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ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ
Το αθηναϊκό κέντρο σαν µια απολύτως 

προστατευόµενη από τα αυτοκίνητα περιο-
χή, όπως η Λουµπιάνα. Ονειρεύοµαι... είπα.

NEW ENTRY
To Βios άνοιξε ταβέρνα µε αγνή, 

αυθεντική, ελληνική κουζίνα.

ΩΡΑΙΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
«Πέθαναν την ίδια µέρα 

µετά από 61 χρόνια γάµου».
(µια σπάνια είδηση)

ΓΑΜΟΣ ΧΑΡΙ - ΜΕΓΚΑΝ
Έξι ώρες µάς κόλλησε στις οθόνες 

και στα social media.

TOBLERONE
Κυκλοφόρησε και σε παγωτό. Τριγωνάκι 

µε ξυλάκι. Στα καλά σούπερ µάρκετ.

ΚΕΪΤ ΜΠΛΑΝΣΕΤ
Το ωραιότερο πράγµα που 
συνέβη φέτος στις Κάννες. 

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Αποφύγετε να έχετε εχθρούς.

 Προϋποθέτει καθηµερινό οχτάωρο!

ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗ
Αυτό δεν είναι ένα ποντιακό ανέκδοτο.

QUEEN BEE
∆ιαθέτει αληθινά γαλλικά κρουασάν βου-
τύρου, αλλά σου βγάζει την πίστη µέχρι να 
σου τα τυλίξει, να πληρώσεις και να φύγεις. 
Πρέπει να ανεβάσουν τις µηχανές. 
(στην Πατριάρχου Ιωακείµ, Κολωνάκι)

ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΣΤΙΣ ΚΑΝΝΕΣ
Κόκκινο χαλί, κόκκινο φόρεµα, 
κόκκινο κραγιό, οφθαλµαπάτη.

ΕΛΤΑ
Προτιµώ να πηγαίνω το γράµµα µε τα πόδια, 
παρά να ξαναπατήσω εκεί µέσα.

ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
Καλύτερα όλο το 24ωρο απευθείας
µετάδοση αγώνες curling. 
Πιο ενδιαφέρον θα έχουν.

ΡΙΑΛΙΤΙ… OF LOVE
Θα είναι το πιο αφερέγγυο EΣΡ, αν συνεχίσει 
να δίνει άδεια προβολής σ’ αυτά τα άθλια 
σκουπίδια, τα χειρότερα από καταβολής 
ελληνικής τηλεόρασης.

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

∆ύο µουσάτοι ταµίες, σε ιδιωτικό 
θεραπευτήριο, εργάζονται

 και ακούνε µουσική.
-Τι ακούµε; ρωτάει ο ένας.

-ZZ Top, του απαντάει ο άλλος.
-Βλαχορόκ αλλά 

γαµάτοι µουσικοί.
(°íðåìÞëèðïé, ¦Ûíðôè ðòöÝ)

Πενηντάρα
 κοµψή κυρία κάθεται στο Φίλιον 

και µιλάει στο κινητό της:

«Ε όχι, ρε µαλάκααα… Γιατί τώρα; 
Ε, ρε γαµώτο, γιατί µου το κάνατε

 αυτό;… Μα καλά, πήγατε στο

 Τζάµπο χωρίς εµένα;;»
(ºïìöîÀëé, ¦áòáóëåùÜ áðÞçåùíá)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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Στο πίσω τζάµι αυτοκινήτου, 
γραµµένο µε τεράστια γράµµατα:

Ένταλµα συλλήψεως
Είν’ η ζωή µου όλη

Και νοµικός µου σύµβουλος
Ένα καλό µπιστόλι.

Από κάτω: Αυτοκόλλητο ένα τεράστιο 
µουστάκι και «I love Lasithi»

(ÃäÞ÷ ¢èíïóõÛîïù÷, °çÝá ¦áòáóëåùÜ,

 ¢åùôÛòá ðòöÝ)

«Πω, ρε
 πούστη, άλλος».

(·èôéÀîï÷ âçáÝîåé ôóáîôéóíÛîï÷ áðÞ ôï âáçÞîé, 
âìÛðïîôá÷ íÛóá Àîäòá íå áëïòîôåÞî. 

¸ìåëôòéëÞ÷, ¦åùëÀëéá, ¢åùôÛòá íåóèíÛòé)

«Ο πρωινός 
είναι πιο µάγκας».

(¼áîÀòé °ìåêÀîäòá÷ ëáé ºèæéóÝá÷. ÆáòÝæá÷ óøïìéÀúåé 
áðÞ ôï áîïéøôÞ ðáòÀõùòï íå äéðìáîÞ ïäèçÞ, ôïî ôòïøï-

îÞíï ôè÷ äéáóôáàòöóè÷. ÆåôÀòôè áðÞçåùíá)

Κύπριες κοπελιές µιλάνε για σχέ-
σεις και η µία αναφερόµενη στην 
περίοδο που τα είχε µε κάποιον 

γνωρίζοντας ότι εκείνος τα είχε και 
µε άλλη ταυτόχρονα, λέει:

«Εντάξει, το έκαµα! 
∆εν είµαι proud!»

(ªå caf� ôöî °íðåìïëÜðöî, 
ªÀââáôï íåóèíÛòé)
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Επιµέλεια: ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Γιατί ήρθες στην Αθήνα;
Ήρθα όπως οι περισσότεροι. Για δουλειά. 

Τον Ιούνιο του 2009.

Η πρώτη δουλειά που έκανες;
Σερβιτόρα.

Σε πόσες και σε ποιες γειτονιές 
της Αθήνας έχεις ζήσει;

Γκύζη, Εξάρχεια, Κυψέλη, Κουκάκι, Μετς.

Πού ζεις τώρα; 
Μένω στην πιο όµορφη γειτονιά της Αθήνας, 

στην καρδιά του Μετς. ∆ιεκδικώ 60 τ.µ. 
από την καρδιά του.

Το πρώτο σου διαµέρισµα;
Επίσης 60 τ.µ. στο Γκύζη, µ’ έναν ιδιαίτερο ιδιο-
κτήτη που ήθελε να επισκέπτεται το σπίτι κάθε 

µήνα για τυχόν ζηµιές, και µου άλλαζε και 
διακόσµηση στα έπιπλα καθότι δεν του άρεσαν 

όπως τα είχα. 

Ποιο είναι το πρώτο πράγµα που θα έκανες, 
αν ήσουν δήµαρχος για µια µέρα;

Θα κάλυπτα την Ακρόπολη µε ένα λευκό 
σεντόνι. Θα ήθελα για λίγο να χάσουµε οριστικά 

τον προσανατολισµό µας. 

Ο αγαπηµένος σου αθηναϊκός ήχος;
Η αλλαγή φρουράς.

Πού αλλού θα µπορούσες να ζήσεις 
στην Ελλάδα;

Σε νησί στις Κυκλάδες.

Ποιο είναι το αγαπηµένο σου µπαρ 
στην Αθήνα;

Το Ετερόκλητο.

Το αγαπηµένο σου σινεµά;
Ιντεάλ. 

Ο αγαπηµένος σου σταθµός µετρό;
Μετρό Ακρόπολης.

Πώς φαντάζεσαι την Αθήνα σε 50 χρόνια;
Έφηβη ακόµη.

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

Ο Roy Andersson.

Η καλύτερη θέα στην πόλη;
Λυκαβηττός.

Η Ε.Γ. είναι ηθοποιός, σκηνοθέτρια και φωτογρά-
φος. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στα γυρίσµατα 
της ταινίας «Luger» του Κώστα Χαραλάµπους και 
υπογράφει το νέο videoclip της Nalyssa Green για 

το τραγούδι «Παπαρούνα».

Έχει πεθάνει, λέµε...

Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει ο Πάνος Μπαλωµένος. Γεννήθηκε το 
1976 στην Αθήνα, ζει και εργάζεται µεταξύ Ελσίνκι και Αθήνας. Έχει λά-
βει BFA στη ζωγραφική από την Ακαδηµία Καλών Τεχνών του Μιλάνου, 
στη γλυπτική από την Κρατική Σχολή Καλών Τεχνών της Φρανκφούρ-
της, και την Ακαδηµία Καλών Τεχνών του Ελσίνκι. Έχει παρουσιάσει το 
έργο του σε ατοµικές και οµαδικές εκθέσεις σε γκαλερί, Μουσεία και 
Πολιτιστικά Ιδρύµατα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

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

1 Ένας οριστικά έκπτωτος με δικαστική 
απόφαση πρώην νομάρχης και ένας τη-
λεπωλητής χειρόγραφων επιστολών του 

Ιησού Χριστού μπορούν να κουνάνε το δάχτυ-
λο και να βρίζουν σκαιότατα έναν εκλεγμένο 
δήμαρχο. Και να έχουν ακροατήριο που τους 
παίρνει υπόψιν του στα σοβαρά. Διότι παρι-
στάνουν τους αγανακτισμένους πατριώτες. 
Που όπως φαίνεται στην ηθική κλίμακα των 
«αγανακτισμένων» σβήνει όλα τα άλλα αμαρ-
τήματα. Εξάλλου και στην αποφυλάκιση του 
Παπαγεωργόπουλου κάποιοι ήταν απ’ έξω και 
τον επεφημούσαν αποκαλώντας τον Κολοκο-
τρώνη.

2
Κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι έχει πει 
ο Γιάννης Μπουτάρης για τους Πόντι-
ους, εκτός από εκείνη τη δήλωση για 

τον Κεμάλ που όμως βγήκε στη δημοσιότητα 
μετά την επίθεση. Φυσικά αυτό δεν έχει σημα-
σία. Εκ των πραγμάτων, όποιος δεν ωρύεται 
με τις φλέβες του λαιμού πεταγμένες έξω 
και δεν ζητάει να πιει το αίμα των εχθρών της 
πατρίδας με το μπουρί της σόμπας, αλλά έχει 
μια κοσμοπολίτικη και λιγότερο ψεκασμένη 
αντίληψη για τα πράγματα, είναι «προδό-
της». Έτσι όλοι είναι σίγουροι πως θέλει να 
διώξει τους Πόντιους, να φέρει Τούρκους και 
Εβραίους και γενικά να κάνει όσα του υπα-
γορεύoυν ο Σόρος (παντού κολλάει…) και η 
Λέσχη Μπίλντερμπεργκ. Γιατί; Μα γιατί το λέ-
νε τα εθνικιστικά (με το αζημίωτo…) blogs, το 
«Μακελειό», το «Ελλήνων Διέγερσις» και κάθε 
είδους διαδικτυακή ντουντούκα. 

3
Δεν υπάρχει κανένα ηθικό πρόβλημα 
να μιλάς για «υπερήφανο λαό» και για 
«τιμή» και ταυτόχρονα να είσαι υποταγ-

μένος και να ακολουθείς τις εντολές ενός σύγ-
χρονου ολιγάρχη, που εκπροσωπεί τον φωτι-
σμένο ηγέτη που ονειρεύεσαι να σε διοικεί με 
τη σιδερένια πυγμή του. Γιατί άλλωστε όλοι οι 
πολιτικοί είναι προδότες, έτσι δεν είναι; Εξάλ-
λου το λέει και ο Γέροντας Παΐσιος. Του οποίου 
την παντόφλα σε βάζουν να προσκυνήσεις.

4
Από καταβολής ελληνικού κράτους 
όλοι προτιμούσαν να ανήκουν σε «φα-
μίλιες» τύπου Πετρόμπεης Μαυρομι-

χάλης παρά σε οργανωμένη κοινωνία τύπου 
Καποδίστρια. Διότι ο αρχηγός της φαμίλιας 
τους εξασφαλίζει, τους «διευκολύνει» και τους 
προστατεύει με τα μέσα που διαθέτει. Ενώ 
το ευνομούμενο κράτος υπερασπίζεται τους 
αδύναμους και την ισότητα. Οπότε διά μέσω 
των αιώνων, οι αρχηγοί της κάθε φαμίλιας 
αλλάζουν αλλά το σύστημα παραμένει το 
ίδιο. Τώρα είναι η σειρά του Ιβάν Σαββίδη να 
πάρει αυτό το ρόλο. Και οι πρώην ψηφοφόροι 
του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου και του Άκη 
Τσοχατζόπουλου ανακάλυψαν ξαφνικά ότι «οι 
πολιτικοί θέλουν ξύλο». 

5
Σε μια παράλληλη πραγματικότητα δεν 
υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να κα-
ταδικάζεις την ακροδεξιά βία και ταυτό-

χρονα να συγκυβερνάς με τον Πάνο Καμμένο.   

6 Δεν είναι σωστό να οργανώνεις εκδή-
λωση για εθνικά θέματα ημέρα Σάββατο, 
γιατί πολλοί αναγκάζονται να αναβάλ-

λουν την επίσκεψή τους στα καζίνο των 
Σκοπίων, όπου έχουν ειδικά προγράμματα για 
Έλληνες που «πετάγονται» εκεί από τη Θεσ-
σαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Και οι οποίοι 
φυσικά όταν γυρίσουν θα φωνάξουν για τους 

11
Το κοριτσάκι που βρισκόταν στην 
αγκαλιά του πατέρα ο οποίος κυνη-
γούσε τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, 

βρίζοντας και τραμπουκίζοντας, ήταν περι-
έργως απόλυτα ήρεμο. Δεν κοίταζε καν προς 
τη μεριά που απευθυνόταν ο μπαμπάς της. 
Πράγμα που σημαίνει ότι είτε το θεωρούσε 
κάτι απολύτως φυσικό είτε έχει μάθει να τον 
αγνοεί σαν κάτι γραφικό.

12
Μην περιμένετε. Κανένας από τους 
βουλευτές της Βόρειας Ελλάδας 
–πλην Βενιζέλου– δεν θα βγάλει ανα-

κοίνωση για το γεγονός. Πού να μπλέκεις τώρα;  

13
Ένας από τους συλληφθέντες για 
την επίθεση στον δήμαρχο Θεσσαλο-
νίκης κατηγορείται για διάρρηξη που 

έκανε το ίδιο βράδυ σε κρεοπωλείο (του ήρθε 
όρεξη για κρέας). Διότι ο πατριωτισμός ήταν 
πάντα το τελευταίο καταφύγιο των απατεώ-
νων και των λούμπεν.  

14
Είναι λογικό οι «πατριώτες» να 
μισούν τους Εβραίους που «θέλει 
να φέρει ο Μπουτάρης». Γιατί τους 

θυμίζουν πως τους «έδωσαν» χωρίς δεύτερη 
σκέψη για να καταλάβουν τα σπίτια τους και 
να κάνουν πλιάτσικο στις περιουσίες τους. Για 
τον ίδιο λόγο μισούν και τον Μαζάουερ, άλλω-
στε. Πώς να το παίξεις πειστικά «θύμα», όταν 
έχεις υπάρξει και θύτης;   

15
Οι προπηλακισμοί και τα λιντσαρί-
σματα είναι όπως το σεξ. Όσο δεν του 
σηκώνεται του «επιβήτορα», τόσο πιο 

πολύ χτυπάει και βρίζει την παρτενέρ του. A

Σκοπιανούς που μας κλέβουν την Ιστορία.

7
Οι «πατριώτες» πολέμιοι της παγκοσμι-
οποίησης δεν έχουν κανένα πρόβλημα 
να φοράνε αμερικάνικες μάρκες με το 

λογότυπο σε μεγάλες διαστάσεις ενώ χτυπούν 
το αυτοκίνητο του δημάρχου.  

8 Η ακροδεξιά βία ασκείται από αυτούς 
που κινούνται στις παρυφές της κοσμο-
θεωρίας της «Ελεύθερης Ώρας». Η οποία 

συνδέεται με τις μονές του Αγίου Όρους. Με 
τις οποίες έχει άριστες σχέσεις η καραμανλική 
πτέρυγα της ΝΔ και ο Ιβάν Σαββίδης. Ο οποίος 
είναι φίλος του Πάνου Καμμένου. Που συγκυ-
βερνά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος έχει άριστες 
σχέσεις επίσης με τους Καραμανλικούς. Παρ’ 
όλα αυτά η ακροδεξιά βία χρεώνεται στην υ-
πόλοιπη –μη φιλική– Νέα Δημοκρατία.

9 Τα «πατριδοπαράσιτα» πάντα νομίζουν 
ότι ο δημόσιος χώρος τους ανήκει. Ό,τι γί-
νεται εδώ και χρόνια στο Κολοσσαίο του 

Facebook, μοιραία πέρασε και στους δρόμους. 

10 Κάθε φορά που ακούγεται η φράση 
«προκαλεί ο τάδε», ένας τραμπούκος 
γεννιέται. Γιατί η πρόκληση δεν είναι 

κάτι αντικειμενικό. Ο καθένας μπορεί ανάλο-
γα με το συμφέρον του να θεωρήσει ότι τον 
προκαλούν οι απόψεις κάποιου – άρα δικαιού-
ται να «θολώσει» και να του επιτεθεί. Αν στο 
μέλλον τα fake news γίνουν τόσο πανίσχυρα 
ώστε π.χ. να πιστεύει ένα μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού ότι η γη είναι επίπεδη, ο καθένας 
που θα υποστηρίζει το αντίθετο θα «προκα-
λεί». Και φυσικά θα προπηλακίζεται γιατί «πή-
γαινε γυρεύοντας». 

Τα 15 πραγμαΤα
 που μαθαμε απο Την

 επίθεση σΤον
 γίαννη μπουΤαρη

Όπου ακούς πολλά «προδότη», κράτα και
 μικρό καλάθι. Για τις προθέσεις αυτού που φωνάζει.
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Και στο Σύνταγµά τους το όνοµα;
Του ΘΑΝΑΣΗ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μετά από χρόνια ακινησίας στο θέµα, η 

οποία οδήγησε σε µαζικές αναγνωρίσεις 

της γείτονος µε το όνοµα «∆ηµοκρατία 

της Μακεδονίας», ένας σλαβοµακεδόνας 

πολιτικός έδειξε πραγµατική διάθεση συµ-

βιβασµού. Και σεβασµού των ελληνικών 

ευαισθησιών. (Αυτό, δε, έναντι αντιπαρο-

χών εκ µέρους µας, όπως η συναίνεση στην 

ένταξη της χώρας του στη βορειοατλαντι-

κή συµµαχία, οι οποίες είναι και για µας 

επωφελείς!)…

ίναι ίσως το µόνο θέµα όπου το, 

κατά τα λοιπά ανεκδιήγητο, πλει-

οψηφούν κυβερνητικό κόµµα θα 

µπορούσε, έστω και για λάθος λόγους, να 

προσφέρει εθνική υπηρεσία. Όµως…

Τώρα βλέπουµε σηµαντικές αντιπολιτευ-

τικές φωνές να αξιώνουν την καταγραφή 

της «συµφωνηθησόµενης» ονοµασίας στο 

Σύνταγµα της «βαπτιζόµενης» χώρας. Είτε 

ως προαπαιτούµενο (Μητσοτάκης) είτε ως 

παρακολούθηµα της, αρχικά, διεθνοδικαιι-

κής ρύθµισης του θέµατος (Βενιζέλος).

Έχει, όµως, λογική –πέραν της παρ’ ηµίν ψη-

φοθηρίας– η σχετική αξίωση;

Ας δούµε τα δεδοµένα:

Ο Ζάεφ έκανε ένα βήµα που προϋπέθετε τόλ-

µη. Η έξωθεν υπαγόρευση ρυθµίσεων του 

Συντάγµατος της χώρας του θα 

βιωθεί από µεγάλο µέρος του 

λαού της ως εθνική ταπείνωση. 

Οι εκεί έξαλλοι θα ξεσηκωθούν. 

Ο νυν πρωθυπουργός ίσως α-

νατραπεί ή, ακόµη χειρότερα, 

η χώρα δεν αποκλείεται να βι-

ώσει εµφυλιοπολεµικές κατα-

στάσεις, ακόµη και διαλυτικές 

τάσεις.

Κάτι τέτοιο, όµως, θα είναι και για µας κατα-

στροφικό. Πρώτον, διότι δεν αποκλείεται να 

διαµελιστεί µεταξύ των γειτόνων της, κάτι 

που θα έφερνε στα βόρεια σύνορά µας χώ-

ρες πολύ µεγαλύτερες και πιο επικίνδυνες: 

χώρες, οι οποίες, φύσει και γεωπολιτικά, µα-

κροπρόθεσµα θα έχουν πάντα βλέψεις εξό-

δου στο Αιγαίο (ενώ εµείς έχουµε κάθε λόγο 

να είµαστε κατά του εδαφικού αναθεωρη-

τισµού). ∆εύτερον, διότι η –ακόµη αβάπτι-

στη– χώρα αποτελεί για µας ιδανικό βόρειο 

γείτονα: περίκλειστη, στρατιωτικά αδύνα-

µη, εθνολογικά µη οµοιογενής, οικονοµικά 

«δορυφοροποιήσιµη», εποφθαλµιούµενη 

από όλους τους άλλους γείτονες της, ώστε 

να αποτελεί δυνάµει σύµµαχό µας κλπ… Ε-

πιπρόσθετα, «πωµατίζει» την κάθοδο της 

Ρωσίας σε χώρες νατοϊκής επιρροής και δη 

στη νότια Βαλκανική. (Κάτι σαν bufferstate). 

Αλλά ας δούµε και ένα ιστορικό προηγούµενο 

των συνεπειών που είχε η αδιαλλαξία µας σε, 

εν δυσκολία ευρισκόµενο, µετριοπαθή πρωθυ-

πουργό βορείου γείτονα…

Την επαύριο του Ά ΠΠ ο Σταµπολίνσκι, µετρι-

οπαθής και ανταντόφιλος πρωθυπουργός 

της ηττηµένης –συµµάχου γαρ των Γερµα-

νών– Βουλγαρίας, ζήτησε από τον Βενιζέ-

λο µια στενότατη λωρίδα γης για έξοδο στο 

Αιγαίο. Μολονότι κάτι τέτοιο θα δυσκόλευε 

ενδεχόµενη τουρκική εισβολή στον χερσαίο 

εθνικό µας χώρο, διότι θα προϋπέθετε παρα-

βίαση και βουλγαρικού εδάφους, ο έλληνας 

πρωθυπουργός –που δεν είχε θελήσει τον 

Β΄ Βαλκανικό Πόλεµο προς χάριν Καβάλας 

και ∆ράµας, ενώ στις αρχές του Ά  ΠΠ είχε 

δηλώσει πρόθυµος να τις παραχωρήσει στη 

Βουλγαρία– τότε αρνήθηκε. Προφανώς µε 

βάση την αρχή πως «δεν παραχωρείται έδα-

φος έναντι αισθήµατος (φιλίας)».

Οι συνέπειες της άρνησης;

Α. Ο Σταµπολίνσκι ανετράπη από υπερεθνι-

κιστές, που τον δολοφόνησαν βασανιστικά 

µε 60 µαχαιριές, αφού του έκοψαν το χέρι µε 

το οποίο –εξαναγκασµένος– υπέγραψε τη 

συνθήκη του Νεϊγύ.

Β.  Τα επόµενα χρόνια έγιναν αναρίθµητα 

παραµεθόρια επεισόδια –µε νεκρούς– στα 

ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ένα από αυτά ο-

δήγησε, επί Παγκάλου, σε πόλεµο, τον οποίο 

η χώρα µας, µε απόφαση της ΚΤΕ, πλήρωσε 

πολύ ακριβά.

Γ. Η εκδικητική αγριότητα της βουλγαρικής 

κατοχής την περίοδο ’41-44 υπήρξε ανήκου-

στη. Μάλιστα µόνο η προσωπική εναντίω-

ση του Χίτλερ απέτρεψε τη µετατροπή της 

κατοχής σε προσάρτηση, την 

οποία ζητούσε τότε η βουλγαρι-

κή κυβέρνηση (κατά το πρότυ-

πο Αλσατίας-Λορένης).

Ουδείς, δε, θα ήθελε να φαντα-

στεί τι θα γινόταν µεταπολεµικά 

µεταξύ των δύο χωρών, αν δεν 

είχε συµβεί τα ελληνοβουλγα-

ρικά σύνορα να γίνουν σύνορα 

των δύο κόσµων.

Μήπως λοιπόν λιγότερο προσβλητική προς 

την Ακατανόµαστη θα ήταν σκόπιµη;

Λογικά, ίσως. Προσωπικά, ωστόσο, δεν πι-

στεύω πως τα προαναφερόµενα λογικά και ι-

στορικά επιχειρήµατα θα µπορούσαν να κλο-

νίσουν την παρ’ ηµίν δηµόσια γνώµη, καθώς 

και την ψηφοθηρική αδιαλλαξία των πολιτι-

κών µας; ∆εν πάσχω, αλά Τσίπρα, από αφελή 

έως «κακοήθη» υπεραισιοδοξία… Άλλωστε 

µελετώ τη σύγχρονη ελληνική πολιτική υπό 

την οπτική γωνία των εσωτερικών διχασµών. 

Και αυτοί συνήθως προκύπτουν από διαφω-

νίες σε διεθνοπολιτικά ζητήµατα… 

ΑΣΧΕΤΟ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Έχει νόηµα η αντι-

πολίτευση να διευκολύνει το έργο µιας άθλι-

ας κυβέρνησης, υπερψηφίζοντας επιλεκτι-

κά κάποια νοµοθετήµατα; Μόνο σε µια περί-

πτωση, εκτιµώ: Όταν είναι εξαιρετικά αµφί-

βολο εάν θα ξαναπροκύψουν στο ορατό 

µέλλον συνθήκες επίλυσης κάποιου σηµα-

ντικού θέµατος, και πάντως αυτές δεν εξαρ-

τώνται από εµάς. Και δεν εξαρτάται από ε-

µάς η γείτων να έχει και στο µέλλον πρωθυ-

πουργό (κάποιον) Ζάεφ. Χάσαµε ήδη την ευ-

καιρία που υπήρχε επί Γκλιγκόρωφ…  A
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Αθήνα είναι η πόλη που πρέπει να γυρίσεις για να τη µάθεις. Στα 21, το 
να κυκλοφορείς σε αυτή on the road και να την ανακαλύπτεις από το 
βολάν, µου µοιάζει ο ιδανικός τρόπος.  

Έχοντας πάρει πριν ένα µήνα το δίπλωµά µου, αναζήτησα το πρώτο µου αυτο-
κίνητο, ώστε να ξεκινήσω την εµπειρία µου στους δρόµους της. Αναζητώντας 
ένα σύγχρονο αυτοκίνητο πόλης, το νέο SEAT Ibiza αποδείχθηκε η καλύτερη 
επιλογή. Ανανεωµένο, γρηγορότερο, ασφαλέστερο, οικονοµικότερο στα καύ-
σιµά του, εγγυάται την αυτοπεποίθηση που θέλεις, όταν ξεκινάς τη σχέση σου 
µε το τιµόνι. Όπως όταν είσαι νέος οδηγός και προσπαθείς να παρκάρεις στα 
στενά. ∆ιαθέτοντας οθόνης αφής 8 ιντσών µε ενσωµατωµένο σύστηµα πλο-
ήγησης αλλά και µε εύχρηστους πίσω αισθητήρες στάθµευσης, το νέο SEAT 
Ibiza µου δίνει τον απόλυτο έλεγχο. Ούτε οπισθογωνίες, ούτε τίποτα!

Από τη σχολή στα γραφεία της 
A.V. και µετά στο σηµείο συνά-
ντησης µε τους κολλητούς, τα 
24ωρα ρολάρουν και στις βόλ-
τες µου δεν θέλω βάσανα. Από 
την Κηφισιά έως τον Πειραιά και 
από το Μοναστηράκι ως το Χα-
λάνδρι, κάθε στιγµή της µέρας, 
η είδηση και το επόµενο δη-
µοσιογραφικό θέµα µπορεί να 
προκύψει παντού. Σκέφτεσαι 
να µείνεις από µπαταρία στο κι-
νητό και σήµα; Το Connectivity 

Box, η τεχνολογική έκπληξη που σε περιµένει στο SEAT Ibiza, σου διώχνει τις 
ανησυχίες και φορτίζεις το smartphone σου χωρίς καλώδια! Και από σήµα… 
καµπάνα, αφού ο ενσωµατωµένος ενισχυτής GSM φροντίζει για αυτό. 
Ναι, η κίνηση της Αθήνας µε κουράζει, αλλά µε το BeatsAudio™ και τον πανί-
σχυρο ενισχυτή 300W, καθώς και τα 6 ηχεία τελευταίας τεχνολογίας και το 
subwoofer τα δεδοµένα αλλάζουν. Πατησίων, Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, δρόµοι-
βάσανο και µόνο στη σκέψη ότι θα τους διέσχιζα κάθε µέρα, έχουν καταλήξει 
ευχάριστες διαδροµές, µε την τελευταία τεχνολογία στη µουσική. Το µόνο που 
έχω να κάνω είναι να διαλέξω το beat για την κάθε διαδροµή.
Ποιος θα περίµενε ότι το µέλλον θα ερχόταν τόσο νωρίς...
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Ποιος θα περίµενε ότιτο µέλλον θα ερχόταν τόσο νωρίς… 

Νέος οδηγός στην Αθήνα µε το νέο 

SEAT Ibiza
Του Νίκου Παπαηλιού

¦Ã¤¹Æ¹º¸



ΚανονιΚοτητα της Κρεμαλας
Ο Παναγής Παναγιωτόπουλος «διαβάζει» τη φωτογραφία
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ριν από μερικές μέρες ο πρωθυπουργός εξέπεμψε ένα βίντεο ναρ-
κισσιστικής αυτοσκηνοθεσίας και πολιτικής κενότητας στο οποίο εκθει-
άζει τον εαυτό του. Αυτοσκηνοθετημένος μέσα στο γραφείο του στο Μέ-
γαρο Μαξίμου μιλάει για τον μεγάλο σεβασμό που απέκτησε η χώρα επί 

των ημερών του, επιδεικνύοντας ηγέτες και παράγοντες του διεθνούς γίγνεσθαι 
να ποζάρουν μαζί του στις επισκέψεις τους στη χώρα. Η παράθεση στιγμιότυπων 
του πρωθυπουργού με ξένους ηγέτες –από τα οποία επιμελώς απουσιάζουν η κα-
γκελάριος Μέρκελ και ο πρόεδρος Τραμπ– θυμίζουν τουριστικές ταβέρνες στα πέ-
ριξ της Ακρόπολης όπου ο ιδιοκτήτης έχει αναρτήσει φωτογραφίες του διεθνούς 
τζετ σετ που έφαγε στην κουζίνα του. Και δεν θα ήταν σωστό να ψέξει κανείς τον 
Τσίπρα γι’ αυτή την πρακτική του φτωχού συγγενή (τόσο όμορφα δοσμένη στο 
παλιό ανέκδοτο με τον διαπρεπή άγνωστο Μήτσο) μια και το έχουν κάνει ουκ ολί-
γοι έλληνες πολιτικοί τις τελευταίες δεκαετίες. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσι-
άζει η περικοπή στην οποία λέει με γλυκύτητα πως «από τον φόβο περάσαμε στην 
κανονικότητα». 
Λίγες μέρες αργότερα, το πανελλήνιο είδε την κανονικότητα με τα μάτια του. Μια 
σκηνή βίας σε ένα βίντεο τόσο φρικαλέο όσο και οικείο μαζί. Φρικαλέα κανονικό, 
με άλλα λόγια. Είναι ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης που με σφιγ-
μένα δόντια μα με στιβαρότητα και αξιοπρέπεια αντέχει τα χτυπήματα, παραπα-
τά, πέφτει, γονατίζει, αντέχει και ξανασηκώνεται και με πολύτιμη βοήθεια ολίγων 
δίπλα του αποδρά από την ενέδρα που του είχε στήσει μια ομάδα τραμπούκων 
στο περιβάλλον της ποντιακής ημέρας μνήμης. Ομοφοβικές βρισιές, εθνικιστικές 
φωνές, ωμότητα των σωμάτων, δειλία των πολλών που χτυπούν τον ένα, χυδαιό-
τητα των νέων που δέρνουν τον γέροντα, μιζέρια των συμμορφωμένων που λοι-
δωρούν τον αντικομφορμιστή, υποκρισία των δήθεν πληβείων που τραμπουκί-
ζουν τον εκλεγμένο -δήθεν- εξουσιαστή, μανιακή αναζήτηση νοήματος χαμένων 
ζωών που κατασκευάζουν τον ανθέλληνα και τον προδότη. 
Ο πρωθυπουργός της κανονικότητας ξεκίνησε την τουιτεροκαταδίκη του γεγο-
νότος, σημειώνοντας τι δεν είναι αυτοί οι δράστες της δολοφονικής απόπειρας 
κατά του Μπουτάρη. Έσπευσε να οριοθετήσει τι δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι: δεν 
είναι Αγανακτισμένοι, μας είπε, και δεν είναι συγκεντρωμένο πλήθος. Κάποιοι 
έσπευσαν να επικρίνουν τη διάγνωση αυτή ως εξής: άρα αν ήταν Αγανακτισμένοι 

π.χ. η βία θα ήταν δικαιολογημένη. Θεμιτή ανάγνωση, παρότι η αψυχολόγητη 
αυτή φροντίδα να μη θεωρηθούν Αγανακτισμένοι –διότι σήμερα ελάχιστοι από τα 
εκατομμύρια των συμμετεχόντων στις συγκεντρώσεις των Αγανακτισμένων τις 
επικαλούνται σθεναρά– περισσότερο υπηρετεί μια επιχείρηση αλλοίωσης και μεί-
ωσης της μνήμης μας. Ο Τσίπρας διεκδικεί ως ιστορική του ενδοχώρα το κίνημα 
των Αγανακτισμένων. Ορθά το κάνει. Αυτή την κοινωνική δυσφορία των μεσαίων 
στρωμάτων εργαλειοποίησε και πολιτικοποίησε μέχρι να καταλάβει την εξουσία 
και ματαίως ίσως, αλλά επίμονα, αυτή προσπαθεί να εκφράσει κάθε στιγμή. Μόνο 
που προσπαθεί να θολώσει το ίδιο το ιστορικό υλικό του 2011. Την αυθεντική, δη-
λαδή, ριζοσπαστικοποίηση των Αγανακτισμένων, το αντιδημοκρατικό τους πάθος 
που τους μετέτρεπε κάθε μέρα που περνούσε εκείνη την αρχή καλοκαιριού του 
2011 από νοικοκυραίους της αγωνίας σε υπέρμαχους των δραστικών λύσεων, της 
δραχμής, της άμεσης χρεοκοπίας, ενός εμφυλίου που θα εκκαθάριζε τους κακούς 
που πούλησαν την πατρίδα, τους ανθέλληνες, τους μπουτάρηδες του ακραίου 
κέντρου που είναι νεοφιλελεύθερο και συνεπώς φασιστικό, σύμφωνα με τις θλι-
βερές και αστήρικτες εκείνες θεωρίες. 

Πάνω απ’ όλα όμως αυτό που πρέπει να ξεχαστεί είναι η βία. Η ωμή, σκληρή 
και ταπεινωτική βία που ασκήθηκε τότε, συμβολικά και πρακτικά. Αυτή που βλέ-
πουμε σε αυτήν τη φωτογραφία από τον Ιούνιο του 2011 στο Σύνταγμα, όταν 
σουρούπωνε και μαζεύονταν οι Αγανακτισμένοι με την ευλογία των ΜΜΕ και της 
αντιπολίτευσης (και της ΝΔ  διακριτικά συμπεριλαμβανομένης) και άρχιζε η τελετή 
της μούτζας στη δημοκρατία. Τα πανό λένε πολλά: ισπανικές σημαίες από το α-
δελφό κίνημα των indignados, ελικόπτερα για να σωθούν οι κυβερνώντες μετά τη 
λυτρωτική χρεοκοπία, ελληνικές σημαίες βεβαίως, μια αργεντίνικη ως τόπος του 
συλλογικού μας αυθεντικού προορισμού και σταθερή αναφορά στους απανταχού 
οραματιστές μιας αλτέρνατιβ ζωής χωρίς πολυτέλειες, ενοποίηση της Χούντας με 
τη δημοκρατία αφού η πρώτη «δεν τελείωσε το ’73», χρυσά δόντια που παίρνουν 
οι τραπεζίτες και ξανά ελικόπτερα και ουστ. Μα πάνω απ’ όλα, κρεμάλες. Δεσπό-
ζουσες κρεμάλες σε ρεαλιστικό μέγεθος, με χοντρό δοκάρι από ικρίωμα της εκδί-
κησης και του διχασμού. Δηλαδή, της κανονικότητας της χώρας μας. Από τότε έως 
και τώρα. Κανονικότητα της κρεμάλας, λοιπόν, και εξαναγκασμός στη λήθη. ●
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← Συγκέντρωση 
Αγανακτισμένων 

στο Σύνταγμα, 
19/6/2011
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Πολιτική

Το
σκοΤεινο
σκηνικο 
πισω απο 
Την
επιθεση
καΤα Του
Γιαννη
ΜπουΤαρη
Του Νίκου ΓεωρΓίάδη
Eικονογράφηση: ΠάΝοΣ ΜΠάΛωΜεΝοΣ

Εμβληματικές φυσιογνωμίες της δημόσιας 
ζωής, ο κ. Αχιλλέας Μπέος της «Παράγκας» 
στον Βόλο, ο κ. Καμπόσος δήμαρχος Άργους 
και εκείνος ο δημοτικός σύμβουλος στην 
Καβάλα, ξεσπάθωσαν και αποθέωσαν τους 
τραμπούκους Θεσσαλονικείς που επιτέθηκαν 
στον Γιάννη Μπουτάρη. Οι παραπάνω είναι 
όλοι αιρετοί. Ψηφίστηκαν από τις τοπικές κοι-
νωνίες, δηλαδή από τον «σοφό λαό». Τελικά 
ο Γιάννης τη γλίτωσε, διότι θα μπορούσε και 
να μην τη γλιτώσει. Ταυτοποιήθηκαν μέχρι 
στιγμής 10 τραμπούκοι. Ο ένας ανήλικος. 
Επίθεση από ομάδα δέκα ατόμων δεν μπορεί 
να λογίζεται «αυθόρμητη». Είναι οργανωμέ-
νη, στημένη και με ονοματεπώνυμο. «Τους 
ξέρω» είπε ο Γιάννης μιλώντας στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Τους ξέρουν και εκείνοι που τον 
άκουγαν. Τους ξέρει και η Κρατική Ασφάλεια, 
η ΕΥΠ του άλλου του Γιάννη του Ρουμπάτη, 
τους ξέρουν στην Τούμπα και τον Βαρδάρη, 
τους ξέρουν από τις νυκτερινές περιπολίες 
στα σημεία όπου συχνάζουν. Τους ξέρουν 
πολύ καλά και όσοι «ασχολούνται» με τη δι-
οργάνωση συλλαλητηρίων για τη διάσωση 
του Έθνους από τους εθνοπροδότες.

λλες εμβληματικές φυσιογνωμίες της 
«Φτωχομάνας», οι κ.κ. Πανίκας Ψω-
μιάδης, Κυριάκος Βελόπουλος και Συ-
ντροφιά δεν έκρυψαν την αγαλλίασή 

τους από τον ξυλοδαρμό του Γιάννη. Ο πρώτος 
«Δεν μπορείς να μιλάς έτσι στον Νομάρχη» είναι 
από τους λίγους αιρετούς που αποπέμφθηκαν 
λόγω απάτης από τη θέση τους. Επιβιώνει λα-
θραίως, όπως και οι συν αυτώ που επιχειρούν 
να στήσουν «Ρωσικό Κόμμα» πουλώντας βιβλία 
σε λαθρόβιες εκπομπές. Όλοι γνωρίζονται με 
όλους σε αυτή την πόλη. Ακόμη και σκιές ανα-
γνωρίζονται, που την έχουν στοιχειώσει.

Όταν εισήλθε ο Ελληνικός Στρατός, η Θεσ-
σαλονίκη ήταν μία διεθνής οντότητα. Το μεγα-
λύτερο ποσοστό των κατοίκων της (160.000) 
το 1912 ήταν Εβραίοι που μιλούσαν λαντίνο. Η 
δεύτερη πληθυσμιακή ομάδα ήταν οι Τούρκοι. 
Η τρίτη ομάδα ήταν οι Έλληνες (25% στη δημο-
γραφική προσεγγιστική απογραφή του 1913). 
Μετά ακολουθούσαν όλοι οι άλλοι. Σλαβόφω-

νοι, κυρίως Βούλγαροι, Βλαχόφωνοι, Αλβανό-
φωνοι και πολύ λίγοι Σέρβοι. Αυτή ήταν η εικόνα 
της πόλης. Το 1917 ξεσπά η μεγάλη πυρκαγιά. Η 
πόλη χάνει τον δραστήριο πυρήνα της γύρω 
από τα Λαδάδικα και τον Βαρδάρη. Την περίο-
δο 1922-1924 καταφθάνουν οι πρόσφυγες από 
τον Πόντο και τη Μικρά Ασία και αποχωρούν οι 
Τούρκοι. Στήνονται οι καταυλισμοί στην Καλα-
μαριά. Φτώχεια, απόρριψη (τουρκόσποροι), α-
πόγνωση και θανατικό. Η πόλη αλλάζει. Το 1927 
ιδρύεται από έναν τουρκόφωνο έμπορο, τον 
Γιώργο Κοσμίδη, η ακροδεξιά, αντικομουνιστι-
κή, αντισημιτική, τελικά φασιστική οργάνωση 
«ΕΕΕ». Το ποντιακό στοιχείο –για την ακρίβεια το 
λούμπεν ποντιακό στοιχείο– πλαισιωμένο από 
κάποιους αξιωματικούς στελεχώνει την οργά-
νωση. Το 1931 η «ΕΕΕ» οργανώνει το πογκρόμ 
εναντίον των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Επί-
θεση κατά του οικισμού «Κάμπελ» στο Ντεπό. 
Καίνε τους ξύλινους θαλάμους των ανθρώπων 
που μετακόμισαν εκεί μετά την πυρκαγιά του 
1917. Βασικός «μαέστρος» του πογκρόμ είναι ο 
αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Μακεδονία», 
ο περίφημος Φαρδής. Συλλαμβάνονται πάνω 
από 20 άτομα. Καταδικάζονται σε μικρές ποινές 
μόνον τρεις.

Το 1936 έχουμε τους νεκρούς καπνεργά-
τες στις κινητοποιήσεις. Μέρες του ’36. Κάπου 
3.000 μελανοχίτωνες από τη Θεσσαλονίκη ε-
πιχειρούν να μιμηθούν τη μεγάλη πορεία του 
Μουσολίνι προς τη Ρώμη. Όπως συμβαίνει πά-
ντα σε αυτή τη χώρα, η μίμηση καταλήγει σε 
παρωδία. Ευτυχώς. Κάποιος από τους θεούς 
είναι και δημοκράτης.

Δικτατορία, πόλεμος, εμφύλιος. Γεντί Κου-
λέ. Οι Εβραίοι της πόλης αποδεκατίζονται στο 
Ολοκαύτωμα. Η πόλη δεν κουνά το δακτυλάκι 
της, εκτός από ελάχιστους. Οι εβραϊκές περι-
ουσίες καταλήγουν, ω του θαύματος, στους έλ-
ληνες γειτόνους τους. Την 16η Μαΐου του 1948 
ένας ψαράς, ο Λάμπρος Αντώναρος, πιάνει στα 
δίκτυα του ένα πτώμα πισθάγκωνα δεμένο με 
μία σφαίρα στο κεφάλι. Είναι ο δημοσιογράφος 
Πολκ. Τα πρώην μέλη της «ΕΕΕ», που διαλύθηκε 
επί δικτατορίας Μεταξά, μετεξελίχθηκαν στην 
Κατοχή σε ταγματασφαλίτες. Μετά σε προστά-

Α

τες της εθνικοφροσύνης και διώκτες του Κο-
μουνισμού. Ήταν οι δήμιοι στο Γεντί Κουλέ, οι 
βασανιστές, τα καρφιά και ο πυρήνας του παρα-
κράτους. Ο πυρήνας έγινε καθεστώς. Το παρα-
κράτος στην πόλη αυτή θέριεψε. Δολοφονεί ο 
Κοτζαμάνης τον Λαμπράκη. Η παράδοση συνε-
χίζεται. Το παρακράτος, επίσης. Δεν εξοστρα-
κίστηκε ποτέ. Άλλαξε μορφή. Έγινε «οπαδός» 
και «Χούλιγκαν». Απέκτησε χοντρό σβέρκο, κό-
ντυνε και τα χέρια του έγιναν μυώδη. Άρχισε να 
ομιλεί και κάτι περίεργες γλώσσες 
από τον Καύκασο. Το νέο λούμπεν 
της πόλης στήθηκε γύρω από νέα 
συνθήματα. Τους αποκάλεσαν 
Πόντιους, αλλά καμία σχέση δεν 
είχαν με τους παλιούς. Απέκτησαν 
και «μεροκάματο».

Την τελευταία περίοδο έμπει-
ροι διπλωμάτες του Υπουργείου 
Εξωτερικών έστειλαν αναφορές 
σε αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και 
στα θεσμικά κέντρα της χώρας, 
με πληροφορίες για τις ενέργειες 
«κύκλων» από τη Βόρεια Ελλάδα 
που δραστηριοποιούνται με άλ-
λοθι τα εθνικά λεγόμενα θέματα. 
Οι «κύκλοι» αυτοί εντοπίζονται σε 
ομάδες αποστράτων, στην Εκκλη-
σία, σε διάφορες επιχειρηματικές 
παρέες. Συζητούν ζητήματα όπως 
συγκρότηση «Λέγκας του Βορρά» στα πρότυπα 
του ακροδεξιού σχήματος στη Βόρεια Ιταλία. Οι 
«κύκλοι» αυτοί δραστηριοποιήθηκαν γύρω από 
την οργάνωση των δύο συλλαλητηρίων στη 
Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με επίκεντρο την 
αποτροπή της σύνθετης ονομασίας της ΠΓΔΜ. 
Οι έλληνες διπλωμάτες σημειώνουν στις ανα-
φορές τους πως όλως περιέργως η ιδεολογική 
τοποθέτηση των οργανωτών των συλλαλη-
τηρίων συνέπιπτε με τις θέσεις του υπουργού 
Εξωτερικών της Ρωσίας κ. Λαβρώφ, ο οποίος 
καλούσε Αθήνα και Σκόπια να μην υποκύψουν 
σε πιέσεις για την εξεύρεση κοινά αποδεκτής 
λύσης. Στις ίδιες αναφορές επισημαίνεται πως 
ο ρωσικός παράγοντας την ίδια χρονική περίο-
δο δραστηριοποιήθηκε έντονα στην ΠΓΔΜ, το 

Μαυροβούνιο και κυρίως τη Σερβία.

Λίγες εβδομάδες αργότερα μία «διαρροή» από 
την ΕΥΠ και από ανώτατο κλιμάκιο «αποκάλυ-
πτε» πως επιχειρείται αποσταθεροποίηση της 
Υπηρεσίας από άτομα που κινούνται σε συνδυ-
ασμό με τις επιλογές ξένης χώρας. Η «διαρροή» 
η οποία διακινήθηκε μέσω συγκεκριμένων ΜΜΕ 
που πρόσκεινται και στη Συμπολίτευση όσο και 
στην Αντιπολίτευση («Καθημερινή», «Πρώτο Θέ-

μα», «Αυγή» και «Εφημερίδα των 
Συντακτών») άφηνε ξεκάθαρα να 
εννοηθεί πως υπάρχει ζήτημα με 
ρωσική παρέμβαση στην Ελλάδα. 
Η υπόθεση άρχισε με την ανύπαρ-
κτη ιστορία περί δολοφονίας του 
Κώστα Καραμανλή (Σχέδιο Πυθία) 
και συνεχίζεται σήμερα σε διαφο-
ρετικές συνθήκες.

Πριν τη «διαρροή» από την ΕΥΠ, 
ο αμερικανός πρέσβης στην Αθή-
να με δήλωσή του είχε χαρακτη-
ρίσει απαράδεκτη την εμπλοκή 
ρώσου επιχειρηματία στην εξα-
γορά του Λιμένος Θεσσαλονίκης. 
Μεσολάβησε το επεισόδιο με την 
ένοπλη εισβολή στο γήπεδο της 
Τούμπας του προέδρου της ομά-
δας. Πολλοί το εξέλαβαν και ως... 
«Μήνυμα».

Η επίθεση κατά του Γιάννη Μπουτάρη αιφνι-
δίασε με την αγριότητά της, αλλά για ορισμέ-
νους οι οποίοι παρακολουθούν το τι συμβαίνει 
το τελευταίο διάστημα «ήταν κάτι που θα συνέ-
βαινε με στόχο ένα πρόσωπο - σύμβολο της δη-
μοκρατικής Θεσσαλονίκης». Κάποιοι «κύκλοι» 
με διάφορους τρόπους επιχειρούν να πάρουν 
την πόλη στα χέρια τους. Ως βασικό προκάλυμ-
μα, βεβαίως, χρησιμοποιείται η ανάγκη «Διά-
σωσης του Έθνους». Οι κύκλοι αυτοί χρηματο-
δοτούν και οι ελληνικές αρχές το γνωρίζουν. Οι 
επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν κάποια στιγ-
μή. Οι σχεδιασμοί επομένως επιταχύνονται. Σε 
τέτοιες συνθήκες το παρακράτος «ενεργοποι-
είται». Η Αθήνα λιάζεται. A

Κάποιοι ÇκύκλοιÈ, 
με προσχημά 
τη Çδιάσωση 
του εθνουσÈ, 

επιχειρουν 
νά πάρουν τη 
Θεσσαλονικη 

στά χεριά τουσ

«Ο Γιάννης Μπουτάρης με 
μία άγρια αρκούδα στα 

σύνορα μεταξύ Ελλάδας και 
Βουλγαρίας», 2013, 

υδατογραφία και μολύβι 
σε χαρτί
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νο διχασµό, πρόκειται για δηµοσιογρα-
φική malpractice· για κατάχρηση εξου-
σίας, για ιδεολογικό, πολιτικό και αι-
σθητικό χειρισµό του κοινού. Όταν στα 
πάνελ των δήθεν συζητήσεων καλού-
νται να συµµετέχουν διάφορα νούµερα 
των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 
ίσως για να 
εκτε-

θούν 
ακόµα πε-
ρισσότερο, αυτό 
που τελικά συµβαίνει δεν είναι 
η έκθεση των γελοίων, αλλά η πτώση 
της ποιότητας της εκποµπής. Ουδείς 
βγαίνει κερδισµένος όταν συναναστρέ-
φεται ηµίτρελους· εκτός από τους ίδιους 
τους ηµίτρελους. Εξάλλου, χωρίς ακρί-
βεια και δικαιοσύνη, κανείς δεν είναι 
αξιόπιστος. Αν και η αντιπολιτευτική 
δράση έναντι µιας κυβέρνησης σαν τους 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν εγείρει, εκ των 
πραγµάτων, υψηλές απαιτήσεις, η σο-
βαρότητα, η απόσταση, µια προσπάθεια 
για αντικειµενικότητα είναι εκ των ων 
ουκ άνευ. Αν η αντιπολίτευση επιδιώκει 
να µας απαλλάξει από τη χυδαιότητα, 
προφανώς δεν επιτρέπεται να χρησιµο-
ποιεί χυδαία µέσα.  A

Όταν ο κόσµος που περιγράφουν τα κυβερ-

νητικά κανάλια διαφέρει τόσο ριζικά από 

τον κόσµο που περιγράφουν τα ΜΜΕ της α-

ντιπολίτευσης, η αλήθεια δεν είναι, όπως 

συνηθίζουµε να λέµε, «κάπου στη µέση». Η 

αλήθεια δεν είναι πουθενά. Όπως συνήθως, 

αντιγράφουµε τα χειρότερα παραδείγµατα: 

τα ιδιωτικά κανάλια, που ιδρύθηκαν χωρίς τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις –παλιά ιστορία 

αυτή, την έχουµε ξεχάσει– αντέγραψαν στην 

αρχή το κιτς της RAΙ και στη συνέχεια, καθώς 

η παγκοσµιοποίηση εξελισσόταν, τα πιο δύ-

σοσµα κατακάθια της αµερικανικής τηλεόρα-

σης. Έχουµε µείνει πίσω όπως σε όλα: παντού 

η τηλεόραση έχει απογειωθεί καλλιτεχνικά· 

τα reality shows απευθύνονται πια µόνο σε υ-

πέργηρους, αναλφάβητους και λούµπεν· δεν 

συνιστούν το κύριο σώµα των τηλεοπτικών 

προγραµµάτων. Το ζήτηµα ωστόσο δεν είναι 

µόνο αισθητικό µιας και ποτέ δεν είναι «µόνο» 

αισθητικό: σήµερα, τα ιδιωτικά κανάλια –ως 

προέκταση και προϊόν µίµησης των ηλεκτρο-

νικών µέσων– απαντούν στα κρατικά µε τη 

θεαµατικότερη µεροληψία όλων των εποχών· 

δεν µεταδίδουν ειδήσεις· µεταδίδουν γνώµες, 

σχόλια και κουτσοµπολιά τα οποία εκφέρο-

νται µε σπουδαιοφάνεια και εντάσσονται στα 

δελτία ειδήσεων. 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 
πολλοί από µας το επαναλαµβά-
νουµε ξανά και ξανά, συνετέλε-

σε στην κακιστοκρατία σε όλους τους 
τοµείς· και ανέδειξε για µια ακόµα φορά 
τον αδιόρθωτο Νεοέλληνα. ∆ηµοσιο-
γράφος πλέον µπορεί να γίνει ο κάθε α-
γράµµατος, ο κάθε αήθης, ο κάθε ξεπου-
ληµένος σε κοµµατικά και οικονοµικά 
συµφέροντα – όχι, δεν ήταν πάντοτε 
έτσι· ούτε τα αντιπολιτευόµενα τηλεο-
πτικά κανάλια ήταν in-your-face φερέ-
φωνα των αντιπολιτευόµενων κοµµά-
των. Εδώ έχουµε συµπυκνωµένη εικόνα 
media bias: ρεπορτάζ όπου υποτιµώνται 
ή υπερτονίζονται ειδήσεις (συχνά µε 
σκανδαλώδη τρόπο, χωρίς ίχνος διακρι-
τικότητας: δεν χρειάζονται πια προσχή-
µατα)· ειδήσεις όπου ο σχολιασµός του 
παρουσιαστή βαραίνει απείρως περισ-
σότερο από τα γεγονότα που περιγρά-
φει· διαρκής επανάληψη ιδεών και προ-
σλήψεων που θεωρούνται mainstream 
(να µην αιφνιδιάσουµε το κοινό µας, να 
µην ταράξουµε την comfort zone)· λαϊ-
κισµός της ίδιας ακριβώς ποιότητας και 
έντασης µε εκείνον της κυβέρνησης· 
κιτρινισµός. Όλα τούτα συµβαίνουν µε 
γλαφυρή και ευτελή γλώσσα, µε πλήθος 
κλισέ, υπερβολών, µεταφορών, παρο-
µοιώσεων, γραµµατικών σφαλµάτων 
και συντακτικών βαρβαροτήτων: δεν 
είναι λίγοι οι δηµοσιογράφοι που πο-

ζάρουν µε ύφος χιλίων καρδιναλίων α-
ραδιάζοντας κοινοτοπίες. Η κυβέρνηση 
πουλάει φύκια για µεταξωτές κορδέλες 
–για να το θέσουµε ηπίως– αλλά, επει-
δή εµείς οι Νεοέλληνες είµαστε το τέρας 
που είµαστε, το ίδιο κάνει και η µιντια-
κή της αντιπολίτευση.
Αν ένας Ευρωπαίος παρακολουθήσει τη 
Fox News στις ΗΠΑ θα εκπλαγεί από 
την αµετροέπεια, τη χονδροειδή αγέ-
νεια, τον φανατισµό και την προφανή 
ψευδολογία εναντίον των liberals: η 
Fox News βγάζει αφρούς· κι αν ίσχυαν 
στην Αµερική οι ευρωπαϊκοί νόµοι 
περιορισµού της ελευθερίας του 
λόγου, θα τους καταπατούσε 
όλους. Νοµίζω όµως ότι ένας 
Έλληνας, ιδιαίτερα µετά τις 
πρόσφατες εµπειρίες µας, 
δεν θα εντυπωσιαζόταν: έ-
χουµε συνηθίσει σε περι-
βάλλον προπαγάνδας· το 
ρεπορτάζ συγχέεται εδώ 
και πολλά χρόνια µε το 
opinion making, µε την 
αρθρογραφία γνώµης 
που αποτελεί µια εντε-
λώς διαφορετική επαγ-
γελµατική λειτουργία 
και έχει διαφορετικές 
αξιώσεις.
Καθώς περνάει ο καιρός, 
η ποιότητα φθείρεται σε ό-
λους τους επαγγελµατικούς 
κλάδους· όταν η παιδεία κα-
ταρρέει, ακολουθεί η κατάρ-
ρευση όλων. Η δηµοσιογραφία 
είναι το άριστο παράδειγµα του 
πώς η αγραµµατοσύνη µπορεί να 
αποβεί πολύ επικίνδυνη, ιδιαίτερα σε 
χώρες χωρίς ιστορικές δηµοσιογραφι-
κές σχολές, χωρίς ισχυρούς θεσµούς 
επαλήθευσης, χωρίς watchdog groups 
που να επαγρυπνούν έναντι της παρα-
πληροφόρησης και να αποκαλύπτουν 
τα ψέµατα, τις παραπλανητικές υπερ-
βολές, τις συκοφαντίες, τις διαστρε-
βλώσεις. Το πρόβληµα δεν είναι µόνο 
ηθικής φύσεως, δηλαδή το ότι η αντιπο-
λίτευση πρέπει να είναι σοβαρή, δίκαιη, 
ισορροπηµένη· το πρόβληµα είναι επί-
σης η αναποτελεσµατικότητα: πώς τα α-
ντιπολιτευόµενα ΜΜΕ προσδοκούν να 
επηρεάσουν ανθρώπους που δεν συµ-
φωνούν a priori µαζί τους; Κανείς δεν 
πείθεται µε ειρωνείες και ξεκατινιά-
σµατα – απόδειξη τα κυβερνητικά κα-
νάλια που απευθύνονται στους yesmen 
του ΣΥΡΙΖΑ και κολακεύουν το ΚΚΕ και 
τα αριστερά γκρουπούσκουλα· κανείς 
άλλος δεν τα εµπιστεύεται.
∆εν πρόκειται µόνο για τον συνηθισµέ-
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Προσλήψεων το ανάγνωσμα!
Tου Παναγιώτη ΚαρΚατσούλη

Λοιπόν, ο χρόνος των εκλογών δεν μπορεί 

παρά να είναι το 2019. Και μάλιστα, με τις 

ευλογίες των δανειστών! 

ατέληξα σ’ αυτό το συμπέρασμα με-

τά την ανακοίνωση της κυβέρνησης 

ότι, σε συμφωνία με την Τρόικα, ο 

κανόνας που θα ισχύσει για τις προσλήψεις 

στο δημόσιο, από 1-1-2019, θα είναι: Μια πρό-

σληψη για κάθε μια αποχώρηση.

Επομένως, το 2019, θα μπορούν να διοριστούν 

στο δημόσιο x υπάλληλοι, πλέον αυτών που 

θα διοριστούν σε θέσεις συμβασιούχων των 

οποίων ο αριθμός είναι y. 

Λέω x και y αντί των πραγματικών αριθμών, 

γιατί οι επίσημοι αριθμοί  έχουν καταστεί απο-

λύτως αναξιόπιστοι. Ουδέποτε συμφωνήθη-

καν και, κατά πάσα πιθανότητα, δεν πρόκειται 

να συμφωνηθούν ούτε στο μέλλον. Κάτι οι η-

μεδαποί  ρουσφετοπράκτες, κάτι οι λογιστές 

των Βρυξελλών που θεωρούν τα ρουσφέτια 

ένα είδος «εθνικού σπορ» για τους Έλληνες, 

φθάσαμε στo εξής κωμικοτραγικό modus 

operandi: Οι δανειστές να κάνουν πως μας ε-

λέγχουν και η κυβέρνηση να κάνει πως τους 

ακούει. Η υπόρρητη αυτή συμφωνία περιλαμ-

βάνει την de facto χαλαρότητα από την πλευ-

ρά των δανειστών ως προς την άσκηση του 

εθνικού μας  σπορ και, από την πλευρά μας, 

την πληρωμή του λογαριασμού στο ακέραιο. 

Αυτός είναι ο ιστορικός συμβιβασμός στη δύ-

σκολη σχέση Ελλάδας-δανειστών.

Οι δανειστές μη μπορώντας να κατανοήσουν 

πώς είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να μένει 

στην εξουσία όταν κάνει προσλήψεις και, εν 

ταυτώ, γδέρνει τους πολίτες της με φόρους, 

προκειμένου να καλύψει την δαπάνη που 

αυτές προκαλούν, αποδέχθηκαν την αυτο-

ακύρωσή τους. Ιδού, πώς:

◆ Το 2015 που ίσχυε ο λόγος 1:5 (δηλαδή, για 

κάθε πέντε που αποχωρούν να προσλαμβά-

νεται ένας) η διαδικασία τηρήθηκε (σχεδόν) 

πιστά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογρα-

φής αποχώρησαν (για όποιους λόγους) 15.925 

άτομα και προσλήφθηκαν 4.437 (η τελική ανα-

λογία ήταν 1:3,5).

◆ Το 2016, αφού η κυβέρνηση είχε δώσει ένα 

«καλό» δείγμα συμμόρφωσης στις επιταγές 

των δανειστών, αυτοί  αποφάσισαν να χαλαρώ-

σουν την εποπτεία. Η κυβέρνηση, αντιλαμβα-

νόμενη τη χαλαρότητα των ελέγχων, «έσπρω-

ξε» όσα πιο πολλά ρουσφέτια μπορούσε. Έτσι, 

η εικόνα, στο τέλος του έτους, διαμορφώθηκε 

ως εξής: Εκείνοι που αποχώρησαν ήταν 9.810 

και εκείνοι που προσλήφθηκαν 8.211. (Η πραγ-

ματική αναλογία διαμορφώθηκε στο 1:1,2).

◆ Φθάνουμε στο 2017, όπου οι συριζαίοι πε-

λατοκράτες δείχνουν τις πραγματικές τους 

διαθέσεις: Το 1:5 έχει γίνει 1:4 αλλά γνωρίζουν 

ότι έχει ισχύ μόνο στα χαρτιά. Για πρώτη φορά, 

οι προσλήψεις είναι περισσότερες (8.518) από 

τις αποχωρήσεις (7.595). 

◆ Για το 2018 η αναλογία προσλήψεων προς 

αποχωρήσεις έχει οριστεί να είναι 1:3 και η κυ-

βέρνηση ανακοινώνει σωρηδόν προσλήψεις. 

◆ Οι προσπάθειες της καλής κυβέρνησης αντα-

μοίβονται και η τρόικα αποφασίζει να κατεβά-

σει το μέτρο στο 1:1 από 1ης Ιανουαρίου 2019!

Ως προς τους συμβασιούχους η κατάσταση 

είναι «καλύτερη», διότι εκεί οι έλεγχοι περιορί-

ζονται σε συστάσεις. Οπότε, οι πελατοκράτες 

και ρουσφετολάγνοι συριζαίοι κάνουν πάρ-

τι. Από το 2015 και μετά, ο απόλυτος αριθμός 

των μισθοδοτούμενων στα δημόσια νομικά 

πρόσωπα αυξάνεται κατακόρυφα και, μέσα σε 

τρία χρόνια, σχεδόν διπλασιάζεται. Οι συμβα-

σιούχοι από 62.580 τον Δεκέμβριο 2014 ξεπερ-

νούν τις 100.000 το πρώτο τρίμηνο 2018. 

Summa summarum: Προστιθέμενοι οι 127.484 

έκτακτοι στους 602.997 μονίμους, έχουμε σή-

μερα 730.481 δημοσίους υπαλλήλους.

Είναι βέβαιον, ότι, τους επόμενους μήνες, θα 

ακολουθήσει κρεσέντο προσλήψεων και, πλη-

σιάζοντας την ημέρα των εκλογών, ο τελικός 

αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων θα πλησι-

άσει το εφιαλτικό εκείνο 1.000.000 του 2009. 

Κι αν όλα τα προηγούμενα στοιχειοθετούν το 

ελληνικό δράμα, η τελευταία πράξη που το με-

τατρέπει σε κωμωειδύλλιο είναι η αξιολόγηση. 

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που προσλαμβάνονται 

μ’ αυτό τον τρόπο πρέπει, σύμφωνα με τη μνη-

μονιακή «αποπολιτικοποίηση της διοίκησης», 

να αξιολογηθούν (σημ. αρθρογράφου: γελά-

στε ελεύθερα)! 

Η αξιολόγηση των υπαλλήλων χωρίς την αξι-

ολόγηση των φορέων  στους οποίους αυτοί 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους είναι παρω-

δία αξιολόγησης. Πολλώ δε μάλλον, όταν υ-

πάρχουν φορείς (νομικά πρόσωπα) των οποί-

ων η κυβέρνηση αγνοεί την ύπαρξη. 

Ακόμη, όμως, και σ’ αυτή την παρωδία, οι λο-

γιστές εξ Εσπερίας συμφώνησαν ότι καλά 

κρατεί. Αν και προς το παρόν, η αξιολόγηση 

έχει γίνει ψηφιακή, λόγω άρνησης πολλών δη-

μοσίων υπαλλήλων να αξιολογηθούν, όπως 

διαβεβαίωσε η αρμόδια υπουργός, υπάρχει 

κοσμοσυρροή υπαλλήλων που θέλουν να α-

ξιολογηθούν. Και, μπράβο τους (με την άδεια 

του Μ. Βουλαρίνου)!

Έτσι, λοιπόν, ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση 

της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα! 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ μπορεί, ήσυχα πλέ-

ον, να προετοιμάσει την επόμενη φάση της 

διοικητικής ανάπτυξης. Αν αυτό δεν συμβεί 

μετά την καθαρή έξοδό μας τον Αύγουστο, θα 

συμβεί οπωσδήποτε με την επόμενη χρεοκο-

πία μας! Υποθέτω ότι τα μέτρα που θα συμπε-

ριληφθούν στην ατζέντα εκείνου του μνημο-

νίου, θα περιλαμβάνουν έναν πιο ευφάνταστο 

τρόπο για να μετράμε τους δημοσίους υπαλ-

λήλους στην Ελλάδα.

Μέχρι τότε, θα εκφράζουμε την πίστη μας στις 

αξίες του ανταγωνισμού και του φιλελευθερι-

σμού, θα επιδιώκουμε μια δουλειά με μικρότε-

ρο μισθό αλλά σιγουριά (βλ. δημόσιο) και, βε-

βαίως, θα συνεχίσουμε να περιμένουμε να εμ-

φανιστεί ο Ηγέτης-Πούτιν που θα μας οδηγήσει 

εκεί που μας πρέπει (www. dianeosis.org). A   

K

Πολιτική
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Κούνια 
πού τον 
Κούναγε… 
Σε μια παιδική χαρά κάπου στο Μετς,  
η συσκευή αρχίζει να γράφει: μια συνέντευξη  
εφ’ όλης με τον sui generis αθηναίο 
δημοσιογράφο που κατέχει την τέχνη τού  
να προβοκάρει τους πάντες και τα πάντα.  
Ακόμα και τον ίδιο τον εαυτό του. 

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου

Φωτό: ΘαναΣηΣ ΚαρατζαΣ
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ίσαι γεννημένος «φιλελέ»; Εί-
μαι γεννημένος φλώρος. Δεν 
είμαι φιλελέ. Δεν μου αρέσει να 
είμαι τίποτα. Το «φιλελέ» μου 
βγάζει απόπειρα να ενταχθεί 
κανείς κάπου, και αυτό είναι το 

χειρότερό μου. Οι φιλελέδες φοβάμαι ότι 
θα είναι οι κνίτες του μέλλοντος, οπότε δεν 
θέλω πολλά πολλά. 

Ήσουν απολιτίκ ως μαθητής; Όχι, η πολι-
τικοποίηση στο σπίτι μου ήταν έντονη, γο-
νείς αριστεροί, καθηγητές φιλόλογοι και οι 
δύο και ΚΚΕ κανονικό. Ξέρω τι γίνεται στην 
πολιτική, αλλά δεν ενδιαφέρομαι. Οι γονείς 
μου είναι οι απόλυτα φιλελεύθεροι ΚΚΕδες. 
Θυμάμαι, ως παιδάκι, είχαμε πάει σε ένα Φε-
στιβάλ της ΚΝΕ. Και οι «πρόσκοποι» του ΚΚΕ 
ήταν οι «Νέοι Πρωτοπόροι». Κι εγώ είπα «θέ-
λω κι εγώ να γραφτώ». Και οι γονείς μου μού 
απάντησαν «όχι, δεν θα γραφτείς». Θεωρού-
σαν ότι δεν υπάρχει λόγος να ενταχτείς. 

Και μετά, Πάντειο… Φεύγοντας από το λύ-
κειο, περίμενα ότι το επίπεδο θα ήταν πολύ 
ανεβασμένο. Και βρήκα μια Γ΄ Γυμνασίου γύ-
ρω μου! Μια πενταήμερη πάλι! Έφυγα στους 

έξι μήνες και για έναν χρόνο δεν έκανα τίπο-
τα. Επειδή όμως έπρεπε να κάνω κάτι, γρά-
φτηκα στο Εργαστήριο Δημοσιογραφίας. 

Το Εργαστήρι το τελείωσες; Όχι. Έφυγα 
στον ενάμιση χρόνο, γιατί ξεκίνησα να δου-
λεύω στον ΣΚΑΪ. Στην αρχή ήμουν σε ένα ρα-
διοφωνικό μαγκαζίνο που έκανε η Κανέλλη 
τα σαββατοκύριακα και πολύ λίγο μετά παρα-
γωγός στις ειδήσεις του ραδιοφώνου. Στον 
στρατό αποφασίζω πως θα ασχοληθώ με τη 
δημοσιογραφία με την ευρύτερη έννοια. Και 
εκεί γύρω ξέρω ότι θα κάνω και σάτιρα. Κά-
νουμε με τον Καλαμούκη τα «Ραδιενεργά Κα-
τάλοιπα» στον ΣΚΑΪ, γράφω ήδη κείμενα για 
τον Μητσικώστα, που έχει έρθει στον ΣΚΑΪ, 
και μετά στο Alter. Τότε με τον Καλαμούκη 
ήμουν πιο κοντά στην πολιτική θέαση. 

Ήσουν πιο αριστερός; Αρκετά.

Μετανιώνεις; Καθόλου. Το θεωρώ σαν 
παιδική ασθένεια, ιλαρά, αλλά πήγα στον 
γιατρό κι έγινα καλά. Πήγα σε ψυχολόγο, κα-
νονικά. Ήταν μια περίοδος στη ζωή μου που 
αισθανόμουν πιεσμένος, ως προσωπικότη-
τα. Και βρήκα ευκαιρία να βάλω στη σειρά 

κάποιες σκέψεις, να μου φύγουν τα άγχη. 
Με βοήθησε, γιατί ήξερα τι ήθελα. Δεν πήγα 
σε αναζήτηση πνευματικής καθοδήγησης 
και ζωής, όπως κάνουν πολλοί. Οι άνθρωποι 
της ηλικίας μου, στη Δύση, αργούν να ωρι-
μάσουν. Γεννηθήκαμε σε ένα περιβάλλον 
όπου όλα ήταν εύκολα, δεν απειλούμασταν 
από κάτι. Ήμασταν παιδιά για πολύ μεγαλύ-
τερο διάστημα από ό,τι οι προηγούμενες γε-
νιές. Εκεί γύρω στα 35 άρχισε η εσωτερική 
μου σύγκρουση, επειδή ωριμάζω, και υπάρ-
χει η σύγκρουση του παιδιού με τον ενήλι-
κα. Η στιγμή που πρέπει κανείς να ωριμάσει, 
αλλά τσινάει λίγο, γιατί θέλει και δεν θέλει. 
Κι εκεί πάω στον ψυχολόγο. 

Κρατιέμαι από αυτό που είπες για την 
πολυτέλεια να μεγαλώνουμε στη Δύση. 
Ξαφνικά ζήσαμε σε αυτή τη χώρα την άρ-
νηση αυτού που λέγεται Δύση. Δεν ξέρω 
αν έγινε ξαφνικά. Σίγουρα από τη δεκαετία 
του ’70 και μετά, με τον έναν ή με τον άλλον 
τρόπο, ζούμε όπως ζούνε τα κακομαθημένα 
παιδιά στα Βόρεια Προάστια, που θέλουν να 
κάνουν την επανάσταση εναντίον των γο-
νιών τους έχοντας τη δυνατότητα του δικού 
τους δωματίου εντός του σπιτιού. 
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Πώς νιώθεις εκείνο το διάστημα που «μπορούμε 
να ζήσουμε με σκυλοτροφές που θα μας στείλουν 
από τη Βενεζουέλα», που ο Γιάνης Βαρουφάκης 
περιφέρεται στην Ευρώπη… Τρομερή ανησυχία. Η 
δική μου ωρίμανση συμπίπτει με την, ας πούμε, άνο-
δο του αντιμνημονιακού κινήματος. Στα δικά μου τα 
μάτια αποκαλύπτεται η απόλυτη ανευθυνότητα της 
αριστεράς – θα έπρεπε να το είχα καταλάβει νωρίτε-
ρα. Ξαφνικά αποκαλύπτεται πως η αριστερά είναι ο 
φωνακλάς στην κερκίδα. Ο προπονητής της εξέδρας 
που τα ξέρει όλα, αλλά στην πραγματικότητα είναι 
εντελώς άσχετος και γι’ αυτό και τρομερά επικίνδυ-
νος. Και σε μια τρομερά δύσκολη στιγμή, συνεχίζει 
να φωνάζει αδιαφορώντας για τους κινδύνους που 
μπορεί να δημιουργήσει η στάση του. Εκεί είπα «δεν 
θέλω να έχω καμία σχέση με αυτόν τον κόσμο». Δεν 
πιστεύω στους ανθρώπους που είναι αθώοι, και εξα-
πατούνται. Όχι, οι άνθρωποι έχουν μια χαρά μυαλό 
και καταλαβαίνουν. Και, όταν δεν καταλαβαίνουν, δεν 
θέλουν να καταλάβουν για κάποιους ψυχολογικούς 
λόγους. Τότε πραγματικά τρομάζω και αισθάνομαι 
απέχθεια. Ανησυχώ αν την επομένη θα είμαστε στην 
Ευρώπη, θα έχουμε ευρώ ή θα μετράμε δισεκατομ-
μύρια για έναν κεσέ γιαούρτι… Έχω την ανησυχία της 
πραγματικότητας. 

Και το κοινωνείς προς τα έξω, το λες… Ε, γι’ αυτό 
κάνω αυτή τη δουλειά, για να λέω ό,τι σκέφτομαι. 

Και την ίδια στιγμή στοχοποιείσαι. Αισθάνεσαι α-
πειλή; Δεν μου φαίνεται ότι στοχοποιήθηκα. Δεν κα-
ταλαβαίνω και τι σημαίνει η λέξη. Κρίνω δημόσια και 
θα κριθώ και δημόσια. Ούτε απειλή αισθάνθηκα. Εντά-
ξει, δεν θα πάω σε συγκέντρωση αντιεξουσιαστών. 

Ή δεν θα πας για καφέ στα Εξάρχεια... Δεν θα πήγαι-
να έτσι κι αλλιώς. Δεν μου άρεσαν ποτέ τα Εξάρχεια. 
Πιστεύω ότι τα περί άβατου των Εξαρχείων και η συ-
νεχής επανάληψη της επιχειρηματολογίας είναι μια 
ελεεινή δικαιολογία για να μην κάνει κανείς τίποτα αλ-
λού. Όταν όλη η προσοχή πέφτει στο άβατο των Εξαρ-
χείων, ξεχνούμε όλα τα άλλα τα άβατα. Δεν κυριαρχεί 
μόνο στα Εξάρχεια η παραβατικότητα. Και η παραβα-
τικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με τις μολότοφ, που 
έχει, αλλά και με τις εργοδοτικές εισφορές που κλέ-
βονται, με τη μαύρη εργασία, με το «εγώ έτσι γουστά-
ρω και χέστηκα για τον νόμο», και είναι παντού. Όλη η 
χώρα είναι μια ζώνη παραβατικότητας, απλώς μπορεί 
να διαφέρουν οι παραβάσεις. Κι έχουμε μια κυβέρ-
νηση που δείχνει να κλείνει το ματάκι σε κάθε είδους 
παραβατικότητα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και οι 
προηγούμενες κυβερνήσεις κλείνανε το ματάκι στην 
παραβατικότητα, όχι τόσο έντονα, τώρα το πράγμα 
ξεχείλωσε. Αλλά δεν είναι ότι είχαμε κυβερνήσεις-
εχθρούς της παραβατικότητας και ξαφνικά ήρθε μια 
κυβέρνηση φίλος της. Οι ελληνικές κυβερνήσεις, δι-
αχρονικά, σιχαίνονται τις λέξεις «κανόνες», «έλεγχος» 
και «τιμωρία». Όπως και οι ψηφοφόροι τους. 

Πέρασαν όμως τρία χρόνια με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
και οι ανησυχίες που είχες δεν υπάρχουν… Υπάρχει 
η ανησυχία ότι ζω σε μία χώρα στης οποίας το τιμόνι 
βρίσκονται άνθρωποι που η δημοκρατία δεν είναι το 
αγαπημένο τους πολίτευμα, που είναι ανίκανοι για 
οτιδήποτε και που πνευματικά δεν είναι ιδιαίτερα δυ-
νατοί. Δεν μπορώ να βρω κάτι καλό σε αυτούς τους 
ανθρώπους. Βέβαια, σήμερα δεν πιστεύω ότι το κακό 
θα έρθει από μέρα σε μέρα, όπως πίστευα την περίοδο 
του Βαρουφάκη, αλλά το περιμένω από μήνα σε μήνα.

Ας δεχτούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φύγει. Τι σε κάνει να 
πιστεύεις ότι οι επόμενοι που θα έρθουν θα είναι 
καλύτεροι; «Καλύτεροι» δεν είναι σωστή λέξη, δημι-
ουργεί προσδοκίες. Είναι λάθος να αναρωτιόμαστε 
«ποιος είναι καλύτερος να ψηφίσουμε». Ας ξεκινή-
σουμε ψάχνοντας ποιοι είναι το «μικρότερο κακό». Αν 
στην πορεία βρεθεί και το καλύτερο, μια χαρά. 

Στον λόγο σου, ειδικά τον γραπτό, τραβάς τα πράγ-
ματα, πας τη γλώσσα στα άκρα – εντάξει, σάτιρα 
κάνεις. Όχι, καθόλου. Αν κάποιος είναι 1.50, δεν είναι 

ακραίο να τον πεις κοντό. Αν κάποιος είναι 200 κιλά, 
δεν είναι ακραίο να τον πεις χοντρό. Αν κάποιος παρ-
κάρει στη ράμπα των αναπήρων, δεν είναι ακραίο να 
τον πεις κάθαρμα. Δεν έχω πρόβλημα με το παρά-
νομο, αντικανονικό παρκάρισμα. Έχω πρόβλημα με 
το αντικοινωνικό παρκάρισμα. Σε μια κοινωνία δεν 
μπορείς να είσαι αντικοινωνικός, να δρας αδιαφορώ-
ντας πλήρως για τους ανθρώπους γύρω σου. Πολύ 
βασικός κανόνας. Όταν είμαστε πολλοί μαζί, πρέπει 
με τη ζωή μας, όσο γίνεται, να μην ενοχλούμε τους 
γύρω μας σε πρακτικά ζητήματα. 

Έχουμε όμως αυτή τη ροπή προς το ανατολίτικο. 
Δεν ξέρω αν είναι ροπή προς το ανατολίτικο ή είμαστε 
απλώς μαλάκες. Γιατί οι Τούρκοι είναι πιο Ανατολίτες 
από μας, αλλά δεν καπνίζουν μέσα στα μαγαζιά τους. 
Δεν τηρούμε τους κανόνες, γιατί είμαστε κακομαθη-
μένοι. Είμαστε κάποιοι πουθενάδες που, επειδή πριν 
δυόμισι χιλιάδες χρόνια κάποιοι στον ίδιο χώρο κά-
νανε σπουδαία πράγματα, νομίζουμε ότι είμαστε κι 
εμείς σπουδαίοι. Χωρίς τίποτα να επιδείξουμε. Επειδή 
απλώς υπάρχουμε. Αυτό είναι η απόλυτη καταστρο-
φή μας και μας κάνει μαλάκες. 

Η Αθήνα τι συναισθήματα σου βγάζει; Απέχθειας. 
Ποτέ δεν την έβρισκα πολύ ωραία. Δεν μεγάλωσα 
στην Αθήνα, μεγάλωσα στη Φιλοθέη, κι εκεί το περι-
βάλλον το έβρισκα πολύ ωραίο. Την Αθήνα την έβρι-
σκα πολύ γοητευτική ως έφηβος, όταν ερχόμασταν 
από τα προάστια. Νομίζω πως είναι μια μάλλον άσχη-
μη πόλη. Την αγαπώ γιατί ζω εδώ, νοιάζομαι για την 
Αθήνα, αλλά δεν μπορώ, επειδή τη νοιάζομαι, να μην 
τη δω όπως είναι. Η μεγαλύτερη απόδειξη του πόσο 
άσχημη είναι η Αθήνα είναι η φράση «έχει ωραίες γω-
νιές». Είναι τόσο άσχημη, που την ομορφιά μπορούμε 
να τη βρούμε μόνο σε κάποιες γωνιές της!

Αν μπορούσες να βιοποριστείς σε κάποια άλλη πό-
λη της Ευρώπης, ποια θα διάλεγες; Οπουδήποτε και 
να πας στην Ευρώπη, οι πόλεις είναι ωραιότερες. Αν 
θα με κρατούσε κάτι στην Αθήνα, είναι οι άνθρωποι, 
οι φίλοι μου. Νομίζω θα διάλεγα το Λονδίνο, που είναι 
και πολύ ζωντανό.

Είσαι από αυτούς που κλαίνε για το brain drain;
Καθόλου, χαίρομαι για τους ανθρώπους που κατάφε-
ραν να ξεφύγουν. 

Υπάρχει η φιλολογία ότι φεύγουν τα καλύτερα 
μυαλά που θα μπορούσαν να φτιάξουν πράγματα 
εδώ. Όχι, δεν θα μπορούσαν. Φεύγουν γι’ αυτό τον λό-
γο, γιατί δεν μπορούν να φτιάξουν πράγματα εδώ. Αν 
έμεναν εδώ, δεν θα κάνανε τα ωραία πράγματα που 
κάνουν έξω. Ο άνθρωπος που φεύγει έξω φεύγει ε-
πειδή δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Κι αυτός που μένει, 
επίσης, δεν μπορεί ή δεν έχει ανάγκη να κάνει αλλιώς. 

Αν ήσουν 35, θα το έπαιρνες το ρίσκο να φύγεις 
έξω; Δεν είναι θέμα ρίσκου. Αν έπρεπε να φύγω για-
τί δεν θα μπορούσα να ζήσω, δεν είναι ρίσκο, είναι 
μονόδρομος. Ρίσκο είναι να φύγεις από κάπου που 
ζεις άνετα. Εγώ βιοπορίζομαι μια χαρά εδώ, δεν έχω 
ανάγκη να φύγω. Ναι, υπάρχει γενικότερη ανησυχία, 
ναι, με κλέβει η κυβέρνηση, ναι, οι τραμπούκοι κυ-
κλοφορούν ελεύθεροι, αλλά δεν έχω άμεση ανάγκη 
να φύγω. 

Φταίει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, που παράγει δημοσίους υ-
παλλήλους και δεν αφήνει την αγορά να τρέξει; 
Η αγάπη για τον κρατισμό είναι διαχρονική. Έχεις ε-
ξουσία και θέλεις να την ενισχύσεις, προσλαμβάνο-
ντας δημοσίους υπαλλήλους. Σε αυτόν τον τομέα, η 
καταστροφή του Καραμανλή ήταν πολύ μεγαλύτερη 
από αυτή που μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς ήταν 
πιο εύκολη η εποχή. Το κακό που έκανε η κυβέρνηση 
Καραμανλή σε αυτόν τον τομέα είναι τρομακτικό. Οι 
συριζαίοι πασχίζουν να το φτάσουν αυτό το κακό. 

Βλέπεις να υπάρχει και μια επικοινωνία… Απόλυτη. 
Στο μυαλό το δικό μου ο Καραμανλής ήταν ο πρώτος 
συριζαίος πρωθυπουργός. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία, 

οι καραμανλικοί είναι η Πέμπτη Φάλαγγα του ΣΥΡΙΖΑ. 

Άρα ο Τσίπρας δεν είναι ο νέος Αντρέας… Περισσό-
τερο φέρνει σε δεύτερο Κωστάκη Καραμανλή. Στην 
πραγματικότητα όμως δεν μοιάζει με κανέναν. Δεν 
έχει υπάρξει στην ιστορία, δεν ξέρω της ανθρωπό-
τητας, αλλά σίγουρα της Ελλάδας, τόσο αμόρφωτος, 
ανίκανος και τεμπέλης πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να 
έχει υπάρξει πρωθυπουργός που να έχει μόνο αρνητι-
κά και ούτε μισό θετικό στοιχείο. 

Δεν βρίσκεις τίποτα θετικό στον Τσίπρα; Εσύ βρί-
σκεις; Πολύ ευχαρίστως να μου πει κάποιος ένα. Μπο-
ρεί όταν πίνεις καφέ, να είναι ευχάριστος. Αλλά και 
στον καφέ πρέπει για κάτι να μιλήσεις. Υπάρχει κάτι 
που να ξέρει και να μπορεί να μιλήσει γι’ αυτό; Αλλά, 
έτσι κι αλλιώς, είναι άλλη η δουλειά του. Ένα πρόβλη-
μα της ανώριμης κοινωνίας είναι ότι μπερδεύει τον 
άνθρωπο που συμπαθεί με αυτόν που θα ήθελε να εί-
ναι στο τιμόνι του λεωφορείου που είναι μέσα. Για τον 
οδηγό του λεωφορείου, δεν σε ενδιαφέρει αν είναι 
κάθαρμα, μονόχνοτος, μαλάκας, αν δεν έχει χιούμορ. 
Σε νοιάζει μόνο να ξέρει να οδηγεί. 

Δεν πιστεύεις πως είναι λίγοι όσοι σκέφτονται έ-
τσι; Όχι, είναι πολλοί. Αν μιλήσεις με τους ανθρώπους, 
θα δεις πως όλοι πάνω κάτω αυτό θέλουν. Οι ψυχο-
λογικές τους παρορμήσεις και η ανωριμότητά τους 
δεν τους επιτρέπει να τα κωδικοποιήσουν. Απόδειξη 
του πόσο πολλοί είναι, η εκλογή Σημίτη. Ο Σημίτης 
είχε όλα τα χαρακτηριστικά που θα έλεγε κανείς πως 
θα τον έκαναν απωθητικό για τη λαϊκή μάζα. Κέρδισε 
όμως δύο εκλογές. Απόδειξη ότι μια μεγάλη μερίδα 
ανθρώπων ξέρει πολύ καλά τι γίνεται. Απλώς πολύ 
συχνά άνθρωποι που εμφανίζονται ως λογικοί και 
ικανοί, στην πραγματικότητα είναι παπατζήδες, που 
απλώς προσποιούνται τους λογικούς και ικανούς. Νο-
μίζω ότι αν βρεθεί άνθρωπος που να είναι λογικός 
και να σε πείθει, θα κερδίσει μια μεγάλη μερίδα του 
κόσμου, αυτή που χρειάζεται. 

Η οικογένεια πότε προκύπτει; Τώρα. Την Έφη τη 
γνωρίζω το 2013 και τώρα κάναμε παιδί.

Οπότε με το παιδί νιώθεις εντελώς ενήλικας και υ-
πεύθυνος; Απολύτως, με τα playstation, τα Lego μου… 
Η χαρά του παιχνιδιού δεν έχει να κάνει με την ηλικία. 

Έχεις σκύλο, έχεις μούσι, έχεις το στιλ του συριζαί-
ου. Πιθανότατα σου αρέσει και το κάμπινγκ… Το 
απεχθάνομαι. Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα, 
αλλά θα ήθελα να πηγαίνω στα πολυτελέστερα των 
ξενοδοχείων.

Ποιο είναι το πιο αγαπημένο σου μέρος; Υπάρχει 
το μέρος που βρήκαμε τον Ζάχο (σκύλος), και είναι η 
Εύβοια.

Γιατί Ζάχος; Γιατί θέλαμε ένα όνομα αστείο. Είναι από 
τον Ζάχο Χατζηφωτίου. Στα σκυλιά μου αρέσουν τα 
κανονικά ονόματα.

Πώς αντέδρασε με το μωρό; Νομίζω πως είναι επι-
φυλακτικός. Ο Ζάχος είναι καταθλιπτικός. Όταν είναι 
έξω, είναι κανονικός, αλλά στο σπίτι ξαπλώνει κυρίως. 
Δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει με το μωρό. 

Η σχέση σου με τον Πέτρο (Νικολάου), διδυμάκι 
σου στο ραδιόφωνο, είναι φιλική; Αναπόφευκτα 
μετά από τόσα χρόνια.

Είναι απαραίτητο αυτό σε ένα δίδυμο εκπομπής; Όχι 
απαραίτητα. Αλλά άμα συμβαίνει, ακόμα καλύτερα.

Έχετε πλήρη ταύτιση; Μπα, είμαστε πολύ διαφορετι-
κοί. Αν ήμασταν μουσικά είδη, ο Πέτρος θα ήταν έντε-
χνο, εγώ ηλεκτρονική, χορευτική, καγκούρικη μουσική. 

Θα μπορούσες να πολιτευτείς; Γιατί όχι; Αν τα λεφτά 
είναι καλά, είναι μια δουλειά που θα μπορούσα να κά-
νω καλά.  A

ο Τσίπρας  
δεν είναι 
ο νέος 

Αντρέας,  
Περισ-
σότερο 

φέρνει σε  
δεύτερο 
Κωστάκη 
Καραμαν-
λή. Στην 
πραγμα-
τικότητα 
όμως δεν 
μοιάζει με 
κανέναν.

14 A.V. 24 - 30 ΜΑΪΟΥ 2018



Ε

Στο Στρασβούργο τον Απρίλιο, τις ηµέρες της 
Ολοµέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Πρώιµο καλοκαίρι στην πόλη. Λιακάδα. Το 
θερµόµετρο στους 27 βαθµούς σταθερά, ο 
ουρανός καταγάλανος. Όλοι µε φανελάκια 
στους δρόµους, στις πλατείες, στις όχθες του 
ποταµού Ιλλ. Εδώ, όµως, τελειώνει το τουρι-
στικό ρεπορτάζ. Κατευθείαν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τώρα. Εκεί ο Εµµανουέλ Μακρόν, 
ο πρόεδρος της Γαλλίας, εκφώνησε µια οµιλία 
βαρυσήµαντη. Με θέµα; Το σχέδιό του για το 
µέλλον της Ευρώπης. Ο Εµµανουέλ Μακρόν, 
εµπνευσµένος και πεισµατάρης ευρωπαϊστής 
–εξάλλου µε ευρωπαϊκή ατζέντα εξελέγη– µί-
λησε για όλα. Έκανε τολµηρές προτάσεις. Και 
σφυροκόπησε, ιδίως, τους ευρωσκεπτικιστές· 
ακροδεξιούληδες και ακροαριστερούληδες.

χω παρακολουθήσει αρκετές φορές 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρα-
σβούργο πανηγυρικές τελετές, συνε-
δριάσεις και οµιλίες. Αυτή τη φορά, ω-

στόσο, υπήρχε κάτι ιδιαίτερο στην ατµόσφαιρα 
και εν πρώτοις απροσδιόριστο, θερµό-ψυχρό µαζί 
(θα αναφερθώ λίγο παρακάτω).
Το µεγάλο και εντυπωσιακό Αµφιθέατρο της Ολο-
µέλειας γέµισε· οι ευρωβουλευτές έχουν πάρει τις 
θέσεις τους στα έδρανα· παρών και ο πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ· 
επάνω, ο εξώστης για το κοινό και τους δηµοσιο-
γράφους είναι κατάµεστος.
Πολυαναµενόµενος ο Μακρόν. Από άλλους ευρω-
βουλευτές µε ενθουσιασµό και προσδοκία. Από 
άλλους µε «ανησυχία», εξ ου και η ιδιαίτερη ατµό-
σφαιρα.
Έτσι συνήθως συµβαίνει όταν πρόκειται να µιλήσει 
κάποιος που έχει ισχυρές πεποιθήσεις και το κοινό 
(οι ευρωβουλευτές εν προκειµένω) δεν ξέρει ως 
πού θα το πάει ο οµιλητής.
Ένας οµιλητής µάλιστα που αναδείχτηκε Πρόε-
δρος ∆ηµοκρατίας πριν µόλις έναν χρόνο ανατρέ-
ποντας όλα, µα όλα, τα δεδοµένα, αφήνοντας τη 
∆εξιά και τους Σοσιαλιστές σε παραζάλη µέσα στη 
σκόνη. Ένας οµιλητής που µαζί µε τη σηµαία της 
πατρίδας του της Γαλλίας κρατάει και τη σηµαία 
της Ευρώπης· αυτήν που πολλοί ευρωβουλευτές, 
από όλες τις πολιτικές οµάδες, ∆εξιοί, Αριστεροί 
και ενδιάµεσοι, την έχουν καταχωνιάσει στα σπί-
τια τους.
Τον Εµµανουέλ Μακρόν πολλοί, ήδη, τον αποκα-

λούν «ο κύριος Ευρώπη». Και εκείνος δεν το κρύ-
βει ότι θέλει να αναδιατάξει την ευρωπαϊκή πολι-
τική σκηνή. Σε κάθε περίπτωση τονίζει: «η Ευρώπη 
είναι ο κοινός µας θησαυρός, πρέπει να την προ-
στατεύσουµε και να προχωρήσουµε»... «πρέπει να 
βγάλουµε την Ευρώπη από την αδράνεια»… «µόνο 
µε µια µεγάλη µεταρρύθµιση, που πρέπει να γίνει 
το συντοµότερο, η Ευρώπη θα ξεπεράσει τη βαθιά 
της κρίση».
Οι παραπάνω φράσεις δεν είναι ωραία λόγια για 
να περνά η ώρα. Πεποίθησή του είναι. Μαχητικός 
ο Μακρόν, αλλά όχι πολωτικός. Αποφασισµένος 
όµως.
Σε έναν χρόνο από τώρα (Μάιος 2019) θα διεξα-
χθούν οι ευρωεκλογές. Του χρειάζεται µια µεγάλη 
νίκη στις ευρωεκλογές, ώστε να αποκτήσει δική 
του ισχυρή κοινοβουλευτική οµάδα. Του χρειάζε-
ται, µετά, να βρει συµµάχους, να συντονιστούν και 
να προχωρήσουν µαζί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο. ∆ιόλου εύκολο εγχείρηµα. Όµως µόνον εάν 
δηµιουργηθεί ένας τέτοιος πόλος θα µπορούσε να 
πάρει µπρος το σταµατηµένο, κουρασµένο (όπως 
θέλετε πείτε το) εδώ και δεκαπέντε χρόνια καράβι 
της Ευρώπης· µακάρι, γιατί αλλιώς χαθήκαµε.
Ο Γάλλος Πρόεδρος ανεβαίνει στο βήµα. Παρα-
τεταµένα χειροκροτήµατα (εκτός από τους ευ-
ρωβουλευτές της Αριστεράς και τους ακραίους 
λοιπούς ευρωσκεπτικιστές).
Καθώς ο Εµµανουέλ Μακρόν αρχίζει την οµιλία 
του σκέφτοµαι ότι αυτός ο νέος πολιτικός, µε την 
εντυπωσιακή επικράτησή του πέρσι, έσωσε όχι 
µόνο τη χώρα του αλλά την Ευρώπη από την α-
φόρητη Μαρίν Λεπέν. Για πότε το ξεχάσαµε, είναι 
να απορείς. Για φανταστείτε να µην είχε εκλεγεί 
ο Μακρόν; Εκτός από το Brexit θα είχαµε και την 
κυρία Λεπέν προεδρίνα στη Γαλλία· ο εφιάλτης µε 
τα ξανθά µαλλιά.
Βαρυσήµαντη, αλλά σε χαλαρό ύφος, η οµιλία του 
Εµµανουέλ Μακρόν. Μου θύµισε άλλες παλιότερες 
και καλύτερες εποχές (δεν πρόκειται για νοσταλ-
γία, διαπίστωση είναι). Πριν 15-20 χρόνια. Τότε που 
ο Πράσινος Γιόσκα Φίσερ ήταν αντικαγκελάριος 
και υπουργός Εξωτερικών της Γερµανίας (1998-
2005) και µε δική του κυρίως πρωτοβουλία είχε 
ανοίξει η συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Οµοσπον-
δία, µια συζήτηση περίπου αδιανόητη σήµερα.
Θα σταθώ σε δύο σηµεία, δύο προτάσεις από την 
οµιλία του Γάλλου Προέδρου, που κάνουν, νοµίζω 
τη διαφορά: «Ευρωπαϊκή κυριαρχία» και «Υπερε-
θνικό ψηφοδέλτιο».
«Ευρωπαϊκή κυριαρχία»! Με το καληµέρα, ο Εµµα-

νουέλ Μακρόν εκτοξεύει µια ωραιότατη ρουκέτα, 
δύο λέξεις όλες κι όλες. ∆υνατά χειροκροτήµατα 
και από τα έδρανα και τον εξώστη αλλά και αµη-
χανία.
Ο Γάλλος πρόεδρος θα διευκρινίσει και θα υπερα-
σπιστεί µε έµφαση την πρότασή του. Η εθνική κυ-
ριαρχία σήµερα δεν µπορεί να προσφέρει ασφά-
λεια στους πολίτες µπροστά στις τεράστιες πα-
γκόσµιες ανακατατάξεις και µετασχηµατισµούς. 
Αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει να καταργηθεί. Χρει-
αζόµαστε όµως οπωσδήποτε (εκτός από την εθνι-
κή κυριαρχία) µια νέα κυριαρχία, πιο µεγάλη και 
ισχυρή, πλήρη και πραγµατική, η οποία ακριβώς 
µε το µέγεθος και την ισχύ της θα αποτελέσει την 
οµπρέλα προστασίας των πολιτών απέναντι στις 
σηµερινές προκλήσεις: την «Ευρωπαϊκή κυριαρ-
χία».
«Μπράβο, µπράβο»! Επικροτεί κατενθουσιασµέ-
νος ο Γκυ Φέρχοφσταντ, ο πρόεδρος της Οµάδας 
των Φιλελευθέρων και θερµός υποστηρικτής µιας 
προωθηµένης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Με την 
πληθωρικότητα που τον χαρακτηρίζει θα πει (α-
φού πάρει τον λόγο αργότερα): «Επιτέλους ακού-
σαµε κάποιον, τον Πρόεδρο της Γαλλίας, να λέει ότι 
χρειαζόµαστε ένα νέο ευρωπαϊκό εγχείρηµα που 
θα είναι πάνω από την εθνική φωνή»… «Συνεχίστε 
έτσι, µε τόλµη, µε ακόµη περισσότερη τόλµη».
«Υπερεθνικό ψηφοδέλτιο». Η δεύτερη ρουκέτα 
του Εµµανουέλ Μακρόν. Αφορά τον τρόπο διεξα-
γωγής των ευρωεκλογών. Την εκτόξευσε από το 
βήµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή από 
τον πιο κατάλληλο για την περίπτωση τόπο. ∆εν 
είναι όµως η πρώτη φορά. Το είχε κάνει και στην 
καταπληκτική οµιλία του στη Σορβόννη, επίσης µε 
θέµα το µέλλον της Ευρώπης (Σεπτέµβριος 2017). 
Υπερεθνικό ψηφοδέλτιο, λοιπόν, το οποίο προτεί-
νει να ισχύσει από τις προσεχείς ευρωεκλογές.
Πρακτικά αυτό τι σηµαίνει; Ότι στις ευρωεκλογές ο 
ψηφοφόρος θα έχει µπροστά του δύο ψηφοδέλ-
τια. Στο ένα επιλέγει τον «εθνικό» ευρωβουλευτή. 
Στο άλλο επιλέγει τον «υπερεθνικό» από µια λίστα 
πανευρωπαϊκή· µε υποψηφίους από όλες τις χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Πρόταση πολύ φιλόδοξη, πολύ λογική και στο κά-
τω κάτω πραγµατικά ευρωπαϊκή. Χρειάζεται άρα-
γε επεξήγηση για ποιον λόγο είναι σηµαντικό το 
υπερεθνικό ψηφοδέλτιο; Κι όµως η πλειοψηφία 
των ευρωβουλευτών δεν συµφωνεί, µέχρι τώρα 
τουλάχιστον.
Ο Γάλλος πρόεδρος ωστόσο επιµένει στην πρότα-
σή του για το υπερεθνικό ψηφοδέλτιο· εξάλλου οι 

ευρωεκλογές δεν αργούν. Φαίνεται µάλιστα ότι εί-
ναι στα σκαριά ένα άτυπο δίκτυο που προωθεί αυ-
τή την πρόταση και συνδέει το κόµµα του Μακρόν 
«Η ∆ηµοκρατία Μπροστά!» (LREM), µε τους Φιλε-
λεύθερους (ALDE), µε Σοσιαλδηµοκράτες και µε το 
«Κόµµα των Πολιτών» (Ciudadamos) της Ισπανίας. 
Ένας ξένος συνάδελφος σχολίασε εύστοχα ότι «ο 
ιππότης Μακρόν προσπαθεί να ξυπνήσει την ω-
ραία κοιµωµένη Ευρώπη».
Εκτός από προτάσεις, ο Εµµανουέλ Μακρόν προ-
χώρησε και σε διαπιστώσεις. Οχι ευχάριστες.
Μίλησε για ένα µαύρο κύµα στην Ευρώπη. ∆ηλαδή 
για την άνοδο του αυταρχισµού, του εθνολαϊκι-
σµού και της δηµαγωγίας που µάλιστα επιβρα-
βεύονται µέσα από εκλογές. Μίλησε για εθνικούς 
στραβισµούς και εθνικές οπισθοδροµήσεις. Μίλη-
σε για τους ευρωσκεπτικιστές που υπονοµεύουν, 
για τους κακοµαθηµένους που όλα τα ισοπεδώ-
νουν, για τους αχάριστους που ξεχνούν.
Τέσσερα αποσπάσµατα τώρα από την οµιλία του 
Εµµανουέλ Μακρόν· πολύ σύντοµα αλλά ενδει-
κτικά.

«Η ευρωπαϊκή φιλελεύθερη δηµοκρατία είναι η 
µεγαλύτερη αξία µας, είναι η ταυτότητά µας. Οφεί-
λουµε να την υπερασπιστούµε απέναντι στον αυ-
ταρχισµό. Οφείλουµε ακριβώς µε αυτό το πρότυπο 
δηµοκρατίας να αντιπαρατεθούµε στον λαϊκισµό, τη 
δηµαγωγία, την απολυταρχία».
«Ανήκω σε µια γενιά που δεν γνώρισε τι είναι πόλε-
µος. Όµως δεν έχουµε την πολυτέλεια να ξεχάσουµε 
τη φρίκη που έζησαν οι µεγαλύτεροι. Λέω όχι στην 
αµνησία. ∆εν θέλω να ανήκω σε µια γενιά υπνοβα-
τών».
«Θα το επαναλάβω µε όλη µου τη δύναµη. ∆εν θέλω 
να είµαι µέρος µιας γενιάς υπνοβατών. Θέλω να είµαι 
µέρος µιας γενιάς που έχει τη βούληση να υπερασπι-
στεί τη δηµοκρατία της µε σθένος».
«Είµαι αντίθετος µε κάθε µορφή απόσυρσης και απο-
µονωτισµού. Την υπέρβαση της ευρωπαϊκής κρίσης 
θα την πετύχουµε όχι µε λιγότερη αλλά µε περισσό-
τερη Ευρώπη».

Για τον πρόεδρο της Γαλλίας είναι ξεκάθαρο. Η 
Ευρώπη εάν θέλει να συνεχίσει να υπάρχει πρέ-
πει να ενωθεί. Όλα τ’ άλλα είναι στάχτη στα µάτια. 
Θα τη θυµόµαστε αυτή την οµιλία του στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο. Τότε που ο Μακρόν προειδο-
ποιούσε: Η Ευρώπη, Μπροστά! Όχι στους υπνοβά-
τες ευρωσκεπτικιστές! ●

ªèíåÝá ôöî ëáéòñî

Μαθαίνω ότι ο πολυχρονεµένος µας πρωθυ-
πουργός, ο κ. Τσίπρας (ο δις εκλεγµένος από 
τους σοφούς Έλληνες ψηφοφόρους), θα µιλή-
σει και αυτός στην Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, τον Σεπτέµ-
βριο. Με θέµα; Το όραµά του για την Ευρώπη!
Θεσµικά, βέβαια, δεν υπάρχει πρόβληµα. Ο  κ. 
Τσίπρας είναι πρωθυπουργός χώρας µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Μάλιστα. Επί της ουσίας 
όµως; Μη χειρότερα. Τσίπρας και ευρωπαϊκό 
όραµα ίσον contradictio in terminis. 
Θα µιλήσει, λοιπόν, για την Ευρώπη ποιός; Ο 
πάντα θαυµαστής του Φιντέλ Κάστρο. Ο πά-
ντα θαυµαστής του Τσάβες, του Μαδούρο και 
των απανταχού Μαδουραίων. Αυτός που, όταν 
έπεφτε το Τείχος του Βερολίνου το 1989, έσπευ-
δε να µπει στο Τείχος της ΚΝΕ.
Στο όνοµα της δηµοκρατικής πολυφωνίας –και 
της θεσµικής ορθότητας, είπαµε– χάνεται το 
νόηµα και η ουσία. Ετσι, µπορείς να θαυµάζεις 
τυραννικά καθεστώτα τύπου Κούβας και να µι-
λάς για το µέλλον της Ευρώπης. Και να σε χειρο-
κροτοιύν.
Ποιος κοροϊδεύει ποιόν; Φάρσα κακόγουστη. 
Και µάλιστα από το βήµα της Ολοµέλειας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από το κέντρο, δη-
λαδή, των ευρωπαϊκών θεσµών.
Με το καλό, µετά τον κ. Τσίπρα, να έρθουν να 
µιλήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλοι 
αστέρες του εθνολαϊκισµού για το ευρωπαϊκό 
τους όραµα. Όπως; Όπως ο Πολωνός πρόεδρος 
Κατσίνσκι ή το άλλο άνθος, ο Ούγγρος πρωθυ-
πουργός Βίκτορ Ορµπαν. Γιατί όχι; Εκλεγµένοι εί-
ναι και αυτοί.
Αραγε, όταν θα εκφωνεί την οµιλία του στο Στρα-
σβούργο ο κ. Τσίπρας, ο ευρωβουλευτής και 
αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
κ. Παπαδηµούλης τι θα κάνει; Θα µιλάει ακατά-
παυστα στο κινητό του (όπως έκανε σε όλη τη 
διάρκεια της οµιλίας του Εµµανουέλ Μακρόν) ή 
θα κοιτάζει στα µάτια τον αρχηγό του;  -Τ.Π.

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ 
Η Ευρώπη Μπροστά! Όχι στους υπνοβάτες ευρωσκεπτικιστές!

Της ΤΕΤΑΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
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ο Δήμος ΑθήνΑίων ÇΑνοίγείÈ τήν Πόλη στόυσκατόίκόυσ τησ



έα Υόρκη, Λονδίνο, Άμστερνταμ, Βουδαπέστη. Μεγαλουπόλεις 
που εφάρμοσαν κάποιες καλές πρακτικές, οι οποίες κατάφεραν να 
αλλάξουν την εικόνα τους. Αυτές τις καλές πρακτικές φέρνει στην 
Αθήνα ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος καλεί κατοίκους και επαγγελ-
ματίες να συμμετάσχουν στην προσπάθεια και όλοι μαζί να κάνου-
με την πόλη μας βιώσιμη. 

Πιο συγκεκριμένα, το ΠΟΛΗ² (ΠΟΛΗ στο ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ) είναι ένα 
πιλοτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων σχεδιασμένο ώστε να ενεργοποιήσει 
κατοίκους και επιχειρηματίες με έδρα στην Αθήνα να υποβάλουν προτάσεις και να 
υλοποιήσουν –σε ομάδες– ήπιες, μικρής κλίμακας παρεμβάσεις σε στοχευμένα 
σημεία στον ιστό της πόλης.  

Το πρόγραμμα, στο πλαίσιο της στρατηγικής για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, που 
υλοποιείται από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών και 
υπογράφεται από το ThisisAthens, χωρίζεται σε δύο διακριτές δράσεις: τη δράση με 
τίτλο «Παρεμβάσεις στην πόλη» και τη δράση με τίτλο «Καταστήματα στο κέντρο». 

Η δράση «Παρεμβάσεις στην πόλη» προσφέρει οικονομική και τεχνική υποστή-
ριξη σε κατοίκους και επιχειρήσεις ώστε να υλοποιήσουν δικές τους προτάσεις για 
ήπιες, μικρής κλίμακας παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, στις γειτονιές, σε δρόμους 
αλλά και σε κτίρια. 

Η δράση «Κατάστημα στο Κέντρο» προβλέπει την αξιοποίηση εγκαταλειμμένων 
καταστημάτων του κέντρου της Αθήνας και έχει στόχο να δώσει «πνοή» σε περιοχές 
που έχουν «πληγωθεί» από την κρίση. 

Οι ενέργειες αυτές, οι οποίες αποτελούν μια πιλοτική εφαρμογή καλών πρακτικών 
από άλλες πόλεις, κινούνται στη λογική του «αστικού βελονισμού». Η ιδέα είναι ότι 
εφόσον οι παρεμβάσεις γίνονται με την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή της κοινότη-
τας, των τοπικών επιχειρήσεων και ομάδων πολιτών, ακόμα κι αν είναι ήπιες μπορούν 
να επιφέρουν θετικό αποτέλεσμα στη λειτουργικότητα και την εικόνα της πόλης. 

Δράση «Κατάστημα στο Κέντρο»

Οι υφιστάμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες γίνονται αμέσως αντιληπτές 
όταν περιηγείται κάποιος στην Αθήνα. Η απουσία επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στο κέντρο της πόλης, η εγκατάλειψη καταστημάτων και κτιρίων, η μη αξιοποίηση 
του δημόσιου χώρου  είναι ορατά σημάδια που δείχνουν πόσο έχει πληγεί η Αθήνα 
τα τελευταία χρόνια. 

Ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη δρομολογήσει μια σειρά από ενέργειες που έχουν στόχο 
την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση περιοχών που έχουν 
πληγεί έντονα από την κρίση, με αποτέλεσμα τη λεγόμενη ερημοποίησή τους, όπως 
το ευρύτερο «εμπορικό τρίγωνο». Στόχος είναι το πιλοτικό άνοιγμα κλειστών κατα-
στημάτων που βρίσκονται συγκεντρωμένα σε συγκεκριμένους δρόμους του κέντρου, 
ώστε να στεγάσουν κάποια δραστηριότητα. Η δράση θα τονώσει την υφιστάμενη και 
τη νέα οικονομική δραστηριότητα, συμβάλλοντας στη συντήρηση και βιωσιμότητα 
των παρεμβάσεων εξωραϊσμού και αισθητικής αναβάθμισης της εικόνας περιοχών 
που αποτελούν σημαντικούς πόλους έλξης επισκεπτών και κατοίκων. Τα κλειστά 
καταστήματα που πρόκειται να ανοίξουν δεν θα είναι μεμονωμένα, αλλά θα απο-
τελούν κομμάτι μιας ευρύτερης διαδρομής στο κέντρο της Αθήνας, δημιουργώντας 

θεματικές ενότητες αγοράς είτε στον ίδιο δρόμο είτε σε πολύ κοντινή απόσταση. 
Ως περιοχή υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται μια περιοχή στο ευρύτερο 

«εμπορικό τρίγωνο», μεταξύ Ομόνοιας, Συντάγματος και Μοναστηρακίου. 

N
Ο Δήμαρχος Αθηναίων

ΓιώρΓΟς ΚΑμινης 

Στη πιο δύσκολη μεταπολεμική της περίοδο, η 
πόλη στάθηκε όρθια και ήδη κάνει βήματα μπρο-
στά. Στον πολιτισμό, στην τουριστική ανάπτυξη, 

στην επιχειρηματικότητα, στην καινοτομία. 
Παράλληλα, το νοικοκύρεμα που πετύχαμε όλα 
τα προηγούμενα χρόνια στα οικονομικά του Δή-
μου, επιστρέφει στους κατοίκους και στην ίδια 
την πόλη. Όχι μόνο μέσω των υπηρεσιών που 
παρέχει ο Δήμος στους πολίτες, αλλά και μέσα 
από αναπτυξιακά προγράμματα από τα οποία 

ωφελούνται όλοι οι Αθηναίοι. Το πιλοτικό πρό-
γραμμα ΠΟΛΗ2 και πιο συγκεκριμένα η δράση 

για την αξιοποίηση κλειστών καταστημάτων στο 
κέντρο, αφορά όλους όσοι ζουν και εργάζονται 
στο κέντρο της πόλης μας, επιχειρηματίες, κα-
τοίκους, νέους δημιουργούς. Αποτελεί μια άνευ 
προηγουμένου πρωτοβουλία που, αν πετύχει, 
μπορεί το επόμενο διάστημα να αλλάξει σημα-
ντικά την εικόνα του κέντρου. Ασφαλώς, δεν 

πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα με τα κλειστά 
καταστήματα στην πόλη, που είναι αποτέλεσμα 

της κρίσης που πλήττει τη χώρα μας τα τελευταία 
χρόνια.  Όμως κάνουμε ένα μεγάλο βήμα για να 
δώσουμε ξανά ζωντάνια σε περιοχές και πλατεί-
ες του κέντρου που έχουν ερημοποιηθεί και, κατ’ 

επέκταση, υποβαθμιστεί. Καλούμε όλους τους 
ενεργούς πολίτες να αγκαλιάσουν αυτή την προ-
σπάθεια, ώστε να δώσουμε μαζί πνοή στην πόλη 
και να διαμορφώσουμε από κοινού την ταυτότη-

τα της σύγχρονης Αθήνας.

Ο Διευθύνων ςύμβουλος  
της Εταιρείας Ανάπτυξης  

και Τουριστικής Προβολής  
του Δήμου Αθηναίων

ΑλΕξης ΓΑληνΟς

Το πιλοτικό πρόγραμμα ΠΟΛΗ2  έρχεται να συ-
μπληρώσει τις δράσεις που κάνει ο Δήμος για 

να αναζωογονήσει το κέντρο της Αθήνας. Στην 
Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής, 
μας ενδιαφέρουν πολύ καλές πρακτικές άλλων 
πόλεων που ενεργοποιούν κατοίκους και επαγ-
γελματίες, ώστε τα πρόγραμμα να έχει τον μεγα-
λύτερο δυνατό αντίκτυπο. Το Πόλη στο Τετρά-
γωνο έχει ως στόχο να δώσει πνοή στο κέντρο 

και παράλληλα να κάνει τις γειτονιές της πόλης 
πιο όμορφες και πιο λειτουργικές. Ειδικότερα, 

μέσω της δράσης Κατάστημα στο Κέντρο - στην 
Πλατεία Θεάτρου, το στοίχημα είναι μεγάλο α-

φού επιδιώκουμε να μετατρέψουμε μια υποβαθ-
μισμένη, ιστορική πλατεία της πόλης σε κέντρο 

δημιουργικής δραστηριότητας. Μια γειτονιά 
στην καρδιά της πόλης, που μπορεί να ξαναγίνει 
ελκυστική και να μπει στο χάρτη για κατοίκους 

και επισκέπτες, μέσα από τον επίσημο οδηγό της 
πόλης This is Athens.  
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Το κέντρο με αριθμούς 

Πλατεία Θεάτρου, το πρώτο σημείο παρέμβασης
Η δράση «Κατάστημα στο Κέντρο» αρχίζει από την ιστορική Πλατεία Θεάτρου. Πρόκειται για μία από 
τις παλαιότερες πλατείες της Αθήνας, όπου από το 1840 λειτούργησε το πρώτο λιθόκτιστο θέατρο της 
πόλης (γνωστό ως «Θέατρο Μπούκουρα»). Εκεί Αθηναίοι διαφόρων κοινωνικών τάξεων έφταναν στην 
πλατεία με άμαξες για να παρακολουθήσουν όπερες και λυρικά δράματα και να συγχρωτιστούν στους 
λασπωμένους δρόμους, όπου μετά την παράσταση στηνόταν «λαϊκή πανήγυρη». Το θέατρο κατεδαφί-
στηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και στη θέση του χτίστηκε, σύμφωνα με το όραμα του Αριστείδη Διπλά-
ρη, μια σχολή με πρωταρχική αποστολή να παρέχει, σε ένα ευρύτερο φάσμα πολιτών, τη δυνατότητα 
εκμάθησης τεχνικών επαγγελμάτων. 

Η πλατεία μετατράπηκε από πολιτιστικό, σε παιδαγωγικό και τεχνολογικό κέντρο, με πυρήνα τη 
Διπλάρειο Σχολή της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας, που λειτουργεί εκεί από το 1932. Λόγω της εγγύ-
τητας με την υπαίθρια δημοτική αγορά, παράλληλα  άνθισε  και το εμπόριο – με τα γνωστά τσαγκαράδικα 
και δερματάδικα να δίνουν τον τόνο στην περιοχή. Αν και αυτή η έντονη δραστηριότητα έχει πλέον 
εκλείψει, τα ίχνη της παλιάς χρήσης της πλατείας, τα νεοκλασικά κτίρια, οι παραδοσιακές ταβέρνες, η Δι-
πλάρειος  –που εξακολουθεί να λειτουργεί ως παιδαγωγικό και πολιτιστικό κέντρο– αλλά και δημοφιλείς 
χώροι διασκέδασης, είναι ακόμα εκεί, έτοιμα να επανενεργοποιηθούν. 

Η πρόκληση. Αμέσως προκύπτουν ερωτήματα, όπως γιατί η δράση «Καταστήματα στο κέντρο» αρχί-
ζει από την Πλατεία Θεάτρου; Με ποιον τρόπο μπορεί  αυτό που λέμε οργάνωση της αστικής εμπειρίας 
να επανέλθει στο συγκεκριμένο τόπο; Θα καταφέρουν να λειτουργήσουν και να «επιβιώσουν» μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο; 
Οι υπεύθυνοι του Δήμου λένε ότι το πρόγραμμα θα αξιοποιήσει τη συμβολική σημασία της Πλατείας 
Θεάτρου ως χώρου συνάντησης, εργασίας και ανταλλαγής, ώστε η πλατεία να αποτελέσει το νέο ση-
μείο αναφοράς στην πολιτιστική ζωή της Αθήνας. Στην ουσία, δημιουργείται, με την υποστήριξη του 
Δήμου, ένα μεγάλο, συλλογικό, ανοιχτό εργαστήριο, όπου καλλιτέχνες και δημιουργοί θα μπορούν 
να δικτυώνονται και να συνεργάζονται, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της σύγχρονης πολιτιστικής 
ταυτότητας της πόλης. 

Σε ποιες ομάδες απευθύνεται κυρίως 
ο Δήμος και για ποια χρήση; 
Ο Δήμος Αθηναίων καλεί νέες και υφιστάμενες δημιουργικές ομάδες να αποκτήσουν τη «βάση» τους, 
να πειραματιστούν και να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, στην καρδιά της Αθήνας, για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. Στη συγκεκριμένη γειτονιά, ο Δήμος θέλει να προάγει τη δημιουργική 
δραστηριότητα καλλιτεχνικών ομάδων και ομάδων επιμελητών, που θα «στήσουν» πο-
λυσυλλεκτικούς χώρους δημιουργίας και ένταξης για να λειτουργήσουν ως καταλύτες 
για την περιοχή. Η δράση «Κατάστημα στο κέντρο» στην Πλατεία Θεάτρου προκρίνει ως 
προτεινόμενες χρήσεις όσες εμπίπτουν στη θεματική του Πολιτισμού, δηλαδή δημιουργία 
χώρων που θα φιλοξενούν πολιτισμικά προγράμματα, εκθέσεις, βιβλιοθήκες και εργαστή-
ρια δημιουργικών ομάδων. 

● 20% του μόνιμου πληθυσμού της Αθήνας έχει 
αποχωρήσει από το κέντρο της τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες (πηγή: «Το πρόβλημα των κενών και ε-
γκαταλελειμμένων κτιρίων στο κέντρο της Αθή-
νας», Τριανταφυλλόπουλος, 2013, διαΝΕΟσις)
● Πάνω από το 60% των κτιρίων του κέντρου 
της Αθήνας είναι κατασκευασμένα πριν το 1960 
(πηγή: «Το πρόβλημα των κενών και εγκαταλελειμ-
μένων κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας», Τριαντα-
φυλλόπουλος, 2013, διαΝΕΟσις)
●  Το σύνολο των ισόγειων επαγγελματικών 
στεγών στην Αθήνα ανέρχονται σε 6.605, από 
τις οποίες 4.858 είναι ανοιχτές (73,6%) ενώ 1.747 
κλειστές (26,4%) (πηγή: έρευνα του ΙΝ.ΕΜ.Υ-ΕΣΕΕ 
για την καταγραφή της εμπορικής δραστηριότητάς 

του δήμου Αθηναίων, 2016)
● 16% των γραφείων πρώτης κατηγορίας στο 
κέντρο της Αθήνας κατεγράφησαν ως κενά στις 
αρχές του 2017 (πηγή:  ΒΝΠ Paribas)
● Το ποσοστό κενών κτιρίων σε πολλούς λιγό-
τερο εμπορικούς δρόμους ξεπερνά το 30%, ενώ 
στους γνωστούς εμπορικούς δρόμους ξεπερνά 
το 15% (πηγή: έρευνα του δήμου Αθηναίων σε συ-
νεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2013)
●  Δυο είδη εμπορίου δείχνουν ανθεκτικότητα: 
το χονδρικό εμπόριο των μεταναστών, το οποίο 
παρασύρει θετικά, και το γειτονικό τοπικό ε-
μπόριο των γηγενών, όπως και το λαϊκό φθηνό 
εμπόριο (πηγή: έρευνα του ΕΜΠ/ N. Μπελαβίλας & 
Π.Πρέντου στο Athens Social Atlas, 2015)

Η δράση στην  
Πλατεία Θεάτρου  
με μια ματιά 

● Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος ανακοινώθηκε στις 24 Μα-
ΐου 2018.
● Διάρκεια παραχώρησης καταστή-
ματος: 6 μήνες, από τον Ιούλιο μέχρι 
τον Δεκέμβριο του 2018.
● Η αξιολόγηση και επιλογή των ω-
φελούμενων θα γίνει από πενταμελή 
Επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από 
τρεις εκπροσώπους του Δήμου Αθη-
ναίων και της Ε.Α.Τ.Α. και από δύο ειδι-
κούς στον τομέα του πολιτισμού.
● Κάθε κατάστημα θα στεγάζει μία 
ή και περισσότερες επιχειρήσεις, με 
δυνατότητα συστέγασης/συνεργα-
σίας. Η επιλογή θα γίνεται ώστε να 
ευνοεί μελλοντικές συνεργασίες/
συμπράξεις.
● Η δράση απευθύνεται σε φυσικά 
νομικά πρόσωπα, καθώς και σε ενώ-
σεις φυσικών και νομικών προσώπων 
της θεματικής δραστηριότητας. 
● Οι υπεύθυνοι/χρήστες θα έχουν τη 
δυνατότητα δημιουργίας νέας έδρας 
και πώλησης προϊόντων ή υπηρεσι-
ών, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να 
ασκούν εμπορική δραστηριότητα. 
● Οι υπεύθυνοι/χρήστες θα μπορούν 
να χρησιμοποιούν το κατάστημα ως 
χώρο εργασίας ή χώρο παραγωγής 
των προϊόντων τους, καθώς και για 
παραγωγή εκδηλώσεων ή εκθέσεων, 
αρκεί οι χρήσεις να είναι σε συμφω-
νία με τις προβλεπόμενες χρήσεις 
του καταστήματος.
● Οι υπεύθυνοι/χρήστες θα αναλαμ-
βάνουν την πλήρη λειτουργία του 
καταστήματος κατά το εγκεκριμένο 
ωράριο καταστημάτων.  
● Οι υπεύθυνοι/χρήστες θα αποδέχο-
νται τη λειτουργία του καταστήματος 
με βάση τις κατευθύνσεις του προ-
γράμματος και την ενιαία σήμανση και 
σηματοδότηση της πρωτοβουλίας.
● Τα καταστήματα θα λειτουργούν 
ως εργαστήρια που θα προάγουν τις 
συνεργατικές διαδικασίες, ενώ οι ω-
φελούμενοι θα πρέπει να προτείνουν 
κι ένα πρόγραμμα εργαστηρίων και 
εκδηλώσεων, που θα είναι ανοιχτά 
προς το κοινό, ως ελάχιστη προσφο-
ρά στην κοινότητα. Πρακτικά αυτό 
προϋποθέτει το λιγότερο ένα εργα-
στήριο κάθε μήνα, που θα προσφέρε-
ται δωρεάν προς το κοινό. 

Τα πρώτα καταστήματα 
στην Πλατεία Θεάτρου  
- Θεματικές 

ΧΕΙΡοΤΕΧΝΙΑ 
ΚΑΙ ΒΙοΜΗ-

ΧΑΝΙΚο ΠΡο-
ΪοΝ - CRAFTS & 

PRODUCT DESIGN/ 
MAKERSPACE

Καταστήματα που 
προορίζονται για να 

στεγάσουν δραστηριό-
τητες με έμφαση στη νέα 

επιχειρηματικότητα, στο 
χώρο της χειροτεχνίας και 

του βιομηχανικού προϊ-
όντος. 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ - PROJECTSPACE
Καταστήματα που θα φιλοξενούν απο-
κλειστικά εναλλασσόμενα πολιτιστικά 
προγράμματα, όπως εκθέσεις σύγχρο-
νης τέχνης όλων των εφαρμογών εικα-
στικών, ζωγραφικής, χαρακτικής, φωτο-
γραφίας, γλυπτικής εγκατάστασης κ.ά.

ΠοΛυΧΩΡοΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜουΣΙΚΗΣ - 
PERFORMANCESPACE
Καταστήματα που θα λειτουργήσουν ως 
χώρος εκδηλώσεων, δράσεων, συζη-
τήσεων, παρουσιάσεων πειραματικής 
μουσικής, θεατρικών δρώμενων κ.ά.

ΠΑΡΑ δΕΙγΜΑΤΑ 
ΑΠο Το ΕξΩΤΕΡΙΚο 
Που ΕΜΠΝΕουΝ

SOMEWHERE TO 
(Λονδίνο, 2012) 

INCUBATOR BUREAU
(Άμστερνταμ, 2000-17)

LAKATLAN  
(Βουδαπέστη, 2014-17)

MEANWHILE SPACE  
(Λονδίνο, 2009- 17)

MILES  
(Νέα Υόρκη, 2003-17)

Περισσότερες 
πληροφορίες
http://www.polis2.
thisisathens.org

Επικοινωνία
info@polis2.
thisisathens.org



Σηκώματα στον αέρα, πτώ-

σεις, σωματικότητα, μια σκηνή 

γεμάτη χώμα και στο βάθος ο 

Άρης Σερβετάλης που ισορρο-

πεί στην κλίση μιας σκηνικής 

κατασκευής, σαν νοητός λόφος. Σαν να άνοιξε 

η γη και να βρέθηκε σε ένα χωμάτινο σύμπαν, 

όπως αυτό της σπηλιάς του Μοντεσίνου, που 

είχε φανταστεί πριν χρόνια ο Θερβάντες. Αυ-

τό είναι το σκηνικό που βλέπουμε στις πρό-

βες της παράστασης «Δον Κιχώτης, Βιβλίο 2ο, 

κεφ. 23ο» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. 

Άρης Σερβετάλης Μελετήσαμε πολύ και 
τους δύο τόμους του έργου και η σύνδεση 
των υλικών προέκυψε από την ιδέα να συν-
δεθούμε με τον άνθρωπο που παίζει, τον 
Homo Ludens. Τα θέματα σε σχέση με τον 
άνθρωπο αναπτύσσονται σε όλα τα μεγάλα 
έργα με έναν παρόμοιο τρόπο, όπως συμ-
βαίνει στον Σέξπιρ ή τον Μπέκετ. Το δίπολο 
Δον Κιχώτης και Σάντσο Πάντσα είναι το ίδιο 
με εκείνο του Μερσιέ και Καμιέ του Μπέκετ 
ή αυτό του Ληρ και του τρελού στον Σέξπιρ. 
Υπάρχει μια διττότητα που έχει μεγάλο ενδι-
αφέρον, γιατί αποκαλύπτεται ουσιαστικά ο 
άνθρωπος και η διαδρομή του. Η δική μου 
τοποθέτηση και η δουλειά μας εδώ επιχειρεί 
όσο γίνεται όλο αυτό να βγει σαν ένα παιχνί-
δι. Ο άνθρωπος που παίζει με μια αγνότητα, 
μια αθωότητα και με μία τάση να προσπαθεί 
συνεχώς. Σε οποιαδήποτε αποτυχία, συνεχί-
ζει. Αυτό είναι νομίζω το σήμα κατατεθέν του 
Δον Κιχώτη, ότι συνεχίζει ό,τι κι αν συμβαίνει 
και μπαίνει σε μία διαδικασία να δημιουργεί 
περιπέτειες από το πουθενά. Η μόνη στιγμή 
που «αποσύρεται» είναι όταν εμφανίζεται 
ένας άλλος άνθρωπος που αντιμετωπίζει το 
παιχνίδι με τους ίδιους όρους, όπως ο Δον. 
Είναι κάποιος από το χωριό του που κάνει 
τον ιππότη και τον καλεί σε μονομαχία. Δεν 
είναι όμως ιππότης, παίζει ουσιαστικά ένα 
παιχνίδι. Ο Δον Κιχώτης χάνει στη μονομα-
χία κι εγκαταλείπει το παιχνίδι γιατί στην ου-
σία έρχεται αντιμέτωπος με κάτι πιο μεγάλο. 
Συνειδητοποιεί σιγά-σιγά ότι έρχεται ο θάνα-
τος. Συνήθως έτσι συμβαίνει με τον άνθρω-
πο, όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με κάτι πιο 
μεγάλο, που τον υπερβαίνει, αδρανεί.

Έφη Μπίρμπα Ο Θερβάντες συνειδητά ε-
ξορίζει τον ήρωά του για να τον φέρει α-
ντιμέτωπο με τις μεγάλες ιδέες. Άλλωστε 
η κανονικότητα συνήθως μας απορροφά 
και χάνουμε τη σχέση μας με τη μεγάλη ι-
δέα. Αυτά είναι τα υλικά της παράστασης, 
η σχέση μας με μία μεγαλύτερη ιδέα που 
βρίσκεται έξω από εμάς. Σκηνογραφικά ε-
πιχειρώ να φέρω μέσα στο χώρο μια μνήμη 
από «μεγάλες» δομές, σπουδαίων καλλι-
τεχνών και αρχιτεκτόνων που τόλμησαν 
να εντάξουν το πάρκο σε ένα περιβάλλον 
του κόσμου χωρίς να το περιορίζουν σε 
μια περίφραξη. Πρόκειται λοιπόν για ένα 
περιβάλλον παιχνιδιού με τελετουργική 
φόρμα, που μεταβαίνει από το κρίσιμο στο 
παιχνίδι κι απ'  το παιχνίδι στο κρίσιμο.

Α.Σ. Το φοβερό με τον Δον Κιχώτη είναι ότι 

πρόκειται για ιππότη της πίστης. Η πίστη είναι 
απαραίτητη συνθήκη σ'  ένα παιχνίδι. Όταν 
μπαίνεις σ' αυτό δεν μπορείς απλά να υπάρ-
χεις σαν τοποθέτηση στο χώρο και τους κα-
νόνες του. Ένα παιδί όταν παίζει κρυφτό, 
όταν κάνει τον καουμπόι, τον ινδιάνο ή φα-
ντάζεται μια μάχη, εκείνη τη στιγμή το ζει 
και το πιστεύει με απόλυτο τρόπο. Πιστεύει 
βαθιά ότι πρέπει να πιάσει τον αντίπαλο ή 
να φτάσει στο στόχο. Αυτό διατρέχει και 
την πορεία του Δον Κιχώτη από την αρχή 
μέχρι το τέλος. 

Α.Σ. Αυτό που λέμε πολιτικό, για μένα είναι 
η καθημερινή μας τοποθέτηση. Δεν μπορώ 
να σκεφτώ ότι το πολιτικό είναι κάτι έξω από 
τον άνθρωπο. Αυτά που συνήθως ονομά-
ζουμε πολιτικά είναι κατασκευάσματα που 
δημιουργήσαμε οι ίδιοι και δεν θεωρώ ότι το 
πολιτικό είναι αυτό που βλέπουμε στη Βου-
λή. Αυτό είναι μάλλον ένα περίεργο κατα-
σκεύασμα. Οι προβληματικές που αναπτύσ-
σουμε, η σκέψη μας και η προσωπική μας 
τοποθέτηση είναι το πολιτικό και τέτοιου 
είδους κείμενα είναι τόσο καθηλωτικά επι-
κεντρωμένα στον άνθρωπο που καθιστούν 
το έργο πανανθρώπινο, διαχρονικό.

Ε.Μ. Είμαι σαφώς τοποθετημένη στη χο-
ρευτική υφή των πραγμάτων. Αναφέρομαι 
κυρίως στη σωματικότητα, που δημιουργεί 
πιο ισχυρά αφηγήματα από τα αφηγήματα 
καθαυτά. Αποστασιοποιούμαι προοδευτικά 
από τον λόγο. Επιστρέφω σε μια σιωπηλή, 
αλλά νιώθω πιο πλήρη, κατασκευή. Μια τέ-
τοια βουτιά σε ένα κείμενο οδηγεί σε μεγά-
λους  συγκλονισμούς γιατί σε συνδέει με κά-
τι πολύ μεγάλο. Αυτή είναι και η κατεξοχήν 
μορφή του πολιτικού. Όταν κάτι δεν ακου-
μπά απλώς μια μικροκλίμακα, αλλά μια «μα-
κρο-συνθήκη». Τότε συμβαίνει πολιτική. 
Αντίστοιχα, είναι κρίμα να συνδεόμαστε με 
το έργο του Θερβάντες μέσω μιας μικροπε-
ριγραφής πρώτης ανάγνωσης που παρου-
σιάζει τον Δον Κιχώτη ως τρελό και εξάγει 
από αυτόν μία μόνο διάσταση που καλείται 
«δονκιχωτισμός». Αυτή είναι αποτέλεσμα 
μιας διάθεσης να ξεμπερδεύει κανείς γρή-
γορα με το έργο. Ο δονκιχωτισμός είναι 
ένας δανεισμός μικροκλίμακας. Ο Θερβά-
ντες μέσω του Δον Κιχώτη, μέσα από ένα 
ταπεινό δρομολόγιο, αυτό της απαξίωσης, 
επιχείρησε να συνδεθεί με κάτι μεγάλο. Ο 
ήρωάς του δε συναντήθηκε ποτέ μ'  έναν 
άνθρωπο που τον κατανόησε. Καθένας που 
τον συναντούσε έφτιαχνε μια μικροϊστορία 
για εκείνον και κατέληγε στο συμπέρασμα 
ότι είναι «ο τρελός». Υπάρχουν όμως και οι 
σαλοί σε αυτόν τον κόσμο, αυτοί που φαι-
νομενικά έχουν μια δυσνόητη όψη, λόγω 
της δικής μας ανημπόριας να κατανοήσου-
με τη δική τους τάση. Αυτοί βρίσκονται σε 
μια διαρκή κατακόρυφη σχέση με το θείο, 
το υπερβατικό, οπότε είναι εύκολο να τους 
χαρακτηρίσεις τρελούς, μόνο που μπορεί 
να είναι «συνειδητά» σαλοί. A  

Άρης ςερβετΆλης 
& εφη ΜπίρΜπΆ 

Βρεθήκαμε στις πρόβες της παράστασης 
«Δον Κιχώτης, Βιβλίο 2ο, κεφ. 23ο» και μας μίλησαν

για τον δικό τους Δον Κιχώτη

Της ΗρώΣ ΠΑρΤΣΑΚΟΥΛΑΚΗ - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑρΑΤΖΑΣ

I n f o
28 Ιουνίου - 4 Ιουλίου 
2018, Δημοτικό Θέα-
τρο Πειραιά, Λεωφ. 

Ηρ. Πολυτεχνείου 32, 
2104143310 
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H Φρόσω Τρούσα, «ψυχή»  
του φεστιβάλ και καλλιτεχνική 
διευθύντρια, γιορτάζει την  
πρώτη δεκαετία της δράσης του

Εστιάζοντας σε ερωτήματα που αναδεικνύ-
ουν τη θέση και σημασία του χορού στην πο-
λύπλοκη συνδιαμόρφωση του «σύγχρονου», 
το ARC FOR DANCE FESTIVAL επιστρέφει για 
δέκατη χρονιά στην πόλη και το γιορτάζει. 
Στη φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκαν 
για πρώτη φορά εκδηλώσεις και δράσεις σε 
διάφορους χώρους στην Αθήνα, ενώ διορ-
γανώθηκαν ανοιχτοί διάλογοι με δυναμικές 
συναντήσεις κοινού και δημιουργών. Πολύ 
σημαντική ήταν και η πρωτότυπη συνεργα-
σία με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 
όπου με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 
παρουσιάστηκαν νέα site-specific έργα, ενώ 
οι νέοι δημιουργοί είχαν για άλλη μια χρονιά 
την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους 
στην ενότητα ARC_prime movers, που δίνει 
βήμα σε νέους χορογράφους. 
Στον πυρήνα της διοργάνωσης βρίσκονται 
9 παραστάσεις νέων έργων σύγχρονου χο-
ρού, τα πέντε από τα οποία παρουσιάζονται 
στην παγκόσμια πρεμιέρα τους στην Αθήνα. 
Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται στο Θέατρο 
Κιβωτός, όπου 24-27 Μαΐου παρουσιάζονται 
οι παραστάσεις γνωστών Ελλήνων και ξένων 
χορογράφων. Λίγο πριν πέσει η αυλαία, μι-
λήσαμε με την καλλιτεχνική διευθύντρια και 
«ψυχή» του φεστιβάλ.

Πώς εξελίσσεται το φεστιβάλ με το πέρα-
σμα των ετών; Το φεστιβάλ ξεκίνησε με στό-
χο να φέρει το κοινό πιο κοντά στη σύγχρονη 
χορογραφική δημιουργία, να συστήσει νέους 
χορογράφους και να αναδείξει την πολυπο-
λιτισμική ταυτότητα του σύγχρονου χορού. 
Χρόνο με τον χρόνο το ενδιαφέρον και η α-
νταπόκριση του κοινού αυξανόταν. Μέσω της 
παρουσίασης δύο ή και τριών έργων ξένων 
και ελλήνων καλλιτεχνών κάθε βραδιά διεξα-
γωγής και με μεθοδευμένη επιλογή, το φεστι-
βάλ παρουσίαζε διαφορετικές χορογραφικές 
προσεγγίσεις και προσέφερε μια πολυμορ-
φία που ενέπνεε το κοινό. Αυτή η συνθήκη 
έδωσε βήμα σε νέους χορογράφους, που 
δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν 
σε μεγαλύτερες διοργανώσεις. Το ARC FOR 
DANCE FESTIVAL ήταν και είναι μια γέφυρα 
που φέρνει κοντά πολιτισμούς, κουλτούρες, 
ιδέες και οράματα. Μέσα στα χρόνια αυτή η 
πρωτοβουλία κινητοποίησε τη δημιουργική 

διαδικασία στη νέα χορογραφική σκηνή που 
αναπτύσσονταν. Αρκετοί χορογράφοι, που 
πλέον έχουν χτίσει μια αναγνωρισμένη διε-
θνή πορεία έχουν παρουσιάσει τις πρώτες 
τους δουλειές στο φεστιβάλ, ενώ η κινητι-
κότητα και οι συνεργασίες με άλλους φορείς 
έχουν αναπτύξει  την προώθηση της ελληνι-
κής δημιουργίας στο εξωτερικό.

Τι αλλάζει φέτος με την αρωγή της Περιφέ-
ρειας; Σε τι ξεχωρίζει η 10η διοργάνωση; Η 
ένταξη του ARC FOR DANCE FESTIVAL στο Πε-
ριφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙ-
ΚΗ» 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται 
από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, μας 
δίνει τη σπάνια δυνατότητα να προγραμμα-
τίσουμε σε βάθος τριετίας, να αναπτύξουμε 
τόσο το ίδιο το φεστιβάλ αλλά και τις δράσεις 
γύρω από αυτό, να διερευνήσουμε νέους τρό-
πους ανάπτυξης κοινού, αλλά και να παρου-
σιάσουμε έργα που δεν ήταν εφικτό στο πα-
ρελθόν να φιλοξενήσουμε. Αυτό το σπουδαίο 
δώρο ήρθε μέσα από μια δουλειά χρόνων, με 
πολύ κόπο, προσωπική αφιλοκερδή εργασία 
αλλά και πολύ αγάπη και μεράκι για την ορχη-
στική τέχνη. Η φετινή διοργάνωση είναι κατά 
ένα μεγάλο μέρος αφιερωμένη στους έλλη-
νες δημιουργούς, αυτούς που με αγώνα και 
αγάπη, παρόλες τις δυσκολίες της εποχής, συ-
νεχίζουν να παράγουν έργο και να εμπνέουν 
τόσο με τη δημιουργικότητα όσο και με την 
εργατικότητά τους. Αλλά και οι ομάδες από το 
εξωτερικό είναι αναπόσπαστο κομμάτι του. 
Η ανάπτυξη των παράλληλων δράσεων εί-
ναι κάτι που επίσης ξεχωρίζει στη δέκατη 
διοργάνωση, που ξεκίνησε στις 5 Μαΐου και 
διαρκεί ως τις 27 του ίδιου μήνα, με εκδηλώ-
σεις σε διάφορους χώρους στην Αθήνα. Δυ-
ναμικές διαλογικές συναντήσεις ανάμεσα σε 
δημιουργούς και κοινό και προβολή ταινιών 
(ΑRC_dialogues), νέοι ανερχόμενοι χορογρά-
φοι (ARC_prime movers), site-specific έργα 
σε συνεργασία με το ΕΜΣΤ στα πλαίσια της 
διεθνούς ημέρας μουσείων (ARC_hitects), 
street παραστάσεις (ARC_loop & ARC_hood), 
workshops για επαγγελματίες και ερασιτέ-
χνες (ARC_hothouse), live αναμεταδόσεις μέ-
σα από το θέατρο στο κέντρο του Θησείου 
(ARC_flow), συνθέτουν τον καμβά γύρω από 
το κεντρικό φεστιβάλ που διεξάγεται στις 24-
27 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου θα 
παρουσιαστούν έργα των: Μαργαρίτα Τρίκ-
κα, Alexandra Waierstall, Λίντα Καπετανέα & 
Edivaldo Ernesto, Αναστασία Βαλσαμάκη, Po-
Cheng Tsai, Ερμίρα Γκόρο, Jesus Rubio Gamo 
και Πατρίσια Απέργη.

ARC DANCE 
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Πώς αποτιμάτε τη συνεργασία με το Εθνικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης; Η συνεργασία 
με το ΕΜΣΤ, στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας 
Μουσείων, μας δίνει τη δυνατότητα να εφαρ-
μόσουμε νέες μεθόδους επαφής με το κοινό 
και ειδικά σε ένα χώρο τόσο άμεσα συνδε-
δεμένο με τη σύγχρονη τέχνη. Ο χορός είναι 
κάτι ζωντανό αλλά ταυτόχρονα εφήμερο, σε 
αντίθεση με έναν χώρο διαχρονικό αλλά ταυ-
τόχρονα ακίνητο. Δύο κόσμοι που φαινομενι-
κά δεν είναι ταυτόσημοι αλλά συνομιλούν. Το 
μουσείο επιτρέπει στους καλλιτέχνες να σκέ-
φτονται πιο πειραματικά τόσο ως προς τον 
ίδιο το χώρο, τη διάρκεια των έργων, της αλ-
ληλεπίδρασης με το κοινό ± που ταυτόχρονα 
γίνεται μέρος της παράστασης±  όσο και με τα 
λεπτά όρια ανάμεσα στα site specific έργα και 
την performance. Θα ήθελα από καρδιάς να 
ευχαριστήσω την καλλιτεχνική διευθύντρια 
του ΕΜΣΤ κ. Κοσκινά, αλλά και τη συνεργάτι-
δα της κ. Μπένου, για τη θερμή συνεργασίας 
μας και τη διάθεσή τους να αναπτύξουμε από 
κοινού νέες καλλιτεχνικές προτάσεις.

Ποια είναι τα όνειρα και οι αγωνίες σας για 
το μέλλον του φεστιβάλ; Να είναι κίνητρο 
και έμπνευση για τους καλλιτέχνες και το κοι-
νό. Να προσφέρει διαφορετικές διεξόδους 
αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μέσω των 
άπειρων δυνατοτήτων έκφρασης που προ-
σφέρει ο χορός. Η κύρια αγωνία είναι όμως 
πάντα σταθερή, αυτή της βιωσιμότητας. Για 
να μπορέσει να στηθεί έστω και μια παρά-
σταση χρειάζεται πέρα από χρόνο και κόπο 
(αυτό είναι αυτονόητο) ένα μεγάλο μέρος 
παράλληλων εργασιών με ανθρώπινο δυνα-
μικό για να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο 
αποτέλεσμα και αυτό, εκτός από ιδιαίτερα 
δαπανηρό, είναι και ένας μόνιμος αγώνας για 
τη διοργανώτρια εταιρεία Dan.c.ce Unitiva.

Θα μπορούσε να ήταν διαφορετική η θέ-
ση του χορευτή και η παρουσία του χορού 
σήμερα στην Ελλάδα; Ναι, φυσικά. Πιστεύω 
ακράδαντα ότι η τέχνη μάς εξοικειώνει με τα 
«ανθρώπινα», μας ευαισθητοποιεί και ταυτό-
χρονα μας βοηθάει να διευρύνουμε τις αντι-
λήψεις μας τόσο για το άτομο αυτό καθεαυτό, 
όσο και για την κοινωνία που ζούμε. Θεωρώ ότι 
κατά μεγάλο ποσοστό η επαφή που έχουμε με 
τον χορό στην Ελλάδα βρίσκεται σε στάσιμο 
σημείο. Μια νέα πρόταση, διαφορετική από 
τα συνήθη δεδομένα, αντιμετωπίζεται συνή-
θως με σκεπτικισμό, από φόβο μη χάσουμε το 
γνώριμο. Επίσης, υπάρχει η επιθυμία να φτά-
σουμε κάπου (ίσως ψηλά) και απαιτούμε ανα-

γνώριση χωρίς να έχουμε διανύσει πορεία και 
εμπειρίες. Ο χορός δεν μπορεί να έχει την ίδια 
ταχύτητα με αυτή της τεχνολογίας, ας πού-
με. Είναι «παλιά σχολή», θέλει χρόνο να αφο-
μοιώσει την πληροφορία, χρειάζεται επιμονή 
και πάνω απ'  όλα υπομονή για να αποδώσει. 
Όταν συμβαίνει, το αποτέλεσμα είναι μαγικό. 
Όμως παρά τα όσα προανέφερα, η Ελλάδα 
έχει μια ξεχωριστή δυναμική και μέσα από πο-
λύ αντίξοες συνθήκες ξεπηδούν ταλαντούχοι 
άνθρωποι, χορευτές, δάσκαλοι, χορογράφοι 
με πάθος και αγάπη, και αυτοί είναι τα φωτει-
νά παραδείγματα που εμπνέουν όλους μας. 
Παρότι δεν έχουμε την ίδια υποστήριξη και 
πολιτική που υπάρχει σε άλλες χώρες η δυ-
ναμική μας σε πολλά επίπεδα είναι μεγάλη. Το 
κομμάτι της έρευνας είναι κάτι που δυστυχώς 
στη χώρα μας δεν αναγνωρίζεται σαν ανάγκη 
για δημιουργία και παραγωγικότητα, όπως και 
ο χρόνος που απαιτείται για τη χορογραφική 
διαδικασία. Ιδανικές συνθήκες νομίζω ότι δεν 
υπάρχουν, τα προβλήματα μας ακονίζουν το 
μυαλό, μας κινητοποιούν και είναι εκεί για να 
τα λύνουμε και για να εξελισσόμαστε. Θέληση 
για ανάπτυξη και υποστήριξη χρειαζόμαστε. 

Τι σας ώθησε να δημιουργήσετε το φεστι-
βάλ; Η αγάπη μου για τις παραστάσεις χορού, 
από μικρά έως μεγάλα σχήματα, αλλά μέχρι 
τότε στην Ελλάδα υπήρχε η δυνατότητα κυ-
ρίως μόνο για παρουσίαση μεγάλων ομάδων 
±  που είναι υπέροχο φυσικά. Όταν ξέρεις ότι 
υπάρχουν και μικρά διαμάντια εκεί έξω ο εν-
θουσιασμός είναι μεγάλος και η επιθυμία να 
το μοιραστείς ακόμα μεγαλύτερη. Έζησα στο 
Λονδίνο πολλά χρόνια. Εκεί ήρθα σε επαφή 
με τον χορό και γνώρισα ανθρώπους βαθιά 
«ερωτευμένους» μαζί του. Στο Place Theatre 
έχω δει παραστάσεις που ακόμα θυμάμαι, 
από χορογράφους που ήταν άγνωστοι τότε 
και τώρα είναι παγκοσμίως γνωστοί, όπως οι 
Anne Teresa De Keersmaeker, Sasha Waltz, 
Wim Vandekeybus. Είχα την τύχη να έχω αν-
θρώπους γύρω μου που ένιωσα ότι με έφε-
ραν μέσα σε ένα μαγικό κόσμο, με έκαναν να 
τον αγαπήσω από όλες του τις πτυχές όχι μό-
νο στην επαφή μου ως χορεύτρια. Το ARC 
FOR DANCE FESTIVAL είναι ένα φεστιβάλ α-
ποκλειστικά αφιερωμένο στον σύγχρονο χο-
ρό. Έχει «μεγαλώσει» με πολλές δυσκολίες, 
αλλά οι εμπειρίες είναι ανεκτίμητες, όπως εί-
ναι και οι άνθρωποι που έχουμε συναντήσει 
και γνωρίσει μέσα από αυτό. Είναι το φεστι-
βάλ σύγχρονου χορού της Αθήνας! A  

Ιnfo: www.arcfordancefestival.gr
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παραστάσεις νέων 
έργων σε 4 ημέρες



14th ATHENS 
DIGITAL 
FESTIVAL 

νταµώσαµε κάπου στα πέριξ της Αιό-
λου, στα γραφεία τους, όπου στεγά-
ζεται όλο το τιµ του 14th Athens Digital 

Festival. Πανικός, οργασµός, αδρεναλί-
νη, συνεχής ροή εικόνων και ταξινόµηση υλικού. 
Και προσεχώς στο Μέγαρο όπου, από 24 έως 27 
Μαΐου, η πιο φουτουριστική παρέα της πόλης ε-
τοιµάζεται να µας καλωδιώσει µε το τώρα των 
ψηφιακών τεχνών, της τεχνολογίας αλλά και της 
επιστήµης. Με θέµα «Singularity Now» και µε ιστο-
ρίες από τον ορίζοντα των γεγονότων, ετοιµάσου 
να βιώσεις ένα υπερθέαµα περί της νοσταλγίας 
του µέλλοντος που συµβαίνει τώρα: εγκαταστά-
σεις, περφόρµανς, workshops, συζητήσεις, πάρτι 
αλλά και µια γερή δόση προβληµατισµού και συ-
ζητήσεων για την ευτοπία ή τη δυστοπία που ήδη 
ζούµε. Αναλόγως, δηλαδή, µε το πώς κρίνεις όλη 
αυτή την Big Data πραγµατικότητα που µας περι-
βάλλει. Μιλήσαµε µαζί τους. Άνετοι, χαλαροί και 
την ίδια ώρα στην τσίτα, ναι, η οµάδα τους είναι ο 
ορισµός που δικαιώνει τη νέα συνεργατικότητα: 
τα πιο λαµπερά µυαλά της Αθήνας, στην πιο µεγά-
λη ψηφιακή γιορτή που ξεκινάει. 
 
Η 14η φορά να υποθέσω πως δεν πονά όπως 
την πρώτη φορά, όπως τραγούδησαν κάποτε 
και οι Τρύπες; Σωστά; Κάθε φορά πρώτη φορά, 
Στέφανε. Παρόλο που το Φεστιβάλ είναι πλέον 14 
χρονών, κάθε χρόνο αισθανόµαστε ότι ξεκινάµε 
από το µηδέν. Με το που λήγει µια διοργάνωση, 
κάνουµε ένα reset και αρχίζουµε να δουλεύουµε 
από την αρχή για την επόµενη. Είναι, εξάλλου, ο 
µόνος τρόπος να αποφύγουµε τη φθορά του χρό-
νου. Ακόµα τρελούς µας θεωρούν, ειδικά στην 
εποχή µας, που ελάχιστοι παίρνουν πρωτοβου-

λίες και ρίσκα, εµείς είµαστε σαν πειρατές που 
ψάχνουν τους κρυµµένους θησαυρούς του µέλ-
λοντος. Βέβαια, όλο και περισσότερος κόσµος 
εξοικειώνεται τόσο µε την τεχνολογία όσο και µε 
την τέχνη, οπότε και µε εµάς. 
 
Ξέρω πως υπάρχει µια φοβερή ιστορία πίσω 
από την επιλογή του Μεγάρου να σας φιλοξε-
νήσει. Αυτό το ραντεβού θα µείνει στην Ιστορία. 
Αρχικά να πούµε ότι εκεί που ψάχνεις το επόµενο 
µέρος για να ταράξεις τα νερά, ξαφνικά λες «Ναι, 
ρε φίλε, Μέγαρο!», έτσι θα γίνει. Και πας σε ένα 
καλογυαλισµένο Μέγαρο και εσύ είσαι ακόµη πιο 
καλογυαλισµένος. Και µπαίνεις µε το σεις και µε 
το σας και βγαίνεις µε ακόµη περισσότερη όρεξη 
να βγάλεις γούστο. Σε καµία περίπτωση δεν περί-
µενα ανθρώπους που να θέλουν να µπουν τόσο 
µέσα σε αυτό. Εµείς να θέλουµε να φέρουµε εξω-
σκελετούς, έτσι ώστε να µπορεί το κοινό να χορέ-
ψει µέσα σε αυτούς, και την ίδια στιγµή που το λες 
να βλέπεις τη σπίθα και την ανυποµονησία στα 
µάτια τους. Και αυτό, για να καταλάβετε, έχει και 
άλλες προεκτάσεις: Άκουσον άκουσον, το Μέγα-
ρο την Κυριακή 28 Μαΐου, την τελευταία µέρα του 
φεστιβάλ, ετοιµάζει after techno party. Έτσι και 
αλλιώς πάντως από τη φύση του είναι challenge 
να κάνεις το ADAF, αλλά τίποτα πιο challenge να 
το κάνεις στο Μέγαρο. Και τι πιο ωραίο να έχεις 
τη δυνατότητα να «πειράξεις» δηµιουργικά έναν 
τέτοιο χώρο. 
 
Το φετινό ταγκ, «Ιστορίες από τον ορίζοντα 
των γεγονότων», τι πάει να πει; Είµαστε στην 
αύρα µιας τεχνολογικής αποκάλυψης, είτε το συ-
νειδητοποιούµε είτε όχι. Αυτό αναδεικνύουµε και 
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Αθήνα, έχεις γράµµα από το µέλλον, 
που είναι τώρα

 Tου ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Φωτο ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

µε το φετινό πρόγραµµα του ADAF. Φιλοξενούµε 
ροµπότ, εξωσκελετούς και AI (τεχνητής νοηµο-
σύνης) έργα, θέλοντας να υπογραµµίσουµε τη 
χρήσιµη, αισιόδοξη πλευρά της τεχνολογικής 
εξέλιξης, ενώ παράλληλα θέτουµε προβληµατι-
σµούς ή ακόµα και χιουµοριστικά σχόλια ως προς 
αυτή. 
 
Το κεντρικό θέµα σας, «Singularity Now», ε-
µπεριέχει ισόποσες δόσεις αλλά και αντιφατι-
κές απόψεις για το µέλλον: ουτοπία ή δυστο-
πία; Πώς αντικρούετε αυτό το δίληµµα και τι 
προτάσσετε ως φεστιβάλ ως µανιφέστο; ∆εν 
αντικρούουµε αυτά τα δίπολα, αντιθέτως αποτε-
λούν τον στόχο µας, αυτό ακριβώς που θέλουµε 
να πούµε στον κόσµο. Το φετινό φεστιβάλ δεν 
θέλει να δώσει απαντήσεις, αλλά να θέσει ερωτή-
σεις. Οι προβληµατισµοί αυτοί είναι τόσο βαθιοί 
και τόσο άγνωστοι όσο το τι συµβαίνει στη µετά 
θάνατον ζωή. Ο καθένας είναι εντεταλµένος να 
έχει µια ροµαντική ή φοβική πεποίθηση, αλλά 
δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ξέρεις τι πραγ-
µατικά συµβαίνει αν δεν βρεθείς εκεί. Η επιστήµη 
και η τεχνολογία, µια και αυτές εξετάζουµε µέσα 

από τη µατιά της τέχνης, εγγενώς 
δεν µπορούν να χαρακτηριστούν 

ως καλές ή κακές, διότι α-
ποτελούν εργαλείο και 

όχηµα, και, όπως µε 
όλα τα εργαλεία, είναι 

θέµα του δηµιουργού 
για ποιο σκοπό θα 
το χρησιµοποιήσει 
και µε τα οχήµατα 

του οδηγού που θα 

το οδηγήσει. Με το να επιστήσουµε την προσοχή 
του κόσµου τώρα, όσο ακόµα είµαστε στο ταξίδι 
προς τον προορισµό, όσο είµαστε στον ορίζοντα 
γεγονότων, πάνω στις ισάξια πιθανές δίπολες εκ-
δοχές θεωρούµε πως πράττουµε πολιτικά, διότι 
θέτουµε τον κόσµο σε επαγρύπνηση και δίνουµε 
έρεισµα στον κάθε έναν από εµάς να δουλέψει και 
να διεκδικήσει προς την κατεύθυνση που αυτός 
θεωρεί σωστή και ωφέλιµη. Γιατί, όπως συνηθίζει 
να λέγεται στους κόλπους των επιµελητών και 
µια και µας αρέσουν οι µουσικές αναφορές, never 
mind the politics, here come the curators.
 
∆ώστε µου ένα τοπ5 µε αυτά που πρέπει να δει 
ένας Αθηναίος, που δεν έχει χρόνο ώστε να 
ζήσει τον παλµό όλου του τριήµερου; Τι να 
πρωτοπούµε… Ο καθένας από εµάς έχει τα δικά 
του αγαπηµένα και σίγουρα, αν ρωτούσες ξεχω-
ριστά, θα έπαιρνες µια λίστα µέχρι το πάτωµα. 
Προσωπικά, ως Ηλίας, θα πρότεινα σίγουρα τη 
διαδραστική εγκατάσταση «Inferno» των Louis-
Philippe Demers και Bill Vorn, όπου θα έχει την 
ευκαιρία να χορέψει µε εξωσκελετούς, το «Human 
Study #1 - 3RNP» του Patrick Tresset για να του ζω-
γραφίσουν το πορτρέτο του τρία ροµπότ, την A/V 
περφόρµανς «Hakanaï» των Andrien M & Claire B, 
που πρόκειται για µια φανταστική εµπειρία, το 
FIGHT του Μemo Akten για να µπει στον κόσµο 
του VR και, τέλος, την περφόρµανς του Κώστα 
Τσόκλη «Τsoclis, Εµείς», γιατί µιλάµε για έναν από 
τους πιο σηµαντικούς εν ζωή έλληνες καλλιτέ-
χνες και τον πρωτοπόρο της ζωντανής ζωγραφι-
κής. Γενικά να πούµε ότι θα δούµε τα πάντα. Aπό 
διαλογισµό µε social media µέχρι την πρώτη γυ-
ναίκα cyborg. A

από τη µατιά της τέχνης, εγγενώς 
δεν µπορούν να χαρακτηριστούν 

ως καλές ή κακές, διότι α-
ποτελούν εργαλείο και 

όχηµα, και, όπως µε 
όλα τα εργαλεία, είναι 

θέµα του δηµιουργού 
για ποιο σκοπό θα 
το χρησιµοποιήσει 
και µε τα οχήµατα 

του οδηγού που θα 

14th Athens Digital 
Art Festival, the crew

Ηλίας Χατζηχριστοδού-
λου: Director & Corporate Management / 

Σωτήρης Ηλιάδης: Production Coordinator / 
Έλλη-Άννα Περιστεράκη: Festival Curator / 

Μικαέλα Κόλλια: Communication Manager / Κα-
τερίνα Κοντούλη: Legal Councelling / Ειρήνη Ολυ-

µπίου: Video art Curator / Ντονατέλα Νίκα: Animation 
& VR Curator / Χριστιάνα ΚΙαζάκου: Workshops & 

Talks Curator
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Σ
ε µία ιδιαίτερη και 
ξεχωριστή εµπειρία 
καλούνται να συµµε-
τάσχουν οι ένοικοι 
πολυκατοικιών των 
Εξαρχείων µε σκοπό 
να συναντηθούν στο 
δεύτερο και ανεκµε-
τάλλευτο επίπεδο της 
πόλης, τις ταράτσες 

τους. Η πολυσυλλεκτική οµάδα 
Εγχείρηµα Πουλιά επιχειρεί να 
δώσει πνοή στην ιδέα που γεν-
νήθηκε το 2016. Στόχος της είναι 
για µία ηµέρα να δηµιουργηθεί 
µια ιδιαίτερη εκδήλωση-γιορτή 
την ώρα της δύσης του ηλίου. Η 
εκδήλωση βασίζεται σε µια πρό-
σκληση/κάλεσµα των κατοίκων 
να ανεβούν στις ταράτσες τους 
και να τις οικειοποιηθούν, µε µια 
µουσική εκδήλωση (ηχοτοπίο) 
που θα διαρκέσει 60 λεπτά µε 
µουσικούς που θα τους παρέχει 
η οµάδα. Στη συνέχεια, θα υπάρ-
ξει ένα οµαδικό ραντεβού όλων 
στην ταράτσα του ΒΟΞ. Τα µέλη 
της οµάδας Πάρης Λεγάκης (εκ-
κινητής), Πανδώρα Γιαµαλίδου, 
Ελένη Μαστρογεωργοπούλου, 
∆άφνη Σοφιανοπούλου παρου-
σίασαν την ιδέα τους πριν λίγο 
καιρό  στο  Πολιτιστικό κέντρο 
Εξαρχείων και η Athens Voice 
ήταν εκεί για να µάθει περισσό-
τερα. 

Πριν 2 χρόνια, ο Πάρης Λεγά-
κης κάθονταν στην ταράτσα 
του απολαµβάνοντας ένα ακόµη 
αθηναϊκό ηλιοβασίλεµα. Τότε 
ήταν που σκέφτηκε πώς θα 
µπορούσαν να γεµίσουν και άλ-
λες ταράτσες µε κατοίκους της 
γειτονιάς για να βιώσουν κάτι 
παρόµοιο. «Άρχισα να σκέφτοµαι 
πώς θα µπορούσα να το επικοι-
νωνήσω στη γειτονιά. Σύντοµα 
δηµιουργήθηκε µία οµάδα των 9 
και πέρασαν άλλοι 5 µήνες για να 
συγκεκριµενοποιηθεί η ιδέα. Έκα-
να αίτηση στο European Culture 
Foundation για στήριξη, η οποία 
και δόθηκε», µας λέει.  
Η οµάδα κατέληξε σε δύο 
µελέτες και προέκυψε ένα εν-
διαφέρον σχεδιάγραµµα. Στον 
οριζόντιο άξονά του βρίσκονταν 
δύο χρονικά όρια, η µνήµη, που 
έχει να κάνει µε το παρελθόν, και 
η φαντασία, που έχει να κάνει µε 
το µέλλον. Στον κάθετο άξονα 
τοποθετήθηκαν τα χωρικά όρια, 
η γειτονιά στο κάτω µέρος και 
οι ταράτσες στο πάνω µέρος. 
Είδαν λοιπόν πως για να κάνουν 
κάτι στις ταράτσες και να καλέ-
σουν τον κόσµο να ανέβει σε αυ-
τές, πρέπει να ξεκινήσουν από 
κάτω, από τη γειτονιά, µιλώντας 
µε τον κόσµο και µαζεύοντας 
υλικό για να δουν τι µνήµες 
έχουν σε σχέση µε τη γειτονιά, 
αλλά και µε την ταράτσα. Αυτή 
η διαδικασία θα αναδείκνυε τον 
τελικό στόχο του εγχειρήµατος. 
Το κάθε βήµα θα τους οδηγούσε 
στο επόµενο.

«Η γειτονιά έχει παρά πολύ έντονη 
την αίσθηση της µνήµης, ήθελε 
περισσότερο να µιλήσει για το 
παρελθόν παρά για τη φαντασία, 
για το µέλλον δηλαδή», αναφέρει 
η Πανδώρα Γιαµαλίδου η οποία 
επιµελήθηκε τις συνεντεύξεις 
που πήρε η οµάδα από µόνιµους 
κατοίκους των Εξαρχείων. Με-
ταξύ άλλων ερωτήθηκαν πώς 
θυµούνται το δηµόσιο χώρο των 

Εξαρχείων στα παιδικά τους χρό-
νια, αν ανεβαίνουν στην ταρά-
τσα τους, τι θα ήθελαν να συµβεί 
εκεί, τι τους λείπει από τον 
δηµόσιο χώρο που θα µπορούσε 
να τοποθετηθεί στις ταράτσες. 
Τα ζητήµατα που αναδείχθηκαν 
ήταν έλλειψη της κοινής ζωής 
της παλιάς γειτονιάς, η υποβάθ-
µιση της πλατείας και φυσικά οι 
ταραχές ιδιαίτερα την ηµέρα της 
επετείου του θανάτου του Γρη-
γορόπουλου. Όλοι ανεξαιρέτως 
ωστόσο δήλωσαν πως δεν θα 
έφευγαν από τη γειτονιά τους 
ακόµα και να τους χάριζαν ένα 
σπίτι στα Βόρεια προάστια. Πολ-
λοί τόνισαν ότι στα θετικά της 
περιοχής είναι η εγγύτητά της 
σε σχολές, σινεµά, θέατρα, η ύ-
παρξη πολλών νέων ανθρώπων, 
η ενδιαφέρουσα street art. 

Τα «Πουλιά» θεωρούν το 
εγχείρηµα µια αφορµή για να 
γνωριστούν οι ένοικοι της κάθε 
πολυκατοικίας µεταξύ τους, 
αλλά και για την ενεργοποίη-
ση των ταρατσών ως τόπους 
συνάντησης. «Επιθυµούµε να 
χαρτογραφήσουµε αλλά και 
να προκαλέσουµε τα όρια της 
σκέψης και του συναισθήµατος 
ούτως ώστε ο καθένας ξεχωριστά 
να κατανοήσει καλύτερα τη δική 
του αλήθεια για τον εαυτό του και 
το σύνολο. Ελπίζουµε το εγχείρη-
µα αυτό να αγκαλιαστεί από τον 
κόσµο. Η συνάντηση µετά το τέ-
λος της µουσικής εκδήλωσης θα 
αποτελέσει αφορµή για το µοίρα-
σµα της εµπειρίας που βιώσαµε, 
έναυσµα για συζήτηση σχετική µε 
θέµατα που αφορούν τη γειτονιά 
και εορταστικό κλείσιµο. Για να 
πραγµατωθεί η εκδήλωση-γιορτή, 
ζητάµε από τους ενοίκους να 
φιλοξενήσουν µία/έναν µουσικό 
στην ταράτσα τους. Λόγω της κο-
ντινής απόστασης των πολυκατοι-
κιών ο κάθε µουσικός µπορεί να 
ακούει τους άλλους και όλοι µαζί 
να δηµιουργήσουν ένα ηχοτοπίο. 
Η µουσική που θα παίξουν θα είναι 
ατµοσφαιρική, αυτοσχεδιαστική, 
κυρίως µε φυσικά µουσικά όργα-
να. Η επικοινωνία µε τις υπόλοιπες 
ταράτσες µέσω του µοναδικού η-
χοτοπίου που θα δηµιουργηθεί θα 
τις ενεργοποιήσει. Το έντονο βίω-
µα είναι το κλειδί για τη διάρρηξη 
του φανταστικού. Όταν κάποιος 
βιώσει µία ιδιαίτερη εµπειρία αυ-
τή καταγράφεται στη µνήµη του 
λόγω του έντονου συναισθήµατος 
που ένιωσε. Ο βιωµένος χώρος 
µετατρέπεται έτσι σε τόπο. Έτσι, η 
ταράτσα (rooftop) θα µετατραπεί 
σε ταράτσα-τόπος (Rooftopos)», 
καταλήγει η οµάδα. 

Αν µένετε στα Εξάρχεια, καλεί-
στε την Παρασκευή 1 Ιουνίου 
στις 20.11 να φιλοξενήσετε 
έναν/µία µουσικό την ώρα της 
δύσης του ήλιου στην ταράτσα 
της πολυκατοικίας σας (υπό την 
προϋπόθεση φυσικά ότι συναι-
νούν όλοι οι ένοικοι). Μετά θα 
ακολουθήσει συζήτηση στην 
ταράτσα του σινεµά ΒΟΞ. Τα 
Πουλιά ευχαριστούν για αυτή 
τη συνεργασία ιδιαίτερα την 
κ. Πέγκυ Ρίγγα. Ενηµερωθείτε 
περαιτέρω, παραχωρήστε την 
ταράτσα ή αν είστε µουσικός 
δηλώστε ενδιαφέρον στην επί-
σηµη σελίδα της οµάδας, www.
facebook.com/birdsproject. 
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1. Τη μία κλειδί, την άλλη τρίχες... στην υποκριτική πρέ-
πει να έχετε καλύψει μεγάλη γκάμα μετά από αυτό…
Και δεν έχετε δει ούτε τα μισά... έρχονται και νέοι ρόλοι.
 
2. Το μότο της καμπάνιας που πρωταγωνιστείτε είναι 
«Καλύτερη συσκευή. Καλύτερη ζωή». Πείτε μας μία 
στιγμή που η συσκευή σας καλυτέρευσε τη ζωή σας…
Το καλοκαίρι μπαίνει και αρχίζουν οι ζέστες. Πάντα αυτή 
την εποχή μού έρχονται παιδικές μνήμες με καλοκαίρια 
χωρίς air contition και δεν μπορώ να το πιστέψω ότι βγά-
ζαμε καύσωνες χωρίς αυτή τη μαγική συσκευή.

3. Ως τι άλλο να περιμένουμε να σας δούμε; Φαντάζομαι 
θα σας δούμε και σε άλλους ρόλους μέσα στο σπίτι…
Δεν έχετε δει ούτε τα μισά. Δεν ξέρω τι μπορώ να αποκα-
λύψω, γι' αυτό θα είμαι λακωνικός. Μένουν άλλα 4 ταινιά-
κια και 2 νέες μεταμφιέσεις.

4. Ποιος από όλους τους χαρακτήρες σάς άρεσε περισ-
σότερο;
Είναι ένας χαρακτήρας που δεν έχετε δει ακόμη. Θα βρε-
θούμε μέσα στις συσκευές, οπότε τεχνικά θα είναι ακόμη 
πιο εντυπωσιακά. Σε αυτό το ταινιάκι θα βρεθούμε μέσα σ’ 
ένα πλυντήριο. Θα δείτε... 

5. Πείτε μας μία αστεία στιγμή μετά από ένα τόσο ιδιαί-
τερο και τεχνικό γύρισμα.
Κάνουμε το γύρισμα που υποδυόμαστε τις τρίχες. Είμαστε 
σκαρφαλωμένοι σε αυτό το λοφάκι που υποτίθεται είναι 
το κεφάλι του κατόχου μας, το οποίο είναι ντυμένο με ύφα-
σμα. Εμείς φοράμε κάτι καλτσάκια. Ένας τεχνικός κουνάει 
αυτό τον λόφο δεξιά-αριστερά, ε πολύ θέλει; Γλιστράω και 
πέφτω. Πανικόβλητοι όλοι τρέχουν προς το μέρος μου και 
για να τους καθησυχάσω, γυρίζω και τους λέω:  «Μην ανη-
συχείτε, μια απλή τριχόπτωση ήταν». Ε… έπεσε πολύ γέλιο.

6. Ποια τα καλλιτεχνικά σχέδιά σας αυτό το καλοκαίρι;
Το καλοκαίρι ετοιμάζουμε την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, 
με τον Αιμίλιο Χειλάκη, την Αθηνά Μαξίμου και τον Μιχάλη 
Σαράντη, σε σκηνοθεσία Χειλάκη - Δούνια, κίνηση Αγγελι-
κής Στελάτου, σκηνικά της Εύας Νάθενα και μουσική του 
Σταμάτη Κραουνάκη. Θα κάνουμε μια μεγάλη περιοδεία 
σε όλη την Ελλάδα, αλλά θα προσπαθήσω να ξεκλέψω 
όσο περισσότερες μέρες μπορώ και θα τις περάσω όλες 
στην αγαπημένη μου Ύδρα και στο Donkey Cat μου.

7. Είχατε συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν;
Και είχαμε συνεργαστεί και γνωριζόμασταν και νομίζω 
ότι υπήρχε και αμοιβαία εκτίμηση. Μετά όμως από αυτό 
το γύρισμα θα μιλάμε μόνο μέσω των δικηγόρων μας... 
χαχααχα... 

8. Ποιο κουστούμι σας παίδεψε περισσότερο;   
ΟΙ ΤΡΙΧΕΣ. Μακάρι να μη χρειαστεί να φορέσω τίποτα ανά-
λογο. Στα υπόλοιπα μας φρόντισε πολύ η ενδυματολόγος 
μας, η Δέσποινα Χειμώνα με τις βοηθούς της.    

9. Πώς γινόταν η συνεννόηση με αργεντίνο σκηνοθέτη 
που δεν ξέρει ελληνικά;
Οι συνεννοήσεις γίνονταν στα αγγλικά. Είχε πολλή πλάκα 
γιατί με τους Ισπανόφωνους έχουμε την ίδια προφορά 
στα αγγλικά κι έτσι δεν ξεχώριζες τον Αργεντινό από τους 
Έλληνες. Μας έδειξε μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κατάλα-
βε ότι έχει 2 ηθοποιούς με εμπειρία και ένστικτο. Είχε και 
την αμέριστη βοήθεια του Γιάννη Σορώτου, που έγραψε 
τα κείμενα, τι βοήθεια δηλαδή, συ-σκηνοθεσία θα το έ-
λεγες. Άλλωστε το χειροκρότημα που μας χάρισε το συ-
νεργείο μετά από κάθε στοπ ήταν πρωτόγνωρο για όλους 
μας. Θέλω να τους ευχαριστήσω γι’ αυτό, γιατί μας έδινε 
κουράγιο και δύναμη σε στιγμές μεγάλης καταπόνησης 
και κούρασης.

ΣωκράτηΣ ΠάτΣίκάΣ

κλείδίά & τρίχεΣ... 
στην πρώτη τουσ 
συνέντέυξη
Οι πρωταγωνιστές της νέας τηλεοπτικής καμπάνιας του Κωτσόβολου 
αποκαλύπτουν όλα όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες.
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1. Τη μία κλειδί, την άλλη τρίχες... στην υποκριτική πρέ-
πει να έχετε καλύψει μεγάλη γκάμα μετά από αυτό…
Για τις ανάγκες των γυρισμάτων χρειάστηκε να επιστρα-
τεύσω όλη μου την εμπειρία και όλες μου τις σπουδές σε 
Ελλάδα και εξωτερικό, για να κατορθώσω να αποδώσω 
σωστά τις λεπτές αποχρώσεις του ψυχισμού της τρίχας, 
των συναισθημάτων του κλειδιού και κάποιων άλλων α-
παιτητικών ρόλων που θα δείτε στη συνέχεια!

2. Το μότο της καμπάνιας που πρωταγωνιστείτε είναι 
«Καλύτερη συσκευή. Καλύτερη ζωή». Πείτε μας μία 
στιγμή που η συσκευή σας καλυτέρευσε τη ζωή σας…
Ανέκαθεν υπήρξα γκατζετάκιας και ομολογώ ότι, ειδικά οι 
καινούργιες ηλεκτρονικές συσκευές, μου γυαλίζουν! Θυ-
μάμαι να έχω αγοράσει άπειρες φορές τέτοιες συσκευές, 
με μεγάλο ενθουσιασμό.
Μια στις τόσες όμως προκύπτει και μια συσκευή που πραγ-
ματικά φέρνει επανάσταση στη ζωή σου. Αυτό το πετυχαί-
νουν συνήθως συσκευές που είναι όντως κάτι καινούργιο 
και όχι απλώς βελτίωση κάποιας προηγούμενης.
Σε αυτή την κατηγορία θα έβαζα λοιπόν το smartphone, μια 
συσκευή που άλλαξε τη ζωή όλων μας. Χάρη σε αυτό μπορώ 
να επικοινωνήσω με έγγραφα, ήχο και βίντεο με τον οποιον-
δήποτε, μπορώ να διαβάζω τα βιβλία μου και να ακούω τη 
μουσική μου οπουδήποτε και μπορώ να έχω πρόσβαση σε 
ολόκληρη την ανθρώπινη γνώση ανά πάσα στιγμή!

3. Ως τι άλλο να περιμένουμε να σας δούμε; Φαντάζομαι 
θα σας δούμε και σε άλλους ρόλους μέσα στο σπίτι…
Μετά το ρεσιτάλ μας ως κλειδιά και τρίχες, έρχονται νέες 
περιπέτειες. Ετοιμαστείτε, λοιπόν, για τις πιο αραχτές πα-
τάτες που έχετε δει, αλλά και για τις κάλτσες που παγιδεύ-
τηκαν στο πλυντήριο.

4. Ποιος από όλους τους χαρακτήρες σάς άρεσε περισ-
σότερο;
Νομίζω πως η ιστορία με τις κάλτσες είναι η πιο ωραία και 
σίγουρα η πιο εφετζίδικη παραγωγή! 

5. Πείτε μας μία αστεία στιγμή μετά από ένα τόσο ιδιαί-
τερο και τεχνικό γύρισμα.
Το γύρισμα ήταν όντως πολύ τεχνικό και επί δύο συνεχό-
μενες μέρες δεν καθίσαμε ούτε λεπτό. Αλλά δεν ήταν μό-
νο αυτό. Χρειάστηκαν επίσης πρόβες και αυτοσχεδιασμοί 
στα σενάρια, ατελείωτες πρόβες κοστουμιών αλλά και 
τεχνικές πρόβες. 
Αυτό το βαρύ πρόγραμμα, λοιπόν, ελάφραινε συνεχώς ο 
παρτενέρ μου στο γύρισμα, Σωκράτης Πατσίκας. Ακόμα 
και στο τέλος της ημέρας και αφού έχουμε εξαντληθεί, 

εκείνος είχε ακόμα όρεξη και έμπνευση για να λέει αστεία! 

6. Ποια τα καλλιτεχνικά σχέδιά σας αυτό το καλοκαίρι;
Αυτή τη στιγμή προετοιμαζόμαστε για το φεστιβάλ νεανι-
κού θεάτρου Bob Theatre Festival το οποίο διοργανώνου-
με εδώ και 11 χρόνια. Το φετινό θα διεξαχθεί 28 Μαΐου με 
3 Ιουνίου στο BIOS με πάρτι, συναυλίες, εργαστήρια και 
38 νεανικές θεατρικές ομάδες που θα παρουσιάσουν τις 
παραστάσεις τους.

7. Είχατε συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν;
Με τον Σωκράτη γνωριζόμασταν και είχαμε παίξει παρέα 
και ένα βράδυ στην παράσταση κωμικού αυτοσχεδια-
σμού «Κωμικό ΜΠΟΥΜ» στο Μικρό Παλλάς. Η συνεργασία 
μας όμως τώρα ήταν πιο ουσιαστική. Περάσαμε πολλές 
ώρες μαζί και το αποτέλεσμα βασίστηκε κατά πολύ σε 
αυτή τη συνεργασία και στη χημεία μας. Χάρηκα πολύ, 
λοιπόν, γιατί ο Σωκράτης είναι ένας γενναιόδωρος ηθο-
ποιός και του αρέσει να παίζει με τον παρτενέρ του. Έτσι 
ταιριάξαμε και πιστεύω πως καταφέραμε να βγάλουμε το 
χιούμορ που χρειαζόταν.

8. Ποιο κουστούμι σάς παίδεψε περισσότερο;       
Το κοστούμι με τις τρίχες ήταν το πιο δύσκολο. Καταλάβα-
με τη δυσκολία του από την αρχή, καθώς ήταν αυτό για το 
οποίο απαιτήθηκαν και οι πιο πολλές πρόβες. Αποτελείτο 
από πολλά κομμάτια με εκατοντάδες κλωστές μήκους 
1,5-2 μέτρων η κάθε μία, οι οποίες μπλέκονταν συνεχώς 
και έπρεπε να χτενιστούν!
Το γύρισμα με τις τρίχες μάλιστα έγινε και στο τέλος του 
διήμερου γυρίσματος, όταν ήμασταν πλέον εξαντλημέ-
νοι, πάνω σε μια πλατφόρμα που γύριζε.
Αλλά ακόμα και εκείνη τη στιγμή, που ήμασταν κουρα-
σμένοι και μπλεγμένοι μέσα στις τρίχες, ο Σωκράτης δεν 
έχασε το χιούμορ του, συνέχισε να λέει αστεία κάνοντας 
την κατάσταση ευχάριστη για άλλη μια φορά!

9. Πώς γινόταν η συνεννόηση με αργεντίνο σκηνοθέτη 
που δεν ξέρει ελληνικά;
Ο σκηνοθέτης μας ήξερε πάρα πολύ καλά τι έκανε και δεν 
τον είδα να αγχώνεται ούτε στιγμή. Μίλαγε καλά Αγγλικά, 
όπως και εμείς, αλλά μεγάλο κομμάτι της συνεννόησης 
αναλάμβανε και ο βοηθός του ο οποίος είναι Έλληνας. 
Η εμπειρία πάντως με αυτόν τον σκηνοθέτη ήταν σπου-
δαία και σε έναν τομέα ειδικών εφέ που, στην Ελλάδα, δεν 
πετυχαίνουμε συχνά. Νομίζω πως αυτό το γύρισμα είναι 
ό,τι κοντινότερο σε Hollywood θα ζήσουμε ποτέ ο Σωκρά-
της κι εγώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κωτσόβολο 
που το επιχείρησε.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑρΑκΑτΣΑΝΗΣ
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Αν κυκλοφορείτε με το τρόλεϊ 1 ή 5 και είστε από τους 
ρομαντικούς που προτιμούν να χαζεύουν τη διαδρομή από 
το τζάμι και όχι την οθόνη του κινητού τους, στη μακριά και 
ομολογουμένως αργή διαδρομή τους έχετε την ευκαιρία να 
ρίξετε μία καλή ματιά στην καρδιά του Κουκακίου και δύο 
από τις αρτηρίες του, την οδό Δημητρακοπούλου στην άνο-
δο προς κέντρο και τη Βεΐκου, αν κατευθύνεστε προς Τζιτζι-
φιές. Το Κουκάκι φημίζεται για την ατμόσφαιρα παλιάς Αθή-
νας που αποπνέει και ειδικότερα οι δύο προαναφερθείσες 
οδοί μοιάζουν να βρίσκονται παγωμένες στη δεκαετία του 
’80, με τον πλούτο των ρετρό πινακίδων που τις «κοσμούν» 
να το επιβεβαιώνουν. Άλλες ανήκουν σε μικρές επιχειρή-
σεις που αντέχουν, άλλες σε κλειστά μαγαζιά, ρημάζουν 
σαν απόλυτα σύμβολα της νέας πραγματικότητας (ποιος 
λέει πια κρίση;). Και στις δύο περιπτώσεις η αισθητική τους 
και, πιο συγκεκριμένα, οι γραμματοσειρές που χρησιμοποι-
ούν, μας μεταφέρουν σε ένα πλέον μακρινό παρελθόν που 
μυρίζει τσιχλόφουσκα, ύφασμα και γράσσο. Για αρκετούς 
από τους διαβάτες και περιπατητές του Κουκακίου αποτε-
λούν μία ανεξάντλητη «Instagram opportunity». 

Με τη σκέψη ότι πολλές από αυτές δεν θα βρίσκονται εκεί 
για αρκετό καιρό, σκέφτηκα ότι αξίζει μία άτυπη χαρτογρά-
φησή τους που δεν θα σταματά στη φωτογραφική τους 
αποτύπωση, αλλά θα γίνει πιο ευχάριστη αν συνοδευτεί 
και από σχολιασμό της περιώνυμης αισθητικής που επιση-
μάνθηκε και παραπάνω, η οποία στα πλαίσια της επικρα-

τούσας (και όπως φαίνεται ανεξίτηλης) ρετρολαγνείας, μας 
οδηγεί να πατήσουμε το κλικ στη φωτογραφική κάμερα 
του κινητού μας, να διαλέξουμε βιαστικά ένα φίλτρο και να 
ποστάρουμε την ταμπέλα με περηφάνια για τη νοσταλγική 
ανακάλυψη της ημέρας.

Για αυτό τον σκοπό επιστράτευσα τον Πάνο Παπαναγιώ-
του, γραφίστα, συνιδρυτή της thinking και art director του 
vivl.io. Γνωρίζω το ενδιαφέρον του για τις γραμματοσειρές 
των ρετρό επιγραφών, μέσα από το tumblr typogreek (το 
blog που άνοιξε μαζί με τον designer Nassos K. και το οποίο 
διανθίστηκε με submissions πολύ κόσμου) που ακολουθώ 
εδώ και χρόνια.  

Του εξηγώ το σκεπτικό της καταγραφής του ρετρό 
πλούτου του Κουκακίου και δέχεται να είναι εκείνος που θα 
σχολιάσει ως προς την αισθητική τους όσα συναντήσουμε 
στις Δημητρακοπούλου και Βεΐκου, επισημαίνοντάς μου 
ωστόσο ότι η νοσταλγική διάθεση δεν σημαίνει απαραίτητα 
και καλαισθησία, κάτι που προσωπικά βρίσκω αρκετά ενδι-
αφέρον καθώς, παρότι υποψιασμένη, διαθέτω μία σαφώς 
πιο ρομαντική αντιμετώπιση απέναντι στη νοσταλγία σαν 
σωστή millennial, αλλά και άσχετη από γραφικές τέχνες. 
Η αποσαφήνισή του αυτή μου αποκαλύφθηκε μέσα από 
τα καυστικά, μα κυρίως καλοπροαίρετα αστεία σχόλιά του 
στην πρώτη κιόλας ταμπέλα που συναντάμε. Μία ενδιαφέ-
ρουσα βόλτα έχει μόλις ξεκινήσει. 

Oι

PETPO
ταμπέλές 

Βόλτα και σχολιασμός των επιγραφών 
στη Βεΐκου και τη Δημητρακοπούλου με 

τον γραφίστα Πάνο Παπαναγιώτου 
Της ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Φωτό Καταστημάτων: ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ 

◆ ΚουΚαΚι ◆
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ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Το κόλπο του να κάνεις κάποιες 
από τις γραµµές διπλάσιες σε 
πάχος όταν σχεδιάζεις γράµµα-
τα, είναι η ασυνείδητη συνήθεια 
οποιουδήποτε κρατάει σηµει-
ώσεις. Τη στιγµή εκείνη που θα 
βαρεθείς, αλλά θέλεις να συνε-
χίσεις να γράφεις, θα πας και θα 
τραβήξεις µία δεύτερη γραµµή 
στο πρώτο γράµµα ενός τίτλου 
µε κεφαλαία. Και µετά πρέπει να 
το κάνεις σε όλα. Και να γεµίσεις 
τα κενά µε µελάνι. «Πηνελόπη, 
την απλίκα, δεν την έβαλες 
καλά».

VIDEO CLUB
Ωραίο, 80s, retro, video. Όπως 
θα έπρεπε να γράφεται κάθε 
VIDEO CLUB. Ή όπως τελικά ήταν 
γραµµένα σχεδόν όλα.

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ
Τα Ανθοπωλεία πρέπει να είναι 
ροµαντικά. Ή τουλάχιστον αυτό 
νοµίζει το 99% αυτών, άλλες φο-
ρές εκφρασµένο µε καλλιγρα-
φική γραφή και άλλες φορές µε 
µεγάλα sans serif γράµµατα σε 
ροζ χρώµα. Πάντως ένα είναι το 
σίγουρο, ο συνδυασµός των δύο 
είναι ανίκητος. Ροζ + Καλλιγρα-
φικά γράµµατα = ♥

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ - 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Επιτέλους! Οι ταµπέλες που όλοι 
αγαπάµε. Όµορφα σχεδιασµένα 
τυπογραφικά στοιχεία, εικονο-
γράφιση και δυναµική σύνθεση. 
Στένσιλ και χρώµα. Ζήτω τα 
όµορφα γράµµατα! Ζήτω η  
επιγραφοποιία!

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
Τα φαρµακεία είναι ο Prince των 
ταµπελών. Θα µπορούσε κά-
ποιος να πει ότι η λέξη «φαρµα-
κείο» είναι τελείως περιττή και 
τελικά διακοσµητική αφού και 
µόνο ο σταυρός αρκεί για να 
καταλάβει οποιοσδήποτε περί 
τίνος πρόκειται. Από εκεί και 
πέρα, η γραφή ακολουθεί απλά 
τις επιλογές του ιδιοκτήτη και 
κατά επέκταση µία συνέχεια του 
εσωτερικού χώρου. Σίγουρα 
πολύ πιο όµορφες βέβαια από 
τα mini luna park που στολίζουν 
πλέον τις προσόψεις των «cool» 
φαρµακείων που πραγµατικά 

ΚΟΡΝΙΖΕΣ
«H βόλτα ξεκινάει σκληρά και 
όσο και αν σκέφτεσαι ότι η 
πρώτη κιόλας ταµπέλα που 
θα συναντήσεις θα είναι κάτι 
συναρπαστικό, αντικρίζεις 
αυτό και λες χωρίς να το πο-
λυσκεφτείς “Ναι, ας ξεκινή-
σουµε εδώ”. Ο συνδυασµός 
του sepia Michelangelo µε τα 
αρχαιοελληνικά γράµµατα 
ενώνει χωρίς δισταγµό 2.300 
χρόνια διαφοράς, ενώ το 
νοστάλζικ χρώµα στο φόντο 
µάς προσγειώνει ανώµαλα 
κάπου ανάµεσα στο 1980 και 
το revival των παλ. Κλείνουµε 
µε µία helvetoειδή γραµµατο-
σειρά στα νούµερα. Το µόνο 
τελικά που κρατάµε για να 
συνεχίσουµε ελπίζοντας σε 
κάτι λιγότερο γαντζωµένο 
σε εύκολα στερεότυπα και 
κακοτεχνίες.

CRYSTALINE
Με κάπως ευαίσθητη υφή και 
εµφανή σηµάδια γήρανσης, 
κάτι σαν γρατσουνισµένο 
κρυστάλλινο διακοσµητικό ε-
πάνω στο σκρίνιο, η ταµπέλα 
του Crystaline προσπαθεί να 
λάµψει, αλλά όλα γύρω της, 
αντιστέκονται. Η κακοτοπο-
θετηµένη σκιά στα –κατά τα 
άλλα– συµπαθητικά καλλι-
γραφικά γράµµατα και ο συν-
δυασµός των απρόσωπων 
συνοδευτικών γραµµάτων 
µάς φωνάζει να συνεχίσουµε 
για ένα καλύτερο µέλλον. Η 
βόλτα δεν ξεκίνησε ακριβώς 
θριαµβευτικά.

POCOPICO
Συναρπαστικά κακό. Το κάθε 
γράµµα διαφορετικό, οι απο-
στάσεις µεταξύ τους εντελώς 
τυχαίες, οι λεπτοµέρειες των 
γραµµάτων κακές, η τοποθέ-
τηση των γραµµάτων στην 
ταµπέλα ασφυκτικά λανθα-
σµένη. Αλλά το όνοµα! Ω! 
Τίποτα δεν µπορεί να πάει λά-
θος µε τέτοιο όνοµα. Διαβάζω 
στο internet ότι ο Ποκοπίκο 
είναι ένας παιδικός ήρωας 
και περιοδικό της δεκαετίας 
του ’30-40, γνωστός ως «προ-
στάτης των κουτών και των 
αδυνάτων». Καταλαβαίνω και 
συµπαθώ Pocopico.

ΜΑΚΡΗΣ
Μία µικρή όαση. Ένα νησάκι 
ηρεµίας και καλής αισθητι-
κής. Ο Μακρής είναι όµορ-
φος, ροµαντικός, έχει σωστά 
γράµµατα και χρώµα σχετικό 
µε το αντικείµενό του. Θα το 
ήθελα 3 φορές µεγαλύτερο 
και πιο έντονο. Αλλά αλήθεια, 
τέτοιες στιγµές, εύχεσαι να 
είναι Μακρής ο δρόµος.

ΟΙΚΟΠΕΔΑ 
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
Θα το παραδεχτώ. Αυτά τα 
γράµµατα µου αρέσουν. Τα 
αόριστα τοποθετηµένα και 
ξεθοριασµένα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
και ΠΩΛΕΙΤΑΙ, τα αυστηρά 
Sans Serif γράµµατα και η 
καθαρεύουσα, το κόκκινο 
και µπλε χρώµα και οι ωραίες 
σκιές. Αλλά το κόσµηµα σε 
αυτή την πρόσοψη κρύβεται 
στο κάτω δεξί µέρος στην 
ταµπέλα «ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΡΤΟ 
ΡΑΦΤΗ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ». Στη θέ-
ση τους θα έγραφα µε µικρά 
γράµµατα από κάτω, «Με την 
αγορά ενός οικοπέδου, δώρο 
η ταµπέλα». Marketing.

ΡΑΔΙΟ
Πόσο όµορφη έκπληξη! 
Κρυµµένο µόλις στο 
µικρό τοιχάκι - κολόνα 
που προεξέχει από την 
πρόσοψη του κτιρίου, 
τα κόκκινα γράµµατα 
µιας διαφοροποιη-
µένης χειρόγραφης 
FUTURA είναι ακριβώς 
αυτό που θέλεις να 
δεις καθώς πλησιάζεις 
στην πόρτα ενός πα-
νέµορφου µικρού κα-
ταστήµατος για να σου 
τραβήξουν το ενδιαφέ-
ρον και να πλησιάσεις.

πιστεύω ότι το µόνο που τους 
λείπει, είναι να ακούγεται στην 
διαπασών µουσική τσίρκου.

ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ
Μία κάβα ποτών οφείλει να 
υπόσχεται κάτι, έστω ελάχιστα, 
σαγηνευτικό. Μία υπόσχεση σαν 
την πρώτη γουλιά αλκοόλ και 
την ελπίδα πως από τη στιγµή 
εκείνη και µετά όλα θα πάνε κα-
λά. Ο «giorgio» θυµίζει τον τύπο 
που εµφανίζεται στη δεξίωση 
µε δανεικό κουστούµι και στο 
τέλος της βραδιάς, µεθυσµένος 
πια, χορεύει µε το κασκορσέ. 
Από κάτω του, τα γράµµατα που 
σχηµατίζουν τις λέξεις «ΚΑΒΑ 
ΠΟΤΩΝ» φαίνονται να είναι τα 
λάφυρα που έψαχνα.
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ίμαι ο Ομάρ, είμαι 34 ετών, κατάγομαι από την 
Ισπανία και ζω στο Κουκάκι κάτι παραπάνω από 
ένα χρόνο. Ήρθα στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 
2017. Είχα σπουδάσει εδώ πριν κάποια χρόνια και 

ερωτεύτηκα βαθιά τη χώρα και τους ανθρώπους 
της, έτσι, μιας και η δουλειά μου μού επέτρεπε να με-

τακομίσω, το έκανα χωρίς δισταγμό. Πίσω στο 2007, όπου 
σπούδασα στη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, το Κου-
κάκι δεν ήταν τόσο δημοφιλές, έτσι δεν ήξερα πολλά για τη 
γειτονιά. Αυτή τη φορά, όταν ήρθα στην αρχή έμεινα κοντά 
στο Θησείο, αλλά για κάποιο λόγο έβγαινα συνέχεια στο 
Κουκάκι. Μετά από μερικές εβδομάδες συνειδητοποίησα 
ότι είναι μία εκπληκτική περιοχή για να ζεις. 
Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν έρωτας με την πρώτη μα-
τιά. Η οδός Δημητρακοπούλου, όπου είδα τα πρώτα διαμε-
ρίσματα όταν αναζητούσα σπίτι, έχει φασαρία και καυσαέ-
ριο από τα συνεργεία μοτοσικλετών που βρίσκονται εκεί, 
έτσι από τη στιγμή που τριγυρνούσα μόνο εκεί γύρω δεν 
καταλάβαινα γιατί τέτοιος χαμός με το Κουκάκι. Αυτό είναι 
κάτι που συμβαίνει γενικά στην Αθήνα και μάλλον είναι η 
μεγαλύτερη γοητεία της. Μόνο αυτοί που τολμούν και αφή-
νονται να ανακαλύψουν και να μάθουν τις γωνιές και τους 
ανθρώπους μιας περιοχής έχουν πρόσβαση σε αυτά που 
κάνουν μια γειτονιά μοναδική και γοητευτική. 
Το γεγονός ότι δουλεύω από το λάπτοπ, μου επιτρέπει να 
κάθομαι πολλές ώρες στα διάφορα καφέ του Κουκακίου 
όπως η «Βανίλια», το «Kinono», το «Valparaiso» ή το «Little 
Tree Books» και να γνωρίζω τους ανθρώπους, όλοι με δια-
φορετικούς χαρακτήρες και προσωπικότητες μα με έναν 
τρόπο κάτω από την ίδια ομπρέλα του «Κουκακιώτη». Μια 
ομπρέλα ξεγνοιασιάς, γεμάτη αντιθέσεις αλλά και εφευ-
ρετικότητα, όπου άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών και 
καταβολών συναντιούνται και συζητούν, γνωρίζονται, 
δουλεύουν ή μελετούν μαζί, πίνουν καφέ. 

Ήμουν τυχερός και βρήκα να νοικιάσω σπίτι στην περι-
οχή. Ανέπτυξα μία βαθιά σχέση με το Κουκάκι, η οποία ίσως 
να παγιώθηκε όταν βοήθησα στη μετατροπή του «Sous 
Sol», ενός ημιυπόγειου χώρου στον αριθμό 6 της Βεΐκου, 
από επιπλοποιείο σε γκαλερί και concept store. Αυτή η πε-
ριπέτεια με έκανε να γνωρίσω με τον καλύτερο τρόπο τους 
διαφορετικούς γείτονες, ντόπιους και επισκέπτες και βοή-
θησε να σχεδιάσουμε ένα πρότζεκτ που είχε περισσότερο 
από κάθε άλλο σκοπό να κρατήσει αυτούς τους ανθρώ-
πους στο κέντρο της προσοχής. 
Ως ξένος θα πρέπει να τονίσω τι χωνευτήρι πολιτισμών 
είναι το Κουκάκι, γεμάτο χρώματα, καφέ (με brunch) και 
εκθέσεις, ένα καλειδοσκοπικό παζλ, γοητευτικό και ρο-
μαντικά ντυμένο με σκόρπια νεοκλασικά κτίρια. Ωστόσο 
αυτό, έχει και το τίμημά του. Γειτονιές σαν αυτή είναι πιθα-
νό να κινδυνεύουν είτε από έξω, δηλαδή την υπέρμετρη 
παρουσία τουριστών, είτε από μέσα από την ίδια την πόλη, 
δηλαδή από το gentrification. Αυτά τα δύο είναι ταυτόχρο-
να τεράστιες ευκαιρίες, αλλά και μεγάλες απειλές για την 
τοπική κοινότητα. 
Όσο αναφορά τον τουρισμό, πέρα από την προφανή μάχη 
ανάμεσα σε τουριστικές, χίπστερ και λόκαλ ατραξιόν, αν έ-
πρεπε να ονομάσουμε το νούμερο 1 πρόβλημα του Κουκα-
κίου, αυτό θα ήταν το AirBnb. Δεν προκαλεί έκπληξη ότι το 
Κουκάκι είναι μία από τις 5 κορυφαίες γειτονιές για να μεί-
νεις στον κόσμο, αυτό όμως οδήγησε στο AirBnb να πέσει 
σαν επιδημία στη γειτονιά, τρώγοντάς την από μέσα. Είναι 
ίσως ένα από τα πιο επικίνδυνα και περίπλοκα φαινόμενα 
της τελευταίας δεκαετίας και έχει ήδη επηρεάσει πόλεις 
όπως η Βαρκελώνη, όπου οι άνθρωποι εκδιώκονται από τα 
σπίτια τους και σταδιακά η πόλη μετατρέπεται σε θεματικό 
πάρκο αντί για μια πραγματική γειτονιά. 
 
Αν λοιπόν είσαι ένας μέσος άνθρωπος που ψάχνει ένα 
σπίτι να ζήσει στο Κουκάκι, τότε ίσως πρέπει να κοιτάξεις κά-
που αλλού, η πιο hip γειτονιά της Αθήνας είναι πιασμένη. Αυ-
τό φυσικά δεν σημαίνει ότι το Κουκάκι δεν έχει ζωντανέψει 
και δεν έχει γίνει πιο ενδιαφέρον από τους επισκέπτες του. 
Κομμάτι της επιτυχίας του είναι ότι μαθαίνει και μεταμορφώ-
νει τον μεσογειακό νεοχιπστερισμό με τον δικό του τρόπο 
διαμορφώνοντας σταδιακά έναν μοναδικό χαρακτήρα.
Το Κουκάκι, πέρα από όλα αυτά συνεχίζει να μεταμορφώνε-
ται με έναν θετικό τρόπο καλωσορίζοντας επισκέπτες από 
όλο τον κόσμο, αλλά εύχομαι παράλληλα να κρατά χώρους 
στέγασης και για τους ντόπιους και να μην ξεχνά ότι αυτοί εί-
ναι που μένουν 24/7 στη γειτονιά. Έτσι, ελπίζω ότι θα συνεχί-
σουμε να χορεύουμε ικαριώτικο με συνοδεία τη μουσική των 
«Φυστικί Σαλόνι» στο «Ποτάμι», όταν κάποιοι γείτονες πίνουν 
κοκτέιλ στο «Μπελ Ρέυ» ή στα πολλά καφέ και μπαρ των δύο 
μεγάλων μας πεζοδρόμων, τη Δράκου και τη Γ. Ολυμπίου και 
άλλοι απολαμβάνουν το μεσημεριανό τους στο ψητοπωλείο 
ή την ταβέρνα στη  γωνία.  - ΦΙΛΙΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ  

* Ο Ομάρ Καμαρέρο είναι συνιδρυτής της online ταξιδιωτικής 
εταιρίας Rug&Rock Adventures.

Ένας 
Ιςπανός 
ςτό 
ΚόυΚαΚΙ 
Ο Ομάρ Καμαρέρο ερωτεύτηκε τη 
γειτονιά στη σκιά της Ακρόπολης. 
Τα όμορφα και τα προβληματικά, 
όπως τα εντοπίζει ένα ξένο μάτι.
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Σε αυτό το υπέροχο διατηρητέο νεοκλα-
σικό του 1890 θα συναντήσεις ένα από τα 
πιο ρομαντικά μπαλκόνια της πόλης. Εδώ, 
με θέα τον πεζόδρομο της Μακρυγιάννη 
και το φωτισμένο μουσείο της Ακρόπολης, 
σε περιμένει μια νόστιμη ελληνική κουζίνα 
που πατάει στις κλασικές συνταγές για 
να δημιουργήσει τα δικά της σύγχρονα 
μονοπάτια. Μια καλή ευκαιρία να τα εξε-
ρευνήσεις είναι τώρα που την κουζίνα 
αναλαμβάνει ο πολύ καλός σεφ Βασίλης 
Ρούσσος και το μενού παίρνει την καλοκαι-
ρινή του ρότα. Αθηναϊκή με μπλε καβούρι, 
carpaccio αρνί με αγιόλι από πατάτες 
φούρνου, τουρσί κρεμμυδιού και κρέμα 
μαύρου σκόρδου, αρνάκι με τσιγαριαστά 
βλίτα, νιόκι από τραχανά και αρσενικό 
Νάξου είναι μερικές από τις προτάσεις 
του καταλόγου που αξίζουν την προσοχή 

σου. Το Balcony όμως αγαπάει τα ελληνικά 
προϊόντα και εξερευνά κάθε γωνιά της Ελ-
λάδας για να βρει τα καλύτερα. Γραβιέρα 
Καλαμάτας, λούζα Μυκόνου, τυριά από την 
Τήνο είναι κάποια μόνο από τα εξαιρετικά 
προϊόντα που θα συναντήσεις στα πιάτα 
του και που μπορείς να συνοδέψεις με μία 
από τις 30 ετικέτες κρασιών, αποκλειστικά 
από έλληνες οινοποιούς. Μεγάλη φήμη 
όμως έχουν και τα signature cocktails του 
bar, όπου πάλι θα συναντήσεις υλικά της 
ελληνικής γης όπως θυμάρι, μαστίχα, 
φράουλα κ.ά. Πόσο πιο αρωματικό να γίνει 
το καλοκαίρι; Καθημερινά 12.00-00.30, 
Παρ., Σαβ. 12.00-01.00 

 ● Βεΐκου 1& Δημητρακοπούλου, 
2114118437, www.balconyathens.com 
Fb: Balcony Restaurant & Bar 
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Ελληνική κουζίνα with a twist 
σε ένα από τα πιο όμορφα αθηναϊκά μπαλκόνια

Σε μια από τις ομορφότερες αθηναϊκές 
γειτονιές, πριν 14 χρόνια οι μανιάτικες 
γεύσεις βρήκαν καταφύγιο σε ένα υπέρο-
χο διώροφο νεοκλασικό κτίριο. Από τότε 
μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα γα-
στρονομικά διαμάντια της περιοχής αλλά 
και όλης της Αθήνας. Ένα εστιατόριο που 
σου ξυπνάει αναμνήσεις από τις γεύσεις 
των παιδικών σου χρόνων, ενώ ταυτόχρο-
να καταγράφει το πόσο καλά (και κυρίως 
νόστιμα) εξελίσσεται η νέα ελληνική κου-
ζίνα. Συνεχείς εγχώριες αλλά και διεθνείς 
διακρίσεις έρχονται να επισφραγίσουν το 
προφανές: ο σεφ Αλέξανδρος Φουρούλης 
μαγειρεύει υπέροχα. Στην κουζίνα του η 
γεύση ενεργοποιεί τη μνήμη ανοίγοντας 
την ίδια στιγμή τον δρόμο προς νέα γευ-
στικά μονοπάτια. Αγαπημένα και διαχρονι-

κά πιάτα παραμένουν το αρνάκι γάλακτος 
ψημένο σε κενό αέρος με άγρια χόρτα και 
σάλτσα από τον ζωμό του, οι «Τσουχτές» 
με καβουρδισμένη μανιάτικη μυζήθρα, 
σκεπασμένες με τηγανητό αυγό, αλλά 
και ο Καγιανάς με σύγκλινο Μάνης. Ο σεφ 
όμως, που ποτέ δεν επαναπαύεται, πάντα 
βρίσκει νέους τρόπους να σου τραβήξει 
την προσοχή με κάτι καινούργιο, όπως το 
εκπληκτικό Οσομπούκο με πουρέ πατάτας 
και σάλτσα αρωματισμένη με φρέσκα 
βότανα ή εκείνον τον συγκλονιστικό Κό-
κορα γεμιστό με μανιτάρια και πεκορίνο 
Αμφιλοχίας. Γεύσεις που κάθε λάτρης της 
γαστρονομίας πρέπει να εξερευνήσει. Tip: 
Οι τιμές είναι πραγματικά πολύ καλές.  
● Φαλήρου 10, 2109218180, www.
manimani. com.gr, Fb: ΜΑΝΗΜΑΝΗ.gr 
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Ένας γαστρονομικός παράδεισος στο Κουκάκι
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Η διαχρονική αξία της Συγγρού

Από το 1984 που άνοιξε, μέχρι σήμερα, 
πρέπει να έχουν περάσει από τα τραπέζια 
του σχεδόν όλοι οι κάτοικοι αυτής της 
πόλης. Το 24ωρο είναι πραγματικά… 24ω-
ρο από την πρώτη στιγμή που άνοιξε και 
στέκεται πάντα δίπλα σου στις δύσκολες 
αυτές μικρές ώρες. Δεν υπάρχει μεγαλύ-
τερη παρηγοριά από το να κατηφορίζεις 
τη Συγγρού το ξημέρωμα, τη στιγμή που 
λαχταράς όσο τίποτα ένα καλομαγει-
ρεμένο, σπιτικό φαγητό και ξαφνικά να 
αντικρίζεις τη φωτεινή ταμπέλα του, σω-
στό φάρο στην πείνα σου. Η ποικιλία του 
πραγματικά εντυπωσιάζει: καθημερινά θα 
βρεις δεκάδες πιάτα που ξεκινούν από την 
πίτσα, τα ζυμαρικά και τα σουβλάκια για να 
καταλήξουν σε burgers, ψητά της σχάρας 
και ζεστά ορεκτικά. Μεγάλη αδυναμία και 
σήμα κατατεθέν θα είναι όμως πάντα τα 
μαγειρευτά του, που κρατούν ακόμα τη 
νοστιμιά του αληθινά σπιτικού φαγητού, 
αυτή που μόνο τα αυθεντικά μαγέρικα έ-

χουν. Το 24ωρο είναι οικογενειακή επιχεί-
ρηση από την πρώτη του στιγμή και αυτό 
σημαίνει ότι τα υλικά και τα προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται είναι τα ίδια που οι ιδι-
οκτήτες μαγειρεύουν και σπίτι τους. Ναυ-
αρχίδα όλων το παστίτσιο, ο εκπληκτικός 
μουσακάς και το μοσχαράκι κοκκινιστό. 
Διαχρονική αξία, βέβαια, είναι ο πατσάς 
που υπάρχει καθημερινά και έχει ορκισμέ-
νους πιστούς, αλλά και η μαγειρίτσα που 
εδώ μαγειρεύεται όλο τον χρόνο. Αυτά 
όλα (και πολλά ακόμα) θα δοκιμάσεις στον 
πρόσφατα ανακαινισμένο χώρο του κάθε 
ώρα και στιγμή της ημέρας (το 24ωρο δεν 
κλείνει ποτέ), αλλά αν προτιμάς υπάρχει 
και η δυνατότητα delivery καθημερινά 
11.00-02.30. 

● Λ. Συγγρού 44, Κουκάκι, 2109221159, 
www.24oro.com.gr, 
Fb: @24oroestiatorio
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Αυθεντική μεξικανική κουζίνα στη γειτονιά της Ακρόπολης, σε έναν μικρό, 
φιλόξενο και πολύ προσεγμένο χώρο, με καλές τιμές και όλα να θυμίζουν 
Μεξικό. Εκτός από μπουρίτος, κεσαντίγιας, τάκος, διάφορα ορεκτικά και 
σαλάτες, εδώ θα βρείτε και παραδοσιακά πιάτα που δεν σερβίρονται αλλού 
στην Αθήνα, όπως Μόλε Πομπλάνο, που είναι κοτόπουλο με μεξικάνικη 
σάλτσα από σοκολάτα και πιπεριές και σερβίρεται με ρύζι ή φασόλια, αλλά 
και Ταμάλες, δηλαδή μεξικάνικη ζύμη από καλαμπόκι με γέμιση κοτόπουλου 
και μεξικάνικη σάλτσα, μαγειρεμένο σε φύλλα καλαμποκιού. Εθιστική και 
η σανγκρία, αλλά και τα κοκτέιλ μπίρα, κι αυτά σύμφωνα με την παράδοση 
του Μεξικού. Να γίνετε φίλοι στο fb γιατί πολύ συχνά κάνουν προσφορές!   

●  Δημητρακοπούλου 5, Μακρυγιάννη, 2155459165,  
www.inesrinconmexicano.eu, fb: Rincon Mexicano

Παραδοσιακή μεξικάνικη 
κουζίνα δίπλα στην Ακρόπολη
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Έχει τον τρόπο να σου φτιάχνει τη διάθεση αυτό το μαγαζί. Με τα ωραία 
του χρώματα, με τη ζεστασιά του, με το χαλαρό του στιλ, με το αληθινό 
χαμόγελο των ανθρώπων του. Με χώρο μέσα αλλά και στον πεζόδρομο 
της Ολυμπίου (και με ένα πολύ όμορφο πατάρι), ανοίγει από νωρίς, από τις 
7.30 το πρωί και σερβίρει εξαιρετικής ποιότητας καφέ αλλά και ιδιαίτερες 
γεύσεις παγωτών και χυμών, ενώ συνεχίζει με πολλά και νόστιμα σνακ και 
πιάτα, από πίτσες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς και αραβικές πίτες, μέχρι 
ποικιλίες για να συνοδεύετε την μπίρα σας και σπιτικούς μεζέδες. Με ωραία 
αποστάγματα και δροσερά κοκτέιλ, καλές τιμές και μουσικές ταιριαστές, 
αλλά και όρεξη για ξενύχτι!

● Ολυμπίου 13, 2155402767, fb: Το πατάρι

Το all day γλυκό πατάρι
 της Ολυμπίου
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Τα νέα διαδόθηκαν ταχύτατα από στόμα σε στόμα. «Δεν έχεις δοκιμάσει 
ακόμα Phat Thai από το Tuk Tuk; Χάνεις!» Το λιλιπούτειο μαγαζάκι στο Κου-
κάκι που έκανε όλη την πόλη να (παρα)μιλάει ξαφνικά για Thai δεν έχει πολ-
λούς μήνες ζωής, έχει όμως μια αυθεντική νοστιμιά που σε μαγνητίζει, και 
τελικά μένει ανεξίτηλη στη γευστική σου μνήμη. Εμπνευσμένο από τις υπαί-
θριες αγορές της Ασίας όπου το street food είναι ο απόλυτος βασιλιάς και τα 
τρίκυκλα μηχανοκίνητα ταξί (να τι σημαίνει “Tuk Tuk”), το πλέον αγαπημένο 
ταϊλανδέζικο της Αθήνας επανέρχεται καθημερινά με πιάτα φτιαγμένα από 
ολόφρεσκα υλικά. Θα βρεις μικρά πιάτα για να συνοδεύσεις το ρύζι σου, τα 
πιο γευστικά νουντλς της ζωής σου και εξωτικές δημιουργίες με κάρυ. Αν 
δυσκολεύεσαι, άρχισε την εξερεύνηση με το Gai-Yang και ζήτα από τον σεφ 
να σου πει ιστορίες από την Μπανγκόκ.

● Βεΐκου 40, 2114051947, Fb: Tuk Tuk Thai Street Food

To πιο αυθεντικό Thai Street 
Food της πόλης
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Σε ένα από τα πιο όμορφα και ενεργειακά σημεία της πόλης, στους πρόπο-
δες του Παρθενώνα, η οικογένεια Φάλια έχει δημιουργήσει έναν καλαίσθη-
το και φιλικό χώρο, τον οποίο θα αισθανθείτε σαν προέκταση του σπιτιού 
σας. Με εξαιρετική κουζίνα, στην οποία οι αυθεντικές ελληνικές συνταγές 
συνυπάρχουν αρμονικά με κάποιες πιο δημιουργικές και μοντέρνες προ-
τάσεις, αλλά και με μια πολύ καλά ενημερωμένη λίστα ποτών, με ιδιαίτερα 
κρασιά του ελληνικού αμπελώνα, περισσότερες από 50 ετικέτες μπίρας και 
δροσιστικά κοκτέιλ. Σταθερή μέριμνα και φιλοσοφία της οικογένειας είναι 
οι επισκέπτες να αντιμετωπίζονται σαν προσκεκλημένοι, να απολαμβάνουν 
μια αληθινά βιωματική εμπειρία και να μυούνται στις αξίες της ελληνικής 
παράδοσης.

● Μακρυγιάννη 23-27, 2109233721, www.gods-restaurant.com

Οι αξίες της ελληνικής παράδοσης 
στους πρόποδες του Παρθενώνα  
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Ιστορικό τσιπουράδικο, με εκλεκτή ψαροφαγία 
και μαμαδίστικα μαγειρευτά

Στο στενό της Γεωργίου Ολυμπίου 
στο Κουκάκι, μέσα από παρτέρια και 
intellectual μπαράκια, την προσοχή τρα-
βά ένα μαγαζί με ιστορία, που στο κοντέρ 
της γεύσης μετρά πολλά... χιλιόμετρα. Ο 
Λόλος, το ιστορικό καφέ-μεζεδοπωλείο, 
με τη μεγάλη κορνίζα του Διονύση Πα-
παγιαννόπουλου στον τοίχο –παλιός 
θαμώνας, με λατρεία για τον Λόλο–, τα 
δεκάδες ετερόκλητα αντικείμενα σε τοί-
χους και γωνιές και τις διάχυτες μυρωδιές 
φρέσκου ψαριού και μεζεκλικίων, άλλαξε 
χέρια πριν 2 χρόνια. Δυο παλικάρια, ο 
Νίκος και ο Θανάσης, οι νέοι ιδιοκτήτες, 
με τα γιγάντια χαμόγελα και τις κελαρυ-
στές φωνές, πουλάνε τους «αγγέλους» 
που μαγειρεύει η μαμά του Νίκου, η κυρία 
Κατερίνα, καθημερινά από νωρίς το πρωί 
έως αργά τη νύχτα. Φρέσκα ψαράκια ό-
πως γάβρος, σαρδέλες, αθερίνες, μεγάλα 
φρέσκα του κιλού λαβράκια, τσιπούρες, 

φαγκριά, αλλά και μεζέδες κρεατικών με 
γευστικά κεφτεδάκια, μπριζόλες γίγας 
αλλά και μαγειρευτά της μαμάς –με το 
σπετζοφάι και την πολίτικη να «φεύγουν» 
πριν το μεσημέρι–, περνούν κάτω από 
τη μύτη μας και μας ανοίγουν διάπλατα 
την όρεξη! 100 χρόνια ιστορίας στη 
γεύση είναι ικανά να κερδίσουν και τον 
πιο απαιτητικό ουρανίσκο, άλλωστε. Η 
σύνθεση των πελατών τα λέει όλα... Από 
υπουργούς και βουλευτάδες, ηθοποιούς 
και καλλιτέχνες του δρόμου, φοιτητές, 
οικογένειες με καρότσια, τουρίστες με 
φωτογραφικές μηχανές και φανταράκια, 
ο Λόλος τους αγκαλιάζει όλους. Κι είναι 
μεγάλη η αγκαλιά, με το πιο νόστιμο τάι-
σμα, διά χειρός... μαμάς!

● Γ. Ολυμπίου 5, 210 9217266, 
fb: Τσιπουράδικο - Μεζεδοπωλείο  
Ο Λόλος
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Επιμέλεια: 
τανια δελη

HusH PuPPies 
Άνεση και στιλ

▶Αυτά τα παπούτσια δε χρειάζονται συστάσεις. 

Κυκλοφορούν εδώ και 60 χρόνια κάνοντας τη 

ζωή μας, ή μάλλον το περπάτημά μας, πιο εύκολο. Διά-

σημα για την ελαφριά λαστιχένια σόλα τους, τα Hush 

Puppies αγαπήθηκαν κυρίως γιατί συνδύαζαν την άνε-

ση με το στιλ. Οι φόρμες τους αγκαλιάζουν το πέλμα 

και ακολουθούν την κίνηση του ποδιού, προσφέρο-

ντας έτσι τη δυνατότητα να τα φοράς όλη μέρα χω-

ρίς να νιώθεις κούραση ή πιάσιμο στα πόδια. Η 

casual φύση τους συναντά το σύγχρονο design 

και το αποτέλεσμα είναι ένα μοναδικό παπού-

τσι που ταιριάζει στο στιλ και τις απαιτήσεις 

της καθημερινότητάς σου.
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Η Γκλόρια από το Κονγκό 
και τα αφρικάνικα 

κοσμήματά της

Της ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
ΦΩΤΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Ο 
πλούτος των αφρικανικών 
patterns είναι δεδομένος. 
Επαναλαμβανόμενα χρωμα-
τιστά σχέδια που μιμούνται 
σχηματισμούς που απαντώ-

νται παντού στη φύση της αχανούς 
ηπείρου, αποτελούν συνήθως τα πιο 
χαρακτηριστικά παραδείγματα αφρι-
κανικών patterns που συναντάμε σε 
υφάσματα. 
Μια νεαρή Κονγκολέζα συνδυάζει αυτά 
τα υφάσματα με λεπτομέρειες από 
χρυσό ή άλλα υλικά, όπως κοχύλια, 
φουντίτσες ή ξύλο, και δημιουργεί τα 
πιο σύγχρονα και στιλάτα έθνικ κοσμή-
ματα. Η 28χρονη Γκλόρια, με καταγωγή 
από το Κονγκό, είναι η ιδιοκτήτρια και 
δημιουργός του brand Monabbey, που 
έχει αποκτήσει fans εντός και εκτός 
Ελλάδας, έχει κατακτήσει το etsy και 
είναι από εκείνα τα brands που δεν 
βαριέσαι να ακολουθείς στο Instagram. 
Σχεδιάζει σκουλαρίκια, κολιέ, βραχιό-
λια και αξεσουάρ για τα μαλλιά. 
«H καταγωγή μου είναι από το Κονγκό, 
γεννήθηκα στο Μπουρουντί. Μεγάλωσα 
εκεί, στην Τανζανία και στην Κένυα. Στην 
Ελλάδα ήρθα στα 19 μου χρόνια για 
σπουδές Marketing. Μένω στο κέντρο της 
Αθήνας, στα Κάτω Πατήσια. Αποφάσισα 
να ασχοληθώ με το χειροποίητο κόσμη-
μα το 2012 και σήμερα διατηρώ το brand 
Monabbey για περίπου πέντε χρόνια».
Τα υφάσματα που χρησιμοποιώ τα προ-
μηθεύομαι από τη Νιγηρία και το Κονγκό, 
άλλωστε αυτό που με εμπνέει είναι η 
νιγηριανή, η κονγκολέζικη και η τανζα-
νιακή κουλτούρα, τα μέρη στα οποία 
μεγάλωσα. Η σχεδίαση και η κατασκευή 
των κοσμημάτων γίνεται με αφρικανική 
έμπνευση. Για παράδειγμα, φτιάχνω κο-
λιέ με κοχύλια που προέρχονται από την 
κουλτούρα των Μασάι. Επίσης ονομάζω 
κάθε δημιουργία μου με ένα αφρικανικό 
όνομα». 
Καθώς από ένα κομμάτι ύφασμα μπο-
ρούν να βγουν πολλές δημιουργίες, 
κάθε κόσμημα είναι μοναδικό, ανάλο-
γα με το πώς θα κάτσει πάνω του το 
pattern, κάτι που κάνει τα Monabbey 
ακόμα πιο ιδιαιτέρα. «Δουλεύω ακού-
ραστα καθημερινά προκειμένου να 
είμαι σίγουρη ότι κάθε κόσμημα είναι 
φτιαγμένο τέλεια» λέει η δημιουργική 
Κονγκολέζα. 

Tα Monabbey μπορείτε να τα 
προμηθευτείτε από το  
www.etsy.com/shop/Monabbey

HusH PuPPies 
Άνεση και στιλ

▶Αυτά τα παπούτσια δε χρειάζονται συστάσεις. 

Κυκλοφορούν εδώ και 60 χρόνια κάνοντας τη 

ζωή μας, ή μάλλον το περπάτημά μας, πιο εύκολο. Διά-

σημα για την ελαφριά λαστιχένια σόλα τους, τα Hush 

Puppies αγαπήθηκαν κυρίως γιατί συνδύαζαν την άνε-

ση με το στιλ. Οι φόρμες τους αγκαλιάζουν το πέλμα 

και ακολουθούν την κίνηση του ποδιού, προσφέρο-

ντας έτσι τη δυνατότητα να τα φοράς όλη μέρα χω-

ρίς να νιώθεις κούραση ή πιάσιμο στα πόδια. Η 

casual φύση τους συναντά το σύγχρονο design 

και το αποτέλεσμα είναι ένα μοναδικό παπού-

τσι που ταιριάζει στο στιλ και τις απαιτήσεις 

της καθημερινότητάς σου.

AfricAn 
queen

στην ΑθηνΑ 

Το style
της εβδομαδας

 style
της εβδομαδας
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Σ
ακάκια με ογκώδεις βάτες 
φορούσε η Μέλανι Γκρίφιθ 
στην ταινία του' 98 «Εργαζό-
μενο κορίτσι». Για να εκπέμπει 
αυτοπεποίθηση και δύναμη σε 

ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο 
κυριαρχούσαν οι άνδρες. Το κοστού-
μι εξουσίας, σε ανδρική γραμμή με 
θηλυκό φινίρισμα, ήταν το απόλυτο 
σύνολο της γκαρνταρόμπας της. Όσο 
αυξανόταν  η αποφασιστικότητα της 
Τες, της ηρωίδας, τόσο μεγάλωναν οι 
ώμοι στα σακάκια. Σακάκια αυστηρά 
σεταρισμένα με φούστα ή παντελόνι. 
Για να νιώθει πιο επιβλητική, λίγο πριν 
μπει στο γρα-
φείο, έβγαζε 
τα λευκά σνί-
κερς και σκαρ-
φάλωνε στα  
άβολα ± για 
τη διαδρομή 
σπίτι-μετρό-
δουλειά και 
το αντίστρο-
φο± «τακούνια 
εξουσίας». 
Ψήλωνε. 

Έχουν πε-
ράσει είκοσι 
χρόνια από την 
ταινία και το 
κοστούμι εξου-
σίας εξακολου-
θεί να δηλώνει 
δυναμισμό. Και 
φορμαλισμό. 
Και τι σημαίνει 
αυτό; Έχει άραγε τόσο μεγάλη σημα-
σία πώς σε βλέπουν οι άλλοι; Πόσο 
πρέπει να καμουφλάρεις την ουσία 
της ταυτότητας σου, τη γυναικεία σου 
υπόσταση;  Ο εργασιακός χώρος περ-
νάει από κόσκινο τη γυναίκα; 

100%. Και η γυναίκα εξακολουθεί να 
κρίνεται για το ντύσιμό της, τα νιάτα 
της, τις ρυτίδες της, τα μπότοξ της, 
το σώμα της. Και το μυαλό της; Το 
σεξιστικό βλέμμα πέφτει πάνω στις 
γυναίκες σαν προβολέας. Όπου κι αν 
βρίσκονται. Υπάρχουν κοπέλες που 
θα ήθελαν να φορούν στη δουλειά 
εμπριμέ ροζ φορεματάκια και να τις 
παίρνουν στα σοβαρά. Να φορούν 
μίνι  και να μην τους γίνεται παρατή-
ρηση για αυτό. Από μεγαλύτερους σε 
ηλικία συναδέλφους τους, άνδρες-
γυναίκες, δεν έχει σημασία. Και μερικά 
ακόμα. Για να ακουστείς σε συσκέψεις 
πρέπει να μιλάς πιο δυνατά, όσο νε-
ότερη είσαι, με περισσότερη ένταση 
και δεν είναι λίγες οι φορές που θα 
πρέπει να υπερασπίζεσαι προσωπικά 
όρια σε καθημερινή βάση (όχι ότι το 
τελευταίο δεν ισχύει και για τους άν-
δρες). Θα μου πεις, κρίση έχουμε, με 
αυτά θα ασχολούμαστε; Είναι κι αυτά 

κομμάτι της καθημερινότητας και 
επηρεάζουν την ποιότητα ζωής του 
καθενός και της καθεμιάς. Είναι αυτή η 
τάση. Όταν όλα πίσω σου καταρρέουν 
σαν σκηνικό δυστοπικής ταινίας, τότε 
επικεντρώνεσαι στα ενσταντανέ της 
κάθε μέρας και τους δίνεις μεγαλύτε-
ρες διαστάσεις. 

Τι να κάνουν τα εργαζόμενα κορίτσια; 
Εντάξει, το φόρεσαν το ταγιέρ και 
το κοστούμι. Και μετά; Το επόμενο 
πιάτο είναι πιο γκουρμέ. Ακολουθεί η 
γλώσσα του σώματος! Βέβαια. Ποτέ 
μαζεμένες, σκυφτές σαν κουβάρι. 

Ποτέ το χέρι 
στον αυχένα, 
ακόμα κι αν πο-
νάτε. Δείχνει 
αδυναμία. Ποια 
άλλα «ποτέ» 
ακολουθούν; 
Αφήστε κατά 
μέρους το 
κινητό. Δεν 
θα σας σώσει 
να το κοιτάτε. 
Χαλαρώστε 
και τολμήστε 
να απλωθείτε. 
Δείξτε ποια 
είναι η βασίλισ-
σα. Ανοίξτε...

Χαμογελάμε 
όταν είμαστε 
ευτυχισμένοι. 
Ακόμα κι αν 
χαμογελά-

σουμε προσποιητά και στημένα, πάλι 
νιώθουμε καλύτερα. Ακόμα κι αυτό το 
προσποιητό χαμόγελο μας κάνει να 
νιώθουμε καλύτερα. Τι γίνεται με την 
εξουσία; Ακόμα και όταν δεν νιώθετε 
πραγματικά ισχυροί, δεν έχετε αυτο-
πεποίθηση, νιώθετε αδύναμοι, λιγάκι 
«μυρμηγκάκια», προσποιηθείτε. Μια, 
δυο, τρεις, στο τέλος θα το πιστέψετε. 
Θα βρυχάστε σαν λιοντάρια. «If you 
fake it, you can make it». Αυτό το λέει η  
κοινωνική ψυχολόγος Ammy Cuddy 
στην εξαιρετικά διαφωτιστική ομιλία 
της στο TEDGlobal 2012.  «Η γλώσσα 
του σώματος επηρεάζει το πώς μας βλέ-
πουν οι άλλοι, αλλά μπορεί επίσης να 
αλλάζει και τον τρόπο που βλέπουμε οι 
ίδιοι τον εαυτό μας» λέει.

Πού καταλήγει η Cuddy; Στο power 
posing (δίνει και δείχνει παραδείγματα 
στο video). Δηλαδή στις στάσεις δύ-
ναμης ± το να στεκόμαστε σε μια πόζα 
αυτοπεποίθησης, ακόμη κι όταν δεν 
νιώθουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις 
μας± μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα 
τεστοστερόνης και κορτιζόλης στον 
εγκέφαλο και μπορεί να έχει αντίκτυ-
πο στις πιθανότητες επιτυχίας μας. 
Μην ξεχνάτε και το κοστούμι... 

Εργαζόμενα κορίτσια 
διαρκώς σε περιπέτειες 

Φλύαρη η γλώσσα του σώματος, επηρεάζει το πώς  
μας βλέπουν οι άλλοι και μπορεί να αλλάξει και  
τον τρόπο που βλέπουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

SCHOTT 
Φούτερ με logo 

BIOTEN 
Συσφικτική 
κρέμα σώματος

GLAMAZON

KYBBVS 
Ανδρικό εσώρουχο από οργανικό βαμβάκι

DELUX 
Γυαλιά ηλίου MCQ €180

BENETTON 
Κοκάλινο βραχιόλι

MASTIHA SHOP 
Body butter με μαστιχέλαιο Χίου και σταφύλι

SWATCH 
Ρολόι Skin Blue Iron, 

σειρά Skin Irony, €135 

MERRELL 
Γυναικεία σανδάλια

YAMAMAY 
Μπικίνι με χρυσές λεπτομέρειες,  

σουτιέν €29,95, σλιπ €25,95

ID CONCEPT STORES 
Ψάθινο καπέλο Sinu Artefactos €170
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Info
Πλατεία Νερού, Ολυμπιακός 
Πόλος Φαλήρου. Είσοδος: 
Day 1 (31/5) €35 (μονό εισι-
τήριο) - €65 (διπλό) - €100 
(VIP). Day 2 (1/6) €45 (μονό) 
- €85 (διπλό) - €100 VIP). 
Day 3 (17/6) €45 (μονό) - €85 
(διπλό) - €120 (VIP). Προ-
πώληση: releaseathens.
gr/tickets, viva.gr, 11876, 
Reload, Seven Spots, Media 
Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s, 
Viva Kiosk Συντάγματος & 
Τεχνόπολης. Όσοι μέχρι και 
τις 31/5 διαθέτουν εισιτήριο 
για μία από τις δύο τελευταί-
ες ημέρες του φεστιβάλ (1/6 
& 17/6) μπορούν με το ίδιο 
εισιτήριο, να παρακολου-
θήσουν δωρεάν και την 1η 
ημέρα (31/5). 

Το φετινό Release Festival (31/5, 1/6, 17/6) 

ξεκινάει δυναμικά με τον Richard Ashcroft, 

τη βαθιά μελαγχολική φωνή των Βρετανών 

Verve, που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα με τα 5 προσωπικά του άλμπουμ και 

υλικό από την ιστορία (1993-2008) του δημο-

φιλούς brit pop γκρουπ, με αστικούς ύμνους 

όπως το «Βitter Sweet Symphony». Καθόλου 

τυχαίο ότι μετά το Release θα ανοίξει δύο συ-

ναυλίες των Rolling Stones στην Αγγλία.

Σ
τη γραμμή των headliners της πρώ-
της ημέρας και ο Rag’n’Bone Man, 
με το πασίγνωσ το «Human» να 
μετράει πάνω από 500 εκατομ-

μύρια views στο YouΤube. Μαζί τους η 
Kid Moxie, η ελληνίδα καλλιτέχνις που 
μετά τη συνεργασία της με τον Angelo 
Bandalamenti έκανε το όνομά της γνωστό 
στον παγκόσμιο καλλιτεχνικό χάρτη. 
Η δεύτερη ημέρα του Release υποδέχεται 
δύο πολύ αγαπημένα γκρουπ του ελληνι-
κού κοινού. Οι βετεράνοι της reggae UB40 
και οι ασταμάτητοι Thievery Corporation. 
Mετά την περσινή τους επιτυχία, οι 
Thievery Corporation επιστρέφουν με νέο 
άλμπουμ  Το «Treasures from the Temple» 
και την ίδια μαγική fusion συνταγή που 
κάνει τα live τους μοναδική εμπειρία. Οι 
UB40 μετράνε δεκάδες διαχρονικές επι-
τυχίες, όπως το αξέχαστο «Red Red Wine» 
και το «Ι Got you Babe» κλπ. 
Το φεστιβάλ φέτος ολοκληρώνεται με 
την εμφάνιση των Jamiroquai, πολυανα-
μενόμενη εμφάνιση και απωθημένο του 
ελληνικού συναυλιακού κοινού, και τον 
Jay Kay σε φουλ φόρμα. Την ίδια μέρα, 
ο επίσης πολυαγαπημένος αυστριακός 
παραγωγός Parov Stelar επαναφέρει το 
electroswing groove στη χώρα, μετά από 
δύο χρόνια απουσίας εμφανίσεων. Το 
line-up της τρίτης μέρας συμπληρώνει 
το αμερικάνικο ντουέτο των Cigarettes 
After Sex και οι δικοί μας Sillyboy’s 
Ghost Relatives και Σtella. Και όλα αυτά 
στην Πλατεία Νερού δίπλα στη θάλασσα. 
Σκέφτεσαι τίποτα καλύτερο;

- Γιώργος Δημητρακόπουλος

Ε τ ο ι μ α ζ ο μ α σ τ Ε  γ ι α 

Release 
Athens

Richard 
Ashcroft
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ΠΕΜΠΤΗ  
 
ΚΑΙ ΟΙ 7 ΕΙΝΑΙ  
ΥΠΕΡΟΧΟΙ 
Οι Barcelona Gipsy Balkan 
Orchestra για πρώτη 
φορά στην Αθήνα μυούν 
τους θεατές στο Klezmer, 
την Jazz Manouche και τη 

μουσική των Ρομά στο 
PassPort Κεραμεικός 

- Upstairs στις 24/5. 

ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ 
ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΤΗ 
«ΣΑΛΤΣΑ» 

Εκρηκτικός εναλ-
λακτικός αθηναϊκός 

ήχος. Οι Yellow Devil 
Sauce παρουσιάζουν το 

νέο τους άλμπουμ «Zulu» 
στο Temple Athens και οι 

The Mighty N ανοίγουν 
τη βραδιά στις 24/5.

Παρα σκΕυΗ 

ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Τα Διάφανα Κρίνα 

ηχογραφούν νέο άλ-
μπουμ και αφήνουν 

το στούντιο για να εμ-
φανιστούν ζωντανά στο 

Kremlino στις 25/5. 

LIVE ΣΑΝ ΛΑΒΑ 
Πού θα ακούσεις desert 
rock, grunge και θα ρο-
λάρεις; Οι Puta Volcano 
επέστρεψαν από μίνι ευρω-
παϊκή περιοδεία και «βαρά-
νε» στη σκηνή του Temple 
Athens μαζί με τους Black 
Hat Bones στις 25/5.  

BASS CLASS 
REPUBLIC 
Drog_A_tek Live στο six 
d.o.g.s. για να μάθουμε τη 
γλώσσα των μηχανών, να 
δούμε και να ακούσουμε 
πώς ακούγεται η μουσική 
όταν την εμπιστεύεσαι σε 
αλγόριθμους, αναλογικά 
κυκλώματα και λαμπάτους 
ενισχυτές. Στις 25/5. 

 
GYPSODY 
Τσιγγάνικη jazz με άρωμα 
Ελλάδας από τους Gadjo 
Dilo στο Roof Stage του 
gazarte, που επιστρέ-
φουν στις 25/5 για έναν 
τελευταίο χορό πριν την 
επίσημη πρώτη του καλο-
καιριού. 
 
ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ 
Ελληνόφωνα ροκ πειρά-
ματα και δωρεάν διανομή 
του άλμπουμ «Το δεύτερο 
κύμα» στο live των Sinema 
στο Death Disco στις 
25/5. 

σαΒΒαΤΟ 

15 ΧΡΟΝΙΑ  
ΚΑΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
Το ΑΝ Club γεμίζει στις 
26/5 με punk rock, rock 
' n'  roll και ska ήχους από 
τους Bad Movies, που κα-
τεβαίνουν από τη Θεσσα-
λονίκη στην Αθήνα για να 
γιορτάσουν τα 15 χρόνια 
θορυβώδους ύπαρξης. 
Μαζί τους οι Stray Alley και 
Ι Will Never.Again. 

ΞΑΝΑ ΜΑΖΙ ΜΕ  
ΝΕΑ ΑΛΜΠΟΥΜ 
Οι Kill Emil και 
Mononome συναντιού-
νται και πάλι μετά από 
καιρό στη σκηνή του six 
d.o.g.s για να παρουσι-
άσουν τις καινούργιες 
κυκλοφορίες τους «Ghost 
Diary» και «Sherin».

κυρΙακΗ 

ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΠΟΥ 
ΑΓΑΠΑ Η ΑΘΗΝΑ 
Boho Sundays στο Island, 
που σε μεταφέρουν σε 
έναν after beach προορι-
σμό με spiritual μουσικές 
από τον Alex Nude στα 
decks. Η τελευταία Κυρια-
κή της άνοιξης στις 27/5 σε 
ένα πάρτι που μόνο στην 
Αθηναϊκή Ριβιέρα μπορείς 
να ζήσεις. ●

AGENDA 

10 συντεταγμένες 
για πάρτι, πριν μπει 

το καλοκαίρι
Από το κέντρο της πόλης μέχρι 

την Αθηναϊκή Ριβιέρα, η μουσική 
θα ακούγεται δυνατά

Του ΔημηΤρη ΑθΑνΑσιΑΔη

Barcelona Gipsy Balkan Orchestra

Ο 
Πύργος των Αθηνών μού προκαλεί δέος. Αναρωτιέμαι πάντα πόσο 

παράξενη πρέπει να είναι η ζωή «εκεί πάνω». Μια πολιτεία στα ου-

ράνια. Στα πόδια της κυλάει η καθημερινότητα, όπως την ξέρουμε. 

Ή σχεδόν… Λίγο πιο πέρα υπάρχει ένα μικρό σύμπαν πολύ δια-

φορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίζει να συχνάζουμε. Novak είναι 

μια σέρβικη λέξη που θέλει να περιγράψει αυτό το «κάτι καινούργιο που 

έρχεται». Αυτό το καινούργιο ήρθε στην Αθήνα και στα πόδια του Πύργου 

τέλη Φλεβάρη. Όταν ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ένας ιπτάμενος 

της πολεμικής αεροπορίας-bartender αποφάσισαν να ενώσουν τα ό-

νειρά τους. «Ήμουν 23 ή 24 ετών, όταν βρέθηκα σε ένα παραθαλάσσιο 

εστιατόριο, ένα βράδυ στην Αντίπαρο. Πέρασα τόσο όμορφα που μέσα 

μου γεννήθηκε η ιδέα να φτιάξω έναν δικό μου χώρο» λέει ο Σωτήρης. 

«Πέρασαν πολλά χρόνια, έκανα πολλά ταξίδια και κάθε φορά στις πόλεις 

που επισκεπτόμουν κράταγα στο μυαλό μου λεπτομέρειες από εστια-

τόρια ή bar που μου άρεσαν. Τυχαία συνάντησα τον Γαβριήλ, barman σε 

ένα αθηναϊκό εστιατόριο. Κατάλαβα αμέσως ότι είχε την ίδια εμμονή στη 

λεπτομέρεια, όπως και εγώ. Και τότε άρχισαν όλα». 

Υπέροχα φωτιστικά κρέμονται από την ψηλοτάβανη οροφή, βελού-

δινοι πράσινοι καναπέδες και πολυθρόνες στον ίδιο τόνο αφήνουν 

ένα αίσθημα ζεστασιάς, ένα μοναστηριακό τραπέζι απέναντι από την 

ανοιχτή κουζίνα σε προσκαλεί σε γεύμα, η εντυπωσιακή μπάρα στο 

κέντρο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από την αισθητική των καλύτερων 

bars του κόσμου. Έχω την εντύπωση ότι το Novak είναι ένα μωσαϊκό 

ενωμένων αναμνήσεων από τα ταξίδια του Σωτήρη. Γιατί η αίσθηση 

που έχεις είναι ότι βρίσκεσαι κάπου μακριά, ίσως σε ένα bar 

του Λονδίνου, ίσως σε ένα εστιατόριο του Βερολίνου, όχι 

πάντως στην Αθήνα που ήξερες μέχρι σήμερα. 

Μαγνητισμένη από την ατμόσφαιρα και την απαλή μουσι-

κή, κάθομαι στο μοναστηριακό, χαζεύοντας τον κατάλογο. 

Μπορείς να έρθεις από τις 8.00 για πρωινό, να συνεχίσεις με 

brunch και να καταλήξεις σε απολαυστικό δείπνο. Άρχισα με 

μια άκρως δροσερή σαλάτα, τόσο όμορφα καλοκαιρινή, με 

ντοματίνια, φράουλες, πίκλα κρεμμυδιού, κρέμα αβοκάντο, 

κάπαρη και ανθότυρο. Συνέχισα με φιλέτο τόνου με φασό-

λια, αλμύρα, βλίτα, ντομάτα κονφί και πίκλα κρεμμυδιού, 

που ήρθε ολόσωστα ψημένο, ζουμερό και ολόφρεσκο και, τέλος, 

ενθουσιάστηκα με το ριζότο άγριων μανιταριών με crumble μαραθό-

σπορου και κρέμα γραβιέρας Κρήτης, τόσο απολαυστικά αρωματικό 

που έκλεισα ασυναίσθητα τα μάτια για να παραδώσω όλες μου τις 

αισθήσεις στη μυρωδιά του. Διθυραμβικές είναι οι κριτικές και για το 

μαρουλοντολμά με γαρίδα, πλιγούρι, πίκλα, σταφίδα και σάλτσα λεμο-

νιού, αλλά και για την Tagliata από μοσχαρίσιο Tri-Tip με συνοδευτική 

σαλάτα, φρεσκοτηγανισμένες πατάτες και αφράλατο. 

Οι προτάσεις του πρωινού-brunch ακούγονται εξίσου δελεαστικές 

με πιάτα όπως καγιανά με σύγκλινο, πιπεριά Φλωρίνης και ντοματίνια 

(συνοδεύεται από φοκάτσια που φτιάχνεται εδώ, όπως άλλωστε όλα 

τα ψωμιά και οι ζύμες), φριτάτα με βιολογικά αυγά, πατάτα, κολοκύθι 

και θυμάρι, pancakes με αυγό σοτέ, μπέικον και flakes από αρσενικό. 

Πολύ καλή είναι και η λίστα των κρασιών, με ετικέτες εξαιρετικών 

οινοποιείων από όλη την Ελλάδα, μπορείς όμως να συνοδεύσεις με 

κάποιο από τα άκρως ενδιαφέροντα signature cocktails. Όπως και να 

' χει δεν θα χάσεις. Δεν χάνεις ποτέ σε ένα στέκι που έρχεται με και-

νούργιες ιδέες και μεγάλη όρεξη. 

Πυρρή Αγγέλου 5, Πύργος Αθηνών, 210 7481446 
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Y                      Yellow Devil Sauce

Alex Nude

ΠΟΥ
τρωΜε

Της ΚΑΤΕρινΑσ
ΒνΑΤσιΟΥ

Novak 
το καινούργιο που έλειπε
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

Solo: A Star Wars Story  ***
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Ρον Χάουαρντ ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Άλντεν Έρενραϊκ, Γιούνας Σουοτάµο, Εµίλια Κλαρκ, 

Γούντι Χάρελσον, Πολ Μπέτανι

Η ιστορία του Χαν Σόλο, πριν ακόµη γίνει ο ήρωας που ξέρουµε, έχει πολλά σκοτει-

νά κεφάλαια τα οποία ξεκινούν από την παιδική του ηλικία στον πλανήτη Corellia (ό-

που αποχωρίζεται  την αγαπηµένη φίλη και έρωτα της ζωής του Κίρα), και φτάνουν 

µέχρι τις µικροκοµπίνες, τη φιλία του µε το θηριώδη Τσουµπάκα και τη συµµετοχή 

του στο colpo grosso που επιχειρεί ο αδίστακτος λαθρέµπορος Μπέκετ, που θα α-

ποτελέσει ένα είδος µέντορα για τον φιλόδοξο αλλά και άπειρο Χαν.

Æ
ο 1977 µια ταινία που ξεκίνησε µε τις χειρότερες προδιαγραφές (όλοι 
σχεδόν –πλην Σπίλµπεργκ– προεξοφλούσαν ότι η 11 εκ. δολαρίων 
ταινία δύσκολα θα έβγαζε τα λεφτά της) αλλά έγραψε ιστορία. Το 
«Star Wars» του Τζορτζ Λούκας δεν έγινε απλώς τεράστια επιτυχία 

–πάνω από 775 εκ. δολάρια παγκόσµιες εισπράξεις– αλλά σηµατοδότη-
σε και την απαρχή ενός franshise που δεν έχει προηγούµενο. Ok, ο µύ-
θος έχει ξεχειλώσει και το όλο concept θυµίζει βιοµηχανική µονάδα που 
µε κάθε νέο µοντέλο της προκαλεί αναστάτωση στην αγορά, κόβοντας 
πολύ χρήµα. Όµως τούτο το δεύτερο spin off έχει ψαχνό χάρη στη σκη-
νοθετική µατιά του Ρον Χάουαρντ και τη σεναριακή ευφυΐα του Λόρενς 
Κάσνταν, πετυχαίνοντας και καινοτόµο να είναι (σκηνές που θυµίζουν 
χαρακώµατα του Ά  ΠΠ δένουν µοναδικά µε σκηνικά από γουέστερν 
και δυστοπικές κοινωνίες), και να βρίσκεται σε απόλυτη αρµονία µε το 
πνεύµα της αρχικής ταινίας. Ο σεναριογράφος των «Η Αυτοκρατορία α-
ντεπιτίθεται» και «Η επιστροφή των Τζεντάι» καταφέρνει να δώσει όλο 
το περίγραµµα και το βάθος του ιδεολογικού πλαισίου στο οποίο θα χτι-
στούν οι επόµενες χρονικά περιπέτειες που όλοι γνωρίζουµε. Το «Solo» 
δεν έχει Tζεντάι, ∆ύναµη και φωτόσπαθα. Έχει όµως µια πειστική ερω-
τική ιστορία (η µητέρα των δράκων Εµίλια Κλαρκ στο επίκεντρο), έναν 
ήρωα που ψάχνει να βρει τον εαυτό του, διακριτικό χιούµορ που εκ-
πορεύεται κυρίως από τον χαρακτήρα του τυχοδιώκτη ήρωα, πολιτική 
θέση για την ανάγκη αντίστασης των απόκληρων του γαλαξία απέναντι 
στη σαρωτική Αυτοκρατορία που κατακτά τον ένα µετά τον άλλο τους 
πλανήτες. Ο ολοκληρωτικός πόλεµος Καλού - Κακού δεν έχει ξεκινήσει 
ακόµη αλλά οι πρώτες σκληρές µάχες δίνονται µεταξύ καιροσκόπων 
πειρατών, απόβλητων περιθωριακών και σκλαβωµένων ανθρωποειδών 
που προσπαθούν να επιβιώσουν µε κάθε κόστος. Αυτό είναι και το ση-
µείο καµπής µιας καλοφτιαγµένης περιπέτειας (τροµερή η σεκάνς µε το 
τρένο που διασχίζει τα παγωµένα βουνά) που δεν παύει να θυµάται από 
πού προέρχεται. Σε κάποιες σκηνές το διαγαλαξιακό παραµύθι µοιάζει 
να χάνει κάπως τον προσανατολισµό του αλλά βρίσκει τον δρόµο του µε 
όχηµα το περίφηµο Millenium Falcon και οδηγό µία από τις πιο κλασικές 
φιλίες στην ιστορία του σινεµά, µς τον απρόβλεπτο Τσουµπάκα να παίρ-
νει τη θέση του στο πιλοτήριο, δίπλα στον Χαν Σόλο…
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criticÕs CHOICE

 * Α∆ΙΑΦΟΡΗ 
 ** ΜΕΤΡΙΑ 

 *** ΚΑΛΗ 

 **** ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 
 ***** ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
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Μια αληθινή ιστορία (BASED ON A TRUE STORY) **
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Ροµάν Πολάνσκι ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Εµανουέλ Σενιέ, Εύα 
Γκριν, Βενσάν Περέζ, Ντοµινίκ Πινόν

Η συγγραφέας ενός best-seller 
βρίσκεται παγιδευµένη ανάµεσα 

στις αµέτρητες επαγγελµατικές 
υποχρεώσεις της και το άγχος 
που της προκαλούν τα ανώ-
νυµα γράµµατα και οι καταγ-
γελίες στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης πως χρησιµοποί-
ησε την ιστορία της µητέρας 

της προκειµένου να πετύχει. Η 
ηρεµία στη ζωή της φαίνεται να 

επιστρέφει, όταν γνωρίζει µια νέα 
γοητευτική γυναίκα. 

Ο παλιός καλός Πολάνσκι θα έκανε παπάδες µε το υλικό αυτό, που 
αποτελεί διασκευή της νουβέλας της Ντελφίν Ντε Βίγκαν σε σενάριο 
του ίδιου και του Ολιβιέ Ασαγιάς. Όµως αντί του µυστηρίου και τους 
σασπένς που υπόσχεται η ιστορία, έχουµε την άγαρµπη περιγραφή 
µιας ελάχιστα πειστικής πραγµατικότητας που έχει ως συστατικά της 
το καλλιτεχνικό µπλοκάρισµα, την αρρωστηµένη σχέση συγγραφέ-
α-θαυµαστή (κάποιες στιγµές η ταινία φέρνει στο νου το «Misery», 
χωρίς την αποτελεσµατικότητα της Κάθι Μπέιτς) και έναν ιδιότυπο 
ερωτισµό που δεν καταλήγει και πουθενά.   

Ξυπόλυτοι στο Παρίσι (PARIS PIEDS NUS) ***
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Ντοµινίκ Αµπέλ, Φιόνα Γκόρντον ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Ντοµινίκ 
Αµπέλ, Φιόνα Γκόρντον, ΕµανουέλΡιβά, Πιερ Ρισάρ

Η καναδέζα Φιόνα παίρνει γράµµα 
από τη παριζιάνα θεία της Μάρτα, 

που την καλεί να έρθει  στη 
Γαλλία για να τη βοηθήσει να 
αποφύγει το γηροκοµείο. 
Εκείνη ανταποκρίνεται, 
αλλά όταν φτάνει βρίσκεται 
αντιµέτωπη µε µια σειρά από 

απρόβλεπτες περιπέτειες.

Το σλάπσ τικ κωµικό σ τοι χείο 
κουµπώνει τέλεια µε τον ιδιότυπο 

ροµαντισµό ενός φιλµ που πίσω από 
µια ιστορία αγάπης µιλάει για τη σκληρή 

πραγµατικότητα της αφιλόξενης δυτικής µεγαλούπολης που εδώ, 
όπως δηλώνεται και από τον ειρωνικό τίτλο, ταυτίζεται µε το «ει-
δυλλιακό» Παρίσι. Οι συνσκηνοθέτες και πρωταγωνιστές του φιλµ 
συνθέτουν µια σειρά από σπαρταριστά σκετσάκια που έχουν κάτι 
από τη µαγική αύρα του Ζακ Τατί, προσαρµοσµένα µε περίσσευµα 
ειρωνικής φαντασίας για τη σύγχρονη εποχή, µε τους φωτισµούς 
της ροµαντικής πόλης να αναδεικνύουν τα πιο σκοτεινά (άστεγοι, 
µοναξιά, εγκληµατικότητα, ρατσισµός κ.ά.) σηµεία της.

▶ Το «Ταξί 5» (Taxi 5) 
(*) του Φρανκ Γκαστα-
µπίντ είναι η ανούσια 

γαλλική απάντηση 
στο αµερικανικό 

«Fast&Furious», πάντα 
σε παραγωγή και σενά-

ριο Λικ Μπεσόν. 

▶ Μια ανερµάτιστη 
περιπέτεια-αχταρµάς 

είναι το νεο-νουάρ 
«Τερµατικός σταθ-

µός» (Terminal) (*)  του 
Βον Στάιν, που έχει 

για πρωταγωνίστρια 
τη Μάργκοτ Ρόµπι σε 

ένα διπλό ρόλο που θα 
θέλει να ξεχάσει µετά 

από µερικά χρόνια.

▶ Υπάρχουν καλές 
µουσικές βιογραφίες, 

υπάρχει και η «Νίνα» (*) 
της Σίνθια Μορτ µε τη 
Ζοέ Σαλντάνα στο ρό-

λο της Νίνα Σιµόν. 

AºÃ»¸

Ταξίδι αναψυχής (LEISURE SEEKER)( **½
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Πάολο Βίρτζι ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Έλεν Μίρεν, Ντόναλντ Σάδερ-
λαντ, Κρίστιαν ΜακΚέι

Ο Τζον και η Έλα έχουν περάσει µαζί  
50 χρόνια υπέροχης κοινής ζωής. 

Στα 80 τους, πραγµατοποιούν 
µια τελευταία περιπέτεια  µα-
κριά από τα ενήλικα παιδιά 
τους και τους γιατρούς. 

Μια τρυφερή, bittersweet κοµε-
ντί για τα βαρίδια του χρόνου και 

των αλλαγών που επιφέρει στη 
ζωή. Ο Πάολο Βίρτζι («Τρελή χαρά») 

διευθύνει δύο υπέροχους ηθοποιούς 
–οι Έλεν Μίρεν και Ντόναλντ Σάδερλαντ 

υποδύονται ακοµπλεξάριστα το πρωταγωνι-
στικό ζευγάρι– σε ένα ενίοτε απολαυστικό road movie που µετατρέ-
πεται σε ιστορία απόδρασης, η οποία πίσω από το κωµικό προφίλ και 
τους σπαρταριστούς διαλόγους κρύβει την οδύνη της αρρώστιας. 
∆εν το λες πρωτότυπο, αλλά έχει τίµιες προθέσεις, αυθεντικό προ-
βληµατισµό και πάνω από όλα δύο εξαίσιους πρωταγωνιστές.  
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Βρισκόμαστε στον Αύγουστο του 1945, αμέσως με-
τά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που έχει ρημάξει την 
Ευρώπη. Δύο Εβραίοι επιζήσαντες του ολοκαυτώ-
ματος καταφθάνουν σε ένα ουγγρικό χωριό, κου-
βαλώντας ένα μυστηριώδες κουτί, για να εκπλη-
ρώσουν ένα ιερό χρέος προς τους νεκρούς τους. 
οι κάτοικοι του χωριού, καχύποπτοι και ένοχοι για 

οικειοποίηση ξένων περιουσιών στη διάρκεια του 
πολέμου, φτάνουν σε παρανοϊκές αντιδράσεις που 

θα αλλάξουν, μέσα σε μία μέρα, τη ζωή πολλών¼

Μ
ια ασπρόμαυρη ταινία που θυμίζει γουέστερν και 
ιταλικό νεορεαλισμό. Μία σκληρή, γήινη ταινία, γε-
μάτη κυνισμό, ανέκφραστους ανθρώπους, σκυλιά 
που αλυχτούν, ξεχαρβαλωμένα ποδήλατα, σπασί-

ματα και φωτιές, μία μισο-κατεστραμμένη ζωή μετά τον πόλεμο, με 
μυστικά και ενοχές που ξεσπούν στην καλοκαιριάτικη κάψα. Χαρακτη-

ριστική ατάκα από την ταινία: «Αν ρωτήσει κανείς, τα πράγματα δεν είναι εδώ. 
Τα πήραν οι Γερμανοί. Ή οι Ρώσοι». Σε αυτό το δίπολο κινείται η ταινία του 
βραβευμένου με το βραβείο Μπέλα Μπαλάζ, ούγγρου σκηνοθέτη Ferenc 
Török. Η ταινία προβλήθηκε στο 67ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
του Βερολίνου και πήρε το 3ο βραβείο κοινού στο Panorama. Με αφορμή 
την προβολή της στους αθηναϊκούς κινηματογράφους, ο Ferenc Török 
μιλάει στην A.V.

Γιατί επιλέξατε την περίοδο μετά τον πόλεμο για την ταινία σας; Το 
έτος 1945 είναι σίγουρα η πιο ανεξερεύνητη και λιγότερο συζητημένη ε-
ποχή της ιστορίας μας. Έχω σκεφτεί πολύ για το τι συνέβη μετά τον πόλεμο 
και το Ολοκαύτωμα. Είναι κενός χώρος στην ουγγρική ιστορία. Οι σκέψεις 
μου ήταν σχετικά με το θάψιμο μυστικών και την αποδοχή του τι συνέβη. 
Επίσης για την προσπάθεια να γίνει κάτι, να γίνουμε ανεξάρτητοι, αλλά δεν 
ήταν εύκολο. Στην Ουγγαρία δεν υπήρξε αποκατάσταση για τα κατασχε-
θέντα ακίνητα των ανθρώπων, αλλά κυρίως δεν υπήρξε συμβολική απο-
ζημίωση. Το κράτος αποδέχθηκε τη νομική ευθύνη, αλλά αποφάσισε ότι 
δεν υπάρχει πραγματική οικονομική βάση για την αποπληρωμή των τιμών 
όλων των πρώην ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν 
και εθνικοποιήθηκαν κατά τον Β΄ΠΠ και υπό το κομμουνιστικό καθεστώς. 
Στη δεκαετία του ' 90, αυτό ήταν μεγάλο θέμα σε όλη την Ευρώπη.

To «1945» είναι συμβολικό για όλη τη μεταπολεμική Ευρώπη ή συγκε-
κριμένα για την ουγγρική πραγματικότητα; Η χρονιά του 1945 είναι ένα 
σημείο εκκίνησης παντού. Τείνουμε να τονίζουμε περισσότερο τη χαρά για 
το τέλος του πολέμου φυσικά, αλλά υπήρχαν και οι αρνητικές πλευρές. Για 
την Ουγγαρία ήταν η εποχή της μετάβασης ανάμεσα σε δύο δικτατορικά 
συστήματα, ανάμεσα στο φασιστικό και το κομμουνιστικό καθεστώς.

Στην ταινία βλέπουμε μία έντονα πατερναλιστική κοινωνία. Είναι τυ-
πική της εποχής; Νομίζω ότι είναι τυπική σε όλες τις περιοχές, αλλά όσο 
πιο πολύ πλησιάζουμε στην Ανατολή τόσο πιο έντονη γίνεται. Είναι μια 
φεουδαρχική κληρονομιά και αυτό το χωριό στην ταινία κυβερνάται από 
τη διεφθαρμένη μαφία, η οποία χρησιμοποιεί τη δύναμη της εκκλησίας και 
της αστυνομίας και χειραγωγεί τους απλούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Ένας πόλεμος στη σημερινή εποχή θα έκανε τους ανθρώπους να α-
ντιδράσουν όπως στον Β΄ΠΠ; Είχαμε την ευκαιρία να το δούμε αυτό στον 
Βαλκανικό πόλεμο στη δεκαετία του ' 90 και ήταν ο ίδιος τρόμος, όταν οι 
γείτονες σκότωναν ο ένας τον άλλο από μία εθνικιστική τρέλα. 

Στην ταινία σας βλέπουμε πράγματα της καθημερινότητας να σπάζο-
νται, να καίγονται, να καταστρέφονται ±  και μετά, στο δεύτερο μέρος, 
προσωπικά αντικείμενα να τους συμπεριφέρονται με αξιοπρέπεια και 
σεβασμό. Εκείνη η περίοδος ήταν η καταστροφή για τους αμαρτωλούς και 
ενόχους που εκμεταλλεύτηκαν τον πόλεμο, και περίοδος αισιοδοξίας για 
ένα νέο ξεκίνημα για τους αθώους επιζήσαντες.

Η ξενοφοβία ήταν πάντα όπως είναι σήμερα; Ναι, η ξενοφοβία είναι μό-
νιμη και ο λαϊκισμός τη χρησιμοποιεί για τους δικούς του σκοπούς, παρου-
σιάζοντάς την σαν κάτι πιο επικίνδυνο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Γιατί επιλέξατε να γυρίσετε την ταινία σε ασπρόμαυρο; Εκείνη η περί-
οδος είναι ασπρόμαυρη. Όλες οι φωτογραφίες, όλα τα κινηματογραφικά 
επίκαιρα ήταν έτσι. Δεν μπορώ να φανταστώ το «1945» διαφορετικά. Κατά 
κάποιο τρόπο και η δουλειά ήταν πιο εύκολη, είχαμε πιο πολύ χρόνο να α-
σχοληθούμε με τη σύνθεση και τις ερμηνείες. Η σύνθεση είναι πιο έντονη σε 
ασπρόμαυρο και θέλαμε το κοινό να συγκεντρωθεί περισσότερο στην ιστο-
ρία, στο ανθρώπινο δράμα. Ήταν η πρώτη φορά που γυρίζω σε ασπρόμαυ-
ρο. Ο κινηματογραφιστής μου, Elemer Ragalyi, είναι 80 χρονών. Ήταν 5 ετών 
την εποχή που διαδραματίζεται η ιστορία, έχει κάποιες πολύ ατμοσφαιρικές 
αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο. Το δίλημμα που θέτει η ιστορία απαιτεί 
μαύρο και άσπρο. Υπάρχει επίσης μια αναγέννηση του ασπρόμαυρου, το 
Instagram των παιδιών μου έχει ασπρόμαυρα φίλτρα. Υπάρχει, λοιπόν, και 
μερικές φορές είναι ο καλύτερος τρόπος για την εξέλιξη του δράματος.

Στο «1945» υπάρχει μία αίσθηση από φιλμ γουέστερν, στα τοπία, στη 
μουσική υπόκρουση, στη σκληρότητα των ανθρώπων. Όλη η ιστορία δι-
αδραματίζεται σε 3-4 ώρες, όπως σε μία αρχαία ελληνική τραγωδία. Μοιάζει 
με γουέστερν, συμφωνώ. Μία σημαντική αναφορά είναι το «High Νoon» («Το 
τρένο θα σφυρίξει τρεις φορές»). Πάντα ήθελα να κάνω μία ταινία σε πραγ-
ματικό χρόνο μέσα από διαφορετικές οπτικές διαφορετικών χαρακτήρων. Η 
ταινία κάνει αναφορά στο «High Noon» από αρκετές απόψεις: έχει απλή δο-
μή, εύκολα κατανοητή από τον καθένα, έχει το ρολόι που μετράει τις ώρες και 
το τρένο που φτάνει στο χωριό. Και τους ξένους που βρίσκονται στο τρένο. 
Και φυσικά αγωνία, σαν θρίλερ. Τα μυστικά κουτσομπολιά που κυκλοφορούν 
στην πόλη. Στο τέλος όλα αλλάζουν, όμως όλοι θα θυμούνται αυτές τις λίγες 
ώρες που είχαν δραματική επίδραση στη ζωή της κοινωνίας του χωριού.

Ποια είναι η κατάσταση στην κινηματογραφική βιομηχανία της ουγ-
γαρίας σήμερα; Ο ουγγρικός κινηματογράφος ανέκαθεν είχε επιτυχία 
στα φεστιβάλ αλλά είναι πραγματικά καλή εποχή τα τελευταία χρόνια με 
δύο Όσκαρ, και τη Χρυσή Άρκτο στην Ildikο Enyedi (σ.σ. τη σκηνοθέτρια 
του «On Body and Soul», που ήταν υποψήφιο για Όσκαρ ξενόγλωσσης ται-
νίας για το 2017). Ο ουγγρικός κινηματογράφος έχει επίσης πολύ χρώμα 
και η Ουγγαρία είναι υπερήφανη για την κινηματογραφική της κουλτού-
ρα. Κάθε χρόνο βγαίνουν νέα ταλέντα, όπως αυτή την εβδομάδα: πάλι μία 
πρώτη ταινία που γνωρίζει επιτυχία στις Κάννες (σ.σ. η πρώτη μεγάλου 
μήκους ταινία της Zsοfia Szilagyi' s «One Day» (Egy nap), που προβλήθηκε 
με επιτυχία στην Εβδομάδα των Κριτικών στις φετινές Κάννες και διαγωνί-
ζεται για τη Χρυσή Κάμερα). 

 Τι θα είναι η επόμενη ταινία σας; Δουλεύω και πάλι επάνω σε ένα φιλμ 
εποχής, μία ταινία αθλητική, για κολυμβητές, μία ταινία ενηλικίωσης που 
διηγείται την ιστορία του πρώτου μας Ολυμπιονίκη, Alfréd Hajοs, που κέρ-
δισε στους Αγώνες της Αθήνας, το 1896. Ήταν ένα φτωχό εβραιόπουλο και 
αργότερα έγινε ένας διάσημος αρχιτέκτονας. Μία πραγματική ιστορία. A   
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ο Γρηγόρης Αζαριάδης αγαπά το αστυνομικό μυθιστόρημα 
και το υπηρετεί με πάθος τα τελευταία χρόνια. ο «Σκοτει-
νός Λαβύρινθος» είναι το τέταρτο μυθιστόρημά του, το 
οποίο μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μεταίχ-
μιο, και υπόσχεται στους λάτρεις του είδους δυνατές 
συγκινήσεις και εκτίναξη της ανδρεναλίνης. Η συ-
ζήτηση μαζί του είναι απολαυστική και οι απαντή-
σεις του ειλικρινείς, καυστικές και ανατρεπτικές!  

Π
όσο δύσκολο ήταν για σένα να ξεκινήσεις να 
γράφεις; Θα έλεγα καθόλου. Είχα στο συρτάρι 
μου τους «Παλιούς λογαριασμούς», θαμμένους για 
τριανταπέντε χρόνια. Το 2010, όταν έμεινα άνεργος 

και είχα πολύ ελεύθερο χρόνο και μεγάλο απόθεμα ενεργητι-
κότητας, αποφάσισα να τους επαναφέρω στη ζωή.  Μπορούσα 
πια να κάνω ό,τι θέλω, κι έτσι, μετά από ώριμη σκέψη, προχώρησα 
στην «επικαιροποίηση» του αρχικού κειμένου.

Ποιο βιβλίο σε έφερε σε επαφή με την αστυνομική λογοτεχνία; Διάβασα αρ-
κετά για πολλά χρόνια. Αυτά όμως που μπορώ να χαρακτηρίσω σαν «έρωτας με 
την πρώτη ματιά» με την αστυνομική λογοτεχνία ήταν το «Αντίο, γλυκιά μου» του 
Ρέιμοντ Τσάντλερ και «Η πρηνής θέση του σκοπευτή» του Ζαν Πατρίκ Μανσέτ.

Τι σε ενέπνευσε για να γράψεις καθένα από τα τρία προηγούμενα βιβλία σου; 
Οι «Παλιοί λογαριασμοί» έχουν αφετηρία μια προσωπική ιστορία, από την εποχή 
που φοιτούσα στο Deree College. Πραγματική, αληθινή ιστορία. «Η τελευταία πα-
ράσταση της Μαρίνας Φιλίππου» αντλεί την έμπνευσή της από τη σκληρή κριτική 
απέναντι σε κάποιους εκπρόσωπους της διαβόητης γενιάς του Πολυτεχνείου. 
Ένιωσα ότι το χρωστούσα στο μεγάλο μέρος αυτών των σιωπηλών, που τελικά 
έμειναν έντιμοι. «Το μοτίβο του δολοφόνου» είναι προϊόν της εμμονής μου με το 
θέμα των serial killers, που τελικά με έφτασε επικίνδυνα στα όριά μου. Τελικά, δεν 
πιστεύω ότι το έχω ξεπεράσει ακόμη.

Γιατί επέλεξες έναν γυναικείο χαρακτήρα να ηγείται των ε-
ρευνών σου; Δεν φοβήθηκες πως θα ήταν δύσκολο να απο-
δώσεις σωστά την ψυχοσύνθεσή της; Φοβήθηκα και πολύ 
μάλιστα. Αν όμως πιστέψω τις γυναίκες φίλες, που το έχουμε 
συζητήσει, μάλλον καλά τα κατάφερα. Σίγουρα με βοήθησε η 
πολυετής ενασχόληση και ανάλυση της γυναικείας ψυχολογίας. Η 
δυσκολία είναι στις στιγμές ταύτισης, που κάθε συγγραφέας έχει 
με τον κεντρικό ήρωά του. Το ευτράπελο είναι ότι κάποιες φίλες 
σχολιάζοντας τις ερωτικές σκηνές με κατηγορούν ως σεξιστή, τη 
στιγμή που έχω σαν ηρωίδα την αστυνόμο Τρύπη! Και να προσθέ-

σω ότι ο φίλος μου αστυνόμος Κ.Χ. μου απέδωσε 
τα εύσημα ως «προφήτη», όταν εδώ κι έναν χρό-
νο υπάρχουν δύο (!) γυναίκες υπαστυνόμοι στο 
Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής.

Πες μας δυο λόγια για το νέο σου βιβλίο. Ο 
«Σκοτεινός λαβύρινθος» είναι μια σκληρή, αιμα-
τοβαμμένη ιστορία εκδίκησης. Μια οικογένεια 
πέντε ατόμων βρίσκεται άγρια δολοφονημένη 
σ'  ένα αγρόκτημα έξω από τον Μαραθώνα. Όταν 
η αστυνόμος Τρύπη με την ομάδα της ρίχνεται 
σ'  ένα απεγνωσμένο κυνήγι του χρόνου για να 
εξιχνιάσει το ομαδικό έγκλημα, ανακαλύπτει την 
ύπαρξη ενός έκτου προσώπου, που διέφυγε 
την εκτέλεση. Κι εκεί τα πράγματα αρχίζουν να 
γίνονται περίπλοκα. Ο «Σκοτεινός λαβύρινθος» 
είναι ένα ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα με 
προεκτάσεις βορειοευρωπαικού χαρακτήρα, 
που θέλω να πιστεύω ότι ενσωματώνει τις αρχές 
του καταιγιστικού ρυθμού και της τηλεοπτικής 
οπτικής. Και περιέχει ένα μικρό αφιέρωμα στον 
κόσμο των εκτελεστών και της νύχτας και στους 

χαμένους αυτής της ζωής.

ο «Σκοτεινός λαβύρινθος» κινείται σε άλλα μονοπάτια από τα 
προηγούμενα βιβλία. Για ποιο λόγο; Ποιο θεωρείς ότι είναι το 
δυνατό του σημείο; Θέλω κάθε μυθιστόρημά μου να είναι διαφο-
ρετικό από τα προηγούμενα. Ο «Σκοτεινός λαβύρινθος» ξεφεύγει 
από την λογική του «Μοτίβου του δολοφόνου», όπου οι αστυνο-
μικοί πρωταγωνιστούν στο μεγαλύτερο μέρος της πλοκής. Εδώ, 
οι αστυνομικοί, όσο συμπαθείς κι αν είναι, δεν κυνηγούν μόνο τον 

δολοφόνο και τον εντολέα του συμβολαίου θανάτου. Είναι πίσω κι από το ... Ας μην 
πούμε περισσότερα όμως.

Όταν γράφεις προτιμάς να ψάχνεις μέσω διαδικτύου και βιβλίων ή να αλιεύ-
εις πληροφορίες από ειδικούς και γνώστες των αντικειμένων που ασχολείται 
το εκάστοτε βιβλίο; Από την αρχή μιλάω με μια μόνιμη ομάδα συνεργατών, που 

συμπεριλαμβάνει αστυνόμο, εγκληματολόγο, ψυχολόγους, ακόμη και 
ιατροδικαστή! Στην ομάδα προστίθενται και άλλοι συνεργάτες με 

εξειδικευμένες γνώσεις, όταν κάτι τέτοιο απαιτείται. 

Πες μου τρεις συγγραφείς της νέας γενιάς που ξεχω-
ρίζεις στο λογοτεχνικό στερέωμα γενικά. Από ξένους 

της νέας γενιάς που έχω διαβάσει θα στεκόμουνα στον 
Μάλκολμ Μακέι, που έγραψε την εξαιρετική τριλογία 
της Γλασκώβης, και τον Φεντερίκο Αξάτ με την «Τε-
λευταία έξοδο». Όσον αφορά στους Έλληνες, υπάρχει 
μια μεγάλη φουρνιά πολύ αξιόλογων συγγραφέων κι 
αν αναφέρω μερικά ονόματα ελλοχεύει ο κίνδυνος να 

ξεχάσω κάποιον... Εκείνο που ίσως πρέπει να ειπωθεί 
είναι ότι η πλειονότητα ακολουθεί τα χνάρια του Μα-

ρή και φυσικά του μεγάλου Μάρκαρη και εντάσσεται σε 
αυτό που χαρακτηρίζω «νέο αστικό ελληνικό αστυνομικό 

μυθιστόρημα». Λίγοι μόνο τολμούν να πειραματιστούν έξω 
από το συγκεκριμένο πλαίσιο.

Τι γράφεις αυτή την περίοδο; Γράφω ένα νέο αστυνομικό μυθιστόρημα, το 
πέμπτο κατά σειρά. Και γράφω μανιωδώς. Δυστυχώς όμως, είναι τέτοιο το θέμα 
που δεν μπορώ να αποκαλύψω τίποτε. Αν τελικά ολοκληρωθεί, ίσως είναι το πιο 
πρωτότυπο από όλα μου τα μυθιστορήματα. Αληθινά ανατρεπτικό.

Ποια αστυνομική σειρά ξεχωρίζεις; Πολλές. Ας είναι καλά το NETFLIX. Οι πιο πρό-
σφατες είναι το «Mindhunter», το «The fall», το «Alienist», το «La mante» και για να 
ξεφύγουμε λίγο από το αστυνομικό, το πολιτικό γουέστερν «Damnation».   

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σου; Ότι δεν θα προλάβω να γράψω ένα κα-
θαρά κοινωνικό μυθιστόρημα, χωρίς αστυνομική πλοκή. Κάτι σαν σενάριο ταινίας 
του Πέκινπα, τύπου «Άγρια συμμορία» ας πούμε. Ελεγειακό, κύκνειο άσμα μιας 
χαμένης γενιάς, που ακολούθησε νομοτελειακά την πορεία προς τον θάνατο, βου-
λιάζοντας παθητική στα ίδια τα ηττημένα ευγενή ιδανικά της. A   

Επιμέλεια: 
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ο Amor Towles, αφού απέκτησε μάστερ Λογο-
τεχνίας από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, απο-
φάσισε να εργαστεί ως ειδικός επενδύσεων στο 
Μανχάταν. Μετά από είκοσι χρόνια λαμπρής 
καριέρας, νοστάλγησε τη συγγραφή και της 
αφιερώθηκε απόλυτα προσφέροντας στο 
αναγνωστικό κοινό, το 2011, το μυθιστόρη-
μα «Rules of Civility», το οποίο βρέθηκε στη 
λίστα των best sellers των New York Times. 
Με το δεύτερο μυθιστόρημά του με τίτλο «Έ-
νας Τζέντλεμαν στη Μόσχα» (εκδ. Διόπτρα), 
αποδεικνύει πως η στροφή του προς τη λο-
γοτεχνία ήταν η καλύτερη επιλογή για τους 
απανταχού αναγνώστες. 

Π
ώς θα περιγράφατε τη ζωή σας σε λίγες 
γραμμές; Είμαι ένας 53χρονος Βοστωνέζος 
που από τα 25 του ζει στο Μανχάταν της Νέας 
Υόρκης, με τη γυναίκα και τα δυο παιδιά του.

 
Πώς και δεν ασχοληθήκατε με το γράψιμο νω-
ρίτερα; Έγραφα φανταστικές ιστορίες από παιδί. 
Όταν μετακόμισα στη Νέα Υόρκη συνεργάστηκα με 
έναν φίλο σε μια επενδυτική εταιρεία που δημιουρ-
γούσε και  παρέμεινα δίπλα του για τα επόμενα 20 
χρόνια. Χτίζοντας αυτήν την επιχείρηση είχα σταμα-
τήσει να γράφω, απείχα τουλάχιστον 10 χρόνια από 
τη συγγραφή. Ξεκίνησε πολύ αργότερα, σε αυτό 
που όριζα ως ελεύθερο χρόνο μου.  Όταν το πρώτο 
μου μυθιστόρημά μου, «Rules of Civility», έγινε best 
seller στην Αμερική, συνειδητοποίησα πως είχε έρ-
θει η ώρα να αποσυρθώ από τον τομέα των επενδύ-
σεων κάνοντας το γράψιμο πλήρη απασχόληση. 

Το βιβλίο σας «Rules of Civility» ήταν εξαιρετικά 
επιτυχημένο και αγαπήθηκε από αναγνώστες 
και κριτικούς. Αυτή η επιτυχία σας φόβιζε; Όταν 
αποφασίσατε να γράψετε το επόμενο βιβλίο σας 

σκεφτήκατε την απήχηση που θα 
είχε; Το «Ένας Τζέντλεμαν στη Μό-
σχα» ήταν ένα από τα «ανοιχτά» μου 
μέτωπα. Αναδρομικά, βλέπω ότι η 
επιλογή μου να ασχοληθώ με την 
ολοκλήρωσή του πιθανότατα επη-
ρεάστηκε από μια ασυνείδητη επι-
θυμία για αλλαγή, επειδή τα δύο μυ-
θιστορήματα είναι μια μελέτη στις 
αντιθέσεις. Το πρώτο εξελισσόταν 
σε ένα διάστημα ενός χρόνου, το 
δεύτερο κάλυπτε τριάντα δύο χρό-
νια. Στο πρώτο, όλα γίνονται σε μια 
πόλη, στο δεύτερο, σε ένα κτίριο. 
Το πρώτο αφορά μια νεαρή γυναίκα 
της εργατικής τάξης που «ανεβαί-
νει» κοινωνικά, το δεύτερο αφορά 
έναν γηραιό αριστοκράτη που έχει 
χάσει τα πάντα. Η πρώτη δεν έχει 
παιδιά, έχει χάσει τους γονείς της, 

είναι απαλλαγμένη από τέτοιες έγνοιες. Ο δεύτε-
ρος ανησυχεί για τη συνέχιση του ονόματός του. 

Τι σας ενέπνευσε να γράψετε το μυθιστόρημα 
« Ένας Τζέντλεμαν στη Μόσχα»; Τις δύο δεκαε-
τίες της επενδυτικής μου δραστηριότητας έκανα 
πολλά επαγγελματικά ταξίδια. Το 2009, φτάνοντας 
στο ξενοδοχείο μου στη Γενεύη (όπου έμενα για 
όγδοη συνεχή χρονιά), συνάντησα ανθρώπους 
που είχα γνωρίσει από την προηγούμενη χρονιά. 
Μου φάνηκαν σαν να μην είχαν μετακινηθεί καθό-
λου από εκείνη τη θέση. Στον πρώτο όροφο στο 
δωμάτιό μου, άρχισα να φτιάχνω στο μυαλό μου 
την ιστορία ενός άντρα «εγκλωβισμένου» σε ένα 

ξενοδοχείο. Σκεπτόμενος ότι μάλλον δεν θα ήταν ε-
πιλογή του αλλά θα βρέθηκε σε αυτή την κατάστα-
ση με τη βία, το μυαλό μου ταξίδεψε αυτομάτως 
στη Ρωσία ±  όπου ο κατ'  οίκον περιορισμός υπήρχε 
από την εποχή των Τσάρων. Τις επόμενες ημέρες, 
«σκηνοθετούσα» τα περισσότερα από τα βασικά 
γεγονότα του Τζέντλεμαν στη Μόσχα. Στα χρόνια 
που ακολούθησαν είχα ετοιμάσει ένα λεπτομερέ-
στατο πλάνο εξέλιξης. Το 2013 παραιτήθηκα από 
τη δουλειά μου και άρχισα να γράφω το βιβλίο. 
 
Γιατί στη Μόσχα; Δεν γνωρίζω τόσο καλά τη Ρω-
σία. Δεν μιλώ τη γλώσσα, δεν έχω μελετήσει την 
ιστορία της στο σχολείο και την έχω επισκεφθεί ε-
λάχιστες φορές. Αλλά στα είκοσί μου, ερωτεύτηκα 
τους συγγραφείς της χρυσής της εποχή: Γκόγκολ, 
Τουργκένεφ, Τολστόι, Ντοστογιέφσκι. Αργότερα 
ανακάλυψα τα σταθερά και σίγουρα, τα άγρια και ε-
φευρετικά στυλ γραφής των Ρώσων πρωτοπόρων 
του 20ού αιώνα, όπως ο ποιητής Μαϊάκοφσκι, ο 
χορευτής Nijinsky, ο ζωγράφος Malevich και ο σκη-
νοθέτης Eisenstein. Διαβάζοντας αυτά  τα έργα, συ-
νειδητοποιούσα πως κάθε καλλιτέχνης στη Ρωσία 
είχε ένα δικό του μανιφέστο. Όσο πιο βαθιά έφτανα 
στην ιδιοσυγκρασιακή ψυχολογία της χώρας, τόσο 
πιο γοητευμένος αισθανόμουν.
Ο καθεδρικός ναός του Καζάν είναι για μένα το α-
πόλυτο σύμβολο «γοητείας» που ασκεί η Ρωσία 
των σοβιετικών χρόνων. Χτισμένος το 1636 στην 
Κόκκινη Πλατεία, για να τιμήσει τόσο την απελευ-
θέρωση της Μόσχας από τους διαδόχους όσο και 
την αρχή της δυναστείας των Ρομάνουφ. Το 1936 
οι Μπολσεβίκοι γιόρτασαν την 300ή επέτειο της α-
νέγερσής του, κατεδαφίζοντάς τον. Αλλά ο Peter 
Baranovsky, ο αρχιτέκτονας ο οποίος ανέλαβε και 
την κατεδάφιση, είχε σχεδιάσει κρυφά λεπτομε-
ρή σχέδια του ναού και τα είχε κρύψει. Περισσό-
τερα από πενήντα χρόνια μετά, όταν η κομμουνι-
στική κυριαρχία έφτασε στο τέλος της, οι Ρώσοι 
χρησιμοποίησαν τα σχέδια του Baranovsky για 
να ανοικοδομήσουν τον ναό πέτρα προς πέτρα.  
Βρίσκω κάθε πτυχή αυτής της ιστορίας συναρπαστι-
κή. Ο ίδιος ο καθεδρικός ναός υπενθυμίζει την κλη-
ρονομιά της Ρωσίας ±  αρχαία, περήφανη και αφοσι-
ωμένη. Αλλά το πιο σημαντικό, στην καρδιά αυτής 
της ιστορίας βρίσκεται ένας άνθρωπος μόνος που με 
μεγάλο προσωπικό κίνδυνο διατηρεί στο χαρτί αυτό 
που καταστράφηκε, για να μπορέσει κάποια μέρα να 
ξαναχτιστεί. Η σοβιετική εποχή αφθονεί από σπά-
νιες πολιτισμικές αλλαγές και στωικούς ήρωες που 
εργάζονται μεμονωμένα για κάποιο λαμπρότερο 
μέλλον, σε αντίθεση με την ορμή της ιστορίας.

Πείτε μας κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία που α-
νακαλύψατε κατά την έρευνά σας για το βιβλίο. 
Δεν μου αρέσει να κάνω «έρευνα», προτιμώ να γρά-
φω κατευθείαν από αυτό που έχω ήδη μπροστά 
μου και με γοητεύει. Ακόμη και ως νεαρός άνδρας, 
ήμουν οπαδός της δεκαετίας του ' 20 και του ' 30, 
διαβάζοντας με ανυπομονησία τα μυθιστορήματα, 
παρακολουθώντας τις ταινίες και ακούγοντας τη 
μουσική της εποχής. Χρησιμοποίησα αυτή τη βα-
θιά «εξοικείωση» για να περιγράψω τη Νέα Υόρκη 
του 1938 στο βιβλίο μου Rules of Civility. Ομοίως, 
εμπνεύστηκα έναν «Τζέντλεμαν στη Μόσχα» από 

τη μακρόχρονη αγάπη που είχα στη ρωσική λογο-
τεχνία, τον πολιτισμό και την ιστορία. Το μεγα-

λύτερο μέρος της υφής του μυθιστορήματος 
πηγάζει από το «πάντρεμα» της φαντασίας με 
αυτά τα στοιχεία. Και για τα δύο μυθιστορή-
ματα, αφού τελείωσα το πρώτο σχέδιο, έκανα 
κάποια έρευνα για να βελτιώσω τις λεπτομέ-
ρειες. Στην περίπτωση του Τζέντλεμαν στη 
Μόσχα, συγκέντρωσα ιστορίες από το ίδιο το 

ξενοδοχείο Metropol που αφορούσαν εξέχου-
σες προσωπικότητες που είχαν διαμείνει εκεί, 

όπως τους John Steinbeck, Ε.Ε. Cummings, και 
Lillian Hellman. 

Πώς καταφέρνετε να «αφηγηθείτε» τόσο πιστά 
το ηθικό υπόβαθρο των εποχών που διαδραμα-
τίζονται τα βιβλία σας; Προσπαθώ να τα εντάσσω 
σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, τόπους και 
καταστάσεις που μου άρεσαν, με γοήτευαν και με 
ενδιέφεραν προσωπικά. Προσπαθώ να εσωτερι-
κεύσω τον τόνο, τη γλώσσα και την ηθική της επο-
χής, διαβάζοντας τα μυθιστορήματά της, βλέπο-
ντας τις ταινίες της, ακούγοντας τη μουσική της.

Πιστεύετε ότι ένα βιβλίο πρέπει να έχει σκοπό ή 
απλώς να εξυπηρετεί την ανάγκη του συγγρα-
φέα να συλλάβει συναισθήματα και να λέει μια ι-
στορία; Κατά τη δημιουργία ενός μυθιστορήματος, 
δεν έχω ένα ουσιαστικό μήνυμα που προσπαθώ να 
επικοινωνήσω. Αντίθετα, ελπίζω να δημιουργήσω 
ένα έργο τέχνης που, παρόλο που είναι ικανοποι-
ητικά συνεκτικό, περιέχει έναν τέτοιο πλούτο ει-
κόνων, ιδεών και προσωπικοτήτων, που μπορεί να 
προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις από αναγνώστη 
σε αναγνώστη και από ανάγνωση σε ανάγνωση. 
Στην ουσία, συγκεντρώνω ένα σωρό έντονα χρω-
ματιστά κομμάτια από γυαλί. Αλλά αντί να δημιουρ-
γήσω ένα ψηφιδωτό, μια σταθερή εικόνα, φτιάχνω 
ένα καλειδοσκόπιο  που χάρη στη λάμψη του ηλι-
ακού φωτός και της αλληλεπίδρασης των καθρε-
φτών, δημιουργεί περίπλοκα όμορφα σχήματα και 
εικόνες, τα οποία ο αναγνώστης μπορεί να αναδια-
μορφώσει με μια απλή κίνηση του καρπού του. 

Μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα για το 
βιβλίο που γράφετε αυτή τη στιγμή; Είναι τα τε-
λευταία χρόνια που ασχολούμαι με το νέο μου μυθι-
στόρημα, όμως άρχισα να γράφω τα πρώτα κεφά-
λαια μόλις την 1η Απριλίου αυτού του έτους. Πρόκει-
ται για τρία 18χρονα αγόρια, που το 1954 ξεκινούν 
από τη Νεμπράσκα με προορισμό τη Νέα Υόρκη ±  και 
αυτό είναι το μόνο που θα σας πω γι'  αυτό!

Ποιος συγγραφέας σας έχει επηρεάσει; Ποιο 
βιβλίο ξεχωρίζετε; Σήμερα, στα 53 μου, έχω εκα-
τοντάδες επιρροές από τη λογοτεχνία, τη μουσι-
κή, τον κινηματογράφο κ.λπ. Μια σύντομη λίστα: 
Woody Allen, James Bond, Humphrey Bogart, Jorge 
Louis Borges, Italo Calvino, Charlie Chaplin, Raymond 
Chandler, το κτίριο Chrysler, Bob Dylan, Διαφωτισμός, 
Existentialism, William Faulkner, Φ. Scott Fitzgerald, 
Ερνέστ Χέμινγουεϊ, Έντουαρντ Χόπερ, Φραντς Κάφ-
κα, Κάπτεν Κερκ, Μίλαν Κούντερα, Ζεντ Ζέπελιν, Έ-
ντουαρντ Μανέτ, Μανιφέστο, Γαβριήλ Γκαρσία Μαρ-
κέζ, Oulipo, Παρίσι, Marcel Proust, John Reed, Jim 
Rockford, Rock & Roll σε βινύλιο, Rolling Stones, Ρω-
σία, Frank Sinatra, Aleksandr Solzhenitsyn, άνοιξη, 
John Steinbeck, Σουρεαλισμός, Henry David Thoreau 
cookies, Leo Tolstoy, Walt Whitman, Βιρτζίνια Γουλφ, 
Γουίλιαμ Μπάτλερ Γέιτς, Ζεν. A   

O Amor Towles αναβιώνει  
το μεγάλο ρωσικο μυθιστορημά
Της Κέλλυς ΚρητιΚου 

Διαβάστε όλο το 
κείμενο στο site

www.
athens voice.gr
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S Σε γνωρίζω... Αβαντάζ.  Γιατρός 35χρονος, πολύ εμφανίσιμος, ψηλός, 

ευγενικός, από οικογένεια γνωστών μεγαλογιατρών, 
€10.000 μηνιαίως, με ακίνητα και καταθέσεις, επιθυμεί γνωριμία γάμου με νέα 
έως 34 ετών. «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

Κάθε βράδυ που πάω να ξαπλώσω στη διπλή την κρεβατάρα μου 
μόνη μου, εκεί που χαλαρώνω, ξεπετάγεσαι ΕΣΥ μέσα στις σκέ-
ψεις μου! Και θέλω να σε αρπάξω να σε φιλήσω, να σε βάλω 
κάτω... κι εσύ κοιμάσαι σαν γαϊδούρι και η τύχη σου δουλεύει!! 
Πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω, να σου ρίξω σφαλιάρες ή να 
σου αλλάξω τη «γνώμη»;

ΔΗΜΗΤΡΑ προς αναίσθητο γουρούνι, ξέρει αυτός...! 

Μ’ αρέσει αυτή η ρομαντική, η τόσο συναισθηματική και γεμάτη πάθος προσφώνηση που χρησι-
μοποιήσατε για τον ΕΣΥ! Ναι, ίσως να χρειάζονται μερικές σφαλιάρες για να αλλάξουμε γνώμη κά-
ποιες φορές – βουρ, λοιπόν. Α, όταν λέμε σφαλιάρες εννοούμε ξαφνικά γαλλικά φιλιά εκεί που δεν 
το περιμένει, ξαφνική αδιαφορία εκεί που νομίζει πως όλα είναι καλά και, πάνω απ’ όλα, ισορροπία! 
Ο Μάριος ο κολλητός μου, ο ποιητής, λέει «τα αγόρια δεν κυνηγάνε αυτές που τους παρακαλάνε».
Υ.Γ. Άσε μας, ρε Μάριε, κι εσύ!

Μυρτώ, το θέμα παρ'  το σοβαρά. Αγαπώ ένα αγόρι που δεν είναι το αγόρι μου, το ο-
ποίο (αγόρι μου) είναι το πιο φοβερό αγόρι που έχω γνωρίσει και όλες θα ευχόντου-
σαν να το έχουν δικό τους. Και σε ρωτώ: Γιατί αγαπώ το αγόρι το ξένο, το άγνωστο, 
το lost in space; Γιατί τον αγάπησα με την πρώτη ματιά και γιατί θρόισε το φυλλο-
κάρδι μου, όπως ποτέ δεν έκανε για το νόμιμο αγόρι μου; Γιατί το αγόρι που αγαπώ 
(χωρίς να γνωρίζω καλά-καλά) παρουσιάζεται μπροστά μου, όταν πάω να ξεχαστώ, 

αλλά εξαφανίζεται όταν το ψάχνω απεγνωσμένα; 
Γιατί, Μυρτώ μου, θέλουμε αυτούς που δεν έχουμε, 
ενώ θεωρούμε δεδομένους αυτούς που έχουμε και 
λίιιιιγο τους βαριόμαστε; Κάθομαι εδώ και τρεις ώρες 
στο ίδιο καφέ με όλες αυτές τις σκέψεις και τα ερω-
τηματικά μέσα στο κεφάλι μου, ενώ έπρεπε ήδη να 
βρίσκομαι στο μαγαζί που δουλεύω (ως πωλήτρια). 
Έτσι που πάω μού φαίνεται πως θα μείνω και χωρίς 
δουλειά και χωρίς αγόρι!
Υ.Γ. Το μεταπτυχιακό στην ψυχολογία μάντεψε πού 
το έχω βάλει...

Το μεταπτυχιακό καλό είναι το κάνετε περνώντας πρώτα από κάνα γραφείο ψυχολόγου γιατί απ’ 
ό,τι βλέπω η νεύρωση πάει σύννεφο. Επειδή υπάρχουν πολλά κορίτσια που ψάχνουν ένα τέλειο 
αγόρι, σας προτείνω να το ξανασκεφτείτε. Εκτός αν προτιμάτε ένα αγόρι φάντασμα αντί για το 
δικό σας. Τι να πω; Ίσως και η τελειότητα μερικές φορές να μοιάζει με την πλήξη...

Είμαστε κολλητές περίπου 4 χρόνια. Είμαι γκέι, είναι στρέιτ. Τη θέλω σαν τρελή. Δεν 
ξέρω αν το έχει καταλάβει, νομίζω όμως πως ούτε της περνάει από το μυαλό, αλλιώς 
δεν θα μπορούσα να εξηγήσω ούτε την τρυφερότητα, ούτε τη διαχυτικότητα, ούτε 
τις αγκαλιές, ούτε τα βαθιά βλέμματα και τα πονηρά χαμόγελα ή τα πεταχτά φιλιά 
που μου σκάει στο στόμα από κει που δεν το περιμένω. Ναι, το κάνει και με άλλους, 
είναι στοιχείο της αθωότητας και του χαλαρού στιλ της, αλλά αν ήξερε πόσο με α-
ναστατώνουν όλα αυτά ίσως να μην τα ξανάκανε. Δεν εννοώ σεξουαλικά, Μυρτούδι 
μου, εννοώ το μέσα μου που γίνεται άνω-κάτω! Αν μας έβλεπες μαζί θα έλεγες ότι 
είμαστε ζευγάρι! Όλο γέλια και πειράγματα, τηλεφωνήματα και μνμ μέσα στη νύ-
χτα, ταινίες μαζί στον καναπέ, ψώνια οι δυο μας. Αντίθετα, με τον γκόμενό της (δυ-
στυχώς έχει!) βλέπονται πολύ λιγότερο και κάνουν τα μισά απ’ όσα κάνουμε εμείς. 
Μου έχει εξομολογηθεί ότι δεν παίζουν πολλά κοινά μεταξύ τους αλλά ότι έχουν  
σεξουαλική χημεία. Και εκεί που λέω να το πάρω απόφαση, μου χαϊδεύει τα μαλλιά, 
με παίρνει αγκαλιά και μου πετάει ένα «μακάρι να ήσουν αγόρι... ή, μάλλον, μακάρι 
να ήμουν εγώ γκέι!» και με στέλνει! Αχ, Μυρτώ μου, αχ!  - Νινάκο.
Υ.Γ. Άμα τη βουτήξω καμιά ώρα απ’ το μαλλί και της πω «ξύπνα! Δεν ξέρεις τι σου 
γίνεται, δεν βλέπεις ότι λιώνω;» θα πάθει σοκ; Θα εξαφανιστεί;

Ναι, μεγάλο σοκ θα πάθει, δεν θα ξέρει από πού της ήρθε. Άσε μας, ρε Νινάκο, στην κοσμάρα σου 
είσαι, σιγά μη δεν έχει καταλάβει ότι τη γουστάρεις. Όσο για την αθωότητα και το χαλαρό στιλ, 
εγώ λέω να τη βουτήξεις από το μαλλί και μετά βλέπουμε αν θα πάθει σοκ ή με ποιον έχει σεξουα-
λική χημεία και με ποιον όχι. Βασικά μπορεί και να τα ‘χετε λιγάκι, αλλά να μην το ξέρετε.

Υ.Γ: Άσχετο. Κατερινάκι, ένα πουλάκι μού κελάηδησε ότι έχουμε την ίδια συλ-
λογή. Πάντα ήξερα ότι έχω μια χαμένη μικρή αδερφή, αλλά αν συμπεράνω 
ότι η συλλογή σου είναι πιο μεγάλη από τη δική μου θα αυτοπυρποληθώ 
μπροστά από τοTsakiris Mallas!

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)

Διάθεση για εκδρομές και για να διεκδικήσεις
αυτά που σου αξίζουν
Με τον Ήλιο στους Διδύμους από Δευτέρα, σκέφτεσαι 
ήδη το ΣΚ και πώς θα γίνει να πάρεις το αμόρε σου ή τη 
διάθεσή σου για φλερτ και διασκέδαση και να εκδράμεις 
κάπου όμορφα. Κινητοποιούνται καταστάσεις και στα 
επαγγελματικά σου με συνθήκες για να διαπραγματευ-
τείς καινούργιες συμφωνίες, να συζητήσεις μελλοντικά 
σχέδια και γενικά να βάλεις κάτω το μυαλουδάκι σου 
και να σκεφτείς πώς θα καταφέρεις να γίνεις πιο κερ-
δοφόρος. Παρομοίως επιδιώκεις και καλύτερη συναι-
σθημαιτκή ισορροπία και ικανοποίηση. Παρά το θετικό 
κλίμα, καλό θα ήταν να παραμείνεις προσεκτικός, ειδικά 
σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα «μικρά γράμματα» σε ό,τι κι 
αν συζητήσεις, καθώς θα ήταν κρίμα επάνω στον ενθου-
σιασμό σου να μην υπολογίσεις σωστά την προσπάθεια 
και το κόστος που μπορεί να συνεπάγεται μία καινούργια 
ευκαιρία, σε ακαδημαϊκό, οικονομικό, συναισθηματικό 
επίπεδο, ακόμη κι αν είναι εξαιρετικής ποιότητας. Επίσης 
ακόμη κι αν αισθάνεσαι ότι δίνεις περισσότερα από όσα 
θέλεις σε οικογενειακό επίπεδο, απόφυγε την γκρίνια, 
προσπάθησε να βρεις περισσότερο προσωπικό χρόνο.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Έτοιμος για χαλαρότερες στιγμές, 
με τάση όμως να επαναλάβεις αστοχίες
Ο Ήλιος στους Διδύμους από Δευτέρα σε φέρνει σε ευχά-
ριστη επαφή με ό,τι αγαπάς να κάνεις και να αισθάνεσαι, 
με τη συνδρομή των τεκταινομένων στο σπίτι και μέσα 
σου. Σε αυτό μπορεί να συμπερι-
λαμβάνονται και κάποια έξτρα κέρ-
δη από ακίνητα, την οικογενειακή 
επιχείρηση ή ένα έξτρα χαρτζιλίκι 
από τους δικούς σου. Μαζί ανοίγει 
και η όρεξή σου για φαγητό, σεξ και 
γενικά για καλοπέραση, χωρίς να το 
πολυσκέφτεσαι. Αν καταφέρεις να 
αποσυνδέσεις και συναισθηματικές 
ανασφάλειες, ζήλειες και συμπερι-
φορές που έχεις αποφασίσει ότι δεν 
σε εκφράζουν, είσαι στον καλύτερο 
δρόμο. Σε επαγγελματικό επίπεδο, 
το οικονομικό κομμάτι δυσχεραίνει 
ή καθυστερεί τις εξελίξεις κι έχεις 
την τάση να παρασυρθείς από φοβίες, ανησυχία και άγχος 
και να γίνεις πιο ανταγωνιστικός και διασπαστικός από ό,τι 
χρειάζεται. Καλύτερα να κρατήσεις τις ιδέες που μπορεί 
να σου φέρει η εβδομάδα και όχι τη σχετική παράνοια.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Καλύτερη διάθεση, υποστηρικτικές γνωριμίες
και ανάγκη για αποτοξίνωση
Επιτέλους ο Ήλιος περνάει στο ζώδιό σου και εγγυάται 
ότι οι επαφές, διαπραγματεύσεις, συζητήσεις και συμ-
φωνίες της περιόδου στηρίζουν τον μύθο σου. Παράλ-
ληλα οι γνωριμίες της περιόδου ή, καλύτερα, οι επανα-
γνωριμίες δουλεύουν υπέρ σου, ακόμη κι αν εσύ αμφι-
βάλλεις γι’ αυτό. Φτιάχνουν κάπως  και τα κέφια σου, αν 
και οι προσωπικές και οικογενειακές σου υποχρεώσεις 
και έγνοιες συνεχίζουν να σε απομυζούν. Ιδιαίτερη προ-
σοχή χρειάζεται στην καριέρα και τον γάμο σου. Στην μεν 
πρώτη πέφτουν οι μάσκες σε συνεργασίες που μπορεί 
να σκέφτηκες να δώσεις δεύτερη ευικαιρία (ενώ δεν έ-
πρεπε), στον δε δεύτερο καλό θα ήταν να μην εμπλακείς 
σε μοντελάκια που σου κάνουν τη ζωή δύσκολη, γιατί 
απλώς θα χάσεις χρόνο κι ενέργεια. Τέλος, χρειάζεσαι να 
βάλεις τις σκέψεις σου σε τάξη, ειδικά σε ό,τι αφορά την 
οικογένεια, το σπίτι και τον εαυτό σου, ίσως να κάνεις και 
μία καλή αποτοξινωσούλα, για να μπορέσεις να αξιοποι-
ήσεις τις ευκαιρίες που προκύπτουν σε επίπεδο παρέας, 
ταξιδιών, επιμόρφωσης και γενικά αυτεξέλιξης.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Χρειάζεσαι αντίμετρα για την ένταση 
και χωνευτικό για όσα συνειδητοποιείς
Ο Ήλιος περνάει στον ηλιακό σου δωδέκατο οίκο και ρί-
χνει τις αχτίδες σου σε ό,τι σε προβληματίζει, σε φοβίζει, 
σε ό,τι αγνοείς και κυρίως στα προβλήματα που μπορεί 
να σου δημιουργούν οι μέχρι τώρα συνήθειές σου, κυρί-
ως οικονομικής και συναισθηματικής φύσεως. Βλέπεις 
καθαρότερα, όμως ο νους σου και το σώμα σου είναι σε 
διαρκή ένταση εφόσον δεν πάρεις συγκεκριμένα μέτρα 
για ξεκούραση και χαλάρωση. Παράλληλα τα έξοδα για 
την καριέρα και τον γάμο σου φαίνονται αυξημένα, ω-
στόσο έχουν είτε τη χροιά επενδύσεων ή κλεισίματος 
λογαριασμών και τα δύο τελικά ανακουφιστικά αν και όχι 
απολύτως ευχάριστα. Γενικά, βλέπεις ότι οι αλλαγές στη 
ρουτίνα σου, εργασιακές, άσκησης, διατροφής, ακόμη 
και καταμερισμός υποχρεώσεων δεν λένε να μείνουν 
στη θέση τους, ούτε γίνονται όσο αβίαστα είχες φαντα-
στεί, ειδικά αν ανακατεύουν τον σύντροφο ή τα παιδιά 
σου, κι ας είναι βασικά ευχάριστες. Όπως και να έχει, ό-
μως, η διαδικασία σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις τι σου κάνει 
και τι δεν σου κάνει, σε κάθε επίπεδο.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Εξωεπαγγελματικές δραστηριότητες ως 
αντίμετρο σε εντάσεις στις σχέσεις 
Ευτυχώς ο Ήλιος στους Διδύμους στρέφει αποφασιστι-
κά το βλέμμα σου στον εξωεπαγγελματικό σου χρόνο, 
τις φιλίες και τα σχέδιά σου κι εκεί επιλέγεις να επεν-
δύσεις την ενέργειά σου με ευχάριστα κυρίως αποτε-
λέσματα. Αν ο ευρύτερος συγγενικός σου κύκλος, μία 
εκδρομούλα, νέες παρέες ή ένα καινούργιο άνοιγμα δη-
μιουργήσουν κλίμα ανταγωνισμού στις επαγγελματικές 
και προσωπικές σου σχέσεις, καλό θα ήταν να μην πας 
σε στρατηγικές «καλύτερα μόνος μου, αλλά να δείξεις 
μία άλφα ομαδικότητα και, κυρίως, ψυχραιμία. Μπορεί 
να αισθάνεσαι ότι η συμπεριφορά των παιδιών και του 
συντρόφου σου σε κάνει άνω κάτω ή ότι ένα δημιουργι-
κό σου πρότζεκτ δοκιμάζει τις αντοχές σου, αλλά τελικά 
βγαίνεις κερδισμένος σε δύο επίπεδα. Αφενός μπορείς 
να αφήσεις μεγάλο μέτρο παράνοιας, δραματοποίησης 
και συγχωνευτικότητας πίσω σου (για το καλό σου) και 
σε επαγγελματικό επίπεδο να καταλάβεις ότι η δουλειά 
είναι δουλειά και καλό είναι τα πράγματα να είναι ξεκά-
θαρα, ειδικά όπου ανακατεύονται λεφτά.

Παρθένός  (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Αναβάλλεις κουβέντες και συναντήσεις 
με μάλλον αρνητικό αποτέλεσμα
Είτε μόνος σου αγχώνεσαι είτε υπάρχουν ζητήματα των 
οποίων πρέπει να επιληφθείς, ο Ήλιος στους Διδύμους 
σε βάζει σε διαδικασία να σκεφτείς, να κουβεντιάσεις, ί-
σως και να μπερδευτείς για το τι ακριβώς συμβαίνει στην 

καριέρα, την κοινωνική σου ζωή και 
τον γάμο σου. Το εφέ είναι ευεργετι-
κό, έστω και αλλόκοτο, κυρίως γιατί 
περνάς μία φάση σχετικής αισιοδο-
ξίας ή μυαλού κουρκούτι, που δεν 
σου επιτρέπει να παραλύσεις από 
την υπερανάλυση. Αυτό που πρέπει 
να θυμάσαι είναι ότι καθυστερώντας 
κουβέντες, επαφές, συμφωνίες, με-
τακινήσεις λόγω όσων συμβαίνουν 
στο οικογενειακό περιβάλλον, το 
μόνο που χάνεις είναι χρόνος. Η δι-
αδικασία αυτή αναδεικνύει τις αδυ-
ναμίες σε σχέσεις και συνεργασίες, 
καθώς βλέπεις πιο καθαρά τις ακρι-

βείς δυναμικές. Σε ακραίες περιστάσεις μπορεί να έχει δι-
αβρωτικό χαρακτήρα συν τω χρόνω, ειδικά αν συνεχίσεις 
αστόχαστα να ακολουθείς την πεπατημένη στον τρόπο 
που επικοινωνείς με τον σύντροφο και τα παιδιά σου. 

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Έτοιμος για διακοπές ή μόνιμη μετανάστευση
και στο έλεος του κεραυνοβόλου
Τα κουβαδάκια σου και σ’ άλλη παραλία, λέει επιτακτικά 
ο Ήλιος στους Διδύμους, από Δευτέρα, καθώς φίλοι, 
σχέδια, χόμπι και η εξωεπαγγελματική σου ζωή σε φέρ-
νουν ενώπιον καινούργιων και γενικά θετικών εμπειρι-
ών – εκδρομές, καινούργιες πληροφορίες, γνωριμίες 
και γνώσεις. Το θέμα είναι ότι αισθάνεσαι μία πολύ απα-
ραίτητη ανανέωση, που συνδυάζεται και με ωραία και 
ηλεκτρισμένα πράγματα στην ερωτική σου ζωή, ειδικά 
αν είσαι ελεύθερος. Τα οικονομικά σου συνεχίζουν να 
πηγαίνουν καλά, ωστόσο κάποιες καθυστερήσεις σε 
συμφωνίες, συζητήσεις και διακανονισμούς, επιβρα-
δύνουν τη ροή. Το σημαντικό είναι να θυμάσαι ότι πρό-
κειται για προσωρινή κατάσταση και σοβαρό δείκτη για 
το τι χρειάζεται να αναπροσαρμόσεις στον τρόπο που 
διαχειρίζεσαι τη ρουτίνα σου για να λειτουργεί αποτε-
λεσματικότερα. Κατά τα άλλα να επικεντρωθείς στα πιο 
πιπεράτα πράγματα που συμβαίνουν στο κρεβάτι σου, 
όπου τα πράγματα αλλάζουν πρόσημο, ανεβάζουν τα-
χύτητα και σε συναρπάζουν, ακόμη κι αν βαθιά μέσα σου 
μάλλον τρέμεις από τον φόβο σου. 

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Τσιγκλάς δύσκολα θέματα, όμως είσαι πιο 
ετοιμοπόλεμος από ό,τι συνήθως
Τα πράγματα σοβαρεύουν με την είσοδο του Ηλίου 
στους Διδύμους τη Δευτέρα, αφού σε επίπεδο επαγγελ-
ματικό είσαι έτοιμος για μπίζνες και σημαντικούς διακα-
νονισμούς και σε επίπεδο προσωπικό είσαι έτοιμος να 
καταδυθείς στα προσφιλή, αν και όχι εύκολα, νερά της 
σεξουαλικότητας, του μοιράσματος, της οικειότητας 
(και της απομόνωσης, ζήλειας, ανασφάλειας) στη σχέση 
σου. Πάντως είσαι έτοιμος να προσεγγίσεις το θέμα με 
χιούμορ, ευφυΐα και ευελιξία χωρίς πολλά λόγια και όλα 
αυτά βοηθούν κι ας μη σου είναι τα ευκολότερα. Tώρα 
καταλαβαίνεις και τη δύναμη των συνηθειών σου σε 
συναισθηματικό και οικονομικό επίπεδο, το ότι δεν αλ-
λάζουν όσο εύκολα νόμιζες και τελικά σε κρατούν πίσω 
από το α) να είσαι ο εαυτός σου β) να είσαι χαρούμενος 
με τον έρωτά σου, τα παιδιά σου και τη δημιουργική σου 
ζωή. Αν καταφέρεις να μην ξεσπάσεις τη ζοχάδα σου για 
ρουτίνα, υποχρεώσεις, τη διατροφή σου, την υγεία σου, 
στο σπίτι, θα είσαι ο καλύτερος του χωριού.

 
 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Στρέφεις το βλέμμα σε σύντροφο,
συνεργάτες και τις ανάγκες τους
Η είσοδος του Ηλίου στους Διδύμους από τη Δευτέρα 
και το γεγονός ότι συμβαίνουν καινούργια και ευχάριστα 
πράγματα που σε ανανεώνουν, σε βοηθά να στρέψεις 
το βλέμμα στον απέναντι στις επαγγελματικές και προ-
σωπικές σου σχέσεις. Κοινωνικοποιείσαι περισσότερα, 
μετά συντρόφου ή χωρίς. Στην τελευταία περίπτωση, 
μάλιστα, δύσκολα μένεις χωρίς για πολύ και τα πράγμα-
τα παίρνουν ροπές γρήγορα. Όπως και να έχει, ενώ έχεις 
αναγνωρίσει κάποια πράγματα που θα μπορούσες να 
αλλάξεις σε σένα ή και να αφήσεις πίσω σου οριστικά, 
βλέπεις ότι χρειάζεται περισσότερο θάρρος, αποφασι-
στικότητα και αισιοδοξία από ό,τι κι εσύ έχεις. Το γεγο-
νός ότι ακριβώς αυτές οι δυσκολίες φέρνουν στη φόρα 
και τις δυναμικές στο σπίτι και μέσα σου και σου στερούν 
τη ρομαντική εικόνα που έχεις και για τα δύο, ανεβάζει 
κάπως τον βαθμό δυσκολίας της περιόδου, αλλά τελικά 
σε φέρνει σε καλύτερη επαφή με την πραγματικότητα 
και το τι είδους αποκατάσταση χρειάζεται, ειδικά αν κα-
ταφέρεις να μη μουλαρώσεις τελείως.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Τελειώνεις με τη ρουτίνα του χειμώνα 
κι ανοίγεις χώρο για καλύτερα πράγματα
Ανεβάζεις ταχύτητα για να κλείνεις σιγά-σιγά τις υποθέ-
σεις και τη ρουτίνα του χειμώνα, με την είσοδο του Ηλίου 
στους Διδύμους από Δευτέρα. Οι οικονομικές, συναισθη-
ματικές και σεξουαλικές σου δοσοληψίες επιβαρύνουν 
τη ρουτίνα σου, παράλληλα όμως σου κάνουν σαφές και 
τι ακριβώς πρέπει να επικοινωνήσεις για να τη βάλεις σε 
τάξη. Δεν είναι ότι πεθαίνεις από επιθυμία να το κάνεις, 
όμως βλέπεις ότι, όσο καθυστερείς, καθυστερούν και τα 
σχέδιά σου, επιφορτίζεις τους φίλους σου και τελικά κι-
νείσαι σε κύκλους. Η διαδικασία υπογραμμίζει τη σημα-
σία της καθαρότητας στον λόγο και του να αφήσεις κατά 
μέρος τους χειρισμούς πάσης φύσεως για να βγαίνεις 
από πάνω, αν και διαταράσσει τις γραμμές στις οποίες 
προτιμάς να κινείσαι. Σε πρακτικότερο επίπεδο αναμέ-
νεις κάποια έξοδα για το σπίτι, την οικογένεια ή για να α-
ποκαταστήσεις την εσωτερική αίσθηση ισορροπίας, όχι 
χωρίς κάποια γκρίνια και αίσθηση κατεπείγοντος. Όσο 
μένεις στη χαρά, τη δημιουργικότητα και το τι πρέπει να 
κάνεις για να τα διασφαλίσεις, είσαι σε καλό δρόμο.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Όλα τα ευχάριστα σύμμαχοί σου για να 
προχωρήσεις προς τα σχέδιά σου
Η είσοδος του Ηλίου στους Διδύμους από Δευτέρα σου 
κάνει ιδιαίτερα ευχάριστη ένεση αισιοδοξίας, χαράς, δι-
ασκέδασης, δημιουργικότητας και ερωτικής ανανέωσης 
και ελαφραίνει το κλίμα στα ερωτικά σου και τη σχέση 
με τα παιδιά σου. Παράλληλα, μέσα από τις συνεργασίες 
σου προκύπτουν καινούργιες δημιουργικές δυνατότη-
τες και ενδιαφέρουσες προκλήσεις. Αυτό που σε καθυ-
στερεί είναι η δυσκολία σου να είσαι όσο αποφασιστικός 
και τολμηρός θα ήθελες σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά 
και προσωπικά σου, όπου τα σχέδιά σου συνεχίζουν να 
αφήνουν πολλά στην τύχη και τελικά να μη δίνουν την 
ώθηση που θα μπορούσαν στην καριέρα και τον γάμο 
σου. Πάντως μέσα από την τριβή αυτή συνειδητοποιείς 
καλύτερα πού ακριβώς βρίσκεσαι οικονομικά και συ-
ναισθηματικά. Μάλιστα οι γνωριμίες, οι κουβέντες, τα 
ταξιδάκια και οι συμφωνίες της περιόδου λειτουργούν 
σαν μπαταρία που σε σπρώχνει να βρεις λύσεις, ακόμη 
κι αν σωματικά ταλαντεύεσαι ανάμεσα στη νευρικότητα 
και την εξάντληση. Οφείλεις να φροντίσεις τον εαυτό 
σου σαν καλή μαμά, για να είσαι εντάξει.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Επιστροφή στις ρίζες ή ενασχόληση 
με το σπίτι, θέλεις δεν θέλεις.
Σπίτι σου, σπιτάκι σου και φτωχοκαλυβάκι σου, κυριο-
λεκτικά ή μεταφορικά, αφού ο Ήλιος στους Διδύμους 
εγγυάται ότι η ρουτίνα σου και η σωματική σου υγεία θα 
σε ωθήσουν να περάσεις περισσότερο χρόνο στο σπίτι, 
κοιτάζοντας τι ακριβώς γίνεται με τους δικούς σου και τι 
μέσα σου. Σε βοηθά επίσης να πάρεις μία απόσταση και 
να δεις τα πράγματα λιγότερο δραματικά από ό,τι συνή-
θως. Αυτό που πρέπει να προσέξεις είναι η επιβράδυνση 
σε ό,τι αφορά την επιμόρφωσή σου, τις παρέες, την προ-
σωπική σου εξέλιξη και την αποκατάσταση των σχέσεων 
με το συγγενικό σου περιβάλλον. Προφανώς και είναι α-
παιτητικό, ωστόσο καλό θα ήταν να μη χρησιμοποιήσεις 
την καριέρα σου ή το κόλλημα σε υπερσυγκεκριμένους 
στόχους ως δικαιολογία. Όπως και να έχει, μέσα από τη 
διαδικασία καταλαβαίνεις καλύτερα τον εαυτό σου και 
τα κίνητρά σου, καθώς και το πού επιλέγεις να διαθέτεις 
την ενέργεια και τον χρόνο σου. Έξοδα για την υγεία και 
για αποκατάσταση εκκρεμοτήτων, θεώρησέ τα θετικά, 
βοηθούν να ηρεμήσεις. A

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων  θα 
πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου
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A. Γκόρου, Β. Γραμματικογιάννη, B. Γρυπάρης,  
Γ. Δημητρακόπουλος, Φ. Δημητριάδη, Θ. Ευθυμίου, 

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

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

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

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

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

γραμματεία σύνταξης Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr 

υπεύθυνη οδηγού Δανάη Καμζόλα  
avguide@athensvoice.gr

Aτελιέ Mορφούλα Bογιατζόγλου, Sotos Anagnos
Εικονογραφήσεις Θοδωρής Μπαργιώτας, 

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

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

 
Group Advertising Manager 

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

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

Βασίλης Ζαφειρούλης
υποδοχή διαφήμισης Νίκη Σκαμάγκα 

 marketing@athensvoice.gr 
Digital Advertorial Coordinator Έφη Ορφανάκου 

efiorfanakou@athensvoice.gr  
Digital Traffic Manager Εύη Ταρνάρη

διεύθυνση λογιστηρίου  Έφη Μούρτζη 
λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη, Μαρία Καραχοντζίτη, 

Γιώργος Άνθης, Μαίρη Λυκούση

διαχωρισμοί - Eκτύπωση  
«Kαθημερινές Εκδόσεις AE»

διανομή: Free Sunday

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

σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369 
fax: 210 3632.317

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

λογιστήριο: 210 3617. 170

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

210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

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

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

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

διευθύντρια σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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