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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Αυτό το καλοκαίρι διάβασα 3 εφημερίδες. Όλο τον Αύγουστο. 

Μπορεί να μην ακούγεται περίεργο στους περισσότερους, αλλά 

για μένα είναι σχεδόν μια άλλη ζωή. Τρεις εφημερίδες κανονικά 

διάβαζα τη μέρα, είμαι ο τύπος που κάθε μεσημέρι έπαιρνε το 

αυτοκίνητο για τη βόλτα των 5 χιλιομέτρων στον χωματόδρομο, 

να φτάσει στο πρακτορείο, να ξεφυλλίσει εφημερίδες και περι-

οδικά, να γυρίσει με το πακέτο, φρέντο, απλωμένες σελίδες. 

Όχι φέτος. Έτσι κι αλλιώς στο νησί εφημερίδες υπάρχουν πια 

μόνο στο λιμάνι. Δεν είναι ότι δεν διάβαζα εφημερίδες, ότι δεν 

διάβαζα οτιδήποτε δημοσιευόταν. Διάβαζα ίσως και περισσό-

τερο από πριν. Στο τηλέφωνο. Και το διάβαζα πιο εύκολα. Για 

πιο σωστά, δεν ξέρω. Πάντως είναι λάθος να λέμε ότι χάνεται 

η γραφή και η ανάγνωση λόγω της τεχνολογίας. Το αντίθετο, 

μάλλον. Διαβάζουμε συνέχεια. Και γράφουμε συνέχεια. Μηνύ-

ματα. Λίγων λέξεων, αλλά πάρα πολλά. 

Δεν κλαίω για τη σταδιακή εξαφάνιση των εφημερίδων παρ’ ότι 

ανήκω στη γενιά που είχε σχεδόν σωματική σχέση με το χαρτί. 

Πληροφορίες, αυτή είναι η ιστορία της ζωής μας και ο τρόπος 

που τις αποκτούμε και τις μεταδίδουμε δεν έχει τόση σημασία. 

Το περιεχόμενο είναι ο βασιλιάς. 

Πραγματικά, δεν έχει τόση σημασία; Υπάρχει περίπτωση εκείνο 

το παλιό σλόγκαν του προηγούμενου αιώνα, «το μέσον είναι 

το μήνυμα», να βγει αληθινό; Τις φορές, αυτές τις 3, που πήρα 

εφημερίδα, κουράστηκα. Δυσκολευόμουν, ήταν και κυριακάτι-

κες, να διαβάσω το ένα άρθρο μετά το άλλο. Σε όλη μου τη ζωή 

διάβαζα 2-3 εφημερίδες τη μέρα και 5 τις Κυριακές. Τι μου συμ-

βαίνει; Υπάρχει περίπτωση ο τρόπος που διαβάζουμε πια μέσω 

των σόσιαλ μίντια να αλλάζει τις ικανότητές μας; 

Είμαστε συνεχώς μπροστά σε μια οθόνη. Διαβάζουμε κείμενα 

φυσικά, αλλά όχι μόνο. Ένα άρθρο άποψης ακολουθείται από 

μια φωτογραφία, μετά μια είδηση, μετά ένα βίντεο από τυφώνα 

στις Φιλιππίνες, μετά άλλο ένα ρεπορτάζ, μια φωτογραφία της 

Έμιλυ Ρατακόφσκι, ένα σχόλιο στον τοίχο ενός φίλου, κάτι που 

σου λέει ένας γνωστός σου, ένα προσωπικό μήνυμα, μια φωτο-

γραφία ηλιοβασιλέματος, ο Πολάκης, ένα σκυλάκι, ένα meme, 

ένα αστείο στο yolo, το καινούργιο τραγούδι του Έμινεμ στο 

youtube. Κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, αναλύσεις, αστεία, 

πληροφορίες, απόψεις, τρέχω προς τα κάτω, το δάχτυλο αυτό-

ματα σκρολάρει. Πολύ δύσκολο να συγκεντρωθείς, το τηλέφω-

νο συνεχώς χτυπάει, σφυρίζει, τραγουδάει, κουδουνίζει, δο-

νείται, μήνυμα, μέιλ, μέσεντζερ, ίνστα στόρι, γουάτς απ, τουίτ, 

βζιν, γκλιν, ντλον, μπιπ, ντριν. Να το κλείσεις; Κι αν χάσεις καμιά 

σημαντική ειδοποίηση; FOMO. 

Υπάρχει περίπτωση να αυξάνεται η οριζόντια αντιληπτική μας 

ικανότητα αλλά να μειώνεται η δυνατότητα εμβάθυνσης; Μή-

πως αύριο στα skills θα γράφουμε στα βιογραφικά, «ικανότητα 

ανάγνωσης και κατανόησης κειμένου 500 λέξεων»; 

Παρατηρώ τον εαυτό μου προσπαθώντας να βγάλω συμπε-

ράσματα. Αρχίζω να βεβαιώνομαι, όταν φτάνουμε στα βιβλία. 

Δεν είμαι μόνο media freak, μ’ αρέσει και να διαβάζω βιβλία. 

Από 5 χρονών, είναι παιδική ασθένεια. Το καλοκαίρι διαβάζω ό,τι 

δεν προλαβαίνω τον χειμώνα. Τα αφήνω στο πορτ-μπαγκάζ, οι 

φίλοι όταν ξεμένουν μου λένε, ανοίγεις τη βιβλιοθήκη να πάρω 

κανένα βιβλίο; Με ρωτάνε αν διάβασα φέτος τίποτα καλό. Τίπο-

τα, μόνο σαχλαμάρες, απαντάω. Τίποτα στο ένα, τίποτα στα 5, 

τίποτα στα 15 βιβλία, στα 20; Αποκλείεται, κάποιος άλλος έχει 

το πρόβλημα, όχι η λογοτεχνία. 

Το «Νιξ» του Νέιθαν Χιλ είναι ένα πολύ καλό βιβλίο. Η Αμερική 

των σίξτις, ταραχές στο Σικάγο, Αύγουστος του 1968, χίπις, γί-

πις, Μαύροι Πάνθηρες. Η Αμερική των 80s της ενσωμάτωσης, 

η Αμερική των χρόνων του 2000 με την επανάσταση της πλη-

ροφορικής, την πολιτική ορθότητα, τα media, τα σόσιαλ μίντια. 

Αυτό που λέμε «το μεγάλο αμερικανικό μυθιστόρημα», που το 

ρουφάς και δεν θες να τελειώσει. 700 σελίδες. Άλλες φορές θα 

ξενύχταγα δυο βράδια μέχρι το πρωί και θα έφτανα στο τέλος, 

πλήρης απόλαυσης. Τώρα κάθε 30-50 σελίδες μού πέφτει από 

τα χέρια. Με κουράζει. Τσεκάρω το κινητό. Μήπως η λογοτεχνία 

όπως την ξέραμε αλλάζει; 

Στο «Νιξ», κάποιοι ήρωες του Νέιθαν Χιλ είναι εξαρτημένοι από 

τα βιντεοπαιχνίδια. Παίζουν σε 10άδες πίστες ταυτοχρόνως, 

αφού έχουν δημιουργήσει δεκάδες διαφορετικά προσωπικά 

προφίλ, σε αλληλοεπίδραση με 100άδες παίκτες απ’ όλο τον 

κόσμο. Η ταχύτητα των δακτύλων είναι αστραπιαία καθώς στις 

οθόνες τους εναλλάσσονται εικόνες και πληροφορίες περισσό-

τερες απ’ όσες προσλαμβάνει ένας άνθρωπος σ’ όλη του τη ζωή 

και με τις οποίες πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με ταχύτητα πι-

λότου πολεμικής αεροπορίας. Είναι πιθανόν, αναρωτιέται ο Χιλ, 

να επέρχεται από την ενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών, 

μικροαγγειακή αναδιάταξη των νευρώνων στο κρανίο; 

Να μπορείς να βάζεις μπροστά σου μόνο βραχυπρόθεσμους και 

κοντινούς στόχους με άμεσα αποτελέσματα, όπως στα βιντε-

οπαιχνίδια; Να ατροφούν οι «φράκτες» και να εκρήγνυνται τα 

συναισθήματα; Να μειώνεται η ικανότητα ελέγχου ορμών και 

επιθυμιών; Πώς θα είναι ο αυριανός άνθρωπος; Παρατηρώ τον 

εαυτό μου, που ανήκει στην τελευταία προντίτζιταλ γενιά. Και 

παρ’ όλα αυτά αλλάζει ραγδαία μέσα σε λίγα χρόνια. Πώς θα είναι 

οι καινούργιοι άνθρωποι της ψηφιακής εποχής; Τι καινούργιες 

δεξιότητες θα αποκτήσουμε και τι θα χάσουμε; Θα μπορούμε να 

διαχειριζόμαστε με απίστευτη ευκολία έναν ασύλληπτο όγκο 

πληροφοριών, αλλά πόσο θα μπορούμε να τις επεξεργαστούμε; 

Τι άνθρωποι θα είναι αυτοί που θα έχουν εθιστεί στην άμεση α-

νταμοιβή των λάικ, στην ισότιμη οριζόντια πληροφόρηση χωρίς 

αξιολόγηση, στην αδιάκοπη περιπλάνηση χωρίς τον απαραίτητο 

χρόνο να φρενάρεις για να αντιληφθείς τι αξίζει, τι θέλεις, τι ση-

μαίνει και αν αυτό που σημαίνει έχει κάποια αξία για σένα; 

Στη μικρή οθόνη της τηλεόρασης παίζουν τα «Αιχμηρά αντι-

κείμενα» της Τζίλιαν Φλιν, με την Έιμι Άνταμς, και είναι ακόμα 

καλύτερο ως ταινία. Στο «Big Little Lies» οι μεσοδυτικές πολιτεί-

ες ραγίζουν μέσα από τις ζωές τεσσάρων υπέροχων γυναικών 

καθώς τα προάστια αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Καλά σχο-

λεία, κρυμμένος ρατσισμός, οικογενειακή βία, αλκοολισμός, 

φόνος, μπούλινγκ. Στο «Here and Now» με τον Τιμ Ρόμπινς και 

τη Χόλι Χάντερ, η Δύση πια δεν ραγίζει απλώς, αποσυντίθεται, 

χαμένη στην πολιτική ορθότητα, την ψυχασθένεια, τη ματαιω-

μένη σεξουαλικότητα, τον φόβο του διαφορετικού, τον φανα-

τισμό της στράτευσης, την πολιτική βία. Κάθε εικόνα της σειράς 

έχει τόσα διαφορετικά επίπεδα, τόσες πληροφορίες, τόσα υπο-

δηλούμενα μηνύματα, που δεν μπορείς να αφομοιώσεις, χάνεις 

την απόλαυση της ιστορίας. Προτιμώ το «Deuce», αρχίζει ο δεύ-

τερος κύκλος, Time Square, τέλη σέβεντις. 

Κάθε εικόνα αυτών των σειρών ισοδυναμεί με δεκάδες σελίδες 

ενός μυθιστορήματος. Στέλνουν φευγαλέα, υπαινικτικά μηνύ-

ματα με τα ρούχα, τη μουσική, τα έπιπλα, τον τόνο της φωνής, 

την αργκό της υποκουλτούρας που εξετάζεται, στο σκηνικό της 

πόλης, στις σεξουαλικές επιλογές, στα τραγούδια. Αστραπιαία, 

τόσο γρήγορα, ώστε υποσυνείδητα μόνο ο εγκέφαλος συλλαμ-

βάνει και αποθηκεύει όσα σήματα και πληροφορίες χρειάζεσαι 

για να μπεις στον κόσμο της ταινίας. Χρειάζεσαι να δεις και να 

ξαναδείς αυτές τις μεγαλοφυείς δημιουργίες εκπληκτικών μυα-

λών. Τα εξασκημένα όμως μυαλά των καινούργιων ανθρώπων 

θα μπορούν αυτόματα να συλλαμβάνουν όλες αυτές τις λεπτο-

μέρειες και να απολαμβάνουν το στόρι, με την ίδια απόλαυση 

που εμείς ξεφυλλίζουμε τις σελίδες. 

Καθώς το σκέφτομαι αυτό, ο φόβος υποχωρεί, το αύριο μπορεί 

να είναι και καταπληκτικό, δεν μας φοβάμαι, ο άνθρωπος μέχρι 

τώρα πάντα έβρισκε έναν τρόπο να διαχειριστεί τη ζωή του 

στους Νέους Κόσμους. Πατάω το pause και σηκώνομαι να γρά-

ψω αυτά που μόλις σκέφτηκα πριν τα ξεχάσω μέχρι το πρωί. 

Κρίμα που δεν γίνεται απλώς να π-ατήσω print και να τα τυ-

πώσω όλα, κι αυτά που σίγουρα έχω ήδη ξεχάσει και χάθηκαν, 

φευγαλέες, ασχημάτιστες ιδέες στους διαδρόμους του μυαλού 

μου. Δεν θ’ αργήσει κι αυτό. A
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ο νέο experiential κατάστηµα 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ, στην οδό Αγγέλου 
Μεταξά 13 στην περιοχή της 
Γλυφάδας, είναι ένα πολύ δια-
φορετικό και ανανεωµένο κα-
τάστηµα της αλυσίδας, µέσα 
στο οποίο ο πελάτης µπορεί να 
νιώσει ότι µπαίνει στην Καρδιά 

της Τεχνολογίας! Αποτελεί ένα πρότυπο κατάστηµα 
µε digital αισθητική, ξεχωριστές προϊοντικές ζώνες 
και βιωµατικές γωνιές. Ευρύχωρο, διαδραστικό, µε 
πλούσια γκάµα προϊόντων, live demos, experiential 
γωνιές, Gaming, Smart Home και όχι µόνο. Προσκαλεί 
τον επισκέπτη να περιηγηθεί στους χώρους του και να 
ζήσει µια απίστευτη τεχνολογική εµπειρία µέσα από τα 
προϊόντα του. 
Το κατάστηµα εκτείνεται σε 3 ορόφους. Το ισόγειο 
φιλοξενεί τα smartphones, όπου το κοινό µπορεί να τα 
δοκιµάσει και να επιλέξει αυτό που του ταιριάζει µέσα 
από µία µεγάλη γκάµα. Πιο κάτω, θα βρει το Samsung 
corner µε τα νέα και αγαπηµένα προϊόντα του brand. 
Στην απέναντι πλευρά, υπάρχει µία µεγάλη ποικιλία 
από ασύρµατα, laptop, tablet, τα οποία µπορούν να 
καλύψουν κάθε ανάγκη του καταναλωτή. Προχωρώ-
ντας προς το πίσω µέρος του ισογείου, το κοινό µπορεί 
να ζήσει την εµπειρία τεχνολογίας δοκιµάζοντας high 
tech προϊόντα ήχου και smart gadgets. Φυσικά για όλα 
αυτά έχει τη βοήθεια του Tech Expert που βρίσκεται 
στο χώρο και είναι ο ειδικός για να βρει τις κατάλληλες 
συσκευές και να ενηµερώσει τους επισκέπτες για τα 
χαρακτηριστικά και τη συνδεσιµότητά τους.
Στον 1ο όροφο, βρίσκονται οι βιωµατικές γωνιές των 
Smart Home και Gaming. Εκεί, µπορεί κανείς να γνω-
ρίσει την εµπειρία του έξυπνου σπιτιού ανακαλύπτο-
ντας τις «έξυπνες» συσκευές και να διαχειριστεί τις λει-
τουργίες τους, φτιάχνοντας το σπίτι που ταιριάζει στις 
δικές του ανάγκες. Επιπλέον, τέσσερις πολυθρόνες 
υποδέχονται τους Gamers, που µπορούν να παίξουν 
hot παιχνίδια και να ζήσουν super δράσεις. Και αυτοί 
που είναι fan των Smart ή 4Κ Ultra HD τηλεοράσεων, θα 
τις απολαύσουν στο maximum στη lounge γωνιά που 
έχει διαµορφωθεί.
Όπως σε κάθε κατάστηµα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, έτσι και σε 
αυτό δεν θα µπορούσε να λείπει στον µείον 1 επίπεδο 
το Service point, έτοιµο να αναλάβει τις επισκευές των 
αγαπηµένων smartphone, tablet, laptop, wearable και 
drone.
Το νέο experiential κατάστηµα στη Γλυφάδα δίνει α-
φορµή στο brand ΓΕΡΜΑΝΟΣ να διοργανώσει µια µονα-
δική γιορτή, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 25/9 για 
το κοινό της περιοχής και όχι µόνο, βάζοντάς το στην 
Καρδιά της Τεχνολογίας. Από το πρωί, οι επισκέπτες θα 
έχουν την ευκαιρία να ζήσουν συναρπαστικά διαδρα-
στικά activations, όπως «Volcano Bungee Jumping». 
Επιπλέον, θα απολαύσουν shows και εκπλήξεις µε ε-
πώνυµους καλλιτέχνες, και θα έχουν την ευκαιρία να 
µπουν σε κλήρωση για να κερδίσουν µοναδικά δώρα. 
Τέλος, όλοι θα επωφεληθούν από αποκλειστικές προ-
σφορές, οι οποίες θα είναι σε ισχύ από τις 18/9 έως και 
26/9. 
Tο κατάστηµα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στη Γλυφάδα θεωρείται 
αναµφίβολα ο νέος προορισµός τεχνολογίας στη ζώνη 
επιρροής του.

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ TECH SPOT ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!
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ΚΑΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
Ο κατάλογος του ΙΚΕΑ µόλις αφίχθη.

ΡΑΤΚΑ
Έχει στο κατώφλι του εστιατορίου της 

τις πιο καθαρές και περιποιηµένες 
γλάστρες της πόλης. 

ΤΑ ΝΕΑ ΑΤΜ
Οι ουρές που σχηµατίζονται έξω 

από ορισµένα Γυµναστήρια µε προσφορές 
για χαµηλές συνδροµές όλο τον χρόνο.

ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΙΔΗΣΗ
Η παλιά Λυρική Σκηνή θα ξαναλειτουργήσει 

για προβολές και παραστάσεις.
(στην Ακαδηµίας)

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
-Πού είναι η πίτσα που είχα στο ψυγείο;

-Είναι µε τον χριστούλη τώρα...
(@rompotaki)

ΜΕΓΑΛΑ ΛΟΓΙΑ
∆ύο πράγµατα µε απασχολούν στη ζωή: 

α) πώς θα χάσω κιλά, και 
β) τι θα φάµε

(αγνώστου)

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Πώς γίνεται να έχει πλεόνασµα 
21,7 εκατοµµύρια ευρώ και 
να είναι η Αθήνα σ’ αυτό το χάλι;

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Σαν το γιοφύρι της Άρτας. 
Ακόµα τη λιβανίζουνε.

Η «ΠΑΝΤΟΦΛΑ ΠΙΣΙΝΑΣ»
Πασούµια µε γουνάκι. 
Η χειρότερη µόδα της χρονιάς. 
Είναι τόσο αντιαισθητική 
που ξενερώνει κάθε ανδρικό 
(και γυναικείο) µάτι.

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ 
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ
Από τον Απρίλιο του ’19, κάθε χώρα 
της Ευρώπης θα έχει την ώρα 
που προτιµάει: χειµερινή, θερινή, 
µεσηµβρινή, Γκρίνουιτς. Μύλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΦΙΣΑ
«Κάνε νέους φίλους και µετά 
κάρφωσέ τους. 
Τµήµατα: Παιδικό, εφηβικό, ενηλίκων»
(∆ιαφηµίζει Σχολή Ξιφασκίας)

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

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

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

«Και της λέω να πλύνω 
τα πιάτα και µου λέει άσ’ τα. 
Να δεις που όταν φύγαµε 

θα έβαλε τον µαλάκα 
τον γιο µας να τα πλύνει… 

Και να δεις που θα τον βάλει 
να πουλήσει το σπίτι 

στο χωριό για να φτιάξει
 το γιαπί το δικό της. 

Που του λέω του µαλάκα, 
πενήντα πέντε έφτασες, 

αν δεν έχει κάτι δικό σου πάνω 
σου θα σε παρατήσει και 
θα φύγει, σιγά µη µείνει. 

Ε, µα!»
(¶ììèîÝäá íÀîá íÛóá óôï íåôòÞ, óùîáêÀòåé, 

åîñ ï óàúùçï÷ äÝðìá ëïùîÀåé óùçëáôáâáôéëÀ 
ôï ëåæÀìé. ¦Ûíðôè âòÀäù)

Πωλήτρια στο γνωστό 
ζαχαροπλαστείο του Ασηµακόπουλου 
προσπαθεί να εξηγήσει σε τουρίστες 
τη γεύση παγωτό σύκο µε τσίπουρο:

-Ιτ ιζ σάµθινγκ λάικ ρακί…
-Oh YES! We know raki!

(ÌáòéìÀïù Æòéëïàðè, ªÀââáôï ðòöÝ)

Σε εξοχικό κέντρο µε πεϊνιρλί. 
Τα τραπέζια γεµάτα κόσµο και 

οι σερβιτόροι τρέχουν σαν τρελοί 
να εξυπηρετούν. Κάποια στιγµή 

ο ένας πλησιάζει τον άλλο, κοιτάει 
ανήσυχος τον ουρανό και του λέει:

«Με τα σύννεφα 
τι θα κάνουµε;»

(¢òïóéÀ, ªÀââáôï íåóèíÛòé)

-Ποιο είναι το µικρό σου;
-Παναγιώτης.

-Άκου να δεις, φίλε…
(»åçÀìï÷ íðÀôóï÷ óå íéëòÞ íðÀôóï. 

¦ìáôåÝá »ïîáóôèòÀëé, ¦áòáóëåùÜ ðòöÝ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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«Ναι, Μέγαρα πάω. 
Μήπως θέλεις να σου φέρω 
καµιά κότα για βραστή; Είναι 
ωραία τώρα το καλοκαίρι».

(ªùîïíéìÝá ôáêéôúÜäöî óôï óé-íðé, 
ªÀââáôï ðòöÝ)
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Eπιµέλεια: Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος

Η πρώτη δουλειά που έκανες στην Αθήνα;
Σχεδίαζα κόµικς και έγραφα το «Αεροπλανάκι» 

στο θρυλικό κτίριο της Βαβέλ.

Το πρώτο σου διαµέρισµα στην Αθήνα; Το σπίτι 
των θείων µου στου Ζωγράφου. Ήταν διώροφο, 
µου φαινόταν τεράστιο, δεν έφτανε λεωφορείο, 

γύρω-γύρω είχε έλατα και ακουγόταν το ποδοβολητό 
από τα άλογα του ιππικού. Γείτονας ήταν ο Νίκος 

Μαστοράκης, τον οποίο µάλιστα ο ξάδερφος, για να 
µε εντυπωσιάσει, έλεγε ότι τον έχει δει από κοντά. 

Ποιο είναι το πρώτο αθηναϊκό στιγµιότυπο 
που θυµάσαι; Στον Εθνικό –τότε Βασιλικό– Κήπο. 

Φωτογραφία πάνω στο γεφυράκι. Ταΐζω τις πάπιες. 
Τρώω το µισό κουλούρι.

Τι σου λείπει από την Αθήνα της παιδικής σου 
ηλικίας; Ένα µαγαζί που πουλούσε ξύλινα παιχνίδια 

και από το οποίο µου δώρισαν έναν τεράστιο Πινόκιο 
γιατί ήµουν ήσυχος, όταν µου αφαίρεσαν 

τα κρεατάκια.

 «Αθηναϊκές» λέξεις που δεν υπάρχουν πια; Green 
park, Ούλεν, γκαζές, σταθµάρχης, βεγγέρα, Έβγα.

Πού ζεις τώρα; Στο Κουκάκι. Στον «οµφαλό της 
Αθήνας», σύµφωνα µε τον Guardian. Το διαλέξαµε 

γιατί εδώ έµενε η οικογένεια της Χαράς και έτσι 
είχαµε συντροφιά στο µεγάλωµα των παιδιών.

Τα 3 πράγµατα που σου αρέσουν περισσότερο 
στην πόλη; Η αυλή στο Νοµισµατικό Μουσείο, 

οι υπαίθριοι µουσικοί, οι φοίνικες της παραλιακής. 

Τα 3 πράγµατα που, αν έλειπαν, θα έκαναν 
την Αθήνα λίγο οµορφότερη; Τα σπρέι, τα κλάξον, 

οι εγκαταλελειµµένες «ανάσες πρασίνου». 

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

και να ήταν, θα άναβα όλα τα χριστουγεννιάτικα 
λαµπάκια και θα διοργάνωνα ένα µεγάλο πάρτι 

στις κεντρικές πλατείες όπου εκατοντάδες 
ροδαλοί Αγιοβασίληδες θα έφτιαχναν λουκουµάδες, 

δίπλες και άλλες νοστιµιές.

Η πιο τρελή αθηναϊκή ιστορία που έχεις ακούσει; 
Ένας ταξιτζής που σε όλη τη διαδροµή έκανε ιατρικές 

γνωµατεύσεις για ολόκληρο το σόι του. Όπως µου 
εξήγησε, είναι πλέον σχεδόν γιατρός γιατί κάνει 

πιάτσα έξω από τον Ευαγγελισµό.

Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον Αθηναίο; 
Η αντοχή και η ελπίδα. 

Το καλύτερο σύνθηµα που έχεις δει σε αθηναϊκό 
τοίχο; Ένας ερωτευµένος γράφει στην αγαπηµένη 
του: «να προσέχεις». ∆ίπλα κάποιος συµπληρώνει: 

«άραξε, την προσέχω εγώ». 

Ο µεγαλύτερος αθηναϊκός φόβος σου; ∆ιασχίζω 
µε τα πόδια τη Συγγρού. Σταµατάω στα φανάρια. 

Τα αυτοκίνητα τρέχουν αδιαφορώντας για τη 
σηµατοδότηση. Φοβάµαι ότι θα έρθουν εναντίον µου.

Πώς φαντάζεσαι την Αθήνα σε 50 χρόνια; 
Σαν σελίδα από κόµικ του Μπιλάλ. 
Μουντά χρώµατα, πολλή σκουριά.

Ο Β.Π. είναι ραδιοφωνικός παραγωγός στο Αthens 
Voice Radio 102.5 (καθηµερινά 07.00 - 09.00)

°£¸Á°ID
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Αυτή την εβδοµάδα το φωτογραφίζει ο Πέτρος Καλφαµανώλης. Γέννηµα και θρέµµα 

Αθήνας από το 1994. Σπούδασε Θεωρία Κινηµατογράφου και Φιλοσοφία στο Άµστερνταµ, 
και γύρισε στην Αθήνα το ’16 για να µάθει την πράξη µε ένα δίπλωµα Σκηνοθεσίας. 

Εργάζεται ως freelancer βίντεο και φωτογραφίας από δω και από κει, και παράλληλα 
ασχολείται µε δικές του παραγωγές/πρότζεκτ. Στον ελεύθερό του χρόνο βλέπει ταινίες, 

παίζει video-games και όποτε νιώθει πιο old-school διαβάζει και κανένα βιβλίο.
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Χαρείτε τους κήπους!
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Κύριε Καψώχα,  ελπίζω να µην σας έχει πτοήσει ο θόρυβος που 

δηµιουργήθηκε µε το σχόλιό σας, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην οµι-

λία του στη ∆ΕΘ, σας θύµισε θεωρητικό του φασισµού. ∆ηλαδή τι έπρεπε 

να πείτε; Ότι διαφωνείτε; Ότι δεν θέλετε να εκλεγεί; Ότι είναι νεοφιλε-

λεύθερος; Αυτά είναι για κάτι µετριοπαθείς φλώρους που κάνουν απλή 

προπαγάνδα. Όχι για εσάς. Εσείς κάνετε show. Έχετε τον ενθουσιασµό 

του καλλιτέχνη να σας οδηγεί. Και µια Κατερίνα Ακριβοπούλου να σας 

εµψυχώνει από δίπλα. 

Εδώ που τα λέµε, µακάρι κάποιος να αξιωθεί να τον κοιτάξουν έστω και 

µια φορά στη ζωή του µε τη λατρεία που σας κοιτούσε εσάς η Κατερίνα 

εκείνο το απόγευµα. Πώς να την απογοητεύσεις; Και κυρίως πώς να αντι-

σταθείς στο γεµάτο στοργή «πατ-πατ» που σου κάνει στην πλάτη, όταν 

κατακεραυνώνετε µαζί τους εχθρούς της κυβέρνησης; Γιατί το αξίζετε. 

Γιατί, σαν πραγµατικός καλλιτέχνης, δεν επαναπαύεστε. Προσπαθείτε 

κάθε φορά να προχωρήσετε πιο πέρα. Να γίνετε όλο και πιο δηµιουρ-

γικός. Σας φαντάζοµαι, ας πούµε, το προηγούµενο βράδυ να είστε σε 

δηµιουργική αγωνία. Για να βρείτε τι εντυπωσιακό 

θα πείτε την επόµενη µέρα. Πόσο πιο µακριά θα το 

φτάσετε. 

Γι’ αυτό και πρέπει να είναι µεγάλη η απογοήτευσή 

σας, όταν παίρνετε τα νούµερα κάθε πρωί και δια-

πιστώνετε ότι τέτοιες εκπληκτικές ερµηνείες δεν 

έχουν αγαπηθεί από το κοινό όσο τους αξίζει. Ότι 

δεν σας παρακολουθεί ψυχή. ∆ηλαδή, γιατί να κά-

νει νούµερα το Next Top Model και όχι εσείς; Αφού 

κάνετε το ίδιο πράγµα. Στο Next Top Model βλέ-

πουν φιλόδοξες νεαρές να αντιδρούν βλέποντας 

τα όνειρά τους να συνθλίβονται στο έδαφος από 

τους κριτές, όπως η γόπα όταν την πατάς. Μα το ί-

διο ακριβώς θέαµα µε τα φιλόδοξα µοντέλα προσφέρετε κι εσείς. Απλώς 

το δικό σας show γίνεται µε φιλόδοξους δηµοσιογράφους. Που επίσης α-

ντιδρούν υστερικά, όταν έρχονται αντιµέτωποι µε την πραγµατικότητα.

Βέβαια, ξέρω ότι για εσάς λίγη σηµασία έχουν όλα αυτά. Μόνο οι κατη-

γορίες για προπαγάνδα πρέπει να σας πληγώνουν λίγο, όπως καταλα-

βαίνω. Αν ήθελαν οι προϊστάµενοί σας να κάνουν κανονική προπαγάνδα 

θα έβαζαν κάποιον που έχει τα απαραίτητα φόντα να το κάνει. Όπως στο 

ποδόσφαιρο. Άλλος έχει το γραφείο τύπου της οµάδας και άλλος είναι 

µε το τύµπανο στην εξέδρα. Ε, εσείς είστε το δεύτερο. Και κρίνοντας από 

αυτά που λέτε, δεν έχετε κανένα λόγο να αλλάξετε. Τουλάχιστον όσο ο 

πρόεδρος της οµάδας σάς θέλει εκεί. Προσέξτε, µόνο, γιατί πολύ συχνά 

οι πρόεδροι, όταν στριµωχτούν, εσάς «αδειάζουν» πρώτους.  

Υ.Γ. Μόλις έµαθα ότι εξαιτίας σας η Νέα ∆ηµοκρατία ξεκίνησε εµπάργκο 

στην ΕΡΤ. Πολύ λίγοι καλλιτέχνες αξιώνονται µια τέτοια τιµή. Μόνο εσείς 

και ο Πορτοσάλτε το έχετε καταφέρει. ∆εν είναι υπέροχο που τώρα θα 

έχετε ακόµα περισσότερο χρόνο για να µιλάτε;

Κύριε Πολάκη, δεν έχω καµία πρό-

θεση να σας εκνευρίσω, αλλά φαντάζοµαι 

ότι δεν είµαι ο πρώτος που το επισηµαίνει. 

Έχουν περάσει ήδη τόσες µέρες και ακόµα 

δεν έχει «επισκεφθεί» κανείς το σπίτι του 

καθηγητή Συνολάκη. Και αυτό είναι ανησυ-

χητικό. Γιατί, όπως διαπιστώσατε κι εσείς, 

δεν υπήρξε και πολύ µεγάλη αντίδραση 

από τους δικούς σας, ώστε να στέκει η δι-

καιολογία ότι δεν ήθελαν να δηµιουργή-

σουν αντιπαλότητες µέσα στο κόµµα. 

Φαντάζοµαι ότι έχετε αρχίσει να σκέφτε-

στε τα χειρότερα. Ότι, δηλαδή, έχουν ση-

κώσει δικό τους µπαϊράκι. Γιατί άλλωστε 

να προτιµήσουν την πρεσβεία του Ιραν 

από αυτό που τους υποδείξατε εσείς, αν 

όχι για να σας κάνουν επίδειξη ανυπακοής; 

Και πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός 

γιατί από κάτι τέτοιους σεχταριστές έρ-

χονται οι διασπάσεις και αποτυγχάνουν οι 

επαναστάσεις. 

Παρ’ όλα αυτά, νοµίζω ότι πρέπει να τους 

δώσετε µια ακόµα ευκαιρία. Βρείτε πάλι 

µια αφορµή και µαζί µε τη διεύθυνση ανε-

βάστε και ένα google map µε καρφιτσωµέ-

νη τη διεύθυνση. Ξέρετε πώς είναι τώρα τα 

νέα παιδιά µε την τεχνολογία…

Υ.Γ. Μήπως θα έπρεπε να πάρει σειρά αυτή 

η δηµοσιογράφος του BBC που µπήκε στη 

Μόρια και έκανε αυτό το ρεπορτάζ που δυ-

σφηµεί την κυβέρνηση; Τι στο καλό; Στο 

Λονδίνο µένει; Πόσο δύσκολο είναι να δώ-

σετε και τη δική της διεύθυνση; ∆ράστε 

γρήγορα, γιατί βλέπω να αποθρασύνονται 

πολλοί.

Κυρία Κονιόρδου,  συγχαρητή-

ρια για την καινούργια σας θέση ως πρόε-

δρος του Ιδρύµατος Σταύρου Νιάρχου. Θα 

παρατηρήσατε φαντάζοµαι ότι τα φυτά 

στους κήπους είναι κάπως ασθενικά. Προ-

φανώς από την κακή ενέργεια που έχουν 

συσσωρεύσει όλο αυτό 

το διάστηµα. Περιµέ-

νω να επιληφθείτε.

Ã¹ ¶¦¹ªÆÃ¤¶ª ÆÃË FORREST GUMP
Από τον ΝΙΚΟ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η

(»Ûìï÷ ôïù óùììÞçïù çéá ôïî åæïäéáóíÞ ôöî 
ôáíåÝöî ôöî super market íå ðåòéóóÞôåòá 
äéáøöòéóôéëÀ ðïù çòÀæïùî ÇåðÞíåîï÷ ðåìÀôè÷È)

è »¶Æ°¼Ä°ª¸

 ôè÷ åâäïíÀäá÷

Πάνος Καµµένος 

«∆εν υπάρχει 
συµφωνία 

των Πρεσπών. 
Μόνο µια 

µονογραφή 
του ΥΠΕΞ» 

ΜΕ ΤΑΦΡΑ ΣΗ 

«Έτσι κι αλλιώς αυτοί που έ-

χουν µείνει πιστοί στο κόµµα 

µου δεν είναι ιδιαίτερα έξυ-

πνοι ή έχουν πάθει αλτσχάι-

µερ, οπότε µπορώ να τους 

πείσω για τα πάντα» η δηµοσιογράφος του BBC που µπήκε στη 

Μόρια και έκανε αυτό το ρεπορτάζ που δυ-

σφηµεί την κυβέρνηση; Τι στο καλό; Στο 

Λονδίνο µένει; Πόσο δύσκολο είναι να δώ-

σετε και τη δική της διεύθυνση; ∆ράστε 

γρήγορα, γιατί βλέπω να αποθρασύνονται 

Κυρία Κονιόρδου,  συγχαρητή-

ρια για την καινούργια σας θέση ως πρόε-

δρος του Ιδρύµατος Σταύρου Νιάρχου. Θα 

παρατηρήσατε φαντάζοµαι ότι τα φυτά 

στους κήπους είναι κάπως ασθενικά. Προ-

φανώς από την κακή ενέργεια που έχουν 

συσσωρεύσει όλο αυτό 

το διάστηµα. Περιµέ-

πείσω για τα πάντα» 

ºàòéå 
ºáãñøá, 
åóåÝ÷ äåî 
ëÀîåôå 
ðòïðáçÀîäá, 
ëÀîåôå 
ôÛøîè

Εισοδοφεράντζα 
Η έντονη παρουσία που αισθάνεσαι, 

όταν περνάς τις εισόδους των σταθµών 

στο µετρό και ανακαλύπτεις ότι κάποιος 

έχει κολλήσει κυριολεκτικά πίσω σου 

προκειµένου να προλάβει να περάσει κι 

αυτός πριν κλείσουν.

£á Ûðòåðå îá ùðÀòøåé íéá ìÛêè çéá...

Υπάλληλος 
του Facebook

Ο άνθρωπος που φτάνει κάθε πρωί στο 
γραφείο του στο Palo Alto της Καλιφόρνια 

και προσπαθεί να εξηγήσει κάτι ακατανόητες 
–και ελαφρώς απειλητικές– αναρτήσεις από 
χρήστες µιας µακρινής χώρας της νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης που ξεκινούν µε τη φράση 
«προθεσµία αύριο» (εδώ και µια βδοµάδα…) 

και απαγορεύουν στο Facebook 
να δηµοσιοποιήσει τα στοιχεία 

που δηµοσιοποιούν εκείνοι. 

°ðÀîõòöðè õÛóè åòçáóÝá÷ 
ôè÷ åâäïíÀäá÷
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Περιπλοκή στο Μόναχο 
Ο Παναγής Παναγιωτόπουλος «διαβάζει» τη φωτογραφία

Co
nt
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-j
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r

ίναι η εκκλησία του Αγίου Πέτρου, στο κέντρο της παλιάς 
πόλης, δίπλα στη Marienplatz, στο Μόναχο, την πρωτεύουσα 
της Βαυαρίας. Το ομόσπονδο κρατίδιο που εμβληματικά αντι-
προσωπεύει τη γερμανική αυστηρότητα και μια καθιερωμέ-

νη και δημοκρατική όψη του ευρωπαϊκού συντηρητισμού. Με έντονη 
και θεσμική παρουσία της καθολικής εκκλησίας και το κόμμα των Χρι-
στιανοκοινωνιστών να διατηρεί την αυτονομία του έναντι των Χριστια-
νοδημοκρατών με τους οποίους απλά συνεργάζεται, το κρατίδιο αυτό 
βρίσκεται σήμερα στην αιχμή των συναισθηματικών ανακατατάξεων 
και των πολιτικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα σε όλη την Ευρώ-
πη. Αυτών που προκλήθηκαν από την προσφυγική κρίση διαρκείας που 
ξεκίνησε σαν αποθέωση της ανοιχτής πολυπολιτισμικής κοινωνίας το 
2015 για να καταλήξει στις εθνικιστικές συσπειρώσεις και τη γέννηση 
ενός λαϊκού και μαζικού νέου συντηρητισμού σήμερα. Το Μόναχο και 
η Βαυαρία σήμερα, μέσα από την πολιτική θέση των Χριστιανοκοινωνι-
στών συμμάχων της καγκελαρίου Μέρκελ, αποτελούν το θερμόμετρο 
αυτής της Ευρώπης που κάπως καθυστερημένα αντιλαμβάνεται ότι η 
παγκοσμιοποίηση, ενώ αφαιρεί από την οικονομική ισχύ της ηπείρου 
μας, δεν της στερεί τη μαγνητική της έλξη για τους απόκληρους του 
κόσμου.
Το όραμα των νέων συντηρητικών δεν είναι θετικό, δεν περιγράφει ένα 
προοδευτικό μέλλον. Επιζητά την επιστροφή σε μια πραγματικότητα ε-
θνικής ομοιογένειας και πολιτιστικής συνοχής μιας χριστιανικής, ή έστω 
εκκοσμικευμένης χριστιανικής συνθήκης. Μια πραγματικότητα που 
ίσως να μην υπήρξε ποτέ ως εδραίο ιστορικό παρελθόν, φαντάζει όμως 
πλέον ως μοναδικός ορίζοντας της ύπαρξης για πολλούς. Το Ισλάμ, είτε 
ως φορέας βίας όταν ριζοσπαστικοποιείται, είτε ως άλλος τρόπος ζωής 
που μοιάζει άκαμπτος και βαθιά ξένος, έχει γίνει η μετωνυμία όλων 
των φόβων. Αδίκως δε απορροφά την οικονομική ανασφάλεια και την 
κρίση του κράτους πρόνοιας. Και αν είναι βλακώδης η κατάχρηση της 
κατηγορίας της ισλαμοφοβίας για κάθε κριτική σε αυτή τη θρησκεία-
ιδεολογία, και αν –από την άλλη– είναι βαθιά ελιτίστικη η εντύπωση 
ότι τα τρομαγμένα λαϊκά στρώματα της Ευρώπης θα όφειλαν να πανη-
γυρίζουν που οι γειτονιές τους αλλάζουν ραγδαία –και εφόσον δεν το 
κάνουν «κακό του κεφαλιού τους»–, και αν είναι χυδαία η αδιαφορία του 
μετα-φεμινιστικού κινήματος για την καταπίεση των γυναικών από την 
ισλαμική ανδροκρατία, η παγκοσμιοποίηση, η τραχύτητά της και κυρίως 
η συνθετότητά της δεν πρόκειται να αναστραφούν. 
Μπορεί το αίτημα της εθνικής κυριαρχίας να επιστρέψει, αν κάποια 
στιγμή η Ευρώπη αποφασίσει να λειτουργήσει ως ένα πολιτικό έθνος 
που διεκδικεί τα δικά του σύνορα και φροντίζει για την οικονομική και 
συναισθηματική ασφάλεια των πολιτών του, μα η εθνική μοναξιά δεν θα 

ξαναϋπάρξει – αν υποθέσουμε ότι υπήρξε ποτέ τέτοιο πράγμα. 
Μπορεί οι οικονομίες της Eυρώπης να ανακάμψουν δίνοντας ξανά ισχύ 
στο κοινωνικό ασανσέρ που έχει πάψει να ανεβάζει κόσμο στους πάνω 
ορόφους και που τον κρατάει έγκλειστο και καθηλωμένο μεταξύ μίζε-
ρης αναπαραγωγής και καθόδου στο υπόγειο, μα αυτό δεν θα γίνει με 
μεγάλες κρατικές πολιτικές και συλλογικές μετακινήσεις– θα χρειαστεί 
να εφευρεθούν οι προσωπικές διαδρομές ανόδου και να αναληφθούν 
από τους πολίτες τα ρίσκα του ελεύθερου ηλεκτρόνιου. 
Μπορεί να βρεθεί ένας κανόνας υποδοχής του ξένου που να μην είναι 
ετεροβαρής εις βάρος της κουλτούρας υποδοχής (όπως εν πολλοίς 
συμβαίνει σήμερα) αλλά, και πάλι, οι τρόποι ζωής θα έχουν ποικιλία και 
διαφορές. Ουδείς θα μπορεί να εξοικονομεί τον κόπο της προσαρμογής 
του στη διαφορετικότητα και στις περιπλοκές της, αν θέλει να νοηματο-
δοτήσει τον βίο του.

Αυτό δείχνει η φωτογραφία του Κωνσταντίνου Πίττα. Το πολλαπλά ε-
πίπεδα, τη μεγάλη περιπλοκή της ζωής μας και την αλλοπρόσαλλη σχέση 
των Eυρωπαίων με τον ξένο και δη με τον μουσουλμάνο. Αυτή που, αν την 
παραδεχτούμε, ίσως γλιτώσουμε από τη ζοφερή προοπτική ενός ενδο-
ευρωπαϊκού εμφυλίου πολέμου στον οποίο θα αντιπαρατεθούν μέχρις 
εσχάτων εκείνοι που φαντασιώνονται π.χ. τον μετανάστη ως λυτρωτή 
που αίρει τις αμαρτίες της Δύσης και του καπιταλισμού, με εκείνους που 
τον διώκουν ως δήθεν φορέα της ενδογενούς ευρωπαϊκής και εθνικής 
τους κοινωνικής δυστυχίας. Μια ευτραφής και καλοζωισμένη γυναίκα 
εντός του χριστιανικού ναού κρατά δύο smartphones. Με το ένα βγάζει 
μια σέλφι κατά τον γνωστό και ίσως δυτικό ναρκισσιστικό τρόπο. Φοράει 
χιτζάμπ, όπως και η έτερη που αυτοφωτογραφίζεται με τα χέρια τεταμέ-
να ως άλλη προσευχόμενη. Βασίμως θα υποθέταμε ότι είναι μουσουλμά-
νες αραβικής προέλευσης τουρίστριες. Τα έντονα βαμμένα μάτια και το 
οριεντάλ υπερτονισμένο φρύδι ενισχύουν την εντύπωσή μας. Η ακριβή 
τσάντα του καταναλωτικού κομφορμισμού δείχνει οικονομική ευρω-
στία. Παγκοσμιοποιημένες μουσουλμάνες που χαμογελούν. Η μία κόρη, 
έφηβη, φοράει ήδη το χιτζάμπ, και η μικρότερη, το κοριτσάκι, ένα σεμνό 
βελούδινο φόρεμα με αραβουργήματα. Τουρίστες σαν όλους. Κοσμοπο-
λίτες και καταναλωτές, ειρηνικοί και με ενδιαφέρον για την εκκλησία αυ-
τή που είναι ένα καταπληκτικό δείγμα αρχιτεκτονικού εκλεκτισμού, αφού 
συνδυάζει από γοτθικά αρχέτυπα μέχρι στοιχεία ροκοκό, σαν χριστιανική 
πολιτισμική γενεολογία της δυτικής Ευρώπης. Αυτό βλέπουμε.
Εκεί, στη Βαυαρία, όπου στις γυναίκες της φωτογραφίας επιτρέπεται να 
περνούν τα σύνορα ως τουρίστριες. Εκεί όπου το χιτζάμπ με λεφτά δεν 
φοβίζει τόσο. Εκεί, στη Βαυαρία, όπου δοκιμάζονται λόγω του προσφυγι-
κού οι αντοχές του γερμανικού συντηρητισμού και της δημοκρατίας. A

Ε

 Φωτογραφία του 
Κωνσταντίνου Πίττα. 

Τραβήχθηκε το καλοκαίρι του 
2014. Σύντομα κυκλοφορεί 

εμπλουτισμένη έκδοση του 
φωτογραφικού του 

λευκώματος «Eικόνες μιας 
άλλης Ευρώπης».
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ΗΠΑ με ορίζοντα τη Βόρειο Αφρική, την Α-
νατολική Μεσόγειο και την Εγγύς Ανατολή, 
τα Δυτικά Βαλκάνια και, αν χρειαστεί, την 
ουκρανική ζώνη.  
Με δεδομένο ότι η Βάση της Σούδας έχει 
κορεστεί, οι Αμερικανοί μελετούν εναλλα-
κτικές προτάσεις για χρήση στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων σε άλλες περιοχές. Οι Έλ-
ληνες προσφέρουν τις υποδομές τους από 
Καβάλα (Χρυσούπολη), Λάρισα, Βόλο, Άρα-
ξο, Ανδραβίδα, Καλαμάτα, Κάρπαθο κ.λπ. 
έως και το Τυμπάκι στην Κρήτη.
Συμπέρασμα 2: Η εφαρμοζόμενη πολιτική 
του Αλέξη Τσίπρα θα συνεχιστεί και από 
την επόμενη κυβέρνηση, ανεξαρτήτως κυ-
βερνήτη, και άρα και από τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, αν εκλεγεί. Πρόκειται για στρα-
τηγική επιλογή. Η διαφορά μεταξύ Τσίπρα 
και Μητσοτάκη είναι η εξής: ο μεν Τσίπρας 
συμπεριφέρεται ως επαίτης στις δυτικές κα-
γκελαρίες, ο δε Μητσοτάκης παρακαλά να 
καταστεί επαίτης στις δυτικές καγκελαρίες.
Συμπέρασμα 3: Εκ των προαναφερθέντων 
συμπεραίνεται πως η Ελλάδα στο εξής θα α-
ποτελεί στόχο των Ρώσων, των Ιρανών, της 
Τζιχάντ κ.λπ. παρά το γεγονός ότι κάτι ανά-
λογο δεν είχε παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια 
του Ψυχρού Πολέμου.
Συμπέρασμα 4: Η Ελλάδα, είτε του Τσίπρα 
είτε του Μητσοτάκη, θα διευκολύνει τα ευ-
ρωπαϊκά συμφέροντα στα Δυτικά Βαλκάνια 
και θα συμβάλει στην αναχαίτιση της επιρ-
ροής του ρωσικού παράγοντα σε ΠΓΔΜ και 
Σερβία.
Συμπέρασμα 5: Η εμμονή του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη στην εθνικι-
στική άποψη για τη Συμφωνία 
των Πρεσπών είναι ευθέως α-
νάλογη της αδυναμίας του να 
ελέγξει το κόμμα του. Είναι υπο-
χρεωμένος από τους συσχετι-
σμούς να υιοθετεί τις επιταγές 
του σαμαρικού μπλοκ, να «χαϊ-
δεύει» τους βορειοελλαδίτες 
καραμανλικούς και να αγκαλιά-
ζει τους ακροδεξιούς ψηφοφό-
ρους και τους «ψεκασμένους» 
των φιλορωσικών, παραθρησκευτικών και 
άλλων πατριωτικών οργανώσεων. Πρόκει-
ται για μία συγκυριακή εξέλιξη η οποία θα 
εκτονωθεί, αν και εφόσον αναλάβει την ε-
ξουσία.
Συμπέρασμα 6: Η Δύση γενικότερα, το ΝΑΤΟ 
ειδικότερα και οι ΗΠΑ δεν πρέπει να ανησυ-
χούν για ενδεχόμενο αιφνιδιασμού για τα 
επόμενα 30 χρόνια τουλάχιστον. Η Ελλάδα 
(και η Κύπρος) θα ακολουθήσουν τις παρού-
σες συντεταγμένες.
Συμπέρασμα 7: Η Κύπρος έχει «ψηθεί» για 
την παραχώρηση διευκολύνσεων στο Πο-
λεμικό Ναυτικό της Γαλλίας στη Λάρνακα και 
ενδεχομένως στη Γαλλική Αεροπορία στο 
αεροδρόμιο «Ανδρέας Παπανδρέου» στη 
Πάφο. (Το τελευταίο με αστερίσκους διότι 
το τίμημα μπορεί και να είναι ακριβό.)
Συμπέρασμα 8: Το Ισραήλ απορρίπτει κάθε 
εναλλακτικό αγωγό μεταφοράς φυσικού 

αερίου μέσω Τουρκίας. Από υποστηρικτής 
καταλήγει σφοδρός πολέμιος αυτής της 
προοπτικής. Στηρίζει με όλα τα μέσα (και ε-
πενδυτές) την κατασκευή του υποθαλάσ-
σιου αγωγού από την Ανατολική Μεσόγειο 
στην Κρήτη και τη Δυτική Ελλάδα.
Συμπέρασμα 9: Οι επόμενες εκλογές πιθα-
νότατα δεν θα «βγάλουν» κυβέρνηση. Δυ-
στυχώς αναμένεται και δεύτερη προσφυγή 
στις κάλπες και μάλιστα με απλή αναλογι-
κή. Δεδομένου ότι δεν υφίσταται ικανός ε-
ναλλακτικός σύμμαχος για τα δύο μεγάλα 
κόμματα προτείνεται η εντατικοποίηση των 
προσπαθειών (ελιγμών και εκβιασμών) των 
ευρωπαϊκών καγκελαριών προκειμένου να 
υπάρξει «συνεννόηση» μεταξύ των δύο πο-
λιτικών πόλων: Κεντροδεξιάς και Κεντροα-
ριστεράς (για να μην μπερδευόμαστε).
Συμπέρασμα 10: Η Ελλάδα από το Ναυαρίνο 
και μετά υπάρχει διότι απέναντι αρχίζει το 
Ισλάμ, κάτω από την Κρήτη κυριαρχεί το Ι-
σλάμ (Βόρειος Αφρική) και διότι η Δύση από 
τον Μεγάλο Πέτρο και μετά αντιμάχεται τη 
ρωσική επέκταση προς τις θερμές θάλασ-
σες. Επειδή η κατάσταση δεν έχει αλλάξει, 
η Ελλάδα εξακολουθεί να υπάρχει για τους 
παραπάνω λόγους. Συγχωρέστε με, κ. διευ-
θυντά, για τον κυνισμό μου, αλλά έτσι έχουν 
τα πράγματα. Όσο για το οικονομικό ειδικό 
βάρος της χώρας είναι μηδαμινό σε σύγκρι-
ση με την Ιταλία, την Ισπανία ή τη Μεγάλη 
Βρετανία.
Προτείνω τη σχεδόν μόνιμη παρουσία πο-
λεμικών σκαφών των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στο 
Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι Γάλ-
λοι θα πουλήσουν φρεγάτες στην Ελλάδα. 
Οι Γερμανοί θα αναλάβουν τις χερσαίες δυ-
νάμεις. Οι Αμερικανοί τα ελικόπτερα και τα 
αεροσκάφη. Θα υπάρξει διαχωρισμός ρό-

λων (με ρέγουλα, βεβαίως).

Ο μεγαλοδιπλωμάτης ανακάθι-
σε, ρούφηξε τον υπόλοιπο καφέ 
του, παρατήρησε λίγο την κίνη-
ση στη Βασιλίσσης Σοφίας και 
κοίταξε λοξά τον «Βράχο» με τις 
λευκές κολόνες.
Τελευταία ανακάλυψε ένα ξε-
χασμένο δώρο στη βιβλιοθήκη 
του και μάλιστα σε πρωτότυπη 
έκδοση. Τους «Υπνοβάτες» ενός 
Αυστραλού που ζει στη Βρετανία. 
Κάθε φορά που αναγκάζεται να 

συντάξει μία έκθεση ξαναρίχνει μία ματιά στο 
ανάλογο κεφάλαιο. Λες και δεν έχει αλλάξει 
ούτε μία ημέρα από τότε. Μόνο τα ονόματα άλ-
λαξαν. Το ρολόι έδειχνε ήδη οκτώ το βράδυ. Έ-
πρεπε να βιαστεί. Θα δειπνούσε με τον πρέσβη 
της Αλβανίας, ο οποίος έχει προσκαλέσει και 
έναν γνωστό τούρκο διανοούμενο με τη γυ-
ναίκα του από την Περσία, σπουδαγμένη στη 
Βοστώνη. Αργότερα θα περάσει για καφέ και 
ένας ευρωβουλευτής, μεγάλο στόμα ο άτιμος, 
αλλά γεμάτος πληροφορίες. Θα είναι και εκεί-
νος ο περίεργος με τη ΜΚΟ, με καταγωγή από 
την Αίγυπτο αλλά με ελβετικό διαβατήριο.

Υ.Γ. Το σκηνικό είναι εντελώς φανταστικό. 
Ο πρέσβης και οι άλλοι διπλωμάτες ή προ-
σκεκλημένοι είναι πρόσωπα φανταστικά. 
Τα συμπεράσματα όμως είναι απολύτως 
πραγματικά. Και οι εκτιμήσεις απολύτως 
δικές σας.  A

Όλοι οι πρέσβεις που υπηρετούν σε κάποια χώ-

ρα, μια στις τόσες, όταν χρειαστεί, συντάσσουν 

μία έκθεση η οποία αποστέλλεται στα Υπουρ-

γεία Εξωτερικών με εκτιμήσεις, συμπεράσματα 

και προτάσεις για την πολιτική τακτική η οποία 

θα έπρεπε να υιοθετηθεί έναντι των χωρών 

στις οποίες υπηρετούν αυτοί οι μεγαλοδιπλω-

μάτες. Μετά από δεκαετίες αυτές οι εκθέσεις 

αποχαρακτηρίζονται και έτσι εμείς οι κοινοί 

θνητοί αντιλαμβανόμαστε, αν θέλουμε και αν 

μπορούμε, το πώς γράφεται η Ιστορία.

ι πρέσβεις, λοιπόν, που υπηρετούν 
στην Αθήνα προφανώς άνοιξαν το 
laptop τους και σύνταξαν την α-

ναφορά τους μετά τις ομιλίες των Τσίπρα 
και Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Απλά πράγματα. 
Το ζήτημα είναι το τι ακριβώς έγραψαν στο 
διπλωματικό κιτάπι.
Αν λοιπόν προσπαθήσουμε να φανταστού-
με τον τρόπο λειτουργίας ενός διπλωματι-
κού - δυτικού εγκέφαλου, τις παραστάσεις 
του, τις πολιτικές του καταβολές, την πο-
λιτική κουλτούρα του, τότε, ενδεχομένως, 
θα μπορούσαμε να συντάξουμε την έκθεσή 
του στην οποία θα αποτυπωνόταν η εκτίμη-

ση για την πορεία των διεθνών σχέσεων της 
Ελλάδας κατά τις επόμενες δεκαετίες.

Τράβηξε λοιπόν μία ρουφηξιά από τον καφέ 
του, κοίταξε έξω από το παράθυρο την κίνη-
ση στη Βασιλίσσης Σοφίας, ατένισε για λίγα 
δευτερόλεπτα τον «Βράχο» με τους λευκούς 
κίονες και άρχισε τη συγγραφή του πονήμα-
τός του. Δεν έχει σημασία η εθνικότητά του. 
Ο κόσμος μας είναι πολύπλοκος αλλά ταυτό-
χρονα και αρκετά διαφανής. Γράφει, λοιπόν, 
ο πρέσβης:

Συμπέρασμα 1: Το ελληνικό πολιτικό σύστη-
μα νομιμοποίησε για πρώτη φορά μετά τη 
Μεταπολίτευση την πλήρη υπαγωγή του 
στο αμερικανικό σύστημα ασφαλείας. Η 
αρχή είχε γίνει με το σύνθημα «Έξω οι Βά-
σεις» του Ανδρέα Παπανδρέου, που κατέλη-
ξε στη γνωστή συμφωνία, συνεχίστηκε με  
τη «συγνώμη» του Μπιλ Κλίντον επί Σημίτη 
στο Intercontinental για να ολοκληρωθεί 
επί Τσίπρα στη ΔΕΘ του 2018. Η Ελλάδα κα-
θίσταται με γοργούς ρυθμούς σε Spatium 
Hospitium (φιλόξενο έδαφος - χώρος) για 
όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες των 

Πολιτική

Η αναφορα ενος κυνικου  διπλωματΗ
Του Νίκου ΓεωρΓίάδη

 Δεν εχει σημασια 
η εθνικότητα τόυ. 

ό κόσμόσ μασ ειναι 
πολύπλοκος αλλα 

ταυτόχρόνα και 
αρκετα Διαφανησ. 

Γραφει, λοιπον, 
ό πρεσβησ...
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Θ
έλεις να ξαποστάσεις από τη µεσηµεριανή ντάλα κάπου 
στην Κυψέλη; Σε χτύπησε η ζέστη στην πλατεία Κοτζιά 
και ψάχνεις καταφύγιο από τον καψερό ήλιο του Σε-
πτέµβρη; Αυτό το πρότζεκτ, πρώτη δηµόσια δράση της 
6ης Μπιενάλε Αθήνας, είναι για σένα. Για όλους µας. 
Λέγεται Microclimatic Heat Shelter και µας αφορά. 
Εµάς που, ως γνωστόν, όταν νιώσουµε άβολα ή στα 

πρόθυρα ηλίασης από την περιπλάνηση στην πόλη, δεν 
χρειάζεται απαραίτητα να µπούµε σε κάποιο κλιµατιζόµενο 
καφέ της ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου ή να διαλέξουµε τα full 
airconditioned περιβάλλοντα των τραπεζών ή των µεγάλων 
πολυκαταστηµάτων της Ακαδηµίας. Η δροσιά ως κοινός τό-
πος, το αφόρητο κλίµα και µικροκλίµα ως πεδίο δράσης, θε-
ραπείας αλλά και συνάντησης των ανθρώπων, εδώ στοχεύει, 
και από αυτή την επισήµανση ξεκινά η σκέψη και η εγκα-
τάσταση - πράξη Microclimatic Heat Shelter: ένα δηµόσιας 
χρήσης καταφύγιο δωρεάν δροσιάς, για όλους τους κατοίκους 
της πόλης, που σε συνθήκη παρατεταµένης καλοκαιρίας προ-
σφέρει µια κινητή, χµ, ας την αποκαλέσουµε cooler πράσινης 
τεχνολογίας εγκατάσταση/τρέιλερ που περιπλανιέται στο 
άστυ σταθµεύοντας σε έξι σηµεία της. Πιλοτικά. Και θέλει να 
απαλύνει ιδρώτες και κάψα, αλλά και εµπράκτως να ωθήσει 
τους Αθηναίους να συναντηθούν, να χαλαρώσουν και να α-
νταλλάξουν απόψεις και ιδέες. 
Με την υπογραφή της οµάδας The Laboratory for 
Microclimates και των δύο ολλανδών καλλιτεχνών, 

Annechien Meier και Gert-Jan Gerlach, που χρόνια τώρα µε-
λετούν τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου µε το αστικό και 
αγροτικό περιβάλλον. Ήδη από το 2017 ξεκίνησαν την έρευνά 
τους στην Αθήνα εξετάζοντας παραµέτρους όπως η θερµο-
κρασία, ο αέρας, το νερό, η βλάστηση και οι κοινωνικές δοµές. 
Και µπίνγκο! Συζητώντας µε έλληνες επιστήµονες, όπως τον 
βοτανολόγο ∆ιονύσιο Μέρµηγκα από το Μουσείο Γουλανδρή 
και τη ∆ήµητρα Φούντα, ερευνήτρια του Εθνικού Αστερο-
σκοπείου, οι δύο Ολλανδοί διέγνωσαν το «αθηναϊκό πρόβλη-
µα»: εγχώρια φυτά κινδυνεύουν να εξαφανιστούν ως το 2050 
και ολοένα και περισσότερο οι άνθρωποι θα υποφέρουν από 
τη ζέστη. Έτσι οι δύο καλλιτέχνες κατέληξαν στην κατασκευή 
αυτής της κινητής µονάδας δροσιάς. Μπαίνεις, «ξεφορτώνεις» 
την κάψα σου και βιώνεις ταυτόχρονα και µε άλλους συµπολί-
τες σου µια ιδέα για το πώς µπορούµε να ζούµε στα αστικά κέ-
ντρα υπό συνθήκες, «όταν το δάσος µπήκε στην πόλη». 
Οι Laboratory for Microclimates δεν είναι τυχαίοι. Από το 
2012 περιπλανιούνται στην Ευρώπη και τον κόσµο µε έργα 
στον δηµόσιο χώρο, όπως κινητοί κήποι ή νησίδες πράσι-
νων πνευµόνων, µιας και αυτό που µελετούν είναι τα τοπία 
αστικού περιβάλλοντος και η σχέση τους µε τη ζωή, την εργα-
σία και την αναψυχή των ανθρώπων. Το Microclimatic Heat 
Shelter θέλει να βοηθήσει, µα πάνω από όλα να εµπνεύσει. 
Φτιαγµένο από απόλυτα οικολογικά υλικά, ανακυκλωµένα, 
από φυσικούς πόρους, σε καλεί να το βιώσεις αλλά και να α-
ναλάβεις δράση αλλάζοντας το προσωπικό σου περιβάλλον.

Το Microclimatic 
Heat Shelter σας 
περιµένει από 
το µεσηµέρι 
(12 µ.µ.) έως το 
απόγευµα (6 µ.µ.) 
στα εξής σηµεία:

Τετάρτη 19/9 στην 
πλατεία Κυψέλης 
Πέµπτη 20/9 στην 
πλατεία Κοτζιά
Παρασκευή 21/9 
στην αρχή του 
πεζόδροµου ∆ιονυ-
σίου Αρεοπαγίτου 
(προτοµή Μελίνας 
Μερκούρη)
Σάββατο 22/9 
στην πλατεία 
Αγίων Ασωµάτων

ΔΡΟΣΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Μπες άφοβα στο Microclimatic Heat Shelter και κούλαρε

 Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥ

Ο
 Ο
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ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
ΑΓΑΠΑΝΕ ΤΟΝ

Εδώ και ένα χρόνο η Nalyssa Green, η Sugahspank! και η 

Lou is εστιάζουν στα «σκληρά» και συγχρόνως τόσο τρυ-

φερά τραγούδια του ποιητή και συνθέτη που αγάπησε όσο 

λίγοι τον ελληνικό ουρανό. Λίγο πριν το αφιέρωµα στον 

σπουδαίο Leonard Cohen, τα 3 κορίτσια µιλάνε για την πρώ-

τη γνωριµία µε τη µουσική του, τα αγαπηµένα τους κοµµάτια 

και τα µελλοντικά τους σχέδια...

Toυ ΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Φωτό: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

Νalyssa Green, 
Sugahspank! και Lou is,  

μας ταξιδεύουν στο 
πολύπλευρο σύμπαν του 

Λέοναρντ Κοέν

INFO
Κήπος Μεγάρoυ Μουσικής. 

20.30/ €10 & 12 (ταµείο) Στις 21/9.

N A L Y S S A  G R E E N

S U G A H S P A N K !

L O U  I S

Η πρώτη φορά που ακούσατε τη 
µουσική του

 

NALYSSA GREEN Όχι, υπήρχε πάντα 

στα αυτιά µου, γύρω µου. Μονίµως 

εκεί, ως τυχαίο κυρίως άκουσµα. ∆εν 

µπορώ να θυµηθώ πότε ήταν που 

άκουσα πρώτη φορά τη φωνή ή το 

όνοµά του. Είναι σαν να τον ήξερα πά-

ντα. Μυήθηκα στο έργο του σε βάθος 

πολύ πρόσφατα, αλλά ανέκαθεν τον 

γνώριζα.

 

SUGAHSPANK!  Άκουσα ουσιαστικά 

πρώτη φορά Κοέν καθώς οδηγούσα 

τη διαδροµή Πειραιάς - Σπέτσες πριν 

λίγα χρόνια. Νοµίζω στο Τρίτο Πρό-

γραµµα είχε αφιέρωµα στον Λέοναρντ 

και µπήκε το «Tower of Song». Εκεί 

κατάλαβα την ευφυΐα του, αν και τον 

είχα ξανακουσει άπειρες φορές στη 

ζωή µου. Χρειαζόταν όµως να φτάσω 

στην κατάλληλη ηλικία και να ζήσω 

την κατάλληλη στιγµή, και ήταν εκεί 

ανάµεσα στα πεύκα και τη θάλασσα, 

χωρίς κίνηση, να οδηγώ χαλαρά και να 

έχω τον ήλιο να λάµπει.

LOU IS Θα ήµουν πιτσιρίκι στο σπίτι, 

µάλλον το «Take This Waltz» έχει ριζω-

θεί στη µνήµη µου... κάτι η νοσταλγία, 

κάτι τα λαλαλα στο τέλος, το µόνο σί-

γουρο είναι ότι από τότε µαγεύτηκα.

 

Αγαπηµένο τραγούδι του Κοέν

NALYSSA GREEN ∆ύσκολα µπορώ να 

πω µόνον ένα, τον τελευταίο καιρό 

είναι το «Suzanne».

SUGAHSPANK! Πω πω, είναι πολύ δύ-

σκολο να διαλέξει κανείς! Μάλλον θα 

πω το «Anthem», µόνο και µόνο επειδή 

µε έχει επηρεάσει περισσότερο απ’ 

όλα.

LOU IS Μόνο ένα; Αδικία µεγάλη για τα 

υπόλοιπα... «If It be your will», ένα από 

τα πιο σηµαντικά για µένα.

 

Η ερµηνεία που σας δυσκόλεψε 
περισσότερο

NALYSSA GREEN ∆εν µε δυσκόλεψε 

κάποια ερµηνεία. ∆υσκολεύτηκα να 

αποµνηµονεύσω όλους αυτούς τους 

στίχους. Είναι πάρα πολλοί και η µνήµη 

µου όχι πολύ καλή.

SUGAHSPANK! Πιστέψτε µε, όλες οι 

ερµηνείες και για τις τρεις µας είναι 

δύσκολες και αυτό συµβαίνει κυρίως 

επειδή πρέπει, απλώς, να αποφεύγου-

µε κάθε φορά που τραγουδάµε τα τρα-

γούδια του να πατάµε τα κλάµατα. ∆εν 

µου έχει ξανατύχει ποτέ κάτι τέτοιο.

LOU IS To «Τhe Future». Είναι σκληρό 

κοινωνικοπολιτικό τραγούδι, απίστευ-

τα αληθινό και συγχρόνως προφητικό. 

Χρειάστηκε αρκετή συγκέντρωση και 

δουλειά για να µπορέσω να το φέρω 

στη φωνή µου και στην έκφρασή µου 

κρατώντας και αναδεικνύοντας το νό-

ηµα και τον δυναµισµό του.

 

Tι ακολουθεί

NALYSSA GREEN Ετοιµάζοµαι να κυ-

κλοφορήσω από στιγµή σε στιγµή τον 

νέο µου ελληνόφωνο δίσκο µε τίτλο 

«Μπλουµ».
 

 SUGAHSPANK! Μες στο χειµώνα 

κυκλοφορώ µε τους Swing Shoes τον 

καινούργιο δίσκο που ηχογραφήσαµε 

πρόσφατα. Επίσης, ξεκινώ και πάλι 

ηχογραφήσεις για το προσωπικό µου 

άλµπουµ.

 

LOU IS Σιγά-σιγά σχεδιάζω κάποιες 

εµφανίσεις για τον χειµώνα, ενώ πα-

ράλληλα δουλεύω το δεύτερό µου 

άλµπουµ. Το πρώτo single έχει τίτλο 

«Dryland» και έρχεται σύντοµα!
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υµάµαι σε ένα από τα πρώτα φεστιβάλ, 
που είχα την τύχη να τα ζήσω από κοντά 
ως συντάκτης του περιοδικού ΣΙΝΕΜΑ, 
ένα στιγµιότυπο µε τον Γιώργο Τζιώτζιο, 
δηµιουργό του περιοδικού και του φεστι-

βάλ, που µου είχε κάνει τροµερή εντύπωση τότε αλλά δεν 
είχα ακόµη συνειδητοποιήσει τη σηµασία του. Το είχαµε 
σκάσει µε τον Γιώργο από µια κυριακάτικη απογευµατινή 
προβολή στον Απόλλωνα για να δούµε τα τελευταία λεπτά 
από ένα µατς του Ολυµπιακού (ναι, ήταν φανατικός οπα-
δός του Θρύλου ο Γιώργος) και µετά από ένα θρίλερ που 
ζήσαµε σε καφενείο της Οµόνοιας, όπου στο «Γεντί Κουλέ» 
–το κλουβί που έχει για έδρα ο ΟΦΗ– γυρίσαµε το µατς από 
οδυνηρή 1-2 σε νίκη µε 3-2, ανηφορίσαµε χαρούµενοι τη 
Σταδίου µε προορισµό το ΑΤΤΙΚΟΝ. Όταν αντικρίσαµε τον 
κόσµο που έκανε ουρά στα ταµεία για να δει την επόµενη 
ταινία (νοµίζω πως ήταν µια ταινία του Πατρίς Λεκόντ) 
µείναµε άφωνοι. Ο Γιώργος, συγκινηµένος, µου είπε: «Βλέ-
πεις, Κωνσταντίνε, το κοινό που έρχεται στο φεστιβάλ µας; Αν 
παρατηρήσεις τα πρόσωπά τους θα δεις ανθρώπους ψαγµέ-
νους, µε ποιότητα και ταυτότητα. Ανθρώπους κάθε ηλικίας 
και τάξης (µου δείχνει έναν κυριλέ τύπο που περίµενε πίσω 
από ένα φρικιό) που γουστάρει να βλέπει ταινίες. Αυτή είναι η 
µεγαλύτερη επιτυχία µας. Αυτό το κοινό. Για αυτό τον λόγο και 
το φεστιβάλ θα µακροηµερεύσει και νιώθω καλά που σε λίγο 
καιρό θα το αφήσω» είπε µε µια µελαγχολία να συνοδεύει 
την τελευταία φράση του. Έτσι κι έγινε. Σε λίγο ο Γιώργος 
άφησε το περιοδικό και το φεστιβάλ στο δεξί του χέρι, τον 

Χρήστο Μήτση, για νέες περιπέτειες στη διανοµή αυτή τη 
φορά, γνωρίζοντας ότι η σωστή δουλειά θα συνεχιστεί. 
Και δικαιώθηκε απόλυτα µε την προφητεία του. Φέτος το 
σινεµά µετρά 24 κεράκια και συνεχίζει, αφού οι διάδοχοί 
του –και ο Ορέστης και ο Λουκάς– δεν εγκατέλειψαν το 
αρχικό όραµά του…
Όλα αυτά τα χρόνια έχουν παρελάσει αµέτρητες ταινίες 
από τα στέκια των «Νυχτών» που άφησαν το στίγµα τους 
στο παγκόσµιο σινεµά, παρουσιάστηκαν σκηνοθέτες που 
είχαν εντυπωσιακό ντεµπούτο αλλά αποδείχτηκαν διάτ-
τοντες αστέρες, προβλήθηκαν τολµηρές ή σοκαριστικές 
ταινίες που απασχόλησαν τους θεατές ακόµη και πολύ 
καιρό µετά από την προβολή τους, ξεχώρισαν άγνωστοι 
ακόµη σκηνοθέτες (αλλά και ηθοποιοί) που στη συνέχεια 
έγιναν τόσο δηµοφιλείς όσο δεν φαντάζεστε. Αρχίζο-
ντας από την ανάποδη, να θυµηθώ ενδεικτικά τον Γου-
όνγκ Καρ Βάι και την υπέροχη προβολή του «Chungking 
Εxpress» στο πρώτο κιόλας φεστιβάλ του 1995, καθώς 
και εκείνη του «Before Sunrise» του Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ 
στο ίδιο πρόγραµµα. Ακόµη τους πρωτόβγαλτους Ζακ 
Οντιάρ, Φατίχ Ακίν, τους αµερικανούς Πολ Τόµας Αντερ-
σον, Ντέιβιντ Ο Ράσελ και Τοντ Σόλοντζ. Ή τον άγνωστο 
τότε... Σαµ Ρόκγουελ στην καλύτερη ερµηνεία του µε το 
«Σκυλιά στη χλόη» του Τζον Ντούιγκαν (που είχε κερδίσει 
τη «Χρυσή Αθηνά» του τρίτου φεστιβάλ, το 1997), πριν 
τον τιµήσει η Ακαδηµία πέρυσι µε τις «Τρεις πινακίδες έξω 
από το Έµπινγκ, στο Μιζούρι». Στις ταινίες που σόκαραν 
φυσικά δεν θα µπορούσε να λείψει το «Μη αναστρέψιµος» 

To 24o 
πάρτι 

ξεκινά
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΪΜΑΚΗ

«Μπέργκµαν:  Ένας χρόνος, µια ζωή». Το απόλυτο ντοκιµαντέρ για 
τη ζωή και το έργο του. 23/9, 19.15, Odeon Όπερα 1, 26/9, 20.00, Άστορ

Στο διεθνές διαγωνιστικό τµήµα: «Καρδιά από Νέον / 
Neon Heart». Ένα φιλµ που δεν σοκάρει τόσο µε τις 

εικόνες του, όσο µε τη µεταµφιεσµένη ευαισθησία του.
27/9, 22.00, Odeon Όπερα 1 

29/9, 22.15, Άστορ
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του Γκασπάρ Νοέ µε τον βιασµό της Μπελούτσι ή τα «Πα-
ράξενα παιχνίδια» του Χάνεκε µε το κοινό να παραµένει 
στον ∆αναό συζητώντας για την ταινία ακόµη και µιάµιση 
ώρα µετά από το τέλος της βραδινής προβολής! Στους 
σκηνοθέτες που πέρασαν, δηµιούργησαν υψηλές προσ-
δοκίες αλλά τελικά δεν τις επιβεβαίωσαν, εντοπίζουµε τις 
περιπτώσεις των Άννα Κόκκινος, Χαλ Σάλγουεν, Τζον 
Κάµερον Μίτσελ, Χαλ Χάρτλεϊ κ.ά.

Όσον αφορά το φετινό πρόγραµµα, ο καλλιτεχνικός διευ-
θυντής Λουκάς Κατσίκας αναφέρθηκε µε ιδιαίτερα θερ-
µές κουβέντες στα δύο ασιατικά φιλµ – από τις κορυφαίες 
ταινίες όχι µόνο του φετινού ασιατικού σινεµά αλλά του 
παγκόσµιου σινεµά–, το «Οι στάχτες µιας αγάπης» («Ashis 
Purest White») του Ζία Ζάνγκε και ειδικά «Το παιχνίδι µε τη 
φωτιά» («Burning») του Λι Τσανγκ Ντονγκ, που θάµπωσε 
τις Κάννες και θα προβληθούν στο κινηµατογραφικό best 
of του Festival Darlings, ένα τµήµα του Φεστιβάλ που 
αποτελείται από τις σηµαντικότερες ταινίες της παγκόσµι-
ας παραγωγής, οι οποίες έχουν διακριθεί στα κορυφαία 
φεστιβάλ του εξωτερικού.
Το µουσικό τµήµα είναι ίσως το πλέον δηµοφιλές του φε-
στιβάλ. Φέτος οι διοργανωτές προτείνουν τρία ντοκιµα-
ντέρ που µας ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο και µας συστή-
νουν larger-than-life, οραµατιστές χαρακτήρες που κατά-
φεραν να φτιάξουν και να κρατήσουν γύρω τους µερικά 
από τα µεγαλύτερα ονόµατα στον χώρο της µουσικής. Ο 
λόγος για τον Κόνι Πλανκ («Κόνι Πλανκ: Ο οραµατιστής 

του θορύβου»), τους συνιδρυτές της WaxTrax («Βιοµηχανι-
κό ατύχηµα: Η ιστορία της WaxTrax») και την παρουσίαση 
της ιστορίας των πρωτεργατών της house, όπως την «έ-
χτισαν» µέσα στα θεµέλια του Hacienda στο Μάντσεστερ 
(«Το Μάντσεστερ χορεύει ακόµη»). Τα φιλµ πάντως που θα 
ανεβάσουν ακόµη περισσότερο τη µουσική ένταση και θα 
προκαλέσουν συνωστισµό στις αίθουσες που θα τα φιλο-
ξενήσουν, είναι το «Studio 54» (η ιστορία του νεοϋορκέζου 
βασιλιά της disco) και το «Matangi» που αφηγείται την 
εξωπραγµατική ιστορία της αντισυµβατικής σταρ M.I.A.
Στις µεγάλες πρεµιέρες φυσικά οι ταινίες έναρξης (το 
«Cold War» του Πάβελ Παβλικόφσκι βραβεύτηκε στις 
Κάννες για τη σκηνοθεσία του Πολωνού) και λήξης (το 
«The Old Man and the Gun» του Ντέιβιντ Λόουερι, που 
αποτελεί την τελευταία κινηµατογραφική εµφάνιση του 
Ρόµπερτ Ρέντφορντ) µονοπωλούν το ενδιαφέρον, αλλά 
τα πραγµατικά µαργαριτάρια ίσως να τα βρείτε αλλού. Το 
αιµατοβαµµένο «Mandy» του Πάνος Κοσµάτος µε τον 
Νίκολας Κέιτζ έχει γίνει ήδη καλτ για το ντελιριακό σύµπαν 
του (ένας άντρας εκδικείται τον θάνατο της αγαπηµένης 
του που προκάλεσε θρησκευτική σέχτα), ο Γκασπάρ Νοέ 
µε το «Climax» επιδιώκει την εξόντωση του θεατή µε LSD 
και τη σέξι Σοφία Μπουτέλα, το µυστηριώδες «Infabric» 
του βρετανού Πίτερ Στρίκλαντ δείχνει πώς ένα παράξε-
νο φόρεµα καταστρέφει τις ζωές τεσσάρων γυναικών, 
το πέρασµα του ηθοποιού Πολ Ντέινο («Θα χυθεί αίµα») 
πίσω από την κάµερα µε το «Wildlife» είναι ένα ονειρικό 
σκηνοθετικό ντεµπούτο µε τους Κάρεϊ Μάλιγκαν και Τζέικ 

Τζίλενχαλ να υποδύονται το παντρεµένο ζευγάρι που βλέ-
πει τη σχέση του να διαλύεται, όταν η γυναίκα ερωτεύεται 
άλλον άντρα.

Τέλος στα φιλµ που προσωπικά δεν θα χάσουµε µε τίποτα 
είναι οι «Απέναντι» του Πανουσόπουλου (µε αφορµή την 
προβολή της νέας του ταινίας «Σ’ αυτή τη χώρα κανείς δεν 
ήξερε να κλαίει» γίνεται αφιέρωµα στην πλήρη φιλµογρα-
φία του), το ντοκιµαντέρ της Τζέιν Μάγκνουσον για τη 
ζωή του Ίνγκµαρ Μπέργκµαν, µε τίτλο «Μπέργκµαν: ένας 
χρόνος, µια ζωή» καθώς και την ψηφιακά αποκατεστηµέ-
νη κόπια της ταινίας «Ντροπή» («Shame», 1968), ένα από τα 
παραγνωρισµένα έργα του σουηδού δηµιουργού, και το 
«Thunderroad», που συµµετέχει στο διεθνές διαγωνιστι-
κό. Η ιστορία έχει ως εξής στο φιλµ του πρωτοεµφανιζό-
µενου Τζιµ Κάµινγκς: επηρεασµένος από τον πρόσφατο 
θάνατο της µητέρας του, ένας εύθραυστος ψυχολογικά 
αστυνοµικός εφευρίσκει κωµικοτραγικούς, αµφίβολης 
αποτελεσµατικότητας τρόπους προκειµένου να βάλει σε 
τάξη την προσωπική του ζωή. Με αφετηρία ένα δικό του 
πολυβραβευµένο µικρού µήκους φιλµ κι ένα από τα πιο 
αγαπητά τραγούδια του Μπρους Σπρίνγκστιν, ο πρωτο-
εµφανιζόµενος Τζιµ Κάµινγκς υπογράφει τον ανεξάρτητο 
θρίαµβο της χρονιάς και κερδίζει το Βραβείο Καλύτερης 
Ταινίας στο SXSW. A

Πληροφορίες για τις προβολές και όλες τις ταινίες του 24ου 
Φεστιβάλ Νύχτες Πρεµιέρας στη διεύθυνση http://www.aiff.gr/

Στο τµήµα Icons: «ΜακΚουίν / McQueen». 
Ταινία αφιερωµένη στο enfant terrible 
και επαναστάτη της σύγχρονης µόδας.

21/9, 20.00, Ideal
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ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ 
ΕΓΩ ΝΑ ΚΑΝΩ 
ΚΑΡΙΕΡΑ ΠΑΝΩ 
ΣΤΗΝ ΗΤΤΑ 
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. 
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ, 
ΑΛΛΑ ΤΟ ΒΡΙΣΚΩ 
ΤΡΟΜΕΡΑ 
ΑΝΗΘΙΚΟ. 
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΪΜΑΚΗ 
Φωτό: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΓΙ
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Σ Μετά από απουσία 14 ετών, ο 

Γιώργος Πανουσόπουλος 
επιστρέφει και πάλι πίσω από 
την κάµερα.  Αφορµή είναι η 
νέα του ταινία µε τίτλο «Σε 
αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε 
να κλαίει», που επιχειρεί να 
συνδυάσει ανόµοια µεταξύ τους 
υλικά, όπως ο ερωτισµός και η 
πολιτική, αν και ο σκηνοθέτης 
αρνείται αυτή τη σχέση 
λέγοντας χαρακτηριστικά πως 
βαριέται αφόρητα την 
πολιτική, ενώ το µόνο που έχει 
αξία στη ζωή είναι ο έρωτας. 

Η 
Ικαρία βαφτίστηκε Αρµενάκι και φι-
λοξένησε µια ιστορία που δεν κατα-
τάσσεται εύκολα σε ένα µόνο είδος. 
Τι ακριβώς πραγµατεύεται η ταινία 
σας; Όταν άρχισα να γράφω το σενά-

ριο το 2012 έκανα διακοπές στην Ικαρία. ∆ιηγούµε-
νος την ιστορία σε κάποιους φίλους ντόπιους, µου 
λένε αυτό που περιγράφεις είναι η δική µας ζωή. Μια 
ζωή ελευθερίας, χαλαρότητας και χωρίς οικονοµι-
κές έγνοιες – όσο είναι βέβαια δυνατόν κάτι τέτοιο. 
Ε, τότε αποφάσισα να κάνω εκεί τα γυρίσµατα µιας 
ταινίας που θα φέρνει στην ίδια γειτονιά τον θεό Α-
πόλλων και τον θεό ∆ιόνυσο.

Τι εννοείτε; Ότι σε έναν τόπο µαγικό, όπως εκείνο το 
νησί, αυτό που µετρά περισσότερο είναι ο έρωτας κι 
όχι το χρήµα. Για αυτό και εκεί συγκατοικούν αυτοί 
οι δύο θεοί. 

∆εν σας δυσκόλεψαν τα γυρίσµατα στο νησί;  Με 
ταλαιπώρησαν αφάνταστα. Ακόµη δεν έχω συνέλ-
θει από τους Ικαριώτες. Έρχονταν ότι ώρα γούστα-
ραν στα γυρίσµατα. Κι αν είχαν και κανένα πανηγύρι 
την προηγούµενη µέρα, άσ’ τα να πάνε.

Παρότι η ταινία µιλά για τον έρωτα και την ειδυλ-
λιακή ζωή των κατοίκων ενός αποµονωµένου νη-
σιού, στο σενάριο διακρίνουµε αναφορές στην 
κρίση των τελευταίων ετών. Ο στόχος µου δεν ή-
ταν αυτός. Και να σας πω γιατί; Βαριέµαι αφόρητα 
το πολιτικό σινεµά. ∆εν µε ενδιαφέρει καθόλου µα 
καθόλου. 

Τι σας ενοχλεί στο πολιτικό σινεµά; Η µιζέρια του. Ί-
σως µέχρι πρότινος να πούλαγε αυτό, ειδικά αν ήταν 
καλοφτιαγµένο όπως στις ταινίες του Αγγελόπου-
λου. Αλλά µε τους αντιγραφείς του Αγγελόπουλου, 
οι ξένοι δείχνουν να ξυπνούν και καταλαβαίνουν 
πλέον ότι όλο αυτό είναι δήθεν. Μια γραφικότητα. 
Είδατε πώς έχουν µειωθεί τελευταία οι βραβεύσεις 
αυτών των ταινιών στο εξωτερικό; 

Ποτέ δεν σας άρεσε το πολιτικό σινεµά; Ποτέ.

Ούτε τις ταινίες του φίλου σας Νίκου Περάκη βλέ-
πετε; Του Νίκου είναι οι µόνες πολιτικές ταινίες που 
αξίζει να δει κανείς. Άντε και του Βούλγαρη. Η «Λού-
φα και παραλλαγή» είναι µοναδική. Βλέπεται και ξα-
ναβλέπεται µε άνεση. Όµως και οι άλλες ταινίες του, 
που επίσης είναι πολιτικές, έχουν αξία. Ξέρετε γιατί; 
Επειδή ο Νίκος και ξέρει από σινεµά και δεν είναι κα-

θόλου µίζερος. Είναι κυρίως κωµικές οι ταινίες του 
επειδή κι ο ίδιος έχει χιούµορ. Το σινεµά του Περάκη 
είναι η εξαίρεση στον κανόνα των πολιτικών ταινιών.

Αν δεν κάνω λάθος είναι αρκετά πολιτικοποιηµέ-
νος ο Περάκης. Όταν µιλάτε µαζί δεν πηγαίνει ποτέ 
η κουβέντα στην πολιτική; Ναι, φυσικά και πηγαίνει.

Και τότε τι γίνεται; Τσακωνόµαστε συνέχεια.

Πάντως προσωπικά θεωρώ πως και η ταινία σας 
«Σε αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει» είναι 
αρκετά πολιτική. Εντάξει, έχει µια πολιτική χροιά 
αλλά εµένα δεν µε ενδιαφέρει αυτό. Και να σας πω 
και κάτι άλλο; ∆εν µπορώ εγώ να κάνω καριέρα πάνω 
στην ήττα της Αριστεράς. Θα µπορούσα, αλλά το 
βρίσκω τροµερά ανήθικο. 

Το γνωρίζετε, βέβαια, ότι την Ικαρία που κάνατε 
τα γυρίσµατα της ταινίας σας την λένε το «Κόκκινο 
νησί». Ναι, δυστυχώς. Αλλά τι να κάνουµε. Έχει και τα 
αρνητικά του το νησί.

Ας µιλήσουµε λίγο για τους νέους έλληνες κινηµα-
τογραφιστές. Παρακολουθείτε το νέο weird Greek 
cinema, όπως έχει χαρακτηριστεί στο εξωτερικό; 
Τι θετικά ή αρνητικά εντοπίζετε σε αυτό; ∆υστυ-
χώς οι περισσότεροι από αυτούς δεν ξέρουν τι ακρι-
βώς θέλουν να κάνουν και βρίσκονται κάτω από την 
αυτιστική οµπρέλα του Αγγελόπουλου. Με εξαίρεση 
τον Γιώργο Λάνθιµο και τον Γιάννη Οικονοµίδη, που 
γνωρίζουν το κινηµατογραφικό µέσο και κάνουν 
κανονικό σινεµά, οι περισσότεροι –όχι όλοι, αλλά 
κάποιοι που έχω δει τις ταινίες τους επειδή είχαν δι-
ακρίσεις από φεστιβάλ του εξωτερικού– δεν ξέρουν 
πού πάν’ τα τέσσερα. Θεωρούν ότι µε το να βρίζουν 
τους πάντες κάτι κάνουν. Ναι, αν θες, βρίσε ό,τι δεν 
γουστάρεις, αλλά να έχεις πρόταση, να ξέρεις πώς 
γίνεται αυτό. Αυτό που κάνουν δεν είναι σινεµά, εί-
ναι µαλακίες.

Έχετε αγωνία για την πορεία που θα έχει η ταινία 
στις αίθουσες; Όχι. Από εδώ και πέρα ξεκινάει η δική 
µου απουσία και αδιαφορία σε σχέση µε το φιλµ. Μέ-
χρι και το µιξάζ, αγωνιώ, παλεύω, προσπαθώ να κά-
νω όσο καλύτερα µπορώ τις ταινίες µου. Μετά παύει 
να µου ανήκει και ανήκει σε άλλους. Στον διανοµέα, 
σε εσάς τους κριτικούς, στο κοινό. Ειλικρινά σας το 
λέω. ∆εν έχω καµιά αγωνία για το πώς θα πάει η ται-
νία στις αίθουσες. Πιο πολύ µε νοιάζουν οι κριτικές.

Τις διαβάζετε όλες; Και τις αρνητικές και τις θετι-
κές; Ναι, όλες. Μη σας πω ότι περισσότερο µε ενδι-
αφέρουν οι αρνητικές για να δω τα λάθη που έκανα, 
ενώ τις καλές τις βαριέµαι. Η κριτική είναι ωφέλιµη, 
όταν είναι αρνητική. Αλλά τις καλοπροαίρετες αρ-
νητικές κριτικές θέλω. Όχι τις εµπαθείς, σαν εκείνες 
που είχαν γραφτεί τότε για το «Μ’ αγαπάς» το οποίο 
χαρακτήριζαν πορνό.

Είχαν γραφτεί τέτοια σχόλια για το «Μ’ αγαπάς»; 
Βέβαια, αν ανατρέξετε στις κριτικές της εποχής θα 
τις βρείτε. Κι από «µεγάλους» κριτικούς που γρά-
φουν ακόµα. Και να σας πω εδώ ότι το συγκεκριµένο 
φιλµ µου είναι το µόνο που δεν το βαριέµαι και το α-
πολαµβάνω κάθε φορά που το ξαναβλέπω. Για την 
ακρίβεια είναι το µόνο µου φιλµ που µπορώ να ξανα-
δώ. A

ΙNFO
• H ταινία «Σε αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαί-
ει» του Γιώργου Πανουσόπουλου κυκλοφορεί στις 
αίθουσες στις 20 Σεπτεµβρίου σε διανοµή Feelgood 
Entertainment.
• Οι Νύχτες Πρεµιέρας φέτος κάνουν αφιέρωµα στον 
Γιώργο Πανουσόπουλο µε προβολή όλων του των ται-
νιών.
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Επιμέλεια: 
τανια δελη

Ένας tattoo artist, ο Dr.Woo, σχεδιάζει 
τα καινούργια σου Converse

▶Στη δεύτ ερη συνεργασία του μ ε την 

Converse, ο διάσημος tattoo artist Dr. Woo 

χρησιμοποιεί τη σειρά Chuck 70 ως καμβά για 

να αφηγηθεί μια ιστορία και δημιουργεί ένα σχέ-

διο που αλλάζει σύμφωνα με τον χρήστη και τις 

εμπειρίες του. Εμπνευσμένα από τα χρώματα και 

το στιλ των vintage off-road οχημάτων, τα νέα 

σχέδια της σειράς αναμειγνύουν τη σκληρότητα 

με τη χρησιμότητα προσθέτοντας ένα επιπλέον 

στρώμα καμβά, το οποίο μπορεί να σκιστεί, κο-

πεί ή λιώσει αποκαλύπτοντας το τύπωμα από 

κάτω. Η σειρά περιλαμβάνει ένα λευκό και μαύ-

ρο μποτάκι Chuck 70, που αποκαλύπτει σμαρα-

γδί και πορτοκαλί εσωτερικό αντίστοιχα. Κάθε 

ζευγάρι έχει 3 σετ κορδονιών και μια διάφανη ε-

ξωτερική σόλα με τη χαρακτηριστική υπογραφή 

- ματάκια του Woo. Η πιο παιχνιδιάρικη συλλογή 

έφτασε, ακόμα να την ανακαλύψεις;
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Πάνω από 70.000 νέοι στον Παράδεισο 
της Θετικής Ενέργειας και της Μουσικής 
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Η Έλενα Παπαρίζου µε την Τζο Αντωνακάκη τραγούδησαν στη σκηνή 

της Ηµέρας Θετικής Ενέργειας, για τον πιο θετικό µουσικό διαγωνισµό 

Amita Motion Positive

Ο Μιχάλης Κουινέλης των STAVENΤΟ, σε ρόλο παρουσιαστή για φέ-

τος, καλωσόρισε το κοινό κι έδωσε το έναυσµα για την έναρξη της 

Ηµέρας Θετικής Ενέργειας Amita Motion

Οι ΜΕΛΙSSES πρόσφεραν έντονες µουσικές συγκινήσεις στην Ηµέρα 

Θετικής Ενέργειας 2018

Æ
ην Παρασκευή 7 Σεπτεµβρίου, περισσότεροι από 
70.000 φίλοι της Amita Motion έζησαν µία ανεπανά-
ληπτη µουσική εµπειρία στην Ηµέρα Θετικής Ενέρ-
γειας Amita Motion, στο Τείχος των Εθνών στο ΟΑΚΑ, 
σηµειώνοντας ρεκόρ προσέλευσης στο µεγαλύτερο 

και πιο θετικό µουσικό γεγονός της χώρας! 
Για 13η συνεχή χρονιά η Amita Motion, ο αγαπηµένος χυµός 
των νέων, υποδέχθηκε µικρούς και µεγάλους µε ανανεωµένο 
concept στον Παράδεισο της Θετικής Ενέργειας και της µου-
σικής και ξεσήκωσε το κοινό µε ένα φαντασµαγορικό µουσι-
κό υπερθέαµα από αγαπηµένους καλλιτέχνες της ελληνικής 
και διεθνούς µουσικής σκηνής. 

Η πιο θετική γιορτή της χώρας ήταν γεµάτη εκπλήξεις, 
µουσική, χορό, µοναδικά live acts, ξεχωριστές συνεργασίες 
επί σκηνής και πρωτότυπα διαδραστικά happenings! Το 
Τείχος των Εθνών πληµµύρισε χαµόγελα χάρη στο Paradise 
Playground που περιείχε πρωτότυπα παιχνίδια, όπως γιγα-
ντιαίο µπιλιάρδο, λαβύρινθο και χιλιάδες µπαλόνια που έπε-
σαν από τον ουρανό. 

Ο Μιχάλης Κουινέλης των STAVENΤΟ, σε ρόλο παρουσιαστή 
για φέτος, καλωσόρισε το κοινό κι έδωσε το έναυσµα για την 
έναρξη της πιο θετικής συναυλίας! Οι The Players βρέθηκαν 
στο stage της Ηµέρας Θετικής Ενέργειας Amita Motion, απ’ 
όπου είχαν συστηθεί στο κοινό για πρώτη φορά πριν από 
έναν χρόνο, και στη συνέχεια πήρε τη σκυτάλη ο Kristian 
Kostov κερδίζοντας τις εντυπώσεις! Ο Jimko έδωσε δυναµικό 
παλµό στο κοινό και ο Βαγγέλης Κακουριώτης παρουσίασε 
ένα µοναδικό performance! Ο Αναστάσιος Ράµµος ξεσήκωσε 
µικρούς και µεγάλους, ενώ το κοινό υποδέχθηκε µε το πιο θε-
τικό του χειροκρότηµα τους Bars And Melody, που βρέθηκαν 
στο stage της Ηµέρας Θετικής Ενέργειας Amita Motion! 

Η εντυπωσιακή Έλενα Παπαρίζου ερµήνευσε αγαπηµένες 
επιτυχίες και σε µία  ξεχωριστή συνεργασία µε τον Μιχάλη 
Κουινέλη των STAVENTO ερµήνευσαν το «Στην άκρη του 
κόσµου» στέλνοντας τη θετική διάθεση στα ύψη!  Aκολούθη-
σαν οι  Special Guests της βραδιάς 2J και XMAN και στη συνέ-
χεια, οι ΜΕΛΙSSES πρόσφεραν έντονες µουσικές συγκινήσεις 
µε τα µεγαλύτερα τους hits, ενώ µαζί µε τον Μιχάλη Κουινέλη 
των STAVENTO απογείωσαν το κοινό τραγουδώντας όλοι µαζί 
το «Σαν έρθει η µέρα».  Η εκρηκτική Ελένη Φουρέιρα πρόσφε-
ρε µοναδικές στιγµές µε τα hits της και µε τα εντυπωσιακά 
χορευτικά µε τους House Of Drama.  Σε δυναµικό ρυθµό κινή-
θηκε ο Snik για να ακολουθήσουν οι Playmen προσφέροντας 
ένα µουσικό υπερθέαµα!
Στο πιο θετικό stage, βρέθηκε φέτος ο super star DJ 
AFROJACK, παρουσιάζοντας ένα ανεπανάληπτο µουσικό θέ-
αµα διεθνών προδιαγραφών, κλείνοντας τη συναυλία µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο! 

Η Amita Motion στηρίζει έµπρακτα τους νέους και φέτος έ-
δωσε τη δυνατότητα σε δύο τυχερούς να ζήσουν το ντουέτο 
των ονείρων τους! Ο Φάνης Γιαννουδάκης µε τις MEΛISSES 
και η Τζο Αντωνακάκη µε την Έλενα Παπαρίζου τραγούδησαν 
στη σκηνή της Ηµέρας Θετικής Ενέργειας, για τον πιο θετικό 
µουσικό διαγωνισµό Amita Motion Positive Duets.

Η Ηµέρα Θετικής Ενέργειας σέβεται το περιβάλλον και η 
Amita Motion φρόντισε για την ανακύκλωση όλων των προϊ-
όντων και των υλικών συσκευασίας που χρησιµοποιήθηκαν.

Μια αξέχαστη µέρα για το νεανικό κοινό που έδωσε µαζικά 
το παρόν για να ζήσει από κοντά την µοναδική αυτή ενέργεια, 
να διασκεδάσει και να µοιραστεί τις πρωτότυπες και ξεχωρι-
στές στιγµές. 

Οι ΜΕΛΙSSES πρόσφεραν έντονες µουσικές συγκινήσεις στην Ηµέρα 

Οι ΜΕΛΙSSES πρόσφεραν έντονες µουσικές συγκινήσεις στην Ηµέρα 

στές στιγµές. 
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Ο
ι ζεστές μέρες του Σεπτέμβρη. Πάμε για μπάνιο; Ναι, 
όσο προλαβαίνουμε. Πριν χαλάσει ο καιρός. Ζεστή η θά-
λασσα. Πολλή η υγρασία. Και κουνούπια παντού. Έχετε 
κουνούπια στο Κολωνάκι; Ναι, έχουμε. Δεν ξέρω γιατί, 
αλλά το κουνούπι πάει σύννεφο, είναι η απάντηση της 

φίλης που μένει εκεί. Μήπως φταίνε οι νεραντζιές; Με ρωτάει. 

Αδυνατώ να δώσω απάντηση και κοιτάζω το κινητό. Παρατηρώ 

τη θήκη του. Φθαρμένη. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρω καινούρ-

για. Παιχνιδιάρικη, αλλά οικονομική. Πρέπει κάποια στιγμή να 

αλλάξω και κινητό, έχει ψιλογεράσει το αυτοκολλητάκι μου. 

Αντίο, φίλη. Την αποχαιρετώ. Έχω ραντεβού με άλλη φίλη. 

Μπαίνω μετρό. Δύο βεντάλιες πιάνει το μάτι μου. Αυτός ο συρ-

μός είναι καταραμένος. Δεν έχει κλιματισμό και έχει πολύ κόσμο. 

Ιδρώνω. Βρίσκω θέση να καθίσω. Νιώθω τον ιδρώτα μαζί με το 

αντηλιακό και την BB cream να κυλούν στο φο κόσμημά μου. 

Πάει κι αυτό, θα καταστραφεί. Απέναντί μου μια γυναίκα. Συνε-

πιβάτης. Ζεσταίνεται και αυτή. Έχει νεανική όψη και ταυτόχρονα 

το τσαλάκωμα των χρόνων που μας βαραίνουν. Στα μάτια φαί-

νεται. Είμαστε ένα καρέ καθισμένων γυναικών. Ρίχνει μια ματιά 

στα σανδάλια μιας κοπέλας 20+ δίπλα της. Εντυπωσιάζεται. 

-Συγγνώμη, από πού τα αγοράσατε; 
-Μοναστηράκι 
-Πόσο; 
-Τα πήρα 12,5 ευρώ. 
Είπαν για λίγο τα δικά τους, για το ποιο σανδαλάδικο είναι αυτό 

και πόσο άνετα είναι τα συγκεκριμένα σανδάλια. 

Με έβαλαν και μένα στην κουβέντα. Μυρίστηκαν ότι υπήρξα 

ειδική. Καρφώθηκα από το άνιμαλ-πριντ σερτ ντρες. Ξέρετε 

πόσο ακριβά είναι τα σανδάλια, αν έχουν πάνω τους ένα σχεδι-

άκι, μια πετρούλα και άλλα τέτοια. Αν ξέρω, λέει. Φυσικά. Αλλά 

θέλω να ξεχάσω. Και να θέλω να θυμηθώ, δεν μπορώ. Προ-

σαρμόζομαι. Η κουβέντα με τα πολλά πάει και στη διατροφή. 

Η γυναίκα που εντυπωσιάστηκε από τα σανδάλια, λέει πως δεν 

αγοράζει ρούχα. Προτιμά να αγοράζει ποιοτικότερα τρόφιμα 

για την οικογένειά της. 

-Ξέρετε, ο κόσμος δεν τρώει καλά. Δεν μπορεί να διαθέσει χρήμα-
τα για να τραφεί καλά. Φτηνές και πρόχειρες επιλογές, που επιβα-
ρύνουν την υγεία τους. Κι εγώ το είχα κάνει και καταστράφηκε το 
ανοσοποιητικό μου. Τι θα κάνουμε; Πώς θα επιβιώσουμε; 

Αποχαιρετώ τα κορίτσια του μετρό. Πρέπει να κατέβω. Με 

χτυπά μια τουρμπίνα ζέστης και ξινίλας. Φτάνω στην ξανθο-

μαλλούσα φίλη μου, με την οποία έχω ραντεβού. Ηρωική μητέ-

ρα τριών παιδιών, μορφωμένη και κούκλα. Με το που κάθομαι 

νιώθω το βλέμμα της να με τρυπά. 

-Τι είναι; τη ρωτώ. 

-Τι θα κάνουμε;
-Μη με ρωτήσεις κι εσύ πώς θα επιβιώσουμε, γιατί ειλικρινά δεν 
ξέρω... Προς το παρόν κέρνα τον καφέ. 

Κουνούπια  
στο Κολωνάκι

Γυναίκες λένε τον πόνο τους παντού 

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

GLAMAZONMINAS
Ασημένιο μενταγιόν 
Kissing Hearts €300
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VICHY
Κρέμα προσώπου 

Aqualia Thermal.
Ανακάλυψε όλες τις 

κρέμες Aqualia 
Thermal της Vichy 

σε νέες 
συσκευασίες με 

μειωμένο 
περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα στη 

σύνθεσή τους και 
μεγαλύτερη 

αναλογία 
ανανεώσιμων 

συστατικών.

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ
Χαλί 2.00x2.90, €156. Αμέτρητα σχέδια χαλιών  
για το φοιτητικό σου σπίτι.

VANS
Συλλεκτικά μποτάκια  

με τον Mickey €120
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NEW BALANCE
Παπούτσι 247v2 Tritium €109,95

#lifein247

NEW CULT
Σακίδιο πλάτης Sprayground €55

SWATCH
Ρολόι Wovering, 

σειρά Worldhood, €70 H
U
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σειρά Worldhood, €70
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ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΩΤΣΟΣ 
Με έργα µιας δεκαετίας, ο Έλληνας γλύπτης επιστρέφει µε την αναδροµική έκθεση 

«Γλυπτική 2008-2018» στο Ίδρυµα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη
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Εν τάχει, 
για αυτούς 

που τον γνωρί-
ζουν µόνο από τον 

«∆ροµέα»: Βιοµηχα-
νικός πολιτισµός και 

φύση, η δηµόσια τέχνη 
του καταµεσής της µητρο-

πολιτικής πολεοδοµίας του 
χάους και, την ίδια στιγµή, 

διάσπαρτη παντού στην Ελλάδα 
και τον κόσµο. Αναγέννηση και 

νεωτερικότητα, σε µια φόρµα-
σφραγίδα που αποτελεί τη στάνταρ 

υπογραφή του. Η απλότητα αλλά και 
η πολυπλοκότητα, η λάµψη του γυα-
λιού, ο ουρανός, η θάλασσα, η ελευ-

θερία. «Τι θα πούµε» αναρωτιέται, 
άρτι αφιχθείς από την Αίγινα, χρόνια 

τώρα είναι ορµητήριο-καταφύγιό του. 

Γιατί στην Αίγινα; ∆εν είχα 
καµία πρόθεση να πάρω ατελιέ στη 

φύση. Εγώ είµαι urban τύπος. Το οικόπεδο 
στην Αίγινα το πήρα κατά τύχη χάρις στον 
Σταύρο Ξαρχάκο. Ήµουν στη Νέα Υόρκη, µε 
παίρνει τηλέφωνο: «Μόλις έδωσα προκα-
ταβολή για το οικόπεδό σου. Όταν έρθεις, 
θα σου το δείξω κιόλας. Με γεια». Μόλις 
γύρισα, µε πήγε στην Αίγινα, επάνω στο 
βουνό, σε ένα έρηµο µέρος, και µου λέει: 
«Αυτό είναι το οικόπεδό σου». Η θέα µου 
άρεσε πολύ και είπα, «θα το πάρω». Όταν 
έφτιαξα το σπίτι, επί τρία χρόνια ήµουν µέ-
σα µε ανοιχτό το στόµα και νόµιζα πως µε 
φιλοξενούσε κάποιος πλούσιος φίλος µου. 
Είναι µεγάλο, είναι ωραίο… Ένιωθα αµηχα-
νία, γιατί ήµουν συνηθισµένος στα υπόγεια, 
στο Κουκάκι. Είµαι τελείως underground. 
Βέβαια, το χαίροµαι πάρα πολύ. Επί 5 χρό-
νια είχα αυτό το σπίτι ως βάση µου εκατό 
τοις εκατό. Και τώρα είµαι εκεί πολύ συ-
χνά. Όλα τα έργα της έκθεσης έγιναν εκεί.

Βρισκόµαστε, όµως, στην Αθήνα. Πώς 
νιώθεις µε τη µετάβαση από τη φύση στη 

µητρόπο-
λη; Οι πόλεις είναι 
ζωντανοί οργανισµοί. Και 
διέπονται από τον ίδιο χαοτικό κα-
νόνα που διέπει και τη φύση. Και οι κοι-
νωνίες διέπονται από χαοτικούς κανόνες. 
Είναι ένα ρευστό µέρος. 

Για πόλεις όπως η Αθήνα µιλάς, κι όχι για 
«θεµατικά πάρκα», όπως η Φλωρεντία… 
Αυτά είναι µουσεία, είναι παγωµένα στον 
χρόνο. Βέβαια εµπεριέχουν την έννοια του 
χρόνου. Την Αθήνα δεν µπορούµε να τη συ-
γκρίνουµε µε το κέντρο της Ρώµης, είναι 
άνιση µια τέτοια σύγκριση. Πρέπει να τη συ-
γκρίνουµε µε τα περίχωρα της Ρώµης, µε τα 
περίχωρα του Παρισιού, του Λονδίνου ή της 
Νέας Υόρκης. Τότε θα ανακαλύψουµε ότι η 
Αθήνα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. 
Έχει µια «αυθόρµητη»-χαοτική αρχιτεκτο-
νική, που µεταφέρει στοιχεία του χωριού 
στην πόλη. Στο Κουκάκι είχα γειτονιά. Έβγαι-
να από το υπόγειό µου και οι άνθρωποι µε 
χαιρετούσαν, ο µανάβης, ο µπακάλης, αν-
θρώπινα πράγµατα. Στα περίχωρα της Ρώ-
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Tου ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

H ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

µης το ένα 
κτίριο απέχει 

από το άλλο ένα χι-
λιόµετρο. Είναι επικίνδυνα 

εκεί. Μέχρι να διασχίσεις ένα 
πάρκο, σε έχουν κλέψει, σε έχουν 

βιάσει…

Το έργο που δεσπόζει, κατ’ εµέ, στην έκ-
θεση είναι η «Ευρώπη». Γιατί τέτοιος θρυµ-
µατισµός από γυαλί και σηµαίες; Πέρσι τον 
Ιούνιο ήµουν καλεσµένος στο Κάσελ, στην 
Documenta, από το ΕΜΣΤ. Και συγχρόνως, την 
ίδια ηµεροµηνία, είχα εγκαίνια στη Σύρο µε ό-
µοιο έργο. Είχα σκεφτεί να είµαι στο Κάσελ και 
να συνδεθώ µε skype µε τη Σύρο, κάνοντας 
συγχρόνως εγκαίνια. Όταν βρέθηκα στο Κά-
σελ, έπαθα κατάθλιψη από την ίδια την πόλη. 
Οπότε πήγα στη Σύρο κι έκανα skype από εκεί. 
Το έργο ξεκίνησε µε την πρώτη σπασµένη, ρα-
γισµένη, ελληνική σηµαία. Μου βγήκε αυθόρ-
µητα από την οικονοµική, αλλά και την ψυχο-
λογική κατάρρευση της Ελλάδας. Ήταν σαν να 
δώσαµε σε κάποιους τη σηµαία µας, κι έγινε 
ζηµιά. Το έργο περιλαµβάνει τον θρυµµατισµό 

της σηµαίας, την κρίση της ε-
θνικής υπόστασης, αλλά έχει και µια σύν-
θεση, µέσα από πολλαπλές κρίσεις. Έχουµε 
αυτή τη στιγµή σε όλη την Ευρώπη πληγωµέ-
νες εθνικές υποστάσεις, ένα χάσιµο της εθνι-
κής κυριαρχίας, χωρίς να έχει δηµιουργηθεί 
µια ενότητα. Υπάρχει µια αίσθηση αδιέξοδου. 
Αυτό είναι το τραγικό. Νιώθεις ότι βουλιάζει το 
σύστηµα χωρίς να υπάρχει εναλλακτική λύση, 
έστω και θεωρητική.

Αν η Ευρώπη καταφέρει να ξεπεράσει την 
κρίση, το έργο αυτό θα είναι σαν φωτο-
γραφία της στιγµής τώρα; Ναι, γι’ αυτό και 
τα έργα της παρούσας έκθεσης έχουν ηµε-
ροµηνίες-τίτλους. Το συγκεκριµένο έχει τίτλο 
«Αθήνα, Ελλάς 2010». 

Σε ενδιαφέρει τα έργα σου να είναι χρονικά 
προσδιορισµένα; Πολλά από τα έργα µου δεν 
έχουν χρονική υπόσταση, για παράδειγµα, ο 
«Ποιητής». Ωστόσο, δεν είµαι δογµατικός. Όταν 
χρειάζεται ο χρόνος, τον χρησιµοποιώ. Υπήρξε 
µια χωροχρονική αλλοίωση µε τη Βιοµηχανική 
Επανάσταση. Εκεί που ο χρόνος και ο χώρος 
ήταν δύο έννοιες ισορροπηµένες, µε την ανα-
κάλυψη της µηχανής εσωτερικής καύσης η έν-

νοια 
του χρό-
ν ο υ  ά ρ χ ι σ ε 
να τεντώνεται και 
ο χώρος συρρικνώθη-
κε. Εγώ στη δουλειά µου 
άρχισα να κάνω το αντίθετο. 
Να δίνω δηλαδή µεγαλύτερη ση-
µασία στον χώρο. Γι’ αυτό και βγήκα 
σε αυτόν κι άρχισα να κάνω διαφανή 
πράγµατα.

Πώς πρέπει να είναι ένα δηµόσιο έργο; 
Πρέπει να το κοιτάς και να έχεις την αίσθηση 
ότι ήταν πάντα εκεί. Να είναι πραγµατικό. Ανα-
ρωτιέσαι ποτέ όταν βλέπεις ένα δέντρο; Όχι. 
Είναι κάτι πραγµατικό. Έτσι και το έργο, πρέπει 
να γίνεται µέρος του τοπίου, να έχει γίνει η ώ-
σµωση. ∆εν µπορείς να διακοσµήσεις τη φύ-
ση, είναι λάθος. Πρέπει να γίνεις µέρος της. 
 
Πώς ακριβώς συλλαµβάνεις την ιδέα για 
ένα έργο;  Όλα τα έργα γεννιούνται από µία 
ανάγκη, όλα ξεκινάνε από τις επιθυµίες. Πώς 
λέµε «διψάω»!  A

Εγώ στη δουλειά 
μου άρχισα να 

δίνω μεγαλύτερη 
σημασία στον 

χώρο. Γι’ αυτό και 
βγήκα σε αυτόν 

κι άρχισα να 
κάνω διαφανή

πράγματα.

∆ιαβάστε τη συνέντευξη
του Κώστα Βαρώτσου

www.athens voice.gr



Tα νέα στέκια της πόλης
Η Αθήνα αλλάζει. All day, bar και resto για τα ραντεβού της καινούργιας χρονιάς.

Όσο εμείς κολυμπάγαμε σε μαγευτικά ακρογιάλια, εδώ, 
στην Αθήνα, γινόντουσαν πράματα και θάματα. Και τώρα, 
με το που πατάω το πόδι μου στην πόλη, βρίσκομαι με 

ευχάριστη έκπληξη να μετράω μια στρατιά από καινούργια στέκια 
που θα μας κρατήσουν ψηλά τα κέφια (και την όρεξη) για όλο τον χει-
μώνα. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία όλα ανοίγουν στο κέντρο 
και τις παρυφές του, δηλαδή το Σύνταγμα και το Κολωνάκι έχουν την 
τιμητική τους. Ελπιδοφόρο γιατί μας αρέσει πολύ να είναι λαμπερό 
το κέντρο, εύκολο να εξηγηθεί μια και ο τουρισμός στην πόλη έχει 
πιάσει κορυφαία νούμερα. Έχουμε και λέμε...
Στη Βαλαωρίτου μόλις άνοιξε, στη θέση του παλιού Τζίμη, το Odeon. 
All day γαλλικό μπιστρό, με τον Δημήτρη Σταμούδη στα της κουζίνας 
και τον Πέτρο Κωστόπουλο να βάζει τις δικές του πινελιές στο με-
νού. Ανοίγει κάθε μέρα στις 8 με breakfast, ομελέτες, κροκ μεσιέ και 
μαντάμ, πολλά πιάτα, καλή λίστα κρασιών, φτιάχνει και κοκτέιλ για 
μέχρι το βράδυ στις 11, που κλείνει. 
Πιο κάτω στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, πάνω στην οδό Σκουζέ, ο Κων-
σταντίνος Ντουμής (ξανα)άνοιξε το Maison du Grec (ίσως το θυμάστε 
από το μικρό διάστημα που «έζησε» στην Κηφισιά), ένα υπέροχης αι-
σθητικής, ελληνικό αυτή τη φορά, μπιστρό, φτιαγμένο από τον αρχιτέ-
κτονα Μηνά Κοσμίδη. Σαλονάκια του νεοκλασικισμού, αρκετό πράσινο 
και μοντέρνα ακροκέραμα συντονίζονται με στραπατσάδες, τοπικά 
προϊόντα και πιάτα, όλα τους θέλουν να αναβιώσουν την παλιά ελληνι-
κή κουλτούρα και φιλοξενία. Στον πεζόδρομο της Ρόμβης, στο νούμε-
ρο 13, μόλις άνοιξε ο λιλιπούτειος Λωτοφάγος - The Salad Island, με 
τις σαλάτες να πρωταγωνιστούν. Όλα τα υλικά πεντάφρεσκα, θα προ-
στεθούν και σουπίτσες για τον χειμώνα, υπάρχουν ελληνικά κρασιά 
«δουλεμένα» με μέλι ή μπαχαρικά, ελληνικές μπίρες και αναψυκτικά. 
Μαθαίνω όμως πως και Καλαμιώτου 15, η ομάδα του The Clumsies 
ετοιμάζει πυρετωδώς το Senios, καφενείο μοντέρνας κοπής με ποτό 
και φαγητό που θα υπογράφει ο σεφ Alberto Similidis. Πιο πέρα, το Σύ-
νταγμα ζει στιγμές γκουρμέ ασιατισμού μια και μετά το Birdman του 
Βεζενέ, που άνοιξε μέσα στο καλοκαίρι και δρέπει ήδη τις δάφνες του 
–γεμάτο κάθε μέρα–, ανοίγει αρχές Οκτώβρη και το μυκονιάτικο Mr 
Pug του μετρ της ταϊλανδέζικης κουζίνας Γιώργου Βενιέρη. 
Στο Κολωνάκι γίνεται χαλασμός! Μόλις άνοιξε το Bunuel Uptempo 
στην Π. Ιωακείμ 60, από τα νεαρά αδέρφια Σταμάτη και Αντώνη Στα-
ματιάδη, σεφ και οι δυο. Προτείνουν το κλασικό ως το νέο…νέο, έ-
χουν υπέροχη διακόσμηση, αγαπούν τον ισπανό σκηνοθέτη, ακούνε 
κουβανέζικες μουσικές του ’20, στα του φα-
γητού στρίβουν προς ωμοφαγία (ceviche, 
carpaccio, στρείδια και άλλα ωραία), τη δύ-
ναμη την έχουν στα κοκτέιλ, κλασικά αλλά 
κάτι άκουσα για Bloody Mary αρωματισμένο 
με κάβουρα! Στην περιοχή, μάχη αναμένεται 
να δοθεί στα του κρέατος. Το καλοκαίρι ο Η-
λίας Σκουλάς «έστρωνε» το Magna Grecia 
μέσα στο Yoleni’s με σύμμαχο τα εξαιρετικά 
κρέατα της ελληνικής εταιρείας Carnicero, 
τώρα ανοίγουν «επισήμως» με πολλά κρεα-
τοφαγικά πιάτα, ακούω για burger La Catedral με μπιφτέκι 300 gr από 
βοδινό Charolais και Black Angus, ντομάτα καπνισμένη, μαγιονέζα 
γαλλικής σαμπάνιας και λιώνω σαν το χειροποίητο ψωμάκι του… Ό-
μως στα σίγουρα ανοίγει επιτέλους και το Drakoulis Dry & Row, στη 
Σκουφά, εκεί που ήταν το Cinco. Το οποίο έχει πάρει και διπλανά μα-
γαζιά, ο χώρος θα είναι 500 τ.μ. και σούπερ, θα υπάρχει εστιατόριο, 
μπαρ αλλά και κρεοπωλείο, τα πρώτης ποιότητας κρέατα θα επιμε-
λείται ο Κωνσταντίνος Ζαχαρίας, ανοιχτό περί τα μέσα Οκτώβρη. Το 
παλιό Pepe’s στην Τσακάλωφ ανακαινίζουν πυρετωδώς ο Δημήτρης 
Χριστοφορίδης και ο Χρήστος Αθανασιάδης του Nice n Easy group 
και αρχές Οκτώβρη θα ανοίξουν το δικό τους (και πάλι με bio-organic 
προϊόντα) μπιστρό, που μάλιστα κάνουν και παιχνίδι στο fb αυτές 
τις μέρες για το αν θα ονομαστεί Zing ή Glee. Το Nikkei μεταφέρεται 
μόνιμα στο ισόγειο του St George Lycabettus, και πάλι με τον Θάνο 
Στασινό, ενώ στη θέση του στη Λεβέντη θα ανοίξει ταϊλανδέζικο 
με σεφ τον Σήφη Μανουσέλη. Αλλά και το Mohnblumchen, που 
παρέμεινε σκοτεινό για κάποιο διάστημα, μετατρέπεται σε all day 
με αμερικάνικη αύρα, φήμες θέλουν τον Μιχάλη Νουρλόγλου στην 
επιμέλεια του μενού. 
Να σας πω και για την πολύ in γειτονιά μου, την Αρχελάου στο Παγκράτι, 
όπου ανοίγει μέχρι τέλη του μήνα το Walla Walla με ethnik, healthy, 
funky φαγητό και τεράστια λίστα κρασιών από όλο τον κόσμο. Επί του 
πιεστηρίου να σας αποκαλύψω και την τελευταία καυτή πληροφορία… 
είναι η γνωστή Φωτεινή Παντζιά του κοσμαγάπητου By the Glass που 
ετοιμάζει κάτι πολύ δυνατό σε δρόμο κοσμοπολίτικο και πιο κέντρο δεν 
γίνεται – περισσότερα δεν μπορώ να πω. Όμως εδώ είμαστε και θα ’χου-
με να λέμε, κυρίως να τρώμε και να πίνουμε όλο τον χειμώνα…   A

↘
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BUNUEL UPTEMPO Κουβανέζικες μουσικές, ωραία κοκτέιλΛωτοφάγος τhe Salad Island



Tα νέα στέκια της πόλης
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MAISON DU GREC Μπιστρό απολύτως ελληνικό
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Στην Τσακάλωφ το νέο πρότζεκτ του NICE N EASY group

DRAKOULIS Επιτέλους ανοίγει στη Σκουφά

WALLA WALLA Έθνικ στην Αρχελάου

ODEON Το νέο ραντεβού της ΒαλαωρίτουΤο μυκονιάτικο MR PUG ανοίγει στο ΣύνταγμαBUNUEL UPTEMPO Κουβανέζικες μουσικές, ωραία κοκτέιλ

MAGNA GRECIA La Catedral burger

Της ΝΕΝΕΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΕΛΕ
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Το αιώνιο καλοκαίρι της

Γλυφάδάς
Η Γλυφάδα είναι πανηγύρι μέχρι τον Οκτώβριο – το καλοκαίρι  εδώ κρατάει καιρό, ίσως κι ως τα Χριστούγεννα

Tης ΜΑΝΙΝΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ - Φωτό: ΠετρΟΣ ΚΑΛφΑΜΑΝωΛΗΣ - Φωτό καταστημάτων: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑτΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
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Τ η  Γλυ φ ά δ α  τ η ν 
έχω συνδυάσει με 
τον Μάνο Αντώ-
ναρο: ο μόνος φί-
λος μου που έμενε 

στη Γλυφάδα, αν εξαιρέσουμε 
την Έλενα Καραμίχαλου από 
τα ραδιοφωνικά «Κακά κορί-
τσια», που ναι μεν είναι φίλη 
μου, δεν ξέρω δε αν μένει α-
κόμα εκεί. Έφτανα λοιπόν στη 
στάση «Ελληνικό» και με μά-
ζευε ο Μάνος με το αυτοκινη-
τάκι του για να πάμε κάπου για 
«τσιμπιτουάρ» – καμιά μπίρα,  
κάτι ελαφρύ, καμιά βόλτα για 
χάζι. Το «κάτι ελαφρύ» για 
τον Μάνο βέβαια ήτανε ένα 
ψητό μοσχαράκι ίσως με φί-
λους του μοσχαράκια, ενώ για 
μένα πέντε κριτσίνια, άντε 
με λίγο τυρί, στην υπερβολή.  
Τέλος πάντων, ό,τι ξέρω για 
τη Γλυφάδα το χρωστάω στον 
Μάνο, με ελάχιστες εξαιρέ-
σεις. Στην «Μπιφτεκούπολη» 
π.χ. πηγαίναμε από τη μακρι-
νή δεκαετία του ’80, συχνά 
πάρα πολύ λιωμίδηδες μετά 
το «Αεροδρόμιο», το κλαμπ, ή 
άλλα κλαμπ, μια και, λίγο μετά 
την εποχή των δεινοσαύρων, 
ήτανε η εποχή των κλαμπ. 

Η οδός Κωνσταντινουπόλεως 
παραμένει «Μπιφτεκούπολη» 
– το «George’s steak house» το 
έχουνε σήμερα τα εγγόνια του 
Κωνσταντινουπολίτη Γιώργου 
Κατσαρίδη, που είχε ανοίξει 
στο ίδιο σημείο ένα χασάπι-
κο κι έπειτα μια ψησταριά, το 
1951. Η ψησταριά είχε τρελό 
σουξέ, ήτανε υπαίθρια και 
μάζευε πολύ κόσμο, αρχικά 
ο κόσμος έτρωγε όρθιος, έ-
πειτα σιγά-σιγά απλωθήκα-
νε τραπεζάκια και καρέκλες. 
Από το ’70 και μετά, τόσο η 
ψησταριά όσο και ολόκληρη 
η «Μπιφτεκούπολη» μάζευε 
ένα σωρό σελέμπριτις, του 
αθλητισμού, του πάλκου και 
της τηλεόρασης, ασταμάτητα 
επί τρεις-τέσσερις δεκαετίες. 
Ήταν η πατρίδα του μπασκε-
τμπολίστα και το στέκι της τη-
λεπερσόνας. Η αδυναμία της 
τραγουδίστριας-σταρ, η (ευ-
άερη) γωνιά του τραγουδιστή 
μεγάλης πίστας.  

Όλα αυτά τα αναφέρω για την 
ιστορία του πράγματος, για να 
μην αισθανόμαστε ξεκρέμα-
στοι, ή για άγνωστο λόγο, ψά-
ξε βρες τώρα. 

Η Γλυφάδα εκτός από μπιφτε-
κάδικα έχει πολλά φαστφου-
ντάδικα, μπεργκεράδικα και 
παγωτατζίδικα, σουβλατζίδικα, 
αλλά και εναλλακτικά/υγιει-
νά (π.χ. smoothies, gluten free 
κ.λπ.), πράγματα που μπορείς 
να φας στο χέρι/πόδι. Πράγμα 
που σημαίνει ότι απευθύνεται 
σε νεανικό κοινό, που θεωρεί 
το «φαγητό έξω» αναγκαίο κα-
κό, γι’ αυτό το διαλέγει πακέ-
το, αρπαχτό. Από την άλλη, η 
ίδια Γλυφάδα είναι τίγκα στο 
ιταλικό εστιατόριο κάθε κα-
τηγορίας, από τσέτουλο μέχρι 
πανακρίβογλου, ίσως η θάλασ-
σα παραδίπλα ευνοεί το ιταλι-
κό φαγητό σαν ιδέα.  

Η «παραλία» της Αθήνας, από το 
Φάληρο μέχρι και τη Γλυφά-
δα, παραμένει ένα μυστήριο 
μέρος για μένα. Σιγά-σιγά όλη 
η περιοχή, λέει, το waterfront, 
η βιτρίνα πάνω στη θάλασσα, 
αγοράζεται από ρώσους ή και 
κινέζους εκατομμυριούχους, 
που δεν έχουνε καλύτερο από 
το να αγναντεύουν το πέλα-
γο από το μπαλκόνι τους ενώ 
τρώνε τραγανή πίτσα ή ζουμε-
ρά/ξεροψημένα μπιφτέκια... 
καλά, όχι όλα μαζί, απλώς αυ-
τό είναι το concept. 

Η Γλυφάδα έχει τα πάντα, είναι 
μία από τις πιο νεανικές και 
παράλληλα από τις πιο ακρι-
βές περιοχές της Αθήνας, αλ-
λά καταλαβαίνεις τους λόγους 
όταν την επισκέπτεσαι: είναι 
μια άλλη, αλέγκρα, παραθα-
λάσσια, ευημερούσα πόλη, 
που δεν σαβουρώθηκε απότο-
μα από τα 90s στο Τώρα, πα-
ρά προχωράει βήμα-βήμα σαν 
τον κάβουρα, και καλά κάνει. 
Το ένα της πόδι είναι ακόμα 
στα 90s, ίσως και στα 80s, και 
σκοπεύει να παραμείνει εκεί 
όσο την παίρνει...

«George’s steak house», Κων-
σταντινουπόλεως 4,  Γλυφάδα, 
2108946020
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Τ ο να μεγαλώσεις στη Γλυφά-

δα και όχι να περνάς ως επι-

σκέπτης, σου δίνει μία άλλη 

οπτική. Όχι, δεν το θεωρώ 

μύθο όταν ακούω να λένε ότι 

συγκεντρώνει σοβαρό αριθμό πλουσίων 

και νεόπλουτων, θα υποστηρίξω όμως ότι 

η Γλυφάδα δεν είναι μόνο αυτό.

Για όσους, σαν εμένα, διανύουν την Τρίτη 

δεκαετία της ζωής τους και μεγάλωσαν 

στους δρόμους αυτού του παραθαλάσ-

σιου θέρετρου, η περιοχή έχει κάτι παρα-

πάνω από μαγαζιά – αλυσίδες ρούχων και 

κάποια διασκορπισμένα μπαροκλάμπ. Όχι 

ότι δεν είναι και αυτά ή ότι αυτά τα σνο-

μπάρουμε, αλλά στην ερώτηση «Τι είναι η 

Γλυφάδα;» είναι τα τελευταία που θα σου 

αναφέρουμε. Για εμένα, λοιπόν, Γλυφάδα 

είναι τα παιδικά μου χρόνια, όταν πήγαινα 

βόλτες πιασμένη από το χέρι των γονιών 

μου τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο 

υπόγειο παιχνιδάδικο της Αγγέλου Με-

ταξά –που πλέον δεν υπάρχει– και στα ε-

μπορικά - στοές, όπου αγόραζα τα παιδικά 

μου ρούχα, ενώ μετά είτε καθόμασταν στα 

«Dunkin’ Donuts», είτε παίρναμε στο χέρι 

τυρόπιτες και νεγράκια από τον «Τάσο», 

που από το ’71 μέχρι σήμερα αποτελεί το 

μαγαζί - σταθμό της Μαραγκού. Την ίδια 

στιγμή, η Γλυφάδα με το σινεμά της Ζησι-

μοπούλου έγινε και το μέρος που πρωτο-

Μεγαλώνοντας
στn Γλυφάδα

Το μέρος που πάντα θα γυρνάω
Της ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗ
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Θυμάμαι όταν είχε πρωτοανοίξει το TGI 
Fridays™ στη Λαζαράκη. Ήταν η εποχή 
που μπορούσες να συναντήσεις όλους 
τους γνωστούς σου εκεί. Δεν υπήρχε 
κανείς που να μην ήθελε να δοκιμάσει το 
burger που ακόμα και τόσα χρόνια μετά 
παραμένει ασυναγώνιστο. Ναι, προφα-
νώς μιλάμε για το Jack Daniel’s® Burger. 
Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την 
καταπληκτική σάλτσα που η συνταγή της 
παραμένει ακόμα μυστική ή στα απίστευ-
τα γευστικά onion rings; Ήταν, είναι και 
θα είναι το πιο πρωτοποριακό burger που 
έχεις φάει ποτέ. 

Μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, οι chef 
των TGI Fridays™ είναι λογικό να συνεχί-
ζουν να μας εκπλήσσουν. Ασταμάτητα 
δημιουργικοί, με φαντασία που δεν γνω-
ρίζει όρια, κάθε τόσο παρουσιάζουν και 
μια καινούργια πρόταση για τους burger 
fans αυτής της πόλης. Το μυστικό τους 
βρίσκεται όμως στα υλικά. Στο φρέσκο 

μπιφτέκι από 100% μοσχαρίσιο κιμά, 
στο αφράτο ψωμί που ξεφουρνίζεται 
καθημερινά και δεν περιέχει καθόλου συ-
ντηρητικά, στα φρέσκα υλικά, στις χειρο-
ποίητες sauces, ικανές να απογειώσουν 
και το πιο απλό burger. 

 Μην το σκέφτεσαι, λοιπόν, πολύ. Πάντα 
είναι καλή στιγμή για να αφεθείς στη 
γευστική μαγεία του παραδοσιακού 
Bacon Cheeseburger, στο ανατρεπτικό 
French Dip Burger με τα τραγανά frizzled 
onions και τη λαχταριστή Au Jus sauce ή 
στο εναλλακτικό quinoa burger με σπι-
τικό μπιφτέκι από κινόα και homemade 
πίκλα αγγουριού. Τώρα ξέρεις γιατί τα 
TGI Fridays είναι το πιο σταθερό meeting 
point των νοτίων προαστίων.

● Λαζαράκη 43, Γλυφάδα, 
www.fridays.gr, 
Fb: @tgi.fridays.greece, 
instagram: tgifridaysgr
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 Το πιο σταθερό meeting point της Γλυφάδας
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γνώρισα τις ταινίες της παιδικής μου 

ηλικίας, ενώ εκεί γέλασα και φοβήθη-

κα με όλη μου την ψυχή μέσα στα τρε-

νάκια του «International», του λούνα 

παρκ που πολλοί ακόμα αναπολούμε 

και ας έβαλε τίτλους τέλους εδώ και 

14  χρόνια.

Καθώς μεγάλωνα, η Γλυφάδα έγινε 

και τα εφηβικά μου χρόνια. Τώρα, αντί 

για το αμάξι του μπαμπά, έπαιρνα το 

τραμ και συναντιόμουν με τις παρέες 

στην Πλατεία Εσπερίδων δίπλα από τις 

κούνιες, έπαιζα bowling στην Ποσει-

δώνος, έπινα καφέ στη Ζησιμοπούλου, 

όταν ήταν γεμάτη από ανοιχτά μαγαζιά 

και όχι από εγκαταλειμμένα ερείπια, 

και βγήκα τα πρώτα μου ραντεβού στα 

φαστφουντάδικα της περιοχής, στο 

–παρελθόν πλέον– «Applebee’s» και 

στο ιστορικό «Queen» –απόρροια της 

Αμερικανικής βάσης που κάποτε βρι-

σκόταν στη Γλυφάδα–, αλλά και στην 

παραλία, άλλοτε στα φανταχτερά μα-

γαζιά της και άλλοτε στην αμμουδιά 

της.

Κάπου μετά την εφηβεία πέρασα κι 

εγώ τη φάση του σνομπαρίσματος της 

περιοχής και της εγκατάλειψής της για 

το κέντρο. Ωστόσο, κάποια στιγμή η 

Γλυφάδα αρχίζει να σου λείπει και γυρ-

νάς πίσω.  Έτσι κι εγώ γύρισα, για να 

αγαπήσω τη Γιαννιτσοπούλου, τον γα-

στρονομικό δρόμο της περιοχής, την 

Αγίου Ιωάννου με τη ρωσική - ουκρανι-

κή κουζίνα της, τη Λαοδίκης με τα πολί-

τικα του «Mutfak» και τη Μαραγκού με 

την jazz μουσική του «Vinarte», αλλά 

και για να περπατήσω στα στενά της 

και στην ηρεμία τους, να χαζέψω τη 

θάλασσά της και να παραπονεθώ για 

το πόση ζέστη έχει τα Χριστούγεννα. 

Νομίζω ότι για εμάς που ζήσαμε τη 

Γλυφάδα από μικροί, θα είναι πάντα 

ένα μέρος αμφίσημο. Ίσως γιατί ποτέ 

δεν θα είναι ξανά αυτό που ήταν όταν 

ήμασταν παιδιά, ίσως γιατί φέρει ανα-

μνήσεις με ανθρώπους και καταστά-

σεις που έφυγαν, ίσως γιατί μας αρέ-

σει κατά βάθος ο νεοπλουτισμός της, 

αλλά όχι οι εξω-γλυφαδιώτες να μας 

κατηγορούν για αυτόν, και ίσως γιατί 

μας θυμίζει λίγο το πατρικό μας· μας α-

ρέσει να γυρνάμε εκεί, γιατί νιώθουμε 

ωραία και οικεία, αλλά κάποιες στιγ-

μές μας νευριάζει και θέλουμε να ση-

κωθούμε να φύγουμε μακριά της και 

να ανακαλύψουμε νέα μέρη. Πάντα, 

όμως, θα έχει μία ιδιαίτερη θέση μέ-

σα στη ζωή μας και πάντα θα επιστρέ-

φουμε σε αυτήν. Γλυφάδα μου. A
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To όνομά του δεν είναι τυχαίο. Είναι η 
φράση που αναφωνείς κάθε φορά που 
τρως ένα αφράτο pancake ή τα τέλεια 
αυγά ποσέ. Αν δεν το ξέρεις ήδη, καιρός 
να το μάθεις: το brunch του Oh Mama δεν 
παίζεται! Το βρίσκεις καθημερινά από τις 
10.00 έως τις 19.00 και έχει μια πρόταση 
για κάθε πεινασμένο εκεί έξω, είτε είναι 
healthy freak (για εσένα φτιάχτηκε το acai 
bowl), είτε εθισμένος στις αμαρτίες. Δοκί-
μασε τα Mamalicious Pancakes με cream 
cheese, τρυφερό κοτόπουλο, μανιτάρια 
σοτέ, παρμεζάνα και sour cream, σύνελ-
θε με το Hangover Board (2 αυγά μάτια, 
ψωμί brioche, ψητή γλυκοπατάτα, καπνι-
στή πανσέτα, χωριάτικο λουκάνικο και 
sauerkraut) και αγάπα για πάντα εκείνα τα 
2 αυγά ποσέ που θα έρθουν πάνω σε κρέ-
μα γιαουρτιού (αρωματισμένη με βούτυρο 

πάπρικας) και φρυγανισμένο ψωμί. Από τις 
19.00 και μετά ο κατάλογος του brunch α-
ποσύρεται διακριτικά για να δώσει τη θέση 
του σε ένα άκρως πλούσιο comfort food 
menu, γεμάτο με όλα εκείνα τα λαχταρι-
στά πιάτα που μας κάνουν να πιστεύουμε 
ότι όλα θα πάνε καλά. Και πώς να μην πάνε, 
όταν υπάρχουν τα kinky cocktails του Oh 
Mama να οδηγούν τις νύχτες μας; Κάτσε 
στη ρομαντική βεράντα, παράγγειλε το α-
νατρεπτικό cocktail που ακούει στο (πολλά 
υποσχόμενο) όνομα “Get on your knees” 
και άσε τον ερωτισμό σου ελεύθερο. Tip: 
Συχνά, θα ανακαλύψεις surprise events με 
αναπάντεχα dj sets.

● Κύπρου 48, Γλυφάδα, 2108986049, 
Fb: @ohmamagr
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Η μονοκατοικία με το πιο φημισμένο brunch

Όταν ο Ντίνος και ο Γιώργος Μαλτεζάκης 
άνοιξαν στον κόσμο το μεξικάνικο «σπίτι» 
τους το 1995, δεν φαντάζονταν ότι αυτό 
θα εξελισσόταν σε μία από τις πιο αυθε-
ντικές μεξικάνικες ιστορίες της Αθήνας. Το 
Amigos, που έγινε γνωστό για τις πλούσιες 
μερίδες, τις καλές τιμές, μα πάνω από 
όλα για τη φιλοξενία του, μετράει πια 23 
χρόνια και χιλιάδες φανατικούς πιστούς. 
“Mi Casa es su Casa” είναι το μότο του και 
σημαίνει «το σπίτι μου είναι σπίτι σου». Και 
πραγματικά εδώ νιώθεις περισσότερο σαν 
να μπαίνεις σε ένα φιλικό σαλόνι, παρά σε 
ένα εστιατόριο. Πάρε μια στιγμή να χαζέ-
ψεις όλα τα αντικείμενα που ο Ντίνος και ο 
Γιώργος έχουν φέρει από τα αναρίθμητα 
ταξίδια τους στο Μεξικό (τελευταίο τους 
απόκτημα τα εργαλεία του himador, του 
αγρότη που θερίζει τα χωράφια της αγαύ-
ης) και μετά αφοσιώσου στον πλούσιο 
κατάλογο. Τα fajitas με κοτόπουλο είναι το 
best seller πιάτο, μην παραλείψεις όμως 

ούτε τα νέα (και καταπληκτικά) soft tacos 
με γαρίδες ή με μοσχάρι μαγειρεμένο με 
μεξικάνικα μπαχαρικά. Διάλεξε την tequila 
ή το mescal (θα βρεις πάνω από 50 ετικέ-
τες!) που προτιμάς από την tequileria και 
αφέσου να σε συνεπάρει ο χορός στα τρο-
μερά live salsa parties που γίνονται κάθε 
Τετάρτη στη Νέα Σμύρνη και κάθε Πέμπτη 
στη Γλυφάδα. Tip:  καθόλη τη διάρκεια της 
χρονιάς διοργανώνονται πολλά θεματικά 
events όπως π.χ. ο εορτασμός της Ημέρας 
Ανεξαρτησίας του Μεξικού, που πραγμα-
τοποιείται σε συνεργασία με τη μεξικάνικη 
πρεσβεία, κι όλα τα έσοδα διατίθενται 
στον Εθελοντικό Μη Κερδοσκοπικό Οργα-
νισμό Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας 
Μητέρας και Παιδιού του Πατέρα Αντώνι-
ου, «ΚΙΒΩΤΟΣ του ΚΟΣΜΟΥ».
● Κύπρου 65Α, 210 8983167, Γλυφάδα 
και Μεγ. Αλεξάνδρου 70, 2109332220, 
Νέα Σμύρνη, www.amigos.gr, 
Fb: @Amigos.gr
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Αυθεντική μεξικάνικη ιστορία
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H πολυαναμενόμενη άφιξη στη Γλυφάδα 
είναι γεγονός, με το Estrella, το απόλυτο all 
day breakfast, brunch & world street food 
εστιατόριο, να προ(σ)καλεί με το κολασμέ-
νο menu του όλη τη foodie κοινότητα των 
Νοτίων Προαστίων. Με καινοτόμο concept 
στο οποίο έχουν αναφερθεί κορυφαία 
γαστρονομικά και ταξιδιωτικά μέσα του 
κόσμου (New York Times, Saveur, National 
Geographic, BBC, Olive Magazine κ.ά.), έχει 
να παρουσιάσει ένα εξαιρετικό menu διά 
χειρός του γνωστού σεφ και food blogger 
Δημήτρη Κοπαράνη. Φρεσκοψημένα 
bagels, pancakes, βάφλες, αυγά μαγειρε-
μένα με διάφορους τρόπους, πεϊνιρλί με 
λιωμένο κασέρι και κεφτεδάκια, breakfast 
pizza με αυγά και αβοκάντο, είναι μερικές 
από τις επιλογές του εμπνευσμένου street 

food menu, στο οποίο συγκαταλέγεται και 
το θρυλικό bougatsan, το κρουασάν με τη 
μυρωδάτη κρέμα μπουγάτσας που έγινε 
food viral.

Ένας ακόμα άσος στο μανίκι του Estrella 
είναι όμως και ο Γιάννης Κοροβέσης, μία 
από τις ηγετικές μορφές των cocktail bars, 
ο οποίος υπογράφει μοναδικά cocktails 
που εισάγουν το Estrella Γλυφάδα για τα 
καλά στο χάρτη των βραδινών επιλογών. 
Ανοιχτό καθημερινά από τις 9 το πρωί, με 
την κουζίνα να κλείνει στις 23.00 και κάθε 
Παρασκευή και Σάββατο στις 24.00. 
● Πλατεία Νυμφών 2 & Φοίβης 16,
Γλυφάδα, 2108945361,
fb: Estrella Glyfada, 
Insta: estrellaglyfada
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Tο απόλυτο all day breakfast,
 brunch & world street food εστιατόριο 

 Όταν μιλάς με κατοίκους των Νοτίων 
Προαστίων και σου χαρακτηρίζουν τον 
καφέ του Coffee Academy ως «πεντά-
στερο» καταλαβαίνεις πολλά. Δεν είναι 
μόνο ο ποιοτικός καφές IPANEMA, αλλά 
και τα επιλεγμένα χαρμάνια που προ-
σφέρει, η προπαρασκευή, το άλεσμα 
μέχρι και η παραγωγή του καφέ, των 
οποίων οι ιδιοκτήτες Αρτέμης Λάτσας 
και Μίλτος Βαμβακούλας προσέχουν 
πάρα πολύ.

Εξαρχής ο σκοπός των δύο παιδιών ή-
ταν να περάσουν στο προσωπικό τους 
αλλά και στον κόσμο το μήνυμα ότι έ-
νας καλός καφές δεν είναι μια μηχανική 

διαδικασία, αλλά μια μορφή τέχνης. 
Το Coffee Academy διαθέτει επίσης 
κρύα κουζίνα με το καθετί να φτιάχνε-
ται την ώρα της παραγγελίας, πάντα με 
φρέσκα και διαλεγμένα προϊόντα, αλλά 
και χειροποίητα γλυκά επίσης δικής 
τους παραγωγής. Το Coffee Academy 
σας περιμένει καθημερινά από τις 6 το 
πρωί έως τις 8.30 το βράδυ. 

● Γλυφάδα: Γούναρη 68, 2109613013, 
Fb: Coffee Academy Γλυφάδας / 
Ελληνικό: Τιτάνων 26, 2109902099, 
Fb: Coffee Academy  Ελληνικού
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Ο καφές σου έχει όνομα 
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Αυτή η ιστορία ξεκίνησε από μια λιχούδα 
γάτα που τρελαινόταν για μεζέδες. Η ψι-
ψίνα η «Ψαρού», λοιπόν, αφού ενθουσία-
σε με τους ψαρομεζέδες της όλο το Λαύ-
ριο (Πλατεία Κανάρη) και τη Σαρωνίδα 
(46ο χλμ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου), στις 
αρχές του 2018 αποφάσισε να στήσει το 
παραγάδι της και στην καρδιά της Γλυ-
φάδας. Λιτό, ανάλαφρο και κάτασπρο, με 
μία οροφή που τις καλές μέρες προσφέ-
ρει ένα ηλιόλουστο άνοιγμα στον αττικό 
ουρανό, η Ψαρού είναι ένα εστιατόριο 
προσιτό για να το χαίρεσαι κάθε μέρα, 
αλλά και με αρκετές τσαχπίνικες πινελιές 
στο μενού για να μην το βαριέσαι ποτέ. 
Δοκίμασε τα φρέσκα μύδια teriyaki με 
soy sauce, sweet chili, φρέσκο ginger και 
σουσάμι, την paella με κριθαράκι αντί για 
ρύζι, λουκάνικο, φρέσκα μύδια, γαρίδες, 

σαφράν και καπνιστή πάπρικα, οπωσδή-
ποτε το κριθαράκι γιουβέτσι με γαρίδες 
ντομάτα και στακοβούτυρο, ένα από τα 
πιο φημισμένα πιάτα. Στην αρχή βέβαια να 
ξέρεις ότι θα φτάσει ο πατροπαράδοτος 
δίσκος με όλα τα κατάλληλα μεζεδάκια 
για να συνοδέψεις τις δεκάδες επιλογές 
σε κορυφαία αποστάγματα (υπάρχουν 55 
ετικέτες σε ούζο και τσίπουρο). Πάρε το 
χρόνο σου να χαζέψεις μέχρι να αποφασί-
σεις, αλλά σίγουρα βάλε στην παραγγελία 
το καπνιστό σκουμπρί με μπάμιες τουρσί. 
Είναι ο τέλειος τσιπουρομεζές. 

● Λαζαράκη 14 & Δούσμανη 10, 
Γλυφάδα, 210 9680040 / 46ο χλμ Λ. Αθη-
νών - Σουνίου, Ανάβυσσος, 2291055171 
/ Πλατεία Κανάρη, Λαύριο, 2292159003, 
Fb: @psarou.glifada 
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Ψαρομεζέδες που θα σε κάνουν να γλείφεις τα μουστάκια σου

Απαλός φωτισμός, μίνιμαλ διακόσμηση, 
απολύτως ρομαντική ατμόσφαιρα. Κάθε 
φορά που βρίσκεσαι στο Mutfak νιώθεις 
να τα αφήνεις όλα πίσω. Θα περάσεις 
λίγες στιγμές θαυμάζοντας τις διακριτικές 
ανατολίτικες πινελιές στον χώρο, αλλά 
γρήγορα θα σου κεντρίσουν το ενδιαφέ-
ρον οι λαχταριστές μυρωδιές που κατα-
φθάνουν από την κουζίνα. Μη σε ξεγελάει 
η κομψή του εμφάνιση… το Mutfak είναι 
το τέλειο στέκι για κάθε καλοφαγά εκεί 
έξω. Ντολμαδάκια γιαλαντζί, μυρωδικό 
λαχματζούν, μερακλίδικη πίτα Καισαρείας, 
ζουμερά κεμπάπ, πίτες, σουτζούκια και 
ένα σωρό ακόμα λιχουδιές θα σε μετα-

φέρουν στα στενά της Πόλης μέσα από 
ένα μοναδικό ταξίδι γεύσης. Για ακόμη πιο 
ολοκληρωμένη εμπειρία, δοκίμασε και 
τον παραδοσιακό ναργιλέ, ενώ με τίποτα 
μην παραλείψεις το αυθεντικό πολίτικο 
και άκρως μυρωδάτο τσάι. Αν όμως θέλεις 
να πειραματιστείς λίγο παραπάνω, πιες το 
“Kunefe”, ένα cocktail με vodka, μαστίχα, 
λικέρ από φιστίκια Αιγίνης, φρέσκο lime 
και κρέμα καϊμάκι – είναι σκέτο όνειρο. Και 
delivery.

● Λαοδίκης 38, Γλυφάδα, 210 8949060, 
www.mutfak.gr, Fb: @mutfakglyfada
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Ταξίδι στις νοστιμιές της Πόλης
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Δεν έχει απλά την καλύτερη τυρόπιτα της πόλης ή τα πιο αγνά γλυκά του ντου-
νιά. Η μικρή αυτή γωνιά στη Μαραγκού ξεχειλίζει από μνήμες και ιστορία. Όλοι 
οι Γλυφαδιώτες έχουν να θυμούνται αυτή την τυρόπιτα που έδινε γεύση στα 
παιδικά τους χρόνια και που παραμένει ακόμα ίδια και απαράλλαχτη. Με χειρο-
ποίητο ζυμάρι, με φέτα που έρχεται από την αρχαία Ολυμπία και με το μεράκι 
που ο Τάσος κληρονόμησε από τον παππού του. Ήταν το 1955 που ο παππούς 
Τάσος άνοιξε τη μικρή αυτή νοστιμιά και άρχισε να κακομαθαίνει τους περα-
στικούς. Η σοφία πέρασε από γενιά σε γενιά και σήμερα πια λίγα πράγματα 
έχουν αλλάξει. Εκτός από την τυρόπιτα, να δοκιμάσεις το υπέροχο παγωτό και 
τις γρανίτες που φτιάχνονται με φρούτα και μόνο. Και φεύγοντας πάρε και ένα 
κουτί νεγράκια για το σπίτι και ρώτα τον Τάσο να σου πει πώς ο παππούς του 
σκέφτηκε να φτιάξει αυτή τη λιχουδιά.

● Μαραγκού 6, Γλυφάδα, 2108943154

Η πιο ιστορική τυρόπιτα της Γλυφάδας
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Από την πρώτη μέρα λειτουργίας του, το 1996, το Αγκίστρι παραμένει μία από 
τις πιο λαχταριστές οικογενειακές επιχειρήσεις στα νότια προάστια. Αυθεντική 
ψαροταβέρνα που δίνει έμφαση στις καθαρές γεύσεις, θα σε κερδίσει με το 
ολόφρεσκο ψάρι που έρχεται καθημερινά κατευθείαν από τους Φούρνους Ικα-
ρίας, τα Κύθηρα, τη Λήμνο και άλλα νησιά του Αιγαίου, αλλά και με τις εξαιρετι-
κές τιμές του. Η μαεστρία στο ψήσιμο είναι από τα δυνατά του σημεία, το πιάτο 
όμως που πρέπει να δοκιμάσεις πρώτο είναι η θρυλική κακαβιά. Η φήμη της 
φτάνει σε όλη την Αθήνα, και δεν είναι λίγοι αυτοί που έρχονται ακόμα και από 
την άλλη άκρη της πόλης για να τη γευτούν. Δοκίμασε επίσης την καραβιδόψυ-
χα και τους άλλους ψαρομεζέδες που συνοδεύονται ιδανικά με κάποια από τις 
10 ετικέτες σε ούζο και τσίπουρο. 
● Παλμύρας 2, Άνω Γλυφάδα, 210 9600117, www.toagistri.gr,
 Fb: @ToAgistriGlyfada

Ολόφρεσκο ψάρι και η καλύτερη 
κακαβιά της πόλης

Ένα πολύ ιδιαίτερο και μοντέρνο all day 
restaurant που μοιάζει να γεννήθηκε με 
ένα και μόνο σκοπό: να μας ταξιδέψει στις 
γεύσεις και τα αρώματα της Ανατολής. Τα 
πάντα στο Divan είναι μια ιεροτελεστία. Η 
παρασκευή, το σερβίρισμα, ο ίδιος ο χώ-
ρος, ο οποίος είναι πραγματικά εξαιρετι-
κός. Θα απολαύσετε ανατολίτικες γεύσεις, 
κυρίως από τη λιβανέζικη κουζίνα αλλά 
όχι μόνο, ενώ ένα κεφάλαιο από μόνο του 
αποτελεί ο «ναργιλές». Δεν μιλάμε για τους 
ναργιλέδες που συναντάμε συχνά, αλλά 
για υψηλής ποιότητας που αποδίδουν τέ-

λεια όλες τις εξωτικές γεύσεις που θα σας 
προτείνει ο κατάλογος, συχνά συνοδεία 
ενός εξίσου καλοφτιαγμένου signature κο-
κτέιλ. Μαζί με όλα αυτά, προσθέστε και τα 
εξαιρετικά τσάγια, τα οποία σερβίρονται 
σε σαμοβάρι, σύμφωνα με τη ρώσικη πα-
ράδοση. Ένα αληθινό ταξίδι στην Ανατολή. 
Ανοιχτά καθημερινά από τις 16.00, τα Σαβ-
βατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι.  

● Ζησιμοπούλου 9, 2155505313, www.
divanathens.gr, Fb: Divan, Twitter: 
divanathens, Insta: divanathens
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Ταξίδι στις γεύσεις 
και τα αρώματα της Ανατολής
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Όταν ακούω τη φράση “Dolce Vita”, σκέ-
φτομαι ένα στέκι όπου οι γεύσεις είναι θεϊ-
κές και το κρασί φέρνει στο μυαλό τους πιο 
φημισμένους αμπελώνες του κόσμου. Και 
πράγματι, το Vinarte που γεννήθηκε από 
το πάθος για το καλό φαγητό, το ποιοτικό 
κρασί και τη γοητεία που ασκεί η τέχνη 
στις ζωές μας, είναι αυτό ακριβώς. Δεν 
είναι μόνο ένα υπέροχο wine bar (παρόλο 
που στη walk in κάβα του θα συναντήσεις 
περισσότερες από 350 ετικέτες του ελ-
ληνικού και διεθνή αμπελώνα). Eίναι το 
τέλειο wine restaurant. Φυσικά και μπορείς 
να γευτείς μονάχα ένα ποτήρι κρασί από 
τη λίστα by the glass (με τη μέθοδο coravin 
μπορείς να δοκιμάσεις πάνω από 45 ετι-
κέτες), απολαμβάνοντας τις απαλές νότες 
jazz και ωραίες μουσικές που ταξιδεύουν 

στην ατμόσφαιρα. Αλλά είναι κρίμα να μη 
δοκιμάσεις την εκπληκτική κουζίνα με τις 
έντονες ιταλικές, αλλά κυρίως μεσογεια-
κές αναφορές. Πίτσες όπως τις τρώνε οι 
Ναπολιτάνοι, χειροποίητη pasta και λαχτα-
ριστά tapas σιγουρεύουν ότι κάθε βράδυ 
στο –εντελώς artistic– Vinarte θα είναι α-
πολύτως ξεχωριστό. Ακολούθησε τη σελί-
δα τους στο Facebook για να μένεις πάντα 
ενημερωμένος για τις μέρες οινογνωσίας 
και τα live events κάθε Πέμπτη με jazz και 
όχι μόνο μουσική! Στο Vinarte πάντα συμ-
βαίνει κάτι, ανακάλυψέ το από 1/10, όταν 
και θα ανοίξει για τη νέα σεζόν. 

● Μαραγκού 18, Γλυφάδα, 2108941511, 
www.vinarte.gr, Fb: @vinarte.gr
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Πάθος για ζωή σε ένα από τα καλύτερα 
wine restaurant της Αθήνας

Με τόνους από το χαρακτηριστικό πράσι-
νο, κόκκινο και λευκό της Ιταλίας, το κατά-
στημα L’ Artigiano στην οδό Δημητρίου 
Γούναρη στη Γλυφάδα αντανακλά την 
έντονα ιταλική «προσωπικότητα» και τις 
ποιοτικές αξίες της ιταλικής γαστρονομίας 
που υιοθετεί η αγαπημένη αλυσίδα σε 
κάθε της πιάτο. Ανήκοντας στο δίκτυο των 
19 καταστημάτων της εταιρείας σε Αττική, 
Κόρινθο, Καλαμάτα και Χαλκίδα, με την 
πρόσφατη ανακαίνισή του, το κατάστημα 
L’ Artigiano αποτελεί σημείο αναφοράς 
για αυθεντικές ιταλικές γεύσεις με προ-
σεκτικά επιλεγμένες φρέσκιες πρώτες 
ύλες και μοναδικές συνταγές στα νότια 
προάστια! Με signature προτάσεις, ποικι-
λία απολαυστικών επιλογών με βάση την 
ποιότητα και το γνήσιο ιταλικό ταμπερα-
μέντο, η L’ Artigiano αποτελεί την ιδανική 
λύση για τους λάτρεις της αυθεντικής 

ιταλικής πίτσας, αλλά και για όλους τους 
«καλοφαγάδες» που αναγνωρίζουν το κα-
λό φαγητό και τις πρωτότυπες γευστικές 
ιδέες! Από τη ζουμερή Pizza Aioli μέχρι και 
την ευφάνταστη Pizza Salad η L’ Artigiano 
χορταίνει κάθε επισκέπτη, ενώ με πιάτα 
όπως η γνήσια Spaghetti Carbonara και τα 
λαχταριστά Linguine Prosciutto e Funghi, 
σε ταξιδεύει στις ομορφότερες γωνιές της 
Ιταλίας! Ραντεβού, λοιπόν, στον σταθμό 
του Μεσογειακού γαστρονομικού αέρα 
στη Γλυφάδα, την πιο ζωντανή πόλη των 
Νοτίων προαστίων! Μπες και βγες χορτα-
σμένος!

● Δημητρίου Γούναρη 113, 
2109607000, 
Δευτέρα-Κυριακή: 12.00-00.30,
 www.lartigiano.gr,
fb: lartigiano.gr

Ιταλικός αέρας στα νότια!
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

Σε αυτή τη χώρα κανείς  
δεν ήξερε να κλαίει **½

ΣκηνοθεΣία: Γιώργος Πανουσόπουλος 
ΠρωταγωνίΣτούν: Μαργαρίτα Πανουσοπούλου, Μπάμπης Χατζηδάκης,  

Φωτεινή Τσακίρη

Γάλλος ευρωβουλευτής φτάνει μαζί με νεαρή ελληνίδα οικονομολόγο 

στο απομονωμένο και χωρίς καμιά τουριστική υποδομή νησί Αρμενάκι, 

προκειμένου να μελετήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης του νησιού, αλλά 

και τις διαθέσεις των ντόπιων. Προς μεγάλη τους έκπληξη διαπιστώνουν 

ότι οι... Αρμενιώτες ζουν μόνο για τον έρωτα, το καλοκαίρι, τη θάλασσα 

και τα πανηγύρια. Επιπλέον αδιαφορούν πλήρως για τα χρήματα, καθώς 

το νησί τους δεν διαθέτει ούτε για δείγμα τράπεζα ή έστω ένα ATM!

η 
επιστροφή του Γιώργου Πανουσόπουλου στο σινεμά 
μετά από 14ετή απουσία δεν θα μπορούσε φυσικά να πε-
ράσει απαρατήρητη. Πόσο μάλλον όταν η νέα –ερωτικής 
απόχρωσης κι αυτή, όπως οι περισσότερες από τις προ-

ηγούμενες ταινίες του– δημιουργία του σκηνοθέτη των «Μ’ 
αγαπάς», «Απέναντι» και «Μανία», προτείνει μια επαναστατική 
λύση απέναντι στην οικονομική και πολιτική κρίση που μα-
στίζει την ελληνική κοινωνία. Ποια είναι αυτή; Φυσικά ο έρω-
τας και το «αιώνιο ελληνικό καλοκαίρι». Μια ρομαντική ίσως 
άποψη αλλά ο σκηνοθέτης έχει έτοιμη την απάντηση. Στην 
Ικαρία (από όπου εμπνεύστηκε και το σενάριο της ταινίας κατά 
τη διάρκεια των διακοπών του στο νησί του βορείου Αιγαίου) 
οι κάτοικοι ζουν όπως πρέπει να ζει κάθε άνθρωπος, λέει ο 
Πανουσόπουλος. Ξένοιαστα, χαρούμενα, ερωτικά και, κυρίως, 
χωρίς οικονομικά άγχη. Το φιλμ έχει την κατασκευή μιας ρο-
μαντικής κομεντί που, πίσω από τη φαινομενική χαλαρότητά 
της, διαθέτει την ειλικρίνεια της φάρσας που λειτουργεί ως 
ισχυρό αντίδοτο στα επώδυνα επεισόδια της ζωής. Στιγμές ει-
δυλλιακές ανακατεύονται με την αύρα των τοπικών διονυσια-
κών γιορτών, η σοφία ως καταστάλαγμα ζωής που μετριέται με 
άλλα –μη οικονομικά– μεγέθη και μια φυσική περιέργεια για 
το πώς, διάολε, καταφέρνουν μερικοί άνθρωποι να ζουν χωρίς 
σκοτούρες (ο τυπικός Ικαριώτης, δηλαδή) είναι στοιχεία ενός 
φιλμ που δεν χάνει στιγμή την αισιοδοξία ή το κέφι του. Ακόμη 
κι όταν κινδυνεύει να γλιστρήσει σε κάποιες μπανανόφλουδες 
αφέλειας ή μπουφονικής υπερβολής, ο Πανουσόπουλος έχει 
τον τρόπο να ξεφεύγει με θαυμαστή δεξιοτεχνία και να συνε-
χίζει να χαμογελά.

ΣΙΝΕΜΑ

«
Γ

εν
ν

η
θ

ή
κ

α
μ

ε 
κ

ο
υ

ρ
α

σ
μ

έν
ο

ι κ
ι ή

ρ
θ

α
μ

ε 
σ

ε 
α

υ
τή

 τ
η

 ζ
ω

ή
 γ

ια
 ν

α
 ξ

εκ
ο

υ
ρ

α
σ

το
ύ

μ
ε»

 

(Ç
Σε

 αυ
τή

 τη
 χώ

ρα
 κα

νε
ίς

 δε
ν ή

ξε
ρε

 να
 κ

λα
ίε

ιÈ
)

criticÕs CHOICE

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέΤριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέΤιΚη

☛  Αγαπημένες συνήθειες: από τους μικρομηκάδες και το Φεστιβάλ της Δράμας, 
στην αθήνα και τις νύχτες Πρεμιέρας

Υπεράνω πάσης υποψίας (The caTcher was a spy) **
ΣκηνοθεΣία: Μπεν Λιούιν ΠρωταγωνίΣτούν: Πολ Ραντ, Γκάι Πιρς, Σιένα Μίλερ,  

Μαρκ Στρονγκ, Τζεφ Ντάνιελς, Πολ Τζιαμάτι
 

Στα μέσα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ένας επαγ-
γελματίας μπεϊζμπολίστας υπηρετεί στη νεοσύ-

στατη υπηρεσία Ασφάλειας (προπομπός της 
CIA) λόγω της άνεσής του να μιλά άπταιστα 9 
γλώσσες. Η δύσκολη αποστολή που έχει, εί-
ναι να εμποδίσει έναν γερμανό επιστήμονα 
στην κατασκευή της ατομικής βόμβας που 
σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν οι ναζί 
προκειμένου να νικήσουν τον πόλεμο.

Κατασκοπικό θρίλερ παλιάς κοπής βασισμένο 
σε αληθινή ιστορία ± ο Μο Μπεργκ ήταν πρωτο-

κλασάτος παίκτης των δημοφιλών Boston Red Sox± 
από τον Λιούιν («Μαθήματα ενηλικίωσης») που χρησι-

μοποιεί όλα τα κλισέ του είδους για να κατασκευάσει ένα λει-
τουργικό κοκτέιλ από σασπένς και δράση. Κερδίζει με σχετική άνεση το στοίχημα 
της δράσης, χάρη και στην ικανοποιητική σκιαγράφηση των χαρακτήρων (ειδικά ο 
χαρακτήρας του γερμανού επιστήμονα που υποδύεται ο Μαρκ Στρογκ αποδίδει ε-
ξαίσια το κλίμα αμφισημίας στο φιλμ) αλλά στο τέλος παραδίδεται στις συμβατικές 
λύσεις και τις προπαγανδιστικές κορόνες του «πατριωτικού» φινάλε. 

Χάσαμε το δρόμο... Στοπ! (conTromano) *
ΣκηνοθεΣία: Αντόνιο Αλμπανέζε ΠρωταγωνίΣτούν: Αντόνιο Αλμπανέζε, 

Άλεξ Φόντζα, Οντ Λεγκαστελουά

ο 50άρης Μάριο μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ 
του καταστήματος πώλησης καλτσών που έχει 

κληρονομήσει από τον πατέρα του και τη φρο-
ντίδα του μικρού κήπου με λαχανικά που έχει 
φυτέψει στο μπαλκόνι του σπιτιού του. Όταν 
ένας Σενεγαλέζος εισβάλλει με τον πλέον 
απρόοπτο τρόπο στην τακτοποιημένη ζωή 
του (πουλάει φτηνές κάλτσες έξω από τη βι-
τρίνα του!), εκείνος θα αναγκαστεί να αλλάξει 

μυαλά και... ματιά!

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας θεωρεί ότι τα ωραία 
πράγματα σε αυτή τη ζωή είναι εκείνα που δεν αλλά-

ζουν. Ο καφές του που έχει συνηθίσει να πίνει από το ί-
διο μαγαζί, η ρουτίνα στο πότισμα των φυτών του, η αυστηρή 

ιεροτελεστία με την οποία εκτελεί το καθημερινό πρόγραμμά του. Ο απρόβλε-
πτος παράγοντας που διαλύει τα πάντα γύρω του έχει τη μορφή του «ξένου». Ο 
σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής Αντόνιο Αλμπανέζε («Δεν θα συμπεθεριάσου-
με ποτέ») θέλει να γίνει καυστικός και αιχμηρός στην κωμική αλληγορία του, 
αλλά δεν τα καταφέρνει. Ακολουθεί την πεπατημένη όσον αφορά το σκέλος της 
κοινωνικής σάτιρας ± με προφανή στόχο την ξενοφοβία και τον ρατσισμό± αλλά 
χωρίς να έχει ούτε τις πρωτότυπες ιδέες, ούτε τη φρεσκάδα για να δώσει τα 
κωμικά γκαγκ που υπόσχεται το σενάριο. Απεναντίας παραδίδεται στη γραφικό-
τητα και τις κοινότυπες λύσεις, ειδικά από τη στιγμή που η φιλία των δύο αντρών 
εμπλουτίζεται από την παρουσία της σέξι εξωτικής γυναίκας.  

▶ Το «Σπίτι με το ρολόι 
στον τοίχο» (The house 
with the clock in its wall) 
(-) αφηγείται την ιστο-

ρία ενός ορφανού αγο-
ριού που πάει να ζήσει 
στο σπίτι του θείου του 
κι εκεί ανακαλύπτει τη 
δύναμη της φαντασί-
ας. Το μυθιστόρημα 
του Τζον Μπελέρς 

δίνει την ευκαιρία στον 
σπλατερά Ελάι Ροθ 

(«Hostel», «CabinFever») 
να στραφεί σε λιγότερο 
αιματοβαμμένα πεδία 
και να διευθύνει τους 

Κέιτ Μπλάνσετ και Τζακ 
Μπλακ σε μια κατάλλη-
λη ιστορία για τους φαν 

του «Χάρι Πότερ». 
▶ Ο Ρόουαν Άτκινσον 
υποδύεται για τρίτη 
φορά τον δαιμόνιο 

κατάσκοπο Τζόνι Ίγκλις 
στο «O Johnny English 

ξαναχτυπα» (-), που 
φυσικά δεν έχει καμιά 
σχέση ούτε μετον Τζέ-
ιμς Μποντ ούτε με τον 

Τζέισον Μπορν.
▶ Η επανέκδοση της 

εβδομάδας μάς συστή-
νει ένα παλιό φιλμ της 
Ανιές Βαρντά από το 

1962 και τη χρυσή επο-
χή της Νουβέλ Βαγκ. Η 
«Κλεό από τις 5 στις 

7» (***½)  ακολουθεί τη 
δίωρη διαδρομή μιας 
φιλάρεσκης διάση-

μης τραγουδίστριας 
(λαμπερή η Κορίν 

Μαρσάντ) που κινείται 
μεταξύ της ματαιοδο-
ξίας και της ανούσιας 
περιπλάνησης, σε ένα 
Παρίσι που σφύζει από 

ζωή αλλά και δείχνει 
παραδομένο στον ά-

κρατο καταναλωτισμό 
και την αβάσταχτη 

ελαφρότητα. 

Aκόμη

Μην ανησυχείς, δεν θα φτάσει μακριά με τα πόδια 
(DonÕT worry, he wonÕT geT on fooT) **½
ΣκηνοθεΣία: Γκας Βαν Σαντ ΠρωταγωνίΣτούν:Χοακίν Φίνιξ, Ρούνι Μάρα,  

Τζακ Μπλακ, Τζόνα Χιλ 

ο Τζον Κάλαχαν έχει έφεση στο μαύρο χιούμορ και 
το πιοτό. Ύστερα από ένα τροχαίο καθηλώνεται 

σε αναπηρικό καροτσάκι αλλά στις ομάδες 
ψυχολογικής υποστήριξης που απευθύνεται, 
καταφέρνει να βρει τη δύναμη που απαιτείται 
για ένα νέο ξεκίνημα. Και μάλιστα απόλυτα 
πετυχημένο, αφού τα βέβηλα σκίτσα που ζω-
γραφίζει ξαφνικά τον κάνουν περιζήτητο.

Πρόκειται για την αληθινή ιστορία του κομίστα 
Τζο Κάλαχαν, η οποία ακολουθεί τη διαδρομή κό-

λαση-παράδεισος με συνεχείς αλλαγές και ανατρο-
πές όχι μόνο στην ψυχοσύνθεση του ήρωα αλλά και 

στις σκηνοθετικές κινήσεις του Γκας Βαν Σαντ. Εκεί που 
περιμένεις μια απίστευτα μελό σκηνή ο αμερικανός κινηματο-

γραφιστής πραγματοποιεί ένα επιδέξιο σάλτο με την κάμερά του και διακωμωδεί 
το δράμα του με μοναδική έμπνευση, βγάζοντας αντί για δάκρυ... γέλιο! Επιπλέον 
ευτυχεί να έχει σε μεγάλη φόρμα το εκλεκτό καστ του, με τους Φίνιξ και Χιλ να συ-
ναγωνίζονται για τα πρωτεία. Μέσα από την τραγική ιστορία του Κάλαχαν αναδει-
κνύεται η λυτρωτική δύναμη του ασυμβίβαστου και αντικομφορμιστή καλλιτέχνη 
που βρήκε τον πραγματικό εαυτό του μόνο όταν έπιασε πάτο. Η μόνη μας ένσταση 
έχει να κάνει με την επιδερμική στάση του αμερικανού σκηνοθέτη ως προς το ζή-
τημα της χριστιανικής πίστης και του «κουκουλώματος» κάποιων σκηνών ζωτικής 
σημασίας (η σχέση του ήρωα με τη σουηδέζα αεροσυνοδό της Ρούνι Μάρα) με 
όπλο τη στιλιζαρισμένη φωτογραφία και το «ζεστό», εύκολο συναίσθημα.
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ΒΙΒΛΙΟ
Επιμέλεια: 

Αγγελική ΜπιρΜπιλή

π α ρ ου σ ι α σ ε ι σ  / 

ε κ δ ο σ ε ι σ  / 

σ υ ν ε ν τ ε υ ξ ε ι σ  / 

εκδηλώσε ι σ

1. Ποιο μυθιστόρημα της 

Σώτης Τριανταφύλλου 

αφηγείται την ιστορία ενός 

κοριτσιού που μεγαλώνει 

στην Αθήνα στα χρόνια της 

χούντας, με έμφαση στο τι 

ακούει και διαβάζει, και με 

την εμβληματική επανα-

λαμβανόμενη φράση «Suck 
me Freud»; 

2. Ποιος ήρωας του Ιούλιου 

Βερν κατασκευάζει αρχικά 

αεροπλάνο πολύ πριν αυτό 

εφευρεθεί και στη συνέχεια 

πολυ-όχημα  (αεροπλάνο - 

αυτοκίνητο - πλοίο); 

3. Ποιος μεγάλος νεοέλ-

ληνας ποιητής έγραψε το 

ποίημα «Τείχη», που θεωρεί-

ται χαρακτηριστικό δημι-

ούργημα που εκφράζει την 

ψυχολογική απομόνωση και 

αρχίζει με τους στίχους «Χω-
ρίς περίσκεψη, χωρίς λύπη, 
χωρίς αιδώ / μεγάλα κ’ υψη-
λά γύρω μου έκτισαν τείχη»; 

4. Ποιος έγραψε το μυθι-

στόρημα «Στοιχεία για τη δε-
καετία του ’60», με υλικά κα-

τά βάση από εφημερίδες, 

περιοδικά, έγγραφα και μια 

ραδιοφωνική εκπομπή της 

εποχής;  

5. Το πολυδιαβασμένο μυθι-

στόρημα του Τζ. Σάλιντζερ, 

με ήρωα έναν κοπανατζή 

μαθητή σε κάποιο αμερικά-

νικο σχολείο, η Τζένη Μα-

στοράκη το ξαναμετάφρα-

σε στις μέρες μας με άλλο 

τίτλο, μετά από 42 χρόνια. 

Τότε ήταν «Ο φύλακας στη 
σίκαλη», τώρα είναι «Στη σί-
καλη, στα στάχια, ο πιάστης». 

Πώς λέγεται ο ήρωας; 

6. Σε ποιο πασίγνωστο 

μυθιστόρημα του Νίκου 

Καζαντζάκη ο κεντρικός 

ήρωας  στέλνει το εξής 

τηλεγράφημα: «Εύρον πρα-
σίνην πέτραν ωραιοτάτην. 
Ελθέ αμέσως»; 

7. Επί πολλά χρόνια, στις 

ΗΠΑ κολλιόνταν αυτο-

κόλλητα με τη φράση 

«Yossarian lives!». Πρόκειται 

για τον κεντρικό ήρωα από 

το περίφημο «Catsch - 22» 
του Τζότζεφ Χέλερ. Ποιος 

παίζει το ρόλο στην κινη-

ματογραφική μεταφορά 

της ταινίας; 

8. Ποιος νεοέλληνας συν-

θέτης έχει μελοποιήσει 

νεοέλληνες ποιητές σε 

τρεις δίσκους, ο καθένας 

από τους οποίους λέγεται 

«Ανθολογία» (Ά , Β ,́ Γ΄);  

9. Ποια μέρα γιορτάζεται 

στο Δουβλίνο ± και αλλού 

στην Ιρλανδία±  σαν «Μέρα 

του Μπλουμ», του κεντρι-

κού ήρωα στον «Οδυσσέα» 
του Τζέιμς Τζόις, επειδή 

το βιβλίο διαδραματίζεται 

όλο σε κείνη τη μέρα του 

1904; 

10. Ποιο διάσημο μυθιστό-

ρημα του Φιόντορ Ντο-

στογιέφσκι κυκλοφορεί 

σε αναμετάφραση του Α-

λέξανδρου Παπαδιαμάντη 

από τα γαλλικά; 

11. Ο βρετανός Τζορτζ Όρ-

γουελ έγραψε το κλασικό 

δυστοπικό μυθιστόρημα 

μελλοντολογικής πολι-

τικής φαντασίας «1984». 
Πώς εμπνεύστηκε τον 

τίτλο; 

12. Τα «Πολλαπλά κατάγ-
ματα» τα έγραψε ένας 

μεγάλος  Έλληνας πεζο-

γράφος, που έμεινε καιρό 

στο νοσοκομείο μετά 

από δυστύχημα που είχε. 

Ποιος είναι; 

13. Ο Πολωνός Στανισλάβ 

Λεμ έγραψε ένα πολύ 

ωραίο σατιρικό βιβλίο 

επιστημονικής φαντασίας. 

Ποιο; 

14. Ο Νίκος Γκάτσος, προ-

τού στραφεί στη στιχουρ-

γική που τον έκανε κοσμα-

γάπητο, είχε γράψει ένα 

σημαντικό μακρύ ποίημα 

που έχει τίτλο το όνομα ε-

νός νησιού των Κυκλάδων. 

Ποιο; 

15. Από ποιο βιβλίο του 

γερμανού συγγραφέα 

Λέοπολντ φον Μαζόχ πλά-

στηκε αργότερα ο όρος 

«μαζοχισμός»; 

16. Στα λίγα ποιήματα που 

έχει γράψει πασίγνωστος 

νεοέλληνας πεζογράφος 

περιλαμβάνεται και η 
«Παναγίτσα στο Πυργί», σε 

ελεύθερο στίχο από πάρα 

πολύ νωρίς (1923). Ποιος 

είναι; 

17. Ο μέγας Γάλλος Ονορέ 

ντε Μπαλζάκ έγραψε ένα 

μυθιστόρημα-ποταμό, 

που δύσκολα διαβάζεται. 

Ένας σημαντικός Έλληνας 

συγγραφέας έκανε ένα 

είδος ανθολόγησης με τα 

σημαντικότερα κομμάτια, 

καθώς και «αφορισμούς». 

Ποιο είναι το αρχικό βιβλίο 

και ποιος ο ανθολόγος; 

18. Είναι γνωστό ότι η 

Πηνελόπη Δέλτα, που 

διαβάζεται πολύ ακόμα και 

σήμερα από παιδιά αλλά 

και ενήλικους, αυτοκτόνη-

σε τη μέρα που οι Γερμανοί 

μπήκαν στην Αθήνα (πήρε 

τεράστια δόση από χάπια 

στις 27 Απριλίου του 1941, 

πέθανε 5 μέρες αργότερα). 

Ποια λέξη ζήτησε να γρα-

φτεί στον τάφο της; 

19. Ο Προσπέρ Μεριμέ 

έγραψε τη σχετική νουβέ-

λα, δύο ξεχασμένοι σήμε-

ρα λιμπρετίστες έγραψαν 

το λιμπρέτο και ο επίσης 

Ζορζ Μπιζέ (όλοι Γάλλοι) 

έγραψε τη μουσική, στην 

πιο διάσημη, παγκόσμια, 

όπερα. Ποια; 

20. Ο Ηλίας Πετρόπουλος 

ήταν μείζων λαογράφος 

του άστεως, ποιητής, 

πεζογράφος και δοκιμιο-

γράφος. Πώς λέγεται το 

λεξικό που έγραψε για τα 

λεξιλόγιο μιας  κατηγορίας 

ελλήνων ομοφυλόφιλων;  

21. Τι περιλαμβάνει το πε-

ζογράφημα «Λεωφορείο» 
του Γιώργου Σκαμπαρδώ-

νη;  

22. Ο Σκοτσέζος Ρόμπερτ 

Λιούις Στίβενσον έγραψε 

το «Νησί των θησαυρών». 
Ποιος είναι ο αρχετυπικός 

κεντρικός ήρωας; 

23. Στο «Όνομα του ρό-
δου», του Ουμπέρτο Έκο, 

γίνονται δολοφονίες κα-

λόγερων σ'  ένα ιταλικό μο-

ναστήρι. Ο ντετέκτιβ είναι 

επίσης καλόγερος. Όνομα 

και εθνικότητα; 

24. Για ένα σπουδαίο μυθι-

στόρημα του Μαρκ Τουέιν, 

που λαθεμένα θωρείται 

παιδικό, ο νομπελίστας Έρ-

νεστ  Χέμινγουεϊ είπε: «Όλο 
το σύγχρονο αμερικάνικο 
μυθιστόρημα έρχεται κατευ-
θείαν από ένα βιβλίο». Ποιο; 

25. Ο ποιητής Γιώργος 

Σεφέρης ήταν το πρώτο 

ελληνικό Νόμπελ Λογοτε-

χνίας. Ποια ήταν η πρώτη, 

με χαρακτηριστικό, ανανε-

ωτικό τίτλο, συλλογή του; 

➜ d.fyssas@gmail.com

ΤεσΤ λογοΤεχνικών γνώσεών 
25 ερωτήσεις από  την ελληνική και την ξένη λογοτεχνία 

Του ΔήΜήτρή ΦύσσΑ

Ιδού 20 ερωτήσεις για να τσεκάρετε 
τις λογοτεχνικές σας γνώσεις. Δεν 
δίνουμε βραβεία, δεν δημοσιεύουμε 
ονόματα, δεν στέλνετε απαντήσεις. 
Δεν έχω βάλει καν πολλαπλή επιλογή, 
κάθε ερώτηση έχει μία μόνο απάντη-
ση. Αλλά αξίζει να απαντήσετε για να 
εμπεδώσετε πράγματα που ξέρετε, να 
μάθετε πράγματα που ίσως δεν ξέρετε 
και, φυσικά, να διαβάσετε όσα βιβλία 
σας κάνουνε κλικ.  Κι έχουμε ερω-
τήσεις για όλα τα γούστα, ποίησης, 
πεζογραφίας και θεάτρου, ελληνικής 
και ξένης λογοτεχνίας (και μερικές 
μεικτές), εύκολες, μέτριες και δύσκο-
λες. Για να δούμε, λοιπόν, πόσο φιλα-
ναγνώστες/ριες είσαστε.  

1. «Για την αγάπη της Γεωμετρίας» 2. Ο «Ροβήρος ο κατακτητής»  ή «Κυρίαρχος του κόσμου» 3. Κ. Π. Καβάφης 4. Θανάσης Βαλτινός 5. Χόλντεν Κόλφιλντ 
6. «Αλέξης Ζορμπάς» 7. Ο Άλαν Άρκιν 8. Γιάννης Σπανός 9. 16 Ιουνίου 10. «Το έγκλημα και η τιμωρία» 11. Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 1948. Ο συγγραφέας αντέστρεψε 
τα δυο τελευταία ψηφία, τοποθετώντας τη δράση το 1984. 12. Γιώργος Ιωάννου 13. «Κυβεριάδα» 14. «Αμοργός» 15. «Η Αφροδίτη με τη γούνα» 
16. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 17. «Ανθρώπινη κωμωδία», Κωστής Παπαγιώργης 18. «Σιωπή» 19. «Κάρμεν» 20. «Καλιαρντά» 
21. Λεωφορειακές στάσεις της Θεσσαλονίκης και ιστορίες που συνδέονται μ΄ αυτές 22. Ο πειρατής Λονγκ Τζον Σίλβερ, μονοπόδαρος και με παπαγάλο στον ώμο 
23. Ο Βρετανός Γουλιέλμος της Μπάσκερβιλ 24. «Χάκλμπερι Φιν» 25. «Στροφή» Α
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Μενεξέδες και Ζουμπούλια
Μια τρυφερή θεατρική παράσταση για την άνοια

Σε κάποιο αεροδρόμιο, στην αίθουσα αναμονής, πέντε ηλικιωμένοι ξεδι-

πλώνουν τις αναμνήσεις τους και τις εικόνες μιας ολόκληρης ζωής. Έρωτες, 

ταξίδια, δουλειά, τα παιδικά τους χρόνια. Μια παράσταση με χιούμορ, προ-

βληματισμό, αισιοδοξία και στόχο να ενθαρρύνει το διάλογο και την κοινω-

νική ευαισθητοποίηση αναφορικά με τις ασθένειες που σχετίζονται με τη 

γήρανση, όπως η άνοια. Κείμενο - Σκηνοθεσία: Νότης Παρασκευόπουλος. 

Παίζουν: Γιάννης Αννούσης, Μαρίνα Κουτρούμπα, Μάνος Κωστής, Κωνστα-

ντίνα Μαλτέζου, Πετρούλα Μαντζουκίδου, Τάσος Τζιβίσκος. 

Θησείον - Ένα θέατρο για τις τέχνες (Τουρναβίτου 7, Ψυρρή, 210 3255444). 
Πρεμιέρα: 21/9, 20.00. Παραστάσεις: Από 24/9 κάθε Δευτέρα και Τρίτη για 10 
παραστάσεις. Γενική είσοδος: €12.

Μια τρυφερή θεατρική παράσταση για την άνοια

Μη 
χάσεισ!
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Γενικός Διευθυντής του Συνδέ-
σμου Φαρμακευτικών Επιχειρή-
σεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Μιχάλης 

Χειμώνας, μας μίλησε για την  ανεπάρ-
κεια του δημόσιου φαρμακευτικού 
προϋπολογισμού, τις επιπτώσεις του 
clawback, τη βιωσιμότητα των φαρμα-
κευτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, 
το δικαίωμα των ασθενών στις νέες και 
καινοτόμες θεραπείες, επισημαίνοντας 
τις προτάσεις του ΣΦΕΕ για τη βελτίω-
ση της κατάστασης.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις του κλειστού 
προϋπολογισμού στη δημόσια φαρμα-
κευτική δαπάνη;
Το κράτος διαθέτει συνολικά (σε ΕΟΠΥΥ και 

νοσοκομεία) μόνο €2,5 δις μέσω κλειστού 

προϋπολογισμού, που προσδιορίστηκε αυ-

θαίρετα και μη λαμβάνοντας υπόψη τις πραγ-

ματικές ανάγκες των ασθενών. Η φαρμακευ-

τική δαπάνη έχει μειωθεί κατά 60% σε σχέση 

με το 2009 ±  όταν ο αριθμός των νοσηλευ-

όμενων ασθενών έχει αυξηθεί κατά 31%. Η 

δημόσια φαρμακευτική δαπάνη κατά κεφαλή 

είναι 181 ευρώ, ενώ στις χώρες του ευρωπαϊ-

κού νότου είναι 242 ευρώ και στο σύνολο των 

ευρωπαϊκών χωρών είναι 292 ευρώ. 

Είναι πλέον προφανές ότι ο κλειστός δημό-

σιος φαρμακευτικός προϋπολογισμός δεν 

επαρκεί γιατί δεν έχει υπολογιστεί με μια 

τεκμηριωμένη μεθοδολογία, αλλά βάσει 

οικονομικών δεικτών που δεν σχετίζονται 

με το νοσολογικό φορτίο της χώρας. Τη δε 

υπερβάλλουσα και ανεξέλεγκτη δαπάνη α-

πλώς τη μεταφέρει στις επιχειρήσεις! Χωρίς 

κανένα όριο.

Να εξηγήσουμε για όσους δεν γνωρίζουν πως 

οτιδήποτε ξοδεύει το κράτος για φάρμακα 

πλέον του κλειστού δημόσιου φαρμακευτι-

κού προϋπολογισμού, του το επιστρέφουν οι 

φαρμακευτικές εταιρίες μέσω υποχρεωτικών 

εκπτώσεων κι επιστροφών. Έτσι προέκυψε 

το €1,2 δις που επέστρεψε η βιομηχανία το 

2017 και που φέτος αναμένεται να πλησιάσει 

το €1,4 δις!

Γιατί έχει αποτύχει ο μηχανισμός του 
clawback (μηχανισμός αυτόματων 
επιστροφών);
Ο μηχανισμός του clawback  έχει αποτύχει 

διότι εφαρμόζεται, όπως σας είπα, πάνω σε 

ένα εσφαλμένο προσδιορισμό των πραγμα-

τικών αναγκών των ασθενών, «καλύπτει» 

τις αστοχίες της εκάστοτε κυβέρνησης να 

ελέγξει τη δαπάνη λειτουργώντας σαν δίχτυ 

ασφαλείας. Μόνο από το clawback, το κρά-

τος έχει εισπράξει από τις φαρμακευτικές 

πάνω από €3 δις μέσα σε 6 χρόνια, ενώ αν 

προστεθούν και οι υποχρεωτικές εκπτώσεις, 

το ποσό ξεπερνά τα €5 δις, μια επιπλέον φο-

ρολόγηση δηλαδή!

Θεσπίστηκε ως ένα έκτακτο μέτρο, που η 

φαρμακοβιομηχανία ανέλαβε να υποστηρί-

ξει, για να μπορέσουν οι ασθενείς να λαμβά-

νουν τις θεραπείες τους παρά την κρατική 

αδυναμία στα χρόνια της κρίσης και μέχρι 

η Πολιτεία να εφαρμόσει τις αναγκαίες με-

ταρρυθμίσεις που θα εξορθολόγιζαν τη λει-

τουργία του συστήματος Υγείας. Σήμερα, το 

έκτακτο έγινε μόνιμο, οι μεταρρυθμίσεις δεν 

υλοποιούνται, τα δικαιώματα των ασθενών α-

πειλούνται και οι επιχειρήσεις εξοντώνονται 

από οριζόντιες «φορολογικές» επιδρομές.

Απειλείται η βιωσιμότητα των φαρμα-
κευτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα;
Τα όρια έχουν ξεπεραστεί. Σε αυτές τις πα-

ράλογες και εξοντωτικές επιβαρύνσεις που 

δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο, 

χωρίς καμία δυνατότητα πρόβλεψης και στα-

θερότητας και με το γενικότερο αντιεπεν-

δυτικό περιβάλλον, η κλεψύδρα επιβίωσης 

έχει γυρίσει… Εξαντλείται η βιωσιμότητα 

των φαρμακευτικών εταιριών, απειλώντας 

τις 26.000 θέσεις εργασίας που στηρίζει άμε-

σα ο κλάδος, και δημιουργούνται συνθήκες 

αποεπένδυσης και μείωσης των κλινικών ε-

ρευνών που ήδη διεξάγονται στη χώρα μας. 

Υπάρχει καθυστέρηση στην είσοδο νέων 

φαρμάκων στην αγορά και αυτό μελλοντικά 

θα έχει και επιπτώσεις αρνητικές στην ελλη-

νική παραγωγή.

Γιατί είναι αναγκαία η αύξηση 
της διείσδυσης των γενοσήμων;
Πάγια θέση του φαρμακευτικού κλάδου είναι 

ότι η αύξηση της χρήσης των πιο φθηνών μη 

προστατευμένων προϊόντων (εκτός πατέντας 

και γενόσημα) θα επιφέρει εξοικονόμηση πό-

ρων στο σύστημα και, επομένως, χώρο για 

την εισαγωγή καινοτόμων θεραπειών. Είναι ά-

μεση ανάγκη η δημιουργία εθνικής καμπάνιας 

ενημέρωσης των επαγγελματιών υγείας αλλά 

και του κοινού για την επιστημονικά αποδε-

δειγμένη αξιοπιστία των γενόσημων φαρμά-

κων. Πετυχαίνοντας αυτό τον στόχο ανταπο-

κρινόμαστε στις δημοσιονομικές δυνατότη-

τες, ικανοποιούμε τα ζητούμενα των ασθενών 

και ενισχύουμε τη ελληνική οικονομία.

Ποιες είναι οι προτάσεις του ΣΦΕΕ;
Συνοπτικά:

1. Πρόσβαση των ασθενών στις νέες και στις 

καινοτόμες θεραπείες μετά από ουσιαστική 

αξιολόγηση, με τρόπο επωφελή για το δημό-

σιο και βιώσιμο για τις εταιρίες.

2. Χρηματοδότηση δημόσιας φαρμακευτικής 

δαπάνης που στηρίζεται σε επιδημιολογικά, 

πραγματικά δεδομένα και κατά κεφαλήν ίση 

με την υπόλοιπη Ευρώπη.

3. Εφαρμογή μέτρων, όπως η ανάπτυξη Μη-

τρώου Ασθενειών, η πλήρης εφαρμογή θερα-

πευτικών πρωτοκόλλων, η παραμετροποίη-

ση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και 

η δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου ασθε-

νούς, που θα μειώσουν δραστικά τη δαπάνη.

4. Στήριξη της τοπικής παραγωγής με τόνωση 

του εξαγωγικού προσανατολισμού, αλλά και 

αύξηση της χρήσης οικονομικών γενοσήμων 

φαρμάκων στην εσωτερική αγορά.

5. Ενθάρρυνση των επενδύσεων στον τομέα 

των κλινικών μελετών, έναν τομέα που φέρ-

νει στη χώρα χρήματα και τεχνογνωσία, αυ-

ξάνοντας την ανταγωνιστικότητά της, αλλά 

και κρατάει τους επιστήμονες στην Ελλάδα.

6. Διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου για 

το φάρμακο που θα χαρακτηρίζεται από δι-

αφάνεια, δικαιοσύνη και αυστηρότητα, το 

οποίο θα διασφαλίζει τη δημόσια υγεία, θα 

επιτρέπει την επιχειρηματική ανάπτυξη, θα 

προωθεί την αύξηση της απασχόλησης, θα 

θωρακίζει τη βιωσιμότητα των ασφαλιστι-

κών ταμείων και θα χαρακτηρίζεται από φο-

ρολογική δικαιοσύνη και διαφάνεια.

7.  Ξεκάθαρη δέσμευση για το απόλυτο ποσό 

της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ και 

των νοσοκομείων. Η αποκλειστική σύνδεση 

της δαπάνης με το ΑΕΠ δεν διασφαλίζει την 

επαρκή χρηματοδότηση, όταν μιλάμε για ένα 

ΑΕΠ που έχει μειωθεί πάνω από 25%.

8. Θέσπιση ανώτατου ποσού για την υπέρβα-

ση (το clawback) και συνυπευθυνότητα στην 

καταβολή της με την Πολιτεία, που θα βοηθή-

σει στη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα.

9.  Άμεση δημιουργία ειδικού κονδυλίου για 

τα φάρμακα των ανασφάλιστων, το οποίο θα 

προέρχεται από τα κονδύλια της πρόνοιας, 

και εξαίρεση των εμβολίων από τη δημόσια 

φαρμακευτική δαπάνη, αφού αφορούν πρό-

ληψη και όχι θεραπεία και εξαίρεση από τον 

κλειστό προϋπολογισμό των φαρμάκων ανε-

λαστικής ζήτησης (HIV, Παράγωγα αίματος, 

Ορφανά  Νοσοκομειακά φάρμακα). ●

ΣΦΕΕ: Τα δικαιώμαΤα Τών αΣθΕνών 
απΕιλούνΤαι και οι ΕπιχΕιρήΣΕιΣ ΕξονΤώνονΤαι

O

Η βιωσιμότητα 
των φαρμακευ-
τικών εταιριών 
εξαντλείται, 
απειλώντας 

26.000 θέσεις 
εργασίας και 
παράλληλα τα 
δικαιώματα 
των ασθε-
νών και την 

απρόσκοπτη 
πρόσβαση στις 

καινοτόμες 
θεραπείες

Υπάρχει λύση;

Συνέντευξη: 

Σοφία Νέτα

ΥΓΕΙΑ
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ο Όμιλος Νovartis εγκαινιάζει το 

Πρόγραμμα Eταιρικής υπευθυνότη-

τας «Ανοιχτά Φτερά» σε συνεργασία 

με το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και 

Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & 

Κατάρτισης (Ι.Β.ΕΠ.Ε.-ΣΕΒ). H πρω-

τοβουλία δωρεάν κατάρτισης και 

εξειδίκευσης με πιστοποίηση στόχο 

έχει να δώσει «φτερά» στους νέους, 

παρέχοντάς τους χρήσιμα εφόδια 

για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ 

των αναγκών της αγοράς εργασίας 

και των δεξιοτήτων τους. 

Ο
ι τελευταίες έρευνες δείχνουν 
αναν τισ τοιχία με ταξύ των 
γνωστικών πεδίων που έχουν 
οι απόφοιτοι των πανεπιστη-

μιακών ή τεχνικών σχολών και των 
δεξιοτήτων και γνώσεων που ζητάει 

η αγορά εργασίας. Αυτό τεκμηριώ-
νεται και από έρευνες που δείχνουν 
ότι η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη α-
πασχολησιμότητα πτυχιούχων στην 
Ε.Ε. Σύμφωνα με την Ετήσια Έρευνα 
Έλλειψης Ταλέντου της Manpower 
Group, σχεδόν το 60% των επιχει-
ρήσεων στην Ελλάδα αντιμετωπίζει 
δυσκολίες πλήρωσης κενών θέσε-
ων εργασίας, εξαιτίας της έλλειψης 
οριζόντιων και επαγγελματικών/τε-
χνικών ειδικοτήτων από την πλευρά 
των υποψηφίων. Στην ίδια έρευνα 
φαίνεται πως μεταξύ των 10 θέσεων 
εργασίας με τη μεγαλύτερη δυσκο-
λία κάλυψης είναι και οι ειδικότητες 
που προσφέρονται μέσω του προ-
γράμματος «Ανοιχτά Φτερά».
Tο πρόγραμμα ξεκινά τον Οκτώ-
βριο του 2018 και θα διεξαχθεί στις 

πιστοποιημένες εγκαταστάσεις του 
Ι.Β.ΕΠ.Ε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πά-
τρα και Βόλο, για 200 συμμετέχοντες 
ηλικίας 18-35 ετών. Η πρωτοβουλία 
αφορά άνεργους απόφοιτους AΕΙ, 
ΑΤΕΙ, απόφοιτους μεταδευτεροβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης και φοιτητές/σπουδαστές. Όλοι 
οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν 
ειδικές γνώσεις, όπου η παρακολού-
θηση του προγράμματος το απαιτεί, 
ενώ εκτός από τα γενικά κριτήρια 
συμμετοχής (ηλικία, οικογενειακή 
κατάσταση) και τα ειδικά κριτήρια 
(επίπεδο γνώσεων ανά ειδικότητα), 
θα υπάρχουν και κοινωνικά κριτήρια 
με προτεραιότητα σε ειδικές κι ευπα-
θείς κοινωνικά ομάδες. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να καταθέσουν την 
αίτησή τους στο www.ivepe.gr.

«ΑνοιχτΑ ΦτερΑ»
Ένα πρόγραμμα δωρεάν κατάρτισης και εξειδίκευσης με την υποστήριξη του Ομίλου Novartis

Τα προσφερόμενα 
γνωστικά  
αντικείμενα του 
προγράμματος  
είναι τα ακόλουθα:

1. Web Designer  
(25 Δ.Ω.)

2. E-Commerce 
Consultant 
(35 Δ.Ω.)

3. Τουριστικά 
Επαγγέλματα – 
Receptionist  
(45 Δ.Ω.)

4. Γραμματεία  
Διοίκησης  
(35 Δ.Ω.)

5. Υπάλληλος  
Οικονομικών  
Υπηρεσιών  
(40 Δ.Ω.)



Μ είνε κοντά στη σχολή. Μπο-
ρεί να ονειρεύεσαι το φοιτητι-
κό κι εργένικο διαμερισματάκι 
σου στο κέντρο της Αθήνας, 

αλλά αν η σχολή σου είναι στο Αιγάλεω ή 
τον Πειραιά, θα τη βλέπεις μόνο σε φωτο-
γραφίες. Φαντάσου να έχεις ξενυχτήσει το 
προηγούμενο βράδυ, να έχεις μάθημα στις 
8 το πρωί και να πρέπει να σηκωθείς από 
τις 6. Καλό, το άλλο με τον Τοτό το ξέρεις;   

Εξερεύνησε το DIY.  Ή α λ λιώ ς D o It 
Yourself. Έχει περισσότερη πλάκα, είναι 
σαφώς πιο οικονομικό και μετά μπορείς να 
υπερηφανεύεσαι ότι αυτό το φωτιστικό/
τραπεζάκι/γραφείο/καναπές (για δυνα-
τούς λύτες) το έφτιαξες εσύ. Αυτό μόνο 
στην περίπτωση που πιάνει το χέρι σου, 
αλλιώς μην το δοκιμάσεις.

Το δικό σου γούστο είναι αυτό που με-
τράει. Να έχεις πάντα στο μυαλό σου ότι 
το σπίτι σου πρέπει να είναι ο χώρος στον 
οποίο νιώθεις άνετα, με παρέα ή χωρίς. Δι-
ακόσμησέ το, λοιπόν, με το δικό σου γού-
στο και πάρε τον χρόνο σου. Όσο περνάει ο 
καιρός θα προσθέτεις περισσότερες προ-
σωπικές πινελιές.

Δώσε σημασία στις προσφορές. Κάνε 
οnline έρευνα για φοιτητικές προσφορές 
που τρέχουν αυτή την περίοδο για να αγο-
ράσεις τα απαραίτητα στις καλύτερες τιμές. 

Τώρα ρίξε μια ματιά 
στη λίστα για το απόλυτο 
φοιτητικό σπίτι

1. Φούρνος
μικροκυμάτων
Το φαγητό αποτελεί πρόβλημα για όλους 
όσους αφήνουν το πατρικό τους για να 
σπουδάσουν σε άλλη πόλη, εκτός βεβαίως 
αν πρόκειται για κάποιον Master Chef. Επει-
δή όμως η σπεσιαλιτέ των περισσότερων 
είναι… το τοστ, αν είσαι φοιτητής τότε δεν 
έχεις παρά να προμηθευτείς έναν φούρνο 
μικροκυμάτων. Έτσι, δεν πάει τίποτα χαμέ-
νο από ό,τι μαγειρέψεις ή παραγγείλεις και 
εκεί ζεσταίνεις και τα ταπεράκια της μαμάς 
με τα οποία θα τιγκάρεις την κατάψυξη. Μια 
βόλτα στον Κωτσόβολο και τα Media Markt 
μπορεί να σου λύσει αυτό το πρόβλημα ή ο-
ποιοδήποτε άλλο έχει να κάνει με ηλεκτρι-
κές και ηλεκτρονικές συσκευές. 

2. Καφετιέρα 
Σίγουρα τον πρώτο καιρό ως φοιτητής δεν 
θα έχεις συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλο 
έξοδο είναι ο πρωινός καφές. Αν μάλιστα 
είσαι ο τύπος που θέλει παραπάνω από δύο 
καφέδες τη μέρα, τότε στον πρώτο προσω-
πικό σου ισολογισμό θα δεις ότι κάτι πρέπει 
να κόψεις. Και επειδή ο καφές δεν κόβεται, 
μπορείς τουλάχιστον να είσαι πιο οικονο-
μικός. Με μια καφετιέρα γλιτώνεις έξοδα, 
μπορείς να φτιάχνεις ο ίδιος τον καφέ σου 
όποια στιγμή θες.

3. Γραφείο
Το προσωπικό γραφείο για τον φοιτητή εί-
ναι must. Κι αν είχες πειστεί ότι γίνεται να 
τα βγάλεις όλα στον καναπέ σου, σύντομα 
με την πρώτη εξεταστική θα διαπιστώσεις 
ότι αυτό δεν παίζει. Γι’ αυτό όσο πιο γρήγο-
ρα προμηθευτείς το γραφείο σου τόσο το 
καλύτερο, και στα Praktiker οι προσφορές 
για τα γραφεία δεν παύουν ποτέ. Αν πάλι 
θες να εξοικονομήσεις χώρο μπορείς να 
προτιμήσεις ράφια αντί για βιβλιοθήκη.

4. Πουφ
Μία απλή πολυθρόνα κοστίζει συνήθως το 
διπλάσιο από ένα πουφ και σίγουρα δεν έ-
χει τίποτα το μοντέρνο. Από την άλλη σε 
όλα τα φοιτητικά αράγματα, όλοι μπαίνο-
ντας στο σπίτι τρέχουμε για να προλάβου-
με τη γωνιά με το πουφ! Επιπλέον, πιάνουν 
λιγότερο χώρο και είναι σαφώς πιο διασκε-
δαστικά και πρωτότυπα. Αν θες να λες ότι 
βρίσκεσαι σε ένα μοντέρνο φοιτητικό σπίτι 
δεν έχεις παρά να πάρεις ένα (τουλάχιστον) 
πουφ και στα ΙΚΕΑ οι επιλογές είναι πολλές!

5. Κρεβάτι με
παλέτες ή 
καναπές-κρεβάτι
Αντί να πληρώσεις το κόστος ενός κανο-
νικού κρεβατιού, μπορείς να το φτιάξεις 
μόνος σου αγοράζοντας ένα στρώμα και 
παλέτες, τις οποίες μπορείς να βρεις μετα-
χειρισμένες από πολύ οικονομικά έως και 
δωρεάν. Από την άλλη, αν δεν πιάνουν τό-
σο τα χέρια σου μπορείς να γλιτώσεις χρή-
ματα (και χώρο) αγοράζοντας έναν καναπέ, 
που γίνεται κρεβάτι. Οι λύσεις πολλαπλασι-
άζονται, το κόστος μειώνεται.

6. Κουρτίνα 
μπάνιου
Μπορεί να σου φαίνεται περιττή, αλλά μία 
κουρτίνα στο μπάνιο σου θα σου γλιτώσει 
αρκετό χρόνο, αφού δεν θα χρειάζεται να 
σφουγγαρίζεις συνεχώς το πάτωμα. Βγαί-
νουν σε πολλά διαφορετικά σχέδια και χρώ-
ματα, ώστε να έχεις πιο ευχάριστο οπτικό 
πεδίο κατά τη διάρκεια των ντουζ σου. Τόσο 
για την κουρτίνα μπάνιου, όσο και για μια 
μίνι ανακαίνιση στο μπάνιο σου, μπορείς να 
βοηθηθείς από την Ideal Standard.

7. Χαλιά
Οk, φτάνεις στην Αθήνα τον Σεπτέμβρη, ό-
που όλα είναι ζεστά. Κάποια στιγμή όμως 
θα αρχίσει να κρυώνει και το πετρέλαιο 
θέρμανσης δεν το λες και ακριβώς οικο-
νομικό. Για να μην έχεις άλλα έξοδα κοντά 
στα Χριστούγεννα (αφού όλοι ξέρουμε ότι 
δεν είσαι έτοιμος για τέλεια διαχείριση του 
μπάτζετ σου), καλύτερα να απευθυνθείς 
από νωρίς στη Βιοκαρπέτ για να βρεις το 
χαλί που σου ταιριάζει και θα κρατήσει το 
σπίτι σου ζεστό. A

Φοιτητικο σπιτι 
Μερικά tips και μια λίστα με όσα 

πρέπει να κάνεις
Του Νίκου ΠαΠαηλίου

Αφιέρωμα Εκπαίδευση 

Το όνειρό σου 
έγινε πραγματι-

κότητα. Πέρασες 
στη σχολή, είσαι 

επιτέλους 
φοιτητής και 
μάλιστα στην

Αθήνα! Ναι, όλα 
όσα έχεις ακού-

σει κατά καιρούς 
είναι αλήθεια, μια 

εντελώς διαφο-
ρετική ζωή ξεκινά 

για εσένα. Αυτά 
είναι τα καλύτερά 
σου χρόνια και θα 

είναι γεμάτα 
εμπειρίες. Και έ-

ξοδα. Πολλά 
έξοδα. Που 

μπορείς να τα 
γλιτώσεις, αν 

φερθείς έξυπνα. 
Τσέκαρε μερικά 
tips και τη λίστα 
με τα 7 must που 

κάθε φοιτητής 
που σέβεται τον 

εαυτό του πρέπει 
να προσέξει.
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Προτάσεις σπουδών 
Σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα,  

στις ξένες γλώσσες, στις τέχνες και το design 

Deree - The 
AmericAn college 
of greece
www.acg.edu, 2106009800  
(σύμβουλοι εγγραφών)

Τους τομείς της Ψυχολογίας, 
της Επικοινωνίας, της Εκ-
παίδευσης (TESOL) και της 
Επιστήμης Δεδομένων (Big 
Data) καλύπτουν τα προ-
γράμματα της μεταπτυχια-
κής σχολής του Deree ± The 
American College of Greece, 
με το νέο ακαδημαϊκό έτος 
να αρχίζει στις 24 Σεπτεμβρί-
ου. Κοινό χαρακτηριστικό 
όλων των προγραμμάτων 
είναι το υψηλό ακαδημαϊκό 
επίπεδο, η εφαρμογή της 
γνώσης στο σύγχρονο 
εργασιακό περιβάλλον και 
το ευέλικτο πρόγραμμα 
σπουδών. Τα προγράμματα 
ενδείκνυνται εξίσου για 
σπουδαστές που επιθυμούν 
να αποκτήσουν υπεύθυνη ε-
ξειδίκευση στον τομέα τους, 
όσο και για εργαζόμενους να 
επιθυμούν κάνουν στροφή 
στη μέχρι τώρα σταδιοδρο-
μία τους. 

e-leArning Προ-
γράμμάτά στο ΕΚΠά 

Περισσότερα από 250 προ-
γράμματα επιμόρφωσης 
στην ελληνική γλώσσα και 
πάνω από 35 στην αγγλική 
προσφέρει το E-Learning 
του ΕΚΠΑ, με περισσότε-
ρους από 100 καθηγητές του 
ιδρύματος να συμμετέχουν 
στην ανάπτυξη και την υλο-
ποίησή τους. Τα προγράμ-
ματα καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα 40 εκπαιδευτικών 
κατευθύνσεων και επαγγελ-
ματικών τομέων αιχμής, ό-
πως Οργάνωση και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, Ναυτιλιακά, 
Χρηματοοικονομικά, Επιχει-
ρηματικότητα, Marketing, 
Λογιστική, Διοίκηση Αν-
θρώπινου Δυναμικού, 
Πληροφορική, Τουριστικά, 
Περιβάλλον, Παιδαγωγικά, 
Ειδική Αγωγή, Κοινωνιολο-

γία, Υγεία, Διατροφή, Πολι-
τισμός, Δημιουργική Γραφή 
κ.ά. Η παρακολούθηση των 
προγραμμάτων πραγμα-
τοποιείται  εξ αποστάσεως 
μέσω Διαδικτύου (εκπαιδευ-
τικής πλατφόρμας), ενώ η 
επιτυχής ολοκλήρωσή τους 
οδηγεί στη χορήγηση Πιστο-
ποιητικού Επιμόρφωσης ή 
Εξειδικευμένης Επιμόρφω-
σης. Αίτηση συμμετοχής 
μπορούν να υποβάλουν 
απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και από-
φοιτοι Λυκείου με σχετική 
εργασιακή εμπειρία ή μη. 
Περισσότερες πληροφορί-
ες: elearn.elke.uoa.gr (προ-
γράμματα στα ελληνικά) και 
www.elearninguoa.org (προ-
γράμματα στα αγγλικά). 

ΙΕΚ ΔΕΛτά 
Ιπποκράτους 22, Αθήνα /  
Λ. Θηβών 197, Περιστέρι,  

210 8225983, www.iekdelta.gr 

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ πρωτοπορεί 
στον χώρο της επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, διαθέτοντας 
υπερσύγχρονο εξοπλισμό, 
λειτουργική σχεδίαση 
και θεματικές αίθουσες 
διδασκαλίας, αλλά και μια 
τεράστια εμπειρία σχεδόν 
50 χρόνων. Εδώ μπορείτε να 
σπουδάσετε Ξενοδοχειακά, 
Μαγειρική & Ζαχαροπλαστι-
κή, Τεχνικά Επαγγέλματα, 
Επαγγέλματα Υγείας, Μόδα 
& Ομορφιά, Διοίκηση & Οικο-
νομία, Πληροφορική, Κοινω-
νικές Υπηρεσίες, Μουσική 
& Ήχο, ΜΜΕ & Επικοινωνία, 
Performing Arts, καθώς 
και Εφαρμοσμένες Τέχνες. 
Επίσης, η λειτουργία αυτό-
νομου Γραφείου Σταδιοδρο-
μίας / Career Office εξασφα-
λίζει την άμεση διασύνδεση 
όλων των σπουδαστών με 
το δίκτυο συνεργαζόμενων 
εταιρειών και επιχειρήσεων. 
Παράλληλα με τις σπουδές 
στην ειδικότητα της επιλο-
γής του, κάθε σπουδαστής 
του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ μπορεί να 
παρακολουθεί τα σεμινάρια 

εξειδίκευσης του ΚΔΒΜ2 ώ-
στε να ενισχύει τις γνώσεις 
του, να εμπλουτίζει το βιο-
γραφικό του και να διεκδικεί 
με μεγάλες αξιώσεις μια θέ-
ση στην αγορά εργασίας. 

ΠάνΕΠΙστήμΙο του 
SunDerlAnD 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διασύν-
δεσης: Λ. Δεκελείας 11Γ, Ν. 
Χαλκηδόνα, 2109212885, www.
sunderland.gr, www.sunderland.

ac.uk 

Βρετανικό Κρατικό Πανεπι-
στήμιο με παγκόσμια επιρ-
ροή, που κατέχει ηγετική 
θέση σε 10 τομείς έρευνας. Το 
University of Sunderland προ-
σφέρει σπουδές σε πάνω από  
25 ειδικότητες, όπως νομική, 
φαρμακευτική, διοίκηση επι-
χειρήσεων, δημοσιογραφία, 
μέχρι χορό, φωτογραφία 
και θέατρο, ενώ διαθέτει 87 
προπτυχιακά προγράμματα 
και 63 μεταπτυχιακά. Με 
συνεργασίες με ηγετικές επι-
χειρήσεις όπως οι Microsoft, 
British Airways, Sage, 
Nissan UK, British Telecom, 
GlaxoSmithKline, AstraZeneca 
και Sanofi-Aventis, προσπα-
θεί καθημερινά να εξασφα-
λίσει την καλύτερη εμπειρία 
για τους φοιτητές. Παρέχει 
υποστήριξη σε κάθε τομέα 
της φοιτητικής ζωής (από την 
εστία, τη βοήθεια με τα μαθή-
ματα μέχρι και ψυχολογική υ-
ποστήριξη) και δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στην ασφάλεια των 
φοιτητών. Στο πανεπιστήμιο 
φοιτούν περίπου 20.000 φοι-
τητές από 90 χώρες, ενώ τα 
3 campuses (δύο στην πόλη 
του Sunderland και ένα στο 
επιχειρηματικό κέντρο του 
Λονδίνου) διαθέτουν υπερ-
σύγχρονες εγκαταστάσεις. 
Το πανεπιστήμιο βρίσκεται 
στη Βορειοανατολική Αγγλία, 
κοντά στο Νιούκαστλ, με το 
Σάντερλαντ να είναι μια πα-
ραθαλάσσια πόλη, από τις πιο 
οικονομικές της Αγγλίας, με 
πολλά αξιοθέατα και έντονη 
νυχτερινή ζωή.

μή χάσΕΙσ! 

Το τρίτο μέρος της δουλειάς «Βαλκάνια: Κοινές Διαδρομές», παρουσιάζει η ομάδα Common 
Routes, μέρος της φωτογραφικής ομάδας «Διαδρομές», με αφορμή το φωτογραφικό της οδοιπο-
ρικό στη Ρουμανία. Πρόκειται για ένα φωτογραφικό οδοιπορικό που έχει στόχο να αναδείξει κοι-

νούς προβληματισμούς, συναισθήματα και ιδανικά που έχουν ως αφετηρία τον ίδιο τον άνθρωπο, 
ανεξάρτητα από τον τόπο όπου κατοικεί. Η φωτογραφική ομάδα Common Routes αποτελείται από 
τους φωτογράφους Ασημακόπουλο Γιώργο, Γεωργιάδη Ελένη, Κουτσιαύτη Τάσο, Μαραγκό Δημο-
σθένη, Πέππα Χρήστο, Τσακανίκα Γιώργο και Χατζηγνατίου Τόλη. Η έκθεση θα γίνει στην Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών, 28/9 έως 10/10, με ελεύθερη είσοδο. Δείτε και στο www.diadromeseminars.gr

Ε Κ Π ά Ι Δ Ε υ σ ή
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Easy Education 
www.easy-education.gr. Ελη-
άς 1, Βέροια / Υποκατάστημα 
Βέροιας: Καπετάν Άγρα 6, 23111 
10186, 23111 12908, info@easy-

education.gr 

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 

Easy Education παρέχουν 

ολοκληρωμένες και συνο-

λικές λύσεις εκπαίδευσης, 

με περισσότερα από 50 

προγράμματα σπουδών, ενώ 

στηρίζουν ενεργά και έμπρα-

κτα τον εκπαιδευόμενο τόσο 

στην ανεύρεση εργασίας 

όσο και στη συντήρηση μιας 

υπάρχουσας θέσης. Τα Easy 

Education υλοποιούν προ-

γράμματα κατάρτισης για 

απόκτηση βασικών δεξιο-

τήτων (Πληροφορική, Ξένες 

Γλώσσες, Γραφιστική, Λογι-

στική, Autocad και GIS) και 

προσφέρουν εξειδικευμένες 

λύσεις (σεμινάρια και επιμορ-

φώσεις προς μοριοδότηση 

σε όλες τις δομές εκπαίδευ-

σης, μοριοδότηση σε δομές 

εκπαίδευσης ενηλίκων και 

συνυλοποίηση έργου με α-

νώτατο τριτοβάθμιο ίδρυμα 

για απόδοση μοριοδότησης 

σε εκπαιδευτικούς Πρωτο-

βάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης). Ειδικότερα, η 

Easy Education έχει αναλάβει 

αποκλειστικά τη διαχείριση 

και την υποστήριξη των εκ-

παιδευόμενων του ΚΕΔΙΒΙΜ 

του Τεχνολογικού Εκπαιδευ-

τικού Ιδρύματος Στερεάς 

Ελλάδας, υλοποιώντας 

σε κύκλους το σεμινάριο 

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων και τρία ετήσια 

επιμορφωτικά προγράμματα 

(Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευ-

ση, Διαπολιτισμική Εκπαίδευ-

ση, Διοίκηση Εκπαιδευτικών 

Μονάδων) που μοριοδοτούν 

τους εκπαιδευτικούς σε όλες 

τις δομές εκπαίδευσης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΣΧόΛΗ ΣΤΙΣ  
ΕΚΔόΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ 

Στις 6/10 θα πραγματοποι-

ηθεί η Open Day της Σχόλης 

των Εκδ. Πατάκη, ημέρα ενη-

μέρωσης για τον 15ο Κύκλο 

των εργαστηρίων Δημιουρ-

γικής Γραφής, Διόρθωσης-

Επιμέλειας Κειμένων & Δημό-

σιας Ομιλίας και Ρητορικής, 

των σεμιναρίων για εκπαι-

δευτικούς και των προγραμ-

μάτων για εφήβους και τάξεις 

σχολείων. Τα προγράμματα 

θα πραγματοποιηθούν διά 

ζώσης και εξ αποστάσεως, με 

τους Μισέλ Φάις και Βαγγέλη 

Χατζηβασιλείου να βρίσκο-

νται στη διεύθυνση Σπουδών 

και να διδάσκουν πολλοί 

καταξιωμένοι συγγραφείς. 

Η Open Day θα πραγματο-

ποιηθεί στο Βιβλιοπωλείο 

Πατάκη, Ακαδημίας 65, στις 

12 το μεσημέρι και μέχρι τότε 

οι εγγραφές θα έχουν μειω-

μένη τιμή. Πληροφορίες και 

εγγραφές στο www.patakis.

gr  και στη Γραμματεία της 

Σχόλης, 2103650031, e-mail: 

sxoli@patakis.gr

ΨΗΦΙΔΑ
Πλατεία Ελευθερίας 25,  
www.psifida.com.gr, Facebook: 

Ψηφίδα - Πολιτιστικός Σύλλογος

Χώρος τέχνης που έρχεται να 

βάλει το δικό του στίγμα στα 

πολιτιστικά δρώμενα της πό-

λης, με στόχο τη διάδοση των 

τεχνών και του πολιτισμού 

στο ευρύ κοινό, μέσα από σε-

μινάρια, διαλέξεις, εκθέσεις 

και εργαστήρια για παιδιά και 

ενήλικες. Έτσι, τα εργαστήρια 

του Ψηφιδωτού, της Αγιογρα-

φίας, του Ελεύθερου Σχεδίου, 

της Καλλιτεχνικής Βιβλιοδε-

σίας, της Γλυπτικής για παιδιά 

και πολλών άλλων, έρχονται 

να δέσουν αρμονικά και να 

αλληλοσυμπληρωθούν με 

τα θεωρητικά σεμινάρια της 

Ιστορίας της Τέχνης, του 

Οπτικού Γραμματισμού, αλλά 

και της Παιδικής Yoga και της 

Τέχνης του Προφορικού Λό-

γου. Η ΨΗΦΙΔΑ οργανώνει και 

δωρεάν σεμινάρια και εργα-

στήρια για τις ευαίσθητες κοι-

νωνικές ομάδες, ενώ ο χώρος 

της διατίθεται σε καλλιτέχνες 

για τις ατομικές ή τις ομαδικές 

τους εκθέσεις με μια μικρή 

συμμετοχή στα έξοδα.

VEllios school  
of aRt 
Γ’ Σεπτεμβρίου 24, 2105201730, 

www.velliosschoolofart.gr 

Σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυ-

μα με στόχο την παράδοση 

εξειδικευμένης εκπαίδευσης 

στις τέχνες και το design, με 

το VSA να επικεντρώνεται, 

μεταξύ άλλων, στην ανάπτυ-

ξη γνώσεων και δεξιοτήτων 

που ανταποκρίνονται στις 

πραγματικές ανάγκες της 

αγοράς εργασίας. Έτσι, τα 

προγράμματα του VSA (Mixed 

Media Fine Arts, Graphic 

Design, Comics Cartoon, 3D 

Animation, Interior Design, 

Visual Merchandising, Fashion 

Design) μελετώνται και ανα-

βαθμίζονται κάθε χρόνο, προ-

κειμένου να είναι σε θέση να 

παρακολουθούν τις εξελίξεις 

και να είναι πάντα συμβατά με 

τις σύγχρονες απαιτήσεις της 

αγοράς εργασίας. Μπορείτε 

να επιλέξετε την καθημερινή 

φοίτηση, το open learning 

(δύο συναντήσεις την εβδο-

μάδα) ή το distance learning 

(δύο συναντήσεις το μήνα). 

ΙΝΣΤΙΤόΥΤό  
ΘΕρβΑΝΤΕΣ
Σκουφά 31, 2103319799,  

www.atenas.cervantes.es 

Ο επίσημος μορφωτικός 

φορέας του ισπανικού κρά-

τους για την εκμάθηση και 

πιστοποίηση της ισπανικής 

γλώσσας διοργανώνει ημέρα 

γνωριμίας το Σάββατο 22 

Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο 

της Ευρωπαϊκής Ημέρας 

Γλωσσών. Στην ημέρα γνω-

ριμίας θα παρουσιαστούν τα 

τμήματα, γενικές πληροφο-

ρίες σχετικά με το κέντρο, οι 

διάφορες υπηρεσίες προς 

τους μαθητές, προσωπική 

συμβουλευτική, ελεύθερη ε-

πίσκεψη στις εγκαταστάσεις, 

μάθημα γνωριμίας, αλλά 

και δωρεάν κατατακτήριο 

τεστ. Το ινστιτούτο θα είναι 

ανοιχτό από τις 9 το πρωί 

έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ 

έχουν προγραμματιστεί δύο 

ενημερωτικές συναντήσεις, 

στις 11 και στη 1. Τα δωρεάν 

κατατακτήρια τεστ θα γίνουν 

στις 11, στις 12 και στις 2. Αν 

θέλετε να παρακολουθήσετε 

το μάθημα γνωριμίας ή να 

συμμετάσχετε στο κατα-

τακτήριο τεστ, πρέπει να 

κρατήσετε θέση στέλνοντας 

e-mail με τα στοιχεία σας 

στα acate1@cervantes.es, 

acate2@cervantes.es  και 

acate3@cervantes.es  ●

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η
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Κωτσόβολος 
Φοιτητικά πακέτα προσφορών

 Φοιτητικά πακέτα με προσφορές για το νέο σπίτι και μια καινοτόμο ενέργεια 

μόνο για φοιτητές, προσφέρει η Κωτσόβολος: Με αγορές €300 και άνω, οι φοι-

τητές μπορούν να πάρουν συνολικά κουπόνια προσφορών συνολικής αξίας 

€500 σε 18 κορυφαίες μάρκες ειδών πρώτης ανάγκης που θα βρουν σε όλα τα 

super market, στα καταστήματα Galerie de Beaute, στα καταστήματα WIND και 

φυσικά στον Κωτσόβολο μέσα από την πλατφόρμα του Pockee. Επίσης, στο 

www.kotsovolos.gr θα βρείτε μια πληθώρα ευκαιριών για τον εξοπλισμό του 

φοιτητικού σπιτιού, που αφορούν σε βασικές συσκευές οικιακής χρήσης με πα-

κέτα, όπως κουζινάκια / φουρνάκια, μικρά ψυγεία και πλυντήρια, συνδυασμούς 

μικροσυσκευών, αλλά και εξοπλισμό γραφείου, όπως laptops και τηλεοράσεις 

με δωροεπιταγές για επόμενη αγορά.
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Σε γνωρίζω... Αβαντάζ.  48χρονη Ψυχοθε-
ραπεύτρια, αδύνατη, μελα-

χρινή, πτυχιούχος Ψυχολογίας και Εγκληματολογί-
ας, πολύπλευρη, δυναμική, εξαιρετικά ευκατάστατη 
με €8.000 μηνιαίο εισόδημα και προσωπική ακίνητη 
περιουσία, αναζητά σοβαρή γνωριμία. «Πάππας», Ο-
μήρου 38, Κολωνάκι, 2103620.147, 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

Γλυκιά μου Μυρτώ, καλησπέρα. Το τελευταίο εξάμηνο γνώρισα 
ένα παιδί, τον Ν, o oποίος προσφέρθηκε να με βοηθήσει σε 
ένα μάθημα που δεν μπορούσα να περάσω στη σχολή. Τον 
είχα προσέξει από πριν, καθώς είχε ένα υπέροχο στιλάκι και 
ήταν πάρα πολύ ευγενικός. Όταν προσφέρθηκε, χάρηκα πά-

ρα πολύ. Πήγαμε αρχικά σε μια καφετέρια, αλλά τις επόμενες 
φορές με φώναζε σπίτι του για πιο ησυχία. Ο Ν ήταν κύριος. 

Με βοήθησε στο μάθημα, χωρίς να μου την πέσει, χωρίς να κάνει 
την παραμικρή κίνηση, όμως ήταν πολύ άνετος και μοιραζόταν μαζί μου προσωπι-
κά του που δεν τα έχει πει σε πολλούς. Εγώ, από την άλλη, τον κοίταζα και έλιωνα. 
Τέλος πάντων, πήγα σπίτι του άλλες 2-3 φορές, χωρίς να γίνει κάτι στο μεταξύ μας. 
Από τότε έχουμε πολύ τυπική επικοινωνία και πάντα από δική μου πρωτοβουλία. 
Όμως μου κάνει σε όλα Like στο Facebook, ενώ κάποιες φορές –όταν του έστελνα– 
μου έπιανε την κουβέντα και άλλες πολύ μονολεκτικά. Δεν φεύγει απο το μυαλό 
μου καμία στιγμή, τον αναζητάω σαν τρελή, καθώς μένουμε αρκετά κοντά. Μπαί-
νω στο μετρό και μόλις φτάνω στη στάση που χρησιμοποιεί συχνά, κοιτάζω σαν 
τρελή μπας και τον δω. Πρόσφατα του έστειλα να δω τι κάνει και να κανονίσουμε 
για κάποιον καφέ, αλλά μου άλλαξε συζήτηση. Να σημειωθεί ότι είχε χωρίσει πολύ 
πρόσφατα. Πραγματικά, ρε Μυρτώ, δεν μπορώ, τον βλέπω στα όνειρά μου καθε 
βράδυ, νιώθω βάρος στο στήθος μου ασήκωτο που δεν μπορώ να κάνω κάτι... Τον 
θέλω τόσο, μα τόσο πολύ. Όπου κι αν είμαι, νομίζω πως τον βλέπω – σε καφετέρια, 
σε συναυλία, σε σινεμά. Έχω τρελαθεί. Σκέφτηκα πολλές φορές να του το πω, άλλα 
δεν ξέρω αν θα με κάνει να νιώσω καλύτερα ή χειρότερα... τι να κάνω; Καίγομαι και 
σιγολιώνω...

Έτσι κι αλλιώς ο τρελός έρωτας είναι μια προσωπική «οδύνη» 
του ενός. Θέλω να πω ότι το ζούμε κυρίως μόνοι μας: ξυνυ-
χτάμε μόνοι μας, βλέπουμε μόνοι μας τον άλλο στον ύπνο 
μας – είτε είμαστε μαζί του είτε όχι. Ακόμα κι αν το αγόρι αντα-
ποκρινόταν στον έρωτά σας, ποτέ δεν θα μάθουμε πώς θα το 
ζούσε εκείνος – σίγουρα πάντως όχι όπως εσείς. Αυτή είναι η 
μαγική αλχημεία με τη μελαγχολία και την έκσταση του έρω-
τα. Φχαριστηθείτε το, λοιπόν, όσο πιο μαζοχιστικά μπορείτε. 
Ίσως να μη σας ξανασυμβεί με την ίδια ένταση και την ίδια 
αδρεναλίνη. Αυτό το λέω γιατί μέσα στα χρόνια μαθαίνουμε 
να οχυρωνόμαστε και να προστατευόμαστε από τις ίδια μας 

τα ξέφρενα συναισθήματα. Φιλιά
Υ.Γ. 1 Ναι, μπορείτε να του το πείτε, αν θέλετε. Το τι θα κάνει εκείνος είναι δικό του θέμα. Εσείς 
πάντως θα ξεφορτωθείτε το ασήκωτο βάρος σας.
Υ.Γ. 2 Οι πρόσφατοι χωρισμοί συνήθως χρειάζονται καιρό μέχρι να γιάνουν. Είναι πιθανό το μυα-
λό του να ίπταται ακόμα πάνω από τους ψιθύρους των παλιών στιγμών…

Μυρτώ μου, καλή σεζόν θέλω να ευχηθώ και με την ευκαιρία να πω σε όλους τους 
δεσμευμένους που έχουν δέσει τον γάιδαρό τους ότι ο γάιδαρος εύκολα μπορεί να 
ξεδεθεί και να τραβήξει γι’ αλλού. Για να μην πολυλογώ, αγόρια, όταν σας γνωρί-
ζουμε και μας μαγεύετε επειδή είσαστε όμορφοι, καθαροί και φρεσκοσιδερωμέ-
νοι, δεν σκεφτόμαστε καθόλου ότι αύριο μεθαύριο που θα είμαστε μαζί για καιρό, 
μπορεί να ξεχάσετε ή να βαρεθείτε και να εγκαταλείψετε την προσπάθεια να μας 
εντυπωσιάσετε, οπότε εμείς, εκεί που είχαμε συνηθίσει και ξυπνάγαμε μέσα σε μια 
μοσχομυρωδάτη αγκαλιά, ξαφνικά να ανοίγουμε το μάτι μας και να μυρίζουμε την 
όχι και τόσο ευχάριστη μυρωδιά μιας ιδρωμένης μασχάλης που έχει να πλυθεί και 
να μπανιαριστεί μια βδομάδα. Σόρι που γίνομαι ωμή, Μυρτώ μου, αλλά έχω αγα-
νακτήσει πια από τη βρώμα και τις άπλυτες λεκάνες στο σπίτι του. Στο κάτω κάτω 
δεν είναι τίποτα να περάσεις με ένα βετέξ το στρογγυλό αφού κατούρησες, μια και 
ξέρεις ότι σε λίγο θα χρησιμοποιήσει την τουαλέτα και η κοπέλα σου. Ούτε υπάρχει 
λόγος να ψάχνει η κοπέλα σου τον τρόπο να σου πει ευγενικά ότι πρέπει να κάνεις 
μπάνιο και να αλλάξεις ρούχα, ύστερα από πέντε μέρες που δεν έχεις κάνει τίποτα 
από τα δύο. Άντε, γιατί θα τα πάρω και θα ανοίξω το στόμα μου για τη χρήση του 
πιγκάλ, που στη δική μας περίπτωση έχει καταργηθεί ΕΝΤΕΛΩΣ! 
- Το κορίτσι του βρωμιάρη

Αγαπητό κορίτσι του βρωμιάρη, η γνώμη μου είναι να γεμίσετε έναν με-
γάλο κουβά με χλωρίνη και να τον περιλούσετε την ώρα που κοιμάται. 
Καλή λεύκανση, εύχομαι.

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 

AT
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Ζήτα μου ό,τι θες

Διπλωματούχος καθη-
γήτρια πιάνου με 30 χρό-
νια πείρα παραδίδει μαθή-
ματα. τηλ. 6977346031
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Κάνεις/λες το κάτι πολύ παραπάνω, αλλά 
μια ανανέωση... την καταφέρνεις
Καλό θα ήταν να θυμάσαι να χρησιμοποιείς τα 
φρένα σου στην αρχή της εβδομάδας, είτε πρό-
κειται κυριολεκτικά για την οδήγηση, είτε γιατί 
τείνεις να παρασύρεσαι να πεις/πιστέψεις το 
κάτι παραπάνω στις φιλίες σου, είτε γιατί για 
ένα θεωρητικό μέλλον τείνεις να υποθηκεύσεις 
ότι έχεις ήδη εξασφαλίσει σε επίπεδο χρημά-
των και συναισθημάτων. Το πέρασμα του Ερμή 
(22) και του Ηλίου (23) στο ζώδιο του Ζυγού σού 
δίνει τη δυνατότητα να βλέπεις τα πράγματα 
σφαιρικότερα και με διάθεση συνεννόησης (όχι 
σύγκρουσης κι επικράτησης) 
στις σχέσεις σου, ερωτικές, 
επαγγελματικές και οικογε-
νειακές. Παράλληλα δημι-
ουργούνται οι κατάλληλες 
συνθήκες κι εμφανίζονται οι 
κατάλληλες προτάσεις για 
νέες συνεργασίες και βλέπεις 
μία ανανέωση στον κοινω-
νικό σου κύκλο και δραστη-
ριότητες. Τέλος, είναι πολύ 
εύκολο να ανάγεις μία φιλία 
σε κάτι παραπάνω, κυρίως με 
αφορμή το σεξ και το «καλά να περνάμε», αφού 
το συναισθηματικό σου πεδίο δυσκολεύεσαι να 
το ακουμπήσεις αυτό τον καιρό.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Μην κρύβεις πράγματα κάτω από το χαλί 
για να μην τα βρεις μπροστά σου
Η αναβλητικότητα και η κρυψίνοιά σου τείνουν 
να γίνουν οι χειρότεροι εχθροί της καριέρας και 
του γάμου σου. Ό,τι ξεκίνησες να φτιάχνεις/λύ-
νεις/τακτοποιείς στο σπίτι και τη δουλειά και το 
άφησες στη μέση δημιουργεί πίεση που σε κά-
νει να θέλεις να τα τινάξεις όλα στον αέρα ή τα 
τινάζει όλα στον αέρα με τη βοήθεια κάποιων 
καλοθελητών. Έτσι βεβαιώνεσαι ότι η αρχική 
σου προσέγγιση (κι όχι οι δεύτερες σκέψεις κι η 
αναβλητικότητα) ήταν η σωστή. Με την είσοδο 
του Ερμή (22) και του Ηλίου (23) στο ζώδιο του Ζυ-
γού οι φροντίδες για την υγεία, την εμφάνιση και 
την ευεξία σου αυξάνονται κατακόρυφα. Στην 
προσπάθειά σου σε στηρίζει η οικογένεια, οι άν-
θρωποι του σπιτιού σου και κυρίως ο σύντροφός 
σου. Παράλληλα καλό θα ήταν να είσαι προετοι-
μασμένος γιατί αναμένεται να έχεις περισσότερο 
τρέξιμο για να διευθετήσεις οικονομικές συμφω-
νίες, για τις ανάγκες των παιδιών σου, καθώς και 
για να αντιμετωπίσεις απρόοπτα στη δουλειά. 

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Πέφτεις με τα μούτρα στο καινούργιο 
και φτιάχνεις τη διάθεσή σου
Με ιδιαίτερη διάθεση για καινούργιες εικόνες 
σε βρίσκει η εβδομάδα. Είτε πρόκειται για εκ-
δρομή, καινούργια αντικείμενα επιμόρφωσης, 
νέες παρέες, νέες ιδέες ή φρέσκα επαγγελμα-
τικά πεδία, πέφτεις με τα μούτρα. Δυστυχώς 
αυτό σου θυμίζει ότι για να πας μπροστά πρέ-
πει να μην κουβαλάς βαλίτσες κι έτσι βρίσκεσαι 
και πάλι να ασχολείσαι με εκκρεμότητες κάθε 
είδους. Καθώς επίσης είσαι επιρρεπής στην κα-
τάχρηση για διασκέδαση ή εκπαίδευση, τείνεις 
να κουράζεσαι ή να δυσφορείς σωματικά πε-
ρισσότερο. Πάντως ο Ερμής (22) και ο Ήλιος (23) 
στον Ζυγό σού φτιάχνουν τη διάθεση και παρα-
σύρουν το βαρετό, διαδικαστικό κομμάτι του 
φθινόπωρου μακριά. Έχεις περισσότερη όρεξη 
για φλερτ, διασκέδαση, κοινωνικοποίηση και 
γενικώς για ό,τι σου δίνει χαρά. Ιδιαιτέρως βο-
ηθάει η καλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά και 
την οικογένειά σου, άμεση κι ευρύτερη. Αν εί-
σαι ελεύθερος, τώρα μπαίνει στο μενού κάποια 
γνωριμία που σίγουρα σου ανοίγει νέους ορίζο-
ντες, παράλληλα όμως εγείρει ανασφάλειες και 
φόβους, ειδικά αν ακόμη δεν έχεις ξεκαθαρίσει 
τελείως με το παρελθόν σου.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Δραστικές αλλαγές στα σχέδιά σου και 
περισσότερος χρόνος μέσα/με οικογένεια
Οι εξελίξεις στον γάμο και την καριέρα σου σού 
αλλάζουν δραστικά τα σχέδια και όχι με τον 
πλέον ευχάριστο τρόπο του κόσμου. Στα συν 
ότι ερωτικά γίνεσαι πιο περιπετειώδης και ανοι-
χτός στο διαφορετικό. Θετικό επίσης ότι ενεργο-
ποιείσαι για να ανανεώσεις συνεργασίες και να 
ξεκαθαρίσεις οικονομικά μπερδέματα με οργα-
νισμούς. Στα μείον ότι όλα αυτά φαίνεται να μη 
συμμορφώνονται απολύτως ούτε με το χρονο-
διάγραμμα ούτε με τα σχέδιά σου. Η είσοδος του 
Ερμή (22) και του Ηλίου (23) στον Ζυγό σε βάζει 

σε πιο «σπιτική» διάθεση. Α-
ποζητάς περισσότερο την οι-
κογένεια, τα αδέρφια, τον χώ-
ρο σου και γενικά ό,τι σε κάνει 
να νιώθεις άνετα. Χρειάζεσαι 
και λίγο χρόνο παραπάνω για 
να ταξινομήσεις το τι ακριβώς 
έχει συμβεί το τελευταίο διά-
στημα. Ενώ το κλίμα δεν είναι 
άσχημο, ίσως τελικά πιεστείς 
από το ότι χρειάζεται να κρα-
τήσεις όλους τους τύπους, να 
συμμορφωθείς με «πρέπει» 

και καθήκον και κυρίως να προσπαθήσεις να 
σκέφτεσαι πρώτα και κύρια τον άλλο.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Κόντρες στη σχέση και τις συνεργασίες σου,
οι οποίες όμως επιλύονται
Υποθέσεις που αφορούν τις παρέες, καινούρ-
γιες δραστηριότητες και τον ευρύτερο συγγε-
νικό σου κύκλο δημιουργούν μία κόντρα μέσα 
στη σχέση σου κι αισθάνεσαι ότι τα πράγματα 
κυλάνε πιο αργά ή όχι σύμφωνα με τα σχέδιά 
σου. Στη δουλειά η συνεννόηση με τους συνα-
δέρφους σου δυσχεραίνει λόγω υποθέσεων με 
νομικές διαστάσεις ή σχετικές με το εξωτερικό 
και είναι δύσκολο να πιάσεις τους στόχους σου. 
Σίγουρα βελτιώνει τις συνθήκες το πέρασμα 
του Ερμή (22) και του κυβερνήτη σου, Ηλίου (23) 
στον Ζυγό, αφού δημιουργεί το κατάλληλο έδα-
φος για καλύτερη επικοινωνία και για να κλεί-
σουν οι οικονομικές συμφωνίες που χρειάζεσαι. 
Παράλληλα φέρνει καινούργιο κόσμο στη ζωή 
σου και ανανεώνει τη σύσταση των ανθρώπων 
που βλέπεις σε καθημερινή βάση, με γνωριμίες 
μέσα από τον φιλικό σου κύκλο και τις εξωεπαγ-
γελματικές σου ασχολίες. Επιπλέον χαλαρώνεις 
σε ό,τι αφορά τα οικονομικά σου, κυρίως ψυ-
χολογικά, αφού καταλαβαίνεις ότι για μερικά 
πράγματα αξίζει να ξοδέψεις. Πρακτικά έσοδα 
και έξοδα συνεχίζουν να κοντράρονται.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Φρόντισε ιδιαίτερα τον εαυτό σου και 
αφέσου σε χαλαρότερα πράγματα
Ιδιαίτερη προσοχή στον εαυτό σου και την υγεία 
σου οφείλεις να δείξεις στην αρχή της εβδομά-
δας. Καλό θα ήταν να προσέχεις ιδιαίτερα τι κα-
ταναλώνεις και ακόμη περισσότερο το πώς δια-
χειρίζεσαι τον εαυτό σου ψυχολογικά, ιδιαίτερα 
όσον αφορά την ερωτική σου σχέση. Όλα αυτά 
για να μη δυσκολέψεις αναίτια ό,τι ευχάριστο 
και καινούργιο έχεις κατά νου να κάνεις, από 
ταξίδι μέχρι καινούργια επαγγελματική αρχή. 
Το πέρασμα του κυβερνήτη σου Ερμή (22) και 
του Ηλίου (23) στο ζώδιο του Ζυγού θα σε βο-
ηθήσουν να ισορροπήσεις κάπως και να αντι-
μετωπίσεις τα πράγματα πιο χαλαρά, ιδιαίτερα 
όσον αφορά τα χρήματα και την ερωτική σου 
σχέση. Αφήνεις μεγάλο κομμάτι άγχους πίσω 
σου και έχεις απόλυτη ανάγκη να εστιάσεις στο 
ευχάριστο, όμορφο και τακτοποιημένο κομμάτι 
της ζωής σου, είτε πρόκειται για τα έσοδα που 
σου αποφέρει η καριέρα σου, είτε πρόκειται για 
τη συναισθηματική και ερωτική απόλαυση που 
σου προσφέρει η σχέση σου. Αν τα υπολογίσεις 
λογικά, βγαίνεις κερδισμένος.

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Ηλεκτρικές εκκενώσεις στα ερωτικά σου 
με απρόβλεπτα αποτελέσματα
Δυνατές καταστάσεις βιώνεις στα ερωτικά 
σου, όχι όμως κι εύκολες απαραιτήτως. Οι 
προσδοκίες σου από τον άνθρωπό σου ή από 
τη «σχέση» εν γένει γίνονται η αφορμή για να 
ζήσεις πολύ ηλεκτρισμένες στιγμές με τον 
ερωτικό σου παρτενέρ. Το ζήτημα είναι ότι οι 
στιγμές αυτές (ευχάριστες ή δυσάρεστες, αν 
και μάλλον προς το δυσάρεστο) σε αφήνουν 
ξέπνοο και με τεράστιες αμφιβολίες για τον 
άνθρωπο με τον οποίο σχετίζεσαι ή θέλεις να 
σχετιστείς και με ανασφάλεια για τον εαυτό 
σου. Στις συνεργασίες σου το πράγμα παίρνει 
οικονομικές διαστάσεις και πιθανώς να δεις 
το κοινό ταμείο να πλήττεται, ακόμη κι αν όλα 
πηγαίνουν φαινομενικά καλά. Το πέρασμα 
του Ερμή (22) και του Ηλίου (23) στο ζώδιό 
σου κάνει τη διαφορά με μία σοβαρή ένεση 
ενέργειας, διάθεσης και ικανότητας να δεις 
και τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Στα-
ματάς να εμμένεις σε λεπτομέρειες της ζωής 
και δη του παρελθόντος σου και αρχίζεις να 
βλέπεις καλύτερα την ευρύτερη εικόνα και 
κυρίως την ικανότητά σου να ισορροπείς μέ-
σα σε αυτή.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Απ’ έξω κούκλος, από μέσα σε πλήρη
αναστάτωση
Δεν μπορείς να ηρεμήσεις στο σπίτι καθότι σε 
έχουν πάρει στο κατόπι θέματα λογαριασμών, 
επισκευών και γενικής αναδιοργάνωσης. Άσε 
που σου είναι και δύσκολο να διαχωρίσεις 
την επαγγελματική από την προσωπική σου 
ρουτίνα επί του παρόντος. Καλό θα ήταν να 
προσπαθήσεις, πάντως, γιατί το πρώτο θύ-
μα αυτής της κατάστασης είναι η σχέση σου, 
που φαίνεται να κάνει βήματα πίσω εξαιτίας 
οικογενειακών υποθέσεων ή της δικής σου 
άρνησης να τακτοποιήσεις τα του σπιτιού και 
του εσωτερικού σου χώρου. Η είσοδος του 
Ερμή (22) και του Ηλίου (23) στον δωδέκατο 
ηλιακό σου οίκο εγκαινιάζει μία περίοδο ανα-
σκόπησης και απολογισμού. Κυρίως καλείσαι 
να δεις τι συνεργασίες και σχέσεις πρέπει να 
κλείσεις οριστικά και κόσμια για να μπορέ-
σεις να κάνεις το επόμενο βήμα και να προχω-
ρήσεις παρακάτω τα οικονομικά σου σχέδια 
για την καριέρα σου. Η διάθεση δεν είναι η 
καλύτερη, καθώς παλεύεις με αμφιβολίες, 
φόβους, παλιές αποτυχίες και με το παρασκή-
νιο στη δουλειά, τις φιλίες και την ερωτική 
σου ζωή.
 
 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Έτοιμος να οργώσεις την υφήλιο 
για τους σωστούς λόγους
Για έναν έρωτα ή για μία δουλειά που σε εμπνέ-
ει είσαι έτοιμος να κάνεις τα πάντα στην αρχή 
της εβδομάδας και κυρίως να μην κάθεσαι 
καθόλου στα αυγά σου και να είσαι διαρκώς 
σε φάση σχεδιασμού, συναντήσεων, γνωρι-
μιών και γενικώς αέρα κοπανιστού. Δεν είναι 
άσχημο, αρκεί να μην παραμελήσεις τελείως 
τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις και να 
μην επιβαρύνεις την υγεία σου. Είναι εύκολο 
να παρασυρθείς στην υπερβολή και να πλη-
ρώνεις μετά τα σπασμένα. Ο Ερμής (22) και ο 
Ήλιος (23) στον Ζυγό σίγουρα δεν σε βοηθούν 
να ηρεμήσεις, ωστόσο σου δίνουν μία πιο λο-
γική και ισορροπημένη ιδέα για το τι είναι και 
τι δεν είναι εφικτό στη σχέση και την καριέρα 
σου. Παράλληλα συναντάς και τους κατάλ-
ληλους ανθρώπους για παρέα, για ομαδικές 
ασχολίες, για να κάνεις το χόμπι σου μαζί τους 
και φυσικά για να σχεδιάσεις το τι θα κάνεις 
παρακάτω. Καλό θα ήταν να μην αγνοήσεις 
την εμπειρία του παρελθόντος και τη διαίσθη-
σή σου, ακόμη κι αν διαφωνούν με αυτά που 
σχεδιάζεις.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Σπατάλη χρήματος και ενέργειας κι όχι 
απαραίτητα για τους σωστούς λόγους
Μην γίνεσαι υπερβολικά φιλόδοξος ούτε στο 
τι θα ξοδέψεις ούτε στο πόσο θα αλλάξεις τις 
συναισθηματικές σου σταθερές και συνήθειες 
στην αρχή της εβδομάδας, ακόμη κι αν η οικο-
γένεια και το σπίτι σου σού δίνουν τις καλύτε-
ρες δικαιολογίες για να το κάνεις. Καλύτερα να 
διατηρήσεις ένα μέτρο και μία επαφή με ό,τι 
κάνεις συνήθως γιατι διαφορετικά προβλέ-
πεται να καταλήξεις να μην περνάς καθόλου 
καλά και να δημιουργήσεις θέματα στη σχέση 
με τον σύντροφο, τα παιδιά, αλλά και στη δημι-
ουργικότητά σου. Η είσοδος του Ερμή (22) και 
του Ηλίου (23) στον Ζυγό σε κάνει να παθαίνεις 
μία μεγαλύτερη τελειομανία από ό,τι συνήθως 
και να είσαι έτοιμος να θυσιάσεις ακόμη και 
τον ύπνο σου για να σου βγουν τα πράγματα 
έτσι όπως τα σχεδιάζεις στην καριέρα ή τον 
γάμο σου. Φρόντισε να μην το παρακάνεις για 
χάρη της εικόνας και των εντυπώσεων απο-
κλειστικά ή για να διατηρήσεις ντε και καλά 
ένα κλίμα ειρήνης και συνεργασίας. Αν δεν υ-
πάρχει ουσία από κάτω, θα δυσκολευτείς να 
το καταπιείς.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Σκέψου πριν μιλήσεις, ακόμη κι αν ακούς 
τέρατα
Αυτό που έλεγαν οι γιαγιάδες «να βουτάς τη 
γλώσσα στο μυαλό προτού μιλήσεις», αυτό εί-
ναι το μάντρα της εβδομάδας σου. Κάνε εξά-
σκηση στο ζεν και μην εμπλέκεσαι σε λεκτικές 
ή άλλου είδους διενέξεις ειδικά με τα αδέρφια 
και τους ανθρώπους της καθημερινότητάς 
σου. Διάθεσε καλύτερα την ενέργειά σου για 
να σχεδιάσεις εξόδους, γνωριμίες, δημόσιες 
σχέσεις και γενικά για να ανανεώσεις το σπίτι 
και τον χώρο σου όπως θέλεις. Σίγουρα η είσο-
δος του Ερμή (22) και του Ηλίου (23) στον Ζυγό 
θα σου δώσουν πολλή και καλή διάθεση για να 
δεις και να κάνεις τα πράγματα διαφορετικά 
(σε ένα ευρέως αποδεκτό όμως πλαίσιο) και να 
κάνεις τη φθινοπωρινή σου ανανέωση. Η ερω-
τική σου ζωή σε ανοίγει σε καινούργιες παρέες, 
μέρη και ταξίδια. Σε επαγγελματικό επίπεδο 
οι συνεργασίες σου γίνονται η αφορμή για να 
διευρύνεις τον επαγγελματικό σου κύκλο, για 
να μάθεις καινούργια πράγματα και πιθανώς 
για να ταξιδέψεις ή να δουλέψεις περισσότερο 
με το εξωτερικό.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Μην κάνεις ό,τι σε παιδεύει για να είσαι
λίγο καλύτερα
Επειδή οι συνήθειές σου δεν σε εξυπηρετούν 
καθόλου στην αρχή της εβδομάδας, αντιθέτως 
σου δημιουργούν άγχος, ανασφάλεια και τερά-
στιες τάσης φυγής, κι επειδή μπορεί να μην εί-
σαι έτοιμος, πρόθυμος ή ικανός να πάρεις τους 
δρόμους ή τα όρη και τα βουνά, κάνε τουλάχι-
στον κάτι έξω από τις συνήθειές σου. Κοινώς, 
μην κάνεις έστω ένα πράγμα που σε κάνει να 
αισθάνεσαι άσχημα, κέρδος θα είναι. Ούτως 
ή άλλως με το πέρασμα του Ερμή (22) και του 
Ηλίου (23) στον Ζυγό μπαίνεις σε αμιγώς ψυ-
χαναλυτική και αυτογνωσιακή διάθεση, καθώς 
περνάς από ψιλό κόσκινο το τι συμβαίνει στο 
σπίτι, την οικογένεια, τον γάμο, τη ρουτίνα σου. 
Καλό θα ήταν απλώς να θυμάσαι ότι δεν είσαι 
στην πλέον αισιόδοξη φάση σου, ότι τείνεις 
να τα δεις όλα μαύρα και ότι μία πράξη αξίζει 
όσο χίλιες σκέψεις και θεωρίες. Επίσης καλό 
θα ήταν να προσπαθήσεις να μοιραστείς τους 
προβληματισμούς σου με τον άνθρωπό σου. 
Εάν δεν μπορείς, να σκεφτείς μήπως δεν είναι ο 
σωστός άνθρωπος. A

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