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ΑφιέρωμΑ

Book
Voice

Επιμέλεια: Αγγελική Μπιρμπίλη

Το ΠΑσχΑ 
Τησ ΑθηνΑσ
Αγάπη μόνο και μαγειρίτσα
Επιμέλεια: Νενέλα Γεωργελέ, 
Κατερίνα Βνάτσιου

Quiz 
Πόσο καλά ξέρεις 
την Αθήνα;
Της Έλενας Ντάκουλα

χρησΤοσ 
ΒολικΑκησ
Mπορεί να μείνει στο δρόμο 
ο πιο πολυβραβευμένος 
Έλληνας ποδηλάτης;             
Του Νίκου Παπαηλιού



2 A.V. 5 - 11 ΑΠΡΙΛΙου 2018



ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆εµένο επάνω τους µε πασχαλινή κορδέλα 

ένα µπουκαλάκι νερό. 

ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ DISNEYLAND
Επιτέλους ένα ακόµα πολυκατάστηµα στο 

κέντρο της πόλης. Nέο Leroy Merlin
 ανοίγει επί της Βασ. Σοφίας. 

(στο ύψος της πλατείας Μαβίλη) 

ΣΠΙΤΙΚΟ ΤΣΟΥΡΕΚΙ
Αν ανήκετε στους γενναίους και το επιχει-

ρήσετε, προτιµήστε τη συνταγή που δίνει ο 
Άκης Πετρετζίκης. Γίνεται πολύ νόστιµο.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΟΥΛΙΑΣ
Ο εθνικός µας Dior. 
Έδειξε µια κολεξιόν 

από τις καλύτερες της καριέρας του.  
(στην οικία της οδού Καπλανών 11)

H YAYOI KUSAMA ΣΤΟ ΙΚΕΑ
Κυκλοφόρησε στο σχήµα της γνωστής 

µπλε-κίτρινης τσάντας µία νέα ανοιξιάτικη, 
κόκκινη µε άσπρες βούλες, που θα έκανε 

ακόµα και τη Yayoi να κλάψει. 

ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ
Επανασυνδέονται! 

Οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται.  

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Κοστίζουν πια όσο ένας νεφρός. 
Να πάτε µόνοι σας!

ΚΑΣ
Όπως σε όλα µας, 
είναι κι αυτό 
για γέλια και για κλάµατα. 

ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ
Ευχόµαστε σύντοµα και στο Κολοσσαίο.
 
ΠΙΤΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙ ΜΕ ΑΠ’ ΟΛΑ
Η Μεγάλη Εβδοµάδα για τα σουβλατζίδικα.

ΦΟΡΟΛΟΤΑΡΙΑ
Άλλη µια κλήρωση 
που δεν κέρδισε κανένας µας, 
ούτε κανένας γνωστός µας, 
ούτε κανένας γνωστός γνωστού µας…

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ
Τολµήστε το τε-ρά-στι-ο! 
Βγείτε έξω και φυτέψτε ένα λουλουδάκι 
στο παρτέρι που χάσκει 
µπροστά στην πόρτα 
του µαγαζιού σας 
τα τελευταία 8 χρόνια. 

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Η ζωή µας όλη ένα
 καπνογόνο,

γήπεδο-εκκλησία 
στα όνειρά σας µόνο.

Νόµιµο το δακρυγόνο,
παράνοµο το καπνογόνο.

Αποποινικοποίηση των 
καπνογόνων τώρα!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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 Radical Fans United óôïù÷ ôïÝøïù÷ 

ôè÷ °õÜîá÷:

Εκδροµές παντού, 
είναι δικαίωµα

 του κάθε οπαδού.

Γήπεδο χωρίς
 καπνογόνα,

µπίρα χωρίς αλκοόλ.

Οι εγκληµατίες 
είναι στη Βουλή,
όχι στα γήπεδα!

Γιαγιάδες κάθονται 
σε παγκάκι και κουτσοµπολεύουν:

«Ποια είναι η Ηριάννα; 
Αυτή που σκότωσε

 τη γριά;»
(¦ìáôåÝá °çÝïù £öíÀ, ¡ïùäÝ, ªÀââáôï ðòöÝ)
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Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει ο ∆ιαµαντής Αϊδίνης. Γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1954. Σπούδασε στη σχολή Βακαλό και στην Bayam Show του 
Λονδίνου. Συνεργάστηκε µε διάφορα περιοδικά, όπως «Frigidaire», 
«Tempisupplementari», «Nuova ecologia» στην Ιταλία και «Βαβέλ», 
«ΚΛΙΚ», «Τέταρτο» στην Αθήνα. Έχει κάνει εικονογραφήσεις για βιβλία, 
αφίσες και εξώφυλλα δίσκων και CDs, και έχει λάβει µέρος σε πολλές 
οµαδικές και ατοµικές εκθέσεις. Το έργο στο σηµερινό µας εξώφυλλο 
είναι µια αυτοπροσωπογραφία στο ατελιέ του, ως φανατικός ακροατής 
του Athens Voice Radio 102,5 fm.
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Free press, free choice, 
selfieccino Voice...

Το Italus, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 
της Καλλιθέας, το συζητάει όλη η 
Αθήνα: Κατεβάζεις την εφαρµογή 
από το App Store, διαλέγεις τη φω-
τογραφία σου και ξαφνικά από το 
σµάρτφον µεταφέρεται κατευθείαν 
στη µηχανή του καφέ και «τυπώνε-
ται» πάνω στο αφρόγαλα. «Σε βλέπω 
στο ποτήρι µου και πίνοντας σε 
πίνω»! Ο Αντρέας Βαγιανός εξηγεί: 
«Είναι τεχνολογία 3D. Η εταιρεία 
που την εφηύρε είναι από την Κίνα. 
Είµαστε κανονικοί συνδροµητές-
συνδεδεµένοι µαζί τους και η “εκτύ-
πωση” θα ενθουσιάσει κάθε vegan, 
µια και τα ρινίσµατα-υλικά δεν είναι 
άλλο από ρινίσµατα καφέ». Και µετά, 
να και µια εφαρµογή µε την Athens 
Voice, κυριολεκτικά για να την πιεις 
στο ποτήρι σου, αλλά και να τσεκά-
ρεις τη νέα τρέλα της Αθήνας, µια κι 
όλη η πόλη κατεβαίνει Καλλιθέα για 
την εφαρµογή.  

ΣΤΕΦ. ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Eκδότης-∆ιευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιαφήµισης  
Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρµάς

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος
Επιµέλεια  Ύλης: ∆ήµητρα Γκρους

 ∆ιαχείριση Web Βαγγέλης Κορωνάκης
vkoron@athensvoice.gr

Αρχισυνταξία Web
∆ηµήτρης Αθανασιάδης

Συντακτική οµάδα: ∆. Αλικάκος,
Ν. Αργυροπούλου, Μ. Βελέντζας, Ντ. Βλαχοπού-

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

µπουλάκη, Κ. Καϊµάκης, ∆. Καραθάνος, M. Kοντοβά,  
Ε. Κυριακίδου, Μ. Μαρµαρά, ∆. Μαστρογιαννίτης, 

Β. Ματζάρογλου, M. Mηλάτος, Ελ. Μπεζιριάνογλου, 
Γ. Νένες, Κ. Νιαµονιτάκη, Ευτ. Παλλήκαρης, Κ. Πα-
ναγοπούλου, Η. Παρτσακουλάκη, Γ. Παυριανός, Κ. 

Περρή, K.Ρήγος, Ε. Συναδινού, Ζ. Σφυρή, Σ. Tριαντα-
φύλλου, Ευ. Τσαβδάρη, Γ. Τσάκαλος, Σ. Tσιτσόπου-

λος, ∆. Φύσσας, Σ. Χαραµή, Λ. Χουρµούζη

Γραµµατεία Σύνταξης Γεωργία Σκαµάγκα
info@athensvoice.gr

Υπεύθυνη οδηγού ∆ανάη Καµζόλα 
avguide@athensvoice.gr

Aτελιέ Mορφούλα Bογιατζόγλου, Sotos Anagnos
Εικονογραφήσεις Θοδωρής Μπαργιώτας, 

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

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

Group Advertising Manager
Αναστασία Μπαφούνη, anastasia@athensvoice.gr

Advertising Manager Ξένια Κατσιούλα

Direct Market Ρούλα Μαντή, 
Μαρίνα Β. Γεωργοπούλου, Στεφανία Μουστάκη, 

Βασίλης Ζαφειρούλης
Υποδοχή ∆ιαφήµισης Νίκη Σκαµάγκα

 marketing@athensvoice.gr
Ροή ∆ιαφήµισης Web Έφη Ορφανάκου 

efiorfanakou@athensvoice.gr 

∆ιεύθυνση Λογιστηρίου  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη, Μαρία Καραχοντζίτη, 

Γιώργος Άνθης, Μαίρη Λυκούση

∆ιαχωρισµοί - Eκτύπωση 
«Kαθηµερινές Εκδόσεις AE»

∆ιανοµή: Free Sunday

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

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369
fax: 210 3632.317

∆ιαφηµιστικό: 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

∆ιευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρµπίλη
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18.00-20.00 Άγγελος Τριάντης

9.00-10.00 Κατερίνα Παναγοπούλου

7.00-9.00 Στέφανος Τσιτσόπουλος

At
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Athens Voice RAdio 102.5 
Ακούτε τη Φωνή της Αθήνας
Ποιοι είναι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί και 

το πρόγραμμα του νέου σταθμού στα FM

Φωτό: Θανασησ Καρατζασ



22.00-24.00 Θάλεια Καραμολέγκου

14.00-16.00 Τζένη Μελιτά

20.00-22.00 Κατερίνα Παπαγεωργιάδη

13.00-14.00 Μάκης Μηλάτος

10.00-12.00 Αντώνης Πανούτσος - Μάκης Προβατάς 12.00-13.00 Νίκος Ζαχαριάδης

16.00-18.00 Στέφανος Δάνδολος
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Στην άκρη της πόλης
H Σώτη Τριανταφύλλου στέλνει ανταποκρί-

σεις από τις μητροπόλεις του κόσμου. 
Kάθε βράδυ μετά τα μεσάνυχτα.

Auto Voice 
O Θωμάς Κ. Ευθυμίου και η εκπομπή 
Auto Voice οδηγούν τα νέα μοντέλα 

της αγοράς κάθε μέρα στις 14.00.

Διαστημόπλοιο 
Ο Δημήτρης Κοττάκης πετάει

κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 19.00 
στο θαυμαστό νέο κόσμο 

The Selector 
H απόλυτη indie radio queen του Λονδίνου 

λέγεται Goldierocks και κάθε Κυριακή, σε συ-
νεργασία με το British Council, σας συνδέει με 

τη Μεγάλη Βρετανία.

Η Αθήνα μιλάει 
...κι εμείς την ακούμε. Οι φωνές της Αθή-
νας, όσα κρυφακούει ο Γιάννης Νένες 
στο δρόμο, έρχονται στα ηχεία και τα 

ακουστικά σας

Μίλα μου βρώμικα 
Η Αθήνα γράφει γράμματα και η πιο φάνκι στή-
λη του ελληνικού Τύπου που έγινε τηλεοπτικό 

σίριαλ, έχει τις απαντήσεις και στα fm.

Ακούτε τΗ ΦωνΗ τΗΣ ΑθΗνΑΣ
ΔελτίΑ είΔΗΣεων

κάθε μία ώρα από το 
Newsroom της A.V. 

Η δημοσιογραφική ομάδα της AtHens VOiCe 
σας μεταφέρει κάθε μέρα όσα θέλετε 

να μάθετε για ό,τι συμβαίνει στην Αθήνα, 
την Ελλάδα και τον κόσμο

Μάριος Βελέντζας

Αθηνά Γκόρου

Μαριάννα Μαρμαρά

λένα Χουρμούζη

Γιάννης τσάκαλος

Σε είδα 
Οι αγγελίες που έκαναν τους Αθηναίους να 
κοιτάζονται στα μάτια, ακούγονται στο νέο 

ραδιόφωνο της πόλης. 

Keep it Real
Ο Christos Antoniou μιξάρει 
τις αγαπημένες του μουσικές

κάθε Σάββατο βράδυ 00.00-02.00

Flipside 
Ο Nikos Dimopoulos μιξάρει 
τις αγαπημένες του μουσικές 

κάθε Παρασκυή βράδυ 00.00-02.00
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Ζωντανός στην πόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Πάμε γιά γκουρμε 
στην Πλάτειά Βικτωριάσ; 
Όσο και να υποβαθμίζεται, η Πλατεία Βικτωρίας αντέχει.  
Και έχει τα πάντα, γύρω από τον ωραιότερο σταθμό του ηλεκτρικού.

ό 
σταθμός του ηλεκτρικού στην Πλατεία 
Βικτωρίας έχει βεραμάν πλακάκια, πα-
λιακά υπέροχα γράμματα σε αρχαιο-
πρεπείς πινακίδες και μια βρετανική 

μυρωδιά τρένου που δεν υπάρχει σε κανέναν 
άλλο σταθμό – λάδι μηχανής σε συνδυασμό 
με χώμα, μέταλλο, ατμό, ποιος ξέρει τι άλλο... 
Εγκαινιάστηκε το 1948 και ελάχιστα πράγ-
ματα έχουν αλλάξει στον σταθμό από τότε. Η 
πλατεία, γύρω του, έχει περάσει από σαράντα 
κύματα. Αν στη δεκαετία του ’60 και ’70 σας 
πήγαινε ο παππούς σας εκεί να κάνετε γυρο-
βολιές με το ποδηλατάκι σας, θα ξέρετε για 
τι πράγμα μιλάω. Όπως κι αν καθόσασταν με 
το «πρόσωπο» σε παγκάκι της πλατείας στις 
δεκαετίες του ’80 και ’90... καμία σχέση με το 
σήμερα, δυστυχώς.
Τα παγκάκια υπάρχουν, και τα καφέ γύρω 
από την πλατεία, κάποια μαγαζιά επιμένουν 
με αξιοθαύμαστο πείσμα, μπορείς να φας 
πάρα πολύ καλά, να ψωνίσεις παιχνίδια και 
σχολικά σε καλές τιμές, να πιεις ένα χυμό ή 
να τσιμπήσεις κάτι στο χέρι. Όλα αυτά θα τα 
κάνεις στη διάρκεια της ημέρας. Στη διάρκεια 
της νύχτας, επειδή η πλατεία είναι στέκι αν-

θρώπων που δεν πολύ-θέλεις να κάνεις πα-
ρέα στη φάση που είσαι, ίσως επειδή θέλουν 
το πορτοφόλι σου οι περισσότεροι και άλλοι 
αγοράζουν ή πουλάνε ντραγκς ή σεξ, και δεν 
ενδιαφέρεσαι, τέλος πάντων τη νύχτα φρο-
ντίζεις να την αποφεύγεις τη Βικτώρια. Κάθε 
φορά που λέω «Μα δεν είναι επικίνδυνη, κυ-
κλοφορώ χρόνια εκεί!», βρίσκεται κάποιος να 
μου θυμίσει ένα τυχαίο μαχαίρωμα π.χ. ή πως 
κάποιος έκλεψε το κινητό του Στέλιου Μάινα 
ενώ το κρατούσε στο αυτί του και μιλούσε.
Αλλά στη γωνία με την Αριστοτέλους, το 
παραδοσιακό, οικογενειακό εστιατόριο ο 
«Κρούσκας» εξακολουθεί να σερβίρει σπι-
τικό φαγητό που μαγειρεύει εδώ και είκοσι-
πλας χρόνια η μαμά του, χωρίς καν να αλλά-
ξει τις συνταγές – παστίτσιο, γιουβαρλάκια, 
κοκκινιστό και μπιφτέκια, μακαρόνια με κιμά 
ή ό,τι άλλο ζητάει κανείς σε ένα καλό μαγέρι-
κο. Οι μερίδες είναι μεγάλες και η ποιότητα, 
σας λέω, παραμένει η ίδια και καλύτερη παρά 
τις αλλεπάλληλες κρίσεις. 
Στην 3ης Σεπτεμβρίου είναι το επίσης πα-
ραδοσιακό ζαχαροπλαστείο «Πετέκ» με τέ-
λειες σοκολατίνες και κοκ, με ωραία ροξάκια 

και κεράσματα το ένα καλύτερο από το άλλο. 
Το «Πετέκ» έχει μια δικιά του ατμόσφαιρα 
60s-70s και μια (πατενταρισμένη, νομίζω) 
πάστα αμυγδάλου που τα σπάει. Δίπλα εί-
ναι η κάβα «Μποτίλια», πολύ ενημερωμέ-
νη και με βότανα-τσάγια-μπαχαρικά, εκτός 
από κρασιά-ποτά-λικέρ κ.λπ. Στο ίδιο πε-
ζοδρόμιο έχει ανοίξει ένα από αυτά τα «όρ-
θια χυμάδικα», για οικονομικούς χυμούς και 
καφέδες στο χέρι. Στο πάνω μέρος της Βι-
κτώριας είναι το παραδοσιακό χαρτοπωλείο 
« Έλλη», δίπλα στο παιχνιδάδικο «Perfect 
Toys». Στην «Έλλη» βρίσκεις όλα όσα χρει-
άζεται ένα υπερ-μπίζι σημερινό παιδί για το 
σχολείο του, από χρωματιστά χαρτιά κανσόν 
μέχρι κόλλες για να φτιάξει (το παιδί) σλά-
ιμ. Στο παιχνιδάδικο βρίσκεις ό,τι παιχνί-
δι θέλεις σε πολύ καλές τιμές. Και στα δύο, 
η εξυπηρέτηση είναι σούπερ. Σου έρχεται 
σαν έκπληξη επειδή η πλατεία, αν κάποτε 
ήταν στέκι της μεσαίας τάξης, σήμερα είναι 
της τάξης-ένα-με-το-χώμα, με πάρα πολ-
λούς μετανάστες, άστεγους, άνεργους και 
γενικά ταλαιπωρημένους ανθρώπους που 
τρώνε στα συσσίτια και τις «κουζίνες» της 
γύρω περιοχής. Το ότι είναι τόσο ευγενικό 
το προσωπικό στα μαγαζιά, δηλαδή, σε ξαφ-
νιάζει πολύ ευχάριστα. 

Κ
άτω από την πλατεία είναι οι «Γεωργι-
ανές πίτες» με μια καταπληκτική κι-
μαδόπιτα και τυρόπιτα – οι πίτες ψή-
νονται στον ειδικό (γεωργιανό) θολωτό 

φούρνο κάθε μέρα, είναι φθηνές και η μια πιο 
νόστιμη από την άλλη. Δοκιμάστε τα μπισκο-
τοειδή μακρόστενα γλυκάκια που έχει στο 
γκισέ, που είναι και νηστίσιμα (αν συνεννο-
ηθήκαμε σωστά με τη συμπαθέστατη κοπέλα 
που τα πουλάει).
Υπάρχουν και καλά σημάδια, «ανάπτυξης» ας 
πούμε (το λέω ψιθυριστά, για να είμαστε σί-
γουροι...) Η «Αρχόντισσα», το ωραίο, γκουρ-
μέ αλλά παραδοσιακό εστιατόριο που άνοι-
ξαν δύο αγαπημένοι φίλοι σεφ από την Κύμη 
πριν μερικά χρόνια, εξακολουθεί να σερβί-
ρει καταπληκτικά γιουβαρλάκια αυγολέμονο 
και καμιά δεκαπενταριά παραδοσιακά πιάτα 
πάρα πολύ νόστιμα σε καλές τιμές (ξεκινάνε 
από 3 ευρώ και σχεδόν όλα είναι κάτω των 
10 ευρώ) – έχει κάποια στάνταρ και τα «της 
ημέρας», με φαγητά που τα έφτιαχνε μόνο η 
μαμά/γιαγιά μας, και εξαιρετική κρεατόσου-
πα. Όταν πρωτο-εμφανίστηκε η «Αρχόντισ-
σα» ήταν στοίχημα για τους ιδιοκτήτες και 
τους γείτονες αν θα άντεχε ή όχι σε μια τόσο 
υποβαθμισμένη περιοχή.
Άντεξε, όπως αντέχουν κι άλλοι, και η πλα-
τεία η ίδια. Το γλυπτό σύμπλεγμα στη μέση 
είναι «Ο Θησέας σώζων την Ιπποδάμεια», 
του Johannes Pfuhl (1846-1914) και κάπως εύ-
χεσαι όταν το κοιτάζεις να αξιωθεί ο Θησέας 
να σώσει και την Πλατεία Βικτωρίας... Ή ίσως 
τη σώζει ήδη, και μπράβο του. A

«Κρούσκας», οικο-
γενειακό εστιατόριο, 

Αριστοτέλους 88,  
210 8231465

«Αρχόντισσα», 
παραδοσιακό ελ-

ληνικό εστιατόριο, 
Κοδριγκτώνος 31, 

2108238155, ανοιχτό 
12.00 μεσημέρι- 

10.00 βράδυ

«Μποτίλια», κάβα, 
3ης Σεπτεμβρίου 83

«Πετέκ», ζαχαροπλα-
στείο, 3ης Σεπτεμβρί-

ου 81, 2108223955

«Έλλη», χαρτοπω-
λείο, 3ης Σεπτεμβρίου 

96, 2108820800 

«Γεωργιανός φούρ-
νος», Αριστοτέλους 
79-81, 2109231011

«Perfect Toys», 
παιχνίδια, 3ης 

Σεπτεμβρίου 90, 
2108226089

«Αρχόντισσα»



Οπερετική φαιδρότητα / προάκουσμα εμφυλίου
Ο Παναγής Παναγιωτόπουλος «διαβάζει» τη φωτογραφία

ίναι μια σκηνή που δεν βγάζει νόημα διά γυμνού οφθαλμού. Έβγαλε 
λίγο γέλιο στο ελληνικό διαδίκτυο, όχι όμως περισσότερο απ’ όσο προκα-
λεί κάθε εικόνα των πρωταγωνιστών των κινητοποιήσεων ενάντια στους 
πλειστηριασμούς. Πράγματι, οι άνθρωποι της ΛΑΕ και του κόμματος της 

κυρίας Κωνσταντοπούλου, όταν αποτυπώνονται φωτογραφικά να συγκρούονται με 
την αστυνομία, μετατρέπονται σε καύσιμο της πρόσκαιρης ευφορίας πολλών και ποι-
κιλώνυμων εκ των δραστήριων στα κοινωνικά δίκτυα. Φιλελεύθεροι, αντικαθεστω-
τικοί μα και ακόλουθοι του κυρίου Καρανίκα και συριζαίοι φίλοι των πλειστηριασμών 
χλευάζουν ενίοτε τα κλοτσίδια και τις φάπες που τρώνε από τα ΜΑΤ πρώην υπουργοί 
και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη μια εκδήλωση ψυχικού νανισμού ή προεφηβικού 
αμοραλισμού, η ευφροσύνη και η εκστατική απόλαυση του «καλά να πάθεις». 

Στην εικόνα που βλέπουμε, ο πρώην υπουργός της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, 
με τη συνήθη και ευπρεπή του εμφάνιση, ευθυτενής και χαρακτηριστικός, βρίσκεται 
σκαρφαλωμένος στο πίσω μέρος μιας κλούβας των ΜΑΤ μέσα σε μια υποφωτισμένη 
αθηναϊκή στοά. Δίπλα έχουν κατέβει τα ρολά κάποιου καταστήματος, μια αναστολή 
λειτουργίας υπό τον φόβο των σπασιμάτων, παραδίπλα ένα πρακτορείο ΠΡΟΠΟ, αυ-
τοκόλλητα της κινητοποίησης στην κλούβα, και αυτή η ανάβαση του πάλαι ποτέ ισχυ-
ρού στελέχους της νεο-κομμουνιστικής κυβέρνησης, που μαζί με τους συντρόφους 
του δεν δέχτηκε να συμμετέχει στη νομή της εξουσίας μετά την άτακτη εγκατάλειψη 
του πεδίου της μαχόμενης χρεοκοπίας από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 
2015. Από κάτω, λίγοι σύντροφοί του σε στάση αναμονής. Μορφολογικά η εικόνα πα-
ραπέμπει σε σταθμό του ΚΤΕΛ της δεκαετίας του ’70 και πριν, τότε που οι αποσκευές 
φορτώνονταν στη σκεπή του λεωφορείου, στη μεγάλη σχάρα, όπου οι κτελατζήδες 
συχνά  τις φόρτωναν δύσθυμα σκαρφαλωμένοι στην ενσωματωμένη σκάλα. Σήμερα 
για να κατανοήσεις αυτή την ανάβαση προς τους ουρανούς θα πρέπει να γνωρίζεις 
και τα περιστατικά. Μια αλυσίδα μικρογεγονότων πριν και μετά την ανάβαση, διότι 
η σκηνή αλλιώς παραμένει δυσερμήνευτη. Αυτός ο αμήχανος αναβάτης Λαφαζάνης 
δεν κάνει έφοδο στον ουρανό, μα ηγείται της προσπάθειας των διαμαρτυρομένων να 
αναρτήσουν πανό κατά των πλειστηριασμών.

Και πάλι όμως η εικόνα στερείται νοήματος, είναι αδύναμη, σχεδόν βγαλμένη σαν 
από αναβίωση του θεάτρου του παραλόγου, ή σαν κάποιο χιουμοριστικό κολάζ. Στη 
χώρα που πολιτικοποιήθηκαν τα πάντα, που οι πολιτικοί αντίπαλοι στιγματίστηκαν 
ως προδότες του έθνους και πράκτορες της μεγαλύτερης καπιταλιστικής συνωμοσί-
ας, που οι κυβερνώντες εναλλάσσουν παράξενα ρούχα, συχνά στρατιωτικές στολές, 
που έγινε παγκοσμίως διάσημη για την εκτεταμένη θεαματική και καταστροφική της 
βία, που γέμισε επιτελεστικές καλλιτεχνικές δράσεις, που η πρωτεύουσά της ανα-
μειγνύει έναν εξευγενισμό των μπαρ και τον εξωτισμό των ερειπίων που άφησαν οι 

πολλαπλοί νέοι Δεκέμβρηδες, στον τόπο που παρήγαγε τα τελευταία χρόνια την πιο 
ισχυρή αντισυστημική εικονολογία, ένας πρώην υπουργός που σκαρφαλώνει σαν 
παλιός κτελατζής σε μια κλούβα των ΜΑΤ σε μια σκοτεινή στοά, με κάποιους μάλλον 
ράθυμους συντρόφους, παραπέμπει περισσότερο σε σκηνή από τα παρασκήνια και 
το μηχανοστάσιο ενός λυρικού θεάτρου όπου ανεβαίνει ένα έργο με θέμα κάποιο 
οπερετικό πραξικόπημα παρά σε κάτι άλλο. Συνεπώς, το πλαίσιο της δράσης που 
στιγμιαία μας μεταφέρει αυτή η φωτογραφία καθίσταται αναγκαίο. Όχι για να μειωθεί 
ο παραλογισμός της στιγμής που βλέπουμε ή για να διαγραφεί η υποψία της οπερετι-
κής προετοιμασίας, μα για να ολοκληρωθούν και τα δύο.                     

Το πρώτο το αναφέραμε ήδη. Ο Λαφαζάνης έχει ανέβει στην κλούβα για να βάλει 
ένα πανό κατά των πλειστηριασμών. Αυτοί διενεργούνται σε συμβολαιογραφικά 
γραφεία που πολιορκούνται από αριστερούς ακτιβιστές, πρώην στελέχη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ που έμειναν πιστοί στις διακηρύξεις του 2015. Όπως συμβαίνει συχνά λίγο πριν 
την ανάβαση του Λαφαζάνη, ή λίγο μετά, υπάρχει μια σκηνή βίαιης απώθησής του 
από τα ΜΑΤ που με τις ασπίδες τους τον ρίχνουν κάτω. Και αυτό είναι το δεύτερο 
εικονολογικό δεδομένο που μας λείπει. Το τρίτο και ουσιώδες είναι ηχητικό. Όπως 
καταγγέλλει ο ίδιος και το κόμμα του, την ώρα που έκανε δηλώσεις στους δημοσι-
ογράφους, η αστυνομική δύναμη συνήργησε με το διπλανό καφενείο να παίζει στη 
διαπασών ένα ερωτικό τραγούδι του Σφακιανάκη. Η ηχητική βία είναι εδώ προφανής, 
όπως και η απειλή. Ο Σφακιανάκης είναι χρυσαυγίτης, ως γνωστόν. Πρόκειται για ένα 
καθόλου αθώο ηχητικό προείκασμα μελλοντικών βασανισμών υπό τους ήχους του 
λαϊκού τραγουδιστή, που συμπτωματικά παραπέμπει στη νεοναζιστική οργάνωση. 
Η μουσικολόγος Άννα Παπαέτη έχει μελετήσει και παρουσιάσει γλαφυρά τον ηθικό 
βασανισμό που υπέστησαν οι κρατούμενοι στο ΕΑΤ-ΕΣΑ με τη χρήση λαϊκών σουξέ 
την εποχή της Χούντας. Η ανοχή της κυβέρνησης σε αυτό το ανατριχιαστικό γεγονός 
είναι ιδιαίτερα ομιλητική. Σαν να εγκαταλείπει τμήματα της αστυνομίας στη λούμπεν 
πολιτισμική ταυτότητα και τις ερινύες μιας ακροδεξιάς και βάναυσης ταυτότητας και 
σαν να υποδεικνύει στο πρόσωπο του Λαφαζάνη και των συντρόφων του θηράματα 
για ξέσκισμα. «Θέλετε να δείρετε και να τρομάξετε κομμουνιστές, να κομμουνιστές!» 
Οι καταγγελίες για βάναυση κατασταλτική συμπεριφορά έναντι αριστερών διαδηλω-
τών έχουν εξάλλου πληθύνει.

Ο ζόφος αυτής της ανοχής, που είναι και εγκατάλειψη, δεν θα ήταν όμως ολόκλη-
ρος χωρίς το τελευταίο συμπλήρωμα αυτής την μπουφόνικης και θλιβερής σκηνής 
που πασχίζουμε να περιγράψουμε: οι ακτιβιστές απάντησαν με το αιμοσταγές, εμ-
φυλιοπολεμικό και απειλητικό σύνθημα: ΕΑΜ - ΕΛΑΣ - ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ. Δύο άκρα που αλ-
ληλοσυμπληρώνονται, συνυπάρχουν με τους ήχους τους και οργανώνουν την τελική 
σφαγή και τους βασανισμούς του προσεχούς μέλλοντος. ●

Contre-jour

Ε
↑ Διαμαρτυρία της 
ΛΑΕ και άλλων αρι-
στερών συλλογι-
κοτήτων κατά των 
πληστηριασμών 
έξω από συμβολαι-
ογραφικό γραφείο 
της οδού Πανεπι-
στημίου, στις 28/3
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TA TWEETS TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(17 ΣυμπεραΣματα ενοΣ κριΣιμου καλοκαιριου)
➁Νέές λέξέις που θα έπρέπέ Να καθιέρωθουΝ (Easter Edition)

Εναλλακτικό λεξικό για τον εκσυγχρονισμό της γλώσσας 

«Μετραχάριστος» 
Αυτός που τρέχει ελπίζοντας ότι οι πόρτες 

του μετρό που βρίσκεται ήδη στην απο-

βάθρα δεν θα κλείσουν πριν προλάβει να 

μπει μέσα και, μόλις μπει, αλλάζει τελείως 

στάση και δυσανασχετεί γιατί ο οδηγός 

περιμένει κι άλλους που τρέχουν να προ-

λάβουν.

«πεθανέκπληξη» 
Το σοκ όταν διαπιστώνεις πως κάποιος διά-

σημος που μόλις πέθανε, ζούσε ακόμη! 

«Διαβασαμπουκάς» 

Το άγριο ύφος του τύπου «για τόλμησε να 

διαμαρτυρηθείς και θα σου δείξω ότι το 

ανθρωπάκι είναι πράσινο» που παίρνουν 

οι πεζοί όταν περνάνε τις διαβάσεις, ενώ 

έρχεται αυτοκίνητο που θέλει να στρίψει.

 

«καθρεφχτυλιές»  

Τα ίχνη από δαχτυλιές στους καθρέφτες 

των αυτοκινήτων, όταν ο ιδιοκτήτης τον 

κλείνει καλού-κακού γιατί έχει παρκάρει σε 

στενό δρόμο.

«Μπουγελπίδα»  

Ο οπτιμισμός που διακατέχει έναν πεζό 

σε ημέρα μεγάλης βροχόπτωσης ότι το 

αυτοκίνητο που έρχεται θα ελαττώσει την 

ταχύτητά του ώστε να μην εκτοξεύσει 

επάνω του κύμα από τα λιμνάζοντα νερά.

«Γκουγκλουφαδόρος»  

Εκείνος που βαριέται να γκουγκλάρει για 

μια πληροφορία και προτιμάει να απευθυν-

θεί πρώτα στους συναδέλφους του στο 

γραφείο, διακόπτοντάς τους.

«ανυψοθονικό»  

Τα ογκώδη βιβλία που βρίσκουν τον πραγ-

ματικό τους σκοπό σε αυτή τη ζωή κάτω 

από τη βάση των οθονών των computer 

για να τις φέρνουν στο σωστό ύψος.

«Διευκρινάκιας»  

Ο τύπος που επιβεβαιώνει με συνεχείς 

ερωτήσεις ξανά και ξανά τις πληροφορίες 

που του έδωσε ο υπάλληλος στο γκισέ, 

αδιαφορώντας για την υπόλοιπη ουρά 

πίσω του. 

«ξεπαρκαροσπάστης» 

Ο οδηγός που έχει διακόψει την κυκλοφο-

ρία με αλάρμ, περιμένοντας κάποιον να 

ξεπαρκάρει για να μπει εκείνος στη θέση 

του. 

«Μετροπλάνηση» 

Το να κατεβαίνεις τις σκάλες του μετρό 

τρέχοντας επειδή ακούς συρμό να έρχεται 

και να διαπιστώνεις τελικά ότι ο ήχος προ-

ερχόταν από την απέναντι γραμμή.

«έτεροχρονογιορτία»  

Η νέα συνήθεια κάποιων να στέλνουν 

ευχές για την ονομαστική γιορτή 1-2 μέρες 

πριν, ώστε να αποφεύγουν τον συνωστι-

σμό που δημιουργείται, όταν εύχονται την 

ίδια μέρα.

«έπαναγεμίδι»  

Το μικρό πλαστικό μπουκάλι νερού που 

όταν αδειάζει δεν το πετάς, αλλά επιμένεις 

να το ξαναγεμίζεις για να το χρησιμοποιείς 

πλέον σαν παγούρι.

«αναπανταίνιγμα» 

Όταν βλέπεις στο κινητό σου κλήση από 

έναν αριθμό που δεν γνωρίζεις και όταν 

καλείς πίσω από περιέργεια πέφτεις σε 

τηλεφωνικό κέντρο εταιρείας που δεν έχει 

ιδέα ποιος σε κάλεσε.

«καχυπομεϊλικοί»   

Η κατηγορία ανθρώπων που αντιμετωπίζει 

με καχυποψία και σκεπτικισμό την ιδέα του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με συνέπεια, 

μόλις στείλουν ένα mail, να θεωρούν μετά 

απαραίτητο να τηλεφωνήσουν για να 

επιβεβαιώσουν ότι το έλαβες.

«αιφνιδίντεο» 

Το βίντεο που ακούγεται ξαφνικά σε όλο το 

γραφείο, γιατί έχεις ξεχάσει να ξαναβάλεις 

τα ακουστικά στην υποδοχή του computer 

με αποτέλεσμα να αιφνιδιάζονται όλοι.

«Δενεχωποσαπολογία» 

Το απολογητικό ύφος με το οποίο σου απα-

ντούν αρνητικά οι καταστηματάρχες που 

τους ρωτάς αν έχουν POS.

«ξινολεπτίλα» 

Επίθετο που περιγράφει το ξινισμένο ύφος 

των υπαλλήλων στα διόδια, όταν στα 

χρήματα που τους δίνεις περιλαμβάνονται 

κέρματα του ενός λεπτού.

«Διστασπασμός»  

Ο στιγμιαίος δισταγμός δύο ανθρώπων 

που συναντιούνται και δεν ξέρουν αν 

η σχέση τους είναι τόσο στενή ώστε να 

φιληθούν.

«ακουστικόφωση»  

Το να μιλάς για ώρα σε κάποιον που 

βρίσκεται δίπλα σου στο γραφείο, χωρίς 

να έχεις αντιληφθεί ότι εκείνος φοράει 

ακουστικά και δεν σε ακούει.

«Γνώτη» 

Σύνθετη λέξη που προέρχεται από τη 

συγχώνευση των λέξεων «γνώση» και 

«νιότη» και προκύπτει όταν στα γενέθλια οι 

μισοί τραγουδάνε «παντού να σκορπίζεις 

της γνώσης το φως» και οι άλλοι μισοί «πα-

ντού να σκορπίζεις της νιότης το φως».

«καμπαλάκι» 

Το μπαλάκι του τένις που χρησιμοποιείται 

προς το τέλος της ζωής του ως καπάκι για 

τους κοτσαδόρους.  

«κιτρινοκαμπάνιας»  

Ο προπορευόμενος οδηγός που προχωρά-

ει τόσο αργά όσο χρειάζεται για να περά-

σει οριακά με κίτρινο, υποχρεώνοντάς σε 

να σταματήσεις στο κόκκινο. 

«έρκοντιλονικία» 

Η διαφωνία ανάμεσα σε δύο συναδέλφους 

σε ένα γραφείο για τους βαθμούς στους 

οποίους πρέπει να είναι ρυθμισμένο το air 

condition. 

«Ντεζαντίο» 

Το να αποχαιρετιέστε με κάποιον όταν 

σηκώνεστε από μια ταβέρνα ή ένα μπαρ 

και φεύγοντας να ανακαλύπτετε ότι τα αυ-

τοκίνητά σας είναι παρκαρισμένα προς την 

ίδια κατεύθυνση, οπότε, μόλις φτάσετε σε 

αυτά, ξαναχαιρετιέστε.

«αντιχειληακοφοβία» 

Η φοβία όταν έχεις φιλήσει κάποιον που 

φοράει αντηλιακό στο πρόσωπο, ότι τελι-

κά λίγο από αυτό θα μείνει στα χείλια σου 

και τελικά θα το καταπιείς.

«παραγγελεόνασμα» 

Το επιπλέον πιάτο που παραγγέλνει εκ-

πρόθεσμα μια σχετικά μεγάλη παρέα σε 

μια ταβέρνα και που τελικά δεν το τρώει 

κανείς γιατί όλοι έχουν χορτάσει. 

«Ψευδοσιθρού» 

Τα φορέματα εκείνα που ενώ μοιάζουν εκ 

πρώτης όψεως διαφανή, στην πραγματι-

κότητα διαθέτουν φόδρα στο χρώμα του 

δέρματος με αποτέλεσμα να εξαπατούν 

όσους ενθουσιάζονται. 

«καθιστερικός» 

Αυτός που μόλις καθίσει σε ένα εστιατόριο ή 

στο σινεμά, αμέσως αρχίζει να ψάχνει γύρω 

μήπως υπάρχει κάποια καλύτερη θέση. A
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Ο Πέτρος Σαπουντζάκης είναι ένα 
από τα εννέα άτοµα που έκαναν 
µήνυση στον Αµβρόσιο, µετά το 
κήρυγµα µίσους το ∆εκέµβρη του 
’15, όταν ο µητροπολίτης καλούσε 
τον κόσµο «να φτύσει» τους γκέι. 
∆άσκαλος σε δηµοτικό ο ίδιος και 
ακτιβιστής στη συλλογικότητα Πο-
λύχρωµο Σχολείο, µας διηγείται τι 
έγινε στο δικαστήριο, τι πιστεύει 
για τον µητροπολίτη, τους υποστη-
ρικτές του και τη δικαιοσύνη.

Του ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ 

Εξήγησέ µας πώς άρχισε όλο αυτό, τι συνέβη και 

µαζί µε κάποιους άλλους µηνύσατε τον Μητρο-

πολίτη Καλαβρύτων Αµβρόσιο. Ήταν ∆εκέµ-
βριος του 2015, είχε κατατεθεί στη Βουλή το 
νοµοσχέδιο για το σύµφωνο συµβίωσης που 
αφορούσε και τα οµόφυλα ζευγάρια. Τότε ο 
µητροπολίτης ανέβασε στο blog του ένα κή-
ρυγµα µίσους εναντίον των οµοφυλόφιλων, 
τους οποίους χαρακτήριζε αποβράσµατα και 
καλούσε την κοινωνία να µας αποδοκιµά-
ζουν, να µας φτύνουν και λοιπά. Αποφασίσα-
µε, λοιπόν, εννέα άνθρωποι, ακτιβιστές από 
διάφορες συλλογικότητες και µη και κάναµε 
τη µήνυση, τόσο για δηµόσια υποκίνηση βίας 
ή µίσους, µε βάση τον αντιρατσιστικό νόµο, 
όσο και για κατάχρηση του εκκλησιαστι-
κού αξιώµατος. Ο εισαγγελέας αποφά-
σισε να προχωρήσει τη µήνυση, έγινε 
πρόσφατα το δικαστήριο από το Μο-
νοµελές Πληµµελειοδικείο Αιγίου και 
το αποτέλεσµα το γνωρίζουν όλοι, ο 
Αµβρόσιος αθωώθηκε.
 

Ήσουν στη δίκη; Τι έγινε εκεί;  Ήµουν, 
ήµασταν οι οκτώ από τους εννιά µη-
νυτές. Ήταν µια τραγική διαδικασία. 
Κράτησε 8 ώρες και σε όλο αυτό το 
διάστηµα η έδρα δεν έδειξε κανένα 
ενδιαφέρον αν αυτά που καταγγέλ-
λαµε ήταν αληθινά, αν ο Αµβρόσιος 
µε τη ρητορική µίσους δηµιουργούσε 
προβλήµατα στις ζωές µας, στην κα-
θηµερινότητά µας. Η µόνη έγνοια του 
δικαστηρίου ήταν να αποδείξει ότι η 
ρητορική του Αµβρόσιου αφορούσε 
µόνο τους πολιτικούς του ΣΥΡΙΖΑ. 
Μέχρι που ο δικηγόρος του διατύπω-
νε αρκετές ερωτήσεις όπως «αν σας πω 
“δεσποινίς µου”, θα προσβληθείτε;». Ο 
ίδιος ο Αµβρόσιος, βέβαια, φαινόταν πολύ 
άνετος, δεν ίδρωνε το αυτί του. Και ξέρεις 
ποιο είναι το παράδοξο; Ότι εκεί που το δικα-
στήριο προσπαθούσε να αποδείξει ότι άλλα 
εννοούσε µε τα λεγόµενά του, πήρε ο ίδιος το 
λόγο κι έλεγε ότι θα πυροβολούσε κιόλας ο-
µοφυλόφιλους – νοµίζω αναφερόταν συγκε-
κριµένα σε κάποιον που ήταν στο Pride ντυ-
µένος παπάς.
 

Ήταν υποστηρικτές του στο δικαστήριο; Κυρι-
αρχούσε το ράσο, µπορεί να ήταν και περισ-

σότεροι από 50 παπάδες. Ήταν, επίσης, δύο 
δήµαρχοι κι ένας πρώην βουλευτής της Χρυ-
σής Αυγής, ο Αρβανίτης. Τους πολίτες του 
Αιγίου δεν τους είδα. Να φανταστείς ήρθε 
και µε βρήκε στην άκρη ένας παπάς, από τους 
υποστηρικτές του, και µου έλεγε «σας κατα-
λαβαίνω, καταλαβαίνω τι έχετε περάσει» και 
διάφορα τέτοια. Θεωρώ ότι όλοι αυτοί ήταν 
άτοµα που έχουν ανάγκη τον Αµβρόσιο και 
κλήθηκαν να βρίσκονται εκεί. Είναι ξεκάθα-
ρο ότι «κρατάει» πολλούς, αλλά δεν ξέρω να 
σου πω µε ποιο τρόπο.  
 

Έχεις δεχτεί απειλές για τη συγκεκριµένη υ-

πόθεση; Γενικώς, έχω δεχτεί πολλές φορές 
απειλές, όταν έχω βγει κι έχω καταγγείλει 
οµοφοβικά ή τρανσφοβικά περιστατικά. 
Παίρνω διάφορα µηνύµατα του τύπου «ετοι-
µάζουµε εµφύλιο κι εσείς θα είστε οι πρώτοι 
που θα καθαρίσουµε». Παρεµπιπτόντως, έχω 
κάνει καταγγελίες για αυτές τις απειλές αλλά 
ποτέ δεν έχει γίνει τίποτα. Για την υπόθεση 
του Αµβρόσιου, πάντως, δεν δέχτηκα καµία 
απειλή. Αλλά κι εγώ δεν θεωρούσα ότι θα υ-
πήρχε κάτι τέτοιο γιατί η πολύ µεγάλη πλει-
ονότητα του κόσµου, και των πιστών εννοώ, 
είναι δυσαρεστηµένος µε όλα αυτά. Ακόµα 
και ακραίοι λένε «εντάξει, θα µπορούσε να το 
πει και αλλιώς».
 

Τι κατάλαβες από την έκβαση της δίκης; Ότι 
ενώ ο κόσµος θέλει, ο κρατικός µηχανισµός 
αδυνατεί.

 
Η ελληνική κοινωνία είναι οµοφοβική; Κοί-

τα, τα πράγµατα δεν είναι άσπρο-µαύρο, 
υπάρχει µια κλίµακα στο ενδιάµεσο. Θα 
σου έλεγα ότι, παρότι έχουµε δρόµο α-
κόµη, έχουν γίνει πολλά βήµατα. Πλέ-
ον, η οµοφοβία εκφράζεται πιο πολύ 
µε µια πλάγια µορφή διάκρισης όχι µε 
έναν µπρούταλ τρόπο. Βέβαια, θα συ-
ναντήσεις και τα ούγκανα, που θα 
βρίσουν ή και θα χτυπήσουν, αλλά 
αυτοί είναι ένα µικρό ποσοστό. Θύ-
µατά τους είναι κυρίως τα άτοµα µε ο-
ρατότητα, δηλαδή αυτοί των οποίων η 
διαφορετικότητα είναι ορατή, ένα 
τρανς άτοµο, ένας θηλυπρεπής άν-
δρας, µια αρρενωπή γυναίκα. A

Γι’ αυτό έκανα 
µnνυσn 
στον Αµβρόσιο

¦Ã¤¹Æ¹º¸

Πότε θα δικαστεί ξανά ο Αµβρόσιος; 

Λίγες ηµέρες µετά την αθωωτική 
απόφαση του Μονοµελούς Πληµ-
µελειοδικείου Αιγίου ασκήθηκαν 
δύο εφέσεις. Από την Εισαγγελία 
Πληµµελειοδικών Αιγίου και από την 
Εισαγγελία Εφετών Πάτρας. Το πότε 
θα οριστεί δικάσιµος είναι κάτι που 
κανείς δεν ξέρει, αν και ένας εκ των 
συνηγόρων του µητροπολίτη φέρεται 
να έχει εκτιµήσει ότι θα γίνει σε δύο 
χρόνια, διάστηµα που θεωρείται πολύ 
µεγάλο. Σε κάθε περίπτωση, όπως λέ-
νε άνθρωποι που κινούνται στο χώρο, 
το ενδιαφέρον είναι ότι ο δικαστικός 
µηχανισµός δείχνει να διχάζεται σε 
αυτή την υπόθεση.
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Πολιτική

Ο πρόεδρος της Τουρκίας εδώ και δύο χρόνια 
επιβαίνει ενός πολιτικού ποδηλάτου το οποίο 
πρέπει να κινείται συνεχώς αλλιώς θα σωρια-
στεί με επώδυνες συνέπειες για τον ίδιο, την 
οικογένειά του και το σύστημα διακυβέρνη-
σής του. Αναπτύσσει λοιπόν την τακτική του 
ανοίγματος αλλεπάλληλων μετώπων, με ο-
ρίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2019, εν-
δεχομένως και νωρίτερα. Οι δημοσκοπήσεις 
παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα δεν εί-
ναι καθησυχαστικές. Η εκλογή δεν θα πρέπει 
απλά να είναι εξασφαλισμένη. Χρειάζεται και 
ένα αξιόπιστο και αξιοπρεπές πολιτικά ποσο-
στό για να θωρακίσει την παντοδυναμία του.

ο οπλοστάσιο του προέδρου της Τουρ-
κίας είναι επαρκές. Διαθέτει κονδύλια 
που του προσφέρει η τουρκική οικονο-
μία, η οποία παρά τις προβλέψεις των 

Οίκων εξακολουθεί να τρέχει με ρυθμούς ανά-
πτυξης θεαματικούς. Ο ιδιωτικός του τομέας δα-
νείζεται με πολύ ακριβά επιτόκια, αλλά το κράτος 
του διαχειρίζεται ένα δανεισμό που μόλις αγγίζει 
το 32% του ΑΕΠ. Κινητήριος δύναμη αποτελεί ο 
κατασκευαστικός τομέας τον οποίο ελέγχει πλή-
ρως. Η ΕΕ εξακολουθεί να επενδύει στην Τουρκία 
διαθέτοντας τα δύο τρίτα των συνολικών ενερ-
γών επενδύσεων. Η τουρκική λίρα υποτιμάται 
συνεχώς αλλά οι τσέπες του συστήματος Ερντο-
γάν είναι πλήρεις.
Το δεύτερο όπλο είναι ο «Πόλεμος». Του προσφέ-
ρει μία αδιάλειπτη δυναμική η οποία «τρέφει» 
την κοινωνία. Ο τούρκος ψηφοφόρος βρίσκε-
ται σε καθεστώς ενός αυτοτροφοδοτούμενου 
«trip» που ανακυκλώνει την αυτοπεποίθησή του. 
Η εκστρατεία του Αφρίν διασφάλισε αυτόν τον 
«ιμπεριαλιστικό» συναισθηματισμό που για έναν 
αιώνα διακατείχε τον μέσο τούρκο, από την πτώ-
ση της Δαμασκού και την ήττα στα Βαλκάνια και 
μετά. Ο Ερντογάν του προσφέρει με αντίτιμο το 
αίμα αυτήν την «ιμπεριαλιστική διέξοδο», που 
επαναφέρει στον κάθε τούρκο την ανάμνηση του 
Οθωμανισμού του.
Για να ανακυκλώσει αυτό τον «μύθο» ο Ερντογάν 
χρησιμοποιεί μία ιδιότυπη ρητορική. Ομιλεί την 
αργκό που ακούγεται στις κερκίδες της «Φενέρ-
μπαχτσε» και στα λαϊκά σοκάκια της Πόλης. Απλά, 
καθημερινά, τουρκικά, με αναστεναγμούς και 
εικόνες, με έναν συναισθηματισμό που παρασύ-
ρει τα πλήθη. Μόνο που ο ιμπεριαλισμός για να 
αναπαραχθεί ως μαζικό φαινόμενο χρειάζεται 
και τις δόσεις απειλής. Η καθημερινή έγνοια του 
Ταγίπ Ερντογάν συνίσταται στην ανακύκλωση 
αυτής της απειλής. Η ρητορική του παραπέμπει 
περισσότερο στον Μουσολίνι ως προς τα δυτικά 
πολιτικά στάνταρ. Είναι ωστόσο μπολιασμένος 
από τη μεθοδολογία που ακολούθησαν οι «Αδελ-
φοί Μουσουλμάνοι». Το πολιτικό αυτό φαινόμενο 
το πυροδότησε σε ανύποπτο χρόνο το δυτικο-
φανές σύστημα Άσαντ (πατρός) στη Συρία για να 
το εξάγει στην Αίγυπτο όπου και «άνθισε». Ο Ερ-
ντογάν υιοθέτησε αυτή την ιδιότυπη ισλαμιστική 
εκδοχή. Υπάρχει ωστόσο ένα ζήτημα. Όταν υιο-
θετήσεις μία τέτοια δυναμική εγκλωβίζεσαι στη 
λογική της, η οποία αναπτύσσει το μοντέλο της 
«εκθετικής εξέλιξης» σε ομόκεντρους κύκλους. 
Σε αυτή τη δίνη βρίσκεται ο Ερντογάν και περι-
στρέφεται αενάως ως «Δερβίσης» στο Ικόνιο.
Μόνο που για να είναι αποδοτική αυτή η ρητορική 
χρειάζεται αντίλαλο, αλλιώς χάνεται ανάμεσα 
στις χαράδρες της αδιαφορίας. Τον αντίλαλο αυ-
τόν του τον διασφαλίζει πάντα κάποιος αντίπαλος 
που «τσιμπάει το δόλωμα». Στην παρούσα φάση ο 

Ερντογάν εξασφάλισε το ταίρι του για να χορέ-
ψει το μακάβριο ταγκό του εφιαλτικού σπιράλ. 
Πρόκειται για την αβασάνιστη ανταπόκριση σε 
αυτόν τον άτυπο διάλογο συνθημάτων που του 
διασφάλισε η ελληνική πλευρά. Είτε διά στόμα-
τος του υπουργού Αμύνης, ο οποίος μέσω αυτής 
της ρητορικής αναπαράγεται, αν δεν διασώζεται 
πολιτικά (έτσι τουλάχιστον πιστεύει), είτε μέσω 
της κυβερνητικής τακτικής που έχει υιοθετήσει 
και αυτή την αδιέξοδη μέθοδο της ρητορικής α-
ντεπίθεσης. Όμως ένας ουσιαστικός παρτενέρ 
που αναπαράγει αυτό ακριβώς που επιθυμεί το 
σύστημα Ερντογάν είναι και η πλειοψηφία των 
ελληνικών ΜΜΕ, τα οποία ανακυκλώνουν αδια-
λείπτως αυτή την αυτο-αναπαραγόμενη λογική 
της κλιμακούμενης επιθετικότητας. Στο παιχνίδι 
αυτό κερδίζει ο καλύτερος χορευτής και αυτός 
ανεπιφύλακτα είναι ο Ερντογάν. Οι κύριοι Καμμέ-
νος και Τσίπρας είναι μαθητούδια μπροστά του.

Το αμερικανικό ÇφυτίλιÈ
Ποτέ κατά τις τελευταίες δεκαετίες δεν υπηρέ-
τησε στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα 
τόσο λαλίστατος πρέσβης. Σε καθημερινή βάση 
εμφανίζεται στους τηλεοπτικούς σταθμούς, σε 
ραδιόφωνα ή σε έντυπα να ομιλεί περί Τουρκίας, 
Ελλάδος, περί Κύπρου και ΑΟΖ, καθώς και για τον 
εμφανή κίνδυνο θερμού ή πολεμικού επεισοδίου. 
Είναι εντυπωσιακή η συχνότητα παρέμβασης στα 
ελληνικά ΜΜΕ του επικεφαλής της αμερικανικής 
διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα. Προκαλεί-
ται, λοιπόν, ένα αυτονόητο ερώτημα. Κανείς πρέ-
σβης δεν λειτουργεί αυτόνομα. Είναι ένας ανώ-
τερος υπάλληλος που υπακούει σε εντολές. Πού 
αποσκοπεί αυτή η πληθωρική παρεμβατικότητα;
Αν δώσουμε βάση στις ισραηλινές πηγές, στρα-
τιωτικές και πολιτικές, οι ΗΠΑ βρίσκονται στη 
φάση διαμόρφωσης της νέας στρατηγικής ανά-
πτυξής τους στην περιοχή. Τα «κλειδιά» είναι δύο. 
Η μεταφορά της τεράστιας βάσης τους από το 
Κατάρ στη Σαουδική Αραβία και η μεταφορά της 
επίσης τεράστιας βάσης τους από το Ιντσιρλίκ 
της Τουρκίας.
Οι διαδικασίες έχουν αρχίσει. Ήδη στη Λάρισα ε-
ξελίσσεται η διαδικασία φιλοξενίας δύναμης των 
αμερικανικών drones μεγάλης εμβέλειας. Στην 
επέκταση της αμερικανικής βάσης της Σούδας 
(ναύσταθμος και αεροδρόμιο) επικεντρώνεται 
το αμερικανικό ενδιαφέρον. Οι Ισραηλινοί επιμέ-
νουν πως οι ΗΠΑ σχεδιάζουν μεταφορά στρατιω-
τικών υπηρεσιών από το Ιντσιρλίκ στην Ανδραβί-
δα. Αυτά ξέρουμε. Πόσα λοιπόν δεν γνωρίζουμε;
Για να υλοποιηθεί η νέα αμερικανική στρατηγική 
στην περιοχή θα πρέπει να διασφαλιστούν ευρύ-
τερες συναινέσεις. Η ανατροφοδοτούμενη πολε-
μική ρητορική είναι ένα από τα μέσα που χρησι-
μοποιούνται. Στο παιχνίδι αυτό συμμετέχουν κε-
ντρικές και περιφερειακές δυνάμεις. Διευκολύ-
νονται οι μηχανισμοί σχεδίασης των επόμενων 
βημάτων των δυτικών κέντρων αποφάσεων 
στον ενεργειακό τομέα. Συστρατεύονται σε πα-
ράταιρες συμμαχίες το Ισραήλ, η Αίγυπτος και η 
Σαουδική Αραβία. Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία 
συμμετέχουν. Η χάραξη των γραμμών στη νέα 
συμφωνία Σάικς - Πικό στην Εγγύς Ανατολή, εκα-
τό χρόνια μετά την προηγούμενη, απαιτούν πολύ 
καλή προετοιμασία. Προφανώς βρισκόμαστε 
στο πρώτο στάδιο αυτής της διαδικασίας. Πρό-
κειται για ένα παίγνιο που ξεπερνά την εμβέλεια 
των μικρών παικτών. Ενδεχομένως ορισμένοι 
από αυτούς τους μικρούς παίκτες να κολακεύο-
νται από την ενδεχόμενη αναβάθμισή τους στη 
σκακιέρα. Κάπου εκεί κρύβεται και η παγίδα.  A

Τ

Η παγίδα της ρητορικής φλυαρίας, 
ο Ερντογάν και το ταγκό με τις ΗΠΑ

Του Νίκου ΓεωρΓίάδη 

citizen
Του ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

ς πιάσουμε τυχαία ένα από τα βασικά θέματα της επικαιρότητας. 

Την κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Αδρια-
νούπολη. Πολλοί από εσάς δεν θυμούνται πώς λέγονται. Δεν 

φταίτε εσείς. Είναι που αναφέρονται με την ιδιότητά τους, αλλά και 
που κανένας δεν έβγαλε αφίσα με τα ονόματά τους. Ωστόσο, δεν θα σας 
απασχολήσω με αυτό. Θα ήθελα να κοιτάξετε προσεκτικά τους κυβερνη-
τικούς χειρισμούς που σχετίζονται με την υπόθεση. Ακόμα πιο εύκολο: 
ακούστε τα λόγια. Ο πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
μέχρι πρόσφατα αναφέρονταν σε «σύνηθες περιστατικό». Αν όμως ήταν 
σύνηθες, τότε γιατί το θέσαμε στη Σύνοδο Κορυφής; Από την άλλη, ο υ-
πουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρεται σε ομηρεία. Όμως ο αναπληρωτής 
υπουργός Άμυνας δηλώνει ότι δεν υιοθετεί αυτήν την προσέγγιση. Ο δε 
υπουργός των Εξωτερικών αποφεύγει να ασχοληθεί με το θέμα, έχοντας 
αναλάβει τη διαπραγμάτευση για το Μακεδονικό. Μόνο που λίγες μέρες 
πριν από την κρίσιμη διαπραγμάτευση στη Βιέννη, ο πρωθυπουργός 
μας, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου από την ΠΓΔΜ, έκανε 
χιούμορ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι του χρόνου η ίδια θα δηλώνει ότι 
προέρχεται από τη «Γκόρνα Μασεντόνια» - την Άνω Μακεδονία. Έτσι, 
όμως, αποκάλυψε τα όρια των προσδοκιών που διατηρεί η ελληνική 
πλευρά για την επίλυση της χρόνιας ονοματολογικής διαμάχης. Ωστόσο, 
ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δηλώνει ότι δεν πρόκειται να συναινέσει σε 
διευθέτηση του ζητήματος αν η ονομασία της γειτονικής χώρας περιέχει 
τον όρο «Μακεδονία». Άρα ακόμα και αν ο υπουργός των Εξωτερικών 
φέρει λύση, ο κυβερνητικός εταίρος δεν θα την ψηφίσει, η κυβέρνηση 
θα υποστεί απώλεια της δεδηλωμένης και θα κληθεί η αντιπολίτευση να 
δημιουργήσει κοινοβουλευτικό προγεφύρωμα. 
Όλα αυτά λίγο ως πολύ τα γνωρίζετε. Ξέρετε τους συσχετισμούς και 
τις ισορροπίες. Όμως, παρατηρήστε τις πολιτικές πράξεις μία προς μία. 
Ακούστε τα λόγια. Μετρήστε την ταχύτητα με την οποία αλλάζουν οι θέ-
σεις. Θα συμφωνήσετε πως θα ήταν καλύτερο για τη χώρα να κυβερνάται 
από καρτούν, παρά από μία νομενκλατούρα αρχάριων τυχοδιωκτών και 
πολιτικών καιροσκόπων που κέρδισαν ένα ιστορικό λαχείο. 

πάρχουν πολλά παραδείγματα. Αν τα βάλετε στη σειρά, θα φρίξε-
τε. Αφήστε στην άκρη τη διαχείριση Βαρουφάκη και τον τρόπο με 
τον οποίο πήγαν να σκοτώσουν τη χώρα. Μη στέκεστε ούτε στην 

τραγωδία του Μεταναστευτικού - ας πούμε ότι ήταν οι συνθήκες ακραίες. 
Δείτε τα πιο μικρά: από τις μπάρες στο μετρό μέχρι το νερό στη Θεσσα-
λονίκη και την αδυναμία σύνδεσης βάσεων δεδομένων στο Δημόσιο. 
Από το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς ως το νομοσχέδιο για σχολι-
κές βιβλιοθήκες χωρίς χρηματοδότηση. Η ανεπάρκεια του ανώτατου και 
ανώτερου πολιτικού προσωπικού είναι πλέον τραυματική για τη χώρα. 
Επικίνδυνη. Βέβαια σε μεγάλο βαθμό αυτό θυμίζει κάπως την πρώτη 
εποχή ΠΑΣΟΚ, όταν άνθρωποι με υστέρηση σε μόρφωση και εμπειρία, 
κλήθηκαν να αναλάβουν τις τύχες της χώρας. Αυτό περίπου συμβαίνει 
και τώρα. Τα ηγετικά κλιμάκια της διακυβέρνησης δεν διέθεταν προ-
σβάσεις και εμπειρία εξουσίας. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι δεν διέθε-
ταν ούτε τη μόρφωση. Με τι προσόντα, ας πούμε, ο Πάνος Σκουρλέτης 
μπορεί να συντονίσει την ανάταξη του Δημοσίου; Τι είχε ο Νίκος Φίλης 
που τον καθιστούσε ειδικό για να επιμελείται τα της εθνικής παιδείας; 
Δεν θέλω να συνεχίσω με ονόματα γιατί θα φτάσω ως τον Πολάκη. 
Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν αυτή η ανεπάρκεια προτάσσεται 
ως προσόν. «Εμείς έχουμε λαϊκούς ανθρώπους όπως ο Νίκος ο Καρα-
νίκας, δεν έχουμε Χάρβαρντ» έχει δηλώσει από το βήμα της Βουλής 
ο Αλέξης Τσίπρας. Για αυτό τον λόγο η μόρφωση, η εξειδίκευση και η 
αριστεία απαξιώνονται όταν η συζήτηση περιλαμβάνει το πολιτικό προ-
σωπικό. Η ανεπάρκεια επικαλύπτεται από τις λαϊκές καταβολές. Ο πρω-
θυπουργός και ο υπουργός Άμυνας ομιλούν δημοσίως αγγλικά που αντι-
στοιχούν σε νησιωτικό «καμάκι» των ’80ς. Δεν έχουν πρόβλημα. Κάθε 
άλλο. Αυτή η εικόνα επιτρέπει στο λαϊκό ακροατήριο να ταυτιστεί μαζί 
τους. Αισθάνεσαι καλύτερα όταν σε κυβερνάει κάποιος που σου μοιάζει. 
Και σκέφτεσαι ότι αφού τα κατάφερε αυτός να φτάσει εκεί ψηλά, μπορεί 
κάποτε να τα καταφέρεις και εσύ ή το παιδί σου. Το ελληνικό όνειρο στα 
καλύτερά του. ●

➜ kostas@giannakidis.com
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Πολιτική

Στη φρίκη πάντοτες ανηφορίζω
Του Λεωνίδα Καστανα

Στη Λέσβο η Ελλάδα αναστενάζει και ξευ-
τελίζεται. Πόση φρίκη μπορεί να στεγάσει 
ένα νησί, πόσο πόνο, πόση αηδία; Πόση 
απόγνωση των κατατρεγμένων προσφύ-
γων, πόση βία και πόση δυσωδία; Πώς 
κοιμούνται οι «υπεύθυνοι», πώς φιλάνε 
τα παιδιά τους, πώς κάνουν δηλώσεις στις 
τηλεοράσεις, πώς θα βγουν αύριο να ζητή-
σουν την ψήφο μας; 

ξω από τη Νομική της Αθήνας το άσυ-
λο συντρίβεται, το αστικό περιβάλλον 
θρυμματίζεται, η πληγή χαίνει. Άσυλο 
ιδεών, ή άσυλο φρίκης; Πόση πρέζα 

μπορεί να αντέξει αυτή η πόλη, πόσο σουτάρισμα 
φόρα παρτίδα, πόσους ανενόχλητους έμπορους 
να μοστράρουν την πραμάτια τους; Πόση αδια-
φορία για αυτές τις κολασμένες ανήμπορες ψυ-
χές που αργοσβήνουν πάνω σε ένα χαρτόνι; Πώς 
νομοθετούν οι ταγοί λίγο παρακάτω, πώς οραμα-
τίζονται το μέλλον, πώς δικαιολογούν το μισθό 
τους οι «καθ ύλην αρμόδιοι», πώς διδάσκουν οι 
δάσκαλοι, πώς ανυμνούν οι ιερείς;

Λείπουν τα χρήματα, λείπουν οι δομές, λείπει η 
τεχνογνωσία; Είναι όλα αυτά τα φρικώδη απότο-
κο της κρίσης; Φταίει το μνημόνιο, η Novartis, η 
λίστα Λανγκάρντ, ο Ερντογάν, το κακό το ριζικό 
μας, ο θεός που μας μισεί; Χρήματα πήρατε πολ-
λά. Ποιος σας εμποδίζει να στείλετε στη Μόρια 
εκατό φρέσκους κολλητούς να τελειώσουν τη 
δουλειά της χορήγησης ή μη ασύλου; Μήπως σι-
χαίνονται; Και πόσοι είναι οι άνθρωποι - σκιές της 

Αθήνας που δεν μπορείτε να περιθάλψετε  αξι-
οπρεπώς;  Είναι η αδιαφορία ή είναι η πρόθεση; 
Ποιος νοσηρός εγκέφαλος, πιο απόκοσμο τέρας 
ανέβασε τη φρίκη στο βάθρο και μας έβαλε ό-
λους εμάς τους αθώους να την προσκυνάμε; Ή 
μήπως δεν είμαστε αθώοι;

Τα βράδια του Σαββάτου χιλιάδες παιδιά, τα παι-
διά μας, σουλατσάρουν στο κέντρο της Αθήνας, 
περνώντας αδιάφορα πάνω από ένα βρώμικο 
sleeping bang που στεγάζει μια αποκαμωμένη 
ύπαρξη. Έναν ακόμα ζωντανό στα πρόθυρα του 
άλλου κόσμου. Παρατηρώ τα πρόσωπα, καθώς 
την προσπερνούν. Ούτε μια σύσπαση προσώπου, 
ούτε ένα βλέμμα. Αν το συνήθισαν αυτά, το συ-
νηθίσαμε όλοι και αυτή είναι η μεγάλη μας ήττα. 
Αυτά τα δημόσια δράματα πάλιωσαν, δεν πουλά-
νε πια στις οθόνες, δεν είναι θέματα στα social. 
Καταναλώθηκαν και δεν ενδιαφέρουν. Είναι η ήτ-
τα μιας κοινωνίας αποκαμωμένης από τη δανεική 
ευημερία που τώρα τρέχει και δεν φτάνει. Μιας 
κοινωνίας του δήθεν προοδευτικού θεάματος. 

Είμαστε συνένοχοι και το ξέρουμε. Είμαστε ένο-
χοι ως δάσκαλοι που δεν υψώσαμε τη φωνή μας 
όταν έπρεπε, όταν μπορούσαμε να σταματήσουμε 
το κακό. Που βολευτήκαμε πίσω από την ασυδοσία, 
την ανοχή της βίας, της βρώμας, της καταστροφής 
στο όνομα ενός άλλου κόσμου δήθεν εναλλακτι-
κού, προοδευτικού, αριστερού. Που ανεχτήκαμε 
τη χλεύη στην ευταξία, στην προσπάθεια, στη γνώ-
ση, στη μέτρηση, στο νόμο. Που διατρανώσαμε 
εκείνο το υποκριτικό «αδέρφια μας, μετανάστες» 

ή «οι τοξικοεξαρτημένοι είναι ασθενείς» και μετά 
τους παραδώσαμε. Σε ποιους και για πόσο;

Είμαστε συνένοχοι ως δημόσια πρόσωπα, ως 
πολιτικοί, ως διανοούμενοι, ως κυβερνώντες 
που δεν αρθρώνουμε το λόγο, δεν προχωρούμε 
στην πράξη. Που αδιαφορούμε. Που θεωρούμε 
ότι άλλα είναι τα σημαντικά. Μήπως προέχουν η 
ανάπτυξη, η έξοδος από τα μνημόνια, τα εθνικά 
θέματα; Ή μήπως αγνοούμε ότι η δημόσια φρίκη 
είναι πολιτική; Ατόφια σκληρή πολιτική, πολιτική 
στα βάθη του πυρήνα. 

Η δημόσια εικόνα διαμορφώνει τις συνειδήσεις 
των πολιτών, την κουλτούρα της πόλης, τη ροπή 
των πραγμάτων της χώρας. Όταν είναι τρισάθλια 
και αιματηρή δηλώνει κοινωνική έκπτωση. Όταν 
δεν γίνεται προσπάθεια να βελτιωθεί, δηλώνει δι-
αφθορά. Όταν δεν κρύβεται, δηλώνει ξετσίπωτη 
πρόθεση. Κάποιοι μας λένε ξεδιάντροπα πως πρέ-
πει να μάθουμε να ζούμε με τον πόνο, τη βία και το 
θάνατο, με τη φρίκη μέσα στην πόλη. Γιατί έτσι μα-
θαίνουμε να φοβόμαστε, να υπομένουμε τη μοίρα 
μας. Να εκλιπαρούμε για το επίδομα. Ο ολοκληρω-
τισμός του μέλλοντος είναι εδώ, σύντροφοι.

Η πόλη έμαθε να μηρυκάζει το λόγο των ασε-
βών. Να ανέχεται το κακό που της προσφέρεται 
ως ένδειξη χειραφέτησης. Να περνάει αδιάφορα 
από το Πολυτεχνείο, να παρακάμπτει το Πεδίο 
του Άρεως, να αποφεύγει το πεζοδρόμιο του 
Green Park, να ανασκουμπώνεται όταν μπαίνει 
στον ηλεκτρικό, να μην ανοίγει την πόρτα της σε 
αγνώστους. Να φοβάται γενικώς. Ο φόβος τη 
χειραγωγεί, την κάνει παιχνίδι στα χέρια των πο-
νηρών, των παντός είδους εξουσιαστών, που είτε 
με κουκούλες, είτε με γραβάτες, είτε με ξυρισμέ-
να κεφάλια αντλούν ισχύ από τον τρόμο της και 
επιβιώνουν εις βάρος της.  

Η νέα υβριδική εξουσία διαμορφώνει μια γενιά 
ομήρων και μια γενιά φυγάδων. Αν νομίζουμε ότι 
τα παιδιά μας αδιαφορούν για την πολιτική επειδή 
είναι καλομαθημένα, είμαστε βαθιά νυχτωμένοι. 
Αν θεωρούμε ότι βιάζονται να φύγουν από τη χώρα 
μόνο και μόνο για να βρουν δουλειά, υποκρινόμα-
στε. Είναι η σιχαμάρα της δημόσιας ζωής, η φρίκη 
του μιθριδατισμού μας που τα αποδιώχνει από το 
γενέθλιο τόπο. Έξι μήνες σε μια ευρωπαϊκή πόλη, 
με αφορμή ένα Erasmus, είναι αρκετοί για να τα 
πείσουν ότι η ζωή είναι αλλού. Δεν είναι φυγή από-
γνωσης από μια εμπόλεμη ζώνη. Είναι μια υπερή-
φανη μετανάστευση, μια αξίωση νόμιμης ισχύος.

Οι άλλοι, οι όμηροι, μπορούν να χαίρονται μόνοι 
τους τον κόσμο που διαμόρφωσαν διαλέγοντας 
με επιμονή τους χειρότερους για να διαφεντεύ-
ουν τις τύχες τους. Να παρακολουθούν με ενδι-
αφέρον θλιβερά πολιτικά τερτίπια γύρω από το 
Σύνταγμα, το όνομα, το νέο ανατολικό ζήτημα, 
τη μη Παιδεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, το 
επίδομα ενοικίου, τις επενδύσεις που έρχονται. 
Να θεωρούν ειδικούς τους επαγγελματίες ανε-
πάγγελτους. Να απολαμβάνουν αριστεροσύνη, 
εθνικισμό, πατριδοκαπηλία, στατιστικές και προ-
οδευτικά πρόσημα. Να ζουν στο παρελθόν. Να 
γλεντούν με το αθάνατο κρασί του ’21.

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Αλλά είμαστε συνένοχοι. 
Άλλοι γιατί σπρώξαμε εν γνώσει μας την πατρίδα 
στην καταφρόνια. Άλλοι γιατί δεν καταφέραμε 
να πείσουμε τον διπλανό μας για το σωστό. Άλλοι 
γιατί κοιτάξαμε μονάχα την εφήμερη πάρτη μας. 

Με γρασωμένα τ’ άρβυλα στη φρίκη πάντοτες α-
νηφορίζω / λιμοκτονώντας από φλόγες τώρα πια /
φαρσί εγκόσμιος / φαρσί δακρυσμένος / εσαεί χο-
ρογράφος του λεκτικού μου / κι ανερώτηγα ίασμος. 
Νίκος Καρούζος, ο ποιητής ●
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Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Κινητι-
κότητας είναι ένας θεσµός που 
καθιερώθηκε από την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή µε σκοπό να προ-
άγει την έννοια της βιώσιµης κι-

νητικότητας. Να ευαισθητοποιήσει τους 
πολίτες στην αλλαγή συµπεριφορών 
και στην υιοθέτηση ενός διαφορετικού 
ήθους, πιο φιλικού προς το περιβάλ-
λον και τον άνθρωπο. Στην Ελλάδα κά-
θε χρόνο όλο και περισσότερες πόλεις 
συµµετέχουν στη µεγάλη αυτή γιορτή, 
που αποδίδει για λίγες ηµέρες τις πόλεις 
εκεί που πραγµατικά ανήκουν. Σε όλους 
τους πολίτες, χωρίς αποκλεισµούς. Οι 
δήµοι οργανώνουν εκδηλώσεις, εµείς 
οι δηµοσιογράφοι τις καλύπτουµε και 
µετά τελειώνουν όλα. Κάποιες φορές 
η όλη ιστορία γίνεται και λίγο αστεία, 
αφού κάθε χρόνο ακούµε τις ίδιες και 
τις ίδιες εξαγγελίες για κατασκευή πο-

δηλατόδροµων και πεζόδροµων, 
για τη βελτίωση της δηµόσι-

ας συγκοινωνίας και για 
πολιτικές που έχουν 

στο επίκεν τρο τον 
άνθρωπο και όχι το 
αυτοκίνητο. Στο 
τέ λος όµως όλα 
αποδεικνύονται 
λόγια του αέρα.  

Ω σ τό σο,  όταν ο 
σχεδιασµός για τη 

συµµετοχή στη γιορτή 
της Ευρωπαϊκής Εβδο-

µάδας Κινητικότητας παίρνει 
σάρκα και οστά, τότε και ο θεσµός 

έχει επιτελέσει το σκοπό του, και η 
προστιθέµενη αξία για την πόλη είναι 
µεγάλη. Το θετικό µήνυµα αυτή τη φορά 
έρχεται από το ακριτικό νησί της Σάµου. 
Παρά το γεγονός ότι η Σάµος συµµετέ-
χει µόνο τα τελευταία τρία χρόνια στο 
θεσµό, η συµµετοχή της αξιολογήθηκε 
θετικά  από το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και το νησί ορίστηκε 
ως εθνικό επίκεντρο υλοποίησης του 
σχεδιασµού, ενώ στην ευρωπαϊκή δι-
αγωνιστική διαδικασία η Σάµος κατά-
φερε να επιλεγεί στην τελική λίστα των 
δέκα ευρωπαϊκών πόλεων µεταξύ χιλιά-
δων συµµετοχών.  

Τα προβλήµατα της οικονοµικής και 
της προσφυγικής κρίσης που αντιµε-
τώπισε η Σάµος τα τελευταία χρόνια όχι 
µόνο δεν έγιναν τροχοπέδη για βιώσιµη 
ανάπτυξη, αλλά αντίθετα έδωσαν ώθη-
ση στη δηµοτική αρχή να σχεδιάσει µε 
αισιοδοξία και ρεαλισµό το µέλλον του 
νησιού. Με πυξίδα τα πλούσια αποθέ-
µατα της ιστορίας και του πολιτισµού, 
ο δήµος κινητοποίησε τους κατοίκους 
και µέσα από συνεχείς διαβουλεύσεις 
και συζητήσεις µε τους πολίτες και τους 
φορείς υιοθέτησε µόνιµα µέτρα εναλ-
λακτικής µετακίνησης.

Η πιλοτική λειτουργία της δηµοτικής 
συγκοινωνίας στην πόλη της Σάµου 
ξεκίνησε ήδη από το 2016. Σε λιγότερο 
από ένα χρόνο και αφού κέρδισε την 
εµπιστοσύνη των κατοίκων και των επι-
σκεπτών, σήµερα αποτελεί ένα µόνιµο 
µέτρο και µια βασική υποδοµή του νη-
σιού. Ένα µέτρο που οι πολίτες ζητούν 
την επέκτασή του, αφού και η ποιότη-
τα της ζωής τους βελτιώθηκε και είδαν 
χρήµατα να µένουν στη τσέπη τους από 
τον περιορισµό της χρήσης των οχηµά-
των τους. «Σε έρευνα που διενεργήσαµε 
για τη δηµοτική συγκοινωνία, οι πολίτες 
την αξιολόγησαν πολύ θετικά, δηλώνο-
ντας ότι έχει συµβάλει στη µείωση της 
χρήσης των αυτοκινήτων τους και ζήτη-
σαν την επέκταση των δροµολογίων», θα 

πει στην ATHENS VOICE ο δήµαρχος Σά-
µου, Μιχάλης Αγγελόπουλος. 

Η κατασκευή του ποδηλατόδροµου 
στην παραλία της Σάµου λειτούργησε 
επικουρικά προς τη δηµοτική συγκοι-
νωνία προκειµένου να αποτραπεί η 
χρήση του αυτοκινήτου στην πόλη. Ο 
ποδηλατόδροµος, ένα πάγιο αίτηµα 
µερίδας πολιτών καθώς δεν ήταν πολ-
λοί οι ποδηλάτες στο νησί, σήµερα έχει 
αγκαλιαστεί καθολικά από την τοπική 
κοινωνία. Με τις απαραίτητες κυκλο-
φοριακές ρυθµίσεις που έκανε ο δήµος, 
εξασφάλισε στους ποδηλάτες ασφαλή 
και ευχάριστη µετακίνηση. Σε συνδυα-
σµό δε µε τη δηµοτική συγκοινωνία και 
την πεζοπορία, η βιώσιµη µετακίνηση 
γίνεται µέρος της κουλτούρας και της 
καθηµερινότητας των κατοίκων του νη-
σιού. «Η δηµιουργία του ποδηλατόδρο-
µου στην παραλιακή οδό της πόλης, οι 
τέσσερις δηµοτικοί σταθµοί ποδηλάτων 
και η δηµοτική συγκοινωνία στην πόλη 
της Σάµου, συνιστούν µια δέσµη µέτρων 
που προωθούν τις συνδυαστικές µεταφο-
ρές, συµβάλλουν στον περιορισµό της 
χρήσης του αυτοκινήτου και έχουν θετικό 
οικονοµικό αντίκτυπο στους πολίτες, κα-
θώς τα ποδήλατα διατίθενται δωρεάν και 
άρα ελαχιστοποιείται το κόστος µεταφο-
ράς των δηµοτών. Παράλληλα, πρόκειται 
για µέτρα που συµβάλλουν τα µέγιστα 
στην προστασία του περιβάλλοντος και 
στη µείωση των ρύπων», µου εξηγεί ο κ. 
Αγγελόπουλος.  

Πλατφόρµες πρόσβασης των ΑµεΑ
Ο ∆ήµος Σάµου, επιδιώκοντας την ελεύ-
θερη και απρόσκοπτη πρόσβαση όλων 
των πολιτών στις παραλίες του νησιού, 
εξασφάλισε χρηµατοδότηση περίπου 
330.000 ευρώ από το Αναπτυξιακό Πρό-
γραµµα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο 
Αιγαίο, για την κατασκευή τεσσάρων 
sea trucks. Πρόκειται για πλατφόρµες 
πρόσβασης των ΑµεΑ στη θάλασσα µε 
όλη την απαιτούµενη υποδοµή, όπως 
για παράδειγµα αποδυτήρια και τουα-
λέτες. «Με την κατασκευή των sea trucks 
σε πολυσύχναστες παραλίες του νησιού, 
παράλληλα µε τη βελτίωση προσβασιµό-
τητας µέσω µικρών τεχνικών έργων στα 
δηµόσια κτίρια και τους δηµόσιους χώ-
ρους, ολοκληρώνεται το πρώτο επίπεδο 
των παρεµβάσεων για ΑµεΑ» θα µου πει ο 
κ. Αγγελόπουλος.  

Η δηµιουργία συνθηκών ασφάλειας 
και ισότιµης αντιµετώπισης όλων των 
πολιτών είναι η βάση της φιλοσοφίας 
που χαρακτηρίζει την πολιτική που ακο-
λουθεί ο ∆ήµος Σάµου. Σε ελεύθερη µε-
τάφραση αυτό σηµαίνει πολιτική φιλική 
προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 
Πολιτική που καλεί τους κατοίκους να 
συµµετέχουν ενεργά στους σχεδια-
σµούς που αφορούν τη ζωή τους, αλλά 
που έχει και το τσαγανό να µιλήσει κα-
θαρά για τα προβλήµατα των πόλεων 
που φτιάξαµε και µε τόλµη να ζητήσει 
από τους πολίτες την ανατροπή. Να 
τους καλέσει να παρατήσουν το αυτο-
κίνητο, να περπατούν περισσότερο και 
να κάνουν ποδήλατο. Ο ∆ήµος Σάµου 
το κάνει. Πέρα από όσα προαναφέραµε, 
έργα ενεργειακής αναβάθµισης σε όλα 
τα γήπεδα του νησιού βρίσκονται σε 
εξέλιξη, καθώς και προγράµµατα που 
προωθούν τη φυσική άσκηση, την πε-
ζοπορία και τη χρήση ποδηλάτων. Εµείς 
θα είµαστε εδώ για να στηρίζουµε όλες 
αυτές τις καλές πρακτικές και να ενδυ-
ναµώνουµε φορείς και πολίτες ώστε η 
χώρα µας να περάσει στη νέα εποχή. 
Κάτι µου λέει ότι σύντοµα θα επανέλ-
θουµε στη Σάµο. A

Όταν τα σχέδια
 επί χάρτου γίνονται πράξη
 Το παράδειγμα της Σάμου

Της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ

Ο δήµαρχος
 Σάµου, Μιχάλης 
Αγγελόπουλος. 
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Τ
ρεις συμμετοχές σε Ολυμπιάδα και έ-
τοιμος για την τέταρτη, παγκόσμιος 
πρωταθλητής και πρώτος στην πα-
γκόσμια κατάταξη και στα τρία αγω-
νίσματα που συμμετέχει. Ο Χρήστος 

Βολικάκης, με διαφορά ο πιο επιτυχημένος 
Έλληνας ποδηλάτης, μας μίλησε από καρ-
διάς για τις επιτυχίες, τους στόχους και τα 
προβλήματα στο χώρο της ποδηλασίας, α-
φού πλέον μένει χωρίς προπονητήριο, μιας 
και το «ευχαριστώ» της Ομοσπονδίας της 
Ποδηλασίας ήταν να τον αφήσει στο δρόμο. 

Αρχικά, συγχαρητήρια για την τελευταία 
επιτυχία στην Ολλανδία. Πώς ήταν οι Αγώ-
νες; Σίγουρα ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα 
είναι ένας ξεχωριστός αγώνας, το συγκεκρι-
μένο ήταν η ευκαιρία μου να δοκιμαστώ στο 
υψηλότατο επίπεδο και στα 3 αγωνίσματα. 
Μετά τους Ολυμπιακούς του Ρίο έκανα στρο-
φή και έφυγα από το καθαρό σπριντ, και αυτοί 
οι αγώνες ήταν η πρώτη μου σοβαρή απόπει-
ρα η οποία θεωρώ ότι πήγε αρκετά καλά. Αν 
αναλογιστούμε ότι το μετάλλιο χάθηκε οριακά 
και ότι η έβδομη θέση ήρθε από ένα λάθος τα-
κτικής 30 στροφές πριν το τέλος, μπορώ να 
πω ότι είμαι αρκετά ευχαριστημένος.
 
Επιστρέφοντας σε περίμενε μια δυσάρε-
στη έκπληξη. Τι ακριβώς συνέβη; Μετά την 
ανακοίνωση της παγκόσμιας κατάταξης, ό-
που βρέθηκα στην πρώτη θέση, αισθάνθηκα 
ιδιαίτερη τιμή και χαρά και ξεκουράστηκα για 
μία εβδομάδα μέχρι που έφτασε η ώρα να ξε-
κινήσω προετοιμασία με στόχο την τέταρτη 
ολυμπιακή πρόκριση. Τότε, ναι, με περίμενε 
μια έκπληξη. Οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας 
με ενημέρωσαν ότι δεν μπορώ να προπονηθώ 
στο Ποδηλατοδρόμιο του Ο.Α.Κ.Α., το μονα-
δικό που διαθέτει η χώρα, και δύο εβδομάδες 
μετά δεν τα έχω καταφέρει ακόμη.
 
Πρόκειται για μια κατάσταση που είχες προ-
βλέψει, καθώς τον τελευταίο χρόνο έχεις 
κάνει εκκλήσεις σε όλους τους αρμόδιους. 
Τι πήγε στραβά φέτος; Από τους Ολυμπια-
κούς του Ρίο και έπειτα τα προβλήματα στο 
χώρο της ποδηλασίας πολλαπλασιάστηκαν. 
Όλοι οι αθλητές κάναμε υπομονή και προσπα-
θήσαμε να βοηθήσουμε, ωστόσο φάνηκε ότι 
το πρόβλημα είναι της ίδιας της Ομοσπονδίας. 
Την προηγούμενη εβδομάδα μάς ενημέρω-
σαν ότι δεν μπορούμε να μείνουμε ούτε στον 
Άγιο Κοσμά, στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις. 
Προσωπικά, δίνω μάχη για να μαζέψω τα χρή-
ματα και να πάω στους αγώνες. Ο ποδηλατικός 
εξοπλισμός είναι αρκετά ακριβός, μια ρόδα 
μόνο κοστίζει γύρω στις 3.000 ευρώ. Κατά-
γομαι από τον Βόλο και έχω μεγαλώσει εκεί, 
δεν είναι εύκολο. Δεν ζητάω οικονομικά έσοδα 
από την Ομοσπονδία της Ποδηλασίας. Η ζωή 
μου είναι συνυφασμένη με την ποδηλασία, 
έχω φέρει τόσα μετάλλια στην Ελλάδα και το 
μόνο που ζητάω είναι σεβασμός.
 
Επόμενος στόχος οι Ολυμπιακοί του Τόκιο; 
Ο μεγάλος στόχος είναι η συμμετοχή μου σε 
τέταρτη σερί Ολυμπιάδα και η προετοιμασία 
για μια επιτυχία εκεί. Στην πράξη, όμως, πρώ-
τος στόχος είναι να λυθεί το θέμα του Ποδηλα-
τοδρομίου. Στις 20 Απριλίου είναι προγραμμα-
τισμένο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και δεν 
ξέρουμε καν αν θα γίνει. Τον Μάιο ξεκινούν οι 
αγώνες που μας δίνουν πόντους για την πρό-
κριση στο Τόκιο. Είναι αρκετά δύσκολο για έ-
ναν αθλητή να προετοιμαστεί σοβαρά μέσα 
από μια τέτοια κατάσταση. 
 
Τι θα έλεγε ένας παγκόσμιος πρωταθλη-
τής σε ένα παιδί για να ασχοληθεί με την 
ποδηλασία; Έχω μιλήσει σε σχολεία, σε γο-
νείς, και όλα τα χρόνια ήμουν θετικός στο να α-
σχοληθούν οι νέοι σοβαρά με την ποδηλασία. 
Πλέον, με έχουν φτάσει σε ένα σημείο που δεν 
ξέρω τι να πω... Πώς να πεις σε ένα γονιό ότι 
θα πρέπει να πληρώνει από την τσέπη του σε 
όλη την καριέρα του παιδιού του; Εμείς έχουμε 
μια ιστορία 20 ετών και οι χορηγοί μάς έχουν 
βοηθήσει αρκετά και είμαστε ευγνώμονες για 
αυτό, αλλά ο 15χρονος πώς θα μπορέσει να 
συμμετέχει σε διεθνείς αγώνες; A

Χρήστοσ 
Βολικάκης 
Mπορεί να μείνει στο δρόμο ο πιο πολυβραβευμένος 
Έλληνας ποδηλάτης; 
Του ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ 
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1. Ποια από τις τρεις λεωφό-

ρους είναι η μικρότερη σε 

μήκος;

Α. H Bασιλίσσης Σοφίας  
Β. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου  
Γ.  Η Βασιλίσσης Όλγας

2. Ποιανού ναού της Αθήνας το 

νερό  από την κολυμπήθρα, με-

τά το μυστήριο της  βάφτισης, 

χύνεται  σ'  ένα μαρμάρινο κοί-

λωμα που βρίσκεται μέσα στην 

εκκλησία, για να καταλήξει 

στον Ηριδανό ποταμό; 

Α. Toυ ναού της Θεοτόκου 

Γοργοεπήκοου, νυν  Αγίου Ελευ-
θερίου, δίπλα στη Μητρόπολη 
Αθηνών.
Β. Του ναού των Αγίων Θεοδώ-
ρων, στην πλατεία Αγίων Θεο-
δώρων
Γ. Του ναού της  Καπνικαρέας, 
στην Ερμού. 

3. Πού βρίσκεται το Μουσείο 

Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογί-

ας - Κώστας Κοτσανάς;

Α. Στην οδό Καλλισπέρη 12, 
στην περιοχή της Ακρόπολης
Β. Πινδάρου 6, στο Κολωνάκι

Γ. Στην οδό Θόλου 5, στην Πλάκα

4. Πού βρίσκεται η πλατεία  

Ουρουγουάης;

Α. Στη συμβολή Μιχαλακοπού-
λου & Χατζηγιάννη Μέξη στα 
Ιλίσια (πίσω από το Hilton)
Β. Στη Βασιλίσσης Σοφίας, απένα-
ντι από το Hilton
Γ. Στη συμβολή των οδών Μιχα-
λακοπούλου, Σπύρου Μερκού-
ρη και Βασιλέως Κωνσταντίνου

Πόσό καλα 
ξέρέισ 

τηΝ αθηΝα;
Αυτή είνΑί ή 5η 

φορΑ που σε τσεκΑρουμε!
Της ΈλΈνας ντακουλα

ό καλ
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5. Πού βρίσκεται η πολυκα-

τοικία με τη γοργόνα;

Α. Στη Νικηφόρου Θεοτόκη 
11, στο Μετς
Β. Στη Βασιλίσσης Σοφίας, 
αρ. 79
Γ. Στην Αγίων Ασωμάτων, 
αρ. 45

6. Σε ποια περιοχή άνοιξε η ε-

ταιρεία «Δωδώνη» το πρώτο 

της γαλακτοπωλείο;

Α. Στο Παγκράτι
Β. Στην Κηφισιά 
Γ. Στην Κυψέλη

7. Πού βρίσκεται το αρχοντι-

κό «Αίολος»;

Α. Στα Εξάρχεια, Καλλιδρο-
μίου 78
Β. Στα Πατήσια, στην οδό Θή-
ρας, αρ. 54
Γ. Στην Πλάκα, στην οδό Σχο-
λείου, αρ. 5

8. Ποιο μέγαρο στέγασε στα 

τέλη του 19ου αιώνα την 

πρώτη Οθωμανική Τράπεζα 

στην Ελλάδα;

Α. Το Μέγαρο Σερπιέρη, Πα-
νεπιστημίου  23

Β. Το Μέγαρο Αθηνογένους, 
Σταδίου 50
Γ. Το Μέγαρο Μελά, Αιόλου 
93 & Κρατίνου 1 (πλατεία 
Κοτζιά)

9. Πού βρίσκεται η πλατεία 

Παλαιάς Αγοράς;

Α. Στο Παγκράτι
Β. Στην Κυψέλη
Γ. Στην Πλάκα

10. Πού στεγάζονται οι 

εκδόσεις Κάκτος; 
Α. Σταδίου 24

Β. Πανεπιστημίου 46
Γ. Σόλωνος  98

11. Πού μεταφέρθηκε το 

Hard Rock Café, όταν έφυγε 

από τη Φιλελλήνων;

Α. Στο Κολωνάκι
Β. Στο Θησείο
Γ. Στο Μοναστηράκι

12. Πού έμεινε τα τελευταία 

χρόνια της ζωής του ο Ερνέ-

στος Τσίλλερ;

 Α. Μαυρομιχάλη 6
Β. Σόλωνος και Κανάρη γω-

νία, στο Κολωνάκι
Γ. Στην οδό Περιάνδρου 5, 
στην Πλάκα

13. Σε ποιο σινεμά της Αθή-

νας υπάρχει η λέσχη «Χαμέ-

νη Λεωφόρος του Ελληνικού 

Σινεμά», όπου δύο μέρες 

κάθε μήνα προβάλλονται 

παλιές ταινίες του ελληνικού 

κινηματογράφου;  

Α. Στο Άστυ
Β. Στο Άστορ
Γ. Στο Αθήναιον

14. Πού έμενε η Μαρία Κάλ-

λας, όταν ζούσε στην Αθήνα 

από το 1936 έως το 1945;

Α. Στην Πολυκατοικία Παπα-
λεονάδρου, Πατησίων 61
Β. Στην Μπλε Πολυκατοικία, Α-
ραχώβης 61 & Θεμιστοκλέους
Γ. Στην Πολυκατοικία Πεσμα-
ζόγλου, Βασ. Σοφίας 4

15. Πού βρίσκεται το ιστορι-

κό αποστακτήριο - ποτοπω-

λείο «Βρεττός»;

A. Στο Θησείο
B. Στη Πλάκα
Γ.  Στο Μεταξουργείο
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1 Γ.  Η Βασιλίσσης Όλγας είναι 
η μικρότερη από τις τρεις, με 
μήκος 525 μέτρα. Ξεκινά από τη 
Βασιλίσσης Αμαλίας και τελειώ-
νει στη διασταύρωση Αρδητού 
και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η 
αμέσως επόμενη σε μήκος είναι 
η Βασιλέως Κωνσταντίνου (1,1 
χλμ.) και ακολουθεί η Βασιλίσ-
σης Σοφίας (2.8 χλμ.).

2 Α.  Ο ναός της Θεοτόκου 
Γοργοεπήκοου νυν  Αγίου  
Ελευθερίου, βρίσκεται στην 
πλατεία Μητροπόλεως, δίπλα 
στη Μητρόπολη των Αθηνών.  
Χρονολογείται στα τέλη του 
11ου ή αρχές 12 αιώνα και πιθα-
νολογείται ότι έχει χτιστεί πάνω 
σ’ έναν αρχαίο ναό αφιερωμένο 
στην θεά του τοκετού Ειλείθυια. 
Με αφορμή την έξωση του 
Όθωνα, το 1863 και την απελευ-
θέρωση της Ελλάδος από τους 
Τούρκους και τους Βαυαρούς,  
η εκκλησία αφιερώνεται στον 
Αγιο Ελευθέριο, προστάτη των 
επιτόκων γυναικών  και έτσι 
υπάρχει και ένας συσχετισμός 
με την αρχαία Ελλάδα και την 
θεότητα Ειλείθυια. Στον  Άγιο  Ε-
λευθέριο γίνονται μυστήρια και 
εκτίθενται σοροί επισήμων για 
λαϊκό προσκύνημα.  Το νερό της 
κολυμπήθρας, μετά το μυστή-
ριο της βάπτισης, χύνεται  σε μία 
μαρμάρινη κοιλότητα, η οποία 
βρίσκεται στην αριστερή  γωνία 
μπαίνοντας μέσα στον ναό. Το 
νερό αυτό συναντά τον ποταμό 
Ηριδανό ο οποίος περνάει και 
κάτω από τη Μητρόπολη και κα-
ταλήγει στον Κεραμεικό.

3 Β.  Το νεοσύστατο Μουσείο 
Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολο-
γίας - Κώστα Κοτσανά στεγά-
ζεται σ’ ένα art nouveau κτίριο 
επί της οδού Πινδάρου 6 στο 
Κολωνάκι. Το κτίριο αυτό ανήκε 
στην οικογένεια της Ασπασίας 
Μάνου, συζύγου του Αλέξαν-
δρου Ά . Το Μουσείο φιλοξενεί 
100 περίπου εκθέματα - εφευ-
ρέσεις των αρχαίων Ελλήνων.  

4 Α.  Η πλατεία ουρουγουάης 
βρίσκεται στη συμβολή των 
οδών Μιχαλακοπούλου & 
Χατζηγιάννη Μέξη, στα Ιλίσια.  
Η πλατεία κοσμείται από τον 
ανδριάντα του Jose Artigas (Μο-
ντεβιδέο Ουρουγουάης 1764 
- Παραγουάη 1850), υψηλόβαθ-
μο μέλος του στρατού και εθνι-
κός ήρωας της Ουρουγουάης.

5 Β.  Η μεταπολεμική πολυκα-
τοικία με τη γοργόνα βρίσκε-
ται στη λεωφόρο Βασιλίσσης 
Σοφίας, στον αριθμό 79. Η 
πολυκατοικία έχει χτιστεί από 
τον αρχιτέκτονα Παναγιώτη 
Μιχελή και εκεί στεγάζεται το 
Ίδρυμα Έφης και Παναγιώτη 
Μιχελή. Η γοργόνα είναι ένα 
γλυπτό από πέτρα και κοσμεί 
την πρόσοψη, πάνω από την εί-
σοδο της πολυκατοικίας, στο ύ-
ψος περίπου του 2ου ορόφου. 

6 Γ.  Η εταιρεία «Δωδώνη» 
άνοιξε το πρώτο της γαλακτο-
πωλείο στην Κυψέλη, στην οδό 

Επτανήσου 13. Το κατάστημα υ-
πάρχει ακόμη στην ίδια θέση και 
λειτουργεί σαν παγωτατζίδικο. 

7 Α.  Το αρχοντικό «Αίολος», 
γνωστό ως ο πύργος της Καλ-
λιδρομίου, βρίσκεται στο ψη-
λότερο σημείο της Καλλιδρο-
μίου στον αριθμό 78, στους 
πρόποδες του λόφου Στρέφη. 
Λέγεται ότι ανήκε στους αδελ-
φούς Ηλιόπουλους οι οποίοι 
το είχαν κληρονομήσει από 
τον πατέρα τους, με τον όρο να 
μην το πουλήσουν αλλά και να 
μην αλλοιώσουν καθόλου την 
όψη του. Οι Αδελφοί Ηλιόπου-
λοι έμεναν εκεί μέχρι το 2000. 
Οι κληρονόμοι, οι οποίοι μάλ-
λον ζουν στο εξωτερικό, δεν έ-
χουν δείξει κάποιο ενδιαφέρον 
και έτσι το αρχοντικό αυτό έχει 
αφεθεί στη τύχη του.

8 Β. To Μέγαρο Αθηνογένους, 
επί της οδού Σταδίου 52, στέ-
γασε στα τέλη του 19ου αιώνα 
την πρώτη Οθωμανική Τράπεζα 
στην Ελλάδα. Το Μέγαρο χτί-
στηκε στην περίοδο 1875-1880 
σε σχέδια του αρχιτέκτονα 
Πιάτ, ή του Eugene Trumb (κατά 
τον Μάνο Μπίρη), για την οικο-
γένεια Αθηνογένους. Το 1995, 
το κτίριο (ιδιοκτησίας της τότε 
ιστορικής και Εθνολογικής Εται-
ρείας της Ελλάδος) χαρακτη-
ρίστηκε «ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο και έργο τέχνης, γιατί 
αποτελεί αξιολογότατο δείγμα 
νεοκλασικού αρχοντικού, με 
εναρμόνιση στοιχείων ρυθμού 
Μπαρόκ, σημαντικό για την 
εξέλιξη της ιστορίας της αρχι-
τεκτονικής της Αθήνας», μετά 
από την κατά πλειοψηφία γνω-
μοδότηση του Κεντρικού Συμ-
βουλίου Νεοτέρων Μνημείων 
του Υπουργείου Πολιτισμού. Το 
Μέγαρο είναι τώρα ιδιοκτησίας 
της εφοπλιστικής οικογένειας 
Προκοπίου, η οποία έχει ανα-
λάβει την ανακατασκευή και 
πλήρη αποκατάστασή του.

9 Γ.  Η πλατεία Παλαιάς Αγο-
ράς βρίσκεται στην Πλάκα, 
μεταξύ των οδών Αδριανού, 
Καπνικαρέας, Αιόλου και Κα-
λογριώνη. Κατά τα χρόνια της 
τουρκοκρατίας και μέχρι τον 
Οκτώβριο του 1884, ημέρα 
του μεγάλου εμπρησμού, εκεί 
και στην ευρύτερη περιοχή 
λειτουργούσε το Πάνω Παζάρι, 
εμπορικό κέντρο και τόπος συ-
γκέντρωσης των Αθηναίων.

10 Β.  Οι εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ 
στεγάζονται στο αριστερό 
μέρος (δίπλα στο Rex) μεγάλου 
διατηρητέου κτιρίου, στην 
Πανεπιστημίου 46. Το κτίριο 
αυτό, γνωστό ως Μέγαρο 
Σλήμαν - Μελά, αποτελεί ένα 
σύμπλεγμα τεσσάρων τετρα-
ώροφων κτιρίων και χτίστηκε 
τη δεκαετία του 1880-1890 σε 
σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ.  

11 Γ. Το Hard Rock café έχει 
μεταφερθεί στο Μοναστηράκι, 
σ’ ένα εμβληματικό κτίριο στην 
οδό Αδριανού 54. 

12 Β. Ο Ερνέστος Τσίλλερ 
είχε ιδιόκτητο σπίτι στην οδό 
Μαυρομιχάλη 6. Στις αρχές του 
20ού αιώνα, λόγω οικονομι-
κών δυσχερειών, αναγκάστη-
κε να πουλήσει το σπίτι του και 
να μετακομίσει με την οικογέ-
νειά του σ’ ένα εντυπωσιακό 
νεοκλασικό διώροφο κτίριο 
του 1853, στη γωνία Σόλωνος 
και Κανάρη 1 και εκεί μετέφερε 
και το γραφείο του.  

13 Β. Η  Λέσχη «Χαμένη 
Λεωφόρος του Ελληνικού 
Σινεμά» λειτουργεί στον κινη-
ματογράφο ΑΣΤΟΡ, Σταδίου 28, 
στη Στοά Κοραή. Η Λέσχη αυτή 
είναι μία πρωτοβουλία της 
Ένωσης Σκηνοθετών - Παρα-
γωγών Ελληνικού Κινηματο-
γράφου. «Μια Δευτέρα και μια 
Παρασκευή κάθε μήνα, από 
νωρίς το απόγευμα ή από αργά 
το βράδυ, το ελληνικό σινεμά 
του παρελθόντος συνομιλεί 
με το παρόν, επανασυστήνεται 
και ξαγρυπνάει παρέα με ένα 
καινούργιο κοινό». 

14 Α.  Στην Πολυκατοικία 
Παπαλεονάρδου, Πατησίων 
61 έμεινε μαζί με τη μητέρα 
και την αδελφή της η Μαρία 
Κάλλας από το  1936 έως το 
1945, όταν επέστρεψε από τη 
Νέα Υόρκη στην Αθήνα, μετά 
το διαζύγιο των γονιών της.  Η 
πολυκατοικία αυτή χτίστηκε 
το 1925 σε σχέδια του αρχι-
τέκτονα καθηγητή Κωνστα-
ντίνου Κιτσίκη, με εμφανείς 
επιρροές από την ευρωπαϊκή 
art nouveau. Το κτίριο από το 
1950 ανήκει στο ΝΑΤ (Ναυτικό 
Απομαχικό Ταμείο) και από το 
1989, επί υπουργίας Μελίνας 
Μερκούρη, έχει χαρακτηριστεί 
ως διατηρητέο ιστορικό και 
αρχιτεκτονικό μνημείο των 
νεότερων χρόνων.

15 Β. Το ιστορικό αποστακτή-
ριο «Βρεττός» βρίσκεται στην 
οδό Κυθαδηναίων 41, στην 
Πλάκα. Άνοιξε το 1909 και θε-
ωρείται το πιο παλαιό απο-
στακτήριο της Ελλάδας και το 
δεύτερο παλαιότερο ποτο-
πωλείο της Ευρώπης. Χαρα-
κτηριστικό του είναι η διακό-
σμηση των τοίχων με τα πο-
λύχρωμα μπουκάλια. https://
www.facebook.com/brettos.
plaka A

ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Βατόπουλος Νίκος & ena 
contemporary/kaplanon galleries,  
ANAΣΚΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 32 ζωγράφοι 
ζωγραφίζουν την Αθήνα, 2018
2. Γιοχάλας Θανάσης, Καφετζάκη Τόνια,  
ΑΘΗΝΑ, Ιχνηλατώντας την πόλη με 
οδηγό την ιστορία και την λογοτεχνία,  
Αθήνα,  εκδ.  ΕΣΤΙΑ, 2013
3. Μπίρης Η. Κώστας, ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟΥ 19ου ΕΙΣ ΤΟΝ 20όν ΑΙΩΝΑ, Εκδοτι-
κός Οίκος «ΜΕΛΙΣΣΑ», Αθήνα, 1966
4. Σκουμπουρδή Αρτεμις, ΜΟΝΑΣΤΗ-
ΡΑΚΙ-ΠΛΑΚΑ, Οι γειτονιές των Θεών, 
Αθήνα, εκδ. Πατάκη, 2016
4. www.byzantineathens.com
5. www.eie.gr
6. http://ernstziller.blogspot.gr

ΣωΣτΕΣ 
ΑΠΑντΗΣΕΙΣ

Πολυκατοικία με τη γοργόνα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας

Αρχοντικό «Αίολος»

Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής 
Τεχνολογίας - Κώστα Κοτσανά 

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 

Ιδιόκτητο σπίτι του 
Ερνέστου Τσίλλερ

Hard Rock café

Αποστακτήριο «Βρεττός»

Η Παναγιά Γοργοεπήκοος,
 νυν Άγιος Ελευθέριος

Μέγαρο Αθηνογένους
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Λογοτεχνία

«Δόκτωρ Σαξ», Τζακ 
Κέρουακ, εκδ. Πατάκης
Γράφτηκε το 1952, 
όταν ο Τζακ Κέρουακ 
περνούσε το χρόνο 
του στην Πόλη του Με-
ξικού με τον Γουίλιαμ 
Μπάροουζ, και εκδό-
θηκε το 1959. Σχεδόν 
60 χρόνια μετά, το μυ-
θιστόρημα «Δόκτωρ 
Σαξ» και η περιπετειώ-
δης ιστορία του Τζακ 
Ντουλουόζ κερδίζουν 
νέους αναγνώστες κά-
θε φορά που η σελίδα 
γυρίζει. Η περίφημη 
μέθοδος «αυτόματης 
γραφής», που κατέ-
γραψε τις εμπειρίες 
της μπιτ γενιάς σε ένα 
στόρι για μια πολύ πα-
ράξενη εφηβεία. Ένας 
Γαλλοκαναδός πιτσι-
ρικάς που μεγαλώνει 
στο Λόουελ, στη 
μουντή εργατούπολη 
της Μασαχουσέτης, 
και το αποκαλυψιακό 
χίπστερ φάντασμα, 
ανάμεσα σε άλλα, 
που ακούει στο όνομα 
Δόκτωρ Σαξ. Θνητοί, 
δαίμονες και μυστήριο 
στο «καλύτερο βιβλίο 
που έχω γράψει ή 
πρόκειται να γράψω», 
όπως είχε πει ο ιδιο-
φυής συγγραφέας με 
την απροκάλυπτα αυ-
τοβιογραφική γραφή. 
Κυκλοφορώντας για 
πρώτη φορά στην ελ-
ληνική γλώσσα από τις 
εκδόσεις Πατάκη, σε 
μετάφραση του Γιώρ-
γου-Ίκαρου Μπαμπα-
σάκη, ο «Δόκτωρ Σαξ», 
είναι η απάντηση στην 
ερώτηση «ψάχνω κάτι 
δυνατό να διαβάσω». 

Γιατί όπως είχε πει ο 
Άλεν Γκίνσμπεργκ «κά-
θε βιβλίο του Κέρουακ 
είναι μοναδικό… 
τέτοια πλούσια, φυ-
σική γραφή δεν έχει 
προηγούμενο στον 
20ό αιώνα». Σύγχρονη 
και κλασική λογοτε-
χνία σε 312 σελίδες 
που στοιχειώνουν τον 
αναγνώστη τους.  

«4 3 2 1», Paul Auster, 
εκδ. Μεταίχμιο, μτφ. Μαρία 
Ξυλούρη
Η οικογένεια, ο έρω-
τας, οι φίλοι, η πόλη, 
η πολιτική, η λογοτε-
χνία, τα σπορ και όλα 
όσα τον καθόρισαν. 
Ένα επικό μυθιστό-
ρημα, αναμφίβολα 
το Magnum Opus του 
Πολ Όστερ, και μάλ-
λον και μεγάλο κομμά-
τι της αυτοβιογραφίας 
του. Η ιστορία του 
Άρτσιμπαλ Φέργκι-
ουσον, όπου ο μετρ 
παρακολουθεί τη ζωή 
του από νεογέννητο 
ώσπου να ενηλικι-
ωθεί. Με μια λεπτή 
γραμμή να το συνδέει 
εντέχνως με τον «Φύ-
λακα στη Σίκαλη» του 
Σάλιντζερ, τα «Ταξίδια 
του Γκιούλιβερ», το 
αμερικάνικο ποδό-
σφαιρο, το Παρίσι του 
‘60 και την Αμερική 
του Βιετνάμ, ο Όστερ 
συγγράφει ίσως το πιο 
ογκώδες μυθιστόρη-
μα ενηλικίωσης που 
γράφτηκε ποτέ. Και 
καλλιτεχνικά, μιας και 
τα στάνταρ που πιάνει 
παράγουν υπέρτατη 
λογοτεχνική αφήγη-
ση, μα και ως προς το 
μέγεθος της έκδοσης 

που θα αποζημιώσει 
τους φίλους του: 
1.300 σελίδες που, 
όταν τελειώνουν, πα-
ρακαλάς να ήταν άλ-
λες τόσες. Ασύλληπτη 
γραφή, ασύλληπτη.

«Γινάτι. ο σοφός  
της λίμνης»,  
Γιάννης Καλπούζος,  
εκδ. Ψυχογιός
Ο Ζώτος και η Χαβαή, 
με την πολυκύμαντη 
ερωτική τους σχέση, 
ο σατανικός κομπο-
γιαννίτης γιατρός 
Μαργαζής και ο τυχο-
διώκτης παπα-Λέρας, 
μπλέκονται με αφορ-
μή έναν φόνο, μια 
αυτοκτονία, τον φόβο 
της αντεκδίκησης, την 
καταφρόνια της κοι-
νωνίας, τον πλούτο, 
τη φτώχια, τη ζήλια, 
τον πόθο, κάποια ανο-
μολόγητα εγκλήματα, 
την εθνική ταυτότητα 
και τον διάβολο ή τον 
άγγελο που κρύβει κα-

θένας μέσα 
του. Πρωτα-
γωνιστές και 
δευτεραγωνιστές πο-
ρεύονται στην ταραγ-
μένη εποχή πριν από 
το 1922 και κατά την 
πρώτη δεκαετία του 
Μεσοπολέμου. Στην 
ίδια πατρίδα συνυπάρ-
χουν ή συγκρούονται 
διαφορετικοί κόσμοι, 
ομάδες και άτομα, σμί-
γουν ή αποχωρίζονται 
τα όνειρα κι ανακατώ-
νονται τα αίματα, οι 
θρησκείες και οι γλώσ-
σες κι όλα συμβαίνουν 
στα Γιάννενα, στην 
πόλη των θρύλων και 
της μυστηριακής γο-
ητείας.

«Από τα Λιόσα στον 
Κολωνό», Στέφανος 
Γεωργακόπουλος, 
εκδ. Δίαυλος 
Μια νωπογραφία της 
δεκαετίας του ’40, 
χωρίς τις κλασικές 
αποχρώσεις του 

μαύρου, τις οποίες 
δεν αρνείται, αλλά α-
ποσύρει στο βάθος. Κι 
από εκεί «αναδύονται 
τα φωτεινά χρώματα 
που κυριαρχούν στη 
σφριγηλότητα της 
ζωής, όπως αναπηδά 
πολύχρωμη από το με-
λανό». Ο ίδιος ο Γεωρ-
γακόπουλος λέει ότι 
όσο και να εκπλήσσει, 
«αυτή είναι η ζωή που 
έζησα και την οποία α-
νακαλώ σαν ταξίδι στη 
δεκαετία του ’40. Για 
να φανεί πώς έβλεπα 
εγώ τους άλλους τότε, 
μέσα από τα μάτια 
ενός παιδιού, και πώς 
τους βλέπω τώρα». 

«Συνένοχοι», Νόρα 
Πυλόρωφ, εκδ. Ψυχογιός 
Πέντε επιβάτες στο 
κουπέ ενός τρένου σ’ 
ένα ταξίδι του χαμού. 
Και η έκτη επιβάτιδα, 

η πέτρα του σκαν-
δάλου, το φιτίλι που 
βάζει φωτιά. Το ανοί-
κειο συντελείται εκεί 
μπροστά στα μάτια 
τους και θα τους ση-
μαδέψει μια ολόκλη-
ρη ζωή. Οι ζωές των 
έξι ηρώων χαρτογρα-
φούνται από μοναξιά 
και έρωτες, από επαγ-
γελματικά αδιέξοδα 
και οικογενειακά μυ-
στικά. Με ρυθμό που 
όλο και επιταχύνεται, 
απογυμνώνονται 
και οδηγούνται στην 
τελική δραματική 

σύγκρουση, όπου το 
μαχαίρι χώνεται βαθιά 
κι ο καθένας θα πλη-
ρώσει για το μερτικό 
του στο φταίξιμο. Ένα 
μυθιστόρημα που 
ταξιδεύει τον αναγνώ-
στη σε εποχές ταραγ-
μένες, από τις εκτοπί-
σεις των Εβραίων και 
το Άουσβιτς μέχρι τη 
θαμπή, κουρασμένη 
Ελλάδα του σήμερα.

«Η μορφή των 
λειψάνων», Juan 
Gabriel Vasquez,  
μτφ. Αχιλλέας Κυριακίδης, 
εκδ. Ίκαρος
Ένας από τους σημα-
ντικότερους λατινο-
αμερικανούς μυθι-
στοριογράφους του 
καιρού μας, με έργο 
μεταφρασμένο σε 26 
γλώσσες, σε μια πανο-
ραμική αφήγηση που 
συνδυάζει υποδειγμα-
τικά θεωρίες συνωμο-
σίας, εγκλήματα και 
εμμονές. Τα φαντά-
σματα του παρελθό-
ντος στοιχειώνουν το 
παρόν της Κολομβίας 
και η ιστορία ενός 
εγκλήματος φωτίζει 
τη συλλογική ψευδαί-
σθηση μιας ολόκλη-
ρης χώρας, όταν ένας 
άνδρας συλλαμβά-
νεται σε μουσείο της 
Μπογκοτά για την κλο-
πή του διάτρητου από 

σφαίρες κοστουμιού 
ενός φιλελεύθερου 
πολιτικού ηγέτη που 
δολοφονήθηκε το 
1948, υφαίνοντας το 
πρώτο νήμα σε έναν 
μακρύ ιστό δολο-
φονιών, ιστορικών 
συγκαλύψεων και 
πολιτικών μυστικών. 
Εγκλήματα του 20ού 
αιώνα σημαδεύουν 
ζωές στο σήμερα, σε 
αυτή την εκρηκτική 
ιστορία συνωμοσιών 
που εξαπλώνονται 
σαν αναρριχώμενα 
φυτά. 

«Η ιστορία της  
θεραπαινίδας»,  
Μάργκαρετ  
Άτγουντ,  
μτφ. Αύγουστος Κορτώ,  
εκδ. Ψυχογιός 
Σε ένα θεοκρατι-
κό ολοκληρωτικό 
καθεστώς που το-
ποθετείται χρονικά 
στο κοντινό μέλλον, 
γυναίκες αναπαραγω-
γικής ηλικίας έχουν 
αποσπαστεί από τις 
οικογένειές τους και 
χρησιμοποιούνται ως 
μηχανές αναπαρα-
γωγής για ζευγάρια 
που δεν μπορούν 
να τεκνοποιήσουν, 
λαμβάνοντας το όνο-
μα του «ιδιοκτήτη» 
τους. Το μυθιστόρημα 
(πρωτοκυκλοφόρησε 
το 1985) τιμήθηκε με 
πολλά βραβεία και 
μεταφέρθηκε με τε-
ράστια επιτυχία στην 
τηλεόραση, αποκτώ-
ντας φανατικό κοινό 
σε όλο τον κόσμο. Μια 
μεγαλοφυής, συγκλο-
νιστική δυστοπία για 
το κακό που παραμο-
νεύει στην ανθρώπι-
νη φύση, «Η ιστορία 
της Θεραπαινίδας» 
διαβάζεται και σαν 
σκοτεινό χρονικό μιας 
εναλλακτικής πραγ-
ματικότητας ή σαν 
σπαραχτική μαρτυρία 
για τη θέση της γυναί-
κας στον σύγχρονο 
κόσμο.

«Το υπουργείο της 
υπέρτατης ευτυχί-
ας», Αρουντάτι Ρόι,  
μτφ. Μαρία Αγγελίδου,  
εκδ. Ψυχογιός 
Η Αντζούμ, που ήταν 
Αφτάμπ, ξετυλίγει 
ένα ξεφτισμένο 
περσικό χαλί σε μια 
πόλη-νεκροταφείο 
που αποκαλεί σπίτι. 
Ένα μωρό εμφανίζε-
ται ξαφνικά, λίγο μετά 
τα μεσάνυχτα, σε μια 
φάτνη από σκουπίδια 
στο πεζοδρόμιο. Ο 
αινιγματικός Τίλο 
είναι τόσο παρών 
όσο απούσα είναι 
αυτή από τις ζωές 
των τριών αντρών 
που την αγάπησαν. 
«Το υπουργείο της 
υπέρτατης ευτυχίας» 
μας οδηγεί σ’ ένα 
εσωτερικό ταξίδι που 
διαρκεί πολλά χρόνια 
– από τις πολυπληθείς 
γειτονιές του παλιού 
Δελχί και τα λαμπερά 
πολυκαταστήματα 
της εκκολαπτόμενης 
νέας μητρόπολης 
μέχρι τα χιονισμένα 
βουνά και τις κοιλά-
δες του Κασμίρ και 
πέρα, όπου ο πόλε-
μος είναι ειρήνη και η 
ειρήνη πόλεμος, και 
πότε-πότε «κηρύσ-
σεται κανονικότητα». 
Μια οδυνηρή ιστορία 
αγάπης και ταυτόχρο-
να μια αποφασιστική 

βιβΛια 
ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΓΙΕΣ ΜΕΡΕΣ
Ελληνική και ξένη λογοτεχνία, 
αστυνομικά, πολιτική, ιστορία, 
ποίηση και αγάπη. Τα καλύτερα 
βιβλία για να πάρετε μαζί σας  
στις διακοπές του Πάσχα.

Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
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διαμαρτυρία, που 
γράφεται με ψιθύ-
ρους και κραυγές, με 
δάκρυα και μερικές 
φορές με γέλια. 

«Το τέλος της πεί-
νας», Λίνα Ρόκου,  
εκδ. Ίκαρος
Ονομάζεται Έμμα, 
είναι άνεργη 14 μήνες 
και καμία περιπέτεια 
δεν έχει σημαδέψει 
την έως τώρα πορεία 
της, εκτός από «το 
Συμβάν του 1989 και 
την ιστορία με τον 
Λ.Ρ.». Ο λακωνικός 
τόνος της σκιαγραφεί 
μια αινιγματική φυσι-
ογνωμία με πλούσιο 
ψυχολογικό βάθος, 
(«κρατούσα τις νύ-
χτες της αγρύπνιας 
μόνο για εμένα, τις 
είχα κερδίσει με το 
σπαθί μου»), ώσπου 
μια μέρα παίρνει την 
απόφαση να κάνει το 
βήμα στο μπαλκόνι 
και να καλέσει τον 
παλιατζή Σαν προκει-
μένου να εκδηλώσει 
την γκροτέσκα πρό-
θεσή της: «Θέλω να 
σας πουλήσω τον 
σπλήνα μου». Μια 
σειρά συναλλαγών 
ξεκινά ανάμεσα στη 
νεαρή άνεργη και τον 
ιδιόρρυθμο παλιατζή, 
ενώ σταδιακά απο-
καλύπτεται η σχέση 
της πρωταγωνίστριας 
με τον μυστηριώδη 
Λ.Ρ. Αφηγηματική 
δεινότητα και μια 
αφοπλιστική ιστορία 
στο συγγραφικό ντε-
μπούτο της δημοσιο-
γράφου Λίνας Ρόκου. 

«Το χάρισμα», Ursula 
Le Guin, εκδ. Parsec
Το πρώτο μέρος της 
τριλογίας «Χρονικά 
της Δυτικής Ακτής» 
διαδραματίζεται στα 
υψίπεδα ενός απο-
μονωμένου κόσμου. 
Εκεί, ο Όρικ και η Γκράι 
έχουν μεγαλώσει μα-
ζί, σχεδόν σε ημιάγρια 
κατάσταση. Όλοι οι 
κάτοικοι είναι τραχείς 
σαν τη γη τους κι όλοι 
έχουν ένα «χάρισμα», 
άλλοτε καταστρο-
φικό και άλλοτε επι-
κίνδυνο. Ο Όρικ και η 
Γκράι αρνούνται να 
χρησιμοποιήσουν το 
δικό τους χάρισμα για 
να βλάψουν τους άλ-
λους, περιθωριοποι-
ούνται και ξεκινούν 
τη δική τους μοναχική 
πορεία. 

Η φωνή, Ursula Le 
Guin, εκδ. Parsec
Στο δεύτερο μέρος 
της τριλογίας «Χρο-
νικά της Δυτικής 
Ακτής», στην πόλη 
Άνσουλ, ειρηνική και 
γεμάτη βιβλιοθήκες 
πριν πολλά χρόνια, 
εισέβαλαν οι Άλντ. 

Εκείνοι πιστεύουν 
ότι μέσα στις λέξεις 
κρύβονται δαίμονες 
και απαγορεύουν την 
ανάγνωση και τη γρα-
φή, με την ποινή του 
θανάτου. Τα λίγα βι-
βλία που έχουν σωθεί 
κρατά κρυμμένα ο σα-
κατεμένος από τα βα-
σανιστήρια των Αλντ 
κυβερνήτης Γκάλβα 
και η αγαπημένη του 
Μεμέρ. Σύντομα, ό-
μως, θα αποκτήσουν 
δύο απροσδόκητους 
συμμάχους, τον Όρικ 
και την Γκράι. 

«Γυναίκες της μι-
κρής πατρίδας», 
Θοδωρής Παπαθεο-
δώρου, εκδ. Ψυχογιός
Γυναίκες της μικρής 
πατρίδας, Μακεδό-
νισσες. Ελληνίδες. 
Στη χαραυγή του 
20ού αιώνα, άγριος κι 
αδυσώπητος ξεσπάει 
ο αγώνας στη σκλάβα 
Μακεδονία. Η γη μα-
τώνει, ο ελληνισμός 
ψυχορραγεί. Τούρκοι, 

Βούλγαροι, 
κομιτάτα, 
τσέτες, πυρ-
πολήσεις, 
εκτελέσεις, 
αμέτρητες 
θυσίες. Γυναίκες της 
μικρής πατρίδας, σαν 
την Αρετή, σαν τη 
Φωτεινή. Ζυμώθηκαν 
με τον κίνδυνο, πάλε-
ψαν για το γένος, την 
πίστη, τη λευτεριά. 
Θέριεψαν οι ψυχές 
τους κι έκλαψαν συ-
νάμα. Για τους φίλους 
που έπεσαν, τα μαρ-
τύρια που άντεξαν, τα 
μυστικά που βάστα-
ξαν. Για το λατρεμένο 
παιδί που έχασε τόσο 
άδικα η μία. Για τον 
άντρα που αγάπησε 
παράφορα και σκό-
τωσε με τα ίδια της τα 
χέρια η άλλη. Μπορεί 
να τις κυνήγησαν, 
μπορεί να τις βασάνι-
σαν. Δεν τις δάμασαν 
όμως ποτέ.

«υπόγειος σιδηρό-
δρομος», Κόλσον 

ουάιτχεντ, μτφ. Γιώργος 
Μπλάνας, εκδ. Ψυχογιός 
Η Κόρα είναι σκλάβα 
σε μια βαμβακοφυ-
τεία στην Τζόρτζια. Η 
ζωή είναι εφιαλτική 
για όλους τους σκλά-
βους αλλά ιδιαίτερα 
για την Κόρα, γιατί 
είναι μια περιθωρια-
κή για τους άλλους 
Αφρικανούς. Όταν ο 
Σίζαρ καταφτάνει από 
τη Βιρτζίνια και της 
μιλάει για τον Υπόγειο 
Σιδηρόδρομο, οι δυο 
τους αποφασίζουν 
να αψηφήσουν τον 
τεράστιο κίνδυνο και 
να δραπετεύσουν. 
Η πρώτη στάση της 
Κόρας και του Σίζαρ 
είναι η Νότια Καρο-
λίνα, σε μια πόλη 
που αρχικά φαντάζει 
παράδεισος αλλά 
κρύβει κάτι σατανικό 

για τους μαύρους κα-
τοίκους. Το χειρότερο 
είναι ότι ο Ριτζγουέι, 
ο αμείλικτος κυνηγός 
σκλάβων, είναι στα 
ίχνη τους. Αναγκασμέ-
νη να το σκάσει ξανά, 
η Κόρα ρίχνεται σ’ ένα 
απίστευτο ταξίδι, ανα-
ζητώντας την πραγ-
ματική ελευθερία. 

Γκρόβερ, Στέργιος 
Χατζηκυριακίδης, 
εκδ. Δίαυλος
Με χιούμορ και αυτο-
σαρκασμό, ο συγγρα-
φέας περιγράφει τα 
αδιέξοδα μιας γενιάς 
που προσπαθεί να 
αποκτήσει την ταυτό-
τητά της. Δεκέμβρης 
του 2008, εξέγερση 
της ελληνικής νεο-

λαίας και μια παρέα 
ελλήνων φοιτητών 
στο Λονδίνο, που θέ-
λουν να βοηθήσουν 
το «κίνημα» στην Ελ-
λάδα, λειτουργώντας 
όμως αποκομμένοι 
από την καρδιά των 
γεγονότων. Μια καθη-
μερινότητα από την 
επαναστατικότητα 
στην ενσωμάτωση 
και από την αμφισβή-
τηση των πάντων σε 
αναγκαστικούς συμ-
βιβασμούς.

«Ελαφρά ελληνικά 
τραγούδια», Αλέξης 
Πανσέληνος,  
εκδ. Μεταίχμιο
Καταδικασμένοι έρω-
τες, πολιτικές συνω-
μοσίες, ελαφρά ελλη-

νικά τραγούδια, εκτε-
λέσεις, καλλιστεία, 
ήθη, καθημερινότητα 
αλλά και σπαράγματα 
της μεγάλης ιστορίας, 
όπως τα γεγονότα, οι 
μουσικές και το περί-
πλοκο μπλέξιμό τους, 
αλλάζουν και κατευ-
θύνουν τις ζωές των 
ανθρώπων. Ένα μυθι-
στόρημα-αποτύπωμα 
της Αθήνας των πρώ-
των χρόνων μετά την 
αιματηρή Κατοχή και 
τον αδελφοκτόνο Εμ-
φύλιο, που συναγωνί-
ζεται τα ντοκουμέντα 
της εποχής μέσω των 
πρωτοσέλιδων του 
Τύπου, μα και ταυτό-
χρονα παρακολουθεί 
την πόλη και τη χώρα, 
καθώς αγωνίζονται 
να «αναρρώσουν» 
μέσω ηρώων, που 
μετά το «μάτωμα» πα-
λεύουν να βρουν τον 
βηματισμό τους για 
την ευτυχία και την 
ξεγνοιασιά. Αλέξης 
Πανσέληνος σε μεγά-
λη φόρμα και σε ένα 
μυθιστόρημα όπου οι 
στίχοι και το ρεφρέν 

του «Λόντρα, Παρίσι, 
Νιου Γιορκ, Βουδαπέ-
στη, Βιέννη, μπρος 
στην Αθήνα καμιά σας 
δεν βγαίνει» έρχονται 
και ξαναέρχονται 
συνεχώς στον νου, 
άλλες με πικρό και 
άλλες με γλυκό ανα-
μνηστικό βίωμα. 

Διηγήματα 

«13 ιστορίες για 
παλιοχαρακτήρες», 
Λεόν Μπλουά,  
εκδ. Βακχικόν
Oι «13 ιστορίες για 
παλιοχαρακτήρες» 
θα μπορούσαν να 
διαβαστούν ως δείγ-
ματα υποδειγματικής 
ανατομής όχι μονάχα 
του εσωτερικού ψυ-
χισμού αλλά και του 
εξωτερικού κόσμου, 
μιας ανατομής έ-
μπλεης χιούμορ, που 
διατηρεί τη γοητεία 
της και τη δύναμή της 
παρά την κτηνωδία 
του περικειμένου, 
εντός του οποίου και 
συντελείται. Ο Λεόν 
Μπλουά, παρά τις φα-
νατικές του θρησκευ-
τικές πεποιθήσεις, και 
την αντιδραστικότη-
τα που τον διέκρινε 
ως προσωπικότητα, 
στα συγκεκριμένα 
διηγήματα αποδομεί 
με εξαιρετικό τρόπο 
χωρίς δογματισμό και 
διδακτισμό τις χειρό-
τερες εκφάνσεις του 
ανθρώπινου χαρα-
κτήρα.

«Λουτρό οξυτοκί-
νης», Κατερίνα 
Κονιδάρη, εκδ. Βακχικόν 
Η οξυτοκίνη, η ορμό-
νη της αγάπης, δίνει 
τον τίτλο σε αυτή τη 
συλλογή διηγημά-
των, από την ιστορία 
μιας ηρωίδας που, 
για να διασωθεί από 
τη συγκίνηση μιας 
αγκαλιάς, λέει πως, 
ναι, νιώθει κάτι σαν 
αγάπη αλλά μάλλον 
είναι απλή χημική α-
ντίδραση. Χωρίς καμία 
εξιδανίκευση οι χαρα-
κτήρες στέκονται με 
υπολογισμό, εμμονή, 
εξάρτηση, επιφύλαξη, 
αποστασιοποίηση 
και αηδία απέναντι σε 
μια πραγματικότητα 
που όσο περισσότερο 
αναλύεται τόσο περισ-
σότερο περιορίζει την 
υπόστασή τους. Γρή-
γορη πρόζα, υπαινικτι-
κότητα και ειρωνεία 
που ισορροπούν με 
την τρυφερότητα, το 
χιούμορ. Η συγγραφέ-
ας ψυχολόγος, με ει-
δίκευση στη συμβου-
λευτική εξαρτήσεων 
και την ψυχοθεραπεία 
κάνει την πρώτη της 
συγγραφική απόπει-
ρα, που ήδη κυκλοφο-
ρεί σε 2η έκδοση.
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Έρωτας

«Μοιραίο πάθος», 
Τζόζεφιν Χαρτ, εκδ. 
Βακχικό
Μια ολέθρια ιστορία 
ερωτικής εμμονής. 
Ένα αριστούργημα. Η 
γνωριμία ενός πλούσι-
ου, επιτυχημένου με-
σήλικα γιατρού με την 
αινιγματική κοπέλα 
του γιου του ταράζει 
τα νερά της νοικοκυ-
ρεμένης του ζωής. 
Θα παγιδευτεί σ'  έναν 
νοσηρό ερώτα. Το 
πρώτο μυθιστόρημα 
της Ιρλανδής Τζόζεφιν 
Χαρτ, όχι τυχαία πα-
γκόσμιο μπεστ σέλερ, 
έχει μεταφερθεί στον 
κινηματογράφο από 
τον Λουί Μαλ με πρω-
ταγωνιστές τον Τζέρε-
μι Άιρονς και τη Ζιλιέτ 
Μπινός. Πρόκειται για 
μια ωδή στην ερωτική 
ψύχωση, μια ανατομία 
της ανθρώπινης αδυ-
ναμίας και αυτοκα-
ταστροφικότητας. Η 
συγγραφέας, σύζυγος 
του λόρδου Μορίς Σα-
άτσι, άρχισε να γράφει 
το «Μοιραίο πάθος» 
το 1989, αλλά το ο-
λοκλήρωσε το 1991. 
Θα ακολουθήσουν 
άλλα πέντε: «Sin» 
(1992), «Oblivion»  
(1995), «The Stillest 
Day» (1998), «The 
Reconstructionist»  
(2001) και «The Truth 
about Love» (2009) ως 
το θάνατό της το 2011. 
Το βιβλίο κυκλοφορεί 
με επίμετρο της συγ-
γραφέως. 

«Σου είπα πως 
σ'  αγαπώ;», 
Estelle Maskame, 
εκδ. Πεδίο 
Στα 20 χρόνια της, η 
σκοτσέζα συγγρα-
φέας κατάφερε να 
γράψει μια τριλογία 
διεθνές μπεστ σέλερ. 
Αυτό είναι το πρώτο 
που εκδίδεται στην 
Ελλάδα με θέμα 
την απαγορευμένη 
σχέση της Ίντεν και 
του Τάιλερ, που προ-
σπαθούν να βρουν 
τον βηματισμό τους 
στον συγκεχυμένο 
κόσμο, στοιχειωμέ-
νοι από το ότι έχουν 
τον ίδιο πατέρα. Όλα 
συμβαίνουν κατά τη 
διάρκεια ενός παραλι-
ακού καλοκαιριού στη 
Σάντα Μόνικα, όπου 
η δύσκολη, οξύθυμη 
και εγωιστική εφη-
βεία συναντά τις νέες 
εμπειρίες του έρωτα 
και της παραβατικό-
τητας. Θα καταφέ-
ρουν η Ίντεν και ο Τά-
ιλερ να ευτυχήσουν ή 
θα τους καταπιεί αυτό 
το «εξ αγχιστείας» 
που τους βαραίνει; 
Το μυθιστόρημα κυ-
κλοφορεί ήδη σε 17 

χώρες και συμπερι-
λήφθηκε στην τελική 
λίστα για το βραβείο 
των νεαρών / ενη-
λίκων στην κατηγο-
ρία «2017, Ρομαντικό 
Μυθιστόρημα της 
Χρονιάς». 

«Θεοί από στάχτη», 
Πασχαλία Τραυλού, 
εκδ. Διόπτρα 
Περισσότερες από 
360.000 πωλήσεις για 
τα βιβλία της, κι αυτό 
κάτι σημαίνει. Πως 
το κοινό την αγαπάει. 
Σε ένα μυθιστόρη-
μα-έπος για τις ζωές 
και τις αγάπες που 
χάθηκαν στις στάχτες 
του Β΄ Π.Π., η ηρωίδα 
ζει στη Θεσσαλονίκη 
και οραματίζεται 
μουσικές σπουδές στο 
Παρίσι, παρόλο που 
τα σύννεφα του να-
ζισμού σκιάζουν ήδη 
την Ευρώπη. Κρύβο-
ντας χρόνια ολόκληρα 
ένα εφημεριδόφυλλο 
με τη φωτογραφία του 
νεαρού μαέστρου Α-
νατόλ Κοβάλσκι. Τι θα 
προκύψει από τη μοι-
ραία γνωριμία τους; 
Ποιο ρόλο θα παίξει 
στη σχέση τους ο Γαλ-
λοεβραίος ζωγράφος 
Ζαν Πιερ Λαρούζ και 
ποιος είναι ο Κοβάλ-
σκι; Το πρώτο βιβλίο 
μιας ιστορίας για τον 
ρατσισμό και τον έρω-
τα, την προκατάληψη 
και την ελευθερία.

Διάφορα

«Ροκ επανάσταση 
και Αντικουλτούρα», 
Γιώργος Μούχος,  
εκδ. Βακχικόν
Μια μελέτη που μας 
βάζει στη μηχανή του 
χρόνου και μας ταξι-
δεύει στη Βρετανία 
και στις ΗΠΑ του 1960. 
Τότε που η ροκ ήταν 
επαναστατική και οι 
χίπις ρομαντικοί αρ-
νητές του αστικού συ-
ντηρητισμού. Και που 
τα κινήματα αμφισβή-
τησης και το «κατεστη-
μένο» αναμετρούνταν 
ιδεολογικά στους 
δρόμους και τα πανε-
πιστήμια, στα κλαμπ 
και τα μεγάλα ροκ φε-
στιβάλ, στα πάρκα και 
τα κοινόβια, στον κι-
νηματογράφο και τον 
δημόσιο διάλογο, στη 
σφαίρα της ψυχεδέ-
λειας και στο δωμάτιο 
της σεξουαλικότητας 
και των έμφυλων σχέ-
σεων. Ο συγγραφέας 
είναι ιδρυτικό μέλος 
του «προοδευτικού» 
ροκ συγκροτήματος 
Ciccada και η μελέ-
τη αυτή, που εκδίδεται 
από τις νεοσύστατες 
εκδόσεις ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, 
αποτελεί τη μεταπτυ-
χιακή του εργασία 
στο τμήμα Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας - Ευ-
ρωπαϊκή Ιστορία, της 
Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. 

«Παγκόσμιος θό-
ρυβος - 50 χρόνια 
Heavy Metal», Γιώρ-
γος Αναγνωστόπου-
λος, εκδ. Δίαυλος 
Βιβλίο-λεύκωμα που 
πραγματεύεται 50 ση-
μαντικά θέματα που 
σημάδεψαν το heavy 
metal. Τα θέματα ποι-
κίλουν: δολοφονίες, 
ακραίες συμπερι-
φορές και μουσικές 
εκφράσεις, θρησκευ-
τικά συγκροτήματα, 
ασύλληπτα ρεκόρ! 
Το βιβλίο δεν προ-
σπαθεί να γράψει 
ξανά την ιστορία του 
heavy metal, αλλά μέ-
σα από την κριτική κα-
ταγραφή γεγονότων/
στοιχείων, να παρου-
σιάσει πώς κατάφερε 
αυτή η μουσική να 
επιβιώσει, να εξελι-
χθεί και να επηρεάσει 
σχεδόν κάθε πτυχή 
της παγκόσμιας κοι-
νότητας.

«Τζατζόκαρος», Αν-
δρέας Κατσικανδα-
ράκης, εκδ. Οσελότος 
Μια παιδική παραφθο-
ρά της λέξης σκαντζό-
χοιρος. Τη χρησιμοποι-
εί ο πρωταγωνιστής 
του βιβλίου, ο νεαρός 
Ερμής. Συναίσθημα 
αλλά και διάσπαρτες 

γνώσεις, μπόλικες 
πληροφορίες για τα 
Χανιά, τους Κρητικούς, 
τη Ν. Υόρκη και το 
Μανχάταν, με τον συγ-
γραφέα να αφιερώνει 
το βιβλίο του «σε 
όλους εκείνους που 
σε κάποια στροφή στο 
διάβα της ζωής τους, 
βρέθηκαν με τσακι-
σμένα φτερά στην έ-
ρημο, γεμάτοι πόνο και 
απόγνωση». Η θέση 
του συγγραφέα είναι 
ξεκάθαρη: ο άνθρω-
πος έχει την υποχρέ-
ωση να παραδώσει σε 
καλύτερη κατάσταση 
ό,τι του δόθηκε. 

«Στον βυθό των 
ονείρων, Εικόνες 
από την οκτάνα του 
Ανδρέα Εμπειρίκου», 
Γιάννης Ψυχοπαί-
δης, εκδ. Ίκαρος
Η «Οκτάνα» του 
Εμπειρίκου συγκατα-
λέγεται στα κορυφαία 
έργα της ελληνικής 
λογοτεχνίας, ένα 
συγκροτημένο φιλο-
σοφικό σύστημα στις 
σελίδες του οποίου ο 
δημιουργός είχε ορα-
ματιστεί την ύπαρξη 
μιας ερωτικής οικου-
μενικής ουτοπίας με 
απόλυτα ευδαιμο-
νικούς υπηκόους. Ο 
ζωγράφος Γιάννης 
Ψυχοπαίδης εμπνέ-
εται από τα κείμενα 
του Εμπειρίκου για να 
παρουσιάσει έναν τό-
μο με 39 έργα ζωγρα-
φικής και επιλεγμένα 
αποσπάσματα του 
έργου. Όπως αναφέ-
ρει στον πρόλογο ο 
ίδιος, «όπως για τον 
ποιητή οι λέξεις μοιά-
ζουν με πηλό από τον 
οποίο ο ερημίτης του 
λόγου πλάθει νέες 
λέξεις, έτσι και για 
τον ζωγράφο ο πηλός 
είναι οι γραμμές και τα 
χρώματα, η γραμματι-
κή και το συντακτικό 
μιας νέας γλώσσας». 

«Αν», Αγαθή Δημη-
τρούκα, εικονογράφηση: 
Tassies, εκδ. Καλειδοσκόπιο 
«Αν μου δίναν τις πί-
κρες τους όλοι και μου 
λέγαν να χτίσω μια 
πόλη…». Μικροί ή με-
γάλοι, βάλτε εσείς τη 
συνέχεια. Με όλα τα 
«αν» που θα βρείτε σε 
αυτό το βιβλίο. Δείτε 
το σαν παιχνίδι, κάθε 
φορά δώστε και μια 
καινούργια απάντηση 
και θα εκπλαγείτε με 
το πόσο ποιητικά θα 
βλέπετε όλα τα καθη-
μερινά σας «αν». Το 
«Αν» αποτελεί τμήμα 
από τις «Διφωνίες», 
τους στίχους που η 
Αγαθή Δημητρούκα 
ετοίμασε για τον Μάνο 
Χατζιδάκι και μουσικά 
δεν ολοκληρώθηκαν 
ποτέ.  

Τα δώρα Της A.V. 
Η ATHENS VOICE και οι ΕΚΔΟ-
ΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ σας δίνουν τη 

δυνατότητα να κερδίσετε 14 
αντίτυπα των τίτλων «Γινάτι - Ο 

σοφός της λίμνης», «Γυναίκες της μικρής 
πατρίδας», «Η ιστορία της θεραπαινίδας», 
«Συνένοχοι», «Το υπουργείο της υπέρτα-
της ευτυχίας», «Υπόγειος σιδηρόδρομος» 
και «Χελώνες στο άπειρο». 

Στείλτε AV1 (κενό) ονοματεπώνυμο και το βι-
βλίο της επιλογής σας στο 19619, μέχρι τις 11/4, 
στις 11.00 π.μ. Χρέωση ανά sms/€0,31 (με ΦΠΑ 
+ εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Συνδρ. Κιν. Τηλ/
νίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος 
του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ). Τηλ. πα-
ραπόνων: Mediatel 2142148020 

Τα δώρα 
Η ATHENS VOICE και οι ΕΚΔΟ
ΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ σας δίνουν τη 

δυνατότητα να κερδίσετε 14 
αντίτυπα των τίτλων «Γινάτι - Ο 

Τα δώρα 
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ο βιβλίο «Βαρθολο-
μαίος - Αποστολή 
και όραμα» για τον 
εν ενεργεία Πατρι-
άρχη Κωνσταντι-
νούπολης, το οποίο 
μόλις κυκλοφόρη-
σε από τον καινούρ-

γιο εκδοτικό οίκο «ΑΘΕΝS 
Bookstore publications», έχει 
ορισμένες καινοτομίες σε σύ-
γκριση με άλλα που αναφέ-
ρονται επίσης σε εκκλησια-
στικές προσωπικότητες.

Πρώτα-πρώτα, ο συγγραφέας του, ο ιε-
ρωμένος κ. Ιωάννης Χρυσαυγής, αν και 
ελληνικής καταγωγής, γράφει στ’ αγγλικά. 
Αυτό οδήγησε στο ευτυχές αποτέλεσμα 
μιας πολύ καλής μετάφρασης από τον κ. 
Βασίλη Αργυριάδη, σε πλούσια νεοελλη-
νική δημοτική, καθώς και σε μονοτονικό 
– στοιχεία κάθε άλλο παρά αυτονόητα για 
βιβλίο της ορθόδοξης εκκλησίας (ο ίδιος ο 
κ. Αργυριάδης ευθύνεται και για την καλή 
επιμέλεια του τόμου).
Δεύτερο, η δομή του βιβλίου θυμίζει συνε-

δριακό αφιερωματικό τόμο, αφαιρώντας 
όμως το βαρύ επιστημονικό στιλ. Συγκε-
κριμένα, υπάρχει μια Εισαγωγή συν έξι 
αριθμημένα κεφάλαια που έχει γράψει ο 
συγγραφέας, αλλά ανάμεσά τους παρεμ-
βάλλονται εφτά κείμενα κάτω από τον 
γενικό τίτλο «τιμής ένεκεν», που τα έχουν 
γράψει ισάριθμες προσωπικότητες της 
διεθνούς θρησκευτικής και της πολιτικής 
ζωής των ΗΠΑ – όλα τα πρόσωπα πρώτης 
γραμμής: ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ 
κ. Τζο Μπάιντεν (επί Ομπάμα), ο πρώην πά-
πας κ. Βενέδικτος ΣΤ ,́ ο ραβίνος κ. Ντέι-
βιντ Ρόζεν, ο πρώην αρχεπίσκοπος του 
Καντέρμπερι κ. Ρόουαν Γουίλιαμς, ο πρώην 
αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κ. Αλ Γκορ (επί Κλί-
ντον), η πρέσβειρα Ειρήνης του ΟΗΕ κ.  Τζέ-
ιν Γκούντολ και ο κ. Τζορτζ Στεφανόπυλος, 
δημοσιογράφος και στέλεχος της κυβέρ-
νησης Κλίντον.  Όλοι αυτοί αναδεικνύουν 

μη αναμενόμενες  πλευρές του πατριάρχη 
και/ή την προσωπική σχέση μαζί του (π.χ. 
ο κ. Στεφανόπουλος μιλάει από τη σκοπιά 
του απλού πιστού ορθόδοξου για τον ελ-
ληνοαμερικάνο ηγέτη του). 
Τρίτο, το συγγραφικό στιλ είναι οικείο, 
ανθρώπινο και σε γενικές γραμμές ούτε 
ενοχλητικά «θεουσικό», ούτε πάντα αναι-
τιολόγητα «αγιογραφικό», παρόλο που 
γράφει ένας κατώτερος ιερωμένος για τον 
μέντορά του.
Από κει και πέρα, υπάρχουν μερικά α-
ναμενόμενα στοιχεία: «Πρόλογος» του 
προέδρου της ελληνικής Δημοκρατίας κ. 
Προκόπη Παυλόπουλου για την ελληνική 
έκδοση, «Πρόλογος» του εν ενεργεία πά-
πα κ. Φραγκίσκου για την αγγλική έκδοση, 
«Προλεγόμενα», «Αντί επιλόγου», «Ευχαρι-
στίες» και «Φωτογραφίες» (ένα πολυσέλι-
δο πλουσιότατο παράρτημα).
Εξετάζοντας το κύριο σώμα του βιβλίου, 
παρατηρούμε ότι δεν είναι βιογραφία, 
ούτε καν ανεπίσημη (εξάλλου, όπως ανα-
φέρει ο συγγραφέας, ο ίδιος ο Βαρθολο-
μαίος έχει επανειλημμένα αποθαρρύνει 
κάθε σχετική απόπειρα). Πρόκειται μάλλον 
για τμήματα δράσεων που σκιαγραφούν 
μια έντονη εκκλησιαστική προσωπικότητα 
και, τελικά, έναν Πατριάρχη που εμφανί-
ζεται να διαφέρει αρκετά από τα περισσό-
τερα στελέχη της ορθόδοξης εκκλησίας, 
τουλάχιστον όπως τα ξέρουμε εδώ στην 
Ελλάδα. Βιογραφικά στοιχεία υπάρχουν 
φυσικά, αλλά είναι διάσπαρτα μέσα στα 
κείμενα, καθώς και στις φωτογραφίες και 
τις λεζάντες τους. Επιπλέον, σαφώς δεν 
τηρείται η χρονολογική αναλογία ηλικίας 
του Βαρθολομαίου - κεφαλαίων του βιβλί-
ου (η άναρχη αυτή δομή δε μ’ ενόχλησε, 
λειτούργησε μάλιστα ενάντια στη σοβα-
ροφάνεια του έργου).
Στην Εισαγωγή η πρώτη ενότητα τιτλο-
φορείται «Λέγε με απλά Βαρθολομαίο» 
και έχει πολλές στιγμές της προσωπικής 
και επαγγελματικής του ζωής, δίνοντας το 
στίγμα για ό,τι ακολουθεί. Η ενότητα «Η ε-
τοιμασία ενός Πατριάρχη» αναφέρεται 
στην επιτυχία τού να γίνει Σύνοδος των 
(περισσότερων) ορθόδοξων εκκλησιών 
και πατριαρχείων (στην Κρήτη, τον Ιούνη 
του 2016), κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ 
στην Ιστορία. «Η ενθρόνιση ενός Πα-
τριάρχη» αναπτύσσει το ότι η παραπάνω 
Σύνοδος ήταν ο κύριος λόγος που ο Βαρ-
θολομαίος είχε γίνει πατριάρχης. Τέλος, 
«Το αποστολικό όραμα ενός Πατριάρχη» 
είναι η προετοιμασία για τις σελίδες που 
έρχονται.
Το κεφάλαιο 1 (« Ένα εξαιρετικό μωσα-
ϊκό. Γεφυροποιός σε έναν άστατο κό-
σμο») αναφέρεται στην Ισταμπούλ, τη 
στρατιωτική θητεία του Δημήτριου Αρχο-
ντώνη στον τουρκικό στρατό (ήταν έφε-
δρος αξιωματικός), τη χειροτονία του ως 
επισκόπου στα 30 του και σε σκόρπια πε-
ριστατικά ή αγώνες της ζωής του, κλείνει 
δε με αναφορές στο χιούμορ, την αγάπη 
και την καλοσύνη του σκιαγραφούμενου 
προσώπου. 
Το κεφάλαιο 2 («Καρδιά ορθάνοιχτη. Οι-
κουμενικός υπερασπιστής του σύγχρο-
νου κόσμου») αναφέρεται στις απόπειρες 
για διάλογο των εκκλησιών ανά τους αιώ-

νες, με έμφαση στον 20ό, και στις προσπά-
θειες που προηγήθηκαν γα να γίνει η προ-
αναφερθείσα σύνοδος, που πιστώνεται σε 
μεγάλο βαθμό στην προσωπικότητα του 
Βαρθολομαίου. Ο διάλογος αφορά τόσο τις 
σχέσεις μεταξύ των μεγάλων χριστιανικών 
κλάδων (ορθόδοξοι, καθολικοί, προτεστά-
ντες), όσο και τις συζητήσεις μεταξύ των 
δεκάδων ορθόδοξων εκκλησιών, καθώς 
και τη συζήτηση στο Παγκόσμιο Συμβούλιο 
Εκκλησιών (ΠΣΕ). Φαίνεται δε ότι κάποιες 
επιστροφές «ιερών λειψάνων» έπαιξαν κι 
αυτές το ρόλο τους στην εξομάλυνση.
Το κεφάλαιο 3 («Από την Ίμβρο στην 
Κωνσταντινούπολη - Παιδική ηλικία, 
σπουδές, χειροτονία») είναι κατά βάση βι-
ογραφικό, δε λείπουν όμως και τα χρονικά 
άλματα, βασικά στην κατεύθυνση του «θεί-
ου προορισμού». Ο μετέπειτα Πατριάρχης 
γεννήθηκε Έλληνας της Ίμβρου, Τούρκος 
πολίτης, το 1940. Επηρεάστηκε από τον 
επίσκοπο Μελίτωνα, σπούδασε στη Θεο-
λογική Σχολή της Χάλκης, υπηρέτησε τον 
πατριάρχη Δημήτριο κ.λπ.
Το κεφάλαιο 4 («Μια κουλτούρα κοινω-
νίας. Όραμα και διακονία της ορθόδοξης 
ενότητας») αναφέρεται σε εκκλησιαστικές 
λεπτομέρειες για τις διαμάχες μεταξύ των 
εκκλησιών (βασικά με της μετακομμουνι-
στικής Ρωσίας), καθώς και σε επιμέρους 
δογματικά και λοιπά θέματα (αυτοκεφαλία, 
ημερολόγιο, νηστεία, γάμος κ.λπ.), που νο-
μίζω πως δεν ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τον 
μέσο αναγνώστη, ακόμα και θρησκευόμε-
νο. Καθόλου περίεργα, το κεφάλαιο κλείνει 
με μια υποσημείωση (τη μόνη σ’ όλο το βι-
βλίο), που καταγράφει αθετήσεις υποσχέ-
σεων από εκκλησίες που τελικά δεν πήραν 
μέρος στη Σύνοδο.
Στο κεφάλαιο 5 («Ο πράσινος Πατρι-
άρχης. Φροντίδα για τούτο τον κόσμο, 
όπως για τον επόμενο») ο ίδιος ο τίτλος 
μαρτυράει το περιεχόμενο. Ο Βαρθολομαί-
ος προηγήθηκε κατά πολύ της καθολικής 
εκκλησίας σε οικολογικές αναζητήσεις, 
πράγμα που οι παπικές εγκύκλιοι όχι απλά 
αναγνώρισαν, μα το πρόβαλαν. Οχτώ συ-
μπόσια σε διαφορετικά μέρη του πλανήτη 
και πληθώρα άλλων δράσεων το επιβεβαι-
ώνουν. Το κεφάλαιο κλείνει με «πράσινους 
ιερείς». (Μελαγχολική προσωπική παρα-
τήρηση: αντίθετα, η ορθόδοξη εκκλησία 
στην Ελλάδα δρα κατεξοχήν αντιοικολο-
γικά).
Τέλος, το κεφάλαιο 6 («Το προφίλ ενός 
Πατριάρχη - Προσωπικές και ποιμαντι-
κές διαστάσεις») ξεκινάει με την ενθρό-
νιση του Βαρθολομαίου στον πατριαρχικό 
θρόνο (1991), περνάει αναδρομικά από τη 
δράση του σα μητροπολίτη Φιλαδέλφειας 
(στην Τουρκία, όχι στη Νέα Φιλαδέλφεια 
της Αθήνας, προσοχή), αναφέρεται σε πολ-
λά άλλα επιμέρους θέματα που αφορούν 
τον Πατριάρχη και κλείνει «προκλητικά», 
με αναφορά στο συγγραφέα Νίκο Καζα-
ντζάκη που, ως γνωστόν, είχε υποστεί και 
εν ζωή και μετά θάνατο εκκλησιαστικό κα-
τατρεγμό. 
Το βιβλίο παρουσιάζει ενδιαφέρον για ό-
λους, εκτός ίσως από κολλημένους ελλα-
δικούς ορθόδοξους, παρόλο που δεν κατα-
μαρτυρεί στην ελλαδική εκκλησία τα πλεί-
στα όσα, που θαυμάσια θα μπορούσε. Αδυ-
ναμίες του βρίσκω κάποιες επαναλήψεις, 
την «αγιογραφική» τάση του συγγραφέα 
και τη μη επαρκή αναφορά στις σχέσεις 
Βαρθολομαίου - Τουρκίας (θέμα έτσι κι αλ-
λιώς δύσκολο), ενώ οι σχέσεις με την εκ-
κλησία της Αμερικής, για παράδειγμα, υπε-
ραναπτύσσονται.  A

Φωτογραφικά στιγμι-
ότυπα από την εποχή 
που ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης Βαρθολο-
μαίος μεγάλωνε στην 
Ίμβρο (δεκαετία του 
’40) και είχε το όνομα 
Δημήτριος Αρχοντώ-
νης (διακρίνεται στη 
φωτό με κοστούμι και 
τους γονείς του Χρήστο 
και Μερόπη). 
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ΈναΣ πατριαρχηΣ που μοιαζΈι 
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ΈμπλΈκονται Σημαντικοι ΣυντΈλΈΣτΈΣ
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Πολιτική - 
Δοκίμια -  
Ιστορία 

«Τα κακομαθημένα 
παιδιά της ιστορίας 
- Η διαμόρφωση του 
νεοελληνικού κρά-
τους, 18ος - 21ος αι-
ώνας (νέα, συμπλη-
ρωμένη έκδοση)», 
Κώστας Κωστής,  
εκδ. Πατάκης
Αυτό το εξαιρετικό 
βιβλίο που επανεκ-
δίδεται σε νέα, συ-
μπληρωμένη έκδοση 
αφορά τη μετατροπή 
μιας μικρής επαρχίας 
της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας σε ένα 
σύγχρονο ευρωπαϊκό 
κράτος και τα προβλή-
ματα που προέκυψαν 
κατά τον σχηματισμό 
του. Αντικείμενό του 
είναι δηλαδή η Ελλάδα 
και οι Έλληνες ή να το 
πούμε διαφορετικά 
οι πληθυσμοί εκείνοι 
που δεν εξεγέρθηκαν 
απλώς εναντίον της 
Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας στο όνομα 
του χριστιανισμού, 
αλλά επικαλέστηκαν 
μέσω του ονόματός 
τους τη σύνδεση με 
ένα παρελθόν, στο 
οποίο η Ευρώπη 
έβλεπε και βλέπει τις 
ρίζες της δικής της 
ταυτότητας. Από τη 
σκοπιά αυτή μπορεί 
να ερμηνευθεί και η 
ιδιαίτερη μεταχείριση 
που μας επιφύλαξε η 
Δύση. Πρόκειται για 
μία αντίληψη που 
ανακαλείται πολύ 
συχνά από όλους όσοι 
θέλουν να υποστηρί-
ξουν ή να πολεμήσουν 
τις εξεζητημένες 
συχνά επιλογές των 
Ελλήνων και που κα-
τά τον 19ο αιώνα θα 
τους προσδώσει από 
τους Ευρωπαίους τον 
χαρακτηρισμό των 
«κακομαθημένων παι-
διών της Ιστορίας». 

«Από το Δέντρο 
στον Λαβύρινθο», 
ουμπέρτο Έκο, εκδ. 
Ελληνικά Γράμματα
Ίσως το πιο πολύ-
πλοκο βιβλίο του Έκο 
(R.I.P.), όπως δήλωσε 
και η μεταφράστριά 
του Έφη Καλιφατίδη 
(R.I.P.): μια συλλογή 
κειμένων για την 
ιστορία της σημειωτι-
κής σκέψης από τον 
Αριστοτέλη έως τον 
Μεσαίωνα και από την 
κριτική του Καντ έως 
τους θεωρητικούς 
των παγκόσμιων και 
τεχνικών γλωσσών. 
Διάφορες θεωρίες πε-
ρί του σημείου και της 
ερμηνείας του, σχέση 
απόδοσης και σημα-
σίας - είπαμε: είναι 
βαρύ, όπως μελετά τη 
σημειωτική αλλά και 

τις «παραμορφώσεις» 
της στο πεδίο που λέ-
γεται αληθινή απεικό-
νιση γνώσης και συ-
νειδητά διαστρεβλω-
μένη παρερμηνεία. Ο 
μέγας Έκο μπορεί να 
συνδυάσει την Απο-
κάλυψη με την τεχνη-
τή νοημοσύνη, περι-
φέρεται σε μονοπάτια 
φιλοσοφίας, ιστορίας 
και γλωσσολογίας, 
παραδίδοντας ένα 
βιβλίο-συνεισφορά 
σε αυτό που λέγεται 
σημειωτική επιστήμη. 
Με τα λόγια του ίδιου 
του Έκο: «Για να ασκείς 
σημειωτική σήμερα, 
πρέπει να ξέρεις πώς 
ήταν μεταφρασμένη 
κάτω από διάφορα 
προσωπεία».

«Νεοζηλανδοί στην 
«Άμυνα και το Εθνι-
κό Αντάρτικο 1941- 
1945», Χαράλαμπος - 
Δημήτρης Γουνελάς, 
εκδ. Επίκεντρο  
Για πρώτη φορά στην 
ελληνική βιβλιο-
γραφία εξετάζεται 
και κωδικοποιείται 
ο σημαντικός ρόλος 
των Νεοζηλανδών 
κατά τον Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο στην 
Ελλάδα. Και το κάνει 
ο Γουνελάς που σπού-
δασε εκεί, στη Νέα 
Ζηλανδία, άρα κατέ-
χει το αντικείμενο εκ 
των έσω: μια μελέτη 
που αναδεικνύει 
άγνωστα στοιχεία 
και αρχειακό υλικό, 
παρουσιάζοντας τη 
συνολική εικόνα της 
στρατιωτικής και πο-
λιτικής εμπλοκής των 
Νεοζηλανδών αξιω-
ματικών της SOE που 
συμμετείχαν στον 
Γοργοπόταμο, κατεί-
χαν ηγετικές θέσεις 
ως σύνδεσμοι στον 
ΕΛΑΣ και τον ΕΔΕΣ, δι-
αχειριζόμενοι ακόμα 
και χρήματα προς ενί-
σχυση του ελληνικού 
αντάρτικου. Προερ-
χόμενοι από αγροτικό 
περιβάλλον, οι Νεο-
ζηλανδοί σε αντίθεση 
με τους Βρετανούς 
στρατιωτικούς της 
SOE, που ήταν γόνοι 
αριστοκρατικών οικο-
γενειών, κατάφεραν 
να συνεργαστούν με 
μεγαλύτερη ευκολία 
με τους Έλληνες 
χωρικούς. Γι’ αυτούς 

τους 400 Νεοζηλαν-
δούς γράφει ο Γου-
νελάς, αναπληρωτής 
καθηγητής σήμερα 
στο τμήμα Φιλολο-
γίας του ΑΠΘ. Σε μια 
έκδοση ανεκτίμητης 
αρχειακής, δημοσι-
ογραφικής αλλά και 
πολιτικής αξίας. 

«Κωνσταντίνος Κα-
ραμανλής - Η Ελλά-
δα από τον Εμφύλιο 
στη Μεταπολίτευ-
ση», Σωτήρης Ριζάς, 
εκδ. Μεταίχμιο
Από το ξεκίνημά 
του, νεαρός μακε-
δόνας πολιτικός, ως 
την υπέρτατη θέση 
του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, με 
εμφατική ανάλυση 
της σημασίας του για 
την παλινόρθωση της 
Ελλάδας στη μεταπο-
λίτευση. Ο ιστορικός 
Σωτήρης Ριζάς και 

διευθυντής 
ερευνών 
στο Κέντρο 
Έρευνας της 
Ιστορίας του 
Νεώτερου Ελληνι-
σμού της Ακαδημίας 
Αθηνών εξετάζει την 
πολιτική σκέψη αλλά 
και την κυβερνητική, 
όπως τις άσκησε ο πο-
λιτικός που παγίωσε 
τη Δημοκρατία, οδή-
γησε την Ελλάδα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
και από τα ταραγμένα 
χρόνια του Εμφυλίου 
οδήγησε την πατρίδα 
στην οικονομική α-
νάπτυξη αλλά και την 
εποχή της νεωτερικό-
τητας και της ευημε-
ρίας. Μια τριακοντα-
ετία ιστορίας χώρας 
και ανθρώπου που ο 
Ριζάς τα ακτινογραφεί 
με απαράμιλλη ευκρί-
νεια - κατάθεση πολι-
τικής κληρονομιάς.

«Το Κομμουνιστικό 
Μανιφέστο», Καρλ 
Μαρξ, Φρίντριχ 
Ένγκελς, μτφ. Ανδρέας 
Παππάς, εκδόσεις Πατάκη 
Ξεκίνησε με τη φράση 
«η ιστορία όλων των 
κοινωνιών μέχρι σή-
μερα είναι μια ιστορία 
ταξικών αγώνων», 
έκλεισε με την προ-
τροπή  «προλετάριοι 
όλου του κόσμου, 
ενωθείτε» και οι λέξεις 
του επέδρασαν όσο 
λίγες στην ιστορία της 
παγκόσμιας γραμμα-
τείας. 170 χρόνια μετά 
τη δημοσίευσή του, 
το «Κομμουνιστικό 
Μανιφέστο» των Καρλ 
Μαρξ και Φρίντριχ Έν-
γκελς κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις Πατάκη 

σε μια νέα έκδοση 136 
σελίδων, εμπλουτι-
σμένη με την εντυπω-
σιακή εικονογράφηση 
του βραβευμένου 
εικαστικού Φερνάντο 
Βιθέντε και σε καινού-
ρια μετάφραση από 
τον Ανδρέα Παππά. 
Το προγραμματικό 
κείμενο-«σύμβολο 
πίστης» της εργατικής 
τάξης, που ανέλυσε 
την καπιταλιστική κοι-
νωνία του 19ου αιώνα 
και συνδέθηκε με τις 
προσδοκίες εκατομ-
μυρίων ανθρώπων 
στον 20ό αιώνα για 
έναν καλύτερο κόσμο, 
συντάχθηκε με την 
ευκαιρία του συνεδρί-
ου της Ένωσης Κομ-
μουνιστών και έγινε 
θεμελιακό ανάγνωσμα 
για το αντίστοιχο διε-
θνές κίνημα που ακο-
λούθησε γράφοντας 
ιστορία. Εμβληματικό, 
πολυδιαβασμένο, το 
«Κομμουνιστικό Μα-

νιφέστο», το πρώτο 
ντοκουμέντο του 
μαρξισμού, ανήκει στα 
πολιτικά κείμενα με το 
μεγαλύτερο αντίκτυ-
πο στην ανθρώπινη 
ιστορία. 

«Πρώτο ελάχιστο 
ημερολόγιο», ου-
μπέρτο Έκο, εκδ. Ελλη-
νικά Γράμματα 
Η αιώνια λιακάδα 
ενός πεντακάθαρου, 
πολύπλοκου και την 
ίδια ώρα απίστευτα ευ-
κρινούς μυαλού. Ή και 
πώς μια στήλη Τύπου 
που υπέγραφε ο Έκο 
και δημοσιευόταν κα-
τά καιρούς σε μεγάλα 
ιταλικά έντυπα, όπως τ
α «II Verri», «II Cafe», «L
’ Espresso», κατάφερε 
πέρα από χρονογρά-
φημα εφ’ όλης, να γίνει 
θεατρική παράσταση 
αλλά και ακαδημαϊκή 

μελέτη, ό-
πως και θέμα 
καθημερι-
νών συζητή-
σεων από τις 
οικογένειες 
των αναγνω-
στών. Αστε-
ϊσμοί και λο-
γοτεχνικές 
παρωδίες, 
αναλύσεις 
από το τα-
πεινό έως το 
υψηλό, και 
ορίστε ένα 
ποτ-πουρί με 
16 κείμενα, 
κανονικές 
ασκήσεις λο-
γοτεχνικής 

παραποίησης: α λα Να-
μπόκοφ, α λα Αντόρνο, 
ο μεγάλος φιλόσοφος 
γράφει και παρωδεί 
με γνώση και μπρίο. 
Λέει: «Αυτή είναι η 
μοίρα της παρωδίας, 
δεν πρέπει να φοβάται 
ποτέ την υπερβολή. 
Αν χτυπήσει διάνα, 
δεν κάνει άλλο από το 
να προείπει κάτι που 
θα κάνουν κάποιοι 
άλλοι αργότερα, χωρίς 
να γελούν». Σε μετά-
φραση της αείμνηστης 
Έφης Καλιφατίδη.

«Τεστ δεξιοτήτων», 
Alejandro Zambra, 
μτφρ. Αχιλλέας Κυριακίδης, 
εκδ. Ίκαρος
Μυθοπλασία και 
χρονικό, διαδραστικό 
παιχνίδι και άσκηση 
στη φόρμα, περιπε-
τειώδες, αστείο, ανα-
πάντεχο, ψυχαγωγικό 
και διαφωτιστικό, το 
«Τεστ Δεξιοτήτων» 
εμπνέεται από τη 
δομή του συστήματος 
εξετάσεων που εφαρ-
μόστηκε στη Χιλή από 
το 1967 έως το 2002, 
για να συνθέσει ένα 
πρωτότυπο έργο στο 
οποίο η ιστορία συνυ-
πάρχει με λογοτεχνικά 
αποσπάσματα και 

γλωσσικές ασκήσεις 
που υποκρύπτουν 
ηθικά ζητήματα, όσο 
και προβληματισμούς 
γύρω από την ίδια τη 
φύση της λογοτεχνί-
ας. Η αντισυμβατική 
δομή του βιβλίου, ε-
νορχηστρωμένη μέσα 
από ασκήσεις που κα-
λούν τον αναγνώστη 
να ανταποκριθεί στο 
κείμενο σύμφωνα με 
το προσωπικό του φίλ-
τρο, θα συναρπάσει. 
Όντας ταυτόχρονα ένα 
έργο του Zambra, δεν 
θα μπορούσε παρά να 
απηχεί έντονο πολιτικό 
περιεχόμενο και τα ο-
δυνηρά βιώματα όσων 
υπέστησαν τη δικτατο-
ρία του Πινοσέτ. 

«ορθόδοξος Αμε-
ρικανός- ο Αρχιεπί-
σκοπος Βορείου και 
Νοτίου Αμερικής 
Ιάκωβος στις ελλη-
νοαμερικανικές σχέ-
σεις (1959 - 1996)», 
Δρ. Αθανάσιος  
Π. Γραμμένος,  
εκδ. Επίκεντρο  
Μια εμβληματική 
φυσιογνωμία της 
διασποράς, ο γεν-
νημένος στην Ίμβρο 
Ιάκωβος, έζησε την τα-
ραχώδη περίοδο της 
μετάβασης από την 
Οθωμανική περίοδο 
στη σύγχρονη Τουρ-
κία, βιώνοντας τι θα 
πει πολιτική διάκριση 
εναντίον μειονοτήτων. 
Στις Ηνωμένες Πολι-
τείες κατέφυγε για να 
βρει ένα περιβάλλον 
δικαιοσύνης, ελευθε-
ρίας και σεβασμού. 
Θήτευσε δίπλα στον 
Αρχιεπίσκοπο, και 
μετέπειτα Οικουμενικό 
Πατριάρχη, Αθηναγό-
ρα, και με τις ενέργειές 
του αναβάθμισε το 
κύρος της Ορθοδοξίας 
στο νέο κόσμο. Η ανά 
χείρας μελέτη, χωρίς 
να αποτελεί βιογρα-
φία, μελετά το πολυ-
σχιδές πολιτικό του 
έργο: Υποστήριξε τον 
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ 
και ενεπλάκη ενεργά 
στη μάχη για τα πολι-
τικά δικαιώματα, μετά 
την τουρκική εισβολή 
στην Κύπρο υπήρξε 
ένας από τους ιδρυτι-
κούς παράγοντες του 
ελληνοαμερικανικού 
λόμπυ, αναδείχτηκε 
συνομιλητής με όλους 
τους μετέπειτα Αμε-
ρικανούς προέδρους 
αλλά και Έλληνες 
πρωθυπουργούς, 
κοινώς διαδραμάτισε 
έναν αδιαμφισβήτητο 
ρόλο προωθώντας 
παντού τα ελληνικά 
συμφέροντα. Διασπο-
ρά, μητροπολιτικό κέ-
ντρο, διεθνείς σχέσεις, 
εντάσεις, χειρισμοί, 
παρεμβάσεις και όλα 
για τον άνθρωπο που 
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σφράγισε με την πολι-
τεία του μια ολόκληρη 
εποχή για την ελληνι-
κή κοινότητα της Αμε-
ρικής. Πρόλογος από 
τον Γιάννη Μαλούχο 
και εισαγωγή από τον 
Alexander Kitroeff. 

«Είσαι το σύμπαν», 
Chopra Deepak & 
Μηνάς Κ. Καφάτος, 
εκδ. Ασημάκης 
Ο συγγραφέας των 
μπεστ σέλερς Deepak 
Chopra ενώνει τις 
δυνάμεις του με τον 
κορυφαίο φυσικό 
Μηνά Καφάτο για να 
υποστηρίξουν ότι η 
επιστήμη πρέπει να 
υιοθετήσει νέες μεθό-
δους για να απαντήσει 
σε μερικά βασικά 
ερωτήματα. Ερωτή-
ματα όπως «από πού 
προήλθε ο χρόνος;» ή 
«πώς είναι τόσο τέλεια 
συνταιριασμένα τα πά-
ντα στο σύμπαν;». Σκο-
πός τους να φέρουν 
στο φως την κρυμμέ-
νη σχέση μας με την 
πραγματικότητα. 

Ποίηση  
απ’ όλο  
τον κοσμο 

«Ανθολογία Εσθονι-
κής Ποίησης»,  
εκδ. Βακχικόν
Ανθολογία εσθονικής 
ποίησης παρουσιά-
ζεται στην ελληνική 
γλώσσα για πρώτη 
φορά. Σταχυολογώ-
ντας συνολικά 14 πα-
λιούς και σύγχρονους 
ποιητές, η έκδοση 
αυτή ακολουθεί την 
πνευματική πορεία 
της Εσθονίας από τις 
αρχές του 20ού αιώνα, 
όταν, επηρεασμένη 
από τα ευρωπαϊκά 
ρεύματα, η εσθονική 
λογοτεχνία αρχίζει 
να διαμορφώνει τη 
νεότερη φυσιογνωμία 
της. Παρακολουθεί τη 
δημιουργική άνοιξη 
των χρόνων του μεσο-
πολέμου όπου αποκτά 
τη δική της φωνή για 
να περάσει ύστερα 
στα χρόνια του σο-

βιετικού ολοκληρω-
τισμού, όπου σ’ ένα 
καθεστώς λογοκρισί-
ας και δίωξης η σπίθα 
παραμένει αναμμένη. 
Για πρώτη φορά οι 
φίλοι της ποίησης θα 
έχουν την ευκαιρία 
να διαβάζουν στα ελ-
ληνικά ποιητές όπως 
οι: Juhan Liiv, Ernst 
Enno, Marie Under, 
Heiti Talvik, Betti Alver, 
Karl Ristikivi, Juhan 
Viiding, Hando Runnel, 
Jaan Kaplinski, Paul-
Eerik Rummo, Doris 
Kareva, Jüri Talvet, Mari 
Vallisoo, Kristiina Ehin.

«Γιάννης Ρίτσος, 
Μίκης Θεοδωράκης - 
Επιτάφιος» (περιέχει CD), 
εκδ. IANOS
Ένα βιβλίο που ακού-
γεται, διαβάζεται και 
δοξάζεται, αφού το 
εμβληματικό έργο του 
Μίκη Θεοδωράκη και 
του Γιάννη Ρίτσου, εκεί 
όπου ποίηση, μουσι-
κή και ελληνικότητα 
απογειώνονται στην 
υπέρτατη εκδοχή 
τους, κυκλοφορεί σε 
μια υπερκαλαίσθητη 
έκδοση. Μια απέριττη 
εκδοχή και επανεκτέ-
λεση με τη φωνή του 
Παναγιώτη Καραδη-
μήτρη και την κιθάρα 
του Μιχαηλάγγελου 
Τουμανίδη. Εκτός της 
ηχογράφησης, η αξία 
του «Επιτάφιου» περι-
λαμβάνει ακόμη εικα-
στικά έργα του Βασίλη 
Βαφειάδη, κείμενα του 
Μίκη, τα ποιήματα του 
Ρίτσου, κείμενα για τη 
λογοτεχνική αξία του 
«Επιταφίου», όπως και 
το χρονικό των σημα-
διακών εκείνων ημε-
ρών και γεγονότων 
του Μαΐου του ‘36, που 
ενέπνευσαν το έργο. 
Εξήντα χρόνια μετά 
τη γέννησή του, το 
έργο, γυμνό και χωρίς 
ψιμύθια, εξακολουθεί 
να υπάρχει μνημειακό 
και μνημειώδες. Μια 
ωραία και ουσιαστική 
ερμηνεία και μια ποι-
ότητα μουσικής και 
λόγου που έκανε τον 

Θεοδωράκη να δηλώ-
σει «[...] Δεν μπορώ 
παρά να συγκινηθώ 
και να χαρώ με τη γοη-
τεία που έφεραν στην 
επιφάνεια ο Καραδη-
μήτρης και ο Τουμανί-
δης». Απαραίτητο...

«Όνειρο είδα», Γιοβάν-
να, εκδ. Βακχικόν
Πολυτάλαντη η 
Γιοβάννα (Ιωάννα 
Φάσσου-Καλπαξή) 
ξεκίνησε τις σπου-
δές της στο Ωδείο 
Αθηνών. Έλαβε μέρος 
σε πολλά φεστιβάλ 
ελαφρού τραγουδιού 
στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, κέρδισε 
βραβεία, έγινε είδωλο 
στην τότε Σοβιετική 
Ένωση, συνεργάστηκε 
με τον ραδιοφωνικό 
σταθμό της Γενεύης, 
εκπροσώπησε την Ελ-
βετία στη Eurovision, 

ηχογράφη-
σε δίσκους 
σε Ελλάδα, 
Γερμανία, 
Γαλλία, Ιταλία και 
Σοβιετική Ένωση. Και 
κάποτε γύρισε σελίδα 
στη ζωή της. Απέχο-
ντας σιγά-σιγά από 
το τραγούδι άρχισε 
να γράφει. Μαθήτρια 
του Γιάννη Ρίτσου, 
εξέδωσε με δική του 
έγκριση τρεις ποιητι-
κές συλλογές. Έγραψε 
και 11 μυθιστορήματα, 
όλα best sellers. Το 
πρώτο της, «Άντε 
γεια», μεταφέρθηκε 
στον κινηματογράφο 
από τον Γιώργο Τσε-
μπερόπουλο και στο 
θέατρο από τον Θανά-
ση Παπαγεωργίου. Το 
τρίτο της, «Βαμμένος 
ήλιος», έγινε σίριαλ 
στην τηλεόραση, 
ενώ έγραψε και δύο 

θεατρικά. Η παρούσα 
έκδοση περιλαμβάνει 
cd με τα ποιήματα της 
συλλογής που απαγ-
γέλλει η ίδια. 

Ψυχολογία

«Gestalt με ζωή», 
Ζωή Γιαννακούρου, 
εκδ. Ασημάκης
 Ένα βιβλίο γραμμένο 
για θεραπευτές και 
θεραπευόμενους, 
αλλά και για κάθε 

άνθρωπο που θέλει 
να βρει τον τρόπο να 
φτάσει και να νιώσει 
την πλήρωση στη 
ζωή. Επίσης, επιδι-
ώκει να μεταφέρει 
τη φιλοσοφία της 
Gestalt, η οποία είναι 
συνυφασμένη με το 
να νιώσει ο άνθρωπος 
το εύρος των συναι-
σθημάτων της ζωής 
και έτσι να βιώσει την 
αγάπη και να φτάσει 
στην ολοκλήρωση. 

«Όσα μπορείς να 
δεις μόνο όταν δεν 
βιάζεσαι», Haemin 
Sunim, εκδ. Πεδίο
Ένας Κορεάτης βουδι-
στής μοναχός, που ζει 
και διδάσκει στις Ηνω-
μένες Πολιτείες, παρο-
τρύνει τον αναγνώστη 
να κόψει ταχύτητα. Να 
πάψει να κινείται στον 
φρενήρη ρυθμό που 
του επιβάλλει η εποχή, 
να δει τα πράγματα 
χωρίς βιασύνη. Κι έτσι 
όλα τα πεδία, από την 
υγεία και την ευτυχία 
έως την εργασία, τις 
κοινωνικές σχέσεις 
και την αγάπη, εμπο-
δίζονται με πρακτικές 
συμβουλές που συν-
δυάζουν διαλογισμό, 
γιόγκα, ευ ζην, κι έναν 
τρόπο σκέψης εμποτι-
σμένο με τις παραδό-
σεις της Ανατολής. Το 
βιβλίο συνοδεύεται με 
μια μαγευτική εικονο-
γράφηση του επίσης 
Κορεάτη Youngcheol 
Lee.

«#GIRLBOSS»,  
Σοφία Αμορούζο,  
εκδ. Key Books
Η Σοφία Αμορούζο δεν 
ήταν ποτέ συνηθισμέ-
νη. Ούτε η ιστορία είναι 
συνηθισμένη. Είναι 
η ζωή μιας ατίθασης 
έφηβης που παράτησε 
το σχολείο και στα 22 
της, άφραγκη, αρχίζει 
να πουλάει vintage 
ρούχα στο eBay, για 
να φτάσει 10 χρόνια 
μετά να γίνει η CEO του 
Nasty Gal, μιας εταιρεί-
ας με ετήσιο τζίρο 250 
εκατομμύρια δολάρια 
και περισσότερους 
από 400 υπαλλήλους. 
Έγραψε το #GIRLBOSS 
για κορίτσια σαν κι 
εκείνη: αουτσάιντερ 
που έχουν κότσια και 
εμπιστοσύνη στον 
εαυτό τους και στο έν-
στικτό τους. Η πορεία 
της αποδεικνύει ότι η 
επιτυχία δεν εξαρτάται 
από το πανεπιστήμιο 
που φοίτησες ή από 
το πόσο δημοφιλής 
ήσουν στο σχολείο. 
Αρκεί να γνωρίζεις 

ποιους κανόνες να 
ακολουθήσεις και 
ποιους να σπάσεις και 
να ξέρεις πότε να προ-
φυλαχθείς και πότε να 
αφήσεις την εκκεντρι-
κότητά σου ελεύθερη.

«Θεραπεύοντας 
το αναπτυξιακό 
τραύμα», Heller 
Laurence, Lapierre 
Aline, εκδ. Ασημάκης  
Παρόλο που μπορεί να 
φαίνεται ότι οι άνθρω-
ποι αντιμετωπίζουν 
απειράριθμα συναι-
σθηματικά προβλή-
ματα και προκλήσεις, 
οι Laurence Heller και 
Aline LaPierre υποστη-
ρίζουν ότι τα περισσό-
τερα από αυτά μπο-
ρούν να αναχθούν σε 
πέντε βιολογικά βασι-
σμένες οργανωτικές 
αρχές ή ανάγκες για: 
σύνδεση, εναρμόνιση, 
εμπιστοσύνη, αυτονο-
μία και αγάπη-έρωτα-
σεξουαλικότητα. Και 
περιγράφουν πώς το 
πρώιμο τραύμα υπο-
νομεύει την ικανότητα 
για σύνδεση με τον ε-
αυτό και τους άλλους. 

Think Pig: Το Βιβλίο, 
Μαριλένα Βαϊνανί-
δη, εκδ. Key Books,
«Είμαι η Μαριλένα, 
είμαι φωτογράφος 
κι έχω το www.
spitishoot.com. Γνώρι-
σα το κόκκινο κορίτσι, 
την Αθηνά, πριν από 
τρία χρόνια και φτιά-
ξαμε το ΤhinkPig.gr. 
Στα σκίτσα μας χωρέ-
σαμε την καθημερινό-
τητα στο εργαστήριό 
μας στην Ηλιούπολη, 
τις λύπες, τις χαρές 
μας, τα άγχη, τις απώ-
λειες, τα προβλήματά 
μας, την αγάπη και τα 
νεύρα μας»... Δύο νέα 
κορίτσια προσπαθούν 
να βρουν τη χαρά 
της ζωής. Με όπλο το 
καυστικό χιούμορ, 
τον αυτοσαρκασμό, 
λίγη γκρίνια για καλό 
σκοπό και τις σκέψεις 
τους, διακωμωδούν 
τα γυναικεία και όχι 
μόνο στερεότυπα. 
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ταν ο Γιώργος Παναγιωτάκης ήταν µι-

κρός έλεγε ότι θα γίνει εξερευνητής ή, 

αν δεν τα κατάφερνε, συγγραφέας. Ό-

ταν όµως µεγάλωσε, εργάστηκε στον 

κινηµατογράφο και στην τηλεόραση. 

Επίσης δούλεψε σαν συντάκτης σε 

περιοδικά και ιστοσελίδες και έγραψε 

σενάρια για ταινίες και βιντεοπαιχνίδια. 

Τελικά έγινε και συγγραφέας. Του αρέ-

σουν οι ιστορίες µε καλό τέλος, αλλά πα-

ραδέχεται ότι και οι υπόλοιπες µπορεί να έχουν τη 

χάρη τους. Προερχόµενος από τον κόσµο της δη-

µοσιογραφίας, γράφει µεταξύ άλλων στην ATHENS 

VOICE, αλλά έχει χαρίσει σε µικρά και µεγάλα παι-

διά δουλεµένα βιβλία µε φαντασία, ανατροπές και 

σύγχρονη γραφή. Έχει γράψει µεταξύ άλλων τα 

εφηβικά-νεανικά µυθιστορήµατα «Αλάστρα - Το 

βιβλίο των δύο κόσµων» (εκδ. Πατάκη) και τα δύο 

βιβλία της σειράς «Λέσχη Αλλόκοτων Πλασµάτων» 

(εκδ. Πατάκη), µε πιο πρόσφατο το «Όταν ήρθαν 

για εµένα» που κυκλοφόρησε το Δεκέµβριο. Μας 

µίλησε για τα βιβλία του και τον τρόπο που προσεγ-

γίζει τη νεανική λογοτεχνία, ενώ αν όλα πάνε καλά 

υπόσχεται να κυκλοφορήσει σύντοµα και το τρίτο 

βιβλίο της σειράς των Αλλόκοτων Πλασµάτων. 

Η φαντασία και ίσως ο μαγικός ρεαλισμός φαίνε-

ται να είναι είδη που αγαπάτε πολύ. Πιστεύετε ότι 

τα παιδιά και οι νέοι θα έχουν πάντα ανάγκη το 

παραμύθι και τη φαντασία; Τα έχουµε όλοι ανά-

γκη, νοµίζω. Η φαντασία, το όνειρο, η προσδοκία, 

η επιθυµία, η ελπίδα και γενικά τα άυλα «πράγµα-

τα» είναι αναπόσπαστα κοµµάτια της ύπαρξής 

µας. Το ίδιο βέβαια και τα χειροπιαστά. Το παρα-

µύθι και η πραγµατικότητα είναι οι δύο όψεις του 

κόσµου µας. Μεταξύ φαντασίας και 

ρεαλισµού, λοιπόν, προσπαθώ και 

εγώ να βρω τον δρόµο.

Γιατί επιλέξατε να ασχοληθείτε με 

το παιδικό βιβλίο; Αυτή είναι µια ε-

ρώτηση την οποία πάντα δυσκολεύ-

οµαι να απαντήσω. Ίσως το κάνω 

επειδή το παιδικό και κυρίως το εφη-

βικό βιβλίο καταπιάνονται συνήθως 

µε ιστορίες µετάβασης και ενηλικίω-

σης. Με ιστορίες που κοιτούν µπρο-

στά και ως εκ τούτου διαπνέονται 

από µια αύρα ελπίδας. Θα κλέψω µια 

όµορφη φράση από τη συγγραφέα 

-και φίλη- Μαρία Παπαγιάννη: «Τα 

παιδιά πιστεύουν ακόµα στην ουτο-

πία και στην ανάγκη να πολεµήσουν για αυτήν. Και 

εµένα µου αρέσει να βαδίζω µαζί τους». 

Τι προσπαθείτε να κάνετε εσείς όταν γράφετε; 

Με άλλα λόγια, ποιο «στόχο» της λογοτεχνίας θε-

ωρείτε ότι υπηρετείτε με τα βιβλία σας;  Ο πρω-

ταρχικός µου στόχος είναι να γράφω ιστορίες 

που θα διαβαστούν και θα συναρπάσουν. Που θα 

δηµιουργήσουν αγωνία, ανησυχία, συγκίνηση, 

γέλιο,  προβληµατισµούς, ψυχαγωγία. Που θα 

φωτίσουν από διαφορετικές πλευρές ένα θέµα 

και θα κάνουν τον αναγνώστη, αλλά και εµένα, 

να περιπλανηθούµε σε άγνωστα µονοπάτια. Πι-

στεύω απόλυτα στην απόλαυση της ανάγνωσης. 

Αντίθετα, δεν συµπαθώ ιδιαίτερα τα µηνύµατα. 

Δεν θέλω δηλαδή τα γραπτά µου να δίνουν διδα-

χές ή να χειραγωγούν τον αναγνώστη.

Πώς επιλέγετε τα θέματα, τις τοποθεσίες όπου 

διαδραματίζεται η πλοκή ή τα ονόματα των χαρα-

κτήρων; Υπάρχουν στοιχεία όπως το χιούμορ ή 

άλλες νόρμες γραφής που συνειδητά επιλέγετε 

για συγκεκριμένους σκοπούς; Κάθε βιβλίο έχει τις 

δικές του ανάγκες, τις οποίες είσαι υποχρεωµένος 

να βρεις και να υπηρετήσεις. Το ύφος, λοιπόν, ό-

πως και όλα τα επιµέρους στοιχεία (τόποι, ονόµα-

τα κ.λπ.) έρχονται από µόνα τους. Κάποιες φορές 

η έρευνα γύρω από ένα θέµα σου αποκαλύπτει 

πράγµατα που δεν γνώριζες. Υποχρεώνεσαι έτσι 

να διαφοροποιήσεις το αρχικό σχέδιο ή να κάνεις 

ριζικές αλλαγές. Το χιούµορ, πάλι, είναι δοµικό 

στοιχείο των βιβλίων µου. Συνήθως το χρησιµο-

ποιώ συνειδητά επειδή µπορεί δώσει τη δυνατό-

τητα για απρόσµενες και «λοξές» αναγνώσεις.

Γιατί επιλέγετε να «μιλήσετε» σε νέους για φαι-

νόμενα όπως ο ρατσισμός, που θίγετε συγκε-

κριμένα στο πιο πρόσφατο βιβλίο σας «Όταν 

ήρθαν για μένα»; Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να 

προσεγγίζει η παιδική λογοτεχνία τα «δύσκολα» 

ζητήματα ώστε να ευαισθητοποιεί τους νέους, 

αποφεύγοντας μάλλον το διδακτισμό; Το βασικό 

είναι, νοµίζω, να µη µιλάς αφ'  υψηλού. Τα θέµατα 

αυτά είναι δύσκολα για όλους µας. Συχνά µάλιστα 

δεν είµαστε σε θέση να δώσουµε απαντήσεις 

ή να προτείνουµε συγκεκριµένες λύσεις. Παρ'  

όλα αυτά, δεν µπορούµε να τα αποσιωπούµε ή 

να τα προσπερνούµε µε ελαφρά πηδηµατάκια. 

Η λογοτεχνία οφείλει να συνοµιλεί µε την εποχή 

της. Να βλέπει κατάµατα τα προβλήµατα και να 

µη φοβάται να καταπιαστεί µε µεγάλα ζητήµατα, 

όπως είναι η µισαλλοδοξία ή ο ρατσισµός.        

Αλλάξατε τον τρόπο που γράφετε ή τις ιστορίες 

σας προκειμένου να «συναντήσετε» τα σημερινά 

παιδιά και τους νέους με τις ψηφιακές προσλαμ-

βάνουσες; Πιστεύετε ότι το παιδικό και νεανικό 

βιβλίο πρέπει να αλλάξει τις νόρμες του για να 

προσεγγίσει αυτό το απαιτητικό κοινό που μάλ-

λον ολοένα παίρνει τις αποστάσεις του από τη 

λογοτεχνία; Καλώς ή κακώς, η ψηφιακή τεχνο-

λογία βρίσκεται παντού γύρω µας και επηρεάζει 

τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούµε, επικοινω-

νούµε ή σκεφτόµαστε. Δεν αφορά, δηλαδή, µο-

νάχα τα παιδιά και τους νέους, µα όλους µας. Από 

την άλλη µεριά, είναι νοµίζω λάθος να πασχίζεις 

µε νύχια και µε δόντια να «µιλήσεις τη γλώσσα 

των νέων». Πρώτον, επειδή αυτή η γλώσσα δεν 

υπάρχει -οι νέοι δεν είναι ένα πράγµα- και, δεύτε-

ρον, επειδή αν το κάνεις, το πιθανότερο είναι να 

θυµίζεις τον κλασικό θείο που σπεύδει να «κάτσει 

µε τη νεολαία» στα οικογενειακά τραπέζια. Το 

κοινό των παιδιών, των εφήβων και των νέων εί-

ναι πράγµατι απαιτητικό, για αυτό οφείλεις να το 

αντιµετωπίσεις µε απόλυτη ειλικρίνεια. 

Μετά την τελευταία σας κυκλοφορία τον περα-

σμένο Δεκέμβριο, ετοιμάζετε κάτι νέο; Να περιμέ-

νουμε άμεσα μια επόμενη κυκλοφορία στη σειρά 

«Λέσχη Αλλόκοτων Πλασμάτων»; Αυτή την εποχή 

βρίσκοµαι ακόµα βυθισµένος στον κόσµο της Λέ-

σχης Αλλόκοτων Πλασµάτων. Τελευταία, µάλιστα, 

προσπαθώ να αντιµετωπίσω ορισµένα πολύ συ-

γκεκριµένα προβλήµατα των ηρώων της. Κάποιοι 

δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις προκλή-

σεις που παρουσιάζονται, άλλοι έχουν ερωτευτεί 

και δεν ξέρουν πώς να το χειριστούν. Γενικά, τα αλ-

λόκοτα παιδιά έχουν σε µεγάλο βαθµό ανεξαρτη-

τοποιηθεί και έχουν δηµιουργήσει τις δικές τους 

ανάγκες. Επίσης, έχω την αίσθηση πως πρέπει να 

κλείσει ο αφηγηµατικός κύκλος που άρχισε µε το 

«Μυστικό Καταφύγιο» και συνεχίστηκε µε το «Όταν 

ήρθαν για εµένα». Οπότε ναι, αν όλα πάνε καλά, το 

επόµενο βιβλίο µου θα είναι το τρίτο της σειράς. A     

ΓιώρΓος 
ΠαναΓιώτακης 

Ο συγγραφέασ 
των αλλΟκΟτων 

πλασματων
Ένας πολύ αγαπητός συγγραφέας της νέας γενιάς  
και τα γεµάτα φαντασία και ειλικρίνεια βιβλία του

Της Ηρώς ΠαρατςακουλακΗ
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Αστυνομικά 
- Θρίλερ -  
Κατασκοπεία

«Ένας τζέντλεμαν 
στη Μόσχα», 
Αmor Towles,  
εκδ. Διόπτρα
Πάνω από 44 εβδο-
μάδες στη λίστα των 
NewYorkTimes, ανά-
μεσα στα 10 καλύτερα 
βιβλία που επέλεξε ο 
Μπαράκ Ομπάμα για 
το 2017, στα βιβλία 
της χρονιάς από τους 
SundayTimes… Θέλε-
τε και την υπόθεση ή 
το αγοράζετε κατευ-
θείαν; Λοιπόν: Μόσχα, 
Ιούνιος 1922: Ο κόμης 
Ροστόφ καταδικάζεται 
σε εγκλεισμό διά βίου 
στο μεγαλόπρεπο 
ξενοδοχείο Μετροπόλ 
επειδή τόλμησε να 
γράψει ποίηση. Ένα 
κορίτσι, ένα πασπαρ-
τού, ένας αξιωματικός 
του Κόκκινου Στρατού, 
λίγο σαφράνι και ένας 
ρωσικός μπλε γάτος 
θα μεταμορφώσουν 
τον μικρόκοσμό του. 
Μια πανδαισία εικόνων 
και αισθήσεων ανα-
μειγνύονται με τις πιο 
επεισοδιακές δεκαετί-
ες της ρωσικής και πα-
γκόσμιας Ιστορίας -η 
άνοδος του Στάλιν και 
η Μεγάλη Εκκαθάριση, 
η κατάρρευση του 
μετώπου το καλοκαίρι 
του ’41, η απαρχή του 
Ψυχρού Πολέμου- σε 
ένα μυθιστόρημα 
ευφυές, διορατικό και 
πρωτότυπο. Ο Βοστο-
νέζος συγγραφέας, 
απόφοιτος του Γέιλ και 
με μάστερ λογοτεχνί-
ας από το Στάνφορντ 
καταφέρνει να αναβι-
ώσει το μεγάλο ρωσι-
κό μυθιστόρημα. 

«Η κατάρρευση»  
B.A. Paris, εκδ. Bell 
Ένα έντονο θρίλερ 
σχεδιασμένο να αιχμα-
λωτίσει, από τη Βρετα-
νίδα συγγραφέα που 
κατέχει την απόλυτη 
τέχνη της ανατροπής. 
Γρήγορη και άμεση, η 
Paris σκαρφίζεται την 
ιστορία της Κας Άντερ-
σον, που με αφετηρία 
μια βροχερή νύχτα και 
ένα αυτοκινητικό ατύ-
χημα περνάει σε μια 
επικίνδυνη περιοχή 
για το νου αλλά και τη 
ζωή της. Γιατί δεν βοή-
θησε τη νεκρή γυναίκα 
στο χαντάκι; Γιατί από 
την επόμενη μέρα του 
ατυχήματος το τηλέ-
φωνό της χτυπά, μα 
από την άλλη άκρη κα-
νένας δεν της αποκρί-
νεται; Και το μαχαίρι με 
αίμα στην κουζίνα; Και 
ορίστε ένα ψυχολογι-
κό αφήγημα τρόμου 
και παράλυσης από τη 
συγγραφέα του «Πίσω 
από τις κλειστές πόρ-

τες», που ήδη γίνεται 
ταινία, και επιστρέφει 
με κάτι το ίδιο πυκνά 
καταιγιστικό. Ένα βι-
βλίο για τους ξένους 
και την οικογένεια, για 
τους φίλους αλλά και 
τον εαυτό μας, που 
καμιά φορά ούτε κι 
αυτόν μπορούμε να 
εμπιστευτούμε.

«Ένας στύλος φω-
τιάς», Ken Follett, 
εκδ. Bell 
Ένα συναρπαστικό κα-
τασκοπευτικό θρίλερ 
που διαδραματίζεται 
στην Ευρώπη του 
16ου αιώνα ή και μια 
περίοδος της ιστορίας 
όπως θα έπρεπε να δι-
δάσκεται στα σχολεία. 
Ο Νεντ επιστρέφει στο 
Κίνγκσμπριζ, η Αγγλία 
βρίσκεται σε αναταρα-
χή, η Ελισάβετ Τύδωρ 
ανεβαίνει στον θρόνο, 
στήνοντας ένα δίκτυο 
δολοπλοκιών και κα-
τασκόπων απέναντι 
στην αντίπαλό της Μα-
ρία της Σκωτίας, που 
τηρεί στάση αναμονής 
στο Παρίσι. Κι ο Νεντ; 
Βρίσκεται ερωτευμέ-
νος με τη Μάρτζερι 
Φιτζέρλαντ του αντί-
παλου στρατοπέδου, 
κι ενώ η βία μαίνεται 
από Αγγλία έως Γενεύη 
και Εδιμβούργο, ο Φό-
λετ παρακολουθεί τον 
καταδικασμένο τους 
έρωτα. Πολιτικές και 
θρησκευτικές αντιζη-
λίες, μάχες ανάμεσα 
στο καλό και το κακό, 
τους οπαδούς της ανο-
χής και τους υποστη-
ρικτές της τυραννίας, 
και να το βιβλίο που 
καρφώθηκε στην κο-
ρυφή της λίστας των 
New York Times, διά 
χειρός και πένας ενός 
από τους κορυφαίους 
μυθιστοριογράφους 
της εποχής μας.

«Καρυδότσουφλο», 
Ίαν ΜακΓιούαν,  
εκδ. Πατάκη 
Σε έξοχη μετάφραση 
της Κατερίνας Σχινά, 
αυτό το θαυμάσια και 
σεξπιρικά δομημένο 
θρίλερ που ακρο-
βατεί ανάμεσα στον 
τραγέλαφο και το 
δράμα, πιστοποιεί για-
τί το βιβλίο αυτό του 
ΜακΓιούαν είναι της 
κατηγορίας «πρέπει να 
διαβάσεις»: μια μακια-
βελικά αλλά και ξεκαρ-
διστικά εξιστορημένη 
πράξη φόνου, που ο 
συγγραφέας αφηγεί-
ται από την πλευρά 
ενός κυοφορούμενου 
βρέφους. Που ακούει, 
έμβρυο στην κοιλιά, τη 
μάνα και τον εραστή 
της να προετοιμάζουν 
τη δολοφονία του πα-
τέρα του. Ένα αριστο-
τεχνικό μυθιστόρημα, 
μια αναγνωστική ευ-

φορία, μια μεγαλειώ-
δης λογοτεχνία για τον 
έρωτα, τον θάνατο, 
τη γέννηση, το ψέμα, 
το χρήμα, το έγκλημα 
και την τιμωρία. Βαθύ 
έπος με τα όλα του.
Ο βραβευμένος με 
Μπούκερ Βρετανός 
συγγραφέας Ian 
McEwan επισκέπτεται 
την Αθήνα στο πλαίσιο 
της διοργάνωσης 
«Αθήνα 2018 - Παγκό-
σμια Πρωτεύουσα 
Βιβλίου», μια διάκριση 
που έλαβε ο δήμος 
της Αθήνας και η πόλη 
από την UNESCO. Την 
Τετάρτη 25 Απριλί-
ου, στις 19.00, θα 
δώσει διάλεξη με 
θέμα «Ο εαυτός: Η 
λογοτεχνική επινόηση 
του εαυτού» (Μέγαρο 
Μουσικής, αίθουσα 
Δ. Μητρόπουλος), με 
συνομιλητή του τον 
συγγραφέα Χάρη Βλα-
βιανό. Την Πέμπτη 26 
Απριλίου στις 19.00 θα 
συναντήσει το κοινό 
του στο βιβλιοπω-
λείο Public της πλατεί-
ας Συντάγματος.

«Μερικές φορές 
λέω ψέματα», Alice 
Feeney, εκδ. Bell  
Το όνομά της είναι 
Άμπερ Ρέινολντς. 
Βρίσκεται σε κώμα. 
Αλλά προσπαθεί να 
επανέλθει, μέσω των 
αναμνήσεών της. 
Μερικές φορές έλεγε 
ψέματα. Κι ο άντρας 
της δεν την αγαπάει. 
Κι ο αναγνώστης; Εσύ; 
Μπορείς να καταλά-
βεις πότε οι άλλοι σου 
λένε την αλήθεια ή όχι; 
Ναι, είναι ένα βιβλίο 
που θα σας «καρφω-
θεί» στο κεφάλι! Θα το 
σκέφτεστε για μέρες 
και πέρα από το ποιος 
σκότωσε (ή προσπά-
θησε να σκοτώσει) την 
Άμπερ, θα μάθετε να 
διακρίνετε εκείνους 
που προσπαθούν 
παραμορφωτικά να 
σας κλονίσουν κάθε 
είδους βεβαιότητες. 
Εννιά μήνες μετά την 
εμφάνισή του στα ελ-
ληνικά βιβλιοπωλεία, 
το βιβλίο της Feeney 
εξαντλήθηκε και κάνει 
δεύτερη έκδοση. Κι 
έτσι και η Ελλάδα πα-
θαίνει αυτό που έπα-
θαν οι Βρετανοί αλλά 
και οι Αμερικανοί ανα-
γνώστες: πυρετό με 
την Άμπερ, που από το 
κρεβάτι του νοσοκο-
μείου και τα σενάρια 
θανάτου προσπαθεί 
να επιστρέψει στην 
αλήθεια της ζωής. 

«Η κληρονομιά των 
κατασκόπων», John 
Le Carre, εκδ. Bell
Υποκλινόμαστε. 
Οξυδερκές, ευφυές, 
βαθιά πολιτικό, έξοχα 

νούμερο 1 συγγραφέας αστυνομι-
κής λογοτεχνίας επιστρέφει. Ο δη-
μιουργός του Χάρι Χόλε, ο βασιλιάς 
του νουάρ με τις πωλήσεις 40 εκα-
τομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως, 
πλάθει τη δική του υποδειγματικά 
ακριβή, μοναδικά ανανεωμένη, ε-
κρηκτικά αδρεναλιδική εκδοχή στον 
σαιξπηρικό «Μάκβεθ» (εκδ. Μεταίχ-
μιο, μτφ. Γωγώ Αρβανίτη). Πρόκειται 

για την πλέον αναμενόμενη συνεισφορά στη σειρά 
Hogarth Shakespeare Project, όπου οι σπουδαιότεροι 
σύγχρονοι συγγραφείς ξαναγράφουν και διασκευά-
ζουν τα κλασικά έργα του μεγάλου δραματουργού. 
Η πνευματική διαθήκη του Σαίξπηρ δεν θα μπορούσε 
παρά να προσφέρει ιδανική φλέβα έμπνευσης στον 
νορβηγό βιρτουόζο, ο οποίος διέκρινε στη φυσιογνω-
μία του Μάκβεθ τα χαρακτηριστικά 
που διέπουν και τη δική του πρόζα, 
όσο και τη δυνατότητα να ξεδιπλώ-
σει το δικό του θρίλερ γύρω από 
«την πάλη για εξουσία, τοποθετη-
μένη ταυτόχρονα σε ένα ζοφερό, 
ανεμοδαρμένο νουάρ σκηνικό άλ-
λα και στο περιβάλλον ενός σκο-
τεινού, παρανοϊκού ανθρώπινου 
νου». Ο καλύτερος Νέσμπο είναι 
φτιαγμένος από ανάλογα συστατι-
κά, επομένως ο νορβηγός συγγρα-
φέας διαθέτει όλα τα εφόδια για 
να οδηγήσει τον μοντέρνο Μάκβεθ 
στα όρια του μεγαλείου του. 
Ο χρόνος είναι τα seventies και το 
φόντο μια χθόνια, ομιχλώδης βιομη-
χανική πόλη στη Σκοτία, με τη βροχή 
να ξεπλένει το αίμα στα πλακόστρωτα και τις συμμο-
ρίες εμπόρων ναρκωτικών να αλληλοσκοτώνονται 
στους δρόμους που μαστίζονται από τη δράση δύο 
βαρόνων, με κραταιότερο τον Εκάτη, προμηθευτή του 
ομώνυμου «φίλτρου», φτηνού και πάντα διαθέσιμου 
στην πιάτσα. Ραδιούργος και παρασκηνιακός, ο Εκάτης 
στήνει το δικό του πλέγμα συνδέσεων με την εξουσία 
και μανιπουλάρει αριστοτεχνικά τον Μάκβεθ προκει-
μένου να διαφθείρει τα υψηλότερα κλιμάκιά της. 
Ο κύκλος των κεντρικών προσώπων συμπληρώνεται 

από τον ιδεαλιστή αστυνομικό διοικητή Ντάνκαν, τη 
Λαίδη, αγαπημένη του Μάκβεθ, ισχυρή γυναίκα και ιδι-
οκτήτρια του καζίνο Ινβερνές, «το μέρος όπου ήθελες 
να σε δουν, με το οποίο θα ήθελες να σε συνδέουν», 
ενώ ο ίδιος ο ήρωας αποτελεί ένα έξοχο δείγμα από 
την πινακοθήκη χαρακτήρων του Νέσμπο. Τριαντάρης, 
με τραχιά λαϊκή προφορά, μενταλιτέ ζογκλέρ σε νού-
μερο με μαχαίρια σε περιπλανώμενο τσίρκο και χέρια 
σημαδεμένα σαν να είχαν συρθεί σε αγκαθωτό συρμα-
τόπλεγμα από τις ενέσεις, ο επιθεωρητής Μάκβεθ έχει 
κατορθώσει από ναρκομανής έφηβος να εξελιχθεί σε 
δόκιμο της Σχολής Αστυνομίας, αργότερα επικεφαλής 
της Ομάδας Κρούσης, και πλέον βρίσκεται στην κορυ-
φή της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Στη σκοτεινή αυτή μπαλάντα του σαιξπηρικού νου-
άρ, η καθηλωτική δράση εναλλάσσεται με το ψυχο-
λογικό παζλ που θέτει ζητήματα γύρω από τη φύση 

της εξουσίας («κάποιοι άνθρωποι 
γεννιούνται ηγέτες, ενώ κάποιοι 
άλλοι δεν έχουν παρά μόνο λαχτά-
ρα να σκαρφαλώσουν»), η νύχτα 
της ανθρώπινης ψυχής φωτίζεται 
ευκρινώς («η καρδιά είναι άπληστη, 
το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι 
να την ακολουθήσεις») και η Λαίδη 
είναι εκείνη που θα μεταγγίσει στο 
παρανοϊκό μυαλό του Μάκβεθ την 
ιδέα ότι ο μόνος δρόμος ήταν ευ-
θεία μπροστά, «καταπάνω σε ό,τι 
υπήρχε στο διάβα τους». Ο διοικη-
τής Ντάνκαν πρέπει να βγει από τη 
μέση, διότι «δεν θέλεις να ηγηθείς; 
Δεν θέλεις να φτάσεις στην κορυ-
φή; Σου αρκεί να γλύφεις τις μπότες 
των ανωτέρων σου;». Το μόνο που 

απομένει στον Μάκβεθ είναι η στιγμή που θα ξεπερά-
σει τους ηθικούς φραγμούς. 
Ο «Μάκβεθ» κυκλοφόρησε στη χώρα μας στις 5 Απρι-
λίου. Οι εκδόσεις Μεταίχμιο επιβραβεύουν την αφο-
σίωση των ελλήνων Nesbomaniacs με μια μοναδική 
προσφορά: Όσοι αποκτήσουν το βιβλίο την πρώτη 
ημέρα κυκλοφορίας του, θα λάβουν δώρο ένα pocket 
του Jo Nesbo, μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων σε 
όλα τα συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία που θα βρουν οι 
αναγνώστες στον ιστότοπο metaixmio.gr. A

O βασιλιασ 
του νουαρ 

Jo 
Nesbo 
υπογραφει 
τον δικο του 
«Μακβεθ»

Το σεξπιρικό αριστούργημα 
διασκευάζεται ως αιματηρό 
θρίλερ στα χέρια του κορυ-
φαίου σύγχρονου συγγραφέα 
αστυνομικού

Του Δημητρη Καραθανου
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συναισθηματικό και 
απίστευτα επίκαιρο, 
το βιβλίο του μετρ και 
ειδήμονα σε θέματα 
Ψυχρού Πολέμου 
μας γυρίζει πίσω στα 
γεγονότα πριν την 
πτώση του Τείχους 
και του Ανατολικού 
Μπλοκ. Και την ίδια 
στιγμή μας συστήνει 
τον νέο τρόπο κατα-
σκοπείας, μιας και σε 
αυτό το βιβλίο αυτός 
είναι ο στόχος του Λε 
Καρέ: να περιπλέξει 
τις ιστορίες των μυ-
στικών υπηρεσιών 
του τότε με αυτές του 
τώρα. Και βρίσκοντας 
ως ήρωα ξανά τον 
Πίτερ Γκουίλαμ, από 
τα παλιά «αγόρια» του 
Σμάιλι και του Circus, 
ο συγγραφέας μας 
χαρίζει μια μυθιστο-
ρία όπου ο πόλεμος, 
ο έρωτας, η αγάπη, η 

συντροφικότητα και 
η βία παλεύουν να ο-
ρίσουν τα όποια όρια 
ανάμεσα στο καλό και 
το κακό, την πατρίδα 
και τις αναμνήσεις. Ο 
παλιός καλός Τζον Λε 
Καρέ, εν ολίγοις, σε 
ένα βιβλίο που ακόμα 
και μία φράση μπο-
ρεί να κατεδαφίσει 
ιδεολογίες. Και όπου 
σαν γνήσιος χαρτο-
παίκτης, ξέρει και 
πώς να μοιράσει τα 
καλά φύλλα αλλά και 
πώς να μοιραστεί το 
πάθος του παιχνιδιού, 
μαζί με όλους εμάς 
τους αναγνώστες 
του.

«Χελώνες στο ά-
πειρο», Τζον Γκριν, 
μτφ. Χρήστος Καψάλης, εκδ. 
Ψυχογιός 
H δεκαεξάχρονη Άζα 
δεν θα σκεφτόταν 

ποτέ να λύσει το 
μυστήριο του εξα-
φανισμένου δισεκα-
τομμυριούχου Ράσελ 
Πίκετ. Αλλά η αμοιβή 
είναι εκατό χιλιάδες 
δολάρια, και η καλύ-
τερη και πιο ατρόμη-
τη φίλη της, η Ντέιζι, 
θέλει οπωσδήποτε να 
προσπαθήσει. Έτσι, 
αρχίζουν την έρευνα, 
που θα τις φέρει στον 
κόσμο του Ράσελ Πί-
κετ και του γιου του, 
του Ντέιβις, με τον ο-
ποίο τις ενώνουν πολ-
λά - και τις χωρίζουν 
ακόμη περισσότερα. 
Η Άζα προσπαθεί να 
είναι καλή κόρη, καλή 
φίλη, καλή μαθήτρια, 
ακόμη και καλή ντετέ-
κτιβ, την ίδια στιγμή 
που τα αισθήματά της 
και οι φόβοι της γίνο-
νται ένα όλο και πιο 
μπερδεμένο κουβάρι.

«Τα κόκαλα της α-
δελφής μου», Nuala 
Ellwood, εκδ. Bell 
Δυνατό, σκοτεινό, 
ανατρεπτικό και προ-
πάντων ένα βιβλίο 
που δεν ξεχνιέται εύ-
κολα. Με την αγωνία 
να το διαποτίζει ως 
την τελευταία σελίδα, 
η Νουάλα Έλγουντ 
δίνει στην ηρωίδα 
της, Κέιτ Ράφτρερ, 
τον χαρακτήρα αλλά 
και τον δυναμισμό 
μιας πολεμικής α-
νταποκρίτριας, που 
όμως επιστρέφει 
στη γενέτειρά της. 
Τόπο από τον οποίο 
έκανε τα πάντα για να 
δραπετεύσει, όμως ο 
θάνατος της μητέρας 
της και η αδελφή της 

Σάλι την ξαναστέλ-
νουν πίσω στους 
τρομακτικούς εφιάλ-
τες της παιδικής της 
ηλικίας. Πώς νιώθεις 
όταν βιώνεις τη φρίκη 
ενός πολέμου ως 
επαγγελματίας δημο-
σιογράφος και πώς βι-
ώνεις την επιστροφή 
στην παιδική ηλικία, 
που ίσως η φρίκη της 
να ήταν παροιμιώδης; 
Ποιον να εμπιστευ-
θείς και γιατί οι σκιές 
στον κήπο μοιάζει 
σαν να μιλούν για σέ-
να; Δυνατό θρίλερ με 
σκοτεινή καρδιά...

«οι φόνοι της 
κίσσας», Anthony 
Horowitz, εκδ. Διόπτρα
Ποιος σκότωσε τον 
σερ Μάγκνους Πάι; Η 
ιστορία που διαβάζει 
η υπεύθυνη έκδοσης 
Σούζαν Ράιλαντ δι-
ακόπτεται απότομα 
καθώς λείπουν 20 
σελίδες του τέλους. 
Όταν τις βρει, δύο μυ-
στήρια θα έρθουν στο 
φως και η ζωή της δεν 
θα είναι ποτέ η ίδια. 
Μην περιμένετε ά-
γρια εγκλήματα, εδώ 

έχουμε ανατροπές 
και ένα ευφυές αστυ-
νομικό εύρημα σε ένα 
μυθιστόρημα μέσα 
στο μυθιστόρημα. 
Από τους «πιο πρωτό-
τυπους συγγραφείς 
βιβλίων», σύμφωνα 
με τους New York 
Times, ο Άντονι Χό-
ροβιτς «παίζει» με 
το έγκλημα και ταυ-
τόχρονα μιμείται με 
εξαιρετική σοβαρό-
τητα τους κλασικούς 
του είδους. Το 2011, 
το ίδρυμα Arthur 
Conan Doyle του α-
νέθεσε να γράψει τα 
μυθιστορήματα “The 
House of Silk” (2011) 
και “Moriarty” (2014), 
με ήρωα τον Σέρλοκ 
Χολμς, τα οποία 

έγιναν best sellers. 
Αυτά είναι μόνο δύο 
από τα 40 βιβλία που 
έχει εκδώσει. Επίσης 
είναι ο δημιουργός 
της βραβευμένης 
αστυνομικής σειράς 
Foyle’s War, Midsomer 
Murders και της πιο 
πρόσφατης Collision.

«Γραμμή αίματος», 
Michael Connelly, 
εκδ. Διόπτρα
Νιώθετε την αδρενα-
λίνη να χτυπάει στις 
φλέβες σας; Σίγουρα, 
όταν πρόκειται για τον 
ντετέκτιβ Χάρι Μπος 
(τον γνωρίζετε από 
την τηλεοπτική σειρά 
«Bosch», διαθέσιμη 
μέσω της υπηρεσίας 
Amazon Prime Video). 
Ο άνθρωπος που 
τον εμπνεύστηκε, ο 
δημοσιογράφος με 
ειδίκευση στο αστυνο-
μικό ρεπορτάζ Μichael 
Connelly, άρχισε να 
γράφει το πρώτο του 
μυθιστόρημα «Η Σκο-
τεινή Ηχώ» με ήρωα 
τον επιθεωρητή της 
αστυνομίας του Λος 
Άντζελες, Hieronymus 
‘’Harry’’ Bosch το 
1992. Ακολούθησαν 
δεκάδες βραβευμένοι 
τίτλοι και σήμερα θε-
ωρείται ένας από τους 
σημαντικότερους και 
πιο εθιστικούς συγ-
γραφείς στον κόσμο. 
Στη «Γραμμή Αίματος» 
ένας εκκεντρικός 
μεγιστάνας από τη 
Νότια Καλιφόρνια 
αποκαλύπτει ότι πριν 
από πολλά χρόνια είχε 
ερωτευτεί μια ανήλικη 
Μεξικανή η οποία έμει-
νε έγκυος και εξαφα-
νίστηκε. Σε όλη τη ζωή 
του αναρωτιόταν αν 
είχε φέρει στον κόσμο 
το παιδί τους. Ο Μπος 
είναι ο μοναδικός άν-
θρωπος που μπορεί να 
εμπιστευτεί και ο μο-
ναδικός που μπορεί να 
παίξει επικίνδυνα.

«Δίψα για Φόνο», 
Saul Black, εκδ. Bell
Συναρπαστικός ρυθ-
μός, ανατριχιαστική 
κορύφωση: η ντετέ-
κτιβ του τμήματος 
Ανθρωποκτονιών 
του Σαν Φρανσίσκο, 
Βάλερι Χαρτ, καλείται 
να εξιχνιάσει όχι μόνο 
ποιος σκότωσε μια 
γυναίκα, μα και γιατί 
δίπλα στο πτώμα της 
άφησε ένα σημείωμα 
για τη Βάλερι. Κι έτσι 
η Χαρτ καταβυθίζεται 
στον άγριο κόσμο των 
φυλακών, όπου η βία 
και η διαστροφή μιας 
παλιάς της υπόθεσης 
την επαναφέρουν 
στους λαβυρίνθους 
του παρελθόντος. Ο 
Σολ Μπλακ με το νέο 
του βιβλίο πέρα από 
το σασπένς διαθέτει 

και μια στιλιστική και 
ποιητική φλέβα που 
συνθέτει μεν ένα δυ-
σοίωνο κλίμα, όμως 
εδώ έγκειται και η λο-
γοτεχνική του αξία: όχι 
μόνο φόνοι αλλά και 
μια απίστευτη κοινω-
νική καταβύθιση στον 
χρόνο και την πόλη. 

«Ιστορία της ελληνι-
κής αστυνομικής λο-
γοτεχνίας: ο Γιάννης 
Μαρής και οι άλλοι», 
Φίλιππος Φιλίππου, 
εκδ. Πατάκη 
Ποιες είναι οι απαρχές 
της ελληνικής αστυ-
νομικής λογοτεχνίας; 
Πώς η εμφάνιση του 
Γιάννη Μαρή ως αστυ-
νομικού συγγραφέα 
προκάλεσε την εμφά-
νιση πολλών ομότε-
χνών του; Ποια είναι 
η σχέση της αστυνο-
μικής λογοτεχνίας με 
την πολιτική και τη 
δημοσιογραφία; Ποιοι 
είναι οι σύγχρονοι 
Έλληνες αστυνομικοί 
συγγραφείς; Η «Ιστο-
ρία της ελληνικής 
αστυνομικής λογοτε-
χνίας» από τις εκδό-
σεις Πατάκη, το πολυ-
ετές πόνημα έρευνας 
και μελέτης του 
συγγραφέα, κριτικού 
και ιδρυτικού μέλος 
της Ελληνικής Λέσχης 
Συγγραφέων Αστυ-
νομικής Λογοτεχνίας, 
Φίλιππου Φιλίππου, 
ακτινογραφεί την πο-
ρεία και την εξέλιξη 
του κάποτε παραγνω-
ρισμένου ρεύματος, 
που στις αρχές του 
21ου αιώνα εμπνέει 
ολοένα και περισσό-
τερο αναγνώστες και 
λογοτέχνες. Ιχνηλα-
τώντας το παρελθόν 
της χώρας, λαμβά-
νοντας υπόψη τις 
πολιτισμικές αλλαγές 
που έζησε ο πλανήτης 
και σχηματίζοντας 
τη μεγάλη εικόνα με 
πολλά δεδομένα για 
κάθε φιλοπερίεργο 
αναγνώστη, εκτός 
από τους λάτρεις 
του είδους. Από τα ε-
γκλήματα πάθους και 
συμφέροντος στην 
ελληνική κοινωνία μέ-
χρι τα λαϊκά αναγνώ-
σματα, 440 σελίδες 
γραμμένες από έναν 
αληθινό γνώστη του 
είδους καταγράφουν 
και εξηγούν, όπως 
ποτέ μέχρι τώρα, την 
αστυνομική λογοτε-
χνία στην Ελλάδα.

«Το κορίτσι στην 
ομίχλη», Ντονάτο 
Καρρίζι, εκδ. Πατάκη 
Αναμέτρηση με τους 
φόβους, γραφή που 
συνεπαίρνει αβίαστα, 
η σκοτεινή ιστορία 
του Ντονάτο Καρρίζι 
που μεταφέρθηκε 
στον κινηματογράφο 

και αρχίζει από μια 
παγωμένη νύχτα 
που όλα άλλαξαν για 
πάντα καθηλώνοντας 
αναγνώστες και θεα-
τές. Ο ειδικός πράκτο-
ρας Φόγκελ βρίσκεται 
μέσα στο αυτοκίνητό 
του σε ένα χαντάκι 
στο χωριό Αβεσό, 
χωρίς να θυμάται 
γιατί βρίσκεται εκεί, 
ούτε πώς έφτασε. 
Δύο μήνες από τότε 
που ασχολήθηκε με 
την εξαφάνιση μιας 
ανήλικης που έγινε 
πρώτη υπόθεση στα 
μίντια, θα έπρεπε να 
βρίσκεται μακριά από 
τα αφιλόξενα μέρη. Τι 
κάνει ακόμα εκεί; Γιατί 
εκείνο το ατύχημα; 
Και, κυρίως, αφού 
δεν έχει χτυπήσει, σε 
ποιον ανήκει το αίμα 
που έχει στα ρούχα 
του; Έχοντας τυπωθεί 
σε πολλές γλώσσες, 
«Το κορίτσι στην ομί-
χλη» κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις Πατάκη, 
σε μετάφραση της 
Μαρίας Οικονομίδου 
και μεταφέρει το 
νου σου σε ένα τόπο 
όπου μέρα και νύχτα 
εναλλάσσονται χωρίς 
να το καταλαβαίνεις, 
οι ύποπτοι είναι πολ-
λοί, τα γεγονότα δεν 
είναι ευδιάκριτα και ο 
αινιγματικός ήρωας 
καλείται να μετέλθει 
ανορθόδοξες μεθό-
δους για να βρει την 
αλήθεια. Μαζί σου.   

 «Αδιέξοδο», Jorn 
Lier Horst, εκδ. Διόπτρα
Το παρελθόν δεν πε-
θαίνει ποτέ εντελώς 
και κάποιες φορές 
τα διλήμματα που 
αντιμετωπίζουμε 
δεν έχουν εύκολη 
λύση. Ένα νέο μυ-
στήριο ξεκινά για τον 
επιθεωρητή Βίλιαμ 
Βίστιν. Σημειωμένα 
χαρτονομίσματα κι 
ένα περίστροφο. Τα 
αποτυπώματα δεί-
χνουν τον ένοχο αλλά 
ο έμπειρος αστυνο-
μικός έχει τις αμφι-
βολίες του. Καλείται 
για ακόμη μία φορά 
να ερευνήσει μια 
υπόθεση και να την 
οδηγήσει στη λύση 
της με μοναδικό όπλο 
τη διαίσθησή του. Ο 
πολυβραβευμένος 
Νορβηγός συγγρα-
φέας Jorn Lier Horst, 
πρώην αστυνομικός 
και ο ίδιος, γνωρίζει 
πολύ καλά αυτά για τα 
οποία μιλά στα βιβλία 
του. Τώρα υπογράφει 
ακόμα ένα καθαρόαι-
μο αστυνομικό μυθι-
στόρημα, που στηρί-
ζεται σε ρεαλιστικούς 
χαρακτήρες, έντονη 
ατμόσφαιρα και ένα 
ιδιοφυές στήσιμο της 
ιστορίας. A
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                     ίναι ωραίο 
να αφήνεις πίσω 
σου το γκρίζο και 
τις χειμωνιάτικες 
μέρες. Η Άνοιξη, 
που όλους και 
όλα τα αλλάζει, 
είναι εδώ και το 
Graffito, αγα-
πημένο concept 
store με χίλια δυο 
πράγματα για να 
έχεις να ονειρεύ-
εσαι κι εσύ και το 
σπιτικό σου, έχει 
κι αυτό ανανεω-
θεί. Επεκτάθηκε 
κι απέκτησε δύο 
νέους χώρους 
γεμάτους με 
καλαίσθητα αντι-
κείμενα ενώ απευ-
θύνεται πλέον και 
σε επαγγελματίες 
(airbnb, ξενοδό-
χους, βίλες). Για 
την άνοιξη και το 
καλοκαίρι φέρνει 
μια νέα σειρά 
υπέροχων φωτι-
στικών καθώς και 
έπιπλα εξωτερι-
κού χώρου, ξα-
πλώστρες, πουφ 
και όλα όσα χρειά-
ζεται το μπαλκόνι 
σου. Ακόμη, συ-
νεργάζεται με την 
ελληνική εταιρεία 
Τwelve Concept, 
που δραστηρι-
οποιείται στην 
κατασκευή και τη 
διακόσμηση του 
μπάνιου με προϊ-
όντα υψηλής αι-
σθητικής. Κι επει-
δή, ως γνωστόν, 
design και μόδα 
βαδίζουν πια στην 
ίδια πασαρέλα, 
ρίξε μια ματιά και 
στις νέες συλλο-
γές ρούχων Grace 
and Milla, Orfeo, 
Le petit étoile, 
αλλά και στη νέα 
σειρά από δερ-
μάτινες τσάντες 
και πορτοφόλια, 
καθώς και σε όλα 
τα ωραία της μό-
δας που μόλις έχει 
παραλάβει. Ναι, 
όλοι χρειαζόμα-
στε μια ανανέωση 
την Άνοιξη και το 
Graffito έχει τον 
τρόπο.

☞  Graffito 
Σόλωνος 34, Κολωνάκι

2103608936
www.graffito.gr 

Graffito 
Ό,τι ονειρεύεται το σπίτι σου για την Άνοιξη

Της ΤΑΝΙΑΣ ΔΕΛΗ - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
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▶Τι σημαίνει βιώσιμο τζιν; Σημαίνει ότι τόσο τα υλι-

κά του, όσο και η κατασκευή και βαφή του έγιναν 

με διαδικασίες αυστηρά φιλικές προς το περιβάλλον. 

Για την ακρίβεια, το ύφασμα denim που χρησιμοποιή-

θηκε είναι το πρώτο που χαρακτηρίστηκε με τον όρο 

CradletoCradleCertified™ σε επίπεδο Gold Level 

από την πιο αυστηρή διαδικασία πιστοποίησης στον 

κόσμο. Κατά τη διαδικασία βαφής του κάθε τζιν χρησι-

μοποιήθηκαν 70% λιγότερα χημικά, 15% λιγότερο 

indigo και καθόλου άλατα και παραπροϊόντα αλατιού, 

εξοικονομώντας έτσι νερό και αφήνοντας καθαρά και 

ανακυκλώσιμα λύματα. Επιπλέον, το 98% του νερού 

που χρησιμοποιήθηκε θα ανακυκλωθεί και θα επανα-

χρησιμοποιηθεί και το άλλο 2% θα εξατμιστεί φυσικά. 

Στη σύνθεση του τζιν βρίσκουμε 100% οργανικό βαμ-

βάκι, ενώ τα πριτσίνια και τα φερμουάρ στο πάνω μέ-

ρος αντικαταστάθηκαν από οικολογικά φινιρισμένα 

μεταλλικά κουμπιά μετατρέποντας έτσι το κάθε ρού-

χο σε 98% ανακυκλώσιμο. Το τζιν σου έγινε απόλυτα 

φιλικό προς το περιβάλλον. Εσύ; 

Επιμέλεια: 
τανια δελη

G-Star 
Elwood rFtPi
Το πιο βιώσιμο τζιν☞
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CALZEDONIA 
Μπικίνι, σουτιέν€40 και σλιπ/€20

Το δώρο σου!
Θέλεις να νιώσεις όμορφη, άνετη και σέξι; 
Τότε πρέπει να επισκεφθείς άμεσα ένα 
κατάστημα Women'  Secret! Το διάσημο 
ισπανικό brand που δημιουργήθηκε 
από γυναίκες για γυναίκες και διαθέτει 
μια ατελείωτη γκάμα από homewear 
σε άνετες γραμμές, αισθησιακά bodies 
και κορσέδες, τέλεια σουτιέν για κράτημα 
και στιλ, εντυπωσιακά μαγιό και «νυφικά» 
εσώρουχα από την Bridal Collection. 
Αν θες να τα αποκτήσεις με 20% έκπτωση, 
αρκεί ένα απλό e-mail. 

Στείλε στο contest@athensvoice.gr  
το ονοματεπώνυμο σου γράφοντας 
«women’secret» στο θέμα,  
μέχρι τις 10/4, στις 18.00. Οι νικητές  
θα ενημερωθούν με e-mail.

36 A.V. 

PINKO 
Σακάκι από €425, στα €275 

Θα το βρείτε στο εκπτωτικό χωριό McArthrurGlen

SPRINGFIELD 
Ανδρικό κοντομάνικο 

t-shirt €12,99

H&M 
Ψάθινο καπέλο €9,99

PEPE JEANS 
Ολόσωμη φόρμα με ραντάκι 

JUICY 
COUTURE 

Τσάντα με τύπωμαA
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JEAN PAUL 
GAULTIER 
Γυναικείο άρωμα 

Eaux Fraiches

SCHOTT 
Μπουφάν με ρίγα στο μανίκι και το λαιμό

TOMS 
Υφασμάτινες 
εσπαντρίγιες

€55 

ESSENCE 
Εμποτισμένη μάσκα προσώπου 

για έντονη ενυδάτωση €2,50

Σακάκι από €425, στα €275 
Θα το βρείτε στο εκπτωτικό χωριό McArthrurGlenΘα το βρείτε στο εκπτωτικό χωριό McArthrurGlen

H&M
Ψάθινο καπέλο €9,99

OPTIC CULTURE 
Γυαλιά ηλίου Kaleos Eyehunters €250

KYBBVS 
Ανδρικό μποξεράκι από οργανικό βαμβάκι
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Το σπίΤί, εργασΤήρίο καί Μουσείο 
Του γίαννή Τσαρουχή ξαναπαίρνεί ζωή
1965: στο νούμερο 28 της οδού Πλουτάρχου, στο Μαρούσι, 
ο Γιάννης Τσαρούχης στήνει τον προσωπικό του χώρο, ενώ 
στον πρώτο όροφο και το δώμα της οικίας το εργαστήριό 
του γίνεται το περίφημο πεδίο-εργοτάξιο σωμάτων, πινέλων, 
χρωμάτων, ιδεών και της εμβληματικής ζωγραφικής του.
Το 1981 ο ίδιος ο Τσαρούχης ιδρύει το περίφημο Ίδρυμα 
Τσαρούχη, προσδίδοντας στον πάνω όροφο και την ι-
διότητα του εκθεσιακού χώρου. Διοργανώνει εκθέσεις, 
το αποκαλεί «το Μουσείο Αμαρουσίου», εδώ βρίσκεται 
πλέον η ζωή του όλη. Ανακαινισμένο σήμερα, το Μουσείο 
Τσαρούχη ξαναπαίρνει ζωή.
Πίνακες, σημειώσεις, βιβλία, ένα πλούσιο φωτογραφικό 

αρχείο, που προπάντων χάρη σε αυτό, το φωτογραφικό 
αρχείο, μπορεί σήμερα η Αθήνα να ξαναζήσει στον ρυθμό 
και την αύρα του. Την αισθητική των ιδεών αλλά και της 
«πράξης» του: έως και τις 31 Μαΐου, οι θεατές έχουν την 
ευκαιρία να δουν αλλά και να νιώσουν πώς ζούσε και δη-
μιουργούσε ο Γιάννης Τσαρούχης από το 1966 έως και το 
1989. Μια πιστή απόδοση του «τόπου», του χώρου και φυ-
σικά των συναντήσεών του. Με φίλους, «μοντέλα», προ-
σωπικά του αντικείμενα, φώτα και σκιές που χειρίζονταν 
με μαεστρία, έργα καρφιτσωμένα σε τοίχους ή υφασμά-
τινα «διαστήματα»: όλα αφημένα να πλέουν ελεύθερα, 
μποέμ, ξέγνοιαστα. - ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Info
Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη, 
Πλουτάρχου 28, Μαρούσι 

Είσοδος €3 
Ώρες λειτουργίας:  

Δευτ.-Παρ. 9.00-14.00
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5 τέλεια τσουρέκια 
(όχι μόνο) για αυτό

 το Πάσχα

Κωνσταντινίδης
Το σωστό, το παραδοσιακό, το πολί-

τικο τσουρέκι. Αν θες κάτι πιο… πλη-

θωρικό, αυτό το Πάσχα µπορείς να 

δηµιουργήσεις το δικό σου (custom 

made τσουρέκι) επιλέγοντας τη γέ-

µιση και την επικάλυψη που θες να 

έχει. Σε 10 καταστήµατα σε όλη την 
Αθήνα.

Φλέιβορ
Τσουρέκι µε µαστίχα, µαχλέπι και ξύ-

σµα από βανίλια Μαδαγασκάρης. Το 

κλασικό. Γιατί το µη κλασικό ξεκινάει 

από τη γέµιση cookies µε επικάλυψη 

πραλίνας γάλακτος και φτάνει µέχρι 

την αλατισµένη καραµέλα βουτύρου 

µε κοµµατάκια βάφλας. Άσ’ τα, σου 

λέω! Ερµού & Νίκης, Σύνταγµα, 210 
3237736 και σε 10 ακόµη καταστήµατα 
σε όλη την Αθήνα. 

Full Spoon
Το πιο βουτυρένιο τσουρέκι του 

κόσµου φτιάχνεται µε µια πολίτικη 

µυστική συνταγή του 1935. Αν θες 

µπορείς να το συνδυάσεις µε ζεστή 

σοκολάτα, καβουρδισµένο αµύγδα-

λο και παγωτό. Αλλά είναι εξίσου 

τέλειο και σκέτο. Ερµού 123, Μονα-
στηράκι, 2168003006

Τάσος
Παραδοσιακό, πασπαλισµένο µε φι-

λέ αµυγδάλου, µαστιχωτό και αφρά-

το σαν σύννεφο. Ο Τάσος µπορεί να 

είναι πασίγνωστος για την τυρόπιτα 

κουρού και τα νεγράκια του, το τσου-

ρέκι του όµως είναι µυστικό σουξέ. 

Όσοι ξέρουν, δεν το αλλάζουν. Μαρα-
γκού 6, Γλυφάδα, 2108943154

Κυβέλη
Ροδαλό, ζουµπουρλό, τέλειο. Η 

Κυβέλη εκτός από τα καλύτερα 

cheesecake της πόλης (χρήσιµη 

πληροφορία για το τέλος του πα-

σχαλινού τραπεζιού), φτιάχνει και 

τέλεια τσουρέκια µε µαστίχα ή τσιπς 

σοκολάτας. Μπορείς να το παραγ-

γείλεις και online από το e-shop της 

στο www.cheesecake.gr. Καψάλη 3, 
Κολωνάκι, 210 7232259, Λ. Πεντέλης 
28, Βριλήσσια, 2106897574
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ΓΕΥΣΗ

Ναι, όλοι αυτές τις 
µέρες θα φύγουν «ε-
κτός». Όµως, κάποιοι 
θα µείνουµε πίσω για-
τί το δικό µας «χωριό» 
είναι η Αθήνα. Που αυ-
τές τις µέρες µυρίζει 
κι αυτή άνοιξη, είναι 
όµορφη και άδεια από 
τα πλήθη, προσφέ-
ρεται για βόλτες, έχει 
µικρά γραφικά εκκλη-
σάκια για να νιώσεις 
την κατάνυξη των 
ηµερών. ∆ώσε το φιλί 
της αγάπης, απόλαυσε 
τα µενού που ετοιµά-
ζουν ξενοδοχεία και 
εστιατόρια ή µάζεψέ 
τους όλους στο σπίτι 
για το δικό σας γλέντι. 
Ρωτήσαµε και έχουµε 
όλες τις πληροφορίες.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ,
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΝΑΤΣΙΟΥ

º Ä ¹ Æ ¹ º ¸ 
¶ ª Æ ¹ °Æ Ã Ä ¹ ¿ Á  / 

¦ Ä Ã ª ¿ ¦ °  / 
°¼ ¹ ¥ ¶ ¹ ª  / 

ª Ë Á Æ° ¡ ¶ ª  / 
T I P S  ¡ ¶ Ë ª ¸ ª
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Μαγειρίτσα delivery 
Η Ανάσταση στο σπίτι σου 

µε ένα τηλεφώνηµα!

Το Μαύρο Πρόβατο
Κόκκινα αυγά στα τραπέζια και στα πιάτα γεύ-
σεις από όλη την Ελλάδα. Το Μ. Σάββατο µε τη 
µαγειρίτσα (και για το σπίτι) σε µεγάλες δόξες, 
ενώ την Κυριακή του Πάσχα αρνάκι φούρνου, 
σαρµαδάκια καραµανλίδικα, κοκορέτσι, σαλά-
τες, πατάτες φούρνου και όλες οι επιλογές του 
καταλόγου. Αρριανού 31, Παγκράτι, 2107223466 
(κλειστά το Σάββατο βράδυ, ανοιχτά Κυριακή),  
Σωκράτους & Ζαΐµη 2, Μελίσσια, 2108102466 
(ανοιχτά και τις 2 ηµέρες).

Sah
Η βασίλισσα της Μεσογείου µας περιµένει το 
βράδυ του Μ. Σαββάτου, µετά την Ανάσταση, 
στον ατµοσφαιρικό της χώρο και µε µουσικές 
από dj.  Το µενού περιλαµβάνει όλες τις γιορτι-
νές γεύσεις, €40 το άτοµο. ∆ορυλαίου 10-12, πλ. 
Μαβίλη, 2106451169

Ορίζοντες Λυκαβηττού
Εκεί ψηλά, στη βεράντα της Αθήνας, µε φαντα-
σµαγορική θέα που φτάνει µέχρι τον Σαρωνι-
κό, µε τα βεγγαλικά να φωτίζουν τον ουρανό 
και µε γιορτινές προτάσεις από τον εξαιρετικό 
σεφ Μίλτο Αρµένη που δίνουν έµφαση σε όλα 
τα ωραία της ελληνικής γαστρονοµίας. Και το 
βράδυ του Μ. Σαββάτου και Κυριακή του Πά-
σχα µενού µε µαγειρίτσα, κοτόπιτα, τραχανότο 
µε χωριάτικο λουκάνικο, σαλάτα «Πασχαλινός 
Κήπος», αρνίσιο κότσι, γλυκό, 45€ το άτοµο. Α-
ριστίππου 1, 2107227065

Γίδι
Η χασαποταβέρνα της σύγχρονης εποχής µάς 
περιµένει την Κυριακή του Πάσχα µε µαγειρί-
τσα, παϊδάκια, κοντοσούβλι, κοκορέτσι, φρυ-
γαδέλια, γαρδούµπες και ό,τι άλλο σε ψαγµένο 
κρεατικό από τον µάστορα του είδους Βασίλη 
Ακρίβο. Ένα θα πούµε, θα υπάρχει και σούβλα 
µε αµελέτητα! Μαζί και όλα τα λαϊκά του κεφιού 
και αυλή, άµα ο καιρός το επιτρέψει. Από µεση-
µέρι και όσο πάει… Τατοΐου 17, Μεταµόρφωση, 
2102828848

Καστελόριζο
Ανοιχτό στη Βάρκιζα την Κυριακή του Πάσχα 
µε µενού για την ηµέρα άκρως κρεατοφαγι-
κό, που περιλαµβάνει σαλάτα, χορτοτυρόπιτα, 
κριθαρότο µε λούζα, βασιλοµανίταρα και κα-
πνιστό τυρί, αρνίσιο κότσι µε πουρέ πατάτας-
καπνιστής µελιτζάνας, γλυκό, λευκό ή κόκκινο 
κρασί, 31€ το άτοµο. Λ. Ποσειδώνος, Λιµανάκια 
Βάρκιζας, Βάρη, 2109655022

Lykos Steak House
Αφιερωµένος στην κρεατολαγνεία τώρα πια 
(είναι ο παλιός και ιστορικός Βασίλαινας), µας 
περιµένει το βράδυ της Ανάστασης από νωρίς 
στις 9 µ.µ. µε παραδοσιακή µαγειρίτσα, ωραία 
ορεκτικά, γαρδουµπάκια λαδορίγανη, κοκορέ-
τσι, αρνάκι στη λαδόκολλα, εξαιρετικά κρεατι-
κά σε ιδιαίτερες κοπές, και µια κάβα γεµάτη ω-
ραία κρασιά. Αιτωλικού 72, Πειραιάς, 2104612457 

Μεγάλη Βρετανία & King 
George Στην καρδιά της πόλης, 
µέσα σε γιορτινό διάκοσµο και 
µε εκλεκτά εδέσµατα (και παρα-
δοσιακά) από τον executive chef 
Αστέριο Κουστούδη. Το βράδυ 
της Ανάστασης δείπνο στο GB 
Roof Garden, το Tudor Hall και 
το Winter Garden City Lounge 
µε τιµές κατ’ άτοµο €75, € 75 και 
€ 55 αντίστοιχα. Την Κυριακή 
του Πάσχα το GB Roof Garden 
µεταµορφώνεται σε παραδοσι-
ακή αυλή και η γιορτή ξεκινά µε 
καλωσόρισµα δίπλα στη σούβλα, 
ούζο και µεζεδάκια. Η εµπειρία 
απογειώνεται µε πλούσιο πασχα-
λινό µπουφέ και παραδοσιακά 
ελληνικά κρύα και ζεστά πιάτα. 
Τιµή κατ’ άτοµο | € 85. Πληροφο-
ρίες και κρατήσεις: 2103330766

Hilton Athens Παράδοση και 
κοσµοπολίτικη ατµόσφαιρα! Το 
Μ. Σάββατο, το Βυζαντινό θα έχει 
µαγειρίτσα και πλούσιο µπου-
φέ. Την Κυριακή του Πάσχα, ψητό 
αρνί, κοκορέτσι, κόκκινα αβγά 
και παραδοσιακό µπουφέ. Και 
γλυκά και σιντριβάνι σοκολάτας 
και ζωντανή ελληνική µουσι-
κή. Τα παιδιά θα έχουν τον δικό 
τους χαµηλό µπουφέ, αλλά και 
ανιµατέρ για να τα απασχολεί.  
Μέχρι 5 χρονών δωρεάν, από 
6 έως 12 ετών 50% έκπτωση. 
Το Galaxy Bar, ανοιχτό Κυριακή 
και ∆ευτέρα του Πάσχα από τις 
3.00 µ.µ. για καφέ ή ποτό µε θέα 
την ανοιξιάτικη Αθήνα.
Για κρατήσεις 2107281400.
 
NJV Athens Plaza Στρώνει τρα-
πέζι και τιµά το ελληνικό Πάσχα, 
µε γευστικές επιλογές που έχει 
επιµεληθεί ο chef Νίκος Γιαννό-
πουλος. Μ. Σάββατο πλούσιο 
δείπνο µε σπιτική µαγειρίτσα, 
δροσερή σαλάτα, αρνάκι γάλα-
κτος, γλυκά και house wine, €50/
άτοµο, παιδιά έως 12 ετών -50%. 
Την Κυριακή του Πάσχα σερβίρει 
παραδοσιακές γεύσεις από πλού-
σιο µπουφέ µε επιλογές όπως αρ-
νάκι, κοκορέτσι, γαρδουµπάκια, 
µπιφτέκια και συνοδευτικά, δρο-
σερές σαλάτες, κρύες επιλογές 
αλλά και κόκκινα αυγά και γλυκά 
και house wine, €60/άτοµο, παι-
διά έως 12 ετών -50%. Κρατήσεις 
2103352400

St. George Lycabettus Μαγειρί-
τσα, κατσικάκι σε κληµατόβερ-
γες, κοκορέτσι ρουµελιώτικο και 
πολλές ακόµα παραδοσιακές γεύ-
σεις στο αναστάσιµο δείπνο του 
La Suite Lounge µε θέα την πόλη 
και τις λαµπάδες των πιστών που 
κατεβαίνουν από το εκκλησάκι 
του Αϊ-Γιώργη. Και Κυριακή του 
Πάσχα, πλούσιο µπουφέ και πολ-
λά γλυκά. Και τα δύο €45/άτοµο, 
παιδιά έως 12 ετών €10. Για τα 
παιδιά, την Κυριακή του Πάσχα, 
υπέροχα διαµορφωµένος χώρος, 
κυνήγι θησαυρού, ζωγραφική και 
παραµύθια από τη nannuka.com 
Κρατήσεις 2107416163

Εστιατόρια & μαγειρίτσες
Ξενοδοχεία, γιορτινά
 μενού και μπουφέδες

Βλάσσης 
Γνωστός, δοκιµασµένος, µερακλής σε όλα του. 

Τη φηµισµένη µαγειρίτσα του µπορείς να την πα-
ραγγείλεις αλλά και να την παραλάβεις µέχρι και 
το βράδυ της Μ. Παρασκευής, µετά κλείνει. Και 

ωραιότατα γαρδουµπάκια φούρνου.
Μαιάνδρου 15, Ιλίσια, 210 6463060 

24ωρο
Μαγειρίτσα σε µερίδα ή σε καζάνι, άµα είσαστε 

πολλοί! Και αρνάκι ψητό στο φούρνο για την 
Κυριακή, και ό,τι άλλο θες. 

Συγγρού 44, Κουκάκι, 210 9221159

Πασχαλινά δώρα 
με άρωμα Ελλάδας

Σε κάθε µικρή ή µεγάλη γιορτή ψάχνουµε τα πιο 
ωραία, πρωτότυπα και µοναδικά δώρα. Εκείνα 
που θα κάνουν τα πρόσωπα των αγαπηµένων 
µας να φωτιστούν από χαρά. Στην καρδιά του 

αθηναϊκού κέντρου υπάρχει µια γωνιά, ένας µα-
γικός κόσµος που φυλάει πάντα τα πιο ξεχωριστά 
αντικείµενα για κάθε περίσταση και που αυτό το 

Πάσχα έχει τις πιο γλυκές ιδέες.
Η λαµπερή βιτρίνα του GB Corner Gift & Flavors, 
στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας, αυτές 

τις µέρες έχει γεµίσει µε υπέροχες λαµπάδες και 
ιδιαίτερα πασχαλινά αυγά κάνοντας τους περα-
στικούς να σταµατούν για µια στιγµή εντυπωσι-
ασµένοι. ∆εν είναι όµως µόνο αυτός ο λόγος που 
αξίζει να κάνεις µια στάση εδώ για τα πασχαλινά 

ψώνια σου. Στο GB Corner Gifts & Flavors θα βρεις 
παραδοσιακά τσουρέκια, γαλλικές καταπληκτι-

κές τάρτες, πάστες και σοκολάτες, αυθεντικά 
macarons σε ελληνικές γεύσεις (όπως µαστίχα, 
χαλβάς, ελαιόλαδο και λουκούµι τριαντάφυλ-
λο), καθώς και πεντανόστιµα κέικ σε διάφορες 

γεύσεις. Εδώ θα βρεις και τα φηµισµένα σοκολα-
τάκια του πιο διάσηµου pastry chef της Γαλλίας. 

Ο βραβευµένος pâtissier Arnaud Larher έχει 
δηµιουργήσει αποκλειστικά για το GB Corner µια 
σειρά από σοκολατάκια που ξεχωρίζουν για την 

κοµψή τους εµφάνιση και τη φίνα γεύση τους. Αν 
αυτό το Πάσχα ψάχνεις κάτι εκλεκτό, αξίζει να τα 
δοκιµάσεις ή να τα πάρεις δώρο στα σπίτια που 

είσαι καλεσµένος. 

GB Corner Gifts & Flavors ∆ευτ. - Σάβ. 11.00 
έως 20.30, 2103330750.

Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, 
πλατεία Συντάγµατος

Για online αγορές επισκεφθείτε το 
grandebretagnestore.com ή το gbcorner.gr

Μύρισε Πάσχα 
στον Κωτσόβολο 

Θες έξυπνα tips για τις λιχουδιές του πασχα-
λινού τραπεζιού; Μέχρι και τις 7 Απριλίου τα 
καταστήµατα Κωτσόβολος στα εµπορικά κέ-
ντρα The Mall Athens και River West αλλά και 
στο Περιστέρι και την Πυλαία Θεσσαλονίκης 
σε περιµένουν στο πασχαλινό εργαστήριο 
ζαχαροπλαστικής για να σου προσφέρουν 
φρεσκοψηµένα παραδοσιακά γλυκίσµατα, 
αλλά και για να σου δώσουν χρήσιµες συµ-
βουλές γύρω από τη λειτουργία των κουζινο-
µηχανών Kenwood και Bosch. The Mall Athens 
έως 14/4, Περιστέρι έως 7/4, River West έως 7/4, 
Πυλαία έως 14/4. Καθηµερινές µετά τις 12.00, 
Σάβ. και Κυρ. 1/4 µετά τις 11.00 

Βασίλης Ακρίβος - Γίδι
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ΜΟΥΣΙΚΗ

M.ΠΕΜΠΤΗ 

ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥΣ;
∆ιαφορετικό Πάσχα 
µε άλλες εποχές. Οι 
Trashformers δονούν στις 
5/4 το six d.o.g.s και υπό-
σχονται ακραία ακοµπλεξά-
ριστη διασκέδαση ντάουν 
τάουν µε συν-πλην 90s µου-
σικές και visual θησαυρούς.   

ΓΛΕΤΖAIR GL32
Πτήση Αθήνα-Σικάγο, µε «πι-
λότους» τους Nikolas Gale, 
Olufemi και Dj Tim στο 
Faust. Check in στο Faust 
Bar-Theatre-Arts, αναχώρη-
ση στις 5/4 και προτεινόµε-
νο dress code από τα 20s. 

M.ΠΑΡΑ ΣΚΕΥΗ 

4AD ΥΜΝΩΔΙΕΣ 
Το Death Disco αφιερώνει 
τη νύχτα του σε σκοτεινούς, 
µελαγχολικούς και ροµα-
ντικούς ήχους του παρελ-
θόντος που διαλέγουν στα 
decks ο Λεωνίδας Σκιαδάς 
και ο Νίκος ∆ρίβας, µε την 
4AD και τους Dead Can 
Dance να έχουν την τιµητική 
τους. Μεγάλη Παρασκευή, 
µε τους ήχους µιας µεγάλης 
εταιρίας. Στις 6/4. 

M.ΣΑΒΒΑΤΟ

TECHNO ΛΑΒΕΤΕ ΦΩΣ 
Ο καθένας έχει την ιστορία 
του και οι δυο τους έχουν 
χορέψει χιλιάδες ψυχές από 
το Fabric µέχρι το Sonar. 
Οι Benjamin Damage και 
Deepbass είναι καλεσµέ-
νοι των Cosmonauts στο 

Steam στις 7/4 και µέχρι 
τις µεγάλες πρωινές ώρες 
θα παράγουν ενέργεια, α-
τµόσφαιρα και συναίσθηµα 
σε µεγάλες εντάσεις σε ένα 
dj set που το λες και παρά-
σταση.  

ΤΟ ΠΗΡΕΣ ΕΙΔΗΣΗ;
O Kill Emil συναντά τον 
Panama Cardoon σε µια 
ηχηρή νύχτα στο κέντρο 
της Αθήνας, που ανοίγει 
και κλείνει ο Paris Michailos 
στην Εφηµερίδα ΑΤΗ στις 
7/4. 

DISAPPEAR HERE
…όπως θα έλεγε ο Μπρετ 
Ίστον Έλις. Όσοι τεντώνουν 
αυτιά σε industrial, EBM, 
electro, dark techno ήχους 
και µείνουν στην πόλη 
θα τιµήσουν το solo set 
του George Fakinos στο 
Second Skin Club στις 7/4.    

Kill Emil
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AGENDA

6 πάρτι πριν 
και µετά την
 Ανάσταση 

Πού θα βγεις, αν µείνεις στην Αθήνα. 
Ατµοσφαιρικές και χορευτικές νύχτες 
στην πόλη για όσους δεν την εγκατα-

λείψουν, beats που βαράνε σαν καµπά-
νες για να πεις αλληλούια. 

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η



Ο ζόφος, η ορχήστρα
 και ο Τζόνι Ντεπ

➜ makismilatos@gmail.com

Anna Von 
Hausswolff - Dead 
Magic
Αν ο Ντράγιερ 
έκανε σήμερα 
κινηματογράφο 
θα της ζητούσε 
να του γράψει 
σάουντρακ. Η 
σκανδιναβική αντίληψη για 
το «έγκλημα και την τιμωρία» 
που έδινε το παρόν στις ταινίες 
του είναι η κεντρική ιδέα και 
στο 4o άλμπουμ της Anna Von 
Hausswolff. 
Δεν είναι τυχαίο πως ηχογραφή-
θηκε -ως επί το πλείστον- στην 

εκκλησία Marmorkirken 
της Κοπεγχάγης, γνω-
στή ως “the Marble 
Church”, μία από τις 
μεγαλύτερες της Σκαν-
διναβίας, που διαθέτει 
ένα εντυπωσιακό εκ-
κλησιαστικό όργανο 
που χρησιμοποιήθηκε 
πολύ στο δίσκο. Η ιδέα 
εδώ δεν έχει να κάνει με 
τον Θεό (τουλάχιστον ά-
μεσα) αλλά με τη μαγεία 
και για το πώς η ζωή μας 
(θα) είναι κόλαση χωρίς 
αυτή την πανάρχαια τέ-
χνη. Ένα δύσβατο τοπίο 
περιγράφεται ηχητικά, 
ένας κόσμος που χωρίς 
τη μαγεία δεν μπορεί 
να ξεφύγει από το ζόφο 
της βίας, του αίματος, 
της αμαρτίας, της σκλη-
ρής πραγματικότητας. 
Μια χαραμάδα αισιοδο-
ξίας στο τέλος φωτίζει 
λίγο ένα σκληρό στη 
δομή του και σκοτεινό 
άλμπουμ, αλλά φτιαγ-
μένο εξαιρετικά από μία 
γυναίκα που μας έχει 

αποδείξει πως ξέρει και μπορεί 
να βυθίζεται στο σκότος. 

Sly5th Ave - The Invisible Man - 
An Orchestral Tribute to Dr. Dre
Ένα από τα πράγματα που μου 
ήρθαν στο μυαλό όταν άκουσα 
αυτό το πρότζεκτ είναι οι στίχοι 
του Χριστιανόπουλου από τη 
φωνή του Σαββόπουλου: «Τι να 
τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι 
πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν 
σε σοκολατόπαιδα, μα δεν ται-
ριάζουνε για μένα. Τι να τα κάνω 
τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε 
την αλήθεια, ο κόσμος υποφέ-
ρει και πονά και σεις τα ίδια πα-
ραμύθια». Σκέφτηκα επίσης τον 
Quincy Jones, τον Isaac Hayes ή 
τον John Barry να διευθύνουν 
ορχήστρες ή τον Barry White 

με την περίφημη 
Love Unlimited 
Orchestra. Και 
εξηγούμαι… Ο 
συνθέτης, ενορ-
χηστρωτής και 
παραγωγός Sly5th 
Ave ξεκίνησε να 
δουλεύει πάνω 
στα τραγούδια του 

Dr. Dre για μια φιλανθρωπική 
εκδήλωση. Διασκεύασε τις συν-
θέσεις του για ορχήστρα και τώ-
ρα αυτό το πρότζεκτ κατέληξε 
σε δίσκο. Το πνεύμα και η αισθη-
τική του άλμπουμ έχει άμεσες α-
ναφορές στη δουλειά που είχαν 
κάνει στις δεκαετίες του ́ 70 και 
του ’80 τα ονόματα που προανέ-
φερα, ικανοποιώντας τότε την 
ανάγκη μιας ανερχόμενης αστι-
κής τάξης αφροαμερικανών να 
ακούσει και να καταναλώσει κά-
τι που θεωρούσε πιο κομψό, πιο 
καλόγουστο (από τη μαύρη μου-
σική του δρόμου) και -ίσως- πιο 
κοντά στο class της κλασικής 
μουσικής. Αυτό όμως που γέν-
νησε τότε μία κοινωνική συν-
θήκη, φαίνεται τώρα εντελώς 
παράταιρο καθώς οι αφροαμε-
ρικανοί ζουν πάλι σε περίοδο 
κοινωνικών αποκλεισμών, με το 
Black Lives Matter να κυριαρχεί. 
Ο Sly5th Ave έκανε καλή δουλειά 
(αλλά όχι και σπουδαία) που ό-
μως δείχνει να είναι έξω από το 
πνεύμα της εποχής. 

Jack White - Boarding House 
Reach
Έχω χρησιμοποιήσει ξανά αυτή 
την παροιμία εδώ αλλά να που 
πάλι ταιριάζει γάντι: «Απορία 
ψάλτου βηξ» (που σημαίνει: ό-
ταν ο ψάλτης βρίσκεται σε αμη-
χανία, ξεροβήχει και καλά πως 
καθαρίζει το λαιμό του).
Η συνθετική αμηχανία του 
Jack White είναι εμφανής στα 
περισσότερα τραγούδια αυτού 
του δίσκου και γι’ αυτό διαρκώς 
ξεροβήχει, δηλαδή καταφεύγει 
στη φόρμα της rock/blues/funk 
ιστορίας για να βρει διέξοδο. Κι 
επειδή -ως γνωστόν- το ένδοξο 
παρελθόν το ξέρει απ’ έξω κι 
ανακατωτά, σώζει την παρτίδα 
κρυπτόμενος πίσω από το δά-
χτυλό του. Η εποχή των White 
Stripes θα μείνει στην ιστορία 
του rock ‘n’ roll, αλλά η σόλο 
καριέρα του μπάζει από παντού 
και στο τέλος ίσως γίνει κάτι σαν 
τον Τζόνι Ντεπ (τον οποίο όλο 
και περισσότερο μου θυμίζει). 
Θα είναι ο πολλά υποσχόμενος 
που δεν κατόρθωσε να ανταπο-
κριθεί στις προσδοκίες κι έμει-
ναν το στιλ και η μανιέρα. 

Various
artists

Του Μάκη 
Μηλάτου
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πό τα πιο φρέσκα πρόσωπα της ελ-

ληνικής κινηµατογραφικής σκηνής, 

η γεννηµένη και µεγαλωµένη στις 

Βρυξέλλες νεαρή ηθοποιός ∆άφνη Πα-

τακιά πραγµατοποίησε πριν από λίγους 

µήνες το διεθνές ντεµπούτο της µε την 

«Μποέµισσα ψυχή» του Τόνι Γκάτλιφ, που βγαίνει 

στις ελληνικές αίθουσες στις 19 Απριλίου από την 

Tanweer. Τη συναντήσαµε στο πλαίσιο του 19ου 

Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηµατογράφου της Αθή-

νας και η συνέντευξη που θα διαβάσετε παρακάτω 

πραγµατοποιήθηκε ένα λαµπερό µεσηµέρι στα 

γραφεία του Γαλλικού Ινστιτούτου. 

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΪΜΑΚΗ 

Ο καλός καιρός ήταν ένας από τους λόγους που 

θελήσατε να αποχωριστείτε το Βέλγιο στα 18-19 

σας και να έρθετε για θεατρικές σπουδές στην 

Ελλάδα; Ε, βέβαια δεν το συζητώ. Ίσως και ο κυρι-

ότερος. Από τότε που θυµάµαι τον εαυτό µου ονει-

ρευόµουν να επιστρέψω κάποτε και να ζήσω µόνιµα 

στην Ελλάδα. Τα καλοκαίρια που περνάγαµε µε την 

οικογένειά µου στην Ελλάδα έκαναν όλη τη ζηµιά!

Πού περνούσατε τα καλοκαίρια σας;

Στη Σύρο κυρίως, που έχουµε εξοχικό, πηγαίναµε 

κάθε καλοκαίρι. Μάλιστα, πάντα έλεγα ότι είµαι από 

εκεί. Μια Συριανή, αν και δεν κατάγοµαι από το νησί. 

Αλλά ερχόµασταν και στις γιορτές. Χριστούγεννα, 

Πάσχα. Οπότε µπορείτε να φανταστείτε τη χαρά µου 

όταν έδωσα εξετάσεις και µπήκα στο Εθνικό Θέατρο. 

Η πρώτη µου δουλειά µάλιστα έγινε µε το «Φάουστ» 

του Μιχαήλ Μαρµαρινού, δίπλα στον Ακύλλα Καρα-

ζήση. Ήταν µια εκπληκτική εµπειρία. Είναι τροµερή 

η έµπνευση που σου δίνει η αφοσίωση του Μαρµα-

ρινού στις πρόβες. Και µετά, όµως, ήµουν τυχερή, 

αφού έπαιξα στον «Βυσσινόκηπο» του Καραθάνου. 

Όλα αυτά έµοιαζαν µε ένα όνειρο που έδειχνε ότι 

γίνεται πραγµατικότητα.

Και µετά έδειξε να σας κερδίζει ο κινηµατογρά-

φος. Πρώτα το «Ξύπνηµα της Άνοιξης» του Γιάν-

ναρη, µετά το «Interruption» του Γιώργου Ζώη 

και το «Νήµα» του Βούλγαρη. Αλλά και τώρα ο 

Γκάτλιφ. Η θεατρόφιλη µητέρα σας δεν αντιδρά 

που φαίνεται να σας κερδίζει το σινεµά;  Εντάξει, 

δεν της πολυαρέσει, αλλά δεν το εκφράζει κιόλας. 

Μόνο µερικές φορές µου λέει «µα και το θέατρο…». 

Θα προτιµούσε φυσικά να δουλεύω περισσότερο 

στο θέατρο, αλλά τι να κάνουµε. Εµένα µου αρέσουν 

εξίσου και τα δύο. 

Πάµε λίγο και στην καθηµερινότητα της ξένης 

ηθοποιού στο Παρίσι; Σε µια πρόσφατη γαλλική 

ταινία, το «Μια νέα γυναίκα», κάπου ακούγεται η 

φράση ότι η Πόλη του Φωτός είναι µια απάνθρω-

πη πόλη. Τη συµµερίζεστε; Ναι, την είδα πριν από 

3-4 µήνες. Ωραία ταινία. ∆εν τη θυµόµουν αυτή τη 

φράση, αλλά τώρα που το λέτε κάτι µου θυµίζει. Στη 

σκηνή στο µπαλκόνι έτσι;

Ναι, ακριβώς. Με την ηρωίδα να µιλά µε ένα σε-

κιουριτά. Κοιτάξτε, δεν συµφωνώ απόλυτα, αλλά 

καταλαβαίνω γιατί να υποστηρίξει κανείς κάτι τέ-

τοιο. Οι ρυθµοί στο Παρίσι είναι εξαντλητικά γρήγο-

ροι. ∆εν παίρνεις ανάσα µερικές φορές κι αυτό είναι 

κουραστικό. Προσωπικά µε τροµάζει, γιατί δεν έχω 

πολλές φορές τη δύναµη να ακολουθήσω αυτούς 

τους ρυθµούς. Θα ήθελα να πηγαίνουν λίγο πιο αργά 

τα πράγµατα. Και κάπως έτσι οδηγούµαστε πάλι 

στην… Ελλάδα! 

Και εδώ υπάρχει µια καθηµερινότητα άλλης φύ-

σης, που φλερτάρει έντονα µε το χάος…  Κι όµως, 

ξέρετε κάτι; Εδώ µπορεί να φαίνεται πιο άναρχη η 

κατάσταση αλλά υπάρχει και µια ηρεµία στον τρόπο 

ζωής, που στο Παρίσι πρέπει να ψάξεις πολύ για να 

τη βρεις. Επίσης, αυτό το χάος στη δουλειά µου πολ-

λές φορές µετατρέπεται σε δηµιουργική διαδικασία. 

Το ξέρω ότι ακούγεται κάπως, αλλά έτσι είναι. Μπο-

ρεί να µεταµορφώσει κάτι πολύπλοκο σε µια απλή 

και αντιµετωπίσιµη κατάσταση. 

  

Η κρίση δεν επηρέασε την απόφασή σας να έρθε-

τε στην Ελλάδα µόνιµα; Την κρίση τη βίωσα µετά 

τον ερχοµό µου εδώ. Αρχικά δεν υπήρχε ούτε καν 

ως σκέψη. Στη συνέχεια ζόρισαν τα πράγµατα, όπως 

συνέβη άλλωστε για όλους µας. 

Οι γονείς σας πώς αντέδρασαν στην απόφασή 

σας να γίνετε ηθοποιός; ∆εν είχαν και πολλά περι-

θώρια αντίδρασης. Βέβαια από εκείνους ξεκίνησε 

όλο αυτό, αφού υπήρχε µεγάλη αγάπη για το θέατρο 

στην οικογένεια. Όλοι µας παίρναµε µέρος σε ερασι-

τεχνικές παραστάσεις, µιλούσαµε διαρκώς για αυτό, 

άρα αναπόφευκτα οδηγήθηκα στην απόφασή µου 

να ακολουθήσω καριέρα ηθοποιού. Έχω ωραίες α-

ναµνήσεις από τις πρόβες που κάναµε κάθε Κυριακή 

µε τη µητέρα, τον πατέρα και την αδελφή µου για 

παιδικά θεατρικά έργα.

 

Ποια ερµηνευτική διαδικασία είναι πιο ταιριαστή 

στην ιδιοσυγκρασία σας; Η κινηµατογραφική ή η 

θεατρική; Μου αρέσουν εξίσου το ίδιο. Στο θέατρο 

έχεις περισσότερο τον έλεγχο των εκφραστικών µέ-

σων σου και το τελικό αποτέλεσµα. Στο σινεµά ίσως 

είναι πιο δύσκολο. Επειδή πρέπει να έχεις την πλήρη 

εικόνα στο µυαλό σου για το τι θέλει να κάνει ο σκη-

νοθέτης για να αποδώσει το ρόλο. 

Η Τζαµ, που υποδύεστε στην ταινία «Μποέµισσα 

ψυχή» του Τόνι Γκάτλιφ, είναι ένα είδος θηλυκού 

Ζορµπά;  Μου αρέσει αυτό που λέτε. ∆εν το είχα 

σκεφτεί έτσι, αλλά η σχέση που έχει η Τζαµ µε την ε-

λευθερία, το πώς ζει ξεχωριστά την κάθε µέρα, είναι 

καθαρά καζαντζακική. Είναι µια ελεύθερη γυναίκα 

που δεν τη νοιάζει τι θα πουν οι άλλοι. Βρίσκεται 

σε απόλυτη αρµονία µε το σώµα της και έχει ένα 

πνεύµα που δεν περιορίζεται από τίποτα. Επίσης κοι-

νωνικά και πολιτικά είναι ευαισθητοποιηµένη. Αυτό 

ειδικά µου αρέσει πάρα πολύ πάνω της. 

Θεωρείτε ότι της µοιάζετε; Ότι έχετε κοινά χαρα-

κτηριστικά; Όχι, αλλά θα ήθελα πολύ να της µοιάσω 

στο µέλλον! A

42 A.V. 5 - 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018



3 - 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 A.V. 3 

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΕΧΕΙΣ ΠΕΡΙΣ-
ΣΟΤΕΡΟ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ 

ΕΚΦΡΑΣΤΙ-
ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟ-
ΤΕΛΕΣΜΑ. 

ΣΤΟ ΣΙΝΕΜΑ 
ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ 

ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ.

Φ
Ω

Τ
Ο

: P
A

N
O

U
LI

S



44 A.V. 5 - 11 ΑΠΡΙΛΙου 2018

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

Ένα ήσυχο μέρος (A quite plAce)***½ 

ΣκηνοθεΣία: Τζον Κραζίνσκι 
 ΠρωταγωνίΣτούν: Έμιλι Μπλαντ, Τζον Κραζίνσκι, Μίλι Σίμοντς, Νόα Τζουπ

Κάπου στο μέλλον, μια τετραμελής οικογένεια πρέπει να ζει στην απόλυτη σιωπή 

επειδή ακόμη κι ο παραμικρός ήχος μπορεί να φέρει στην πόρτα τους τα άγνω-

στα τέρατα που καιροφυλακτούν. Το γεγονός ότι η μητέρα είναι έγκυος αναγκά-

ζει την οικογένεια να σκαρφιστεί διάφορες πατέντες, ώστε να είναι έτοιμη στην 

κρίσιμη ώρα του τοκετού. 

ε
ξαιρετική ιδέα που ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος αλλά και πρω-
ταγωνιστής Τζον Κραζίνσκι μεταφέρει υποδειγματικά στο πανί. 
Το σκηνικό είναι το γνώριμο τοπίο της αμερικανικής αγροτικής 
ενδοχώρας σε μια χρονική φάση που θα μπορούσε κάλλιστα να 

είναι το σήμερα. Το μόνο πράγμα που δείχνει ότι η ιστορία διαδραμα-
τίζεται κάπου στο κοντινό μέλλον είναι τα απόκοσμα πλάσματα (ένα εί-
δος φτερωτών aliens) που η ταυτότητά τους στη Γη παραμένει άγνωστη. 
Ο Κραζίνσκι πολύ έξυπνα μας κρατά διαρκώς στο σκοτάδι, καθώς δεν 
μαθαίνουμε ποτέ από πού ήρθαν τα πλάσματα, τι συνέβη σε παγκόσμια 
κλίμακα με την ανθρωπότητα (το γεγονός ότι η μόνοι άνθρωποι που συ-
ναντάμε είναι η τετραμελής οικογένεια δηλώνει σημάδια αφανισμού) 
και, κυρίως, τι ακολουθεί μετά την εμφάνιση αυτών των αινιγματικών 
όντων. Η επιβίωση είναι το μόνο ζητούμενο για τους εναπομείναντες 
(;) ανθρώπους. Η γέννηση του τρίτου παιδιού είναι ένας επιπλέον ιερός 
σκοπός στον δύσκολο αγώνα τους. Ένα στημένο με μαεστρία εσχατο-
λογικό θρίλερ, τρομαχτικό και ανήσυχο, που βασίζεται εξίσου στην 
αίσθηση διαρκούς αγωνίας και απειλής –η σκέψη ότι ο παραμικρός 
θόρυβος ισοδυναμεί με θάνατο είναι ένα ακαταμάχητο σεναριακό εύ-
ρημα– καθώς και στο ψυχολογικό υπόβαθρο που δημιουργείται από 
τους καλοσχεδιασμένους χαρακτήρες. Στους ρόλους τους όλοι οι πρω-
ταγωνιστές κεντάνε (η Μπλαντ διαθέτει τη στόφα πολύπλευρης ηθο-
ποιού) και δίνουν την αίσθηση της ενωμένης οικογένειας που απειλεί-
ται, με το ρόλο-κλειδί να δίνεται στην πραγματικά κωφή Μίλι Σίμοντς 
(«Wonderstruck»), το μόνο μέλος που ζει στην απόλυτη σιωπή. Ο συμ-
βολισμός, ξεκάθαρος και εφευρετικός: η γονική ευθύνη απέναντι στους 
κινδύνους που απειλούν κυρίως τα μικρά, ανυπεράσπιστα μέλη της 
οικογένειας και η καταναγκαστική σιωπή που επιβάλλεται σε κρίσιμες 
συνθήκες. Από όπου κι αν το δεις το σενάριο, οι κρυφές και φανερές 
αρετές του είναι πολυάριθμες. Το γεγονός επίσης ότι ο Κραζίνσκι και η 
Μπλαντ είναι ζευγάρι και στην πραγματική ζωή προσθέτει πόντους στο 
σύνολο και προσδίδει επιπλέον αληθοφάνεια στο αυστηρά σχεδιασμέ-
νο θρίλερ τρόμου. Σε αυτό το… ήσυχο μέρος λοιπόν (υπό άλλες συνθή-
κες θα τονιζόταν ως ειδυλλιακό, ενώ στην ουσία είναι ένας εφιάλτης), η 
απόκοσμη απειλή δένει μοναδικά με την υπαρξιακή απόγνωση και το 
βλέμμα της ανθρωπότητας προς το μέλλον δείχνει πιο ευάλωτο (αν όχι 
τρομαγμένο) από ποτέ! (Από τη Μεγάλη Πέμπτη 5/4)
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criticÕs CHOICE

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέΤριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέΤιΚη

☛ ÇΜε φιλάει ο αμερικάνος, τον φιλάω και εγώÈ (Βασίλης γεωργίου)

Ιστορίες μιας νύχτας (Directions) ***
ΣκηνοθεΣία: Στέφαν Κομαντάρεφ ΠρωταγωνίΣτούν: Βασίλ Βασίλεφ - Ζου-

έκα, Ιβάν Μπάρνεφ, Ασέν Μπλατέτσκι, Ιρίνι Ζαμπόνας 

Στη διάρκεια μιας νύχτας που ακο-
λουθεί ένα τραγικό συμβάν (ένας 

οδηγός ταξί σκότωσε έναν 
τραπεζίτη που τον εκβίαζε και 
στη συνέχεια αυτοκτόνησε) 
γινόμαστε μάρτυρες πέντε 
ιστοριών που έχουν πρωτα-
γωνιστές οδηγούς ταξί και 

τους επιβάτες τους.  

Ένα άρτιο, ρεαλιστικό πορτρέτο της 
βουλγαρικής κοινωνίας, με τις ομοιό-

τητες με την Ελλάδα να προκαλούν ανα-
τριχίλες. Η σεναριακή διαδρομή που ακολου-

θεί ο Κομαντάρεφ εντυπωσιάζει με την αμφισημία, την ψυχολογική έ-
νταση και το πολιτικό σχόλιο, που δένει την κρίση με τη διαφθορά, την 
άνοδο της ακροδεξιάς με τον εθνικισμό, τα μέσα μαζικής δικτύωσης 
με την αποξένωση, τον κομμουνισμό με τη θρησκεία, τη βία με την 
εκδίκηση. Πολλά τα μέτωπα που ανοίγει ο σκηνοθέτης, στα οποία πε-
τυχαίνει δυνατές επιδόσεις παραδίδοντας μαθήματα αφηγηματικής 
αποτελεσματικότητας. Επίσημη συμμετοχή στο Ένα Κάποιο Βλέμμα 
του 70ού Φεστιβάλ Καννών. (Από την Κυριακή του Πάσχα 8/4).

Μπάρμπαρα (BArBArA) ***½ 
ΣκηνοθεΣία: Ματιέ Αμαλρίκ  

ΠρωταγωνίΣτούν: Ζαν Μπαλιμπάρ, Ματιέ Αμαλρίκ, Πιέρ Μισόν

Μια ηθοποιός υποδύεται τη θρυλική 
τραγουδίστρια των 60s Μπάρμπα-

ρα, σε μια ταινία της οποίας τα 
γυρίσματα ξεκινούν σύντομα. 
 
Ατμοσφαιρική, περίτεχνη μου-
σική βιογραφία που χάρισε στον 
Ματιέ Αμαλρίκ το Βραβείο Ποιη-

τικής Αφήγησης, στο Ένα Κάποιο 
Βλέμμα του 70ού Φεστιβάλ Καν-

νών. Ένα φιλμ σαγηνευτικό, με την 
πάντα ευαίσθητη και λυρική ματιά 

του Αμαλρίκ («Τουρνέ στο Παρίσι», «Το 
μπλε δωμάτιο») να προσδίδει ένα ανάλαφρο 

ύφος στην ιστορία του, κρύβοντας όμως την τραγική διάστασή του. 
Από τη στιγμή μάλιστα που ο χαρακτήρας της Μπάρμπαρα «μεγαλώ-
νει» μέσα στην Μπριζίτ (Σεζάρ Γυναικείας Ερμηνείας), η ταινία ± που 
προτάθηκε για 9 Σεζάρ±  μεταμορφώνεται σε ένα πικρό και επώδυνο 
σχόλιο για το νόημα της τέχνης και το τίμημα της επιτυχίας. (Από 8/4)

JUST THE FACTS
Ένα ήσυχο μέρος (***1/2)

Σσσσς… Be quiet!

Ιστορίες μιας νύχτας 
(Directions) (***)

Πήγαινέ με όπου θέλεις ταξιτζή

Game Night (**1/2)
Τι είναι η ζωή; Ένα παιχνίδι…

Μπάρμπαρα (***1/2)
Ποιητικό πορτρέτο μιας 

σπάνιας σταρ

οι δικοί μου άνθρωποι (***)
Το απάνθρωπο πρόσωπο  

της βίας

οι φύλακες του  
Χρυσού Αυγού (-)

Πασχαλινά έθιμα και  
Χρυσά Αυγά

▶ Το «οι δικοί μου άν-
θρωποι» (Tesnota) (***) 

του Καντεμίρ Μπαλάκοφ 
είναι ένα σκληρό ± οι αλη-
θινές βιντεοσκοπημένες 
σφαγές σοκάρουν±  ρω-
σικό φιλμ, βασισμένο σε 
πραγματικά γεγονότα, 

που περιγράφει την απα-
γωγή ενός νεαρού Εβραί-
ου σε ένα χωριό του Καυ-
κάσου στα 90s. Βραβείο 
FIPRESCI στο τμήμα Ένα 

Κάποιο Βλέμμα του 70ού 
Φεστιβάλ Καννών. 

▶ Το γερμανικό 
animation «οι φύλακες 

του Χρυσού Αυγού» 
αφηγείται πώς κάποιοι 

κούνελοι έσωσαν το 
Πάσχα.

Aκόμη

Game Night **½ 
ΣκηνοθεΣία: Τζον Φράνσις Ντάλεϊ, Τζόναθαν Γκολντστάιν

ΠρωταγωνίΣτούν: Τζέισον Μπέιτμαν, Ρέιτσελ Μακ Άνταμς, Μπίλι Μά-

γκνουσεν, Σάρον Χόργκαν, Τζέσι Πλίμονς

ο Μαξ και η Άνι είναι πιστοί στο 
εβδομαδιαίο ραντεβού τους για 

επιτραπέζια παιχνίδια με φί-
λους. Όταν ο Μπρουκς, ο χαρι-
σματικός αδερφός του Μαξ, 
εμφανίζεται μετά από απου-
σία ενός έτους για να τους 
προσκαλέσει στο δικό του 
παιχνίδι, το πράγμα ξεφεύγει 

πέρα από κάθε έλεγχο… 

Εξωφρενική κωμική περιπέτεια με «ε-
πιτραπέζια» που κρύβουν πραγματικούς 

κακοποιούς κι αληθινές σφαίρες στους κανό-
νες τους, ανταγωνιστικά ζευγάρια κι αδελφικές σχέσεις σε δοκιμασία 
και κρίσεις ταυτότητας (γενικής για όλους τους παίκτες και κυρίως 
για τον ελαφρόμυαλο κολλητό που αλλάζει κάθε βδομάδα φιλενάδα 
πριν βρει τον δάσκαλό του) από τους δημιουργούς του «Vacation». 
Ένα σπαρταριστό σενάριο που δείχνει τον δρόμο προς την ανόθευτη 
διασκέδαση και, αν μη τι άλλο, πετυχαίνει διάνα τον στόχο του, που 
δεν είναι άλλος από το να γελάσει ο θεατής. (Από 8/4)
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Σε γνωρίζω... Αβαντάζ. Ευκατάστατος επιχειρηματίας 34χρονος, μορ-
φωμένος, από καλή οικογένεια, €5.000 μηνιαίως, αμύ-

θητη ακίνητη περιουσία και πολυτελές αμάξι, εμφανίσιμος, λεπτός, με εξαι-
ρετικούς τρόπους, λάτρης των ταξιδιών, επιθυμεί γνωριμία γάμου.  
«Πάππας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 3620.147, www.pappas.gr 

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

Μικρές 
αγγελίες

Βρίσκομαι στην εξής κατάσταση. Πριν από ενάμιση χρόνο γνώρισα 
έναν τύπο με τον οποίο για ενάμιση χρόνο, όσο έλειπα από την 
πόλη δηλαδή, τα πράγματα ήταν ό,τι να ’ναι. Μια μέρα καλά, 
δέκα μέρες χάλια. Αλλά κάτι με τραβούσε, πανάθεμά τον. Μου 
είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει σχέση, ενώ εγώ λύσσαγα να είμαι 

μαζί του. Μερικές φορές, το ομολογώ, είχα τα overreactions μου 
κιόλας πάνω σε αυτό το θέμα. Γυρίζω λοιπόν πίσω, συναντιόμα-

στε, και όλα έχουν αλλάξει! Άλλος άνθρωπος. Στοργικός, γλυκός, 
χαδιάρης. Κοιμάται σπίτι μου! ΣΟΚ! Παλιά, να φανταστείς, δεν κοιμόμασταν καν 
μαζί! Σε διαφορετικά δωμάτια! Κάνει κομπλιμέντα, φαίνεται να ζηλεύει, ζητάει την 
προσοχή μου. Τι φάση; Είναι πλέον λες και είμαστε σε σχέση, σχεδόν. Τουλάχιστον 
χαλαρή σχέση, γιατί μου πετάει και καμία χαζομάρα τύπου «μου μιλάει ο τάδε». 
Εντωμεταξύ, κι εγώ κι αυτός είμαστε σε μία φάση στις ζωές μας όπου είναι πολύ πι-
θανό να μετακινηθούμε (σπουδές, δουλειές και τα συναφή). Δεν έχω ιδέα τι να κάνω. 
Το παίζω και χαλαρός αλλά από μέσα μου λιώνω, Μυρτούδι μου… ΛΙΩΝΩΩΩ… Ο ε-
ρωτευμένος μπορεί να γίνει πολύ θεατρίνος, μάλλον. Λες να με παίζει; Αν ισχύει κάτι 
τέτοιο, θα πάω από μόνος μου να κάνω την εισαγωγή μου στο Δαφνί. 

- Ένας μπερδεμένος, καψούρης αναγνώστης σου

Είναι το εφέ της αφρικανικής σκόνης. Όταν την εισπνέεις σερί 
μια βδομάδα αλλοιώνεται ο πραγματικός σου χαρακτήρας και 
σιγά-σιγά μεταλλάσσεσαι στην αντεστραμμένη εκδοχή του 
εαυτού σου. Δώστε στο αγόρι λίγο χρόνο, μαθαίνω ότι τα αιω-
ρούμενα δαιμονικά σωματίδια θα υποχωρήσουν ταυτόχρονα 
με την Ανάσταση του Κυρίου και συγκεκριμένα την ώρα που, 
ευλογημένοι, θα τρώμε τη μαγειρίτσα μας. Αυτό σημαίνει ότι 
τα μάγια θα λυθούν, εκείνος θα ξαναγίνει κολοκύθα κι εσείς 
θα ησυχάσετε από την τρικυμία που συμβαίνει μέσα σας, θα 
ξεμπερδευτείτε και δεν θα πάτε σε κανένα Δαφνί. 
Υ.Γ. Το πρόβλημά μας με τον έρωτα είναι πως αντί να το βουλώ-

σουμε και να απολαύσουμε αυτό που ζούμε, αρχίζουμε την ανάλυση του πώς και του γιατί, διυλίζου-
με τα πάντα, το κάνουμε νιανιά με αποτέλεσμα να χάνουμε μια ώρα αρχύτερα αυτό που κατά τα φαι-
νόμενα θα χαθεί ούτως ή άλλως. Αλλά ίσως και να μη χαθεί. Η γνώμη μου είναι να το βουλώσετε και 
να μείνετε λίγο ακίνητος μέσα στο στροβίλισμα των γεγονότων, των συναισθημάτων και της αφρι-
κανικής σκόνης. Χωρίς ερμηνείες, χωρίς αμφιβολίες, χωρίς ερωτήματα, χωρίς αρνητικές σκέψεις, 
χωρίς σενάρια καταστροφολογίας ή ευτυχίας, χωρίς σχέδια για το βαθύ μέλλον, χωρίς σαμποτάζ και 
υπονομεύσεις, χωρίς πανοπλία και χωρίς τεθωρακισμένα άρματα. Όσο γίνεται τουλάχιστον. Φιλί.

Μου ρίχνει δώδεκα χρόνια. Μεγαλύτερος, γλυκός, έξυπνος, μοναχικός, τέλειος. Τον 
ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή που κοιταχτήκαμε έτσι όπως είδα τα μάτια και 
το βλέμμα του πίσω από τα στρογγυλά γυαλάκια του. Και έλιωωωσααααα, Μυρτώ 
μου. Και έλιωσε κι εκείνος. Ποιο είναι το πρόβλημα; Φαινομενικά κανένα. Δεν είναι 
παντρεμένος, χώρισε από σχέση πριν από ενάμιση χρόνο, είναι διαθέσιμος, έχει φί-
λους και κοινωνική ζωή, δεν μένει με τους γονείς του, δεν είναι άνεργος, δεν είναι 
πλούσιος, δεν είναι φτωχός, δεν παίρνει ναρκωτικά, δεν είναι αλκοολικός, δεν είναι 
μανιακός με το web, δεν έχει θέμα με τη στύση του, δεν δεν δεν. Εγώ πάλι μένω με τους 
γονείς μου, είμαι εξαρτημένη οικονομικά καθότι φοιτήτρια, τα ’χω με κάποιον που 
τον βαριέμαι (αλλά δεν χωρίζω), έχω φίλους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται και του-
λάχιστον δυο φορές τη μέρα με πιάνει η τρέλα μου για το τι θα κάνω και τι θα γίνω σε 
αυτή τη ζωή. Το μόνο που έχω για σίγουρο είναι ότι τον θέλω και δεν με ενδιαφέρει η 
διαφορά ηλικίας, κάτι που εκείνος μάλλον θεωρεί εμπόδιο, αφού την τελευταία φορά 
που μιλήσαμε για εμάς ήταν κάπως αποστασιοποιημένος και μάλιστα μου είπε ότι βρι-
σκόμαστε σε διαφορετική φάση ζωής. Τι κάνουμε, Μυρτώ μου; Έχει δίκιο για τη φάση 
που λέει, αλλά το αφήνουμε να χαθεί μόνο και μόνο για μια διαφορά ηλικίας; - Έρ.

Εχμμμ… ναι… Δεν θέλω να σας ταράξω, ούτε να προκαλέσω σεισμό στο σύννεφό σας και να γκρε-
μοτσακιστείτε, αλλά έχω την υποψία ότι η διαφορετική φάση ζωής που λέει εκείνος δεν σχετίζεται 
τόσο με την ηλικιακή διαφορά αλλά με το διαπιστωμένο γεγονός ότι είσαστε κάπως κουκουρούκου. 
Βασικά εντελώς κουκουρούκου. Ζητάτε από τον άλλο κάτι που ούτε ξέρουμε, ούτε 
διευκρινίζετε τι ακριβώς είναι, ενώ παράλληλα έχετε έναν γκόμενο τον οποίο 
βαριέστε αλλά δεν χωρίζετε. Καλή ανάσταση εύχομαι και καλή φώτιση. 
Υ.Γ. Όπως (δεν) καταλάβατε, στην ερώτηση «ποιο είναι το πρόβλημα;» η 
απάντηση είναι εσείς. 

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΩΜΙΚΑ

Της Μυρτώς 
Κοντοβά

Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.
Ερωτικά αδιέξοδα, sexy απορίες, κρυμ-
μένα μυστικά... και στα fm! Το «Μίλα μου 
βρώμικα» κάνει τα ερωτικά σας θέματα 
να ακούγονται σαν παθιάρικο τραγού-

δι στο Athens Voice Radio 102.5 
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

οι πράξεις σου μιλούν πιο εύστοχα 
από τα λόγια σου
Κάτι σε οδοστρωτήρα θυμίζεις στο πλαίσιο της 
καριέρας και του κοινωνικού σου κύκλου. Μπο-
ρεί αυτά που κάνεις να μη σε εμπνέουν ιδιαίτερα, 
όμως βλέπεις αποτελέσματα κι αυτό σε βοηθάει 
να συνεχίσεις. Φρόντισε να μη φτάσεις στα άκρα 
κι αποξενώσεις ανθρώπους στα επαγγελματικά 
σου με άστοχες κουβέντες, έστω κι αν οι ανώτε-
ροί σου το δικαιολογούν. Αυτή την περίοδο είναι 
δύσκολο να επικοινωνήσεις σωστά ακόμη και με 
προσπάθεια, πόσο μάλλον χωρίς, ενώ καλό εί-
ναι να είσαι προετοιμασμένος 
για πάσης φύσεως μεταβολές 
και καθυστερήσεις στο πρό-
γραμμα και τις μετακινήσεις 
σου και τις εξηγήσεις που θα 
χρειαστεί να δώσεις σχετικά. 
Προς το τέλος της εβδομάδας 
βρίσκεις αποκούμπι στη σχέ-
ση σου και τον κοινωνικό σου 
κύκλο, κανονίζοντας φαγητό 
και χαλαρό άραγμα, ακριβώς 
όπως οι μέρες επιβάλλουν. 
Δεν έχεις την ίδια επιτυχία αν 
το ρίξεις στη φιλοσοφία ή ασχοληθείς με τα του 
σογιού, καθώς έχεις παράπονα και ανασφάλειες 
και είσαι ιδιαίτερα επιρρεπής στο να τα εκφρά-
σεις με τελείως άστοχο τρόπο.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Έχεις φύγει για Πάσχα και δεν το ξέρεις
Χρειάζεσαι εκδρομή, εξόδους κατά συρροή με 
παρέα ή να στήσεις στον τοίχο το συγγενολόι και 
να τους πετάς τα παράπονά σου σαν βελάκια για 
να καταλάβουν ότι έχεις αλλάξει. Πάντως η κού-
ραση... κούραση, σωματικά και ψυχολογικά, με 
αφορμή ακριβώς όσα έχεις καταπιέσει μέσα σου 
κι όσα έχεις υπομείνει από σύντροφο, παιδιά 
κι από συνήθεια. Αντί να καταφύγεις σε πρώην 
και παρηγορήτρες για να επαναλάβεις τον καη-
μό σου, βρες χρόνο να κοιμηθείς, να στρώσεις 
επιδερμίδα, πάρε τις βιταμίνες σου, φάε το ω-
ραίο σου φαγάκι και βγάλε τον ωραιότατο εαυτό 
σου βόλτα για φλερτ κι ό,τι προκύψει. Γιατί εδώ 
που τα λέμε την έχεις στρώσει κάπως τη ρουτίνα 
σου κι αυτό σε φτιάχνει και τουλάχιστον στους 
ανυποψίαστους μια χαρά ωραιότατος και θελ-
κτικότατος φαίνεσαι. Αυτοί είναι το κοινό σου. 
Αν είσαι σε σχέση, προσπάθησε να μην αρνείσαι 
την πραγματικότητα και να είσαι σε εγρήγορση 
για τα πράγματα που γίνονται παρασκηνιακά και 
σου σκάνε από το πουθενά.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Από έξω μια χαρά και μέσα δυο τρομάρες
Εξωτερικά φαίνεσαι μια χαρά, επικοινωνιακότα-
τος, δραστήριος αν και λίγο μπερδεμένος για το 
ποιος είσαι και πού πας, πράγμα όμως φυσιολο-
γικό για σένα. Εσωτερικά τώρα είναι μία άλλη ι-
στορία, γιατί οι φιλίες, τα χόμπι και τα σχέδιά σου 
έχουν αρχίσει και σε αγχώνουν. Το αποτέλεσμα 
είναι απόσταση και αντίκτυπος στα οικονομικά 
σου και ένα περίεργο ξέσπασμα στα ερωτικά σου, 
ως ψυχρότητα ή σεξ σε μορφή σπορ. Σε επίπεδο 
οικονομικών συνεργασιών δρας για να κλείσεις 
τις τρύπες που ανοίγει η ατελής συνεννόηση και 
προετοιμασία. Πάντως προς το τέλος της εβδο-
μάδας ηρεμείς κάπως, αν και το εσωτερικό βάρος 
δεν φεύγει. Χρειάζεται προσοχή στα ερωτικά σου 
γιατί η ματιά σου είναι μάλλον απαισιόδοξη και ε-
στιασμένη στο τι δεν σου αρέσει και τι δεν θέλεις, 
αν και στην πραγματικότητα πρόκειται για συνει-
δητοποιήσεις που απλά σου κάθονται βαριές. Τέ-
λος, απόφυγε τις υπερβολές στο γιορτινό τραπέζι 
γιατί το σύστημα θέλει αποτοξίνωση αυτή την 
περίοδο, όχι πάρτι χοληστερίνης.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Το επικοινωνιακό σου δεν σε βοηθάει να ελέγ-
ξεις τον απέναντι, όσο κι αν το θέλεις
Αν κατάφερνες να πεις αυτά που θέλεις και να κλεί-
σεις και τις εκατομμύρια τρύπες που ανοίγουν στη 
δουλειά σου, θα ήσουν στην κορυφή του κόσμου 
στην αρχή της εβδομάδας. Φρόντισε οι κόποι σου 
να μην υπερκαλυφθούν από τη συμπεριφορά σου 
απέναντι στους συναδέρφους σου, γιατί βγάζεις 
αποφασιστικότητα, μέθοδο κι επιμονή, βγάζεις 
όμως κι έξτρα ανταγωνισμό, μουλάρωμα και σνο-
μπισμό αυτές τις μέρες. Στην προσωπική σου ζωή 
τα πράγματα είναι καλύτερα όσο αποφεύγεις να 

κουβεντιάσεις και να καταλή-
ξεις για σημαντικά ζητήματα. 
Είναι πολύ καλύτερο, επιβάλ-
λεται μάλιστα στο τέλος της 
εβδομάδας, να εστιαστείς σε 
φίλους, εξωεπαγγελματικές α-
σχολίες, τα ερωτικά σου και την 
κοινωνική σου ζωή εν γένει. Θα 
ξεσκάσεις και κάπου ανάμεσα 
στη μαγειρίτσα και το κοκορέ-
τσι θα σου φύγει η διάθεση να 
θέλεις να ελέγξεις τους πάντες 
και τα πάντα γύρω σου. Επιπλέ-

ον οι μέρες είναι παντελώς ακατάλληλες για να 
θίξεις θέματα ρουτίνας ή παράπονα που έχεις από 
τον σύντροφο, τα παιδιά και την οικογένειά σου.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Κάνεις γιορτινό πρόγραμμα, 
αλλά τείνεις να μην ξεκουραστείς
Όσο προσεγγίζει η πασχαλινή αργία, τόσο συ-
νειδητοποιείς πόσο σε έχει καταβάλει η ρουτίνα 
σου και πόσο χρειάζεσαι μία αλλαγή. Εκδρομή 
ή έστω σχέδια για διασκέδαση με την παρέα και 
τους συγγενείς σου είναι στο πρόγραμμα, ωστό-
σο αναμένεται να επιβαρύνουν την τσέπη σου και 
τις αντοχές σου παραπάνω από ό,τι υπολόγιζες. 
Κοινώς, άσε τα πολλά πολλά και βρες χρόνο και 
για ξεκούραση. Τώρα για το ότι οι υποχρεώσεις 
σου δεν παίρνουν ρεπό, δεν γίνεται να κάνεις κάτι 
πέρα από το να συνειδητοποιήσεις ότι σωματικά 
υπάρχουν όρια και οφείλεις να τα σεβαστείς. Ει-
δικά προς το τέλος της εβδομάδας, φρόντισε να 
ιεραρχήσεις με ιδιαίτερη προσοχή τι μπορείς και 
τι δεν μπορείς να κάνεις, γιατί οι γύρω σου δεν 
πρόκειται να σε αφήσουν σε ησυχία. Πρέπει ό-
μως να αφήσεις εσύ τον εαυτό σου να ανασάνει 
και τους άλλους, για μία φορά, να βγάλουν το φίδι 
από την τρύπα. Αυτό πιθανώς να φέρει κοντρίτσα 
στα ερωτικά και τη σχέση με τα παιδιά σου, αλλά 
εν προκειμένω είναι αναγκαίο κακό.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Μεγάλες στιγμές στα ερωτικά σου, με το άγχος 
πιστό σου σύντροφο
Φωτιά στα σαββατόβραδα και τα δευτερόβραδα 
και τα τριτόβραδα αυτή την εβδομάδα, αφού έχεις 
βρει στις ερωτοτροπίες και το σεξ ένα καινούργιο 
χόμπι και τρόπο να αποφεύγεις να ασχοληθείς με 
τα προσωπικά και επαγγελματικά ζητήματα που 
σε απασχολούν. Πρόβλημα κανένα, μόνο το ότι οι 
υποθέσεις σου δεν επιλύονται με αυτόν τον τρό-
πο και συνεχίζουν να σε στρεσάρουν. Δες μήπως 
μπορείς να εκτονωθείς λεκτικά τουλάχιστον μι-
λώντας στον άνθρωπό σου ή σε έναν επαγγελμα-
τία, κυρίως για να αποφύγεις να σωματοποιήσεις 
το στρες σου. Όπως και να έχει, όσο πλησιάζει το 
σαββατοκύριακο και με τη βοήθεια καινούργιων 
παραστάσεων, η διάθεσή σου βελτιώνεται. Το μό-
νο επίφοβο είναι να θίξεις κληρονομικά, θέματα 
διατροφής και γενικά «βαριά» ζητήματα, με τους 
γονείς και τα αδέρφια σου, οπότε και η ασυνεννο-
ησία είναι σχεδόν βέβαιαη. Για την ακρίβεια δες το 
χιλιομετρικά, όσο πιο μακριά τόσο πιο αγαπημένοι 
εν προκειμένω. Απλά φρόντισε να μη σε πιάσουν 

τύψεις, ενοχές και παράφορο αίσθημα καθήκο-
ντος, και καταπιεστείς πάλι.

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Θέλεις ομόνοια και σύμπνοια, αλλά δεν σου 
κάθεται
H εβδομάδα ξεκινάει με ύποπτες προστριβές στο 
σπίτι και το γραφείο για τις οποίες ευθύνεται η 
στάση των συνεργατών και του συντρόφου σου, 
παράλληλα με τη δική σου απόφαση ότι δεν γί-
νεται να περνάνε όλα από το χέρι σου. Δίκιο έχεις, 
το αποτέλεσμα όμως δεν παύει να είναι πιεστικό, 
ειδικά εφόσον επί του παρόντος είναι δύσκολο να 
βρεις κοινό έδαφος με τον απέναντι ή να εκφρά-
σεις εύστοχα και διπλωματικά τα παράπονα και τη 
δυσαρέσκειά σου. Ωστόσο οι φιλίες, τα χόμπι και 
τα σχέδιά σου δρουν αντισταθμιστικά και σε βο-
ηθούν να κρατήσεις τις ισορροπίες στη σχέση και 
τις συνεργασίες σου, έστω και με διαφωνίες και 
τον περιστασιακό καβγά και αλλαγή σχεδίων. Όσο 
περνάνε οι μέρες μπαίνεις σε διάθεση για πιο συ-
ντροφικά πράγματα και για να περάσεις ποιοτικό 
χρόνο με τον άνθρωπό σου. Ωστόσο η εορταστική 
περίοδος και οι οικογενειακές συναναστροφές 
που συνεπάγεται, δυσκολεύουν το εγχείρημά 
σου, αν και ωφελούν τον προϋπολογισμό σου.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Κολλημένος με το πρόγραμμά σου από φόβο
πλήρους ανατροπής
Κάπως κολλημένος με την μπάλα είσαι στην 
αρχή της εβδομάδας κι έχεις την εντύπωση 
ότι αν κάνεις κάποια αλλαγή, οποιαδήποτε, το 
πρόγραμμά σου θα καταρρεύσει σαν πύργος 
από τραπουλόχαρτα και οι υποχρεώσεις σου 
ήδη σε κυνηγάνε κάπως βάρβαρα. Το ότι κάνεις 
πραγματάκια βοηθάει και με το παραπάνω, ει-
δικά όταν οι άνθρωποι και οι περιστάσεις είναι 
της απολύτου επιλογής σου, γιατί εκεί προκύ-
πτουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις και γνωριμίες. 
Ειδάλλως καλύτερα μόνος σου, εσύ κι ο πόνος 
σου. Επιπλέον χρειάζεται να έχεις πιο ρεαλιστι-
κές προσδοκίες από το πόσες αγγαρείες, σχέδια, 
φιλίες και χόμπι μπορείς να χωρέσεις στη μέρα 
σου, για να αποφύγεις νεύρα και απογοήτευση. 
Πάντως όσο πλησιάζει το σαββατοκύριακο βλέ-
πεις ότι τα πράγματα στις σχέσεις σου, ειδικά τις 
ερωτικές, διευθετούνται σχεδόν αυτόματα και 
με τον πλέον κατάλληλο για σένα τρόπο. Το μόνο 
που πρέπει να αποφύγεις είναι τα πάρα πολλά 
και άστοχα λόγια και κυρίως το να προσπαθείς να 
ελέγξεις την κατάσταση. Μείνε στις πράξεις και 
στην ποιότητά σου. 
 
 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Πληρώνεις περιττές ζημιές λόγω υπερβολικής
ταχύτητας και όχι στην οδήγηση
Ο χρυσός κανόνας «καλύτερα να μασάς, παρά να 
μιλάς» συνεχίζει να ισχύει και αυτή την εβδομάδα 
για σένα, εκτός αν έχεις αποφασίσει να κάνεις 
καριέρα ως κωμικός. Φυσικά το εγχείρημα είναι 
δύσκολο γιατί από τον ενθουσιασμό σου ή το 
αίσθημα ότι σου χαλάνε τη ζαχαρένια, δεν προ-
λαβαίνεις τον εαυτό σου. Όπως και να ’χει δώσε 
την πρέπουσα προσοχή στο τι συμβαίνει στον 
τραπεζικό σου λογαριασμό. Μπορεί να έχεις κάνει 
κάποιες σημαντικές αλλαγές στη σωστή κατεύ-
θυνση, όμως αυτές τις μέρες και πάλι η πρόκληση 
να μην υπερξοδέψεις είναι τεράστια. Θα σε βοη-
θήσει να καταλάβεις ότι οι λάθος συνεννοήσεις 
στη δουλειά και τον γάμο σου θα σου κοστίσουν. 
Οι πρώτες σε χρήμα, οι δεύτερες σε συναισθημα-
τικό απόθεμα. Αυτό καλά θα κάνεις να το έχεις κα-
τά νου όσο πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας για 
να αποφύγεις να εμπλακείς σε σχέδια και υποχρε-
ώσεις, φιλικές, χομπιστικές κτλ, λογαριάζοντας 
χωρίς τον ξενοδόχο, δλδ. χωρίς τον σύντροφο, 
την τσέπη ή το αφεντικό σου.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Ευχαριστημένος με τον εαυτό σου, όμως η 
πραγματικότητα διαφωνεί
Στο μυαλό σου, το κορμί σου, τη φαντασία και την 
αλήθεια σου, έχεις καταφέρει να βάλεις στη σειρά 
ορισμένα σημαντικά θέματα που αφορούν στο 
σπίτι και τη σχέση με τον εαυτό σου. Έχεις μάλι-
στα επιδείξει και μια σχετική ευελιξία. Στην πραγ-
ματικότητα, η αμφιβολία, η ζήλεια, η ανασφάλεια 
και το εσωτερικό πείσμα είναι ακόμη εδώ και σου 
δείχνουν το πρόβλημα που επιμένει. Είτε εκφρά-
ζονται, είτε όχι, οι τριβές για ασήμαντα ζητήματα, 
συγγενικές υποθέσεις και το ποιος θα είναι στο 
γιορτινό τραπέζι συνεχίζουν να σου κάνουν το 
νεύρο κρόσσι και να διαταράσσουν την οικιακή 
σου ευτυχία. Προς το τέλος της εβδομάδας, οι 
προσπάθειές σου αποδίδουν εν μέρει και κατα-
φέρνεις να χαλαρώσεις, με αποτέλεσμα να περά-
σεις όμορφα με τον σύντροφο και τα παιδιά σου 
ή να φλερτάρεις ευχάριστα με την πιθανότητα 
ενός καινούργιου συντρόφου. Το μενού έχει φα-
γητό, διασκέδαση κι εσένα παρκαρισμένο απο-
φασιστικά σε καλή διάθεση. Επειδή η επικοινωνία 
παραμένει προβληματική, το μόνο που οφείλεις 
να αποφύγεις είναι να κουβεντιάσεις ζητήματα 
ρουτίνας, οικονομικής κι επαγγελματικής.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Κοινωνικοποιείσαι για να μη μένεις με τον 
εαυτό σου
Τρέχεις για να αποφύγεις να ασχοληθείς με την 
κακή σου ψυχολογία αυτές τις μέρες, αφού είσαι 
παράλληλα εξαντλημένος, νευρικός, απογοητευ-
μένος, αποφασισμένος, μόνος. Η μέθοδός σου 
αποδίδει ως ένα σημείο, καθώς η σχέση και οι 
συνεργάτες σου σε σπρώχνουν να κάνεις και να 
κουβεντιάσεις πράγματα, να εκδράμεις και γενι-
κά να κινείσαι και να βλέπεις κόσμο. Το θέμα σου 
είναι όμως ότι δεν καταφέρνεις ούτε τον έρωτα, 
ούτε το χιούμορ, ούτε τη δημιουργικότητα, ούτε 
την ερωτική σου διάθεση να επικοινωνήσεις όπως 
θα ήθελες κι αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι αρκετά 
μόνος. Βάζεις στο παιχνίδι και την επίκριση για τον 
εαυτό σου και γίνεσαι, μόνος σου, μία ωραία ατμό-
σφαιρα. Προς το τέλος της εβδομάδας έχεις μεγα-
λύτερη επιθυμία να είσαι με τους πολύ δικούς σου 
ανθρώπους και σε πολύ οικείο πλαίσιο, πράγμα 
που από τη μία σε ξεκουράζει (και το έχεις ανάγκη), 
από την άλλη όμως υποκινεί εσωτερικές ή παρα-
σκηνιακές δράσεις που σε φορτίζουν περαιτέρω.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Έχεις σχέδιο και σκοπό, έχεις και σπίτι όμως 
που δεν σε βοηθάει απαραιτήτως
Η ατζέντα σου είναι γεμάτη τις ημέρες των γιορ-
τών και περιλαμβάνει μπόλικο χρόνο με λίγους 
και καλούς φίλους από τη μία, αλλά και σχέδια 
που απορρέουν από την επιθυμία σου να αυξή-
σεις το εισόδημά σου και να αποκαταστήσεις 
το συναισθηματικό σου απόθεμα. Ορθά κινεί-
σαι και θα ήσουν σχετικά ήσυχος και ήρεμος με 
τον ρυθμό και τη ρουτίνα σου, αν δεν έρχονταν 
οι παρεμβάσεις εκ του σπιτιού και της σχέσης 
σου να σου χαλάσουν τη ζαχαρένια σου, αμφι-
σβητώντας τον τρόπο σου και επιβαρύνοντας 
τον προϋπολογισμό σου. Όσο περνούν οι μέρες 
καταφέρνεις να κινηθείς με μεγαλύτερη διπλω-
ματία και να υιοθετήσεις μία ρεαλιστικά συμβι-
βαστικότερη στάση που τελικά σου ανοίγει τον 
δρόμο για να ασχοληθείς όπως εσύ θέλεις με 
τον ελεύθερο χρόνο σου, το μέλλον σου και το 
πρόγραμμά σου και να είναι όλοι (τουλάχιστον 
οι άνθρωποι της καθημερινότητάς σου κι εσύ) 
ευχαριστημένοι. Η μεταβολή ευεργετεί και την 
ερωτική σου ζωή με διαφορετικού είδους επα-
φές και γνωριμίες. A

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