
Θα χυθεί μελάνι στην Αθήνα!
Της Ελένης Μπεζιριάνογλου

Tα κορίτσια με τα τατουάζ
Της Κρίστυς Περρή
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Wine bars
Οι ναοί του κρασιού

Της Κατερίνας Βνάτσιου

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 
ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΡΒΟΣ

Bras de fer του γραμματέα 
της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ & του 

προέδρου της ΟΝΝΕΔ 
Της Κατερίνας Παναγοπούλου

Ο ΚΩνΣΤΑνΤΙνΟΣ 
ΡΗγΟΣ ΔΗμΙΟΥΡγΕΙ 

μΕΣΑ ΑπΟ ΤΟ χΑΟΣ 
Ο νέος καλλιτεχνικός 

διευθυντής του Μπαλέτου 
της ΕΛΣ μιλάει στην A.V.

Της Γιώτας Δημητριάδη
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Η τηλεοπτική μετάδοση από τη Βουλή εστιάζει στα κυβερνητικά 
έδρανα. Μια παρέα υπουργών μοιράζεται ένα αστείο, γελάνε. Η εύ-
θυμη ατμόσφαιρα δεν προκαλεί εντύπωση. Η κοινή γνώμη έχει πια α-
ντιληφθεί ότι οι μειώσεις συντάξεων και οι φόροι, αφορμή κάποτε για 
δραματικές συνεδριάσεις με διασπάσεις κομμάτων και αποχωρήσεις 
βουλευτών, τώρα ψηφίζονται με χαρούμενη αποφασιστικότητα. Η ει-
κόνα είναι εντυπωσιακή για έναν άλλο λόγο, γιατί είναι κρυφή εικόνα, 
κανείς δεν βλέπει πραγματικά αυτό που πρέπει να δει. 
Αν όμως κάποιος είχε φύγει από τη χώρα πριν 10 χρόνια, χωρίς καμία 
επαφή με ό,τι συμβαίνει έκτοτε και του ζητούσες να περιγράψει αυτή 
την εικόνα, τι θα έβλεπε; Έναν πρώην νεολαίο της ΚΝΕ, νυν αρχηγό του 
Σύριζα, ένα στέλεχος του Συνασπισμού, έναν βουλευτή της ΝΔ, τον 
αρχηγό της καραμανλικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έναν υπουργό 
του Πασόκ, έναν σύμβουλο του Γ. Παπανδρέου και έναν συνδικαλιστή 
της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς. 
Το 2010, το ελληνικό σύστημα εξουσίας έδωσε τον νυν υπέρ πάντων 
αγώνα. Και τον κέρδισε. Ηττημένη ήταν η ελληνική κοινωνία. Με μια 
σκληρή, ανελέητη μάχη, διαφύλαξε όπως και όσο μπορούσε το χρεοκο-
πημένο μοντέλο. Προσπάθησε να εκβιάσει τη συνέχιση της ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης, χωρίς να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις που θα έκαναν 
την οικονομία βιώσιμη αλλά θα μείωναν τον δικό του ρόλο. Αντιμετώπισε 
τους δανειστές ως αντιπάλους και με «διαπραγματεύσεις», «ισοδύναμα» 
και «πολιτικές λύσεις» προσπάθησε να διατηρήσει ανέπαφο το παρασιτι-
κό σύστημα. Το πελατειακό κράτος συνεχίζει να αντιστέκεται με επιτυχία 
σε κάθε μεταρρύθμιση. Για να το επιτύχει, εφηύρε έναν εχθρό, τους «ξέ-
νους», ώστε να καμουφλάρει την αιτία της χρεοκοπίας και να διασωθεί. 
Όποιοι, λίγοι, πολιτικοί προσπάθησαν να ψελλίσουν την αλήθεια και 
να οδηγήσουν την Ελλάδα στην έξοδο από την κρίση, εφαρμόζοντας 
έστω και σπασμωδικά τις αναγκαίες αλλαγές, στοχοποιήθηκαν ως 
«εχθροί του λαού», πράκτορες του Σόρρος, νεοφιλελεύθεροι, γερμα-
νοτσολιάδες, δοσίλογοι και μερκελιστές. Η οικονομία μεταξύ 2010 και 
2013 καταστράφηκε από τις δολιοφθορές, περισσότερο από ό,τι τη 
χτύπησε η κρίση. Η Αθήνα κάηκε, ο τουρισμός υπονομεύτηκε, άνθρω-
ποι δολοφονήθηκαν. Η τυχοδιωκτική πολιτική του ελληνικού πολιτι-
κού συστήματος, με αποκορύφωμα το δραματικό εξάμηνο του 2015, 
έκανε σαφή σε όλους τον εκβιασμό της παρασιτικής κομματοκρατίας: 
Δεν θα δίσταζε να μετατρέψει τη χώρα σε Βενεζουέλα της Μεσογείου 
προκειμένου να μη χάσει τα προνόμιά της. Με οποιοδήποτε κόστος. 

Όπως είχε προβλεφθεί, γλιτώσαμε την απόλυτη καταστροφή, μείνα-
με στο τέλμα. Η από πολλούς διαφημισμένη «επιστροφή στην κανονι-
κότητα» σημαίνει απλώς τη σιωπηλή παρακμή. Μια Ελλάδα παρατεταμέ-
νης μιζέριας, που δήλωσε στους εταίρους της και στον κόσμο ολόκληρο, 
ότι αδυνατεί να ακολουθήσει τη σύγχρονη εποχή, αρνείται να αλλάξει, 
προτιμάει τη σταδιακή, αργή φθορά. Μια Ελλάδα των επιδομάτων. 
Τίποτα από όσα ήταν στην ημερήσια διάταξη το 2010 δεν συζητιέται 
σήμερα. Ηλεκτρονικές προμήθειες Δημοσίου, Κτηματολόγιο, open 
government, Διαύγεια, συστήματα αντιμετώπισης λαθρεμπορίου καυσί-
μων, σκάνερ για το παραεμπόριο, Ανεξάρτητες Αρχές, όλα ακυρώνονται, 
αναβάλλονται, παραποιούνται, ξεχνιούνται. Συζητάμε εκ νέου τις και-
νούργιες προσλήψεις στο δημόσιο, την αύξηση των μετακλητών, τον δι-
πλασιασμό Γ. Γραμματέων, τη δημιουργία περισσότερων διοικητικών δο-
μών του κράτους. Τα πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. 
Συζητάμε, δηλαδή, την πορεία προς τη Νέα Χρεοκοπία. Και αυτή τη 
φορά κανείς δεν θα μπορεί να πει, δεν ήξερα. Η υπερφορολόγηση 
χρηματοδοτεί την επέκταση του κομματικού κράτους. Το δημόσιο 
χρέος, σιγά-σιγά για να μην καταλαβαίνουν οι πολίτες τι συμβαίνει, με-
τατρέπεται σε ιδιωτικό. Όλοι οι έλληνες χρωστάνε στα ταμεία και την 
εφορία. Ακόμα και οι τράπεζες, αντί να χρηματοδοτούν την οικονομία, 
χρηματοδοτούν τους πολίτες με «φοροδάνεια» για να πληρώσουν 
τους φόρους. Ένα εκατομμύριο κατασχέσεις λογαριασμών το 2017. 
Η παραπλάνηση έχει ημερομηνία λήξεως, όταν τελειώσουν οι κατα-
θέσεις. Όμως το σύστημα εξουσίας πήρε παράταση, κέρδισε ήδη μια 
δεκαετία. Η οποία χάθηκε από τη ζωή μας. 
Ο σκληρός πυρήνας του πελατειακού κράτους, ο οποίος βρίσκεται 
τώρα στην εξουσία, έκανε με τους δανειστές μια περισσότερο επω-
φελή για τα συμφέροντά του συμφωνία: Διαπραγματεύτηκε την 
επιβίωσή του κερδίζοντας τη διατήρηση του παρασιτικού συστή-
ματος και σε αντάλλαγμα αποδέχτηκε πρόθυμα όλους τους όρους 

εξασφάλισης των δανειστών, τους οποίους δεν συζητούσαν καν οι 
προηγούμενες κυβερνήσεις: υπαγωγή της δημόσιας περιουσίας σε 
ελεγχόμενο από το εξωτερικό Υπερταμείο, επιτήρηση για 99 χρόνια, 
υψηλά πλεονάσματα ώστε να εξυπηρετείται το χρέος. Οι εταίροι, 
απηυδισμένοι από την πολύχρονη προσπάθεια να πείσουν για μεταρ-
ρυθμίσεις μια χώρα που αρνείται να αλλάξει, διασφάλισαν τα συμφέ-
ροντά τους κυνικά και μας εγκατέλειψαν. Το καλοκαίρι διακόπτουν 
και τη χρηματοδότηση. 
Αυτή τη θλιβερή αλήθεια προσπαθούν να αποκρύψουν όσοι θαυμάζουν 
την ικανότητα της κυβέρνησης να «περνάει τα πάντα, χωρίς διαμαρ-
τυρίες», να ψηφίζει πράγματα που «με άλλη κυβέρνηση θα καιγόταν η 
Αθήνα». Είναι αυτή η προπαγάνδα που τόσα χρόνια προσπαθεί να πείσει 
ότι οι «μεταρρυθμίσεις» σημαίνουν φόρους και μειώσεις μισθών. Όσο το 
πολιτικό σύστημα αντιστέκεται σε κάθε απόπειρα αλλαγής και χρεώνει 
το κόστος στην κοινωνία, καμιά βίαιη αντίδραση δεν πρόκειται να συμ-
βεί. Δεν υπήρχε καμία «αυθόρμητη, λαϊκή αντίσταση» το 2010, παρά μό-
νο η αντίδραση της νομενκλατούρας, η «επανάσταση των βολεμένων». 
Αφού το χρεοκοπημένο σύστημα εξουσίας προφυλάσσει ικανοποιητικά 
τα κεκτημένα του, σταμάτησαν οι διαδηλώσεις. Στην παραμικρή απόπει-
ρα αλλαγής δεν θα διστάσει να υπονομεύσει και πάλι την πορεία της χώ-
ρας. Προς το παρόν, εφαρμόζεται η πιο ταξική υπέρ ισχυρών πολιτική. 
Να μην υπάρχουν πια ελλείμματα, αλλά εις βάρος των αδυνάτων. 

Η Ελλάδα, σε πολύ καλύτερη αφετηρία από τις άλλες χώρες που ο-
δηγήθηκαν στα μνημόνια, θα είχε ξεπεράσει την οικονομική κρίση σε 
πολύ λίγα χρόνια, χωρίς μεγάλες απώλειες. Οι περισσότερες χώρες, 
ήδη, ούτε θυμούνται τα γεγονότα του 2010, του 2012. Μόνο η Ελλάδα 
βρίσκεται εγκλωβισμένη στο αδιέξοδό της. Η χώρα έχασε μια δεκαε-
τία. Όλες οι δομές του κράτους χειροτέρεψαν. Μισό εκατομμύριο νέοι 
έφυγαν στο εξωτερικό. Το μισό ανθρώπινο δυναμικό υπολειτουργεί 
σε παρτ-τάιμ δουλειές. Η Ελλάδα πληρώνει την αδυναμία της κοινωνί-
ας να αντιμετωπίσει την αλήθεια. Πληρώνει την αδιαλλαξία του χρεο-
κοπημένου συστήματος εξουσίας να εγκαταλείψει τα προνόμιά του. 
10 χρόνια μετά την κρίση, η χώρα βρίσκεται εκεί που ξεκίνησε. Ετοι-
μάζει τη νέα παραπλάνηση, την «έξοδο από τα μνημόνια». Ονομάζει 
την ήττα νίκη, τα μνημονιακά μέτρα επ’ άπειρον, αλλά χωρίς λεφτά, τα 
ονομάζει «ανάκτηση του χρηματοκιβωτίου της χώρας». Τον δανεισμό 
με υψηλότερα επιτόκια παρουσιάζει ως επιτυχία. 
Το χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα άλλαξε ταμπέλες, προσπαθώντας 
να διατηρήσει το τέλμα. Σε λίγο κανένας δεν θα θυμάται όσα συνέβησαν 
το 2010. Κανείς δεν θα θυμάται ότι το πρόβλημα που είχαμε ήταν να 
αλλάξει η χώρα για να ακολουθήσει τον κόσμο που αλλάζει γοργά. Οι 
«μετριοπαθείς» ΝΔ και Πασόκ έδωσαν απλώς τη θέση τους στους πιο «α-
διάλλακτους» Ανέλ και Σύριζα. Ήδη «ρεαλιστικές» φωνές στην Κεντρο-
δεξιά ζητούν «συναίνεση» για το καλό της χώρας, η ΝΔ να εναρμονιστεί 
με τη δεξιά συνιστώσα της, η οποία βρίσκεται στην κυβέρνηση. 
Ήδη «προοδευτικές» φωνές στην Κεντροαριστερά ψάχνουν τα κοινά 
τους σημεία με την «κυβερνώσα αριστερά» η οποία στην κατάρρευσή 
της αναζητά νέο στήριγμα. Τους ενώνει η «άβυσσος που τους χωρίζει 
από τον νεοφιλελευθερισμό». Όλοι θέλουν να ξεχαστεί η φοβερή δε-
καετία των «τεράτων». Για να συνεχιστούν οι μπίζνες as usual. 
Οι παλιές, διαχωριστικές γραμμές στήνονται πάλι για να εξαπατη-
θούν οι ιθαγενείς. Το πρωτάθλημα να συνεχιστεί, χωρίς αλλαγές, 
προετοιμάζοντας τη νέα χρεοκοπία. Η παλινόρθωση του «ancient 
regime» είναι σχεδόν πλήρης. Όλο το παλιό σύστημα εξουσίας, οικο-
νομικό και πολιτικό, πιέζει αφόρητα τους λίγους πολιτικούς της ΝΔ 
και της Κεντροαριστεράς που επιμένουν να περιγράφουν σκοτεινό 
το μέλλον, αν δεν αλλάξουμε πορεία. Ποιοι θα επικρατήσουν; Σε όλη 
τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, το θέμα δεν ήταν ποτέ ποιοι είναι 
«αριστεροί» και ποιοι «δεξιοί» και ποιοι «σοσιαλδημοκρατικοποιού-
νται». Το κυρίαρχο δίλημμα είναι πάντα το ίδιο: Αλλαγή ή διατήρηση 
του παρασιτικού, πελατειακού μοντέλου; Σε αυτό τοποθετούνται οι 
πολιτικές δυνάμεις, σύμφωνα με αυτό καθορίζονται οι προοδευτικές 
ή οι αντιδραστικές πολιτικές. Ποιες δυνάμεις αναπαράγουν το χρεο-
κοπημένο σύστημα, ποιες υπόσχονται επιστροφή στο παρελθόν και 
ποιες θέλουν να το αλλάξουν; Αυτό ακριβώς το ερώτημα, επιμελώς, 
αποσιωπάται. Η χώρα αμέριμνη ετοιμάζεται για το «τέλος των μνη-
μονίων» και τα καλοκαιρινά μπάνια. Αναπαράγοντας τη στασιμότητα 
που τη χρεοκόπησε. A

Η χαμένΗ δέκαέτία

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης   
Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρμάς

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος
Επιμέλεια  Ύλης: Δήμητρα Γκρους

 
 Διεύθυνση Web Δημήτρης Αθανασιάδης

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

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

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

N. Zαχαριάδης, Μ. Ζουμπουλάκη, Κ. Καϊμάκης,  
Δ. Καραθάνος, M. Kοντοβά,  Ε. Κυριακίδου,  

Μ. Μαρμαρά, Δ. Μαστρογιαννίτης,  
Β. Ματζάρογλου, M. Mηλάτος, Ελ. Μπεζιριάνογλου, 

Γ. Νένες, Κ. Νιαμονιτάκη, Ευτ. Παλλήκαρης,  
Π. Παναγιωτόπουλος, Κ. Παναγοπούλου,  

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

Ευ. Τσαβδάρη, Γ. Τσάκαλος, Σ. Tσιτσόπουλος,  
Δ. Φύσσας, Σ. Χαραμή, Λ. Χουρμούζη

Γραμματεία Σύνταξης Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr 

Υπεύθυνη οδηγού Δανάη Καμζόλα  
avguide@athensvoice.gr

Aτελιέ Mορφούλα Bογιατζόγλου, Sotos Anagnos
Εικονογραφήσεις Θοδωρής Μπαργιώτας, 

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

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

 
Group Advertising Manager 

Αναστασία Μπαφούνη, anastasia@athensvoice.gr
Advertising Manager Ξένια Κατσιούλα

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

Βασίλης Ζαφειρούλης
Υποδοχή Διαφήμισης Νίκη Σκαμάγκα 

 marketing@athensvoice.gr 
Digital Advertorial Coordinator Έφη Ορφανάκου 

efiorfanakou@athensvoice.gr  
Digital Traffic Manager Εύη Ταρνάρη

Διεύθυνση Λογιστηρίου  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη, Μαρία Καραχοντζίτη, 

Γιώργος Άνθης, Μαίρη Λυκούση

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση  
«Kαθημερινές Εκδόσεις AE»

Διανομή: Free Sunday

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

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369 
fax: 210 3632.317

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

Λογιστήριο: 210 3617. 170

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

210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

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

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

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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ΟΙ ΜΠΟΡΕΣ
Ξεπλύθηκε η πόλη. Στο Street Food Festival 

εµφανίστηκε και πιτσιρικάς µε surfboard.

TO SOLD OUT ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Επιτέλους, η Lara Fabian στην Αθήνα. 

Ποιος το περίµενε ότι θα έχει
 τόσους οπαδούς;

Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
34.500 ευρώ.

(ούτε καν 35) 

ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΜΕ
«Η ελπίδα είναι ένα κοµµάτι 

της ανθρώπινης εργαλειοθήκης».

Η ΑΤΑΚΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
«Ο Κωστόπουλος µας ξεβλάχεψε και το 

Game of Love µας επαναφέρει στις 
εργοστασιακές ρυθµίσεις». 

(tweet @achilleas1000)

EUROVISION
Εθνική Εβδοµάδα Τρολαρίσµατος.

ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ
∆εν αξίζει ούτε καν το τρολάρισµα.

ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ
Κανείς δεν βρίσκεται να παραιτηθεί, 
έστω να κάνει χαρακίρι;

ΤΟ BEST SELLER ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Οι πολυθρόνες των ∆ράκων», 
Χρυσηίδα ∆ηµολίδου.
(τρέµε, Game of Thrones)

ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΘΑΝΟΥ
Εσείς πόσα υπολογίζετε να είναι
αυτά τα ρηµάδια τα οδοιπορικά;

ΝΕΡΟΠΟΝΤΕΣ
Βγαίνεις µε παντοφλάκια και στα 200 µέτρα 
σταµατάς και ψάχνεις για βάρκα.

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ALISON DAMIANOS
 

Επιµέλεια: ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 

Πώς βρέθηκες στην Αθήνα; Εντελώς τυχαία. Είχα 
έρθει για την κηδεία της γιαγιάς µου και για να περάσω 
το καλοκαίρι… και δεν έφυγα ποτέ. Απλώς ένιωσα ότι 

ήµουν στο σωστό µέρος τη σωστή στιγµή. 

Το πρώτο σου διαµέρισµα στην Αθήνα; 
Το διαµέρισµα της γιαγιάς µου στα Σεπόλια, 60 τ.µ. 
και έµενα δίπλα στην πιο κουλ γιαγιά του κόσµου.

Η πρώτη δουλειά που έκανες στην Αθήνα; Σχεδίαζα 
σεντόνια για την εταιρεία Filias. Έχουν κλείσει τώρα… 

ελπίζω όχι εξαιτίας µου!

Ποιο είναι το πρώτο αθηναϊκό στιγµιότυπο 
που θυµάσαι;  Tο παλιό αεροδρόµιο.

Τα 3 πράγµατα που σου αρέσουν περισσότερο 
στην πόλη; Η ιστορία. Το χάος. Ο ήλιος.

Τα 3 πράγµατα που αν έλειπαν θα έκαναν την 
Αθήνα λίγο οµορφότερη; Όλοι οι εγωιστές οδηγοί 

και το πώς παρκάρουν. Όλη η γραφειοκρατία. Η κρίση.

Ποιο είναι το πρώτο πράγµα που θα έκανες αν 
ήσουν δήµαρχος για µια µέρα; Θα διευκόλυνα όλους 
τους ελεύθερους επαγγελµατίες να έχουν τη δική τους 

επιχείρηση µε χαµηλότερη φορολογία µικρών 
επιχειρήσεων και χαµηλότερο ΦΠΑ.

Ένα επίθετο που χαρακτηρίζει ακριβώς 
τους Αθηναίους; Survivors.

Ένα επίθετο που δεν ταιριάζει καθόλου 
στους Αθηναίους; Τεµπέληδες.

 Ποιο είναι το αγαπηµένο σου πιάτο στην Αθήνα;  
∆εν ξέρω για το αθηναϊκό φαγητό, αλλά όσον αφορά 
το ελληνικό φαγητό, το καλύτερο χωρίς αµφιβολία 
είναι τα µπαρµπούνια! Τραγανά, λαχταριστά µπαρ-

µπούνια µε χόρτα, και µετά καρπούζι.

Το αγαπηµένο σου σινεµά; Το θερινό του Θησείου. 

Το αγαπηµένο σου θέατρο; Το Ηρώδειο. 

Το αγαπηµένο σου καφέ; Ο Βάρσος.

Σε ποιες πόλεις του εξωτερικού έχεις ζήσει; 
Ένα µειονέκτηµα και ένα πλεονέκτηµά τους 

σε σχέση µε την Αθήνα;  Έχω µείνει σε πολλά µέρη. 
Βοστώνη, Χάγη, Ουάσινγκτον, Βαρσοβία, 

Σαν Φρανσίσκο και Λονδίνο. Μου αρέσει πολύ 
να ταξιδεύω –ειδικά πριν κάνω παιδί– κι έτσι έχω 

επισκεφτεί πολλά µέρη. Από όλες τις πόλεις που έχω 
δει, η Αθήνα είναι η πιο αγαπηµένη µου µε διαφορά. 

Το µόνο αρνητικό της Αθήνας, συγκρίνοντας µε άλλες 
πόλεις, είναι ότι δεν είναι φιλική για τους πεζούς, 

είναι πολύ δύσκολο να κυκλοφορείς µε καροτσάκι 
ή αν έχεις κινητικά προβλήµατα, εξαιτίας του πώς 

παρκάρουν εδώ, οι οδηγοί δεν δίνουν δεκάρα. 
Πολλά βέβαια χαρακτηριστικά της σε αποζηµιώνουν 

γι’ αυτό: το γεγονός ότι η πόλη ζει 24 ώρες, 
το µπλέξιµο της νέας µε την παλιά αρχιτεκτονική, 

η αγάπη των ανθρώπων για την καλοπέραση. 
Η Αθήνα έχει φανταστική ενέργεια.  

Ποιος σκηνοθέτης θα ήθελες να γυρίσει µία ταινία 
για την Αθήνα; O Wes Anderson.

Μια συναυλία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ; 
Toυ James Brown.

Ο αγαπηµένος σου σταθµός µετρό;  Η Βικτώρια.

Η καλύτερη θέα στην πόλη; Από την κορυφή των 
λόφων Φιλοπάππου και Λυκαβηττού ή από την Πνύκα.

Πού αλλού θα µπορούσες να ζήσεις 
στην Ελλάδα; Στα Κύθηρα ή στο Πήλιο.

Η Alison Damianos είναι ιδρύτρια και 
δηµιουργός του Meet Market.

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

Τρένο Πειραιάς-Κηφισιά. 
Κάποιος κύριος κάθεται δίπλα 

σε γυναίκα η οποία είναι βρώµικη 
και µυρίζει. Ο κύριος είναι φανερό ότι 

δυσφορεί. Σηκώνεται να φύγει και 

κατεβαίνοντας της λέει:

«Όβερντόουζ 
σιχαµόλ».

(ªÀââáôï ðòöÝ, ¸ìåëôòéëÞ÷)

«Ρε συ, ήταν σαν κακοντυµένη 
κουµπάρα σε γάµο. 

Και στο λέω εγώ που 
έχω µατώσει για να ντυθώ 

κουµπάρα».
(ÁåáòÜ íéìÀåé óôï ëéîèôÞ ôè÷. 

¢åùôÛòá ðòöÝ, »áòïàóé)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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Στο Street Food Festival 
δύο νεαροί συνοµιλούν:

-∆οκίµασες χαβανέζικο σούσι;
-Τι είναι αυτό, ρε µαλάκα;

-Αποδοµηµένο σούσι.
(¦áòáóëåùÜ âòÀäù, ¡ëÀúé)

«Κάνε µε Μαγκάιβερ».
(Νεαρός πελάτης στον κοµµωτή του, 

στο κοµµωτήριο Talking Heads, 
Πέµπτη πρωί, Κολωνάκι)

Αφηµένο στο δρόµο, 
µεγάλο πακέτο τυλιγµένο µε χαρτί από 
κατάστηµα ηλεκτρονικών ειδών, κι ένα 

λευκό χαρτί κολληµένο επάνω του:

ΜΗΝ ΤΟ ΚΛΕΨΕΤΕ, 
ΕΙΝΑΙ Α∆ΕΙΟ.

(¢åùôÛòá ðòöÝ, ºïìöîÀëé)

Έξω από δηµοτικό σχολείο:

Μαµά Α: Τι έχετε πρώτη ώρα;
Μαµά Β: Α, εµείς έχουµε γυµναστική 

οπότε θα είµαστε κάτω τώρα.
Μαµά Γ: Εµείς, πάλι, µουσική.

(¢åùôÛòá ðòöÝ, ¦åòéóôÛòé)

AT
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Αυτή την εβδοµάδα το επιµελείται ο Κωνσταντίνος Ρή-
γος. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Κρατικής 
Σχολής Ορχηστικής Τέχνης. Έργα του έχουν παιχτεί σε πε-
ρισσότερες από 20 χώρες του κόσµου. Ως εικαστικός καλ-
λιτέχνης έχει εκθέσει σε πολλές οµαδικές εκθέσεις. Σήµε-
ρα είναι Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής Μπαλέτου της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής. Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από 
την παράσταση «Βαβέλ», που θα παρουσιαστεί αυτό τον 
µήνα στο Θέατρο του Ιδρύµατος Μιχάλης Κακογιάννης.

¼Æ¹°¥¶ »ÃË Æ¸ »¶Ä°

To τρίο καρό! Φίλοι σε απογευµατινή έξοδο στο Φάληρο.
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Tης MΑΝΙΝΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Έχεις δοκιµάσει σπιτικό 
παγωτό στη Δάφνη; 
Η ∆άφνη είναι λίγο αχαρτογράφητη περιοχή για 
οποιονδήποτε κατοικεί βόρεια του Χίλτον, 
αλλά πολύ οικεία για όλους τους υπόλοιπους

°
ν σου πει κάποιος, «Μωρέ, πήγα σε ένα ωραίο µπαρ και άκουσα ωραία 
µουσική, αλλά ξέχασα το όνοµά του»… σόρι, αλλά δεν µπορείς να βοη-
θήσεις. Χρειάζεσαι παραπάνω φίντµπακ. Αν ο αφηρηµένος συνεχίσει, 
«...Έπαιζε ένα ωραίο ροκάκι συγκροτηµατάκι, πολύ ουάου», επίσης είσαι 

στο µηδέν και το άπειρο. Αν όµως συγκεντρωθεί λίγο το άτοµο και συνεχίσει 
ακόµα περισσότερο, «…στην Πλατεία της ∆άφνης είναι αυτό το µπαρ που σου 
λέω» – το έχεις αµέσως: «Αερικό» λέγεται το µαγαζί, µεγάλη παράδοση στη 
∆άφνη και όχι µόνον, ροκάδικο, που φιλοξενεί συχνά λάιβ, ακόµα συχνότερα, 
µε ροκ αποχρώσεις. Το «Αερικό» είναι όµορφο, κόζι, χαλαρό στέκι µε καφέδες 
και σνακς όλη µέρα, µε ποτά και µπίρες όλη νύχτα. Σε κάποια φάση της καριέ-
ρας σου, αν ζεις στην Αθήνα, έχεις περάσει σίγουρα από το «Αερικό» – για να 
ακούσεις/δεις ένα φρέσκο γκρουπάκι, ή επειδή βρέθηκες στην περιοχή. Σε 
περίπτωση, λέµε, που δεν µένεις εκεί γύρω, οπότε το έχεις για στέκι ένιγουεϊ. 
Η ∆άφνη είναι λίγο αχαρτογράφητη περιοχή για οποιονδήποτε κατοικεί βό-
ρεια του Χίλτον αλλά πολύ οικεία 
για όλους τους υπόλοιπους. Λεγό-
ταν «Κατσικοπόδι» παλιά (τύπου 
Μεσαίωνας), επειδή είχε πολλά 
κατσίκια ή επειδή το έδαφος ήταν 
µαλακό και τα κατσίκια, που ήτανε 
κάµποσα, αφήνανε ίχνη αλωνίζο-
ντας πάνω-κάτω. Κατά άλλη εκ-
δοχή, ένας µεγάλος γαιοκτήµονας 
της περιοχής λεγόταν Κατσικοπό-
δης κι έµεινε η χάρη του, πολλά 
χρόνια αφού συγχωρέθηκε αυτός 
και τα κατσίκια του.
∆εν έχει καµιά σηµασία, έχετε δί-
κιο – αλλά πάντα ψάχνω την Ιστορία µιας γωνιάς πόλης, και η Ιστορία είναι 
ατελείωτη, σε βγάζει από γωνία σε γωνία. Το Μπραχάµι, π.χ., βαφτίστηκε 
από τον τροµερό Μπραχάµ Πασά, που έλυνε κι έδενε εκεί επί Τουρκοκρατί-
ας. Το Κατσικοπόδι, από την άλλη, είχε πολλές δάφνες. Ή, ο δήµαρχος Ηλίας 
Πετροπουλέας, που καταγόταν από τη ∆άφνη Λακωνίας, ονόµασε ∆άφνη τη 
∆άφνη, αφού πρώτα φύτεψε πάρα πολλές δάφνες, το 1953. Η τύχη (της ∆άφ-
νης) θα ήταν άλλη, αν ο δήµαρχος καταγότανε από το Τσοτύλι Κοζάνης ή από 
το Βούτυρο Ευρυτανίας...
Σε στενάκι κοντά στην Πλατεία Καλογήρων βρίσκεται το εξαιρετικό µπαρ 
«Spoiled», που το άνοιξαν πριν µερικά χρόνια δύο παιδικοί φίλοι από πού 
αλλού, από τη ∆άφνη. Ο ένας (Καβακλής Γιώργος) είναι διάσηµος mixologist 
µε τεράστια πείρα στη δηµιουργία εξωτικών, παράξενων ή τέλος πάντων ιδι-
αίτερων cocktail που δεν τα έχεις πιει πουθενά αλλού: όχι απλά «µε φυσικούς 
χυµούς», όπως όλος ο κόσµος, αλλά µε απίθανες γεύσεις, οι οποίες παρασκευ-
άζονται στο εργαστήριό τους… ναι, το µπαρ διαθέτει δικό του εργαστήριο, 
cocktail lab, για να φτιάχνει τα πάντα, από λικέρ µέχρι αποστάγµατα κι από 
χυµούς µέχρι πουρέ λαχανικών. ∆ηλαδή, άµα πας µέχρι το «Spoiled» και πα-
ραγγείλεις κάτι απλό, π.χ. µια µπανάλ µπίρα ή ένα ξερό ουίσκι, πραγµατικά δεν 
ξέρεις τι χάνεις: τα κοκτέιλ του, λέµε, που είναι µοναδικά, τολµηρά, δεν έχεις 
ξαναδοκιµάσει τέτοια, και ούτε πρόκειται, µια και είναι δική τους αποκλειστι-
κή πατέντα. Η µουσική είναι funky, soul, ταιριαστή µε τον χώρο και πολύ ευχά-
ριστη. Η σπιτική πίτσα είναι τραγανή και υπέροχη. Το σέρβις άψογο – και αυτό 
ισχύει γενικότερα για τη ∆άφνη: αισθάνεσαι σπίτι σου µε το «καλησπέρα σας», 
σε περιποιούνται φιλικά, σε συµπαθούν και τους συµπαθείς όλους. 

¸ 
άλλη ανακάλυψη (της φίλης Μισέλ, που µένει ∆άφνη και αγαπάει) είναι 
το µικρό Εργαστήριο παγωτού που δεν έχει καν ταµπέλα, φτιάχνει µό-
νο τέσσερις γεύσεις παγωτού (αν και έχει προχωρήσει στις έξι…), αλλά 
παγωτό σαν αυτό που έφτιαχνε η γιαγιά σου. Ή σαν αυτό που έτρωγες 

σε οικογενειακά γαλακτοπωλεία της επαρχίας, όταν ήσουν πιτσιρίκι. Καλά, το 
εργαστήριο είναι ανακάλυψη µόνον για όσους δεν ζούνε στη ∆άφνη, µια και οι 
ιθαγενείς το ξέρουν και το τιµούν µε το παραπάνω. Το τρέχει η κυρία Σταυρούλα 
Παρίση, η οποία φτιάχνει κάθε µέρα το παγωτό που θα καταναλωθεί την ίδια 
ηµέρα, και µόνον αυτό: το εργαστήριο είναι ανοιχτό από τη 1.00 µ.µ. ως τις 10.00 
το βράδυ, Μάρτιο µε τέλος Σεπτεµβρίου. Λειτουργεί από το 1967 µε παραδοσια-
κές οικογενειακές συνταγές (π.χ., το παγωτό φράουλα περιέχει µόνον φράουλες 
και ζάχαρη) τις οποίες συνεχίζει µε επιτυχία η εγγονή της οικογένειας κ. Παρίση. 
Προχωράει η άνοιξη µε φόρα, ορίστε που µε ροκιές, κοκτέιλ και σπιτικά παγω-
τά αισθάνεσαι ήδη πολύ καλύτερα. Από ότι χωρίς αυτά, εννοείται. A

·¿ÁÆ°ÁÃª ªÆ¸Á ¦Ã¤¸

Αερικό ροκ καφέ 
µπαρ, Σοφοκλή 
Βενιζέλου 2, 
Πλατεία ∆ηµαρ-
χείου, 2109763155

Spoiled cocktail 
bar, Μ. Αλε-
ξάνδρου 18, 
2109757386 

Εργαστήριο Πα-
γωτού, Εθνάρχου 
Μακαρίου 
& Μπουµπουλί-
νας 4   

Spoiled
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λήθεια τώρα. Είσαι single και λες δεν προλαβαίνω. Θα αστειεύεσαι; Γίνε 
µπαµπάς και τα ξαναλέµε. ∆ίπλα στα deadlines, τις συναυλίες που θες να 
δεις, τα πάρτι, τις εκθέσεις, τα φεστιβάλ, µπαίνουν µερικές νέες άγνωστες 

λέξεις και νέες συνήθειες σε καθηµερινή βάση. Mπαίνουν τα εµ ελ, οι βόλτες µε 
το καρότσι που πρέπει να ανοιγοκλείνεις, το αυτοσχέδιο σόου που πρέπει να κά-
νεις κάθε φορά για να φάει τη φρουτόκρεµα ή το φαγητό του και µια τσάντα που 
πρέπει να έχεις πάντα µαζί µε τα απαραίτητα. Που είναι πολλά. Μπορεί και να µη 
χρειαστούν, αλλά εσύ τα κουβαλάς για κάθε περίπτωση. Κουταλάκι, παπουτσάκια, 
νερό, θερµός, µπιµπερό, πιατάκι, πάνες, µωροµάντιλα, κουβερτάκι και άλλα που 
συνήθως τελειώνουν σε -άκι. Και τρέχεις να προλάβεις.
Το νέο SEAT Ibiza σου λύνει τα χέρια για την υπέροχη αυτή περιπέτεια. Γιατί η χωρητι-
κότητα του χώρου αποσκευών που φτάνει συνολικά τα 355 λίτρα, είναι αρωγός σου.

Γιατί είναι πολύ σηµαντικό να οδηγείς 
πιο γρήγορα µε µεγαλύτερη ασφάλεια 
και σταθερότητα καταναλώνοντας 
λιγότερο καύσιµο. Να χωράει το νέο 
µέλος της οικογένειας, το καρότσι του, 
οι… αποσκευές του, τα σακίδιά σου, 
που δεν έχεις προλάβει να αδειάσεις 
από τα βιβλία, και τα ακουστικά που 
πήρες στη δουλειά µαζί µε τις τσάντες 
από τα ψώνια του Σαββατοκύριακου ή 
τις τσάντες µε τους δίσκους που πρέπει 
να παίξεις στο πάρτι της Κυριακής. Κά-
θε φορά σαν να κάνεις µια µικρή µετα-

κόµιση. Η οθόνη αφής 8” σε βοηθά να πλοηγείσαι στην πόλη χωρίς πολλές έγνοιες. 
Από άποψη συνδεσιµότητας, το νέο SEAT Ibiza είναι το µόνο 100% συνδεδεµένο 
αυτοκίνητο χάρη σε τρεις επιλογές: Apple Car Play, Android Auto και Mirror Link. 
Κι όλα αυτά αποκτούν τη δική τους σηµασία! Η ώρα της οδήγησης σε χαλαρώνει και 
σου χαρίζει µια αίσθηση ελευθερίας απολαµβάνοντας κάθε διαδροµή. Είτε είναι για 
την απογευµατινή βόλτα µε τον µπέµπη στο πάρκο είτε είναι για να προλάβω να είµαι 
στην ώρα µου στη συναυλία που δεν θέλω να χάσω το βράδυ του Σαββάτου. Έχοντας 
µόλις προλάβει να τον βάλω για ύπνο. Και το κινητό που δεν προλαβαίνω να το φορ-
τίζω σπίτι, γιατί ο µπέµπης µε πάει τρένο, συνδέεται στον επαγωγικό φορτιστή του 
SEAT Ibiza. Ο σύµµαχός σου σε µια καθηµερινή κούρσα µε τον χρόνο µε κορυφαία 
ποιότητα κατασκευής, κύλισης, τεχνολογιών και, το πιο σηµαντικό, ασφάλειας.

A
d

v
e

rt
o

ri
a

l A
.V

.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ, 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ 

ΑΠΟΛΑΥΣΗ; 

ΓΙΝΕΤΑΙ! 

Πόσα χωράνε, µπαµπά, στο νέο 

SEAT Ibiza;
Του Γιώργου ∆ηµητρακόπουλου 
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TA TWEETS TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

Αλέξης Τσίπρας 
(Σε κάτοικο Μυτιλήνης 
που διαμαρτύρε-
ται για τη σύ-
νταξή του): «Τι 
να σου κάνω, 
μωρέεεε;» 

Μετάφραση 

Δεν έχω απά-
ντηση, αλλά 
θα σας κάνω τον 
χαριτωμένο που 
είναι ένας από εσάς.

η μεταφραση

 της εβδομάδας

● Πάντως, αν θέλεις να κοροϊδέψεις κάποιον 
που υπολογίζεις για έξυπνο, δεν συζητάς 
ανοιχτά ότι σκέφτεσαι να κάνεις εκλογές πριν 
εφαρμοστεί η μείωση των συντάξεων που 
ψήφισες για να τους εξαπατήσεις¼

● Ο πρωθυπουργός και η μισή κυβέρνηση 
λένε πως δεν θα μειωθούν οι συντάξεις και θα 
υπάρξει «καθαρή έξοδος»¼
● Ο υπουργός Οικονομικών και η άλλη μισή 
κυβέρνηση μιλάνε για μείωση των συντάξεων 
και για εποπτεία¼
● Και κανείς δεν απορεί γιατί δεν παίρνει ο 
ένας τηλέφωνο τον άλλον ώστε να διευκρινί-
σουν τι συμβαίνει. 
● Διότι τόσο πολύ έχουμε εθιστεί στο να 
βολευόμαστε με πολλές εκδοχές της αλήθειας 
ώστε ο καθένας να διαλέγει αυτή που τον 
βολεύει.

● Έστω ότι σε ενδιαφέρει κάποιος που 
κυκλοφορεί επί χρόνια χεράκι-χεράκι με μια 
σύντροφο που ντύνεται σαν τραγουδίστρια 
της Εθνικής Οδού¼
● Που τον πηγαίνει κάθε βράδυ σε σκυλάδικα¼
● Και που οδηγεί ένα κωλοφτιαγμένο καγκου-
ράμαξο με τα ηχεία να παίζουν Νότη Σφακια-
νάκη σε ακτίνα χιλιομέτρων. 
● Και έστω ότι κάποια στιγμή η σχέση αυτών 
των δύο περνάει κρίση. Υπάρχει περίπτωση 
να σε ενδιαφέρει ακόμα αυτός ο τύπος, αφού 
είναι γνωστό ότι καταλαβαίνεις τα περισσότε-
ρα για έναν άντρα βλέποντας τη γυναίκα που 
είναι δίπλα του; 
● Ε, τότε γιατί αυτοί του Κινήματος Αλλαγής 
να ενδιαφέρονται για σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, 
αφού τον έβλεπαν να κυκλοφορεί 3 χρόνια με 
τον Καμμένο και τους ΑΝΕΛ;
● Εκτός αν θεωρούν ότι δεν έχουν καμία 
διαφορά από τον Κατσίκη και τον Δημήτρη 
Καμμένο. Οπότε όλα ΟΚ¼

● Μόλις ο Προκόπης Παυλόπουλος τελειώσει 
με τον «Μινώταυρο του Νέο-Φιλελευθερισμού» 
μήπως να ασχολούταν λίγο και με τον «Μινώ-
ταυρο που θάβει έγγραφα της ΕΥΠ»; 

● Και ειδικά αυτά που διαψεύδουν τη συ-
νωμoσία για τη δολοφονία της πρωθυπουργά-
ρας του, του Κώστα Καραμανλή.
● Που πολύ θα ήθελαν οι παρατρεχάμενοί 
του να υπάρχει όντως σχέδιο δολοφονίας του 
γιατί το να αξίζει να σε δολοφονήσει κανείς 
σημαίνει ότι κάτι κάνεις και κάποιους ενοχλείς 
όντως¼
● Και που μας τα έκαναν τσουρέκια 9 χρόνια 
τώρα με αυτή την κωμωδία.
● Την ίδια στιγμή που ο στόχος της δολοφο-
νίας την εποχή που υποτίθεται ότι έπρεπε να 
προστατεύεται, επέστρεφε με τα πόδια χωρίς 
συνοδεία από τις ταβέρνες της Ραφήνας και 
είχε για υπουργό Δημόσιας Τάξης (δηλαδή 
άμεσα υπεύθυνο για την ασφάλειά του) τον 
τιτάνιων ικανοτήτων Βύρωνα Πολύδωρα¼

● Πάντως αν η απλή αναλογική ήταν ένα 
σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της δημιουργίας του 
Κινήματος Αλλαγής προκειμένου να το δια-
σπάσει, τότε μιλάμε για εξαιρετικό στρατηγικό 
σχεδιασμό.
● Που σημαίνει πως όποιοι πιστεύουν κάτι 
τέτοιο, πρέπει να αναθεωρήσουν αμέσως την 
άποψή τους για τον υπεύθυνο στρατηγικού 
σχεδιασμού Νίκο Καρανίκα.

● Μια που έχουμε ρέντα τελευταία με την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, καλό θα ήταν οι 
πρώτες αλλαγές να εφαρμοστούν στο «Γρα-
φείο Κάνναβης» του Υπουργείου Υγείας¼
● Και ειδικά σε ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα 
ελέγχου έγκαιρης προσέλευσης ώστε να αντι-
κατασταθούν οι παραδοσιακές κάρτες που 
χτυπάνε οι υπάλληλοι στα μηχανήματα.
● Διότι προβλέπεται ότι αν παραμείνουν οι 
κάρτες αυτές πολύ σύντομα θα καταλήξουν 
να γίνουν τζιβάνες.

● Θεωρητικά, κάποιος πρέπει να ενημέρωσε 
τον πρωθυπουργό ότι η Καμίλα του Καρόλου 
δεν ονομάζεται «Camel» στα Αγγλικά. 
● Όχι τίποτα άλλο, μην έχουμε πάλι κανένα 
«ατύχημα» του τύπου «γουίετ δε κάμελ, νάου-
γουιχαβ δε κιου»¼

(Μέλος της συλλογικότητας για ευκολότερους κόμπους 
στις σακούλες που φέρνουν την παραγγελία με delivery)

ΑπΑνθρωπη θέση έργΑσίΑσ τησ έβδομΑδΑσ
Υπεύθυνος παρακο-λούθησης του Instagram της Νατάσ-σας καλογρίδη για κα-θημερινά updates ε-ξόδων της με τον α-λέξανδρο Λυκου-

ρέζο

σας 
θημερινά updates εξόδων της με τον λέξανδρο Λυκου

ΑπΑνθρωπη 

θέση έργΑσίΑσ 

τησ έβδομΑδΑσ νο2

ίδιοκτήτης θε-

ρινού σινεμά 

που άνοιξε λίγο 

πριν αρχίσουν 

οι καταιγί-

δες

θέση 

τησ έ

Αλέξης Τσίπρας 
(Σε κάτοικο Μυτιλήνης 
που διαμαρτύρε-
ται για τη σύ-
νταξή του): «Τι 
να σου κάνω, 
μωρέεεε;» 

Μετάφραση 

Δεν έχω απά-
ντηση, αλλά 
θα σας κάνω τον 
χαριτωμένο που 
είναι ένας από εσάς.

άποψή τους για τον υπεύθυνο στρατηγικού 
σχεδιασμού Νίκο Καρανίκα.

Μια που έχουμε ρέντα τελευταία με την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, καλό θα ήταν οι 
πρώτες αλλαγές να εφαρμοστούν στο «Γρα-
φείο Κάνναβης» του Υπουργείου Υγείας¼

Και ειδικά σε ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα 
ελέγχου έγκαιρης προσέλευσης ώστε να αντι-
κατασταθούν οι παραδοσιακές κάρτες που 
χτυπάνε οι υπάλληλοι στα μηχανήματα.

Διότι προβλέπεται ότι αν παραμείνουν οι 
κάρτες αυτές πολύ σύντομα θα καταλήξουν 

Θεωρητικά, κάποιος πρέπει να ενημέρωσε 
τον πρωθυπουργό ότι η Καμίλα του Καρόλου 
δεν ονομάζεται «Camel» στα Αγγλικά. 

Όχι τίποτα άλλο, μην έχουμε πάλι κανένα 
«ατύχημα» του τύπου «γουίετ δε κάμελ, νάου-

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΝΕΟ REALITY ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΡΠΑΣΕΙ 

ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ - ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ

Θα έπρέπέ 
να υπαρχέι μια 
λέξη γιαÉ
«Ταυτόκληση» 
 Το φαινόμενο κατά 
το οποίο δύο άν-
θρωποι που μιλούν 
στο κινητό και που 
η κλήση τους δια-
κόπτεται απότομα, 
χάνουν την επόμενη 
μισή ώρα επιμένο-
ντας να καλούν  
ταυτόχρονα ο  
ένας τον άλλον

η (πραγματικη) απορια της 
έβδομαδας νο 1
Sorry, αλλά η πρεσβεία της Βενε-
ζουέλας που τώρα ζητάει σεβασμό 
από τα ελληνικά κόμματα, δεν 
ήταν εκείνη που είχε ζητήσει να 
κουκουλωθεί το σκάνδαλο με τις 
σεξουαλικές παρενοχλήσεις χωρίς 
κανένα σεβασμό του τότε πρεσβευ-
τή της στις ελληνίδες υπαλλήλους;

η (πραγματικη) απορια της 
έβδομαδας νο 2 
Δεδομένου ότι σύμφωνα με τον 
νέο κανονισμό της ΕΡΤ, ο εργαζό-
μενος που έχει την ονομαστική του 
γιορτή δικαιούται 4 ώρες άδεια, αν 
κάποιος έχει δύο ονόματα και κατά 
συνέπεια δικαιούται συνολικά 8 
ώρες, μπορεί να τα συγχωνεύσει 
και να πάρει μια ολόκληρη μέρα;

η (πραγματικη) απορια της 
έβδομαδας νο 3 
Γιατί ονομάστηκε «Κίνημα Αλλα-
γής», αφού δεν έχουν συζητήσει 
μέχρι στιγμής τίποτα για «αλλα-
γές» και το μόνο που τους απασχο-
λεί είναι με ποιον από τους δύο, 
που δεν σκοπεύουν να αλλάξουν 
σε τίποτα, θα συνεργαστούν;

η (πραγματικη) απορια της 
έβδομαδας νο 4 
Δηλαδή, θα ήταν προτιμότερο 
αν ένας άνθρωπος του νοητικού 
επιπέδου του βουλευτή Κατσίκη 
υποστήριζε την αναδοχή παιδιών 
από ομόφυλα ζευγάρια;

η (πραγματικη) απορια της 
έβδομαδας νο 5 
Με ποιες ακριβώς χειρονομίες 
–δεδομένου ότι δεν μιλάει– εξέ-
φρασε ο Κώστας Καραμανλής την 
ικανοποίησή του για την ετοιμότη-
τα των στρατευμάτων μας μετά την 
επίσκεψή του στον Έβρο;

η (πραγματικη) απορια της 
έβδομαδας νο 6 
Καλά, ο Γιάννης Ραγκούσης που 
τώρα ζητάει συνεργασία με τον 
ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν μέλος εκείνης 
της κυβέρνησης που κανένα μέλος 
της δεν μπορούσε να κυκλοφορή-
σει επειδή θα τον προπηλάκιζαν 
αγανακτισμένοι ΣΥΡΙΖαίοι και 
που είχε σχεδόν επικηρυχθεί από 
τον Θύμιο Λυμπερόπουλο (το ου-
σιαστικό αφεντικό του Χρήστου 
Σπίρτζη) για τις μεταρρυθμίσεις 
που είχε κάνει στα ταξί;

η (πραγματικη) απορια της 
έβδομαδας νο 7 
Δηλαδή, όλη η φασαρία για να μην 
ελέγχει η κυβέρνηση τα κανάλια 
και για να μη φιμώσει την ελευθε-
ροτυπία με το νομοσχέδιο για τις 
άδειες, έγινε για να μπορεί να μετα-
δίδεται ελεύθερα το Game Of Love; 

●  Και κάποια στιγμή εκτός από 
τον Ιστορικό του μέλλοντος θα 
τρελάνουμε και τον Λαογράφο του 
μέλλοντος. 
Που μετά τους «Δροσουλίτες» θα 
πρέπει να ασχοληθεί και με τους 
«Ωνασίτες». Δηλαδή, τα φαντά-
σματα του θρυλικού επιχειρηματία 
που εμφανίζονται στον Σκορπιό…



Πολιτική

Σφάζονται παλικάρια στην ποδιά 
της Κεντροαριστεράς

Του Νίκου ΓεωρΓίάδη

Η Φώφη Γεννηματά ήταν πολύ ευχαριστημέ-
νη με τον εαυτό της. Επιτέλους κάποιος, ακό-
μη και κάποιοι της έδωσαν σημασία. Είναι δύ-
σκολο να είσαι πολιτικός αλλά να μην ασχο-
λούνται μαζί σου. Σε καταστάσεις πολιτικής 
αφάνειας ακόμη και τα κυματάκια από μία 
πέτρα στα βαλτωμένα νερά μιας λίμνης είναι 
καλοδεχούμενα. Τον ρόλο της πέτρας έπαιξε 
η περίφημη πρόταση για πρόωρες εκλογές. 
Χαράς Ευαγγέλια στη Χαριλάου Τρικούπη. 
Επιτέλους τα ΜΜΕ ενδιαφέρθηκαν. Κάποιοι, 
από εκείνους που εξακολουθούν να φλερτά-
ρουν τη σοβαρότητα, αναρωτήθηκαν: «Μα 
γιατί το είπε;». Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. 
Όταν δεν έχεις τίποτε άλλο να προτείνεις, 
καταφεύγεις στην παλαιά και δοκιμασμένη 
μέθοδο του «talk for talking».

ασικά στελέχη του «Κινήματος», ο 
Σταύρος Θεοδωράκης, ο Θανάσης Θε-
οχαρόπουλος και ο Νίκος Ανδρουλά-
κης διαφοροποιήθηκαν αμέσως, ενώ 

καλοδέχτηκαν την πρόταση εξ αριστερών της 
Κεντροαριστεράς περί κατάτμησης της Περιφέ-
ρειας της Β΄ Αθηνών. Παλαιό αίτημα, παλαιότερη 
η επιθυμία, παλαιότατη η επιταγή της λογικής. Η 
Β΄ Αθηνών είναι ένα τέρας που κατατρώγει την 
έννοια της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.
Ο Γιάννης Ραγκούσης επίσης δεν έχει κανένα λό-
γο να αγκαλιάσει τις επιλογές της 
Φώφης Γεννηματά. Πόσο δε μάλ-
λον ο Γιώργος Παπανδρέου. Πίσω 
από τις λέξεις ωστόσο κρύβεται ο 
Αλέξης. Και οι λέξεις δεν είναι πο-
τέ αθώες. Όπως και μυαλά που τις 
εκφέρουν διά του στόματός τους. 
Όπως έλεγε και ένας παλιός, «δεν υ-
πάρχουν χυδαίες λέξεις, υπάρχουν 
χυδαία μυαλά». Στην Κεντροαρι-
στερά μαίνεται ένας αμείλικτος εμ-
φύλιος σπαραγμός. Θα περίμενε ο 
αφελής παρατηρητής πως αυτός ο 
πόλεμος θα διεξαγόταν μεταξύ των 
δύο πολιτικών μπλοκ-πυλώνων: 
Του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον 
πυλώνα του και του Αλέξη Τσίπρα 
με τον δικό του πυλώνα εξουσίας. 
Έλα όμως που συνήθως η σύγκρου-
ση δεν διαλέγει την απευθείας σύγκρουση αλλά 
την τεθλασμένη. Σε τέτοιες περιπτώσεις επιλέγε-
ται ένα πεδίο «θέατρο πολέμου» όπου διεξάγεται 
η σύγκρουση, αλλά οι πρωταγωνιστές κινούν 
τα νήματα αφήνοντας ενδιάμεσες δυνάμεις να 
υποστούν το πολεμικό κόστος. Το «Κίνημα Αλλα-
γής» και οι συνιστώσες του, κάθε μία ξεχωριστά, 
αναπαράγουν το δόγμα που επικρατεί στη Συρία. 
«Άσε τους άλλους να πολεμούν για σένα. Στο τέ-
λος θα κάνουμε τον απολογισμό και θα μετρή-
σουμε τις απώλειες αλλά και θα διαμορφώσουμε 
τις ζώνες επιρροής».
Πίσω από αυτή την αδυσώπητη –ακόμη και επί 
του προσωπικού– σύγκρουση μεταξύ τάσεων 
στην Κεντροαριστερά κρύβεται –τι άλλο– η τα-
κτική συμμαχιών λίγο πριν τη διεξαγωγή της ε-
κλογικής αναμέτρησης και κυρίως το αμέσως 
επόμενο εικοσιτετράωρο από τη λήξη της ψη-
φοφορίας. Το διακύβευμα ωστόσο είναι σοβα-
ρότερο και αφορά τη διαμόρφωση του σκηνικού 
ηγεμονίας στον αριστερό χώρο. Το παιχνίδι αυτό 
είχε παιχτεί τη δεκαετία του ’80 και κερδήθηκε 
από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στην τρέχουσα 
δεκαετία επιχειρείται η αναπροσαρμογή σε νέα 
δεδομένα αυτής της ηγεμονίας. Όλα κρίνονται 
από τα ποσοστά που θα λάβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις ε-
κλογές. Αν καταφέρει να πλησιάσει το 25%, τότε 
είναι αυτός που θα ηγεμονεύσει. Αν περιοριστεί 

στο 20% και η Κεντροαριστερά καταφέρει να 
πλησιάσει ένα διψήφιο ποσοστό, τότε το σκη-
νικό αλλάζει άρδην. Με λίγα λόγια, το αποτέλε-
σμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης θα 
σταθεροποιήσει μία πολιτική εικόνα. Από αυτή 
θα εξαρτηθεί το μελλοντικό οδοιπορικό αυτού 
του χώρου. Στη Γαλλία φερ’ ειπείν θριάμβευσε το 
κεντρώο αουτσάιντερ, το κίνημα του Εμανουέλ 
Μακρόν, σαρώνοντας την παραδοσιακή Δεξιά 
και τη Σοσιαλδημοκρατία, αφού περιθωριοποί-
ησε την παραδοσιακή Αριστερά. Στη Γερμανία η 
Σοσιαλδημοκρατία παρέμεινε ζωντανή μόνον 
ως εξάρτημα εξουσίας με τη Δεξιά. Στην Ιταλία η 
Κεντροαριστερά «πολτοποιήθηκε» μεταξύ λα-
ϊκισμού και ευρωσκεπτικισμού. Στην Αυστρία η 
ιστορική Σοσιαλδημοκρατία είδε την Ακροδεξιά 
(για 2η φορά) να αναρριχάται στην εξουσία.
Το ερώτημα που προκύπτει λοιπόν αφορά τις 
μετεκλογικές συνέργειες. Ο Βενιζέλος και ο Λο-
βέρδος θα ήθελαν πολύ, επί παραδείγματι, να 
βρίσκονται ήδη ενσωματωμένοι στον θύλακα 
του Μητσοτακικού Μεσαίου Χώρου, αλλά οι 
Καραμανλικοί και οι Σαμαρικοί έχουν αντίθετη 
άποψη. Ο Ραγκούσης δεν κρύβει την τάση του 
προς την προοπτική συνεργασίας με τους χώ-
ρους που διαθέτουν προοδευτικό πρόσημο. Ο 
Γιώργος Παπανδρέου δεν μπορεί να αποκρύψει 
τις επαφές που ήδη καλλιεργεί με το Μαξίμου. Ο 
Σταύρος Θεοδωράκης είναι συνομιλητής, αν όχι 

δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της 
κυβερνώσας αριστεράς και της κε-
ντρώας - κεντροαριστερής συσπεί-
ρωσης. Η ΔΗΜΑΡ έχει καταστήσει 
σαφείς τις επιλογές της ενώ ο Νίκος 
Ανδρουλάκης, ως νεότερος, είναι υ-
ποχρεωμένος να ενταχθεί στο σχή-
μα εκείνο που θα υπόσχεται κάποια 
πολιτική προοπτική. Είναι αυτό το 
σχήμα κάτι σαν τον «θύλακα Μη-
τσοτάκη»; Χλωμό.
Τι μένει; Το μπλοκ της Φώφης Γεν-
νηματά. Η σημερινή πρόεδρος δεν 
είναι σε θέση να επιβάλει ιδεολογι-
κό - πολιτικό μοντέλο διαχείρισης 
αυτής της υπαρξιακής κρίσης της 
ελληνικής Κεντροαριστεράς. Είναι 
εκεί ως απλό μεταβατικό εξάρτημα 
και αυτός είναι ο λόγος που παράγει 

«πολιτική αμηχανία» και μόνον. Θα διατηρηθεί ως 
τέτοιο «εξάρτημα» έως ότου να σταθεροποιηθεί 
η γενική εικόνα. Δεν προσαρμόζεται ωστόσο σε 
αυτόν τον ρόλο της απλής διαχείρισης. Επιδιώκει 
αναβαθμισμένη παρεμβατικότητα. Εις μάτην. Τελι-
κά λειτουργεί με τον κύκλο των χαμένων προοπτι-
κών που την περιτριγυρίζει ως «αμήχανος μηχανι-
σμός». Κατάφερε να της «βγει από τα αριστερά» ο 
Ευάγγελος Βενιζέλος με την υπόθεση της αναδο-
χής από ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό είναι το ιδεολο-
γικό - πολιτιστικό περιεχόμενο της ηγετικής ομά-
δας στη Χαριλάου Τρικούπη; Να συμπορεύεται με 
ό,τι πιο συντηρητικό, ανασφαλές και περιοριστικό 
αναδεικνύει ο νεοελληνικός συντηρητισμός;
Οι κακές γλώσσες στα Βόρεια Προάστια, όπου 
κατοικοεδρεύουν, θεωρούν πως τελικά ο μηχανι-
σμός της Φώφης Γεννηματά θα παραδοθεί άνευ 
δεύτερης σκέψης στις επιταγές εκείνων που θα 
σταθμίσουν προεκλογικά τα οριστικά δεδομένα. 
Για τον λόγο αυτό διάφοροι κύκλοι αυτή την ώρα 
διεξάγουν μετρήσεις με διάφορες εκδοχές για να 
καταλήξουν στα πρόσωπα που θα αναδειχθούν 
από τις τρεις επερχόμενες εκλογικές μάχες. Περι-
φέρεια, Δήμαρχοι, Ευρωβουλευτές, Βουλευτές 
κ.λπ. Πρόκειται για τη διαμόρφωση ενός χάρτη 
με πρόσωπα που χωροταξικά θυμίζει Monopoly. 
Όταν τσακώνονται τα βουβάλια, υποφέρουν τα 
βατράχια.  A

B
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Όλα κρίνΌνταί απΌ 
τα πΌσΌστα πΌυ 

θα λαβεί Ό συρίΖα 
στίσ εκλΌγεσ. αν 
πλησίασεί τΌ 25%, 
είναί αυτΌσ πΌυ 

θα ηγεμΌνευσεί. 
αν περίΌρίστεί 

στΌ 20% Όλα 
είναί ανΌίΧτα.
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Τα απόρθητα κουτιά του αirbnb
Ο Παναγής Παναγιωτόπουλος «διαβάζει» τη φωτογραφία

εν έχει σημασία αν είναι μάρμαρο από τα λατομεία του Διο-
νύσου, όπως θα ήθελε η φαντασίωση που συνδέει την αστική 
πολυτέλεια με το αρχαίο κλέος. Η είσοδος της πολυκατοικίας 
που απεικονίζεται εδώ είναι ντυμένη με το λευκό γνώριμο μάρ-

μαρο των καλών σπιτιών της πόλης και των δημοσίων κτιρίων που ήθε-
λαν να επικαιροποιήσουν τον δωρικό ρυθμό. Βλέπουμε το δεξιό τοίχωμα 
της εισόδου και τα σκαλοπάτια, καθαρά και περιποιημένα. Έχουν ταυτό-
χρονα τη γνωστή αντοχή τους στον ιστορικό χρόνο, που τα εξαιρεί από 
τους ρυθμούς της φθοράς της περιβάλλουσας πόλης, και το υποκίτρινο 
μιας ιστορίας που περνάει και αφήνει ίχνη. Δεν είναι κακόγουστη ή ανε-
παρκής αισθητικά η μαρμάρινη είσοδος αυτής της μικρής, εύρωστης 
πολυκατοικίας της δεκαετίας του ’60, που πιθανόν βρίσκεται στο κέντρο 
της Αθήνας. Η ξύλινη και απλή κουπαστή είναι κατοπινή προσθήκη, των 
τελευταίων ετών. Γνώριμη και διακριτική τροποποίηση σε αυτές τις πο-
λυκατοικίες, μαρτυρά για την κατοίκησή τους από ηλικιωμένους Αθηναί-
ους. Είναι εκείνοι οι κάτοικοι με προέλευση από τα ανώτερα στρώματα 
και παρόμοιες πολυτελείς μεταπολεμικές ιδιοκτησίες, που δεν έφυγαν  
με το μεγάλο κύμα προαστιοποίησης το οποίο δειλά ξεκίνησε το ’80 και 
εξακτίνωσε την πόλη και τους πιο ενεργούς κατοίκους προχωρώντας 
προς το σήμερα. Αυτή η κουπαστή, στήριγμα για την ανάβαση την εποχή 
της μεγάλης δυσκινησίας που προκαλεί η επιμήκυνση του μέσου προσ-
δόκιμου ζωής, είναι ένα άτυπο σημάδι της επιμονής ηλικιωμένων Αθη-
ναίων να παραμείνουν σε περιοχές που δεν υπέστησαν την ερήμωση 
και την υποβάθμιση της πόλης. Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, τους Αμπε-
λόκηπους, σε σημεία του Παγκρατίου ή στο Κολωνάκι. Αντίστοιχα, σε 
παλιές αστικές και μικροαστικές περιοχές όπου η σύνθεση του πληθυ-
σμού και οι οικονομικές λειτουργίες άλλαξαν δραματικά τις τελευταίες 
δεκαετίες, το ίχνος παραμονής των παλαιών κατοίκων –ή των εκάστοτε 
παλαιοτέρων σε σχέση με τους νέους περίοικους και θαμώνες– είναι 
οι σιδερένιες καγκελόπορτες - φράχτες της εισόδου, που κλειδώνουν 
φτιάχνοντας έναν πρώτο φραγμό –πριν την εξώπορτα– στην εποχή της 
αυξημένης εγκληματικότητας και της ανασφάλειας.

Στην περικοπή της αστικής εισόδου που βλέπουμε εδώ, εκτός από 
την ευθεία γραμμή του ξύλου που τέμνει λοξά το μάρμαρο, κρέμονται 
και δύο καταρχάς μη αναγνωρίσιμα αντικείμενα. Παλιές και ογκώδεις 
κουδούνες άτεχνες και από σίδερο που κρέμονταν στα μεγάλα ζωντα-

νά, θα έβλεπε ένας λογοτέχνης ασκούμενος στον μαγικό ρεαλισμό –που 
δεν είναι πια της μόδας– και στην εξύμνηση του αγροτικού βουκολικού 
εαυτού μας – που είναι της μόδας. Άλλος νομίζει prima vista ότι είναι λου-
κέτο για αλυσίδα ποδηλάτου. Μα όχι. Παρατηρώντας προσεκτικά βλέ-
πουμε δύο βαρείς μεταλλικούς μηχανισμούς που έχουν προσαρτηθεί 
στα σημεία στήριξης της κουπαστής. Ο κάθε ένας φέρει έναν χειρόγρα-
φο αριθμό σε χαρτοταινία. Πρόκειται όντως για μηχανισμό που ανοίγει 
και κλείνει με τη χρήση κάποιου κωδικού. Πρέπει κανείς να γνωρίζει 
κάποιους αριθμούς και να τον συνθέσει για να ανοίξει το μυστήριο αυτό 
κιβώτιο. Τι περιέχει το μικρό safe, αυτό που μεταφράζουμε χρηματοκι-
βώτιο μα στη γενική απόδοσή του θα έπρεπε να είναι το ασφαλές απόρ-
θητο κουτί; Περιέχει τα κλειδιά εκάστου διαμερίσματος της πολυκατοι-
κίας αυτής, που ενοικιάζεται πιθανόν μέσω της πλατφόρμας airbnb. Οι 
επισκέπτες και προσωρινοί ενοικιαστές θα σχηματίσουν τον κωδικό, 
θα παραλάβουν τα κλειδιά και θα κατοικήσουν για κάποιες μέρες στην 
πολυκατοικία της οποίας η κουπαστή πλέον δεν είναι χρήσιμη, αφού 
ολόκληρη έχει περιέλθει σε αυτήν τη νεο-ξενοδοχειακή λειτουργία. Οι 
γέροι ένοικοι αποδήμησαν κυριολεκτικά ή μεταφορικά. 
Απέναντι στον ενθουσιασμό για τις αρετές και την ορμή του νέου share-
καπιταλισμού, το pride κάποιας αθηναϊκής γοητείας των ερειπίων της 
φτώχειας και της καταστροφής ή την πλήρη άρνηση στο όνομα μιας 
πόλης που κάποτε υπήρξε, υπάρχει ένα μεγάλο πεδίο συζήτησης, δια-
φωνίας και ρύθμισης. Ποια πόλη θέλουμε; Υπάρχει πόλη χωρίς μόνιμους 
κατοίκους; Πώς νιώθουν οι Έλληνες (ή και οι μετανάστες των προηγού-
μενων ροών που έχουν στήσει τη ζωή τους εδώ) κάτοικοι ή επίδοξοι 
κάτοικοι της πόλης; Τόσο εκείνοι που σώζουν την ιδιοκτησία τους από 
τον ΕΝΦΙΑ και την κομμουνιστικού επιπέδου φορολογία που τους έχει 
επιβληθεί, που βελτιώνουν το επίπεδο ζωής τους επειδή μπορούν να 
ενοικιάσουν σε υψηλές τιμές το ακίνητό τους σε ξένους, σε μια αγορά 
δηλαδή που δεν υπόκειται στην πτώση των εισοδημάτων της ελληνικής 
οικονομίας, όσο και εκείνοι που βλέπουν δίπλα τους να χρησιμοποιείται 
η Αθήνα ως διάκοσμος των διακοπών, ως σκηνικό για ιδανικές φωτο-
γραφίες στο ίνσταγραμ, μα οι ίδιοι δεν δύνανται πλέον να ενοικιάσουν 
διαμερίσματα στο κέντρο και να συμμετέχουν επί ίσοις όροις έστω στην 
beautiful Athens; Μια άλλη πόλη έχει γεννηθεί, το μυστικό της βρίσκεται 
εκεί, μέσα στο κουτί που το νομίζουν κουδούνα αγροτοποιμενική ή λου-
κέτο για το ποδηλατάκι μας. ●
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ΞΕΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ

Η «Εβδομάδα του design», η φημισμένη δι-
εθνής έκθεση του Μιλάνου, που πραγματο-
ποιήθηκε την τρίτη εβδομάδα του Απριλίου, 
είχε φέτος μεγαλύτερη επιτυχία παρά ποτέ: 
πάνω από μισό εκατομμύριο επισκέπτες, 
26% περισσότεροι από πέρυσι, οι περισσό-
τεροι από την Ευρώπη και την Αμερική, +1,2 
δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για την οικονο-
μία της πόλης – όλα αυτά μέσα σε μία μόνο 
εβδομάδα.

λλά τι ακριβώς είναι αυτή η «Εβδομάδα 
του design»; Τυπικά πρόκειται για το 
άθροισμα δύο διακριτών εκδηλώσε-
ων. Από τη μία, της επίσημης έκθεσης 

με την ονομασία «Σαλόνι του Επίπλου», 
που γίνεται στον εκθεσιακό χώρο του Rho, λίγο 
έξω από το Μιλάνο, στην οποία συμμετέχουν 
επιχειρήσεις (από τη Βόρεια Ιταλία, την υπόλοιπη 
χώρα, και τον υπόλοιπο κόσμο) στον κλάδο του 
επίπλου – αλλά και του φωτισμού, της εσωτερι-
κής διακόσμησης κτλ. Μια βιομηχανία που, σύμ-
φωνα με τους υπολογισμούς των εκπροσώπων 
της, συνεισφέρει στην ιταλική οικονομία 5% του 
ΑΕΠ (και ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό των εξα-
γωγών).
Α π ό τ ην ά λ λ η,  τ η ς  α ν ε π ί σ η μ η ς έ κ θ ε σ η ς 
«Fuorisalone»: ένα σύνολο 1.372 εγκαταστάσε-
ων, συζητήσεων, δεξιώσεων και άλλων «δρώ-
μενων», διάχυτων σε έξη περιοχές της πόλης. 
Φέτος η zona Tortona, το παλιό βιοτεχνικό κέ-
ντρο κοντά στα κανάλια της πόλης και στον σι-
δηροδρομικό σταθμό της Porta Genova (κοντά 
στην κατοικία του ανταποκριτή σας), που ζει μια 
δεύτερη νεότητα –η περιοχή, όχι ο ανταποκρι-
τής– ως cluster δεκάδων μικρών επιχειρήσεων 
που φιλοξενούνται στα παλιά βιομηχανικά κτί-
ρια, δέχθηκε 180.000 επισκέπτες. Ξεπεράστηκε 
όμως σε αριθμό προσελεύσεων από τις εγκα-
ταστάσεις του περιοδικού «Interni» στο προαύ-
λιο της ιστορικής έδρας του Κρατικού Πανεπι-
στημίου της πόλης, με την απίθανη διεύθυνση 
«Οδός Εορτής της Συγχώρεσης» (ελαφρυντικό: 
ήταν μοναστήρι παλιά), που δέχθηκε 200.000 
επισκέψεις. Άλλα περίπτερα φιλοξένησαν τις 

πιο ποικίλες εκθέσεις, από παρκέ έως αυτοκίνη-
τα και από μικροσκοπικές κρεβατοκάμαρες έως 
γωνίες ανάγνωσης για τον σύγχρονο άνδρα (και 
γυναίκα).
Ένας θρίαμβος που χτίστηκε πάνω στην παρα-
δοσιακή φινέτσα και εφευρετικότητα της τόσο 
αξιαγάπητης (και, μερικές φορές, τόσο εκνευ-
ριστικής) γειτονικής φυλής, η οποία λατρεύει 
–με τη θρησκευτική σημασία της λέξης– την ο-
μορφιά σε όλες της τις εκφάνσεις, έχοντάς την 
αναγορεύσει σε απόλυτη αξία, ακόμη και αδια-
φορώντας, στην ανάγκη, για την οσμή σήψης 
που κάποτε τη συνοδεύει (όπως αξέχαστα έδειξε 
ο Paolo Sorrentino στην ταινία του «La grande 
bellezza»). Αλλά επίσης, μια επιτυχία που έγινε 
εφικτή χάρη στην εργατικότητα των Μιλανέζων, 

και των πιο ακατέργαστων εξαδέλφων τους στις 
κοιλάδες της Λομβαρδίας, καθώς και στη συνερ-
γασία κράτους, επιχειρήσεων, και κοινωνίας των 
πολιτών. Όπου εδώ κράτος ίσον Δήμος του Μιλά-
νου (όπου κυβερνά η κεντροαριστερά), συν τα 
πανεπιστήμια της πόλης (το προαναφερθέν λε-
γόμενο «Κρατικό», για να μην το μπερδεύουν με 
το Καθολικό, αλλά και το Πολυτεχνείο, 5ο στον 
κόσμο στο design σύμφωνα με την τελευταία 
κατάταξη QS World University Rankings, day job 
του ανταποκριτή σας), συν δημοτική επιχείρηση 
συγκοινωνιών (που αύξησε τα δρομολόγια κόβο-
ντας 700.000 εισιτήρια παραπάνω σε μια εβδο-
μάδα). Όσο για την κοινωνία των πολιτών, εννοώ 
κυρίως τους κατοίκους των ιστορικών κτιρίων, 
που άνοιξαν για μία εβδομάδα τις περίκλειστες 

αυλές τους (από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά 
της πόλης) στις επιχειρήσεις που νοίκιασαν κά-
ποιον χώρο, συνήθως έναντι εξωφρενικού τιμή-
ματος, καθώς και στους χιλιάδες επισκέπτες. Οι 
υπόλοιποι κάτοικοι διχάστηκαν –μερικές φορές, 
και εσωτερικά– ανάμεσα στη μεταδοτική ευφο-
ρία εκατοντάδων χιλιάδων χαρούμενων και (κα-
τά κανόνα) εμφανίσιμων επισκεπτών από τη μια, 
και στη σνομπ δυσφορία του τύπου «άντε να πε-
ράσει επιτέλους αυτή η εβδομάδα να πάψουμε 
να στριμωχνόμαστε έτσι» από την άλλη.
Στο μάθημα της Παρασκευής, με θέμα την ακμή 
και την παρακμή των πόλεων, εκείνων που δεν 
μπόρεσαν να συνέλθουν από την έκλειψη της 
βασικής τους δραστηριότητας (όπως το Detroit, 
τέως Motown νυν Murder Town, και όπως σε λι-
γότερο δραματικό τόνο το Τορίνο), και εκείνων 
αντίθετα που κατάφεραν να επινοήσουν μια νέα 
ταυτότητα (όπως η Βοστώνη, που ακμάζει χά-
ρη στη συνέργεια των επιχειρήσεων τεχνολο-
γίας ή βιοιατρικής έρευνας και των κορυφαίων 
πανεπιστημίων όπου παράγεται η απαραίτητη 
γνώση, και όπως το Μιλάνο), οι ιταλοί φοιτητές 
μου ήταν λιγότερο ενθουσιώδεις από ό,τι εγώ. 
Ο Μ. είναι λίγο αντιεξουσιαστής, οπότε όλη αυ-
τή η καπιταλιστική φιέστα του κάθεται λίγο στο 
στομάχι. Ο Ε. είναι από την Τοσκάνη, οπότε πόσο 
να τον εντυπωσιάσει η ομορφιά του Μιλάνου; 
Επίσης, είναι καλλιεργημένος και στοχαστικός: 
παρατηρεί ότι «οι πόλεις χάνουν τη γοητεία τους, 
όταν αρχίζουν να μιλάνε για αυτήν». Η παγκό-
σμια πρωτοκαθεδρία του Μιλάνου στον τομέα 
της μόδας βασίστηκε στις εκατοντάδες μικρές 
βιοτεχνίες όπου οι ιδιοκτήτες δούλευαν από το 
πρωί μέχρι το βράδυ, μαζί με τους τεχνίτες και 
τις μοδίστρες, παράγοντας ρούχα και παπούτσια 
που αρχικά φορούσαν οι ίδιοι, μετά η υπόλοιπη 
πόλη, και μετά ο υπόλοιπος κόσμος. Σήμερα οι βι-
οτεχνίες αυτές ή δεν υπάρχουν ή αντίθετα έχουν 
γιγαντωθεί ως πολυεθνικές, και έχουν μεταφέ-
ρει την παραγωγή έξω από την πόλη, συνήθως 
έξω από τη χώρα, μέχρι την Κίνα και το Βιετνάμ. 
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το design: «είναι 
ένα άδειο κέλυφος». Η G., η βοηθός μου, οικονο-
μολόγος με Μάστερ από το Bocconi, έτοιμη να 
φύγει για διδακτορικό στο Cornell, συμφωνεί. 
Αλλά κατάγεται από μια μικρή πόλη του Πιεμό-
ντε, το Μιλάνο τής φαίνεται ακριβό και «δήθεν», 
και το χειρότερο: υποψιάζομαι ότι είναι οπαδός 
της Γιουβέντους. Μάλλον κακώς της έδωσα τον 
λόγο. Όσο για τους υπόλοιπους φοιτητές μου, 
από τη Γαλλία, τη Σουηδία, τη Σερβία, την Αίγυ-
πτο, την Ινδία και την Κίνα, που είναι και η πλει-
οψηφία, παρακολουθούν με ενδιαφέρον, συ-
γκρίνοντας όσα ακούν με τις δικές τους αρκετά 
επιφανειακές ακόμη εμπειρίες από τη ζωή στο 
Μιλάνο, αναλογιζόμενοι τις πόλεις που άφησαν 
πίσω (τη Μασσαλία, το Γκαίτεμποργκ, το Βελι-
γράδι, το Κάιρο ή το Νέο Δελχί), στις οποίες ελπί-
ζουν μετά την αποφοίτηση να επιστρέψουν για 
να εργαστούν ως αρχιτέκτονες ή πολεοδόμοι.
Μιλάω στα παιδιά για τις πόλεις όπου έζησα, τις 
πόλεις που αγάπησα. Το Μιλάνο, οπωσδήποτε. 
Αλλά και το Λονδίνο, τον προηγούμενο αιώνα, 
τότε που υπήρχαν ακόμη μαγειρεία όπου μπο-
ρούσες να φας αυγά με μπέικον (και με τομάτες 
και με φασόλια, όλα τηγανισμένα σε λάδια αγνώ-
στου προελεύσεως), και όπου για να πιεις καφέ 
της προκοπής έπρεπε να πας στο Bar Italia στο 
Soho. Και φυσικά μιλώ για την Αθήνα, αυτή την 
αντιφατική πόλη, υπέροχη και εχθρική, ζωτική 
και καταθλιπτική, που στη μακρά ιστορία της (πιο 
Αιώνια Πόλη από τη Ρώμη) έχει γνωρίσει την πιο 
αστραφτερή ακμή και την πιο σκοτεινή παρακ-
μή, και που σήμερα ταλαντεύεται ανάμεσα στη 
μιζέρια και στην αισιοδοξία, ανάμεσα στην ανα-
δίπλωση και στην εξωστρέφεια.
Αλλά αυτή, όπως λένε, είναι μια άλλη ιστορία.  A
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υνεπείς και οι δύο στο ραντεβού µας. Ευγε-
νικοί, µε πολύ χιούµορ και χαλαροί. Πειρά-
ζονται µεταξύ τους, όταν ο ένας κατηγορεί 
το κόµµα του άλλου και καταφέρνουν να 

συνεννοηθούν ακόµα κι αν από την πρώτη 
στιγµή που τους συναντάς διαπιστώνεις ότι 

τους χωρίζει ιδεολογική άβυσσος. ∆εν ταιριάζουν, 
δεν είναι φίλοι µεταξύ τους – το µοναδικό κοινό που 
µπορώ να διακρίνω είναι ότι πίνουν τον ίδιο καφέ! 
Όµως µπορούν να συνεννοηθούν στα στοιχειώδη και 
µιλούν µε τον ίδιο ενθουσιασµό για τη νέα γενιά. Σας 
πειράζει να σας βγάλουµε και µία φωτογραφία µαζί; 
Όχι, µου απαντούν µε µία φωνή. Ιδεολογικοί αντίπα-
λοι είµαστε, όχι εχθροί. Μετά τη γνωριµία µαζί τους 
είµαι αισιόδοξη ότι η νέα γενιά πολιτικών στελεχών 
µπορεί να πάει τον τόπο µπροστά. Μένει να το απο-
δείξουν. 

Οι µεταξύ σας σχέσεις σας ποιες είναι;
º. ¢¶ÄµÃª: Ο Σωτήρης σπούδαζε στην Ξάνθη, εγώ στην Α-
θήνα. Γι’ αυτό δεν έχει τύχει να κάνουµε παρέα. Έχουµε 
συναντηθεί στο παρελθόν, έχουµε κάνει κάποιες κου-
βέντες. Θεωρώ ότι ο Σωτήρης σε σχέση µε τον προκά-
τοχό του κινείται σε πιο λογικά πλαίσια.
 
Είστε, δηλαδή, ιδεολογικοί αντίπαλοι, δεν νιώθετε 
εχθροί...
ª. °¤¶¥¹ÃË: Σε καµία περίπτωση, είναι µάλιστα και ωραίο 
στις ίδιες παρέες να διαφωνείς πολιτικά. Το ζήτηµα 
είναι να υπάρχει σεβασµός στην αντίθετη άποψη. Βέ-
βαια για να κάνεις παρέα πρέπει να ταιριάζουν και τα 
χνώτα σου µε κάποιον. Εµείς γνωρίζουµε τις διαφορές 
που υπάρχουν µεταξύ µας σε πολιτικό και ιδεολογικό 
επίπεδο, αλλά αυτό δεν αποκλείει την οποιαδήποτε 
επικοινωνία.
 
Τελευταία γίνεται συζήτηση για το θέµα του ασύ-
λου. Να καταργηθεί ή όχι;
ª. °¤¶¥¹ÃË: Το άσυλο, έτσι όπως το ξέρουµε σήµερα, θε-
σµοθετήθηκε µετά τη δικτατορία και αποτελεί µία κα-
τάκτηση του φοιτητικού κινήµατος. Θεωρώ ότι αποτέ-
λεσε ένα από τα στοιχεία που βοήθησαν στην ανάπτυ-
ξη του ελληνικού δηµόσιου πανεπιστηµίου, όπως δι-
αµορφώθηκε µετά τη δικτατορία και για αυτό το λόγο 
δεν πρέπει να µπαίνει καν σε συζήτηση η πιθανότητα 
κατάργησής του. ∆εν σηµαίνει, όµως, ότι δεν υπάρ-
χουν συγκεκριµένα προβλήµατα τα οποία θα πρέπει να 
κάτσει να τα συζητήσει σοβαρά η φοιτητική κοινότητα 
και να µην κρύβει κάτω από το χαλί. Το ίδιο θα πρέπει 
να κάνουν και οι καθηγητές. Το άσυλο για εµάς πρέπει 
να υπάρχει, αλλά εννοείται ότι δεν θα πρέπει να αποτε-
λεί σε καµία περίπτωση αφορµή παραβατικότητας.
º. ¢¶ÄµÃª: Ξεκάθαρα πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει πλή-
ρης κατάργηση του ασύλου. Τη µεγαλύτερη ευθύνη 
για το κατάντηµα του ελληνικού πανεπιστηµίου αυτή 
τη στιγµή την έχει το άσυλο. ∆ιαφωνώ µε τον Σωτήρη 
σε αυτό που είπε ότι δεν είναι άσυλο ανοµίας. Κάτω 
από τον µανδύα του ασύλου, υποθάλπονται εγκλη-
µατικά στοιχεία. Ακούµε να γίνονται στα πανεπιστή-
µια κλοπές, βιασµοί, ληστείες. Και επίσης δεν θεωρώ 
ότι υπάρχει κάποιος που µπορεί να φιµώσει µία ιδέα 
εν έτει 2018 για να έχει νόηµα η έννοια του ασύλου. 
Από οποιοδήποτε µέρους του κόσµου υπάρχει ελεύ-
θερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το µόνο που γίνεται 
τελικά µε την ύπαρξη του ασύλου είναι κάποιες ισχνές 
µειοψηφίες να µην αφήνουν τους πολλούς να εκφρα-
στούν.
ª. °¤¶¥¹ÃË: Κώστα να προσθέσω όµως κάτι. Ας µη γενι-
κεύουµε και µη δηµιουργούµε ένα τεράστιο ζήτηµα 
εκεί που δεν υπάρχει. Προφανώς υπάρχουν ζητήµατα 
παραβατικότητας.  Αλλά η γενίκευση είναι µία τακτική 
που ακολουθεί συνολικά η Ν∆ να διογκώνει οτιδήποτε 
έχει να κάνει µε την ανοµία και την παραβατικότητα. 
∆εν µπορώ να πω ότι δεν γίνονται, αλλά µην τα διο-
γκώνουµε.
 
Πέρα από τις πράξεις ανοµίας, όσοι έχουµε σπουδά-
σει σε ελληνικό πανεπιστήµιο, βλέπαµε ότι συχνά 
µετατρεπόταν σε έναν σκουπιδότοπο. Πώς πιστεύ-
ετε ότι µπορεί να βελτιωθεί συνολικά η εικόνα των 
πανεπιστηµίων;
ª. °¤¶¥¹ÃË: ∆εν υπάρχουν δοµές. Το φοιτητικό κίνηµα είναι 
διαλυµένο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι και η διάρθρωση 
του φοιτητικού συνδικαλισµού είναι διαλυµένα, κάτι 
που δηµιουργεί πάρα πολλές στρεβλώσεις. Κάνουµε 
συνέχεια προτάσεις, αλλά όποια πρόταση ακούγεται 
πέφτει στο κενό. Θα πρέπει να επανεξεταστεί η σχέση 
καθηγητή-φοιτητή, η παραγόµενη έρευνα µέσα στο 
πανεπιστήµιο, η αναβάθµιση των µαθηµάτων και, προ-
φανώς, πρέπει άµεσα να καταργηθούν οι εργολαβίες 
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Ο 26χρονος γραµµατέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ γεννή-
θηκε στου Ζωγράφου, όπου µένει µέχρι και σήµερα. 
Αρκετά καλός µαθητής, ειδικά στα µαθήµατα που του 
άρεσαν. Τελείωσε τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών και Μηχανικών Η/Υ στην Πολυτεχνική του ∆ΠΘ, µε 
ερευνητικό ενδιαφέρον και εµπειρία στη βιοπληροφο-
ρική. Ειδικό αντικείµενο της διπλωµατικής του εργασί-
ας ήταν οι αναλύσεις DNA που αφορούν στον καρκίνο 
του εγκεφάλου. Παιδί συγκροτηµένο και πολυάσχολο 
από µικρό. Έκανε κολύµβηση, έπαιζε επί 13 χρόνια σε 
οµάδα µπάσκετ, ξέρει πιάνο και έχει πτυχίο στην Αρ-
µονία. Η πολιτική µπήκε στη ζωή του από νωρίς. Μόλις 
στα 14-15 γοητεύτηκε από τη δυναµική και την πολυ-
χρωµία του Ευρωπαϊκού Φόρουµ της Αθήνας. Οργανώ-
θηκε στη Νεολαία Συνασπισµού το καλοκαίρι του 2009, 
µετά τις Πανελλαδικές. Στην Ξάνθη, όπου σπούδαζε, 
κατάφερε να συµβάλει τα µέγιστα στην ανάπτυξη της 
παράταξής του και γρήγορα έγινε ιδιαιτέρως δηµοφι-
λής. Στη θέση του Γραµµατέα της Νεολαίας βρέθηκε 
µετά την παραίτηση του Ιάσονα Σχινά Παπαδόπουλου, 
ο οποίος υπηρετεί τη θητεία του. Μέχρι πρόσφατα η 
µέρα του µοιραζόταν ανάµεσα σε συνεδριάσεις των 
οργανώσεων και στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, όπου 
πήγαινε για να ολοκληρώσει την έρευνά του για τη 
διπλωµατική του εργασία. Ελπίζει να βρίσκεται εκεί 
και του χρόνου µέσω ενός µεταπτυχιακού στο µάνα-
τζµεντ και την έρευνα στον τοµέα της βιοτεχνολογίας. 
Πλέον η µέρα του ξεκινάει από νωρίς. Στις 9 βρίσκεται 
στα γραφεία της Νεολαίας, όπου συχνά µένει ως αργά 
το βράδυ. Φεύγοντας µπορεί να κάνει στάση σε κά-
ποιο καφενείο ή µπαράκι του Μεταξουργείου και του 
Παγκρατίου. Είναι ιδιαίτερα επικοινωνιακός και, όπως 
σηµειώνουν όσοι τον γνωρίζουν, πολύ εργατικός και 
αποτελεσµατικός. Όπως µου έλεγε στέλεχος του κόµ-
µατος ίσως αποδειχθεί ο «καλύτερος γραµµατέας που 
πέρασε ποτέ». Και τον πιστεύω.

ΚΩΣΤΑΣ ∆ΕΡΒΟΣ

Ο 34χρονος πρόεδρος της ΟΝΝΕ∆ γεννήθηκε στο 
Παγκράτι, όπου µένει και σήµερα. Παιδί του κέντρου, 
µάλλον δεν θα µπορούσε να ζει στα προάστια, αφού 
του αρέσει να κυκλοφορεί συνέχεια στην πόλη. Στην 
ίδια περιοχή γεννήθηκε και η µητέρα του, ενώ ο πα-
τέρας του στη ∆ίβρη, ένα πολύ όµορφο χωριό στην 
Ορεινή Ηλεία, το οποίο επισκέπτεται συχνά. Οι γονείς 
του διατηρούσαν βιοτεχνία µε δερµάτινα είδη. ∆εν ή-
ταν «υπόδειγµα µαθητή», όπως λέει ο ίδιος γελώντας, 
αλλά όταν τα πράγµατα ζόριζαν, µαζευόταν, διάβαζε 
και οι βαθµοί ανέβαιναν και πάλι. Σπούδασε εκπαιδευ-
τικός ηλεκτρολόγος µηχανικός στην ΑΣΠΑΙΤΕ, ενώ 
έκανε και µεταπτυχιακό στα προηγµένα βιοµηχανικά 
συστήµατα και διοίκηση βιοµηχανικών µονάδων στο 
Kingston του Λονδίνου. Από πολύ µικρή ηλικία, µόλις 
από τα 21, ξεκίνησε να κολλάει τα πρώτα του ένσηµα 
στον ιδιωτικό τοµέα. Σήµερα, παράλληλα µε τις κοµµα-
τικές του υποχρεώσεις, εξακολουθεί να εργάζεται στο 
κοµµάτι της ενέργειας. Το µικρόβιο της πολιτικής µπή-
κε και σε αυτόν νωρίς. Στα 17 του, όταν βρισκόταν στο 
πρώτο έτος της σχολής εντάχθηκε στη ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ και 
γρήγορα κατάφερε να διακριθεί. Η µέρα του ξεκινάει 
αγχωτικά, πηγαίνοντας στη δουλειά του και συνεχίζο-
ντας στα γραφεία της ΟΝΝΕ∆ όπου µένει ως το βράδυ. 
Το κινητό του βέβαια συνεχίζει να χτυπάει και αφού 
έχει φύγει. Στο τέλος της ηµέρας θα προσπαθήσει να 
δει κάποιο φίλο, προτιµώντας το κέντρο για µία χα-
λαρή έξοδο. Του αρέσει να κάνει βόλτες µε τη µηχανή 
του – ειδικά το βράδυ για να «καθαρίσει το µυαλό». 
Τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός δεν υπάρχει τίποτα κα-
λύτερο, λέει, από ένα µονό στο µπάσκετ, στο ανοιxτό 
γηπεδάκι του Προφήτη Ηλία στο Παγκράτι µε παλιούς 
συµµαθητές και φίλους. Όπως λένε πολλοί στη Ν∆, ο 
Κώστας ∆έρβος «δίνει κάθε µέρα έναν τίµιο αγώνα για 
να χτίσει γέφυρες ανάµεσα στην πολιτική και στους 
νέους ανθρώπους», και κρίνοντας από τα σχόλια που 
ακούγονται για εκείνον, το καταφέρνει εξαιρετικά.
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∆ΕΡΒΟΣ
Bras de fer του γραµµατέα της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ & του 

προέδρου της ΟΝΝΕ∆ αποκλειστικά στην A.V., λίγες µέρες 
πριν τις φοιτητικές εκλογές. Υπάρχουν συριζοτρόλ και 

τρολ της Ν∆; Να καταργηθεί το άσυλο; Πώς θα βελτιωθούν 
τα πανεπιστήµια; Να υπάρχουν ιιδιωτικά πανεπιστήµια; 

Νιώθουν µεταξύ τους εχθροί; Για αυτά και άλλα πολλά σε 
µία συζήτηση που συνεχίστηκε και όταν έσβησε το rec. 
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για να αποκτήσουν τα πανεπιστήµια δικό τους προσω-
πικό στην καθαριότητα, τη σίτιση και την ασφάλεια.
º. ¢¶ÄµÃª: Συµφωνώ µε τον Σωτήρη ότι το άσυλο δεν είναι 
το µόνο πρόβληµα στο ελληνικό πανεπιστήµιο. Όµως, 
επανέρχοµαι, η εικόνα τους προδίδει ότι είναι το µεγα-
λύτερο πρόβληµα. Ακόµα και για το ότι τα πανεπιστή-
µιά µας µοιάζουν µε σκουπιδότοπο. Αλλά θα πρέπει 
ακόµα να δούµε και άλλα θέµατα όπως τα µεταπτυχια-
κά, η έρευνα, η εκπροσώπηση των φοιτητών και µέχρι 
που πρέπει να φτάνει αυτή η εκπροσώπηση.  

Πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή µι-
κρότερη;
º. ¢¶ÄµÃª: Οι φοιτητές θα πρέπει να αποφασίζουν µόνο 
για ακαδηµαϊκά ζητήµατα, να µην έχουν δικαίωµα ψή-
φου  σε εκλογή οργάνων. ∆εν θέλω να βάζω στο µυα-
λό µου σκέψεις ότι µπορεί να µπαίνουν σε διαδικασία 
συνδιαλλαγής µε τους καθηγητές – κάτι που βέβαια, 
όταν συµβαίνει, φταίνε και τα δύο µέρη και κυρίως ο 
καθηγητής. Εµείς θέλουµε ένα σύγχρονο πανεπιστή-
µιο που να ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές από το 
εξωτερικό και νοµίζω πως έχει έρθει η ώρα να µιλή-
σουµε και για µη κρατικά πανεπιστήµια. Πρέπει να γίνει 
αναθεώρηση του Συντάγµατος στο άρθρο 16, διότι 
είναι αδιανόητο να χάνουµε έλληνες φοιτητές εν έτει 
2018 που φεύγουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό, 
ενώ θα µπορούσαν να µείνουν εδώ.
ª. °¤¶¥¹ÃË: Για εµάς ιδιωτικά πανεπιστήµια δεν µπαίνουν 
καν σε συζήτηση. Νοµίζω ότι ένα πιο ανθρώπινο και 
καλά στηµένο σύστηµα πρόσβασης στην τριτοβάθµια 
θα µπορούσε να εξαλείψει το πρόβληµα που ανέφερε 
ο Κώστας. Αν δηλαδή υπάρξει πλήρης πρόσβαση στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Εµείς θεωρούµε κοµβικό ότι 
δεν επαρκούν οι δοµές µέριµνας. Για παράδειγµα το ζή-
τηµα των εστιών. Ολόκληρο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
δεν έχει δικές του εστίες. Έτσι παιδιά δεν έχουν πρόσβα-
ση στο συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµά τους.
 
Ποια είναι η σχέση σας µε τα social media; Υπάρ-
χουν έµµισθα συριζοτρόλ και τρολ της Ν∆;
º. ¢¶ÄµÃª: Η ερώτηση είναι ρητορική, φαντάζοµαι, για 
το αν υπάρχουν συριζοτρόλ. Στην εκλογική µάχη του 
2015 ο ΣΥΡΙΖΑ τα χρησιµοποίησε κατά κόρον. Όσον α-
φορά στη σχέση µε τα social media, τόσο η οργάνωση 
όσο και εγώ ασχολούµαστε.  Έχω σελίδα στο Facebook, 
Twitter και Instagram, µου αρέσει η διαδραστικότητα 
και η επικοινωνία µε το κοινό. Βέβαια, πρέπει να πούµε 
ότι µε τα social media έχει χαθεί η προσωπική επαφή.
ª. °¤¶¥¹ÃË. Κι εγώ έχω σελίδα στο Facebook. Πιστεύω ότι 
τα social media από τη φύση τους έχουν οδηγήσει την 
πολιτική αντιπαράθεση σε ένα νέο επίπεδο, υπό την 
έννοια ότι πλέον όλοι/ες, και ιδίως οι νέοι/ες µπορούν 
να εκφράζουν την πολιτική τους άποψη για κάθε ζή-
τηµα. Από την άλλη, όµως, ελλοχεύει ο κίνδυνος ε-
φησυχασµού, εφόσον πολλοί/ές περιορίζονται στη 
διαδικτυακή παρέµβαση και δεν δίνουν µάχες στους 
κοινωνικούς τους χώρους, τα σχολεία, τα πανεπιστή-
µια, τα σωµατεία, τον δρόµο.

Κι εσύ, Σωτήρη, φαντάζοµαι αντίστοιχα θεωρείς ότι 
υπάρχουν τρολ της Ν∆;
ª. °¤¶¥¹ÃË: Εννοείται υπάρχουν τρολ στη Ν∆! ∆εν µας ενο-
χλούν, αντιθέτως τα απολαµβάνουµε, ιδίως τα αγορα-
σµένα botακια του κ. Γεωργιάδη.
Κ. ∆έρβος: Προφανώς και απαντώ, βέβαια, ότι αυτό 
δεν ισχύει... 

Αντιστρέφω την ερώτηση, στα δικά σας κόµµατα 
υπάρχουν έµµισθα τρολ;
º. ¢¶ÄµÃª: Εγώ θα σου πω ειλικρινέστατα ότι δεν έχουµε 
οργανωµένο κάτι.
ª. °¤¶¥¹ÃË: Προφανώς υπάρχει πολύς κόσµος που παρεµ-
βαίνει στα social media. Σε καµία περίπτωση βέβαια 
αυτό δεν γίνεται µε έµµισθο τρόπο, ούτε µε τη λογική 
της ανωνυµίας. Όποιος/α εκφράζει άποψη ή υποστη-
ρίζει κάποια θέση, το κάνει επώνυµα, αναλαµβάνοντας 
την ευθύνη των λόγων του, και οπωσδήποτε χωρίς 
κανένα οικονοµικό αντάλλαγµα. 

Γιατί δεν µετέχουν στις φοιτητικές παρατάξεις και 
την πολιτική οι νέοι;
º. ¢¶ÄµÃª: Έχει ατονήσει συνολικά το ενδιαφέρον για την 
πολιτική. Αν παρατηρήσεις τις κοµµατικές εκδηλώσεις 
γίνονταν σε δρόµους, µετά σε κλειστά γήπεδα, πλέον 
σε αίθουσες ξενοδοχείων. Οι νέοι ενηµερώνονται για 
το τι γίνεται, αλλά δεν ασχολούνται. Εµείς προσπα-
θούµε µε δράσεις, προτάσεις και ιδέες να αλλάξουµε 
το δηµόσιο πανεπιστήµιο και την κοινωνία συνολικά. 
Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι η φυγή των νέων αν-
θρώπων, επιστηµόνων, που φεύγουν στο εξωτερικό 

και το στοίχηµα το δικό µας είναι οι άνθρωποι αυτοί 
να επιστρέψουν πίσω. Πέρα από το συναισθηµατικό 
κοµµάτι του προβλήµατος του brain drain, σκεφτείτε 
και τις οικονοµικές προεκτάσεις.
ª. °¤¶¥¹ÃË: Συµφωνώ ότι το πρόβληµα της φυγής νέων 
ανθρώπων στο εξωτερικό είναι πολύ σηµαντικό και 
η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε πρωτοβουλίες 
για την ανάσχεση του φαινοµένου. Από την άλλη, εγώ 
νοµίζω ότι οι νέοι επιστρέφουν στην πολιτική. Αρχίζει 
και δηµιουργείται ένα κλίµα σκεπτικισµού για το πού 
πάµε. Επειδή ακριβώς εµείς ως νεολαία ΣΥΡΙΖΑ δεν 
θέλουµε να κυριαρχεί το απολίτικο, έχουµε ξεκινήσει 
µία µεγάλη διαδικασία για να σχηµατίσουµε ευρύτερες 
κοινωνικές συµµαχίες και να κάνουµε τους νέους να 
επιστρέψουν. Σε αυτή την κατεύθυνση συνεργαζόµα-
στε µε νεολαιίστικα κινήµατα, εργατικά σωµατεία, τη 
LOATKI κοινότητα, ανθρώπους που ασχολούνται µε τα 
ζητήµατα της κάνναβης,  συλλόγους ΑΜΕΑ και άλλες 
συλλογικότητες. Η νέα γενιά αρχίζει και ξαναµπαίνει 
σε µία πολιτική σκέψη για το πώς µπορεί η κεντρική 
πολιτική σκηνή να βοηθήσει την ελληνική κοινωνία να 
προχωρήσει µετά τα 8 χρόνια µνηµονίων. Εκτιµώ ότι 
σιγά-σιγά θα επιστρέψουµε στην κανονικότητα. Μετά 
από 8 χρόνια φαίνεται µία προοπτική. 
 
∆εν είναι αστείο ότι οι παρατάξεις βγάζουν στις 
φοιτητικές εκλογές κάθε φορά τα δικά τους απο-
τελέσµατα;
ª. °¤¶¥¹ÃË: Είναι πράγµατι αστείο. Εµείς λέµε ότι πρέπει 
να προχωρήσουµε στην ανασύσταση της ΕΦΕΕ. Και 
δεν το λέµε τυπικά. Νοµίζω ότι οποιαδήποτε αλλαγή 
έρχεται από τα πάνω είναι καταδικασµένη να αποτύχει. 
Θέλει ευρεία συναίνεση µέσα στους φοιτητές. Η όποια 
αλλαγή πρέπει να έρθει µέσα από το πανεπιστήµιο. 
º. ¢¶ÄµÃª: Εµείς έχουµε προτείνει το εθνικό συµβούλιο 
φοιτητών - σπουδαστών. Πρέπει να θεσµοθετηθεί. Να 
ορίζεται ένα ανώτατο συµβούλιο.

Γιατί δεν το κάνατε, όµως, όταν ήσασταν κυβέρνηση;
º. ¢¶ÄµÃª: Αυτή η πρόταση έγινε το 2011. Γιαν να γίνει κάτι 
τέτοιο όµως πρέπει να συµβάλουν όλες οι πλευρές. 
Στην εθνική συνδιάσκεψη της ∆ΑΠ, που έγινε µετά από 
23 χρόνια, επικαιροποιήσαµε τις θέσεις και τις αρχές 
µας και παρουσιάσαµε µία ολοκληρωµένη πρόταση 
για το ελληνικό πανεπιστήµιο. Πρέπει να υπάρχουν 
φωνές των φοιτητών µέσα στα όργανα, αλλά να είναι 
και οριοθετηµένες.
 
Σε τι θα θέλατε να είναι το κόµµα σας πιο τολµηρό;
ª. °¤¶¥¹ÃË: Ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι δεν είναι το καλό παιδί 
των µνηµονίων, διαπραγµατεύτηκε και έκανε πολλά 
που δεν θα κατάφερνε να κάνει άλλη κυβέρνηση. Ό-
µως σε ζητήµατα εκτός µνηµονίου, όπως πολλά δικαι-
ωµατικά, συγκρούσεις µε το βαθύ εγχώριο κατεστηµέ-
νο, κατά τη γνώµη µου θα έπρεπε να τα έχει προχωρή-
σει πολύ περισσότερο. Το ζήτηµα µε την κάνναβη, το 
ζήτηµα της ιθαγένειας των παιδιών των µεταναστών, 
ζητήµατα δηλαδή εκτός της σφαίρας των µνηµονίων, 
που έχουν καθυστερήσει να υλοποιηθούν. Μεγάλη 
βάση θα πρέπει να δοθεί στο µεταµνηµονιακό τοπίο, 
όπου δεν θα υπάρχει δικαιολογία για να µην εφαρµό-
σουµε ένα σύνολο θετικών πολιτικών για την κοινωνι-
κή πλειοψηφία.
º. ¢¶ÄµÃª: Πιστεύω ότι ο πολιτικός λόγος του κόµµατος 
κάποιες φορές στρογγυλεύει κάποιες απόψεις, κάτι 
που, βέβαια, κατανοώ. Αυτό που θα ήθελα να αλλάξει 
είναι να γίνει ακόµα µεγαλύτερη ανανέωση, να επεν-
δύσει περισσότερο σε νέους, οι οποίοι θα µας οδηγή-
σουν στην επόµενη µέρα. Η Ν∆ πρέπει να πείσει για το 
πώς η δική µου γενιά θα κάνει οικογένεια στην Ελλάδα, 
σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, µε συµµαχίες στη ∆ύση 
χωρίς ακραίες ρητορικές.

Θα µου περιγράψετε δύο εικόνες που σας έχουν 
µείνει από όσα έχετε ζήσει ως τώρα στην πολιτική;
ª. °¤¶¥¹ÃË: Η µεγαλειώδης συγκέντρωση του ΟΧΙ στο ∆η-
µοψήφισµα του 2015 στο Σύνταγµα και σε πολλές πε-
ριφερειακές πόλεις και δεύτερη εικόνα η µεγαλειώδης 
εξέγερση του ∆εκέµβρη του 2008. Όταν οι µαθητές/
τριες και η νέα γενιά σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας 
βρίσκονταν επί πολλές µέρες στο δρόµο και διαδήλω-
ναν, καθώς εκτός από την οργή γινόταν αντιληπτό ότι 
η γενιά µας βρισκόταν στο στόχαστρο.
º. ¢¶ÄµÃª: Η εικόνα στη Ρηγίλλης µε τους πανηγυρισµούς 
το 2004 σε αντιδιαστολή µε τις εικόνες πανηγυρισµών 
στο Σύνταγµα το βράδυ του δηµοψηφίσµατος. Η πρώ-
τη ήταν µια γιορτή σε ένα συνεκτικό πολιτικό περιβάλ-
λον, ενώ η δεύτερη ένα µείγµα παραζάλης και θρασύ-
τητας, οργανωµένο από ανθρώπους που το µόνο που 
τους ένωνε ήταν η άρνηση της πραγµατικότητας.  A
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για να αποκτήσουν τα πανεπιστήµια δικό τους προσω-

º. ¢¶ÄµÃª:

το µόνο πρόβληµα στο ελληνικό πανεπιστήµιο. Όµως, 
επανέρχοµαι, η εικόνα τους προδίδει ότι είναι το µεγα-
λύτερο πρόβληµα. Ακόµα και για το ότι τα πανεπιστή-

ακόµα να δούµε και άλλα θέµατα όπως τα µεταπτυχια-

º. ¢¶ÄµÃª:

για ακαδηµαϊκά ζητήµατα, να µην έχουν δικαίωµα ψή-
φου  σε εκλογή οργάνων. ∆εν θέλω να βάζω στο µυα-
λό µου σκέψεις ότι µπορεί να µπαίνουν σε διαδικασία 
συνδιαλλαγής µε τους καθηγητές – κάτι που βέβαια, 
όταν συµβαίνει, φταίνε και τα δύο µέρη και κυρίως ο 

εξωτερικό και νοµίζω πως έχει έρθει η ώρα να µιλή-
σουµε και για µη κρατικά πανεπιστήµια. Πρέπει να γίνει 
αναθεώρηση του Συντάγµατος στο άρθρο 16, διότι 
είναι αδιανόητο να χάνουµε έλληνες φοιτητές εν έτει 

ενώ θα µπορούσαν να µείνουν εδώ.
ª. °¤¶¥¹ÃË:

θα µπορούσε να εξαλείψει το πρόβληµα που ανέφερε 
ο Κώστας. Αν δηλαδή υπάρξει πλήρης πρόσβαση στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Εµείς θεωρούµε κοµβικό ότι 
δεν επαρκούν οι δοµές µέριµνας. Για παράδειγµα το ζή-
τηµα των εστιών. Ολόκληρο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
δεν έχει δικές του εστίες. Έτσι παιδιά δεν έχουν πρόσβα-
ση στο συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµά τους.

χουν έµµισθα συριζοτρόλ και τρολ της Ν∆;
º. ¢¶ÄµÃª:

το αν υπάρχουν συριζοτρόλ. Στην εκλογική µάχη του 

φορά στη σχέση µε τα social media, τόσο η οργάνωση 
όσο και εγώ ασχολούµαστε.  Έχω σελίδα στο Facebook, 
Twitter και Instagram, µου αρέσει η διαδραστικότητα 

ότι µε τα social media έχει χαθεί η προσωπική επαφή.
ª. °¤¶¥¹ÃË.

τα social media από τη φύση τους έχουν οδηγήσει την 

έννοια ότι πλέον όλοι/ες, και ιδίως οι νέοι/ες µπορούν 
να εκφράζουν την πολιτική τους άποψη για κάθε ζή-
τηµα. Από την άλλη, όµως, ελλοχεύει ο κίνδυνος ε-
φησυχασµού, εφόσον πολλοί/ές περιορίζονται στη 
διαδικτυακή παρέµβαση και δεν δίνουν µάχες στους 

ª. °¤¶¥¹ÃË: 

χλούν, αντιθέτως τα απολαµβάνουµε, ιδίως τα αγορα-
σµένα botακια του κ. Γεωργιάδη.

δεν ισχύει... 

Αντιστρέφω την ερώτηση, στα δικά σας κόµµατα 

º. ¢¶ÄµÃª:

οργανωµένο κάτι.
ª. °¤¶¥¹ÃË:

αυτό δεν γίνεται µε έµµισθο τρόπο, ούτε µε τη λογική 
της ανωνυµίας. Όποιος/α εκφράζει άποψη ή υποστη-

την ευθύνη των λόγων του, και οπωσδήποτε χωρίς 

την πολιτική οι νέοι;
º. ¢¶ÄµÃª:

γίνονταν σε δρόµους, µετά σε κλειστά γήπεδα, πλέον 
σε αίθουσες ξενοδοχείων. Οι νέοι ενηµερώνονται για 
το τι γίνεται, αλλά δεν ασχολούνται. Εµείς προσπα-
θούµε µε δράσεις, προτάσεις και ιδέες να αλλάξουµε 
το δηµόσιο πανεπιστήµιο και την κοινωνία συνολικά. 
Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι η φυγή των νέων αν-
θρώπων, επιστηµόνων, που φεύγουν στο εξωτερικό 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
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ι πρόβες της «Βαβέλ» με το Χορο-
θέατρο «Οκτάνα» φιλοξενούνται, 
προσωρινά, σε ένα νυχτερινό κέ-
ντρο στην Οδό Πειραιώς, εκεί συ-

ναντιόμαστε και για τη συνέντευ-
ξη. Το προηγούμενο ραντεβού είχε 

οριστεί στο γραφείο του στο ΚΠΙΣΝ. 
Τον Κωνσταντίνο Ρήγο, εξάλλου, μπορείς 

να τον βρεις να δημιουργεί παντού, με καλλιτέχνες δια-
φορετικής αισθητικής γιατί, όπως δηλώνει, «Οτιδήποτε 
κάνει, το πιστεύει». Ίσως γι'  αυτό το κάνει τόσο καλά...

Με τη «Βαβέλ», τη νέα δουλειά του Χοροθεάτρου «ο-
κτάνα», τέσσερα χρόνια μετά την «Αρκαδία», επιστρέ-
φετε στον δημιουργικό πυρήνα της δεύτερης περιό-
δου της ομάδας (2000-2010)... Βλέπετε, ορίζω περιόδους 
και μετά ψάχνει ο άλλος να τις ανακαλύψει. (γέλια)

Κάποια καλλιτεχνική ανάγκη, πάντως, θα σας κάνει να 
οριοθετείτε πως η παράσταση, που θα κάνει πρεμιέρα 
σε λίγες μέρες, ανήκει στη δεύτερη περίοδο... Εγώ ξεκί-
νησα το 1993, τελειώνοντας την Κρατική Σχολή, να χορο-
γραφώ αυστηρά δομημένα έργα, με την έννοια ότι είχαν 
συγκεκριμένα βηματολόγιο που ήταν δεδομένο για τους 
χορευτές. Όλο αυτό κράτησε περίπου οκτώ χρόνια. Αυτή 
την περίοδο την ονομάζω πρώτη περίοδο. Το 2000, όταν 
έκανα την «Τρελή ευτυχία», μπήκα σε μια άλλη διαδικασία, 
να συνεργαστώ δημιουργικά με τους χορευτές πάνω στα 
έργα δουλεύοντας σύμφωνα με την ψυχολογία της εκά-
στοτε ομάδας. Ακόμα κι αν είχα μια προκατασκευασμένη 
άποψη για το τι θα κάνω, αλλά αυτό στην πραγματικότητα 
αναδιαμορφωνόταν στη διάρκεια των προβών. 

Αυτό έχω την αίσθηση ότι συμβαίνει σε πολλές πα-
ραστάσεις σας ακόμα¼  Ναι, η δεύτερη περίοδος δεν 
έχει τελειώσει. Κάθε φορά προσπαθώ να εξερευνώ κάτι 
διαφορετικό. Όταν ξεκίνησα να κάνω τη «Βαβέλ», είχα 
στο μυαλό μου μια άλλη σύνθεση πραγμάτων, η οποία ο-
δηγήθηκε αλλού εξαιτίας των τεσσάρων χορευτών. Εδώ, 
ουσιαστικά συνεργάζομαι με τη Μαρκέλλα (Μανωλιάδη) 
και τον Χρήστο (Στρινόπουλο), με τους οποίους έχουμε 
ξαναδουλέψει, και τους Γιάννη (Μίχο) και Μιχάλη (Κριέ-
μπάρδη), με τους οποίους δουλεύουμε για πρώτη φορά. 
Τέσσερις χορευτές με την ίδια τεχνική, την ίδια ιδεολο-
γία, την ίδια οπτική, έδωσαν ένα εξαιρετικό υλικό για να 
ανοίξει η έμπνευση και να δημιουργηθεί κάτι εξαιρετικά 
ενδιαφέρον. Σε αυτό το έργο συγκρουστήκαμε τελικά με 
την ιδέα και όχι μεταξύ μας. 

Η σύγκρουση, λοιπόν, είναι κάτι που σας αφορά; Χω-
ρίς σύγκρουση δεν μπορούμε να οδηγηθούμε κάπου. Η 
σύγκρουση βγάζει την ενέργεια, απελευθερώνει διαφο-
ρετικές δυνάμεις, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι 
ζωντανό και να περιέχει το ρίσκο που θα μοιάζει, τουλάχι-
στον για σένα, καινούργιο. 

Στην παράσταση θα δούμε τον πύργο της Βαβέλ να 
έχει πέσει, την πόλη να έχει καταστραφεί και τους 
ανθρώπους να προσπαθούν να βρουν και πάλι τον 
εαυτό τους. Θα μπορούσε όλο αυτό να είναι μια αλλη-
γορία σε σχέση με αυτά που βιώνουμε σήμερα; Νομί-
ζω ότι είναι μια αλληγορία για ό,τι ζούμε πάντα. Είδα στη 
Βαβέλ ότι το σημείο που με ενδιέφερε περισσότερο είναι 
το ότι ο άνθρωπος, όντας αυτοκαταστροφικό ον, όταν αι-
σθάνεται ασφαλής, θέλει να μπαίνει σε συνθήκες που θα 
καταστρέψουν αυτή την ασφάλεια. Η Βαβέλ, λοιπόν, είναι 
η ανατροπή μιας υγιούς ζωής. Τα πρόσωπα του έργου 
μετά την «πτώση» προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμά-
τια τους. Προσπαθούν να δουν αν μπορούν να κάνουν 
σχέση, να χτίσουν κάτι από την αρχή, να γίνουν ομάδα 
και να αισθανθούν πάλι ασφαλείς. Και μόλις νιώσουν πάλι 
ασφαλείς, τότε θα τα ξανακαταστρέψουν πάλι όλα. Αυτό 
είναι το μοτίβο πάνω στο οποίο κινούμαστε.

Η «Βαβέλ» περνάει κι ένα πολιτικό μήνυμα; Σας αφο-
ρά αυτό; Πιστεύω πως μέσα από οτιδήποτε μπορείς να 
περάσεις κάποιο πολιτικό μήνυμα με την έννοια ότι δεν 
είμαστε αμέτοχοι, δεν παρατηρούμε μόνο αισθητικά ό,τι 
συμβαίνει γύρω μας. Έχω ασχοληθεί με καθαρά πολιτικά 
έργα αλλά και με έργα που με ενδιέφερε η αισθητική. Θέ-
λω, όμως, πάντα να μπορώ να πω ότι αυτό δεν είναι μόνο 
φόρμα, αλλά η φόρμα τελικά γεννά το περιε-
χόμενο και την ιδέα. 

Έχετε αναλάβει, από τον Φεβρουάριο, τη 
θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του 
Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Σ'  

αυτό το μικρό διάστημα, ποιες είναι οι πρώτες σας 
εντυπώσεις; Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που βρί-
σκομαι εκεί. Είχα κάποια πράγματα στο μυαλό μου, τα 
οποία βλέπω ότι λειτουργούν κι έχει δημιουργηθεί ένα 
υγιές και δημιουργικό κλίμα. Ήταν δύσκολη περίοδος για-
τί ουσιαστικά έπρεπε μέσα σε δύο μήνες να φτιάξω έναν 
προγραμματισμό. Βρισκόμαστε σ'  έναν μητροπολιτικό 
χώρο, αναψυχής, τέχνης κι εκπαίδευσης, με πολλές δυ-
νατότητες κι είναι πολύ σημαντικό η ομάδα να πάει στην 
επόμενη εποχή. Μια εποχή που πρέπει να οδηγηθεί σε 
δύο κατευθύνσεις τόσο ως προς την τεχνική, όσο κι ως 
προς την ωριμότητα, πράγματα τα οποία ταιριάζουν και 
στους ίδιους τους χορευτές, καθώς εκείνοι εξελίσσονται 
μέσα στα χρόνια. Θέλει δουλειά αλλά νομίζω ο πιλότος, 
που είναι η πρώτη χρονιά, θα μας αποδείξει αν αυτό που 
σκέφτηκα ήταν σωστό ή όχι. 

Θα μπορούσατε να μου πείτε το όραμά σας για το μπα-
λέτο της Λυρικής; Να φτιάξω μια ομάδα η οποία να απο-
κτήσει ένα διακριτό στίγμα και να διαθέτει μια δυναμική 
να εκτελεί, τεχνικά και ερμηνευτικά, έργα που να αφο-
ρούν και το διεθνές κοινό. Αυτό έκανα και στο παρελθόν 
στο Κ.Β.Θ.Ε. Να μπορούμε να πούμε ότι η ομάδα θα ταξιδέ-
ψει σε Ελλάδα και εξωτερικό, γιατί αυτό που έχει να δείξει 
είναι το προσωπικό της στιλ, κι όχι απλώς ότι θα μιμηθεί 
καλύτερα ή χειρότερα μια άλλη ομάδα.

Στο Φεστιβάλ Αθηνών συμμετέχετε με μια θεατρική 
παράσταση «Πορνοστάρ - Η αόρατη βιομηχανία του 
σεξ». Τι κρύβεται πίσω από τον αβανταδόρικο τίτλο; 
Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον έργο της Έλενας Πέγκα, μια 
αναδημιουργία, μια καινούρια ιστορία βασισμένη σε δύο 
διηγήματα του Ρομπέρτο Μπολάνιο. Είναι ένα έργο που σε 
βάζει στο πολύ ενδιαφέρον περιβάλον της πορνογραφί-
ας. Δεν είναι μόνο η σεξουαλική χρήση του σώματος, αλ-
λά η αίσθηση του ταμπού που δημιουργεί έναν μύθο γύρω 
από αυτήν. Κάποια στιγμή μια ηρωίδα του έργου λέει: «Το 
σοκ δεν είναι το ίδιο το πορνό». Το σοκ ήταν πως κανείς 
δεν περίμενε από μένα πως θα έκανα κάτι τέτοιο. 

Με την παράσταση προσπαθείτε να καταρρίψετε αυ-
τό το ταμπού; Η παράσταση μιλάει για τους ήρωες από 
τη στιγμή που έχουν τελειώσει μ'  αυτό. Ένας νεαρός, ο 
Γιάννης ο Νιάρρος, ψάχνει να βρει τον πατέρα του. Μέσα 
σ'  αυτή τη διαδρομή συναντά τον σκηνοθέτη των ταινιών, 
μια συμπρωταγωνίστριά του, ιταλίδα πορνοστάρ και έναν 
πορνοστάρ. Τότε του απευθύνει και το ερώτημα, αν είναι 
ο πατέρας του ή το φαντάστηκε. Αυτή η άγνοια είναι και 
ένα μεγάλο έλλειμμα για τον ήρωα. Σκηνοθετικά προσπα-
θώ να φτιάξω ένα μεταφυσικό περιβάλλον, ένα πλατό, 
όπου γυρίζονται οι ταινίες και μέσα εκεί τα πρόσωπα του 
έργου μπερδεύονται με φαντάσματα του παρελθόντος. 
Θα μπορούσες να πεις ότι όλα είναι φανταστικά.

Είστε από τους καλλιτέχνες που μπορούν και δρουν 
σε διαφορετικούς χώρους. Αυτό πώς επιτυγχάνεται; 
Οτιδήποτε κάνω το πιστεύω. Επιπλέον με ενδιαφέρουν 
πάρα πολύ οι διαφορετικοί χώροι έρευνας, με έχουν δι-
δάξει και με έχουν απελευθερώσει πολύ. Το ίδιο ωφέλιμη 
είναι και η συναναστροφή με καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν 
τελείως διαφορετική αισθητική. Για μένα, έτσι κι αλλιώς, 
πάντα το αντικείμενο είναι ο performer. Είτε είναι ηθοποι-
ός, είτε χορευτής, είτε τραγουδιστής για μένα είναι ένας 
καλλιτέχνης από τον οποίο πρέπει να βγάλω «κάτι». Αυτό 
το «κάτι» έχει άμεση σχέση με την προσωπικότητά του και 
περιμένω από εκείνον να φέρει στη σκηνή το καλύτερο 
που μπορεί. Δεν είχα ποτέ την αντίληψη του σκηνοθέτη 
που θέλει να επιβάλει το όραμά του, το οποίο θα ακολου-
θήσει σαν μαριονέτα ο ηθοποιός ή ο χορευτής.

Ποιο συναίσθημα κυριαρχεί αυτή την περίοδο στη 
ζωή σας; Το χάος... (γέλια). Δεν είναι συναίσθημα. Αλλά 
έτσι κι αλλιώς εγώ έχω μάθει μέσα από το χάος να δημι-
ουργώ. Παράλληλα με όσα συζητάμε, ξεκινάμε πρόβες 
και για την αναβίωση της «Ιεροτελεστία της Άνοιξης», 
που θα παρουσιαστεί στις 24/6 στο Νιάρχος στο πλαίσιο 
του Summer Nostos Festival. Είναι ένα έργο που είχα κά-
νει για το χοροθέατρο του ΚΘΒΕ, το οποίο ήθελα πολύ να 
το παρουσιάσω στην Αθήνα, και το φεστιβάλ μού έδωσε 
αυτή τη μοναδική δυνατότητα. 

Από αυτό το χάος, τι σας αποφορτίζει; Με 
χαλαρώνει να ταξιδεύω και να διασκεδάζω. Ό-
ταν προλαβαίνω, το κάνω. Δυστυχώς, δεν συμ-
βαίνει πολύ συχνά. Από εκεί και πέρα το να α-
κούσω μουσική, να βγω έξω να συναντήσω 
κόσμο και να χορέψω επίσης με εκτονώνει. A

Ιnfo
● «Βαβέλ» 29, 30, 31 

Μαΐου & 1 Ιουνίου 
2018 στο Θέατρο του 

Ιδρύματος Μιχάλης 
Κακογιάννης

● «Πορνοστάρ - Η 
αόρατη βιομηχανία 
του σεξ» 23-25 Ιου-
νίου, Πειραιώς 260, 

Αίθουσα Δ

● «Ιεροτελεστία της 
Άνοιξης» 24 Ιουνίου, 

Αίθουσα Σταύρος 
Νιάρχος, ΕΛΣ Στα 

πλαίσια του Summer 
Nostos Festiva

ι πρόβες της «Βαβέλ» με το Χορο
θέατρο «Οκτάνα» φιλοξενούνται, 

Ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Μπαλέτου  
της ΕΛΣ δημιουργεί για το Χοροθέατρο Οκτάνα τη  

«Βαβέλ» στο Ίδρυμα Μ. Κακογιάννης, 
 ενώ παράλληλα εξιχνιάζει τα άδυτα του πορνό  

με το «Πορνοστάρ» για το Φεστιβάλ Αθηνών

Της Γιώτας ΔημητριαΔη
Φωτό: KώΝςταΝτιΝΟς ρηΓΟς

Διαβάστε όλο το 
κείμενο στο site

www.
athens voice.gr



Όταν τα έκανε αυτά ο 
Παπαϊωάννου µε την 
Μπγιόρκ στο ΟΑΚΑ, οι 
Εσθονοί κρεµόντου-
σαν ακόµα από τις βα-
λανιδιές. 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
 Equinox 
Bones 

∆εν κατάλαβα τίποτα: 
«Σ’ αγαπώ πέρα από τα 
κόκαλα, φωτιά, πέρα 
από τις ίνες µου, νιώσε 
τη σκόνη του διαστή-
µατος». Ανούσιο beat 
που σέρνεται µέχρι το 
ρεφρέν όπου, φυσικά, 
ξα φν ικά φ ωνάζου ν 
όλοι µαζί. Αυτοί οι 5, 
λέει, δεν έχουν ξανα-
παίξει µαζί, το γκρουπ 
σχηµατίστηκε ειδικά 
για τη Eurovision. Τους 
ευχόµαστε να µην έ-
χουν γίνει µάτσα µέχρι 
τη µέρα του διαγωνι-
σµού. Θα γίνουν µετά, 
διότι θα πατώσουν. 

F.Y.R. MACEDONIA
 Eye Cue 

 Lost And found 
Μέχρι να βρω πώς έ-
πρεπε να γράψω την 
ονοµασία της χώρας, 
τελείωσε το τραγούδι. 
Λοιπόν, εδώ έ χουµε 
µία µε ένα σακάκι γε-
µάτο µάτια (σηµειολο-
γικό) σε κοµµάτι που 
ξ εκ ι νά ει  σα ν ρ έ γ κε 
της συµφοράς, µετά 
µπαίνει ένα φαλακρός 
κιθαρίστας και το κοµ-
µ ά τ ι  γ ί ν ε ται  κά π ω ς 
µπουζουκλερί, άρα θα 
έχει επιτυχία και στη 
χώρα µας τώρα που έ-
χουµε συµφιλιωθεί οι 
δύο λαοί (αν δεν κάνω 
λάθος).

 ΚΡΟΑΤΙΑ 
Franka
Crazy 

Σέξι, αρχαιοελληνικό 
λουκ, τρέχα γύρευε, σε 
αργό, µε υπονοούµενα 
beat, το οποίο εφευ-
ρέθηκε για να τινάζει 
τα µαλλιά του το µπα-
λέτο. Η ερµηνεύτρια 
υπόσχεται αιώνια αγά-
πη «σαν τους Μπόνι και 
Κλάιντ», τρέχα γύρευε. 
Προδιαγραφές ερµη-
νεύτριας: Χριστίνα Κο-
λέτσα (θα το έσκιζε το 
κοµµατάκι).

ΑΥΣΤΡΙΑ 
 Cesar Sampson 
Nobody but You 

Ο Cesar, λέει, ήταν συ-
νεργάτης των Kruder 
& Dorfmeister, Sofa 
S u r f e r s  κ α ι  L o u i e 
Austen στα δοξασµένα 
00s – κι εδώ ψάρωσα 
λίγο. Μόλις άκουσα ό-
µως το τραγούδι κατά-
λαβα ότι η Eurovision 
σε οµογενοποιεί σαν 
ντοµατοπελτέ, και σε 
κάνει «όλους ίδιο». Με 
άλλη παραγωγή ίσως 
να ήταν υποφερτό το 
κοµµάτι. Τώρα όµως, 
το βάζουµε στο ράφι µε 
τις άλλες κονσέρβες.

ΕΛΛΑ∆Α 
 Yianna Terzi 
Oniro Mou 

Με επιρροές βαθιάς 
Β ουλγαρία ς και  π ε-
ρίτεχνο backflip που 
µας πάει σε εποχή Μα-
ρίζας Κωχ, πουλάµε 
αυτό που ξέρουµε να 
κάνουµε καλά: ηρωικό 
µοιρολόι, λευκά υφα-
ντά, τσεβρέδες, λεβέ-
ντες και νταούλια. Αν 
δουλέψει καλά ο ανε-
µιστήρας, µπαίνουµε 
20άδα. Μπήλιουουου-
ουουουου...

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 
Saara Aalto 
 Monsters 

Η Φινλανδία επιµένει 
στα «τέρατα», αυτή τη 
φορά µε τη σέξι Saara η 
οποία τραγουδάει ένα 
ξεπερασµένο, camp 
ευρω-σκουπίδι για το 
δικαίωµα να είσαι δια-
φορετικός µπλα, µπλα, 
µπλα. Περιµένετε αγό-
ρια µε µακιγιάζ, µποά, 
γκλίτερ κι έναν ρυθµό 
κατάλληλο για νευρικό 
catwalk µε τακούνια και 
κρόσσια. Εντάξει παι-
διά, κι εµείς βλέπουµε 
το RuPaul’s Drag Race. 
Μην κάνετε έτσι.

ΑΡΜΕΝΙΑ
 Sevak Khanagyan 

 Qami 
Κοίτα να δεις, Σεβάκ. 
Είσαι βασανισµένος. 
Σε στενεύει το harness 
που φοράς από µέσα. 
Θέλεις να κάνεις σεξ. 
Σε έχουν τρελάνει οι 
φόροι. Θα τραγουδάς 
λυπηµένος, απει λη-
τικός και µπάσος. Θα 
µισοκλείνεις τα µάτια 
σαν τον Λεπά. Το τρα-
γούδι µιλάει για τον 
άνεµο (γενικώς). Θα α-
νοίγεις τα χέρια σαν να 
φοβάσαι µη σου φύγει 
η µπουγάδα. Εµείς θα 
ρ ί ξ ο υµ ε κα ι  µ ερ ικά 
µπουµπουνητά από πί-
σω για πιο δραµατικό.

ΕΛΒΕΤΙΑ
 ZiBBZ 

 Stones 
Ως γνωστόν οι Ελβετοί 
είναι λαός µε τσαγανό, 
πυγµή, οργή, νεύρο και 
πάθος. Αυτά εκφρά-
ζουν και τα δύο αδέρ-
φια µε το επαναστατι-
κό όνοµα Ζιµπζ σε ένα 
«θυµωµένο» ροκ τρα-
γούδι που λέει στους 
µπαχαλάκηδες «Παι-
διά, µαζί σας είµαστε, 
αλλά µη πετάτε πέτρες 
και µολότοφ, πετάξτε 
καλύτερα λουλούδια» 
ή κάτι τέτοιο. Μήνυµα 
που θα βρει κατευθεί-
αν το στόχο του στο 
κοινό της Eurovision οι 
οποίοι τελικά θα προτι-
µήσουν να ακούσουν 
Roxette του 1990 που 
ήταν και πιο ροκ στο 
κάτω-κάτω.

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 
 Ryan O'Shaughnessy

Together 
Αλάθητη Ιρλανδία. Με 
ποπ µπαλάντα από νε-

αρό σταρ που έπαιζε 
σε σαπουνόπερες και 
τον ξέρουν τα νοικοκυ-
ριά. Στην αρχή νοµίζεις 
ότι µιλάει για µία φιλία, 
ένα bromance, αλλά 
όσο προχωράει το κοµ-
µάτι καταλαβαίνεις ότι 
είναι φουλ γκέι έρω-
τας, χορεύουνε µαζί 
στο δρόµο, περπατάνε 
χέρι-χέρι, έχουνε και 
κάτι µικροκαυγαδάκια 
–κάθε σπίτι έχει τα δι-
κά του–, στο τέλος πα-
ντρεύονται να υποθέ-
σω; Μακάρι. Αφιερω-
µένο στον Αµβρόσιο.

ΚΥΠΡΟΣ
 Eleni Foureira 

Feugo 
Το δωδεκάρι της καρ-
διάς µας. Η Ελένη σε 
ρόλο Μπιγιόνσε (µαλ-
λιά, τίναγµα κεφάλι), 
όλη βαµµένη χρυσή 
π λ η ν  ρ ο υ θ ο ύ ν ι α -
στόµα για να αναπνέει, 
σε σέξι επιθετικό τσι-
φτετέλι µεταµφιεσµέ-
νο σε ποπ-trash. ∆εν 
θα ήθελα να ήµουν βο-
ηθός πιστολάκι στην 
α π ο σ τ ολ ή .  Κα λά ,  ο 
κύριος Κωστάλας δεν 
λέει τίποτα; 

Β΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
 (Πέµπτη 10/5, ΕΡΤ, 

ώρα 22.00)
Συµµετέχουν 18 

χώρες. Από αυτές, 
οι 10 προκρίνονται 

για τον τελικό.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
 Alexander Rybak 

 ThatÕs How You Write 
A Song 

Ο Rybak έρχεται µε την 
άνεση του νικητή (από 
το 20 09) και  µ ε ένα 
νόστιµο, σφιχτό, ποπ 
τραγουδάκι µε «οδη-
γίες» Πώς Να Γράψε-
τε Ένα Χιτ. Χορευτικά 
βήµατα, air guitars και 
ένα µεγάλο ατού: το 
σηµείο µε τη συµµετο-
χή του κοινού στη σά-
λα. Κατά τα άλλα, οι πιο 
πιουρίστες βάλτε κα-
τευθείαν να ακούσετε 
το Get Down On It των 
Kool & The Gang από το 
1981. 

 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
The Humans 

 Goodbye 
Ποπ-ροκ παλαιάς κο-
πής προτηγανισµένο, 
µ ε τα λάδια του,  τα 
α λάτια του, τα µαύ-
ρ α  δ ε ρ µ ά τ ι ν ά  τ ο υ, 
τα συντηρητικά του, 
έτοιµο να το βάλετε 
σ το φ ούρνο µ ικ ρ ο -
κυµάτων και να µετα-
φερθείτε σε συναυλία 
της Pat Benat ar του 
προηγούµενου αιώνα. 
Από άποψη σκηνικής 
παρουσίας: Η ξανθιά 
τ ρ α γ ο υ δί σ τ ρ ι α  τ η ς 
µπάντας επισκιάζεται 
από την µπάσα βιόλα. 

ΣΕΡΒΙΑ
 Sanja Ilic & Balkanika 

 Nova deca
Πω-πω σ την ΕΡΤ θα 

σκάσουνε που δεν το 
είχαµε εµείς αυτό το 
κοµµάτι.  Το γκρουπ 
(πονεµένες Μπάρµπι 
ντυµένες µε τα νυχτι-
κά τους και φαλακρός 
λεβέντης αντάρτης) ε-
παναφέρουν µετά από 
χρόνια την κ λασική, 
γιουροβιζιονική, λα-
τρεµένη χορογραφία: 
Τεντώνετε το χέρι σας 
προς τα έξω ικετευτι-
κά. Κλείνετε τη γροθιά. 
Τη στριφογυρίζετε µία 
φορά σαν να κλείνετε 
το ρουµπινέ της βρύ-
σης. Και τραβάτε το 
χέρι πίσω, στο στήθος 
και κάτω. Αυτό εκφρά-
ζει διεκδίκηση.

ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 
 Jessika featuring 
Jenifer Brening 

Who We Are 
Ανυπόφορο ηρωικό 
µ πουρ δ ο -ποπ το ο -
ποίο συνέθεσαν και 
έγραψαν µία οµάδα 
περίπου όσοι είναι και 
όλοι οι κάτοικοι του 
Σαν Μαρίνο µαζεµέ-
νοι. Ερµηνεύτριες: µία 
αδιάφορη και µία ντε-
µέκ badass µε τακού-
νια που ραπάρει. Το 
τραγούδι µιλάει για το 
bullying. Λέει, ας πού-
µε, «αν σε πικραίνουν 
στο Τουίτερ µη στενα-
χωριέσαι, µην τα πα-
ρατάς, είσαι σταρ». Και 
σε ρίχνουν σε µεγαλύ-
τερη κατάθλιψη.

∆ΑΝΙΑ 
 Rasmussen 

 Higher Ground
Τρ ι τ ο κ λα σ ά τ ο ς κο -
µ πάρ σ ο ς του G ame 
of Thrones ξεκινάει 
απειλητικά ένα τυπικό 
Nordic, γιουροβιζιο-
νικό, ετοιµοφόρετο 
κοµµάτι. Στο επόµενο 
βήµα τον συνοδεύει 
µία χορωδία ψευδο-
β ί κ ι ν γ κ ς  µ ε  ε π ι κ ό , 
πολεµικό χορωδιακό 
οι οποίοι δεν κρατιού-
νται, και µόλις ανοίξει 
ο ανεµιστήρας (βήµα 
τρίτο), τους βγαίνουν 
οι αγγελικές φωνές και 
η ψυχή νεράιδας που 
κρύβουν µέσα τους 
αυτά τα άγρια, µαλλια-
ρά αγόρια.  

ΡΩΣΙΑ
 Julia Samoylova 

 I WonÕt Break 
Τραγούδι µε µήνυµα 
π ου η Ρ ω σ ία ψών ι-
σε από καλάθι, όπως 
συνηθίζει. Μπορεί να 
πάρει καλή θέση, αν το 
θελήσει ο Πρόεδρος 
και η Μεγάλη Ρώσικη 
Αρκούδα του ιντερνέ.

ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ
 DoReDoS 

 My Lucky Day
Κατ’ αρχάς µε ποιο δι-
καίωµα πήγαν στη Σα-
ντορίνη και γύρισαν το 
βίντεο-κλιπ τους; Θα 
µου πεις, όλο το κοµµάτι 
σαν µολδοβλάχικος γά-
µος είναι, πού να πάνε, 
στα Καρπάθια; Λοιπόν, 
δύο κλαρινογαµπροί 

και µία ντιζέζ σε καθα-
ρόαιµο βαλκανο-trash 
χασαποσέρβικο που 
θα σκίσει στις µυκονιά-
τικες µπάρες και στον 
χορό των κουµπάρων 
µε τα συµπεθέρια.

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
 Waylon 

Outlaw In Em 
Ροκ κοµµάτι χαµένο 
σ το χωρ οχρ όνο, σε 
τυπικό κλίµα Άµστερ-
νταµ, ξεχασµένο στις 
p lay l is t  τ ων c of fe e 
shops από τη δεκαετία 
του ’70, ολίγον Gary 
Moore, ολίγον hard, 
ολίγον blues rock, σί-
γουρα έχεις ακούσει 
εκατοντάδες άλλα τέ-
τοια στον Red. Κρίµα 
που δεν έχουν µακριά 
µαλλιά ο Waylon και η 
µπάντα του, να πήγαι-
ναν ένα κοµµωτήριο 
να έβγαιναν στη σκη-
νή σαν τους Europe να 
πιάσουν και το κοινό 
της επαρχίας.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Jessica Mauboy

 We Got Love 
Η µαµά της όµορφης 
Jessica Mauboy, όπως 
διαβάζω, έχει ρίζες σε 
δύο αυσ τρα λέ ζ ικες 
φυλές, τους Γουάκα-
µαν και τους ΚουΚου 
Γιαλαντζί. Φαντάζοµαι 
αυτό έπαιξε ρόλο και 
σ τη δηµιουργία του 
κοµµατιού, το οποίο 
θα µπορούσε να ονο-
µαστεί και Τουρλού. Η 
Ευρώπη ευγενικά θα 
ψηφίσει την Αυστρα-
λία που έκανε τόσες 
χιλιάδες µπόνους µίλια 
να έρθει στη Λισσαβό-
να, και θα της χαρίσει 
µία διεκπεραιωτική, 
µεσαία θέση.

ΓΕΩΡΓΙΑ 
 Ethno-Jazz Band Iriao

 For You 
Η κληρονοµιά της περ-
σινής, αναπάν τε χης 
νίκης της Πορτογαλίας 
µε το τρυφερό τρα-
γούδι του Σαλβαδόρ 
Σοµπράλ, κάνει εδώ 
την πιο καθαρή της εµ-
φάνιση. Ένα πολυφω-
νικό, αντρικό σχήµα σε 
ένα folk jazz, όµορφο, 
παράξενο, ονειρικό, 
κοµψό, εκτός τόπου 
και χρόνου κοµµάτι. Το 
αγαπώ. Ελπίζω να µην 
το καταπιούν οι φάου-
σες του διαγωνισµού. 

ΠΟΛΩΝΙΑ
 Gromee feat. 
Lukas Meijer
 Light Me Up 

Απροσδιόριστης ηλι-
κίας τύπος που παλι-
µπαιδίζει, µε καπέλο, 
σ ε  β α ρ ε τ ό κο µ µ ά τ ι 
εφηβικής ποπ που θα 
το σνόµπαραν όλα τα 
cool kids στην καφε-
τέρια του σ χολείου. 
Το  π ι ο  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν 
πράγµα που συµβαίνει 
στο τραγούδι είναι ότι 
ο ηχολήπτης παίζει α-
νεβοκατεβάζοντας το 
κουµπί της έντασης.

Α’  ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 
(έγινε την Τρίτη 8/5)
Συµµετέχουν 19 χώ-
ρες. Από αυτές, οι 10 
προκρίνονται για τον 

τελικό.

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 
 Aisel 

X My Heart 
Σύνθεση του δικού 
µας ∆ηµήτρη Κοντό-
π ο υ λ ο υ,  ο  ο π ο ί ο ς 
µε τον διαγωνισµ ό 
βρήκε την υγειά του 
ο άν θρωπος και α-
ναλαµβάνει και ξένα 
µερεµέτια. Εδώ παίζει 
µε τη γνωστή ποπ συ-
νταγή «αθώα πασιφί-
στρια» και µιµείται λί-
γο και το «α-α-α-α-α» 
του Euphoria µε την 
Loreen (νίκη της Σου-
ηδίας, 2012) αλλά µη 
νοµίζεις, ούτε καν.  

ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ 
Ari Olafsson
  Our Choice 

19χρονος nerd που 
του είπαν να χαµογε-
λάει συνέχεια και τον 
βάλανε να κάνει το 
γύρο του Ρέικιαβικ 
µέσα σε 3 λεπτά και 
6 δευτερόλεπτα τρα-
γουδώντας ποπ χρι-
στουγεννιάτικη µπα-
λάν τα µ ε θέµ α την 
παγκόσµια ειρήνη και 
τα µάλλινα πουλόβερ. 
Θα σας βγει η γαλο-
πούλα από τη µύτη.

ΑΛΒΑΝΙΑ
 Eugent Bushpepa

Mall 
Προοδεύουν οι φίλοι 
µας οι Αλβανοί. Φέ-
τος ανακάλυψαν το 
ασπρόµαυρο βίντεο 
και τον χορό, ξυπόλυ-
τοι επάνω σε αλεύρι. 
Το κακό, πάν τα, µε 
τ α  τ ρ α γ ο ύ δ ι α  τ η ς 
Eurovision είναι ότι 
όλα ξεκινάνε ύπουλα, 
χαµηλά και µετά αρχί-
ζουν να τσιρίζουν και 
γίνονται όλα ίδια. ∆εν 
θέλω να σκέφτοµαι 
τον φροντιστή σκη-
νής µε το χορευτικό.

 ΒΕΛΓΙΟ 
 Sennek 

A Matter Of Time 
Ύπουλα µασκαρεµέ-
νη σε indie queen, µια 
πιτσιρίκα τραγουδάει 
λέξεις µε κατάληξη 
-έισιον και φυσικά µό-
λις µπαίνει το ρεφρέν 
αρχίζει να ουρλιάζει 
αποκαλύπτοντας την 
πραγµατική της ταυ-
τότητα: Drama queen 
που θέλει να τραγου-
δήσ ει  το τραγούδι 
τίτλων ταινίας µε τον 
James Bond. 

ΤΣΕΧΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 Mikolas Josef 
 Lie To Me 

Ξετσουµισµένος πι-
τσιρικάς σε ωραίο, 
σέξι-κατά-κάποιον-
τρόπο beat µε δήθεν 
τζάζι σαξόφωνο και 
διάθεση «Cantaloop» 

που κάνει µια φούρλα 
και το γυρίζει ξαφνικά 
σε groove που θα το 
ήθελε πολύ ο Τζάστιν 
Τ ίµ π ερλ εϊκ  α ν δ ε ν 
του το είχε αρπάξει 
ο Μάικλ Τζάκσον, αν 
ζούσε. Το θέµα του 
τραγουδιού είναι µία 
πολύ ξεβγαλµένη µι-
κρή. Bop-whop-a-lu 
bop, έιτ πόιντς.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
Ieva Zasimauskaite 

When we Õre old
Αυτό που θα λέγαµε 
«κοπελιά», σε ψιθυ-
ριστή µπαλάντα µε ε-
λαφρύ γρέζι και θέµα 
της την τρίτη ηλικία, 
όπου επιστρατεύο-
νται τα πάντα: παπ-
πούδες, γιαγιάδες, 
µ ωρά, περισ τ έρια, 
χιονονιφάδες, ηλιο-
βασιλέµατα γεµάτα 
αναµνήσεις, κάτι σαν 
διαφήµιση κινητής 
τ η λ ε φ ω ν ί α ς  ή  π α -
ραδοσιακού τυριού. 
Μακριά.

ΙΣΡΑΗΛ
 Netta
 TOY 

Πολύ έξυπνη η ιδέα 
του Ισραήλ να στείλει 
τη Σοφία Βογιατζάκη 
στο πιο comic relief 
τ ρ α γ ο ύ δ ι  τ ο υ δ ι α -
γωνισµού, µε body 
politix µήνυµα, extra 
large κεφάτη ερµη-
νεία µε beatbox γκρι-
µ άτσες που θα λα-
τρέψει η κάµερα και 
πολλές πιθανότητες 
να πάρει την πρωτιά. 
Όσο για την ερµηνεύ-
τρια, Malta eat your 
heart out.

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 
 Alekseev
Forever 

Λοιπόν, εδώ έχουµε 
άλλον έναν αδιάφο-
ρο πιτσιρικά µε µαλλί 
Μόλις Ξύπνησα και 
προδιαγραφές indie 
µπαλανταδόρου που 
ξεκινάει λυπηµένος 
και γούτσου µε φω-
νή πρώτο κοκοράκι 
και µόλις αρχίζει να 
φωνάζει «φορέβαα-
ααααα» ξεχνάς αυτο-
µάτως το τραγούδι, 
παθαίνεις τάµπουλα 
ράζα, όλα άσπρα, και 
βάζεις να δεις Σκάι 
«Στην υγειά µας, ρε 
παιδιά».

ΕΣΘΟΝΙΑ 
 Elina Nechayeva

La Forza 
Παίρνετε  µία υψίφω-
νο. Παίρνετε όσους 
στίχους και τίτλους 
θ υ µ ό σ α σ τ ε  α π ό  ι -
ταλικές όπερες, π.χ. 
La forza del destino, 
Nostro amore κ.λπ. 
Βάζετε βιολιά, γκλί-
τερ και βίν τεο από 
διάστηµα. Ανεβάζετε 
την υψίφωνο σε σκά-
λα και  της φ ορά τ ε 
φουστάνι - τέντα - ιν-
σταλέισιο που επάνω 
του προβάλετε ψυ-
χεδελικά animation. 
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Μάλτά 
 Christabelle 

 Taboo 
Βαριά βαμμένη νεαρή 
Μαλτέζα βγαλμένη από 
προσπέκτους για ψεύ-
τικα νύχια, ερμηνεύει 
μ ε  χ έ ρ ι α - δ ά χ τ υ λ α -
γροθιά-και-ξανά, ένα 
κομμάτι που ξεκινάει 
σαν θρίλερ με αλυσίδες 
και σκουριασμένες πόρ-
τες που τρίζουν, ανεβά-
ζει στροφές και πετάει 
μηνύματα παρμένα από 
το Hunger Games και το 
Mad Max και στο τέλος, 
σκασίλα τους, πάνε ό-
λοι μαζί ντισκοτέκ και 
γίνονται τούτσι.

Ουγγάρίά 
AWS 

Viszlαt Nyαr 
Η Ουγ γαρία θέ λει να 
κάνει τη διαφορά και 
να πιάσει το τεράστιο 
κοινό των headbangers 
που παρακολουθούν α-
νελλιπώς τη Eurovision 
και σ τέ λνει «modern 
m e t a l  b a n d  w i t h  a n 
at t itude» παίζον τας 
μονοκόμματο trash με 
ανάσες για να μη σκά-
σει ο τραγουδισ τής. 
Οι λιβελούλες της αί-
θουσας θα ξεφυσάνε 
συγχυσμένες. Για τους 
υπόλοιπους, το μυστι-
κό είναι να τραβάτε τα 
μαλλιά σας.

λετΟνίά 
-Laura Rizzotto 

 Funny Girl 
Power ballad ερωτικής 
απογοήτευσης (τινάζει 
μαλλιά, απλώνει χέρια, 
κουνάει δάχτυλα σαν 
μ α σ ά ζ  α γ ι ο υ β έ ρ δ α ) 
από κοπελίτσα που θέ-
λει να γίνει Λάνα Ντελ 
Ρέι ή απλώς γκρουπιέ-
ρισα. Κάθε χώρα έχει τα 
προβλήματά της. 

ΣΟυηδίά  
Benjamin Ingrosso  

Dance You Off 
Αν ξεπεράσεις το πρώ-
το σοκ της φωνής αυ-
τού του παιδιού που 
είναι σαν να ακούς με-
ταγλωτ τισμένο Πέπα 
το Γουρουνάκι, μετά 
αφήνεσαι στο σέξι μπά-
σο του κομματιού και 
στο soul beat, και λες 
δε βαριέσαι, όλοι λίγο 
πολύ έτσι τραγουδούν. 
Ωραίο, χορευτικό, αδιά-
φορο, αξιοπρεπές, πλα-
στικούρα. Τι περίμενα 
κι εγώ; Ευχαριστούμε 
Σουηδία, έιτ πόιντς.

ΜάυρΟβΟυνίΟ  
Vanja Radovanovic  

 Inje 
Σύμφωνα με το Google 
translate, αυτός ο κα-
ψ ε ρ ό ς  τ ρ α γ ο υ δ ά ε ι : 
«Λατρεύω την αγάπη 
ως θάμνο / Στη μέση 
του κα λοκαιριού κα-
τεψυγμένα / Σας πνί-
γω, κουνάω τη φωνή 
/ Δεδομένου ότι δεν 
έχουμε». Σε αυτό τώρα 
προσθέστε πολλά βιο-
λιά και κάποιος να έχει 
ανοίξει το κλιματιστικό 
στο -3 βαθμοί Κελσίου.

ΣλΟβενίά
 Lea Sirk

 Hvala, ne! 
Δυναμική Σλοβένα ιδι-
αίτερα στα ζυγωματικά, 
σε ένα πολύ ρυθμικό 
κομμάτι που βασικά έχει 
μόνο τον ήχο από ένα 
τραμπολίνο και την υπό-
λοιπη δουλειά την κάνει 
το στρόμπο λάιτ. Συμβο-
λικό αξεσουάρ, κουφώ-
ματα παραθύρων που 
κρατάει το μπαλέτο. Οι 
στίχοι λένε όλο ναι-ναι-
ναι-ναι, το οποίο στα 
σλοβένικα σημαίνει όχι-
όχι-όχι-όχι.

Ουκράνίά 
 Melovin 

 Under The Ladder 
Καγκούρικο deutsch 
pop που έ χει κ λέψει 
από παντού, παρμένο 
από playlist φασφου-
ντάδικου στα τέλη των 
80s από έξαλλο φάσιο-
άικο αγόρι που δηλώ-
νει ότι το όνομά του, 
MELOVIN, είναι συνδυα-
σμός του Halloween και 
του ονόματος του μα-
καρίτη του Alexander 
M c Q u e e n  (ο  ο π ο ί ο ς 
πολύ πιθανό είναι να ε-
πισκεφθεί τον Melovin 
στο καμαρίνι τη βραδιά 
του ημιτελικού). 

ΤΕΛΙΚΟΣ ( Σάβ -
β ατ ο 12/5,  ΕΡ Τ, 

ώρ α 22 .0 0)
Συμμετέχουν οι 20 
χώρες που προκρί-

θηκαν από τον Ά  
και Β΄ Ημιτελικό συν 
η περσινή νικήτρια 
Πορτογαλία και οι 
5 στάνταρ πρω-

τεργάτριες χώρες 
του διαγωνισμού. 

Η σειρά εμφάνισης 
θα βγει με κλήρωση 
μετά το τέλος του Β΄ 

Ημιτελικού.

γάλλίά
Madame Monsieur

 Mercy 
Συμπαθητικό ντουέτο 
αγόρι-κορίτσι σε επίσης 
συμπαθητικό τραγού-
δι ευαισθητοποίησης 
για τους πρόσφυγες, 
με θέμα ένα κοριτσάκι 
που το λένε Μέρσυ και 
γεν νήθηκε σ τη μέση 
της θά λασσας,  δρα-
πετεύον τας από τον 
πόλεμ ο. Περιμ έ νε τ ε 
να εμφανισ τούν σ τη 
σκηνή φλούο σωσίβια 
και χρυσαφιές ισοθερ-
μικές κουβέρτες (τους 
κατέστρεψε όλους ο Ai 
Weiwei) και την πλήρη 
αδιαφορία του κοινού.

γερΜάνίά 
 Michael Schulte 

You Let Me Walk Alone 
Σαν συμμετοχή της Ιρ-
λανδίας, από εκείνες 
τις κλασικές, παραδο-
σιακές της μπαλάντες 
όπου ευαίσθητο αγόρι 
τραγουδάει σε ιντερ-
νάσιοναλ αγγλικά ένα 
προσωπικό δράμα. Ο 
μικρός Γερμανός εδώ, 
τραγουδάει πόσο του 
λείπει ο μπαμπάς του, 
ενώ τα πάρτι άνιμαλς 

του κοινού στην αίθου-
σα θα βγάζουν σέλφις 
για το ίνσταγκραμ. Είναι 
σκληρή η Eurovision, 
Michael.

ίτάλίά
 Ermal Meta e  
Fabrizio Moro 

Non Mi Avete Fatto Niente
Πόλεμος, ορφανά, βόμ-
βες, τρομοκρατία, αίμα, 
πτώματα, δεν μπορείτε 
να μου πάρετε τη ζωή, 
η  ζ ω ή  σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι . 
Οι Ιταλοί σε τραγούδι 
αφύπνισης με αισιό-
δοξο τέμπο που πήρε 
το πρώτο βραβείο στο 
Σα ν Ρ έ μ ο φ έ τ ο ς.  Το 
κακό με τα ιταλικά τρα-
γούδια είναι ότι πάντα 
θυμίζουν καλοκαίρι και 
έρωτες, ακόμα κι αν μι-
λάνε για τα πιο ζοφερά 
πράγματα. Θα ακούσει 
η Eurovision; Ή θα τους 
ρίξει στα χαμηλά;

ΠΟρτΟγάλίά
 Caudia Pascoal 

 O Jardim 
Η Πορτογαλία, μετά την 
περσινή νίκη - έκπληξη, 
συνεχίζει για δεύτερη 
χρονιά με χαμηλόφω-
νο, τρυφερό κομμάτι 
(με θέμα την απώλεια 
και την αγάπη) που ται-
ριάζει όμορφα με τη 
σ τριφογυρισ τή τους 
γλώσσα. Ερμηνεύουν 
δύο κορίτσια που τα 
συμπαθείς αμέσως και 
νιώθεις, επιτέλους, λίγη 
ανακούφιση που ακούς 
κάτι διαφορετικό από τα 
βαλκανικά σκουπίδια.

ίΣΠάνίά
 Amaia y Alfred 

Tu Canciσn 
Επιτέλους κι ένα τρα-
γούδι για τη στρέιτ μει-
ονότητα. Αγόρι-κορίτσι 
αγαπιούν ται και τρέ-
χουν σε σλόου μόσιον 
ενώ τραγουδούν ό,τι 
πιο βαρετό έχετε ακού-
σει στη ζωή σας. Είναι 
τόσο γλυκερό που θα 
πονέσουν τα δ όν τια 
σας. Στο τέλος φυσικά 
παντρεύονται και του 
χρόνου στέλνουν νέα 
συμμετοχή στο διαγω-
νισμό, τραγούδι για τον 
πόνο του χωρισμ ού. 
Φελισιτασιόνες, παιδιά.

ηνωΜενΟ  
βάΣίλείΟ 

 SuRie 
 Storm

Παραδοσιακά, δεν υπάρ-

χει μεγαλύτερη πανευ-

ρωπαϊκή ικανοποίηση 

στο διαγωνισμό από το 

να βλέπουν όλοι, σαβ-

βατόβραδο, την Αγγλία 

να παίρνει  πά ν τα την 

τελευταία θέση. (Η μόνη 

μεγαλύτερη ντροπή εί-

ναι τα 12άρια που ανταλ-

λάσσουμε εμείς με την 

Κύπρο). Το τραγούδι, ένα 

τυπικό γιουροβιζιονικό 

ποπ, δεν είναι τόσο σύ-

χρηστο αλλά η Ευρώπη 

κρατάει τις παραδόσεις 

και θα δείξει και πάλι ότι 

αυτή η γιορτή θα ανήκει 

για πάντα στα τρολ.
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«Δεν είναι ότι δεν μπορώ να ξεπε-
ράσω αυτό που είδαν τα μάτια μου, 
είναι ότι δεν μπορώ να ξεπεράσω 
τον ήχο των πουλιών. Ας το κάνου-
με». Αυτή η φράση της Susan 

Feldman, προέδρου του θεάτρου της Νέας Υ-
όρκης St. Ann’s Warehouse, μερικούς μήνες 
μετά αφού είχε δει την παράσταση «Όρνιθες» 
στη Στέγη, ήταν το σύνθημα για να «πετάξει» 
ο θίασος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού 
και να στήσει την αριστοφανική πολιτεία κάτω 
από τη γέφυρα του Μπρούκλιν.

ανέβασμα μιασ ουτοπιασ
Απόγευμα Κυριακής 4 Μαΐου. Στο θέατρο St. Ann’s 

Warehouse –φιλοξενεί τους πιο εναλλακτικούς θιά-

σους και σκηνοθέτες απ’ όλο τον κόσμο– δεν πέφτει 

καρφίτσα (όλες οι παραστάσεις έως τις 13/5 είναι 

σχεδόν sold out). Στο κοινό διακρίνεις όλες τις ηλικίες 

(και παιδιά). Αμερικανούς, Ελληνοαμερικανούς και 

Έλληνες. Περισσότεροι είναι οι πρώτοι. Αυτοί είναι 

και που ανταποκρίνονται στη σκηνή της βροχής, ό-

ταν τους καλούν οι ηθοποιοί να μπουν κάτω από το 

λυτρωτικό νερό. Oι θεατές εδώ έρχονται έχοντας βγά-
λει τη μάσκα τους» εξηγεί ο Νίκος Καραθάνος. «Πολ-
λές φορές δεν κοιτάζουν τους υπέρτιτλους και αφήνο-
νται να παρασυρθούν από το συναίσθημα» μας είχαν 

πει νωρίτερα οι ηθοποιοί. Επιβεβαιωμένο... καθώς 

κλέβω στιγμές από τα πρόσωπα των διπλανών μου. 

Όλοι χειροκροτούν στο τέλος όρθιοι. «Σκληρή και 
αιθέρια, πρωτογενής και υπνωτική» θα χαρακτηρίσει 

την παράσταση στην κριτική του στους κυριακάτι-

κους «New York Times» ο Ben Brantley, ενώ η Sara 

Holdren στο «Vulture» ευχαριστεί «τους θεούς κα-
θώς υπάρχουν ακόμη παραστάσεις που μοιάζουν με 
πάρτι». Οκ, δεν φοβάμαι να ομολογήσω πως ένιωσα 

«υπερηφάνεια». Συνειδητοποιώ πως αν και γνωρίζω 

ότι πολλές παραγωγές της Στέγης ταξιδεύουν στον 

κόσμο, δεν έχω (ή δεν έχουμε) ίσως αντιληφθεί το 

«διπλωματικό» αντίκτυπο του γεγονότος. 

στήνοντασ ένα Φέστιβαλ
Καθώς η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Διευθύντρια 

Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση, περιγράφει το 

ταξίδι της παράστασης, από τη γέννησή της μέχρι 

σήμερα, καταλαβαίνεις πως αυτό που συμβαίνει στη 

Νέα Υόρκη δεν είναι αποτέλεσμα τύχης, αλλά μα-

κροπρόθεσμου σχεδιασμού. «Περισσότερο μετρά-
ει για εμάς η διαδικασία από το αποτέλεσμα» θα πει.  

Πρέπει να δευκρινίσουμε πως οι «Όρνιθες» δεν ήρ-

θαν στη Νέα Υόρκη γιατί το Ίδρυμα Ωνάση νοίκιασε 

ένα θέατρο –δεν το κάνει για καμία από τις παραγω-

γές της που βγαίνουν στο εξωτερικό–, αλλά γιατί 

προσκαλέστηκε από το θέατρο St. Ann’s Warehouse. 

«Όταν η Σούζαν Φέλντμαν είδε την παράσταση στη Στέ-
γη, είδε καλό θέατρο. Είδε σπουδαίους, σα-
ρωτικούς καλλιτέχνες. Γι’ αυτό και ήθελε να 
τη φέρει στο θέατρό της. Επειδή όμως ήταν 
μια μεγάλη παραγωγή, δυσκολευόταν να 
αποφασίσει αν μπορεί ή πρέπει να πάρει το 

οικονομικό ρίσκο. Μέχρι που μετά από μερικούς μήνες 
έλαβα ένα email της που έγραφε: “Δεν είναι ότι δεν μπο-
ρώ να ξεπεράσω αυτό που είδαν τα μάτια μου, είναι ότι 
δεν μπορώ να ξεπεράσω τον ήχο των πουλιών. Ας το κά-
νουμε”» θα πει η Αφροδίτη Παναγιωτάκου. Τις ημέρες 

που ήμασταν εκεί είδε την παράσταση και ο Τζέρεμι 

Άιρονς, ο οποίος επέμενε πως πρέπει να μεταφερ-

θεί και στο Λονδίνο. Υπάρχουν όμως και άλλα δύο 

γεγονότα που αποδεικνύουν πως το Ίδρυμα Ωνάση 

έχει μια ολιστική αντιμετώπιση στον τρόπο που αντι-

λαμβάνεται τις παραγωγές του, τις οποίες, πλέον, τις 

συνδέει και με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα. Οι 

«Όρνιθες» εμπνέουν ένα φεστιβάλ που τρέχει αυτή 

τη στιγμή στη Νέα Υόρκη και το ταξίδι της παράστα-

σης κινηματογραφείται. 

οι ορνιθέσ γινονται ταινια 
Ο σκηνοθέτης Μπάμπης Μακρίδης κινηματογρα-

φεί τον θίασο στο ταξίδι του στην Αμερική ετοιμά-

ζοντας μια ταινία με προσωρινό τίτλο «Όρνιθες». «Η 

Στέγη με είχε βοηθήσει να πραγματοποιήσω την 

ταινία μου “Ο ποιητής” (σ.σ. θα κάνει πρεμιέρα τον 

Σεπτέμβρη στη Στέγη). Κάποια στιγμή έπεσε η ιδέα 

να γίνει ταινία το ταξίδι της παράστασης στη Νέα 

Υόρκη. Δεν είναι στη λογική του making of, καθώς η 

ταινία θα έχει στοιχεία ντοκιμαντέρ αλλά και φιξιόν. 

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και ο κεντρικός ά-

ξονας έχει διαμορφωθεί. Αυτή τη στιγμή βγαίνω και 

με τους ηθοποιούς στους δρόμους της Νέας Υόρκης, 

όπου κάνουν ελεύθεροι ένα σωρό τρέλες. Τελικά 

θα είναι μια ταινία για την ουτοπία· το πώς μια πα-

ράσταση έφτασε από την Επίδαυρο στη Νέα Υόρκη· 

το πώς ένα αρχαίο κείμενο συνδέεται με τη ζωή και 

την πραγματικότητα. Θα είναι μια ιστορία για τους 

ανθρώπους και τα πουλιά· μια ιστορία για τους αν-

θρώπους-πουλιά» θα πει ο σκηνοθέτης.

ορνιθέσ: ένα Φέστιβαλ έμπνέυσμένο 
απο τον αριστοΦανή

Αφίσες στους δρόμους και αφιερώματα στα έντυπα 

γέμισαν με «Birds» τη Νέα Υόρκη. Το φεστιβάλ διορ-

γανώνει το Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Υόρ-

κης και περιλαμβάνει προγράμματα σε συμπαραγω-

γή με το St. Ann’s Warehouse, το Αμερικανικό Μου-

σείο Φυσικής Ιστορίας, το Μουσείο του Μπρούκλιν, 

τον κινηματογράφο Metrograph, την Ιστορική Εται-

ρεία και τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης και 

το Stella Adler Studio of Acting. Ο Δρ. Αντώνης Πα-

παδημητρίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, α-

ναφέρει: «Το Ίδρυμα Ωνάση προσκαλεί σε αυτή τη σε-
ζόν το κοινό της Νέας Υόρκης να διερευνήσει θέματα 
που κυμαίνονται από την πολιτική σάτιρα έως τη δημο-
κρατία και την κοινωνική και πολιτική ευαισθητοποίη-
ση, καθώς και να απολαύσει αυτό που θεωρούμε ότι α-
ντιπροσωπεύει τη μακρά διάρκεια στον χρόνο της ελ-

ληνικής θεατρικής παράδοσης». Εκτός της 

ομώνυμης παράστασης το Φεστιβάλ πε-

ριλαμβάνει ταινίες, εκθέσεις, συζητήσεις, 

συναυλίες κ.ά. Περισσότερα στο https://
onassisusa.org/events/festival/birds  A

οι «ορνιθέσ» 
κανουν 
παρτι στή 
νέα υορκή

 
Τι είδαμε και τι ακούσαμε στην παράσταση του Νίκου Καραθάνου στο Φεστιβάλ 
«Όρνιθες», που διοργανώνει το Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Υόρκης

 Του Δημητρη μαστρογιαννιτη

↘

Διαβάστε όλο το 
κείμενο στο site

www.
athens voice.gr
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Οι ηθΟπΟιΟι 
για την παρασταση 

στη ν.Υ. 

«Έχει τεράστιο ενδιαφέρον ότι δεν μας ξέ-
ρουν εδώ και αυτό μας κάνει περισσότερο 
καθαρούς – γινόμαστε πάλι καινούργιοι, 
έτοιμοι να μας γνωρίσουν τον καθένα 
χωριστά και όλους μαζί. Το σίγουρο είναι 
πως περισσότερο απ’ όλα πιστεύω στην 
ψυχή όλων αυτών που βρίσκονται πάνω 
στη σκηνή. Όπως και ότι ο Αριστοφάνης 
είναι μέσα στην κουλτούρα των Αμερικά-
νων. Πριν από χρόνια είχαμε έρθει στη 
Νέα Υόρκη με τη “Λυσιστράτη”. Τυχαία συ-
ναντήσαμε στον δρόμο τον Ρόμπιν Γουί-
λιαμς. Όταν του είπαμε πως είμαστε έλ-
ληνες ηθοποιοί και τον λόγο για τον οποίο 
είχαμε έρθει στη Νέα Υόρκη, μας μιλούσε 
για ώρα για το ότι στο κολέγιο μάθαιναν 
για τα έργα του Αριστοφάνη».

«Έχω την εντύπωση πως το κοινό εδώ 
έρχεται ήδη με την προδιάθεση πως θα 
τους αρέσουμε. Αισθάνομαι ότι η Νέα 
Υόρκη θέλει να δει το διαφορετικό, αυ-
τή η αναζήτηση είναι στην κουλτούρα 
της. Ο κόσμος της έχει παρόν και κοιτάζει 
μπροστά – αντίθετα με εμάς που μονί-
μως κοιτάζουμε προς το παρελθόν μας. 
Με αυτές τις παραστάσεις εδώ είναι σα 
να ανοίγουμε ένα παράθυρο για να μπει 
περισσότερο φως απο έξω».

«Από τη μία είναι η πόλη που θέλει να την 
εξερευνήσεις· απαιτεί να την ψάξεις, να 
τη δεις, να τη μάθεις. Από την άλλη, ό-
μως, πρόκειται για μια πολύ απαιτητική 
παράσταση που απαιτεί οικονομία δυνά-
μεων, οπότε καταλαβαίνετε τη δυσκολία 
που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. (γέλια) 
Αυτή τη στιγμή πάντως δεν νομίζω πως 
μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τι α-
κριβώς συμβαίνει εδώ. Φαντάζομαι θα 
το καταλάβουμε μετά τις 13/5». 

 «Μου αρέσει εδώ γιατί οι θεατές είναι σαν 
και μένα. Δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα 
και παρασύρονται από το συναίσθημα, 
από αυτό που συμβαίνει στη σκηνή».

«Εδώ εισπράττω ακριβώς ό,τι εισέπραττα. 
Μπαίνοντας συναντιέμαι με ένα γελάκι 
που έμεινε από πριν, μετά έρχεται η απο-
σβόλωση, καθώς βλέπουν έναν αθλητή 
των Παραολυμπιακών αγώνων να κάνει 
τον Δία, για να περάσω στο χειροκρότημα 
του τέλους. Υπέροχα συναισθήματα για 
έναν άνθρωπο που δεν είναι ηθοποιός».

«Νιώθω πολύ καλύτερα εδώ απ’ ό,τι στην 
Επίδαυρο ή στη Στέγη για βασικούς λό-
γους. Δεν χρειάστηκε να απαντήσουμε 
σε ερωτήσεις ανάλογες με αυτές που 
είχαν τότε ειπωθεί. Γιατί στην Επίδαυρο 
με τη Στέγη; Πώς νιώθουμε που αυτή η 
παράσταση είχε ανέβει από τον Κουν ή 
για το αν η μουσική του Χατζιδάκι είναι 
εμβληματική κ.λπ. Είναι τόσο ωραίο αυ-
τό το συναίσθημα να μπορείς να κάνεις 
τη δουλειά σου χωρίς βαρίδια».

 
Τι είδαμε και τι ακούσαμε στην παράσταση του Νίκου Καραθάνου στο Φεστιβάλ 
«Όρνιθες», που διοργανώνει το Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Υόρκης

I n f o

Live streaming: την Κυριακή 13 Μαΐου στις 23.59 από το σάιτ της Στέγης (www.sgt.gr) η τελευταία παράσταση στην Αμερική.
Όλα τα τραγούδια της παράστασης είναι ανεβασμένα στο youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLq7qHS4BDtYN9ItD1oY8jTpRMDzgNcZPT
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TΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΕ ΤΑ

3 ελληνίδες tattoo artists µας µιλούν για τη δουλειά τους
Της ΚΡΙΣΤΥ ΠΕΡΡΗ - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Ελίνα ΜελισσουργούH Eλίνα έχει και εκείνη δική της επιχείρηση, το Etherisink, και στον 
κόσµο των tattoos όλοι την αποκαλούν Ether. Με ένα ιδιαίτερο στιλ 
που θυµίζει κάτι από goth παραµύθι και σίγουρα σου αποσπάει την 
προσοχή µε την πρωτότυπη οµορφιά του, τα τατουάζ της αποπνέ-
ουν µία ιδιαίτερη νεανικότητα. Παρόλο που συνήθως δουλεύει 
µόνη της, έχει υπάρξει guest σε tattoo shops του εξωτερικού, όπως 
το Meatshop Tattoo στη Βαρκελώνη. 

Πώς έχει επηρεάσει η δουλειά την υπόλοιπη ζωή και τον χαρα-
κτήρα σου; Στο tattoo δεν υπάρχει ωράριο, δεν υπάρχουν όρια. 
Είσαι συνέχεια σε µια διαδικασία δηµιουργίας και αναζήτησης. Η 
συνεχής αλλαγή, η εξέλιξη της αισθητικής σου και κατ’ επέκταση 
του χαρακτήρα σου, είναι αναπόσπαστο κοµµάτι. Στη δηµιουργία 
και τον πειραµατισµό υπάρχει µεγάλη ανασφάλεια. Η µόνη σιγου-
ριά βρίσκεται στην αγάπη που δίνεις σ’ αυτό που κάνεις και στην 
πορεία που χαράζεις µέσα από τη δουλειά σου και τα πιστεύω σου.

Vasso
Η Βάσω του Eightball Tattoo Studio ακολουθεί µία 

συγκεκριµένη τεχνική στα τατουάζ της, την οποία 

δύσκολα θα βρεις στην Ελλάδα. Γεννήθηκε στη Νε-

µπράσκα των ΗΠΑ το 1975. Σπούδασε αργυροχρυ-

σοχοΐα και ακολούθησε τον τοµέα της γλυπτικής 

στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Eίναι λάτρης 

της Lowbrow κουλτούρας και αισθητικής, όπως και 

της µουσικής περασµένων δεκαετιών (20s-60s) 

Ασχολείται 12 χρόνια µε το tattoo. Το στιλ της είναι 

επηρεασµένο από τα American Traditional - Old 

School tattoos, µε διάθεση πειραµατισµού. 

Έχεις ένα πολύ ιδιαίτερο στιλ στο τατουάζ. 

Ποιες είναι οι επιρροές σου;

Η µορφή των ΤΑΤΤΟΟ µου είναι επηρεασµένη από 

το αµερικανικό στιλ που αποκαλούµε traditional-

old school tattoo. Οι πελάτες τα παλιά χρόνια ή-

ταν κυρίως ναύτες στρατιώτες και η θεµατολογία 

ανάλογη φυσικά, χωρίς βέβαια αυτό να είναι α-

πόλυτο, καθώς σιγά-σιγά ερχόταν η παγκοσµιο-

ποίηση και η επιρροή από άλλα στιλ tattoo σε όλο 

τον κόσµο. Η εξέλιξη έρχεται µε την ωριµότητα 

παράλληλα του τι θέλεις να κάνεις και πώς θέλεις 

να το αποδώσεις. 



Αγγελιάννα 

Κορωνιού
Aνήκει στην οικογένεια του Dildo Tattoo Studio, έχει 

σπουδάσει µόδα και σχεδιασµό εσωτερικών χώρων, 

ενώ είναι επίσης πολύ καλή στο kick boxing! 

Υπάρχει κάποιο σχέδιο ή concept που είναι δηµο-

φιλές ανάµεσα στις γυναίκες; Οι πελάτισσές µου 

αγαπούν αυτό που κάνω γιατί προσπαθώ να είναι µο-

ναδικό, όπως εκείνες! Οι τολµηρές επιλέγουν ελληνι-

κές λέξεις και χιουµοριστικά σχέδια, είτε από αυτά που 

έχω ήδη σχεδιάσει είτε τα σχεδιάζω εξαρχής ειδικά 

για αυτές µε βάση αυτό που έχουν στο µυαλό τους. 

Είναι µια προσωπική, γυναικεία υπόθεση ανάµεσα σε 

εµένα και στα κορίτσια µου. Οι περισσότερες ξέρουν 

τι θέλουν, οι υπόλοιπες απλά µε εµπιστεύονται και κά-

νουµε το tattoo να φαντάζει διαδραστικό παιχνίδι. 
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ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ 
ΟΝΟΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΘΑ ∆ΟΥΜΕ
Almagro, Ισπανία

BillLoika, Ολλανδία
Bob Tyrrell, ΗΠΑ

Bryan Ramirez, ΗΠΑ
Carlos Rojas, ΗΠΑ
Ichibay, Ιαπωνία

Marco Galdo, Ιταλία
Mike The Athens, Ελλάδα

Myke Chambers, ΗΠΑ
Nikko Hurtado, ΗΠΑ

Norm, ΗΠΑ
Robert Hernandez, 

Ισπανία
Rudy Fritsch, Ιταλία

Sergio Sanchez, ΗΠΑ
Shasha Unisex, Ιταλία

SNTSimo, Ιταλία

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΟΥ ΘΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ 
TATTOO ARTISTS

Best Black & Grey
Best Colour Neo trad

Best Dottism
Best Of show
Best Realistic

Best Geometry
Best Japanese

Best Old School
BestTribal

12o

Της ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΕΖΙΡΙΑΝΟΓΛΟΥ
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INFO 11-13 Μαΐου, Γήπεδο Tae Kwon Do, Oλυµπιακός Πόλος Φαλήρου, Ολυµπιακά Ακίνητα, Μωραϊτίνη 2, 17 561, Π. Φάληρο (απέναντι από τα Village Cinemas Π. Φαλήρου). Τιµές εισιτηρίων: Ηµερήσιο: €10/ 
Τριήµερο: €20  Find More: www.athenstattooconvention.gr, FB: @athenstattooconvention, Insta: @athenstattooconvention

εποχή που τα τατουάζ αποτελούσαν χαρα-
κτηριστικό των ροκάδων, συµµοριτών ή 
περιθωριακών τύπων, έχει περάσει ανεπι-
στρεπτί. Σήµερα, το body art αποτελεί τρό-
πο έκφρασης, είναι κοινωνικά αποδεκτό και 
επειδή κάθε celebrity που σέβεται τον εαυτό 
του έχει τουλάχιστον ένα τατουάζ (ή δέκα), 
θεωρείται πλέον και mainstream. Αν αποφα-

σίσεις να «χτυπήσεις» ένα τατουάζ λοιπόν, είτε το κάνεις για προ-
σωπικούς λόγους είτε επειδή έκαναν οι φίλοι σου και ζήλεψες, ένα 
είναι το µέρος για να δεις και να µάθεις τα πάντα πριν αποφασίσεις.
Το 12ο Athens Tattoo Convention, ένα από τα πέντε καλύτερα φε-
στιβάλ τατουάζ της Ευρώπης, επιστρέφει ξανά στο Κλειστό Παλαι-
ού Φαλήρου (Tae Kwo Do) για τρεις ηµέρες γεµάτες εκδηλώσεις, 
διαγωνισµούς, συναυλίες, special events και... πολύ µελάνι. Εδώ 
συναντιούνται κάθε χρόνο από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό 

επαγγελµατίες tattoo artists, λάτρεις 
των τατουάζ, αλλά και απλός κόσµος 
που θέλει να παρακολουθήσει από 
κοντά το φαντασµαγορικό event και 
να µάθει περισσότερα για την τέχνη 
της δερµατοστιξίας. Ο Mike the Athens, 
o διεθνώς καταξιωµένος έλληνας tattoo 
artist, υπογράφει για ακόµη µία χρονιά την 
καλλιτεχνική διεύθυνση της διοργάνωσης: «Έ-
νας θεσµός που θα τολµήσω να πω ότι στέφεται µε 
επιτυχία σε όλα τα επίπεδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, όσον 
αφορά την ποιότητα και την προσέλευση του κόσµου».
Στο χώρο του ATC θα «τρέχουν» καθηµερινά διάφορα παράλλη-
λα events, όπως street style χοροί, live performances, µοναδικά 
graffiti shows, body painting, διαγωνισµοί bmx και skate, αλλά και 
διαγωνισµοί tattoo µε διάφορες κατηγορίες και κριτές τους κα-

λεσµένους ξένους καλλιτέχνες. Στο πλαίσιο 
της έκθεσης θα λειτουργούν επίσης περίπτε-
ρα µε tattoo supplies, ρούχα και αξεσουάρ, 

piercing, αερογραφίες και µόνιµο µακιγιάζ.
Ο Κυριάκος Μπαλάσκας, διοργανωτής του 

ATC και ιδιοκτήτης του Darkside Tattoo Society, 
εξηγεί ότι «κάθε χρονιά είναι µια πρόκληση να πά-

µε τη διοργάνωση ένα βήµα πιο πέρα. Αν µε ρωτάτε 
πώς επιτυγχάνεται το “κάθε χρόνο και καλύτερα”, θα 

σας πω πολύ απλά ότι για αυτές τις τρεις ηµέρες δουλεύου-
µε περίπου 10 µήνες». Στα highlights της φετινής διοργάνωσης εί-
ναι φυσικά οι διεθνώς αναγνωρισµένοι tattoo artists που έρχονται 
από το εξωτερικό ως κριτές, αλλά και ένα ιδιαίτερο ζευγάρι από την 
Αγγλία που θα πραγµατοποιήσει ένα εντυπωσιακό σόου µε λεπίδες 
και φωτιές από εκείνα που ξεχνάς να κλείσεις το στόµα σου. «Τα 
επόµενα τρία χρόνια θα γίνει χαµός», υπόσχεται ο Κυριάκος.

Θα χυθεί µελάνι 
    στnν Αθήνα
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«ΧΤΥΠΑ» ΕΝΑ 
ΑΣΤΕΡΙ, ΚΑΝΕ ΜΙΑ 

ΕΥΧΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Athens Tattoo Convention 
συνεργάζεται ξανά µε το 

«Make a Wish!» για να εκπλη-
ρώσει τις ευχές παιδιών από 

3 έως 18 ετών µε σοβαρές και 
απειλητικές ασθένειες. Στον 
ειδικά διαµορφωµένο χώρο, 

οι επισκέπτες θα µπορούν 
να χτυπήσουν το «Αστέρι 
της Ευχής» στο σχέδιο και 

µέγεθος της επιλογής τους, 
έναντι του ποσού των €20, 

ενισχύοντας έτσι τον αγώνα 
τους για ζωή. Μη το σκέφτε-
σαι, πάρε τους φίλους σου 

και χτυπήστε το πρώτο, ή το 
20ό σας τατουάζ, για καλό 

σκοπό.

Πόσα χρόνια ασχολείσαι επαγγελµα-
τικά µε το tattoo; Επαγγελµατικά, κο-
ντεύω έξι. ∆εν τα έχω κλείσει ακόµη!
Ειδικεύεσαι στα old school. Τι ήταν αυ-
τό που σε κέρδισε στο συγκεκριµένο 
στιλ; Νοµίζω µου ταίριαζε πιο πολύ ζω-
γραφικά. Τα σχέδιά µου έβγαιναν πολύ 
φυσικά σε αυτό το στιλ και ζωγράφιζα 
όσα θα ήθελα να έχω κι εγώ επάνω µου. 
Από την εµπειρία σου, ποιοι προτιµούν 
περισσότερο τα old school tattoos; Ά-
ντρες ή γυναίκες; Τα τελευταία δύο χρό-
νια, το συγκεκριµένο στιλ έχει γίνει πολύ 
δηµοφιλές, οπότε το επιλέγουν και οι 
δύο. Λίγο περισσότερο οι άντρες γιατί έ-
χει πιο χοντρές γραµµές και περισσότερο 

χρώµα ενώ οι γυναίκες διστάζουν λίγο.
Θα σε δούµε φέτος στο 12ο ATC. Έχεις 
ετοιµάσει κάτι ιδιαίτερο; Θα µε βρείτε 
να χτυπάω τατουάζ, το µόνο σίγουρο. 
Έχω ήδη στο µυαλό µου κάποια σχέδια, 
τα περισσότερα µέτριου µεγέθους. Σε 
κάποιους διαγωνισµούς θα παίξουν και 
µεγαλύτερα όµως, τύπου «µανίκια».
Φέτος, στο Athens Tattoo Convention, 
ο Norman «Sailor Jerry» Collins, ο θρυλι-
κότερος εκπρόσωπος της αµερικάνικης 
tattoo art, θα έχει το δικό του κιόσκι. 
Πώς σου φαίνεται; Πιστεύω ότι ταιριάζει 
απόλυτα. Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει και 
χαίροµαι που θα είναι ανάµεσά µας ο θρυ-
λικός Norman Collins, έστω και νοητά. 

VANS X ATHENS TATTOO 
CONVENTION TATTOO EXHIBITION

Στα highlights του 12ου ATC είναι και το special δωµάτιο της 
Vans. Αναζήτησέ το και τσέκαρε την ξεχωριστή Tattoo Exhibition 
που φιλοξενεί. Στην έκθεση θα παρουσιάσει µαζί µε το ATC 
customized Vans shoes αλλά και 50 ιδιαίτερα tattoo έργα.
13 γνωστοί tattoo artists από 10 διαφορετικά studios 
σχεδίασαν απευθείας πάνω στα Vans icons sneakers, 
που έχουν γράψει ιστορία στην street κουλτούρα, 
και δηµιούργησαν µοναδικά customized Vans. Οι 13 
καλλιτέχνες είναι: Mike the Athens (On the Road), 
Panos Ntolas (Walk the Line Tattoo), Uncl Paul Knows 
(The Gutter), Alex Gotza (Dirty Roses), Vasso (Eightball 
Tattoo Studio), Brone (Ritual Tattoo Athens), Proki (Proki 
Tattoo Studio), Siemor (Nico Tattoo Athens), Tassos Sgardelis 
(Honest Atttoo), Eliot (Raiden Tattoo Division), Vaggelis (Darkside 
Tattoo Society), Panagiotis (Darkside Tattoo Society), Habs (Darkside 
Tattoo Society). Η έκθεση θα διαρκέσει από την Παρασκευή έως την 
Κυριακή σε ειδικό δωµάτιο κοντά στο stage της διοργάνωσης.

Οι επισκέπτες 

του Tattoo Exhibition 

θα έ χουν την ευκαιρία να 

συµµετάσχουν σε διαγωνισµό για 

να κερδίσουν ένα από τα συλλεκτικά 

customized Vans shoes ειδικά σχεδια-

σµένα από tattoo artists. Ο διαγωνισµός θα 

πραγµατοποιηθεί το Σάββατο και την Κυρια-

κή! Για να µπεις στην κλήρωση βγάλε φω-

τογραφία το ζευγάρι Vans του artist που 

σε  εκφράζει περισσότερο & µοιράσου 

τη φωτογραφία στο Instagram µε το 

#vansgr κάνοντας tag τον artist 

που το έχει σχεδιάσει.

που φιλοξενεί. Στην έκθεση θα παρουσιάσει µαζί µε το ATC 
customized Vans shoes αλλά και 50 ιδιαίτερα tattoo έργα.

(Proki 

ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΜΕ ΤΟΝ CAPTAIN 
(DARKSIDE TATTOO SOCIETY)

DANCE SHOW BY 
BREAKINGZ & BROWLERS
Σάββατο 12/5 Breakingz & 
Browlers & Κυριακή 13/5 
Breakingz  
Η δηµιουργικότητα, η street κουλτούρα 
και το off the wall πνεύµα των χορευ-
τικών group Browlers & Breakingz 
έχουν την υποστήριξη της Vans. Οι 
Browlers είναι µια χορευτική οµάδα 
που αποτελείται από αγόρια επαγ-
γελµατίες χορευτές και ασχολείται µε 
το streetstyle και κυρίως το hip hop. 
Σκοπός τους είναι να µεταδώσουν τον ι-
διαίτερο χορευτικό τους χαρακτήρα µέ-
σω διαγωνισµών, βίντεο και shows. Οι 
BREAKINGZ είναι µια χορευτική οµάδα 
breakdance που αποτελείται από επαγ-
γελµατίες του είδους. ∆ηµιουργήθηκε 
το 2010 µε σκοπό την εξέλιξη και τη µε-
τάδοση της Hip Hop street κουλτούρας.

BATTLE OF COLOR 
SKATE CONTEST

 (Σάββατο 12/05 @ 18:30)
Από την απόλυτη urban street 

culture διοργάνωση δεν θα µπο-
ρούσε να λείπει το Battle of Color, 

όπου το Color Skates µαζί µε τη 
Vans και το Monster Energy θα επι-

βραβεύσουν τους νικητές του Best 
Trick contest µε special prizes!

BMX CONTEST 
(Κυριακή 13/05)

Το καθιερωµένο bmx jam θα πραγ-
µατοποιηθεί την Κυριακή 13/5 

στο Athens Tattoo Convention και 
στους νικητές των Best Tricks της 

Adult Category και της Amateur 
θα δοθούν special prizes από 

το Gutless bmx, τη Vans και το 
Monster Energy.



Μοναδικοί καλλιτέχνες αλλά και εξαιρετι-
κοί επαγγελματίες αποτελούν το team του 
Raiden Tattoo, στην καρδιά της Ηλιούπο-
λης. Εκεί, σε έναν πεντακάθαρο και πολύ 
προσεγμένο χώρο 350 τετραγωνικών 
μέτρων, με μπιλιάρδο, ντραμς και κιθάρες, 
θα δείτε χιλιάδες προτάσεις για τατού αλ-
λά τα παιδιά, εκτός από tattoo artists είναι 
και ζωγράφοι, θα σχεδιάσουν οτιδήποτε 
έχετε στο μυαλό και να είστε σίγουροι ότι 
αυτό που θα δείτε θα είναι καλύτερο και 
από αυτό που φανταστήκατε. Από την 
ομάδα, ο Raiden, ο οποίος είναι και ο ιδιο-

κτήτης, ο Ορέστης και ο Elliot ειδικεύονται 
στο ρεαλιστικό black & gray σχέδιο, ο Γιώρ-
γος στο geometric blackwork, ο Στέφανος 
στο lettering, η Εβελίνα είναι η μάνατζερ 
αλλά και η piercer του χώρου και ο Θοδω-
ρής ο τεχνικός μάνατζερ. Να είστε σίγου-
ροι τόσο για την άριστη εξυπηρέτηση όσο 
και για το αποτέλεσμα.

● Διγενή 11, Ηλιούπολη, 2109754602, 
fb: Raiden Tattoo Division,
Insta: RaidenTattooDivision

Άψογοι επαγγελματίες, 
εξαιρετικοί καλλιτέχνες
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Ένα από τα μεγαλύτερα tattoo studio 
της Ευρώπης βρίσκεται στο Χαλάνδρι 

Ιστορικό tattoo studio, άρχισε 
την πορεία του το 2005 και σήμε-
ρα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα 
μεγαλύτερα της Ευρώπης. Δεκα-
εφτά καλλιτέχνες θα ακούσουν 
τις ιδέες σας αλλά και θα σας προ-
τείνουν μέσα από μια ευρεία γκά-
μα σχεδίων και στιλ, από realistic, 
graphic, geometrical, traditional, 
old school, ό,τι μπορεί να έχει 
στο μυαλό του ένας tattoo lover 
ή κάποιος που θέλει να χτυπήσει 
το πρώτο του tattoo. Ταλέντο, 
εμπειρία, γνώση και διάθεση 
λοιπόν, σε ένα ατμοσφαιρικό και 
απόλυτα φιλόξενο χώρο, όπου 
τηρούνται απόλυτα οι κανόνες 

υγιεινής, ενώ υπάρχει 
εξειδικευμένο προσωπικό και για 
piercing art. Μπείτε στην ιστοσε-
λίδα του για να δείτε κάποια από 
τα μοναδικά του σχέδια, να γίνετε 
φίλοι και στο Facebook για να 
ενημερώνεστε για τα events που 
κάνει, από προσκλήσεις guest 
Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, 
έως tattoo parties. 

●  Κολοκοτρώνη 9 & Γκίνη 6, 
εμπορικό κέντρο Top Shop, 
Χαλάνδρι,  2106814681,
 www.saketattoo.gr, 
fb: Sake TattoCrew
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Από τα καλύτερα team της 
Αθήνας στο tattoo 

και το body piercing 

Από τις πλέον έμπειρες, ταλαντούχες και ικανές, η ομάδα του Uncle 
Chronis θα σας εντυπωσιάσει τόσο από τις γνώσεις της γύρω από 
το tattoo και το body piercing, όσο και για την αγάπη της γύρω 
από την τέχνη του body art. Στον Χολαργό από το 2011, πλέον σε 
μεγαλύτερο χώρο και με σπουδαίο team, το Uncle Chronis δείχνει 
τεράστια προσοχή στην υγιεινή, με νοσοκομειακού επιπέδου απο-
στείρωση, αλλά και στα θέλω σας. Θα σας ακούσουν με προσοχή 
και το αποτέλεσμα θα είναι το καλύτερο που θα μπορούσατε να 
βάλετε στη φαντασία σας.

Η ομάδα
Την ομάδα του Chronis αποτελούν οι Τάσος Ξυδέας, με ειδί-
κευση στο realism και το black & grey tattoo, Αντώνης Μέγας, 
blackwork και geometrical, Κατερίνα Κοντοδήμα, colour realism 

και watercolour tattoo, Χάρης Νez, old school, Simoni Gruber, 
neotraditional και colour tattoo, Νίκος Αναστασιάδης, realism/
lettering, Uncle Chronis στο body piercing/modification, Ναστάζια 
Τερζόγλου, body piercing/shop manager και Ηλίας Αποστολάκης, 
apprentice/assistant. 

Να είστε σίγουροι για την υψηλή ποιότητα τόσο σε καλλιτεχνικό 
όσο και σε τεχνικό επίπεδο.

 ● Φανερωμένης 7, Χολαργός, 2114007736, 
www.unclechronis.com, 
fb: Uncle Chroni’s tattoo and body piercing
instagram: unclechronistattoo
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THE  OR IG INA L

S P I C E D

Sailor Jerry 
και

 Athens 
International

 Tattoo Convention
 σε µια συνεργασία βγαλµένη 

από τον old school  παράδεισο

Η διαχρονική τέχνη του Norman “Sailor Jerry” 

Collins θα έχει τη δική της παρουσία στο µεγάλο 

ραντεβού των εραστών του τατουάζ

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ

A
ν εκτιµάς το old school, χρωστάς 

περισσότερα από όσα νοµίζεις 

στον Norman “Sailor Jerry” Collins 

και όλοι µαζί οι tattoo lovers οφεί-

λουµε τα πάντα στον δηµιουργό 

της γοητευτικότερης ιστορίας από τον κόσµο 

του τατουάζ. Αν εκτιµάς το old school, το neo 

traditional, την παντοτινή οµορφιά και την ιδιαίτε-

ρη ταυτότητα που χαρίζει ένα καλοσχεδιασµένο 

tattoo, αν αγαπάς το fun, τις συναυλίες, και την 

κουλτούρα του πιο αχτύπητου καλλιτέχνη που 

χτύπησε ποτέ τατουάζ, να ένα γεγονός που σε 

αφορά: Το ρούµι Sailor Jerry µας προσκαλεί να ζή-

σουµε την εµπειρία του 12ου Athens International 

Tattoo Convention συντροφιά.  

Στις 11, 12 και 13 Μαΐου στο γήπεδο Tae Kwon Do, 

στο Ολυµπιακό Κλειστό Παλαιού Φαλήρου, το 

Sailor Jerry θα σε περιµένει µε δικό του θεµατικό 

χώρο, µε live tattooing και πολλούς διαγωνισµούς 

µε αυθεντικά Sailor Jerry δώρα. Αν είσαι fan του 

Norman “Sailor Jerry” Collins, αυτή θα είναι η τυ-

χερή σου χρονιά. Aν ετοιµάζεσαι να παρασυρθείς 

στον µαγευτικό του κόσµο για πρώτη φορά, µια 

γνωριµία µε την κουλτούρα του Sailor Jerry θα 

σου προσφέρει αξέχαστες εντυπώσεις γύρω από 

την αισθητική και την υπεροχή της δουλειάς του 

κορυφαίου αµερικανού καλλιτέχνη της δερµατο-

στιξίας. 

∆ύο ή τρία πράγµατα που θα έ-

πρεπε να ξέρεις για τον Norman 

“Sailor Jerry” Collins

Γεννήθηκε το 1911 στο Ρίνο της Νεβάδα. Απέκτη-

σε το παρατσούκλι του από τον Τζέρι, το απείθαρ-

χο µουλάρι του σπιτιού, αλλά και τη λατρεία για τη 

θάλασσα, που τον συνόδευε διαχρονικά. Έµαθε 

την τέχνη του τατουάζ στο Σικάγο τη δεκαετία του 

’20, συχνά εξασκούµενος σε πτώµατα στο νεκρο-

τοµείο, δηµοφιλής πρακτική της εποχής. Μπαρκά-

ρισε µε το ναυτικό, διέσχισε τον Ειρηνικό φτάνο-

ντας στην Κίνα και την Ιαπωνία, αργότερα ανακά-

λυψε τη Χαβάη και την έκανε σπίτι του. ∆ούλεψε ε-

ναλλάξ και παράλληλα σε λιµάνια και τατουαζίδικα 

προτού στήσει οριστικά το στούντιό του στο 1033 

της Smith Street στη Χονολουλού, όπου ξεδίπλωσε 

τις σηµαντικότερες επινοήσεις του. 

Ήταν ο πρώτος που κατόρθωσε να φτιάξει µοβ 

χρώµα, ενώ έως τη δεκαετία του ’60, η παλέτα της 

tattoo art περιοριζόταν στο µαύρο, το πράσινο, 

κίτρινο και το πράσινο. Μονάχα όσοι συναποτε-

λούσαν τον στενό κύκλο του µπορούσαν να απο-

κτήσουν ένα φιαλίδιο από το βιολετί µελάνι του 

αγρίως ανταγωνιστικού Sailor Jerry. Έγινε αυτοδί-

δακτος ηλεκτρολόγος - µηχανικός προκειµένου να 

κατασκευάσει τις δικές του µηχανές τατουάζ και 

καθιέρωσε πρώτος την αποστείρωση, νοµιµοποι-

ώντας µια βιοµηχανία η οποία µικρή σηµασία έδινε 

έως τότε στις συνθήκες υγιεινής. 

Ενσωµάτωσε τη γιαπωνέζικη παράδοση στην α-

µερικάνικη τεχνοτροπία, αναµειγνύοντας εξωτικά 

µοτίβα σε εθνικά σύµβολα, διατηρώντας σχεδόν 

καθηµερινή αλληλογραφία και ανταλλάζοντας 

σχέδια και φωτογραφίες µε αρτίστες της Ιαπωνίας 

σαν τον Kazuo Oguri και τον Horiyoshi II. Μελέτησε 

συστηµατικά την εικονογραφία του στρατού και 

του ναυτικού ώστε κάθε σχέδιό του να διαθέτει 

πιστότητα. 

Έζησε µυθιστορηµατικά, πρωταγωνιστώντας 

σε καβγάδες, επαγγελµατικές αντιπαραθέσεις, 

σκαρώνοντας φάρσες, παρουσίασε τη δική του 

εκποµπή στο µεταµεσονύκτιο ραδιόφωνο της Χο-

νολουλού, πέθανε στα 62 του αφήνοντας σαφείς 

οδηγίες για τη διαχείριση του στούντιο και του 

µνηµειώδους αρχείου του. Το Old Ironside Tattoo 

του Norman Collins παραµένει µέχρι σήµερα στη 

θέση του. 

Το Sailor Jerry έχει αναλάβει τη φροντίδα του 

θρύλου και τη διατήρηση της καλλιτεχνικής 

κληρονοµιάς του. Ένα ρούµι µε αύρα Καραϊβικής, 

νότες κανέλας και αρώµατα βανίλιας το οποίο 

µοιράζεται κοινό ήθος µε τον εµπνευστή του, το 

Sailor Jerry έχει αγαπηθεί από όσους εκτιµούν τις 

αξίες του. Οι προσωπικότητες που αγνοούν τον 

µέσο όρο και ακολουθούν το δικό τους µονοπάτι 

µακριά από τη νόρµα είναι οι άνθρωποι του Sailor 

Jerry, ενός brand που πέρα από το ρούµι και το 

τατουάζ εκδηλώνεται και µέσα από τη µουσική, τις 

συναυλίες, τα εικαστικά, τη street κουλτούρα, τις 

µηχανές, το σερφ, το γκραφίτι, το ταξίδι και οτιδή-

ποτε αυθεντικό, µπορείς πάντοτε να αναγνωρίσεις 

τον άνθρωπο του Sailor Jerry από την µποέµικη 

νοοτροπία όσων επιµένουν να ζουν σύµφωνα 

µε τα στάνταρ που έχουν ορίσει οι ίδιοι για τον 

εαυτό τους. Πώς το είπε ο ίδιος ο Norman “Sailor 

Jerry” Collins, ο πατριάρχης του old school tattoo, 

την κληρονοµιά του οποίου θα γιορτάσουµε στο 

International Tattoo Convention παρέα µε το Sailor 

Jerry; «Originating, never imitating». Amen to that. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Το Sailor Jerry χαρίζει 3 αυθεντικά 

tattoo του Norman “Sailor Jerry” 

Collins και δωρεάν προσκλήσεις 

για το Athens International Tattoo 

Convention. 

Το Athens International Tattoo Convention 

θα πραγµατοποιηθεί στις 11, 12 και 13 Μαΐου 

στο γήπεδο Tae Kwon Do, Ολυµπιακό Κλειστό 

Παλαιού Φαλήρου. Οι 3 τυχεροί θα κερδίσουν 

ένα tattoo από τον tattoo artist CAPTAIN του 

DarkSide Tattoo Society, το οποίο θα γίνει 

κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ στο θεµατικό 

περίπτερο του Sailor Jerry. ∆έκα επιπλέον 

τυχεροί θα κερδίσουν από µια µονή πρό-

σκληση για το Athens International Tattoo 

Convention, για την ηµέρα επιλογής τους.

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στον 

διαγωνισµό και να κερδίσετε ένα από τα 

πλούσια δώρα του Sailor Jerry για το Athens 

International Tattoo Convention 2018,

 η διαδικασία είναι απλή. 

Στείλτε ένα email στη διεύθυνση 

contest@athensvoice.gr µε θέµα:

 Sailor Jerry σηµειώνοντας αν ενδιαφέρεστε 

για το tattoo ή την πρόσκληση και

 µπείτε στον διαγωνισµό.

 Η προθεσµία λήγει την

 Παρασκευή 11/5 στις 12.00 µ.µ. 

 οι νικητές θα προκύψουν έπειτα από 

κλήρωση και θα ειδοποιηθούν µε µήνυµα 

στο email επικοινωνίας τους. 
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Επιμέλεια: 
τανια δελη
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Στο Μεξικο Με την Paolita
▶Δεν ξέρω πώς να περιγράψω αυτά τα μαγιό που σχεδιάζει με 

τόση επιτυχία τα τελευταία χρόνια η Anna - Paola Παπακων-
σταντίνου, το κορίτσι που πατάει (λόγω καταγωγής) με το ένα πόδι 
στην ηλιόλουστη Ελλάδα και με το άλλο στο πολύχρωμο Μεξικό. 
Πιστεύω ότι τα μαγιό Paolita αδικούνται, όταν τα περιγράφεις. Γιατί 
πρωτίστως αξίζουν για την εφαρμογή τους, το φινίρισμά τους και 
(κυρίως) για τα υπέροχα ζαλιστικά υφάσματα. Φέτος η Anna Paola 
εμπνέεται από τον τόπο καταγωγής της μητέρας της, το Μεξικό, και 
στη νέα της συλλογή σε ταξιδεύει στη μεξικάνικη Ριβιέρα μέσα από 
αέρινα σύνολα και κομψά μαγιό. Από την παραδοσιακή μεξικανική 

ζωγραφική τέχνη της σειράς Amate στα κεραμεικά μοτίβα της 
Talavera και από εκεί στη μεξικάνικη μουσική παράδοση που «χρω-
ματίζει» τα La Bikina. Και επειδή το καλοκαίρι σημαίνει πάνω απ'  
όλα ψυχική γαλήνη, η Paolita καταλαγιάζει το πνεύμα με τις κλασι-
κές White Core Classics, Black Classics και Voyage Navy, τονίζο-
ντας τη διαχρονική «ηρεμία» του λευκού, του μαύρου και των ναυτι-
κών ριγέ. Η κολεξιόν συμπληρώνεται με αέρινα καφτάνια μακριά ή 
κοντά και πολύχρωμα body που φοριούνται θαυμάσια τα καλοκαι-
ρινά βράδια δίπλα στην ήσυχη θάλασσα: της πλάγια ντελ Νάμος ή 
της πλάγια ντελ Κάρμεν, ανάλογα από ποια σκοπιά βλέπεις τη ζωή.

Adelita

Maguey Silk Jumpsuit

Yoko

Maguey 

Talavera
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GLAMAZON

Π
οτέ δεν μου άρεσε η 
κούκλα Μπάρμπι. Όχι ότι 
κυκλοφορούσαν και τό-
σες πολλές, όταν ήμουν 

μικρή. Ήταν τότε που απαγο-
ρευόταν η εισαγωγή μπανάνας 
για να προστατευτεί η εγχώρια 
παραγωγή. Αλλά ήταν λίγες, 
σπάνιζαν και ήταν μικρούτσικες 
σε σχέση με τις «ξένες». Αυτό 
θυμάμαι. Και έτσι τρώγαμε μή-
λα και πάλι μήλα. Τις Μπάρμπι 
και τις εξωτικές μπανάνες τις 
βλέπαμε με το κιάλι. Τύχη βου-
νό αν ερχόταν κάποιος από το 
εξωτερικό και τις έφερνε δώρο. 
Και τις μπανάνες και τις Μπάρ-
μπι. Όσα κορίτσια λάτρευαν τη 
συγκεκριμένη κούκλα ± και ήταν 
πολλά± βολεύονταν καμιά φορά 
με τη μακρινή εξαδέλφη της, τη 
Σίντι. Αλλά ή Μπάρμπι ήταν το 
απόλυτο must. 

Μέση δαχτυλίδι. Κωνικά στήθη. 
Στενή λεκάνη. Πλαστικές πατου-
σίτσες που στέκονταν στις μύ-
τες. Γιατί; Για να υποδεχθούν α-
βίαστα τις ψηλοτάκουνες γόβες. 
Ναι, η Μπάρμπι φορούσε πάντα 
ψηλοτάκουνα. Kαι είχε ξανθά 
πλούσια μαλλιά. Πριν αποκτήσει 
πολυπολιτισμικό πρόσωπο, τα 
τελευταία χρόνια. Και κυκλοφο-
ρεί και σε Μπάρμπι με καμπύλες, 
ψηλή Μπάρμπι και όχι και τόσο 
ψηλή Μπάρμπι.  

Αργότερα στην εφηβεία μου κι 
ενώ η Μπάρμπι δεν είχε καταφέ-
ρει να αγγίξει την παιδική ψυχή 
μου, εννοώ ότι δεν με ενδιέ-
φερε να παίξω μαζί της, να της 

αλλάζω ρούχα, αυτοκίνητα και 
να ζω τον έρωτα της με τον Κεν, 
το σώμα  της Μπάρμπι είχε γίνει 
πρότυπο.  Αυτό έβλεπες στα 
εξώφυλλα των περιοδικών της 
εποχής. Από την Νάντια Άουερ-
μαν με τα ̀ πιο μακριά πόδια του 
κόσμου'  έως τα μοντέλα που 
ήταν φτυστές η Μπάρμπι.

Κάποια επεισόδια αργότερα, 
όταν η κόρη μου είχε γενέθλια 
«γέμιζε» Μπάρμπι. Μπάρμπι 
με κάμπριο, Μπάρμπι γοργόνα 
κτλ. Δεν «κόλλησε» κι εκείνη. 
Την ενδιέφερε περισσότερο μια 
κούκλα, την οποία την έλεγαν 
...Δρακουλόρα και οι όμοιές της. 
Ήταν φανερό ότι τα πράγματα 
άλλαζαν... Γενικώς. Άλλαζαν και 
τα γούστα των κοριτσιών. Τα 
παιχνίδια με τα οποία έπαιζαν. Οι 
ανάγκες τους. Τα καρέ της ζωής 
τους.  Μεγαλώνοντας γινόταν 
ανάγκη να μάθουν να αγαπούν το 
σώμα τους. Άλλαζαν και οι γονείς.

ο δρόμος της αυτοπεποίθησης 
ποτέ δεν ήταν στρωμένος με 
πλαστικές κουκλίτσες. Σήμε-
ρα η Μπάρμπι έπαψε να είναι 
τόσο φετιχιστικά θηλυκή και 
οι high maintenance ζωντανές 
εκδοχές της είναι ελάχιστες. 
Μεγάλη νίκη για το πλαστικό 
γυναικείο φύλο είναι ότι σχεδι-
άστηκε  Μπάρμπι με επίπεδες 
πατούσες. Επιτέλους, το κορίτσι 
απαλλάχτηκε από την τυραννία 
της γόβας στιλέτο. Αν φορούσε 
αθλητικά παπούτσια, τότε που 
ήμουν παιδί, μπορεί να της είχα 
δώσει μια ευκαιρία.

I am not 
a Barbie girl

 

...Σαφώς και καμία σχέση. 
Όταν ήμουν μικρή απαγορευόταν 

η εισαγωγή μπανάνας και οι Μπάρμπι 
ήταν δυσεύρετες

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

iD-Concept 
Stores x  

Ioanna Souflia 
Η διεθνούς φήμης σχεδιά-

στρια κοσμημάτων Ioanna 
Souflia, συλλέγοντας εικό-
νες από την Αθήνα, το Λον-
δίνο και το Παρίσι, παρου-

σιάζει μία σειρά από μικρο-
γλυπτά με έντονη προσω-

πικότητα, τα οποία επηρεά-
ζονται από αρχιτεκτονικά 
στοιχεία, οργανικές φόρ-

μες αλλά και αυστηρές 
γραμμές. Η πρώτη της συλ-

λογή κοσμημάτων 
Symbiosis αποτελείται 

από μάρμαρο Θάσου δου-
λεμένο στο χέρι από την ί-

δια και μαύρο χρυσό.  
Γνωρίστε όλη τη συλλογή 
Symbiosis στις 24 Μαΐου, 

στο i-D Concept Stores στο 
Golden Hall και στο www.

idconceptstores.com.
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G STAR RAW 
Τζιν αμάνικο πουκάμισο €109

CHANEL 
Άρωμα Chance σε compact μορφή

MERRELL 
Αθλητικό unisex 
παπούτσι

MARIANNA PETRIDI 
Δαχτυλίδι με σμάλτο €85

TOMMY HILFIGER 
Ανδρικό μαγιό €69,99

SCHOTT 
Ανδρικό φούτερ

OPTIC CULTURE 
Γυαλιά ηλίου Kaleos €170
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TOMS 
Υφασμάτινες 
εσπαντρίγιες

€55

VICHY 
Ορός Mineral 89, 
με 89% ιαματικό 
νερό και 
υαλουρονικό  
οξύ

MAHJONG BOUTIQUE 
Ημερολόγιο Moleskine Barbie edition €26
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Citizen Jim 
& The Spicy 
Combos 
στο Rockwood
Τον πρώτο DYI δίσκο τους, 
«Trashotomy», θα παρου-
σιάσουν ο Citizen Jim και 
η μπάντα του The Spicy 
Combos. Ο Citizen Jim 
συστήθηκε στο κοινό με το 
«Winners of Losers» EP και 
τώρα επιστρέφει μαζί με 
την μπάντα του, με πικάντι-
κο ύφος και όρεξη για πει-
ραματισμό! Μια funk rock 
rap εμπειρία του μυαλού σε 
οικολογικά και εναλλακτι-
κά μονοπάτια ενάντια στην 
“trash - lobo - tomy”, όπως 
λένε οι ίδιοι. 
Την Πέμπτη 17 Μαΐου στο 
Rockwood, Βασιλέως Ηρα-
κλείου 2 και Πατησίων, Μου-
σείο, 2155010941. Στις 21.30, 
με ελεύθερη είσοδο. 

Νέο τραγούδι από το ιστορικό ελληνι-
κό γκρουπ. Οι Magic de Spell ξεκινούν 
από  τη γλυκόπικρη παροιμία «Τι ' χες 
Γιάννη, τι ' χα πάντα» και δημιουργούν 
τον δικό τους «Γιάννη...». Καυτηριά-
ζουν τη ζωή του σήμερα μέσα από τα 
πρόσωπα των κεντρικών «ηρώων» του 
τραγουδιού. Στο τέλος του τραγουδιού 
ο Δημήτρης Πουλικάκος συμπληρώ-
νει την παροιμία, επιβεβαιώνοντας 
σαρκαστικά το διαχρονικό της νόημα. 
Τι ήταν όμως αυτό που τους έκανε να 
επανενώσουν αυτή τη μεγάλη παρέα; 
Ο τραγουδιστής του γκρουπ, Γιώργος 
Λαγγουρέτος, μας λέει: «Αποφασίσα-
με να τρολάρουμε λίγο την πραγματικό-
τητα, γι’ αυτό οι πρωταγωνιστές του clip 
είναι δύο φουσκωτές κούκλες σεξ. Γιατί 
είναι οι “από κάτω” και γι’ αυτούς δεν αλ-
λάζει ποτέ τίποτα. Και επειδή οι παρέες 
είναι σημαντικές στις μέρες μας, καλέ-
σαμε τους φίλους μας στα γυρίσματα και 
αυτοσαρκαζόμαστε... όλοι μαζί!».  
Το  «Γιάννη...» συνοδεύει ένα video 
που υπογράφει ο σκηνοθέτης Νίκος 
Σούλης με πρωταγωνιστές δύο 
φουσκωτές κούκλες sex. Στο clip 
πέρα από τον Δημήτρη Πουλικάκο 
εμφανίζονται εκλεκτοί φίλοι της ελ-
ληνόφωνης ροκ σκηνής. Παρόντες οι 
Οδυσσέας Γαλανάκης (Απροσάρμο-
στοι), Γρηγόρης Κλιούμης (Υπόγεια 
Ρεύματα), Δημήτρης Μητσοτάκης 
(Ενδελέχεια), Μίμης Καλαντζής 
(Τσοπάνα Rave), η Θέκλα Τσελεπή, 
ο φωτογράφος Ηλίας Μωραΐτης και 
ένας φίλος από τα live των Magic, ο 
Δημήτρης Μιχαηλίδης.
Όλοι μαζί αποκαλύπτουν τη δεύτερη 
πτυχή του τραγουδιού «Γιάννη...». Την 
ηρωική πορεία ολόκληρης της ελ-
ληνικής ροκ σκηνής μέσα στο χρόνο 
περνώντας από πολλές δοκιμασίες. 

«Γιάννη...»  
Nέο τραγούδι και videoclip 

με πολλούς guests από τους 
Magic De Spell
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Ποια ή ποιος θα είναι ο κυρίαρχος για τη σκηνή της street dance; Για πρώτη χρονιά ο διαγω-
νισμός Red Bull Dance Your Style διεξάγεται στην Ελλάδα με προκριματικούς στην Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη σε μοναδικά locations, από όπου ξεκίνησε και η street dance κουλτούρα. 
Οι 8+8 καλύτεροι που ξεχώρισαν στο Σύνταγμα και το Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
συναντώνται στον μεγάλο τελικό την Κυριακή 13 Μαΐου στο Box Athens. Γυναίκες και άν-
δρες αναμετρώνται  μαζί στη σκηνή του BOX, στην οδό Πειραιώς 130.
Έλα να το ζήσεις από κοντά με την παρέα σου και γίνε εσύ αυτός που θα αποφασίσει ποιος 
θα πάρει τη νίκη ψηφίζοντας εκείνη τη στιγμή, μετά το κάθε battle. Οι Billy, Ειρήνη, Μαρία, 
Sitzi Kun, Dimas Dim, John Wane, Haribo, Μαντώ, Icler, Zoob, Virtuozo, Rekoz, Cut1, Lil 
Cli, Onel, Fuerza Negra θα τα δώσουν όλα. 
Ο 12ος Πίθηκος παρουσιάζει τον τελικό και με τη φωνή-σήμα κατατεθέν αλλά και την αύρα 
του είναι 101% σίγουρο πως θα ξεσηκώσει το κοινό και τους χορευτές-πρωταγωνιστές, τα 
looks των οποίων θα επιμεληθεί με ρούχα και αξεσουάρ η Pyrex. Η προπώληση εισιτηρίων 
έχει ξεκινήσει στο ticketmaster.gr και στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ & COSMOTE. Μείνε 
συντονισμένος στο www.redbull.com/gr-el                             - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
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Red Bull 
dance  

YouR StYle
Ο χορευτικός διαγωνισμός της 

χρονιάς έφτασε.  
Γίνε κριτής στο μεγάλο τελικό 

που θα γίνει στην Αθήνα.
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Π
ριν λίγα μόνο χρόνια η σχέση μας με το κρα-

σί περιοριζόταν στο χύμα περιεχόμενο μιας 

μπρούτζινης κανάτας (λέγε με και καρτού-

τσο…). Αμφίβολη προέλευση, αμφίβολη ποι-

ότητα, που όμως μας άρεσε. Δεν είναι αυτό το 

περίεργο. Το πραγματικά άξιο απορίας είναι πώς 

γίνεται μια χώρα που έχει άρρηκτη σύνδεση με το κρασί από την 

απαρχή του πολιτισμού της και επιπλέον ιδανικό terroir, να μη δια-

θέτει κάτι αξιόλογο να επιδείξει παρά μόνο μέχρι πολύ πρόσφατα. 

Τα τελευταία χρόνια το ελληνικό κρασί πράγματι έχει κάνει άλματα. 

Από τη μία οι οινοπαραγωγοί εμπιστεύτηκαν τις γηγενείς ποικιλίες, 

από την άλλη ενώθηκαν όλοι μαζί κατορθώνοντας το μεγάλο βήμα 

προς τα έξω. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι με τις νέες, εκπλη-

κτικές εμφιαλώσεις τους, δεν κατάφεραν μόνο να καθιερώσουν 

τις ελληνικές ποικιλίες και να τις κάνουν αναγνωρίσιμες διεθνώς, 

αλλά και να ξεκινήσουν από την αρχή μια εγχώρια συζήτηση για 

την κουλτούρα του κρασιού. Τότε φύσηξε ένας πραγματικός αέρας 

αλλαγής, φέρνοντας μαζί του και τα πρώτα wine bars. 

Τα wine bars είναι οι ιεροί ναοί του κρασιού. Εδώ θα ανακαλύψεις 

τις ποικιλίες που αγνοείς, θα βρεις τις αγαπημένες σου, ενώ δεν 

αποκλείεται να γνωρίσεις και απευθείας τους οινοπαραγωγούς, 

καθώς δεν είναι λίγα τα wine bars που διοργανώνουν οινογνωσίες 

σε εβδομαδιαία βάση. Μικρά καταφύγια για τους οινόφιλους, που 

πλέον έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν εκπληκτικά κρασιά 

απλά κάνοντας μια βόλτα στην πόλη. Τώρα λοιπόν, που η άνοιξη 

γλυκαίνει τα βράδια και κάνει τις διαδρομές μέσα στην πόλη κάτι 

παραπάνω από ευχάριστες, είναι η ώρα να κάνεις και εσύ τη δική 

σου βόλτα με στόχο να ανακαλύψεις το επόμενο, υπέροχο και 

δροσερό ποτήρι κρασί. Τα wine bars που ακολουθούν, θα σε βοη-

θήσουν σε αυτό τον ιερό σκοπό. 
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Κομψότατο wine bistrot, γαλλικά κρασιά και 
εξαιρετικό φαγητό από τον Alain Parodi 

Το μάθαμε στη μέση του χειμώ-
να και σε αυτό το διάστημα 
το τιμήσαμε όλοι δεόντως, 
τόσο που για την καλύτε-
ρη εξυπηρέτηση όλων 
το L’ Audrion ανοίγει 
πια από το μεσημέρι 
(διευκολύνονται και 
οι επαγγελματικές 
συναντήσεις). Η ζήτηση 
είναι διαρκής, ίσως γιατί 
το αθηναϊκό κοινό εκτιμά τη 
γαλλική φινέτσα, το μεράκι και 
την απόλυτη συνέπεια που διακρίνει αυτή 
την υπέροχα κομψή cave à manger, από το 
σέρβις μέχρι τις φιάλες και κάθε πιάτο που 
προτείνει η κάρτα του. Γάλλοι ιδιοκτήτες 
και Γάλλος σεφ (ο βραβευμένος με αστέ-
ρι Michelin Alain Parodi) δημιουργούν στο 
πιο γραφικό σημείο της πόλης μια αυθε-
ντική bistronomic εμπειρία συνδυάζοντας 
τη φινέτσα ενός bistro με τις νόστιμες 
δημιουργίες της γαστρονομίας. Οινικές και 
γευστικές γευσιγνωσίες, εξαιρετικά πιάτα, 
άκρως ενδιαφέρουσα και διαρκώς ανα-
νεωμένη λίστα κρασιών από γαλλικούς 
αμπελώνες, brunch, επαγγελματικά γεύ-
ματα και αξέχαστες βραδιές με αγαπημένα 
πρόσωπα στο υπέροχο παλιό κτίριο της 
Πλάκας, που ανακαινίστηκε με κομψότητα 
και υπέροχη σύγχρονη αισθητική. Η φιλο-
σοφία μιας cave à manger θέλει τα πιάτα 
να μπαίνουν στη μέση και να μοιράζονται 
μαζί με το άνοιγμα αρωματικών κρασιών. 
Τα καλά νέα, πέραν του νέου ωραρίου, 

είναι ότι στο μενού εντοπί-
ζονται διαφοροποιήσεις 

και νέες προτάσεις λόγω 
εποχής (αλλάζει το 40% 
του μενού ανά εποχή), 
ενώ Τρίτη, Τετάρτη και 
Πέμπτη 19.30-21.30 
ακούμε ζωντανά jazz και 

γαλλικά τραγούδια που 
μας μεταφέρουν στα στε-

νά της Μονμάρτης. Τέτοιες 
μέρες και για όλο το καλοκαίρι 

στην ανανεωμένη ταράτσα του 
L'  Audrion δοκιμάζουμε παραδοσιακές 
συνταγές στην cocotte με έμφαση στα 
εποχικά φρέσκα προϊόντα και στην ποιό-
τητα, λίγα υλικά στο πιάτο, με καλή διαχεί-
ριση, κλασικά ζεστά και κρύα πιάτα, πάστα 
και ριζότο, παγωτό με φρούτα εποχής και 
πραγματικά σπουδαία επιδόρπια διά χει-
ρός του chef Parodi. Όχι μόνο. 
Το L' Audrion διαθέτει επίσης μια υπέροχη 
κάβα, όπου μπορείς να προμηθευτείς για 
το σπίτι φιάλες (και μάλιστα σε αρκετά 
προσιτές τιμές) από άγνωστους σ’ εμάς 
γαλλικούς αμπελώνες (Προβηγκία), αλλά 
και κλασικά αγαπημένα κρασιά από το 
Μπορντώ και τη Βουργουνδία. Κι επειδή 
το L' Audrion έχει αγαπηθεί πολύ, για να 
μην υπάρχουν απογοητεύσεις συστήνεται 
κράτηση, ιδίως για τις γευσιγνωσίες.  
● Πλ. Φιλόμουσου Εταιρείας 3, 
Πλάκα, 2103241193, Fb: L’ Audrion
Ανοιχτά καθημερινά 12μ.μ-1 π.μ.,
Δευτέρα κλειστά.
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Αγάπη και πολύ πάθος για το καλό κρασί από τους ανθρώπους του Fabrica De 
Vino, ενός ατμοσφαιρικού και φιλικού χώρου, όπου θα συνδυάσετε το κρασί 
σας με πιάτα που θα σας θυμίσουν καλοκαίρι. Ο ελληνικός αμπελώνας κυρι-
αρχεί στην κάβα, με πολλές μάλιστα γηγενείς ποικιλίες. Περισσότερες από 
500 ετικέτες και οι 40 από αυτές και σε ποτήρι. Θα συνοδεύσετε με δροσερές 
σαλάτες, φρέσκα θαλασσινά (εξαιρετικό το κριθαρότο με θαλασσινά, όπως 
επίσης οι γυαλιστερές και τα στρείδια), αλλά και πιάτα όπως ψητός τόνος και 
λαβράκι, το οποίο μπορείτε να απολαύσετε και σε σάντουιτς, το γνωστό Balik 
Ekmek. Και να είστε σίγουροι ότι θα σας περιποιηθούν σαν να είστε καλεσμένοι 
σε αγαπημένους σας.

● Εμ. Μπενάκη 3, κέντρο, 2103214148, 
www.fabricadevino.gr, fb: Fabrica De Vino

Πάθος για το καλό κρασί
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Στην πιο ανερχόμενη γειτονιά του κέντρου υπάρχει εδώ και σχεδόν δύο χρόνια 
ένα μικρός, οινόφιλος παράδεισος. Στο Materia Prima όχι απλά μπορείς να βρεις 
μια λίστα με 60 ετικέτες υπέροχων κρασιών by the glass (που μάλιστα αλλάζει 
2 φορές τον μήνα) αλλά και μια κάβα με 500 επιπλέον ετικέτες. Ακριβώς στο κέ-
ντρο μια γυάλινη προθήκη φυλάει τα αληθινά διαμάντια, αποκλειστικές εισα-
γωγές κρασιών από τις γωνιές του κόσμου (όπως Μαγιόρκα, Τενερίφη, Μαρό-
κο, Τασμανία, Καλιφόρνια), που μπορείς να προμηθευτείς (και) για το σπίτι. Για 
απαραίτητη συνοδεία, θα βρεις εξίσου εντυπωσιακά πιάτα όπως μαύρη φακή 
με μελάνι σουπιάς, κινόα, απάκι κοτόπουλου ή ταλιάτα μόσχου από σιτεμένη 
σπαλομπριζόλα. Tip: Συχνά πραγματοποιούνται απίθανες οινογνωσίες όπου οι 
sommelier μας εισάγουν σε μία διαφορετική κάθε φορά ποικιλία. 

● Φαλήρου 68, Κουκάκι, 2109245935, Fb: @material.prima.winebar

Ένα από τα καλύτερα wine bar και ταυτόχρονα 
μία απότις πιο ενημερωμένες κάβες

● Το Ασύρτικο της Σαντορίνης, 

το Μοσχοφίλερο της Μαντίνει-

ας, το Αγιωργίτικο της Νεμέας 

και το Ξινόμαυρο της Νάουσας 

είναι οι πιο γνωστές ελληνικές 

ποικιλίες και οι πιο αναγνωρι-

σμένες στο εξωτερικό.

● Μια καλή αρχή για να μάθεις 

αν σου αρέσει μία ποικιλία ή 

όχι είναι να δοκιμάσεις ΠΟΠ 

(σημαντικό) κρασιά από 3 ή 4 

διαφορετικούς παραγωγούς. 

Δοκιμάζοντας, θα αρχίσεις σιγά-

σιγά να καταλαβαίνεις τα ιδιαί-

τερα χαρακτηριστικά της κάθε 

ποικιλίας. 

● Οι σημαντικότερες οινοπαρα-

γωγικές περιοχές της Ελλάδας 

είναι η Νεμέα, η Νάουσα, η Μα-

ντίνεια και η Σαντορίνη. 

● Το κρασί είναι ζωντανός 

οργανισμός. Έχει κύκλο ζωής, 

γεννιέται, μεγαλώνει, ωριμάζει, 

και πεθαίνει όπως ο άνθρωπος. 

Συνήθως η καλύτερη στιγμή του 

είναι λίγο μετά την ενηλικίωση. 

● Το σωστό ποτήρι για το κρασί 

είναι αυτό που έχει σχήμα του-

λίπας, έτσι ώστε να κρατάει τα 

αρώματα του κρασιού μέσα. 

Πάντα το κρατάμε από τη βάση 

του ή το «πόδι», για να μην επη-

ρεάζουμε τη θερμοκρασία του 

κρασιού. 

tips
για αρχάριους
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Υψηλής αισθητικής wine bar & resto, με 
απόλυτη γνώση γύρω από το κρασί αλλά 
και το καλό ιταλικό φαγητό. Ο sommelier 
θα σας ενημερώσει για τις 300 plus ετικέ-
τες από τον ελληνικό, τον ιταλικό και το δι-
εθνή αμπελώνα, εκ των οποίων οι περίπου 
50 προσφέρονται και σε ποτήρι. Ετικέτες, 
μάλιστα, που εναλλάσσονται, με κάποιες 
να είναι premium αλλά και παλαιότερων 
χρόνων. Τα εξαιρετικά αυτά κρασιά μπο-
ρείτε να απολαύσετε τρώγοντας κάτι ελα-
φρύ αλλά ποιοτικό, όπως ένα tapas ή μια 
ποικιλία ιταλικών αλλαντικών και τυριών, 
αλλά και με ένα πλήρες ιταλικό γεύμα, με 
πίτσα, φρέσκα ζυμαρικά και άλλα πολλά, 

όπως το εκπληκτικό πειραγμένο ριζότο 
με γκοργκοντζόλα και αχλάδι, που συνο-
δεύεται με το γλυκό κρασί Princess του 
Κτήματος Αβαντίς. Στο Vinarte πραγματο-
ποιούνται συχνά βραδιές γευσιγνωσίας, 
αξίζει να βρίσκεστε εκεί την Παρασκευή 11 
Μαΐου με γευσιγνωσία από παλιές χρονιές 
και συλλεκτικές φιάλες της Τοσκάνης, ενώ 
κάθε Πέμπτη η ατμόσφαιρα πλημμυρίζει 
από ταιριαστούς jazz, swing, funky ήχους 
από live εμφανίσεις εναλλασσόμενων 
σχημάτων.

● Μαραγκού 18, Γλυφάδα, 2108941511, 
www.vinarte.gr, fb: Vinarte
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Το ατμοσφαιρικό wine bar & resto
 των νοτίων προαστίων

Μάλλον δεν υπάρχει ιδανικότερο σημείο για να πιεις ένα ποτήρι κρασί 
από τη γειτονιά του θησείου. Εκεί, στην αρχαιότερη γειτονιά της Αθήνας 
υπάρχει το Chocolat Royal, που κρύβει έναν προορισμό για κάθε οινό-
φιλο. Στο ισόγειο του νεοκλασικού κτιρίου, στο ανανεωμένο wine bar 
“Wine Station”, θα ανακαλύψεις μια λίστα με 150 ετικέτες (40 από αυτές 
και σε ποτήρι), που έχουν προσεκτικά επιλεχθεί από τον sommelier Δη-
μήτρη Σπυρόπουλο. Αρώματα από τον ελληνικό και διεθνή αμπελώνα 
γεμίζουν το ποτήρι σου, όσο εσύ χαλαρώνεις ακούγοντας τους απαλούς 
ήχους της μουσικής. Για να συνοδέψεις αυτά τα υπέροχα κρασιά θα 
βρεις ένα μενού με επιλεγμένα πιάτα του σεφ Σπύρου Μάλλιου, ενώ 

μπορείς επίσης να επιλέξεις όποιο πιάτο επιθυμείς και από το μενού 
μεσογειακής κουζίνας του C-Restaurant, που λειτουργεί στον δεύτερο 
όροφο του Chocolat Royal. Ιδανική ώρα για να απολαύσεις όλα αυτά και 
να χαλαρώσεις από το απόγευμα και μετά όταν ο ήλιος δύει. Τώρα το 
καλοκαίρι και στον εξωτερικό χώρο, στον πεζόδρομο της Αποστόλου 
Παύλου. Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 18.00-02.30. 

● Αποστόλου Παύλου 27, Θησείο, 2103469077, 
www.chocolatroyal.gr, 
Fb: @chocolatroyalthisio
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Ένας προορισμός για κάθε οινόφιλο στη γειτονιά του Θησείου



Και τι να περιμένουμε, 
Γιάννη Νάστα; Πες τα όλα...

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου

Αθήνα, οι 

έρχονται στην πόλη! 

Έχουν καινούρια τραγούδια και, φυσικά, 
εκείνα τα παλιά, που έκαναν αρκετούς 
μουσικοκριτικούς αλλά και κοινό να τους 
αποθεώνουν. Κάποιοι, βέβαια, 
μπερδεύονται, γιατί δεν μπορούν να τους 
ταξινομήσουν. Όμως ο Γιάννης Νάστας 
αυτό που πάντα ήθελε ήταν να γράφει μια 
μουσική ελεύθερη, τολμηρή, γκάζια και 
μελωδία, power επίθεση αλλά και γλυκιά 
downίλα. 

σ υ ν αυλ ί ε σ 
σ υ ν ε ν τ ε υ ξ ε ί σ 
ε κ δ η λ ώ σ ε ί σ 

δ ί σ κ ο ί

ΜΟΥΣΙΚΗ
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ίκοσι χρόνια τώρα κά-

ποιοι επιμένουν να σε θε-

ωρούν «πρωτοποριακό». 

Δεν είναι κουραστικό; 

Γιατί εγώ σε βρίσκω φυ-

σιολογικότατο: παίζεις 

αυτά που πρέπει να παίξεις¼  Όταν 
δημιούργησα την μπάντα, φανταζό-
μουν όλα αυτά που γράφεις. Ελευθε-
ρία στα συναισθήματα. Πότε γλυκιά 
απόμακρη downila, λουστραρισμέ-
νη σαν σε κόσμο της Disney. Πότε α-
νατρεπτική, σαν τους παρακμιακούς 
βασιλιάδες που πέρασαν από αυτή 
τη γη. Πότε απλά ερωτική, γιατί ο έ-
ρωτας δεν χρειάζεται να δώσει εξη-
γήσεις. Όλα όμορφα, λοιπόν. Μόνο 
που όλο αυτό «στένευε» ακόμα πιο 
πολύ τους αποδέκτες, τους ακροα-
τές. Αλλά για μένα ήταν μονόδρο-
μος το να μη χαραμίσω κανένα από 
αυτά τα ανθρώπινα συναισθήματα. 
Έρωτας, «μη μαζί γιατί», πόλεμος, 
«Βασιλιάς», ρομάντζα, «Casanova», 
«Monte Carlo», αφέλεια, «αφού το 
Σάββατο»… Αυτό το ανθρώπινο για 
μένα κάποιοι το θεωρούν πρωτοπο-
ριακό. Είναι ΟΚ. 
 
Κάποτε η υποκουλτούρα, όπως την 

αποκαλούσαν οι mainstream, ενώ ε-

μείς τη λέγαμε «η φυλή μας», οριζόταν 

ως ένα σύστημα αξιών, 

αισθητικής και επιθυμίας 

μακριά από την κυρίαρχη 

τάση του εύκολου, του 

«γιατί αυτά θέλει ο κό-

σμος». Οι Xaxakes τηρούν 

ακόμα το «συμβόλαιο»; 

Νομίζω ότι αγαπήσαμε 
αυτήν τη φυλή, μόνο που 
αποδείχτηκε καταρα-

μένη γιατί πάντα ήταν μπλεγμένη 
με τα πάθη του ονειροπόλου, του α-
συμβίβαστου, του μαλωμένου με το 
εύκολο. Οπότε problems, problems 
συνέχεια. Αλλά όχι, ποτέ δεν παρα-
δοθήκαμε και ποτέ δεν προδώσαμε 
αυτά που ονειρευτήκαμε. Τα πο-
ρευτήκαμε για τόσα φεγγάρια και 
θα πορευτούμε για άλλα τόσα. Το 
τίμημα είναι ιδανικό για να μεγα-
λώνουν τα χρέη και οι λογαριασμοί, 
αλλά η αγάπη και η επιβράβευση 
που σου ανταποδίδει ο κόσμος τε-
ράστια. Οπότε 10-1 το σκορ.
 
Τι θα ακούσουμε στην Αθήνα; Σίγου-
ρα γκάζια σαν τα πρώτα live, τότε 
που μαζεύονταν 500 άτομα και σε 
μισή ώρα έμεναν 200, γιατί ήξεραν 
μόνο το «Monte Carlo». Κι εμείς 
παίζαμε «Βασιλιά» και «Hey, μί-
στερ όμορφε». Τότε αρμενίζαμε σε 

στραβό γιαλό… Μετά μόλις αγάπη-
σαν και τα δύσκολα τραγούδια και 
όχι μόνο τις «σαπουνόπερες» –που 
κι αυτές τις αγαπάω, πάντα μου ά-
ρεσαν στα έργα το happy end–, τα 
πράγματα έστρωσαν. Άρα θα παί-
ξουμε τα πάντα και φυσικά δεν θα 
τηρήσουμε το playlist. 

Η Αθήνα σ'  αγαπά και σε τιμά περισσό-

τερο από τη Θεσσαλονίκη; Έχει πλά-
κα, δύο γαλατικά χωριά οι δυο αυτές 
πόλεις. Απλά στη Θεσσαλονίκη θα 
ζούσε μόνο ο Οβελίξ… Ο άλλος θα 
έφευγε για μια καλύτερη τύχη. Και 
για να έχει και άλλους Γαλάτες στην 
αυλή του, να καταλαβαίνονται και 
να αναπνέουν στα δικά τους σοκά-
κια. Δυστυχώς, όσο και αν είναι ό-
μορφη η Θεσσαλονίκη, είναι τόσο 
αδίστακτη στο να σε «σκοτώσει» και 
να σε κάνει με την πρώτη ευκαιρία 
γραφικό, αφού όλα σε τραβάνε προς 
τα κάτω. Αν δεν έχεις όμως καλλι-
τεχνικές φιλοδοξίες, κούκλα είναι, 
όπως έλεγε και ο Βέγγος. 

Μπόουι, Ζάπα, Φέρι, Σινάτρα, Έλβις¼  

Ποιος είσαι, Γιάννη Νάστα; Η αυτο-
αναίρεση στη μουσική μου και οι 
δραματικές αλλαγές συναισθημά-
των μέσα στο ίδιο τραγούδι, νομίζω, 
είναι ένα μικρό ταυτόσημο με τον 
Μπόουι. Η μεταμόρφωση από κομ-
μάτι σε κομμάτι, από το «Au revoir» 
στο «Love me», από τον «Βασιλιά» 
στο «Αφού το Σάββατο», είναι νο-
μίζω λίγο Ζάπα – τον έχω μέσα μου. 
Αλλά η απλόχερη ψυχή του Έλβις 
πάντα με γοήτευε. Ή ένα όμορφο 
τραπέζι σε ένα παλιό καμπαρέ, που 
θα καθόταν ο Σινάτρα, πάντα θα το 
ονειρεύομαι. Ο αισθησιασμός του 
Φέρι, του Μπάρι Γουάιτ με αγγίζουν. 
Όλα με αγγίζουν, με γοητεύουν. Ο 
Νάστας, όμως, είναι απλά ο Γιάννης.

Πέρσι, στο «Σταύρος Νιάρχος», κατέ-

βηκε και σας άκουσε πολύς λαός! Τι έ-

χεις να δηλώσεις σε αυτούς που θα 

έρθουν στο «Passport»; Πανέμορφα 
ήταν, ο κόσμος φανταστικός! Παί-
ζαμε εμείς με τις κιθάρες και ο κό-
σμος με τα βλέμματά του. Μακάρι να 
έρθει και στο «Passport» το ίδιο ζε-
στός κόσμος, να δώσει αξία στη 
βραδιά. Όλα είναι ο κόσμος. Αν έρ-
θουν, θα τους πω ένα μεγάλο Viva 
για την τιμή που ήρθαν! Αλλιώς, ό-
πως λέει και ένας ολοκαίνουργιος 
στίχος των Xaxakes, «όσοι καθί-
σουν σπίτι στην TV / μία μαϊμού 
στην πόλη / θα ’μαι εγώ η πρώτη / 
ΤV darling copy». A

Info
Xaxakes, «TV Darling… 

live show!»
Σάββατο 12 Μαΐου, 

PassPort Κεραμεικός 
(Κεραμεικού 58 & Μαρα-

θώνος, Αθήνα).
Έναρξη: 22.30
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ΒΙΒΛΙΟ
Επιμέλεια: 

Αγγελική ΜπιρΜπιλή

«¼ ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του τον δικό του 
φράχτη, και επειδή τον κουβαλάει διαρκώς, στο τέ-
λος νομίζει ότι είναι μέρος του εαυτού του»

τ
ο βιβλίο «Ζωή στα όρια» της πολυβραβευμένης 
ισραηλινής συγγραφέως Ντορίτ Ραμπινιάν κυκλο-
φόρησε τον Μάιο του 2014. Περιέγραφε τη σχέση 
μεταξύ μιας Ισραηλινής και ενός Παλαιστίνιου. Το 

2015 τιμήθηκε με το Bernstein Prize, το σημαντικότερο 
κρατικό βραβείο για ισραηλινό συγγραφέα. Όμως την 
τελευταία μέρα του 2015 ο υπουργός Παιδείας του Ισρα-
ήλ το αφαίρεσε από τον κατάλογο των λογοτεχνικών βι-
βλίων που διαβάζονται υποχρεωτικά στα σχολεία, ως υ-
βριστικό και επικίνδυνο. «Μάλιστα βγήκε στο δελτίο των 
8 και είπε ότι είμαι εχθρός του ισραηλινού κράτους», μας 
είπε εξοργισμένη. Από εκείνη τη στιγμή προέκυψαν δύο 
εντελώς αντίθετες και ακραίες καταστάσεις. Από τη μία 
το βιβλίο άρχισε να πουλάει σαν τρελό, από την άλλη η 
Ντορίτ άρχισε να δέχεται ακόμη και στον δρόμο προσω-

πικές επιθέσεις. «Εσύ είσαι που έγραψες 
ότι οι στρατιώτες μας είναι εγκληματίες 
πολέμου;» «Κάποιοι έφτασαν στο σημείο 
να με φτύσουν στο πρόσωπο. Όταν τους 
ρωτούσα αν είχαν διαβάσει το βιβλίο, και 
ότι δεν έγραψα κάτι τέτοιο, η απάντηση 
ήταν ότι δεν τους ένοιαζε και ότι εμπιστεύ-
ονται αυτά που είπε ο υπουργός».
Με το βιβλίο ασχολούνται, πλέον, τα πε-
ρισσότερα μέσα παγκόσμια.
Το ραντεβού μας ήταν στο κέντρο της Α-
θήνας σε ένα μπαρ εστιατόριο, που ήταν 
καλεσμένη από την πρέσβειρα του Ισρα-
ήλ. Θα κάναμε τη συνέντευξη αμέσως 
μόλις τελείωναν, αλλά επειδή τράβηξε 
λίγο παραπάνω με κάλεσαν στο τραπέ-
ζι τους. Ήταν ολοφάνερη η πολύ ζεστή 
σχέση τους. 

Τελικά το Ισραήλ μοιάζει να είναι μια 
πολύ ανοιχτή κοινωνία, όπου από τη 
μία το κράτος δίνει το υψηλότερο βρα-

βείο στο βιβλίο σας και από την άλλη ένας υπουρ-
γός ζητάει να απαγορευτεί στα σχολεία. Είναι τόσο 
παράξενο¼  Ακριβώς έτσι είναι. Είμαστε τόσο αντιφα-
τικοί. Δείτε τι έγινε σήμερα. Από τη μία ο υπουργός, ως 
μέλος της κυβέρνησης, απαγόρευσε το βιβλίο και από 
την άλλη τώρα που είμαι εδώ, η πρέσβειρα του ισρα-
ηλινού κράτους υποστηρίζει την άφιξή μου και την 
προώθηση του βιβλίου εδώ στην Ελλάδα, με καλεί για 
φαγητό και είναι τόσο εγκάρδια μαζί μου. 

Πάντοτε είναι εντυπωσιακό το πώς ένα πολύ προ-

σωπικό γεγονός μπορεί καμιά φορά να γίνει παγκό-
σμια υπόθεση. Αυτό που λέτε έχει πολύ ενδιαφέρον, 
γιατί είναι ακριβώς αυτό που λέω στους μαθητές μου. 
Προσπαθήστε να γίνετε όσο το δυνατόν πιο πολύ προ-
σωπικοί γιατί έτσι αυξάνεται η πιθανότητα να γίνετε 
παγκόσμιοι. 

Ίσως γιατί η ανθρώπινη ψυχή παντού γνωρίζει μόνο 
το αληθινό νόημα των βασικών εννοιών, όπως έρω-
τας, επιβίωση, ζωή κ.λπ. Εσείς δεν γράψατε μια ερω-
τική ιστορία, στην ουσία γράψατε μια ιστορία με-
ταξύ ανθρώπων. Ευχαριστώ που το λέτε αυτό. H αιτία 
για την ιστορία αγάπης μεταξύ των δύο ανθρώπων στο 
βιβλίο μου είναι κάτι πέρα από τις βιολογικές ορμές, και 
έχει να κάνει με την αίσθηση ενός κοινού πεπρωμένου, 
που με κάποιο τρόπο είναι πιο πνευματικό, πιο ανώτερο 
και που πηγαίνει πέρα από τα ανθρώπινα ένστικτα. 

Η αλήθεια είναι ότι και η ελληνική κοινωνία, που 
θεωρεί παράλογο και απάνθρωπο να εναντιώνεσαι 
σε μια σχέση μεταξύ μιας Ισραηλινής και ενός Πα-
λαιστίνιου, έχει τους δικούς της φράχτες για «παρά-
λογες» σχέσεις. Η κάθε κοινωνία και το κάθε άτομο 
έχει τους δικούς του φορητούς φράχτες¼  Και το 
θέμα είναι όχι μόνο ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του 
τον δικό του φράχτη, αλλά επειδή τον κουβαλάει διαρ-
κώς, στο τέλος νομίζει ότι είναι μέρος του εαυτού του.

Νομίζετε ότι είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα στα 
επόμενα βιβλία που θα γράψετε θα είστε πιο προ-
σεκτική; Τώρα που το σκέφτομαι υπάρχει ένα διπλό 
θέμα. Από τη μία δε θέλω να τους δώσω τη χαρά ότι με 
ανάγκασαν να γίνω πιο προσεκτική σε αυτά που γρά-
φω, από την άλλη δεν θέλω να γράφω προβοκατόρικα 
απλά για να προκαλώ. Οπότε αυτό που θα κάνω όταν 
γράφω, είναι να είμαι ο εαυτός μου.

Σκεφτόμουν αν οτιδήποτε γίνεται ανάμεσα σε δύο 
ενήλικες, που έχουν σώας τα φρένας και συναι-
νούν, μπορεί ποτέ να είναι σκάνδαλο¼  Το σκάνδαλο 
έχει να κάνει πιο πολύ με τα μυαλά αυτών που απαγό-
ρευσαν το βιβλίο, και όχι με το περιεχόμενό του. Έχει 
να κάνει με το γεγονός ότι το κορίτσι και το αγόρι, η 
Ισραηλινή και ο Παλαιστίνιος, έχουν την ίδια γενναι-
οδωρία και την ίδια ανθρωπιά. Και φυσικά σε αυτό το 
βιβλίο μπήκα μόνο μέσα στον εαυτό μου. Τον Χιλμί τον 
περιέγραψα ακριβώς όπως ήταν ο Χασάν.

Μα, ακόμα και στο «Άσμα ασμάτων» της Βίβλου¼  
Ναι… Shir HaShirim!

Εκεί ο βασιλιάς των εβραίων Σολομώντας εξυμνεί 

μια μαύρη γυναίκα με την οποία προφανώς ήταν 
ερωτευμένος. Αυτό και αν ήταν ακραίο για την ε-
ποχή. Ναι…! «Είμαι μαύρη και όμορφη, σαν ένα τρι-
αντάφυλλο ανάμεσα στα αγκάθια». Ακόμα και τώρα 
διαβάζοντας το «Άσμα ασμάτων» είναι τόσο ερωτικό 
και τόσο steamy hot. Και ο Μωυσής ήταν παντρεμένος 
με μια μαύρη γυναίκα. Υπάρχουν τόσα πολλά τέτοια 
παραδείγματα στη Βίβλο. Και ξαφνικά ένα πρωί, ένα βι-
βλίο σαν το δικό μου είναι απαγορευμένο. Ήταν γελοίο 
και τόσο ειρωνικό. Δεν το περίμενα. Με ρωτούσαν αν 
ήμουν συγκλονισμένη. Φυσικά και ήμουν. Είμαστε μια 
δημοκρατική χώρα.

Αν ήσασταν υπουργός Παιδείας, θα υπήρχε κάποιο 
βιβλίο που θα απαγορεύατε να διαβάζεται στα σχο-
λεία; Το πιο προφανές που μου έρχεται στο μυαλό 
είναι το «Mein Kampf» (ο αγών μου). Οποιοδήποτε 
βιβλίο θα οδηγούσε στην απαξίωση του ανθρώπου και 
στην έλλειψη σεβασμού, ναι, φυσικά. Αλλά το δικό μου 
βιβλίο προτείνει ακριβώς το αντίθετο. Προτείνει τον 
διάλογο, την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων που είναι 
ίσοι και πρέπει να μοιραστούν την ευθύνη για τη μοίρα 
του μέλλοντός τους. Η δημοκρατία μας είναι πολύ εύ-
θραυστη και τριγύρω έχουμε πολλούς εθνικιστές.

Το «λάθος» σας ήταν ότι κάνατε αυτόν τον τύπο κα-
νονικό, αξιαγάπητο. Aν τον περιγράφατε να μοιάζει 
νορμάλ και μετά να έβγαζε έναν κακό εαυτό¼  Ναι, 
είναι αλήθεια. Αν προσποιούνταν ότι ήταν νορμάλ άν-
θρωπος και μετά έβγαζε τη μάσκα του και ήταν ένας 
δαίμονας. Τότε όλοι θα το αγαπούσαν και θα το συνέ-
στηναν, ακόμα και αυτός ο υπουργός που το απέρριψε. 

Το βασικό πρόβλημα με αυτή την εκδοχή είναι ότι 
αυτός ο χαρακτήρας βασίζεται σε υπαρκτό πρόσω-
πο, τον Χασάν Χουρανί, ο οποίος ήταν έτσι όπως τον 
περιγράφετε; Μα ο λόγος που έγραφα για έξι χρόνια 
το βιβλίο, είναι γιατί στην ουσία αυτό που ήθελα ήταν 
να αρπάξω τον Χασάν και να τον ανασύρω από τα βάθη 
της Μεσογείου, εκεί που πνίγηκε πριν μερικά χρόνια. 

Στην πρώτη παράγραφο του βιβλίου λέτε ότι από κά-
που ακούγονταν οι Nirvana. Μια που γράφατε για ένα 
πρόσωπο που δεν υπήρχε πια, ακούγατε κάποια συ-
γκεκριμένη μουσική ενόσω γράφατε. Ναι, υπήρχε ένα 
εβραϊκό τραγούδι που άκουγα όσο έγραφα αλλά κυρίως 
ένα μουσικό θέμα πιάνου, ενός Εσθονού συνθέτη, του 
Alvo Part. Το κομμάτι λέγεται «Spiegel im Spiegel». Όμως, 
από ένα σημείο και μετά άκουγα συνέχεια το «Heroes» 
του David Bowie. Μου είχε κολλήσει ο στίχος «We can be 
heroes just for one day. We can be us just for one day…»
Άρχισε να το σιγοτραγουδάει. A

Γιατί θεωρούν  
εχθρό του  

ισραηλινού 
κράτους  

την Ντορίτ  
Ραμπινιάν; 

Το βιβλίο «Ζωή στα όρια»  
απαγορεύτηκε, αλλά πουλάει 

σαν τρελό. Συναντήσαμε  
την πολυβραβευμένη  

ισραηλινή συγγραφέα. 

Του ΜΑκή προβΑτΑ 

Φωτό: ΘΑΝΑΣήΣ κΑρΑτΖΑΣ
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Είδες 
τη ÇΣκιάÈ; 
Σατανιστικά εγκλήματα 
στην 4η υπόθεση του  
επιθεωρητή Άντερς  
Οικονομίδη, ήρωα του  
Βαγγέλη Γιαννίση

Ο Βαγγέλης Γιαννίσης ζει μετα-
ξύ Ελλάδας, Σουηδίας και ΗΠΑ. 
Όπως λέει το βιογραφικό του, 
ταξιδεύοντας μια φορά με το 
τρένο από το Έρεμπρο προς τη 
Στοκχόλμη, συνάντησε τυχαία 
τον επιθεωρητή Άντερς Οικονο-
μίδη. Και από εκείνη τη στιγμή 
και μετά, αποφάσισε να αφηγεί-
ται τις ιστορίες του. Αυτή είναι η 
4η υπόθεση με τον επιθεωρητή, 

ο οποίος θα κληθεί να εξιχνιάσει μια δολοφονία πολύ 
διαφορετική. Ο ίδιος ο επικεφαλής της σήμανσης δεν 
πίστευε στα μάτια του και του είπε: «Δεν έχω ξαναδεί 
τέτοια ασέβεια σε νεκρό. Όποιος και να το έκανε έχει 
τον διάβολο μέσα του. Και, παρόλο που δεν είμαι δει-
σιδαίμων, από χτες το βράδυ έχω την αίσθηση ότι αυτό 
το κακό κόλλησε πάνω μας και μας ακολουθεί παντού». 
Έτσι, ο επιθεωρητής Οικονομίδης θα οδηγηθεί σε έναν 
παράξενο κόσμο, όπου κυριαρχούν τα σατανιστικά ε-
γκλήματα και οι παγανιστικές δοξασίες. Ένας κόσμος 
όπου τα σύνορα της πραγματικότητας και του μεταφυ-
σικού μπερδεύονται. 

Η ΣΚΙΑ, 
Βαγγέλης Γιαννίσης, 

εκδ. Διόπτρα, 
σελ. 424



Χαρακτηριστικός ηθοποιός-
χαμαιλέοντας, ικανότατος κα-
ρατερίστας και υποδειγματικά 
αποτελεσματικός είτε παίζει σε 
αρχαίο δράμα είτε σε ανάλαφρη 
κωμωδία, ο Δημήτρης Ήμελ-
λος έχει σταθεί για δύο δεκαε-
τίες σχεδόν στην πρώτη γραμ-
μή της υποκριτικής τέχνης με 
την αξία του. Αυτή την εποχή 
παίζει τον οικογενειάρχη ΜΑ-
Τατζή στο «Happy Birthday» 
του Χρίστου Γεωργίου που κυ-
κλοφορεί στις αίθουσες από 
την Odeon.

Ε ίστε από τους λίγους έλληνες ηθοποιούς που 

όχι μόνο έχετε βρει μια ισορροπία μεταξύ 

θεάτρου και κινηματογράφου ± αφού έχετε 

πλούσιο βιογραφικό και στα δύο είδη±  αλλά κατα-

φέρνετε να έχετε και αρκετές βραβεύσεις σχετικά 

αθόρυβα: Βραβείο Χορν, Βραβείο Αθηνοράματος, 

Βραβείο Ακαδημίας Κινηματογράφου, Βραβείο θε-

ατρικών κριτικών, Βραβείο στη Μόσχα... Εντάξει, 
είναι ευχάριστα όλα αυτά τα βραβεία γιατί κυρίως 
σημαίνουν αναγνώριση. Όσον αφορά το πρώτο 
σκέλος, δεν ξέρω, ίσως είναι και οι συμπτώσεις που 
καθορίζουν κάποιες επιλογές μας, κάποια πράγμα-
τα απλώς τυχαίνουν. Σαφώς και με ελκύει το σινεμά 
αλλά μερικές δουλειές, όπως και στο θέατρο, συμ-
βαίνουν επειδή κάνεις κάτι άλλο μια συγκεκριμένη 
εποχή και το ένα φέρνει το άλλο. 

Τι σας κέντρισε το ενδιαφέρον στο «Happy 

Birthday»; Πρωτίστως ο άνθρωπος που βρίσκεται 
πίσω από αυτό το στόρι. Δεν ήξερα τον Χρίστο 
Γεωργίου και πρώτη φορά βρεθήκαμε στα δοκι-
μαστικά που έκανε. Μου ζήτησε να δοκιμάσουμε 
κάτι και μου άρεσε ο τρόπος που δούλευε. Περισ-
σότερο με κέρδισε σε εκείνον το γεγονός πως δεν 
ήθελε μόνο να κάνει μια ταινία, αλλά να ψάξει μέ-
σα από την ιστορία να βρει και να πει αυτά που 
επιδιώκει. Μετά από αυτή την προσωπική επαφή, 
το δεύτερο πράγμα που με τράβηξε στο φιλμ ήταν 
το σενάριο που ήταν από τα καλύτερα που είχαν 
πέσει στα χέρια μου.

Τι σας άρεσε περισσότερο σε αυτό; Η ιστορία, ο 
τρόπος που ήταν γραμμένη και το γεγονός πως 
μου θύμισε κάποιες παλιές αγαπημένες ταινίες.

Όπως; Του το είχα πει και του Χρίστου ότι η ιστορία 
αυτή μου θυμίζει ± χωρίς να γίνεται σύγκριση φυσι-
κά, απλώς το λέω σαν αίσθηση, σαν μυρωδιά±  μια 
ρώσικη ταινία. Την «Επιστροφή» του Αντρέι Ζβιά-
γκιντσεφ. Σε κείνο το φιλμ βέβαια ο πατέρας ήταν 
σε μακρά απουσία και επέστρεψε ξαφνικά. Εδώ 
ναι μεν είναι παρών αλλά στην πραγματικότητα 
«απουσιάζει» από τη ζωή της κόρης του. Και προ-
βαίνει κι εκείνος σε μια άλλου είδους επιστροφή. 

Στο φιλμ του Ζβιάγκιντσεφ ο πατέρας βοηθάει 

τα δύο αγόρια να προχωρήσουν, να ωριμάσουν. 

Θεωρείτε ότι ο πατέρας που υποδύεστε κάνει το 

ίδιο με την κόρη του ή προσπαθεί να τα βρει μαζί 

της; Το θέμα είναι διαφορετικό εδώ. Η αντάμωση 
πατέρα και κόρης δεν είναι εύκολη. Μέσα από τη 
βία και το αίμα θα έρθει η κάθαρση. Όμως παρά 
το βαρύ στόρι, ο Χρίστος είχε μια απλή, καθαρή 
ματιά πάνω του. Και αυτό με κέρδισε. 

Πόσο εύκολο ήταν να φτιάξετε θετικό ένα χαρα-

κτήρα που έχει κυρίως αρνητικά στοιχεία για τo 

μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας; Αυτό το η-

θικό του έλλειμμα δεν σας προβλημάτισε πριν 

πείτε το ναι στην ανάληψη των καθηκόντων σας; 

Κυρίως με απασχόλησε και μένα και τον Χρίστο να 
δώσουμε το πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από 
αυτό το κράνος και τη στολή. Την ιστορία που κρύ-
βεται πίσω από το κράνος και την ασπίδα. Πίσω 
από αυτά κρύβεται ένας πατέρας, μια μάνα, μια 
κόρη. Μια οικογένεια που διαλύεται. Το περιτύλιγ-
μα της ιστορίας δεν μας ενδιαφέρει. Μας νοιάζει 
μόνο αυτό που υπάρχει μέσα της. Η τέχνη ποτέ 
δεν ασχολήθηκε με το περιτύλιγμα, ασχολείται με 
την ανθρώπινη μοίρα και όχι με το κοστούμι της.

Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο που ζει 

μέσα στη βία. Δεν πιστεύετε ότι θα βρεθούν κά-

ποιοι που θα πουν «καλά τι μας δείχνουν, τον κα-

λό μπάτσο;». Ναι, με προβλημάτισε και γι'  αυτό 
επιδίωξα να γνωρίσω κάποιους ανθρώπους από 
τα ΜΑΤ και, αν είναι δυνατόν, και τις οικογένειές 
τους. Τους πλησίασα και μου ανοίχτηκαν με μεγά-
λη δυσκολία. Αλλά στο τέλος τούς γνώρισα. Είναι 
άνθρωποι που έχουν εθιστεί στη βία της δουλειάς 
τους. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι αρνά-
κια στις οικογένειές τους, αλλά όταν πρόκειται να 
βγουν στους δρόμους και να φορέσουν τα ρού-
χα της δουλειάς μεταμορφώνονται. Η βία είναι 
το ναρκωτικό τους και η αδρεναλίνη μέσα τους 
χτυπάει κόκκινο εκείνη την ώρα. Γενικά μιλώντας, 
το σχήμα αυτό της μεταμόρφωσης συναντάται 
παντού. Η δουλειά είναι ένα είδος οπίου για τους 
περισσότερους από εμάς. Στους ΜΑΤατζήδες αυτό 
φυσικά και λειτουργεί τελείως αρνητικά. Σχεδόν 
απάνθρωπα λόγω της βίας. Αλλά βία υπάρχει και 
στην απέναντι πλευρά των ανθρώπων που κά-
νουν τα επεισόδια. Εδώ όμως μπαίνει η παγίδα της 
ταμπέλας. Ο άνθρωπος έχει την τάση να βάζει τα-
μπέλες εύκολα για να ξεμπερδεύει γρηγορότερα. 
Όμως ο Χρίστος δεν ενδιαφέρθηκε για κάτι τέτοιο. 
Θέλησε να ψαχτεί βαθιά με τους ήρωές του και να 
προβληματίσει τον θεατή.

Η κόρη του ήρωα όμως βρίσκεται στο αντίπαλο 

στρατόπεδο με εκείνο του πατέρα της και υπάρ-

χουν στιγμές που μοιάζει αντιπαθητική. Σχεδόν 

εκνευρίζει τον θεατή με την αδιάλλακτη συμπερι-

φορά της. Αν δεν ήταν αυτός ο χαρακτήρας της και 
είχαμε απλώς έναν πατέρα ΜΑΤατζή με μια κόρη 
στο πανεπιστήμιο π.χ. θα μιλούσαμε για μια άλλη 
ταινία. Όμως με το καλημέρα τούς βλέπουμε αντι-
μέτωπους σε μια πορεία. Άρα το θέμα μας δεν εί-
ναι ποιος είναι καλός ή κακός, αλλά η μεταξύ τους 
σύγκρουση. Μεταφορικά μιλώντας, έχουμε ένα 
σχήμα κυνηγού-ελαφιού, με τη διαφορά πως στη 
θέση του ελαφιού ο κυνηγός βλέπει το παιδί του. 

Θεωρείτε ότι είναι μια ταινία πάνω στην ελληνική 

κρίση; Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο μια ταινία 
πάνω στην κρίση της οικογένειας. Πίσω από την 
ταμπέλα της κρίσης, υπάρχει μια μεγαλύτερη και 
πιο βαθιά κρίση. Κρίση αξιών, κρίση θεσμών, κρί-
ση οικογένειας ± τα διαζύγια έχουν αυξηθεί πάλι±  
οικονομική φυσικά κ.λπ. 

Μας άλλαξε η κρίση; Αλλαγές βλέπεις, υπάρ-
χουν γύρω μας. Όμως πρέπει να είσαι πολύ κα-
λός γιατρός για να τις εντάξεις σε ένα ευρύτερο 
πλαίσιο εξέλιξης. Καμιά φορά πριν από μια θερα-
πεία υπάρχει όξυνση συμπτωμάτων και μόνο ο 
ικανός γιατρός τα διακρίνει. Πιστεύω πάντως ότι 
τα πραγματικά αποτελέσματα της κρίσης θα τα 
δούμε στο κοντινό μέλλον. Τώρα είμαστε ακόμη 
εν βρασμώ. Η τύχη η δική μας ± για τους Έλληνες 
μιλάω, επειδή η κρίση είναι παγκόσμια±  είναι πως 
έχουμε κάποια ευεργετήματα που μας βοηθούν 
να την αντιμετωπίσουμε καλύτερα, όπως ο καλός 
καιρός, το φυσικό κάλλος κ.λπ.

Κατά άλλους αυτά είναι και οι κατάρες μας... Θα α-
παντήσω με μια φράση του Παπαδιαμάντη από το 
διήγημά του «Όνειρο στο κύμα»: «Ήμουν ευτυχής 
χωρίς να το ξέρω...» A
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

Βηρυτός (Beirut)  ***
ΣκηνοθεΣία: Μπραντ Άντερσον 

ΠρωταγωνίΣτούν: Τζον Χαμ, Ρόζαμουντ Πάικ, Ντιν Νόρις, Λάρι Πάιν

Στελέχη της CIA προσεγγίζουν τον Μέισον Σκάιλς, έναν πρώην αμερικανό διπλωμά-

τη, με σκοπό να τον πείσουν να επιστρέψει στον Λίβανο δέκα χρόνια μετά από μια 

προσωπική τραγωδία που έζησε εκεί. Η αποστολή του είναι να διαπραγματευτεί τη 

ζωή ενός φίλου του στη Βηρυτό, η οποία πλέον δεν είναι η ειδυλλιακή μεγαλούπο-

λη που θυμόταν αφού έχει μετατραπεί σε μια βομβαρδισμένη, εμπόλεμη  πόλη.

Μ
πορεί η «Βηρυτός» του Μπραντ Άντερσον (σπουδαιότερη ταινία 
του το «Άγρυπνος» από το 2004 με πρωταγωνιστή τον πετσί και 
κόκαλο Κρίστιαν Μπέιλ) να μην είναι κάποιο φιλμ με σπάνιες 
αρετές, αλλά καταφέρνει να γίνει απόλυτα ψυχαγωγικό και πε-

τυχημένο στους περισσότερους στόχους που θέτει. Πρόκειται για ένα 
κατασκοπικό θρίλερ παλιάς κοπής που φέρνει τον Τζον Χαμ σε θέση ι-
σχύος χάρη στην old fashioned γοητεία του (τυχαία χτίστηκε πάνω του 
κοτζάμ «Mad Men»;) ενώ η πολιτική θεώρηση της ιστορίας έχει κάτι 
από το ρεαλιστικό σύμπαν του Τζον Λε Καρέ. Υπεύθυνος για αυτό είναι 
ο πολυγραφότατος Τόνι Γκιλρόι και το σενάριό του, που αποτελεί έναν 
υποδειγματικό συνδυασμό προσωπικού δράματος, κατασκοπικού 
σασπένς και γεωπολιτικής ανάλυσης μιας χώρας ταλαιπωρημένης όσο 
ελάχιστες. Ο αμερικανός σεναριογράφος με τα εύσημα σημαντικών 
spy movies (η τριλογία του Τζέισον Μπορν, η διπλή οσκαρική υπο-
ψηφιότητα τόσο για τη σκηνοθεσία όσο και για το σενάριο του «Μάικλ 
Κλέιτον» κ.ά.) καταφέρνει να κλειδώσει στο ίδιο δωμάτιο χαρακτήρες 
και πλοκή χωρίς να αφήνει τον θεατή να πάρει ανάσα. Βέβαια σε μια 
τόσο risky περιπέτεια όπου το προσωπικό στοιχείο καλείται να δώσει 
απαντήσεις σε φλέγοντα πολιτικά ζήτημα της Μέσης Ανατολής –με 
τον ήρωα να βρίσκεται στην άβολη θέση του «διαπραγματευτή» όλων 
των εμπλεκόμενων πολιτικών δυνάμεων– ο κίνδυνος να χαρακτηρι-
στεί η ταινία από προπαγάνδα (ο πιο εύκολος αφορισμός) έως αφελής 
αντιγραφή κλασικών ταινιών του είδους (αγαπημένη φράση της κρι-
τικής) παραμονεύει σαν ωρολογιακή βόμβα σε κάθε σκηνή. Ακόμα κι 
αν αυτή είναι τέλεια γυρισμένη. Στο επίπεδο αυτό η σκηνοθεσία του 
Άντερσον δίνει τον σωστό ρυθμό, ενώ το κινηματογραφικό ένστικτό 
του (αλάνθαστο στις κρίσιμες στιγμές) υπερασπίζεται στο ακέραιο το 
σενάριο που επιμένει στον νατουραλισμό της ιστορίας και τη λεπτομε-
ρή ανασύσταση του κλίματος της εποχής. Μιας εποχής όπου ο ήρωας 
καλείται στα χαλάσματα και τα γκρεμισμένα κτίρια της πόλης να βάλει 
σε τάξη τις σκέψεις και τις αναμνήσεις του. Η Βηρυτός, η αληθινή πρω-
ταγωνίστρια του φιλμ, είναι μια πόλη-φάντασμα, μια βουβή καλλονή 
που τον κοιτά αφ’ υψηλού και επιμένει να φορά τα στολίδια της πάνω 
από τα σκισμένα ρούχα και τις ανοιχτές πληγές της.   

ΣΙΝΕΜΑ
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criticÕs CHOICE

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέΤριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέΤιΚη

☛ Tο άλυτο μεσανατολικό ζήτημα

Η ενοχή του Κένεντι (ChappaquiddiCk) **½
ΣκηνοθεΣία: Τζον Κάραν ΠρωταγωνίΣτούν: Τζέισον Κλαρκ, Κέιτ Μάρα, Εντ 

Χελμς, Τζιμ Γκάφιγκαν, Κλάνσι Μπράουν, Μπρους Ντερν

Τον Ιούλιο του 1969 ο γερουσιαστής 
Τεντ Κένεντι ετοιμάζεται για τη 

στρατηγική που θα τον οδηγή-
σει στον Λευκό οίκο τρία χρό-
νια μετά. Ένα τραγικό συμβάν, 
ύστερα από ένα πάρτι στο 
Τσαπακίντικ της Μασαχουσέ-
της, όταν το αυτοκίνητο που 
οδηγούσε πιωμένος έπεσε στο 

ποτάμι προκαλώντας τον θά-
νατο της συνοδηγού του, βάζει 

ταφόπλακα στις φιλοδοξίες του.

Ένας τρομακτικός Τζέισον Κλαρκ που κοπιάρει 
κυριολεκτικά την προσωπικότητα του τελευταίου εν ζωή ± το 1969 
που διαδραματίζεται η ιστορία±  από τα τέσσερα αδέλφια Κένε. Η 
σκηνοθεσία δίνει όλη το παρασκήνιο του τραγικού ατυχήματος, με 
ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που «ενοχοποιούν» πλήρως τον Κένε-
ντι, αλλά και τον παρουσιάζουν «άβουλο θύμα» του αυταρχικού πα-
τέρα του. Τον τελευταίο υποδύεται ένας ανατριχιαστικά  δεσποτικός 
± αν και καθηλωμένος στην αναπηρική καρέκλα του±  Μπρους Ντερν 
που μπορεί να λέει μόνο μια λέξη («άλλοθι» είναι η απάντησή του στην 
απελπισία του γιου του που δεν ξέρει τι να κάνει μετά από το ατύχημα) 
αλλά στην πραγματικότητα δίνει όλη τη σκοτεινή διάσταση του μυθι-
κού για τους Αμερικανούς ονόματος των Κένεντι.

Πολ Γκογκέν (GauGuin) **
ΣκηνοθεΣία: Εντουάρ Ντελίκ

ΠρωταγωνίΣτούν: Βενσάν Κασέλ, Τουχέι Ανταμς, Μαλίκ Ζιντί 

Το 1891, ο Πολ Γκογκέν είναι ήδη 
γνωστός στους καλλιτεχνικούς κύ-

κλους του Παρισιού, αλλά νιώθει 
κουρασμένος από τον λεγόμε-

νο πολιτισμένο κόσμο και τις 
συμβάσεις. Έτσι, αφήνει πίσω 
τη γυναίκα του και τα παιδιά 

του για να πάει στην Ταϊτή.

Ο Γκογκέν της Αϊτής βρίσκεται για 
πολλούς κριτικούς τέχνης στην 

πιο δημιουργική εποχή του. Η λα-
χτάρα του να αποκοπεί από τις συμβά-

σεις της τέχνης του και η επαφή του με την 
απόλυτη καθαρότητα τον οδηγούν σε νέες αναζητήσεις. Και κυρίως  η 
Τεχούρα, σύντροφος, ερωμένη και μούσα του, που θα του εμπνεύσει 
τις πιο σπουδαίες δουλειές του.  Ό,τι περιμένει να δει κανείς, λοιπόν, με 
εικαστική μεγαλοπρέπεια, και τον Κασέλ να νιώθει υπερβολικά άνετα 
στο κοστούμι του ανατρεπτικού καλλιτέχνη. 

▶ Το «Κουκλόσπι-
το του τρόμου» 

(Incidentin a ghostland)
(**) του Πασκάλ Λοζιέ 

είναι ένα καλοφτιαγμέ-
νο αλλά αρκετά νοση-
ρό θρίλερ τρόμου, που 
αφορά στην επιστρο-
φή μιας πετυχημένης 
συγγραφέας τρόμου 

στο οικογενειακό σπίτι 
16 χρόνια μετά από τα 
τρομακτικά γεγονότα 

μιας βραδιάς, όταν δύο 
ψυχοπαθείς εισέβαλαν 

σε αυτό κι απείλησαν 
την οικογένειά της. 

▶ Στην αμερικανική κω-
μωδία «Κοκομπλόκο» 
(Blockers) (*½) της Κέι 
Κάνον με τους Λέσλι 

Μαν, Τζον Σένα και Άικ 
Μπάρινχολτζ κάποιες 

οικογενειακές σχέσεις 
δοκιμάζονται με α-

φορμή έναν χορό απο-
φοίτησης, όπου τρεις 

μαθήτριες σχεδιάζουν 
να γίνουν… γυναίκες 
και οι γονείς τους το 

ανακαλύπτουν! 

▶ Το «Ένας σκίουρος 
Σούπερ-Ήρωας 2» 

(The Nut Job 2: Nutty by 
Nature) είναι το σίκου-
ελ της προ τετραετίας 

animation επιτυχίας με 
πρωταγωνιστή έναν 
σκίουρο που κατα-

στρώνει σχέδιο για να 
σωθεί το πάρκο του. 

Aκόμη
Happy Birthday **
ΣκηνοθεΣία: Χρίστος Γεωργίου ΠρωταγωνίΣτούν: Δημήτρης Ήμελλος, 

Μυρτώ Αλικάκη, Βασίλης Μαγουλιώτης, Νεφέλη Κουρή

ο ΜΑΤατζής Γιώργος σε μια διαδή-
λωση έρχεται αντιμέτωπος με την 

έφηβη κόρη του. Προκειμένου 
να τα ξαναβρούν, πατέρας και 
κόρη, πείθονται από τη μητέρα 
της οικογένειας να περάσουν 

λίγες μέρες στο εξοχικό τους. 

Ο σκηνοθέτης ακτινογραφεί το 
πρόσωπο της βίας (οικογενειακής 

- κοινωνικής) και επαναπροσδιορί-
ζει τις αξίες των χαρακτήρων του. Για 

να αποφύγει τα προφανή (τι νόημα θα εί-
χε ένας κακός μπάτσος να βασανίζει την οικο-

γένειά του;) θολώνει τις ηθικές/συναισθηματικές γραμμές των ηρώων 
κάνοντας αρκετά πιο συμπαθή τον πατέρα από την κόρη, που δείχνει 
δογματική και ξεροκέφαλη. Αφηγηματικά η ταινία κυλάει αβίαστα, 
αλλά σε κάποια σημεία το δράμα βαραίνει αναίτια. Χρήσιμη η κωμική 
εκτόνωση και άψογο το πρωταγωνιστικό ντουέτο στη δουλειά του.
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Μικρές 
αγγελίες

Αγαπημένη μου Μυρτώ, είμαι 19 χρονών και ακόμα δεν έχω 
κάνει σεξ, ενώ όλες οι φίλες μου έχουν κανονικές σχέσεις 
από τα 15. Δύο φορές έχει τύχει να ερωτευτώ πολύ αλλά και 
τις δύο έγινε το ίδιο, δηλαδή όταν πλησιάσαμε πιο κοντά 
σωματικά ένιωσα πολύ άσχημα και το σταμάτησα. Από τότε 
έχω φοβηθεί πάρα πολύ ότι δεν θα κάνω ποτέ ολοκληρωμέ-

νη σχέση ή, αν κάνω θα είναι από την ανάγκη μου να νιώσω 
κι εγώ «κανονική» γυναίκα. Αλλά πώς θα νιώσω κανονική και 

ολοκληρωμένη γυναίκα χωρίς κάποιον δίπλα μου που με κάνει να νιώθω έτσι; 
Μου έχει περάσει από το μυαλό μήπως η αληθινή μου φύση είναι διαφορετική, 
ίσως κατά βάθος μου αρέσουν οι γυναίκες αλλά και μόνο στη σκέψη με πιάνει 
το ίδιο που με πιάνει και με τους άντρες. Απόσταση. Με ενοχλεί να με αγγίζουν 
και κάνω προσπάθεια να ανεχτώ ένα χάδι που κρύβει από κάτω κάτι άλλο, μια 
σαρκική επιθυμία. Διάβασα ότι υπάρχουν και άφυλοι άνθρωποι, ασέξουαλ. Ίσως 
ανήκω κι εγώ σε αυτή την κατηγορία. Δεν ξέρω, Μυρτώ μου, είμαι πολύ μπερ-
δεμένη και δυστυχώς δεν είμαι έτοιμη να το ψάξω περισσότερο, ούτε εμπιστεύ-
ομαι την ψυχοθεραπεία. Εσύ τι λες για όλα αυτά; - Ν.

Και τι δε λέω: Πρώτον, οι ασέξουαλ άνθρωποι δεν είναι άφυλοι, άλλο το ένα άλλο το άλλο. 
Δεύτερον, κάποια πιο σοφή από μένα είπε κάποτε ότι η λέξη-κλειδί είναι η εμπιστοσύνη. Που 
πάει να πει «αφήνομαι εκεί που εμπιστεύομαι». Και αν δεν εμπιστεύομαι τίποτα και κανέ-
ναν, δεν αφήνομαι σε τίποτα και σε κανέναν. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το σχεσικό. 

Μπορεί λ.χ. (όταν αρχίσετε ψυχοθεραπεία – που αρχίστε 
χτες!) να παρατηρήσετε ότι εκτός από τους ανθρώπους, 
δεν αφήνεστε γενικά στην απόλαυση ή σε ό,τι σχετίζεται 
με αυτή. Χαλαρώνετε στις διακοπές ή τρώγεστε με τα 
ρούχα σας; Απολαμβάνετε τα ταξίδια; Όταν γελάτε το 
φχαριστιέστε ή έχετε μέσα σας έναν μπάτσο που λέει «γέ-
λα, γέλα, και θα σου βγει ξινό κάποτε;». Και κάτι ακόμα, 
που το έχω ξαναπεί: Υπάρχουν κορίτσια (και αγόρια) που 
μεγαλώνουν πιο αργά από τα άλλα. Και συναισθηματικά 
και σωματικά. Αυτά τα κορίτσια ερωτεύονται με πάθος 
αλλά ερωτεύονται ναρκισσιστικά, δλδ περισσότερο για 
την ντόπα του συναισθήματος, την πτήση πάνω από το 

μάταιο, βαρετό κόσμο, την ιδέα της μοναδικότητας που σου χαρίζει ο έρωτας κι όχι για την 
πραγματική πραγματικότητα που δεν τους αρέσει καθόλου. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, 
έχει μεγάλη απόσταση από την επιθυμία της σάρκας. Με άλλες ανάγκες έχει να κάνει. Αν 
προσθέσετε στο μείγμα και κάναν πετρωμένο –ή τσαμπουκαλή ή και τα δύο– πατέρα, καμιά 
μητέρα με αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά (πότε φίλη χωρίς όρια, πότε αυστηρή και αποστα-
σιοποιημένη δύναμη) βγαίνει εύκολα ένα συμπέρασμα για το πώς βλέπουμε το άλλο ή και το 
ίδιο φύλο. Σε γενικές γραμμές ωριμάζουμε όταν ωριμάζουμε, επιθυμούμε όταν επιθυμούμε 
και προχωράμε όταν το χρειαζόμαστε. Και εσείς έχετε ένα σούπερ προστατευτικό σύστημα, 
αφού καταφέρνετε και ακούτε τον εαυτό σας και τις ανάγκες του αντί να τον ρίξετε στα πεδία 
των μαχών μεταμφιεσμένο σε «ενήλικα» ενώ προς το παρόν δεν είναι. Αυτά. Στέλνω αληθι-
νές αγκαλιές και φιλιά και εύχομαι καλό δρόμο.

Μυρτούδι μου, η ερώτηση είναι γιατί θέλουμε πίσω αυτόν που διώξαμε τώρα που 
μάθαμε ότι έχει άλλη και είναι καλά μαζί της; Γιατί ξενυχτάμε ψάχνοντας στα 
προφίλ και των δύο να τσεκάρουμε πόσες φορές συναντήθηκαν όλη τη βδομά-
δα, αν κοιμούνται μαζί, πού βγαίνουν και με ποιους; Γιατί λυσσάμε να μάθουμε 
περισσότερα (όσο γίνεται περισσότερα) για την καινούργια, την οικογένειά της, 
τη δουλειά της, τους φίλους της και γελάμε χαιρέκακα με το βλάχικο πορτοκαλί 
που βάφει τα ψεύτικα νύχια της, η κατινάρα; Γιατί εκείνος μας λείπει κάθε μέρα 
και χειρότερα, ενώ όσα μισούσαμε πάνω του τώρα τα βρίσκουμε υπέροχα και 
μοναδικά και αρρωσταίνουμε στη σκέψη ότι η άλλη απλώνει τα ξερά της και 
χαϊδεύει την κοιλίτσα του (που σημειωτέον, τσακωνόσουν κάθε μέρα ότι δεν 
μπορείς να τη βλέπεις και πότε θα τη ρίξει); Γιατί σε ενοχλεί και σε βασανίζει 
τόσο όταν σκέφτεσαι ότι σε ξεπέρασε; Γιατί;

Γιατί κατά βάθος τον αγαπούσες τρελά και ήσασταν φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Ντάξει, 
έπρεπε να βρει μια άλλη για να το καταλάβετε, τώρα όμως όλα είναι διαφορετικά. Ωρίμασε 
μέσα σας η αγάπη, καθάρισε το μυαλό σας και είδατε ποιο είναι το πραγμα-
τικό νόημα της ζωής. 
Υ.Γ. 1 Πλάκα κάνω. Ξαναδιαβάστε αυτό που γράψατε και θα κατα-
λάβετε ότι στην πραγματικότητα ασχολείστε με εκείνη, όχι με τον 
πρώην σας, στα παπάρια σας ο πρώην σας.

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)

Είσαι καλά κι ως εκ τούτου επικίνδυνα 
αυθόρμητος στα λόγια σου
Δύο πράγματα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής αυ-
τή την εβδομάδα, το τι βγαίνει από το στοματάκι 
σου και το τι είδους συνεννοήσεις και κανονίσμα-
τα κάνεις με τον σύντροφό σου αρχικά και τους 
συνεργάτες σου δευτερευόντως. Είναι ευχάριστο 
το ότι σε επίπεδο ρουτίνας και ανθρώπων της κα-
θημερινότητάς σου αισθάνεσαι αρκετά επιβεβαι-
ωμένος για να εκφράζεσαι ελεύθερα, ωστόσο έχε 
υπόψη σου ότι το ανεξέλεγκτο μπλα-μπλα με τάση 
στην υπερβολή, την ανακρίβεια και τις μισές αλή-
θειες που παίζει τώρα, μπορεί να δυσχεραίνει τις 
συνθήκες στον εργασιακό σου 
χώρο και τον γάμο σου. Επίσης 
ιδιαίτερη προσοχή στα έξοδα 
για διασκέδαση, εξόδους, ταξί-
δια κι επιμόρφωση, ακόμη και 
στον ιερό βωμό της ερωτικής 
σου ζωής, γιατί τείνεις να ξε-
χάσεις τα συμπεράσματα που 
πήρες για πιο έξυπνη διαχεί-
ριση των οικονομικών και συ-
ναισθηματικών σου πόρων και 
να οδηγήσεις σχέδια και φιλι-
κές σχέσεις σε κρίση. Ο Ερμής 
στον Ταύρο από την Κυριακή σε βοηθάει να ηρε-
μήσεις και να σκεφτείς πιο πρακτικά για την τσέπη 
και τις υλικές σου ανάγκες γενικά.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Πετυχημένοι χειρισμοί σού προξενούν άγχος,
ώσπου όλα βγαίνουν στη φόρα
Τα οικονομικά και συναισθηματικά μαγειρέματα 
στα οποία επιδίδεσαι και οι πιο ανάλαφρες νότες 
στη ρουτίνα σου, σε χαλαρώνουν κι έτσι θυμάσαι 
το συγύρισμα που χρειάζονται τα σχέδιά σου, τα 
ξεκαθαρίσματα στον φιλικό σου κύκλο και γενικά 
το πόσο διαφορετικά βλέπεις πλέον το μέλλον 
σου. Γυρίζεις στο μυαλό σου σκέψεις και αναμνή-
σεις που αφορούν κυρίως την ερωτική σου ζωή 
και τις συναισθηματικές σου ανάγκες κι έτσι μα-
γαρίζεις μόνος σου το «ευχάριστο διάλειμμα» που 
ήθελες από τις αλλαγές, τις συνειδητοποιήσεις, 
το καινούργιο, τη ρεαλιστικότερη νοοτροπία του 
τελευταίου –μεγάλου– διαστήματος. Οι ραγδαί-
ες εξελίξεις και κλεισίματα στην καριέρα και τον 
γάμο σου ενισχύουν την αίσθηση ότι μόνο καθυ-
στερείς τις αναπόφευκτες αλλαγές κατεύθυνσης 
και νοοτροπίας που έχεις αποφασίσει. Ο Ερμής 
στο ζώδιό σου από τις 13 σε βοηθάει να ξεμπερ-
δέψεις το κουβάρι στο κεφάλι σου, αφού οι ίδιες 
οι ερωτικές και οικονομικές εξελίξεις βοηθούν να 
σκεφτείς απλά και ρεαλιστικά, να επικοινωνήσεις 
με λιτότητα και σαφήνεια και να δώσεις στα πράγ-
ματα τον χρόνο που χρειάζονται.  

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Άσε τις απόπειρες ελέγχου κι εμπιστεύσου 
τα θετικά σου στοιχεία
Το ότι περνάς καλά με το να είσαι ο εαυτός σου 
αυτόν τον καιρό δεν έχει και τον καλύτερο αντί-
κτυπο στην καριέρα και τον γάμο σου, καθώς μει-
ώνει αισθητά τη διάθεσή σου να ασχοληθείς με 
τα σοβαρά θέματα που πλέον είναι ευδιάκριτα 
σε αυτούς τους τομείς. Προτιμάς να στρέφεις 
την κουβέντα και το μυαλό σου στο μέλλον ή σε 
πιο ανάλαφρες αναζητήσεις, όπως το τι ακριβώς 
γίνεται με τους φίλους και τον ελεύθερό σου 
χρόνο. Επίκειται δραστική αλλαγή ακριβώς σε 
αυτούς τους τομείς ως αποτέλεσμα των ανοιγ-
μάτων και βελτιώσεων που έχεις κάνει, των νέων 
εισόδων στη ζωή σου ή και της υποστήριξης από 
τον ευρύτερο κύκλο και το σπίτι σου. Η είσοδος 
του κυβερνήτη σου, Ερμή, στον Ταύρο σηματο-
δοτεί μία περίοδο που υποβάλλεσαι σε γερό τεστ 
πραγματικότητας και συλλογισμού για το κατά 
πόσο έχεις ό,τι χρειάζεται για να κινηθείς προς 
την κατεύθυνση που επιθυμείς. Κράτα τα κολλή-
ματα στο παρελθόν στο μίνιμουμ και δες καλύτε-
ρα πώς θα γίνει να μην κάνεις τα ίδια λάθη.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Βάλε επιτέλους τέλος στις επιβλαβείς αναβολές
Ο τρόπος που οι δικοί σου, συγγενείς και φίλοι, 
καταφέρνουν να επικοινωνούν και να εξασφα-
λίζουν τις ανάγκες τους σε κάνει να αισθάνεσαι 
λιγάκι σαν τον φτωχό συγγενή και να θέλεις να 
μειώσεις την αξία της δικής σου νοοτροπίας, 
συνειδητοποιήσεων, επιμόρφωσης, ακόμη και 
της παρέας που κάνεις. Καλό θα ήταν να αγνο-
ήσεις τα ανεξέλεγκτα και χοντροκομμένα σχό-
λια από τους ανθρώπους της καθημερινότητάς 
σου. Δώσε όμως σημασία στις εκκρεμότητες που 
γνωρίζεις ότι έχεις αφήσει στις συναλλαγές και 
τις επαφές σου για να ξεπεράσεις τις δεύτερες 

σκέψεις και την αναβολή των 
αλλαγών στον γάμο και τις 
συνεργασίες σου. Η ρουτίνα 
δεν είναι δικαιολογία για να 
μην απολαμβάνεις τον έρω-
τα. Ο Ερμής στον Ταύρο σου 
δίνει την τέ λεια ευκαιρία, 
ηρεμία και συγκρότηση για 
να καταστρώσεις σχέδιο και 
να αντιμετωπίσεις ψύχραιμα 
και λογικά κάθε κουβέντα και 
ρύθμιση που εκκρεμεί, ιδιαί-
τερα όσον αφορά τις φιλίες, 

τις ελεύθερες και ομαδικές σου δραστηριότητες 
και τις οικονομικές σου συνεργασίες.  

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Μη μείνεις σε επιφανειακές δράσεις και μην 
υποτιμάς το πρακτικό
Τα συμβούλια, διαβούλια και η γενική κινητικό-
τητα στον φιλικό σου κύκλο και σε ό,τι αφορά τα 
μελλοντικά σου σχέδια, δεν σε χαλάει καθόλου 
και είναι σαφώς ευεργετική για σένα, αν εξαιρέ-
σουμε το γεγονός ότι σου θυμίζει την πραγματι-
κότητα των οικονομικών σου συνεργασιών, κα-
θώς και τις χρηματικές ρυθμίσεις που χρειάζεται 
να κάνεις για να είσαι εντάξει. Πάντως κινείσαι 
στη σωστή κατεύθυνση με ανοίγματα σε και-
νούργιες παρέες, ιδέες και αντικείμενα μέσα από 
τον φιλικό σου κύκλο και στην προσπάθειά σου 
να διεκδικήσεις καλύτερη χρηματική και συναι-
σθηματική κάλυψη. Μόνο μη μείνεις αποκλειστι-
κά στις επιφανειακές δράσεις και αμελήσεις τις 
ριζικές αλλαγές που χρειάζεται η ρουτίνα σου και 
ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι στον εαυτό σου, 
αν πρόκειται να πετύχεις. Ο Ερμής στον Ταύρο 
από τις 13 υποστηρίζει την στοχοπροσήλωσή 
σου και σου δίνει τον ρεαλισμό και τη νοητική κα-
θαρότητα που χρειάζεσαι για να επεξεργαστείς 
και να επικοινωνήσεις με σαφήνεια κάθε είδους 
πρακτικά θέματα στον επαγγελματικό σου χώρο 
και τον γάμο σου. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Πολλά λόγια και γκρίνια που κουράζει 
και κόβεται απότομα λόγω εξελίξεων
Η πολλή κουβέντα για το τι θα γίνει με τα μαθήμα-
τα, με νομικές υποθέσεις, με το σόι, την τσέπη και 
τελικά με τις κοινές διακοπές και τα επαγγελμα-
τικά ανοίγματα που θέλεις να κάνεις σε ενεργο-
ποιεί σε επίπεδο καριέρας και γάμου, ωστόσο η 
πολλή θεωρία έχει αρχίσει να σε κουράζει, ιδίως 
γιατί βλέπεις πολύ καθαρά το πρόβλημα και στις 
συνεργασίες και στη σχέση σου (ή την απουσία 
της). Το άγχος και η οικονομική και συναισθημα-
τική ανασφάλειά σου είναι επίσης σε μεγάλες 
δόξες, γιατί δεν αισθάνεσαι σίγουρος για τις επι-
λογές σου, στο κρεβάτι και την καριέρα σου, και 
δεν μπορείς να σταματήσεις να σκέφτεσαι και να 
γκρινιάζεις σχετικά. Έτσι επιβεβαιώνεις ότι αυ-
τός ο τρόπος επικοινωνίας και σκέψης κουράζει 
αφόρητα τον σύντροφο και τα παιδιά σου και σε 
περιορίζει δημιουργικά. Ευτυχώς, ο κυβερνήτης 
σου Ερμής από τον Ταύρο, από τις 13, επιτρέπει 
ένα μέτρο αισιοδοξίας και πιο καίριας και αποτε-
λεσματικής σκέψης και επικοινωνίας ανοίγοντάς 
σου νέες πόρτες και εστιάζοντάς σε πιο ανάλα-
φρους προβληματισμούς.

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Αισιοδοξία και το αναπάντεχο, 
που σε κάνει να θέλεις να αλλάξεις τα πάντα
Οι εξελίξεις στην ερωτική σου ζωή και οι επαγ-
γελματικές συμφωνίες και επαφές τις περιόδου 
υποστηρίζουν την αισιοδοξία σου και σε προω-
θούν σε καινούργιες παρέες, κύκλους και εμπει-
ρίες. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι κοντράρονται 
με την πραγματικότητα της ρουτίνας σου και την 
ακαταστασία που πρέπει να τακτοποιήσεις εκεί. 
Η έντονη εξωτερική κοινωνικότητα των ημερών 
είναι ευχάριστη, αν και σε παρασύρει, ακόμη και 
σε ερωτικό επίπεδο, να πεις, να συμφωνήσεις 
και να σκεφτείς πράγματα που δεν πίστευες καν 
ότι είναι μέσα στην γκάμα σου. Η όλη ιστορία έ-
χει ιδιαίτερα δραματική χροιά και δυστυχώς σου 
θυμίζει πόσο περιοριστικές είναι οι ευθύνες και 
οι αγγαρείες που έχεις αναλάβει για την οικο-
γένεια και το σπίτι σου και πόσο χρειάζεται να 
οριοθετηθείς σε αυτό το επίπεδο. Πάντως με τον 
Ερμή στον Ταύρο, όσα πρέπει να γίνουν για να 
ανανεώσεις τη νοοτροπία, τις παρέες, τον εαυτό 
σου σε οδηγούν σε βαθύτερους προβληματι-
σμούς για τις ανασφάλειές σου, την κρεβατοκά-
μαρά σου και τον κοινό τραπεζικό λογαριασμό, 
όπου υπάρχει.  

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Ποσότητα και ποιότητα κοντράρονται 
σε σχέση και συνεργασίες
Πολλή θεωρία έχει πέσει στα ερωτικά σου – δεν 
λέω, φλερτ, διάθεση, πολυποικιλότητα υπάρχει 
αλλά αυτά γεννούν αναστάτωση, πάθη και ψε-
ματάκια εδώ κι εκεί που δεν σε αφήνουν να η-
ρεμήσεις και να ασχοληθείς με τα πράγματα που 
καταλαβαίνεις και βλέπεις κι απολαμβάνεις σε 
σχέση με τον σύντροφο, νυν ή εν δυνάμει, και τα 
παιδιά σου. Παρομοίως, οι διαβουλεύεσεις και 
συμφωνίες στις συνεργασίες σου, αν και κερδο-
φόρες, σε εμποδίζουν να αφοσιωθείς στην πιο 
δημιουργική πλευρά της δουλειάς σου. Πάντως, 
δεν ηρεμείς στιγμή και κάνεις χίλια πράγματα 
στην καθημερινότητά σου, χωρίς να το πολυσκέ-
φτεσαι, επειδή ανταποκρίνεσαι σε επείγουσες κι 
απροσδόκητες συνθήκες που αφορούν τη ρου-
τίνα και την υγεία σου και της οικογένειάς σου. 
Οι εξελίξεις σού υπενθυμίζουν ότι ο τρόπος επι-
κοινωνίας και η σχέση σου με τους ανθρώπους 
της καθημερινότητάς σου όντως χρειάζονται 
αλλαγή, έστω κι αν προχωράει πιο αργά από ό,τι 
υπολόγιζες. Με τον Ερμή στον Ταύρο, από τις 13, 
βρίσκεις την ευκαιρία να εστιαστείς σε απλού-
στερα και πρακτικότερα θέματα στη σχέση και 
τις συνεργασίες σου.
 
 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Απολαμβάνεις ευχάριστες ποιότητες 
σε σχέση και συνεργασίες
Κάτι κάνεις καλά τον τελευταίο καιρό και τον αι-
σθάνεσαι στη σχέση και τις συνεργασίες σου, 
αφού αισθάνεσαι πιο ευχαριστημένος και κα-
λυμμένος από ό,τι συνήθως. Το δυστύχημα είναι 
ότι η αίσθηση αυτή δεν φτάνει για να καλύψει τις 
συνειδητοποιήσεις που γίνονται μέσα σου για 
το σπίτι σου, την οικογένειά σου και τα θέματά 
τους. Πάντως παραμένεις έντονα επικοινωνια-
κός, έως και θρασύς κι απερίσκεπτος, ερωτικά 
και δημιουργικά, πράγμα που παραδόξως σού 
πηγαίνει και οδηγεί σε ραγδαίες εξελίξεις. Το μό-
νο θέμα είναι ότι σου θυμίζει πόσο δεν θα έπρεπε 
να καθυστερείς να λήξεις ορισμένες συνήθειες 
και συμπεριφορές που δημιουργούν πρόβλημα 
στην τσέπη και τη συναισθηματική σου γαλήνη. 
Ο Ερμής από τον Ταύρο, από τις 13, θα σε βοη-
θήσει σίγουρα με την τσέπη σου, καθώς θα σου 
κάνει μία ένεση υπομονής, πρακτικότητας και 
ρεαλισμού για να οργανώσεις το πρόγραμμα και 
τη ρουτίνα σου, ενώ σε συναισθηματικό επίπεδο 
μάλλον θα σε αφήσει ανέπαφο αφού θα στρέψει 
την προσοχή σου στη ρουτίνα παρά στην ουσία 
των πραγμάτων.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Περνάς καλά και αρχίζεις να ψάχνεις 
(και να δημιουργείς) τον λάκκο στη φάβα
Αισθάνεσαι ότι ο γάμος και η ερωτική σου ζωή εν 
γένει, με όλους της τους στόχους και χαρές, έχει 
προσθέσει ποικιλία και ελαφρότητα στην καθη-
μερινότητά σου, σε έχει όμως σχεδόν αγχώσει 
σε επίπεδο οργάνωσης και προσωπικής φροντί-
δας, με αποτέλεσμα να αναγνωρίζεις ξαφνικά 
όλα τα επικοινωνιακά προβλήματα στο δίκτυο 
των ανθρώπων σου. Η σχετική γκρίνια πρόκειται 
να κατευθυνθεί κυρίως προς το σπίτι και τους 
συγγενείς σου και τελικά να πυροδοτήσει μία έ-
κρηξη ικανού μεγέθους που θα σου θυμίσει πέρα 
από κάθε αμφιβολία πόσο χρειάζεται να κάνεις 
ουσιαστικές αλλαγές στον εαυτό σου, αν πρόκει-
ται να έχεις το μέλλον, τις ελεύθερες ασχολίες, 
τους φίλους και τους προβληματισμούς που θα 
ήθελες. Ο Ερμής στον Ταύρο, από τις 13, σου τεί-
νει μία χείρα βοήθειας τονώνοντας την υπομονή 
σου στην επικοινωνία με τον σύντροφο και τα 
παιδιά σου, ειδικά όσον αφορά τα ωραία και δημι-
ουργικά κομμάτια της ζωής σου, ενώ σου θυμίζει 
πόσο καλύτερα περνάς όταν ασχολείσαι ήρεμα 
και μεθοδικά με ένα πράγμα τη φορά.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Αλλαγές εκ θεμελίων και εκ νέου 
επιβεβαίωση των στόχων σου
Κάτι σε αλλαγή βάσης και αναμόρφωση των πι-
θανοτήτων που ανοίγονται μπροστά σου σε κά-
νει να κινείσαι με ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες, 
ιδιαίτερα όσον αφορά το τι γίνεται στα ερωτικά 
σου και στη σχέση με τα παιδιά σου. Μόνο μελανό 
σημείο ότι το κρεσέντο φλερτ, γνωριμιών και δι-
ασκέδασης σου θυμίζει την πραγματικότητα της 
τσέπης σου. Ωστόσο δεν μαζεύεσαι για κανέναν 
λόγο αφού κεραυνοβολείσαι τρόπον τινά, είτε 
από έναν σφοδρό έρωτα, είτε από ένα αναπάντε-
χα υπέροχο δημιουργικό πρότζεκτ, είτε ακόμη 
κι από αλματώδεις εξελίξεις και αναδιάταξη της 
σχέσης κι επικοινωνίας με τα παιδιά, τα αδέρφια 
και τους ανθρώπους της καθημερινότητάς σου. 
Οι εξελίξεις αυτές υπογραμμίζουν τη σημασία του 
να τελειώνεις με ό,τι σε κρατάει πίσω και σε αγ-
χώνει, και απομακρύνουν κάθε αμφιβολία που 
μπορεί να είχες σχετικά. Το πέρασμα του Ερμή 
στο ζώδιο του Ταύρου, στις 13, επιβεβαιώνει την 
πρόθεσή σου να στρέψεις τη σκέψη σου και τις 
κουβέντες σου στο σπίτι και τον οικογενειακό σου 
χώρο και να ασχοληθείς με απλά και πρακτικά θέ-
ματα, έστω και όχι με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. 

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Δυσκολεύεσαι να εστιάσεις σε σένα 
περισσότερο από ό,τι συνήθως
Η σεξουαλική σου ζωή, ο μοιρασμένος τραπεζι-
κός λογαριασμός, τα αδέρφια και οι κουβέντες κι 
επαφές για να καλυφθούν οι ανάγκες τους σου 
είναι ιδιαίτερα γνώριμα και ως εκ τούτου καθη-
συχαστικά, ωστόσο παράλληλα σου στερούν την 
ενέργεια που θα ήθελες να αφιερώσεις στις συνει-
δητοποιήσεις που κάνεις εσύ για σένα και τη ζωή 
σου, αποκλειστικά. Το θέμα ότι το σπίτι, η οικογέ-
νεια και ο σύντροφος/γάμος σου είναι καθοριστι-
κά για να γίνουν οι αναγκαίες ρυθμίσεις και συμ-
φωνίες που θα τακτοποιήσουν τις οικονομικές και 
συναισθηματικές σου ανάγκες. Όλα αυτά έρχονται 
στην επιφάνεια καθώς εκκρεμούσες υποθέσεις 
φτάνουν σε ένα σχετικό σημείο κρίσης και δίνουν 
έμφαση στο ότι χρειάζεται να αναθεωρήσεις τελι-
κά τα σχέδιά σου, ότι τα πράγματα που ιδεαλιστι-
κά ή ρομαντικά σε κινούν, έχουν αλλάξει κι ότι οι 
επιπτώσεις θα επηρεάσουν αργά ή γρήγορα και 
τις φιλίες, τα χόμπι, τις ομαδικές σου δραστηριό-
τητες. Ο Ερμής στον Ταύρο από τις 13 σε βοηθάει 
να ηρεμήσεις νοητικά, δίνει καλύτερο ειρμό και 
επαφή με την πραγματικότητα, πράγμα που έχει 
ευεργετικό εφέ σε κουβέντες κι επαφές. A

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