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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

Γλυπτό από µέταλλο. Ένα κόκκι-
νο µπαλόνι που ανασηκώνεται 

στον αέρα ενώ είναι δεµένο 
σε µία βαριά, µαύρη αλυσίδα. 
Ταµπέλα: #to_mnimio_tou_

agnostou_kallitexni (και για τους 
ξένους): #the_monument_of_the_

unknown_artist.

(¦ìáôåÝá Äáììïà÷ »Àîïù, ðÝóö áðÞ 
ôè Äñóéëè åëëìèóÝá)

Νεαρό (µάλλον νεόπλουτο)
 ζευγάρι στέκεται µπροστά 

σε βιτρίνα µε παπούτσια, στην 
Κηφισιά, συζητώντας:

-Να ξέρεις, Γιάννη, µε την ψυχή στο 
στόµα έκανα τα νύχια µου σήµερα. 
Μου βγήκε το λάδι από το άγχος 

και το τρέξιµο.
-Κι εγώ, ρε συ µωρό µου, ίσα που 
πρόλαβα να πάω να παίξω τένις…

Το ίδιο ζευγάρι συνεχίζει:
-Τελικά µήπως είµαστε µαλάκες;

 Έχουµε τη Φιλιππινέζα στο σπίτι και 
κάθεται κι εµείς έχουµε γίνει άλογα…
(ºèæéóéÀ, óôèî ïäÞ ¦áîáçÝôóá÷, ÆåôÀòôè áðÞçåùíá)

Ινδός έχει απλώσει την πραµάτεια 
του στο ανοιχτό flea market. Ένας ιε-

ρέας έχει σταθεί και κοιτάζει. 
Μεταξύ άλλων βλέπει και 

έναν µετασχηµατιστή:
-Αυτό τι είναι; ρωτάει τον Ινδό.
-Αυτό, ρέγµα µπαίνει, ρέγµα 

βγαίνει.
(ºåòáíåéëÞ÷, ºùòéáëÜ íåóèíÛòé)

Κυρία: Γεια σας, θα ήθελα ένα 
βιβλίο παιδικό. 

Υπάλληλος: Μάλιστα. Για τι 
ηλικία; 

Κυρία: 7 είναι, αλλά είναι έξυ-
πνο. Θέλω ένα για 10 ετών.
(Public ªùîôÀçíáôï÷, ªÀââáôï ðòöÝ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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Σε σπίτι όπου έχουν συγκε-
ντρωθεί πολλά άτοµα παρα-
κολουθώντας τον τελικό της 

Eurovision:
-Μπορεί να µου πει κανείς γιατί 

πάει η Αυστραλία στη Eurovision;
-Γιατί είναι η χώρα που γέννησε 

τους κάγκουρες;
(ªÀââáôï âòÀäù)
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Την υπέροχη Kate Moss που 
βλέπετε ζωγραφισµένη στο 
εξώφυλλό µας υπογράφει 
ο διάσηµος καλλιτέχνης Mr 
Brainwash. Είναι το ψευδώ-
νυµο του γάλλου δηµιουργού 
και pop artist, Thierry Guetta, 
που έχει έδρα το Los Angeles. 
Πολύ σύντοµα αναδείχθηκε 
σε εµβληµατική φιγούρα στη 
σκηνή της διεθνούς street art. 
Τον Ιούνιο του 2008 έκανε το 
ντεµπούτο του µε µία έκθεση 
που άφησε ιστορία στο Los 
Angeles. Ο τίτλος ήταν «Life 
is Beautiful» και έλαβε χώρα 
στα ιστορικά CBS στούντιο 
στη Sunset Boulevard. Η δου-
λειά του χαίρει αναγνώρισης 
τόσο από συλλέκτες όσο και 
από οπαδούς της τέχνης (το 
2009 η Μαντόνα τού ζήτησε 
να σχεδιάσει το εξώφυλλο 
του «Celebration», µία από τις 
συλλογές µε τα καλύτερα hits 
της). Η γκαλερί Kapopoulos 
Fine Arts τον εκπροσωπεί  
αποκλειστικά σε Ελλάδα και 
Κύπρο.
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Κυριακή και έχω υποσχεθεί στον εαυτό µου να παρακολουθήσω 
την παράσταση «Ο µαγικός Αυλός» στην Εθνική Λυρική Σκηνή, 
πριν ρίξει αυλαία. Έλα όµως που συµπίπτει και µε τη «δεύτερη 

δουλειά» µου, αφού µερικά βράδια του µήνα επιλέγω τη µουσική σε ένα 
µπαρ της Νέας Σµύρνης. Για να είµαι συνεπής στις υποχρεώσεις µου, θα 
πρέπει να βιαστώ. 
Θα πάρω λοιπόν το SEAT Ibiza ή το «ιµπιζάκι µου», όπως το αποκαλώ, και 
θα κατέβω τη Λεωφόρο Συγγρού ακούγοντας στο τέρµα µουσικές που 
θα παίξω το βράδυ για προθέρµανση, στο αξεπέραστο BeatsAudio™ 
του SEAT Ibiza µε τον µοναδικό ήχο χάρη στον πανίσχυρο ενισχυτή 

300W, τα έξι ηχεία και 
το τελευταίας τεχνο-
λογίας subwoofer.  
Το νέο SEAT Ibiza είναι 
σχεδιασµένο για περι-
πέτειες στην πόλη και 
«δεν µασάει». Το ελα-
φρύ του τιµόνι είναι 
εξαιρετικά ακριβές και 
η πιο σπορ έκδοση του 
SEAT Ibiza προσφέρει 
άνεση στην οδήγηση 
µε τα πατήµατά του 
που δεν έχω βιώσει 

ξανά. Την ώρα που µπαίνω στη Συγγρού και αποφασίζω να το «ανοίξω» 
λίγο, συνειδητοποιώ τη δυναµική συµπεριφορά αυτού του αυτοκινή-
του. Σε 20 λεπτά έχω φτάσει στο ΚΠΙΣΝ.
Αν και η Νέα Σµύρνη είναι κοντά, έχω να διανύσω µία σεβαστή διαδρο-
µή. ∆εν αγχώνοµαι, αφού το SEAT Ibiza διαθέτει το νέο turbo κινητήρα 
1.0 TSI µε 115 ίππους του Οµίλου Volkswagen. Η ώρα έφτασε κι εγώ 
βρίσκοµαι ήδη µέσα στο booth ξεκινώντας µε το «Mas que nada» που 
παιανίζει και στο σποτ του.
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Το νέο αυτοκίνητο πόλης που σχεδιάστηκε 
για 

περιπέτειες

Από θεατής της Λυρικής, Dj µε το 

SEAT Ibiza
Της Φιλίππας ∆ηµητριάδη



TA TWEETS TOY FORREST GUMP
Από τον ΝΙΚΟ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η

(»Ûìï÷ ôè÷ óùììïçéëÞôèôá÷ çéá ôèî áðáçÞòåùóè ôïù ôùìÝçíáôï÷ ôïù 
óïùâìáëéïà íå ôÛôïéï ôòÞðï ðïù è Àëòè ôïù øáòôéïà îá ðåòîÀåé 
íÛóá óôï óèíåÝï ðïù ëìåÝîåé è ðÝôá)

è »¶Æ°¼Ä°ª¸

 ôè÷ åâäïíÀäá÷● Αντί να ψάχνουν δικαιολογίες επει-
δή απέρριψαν το Κέντρο Πρωτονικής 
Θεραπείας καρκινοπαθών του CERN θα 
µπορούσαν να στείλουν απλώς ένα Non 
Paper: 
● «Οι καρκινοπαθείς που θα πεθάνουν 
επειδή δεν θα υπάρχει το µηχάνηµα του 
CERN είναι πάντως λιγότεροι από τις off 
shore της Μαρέβας».

● Αυτό που κάνει η εισαγγελέας του Αρεί-
ου Πάγου Ξένη ∆ηµητρίου µε τον Ανδρέα 
Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ και το απαλλακτικό 
βούλευµα είθισται να το κάνουν και οι 
πελάτες των σκυλάδικων µε τη «ζηµιά» για 
τα λουλούδια…
● Με το που τους φέρνει το σκορ η λου-
λουδού, χωρίς να το κοιτάξουν καν, της 
λένε «πάρ’ το και ξανακοίτα το γιατί έχεις 
κάνει λάθος».

● Και η λουλουδού επιστρέφει µε σαφώς 
«βελτιωµένο» νούµερο. 
Προφανώς η Ξένη ∆ηµητρίου εκλαµβάνει 
ως λουλουδούδες το Συµβούλιο Εφετών…
Γι’ αυτό άλλωστε δεν µπαίνει στον κόπο 
να προσθέσει κάποιο νέο επιχείρηµα κάθε 
φορά στη νέα αίτηση αναίρεσης. 

● Πάντως, αν για άλλη µια φορά απαλ-
λαχθεί ο Ανδρέας Γεωργίου, µπορούν 
να κρύψουν την απόφαση και να µη τη 
δηµοσιεύσουν ποτέ. 
● Όπως ακριβώς έκαναν και µε την 
έκθεση της ΚΥΠ που αποκάλυπτε ότι το 

σχέδιο δολοφονίας του Καραµανλή ήταν 
«µούφα». 

Μετά τα επεισόδια µε το ξύλο στα Πα-
νεπιστήµια, γίνεται σαφές για ποιο λόγο 
η κυβέρνηση ιδρύει κάθε τόσο κι ένα 
καινούργιο. 
Προφανώς παράγουµε πολύ περισσό-
τερους αντιεξουσιαστές από όσους 
µπορούν να φιλοξενήσουν αυτά που ήδη 
υπάρχουν.

● Πάντως στο καινούργιο προπαγανδι-
στικό video του Μεγάρου Μαξίµου για τη 
σχέση του πρωθυπουργού µε τους ξένους 
ηγέτες, παρέλειψαν να προσθέσουν ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ προώθησε την Άµεση ∆ηµοκρατία 
σε ολόκληρη την Ευρώπη.
● Υποχρεώνοντάς την να ενσωµατώσει 
την ψήφο του κοινού µέσω του televoting 
στα αποτελέσµατα της Eurovision…

● Και τώρα, ενός λεπτού σιγή συµπα-
ράστασης για τον 
υπάλληλο κρατήσε-
ων ενός εστιατορί-
ου, που θα προσπα-
θεί να εξηγήσει στο 
αυτοµατοποιηµένο 
google assistant τη 
φράση «έλα, µωρέ, 
και θα τα βρούµε, 
θα σε χωρέσουµε 
κάπου…».

°¦°Á£Ä¿¦¸ 

£¶ª¸ ¶Ä¡°ª¹°ª 

Æ¸ª ¶µ¢Ã»°¢°ª

Λουλουδού 

σε γιορτή του 

ΠΑΟΚ για την 

κατάκτηση του 

Κυπέλλου

£¶ª¸ ¶Ä¡°ª¹°ª 

Æ¸ª ¶µ¢Ã»°¢°ª

Λουλουδού 

σε γιορτή του 

ΠΑΟΚ για την 

κατάκτηση του 

£° ¶¦Ä¶¦¶ 
Á° Ë¦°ÄÌ¶¹ 
»¹° ¤¶¥¸ ¡¹°...
«Πισωραφίτες» 
Εκείνοι που συ-
νειδητά στο Super 
Market απορρί-
πτουν τα προϊόντα 
που βρίσκονται 
µπροστά-µπροστά 
στο ράφι θεωρώ-
ντας ότι τα πίσω 
είναι πιο φρέσκα 
και λιγότερο «χα-
λασµένα» από την 
έκθεση. 

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª
¶µ¢Ã»°¢°ª
– Τι απέγιναν όλες 
αυτές οι στρατιές ψη-
φοφόρων που είχε δι-
ορίσει παράτυπα ο Ευ-
ρυπίδης Στυλιανίδης 
στο Μετρό και τώρα 
µόλις 10 χρόνια µετά 
οι εργαζόµενοι κάνουν 
απεργία επειδή υπάρ-
χουν –λέει– ελλεί-
ψεις προσωπικού;

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª
¶µ¢Ã»°¢°ª Áï 2
– Πώς γίνεται η υ-
πέρβαρη υµνήτρια 
της διαφορετικότη-
τας που κέρδισε στη 
Eurovision να καταγ-
γέλλει και τον ρατσι-
σµό για την εµφάνισή 
της και τη σεξουαλική 
παρενόχληση, αφού 
για να υπάρχει το δεύ-
τερο πρέπει να έχει 
πάψει να υπάρχει το 
πρώτο;

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª
¶µ¢Ã»°¢°ª Áï 3

– Η εισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου Ξένη 
∆ηµητρίου, κάθε φο-
ρά που κάνει την και-
νούργια αίτηση αναί-
ρεσης της απαλλαγής 
του Ανδρέα Γεωργίου 
της ΕΛΣΤΑΤ χωρίς 
νέα στοιχεία, ξανα-
γράφει το κείµενο ή 
βγάζει απλώς φωτο-
τυπία το παλιό;

Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΞΑΝΑ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ!

Προκόπης Παυλόπουλος «Τα ακραίως νεοφιλελεύθερα 
πρότυπα ευνοούν την επικυριαρχία του “οικονοµικού” επί 
του «θεσµικού», η οποία υποσκάπτει τα θεµέλια της δηµο-

κρατικής αρχής»
Μετάφραση Όταν οι νεοφιλελέδες δεν σε αφήνουν να 

διορίσεις ό,τι κινείται, κολυµπάει και αναπνέει, όπως έκανα 
εγώ, κινδυνεύει η ∆ηµοκρατία.
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V for ΣαββίδηΣ
Ο Παναγής Παναγιωτόπουλος «διαβάζει» τη φωτογραφία

φωτογράφος εστιάζει ώστε να πετύχει αυτό που στην κινημα-
τογραφική τέχνη αποκλήθηκε «αμερικάνικο πλάνο». Εκείνο που 
περιλαμβάνει τις ανθρώπινες μορφές από την κεφαλή μέχρι το γό-
νατο. Το μάθαμε από τη γενικευμένη και υποδειγματική χρήση του 

στα ουέστερν, όπου ο σκηνοθέτης γέμιζε έτσι την οθόνη με τους ήρωες 
δίνοντας έμφαση στη γενική κινησιολογία του ηθοποιού και επέτρεπε στον 
θεατή να «θαυμάζει» σχεδόν ολόκληρη την καουμπόικη πανοπλία: τη ζώνη, 
τη θήκη, το περίστροφο. Τέτοιο αμερικάνικο πλάνο έχουμε και εδώ. Χωρίς ό-
πλο κανένα, με την πανοπλία να έχει αντικατασταθεί από την ποδοσφαιρική 
εμφάνιση των τεσσάρων παικτών του ΠΑΟΚ. Ο πρώτος φοράει την μπλούζα 
και το σορτσάκι του τερματοφύλακα, εύκολα τα διακρίνει κανείς από το υπο-
γαλάζιο χρώμα τους. Οι τρεις άλλοι μόνο το λευκό σορτσάκι με τον αριθμό, 
ενώ έχουν βγάλει τη ριγέ μαύρη και άσπρη μπλούζα και είναι γυμνοί. Οι μυς 
τους εκστατικοί, σώματα άτριχα και νεανικά, με την κοιλιακή χώρα «φέτες», 
όπως θα λέγαμε και στη γυμναστηριακή αργκό του καιρού μας. Στην εικόνα 
διακρίνεται και πέμπτος παίκτης αυτής της αλυσίδας σωμάτων, που αγκα-
λιάζονται και γέρνουν εμφατικά προς τον φακό που απαθανατίζει τη στιγμή. 
Πίσω τους, η πάντα παράξενη αρχιτεκτονική του ανοιχτού στους ουρανούς 
Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας φανερώνει τις ειδικές συνθήκες μέσα στις 
οποίες έγινε ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας: τεράστια κενά που χωρίζουν 
τους οπαδούς των δύο ομάδων, μεγάλα χάσματα. Αυτά που πολλές φορές 
χαρακτηρίζονται αγεφύρωτα ή οριστικά. Ούτως ή άλλως, η επαφή μεταξύ 
οπαδών του ΠΑΟΚ και αθηναίων φιλάθλων της ΑΕΚ και άλλων ομάδων από 
την παραμονή έφερε ανάφλεξη στην πόλη. Με τους τελευταίους να βάζουν 
στην άκρη τις ιστορικές τους διαφορές και να επιτίθενται ομοθυμαδόν στους 
βορειοελλαδίτες που είχαν προσέλθει στην πρωτεύουσα. Ο δικέφαλος του 
Βορρά δίκαια νίκησε σε έναν τελικό που διαχειρίστηκε ικανοποιητικά ο ισπα-
νός διαιτητής. Έλληνας να παίξει αυτόν τον κρίσιμο ρόλο δεν επελέγη. Στην 
Ελλάδα της απομόνωσης και του εθνικισμού, η καχυποψία κατά των αλλο-
φύλων συρρικνώνεται εκεί που δεν το περιμένεις.
Όμως δεν είπαμε ακόμα λέξη για το ισχυρό στοιχείο αυτού του πανηγυρικού 
πλάνου των παικτών του ΠΑΟΚ, που εκδηλώνουν τη χαρά τους μετά από 

μια περιπετειώδη για αυτούς ποδοσφαιρική χρονιά. Κυπελλούχοι μα ουχί 
πρωταθλητές, όπως διακαώς επιθυμούσαν. Στερήθηκαν τη δυνατότητά τους 
να παλέψουν μέχρι τέλους για το πρωτάθλημα από την απόφαση του προέ-
δρου τους Ιβάν Σαββίδη να μπουκάρει αγανακτισμένος και ένοπλος μέσα στο 
γήπεδο της Τούμπας. Η ενέργειά του οδήγησε σε βαριές ποινές και έγινε το 
έξτρα καύσιμο μιας αντιπαράθεσης Βορρά-Νότου, που τελευταία ενσωμα-
τώνει πολύ περισσότερα από τον ανταγωνισμό των ομάδων και τις οπαδικές 
ταυτότητες για να αποκτήσει κοινωνικά και εθνικοτοπικά χαρακτηριστικά.
Το στοιχείο όμως που δεσμεύει το βλέμμα είναι το επαναλαμβανόμενο προ-
σωπείο του προέδρου και μεγάλου ελληνορώσου επιχειρηματία Ιβάν Σαβ-
βίδη. Χάρτινες μάσκες υποκαθιστούν τους πρωταγωνιστές της μπάλας, 
κάθε παίκτης φοράει μία και γίνεται Ιβάν. Η μορφή πολλαπλασιάζεται για να 
κρύψει οποιονδήποτε. Γιατί όμως να κρυφτεί κάνεις πίσω από τον πολλαπλα-
σιασμένο Σαββίδη; 

Και άλλες φορές ποδοσφαιριστές αποθέωσαν τον πρόεδρο-ευεργέτη 
τους, μετά από μεγάλες νίκες. Εδώ όμως η μάσκα και το προσωπείο είναι μια 
εξιδανικευτική ταύτιση του Προέδρου. Στο πρόσωπο εκείνου που διώκεται, 
που πολεμιέται, εμείς, όχι πλέον ως παίκτες αλλά ως εκπρόσωποι ενός λαού, 
του λαού του ΠΑΟΚ, βλέπουμε έναν ήρωα. Τον ήρωα μιας πόλης που στην 
αρχή της κρίσης, και έχοντας προ-οικονομήσει δυο δεκαετίες πριν τα δεινά 
της, έδειχνε να αντιστέκεται καλύτερα από την Αθήνα και σήμερα ζει την αί-
σθηση του μαρασμού, κλειστούς ορίζοντες, μηδενικό μέλλον και εκτεταμένη 
φτώχια. Έναν ήρωα που κομίζει τη ρώσικη φαντασίωση μιας λύτρωσης από 
τον κακό δυτικό καπιταλισμό, που επενδύει και απασχολεί εργαζόμενους, μα 
πάνω απ’ όλα έναν ήρωα του ανεύρετου στην Αθήνα αντισυστημισμού. Έναν 
ηγέτη που δεν είναι πια ο εαυτός του, δεν είναι πλέον πρόσωπο ξεχωριστό, 
αλλά το Anonymous ίχνος του μέσα από το οποίο ανοίγει η βεντέτα του λαού 
κατά του κατεστημένου. Η εικόνα παραπέμπει στο γνωστό graphic novel V 
for Vendetta και την ομώνυμη ταινία, όπου ο πολλαπλασιασμός του ίδιου του 
ηγέτη μέσα από την όμοια μάσκα ενός πλήθους που επαναστατεί, εμπνέει 
κάθε αντισυστημισμό του σήμερα. ●
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↑ Ποδοσφαιρι-
στές του ΠΑΟΚ 
αποθεώνουν 
τον πρόεδρό 
τους, φορώντας 
μάσκα Ιβάν 
Σαββίδης, μετά 
τη νίκη τους 
στον τελικό  
Κυπέλλου, 12/5
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citizen
Του ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

ένω κοντά στο ολυμπιακό Στάδιο και είπα να ξεκινήσω από το 
σπίτι δύο ώρες πριν από το παιχνίδι, να κάνω και το σχετικό 
χάζι. Στην υπόγεια διάβαση του Golden Hall, είδα δύο παλι-

κάρια με φανέλες της ΑΕΚ. Ένας άνδρας των ΜΑΤ τους ρώτησε πού 
πηγαίνουν. «Πού να πηγαίνουμε; Στο γήπεδο» απάντησαν με ένα 
μοναδικό συνδυασμό αφέλειας και σιγουριάς. «Να πάτε στο γήπεδο, 
παιδιά, απλώς αν πάτε από εδώ, δεν θα μπείτε μέσα ολόκληροι, αλλά 
σε κομμάτια». Σωστός. Από εκεί πηγαίναμε μόνο οι ΠΑΟΚτσήδες. 
Τα αγόρια με τις κίτρινες φανέλες έκαναν μεταβολή. Και αν κάποτε 
αποκτήσουν εγγόνια για να τα κάνουν και αυτά ΑΕΚτσήδες, θα το ο-
φείλουν στον άνδρα των ΜΑΤ που τους έβγαλε από τον λάθος δρόμο. 
Εγώ έκανα πως δεν αντιλήφθηκα το περιστατικό και συνέχισα ατά-
ραχος, με σταθερό βήμα, να συναντήσω τη φυλή μου και το ένδοξο 
πεπρωμένο της ομάδας μου. Εμείς μπαίναμε στο ΟΑΚΑ από την είσο-
δο που βλέπει στην Κηφισίας. Έλα, όμως, που η Κηφισίας δεν έβλεπε 
το ΟΑΚΑ. Στη μέση του δρόμου, ανάμεσα στο «Ιασώ» και στο Golden 
Hall, καιγόταν ένας κάδος, μαζί με μερικά από εκείνα τα πλαστικά 
διαχωριστικά που βάζει η Τροχαία στους δρόμους. Υποθέτω είχαμε 
βάλει τη φωτιά για να ζεστάνουμε την ατμόσφαιρα. Την ίδια στιγμή, 
στην άλλη πλευρά του σταδίου, καιγόταν, από μολότοφ, ένα βαν που 
μετέφερε φίλους του ΠΑΟΚ. Ας πρόσεχαν. Την άλλη φορά να πάνε 
στο γήπεδο με πυροσβεστικό όχημα, σαν και αυτό που χρειαζόμα-
σταν στη δική μας πλευρά, μήπως και σβήσει ο κάδος και τα πλαστι-
κά. Υπήρχαν μόνο δύο ταλαίπωροι σεκιουριτάδες με πυροσβεστήρες. 
Σήκωσα την μπλούζα μέχρι τη μύτη και πέρασα τρέχοντας μέσα από 
τους καπνούς. Αυτό ήθελα να το έχω σε βίντεο και σε αργή κίνηση. 
Ποια Καμπούλ τώρα... Στην άλλη πλευρά του τείχους από καπνό 
ήταν τα αδέρφια μου, το οπαδικό αίμα μου. Εκεί η κάπνα από το κα-
μένο πλαστικό έφτιαχνε ένα ενδιαφέρον μείγμα με τα χημικά των 
ΜΑΤ. Όμως οι δικοί μου δεν καταλάβαιναν τίποτα. Δεν ξέρω αν γεν-
νήθηκαν έτσι ή αν είναι πλέον μεταλλαγμένοι. Βρήκα τους φίλους. 
Πήγαμε προς το γήπεδο. 

ταν υποδεχθήκαμε στη φιλόξενη Τούμπα τον ολυμπιακό, κά-
ποιοι έκαναν θέμα επειδή στα κάγκελα της Θύρας 4 ήταν 
σταθμευμένο (εντάξει, κρεμασμένο) ένα σκουτεράκι. Στο 

ΟΑΚΑ, αν θέλαμε, βάζαμε το πούλμαν του συνδέσμου Gipsy από τον 
Δενδροπόταμο, που μετέφερε πενήντα παλικάρια Ρομά, με φόρμες 
παραλλαγής. Έλεγχος από την Αστυνομία δεν υπήρχε, εκτός και αν 
μας θεώρησαν ευυπόληπτους κυρίους και δεν τόλμησαν να απλώ-
σουν χέρι πάνω μας. Οφείλω πάντως να πω ότι αν δεις τους φίλους 
μου τη νύχτα, αλλάζεις πεζοδρόμιο. Το ίδιο συνέβαινε και στις θύρες. 
Έμπαινες όπου ήθελες, κουβαλώντας ό,τι ήθελες. Και όχι μόνο πιστό-
λια για φωτοβολίδες και καπνογόνα. Κάτι αγόρια με μάσκες είχαν 
φέρει κόφτες για σύρμα. Ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη ομάδα που έπαιξε με 
τρεις κόφτες στο γήπεδο και άλλους δύο στην κερκίδα. Αφού, λοιπόν, 
έκοψαν το προστατευτικό δίχτυ, άρχισαν να πετάνε διάφορα στους 
αστυνομικούς. Εκείνοι απαντούσαν με χημικά. Δέκα πετούσαν, δέκα 
χιλιάδες πίναμε χημικά. Το ίδιο συνέβαινε και απέναντι. Και μιλάμε 
πάλι για δέκα τύπους. Εκεί, τους άρεσε να καίνε καρεκλάκια. Πήγα 
και ρώτησα από περιέργεια έναν αστυνομικό γιατί δεν τους τσιμπά-
νε. «Γιατί θα γίνει πόλεμος» μου είπε. «Να πείτε στον Ιβάν να βάλει 
μέσα στις θύρες είκοσι ρωσικές ντουλάπες να κοπανάνε όποιον κάνει 
επεισόδια. Το είχε κάνει ο Κόκκαλης και έτσι ηρέμησαν στη Θύρα 7». 
Στον Ιβάν; Εντάξει. Γύρισα και του το είπα. Έκανα λάθος. Δεν ήταν ο 
Ιβάν, αλλά ο διπλανός μου που φόρεσε μάσκα Ιβάν. Γελάω με σας που 
σοκαριστήκατε. Δηλαδή, τι περιμένατε; Ας είναι. ΠΑΟΚ χωρίς πίκρα 
δεν υπάρχει. Γιατί η απώλεια αυτού του πρωταθλήματος είναι τερά-
στια πίκρα. Στον τελικό είδαμε ποια ήταν, μακράν, η καλύτερη ομάδα 
φέτος και σε ποια προθήκη έπρεπε να είναι το νταμπλ. Του χρόνου, 
λοιπόν, να αφήνουμε τα πιστόλια στο σπίτι. Να τους τρομάζουμε με 
τον κρότο που κάνει η σαμπάνια, όταν ανοίγει. ●

➜ kostas@giannakidis.com

Τι είδα στον τελικό Κυπέλλου
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Μια λεπτή κόκκινη κλωστή
Της Μιλενασ αποστολακη

Κατά την επίσκεψη του βρετανικού πριγκι-
πικού ζεύγους στην Ελλάδα αναδείχτηκε για 
μια ακόμη φορά το ύφος της σημερινής πο-
λιτικής ηγεσίας της χώρας. Η  υποδοχή των 
υψηλών επισκεπτών στο αεροδρόμιο έγινε 
από μέλος της κυβέρνησης που καλωσόρισε 
τον πρίγκιπα, ανακοινώνοντάς του τις οπαδι-
κές του προτιμήσεις στη Μεγάλη Βρετανία! 
ο υφυπουργος ενημέρωσε τον πρίγκιπα της 
ουαλίας ότι είναι οπαδός της Manchester 
United! O Κάρολος, προφανώς «εντυπωσια-
σμένος» από τον έλληνα αξιωματούχο, παρέ-
μεινε με ευγένεια στο ίδιο πεδίο συζήτησης 
απαντώντας ότι το πρωτάθλημα στη Μεγάλη 
Βρετανία το πήρε η Manchester City. ο έλλη-
νας αξιωματούχος, απτόητος, απάντησε με 
συγκατάβαση στην επισήμανση του Καρό-
λου. οκ, οκ! Το βράδυ, κατά τη διάρκεια της 
δεξίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Κάρολος 
συνομιλώντας με τη σύντροφο του πρωθυ-
πουργού της είπε κάτι κι εκείνη, σαν να μιλά 
σε ένα παλιόφιλο, του χτύπησε  το μπράτσο 
χαμογελώντας, δείχνοντας την οικειότητα 
και τη ζεστασιά της! Τόσο απλά και αληθινά.

ίναι  η ίδια αν τί ληψη και το ίδιο 
πρωτόκολ λο συμπεριφοράς που 
αποτυπώθηκε στη συνάντηση του 
πρωθυπουργού με τον Μπάρακ Ο-

μπάμα όταν εκείνος επέλεξε, κλείνοντας τη 
θητεία του, να επισκεφθεί τη χώρα μας και 
να εκφωνήσει μια  σημαντική ομιλία για τη 
δημοκρατία και τους θεσμούς. Απέναντι στον 
αμερικανό Πρόεδρο με την απαράμιλλη ευ-
γένεια  και τους αψεγάδιαστους τρόπους, με 
την αυστηρή γλώσσα του σώματος η οποία 
αντανακλούσε άνεση και καλλιέργεια, στά-
θηκε η φιγούρα του νεοέλληνα μάγκα με το 
βαριεστημένο κάθισμα και τα ανοιχτά πόδια, 
με τη στάση του σώματος που ταιριάζει στο 
καφενείο και τα χτυπήματα στην πλάτη και 
τους ώμους που παραπέμπουν στο αντάμω-
μα της παλιοσειράς από το στρατό. 
Είναι αυτή η καινούργια αισθητική που έρχε-
ται να καταβαραθρώσει τα πρωτόκολλα και 
την αλφάβητο κάθε κώδικα επισημότητας. Εί-
ναι τα τσαλακωμένα ρούχα και η καταδίκη της 
γραβάτας, είναι τα ακριβά εκδρομικά σακίδια, 
είναι οι χειρονομίες και η γλώσσα του σώμα-
τος αλλά και η γλώσσα των λέξεων με ενίοτε 
πεζοδρομιακές εκφράσεις και ανατριχιαστική 
εχθροπάθεια. 
Όλα τα παραπάνω θα ήταν απλώς αντιαι-
σθητικά και κακόγουστα, αν περιορίζονταν  
στην υφολογική τους διάσταση. Αν δεν είχαν 
πολιτικά συμφραζόμενα και κοινωνική πα-
ρέμβαση, υπό την έννοια της διάπλασης ενός 
προτύπου, μιας εθνικής ταυτότητας, που α-
σφαλώς δεν εξαντλείται στους τρόπους κοι-
νωνικής συμπεριφοράς. 
Ο δήθεν κοινωνικός αντικομφορμισμός (αυ-
τών που χρησιμοποιούν κατα κόρον το πρω-
θυπουργικό αεροσκάφος, φιλοξενούνται 
σε πολυτελείς βίλες επιχειρηματιών και με-
τακινούνται με σκάφη του λιμενικού για τις 
ιδιωτικές τους ανάγκες) συναντά την «προ-
οδευτική» πολιτική ταυτότητα και μέσα από 
μια δόλια παρερμηνεία επιχειρεί να εκφράσει 
αποκλειστικά τους μη προνομιούχους Έλλη-
νες, τα πλατιά φτωχοποιημένα στρώματα της 
κοινωνίας, αφήνοντας στους προνομιούχους 

και τις ελίτ τις γραβάτες και τους καλούς τρό-
πους. Τόσο απλά, τόσο υποδόρροια τόσο ε-
θνολαϊκιστικά.
Το στίγμα συνεπώς δεν είναι μονοσήμαντα 
πολιτισμικό, γεγονός που θα αρκούσε για 
να προβληματίσει κάθε σκεπτόμενο πολίτη, 
προνομιούχο ή μη, πλούσιο ή φτωχό. Το στίγ-
μα είναι βαθιά πολιτικό. Οι συμβολισμοί είναι 
προφανείς. Η αριστεία, η τάξη, οι κανόνες, το 
πρωτόκολλο, η ιεραρχία, οι κώδικες συμπε-
ριφοράς, το μέτρο, όλα αυτά είναι ταξικά και 
τοξικά. Αφορούν την ελίτ και αντιδιαστέλλο-
νται προς το λαό. Έναν λαό που είναι αυθε-
ντικός και αυτό σημαίνει ότι δεν μπαίνει σε 
καλούπια και συμβάσεις. Έναν λαό του οποίου 
η «προοδευτική» έκφραση της συλλογικής 
του ταυτότητας αντανακλά την περιφρόνηση 
στα σύμβολα και τα στερεότυπα της αστικής 
κοινωνίας και δημοκρατίας. 
Τα στερεότυπα αυτά δεν εξαντλούνται φυσι-
κά ούτε σε ενδυματολογικούς κώδικες ούτε 
σε πρωτόκολλα και τρόπους ατομικής συμπε-
ριφοράς στο πλαίσιο άσκησης κυβερνητικών 
καθηκόντων και εκπροσώπησης της χώρας. 
Περιλαμβάνουν κώδικες συλλογικής συμπε-
ριφοράς, περιλαμβάνουν την παραχάραξη 
της έννοιας  του ακτιβισμού ώστε να ταυτίζε-
ται με την ανομία και τον τραμπουκισμό, πε-
ριλαμβάνουν την υιοθέτηση και προώθηση 
της παραβατικότητας ως μορφής κοινωνικού 
αγώνα και αντίστασης. 
Υπάρχει μια λεπτή κόκκινη κλωστή που συν-
δέει τον δήθεν κοινωνικό αντικομφορμισμό 
του «άνετου» αριστερού πρωθυπουργού και 
της κυβέρνησής του με την πολιτική τους. Με 
τη συνολική κυβερνητική στάση απέναντι 
στις  καθημερινές εστίες μπάχαλου και τους 
πρωταγωνιστές τους. Με την απόλυτη κάλυ-
ψη που παρέχεται σε κάθε λογής εγκληματι-
κές παρέες που βαφτίζονται  συλλογικότητες. 
Με την αιδήμονα σιωπή για τα γεγονότα της 
Μarfin. Με την κάλυψη που παρέχεται στους  
τραμπουκισμούς που καθημερινά συμβαί-
νουν στα πανεπιστήμια. Με την άποψη ότι τα 
Εξάρχεια δεν είναι άβατο κ.ο.κ.
Απέναντι σε αυτή τη λούμπεν συγχορδία εί-
ναι παρήγορο ότι στέκονται ευρύτερα κοι-
νωνικά στρώματα. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ισχυ-
ρίζεται ότι η αριστεία (σε όλες προφανώς τις 
εκφάνσεις της) είναι ταξική και περιορίζεται 
στις ελίτ, η αλήθεια όμως είναι διαφορετική. 
Στρώματα αστικά, εργατικά, αγροτικά, παρά 
τη σάρωση που οι ζωές τους υπέστησαν την 
τελευταία οκταετία, γνωρίζουν ότι η έξοδος 
από την κρίση δεν μπορεί να έρθει με μαγκιές. 
Αντιλαμβάνονται ότι η ύπαρξη και τήρηση κα-
νόνων συνιστά μονόδρομο για την αξιοπρεπή 
διαβίωση. Διακρίνουν την τζάμπα μαγκιά και 
το δήθεν από την πηγαία δύναμη που η γνώ-
ση και η ευγένεια συνεπάγονται. Ενοχλούνται 
και ασφυκτιούν από την ανοχή και τη συμπό-
ρευση με την ανομία και τη βία. Διαβλέπουν 
την έλλειψη ηγεσίας, την εξαπάτηση, και δεν 
αποδέχονται την απόπειρα ταύτισης ενός 
λούμπεν αντικομφορμισμού με την πρόοδο 
και την κοινωνική δικαιοσύνη. 
Είναι δε εκτός των άλλων υποψιασμένοι κα-
θώς γνωρίζουν ότι η αμφίεση του πρωθυ-
πουργικού ζεύγους, παρά το γεγονός ότι δεν 
περιλαμβάνει έξοδα γραβάτας, έχει σίγουρα 
δεκαπλάσιο κόστος σε σχέση με εκείνη των 
γραβατωμένων. A
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την παράγκα το φως εί-
ναι πηχτό από μια λά-
μπα κρεμασμένη στο 
ελενίτ, ο θόρυβος 

από την πετρελαιο-
γεννήτρια εισχωρεί από 

κάθε χαραμάδα, η μια γωνιά του 
χώρου είναι καλυμμένη με εικό-
νες αγίων και ένα καντήλι που 
καίει, στο αυτοσχέδιο κρεβάτι κα-
θηλωμένη μια 12χρονη άρρωστη 
χωρίς συναίσθηση του περιβάλ-
λοντος, σας κατάλαβε, μας λέει 
μια θεία της για να την προσέξου-
με, στην τηλεόραση παίζει επα-
νάληψη «Δύο ξένοι», βλέπουν τα 
πιτσιρίκια στο άλλο κρεβάτι, έξω 
στο μαγκάλι η μάνα τους μαγει-
ρεύει, οι μεγαλύτεροι στέκονται 
δίπλα μας, έχει εγκεφαλίτιδα, μας 
λένε, ήταν μια χαρά, δεν είχε τί-
ποτα μέχρι που τινάχτηκε μια η-
μέρα και αρρώστησε και από τότε 
οι γιατροί της δίνουν φάρμακα, 
είναι ακριβά φάρμακα, και μια χα-
ρά ήταν το παιδί, δεν ξέρουμε, 
τώρα χρειάζεται ιατρική βοήθεια. 

Έξω βρέχει, άνοιξη με ζέστη, τα παιδιά 
από τα άλλα τσαντίρια τρέχουν και παίζουν 
με τις σταγόνες στη βροχή, πλένονται. Η 
μικρή τρέχει στα νοσοκομεία αλλά, από ό,τι 
μας λένε, οι γιατροί αδιαφορούν, μήπως 
δεν καταλαβαίνετε τι σας λένε, τους ρω-
τάμε, όχι δεν είναι αυτό απαντούν, η μικρή 
ήταν μια χαρά, επιμένουν. Εγκεφαλίτιδα 
μπορεί να προέλθει και από δάγκωμα λυσ-
σασμένου ζώου ή και από κουνούπι του 
Νείλου, γκουκλάρω στο κινητό. Ποιος να 
ξέρει, εδώ δεν έρχονται γιατροί. Παραέξω 
από τον καταυλισμό, εδώ στον Ριγανόκα-
μπο στην Πάτρα, τρέχουν σκυλιά, έρχονται 
και τα αμολούν εδώ, λένε, είναι άρρωστα, 
έχουν καλαζάρ, συνεχίζουν, έχουν μαζευ-
τεί πολλοί, είναι γύρω μας, θέλουν να μας 
τα πούνε, αλλά κυρίως θέλουν να τους α-
κούσουμε, κάποιοι να τους ακούσουν.
Ο δήμος, η περιφέρεια, το κράτος, τους έ-
χουν γραμμένους. «Μας θυμούνται μόνο 
για τον στρατό, μας θυμούνται και για την 
ψήφο». Γιατί δεν έχετε κάδους να παίρνουν 
τα δημοτικά απορριμματοφόρα, ρωτάμε, 
γιατί δεν ζητάτε να σας φέρουν; Λένε ότι 
δεν έρχονται γιατί δεν τους αφήνουν να 
πλησιάσουν, ότι φοβούνται πως θα τους 
πάρουν με τις πέτρες, «ποιοι είμαστε, άν-
θρωποι δεν είμαστε; Εσείς πώς μας πλησι-
άσατε;». Ο δήμος δεν στέλνει να συλλέξει 
τα σκουπίδια, η βροχή τα τραβάει στον λα-
σπόδρομο, τα παιδιά παίζουν με τα σκουπί-
δια. Πρέπει να είναι 80-90 παιδιά, μόνο τα 
20 πάνε σχολείο. Τα παιδιά τρέχουν δίπλα 
μας, βγάζουμε φωτογραφίες, όλα τα παι-
διά σε όλο τον κόσμο ζουν αλλιώς στο ίδιο 
περιβάλλον από ό,τι οι μεγάλοι, χαμογε-
λούν ζεστά σαν να βρίσκονται σε παιδική 
χαρά, να δούμε τις φωτογραφίες, να δού-
με τις φωτογραφίες, θα τις ανεβάσεις στο 
Facebook; 

Πολιτική

Αυτό το «erga omnes» 
ποιος θα το πάρει;

Του Νίκου ΓεωρΓίάδη

Την ώρα που θα διαβάζονται αυτές οι γραμ-

μές οι πρωθυπουργοί Ελλάδας και ΠΓΔΜ θα 

συναντώνται στη Σόφια στο περιθώριο της 

πολυμερούς συνόδου ΕΕ - Δυτικών Βαλκανί-

ων. Η συνάντηση έχει καθοριστεί για τις 17 

Μαΐου, λοιπόν, με μοναδικό θέμα στην ατζέ-

ντα την έγκριση των αρχών της συμφωνίας 

που έχει προετοιμαστεί από τους υπουργούς 

εξωτερικών, Νίκο Κοτζιά και Νικόλα Ντιμι-

τρώφ, με τη συνδρομή του μεσολαβητή Μά-

θιου Νίμιτς.

ο περιεχόμενο της συμφωνίας θα 
γίνει δημοσίως γνωστό προφα-
νώς μετά τη συνάντηση της Σό-
φιας. Ωστόσο παρά τα «μυστή-

ρια» που χαρακτηρίζουν αυτή την πολύ-
μηνη διαπραγμάτευση, οι άξονες και άρα 
οι προφανείς πολιτικές επιπτώσεις στο 
εσωτερικό των δύο χωρών είναι λίγο ή πο-
λύ γνωστοί.
Πρόκειται για μία νέα «Ενδιάμεση Συμ-
φωνία». Τον ίδιο χαρακτήρα είχε και η 
προηγούμενη η οποία υπεγράφη από τον 
Κάρολο Παπούλια επί πρωθυπουργίας 
Ανδρέα Παπανδρέου το 1993. Σε μία τέ-
τοια περίπτωση, η συμφωνία αυτή δεν θα 
χρειαστεί να επικυρωθεί από τη Βουλή. 
Ο «ενδιάμεσος» χαρακτήρας καθορίζεται 
από την ίδια τη φιλοσοφία των συμφωνη-
θέντων. Ποια είναι αυτά;
1) Η ΠΓΔΜ εντός ενός έτους ή διετίας θα 
πρέπει να αλλάξει τη συνταγματική πε-
ριγραφή της ονομασίας της, καθώς και να 
αναθεωρήσει το προοίμιο και άρθρα του 
συντάγματός της τα οποία ενσωματώνουν 
αρχές, πολιτικές και σκεπτικό που παρα-
πέμπει σε αλυτρωτισμό. Η ΠΓΔΜ θα έχει 
δεσμευθεί ρητά για τη συνταγματική αυτή 
αναθεώρηση στο συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα.
2) Μέχρι τότε η νέα ονομασία του γειτο-
νικού κράτους θα ισχύει για τα διεθνή 
forum, οργανισμούς και θεσμούς, αλλά 
δεν θα έχει τον ρητά διατυπωμένο χαρα-
κτήρα  «erga omnes». Δηλαδή, για «πάσα 
χρήση» στο εξωτερικό και στο εσωτερικό 
της χώρας. Η αρχή αυτή θα ισχύσει με την 
επικύρωση της συνταγματικής αλλαγής.
3)  Στο χρονικό αυτό διάστημα του ενός 
ή των δύο ετών θα διατυπωθούν - επι-
λυθούν επιμέρους ζητήματα ως προς την 
ονομασία της γλώσσας, της τοπικής Εκ-
κλησίας καθώς και της ταυτότητας, ενώ θα 
διαμορφωθεί και το πλαίσιο συγγραφής 
των εκπαιδευτικών εγχειριδίων σε όλες 
τις βαθμίδες της πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης.
4)  Δεδομένου ότι η Ενδιάμεση Συμφωνία 
συνοδεύεται από έναν δεσμευτικό οδι-
κό χάρτη, η πρόσκληση της ΕΕ προς της 
ΠΓΔΜ για έναρξη ενταξιακών διαπραγ-
ματεύσεων με την Ένωση και με χρονικό 
ορίζοντα περί το 2025, καθώς και η πρό-
σκληση από το ΝΑΤΟ ένταξης της FYROM 
στη Συμμαχία θα τελούν υπό αίρεση μέχρι 
την υλοποίηση των δεσμεύσεων. Αυτή η 
διάσταση «σηκώνει» πολύ νερό, αφού επί 
της ουσίας οι εκτιμήσεις, κρίσεις και απο-
φάσεις σε ευρωπαϊκό και συμμαχικό επί-
πεδο είναι βασικά πολιτικού χαρακτήρα 

και εξαρτώνται πάντα από τη γεωστρατη-
γική πραγματικότητα και τους εκάστοτε 
συσχετισμούς δυνάμεων. Σε περίοδο συ-
νολικής ρευστότητας ουδείς είναι σε θέση 
να καθορίσει με ακρίβεια την κατάσταση 
που θα επικρατεί σε δύο χρόνια από σήμε-
ρα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανα-
τολική Μεσόγειο, στο ουκρανικό ζήτημα, 
στις σχέσεις Τουρκίας - ΕΕ, στην ίδια την 
πολιτική γεωγραφία των Βρυξελλών. Ου-
δείς είναι σε θέση να προβλέψει επακρι-
βώς το πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις ΕΕ με 
τις ΗΠΑ κατά την επόμενη διετία.
5)  Άρα οι δεσμεύσεις και ο οδικός χάρτης 
που θα χαρακτηρίζει αυτή τη συμφωνία 
θα πρέπει να τελούν υπό καθεστώς πλή-
ρους και ασφαλούς προσδιορισμού με ε-
ντελώς καθορισμένα βήματα ως προς την 
υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Πρό-
κειται για αμιγώς πολιτική διάσταση και 
για τον λόγο αυτό την τελική διαμόρφωση 
του πλαισίου αναλαμβάνουν οι δύο πρω-
θυπουργοί.
6)  Αντιλαμβάνεται και ο πλέον αφελής 
πως η «ΟΝΟΜΑΣΙΑ» της ΠΓΔΜ είναι 
πλέον δευτερευούσης σημασίας. Με ένα 
πρόθεμα «Άνω» ή «Νέα» Μακεδονία, η 
ονομασία είναι σύνθετη με χρονικό ή γε-
ωγραφικό προσδιορισμό. Δεν υπάρχει, 
δηλαδή, κανένας αιφνιδιασμός ως προς 
αυτή τη διάσταση.

Η αμερικανική παρέμβαση
Όταν οι Αμερικανοί και η ευρωπαϊκή γρα-
φειοκρατία αντιλήφθησαν πως οι δύο 
χειριστές, υπουργοί Εξωτερικών Κοτζιάς 
και Ντιμιτρώφ, ακολουθούσαν αυτόνο-
μες από τις κυβερνήσεις τους διαπραγ-
ματευτικές τακτικές (όσο και να φαίνεται 
οξύμωρο) ανασήκωσαν τα μανίκια. Οι δύο 
χειριστές επιχείρησαν να διαρθρώσουν 
τη διαπραγματευτική τους στρατηγική η 
οποία προσαρμοζόταν στις προσωπικές 
τους φιλοδοξίες. Η κατάσταση πήγε να ξε-
φύγει επικίνδυνα λίγο πριν την τελευταία 
τριμερή της Βιέννης προ τριών περίπου ε-
βδομάδων. Ο Νικόλα Ντιμιτρόφ επιχείρη-
σε να διαμορφώσει συνθήκες «κόκκινων 
γραμμών» τις οποίες η Αθήνα δεν θα μπο-
ρούσε να αποδεχθεί. Παρά την αναποτε-
λεσματική διάρθρωση της αμερικανικής 
διπλωματικής γραφειοκρατίας στην Ουά-
σιγκτον, το «σύστημα» λειτούργησε. Κα-
ταλυτικό ρόλο, όπως λένε οι καλά πληρο-
φορημένοι διπλωματικοί κύκλοι, διαδρα-
μάτισε αιφνιδιάζοντας θετικά ο αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ Ναύαρχός Αποστολάκης ο οποίος 
βρέθηκε στην Ουάσιγκτον, όπου και εξέ-
θεσε με σαφήνεια τη γεωστρατηγική κα-
τάσταση στη νοτιοανατολική πτέρυγα του 
ΝΑΤΟ και τη ρευστότητα του συστήματος 
ασφαλείας στα Δυτικά Βαλκάνια και την 
Ανατολική Μεσόγειο. Βασικό επιχείρημά 
του ήταν η «μαύρη τρύπα» που διαμόρ-
φωσε η αποσταθεροποιητική τακτική της 
Τουρκίας στο δυτικό σύστημα ασφαλείας 
σε συνάρτηση με τη ρωσική επιρροή σε 
πολιτικά υποσυστήματα στην ΠΓΔΜ, τη 
Σερβία, το Μαυροβούνιο, ακόμη και στον 
ελληνικό βορρά (βλέπε τα non paper εν 
είδει δημοσιευμάτων που αναρτήθηκαν 

T

ευρέως με κοινή πηγή τα κεντρικά της 
ΕΥΠ στην Κατεχάκη). Τελικά οι Αμερι-
κανοί αυτά κατανοούν και έτσι λειτουρ-
γούν. Ο ιμάντας μετάδοσης κίνησης ενερ-
γοποιήθηκε και στη Γαλλία. Βρετανία και 
Γερμανία συμφώνησαν πως η ΠΓΔΜ θα 
πρέπει να πιεστεί ακραίως διότι η Αθήνα 
είχε ήδη προβεί στις υπαναχωρήσεις που 
της αναλογούσαν. Στο τελευταίο ραντε-
βού της Βιέννης, ο Μάθιου Νίμιτς ξεκα-
θάρισε στον Νικόλα Ντιμιτρόφ πως τα ψέ-
ματα τελείωσαν. Ο Ζόραν Ζάεφ έλαβε το 
μήνυμα. Το «erga omnes» θα έμπαινε στο 
τραπέζι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Με 
χρονοδιάγραμμα ή όχι. Στο Σούνιο προ 
ημερών καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες ως 
προς αυτή τη διάσταση. Έμενε να ειπωθεί 
το τελευταίο πολιτικό ok. Ο αμερικανός 
πρέσβης στην Αθήνα και ο ομόλογός του 
στα Σκόπια ανέλαβαν δράση. Ο πρώτος 
επισκέφθηκε ασθμαίνων τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη και συνομίλησε και με άλλους 
παράγοντες της αντιπολίτευσης. Ο πρέ-
σβης των ΗΠΑ στα Σκόπια μίλησε με τον 
πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ. Στις Βρυξέλ-
λες, το Παρίσι, το Βερολίνο και το Λονδίνο 
απλά κίνησαν το κεφάλι καταφατικά.

Η ζύμωση στην Αθήνα
Τη Δευτέρα που μας πέρασε ένας εκ των 
βασικών συνεργατών του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη βρέθηκε προσκεκλημένος σε ρα-
διοφωνικό σταθμό της πρωτεύουσας. Οι 
συντελεστές της εκπομπής τον άκουγαν 
να σκέφτεται μεγαλοφώνως. Μίλησε για 
«τριπλές εκλογές τον επόμενο Μάιο». Πε-
ρίεργο, όταν οι περί το Μαξίμου κινούμε-
νοι παρατηρητές ορκίζονταν την περα-
σμένη εβδομάδα πως οι εκλογές θα διεξα-
χθούν κάπου στα μέσα Οκτωβρίου. Προ-
φανώς κάτι συμβαίνει το οποίο χρειάζεται 
χρόνο για να συστηματικοποιηθεί. Δύο ο-
μάδες  δημοσιευμάτων έδωσαν τον τόνο. 
Η πρώτη ομάδα αφορά τα τεκταινόμενα 
στον χώρο της Χαριλάου Τρικούπη. Ήταν 
χαρακτηριστικό και το editorial  του Γιάν-
νη Πρετεντέρη με στόχο τον Σταύρο Θεο-
δωράκη, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Ρα-
γκούση και άλλους. Η δεύτερη ομάδα δη-
μοσιευμάτων αφορούσε τη σύσταση της 
νέας Υπερδεξιάς τύπου γερμανών εναλ-
λακτικών. Σαμαρικοί, ο πικραμένος Α-
ντώναρος, ο Φαήλος Κρανιδιώτης, ο Νί-
κος Καραχάλιος, ο Τάκης Μπαλτάκος, ο 
Γιώργος Καρατζαφέρης, ο απίστευτος Βε-
λόπουλος, η Παπακώστα, όλοι αυτοί πίσω 
από την υπόθεση «Καθαρή Δεξιά». Ένας 
απών. Ο Πάνος Καμμένος. Το ρεπορτάζ 
θέλει το Μαξίμου να επικροτεί τη σύσταση 
υπερδεξιού πόλου στα δεξιά του Μητσο-
τάκη. Άλλωστε πώς εξηγείται η «ευγενική 
χορηγία» από εφημερίδα του περιβάλλο-
ντος ΣΥΡΙΖΑ με εκτενή συνέντευξη του 
Τάκη Μπαλτάκου!!!  Ακόμη και η «Αυγή» 
προ δύο μηνών τον «περιποιήθηκε» με 
πολιτική αβροφροσύνη. Στα υπέργεια δώ-
ματα της Κουμουνδούρου ισχυρίζονται 
πως η σχέση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ λήγει ληξι-
αρχικά την 18η Αυγούστου. Ο Καμμένος 
το γνωρίζει από πρώτο χέρι. Η ενδιάμεση 
συμφωνία με την ΠΓΔΜ μπορεί και να λει-
τουργήσει καταλυτικά ως προς τους προ-
σωπικούς εκλογικούς σχεδιασμούς του κ. 
Καμμένου. Μία ελληνική εκδοχή υπερδε-
ξιού κόμματος αλά γερμανικά ταιριάζει 
γάντι στις εναπομείνασες προοπτικές του 
αρχηγού των ΑΝΕΛ. Εκτός αν οι Αμερικα-
νοί «ξανακάνουν» το θαύμα τους.  A
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Το κράτος δεν στέλνει κάδους, δεν στέλνει 
οχήµατα να µαζέψει τα απορρίµµατά τους, 
γιατί τα δικά µας «απορρίµµατα» είναι αυτοί 
που µένουν εκεί στα παραπήγµατα. Χωρίς 
ρεύµα, χωρίς τρεχούµενο νερό, χωρίς απο-
χέτευση, χωρίς υποτυπώδεις υποδοµές προ-
σωρινής διαβίωσης και σύνδεση µε τα δίκτυα 
κοινής ωφέλειας. Παίρνουν επιδόµατα, θα πει 
κάποιος. Πληρώνουν έµµεσους φόρους; Πλη-
ρώνουν. Πώς τους επιστρέφονται; Εφόσον 
έχουν υποχρεώσεις, έχουν και δικαιώµατα. 
Στο επόµενο παράπηγµα ο Γ. και η οικογένειά 
του µας εξιστορούν ότι είχαν νοικιάσει σπίτι 
µε επιδότηση και όταν τέλειωσε πήγαν πίσω 
στον καταυλισµό, δεν θέλει να ξαναπάνε προ-
σωρινά σε ενοίκιο, θέλει µε το ποσό που του 
αναλογεί από το πρόγραµµα στέγασης της 
ΕΕ να του πάρουν σπίτι δικό του, δεν θέλει να 
ξαναγυρίσει στον καταυλισµό πάλι. Η γυναίκα 
του πλάι πλέκει καλάθια, µας δίνει ένα να το 
πάρουµε, ευχαριστούµε αλλά θα έρθουµε άλ-
λη φορά, υποσχόµαστε. Κανένας δεν θέλει να 
ζει στο περιθώριο. Κανένας δεν θέλει πια να 
ζει νοµάδας. Κανένας δεν θέλει να ζει σε γκέ-
το. Οι µύθοι είναι δικοί µας. Όχι δικοί τους.   

Στους Ροµά αντιστοιχεί ένα συνεχώς αυξα-
νόµενο ποσοστό των παιδιών σχολικής ηλικί-
ας, αλλά και του µελλοντικού εργατικού δυ-
ναµικού σε πολλές χώρες. Η ΕΕ τρέχει από το 
2009 πρόγραµµα για την καταπολέµηση των 
διακρίσεων και την προαγωγή της ένταξης 

των Ροµά για την ενσωµάτωσή τους στην 
κοινωνία ως προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό 
και εθνικό επίπεδο. Στην Ισπανία τα παιδιά 
Ροµά πηγαίνουν στο δηµοτικό σχολείο σε 
ποσοστό 100% και στο νηπιαγωγείο σε πο-
σοστό 70%. Σύµφωνα µε την ΕΕ το 20 % των 
ποσών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµεί-
ου που διατίθενται στα κράτη µέλη για τα 
προγράµµατά τους πρέπει να χρησιµοποιεί-
ται αποκλειστικά για την κοινωνική ένταξη. 
Θα τα ξαναπούµε, τους υποσχόµαστε και 
φεύγουµε για να πάµε σε σπίτια κάποιων 
από τους 4.500 Ροµά που τα έχουν αγοράσει 
µε το πρόγραµµα επιδοτούµενων στεγαστι-
κών δανείων του 2003. Μας υποδέχονται 
το ίδιο θερµά. Να κάνουµε κάτι, µας λένε, 
για τα αδέλφια τους στους καταυλισµούς. Η 
συνέχεια τις επόµενες ηµέρες. Στην κυβέρ-

νηση παίζουν καθυστερήσεις, µε υποσχέ-
σεις επί υποσχέσεων, γιατί αδιαφορούν. Για 
αυτούς το µόνο τσαντίρι που συµπαθούν 
είναι το altsantiri της προπαγάνδας του Λα-
ζόπουλου. 

Χτυπάω τις λέξεις στο πληκτρολόγιο, 
κλείνω την οθόνη, κλείνω τα µάτια µου να 
τους θυµηθώ. Κάθε ηµέρα που περνά αυτοί 
οι άνθρωποι ζουν χωρίς τρεχούµενο νερό, 
χωρίς αποχέτευση, χωρίς ρεύµα, χωρίς κά-
δους για τα σκουπίδια. Πέντε δέκα λεπτά 
από το κέντρο της πόλης σου. Είναι Ροµά. 
Ψηφίζουν. Πάνε στρατό. (Ναι, υπάρχουν 
παραβατικά στοιχεία, αλλά πού δεν υπάρ-
χουν; ∆εν κλέβουµε όλοι µας αντικαρκινικά 
φάρµακα, δεν πουλάνε όλοι τους ναρκωτι-
κά. ∆εν κλέβουµε όλοι µας τράπεζες, δεν 
κλέβουν όλοι τους πορτοφόλια). Είναι έλ-
ληνες πολίτες. Είναι; Τους θεωρείς έλληνες 
πολίτες; Μην µου πεις ότι αυτοί δεν θεω-
ρούν τους εαυτούς τους Έλληνες. Πήγαινε 
και ρώτησέ τους. Και πάµε να ρωτήσουµε 
µαζί τα κόµµατα εξουσίας πού χάνονται τα 
χρήµατα του ΕΣΠΑ που αφορούν τη βελτίω-
ση των συνθηκών ζωής τους και γιατί αυτό 
συµβαίνει µόνο στη χώρα µας; Τους θέλου-
µε στο περιθώριο για να λέµε ότι είναι βρώ-
µικοι και παραβατικοί ή τους θέλουµε σε 
σπίτια δίπλα µας να γίνουν σαν εµάς; Ιδιαί-
τεροι σαν εµάς. ∆ιαφορετικοί σας εµάς. A
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Το «εθνικό σπορ» της Γαλλίας έχει αρχίσει να αποκτά πολλούς φίλους και στη χώρα µας

Παίξαμε πετάνκ
στο Πάρκο Φλοίσβου 

σχεδόν καλοκαιρινός 
καιρός ενθαρρύ-
νει την εξόρµηση 
των Αθηναίων στα 
πάρκα, έτσι αυτό το 
απόγευµα το Πάρκο 

Φλοίσβου είναι γεµά-
το ζωή. Πολλά πιτσιρί-

κια εκτονώνονται στην 
παιδική χαρά, οι γονείς 

αράζουν στο παραπλήσιο κα-
φέ, ζευγαράκια κάνουν περίπατο 

ροκανίζοντας ένα καλαµπόκι στα δύο, την ώρα που 
περνούν σφήνα δεινοί ποδηλάτες. 
Σε ένα µικρό γήπεδο µε µπλε σκέπαστρο, λουσµένο 
µε το ψυχρό φως των λαµπτήρων φθορίου, οµάδες 
ατόµων επιδίδονται στη ρίψη κάτι περίεργων µεταλ-
λικών σφαιρών µε µεγάλη προσήλωση. Ένα ζευγάρι 
στέκεται και παρατηρεί για λίγο. Το κορίτσι γυρνά στο 
αγόρι και ρωτά: «Ξέρεις τι είναι αυτό το παιχνίδι;». Το 
2014 µία παρέα φίλων µε επικεφαλής των Μανώλη 
Coupe - Καλοµοίρη σύστησε στο ευρύ κοινό το πετάνκ 
(petanque), το «εθνικό σπορ» των Γάλλων, µέσα από το 
βήµα που τους δόθηκε στο φεστιβάλ «Το Μικρό Παρί-
σι». Μόλις πριν λίγο είχαν αρχίσει να παίζουν στο Φά-
ληρο. Το φεστιβάλ συνετέλεσε θετικά στο να διαδοθεί 
το πετάνκ κι έτσι αµέσως µετά την παρουσίαση ο Μα-
νώλης και η παρέα του απευθύνθηκαν στο δήµαρχο 
Παλαιού Φαλήρου ο οποίος τους παραχώρησε γήπε-
δο στο χώρο του Πάρκου. Εδώ και 1,5 χρόνο ιδρύθηκε 
και επίσηµα ο Σύλλογος Πετάνκ Π. Φαλήρου ή αλλιώς 
Greece - Palaio Faliro Petanque Club. 

Ο Μανώλης είναι µισός Γάλλος µισός Έλληνας και δεν 
µπορεί καλά-καλά να υπολογίσει πότε ξεκίνησε να 
παίζει: «Είναι σα να ρωτάς έναν Έλληνα πότε πρωτοέ-
παιξε τάβλι ή ρακέτες. Παίζω πετάνκ εδώ και 30 χρόνια, 
η πρώτη µου φορά σε τουρνουά ήταν στα 11 µου». Στα 
ταξίδια του στη Γαλλία όµως έπαιζε, καθώς στην Ελλά-
δα δεν µπορούσε αφού το παιχνίδι ήταν άγνωστο και 
ο ίδιος δεν διέθετε ακόµα τη µεταδοτικότητα για να 
εµφυσήσει την αγάπη για το πετάνκ και στους φίλους 
του. Αυτή τη στιγµή το πετάνκ έχει περί τους 300 παί-
χτες πανελλαδικά, «πιστεύω και ελπίζω σε µερικά χρό-
νια να ξεπεράσουµε τους 1.000. Βέβαια, 300 παίκτες σε 
όλη την Ελλάδα δεν είναι µικρό νούµερο. Μας έχει φύγει 
η ανησυχία ότι µπορεί το άθληµα να εξαφανιστεί. Αυτό 
το κοινό που έχει δηµιουργηθεί είναι πια πρεσβευτής και 
αναµεταδότης του». 
Πρόκειται για ένα παιχνίδι συγκέντρωσης, στρατηγι-
κής και δεξιοτεχνίας. Απαιτεί άρτιο συγχρονισµό µα-
τιού - χεριού. Η ρίψη της µπάλας γίνεται µε τον παίκτη 
να στέκεται µέσα σε ένα πλαστικό κύκλο. Ο κύκλος κά-
ποτε σχηµατίζονταν µε το πόδι του παίκτη στο χώµα, 
όµως για λόγους ακριβείας σήµερα έχουν ενταχθεί οι 
πλαστικοί κύκλοι τους οποίους δεν χρειάζεται να προ-
µηθευτεί ο παίκτης, οι σύλλογοι διαθέτουν πολλούς. 
Οι µπάλες αποτελούν φυσικά τον απαραίτητο εξοπλι-
σµό για την ενασχόληση µε το πετάνκ. Για µία πρώτη 
γνωριµία µε το παιχνίδι οι σύλλογοι προτείνουν τις 

λεγόµενες «κινέζικες» οι οποίες κοστίζουν µέχρι και 
10 ευρώ. Όταν κανείς σιγουρευτεί ότι του αρέσει µπο-
ρεί να προµηθευτεί τις γαλλικές που ξεκινούν από 70 
ευρώ, καθώς υπακούουν πιο σωστά στις κινήσεις. Η 
διάµετρος και το βάρος της µπάλας που θα επιλέξει 
ο παίκτης εξαρτάται από τη σωµατική του διάπλαση. 
Ενδεικτικά, η διάµετρος των ατσάλινων σφαιρών είναι  
από 70,5 έως 80mm και το βάρος µεταξύ 650 - 800 γρ. 
Συνήθως παίζεται µε τρεις εναντίον τριών, δύο ενα-
ντίον δύο και έναν εναντίον ενός, το λεγόµενο τετ α 
τετ που είναι και ιδιαίτερα σπάνιο. Το στάνταρ είναι το 
3 - 3. Οι θέσεις στην κλασική οµάδα των τριών είναι ο 
πλασέρ, ο σουτέρ και ο ενδιάµεσος, µία δύσκολη θέση 
καθώς εκτελεί και τις δύο παραπάνω ενέργειες ανά 
πάσα στιγµή. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να στείλεις 
τις µπάλες σου όσο πιο κοντά στο κοσονέ (το µικρό 
ξύλινο µπαλάκι που ρίχνεται πρώτο και αποτελεί τον 
-κινητό- στόχο). Αυτό επιτυγχάνεται µε πλασέ. Αν ο 
αντίπαλος έχει πλησιάσει επικίνδυνα στο κοσονέ, τότε 
σουτάρεις, είτε για να αποµακρύνεις την καλή µπάλα 
της αντίπαλης οµάδας, είτε για να αποµακρύνεις το 
κοσονέ µακριά από τις αντίπαλες µπάλες και να πλη-
σιάσει τις δικές σου, κίνηση που πραγµατοποιείται 
συνήθως από υψηλού επιπέδου σουτέρ. Κάθε οµάδα 
διαθέτει 3 µπάλες. Όταν τελειώσουν οι µπάλες και των 
δύο οµάδων, αρχίζει η καταµέτρηση των πόντων. Ό-
ποια οµάδα φτάσει στους 13 πόντους κερδίζει το σετ. 
Σύµφωνα µε τον Μανώλη, «το πετάνκ είναι πώρωση» 
και δεν είναι λίγες οι φορές που οι τακτικοί του συλλό-
γου κάθονται στο πάρκο µέχρι τις 10 - 11 το βράδυ. «Σε 
κάποιους αρέσει το στρατηγικό κοµµάτι, άλλοι το αγα-
πούν για τη δεξιοτεχνία, αν και κανείς δεν φαντάζεται ότι 
απαιτεί αυτά τα δύο όταν το βλέπει για πρώτη φορά».  

Το κοµµάτι της στρατηγικής και ο «σιωπηλός» αντα-
γωνισµός που δηµιουργείται µεταξύ των οµάδων συ-
ναρπάζει πολλούς από τους παίκτες, όπως τον Γιάννη, 
από τους καλύτερους παίκτες του συλλόγου που έχει 
κατέβει και σε τουρνουά. «∆εν του φαίνεται αλλά είναι 
αρκετά ανταγωνιστικό και εµένα µου αρέσει αυτό, είναι 
άθληµα που µπορείς να παίξεις σε καλό επίπεδο ακόµα 
και αρχάριος, ωστόσο θέλει και πολλή δουλειά για να 
κάνεις τη διαφορά και αυτό το βλέπω σαν πρόκληση. Πα-
ράλληλα κάνω και µία ήπια άσκηση που έχει ενδιαφέρον. 
Είναι κάτι που πιστεύω ότι θα µπορώ να κάνω για τα επό-
µενα 30 µε 40 χρόνια», αναφέρει. Για άλλους πάλι, όπως 
για τον Κώστα, τον σουτέρ - καµάρι του Μανώλη, είναι 
µια σηµαντική διέξοδος: «Η περίοδος που το γνώρισα 
ήταν τέτοια που µε βοήθησε να ξεπεράσω προβλήµατα 
και για αυτό κόλλησα».
«Το κέντρο του είναι η Μασσαλία, είναι θρησκεία για τους 
Μασσαλιώτες. Τους αρέσει το κοµµάτι της τεχνικής και 
της στρατηγικής, αλλά και το γεγονός ότι είσαι έξω στην 
ύπαιθρο, µπορείς να πιεις και µια γουλιά παστίς, έτσι συ-
νηθίζουν. Συνεπώς ταιριάζει σε εξωστρεφείς λαούς, είναι 
µεσογειακό άθληµα. Οι Έλληνες ξέρουµε 4 - 5 αθλήµατα 
και αυτά είναι, δεν µπαίνουµε εύκολα σε καινούργιες 
περιπέτειες. Τώρα έχουµε αρχίσει να κοιτάζουµε πιο ε-
ναλλακτικά σπορ. Το έδαφος για το πετάνκ σήµερα είναι 
µάλλον πιο εύφορο από ποτέ», καταλήγει ο Μανώλης. 
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«Open Day 
Petanque»   

Γνωρίστε το πετάνκ την  
Κυριακή 20/5, 11.00 με 13.00 

Διαλέξτε την περιοχή  
που σας βολεύει: 

Ακ. Πλάτωνος: Τριπόλεως 
και Μοναστηριού (είσοδος 

αρχαιολογικού πάρκου), 
694465a3624 

Πειραιάς: Πλαζ Φρεαττύ-
δας, Ακτή Θεμιστοκλέους, 
6973049751 (19.00 - 22.00), 
6947728938 (09.00 - 15.00). 

Ζάππειο (πάνω από το  
Δισκοβόλο), 2130231220 

Παλαιό Φάληρο,  
Πάρκο Φλοίσβου  

(δίπλα στις παιδικές χαρές)
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Θυμάσαι τα δύο λιοντάρια; 
Έχεις ταΐσει τις πάπιες; 
Έχεις δώσει ραντεβού στο καφέ; 
Διάβασε την ιστορία του εξωτικού κήπου 
που ονειρεύτηκε η Βασίλισσα Αμαλία
Της ΈλΈνας ντακουλα
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ραγε ποιος δεν έχει αναμνήσεις ως παιδί από 

μία βόλτα και παιχνίδι στον Εθνικό Κήπο της Α-

θήνας, δεν έχει περιπλανηθεί αργότερα με την 

παρέα του στα ελικοειδή, δαιδαλώδη, σκιε-

ρά δρομάκια, δεν έχει δώσει ραντεβού για καφέ 

στο γραφικό καφενείο που λειτουργούσε μέχρι 

πρότινος ή δεν έχει πάει τα παιδιά του να δουν 

και να ταΐσουν τα ζώα, απολαμβάνοντας πάντα 

την ομορφιά και την ηρεμία που επικρατεί εκεί 

μέσα; 

Η επίσκεψη στον καταπράσινο Κήπο, πραγ-

ματική όαση στην καρδιά της τσιμεντούπο-

λης, με τα σκεπαστά από φυλλώματα δέν-

δρων δρομάκια, τις αλέες, τις πέργκολες, τις 

6 λιμνούλες, τα οικόσιτα ζώα και πτηνά, τα 

κελαϊδίσματα των πουλιών και τις μυρωδιές 

των φυτών, είναι πάντα μία υπέροχη από-

δραση από τους ρυθμούς της πόλης και μία 

ευκαιρία για χαλάρωση, ξεκούραση και α-

ναψυχή.

Ο Εθνικός Κήπος της Αθήνας, γνωστός για 

πολλά χρόνια και ως Βασιλικός Κήπος, α-

νοικτός κάθε μέρα, εκτός εκτάκτων συν-

θηκών (συγκεντρώσεις, πορείες) από την 

ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου ήταν και 

εξακολουθεί να είναι ένας από τους αγαπη-

μένους περιπάτους των Αθηναίων. Η λίμνη 

με τις πάπιες και τις πράσινες σιδερένιες 

πτυσσόμενες καρέκλες γύρω – ακριβή α-

ντίγραφα των καθισμάτων των υπαίθρι-

ων μπιραριών του Μονάχου–, με τον κουλουρά ο 

οποίος έκανε χρυσές δουλειές πουλώντας κου-

λούρια για να ταΐσουν τα παιδάκια τις πάπιες, ήταν 

ένα από τα σημεία αναφοράς, το ίδιο και οι χώροι 

που φιλοξενούσαν τα ζώα. Οι... κάποιας ηλικίας 

θα θυμούνται τα δύο λιοντάρια, τα οποία ζούσαν 

ασφυκτικά μέσα στον «κλωβό των λεόντων», κα-

θώς και τις μαϊμούδες οι οποίες με τα άλματά τους 

και τις αστείες κινήσεις τους πρόσφεραν χάζι και 

στιγμές γέλιου σε μικρούς και μεγάλους. 

Πολλοί όμως από τους επισκέπτες αγνοούν την ι-

στορία και τον ανεκτίμητο πλούτο του Κήπου αλλά 

και την ανυπολόγιστη αξία του τόσο για τον τομέα 

της βοτανολογίας, όσο και της αρχαιολογίας. Έχει 

δε χαρακτηριστεί από τη Διεθνή Επιτροπή Ιστο-

ρικών Κήπων και Πολιτιστικών Τοπίων (ICOMOS – 

IFLA) ως σπάνιο δείγμα αρχιτεκτονικής τοπίου του 

19ου αιώνα και πολιτιστικό μνημείο της Ευρώπης.
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Ο χώρος του Εθνικού Κήπου, όπως και η ευρύ-

τερη περιοχή μεταξύ των λόφων Λυκαβηττού 

και Αρδηττού, ήταν ανέκαθεν χώρος πρασίνου 

ο οποίος διέθετε και νερό ποτίσματος από το 

Πεισιστράτειο και αργότερα από το Αδριάνειο 

Υδραγωγείο. Η ιστορία του Κήπου πάει πολλά 

χρόνια πίσω, στην αρχαιότητα, όταν αυτός ή-

ταν ένας ιδιωτικός κήπος - δώρο του Δημήτριου 

του Φαληρέα στον δάσκαλό του φιλόσοφο και 

βοτανολόγο Θεόφραστο. Λέγεται ότι γύρω στο 

600 π.Χ. στον χώρο αυτό, ο οποίος αποτελούσε 

μέρος της παραποτάμιας περιοχής του Ιλισού, 

γνωστή με το τοπωνύμιο «Κήποι», βρισκόταν το 

ιερό άλσος του Λυκείου, αφιερωμένο στον Α-

πόλλωνα.

ατά τα χρόνια της ρωμαϊκής πε-

ριόδου (2ος αι. μ.Χ.), η Πύλη του 

Αδριανού υπήρξε το ορόσημο δι-

αχωρισμού της παλαιάς πόλης της 

Αθήνας (η πόλη του Θησέα) και της 

νέας συνοικίας που ίδρυσε ο Αδρι-

ανός, η οποία αναπτύχθηκε βορει-

ανατολικά της ομώνυμης Πύλης, 

πράγμα που τεκμηριώνεται από 

διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα 

τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα 

στον Εθνικό Κήπο και στον χώρο 

του Ζαππείου. 

Ο Κήπος, συνολικής έκτασης 154.000m², άρχι-

σε να παίρνει τη σημερινή του μορφή κατά τη 

διάρκεια της βασιλείας του Όθωνα (1832 - 1862) 

και συγκεκριμένα ήταν αποκλειστικά έργο της 

Βασίλισσας Αμαλίας, γνωστής για την αγάπη 

που έτρεφε για τη γη και την προσπάθειά της να 

δημιουργεί όμορφους χώρους πράσινου στην 

Αθήνα, επηρεασμένη από την παράδοση στην 

πατρίδα της με τους κήπους και τα μεγάλα πάρ-

κα. Ακολούθησε πιστά τη συμβουλή του πεθε-

ρού της, Λουδοβίκου Α’ της Βαυαρίας, ο οποίος 

της έλεγε: «Σκιά, πολλή σκιά χρειάζεται η Αθήνα, 
σε αντίθεση με την Αγγλίαν όπου το φως του ήλιου 
είναι η εξαίρεση, γι’ αυτό και τα πάρκα της πρέπει 
να είναι διαφορετικά».
Το όραμά της ήταν να δημιουργήσει τον πρώτο 

επιστημονικό και βοτανικό κήπο στην Ελλάδα 

και η ίδια περνούσε άπειρες ώρες την ημέρα επι-

βλέποντας την κατασκευή του, τη μεταφορά και 

φύτευση των φυτών, καθισμένη συχνά πάνω 

σε έναν βράχο, στο νοτιανατολικό σημείο του 

Κήπου, ύψους περίπου 6 μέτρων, γνωστός ως 

ο βράχος της Αμαλίας. Σύμφωνα δε με τον γεω-

πόνο Σμιθ, το 1842, φύτεψε η ίδια 8 από τους πα-

νύψηλους φοίνικες –τις ουασινγκτώνιες– που 

υπάρχουν ακόμη και σήμερα στην επιβλητική 

είσοδο της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας.

«Οι φοίνικες που έχω φυτέψει, ήδη αναπτύσσονται 
θαυμάσια και φαντάζομαι πως θα κάνουν τον πε-
ρίπατό τους οι άνθρωποι ύστερα από 300 χρόνια 
κάτω απ’ αυτούς. Έτσι περιγελώ όλους εκείνους 
που κουνούσαν το κεφάλι αμφιβάλλοντας για τα 
σχέδιά μου και την επιτυχία τους», έγραφε στις 8 

Μαρτίου του 1846 η Βασίλισσα Αμαλία στη Βασί-

λισσα Therese της Βαυαρίας.

Την έκταση του Κήπου την είχε οριοθετήσει το 

1836 ο Βαυαρός αρχιτέκτων Φρίντριχ Γκέρτνερ 

ο οποίος έκτισε τα ανάκτορα του βασιλικού ζεύ-

γους. Δεσμεύτηκαν περίπου 500 στρέμματα στα 

ανατολικά της πόλης και έγιναν πολλές απαλλο-

τριώσεις ιδιοκτησιών με τιμή αποζημίωσης αρ-

χικά 20 και αργότερα 40 λεπτά ανά τετραγωνικό 

πήχη. Η ευθύνη του Κήπου ανατέθηκε αρχικά 

στον γεωπόνο Σμάρατ, τον οποίο κάλεσε η Αμα-

λία από το Μόναχο, και αυτός είχε σαν βοηθό του 

τον γεωπόνο Φρειδερίκο Σμιθ.

Το πρώτο σχέδιο έγινε από τον βαυαρό αρχιτέ-

κτονα Χοχ και ολοκληρώθηκε από τον κηποτέ-

χνη Φρανσουά Λουί Μπαρό, το 1852, ο οποίος 

ανέλαβε τις φυτευτικές εργασίες αλλά και τη 

διεύθυνση του Κήπου από το 1845 έως το 1854. 

Τον διαδέχθηκε ο Φρειδερίκος Σμιθ ο οποίος 

έμεινε στη θέση του διευθυντή του Κήπου για 

30 χρόνια. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο Μπαρό 

έκανε και τα σχέδια του ανακτόρου του Ντολμά 

Μπακσέ στην Κωνσταντινούπολη.

Από το 1839 άρχισαν να έρχονται τα φυτά κυ-

ρίως από το εξωτερικό, μια και η Ελλάδα δεν 

διέθετε τότε φυτώρια, αλλά και εκτός αυτού η 

Αμαλία ήθελε να δημιουργήσει έναν κήπο «εξω-

τικό». Ο βασικός προμηθευτής ήταν ένα γαλλικό 

φυτώριο στο Μιλάνο. Μεταφέρθηκαν γύρω στα 

15.000 φυτά με το ιστιοφόρο «Φοίνιξ» από τη 

Γένοβα, αλλά φυτεύτηκαν και πολλά αυτοφυή 

φυτά από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Τα έργα 

ολοκληρώθηκαν το 1852 και, όπως γράφει ο επί 

δεκαετίες διευθυντής του Κήπου Νίκος Ταμβά-
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κης, «αν θέλαμε να εντάξουμε τον Κήπο σε 
μία κατηγορία, θα λέγαμε ότι υπάγεται 
σε κάποια από τις παραλλαγές του 
γραφικού ρυθμού –που εμπνέεται 
από το ιδανικό της επιστροφής 
στην απ λότητα και τη φύση 
(“φέρτε τη φύση στον κήπο” ή-
ταν το σύνθημα) – ο οποίος είχε 
σιγά-σιγά αντικαταστήσει από 
τις αρχές του 19ου αιώνα τον 
κλασικό (γεωμετρικό, γαλλι-
κό) ρυθμό που είχε τις ρίζες του 
στην αρχαιότητα».
Το Πεισιστράτιο Υδραγωγείο βο-

ήθησε κατά πολύ στη δημιουργία 

και ανάπτυξη του Κήπου, αλλά η αυ-

τάρκεια νερού δημιουργούσε πάντα μεγάλο 

πρόβλημα. Λέγεται ότι τις ώρες που ποτιζόταν, 

κοβόταν η παροχή νερού για τους κατοίκους της 

Αθήνας και αυτό τους έκανε να διαμαρτύρονται 

και να δυσανασχετούν. Χαρακτηριστικά ο γάλλος 

συγγραφέας Εντ. Αμπού αναφέρει: «Οι Αθηναίοι 
υποφέρουν, αλλά η χλόη έχει πολύ καλώς εις την 
υγείαν την». Τώρα το πρόβλημα αυτό έχει λυθεί με 

τις πέντε γεωτρήσεις που έχουν γίνει καθώς και 

την αποκατάσταση του αγωγού, ο οποίος αποκα-

λύφθηκε στην πλατεία του Αγίου Θωμά στο Γουδή 

από τον γεωπόνο-κηποτέχνη και διευθυντή του 

Κήπου από το 1956 έως το 1984, Νικόλαο Ταμβά-

κη και αποτελούσε τμήμα του Πεισιστράτειου υ-

δραγωγείου, το οποίο λειτουργεί εδώ και 2.500 

χρόνια. «Μαζί με έναν Αρμένη πηγαδά διέσχισα τις 
υπόγειες διαδρομές που μας οδήγησαν στο υδρα-
γωγείο του Αγίου Θωμά» διηγείται ο κος Ταμβάκης 

κατά την παρουσίαση του λευκώματός του για τον 

Εθνικό Κήπο, την άνοιξη του 2016.

Ο Κήπος αρχικά δεν ήταν ανοιχτός για το κοινό 

παρά μόνο λίγες μέρες τον χρόνο, όταν οι βασιλείς 

έλειπαν από τα ανάκτορα. Μετά την έξωση του 

Όθωνα, τη φροντίδα του Κήπου ανέλαβε ο Γεώρ-

γιος ο Α’ και τότε δημιουργήθηκε και ένας μικρός 

ζωολογικός κήπος. Το 1927 αντικαταστάθηκε η 

ξύλινη περίφραξή του από τα σιδερένια κάγκελα 

και τους μαρμάρινους πεσσούς που υπάρχουν 

έως σήμερα.

 

Βασιλικός Κήπος μετονομάστη-

κε, για πρώτη φορά, σε «Εθνικό 

Κήπο» το 1927 κατά την περίοδο 

της αβασίλευτης δημοκρατίας 

(1924-1935). Με την Παλινόρθωση 

και επάνοδο του βασιλιά Γεωργί-

ου του Β΄ (1935) ονομάστηκε πάλι 

«Βασιλικός κήπος» και οριστικά 

ονομάστηκε «Εθνικός Κήπος» το 

1974.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών 

κατασκευής βρέθηκαν αρχαιο-

λογικά ευρήματα διαφόρων χρο-

νολογιών και το Αυλαρχείο, καθ’ 

υπόδειξη της Βασίλισσας Αμαλί-

ας, είχε αποφασίσει «όσα τεμάχια 
και λείψανα αρχαιοτήτων ευρεθούν 

εις την ανασκαφήν των νέων Βασιλικών 
Κήπων θέλουν τεθή εις τάξιν εντός του Κήπου, ως 
ανήκοντα εις την θέσην ταύτην». Πολλά απ’ αυτά 

συγκεντρώνονταν σε έναν συγκεκριμένο χώρο ο 

οποίος, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ήταν ένα 

ρωμαϊκό λουτρό, δημιουργώντας έτσι ένα υπαί-

θριο «μικρό μουσείο». Εκεί βρίσκεται σήμερα το 

επιστύλιο του Αδριάνειου Υδραγωγείου, το οποίο 

κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας ήταν εντοιχι-

σμένο στην πύλη της Μπουμπουνίστρας του τεί-

χους του Χασεκή, δίπλα στα ανάκτορα. Εύρημα 

της ρωμαϊκής εποχής είναι το ψηφιδωτό δάπεδο 

έπαυλης, συνολικής επιφάνειας 400 μ², το οποίο 

αποκαλύφθηκε το 1846 σε βάθος ενός μέτρου 

κοντά στην είσοδο της Βασιλίσσης Σοφίας. Τον 

Ο ΚήπΟς 
αρχιΚα δεν 
ήταν ανΟι-
ΚτΟς για τΟ 
ΚΟινΟ παρα 
μΟνΟ λιγες 
μερες τΟν 
χρΟνΟ, 
Οταν Οι βα-
ςιλεις ελει-
παν απΟ τα 
αναΚτΟρα. 
μετα τήν 
εξωςή τΟυ 
Οθωνα, τή 
φρΟντιδα 
τΟυ ΚήπΟυ 
ανελαβε Ο 
γεωργιΟς Ο 
α’ Και τΟτε 
δήμιΟυργή-
θήΚε Και ε-
νας μιΚρΟς 
ζωΟλΟγι-
ΚΟς ΚήπΟς. 
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χώρο αυτό το βασιλικό ζεύγος μετέτρεψε σε ένα 

αίθριο με αναρριχώμενα φυτά και συνήθιζε να 

παίρνει εκεί το γεύμα του. Επίσης, βρέθηκε ένα 

μεγάλο πηγάδι από το Πεισιστράτειο Υδραγω-

γείο από το οποίο, την εποχή της Αμαλίας, ανέ-

βαζαν το νερό με μαγγανοπήγαδο.

Κατά καιρούς ο Κήπος γνώρισε καταστροφές 

λόγω θεομηνιών, όπως το 1852, τον «καιρό της 
κολώνας» (τότε γκρεμίστηκε από τη σφοδρή κα-

κοκαιρία η μία κολόνα από τον ναό του Ολυμπίου 

Διός) ή τη χιονοθύελλα του 1931 καθώς και τη 

φοβερή ανεμοθύελλα του 1978, όπου ξεριζώθη-

καν πολλά δένδρα ηλικίας πάνω από 100 ετών.

Ο κήπος έχει επτά εισόδους με κύρια αυτή επί 

της Λεωφόρου Αμαλίας, με το μπαλκονάκι με 

την πλατειά κουπαστή να αποτελεί αγαπημένο 

σημείο για φωτογράφιση, και τις περίφημες ου-

ασινγκτώνιες –σήμα κατατεθέν του κήπου– στο 

βάθος καθώς και το ηλιακό ρολόι πάνω στο παρ-

τέρι με τα λουλούδια.

Περπατώντας μέσα στα λαβυρινθώδη δρομά-

κια, τα οποία έχουν ένα συνολικό μήκος 7 χλμ., 

και πλάτος 3-5 μέτρα, ο επισκέπτης χάνεται μέσα 

στη βλάστηση και εντυπωσιάζεται από την ποι-

κιλία των φυτών, των θάμνων και των δένδρων. 

Κουτσουπιές, πικροδάφνες, χαρουπιές από 

την Ελλάδα, καζουαρίνες από την Αυστραλία, 

αείλανθοι από την Κίνα, αιωνόβιες αριές, ορι-

ζοντιόκλαδα, κυπαρίσια, ουασινγτώνιες είναι 

μερικά από τα 500 είδη φυτών που υπάρχουν 

στον Κήπο.

κτός από τις έξι λίμνες που χρησι-

μεύουν και ως υδαταποθήκες, τις πέρ-

γκολες με τα παγκάκια κάτω από τις 

γλυσίνιες ή τις τριανταφυλλιές, την παιδι-

κή χαρά, τον χώρο της ζωοπτηνολογικής 

συλλογής με τα οικόσιτα ζώα και πτηνά 

(πάπιες, χήνες, κότες, παπαγαλάκια, 

παγώνια, αίγαγροι), στον Κήπο υπάρ-

χουν αρκετά διακοσμητικά στοιχεία ό-

πως είναι οι προτομές επιφανών Ελλήνων 

(Ι. Καποδίστρια, A. Βαλαωρίτη, I. Εϋνάρ-

δου, Δ. Σολωμού, Σπ. Σαμαρά, Ζαν Μωρε-

άς), έργα γνωστών καλλιτεχνών. Ιδιαίτερο 

είναι επίσης το μικρό γλυπτό μίας γυναικεί-

ας φιγούρας με μία στάμνα στο χέρι 

απ’ όπου τρέχει νερό, το οποίο βρίσκε-

ται στην κορυφή μίας μικρής βραχώ-

δους κατασκευής μέσα σε μια μικρή πολυγωνική 

λίμνη με μεταλλική πέργκολα. Η φιγούρα αυτή, 

αγνώστου καλλιτέχνη, παλιά ονομαζόταν «Νύμ-
φη», ενώ στα νεώτερα χρόνια έγινε γνωστή ως 

η «Βλάχα» ή η «Βλαχοπούλα». Κοντά σε μία μεγά-

λη τεχνητή λίμνη, οι δύο ενωμένες μαρμάρινες 

πλάκες με χαραγμένο, στα ελληνικά και στα λα-

τινικά, απόσπασμα από την ομιλία του Αποστό-

λου Παύλου προς τους Αθηναίους στον Άρειο 

Πάγο το 50 μ.Χ., είναι προσφορά του Προέδρου 

της Ιταλικής Γερουσίας Amintore Fanfani για την 

εκπλήρωση της υπόσχεσης που είχε δώσει τον 

Ιανουάριου του 1959, όταν είχε επισκεφθεί την 

Αθήνα ως πρωθυπουργός της Ιταλίας. 

Επίσης, στον Κήπο βρίσκονται και μερικά πολύ 

ιδιαίτερα μικρά κτίρια, όπως το πρώην γραφείο 

- ησυχαστήριο (l’ hermitage) του γάλλου κηπο-

τέχνη Μπαρό, κτίσεως του 1848 και νυν κτίριο 

της Παιδικής Βιβλιοθήκης, η οποία ιδρύθηκε το 

1984, το Βοτανολογικό Μουσείο, πρώην βασι-

λικό περίπτερο – σε σχέδια Τσίλλερ, το φυτώ-

ριο, το θερμοκήπιο, τα γραφεία της διοίκησης 

καθώς και το κελάρι - ψυκτικός θάλαμος των 

Ανακτόρων που τώρα έχει μετατραπεί στις δη-

μόσιες τουαλέτες του Κήπου. Μέχρι πρόσφα-

τα λειτουργούσε και το γραφικό «Καφενείο» το 

οποίο βρισκόταν στην είσοδο επί της Ηρώδου 

Αττικού, δίπλα στον Στρατώνα των Ευζώνων της 

Προεδρικής Φρουράς. 

 Όλα αυτά συγκεντρώνουν καθημερινά παιδιά, 

μαθητές, φοιτητές, μελετητές, αλλά και ανθρώ-

πους που διαλέγουν τον Κήπο για τη βόλτα τους, 

για χαλάρωση, διάβασμα, άσκηση, προπόνηση 

ή ακόμη και για... ηλιοθεραπεία.

Η χρήση του Εθνικού Κήπου, σύμφωνα με τον 

Ν.3274/ 2004, παραχωρήθηκε για 99 χρόνια στον 

Δήμο Αθηναίων και την ευθύνη του αναλαμβάνει 

το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο «Δήμος Αθηναίων 

- Εθνικός Κήπος», που συστάθηκε με την υπ’ α-

ριθμόν 10282/ 11-3-05 ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ. 

Τα τελευταία χρόνια εκφράζονται προβλημα-

τισμοί και ακούγονται φωνές ανησυχίας για τη 

σωστή συντήρηση, φύλαξη αλλά και το μέλλον 

του Κήπου, ο οποίος σε αρκετά σημεία παρουσι-

άζει εικόνα εγκατάλειψης ή παραμέλησης. Πολ-

λά δε από τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα 

στερούνται της ανάλογης προβολής ή επεξηγη-

ματικών πινακίδων.

Τα μέλη της δραστήριας «Εταιρίας Φίλων του 

Εθνικού Κήπου» δίνουν καθημερινό αγώνα για 

την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και 

την κινητοποίηση των πολιτών. Προσφέρουν 

δε σημαντικά ποσά για τη σωστή συντήρηση, 

προστασία, φροντίδα και προβολή του. 

Ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με διάφορους 

φορείς αλλά και την Παιδική Βιβλιοθήκη «ανοί-

γει» τον Κήπο στην τέχνη και τον πολιτισμό, μέ-

σω δράσεων και εκδηλώσεων, επιδιώκοντας να 

φέρει μικρούς και μεγάλους κοντά σε αυτό το 

ζωντανό και ιστορικό χώρο της πόλης. Ένα απ’ 

αυτά είναι ένα καινούργιο πιλοτικό πρόγραμμα, 

μέσω του οποίου μαθητές από πέντε δημοτι-

κά σχολεία της Αθήνας εξερευνούν τον Εθνικό 

Κήπο, ανακαλύπτουν τα μυστικά του και δημι-

ουργούν μέσα από αυτή την εμπειρία τους έναν 

οδηγό-εργαλείο για κάθε σχολική ομάδα αλλά 

και για τους επισκέπτες που θα θελήσουν να μά-

θουν «Τα μυστικά του Κήπου».
Ο μεγάλος φωτογραφικός διαγωνισμός του πε-

ριοδικού «ΦΩΤΟγράφος» προσκαλεί τον κόσμο 

να επισκεφθεί τον Κήπο και να εμπνευστεί απ’ 

αυτόν για δημιουργικές φωτογραφίες, αναδει-

κνύοντας τις ομορφιές του κατά τις τέσσερις 

εποχές του χρόνου.

Συνεχίζεται δε για 6η χρονιά η συνεργασία του 

Μουσείου Μπενάκη και του Εθνικού Κήπου για 

καλοκαιρινά προγράμματα που απευθύνονται 

σε παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών.

Σύμφωνα με τον Χάρτη της Φλωρεντίας, που α-

φορά την Προστασία των Ιστορικών Κήπων, «οι 
Κήποι αποτελούν ζωντανή κληρονομιά και χρή-
ζουν ειδικής προστασίας και διαχείρισης». Αυτή 

την υπέροχη «ζωντανή κληρονομιά», τη γεμάτη 

ιστορία, ήχους, χρώματα και αρώματα, η οποία 

εκτός από γνώσεις και αισθητική απόλαυση 

προσφέρει μοναδική ηρεμία, αγαλλίαση και 

γαλήνη, οφείλουμε να την αποδεχθούμε, να τη 

σεβαστούμε, να την εξερευνήσουμε και να την 

προστατεύσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. A

Β ΙΒ ΛΙο ΓΡΑΦΙΑ & ΠΗΓΕ Σ

Αδάμη-Καρδαμίτση, Μάρω, Ο Βασιλικός Κή-
πος στο Πέρασμα των Χρόνων, άρθρο στο 
λεύκωμα «Το Κτήριο της Βουλής των Ελλή-
νων», Αθήνα, Βουλή των Ελλήνων, 2009.
Γιοχάλας Θανάσης, Καφετζάκη Τόνια, Α-
ΘΗΝΑ, Ιχνηλατώντας τη πόλη με οδηγό 
την ιστορία και την λογοτεχνία. Αθήνα, 

Εστία, 2012.
Παπαγεωργίου - Βενετάς, Αλέξαν-
δρος, Η Βασίλισσα της Ελλάδος Αμαλία, 
πριγκίπισσα του Ολδεμβούργου (1818-
1875) και η δημιουργία του Βασιλικού Κή-
που της Αθήνας, άρθρο στο λεύκωμα «Το 
Κτήριο της Βουλής των Ελλήνων», Αθήνα, 
Βουλή των Ελλήνων, 2009.
Παπαγεωργίου - Βενετάς, Αλέξαν-

δρος, ΤΡΕΙΣ ΚΗΠΟΙ, ΔΥΟ ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΓΗ, Αθήνα, 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της 
Ελλάδος, 2016. 
Ταμβάκης Νικόλαος, Εθνικός Κήπος, ένας 
τόπος με μακρά κηποτεχνική ιστορία, 
Αθήνα, Εταιρεία Φίλων Εθνικού Κήπου, 
2016.
http://www.cityofathens.gr/node/376

Τα Τελευ-
Ταία χρόνία 
εκφραζό-
νΤαί πρό-
βλημαΤί-
σμόί καί α-
κόυγόνΤαί 
φωνεσ ανη-
συχίασ γία 
Τη σωσΤη 
συνΤηρη-
ση, φυλαξη 
αλλα καί 
Τό μελλόν 
Τόυ κηπόυ, 
ό όπόίόσ 
σε αρκεΤα 
σημεία 
παρόυσία-
ζεί είκόνα 
εγκαΤαλεί-
ψησ Ή πα-
ραμελησησ
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ΤΑ 
ΦΑΡΜΑΚΙΑ

ΤΟΥ 
KARL

Όταν ο Lagerfeld 
βαριέται, 

δεν αφήνει 
τίποτα όρθιο

Ο Karl Lagerfeld δεν 

φοβάται να χρησιµο-

ποιήσει γλώσσα προ-

σβλητική και να γίνει 

ενίοτε πικρόχολος. Έχει 

πει πολλά κατά καιρούς, 

όπως ότι αν ήταν Ρώσος 

θα ήταν λεσβία, γιατί 

οι ρώσοι άντρες είναι 

πολύ άσχηµοι… έχει 

αποκαλέσει την Adele 

«χοντρή» και όταν εκεί-

νη έχασε βάρος καρ-

πώθηκε τα εύσηµα ως 

ηθικός αυτουργός των 

προσπαθειών της, έχει 

τολµήσει να πει τη Meryl 

Streep «φθηνή», ενώ 

για την Κιµ Καρντάσιαν 

και το περιστατικό µε 

τη ληστεία στο Παρίσι 

δεν δίστασε να πει πως 

«εκείνη έφταιγε».  

Για τον Alaia
Ο θάνατος του σχεδιαστή 

Azzedine Alaia τον περα-

σµένο Νοέµβρη συγκλό-

νισε το χώρο της µόδας, 

εκτός από τον Lagerfeld, ο 

οποίος «εκρήγνυται» κάθε 

φορά που µιλάει για τον 

σχεδιαστή, αφού εκείνος 

τον θεωρούσε ουσιαστι-

κά υπεύθυνο για τη «µη 

βιώσιµη» κατάσταση που 

επικρατεί στη βιοµηχανία 

της µόδας σήµερα. Ανα-

φερόµενος στον θάνατό 

του, λέει πως απλά ένας 

από τους εχθρούς του δεν 

υπάρχει πια – το ίδιο και 

για τον Pierre Berge, τον 

επί σειρά ετών σύντροφο 

και συνέταιρο του Yves 

Saint Laurent, για του 

οποίου τον θάνατο λέει 

πως ο ανθοπώλης του τον 

είχε ρωτήσει αν ήθελε 

να στείλει έναν κάκτο για 

συλλυπητήρια. 

Για το κίνηµα 
#metoo

Για εκείνον πιο σοκαριστι-

κό είναι το γεγονός πως 

όλες αυτές οι στάρλετ 

θυµήθηκαν µετά από 20 

χρόνια πως έχουν κακο-

ποιηθεί ή παρενοχληθεί 

σεξουαλικά. Ωστόσο για 

τον Weinstein δεν κρύβει 

πως µοιράζεται τα ίδια αι-

σθήµατα µε τον περισσό-

τερο κόσµο: τον µισεί. 

ΙT’S ALL ABOUT SHOES

Π αρίσι, Μιλάνο, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Βερολίνο, Κοπεγ-
χάγη: οι «πρωτεύουσες» της µόδας δηµιουργούν τις 
κυρίαρχες τάσεις στο απόλυτο γυναικείο αξεσουάρ. 
Η φωτογράφος Suzanne Middlemass διαλέγει κοµ-

µάτια από τη «µεγάλη πασαρέλα» των δρόµων και συνθέτει έναν 
οδηγό - πηγή έµπνευσης τόσο για εκείνους που θέλουν να ασχολη-
θούν µε τον σχεδιασµό παπουτσιών όσο και για εκείνους που απλά 
θαυµάζουν το διαφορετικό στην καθηµερινότητα και επιδιώκουν 
για τον εαυτό τους ένα ξεχωριστό, τολµηρό στιλ.

«Ιt’s all about shoes», Suzanne Middlemass, εκδ. TeNeues 
photo@2017suzannemiddlemass, www.teneues.com

BOOK

STRANGE 
THINGS

Καουµπόικες µπότες denim
Ό,τι περισσεύει από 
τα παντελόνια που 

ξεσκίζουµε, το παίρνει 
η R13 που ξέρει από τζιν και το 

κάνει µπότες (€1.375)

ΤΟ ΔΩΡΟ  ΣΟΥ!
Καλαθάκι So lucky 
by Metallinou
Κάθε charm «So 
lucky» σε κάνει να 
νιώθεις τυχερός, µο-
ναδικός, αυθεντικός. 
Αυτό το καλοκαίρι, 
το brand που έκανε 
µόδα το µάτι-γούρι, 
δηµιουργεί το πιο 
stylish καλάθι για την 
παραλία, για να είναι 
όλα τα... µάτια πάνω 
σου! Ακολούθησε 
το Instagram του 
LOOKmag και µάθε 
πώς µπορείς να το 
κερδίσεις!

ΝΕΑ 
ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ 
MOLESKINE 
BACKPACK

Από τους τοίχους της Νέας Υόρ-
κης, στα νέα υπέροχα σακίδια 

της Moleskine. Ο παγκόσµια γνω-
στός street artist Bradley Theodore 
στην Εβδοµάδα Design 2017 του 
Μιλάνου µεταµόρφωσε σακίδια 
της Classic Collection της Moleskine, 
µε τις χαρακτηριστικές του έντο-
νες πινελιές και δυνατά χρώµατα, 
σε φορητά έργα τέχνης. 

Θα τα βρείτε στο Mah Jong, 
Κανάρη 14, €260

«Οι γυναίκες 
που φοράνε 
μαύρα ζούνε 
πολύχρωμη 

ζωή»
-Neiman Marcus

C
H

A
N

E
L



04 WOM A N voice

NINA RICCI Monsters µε εσάνς εξωτικών φρούτων και καραµέλας JEAN PAUL GAULTIER Eau 
Fraiche, συλλεκτικό André Edition έξτρα καλοκαιρινό µε βασικά στοιχεία το σορµπέ λεµόνι, το τζί-
ντζερ και τη ζάχαρη CHANEL Coco Mademoiselle µε νότες εσπεριδοειδών και λουλουδιών GIORGIO 
ARMANI Sί Passione µε άρωµα φρούτων και τουίστ κόκκινου πικάντικου πιπεριού

H 
Μαγδαληνή Κλειώ Ευταξιοπούλου, το κορί-
τσι που υπάρχει πίσω από τη φίρµα m.k.e. 
είναι µια σχεδιάστρια µε γαλλική φινέτσα. 
Τελειόφοιτος του Edinburgh College of Art 

µε ειδίκευση σε Homeware Textiles, τη γνωρίσαµε κυρίως 
µέσα από τις εκπληκτικές πετσέτες θαλάσσης που σχεδιά-
ζει κάθε χρόνο, εκτός... από φέτος! Που προτίµησε να µας 
παρουσιάσει τσάντες, τσαντάκια και µεταξωτά φουλάρια. 
Η ίδια µας λέει:  «Είναι εµπνευσµένη από τα χρώµατα της 
ελληνικής θάλασσας. Έπειτα από πολλούς πειραµατισµούς 
µε εκολίνες πάνω στο χαρτί, παρατήρησα πως καθώς άφηνα 
το πινέλο στη χαρτοπετσέτα, τα χρώµατα απλώνονταν σε 
ιδιαίτερους σχηµατισµούς και αποχρώσεις. Σκέφτηκα: “Γιατί 
να µην σχεδιάσω κατευθείαν επάνω της;”. Έτσι ξεκίνησα να 
ζωγραφίζω πάνω σε χαρτοπετσέτες δηµιουργώντας εφήµε-
ρες µικρές 3D κατασκευές. Στόχος ήταν στα τελικά τυπώµατα 
να δηµιουργείται η ψευδαίσθηση του τρισδιάστατου, πράγµα 
που λειτούργησε µε επιτυχία. Η συλλογή αποτελείται από 6 
διαφορετικά prints στις αποχρώσεις του µπλε και τα σχέδια 
έχουν εφαρµοστεί σε unisex τσάντες ώµου. Κάθε τσάντα 
µπορεί να συνδυαστεί µε το αντίστοιχο clutch bag, το οποίο 
µπορεί να κρατηθεί και µόνο του σαν πρωινό ή βραδινό αξε-
σουάρ. Η collection ολοκληρώνεται από 4 τετράγωνα φουλά-
ρια από ελληνικό µετάξι». 

Info: www.mketextiles.com // fb: M.K.E Textiles // 
instagram: @mke_textiles
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ΠΕΝΤΕ ΒΑΡΕΤΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
1. Τα µακριά νύχια σε κοντά, άγαρµπα χερά-

κια.
Μακριά νύχια = κοµψότητα και φινέτσα στις κι-
νήσεις. ∆είτε παλιές ταινίες να καταλάβετε.

2. Βαριεστηµένες, ανάγωγες πωλήτριες.
Το «δεν έχουµε» σε όλες τις αποχρώσεις της µιζέ-
ριας και της αδιαφορίας.

3. Όχι άλλο Frida Kahlo.
Την είδαµε στη γνωστή hipster-o-γειτονιά, σε έκ-
δοση από τασάκι µέχρι πασχαλινή λαµπάδα. Πού 
να το ’ξερε η Μεξικάνα…

4. Χοντρά παπούτσια,  χοντρά τακούνια.
Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι.

5. Ντύσιµο / βάψιµο καλεσµένης σε γάµο 
Είναι η εποχή που γίνονται πολλοί γάµοι. Ντυθεί-
τε χαλαρά και αέρινα. ∆εν πάτε σε πόλεµο. 

-LOOK TEAM
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«Λατρεύω να φοράω 
πολύτιμες πέτρες, αλλά 

όχι επειδή είναι δικές μου. 
Δεν μπορείς να κατακτήσεις 

την ακτινοβολία. 
Μόνο να τη θαυμάζεις».

-Elizabeth Taylor

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ





Η επιδερμίδα για να είναι υγιής χρειάζεται διαρκή ενυδάτωση, τόνω-
ση και ενδυνάμωση. Έχοντας βαθιά γνώση των επιπτώσεων του 
Εκθεσιώματος, αλλά και της σημασίας του επιδερμιδικού φραγμού, 

τα Εργαστήρια VICHY δημιούργησαν το Minéral 89. Ένα ενυδατικό booster 
που περιέχει 89% ιαματικό μεταλλικό νερό της VICHY και καθαρό υαλου-
ρονικό οξύ φυσικής προέλευσης, τα οποία ενισχύουν τη φυσική άμυνα της 
επιδερμίδας, την ενυδατώνουν και την τονώνουν. Είναι το 1ο προϊόν που 
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αμέσως μετά τον καθαρισμό. Η λεπτόρρευστη 
gel υφή του γίνεται ένα με την επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή, έτσι 
μπορούμε να εφαρμόσουμε την αγαπημένη μας κρέμα αμέσως μετά.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι εξωτερικοί παράγοντες (όπως η 
ρύπανση, η τρύπα του όζοντος, οι ακραίες καιρικές συνθήκες) όσο 
και οι εσωτερικοί παράγοντες(όπως το στρες, η μη ισορροπημένη 

διατροφή, η έλλειψη ύπνου) κάνουν την επιδερμίδα να ασφυκτιά, προκαλώ-
ντας τη «σιωπηλή γήρανση». Αυτό έχει σαν συνέπεια η επιδερμίδα να δείχνει 
θαμπή, κουρασμένη και γερασμένη. Στόχος λοιπόν είναι να επιβραδύνουμε 
και να αντιστρέψουμε τη σιωπηλή γήρανση. Η VICHY δημιούργησε τη σειρά 
Slow Âge, μια σειρά προϊόντων που προλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν τα 
σημάδια της γήρανσης κατά τον σχηματισμό τους. Η σειρά Slow Âge συν-
δυάζει 3 δραστικά συστατικά ± το αντιοξειδωτικό εκχύλισμα ρίζα bacailin, 
το προβιοτικής προέλευσης bifidus και το ιαματικό μεταλλικό νερό της 
VICHY±  και αντηλιακά φίλτρα που προστατεύουν και από τις μακρές UVA για 
να χαρίσουν ένα όμορφο και υγιές μέλλον στην επιδερμίδα. 

Ενδυνάμωση με το 
Minéral 89
Ενδυνάμωση με το 
Minéral 891 Αντιγήρανση με το 

Slow Âge
Αντιγήρανση με το 2

τους απόλυτους συμμάχους 
       της επιδερμίδας σου

ΑνΑκΑλυψε
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Η επιδερμίδα είναι η ασπίδα προστασίας του σώματός μας, αλλά η όψη της 
επηρεάζεται τόσο από τη συνολική μας υγεία, όσο και από εξωτερικούς παράγοντες – φαινόμενο 
που οι επιστήμονες αποκαλούν Εκθεσίωμα. Ειδικά το πρόσωπο, το οποίο εκτίθεται καθημερινά 

στον ήλιο, τη σκόνη και το καυσαέριο, χρειάζεται εντατική φροντίδα για να παραμείνει υγιές 
και λαμπερό. Σύμμαχoς στον αγώνα ενάντιa στη φθορά και την πρόωρη γήρανση 

είναι η VICHY, με καινοτόμα προϊόντα για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας μας.

Ακτινοβολία UV, 
ρύπανση, 

στρες – αυτοί 
οι καθημερινοί 

επιθετικοί 
παράγοντες 
έχουν ορατές 

επιπτώσεις στην 
επιδερμίδα μας

Σ ε μια μεσογειακή χώρα με έντονη ηλιοφάνεια όπως η Ελλάδα, η 
αντιηλιακή προστασία είναι απαραίτητη 365 μέρες το χρόνο. Ωστό-
σο, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ζωτικής σημασίας για την 

υγεία της επιδερμίδας, άρα πρέπει να εφαρμόζεται καθημερινά και όχι μό-
νο στην παραλία. Το αόρατο δροσερό Idéal Soleil Mist της VICHY προστα-
τεύει την επιδερμίδα από τις βλαβερές επιπτώσεις της UV ακτινοβολίας, 
ενώ παράλληλα εξουδετερώνει το οξειδωτικό στρες που έχει προκληθεί 
από αυτήν στο δέρμα. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και πάνω από το μακι-
γιάζ χωρίς να αφήνει γυαλάδα ή λιπαρότητα στην επιδερμίδα. Η εφαρμογή 
του γίνεται με ένα μόνο ψεκασμό και είναι το ιδανικό προϊόν για να το έχεις 
πάντα μαζί σου και να το ανανεώνεις συχνά μέσα στη μέρα.

Η Vichy εμπνεύστηκε από τα ισοτονικά διαλύματα που χρησιμο-
ποιούν οι αθλητές για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες ενυ-
δάτωσής τους και δημιούργησε τη νέα σειρά Aqualia Thermal. 

Η σειρά Aqualia Thermal επαναφέρει την ενυδάτωση της επιδερμίδας 
για 48 ώρες, εξασφαλίζοντάς της λάμψη, φρεσκάδα και ορατά λιγότερες 
λεπτές γραμμές. Η κατά 97% φυσικής προέλευσης σύνθεσή της είναι 
εμπλουτισμένη με Ιαματικό Μεταλλικό Νερό της VICHY, μεταλλικά στοι-
χεία και φυτικά σάκχαρα φυσικής προέλευσης όπως το υαλουρονικό οξύ, 
που εξασφαλίζουν την απαραίτητη υγρασία στην επιδερμίδα. Η Aqualia 
Thermal κυκλοφορεί και σε tube 30ml για να χωράει στην τσάντα σου και 
να μην αποχωρίζεσαι ποτέ την αγαπημένη σου ενυδατική.

Αντιηλιακή Προστασία με το 
Idéal SoleIl MISt
Αντιηλιακή Προστασία με το3 Ενυδάτωση με το 

aqUalIa therMal
Ενυδάτωση με το 
a4
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Λίγες δεκαετίες πριν, το jet set του Φεστιβάλ των 
Καννών πόζαρε στη Γαλλική Ριβιέρα του ’50 το ίδιο 
επιτηδευμένα ξέγνοιαστα. Ε, πες μας τώρα, προτι-
μάς να βλέπεις αυτές τις φάτσες ή τις Καρντάσιαν;

ιρλανδός φωτογράφος Edward Quinn βρέθηκε στο 
σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Η Κυανή Ακτή έγινε το 
«στούντιό» του και η χρυσή δεκαετία της showbiz συνώ-
νυμο της καριέρας του. Τα καλοκαίρια της δεκαετίας του 

’50, η Γαλλική Ριβιέρα μετατρεπόταν σε ένα τεράστιο κινηματο-
γραφικό σκηνικό που αποκάλυπτε τη γοητευτική «ανεμελιά» 
των μεγαλύτερων αστεριών της εποχής. Ηθοποιοί, μουσικοί 
της τζαζ, συνθέτες, σκηνοθέτες, pin-up girls διασταυρώνονταν 
με διανοούμενους, εφοπλιστές, πολιτικούς, γαλαζοαίματους 
και κραταιούς αριστοκράτες, σε «ρόλους» φυσικούς, ιδιωτικούς 
και επιτηδευμένα ξέγνοιαστους. Ο Quinn περπατούσε ανάμεσά 
τους, έγινε κομμάτι του κόσμου τους και με καθαρό, αλάνθαστο 
ένστικτο τον κατέγραφε με αμέτρητα «κλικ». Η νεαρή, πρωτο-
εμφανιζόμενη Μπριζίτ Μπαρντό, ο Αριστοτέλης Ωνάσης και 
η Μαρία Κάλλας βγαίνουν από ένα νυχτερινό κλαμπ, η Γκρέις 
Κέλι με τον πρίγκιπα Ρενιέ στο πρώτο τους ραντεβού, η Όντρεϊ 
Χέμπορν στο ξεκίνημα της καριέρας της, η Σοφία Λόρεν στη 
σουίτα του ξενοδοχείου της. Ο Πάμπλο Πικάσο δεν έδωσε ποτέ 
σε κανέναν άλλο φωτογράφο τέτοια πρόσβαση στην προσωπι-
κή του ζωή, όση έδωσε στον καλό του φίλο Quinn. Η Γαλλική 
Ριβιέρα σερβίρει έκτοτε τα πιο «ακριβά» κοκτέιλ.  

◆ ΒΟΟΚ ◆

1. Το 1954 ο Μάρλον 

Μπράντο ήρθε στη 

Bandol, μια μικρή πόλη 

κοντά στην Toulon, 

για να επισκεφθεί 

την αρραβωνιαστικιά 

του Josanne Mariani-

Berenger, κόρη ενός 

ψαρά 

2. Η Σοφία Λόρεν και 

ο Άντονι Πέρκινς στο 

γκαλά του Φεστιβάλ 

Καννών, 1961

3. Ταξιδεύοντας από το 

Βελιγράδι στη Μαδρί-

τη ύστερα από την επι-

τυχημένη τους τουρνέ 

στη Ρωσία, ο Μάικ 

Τοντ και η σύζυγός του 

Ελίζαμπεθ Τέιλορ κά-

νουν στάση στο Μόντε 

Κάρλο, 1958

4. Ο Πίτερ Ουστίνοφ 

με μοναδικό στιλ στο 

τερέν, Μόντε Κάρλο 

1955

5. Η Μπριζίτ Μπαρντό 

φωτογραφημένη από 

τον σύζυγό της Roger 

Vadim στο δωμάτιό 

τους στο ξενοδοχείο 

Negresco στη Νίκαια, 

1955

6. Η Μπριζίτ Μπαρντό, 

μια οπτασία για τον 

φωτογράφο ακόμη κι 

όταν υπογράφει αυτό-

γραφα για ένα νεαρό 

αγόρι. Φεστιβάλ Καν-

νών, 1956

7. Η Νάταλι Γουντ ήρθε 

στο Φεστιβάλ Καννών 

το 1962 μαζί με τον σύ-

ντροφό της Γουόρεν 

Μπίτι, 1962

8. Δύο ενθουσιασμένα 

κορίτσια φωτογρα-

φίζουν την Όντρεϊ 

Χέμπορν και τον σύζυ-

γό της Mel Ferrer που 

κάνουν διακοπές στο 

Cap d’Antibes, 1956

9. Ο Ροκ Χάτσον κάνει 

τις διακοπές του στο 

ξενοδοχείο Eden Roc 

στο Cap D’Antibes, 

1954

10. Ο Ντέιβιντ Νίβεν, 

παλιός αγαπημένος 

φίλος της Γκρέις Κέλι. 

Ο Νίβεν με τη σύζυγό 

του ταξίδεψαν από την 

Αμερική ειδικά για να 

την επισκεφθούν και 

να παρευρεθούν μαζί 

της στο γκαλά της Όπε-

ρας στο Μόντε Κάρλο, 

1959

Photo © edwardquinn.com

➐

➒



➑

© Riviera Cocktail, Edward Quinn - Côte d'Azur Jet Set of the 1950s, Small Format Edition, 
published by teNeues, € 24,90, www.teneues.com
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CARPISA 
Σακίδιο πλάτης 

€10,95
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DELUX 
Γυαλιά ηλίου MCQ Eyewear €185

HUSH PUPPIES 
Υφασµάτινο sneaker €65

ATOZ 
Πετσέτα θαλάσσης €129

BENETTON 
Αµάνικο φόρεµα µε διχρωµία €34,90

NEW CULT
Γυναικείο σουέντ sneaker Puma €72

YAMAMAY 
Ολόσωµο µαγιό ντούµπλφας €49,95

ID CONCEPT 
STORES 

Μεταλλικά σκουλαρίκια 
µε φτερά της 

σχεδιάστριας Κατερίνα 
Ψωµά €216

CALZEDONIA 
Ολόσωµο µαγιό µε βολάν λεπτοµέρεια €49

MERRELL 
Αθλητικό unisex

παπούτσι €95

Colorization
Πράγματα και χρώματα που γράφουν ωραία 

στο Ιnstagram

MARIANNA 
PETRIDI 

Σκουλαρίκια µε σµάλτο, 
από τη σειρά Blots, €110

«Το ροζ 
δεν είναι 

απλώς 
ένα χρώμα. 

Είναι 
στάση 
ζωής»

-Miley Cyrus
(pop τραγουδίστρια)

Μεταλλικά σκουλαρίκια 
µε φτερά της 

σχεδιάστριας Κατερίνα 
Ψωµά €216

VANS
Υφασµάτινο sneaker µε κορδόνια €75
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ZEUS &
ΔIONE 
Μάξι φούστα

CARPISA 
Τσάντα ώμου

CALZEDONIA 
Μπικίνι τοπ €30, 

σλιπ €20

TEZENIS 
Μπικίνι σουτιέν €14,99, σλιπ €10,99

SWATCH
 Ρολόι Mediolino,

 από τη συλλογή Time
to Swatch, €95

PAOLITA
 Ολόσωμο μαγιό 
Amelie €238,32

SOPHIE DELOUDI 
Μπικίνι Areti €155

Γραμμές για 
κάθε γραμμή
Ριγέ και chic οριζοντίως ή καθέτως

«Τα ριγέ με 
γοήτευαν 

πάντα. Στο 
ντύσιμο, 

ακολουθούν 
τις κινήσεις 
μίας γυναί-

κας»
-Sonia Rykiel

(fashion designer 
και συγγραφέας)

OPTIC CULTURE
 Γυαλιά ηλίου Essedue €180

 από τη συλλογή Time

ΝEW BALANCE 
Παπούτσι τρεξίματος €129

FRANKLIN & MARSHALL 
Αθλητικό σορτς €49

TOMS
 Εσπαντρίγιες €55
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CALVIN KLEIN
Τζιν φόρεµα €140

SPRINGFIELD
Τζιν παντελόνι µε λουλούδια

στο τελείωµα €34,99

PEPE JEANS
Φούστα µε ρίγες €79

G STAR RAW
Αµάνικο πουκάµισο €109

DELUX
Γυαλιά ηλίου 

MCQ Eyewear €185

MERRELL
Γυναικεία σανδάλια €85

LEE
Τζιν σορτς €65

«Θέλω 
να πεθάνω 
φορώντας 

το τζιν 
μου»

-Andy Warhol
(πάπας της pop 

κουλτούρας)

HUSH PUPPIES
Σανδάλια µε λεπτοµέρεια κρόσσια 

€89

ZEUS&ΔIONE
Ψάθινο καλάθι µε φούντες

Denim
Η δημοκρατία στη μόδα, όπως είπε ο Armani

MINAS
Ασηµένιο βραχιόλι 

Crescent €470

SCHOTT
Καπέλο τζόκεϊ €39

NEW 
BALANCE

Γυναικείο sneaker 
574 Glitter Punk 

€114
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TEZENIS
Σορτς µε κηπούρ €21,90

MERRELL
Γυναικεία σανδάλια €75

WOMEN’ SECRET
Τοπ µε λεπτοµέρεια δαντέλα €24,99

WOMEN’ SECRET
Σετ γυναικείες πιτζάµες €34,99

«Τα παστέλ 
αναδει-
κνύουν 

το σοκολατί 
χρώμα»
-Laura Mvula 

(soul τραγουδίστρια)
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INTIMISSIMI
Σατέν homewear €28,90

SWATCH
Ρολόι Skinblush, από τη σειρά Skin 

Collection, €105

VANS
Παπούτσι slip-on €70

WRANGLER
T-shirt µε τύπωµα €29,95

INTIMISSIMI
Μπούστο µε δαντέλα

και σατέν €42,90
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7

ΟΠΤΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΣ
Γυαλιά ηλίου Sunday Somewhere €280 

ΝEW BALANCE
Knit παπούτσι €129
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Κεντρική Διάθεση: Delux Hellas - Τηλ. 2109960642
www.deluxhellas.gr

McQUEEN EyEwEar CollECtioN

tHE yoUNG UrBaN StylE oF FaSHioN
Υποδέξου τον ήλιο και το καλοκαίρι πιο stylish από ποτέ. Νεανικά rebellious 

σχέδια γυαλιών ηλίου που αναδεικνύουν το ιδιαίτερο στιλ σου και την cool 

πλευρά της πόλης. Για σένα, που σου αρέσει να κάνεις statement με την εμ-

φάνισή σου, επίλεξε μοναδικά  cat-eye γυαλιά ηλίου εμπνευσμένα από τα 

vintage σχέδια των 60s και 70s, με καρό ή λεοπάρ τύπωμα, τρουκς και κρύ-

σταλλα. Αν πάλι προτιμάς το μίνιμαλ ύφος, η σειρά «Gravity» με τα oversized 

οκτάγωνα ή στρογγυλά γυαλιά ηλίου από acetate και μέταλλο θα σε ενθου-

σιάσει. Ανδρικά και γυναικεία σχέδια με αυστηρές, γεωμετρικές γραμμές και 

διακριτική μεταλλική μπάρα στο πάνω μέρος εκτοξεύουν το απόλυτα urban 

στιλ σου. Αυτή τη σεζόν επιστρέφει και η σειρά «Discord» με ένα ολοκαί-

νουργιο cat-eye σχέδιο γυαλιών ηλίου, που παραπέμπει σε high-end πασα-

ρέλες. Ποιο θα γίνει το νέο αγαπημένο σου αξεσουάρ για το καλοκαίρι;



ΠαΠικό 
glam 
Θα το τολμήσεις;

Του Γιάννη νένέ

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ 
ντυμένη από τους Dolce  
& Gabbana φορώντας  
μία φάτνη στο κεφάλι της, 
στην είσοδο του φετινού 
Met Gala με θέμα «Ουράνια 
Σώματα: Μόδα και  
Καθολική Φαντασία»
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Αν μπείτε στον κόσμο αυτών των υφασμάτων  
και αποφασίσετε να δοκιμάσετε  

το look Vaticano, θυμηθείτε:

● Τα υφάσματα πρέπει να είναι αντιαλλεργικά  
και κατάλληλα για ένδυση. 

● Οι μεταλλικές κλωστές να έχουν επικάλυψη  
από καθαρό ασήμι για να μη χάνουν τη λάμψη 

τους με το πέρασμα του χρόνου.
● Οι βαφές των νημάτων να είναι ανεξίτηλες  

για να μη χάνεται η ζωντάνια τους  
με το καθάρισμα.

● Να είναι sunforise (ειδική επεξεργασία  
για να μη μαζεύουν στο πλύσιμο).

● Να τους κάνετε στεγνό καθάρισμα  
ή πλύσιμο στους 40°C.

● Να μην τα πλένετε ποτέ στο πλυντήριο.
● Να μην τα στίβετε.

● Να μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό  
στον καθαρισμό τους.

Ενδεικτικές διευθύνσεις:  
Δημήτριος Μπαλές (Αγ. Ειρήνης 4), Zakar Hellas 

(Καπνικαρέας 19Α), Βασίλειος Σιδερίδης 
(Πανδρόσου 7-15)

hOt trend

Αριστερά: Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ και οι καρδινάλιοι, όλοι φορώντας τα άμφια με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, σχεδιασμένα από τον Jean-Charles de Castelbajac.  
Στο μέσον: Τρεις δημιουργίες από την έκθεση «Heavenly Bodies». Δεξιά: Ο Jude Law ως ανατρεπτικός «Young Pope» στην ομώνυμη σειρά του Paolo Sorrentino.
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H 
φετινή ανοιξιάτικη έκθεση στο Ινστιτούτο 
Κοστουμιού στο The Met της Πέμπτης Λε-
ωφόρου στη Νέα Υόρκη, στην καρδιά της 
μόδας της εκζήτησης, είναι αφιερωμένη 
στον διάλογο ανάμεσα στη μόδα και τη 

μεσαιωνική τέχνη. Κυρίαρχη επιρροή και εμβληματικά 
εκθέματα οι παπικές ρόμπες και οι μίτρες, καθώς και τα 
βυζαντινά ιερατικά άμφια που σηματοδοτούν μία εντυ-
πωσιακή ενδυματολογία αιώνων. 
Το φετινό Met Gala, που έγινε πριν λίγες μέρες και συζη-
τήθηκε όσο κανένα άλλο, είχε για θέμα του, όπως και η 
έκθεση, «Ουράνια Σώματα: Μόδα και Καθολική Φαντασία» 
και έκανε τις υπερ-πλούσιες σελέμπριτις να ντυθούν κυρι-
ολεκτικά σαν επιτάφιοι (βλέπε Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), σαν 
ακτινοβόλες Μαντόνες, λαμπρές Πάπισσες, αρχάγγελοι, 
Ιωάννες της Λωραίνης, δακρυσμένες Παναγίες, ιέρειες 
και οτιδήποτε γυάλιζε και είχε άφθονο ύφασμα «τρένο» 
να σέρνεται από πίσω του. Δημιουργήθηκε ένα απίστευ-
το όργιο χρωμάτων, φωτοστέφανων, χρυσοποίκιλτων 
υφασμάτων και βαριάς πολυτέλειας. Την επόμενη μέρα, 
περιοδικά, blogs, εφημερίδες και γκουρού της μόδας 
μιλούσαν για ένα επερχόμενο ρεύμα στη μόδα, τόσο απα-
ραίτητο σε καιρούς χαλεπούς που χρειάζονται ένα λαμπε-
ρό αντίβαρο, που θα είναι τυλιγμένο με την πολυτέλεια 
των υφασμάτων που παραπέμπουν σε ιερατικά άμφια.

Η Μόδα και οι Πάπες
Η μόδα ανέκαθεν είχε «ένα μάτι» στραμμένο προς το 
Βατικανό, παίρνοντας πάντα μικρές λεπτομέρειες από 
εκεί, είτε για τη λάμψη είτε για τα ήθη των καιρών. Όταν 
τη δεκαετία του ’60 το Βατικανό στράφηκε σε πιο ταπεινές 
ενδυματολογικές γραμμές, ήταν ένα βήμα συντονισμού 
με όλα τα κοινωνικά κινήματα του κόσμου. 
Στην Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας του 1997, ο Πάπας Ιω-
άννης Παύλος Β ,́ κατόπιν συμβουλής του Jean-Charles 
de Castelbajac, εμφανίστηκε με άμφια στολισμένα με 
σταυρούς σε όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου – το 
ίδιο και χιλιάδες ιερείς και αρχιεπίσκοποι, λέγοντας ότι 
το ουράνιο τόξο συμβολίζει την υπόσχεση του Θεού στον 
Νώε για επικράτηση της ειρήνης στη Γη, μετά το τέλος 
του κατακλυσμού. Αργότερα, όταν ο Castelbajac δήλωσε 
ότι συμβούλευσε τον Πάπα να φορέσει το ουράνιο τόξο 
επειδή συμβόλιζε την gay απελευθέρωση, το Βατικανό 
έσπευσε να διευκρινίσει ότι κανένας δεν έχει το αποκλει-
στικό δικαίωμα επάνω στο ουράνιο τόξο. 
Η αλήθεια πάντως είναι ότι ο Πάπας Φραγκίσκος έχει 
αλλάξει την πολυτελή εικόνα των προηγούμενων Παπών 
σε κάτι πιο φιλικό, εκσυγχρονισμένο, ταπεινό και μίνιμαλ 

που αποδέχεται καλύτερα και ο κόσμος. Παράδειγμα, ενώ 
ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ εμφανιζόταν φορώντας πολ-
λά διαφορετικά πανάκριβα ρολόγια, όπως το ολόχρυσο 
Rolex των 6.000 δολαρίων, ο Φραγκίσκος έχει φανεί σε 
πολλές φωτογραφίες του ότι προτιμάει το απλό, κλασικό 
ασπρόμαυρο Swatch Gent «Once Again». 
Στη λίστα των αξεσουάρ, μετά τα δαχτυλίδια, τον ανα-
πτήρα και τα μαύρα γυαλιά που φόρεσε τόσο δυναμικά 
ο ατσαλάκωτος Jude Law στη σειρά «Young Pope» του 
Paolo Sorrentino που είδαμε πέρσι, υπάρχουν και τα γνω-
στά, εικονικά γυαλιά ηλίου του Bono με την τίντα που ο 
τραγουδιστής των U2 χάρισε το 1999 στον Πάπα Ιωάννη 
Παύλο Β΄ (τα δοκίμασε μπροστά στις κάμερες αλλά ποτέ 
δεν τα ξαναφόρεσε), ενώ η Αγιότης του ανταπέδωσε με 
ένα ροζάριο.  Όταν δε ο Πάπας Βενέδικτος 16ος πηγαί-
νοντας να συναντήσει τον ιταλό Πρόεδρο εμφανίστηκε 
φορώντας ένα ζευγάρι κομψά γυαλιά ηλίου με μεταλλικό 
σκελετό, έγινε σκοτωμός στα media, τουλάχιστον της 
Ιταλίας, για να ανακαλύψουν αν ήταν Gucci ή Serengeti 
(τελικά ήταν Serengeti). 
Ο Βενέδικτος είναι και ο πιο fashion icon από όλους τους 
πρόσφατους Πάπες. «Θρησκευτικό ίνδαλμα μόδας» 
τον ονόμασε το 2005 το «Newsweek», ενώ το 2007 το 

«Esquire» τον ονόμασε «Accessorizer της Χρονιάς», αν 
και το πιο διαδεδομένο παρατσούκλι του ήταν «Prada 
Pope» εξαιτίας της φήμης ότι τα περίφημα κόκκινα loafers 
που φορούσε ήταν της γνωστής ιταλικής φίρμας. Τελικά 
αποδείχθηκε ότι ο επίσημος υποδηματοποιός του Πάπα 
είναι ο κλασικός Adriano Stefanelli, ενώ τα κόκκινα παπικά 
παπούτσια έχουν γίνει άλλο ένα αξεσουάρ που η μόδα 
υιοθέτησε.
Ο Φραγκίσκος πάντως παραμένει ο πιο δημοφιλής και 
στιλάτος Πάπας, αποφεύγοντας να φοράει βαρύτιμες 
ρόμπες και μίτρες, προτιμώντας τα ήπια, απλά υφάσμα-
τα, από μαλλί ή βαμβάκι και σταυρούς φτιαγμένους από 
ξύλο. Το «Esquire» τον ονόμασε τον «Καλύτερα Ντυμένο 
Άντρα για το 2013». 

Ιερατικά υφάσματα στην Αθήνα
Και μόνο για λόγους εντυπωσιασμού μας, θέτοντας το 
ερώτημα «θα το τολμούσες;» σε φίλες, κάναμε μία βόλτα 
στα στενά γύρω από τη Μητρόπολη της Αθήνας, εκεί που 
βρίσκονται τα καταστήματα ιερατικών ειδών, και είδαμε 
σε αφθονία, πλούσια, πολύχρωμα, ολοκέντητα υφά-
σματα. Υπέροχα metallics, ολόχρυσα ή ασημένια sip με 
εξαιρετικής ποιότητας χρυσοκλωστές και ασημοκλωστές 
από Ιαπωνία και Ινδία, τεχνητά μεταξωτά ρεγιόν, αληθινά 
μετάξια, βαριές στόφες brocade και σενίλ, υφαντά (για 
κάτι πιο ελαφρύ) από cool wool ή βισκόζη, κατάλληλα 
για όλες τις εποχές του χρόνου, βελούδα, σατέν, μαρο-
κέν, μουαρέ, ακριβά χειροποίητα και κεντημένα. Σχέδια 
φλοράλ, πυκνές κλάρες, αετοί, σταυροί σε σχέδιο Αγίου 
Νεκταρίου (με σταυρούς και ήλιους) και πολυσταύρι 
(γεωμετρικά σχέδια με μικρούς σταυρούς) και φυσικά σε 
όλα τα χρώματα αλλά να κυριαρχούν το εκρού, το χρυσό, 
το κόκκινο, το μπλε ασημί, το βαθύ μπορντό και το royal 
purple. Όπως συμβαίνει στη βιομηχανία υφασμάτων, 
έτσι κι εδώ ανά σεζόν υπάρχουν trends σε ποιότητες και 
χρώματα που εξαρτώνται από την παραγωγή.
Στα καταστήματα αυτά μπορείτε να βρείτε και γαλόνια, 
κρόσσια, φούντες, αστέρια, ρολούς με σχέδια, σχήματα, 
επιγονάτια, επιμάνικα, πλάτες, μεταλλικές και γαλλικές 
τρέσες και κορδέλες και αγαπημένα ιερατικά μπαστούνια, 
εξεζητημένο αλλά σικ και χρήσιμο αξεσουάρ.
Μάθαμε ότι τα καλά υφάσματα είναι από φυσικές πρώ-
τες ύλες, όπως ο πολτός ξύλου και τα κατάλοιπα από 
την επεξεργασία βαμβακιού, για να είναι ελαφριά και να 
δημιουργούν πτυχώσεις. Τα υφάσματα από βαμβάκι που 
είναι ανθεκτικά, απορροφητικά και δροσερά, είναι από 
ινώδη κλωστική ύλη η οποία προέρχεται από το χνούδι 
του υποτροπικού θάμνου βαμβακιά.  ●
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...κι ύστερα
ήρθαν 

οι μέλισσες
Μη φοβάσαι τα φλοράλ

WOMEN’ SECRET 
Ροµπ ντε σάµπρ €44,99

YAMAMAY 
Μπούστο µε ανάγλυφα 

λουλούδια στην τιράντα 
€49,95

CALZEDONIA 
Μπικίνι σουτιέν €20, σλιπ €20

HUSH 
PUPPIES
 Πέδιλο µε 
τακούνι €89

TEZENIS 
Μπικίνι σουτιέν €14,99, 

σλιπ €10,99

PAOLITA 
Ολόσωµο µαγιό Mojave €209,95

ΟΠΤΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΣ
Γυαλιά ηλίου SundaySomewhere €365

NEW CULT
Σακίδιο πλάτης The Pack Society 

€61,50 «Τα λουλού-
δια είναι 

ξεκούραστα 
να τα κοι-

τάζεις. Δεν 
έχουν ούτε 
συναισθή-
ματα ούτε 
συγκρού-

σεις»
-Sigmund Freud 
(ο θεμελιωτής της 

Ψυχανάλυσης)

PUPPIES
 Πέδιλο µε 
τακούνι €89

...κι ύστερα
ήρθαν 

...κι ύστερα
ήρθαν 

...κι ύστερα

οι μέλισσες
ήρθαν 

οι μέλισσες
ήρθαν 

INTIMISSIMI 
Τοπ µε δαντέλα €32,90

GIORGIO 
ARMANI 
Γυαλιά ηλίου 
µε µεταλλικό 
σκελετό

JUICY COUTURE 
Τζιν σορτς €225
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YAMAMAY 
Φούστα-παρεό €29,95

MAAN 
Ολόσωµο µαγιό Jane €120

ATOZ 
Τζιν mules 

€99

TEZENIS
 Μπικίνι Pi
a Colada, σουτιέν €16,99, 

σλιπ € 12,99

DELUX
 Γυαλιά ηλίου 

MCQ Eyewear €185

MINAS
 Ασηµένιο κρεµαστό Eye Level €240

ΟΠΤΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΣ
Γυαλιά ηλίου SundaySomewhere €365

ERES
 Μπικίνι, σετ €375

MR.WOOD 
Ξύλινα γυαλιά ηλίου Onion €220
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CARPISA 
Τσάντα έθνικ µε φούντες και pompom €29,95

«Η θερα-
πεία για όλα 
είναι το νε-
ρό κι αλάτι: 
ο ιδρώτας, 
τα δάκρυα, 
η θάλασσα»

-Βαρώνη Karen
Christenze von
Blixen-Finecke

(δανή συγγραφέας)

MAHJONG 
BOUTIQUE

Τσάντα Moleskine 
€129

SOPHIE DELOUDI 
Ολόσωµο µαγιό Lia €165
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Τα  
κορίΤσία 

Τησ αθηνασ 
που τρέχουν 

τη φάση 
μπροστά

Βρίσκονται εδώ αλλά αλληλεπι-

δρούν με τη νέα γενναία εποχή γι-

ατί κάνουν το γύρο του διαδικτύου 

και έχουν διεθνές appeal. Δεν ανη-

συχούν για likes γιατί αρέσουν ήδη 

στον κόσμο. Είναι νέες αλλά έχουν 

φτάσει ψηλά και με τη δράση τους 

επιβεβαιώνουν πως η Αθήνα είναι 

μια μητρόπολη που το αυθεντικό 

θα κερδίζει πάντα το δήθεν. 

χάριτες 
που το ζουν 
αληθινά και 

αναστατώνουν 
τον κόσμο
Του ΔΗΜΗΤΡΗ  
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Φ
ω

τό
: Π

η
ν

ελ
ό
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α

σό
ύ
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It’s girls’ 
choice
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Γ εννήθηκε 

στο Λιντς του 

Ηνωμένου 

Βασιλείου από νι-

γηριανό πατέρα και 

ελληνίδα μαμά και 

μεγάλωσε στην Καλ-

λιθέα. Η απερίγραπτη 

φωτογένειά της και η 

διάθεσή της για νέες 

εμπειρίες την οδήγη-

σαν να γνωρίσει από 

κοντά τι σημαίνει να 

είσαι μοντέλο και οι 

πρώτες της λήψεις 

μαρτυρούν εκτός 

από το κάλλος της και 

την ακομπλεξάριστη 

άνεσή της. Σε μια 

εποχή που οι συνο-

μήλικές της λειτουρ-

γούν μιμητικά στο 

Instagram, εκείνη, 

στα 16 της, συνεργά-

ζεται με το πρακτο-

ρείο Legion και θεω-

ρεί πολύ φυσιολογικό 

να μην ξέρει τι θέλει 

να κάνει στο μέλλον 

αλλά να ανακαλύπτει 

με τις παρέες της ό,τι 

νέο συμβαίνει στην 

Αθήνα.  

instagram.com/

la_felll
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Σ πούδασε λο-

γιστικά αλλά 

προτίμησε να 

φέρει τον αέρα ανα-

νέωσης στη Fabrica 

Fabrica κατασκευά-

ζοντας τα δικά της σικ 

γυναικεία παπούτσια. 

Λογικό, αφού μεγά-

λωσε σε ένα από τα 

πλέον παραδοσιακά 

υποδηματοποιεία της 

Θεσσαλονίκης, αυτό 

του πατέρα της. 26 

μοναδικά σχέδια από 

δέρμα κάνουν την κα-

λοκαιρινή της κολε-

ξιόν από τις πιο ενδι-

αφέρουσες και θα τα 

βρεις σε επιλεγμένα 

καταστήματα σε όλη 

την Ελλάδα. Δεν είναι 

τυχαίο που βρέθηκε 

στο #preopening του 

Thessaloniki Shoe 

Museum, ούτε που 

είναι μία από τις up & 

coming stylish πρέ-

σβειρες που κέρδισε 

η Αθήνα.  

facebook.com/

fabricafabricashoes

Γ
ε
ω
ρΓ
ία

 Β
λ

α
χ

α
κ

η



Τ ο πιo afro 

πλάσμα της 

πόλης σπού-

δασε ενορχήστρωση 

και σύνθεση στο κα-

λύτερο μέρος ± βλέπε 

Berklee College of 

Music±  και το πρώ-

το της προσωπικό 

άλμπουμ «A Better 

Place» χρωστά την 

παραγωγή του στα 

χέρια-φωτιά του 

Αθηναίου παραγω-

γού και DJ Kill Emil. 

Επιστρέφοντας από 

τις ΗΠΑ προσγειώ-

θηκε στην Αθήνα και 

άνοιξε παρτίδες με 

την ελληνική ραπ 

σκηνή γιατί το ζει. Το 

look της τολμηρό, η 

φωνή της αισθαντική 

και ζεστή, το attitude 

της στα social media 

αλληλέγγυο με αιτία. 

Η Mamaletta είναι η 

νέα πριγκίπισσα της 

urban Αθήνας.  

facebook.com/

mamaletta
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It’s girls’ 
choice
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Η Strategic 

Partner 

Manager 

της Google για τις 

χώρες της Νοτίου 

Ευρώπης είναι μια 

Ελληνίδα που αγαπά 

τις επιχειρήσεις και 

διδάσκει yoga. Με 

σπουδές στο Bath και 

το LSE, η Αθηνά Παχα-

τουρίδη είναι πολίτης 

του κόσμου από το 

2008. Έβγαλε τα πρώ-

τα της χρήματα στη 

Cisco, έκανε manage 

στο Δήμο του Λον-

δίνου, δούλεψε με 

start-ups και venture 

capitalists σε ΗΠΑ 

και Ευρώπη, γίνεται 

motivated όταν είναι 

challenged. Σήμερα, 

μοιράζει το χρόνο της 

ανάμεσα σε Δουβλίνο 

και Αθήνα, αποτελώ-

ντας ένα νευραλγικό 

συνεργάτη για τον 

τεχνολογικό κολοσ-

σό που άλλαξε τις 

ζωές μας.

Ξ εκίνησε να 

χορεύει 3 

ετών σε μια 

συνοικιακή σχολή. 

Είδε ένα βράδυ στο 

σινεμά με μια φίλη 

της το Street Dance 

και μετά διακτινί-

στηκε στο Παρίσι για 

να σπουδάσει χορό, 

φτιάχνοντας τους 

Muses, το δικό της 

crew στην Πόλη του 

Φωτός. Η Κλειώ Αρ-

βανίτη ή Lil Cli αγαπά 

όμως και την αδρε-

ναλίνη των τροχών, 

βλέπε motocross, 

και την ταιριάζει σε 

πολλά από τα νέα 

της moves, όπως 

αυτά που παρου-

σίασε φέτος στο 

Red Bull Dance Your 

Style. Όταν δεν κάνει 

practicing τα phases 

της και δεν ψάχνεται 

με freestyle μουσι-

κές, παραμένει μια 

ανήσυχη hip-hop 

ψυχή. 

instagram.com/lil_cli
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Σ άββατο πρωί κι 

έχουμε πάει με τις 

φίλες μου για ένα 

μικρό get away 

σ την παρα λία, 

όταν χτυπάει το 

κινητό. Πρέπει να 

παρευρεθώ εκτάκτως σε μια κοινωνική 

εκδήλωση το βράδυ και έχω μόνο 4 ώρες 

για να επιστρέψω, να ετοιμαστώ και να 

περάσω να πάρω μια συνάδελφο στο 

δρόμο για εκεί. Σηκώνομαι άρον άρον, 

φορτώνω τσάντες, ομπρέλες και πετσέ-

τες στο Smart μου και παίρνω το δρόμο 

της επιστροφής. Όπως γίνεται συνήθως 

στις περιπτώσεις που βιάζεσαι, συναντώ 

κίνηση, αλλά ευτυχώς το αυτοκινητάκι 

μου είναι ο ορισμός του αυτοκινήτου 

πόλης, γεγονός που το κάνει εξαιρετικά 

ευέλικτο στην οδήγηση και μπορώ να 

αλλάξω εύκολα λωρίδες, να ελιχθώ ή 

να προσπεράσω όπου χρειάζεται για να 

κερδίσω χρόνο. Φτάνω πιο σύντομα απ’ 

όσο νόμιζα σπίτι, αφού δε χρειάζεται 

καν να ψάξω για πάρκινγκ. Έχει μια θέση 

μπροστά από το σπίτι, περιορισμένη 

μεν αλλά το smartάκι μου είναι μικρό 

και βολικό και χωράει παντού με δύο 

κινήσεις.

Μία ώρα μετά έχω μεταμορφωθεί από 

beach girl σε γυναίκα και μπαίνω στο 

απόλυτα urban chic Smart μου με τα 

τακούνια στο χέρι. Διότι όταν έχεις να 

πας κάπου κυριλέ, δε φτάνει να είσαι 

εσύ προσεγμένη, πρέπει να κυκλοφο-

ρείς και με το αντίστοιχο αυτοκίνητο. 

Κάνω μία στάση για να πάρω μαζί μου 

τη συνάδελφο, η οποία ενθουσιάζεται 

με το απόλυτα θηλυκό σαμπανιζέ χρώ-

μα του και φτάνουμε στην εκδήλωση 

πέντε λεπτά πριν αρχίσει. Παραδίνω με 

μισή καρδιά τα κλειδιά στον παρκαδόρο, 

καθώς δε μου αρέσει να τα αποχωρίζο-

μαι, και μπαίνουμε να απολαύσουμε τη 

βραδιά. Όλα κυλάνε υπέροχα και φεύ-

γοντας, η οικοδέσποινα της βραδιάς με 

συνοδεύει έξω ενώ περιμένω να μου φέ-

ρουν το αμάξι. Μόλις βλέπει το luxurious 

smartάκι, μου λέει χαμογελώντας «Δεν 

περίμενα τίποτα λιγότερο από σένα». 

«Ούτε κι εγώ» της απαντάω γελώντας. 

«Είναι τέλειο το χρώμα, θέλω κι εγώ, πού 

θα το βρω;» με ρωτάει ενώ κλείνω την 

πόρτα. «Τι εννοείς; Κυκλοφορεί ήδη στην 

Ελλάδα, τσέκαρε την κοντινότερή σου 

αντιπροσωπεία Mercedes Benz» της 

λέω κλείνοντας το μάτι και βάζω μπρος. 

Στο δρόμο για το σπίτι σκέφτομαι πως 

όταν διάλεγα το χρώμα «Champagne 

beige» δεν είχα σκεφτεί ότι μπορεί 

όντως οι γύρω μου να «μεθάνε» από 

τη γοητεία του. Αλλά είχε δίκιο η φίλη, 

δε θα επέλεγα τίποτα λιγότερο από ένα 

αξιόπιστο αυτοκίνητο πόλης, μικρό αλλά 

άνετο, με καμπύλες και λαμπερό σαμπα-

νιζέ χρώμα.

It’s girls’ choice
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Η σύζυγος του αρχηγού 
της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης μιλάει 
για πρώτη φορά 
εφ’ όλης της ύλης 

Tης ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ  
ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Φωτό: ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΡΑΣΑΓΑΚΗ
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ε μια κοινωνία χωρίς συμπλεγματικούς, 
στείρους κομματικούς ανταγωνισμούς, η σύ-
ζυγος πολιτικού αρχηγού μεγάλου κόμματος, 
η οποία δραστηριοποιείται επιχειρηματικά 
προβάλλοντας τη χώρα της, θα ήταν ένα 
πρόσωπο που θα έμενε μακριά από τα πυρά 
της πολιτικής. Όμως, στην Ελλάδα είμαστε, 
η κομματική αντιπαράθεση γεννά μεγάλα 
πάθη που φτάνουν έως τη δαιμονοποίηση 
και εμπλέκει έτσι ακόμα και τις συζύγους. 
Σε κάποια φάση, μέσα στην ένταση και στον 
παροξυσμό, θεωρήθηκε υπεύθυνη ακόμα και 
για τον… καιρό. Μόνο και μόνο επειδή είναι η 
σύζυγος του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, 

Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι είναι 
μία δυναμική γυναίκα. Όπως πολλές άλλες. Αυθύπαρ-
κτη προσωπικότητα, κοσμοπολίτισσα, επιχειρηματίας, 
μητέρα και σύζυγος. Θα ήθελε να ασχολείται απερί-
σπαστη με τη δουλειά της, δεν έδωσε ποτέ αφορμή, 
όμως δυστυχώς για εκείνη γίνεται στόχος επιθέσεων 
που απευθύνονται στον σύζυγό της, αλλά αντανα-
κλούν ακέραια πάνω της. Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι 
προωθεί τον ελληνικό πολιτισμό, την παράδοσή μας, 
την εικόνα μας, παγκοσμίως μέσα από το brand «Zeus 
and Dione». Χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη τα μεταξωτά 
Σουφλίου. Εξάγει μια τέχνη που κρατάει έναν αιώνα 
τώρα, προσαρμοσμένη στις γραμμές του σύγχρονου 
ντιζάιν. Ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της Ελ-
λάδας, η περίφημη ελληνική φορεσιά, γίνεται που-
κάμισο, γίνεται φόρεμα, φούστα, καφτάνι, τσάντα και 
καλάθι με φούντα, πρεσβευτής της Ελλάδας σε όλα τα 
μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Ένα θαυμαστό τσολια-
δάκι από το Εθνολογικό Μουσείο Ξάνθης, περασμένο 
σε αλυσίδα, ήταν το κόσμημα που φορούσε η κυρία 
Γκραμπόφσκι την ημέρα της συνέντευξής μας.
 
Είστε επιχειρηματίας. Γιατί επιλέξατε να ασχοληθείτε με 
το ρούχο και όχι ένα άλλο προϊόν; 
Υπάρχει κάτι στη χώρα μας που έρχεται από το παρελθόν, 
είναι η παράδοσή μας, που μας συνδέει με το ρούχο. Όταν 
έχεις σαν στόχο να αναπτύξεις ένα προϊόν, το σωστό είναι να 
γυρίσεις στο παρελθόν, να βρεις αυτό που έχει αξία, που έχει 
πάνω του ιστορία και το οποίο θα αξίζει να αναβιώσεις και να 
το κάνεις σύγχρονο. Επιλέξαμε το ρούχο στο πρωταρχικό 
κομμάτι της δουλειάς μας και προχωρήσαμε στη δημιουργία 
του life style brand «Zeus and Dione». Με αυτό τον τρόπο η 
παγκόσμια αγορά γνωρίζει την ελληνική παραδοσιακή φο-
ρεσιά, που έχει γίνει πια μοντέρνο ρούχο. Νομίζω ότι είναι 
ένα έξοχο πάντρεμα του θησαυρού που έχουμε από το πα-
ρελθόν μας, στον οποίο όμως έχουν δοθεί σύγχρονα χαρα-
κτηριστικά. Ακούω πολλές φορές ανθρώπους, των οποίων 
τη γνώμη εμπιστεύομαι, να λένε ότι δεν αρκεί μόνο το ένδοξο 
παρελθόν για να σταθείς σήμερα στον ανταγωνιστικό κόσμο. 
Και ότι πρέπει να δώσεις μια προστιθέμενη αξία, να ξανακά-
νεις brand την ταυτότητα και τη φυσιογνωμία σου. Ε, αυτό 
προσπαθούμε να κάνουμε με το «Zeus and Dione». 
 
Διάβασα ότι αναδεικνύετε ξανά το Σουφλί, καθώς χρησι-
μοποιείτε τα μεταξωτά της περιοχής ως πρώτη ύλη. 
Φυσικά, το Σουφλί είναι θησαυρός. Τα μεταξωτά στο Σουφλί 
ταυτίζονται με την ιστορία της Ελλάδας και τον Έβρο. Είναι 
μοναδικό προϊόν ταυτότητας, αλλά δεν μπορεί να παραμείνει 
στάσιμο. Για αυτό, λοιπόν, είναι για μας πρώτη ύλη. Πήραμε το 
μετάξι, βάλαμε το δικό μας ντιζάιν και γράφουμε μια ιστορία 
που ενώνει την πολιτιστική μας κληρονομιά στη φορεσιά με 
το σύγχρονο ρούχο. Η Ελλάδα, άλλωστε, είναι γνωστή για 
τις φορεσιές της και τα παραδοσιακά ρούχα της. Από αυτό 
τον συνδυασμό μπορούσαμε να αντλήσουμε έναν μοναδικό 
πλούτο και είναι ένας τρόπος να βγούμε προς τα έξω, στις 
αγορές του εξωτερικού.
 
Γιατί η αναφορά στον μύθο του Δία και της Διώνης και όχι 
σε κάτι σύγχρονο; Αν αφαιρέσουμε από την Ελλάδα το 
παρελθόν της, δεν υπάρχει; 
Μα ο Δίας και η Διώνη γέννησαν την Αφροδίτη, τη θεά της 
ομορφιάς. Και εμείς θέλουμε να ντύνουμε τις θεές της Ελλά-
δας και του κόσμου. Θέλαμε να κάνουμε τον μύθο, ιστορία 
του σύγχρονου σχεδίου και να το εφαρμόσουμε πάνω σε 

φορέματα, πουκάμισα, παντελόνια, φούστες, καφτάνια, μα-
γιό, τσάντες, σανδάλια και αξεσουάρ. Όλη μας η φιλοσοφία, 
όλη μας η αντίληψη είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Δηλαδή, 
ο ανθρωποκεντρικός πολιτισμός. Έχει στον πυρήνα του τον 
άνθρωπο. Περικλείει πάθη, ίντριγκες και πολλές ψηφίδες 
που συνδυάζονται. Και εμείς, ως Ζeus and Dione που γέννη-
σαν την Αφροδίτη, παντρέψαμε την τέχνη, τη μυθολογία και 
τον πολιτισμό, ένα τρίπτυχο πολύ ελκυστικό στο εξωτερικό, 
για να ντύσουμε τη γυναίκα. Αυτό σκεφτήκαμε και είναι κάτι 
πολύ όμορφο. Έπεσαν πολλές προτάσεις στο τραπέζι. Και 
αντί να βαφτίσουμε το brand Αφροδίτη προτιμήσαμε το Δί-
ας και Διώνη. Zeus and Dione. Όσον αφορά την Ελλάδα, ο 
Άγγελος Δεληβορριάς, που χάσαμε πρόσφατα, είχε πει ότι 
αυτό που κάνει την Ελλάδα σημαντική είναι ότι έχει διάρκεια 
στον χρόνο. Μου άρεσε πάρα πολύ και το χρησιμοποιούσα-
με σε ομιλίες, το είχαμε ακούσει σε μια συνέντευξή του και 
το κρατήσαμε. Ήταν ένας άνθρωπος με μοναδικό επίπεδο. 
Μαζί βλέπαμε τις φορεσιές στο Μουσείο Μπενάκη, ένα από 
τα αγαπημένα μου μουσεία. Και στο κομμάτι του ελληνικού 
πολιτισμού ήταν ηγετική προσωπικότητα. Με σημάδεψε αυ-
τό που έλεγε, πως η Ελλάδα με όλη αυτή την ιστορία, με όλο 
αυτό τον πολιτισμό, διαρκεί στον χρόνο. 
 
Με την Ελλάδα στην κρίση και δυσφημισμένη, πώς ανοί-
γουν οι αγορές του εξωτερικού; Υπάρχει θέμα εμπιστο-
σύνης; 
Όποιο κι αν είναι το προϊόν σου, σε όποια αγορά και να μπεις, 
πρέπει να γίνει σοβαρή προεργασία. Να κάνεις έρευνα, να 
φτιάξεις ένα business plan για το πώς θα στηθεί η εταιρεία 
σου, αλλά και να προγραμματίσεις σε ποιες αγορές θα απευ-
θυνθείς. Για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε στην Ελλάδα 
της κρίσης δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα 
πουλούσαμε μόνο εδώ. Έπρεπε να βγούμε έξω. Με στόχευση 
της εταιρείας να δίνει δουλειές στην Ελλάδα και το προϊόν 
να διατίθεται στο εξωτερικό. Για να υλοποιηθούν όλα αυτά 
έπρεπε να φτιάξουμε ένα τέλειο προϊόν και στο design και 
στην ποιότητα. Πρώτα από όλα πρέπει να στήσεις μια σωστή 
κολεξιόν και μετά να βρεις ένα showroom στο εξωτερικό να 
σε αντιπροσωπεύσει. Εκεί έρχονται εκπρόσωποι καταστημά-
των από όλο τον κόσμο και βλέπουν τα ρούχα. Αν τους αρέ-
σουν, τότε κάνουν παραγγελίες. Αυτό που θέλαμε ήταν ένα 
εξαγώγιμο προϊόν και εστιάσαμε στο whole sale κομμάτι στο 
εξωτερικό, αντί να ανοίξουμε ένα κατάστημα εδώ. Είναι ακρι-
βά ρούχα, φτιάχνονται στην Ελλάδα. Θα μπορούσαμε να τα 
φτιάξουμε στην Κίνα ή στην Τουρκία στο 1/3 της τιμής. Αλλά 
όλο το αναπτυξιακό μοντέλο αυτής της επιχείρησης είναι να 
δίνει δουλειές στο εσωτερικό και να πουλά στο εξωτερικό. Κι 
εδώ μπορείς να ανοίξεις κατάστημα, αλλά πρέπει να υπάρχει 
αναγνωρισιμότητα του σήματος, της φίρμας. Εμπιστοσύνη 
στο εξωτερικό; Νομίζω ότι υπάρχει πια, διότι πιστεύω ότι 
περάσαμε τη φάση ότι οι Έλληνες κάνουν πασαλείμματα. 
Για αυτό από εμάς τίποτε δεν φεύγει, αν δεν είναι τέλειο. Δεν 
θέλεις να κλονίσεις την εμπιστοσύνη στην αγορά του εξω-
τερικού γιατί αυτό κάνει κακό και σε άλλους που θέλουν να 
ξεκινήσουν τη δική τους προσπάθεια. 
 
Είστε μια γυναίκα κοσμογυρισμένη. Πώς μας βλέπουν 
οι έξω;
Όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, με την κατάσταση που προ-
έκυψε από το 2009, η Ελλάδα βρισκόταν στο επίκεντρο μίας 
αρνητικής δημοσιότητας. Δυστυχώς, η Ελλάδα εξελίχθηκε 
σε ένα πεδίο σύγκρουσης μεταξύ του λαϊκισμού και των φι-
λελεύθερων αντιλήψεων. Ειδικά στον χώρο της σύγχρονης 
τέχνης εκφράζονται ακόμη, σε κάποιες γωνιές, επαναστα-
τικές ιδεολογίες και φαντασιώσεις. Πιστεύω ότι η ελληνική 
πολιτιστική παραγωγή ακολουθεί ένα διεθνές ρεύμα. Οι ξέ-
νοι κρατάνε μια επαφή με το ελληνικό κοινό για το τι γίνεται 
στην Ελλάδα όσον αφορά τη σύγχρονη τέχνη και παραγω-
γή. Κι εκεί εκφράζεται μια συμπάθεια προς το πρόσωπο των 
Ελλήνων. Ε, επειδή μας έχουν «καταθάψει» στο παρελθόν, 
προσπαθούν τώρα να βγάλουν το θετικό κομμάτι μας, το πιο 
καλό. Το πολιτιστικό κομμάτι. Γίναμε γνωστοί αυτά τα χρόνια 
για λάθος λόγους, αλλά παρέμειναν λάτρεις του πολιτισμού 
μας. Νομίζω ότι μας βοήθησε στην εικόνα μας. Και νομίζω ότι 
είναι πάρα πολύ σημαντικό και βγαίνει στο κομμάτι της παρα-
γωγής και της μόδας. 
 
Θα ανοίγατε γραμμή παραγωγής για μαζικές πωλήσεις; 
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Αν μου είχαν δοθεί κίνητρα. Εδώ, στην Ελλάδα, 
η μεταποίηση έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια. Εάν υπήρχε και είχαμε σαν εταιρεία πε-
ρισσότερα κίνητρα και μπορούσαμε να δουλέ-
ψουμε πάνω σε αυτό, πιστεύω ότι θα το κάναμε. 
Αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο, δεν 
έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό 
τον τομέα. Το έχουν άλλες χώρες, όσον αφορά 
στη μεταποίηση. Τώρα έχουν κλείσει όλα, το να 
αρχίσεις κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο. Ωστό-
σο, δεν θα ήθελα να το αποκλείσω. Αλλά πρέπει 
να δοθούν πολλά-πολλά κίνητρα τα οποία μόνο 
από το κράτος μπορούν να προέλθουν, δεν μπο-
ρεί να τα κάνει ένας ιδιώτης. 
 
Τι χρειάζεται μια ελληνική φίρμα για να γίνει 
αντίστοιχη των μεγάλων αλυσίδων ένδυσης;
Δεν ανταγωνιζόμαστε τις μεγάλες αλυσίδες. 
Πρώτα από όλα, κάποιες από αυτές παράγουν 
προϊόντα σε χώρες με αντίξοες συνθήκες. Δεν 
είναι ένα μοντέλο που το θέλουμε. Και να μπο-
ρούσαμε δεν θα το κάναμε. Για μας είναι πολύ 
σημαντικό το θέμα της βιωσιμότητας και πρέπει 
να δίνεις πίσω στην κοινωνία, να επιστρέφεις. Η 
παραγωγή αγαθών στη Δύση γίνεται με συγκε-
κριμένους όρους και με τον απόλυτο σεβασμό 
στα δικαιώματα των εργαζομένων. Μου είναι 
αδιανόητη η εκμετάλλευση των ανθρώπων. 
Θέλω να είναι υπερήφανοι οι άνθρωποι που κε-
ντάνε και που φτιάχνουν τα «Zeus and Dione», 
με τον ίδιο τρόπο που εμείς είμαστε πολύ υπε-
ρήφανοι γι’ αυτούς και τη συνεργασία μας. Θέ-
λουμε να ξέρει ο κόσμος την ιστορία του κάθε 
ρούχου. Θέλουμε να προβάλλουμε τον ίδιο τον 
άνθρωπο. Η προβολή των συνεργατών μας 
στις βιοτεχνίες, τα στούντιο ή τα ατελιέ είναι 
βασικό στοιχείο της εταιρικής μας κουλτούρας. 
Πρόκειται για μια δημιουργική δουλειά και για 
να γίνει καλά οι δημιουργοί πρέπει να αντλούν 
από αυτήν αυτοπεποίθηση, να αισθάνονται αξι-
οπρεπείς και σημαντικοί, να αισθάνονται χαρά 
που συμμετέχουν σε μια συλλογική δημιουργι-
κή προσπάθεια. Οπότε στην εταιρεία θεωρούμε 
αυτονόητο πως οι συνεργάτες μας πρέπει να 
αισθάνονται υπερήφανοι και ευχαριστημένοι 
από τη συνεργασία μας.
 
Συνήθως λέμε πως η Ελλάδα δεν έχει design, 
για να βάλει προστιθέμενη αξία. Θα συνερ-
γαζόσασταν, για παράδειγμα, με τη Μαίρη 
Κατράντζου ή τη Σοφία Κοκοσαλάκη; 
Θα δούλευα με όποιον έχει γούστο και όποιον 
έχει την ίδια αισθητική. Και η Μαίρη Κατράντζου 
και η Σοφία Κοκοσαλάκη έχουν μια απίστευτη 
αισθητική. Και είναι πολύ καταξιωμένες και με 
πάρα πολύ ταλέντο. Θα ήμουν πάρα πολύ ευχα-
ριστημένη, αν δούλευα μαζί τους. Στο κομμάτι 
του ντιζάιν οι Έλληνες διαπρέπουν. Αν παρακο-
λουθήσετε σε ποιους απονέμονται τα βραβεία, 
πάντα στην πρώτη δεκάδα είναι ένας έλληνας 
ντιζάινερ. Είτε στον χώρο του επίπλου είτε στο 
αυτοκίνητο, στον σχεδιασμό αντικειμένων ή 
την αρχιτεκτονική, υπάρχει πάντα κάποιος Έλ-
ληνας. Στο μεταξύ, υπάρχει κι αυτό το αίσθημα 
ότι βγαίνουν όλο και πιο πολύ προς τα έξω. Αυτή 
η κρίση ίσως έχει δώσει ώθηση να παρουσιά-
σουν τη δουλειά τους και να τολμήσουν πιο πο-
λύ οι έλληνες σχεδιαστές. Παλαιότερα δεν το 
έβλεπες. Οι ντιζάινερς ήταν πιο μαζεμένοι ή δεν 
αισθάνονταν αυτοπεποίθηση και περηφάνια, 
ώστε να κάνουν ένα βήμα προς τα μπρος. Τώρα 
βλέπεις όλο και πιο πολλούς, δεξιά και αριστε-
ρά ξεπηδάει ένας Έλληνας και είναι πάρα πολύ 
όμορφο. Είμαστε πάρα πολύ περήφανες, ακόμα 
και όταν βλέπουμε ελληνικές μάρκες στο δικό 
μας το κομμάτι. Στο θέμα του ντιζάιν δεν έχουμε 
κανένα πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα σε δομικά 
ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παρα-

γωγή. Εκεί «κολλάνε» τα πράγματα πάρα πολύ. 
Όταν έχεις θέμα με τη διακίνηση, με την υψηλή 
φορολογία, αυτό φρενάρει όποιον θέλει να κά-
νει κάτι και να βγει εκτός συνόρων. Αυτό είναι 
το κομμάτι που λείπει από το παζλ. Αν μπορέσει 
αυτό να το ξεπεράσει ο έλληνας ντιζάινερ, θα 
δείτε όλο και περισσότερους. 
 
Πώς κάνεις μόδα την Ελλάδα και στην Ελλά-
δα;
Αυτό είναι που συζητάμε χρόνια με τη συνέται-
ρό μου, τη Δήμητρα Κολοτούρα, η οποία έχει 
εργαστεί χρόνια ως στέλεχος επικοινωνίας. Λέ-
ει πάντα ότι για να αποκτήσεις επικοινωνιακή 
ορατότητα πρέπει να αρχίσουν να γράφουν για 
σένα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του εξωτε-
ρικού. Όταν αρχίζουν να γράφουν για σένα στο 
εξωτερικό εμφανίζονται οι πρώτες διασημότη-
τες με τα ρούχα σου, οπότε είναι λογικό να σε 
βλέπουν αλλιώς και στην εγχώρια αγορά. Όταν 
ξεκινάς από το εξωτερικό και βλέπεις διάσημες 
γυναίκες να σε φορούν, είτε είναι μοντέλα είτε 
ηθοποιοί είτε σταρ, αισθάνεσαι ικανοποίηση 
γιατί εκεί το περιβάλλον της δημοσιότητας είναι 
διαφορετικό και έχουμε να συναγωνιστούμε με 
μεγαθήρια της μόδας. Μια δημοσιογράφος στο 
BBC φόρεσε πουκάμισο Zeus and Dione. Μας 
έχουν αγαπήσει και οι Ελληνίδες πάρα πολύ. 
Δημοσιογράφοι, γυναίκες από τον χώρο της πο-
λιτικής και μάλιστα απ’ όλα τα κόμματα. Για πα-
ράδειγμα, η υπουργός Εργασίας, η κυρία Αχτσι-
όγλου, έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτικό πάνελ με 
το πουκάμισο Hera, σε χρώμα χακί. Αυτό μας 
χαροποίησε ιδιαιτέρως. Η κυρία Αχτσιόγλου εί-
ναι κατά γενική ομολογία μια πολύ κομψή κυρία. 
Το γεγονός ότι φόρεσε αυτό που της άρεσε, με 
μόνο κριτήριο το γούστο και την κομψότητα, 
ελπίζουμε να γίνει παράδειγμα και σε άλλους. 

Θα καταφέρετε να κάνετε το μετάξι Σουφλί-
ου, γνωστό παγκοσμίως;  
Βασικά το έχουμε ήδη κάνει, έχει γίνει παντού 
αναγνωρίσιμο. Προϋπήρχε, άλλωστε. Είναι πο-
λύ σημαντικό να προϋπάρχει κάτι και να το ανα-
βιώνεις. Αν το κάνεις τελείως από την αρχή, θα 
πάρει πάρα πολύ χρόνο. Είναι μια ιστορία που 
πάει έναν αιώνα πίσω και έχεις το συγκριτικό 
πλεονέκτημα να παράγεις το μετάξι εκεί. Και κά-
νεις ό,τι μπορείς για την προβολή του. Μερικοί 
ήταν καχύποπτοι. Προσπάθησαν για πολιτικούς 
λόγους να ρίξουν λάσπη. Εμάς μας ενδιαφέρει 
να προωθήσουμε το μετάξι του Σουφλίου, το 
Σουφλί, τους ανθρώπους που θέλουν να δου-
λέψουν, να προβληθεί όλη εκείνη η περιφέρεια 
και ο τόπος τους. Ούτε μας ενδιαφέρει να τους 
αγοράσουμε κανένα κτίριο, ούτε να τους πά-
ρουμε κανέναν άνθρωπο. Τίποτα από όλα αυτά. 
Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να δώσουμε 
δουλειές και να προωθήσουμε το προϊόν. Προ-
σπαθούμε να κάνουμε κι άλλους να αγοράζουν 
το μετάξι του Σουφλίου και να επενδύσουν σε 
αυτό τον τομέα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ση-
μαντικό για τον Έβρο και δίνει ένα κίνητρο προ-
κειμένου οι κάτοικοι να μη νιώθουν ξεχασμένοι, 
απομονωμένοι εκεί, στα ελληνοτουρκικά σύνο-
ρα. Κι έχει τόσες ομορφιές. Έχουμε και ξένους 
που έρχονται συνέχεια. Τους γνωρίζουμε την 
ευρύτερη περιοχή. Είναι πολύ όμορφος τόπος, 
το δάσος της Δαδιάς, η Αλεξανδρούπολη. Δίπλα 
είναι η Κομοτηνή, η Ξάνθη και τα Πομακοχώρια. 
Έχει τόσα ωραία μέρη. Νομίζω ότι εκτός από το 
Σουφλί προσπαθούμε να κάνουμε και μια γενι-
κή προώθηση- διαφήμιση όλης της περιοχής. 
Πιο μεγάλη διαφήμιση δεν υπάρχει. Αν δεν μπο-
ρούν να το δουν...
 
Έχετε στοχοποιηθεί λόγω των προσωπικών 
σας επιλογών. Ποια πιστεύετε ότι είναι η θέ-

Δεν μου είναι 
καθόλου 

ευχάριστο  
ότι έχω γίνει στόχος 
μιας συστηματικά 

κακόβουλης 
κριτικής. 

Χρησιμοποιώ εν 
γνώση μου αυτόν 
τον πολύ επιεική  
χαρακτηρισμό, 
καθώς όσοι με

διαβάλλουν είναι 
προφανές ότι  

επιδιώκουν να τους 
απαντήσω στη 
γλώσσα τους.
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ση της γυναίκας σήμερα στην Ελλάδα; 
Προφανώς δεν μου είναι καθόλου ευχάριστο ότι 
έχω γίνει στόχος μιας συστηματικά κακόβουλης 
κριτικής. Και χρησιμοποιώ εν γνώση μου αυτόν 
τον πολύ επιεική χαρακτηρισμό, καθώς όσοι 
με διαβάλλουν είναι προφανές ότι επιδιώκουν 
να τους απαντήσω στη γλώσσα τους. Δεν θα 
το κάνω, όμως, γιατί εμπιστεύομαι την ελληνι-
κή Δικαιοσύνη στην οποία έχω προσφύγει για 
όλες τις συκοφαντίες σε βάρος μου. Άλλωστε 
πιστεύω ότι όλοι οι πολίτες έχουν καταλάβει 
πια ότι ο πραγματικός στόχος των επιθέσεων 
αυτών δεν είμαι εγώ, αλλά ο σύζυγός μου. 
Θέλω, όμως, με την αφορμή που μου δίνετε, να 
κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Τα δημοσιεύματα 
αυτά δείχνουν έμμεσα και το πώς εξακολου-
θούν να αντιλαμβάνονται κάποιοι το ρόλο της 
γυναίκας σήμερα στη χώρα μας. Αλλά και το 
πόσο εχθρεύονται τελικά –συνειδητά ή ασυνεί-
δητα– την επιχειρηματικότητα. Εξακολουθεί να 
τους ηχεί εντελώς ξένο μια Ελληνίδα να επιδι-
ώκει την επαγγελματική της αυτονομία, πόσο 
μάλλον να δραστηριοποιείται και στο εξωτερι-
κό με μια δική της επιχείρηση. 
Και έρχομαι έτσι στο δεύτερο σκέλος του ερω-
τήματός σας. Η Ελληνίδα σηκώνει ένα τεράστιο 
βάρος. Η θέση της γυναίκας στην Ελλάδα δεν 
είναι δυστυχώς αυτή που θα έπρεπε. Μπορεί 
σε θεσμικό επίπεδο η ισότητα των δύο φύλων 
να έχει κατοχυρωθεί, αλλά πολλά μένουν να 
γίνουν ώστε να εμπεδωθεί ότι η γυναίκα μπορεί 
να τα καταφέρει εξίσου καλά με τους άνδρες. 
Χρειάζεται να κάνουμε πολλά ακόμη βήματα 
ώστε να σπάσουμε και στην Ελλάδα τη λεγόμε-
νη «γυάλινη οροφή». Αυτό το αόρατο σημείο, 
δηλαδή, που ακόμη και σήμερα προσδιορίζεται 
ασυνείδητα ως το ανώτατο όριο στο οποίο μπο-
ρεί να φτάσει μια γυναίκα απλά και μόνο λόγω 
του φύλου της.
 
Τι θα διαλέγατε να δείξετε σε έναν ξένο από 
την Αθήνα (εκτός από την Ακρόπολη);
Θα ήθελα σίγουρα να δείξω κάτι που να περι-
κλείει το παρελθόν της Αθήνας και να παντρέ-
ψω αυτό το παρελθόν και το μέλλον με μια βόλ-
τα. Θα τον ξεναγούσα στο Μουσείο Μπενάκη, 
γιατί βλέπεις την ιστορία, την προϊστορία, την 
ελληνική τέχνη, τον ελληνικό πολιτισμό, την 
παράδοση, τους αγώνες των Ελλήνων για την 
ανεξαρτησία τους. Έχει όλα αυτά τα εκθέματα 
που σου δείχνουν την ελληνική ιστορία και τις 
φορεσιές και όλα τα άλλα. Είναι ένα ταξίδι δι-
αρκείας στην ιστορία της Ελλάδας, το Μουσείο 
Μπενάκη. 
 
Αγαπημένη σας βόλτα στην Αθήνα;
Μου αρέσει ένα κομμάτι της Πατησίων που 
θυμίζει τον αστικό πυρήνα της πόλης και είναι 
αναφορά των παιδικών μου χρόνων. Πατησί-
ων-Εξάρχεια, όταν κάναμε βόλτα, και θεωρώ 
ότι είναι ένα κομμάτι που, αν γίνει ανάπλαση 
στο μέλλον, θα είναι από τα ωραιότερα της Αθή-
νας. Και το Αρχαιολογικό Μουσείο είναι μονα-
δικό στο είδος του, το αγαπώ πάρα πολύ, έχει 
πολλή έμπνευση και δεν το προβάλλουμε. Μια 
βόλτα στη Βαρβάκειο Αγορά σού δίνει ένα αλη-
θινό συναίσθημα. Είναι η πραγματική αγορά, 
έχει μοναδικότητα, κι ό,τι έχει μοναδικότητα 
μετράει. Από τη Βαρβάκειο, στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο κι από εκεί στο Μπενάκη. Όλοι μιλούν 
για το Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο είναι 
σπουδαίο. Αλλά η περιοχή του Αρχαιολογικού 
Μουσείου μπορεί να γίνει κάτι το εκπληκτικό 
και περιμένω αυτόν που θα τολμήσει να κάνει 
πραγματική ανάπλαση. Αυτό το κομμάτι είναι η 
πραγματική αστική Αθήνα, που πρέπει να ανα-
βιώσει. ●
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Παστέλ
(Φέτος νιώθω 
μακαρόν)
Λιλά, ροζ, λεµονί ή 

γαλάζιο, οι παστέλ 

αποχρώσεις θα φο-

ρεθούν και φέτος 

πολύ. Στο fashion 

show του Preen είδαµε 

χαριτωµένα αλλά και 

ταυτόχρονα δυναµικά 

φορέµατα µε έναν 

ώµο, αέρινες υφές και 

βολάν σε απαλές απο-

χρώσεις του ροζ και 

πράσινου. Ο Hermès 

επένδυσε σε αποχρώ-

σεις σορµπέ. 
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Οι 6 πιο hot τάσεις της σεζόν 
για πιστές & άπιστες fashionistas

Tης ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΕΖΙΡΙΑΝΟΓΛΟΥ

Έντονα 
χρώματα 
(Γράφουν καλά 
στο Ιnstagram)
Το καλοκαίρι προβλέ-

πεται πολύ φωτεινό. 

Από τη Νέα Υόρκη ως 

το Παρίσι, τα fashion 

shows έδειξαν χρώµα. 

Πολύ χρώµα. Τολµη-

ρό κόκκινο, φωτεινό 

κίτρινο, σµαραγδένιο 

πράσινο, λαµπερό 

µπλε, απ’ όλα είχαν οι 

συλλογές των Preen, 

Victoria Beckam, 

Balenciaga, Marni, 

Aaalto. Το concept 

είναι «βάλε χρώµα 

στη ζωή σου» και σκο-

πός είναι να φτιάξεις 

αυτοπεποίθηση και 

διάθεση. Μπορείς να 

αντισταθείς;
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Καρό 
(Ο τετραγωνι-
σμός της μόδας)
Αν νόμιζες ότι το 

καρό είναι μόνο 

για το χειμώνα, κά-

νεις λάθος. Ογκώ-

δη πανωφόρια 

στον Balenciaga, 

αέρινες θηλυκές 

γραμμές στη 

Sonia Rykiel, 

φωτεινό μπλε 

στον Alexander 

McQueen, shopper 

bags στη Mary 

Katrantzou και το 

κλασικό μπεζ του 

Burberry φυσικά, 

κατέκλυσαν τις 

πασαρέλες. Από 

τις κορδέλες ως 

τις κάλτσες, ψάξε 

για τετραγωνάκια.

Πλαστικό
(Ελπίζουμε  
 ανακυκλωμένο)
Μόδα που ταιριάζει 

στον βροχερό και-

ρό του Λονδίνου, 

γιατί αν το δοκιμά-

σεις στη Μύκονο με 

40°C θα χρειαστείς 

πρώτες βοήθειες. 

Όσες σακούλες κι 

αν καταργήσου-

με, το πλαστικό 

αρνείται να βγει 

από τις ζωές μας 

κι έτσι οι Chanel, 

Topshop, Calvin 

Klein κ.ά. λάνσα-

ραν κομμάτια που 

παραπέμπουν σε 

προστατευτικά 

από τη βροχή. 

Φουτουριστικές 

γραμμές, αθλητικές 

λεπτομέρειες, χρώ-

ματα. Από τις πιο 

hot τάσεις, θα μεί-

νει όλο τον χρόνο.

S/S2018
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Αθλητικό
(Επειδή είσαι 
όλη τη μέρα  
στο gym)
Τα 80s επιστρέ-

φουν με αθλητικό 

στιλ και ολόσωμες 

γυαλιστερές φόρ-

μες. Η Gucci και η 

Isabel Marant το 

έκαναν πιο θηλυκό 

προσθέτοντας 

τακούνια. Ο μόνος 

τρόπος να φορέ-

σεις αυτό το trend 

χωρίς να φαίνεσαι 

σαν να το έσκασες 

από κάποιο σοβιε-

τικό κέντρο προπό-

νησης Ολυμπιακών 

Αγώνων, είναι να 

το αποδομήσεις. 

Φόρα ένα αθλητικό 

τζάκετ με κάτι πολύ 

σέξι από κάτω ή 

αθλητικά παπού-

τσια με καλοκαιρι-

νό μίνι φόρεμα.

Κρόσσια
(Ωραία όταν 
χορεύεις)
Τα κρόσσια επα-

νήλθαν δυναμικά 

αυτή τη χρονιά. 

Celine, Bottega 

Veneta, Erdem, 

Calvin Klein τα 

χρησιμοποίησαν 

με πολύ σοφι-

στικέ τρόπο στις 

συλλογές τους. Οι 

μπότες με κρόσσια 

του Saint Laurent 

φορέθηκαν ήδη 

από τη Ριάνα. Τα 

κρόσσια θα βρουν 

τρόπο να μπουν 

στα συρτάρια σου 

αλλά προσοχή, 

όχι τόσο με boho 

διάθεση, όσο με 

υπερβολή και 

χρώμα.
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Kimalé by Irène 
Mamfredos

H Irène Mamfredos είναι μία γαλ-
λίδα σχεδιάστρια (πρώην επικε-
φαλής βοηθός στο στούντιο του 

Balenciaga) που ζει στην Αθήνα και δημι-
ουργεί, στο πνεύμα της «slow fashion», μό-
δα με ηθικό αντίκρισμα και θετική διάθεση 
στη ζωή, υπό τον τίτλο Kimalé. Ένα γλυκό, 
φρέσκο κορίτσι που νομίζεις ότι έχει το 
καλοκαίρι στην καρδιά της και αυτό είναι 
που πλημμυρίζει και τα ρούχα που σχεδι-
άζει: τολμηρά, έντονα, ethnic χειροποίητα 
υφάσματα σε καθαρά σχέδια, καθώς και 
κοσμήματα και αξεσουάρ σπιτιού. 
Η συλλογή για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 
του ’18 έχει τον τίτλο «Calypso» (από το 
τραγούδι των 70s, μεγάλη επιτυχία της 
Dalida) που εκφράζει αυτήν τη χαλαρή με-
σογειακή αίσθηση που συνδέει το Παρίσι 
με την Αθήνα και με το αρχαίο νησί της 
Καλυψούς. Φαρδιά κιμονό, «μινωικές» 
φούστες, άνετες πανταλόνες, πουκάμισα 
χωρίς μανίκια με πολύχρωμα αφρικάνικα 
σχέδια στα υφάσματα. 

Ποια είναι τα στοιχεία που αντιπροσωπεύ-
ουν το παριζιάνικο στοιχείο στη φετινή SS 
collection; Παριζιάνικο είναι το attitude. Το να 
φοράμε έντονα εμπριμέ ρούχα αλλά με φλατ 
παπούτσια και χωρίς μακιγιάζ. Το να παίζουμε 
με τη μόδα αλλά να μη γινόμαστε θύματά της. 
Το να είμαστε σοβαροί στη δουλειά και μποέμ 
στις διακοπές. Το να γυρεύουμε το αυθεντικό, 
στο Παρίσι, στα ελληνικά νησιά ή στην άκρη του 
κόσμου. 

Έξι πράγματα που ταιριάζουν με την joie de 
vivre της συλλογής Calypso... Να κάνεις σιέστα 
μετά το πρωινό. Να τρως φρούτα στην παραλία. 
Να κολυμπάς τόπλες. Να ψωνίζεις σε βίντατζ 
μαγαζιά με βατραχοπέδιλα και κατσαρολικά. Να 
πίνεις απεριτίφ κάθε απόγευμα. Να χορεύεις στα 
πανηγύρια.
Ποια είναι η γραμμή που ενώνει το αφρικάνι-
κο/ethnic στοιχείο με την ελληνική απλότητα; 
Το αφρικάνικο στοιχείο στα υφάσματά μας έχει 
μια αθωότητα. Τα μοτίβα είναι εντελώς ναΐφ. 
Πάνω στον μινιμαλιστικό αλλά επίσης αθώο, σε 
ανθρώπινη κλίμακα, καμβά των ελληνικών νησι-
ών, τα χρώματα ζωντανεύουν και «ζωγραφίζουν» 
ανέμελες στιγμές. 
Στα ρούχα της Kimalé υπάρχουν plus sizes; 
Έχουμε τη συνηθισμένη γκάμα μεγεθών. Ειδικές 
παραγγελίες δεκτές. 
Τις χειμωνιάτικες μέρες η Kimalé τι φοράει 
– και πώς νιώθει; Τα ρούχα μας φοριούνται 12 
μήνες στην Ελλάδα. Πρώτον λόγω του κλίματος 
και δεύτερον διότι συνδυάζονται ακόμα καλύ-
τερα με άλλα, απλά ρούχα. Π.χ. ένα πολύχρωμο 
παντελόνι - καμπάνα Kimalé με ένα μαύρο ζιβά-
γκο. Το χειμώνα νιώθουμε ωραία διότι αγαπάμε 
όλες τις εποχές, αφού όλες οι εποχές και όλες οι 
διαθέσεις είναι μέσα στη ζωή. Ένα αιώνιο καλο-
καίρι θα ήταν βαρετό – μας αρέσει να έχουμε κάτι 
να προσμένουμε. 
Η «slow fashion» σε 20 λέξεις... Slow fashion 
σημαίνει ψωνίζω ρούχα με ταυτότητα, που φτι-
άχνονται με ηθικά κριτήρια και είναι περιορισμέ-
νης παραγωγής. Και χαίρομαι αυτά τα ρούχα για 
πολλά χρόνια, εκτιμώντας την ομορφιά τους 
καθώς παλιώνουν, όχι μέχρι να δω μια διαφήμιση 
που θα μου πουλάει το επόμενο «τρεντ».  
Περισσότερα εδώ: http://www.kimale.co/
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Kαινούργιο πρόσωπο στο design, η σχεδιάστρια 
δερμάτινων αξεσουάρ Ευτυχία Ιωαννίδου έρχε-
ται με την ονομασία Key Accessory και παρου-

σιάζει χειροποίητες δερμάτινες τσάντες και αξεσουάρ 
που κυριολεκτικά πετάνε σπλας από χρώμα, ζωντάνια 
και παιδική διάθεση στο καλοκαίρι που έφτασε. 

Πέντε πράγματα που ταιριάζουν με τις τσάντες που φτι-
άχνετε... 1. Τα boyfriend jeans 2. Αυτή η περιέργεια του τα-
ξιδευτή να γνωρίσει τον κόσμο 3. Τα ξύλινα γυαλιά 4. Όλα τα 
χρώματα 5. Τα crop tops.
Περιγράψτε μας το αγαπημένο σας καλοκαιρινό φόρεμα... 
Για να είμαι ειλικρινής δεν έχω αγαπημένο φόρεμα, αν και θα 
βρεις αρκετά στην ντουλάπα μου! Έχω αδυναμία στα παντελό-
νια και αγαπημένο μου καλοκαιρινό ρούχο είναι οι ψηλόμεσες 
παντελόνες και οι ολόσωμες φόρμες.
Από τις τσάντες που φτιάχνετε, ποια είναι δική σας προσω-
πικά αγαπημένη; Δεν θα ’θελα να ξεχωρίσω καμία δημιουργία 

αλλά δεν μπορώ να μην έχω αδυναμία στο oldschool backpack. 
Ήταν από τα πρώτα μου σχέδια που μόλις ολοκληρώθηκε αγα-
πήθηκε αμέσως από φίλους και δασκάλους και πάνω σε αυτό 
το σχέδιο στηρίζεται ολόκληρη η συλλογή Colorpop. Στάθηκε 
η αρχή για πολλά όμορφα πράγματα και πάντα θα είναι ένα 
ξεχωριστό σχέδιο για μένα.
Ποιες είναι οι δυσκολίες κατασκευής μίας χειροποίητης 
δερμάτινης τσάντας; Οι δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει 
κανείς με την κατασκευή που στηρίζεται γενικά πάνω σε δέρμα 
είναι το ίδιο το υλικό! Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και προ-
σηλωμένος πάνω του γιατί δεν συγχωρεί λάθη και αστοχίες! Βέ-
βαια όλα είναι θέμα εξάσκησης και θέλησης. Θέλει λίγο πάθος 
και τρέλα σε ό,τι κάνεις και όλα μετά γίνονται πιο εύκολα!
Ποια άλλα υλικά σας γοητεύουν για να δημιουργήσετε; Η 
αλήθεια είναι ότι, όπως το δέρμα, δεν με γοητεύει κάποιο άλλο 
υλικό. Μου αρέσει όμως πολύ ο πειραματισμός οπότε στην 
πορεία ίσως προκύψει κάποια αλχημεία υλικών. 
Βρείτε τις τσάντες της Ευτυχίας εδώ: www.keyaccessory.com

Key Accessory by Ευτυχία Ιωαννίδου
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ΑΘΗΝΑ  I   ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  I   ΑΛΙΜΟΣ  I   ΓΛΥΦΑΔΑ  I   ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  I   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  I   ΚΟΡΩΠΙ  I   ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ  I   ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ  I   ΝΑΥΠΛΙΟ  I   ΠΑΤΡΑ  I   ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  I   ΧΑΙΔΑΡΙ  I   ΧΙΟΣ  I   ΨΥΧΙΚΟ

www.ofthalmos.gr  •  HEAD OFFICE  210 9960535

ριν έξι χρόνια γεννήθηκε κάτω από τον ήλιο της Αυστραλίας ένα brand που πιστεύει πως η 

Κυριακή δεν είναι απλά μια μέρα, αλλά τρόπος ζωής. Δημιουργώντας χειροποίητα γυαλιά 

ηλίου υψηλής ποιότητας με καθαρούς (χωρίς εξωτερικά logo), σύγχρονους και κλασικούς 

σκελετούς και χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, κατάφερε να αγαπηθεί αμέσως από το ευρύ 

κοινό. Τα σχέδιά του συμπεριλαμβάνονται στα editorial των μεγαλύτερων περιοδικών μό-

δας, το Ιnstagram δεν τα χορταίνει και διεθνείς celebrities, όπως η Rihanna, η Alessandra 

Ambrosio, η Gigi Hadid κ.ά. τα φορούν σε κάθε τους εμφάνιση. Τώρα, τα ανατρεπτικά σχέ-

δια του Sunday Somewhere έρχονται στα καταστήματα Οφθαλμός για να απογειώσουν το 

στιλ μας και να μας μάθουν πώς είναι να αντιμετωπίζεις την κάθε μέρα σαν Κυριακή.

Sunday 
Somewhere
Κάνε την Κυριακή τρόπο ζωής
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Tο μακιγιάζ 
του 

καλοκαιριού
Της ΣίΣΣυΣ  

ΠετροΠουλου

Οι αλλαγές στη διάθε-

ση και στον εαυτό μας 

είναι, εκτός από επιτα-

γές της μόδας, και ψυ-

χοθεραπευτικές. Μας 

δίνουν έναν καμβά να 

παίξουμε με διαθέσεις 

και διαφορετικές 

πλευρές της εικόνας 

μας, να δοκιμάσουμε 

χρώματα, υλικά, στιλ 

και όλα αυτά, φυσικά, 

με το ανάλογο μακιγι-

άζ. Οι νέες τάσεις για 

την Άνοιξη/Καλοκαίρι 

2018 παίζουν με το 

«υπέροχο» σε όλες 

του τις εκδοχές. Βρεί-

τε αυτό που ταιριάζει 

στο προσωπικό σας 

στιλ και τον τύπο σας.

Για όσες και όσους 

δεν το γνωρίζουν, η 

εταιρεία Pantone έχει 

δώσει για χρώμα της 

φετινής χρονιάς το 

«Ultra Violet». Μπορείτε 

να παίξετε και να τολ-

μήσετε μ'  αυτό το υπέ-

ροχο χρώμα σε μάτια 

και χείλη. Και για τις πιο 

τολμηρές, γιατί όχι και 

σε ρουζ! 

Glitter
Ένας μεγάλος πρωτα-

γωνιστής σχεδόν σε 

όλες τις πασαρέλες 

των fashion week είναι 

το glitter. Το είδαμε σε 

όλες του τις μορφές 

(3d, holographic, gems, 

shimmer, shine, jewels 

and rhinestones). 

Επιμέλεια: ελεΝΗ ΜΠεΖίρίΑΝοΓλου

1] Bobbi Brown - Illuminating Bronzing Powder, ρουζ σε μορφή πούδρας για φυσικά ροδαλή καλοκαιρινή όψη 2] Seventeen - Paradise Palette, limited 
edition παλέτα με 5 αποχρώσεις για εντυπωσιακά look 3] YSL - Couture Palette, limited edition μωσαϊκό σκιών με μπλε, ροζ και χρυσές αποχρώσεις 
για λάμψη €61,80 4] Chanel - Le Vernis Giallo Napoli, κίτρινο βερνίκι νυχιών εμπνευσμένο από τις τοιχογραφίες της Νάπολης 5] essence - Lippy Lilly 
Brush, πινέλο για περίγραμμα χειλιών από τη limited edition σειρά Girls Squad €2,50 6] Lancôme - L'  absolu Lacquer First, υγρό κραγιόν με χρωματική 
ένταση και λαμπερό φινίρισμα €34,50 7] Radiant - Photo Ageing Protection, αντηλιακή σειρά προσώπου για προστασία ενάντια στη UV ακτινοβολία 
και τη φωτογήρανση 8] La Mer - Soleil de la Mer Limited Edition, πινέλο για την εφαρμογή ρουζ 9] Seventeen - All day lip color, stay-on κραγιόν διπλής 
εφαρμογής για χρώμα και λάμψη 10] Urban Decay - Holographic Disco Stick, ολογραφικό highlighter που προσφέρει ιριδίζουσα, πολυδιάστατη λάμ-
ψη σε κάθε τόνο επιδερμίδας €26 11] Urban Decay - Hi-Fi Lipgloss, λίπγκλος με ενυδατική σύνθεση για λαμπερά, βελούδινα χείλη €21 12] Nina Ricci - 
Les Baisers, κραγιόν σε 4 λαμπερές αποχρώσεις και παιχνιδιάρικες συσκευασίες 13] Radiant - Liquid metal for eyes & more, μεταλλική σκιά με πλούσιο 
χρώμα και λαμπερό αποτέλεσμα 14] Radiant - Long Lasting Hydra Lipstick, κραγιόν με ματ χρώμα που διαρκεί, προσφέροντας ενυδάτωση στα χείλη

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14





1] Radiant - Photo Ageing Protection Compact Powder SPF 30, αντηλιακή πού-
δρα σε μορφή compact για προστασία από τον ήλιο και τέλεια κάλυψη 2] 
The Body Shop - Lip Juicer, 100% vegan lip balm με φράουλα, ρόδι και αλόη 
για απαλά και ενυδατωμένα χείλη €9,50 3] Mastiha Shop - Αντηλιακή κρέμα 
προσώπου & σώματος με μαστίχα και βιταμίνη Ε, SPF20 €13,75 4] Mastiha Shop 
- αντηλιακή κρέμα προσώπου & σώματος με μαστίχα και αλόη SFP50 €14,55 5] 
Youth Lab - Body Guard SPF 30, αντηλιακό σπρέι προσώπου και σώματος που 

απλώνεται εύκολα χωρίς να αφήνει λιπαρότητα €22,80 6] Biotherm - Brume 
Solaire Hydratante SPF50, ενυδατικό σπρέι προσώπου με τεχνολογία Sun Sea 
Wind Repair Technology και υψηλή αντηλιακή προστασία 7] Vichy - Idéal Soleil 
Antioxidant SPF30, αντηλιακό water spray για πρόσωπο και σώμα με αντιοξει-
δωτική δράση 8] Vichy - Idéal Soleil Anti-Ageing SPF50, αντηλιακή κρέμα κατά 
των ρυτίδων με αντηλιακά φίλτρα ευρέως φάσματος και ισχυρά αντιοξειδω-
τικά συστατικά

Σ υχνά κάνουμε το 
λάθος να παραλεί-
πουμε την εντατική 
περιποίηση των 

μαλλιών μας λόγω έλλειψης 
χρόνου. Γι'  αυτό τον λόγο 
η Pantene δημιούργησε το 
Pantene 3 σε 1, έναν συνδυα-
σμό σαμ½πουάν, μαλακτικής 
κρέμας και εντατικής περιποί-
ησης που καθαρίζει και ταυ-
τόχρονα προσφέρει θρεπτικά 
συστατικά ενδυνάμωσης με το 
μείγμα Pro-V Nutrient Βlends™. 

Κάτω από τον καυτό ήλιο 
Τα προϊόντα που πρέπει να έχεις στην τσάντα σου χειμώνα-καλοκαίρι

Supermodel  
skin + glass skin
Υγιής, αψεγάδιαστη 

και λαμπερή επιδερμί-

δα, χωρίς να φαίνεται 

μακιγιαρισμένη. Για να 

πετύχετε αυτό το look 

χρειάζεται να φροντίζε-

τε την επιδερμίδα σας 

με τα καταλληλότερα 

προϊόντα για εσάς (σω-

στός καθαρισμός, απο-

λέπιση, μάσκες ομορφι-

άς, σωστή ενυδάτωση 

και να μην ξεχνάτε την 

χρήση αντιηλιακού 

χειμώνα-καλοκαίρι). 

Δύο ακόμα βασικοί πα-

ράγοντες για λαμπερή 

και υγιή επιδερμίδα 

είναι αφενός η σωστή 

ποιότητα νερού που 

καταναλώνετε και αφε-

τέρου να βάλετε στη 

διατροφή σας καθημε-

ρινά φρούτα και λαχα-

νικά. Και όσον αφορά τα 

προϊόντα μακιγιάζ που 

χρειάζεστε γι'  αυτό το 

look είναι ενυδατικές, 

foundation (ή ενυδατι-

κές με χρώμα) και πού-

δρες με radiant finish.

The modern  
cat eye

Αυτή είναι μια τάση που 

τη βλέπουμε συνήθως 

στις φθινοπωρινές και 

χειμερινές πασαρέλες, 

αυτή τη φορά όμως 

έρχεται τις επερχόμε-

νες σεζόν σε μία άλλη 

μορφή η οποία είναι το 

περίγραμμα του σχήμα-

τος cat eye, αφήνοντας 

άδειο το εσωτερικό. 

Cherry-pop lips
Το αγαπημένο μας 

κόκκινο το είδαμε σε 

διάφορες αποχρώσεις, 

υφές, τεχνικές και εντά-

σεις. Είναι μια φωτεινή 

και όμορφη σειρά από 

έντονα ροζ και κόκκινα 

χρώματα που κυμαί-

νονται από coral μέχρι 

tomato, βατόμουρο και 

κεράσι. Η Pat McGrath 

(σε πασαρέλα γνωστού 

οίκου) χρησιμοποίησε 

ένα τεράστιο φάσμα 

αποχρώσεων κερασιού 

για να ταιτριάζει σε 

κάθε κορίτσι. Επίσης εί-

δαμε πολύ έντονα φού-

Ολοκληρωμένη  
σειρά περιποίησης  

και ενδυνάμωσης  
Repair & Protect

μαλλια
απο
μεταξι
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ξια μέχρι και ροζ στις 

αποχρώσεις των λου-

λουδιών από τον Tom 

Pecheux. Προτείνω 

να τολμήσετε smokey 

τεχνική στα χείλη και 

να αφήσετε τελείως 

άβαφα τα μάτια και τις 

βλεφαρίδες σας για πιο 

μοντέρνο και νεανικό 

αποτέλεσμα. 

Contouring #not
Tα σκήπτρα της φωτο-

σκίασης του περιγράμ-

ματος του προσώπου 

τα παίρνει το ρουζ απο 

ροζ μέχρι και αποχρώ-

σεις του κόκκινου σε τε-

χνική draping σε υφές 

ματ, κρεμώδεις μέχρι 

και μεταλλικές. Για τις 

πιο τολμηρές, μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν 

προϊόντα σε τρισδιά-

στατες υφές. 

Bright electric 
tones for eyes 

Πολύ έντονα και ζω-

ντανά χρώματα στα 

μάτια όπως: πορτοκαλί 

(που είναι και μεγάλος 

πρωταγωνιστής), ροζ 

και aquamarine. Σε κά-

ποιους οίκους είδαμε 

παστέλ σε μπλε, πρά-

σινο και turquoise. The 

bolder the better! 

False lashes 
Υπερβολικά έντονες 

βλεφαρίδες στο  

πάνω, αλλά και  

στο κάτω βλέφαρο.  

www.sissipetropoulou.
com / www.instagram.
com/sissipetropoulou.

makeup 
www.facebook.com/
sissipetropouloumua 

super 
breakfast
Ο τέλειος τρόπος να ξεκινάς 
την ημέρα σου

Η σειρά δημητριακών Super Breakfast 

της Charris Farma είναι πλούσια σε 

φυτικές ίνες, βιταμίνες και φώσφορο, τα 

οποία καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες 

όλων των ηλικιών. Νιφάδες βρώμης με 

power fruits, μέλι και ταχίνι ή σοκολάτα, 

είναι οι τρεις λαχταριστοί γευστικοί συνδυ-

ασμοί που θα σε ενθουσιάσουν. Νόστιμα, 

τραγανά και γεμάτα ευεργετικά για τον ορ-

γανισμό συστατικά, τα δημητριακά Super 

Breakfast θα σου φτιάξουν τη μέρα. 

Bioten 
Ενυδάτωση 

που σε αγκαλιάζει

Όσο περισσότερο πλησιάζου-
με στο καλοκαίρι, τόσο η ανά-
γκη για περιποίηση και ενυδά-
τωση του σώματός μας αυξά-
νεται. Η νέα σειρά Bioten Βody 
Lotions & Body Creams έρχεται 
να μας χαρίσει απαλή επιδερ-
μίδα με λάμψη που διαρκεί. Τα 
body lotions έχουν υπέροχη 
υφή, εκλεπτυσμένα αρώματα 
και ειδική φόρμουλα που απο-
τελείται από 90% συστατικά 
φυσικής προέλευσης. Τα body 
creams έχουν πιο παχύρευστη 
υφή, προσφέρουν ενυδάτω-
ση που διαρκεί για 48 ώρες και 
η φόρμουλά τους είναι κατά 
83% φυσικής προέλευσης.  
Είστε έτοιμες να μπείτε στο μο-
ναδικό τους κόσμο;
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it Ο ι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες όπως το στρες, η 
κόπωση, η ακτινοβολία UV και η ρύπανση επηρεάζουν τη 
διαδικασία αναπνοής του δέρματος. Το αποτέλεσμα είναι 
επιδερμίδα που ασφυκτιά, χάνει τη λάμψη της και δείχνει 

κουρασμένη. Η ιδανική στιγμή για να την βοηθήσουμε να επανέλθει είναι η 
νύχτα, που η μικροκυκλοφορία αυξάνεται, τα κύτταρα οξυγονώνονται κα-
λύτερα και η επιδερμίδα προετοιμάζεται για την επόμενη ημέρα. Γι'  αυτό τα 
εργαστήρια Vichy δημιούργησαν τη Slow Âge Νύχτας, μια δροσερή κρέμα 
και μάσκα που βελτιώνει την αναπνοή και την ανάπλαση της επιδερμίδας 
κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η ρεσβερατρόλη ενισχύει τα μιτοχόνδρια 
και ενδυναμώνει τις φυσικές αντιοξειδωτικές άμυνες της επιδερμίδας, 
το αντιοξειδωτικό Baicalin δρα από κοινού με τη ρεσβερατρόλη, ενώ το 
δυναμωτικό Bifidus και το LHA ενεργοποιούν τη διαδικασία της φυσικής 
απολέπισης. Η Slow Âge Νύχτας έχει φυσικό καραμελένιο χρώμα, δροσε-
ρή υφή που γίνεται αμέσως ένα με την επιδερμίδα και απαλό άρωμα που 
χαλαρώνει τις αισθήσεις. 

follow us on 
Instagram
@lookmag

Αποτρίχωση τώρα!
Το σύστημα αποτρίχωσης Silk' n Flash  

& Go Luxx 245K με την τεχνολογία  
αποτρίχωσης HPL και 245.000 παλμούς,  

εγγυάται μείωση τριχοφυΐας έως και 50%  
μετά από μόλις 3-4 θεραπείες.  

Θα το βρεις στον Κωτσόβολο στα €249
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α σε βρει όπου και να 
κρυφτείς. ∆εν τη νοιάζει 
πόσων χρονών είσαι, αν 
είσαι αδύνατη ή γεµατού-
λα, νέα ή ώριµη, πλούσια ή 
φτωχή, µορφωµένη ή όχι. 

Είναι ο Ηρακλής Πουαρό της επιδερ-
µίδας. Η κυτταρίτιδα παραµονεύει 
σε κάθε γωνιά των γλουτών και των 
µηρών σου και σαν άλλη Αγγελική 
Νικολούλη ρίχνει το φως της στο 
τούνελ του κυτταρικού ιστού σου. 
Ωπ, τι έχουµε εδώ; Λιπάκι, λιπάκι; 
Τώρα θα δεις…
Ε, για να µη δεις ούτε εσύ, αλλά ού-
τε και οι υπόλοιποι στην παραλία, 
την κυτταρίτιδα να έχει φέρει στην 
επιφάνεια της επιδερµίδας σου 
την αντιαισθητική όψη του φλοιού 
πορτοκαλιού, ψάξαµε για σένα και 
βρήκαµε απλά και γρήγορα µυστικά 
για να προλάβεις  ή να περιορίσεις 
το… κακό.
Εντάξει, θα µου πεις δεν είναι και το 
τέλος του κόσµου. Παραδέξου το, 
όµως, πως το θέµα σε απασχολεί 
περισσότερο από το τέλος του κό-
σµου που όλο το ακούς να έρχεται 
κι όλο στον δρόµο είναι. Αντίθετα µε 
την κυτταρίτιδα, που τον τιµά τον 
λόγο της και δεν κάνει διακρίσεις 
ανάµεσα σε γλουτούς και µηρούς.
Αλλά ας πάρουµε τα πράγµατα από 
την αρχή…

Γιατί σε µένα, Θεέ µου;
∆εν είσαι η µόνη. Όλες οι γυναίκες 
είναι ευάλωτες στην κυτταρίτιδα, 
που αν και θηλυκό αποδεικνύεται 
ένας στυγνός φαλλοκράτης. Όπως 
µας λέει η αισθητικός Μαρία Φωτο-
πούλου, οι άνδρες είναι ελάχιστα 
εκτεθειµένοι στην κυτταρίτιδα σε 
σχέση µε τις γυναίκες επειδή έχουν 
παχύτερο δέρµα και άρα δεν είναι 
εµφανή στην επιδερµίδα τους τα 
σηµάδια της συσσώρευσης λίπους. 
Επίσης, στους άνδρες, το λίπος απο-
θηκεύεται κάτω από το δέρµα και 
διανέµεται σε διαφορετικές πε-
ριοχές του σώµατος, ενώ σε µια 
γυναίκα συνήθως η συσσώρευση 
είναι σε συγκεκριµένα µέρη, όπως 
οι γλουτοί και οι µηροί.
Έτσι, όταν τα λιποκύτταρα κάτω 
από το γυναικείο δέρµα αλλάξουν 
σχήµα, το λίπος συµπιέζεται. Αυτή η 
διαδικασία είναι ορατή στο ανθρώ-
πινο µάτι ως φλοιός πορτοκαλιού.

Η πρόληψη είναι 
η καλύτερη θεραπεία
Και σε αυτή την περίπτωση, «η κα-
λύτερη αντιµετώπιση είναι η πρόλη-
ψη» µας λέει η ειδικός. Αν, για παρά-
δειγµα, εκθέτουµε τον οργανισµό 
µας σε φλεγµονώδεις και τοξικές 
καταστάσεις, όπως το κάπνισµα ή 
η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, 
ή ακόµα µια διατροφή πλούσια σε 
λιπαρά, τότε δεν υπάρχει κανένας 
λόγος απορίας για την εµφάνιση 
της κυτταρίτιδας.
Στην ερώτηση απόγνωσης προς την 
αισθητικό: «Και τότε, τι να κάνω;», η 
απάντηση είναι η εξής:
● Να πίνεις καθηµερινά 8-10 ποτή-
ρια νερό, διότι το νερό αποµακρύνει 

τις τοξίνες που δηµιουργούν τα 
σηµάδια της κυτταρίτιδας.
● Να βάλεις λιναρόσπορο στο πρω-
ινό σου, διότι ο λιναρόσπορος ισορ-
ροπεί τα επίπεδα των οιστρογό-
νων και ενθαρρύνει την ανάπτυξη 
κολλαγόνου, το οποίο µειώνει την 
κυτταρίτιδα.
● Να αποφεύγεις τις µεγάλες και 
υπερβολικές δόσεις κρυσταλλι-
κής ζάχαρης και κατεργασµένου 
αλατιού στη διατροφή σου, διότι 
είναι ουσίες που προσφέρουν κενές 
θερµίδες, ήτοι θερµίδες χωρίς θρε-
πτικό αντίκρισµα, και προκαλούν 
κατακράτηση και κακή κυκλοφο-
ρία του αίµατος και κατ’ επέκταση 
κυτταρίτιδα.
● Βάλε την άσκηση στη ζωή σου. 
Με την άσκηση καίγεται το λίπος και 
κατά συνέπεια µειώνεις τις πιθανό-
τητες να εµφανίσεις κυτταρίτιδα.

Τι κάνω, αν επιµένει;
Ναι, καλή µου ειδική, τα κάνω όλα 
αυτά. Και άλλα τόσα, αλλά ακόµη 
ταλαιπωρούµαι κι εγώ και τόσες 
γυναίκες. Η ειδική είναι καθησυχα-
στική και προπαντός µού τονίζει ότι 
ο πανικός που µε πιάνει δεν ωφελεί 
διότι το στρες είναι αναζωογονητι-
κό για την κυτταρίτιδα.
Αν επιµένει να υφίσταται, τότε η λύ-
ση βρίσκεται στα εξής µυστικά:
● Άσκηση µε έµφαση σε συγκεκρι-
µένα σηµεία του σώµατος, όπως 
σε γλουτούς και µηρούς που πα-
ρουσιάζουν το πρόβληµα, ώστε να 
«σπάσει» το λίπος.
● Προϊόντα τοπικής επάλειψης. 
Στο εµπόριο υπάρχουν πολλά προ-
ϊόντα σε µορφή gel ή κρέµας που 
βοηθούν στη διάσπαση των λιπο-
κυττάρων. Αν πάσχεις από ευρυαγ-
γείες, µην προτιµήσεις θερµαντικές 
κρέµες.
● Αν, πάλι, το πρόβληµα εξακολου-
θεί να είναι έντονο, η Μαρία Φωτο-
πούλου προτείνει την καρβοξυθερα-
πεία (Carboxy Therapy). Η Carboxy 
Therapy είναι µια πρωτοποριακή κι 
απόλυτα αποτελεσµατική θεραπεία 
κατά της κυτταρίτιδας που επιµέ-
νει! Η Αµερική την έµαθε και την  
λάτρεψε από την Κιµ Καρντάσιαν η 
οποία υποβλήθηκε στη θεραπεία λί-
γο πριν παντρευτεί τον Κάνι Γουέστ. 
Η εντυπωσιακή της αλλαγή προς το 
καλύτερο στην τελετή έκανε πολ-
λές γυναίκες σε ΗΠΑ κι Ευρώπη να 
θελήσουν να µάθουν για αυτήν. Η 
καρβοξυθεραπεία υπόσχεται στην 
κυριολεξία θαύµατα. Χρειάζονται 
µόλις έξι συνεδρίες –κατά µέσο 
όρο–, κατά τη διάρκεια των οποίων 
αποδυναµώνονται και καταστρέφο-
νται τα λιποκύτταρα στις δύσκολες 
περιοχές, ενώ το διοξείδιο του άν-
θρακα αντικαθίσταται µε οξυγόνο. 
Επιπλέον, διεγείρεται η ανάπτυξη  
κολλαγόνου και βελτιώνεται η εµ-
φάνιση της επιδερµίδας. ●

INFO Η Μαρία Φωτοπούλου είναι 

αισθητικός και ιδιοκτήτρια του κέντρου 

Silken Care (www.silkencare.gr), 

Χατζηαντωνίου 11 Μαρούσι, 

2110139339
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Αντιμετώπισε 
την κυτταρίτιδα 

με θάρρος και 
βγάλ’ την έξω 

από τη ζωή σου
Της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ 

ΜΑΡΜΑΡΑ 

ΤΟ ΔΩΡΟ  ΣΟΥ!
Μια θεραπεία βαθιάς 
ενυδάτωσης από το Silken 
Care για το καλοκαίρι 
αξίας 35 ευρώ.
Ακολούθησε το @lookmag 
στο Ιnstagram και µάθε 
πώς θα την κερδίσεις. 
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Eιλικρινά, µη µε ρωτάς. Μάλλον 
ξύπνησα µία µέρα µε υπερβολική 
αυτοπεποίθηση και αντί να αγο-
ράσω ένα µίνι φόρεµα, αποφά-
σισα να κάνω τη γυµναστική της 

Adriana Lima για µία εβδοµάδα. Ναι, του γνω-
στού µοντέλου της Victoria’s Secret µε τους 
κοιλιακούς από ατσάλι.
Το πιο ανώδυνο σηµείο του όλου εγχειρή-
µατος ήταν η έρευνα µέχρι να βρω ένα όσο 
το δυνατόν πιο συγκεκριµένο πρόγραµµα 
γυµναστικής και δίαιτας που αντιστοιχεί 
σε µία συνηθισµένη ηµέρα της Αdriana. Με 
χαρά ανακάλυψα πως η διατροφή της δεν 
διαφέρει υπερβολικά από τη δική µου, φυ-
σικά µε µεγαλύτερες δόσεις πρωτεΐνης 
και ίσως όχι τόσες φαντασιώσεις µπισκό-
των µε φυστικοβούτυρο και σοκολάτα.
Από ό,τι µπόρεσα λοιπόν να διασταυρώ-
σω, βασικά γεύµατά της αποτελούν τα ωµά 
φρούτα και τα λαχανικά, τα ψάρια, το κοτό-
πουλο, οι ξηροί καρποί, οι γλυκοπατάτες και 
η βρώµη. Για έναν άνθρωπο που έκανε αυ-
στηρή δίαιτα για δυόµισι χρόνια από τη ζωή 
του όλα τα παραπάνω ακούστηκαν σαν πε-
ρίπατος. Ούτε στο σούπερ µάρκετ δεν χρει-
άστηκε να πάω!

Η πρώτη προσαρµογή… 
...ήταν να παρατήσω για λίγο το καθιερωµέ-
νο πρωινό smoothie µου, συνδυασµένο µε 
µία µπάρα δηµητριακών, και να συνηθίσω το 
µπολ βρασµένης βρώµης µε φρούτα, ξηρούς 
καρπούς και κάποιου είδους γάλακτος χωρίς 
λακτόζη. Κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας 
των παθών, το πρωινό ήταν το πιο απολαυ-
στικό µου γεύµα. Κάθε µέρα έκανα διαφορε-
τικούς συνδυασµούς συστατικών, οι οποίοι 
ήταν όλοι εξαιρετικά νόστιµοι, αν και ξεχωρί-
ζω τον αυτοσχεδιασµό της πρώτης ηµέρας µε 
µύρτιλλα, καρύδα, γάλα καρύδας και κανέλα. 
 
Για µεσηµεριανό µέσα στην εβδοµάδα 
έφαγα:
● Ηµέρα 1η Κοτόπουλο µε λαχανικά
● Hµέρα 2η Άφθονη σαλάτα µε µαρούλι, 
ντοµατίνια και αβοκάντο
(εδώ να σηµειωθεί πως είχα επισκέψεις και 
µαγείρεψα vegan καρµπονάρα την οποία µύ-
ριζα και δεν έτρωγα)
● Ηµέρα 3η Οµελέτα µε ασπράδια αβγού, 
µανιτάρια και µπρόκολο
● Ηµέρα 4η Κιµά κοτόπουλου µε ζυµαρικά 
από κινόα (ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΑΚΡΙΒΑ, ΡΕ ΠΑΙ∆ΙΑ)
● Ηµέρα 5η Πουρέ γλυκοπατάτας µε καρυ-
κεύµατα
● Ηµέρα 6η Σαλάτα µε σολοµό
● Ηµέρα 7η Ριζότο µε µάνγκο και γαρίδες 
επειδή µου µύρισε και δεν µε ένοιαζε τίποτα.
 

Για σνακ µού επιτρεπόταν µόνο ωµά λαχανι-
κά. Αποφάσισα να τα καταργήσω εξ ολοκλή-
ρου, καθώς δεν µου προσέφεραν καµία ικα-
νοποίηση και, µεταξύ µας, δεν αισθανόµουν 
ιδιαίτερα πεινασµένη.
Πρόσθεσα επίσης ένα shake πρωτεΐνης µε 
φρούτα και σκόνη µετά τη γυµναστική και 
ξόδεψα τουλάχιστον µισή ώρα στο Google 
µέχρι να βρω µία πηγή που να επιβεβαιώνει 
πως η Adriana τρώει λίγη σοκολάτα υγείας 
κατά καιρούς, όταν την πιάνουν οι σοβαρές 
υπογλυκαιµίες. Είχα ήδη φάει δύο αλλά του-
λάχιστον δεν ένιωθα τόσες τύψεις.

Το βραδινό απλό
Μία σαλάτα ή βραστά λαχανικά για την υπέρ-
τατη µιζέρια. Αν έπινα το protein shake σχετι-
κά αργά, το προσπερνούσα.

«Είσαι σίγουρη για αυτό που πας να κάνεις;» 
µε ρώτησε από το τηλέφωνο ο γυµναστής 
µου Κωσταντίνος Μπαλόγλου, δηλαδή ο άν-
θρωπος που µε ανέλαβε όταν ήµουν γύρω 
στα 100 κιλά και µαζί φτάσαµε µέχρι τα 68. 
Έχει ακούσει κατά καιρούς πολλές περίερ-
γες ιδέες («πάµε στο Φιλοπάππου να κάνουµε 
γυµναστική µε 40 βαθµούς!», «ας ξεκινάµε τις 
προπονήσεις στις επτάµισι το πρωί!», «εννο-
είται µπορώ να κάνω µονόζυγο, δεν θα χτυπή-
σω!») αλλά αυτή του προκάλεσε µία παύση. 
Εγώ εξακολουθούσα να είµαι χαλαρή για κά-
ποιον λόγο που µάλλον γνωρίζω µόνο η ίδια. 
∆ιαβάζοντας το πρόγραµµα της Adriana, δι-
απίστωσα πως οι προπονήσεις της συµπε-
ριλαµβάνουν ένα είδος έντονης άσκησης 
που ονοµάζεται HIIT (Ηigh Ιntensity Ιnterval 
Τraining) σε συνδυασµό µε σκοινάκι, πυγµα-
χία και cardio. Εφόσον έκανα ήδη HIIT στις 
ώρες που περνούσα µε τον Κώστα στο γυ-
µναστήριο, το να προσθέσω λίγες µπουνιές 
δεν θα µου έκαναν αισθητή διαφορά, σωστά; 
Προφανώς και λάθος. 

K αταρχάς είναι άλλο να κάνεις τρεις 
φορές την εβδοµάδα γυµναστική και 
τις υπόλοιπες µία ελαφριά συντήρη-

ση και τελείως διαφορετικό να δεσµεύεσαι 
πως θα γυµνάζεσαι καθηµερινά και µάλιστα 
εις διπλούν. Ξεκινούσα το HIIT νωρίς το πρωί 
µε τον Κώστα, ο οποίος φυσικά ευχαριστιόταν 
να µε βλέπει να υποφέρω, και στη συνέχεια 
είχα µέχρι το απόγευµα να τελειώσω όλες τις 
δουλειές µου και να ασχοληθώ µε το cardio. 
Το σχοινάκι είναι γνωστή και µισητή άσκηση 
που όµως καίει θερµίδες σαν δαιµονισµένο 
και επίσης µου θυµίζει πως όλο µου το στήθος 
έχει εξατµιστεί µαζί µε τα κιλά που έχασα, διό-
τι πλέον δεν νιώθω τίποτα να ανεβοκατεβαί-
νει όσο χοροπηδάω. Όσο για την πυγµαχία, το 
γνωρίζω ότι φαινόµουν γελοία όσο την προ-

σπαθούσα (φαντάσου ένα πλάσµα µε γαλάζια 
νύχια και αυτοκόλλητα µε cupcakes, κοτσι-
δάκια και ροζ µπουστάκι να βαράει µπουνί-
δια), όµως οι παλµοί µου ανέβαιναν στα τρία 
πρώτα δευτερόλεπτα και ένιωθα αµέσως την 
επιρροή της άσκησης στο σώµα µου. 
Eκτός από τα παραπάνω, η κάθε µου προ-
πόνηση περιελάµβανε βάρη, TRX, καθί-
σµατα, κοιλιακούς, κωπηλατική και πολλά 
άλλα που από ένα σηµείο και µετά στα-
µατάς να προσέχεις και απλά εκτελείς. 
Άφησα το DNA µου σχεδόν σε κάθε επιφάνεια 
του γυµναστηρίου από τον πολύ ιδρώτα.
Αναµφισβήτητα το πιο δύσκολο κοµµάτι του 
εγχειρήµατος ήταν το cardio, όχι µόνο επειδή 
απεχθάνοµαι αυτού του είδους τη γυµναστι-
κή, αλλά επίσης έπρεπε να βρω χρόνο για να 
εντάξω εξήντα λεπτά επιπλέον άσκησης (ανε-
ξαρτήτως της πρωινής προπόνησης) χωρίς να 
ακυρώσω ή να µείνω πίσω στις άλλες καθηµε-
ρινές δουλειές µου. Έτσι τη µία ηµέρα πήγα και 
ήρθα µε γρήγορο βάδην από την περιοχή του 
Κάραβελ (5 χιλιόµετρα) για ένα ιατρικό ραντε-
βού, την άλλη περπάτησα όλο το κέντρο βοη-
θώντας µία από τις κολλητές µου να βρει ένα 
φόρεµα για γάµο και όσες φορές µέσα στην 
εβδοµάδα είχα µαθήµατα χορού (lindy hop 
και solo jazz), µέτρησα αυτό για cardio καθώς 
απλά δεν προλάβαινα να κάνω κάτι άλλο. 

Όταν πλέον έφτασε το Σαββατοκύριακο 
ήµουν στην κυριολεξία εξαντληµένη. 
Μετά το σαββατιάτικο µάθηµα χορού και µία 
µεσηµεριανή έξοδο µε τους γονείς µου (όπου 
µέχρι και η σερβιτόρα µε ρώτησε αν αισθά-
νοµαι καλά) έπεσα για ύπνο από τις τέσσερις 
µέχρι τις εννιά το βράδυ, είδα ένα επεισόδιο 
«Queer Eye» και ξανακοιµήθηκα. Την Κυριακή 
είχα σκοπό να µαζέψω το σπίτι µου, να γυ-
µναστώ µε τη βοήθεια του youtube, να µαγει-
ρέψω κάτι υγιεινό και το απόγευµα να πάω σε 
ένα πάρτι. Τελικά έφαγα καλαµπόκι κατευ-
θείαν από την κονσέρβα και µε πήρε ο ύπνος 
βλέποντας instagram stories από το πάρτι. 
Ανεβαίνοντας στη ζυγαριά µετά από όλη αυ-
τή τη δοκιµασία διαπίστωσα πως είχα χάσει 
1 κιλό και 200 γραµµάρια, νούµερο όχι τό-
σο εντυπωσιακό για µερικούς αλλά σίγουρα 
ευχάριστη έκπληξη για εµένα. Η απορία που 
έχω µετά την ολοκλήρωση του challenge 
είναι πώς ακριβώς προλαβαίνει η πραγµα-
τική Adriana Lima να βγάζει εις πέρας τόσο 
βαρύ πρόγραµµα. Γνωρίζω πως εκείνη έχει 
προσωπικό προπονητή, µάγειρα, νταντά και 
γυµναστήριο στο σπίτι της, αλλά και πάλι δεν 
µπορώ να καταλάβω. Respect. 
Μπορείς να δεις τι ακριβώς συνέβη κα-
τά τη διάρκεια της Adriana εβδοµάδας στο 
instagram µου (@christieperry05). 
Τώρα, τρώµε!   ●

H ∆ΙΑΙΤΑ
ΤΗΣ 

Έκανα τη γυμναστική και τη δίαιτά της για μία εβδομάδα 
και επέζησα. Ιδού τα αποτελέσματα.

Της ΚΡΙΣΤΥΣ ΠΕΡΡΗ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ
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Αποφάσισα να  
κάνω τη γυμνα-

στική της Adriana 
Lima για μία 

εβδομάδα. Ναι, 
του γνωστού 
μοντέλου της 

Victoria’s Secret 
με τους κοιλια-

κούς από ατσάλι.



(Για γυναίκες 
με τσάντες. 
Οι άλλες να μη 
το διαβάσουν.)

Tης ΜΑΝΙΝΑΣ 
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
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Το 
βασανιστήριο 
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A
ν είσαι κορίτσι ή γυναίκα µπορεί 
να έχεις σχέση αγάπης-µίσους µε 
τις τσάντες σου, όποιο κι αν είναι 
το µέγεθός τους: από τη µία τις 
χρειάζεσαι για να κουβαλάς την 
προίκα σου, από την άλλη σου 
τη σπάνε που σέρνονται σε όλο 
το σπίτι, κρύβουν µέσα τα πάντα 
(εκτός από χρήµατα) και ποτέ 
δεν ταιριάζουν µε τίποτα. Ένα 
τσαντάκι ή µία τσάντα µπορεί 
να σου την σπάσει για πολλούς 
λόγους, κι όσο περισσότερες 
(τσάντες) έχεις, τόσο πιο πολύ 
εκνευρίζεσαι µαζί τους. Αθώο, 
το µικρό διακριτικό τσαντάκι µε 
τις χάντρες; Ας γελάσω! Αθώα 
η τεράστια τσάντα-τριαξονικό 
«της δουλειάς»; (Κάποιος έγρα-
ψε κάποτε «όσο πιο µεγάλη η 
τσάντα, τόσο πιο τρελή η γυ-
ναίκα»... και αναρωτιέµαι ώρες 
ώρες αν ήξερε κάτι που δεν ξέ-
ρουµε...)
Ορίστε γιατί µία ή περισσότερες 
τσάντες είναι ό,τι πιο εκνευρι-
στικό στον καλόγερο του σπι-
τιού σου, εκτός από τον ίδιο 
τον καλόγερο, που ή του σπάνε 
κλαδιά ή πέφτει όταν του πε-
τάξεις ένα µπουφάν από λάθος 
γωνία.

Η τσαντάρα εργασίας. Όταν 
την αγόρασες είχε κάτι το καριε-
ρίστικο πάνω της, κάτι που φώ-
ναζε «Working girl», «Secretary» 
ή άλλη σχετική ταινία µε στιλ. 
Τώρα είναι απλώς χαχόλα, µε 
ξεχειλωµένες τσέπες, µε αντι-
κείµενα χαµένα από χρόνια 
στα βάθη της και µε άχρηστα 
τζίτζιρι-µίτζιρι που κουδουνί-
ζουν όταν τρέχεις να προλάβεις 
το λεωφορείο. Είτε είναι back 
pack, side pack, «ταχυδροµική» 
ή βαλιτσάκι, η τσάντα που κου-
βαλάς στη δουλειά σού βγάζει 
τον ώµο από το βάρος, περιέχει 
ό,τι κι ένα καλό ψιλικατζίδικο 
αλλά βγαίνει λειψή µόλις χρεια-
στείς πραγµατικά κάτι χρήσιµο, 
όπως π.χ. ένα εισιτήριο µετρό, 
ένα ευρώ σε κέρµα, µία ασπι-
ρίνη ή ένα ταµπόν. Όλα αυτά 
υπάρχουν στα βάθη της, και σε 
επαρκείς ποσότητες, αλλά σου 
είναι αδύνατον να τα ανακα-
λύψεις. Γιατί η µεγάλη τσάντα 
µασάει ό,τι της ρίχνεις µέσα, 



και το βγάζει πουρέ – σε στιγμή 
που δεν το χρειάζεσαι καθόλου, 
όμως. (Τα ταμπόν θα στα σερβί-
ρει τρία χρόνια μετά την κλιμα-
κτήριο, ας πούμε...)

Η κομψή τσάντα εργασίας. 
Τόσο κομψή που αναγκάζεσαι 
να σέρνεις σακούλες από (ντε-
μί-καλά) μαγαζιά προκειμένου 
να κουβαλάς επιπλέον επιχει-
ρήματα, όπως ζακετάκι, μαντί-
λα, κρακεράκια, κουτί με σερβι-
έτες/σερβιετάκια, μωρομάντη-
λα, ατζέντα ή καμιά τυρόπιτα. 
Η κομψή τσάντα «ημέρας» (ή 
γραφείου) είναι απάτη: επειδή 
είναι χαριτωμένη και τετραγω-
νισμένη άψογα, με άλλα λόγια 
δεν χωράει πολλά-πολλά, την 
κρατάς για φιγούρα κι όχι επει-
δή σε εξυπηρετεί. Αν την στρι-
μώξεις λίγο παραπάνω γίνεται 
τσαντάρα,  δηλαδή χαχόλα 
(βλέπε: πιο πάνω).

H β ρ α δ ι ν ή  τ σ ά ν τ α  ή 
τσαντάκι. Υπέρκομψο, 
χαριτωμένο, γλυκούλι 

και σέξι, το βραδινό τσαντάκι 
χωράει μόνον τα απολύτως 
απαραίτητα, δηλαδή τα κλειδιά 
σου (χωρίς πορτ-κλε). Με απο-
τέλεσμα να ψάχνεις εναγωνίως 
πού να χώσεις χαρτομάντηλα, 
κινητό, πορτοφόλι, κραγιόν, 
κολλύριο, οξυγονοκόλληση και 
πάει λέγοντας. Ιδανικά θέλεις 
να κουβαλάς μία κανονική τσά-
ντα-πορτατίφ, και το μίνι-τσα-
ντάκι αντάμα, αλλά δεν γίνεται, 
και αρχίζεις να κόβεις λόγια 
– πετάς το ένα, πετάς το άλλο, 
τελικά βγαίνεις από το σπίτι με 
κάτι τσέπες σαν εργοστάσια. Το 
τσαντάκι, πλακέ, κομψό, σνομπ, 
κάθεται σαν επισκεπτήριο στην 
παλάμη του χεριού σου και το 
κοιτάς με αντιπάθεια, που κάνει 
το ξύπνιο. 

Η βραδινή τσάντα-φάκελος. 
Η πιο μεγάλη απάτη, γιατί όπου 
πας, ισορροπείς τον φάκελο 
κάτω από τη μασχάλη προσπα-
θώντας να πιεις ή να φας με τα 
χέρια κολλημένα στον κορμό 
(έχει αποδειχθεί ότι αν ανοίξεις 
αφηρημένα το ένα χέρι, ανοίγει 
εξίσου αφηρημένα και το άλλο, 
πέφτει το τσαντάκι, και σκύβο-
ντας να το πιάσεις χύνεις το πο-
τό σου στη γόβα ή στη γούβα).

Το σούρτα-φέρτα από τσάντα 
σε τσάντα. Γυρνάς σπίτι από τη 
δουλειά ή την ανεργία σου και 
επειδή είσαι σε καλή φόρμα και 
θα βγεις το βράδυ, αποφασίζεις 
ότι θα κρατήσεις το μαύρο τσα-

ντάκι με τις φιούμπες. Αδειάζεις πέντε-
δέκα πράγματα από την τσαντάρα-αντί-
σκηνο και τα στριμώχνεις με κάμποσο λι-
παντικό μέσα στο μαύρο τσαντάκι. Κάνεις 
ντους, ντύνεσαι... και διαπιστώνεις ότι, 
όχι λοιπόν, το μαύρο τσαντάκι δεν ταιρι-
άζει με αυτά που φόρεσες, ίσως να ταιρι-
άζει το άσπρο. Ξεφορτώνεις το υλικό σου 
από το μαύρο στο άσπρο τσαντάκι, και 
εννοείται ότι σου πέφτει το κραγιόν κάτω 
από το σκρίνιο, τραβάς έναν πόντο στο 
καλσόν σου ενώ ψάχνεις για το κραγιόν, 
αλλάζεις ρούχα και – ω, τι έκπληξη! Ούτε 
το άσπρο τσαντάκι πάει με τα ρούχα που 
έβαλες! Πηγαίνεις εκεί που έχεις τα βρω-
μο-τσαντάκια σου και τα κοιτάζεις με μάτι 
γλαρό. Μετά από μάχες με τα τσαντάκια 
(ποιο πάει - ποιο δεν πάει) διαλέγεις ένα 
καταραμένο, και φτου κι από την αρχή: 
κλειδιά, λεφτά, κραγιόν κλπ. πάνε στο 
τσαντάκι τελικής επιλογής. Στο μεταξύ 
ο φίλος/άντρας/υποψήφιος γκόμενός 
σου που περιμένει μια ώρα χτυπάει το κε-
φάλι του με νόημα στο λαβαμπό.

Oι φίλες-χωρίς-τσάντες. Είναι οι κολλη-
τές που όταν βγαίνετε παρέα δεν κρα-
τάνε ποτέ τσάντα επειδή τους χαλάει 
τις γραμμές. Επειδή εσένα πάλι τίποτα 
δεν σου χαλάει τις γραμμές, χώνουν ό,τι 
έχουν απαραίτητο στη δική σου τσάντα. 

Εκτός του ότι κουβαλάς την Άρτα με τα 
Γιάννενα, στο τέλος της βραδιάς πρέπει 
να αδειάσεις την τσάντα σου για να βρει 
η άλλη η έξυπνη τη μάσκαρά της που χώ-
θηκε μέσα στη φόδρα. 

Το ιερό δισκοπότηρο. Υπάρχει κάπου 
στο Σύμπαν ένα τσαντάκι που χωράει πολ-
λά πράγματα, έχει γερό λουρί, οικονομική 
τιμή, ωραίο σχέδιο/χρώμα και ταιριάζει 
με όλα; Αν υπάρχει, να πας να το τσακώ-
σεις οπωσδήποτε γιατί θα έχεις καλύτερη 
διάθεση. ΚΑΙ καλύτερη τσάντα... ●

Κάποιος  
έγραψε κάποτε 

«όσο πιο  
μεγάλη  

η τσάντα,  
τόσο πιο τρελή  

η γυναίκα»
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ια όλες τις περιπτώσεις χωρισµού υπάρχει ένας χρυσός κανόνας: η από-
σταση. Χωρίζεις, δεν έχει σηµασία ποιος έκανε την αρχή, κόβεις κάθε 

επαφή για έναν περίπου µήνα ή και δύο. ∆εν ανταλλάσσεις ούτε καληµέρα. 
Αυτή η αποστασιοποίηση από το πρόβληµα και τον άνθρωπο που σου το 
δηµιούργησε (ή του το δηµιούργησες) βοηθάει να σκεφτείς λογικά.
Πρώτον αναγκαστικά συνειδητοποιείς ότι υπάρχει ζωή και χωρίς αυτή τη 
σχέση. Βρίσκεις ξανά, κατά κάποιον τρόπο, τον εαυτό σου. Αυτό είναι ση-
µαντικό. ∆εύτερον, βλέπεις πιο καθαρά τους λόγους που οδήγησαν στον 
χωρισµό. Ήταν αρκετά σοβαροί; Υπήρχε κάποια βαθύτερη αιτία να χωρίσετε 
η οποία ξεπήδησε µέσα από την αφορµή που οδήγησε στη ρήξη; Αν υπήρχε, 
πόσο σηµαντική ήταν; Μπορούσε να διορθωθεί; Τρίτον, συµπεραίνεις, όντας 
µόνος ή µόνη, αν θέλεις να ζεις δίχως τον άνθρωπο από τον οποίο χώρισες. 
Αν προτιµάς να συνεχίσεις χωρίς αυτόν, ok, προχωράς. Αν τελικά νιώθεις ότι 
τον θέλεις πίσω, σηκώνεις το ακουστικό του τηλεφώνου και πληκτρολογείς 
τον αριθµό του. Τα γνωστά... στα οποία µπορείς να πας, επειδή το µυαλό σου 
έχει καθαρίσει από τη φούρκα και επειδή, τηρώντας την πολύτιµη αποστα-
σιοποίηση, έχεις γλιτώσει από την ξεφτίλα των µεταχωρισµικών καβγάδων. 
Αυτοί οι καβγάδες είναι πάντα οι χειρότεροι – πληγώνουν και προσβάλλουν 
ανεπανόρθωτα. Φθείρουν ό,τι µπορεί να έχει αποµείνει από µία σχέση, ακό-
µη και τα καλά στοιχεία. Κάνουν λιώµα την αξιοπρέπεια. Αυτοί οι καβγάδες, 
στις περιπτώσεις ζευγαριών που έχουν παιδιά (όπου η αποστασιοποίηση 
είναι αδύνατη) είναι που οδηγούν τελικά στο οριστικό διαζύγιο και σε όλα τα 
αηδιαστικά που εκτυλίσσονται στην αίθουσα του δικαστηρίου.  

Λογικά δεν σας φαίνονται τα πιο πάνω; Είναι. Έχετε προφίλ στο Facebook; 
Χρησιµοποιείτε το Twitter; Έχετε λογαριασµό στο Instagram; Τότε ξέρετε πως 
όλα αυτά είναι παλιά ιστορία. ∆ιότι πλέον δεν µπορείς να αποστασιοποιηθείς 
από τα social media. Τον πρώην σου θα τον δεις το ίδιο βράδυ του χωρισµού 
να σουλατσάρει µέσα στις σελίδες σου, αν πατήσεις το on στο κινητό σου. 
Το ξέρουµε πλέον καλά: η κουλτούρα των σχέσεων έχει αλλάξει. Η κουλτού-
ρα της κοινωνικότητας έχει αλλάξει. Και οι «φίλοι» σου, θέλεις δεν θέλεις, 
στα κοινωνικά µέσα σήµερα σε ενηµερώνουν για όλες τις κινήσεις τους. Ο 
πρώην σου είναι «φίλος» σου στο Facebook. Λογικό. Αν µε το που χωρίζετε 
τον αποκλείσεις, κάνεις µία κίνηση αγένειας, την οποία ίσως να µη θέλεις 
να κάνεις. Αλλά πες ότι τον αποκλείεις... Θα αποκλείσεις και όλους τους 
κοινούς «φίλους» σας; Τότε αποµονώνεσαι. Πράγµα το οποίο δεν θέλεις να 
σου συµβεί, όταν είσαι χωρισµένος. Τι κάνεις, λοιπόν; Τρως στα µούτρα την 
«ενηµέρωση». Και την τρως µε τον χειρότερο τρόπο. Σαν να σου χτυπάει το 
κουδούνι κάθε πρωί ο γείτονας και να σου λέει: «Τον είδα εκεί, πήγε µε αυτή 
την παρέα ή ήταν µε µία γυναίκα, έφαγε το τάδε, ήπιε το δείνα, είπε αυτό, 
είπε εκείνο, της έπιασε τον ώµο». Αν σου συνέβαινε αυτό, κάποια στιγµή θα 
έκλεινες την πόρτα στον γείτονα και θα του ζητούσες να σε αφήσει στην 
ησυχία σου. Σήµερα, στα social media, δεν µπορείς να το κάνεις. Και όχι µόνο 
αυτό: στα social media δεν µπορείς και να συζητήσεις. Μαθαίνεις τα νέα, αλλά 
από απόσταση. Τα µαθαίνεις δηµόσια, όχι µέσα από µία κατ’ ιδίαν συζήτηση, 
στην οποία, τέλος πάντων, µπορείς να έχεις µία αληθινή επαφή και µπορείς 
να πάρεις µια θέση. Αυτό είναι και το πιο βασανιστικό, όταν ο χωρισµός είναι 

νωπός. Είναι σαν τους εφιάλτες: βλέπεις τον πρώην να περνάει κάτω από το 
παράθυρό σου, αλλά πας να τον φωνάξεις, να του µιλήσεις, να τον βρίσεις, 
και η φωνή σου δεν βγαίνει. Και βράζεις στο ζουµί σου. Και ξυπνάς κάθιδρος. 
Και λες «ήταν εφιάλτης».

Πώς γλιτώνεις από αυτόν τον εφιάλτη στα social media; ∆εν γλιτώνεις. 
Πριν από κάνα δυο χρόνια είχα πάει διακοπές µία εβδοµάδα στο Κουφονήσι, 
µε έναν φίλο µου γκέι, που µόλις είχε χωρίσει. Το τοπίο ήταν τέλειο. Η διάθε-
σή µας στο καράβι ήταν άψογη: θέλαµε και οι δύο να ξεφύγουµε απ’ όλα και 
να διαλυθούµε µέσα στα τιρκουάζ νερά. Αλλά από την πρώτη 
στιγµή που πατήσαµε το πόδι µας στο νησί, άρχισε το πρόβληµα. 
Κάθε φορά που βρισκόµασταν σε σηµείο που έπιανε το internet 
έρχονταν οι «ενηµερώσεις» για το πού ακριβώς βρισκόταν, και 
µε ποιον, ο πρώην. Ο φίλος µου στην αρχή προσπάθησε να τις 
αγνοήσει. Όµως αυτές γίνονταν ολοένα πυκνότερες. Μετά άρ-
χισε να στενοχωριέται. Να εκνευρίζεται. Να νιώθει ανήµπορος 
για οποιαδήποτε αντίδραση. Σύντοµα, όποτε βρισκόµασταν 
σε σηµείο που δεν έπιανε το internet, καθόταν σε αναµµένα 
κάρβουνα. «Τι να γίνεται τώρα;» Τελικά καταλήξαµε να µιλάµε 
όλες τις ηµέρες των διακοπών µας για τον πρώην του. Χαζές 
αναλύσεις, βασισµένες σε ελλιπείς «ενηµερώσεις», ατέρµονες 
υποθέσεις για το τι µπορεί να σκέφτεται ο πρώην, πώς µπορεί να 
νιώθει, αν το µετάνιωσε, αν δεν το µετάνιωσε... Πρότεινα στον 
φίλο µου να του τηλεφωνήσει και να µάθει, να ρωτήσει, να του 
πει τέλος πάντων πως τον σκέφτεται. 
«Και τι; Να νοµίζει ότι τον παρακολουθώ στο Facebook; Ότι είµαι 
κολληµένος; Και ύστερα, φαίνεται καθαρά πως είναι µε άλλον 
τώρα. Νιώθω σαν την Γκλεν Κλόουζ στην “Ολέθρια σχέση”!». 
Πράγµατι, αν αυτό που ζούσαµε εικονικά εκείνες τις ηµέρες 
συνέβαινε στ’ αλήθεια, έτσι θα ήταν. Θυµάστε την ταινία µε την 
ψυχωτική χωρισµένη;
Εκείνο το καλοκαίρι αποφάσισα πως δεν θα µπω στο Facebook 
ποτέ! Σας λέω, κοιτάζαµε τα τιρκουάζ νερά και βράζαµε στα 
βαλτόνερα των ανόητων υποθέσεων. 
Το ζευγάρι αυτό τελικά δεν τα ξαναέφτιαξε. Όµως το βασανιστή-
ριο του φίλου µου κράτησε για ένα δύο χρόνια χάρη στα social media. Εγώ, 
από την άλλη, χάρη στην απολυτότητά µου δεν µπήκα στο Facebook ποτέ. 
Είµαι εκτός εποχής; Μπορεί. Όµως διατηρώ την ψυχική υγεία µου. Και έχω 
χρόνο για να µιλάω και µε τον νυν και µε τους πρώην µου. 
∆εν ξέρω τι να σας προτείνω, αν βρίσκεστε σε κατάσταση χωρισµού και 
έχετε το βάσανο των social media να σας χαλάει την ηρεµία. Πάντως ο χρυ-
σός κανόνας της αποστασιοποίησης ισχύει, αν θέλετε να διαχειριστείτε τον 
χωρισµό σας πολιτισµένα. Τώρα βέβαια ο Ζούκερµπεργκ ανακοίνωσε ότι θα 
προσανατολίσει το Facebook προς τις µακροχρόνιες σχέσεις. ∆εν µπορώ να 
φανταστώ µε ποιον τρόπο θα γίνει αυτό. Ούτε και θέλω, για να είµαι ειλικρι-
νής. Οσµίζοµαι αρρώστια, κολλητική και αθεράπευτη. Η «Ολέθρια σχέση» 
πρέπει να ξαναγυριστεί σε ριµέικ επειγόντως! ●

Τον πρώην 
σου θα τον 
δεις το ίδιο 
βράδυ του 
χωρισμού να 
σουλατσάρει 
μέσα στις 
σελίδες σου, 
αν πατήσεις 
το on στο 
κινητό σου

Ο EX ΚΑΙ ΤΑ 
SOCIAL MEDIA

Να θέλεις να ξεφορτωθείς 
τον πρώην και να μην μπορείς

Της  ΚΙΑΡΑΣ  ΣΟΥΓΚΑΝΙΔΟΥ

SELF HELP
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Το λαμπερό κορίτσι των social media με το 
ζεστό χαμόγελο, η Μαίρη Συνατσάκη εί-
ναι η νέα local ambassador της Tezenis. Η 
Μαίρη φοράει τα πιο on trend σχέδια μαγιό 
της νέας συλλογής, ξεχύνεται στην παρα-
λία και ποζάρει με φουλ καλοκαιρινή διά-
θεση στον φακό του A-list φωτογράφου 
Kωνσταντίνου Κουτάγιαρ. Ως βασική τά-
ση αυτής της σεζόν επικρατεί η μίξη των 
στιλ κι εμπνεύσεων της underwear σει-
ράς. Έθνικ σχέδια με φολκλόρ εμπριμέ και 
μπατίκ μοτίβα, jungle prints, pin-up style 
με βολάν και υφές με λάμψεις ανακατεύο-
νται με την άμμο και τη θάλασσα σε ένα κά-
δρο που ξυπνάει το καλοκαίρι μέσα σου. H 
Βeachwear Campaign, εκτός από τα social 
media, έχει «πλημμυρίσει» και τα Μέσα Μα-
ζικής Μεταφοράς δροσίζοντας τις καθημε-
ρινές σου βόλτες. Ανακάλυψέ την.

Στην 
παραλία με 
τη Μαίρη 

Συνατσάκη
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ον Σεπτέµβριο έχω να πάω σε τέσσερις βαφτίσεις κι έναν γάµο. ∆εν 
είναι καν µακρινών ξαδερφιών που έχω να δω από το δηµοτικό, είναι φίλων 
µου. Τόσο κοντινών µάλιστα που έχω ρόλο κουµπάρας και νονάς σε δύο. 
Η ατζέντα µου έχει ήδη τρεις γάµους για το 2019, επίσης φίλων. ∆εν έχω 
κλείσει ακόµα τα τριάντα και ο αριθµός των ελεύθερων φίλων µου µε το 
ζόρι µετριέται στα δάχτυλα του ενός χεριού. ∆εν θα πω ψέµατα, νιώθω µια 

πίεση. Μόνο που δεν ξέρω από πού προέρχεται, από τους άλλους ή από µένα; 
Εδώ και πολλά χρόνια, οι γυναίκες έχουµε αποδείξει ότι δεν υφίσταται πλέον η φάση 
«έµεινε στο ράφι». Μπορούµε να κυνηγήσουµε καριέρα, ταξίδια, διασκέδαση, ελευ-
θερία χωρίς να πρέπει να απολογηθούµε που δεν κάναµε οικογένεια, έτσι; Λάθος. Ό,τι 
κι αν κάνεις, όσα και αν πετύχεις, πάντα κάποιος θα σε βλέπει ως γεροντοκόρη. Σε κά-
ποια συζήτηση θα σχολιάζει µε ελαφρώς απαξιωτικό ύφος «προτίµησε την καριέρα» 
ή θα σου λέει συµπονετικά «καλά, ποτέ δεν είναι αργά», όταν απαντάς ότι δεν έχεις 
παιδιά. Γιατί ακόµη και σήµερα, για µια γυναίκα το να µην κάνει οικογένεια θεωρείται 
θυσία κι όχι επιλογή.
Ξέρω, είµαι µικρή να συζητάω για τέτοια, αλλά ακριβώς σε αυτή την ηλικία αρ-
χίζουν όλα. Εκεί κοντά στα τριάντα και ενώ παντρεύεις συνοµήλικους φίλους και 
συγγενείς, αρχίζεις να νιώθεις ότι σφίγγει ο κλοιός. Το περιβάλλον σου αλλάζει, οι 
φίλοι σου αλλάζουν, οι συζητήσεις αλλάζουν. Όλα περιστρέφονται γύρω από τις 
προετοιµασίες των γάµων ή τις χαρές της µητρότητας. Kαι είναι όλα µια χαρά –γιατί 
είναι φίλοι σου και χαίρεσαι κι εσύ µαζί τους– µέχρι που αρχίζουν τα αστειάκια «κάνε 
κι εσύ ένα, να παίζουν µαζί», «άντε έχετε αργήσει, σειρά σας», «τα πηγαίνεις τέλεια 
µε τα παιδιά, έτοιµη για µάνα είσαι». Μόνο που δεν είναι τελείως αστειάκια. Η φίλη 
σου θέλει πράγµατι να κάνεις κι εσύ ένα παιδί, για να προχωρήσει µαζί η ζωή σας, να 
µεγαλώσουν µαζί τα παιδιά σας, να ζήσουν όσα κι εσείς, να γίνουν φίλοι. Κατά βάθος 
νιώθει ότι σε αφήνει πίσω και πρέπει κάτι να κάνει γι’ αυτό. Από ζήλια, φόβο ή αγάπη, 
θα αρχίσει να σε πιέζει, πιθανόν χωρίς να το καταλαβαίνει.

Τώρα πρόσθεσε σε αυτό τους γονείς σου που λένε ή δεν λένε τίποτα (όπως οι δικοί 
µου) αλλά φυσικά ανησυχούν, γιατί ας µη γελιόµαστε είναι δύσκολο να αποβάλεις 
αντιλήψεις τόσων χρόνων. Βάλε και τις θείες που σε πετυχαίνουν σε κοινωνικές 
εκδηλώσεις και ρωτάνε «πότε µε το καλό» και τους γνωστούς που αναρωτιούνται τι 
πάει λάθος µε τη σχέση σου και µετά από τόσα χρόνια δεν έχεις παντρευτεί ακόµα. 
Θα σου βάλω και τους γραφικούς ταξιτζήδες που έχουν άποψη για τον προορισµό 
της γυναίκας στη ζωή. Το αποτέλεσµα είναι ένας τεράστιος «ΠΡΕΠΕΙ» βράχος που 
στέκεται στη µία πλευρά του δρόµου που προσπαθείς να διασχίσεις. Είναι τροµακτι-
κός, αλλά στην πραγµατικότητα δεν µπορεί να σε βλάψει. 
∆υστυχώς, στην άλλη πλευρά του δρόµου βρίσκεται ένας ίδιου µεγέθους βράχος, 
που γράφει µε τεράστια γράµµατα «ΘΕΛΩ». Η δουλειά µου έχει µπει επιτέλους σε 
µια σειρά και θέλω να συνεχίσω να εξελίσσοµαι. Η σχέση µου είναι πλέον σταθερή 
και θέλω να περνάω καλά. Λατρεύω τα ταξίδια και θέλω να γυρίσω τον κόσµο. Έχω 
το σπίτι µου, την ησυχία µου και θέλω να τα απολαύσω. Θέλω να παντρευτώ κάποια 
στιγµή; Νοµίζω πως ναι. Θέλω να κάνω παιδιά; Μάλλον. Θέλω να τα κάνω τώρα; Σιγή. 
Αυτό είναι το πραγµατικό πρόβληµα. Έρχεται µια στιγµή που ενώ πίστευες ότι ξέρεις 
τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, αρχίζεις να αµφιβάλλεις. Κι αυτό είναι καλό, είναι 
υγιές, είναι η απόδειξη ότι εξελίσσεσαι σαν άνθρωπος. Αλλά αµφιβάλλεις γιατί στα-
µάτησαν να σε καλύπτουν όσα έχεις και κάνεις, ή γιατί άρχισες να επηρεάζεσαι από 
τις συνθήκες; 
∆εν υπάρχει σίγουρος τρόπος να το ξεκαθαρίσεις. Υπάρχουν γυναίκες που ονει-
ρεύονται µονόπετρα, γυναίκες που ονειρεύονται καριέρα και γυναίκες που απλά 
ονειρεύονται. Εγώ, ανήκοντας στις τελευταίες, θα σου πω ένα µικρό τρικ που κάνω 
κάθε βράδυ και µε βοηθάει να διαλέξω ποιο όνειρο θα κυνηγήσω πρώτα. Κλείνω τα 
µάτια και σκέφτοµαι: αν ξυπνούσα αύριο παντρεµένη/σε άλλο σπίτι/σε άλλη δου-
λειά/σε άλλη χώρα (έναν προβληµατισµό κάθε φορά) θα ήµουν πιο χαρούµενη απ’ 
ό,τι σήµερα; ∆οκίµασέ το. Αν η απάντηση είναι ναι, τότε ξέρεις τι πρέπει να κάνεις... ●

ΟΙ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ ΤΩΝ
Εκεί κοντά στα τριάντα και ενώ παντρεύεις συνομήλικους φίλους, αρχίζεις να νιώθεις ότι σφίγγει ο κλοιός
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Η ΦΙΛΙΠΠΑ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Mια συντάκτρια του LOOK
μας ξεναγεί στη δική της ποπ 
Αθήνα και μοιράζεται μαζί μας 
τις καλύτερες διευθύνσεις  
¼öôÞ: ¶ËÆËÌ¹° µ¤°ÌÃË 

 εν µπορώ να φανταστώ τον εαυτό 
µου σε οποιαδήποτε άλλη πόλη κι ας 
έχω ερωτευτεί παράφορα κάµποσες. 
Αναρωτιέµαι µήπως η αγάπη µου για 
την Αθήνα, αλλά και η δουλειά µου που 
συνδέεται άρρηκτα µε αυτήν, θολώ-

νουν την κρίση µου. Όποτε κάνω σκέψεις σαν 
κι αυτή, η Αθήνα φροντίζει να µου υπενθυµίζει 
ότι είναι η πιο ζεστή, pop, ιδανική πόλη για ένα 
κορίτσι. Τι να µας πει η Κάρι Μπράντσο και η Νέα 
Υόρκη! Για αυτό θα µοιραστώ µαζί σας γωνιές της, 
που αγαπώ.
Στην αρχή ήταν για λόγους µπάτζετ, στη συνέχεια 
διαµόρφωσε την αισθητική µου (βέβαια εξακο-
λούθησε να υπάρχει θέµα µπάτζετ) και έγινε µία 
συνήθεια που δεν µπορώ να αποβάλω µε τίποτα. 
Τα βιντατζάδικα είναι οι δικές µου εκκλησίες. Νι-
ώθω τόσο άνετα µε τα ρούχα άλλων δεκαετιών, 
που πολλές φορές δυσκολεύοµαι να βρω κάτι 
να µου αρέσει στα µεγάλα πολυκαταστήµατα. 
Αγαπηµένες µου διευθύνσεις είναι το Outlet 
Store Vintage στην οδό Αθήνας, το Βoho vintage 
clothing στην Ηπείρου και η λαϊκή της γειτονιάς 
µου. Ξεπεράστε οποιαδήποτε προκατάληψη και 
πηγαίνετε µια βόλτα στη δική σας. Οι πάγκοι µε 
στοίβες από ρούχα ίσως κρύβουν θησαυρούς. 
Προσωπικά θεωρώ ότι τα βιντάτζ, αν και ανώτε-
ρα ποιοτικά από ό,τι υπάρχει στις αλυσίδες κατα-
στηµάτων, δεν πρέπει να είναι υπερτιµηµένα. 
Μου αρέσει να συνδυάζω τα vintage ρούχα 
που ανακαλύπτω µε κοµµάτια νέων ελλήνων 
designers, που αγαπώ να στηρίζω όποτε έχω την 
οικονοµική δυνατότητα, όπως τις El Rocks στην 
Πρωτογένους που διαθέτουν µία συγκεκριµέ-
νη street wear αισθητική µε πολλές αναφορές 
στα 90s και κοµµάτια που προσαρµόζονται στην 
γκαρνταρόµπα σου ανεξαρτήτως τάσεων.   
Όταν αναφερόµαστε στο παρελθόν µε τις φιλές 
µου, προσπαθούµε να θυµηθούµε «τι µαλλιά εί-
χα», για να βρούµε τη χρονολογία. Αυτό συµβαίνει 
αφενός γιατί βαριέµαι πολύ εύκολα και αφετέρου 
γιατί έχω µία κοµµώτρια που ό,τι κι αν της ζητήσω 
το κάνει πραγµατικότητα µε την πρώτη. Για χάρη 
της επιστρέφω στο Περιστέρι και στο industrial 
αισθητικής κοµµωτήριο White Peacock.
Πίσω στο κέντρο, να σας µιλήσω για το φετίχ µου 
µε τα δαχτυλίδια. Την τελευταία φορά που µέ-
τρησα, έχω σταµατήσει στα 76. Τα προµηθεύοµαι 
από τους πάγκους των πλανόδιων κοσµηµατο-
ποιών στην Αιόλου, από όπου τελευταία αγορά-
ζω και τις βέργες για τα χέρια που είναι η νέα µου 
εµµονή. Όταν αναζητώ κάτι πιο ειδικευµένο, ξέ-
ρω ότι µία βόλτα στον πολυχώρο Neon Raum θα 
µε δικαιώσει. Άλλωστε µία εκ των ιδιοκτητριών 
του είναι η σχεδιάστρια κοσµηµάτων Cat Black.   
Τα τελευταία χρόνια απέκτησα δύο ακόµα στιλι-
στικά φετίχ, τα γυαλιά ηλίου και τα καπέλα. Στον 
Σβολώπουλο στη Χρήστου Λαδά βρίσκω εξαιρε-
τικά και κυρίως οικονοµικά βίντατζ γυαλιά, ενώ 
από τότε που αποφάσισα ότι το καπέλο δεν είναι 
αξεσουάρ - ταµπού, ψωνίζω αποκλειστικά από 
το Giorgio Hatter της οδού Βορέου.
Όσοι µε γνωρίζουν πολύ καλά, ξέρουν και την 
τάση µου να σκοντάφτω συνέχεια. Εκτός από 
γόνατα, έχω καταστρέψει και παπούτσια. Από 
τη µέρα που γνώρισα τα παιδιά στο Takouni Star 
στην οδό Σκουφά, χρειάζεται να ανησυχώ µό-
νο για τις µελανιές, αφού τα υποδήµατά µου –αν 
χρειαστεί– είναι πλέον στα καλύτερα χέρια. 
Πολλές φορές πιστεύω ότι τα στέκια και οι διευ-
θύνσεις «που µου έχουν σώσει τη ζωή» είναι µόνο 
δικά µου και πως πρέπει να τα κρατάω µυστικά. 
Για αυτό φοβάµαι λίγο να σας µαρτυρήσω πως, 
τέλος, αγοράζω τους δίσκους µου από το Υπό-
γειο της Καπλάνων, αλλά και το ∆ισκάδικο στην 
Αγίας Ελεούσης, αλλά µετά θυµάµαι ότι αυτό µας 
κάνει Αθηναίους. Ότι µοιραζόµαστε τα µυστικά 
µας.  - Φ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η 
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Info
4ο Big Bang 

Festival. Από 18 
έως 20 Μαΐου. 

Οι «Οδύσσειες» 
στην Ελλάδα είναι 

η εναρκτήρια 
εκδήλωση, στην 

Κεντρική Σκηνή της 
Στέγης, στις 20.30. 

Το 4ο Big Bang Festival της Στέγης 
Γραμμάτων και Τεχνών είναι ένα 
φεστιβάλ διαφορετικό, τρελό, 
εναλλακτικό, σύγχρονο, μουλτι-
μίντια και αλληλεπιδραστικό, με 
συμβατικά όργανα αλλά και με 
ασυνήθιστες πηγές ήχου που μπο-
ρεί να προκύψουν από οτιδήποτε 
και οποιοδήποτε αντικείμενο. 

Έ
να πολύχρωμο φεστιβάλ με συ-
ναυλίες, εργαστήρια, πάρτι και 
μια πρόσκληση σε παιδιά έως 
12 χρονών να ανακαλύψουν 

μουσικές από όλο τον κόσμο, «βου-
τώντας» στον ήχο και τη μουσική του 
σήμερα. Φτιάχνοντάς τη. Σε αυτό ντε-
μπουτάρει την Παρασκευή 18 Μαΐου 
καλεσμένη στην Κεντρική Σκηνή της 
Στέγης η Σόνια Βίντερ Άθερτον. Τσε-
λίστα που οι περγαμηνές της, είτε ως 
σολίστ υπό τη διεύθυνση αναρίθμη-
των μαέστρων σε φιλαρμονικές και 
εθνικές ορχήστρες του πλανήτη, είτε 
ως ερευνήτρια και αποκωδικοποιή-
τρια της γλώσσας της μουσικής, την 
τοποθετούν στην κορυφή των σύγ-
χρονων συνθετών και εκτελεστών. 
Το πρότζεκτ «Οι ª Οδύσσειεςº  στην Ελ-
λάδα», που θα παρουσιάσει, ξεκίνησε 
ως εργαστήριο που έκανε η ίδια μαζί 
με μια ομάδα από παιδιά και έφηβους 
της Αθήνας.

Κάτι μέσα μου μού λέει πως όλη αυ-
τή η ενασχόλησή σας με τις «Οδύσ-
σειες» κρύβει μέσα της ένα βαθύ 
νοιάξιμο για τους άλλους¼  Έχετε 
δίκιο. Νιώθω πως η «θέση» της μουσι-
κής είναι δίπλα στους ανθρώπους, κο-
ντά τους, να τους κανακεύει, να τους 
φροντίζει, να μοιράζεται μαζί τους, 
αλλά και να παίρνει, να τροφοδοτείται 
κι εκείνη από τις φωνές τους, τις ιστο-
ρίες τους, το παρελθόν τους, την κουλ-
τούρα τους. Η μουσική του «Odyssey» 
είναι ο «ήχος» του κόσμου… 

Φωνές, κραυγές, ουρλιαχτά, απο-
χαιρετισμοί, κλάματα: παντού στον 
κόσμο οι τόποι που εμπεριέχουν 

την απόγνωση έχουν παρόμοιες 
σχεδόν αντιδράσεις. Υπό ποιους 
όρους διαχωρίζετε - επιλέγετε τον 
κυρίαρχο ήχο της κάθε «Οδύσσει-
ας»; Μοιάζει περισσότερο θα έλεγα με 
τη συγγραφή ενός σεναρίου. Προσ-
διορίζεις νοερά τη μορφή, δίνεις το 
σχήμα, δουλεύεις τις αντιθέσεις που 
δημιουργούν οι διαφορετικές ατμό-
σφαιρες, οι διαφορετικές δραματουρ-
γίες. Σαν να διηγείσαι τη ζωή κάποιου. 
Φαντάσου το σάουντρακ σαν μια 
ορχήστρα που συνοδεύει ένα τσέλο. 
Υπάρχουν αμέτρητοι χρωματισμοί, α-
μέτρητοι ήχοι, που όλοι μαζί δημιουρ-
γούν μια στιγμή στη ζωή κάποιου. Μαζί 
με το Ίδρυμα Ωνάση αποφασίσαμε να 
παρουσιάσουμε αυτή την εκδοχή του 
«Odyssey» σε μια ομάδα παιδιών που 
το καθένα προερχόταν από διαφο-
ρετικά περιβάλλοντα, διαφορετικές 
ηλικίες, διαφορετική ωριμότητα. Ερ-
γάστηκα με αυτά τα παιδιά σαν σε ένα 
εκπαιδευτικό εργαστήρι. Έμπαιναν 
σιγά-σιγά στην «Οδύσσεια» προσπα-
θώντας να «βρίσκονται» κοντά στους 
ήχους του τσέλο. Έδινα στο καθένα 
από αυτά τον χρόνο του να βρει τον δι-
κό του δρόμο προς την Οδύσσεια. Θα 
ήταν ένα τραγούδι, ίσως ένας χορός 
ή ένα ποίημα… Η δική μου δουλειά εί-
ναι να οργανώνω τα δημιουργήματα 
της φαντασίας τους, όταν αυτή απε-
λευθερώνεται και ανθίζει μέσα από τα 
ακούσματα των ήχων… τόσο δυνατό 
και τόσο εύθραυστο ταυτόχρονα. 

Σχεδόν σαν να θέλετε μέσω των 
λέξεων και των ήχων να «διηγηθεί-
τε» την προαιώνια ιστορία του κό-
σμου¼  Η δουλειά μου δεν μεταφέρει 
κάποιο μήνυμα, δεν θέλει να αφηγη-
θεί απλά μια «οποιαδήποτε» ιστορία. 
Είναι πιο προσωπική, πιο υποκειμε-
νική… Θα ήθελα ο καθένας που θα 
την ακούσει να ταξιδέψει ο ίδιος με τη 
δική του φαντασία, να ταξιδέψει στη 
δική του ιστορία, με τις δικές του μνή-
μες που θα αναδυθούν από τους ή-
χους, από την παρουσία των παιδιών, 
από τη «φωνή» του τσέλο. ●
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Τι έψαξέ και Τι βρήκέ  
ή Sonia Wider - atherton 
σΤήν αθήνα; 
Με το πρότζεκτ «Οι ª Οδύσσειεςº  στην Ελλάδα»,  
η υπερμουσικός έρχεται καλεσμένη του 4ου Big Bang 
Festival του Ιδρύματος Ωνάση 
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Ιδού τα 7 συστατικά της:
∆ιατήρηση καθαρών επιφανειών. Το στοίχηµα ενός 
δήµου δεν είναι να ισχυριστεί ότι µπορεί να καθαρίσει 
από µουντζούρες και ταγκιές, µια ολόκληρη πόλη. Μπο-
ρεί όµως να συµβάλει στη διατήρηση των καθαρισµένων 
επιφανειών. Ξέρουµε από άλλες µεγάλες πόλεις του κό-
σµου ότι ο συστηµατικός και άµεσος καθαρισµός µειώνει 
δραµατικά την πιθανότητα επανάληψης νέου «χτυπήµα-
τος» γκράφιτι σε καθαρισµένες επιφάνειες. Από το 2017, 
υπάρχει ειδική υπηρεσία του τµήµατος καθαριότητας 
(24ωρη γραµµή εξυπηρέτησης 1595) που ανταποκρίνε-
ται άµεσα σε κλήσεις για καθαρισµό επιφανειών όπου 
έχει εφαρµοστεί υλικό προστασίας. Το σύστηµα αυτό 
αναπτύχθηκε πιλοτικά µε αφετηρία όλη την οδό Πανε-
πιστηµίου. 

Εισαγωγή νέων καθηκόντων στις υπηρεσίες καθα-
ριότητας του δήµου. Από την αρχή της θητείας του Γ. 
Καµίνη πάλευαν οι υπηρεσίες να λύσουν τον γρίφο της 
καθαριότητας στη µεγαλούπολη. Το νέο Σισύφειο ζή-
τηµα του γκράφιτι ξεπερνούσε τις µειωµένες δυνάµεις 
των υπαλλήλων εκείνο το διάστηµα. Μετά από δοκιµές 
ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων, και χάρη στο «πείραµα» της 
οδού Πανεπιστηµίου, εντοπίστηκε η ρεαλιστική δυνα-
τότητά τους να εποπτεύουν και να συντηρούν.  Το 2016 
καθαρίστηκαν σηµαντικές επιφάνειες από εξωτερικούς 
συνεργάτες στην οδό Πειραιώς, µεταξύ Οµόνοιας και 
Ιεράς Οδού, δηµοτικά κτίρια, σχολικά κτίρια και πολλά 
ακίνητα στις δηµοτικές κοινότητες. Όλα αυ-
τά συνέβαλαν στη σταδιακή εκπαίδευση συ-
ντήρησης καθώς και στον ρόλο εποπτείας 
υπαλλήλων του δήµου, δύο κοµβικής σηµα-
σίας παράµετροι για τη βιώσιµη επιτυχία του 
εγχειρήµατος. 

Εκπαίδευση του κοινού µε έναν χρηστικό οδηγό που 
εξηγεί στους κατοίκους της Αθήνας µε ποιον τρόπο κα-
θαρίζεται και αντιµετωπίζεται το γκράφιτι. Ο οδηγός κυ-
κλοφορεί σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή από τον 
Απρίλη του 2017. (issuu.com/synathina/docs/syna.009_
katharismos-fin-a5-web) Ο ∆ήµος Αθηναίων συγκέντρω-
σε την τεχνογνωσία και τη µεθοδολογία καθαρισµού 
προσόψεων σε έναν οδηγό µε την επιµέλεια της οµάδας 
του συνΑθηνά.

Ανάπτυξη και συντονισµός δικτύου µε ιδιοκτήτες 
εµβληµατικών κτιρίων του ιστορικού κέντρου. Από 
το 2016, ο δήµος πλησίασε πόρτα-πόρτα τους ιδιοκτήτες 
ή τους χρήστες κάθε κτιρίου της οδού Πανεπιστηµίου 
για να ενθαρρύνει όσους από µόνοι τους καθαρίζουν τις 
επιφάνειες και να βοηθήσει όσους δεν είχαν την γνώση 
ή τα µέσα να το κάνουν. Από τα συνολικά τετραγωνικά 
µέτρα επιφανειών, το 95% είναι σήµερα καθαρά και δια-
τηρούνται καθαρά, ενώ περισσότεροι από τους µισούς 
ιδιοκτήτες κτιρίων (85%) έχουν γίνει µέλη του δικτύου.  

Ανάπτυξη και συντονισµός δικτύου µε ορ-
γανώσεις και πολίτες. Πολλές οργανώσεις 
έχουν κινητοποιηθεί µε δικά τους µέσα και 
πρωτοβουλίες για να προστατέψουν την πό-
λη ενάντια στην καταστρεπτική επίπτωση του γκράφιτι. 
Χαρακτηριστικά, η επίµονη οργάνωση Let’s do it Greece 
που κάθε χρόνο συντονίζει µια εθνική εκστρατεία κα-
θαρισµού, το ∆ίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για το 
Ιστορικό Κέντρο (µε 11 συλλόγους της Αθήνας) σε συνερ-
γασία µε την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολι-
τισµού, η οργάνωση εθελοντισµού ethelon, η Sympraxis 
καθώς και µεµονωµένοι πολίτες έχουν από µόνοι τους 
προσεγγίσει το δήµο για να συντονιστούν και να οργα-
νώσουν αποτελεσµατικά δράσεις καθαρισµού σε συ-
γκεκριµένα σηµεία της Αθήνας. Ο ρόλος του δήµου, σε 
αυτή την περίπτωση, είναι να στηρίξει τις πρωτοβουλίες 
τους ώστε να έχει αντίκτυπο, ακόµα και σε µικρής κλίµα-
κας δράσεις. Μεγάλη συνεισφορά σε τέτοιες 
πρωτοβουλίες είχε η εταιρεία Kärcher, που 
µε αποκλειστική διαµεσολάβηση του δήµου, 

Æ
ο γκράφιτι έχει συνδεθεί παγκοσµίως µε την υ-
ποβάθµιση του δηµόσιου χώρου και την έλλειψη 
αισθήµατος ασφάλειας στις γειτονιές των πόλε-
ων. Έχουµε όλοι αντιληφθεί ότι είναι ένα σύνθετο 
πρόβληµα, στενά συνδεδεµένο µε την ευρύτερη 

οικονοµική και κοινωνική συγκυρία. Αλλά ακόµα και σε 
πόλεις όπως η Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ ή το Λονδίνο όπου 
κατάφεραν να το µειώσουν, το γκράφιτι θεριεύει στα 
υποβαθµισµένα τους προάστια και στους σκοτεινούς 
τους δρόµους. 

Στην Αθήνα, όπου άλλα πιο τρανταχτά ζητήµατα απορ-
ρόφησαν την προσοχή των αρχών, εδραιώθηκε η αντί-
ληψη ότι η πόλη αποτελεί έναν γυµνό καµβά για αυτο-
σχέδια έκφραση, ένα ελεύθερο πεδίο δράσης. Για τους 
καλλιτέχνες δρόµου έχει γίνει η ιδανική «πρωτεύουσα 
του γκράφιτι», παγκοσµίως ελκυστική για όσους θέλουν 
να πειραµατιστούν πάνω στις αφύλακτες δηµόσιες επι-
φάνειες.

Ορισµένα εντυπωσιακά γκράφιτι, καµιά φορά µικρά α-
ριστουργήµατα, άνοιξαν µια παράλληλη συζήτηση σχε-
τικά µε την τέχνη του δρόµου, καθώς και ερµηνείες για 
τον κοινωνικό θυµό και τη δηµιουργικότητα που γεν-
νά η αντίδραση στα αίτια της οικονοµικής κρίσης. Εξα-
πλώθηκαν όροι όπως «tagging», «bombing», «murals», 
«lettering» και άλλες εκδοχές του είδους.

Την ίδια στιγµή ο ∆ήµος Αθηναίων έχει ήδη δαπανήσει 
περισσότερες από 200.000 ευρώ για τον καθαρισµό της 
µουντζούρας και τη διατήρηση καθαρών επιφανειών 
ενώ το επόµενο διάστηµα έχει δροµολογήσει να αξιοποι-
ηθούν οικονοµικοί πόροι που φτάνουν τις 300.000 ευρώ 
για κτίρια σε κεντρικούς και πολυσύχναστους δρόµους. 

Ωστόσο, ο ρόλος ενός δήµου δεν είναι να παριστάνει τον 
κριτικό τέχνης. Όσο και αν ο ρόλος του είναι να ενθαρ-
ρύνει την οικειοποίηση του δηµόσιου χώρου σε ενερ-
γούς πολίτες ώστε να ξυπνήσει την ευθύνη που πρέπει 
να έχουν οι ίδιοι οι κάτοικοι για την πόλη τους, δεν είναι 
δική του δουλειά να αφουγκράζεται τι είναι τέχνη του 
δρόµου, τι είναι «µουντζούρα» και τι πρέπει να σβηστεί ή 
να προστατευθεί.

Ο ∆ήµος Αθηναίων επέλεξε το δύσκολο ρόλο του  συ-
ντονιστή σε µια σύνθετη λύση η οποία εξασφαλίζει τη 
σταδιακή, βιώσιµη και µακροχρόνια στρατηγική αντιµε-
τώπισης µιας πραγµατικότητας που οδήγησε σε ολέθριο 
οπτικό βανδαλισµό της πόλης.

Χωρίς τεχνικές υποδοµές για τη νέα αυτή πρόκληση, 
χωρίς τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιµετώπιση του 
συνεχούς βανδαλισµού και µε ελάχιστους πόρους, ο 
∆ήµος Αθηναίων ανέπτυξε από το καλοκαίρι του 2013 
µια πολυεπίπεδη, ολοκληρωµένη και πιλοτικά δοκιµα-
σµένη στρατηγική για να µπορέσει να αντιστρέψει απο-
τελεσµατικά το φαινόµενο του παραβατικού «οπτικού 
θορύβου».

ΓΚΡΑΦΙΤΙ ¹ ΤΕΧΝΗ 
ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ;
Η Αµαλία 
Ζέπου, αντιδή-
µαρχος ∆ήµου 
Αθηναίων για 
την Κοινωνία 
των Πολιτών, 
γράφει για την 
«ιερή συµµαχία» 
δήµου, φορέων 
και ιδιωτών 
κατά της 
µουντζούρας  

τηρούνται καθαρά, ενώ περισσότεροι από τους µισούς 
ιδιοκτήτες κτιρίων (85%) έχουν γίνει µέλη του δικτύου.  

Ανάπτυξη και συντονισµός δικτύου µε ορ-
γανώσεις και πολίτες.
έχουν κινητοποιηθεί µε δικά τους µέσα και 
πρωτοβουλίες για να προστατέψουν την πό-
λη ενάντια στην καταστρεπτική επίπτωση του γκράφιτι. 
Χαρακτηριστικά, η επίµονη οργάνωση Let’s do it Greece 
που κάθε χρόνο συντονίζει µια εθνική εκστρατεία κα-
θαρισµού, το ∆ίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για το 
Ιστορικό Κέντρο (µε 11 συλλόγους της Αθήνας) σε συνερ-
γασία µε την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολι-
τισµού, η οργάνωση εθελοντισµού ethelon, η Sympraxis 
καθώς και µεµονωµένοι πολίτες έχουν από µόνοι τους 
προσεγγίσει το δήµο για να συντονιστούν και να οργα-
νώσουν αποτελεσµατικά δράσεις καθαρισµού σε συ-
γκεκριµένα σηµεία της Αθήνας. Ο ρόλος του δήµου, σε 
αυτή την περίπτωση, είναι να στηρίξει τις πρωτοβουλίες 
τους ώστε να έχει αντίκτυπο, ακόµα και σε µικρής κλίµα-
κας δράσεις. Μεγάλη συνεισφορά σε τέτοιες 
πρωτοβουλίες είχε η εταιρεία Kärcher, που 
µε αποκλειστική διαµεσολάβηση του δήµου, 

σµένη στρατηγική για να µπορέσει να αντιστρέψει απο-
τελεσµατικά το φαινόµενο του παραβατικού «οπτικού 
θορύβου».

Οδός Πανεπιστηµίου: 
Οικία Ράλλη 

πριν και µετά

Καθαρισµός στην 
κορυφή του 

Λυκαβηττού µε 
χορηγία της εταιρίας Κ2

Μιλτιάδου & Αιόλου 
στο Τρίγωνο: 
Πριν - Μετά

Οδός Βύσσης στο 
Τρίγωνο:  Πριν - Μετά
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έδωσε25 επαγγελματικές μονάδες καθαρισμού που εξα-
σφαλίζουν τοπικά τη διατήρηση καθαρών επιφανειών. 
Τα μηχανήματα μπορούν να δανειστούν, με τον συντο-
νισμό του συν Αθηνά του δήμου Αθηναίων, όσοι θέλουν 
να διατηρήσουν τις προσόψεις τους καθαρές, ενώ ήδη οι 
18 μονάδες χρησιμοποιούνται. Ενδεικτικά, τέτοιες δρά-
σεις έγιναν στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, στην Πλατεία 
Κουμουνδούρου, στην Πλάκα, στο Θησείο, στα Εξάρχεια, 
στα σκαλάκια της οδού Λυκαβηττού στο Κολωνάκι, στου 
Ψυρρή, στην οδό Σκουφά και αλλού. 

Ανοιχτό κάλεσμα σε καλλιτέχνες. Τα σύνθετα αίτια του 
γκράφιτι δεν σηκώνουν μονολιθική αντίδραση από έναν 
δήμο με σύγχρονη ματιά κι ανοιχτό, όπως είναι ο Δήμος 
Αθηναίων. Το ότι ένας δήμος δεν παριστάνει τον κριτικό 
τέχνης δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να καταλάβει τη 
διαφορά μεταξύ ατόμων που καταστρέφουν προσόψεις 
κτιρίων και ατόμων που νοιάζονται για την εικόνα της 
πόλης: σε συνεργασία με νέους καλλιτέχνες, κατόπιν 
ανοιχτής πρόσκλησης που απηύθυνε ο Δήμος Αθηναί-
ων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αναβάθμισης του 
Εμπορικού Τριγώνου, «έντυσε» τα ιδιαιτέρως ευάλωτα 

σε βανδαλισμούς ΚΑΦΑΟ (χαρακτηριστικά κουτιά 
του ΟΤΕ), με ζωγραφιές που σήμερα μετατρέπουν 
την πιλοτική περιοχή του εμπορικού τριγώνου σε 
υπαίθρια έκθεση. Ξεχωρίζοντας τον οπτικό βαν-
δαλισμό από το συμμάζεμα, ο δήμος ανέπτυξε 
επίσης έναν ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ ιδιοκτη-

τών που το επιθυμούν και καλλιτεχνών που έρχονται με 
δομημένες προτάσεις για να στολίσουν προαύλια σχο-
λείων ή τυφλές επιφάνειες του αστικού τοπίου. Όπως 
στην περίπτωση του μεγάλου γκράφιτι της Πειραιώς 
(τα ανάποδα χέρια διάσημου έργου του Dührer) ο Δήμος 
Αθηναίων ανέλαβε να διατηρηθούν ακέραια αυτά τα ση-
μεία, εφαρμόζοντας προστατευτικό υλικό και ανταπο-
κρινόμενος άμεσα σε νέους βανδαλισμούς.

Ανάπτυξη τεχνογνωσίας με εξειδικευμένους εργολά-
βους.  Από το 2016, στο «τρίγωνο» των 110 στρεμμάτων, 
μέσα στο ευρύτερο εμπορικό τρίγωνο, με χορηγία από το 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και συντονισμό από το Athens 
Partnership, το Πρόγραμμα Αναβάθμισης του Εμπορικού 
Τριγώνου του Δήμου Αθηναίων εφαρμόζει ένα πιλοτικό 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη δημιουργία μιας πρό-
τυπης γειτονιάς στην καρδιά της πόλης. Μεταξύ πολλών 
άλλων παρεμβάσεων, έχει κερδίσει το στοίχημα του από-
λυτου «συμμαζέματος» του γκράφιτι, μέσα από τον καθα-
ρισμό, την προστασία και τη διατήρηση της καθαριότητας 
στις προσόψεις καταστημάτων και κτιρίων, σε συνεργα-
σία με εξωτερικούς εργολάβους. Συγκεκριμένα, αφαιρέ-
θηκε γκράφιτι από επιφάνειες 7.000 τ.μ. εκ των οποίων 
42 ρολά καταστημάτων με τη συμμετοχή περισσότερων 
από 100 επιχειρηματιών της περιοχής. Όπως και στο πα-
ρελθόν στην οδό Αθηνάς (2013), αυτό δεν θα μπορούσε να 
έχει επιτευχθεί χωρίς εξειδικευμένη γνώση (βγαίνουν όλο 
και πιο κατάλληλα υλικά αφαίρεσης και προστασίας). 

Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα συνθέτουν μια ενιαία 
στρατηγική η οποία βασίζεται σε κινήσεις δοκιμασμένες 
σε μικρή κλίμακα, που σε μεγάλο βαθμό παραμένουν 
αθέατες σε μια πόλη σαν την Αθήνα. Αθέατη όμως δεν 
είναι η συμμετοχή αυξανόμενου αριθμού πολιτών που 
έδειξαν ότι με τη στήριξη του δήμου ανταποκρίνονται 
σε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια. Το στοίχημα τώρα 
είναι να μεγαλώσει η κλίμακα στο κάθε ένα από τα διαφο-

ρετικά επίπεδα αντιμετώπισης: ο καθαρισμός, η 
εκπαίδευση, η συντήρηση, η δικτύωση και η στα-
διακή εκμάθηση των ίδιων των υπαλλήλων έχουν 
προσελκύσει υποστηρικτές από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Εδώ, το Athens Partnership, ένας 
φορέας που ιδρύθηκε το 2015 για να χτίσει γέφυ-

ρες συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
διαχειρίστηκε τον καθαρισμό και τη διατήρηση καθαρι-
ότητας στην εμβληματική περιοχή του μικρού τριγώνου 
αλλά και προσελκύει νέες χορηγίες ώστε η κλίμακα της 
σύνθετης αντιμετώπισης να μεγαλώσει. Αυτά που έχουν 
ήδη κερδηθεί είναι μια συνέργια που έφερε δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς στο ίδιο τραπέζι με πολίτες και ορ-
γανώσεις και μία νέα αντίληψη για την εικόνα της πόλης.

Σκάλες οδού 
Λυκαβηττού: 
Εθελοντικός 

καθαρισμός με 
κατοίκους, την ομάδα 
Ethelon και χορηγία 

της εταιρείας Karcher

Οδός Πανεπιστημίου 
& 28ης Οκτωβρίου: 
Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος, Πριν - Μετά

Οδός Βλαχάβα: 
καλλιτεχνική 

παρέμβαση σε ΚΑΦΑΟ, 
Γιώργος Τζινούδης

Ορισμένα 
έντυπωσιακα 
γκραφιτι, καμια 
φΟρα μικρα 
αριστΟυργήμα-
τα, ανΟιξαν 
μια παραλλή-
λή συζήτήσή 
σχέτικα μέ τήν 
τέχνή τΟυ 
δρΟμΟυ, καθωσ 
και έρμήνέιέσ 
για τΟν κΟινω-
νικΟ θυμΟ 
και τή δήμιΟυρ-
γικΟτήτα 
πΟυ γέννα 
ή αντιδρασή 
στα αιτια τήσ 
ΟικΟνΟμικήσ 
κρισήσ
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κ ρ ι τ ι κ ή 
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σ υ ν τα γ ε σ  / 
t i p s  γ ε υ σ ή σ

Το πρώτο party 
του καλοκαιριού! 

Έντεκα ορόφους πάνω από το έδαφος το α-
εράκι σε χαϊδεύει απαλά όσο εσύ θαυμάζεις 

την υπέροχη θέα. Μουσικές και signature 
cocktails κάνουν τη βραδιά ακόμα πιο παρα-

μυθένια και το καλοκαίρι να μοιάζει πολλά 
υποσχόμενο. Την Πέμπτη 31 Μαΐου το Olive 
Garden του ξενοδοχείου Τιτάνια υποδέχε-

ται το καλοκαίρι με ένα party γεμάτο δροσε-
ρά cocktails και νόστιμα finger foods, μαζί με 

τις μουσικές επιλογές της γνωστής ραδιο-
φωνικού παραγωγού και Dj Μαρίας Παπιδά-
κη. Από τις 21.00 έως τη 01.00 τα signature 

cocktails θα έχουν ονόματα όπως «Olive 
Garden Spa», «Lemon Pie» και «V-Berry» 

(και τιμή μόλις €8), ενώ οι bite size επιλογές 
(κερασμένες από το ξενοδοχείο) φέρουν 

την υπογραφή του executive chef Χρήστου 
Τζιλήρα. Φέτος, οι καλοκαιρινές διακοπές 

αρχίζουν στο κέντρο της πόλης. Πανεπιστη-
μίου 52, κρατήσεις στο 210 3326000

Πέμπτη 17 
Μαΐου η πλα-

τεία του By the 
Glass γεμίζει 
live μουσικές 
από τους Key 
Royale και δί-
νει μεθυστικά 
καλοκαιρινά 
ραντεβού με 
τους οινόφι-
λους αυτής  
της πόλης. 

Γ. Σουρή & Φιλελ-
λήνων, Κρατήσεις 
απαραίτητες στο 

2103232560

Θαλασσινός 

Μαϊάμι καλεί Γαλάτσι στο καινούργιο 
Λεύκες on the side

σ
τη γιορτή των λουλουδιών, την Πρωτομαγιά, που φέτος έπεσε Τρίτη και δεν 
άφησε περιθώρια για αποδράσεις «εκτός», βρέθηκα στο… κέντρο-απόκεντρο 
Γαλάτσι που ’χει ακόμη σπίτια με αυλές. Δεν πήγα για να φτιάξω στεφάνι, 
πήγα περίεργη για το καινούργιο Λεύκες on the Side, σχόλια ενθουσιώδη εί-

χαν πιάσει τ’ αυτιά μου. Ακριβώς απέναντι από το εδώ και χρόνια γνωστό Λεύκες, 
είναι ένα ακόμη εγχείρημα του Τάσου Ντούμα (πέρσι το καλοκαίρι έστησαν Λεύ-
κες και στην Οία της Σαντορίνης), αυτή τη φορά σε μορφή all day. Ναι, αλλά τι all 
day είναι αυτό… Με το που σπρώχνω τη μεγάλη ξύλινη πόρτα της εισόδου πέφτω 
σε καταπράσινο σκηνικό, μεγέθους μοντέρνας και καλόγουστης υπερπαραγωγής! 
Ούτε στο Μαϊάμι, αναφωνεί ενθουσιασμένη η παρέα! Λουλούδια και πρασινάδες 
και κάθετοι κήποι, μπαμπού στέγαστρα και καλαμωτά φωτιστικά να κρέμονται 
από ψηλά, το φως της μέρας να μπαίνει από παντού δίνοντας εντύπωση ονειρεμέ-
νης εξοχής. Υπάρχει το μπροστινό κομμάτι με μεγάλα τραπέζια, άλλα μαρμάρινα, 
άλλα ξύλινα, άλλα μικρότερα και υπερυψωμένα, με stools να τα εξυπηρετούν. Πιο 
μέσα ανακαλύπτω κι άλλον μεγάλο φωτεινό χώρο, με τραπέζια φαγητού αλλά και 
με προθήκες στα πλαϊνά γεμάτες αντικείμενα. Ρωτώ έκπληκτη τον Τάσο και μου 
εξηγεί πως εδώ, αν κάτι σου αρέσει, μπορείς να κάνεις και τα ψώνια σου! «Ε, κά-
ναμε κι ένα flea market, ο κόσμος συχνά μας ρωτάει από πού πήραμε τα πιάτα μας, 
τα αντικείμενα, τους αρέσει και θέλουν να τα πάρουν!». Στο κέντρο εντυπωσιάζει 
η ανοιχτή υπερσύγχρονη κουζίνα και ένα μεγάλο μοναστηριακό τραπέζι, εδώ 
γίνονται γαστρονομικές εκδηλώσεις και σεμινάρια. Στο βάθος παίρνει τη θέση 
του το… χασάπικο! Κρέατα από κάθε γωνιά της γης που φημίζεται για το είδος, Ια-
πωνία, Αμερική, Αυστραλία, Γαλλία, Ιρλανδία, αλλά και ελληνικά από Ελασσόνα, 
Μακεδονία, Ήπειρο. Με τη βοήθεια του Τάσου Ντούμα διαλέγεις τα κομμάτια που 
θέλεις, δίνεις οδηγίες για κοπές και ψήσιμο, για να τα φας επιτόπου, ή ψωνίζεις 
(κι εδώ) για το σπίτι. Τα συνδυάζεις με πολλές γαρνιτούρες μαγειρεμένες με διά-
φορους τρόπους –ρύζι, πατάτες, λαχανικά– αλλά και με σάλτσες κάθε είδους που 
ξεκινούν από μια κλασική bbq και φτάνουν μέχρι μια αργεντίνικη chimichurri. Η 
κουζίνα ξεκινάει από το πρωί με breakfast και brunch που περιλαμβάνουν ψωμιά 
κάθε είδους (έχουν δικό τους, in house ζυμωτήριο), βιολογικά αυγά, σαλάτες με 
bio υλικά, αλλαντικά και καπνιστά τυριά, φυσικούς χυμούς της αποτοξίνωσης ή 
της ενδυνάμωσης, καφέδες σε πολλές, ψαγμένες ποικιλίες. Συνεχίζει με πάστες, 
πίτσες, ριζότι και άλλα μεσογειακό πιάτα. Κοντά σ’ αυτά προσθέστε μεγάλη κάβα 
με ελληνικά και ξένα κρασιά, μπίρες κάθε τύπου, μια σπάνια συλλογή από ουίσκι 
και λοιπά αποστάγματα, κοκτέιλς κλασικά αλλά και πολλές σύγχρονες προτάσεις. 
Όλα του ωραία, μόνο που δεν σε φτάνει μια φορά, σκέφτομαι έχοντας απολαύσει 
μια τέλεια σπαλομπριζόλα limousine Νότιας Γαλλίας μέτριας φυσικής ωρίμανσης 
κι έχοντας πιει ωραία κρασιά. Η καινούργια υπερπαραγωγή του Ντούμα έχει πολ-
λά πρόσωπα, την επόμενη φορά θα έρθω για εκείνο το ριζότο με την τρούφα που 
μου έσπασε τη μύτη, όπως περνούσε από δίπλα μου! ●

Λ. Γαλατσίου 98, Γαλάτσι, 2102934633, ανοιχτά κάθε μέρα από το πρωί  

Μη 
χάσεισ!

Nice n Easy και στον 
Αστέρα Βουλιαγμένης

Κρέας που καπνίζεται σε ξύλο πεύκου 

για τουλάχιστον 24 ώρες, πιάτα υψηλής 

διατροφικής αξίας, με εξαιρετικές πρώ-

τες ύλες και οργανικά υλικά, δεκάδες 

cocktails, μπίρες από μικρές ζυθοποιίες, 

κρασιά από τον ελληνικό αμπελώνα, 

πρωινό ή brunch στην αμμουδιά και 

φυσικά η farm to table φιλοσοφία που 

χαρακτηρίζει κάθε δημιούργημα του 

ομίλου Nice n Easy. Το τελευταίο μέλος 

της οικογένειας ακούει στο όνομα «Nice 

n Easy Seaside» και ξεκινάει δυναμικά τη 

γαστρονομική παρουσία του στην πα-

ραλία του Αστέρα Βουλιαγμένης. 
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Cookie, Naxatras, 
Chickn, WLSFW

Μια φλόγα σιγοκαίει 
εκεί έξω 

Μουσικοί που έχουν κάτι να πουν κι ας μην 
τους έχει πάρει χαμπάρι ο πολύς κόσμος

Ο αποπροσανατολισμός είναι 
πλήρης. Τα Μέσα, οι πολιτι-
κοί, τα «δημόσια πρόσωπα», 
οι γνωστοί άνθρωποι του 
πολιτισμού, κάνουν άσκοπη 

φασαρία για να τραβή-
ξουν την προσοχή μας 
και καμώνονται πως 
συμβαίνει κάτι εκεί 
που δεν συμβαίνει τί-
ποτα. Κι όμως, μια φλό-
γα σιγοκαίει κι ας μην 
έχουν πάρει χαμπάρι 
πού είναι ακριβώς.

Cookie - Drive Through
Πίσω από το όνομα 
Cookie «κρύβεται» η 
Νατάσα Μηνδρινού, 
που κάνει ντεμπούτο με 
ένα καλοφτιαγμένο, ευ-
χάριστο, πολυδιάστατο 
και βασισμένο στις 
μελωδίες άλμπουμ. Με 
τη βοήθεια των περισ-
σοτέρων μουσικών από 
τους TFATFY (που μας 
έδωσαν επίσης φέτος 
ένα θαυμάσιο πρώτο 
δίσκο) και με τη φιλική 
συμμετοχή νέων συνα-
δέλφων της όπως: Idra 
Kayne, Sofia Sarri, Moa 
Bones κ.ά., η Cookie 
φανερώνει ερμηνευ-
τικές δυνατότητες και 
αρετές ευρείας γκάμας, 
ενώ τα μουσικά της 
ενδιαφέροντα αντλούν 
έμπνευση από την ποπ 
τραγουδοποιία της 
δεκαετίας του ' 70, από 
την κάντρι, τη φολκ και 
τη σόουλ και όλα αυτά 
ζυμωμένα με ρομαντι-
κή και ποιητική διάθεση 
και βασισμένα σε α-
πλές, φιλικές και αποτε-
λεσματικές μελωδίες. 
Καλωσήλθες, Cookie!

Chickn - Wowsers!
Κάθε τους βήμα φανερώ-
νει πως είναι ένα αληθινά 
δημιουργικό συγκρότημα. 
Συγκινούνται από τη μουσι-
κή, μελετάνε συστηματικά 
και σε βάθος το παρελθόν 
και το παρόν, δεν φοβούνται 
να δοκιμάσουν, δεν χάνουν 
το χιούμορ τους κι έχουν 
πάντα κάτι να πουν. Εδώ 
κοιτάζουν τα πράγματα από 
μία άλλη οπτική γωνία (σε 
σχέση με το ντεμπούτο τους) 
συνδυάζοντας επιτυχώς 
acid, punk, progressive, rock 
' n'  roll, ψυχεδελική pop, δη-
μιουργώντας κάτι που είναι 
δικό τους και που εύστοχα 
περιγράφεται από τον τίτλο 
του άλμπουμ. 

Naxatras - III
Το 3ο άλμπουμ του γκρουπ 
από τη Θεσσαλονίκη ακού-
γεται (εκ πρώτης) βαρύ και 
ασήκωτο αλλά (τελικά) πε-
τάει με ευκολία. Το stoner, το 
progressive και η ψυχεδέλεια 
συνδυάζονται εξαιρετικά, τα 
παιξίματα είναι πεντακάθαρα, 
σαφή και διάφανα, η χημεία 
των 3 λειτουργεί διαρκώς κι 
έτσι το σύνολο παραμένει 
συμπαγές και ο ήχος καλπάζει 
διαρκώς προς το σύμπαν. Το 
βάρος κρύβεται επιμελώς και 
μία ανάλαφρη αίσθηση είναι 
πάντα παρούσα. Οι Naxatras 
δεν φέρουν κάτι νέο σε ένα 
είδος πολυπαιγμένο και (ε-
σχάτως πάλι) πολυφορεμένο, 
δίνουν όμως προσωπικό στίγ-
μα, έχουν λόγο ύπαρξης και 
δικαιολογούν απολύτως την 
αποδοχή που γνωρίζουν.

WLSFW - Featuring
Με τα αρχικά των επιθέτων 
τους για όνομα του γκρουπ, 
πέντε σπουδαίοι και με μεγά-
λη ιστορία μουσικοί της avant 
jazz και του αυτοσχεδιαστι-
κού πειραματισμού δίνουν 
μία συναυλία σε αυστριακό 
φεστιβάλ ακριβώς 2 χρόνια 
πριν και στο άλμπουμ αυτό 
περιλαμβάνονται ηχογραφή-
σεις απ'  αυτή την εμφάνιση. 
Πρόκειται για τους: Phil 
Wachman (βιολί & ηλεκτρονι-
κά), Paul Lytton (τύμπανα και 
κρουστά), Sten Sandell (πιάνο), 
Φλώρο Φλωρίδη (κλαρινέτο) 
και Nate Wooley (τρομπέτα). 
Η free jazz και ο αυτοσχεδι-
ασμός είναι ένα διαρκές και 
ασταμάτητο work in progress. 
Οι μουσικοί προσπαθούν να 
συντονιστούν ενώ ταυτόχρο-
να παραμένουν ελεύθεροι, 
δοκιμάζουν διαρκώς, πέ-
φτουν και ξανασηκώνονται, 
έλκονται και απωθούνται, σε 
μία διαρκή αναζήτηση του «ά-
γιου δισκοπότηρου» που όλοι 
γνωρίζουμε πως δεν υπάρχει. 
Εν προκειμένω η προσωπική 
ιστορία των μουσικών, η πείρα 
και η ολοκληρωτική τους αφο-
σίωση στη free jazz και στον 
αυτοσχεδιασμό είναι εγγύηση 
για ένα πολύ ενδιαφέρον και 
δημιουργικό αποτέλεσμα, αν 
παραδοθείς άνευ όρων. Το 
ότι όλο και πιο συχνά κυκλο-
φορούν στη χώρα μας δίσκοι 
μουσικού πειραματισμού 
δείχνει πως στον χώρο του 
αοράτου υπάρχει ένα κοινό 
που αντιδρά, που ψάχνει, που 
μπορεί να εκτιμήσει, που θέλει 
να ακούσει κάτι που ξεφεύγει 
εντελώς από το πλαίσιο.  

Various
artists

Του Μάκη 
Μηλάτου

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

➜ makismilatos@gmail.com

Παρα σκευή 

ΤΑ JAZZ ΔΑΧΤΥΛΑ 
ΤΟΥ GREG FOAT 
Ο βρετανός πιανίστας-
συνώνυμο της κοσμοπολί-
τικης τζαζ για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα στις 18/5 στο 
Κρεμλίνο. Από τον πλα-
νήτη Μορικόνε στη space 
jazz, όλα συνηγορούν σε 
μια σινεματίκ εμφάνιση, 
με ένα ντριμ-τιμ κουαρ-
τέτο της βρετανικής τζαζ 
σκηνής στο πλευρό του.

O ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΥ ΔΙΑΛΕΓΕΙ  
ΝΟΣΤΙΜΑ GROOVES 
Η πόλη τον ακούει κάθε 
Σάββατο προς Κυριακή 
μετά τα μεσάνυχτα στο 
Athens Voice Radio 102.5 
να διαλέγει τις αγαπημέ-
νες του μουσικές. Ο Χρή-
στος Αντωνίου σερβίρει 
στις 18/5 φρέσκους ήχους 
από τις 20.00 έως τις 23.00 
στο Athens Street Food 
Festival. 

SUPPORT YOUR 
LOCAL BANDS 
Σκληρό ροκ και βαριά 
μπλουζ από τους Million 
Hollers και 45 Rats σε 
μια ιδρωμένη νύχτα στο 
six d.o.g.s στις 18/5. Τα 
ηλεκτροφόρα τρίο από 
Θεσσαλονίκη και Αθήνα 
συναντώνται και αξίζουν 
την προσοχή και το χειρο-
κρότημά σου. 

O ΗΧΟΣ ΤΟΥ ΜΠΡΙΣ-
ΤΟΛ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
Οι garage παρέα των 
Groove Farm από το 
Μπρίστολ λέει τη δική 
της ιστορία μαζί με τους 
Kissamatic Lovebubbles 
και Le Page σε ένα indie 
pop μίνι φεστιβάλ στο 
Death Disco στις 18/5, 
σε μια προσπάθεια πα-
ρουσίασης επιδραστικών 
γκρουπ, που  δεν είχαμε 
την ευκαιρία να δούμε στη 
χώρα μας στο παρελθόν.

σαΒΒαΤΟ 

ΣΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ 
ΤΩΝ PINK FLOYD 
H δεκαμελής μπάντα-
ορχήστρα Λunatics είναι 
η κορυφαία εγχώρια Pink 
Floyd Tribute Band και 
όσοι τους έχουν δει live το 
επιβεβαιώνουν. Στις 19/5 
μας καλούν σε ένα μοναδι-

κό οπτικοακουστικό ταξίδι 
στο KYTTARO Live Club 
επιλέγοντας μερικά από 
τα πιο ενδιαφέροντα έργα 
του θρυλικού γκρουπ.

THE LAST DRIVE  
ΞΑΝΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 
Όρισαν το ροκ στην Ελλά-
δα και παρουσιάζουν live 
ολόκληρο το νέο ομώνυμο 
άλμπουμ τους στις 19/5 
στο Fuzz Live Music Club 
μαζί με παλιότερα και 
αγαπημένα τραγούδια. Η 
καλύτερη αφορμή για να 
σερφάρεις στο σύμπαν 
τους. Τη συναυλία ανοί-
γουν οι εξαιρετικοί The 
Karamazov Project. 

ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΣ ΜΕ  
ΤΗ LARA FABIAN 
H μεγαλύτερη σύγχρονη 
ντίβα του γαλλικού τρα-
γουδιού στην Αθήνα για 2 
ερωτικές βραδιές στις 19-
20/5 στο Κλειστό Γήπεδο 
Tae Kwon Do. Η σοπράνο 
Lara Fabian σε ένα οπτικο-
ακουστικό υπερθέαμα στο 
πλαίσιο της Camouflage 
World Tour 2018.

ANTIO ME  
DETROIT TECHNO 
To Steam Athens απο-
χαιρετά μια πετυχημένη 
σεζόν στις 19/5 με ένα 
closing που υπογράφει ο 
πολυπλατινένιος Kevin 
Saunderson, ένας από 
τους μουσικούς παραγω-
γούς που «γέννησαν» την 
detroit techno. ●

AGENDA 

48 ώρες μουσικής 
ανησυχίας 
στην Αθήνα

8 συναυλίες και πάρτι που ακούγονται 
η καλύτερη ιδέα για να βγεις έξω

του ΔηΜητρη άθάνάσιάΔη

Lara Fabian

Kevin 
Saunderson

Χρήστος 
Αντωνίου
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

Deadpool 2 ***
ΣκηνοθεΣία: Ντέιβιντ Λιτς ΠρωταγωνίΣτούν: Ράιαν Ρέινολντς, Μορένα Μπακαρίν, Τζος Μπρόλιν, Μπριάνα Χίλντεμπραντ

ο Κέιμπλ, ένας σούπερ στρατιώτης από το μέλλον (Τζος Μπρόλιν), προσπαθεί να εντοπίσει προκειμένου να σκοτώ-

σει έναν πιτσιρικά τον οποίο ο Deadpool έχει υπό την προστασία του. Στην περίπλοκη αυτή υπόθεση θα ανακατευ-

τούν μερικοί ακόμη θνητοί και σούπερ ήρωες, οι οποίοι θα οδηγήσουν τον χαβαλετζή πρωταγωνιστή με την ολόσω-

μη κόκκινη στολή στο να αναρωτηθεί σοβαρά για πρώτη φορά στη υπερηρωική ζωή του ποιο είναι το νόημά της¼

κ
όντρα σε όλους τους υπόλοιπους υπερ-ήρωες της Marvel (αλλά και των DComics) που ξε-
χειλίζουν από σοβαροφάνεια, ηρωικά ιδεώδη και αθεράπευτο εγωισμό, ο «Deadpool» έχει 
μία και μόνη αποστολή: την κατάργηση κάθε έννοιας σοβαροφάνειας. Με βέβηλο χιούμορ 
γεμάτο χοντράδες, inside jokes γύρω από τη βιομηχανία του θεάματος, το Χόλιγουντ, το υ-

περηρωικό σύμπαν των κόμικς και τα όσκαρ («ελπίζω να δει την ερμηνεία μου σε αυτή τη σκηνή 
η Ακαδημία» λέει λίγο πριν από το φινάλε ο Ρέινολντς στην πιο «φορτισμένη συναισθηματικά» 
σκηνή του έργου) και βομβαρδισμό ατάκας που συναγωνίζεται αυτόν των εφέ, o Ντέιβιντ Λιτς δίνει 
στον μισθοφόρο της Marvel το ελεύθερο να μην αφήσει τίποτε όρθιο. Και ο τελευταίος το κάνει 
με τον πλέον εμφατικό, αυτοσαρκαστικό και γόνιμα αποδομητικό τρόπο. Το βρωμόστομα του 
Deadpool (κατά κόσμον Γουέιντ Γουίλσον) διαλύει ό,τι ιερό και όσιο υπάρχει στη μυθολογία όχι 
μόνο των χάρτινων ηρώων αλλά και κλασικών έργων της 7ης τέχνης. Ο ήρωας που μας συστήθηκε 
πριν από μια διετία στην ταινία του Τιμ Μίλερ, ταράζοντας τα γαλήνια νερά των χάρτινων ηρώων, 
επιστρέφει με πιο άγριες διαθέσεις, στόμα-βόθρο και δράση που καταργεί κάθε έννοια λογικής. 
Μεταξύ άλλων για παράδειγμα, βλέπουμε τον ήρωα να κόβεται στα δύο, να μη χάνει το χιούμορ 
του και στην επόμενη σκηνή να «φυτρώνουν» ξανά τα κάτω άκρα του –θυμίζουμε ότι ύστερα από 
τα πειράματα για τον καρκίνο στην πρώτη ταινία απέκτησε την ικανότητα να θεραπεύεται από 
ό,τι τον απειλεί– σε μια σουρεαλιστική σκηνή με θέμα τα όχι και τόσο απόκρυφα προσόντα του, 
τα οποία βγάζει φόρα παρτίδα στην κάμερα σε μια σκηνή φόρο τιμής στο σταυροπόδι της Σάρον 
Στόουν στο «Βασικό ένστικτο»! Το δεύτερο «Dead pool» είναι περισσότερο κωμωδία παρά ταινία 
δράσης, κάτι που πιστοποιείται και από την κουστωδία αφασικών χαρακτήρων που δεν ταιριάζουν 
με τίποτα. Σαν τον απλό θνητό και φαν των θρίλερ ταξιτζή, το άφρο κορίτσι με τη δαιμόνια ρέντα, 
το σοβαροφανή Κέιμπλ –που κάποια στιγμή ο Deadpool αποκαλεί Thanos (o Τζος Μπρόλιν υπο-
δύεται τον εμβληματικό κακό και στους τελευταίους «Εκδικητές»)– και φυσικά τον ανεκδιήγητο 
πρωταγωνιστή. Ακόμη και η σπλάτερ αισθητική που επιστρατεύεται σε κάποιες σκηνές (η σφαγή 
στο ορφανοτροφείο) έχει κι αυτή τον κωμικό σκοπό της…

▶ Οι «Βασιλικοί γάμοι» (The 
Royal Exchange / L’ Echange 
Des Princesses) (**) του Μαρκ 
Ντουγκέν βασίζεται σε βι-
βλίο της Σαντάλ Τομά και πε-
ριγράφει με πικρή ειρωνεία 
και δηκτικό τρόπο τη συνήθη 
πρακτική των πριγκιπικών 
γάμων μεταξύ παιδιών στην 
εποχή της βασι λείας του  
Λουδοβίκου ΙΕ .́ 

▶ Το βραβευμένο στο φεστι-
βάλ Θεσσαλονίκης ντεμπού-
το του Βασίλη  Χριστοφιλάκη 
«Too Much Info Clouding 
Over My Head» (**) είναι ένα 
πρωτόλειο μεν αλλά αρκετά 
υποσχόμενο και με πολλές ιδέ-
ες φιλμ, που φέρνει στον νου 
γουντιαλενικής νευρώσεις 
γυρισμένες στην ασπρόμαυρη 
νεοελληνική πραγματικότητα. 

▶ Το γαλλικό «Εσύ διαλέγεις» 
(-) είναι μια κωμωδία της Αλε-
ξάντρα Λαμί με θέμα τις ερω-
τικές περιπέτειες της Ζουλιέτ, 
που στα 40 της καλείται για 
πρώτη φορά να πάρει μόνη, 
την πιο σημαντική απόφαση 
της ζωής της.

JUST THE FACTS
Deadpool 2  (***)

Ο αθυρόστομος ήρωας της 
Marvel σε κωμικο-σέξι 

περιπέτειες

Το ταλέντο (***)
Η σημασία της ρητορικής

50 φορές άνοιξη (**1/2)
Η γιορτή της γυναικείας 

φύσης

Βασιλικοί γάμοι (**)
Η βασιλική κλοπή της 

παιδικής ηλικίας

Η τελευταία σημαία (*1/2)
Όχι ο Λινκλέιτερ που 

γουστάρουμε

Too Much Info Clouding 
Over My Head (**)

Έλληνες καλλιτέχνες στα 
πρόθυρα νευρικής κρίσης

Εσύ διαλέγεις (-)
Μια γυναίκα, δύο άντρες

criticÕs CHOICE

Aκόμη
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 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛  Νέες εποχές, νέοι ήρωες

Το ταλέντο (Le Brio) ***
ΣκηΝοθεΣία: Ιβάν Ατάλ ΠρωταγωΝίΣτούΝ: Ντανιέλ Οτέιγ, Καμέλια 

Τζορντάνα, Νίκολας Βοντ

Όταν ένας γάλλος καθηγητής Νομικής, γνωστός για 

τις εκρήξεις του, προσβάλλει μια μαθήτρια αλγερινής 

καταγωγής, η διεύθυνση του σχολείου τον αναγκάζει 

να την εκπαιδεύσει για έναν πανεθνικό διαγωνισμό 

ρητορικής.

Ξεκίνησα με βαριά καρδιά για τη δημοσιογρα-
φική προβολή περιμένοντας ένα φλύαρο δράμα 
–γαλλικό φιλμ περί ρητορικής ισοδυναμεί με 
άσκηση αντοχής για το μέσο έλληνα θεατή–, 
αλλά στο τέλος υποκλίθηκα στην ικανότητα 
του Ατάλ να διηγηθεί μια σωστά δομημένη ι-
στορία που περιπλέκει δεξιοτεχνικά το προ-
σωπικό στοιχείο με τον κοινωνικό και πολιτικό 
σχολιασμό. Μέσα από τη σχέση της δυναμικής 
μαθήτριας με τον ρατσιστή καθηγητή (ένας ώ-
ριμος και αφοπλιστικός Οτέιγ που προτάθηκε 
για το βραβείο Σεζάν) αναδεικνύεται όχι μό-
νο ένα ισχυρό κομμάτι της σύγχρονης ευρω-
παϊκής πραγματικότητας αλλά κυρίως μια ο-
λοκληρωμένη και ακριβής μελέτη πάνω στον 
ρατσισμό, το ανακάτεμα εθνικοτήτων και την 
έννοια της ταυτότητας. Στιβαρό σενάριο, πάθη 
και συναισθήματα μπλεγμένα στις αντιφάσεις 
τους, ηθικά διλήμματα που δεν έχουν εύκο-
λες απαντήσεις. Κυρίως όμως μια ψύχραιμη 
και στοχευμένη ματιά πάνω στην ουσία μιας ι-
στορίας που βασίζεται στο μότο «όταν μαθαίνει 
κάποιος να μιλά καλά συνήθως ξεχνά να λέει 
με απλότητα την αλήθεια».

Η τελευταία σημαία 
(Last FLag FLying) *½
ΣκηΝοθεΣία: Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ 

ΠρωταγωΝίΣτούΝ: Μπράιαν Κράνστον, Στιβ Κα-

ρέλ, Λόρενς Φίσμπερν

Τριάντα χρόνια αφού υπηρέτησαν μαζί 

στο Βιετνάμ, ο Λάρι αναζητεί τους παλιούς 

συμπολεμιστές του Σαλ και Ρίτσαρντ για 

να αποχαιρετήσουν μαζί τον γιο του, που 

σκοτώθηκε στον πόλεμο του Ιράκ.

Ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ είναι άξιος 
αναλυτής των ανθρώπινων σχέσε-
ων και δημιουργός που ρισκάρει, ό-
πως απέδειξε τόσο με την τριλογία 
του «Πριν το ηλιοβασίλεμα» όσο και 
με το φιλόδοξο και ιδιαίτερα απαι-
τητικό «Μεγαλώνοντας». Τα πιο α-
δύναμα έργα του είναι τα καθαρά… 
αμερικάνικα, όπως το προηγούμε-
νο φιλμ του «Όλοι θέλουν από λίγο» 
και η σημερινή «Τελευταία σημαία». 
Ως ικανός σεναριογράφος που ξέ-
ρει να φτιάχνει πλοκή με συνοχή και 
χαρακτήρες, η «Σημαία» έχει στοι-
χεία που αξίζουν την προσοχή μας 
(η σύνδεση του Βιετνάμ με το Ιράκ, 
οι τρεις πόλοι του αμερικανικού πο-
λιτισμού - θρησκεία, μιλιταρισμός 
και μικροαστική ηθική), όμως όλο 
αυτό το «ταξίδι», εκτός του ότι δεν 
δείχνει να μας αφορά, είναι ολότελα 
αχρείαστο και βαρετό.

50 φορές Άνοιξη 
(aurore) **½
ΣκηΝοθεΣία: Μπλαντίν Λενουάρ  

ΠαίζούΝ: Ανιές Ζαουί, Τιμπό ντε 

Μονταλεμπέρ, Πασκάλ Αρμπι-

γιό, Λου-Ρόι Λεκολινέτ

Η πενηντάχρονη ορόρ έχει 

αποφασίσει να χωρίσει από 

τον σύζυγό της. Όμως την ίδια 

εποχή χάνει τη δουλειά της και 

ταυτόχρονα μαθαίνει ότι θα γί-

νει γιαγιά. Νιώθει ότι η ζωή της 

βρίσκεται σε ένα τέλμα και ότι 

σιγά-σιγά περιθωριοποιείται. 

Όμως ξανασυναντά τυχαία τον 

έρωτα των νεανικών της χρό-

νων και τότε κάτι αλλάζει… 

Η επιστροφή της σπου-
δαίας Ανιές Ζαουί γίνεται 
με μια αναζωογονητική 
και ζεστή ταινία που έγινε 
μεγάλη εισπρακτική επι-
τυχία στη Γαλλία. Οι δια-
σκεδαστικές ανατροπές, 
το σπαρταριστό χιούμορ, η 
ειλικρίνεια των προθέσε-
ων και η ευαίσθητη γρα-
φή προσδίδουν σε αυτή τη 
μεγαλόκαρδη ρομαντική 
κομεντί μια ανθρωπιά, 
που σαγηνεύει παρά την 
προβλέψιμη πορεία της.

«50 φορές Άνοιξη» 

«Το ταλέντο» «Η τελευταία σημαία» 



Λ
ένε πως η «Υπόθεση Μακρόπουλου» είναι μια όπερα 
που μπορεί να ανέβει μόνο εάν διαθέτει μια σοπράνο 
που να μπορεί να μπει στο πετσί του πρωταγωνιστι-
κού ρόλου. Πώς αισθάνεστε που αναλαμβάνετε  αυτή 

την ευθύνη; Αυτός ο ρόλος είναι ένα μεγάλο ρίσκο για μένα. 
Είναι ένα εκπληκτικό αλλά πάρα πολύ δύσκολο έργο, μουσικά, 
φωνητικά, ρυθμικά¼  Αν είσαι 25 χρονών και ξεκινάς, τολμάς 
γιατί έχεις τον καιρό μπροστά σου να διορθώσεις ένα πιθανό 
λάθος. Δεν ισχύει όμως το ίδιο με τις σοπράνο που έχουν πια 
χτίσει την καριέρα τους, δεν έχουν αυτό το περιθώριο, γι'  αυ-
τό και οι επιλογές τους είναι συνήθως «ασφαλείς». Λογικά θα 
έπρεπε κι εγώ να προσέχω, δεν επιτρέπεται πια να κάνω ούτε 
ένα λάθος. Ακόμα, όμως, ρισκάρω¼

Στην όπερα του Γιάνατσεκ, το τραγούδι μιμείται το ρυθ-
μό των τσέχικων λέξεων. Σας βοήθησε καθόλου η ρωσική 
γλώσσα στην κατανόηση αυτού του ρυθμού; Τα ρωσικά με 
βοηθούν να προφέρω σωστά τις λέξεις, είναι όμως τόσα πολλά 
τα σύμφωνα στην τσέχικη γλώσσα που είναι άθλος να πεις μια 
φράση τραγουδιστά και μάλιστα σε ψηλές νότες (αδύνατον να 
μεταφέρω τον γλωσσοδέτη που μου δίνει, για παράδειγμα¼ !) 
Το ίδιο δύσκολος είναι και ο ρυθμός της μουσικής, η ορχήστρα 
δεν σε βοηθά να στηριχθείς, να κρατήσεις το τέμπο, πολλές 
φορές μάλιστα οι νότες που παίζει σου πάνε κόντρα. Είναι ό-
μως ένα έργο καταπληκτικό, το έχω λατρέψει. Είναι τόσο μπρο-
στά από την εποχή του, θυμίζει όπερες του τέλους του 20ού 
αιώνα. Σκεφτείτε μόνο ότι γράφτηκε το 1926, τη χρονιά που 
έκανε πρεμιέρα η «Τουραντότ» του Πουτσίνι, αριστουργήματα 
και τα δύο αλλά και τόσο διαφορετικά¼

Δεν είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζεστε σε ένα σύγχρονο 
λυρικό έργο. Αντιμετωπίσατε αντίστοιχες δυσκολίες; Α, 
ναι. Θυμάμαι στον «Βυσσινόκηπο» του Φιλίπ Φενελόν ± η οπε-
ρατική εκδοχή του έργου του Τσέχοφ±  όπου υποδυόμουν τη 
Λιούμποβα, είχα τρεις άριες-μονολόγους. Ο ήχος που ερχόταν 
από την ορχήστρα θύμιζε το χτύπημα ενός ξύλου, δεν υπήρχε 
νότα να πιαστώ, ήταν αδύνατον να βρω τον τόνο μου και για 
να μπορέσω να τραγουδήσω, πριν βγω στη σκηνή έβαζα να 
ακούσω ένα σολ δίεση από μια εφαρμογή πιάνου που έχω στο 
κινητό μου! Αλλά μια φορά μπλόκαρε και βγήκα αναγκαστικά 
να τραγουδήσω χωρίς να πάρω τον σωστό τόνο. Στο τέλος της 
παράστασης, ο μαέστρος με πλησίασε και μου είπε διστακτικά: 
«Έλενα, μήπως ήσουν μισό τόνο πιο πάνω;». Ήταν ο μόνος που 
είχε αντιληφθεί κάτι, αλλά και πάλι δεν ήταν σίγουρος! 

Είναι η πρώτη φορά που η «Υπόθεση Μακρόπουλου» ανεβαί-
νει στη Λυρική αλλά και η πρώτη φορά που θα ερμηνεύσετε 
την Εμίλια Μάρτι, την ντίβα των 337 χρόνων. Πόσο καιρό με-
λετάτε τον ρόλο; Ο Γιώργος Κουμεντάκης μού πρότεινε το ρόλο 
το περασμένο καλοκαίρι. Τρομοκρατήθηκα, ήταν ένα άγνωστο, 
απίστευτα δύσκολο έργο, με τεράστια ορχήστρα και ένας κόντρα 
ρόλος σε σχέση με το ρεπερτόριο που ερμηνεύω συνήθως. Είχα 
ακούσει να τον τραγουδά η Γκαμπριέλα Μπενάτσκοβα, μια τερά-
στια φωνή που σε καρφώνει, εγώ πώς θα τα κατάφερνα; «Γιατί να 
μην κάνουμε μια Μποέμ που την ξέρω τόσο καλά» αντέδρασα. 

ΈλΈνα 
ΚΈλΈσίδου

«Αυτός ό ρόλός είνΑί ενΑ μεγΑλό ρίςκό γίΑ μενΑ»
Της ΛΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ

Η διεθνής σοπράνο Έλενα Κελεσίδου λίγο πριν 
«συναντήσει» επί σκηνής την ντίβα με τα πολλά 

πρόσωπα, στο μεταφυσικό θρίλερ του 
Λέος Γιάνατσεκ «Υπόθεση Μακρόπουλου», που 

για πρώτη φορά ανεβαίνει στην Εθνική Λυρική 
Σκηνή, μιλά στην A.V. για την αγωνία και τους 

φόβους της, για τις απαιτήσεις του ρόλου, για τη 
γοητεία μιας από τις σημαντικότερες όπερες του 
20ού αιώνα και βέβαια για τη συνεργασία της με 

τον Γιάννη Χουβαρδά.  
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«Μπορείς να το κάνεις, έχεις και τη φωνή και την προσωπικότητα» 
μου απάντησε εκείνος και συμπλήρωσε με νόημα: «εξάλλου, πό-
σες Μιμή να κάνεις πια…» – δίκιο είχε, σπίτι αγόρασα από τις φο-
ρές που τραγούδησα Μποέμ και Τραβιάτα! Μου πήρε όμως 2 μή-
νες να του πω το ναι. Όταν έμαθα δε, ότι η παραγωγή θα ανέβει 
τον Μάιο και όχι τον Ιούλιο όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, 
ακύρωσα τις περισσότερες εμφανίσεις μου στο εξωτερικό για 
να μπορέσω να μελετήσω τον ρόλο. Η φινλανδή σοπράνο Κά-
ριτα Ματίλα, διάσημη για την ερμηνεία της ως Εμίλια Μάρτι στη 
Met, προετοιμαζόταν επί 9 μήνες. Εγώ το ρίσκαρα έχοντας μό-
νο 5 στη διάθεσή μου, από τον Οκτώβριο μέχρι τις 20 Μαρτίου 
που ξεκίνησαν οι πρόβες με τον Γιάννη Χουβαρδά. Θα ήθελα να 
έχω ακόμα δύο μήνες να το σκεφτώ, να το βάλω μέσα μου. Για 
να είμαι ειλικρινής, ακόμα τον φοβάμαι το ρόλο…

Είναι η πρώτη σας συνεργασία με τον Γιάννη Χουβαρδά. 
Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας; Είναι αληθινός καλλιτέχνης 
και εξαιρετικός επαγγελματίας. Συχνά, ακόμα και μεγάλοι σκη-
νοθέτες με τους οποίους έχω συνεργαστεί μου ζητούν να τους 
δείξω πώς βλέπω εγώ την ηρωίδα που θα ερμηνεύσω. Ο Γιάν-
νης Χουβαρδάς λειτουργεί διαφορετικά, ξέρει ακριβώς τι θέ-
λει, η ιδέα του είναι εκ των προτέρων ολοκληρωμένη, δεν το 
ψάχνει στην πορεία. Γνωρίζει πολύ καλά την όπερα –ακόμα και 
ατάκες στα τσέχικα μας πετάει!–, δουλεύει πάνω στην κάθε λε-
πτομέρεια και έχει υψηλές απαιτήσεις από όλους μας όχι μόνο 
σε ερμηνευτικό αλλά και σε υποκριτικό επίπεδο. Και κάτι ακόμα 
που με έχει εντυπωσιάσει. Ξέρετε, πολλοί σκηνοθέτες όταν 
έχουν στα χέρια τους ένα σχετικά άγνωστο ή δύσκολο έργο, 
όπως είναι η «Υπόθεση Μακρόπουλου», στην προσπάθειά τους 
να προσελκύσουν το κοινό καταφεύγουν συχνά στο show off, 
με ιδέες τόσο παρατραβηγμένες και παραγωγές τόσο «φορ-
τωμένες» που αγγίζουν τα όρια του κιτς. Ο Χουβαρδάς δεν 
κυνήγησε τον εντυπωσιασμό και το  εύκολο σουξέ με πομπώδη 
σκηνικά και κοστούμια. Στη δική του σκηνοθεσία τον πρώτο ρό-
λο έχουν οι ερμηνευτές και η υπέροχη μουσική του Γιάνατσεκ.

Ποιο είναι τελικά το νόημα της  «υπόθεσης Μακρόπουλου»; 
Όπως το καταλαβαίνω εγώ, το μήνυμα που θέλει να περάσει εί-
ναι ότι θα πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή, σαν να μην υπάρχει 
αύριο – κάτι που συνήθως ξεχνάμε. Ότι η ανθρώπινη ζωή έχει 
νόημα μόνο μέσα στον πεπερασμένο χρόνο που ορίζεται από 
τη γέννηση και τον θάνατο. Όλα στο έργο περιστρέφονται γύ-
ρω από το χρόνο. Η Εμίλια Μάρτι αγωνιά για τον «χρόνο που 
τελειώνει», κοιτάζει με απόγνωση το πρόσωπό της που γερνά. 
Στα τριακόσια τόσα χρόνια που ζει, τα έχει δει όλα, τα έχει βαρε-
θεί όλα, είναι ψυχρή και κυνική, δεν την ενδιαφέρει τίποτε και 
κανένας, το μόνο που επιδιώκει είναι να ξαναπάρει στα χέρια 
της το γράμμα με τη συνταγή για το φίλτρο. Θέλει να ζήσει κι 
άλλο, να αντισταθεί στη γη που την τραβά μέσα της. Επί τρεις 
σχεδόν πράξεις παρακολουθούμε τη λυσσαλέα πάλη της με 
τον χρόνο. Στο τέλος όμως έρχεται η ανατροπή, μέσα από έναν 
συγκλονιστικό εικοσάλεπτο μονόλογο.  Παραδέχεται ότι είναι 
πιο ευτυχισμένοι αυτοί που ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα πεθά-
νουν, απαρνιέται την τεχνητή και απάνθρωπη αθανασία της, 
καίει το γράμμα και επιτέλους αφήνεται… A

ΈλΈνα 
ΚΈλΈσίδου

«Αυτός ό ρόλός είνΑί ενΑ μεγΑλό ρίςκό γίΑ μενΑ»
Της ΛΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
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Κέντρο Πολιτισμού 
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ΒΙΒΛΙΟ

ο Τόμας Ράουνχολντ, για τους φίλους Ράουν 
σκέτο, είναι ένας πρώην αστυνομικός που, όταν 
καταρρέει ψυχολογικά μετά τη δολοφονία της 
συντρόφου του Εύας, τίθεται σε διαθεσιμότητα 
από το Σώμα. Κι έτσι περνάει στην απέναντι 
πλευρά, αυτή του ιδιωτικού ερευνητή.

Σ
τα «Θλιμμένα Αγάλματα», πρώτο βιβλίο γνωριμί-
ας του ελληνικού κοινού με τον ήρωα του Μίκα-
ελ Κατς Κρέφελ, αλλά και στον «Αγνοούμενο», 
αμφότερα από τις εκδόσεις Ψυχογιός, οι υπο-

θέσεις που αναλαμβάνει να εξιχνιάσει ο Ράουνχολντ 
καταβυθίζονται πάντα στον ανατριχιαστικό κόσμο 
του σκανδιναβικού υπόκοσμου: σαδιστικές δολοφο-
νίες, εμπόριο λευκής σάρκας, πρώην πράκτορες του 
κάποτε Ψυχρού Πολέμου που περνούν ευθέως στην 
παρανομία, βγάζουν άπλυτα που τορπιλίζουν την ει-
κόνα της Κοπεγχάγης - ήρεμη πόλη: αίμα, διαστροφή, 
παράνοια και κίνδυνος κάθε άλλο παρά συνηγορούν 
στο drive της εύτακτης και νομοταγούς πόλης που 
μας έχουν συνηθίσει οι ταξιδιωτικοί οδηγοί! 
Στο τρίτο βιβλίο της σειράς, «Η Σέχτα», ο δημοφιλέ-

στερος συγγραφέας αστυνομικών της 
Δανίας, Μίκαελ Κατς Κρέφελ, επιμένει 
να ρίχνει τον ήρωά του σε κατάμαυρες 
ιστορίες τρόμου και κινδύνου. Αυτό το 
τρίτο βιβλίο, που μεταφράστηκε στα 
ελληνικά και κυκλοφορεί πάλι από 
τον Ψυχογιό, είναι κι ο λόγος που α-
νταμώνουμε στο καφέ της «Μεγάλης 
Βρετανίας». Ήρθε στην Αθήνα για να 
το παρουσιάσει αλλά και να γνωρίσει 
από κοντά τους αναγνώστες του και 
την πόλη. Και, φυσικά, αδράξαμε την 
ευκαιρία για να εμβαθύνουμε στον 
ψυχισμό του «Ράουν». Που δεν είναι 
μάτσο, δεν είναι υπεράνθρωπος, δεν 
είναι σούπερ ήρωας, αλλά παρ'  όλα αυ-
τά βρήκε τον τρόπο για να κερδίσει τη 
συμπάθεια του ελληνικού αναγνωστι-

κού κοινού.

Τι καφέ πίνει ο Τόμας Ράουνχολντ;  Έξι με επτά 
κούπες nes την ημέρα, αυτόν δηλαδή που πίνει κι ο 
συγγραφέας του, αν και σκοπεύω να τον βάλω να 
τον ελαττώσει!

Όλοι οι ντετέκτιβ πίνουν πολύ καφέ! Αν και ο 
δικός σου δεν είναι τόσο μάτσο ή σούπερ ήρω-

ας... Αυτό ήθελα από την αρχή. Να δώσω έναν ήρωα 
που δεν είναι τόσο μέσα στα πρότυπα των κλασικών 
αστυνομικών, αν και στο πρώτο βιβλίο τα έγραψε 
τα χιλιόμετρά του στην αυτοκαταστροφή. Άρχισα 
όμως σιγά-σιγά να τον εμπλουτίζω με περισσότερη 
τρυφερότητα και σύνεση, αν και η σωστή λέξη είναι 
«ενσυναίσθηση». Ο Ράουν, που κουβαλά συνεχώς 
μέσα του την τραγωδία του τέλους της συντρόφου 
του, θέλει να καταλάβει. Να νιώσει τους ανθρώπους, 
να γνωρίσει τα κίνητρά τους...

Ίσως αυτό να είναι και που τον κάνει πολύ δημο-
φιλή και στις γυναίκες αναγνώστριες... Ναι, μπο-
ρεί! Αν και, ξέρεις, όλοι οι ήρωες των αστυνομικών 
βιβλίων που διάβαζα παλιά ήταν στο πλαίσιο αυτού 
του μάτσο που λες. Μιλώ για τα βιβλία των Ελρόι, 
Κόρμακ ΜακΚάρθι, Ρέιμοντ Τσάντλερ...

Είναι και πολύ πιστός στη χαμένη του αγά-
πη¼  Μπορεί αυτό το ρομαντικό να είναι που τον 
κάνει τόσο δημοφιλή στα κορίτσια. Τον προίκισα με 
περισσότερη γλύκα...

οΚ! Αλλά για πες μου, τώρα που η ζωή του Τόμας 
προχωρά από υπόθεση σε υπόθεση, πώς νιώθεις 
απέναντί του; Είσαι ο πατέρας, ο αδελφός, ο φί-
λος του, τι;  Χα! Θα προτιμούσα ο φίλος του. Ο Τόμας 
κάνει συνεχώς λάθη που με εντυπωσιάζουν, μα πά-
ντα τον συγχωρώ. Βλέπεις, ξέρω κάποια πράγματα 
γι'  αυτόν, μα όχι τόσα πολλά, πάντα με εκπλήσσει...

Πόσο παρέα κάνετε καθημερινά; Από τις 9 το 
πρωί έως και τις 7 κάθε απόγευμα. Κι όχι μόνο τις 
καθημερινές που αυτός κάνει τα δικά του κι εγώ 
γράφω, αλλά και τις άλλες μέρες που κάνω έρευνα. 
Μαζί ψάχνουμε τους δρόμους της Κοπεγχάγης, μαζί 
φωτογραφίζουμε όταν κάνω ρεπεράζ ή αναλύουμε 
από κοινού το πρωινό φως στις 6 το πρωί. 

Στη «Σέχτα» τον ρίχνεις στα άδυτα μιας θρησκευ-
τικής οργάνωσης. Γιατί διάλεξες τέτοιο θέμα; Τον 
τελευταίο καιρό ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για τους 
μηχανισμούς χειραγώγησης. Πώς δηλαδή κάποιοι 
καταφέρνουν να μανιπουλάρουν, ειδικά με τη θρη-
σκεία, τα μυαλά και τις πράξεις ανθρώπων, κάνο-
ντάς τους άβουλα υποκείμενα. Αυτές οι κλειστές 
κοινωνίες δηλαδή των αιρέσεων που υπόσχονται 
επί Γης Παράδεισο, αλλά περισσότερο με την απο-
μόνωση και τον έλεγχο μοιάζει να κάνουν Κόλαση 

τις ζωές των πιστών τους. Αυτό με ενδιέφερε στο 
συγκεκριμένο βιβλίο. Η γλώσσα που χρησιμοποι-
ούν, ο φόβος και τα άλλα μέσα που μετέρχονται για 
να ασκήσουν τον απόλυτο έλεγχο.

Εδώ και καιρό γίνεται λόγος για σκανδιναβική 
«σχολή» με ειδικά χαρακτηριστικά. Θεωρείς εαυ-
τόν «Σκανδιναβό», υπό την έννοια της λογοτεχνι-
κής σκηνής του crime fiction; Καταλαβαίνω τι εν-
νοείς. Αν και θεωρώ τον εαυτό μου μισό-μισό, εντού-
τοις αυτό που μάλλον δείχνει να έλκει τον κόσμο είναι 
το κοντράστ που βγάζουμε οι προερχόμενοι από τον 
βορρά. Από κοινωνίες δηλαδή που μοιάζει να έχουν 
λυμένα τα θέματά τους με τη βία και την εγκληματι-
κότητα. Οπότε τους φαίνεται πολύ εξωτικό να διαβά-
ζουν «μαύρα» θέματα από τον «Παράδεισο». Αν και 
νομίζω πως αυτό που κάνει δημοφιλή τη σκανδιναβι-
κή αστυνομική λογοτεχνία είναι και το ταμπεραμέντο 
των ηρώων της. Οι ντετέκτιβ μας έχουν ανθρώπινα 
προβλήματα παρόμοια με των αναγνωστών. Είναι 
χωρισμένοι, έχουν θέμα με τα παιδιά τους, καθημε-
ρινοί άνθρωποι δηλαδή. Μαζί με το έγκλημα και τη 
λύση του, ο αναγνώστης παρακολουθεί και την πα-
ράλληλη δράση της ζωής με τα προβλήματά της.

Επιστρέφω στον Τόμας. Έχω μερικές απορίες, ό-
πως τι μουσική ακούει; Ακούει συνεχώς και το κά-
νω επίτηδες μιας κι έτσι, με την παραπομπή στους 
ήχους, το βιβλίο αποκτά μια σινεματίκ ατμόσφαιρα 
και ρυθμό. Dylan, Hall & Oates...

Παλιοκαιρίσια πράγματα! Δεν ήθελα να είναι τόσο 
in και εντός εποχής. Ήθελα να είναι χαλαρός και με 
ολότελα προσωπική αίσθηση του γούστου. Φορά 
κι ένα παλιό πέτσινο μπουφάν, γενικά δείχνει λίγο 
εκτός χρόνου.

Πρώτη σου φορά στην Αθήνα; Δεύτερη! Αλλά δεν 
θυμάμαι τίποτα. Πριν από 25 χρόνια κατέβηκα από 
την Κοπεγχάγη στην Ελλάδα με οτοστόπ, για πε-
ρισσότερη οικονομία. Ήθελα να πάω στα ελληνικά 
νησιά, αλλά δεν ήξερα πως είναι πολλά και διασκορ-
πισμένα παντού στη θάλασσα. Έτσι κατάφερα να 
φτάσω στον Πειραιά, πήρα το πρώτο καράβι που 
έφευγε εκείνη την ώρα. Πήγα στην Κρήτη, που έ-
μοιαζε με χώρα τόσο τεράστια που είναι. Κάθισα 
έναν μήνα παρ'  όλα αυτά, νέος και με άπειρο χρόνο 
στη διάθεσή μου. Αλλά από την Αθήνα δεν θυμάμαι 
τίποτα, οπότε χάρη στον Ράουν να η ευκαιρία να τη 

Επιμέλεια: 

Αγγελική ΜπιρΜπιλή
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εκδηλώσε ι σ

Γνώρισε τον 
ντετεκτιβ 
Τόμας 
ΡαόυνχόλνΤ!
Ο πιο διαβασμένος δανός συγγραφέας, 
Μίκαελ Κατς Κρέφελ, ήρθε στην Αθήνα 
για να μας συστήσει τον ήρωά του

Του ΣτεφΑνΟυ τΣιτΣΟπΟυλΟυ 
Φωτο: ΘΑνΑΣήΣ κΑρΑτζΑΣ

μάθουμε κι εγώ κι η γυναίκα μου.   
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Το δεύτερο μεγαλειώδες μυθιστόρημα του Amor Towles θα σε συνεπά-

ρει (εκδ. Διόπτρα)

Ο 
κόμης Αλεξάντρ Ίλιτς Ροστόφ καταδικάζεται, τον Ιούνιο του 
1922, σε ισόβιο εγκλεισμό στο ξενοδοχείο Μετροπόλ στη Μό-
σχα γιατί τόλμησε να γράψει ποίηση. Με απαράμιλλη στωι-
κότητα και αξιοπρέπεια, ο κόμης περνά την είσοδο του νέου 

του «σπιτιού», ανεβαίνει τις σκάλες ενός κακοφωτισμένου κλιμα-
κοστασίου και φτάνει στη μικρόχωρη σοφίτα που θα 
τον φιλοξενήσει τα χρόνια που έπονται. Μαζί του 
επιλέγει να πάρει ένα πορσελάνινο σερβίτσιο, το 
πορτρέτο της νεκρής αδελφής του και όλα τα βιβλία 
του. Και η ιστορία ξεκινά…
Ναι, μπορεί η κλειστοφοβική ατμόσφαιρα που αι-
σθάνεσαι ότι αποπνέει η περίληψη της πλοκής και 
οι 662 σελίδες του να σε αποτρέπουν να διαβάσεις το 
«Ένας τζέντλεμαν στη Μόσχα». Στέκεσαι όμως για λίγο 
στις περγαμηνές που συνοδεύουν τον Amor Towles. 
Το πρώτο του μυθιστόρημα «Rules of Civility», που 
κυκλοφόρησε το 2011, βρέθηκε στη λίστα των best 
sellers των «New York Times», τόσο στη χαρτόδε-
τη όσο και στην trade έκδοσή του ενώ η εταιρεία 
Lionsgate πήρε τα κινηματογραφικά δικαιώματα. 
Το 2012 η γαλλική μετάφρασή του «Rules of Civility» 
κέρδισε το βραβείο Fitzgerald. Το μυθιστόρημα «Έ-
νας τζέντλεμαν στη Μόσχα» κατατάχτηκε στα καλύτε-
ρα βιβλία του 2016 από τις Chicago Tribune, Miami 
Herald, Philadelphia Inquirer, St. Louis Dispatch 
και το NPR (National Public Radio). Και τα δύο του 
βιβλία έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από δε-
καπέντε γλώσσες.
Και έτσι αποφασίζεις να του δώσεις μια ευκαιρία, με την ελπίδα η ι-
στορία να σε συνεπάρει και να μην αισθανθείς κι εσύ υπο περιορισμό. 
Όμως σε καμία περίπτωση δεν φαντάζεσαι αυτό που σε περιμένει… Η 
πένα του συγγραφέα σε αφοπλίζει και ξέρεις, από την πρώτη κιόλας 
αράδα, πως αυτό το μυθιστόρημα θα είναι από εκείνα που θα ανατρέ-
χεις στις σελίδες του ψάχνοντας τις λέξεις που σε μαγνήτισαν, που θα 
σου προσφέρει έντονες στιγμές και θα σε κάνει να ανατρέξεις σε κλα-
σικά αριστουργήματα, σε αγαπημένα μουσικά κομμάτια, σε μυρωδιές 
από το χθες.
«Από την ίδια τη φύση τους, τα ανθρώπινα όντα είναι τόσο αλλοπρόσαλλα, 
τόσο περίπλοκα, τόσο εξόχως αντιφατικά, ώστε να αξίζουν όχι μόνο την εκτί-
μησή μας, αλλά και την επανεκτίμησή μας – και την ακλόνητη απόφασή μας 
να μη διαμορφώσουμε τελική γνώμη για κανέναν αν δεν τον έχουμε γνωρίσει 
σε κάθε πιθανό περιβάλλον και σε κάθε πιθανή ώρα».
Ο Amor Towles σκιαγραφεί έναν χαρισματικό ήρωα και αποφασίζει 
να αποτυπώσει την παγκόσμια και ρωσική Ιστορία μέσα από τις κα-
ταστάσεις που βιώνει στον μικρόκοσμό του.  Ξεκινά, λοιπόν, με μα-
εστρία και σύμμαχο τη συναρπαστική, άμεση και καταλυτική γραφή 
του, να ξεδιπλώνει στιγμές του κόμη Αλεξάντρ … μόνο που καθώς η 
αφήγηση προχωρά, ο ήρωάς του καταφέρνει να επικρατήσει κατά 
κράτος και αναλαμβάνει τα ηνία με ευελιξία και θαυμαστή δεξιο-
τεχνία. Έτσι απλά, σου κλείνει το μάτι και σε οδηγεί στα ενδότερα 
του ξενοδοχείου Μετροπόλ, σε συστήνει στο προσωπικό του, σε 
μυεί στις έντονες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες επί τριάντα συνα-
πτά έτη και σου κάνει τη χάρη να γίνεις κοινωνός των γοητευτικών 
συζητήσεών του με τους εκάστοτε συνδαιτυμόνες του. Με χιούμορ, 
έξυπνους και ζωντανούς διαλόγους μα κυρίως με περιγραφές που 
σου κόβουν την ανάσα και σε μεταφέρουν νοερά σε αυτό το αρ νουβό 
ξενοδοχείο, παρακολουθείς εμβρόντητος τα γεγονότα και αναρω-
τιέσαι: πώς γίνεται ένας άνθρωπος να ζει τόσες ζωές σε μία όντας 
εγκλωβισμένος σε ένα ξενοδοχείο;   
Κι όμως γίνεται, αρκεί να είσαι ανοιχτός σε κάθε πρόκληση, να μη 
μεμψιμοιρείς και να βρίσκεις τον τρόπο να αντιστρέφεις τις κατα-
στάσεις υπέρ σου. Όπως ακριβώς κάνει ο κόμης Αλεξάντρ: ακολου-
θεί την εννιάχρονη Νίνα στις εξερευνήσεις της, αφουγκράζεται 
και συμβουλεύει τον καρδιακό του φίλο Μίσκα, απολαμβάνει τον 
τυφώνα που ακούει στο όνομα Άννα Ουρμπάντοβα, γεύεται το μέλι 
των μελισσών που τον ταξιδεύει στο χθες με τον Άμπραμ, ανταλ-

λάσσει απόψεις και ιδέες με τον Όσιπ Ιβάνοβιτς, αναπολεί στιγμές 
θαλπωρής με την αδερφή του Ελένα και τη γιαγιά του, επεμβαίνει με 
καίριες παρατηρήσεις στις παραγγελίες κρασιού των πελατών του 
Μπογιάρσκι και της Πιάτσας, και δεν διστάζει να πάρει τη θέση του 
σερβιτόρου δημιουργώντας μια αξεπέραστη τριανδρία με τον Αντρέι 
και τον Εμίλ. Μα πάνω από όλα είναι έτοιμος να προσφέρει τα πάντα 
στη Σοφία.
«Ναι, η σιωπή μπορεί να είναι άποψη[…]. Η σιωπή μπορεί να είναι μια 
μορφή διαμαρτυρίας. Μπορεί να είναι ένα μέσο επιβίωσης. Αλλά μπορεί 
επίσης να είναι μια ποιητική σχολή – με τα δικά της μέτρα, τα δικά της 
σχήματα λόγου, τις δικές της συμβάσεις. Μια ποίηση που δεν γράφεται 
απαραίτητα με μολύβι ή πένα – που μπορεί να γραφτεί στην ψυχή με ένα 
περίστροφο στο στήθος».
Ο Αλεξάντρ είναι ένας ήρωας αλλιώτικος. Ένας ήρωας που σε ανα-
γκάζει να γνωρίσεις όλη την γκάμα των συναισθημάτων που διαθέ-
τεις και σε απόλυτη ένταση : χαρά, συγκίνηση, πόνο, θυμό, αποστρο-
φή, ευτυχία. Είναι ένας χαρακτήρας με ιδιάζον χιούμορ και απόλυτη 
συνέπεια στις κινήσεις και στις αποφάσεις του. Είναι ένας λάτρης της 
γαστρονομίας, που γνωρίζει όλες τις διαφορετικές ποικιλίες κρασιού 
και απολαμβάνει την έκρηξη των γεύσεων στο στόμα του. Αγαπά τον 
Τσέχοφ, τον Τολστόι, τον Τσαϊκόφσκι, τον Μαγιακόφσκι και λατρεύ-
ει «να βάζει τα κουμπιά στα κουτιά τους» 
Ναι, το «Ένας Τζέντλεμαν στη Μόσχα» επιτυγχάνει μέσα από το 
ξενοδοχείο Μετροπόλ να σε ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, να σου απο-
καλύψει πτυχές της Ιστορίας, να σου φανερώσει την ασύνορη δύναμη 
της φιλίας, να σου καταδείξει πως ο άνθρωπος μπορεί να καταφέρει 
τα πάντα, να σου αποδείξει πως στις μικρές στιγμές βρίσκεται η ουσία 
της ζωής, να σε απελευθερώσει, να σε βοηθήσει να αποδράσεις. Απλά 
άφησέ τον να σου δείξει τον τρόπο και θα σε αποζημιώσει… A   

ΟΛΗ Η ζωΗ σε ενα δωματιΟ
Της Κέλλης ΚρητιΚού

Το «Ένας Τζέντλε-
μαν στη Μόσχα» 

φανερώνει τις 
ανεξάντλητες 

δυνάμεις της αν-
θρώπινης ψυχής 



28 A.V. 17 - 23 ΜΑΪου 2018



17 - 23 ΜΑΪου 2018 A.V. 29 

©
 J

O
H

N
 H

O
LM

E
S Σε γνωρίζω... Αβαντάζ.  42χρονος Παραγωγός και Έμπορος, μελαχρι-

νός, αρρενωπός, με ποιοτικό χαρακτήρα, εύρωστος οικο-
νομικά, με €30.000 ετήσιο εισόδημα, ακίνητη περιουσία, επιθυμεί γνωριμία γά-
μου. «Πάππας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 3620.147, www.pappas.gr 

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

Μικρές 
αγγελίες

Μυρτώ, έχω μία απορία (έχω τα νεύρα μου κυρίως αλλά, τεσπά, πες το 
απορία εσύ). Λοιπόν, τι πρόβλημα υπάρχει με το μικρό ή το μεγάλο 
μέγεθος; Ναι, καλά κατάλαβες, αναφέρομαι στο όργανο του σώ-
ματος που φαντάζεσαι, που δεν έχετε εσείς κι έχουμε εμείς. Και 
τι εννοούμε όταν λέμε μικρό ή μεγάλο; 13 πόντοι είναι μικρός, ας 
πούμε; Και αν είναι μικρός, αυτός είναι ο λόγος που δεν ξαναπαίρ-

νεις τηλ. και δεν απαντάς σε sms; Ότι δλδ. τον περίμενες μεγαλύ-
τερο και σε απογοήτευσε; Γιατί αν ισχύει, τότε τι μου τσαμπουνάς ένα 

μήνα μαλακίες για επικοινωνία και συναίσθημα; Μαλακίες! Η γκόμενά 
μου μού τα ’πρηζε τρεις βδομάδες ότι δεν το κάνει με όποιον να ’ναι, ήθελε να γνω-
ριστούμε περισσότερο, δεν την ενδιέφερε και τόσο η σάρκα και όταν τελικά το κά-
ναμε μου είπε «για πλάκα» ότι τον περίμενε μεγαλύτερο, ενώ όταν προσπάθησα να 
την ξαναδώ απάντησε με τα χίλια ζόρια ότι δεν ξέρει αν έχουμε χημεία και από τότε 
σιγή. Ωραία φάση, Μυρτώ. Πάω να την πέσω στον κολλητό που έχουμε επικοινωνία 
και τον έχουμε μικρό και οι δυο. 

Προφανώς βρήκατε το εγχειρίδιο της καφρίλας σε γυναίκα. 
Υ.Γ. 1 Πάντα πίστευα ότι όλα εξαρτώνται όχι απ’ το μέγεθος αλλά από την ιστορία που φυλάς μέσα 
σου για να διηγηθείς την κατάλληλη στιγμή. Να προσθέσω εδώ και το κατάλληλο πρόσωπο. 
Υ.Γ. 2 Μη φοβάστε τίποτα, απλώς πείτε την ιστορία σας όπως ξέρετε εσείς. Με στόμα, γλώσσα, 
χέρια, δάχτυλα, βλέμματα – ό,τι νομίζετε πως μπορεί να ταξιδέψει τους άλλους.

Υ.Γ. 3 Όλα χάνονται σ’ αυτό το σπίτι, όταν τα χρειάζεσαι. Πού 
στο διάολο έβαλα το μέτρο;

«...στην πραγματικότητα ασχολείστε με εκείνη, όχι 
με τον πρώην σας, στα παπάρια σας ο πρώην σας»
Αγαπημένη μου Μυρτώ, πόσο σε ευχαριστώ για τη 
φράση σου αυτή... Και εξηγούμαι... Πριν από έναν 
χρόνο περίπου αποφάσισα να δώσω τέλος σε μία 
(σύντομη) σχέση, γιατί για πολλούς λόγους δεν με 
κάλυπτε. Μέχρι σήμερα δεν το έχω μετανιώσει και 
αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, δεν θα άλ-
λαζα τίποτε. Πλέον είμαι με κάποιον που μου προ-

σφέρει την αγάπη, την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που όλοι κατά βάθος έχουμε 
ανάγκη. Πρόσφατα (μέσω των social media) και εντελώς τυχαία ανακάλυψα ότι ο 
πρώην έχει σχέση με μία κοπέλα πανέμορφη, μορφωμένη και με πολύ καλή οικο-
νομική κατάσταση. Συχνά έπιανα τον εαυτό μου να χαζεύει φωτογραφίες τους και 
να σχολιάζει τα μέρη που πήγαν και τα ρούχα που φόρεσε αυτή... Ενώ ξέρω ότι δεν 
τον θέλω πια και ότι δεν θα άλλαζα τίποτα, δεν μπορούσα να εξηγήσω τη στάση μου 
αυτή. Η φράση που ανέφερα και την οποία εξέφρασες εν είδει συμβουλής σε έτερη 
αναγνώστρια με έβγαλε από τον λαβύρινθο των σκέψεών μου. Πράγματι ασχολού-
μαστε με αυτές, όχι με αυτούς... Κι αυτό, όμως, για ποιον λόγο γίνεται; Ανθρώπινη 
περιέργεια, γυναικεία κατινιά, χαζομάρα ή κάτι άλλο; Πολύ θα με χαροποιούσε μια 
ακόμα συμβουλή σου (σε έχω συμβουλευθεί ξανά στο παρόν και σε ευχαριστώ).
Με εκτίμηση και θαυμασμό για τις σκέψεις σου. - Λ.Β.

Είδατε τι ωραία που τα λέμε, όταν δε μας αφορούν; 

Υ.Γ. 1 Α) «Τι είδε αυτή η σούπερ γκόμενα που δεν το είδα εγώ σ’ αυτόν τον κακομοίρη; Κάτσε να 
ξανακοιτάξω πιο προσεκτικά… Ξανακοίταξα. Η απορία γιγαντώνεται».
Β) «Δλδ τι; Ότι του άξιζε κάτι καλύτερο από μένα που δεν τον ήθελα κιόλας; Σιγά, ρε, μην είναι αυτή 
καλύτερη από μένα και, τέλος πάντων,  άντε γαμήσου αγαπητό σύμπαν, κάνε μας τη χάρη».
Γ) «Ααα ωραίες πλατφόρμες!  Ε... χμ... θα ήταν χοντράδα αν έκανα μια ερώτηση πού μπορώ να 
βρω τις ίδιες; Άσε δεν το ρισκάρω».
Υ.Γ. 2 «Τα σκουπίδια της μίας είναι ο θησαυρός της άλλης». Κάρι Μπράντσο

Μυρτούδι μου, το πρόβλημά μου έχει όνομα συνηθισμένο ανδρικό. Είναι το μόνο συ-
νηθισμένο πάνω του. Τα υπόλοιπα είναι μοναδικά. Μόνο που ο μοναδικός Γιώργος 
μου με το συνηθισμένο όνομα μού κάνει συνηθισμένα (και καψουρευτικά) νούμερα 
τα οποία ανέχομαι λόγω της προαναφερθείσας καψούρας. Το αποκορύφωμα είναι 
ότι ενώ βγαίνουμε ένα γεμάτο εξάμηνο, νταξ χωρίς να έχουμε πει ότι τα ’χουμε επι-
σήμως, γνώρισε 25χρονη αγγλίδα ξανθομπάμπουρα και του πήρε τα μυαλά. Πότε θα 
γυρίσουν τα μυαλά του στη θέση τους για να ξαναβρούμε τον εαυτό μας κι εμείς που 
ξεροσταλιάζουμε; - Ηρώ

Τα δικά σας μυαλά πέστε μου πότε θα γυρίσουν στη θέση τους, τα 
δικά του μια χαρά περνάνε εδώ κι εκεί. Άντε συνέλθετε, ο ρόλος του 
θύματος είναι νταλ, βέρι βέρι νταλ.

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)

Αλλάζουν τα πλάνα σου με σοκ στην τσέπη
και τα συναισθήματά σου
Μία ταραχή σαν να μη σε χωράει ο τόπος την έχεις και το 
πεδίο που την εκτονώνεις είναι οι αναλύσεις επί αναλύ-
σεων. Ωστόσο, η διάθεσή σου παίρνει σβάρνα γενικό-
τερα τις εξωεπαγγελματικές σου ασχολίες καθώς και τα 
σχέδιά σου. Καλό θα ήταν να προσέξεις τις υπερβολές 
και τις εμπνεύσεις της στιγμής. Σωματικά είσαι επιρρεπέ-
στερος στους τραυματισμούς, οικονομικά πιο ανοιχτός 
στα σοκ και συναισθηματικά στη συνειδητοποίηση της 
όποιας αταξίας έχουν δημιουργήσει οι συνήθειές σου. 
Αυτά, με τις ευλογίες του Ουρανού στον Ταύρο από τις 
15 και για οκτώ συναπτά έτη. Η είσοδος της Αφροδίτης 
στον Καρκίνο το Σάββατο σε βοη-
θάει να μαζευτείς, έστω κι αν δεν το 
πολυθέλεις, αφού οι εξελίξεις στη 
σχέση σου επιτάσσουν το να κοι-
τάξεις λίγο καλύτερα τι γίνεται στο 
σπίτι, τον οικογενειακό σου χώρο 
και μέσα σου. Όλο αυτό μπορεί να 
έχει μια χροιά φροντίδας, ρεαλιστι-
κότερης οργάνωσης και συναισθη-
ματικής ανανέωσης, αν δεν αναλω-
θεί σε αυτολύπηση ή γκρίνια.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Εγκαινιάζεις μακρά διαδικασία 
αυτοαναμόρφωσης, οικειοθελώς ή κατ’ ανάγκη
Ό,τι και να ειπωθεί είναι λίγο για την επίδραση που πρό-
κειται να έχει το πέρασμα του Ουρανού στο ζώδιό σου 
από τις 15 και ως το 2026. Αρχικά, καλό θα ήταν να είσαι 
προσεκτικός με το σώμα σου σε επίπεδο άσκησης, υγεί-
ας και διατροφής γιατί η νέα ενέργεια δεν συγχωρεί την 
υπερβολή και την αναβολή. Δευτερευόντως, με αφορμή 
γεγονότα που συνδέονται με τους στόχους σου, θα δεις 
τον εαυτό σου και τις αρνήσεις σου και, εν καιρώ, θα σε 
αναμορφώσεις πλήρως. Προς το παρόν, έχε το νου σου 
σε κουκουλωμένες καταστάσεις και φοβίες γιατί ναι μεν 
σε κινητοποιούν, ειδικά επαγγελματικά, αλλά παράλλη-
λα μπορεί να σε κάνουν ανταγωνιστικό και απερίσκεπτο. 
Όπως και να ’χει κάτι κουνιέται κι αυτό, στην περίπτωσή 
σου, είναι σχεδόν πάντα καλό. Άλλωστε ο κυβερνήτης 
σου, Αφροδίτη, στον Καρκίνο από τις 19 διασφαλίζει ότι 
επικοινωνείς όσα σου συμβαίνουν, ενώ κρατάει τις υπο-
θέσεις της ρουτίνας και της δουλειάς σου σε κινητικότη-
τα, έστω κι αν δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις.  

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Αντιμετωπίζεις κάτι που μοιάζει με Δούρειο Ίππο
Η εβδομάδα ξεκινάει με την υπόσχεση καινούργιων 
πραγμάτων, επαγγελματικών ανοιγμάτων, παρεών, τα-
ξιδιών, γνώσης και τελικά με όλα αυτά καταλήγεις άνω-
κάτω ψυχολογικά ή και σωματικά. Ό,τι θέματα έχεις τα 
βλέπεις ξαφνικά σε ανάλυση hi-res, με τις ευλογίες της 
εισόδου του Ουρανού στον Ταύρο στις 15, όπου και θα 
παραμείνει για μία οχταετία. Το τρικ είναι να καταλάβεις 
ότι το δεύτερο σκέλος (το αλλοπρόσαλλο) δεν ακυρώνει 
την αξία του πρώτου (του ωραίου) ακόμη κι αν φαίνεται 
έτσι. Θα βοηθήσει το να παίρνεις σιγά-σιγά απόφαση ότι 
χρειάζεται να αποκαταστήσεις ό,τι αταξία έχεις αγνοήσει 
εκτός κι εντός σου τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα σε 
επίπεδο χρημάτων, περιουσίας, σεξουαλικών σχέσεων, 
κακών σωματικών και συναισθηματικών συνηθειών. Συ-
νεχίζεις να αναπνέεις και ίσως βρεις το θάρρος να βάλεις 
το μαχαίρι στην πληγή, με την Αφροδίτη στον Καρκίνο 
από τις 19, την ευεργετική επίδρασή της στην τσέπη σου 
και τη διαβεβαίωσή της ότι ο έρωτας, η δημιουργικότητα 
και η παιδικότητα θα συνεχίσουν να σε γειώνουν θετικά.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Βλέπεις τις φιλίες σου όπως είναι και 
αναθεωρείς ρεαλιστικά τα σχέδιά σου
Ό,τι διαφορά εντοπίζεις ανάμεσα στο πού, πώς και με 
ποιους θα ήθελες να είσαι επαγγελματικά, κοινωνικά 
και προσωπικά και την πραγματικότητά σου γίνεται η 
αφορμή να ανακινηθούν οι ανασφάλειές σου και μία 
μάλλον βάρβαρη κριτική και αυτοκριτική. Το να ψυχρά-
νεις, να απομακρυνθείς ή να το εκτονώσεις σε έναν α-
συναισθηματικό σεξουαλικό μαραθώνιο, είναι εξίσου 
πιθανά. Το θέμα είναι ότι οι συνειδητοποιήσεις αυτές 
ανοίγουν σοβαρά τον φάκελο «οικονομικό μέλλον», τον 
φάκελο «φιλίες κι ελεύθερος χρόνος» και κυρίως τον 
φάκελο του πώς θα ήθελες να είναι οργανωμένη η ζωή 
σου σύμφωνα με τις ιδέες σου, με τη συνδρομή και του 
Ουρανού από τον Ταύρο πλέον, από τις 15 κι ως το 2026. 
Ανάμεινε μία κάποια αναστάτωση σε επίπεδο μοιρασμέ-
νων οικονομικών, σεξ και συντροφικότητας. Η είσοδος 
της Αφροδίτης στο ζώδιό σου στις 19 θα ξεκαθαρίσει τις 
ανάγκες σου, θα τονώσει την αυτοπεποίθησή σου, θα 
γλυκάνει τους γύρω σου και θα σε βοηθήσει να μην ανέ-
χεσαι ό,τι δεν συμμορφώνεται με τις αρχές σου.

Λέων (22 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Θέλεις το κατιτίς άλλο κι ανάβεις φυτίλια 
στις σχέσεις και την καριέρα σου
Τα μαθήματά σου, καινούργιες παρέες ή απλώς η δι-
άθεσή σου για ανανέωση, διασκέδαση ή και μία εκ-
δρομούλα αναστατώνουν τη σχέση σου, ειδικά αν οι 
θεωρίες και τα σχέδια δεν γίνουν πράξη. Τα ίδια και στα 
επαγγελματικά σου, αν ανοίγματα και καινούργιες πι-
θανότητες μείνουν στα λόγια. Αυτά γίνονται η αφορμή 
για να έρθεις ενώπιον της κατάστασης στον γάμο, την 
κοινωνική κι επαγγελματική σου ζωή, όπου αναμένε-
ται οι σταθερές σου να κλονιστούν καθώς ατέλειες 
και συμβιβασμοί, ειδικά σε επίπεδο οικονομικό και συ-
ναισθηματικό, έρχονται στην επιφάνεια και απαιτούν 

να αναστοχαστείς τη θέση και 
την κατάστασή σου, υπό την επί-
δραση του Ουρανού στον Ταύρο, 
από τις 15 και για οχτώ χρόνια. Η 
Αφροδίτη στον Καρκίνο από τις 19 
δεν κάνει θαύματα για τη διάθεσή 
σου, σε υποστηρίζει όμως για να 
κλείσεις οριστικά καταστάσεις 
που σε αφήνουν οικονομικά και 
συναισθηματικά ακάλυπτο. Για 
να επεξεργαστείς τις εξωτερικές 
εξελίξεις χρειάζεσαι χρόνο με σέ-
να, για να σε φροντίσεις όμως, όχι 
για να πνιγείς στο δράμα.
 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Καταλαβαίνεις ότι τίποτα δεν γίνεται να 
αλλάξει και να μείνει το ίδιο
Το μοιρασμένο πορτοφόλι σε δουλειά και σπίτι, οι υ-
ποχρεώσεις σε δημόσιο και οργανισμούς και το πόσο 
καλύπτεσαι συναισθηματικά από την ερωτική σου ζωή 
αναστατώνουν τη ρουτίνα σου και σε ωθούν σε υπε-
ρανάλυση που στην καλύτερη περίπτωση οδηγεί σε 
αλλαγές. Ειδάλλως σε αδράνεια και δυσάρεστη σωμα-
τοποίηση. Έτσι έρχεσαι πιο κοντά στο να καταλάβεις 
ότι δεν γίνεται να αλλάξεις τρόπο σκέψης, παρέες, τις 
σχέσεις σου με τους συγγενείς σου ή την τροπή των 
ακαδημαϊκών, επαγγελματικών ή νομικών σου υποθέ-
σεων, χωρίς να αλλάξεις. Ο Ουρανός στον Ταύρο από 
τις 15 ως το 2026 σε βοηθάει να κάνεις πιο ουσιαστικά 
βήματα εμπρός όχι όμως πριν σε κάνει να αισθανθείς 
λίγο κορόιδο για ό,τι νόμιζες ότι έχεις κάνει ως τώρα. Η 
Αφροδίτη στον Καρκίνο από τις 19 σε φέρνει πιο κοντά 
στους φίλους και τα χόμπι σου και βοηθά να στρέψεις 
την προσοχή σου στο πώς θα καλύψεις τις ανάγκες 
σου στο μέλλον, αν βέβαια δεν αναλωθεί αποκλειστι-
κά σε παράπονα.

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Εξετάζεις σχέσεις και συνεργασίες από πιο 
κοντά με απρόοπτα αποτελέσματα
Τα πράγματα κινούνται με ραγδαίους ρυθμούς στα ερω-
τικά σου κι αυτό τονώνει ιδιαίτερα τη διάθεση για παρέα 
και διασκέδαση, ενώ σε γεμίζει δημιουργικές ιδέες. Το 
φλερτ δίνει και παίρνει, όμως τα πράγματα δεν μένουν 
στο ανάλαφρο και χαρωπό, αντιθέτως περνούν ραγδαία 
στα επόμενα στάδια. Η αναστάτωση, αν και θετικής φύ-
σεως, σε φέρνει αντιμέτωπο με τις πιο «σοβαρές» ανά-
γκες της προσωπικής σου ζωής, για συντροφικότητα, 
συναισθηματική ασφάλεια, σεξουαλική ικανοποίηση 
και τέλος πάντων για σχέσεις που πάνε βαθύτερα από 
την ταμπέλα «είμαστε ζευγάρι». Παρόμοια συμβαίνουν 
και στα επαγγελματικά με τις συνεργασίες σου να ζο-
ρίζουν μόλις το πράγμα πηγαίνει στο οικονομικό. Αυτά 
είναι το δώρο του Ουρανού στον Ταύρο από τις 15 και 
για μία οχταετία. Το πέρασμα του κυβερνήτη σου, Αφρο-
δίτης, στον Καρκίνο στις 19 βοηθά να εξωτερικευτούν 
οι προβληματισμοί σου αυτοί, πράγμα που τελικά σε 
φέρνει πιο κοντά στα ζητούμενά σου.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Αποκάλυψη σε προσωπικές σχέσεις & συνεργασίες
Το τρέξιμο για τη ρουτίνα σού δημιουργεί αναστάτωση 
στο σπίτι, από την άποψη ότι θέλεις να τα μαζέψεις και 
να αναχωρήσεις για άλλη γη, άλλα μέρη. Απούσης της 
δυνατότητας αυτής, βιώνεις ένταση και νεύρα. Η εσωτε-
ρική αναμπουμπούλα και οι εξελίξεις στο σπίτι έχουν α-
προσδόκητες επιπτώσεις στη σχέση και τα ερωτικά σου 
εν γένει, αφού σου κάνουν αρκετά σαφές ότι τα πράγ-
ματα δεν είναι τόσο τακτοποιημένα/σίγουρα/απλά όσο 
νόμιζες, υπό τις νέες ενέργειες του Ουρανού στον Ταύρο 
και τον ζωδιακό σου άξονα από τις 15 και ως το 2026. Οι 
εξελίξεις θα σε σπρώξουν μόνες τους, καλό θα ήταν ό-
μως να έχεις στο νου σου ότι τώρα θα δεις ό,τι κρυβόταν 
και ζητά αναδιοργάνωση. Αρωγός σου η Αφροδίτη στον 
Καρκίνο από τις 19, που εγγυάται ότι η εμπειρία, η συναι-
σθηματική σου νοημοσύνη, οι εκδρομούλες, οι έξοδοι 
με παρέα θα τροφοδοτούν την αισιοδοξία σου.

 
 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Κινητοποιείσαι και κοινωνικοποιείσαι, 
όμως αντιμετωπίζεις δυσκολίες στην πράξη
Τα θέλω της ερωτικής σου ζωής, της σχέσης με τα παι-
διά ή τα δημιουργικά σου εγχειρήματα σε κινητοποιούν 
και τα σούρτα-φέρτα και οι επαφές σου αυξάνονται και 
απαιτούν χιούμορ, σχέδια, φίλους. Ωστόσο, η κινητο-
ποίηση αυτή συνδυάζεται με απρόοπτα και αναποδιές 
σε χρόνους, λόγια και την τεχνολογία σου, τα οποία 
γίνονται η αφορμή να δεις από κοντά τις ατέλειες και 
την ανοργανωσιά της ρουτίνας σου, εργασιακής και 
προσωπικής, με τις ευλογίες του Ουρανού στον Ταύρο 
από τις 15 και για μία οχταετία. Οι κακές σου συνήθειες 
δύσκολα συγχωρούνται πλέον και οι συνέπειές τους 
γίνονται άμεσα αισθητές από το πρόγραμμα μέχρι και το 
σώμα σου. Η Αφροδίτη στον Καρκίνο από τις 19 σε ωθεί 
να εμβαθύνεις στο πώς είναι και πώς θα ήθελες να είναι 
οι μέρες σου, ενώ τονίζει την ανάγκη σου για φροντίδα, 
στοργή και εγγύτητα για να αντιπαρέρθεις τις ανησυχίες 
σου. Βέβαια σου χρυσώνει το χάπι, τονώνοντας τη σε-
ξουαλικότητά και τα μοιρασμένα οικονομικά σου.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Έξοδα και εξελίξεις στην ερωτική σου ζωή, 
που τροφοδοτούν αλλαγές
Ετοιμάζεσαι να βάλεις το χέρι στην τσέπη για θέματα 
του σπιτιού και της οικογένειας και μάλιστα χωρίς να το 
πολυσκεφτείς ή να υπολογίσεις τι ακριβώς κάνεις, με 
αποτέλεσμα να αισθανθείς ότι εκχωρείς ένα μέτρο της 
συναισθηματικής ή υλικής σου άνεσης. Μπαίνεις στη 
διαδικασία να δεις πώς αντιμετωπίζεις τη σχέση με τον 
σύντροφό σου, τα παιδιά σου και τον παράγοντα χαρά, 
διασκέδαση και δημιουργικότητα στη ζωή σου, υπό την 
επίδραση του Ουρανού στον Ταύρο από τις 15 και ως 
το 2026. Το ξεβολεματάκι έχει εφέ ντόμινο και πιθανώς 
τη μορφή ενός καινούργιου ερωτικού ενδιαφέροντος 
στη ζωή σου ή του επόμενου βήματος σε μία ήδη υπάρ-
χουσα σχέση. Πάντως αυτό που συνειδητοποιείς είναι 
ότι το πριν αρχίζει και φαίνεται έντονα παρωχημένο. Η 
Αφροδίτη στον Καρκίνο από τις 19 υπογραμμίζει ότι οι 
σχέσεις, προσωπικές κι επαγγελματικές, και οι σχετικοί 
σου στόχοι αιχμαλωτίζουν την προσοχή σου, καθώς 
μαλακώνεις και συνειδητοποιείς την ανάγκη σου για 
μεγαλύτερη οικειότητα, ασφάλεια και φροντίδα.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Η αρχή του τέλους για παρωχημένα οικογενειακά, 
σπιτικά και ψυχολογικά σχήματα
Οι επαφές, συμφωνίες, συνεννοήσεις που επιδιώκεις, 
καθώς και υποθέσεις που σχετίζονται με τα αδέρφια 
σου, αυξάνουν την ταχύτητα σκέψης/δράσης και την 
επινοητικότητά σου. Ενεργοποιείσαι, όμως παράλληλα 
γίνεσαι πιο αλλοπρόσαλλος και ριψοκίνδυνος, καθώς 
ό,τι σκέφτεσαι σου φαίνεται δυνατό και υλοποιήσιμο. Ω-
στόσο, το πέρασμα του κυβερνήτη σου, Ουρανού, στον 
Ταύρο στις 15, όπου και θα παραμείνει ως το 2026, εγγυ-
άται ότι το ράλι στο οποίο επιδίδεσαι και οι αλλαγές που 
διέρχεσαι θα ανοίξουν τον φάκελο των οικογενειακών 
σου σχέσεων για να αποτινάξουν κάθε ψήγμα παγίωσης 
και συνήθειας που υπάρχει για να σε εξυπηρετεί, στο 
πλαίσιο θεμελιωδών συμπεριφορών σου. Το περιβάλ-
λον ηλεκτρίζεται και είναι σχεδόν απίθανο να μην αι-
σθανθείς την ανάγκη για αλλαγή χώρου ή τη μετατόπιση 
του εσωτερικού βαρυτικού σου κέντρου. Η Αφροδίτη 
στον Καρκίνο από τις 19 βοηθά να επικεντρωθείς στις 
πρακτικές ανάγκες και εγγυάται ένα μέτρο συνοχής στη 
ρουτίνα σου και την φροντίδα για τον εαυτό σου.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Καμπανάκι λήξης για παλιές υποθέσεις 
Η τσέπη και οι συναισθηματικές σου συνήθειες προξε-
νούν άγχος κι αναστάτωση. Όσο δυσκολεύεσαι να κλεί-
σεις σχετικά θέματα, αυξάνεται η νευρικότητά σου και 
καταβάλλεσαι σωματικά. Αυτή η ιστορία σού δείχνει ότι 
ο καθιερωμένος τρόπος επικοινωνίας και συναλλαγής 
με το περιβάλλον σου και τα αδέρφια σου ιδιαιτέρως, 
καθώς και συμφωνίες που έχεις κάνει, χρήζουν συνο-
λικής αναδιοργάνωσης. Ο Ουρανός στον Ταύρο από τις 
19 και ως το 2026 υποστηρίζει τη διαδικασία, ενώ πα-
ράλληλα δημιουργεί συνθήκες για την εξωτερίκευση 
οποιασδήποτε εκκρεμότητας συναισθηματικής, χρη-
ματικής, νοητικής ή άλλης, ώστε να τακτοποιηθεί με τη 
συνδρομή ανθρώπων που αναδύονται από το παρελθόν 
ή το παρασκήνιο. Αυξάνει, ωστόσο, την επιρρέπειά σου 
σε τραυματισμούς και ό,τι έχει να κάνει με μετακινήσεις 
χρειάζεται πιο συνετή αντιμετώπιση. Η Αφροδίτη στον 
Καρκίνο δουλεύει για την πρόοδο της ερωτικής σου ζω-
ής με εισόδους που μόνο ευχάριστα σε υποκινούν και 
εγγυώνται ότι θα έχεις τη διάθεση να ασχοληθείς. A

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

α
κ

υ
κ

λωσΤΕ αυΤό Τό Εν
Τ

υ
π

ό
 



17 - 23 ΜΑΪου 2018 A.V. 31 




	ATHV_1705_001_CMYK
	ATHV_1705_002_CMYK
	ATHV_1705_003_CMYK
	ATHV_1705_004_CMYK
	ATHV_1705_005_CMYK
	ATHV_1705_006_CMYK
	ATHV_1705_007_CMYK
	ATHV_1705_008_CMYK
	ATHV_1705_009_CMYK
	ATHV_1705_010_CMYK
	ATHV_1705_011_CMYK
	ATHV_1705_012_CMYK
	ATHV_1705_013_CMYK
	ATHV_1705_014_CMYK
	ATHV_1705_015_CMYK
	ATHV_1705_016_CMYK
	ATHV_1705_018_CMYK
	ATHV_1705_019_CMYK
	ATHV_1705_023_CMYK
	ATHV_1705_025_CMYK
	ATHV_1705_027_CMYK
	ATHV_1705_028_CMYK
	ATHV_1705_030_CMYK
	ATHV_1705_031_CMYK
	ATHV_1705_032_CMYK
	woman_voice.pdf
	LW_01
	LW_02
	LW_03
	LW_04
	LW_05
	LW_08
	LW_09
	LW_10
	LW_11
	LW_13
	LW_14
	LW_15
	LW_16
	LW_18
	LW_19
	LW_20
	LW_21
	LW_22
	LW_23
	LW_29
	LW_30
	LW_31
	LW_32
	LW_33
	LW_34
	LW_35
	LW_36
	LW_37
	LW_38
	LW_39
	LW_40
	LW_41
	LW_43
	LW_45
	LW_47
	LW_48
	LW_49
	LW_50
	LW_51
	LW_52
	LW_53
	LW_54
	LW_56
	LW_57
	LW_58
	LW_59
	LW_60




