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Το βινύλιο σώζει 
Τη μούσικη

Το Σάββατο 21 Απριλίου  
οι δίσκοι είναι η καλύτερη  

αφορμή για μια βόλτα στην πόλη
Του Μάκη Μηλάτου

Ο ΔημηΤρησ 
ΧανΤζοπούλοσ

συζητάει με την ιστορικό 
Μαρία Ευθυμίου

και τον Μάκη Προβατά

ΑφιέρωμΑ
ρανΤεβού σΤο lobby 
Έκρηξη νέων ξενοδοχείων 
στην Αθήνα 
Της Νενέλας Γεωργελέ
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Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει 

ο  Δημήτρης Χαντζόπουλος. 
Γεννήθηκε το 1956 στην Πάτρα. 
Σπούδασε Φυσική στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών και κινούμενα 

σχέδια στο Emily Carr University 
of Art +Design στο Βανκούβερ 

του Καναδά. Εργάζεται ως  
σκιτσογράφος στην εφημερίδα 

«Καθημερινή». Στις Εκδόσεις  
Άγρα κυκλοφορούν τα βιβλία 

του: «Αι Αγαπώσαι» (1991),  
«Αχ, και να ' ξερες τι μου θύμισες» 

(1991), «Εις Άγραν Ρεθύμνου» 
(1999), «Στο Τούνελ - Σκίτσα 2010 

-2013». Το σημερινό εξώφυλλο 
έχει σχεδιαστεί με αφορμή το 

τελευταίο του βιβλίο, το graphic 
novel «Πάπισσα Ιωάννα» που  
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 

«Τhe Athens Review of Books». 
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«Ούτοσι άλλος».

(το είδαµε γραµµένο) 

ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΣ
Ιδανικό όνοµα νησιού

 για περιπετειώδεις διακοπές. 
Επίσης (για να σταµατήσουν οι διεκδικήσεις) 

µπορεί να  γυριστεί άνετα εκεί 
το επόµενο Survivor. 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ GAME OF THRONES
Σε µορφή βυζαντινού κάστρου 

µε εκκλησία το νέο γήπεδο της ΑΕΚ. 
(στη Φιλαδέλφεια)

Η ΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
«Καταδικάζει την επίθεση στη Συρία 

ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ Πάτρας».

ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
-Κύριε Τρούµαν, τροµάξατε;

-Μου κόπηκαν τα πόδια!

ΑΥΤΗ Η ΜΑΣΤΙΓΑ
Γριες που σου παίρνουν τη σειρά.
(στην τράπεζα ή στα ταµεία 
του σουπερµάρκετ)

ΠΡΟΣ ΚΑΓΚΟΥΡΕΣ
Έφτασε η εποχή που πρέπει να αρχίσετε να 
κλείνετε στη Μύκονο, ξαπλώστρες. 

VEGAN ΣΟΥΒΛΑΚΙ
Άσε µας, κουκλίτσα µου.

ΟΔΟΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ
Έλεος! Είναι ο δρόµος-διαφήµιση της πόλης. 
Και βρίσκεται σε απόλυτη εγκατάλειψη. 
Τα Prada και τα Dior και τα Lοuis Vuitton, 
ακούνε;

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ
Όταν βγαίνετε από το µετρό ή το λεωφορείο 
να µη σπρώχνεστε, γιατί έτσι διευκολύνετε 
τα παντός είδους κλεφτρόνια να σας 
βουτήξουν πράγµατα.

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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Επιµέλεια: ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 

Πώς βρέθηκες στην Αθήνα;
Ήρθα από το χωριό σε ηλικία 12 ετών επειδή είχε σο-

βαρό ορθοπεδικό πρόβληµα η αδερφή µου.
Τα 3 πράγµατα που σου αρέσουν περισσότερο 

στην πόλη; 
Ο Λυκαβηττός, ο Λόφος Στρέφη και τα σκαλάκια του, η 

Καλλιδροµίου.
 Τα 3 πράγµατα που αν έλειπαν θα έκαναν 

την Αθήνα λίγο οµορφότερη;
Η αγένεια, τα αδέσποτα, ο ντεµέκ κόσµος.
Το πρώτο σου διαµέρισµα στην Αθήνα; 

∆ηµοφώντος, 90 τετραγωνικά, Άνω Πετράλωνα. Στη 
γειτονιά µανάβης, φούρναρης, καφενές, γλυκιά κυρία 

Νέλλη, απόλυτη παντογνώστρια κάθε ιστορίας στο 
τετράγωνο.

 Η πρώτη δουλειά που έκανες;
Φωτογράφιζα άλογα πάνω στο κρίσιµο άλµα, 

µε µεγάλη αποτυχία.
 Σε ποιες γειτονιές της Αθήνας έχεις ζήσει; 
Πετράλωνα, Παγκράτι, Γκράβα, Λυκαβηττό, 

λόφο Στρέφη.
 Ο αγαπηµένος σου αθηναϊκός ήχος; 

Τα τριζόνια στον Λόφο του Στρέφη.
 Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον Αθηναίο; 

Η ατέλειωτη αγάπη να γίνεται κάθε µέρα πιο ωραία 
και πιο µαγική αυτή η πόλη.

  Το καλύτερο σύνθηµα που έχεις δει 
σε αθηναϊκό τοίχο; 

Καληνύχτα Τεφάλ, ο κόσµος αυτός 
δε θα ξεκολλήσει ποτέ.

 Ποιο είναι το καλύτερο µέρος
 για να αποµονώνεσαι στην Αθήνα;

Και πάλι ο Λόφος του Στρέφη.
Ένα επίθετο που δεν ταιριάζει

 καθόλου στους Αθηναίους;
Χαλαροί.

 Πώς φαντάζεσαι την Αθήνα σε 50 χρόνια; 
Χωρίς εµένα.

 Τι σου λείπει από την Αθήνα 
της παιδικής σου ηλικίας; 

Η ξεγνοιασιά.
 Ποιος σκηνοθέτης θα ήθελες να γυρίσει 

µία ταινία για την Αθήνα; 
 O Πάολο Σορεντίνο ή ο Αλµοδοβάρ.

Ποιος Αθηναίος θα γινόταν ο καλύτερος 
πρωθυπουργός της χώρας; 
 Ο Καγιαµπής από την Κρήτη.

 Η πιο τυπική αθηναϊκή ταινία που έχεις δει; 
Η ωραία των Αθηνών.

Ο αγαπηµένος σου περίπατος στην πόλη; 
Από Εξάρχεια, Αιόλου, Θησείο, 

Στήλες Ολυµπίου ∆ιός, Ζάππειο.
 Το αγαπηµένο σου µπαρ; 

Au Revoir. 
Το αγαπηµένο σου σινεµά; 

Ιντεάλ.
 Το αγαπηµένο σου θέατρο; 

Ήταν το Αµόρε.
Το αγαπηµένο σου βιβλιοπωλείο; 

Πολιτεία.
Το αγαπηµένο σου καφέ;

Το 67, στην Εµµανουήλ Μπενάκη.
 Ποιο είναι το αγαπηµένο σου πιάτο; 

Καραβίδες, Μαργαρώ.
 Πού ζεις τώρα; 

Τώρα ζω στην Αµοργό, στον Άγιο Παύλο. 59 τετρα-
γωνικά. Φως, γείτονες, κατσίκια, πρόβατα, κοτούλες. 

Ουρανός, θάλασσα, πολύ φως.
  

H M.Z. είναι τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. 
Το νέο της τραγούδι σε δικούς της στίχους & µουσική 

λέγεται «Τα λάθος φιλιά».  

Τα συγχαρητήριά µας στον κηπουρό της ΓΑ∆Α, 
για τις απίθανες τριανταφυλλιές που φροντίζει. 

Η αγαπηµένη στήλη Athens Voices στα 
ηχεία και τα ακουστικά σας. Οι φωνές 
της Αθήνας, όσα κρυφακούει ο Γιάννης 
Νένες στο δρόµο, στο Μετρό, στο γρα-
φείο, σε γνωστά, πολυσύχναστα µέρη 

αλλά και απίθανα σηµεία, κάθε µέρα 
στo Athens Voice Radio 102.5

Βιβλιοπωλείο Public, συνέχεια. 
Νεαρή κοπελίτσα σε υπάλληλο:

«Είχατε ένα βιβλίο 
σε αυτό το σηµείο πριν 3 εβδοµάδες 

µε µπλε εξώφυλλο. Το έχετε;»
(ªàîôáçíá, ªÀââáôï ðòöÝ)

«Η αδερφή µου πήγε Κορέα
 και της την έπεσαν δέκα! 

Εγώ, µη δω χαρά…»
(»Ûóá óôï ëáæåîåÝï ¸ ¿òáÝá ¶ììÀ÷, 
óôïÀ ¦áîäòÞóïù, ÆåôÀòôè áðÞçåùíá)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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Κυρία εκνευρισµένη µιλάει
 στο κινητό της:

«Και τι θέλεις να κάνω, Ρίτσα µου; 
Τι µπορώ να κάνω µε δύο ηλίθιους 

ευνούχους µέσα στο ίδιο σπίτι;;… Μα 
ναι, για τον άντρα µου και τον γιο µου 
σου µιλάω… Ναι, ναι χρυσή µου, αυτό 
ακριβώς… Τον έναν τον ευνούχισε η 
µάνα του και τον άλλο εγώ! Και τώρα 

πληρώνω τα χειρουργεία!…»
(Golden Hall, ¦áòáóëåùÜ ðòöÝ)

Γιατρός παθολόγος 
εξετάζει ασθενή 

κυρία η οποία του λέει:

-Τι να κάνω, γιατρέ µου; 
Βγαίνω κάθε βράδυ και τρώω και πίνω. 
Να, χθες είχα πάει στο By The Glass…
-Ξέρω, ξέρω. Και ήπιατε by the bottle.

(¹ìÝóéá, ÆåôÀòôè áðÞçåùíá)

Στο ίδιο καφενείο:

«Πήγα χτες σε ένα γλέντι,
 οι µισοί ήταν γκέι. 

Τι µάστιγα κι αυτή;»

-Παρακαλώ, θα ήθελα 
ένα βιβλίο παιδικό. 

-Μάλιστα, για τι ηλικία; 
-7 είναι, αλλά είναι έξυπνο. 

Θέλω ένα για 10 ετών.
(ªùîïíéìÝá ðåìÀôéóóá÷ ëáé ùðáììÜìïù 

óôï âéâìéïðöìåÝï ôïù Public,
 ªàîôáçíá, ªÀââáôï ðòöÝ)
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TA TWEETS TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

ΒΡΕΘΗΚΕ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΙΡΑΞΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΞΑΝΑ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΤΡΟΥΜΑΝ!
Αρκεί να βάλουν στο πρόσωπό του μια φωτογραφία του Βλαντιμίρ Πούτιν και όλοι θα το σέβονται…

Αριστείδης Φωκάς:
«Είναι σχήμα λόγου το 

σύνθημα να καεί να καεί η 
πουτάνα η Βουλή»  

Μετάφραση «Αν δεν 
συμφωνήσω με αυτά που 

φωνάζει το πλήθος εναντί-
ον της Βουλής, δεν θα με 
ξαναψηφίσει για να μπω 

στη Βουλή»

ΜΕΤΑΦΡΑΣH 
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Νο2 
Αριστείδης Φωκάς 
(στην επιτροπή Δεοντο-
λογίας της Βουλής για 
το επίμαχο σύνθημα) 

«Από καθαρή αμέλεια και 
αμηχανία δεν αντέδρασα 

κατασταλτικά»  
Μετάφραση «Δεν έχω το 
θάρρος της γνώμης μου, 
αλλά προφανώς ούτε κι 
εσείς, οπότε περιμένω 

απλώς μια επίπληξη γιατί 
είστε κότες»

Η (πΡΑγΜΑΤικΗ) ΑπΟΡιΑ 
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Νο 1
– Αν δεν υπήρχαν όλα αυτά 
τα επεισόδια με τους τούρ-
κους στις βραχονησίδες, 
υπήρχε ποτέ περίπτωση  να 
μάθουμε το όνομά τους ώ-
στε να τις υπερασπιζόμαστε 
με τόσο πάθος;

Η (πΡΑγΜΑΤικΗ) ΑπΟΡιΑ 
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Νο 2  
– Όλοι εκείνοι που ζητούν 
την απόσχιση της Μακε-
δονίας λόγω του ΠΑΟΚ, 
έχουν συνειδητοποιήσει 
ότι αν η επιθυμία τους 
πραγματοποιηθεί στο πρω-
τάθλημα της χώρας τους θα 
συμμετέχουν πλέον μόνο 
τέσσερις ομάδες και κατά 
συνέπεια θα διαρκεί μόλις 
έξι αγωνιστικές;

Η (πΡΑγΜΑΤικΗ) ΑπΟΡιΑ 
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Νο 3 
– Αφού οι θρησκοταλιμπάν 
έχουν κάθε δικαίωμα να 
ρίχνουν το άγαλμα Phylax 
στο Φάληρο και τα μέλη του 
ΠΑΜΕ δικαιούνται να ρί-
χνουν το άγαλμα του Τρού-
μαν, δεν θα έχει δικαίωμα 
κάποιος να ρίξει και το 
άγαλμα του Κωστή Παλαμά 
π.χ. γιατί θεωρεί ότι προ-
σβάλλεται από τον «Δωδε-
κάλογο του Γύφτου»; 

Η (πΡΑγΜΑΤικΗ) ΑπΟΡιΑ 
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Νο 4
– Τι αξία έχει να κάνεις 
δημόσιες εκδηλώσεις α-
νυπακοής προς την αστική 
νομιμότητα προσπαθώντας 
να τροχίσεις το άγαλμα του 
Τρούμαν, όταν αφού σου 
κατάσχουν τον τροχό οι α-
στυνομικοί, διαμαρτύρεσαι 
για «φθορά της περιουσίας 
σου» επικαλούμενος τον 
αστικό νόμο;  

ΘΑ ΕπΡΕπΕ ΝΑ υπΑΡχΕι 
μια λέξη γιαÉ
«Φλερτοεσεμεσόγελο» Το 
γέλιο που σχηματίζεται στο 
πρόσωπο κάποιου, όταν 
καθώς είναι συγκεντρωμέ-
νος στην ανταλλαγή μηνυ-
μάτων φλερτ μέσω κινητού 
δεν συνειδητοποιεί πως τον 
βλέπουν οι γύρω. 

η μεταφραση

 της εβδομάδας

είστε κότες» Τρούμαν, όταν αφού σου 
κατάσχουν τον τροχό οι α
στυνομικοί, διαμαρτύρεσαι 
για «φθορά της περιουσίας 
σου» επικαλούμενος τον 
αστικό νόμο;  

ΘΑ ΕπΡΕπ
μια λέξη για
«Φλερτοεσεμεσόγελο» 
γέλιο που σχηματίζεται στο 
πρόσωπο κάποιου, όταν 
καθώς είναι συγκεντρωμέ
νος στην ανταλλαγή μηνυ-
μάτων φλερτ μέσω κινητού 
δεν συνειδητοποιεί πως τον 
βλέπουν οι γύρω. 

● Σημαίες σε βραχονησίδες και εθνική έξαρση, 
όπως τότε στα Ίμια…
● Επιμονή να πέσει το άγαλμα του Τρούμαν 
ξανά, όπως τότε…
● Και φυσικά 10 Μικροί Μήτσοι στην τηλεόρα-
ση, όπως τότε. 
● Γιατί όπως κάποιοι μένουν καθηλωμένοι για 
πάντα σε κάποιο προεφηβικό στάδιο της παιδι-
κής ηλικίας, έτσι κι εμείς σαν χώρα επιμένουμε 
να ζούμε ξανά και ξανά την ίδια δεκαετία. 
● Και κανείς δεν πρόκειται να μας ξυπνήσει για 
να επιστρέψουμε στον σύγχρονο κόσμο!
● Στο κάτω-κάτω είναι πιο καθησυχαστικό και 
ασφαλές ψυχικά να τσακωνόμαστε ακόμα για 
πράγματα που έχουν συμβεί 20 χρόνια πριν…

● Εντάξει, να δεις έναν ορθόδοξο hooligan να 
προσπαθεί να ρίξει κάποιο άγαλμα χρησιμο-
ποιώντας τροχό που κάνει μόνο για τρίψιμο 
μαρμάρων, είναι αναμενόμενο γιατί υποτίθεται 
ότι δεν ξέρει… 
● Αλλά το να μην μπορεί να διαλέξει τον κα-
τάλληλο τροχό ένας εκπρόσωπος των ΕΡΓΑΤΩΝ 
του ΠΑΜΕ είναι μεγάλη απογοήτευση. 
● Γιατί η έλλειψη γνήσιου εργατικού know 
how, από κάποιον που υποτίθεται ότι μιλάει ως 
εργάτης, πλήττει κυρίως την αξιοπιστία του.

● Να γιατί είναι σημαντικό να μαθαίνει κάποιος 
κανονική Ιστορία και όχι την εκδοχή του Πα-
παφλέσσα που διδάσκεται στα σχολεία και στα 
εθνόκαυλα sites…
● Γιατί όταν γνωρίζεις την αλήθεια, καταλαβαί-
νεις ότι οι ταινίες αυτές με τις δήθεν διδακτικές 
ηρωικές κορόνες, στην πραγματικότητα δεν 
είναι ντοκιμαντέρ…
● Όπως και ότι τα παιχνίδια που παίζεις στο 
playstation δεν είναι πραγματικός πόλεμος.

● Οπότε, υπάρχουν πολύ λιγότερες πιθανότη-
τες να πάθεις εθνική ντόπα, να καβαλήσεις ένα 
φουσκωτό και να βγεις βόλτα στις βραχονησίδες 
«Ανθρωποφάς». 
● Επειδή «εσύ ξέρεις καλύτερα πώς γίνεται 
η υπερήφανη εξωτερική πολιτική και όχι οι 
“εθνοπροδότες” που προσπαθούν να αποφύ-
γουν τον πόλεμο…».
● Γιατί αν δεν αποφασίζει για τα εθνικά θέματα 
ο καθένας ανάλογα με το γούστο του και τη σελί-
δα που θέλει να γεμίσει με selfies στο Facebook, 
ποιος θα αποφασίσει; Η εκλεγμένη κυβέρνηση; 
● Μα, σύμφωνα με την ταινία, ο Παπαφλέσσας 
δεν καταδέχθηκε ποτέ τέτοιες φλωριές…

● Πάντως το παραλήρημα του ζαχαροπλάστη 
Γρηγόριου Κωνσταντινίδη, που για να κάνει 
ένα καλό στη χήρα του Γιώργου Μπαλταδώρου 
χρειάστηκε να δώσει πολιτικό τόνο στα μιλφέιγ, 
έχει και ένα καλό: δεν ξανατρώς από τα γλυκά 
του. Που ήταν πολύ καλά. 
● Γιατί πλέον κάθε φορά που θα φέρνεις μια 
κουταλιά κοντά στο στόμα σου, θα ακούς από 
μέσα τους συνεντεύξεις του Νότη Σφακιανάκη…
● Άρα κάνεις δίαιτα.

● Άσχετο, αλλά μια βραχονησίδα που λέγεται 
«Ανθρωποφάς» δίπλα από νησιά που ονομάζο-
νται «Φούρνοι» δεν αποτελεί ένα είδος μακά-
βριου αστείου; 
● Λες και αυτός που τις ονόμασε, ήθελε να 
φτιάξει το νησιωτικό σύμπλεγμα του Κανιβαλι-
σμού…

● Και εντωμεταξύ, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, 
περνάει ξυστά από τη Γη ένας αστεροειδής σε 
μέγεθος γηπέδου ποδοσφαίρου…
● Το λες και «τελευταία προειδοποίηση»…

(Μέλος της συλλογικότητας για τη χρήση λιγότερο 
ισχυρής κόλλας στα αυτοκόλλητα με τις τιμές, 
 ώστε να ξεκολλάνε χωρίς να μένει χαρτάκι επάνω)

ΑπΑνθρωπη θέση έργΑσίΑσ τησ έβδομΑδΑσ
Εργοδότης της 25χρονης βοηθού οδοντογιατρού που κατήγγειλε επίθεση για βιασμό, έπειτα είπε ότι το σκηνοθέτησε για να α-ποφύγει τον γάμο της και στη συνέχεια το ανα-σκεύασε επιστρέφο-ντας στην πρώτη καταγγελία

για βιασμό, έπειτα είπε ότι το σκηνοθέτησε για να αποφύγει τον γάμο της και 
σκεύασε επιστρέφο



Πολιτική

Η ρεβάνς
Του Λεωνίδα Καστανα

Ο θάνατος του εκατοντάχρονου αντάρτη του 
ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ, καπετάν Ερμή, κατά κόσμο Βα-
σίλη Πριόβολου, μας έδωσε και πάλι την ευκαι-
ρία να βυθιστούμε στην προσφιλή μας διχόνοια 
και να διαβάσουμε πάλι την Ιστορία με όρους 
οπαδικούς, όρους αντιπαλότητας. Έτσι, για 
άλλους μεν έφυγε ένα παλικάρι του Άρη, ένας 
αγωνιστής της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, 
για άλλους έφυγε ένας στασιαστής, ένας εχθρός 
της δημοκρατίας, ένας υπέρμαχος του παραπε-
τάσματος. Όπως το πάρει κανείς. 

λλά και τα πρόσφατα δύο στρατόπε-
δα στο μέτωπο της Συρίας άναψαν φω-
τιές στην εγχώρια ιδεο-κίνηση. Αμερική, 
Γαλλία, Αγγλία, Ισραήλ εναντίον Άσαντ, 

Ρωσίας, Ιράν και Χεζμπολάχ. Δύση εναντίον Ανατο-
λής και η Ελλάδα αμφίρροπη, διστακτική, να πατά, 
όπως  πάντα, σε δύο κόσμους. Και ο διχασμός εδώ, 
πάντα παρών. Άλλοι με τη Ρωσία και την ταλαίπωρη  
Ανατολή, άλλοι με την Αμερική και την ιμπεριαλιστι-
κή Δύση. Μόνο που τώρα Ρωσόφιλοι δεν είναι μόνο 
οι αριστερόφρονες, που βλέπουν σ’ αυτή την παλιά 
αγαπημένη Σοβιετία. Είναι και οι φασίστες και το 
πράγμα περιπλέκεται. Ζούμε και πάλι την εποχή του 
ψυχρού πολέμου ως φάρσα; Ή μήπως το ζήτημα 
είναι αλλού; 

Η Ελλάδα δεν χάνει ευκαιρία να τσαλαβουτάει στο 
παρελθόν και μάλιστα στο χειρότερο παρελθόν της. 
Η έκδοση ενός βιβλίου, η προβολή μιας ταινίας, ο θά-
νατος ενός δημόσιου προσώπου, ακόμα και ένα δι-
εθνές πολιτικό γεγονός γίνονται λαβές για ιδεολογι-
κές αναγνώσεις της Ιστορίας και ιδιοτελείς προβολές 
στην πολιτική οθόνη του σήμερα. Μια αγωνιώδης 
αναζήτηση δικαίωσης στάσεων και επιλογών της νε-
ότητας, μια ευκαιρία για αξίωση πλασματικής ισχύος. 
Ο κόσμος τρέχει πια τόσο γρήγορα και το μακρινό πα-
ρελθόν είναι αδύνατον να καθορίσει το τόσο αβέβαιο 
μέλλον. Απλά, μια ιδεολογική αυτοϊκανοποίηση.

Η αντίθεση σ’ αυτό το σταυροδρόμι των πολιτι-
σμών δεν είναι απλά πολιτική. Ως τέτοια παρουσιά-
ζεται γιατί κανείς δεν θέλει να αγγίξει την αλήθεια. 
Δεν είναι καν η αντίθεση Ανατολής και Δύσης που 
αποτελεί την εύκολη ερμηνεία λόγω γεωγραφικής 
θέσης. Είναι ο φόβος του άγνωστου μέλλοντος που 
φυλάει τα έρημα. Είναι το καταφύγιο της παράδο-
σης, η απέχθεια της προόδου. Είναι η αδυναμία κα-
τανόησης του τεχνολογικού δυτικού πολιτισμού, 
της χειραφέτησης των πολιτών, των ανεξάρτητων 
αρχών, της κουλτούρας των συνεργασιών, των ανοι-
κτών θεσμών, της σύγχρονης παραγωγικής δημο-
κρατίας. Όλα όσα αδυνατούμε να κατανοήσουμε τα 
βαφτίζουμε αντιδημοκρατικά, φασιστικά, καπιταλι-
στικά ή ανθελληνικά και τα ρίχνουμε στη φωτιά της 
ιδεολογίας. Έτσι τα βγάζουμε από το πεδίο της τρέ-
χουσας πολιτικής και νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν.    

Πίσω από την αδυναμία κατανόησης του σύγχρο-
νου κόσμου είναι η τραγική ημιμάθεια του πληθυ-
σμού, που είναι πια πλειοψηφική. Η γενιά της μετα-
πολίτευσης έμεινε, αν και πτυχιούχος, αγράμματη 
λόγω του φόβου και της δυσανεξίας των ταγών και 
των συντεχνιών για την πρόοδο. Από το άλλοτε ρητό 
και άλλοτε υπόρρητο μίσος για τη Δύση και τον πολι-
τισμό της. Άποψη και στάση που διατρέχουν όλα τα 
κόμματα και υπερβαίνουν τις πολιτικές ιδεολογίες.  

Η οικονομική κρίση έγινε αιτία για να σπάσει το 
σπυρί και να βγει το έμπυο. Το είπαμε «λαϊκισμό», 
μια εύκολη, ασαφής λέξη για να λειάνουμε τις γω-
νίες ή και να θολώσουμε την εικόνα. Η κεντροδεξιά 
που κυβέρνησε για πολλά χρόνια τη χώρα έχτισε το 
ιδεολογικό της οικοδόμημα πάνω στο αρχαίο κλέος, 
το Βυζάντιο, τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, την 
εξαιρετική περίπτωση του ανάδελφου έθνους, τον 
ελληνοκεντρισμό. Η αριστερά, που ανέβηκε πρό-
σφατα στην εξουσία, από τη γέννησή της καταγγέλ-
λει την αστική δημοκρατία που δεν μας άφησε να 
χωθούμε και να χαθούμε στη λάσπη του υπαρκτού 
σοσιαλισμού και να γλιτώσουμε από τα πλούτη και 

τα οφέλη του καπιταλισμού. Νίκησε γιατί υποσχέθη-
κε στο πόπολο έξοδο από την Ευρώπη και επιστρο-
φή στην «αξιοπρεπή φτώχεια και εξαθλίωση».  

Αμφότερες κατήγγειλαν επί χρόνια τη διαφθο-
ρά και την αλλοτρίωση του δυτικού πολιτισμού, 
λάτρευαν δήθεν τη φτώχεια και απεχθάνονταν τα 
πλούτη. Τα κορίτσια και τα αγόρια του λαού θριάμ-
βευαν πάντοτε επί των καλοθρεμμένων αστών, από 
τον κινηματογράφο μέχρι το τραγούδι και το ποδό-
σφαιρο. Η αριστεία ήταν των κακομαθημένων βου-
τυρομπεμπέδων αστών και η κοπάνα των ντόμπρων 
επιδέξιων προλετάριων. Μάθαμε να εξυμνούμε την 
κοπάνα, αν και για τα παιδιά μας προσδοκούσαμε το 
καλύτερο.  Ως άνθρωποι της εργασίας λογίζονταν 
μόνο οι εργάτες και οι υπάλληλοι, ενώ τα αφεντικά 
και οι διευθυντές ήταν οι άνθρωποι της λούφας.   

Όμως τι ειρωνεία; Ο επαρχιώτης συντηρητικός δε-
ξιός Καραμανλής μάς άνοιξε σχεδόν μόνος του το 
παράθυρο της Δύσης, βάζοντάς μας στην ΕΟΚ, ενώ ο 
κοσμοπολίτης προοδευτικός αριστερός Παπανδρέ-
ου αγωνίζονταν για το ακριβώς αντίθετο. Μας ήθελε 
παρέα με τον Τίτο, το Νεχρού και το Νάσερ. Οι έν-
νοιες «πρόοδος» και «συντήρηση» σε μια αδιάκοπη 
ταλάντωση και εναλλαγή περιεχομένου. Η απόλυτη 
παρερμηνεία εννοιών και πολιτικών στάσεων. Διότι 
πίσω από τον λαϊκισμό ή τη λαϊκότητα καραδοκού-
σε ο φόβος της εξέλιξης. Η ανάγκη μόρφωσης και 
έρευνας υψηλού επιπέδου, η εφαρμογή, η καινοτο-
μία και η παραγωγή. 

Μετά το ’45, όταν η δυτική Ευρώπη μάζευε τα κομ-
μάτια της και η ανατολική έμπλεκε στο έρεβος του 
ρώσικου ιμπεριαλισμού, η Ελλάδα βυθίζονταν στον 
αδελφοκτόνο εμφύλιο, σε μια ηρωική προσπάθεια 
να κατέβει στον Άδη με τη θέλησή της. Αλλά και με-
τά το τέλος, νικητές και ηττημένοι δεν έθαψαν το 
τομαχόουκ του πολέμου. Οι νικητές με παράλογα βί-
αιες διώξεις δικαίωναν ηθικά τους ηττημένους που 
δεν έπαψαν ποτέ να αγωνίζονται για να τελειώσουν 
νικηφόρα εκείνο που άρχισαν. Όλοι μαζί αναπαρή-
γαγαν το κλίμα διχασμού και τρέφονταν από αυτό. 
Μια αέναη προσπάθεια παραμονής στο παρελθόν, 
ένας εμφανής φόβος να αντικρίσουν το μέλλον. Ως 
λαός επιζητήσαμε τον όλεθρο. Σωθήκαμε από τύχη, 
από λίγες εξαιρετικές περιπτώσεις και από τις απο-
φάσεις των ξένων. Των δυτικών, που μισούσαμε και 
συνεχίζουμε να  μισούμε.

Ο αντιαμερικανισμός της μεταπολίτευσης δεν έχει 
τη μήτρα του στη χούντα και το Κυπριακό, όπως και 
ο αντιευρωπαϊσμός δεν την έχει στα μνημόνια και το 
χρέος. Η δημοκρατία είναι το ερώτημα. Η πλειοψη-
φία σήμερα μισεί το «αυταρχικό διευθυντήριο των 
Βρυξελλών», αλλά αγαπά τον Πούτιν και τη ρώσικη 
ημιδικτατορία του κοινωνικού και οικονομικού ελέγ-
χου. Εκλεκτικές συγγένειες και επιθυμίες; Δεν είναι 
παραλογισμός, είναι η πλαστή μας ταυτότητα.  

Αν υπάρχει ελπίδα να ξεκολλήσουμε το κάρο της 
πατρίδας από την πολιτισμική λάσπη, αυτή βρίσκε-
ται σε μια μικρή πλειοψηφία πολιτών κάθε κατηγορί-
ας και στρώματος που αντιλαμβάνονται τη ρίζα του 
λάθους και προσπαθούν με πενιχρά μέσα να κάνουν 
το σωστό. Είναι οι πραγματικά προοδευτικοί πολί-
τες κάθε συχνότητας του δημοκρατικού φάσματος, 
που αγωνίζονται με τίμια και ορθολογικά μέσα να 
παράγουν πνευματικό και υλικό πλούτο. Που δεν 
πλένονται με τα σαπούνια των μέσων ενημέρωσης, 
που δεν καταναλώνουν εύπεπτες αφηγήσεις, που 
δεν παραμυθιάζονται με φτηνά ψέματα, που δεν 
φανατίζονται με απλοϊκά συνθήματα, που δεν απο-
θεώνουν πολιτικάντηδες. Που διακρίνονται για την 
αστική τους ευγένεια και κείνο, το ξεχασμένο ήθος. 

Αν όλοι αυτοί αποκτήσουν πολιτική ισχύ και δια-
μορφώσουν ανάλογα τις ηγεσίες των κομμάτων ε-
ξουσίας ίσως καταφέρουν να μας κρατήσουν και 
πάλι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ίσως μας βγά-
λουν από το σπιράλ του αναίτιου και ανώφελου ρε-
βανσισμού. Το σπιράλ της καθόδου. A
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Η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των πρω-
θυπουργών Ελλάδας και Τουρκίας με πρό-
σχημα την υποβολή εκ μέρους της Άγκυρας 
συλλυπητηρίων για τον θάνατο του έλληνα 
πιλότου, καλλιέργησε την αίσθηση της εκτό-
νωσης στα ελληνοτουρκικά. Εις μάτην. Ήδη 
από το βράδυ της ίδιας ημέρας οι άμεσοι συ-
νεργάτες του Αλέξη Τσίπρα στο Μαξίμου δεν 
έκρυβαν τις ανησυχίες τους. Η συνομιλία δεν 
ήταν ακριβώς «τόσο θετική» όσο ερμηνεύτη-
κε εν θερμώ.  

ίχε ωστόσο προηγηθεί ένα σημαντικό 
γεγονός. Την επομένη του περιστατι-
κού στη νησίδα ΡΩ το Μαξίμου κυκλο-
φόρησε ένα non paper το οποίο ξένισε 

τους δημοσιογραφικούς και διπλωματικούς κύ-
κλους. Η σύνταξη, η ορολογία, το ύφος του non 
paper δεν παρέπεμπε στα «συνήθη». Αντιθέτως, 
για πρώτη ίσως φορά το Μαξίμου διεμήνυε εμμέ-
σως πλην σαφώς πως ως προς τα ελληνοτουρ-
κικά έχει τον πρώτο λόγο αλλά και πως είναι σε 
θέση να παρακολουθεί τις εξελίξεις και μάλιστα 
εκ του σύνεγγυς.
Τι είχε αλλάξει άραγε; Ποιος (ποιοι) ήταν ο πραγ-
ματικός συντάκτης του πρωθυπουργικού non 
paper; Πολλά λέγονται και ακόμη περισσότερα 
υπονοούνται.
Το σαββατοκύριακο που μας πέρασε δημοσιεύ-
θηκαν ενυπογράφως άρθρα τα οποία συνέκλιναν 
σε μία αποδοχή. Οι σχέσεις του Αλέξη Τσίπρα με 
τον Πάνο Καμμένο είναι οριακές, αλλά και πως 
ο βασικός πλέον συνομιλητής του Μαξίμου στο 
Υπουργείο Άμυνας είναι ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύ-
αρχος Αποστολάκης. Υπήρχαν και σαφείς αιχμές 
για τον αρχηγό του ΓΕΣ αντιστράτηγο Αλκιβιάδη 
Στεφανή ο οποίος θεωρείται αυθεντικός ερμη-
νευτής των σκέψεων (και πράξεων Καμμένου). 
Με δεδομένο ότι οι σχέσεις του υπουργού Εξωτε-
ρικών Νίκου Κοτζιά με τον υπουργό Άμυνας είναι 
επιεικώς ανύπαρκτες το συμπέρασμα στο οποίο 
κατέληγαν διπλωματικοί παρατηρητές στα τέ-
λη της περασμένης εβδομάδας είναι πως στην 
Αθήνα τούτη δω την ώρα λειτουργούν ατύπως 
ή θεσμικώς τουλάχιστον τέσσερα κέντρα παρα-
γωγής εξωτερικής πολιτικής. Το Μέγαρο Μαξίμου 
με το διπλωματικό γραφείο του Αλέξη Τσίπρα και 
τον ίδιο προσωπικά. Το Υπουργείο Άμυνας με τον 
Πάνο Καμμένο και τον εσχάτως λαλίστατο Φώτη 
Κουβέλη, που για ανεξήγητους λόγους αναλαμ-
βάνει και πρωτοβουλίες ενώ είχε τοποθετηθεί 
στη θέση του ως «χωροφύλακας». Μάλιστα με 
δηλώσεις του φάνηκε πως «ζήλωσε την δόξα 
Καμμένου» και άρχισε τις παρεμβάσεις σε υψη-
λούς τόνους.
Το τρίτο κέντρο είναι προφανώς το Υπουργείο 
Εξωτερικών, όπου ο Νίκος Κοτζιάς λειτουργεί αυ-
τόνομα και αυτάρεσκα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
Ερωτηθείς πολύ πρόσφατα ο Γιώργος Παπανδρέ-
ου σε ένα πέρασμά του από τα δημοσιογραφικά 
στη Βουλή απαντώντας σε σχετική ερώτηση εί-
πε: «Δεν θα κρίνω την πολιτική που ακολουθεί ο 
Νίκος Κοτζιάς. Ένα έχω να σας πω. Εγώ δεν τον 
έκανα ποτέ υπουργό Εξωτερικών». Αυτό στην πο-
λιτική λέγεται «εκτέλεση με θηλιά από μετάξι».
Την Παρασκευή που μας πέρασε κοιμηθήκαμε με 
την αίσθηση πως στην Αθήνα κάτι είχε συμβεί και 
πως το λεγόμενο «Βαθύ Κράτος» με τις συνιστώ-
σες του είχε αναλάβει κάποιο σημαντικό ρόλο στη 
διαχείριση τουλάχιστον ενός βασικού κομματιού. 

Των ελληνοτουρκικών - ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - Κύπρο - ΑΟΖ. 
Τη Δευτέρα ξυπνήσαμε με το περιστατικό στους 
Φούρνους. Το ΓΕΕΘΑ δήλωνε πως δεν αντελήφθη 
τίποτε. Στην Άγκυρα το επίσημο τουρκικό κράτος 
έκανε λόγο για αποστολή ενόπλων βατραχαν-
θρώπων στη βραχονησίδα «Μικρός Ανθρωπο-
φάς» από την οποία κατέβασαν και πήραν μαζί 
τους την ελληνική σημαία. Κάτι νεαροί με μπλου-
ζάκια της «Θύρας 7» αναρτούσαν φωτογραφίες 
από την τοποθέτηση της ελληνικής σημαίας επί 
της βραχονησίδας (και σε άλλες τέσσερις). Ακο-
λούθησαν δηλώσεις των νεαρών, του δημάρχου 
Φούρνων κ.λπ. Το Λιμενικό άρχισε περιπολίες. Οι 
Τούρκοι δεν ανάρτησαν κάποιο βίντεο από την 
«επιχείρησή» τους η οποία κατά την Άγκυρα πραγ-
ματοποιήθηκε Κυριακή βράδυ. Η ελληνική σημαία 
πάντως με κιάλια ή χωρίς φάνηκε να ανεμίζει επί 
του «Μικρού Ανθρωποφάγου» την Τρίτη το πρωί.
Την παραμονή Πρωτοχρονιάς, στις 31 Δεκεμβρί-
ου του 2017, συνελήφθηκαν στην Κάλυμνο τρεις 
νεαροί. Είχαν εντοπιστεί και κάτι προετοίμαζαν. 
Μεταφέρθηκαν στην Αθήνα και αποδείχτηκε ότι 
ήταν μέλη της ναζιστικής οργάνωσης Combat 
18 (βρετανικής καταγωγής αλλά ελληνικής εκ-
δοχής). Απεφεύχθη την τελευταία στιγμή κάποια 
μεθοδευμένη προβοκάτσια εκεί μεταξύ Ιμίων, 
Στρογγύλης κ.λπ. Τι λοιπόν συνέβη μετά το Πάσχα 
στους Φούρνους με τους τρεις επισκέπτες νεα-
ρούς που με ένα τοπικό τετράμετρο κρισκράφτ 
της πλάκας γεμάτο γαλανόλευκες «φύτεψαν» ση-
μαίες σε 5 βραχονησίδες;
Η Αθήνα τη Δευτέρα το απόγευμα διέψευδε κα-
τηγορηματικά πως υπήρξε στρατιωτική δραστη-
ριότητα γύρω από τους Φούρνους τα τελευταία 
εικοσιτετράωρα. Η Άγκυρα κλιμάκωνε μεθοδικά 
με νέες διαρροές στα ΜΜΕ. Τη Δευτέρα το πρωί 
«έσκασε» και η είδηση πως η Τουρκία μέσω της 
Πρεσβείας της στην Αθήνα είχε ενημερώσει τις ελ-
ληνικές αρχές  σε διάφορα επίπεδα για τη σημαία 
επί της βραχονησίδας. Οι «επαφές» της τουρκικής 
πρεσβείας είναι ιχνηλατίσιμες. Πόθεν προέκυψαν 
και πότε έγιναν, αν ποτέ υπήρξαν τέτοιες επαφές; 
Τη Δευτέρα που μας πέρασε το μεσημέρι, δημο-
σιογράφοι, διπλωμάτες και στρατιωτικοί παρα-
τηρητές στην Αθήνα ανέμεναν με αγωνία το πώς 
θα κλιμακώσει η Τουρκία στο αμέσως επόμενο 
διάστημα. Με ένα βίντεο μήπως; Με άλλα ντοκου-
μέντα που θα αποδείκνυαν πως τα τουρκικά ΟΥΚ 
πραγματοποίησαν ρεσάλτο στους Φούρνους; Ε-
κτός αν ένθεν κακείθεν παίχτηκε μία κακόγουστη 
εκδοχή του «Λούφα και παραλλαγή Νο 2».
Τη Δευτέρα αργά το πρωί, ο πολιτικός εταίρος του 
Ερντογάν, ακροδεξιός Ντεβλέτ Μπαχτσελί, με 
δήλωσή του ζητούσε πρόωρες εκλογές οι οποίες 
θα πρέπει να διεξαχθούν στις 26 Αυγούστου του 
2018 (ημέρα της μάχης του Σαγγαρίου). «Δεν μπο-
ρούμε να περιμένουμε μέχρι τα τέλη του 2019 για 
εκλογές. Με τον αέρα μιας νέας νίκης (εννοεί το 
Αφρίν) οι εχθροί της Τουρκίας θα πάρουν το μά-
θημα που τους αξίζει» συμπλήρωσε ο επικεφαλής 
των «Γκρίζων Λύκων». Η τουρκική κυβέρνηση α-
νακοίνωσε πως εξετάζει σοβαρά το αίτημα. Η 
τουρκική αντιπολίτευση δήλωσε «έτοιμη για την 
αναμέτρηση». Μήπως αυτή η εξέλιξη εξηγεί ε-
παρκώς κάποιες από τις σκοτεινές πτυχές των ε-
ξελίξεων στο Αιγαίο; Μπορεί και ναι, μπορεί και 
όχι. Πάντως έως τις 15 Μαΐου, οι 8 τούρκοι στρατι-
ωτικοί που έχουν αιτηθεί ασύλου θα αποφυλακι-
στούν. Τα δύσκολα (και τα «θερμά») είναι μπροστά 
μας και όχι πίσω μας. A
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Οι Φούρνοι, οι Καμμένες γέφυρες 
και το «Βαθύ Κράτος»

Όταν «φυτεύονται» σημαίες κάποιοι πρέπει να ανησυχούν σοβαρά
Του Νίκου ΓεωρΓίάδη 

Η ισότητα προς τα κάτω 
ευνοεί την τυραννία

 Tης ΣωΤηΣ ΤρίάΝΤάΦυΛΛου

Στις «Ιστορίες» του, ο Ηρόδοτος αφηγείται 

ένα περιστατικό για τον Περίανδρο, τύραν-

νο της Κορίνθου και έναν από τους Επτά 

Σοφούς της αρχαίας Ελλάδας. Το 627 π.Χ. 

ο Περίανδρος διαδέχθηκε τον πατέρα του, 

τον Κύψελο, ο οποίος, σύμφωνα με τον 

Ηρόδοτο, «πολλοὺς μὲν Κορινθίων ἐδίω-
ξε, πολλοὺς δὲ χρημάτων ἀπεστέρησε, 
πολλῷ δέ τι πλείστους τῆς ψυχῆς». Τα 

πρώτα χρόνια, ο Περίανδρος κυβέρνησε με 

σύνεση («ἦν ἠπιώτερος τοῦ πατρός»), αλ-

λά εξελίχθηκε σε τύραννο σκληρότερο από 

τον Κύψελο. 

ράφει λοιπόν ο Ηρόδοτος ότι ο Πε-

ρίανδρος έστειλε έναν ακόλουθό 

του στον Θρασύβουλο, τον τύραν-

νο της Μιλήτου, προκειμένου να ρωτήσει 

τη γνώμη του για τον καλύτερο τρόπο δια-

κυβέρνησης και εξασφάλισης της κοινωνι-

κής σταθερότητας. Ο Θρασύβουλος οδήγη-

σε τον απεσταλμένο του Περίανδρου στα 

σπαρμένα χωράφια έξω από την πόλη της 

Μιλήτου, όπου το σιτάρι είχε ωριμάσει. Και 

μπροστά στα έκπληκτα μάτια του Κορίνθι-

ου, άρχισε να τσακίζει και να κόβει με μανία 

όποιο στάχυ ήταν ψηλότερο από τα άλλα 

(«ἐκόλουε αἰεὶ ὅκως τινὰ ἴδοι τῶν ἀστα-
χύων ὑπερέχοντα, κολούων δὲ ἔρριπτε») 
χωρίς να πει λέξη για τον τρόπο διακυβέρ-

νησης.

Επιστρέφοντας στην Κόρινθο ο απεσταλμέ-

νος είπε στον Περίανδρο ότι ο Θρασύβου-

λος ήταν παλαβός· ότι ρήμαζε τη σοδειά του 

τσαλαπατώντας τα καλύτερα στάχυα. Ό-

μως ο Περίανδρος έπιασε το υπονοούμενο: 

ο τύραννος της Μιλήτου τον συμβούλευε 

να εξοντώνει τους πολίτες που ξεχωρίζουν 

(«τοὺς ὑπερόχους τῶν ἀστῶν φονεύειν») 

ώστε να μην απειλούν την εξουσία του. Η 

ισότητα προς τα κάτω, του μήνυε, ευνοεί 

την τυραννία. Το περιστατικό αναφέρει ο 

Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» του (το σιταρο-

χώραφο αναφέρεται ως καλαμποκοχώρα-

φο· όχι ότι έχει σημασία), ενώ, λίγους αιώνες 

αργότερα, ο Τίτος Λίβιος αφηγείται στην 

«Ιστορία της Ρώμης» κάτι παρόμοιο με τον 

απεσταλμένο του Σέξτου Ταρκύνιου που ε-

πισκέφτηκε τον Ρωμαίο βασιλιά Λούκιο Ταρ-

κύνιο. Ο Λούκιος βγήκε στον κήπο του και 

βάλθηκε να κόβει τις ψηλότερες παπαρού-

νες· ο δε Σέξτος ακολούθησε τη συμβουλή 

του και θανάτωσε τους καλύτερους πολίτες 

στην πόλη των Γαβίων. Εξού η έκφραση “Tall 

Poppy Syndrome” η οποία περιέχει την εικό-

να του αποκεφαλισμού.

Στον σημερινό κόσμο, η αρχή της ισότητας 

ερμηνεύεται ως ισότητα μεταξύ ανομοίων· 

μεταξύ ικανών και ανεπαρκών, ευφυών και 

ανοήτων, μεταξύ εντίμων και ανεντίμων. Οι 

άνθρωποι που κοπιάζουν, που διαπρέπουν, 

που καταλαμβάνουν επαξίως κοινωνικές 

θέσεις, που αποκτούν πλούτο και προσω-

πική ευτυχία θεωρούνται είτε επαίσχυντα 

τυχεροί –λες και η τύχη, το γόητρο, η ευζωία 

είναι υπόθεση μηδενικού αθροίσματος– εί-

τε επαίσχυντα υπερτιμημένοι. Οι πολλοί δεν 

αντέχουν στη σκέψη ότι υπάρχουν συνάν-

θρωποί τους εξυπνότεροι, ωραιότεροι και 

αγαθότεροι. Γι’ αυτό κάνουν ό,τι μπορούν 

για να τους μεώσουν: «κολούειν τους υπε-

ρέχοντας». Πρόκειται περισσότερο για αυ-

τοκαταστροφική παρά για καταστροφική 

συμπεριφορά. Αν και, πράγματι, ο διασυρ-

μός δημιουργεί υποψίες έναντι της ακεραι-

ότητας των «υπερεχόντων», στην πραγμα-

τικότητα βλάπτει τους πολλούς, οι οποίοι, 

αντί να επενδύουν χρόνο και ενέργεια στη 

βελτίωση της δικής τους ζωής, αφοσιώνο-

νται στην απαξίωση και στην επιδείνωση 

της ζωής των άλλων.

Χαρακτηριστικό του Tall Poppy Syndrome εί-

ναι ότι οι άνθρωποι που προσπαθούν να απο-

κεφαλίσουν όσους είναι καλύτεροί τους δεν 

ομολογούν την ανεπάρκειά τους· η σεμνό-

τητα δεν τους περισσεύει. Αντιθέτως, φρο-

νούν ότι έχουν αδικηθεί από τις συνθήκες, 

από το σύστημα και, προπάντων, από τους 

ίδιους τους επίβουλους «καλύτερους»· κι ότι 

αξίζουν περισσότερα, πολύ περισσότερα. Η 

νοοτροπία αυτή σημαδεύει όλες τις κοινωνί-

ες· ο βαθμός και η ένταση διαφέρουν: εμπλέ-

κονται παράγοντες κοινωνικής αξιοκρατίας ή 

αναξιοκρατίας, άρχουσας ιδεολογίας, επαρ-

χιωτικής ή κοσμοπολιτικής παράδοσης και 

παιδείας. Ο φασισμός και ο ναζισμός (πολύ 

λιγότερο ο κομμουνισμός) ήταν ιδεολογίες 

και συστήματα εξισωτικής αντίληψης στο 

επίπεδο των μαζών. Και υπογράμμιζαν, όπως 

είναι φυσικό, τη διαλεκτική αυτής της εξίσω-

σης προς τα κάτω με τη δεσποτική αρχηγία, 

με τη λατρεία του ηγέτη. 

Όπου επικρατεί η πολιτική του εξισωτισμού, 

ισχύει και ο επιλεγόμενος Νόμος του Γιάντε 

τον οποίον αναφέρει ο Σκανδιναβός συγ-

γραφέας Άξελ Σεντεμούζε στο βιβλίο του 

«Ένας δραπέτης συναντά τα ίχνη του» (1933). 

Σύμφωνα με τον Νόμο του Γιάντε, μην τολ-

μήσεις να σκεφτείς ότι ξέρεις ή ότι μπορείς 

να κάνεις κάτι περισσότερο από μας. Κι αν το 

κεφάλι σου εξέχει, θα το κόψει η λαιμητό-

μος. Το Γιάντε είναι μια φανταστική επαρχια-

κή πόλη στη Δανία, όπου οι κάτοικοι συμφε-

ριφέρονται σαν τα καβούρια στον κουβά: 

μερικά από τα καβούρια καταφέρνουν να α-

νεβούν στην επιφάνεια και, ενώ είναι έτοιμα 

να αποδράσουν, τα υπόλοιπα καβούρια τα 

τραβάνε προς τα κάτω. Αν δεν μπορώ να ε-

πιτύχω σε κάτι, θέλω να μην μπορείς κι εσύ. 

Συχνά, η Ελλάδα μοιάζει με το ασφυκτικό 

Γιάντε –με έναν κουβά όπου κανείς μπορεί 

να πνιγεί ή να αποδράσει, κι όπου εμποδί-

ζουμε τα ικανά καβούρια να βγουν στην επι-

φάνεια– ή μ’ ένα σιταροχώραφο· ή μ’ έναν 

κήπο γεμάτο παπαρούνες μερικές από τις ο-

ποίες είναι αποκεφαλισμένες. A
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Oι κίνδυνοι του ιδιωτικού πατριωτισμού
Ο Παναγής Παναγιωτόπουλος «διαβάζει» τη φωτογραφία

ρεις νεανικές ανδρικές φιγούρες σε ένα ανηφορικό πλάνο contre-
plongée, με την κάμερα στο έδαφος, ολοκληρώνουν την τοποθέτηση 
μιας σημαίας στο κακοτράχαλο αιγιανό έδαφος. Η ατμόσφαιρα είναι 
ανοιξιάτικη και ο ουρανός γαλάζιος, άσπιλος από νεφώσεις, δίχως τη 

θολότητα της αφρικανικής σκόνης. Το έδαφος εξίσου γνώριμο και ελληνικό. Βρα-
χώδες, χωρίς ίχνος χώματος, άνυδρη γη. Ξεραΐλα λένε με αποστροφή οι διαποτι-
σμένοι από την ιδεολογία του δάσους και του βουνού, όταν πλέουν τα καλοκαίρια 
δίπλα στους νησιωτικούς όγκους του Αιγαίου. Κι άλλοι, επηρεασμένοι από την ποί-
ηση του Ελύτη, αναγνωρίζουν στην πέτρα που χτυπιέται και καίει από τον ήλιο τον 
ηλιάτoρα την έκθεσή μας στην απόλαυση, τη γυμνότητα και τις ηδονές τις παραθα-
λάσσιες. Βλέπουμε την πικρή και χαμηλή αυτή βλάστηση, που μαζί με το πετρώδες 
έδαφος και το χώμα συγκροτούν τα υλικά της ελληνικής παραλλαγής του έλληνα 
στρατιώτη, ο οποίος καλείται να ξαπλώσει και να ενσωματωθεί σε τούτο το τοπίο, 
να γίνει ένα με τη χωρίς χώμα γη και να την υπερασπιστεί.
Οι τρεις άνδρες εδώ δεν φορούν κάποια στολή του πολέμου, της μάχης, της ενσω-
μάτωσης στο τοπίο. Ο ένας φοράει μαύρα ρούχα και οι δύο όμοιες κόκκινες μπλού-
ζες οι οποίες αν παρατηρηθούν στη λεπτομέρειά τους φέρουν τη στάμπα του ομί-
λου οπαδών του Ολυμπιακού Samos Gate 7. Είναι ρούχα μιας καθημερινότητας που 
παραπέμπει στον πολιτισμό του ελεύθερου χρόνου μιας στρατευμένης σχόλης, 
όπου πέρα από τον εαυτό σου, την οικογένεια και τους φίλους σου, την πολιτική 
σου συμμετοχή και το ανήκειν σε μια ιδεολογία, το έθνος και την πατρίδα, μετέχεις 
μιας αστικής φυλής που διακλαδώνεται σε όλη τη xώρα. Αυτοί οι έλληνες ολυμπια-
κοί που αποβιβάστηκαν σε μια βραχονησίδα κοντά στους Φούρνους, φροντίζουν 
μια ελληνική σημαία που επιμελώς τοποθέτησαν στο ύψωμα αυτό που είναι ριγμέ-
νο στο πέλαγος, έναντι των τουρκικών ακτών. Η βραχονησίδα που επισκέφτηκαν 
φέρει το αξιοπρόσεκτο όνομα Ανθρωποφάς. Ένα όνομα ξένο με το σαπφικό, ήρεμο 
τοπωνύμιο των Ιμίων, συνειρμικά εγγύτερο με τα μεταβυζαντινά χρόνια της πειρα-
τείας, τη ναυτιλία του όποιου Μπαρμπαρόσα, μα και τις συπληγάδες πέτρες και την 
αγωνία του αρχαίου και παντοτινού θαλασσοπόρου.  
Ένα καρέ που θα μπορούσε να είναι το τέλος μια αθώας κίνησης όπου κάπου, στο 
καλοκαιρινό Αιγαίο, κάποιοι νέοι στις μέρες της ακροθαλασσιάς, θα κάρφωναν στο 
ολιγοήμερο camp κάτι να ανεμίζει και να δίνει προσωρινό στίγμα. Όμως, όπως βλέ-
πουμε από το υπόλοιπο σετ φωτογραφιών που μας πρόσφεραν οι ίδιοι, οι τρεις νέοι 
από τους Φούρνους ξεκίνησαν με ένα ταχύπλοο να σημαιοστολίζουν και άλλες βρα-
χονησίδες της ευρύτερης ζώνης με το σύμβολο της ελληνικής δημοκρατίας. Ο στό-
χος τους προφανής και θέλω να πιστεύω άδολος, απλός και θεωρητικά κατανοητός, 
και η ταυτότητά τους άσχετη με οποιαδήποτε εξτρεμιστική πολιτική οργάνωση. Να 

σημανθούν οι ελληνικές βραχονησίδες με την ελληνική σημαία, να επιβεβαιωθεί με 
την ίδια την μαρτυρία των δρώντων και το φωτογραφικό τεκμήριο ότι το βραχώ-
δες, ριγμένο στο πέλαγος σημείο, είναι ελληνικό. Τι πιο προφανές. Είσαι μέρος του 
έθνους και μπορείς να βάζεις όπου θέλεις τη σημαία. Σε ένα ελληνικό εστιατόριο 
στο Βανκούβερ, σε ένα τατουάζ αντιμνημονιακό, στο τετράδιο του μαθητή, στη συ-
σκευασία του τυριού φέτα, σε ένα σπίτι, σε μια διαδήλωση, παντού και όπου να ’ναι. 
Μόνο που αυτή τη φορά η τοποθέτηση σημαίας ελληνικής επί ελληνικού εδάφους 
από πολίτες, χωρίς να γνωρίζουμε κατά πόσο είναι αυθόρμητη, είναι στην πράξη πυ-
κνή σε δημόσιο νόημα. Υποκαθιστά την κρατική δράση σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, 
όπου μια αδύναμη, ειρηνική και –για λίγο ακόμα δημοκρατική– χώρα αντιμετωπίζει 
την τρομερή επιθετικότητα ενός εμπόλεμου, αυταρχικού κράτους.

Πολλοί σίγουρα σκανδαλίζονται ήδη. Μα είναι δυνατόν να μην μπορούμε να βά-
λουμε τη σημαία μας επί ελληνικού εδάφους; Από πολλές απόψεις θα έχουν δίκιο. Η 
μεταπολίτευση υπήρξε η πιο ειρηνική περίοδος του ελληνικού κράτους, η ειρηνική 
καθημερινότητα έχει χαράξει τις δικές της εγκεφαλικές συνάψεις και η συμβολική 
πραξεολογία τείνει να μην έχει κόστος. Πώς να απλοποιήσεις την περιπλοκή των 
πραγμάτων όταν για να διατηρήσεις τα εδάφη σου η προτιμότερη στρατηγική είναι 
να μην καταδηλώνεις την κυριαρχία σου σε αυτά; Η εύκολη απάντηση θα ήταν ότι δεν 
χρειάζεται να εξηγείς τίποτα. Αρκεί να πεις πως οι εθνικές υποθέσεις είναι αντικείμενο 
αποκλειστικής διαχείρισης και οι χρήσεις της σημαίας υπόθεση δημόσιου πατριω-
τισμού. Το κράτος που εδράζει την εξουσία του πάνω σε μία λειτουργική συμφωνία 
και κατέχει τη δύναμη και τη θεσμική στοχαστικότητα να ενσωματώνει και να προ-
στατεύει τους πολίτες του ουσιαστικά θα έλεγε: «Άσε να ξέρω εγώ [πού και πότε το-
ποθετούμε τη σημαία μας]». Όμως ποικιλοτρόπως το κράτος αυτό δεν εμπνέει τέτοια 
εμπιστοσύνη, το ίδιο δεν περιφρουρεί τη σημαία και δεν έχει μια σοβαρή οικονομία 
των χρήσεών της. Βρίσκεται σε απώλεια στήριξης, συνοριακά ανοικτό με πρωτοβου-
λία της κυβέρνησής του και εδαφικά στο όριο της απώλειας.  
Ο δημόσιος πατριωτισμός είναι σήμερα ατελής και βρίσκεται στα χέρια ανθρώπων 
που είτε αποστρέφονται την εθνική ενότητα και τα σύμβολά της, διακατεχόμενοι 
από πρωτεϊκό αντιμιλιταρισμό, είτε επικαλούνται το έθνος ως υπέρτερο και το 
υμνούν με γελοίο στόμφο, αφήνοντάς το έρημο και γυμνό.  
Μα και ο ιδιωτικός πατριωτισμός αυτής της παρέας θα ήταν λιγότερο επικίνδυνος, αν 
ήταν στα αλήθεια πιο ιδιωτικός. Αν είχε μαζί και μια σημαία του Ολυμπιακού πάνω στο 
βράχο. Θα αποφόρτιζε την όλη ενέργεια. Ή αν ήταν πιο στοχαστικός και μαζί με τη γα-
λανόλευκη ύψωνε τη σημαία της Ευρώπης. Θα έφερνε πολλούς σε αμηχανία και σε 
δύσκολη θέση. Θα θύμιζε ότι ο βράχος είναι ευρωπαϊκός επειδή είναι ελληνικός. ●

Contre-jour

T
↑ Στη βραχονησίδα 
Μικρός Ανθρωπο-
φάς τρεις νεαροί 
από τους Φούρ-
νους υψώνουν την 
ελληνική σημαία, 
13 Απριλίου 



Στο τέλος Μαρτίου κυκλοφόρησε ως graphic novel η «Πάπισσα Ι-
ωάννα» του Εμμανουήλ Ροΐδη, με δημιουργό τον Δημήτρη Χα-
ντζόπουλο... Λίγες μέρες μετά επισκέφθηκα την καθηγήτρια ιστο-
ρίας, την κυρία Μαρία Ευθυμίου, στο σπίτι της. Μόλις μπήκα κρα-
τούσε αυτό το βιβλίο και άρχισε να το εκθειάζει. 
«Κοίτα τι διαβάζω. Είναι υπέροχο βιβλίο! Ο Χαντζόπουλος σέ-
βεται τον Ροΐδη, τον έχει καταλάβει, τον έχει βιώσει και παίζει 
το παιχνίδι “παλαιότερο-καινούργιο” όπως εκείνος, αλλά με 
τη δικιά του έμπνευση. Προχώρησε στα χνάρια του Ροΐδη αλλά 
με τελείως αυθεντικό δικό του τρόπο. Και τα σκίτσα του… με 
τόσες ιστορικές λεπτομέρειες το καθένα». 
Χωρίς να της πω σε ποιον τηλεφωνώ, πήρα επιτόπου τον Δημήτρη. 

Γνωριζόμαστε και ήμουν σίγουρος ότι θα χαρεί να ακούσει από την 
ίδια την άποψή της. «Δημήτρη, είμαι στο σπίτι της κυρίας Ευθυμί-
ου. Μου μιλάει με τρομερό ενθουσιασμό για το βιβλίο σου. Για να 
μη στα μεταφέρω και νομίζεις ότι υπερβάλλω, πάρε μισό λεπτό την 
ίδια να σου τα πει»…
Του είπε πολύ θερμά λόγια, και στο τέλος συμφωνήσαμε να συ-
ναντηθούμε οι τρεις μας για συζήτηση γύρω από το βιβλίο. 
Προφανώς μια συζήτηση για την «Πάπισσα Ιωάννα» με τη Μα-
ρία Ευθυμίου και τον Δ. Χαντζόπουλο θα ήταν πολύ ενδιαφέ-
ρουσα, και τι προνομιούχος εγώ ως ακροατής. Βρεθήκαμε Τε-
τάρτη βράδυ σε έναν πεζόδρομο κοντά στο ΦΙΞ, για έναν καφέ, 
ένα καμπάρι και ένα τζιν. 

Δημητρης Χαντζόπόυλός 
Να μη Ντρέπομαι απέΝαΝτι 

σέ δέκα αΝθρώπουσ που έκτιμώ
Ο γνωστός σκιτσογράφος συζητάει με την ιστορικό Μαρία Ευθυμίου. Στην παρέα είναι και ο Μάκης Προβατάς, 

 που καταγράφει. Αφορμή η «Πάπισσα Ιωάννα» (εκδ. The Athens Review of Books).
Του Μάκη Προβάτά
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ώρα τον Μάιο θα κλείσουν 

δύο χρόνια από τότε που 

ξεκίνησε να το δουλεύει, 

παρότι το έκανε με εξωφρε-

νικά γρήγορους ρυθμούς.

Η κυρία Ευθυμίου άνοιξε το α-

ντίτυπο που είχε μαζί της. Άρχισε 

να μιλάει για τα σκίτσα με τον Ναπο-

λέοντα, τον Μαρξ, τον Λένιν, τον Στάλιν και 

πολλούς άλλους. Μετά από λίγο καταλήξαμε και οι τρεις 

να μιλάμε για κάποιες ιστορικές λεπτομέρειες που έχει 

βάλει σε αυτά τα σκίτσα ο Δημήτρης Χαντζόπουλος.

«Ξέρετε τι χαρά έχω τώρα; Έβαζα κάποιες λεπτομέρει-

ες και αναρωτιόμουν αν θα τις δει ο αναγνώστης».

Μ.Π. Κυρία Ευθυμίου, η αφορμή για να συζητάμε τώ-

ρα εδώ οι τρεις μας ήταν φυσικά το βιβλίο, αλλά και 

το πώς το είδατε εσείς ως ιστορικός.

«Έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ με αυτό το βιβλίο. 

Δηλαδή, το ότι υπάρχει μια αισθητική που τα δένει όλα 

κι ας παίζει με τόσα πολλά. Ένα αποτέλεσμα που αντι-

προσωπεύει τον 9ο αιώνα και ταυτοχρόνως τον 21ο».

Βέβαια, όπως συχνά συμβαίνει, ο Δημήτρης δεν ξέρει αν 
το βιβλίο έγινε όπως το φανταζόταν, αφού το τι φαντάζε-
σαι, το ξεχνάς, γιατί έρχεται η πραγματικότητα σιγά-σιγά.

Μ.Ε. Δημήτρη, γι’ αυτό το βιβλίο λογικά πρέπει να έ-

χεις ψάξει πολύ και να έχεις κάνει ιστορική έρευνα… 

Να έχεις αναζητήσει και θεολογικά θέματα, και ιστο-

ρία της τέχνης, και ιστορία…

«Τίποτα δεν έχω κάνει». 

Βάζουμε τα γέλια, γιατί είναι αιφνιδιαστικά αστείος ο χα-
ντζοπουλικός τρόπος που τα λέει ο Δημήτρης. 
Μ.Ε. Απλώς τα είχες προικιό από διάφορα διαβάσμα-

τα; Μέχρι και τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακας έχεις. Τον 

γνωρίζεις για να τον έχεις συμπεριλάβει. 

«Ακούστε. Αυτό που έκανα ήταν να ξεκινήσω με μία 

φορμαρισμένη ιδέα και με βάση αυτή έψαχνα να βρω 

λύσεις και η πρώτη που μου ήρθε ήταν να το κάνω σαν 

βυζαντινό χειρόγραφο. Μετά άρχισα να κάνω σκίτσα 

και σελίδες επί σελίδων, αυτό που λένε  “μάθαινα δου-

λεύοντας”. Αρχικά είχα σκεφτεί να δουλέψω φτιάχνο-

ντας πρώτη και τελευταία σελίδα, μετά δεύτερη και 

προτελευταία, και λοιπά, ώστε η κορύφωση να έρθει 

στη μέση του βιβλίου».

Το προσπάθησε να το κάνει, αλλά δεν του βγήκε, γιατί 
έτσι κι αλλιώς όταν ξεκινάς ένα βιβλίο δεν είσαι ο ίδιος με 
αυτόν που είσαι όταν το τελειώσεις. 
«Πήρε δύο χρόνια, που σημαίνει ότι άλλαξα πολύ μέσα 

από αυτή την επαφή, επομένως χρειαζόταν να το “χτε-

νίσω” οπότε ξανάφτιαχνα σελίδες. Δηλαδή υπάρχουν 

σελίδες οι οποίες είναι δευτερεύουσες και οι οποίες 

παρ’ όλα αυτά έχουν δουλευτεί πιο πολύ από τις άλλες».

Μ.Ε. Αυτό το είδος ζωγραφικής σού είναι γρήγορο; 

«Μην ξεχνάς, Μαρία μου, ότι κάνω κάθε μέρα γελοι-

ογραφία, οπότε έχω εξοικείωση. Με βοήθησε και η 

σκέψη «αφού κάθε μέρα λύνεις ένα πρόβλημα με το 

σκίτσο, γιατί αυτή τη λύση δεν τη χρησιμοποιείς εδώ;»

Μ.Ε. Εδώ, ας πούμε, η παράσταση των βράχων είναι κα-

θαρά βυζαντινή και μάλιστα συγκεκριμένων αιώνων.

«Είναι η λατρεία μου να φτιάχνω βουνά…»

Ο πειρασμός να κάνει κάποιος άλλου τύπου πράγματα 
από αυτά που ήδη κάνει, στο σκίτσο στην προκειμένη 
περίπτωση, είναι πάντα εκεί τριγύρω, οπότε προέκυψε 
και στον Δημήτρη…
«Έκανα πολλά διαφορετικά, τα οποία τελικά ήταν ει-

καστικοί εξυπνακισμοί. Είπα στον εαυτό μου: “Ωραίο 

εύρημα, και;”. Ο εξυπνακισμός δεν έχει να κάνει με το ότι 

θα σε καταλάβουν κάποιοι και θα ντρέπεσαι μετά. Δεν 

είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι τον εξυπνακισμό τον 

βαριέσαι μετά από λίγο». 

Μ.Ε. Επειδή δεν έχει ουσία, και εσύ, Δημήτρη, είσαι άν-

θρωπος ουσίας, αλλιώς θα τον δεχόσουν μια χαρά. 

«Κάποια στιγμή τον βαριέσαι και κάνεις αγγαρεία. Δεν 

είχα κανέναν λόγο να κάνω αγγαρεία». 

Κάποια στιγμή ήρθε η συζήτηση και στο κείμενο, αφού 
πρόκειται για ένα κείμενο που θεωρείται εμβληματικό. 
«Το κείμενο ήταν να το αναλάβει ο Δημήτρης Δημηρού-

λης. Θα ένιωθα  ασφαλέστερος αν το είχε κάνει, αλλά 

εκείνον τον καιρό “πάλευε” με τον Καρυωτάκη. Όταν 

τηλεφωνηθήκαμε και μου είπε ότι ήθελε λίγο χρόνο για 

να καταπιαστεί, ήμουν στο χωριό, στην Κρήτη, και είχα 

τόση λαχτάρα, δεν μπορούσα να κρατηθώ και λέω: θα 

το αρχίσω μόνος μου. Εκείνες τις μέρες πήγα με τον γιο 

μου στην Αμερική, στη Βόρεια Καρολίνα. Είχε καύσωνα, 

και έτσι όσο εκείνος ασχολιόταν με το πανεπιστήμιο, 

εγώ καθόμουν στο ξενοδοχείο και δούλευα την “Πά-

πισσα”. Άρχισα να ξεσκαρτάρω. Είχε πολύ ενδιαφέρον 

γιατί  αφαιρούσα λέξεις, αλλά ταυτόχρονα κρατούσα τη 

δομή. Από το κείμενο που κράτησα δεν πείραξα λέξη».

Επίσης δεν μπήκε και στον άλλο πειρασμό, να αλλάξει 
κάποιες λέξεις, που ήταν ένας λογικός πειρασμός.
«Απλά έχω μεταφέρει μερικές φράσεις κάπου όπου βο-

ηθούσαν σε κάτι. Ο Μανώλης Βασιλάκης πήρε το κείμε-

νο και το αντιμετώπισε φιλολογικά. Στη συνέχεια πα-

ρακάλεσε τον Σωτήρη Τσέλικα, που είναι 

εξαιρετικός Ροϊδιστής, να το διαβάσει κι 

εκείνος προσεκτικά. Εγώ το αντιμετώπισα 

σαν γελοιογράφος. Πήρα το κείμενο και το 

έβαλα σε μια τάξη». 

Μ.Ε. Ένα τέτοιο βιβλίο πιθανότατα θα έ-

χει μια ενδιαφέρουσα ιστορία για το πώς 

ήρθε η ιδέα.

«Με τον Μανώλη Βασιλάκη έχουμε φιλική 

σχέση. Μόλις είχε πραγματοποιήσει ένα 

όνειρό του, είχε εκδώσει το πρώτο μεγά-

λο αφιέρωμα της Athens Review of Books 

στον Ροΐδη. Κάναμε έναν περίπατο στου 

Παπάγου και κάποια στιγμή άρχισε να μου 

μιλάει για τον Ροΐδη. Άρχισε να με “κουρδί-

ζει”. Δεν του είπα τίποτα εκείνη τη στιγμή. 

Είχα διαβάσει την “Πάπισσα” όταν ήμουν 

φοιτητής, που σημαίνει ότι ήταν σαν να 

μην την είχα διαβάσει καθόλου. Άρχισα, 

λοιπόν, να την ξαναδιαβάζω και “κακάρι-

ζα” στα γέλια. Δεν μπορείς να μη γελάσεις. 

Είδα το πόσο σύγχρονος είναι και πόσο 

υμνούσε τη ζωή. Το έχω πάθει και με τον 

“Στρατιώτη Σβέικ”, αλλά δεν τον ξαναδια-

βάζω γιατί φοβάμαι ότι θα απογοητευτώ. 

Κι έτσι σιγά-σιγά άρχισα να το οργανώνω στο κεφάλι 

μου. Μετά αρχίζει ο έρωτας. Κοιμόμουν και σκεφτό-

μουν το βιβλίο. Η Μαρίνα (η σύζυγός του) ξέρει πώς βγή-

κε η “Πάπισσα”. Με σεβόταν. Με έβλεπε ερωτευμένο 

και το σεβόταν. Έχει τεράστια σημασία αυτό το πράγμα. 

Έχω ευγνωμοσύνη γιατί οι συνθήκες που έχεις στο σπί-

τι σου είναι βασικό στοιχείο για να βγει κάτι». 
Μ.Ε. Θέλω οπωσδήποτε να πω ότι σίγουρα ξέρεις και 

τα αντικείμενα, τα εκκλησιαστικά είδη και τα άμφια, 

όλα αυτά που αναπαρήγαγες με τόση ακρίβεια. Και τα 

χειρόγραφα που είναι του 9ου αιώνα…

«Έψαχνα τα πάντα. Τα νομίσματα του ναού είναι της 

εποχής. Το φλωρίον που αστράπτει ο Νικήτας είναι 

της συγκεκριμένης περιόδου».

Μ.Π. Κυρία Ευθυμίου, μία ιστορικός βλέποντας αυτό 

το βιβλίο το θεωρεί έναν παράλληλο, δόκιμο τρόπο 

να διδάσκεται η ιστορία; 

«Θέλω να το διδάξω στο πανεπιστήμιο. Να δουν οι 

φοιτητές τι θα πει καλλιέργεια, γιατί αυτό που δίνει ο 

Δημήτρης είναι καλλιέργεια. Έχει πληροφορίες από 

πίσω, τη μάθηση, την αισθητική, είναι βιωμένη. Δημή-

τρη, είδα ότι έχεις βάλει και τον Όσκαρ Γουάιλντ».

«Τον αγαπώ τον Όσκαρ Γουάιλντ, δεν μπορούσα να 

μην τον βάλω». 

Μ.Ε. Στο σημείο αυτό του βιβλίου σκέφτηκα ότι είναι 

σαν οικογενειακές φωτογραφίες. Και μετά εδώ περ-

νάς αιώνες και περιόδους, αλλά είναι τόσο καθαρά. Η 

αγγλική, των Αράβων κ.λπ.    

«Μα το κάνει και ο Ροΐδης». 

Ο Δημήτρης λέει ότι δεν υπήρξε μέρα που να μη δουλέ-
ψει πάνω στο βιβλίο…
«Μία σελίδα μπορεί να μου έπαιρνε δυο μέρες και μετά 

τις επόμενες δύο μέρες να έβγαζα τετρασέλιδα». 

Και βέβαια, για κάποιον που γράφει ένα βιβλίο έρχεται η 
στιγμή που εμφανίζεται το γνωστό πρόβλημα να νιώθει 
ότι δεν έχει τελειώσει, αλλά πρέπει να κλείσει το βιβλίο…
«Θα μπορούσα να το είχα κλείσει από τα Χριστούγεν-

να, αλλά δεν ήθελα γιατί δεν ήξερα αν είχε κλείσει. 

Εγώ είχα τελειώσει, αλλά δεν ήξερα, είχε τελειώσει; 

Δηλαδή στην τουαλέτα πας κι αλλάζει η άποψή σου, 

γιατί ξεχνιέσαι για λίγο».

Μ.Π. Κι ένας ιστορικός, κ. Ευθυμίου, πάντα χαίρεται 

όταν βλέπει τέτοιου επιπέδου δουλειές γύρω από 

την επιστήμη του. 

Μ.Ε. Νομίζω ότι αυτό το βιβλίο είναι πολιτισμικό γεγο-

νός. Πάντοτε παίζεις με το παρελθόν και το σήμερα ό-

ταν ασχολείσαι με την ιστορία (γυρίζει προς τον Δημή-
τρη), συνομιλείς με το σήμερα, αυτό είναι 

που κάνεις εσύ, Δημήτρη.

Αυτό το βιβλίο, εντέλει, είναι αποτέλεσμα 
και του χαρακτήρα του αφού, για παρά-
δειγμα, δεν θα επέλεγε το προκλητικό… 
«Το προκλητικό έχει ευκολία». 

Μ.Ε. Ούτε τη φτηνή πρόκληση θα επέ-

λεγες… Δεν είχες κάποιο λόγο…

«Όταν αγγίξεις αυτό το έργο, παίζεις με 

το βέβηλο, γιατί είναι ένα ιερό κείμενο. 

Άρα πρέπει να ξέρεις αν σε παίρνει ή δεν 

σε παίρνει. Τρέμεις όταν αγγίζεις τέτοια 

κείμενα, και λες “το μόνο πράγμα που 

μπορώ να κάνω είναι αυτό που είμαι”». 

Μ.Ε. Είναι όλο παλμό και από όλες τις 

πλευρές ερωτικό. Νομίζω ότι αυτό το 

βιβλίο μπορεί να λειτουργήσει σε πολ-

λές χώρες. 

«Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί έλεγα πάντα 

ότι η δουλειά που κάνω είναι για δέκα αν-

θρώπους που εκτιμώ, απέναντι στους ο-

ποίους δεν πρέπει να ντρέπομαι αν δουν 

τη δουλειά μου. Έχω πάντα τον Καραπα-

ναγιώτη τον οποίο τον ήξερα, και τον Χα-

τζιδάκι που δεν τον είχα γνωρίσει, αλλά και οι δυο αυτοί 

αν έβλεπαν δουλειά μου δεν θα ήθελα να ντρέπομαι. Να 

σου πω, Μαρία μου, ότι με έχει επηρεάσει κάτι και από τη 

δουλειά τη δική σου. Ποτέ δεν είχα συλλάβει τι σημαίνει 

δράση στη σφαίρα, γιατί κοίταγα τον τόπο ξεκομμένο. 

Σε ένα μάθημα στη Νέα Ιωνία, δεν είχαμε συστηθεί α-

κόμα, όταν μίλησες για το 1821 και το τι γινόταν στον 

πλανήτη κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να ξέρεις τι 

γίνεται παντού. Αυτό που κάνει ο Ροΐδης, δηλαδή».

Μ.Ε. Ναι, το σάρωμα. Και είναι και οι γεύσεις ζωής από 

κάθε περιοχή.

«Έτσι ήταν κι αυτό το βιβλίο. Όταν το έφτιαχνα, ο κρυ-

φός μου πόθος ήταν να καταλάβει κάποιος ότι αυτό 

είναι παρμένο από αυτόν τον πίνακα, ότι αυτό είναι από 

αυτά τα άμφια, ότι αυτή η πόλη είναι παρμένη από εκεί. 

Ενώ η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει η νοσταλγία».

Μ.Ε. Δεν έχει νόημα η νοσταλγία. Πρέπει να είσαι πραγ-

ματικά ρομαντικός. Δηλαδή, να γυρνάς στο παλιό, στο 

παρελθόν, για να εκτιναχθείς στο μέλλον. Και είναι άλλο 

επίπεδο επικοινωνίας αυτό το έργο και άλλη η σύλληψη 

του κόσμου τελικά. 

« Όταν ακούω καλά λόγια και κινδυνεύω να καβαλήσω 

το καλάμι, χτυπάω στο google “New York galleries. New 

Αrtists” και βγαίνουν κάτι κωλοπαίδια 20 χρονών και με 

λιώνουν, με τσακίζουν, και λέω: ωραία, τους είδες; Γύρ-

να πάλι στα μέτρα σου. Αυτό με έμαθε και ο Ροΐδης». A

Όταν αγγίξείς 
αυτΌ τΌ εργΌ, 
παίζείς με τΌ 
βεβηλΌ, γίατί 
είναί ενα ίερΌ 
κείμενΌ. αρα 
πρεπεί να ξε-

ρείς αν ςε παίρ-
νεί Ή δεν ςε 

παίρνεί.
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ομίζω, μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει το πώς γράφω αυτό το κομμάτι και όχι τι σκο-
πεύω να γράψω. Έξω έχει 41 βαβμούς Κελσίου. Μέσα όμως έχει διακοπή ρεύματος. 
Δεν λειτουργεί το κλιματιστικό ούτε ο ανεμιστήρας οροφής. Αν ανοίξω το παράθυ-
ρο θα ψηθώ, λες και έχω μπει στα μικροκύματα. Παίρνω τον υπολογιστή και κατε-
βαίνω ξυπόλυτος τα σκαλιά κάτω, στον χώρο υποδοχής. Βρίσκω μία γωνιά δίπλα 
στην κουρτίνα. Το ντουβάρι καίει. Ακουμπάω πάνω του και το σημαδεύω με ιδρώτα. 
Κάθομαι σε έναν παλιό επιβλητικό καναπέ. Ενοχλήθηκε μία κατσαρίδα. Μύγες ε-
πιτίθενται με όρεξη για το λίπος που γενναιόδωρα έχει να τους προσφέρει το κορμί 
μου. Από τη φαλάκρα μου μια σταγόνα ιδρώτα κυλάει στην τάφρο των ρυτίδων και 
προσγειώνεται πάνω στο πληκτρολόγιο. Ακούω έναν άνδρα να γελάει. Με ρωτάει 
αν μπορεί να δυναμώσει τη μουσική. Κανένα πρόβλημα. Μία γυναίκα, στο ύφος της 
Πάολας μου λέει κάτι ακατάληπτο από το ηχείο. Ένα τυφλό σκυλί μπήκε στο χώρο. 
Ο άνδρας που δυνάμωσε τη μουσική τη διώχνει έξω. «Μην ανησυχείς» μου λέει. 
«Δεν θα πάθει τίποτα, ξέρει το μέρος». Εγώ τώρα το μαθαίνω το μέρος. Και τρομάζω 
ή στέκομαι με δέος μπροστά σε πράγματα που δεν μπορώ και δεν θα καταφέρω να 
καταλάβω ποτέ. Είμαι στο Βαρανάσι. Στα βορειοανατολικά της Ινδίας. Καμιά τρια-
κοσαριά χιλιόμετρα από τα σύνορα του Νεπάλ. Πάνω στην όχθη του μεγάλου Γάγγη. 
Στην ιερή πόλη του ινδουισμού, με χιλιάδες χρόνια ιστορίας επάνω της. Εκεί όπου 
τα κρεματόρια καίνε με την ιερή φωτιά του Σίβα. Και αν σε κάψουν στο Βαρανάσι θα 
κόψεις δρόμο στο ταξίδι σου προς τη νιρβάνα. Δεν θα μετενσαρκωθείς. Δεν θα γί-
νεις νεροβούβαλος να σέρνεσαι στα νερά του Γάγγη. Ούτε γελάδι να τρως σκουπίδια 
στους δρόμους. Ούτε λιπόσαρκος λεπρός σκύλος. Αν σε κάψουν στο Βαρανάσι θα 
γίνεις ενέργεια. Και αν πεθάνεις νέος και σε φέρουν εδώ, θα σε ρίξουν με μια σανίδα 
και μια πέτρα όρθιο στον Γάγγη, να σε φάνε τα ψάρια για να μετενσαρκωθείς μέσα 
στο ποτάμι. Η κυβέρνηση το κυνηγάει αυτό, αλλά αν θέλεις, πάντα υπάρχει τρόπος 
να φροντίσεις τον άνθρωπό σου. 

Δεν ξέρω πόσοι από σας έχετε έρθει στο Βαρανάσι. Αν όμως φτάσατε εδώ τότε επα-
ναπροσδιορίσατε βασικές έννοιες της ύπαρξης ή, τέλος πάντων, θα γνωρίσατε όχι 
απλώς τη διαφορετική, αλλά την ακραία εκδοχή τους. Να, τα βασικά. Η ζωή και ο 
θάνατος. Έχουν άλλη αξία εδώ, πολύ μικρότερη από αυτή που τους αποδίδουμε στη 
Δύση. Και ο θάνατος γίνεται εύκολα αποδεκτός. Εμείς ζούμε σαν να μην υπάρχει 
θάνατος. Η φτώχεια. Η έννοια της φτώχειας είναι τόσο διαφορετική εδώ που ντρέ-
πεσαι να χρησιμοποιείς την ίδια λέξη με αυτή που έχεις για τον δικό σου κόσμο. Ένας 
φτωχός στο Βαρανάσι έχει για περιουσία μόλις ένα στρωσίδι. Τρώει όπου βρει και 
συχνά διεκδικεί την τροφή του από τα σκυλιά και τις αγελάδες. Κοιμάται μόλις πέσει 
η νύχτα. Όπου βρει, συνήθως μπροστά στην πόρτα κάποιου καταστήματος, κάτω 
από υπόστεγο. Και είναι και άλλοι, δεκάδες στην ίδια σειρά. Στο Βαρανάσι αλλάζει 
και η άποψή σου για τον πλούτο. Ρώτα εδώ ποιος είναι πλούσιος και θα σου πουν 
ότι είναι αυτός που έχει ένα κανονικό σπίτι με μπάνιο, αυτοκίνητο και παιδιά στο 
σχολείο. Και έλα στο Βαρανάσι για να συζητήσουμε τι είναι καθαρό και τι βρώμικο. 
Μάλλον μπορούμε να συζητήσουμε τι θεωρείται καθαρό. Αν κρίνω από αυτά που 
βλέπω, τίποτα δεν θεωρείται βρώμικο. Δεν το πλένεις γιατί βαριέσαι. Γιατί ξέρεις 
ότι ακόμα και αν το πλύνεις, θα έρθει να το λερώσει κάποιος άλλος. Και γιατί, τέλος 
πάντων, κατάλαβες ότι οι ανησυχίες των δυτικών είναι υπερβολικές. Έλα στο Βαρα-
νάσι για να δεις και τι άλλο, εκτός από αυτό που ξέρεις, σημαίνει η διασκέδαση. Στα 
Γκατ, στα σκαλιά μπροστά στον Γάγγη με καθημερινές, επιδοτούμενες ινδουιστικές 
τελετές. Και χιλιάδες ανθρώπους να χαζεύουν το μόνο θέαμα που θα δουν σε όλη 
τους τη ζωή. Αγόρια να ανάβουν φωτιές, ύμνους προς τον Σίβα και τον Γάγγη να στέ-
κεται για λίγο ακίνητος, περιμένοντας να πάρει καμιά ψυχή μαζί του.  ●

Mail

από την 

Ινδία
Του ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ 

➜ kostas@giannakidis.com
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Αν σε κάψουν 
στο Βαρανάσι 

 θα γίνεις ενέρ-
γεια. Και αν  

πεθάνεις νέος 
και σε φέρουν 
εδώ, θα σε ρί-

ξουν με μια σα-
νίδα και μια πέ-
τρα όρθιο στο 
Γάγγη, να σε 

φάνε τα ψάρια 
για να μετενσαρ-

κωθείς 
μέσα στο ποτάμι.
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Ξεκίνησε σαν µία ακόµη εκδήλωση της vintage και 

retro τάσης που επικρατεί παντού, από τη µόδα 

ως το βιοµηχανικό ντιζάιν και από την τέχνη ως τη 

διακόσµηση. Ζούµε σε εποχές 

που όλα τα ωραία (και όχι 

µόνο) του παρελθόντος 

αναβιώνουν κι έτσι ό-

ταν οι ξεχασµένες 

και παραπεταµέ-

νες πρέσες δίσκων 

β ι ν υ λ ί ο υ  ξ α ν α -

µπήκαν στην πρίζα, 

πολλοί θεώρησαν πως 

πρόκειται για ένα ακό-

µη χιπστερικό αστείο 

που θα τελειώ-

σει γρήγο-

ρα. 

Όλα δείχνουν πως δεν είναι καθόλου έτσι.

Εδώ και µία δεκαετία οι δίσκοι βινυλίου έχουν διαρ-

κή και συστηµατική ετήσια άνοδο. Πέρυσι έφτασαν 

να πουληθούν πάνω από 10 εκατοµµύρια αντίτυπα 

παγκοσµίως (6 στις ΗΠΑ, 2 στη Μεγάλη Βρετανία 

και άλλα 2 στον υπόλοιπο κόσµο) και για πρώτη 

φορά οι δίσκοι βινυλίου ξεπέρασαν σε πωλήσεις το 

downloading. Με δεδοµένο πως και οι πωλήσεις cd 

υποχωρούν συστηµατικά, η τάση φαίνεται να είναι 

οι δίσκοι βινυλίου για φυσικό προϊόν και οι πλατ-

φόρµες streaming για όσους δεν ενδιαφέρονται 

(πια) να έχουν στην κατοχή τους ένα άλµπουµ, που 

φαίνεται να είναι και οι περισσότεροι.

Το βινύλιο λοιπόν σώζει τη µουσική όχι 

τόσο όσον αφορά στον τζίρο που κάνει, 

που ακόµη είναι µικρός σε σχέση µε τις 

συνολικές εισπράξεις από την πώληση 

µουσικής, αλλά φέρνοντας και πάλι την 

κινητικότητα που είχε χαθεί. Η νέα γενιά άρχισε 

να µπαίνει στα δισκάδικα, που δεν ήξερε καν ότι 

υπάρχουν, οι παλιότεροι ακροατές ξαναµπήκαν 

στο τριπ, το πικάπ έγινε πάλι ένα φετίχ της ποπ 

κουλτούρας, τα δισκοπωλεία έγιναν σηµεία επα-

φής, συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων για τη 

µουσική, οι (πρώην) µεγάλες εταιρείες δίσκων που 

πριν από 20 χρόνια εκτέλεσαν εν ψυχρώ τους δί-

σκους βινυλίου, ξαναµπήκαν στο χορό, δεν υπάρ-

χει πια καινούργιος δίσκος που να µην κυκλοφορεί 

και σε βινύλιο.

Όταν ακόµη το φαινόµενο της αναβίωσης 

ήταν στα πρώτα στάδια, ξεκίνησε και η 

(περίφηµη πια) Record Store Day µε 

σκοπό να βοηθηθούν, να τονωθούν 

και κυρίως να γίνει υπενθύµιση 

πως τα παραδοσιακά δισκοπωλεία 

υπάρχουν και το παλεύουν. 

Ο ενθουσιασµός έκανε την 

«Hµέρα ∆ισκοπωλείων» να 

γιγαν τωθεί,  τώρα πλέον 

συµµετέχουν δεκάδες εται-

ρείες και συγκροτήµατα µε επα-

νακυκλοφορίες, ειδικές εκδόσεις 

και αντικείµενα του πόθου.

Η ATHENS VOICE –όπως κάθε χρό-

νο– είναι και φέτος κοντά στη 

Record Store Day, η οποία θα 

πραγµατοποιηθεί το Σάββα-

το 21 Απριλίου. ●

Το βινύλιο σώζει

τη µουσική
Το Σάββατο 21 Απριλίου οι δίσκοι είναι 

η καλύτερη αφορµή για µια βόλτα στην πόλη

Του ΜΑΚΗ ΜΗΛΑΤΟΥ
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► Η ετικέτα του Στυλιανού Τζιρί-
τα Manout of A Man, που αγαπάει 
τις κασέτες, θα κάνει µία backtoback 
κυκλοφορία µε δύο καλλιτέχνες που 
ο καθένας τους έχει τη δική του στιλι-
στική αναζήτηση. 
Στην Πλευρά Α της κασέτας µουσική 
του Blend Mishkin και στην Πλευρά Β 
ήχοι του Φώτη Σιώτα.
Η κυκλοφορία, που θα έχει τίτλο 
«Mishkin vs Siotas», θα είναι σε αυ-
στηρώς περιορισµένα αντίτυπα ενώ, 
ακολουθώντας την παράδοση της 
περσινής RSD, δεν θα υπάρχει ηλε-
κτρονική πώληση παρά µόνο αυτή 
του format της κασέτας.

► Το µπαρ Ρινόκερως της οδού Α-
σκληπιού 22 µετατρέπεται –όπως 
κάθε χρόνο– σε µπαροδισκοπωλείο. 
Η Blackspin φέρνει τους δίσκους, ει-
δικές εισαγωγές για την RSD και άλλα 
βινύλια και εναλλασσόµενοι djs παί-
ζουν από τις 12 το µεσηµέρι.

► To Music Works στην Πετρού-
πολη από τις 10 π.µ. έως τις 7 µ.µ., µε 
ειδικές εκδόσεις RSD 2018 αλλά και 
δικές µας αποκλειστικές παραλαβές 
από το εξωτερικό. Για τη συγκεκριµέ-
νη ηµέρα, θα υπάρχει 10% έκπτωση 
σε βινύλια - cd - dvd και accessories. 
Στις 4 µ.µ. θα προβληθεί στον χώρο 
του Music Works η ταινία του Julien 
Temple «Oil City Confidential». Ένα 
rockumentary για τους θρυλικούς 70s 

εγγλέζους pubrockers DrFeelgood. 
Κατά τη διάρκεια της ηµέρας, θα προ-
βάλλεται επίσης το dvd «Magnetic 
Draw» που περιλαµβάνει µια συναυ-
λία των Magic Band στο Λίνκολν της 
Αγγλίας το 2014 και συνεντεύξεις 
των µελών του γκρουπ. Όπως πάντα, 
ο Θανάσης Αρβανίτης προσφέρει κα-
φέ/τσάι και τσίπουρο.

► Το Rock & Roll Circus γιορτάζει 
το 11ο RSD µε αποκλειστικές κυκλο-
φορίες που θα βρείτε µόνο εδώ. 
David Axelrod, Pat Thomas, Goblin, 
Serge Gainsbourg, Cymande, Delvon 
Lamarr και άλλες jazz, latin, soul, 
funk, hiphop, ost, psych και reggae 
κυκ λοφορίες από τα αγαπηµένα 
µας indielabels. Όπως κάθε χρόνο, 
το Rock & Roll Circus συνεχίζει µε 
τις ανεξάρτητες RSD κυκλοφορίες 
των labels που πρώτο έφερε στην 
Ελλάδα στο πλαίσιο του θεσµού ό-
πως: Soul Jazz, Now Again, Daptone, 
Mr Bongo, Gearbox, Souffle Continu, 
Jazzman, Numero, On U Sound, Light 
In The Attic και άλλες κυκλοφορίες 
απόλυτα συνυφασµένες µε το RSD 
πνεύµα.

► Στο ∆ισκάδικο εκτός από τις εκ-
πτώσεις και τις ειδικές κυκλοφορίες 
θα δώσει το «παρών» ο The Drobs µε 
αφορµή τον καινούργιο του δίσκο 
«Xibalba», ενώ θα παίξουν ζωντανά 
και οι Illegal Operation. ●

Το ΡΟΡ 11 των αδερφών Τάσου και 

Γρηγόρη Φαληρέα ήταν ένα µουσι-

κό –και πολλά άλλα– hotspot που 

έγραψε τη δική του ιστορία στην 

οδό Σκουφά από τη δεκαετία του ’70 

ως τα 90s. Ένας τόπος συνάντησης 

κουλτούρας που µάζευε τους µουσι-

κόφιλους της Αθήνας και έδωσε το 

δικό του στίγµα στην πόλη. Ο Γιώργος 

Κουτσονάσιος, εικαστικός, παραγω-

γός δίσκων και γκουρού της µουσικής 

κουλτούρας, θυµάται τα χρόνια που 

δούλευε δίπλα στους αδερφούς Φα-

ληρέα.

«Το µαγαζί άνοιξε γύρω στα µέσα 

της δεκαετίας του ’70 από τους δύο 

αδερφούς Φαληρέα. Μαζί τους ήταν 

σαν παρέα και ο Μεταξάς, που είχε το 

Free Shop. Το πρώτο µαγαζί ήταν χα-

µηλά στη Σκουφά, στα Εξάρχεια. Από 

κάτω το ΡΟΡ 11 και από πάνω το Free 

Shop – τότε έφτιαχνε ο Μεταξάς και 

δικά του ρούχα, κάτι πουκάµισα πιο 

µοντέρνα για την εποχή. Ήταν φίλοι 

και είχαν κάνει αυτή τη φάση, τύπου 

together, νέο ρεύµα και λοιπά. Ήταν 

σαν ναός το µαγαζί. Στους τοίχους 

έργα του Κυριτσόπουλου, αφίσες, πα-

ράλληλα και βιβλιοπωλείο.

» Το µαγαζί στη δεύτερη 

φάση του πήγε στη Σκου-

φά, πάνω από το Free Shop, 

λίγο πριν την πλατεία, και το ’81 µετα-

φέρθηκε στην Πινδάρου. 

» Από τους αδερφούς Φαληρέα ο 

Τάσος ήταν ο πιο µέσα στα κόλπα και 

ο Γρηγόρης, αν και αυτός γνώστης, 

ήταν ο πιο πρακτικός, αυτός που έ-

τρεχε το µαγαζί και ο πιο τσαµπουκάς. 

Είχε τύχει να παίξει και ξύλο µέσα στο 

µαγαζί επειδή άκουσε κάτι που δεν 

του άρεσε. 

»Το πρώτο λογότυπο του µαγαζιού 

το είχε φτιάξει ο Πάνος ο Κουτρου-

µπούσης και το 11 του ονόµατος το 

είχαν πάρει από το τρίτο κοµµάτι 

“The Eleven” που υπάρχει δεύτερο 

στη δεύτερη πλευρά στο διπλό των 

Grateful Dead, το “Live/Dead”.

» Έτσι είχε αρχίσει να δηµιουργείται 

µια γειτονιά τέτοιου στιλ στο Κολωνά-

κι. Πίσω από τον Άγιο ∆ιονύση υπήρχε 

και το Market, ένα παλιό τριώροφο 

που είχε µέσα µπαρ, ρουχάδικο, πιο ι-

διαίτερα πράγµατα, στέκι πιο friendly 

και cool.  Το Κολωνάκι τότε δεν ήταν 

µία περιοχή δηµοσίων σχέσεων. Το 

Κολωνάκι τότε είχε µία ανεκτικότητα 

και γούσταρε. Ήταν εκεί έ-

νας κόσµος πιο “παλιάς αρι-

στοκρατίας”, που αναγνώ-

ριζαν το πιο διαφορετικό 

και την κουλτούρα. A

∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ∆ΙΣΚΟΠΩΛΕΙΑ 
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η 21η Απριλίου µπορεί να έχει για τους παλιότερους από µας δυσά-
ρεστες αναµνήσεις, αλλά για τον υπόλοιπο κόσµο είναι απλώς το 3ο 
Σάββατο του Απριλίου που κάθε χρόνο γίνεται η (περίφηµη πια) Record 
StoreDay, µια µέρα γιορτής για τα δισκοπωλεία, για τα βινύλια και τα 
cd, για τη «δισκότσαρκα», για τη βόλτα στην πόλη µε αφορµή τους 
δίσκους. Εδώ αναφέρουµε ενδεικτικά µερικές πληροφορίες απ’ όσα 
θα γίνουν στα –σχεδόν 50, παρακαλώ!– δισκοπωλεία της Αθήνας 
την «Ηµέρα ∆ισκοπωλείων». Όµως σε κάθε δισκάδικο θα υπάρχουν 
ειδικές τιµές και προσφορές, φρέσκες εισαγωγές και ειδικές εκδόσεις 
RSD, ενώ πολλά από αυτά οργανώνουν και παράλληλες εκδηλώσεις 
(συναυλίες, προβολές, παρουσίες µουσικών κ.λπ.). Αν βάλεις στο fb 
«RecordStoreDay 2018» θα σου βγάλει όλα τα δισκοπωλεία που οργα-
νώνουν κάτι γι’ αυτή τη µέρα.

Αναµνήσεις από το POP 11
Ο Γιώργος Κουτσονάσιος θυµάται το ιστορικό 

δισκάδικο της οδού Σκουφά
Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ (panikoval500@gmail.com) 
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Τι ετοιμάζουν η Αθήνα 
- Παγκόσμια Πρωτεύ-
ουσα Βιβλίου 2018 
και το Φεστιβάλ  
Αθηνών; 

Του  Στέφανου τΣιτΣοπουλου

θήνα παγκόσμιος προορισμός 
κουλτούρας, γνώσης, ιστορίας 

και γραμμάτων: αυτό ση-
μαίνει Αθήνα Παγκόσμια 

Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018 
και αυτό θα ζήσει η πόλη, 

καθώς από τη Δευτέρα 
23 Απριλίου και για 

έναν ολόκληρο χρό-
νο θα βρεθούμε στο 

επίκεντρο του πλανητικού πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος. Μια ευρωπαϊκή πρωτιά, 
μιας και ο φάκελος-υποψηφιότητα της 
Αθήνας, με το μήνυμα «Βιβλίο Παντού», 
κατάφερε να υποσκελίσει τις άλλες 
ανταγωνιστικές υποψηφιότητες. Το ση-
κώσαμε! Η UNESCO έδωσε το πράσινο 
φως, και ας αρχίσουν οι βιβλιοχοροί, κα-
θώς ο χρόνος επιτέλεσης ήρθε! 
Περισσότερα από τριάντα ιδρύματα, 
ινστιτούτα, βιβλιοθήκες, γειτονιές φα-
νερές αλλά και υπαίθρια σποτ, ειδικά 
διαμορφωμένα, θα συμπράξουν σε μια 
ανεπανάληπτη εμπειρία για τους αν-
θρώπους και τα γράμματα. Επιθυμία 
ανάγνωσης αλλά και απόλαυσης, λογο-
τεχνικοί θησαυροί και πυξίδες εξερεύ-
νησης πολιτισμών, δημιουργικά ταξίδια 
- παραστάσεις, σεμινάρια, αφηγήσεις, 
συζητήσεις θα συνομολογήσουν μια 
δράση - προσκλητήριο για το άστυ. Κοι-
νώς, μια μεγάλη γιορτή. Αναγνώσεις σε 
απρόσμενες τοποθεσίες για τους περα-
στικούς, ντόπιους ή ξένους τουρίστες- 
επισκέπτες, μετακλήσεις καλεσμένων 
συγγραφέων και εμπλεκόμενων με το 
βιβλίο υψηλού βολτάζ, ενθουσιασμός 
και… όλη η πόλη πολλές σελίδες. 
Το Φεστιβάλ Αθηνών ήταν αδύνατον να 
λείψει. Να μη συνδράμει, να μη συμπρά-
ξει και να μην εντάξει στη θεματική του 
και ένα τρομερά ενδιαφέρον τμήμα πα-
ραστάσεων και ταινιών που να συμπο-
ρεύονται με το κόνσεπτ της Αθήνα 2018 
- Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου. Όλες 
βασίζονται στη λογοτεχνία. Και ορίστε 
τι θα δείτε, μιας και η A.V. σας μπριφά-
ρει από τώρα για αυτήν την από κοινού 
«σύνθεση» εικόνων, λέξεων, σελίδων 
και ταυτοτήτων. Βι

Βλ
ιο

 Π
α

ν
το

ύ Θωμάς Μοσχόπουλος, 
«Φαρενάιτ 451», του 
Ραίη Μπράντμπουρυ 

Το εμβληματικό μυθιστόρημα του 
Ραίη Μπράντμπουρυ είναι η πρώτη 
ύλη για τον Θωμά Μοσχόπουλο: «Ο 
τίτλος δηλώνει τη θερμοκρασία στην 
οποία αρχίζει να καίγεται το χαρτί, και 
αναφέρεται στην πρακτική της “καύ-
σης βιβλίων” που ταυτίζεται, ιστορι-
κά και συμβολικά, με την καταστολή 
της ελευθερίας σκέψης και λόγου. Η 
υπόθεσή του είναι απλή: Σε μια μελλο-
ντική κοινωνία “πυροτεχνουργοί”, λει-
τουργώντας σαν ένα “Σώμα Κρατικής 
Ασφάλειας”, εντοπίζουν και καίνε όσα 
βιβλία έχουν σωθεί κρυμμένα από α-
ντιφρονούντες που αρνούνται να συμ-
μορφωθούν στο δόγμα ότι τα βιβλία 
είναι άχρηστα και βλαβερά. Ο βασικός 
ήρωας του έργου είναι ένα διακεκρι-
μένο στέλεχος αυτού του “σώματος”, 
όμως ερχόμενος σε επαφή με το “μυ-
στικό σύμπαν των βιβλίων” αρχίζει να 
μαγνητίζεται επικίνδυνα απ’ αυτό». 
Πειραιώς 260, Η, 8-10/6, στις 21.00

Κωνσταντίνος Ρήγος, 
«Πορνοστάρ - Η αόρατη 
βιομηχανία του σεξ», 
της Έλενας Πέγκα 
«Μου είναι οικεία η γραφή του πρό-
ωρα χαμένου Χιλιανού συγγραφέα 
Ρομπέρτο Μπολάνιο (1953-2003). 
Ο ερωτισμός, το μυστήριο και η μο-
ναξιά που περιβάλλουν τους ήρωές 
του μου... Και ο τρόπος που μιλάνε 
– καθημερινός και μαζί ποιητικός. 
Πολλοί από αυτούς είναι πλάνητες, 
αναζητούν ένα εξαφανισμένο πρό-
σωπο. Διαβάζοντας τις δύο ιστορίες 
του που έχουν ήρωες πορνοστάρ, η 
μία έναν άντρα, η άλλη μια γυναίκα, 
μου γεννήθηκε η ιδέα για το έργο αυ-
τό». Η Έλενα Πέγκα βρίσκει στη γρα-
φή του Μπολάνιο την έμπνευση για 
την ιστορία που θέλει να διηγηθεί: 

Ένας νέος άντρας από το Περιστέρι, 
ο Λάλο, γιος ελληνίδας πορνοστάρ 
της δεκαετίας του ’80, αναζητά τον 
Τζακ Ρίο, παρτενέρ της στα γυρί-
σματα πορνό ταινιών όταν αυτή ή-
ταν έγκυος και ο Λάλο έμβρυο στην 
κοιλιά της. Για να βρει αυτό το εξα-
φανισμένο πρόσωπο, ξεκινά από τη 
Σαρωνίδα και την κουζίνα ενός γερ-
μανού σκηνοθέτη, μπαίνει με ψεύ-
τικη ταυτότητα σε κλινική της Ιτα-
λίας όπου νοσηλεύεται μια διάσημη 
ιταλίδα πορνοστάρ και καταλήγει 
στην Αμερική. Εκεί, σε ένα μπάν-
γκαλοου, έρχεται αντιμέτωπος με 
τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο, 
με κάποιον που μοιάζει πολύ κοινός, 
όμως στα μάτια του Λάλο είναι ο 
πιθανός του πατέρας. Τα πρόσωπα 
του έργου ακολουθούν μιαν ανεξι-
χνίαστη προσωπική μοίρα. Ανάμε-
σά τους, ο νεαρός άντρας μοιάζει να 
παλεύει να προσπελάσει μιαν άβυσ-
σο, καθώς ψάχνει απαντήσεις για 
την ύπαρξή του, ενώ προσπαθεί να 
κλείσει τους λογαριασμούς του με 
το παρελθόν. 
Πειραιώς 260, Δ, 23-25/6, στις 21.00

Violet Louise, 
«Παράξενες ιστορίες», 
του Έντγκαρ Άλαν Πόε 
Μια οπτικοακουστική παράσταση 
βασισμένη στη διασκευή ποιημά-
των και διηγημάτων του συγγραφέα 
από τη Λουίζα Κωστούλα (Violet 
Louise), που από το 2012 ερευνά το 
πεδίο της πολυμεσικής αφήγησης. 
Στις σκηνοθεσίες της υπογράφει τη 
μουσική, τα ηχητικά και τα οπτικά 
υλικά. Στις «Παράξενες ιστορίες» ο 
λόγος γίνεται ήχος και μεταφέρει 
σε εικόνες τον σκοτεινό και μυστη-
ριώδη κόσμο του Πόε, από μια νε-
αρή δημιουργό που έχει διακριθεί 
τα τελευταία χρόνια σε ανάλογα 
εγχειρήματα. 
Πειραιώς 260, Β, 26-28/6, στις 21.00

Λουίζα Κωστούλα, 
«Παράξενες ιστορίες»

Κωνσταντίνος Ρήγος, «Πορνοστάρ - 
Η αόρατη βιομηχανία του σεξ» 
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Δημήτρης Κουρτάκης, 
«Αποτυχημένες 
απόπειρες αιώρησης 
στο εργαστήριό μου» 

Το έργο του Σάμιουελ Μπέκετ υπήρ-
ξε η αφορμή για να δημιουργηθεί 
ένα πρωτότυπο σκηνικό σύμπαν, 
ένα τεράστιο διώροφο κτίσμα, μέσα 
στο οποίο ξεχωρίζει για τη σπαρα-
κτική του ερμηνεία ο Άρης Σερβε-
τάλης. Ερμηνεύει έναν περφόρμερ 
κλεισμένο, όπως μαρτυρά και ο τίτ-
λος, στο εργαστήριό του. Κινείται μέ-
σα στο επιβλητικό σκηνικό, ακολου-
θούμενος από την κάμερα που χειρί-
ζεται ο video artist Jérémie Bernaert, 
γνωστός και από τη συνεργασία του 
με τον σκηνοθέτη Julien Gosselin. 
Μία multimedia παράσταση, στην 
οποία συμπράττει ένα επιτελείο 
σημαντικών διεθνών συνεργατών. 
Οι θεατές, εκατέρωθεν της σκηνής, 
παρακολουθούν τη δράση που προ-
βάλλεται στους τοίχους. 
Πειραιώς 260 -Χώρος Δ, 1, 3, 4 & 5/6, 
στις 21.00, 2/6, στις 20.00

Elephas Tiliensis,  
«Οδυσσέας»,  
του Τζέιμς Τζόις
Οι Εlephas Τiliensis ιδρύθηκαν το 
2013 από τον Δημήτρη Αγαρτζίδη 
και τη Δέσποινα Αναστάσογλου. Η 
παράσταση που ετοιμάζουν για το 
Φεστιβάλ Αθηνών βασίζεται στα κε-
φάλαια «Ναυσικά» και «Πηνελόπη» 
του κορυφαίου έργου του Τζόις και 
δημιουργεί ένα ορατόριο για έναν 
άντρα τραγουδιστή-ίνδαλμα, μια γυ-
ναίκα ηθοποιό-πριμαντόνα, έναν σέ-
ξι χορό γυναικών (Σειρήνες) και μια 
μουσική μπάντα. Κατά τους Εlephas 
Τiliensis, η παράσταση θα είναι μια 
«φιλοσοφική stand up comedy» που, 
έχοντας στο κέντρο τη φιγούρα της 
Πηνελόπης, θα δυναμιτίσει το ομη-
ρικό πρότυπο του Οδυσσέα και ό,τι 
έχει επιβληθεί από τον πατριαρχικό 
τρόπο ύπαρξης και σκέψης στη Δύ-
ση. Πειραιώς 260, Η, 1-3/7, στις 21.00

Werkraum, 
«Αγαθόφρων / Ο άτλας 
του συλλέκτη»

1840, 3.696 σπάνιοι τίτλοι βιβλίων 
τοποθετημένοι προσεκτικά σε 47 ξύ-
λινα κιβώτια, εγκαταλείπουν τη σο-
φίτα του 6ου ορ. της οδού Castillon 
12 στο Παρίσι με προορισμό την Πε-
λοπόννησο. Είναι το έργο ζωής του 
Κωνσταντίνου Αγαθόφρονα Νικολό-
πουλου, μία από τις πιο σπάνιες ιδιω-
τικές συλλογές της εποχής, που μετά 
την ίδρυση του Νέου Ελληνικού Κρά-
τους αποφασίζει να δωρίσει στην 
Ανδρίτσαινα, γενέτειρα του πατέρα 
του. Ο ίδιος τραυματίζεται κατά τη 
συσκευασία των κιβωτίων και υπο-
κύπτει από τέτανο στο Παρίσι. Τα βι-
βλία συνεχίζουν ορφανά το ταξίδι 
τους με το καράβι. 1931. Σχεδόν έναν 
αιώνα μετά, ένας άλλος δεινός συλ-
λέκτης, ο Walter Benjamin, αποσυ-
σκευάζοντας τη Βιβλιοθήκη του, εξο-
μολογείται: κάθε πάθος συνορεύει με 
το χάος, όμως το συλλεκτικό πάθος εγ-
γίζει τα όρια του χάους των αναμνήσε-
ων. Παρόμοιες σκέψεις ίσως είχε κά-
νει και ο Αγαθόφρων. Νικολόπουλος 
και Benjamin μοιράζονται το ίδιο πά-
θος. Με όχημα τις δύο ιστορίες, η δη-
μιουργική πλατφόρμα WERKRAUM 
φέρνει κοντά επαγγελματίες από Α-
θήνα και Ζυρίχη που δραστηριοποι-
ούνται στους χώρους της αρχιτεκτο-
νικής, του θεάτρου και του βιβλίου 
και επιχειρεί μια βιωματική εγκατά-
σταση για τους κρυμμένους θησαυ-
ρούς της γνώσης και το αέναο ταξίδι 
τους στο χρόνο. Διαμορφωμένη in 
situ για το αίθριο του Μουσείου Μπε-
νάκη, η εγκατάσταση φιλοδοξεί να 
ξεδιπλώσει το πραγματικό και αφη-
γηματικό μέγεθος μιας Βιβλιοθήκης, 
ως Άτλαντα της Μνήμης. Τα βιβλία γί-
νονται μάρτυρες και συνδέουν την 
αστική καθημερινότητα στην Αθήνα 
με τον πραγματικό χώρο της συλλο-
γής στην Ανδρίτσαινα, ενός θησαυ-
ρού κρυμμένου στα βουνά της Πελο-
ποννήσου. Μουσείο Μπενάκη,Αίθριο, 
28/6 - 29/7, στις10.00  A

Θωμάς Μοσχόπουλος, 
«Φαρενάιτ 451»

Elephas Tiliensis, 
«Oδυσσέας»
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Άρης Σερβετάλης

Δημήτρης Κουρτάκης, 
«Αποτυχημένες 

απόπειρες αιώρησης 
στο εργαστήριό μου»
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Η ζωή του Μάρκου 
Βαμβακάρη γίνεται 
μεγάλου μήκους 
ταινία animation 
από έναν Ιταλό
Της ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

Ο 
Μάρκος Βαμβακάρης γίνεται χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων ή αλλιώς... «το 

Μαρκάκι», που είναι φτιαγμένος από πηλό και περιμένει να του εμφυσήσουν την 

πνοή για να μας διηγηθεί την ομολογουμένως κινηματογραφική ζωή του μέσα από 

μία stop-motion animation μεγάλου μήκους ταινία με claymation (δηλαδή ταινία κινουμένων 

σχεδίων με τεχνική καρέ-καρέ και χαρακτήρες φτιαγμένους από πηλό) με τίτλο «Μάρκος». 

Δημιουργός της ταινίας είναι ένας Ιταλός που αγάπησε το ρεμπέτικο και συγκεκριμένα τον 

«πατριάρχη» του, ο Thomas Kunstler. Ο νεαρός καλλιτέχνης σπούδασε Film Production 

με εξειδίκευση στο ντοκιμαντέρ στο Farnham University for the Creative Arts στο Κεντ της 

Αγγλίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του έτυχε να συγκατοικήσει με Έλληνες και ήταν 

εκείνοι που του έδωσαν το βάπτισμα του πυρός στον μυστικιστικό κόσμο του ρεμπέτικου 

τραγουδιού. 

«Συγκατοικούσα με δύο Έλληνες, τον Αντώνη και τον Δημήτρη. Πριν από αυτό δεν ήξερα καν πώς 
είναι η ελληνική γλώσσα. Ήξερα “kalimera”, “kalispera” και “malaka”. Ζώντας με τους Έλληνες 
μοιραζόμασταν πολλά, το φαγητό, ανέκδοτα και πολλή μουσική. Βρισκόμουν σε μία φάση που 
είχα βαρεθεί τη “δυτική μουσική”, κάτι που με ώθησε να ανακαλύψω άλλους ήχους. Όταν οι φίλοι 
μου μού έβαλαν να ακούσω ρεμπέτικο, μου ακούστηκε πολύ φρέσκο και νέο. Αλλά δεν είναι μόνο 
το ρεμπέτικο, η Ελλάδα έχει μία συγκλονιστική μουσική παράδοση – aπό τον Χατζιδάκι στον Αττίκ 
ή στον Καζαντζίδη» θυμάται ο Thomas, που εδώ και τέσσερις μήνες ζει στην Αθήνα, την οποία 
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ωστόσο επισκεπτόταν συχνά τα τελευταία τέσσερα χρόνια για διακοπές ή για να δουλέψει 

πάνω σε διάφορα πρότζεκτ και ντοκιμαντέρ, και έπειτα επέστρεφε πίσω στη γενέτειρά του, 

τη Ρώμη.  

Περιγράφει την πρώτη του επαφή με το ρεμπέτικο τραγούδι μέσα από μία συγκινητική ανα-

πόληση. «Νομίζω ότι το πρώτο κομμάτι που άκουσα ήταν “Το μινόρε της Αυγής”. Έμεινα εμβρό-
ντητος από την όμορφη λύπη του τραγουδιού αυτού. Η χορωδία... Κι ας μην καταλάβαινα τους 
στίχους. Θυμάμαι ότι το αγάπησα τόσο, που έγραψα τους στίχους σε ένα χαρτί και το κόλλησα 
στον τοίχο για να τους μάθω απ’ έξω και να μπορώ να το τραγουδήσω».
Ο Thomas έφτιαχνε τα πρώτα του βίντεο - μικρού μήκους ταινίες με claymotion χρησιμο-

ποιώντας το κινητό του, που διέθετε και κάμερα. Όταν έδειξε το αποτέλεσμα στον πατέρα 

του, εκείνος του χάρισε την κάμερά του και από τότε δεν σταμάτησε στιγμή να δημιουργεί. 

Σήμερα κάνει μια ταινία μεγάλου μήκους για τη ζωή του Μάρκου Βαμβακάρη, που τόσο τον 

συνεπήρε, μέσα από μία σειρά πολύ τρυφερών γεγονότων. Συνδυάζοντας δύο από τα πάθη 

του έφτιαξε μία μέρα ένα animation ταινιάκι με τίτλο «Rempetiko» και το ανέβασε στο κανάλι 

του, «για χάρη ενός όμορφου κοριτσιού» όπως λέει ο ίδιος. «Ξύπνησα και το βίντεο είχε γίνει viral 
μέσα σε μια νύχτα. Την ίδια στιγμή πλήθος ανθρώπων με έκανε add στο Facebook στέλνοντάς 
μου μηνύματα που έλεγαν πράγματα όπως “Σ’ ευχαριστούμε για αυτό που κάνεις για την Ελλάδα” 
και ραδιοφωνικοί σταθμοί με καλούσαν για συνεντεύξεις. Είναι αστείο γιατί δεν περίμενα κάτι 

τέτοιο και επίσης επειδή ήταν κάτι πολύ προσωπικό». Ενώ το βίντεο μοιράζονταν παντού (σή-

μερα έχει 90.000 προβολές) αποφάσισε να κάνει ένα δεύτερο, το «Den Les Kouventa», με το 

οποίο μάλιστα συμμετείχε και στο Animasyros 10 (το φεστιβάλ ανέλαβε συμπαραγωγός του 

«Μάρκος», που είναι ακόμα στα σκαριά). 

«Βλέποντας πόσο εκτιμάται η δουλειά μου, θέλησα να την πάω σε ένα επόμενο στάδιο. Γιατί επέλε-
ξα τον Μάρκο για αυτόν τον σκοπό; Επειδή είναι ο σημαντικότερος ρεμπέτης, τον ξέρουν όλοι και αν 
διαβάσεις για τη ζωή του είναι γεμάτη γεγονότα. Υπάρχει αγάπη, πόνος, χαρά, ό,τι ακριβώς χρειάζε-
σαι για μία ταινία. Πραγματικά, η ζωή του Μάρκου έχει τόσα συμβάντα που το κάνει εξαιρετικά δύ-
σκολο να αποφασίσεις ποια θα κρατήσεις και ποια θα αφήσεις εκτός. Αν τα θέλεις όλα θα χρειαστεί 
να κάνεις τριλογία. Μία ταινία για τον Στέλιο Κερομύτη δεν θα είχε τον ίδιο αντίκτυπο».

Η ταινία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση pre-production. Το σενάριο έχει σχεδόν τελειώ-

σει και παρόλο που είναι συμπαραγωγή με το Animasyros, ο Thomas αναζητά ακόμη συμπα-

ραγωγούς για την ολοκλήρωσή της. Αν όλα πάνε καλά, η ταινία ίσως βγει στις αίθουσες το 

2020. «Για μένα ο Μάρκος είναι η μουσική. Έχει να κάνει με όλη τη συμπόνια που νιώθεις όταν α-
κούς τα κομμάτια του. Τον πόνο για ένα κορίτσι, τα μαύρα μάτια της που τα ερωτεύεσαι ή όταν 
περνάς στις 3 το πρωί έξω από το σπίτι της και εύχεσαι να ανοίξει το παράθυρο για να σου στείλει 
ένα γλυκό φιλί. Αυτή είναι η “ρεμπέτικη αγάπη”, αυτό είναι για μένα ο Μάρκος και για αυτό ακρι-
βώς αγαπώ τη μουσική του», συνοψίζει ο Kunstler. A

Για μένα ο 
μαρκος έιναι  
η μουςικη.  

έχέι να κανέι  
μέ ολη τη  

ςυμπονια που 
νιώθέις, οταν 

ακους τα  
κομματια του
Thomas Kunstler

19 - 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 A.V. 19 



Υπάρχει η ταινία «Αντίο, Βερολί-

νο» του Φατίχ Ακίν. Εσύ μοιάζεις 

σαν να μην έχεις πει ποτέ «Αντίο, 

Βερολίνο», ενώ δεν μένεις πια ε-

κεί. Μένω πολύ κοντά στο Βερο-
λίνο, στην Πράγα, και το επισκέ-
πτομαι πολύ συχνά. Έχω φίλους, 
οικογένεια, αναμνήσεις, και μου 
αρέσει πάρα πολύ η πόλη. 

Πώς βρέθηκες στην Πράγα; Πο-
λύ συμπαθητική ιστορία. Γνώρι-
σα τον άντρα μου στο εστιατόριο 
της μητέρας μου φυσικά. Και στο 
πρώτο μας ραντεβού, για καφέ 
στο Βερολίνο, του είπα ότι θα 
πήγαινα εκδρομή με μια συμφοι-
τήτριά μου στην Πράγα. Επειδή 
δεν είχαμε λεφτά, θα παίρναμε το 
τρένο το βράδυ και θα γυρίζαμε 
το άλλο βράδυ. Εκείνος μου χά-
ρισε έναν οδηγό, guide, αλλά αρ-
χιτεκτονικής της Πράγας. Πήγα 
στην Πράγα, λοιπόν, κι έλεγα στη 
φίλη μου: «Τι ωραίο μέρος! Εδώ 
θέλω να ζήσω!». Έναν χρόνο με-
τά κι ενώ έχουμε αποφασίσει να 
παντρευτούμε, μου λέει ο άντρας 
μου: «Μου προτείνουν να πάω 
στην Πράγα. Εσένα σου άρεσε». 
«Ναι», του λέω, «φύγαμε». Πήγα-
με για δυόμισι χρόνια κι έχουμε 
μείνει 23. 

Επιστρέφεις στο Βερολίνο μέ-

σω Αθήνας και της έκθεσής σου. 

Ποιο είναι το θέμα των φωτογρα-

φιών σου; Οι περισσότερες από 
τις εικόνες είναι ένα κολάζ, μια 
μίξη φωτογραφιών σημερινών 
με φωτογραφίες που είχα βγάλει 
ως φοιτήτρια στο Βερολίνο. Πριν 
πέσει το Τείχος, την εποχή που 
πέφτει το Τείχος και λίγο μετά, 
δηλαδή από τέλη του ’80 μέχρι το 
’91. Προσπάθησα να εντοπίσω το 
σημείο που είχα βγάλει αυτές τις 
φωτογραφίες και να φωτογρα-
φίσω εκ νέου την περιοχή όπως 
είναι τώρα. Η μητέρα μου έφυγε 
πριν από ενάμιση χρόνο, και κατά 
κάποιο τρόπο η έκθεση είναι αφι-
ερωμένη και σε κείνη, γιατί έχω 
φωτογραφίες από την εποχή του 
«Fofi’s».

Γιατί πάντα το Βερολίνο; Τι ψά-

χνεις να βρεις; Μήπως τον πα-

λιό σου εαυτό με διαφορετική 

σήμερα ματιά; Σίγουρα. Γενικώς 
στη δουλειά μου πάντα κοιτά-
ζω το παρελθόν, τον χρόνο που 
έχει περάσει, από πού έρχομαι, 
ποιοι είμαστε, τι έχει γίνει… Ορι-
σμένες από τις φωτογραφίες της 
έκθεσης αποτυπώνουν αυτή την 
κίνηση, την αλλαγή, τον χρόνο 

που περνάει. Νομίζω πως μας α-
πασχολεί όλους το πέρασμα του 
χρόνου. Πώς ξαφνικά έχουν πε-
ράσει 30 χρόνια!

Κινείσαι τοπογραφικά στο με-

ταιχμιακό κομμάτι του Βερολί-

νου; Ανάμεσα σε Ανατολικό και 

Δυτικό; Τα περισσότερα έργα εί-
ναι τοποθετημένα εκεί, πάνω στη 
νεκρή ζώνη του Τείχους. Και σή-
μερα, σε μερικά σημεία δεν ξέρει 
κανείς ότι εκεί υπήρχε το Τείχος, 
δεν υπάρχουν ίχνη του. Το όριο 
δεν είναι πια διακριτό, εκτός κι 
αν ήξερες καλά την πόλη. Για κά-
ποιον που πηγαίνει για πρώτη 
φορά στην πόλη είναι δύσκολο να 
καταλάβει πού ήταν αυτή η δια-
χωριστική γραμμή.

Το Βερολίνο που θυμάσαι από 

την εφηβεία σου, τη δεκαετία 

του ’80, πόση σχέση έχει με το 

Βερολίνο του σήμερα; Το Βερο-
λίνο ήταν σαν μια μεγάλη οικογέ-
νεια. Ήμασταν περικυκλωμένοι 
και περιχαρακωμένοι σε ένα πε-
ριβάλλον από το οποίο δεν μπο-
ρούσαμε να φύγουμε. Μάλλον, 
μπορούσαμε να φύγουμε, αλλά 
κανείς δεν είχε την ανάγκη να φύ-
γει. Τα είχαμε όλα μέσα σε αυτό 

Χλόη Geitmann - Ακριθάκη επιστρέφει στο Βερολίνο: η τρίτη 
της ατομική έκθεση στην «Gallery 7», στο Κολωνάκι, είναι ένα 
ταξίδι, ξανά, σε εκείνη την εποχή που η πόλη λόγω Τείχους 
ήταν διχασμένη στα δύο. Όπως κι ολόκληρος ο κόσμος, ο 
μεγάλος, λόγω Ψυχρού Πολέμου, αλλά κι ο μικρόκοσμος. 
Εκείνος, ο δικός της. Η Χλόη, κόρη της Φώφης και του Αλέξη 
Ακριθάκη, γεννιέται στο Δυτικό Βερολίνο, επιστρέφει στην 
Αθήνα για το σχολείο και επιστρέφει πάλι στο Βερολίνο για 
να σπουδάσει γραφιστική και φωτογραφία. Οι γονείς της 

είναι ήδη μύθοι, ο ζωγράφος πατέρας και η μητέρα της, ψυχή του «Fofi’s». 
Ένα μπαρ καταφύγιο και πέρασμα όλου του διάσημου καλλιτεχνικού κό-
σμου της εποχής. Ενώ λοιπόν το Βερολίνο της πρώιμης παιδικής της ηλικί-
ας είναι μια θολή ανάμνηση, ο φωτογραφικός φακός της νεαρής και ενή-
λικης πλέον Χλόης της δεκαετίας του ’80, καθώς περιπλανιέται και βιώνει 
την πόλη λίγο πριν πέσει το Τείχος, αποτυπώνει την έγχρωμη, ηδονιστική 
και μποέμ πλευρά της: διασκέδαση, εναλλακτικές καλλιτεχνικές ιδέες, κέ-
ντρο ανάπτυξης του νέου εύρωστου οικονομικά δυτικού κόσμου, κέντρο 
αποφάσεων αλλά και κομβικό σημείο, απ’ όπου μετά την πτώση του, όλα 
ξεκινούν πάλι από την αρχή. Berlin remix. Αυτήν τη θετή της πατρίδα πα-
ρουσιάζει στο Κολωνάκι και στην «Gallery 7»: με μόνιμες αναφορές στην 
οικογενειακή της ιστορία αλλά και τον συλλογικό βίο του Βερολίνου, ο θε-
ατής των εικόνων της είναι σαν να βλέπει μια αυτοβιογραφική απεικόνιση 
των δύο βίων. Ο ένας είναι αυτός της διχασμένης και μετέπειτα ενωμένης 
πόλης. Μέσα από τη ματιά του άλλου, αυτήν της Χλόης που θα επιστρέφει 
για πάντα εκεί, ως αναφορά στο παρελθόν της. Ασχέτως εάν σήμερα ζει 
μόνιμα στην Πράγα αλλά και επισκέπτεται τακτικά την Αθήνα, το Βερολίνο 
και η Χλόη Ακριθάκη θα παραμένουν ενωμένοι. Σαν ένας ομφάλιος λώρος 
που δεν πρόκειται να κοπεί ποτέ. Η A.V. μίλησε μαζί της, στην «Gallery 7». 
«Ωχ, δεν είπες πως θα φωτογραφηθώ κιόλας, ώστε να φορέσω κάτι για 
την περίσταση, που ήρθα με τα ριγέ και την πουκαμίσα». Της είπα πως είναι 
μια χαρά, κόνσεπτ εικόνας και λέξεων θα είναι: «Καθώς η Χλόη στήνει τις 
φωτογραφίες της, μιλάμε για τη ζωή της και φυσικά περί ανέμων, υδάτων 
και άλλων αστικών δαιμονίων»! Είπε, ναι, τώρα ναι, πάμε! 

Η ΧλόΗ Geitmann-ΑκριθΑκΗ δεν «εφυγε»     πότε Από τό Βερόλινό
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το «νησάκι». Φυσικά τις τέχνες τις 
προωθούσαν πολύ, οπότε είχαν 
συγκεντρωθεί καλλιτέχνες κάθε 
τέχνης από όλον τον κόσμο. Σε 
μικρή κλίμακα βέβαια. Τώρα έχει 
αλλάξει το Βερολίνο. Είναι μια τε-
ράστια πόλη, ωστόσο ακόμη πο-
λύ δημιουργική. Ίσως να μην είναι 
πλέον τόσο φιλική για τους νέους 
καλλιτέχνες, γιατί έχει ακριβύ-
νει, αλλά και πάλι είναι οικονομι-
κότερο, σε σχέση με το Λονδίνο. 
Σίγουρα ζεις πολύ καλύτερα σαν 
φοιτητής στο Βερολίνο. 

Εκείνα τα χρόνια στο Βερολίνο τα 

νοσταλγείς; Μποέμ, γνώση, γνω-

ριμίες, ελευθερία…

Όχι. Είμαι πολύ τυχερή που μπό-
ρεσα να ζήσω έτσι, να γνωρίσω 
όλους αυτούς τους ανθρώπους, 
αλλά δεν νοσταλγώ.

Είχες συναίσθηση ποιοι ήταν οι 

άνθρωποι που γνώριζες; Για πα-

ράδειγμα, ο Μάρτιν Κίπενμπέρ-

γκερ ή ο Μπόουι; Εντάξει, ο Κίπεν-
μπέργκερ ήταν πολύ φίλος της 
μητέρας μου. Τον Μπόουι δεν τον 
είχα δει στο «Fofi’s», αλλά είχαμε 
πάει σε συναυλία του με τη μητέρα 
μου, κι εγώ, περίπου 12 χρονών, 
ντρεπόμουν, γιατί εκείνη χόρευε!

Είναι ευχή και κατάρα να είσαι 

κόρη του Ακριθάκη; Δεν είναι 
καθόλου κατάρα. Είναι μεγάλη 
τύχη. Έχει βέβαια πολλή δουλειά. 
Το γεγονός ότι ήμουν κόρη του 
Ακριθάκη με συγκράτησε πολλά 
χρόνια από το να ασχοληθώ με 
την τέχνη. Σκεφτόμουν ότι ένας 
καλλιτέχνης στην οικογένεια εί-
ναι αρκετός… 

Από φοβία μη συγκριθείς με τον 

πατέρα; Υπάρχουν δύο τινά. Ή θα 
σε συγκρίνουν ή θα έρθουν όλοι, 
γιατί είσαι η κόρη του πατέρα σου. 
Πρέπει κανείς να ζήσει με αυτό. 
Μια τρίτη επιλογή ήταν να σερβί-
ρω καφέ ή να δουλέψω σε μία ε-
ταιρεία. Τα έχω κάνει και τα δύο. 

Αλήθεια, τι έχεις κάνει πριν γίνεις 

καλλιτέχνης; Έχω μεγαλώσει τα 
παιδιά μου. Συνειδητή επιλογή. 
Ίσως επειδή προέρχομαι από μια 
οικογένεια πιο «χαλαρή», τελικά 
έκανα ακριβώς το αντίθετο. Φυ-
σιολογικό. Έχω σπουδάσει οπτική 
επικοινωνία. Έχω δουλέψει σε μια 
από τις μεγαλύτερες διαφημιστι-
κές εταιρείες στο Βερολίνο. Έχω 
κάνει lay out σε περιοδικά στην 
Πράγα, έχω ασκήσει τη γραφιστι-
κή. Έχω δουλέψει με τον Χρήστο 

Ιωακειμίδη σε εκθέσεις που είχε 
κάνει στο Βερολίνο. Έχω σερβίρει 
στο «Fofi’s», έχω πλύνει ποτήρια, 
έχω σπάσει πάρα πολλά ποτήρια. 

Ας επιστρέψουμε στη δουλειά 

σου. Μοιάζεις σαν να πουσάρεις 

τα όρια ανάμεσα στο αληθινό και 

το ψεύτικο, ανάμεσα στο αναλο-

γικό και το digital, ανάμεσα στο 

χθες και το σήμερα. Τι είναι αυ-

τό που επιδιώκεις με τη δουλειά 

σου; Δεν το επιδιώκω, έτσι μου 
βγαίνει. Μπορεί αύριο να γυρίσω 
αποκλειστικά στην αναλογική 
μαυρόασπρη φωτογραφία, που 
την εμφανίζεις μόνος σου. 

Ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, 

ανάμεσα στο τώρα και το κάποτε, 

ανάμεσα σε σένα όπως υπήρξες 

τότε και εσένα σήμερα όπως ξα-

νακοιτάς την πόλη, τι πιστεύεις 

ότι αλλάζει πιο γρήγορα; Οι άν-

θρωποι ή η πόλη; Όταν αλλάζει η 
πόλη, αλλάζουν και οι άνθρωποι, 
αναγκάζονται να συμβαδίσουν. A

Ιnfo
Χλόη  Geitmann - Ακριθάκη, «Berlin 
Remix», έως 5 Μαΐου
Επιμέλεια: Αλέξιος Παπαζαχαρίας
Gallery 7, Σόλωνος 20, 2103612050 

Η ΧλόΗ Geitmann-ΑκρΙθΑκΗ δεν «εφυγε»     πότε Από τό ΒερόλΙνό

Το οΤι ήμουν  
κορή Του  
ΑκριθΑκή με 
συγκρΑΤήσε 
πολλΑ χρονιΑ 
Απο Το νΑ 
Ασχολήθώ με 
Τήν Τεχνή. 
σκεφΤομουν 
οΤι ενΑσ 
κΑλλιΤεχνήσ 
σΤήν οικογε-
νειΑ εινΑι  
ΑρκεΤοσ…
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Έκρηξη νέων ξενοδοχείων στην Αθήνα κι ένα city life που ομορφαίνει τη ζωή μας 
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Σ
την αρχή ήταν κάποιοι ελπιδοφόροι ψίθυροι, μια αίσθηση πως η Αθή-
να ξεπερνάει τα «μαύρα» χρόνια της κρίσης και μπορεί να κοιτάει το 
μέλλον με, έστω ελεγχόμενη, αισιοδοξία. Μετά ήρθαν τα… ροδάκια. 
Πολλά ροδάκια για την ακρίβεια, αυτά της τροχήλατης άνετης βα-
λίτσας που σέρνει μαζί του κάθε σύγχρονος ταξιδιώτης, ακόμη και 
στις ημερήσιες διαδρομές του. Η Αθήνα επιδιώκει όχι απλά να είναι το 
«μεταβατικό» στάδιο κάθε τουρίστα που έρχεται στην Ελλάδα, μένει 
αναγκαστικά στην πόλη για λίγες ώρες κι ύστερα φεύγει τρέχοντας 

για τα πολυθρύλητα ελληνικά νησιά. Η πρωτεύουσα φιλοδοξεί να αποκτήσει 
τον δικό της τουρισμό, με ταξιδιώτες που την επιλέγουν όχι μόνο κατά τη δι-
άρκεια του καλοκαιριού αλλά όλο τον χρόνο. Και η αλήθεια είναι πως στις μέ-
ρες μας διανύει την καλύτερή της περίοδο και αυτό δεν είναι πια ψίθυροι ούτε 

ευσεβείς πόθοι αλλά ντε φάκτο γεγονός που αποδεικνύεται περίτρανα μέσα 
και από τους αριθμούς: οι αφίξεις των ξένων τουριστών στην Αθήνα κατά το 
2017 ξεπέρασαν τα 5.000.000! Αυτό από μόνο του την κατατάσσει στην ίδια 
γραμμή με όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και ταυτόχρονα ανοίγει την ό-
ρεξη διεθνών μεγαλοεπενδυτών, οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας φέρνοντας 
μαζί τους αμερικάνικα, γαλλικά ή αραβικά κεφάλαια. Όλοι τους καλοβλέπουν 
το άνοιγμα μιας δικής τους ξενοδοχειακής μονάδας στον ραγδαία ανερχόμε-
νο πια τουριστικό προορισμό, την ωραία μας Αθήνα! Και είναι και μια αφορμή 
για όλα τα ήδη υπάρχοντα ξενοδοχεία να ανακαινισθούν, να αναβαθμίσουν 
τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους, να μετατραπούν στα νέα meeting points  
της πόλης, συγκεντρώνοντας στα δωμάτιά τους ταξιδιώτες και στους φιλόξε-
νους κοινόχρηστους χώρους τους το αθηναϊκό κοινό. 

Το υπέροχο Roof Garden του The Zillers 
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4 ξενοδοχεία με θεα
πανοραμίκ

Τα ξενοδοχεία της πόλης έχουν ένα 
κρυφό διαμάντι: τις ταράτσες τους

The Zillers  Σύγχρονο, αριστοκρα-
τικό, πανέμορφο. Το πιο φινετσάτο 

ξενοδοχείο της Μητροπόλεως δεν θα 
μπορούσε να μην έχει ένα roof garden 
αντίστοιχης αισθητικής. Μένεις άφω-
νος και μόνο με τη θέα της Ακρόπολης 

σε πρώτο πλάνο, αλλά μη λιποθυμήσεις 
μέχρι να δοκιμάσεις και τη μοντέρνα ελ-
ληνική κουζίνα της chef Κωνσταντίνας 

Φάκλαρη. 

St George Lycabettus  Ο διεθνής 
τύπος έχει κατατάξει την πανοραμική 
θέα του ως «μία από τις πιο εντυπω-
σιακές στον κόσμο». Καθόλου τυχαίο 

που εδώ έχουν δειπνήσει (κατά τη 
διαμονή τους στο ξενοδοχείο) από τον 
Kevin Spacey και τον Jeremy Irons μέχρι 
την Catherine Deneuve και τη Vanessa 
May. Στο εστιατόριο La Suite Lounge ο 
executive chef του ξενοδοχείου Βασί-

λης Μήλιος δημιουργεί γεύσεις που κά-
θε τόσο αποσπούν βραβεία (αναφέρου-

με ενδεικτικά το Best Greek Breakfast 
- Trivago National Awards). Εκτός από 
το ελληνικό πρωινό με ΠΟΠ προϊόντα 

από όλη την Ελλάδα ειδική μνεία αξίζει 
και στην πισίνα του ξενοδοχείου και το 
Vertigo Pool Bar, που αποτελούν πραγ-
ματική όαση στην καρδιά της Αθήνας. 

Athens Cypria Hotel  Με γυάλινη 
οροφή που ανοίγει διάπλατα το καλο-
καίρι και σε προστατεύει τον χειμώνα 

(είναι υπέροχα τις βροχερές μέρες) 
και με άπλετη θέα στα σημαντικότερα 

μνημεία του ιστορικού κέντρου, μάλλον 
δεν υπάρχει πιο ειδυλλιακό σκηνικό 

για να απολαύσεις το cocktail σου ή το 
ποτό σου από την ιδιαίτερη κάβα του 

ξενοδοχείου.

Poseidon Athens Hotel Μετά 
την πρόσφατη ανακαίνιση ολόκληρου 
του ξενοδοχείου, το Roof Garden έγινε 
ακόμα πιο…δελεαστικό. Στον 7ο όροφο 

και με θέα τη θάλασσα θα γευτείς ένα 
εκπληκτικό μενού εμπνευσμένο από 

την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. 
Extra tip: 1η Μαΐου ανοίγει και το Sky Bar, 
έναν όροφο πάνω από το εστιατόριο για 
ωραία cocktail με συντροφιά το φεγγά-

ρι και τον Αργοσαρωνικό.   -K.B.

ίστορίκο κεντρο 
ενασ μαγνήτήσ γία τουρίστεσ 

αλλα καί επενδυτεσ

ή 
αρχή έγινε στην καρδιά της πόλης. Εκεί 
που ο τουρίστας οπωσδήποτε θα κυκλο-
φορήσει είτε για να ζήσει τον παλμό της 
πρωτεύουσας και της καθημερινότητας 
των ντόπιων, είτε για σόπινγκ είτε για 
να κατευθυνθεί στα μεγάλα μνημεία-

τοπόσημα του ιστορικού κέντρου. Κάπου εκεί 
γύρω θα θελήσει και να διανυκτερεύσει. Στα με-
γάλα και εμβληματικά ξενοδοχεία του Συντάγ-
ματος πριν λίγο καιρό προστέθηκε το Electra 
Metropolis συμπληρώνοντας τους δικούς του 
«πόντους» στις μονάδες πολυτελούς διαμονής. 
Αλλά είναι και το υπέροχο The Zillers το οποίο 
ανακαίνισε το πανέμορφο νεοκλασικό επί της 
Μητροπόλεως δημιουργώντας πολυτελή δω-
μάτια, όλα τους με θέα στην Ακρόπολη και τη 
Μητρόπολη. Ο όμιλος Λασκαρίδη, που έχει στην 
ιδιοκτησία του τη Μεγάλη Βρετανία, αγόρασε 
το πεντάστερο και... μεσοτοιχία King George, 
εκμίσθωσε μακροχρόνια και το πρώην King’s 
Palace της Πανεπιστημίου, οπότε αναγορεύεται 
σε leader των κεντρικών, πολυτελών ξενοδο-
χειακών μονάδων του κέντρου. Λίγο πιο κάτω, 
στη γωνία Βουλής και Κολοκοτρώνη, ο όμιλος 
ΙΝΤΡΑΚΑΤ της οικογενείας Κόκκαλη, εκμίσθω-
σε και ετοιμάζει να μετατρέψει σε πολυτελές 
boutique hotel 45 δωματίων το κτίριο γραφεί-
ων που ανήκει στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Ο 
Χυτήρογλου μετατρέπεται γοργά και αυτός σε 
ξενοδοχείο, όπως άλλωστε και το ιστορικό κτί-
ριο του ΟΤΕ επί της οδού Σταδίου. Στην Ομόνοια 
ετοιμάζεται να ξανανοίξει το La Mirage, που είχε 
βάλει λουκέτο από τα πρώτα χρόνια της κρίσης, 
ενώ τα Athens Tiare, Wyndham Grand Athens 
και Kubik Athens Hotel,  ήδη συμβάλλουν στην 
αναζωογόνηση της περιοχής. Στην Πατησίων, 
την Κάνιγγος, γαλλικές εταιρείες μεταμορφώ-
νουν παλιά και εγκαταλειμμένα κτίρια σε νέα ξε-
νοδοχεία, ο όμιλος Cocomat έχει εδώ και λίγο 
καιρό ανοίξει boutique hotel στο Κολωνάκι ενώ 
πυρετωδώς ετοιμάζεται να ανοίξει μέσα στο 
2019 ένα ακόμη στην περιοχή του Μακρυγιάν-
νη, πολύ κοντά στο Μουσείο της Ακρόπολης. 
Τέλος, και κατεβαίνοντας προς το παραθαλάσ-
σιο μέτωπο της Αθήνας, το επί της Συγγρού ξε-
νοδοχείο Metropolitan της οικογενείας Χανδρή 
ανακαινίζεται και θα γίνει Athens Marriott, ενώ 
και στον Αστέρα Βουλιαγμένης γίνονται μεγά-
λες αλλαγές μια και τη διαχείρισή του ανέλαβε 
η Four Seasons Hotels & Resorts, ίσως το μεγα-
λύτερο όνομα παγκοσμίως σε μονάδες πολυτε-
λούς τουρισμού. Τhe Zillers
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Îîá boutique hotel íå Ûîá ðáîÛíïòæï
roof garden óôèî ëáòäéÀ ôè÷ ðÞìè÷

Τεσσάρων αστέρων boutique ξενοδο-
χείο στην καρδιά του ιστορικού κέντρου 
της Αθήνας, στην οδό Μητροπόλεως. 
Στεγασµένο σε ένα πανέµορφο νεο-
κλασικό, πλήρως ανακαινισµένο µε σε-
βασµό στην ιστορικότητα του κτιρίου, 
διαθέτει 10 εξαιρετικά φροντισµένα 
δωµάτια, τα περισσότερα εκ των οποί-
ων βλέπουν στην Ακρόπολη. Το roof 
garden, µε φανταστική θέα στην πόλη, 
είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί για κα-

φέ, συνεχίζει µε µεσηµεριανό και βραδι-
νό µενού µοντέρνας (και βραβευµένης) 
ελληνικής κουζίνας, που επιµελείται η 
σεφ Κωνσταντίνα Φάκλαρη, αλλά και µε 
εµπνευσµένα κοκτέιλ που δηµιουργούν 
οι head bartenders Γιώργος Σαρµαντάς 
και Χρυσάνθη Μπίζιου, µε την επιµέλεια 
του Γιάννη Σαµαρά.

●Μητροπόλεως 54, 2103222277, 
www.thezillersathenshotel.com 
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Θα σας θυμίσει έντονα boutique hotel και αποτελεί ιδανικό προορισμό για προσιτή 
πολυτέλεια και άνεση, μια ανάσα από την πλατεία Συντάγματος και το μετρό και πολύ 
κοντά στο ιστορικό κέντρο και την Πλάκα. Το Niki Athens Hotel διαθέτει 24 δίκλινα 
δωμάτια, στα οποία θα πάρετε το πρωινό σας πριν ξεκινήσετε την περιήγησή σας στην 
πόλη, ενώ δύο από αυτά μοιάζουν με penthouse loft, με ιδιαίτερη διακόσμηση, εσω-
τερική σκάλα, μεγάλα μπαλκόνια και φανταστική θέα στην Ακρόπολη. Επισκέπτες απ’ 
όλο τον κόσμο έχουν πει τα καλύτερα, ενώ είναι από τα αγαπημένα και των Ελλήνων 
που αναζητούν μια ασφαλή, καλαίσθητη και όσο πιο στο κέντρο γίνεται διαμονή στην 
Αθήνα.
 
●  Νίκης 27, Σύνταγμα, 2103220914, www.nikiathenshotel.com

Προσιτή πολυτέλεια δίπλα στο Σύνταγμα
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Μετά την πρόσφατη ανακαίνισή του το Poseidon επιστρέφει στην πόλη, χαρίζοντάς 
μας μια ευκαιρία για ένα γρήγορο getaway από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημε-
ρινότητας. Το ξενοδοχείο ανακαίνισε πλήρως όλα τα δωμάτιά του (και μάλιστα με φιλι-
κά προς το περιβάλλον υλικά), αποκτώντας ένα σύγχρονο urban χαρακτήρα που του 
ταιριάζει απόλυτα. Με ανανεωμένη εικόνα, λοιπόν, σε περιμένει προσφέροντας ανεπι-
τήδευτα πολυτελή διαμονή. Φαντάσου να ξυπνάς και να χαζεύεις τα καραβάκια από τις 
μεγάλες τζαμαρίες να ταξιδεύουν στον Αργοσαρωνικό, πριν πάρεις το πρωινό σου με 
ποικιλία από τοπικά προϊόντα. Να κάνεις μια βουτιά στην πεντακάθαρη θάλασσα που 
βρίσκεται ακριβώς μπροστά στο ξενοδοχείο, να πίνεις τον πρώτο καφέ της ημέρας 
στο The Place (όνομα και πράγμα) πάνω στην αμμουδιά. Αργότερα να απολαμβάνεις 
ένα υπέροχο μεσημεριανό στο τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου με τη θάλασσα να α-
πλώνεται μπροστά σου και το βράδυ να πίνεις cocktail στο Sky Bar που κοιτάει όλη την 
πόλη από ψηλά. Αυτό το όνειρο είναι μόλις 10΄ μακριά από το κέντρο της Αθήνας και 
είναι απόλυτα εφικτό.  ● Λ. Ποσειδώνος 72, Παλαιό Φάληρο, 2109872000,  
www.poseidonhotel.com.gr, Fb: @poseidonathenshotel

Με ανακαινισμένα δωμάτια σε περιμένει 
για ένα ονειρικό getaway 

P
os

ei
d
o
n
 A

th
en

s 
H

ot
el

 

Π
άει καιρός από τότε που το ξενοδοχείο 
ήταν ένα κτίριο με δωμάτια όπου μπο-
ρούσε να διανυκτερεύσει ο «ξένος» 
στον τόπο. Τα σύγχρονα ξενοδοχεία, πο-
λύ περισσότερο αυτά που καταλαμβά-
νουν στρατηγική θέση μέσα στον ιστό 

μιας πόλης, είναι, σε συμπύκνωση, η ιστορία, 
ο πολιτισμός, η λάμψη στην καθημερινή ζωή. 
Συνδυάζουν αισθητική, design αιχμής, πρωτο-
ποριακές εγκαταστάσεις και όλες τις τεχνολο-
γίες που μπορούν να κάνουν τη ζωή όμορφη. 
Είναι το σημείο του ραντεβού, ένα ποτό με θέα 
που σε ταξιδεύει, γαστρονομία υψηλών προδι-
αγραφών, κοινωνική συναναστροφή ή/και α-
πομόνωση σε ειδυλλιακό περιβάλλον, ο χώρος 
για ένα break από το γραφείο ή και το…γραφείο 
σου το ίδιο. Πολυπρόσωπα, ευέλικτα, πάντα με 
«πακέτο» προσφερόμενων υπηρεσιών, με υπο-
δειγματικό σέρβις και αξεπέραστη φινέτσα, τα 
αθηναϊκά ξενοδοχεία αξιοποιούν στο έπακρο τα 
«φιλέτα» του χώρου τους, που μπορεί να είναι 
από μια δροσερή και καταπράσινη βεράντα μέ-
χρι και μια πισίνα στον… ουρανό. Εκεί, σε αυτά 
τα προνομιακά σημεία, διαμορφώνουν εστια-
τόρια, όπου τα της κουζίνας συντονίζει ένας συ-
νήθως διάσημος σεφ, ή bars με βραβευμένους 

bartenders που παίζουν στα δάκτυλα τις επι-
ταγές του σύγχρονου fine drinking χαρίζοντας 
κοσμοπολίτικες στιγμές και μαζεύοντας φυσι-
κά γύρω τους το αθηναϊκό crowd. Ακόμη, προ-
γραμματίζουν ενδιαφέρουσες διαλέξεις, συχνά 
γίνονται μικρά μουσεία με μόνιμες εκθέσεις ή α-
νακαλύπτουν νέους καλλιτέχνες και τους προ-
ωθούν, διοργανώνουν συνέδρια ή μπορούν να 
σου παρέχουν το ιδανικό γραφείο, με ευκολίες 
στην τεχνολογία που απλά εσύ μπορεί να μην 
διαθέτεις στο δικό σου. Με όλα αυτά τα ωραία 
σε προσκαλούν, εσένα τον Αθηναίο, να αποκτή-
σεις ένα ακόμη σπίτι μέσα στην πόλη, ένα σπίτι 
«των ονείρων» έστω κι αν είναι για λίγες μόνο 
ώρες…  

ΤουρίσΤασ
σΤην Πολη μου
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Σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία του κέ-
ντρου, δίπλα ακριβώς στο Εθνικό θέατρο 
και λίγα λεπτά από το σταθμό μετρό της 
Ομόνοιας, το Πυθαγόρειο είναι ένα ξενο-
δοχείο που προσφέρει όμορφες στιγμές 
χαλάρωσης στην καθημερινότητά σου. 
Στον ανακαινισμένο χώρο υποδοχής του 
μπορείς να έρθεις για έναν ωραίο καφέ 
ή για ένα ποτό (ίσως μετά τις εξαιρετικές 
θεατρικές παραστάσεις του Εθνικού 
θεάτρου). Μπορείς όμως να το χρησιμο-
ποιήσεις και σαν… γραφείο. Δεν είναι λίγοι 
αυτοί που έρχονται με τα laptop ανά χείρας 
για να δουλέψουν στον όμορφο, ήσυχο 
χώρο του ή για να πραγματοποιήσουν ένα 

επαγγελματικό ραντεβού. Κι αν έχεις ανα-
ρωτηθεί ποτέ πώς είναι να ζεις στο κέντρο 
της πόλης, εδώ είναι το κατάλληλο σημείο 
για να λύσεις τις απορίες σου. Στα 56 δω-
μάτιά του (η τελευταία ανακαίνιση έγινε 
το 2014) θα απολαύσεις την πραγματική ε-
μπειρία της φιλοξενίας. Tip: Το ξενοδοχείο 
διαθέτει επίσης 2 αίθουσες meeting room 
τις οποίες διαθέτει (από λίγες ώρες έως και 
μέρες) για εταιρικά event, συναντήσεις, 
παρουσιάσεις κ.ά. 

● Αγίου Κωνσταντίνου 28, 2105242811, 
www.pythagorion-hotel.gr,
 Fb: @Pythagorionhotel

Όμορφες στιγμές χαλάρωσης στο κέντρο της πόλης
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 Στην καρδιά της Αθήνας (μόλις 150 
μέτρα απόσταση από την Πλατεία 
Συντάγματος) το ξενοδοχείο Athens 
Cypria Hotel δεν είναι ένα καταφύγιο 
μόνο για τους ξένους επισκέπτες, 
αλλά και για τους Αθηναίους που 
θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα 
την πόλη τους. Μετά την ανακαίνι-
σή του, αλλά και την αναβάθμισή 
του σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, το 
Athens Cypria Hotel διαθέτει πλέον 
σύγχρονα δωμάτια και με θέα στην 
Ακρόπολη, γυμναστήριο και μία πλή-
ρως εξοπλισμένη με μηχανήματα 
τελευταίας τεχνολογίας συνεδριακή 
αίθουσα χωρητικότητας 70 ατόμων. 
Ο κύριος λόγος όμως που έχει κάνει 
αυτό το ξενοδοχείο να ξεχωρίζει 
είναι η δυναμική είσοδός του στην 
εστιατορική σκηνή της Αθήνας. Έτσι, 
ανάμεσα στις υπόλοιπες εγκαταστά-
σεις του λαμπερού ξενοδοχείου, ο 
επισκέπτης θα συναντήσει επίσης 
ένα υπέροχο υπαίθριο καφέ, ένα 
εστιατόριο όπου μπορεί να διαλέξει 
σύγχρονες μεσογειακές γεύσεις από 
το A la Carte μενού, αλλά και ένα μα-
γευτικό Roof Garden με ανοιγόμενη 
οροφή που αποτελεί το ιδανικό σκη-
νικό για να πιει ένα cocktail κάτω από 
τον αττικό ουρανό. 
● Διομείας 5, Πλατεία  
Συντάγματος, 2103238034-8,  
www.athenscypria.com,  
Fb: Athens Cypria Hotel

Φιλοξενία 
4 αστέρων στην 

καρδιά της πόλης
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Φούρνος  Αγάθης, 
Λεωφόρος Τατοίου 
27, Μεταμόρφωση, 
2102852720

Le vertige/Golden 
Fashion, Τατοΐου 
27, Μεταμόρφωση, 
2102828525,  
2102827470

La stampa, Κω 10, 
Μεταμόρφωση,  
210 3416320 

Jaser,  
Γ. Παπανδρέου &  
Σπύρου Πάτση, 
Μεταμόρφωση, 
2102855030     

Ζωντανός στην πόλη

η 
Μεταμόρφωση Αττικής παλιά λεγότανε Κουκουβάουνες – κατά μία εκδοχή, 
επειδή είχε πολλές κουκουβάγιες, κατά άλλη, επειδή ευδοκιμούσε εκεί ένα α-
μπέλι με κουκουβαγιέξ όνομα. Ο παππούς μου μιλούσε για κάποιον φιλάσθενο 
γνωστό του, ο οποίος μετακόμισε στις Κουκουβάουνες στη δεκαετία του ’60, 

επειδή η περιοχή είχε πολύ καλό κλίμα. «Όσοι έχουν προβλήματα με τα πνευμόνια 
τους πηγαίνουν εκεί», έλεγε, «εκτός κι αν κατάγονται από άλλο ορεινό χωριό, οπότε 
επιστρέφουν στο χωριό τους».
Νόμιζα λοιπόν για πολλά χρόνια ότι οι Κουκουβάουνες είναι όχι ένα, αλλά κάμποσα 
ορεινά χωριά γεμάτα κουκουβάγιες, και αναιμικές Κυρίες με τας Καμελίας που βήχανε 
στα μαντιλάκια τους. Ως προάστιο της Αθήνας το οποίο σήμερα λέγεται Μεταμόρφω-
ση, το καταχώρησα επιτέλους πριν μερικά χρόνια: εννιά χιλιόμετρα μόλις από το κέ-
ντρο, καμία σχέση με χωριό! Κάποτε, τον 15ο αιώνα για την ακρίβεια, ήταν πράγματι 
χωριό – τότε εγκαταστάθηκαν εκεί μερικές οικογένειες Αρβανιτών και οργανώθηκαν 
γύρω από την πλατεία, το πηγάδι, αργότερα και την εκκλησία της Μεταμόρφωσης 
του Σωτήρος. Σήμερα, η Μεταμόρφωση έχει πολλές πρασινάδες, γρασίδια, πάρκα 
και άπλα, απλώνεται στους πρόποδες της Πάρνηθας και εξακολουθεί να έχει ωραίο 
κλίμα. Είναι λέει κατά 30% βιομηχανική ζώνη, με πολλές βιοτεχνίες και εργοστάσια 
– και πάλι, νόμιζα ότι είχανε κλείσει τα άπαντα, αλλά ορίστε που αντέχουν. Στη Μετα-
μόρφωση, μάλιστα, όπου φτάνει ο Προαστιακός και το λεωφορείο Β9. Άσχετο, αλλά 
χρήσιμη πληροφορία για όσους δεν οδηγούμε. 
Περπάτησα μια μέρα πολλά χιλιόμετρα στην λεωφόρο Τατοΐου: νομίζεις ότι είναι 
στρωμένη, κανονικά, με βουλκανιζατέρ, γκαράζ, συνεργεία και άλλα γρασαρισμέ-
να μέρη – πάντα χάνομαι στο μπουλόνι. Αλλά υπάρχουν εργοστάσια, showrooms, 
outlets, «χονδρικές», βιοτεχνίες και αποθήκες ρούχων, παπουτσιών, παντοφλών, 
αξεσουάρ, κατά μήκος της λεωφόρου, κι εκεί που λες «αμάν κάνω να βρω ένα 
φούρνο, να πιάσω δυο τυρόπιτες!» ορίστε που ανοίγεται μπροστά σου ο υπέροχος, 
πάμπλουτος φούρνος «Αγάθης», με στολισμένες προθήκες και δεκαπέντε ειδών 
κουλούρια (αυτά με το μήλο είναι καταπληκτικά, όπως και τα άλλα με την σοκολά-
τα…). Ο «Αγάθης» έχει κάμποσα παραρτήματα, λειτουργεί από το 1971 και φτιάχνει 
χειροποίητο ψωμί με προζύμι «στην πινακωτή», χωρίς συντηρητικά, σύμφωνα με 

την παράδοση των παππούδων της οικογένειας. Το αγιορίτικο καρβέλι με ξινό προ-
ζύμι είναι αριστούργημα. 
Στην Τατοΐου είναι το showroom της φίρμας «Le vertige», που μαζί με την νεανική 
«White 22», υπάγεται στην εταιρεία ρούχων «Golden fashion» – τα «Golden fashion» 
είναι (ελληνικά) κομψότατα και μοντέρνα γυναικεία ρούχα ποιότητας με καλές τιμές, 
που σχεδιάζονται και ράβονται με μεράκι στη Μεταμόρφωση από το 2001. Όπου είναι 
η χονδρική και το showroom, αλλά τα Σάββατα μπορούν να αγοράσουν και οι ιδιώτες, 
αφού έφτασαν ως εδώ. Τα δύο brands πωλούνται με επιτυχία σε διάφορες χώρες του 
εξωτερικού και θεωρούνται εφάμιλλα με τα ιταλικά (ρούχα). Εκεί κοντά είναι η «La 
stampa», επίσης ελληνική εταιρεία από το 1986, με πολύ βολικά, άνετα και ωραία 
ρούχα («κατασκευασμένα με φυσικές ίνες») κι ολόκληρες συλλογές για μέλλουσες 
μητέρες – τα έσκιζα ως έγκυος, γιατί δεν είναι τα κλασικά μαμαδουάρ φορέματα-
τέντες, είναι κομψά, με σούπερ χρώματα και σχέδια. Τα ρούχα της «La stampa» έχουν 
ένα σωρό σημεία πώλησης, απλώς εδώ είναι το showroom/outlet, ανοιχτό 9.00-5.00 
καθημερινά (και με 30-70% έκπτωση στις παλιότερες κολεξιόν). 

τ
α showroom και outlets στη Μεταμόρφωση είναι ένα σωρό – η «Nascita street 
fashion», η «Film Fashion», η (έξτρα-έξτρα-λαρτζ) «Modernoraptiki», όπως και 
άλλα τόσα πρατήρια ή αποθήκες με παπούτσια και είδη σπορ, όρεξη να έχει 
κανείς να ψάχνει. 

Αν μετά από τα κουλούρια και τις βόλτες που έχουν σχέση με ρούχα, θέλει κανείς 
έναν ωραίο καφέ ή ένα ποτό στο καπάκι… προτείνουμε το ζεστό, φιλικό «Jaser bar 
art café», ένα all day στέκι,στο οποίο μπορείς να πας με τα παιδιά σου αν έχεις ή με το 
λάπτοπ σου, αν επίσης έχεις, εκτός κι αν προτιμάς να κυκλοφορείς με φίλες/ους ή με 
αγνώστους. Το όνομα του μπαρ, λέει, βγαίνει από το γαλλικό ρήμα «Jaser», που σημαί-
νει «φλυαρώ, μιλάω χαλαρά, αυτοσχεδιάζω» και μάλλον από το ίδιο ρήμα βαφτίστη-
κε η jazz. Η μουσική λοιπόν στο «Jaser» είναι βασικά jazz, funk, χαμηλών τόνων, οργα-
νώνονται κατά καιρούς ωραία live και γίνονται εκδηλώσεις – αλλά κυρίως, το μαγαζί 
είναι από αυτά που σου γίνονται συνήθειο, αν μένεις κοντά. Ή... αν «ανεβαίνεις» στις 
Κουκουβάουνες για το καλό κλίμα. A

Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

στάση ΜετάΜόρφωση, πρωην ΚόυΚόυβάόυνεσ 
Μια μέρα στη λεωφόρο Τατοΐου δίπλα σε βιοτεχνίες ρούχων, βουλκανιζατέρ, φούρνους-υπερπαραγωγές και μπαρ 

Le Vertige



Επιµέλεια: 
ΤΑΝΙΑ ∆ΕΛΗ

ΜΙΑ ΚΟΥΠΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ…
Η νέα συλλογή φλιτζανιών του Dimello αφηγείται ένα όµορφο παραµύθι

▶Ένα αγόρι κρατάει µια µπλε µπάλα, η Αγάπη, ένα κορίτσι µε µακριά 

µαλλιά, ντύνεται σε ροζ πουά, ο γιατρός της λύπης ακροβατεί

πάνω σε ένα τεντωµένο σκοινί, ένα παιδί φτιάχνει κολιέ µε γράµµατα 

της αγάπης. Όχι, δεν ονειρεύεσαι. Η κούπα του καφέ σου πράγµατι 

αφηγείται µια ιστορία.

Ο Dimello επιλέγει νέους καλλιτέχνες που αναδεικνύουν το ταλέντο 

τους µέσα από τις συλλογές φλιτζανιών espresso & cappuccino 

“Cuptales by Dimello”. Για τη συλλογή 2017-18 τα φλιτζάνια του  Dimello 

προσφέρουν τον λευκό καµβά τους στον καλλιτέχνη Άκη Ουλκέρογλου 

και στους χαρακτήρες που εικονογράφησε για το παραµύθι της

∆έσποινας Σωτηρίου «Μια ιστορία µε λίγο Μπλε».

Μπορείτε να ανακαλύψετε όλη τη φετινή συλλογή σε coffee outlets και 

επιλεγµένα café, αλλά και να διαβάσετε ολόκληρο το παραµύθι στο

 www.dimellocuptales.com.

www.dimellocoffee.com

 www.facebook.com/dimellocoffee

 www.instagram.comdimellocoffeeofficial

ΜΙΑ ΚΟΥΠΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ…
Η νέα συλλογή φλιτζανιών του Dimello αφηγείται ένα όµορφο παραµύθι
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Ένα αγόρι κρατάει µια µπλε µπάλα, η Αγάπη, ένα κορίτσι µε µακριά 
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GLAMAZON

Λ
ένε πως η πολιτική είναι 
το Χόλιγουντ των κακομού-
τσουνων. Πιθανόν για αυτό το 
«γιατί» η Σίνθια Νίξον θέλει να 

γίνει κυβερνήτης της Νέας Υόρκης  
επαναδιατυπώνεται. Όχι επειδή είναι 
μια όμορφη γυναίκα, αλλά κυρίως 
γιατί έχει μια πλούσια και αστραφτερή 
καριέρα που η πλειονότητα των ηθο-
ποιών βλέπει μόνο στα όνειρά της. 
Τα τελευταία δύο χρόνια υποδύθηκε 
ενδιαφέροντες χαρακτήρες, όπως 
την Έμιλι Ντίκινσον και τη Νάνσι Ρί-
γκαν, και επέστρεψε σπίτι της με ένα 
ακόμη βραβείο Τόνι ± το δεύτερο±  για 
το ανέβασμα στο Μπρόντγουεϊ του 
θεατρικού έργου «The Little Foxes». 
Και θα μπορούσε να συνεχίσει και να 
κατακτήσει, ας πούμε, κι ένα Όσκαρ. 
Και με αυτό το «Ο» να συμπληρώσει 
το EGOT. Ακρωνύμιο για κατόχους 
των βραβείων Emmy, Grammy, Oscar, 
Tony. Ναι, η Σίνθια Νίξον, η ηθοποιός 
που υποδύθηκε τη Μιράντα του «Sex 
and the City», έχει βάλει στη βιβλιοθή-
κη της και Grammy και Emmy.

Τι είχε σειρά; Αντί να παίξει μια 
πολιτικό, η ηθοποιός Σίνθια Νίξον 
αποφάσισε να γίνει η ίδια πολιτικός. 
Το βίντεο που σηματοδότησε την 
έναρξη της πολιτικής της εκστρατεί-
ας, στις 19 Μαρτίου, θα μπορούσε να 
είναι master class για τους δικούς μας 
πολιτικούς. 
Μεγάλα όπλα η αναγνωρισιμότητά 
της, μια διασημότητα με επικοινωνι-
ακό χάρισμα και πολύ χιούμορ. Μια 
διασημότητα προσιτή, που κατεβαίνει 
στον κόσμο. Οι γόβες της, με το σω-
στό ύψος τακουνιού, πρώτο πλάνο 
σε υποβαθμισμένα πεζοδρόμια της 
Νέας Υόρκης, αλλά πολύ φιλόξενα 
στην ίδια. H άλλη όψη. (Κρίμα που τα 
πεζοδρόμια της Αθήνας μισούν όλα τα 
κομψά γυναικεία παπούτσια. Ακόμα 
και τα αποφασισμένα και αποφασιστι-
κά.) Το βίντεο το «κλείνει» η ίδια με τα 
μάτια της. Ένα σπινθηροβόλο, έξυπνο 
και χαμογελαστό βλέμμα. Αγκίστρι.

Το βίντεο της Νίξον μοιάζει «ερα-
σιτεχνικό», χωρίς να είναι. Σχεδόν 
«σπιτικό». Αλλά καμία σχέση. Είναι 
προσεκτικά γυρισμένο και μέσα στο 

καθιστικό του σπιτιού της με τον κοκ-
κινομάλλικο γιo της να κάνει guest 
εμφάνιση και τη σύζυγο της Κριστίν 
Μαρινόνι στο πλευρό της. Περήφανη 
μαμά ενός παιδιού που φοιτά σε δη-
μόσιο σχολείο. Δοσμένη στον αγώνα 
προάσπισης των δικαιωμάτων των 
LGBTQ στη Νέα Υόρκη. 
Χωρίς σοβαροφάνεια. Με παιχνιδιάρι-
κη διάθεση έπαιξε με τα ψηλοτάκουνα 
πέδιλά της, από δέρμα φιδιού, στην 
πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη, 
στην εκπομπή της Γουέντι Γουίλιαμς, 
γιατί η εκπομπή έχει δημοφιλέστατη 
ενότητα Shoe Cam. Κάμερα παπου-
τσιών. Εκεί στον φαντεζί καναπέ συ-
ζήτησαν τα πάντα. Από το σίριαλ «Sex 
and the City» έως τους νόμους για την 
οπλοκατοχή και την οπλοχρησία. 

Είναι Απρίλης και στη Νέα Υόρκη. 
Κι εκεί ο καιρός και η διάθεση είναι 
έτσι κι έτσι. Όταν η Νίξον πήγαινε 
στο στούντιο της Γουίλιαμς, με το 
μετρό φυσικά, λάσπες πιτσίλισαν τα 
παπούτσια της. Έτσι είναι η πολιτική, 
όλοι λερώνονται. Ο κύριος λόγος που 
αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα 
για κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, 
διεκδικώντας το χρίσμα του Δημοκρα-
τικού Κόμματος είναι οι... δύο Τραμπ. 
Ναι, δύο. Η ίδια δηλώνει στο NYM ότι 
από το 2016 και μετά τίποτα δεν πρέ-
πει να θεωρείται δεδομένο. Ο «άλλος» 
Τραμπ, αυτός στη δική της αυλή, ονο-
μάζεται Άντριου Κουόμο. 

Ο Κουόμο, που ανήκει στους Δημο-
κρατικούς κι αυτός, είναι ο εν ενερ-
γεία κυβερνήτης της Νέας Υόρκης και 
η Νίξον σε δελτίο τύπου που εξέδωσε 
το επιτελείο της πλασάρεται ως η 
προοδευτική εναλλακτική του. Δεν θα 
μπω στην ουσία. Αλλά εκεί που ο Κου-
όμο κάνει χειραψίες, η Σίνθια μοιράζει 
αγκαλιές. Και εκεί που εκείνος εμφα-
νίζεται λίγο διστακτικός, εκείνη προτί-
θεται να τα αλλάξει όλα. Και με τέτοια 
θέρμη που το jezebel.com αναρωτιέ-
ται: «Χριστέ μου! Λες να με κυβερνήσει η 
Μιράντα;». Αγαπητό jezebel, γιατί όχι; 
Για να μη γίνει καμιά παρανόηση, όταν 
λέω Μιράντα δεν εννοώ τη Μιράντα 
Ξαφά. Στη Μιράντα του «Sex and the 
City» αναφέρομαι. 

«Χριστέ μου, λες να με    
       κυβερνήσει η Μιράντα;»
Είναι Απρίλης και στη Νέα Υόρκη. Αλλά εκεί 

ο καιρός δεν είναι καλός. Τα τακούνια 
της Σίνθια Νίξον βούλιαξαν στη λάσπη...

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Η ACS στην έκθεση 
eShops Expo 2018
H ACS θα είναι ο μεγάλος 
χορηγός στην τριήμερη 

έκθεση eShops Expo, στο 
Μετρό Συντάγματος (Αί-

θουσα Πολλαπλών Χρήσε-
ων) στις 26-28 Απριλίου. Η 
ACS, ως βασικός συνδετι-
κός κρίκος της εφοδιαστι-
κής αλυσίδας στην αγορά 
του e-Commerce, παρέχει 
στα ηλεκτρονικά καταστή-
ματα ένα πλήθος καινοτό-
μων λύσεων, με σκοπό τη 
διεκπεραίωση της επιτυ-

χημένης πώλησης του συ-
νεργαζόμενου e-shop, αλ-
λά και την καλύτερη δυνα-
τή εξυπηρέτηση του πελά-

τη/παραλήπτη της ηλε-
κτρονικής παραγγελίας. 

Περισσότερα για την έκθε-
ση στο www.eshopexpo.gr
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SISLEY 
Κοντό γυναικείο jacket

PEPE JEANS 
Τσαντάκι με αλυσίδα

CONVERSE 
Sneaker με 

γκλίτερ €77

OPTIC CULTURE 
Γυαλιά ηλίου Kaleos €195

ELENI 
MARNERI 
GALERIE 

Εικαστικό κόσμημα, 
διά χειρός 

Μαργαρίτας Μαλλίρη

KYBBVS 
Ανδρικό εσώρουχο από οργανικό βαμβάκι

SCHOTT 
Σακίδιο πλάτης €65

SEPHORA 
Μάσκα προσώπου Glam 
Glow με γκλίτερ €20,10

SPRINGFIELD 
T-shirt με πούλιες €17,99
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CALZEDONIA 
Ολόσωμο μαγιό 

Special Edition €89

Κοντό γυναικείο jacket Τσαντάκι με αλυσίδα

CONVERSE
Sneaker με 

γκλίτερ €77
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EUROPAVOX 
FESTIVAL 

Επιστρέφει με μεγάλα ονόματα. 
Ο Athens Voice Radio 102.5 

θα είναι εκεί!  

Η ιδέα-γιορτή-πρότζεκτ που προωθεί την ευρωπαϊκή μουσική, έρχεται για δεύ-
τερη φορά στην Ελλάδα με ακόμα περισσότερους καλλιτέχνες από την ευρωπαϊ-
κή σκηνή και headliners δύο μεγάλα ονόματα από τη Γαλλία, μαζί με μερικά από 
τα πιο hot ονόματα της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής. 

Παρασκευή, 20/4: Nightcall! Ο μουσικός, DJ και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής 
που τραβά κόλλημα με τα electropop ost ταινιών και σειρών των 80s θα βρίσκεται 
στην Αθήνα, στο Fuzz Live Music Club, για ένα special set ως headliner της πρώτης 
βραδιάς του Europavox Festival. Μαζί του θα είναι οι Zamilska, NOËP και Olga 
Kouklaki στην πιο ηλεκτρονική Παρασκευή που περιμένει καιρό τώρα η πόλη. 

σαββατο, 21/4: Τα turntables, η μαγεία να κολλάς λέξεις με ήχους, η ενέργεια να ση-
κώνεις ψηλά τα χέρια των άλλων. Η trip hop γαλλική τριάδα των DJ Marseille Zé 
Mateo και High Ku μαζί με τον beatmaker SLY, που ξεσηκώνει τα πλήθη με το 
hip-hop, funk, dub, reggae και jazz χαρμάνι της ως Chinese Man, στη σκηνή του 
Fuzz Live Music Club ως headliners της δεύτερης βραδιάς του Europavox Festival. 
Scratch Bandits Crew, Ogris Debris και Haring στο line up-μαγνήτη για να μη 
σταματάμε να χορεύουμε. Με την υποστήριξη του Athens Voice Radio 102.5.  

-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ



Cardi B. Είναι αυτό το κορίτσι το next big thing;
Business as usual: Τόσο πολύ hype για τόσο µέτριο αποτέλεσµα 

➜ makismilatos@gmail.com

Το καινούργιο next big thing βρίσκεται ήδη σε 
τροχιά γύρω από το λαµπερό κόσµο της σόου 
µπίζνες. Η απογείωση ήταν γρήγορη και πετυχη-
µένη και τώρα η Cardi B µας κοιτάζει από ψηλά. 
Άλλοι λένε πως η πτήση θα κρατήσει όσο τα «15 
λεπτά δηµοσιότητας» που της αναλογούν κι άλλοι 

πως «ένα αστέρι γεννιέται».
Ακούω το κορίτσι αυτό µε το 

οινοπνευµατώδες όνοµα 
από το Ba-cardi (τελικά 

τα «ποδανά» είναι µια 
διεθνής γλώσσα) να 

ραπάρει καθώς τα 
τραγούδια της αλ-
λάζουν διαρκώς 
πίστα και το σεξ, 
τα συναισθήµατα, 

η ευάλωτη εκδοχή, 
οι ατέλειές της, τα 

γκοµενικά, η φήµη, 
ο αυτοσαρκασµός, η 

χειραφέτηση, δίνουν 
τροφή στις ρίµες της που 

τις φτύνει µε τον δικό της τρό-
πο. Ο δίσκος όµως αρχίζει και τελειώνει 

χωρίς ούτε νύξη δηµιουργικής ίντριγκας.
Μην τα µπερδεύουµε γενικώς. Άλλο 
ωραίο τυπάκι, άλλο δηµιουργός και καλλι-
τέχνης. Είναι το ίδιο µπέρδεµα –τηρουµέ-
νων των αναλογιών– που γίνεται και στα 
καθ’ ηµάς µε την Πάολα. 

H Belcalis Almanzar, µε καταγωγή από Άγιο ∆οµί-

νικο και Τρίνιντατ, µεγαλωµένη στη 
«µαύρη καρδιά» της Νέας Υόρκης, 
«δικαιούται διά να οµιλεί» καθώς έχει 
ζήσει φτώχεια και δυσκολίες, συµµο-
ρίες και ξύλο από γκόµενους, δουλειά 
σε σούπερ µάρκετ και εµφανίσεις σε 
στριπτιζάδικο, κι έχει άφθονη πρώτη 
ύλη για ρίµες και σκέψη.
Ήδη δηλώνει πως αισθάνεται σαν 
ζώο σε ζωολογικό κήπο τώρα που τα 
φώτα της δηµοσιότητας θέλουν να δουν πιο βαθιά 
µέσα της απ’ ό,τι οι θαµώνες στο στριπτιζάδικο και 
προσπαθεί να διαχειριστεί αυτό που της συµβαίνει 
ξαφνικά, τραγουδώντας: «Ο καθένας ονειρεύεται µια 
ζωή στην κορυφή αλλά δεν υπάρχει οδηγός, πώς να το 
χειριστείς όταν φτάσεις εκεί». 

Μαζί µε τον γενικευµένο ενθουσιασµό έρχεται 
και η αµφισβήτηση από πολλούς που περίµεναν 
κάτι περισσότερο από τον προβλέψιµο ήχο του 
άλµπουµ της. Κι αν τα µουσικά σάιτ, τα περιοδικά 
και οι εφηµερίδες των «ασπρουλιάρηδων» την 
αντιµετωπίζουν πολύ θετικά, πολλά ειδικευµένα 
σάιτ για το χιπ χοπ γραµµένα από «αράπηδες» µέ-
νουν επιφυλακτικά για το πόσο ζουµί υπάρχει στο 
1ο άλµπουµ της Cardi B.
∆εν ξέρω από πού προέκυψαν αυτές οι προσ-
δοκίες αλλά, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, η ίδια βάζει 
τον εαυτό της στο τρίγωνο Beyonce (στην οποία 
αναφέρεται συχνά χωρίς απαραίτητα να την κατο-
νοµάζει), στη Nicki Minaj (µε την οποία έχει ανοίξει 
ήδη µια ψιλοκόντρα) και τη Rihanna (η οποία έχει 

εκφραστεί ήδη ενθουσιωδώς γι’ 
αυτήν). Όπως και να έχει, ακόµη και η 
επιφυλακτική στάση πολλών, γίνεται 
τραγούδι: «Ξεκίνησα να κερδίζω, όταν 
όλοι άρχισαν να µε αµφισβητούν».
∆εν είναι ούτε Kanye West ούτε 
Kendrick Lamar και δεν έχει διάθεση 
αλλά ούτε και τις δυνατότητες να 
«αναµορφώσει» το χιπ χοπ, µπορεί 
όµως να γράφει τραγούδια που 

αντανακλούν στην ψυχή, στις σκέψεις και στη 
ζωή πολλών –γυναικών και ανδρών– που έχουν 
ζήσει στο περιθώριο της ζωής, προσπαθώντας να 
βρουν µια χαραµάδα ευκαιρίας. 
Ο ήχος της είναι συνηθισµένος και εντός πλαισίου, 
οι σποραδικές «εξωτικές» γεύσεις δίνουν στιγµι-
αία µια εσάνς «λάτιν χιπ χοπ», η Cardi B πόθησε την 
επιτυχία που την είδε σαν όχηµα να ξεφύγει από 
τη µιζέρια και τα κατάφερε. Μόνο η ίδια ξέρει µε 
ποιο τίµηµα. 

Έχει ζήσει πολλά ώστε να έχει εφόδια για τη στι-
χουργία της, η προφορά της είναι ιδιαίτερη αλλά 
η φωνή της δεν είναι σπουδαία και είναι στο χέρι 
της να δείξει πως δεν είναι µία φωτοβολίδα που 
σύντοµα θα τη δούµε να αρχίσει να τρεµοσβήνει 
καθώς επιστρέφει στη Γη. Κι επειδή προφανώς της 
κόβει, ξέρει και πώς πρέπει να συνεχίσει αν θέλει να 
διασωθεί. Γι’ αυτό άλλωστε στο τραγούδι που ανοί-
γει το άλµπουµ, τραγουδάει: «I started speaking my 
mind and tripled my views / Real bitch, only thing fake 
is the boobs».    

VARIOUS
ARTISTS

Του ΜΑΚΗ 
ΜΗΛΑΤΟΥ
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Μια αγάπη για τον καφέ που καλλιεργείται µέρα µε την ηµέρα. Η 
ιστορία τoυ Oro Caffè ξεκινάει  το 1972 στο Udine της Ιταλίας. Η Dimer 
Coffee από το 2013 φέρνει τον Oro Caffè στην ελληνική αγορά, µε 
στόχο να προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό τις πιο εκλεκτές ποικι-
λίες καφέ από τις καλύτερες φάρµες του κόσµου.

● Dimer Coffee, Ραδιοφωνίας 15, Ίλιον, 2130279150, 
www.orocaffe.com, fb: Oro Caffe Athens

ÌòùóÞ øáòíÀîé, øòùóÜ áðÞìáùóè!
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εκδηλώσε ι σ

ΒΙΒΛΙΟ Μπορεί να ενθουσιασθεί κανείς στη μέση ηλικία από 

κορυφαίους αναρχικούς στοχαστές και διανοουμένους; 

Ασφαλώς! Σε κάθε ηλικία, άλλωστε!

δ
εν ήταν ο ίδιος ο Νίτσε εκείνος ο οποίος έχει δι-
αβεβαιώσει –με άλλα, αστραφτερά λόγια, φυσι-
κά– ότι πρέπει να φοβάται κανείς αποκλειστικά 
και μόνον εκείνους οι οποίοι είναι και δηλώ-

νουν «συνεπείς», εκείνους οι οποίοι αδυνατούν ή αρ-
νούνται να αλλάξουν τις πεποιθήσεις και τις απόψεις 
τους, τους κατά κόσμο δογματικούς δηλαδή;
Είναι σπουδαία ανακάλυψη, ακόμη και στη μέση η-
λικία, να συναρπάζεται κανείς από τα γραπτά του 
αείμνηστου κορυφαίου αμερικανού ιστορικού και 
αναρχικού Χάουαρντ Ζιν, είναι θαυμάσια εμπειρία 
ανάγνωσης να τρέχουν τα μάτια σου στις λέξεις του 
επίσης αείμνηστου μεγάλου άγγλου κριτικού και ι-
στορικού της τέχνης και της λογοτεχνίας, ένθερμου 

θιασώτη του αναρχισμού, Herbert Read 
(1893-1968).
Οι εκδόσεις Ηριδανός μόλις κυκλοφό-
ρησαν  τη συλλογή τριών δοκιμίων του 
Herbert Read, με τον γενικό τίτλο «Αλυ-
σίδες ελευθερίας - Σκέψεις για τη φιλοσοφία 
του αναρχισμού», στην εξαιρετική μετά-
φραση του Γιώργου Καράμπελα. Οι τίτλοι 
των τριών δοκιμίων του άγγλου αναρχικού 
στοχαστή είναι: «Η φιλοσοφία του αναρχι-
σμού» (1940), «Υπαρξισμός, μαρξισμός και 
αναρχισμός» (1949) και «Αλυσίδες ελευθε-
ρίας» (1946-1952).
«Από την αναρχική οπτική δεν αρκεί να ελέγ-
χουμε τον εαυτό μας και την εξωτερική φύση: 
πρέπει να επιτρέπουμε και τις αυθόρμητες α-

ναπτύξεις. Τέτοιες ευκαιρίες υπάρχουν μόνο σε μία ανοι-
χτή κοινωνία: δεν μπορούν να αναπτυχθούν σε μία κλειστή 
κοινωνία σαν αυτή που έχουν εγκαθιδρύσει οι μαρξιστές 
στη Ρωσία», γράφει ο Herbert Read το 1940 και το μυα-
λό πάει αυτομάτως στον μέγιστο φιλόσοφο της ανοι-
χτής κοινωνίας Καρλ Πόπερ, αλλά και στον κορυφαίο 
αναρχοφιλελεύθερο αμερικανό πολιτικό φιλόσοφο 
Ρόμπερτ Νόζικ. Αναπνέει κανείς στην ανοιχτότητα 
της θεωρητικής και πρακτικής πολιτικής προοπτικής, 
αλλά σπεύδει ο Herbert Read να προειδοποιήσει με 
έναν απολύτως θαυμαστό τρόπο: «Το μέλλον θα κάνει 
τα δικά του σχέδια, και αυτά δεν θα είναι υποχρεωτικά τα 
δικά μας προσχέδια».  
Ο αναρχισμός του Read –διαβάζουμε στο σημείωμα 
του εκδότη– κατάγεται απευθείας από τη σπουδαία 
βρετανική αναρχική παράδοση, του Γκόντγουιν, των 
ρομαντικών και του Γουίλιαμ Μόρις, συνομιλεί ω-
στόσο με όλα τα φιλοσοφικά και πολιτικά ρεύματα 
του πρώτου μισού του 20στού αιώνα, αποτελώντας 
τελικά μία εκλεκτική σύνθεση που δύσκολα κατα-
τάσσεται σήμερα.
Η ανάγνωση των τριών δοκιμίων του Herbert Read 
στην καλαίσθητη έκδοση του Ηριδανού εγγυάται την 
αναγνωστική απόλαυση, αλλά και τη γνωριμία με έ-
ναν σπουδαίο θεωρητικό στοχαστή και διανοούμενο, 
ο αναρχισμός του οποίου ήταν μέχρι πρότινος μία ιδι-
ότητα άγνωστη στο ελληνικό κοινό.
Καλή και απολαυστική ανάγνωση! A     

Herbert 
read
Ένας κορυφαίος αναρχικός 
της ανοιχτής κοινωνίας 
Του ΒΑΣΙΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Επιμέλεια: 
ΑγγΕΛΙκΗ ΜπΙρΜπΙΛΗ
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Κωστής Παπαγιώργης, 
ο πιο γλυκός µισάνθρωπος ***
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°- ª¶Á°Ä¹Ã: Ελένη Αλεξανδράκη ¦°Ä°¡¿¡¸: Ελέ-

νη Κοσσυφίδου ¼¿ÆÃ¡Ä°¼¹°: ∆ιονύσης Ευθυµιόπου-

λος »ÃÁÆ°·: Νίκος Πάστρας »ÃËª¹º¸: Νίκος Ξυδάκης

Το πορτρέτο ενός από τους σηµαντικότερους 
σύγχρονους έλληνες διανοητές µέσα από τις 
µαρτυρίες των ανθρώπων που τον γνώρισαν 

και τον αγάπησαν.

Το ντοκιµαντέρ για τον Κωστή Παπαγιώργη δεν 
είναι η προβλέψιµη αγιογραφία, τηλεοπτικής 
συνήθως γραφής, που θα φανταζόταν κανείς. 
Η Αλεξανδράκη σκύβει πάνω από τη ζωή και το 
έργο ενός µοναχικού σύγχρονου φιλοσόφου 
και φωτίζει τις σηµαντικότερες πτυχές τους µε 
κινηµατογραφική ακρίβεια (µεγάλη η συµβολή 
του µοντέρ Νίκου Πάστρα) χωρίς να ακυρώνει 
τη συναισθηµατική φόρτιση του εγχειρήµατος. Η 
δηµιουργός του φιλµ συνθέτει το πορτρέτο του 
Παπαγιώργη µέσα από την καταγραφή γεγονό-
των (η κρίσιµη παιδική ηλικία και η πολιτική δράση 
του πατέρα του που οδήγησε στη µετάθεση στην 
Κύµη), επισήµανση κρίσιµων εποχών (στο Παρίσι 
γεννήθηκε ο πυρήνας της φιλοσοφικής σκέψης 
του), αφηγήσεις ανθρώπων που τον έζησαν από 
κοντά (µεταξύ άλλων µιλάνε η Ζυράννα Ζατέλη, 
ο Θανάσης Καστανιώτης, ο Χρήστος Γιανναράς) 
και φυσικά µέσα από τα κείµενά του, δίνοντας όλη 
την αλήθεια του. Την αταξινόµητη και ενοχλητική 
προσωπικότητα του ανθρώπου που αγαπούσε µε 
πάθος το ποδόσφαιρο, τον Ντοστογιέφσκι και τον 
Καντ, τα λαϊκά τραγούδια και τα κουτούκια, τους 
αληθινούς φίλους και τη δύναµη του έρωτα.  

ΣΙΝΕΜΑ
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η ΕλΕνη 
αλεξανδρακη

μιλαΕι για τον πιο γλυκο 
μισανθρωπο 

Το ντοκιμαντέρ «Κωστής Παπαγιώργης, ο πιο γλυκός μισάν-
θρωπος» βραβεύτηκε στο πρόσφατο Φεστιβάλ Ντοκιμα-
ντέρ της Θεσσαλονίκης από τους έλληνες κριτικούς ως η 
καλύτερη ελληνική ταινία του φεστιβάλ. Η σκηνοθέτρια 
του φιλμ Ελένη Αλεξανδράκη έχει τον λόγο.

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυα-
λό όταν κάποιος αναφέρει το όνομα του Παπαγιώργη; 
Ένας συμπαθέστατος, όχι ψηλός άνδρας, σε σώμα εφή-
βου, με άσπρα μαλλιά. Γελαστός και συνεχώς εν κινήσει, 
πάντα καθοδόν, περιπατητής.

Πότε, πώς γνωριστήκατε και για ποιο λόγο επιλέξατε 
να κάνετε ένα φιλμ για εκείνον; Γνωριστήκαμε το 1993. 
Μου ζήτησε να συναντηθούμε για να μιλήσουμε για τον 
Χρήστο Βακαλόπουλο, που είχε πεθάνει εκείνη τη χρο-
νιά. Τότε έγραφε το «Γεια σου, Ασημάκη», που ήταν ένα 
βιβλίο/πορτρέτο αυτού του κοινού μας φίλου. Έτσι ξε-
κίνησε μια φιλία με τον Κωστή και τη γυναίκα του, Ράνια, 
που κράτησε ως τον θάνατό του το 2014. Αφού εκείνος 
έφυγε από τη ζωή, ίσως για να τον ξαναφέρω κοντά μας, 
άρχισα να ξαναδιαβάζω τα βιβλία του και χωρίς να το θέ-
λω άρχισε να σχηματίζεται στο μυαλό μου μια ταινία.  

Ποιο θεωρείτε ως το σημαντικότερο έργο του Παπα-
γιώργη; Ποια ιδιότητά του θεωρείτε όχι μόνο καλύτε-
ρη αλλά και πιο κοντά στον αληθινό εαυτό του; Έχω 
μια ιδιαίτερη λατρεία στην «Κόκκινη αλεπού», στον «Ντο-
στογιέφσκι» και στα «Λάδια ξίδια». Τα δύο πρώτα συμπυ-
κνώνουν την σκέψη του για το κακό και τη μισανθρωπία, 
όπως και τον θαυμασμό του για τη λογοτεχνία, και το 
τρίτο εμπεριέχει όλο του το πάθος για τη γλώσσα, για τα 
παιχνίδια της γλώσσας και για την ποίηση και τη μαγεία 
της ανασκαφής των νοημάτων. Όλα αυτά τα στοιχεία με 
εκπλήσσουν και ταυτόχρονα με κάνουν να νιώθω μια πα-
ράδοξη οικειότητα. Η ιδιότητά του, η πιο χαρακτηριστική 
και η πιο χαρισματική, νομίζω ότι είναι η οξυδέρκεια της 
ενδοσκόπησης που του επιτρέπει να έχει αυτή 
την πεντακάθαρη ματιά προς τον έξω κόσμο.

Ο Παπαγιώργης ήταν φίλος σας. Με ποιον 
τρόπο σκεφτήκατε να αποδώσετε όσο πιο 
αντικειμενικά γίνεται το πορτρέτο του και 
να αποφύγετε την περίπτωση της αγιο-

γραφίας; Αυτό που αγαπούσα σ’ εκείνον ήταν ακριβώς 
ότι δεν ήταν άγιος. Ότι είχε αντιφάσεις και ότι γι’ αυτό 
ήξερε να ψάχνει μέσα του και να παρατηρεί γύρω του 
αναζητώντας την εμπάθεια, τα πάθη και το κακό που 
βρίσκεται μέσα σε όλους μας. Μέσα απ’ όλα αυτά έφτανε 
με καθαρό βλέμμα στη δική του φιλοσοφική ματιά. Αν 
έκανα αγιογραφία θα τον είχα προδώσει. Αλλά, γενικά, 
οποιουδήποτε ανθρώπου το πορτρέτο κι αν έκανα δεν 
θα με ενδιέφερε να κάνω αγιογραφία. Ίσως γιατί, όπως κι 
ο Κωστής έτσι κι εγώ, νιώθω μεγαλύτερη έλξη προς την 
αδυναμία παρά προς τη δύναμη. 

Ο τίτλος αναφέρεται σε μια ιδιόχειρη αφιέρωση του 
φίλου του, Χρήστου Βακαλόπουλου. Ο δικός σας Πα-
παγιώργης, αυτός που γνωρίσατε και γίνατε φίλοι, 
πού βρίσκεται πιο κοντά: στο «γλυκός» ή στο «μισάν-
θρωπος»; Νομίζω πατάει με το ένα πόδι στο γλυκός και με 
το άλλο στο μισάνθρωπος. Για μένα φυσικά, και φαντάζο-
μαι για όλους όσους τον γνώρισαν, ήταν ένας πολύ γλυ-
κός φίλος, αλλά ήταν και κάποιος για τον οποίο έπρεπε 
να δημιουργείς ειδικές συνθήκες για να τον φιλοξενήσεις 
ένα βράδυ στο τραπέζι του σπιτιού σου, ή απλά για να τον 
δεις ή να τον φέρεις σε επαφή με άλλους γνωστούς σου. 
Η αγοραφοβία του, που ήταν έντονη για μερικά χρόνια, 
πάντα ελλόχευε και αυτό που λέμε εμείς «μισανθρωπία» 
αναφορικά με τον Κωστή δεν είναι ανεξάρτητο από αυτό 
το σύνδρομο που τον βασάνισε και που, ίσως, δεν εξαφα-
νίστηκε ποτέ τελείως από τη ζωή του.

Αν βάζατε άλλο τίτλο στο φιλμ ποιος θα ήταν αυτός; 
Δεν θα έβαζα άλλο τίτλο με τίποτα. Δεν μπορώ να φαντα-
στώ κάτι άλλο. Για μένα ο τίτλος είναι απόλυτα ακριβολο-
γικός, εμπεριέχει την αμφισημία του Κωστή αλλά και την 
εξυπνάδα και την ευαισθησία του Χρήστου, όπως και το 
ανεξάντλητο χιούμορ που μοιραζόντουσαν οι δύο φίλοι. 
Επίσης για μένα συναισθηματικά υπάρχει η αξία ότι χρη-
σιμοποιώντας αυτόν τον τίτλο αναφέρομαι ταυτόχρονα 
σε δύο αγαπημένα πρόσωπα που με τον θάνατό τους ορι-
οθετούν την πιο σημαντική περίοδο της δικής μου ζωής.

Η βασική αφηγηματική γραμμή που επιλέξατε προ-
έρχεται από γραπτά του ίδιου του Παπαγιώργη. Με 
ποιο κριτήριο επιλέξατε τα κομμάτια αυτά; Όταν ξα-
ναδιάβασα τα βιβλία του ανακάλυψα ότι υπήρχαν πάρα 
πολλά σημεία στα οποία ένιωθα ότι τέμνεται η ζωή του 
με τα γραπτά του. Υπήρχαν αποσπάσματα που μου θύ-
μιζαν άμεσα την ψυχοσύνθεσή του. Έβλεπα ότι ακόμη κι 
αν μιλάει για άλλους, τους κοιτάζει μέσα από τον εαυτό 
του (π.χ. τον Φέρμιν, τον Ντοστογιέφκι, τον Παπαδιαμά-
ντη, τον Κανέλο Δελληγιάννη, τον Προυστ και χίλιους 
άλλους...). Μιλώντας για εκείνους, στην ουσία μιλάει για 
τον ίδιο του τον εαυτό. Με ενθουσίασε που είδα ότι νιώ-
θει συμπάθεια για τους «ήρωές» του και το ότι, ακριβώς 
εξαιτίας αυτής της συμπάθειας, δεν διστάζει να εκθέ-
σει όλα τα ελαττώματά τους. Αυτό αμέσως με οδήγησε 
στο να θελήσω να αφηγηθώ τη ζωή του μέσα από τις 
σκέψεις του και τα συναισθήματά του που εκφράζονται 
τόσο ανάγλυφα μέσα στα κείμενά του.

Τι καινούργιο μαθαίνουμε μέσω του ντοκιμαντέρ 
σας για τον Παπαγιώργη, που ίσως να αγνοούσε ο 

πολύς κόσμος; Δεν ξέρω αν μαθαίνει κανείς 
κάτι καινούριο για τον Κωστή μέσα από το ντο-
κιμαντέρ, εκτός του ότι τον κοιτάζει αναγκα-
στικά μέσα από το δικό μου πρίσμα. Σίγουρα 
όμως, κάποιος που βλέπει την ταινία τον γνω-
ρίζει αρκετά καλά και νομίζω ότι, αν δεν τον ή-
ξερε πριν, αποκτά έναν καινούργιο φίλο. A

ΙνFO
Το ντοκιμαντέρ «Κω-
στής Παπαγιώργης, 
ο πιο γλυκός μισάν-

θρωπος» βγαίνει στις 
ελληνικές αίθουσες 
από τις 19 Απριλίου 

σε διανομή Feelgood 

Με αφορμή το βραβευμένο ντοκιμαντέρ 
στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για τον Κω-

στή Παπαγιώργη, που βγαίνει στις αί-
θουσες, μιλήσαμε με τη σκηνοθέτρια  

Tου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΪΜΑΚΗ
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

Το νησί των σκύλων (Ιsle of Dogs) ***½ 

ΣκηνοθεΣία: Γουές Άντερσον Με τίΣ φωνεΣ των: Φ. Μάρεϊ Αμπραχαμ, Μπράιαν Κράνστον, Γκρέ-
τα Γκέργουικ, Τζεφ Γκόλντμπλουμ, Ακίρα Ιτο, Σκάρλετ Τζοχάνσον, Χάρβεϊ Καϊτέλ, Φράν-

σις ΜακΝτόρμαντ, Μπιλ Μάρεϊ, Μαρί Νατσούκι, Γιοτζίρο Νόντα, Έντουαρντ Νόρτον

Όταν με προεδρικό διάταγμα αποφασίζεται όλοι οι σκύλοι της πόλης Μεγκασάκι 

να μεταφερθούν σε ένα απομονωμένο νησί, ο 12χρονος Ατάρι κάνει ό,τι μπορεί 

για να ξαναβρεί τον σκύλο του.

ε
ννιά χρόνια μετά από τον «Απίθανο κύριο Φοξ» ο Γουές Άντερσον, 
σε μεγάλα κέφια, επιστρέφει στο ζωικό βασίλειο και την τεχνι-
κή του stop-motion με ένα φιλμ που πατάει στο παρελθόν, αλλά 
κοιτάει το μέλλον. Το κινηματογραφικό σύμπαν του Αμερικανού 

στηρίζεται στους απροσάρμοστους αντι-ήρωες, τον ιδιότυπο ρομα-
ντισμό και την εικαστική μεγαλοπρέπεια, ενώ τα πάντα άψογα κάδρα 
του είναι φτιαγμένα με… διαβήτη. Είναι γνωστή η αυστηρή προσή-
λωση στην ακρίβεια και επιμέλεια με την οποία σχεδιάζει τις σκηνές 
του, έχοντας ως βάση τη γεωμετρία: κάθε κάδρο είναι φτιαγμένο σαν 
ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με το πρόσωπο ή στοιχείο-κλειδί της 
εκάστοτε σκηνής να εντοπίζεται ακριβώς στο κέντρο του. Στο «Νησί 
των σκύλων» ο τεξανός σκηνοθέτης μάς αποκαλύπτει και μερικές α-
κόμη «εμμονές» του. Όπως την αγάπη του για τις κούκλες και τα ζώα 
(μας είχε προϊδεάσει με τον «Κύριο Φοξ») ή τις αιχμηρές πολιτικές 
απόψεις του. Στο «Grand Budapest Hotel» η απέχθεια για τα ολοκλη-
ρωτικά καθεστώτα είχε ιστορική βαρύτητα (η Ευρώπη των αρχών του 
20ού αιώνα) αλλά εδώ αποκτά περισσότερη διαύγεια και μεστό λόγο. 
Το «Νησί», πιο απαιτητικό καλλιτεχνικά από κάθε προηγούμενο φιλμ 
του, είναι ένα ενήλικο πολιτικό animation που επιχειρεί να ενώσει με 
μια νοητή γραμμή την πορεία της ανθρωπότητας με κάποια δυσοίωνα 
σχόλια - συμπεράσματα για την εθνική καθαρότητα και τον αυταρ-
χισμό της συγκεντρωτικής εξουσίας. Γύρω από την τρυφερή ιστορία 
του μικρού Ατάρι και την κοινή του περιπέτεια με συνοδοιπόρους πέ-
ντε αδέσποτους σκύλους, χτίζεται μια παραβολή για το προσφυγικό, 
την άνοδο του φασισμού και τους άστεγους (οι σύγχρονες πληγές του 
πλανήτη), την οποία ο Άντερσον συνδέει με τη ζωοφιλία, τις θεωρίες 
συνωμοσίας, τον ιό της γρίπης (εδώ πλήττονται οι σκύλοι από αυτόν), 
τη διαφορετικότητα, την ενηλικίωση και τους… σαμουράι! Όχι πάντα 
με την ίδια αποτελεσματικότητα αλλά με το γνωστό λιτό στιλ και την 
αφοπλιστική ευαισθησία του –μακράν οι καλύτερες σκηνές του φιλμ 
οι διάλογοι του σκληρού αδέσποτου που «δαγκώνει» με τη θηλυκή 
σκυλίτσα που κάνει φιγούρες του τσίρκου–, η σκυλίσια οδύσσεια που 
περιγράφει ο Άντερσον είναι ένα οπτικό ποίημα, μια σκληρή περι-
πέτεια, αλλά και μια διασκεδαστική κωμωδία για την αποδοχή της 
διαφορετικότητας και τη σημασία της αξιοπρέπειας. Κι όλα αυτά με 
φόντο τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, όπου η περηφάνια έχει τον 
πρώτο λόγο αλλά η τελευταία λέξη ανήκει στην ευρηματική φαντασία 
ενός ερωτικού γράμματος. Σε ανθρώπους αλλά και σκύλους…   

ΣΙΝΕΜΑ
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criticÕs CHOICE

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέΤριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέΤιΚη

☛ Big in Japan

Thelma ***
ΣκηνοθεΣία: Γιοακίμ Τρίερ 
ΠρωταγωνίΣτούν: Έλι Χάρμπο, Κάια Γουίλκινς, Χένρικ Ράφαλσεν

Η Thelma, μια ντροπαλή κοπέλα 
από θρησκόληπτη οικογένεια, 

πηγαίνει για σπουδές σε ένα 
πανεπιστήμιο του Όσλο. 
Εκεί θα νιώσει έλξη για μια 
συμφοιτήτριά της την ίδια 
εποχή που παθαίνει κάποιες 

κρίσεις επιληψίας.

Ο νορβηγός Τρίερ του «Όσλο, 31 
Αυγούστου» σκιτσάρει θαυμάσια έ-

ναν κόσμο αδιόρατης απειλής και με-
ταφυσικών δυνάμεων που λειτουργεί ως 

υπογάστριο στην ταινία. Η σύζευξη σεξ και υπερφυσικού σπάνια 
έχει δοθεί με τέτοια αμφίσημη αποτελεσματικότητα στο σινεμά. 
Ο Τρίερ, λες και έχει πάρει την «Carrie» του Ντε Πάλμα και την έχει 
μεταφέρει στο σήμερα, χωρίς να κάνει εκπτώσεις σε σκηνοθετικό 
ή ιδεολογικό επίπεδο. Η ιστορία της Thelma μετατρέπεται σε ένα ε-
ρωτικό θρίλερ γυρισμένο με νεύρο και ανατροπές, που δημιουργεί 
καταστάσεις όπου το οικείο και το παράδοξο γίνονται ένα (η σκηνή 
της εξαφάνισης της συμφοιτήτριας, το κομμάτι της συναυλίας, ο 
χορός στο πάρτι) προκειμένου να αναδειχτούν εξαίσια τα πραγμα-
τικά ζητήματα του σεναρίου. Ο πρώτος έρωτας, η σύγκρουση θρη-
σκείας-επιστήμης, η βίαιη κοπή του ομφάλιου λώρου, η διαρκής 
μάχη καλού-κακού μέχρι την τελική επικράτηση.

● Η προβολή του θρυλι-
κού «Hanagatami» του 
παραγνωρισμένου ιάπωνα 
σκηνοθέτη Νομπουχίκο 
Ομπαγιάσι, μια διαχρονική 
ιστορία για την αγνότητα 
της νιότης στο χάος του πο-
λέμου, στη μία και μοναδική 
προβολή στη Στέγη του 
Ιδρύματος Ωνάση στις 21/4  
(20.30) από το Flix.gr 

● «Mια αιωνιότητα και 
ένας αιώνας» είναι ο τίτλος 
του αφιερώματος στον 
Ίνγκμαρ Μπέργκμαν από τις 
19 μέχρι και τις 22 Απριλίου 
στο Άστορ και την Ανδόρα. 
● Outview Film Festival. 
Ημέρες Queer Κινηματο-
γράφου από 19 μέχρι και 25 
Απριλίου στην Ταινιοθήκη 
της Ελλάδος. 

▶ Το «Καλπάζοντας 
με το όνειρο» (**½) της 
κινέζας σκηνοθέτιδος 

Κλόε Ζάο είναι ένα 
λυρικό βραδυφλεγές 
δράμα γύρω από την 
περιπέτεια ενός νεα-

ρού καβαλάρη ροντέο 
που ένας σοβαρός 

τραυματισμός τον ανα-
γκάζει να μείνει μακριά 

από τους αγώνες. 
▶ Στο ιδιόρρυθμο 

roadmovie «Μποέμικη 
ψυχή» (**) του Τόνι 

Γκάτλιφ η ερμηνεία της 
Δάφνης Πατακιά είναι 
το πιο ελκυστικό στοι-
χείο της γαλλοελληνι-
κής συμπαραγωγής. 
▶ Ο «οικογενειακός 

φίλος» (**½) του Φιλίπ 
Λιορέ αφορά στην 

προσωπική ιστορία 
ενός 33χρονου γάλ-

λου που μαθαίνει ότι ο 
φυσικός του πατέρας, 
που δεν γνώρισε ποτέ, 

μόλις πέθανε.
▶ Το «Τελευταίο φιλί 

του Κάιζερ» (**1/2) 
είναι ένα καλοσχεδια-
σμένο δράμα εποχής 
που σημαδεύεται από 
την αποτελεσματική 
ερμηνεία του Κρίστο-
φερ Πλάμερ στο ρόλο 

του Κάιζερ. 
▶ Το «Amityville: Το 

ξύπνημα» (*) αποτελεί 
συνέχεια ενός διάση-
μου αιματοβαμμένου 

franchise.
▶ Η «Μπλε βασίλισσα»  
(-) είναι το σκηνοθετι-

κό ντεμπούτο του Αλέ-
ξανδρου Σιπσίδη. 

MUST

Το «Καλπάζοντας 

ΑΚΟΜΗ

Ιστορίες φαντασμάτων (ghost stories) ***
ΣκηνοθεΣία: Τζέρεμι Ντάισον, Άντι Νάιμαν

ΠρωταγωνίΣτούν: Άντι Νάιμαν, Μάρτιν Φρίμαν, Πολ Γουάιτχαουζ, 

Άλεξ Λόθερ

ο καθηγητής Φίλιπ Γκούντμαν 
είναι ένας αγνωστικιστής ψυ-

χολόγος του οποίου ο ορθο-
λογισμός δοκιμάζεται μόλις 
ανακαλύπτει ένα ξεχασμένο 
φάκελο που περιέχει τρεις 
τρομακτικές ιστορίες  

φαντασμάτων. 

Η φαντασία και η ευρηματικότητα 
που επιστρατεύει και «ντύνει» την 

πλοκή του το σκηνοθετικό ντουέτο, 
προκειμένου να αφηγηθεί μια ιστορία που 

δοκιμάζει έντονα τους νόμους της λογικής, είναι εντυπωσιακά και 
δεν στηρίζονται στα γνωστά ακροβατικά και τις υπερβολές του 
είδους που αποσκοπούν στο να τρομάξει ο θεατής. Με την προσω-
πική έρευνα του επιστήμονα γινόμαστε μάρτυρες της ζωής τριών 
βασανισμένων ανθρώπων που οι ιστορίες τους είναι η μία τρομακτι-
κότερη από την άλλη. Αλλόκοτα φαινόμενα, ανεξήγητες ανατροπές 
και μια σχεδόν αναιδής στάση απέναντι σε κάτι που ξεπερνάει το 
«φυσιολογικό» κάνουν τις «Ιστορίες φαντασμάτων» ένα φιλμικό α-
ξιοπερίεργο (βασισμένο στο ομότιτλο θεατρικό έργο των βρετανών 
δημιουργών), μια τσαμπουκαλεμένη ιστορία τρόμου αλλά και μια 
ανεπανάληπτη σπουδή πάνω στον αρχέγονο φόβο, τα τραύματα 
της παιδικής ηλικίας και την οδύνη της προσωπικής ενοχής.
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S Σε γνωρίζω... Αβαντάζ. 38χρονη εκθαμβωτικά όμορφη επιχειρηματί-

ας, πολύ δραστήρια, ψηλή, αδύνατη, με €13.000 μηνιαίο 
εισόδημα και τεράστια περιουσία και με πολλά προσόντα, 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

Τώρα θα σκεφτείς ο κόσμος χάνεται και η άλλη το βιολί της, αλλά, 
Μυρτώ μου, θα το ρισκάρω γιατί σε γουστάρω!  Ύστερα από μια 
σχέση ναυάγιο που τα είχε μέσα όλα από τρελό έρωτα ως τρελό 
κανιβαλισμό (τρία χρόνια ήταν αυτά) και με διάφορους ξώφαλ-
τσους τραυματισμούς από δω κι από κει, γνώρισα επιτέλους 

κάποιον και μ’ αρέσει στ’ αλήθεια. Έξυπνος, ευαίσθητος, τρελά-
ρας με την καλή έννοια, ενδιαφέρων άντρας, ρομαντικός με τον 

τρόπο του (διαβάζει Τομ Ρόμπινς!), άξιος εραστής  – όλα τα καλά του 
Θεού. Η πρώτη μας συνεύρεση στο σπίτι μου περιλάμβανε τζιν τόνικ στο κρεβάτι, 
γέλια μέχρι δακρύων, καυτά φιλιά σε μέρη που δεν τα ’χει δει ο ήλιος, μακαρονάδες 
ντιλίβερι, ξανά τζιν τόνικ, ξανά καυτά φιλιά. Η δεύτερη και η τρίτη το ίδιο. Η τέταρτη 
ήταν στο σπίτι του πρώτη μου επίσκεψη. Δεν είμαι από τις γυναίκες που θαμπώνο-
νται με τη χλίδα και αδιαφορώ αν ο άλλος έχει εσπρεσιέρα Νεσπρέσο, αλλά, φίλη 
μου, πώς να διαχειριστώ μια ξεχαρβαλωμένη πόρτα τουαλέτας που δεν κλείνει, μια 
βρώμικη και λαδωμένη κουζίνα, ένα κρεβάτι ερείπιο που μάλλον ξέμεινε από κά-
ποιον παππού και που δεν τόλμησα καν να κοιτάξω τι είδους οργανισμοί μπορεί να 
ζουν από κάτω!! Βρώμα, Μυρτώ μου, τρομερή βρώμα, τσιγαρίλα και ποδαρίλα όλο 
το σπίτι. Το θέμα λεπτό και ο βρωμύλος αγαπημένος μου δεν φαίνεται να το αντι-

λαμβάνεται. Τι κάνω; Του το λέω; Δεν του το λέω; Το 
αφήνω, δεν ξαναπατάω και τον καλώ μόνο στο δικό 
μου; Από την άλλη με τρώει μέσα μου η αμφιβολία 
για το ότι δεν τον ενοχλεί να ζει στο αχούρι και να του 
φαίνεται φυσικό να πηγαίνει για κατούρημα με την 
πόρτα ανοιχτή. Σώσε μεεε!

Στο Δουλευταράς τελεία τζι αρ έχει προσφορές από συνερ-
γεία καθαρισμού και απολύμανσης. Βέβαια, οι άνθρωποι 
αν δουν το μεγαλείο που περιγράφετε μπορεί να χρεώσουν 
κάτι παραπάνω αλλά ας πάει και το παλιάμπελο. Επίσης έχει 
καλές ανοιξιάτικες προσφορές για ανακαίνιση σπιτιού και 

ξυλουργικές εργασίες. Τσακώνετε την προσφορά σας και την κάνετε δώρο στο λέτσο αγαπημέ-
νο σας, ώστε να μπορείτε να τρώτε τα αλά τζιν τόνικ σπαγγέτι σας και στο δικό του παλατάκι. 
Υ.Γ. 1 Όπως θα γνωρίζετε, ο Τομ Ρόμπινς έχει μια σχετική απόσταση από τις Νεσπρέσο καφετιέ-
ρες και μια σχετική εγγύτητα με τις ξεχαρβαλωμένες πόρτες τουαλέτας, οπότε μην ταράζεστε 
και βοηθήστε το βρωμύλο σας να εντρυφήσει σε κάνα συγγραφέα πιο νοικοκυρεμένο. Τώρα 
που είπα νοικοκυρεμένο, ο Χρήστος Ζαμπούνης έχει εκδώσει βιβλίο, αν θυμάμαι καλά.
Υ.Γ. 2 Γλιτώσατε που γλιτώσατε από τα καραγκιοζιλίκια του πρώην, κρατήστε το καινούργιο, 
ρομαντικό σας ειδύλλιο στο σπιτάκι σας και αφήστε προς το παρόν τις επισκέψεις και τα μεγαλό-
πνοα σχέδια. Love rules, αλλά τα κολοβακτηρίδια δεν βοηθάνε.   

Μυρτώ, είμαι 24 και στρέιτ. Δεν με λες θεό αλλά ούτε και άσχημο, δεν είμαι προ-
βληματικός, παίζω μπάσκετ, έχω φίλους, μένω με γονείς από ανάγκη αλλά δεν 
νιώθω εξαρτημένος απ’ αυτούς. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχω κάνει 
ποτέ σχέση με κοπέλα. Κι αν με ρωτάς αν έχω προσπαθήσει να πλησιάσω κάποια, 
η απάντηση είναι οι κοπέλες που μου αρέσουν είναι το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή 
εκδηλωτικές και έντονες προσωπικότητες, ξες, από αυτές που γελάνε δυνατά και 
χορεύουν πολύ σε ένα μπαρ ενώ όλοι τις κοιτάζουν περιμένοντας την κατάλληλη 
στιγμή να τους την πέσουν. Πάντα τέτοιες μου άρεσαν αλλά ποτέ δεν είχα το θάρ-
ρος να πλησιάσω και να πω κάτι έξυπνο ή να πιάσω μια καλή συζήτηση που να κρα-
τήσει την άλλη ώστε να γνωριστούμε καλύτερα. Αυτή την εποχή με ενδιαφέρει μια 
κοπέλα μεγαλύτερή μου 3 χρόνια, γυμνάστρια στο γυμναστήριο που πηγαίνω. Εί-
ναι τρομερά σέξι και γλυκιά, με αυτοπεποίθηση και ζεστό χαμόγελο, τέλειο σώμα, 
ήρεμη, δυνατή. Θέλω να της προτείνω να βγούμε για ένα ποτό, όμως, ρε Μυρτώ, 
ζαρώνω κοντά της. Τι φάση; Μόνο μη μου πεις βρες καμιά στα κυβικά σου... 
 
Επειδή είστε ρομαντικό και ειλικρινές αγόρι, θα κάνετε ένα κρύο ντους, θα σφίξετε τα δόντια και 
θα πάτε να της προτείνετε να βγείτε. Εκείνη θα πει «όχι», οπότε να είστε προετοιμασμένος για τη 
χυλόπιτα. Μετά θα πάτε στην επόμενη κοπέλα που γελάει δυνατά και χορεύει πολύ. Θα της πιά-
σετε την κουβέντα προετοιμασμένος για νέες ήττες για νέες συντριβές. Ωστόσο, ό-
ταν φτάσετε στην έβδομη προσπάθεια, εκτός του ότι υπάρχει πιθανότητα να 
σας έχει ήδη χαμογελάσει η τύχη, θα έχετε μάθει ότι ακόμα και οι κοπέλες 
που θαυμάζετε τόσο, από μέσα τους πού και πού ζαρώνουν όπως εσείς. 
Υ.Γ. Με συγκινήσατε σταδιάλα.

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)

Αισθάνεσαι δυνατός και πρόθυμος 
να χαλαρώσεις παρά τις όποιες αντιξοότητες
Η Νέα Σελήνη της Δευτέρας υπόσχεται ένα δυνα-
μικό ξεκίνημα στην εβδομάδα σου, με τη ρουτίνα 
σου, επαγγελματική και οικογενειακή, να λειτουρ-
γεί υποστηρικτικά για σένα. Ωστόσο, καλό θα ήταν 
να προσπαθήσεις να μην παρασυρθείς από τη συ-
νηθισμένη σου παρορμητικότητα λέγοντας ναι σε 
όλες τις προτάσεις που δέχεσαι στην προσωπική κι 
επαγγελματική σου ζωή, ώστε να εξισορροπήσεις 
καλύτερα τα οικονομικά οφέλη και τις χαλαρές κι 
όμορφες στιγμές, με την προσπάθεια που χρειάζε-
ται να καταβάλεις σωματικά και ψυ-
χολογικά. Η αναδρομή του Κρόνου, 
την Τετάρτη, και του Πλούτωνα, την 
Κυριακή, εγκαινιάζουν μία περίοδο 
προστριβών κι αμφιβολιών στον 
επαγγελματικό και κοινωνικό σου 
χώρο, ειδικά όσον αφορά τη στά-
ση και επιλογές του προηγούμενου 
διαστήματος, είτε αφορούν συνερ-
γασίες, είτε καινούργιες σχέσεις. 
Στην πραγματικότητα, πρόκειται 
για μία περίοδο προσαρμογής στις 
αλλαγές που έχεις ήδη ξεκινήσει. 
Το πέρασμα του Ηλίου στον Ταύρο, 
την Παρασκευή, δρα αντισταθμιστικά αφού σε βο-
ηθάει να σταθείς για λίγο και να «μυρίσεις τα άνθη» 
της σχέσης με τα παιδιά, τον έρωτα και με τα δημι-
ουργικά σου εγχειρήματα.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Ανανεώνεσαι και βλέπεις πρόσφατες αλλαγές
κι αποφάσεις με άλλο μάτι
Μέσα σου συμβαίνουν πολλά και δυσκολεύεσαι 
να τακτοποιήσεις τα ερεθίσματα από το σπίτι, 
τις κουβέντες και τις συναντήσεις των ημερών. 
Η Νέα Σελήνη της Δευτέρας συνιστά να δώσεις 
έμφαση σε ένα πράγμα και δη την υγεία σου, είτε 
αυτό σημαίνει ξεκούραση, είτε το να αποφύγεις 
να δυσκολεύεις μόνος σου τον εαυτό σου. Η α-
ναδρομή του Κρόνου στις 18 σε βάζει στον πει-
ρασμό να αμφισβητήσεις αν τελικά όντως σου 
ταιριάζουν κάποιες πρόσφατες παρέες, σκέψεις 
και εμπειρίες. Προτίμησε να εμπιστευτείς την 
κρίση και τη λογική σου και όχι τις συνήθειές σου. 
Η είσοδος του Ηλίου στο ζώδιό σου στις 20 θα σε 
βοηθήσει να καλμάρεις, να ανανεωθείς ενεργει-
ακά και να ανακτήσεις την επαφή με τις βάσεις 
σου. Αξιοποίησε το φως και τη δύναμή του για 
να μείνεις εστιασμένος και για μία πιο ζεστή προ-
σέγγιση στις σχέσεις σου. Άλλωστε η αναδρομή 
του Πλούτωνα από τις 22 θα σε βοηθήσει να δια-
κρίνεις ποιος και τι σε προωθεί ή σε κρατά πίσω.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Βήμα μπρος, βήμα πίσω, μέχρι να επιλύσεις
τις εκκρεμότητές σου
Η εβδομάδα σε βρίσκει να κινείσαι στους έντο-
νους ρυθμούς της δευτεριάτικης Νέας Σελήνης, 
με επαφές, κουβέντες και πολλές γύρες αφιε-
ρωμένες στις εξωεπαγγελματικές σου ασχολίες, 
τους φίλους και τα σχέδιά σου. Η δράση σου συ-
νεπάγεται έξοδα που όμως καλό θα ήταν να δεις 
σαν επένδυση, αφού τελικά ενέχουν επαγγελμα-
τικά και κοινωνικά οφέλη, έστω κι αν δεν το βλέ-
πεις. Η αναδρομή του Κρόνου στις 18 μπερδεύει 
τα πράγματα στην προσωπική σου ζωή και τείνει 
να θολώσει τα όρια που έχεις προσπαθήσει να 
βάλεις. Επιπλέον, σε συνδυασμό με την αναδρο-
μή του Πλούτωνα στις 22, ανοίγει οικονομικά θέ-
ματα φέρνοντάς σε αντιμέτωπο με υποχρεώσεις 
και εκκρεμότητες που χρειάζεται να τακτοποιη-
θούν πριν μπορέσεις να υλοποιήσεις οτιδήποτε 
καινούργιο. Πάντως ο Ήλιος στον Ταύρο, από τις 
20, σε βοηθά να κόψεις ταχύτητα και να βάλεις 
τα πράγματα στη σειρά. Οι σχετικές κουβέντες 
κι επαφές φαίνεται να σε καθυστερούν, να σε κα-
θηλώνουν ίσως και να είναι εναντίον σου, στην 
πραγματικότητα όμως είναι μία πολύ απαραίτη-
τη ανοιξιάτικη καθαριότητα.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Αποτιμάς επαγγελματικές και κοινωνικές 
αλλαγές και συμπεριφορές
Με τα φώτα στραμμένα στην καριέρα σου και 
τον κοινωνικό σου κύκλο ξεκινά η εβδομάδα, 
καθώς η Νέα Σελήνη της Δευτέρας σε βοηθά να 
εκτιμήσεις πού σε οδηγούν οι σχετικές αλλαγές, 
ανατροπές και επιλογές σου. Η αναδρομή του 
Κρόνου στις 18 και του Πλούτωνα στις 22 συνι-
στούν να μην αρχίσεις να τα παίρνεις όλα πάλι 
επάνω σου σε σχέσεις και συνεργασίες, παρότι 
μπορεί να σου φαίνεται σαν η μόνη, αν και όχι α-
παραίτητα ελκυστική επιλογή. Προσπάθησε να 

επιμείνεις στην καινούρ-
για σου στάση ακόμη κι 
αν ο απέναντι, ο σύντρο-
φος ή ο συνεργάτης σου, 
δεν φαίνεται πρόθυμος 
να συνεργαστεί. Ο Ήλιος 
στον Ταύρο από τις 20 θα 
δώσει έναν πιο ανάλα-
φρο αέρα στη ζωή σου, 
υπογραμμίζοντας το πό-
σο καλό σού κάνει ο χρό-
νος που περνάς με τους 
φίλους και τα χόμπι σου, 
ενώ θα δώσει νέα πνοή 

στα σχέδια που κάνεις για διακοπές και γενικά 
για να αισθάνεσαι καλύτερα και πιο ασφαλής 
μέσα στην καθημερινότητά σου.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Θέματα ρουτίνας που σε ωθούν 
να υιοθετήσεις πιο πρακτική στάση
Εκεί που είσαι βέβαιος ότι έχεις κάνει καινούργια 
αρχή με παρέες, μαθήματα, εκδρομικές δραστη-
ριότητες και τη σχέση με τον συγγενικό σου κύ-
κλο, η Νέα Σελήνη της Δευτέρας μπλέκει και πάλι 
στα πόδια σου υποθέσεις που έχουν μείνει α-
νοιχτές και δεν σ’ αφήνουν να χαρείς την άνοιξη 
όπως θέλεις. Ο Κρόνος ανάδρομος από τις 18, σε 
συνδυασμό με τον Πλούτωνα επίσης ανάδρομο 
από τις 22, δημιουργούν καθυστερήσεις και έξ-
τρα κόπο στη ρουτίνα σου, είτε λόγω δουλειάς, 
είτε λόγω υποθέσεων που αφορούν το σπίτι και 
την οικογένειά σου. Εσύ παρ’ όλα αυτά καλό θα 
ήταν να σεβαστείς τις προτεραιότητές σου και 
να μη φορτωθείς έξτρα δουλειά και υποχρεώ-
σεις για να μην εξαντληθείς σωματικά και ψυ-
χολογικά. Άλλωστε ο Ήλιος στον Ταύρο από την 
Παρασκευή θα σε βοηθήσει να επικεντρωθείς 
στους στόχους σου, επαγγελματικά και κοινω-
νικά, ακόμη κι αν η πρακτικότητα και η σύνεση 
που αιτείται και υποστηρίζει δεν είναι ο πλέον 
αγαπημένος τρόπος δράσης σου.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Επιτακτική ανάγκη να εκφράσεις κι όχι 
να ξεσπάσεις τα συναισθήματά σου
Τα συναισ θήματά σου, όχι  απαραίτητα τα 
ευχάριστα και θετικά, τρέχουν με χίλια στην 
αρχή της εβδομάδας κι εσύ δυσκολεύεσαι να 
τα προφτάσεις. Η Νέα Σελήνη της Δευτέρας 
υπογραμμίζει ότι μπορεί να αισθάνεσαι ανα-
σφαλής να τα εκδηλώσεις, όμως τελικά από 
τη στιγμή που θα το κάνεις θα έρθεις πιο κοντά 
με τον σύντροφό σου στην πραγματικότητα κι 
όχι υποθετικά. Η αναδρομή του Κρόνου και του 
Πλούτωνα άλλωστε, στις 18 και 22 αντίστοιχα, 
τονίζει ότι καλό θα ήταν να μην ξαναβάλεις την 
ερωτική σου ζωή στα παλιά σου κουτάκια και 
να μην ξανακάνεις την επίκριση και τον σαρκα-
σμό δεύτερη φύση, για να αισθανθείς καλύτε-
ρα. Παράλληλα να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός 
να μην υιοθετήσεις μια υπεραπαιτητική και αυ-
στηρή στάση απέναντι στα παιδιά σου. Θα σε 
υποστηρίξει ο Ήλιος στον Ταύρο από τις 20, ο 
οποίος σε βοηθά να βρεις καινούργιες ασχολί-
ες και παρέες, να ξεσκάσεις γενικά, και τελικά 
να ηρεμήσεις και να δεις τι μπορείς να κάνεις 
πρακτικά για να μην αγχώνεσαι και προβλημα-
τίζεσαι για τα ίδια και τα ίδια.

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Ανανεωτικό σοκ στην προσωπική σου ζωή
H ερωτική και κοινωνική σου ζωή δέχεται ένα 
ευχάριστο, αν και σοκαριστικό ταρακούνημα 
στην αρχή της εβδομάδας. Η Νέα Σελήνη της 
Δευτέρας φέρνει νέα πράγματα σε επίπεδο έ-
ρωτα και δημιουργικότητας, με την ευλογία του 
φιλικού και επαγγελματικού σου κύκλου. Η ανα-
δρομή του Κρόνου και του Πλούτωνα στις 18 και 
22 αντίστοιχα σε βάζουν στον πειρασμό να ξανα-
μπείς σε ρόλους που δεν σου αρέσουν στο σπίτι 
και να ξαναδοκιμάσεις αμφιβόλου επιτυχίας οι-
κονομικές συνταγές για να αποφορτίσεις κάπως 
το κλίμα. Το χεράκι της βάζει και η είσοδος του 
Ηλίου στον Ταύρο, που σε βάζει σε διαδικασία να 
δεις τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί το κοινό 
πορτοφόλι, φωτίζει όμως και όποια σχετική σου 
ανασφάλεια. Στα θετικά συγκαταλέγεται το ότι 
έχει ευεργετικό εφέ στη σεξουαλικότητά σου 
και το ότι σε φέρνει σε καλύτερη επαφή με τις 
συναισθηματικές και σωματικές σου ανάγκες. 
Το καλύτερο είναι να μείνεις σε ό,τι σε κάνει να 
αισθάνεσαι ασφαλής και ικανοποιημένος και να 
αποφύγεις υποθετικά σενάρια και συμπεριφο-
ρές που σε ζορίζουν.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Γεμάτη καθημερινότητα και επανεκτίμηση 
της αξίας του «μαζί»
Καριέρα, μαθήματα και κοινωνικές υποχρεώ-
σεις γεμίζουν την καθημερινότητά σου μέχρι 
σκασμού στην αρχή της εβδομάδας. Η Νέα Σε-
λήνη της Δευτέρας υπογραμμίζει ότι το τρέ-
ξιμο σε βοηθά τελικά να δεις καθαρότερα και 
ορισμένα πράγματα στην ερωτική σου ζωή, 
καθώς και τη σχέση με τα παιδιά σου. Η ανα-
δρομή του Κρόνου στις 18 και του κυβερνήτη 
σου, Πλούτωνα, στις 22 σε βάζουν στον πειρα-
σμό να επιδοθείς σε δικτατορικές συμπεριφο-
ρές και χειρισμούς που τελικά σε κουράζουν 
για να φέρεις τα πράγματα στα μέτρα σου, λό-
γω των καθυστερήσεων και δυσκολιών που 
αντιμετωπίζεις στις επαφές, συναντήσεις και 
συζητήσεις σου. Πάντως ο Ήλιος στον Ταύρο 
από την Παρασκευή φροντίζει να μην τη δεις 
«μόνος μου, εγώ κι ο πόνος μου», βοηθώντας 
πρακτικά τις συνεργασίες σου και δείχνοντάς 
σου πόσο η σχέση σου και η προσωπική σου 
ζωή μπορούν να βοηθήσουν την ηρεμία, τη 
χαλάρωση και τη σταθερότητά σου. Και στις 
δύο περιπτώσεις, κατανοείς ότι είναι ευκολό-
τερο να πετύχεις τους στόχους σου μαζί παρά 
μόνος.
 
 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Σε απολύτως ανοιξιάτικη διάθεση και με 
παντιέρα «η φτώχεια θέλει καλοπέραση»
Οι γιορτές σού άνοιξαν την όρεξη, και το μυαλό 
σου στην αρχή της εβδομάδας είναι γενικώς 
προσανατολισμένο στη διασκέδαση, σε εκδρο-
μές, στην κρεβατοκάμαρα και στα φύλλα της 
καρδιάς σου. Η Νέα Σελήνη της Δευτέρας εγ-
γυάται ότι δεν μένεις άπραγος σε κανένα από 
αυτά τα επίπεδα. Η θετική σου διάθεση, η ροπή 
σου για ερωτοτροπίες και η παρορμητικότητά 
σου δεν εκτιμώνται απαραιτήτως στο σπίτι. Η 
αναδρομή του Κρόνου στις 18 και του Πλούτω-
να στις 22 δεν κάνουν θαύματα για την τσέπη 
σου, καθώς εκεί τα πράγματα φαίνεται να ζο-
ρίζουν κι εσύ να βρίσκεσαι κάτω από πιέσεις 
που νόμιζες ότι είχες αφήσει πίσω σου, έστω 
εν μέρει. Πάντως ο Ήλιος στον Ταύρο από την 
Παρασκευή σε βοηθάει να φέρεις τη θετική 
σου ενέργεια, καινούργιες ιδέες και την αισιο-
δοξία σου και να τα γειώσεις στο επίπεδο της 
καθημερινότητάς σου ώστε να αντιμετωπίσεις 
με επιτυχία τις σχετικές προκλήσεις που σου 
παρουσιάζονται. Παράλληλα βέβαια φέρνει 
και μεγαλύτερο φόρτο μαθημάτων, ταξίδια και 
συγγενικές υποχρεώσεις, που όμως τελικά σε 
βοηθούν να οργανωθείς καλύτερα.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Συζητάς ό,τι χρειάζεται σε σχέση και 
συνεργασίες και φτιάχνει η διάθεσή σου
Η Νέα Σελήνη της Δευτέρας φέρνει ό,τι ζήτημα 
αντιμετωπίζεις στη σχέση σου και τις συνερ-
γασίες σου στο κέντρο της οικογενειακής και 
εσωτερικής σου ζωής, τόσο που δεν μπορείς να 
το αγνοήσεις. Το καλό είναι ότι έτσι αναγκάζε-
σαι να συζητήσεις και να λύσεις κάποιες παρε-
ξηγήσεις, έστω και με φωνές. Η αναδρομή του 
κυβερνήτη σου Κρόνου στις 18, υποβοηθού-
μενη από την αναδρομή του Πλούτωνα στις 22, 
σου δημιουργεί δεύτερες σκέψεις για τον εαυτό 
σου και κλονίζει αρκετά την αυτοπεποίθηση και 
τη βεβαιότητά σου για ανοίγματα που έκανες 
στις σχέσεις και τις φιλίες σου, αλλά και για τα 
μελλοντικά σου σχέδια. Δεν είσαι σίγουρος ότι 
μπορείς να τα υποστηρίξεις, όμως στην πραγ-
ματικότητα πρόκειται για διαδικασία προσαρ-
μογής. Ο Ήλιος στον Ταύρο θα σου φτιάξει τη 
διάθεση με περισσότερο έρωτα και σεξ, καθώς 
και δείχνοντάς σου ότι τα μοιρασμένα οικονο-
μικά σου, προσωπικά και επαγγελματικά, επαρ-
κούν για να υποστηρίξουν ό,τι χρειάζεσαι για να 
περάσεις καλά.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Πολύ τρέξιμο, που απαιτεί να ρίξεις ρυθμούς 
για να μη βγεις νοκ άουτ
Η Νέα Σελήνη της Δευτέρας εγγυάται ότι η α-
παιτήσεις της σχέσης και των συνεργασιών 
σου δεν σε αφήνουν σε χλωρό κλαρί και πη-
γαίνεις από μέρος σε μέρος κι από κουβέντα σε 
κουβέντα. Μπορεί οι ρυθμοί να είναι ιδιαίτερα 
γρήγοροι, όμως είναι σαφώς με το αζημίωτο. Η 
αναδρομή του Κρόνου στις 18 και του Πλούτω-
να στις 22 για μία ακόμη φορά υπογραμμίζουν 
την ανάγκη να φροντίζεις όπως χρειάζεται το 
σώμα και την ψυχολογία σου, καθώς τείνουν 
να σε επανωθήσουν σε στερήσεις ή υπερβο-
λές που έχεις επιβάλλει στον εαυτό σου στο 
παρελθόν. Καλό είναι να θυμάσαι ότι ο σκοπός 
δεν αγιάζει πάντα τα μέσα, ειδικά αν πρόκειται 
να βγεις νοκ άουτ στην πορεία. Το πέρασμα 
του Ηλίου στον Ταύρο την Παρασκευή σε βάζει 
σε διάθεση να δεις τι συμβαίνει στο σπίτι και 
την οικογένειά σου με αφορμή τη σχέση σου. 
Βοηθά να συγκεντρωθείς σε πρακτικά κι απλά 
ζητήματα και να ρίξεις ρυθμούς για να ανανεώ-
σεις την επαφή σου με τις ρίζες σου και, φυσι-
κά, να ξεκουραστείς.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Αρχίζεις να εκτιμάς το αποτέλεσμα των κόπων 
και των ιδεών σου
Η Νέα Σελήνη της Δευτέρας σού δείχνει ότι οι 
ιδέες σου και η δουλειά σου φέρνουν ευχάριστα 
νέα στην τσέπη σου, στην αρχή της εβδομάδας, 
ενώ μια πιο δυναμική τοποθέτηση στα θέματα 
της ερωτικής σου ζωής σε βοηθά να αισθανθείς 
πιο ασφαλής και περισσότερο ικανοποιημένος. 
Η αναδρομή του Κρόνου στις 18 και του Πλούτω-
να στις 22 βάζουν στον πάγο τη ροή των σχεδίων 
σου και δημιουργούν πισωγυρίσματα στις φιλίες 
σου. Πρόκειται για ένα τεστ πραγματικότητας, το 
οποίο δεν χρειάζεται να σε πάει πίσω, αλλά χρή-
ζει διορθωτικών κινήσεων. Ο Ήλιος στον Ταύρο 
από την Παρασκευή θα σε βοηθήσει να κουβε-
ντιάσεις ό,τι ζητήματα προκύψουν με ασυνήθι-
στη για σένα σύνεση, σαφήνεια και λογική και 
να τα διευθετήσεις αναλόγως. Παράλληλα σε 
κινητοποιεί για θέματα δουλειάς και ρουτίνας, 
φέρνοντάς σε σε επαφή με καινούργιο κόσμο 
και ανοίγοντάς σου καινούργιους δρόμους. Ε-
γκαινιάζει μία πιο κινητική περίοδο με μετακι-
νήσεις, εκδρομές και κουβέντες, τα οφέλη της 
οποίας θα φανούν μακροπρόθεσμα. A

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