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(στοιχεία focus Bari 2018)

15 ΧΡοΝΙΑ athens voice. Η ΠολΗ ΜΑΣ. 

15 υπέροχοι 
Αθηναίοι μιλάνε 
για τη δική τους 

Αθήνα  
Βαλαωρίτης, Δήμου, Ευθυμίου, Ζατέλη, Ζουμπουλάκη, 
Ζέη, Καμίνης, Κορρές, Μυτακίδης, Πατρίκιος, Πετρίδης, 

Αγγελάκη Ρουκ, Σιμόπουλος, Τσόκλης, Φασουλής 

Επιμέλεια: Μάκης Προβατάς

#av15photo Οι Αθηναίοι φωτογραφίζουν την πόλη τους. 
Ο μεγάλος φωτογραφικός διαγωνισμός στο Instagram. 

Οι νικητές.
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Η ATHENS VOICE 
πάντα στην κορυφή

Ένα μοναδικό εκδοτικό φαινόμενο: 15 χρόνια κυκλοφορίας, 
πάντα πρώτη στην αγάπη των αναγνωστών

No
Στον Νομό Αττικής, εκεί που κυρίως κυκλοφορεί και εκεί όπου 
κατοικεί ο μισός ελληνικός πληθυσμός, η ATHENS VOICE βρίσκεται 
μέσα στις 5 μεγαλύτερες εφημερίδες της Ελλάδας, αμέσως μετά 
τις μεγάλες Κυριακάτικες και είναι η πρώτη στο νεανικό κοινό

1. Καθημερινή Κυριακής

2. Βήμα

3. ΘΕΜΑ

4. REAL

5. ATHENS VOICE

Ηλικίες 25-34

Focus-Bari Ά  Κύμα: Ιανουάριος-Ιούνιος 2018

Σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση 
Focus Bari για το 2018, 
η ATHENS VOICE βρίσκεται στην 
πρώτη θέση της κατηγορίας της: 

ATHENS VOICE
136,2 χιλ. αναγνώστες
     
LIFO 
121,7 χιλ. αναγνώστες

frEE 
prESS
της 
Ελλάδας

Λεκανοπέδιο Αττικής

ATHENS 
VOICENo
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20:00-22:00 Θάλεια Καραμολέγκου

07:00 - 09:00 Βαγγέλης Περρής

12:00-14:00 Στέφανος Τσιτσόπουλος

22:00-24:00 Στέφανος Δάνδολος16:00-18:00 Μαρία Πετρίδη14:00-16:00 Άννα Αναστασίου

10:00-12:00 Αντώνης Πανούτσος - Μάκης Προβατάς

9:00-10:00 Νίκος Ζαχαριάδης

Ακούτε τη Φωνη
της ΑθηνΑς

Athens 
voice
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18:00-20:00 Κατερίνα Παπαγεωργιάδη - Τζένη Μελιτά



Χριστουγεννιάτικες αγορές στη Στοά Νικολούδη!
∆εκατέσσερα καταστήµατα, δεκάδες ιστορίες, µοναδικές εµπειρίες

Ραντεβού στις 17 ∆εκεµβρίου για µία ηµέρα γεµάτη προσφορές και ξεχωριστές εκδηλώσεις

∆είτε όλες τις λεπτοµέρειες για τις εκδηλώσεις και τις προσφορές των καταστηµάτων στο

www.stoanikoloudi.gr

¸ 
οµορφότερη γιορτή 
του χρόνου πλησιάζει 
κι εσείς ετοιµάζεστε για 
τα ψώνια σας και για 
τα δώρα που θα προ-

σφέρετε στους αγαπηµένους 
σας. Η εµβληµατική Στοά 
Νικολούδη, στο κέντρο της 
Αθήνας, ετοιµάζει για όλους 
εµάς µία µοναδική ηµέρα 
γεµάτη εκδηλώσεις, µουσική 
και γεύσεις, αλλά και εκπλη-
κτικές προσφορές από τα 14 
καταστήµατά της.  

Στην ιστορική και στολισµένη Στοά Νι-

κολούδη θα ανακαλύψετε τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που 

προσφέρουν τα καταστήµατά της. Εκεί θα 

βρείτε το CAFÉ «MAZI», το 6P6 CONCEPT 

STORE µε προϊόντα τεχνολογίας, τον 

πολιτιστικό χώρο της ALPHA BANK, το 

κοσµηµατοπωλείο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, 

το κοµµωτήριο BOX HAIR STUDIO, το 

CHOCOTOPIA µε σοκολάτες από όλον τον 

κόσµο, το COOK SHOP µε είδη κουζίνας, 

το DAILY FRESH µε φρεσκοµαγειρεµένες 

γευστικές προτάσεις, το παντοπωλείο ΕΝ 

ΤΗ ΣΤΟΑ, το κατάστηµα οπτικών ΟΦΘΑΛ-

ΜΟΣ, το STORMY WEATHER µε design 

αντικείµενα, τα υποδήµατα STRANTZALI, 

το κατάστηµα ειδών γραφείου και δώρων 

TZANNES και το φαρµακείο ΜΑΡΑΓΚΟΣ.

Περπατώντας στη στοά, ανάµεσα στα καλαί-
σθητα καταστήµατά της που εκείνη την ηµέρα 
θα έχουν βάλει τα γιορτινά τους, θα έχετε και την 
ευκαιρία να θαυµάσετε από κοντά τη µοναδική 
της αρχιτεκτονική. Πρόκειται για µία από τις πλέον 
ιστορικές στοές του αθηναϊκού κέντρου που ανε-
γέρθηκε το 1936 και είναι ένα από τα σηµαντικότε-
ρα έργα του αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Νικολούδη 
(1874-1944), µε το οποίο µετέφερε στην Ελλάδα τις 
αρχές  της γαλλικής École des Beaux-Arts, ενός φη-
µισµένου, πρωτοποριακού αρχιτεκτονικού ρεύ-
µατος της εποχής, που είχε ως βασικά αξιώµατα 
την αισθητική εκλέπτυνση και τον διακοσµητικό 

πλούτο. Εδώ βρισκόταν το ιστορικό βιβλιοπωλείο 
«Εστία» και το φηµισµένο καφενείο του Λουµίδη, 
όπου σύχναζαν σπουδαίες προσωπικότητες των 
γραµµάτων και των τεχνών. Το 1995 η Στοά Νικο-
λούδη χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό, διατηρητέο 
µνηµείο και έργο τέχνης από το Υπουργείο Πολι-
τισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων. Την περίοδο 
1997-2001 αναπαλαιώθηκε και ανακατασκευάστη-
κε µε πρωτοβουλία της Alpha Bank. Τον Φεβρουά-
ριο του 2012, η Στοά Νικολούδη καταστράφηκε 
από τους εµπρησµούς στο κέντρο της Αθήνας. Η 
Alpha Bank και πάλι ανέλαβε την αποκατάστασή 
της, η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2015.

Η ιστορία της Στοάς Νικολούδη
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The Republic 
Redux 

Κινηματογραφική 
πρεμιέρα 

αποκλειστικά 
στο athensvoice.gr

Toυ Δημητρη ΑθΑνΑσιΑΔη

Η πρώτη και πολυσυζητημένη ταινία του Δημή-
τρη Τζέτζα σε μια online προβολή, τη Δευτέρα 

17 Δεκεμβρίου, με αφορμή τα 15 χρόνια της 
ATHENS VOICE.

«Ο Αχιλλέας πληρώνεται από τον διαπλεκόμενο δη-
μοσιογράφο Μάριο Σφήκα για να κάνει παράνομες 
παρακολουθήσεις. Όταν όμως αναλάβει να γυρίσει 
ένα βίντεο για τον εκβιασμό ενός μεγαλοεπιχειρημα-
τία, για λογαριασμό ενός διεφθαρμένου πολιτικού, 
μπλέκει ανεπανόρθωτα και όσα ακoλουθούν μυρί-
ζουν βενζίνη, τρόμο και αίμα».

Τ ρία χρόνια μετά την προβολή της στους κινη-
ματογράφους, η πρώτη ταινία του σκηνοθέτη 
Δημήτρη Τζέτζα, ένα σκληρό φιλμ με φόντο 
την Αθήνα της κρίσης, ξεκινά ένα νέο ταξίδι σε 

μια redux version.
Με ένα λαμπερό καστ πρωταγωνιστών, όπως οι 
Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Αλέξανδρος Λογο-
θέτης, Γιάννης Στάνκογλου, Τάκης Σπυριδάκης, 
Ερρίκος Λίτσης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Αλεξάνδρα 
Χασάνι, Δημήτρης Λιόλιος, Πέτρος Λαούδης, Ιω-
άννα Κολλιοπούλου, Κώστας Νικούλι, Μπάμπης 
Παπανικολάου, Νικόλαος Ρούσαλης, Σουλτάν Α-
μίρ, Kazuaki Shitamori, Αντώνης & Χάρης Μήτρου, 
Blaine Reinenger, Μάκης Παπαδημητρίου, Γιώργος 
Κιμούλης και Ζωή Λάσκαρη, το «The Republic 
Redux» θα προβληθεί για πρώτη φορά online τον 
Δεκέμβριο στο athensvoice.gr.
«Πέρασαν τρία χρόνια από τότε που ανέβηκε και 
κατέβηκε το The Republic στις αίθουσες. Σε αυτό 
το διάστημα η ταινία ήταν άφαντη και πολλοί άν-
θρωποι την έψαχναν. Δεδομένου ότι είναι μια μο-
ντέρνα, rock αθηναϊκή ταινία, με όλη τη βρώμα, τη 
γοητεία και τους χαρακτήρες της, δεν θα μπορούσε 
να βγει από κάπου online εκτός από την ATHENS 
VOICE. Είμαι χαρούμενος που μετά από τόσο καιρό 
μπορούμε επιτέλους να δώσουμε το The Republic 
Redux σε ένα ευρύτερο κοινό μέσα από ένα σεβα-
στό και ποιοτικό free press το οποίο ο κόσμος, 15 
χρόνια τώρα, διαβάζει, εκτιμά και καταλαβαίνει» 
σημειώνει ο σκηνοθέτης Δημήτρης Τζέτζας.
Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο athensvoice.gr
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15 ορόφοι μπισκότα και σοκολάτα! Ο Στέλιος 
Παρλιάρος έφτιαξε γλυκό την Athens Voice.

O εθνικός μας ζαχαροπλάστης ευχήθηκε με τον δικό του τρό-
πο «Χρόνια Πολλά» στην A.V., φτιάχνοντας μια απίθανη 
τούρτα σοκολάτας με 15 μπισκότα, ένα για το καθένα από τα 
15 χρόνια μας. 

Τι γλυκό θα ήταν η ATHENS VOICE; Γιατί αυτή η εφημερίδα 
είναι «έρωτας» για αυτόν; Τι γεύση έχει; Δείτε τι απάντησε o 
κορυφαίος chef pâtissier στο βίντεο της Σοφίας Σφυρή στο 
athensvoice.gr. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο!

Διαβάστε τι μας είπε ο Στέλιος Παρλιάρος για την καινούργια του εκπομπή  
«Οι γλυκές Αλχημείες ταξιδεύουν» που κάνει πρεμιέρα Σάββατο 15 Δεκεμβρί-
ου στον ΣΚΑΙ στη σελίδα 68 

τι γλυκό 

Στέλιο, 

είναι η

ATHENS VOICE;
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Επιμέλεια:
Μάκης Προβάτάς

15 χρόνια ATHENS VOICE. Η πόλη μας. Η Αθήνα. 
Ζητήσαμε από 15 εμβληματικούς κατοίκους της Αθήνας να περιγράψουν μια περιοχή της πόλης, την πιο σημαντική στη ζωή τους.  

Μιλούν οι: Νάνος Βαλαωρίτης, Νίκος Δήμου, Μαρία Ευθυμίου, Ζυράννα Ζατέλη, Πέγκυ Ζουμπουλάκη, Άλκη Ζέη, Γιώργος Κα-
μίνης, Μανόλης Κορρές, Μιχάλης Μυτακίδης (Active Member), Τίτος Πατρίκιος, Γιάννης Πετρίδης, Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, 

Διονύσης Σιμόπουλος, Κώστας Τσόκλης, Σταμάτης Φασουλής. 

Ένα συλλεκτικό τεύχος που θα εμπλουτιστεί και στη συνέχεια θα γίνει ένα ιστορικό βιβλίο για την Αθήνα.
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«Γεννήθηκα στην Ελβετία και μέχρι τα πέντε μου χρόνια ζούσαμε 
στη Γερμανία. Μετά ήρθαμε στην Αθήνα και στην πραγματικότητα 
μεγάλωσα στην πλατεία Κολωνακίου. Από αυτή την περιοχή είναι 
οι πρώτες σπουδαίες μνήμες της ζωής μου και συναισθηματικά και 
πνευματικά. Γι’ αυτή θέλω να μιλήσω».

Μιλάτε για τη δεκαετία του ’20, την εποχή που η πλατεία ήταν ακό-

μα χωμάτινη… Ναι, χωμάτινη και πανέμορφη.

Έχετε παίξει ποδόσφαιρο στην πλατεία Κολωνακίου; Mε τους 
φίλους μου παίζαμε εκεί μπάλα, με μια μπάλα φτιαγμένη από 
πανιά. Οι άλλοι έπαιζαν πιο πολύ, αλλά ακόμα και τότε θυμάμαι 
συχνά να τους παρακολουθώ. Έμενα στον τρίτο όροφο και υ-
πήρχε ένα παράθυρο στην άκρη του διαδρόμου, από το οποίο έ-
βλεπα την πλατεία. Όμως, ως παιδιά, είχαμε ένα πρόβλημα, θυ-
μάμαι να την έχουν σκάψει και να την έχο υν ξαναφτιάξει είκοσι 
φορές! Όλο την έσκαβαν για να «κάνουν κάτι» και μας στερού-
σαν το παιχνίδι. Εμείς μέναμε στην πολυκατοικία που τώρα από 

κάτω βρίσκεται η «Βιβλιο-
θήκη», δίπλα στο Βρετανι-
κό Συμβούλιο, το οποίο τότε 
δεν υπήρχε ακόμα. Το σπί-
τι το είχε χτίσει ο παππούς 

μου και επειδή είχε βρει και 
κάποια μικρά αρχαία, είχε 
φτιάξει μία βιτρίνα στην εί-
σοδο της πολυκατοικίας και 
τα είχε τοποθετήσει μέσα. 
Δεξιά μας, όπως κοιτούσαμε 
την πλατεία, υπήρχαν όμορ-
φα κτίρια. Θυμάμαι επίσης 
μπροστά στο σπίτι μας τα 
πρώτα ταξί της Αθήνας. Μη 
φανταστείτε πολλά, πέντε 
ταξί ήταν όλα κι όλα. Εμείς, 
ως οικογένεια, συνήθως 
παίρναμε έναν συγκεκρι-
μένο ταξιτζή που λεγόταν 
Ιβάν. Ήταν πολύ συμπαθής, 
εξόριστος από την κομμου-
νιστική Ρωσία και μισούσε 
τους κομμουνιστές. Θυμά-
μαι, κάθε φορά, σε όλη τη 
διαδρομή μιλούσε εναντίον 
των κομμουνιστών. Έχω την 
εντύπωση ότι οι γονείς μου 
τον επέλεγαν επί τούτου για 
τις ιστορίες που έλεγε! Αν 
και δεν ήταν δύσκολο να τον 
πετύχουν.

Το σχολείο που πηγαίνατε ήταν στην περιοχή; Στο σχολείο άρ-
χισα να πηγαίνω, όταν ήμουν δέκα ετών. Ήταν σχετικά μακριά, 
στην οδό Ιπποκράτους. Εμένα μου φαινόταν πολύ μακριά και το 
να πηγαίνω και να γυρνάω από το σχολείο ήταν σαν ένα μικρό 
υπέροχο ταξίδι. Υπήρχαν πιο κοντινά σχολεία, αλλά εγώ φοι-
τούσα στο σχολείο του Μακρή, στην οδό Ιπποκράτους 5, όπου 
δίδασκε και ο Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος, ως καθηγητής φιλόλογος. 
Δέκα χρόνια πριν είχε αποφοιτήσει από αυτό το σχολείο και ο 
Ελύτης. Κατέβαινα, λοιπόν, από την πλατεία Κολωνακίου με 
τα πόδια. Στην οδό Ακαδημίας έχω δει διαδηλώσεις, τα τανκς 
στα πραξικοπήματα, τα πάντα. Νομίζω, όμως, ότι κάθε φορά 
το ίδιο τανκ έβγαινε. Σε αυτό το σπίτι μείναμε μέχρι το 1938 
και μετά αλλάξαμε, ήρθαμε εδώ που βρίσκομαι σήμερα. Εκείνο 
πουλήθηκε το 1939 και χτίστηκε η σημερινή πολυκατοικία που 
βλέπουμε.

Η πλατεία ήταν από τότε στέκι; Αυτό έγινε περίπου τη δεκαε-
τία του ’40. Τότε η πλατεία άρχισε να εξελίσσεται σε αυτό που 
ξέρουμε σήμερα. Υπήρχαν καφενεία, όπως το «Βυζάντιο», και 
ένα ζαχαροπλαστείο πολύ σημαντικό για την εποχή, του «Μπό-
κολα», εκεί που είναι σήμερα το «Da Capo». Εκεί πήγαινε και 
ο Εμπειρίκος. Έκανε πολύ ωραία γλυκά. Εκεί συναντιόμουν με 
τους φίλους μου. Αργότερα, πηγαίναμε κάθε νύχτα στο «Βυ-
ζάντιο», όλοι οι καλλιτέχνες και οι συγγραφείς. Ο Εμπειρίκος 
συμπαθούσε πολύ ένα γκαρσόνι, τον Μπάμπη, ο οποίος λόγω 
των θαμώνων μιλούσε με λόγιο τρόπο. Όταν ήταν να κλείσει 
το μαγαζί έλεγε με ύφος στον Εμπειρίκο: «Ήπιατε το ποτό σας, 
πληρώσατε τον λογαριασμό σας… Χαιρετώ σας».   

Αναρωτιέμαι αν υπήρχε κάποιος πολιτικός στην παρέα σας… Όχι. 
Κανένας, ποτέ.

Αυτό είναι λίγο παράξενο, θα περίμενε κανείς το αντίθετο… Ίσως 
από κάποια διαίσθηση να απέφευγαν τον δικό μας «κόσμο», 
που είχε να κάνει σχεδόν αποκλειστικά με το πάθος μας για 
τις τέχνες. Αργότερα, αρχές της δεκαετίας του ’60, σκέφτηκα 
να βγάλω ένα περιοδικό και έγιναν συζητήσεις ανάμεσα στον 
Ελύτη, τον Εμπειρίκο και εμένα, αλλά δεν προχωρήσαμε. Με 
τους φίλους μου συναντιόμασταν επίσης στο «Μπραζίλιαν» 

της οδού Βουκουρεστίου. Τα μεσημέρια έβλεπα, μεταξύ 
άλλων, τον Σχοινά, τη Μαντώ Αραβαντινού, τον Δημή-
τρη Ρικάκη και διάφορους άλλους της ηλικίας μου. Προ-
σπαθούσα να τους πείσω να βγάλουμε ένα λογοτεχνικό 
περιοδικό, να κάνουμε εμείς την αρχή. Αυτοί δεν ήθελαν, 

πίστευαν ότι θα γελοιοποιηθούμε. Ένα μεσημέρι, αντί για το 
«Μπραζίλιαν» πήγα στην πλατεία Κολωνακίου και ο φίλος μου 
Γιώργος Μακρής με σύστησε σε τρεις-τέσσερις νεαρούς, μεταξύ 
των οποίων ο Πουλικάκος, ο Κουτρουμπούσης, μετά ήρθε η Εύα 
Μυλωνά και κάποιοι άλλοι. Μόλις κατάλαβα ότι είχαμε παρό-
μοιες σκέψεις για τις τέχνες, σκέφτηκα να μιλήσω σε αυτούς 
για το περιοδικό. Ενθουσιάστηκαν. Τους είπα ότι είχα σκεφτεί 
και τον τίτλο και τους πρότεινα την ονομασία «Πάλι». Συμφώ-
νησαν αμέσως, αφού έγραφαν όλοι τους και τους ενδιέφερε 
πολύ ο Υπερρεαλισμός. Βρήκα κάποια χρήματα, έδωσε και ο 
Εμπειρίκος ένα ποσό, οι άλλοι μάζεψαν συνδρομές και βγάλαμε 
το πρώτο τεύχος. Αυτό το αποφασίσαμε στο καφενείο της Τσα-
κάλωφ, που βρισκόταν ακριβώς απέναντι από του «Μπόκολα». 
Βρήκαμε έναν τυπογράφο και τελικά το πρώτο τεύχος μάς κό-
στισε έντεκα χιλιάδες δραχμές. Αυτά τα παιδιά με ενθουσιασμό 
μοίραζαν το περιοδικό σε κιόσκια, και όπου αλλού μπορούσε να 
πουληθεί. Εντωμεταξύ οι φίλοι μου από το «Μπραζίλιαν», όταν 
είδαν ότι έβγαινε το περιοδικό, μας έδωσαν και αυτοί κείμενα. 
Το πρώτο τεύχος του «Πάλι» είχε μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί 
είχε κείμενα που όμοιά τους δεν είχαν δημοσιευθεί μέχρι τότε 
πουθενά. Αυτό συνέβη το 1963. Τακτικά, πλέον, βρισκόμασταν 
εκεί, στο καφενείο στην πλατεία Κολωνακίου, και σχεδιάζαμε 
το επόμενο τεύχος.

Πόσα τεύχη βγήκαν συνολικά; Έξι. Δηλαδή βγήκαν πέντε φύλλα 
αλλά το ένα, το δεύτερο, ήταν διπλό. Βγήκε διπλό γιατί είχε μία 
μεγάλη συνεργασία του Σχοινά, που έγινε διάσημη. Είχε εφεύ-
ρει μία γλώσσα δική του, που την χρησιμοποιούσε έναν υποτι-
θέμενος άνθρωπος, ο οποίος όμως ήταν ο ίδιος.

Ήταν εβδομαδιαίο ή μηνιαίο; Ακατάστατο. Όταν υπήρχε το υλι-
κό, έβγαινε. 

Σήμερα πλέον φτάνει η βόλτα σας μέχρι την πλατεία Κολωνακίου;

Τον τελευταίο καιρό, όχι. Ίσως ασυναίσθητα να το αποφεύγω. 
Είναι πολύ συγκινητικό ότι εκεί διαδραματίστηκαν τόσα γεγο-
νότα που μας σημάδεψαν. 

Μου κάνει πολλή εντύπωση ότι όλα αυτά τα περιγράψατε χωρίς 

κάποιο ίχνος «θρήνου» για ό,τι έχει χαθεί… Η δική μου γενιά την 
έχει μάθει καλά αυτή την τέχνη: να μη θρηνεί γι’ αυτό που χά-
θηκε. Ευεργετική τέχνη για να συνεχίσεις τη ζωή σου. A

ΝάΝος 
Η πλατεία 
Κολωνακίου, 
χωμάτινη και 
πανέμορφη
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Η Πατριάρχου Ιωακείμ, όσο και να έχει αλλάξει, 
περιέχει ακόμα κάτι εμβληματικό. Εκεί μένει ο 
Νάνος Βαλαωρίτης. Ζει τα τελευταία ογδόντα 
χρόνια στο ίδιο σπίτι… Κάθε φορά που τον επισκέ-
πτομαι, κάνουμε οπωσδήποτε μια κουβέντα για 
την πολιτική. Κάτι πολύ ενδιαφέρον με τον Νάνο 
Βαλαωρίτη είναι πως ακόμα και όταν εκφράζει τις 
πιο απαισιόδοξες σκέψεις και τις βαθιές ανησυχίες 
του, έχει αυτό το χαμόγελο της ελαφριάς ειρωνείας 
απέναντι στα πράγματα… Αυτό το χαμόγελο ήταν 
διαρκώς στο πρόσωπό του κι όσο μας μιλούσε για το 
δικό του κομμάτι της Αθήνας. Κάποιες στιγμές ήταν 
νοσταλγικό, κάποιες άλλες λίγο παιχνιδιάρικο και 
ειρωνικό. Όμως χαμογέλασε με πολλή αγάπη για τα 
πρόσωπα που θυμήθηκε.

Βαλαωρίτης

Φωτό:

Τασοσ ΒρεΤΤοσ
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Υπήρχαν καφενεία, όπως το «Βυζάντιο», και ένα ζαχαροπλαστείο πολύ 
σημαντικό για την εποχή, του «Μπόκολα», εκεί που είναι σήμερα το «Da Capo». 

Εκεί πήγαινε και ο Εμπειρίκος. Έκανε πολύ ωραία γλυκά.



12 A.V. 13 - 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

02
«Γεννήθηκα στην πλατεία Κολιάτσου. Δύο χρονών, όμως, έφυγα, και 
πήγα στη Σάμο. Η μαμά μου είχε πάθει φυματίωση, που τότε θερα-
πευόταν με τον καθαρό αέρα, και πήγε σε σανατόριο στην Πάρνηθα. 
Με την αδελφή μου μας στείλανε στον παππού μου και στη μεγάλη α-
δελφή της μαμάς. Περνούσαμε ζωή χαρισάμενη, ήμασταν ελεύθερες, 
αφού ο μπαμπάς μου μας είχε πολύ στριμωγμένες, και δεν θέλαμε κα-
θόλου να γυρίσουμε. Στην πλατεία Αγάμων ήρθαμε, όταν εγώ ήμουν 
δεκατεσσάρων χρονών. Μέναμε Λευκωσίας 14, στον 2ο όροφο».

Τον Γιώργο Σεβαστίκογλου τον γνωρίσατε στην πλατεία Αγάμων; 

Όχι. Τον είχε φέρει ο Μάριος Πλωρίτης σε ένα κουκλοθέατρο 
που έκανα στο σχολείο της Αηδονοπούλου και εκεί γνωριστή-
καμε. Είχε φέρει μαζί και τον Εμπειρίκο, τον Ελύτη και τον Γκά-
τσο για να δουν την παράσταση. Ήμουν δεκαέξι χρονών, πολύ 
αδύνατη και έμοιαζα με δώδεκα, ασήμαντη. Ο Γιώργος ήταν 
είκοσι έξι. Μετά μας καλέσανε να πιούμε καφέ στου «Λουμί-
δη», και άρχισε ένα φλερτ που κράτησε ώσπου μεγάλωσα και 
παντρευτήκαμε. Συναπαντιόμασταν πολύ συχνά στου Λουμί-
δη, στη διάρκεια της Κατοχής.

Τότε δεν ήταν εύκολο να πηγαίνουν τα κορίτσια σε καφενεία με 

αγόρια. Όχι, καθόλου. Πη-
γαίναμε κρυφά. Ο μπαμπάς 
μου δεν ήξερε ότι πηγαίναμε 
εκεί, του λέγαμε ότι πηγαί-
ναμε στη Γαλλική Ακαδημία 
κάθε μέρα για μάθημα, και 
μου έλεγε «τόσα μαθήματα, 
αλλά δεν βλέπω τα γαλλι-
κά σας να είναι πολύ σπου-
δαία!».

Τα κορίτσια που έμεναν τότε 

στην πλατεία Αγάμων ήταν 

συνηθισμένο να κάνουν γαλ-

λικά; Η πλατεία Αγάμων ήταν 
σαν το Κολωνάκι. Είχε πολύ 
ωραία σπίτια. Υπήρχε του 
Παπαστράτου, ένα μεγάλο 
άσπρο σπίτι στην επόμενη 
γωνία, και η οδός Μηθύμνης 
είχε όλο σπίτια με κήπους. 
Ήταν πολύ αριστοκρατική 
γειτονιά. Είχε ένα ζαχαρο-
πλαστείο, τον «Κανδηλώρο» 
που είχε πάστες, και επί της 
Πατησίων υπήρχε ένα μα-
γαζί, «Η κοκέτα», που ήταν 
ψιλικατζίδικο και είδη ρα-
πτικής μαζί. Έχει μείνει έως 
τώρα με το ίδιο όνομα! Περ-
νούσα μια μέρα με ταξί από 
την Πατησίων, το βλέπω και 
λέω «δεν είναι δυνατόν!».

Πότε φύγατε από το σπίτι αυ-

τό; Όταν παντρεύτηκα τον 
Γιώργο το 1945, και πήγα 

από την άλλη πλευρά της πλατείας Αγάμων, στη Θάσου, και 
έμεινα με τα πεθερικά μου. Μόλις έφυγε ο Γιώργος για την Τα-
σκένδη, ξαναγύρισα στη μαμά μου. 

Πίσω στο αγαπημένο σπίτι των εφηβικών χρόνων… Ναι. Να φα-
νταστείς ότι μέσα στην Κατοχή, όταν ο πατέρας μου πήγαινε 
στην Τράπεζα, όλο το πρωί η Διδώ Σωτηρίου έφερνε στο σπίτι 
μας και συνεδρίαζαν με τη Μαρία Σβώλου, την Ηλέκτρα Απο-
στόλου και κάποιες φορές τoν Κώστα Καραγιώργη. Ουδέποτε 
κανείς από την πολυκατοικία πήρε είδηση. 

Μου είναι αδύνατον να μη ρωτήσω πώς ήταν η Ηλέκτρα Αποστό-

λου από κοντά. Ήταν ψηλή με πολύ ωραία μάτια, όχι όμορφη, 
αλλά πολύ ξεχωριστή. Ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Είχε και ένα 
κοριτσάκι, την Αγνή, που αργότερα την γνωρίσαμε στη Μόσχα. 
Μέχρι σήμερα, όταν έρχεται από τη Μόσχα θα έρθει να με βρει.

Είχε και άλλες φοβερές συναντήσεις στην Κατοχή, Λευκωσίας 14, 

στον 2ο όροφο; Και ο Γκάτσος ερχόταν πολύ συχνά, όταν ο πα-
τέρας μου έλειπε στην τράπεζα. Συζητούσε με τη μαμά μου.

Εκείνη την εποχή, το 1942, έγραψε την «Αμοργό»… Την οποία α-
φιέρωσε στην αδελφή μου. Έχει ακόμα το βιβλίο που είναι αφι-
ερωμένο σε αυτήν. Δεν ξαναέγραψε άλλο ποίημα, έγραψε μόνο 
στίχους για τραγούδια.

Από όλα αυτά τα τόσο σημαντικά πρόσωπα που έχετε συναντή-

σει, ποιο ήταν που αμέσως καταλάβατε ότι είναι σπουδαίος; Ο 
Καραγιώργης. Αυτός με είχε εντυπωσιάσει. Ήταν πολύ ωραίος 
άντρας, μιλούσε με ζεστασιά. Η Διδώ είχε έρθει και έμενε σπίτι 
μας με τον θείο μου, φοβόταν να μείνει στο δικό της μήπως την 
πιάσουνε. Σε εμάς δεν την ξέρανε. Ο Καραγιώργης, όταν ήθελε 
να ανέβει στο σπίτι μας πέταγε ένα πετραδάκι στο παράθυρο, 
του άνοιγε και ανέβαινε. Είχε έρθει, λοιπόν, ένα βράδυ αρχές 
του 1946, και άκουσα που έλεγε στη Διδώ «αυτοί δεν βλέπουν 
τίποτα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα», μιλούσε για το Κόμμα, φυ-
σικά, και για την αποχή στις εκλογές. Έλεγαν ότι «θα το πληρώ-
σουμε αυτό το λάθος πάρα πολύ ακριβά». Όπως το πληρώσαμε.

Αυτή τη συζήτηση που, αν κάποιος γυρίσει ένα έργο για την επο-

χή, θα πρέπει να τη βάλει ως σκηνή, πώς μιλούσαν και τι έλεγαν 

ο Κώστας Καραγιώργης και η Διδώ Σωτηρίου, εσείς την είδατε 

μπροστά σας στο σπίτι σας στην πλατεία Αγάμων! Είναι φοβερές, 

ιστορικές στιγμές. Ποιο ήταν το βασικό συναίσθημα που μπο-

ρούσατε να αντιληφθείτε σε αυτούς τους δύο ανθρώπους; Θυμό 

ή φόβο; Πιο πολύ θυμό γι’ αυτά που συνέβαιναν. Θυμάμαι τον 
θυμό τους. Πηγαίναμε για εκλογές, και έγραψε ο Καραγιώρ-
γης στον «Ριζοσπάστη» άρθρο για την Κυριακή με τίτλο: «όλοι 
στη μάχη για τις εκλογές…». Και παίρνει την άλλη μέρα την 
εφημερίδα και έγραφε «Αποχή». Του είχανε αλλάξει το άρθρο 
και βάλανε αποχή. Και από τότε ήταν σε δυσμένεια. Και η Διδώ 
διαφωνούσε με την αποχή, και την είχαν διαγράψει για ένα δι-
άστημα.

Τα εγγόνια σας τα έχετε πάει εκεί να δουν αυτό το σπίτι και την 

περιοχή; Ναι, το έχουν δει απέξω. Τους είπα και για μια αγορά 
που ήταν εκεί, η αγορά Πετάλα. Ήταν ένα γαλακτοπωλείο στη 
γωνία και μετά έστριβες και ήταν τα μαγαζιά, το μπακάλικο, ο 
φούρνος. Και απέναντι, επί της Λευκωσίας, ένα ψιλικατζίδικο, 
και στην άλλη γωνία, στην απέναντι πολυκατοικία, πάλι ένα 
ψιλικατζίδικο, αλλά πιο μεγάλο, που είχε και πάγο. Ο ένας ψι-
λικατζής ξέραμε ότι ήταν αριστερών αρχών, και τον άλλον τον 
είχαμε ύποπτο, μήπως είναι με την αστυνομία, ότι δίνει πληρο-
φορίες, και δεν τον πλησιάζαμε. Θα σου πω μια ιστορία που την 
θυμήθηκα τώρα. Στο ισόγειο έμενε μία οικογένεια, με μία κόρη 
πανέμορφη, πιο μεγάλη από εμάς, η οποία στην Κατοχή τα είχε 
με έναν Ιταλό της Κομαντατούρ, και ύστερα με έναν Γερμανό. 
Με την απελευθέρωση, χάθηκε. Η μητέρα, λοιπόν, καθόταν όλη 
μέρα στο παράθυρο και κοιτούσε. Ποιος περνούσε, τι γινόταν, 
όμως δεν πρόδωσε ποτέ κανέναν. Κι εμείς ποτέ δεν τη ρωτήσα-
με για την κόρη της γιατί καταλαβαίναμε ότι είχε φύγει και δεν 
θα ξαναγύριζε πίσω στην Ελλάδα. 

Γεμάτη ζωή. Όμως, από την άλλη, δεν θα θέλατε να είχατε ζήσει 

λίγο πιο ήρεμα; Ναι, πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί ήταν συνεχόμενο 
όλο αυτό. Η πλατεία Αγάμων, θέλω δεν θέλω, πάντα μένει μέσα 
μου. Εκεί ξεκίνησα πηγαίνοντας στο σχολείο με την τσάντα και 
δίναμε ραντεβού με τις άλλες συμμαθήτριες για να πάμε όλες 
μαζί. Υπήρχαν και συμμαθήτριες Εβραίες που τις κρύψαμε στην 
Κατοχή και γλίτωσαν. Το σχολείο Αηδονοπούλου, που ήταν 
εξαιρετικό σχολείο και επί Μεταξά έκαναν ό,τι λιγότερο μπο-
ρούσαν από αυτά που τους υποχρέωναν γιατί ήταν όλοι οι δά-
σκαλοι προοδευτικοί. Και μετά ήρθαν όλα αυτά που σου είπα...

Από όλους αυτούς που σύχναζαν στο σπίτι σας, υπάρχει κάποιος 

που να τον έχετε νοσταλγήσει πολύ; Τον Μάριο Πλωρίτη, πάρα 
πολύ…

Τι έχει απογίνει τώρα το σπίτι της οδού Λευκωσίας 14; Τίποτα, 
είχα περάσει και ήταν μία μικρή πολυκατοικία. Ο γιος του τότε 
ιδιοκτήτη είχε κάνει την πολυκατοικία ένα μικρό ξενοδοχείο 
για φοιτητές και περαστικούς. Τον βρήκα εκεί και μάλιστα μου 
έδειξε κάτι. Είχε αφήσει τον λογαριασμό του ηλεκτρικού στο 
όνομα «Ζήνων Ζέης», το όνομα του πατέρα μου. A

Αλκη
Ζεη
Λευκωσίας  14, 
πλατεία 
Αγάμων. 
Ο Πλωρίτης, 
ο Γκάτσος, η 
Διδώ Σωτηρίου 
και άλλοι
«Θέλω πολύ να σας πω. Και φυσικά θα μιλήσω για την 
πλατεία Αγάμων». Αυτή ήταν η εντελώς άμεση απά-
ντηση της Άλκης Ζεη, στο τηλεφώνημα που της 
έκανα για να μας μιλήσει για την Αθήνα.
«Τόσο άμεση και απόλυτη, ότι θα μας πείτε για την πλα-
τεία Αγάμων;»
«Θα καταλάβεις γιατί…»
Λίγες μέρες μετά συναντηθήκαμε στο σπίτι της…

Φωτό:

Θανασησ
Καρατζασ
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Παπαστράτου, 
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«Την Αθήνα δεν την γνωρίζω καλά, γιατί δεν έχω καλή μνήμη και 
προσανατολισμό». 

Μπορεί να τη γνωρίζετε βαθιά, μέσα από τη ζωή που ζήσατε σε αυ-
τήν… Εμένα η ζωή μου έχει ως εξής: έχω μια παιδική ζωή που σέρνεται 
μέχρι τα δεκατέσσερά της χρόνια από υπόγειο σε υπόγειο της Αθήνας, 
από έξωση σε έξωση, από δυστυχία σε πειρασμό, από ανεντιμότητες 
σε καταστάσεις ποιητικές. Καμιά φορά μού έρχονται όλες αυτές οι κα-
ταστάσεις στο μυαλό και σκέφτομαι «τι θα ήταν μια ποιητική βραδιά;». 
Ίσως η διαδρομή που κάναμε από τις Τζιτζιφιές στον Βοτανικό όλη η 
οικογένεια, για να κάνουμε εμβόλιο επειδή μας είχε δαγκώσει όλους 
ο σκύλος μας που ήταν λυσσασμένος. Φεύγαμε εννιά άνθρωποι με τα 
πόδια, και σε εκείνη τη διαδρομή δημιουργήθηκε και παρέμεινε μία 
από τις μεγαλύτερες επιθυμίες της ζωής μου, που ήταν να αποκτήσω 
και εγώ ένα μικρό κοτοπουλάκι. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο είχε 
μαρκάρει αυτή μου η επιθυμία τη ζωή μου, την οποία διατηρώ ακόμα 
και τη σκέφτομαι. 

Υπήρχε ένα χρώμα που να σας έκανε μεγάλη αίσθηση, όταν ήσα-
σταν παιδί; Αυτή η άσπρο-κίτρινη ώχρα, που ήταν το χρώμα της Αθή-
νας, πριν οι δρόμοι γίνουν γκρίζοι από την άσφαλτο. Η Αθήνα ήταν μια 
ξανθιά πολιτεία. Το λένε και κάποια τραγούδια. Και τώρα είναι μια γκρί-
ζα πολιτεία που το φως της, καμιά φορά, δεν ταιριάζει. Η έλλειψη νε-

ρού σε μια κίτρινη πόλη, γεμάτη 
σκόνη. Βγαίνανε το απόγευμα 
και βρέχανε το δρόμο. Η μάνα 
μας έβγαινε από το υπόγειο με 
το καταβρεχτήρι. Μετά βγάζα-
με τα σκαμνάκια μας και καθό-

μασταν. 
Μικρά 
παιδιά, 
δ ε ν  ε ί -
χαμε 
χρήμα-

τα να πάμε πουθενά, καθόμα-
σταν στο πεζούλι. Η μάνα μας 
έβγαζε την καρέκλα της, όπως 
την έχω ζωγραφίσει, και καθό-
ταν κι εκείνη για να περάσει η 
βραδιά.

Ποιο είναι το διαχωριστικό 
που σας κάνει αρχικά να μι-
λάτε μέχρι την ηλικία των 
δεκατεσσάρων; Μετά τα δεκα-
τέσσερα και μέχρι τα δεκαοκτώ 
μου, έχω μία ζωή που είναι η θη-
τεία μου στα ντεκόρ των κινη-
ματογράφων. Εκεί έχω επαφή 
με όλη την τραγικότητα και τη 
λάμψη του Χόλιγουντ μέσα από 
τις ταινίες. Η μεγάλη χαρά να 
βλέπω όλες αυτές τις καταπλη-
κτικές γυναίκες και άντρες στις 
ταινίες. Έχω ακόμα συγκινή-
σεις μέσα μου, συγκεκριμένες, 
που δεν εκφράζονται με λόγια 
γιατί θα τις χαλάσω. Είναι ιερά 
αντικείμενα από το σινεμά. Τότε 
είχα το ελεύθερο να μπαίνω σε 
όλα τα σινεμά της Αθήνας γιατί 
ήμουν ο «Κωστάκης», γνωστός 

σε όλη την πιάτσα, ήμουν ένας από τους καλύτερους βοηθούς που 
μπορεί να ευχηθεί να έχει ένας μάστορας. Αυτή είναι μία Αθήνα που 
μπορώ να σου διηγηθώ. Τη θαυμάσια Αθήνα που η δουλειά μας στα 
ντεκόρ ξεκινούσε από την Πέμπτη το μεσημέρι και έφτανε μέχρι τη 
Δευτέρα, χωρίς ύπνο. Να φτάνεις απλά να υπάρχεις και να δουλεύεις. 
Να σκαρφαλώνω στις σκάλες να κρεμάω τα ντεκόρ, να φτιάχνω τα ξύ-
λα, να ψωνίζω υλικά, να φωτογραφίζω, να βοηθάω, και να λάμπει η Α-
θήνα από όλα αυτά τα ντεκόρ που εσύ έφτιαξες, τεράστια ντεκόρ με τα 
ντεκουπέ. Ένα μουσείο ήταν η Αθήνα τότε και άρχισε να με «φορμάρει». 
Δηλαδή, το αλητάκι που ήμουν, αρχίζει και γίνεται κάποιος άνθρωπος.

Μου φέρατε στο μυαλό αυτό που λέει ο Σοπενάουερ «τα πάντα 
είναι αποτέλεσμα της χρήσης της παιδικής μας ηλικίας». Εσείς 
κάνατε μία πολύ ειδική χρήση της παιδικής σας ηλικίας. Δεν το είχα 
σκεφτεί ποτέ έτσι, αλλά είναι τόσο σωστό. Ξέρεις όμως τι παθαίνουμε; 
Αυτές οι αναμνήσεις είναι βρικόλακες και έρχονται να σου πιουν το 
αίμα, όταν είσαι μεγαλύτερος. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να τις απο-
φύγεις; Ενώ τα θέματά σου είναι άλλα αυτή τη στιγμή, σου έρχονται α-
ναμνήσεις από τα παιδικά σου χρόνια και επεμβαίνουν στη σκέψη σου, 

στο έργο σου, και στα ανατρέπουν. Εκεί που δεν το περιμένεις, αλλά 
στο τέλος, το θέλεις δεν το θέλεις, είναι μέρος του σώματός σου.

Η πόρτα της Σχολής Καλών Τεχνών είναι ένα σημείο της Αθήνας 
που θυμάστε; Έχετε στο μυαλό σας σαν στοπ καρέ την πρώτη φο-
ρά που την περνάτε; Ναι…! Ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή! Στα δεκα-
οκτώ μου χρόνια. Όπου την «πέρασα» με κόλπο, γιατί δεν είχα πάει στο 
Γυμνάσιο, σταμάτησα στο Δημοτικό. Δεν μπορούσα να πάω στο Γυμνά-
σιο, έπρεπε να δουλεύω, έκανα χιλιάδες ψιλοδουλειές αλλά, δεν αξίζει 
τον κόπο να τις συζητάμε πια αυτές… Με παίρνει, λοιπόν, ο Βαγγέλης 
Φαεινός και πάμε στη Σχολή Καλών Τεχνών, αφού εγώ ήμουν δειλός, 
και το πρώτο που μου ζήτησαν ήταν το απολυτήριό μου. Φοβήθηκα, 
όμως ήμουν συνεννοημένος με τον Φαεινό, τους είπα ότι πάω σε νυ-
χτερινό Γυμνάσιο και θα τελειώσω σε λίγο καιρό. Δεν τους πείραξε και 
με έγραψαν. Όμως όταν στο τέλος έδωσα για τα εργαστήρια, μου ζήτη-
σαν από τη γραμματεία το απολυτήριο. Τους είπα ότι δεν έχω, έκαναν οι 
καθηγητές συμβούλιο και είπαν να βγω ως εξαιρετικό ταλέντο. Αλλιώς 
θα είχα κολλήσει στα ντεκόρ.

Στα χρόνια της Σχολής Καλών Τεχνών, ποια ήταν η μεγάλη στιγμή 
που θυμάστε από την Αθήνα εκτός Σχολής; Κατεβαίνοντας στη Σχο-
λή έκοψα δύο άσπρα τριανταφυλλάκια μικρά, από το σπίτι του Μυρι-
βήλη, να τα βάλω στο καβαλέτο της κοπέλας που αγαπούσα.

Μετά από όλα αυτά, αναρωτιέμαι αν ύστερα φεύγοντας για τόσα 
χρόνια εκτός Ελλάδας, λειτούργησε μέσα σας η νοσταλγία ή όχι…  
Καθόλου, παρότι στην Ιταλία και στη Γαλλία έζησα πολλά χρόνια. Όμως 
όταν γύρισα στην Ελλάδα, συνέβη κάτι παράξενο. Η Ελλάδα περιέργως 
εκείνη την εποχή μού ανοίγει την αγκαλιά της. Κέρδιζα χρήματα, έγρα-
φαν για μένα. Εκεί ζω μια δεύτερη επαφή με την Αθήνα και νομίζω ότι 
ένας βασικός παράγοντας αυτής της σχέσης μου μαζί της είναι η φιλία 
μου με τον Μάνο Περάκη. Μέγας εραστής της Πλάκας και της Αθήνας, ο 
οποίος είκοσι χρόνια μετά με ξαναβάζει μέσα σε χώρους που έχω ήδη 
ζήσει. Και μου ξαναδείχνει τους τόπους αυτούς… 

Και την Ομόνοια της «νέας» Αθήνας; Δεν ξέρω να σου διηγηθώ την 
Ομόνοια. Ξέρω να σου πω το έργο που χάλασε στην Ομόνοια.

Φαίνεται ότι η δική σας ζωή είναι γεμάτη σημαντικά σταυροδρό-
μια. Ποιο θεωρείτε το σταυροδρόμι που, αν τότε κάνατε την «άλλη 
επιλογή», τίποτα δεν θα ήταν ίδιο για εσάς στη ζωή αυτή; Τελειώ-
νω τις σπουδές μου και είμαι ερωτευμένος με μία κοπέλα. Εκείνη θα 
τέλειωνε σε ένα χρόνο ή δύο. Η μητέρα της ούτε να ακούσει για μένα. 
«Χαμαντράκι» με έλεγε. Πάω στρατιώτης και τότε της κάνει πρόταση 
γάμου ένας καθηγητής Χημείας, Σκουληκίδης λεγόταν, και προσπα-
θούν να την πείσουν να τον αρραβωνιαστεί. Αυτή να τρελαίνεται για 
μένα, να κάνουμε μέχρι τότε στον δρόμο ό,τι μπορείς να φανταστείς 
και ξαφνικά την αρραβωνιάζουν με τον άλλον. Και κάποια στιγμή, μου 
το λένε. Αποφασίζω να σκοτώσω τους γονείς της. Ο Μίμης Κοντός, 
φίλος μου, πρώην άντρας της Ελένης, είχε ένα περίστροφο και ήξερα 
πού το είχε κρυμμένο. Όμως επειδή κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά 
με μένα, το είχε κρύψει αλλού. Το βράδυ που αποφάσισα να κάνω το 
έγκλημα, ψάχνω και δεν βρίσκω το περίστροφο. Παρά ταύτα πάω, έ-
μεναν Μπενάκη και Σόλωνος, μπαίνω στην αυλή, χτυπάω και ανοίγει το 
παράθυρο η κοπέλα. Ήταν μόνη της στο σπίτι. Με ρώτησε τι θέλω εκεί 
τέτοια ώρα. Δεν της απάντησα, και κοιτώντας τριγύρω, βλέπω στην 
αυλή μια σκάλα τόσο ψηλή, που ανέβαινε δύο πατώματα. Μπορείς 
να φανταστείς τη σύμπτωση; Υπάρχουν τέτοιες σκάλες; Τις βλέπεις 
συχνά; Ανεβαίνω από το παράθυρο, μπαίνω μέσα και πάνω σε ένα μαρ-
μάρινο τραπέζι που είχαν βλέπω ένα μεγάλο μαχαίρι. Ποιος ξέρει σε τι 
κατάσταση βρισκόμουν, το αρπάζω και της λέω: «θα σου κάνω ένα δώ-
ρο που αυτός δεν μπορεί ποτέ να σου κάνει». Και με το μαχαίρι, έκοψα 
το δάχτυλό μου. Πήγαμε στον Ερυθρό Σταυρό απλά για την αιμορρα-
γία. Αν είχα το περίστροφο θα περίμενα και θα τους σκότωνα. Δεν είναι, 
λοιπόν, μια Αθήνα αυτή για μένα; Σόλωνος και Μπενάκη.

Συνήθως αν κάποιος «επιζήσει» μετά από αυτές τις οριακές κατα-
στάσεις, τίποτα δεν ξαναείναι ίδιο. Αυτό το κόψιμο του δαχτύλου 
μου, έκοψε από την καρδιά μου την αγάπη μου. Γλίτωσα από εκεί και 
πέρα. Με βασάνιζε, αλλά γλίτωσα. Δεν είχα παραπέρα χώρο να πάω. 
Μετά για χρόνια, για όποιον ήθελε να με ακούσει, απλά του διηγιόμουν 
για την αγάπη μου αυτή.

Στα μόνιμα σημάδια μας συνήθως δίνουμε κάποιο όνομα. Εσείς το 
έχετε κάνει για το δάχτυλο που λείπει; Το δαχτυλίδι μου. Έτσι το λέω.

Όταν κάποτε κλείσετε τα μάτια σας για πάντα, υπάρχει ένα χρώμα 
που θα θέλατε να το βλέπετε αιώνια; Αυτό το γκρι-μπλε που χρησι-
μοποιώ. Και λέω καμιά φορά ότι, ενώ το χρησιμοποίησα για την εκπορ-
νευμένη πλευρά της Τέχνης μου, είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό αυ-
τού που ονομάζω «απόψεώς μου περί χρώματος». Αυτό είναι το χρώμα 
της Ελλάδας. Είτε το θες είτε δεν το θες, σε κυνηγάει.  A

Κώστασ
Η Αθήνα 
ήταν μια ξανθιά 
πολιτεία
Με τον κύριο Τσόκλη συναντηθήκαμε στο σπίτι 
του στους Θρακομακεδόνες… Ήθελα πολύ ο μεγά-
λος εικαστικός να μας μιλήσει για την Αθήνα, στον 
χώρο που ζει και δημιουργεί… 
«Μουσική ακούτε, όταν δουλεύετε;» Ήταν η πρώτη 
ερώτηση που μου ήρθε στο μυαλό βλέποντας τον 
χώρο. «Παλιά, ναι. Στο ραδιόφωνο και όχι κλασική 
μουσική. Τα τελευταία χρόνια, όχι. Και δεν έχω έρ-
γα στους τοίχους, δεν έχω τίποτα. Δεν θέλω να βλέπω 
πράγματα. Ζηλεύω τον Μοντριάν. Ζούσε σε ένα άσπρο 
δωμάτιο, και όταν ήταν στη Νέα Υόρκη τα έπιπλά του 
ήταν καφάσια βαμμένα άσπρα. Καθόταν επάνω σε αυτά. 
Ό,τι είναι να κάνεις, να μιλάει». Και αμέσως μετά ξε-
κίνησε η συζήτηση. Αιφνιδιαστική από την πρώτη 
πρόταση μέχρι την τελευταία…

Τσόκλησ
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«Θέλω να σας μιλήσω για το “Ντόλτσε”, αλλά δεν γίνεται να μην πάρω 
την ιστορία από την αρχή, και να πω και για το πρώτο μου σπίτι στα Ε-
ξάρχεια… Δεν ξέρω πού γεννήθηκα, αλλά οι γονείς μου νοίκιασαν αυτό 
το διαμέρισμα, Μεσολογγίου και Μεταξά, στην καρδιά των Εξαρχείων. 
Εκεί έζησα όλη μου τη νιότη, εκεί μεγάλωσα. Ήταν ένα πολύ απλό και 
συμπαθητικό σπίτι εκείνης της εποχής. Θα μιλήσω, λοιπόν, για το 
πρώτο μου σπίτι, τα Εξάρχεια, και το “Ντόλτσε” που έγινε “σαν το σπίτι 
μου”».

Ό,τι θέλετε… Άλλωστε με αφορμή τα γενέθλια της «Φωνής της 

Αθήνας» μιλάμε… Σωστά! Και χαίρομαι πολύ.

Σαν συνοικία πώς ήταν τότε τα Εξάρχεια; Εργατική, αστική; Τότε 
ήταν η άλλη πλευρά του Κολωνακίου. Η άλλη πλευρά του ίδιου 
νομίσματος. Μεγαλώνοντας το ανακάλυψα αυτό. Ήταν και εκεί 
η μεριά αρκετών διανοουμένων και πολλών ποιητών. 

Η πλατεία Εξαρχείων πώς ήταν; Αριστούργημα! Μια ανοιχτή γει-
τονιά. Είχε τραπεζάκια, καθόμασταν έξω, συζητούσαμε, και δεν 

ξέραμε σε ποιου το τραπέζι 
να πρωτοπάμε.

Εσείς, οι τότε Εξαρχιώτες, τι 

σχέσεις είχατε με τους τότε 

Κολωνακιώτες; Μέχρι τη δε-
καετία του ’60, που ήμουν 
ακόμα είκοσι χρονών, πί-
στευα ότι η πλατεία Κολωνα-
κίου είχε αρχίσει να γίνεται 
πραγματική σνομπαρία, και 
δεν το μπορούσα καθόλου. 
Άλλα καθώς μεγάλωνα κα-
ταλάβαινα ότι στην πραγ-
ματικότητα ήταν η συνέχεια 
των Εξαρχείων και δεν υπήρ-
χε αυτός ο κοινωνιολογικός 
διαχωρισμός. Αργότερα, που 
άρχισε πάλι να γίνεται ο δια-
χωρισμός, έγινε αντικείμενο 
πλάκας, και εμείς των Εξαρ-
χείων λέγαμε ότι το «σνο-
μπικό» Κολωνάκι άρχιζε από 
τον Άγιο Διονύση και μετά.

Πότε έγινε στέκι σας το «Ντόλ-

τσε»; Από το 1960, όταν ή-
μουν είκοσι χρονών. Και 
μάλιστα, όταν έγινε «Φίλι-
ον», με τον Ηρακλή, που τον 
βλέπω ακόμα όταν πηγαίνω, 
λέγαμε αστεία για το και-
νούργιο όνομα.

Όταν άλλαξε από «Ντόλτσε» σε «Φίλιον», σας ενόχλησε; Καθόλου. 
Ήταν μία από τις πραγματικότητες της ζωής. Απλώς μπερδευό-
μουν καμία φορά! Άλλωστε εμείς τα μεσημέρια δεν μπορούσαμε 
να διανοηθούμε να μην είμαστε στο «Ντόλτσε». Ήταν καθημερι-
νή παράσταση.

Εμπνευστήκατε κάποιο από τα ποιήματά σας εκεί; Σίγουρα θα 
εμπνεύστηκα πολλά πράγματα, από αυτά που τα παίρνεις μέσα 
σου και, όταν πας σπίτι, βγαίνουν. Ήμουν σε ένα χώρο που πραγ-
ματικά με ενέπνεε, και ένας τέτοιος χώρος δουλεύει υπόγεια 
μέσα σου. Άλλωστε εκεί νιώθω σαν το σπίτι μου...

Είναι μια φράση που τη λέμε γενικά, αλλά ένας χώρος πώς γίνεται 

«σαν το σπίτι» κάποιου; Εκείνη την εποχή, την παλαιά εποχή 
στην οποία ανήκω, δεν μπορούσες να διανοηθείς έναν διανοού-
μενο, αλλά και οποιονδήποτε άνθρωπο, που να μην είχε στέκι. 
Συνήθως ένα καφενείο. Όταν δεν έχεις κάποιο στέκι είναι σαν 
να είσαι στον δρόμο, σαν να μην έχεις σπίτι. Τότε ήταν το πιο α-
πλό, το πιο συνηθισμένο, και μάλιστα νομίζω ότι η εποχή μου εί-

ναι αυτή στην οποία άρχισαν να γίνονται δεκτές και οι γυναίκες 
στα καφενεία. Εγώ θεωρούμουν επαναστάτρια. Μάλλον επειδή 
ήμουν και ποιήτρια, με ψιλοσυγχωρούσαν.

Κάνατε καμία απιστία διαρκείας στο «Ντόλτσε»; Κάποια στιγμή, για 

κάποιο λόγο, να έγινε άλλο μαγαζί το στέκι σας; Όχι. Απλά αν μου 
έδιναν ραντεβού αλλού, πήγαινα.

Μιας και είμαστε στη δεκαετία του ’60, στη διάρκεια της Χούντας 

συνεχίσατε να μαζεύεστε εκεί ή διαλύθηκε το στέκι; Όλα είχαν 
διαλυθεί τότε. Όμως, πηγαίναμε έστω και αραιά.

Πώς πιστεύετε ότι λειτουργούν τα στέκια στον ψυχισμό ενός αν-

θρώπου; Μα, μία από τις απώλειες που έχουμε στην εποχή μας 
είναι ότι δεν υπάρχουν πια αυτά. Εδώ, βλέπεις ζευγάρια σε κά-
ποιο καφενείο, και μιλάνε με τα κινητά. Ή μιλάνε σε άλλους, 
μετά λένε και μία φράση μεταξύ τους... και τρελαίνεσαι. Έχουν 
καταστραφεί οι σχέσεις των ανθρώπων. Δεν είναι αστείο αυτό. 
Εντάξει, δεν μπορεί κανείς να εμποδίσει την ιστορία να εξε-
λίσσεται, αλλά έχουμε πάει πια σε ένα σημείο δύσκολο, όπου ο 
άνθρωπος, σαν ψυχοσύνθεση, σαν μοναδικότητα, εξαφανίζεται. 
Πατάς ένα κουμπί πλέον και βγαίνει ολόκληρος ο κόσμος. Και 
αυτό εμένα με έχει τρομάξει. Δεν τα πάω καθόλου καλά με τα 
μηχανήματα, ποτέ δεν τα πήγαινα καλά. Λέω πάντοτε ότι ανήκω 
στην εποχή μισό αιώνα πριν. Στην αρχή αυτή η έλλειψή μου κά-
πως με σόκαρε, αλλά τώρα λέω, ευτυχώς, είμαι τυχερή που δεν 
ξέρω ακριβώς τι χάνω...

Δηλαδή, στα νέα παιδιά θα συνιστούσατε «οπωσδήποτε να βρείτε 

έναν χώρο που να τον κάνετε στέκι, αλλά…» Να μιλάτε. Να κάνετε 
κουβέντα. Να απαγορεύονται τα κινητά. Να λέτε τα μυστικά σας, 
τις διαφωνίες σας, με τα λόγια. Τι θα αντικαταστήσει αυτή τη φύ-
ση του ανθρώπου; Το μηχάνημα; Δεν γίνεται. Πάμε, δηλαδή, για 
παγκόσμια σχιζοφρένεια! Δυστυχώς, δεν θα είμαι εδώ να δω…

Καταλαβαίνω ότι παρ’ όλα αυτά δεν είστε της άποψης «όσο  πα-

λιότερα τόσο καλύτερα»... Όχι, καθόλου. Αλλά αυτό που ήταν 
σίγουρα «παλαιότερα - καλύτερα», ήταν ότι η πραγματικότητα 
μας έδινε τη δυνατότητα να την ανανεώνουμε, είτε με τη βία, 
δυστυχώς, είτε με την πειθώ, είτε με κάτι που την άρχιζε από την 
αρχή, και μετά πάλι τα ίδια μαρτύρια, όμως υπήρχε μία ζωντανή 
ύπαρξη του κόσμου.

Φαίνεται ότι, τώρα, αν ένα παιδί είναι της λογικής «πάμε να βρούμε 

ένα μέρος να μιλήσουμε», θα δυσκολευτεί και να βρει τέτοιο μέ-

ρος, αλλά  κυρίως να βρει παιδιά της ηλικίας του να το ακολουθή-

σουν. Ακριβώς. Δεν είμαι βέβαια είκοσι χρονών να ξέρω, αλλά 
δεν νομίζω ότι υπάρχει επιλογή. Αλλά ας μην τα βλέπουμε όλα 
μαύρα. Στην ιστορία του κόσμου, πολλοί «κόσμοι» έχουν ανα-
τραπεί. Και δεν ξέρουμε ούτε τι μας περιμένει, ούτε μπορούμε 
να φανταστούμε, αλλά, αυτό που έχει σημασία, είναι η ζωή. Όσο 
υπάρχει ζωή, υπάρχει και ελπίδα.

Θα θέλατε, ας πούμε, στο μέλλον το «Φίλιον» να γίνει ξανά στέκι 

νεαρών παιδιών που θα κουβεντιάζουν; Δεν ξέρω, αν αυτή η πί-
στη στη ζωή και στο μέλλον σημαίνει επανάληψη. Και αν είναι 
καλό να σημαίνει επανάληψη. Μπορεί να είναι κάτι τελείως δι-
αφορετικό, κάτι που ούτε μπορούμε να το φανταστούμε τώρα.

Αφού στην εποχή σας ήταν το «σύνορο», θα μπορούσαν και στο 

μέλλον να συναντιούνται τα παιδιά των Εξαρχείων και του Κολω-

νακίου και να κουβεντιάζουν εκεί. Κάτι σαν «no man’s land». Μου 
αρέσει πολύ αυτή η ιδέα. Ιδανική κατάσταση.

Αν, πραγματικά, στο τέλος περνάει σαν γρήγορο βίντεο η ζωή μας, 

ένα πλάνο του «Ντόλτσε» - «Φίλιον» θα υπάρχει στο δικό σας. Βέ-
βαια. Ιδίως γιατί αφορά το πολύτιμο μέρος του ανθρώπου, που 
είναι τα νιάτα.

Όταν είχαμε πάει μαζί, μου έκανε τόση εντύπωση που όλοι σάς 

φώναζαν με το μικρό σας όνομα, «Κατερίνα»... Σαν στο σπίτι μου… 
σαν στο σπίτι μου… A

Κατερίνα 
αγγελαΚη 
Ρουκ
Το «Ντόλτσε», 
το σύνορο 
Εξαρχείων - 
Κολωνακίου
Κάθε φορά που είναι να συναντήσω την 
Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ έχω μια τεράστια χα-
ρά… 
Κυρίως γιατί ξέρω ότι θα πει αιφνιδιαστικά 
υπέροχα πράγματα. Ποτέ δεν έχει συμβεί αλλιώς…
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Εκείνη την 
εποχή, την 

παλαιά εποχή 
στην οποία 
ανήκω, δεν 
μπορούσες 

να διανοηθείς 
έναν διανοού-
μενο, αλλά και 
οποιονδήποτε 
άνθρωπο, που 

να μην είχε 
στέκι. Συνήθως 

ένα καφενείο. 
Όταν δεν έχεις 

κάποιο στέκι 
είναι σαν να 

είσαι στον δρό-
μο, σαν να μην 

έχεις σπίτι. 
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Το σημείο της Αθήνας για το οποία θα μας μιλήσετε ποιο είναι; Θα 
γυρίσω πάρα πολλά χρόνια πίσω και θα σας μιλήσω για τη γειτονιά 
στην οποία δεν γεννήθηκα μεν, αλλά μεταφέρθηκα ως βρέφος δέ-
κα μηνών. Οι γονείς μου αρχικά έμεναν στην οδό Μητσαίων, κάτω 
από την Ακρόπολη, και μετά βρήκαν αυτό το καινούργιο σπίτι 
στη Μιχαήλ Βόδα στον αριθμό 143. Νοίκιασαν το επάνω πάτωμα, 
όπου από την πίσω βεράντα του έβλεπες μποστάνια, κληματαριές, 
κήπους και στο βάθος την Πάρνηθα. Η περιοχή ακόμα χτιζόταν. 
Όλα τα σπίτια γύρω ήταν νεοκλασικά. Το άλλο ωραίο στοιχείο 
του δρόμου αυτού ήταν, και ακόμα είναι, ότι πλαισιωνόταν από 
δενδροστοιχίες. Ήταν ένας δρόμος παράδεισος για τα παιδιά. Ε-
μείς δεν παίζαμε σε αλάνες, η αλάνα μας ήταν αυτός ο δρόμος. Δεν 
περνούσε ποτέ αυτοκίνητο από εκεί, και όταν περνούσε γινόταν 
συναγερμός. Φωνάζαμε με ενθουσιασμό: «Αυτοκίνητο, αυτοκί-
νητο!». Εκεί έζησα την έναρξη του πολέμου. Ήμουν πέντε χρονών, 
όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Εκεί έζησα την Κατοχή…

Ο δρόμος αυτός που ήταν 

«παράδεισος», στη διάρκεια 

της Κατοχής παρέμεινε ενός 

είδους «παράδεισος» ή μετα-

τράπηκε σε «κόλαση»; Και τα 
δύο συνέβησαν, στην πιο έ-
ντονη μορφή τους. Εκεί έζη-
σα τον φοβερό χειμώνα του 
’41, όταν οι άνθρωποι πέθαι-
ναν από την πείνα. Άκουγες 
μπροστά από το σπίτι μας 
τη κραυγή «πεινάω», και το 
πρωί περνούσε ο Δήμος με το 
κάρο και μάζευε τα πτώμα-
τα των ανθρώπων που είχαν 
πεθάνει από την πείνα και το 
κρύο. Ο χειμώνας του ’41 δεν 
ήταν μόνο ο πρώτος χειμώ-
νας της Κατοχής, ήταν και ο 
πιο βαρύς χειμώνας της Κα-
τοχής. Είχε χιόνι ακόμα και 
μέσα στην πόλη. Τα δάχτυλά 
μας, όλων των παιδιών, ήταν 
γεμάτα χιονίστρες. Περάσα-
με πάρα πολλές στερήσεις. 
Ωσ τόσο, ο δρόμος αυτός 
συνέχισε να είναι ο «παρά-
δεισός» μας, αφού και τότε 
παίζαμε πολύ έξω από τα 
σπίτια μας. Αυτό το συγκε-
κριμένο παιχνίδι που έκανα 
στον δρόμο στη διάρκεια της 
Κατοχής είναι που ανακαλώ, 
όταν θέλω να θυμηθώ κάτι 

ευχάριστο. Με κάνει να νιώθω ωραία. Σκέφτομαι: «Τουλάχι-
στον έπαιξα εκεί και τότε». Να σας πω επίσης πως από όταν ξε-
κίνησε ο πόλεμος, το σπίτι μας έγινε κέντρο για τη γειτονιά, ως 
καταφύγιο. Μάλιστα, κατά τον καθηγητή του Πολυτεχνείου που 
έμενε διαγωνίως απέναντι, δεν θυμάμαι το όνομά του, είχε το 
καλύτερο υπόγειο για καταφύγιο, αφού ήταν διώροφο και είχε 
πολύ δυνατή κατασκευή από μπετόν αρμέ. Έτσι, όταν χτυπούσε 
συναγερμός, οι κοντινοί γείτονες έρχονταν στο δικό μας σπίτι. 

Η Μιχαήλ Βόδα 143 αντιπροσώπευε για εσάς την ασφάλεια μέσα 

σε αυτή την τρέλα του κόσμου; Ναι, φυσικά…! Βέβαια, να πω 
ότι μόνο στην αρχή του πολέμου τρέχαμε στα καταφύγια μόλις 
ειδοποιούσαν οι σειρήνες. Μετά καταλάβαμε ότι δεν πρόκειται 
οι εχθροί να βομβαρδίσουν την Αθήνα, εξαιτίας της Ακρόπο-
λης. Άλλωστε το είχαν δηλώσει κιόλας. Έτσι, όταν έρχονταν τα 
εχθρικά αεροπλάνα, και αυτό συνέβαινε τη νύχτα κυρίως, και 
βομβάρδιζαν τον Πειραιά ή κάποιες βιομηχανικές ζώνες, εμείς 

ανεβαίναμε στην ταράτσα και παρακολουθούσαμε το θέαμα. Στα 
μάτια μας ήταν πραγματικά φαντασμαγορικό. Με τα τροχιοδει-
κτικά και τους προβολείς που δημιουργούσαν στον ουρανό το 
«Χ» προσπαθώντας να βάλουν στο κέντρο του το εχθρικό αε-
ροπλάνο για να το χτυπήσουν τα αντιαεροπορικά. Παρόλο που 
απαγορευόταν να βρισκόμαστε στην ταράτσα, εμείς ανεβαίναμε 
επάνω και χαζεύαμε. Φέρτε στο μυαλό σας τα πολεμικά παι-
χνίδια που παίζουν τα παιδιά σήμερα στο κομπιούτερ, και όλες 
αυτές τις εικόνες και την περιπέτεια που βλέπουμε στην οθόνη. 
Εμείς τα ζούσαμε μπροστά στα μάτια μας.  

Επομένως στη διάρκεια αυτών των χρόνων της ζωής σας, όλες 

σας οι «διαδρομές» γίνονταν σε αυτό τον δρόμο. Αυτός ο στενός 

διάδρομος ήταν όλο σας το ταξίδι και η περιπέτεια. Ως παιδάκι, επι-

χειρήσατε ποτέ με τους φίλους σας, σαν μια διαφορετική αίσθηση 

περιπέτειας, να πάτε στον αποκάτω δρόμο ή στην παραδίπλα γει-

τονιά; Μας κυρίευε κάποιες φορές αυτό το κύμα της περιέργειας 
και της επιθυμίας για περιπέτεια, ναι. Τότε ξεκινούσαμε και πη-
γαίναμε στον αποκάτω και στους παραδίπλα δρόμους. Όμως, από 
την Αθήνα βγήκα για πρώτη φορά, όταν ήμουν δέκα χρονών. Αυ-
τό έγινε μετά τα «Δεκεμβριανά» όταν η πόλη, κατά κάποιο τρό-
πο, ελευθερώθηκε, όχι μόνο από τους Γερμανούς, αλλά και από 
όλους τους άλλους που την διαφιλονικούσαν. Τότε ήταν που είδα 
για πρώτη φορά τη θάλασσα και μου αποτυπώθηκε ως ανάμνηση. 
Αυτό έγινε το 1945, όταν περάσαμε ένα χρονικό διάστημα σε ένα 
σπίτι στη Γλυφάδα. Αυτή, μέσα στο μυαλό μου, ήταν μια μεγάλη, 
υπέροχη περιπέτεια. Είχα πάει και πιο μικρός, όταν ήμουν τριών 
χρονών, έχω φωτογραφίες που είμαι μέσα στη θάλασσα, αλλά 
δεν το θυμάμαι ως γεγονός. Μετά από εκείνο το καλοκαίρι, μια 
άλλη, μεγάλη περιπέτεια ήταν όταν τον επόμενο χρόνο πήγαμε 
στην Κάτω Κηφισιά και μείναμε ως «διακοπές στην εξοχή».

Μας μιλάτε για τις ψυχαγωγικές αλλά και για τις πολύ άσχημες 

περιπέτειες της ζωής σας, της ζωής ενός ανθρώπου στο δεύτερο 

μισό του εικοστού αιώνα. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν 

γίνει πολύ συνηθισμένες εκφράσεις το «είμαστε σε πόλεμο» και 

«έχουμε Κατοχή»… Τι σκέφτεστε γι’ αυτό; Όλοι αυτοί που λένε ότι 
είμαστε σε Κατοχή, σημαίνει απλώς ότι δεν έχουν ιδέα τι ήταν 
η Κατοχή, ούτε ενδιαφέρονται πραγματικά να μάθουν. Ο πα-
τέρας μου ήταν ανώτερος δημόσιος υπάλληλος στο Υπουργείο 
Οικονομικών και υποτίθεται ότι ήμασταν άνθρωποι με κάποια 
ευμάρεια. Ποια ευμάρεια; Η μητέρα μου είχε κληρονομήσει ένα 
καταπληκτικό πιάνο Bechstein, το οποίο ανταλλάχθηκε για 
έναν τενεκέ λάδι. Ήρθε ένας βλάχος, αφού είχε μεσολαβήσει ο 
μαυραγορίτης της περιοχής, και το πήρε.

Ήσασταν μπροστά; Ναι, φυσικά. Το θυμάμαι ακόμα.

Παρότι ήσασταν μικρό παιδί, αντιληφθήκατε εκείνη τη στιγμή ότι 

γινόταν μια εντελώς άνιση και ασύμμετρη «ανταλλαγή»; Απόλυ-
τα. Κυρίως γιατί είχα συνηθίσει να ακούω συχνά να παίζουν κά-
ποια κομμάτια σε αυτό το πιάνο. Μερικές φορές έπαιζα κι εγώ, 
και εκείνη τη στιγμή καταλάβαινα ότι αυτό τελείωνε για πάντα 
στο σπίτι μας.

Έχετε περάσει για να δείτε αν υπάρχει ακόμα αυτό το «καταφύγιο» 

της τότε γειτονιάς; Υπάρχει ακόμα το σπίτι. Τελευταία φορά το 
είδα πριν μερικά χρόνια, πέρασα από εκεί, είχε μία μεγάλη επι-
γραφή που έγραφε «Σχολή Τυφλών». Είναι πανάσχημο πλέον, 
και ευτυχώς που οι τυφλοί δεν το βλέπουν. Ένα σπίτι που εκείνη 
την εποχή το ονόμαζαν «αρτιφισιέλ». Τότε ήταν της μόδας. Η 
επικάλυψη του σπιτιού γινόταν με κάτι σαν τσιμέντο, το οποίο το 
λάξευαν με κάποιο ειδικό εργαλείο και γινόταν σαν να είχε μι-
κρές κυψέλες. Σε ένα χρώμα σκούρο γκρι-καφέ, απαίσιο. Όμως, 
ο δρόμος ακόμα και σήμερα έχει δέντρα και από τις δύο πλευρές 
του. Αν περάσει κανείς προχωρημένη άνοιξη είναι καταπράσινα 
όλα. Δυστυχώς, όμως, έχουν εξαφανιστεί σχεδόν όλα τα ωραία 
παλιά σπίτια. A

Νίκος
Δήμου
Οδός 
Μιχαήλ Βόδα, 
ένας δρόμος 
παράδεισος
Με τον Νίκο Δήμου βρεθήκαμε στο σπίτι του και 
έτσι αναπόφευκτα του ζήτησα αρχικά να με ξενα-
γήσει στη βιβλιοθήκη του, μία από τις πιο εντυπω-
σιακές και οργανωμένες βιβλιοθήκες που μπορεί 
να δει κάποιος σε σπίτι… Συζητήσαμε για διάφορα 
βιβλία που είδα εκεί και για την καθημερινότητα 
στην οποία μπαίνει, όταν γράφει. Κάποια στιγμή 
βρεθήκαμε να συζητάμε για το γενεαλογικό δένδρο 
της οικογένειάς του, που από την πλευρά της μητέ-
ρας του φτάνει σε μία πολύ παλιά γενοβέζικη οικο-
γένεια, που ήρθε στη Χίο τον 14ο αιώνα…
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Η μητέρα μου 
είχε κληρονο-
μήσει ένα κα-

ταπληκτικό πιά-
νο Bechstein,το 

οποίο ανταλ-
λάχθηκε στην 

Κατοχή για 
έναν τενεκέ 

λάδι. Ήρθε 
ένας βλάχος, 

αφού είχε 
μεσολαβήσει ο 
μαυραγορίτης 
της περιοχής, 

και το πήρε.
Είχα συνηθίσει 

να ακούω συ-
χνά να παίζουν 
κάποια κομμά-
τια σε αυτό το 
πιάνο. Εκείνη 

τη στιγμή 
καταλάβαινα 

ότι αυτό τελεί-
ωνε για πάντα 
στο σπίτι μας.
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«Έχω περπατήσει και ξέρω την Αθήνα 
βήμα-βήμα. Μου αρέσει να πηγαίνω σε 
μέρη ζωντανά, με κίνηση, με μαγαζιά, με 
ιστορία. Βέβαια, καμιά φορά στεναχω-
ριέμαι που βλέπω να έχει πέσει τόσο το 
επίπεδο διαβίωσης της πόλης. Έχει γίνει 
άσχημη τελευταία, αλλά είναι πάντα γοη-
τευτική...»

Υπάρχει ένα σημείο της Αθήνας που 

να έχετε  στην καρδιά σας; Ναι, είναι 
η Ερμού που έχω περπατήσει άπειρες 
φορές. Ειδικά το κομμάτι της από το 
Μοναστηράκι μέχρι τον σταθμό του 
Θησείου και κάτω στο αμαξοστάσιο 
του Κεραμεικού. Σ’ αυτό το κομμάτι υ-
πάρχουν θαυμάσιες βυζαντινές και με-
τα-βυζαντινές εκκλησίες γύρω-γύρω. 
Υπάρχουν ακόμα, σε κατάσταση ερει-
πίου δυστυχώς, πάρα πολλά νεοκλασι-
κά και διατηρητέα κτίρια. Με όλα αυτά 

τα παλαιοπωλεία δεξιά και αριστερά 
που βγάζουν τη πραμάτεια τους πάνω 
στον δρόμο, με τα γραφικά εστιατοριά-
κια με την υπέροχη θέα που μπορείς να 
τρως και να βλέπεις την Ακρόπολη και 
όλη την παλιά Αθήνα, είναι μια θαυ-
μάσια βόλτα και δύσκολα θα συναντή-
σει κανείς αλλού παρόμοιο σκηνικό.  
Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει αυτό το 
αίσθημα παραίτησης και εγκατάλειψης 
που βλέπεις, όπου κι αν γυρίσεις το 
βλέμμα σου. Αντιλαμβάνεσαι ότι η κα-
τάσταση δεν προχωράει σε κάτι πιο εν-
θαρρυντικό, κλειστά κτίρια ρημάζουν, 
δρομάκια αργοπεθαίνουν. Και μιλάμε 
για την Ερμού, το δρόμο που ενώνει 
το Σύνταγμα με την Αρχαία Αγορά. Το 
άσχημο είναι ότι το αντιλαμβάνονται 
και οι τουρίστες, αφού το λεωφορείο 
του sightseeing περνά από αυτές τις 
περιοχές. Δεν αναπολώ τα παλιά, αλ-
λά δώσε μου κάτι καινούριο που να με 

γοητεύει, κάτι που να πω ότι «μάλιστα, 
τώρα η περιοχή έγινε καλύτερη!»

Για το Κολωνάκι ποια είναι η γνώμη σας;

Ελπίζω ότι μία ημέρα θα γίνει κάτι κι ας 
μην υπάρχω εγώ. Στο Κολωνάκι είναι 
η γκαλερί μας. Το θυμάμαι όπως ήταν 
παλιά. Τώρα η πλατεία είναι μία φρί-
κη που θέλεις να διασχίσεις με κλει-
στά μάτια. Τη θυμάμαι με το τεράστιο 
μαρμάρινο σιντριβάνι που κάθονταν 
εκεί οι γιαγιάδες και έπαιζαν τα παιδιά. 
Σήμερα όλα εκεί είναι βρώμικα, αδιά-
φορα και ξένα. Αλλά το θέμα δεν είναι 
πώς τη θυμάται κανείς, γιατί αυτό είναι 
και λίγο εγωιστικό, το θέμα είναι ποιος 
θα την αλλάξει. Ο κόσμος προχωράει, η 
Τέχνη προχωράει, εδώ η πόλη οπισθο-
χωρεί. Έχω τραβήξει πάρα πολλές φω-
τογραφίες με τα διάφορα προβλήματα 
της Αθήνας. Έχω μανία όταν βλέπω κάτι 
που με θυμώνει, ή που με στεναχωρεί, 
να το τραβάω φωτογραφία. Αν τις κάνω 
άλμπουμ σίγουρα δεν θα είναι η πόλη 
που έχω στην καρδιά μου, ή αυτό που 
ονειρεύομαι να γίνει.

Την αγαπάτε παρόλα αυτά... Ναι, την α-
γαπάω, τη λατρεύω. Παρότι έχω εγγό-
νια πια, ακόμα πηγαίνω στα μικρά μα-
γαζάκια. Μου αρέσει να βρίσκομαι σε 
ένα μαγαζί και να βλέπω την πόλη από 
ψηλά. Και πόσο ωραία είναι να βλέπεις 
μόνο τις ταράτσες και από πάνω την Α-
κρόπολη. Την αγαπάω βαθιά, αλλά με 
πικραίνει και πολύ γιατί δεν τη σέβε-
ται κανείς. Εκεί στην Ερμού πουλάνε τα 
σπρέι για γκράφιτι, που μπορείς να τα 
πάρεις με μισό ευρώ και σε ένα λεπτό 
μέσα μπορείς να καταστρέψεις πράγ-
ματα. Μου αρέσει επίσης πάρα πολύ να 
περπατάω γύρω από την Ομόνοια, και 
ούτε που φοβάμαι. Δεν με ενοχλούν οι 
άνθρωποι. Παρόλα αυτά, δεν παύει η 
Αθήνα να έχει μία δική της αύρα.

Πού σταματάτε συνήθως; Πάντα βρί-
σκω κάτι. Υπάρχουν κάποια πολύ απλά 
πράγματα για να σε γοητεύσουν. Μαγα-
ζιά που πουλάνε δώρα για μικρά παιδιά, 
πάγκοι με ρούχα, κάποιες φορές αγορά-
ζω και κάποια πραγματάκια. Μου αρέ-
σουν τα μαγαζιά με τα λουλούδια, μαγα-
ζιά που πουλάνε διάφορα ξύλινα. Τίποτα 
από όλα αυτά δεν βρίσκω ενοχλητικό, 
ενοχλητική είναι η καταστροφή.

Το Γκάζι πώς σας φαίνεται; Είναι ένας 
θαυμάσιος χώρος. Όμως, δεν θα μπο-
ρούσε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
να είναι το Γκάζι; Έβαλαν ξαφνικά εκεί 
έργα τέχνης. Ποιος τα επιλέγει; Το έχω 
περπατήσει χιλιάδες φορές και θέλω να 
το δω καλύτερο. Δεν εννοώ να γίνει ό-
πως ήταν παλιά, αλλά να γίνει κάτι που 
να έχει ενδιαφέρον κρατώντας όλα τα 
στοιχεία από το παλιό, προσαρμοσμένα 
με σύγχρονο τρόπο. A

Πεγκυ 
Από το 
Μοναστηράκι 
στον 
Κεραμεικό
Αν υπήρχε ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να 
μας μιλήσει καλύτερα για την πολύπαθη πλατεία 
Κολωνακίου, πίστευα ότι θα ήταν η κυρία Πέγκυ 
Ζουμπουλάκη, αφού η ομώνυμη γκαλερί της 
βρίσκεται πάνω σ’ αυτή την πλατεία για πάνω από 
μισό αιώνα. Και όμως, αυτή η ζωντανή και αεικί-
νητη γυναίκα επέλεξε να ξεκινήσει από αλλού. Η 
κουβέντα μας έγινε στο αρτίστικο περιβάλλον της 
γκαλερί στην οδό Κριεζώτου. 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
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Μου αρέσουν 
τα μαγαζιά με 
τα λουλούδια, 

μαγαζιά που 
πουλάνε διά-
φορα ξύλινα. 

Τίποτα από 
όλα αυτά 

δεν βρίσκω 
ενοχλητικό, 
ενοχλητική 

είναι η κατα-
στροφή
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Εντωμεταξύ, είναι ωραίο που δεν έχω ιδέα για τι θα μας μιλήσε-

τε… Σκέφτηκα να μιλήσω για την Αθήνα των παιδικών μου 
χρόνων στη Ζήνωνος. Μέχρι τα εννιά μου χρόνια εκεί μεγά-
λωσα. Πολύ μικρός δρόμος, γεμάτος σπίτια τότε. Εκεί, μέσα 
στο κέντρο της Αθήνας, παίζαμε ποδόσφαιρο. Να σας πω πώς 
πέρασα τα χρόνια μου πηγαίνοντας στον σταθμό Λαρίσης, όπου 
περνούσα τις ώρες μου με τα άλλα παιδιά βλέποντας τα τρένα να 
φεύγουν και σκεφτόμουν πότε θα μεγαλώσω, να μπω κι εγώ σε 
ένα τρένο, να πάω να δω άλλα μέρη.

Η γειτονιά αυτή ήταν κυριολεκτικά μέσα στο κέντρο της Αθήνας, 

στην Ομόνοια. Ποιοι ζούσαν τότε εκεί; Ήταν μεσαία οικονομικά 
γειτονιά, η οποία όμως δίπλα είχε τους αστούς που έμεναν σε 
καλά σπίτια της περιοχής. Μην ξεχνάτε ότι εκεί ήταν το Εθνικό 
Θέατρο και σε όλη εκείνη την περιοχή, στα χρόνια που θα σας 
μιλήσω, δεκαετία του ’50, έμεναν πολλοί από τους ηθοποιούς, 
τους δημοσιογράφους και γενικά άνθρωποι του πνεύματος. 
Από την Ομόνοια μέχρι κάτω το Μεταξουργείο ήταν μία περι-
οχή ανάμεικτη. Εμείς μέναμε σε ένα σπίτι όπου μοιραζόμασταν 
τρεις οικογένειες την κουζίνα και την αυλή. Εκείνα τα παλιά α-

θηναϊκά σπίτια που τα έχου-
με δει σε ταινίες.

Όλοι θυμόμαστε διάφορες 

εξορμήσεις που κάναμε ως 

παιδιά, 

και που 

εκείνη 

την επο-

χ ή  μ ά ς 

φαί-

νονταν μυθικές. Θυμάστε 

κάποια τέτοια; Θυμάμαι να 
ξεκινάω και να φτάνω σε 
έναν κύκλο αρκετά μεγά-
λο για την εποχή ενός, δύο 
χιλιομέτρων, γύρω από τη 
Ζήνωνος. Μία από τις συ-
χνές εξορμήσεις μου ήταν 
στην οδό Χίου, όταν έμαθα 
ότι ήταν εκεί τα στούντιο της 
Φίνος Φιλμς. Πήγαινα και με 
άλλα πιτσιρίκια, να δούμε 
τους ηθοποιούς που μπαινο-
έβγαιναν. Ορμητήριο είχα τη 
Ζήνωνος και, από την άλλη 
πλευρά, η πλατεία Κουμουν-
δούρου ήταν η άκρη του κό-
σμου για μένα. Εκεί υπήρχε 
κάτι σαν σιντριβάνι, ένα τε-
ράστιο πράγμα με νερό, και 
θυμάμαι τα καλοκαίρια όλα 
τα πιτσιρίκια να μπαίνουμε 
μέσα. Το περνάγαμε για πι-
σίνα που το νερό μάς έφτανε 
μέχρι το γόνατο. Δεν είχαμε 
τρόπο να κάνουμε μπάνια 
αλλιώς. 

Παράξενες εικόνες, που όμως 

ήταν η κανονικότητα στο κέντρο της Αθήνας. Η Αθήνα ήταν σαν 
επαρχιακή πόλη, το βράδυ όμως στην περιοχή μας είχε φοβερά 
θέατρα. Δίπλα στο σχολείο μου στην πλατεία Καραϊσκάκη ήταν 
το θέατρο «Περοκέ», εκεί είχα δει τον Χατζηχρήστο και την 
Ντιριντάουα μικρός. Στην οδό Καρόλου, στο θέατρο «Βέμπο», 
έχω δει φοβερούς ηθοποιούς εκείνης της γενιάς. Ορέστη Μα-
κρή, Γιάννη Γκιωνάκη. Αλλά εκείνο που μου έχει μείνει περισ-
σότερο στη μνήμη μου είναι στο θέατρο «Σαμαρτζή», που βλέ-
παμε κάθε καινούριο έργο του Φωτόπουλου και του Ηλιόπου-
λου. Ήταν οι αγαπημένοι ηθοποιοί του πατέρα μου. Με θυμάμαι 
στον εξώστη να βλέπω αυτούς τους δύο. Και κινηματογράφο. 
Εκεί στη γειτονιά είδα τις πρώτες μου ταινίες σε θερινό σινεμά. 
Ο πατέρας μου ήταν τρομερά κινηματογραφόφιλος, με πήγαινε 
συνέχεια σε κινηματογράφο. Πηγαίναμε μία με δύο ώρες, πριν 
ξεκινήσει η προβολή. Αυτό ήταν ένας τρόπος ζωής που είχαμε.  

Είναι ακόμα πιο σπουδαίο ότι όλα αυτά εκείνη την εποχή σάς τα 

πρόσφερε ο πατέρας σας, που ήταν απλά κουρέας. Είχε κουρείο 
στη Ζωοδόχου Πηγής. Όταν άρχισα να μεγαλώνω, περίπου 
οκτώ-εννιά ετών, πήγαινα στο κουρείο με τα πόδια, και μετά με 
πήγαινε σε κάποια από τις ταβέρνες των Εξαρχείων. Ο πατέρας 
μου είχε αρκετούς πελάτες, που ήταν σπουδαίοι ηθοποιοί. Θυ-
μάμαι έναν από αυτούς που ήταν φίλοι και μιλούσαν, τον Μάνο 
Κατράκη. Τότε δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τι σήμαινε 
Μάνος Κατράκης. Μετά, όμως, όταν μεγάλωσα και τον είδα στο 
θέατρο, συνειδητοποίησα ότι είχα γνωρίσει αυτό τον σημαντι-
κό άνθρωπο.

Όλοι όσοι γίνατε σημαντικοί στον τομέα σας, έχετε αυτό τον κοινό 

καμβά με παιδικές αναμνήσεις: κινηματογράφο, θέατρο, βιβλία. 

Τελικά η χρήση της παιδικής ηλικίας είναι αυτό που μας κάνει 

αργότερα στη ζωή μας ό,τι είμαστε. Κι εγώ αυτό νομίζω, παίζει 
καθοριστικό ρόλο. Φανταστείτε μία εποχή που δεν υπήρχαν 
οι δραστηριότητες που έχουν τώρα τα παιδιά, να τρέχουν σε 
διάφορα μαθήματα, να μαθαίνουν πιάνο, γλώσσες και χορούς. 
Μπορεί στο Κολωνάκι να τα είχαν, εμείς σε εκείνη την πλευρά 
της Αθήνας, όχι.

Κοιτώντας πίσω στην παιδική σας ζωή, αντιληφθήκατε ότι τότε 

συνέβη κάτι που τελικά ήταν σημάδι για την πορεία σας; Ο πατέ-
ρας μου με είχε πάει και είδα τον «Μάγο του Οζ». Ήταν σε μια 
επανέκδοση, η ταινία είναι του ’39. Απλά μαγεύτηκα χωρίς να 
ξέρω το γιατί. Αργότερα κατάλαβα πόσο ρόλο έχει παίξει αυτή 
η ταινία στους ξένους μουσικούς της γενιάς μου. Βρίσκεις δε-
κάδες αναφορές σε τραγούδια και καλλιτέχνες. Ο Elton John 
έκανε το «Goodbye Yellow Brick Road», που είναι ο δρόμος που 
ακολούθησε η Ντόροθι για να πάει στον Μάγο. Οι Toto ονο-
μάστηκαν έτσι από το σκυλάκι της Ντόροθι. Οι America έχουν 
κάνει το «Tin man», που είναι ο φίλος της Ντόροθι στον δρόμο 
για τον Μάγο. Ακόμα και οι Pink Floyd λένε ότι σε ένα από τα 
άλμπουμ τους κρύβεται η μουσική του «Μάγου του Οζ».   

Αυτή η ζωή σάς εφοδίασε πολύ καλά γι’ αυτό που κάνατε αργότε-

ρα. Απόλυτα. Με εφοδίασε και ακόμα είμαι στην ίδια διάθεση. 
Συνδέω το παρελθόν μου, σε όλα τα επίπεδα, και όλα αυτά που 
έχω μάθει, για να φτιάξω ιστορίες για το σήμερα. 

Υπάρχει κάποιος φίλος από την εποχή της Ζήνωνος, που για κά-

ποιο λόγο να τον θυμάστε ακόμα; Ναι, και πολύ μάλιστα. Υπήρχε 
εκείνη την εποχή ένα παιδάκι από διπλανή γειτονιά, που είχε 
και έναν αδελφό, μεγαλοαστός, ο πατέρας του ήταν δικαστικός. 
Εγώ ήμουν το παιδί ενός κουρέα. Όμως είχαμε κολλήσει πολύ 
και πολύ συχνά πηγαίναμε στην πίσω μεριά της αυλής και συζη-
τούσαμε διάφορα. Όταν έφυγα από την περιοχή, χαθήκαμε και 
ξεχαστήκαμε. Πολλά χρόνια αργότερα γνώρισα τους Πελόμα 
Μποκιού. Μετά από πέντε, έξι συναντήσεις και συζητήσεις με 
τον Βλάσση Μπονάτσο, ξαφνικά συνειδητοποιήσαμε ότι τα δύο 
παιδάκια που συζητούσαμε, τα δύο αδελφάκια από τη διπλα-
νή γειτονιά, ήταν ο Βλάσσης και ο αδερφός του…! Ως παιδιά, 
πηγαίναμε στην πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου και παίζαμε. Τι 
κρίμα που έφυγε έτσι νωρίς. Μέσα από αυτόν γνώρισα και τη 
Βουγιουκλάκη, τη νούμερο ένα σταρ της Ελλάδας, και κάναμε 
κάποιες συνεντεύξεις στο Δεύτερο Πρόγραμμα, διαφορετικές, 
γιατί την πήγα στη μουσική που αγαπούσε. Είχε παίξει ρόλο και 
ο Βλάσσης, και μου είπε αρκετά πράγματα ροκ γι’ αυτήν. Όταν 
αργότερα έγινα διευθυντής στη Virgin, έβγαλα έναν από τους 
καλύτερους προσωπικούς δίσκους του Βλάσση, με τραγούδια 
του Γιώργου Ρωμανού.

Η Ζήνωνος ήταν το ορμητήριό σας. Μουσικά τι υπήρξε το αντί-

στοιχο από τον οποίο εξορμήσατε στη μουσική; Νομίζω ότι είναι 
το «Nature Boy» με τον Bobby Darin. Όμως παρότι τον θεωρώ 
πολύ σημαντικό, μετά αγάπησα περισσότερο την πρώτη εκτέ-
λεση, που είναι του ’47, με τον Nat King Cole. 

Νομίζω ότι με τον Nat King Cole είναι αριστούργημα. Χαίρομαι 
πολύ που το λες. Πάρε με τώρα στο κινητό να ακούσεις κάτι.

Τον κάλεσα και άκουσα την κλήση μου να καλεί με ήχο τον Nat King 
Cole να τραγουδάει το «Nature Boy»… A

Γιάννης
Με ορμητήριο
την οδό 
Ζήνωνος
Συναντώντας τον Γιάννη Πετρίδη, η σκέψη που 
έκανα αυθόρμητα ήταν: Έχω μπροστά μου τον άν-
θρωπο που έχω ακούσει τις εκπομπές του σχεδόν 
σε κάθε γωνιά της Αθήνας, όπως έχουν κάνει οι πε-
ρισσότεροι Αθηναίοι, και θυμάμαι πού ήμουν όταν 
άκουσα για πρώτη φορά από αυτόν το «Pigs (Three 
differen tones)» των Pink Floyd και το «Sultans of 
swing» από τους Dire Straits. Και τώρα πρέπει να 
μου πει αυτός για το ένα σημείο της Αθήνας, που 
ήταν σημαντικό στη ζωή του. Είπα τη σκέψη μου 
και στον ίδιο…
«Χαίρομαι που έχω παίξει ρόλο σε μία συγκεκριμένη 
γενιά, όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι πια. Η αγάπη 
που υπήρχε από τα παιδιά εκείνης της εποχής για το ρα-
διόφωνο, δεν είναι ίδια στα νέα παιδιά. Το ραδιόφωνο 
είναι ένα ακόμα μέσο που ακούνε ή δεν ακούνε καθόλου. 
Τώρα έχουν το Spotify, το You Tube. Όσοι πιστεύουμε 
ότι απευθυνόμαστε στους νέους, δεν ισχύει. Απευθυνό-
μαστε σε μία γενιά 35 και πάνω».

Πετρίδης
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Από την Ομόνοια μέχρι κάτω το Μεταξουργείο ήταν μία περιο-
χή ανάμεικτη. Εμείς μέναμε σε ένα σπίτι όπου μοιραζόμασταν 

τρεις οικογένειες την κουζίνα και την αυλή. Εκείνα τα παλιά 
αθηναϊκά σπίτια που τα έχουμε δει σε ταινίες.
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Έχεις γεννηθεί εδώ στο Πέραμα; Μπορεί να είμαι και από τους 
λίγους που η ταυτότητά μου γράφει Πέραμα. Με ξεγέννησε για-
τρός εδώ και έδωσε μάχη ο συγχωρεμένος να γράφει Πέραμα η 
ταυτότητά μου. Η κυρία Αννέτα με γέννησε μετά από γλέντι σε 
ταβέρνα, του Χασανάκου, νομίζω έπαιζε ο Ζαμπέτας. Αν έπαιζε 
και τα «Δειλινά», ακόμα καλύτερα. Σε έφερα εδώ γιατί οι πρώ-
τες μου μνήμες είναι κοντά σε αυτές τις γειτονιές, όλη η ευθεία 
όπως θα φεύγεις είναι οι πρώτοι προσφυγικοί συνοικισμοί, η 
«Νεωρίων», η «Φαναρακίου» και το όνομα προδίδει τι σημαί-
νουν αυτά, ήταν φτιαγμένες από τους πρόσφυγες που ήρθαν, 
ουσιαστικά τους πέταξαν εδώ, άσχετα εκείνοι αν, με τη νοικο-
κυροσύνη τους, βρήκαν άκρη. Το Πέραμα τότε δεν είχε τίποτα, 
αυτοί έδωσαν ζωή.

Το πιο ψηλό κτίσμα πόσο ήταν; Όσο φτάνουν τα χέρια σου να βά-
λεις τα κεραμίδια. Οι πρόσφυγες είχαν και εκείνη την αρχοντιά 
που είναι ένα σύνολο πραγμάτων, έχει μέσα και αξιοπρέπεια και 
ηθική και τιμή και γνώση. Υπήρξαν πολύ όμορφα χρόνια. Πάνω 
σε αυτά τα όμορφα χρόνια γεννήθηκα εγώ, το 1967. Μεγάλωσα 
στη Φαναρακίου. Όλα τα σπιτάκια στη Νεωρίων και στη Φανα-
ρακίου έβλεπαν θάλασσα.

Ήταν ενός είδους ταξίδι για ε-

σάς ακόμα και το να κατέβεις 

στο κέντρο του Πειραιά, σας 

αφορούσε να κατεβείτε ή όχι; 

Η δική μου γενιά κατέβαινε 
για βόλτα στο Πασαλιμάνι. Οι 
παλαιότεροι τα είχαν φτιάξει 
μία χαρά εδώ, δεν χρειαζόταν 
να πάνε πουθενά. Δεν τους 
θυμάμαι ποτέ να κάνουν δια-
κοπές, δούλευαν και έκαναν 
διακοπές συγχρόνως. Ήταν 
στην καθημερινότητά τους, 
φοβερό ταλέντο αυτό. Ξεκί-
ναγαν από τα καρνάγια και 
τελείωνε την άλλη ημέρα το 
πρωί που ξαναπήγαιναν για 
δουλειά. Αργότερα που ερ-
χόταν ο Στέλιος Καζαντζίδης 
και καθόταν, έχω προλάβει 
τρελά γλέντια.

Το έχεις αιτιολογήσει μέσα 

σου γιατί, περιοχές σαν το Πέ-

ραμα, έγιναν επιρρεπείς στη 

Χρυσή Αυγή; Είναι πιο φτω-
χές οι περιοχές, και υπάρχει 
μία ιδιαιτερότητα, δεν είναι 
όπως αλλού. Όποιος φαντά-
ζεται ότι στο Πέραμα υπάρ-
χουν Ναζί με τη λογική που 
ξέρουμε απέξω, είναι λάθος. 

Οι περισσότεροι είναι παραπλανημένοι άνθρωποι από τη φτώ-
χεια και την κουταμάρα. Είναι το ίδιο target group που λειτουρ-
γούσε έτσι τη δεκαετία του ’60-70. Πάλι ήταν φτωχοί άνθρωποι 
που είχαν παραμυθιαστεί. Οι παλιοί Περαματιώτες δεν παρα-
μυθιάζονται με τίποτα. Αυτό είναι που δεν μπορείς να αρνηθείς. 
Λες, να φύγω από εδώ για μερικούς ανόητους γείτονες ή για 
κάποιους που ξεφύτρωσαν; Να τους χαρίσω όλη αυτή τη μνήμη; 
Η μνήμη δεν δουλεύει από μακριά. 

Τι είναι το «ανεκτίμητο» που σου δόθηκε, επειδή έχεις γεννηθεί και 

μεγαλώσει στο Πέραμα; Αν δεν είχα γεννηθεί εδώ, και δεν είχα α-
κούσει τα πράγματα όπως ήταν, μπορεί να ήμουν κάτι άλλο, να ή-
μουν αθλητής, ζεν πρεμιέ, μάγειρας, κάτι άλλο πάντως. Όλη αυτή 
η αγωνία να σε κάνω να με δεις και να με ακούσεις, μας έκανε και 
νιώθαμε όπως οι Ζαπατίστας. Όπως αυτοί έβαλαν την κουκούλα 
για να τους δουν, έτσι κι εμείς φωνάξαμε για να μας ακούσουν. 

Είχες δικό σου πικ-απ ή έπρεπε να πας σε άλλο σπίτι για να ακού-

σεις μουσική; Στην αρχή δεν είχα, είχα πολλούς δίσκους χωρίς 
να έχω πικ-απ. Θυμάμαι, μάλιστα, ότι τα πρώτα μου μηχανήμα-
τα τα πήρε η γιαγιά μου με τα λεφτά που μάζευε για την κηδεία 
της. Το έμαθα αργότερα, φυσικά. Και μάλιστα με δωροδόκησε 
με αυτόν τον τρόπο, για να μην πάω να δουλέψω στα καράβια. 
Δεν ήθελε, επειδή χανόταν κόσμος εκεί. 

Βιβλιοπωλείο υπήρχε; Υπήρχε. Ο γιος μιας γιαγιάς που μάλιστα 
έγραφε και ποιήματα… η γιαγιά. Λειτουργούσε σαν πνευματικό 
κέντρο και σαν πολιτική γιάφκα. 

Σινεμά; Υπήρχαν πολλά, είχε και ανοιχτούς. Ήταν το «Κύμα», η 
«Αύρα», το «Αστεράκι», η «Αλόμα», το «Ολυμπιάς». Το πιο παλιό 
ήταν η «Αύρα». Ο μισός ελληνικός κινηματογράφος έχει γυριστεί 
στο Πέραμα. Ο πατέρας μου έχει χορέψει σε αρκετές ταινίες.

Σκέφτομαι ότι εδώ, τότε, αναπόφευκτα μεγάλο μέρος της ζωής 

των ανθρώπων συνέβαινε μέσα στα κουτούκια. Παλιά στις τα-
βέρνες πήγαινε ο καθένας το φαΐ του. Από τις ταβέρνες έπαιρνες 
μόνο κρασί. Είχανε στα μαντήλια μέσα πράγματα, το έχω προλά-
βει αυτό. Για τον παππού μου, τον πατέρα της μάνας μου, ήμουν 
ο άνθρωπος που θα έπρεπε να τον γυρίσει στο σπίτι γι’ αυτό με 
έπαιρνε μαζί στην ταβέρνα. Ο μπάρμπα Κώστας και η γιαγιά Ρί-
τα, αυτοί ήταν οι γονείς της μητέρας μου. Με έβαζε ανάμεσα στα 
πόδια του, τραγουδούσε, του έλεγα ότι θα ξυπνήσουμε τον κό-
σμο, έχω τις μυρωδιές από τα ταβερνάκια. Βαρελόφρονες. Ελιές, 
κρεμμύδια, παξιμάδια, φάβα μέσα σε μαντήλια,και η ταβέρνα 
έφερνε μόνο το κρασί. 

Οι άλλοι παππούδες; Οι Κωνσταντινουπολίτες, οι γονείς του 
πατέρα μου. Ο παππούς Μιχάλης που ήταν φυσιογνωμία εδώ, 
εκπληκτικός άνθρωπος. Και η γιαγιά Θωμαή που ήταν φωτιά 
και λάβρα, δεν έπαιζες. Η ισορροπία του κόσμου ήταν εκεί σ’ αυ-
τήν. Μπορούσες να φας ένα βάζο στο κεφάλι ξαφνικά, και συγ-
χρόνως να μη σε αφήνει από την αγκαλιά της. Γλυκές λύκαινες, 
ήταν. Κάποτε τις είχε πιάσει μανία και έφτιαχναν δίχτυα όλες, 
για να μην κάθονται τα απογεύματα. Εκεί να δεις μαζώξεις. Να 
βλέπεις γιαγιάδες με κάνα δύο τσιγάρα στο χέρι η κάθε μία, να 
πλέκουν δίχτυα και βάζα άδεια δίπλα, να έχουν φάει όλο το γλυ-
κό. Καφέδες σε μεγάλα κρασοπότηρα γεμάτα, και δεν σωζόταν 
κανείς από το στόμα τους. Αν δεν ήξεραν τι να πούνε, έφτιαχναν 
ιστορίες. Είχαν δει τη ζωή με το πολύ σκληρό της πρόσωπο. 

Πες μου μόνο έναν χαρακτηρισμό για το Πέραμα… Για μένα το 
Πέραμα είναι τόπος φυγής. Όλοι ελπίζαμε ότι κάποτε θα φύ-
γουμε, όσοι φύγαμε ξαναγυρίσαμε. Ένα παράξενο πράγμα, σε 
φωνάζει και σε διώχνει συγχρόνως. Πέραμα είναι το πέρασμα. 
Κάποτε αυτό το μέρος στα αρχαία χρόνια λεγόταν «Το Μεγάλο 
Προσήλιο», επειδή το έβλεπε ο ήλιος από την ώρα που ανατέλ-
λει μέχρι την ώρα που δύει. Αυτό το μαγαζί εδώ δίπλα, το Terra 
Verde, όταν είχε πρωτοφτιαχτεί, λεγόταν έτσι. Εδώ δούλευα μά-
γειρας και ταυτόχρονα είχα πλατινένιο δίσκο. Με χρυσό δίσκο 
έφτιαχνα καφέδες. Ερχόταν ο κόσμος να του φτιάχνω καφέ και 
να υπογράφω αυτόγραφα. 

Πες μου μια δίκαιη ανταλλαγή που θα έκανες για να γυρίσεις σε 

εκείνα τα χρόνια. Δίκαιη και πραγματική, όμως… Θα έδινα ό,τι 
έχω φτιάξει μέχρι τώρα για δέκα τέτοια χρόνια. Ασυζητητί, ό-
μως. Η φτώχεια είναι και αλλού. Υπάρχουν πολλοί εύποροι οι-
κονομικά, που είναι φτωχοί στο μυαλό και σε άλλα πράγματα. 
Εδώ συναντούσες μια απίστευτη αρχοντιά. Έβγαιναν τα αγόρια 
βόλτα και γινόταν σεισμός. Ήταν πάντα καλοντυμένοι, άντρες 
και γυναίκες. Το περιβάλλον ήταν σαν ναπολιτάνικο. Εδώ ήταν 
Μεσόγειος, και στους κώδικες. Το περιβάλλον ήταν πολύ επι-
βλητικό. Βέβαια καμιά φορά νικούσε το DNA και είχαμε παρά-
σιτα. Φαντάσου ότι εδώ έχουν μεγαλώσει και νονοί της νύχτας. 
Κυκλοφορούσαν στο Πέραμα και ήταν οι φίλοι μας γιατί δεν 
μπορούσαμε να καταλάβουμε τι μπορεί να κάνει ο άλλος αλλού, 
και γιατί εδώ στο Πέραμα δεν έκανε τίποτα. Αυτό συνεχίζεται 
και τώρα. Γι’ αυτό εκείνα τα πράγματα που φαίνονται αφύσικα 
σε κάποιους, να τα αναλύουν χωρίς να παίρνουν γνώμες από 
τους ανθρώπους εδώ, δεν θα πάρουν ποτέ αντικειμενική γνώ-
μη. Το Πέραμα δεν είναι ένας αντικειμενικός τόπος, είναι ένας 
βαθειά υποκειμενικός τόπος. Μπορεί να μην είναι καν αληθινός 
τόπος. A

Μιχάλης
Το Πέραμα 
δεν είναι ένας 
αντικειμενικός 
τόπος, μπορεί 
να μην είναι καν 
αληθινός τόπος
Στον Μιχάλη Μυτακιδη είχα σκεφτεί να προτείνω 
να βρεθούμε κάπου στο κέντρο του Πειραιά για να 
μιλήσουμε για το αφιέρωμα της Athens Voice. Μου 
είπε: «Έλα στο Πέραμα. Φτάσε στο λιμάνι, μετά από 
εκεί που φεύγουν τα πλοία για Σαλαμίνα, όλο τέρμα εκεί 
που τελειώνει ο δρόμος και δεν πάει άλλο. Στον Σύλ-
λογο Ερασιτεχνών Αλιέων»… Ο Περαματιώτης είχε 
απόλυτο δίκιο. Αυτό ήταν το ιδανικό μέρος για να 
βρεθούμε.  
Ένα παλιό ξύλινο κτίσμα λιμανιού που υπεύθυνος 
είναι ο Γιώργος Παπαστεφάνου, κολλητός, παιδι-
κός φίλος του Μιχάλη… 

Μυτακίδης
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Φωτό:

Θανασησ
Καρατζασ



13 - 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 A.V. 25 

Για μένα το 
Πέραμα είναι 
τόπος φυγής. 
Όλοι ελπίζα-

με ότι κάποτε 
θα φύγουμε, 
όσοι φύγαμε 

ξαναγυρίσαμε. 
Ένα παράξενο 

πράγμα, 
σε φωνάζει 

και σε διώχνει 
συγχρόνως. 

Πέραμα είναι 
το πέρασμα.
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«Βρέθηκα στο κλεινόν άστυ για πρώτη φορά την άνοιξη του 1973, έκλεινα τότε τα είκοσι δύο. Κάπως 
τυχαία ή κάπως μοιραία, πήρα ένα τραίνο από Μιλάνο με τελικό προορισμό την Αθήνα. Όχι πως 
ήμουν κανένα πολυταξιδεμένο πουλί απ’ τα γεννοφάσκια μου, απλώς συνέβη να βρεθώ πιο πριν σε 
κάποιες πόλεις της αλλοδαπής χάρι στην τόλμη, την αψηφισιά και την απενταρία της νιότης – προ-
φανώς και την “απεραντοσύνη” της. Ερωτευμένη με έναν Γερμανό που είχα γνωρίσει το καλοκαίρι 
του ’71 στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος γυρνούσε από Ινδία –ως γνήσιος χίππυ του καιρού είχε κάνει 
τέσσερα χρόνια στο Κατμαντού–, τον ακολούθησα λίγους μήνες μετά στην πατρίδα του, το Μάρ-
μπουργκ της Γερμανίας. Από κει, μαζί του ή μόνη, βρέθηκα και αλλού. Παρίσι, Φλωρεντία, Νάπολη, 
Μιλάνο… 
Όταν λοιπόν το τραίνο από Μιλάνο έφτασε στον σταθμό Λαρίσης και κατέβηκα, άγνωστη εν μέσω 

αγνώστων, η πρώτη αίσθηση που είχα μού ήταν ήδη μάλλον 
γνώριμη: ένιωσα ηδονικά ξένη κι εδώ, στην πρωτεύουσα της 
χώρας μου, ωστόσο εδώ μπορούσα να μιλάω στη γλώσσα μου ξα-
νά, ήταν μεγάλη ανακούφιση. Θυμάμαι που ρώτησα έναν κύριο 
πώς θα πάω στην Ακρόπολη – δεν ήξερα και τίποτε άλλο από 

Αθήνα, ούτε είχα κάποιον να με περιμένει. “Με τα 
πόδια;” απόρησε. “Ε, με τα πόδια” του λέω, “να κάνω 
κι έναν περίπατο”. Από την Αγίου Κωνσταντίνου που 
με έστειλε έφτασα στην Ομόνοια κι από κει, ξανα-
ρωτώντας, βρέθηκα στην αρχή της οδού Αιόλου, με 

την Ακρόπολη να δεσπόζει απέναντί μου τόσο σαγηνευτική και 
μυστηριακή στο φως του απομεσήμερου, που ήταν σαν να έλεγε: 
“Είμαι εδώ για όλους και ιδιαίτερα για σένα, έλα!”. Πράγματι, 
νόμιζα θα κάνω έτσι το χέρι μου και θα την αγγίξω, νόμιζα σε 
δέκα λεπτά θα είμαι εκεί. Μάλλον μου εμειδίασαν, διότι περπα-
τούσα και περπατούσα και περπατούσα, κι εκείνη να βγάζει μάτι 
μπροστά μου κι όμως εισέτι άπιαστη. Αυτή η διαδρομή μέσω 
Αιόλου προς Ακρόπολη έμεινε μέσα μου σαν μαγική εικόνα, 
κάτι ημιπραγματικό όσο και ακατάλυτο, και πάντα μου φέρνει 
συγκίνηση η θύμισή της. 
Άλλαξα πέντε σπίτια σ’ αυτήν την πόλη. Κυψέλη, Πλάκα, Μετς, 
Καισαριανή, και τέλος ψηλά στο Κουκάκι, πίσω στη “γειτονιά” 
μου σαν να λέμε, εφ’ όσον ελάχιστα απέχει από την πάλαι ποτέ 
σοφίτα μου στην Πλάκα, όπως βέβαια κι από την ίδια την Ακρό-
πολη. Τα τέσσερα χρόνια που έμεινα στην Κυψέλη –λένε πως 
όλοι κάποτε περάσαμε απ’ την  Κυψέλη–, δούλευα τα πρωινά 
στην γκαλερί ΩΡΑ του Μπαχαριάν, στο Σύνταγμα, και τα βράδια 
σερβιτόρα στο μπαρ της Ράτκας στο Κολωνάκι, και θυμάμαι που 
έκανα με τα πόδια συνήθως τις διαδρομές, ακόμα και μες στη 
νύχτα, συχνά και ολομόναχη. Κρατούσα στην τσάντα μου κι ένα 
κοπίδι, όχι για τους τυχόν κλέφτες και λωποδύτες –τότε δεν 
τολμούσαμε σχεδόν να φοβηθούμε–, αλλά για να κορφολογώ 
με τρόπο ευωδιαστές τριανταφυλλιές απ’ το Πεδίον του Άρεως, 
ή από κείνες τις οργιαστικές πικροδάφνες και μπουκαμβίλιες, 
και να στολίζω το υπογειάκι μου επί της οδού Σπετσών. Στην 
Πλάκα όταν έμενα, άλλη μία τετραετία, απέναντι από την Πύλη 
του Αδριανού, οδοιπορούσα ως τη Σχολή Θεάτρου Βεάκη, που 
ήταν στα όρια Παγκρατίου με Βύρωνα, ενώ μες στο κεφάλι μου 
δούλευα και ξαναδούλευα τα διηγήματα της “Περσινής αρραβω-
νιαστικιάς”, που έμελλε να εκδοθούν σε λίγα χρόνια. Φοβερή 

πεζικάριος αλλά και πεζογράφος, πείτε το με όποια σειρά θέλετε. Κι επειδή εκείνα τα φεγγάρια με 
τριγύριζε η ιδέα να δοκιμάσω και ως ηθοποιός, μια μέρα, άνοιξη του ’84, αφού είχα τελειώσει τη 
Σχολή και εν όσω κάναμε πρόβες σ’ ένα έργο, μου είπε ο Νίκος Αρμάος σείοντας το δάχτυλο ότι 
“γράφω” επάνω στην σκηνή, και με το παραπάνω, αλλά είμαι τρομερά αφηρημένη και να το προσέ-
ξω! Ο τόνος λίαν αυστηρός. Και γυρνάω και του λέω ειρηνικά: “Νίκο, ας αφήσουμε τις αλληγορίες, 
μόνο να γράφω ξέρω εγώ, κανονικά, με μολύβι και χαρτί, δεν είμαι γεννημένη για το σανίδι”. Και 
παραιτήθηκα δίχως δράματα από το υποτιθέμενο δίλημμα ηθοποιός ή συγγραφέας, η μεγάλη α-
γάπη μου ήταν πάντα το γράψιμο. Κατά την περίοδο του Μετς, τρία τα χρόνια εκεί, κατέβαινα στο 
κέντρο διασχίζοντας το Ά  Νεκροταφείο, χρονοτριβώντας μελαγχολικά ανάμεσα στους σιωπηρούς 
κατοίκους του, διαβάζοντας ονόματα και χρονολογίες πάνω στους τάφους, όχι σπανίως και πικρά 
στιχουργήματα, προκειμένου να ενημερώνομαι έτσι, κακά τα ψέματα, για τα μελλούμενα του βίου 
και της ύπαρξης, και τροφοδοτώντας όμως παράλληλα τη “σκοτεινή” πλευρά της γραφής, που κάτι 
τέτοια ζητάει για να βγάλει πουλιά. Τα δέκα χρόνια στην Καισαριανή μοιράστηκαν με μακριά δια-
στήματα απουσίας στο Παρίσι, παντρεμένη τότε με έναν Πορτογάλο, αλλά κυρίως σημαδεύτηκαν 
από το μπάσιμο στα βαθιά νερά του μυθιστορήματος. Εκεί ξεκίνησα ένα απόβραδο το “Και με το φως 
του λύκου επανέρχονται”, για να συνειδητοποιήσω καθώς το τέλειωνα ότι είχαν περάσει στο μεταξύ 
εφτά χρόνια!... Παράξενη εμπειρία να μετράει κανείς έτσι την ηλικία του. Πήρα, θυμάμαι, έναν φίλο 
στο τηλέφωνο, που κάνει γενέθλια κάθε τέσσερα χρόνια, γεννημένος γαρ 29 Φεβρουαρίου, και του 
είπα με καμάρι: “Σε πέρασα, να ζηλεύεις!”. Γελάσαμε. Κι αυτές οι επταετίες των “μυθιστορηματικών 
γενεθλίων” συνεχίζονται αμετανόητα, μάλιστα τώρα τελευταία άρχισαν να μου ζητούν περισσότερο 
τράτο… Τι να γίνει, ο καθείς με τις παραξενιές του. Από το ’94 μένω στο Κουκάκι, περιοχή Μακρυ-
γιάννη, κι είναι ασφαλώς μεγάλη τύχη να θέλω δέκα λεπτά μόνο για να βρεθώ στις παρυφές της Α-
κρόπολης, αν και δεν κρύβω ότι κάτι στιγμές νοσταλγώ εκείνη την παρθενική αξέχαστη πεζοπορία 
μέσω Αιόλου, με την Ακρόπολη να μου γνέφει από τόσο κοντά, τόσο μακριά…»

Ζυράννα Ζατέλη, Οκτώβριος 2018

Ζυράννά 
Πεζοπορία 
μέσω Αιόλου 
προς την 
Ακρόπολη

Ζατέλη

Κάλεσα τη Ζυράννα Ζατέλη ένα μεσημέρι του 
Οκτωβρίου. «Ζυράννα μου, θα θέλαμε να μας μιλήσεις 
για ένα σημείο της Αθήνας. Οποιοδήποτε σημείο θέλεις 
εσύ και όποια ιστορία έχεις να πεις…»
Της εξήγησα την όλη ιδέα και την αιτία, που είναι 
τα 15α γενέθλια της ATHENS VOICE.
«Άνταμ, τι να πω για την Αθήνα; Εμένα η σχέση μου με 
την Αθήνα ξεκίνησε σε μεγάλη ηλικία. Όλα τα παιδικά 
μου χρόνια και οι αναμνήσεις μου είναι από τη βόρεια 
Ελλάδα, και κυρίως γι’ αυτά γράφω στα βιβλία μου».
Να η ιδέα…! Όλα τα βιβλία σου τα έγραψες στην Α-
θήνα. Να η δική σου Αθήνα. Πες μας γι’ αυτήν…
Μετά από λίγες μέρες ήρθε το κείμενο… Όλα είναι 
υποκειμενικά σε αυτή τη ζωή, όμως αντικειμενικά 
αυτό είναι ακόμα ένα μαγευτικό κείμενο της Ζυ-
ράννας Ζατέλη.
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Φωτό:

Τασοσ ΒρεΤΤοσ
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Κρατούσα στην τσάντα μου κι ένα κοπίδι, όχι για τους τυχόν κλέφτες και 
λωποδύτες –τότε δεν τολμούσαμε σχεδόν να φοβηθούμε–, αλλά για να 

κορφολογώ με τρόπο ευωδιαστές τριανταφυλλιές απ’ το Πεδίον του 
Άρεως, ή από κείνες τις οργιαστικές πικροδάφνες και μπουκαμβίλιες, 

και να στολίζω το υπογειάκι μου επί της οδού Σπετσών.
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Καταλαβαίνω ότι ρωτάω τον άνθρωπο που λόγω ιδιότητας είναι 

αντικειμενικά πολύ δύσκολο να αναφερθεί σε ένα μόνο σημείο 

της Αθήνας. Πλέον, στα οκτώ χρόνια της θητείας σας, έχετε γνω-

ρίσει την κρυφή γοητεία των περισσότερων σημείων που μπορεί 

να γνωρίσει ένας κάτοικος της Αθήνας. Έχω γνωρίσει όλα τα γο-
ητευτικά σημεία αυτής της πόλης, και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο 
σάς έφερα εδώ στην πλατεία Αβησσυνίας, στο καφέ Αβησσυνία, 
που ερχόμουν πριν γνωρίσω την Αθήνα, Σάββατα και Κυριακές 
μεσημέρια με φίλους. Ερχόμασταν μεγάλες παρέες, είχε και μία 
φάλτσα τραγουδίστρια το μαγαζί, όμως τραγουδούσε με πάθος. 
Αυτή η κατάσταση εδώ, το παζάρι, ένας χώρος όπου συναντάς το 
ανατολίτικό μας πρόσωπο μέσα στην καρδιά της Αθήνας, είναι 
υπέροχο. Η Αθήνα είναι μια ευρωπαϊκή μεγαλούπολη, οπότε 
είναι πολύ ωραίο να είσαι σε ένα σημείο της στο οποίο να διαπι-
στώνεις ότι έχει και μία ενδιάμεση ιστορία μεταξύ της κλασικής 
αρχαιότητας και της σύγχρονης πραγματικότητας, και ότι αυτή η 
ενδιάμεση ιστορία της είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ πλού-

σια. Η Αθήνα άλλωστε ήταν 
παρούσα σε όλες τις φάσεις 
της Ιστορίας. Στον 19ο αιώ-
να ήταν μία κωμόπολη δέκα 
χιλιάδων κατοίκων που δι-

έθετε πρέσβεις 
και προξένους 
άλλων χωρών, 
δεν ήταν χω-
ριό, που λένε 

κάποιοι. Όμως αυτό που με 
δένει με αυτό το μαγαζί και 
με την πλατεία Αβησσυνίας, 
είναι οι αναμνήσεις μου από 
τον καιρό της, ας πούμε, α-
νεμελιάς, πριν αναλάβω δή-
μαρχος. 

Μπορεί να γυρίσει κάποιος 

ξανά στην εποχή της ανεμε-

λιάς, έ χον τας κάνει οκτώ 

χρόνια δήμαρχος της Αθήνας; 
Κοιτάξτε, στην πραγματικό-
τητα ποτέ δεν ήμουν ανέμε-
λος. Γιατί και Συνήγορος του 
Πολίτη που ήμουν, αισθανό-
μουν ότι έχω βαριές ευθύνες. 
Είχα την ευθύνη μιας υπηρε-
σίας ανεξάρτητης, με διακό-
σια άτομα προσωπικό και με 
πολύ σημαντική αποστολή. 
Οπότε πραγματική ανεμελιά 
δεν υπήρξε ποτέ. Αλλά δεν 
συγκρίνεται η ευθύνη τότε, 
με την ευθύνη του Δήμου 
της Αθήνας.  

Ιστορικά η Αθήνα είναι μία 

από τις σημαντικότερες πόλεις στον κόσμο. Ποια είναι η αίσθηση 

του δημάρχου της όταν πηγαίνει σε σημεία τα οποία είναι εντελώς 

παραμελημένα και υποβαθμισμένα; Η Αθήνα είναι η πόλη της 
χώρας όπου, φούσκωσε περισσότερο απ’ όλες τις άλλες το ψέ-
μα της ευμάρειας. Εδώ ήταν η μεγάλη φούσκα, κι όταν έσκασε, 
οι επιπτώσεις ήταν πολύ σημαντικότερες. Η Ερμού ήταν μέσα 
στους δέκα πιο εμπορικούς δρόμους του κόσμου και από τη μία 
μέρα στην άλλη γέμισε με κλειστά καταστήματα. Ερημιά και 
σκοτεινιά. Εκτός από αυτό η Αθήνα ήταν η πόλη όπου ξέσπασε η 
αμφισβήτηση και η βία, όπου είχαμε τις πυρκαγιές το 2012, όταν 
κάηκαν σαράντα κτίρια. Το 2012 ήμασταν στο  ναδίρ των τουρι-
στικών αφίξεων, με δυόμισι εκατομμύρια επισκέπτες και φτά-
σαμε το 2017 να έχουμε πέντε εκατομμύρια. Διπλασιάσαμε τις 
αφίξεις. Αυτό είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα και, αν είχαμε βγει 

από τα μνημόνια πιο νωρίς, η Αθήνα τώρα θα πέταγε. Το γεγονός 
ότι βλέπετε θυλάκους φτώχειας και ανομίας στην πόλη, είναι 
ένα γεγονός για το οποίο ευθύνεται η κρίση και το ψεύδος σε 
διάφορα επίπεδα. Για παράδειγμα, το 2004, στους Ολυμπιακούς 
αγώνες, πήραν τους άστεγους, τους επαίτες, τους τοξικοεξαρ-
τημένους και τα αδέσποτα ζώα και τους μετέφεραν όλους στον 
Ασπρόπυργο και σε διάφορα άλλα σημεία. Τους κράτησαν εκεί 
για δύο τρεις μήνες και μετά τους άφησαν πάλι στους δρόμους. 
Αυτό υπέστη η Αθήνα και αυτή ήταν η χώρα, μια απατηλή εικόνα 
η οποία έσκασε μέσα στα χέρια μας.

Η πιο ειλικρινής, βαθιά σας στεναχώρια για κάτι που δεν καταφέ-

ρατε να κάνετε για την Αθήνα, ποια είναι; Ότι δεν είχαμε τα χέρια 
μας λυτά να κάνουμε αυτά που θα μπορούσαμε να κάνουμε. 
Ζούμε στο πιο συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό κράτος της 
Ευρώπης. Είσαι δήμαρχος της Αθήνας και ο κόσμος, όταν σε βλέ-
πει, θεωρεί ότι έχεις την ευθύνη για όλη την πόλη και για όλες 
τις λειτουργίες της. Ο πολίτης στην πραγματικότητα δεν ξέρει 
ούτε τους περιορισμούς, ούτε τα όρια των αρμοδιοτήτων σου. 
Επομένως αναλαμβάνεις μία ευθύνη που δεν έχεις τα εργαλεία 
να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις της. Αλλά, όπως απέδειξε και 
η ευρωπαϊκή βράβευση, και αυτό πια θα έχουμε τον καιρό να 
το συζητήσουμε και να το αναλύσουμε σε όλη τη διάρκεια της 
προεκλογικής εκστρατείας που θα είναι μακρά, εδώ έγινε μία 
δουλειά υποδομής τρομερή.

Αυτό το βραβείο από τη μια είναι αδιαμφισβήτητο γιατί το δίνει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, από την άλλη 

όμως ο Αθηναίος θα πει «σιγά μη συγκρίνεται η τόσο προβληματι-

κή Αθήνα στο ελάχιστο με αυτές τις πόλεις που το διεκδικούσαν η 

το έχουν πάρει ήδη». Συγκρίνουμε την εικόνα της Αθήνας με την 
εικόνα του Άμστερνταμ, για παράδειγμα. Αυτές οι ευρωπαϊκές 
πόλεις ευημερούν εδώ και δεκαετίες, μην πω αιώνες, έχουν 
πραγματική αυτοδιοίκηση και προχώρησαν μέσα στον χρόνο 
με μία ορθολογική διαχείριση. Εμείς έχουμε μία πόλη που φέρει 
τις πληγές της ελληνικής πραγματικότητας. Αλλά η Ευρωπαϊκή 
Ένωση κοιτάει την ουσία, βράβευσε την ουσιαστική δουλειά 
που έχει γίνει. Μας δίνει την ευκαιρία, λοιπόν, κατά τη διάρκεια 
αυτής της προεκλογικής εκστρατείας, να απαντήσουμε σε όλα 
όσα ακούγονται και θα ακουστούν για την πόλη «τη βρώμικη, 
την εγκαταλελειμμένη, τη σκοτεινή». Υπάρχει η σκοτεινή όψη 
της Αθήνας, από κάτω όμως, με τη δουλειά που έχουμε κάνει, 
είναι έτοιμη να απογειωθεί. Η αγορά της Κυψέλης, που ήταν ένα 
από τα πολλά παραδείγματα που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
σκεπτικό της βράβευσης, είναι το πιο εμφανές παράδειγμα, για-
τί είναι ένα κτίσμα το οποίο το βλέπεις. Το ζήτημα είναι η δου-
λειά υποδομής που έγινε στον εκσυγχρονισμό του Δήμου, στο 
πως πάμε να αναπλάσουμε τον Λυκαβηττό, τον Εθνικό Κήπο.

Ως δήμαρχος, ανακαλύψατε κάποια γωνιά της Αθήνας, που να 

είπατε «κρίμα που δεν την ήξερα πιο πριν» ή «ευτυχώς που έγινα 

δήμαρχος για να τη μάθω»; Αυτή η περιοχή που ανακάλυψα ήταν 
εκεί, στο κτήμα Δρακοπούλου στα Πατήσια. Είναι πάρα πολύ 
ωραίο σημείο. Προφανώς περιηγήθηκα σε πάρα πολλές γωνιές 
της Αθήνας, αλλά εκείνο που είδα με βαθιά συγκίνηση ήταν 
στην περιοχή του Αγίου Σώστη, εκεί που μεγάλωσα. Τον εξω-
ραϊσμό που έκαναν σε μία κεντρική πλατεία εκεί στις εργατικές 
πολυκατοικίες, όπου άνοιξαν κάποια παλιά μαγαζιά. Μεγάλωσα 
στον Άγιο Σώστη και η γειτονιά έχει μείνει ίδια, έχουν αλλά-
ξει πολύ λίγα. 

Τελειώνοντας, να σας πω ότι η κατάσταση αυτής της πόλης και της 

χώρας, θα ήταν εντελώς άλλη τώρα, προς το χειρότερο, αν ο δήμος 

δεν είχε εκκενώσει έγκαιρα τις παιδικές κατασκηνώσεις στο Μάτι… 
Δεν κάναμε τίποτα παραπάνω από το αυτονόητο. Εφαρμόσαμε 
εγκαίρως το σχέδιο εκκένωσης των παιδικών κατασκηνώσεων. 
Το βάρος της ευθύνης ήταν μεγάλο. Περισσότερα από 600 παιδιά 
έπρεπε να επιστρέψουν σπίτι τους. Είναι ένα από τα γεγονότα της 
θητείας μου που δεν πρόκειται να ξεχάσω πότε στη ζωή μου. A

ΓιώρΓος 
Κυριακές 
μεσημέρια 
με φίλους,
στην πλατεία 
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Με αφορμή τα γενέθλια της «Φωνής της Αθήνας» 
είναι αυτονόητο ότι θέλαμε και τον δήμαρχο της 
πόλης να μας μιλήσει...
Το ραντεβού για το πότε θα βρεθούμε χρειάστηκε 
να μεταφερθεί τρεις φορές. Την τρίτη και τελευ-
ταία φορά, ο λόγος της αναβολής ήταν ότι στις 6 
Νοεμβρίου η Αθήνα ανακηρύχθηκε «Ευρωπαϊκή 
Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2018» και ο Γιώργος 
Καμίνης πήγε στην Πορτογαλία να παραλάβει 
το βραβείο. Η Αθήνα διαδέχτηκε το Παρίσι και οι 
άλλες πόλεις που το διεκδικούσαν ήταν η Του-
λούζη, το Αμβούργο, το Λουβαίν, το Ούμεο και 
το Άαρχους. Την ίδια μέρα που γύρισε βρεθήκαμε 
στο μέρος που σταθερά μας έδινε ραντεβού όλες τις 
προηγούμενες φορές. Στο Καφέ Αβησσυνία, στην 
πλατεία Αβησσυνίας… 

Καμινης

Φωτό:

Θανασησ
Καρατζασ
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Ερχόμασταν μεγάλες παρέες, είχε και μία φάλτσα τραγουδίστρια 
το μαγαζί, όμως τραγουδούσε με πάθος. Αυτή η κατάσταση εδώ, 

το παζάρι, ένας χώρος όπου συναντάς το ανατολίτικό μας πρόσωπο 
μέσα στην καρδιά της Αθήνας, είναι υπέροχο.
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«Θα μιλήσω για το Μεταξουργείο, αλλά θα χρειαστεί να πάω αρκετά 
βαθιά στο παρελθόν. Ελπίζω να μην είναι πρόβλημα αυτή η παλαιότητα 
του χρόνου». 

Καθόλου. Άλλωστε τελικά τι είναι χρόνος; Υπάρχει σε αυτή τη μορ-

φή γιατί εμείς υπάρχουμε με αυτό τον τρόπο. Ο χρόνος έχει το δικό 

του βιολί. Ούτε μας ξέρει, ούτε τον ξέρουμε πραγματικά. Νομίζω ότι οι 

Αρχαίοι δεν είχαν καν ώρες.

Οπότε, πιάστε την ιστορία από την αρχή… Ενώ γεννήθηκα στην 

οδό Σόλωνος, μεγάλωσα στην περιοχή Βάθη - Μεταξουργείο. Ενδιά-

μεσα μείναμε για λίγο σε ένα σπίτι στην πλατεία Κυριακού. Την πλατεία 

Βικτωρίας, δηλαδή. Τότε στην καθημερινή γλώσσα λεγόταν πλατεία 

Κυριακού. Αργότερα μετακομίσαμε στο Σύνταγμα, μετά στην Πλάκα, 

αλλά όταν άρχισε ο πόλεμος, ο πατέρας μου έψαχνε ένα σπίτι που να έ-

χει καταφύγιο, γιατί τότε ακόμα φοβόντουσαν ότι θα γίνουν βομβαρδι-

σμοί και στην Αθήνα. Βρήκαν σε μία πολυκατοικία, στην οδό Μάρνη 48, 

ένα από αυτά τα παλιά αθηναϊκά σπίτια με ταράτσα. Τότε, τα  περιζήτη-

τα σπίτια είχαν υπόγεια για τις 

βόμβες. Σήμερα έχουν πυλωτές 

για αυτοκίνητα – και βόμβες δεν 

πέφτουν από τον ουρανό, αλλά 

τις βάζουν στους δρόμους.

Και 

η  μ ε-

γάλη 

ταρά-

τσα ήταν ενός είδους πλεονέ-

κτημα…  Φυσικά…! Σε εκείνη 

την ταράτσα έτρεχα με ένα πο-

δήλατο που είχα με τρεις ρόδες, 

γιατί δεν με άφηναν να βγω στο 

δρόμο. Σε αυτό το σπίτι μεγά-

λωσα κυριολεκτικά. Έμεινα από 

δώδεκα μέχρι τριάντα ενός ε-

τών, που έφυγα για το Παρίσι. 

Ήταν πολύ βολικό σπίτι. Στο 

ισόγειο, η μία γωνία ήταν μπα-

κάλικο και βγαίνοντας από την 

πολυκατοικία, αριστερά, ήταν 

φαρμακείο. Παραδίπλα ήταν 

μία κλινική, απέναντι ένας οίκος 

ανοχής. Κρυφός. Και παρακάτω 

ένα κατάστημα που πουλούσε 

μοτοσακό μάρκας Zundapp. 

Εγώ είχα ποδήλατο, μέχρι που 

μου το κλέψανε, και ονειρευό-

μουν πότε θα αποκτήσω μοτοσακό, και μετά μοτοσικλέτα.

Είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Έτσι όπως ήταν οι γειτονιές πα-

λιά, ακόμα και μετά από ογδόντα χρόνια, μπορεί και θυμάται κά-

ποιος ποια ήταν τα μαγαζιά και οι ιδιοκτήτες τους. Τώρα είναι ε-

ντελώς απρόσωπα και στο μέλλον θα θέλει πολλή προσπάθεια 

να θυμηθείς... Ήταν όλοι επώνυμοι τότε. Έμεναν και πολλοί άνθρωποι 

των γραμμάτων στη γειτονιά. Ο Τάσος Λιγνάδης έμενε στο κτίριο που 

ήταν το θέατρο «Περοκέ». Προς την οδό Πειραιώς έμενε ο Αλέξανδρος 

Κοτζιάς. Στο Μεταξουργείο έμενε ο Τάσος Λειβαδίτης.

Ακούγεστε σαν να είχατε χαρτογραφήσει τα πρόσωπα και τα ση-

μεία της περιοχής. Όλη την περιοχή τη γνώρισα καλά. Προς το Με-

ταξουργείο, εκεί που είναι τώρα η πλατεία Καραϊσκάκη, ήταν το 12ο 

Δημοτικό Σχολείο. Εκεί πήγα στην Ά  τάξη του δημοτικού, αλλά μετά 

οι γονείς μου με πήγαν στη σχολή Μεταξά για το υπόλοιπο δημοτικό. 

Ήταν μία περιοχή πολύ ζωντανή, είχε πολλά θέατρα. Απέναντι και λίγο 

πιο κάτω από το σπίτι ήταν το θερινό θέατρο «Σαμαρτζή», που το καλο-

καίρι ανέβαζε επιθεωρήσεις και χαλούσε ο κόσμος. Αυτό έγινε αργότε-

ρα οικόπεδο και χτίστηκε το γραφείο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων. 

Όλο αυτό που περιγράφετε, δίνει την αίσθηση μιας φωτεινής πε-

ριοχής που υπήρχε μέσα στο γκρίζο χρώμα της Κατοχής. Γκρίζο 

μπορεί να ήταν γιατί κοβόταν το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί σταματούσε η 

κυκλοφορία στις δώδεκα τα μεσάνυχτα, αλλά η διάθεση των ανθρώ-

πων δεν ήταν διόλου γκρίζα. Ήταν πολύ φωτεινή και όλοι περιμέναμε 

το καλύτερο. Είχαμε συνηθίσει την κατάσταση και την αντιμετωπίζαμε. 

Και σ’ αυτές τις συνθήκες αναπτύχθηκε και η Αντίσταση.

Μέσα στην Κατοχή ο κόσμος πήγαινε θέατρο; Φίσκα ήταν τα θέα-

τρα. Δεν το λέμε αυτό γιατί οι εικόνες που έρχονται στο μυαλό από την 

Κατοχή είναι εικόνες της πείνας, των θανάτων, των σκοτωμών, των 

μπλόκων, των αντιστασιακών ενεργειών. Ταυτόχρονα, όμως, η Αθήνα 

είχε μία πολιτιστική δράση καταπληκτική. Ήταν γεμάτη θέατρα, γεμά-

τη αίθουσες διαλέξεων, οι εκδοτικοί οίκοι έβγαζαν συνεχώς βιβλία, 

έβγαιναν λογοτεχνικά περιοδικά.

Πώς έβρισκαν λεφτά για να πηγαίνουν σε όλες αυτές τις παρα-

στάσεις; Έβρισκαν. Ήταν όλα φθηνά και έκαναν ανταλλαγές. Ήταν μια 

πολιτιστική ζωντάνια που συνδυαζόταν με την ελπίδα της απελευθέ-

ρωσης. Ότι με την απελευθέρωση θα υπάρξει ο ιδανικός κόσμος και θα 

γίνει η Ελλάδα όπως την ονειρευόμαστε: κάτι μαγικό.  

Στις παραστάσεις ήταν παρόντες και γερμανοί στρατιώτες, μήπως 

συμβεί κάτι; Όχι. Άλλωστε όλα περνούσαν από λογοκρισία για να 

παιχτούν. Εμμέσως υπήρχαν ειρωνικές νύξεις ή κρυφο-ηρωικές για να 

ξεγλιστράνε από τη λογοκρισία. Τραγουδούσε ο κόσμος μαζί με τους 

θιάσους τα τραγούδια της παράστασης. Ήταν πολύ ζωντανή όλη η γει-

τονιά, από τη Βάθη έως κάτω στο Μεταξουργείο. Υπήρχαν και θερινοί 

κινηματογράφοι που όμως έπαιζαν ιταλικές και γερμανικές ταινίες. 

Προπαγανδιστικές όλες, όπως και τα επίκαιρα που έδειχναν στην αρχή, 

αλλά εμείς τα βλέπαμε και καγχάζαμε. Θυμάμαι, τώρα, μία πομπώδη 

ιταλική ταινία, «Το Σιδηρούν Στέμμα».

Ποια είναι η ταινία ή παράσταση της εποχής που έγινε σε θέατρο 

της περιοχής και τη θυμάστε έντονα για συγκεκριμένο λόγο; Στο 

θέατρο Σαμαρτζή, αμέσως με την απελευθέρωση, το ’46, παίχτηκε η 

περίφημη, αριστερού χαρακτήρα επιθεώρηση «Γιούπι-γιούπι». Επικε-

φαλής ήταν ο πατέρας μου, και εκεί, στο θέατρο αυτό, γνώρισα τον 

Γιώργο Σεβαστίκογλου και τη γυναίκα του, την Άλκη Ζέη, που έρχονταν 

στις πρόβες το πρωί. Ο πατέρας μου και ο Σεβαστίκογλου ήταν φίλοι. 

Την Άλκη την είχα δει κάποιες φορές πιο πριν, αλλά δεν τολμούσα να 

της μιλήσω. Τη θαύμαζα που είχε δημοσιεύσει το 1943 ένα διήγημά της 

στη «Νεανική Φωνή». Ένα σημαντικό περιοδικό, πιο σημαντικό  από 

το «Ξεκίνημα της Νιότης», που εγώ το 1943 δημοσίευσα το πρώτο μου 

ποίημα. Πέρα από αυτή τη γνωριμία και η παράσταση είχε φοβερή επι-

τυχία. Οι ουρές κυριολεκτικά έκαναν το τετράγωνο για εισιτήριο. Κάθε 

βράδυ δεν υπήρχε θέση.   

Υπάρχει κάποιο πρόσωπο που θυμάστε από εκείνα τα χρόνια, 

στην περιοχή αυτή, και με το οποίο να μην ξαναβρεθήκατε ποτέ 

αργότερα; Άκου μια ιστορία. Παραδίπλα από το σπίτι μας, στην οδό 

Σατωβριάνδου 53, ήταν τα γραφεία του Σωματείου Ηθοποιών, στο 

οποίο Πρόεδρος ήταν ο πατέρας μου. Εκεί οργάνωνε και το συσσίτιο 

των ηθοποιών, οι οποίοι έρχονταν να το πάρουν, και  ήταν κάτι σαν 

τραχανάς. Ερχόταν και ο Βεάκης στο συσσίτιο, ήταν πολύ φίλος με τον 

πατέρα μου. Όλοι έρχονταν. Ιδίως τον χειμώνα του ’41-42, τον χειμώνα 

της μεγάλης πείνας. Στο συσσίτιο έβλεπα συχνά μία χοντρή κοπέλα, 

και ρώτησα ποια ήταν, γιατί ήταν σπάνιο στην Κατοχή να δεις χοντρό 

άνθρωπο. Μου είπαν ότι έκανε φωνητική μουσική και την έλεγαν Μα-

ρία Καλογεροπούλου. Ήταν η Μαρία Κάλλας. Η οποία, όταν πήγε στην 

Ιταλία, αδυνάτισε. 

Οι εικόνες αυτές είναι σαν σκηνές από ταινία... Πράγματι. Και τώρα 

που τα διηγούμαι, είναι σαν να τα βλέπω. Και πού να το φανταζόμουν. 

Όμως τα πράγματα αλλάζουν, παλιά λέγαμε εξελίσσονται, αλλά κα-

λύτερα που λέμε αλλάζουν γιατί εξελίσσονται σημαίνει βάσει των 

επιθυμιών μας.

Οι απλοί άνθρωποι έχουμε άλλης μορφής νοσταλγίες. Ο ποιητής 

έχει επισκεφτεί τελευταία αυτό τον δρόμο για να δει τι υπάρχει 

ή το άφησε πίσω; Αυτή η πολυκατοικία που μέναμε στο 5ο πάτωμα 

υπάρχει πάντα. Το περιγράφω αυτό το σπίτι σε ένα μεγάλο, συνθετικό 

ποίημα, που έχει δημοσιευτεί σε μία από τις τελευταίες μου συλλογές 

«Συγκατοίκηση με το παρόν». Σήμερα κανείς δεν θα σκεφτόταν να πάει 

να μείνει σε αυτή την περιοχή. A

ΤίΤος 
Η Μαρία 
Κάλλας στο 
Μεταξουργείο
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Δώσαμε ραντεβού στο σπίτι του Τίτου Πατρίκιου, 
γιατί όπως είπε: «Η συζήτηση με τέτοιο θέμα θέλει 
καφέ και κουλουράκια». Στεκόμουν όρθιος περιμέ-
νοντάς τον να φέρει τον καφέ και να μου πει πού θα 
καθίσουμε. Μόλις ήρθε είπε: «Κάθισε εδώ εσύ, για να 
βλέπεις έξω από το τζάμι, νοερά, προς την περιοχή για 
την οποία θα σου μιλήσω»…
Τίτος Πατρίκιος: Ποιητής 
Χάρισμα: μαγευτικός αφηγητής

Πατρίκίος

Φωτό:

«Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ»
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Στο συσσίτιο έβλεπα συχνά μία χοντρή κοπέλα, και 
ρώτησα ποια ήταν, γιατί ήταν σπάνιο στην Κατοχή να δεις 
χοντρό άνθρωπο. Μου είπαν ότι έκανε φωνητική μουσική 

και την έλεγαν Μαρία Καλογεροπούλου.
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«Απ’ όλες τις γειτονιές της Αθήνας, εκείνη που μιλάει περισσότερο 
στην ψυχή μου είναι εκεί που έζησα τα περισσότερα χρόνια της ζωής 
μου: η περιοχή της Νεάπολης, στο κέντρο της πόλης, στο διαμέρισμα 
της οδού Ιπποκράτους 93 όπου και εγκατασταθήκαμε ως οικογένεια 
όταν ήρθαμε από τη Λάρισα το 1962. Εκεί πήγα και στο Δημοτικό Σχο-
λείο της οδού Μεθώνης, που σήμερα έχει γίνει ταβέρνα. Κατηφορίζο-
ντας τον παράλληλο δρόμο της Μεθώνης, την Καλλιδρομίου, έφτανε 
κανείς στο Πεδίο του Άρεως. Στο πάρκο αυτό –που τότε ήταν ασφαλές, 
καθαρό και όμορφο– τελειοποίησα την ποδηλασία ως προς διάφορες 
εκτινάξεις, αναστροφές, φιγούρες και καμώματα στη μία ή τις δύο ρό-
δες. Εκεί, αργότερα, έμαθαν και τα παιδιά μου ποδήλατο, παράλληλα 
με το παιχνίδι που έκαναν στις αλέες του».  

Σ’ ένα παιδί, πώς φάνηκε η μετάβαση από τη Λάρισα στην Αθήνα, 

και μάλιστα στο κέντρο; Παρότι και στη Λάρισα κατοικούσαμε σε κε-

ντρική περιοχή, η Αθήνα με εξέπληξε. Εντυπωσιάστηκα από τον Λυκα-

βηττό, την Ακρόπολη, τα Τουρκοβούνια και τους άλλους λόφους, μια 

και η Λάρισα είναι πεδινή και επίπεδη· από το πλήθος των οχημάτων· 

από τα πολλά φανάρια· από τα ταξί που στη Λάρισα ακόμη λειτουργού-

σαν με αμάξια και γραφικούς αμαξάδες. Η Μεθώνης, πάντως, έμοιαζε 

με τη Λάρισα γιατί ήταν ένας ήσυχος δρόμος κατάλληλος για το κρυ-

φτό, το κουτσό και το κυνηγη-

τό μας. Όπως και ο λόφος του 

Στρέφη που, τότε, ήταν φιλικός, 

τρυφερός και ασφαλής ώστε να 

φιλοξενεί κάθε μας δράση και 

ανάγκη 

– από τα 

παιχνί-

δ ι α  κ α ι 

τ ι ς  π α -

ρέες μας, μέχρι τα ραντεβού και 

τα χτυποκάρδια μας.

Εντύπωση μεγάλη μού έκανε 

επίσης η επιβλητική κάθοδος 

των οπαδών του Παναθηναϊ-

κού όταν, μετά τον αγώνα στο 

γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάν-

δρας, διέσχιζαν κατά χιλιάδες, 

κάθε Κυριακή απόγευμα, την 

Ιπποκράτους, κινούμενοι προς 

την Ομόνοια για να πέσουν στα 

νερά του εκεί σιντριβανιού. Οι 

ομοβροντίες των συνθημάτων 

τους ακούγονταν ήδη από την 

Αλεξάνδρας και γίνονταν όλο 

και πιο καθαρές όσο πλησίαζαν 

προς εμάς. Φώναζαν συνθήμα-

τα κατά του Πειραιά, των οπα-

δών του Ολυμπιακού και των 

μανάδων τους, περιέφεραν φέ-

ρετρα του Ολυμπιακού και ξερίζωναν τα δενδράκια του δρόμου που 

τότε είχε δενδροφυτευθεί όπως και άλλες οδοί της Αθήνας. Ήταν η 

πρώτη μου επαφή με συμπεριφορές και λόγια που δεν είχαν ποτέ πε-

ριληφθεί στον κώδικα ανατροφής ενός καλομεγαλωμένου κοριτσιού 

μιας ευπρεπούς μεσοαστικής οικογένειας. 

Εσείς πού παίζατε ως παιδιά; Κοντά στο σπίτι μας, προς τον Λυκαβητ-

τό, στην οδό Ασκληπιού, υπήρχε το πάρκο του Αγ. Νικολάου Πευκα-

κίων, όπου περνούσαμε πολλές ώρες σαν παιδιά. Εκεί, τα βράδια του 

καλοκαιριού, η μητέρα με πήγαινε σ’ ένα καφενεδάκι, στον περίβολο 

της εκκλησίας, που προσέφερε κορυφαίες απολαύσεις: γκαζόζα, πορ-

τοκαλάδα, υποβρύχιο. Παράλληλα με τη γκαζόζα, είχα την ευκαιρία να 

κάνω τσουλήθρα στα πλατιά, μαρμάρινα, λεία πλαίσια των σκαλοπα-

τιών του  Αγ. Νικολάου στα οποία έκανες καταπληκτικές καθόδους και 

τσαλίμια τρελαίνοντας, φυσικά, στην αγωνία, τους γονείς σου. 

Πίσω από την εκκλησία υπήρχε Παιδική Χαρά και, παραπίσω, το δημό-

σιο «σχολείο του Πικιώνη», ένα εμβληματικό κτίριο στο οποίο τα παιδιά 

μου έκαναν το Δημοτικό τους. Στα σκαλοπάτια του Αγίου Νικολάου, κα-

θώς και στην Παιδική Χαρά έπαιξαν, εξάλλου, κι αυτά όπως κι εγώ. Όλα 

αυτά έχουν μετατρέψει τον χώρο του Αγίου Νικολάου σε τόπο ιερό για 

μένα μια και μέσα στην εκκλησία, ημέρα Κυριακή, πέθανε ανάβοντας 

κερί, από συγκοπή καρδιάς, ο πατέρας μου ενώ, αργότερα, εδώ πα-

ντρεύτηκα τόσο εγώ όσο κι ο αδελφός μου. Θα φανεί παράξενο αλλά 

ακόμα και η σημερινή εκκλησούλα –το παλιό κτίσμα στο πλάι του Αγίου 

Νικολάου που τότε ήταν γνωστό ως «οστεοφυλάκιο»– συμμετείχε 

ενεργά στη ζωή μου, αφού έκανα εκεί δύο τάξεις του εξατάξιου Γυμνα-

σίου. Τα στοιβαγμένα κουτιά σε γωνιά του κτίσματος εμείς τα παιδιά 

τα θεωρούσαμε κυτία οστεοφύλαξης και τα λοξοκοιτούσαμε. Πάντως 

αυτό δεν τάραζε την κανονικότητα της διδασκαλίας ούτε και τη δικιά 

μας γαλήνη. Σαν μια άφατη μύηση στη βουβή εγγύτητα του θανάτου.

Κάπου αλλού, όχι τόσο «διαφορετικά», κάνατε τάξεις του Γυμνασί-

ου; Ένα διάστημα κάναμε μάθημα σ’ ένα νεοκλασικό κτίριο δίπλα στο 

τότε Βαρβάκειο, πίσω από τον φράχτη του Γαλλικού Ινστιτούτου   – που 

μας έμοιαζε σπουδαίος γιατί αντιπροσώπευε τη Γαλλία. Το Ινστιτού-

το είχε μεγάλο κήπο με κυπαρίσσια και κισσούς που έπεφταν προς 

την πλευρά του δικού μας κτιρίου θυμίζοντας Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή 

εντύπωση επιτεινόταν από το γεγονός ότι πολύ κοντά στο Γαλλικό 

Ινστιτούτο ήταν η Γερμανική Εκκλησία και το κτίριο της Γερμανικής 

Κοινότητας της Αθήνας. Όλα αυτά έκαναν στα μάτια μου τη γειτονιά 

μου πολυπρόσωπη και πολυσήμαντη, ακόμα και όταν το Γυμνάσιό μου, 

το Ε΄ Γυμνάσιο Θηλέων, εγκαταστάθηκε τελικά στα Εξάρχεια, στην οδό 

Κωλέττη.

Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την περιγραφή της περιοχής από 

την επτάχρονη Μαρία Ευθυμίου… Όταν ήρθαμε στην Αθήνα, η Ιππο-

κράτους ήταν γεμάτη καταπληκτικά νεοκλασικά σπίτια τα οποία, όμως, 

γκρεμίζονταν για να αντικατασταθούν από πολυκατοικίες. Ο δρόμος 

ολόκληρος ήταν ένα εργοτάξιο. Θυμάμαι, ως παιδί, να περπατώ στην 

Ιπποκράτους και να σκοντάφτω σε αρχοντικές στριφτές εσωτερικές 

ξύλινες σκάλες και σε σκαλιστές πόρτες έτοιμες να φορτωθούν στα 

φορτηγά. Ήμουν μικρή, ωστόσο  η καρδιά μου σφιγγόταν συναισθα-

νόμενη ότι συντελείται έγκλημα κατά της ομορφιάς. Όταν πρωτοεγκα-

τασταθήκαμε στο διαμέρισμά μας, βλέπαμε, από τον τρίτο όροφο της 

πολυκατοικίας μας τον Λυκαβηττό και την Ακρόπολη. Όμως, μέσα σε 

δυο-τρία χρόνια, δεν έβλεπες πια παρά μπροστινές ή οπίσθιες όψεις 

πολυκατοικιών.

Παράλληλα, βέβαια, στη δεκαετία του ’60, η Αθήνα συνταρασσόταν 

από γεγονότα βαριά. Οι διαδηλώσεις στην Ακαδημίας και την Πανεπι-

στημίου ακούγονταν μέχρι το σπίτι μας· τα συνθήματα για το Κυπρια-

κό, για τα Ιουλιανά, για το 1-1- 4, για τον Πέτρουλα, για τον Λαμπράκη 

έμπαιναν, σαν ρυθμικός οργισμένος βόμβος, από τα παράθυρα του 

διαμερίσματός μας κατευθείαν στα τεντωμένα αυτιά μας. Ως παιδί ει-

σέπραττα τη δύναμη και τη βαρύτητα των στιγμών και των γεγονότων 

χωρίς, φυσικά, να καταλαβαίνω ακριβώς το περιεχόμενο και το πλαίσιό 

τους. Ο αδελφός μου, αν και έφηβος, συμμετείχε σ’ όλα αυτά ενεργά. 

Θυμάμαι την αγωνία των γονέων μου για το πότε και σε ποια κατάστα-

ση θα επέστρεφε στο σπίτι από τις διαδηλώσεις που καταστέλλονταν 

βίαια από την αστυνομία. Αγρυπνούσαν περιμένοντάς τον. Όταν έφτα-

νε, ήταν, πολλές φορές, χτυπημένος από τα γκλομπς – πράγμα που με 

τάραζε πολύ. Γιατί, ως μεγάλος αδελφός, ήταν πολύ δυνατός στα μάτια 

μου για να τολμήσει κανείς να τον xτυπήσει.

Εκεί, στην Ιπποκράτους 93, αποφασίσατε τι θα ακολουθήσετε ως 

επιστήμη και διαβάσατε για τις εισαγωγικές εξετάσεις… Ναι, σ’ αυ-

τό το διαμέρισμα διάβασα πολύ και ποίηση και λογοτεχνία και Ιστορία. 

Διάβασα για το σχολείο, για τις εισαγωγικές του Πανεπιστημίου. Καθώς 

επέτυχα στη Φιλοσοφική Αθηνών, το σπίτι μας με εξυπηρέτησε πολύ 

γιατί απείχε από τη Σόλωνος ούτε δέκα λεπτά με τα πόδια. Παράλληλα, 

σπίτι και Πανεπιστήμιο με τοποθετούσαν χωρικά στο τρίγωνο των με-

γάλων γεγονότων της δεκαετίας του 1970  (Νομική, Πολυτεχνείο, εντά-

σεις της Μεταπολίτευσης) βοηθώντας με να βιώσω μεγάλης σημασίας 

γεγονότα της πόλης και του τόπου. 

Αναρωτιέμαι, μετά από αυτή την περιγραφή, πώς μπορεί να ήταν 

η μέρα και η ώρα που φύγατε απ’ αυτό το σπίτι; Όταν, στη δεκαετία 

του 1990, μετά από τριάντα χρόνια ζωής, φεύγαμε από την Ιπποκρά-

τους για να εγκατασταθούμε στο Κουκάκι, αποχαιρέτησα το σπίτι και 

τη γειτονιά με αισθήματα ευγνωμοσύνης. Χαιρέτησα κάθε τμήμα του 

σπιτιού, γιατί σε κάθε του γωνιά είχα κάτι να προσκυνήσω. Στη συνέ-

χεια, έφυγα χωρίς πίκρα. Τότε κατάλαβα ότι υπάρχει ένα στοιχείο του 

εαυτού μου που δεν γνώριζα μέχρι τότε: ότι είμαι, ως φαίνεται, καλή 

στους αποχαιρετισμούς. Αυτά που χρειάζεται να αποχαιρετήσω στη 

ζωή νομίζω ότι έχω τρόπο να τα αποδέχομαι και να τα τακτοποιώ μέσα 

μου, ώστε να μετατρέπονται σε πηγή δύναμης και όχι ακύρωσής μου.

Στην Ιπποκράτους έχω επανέλθει πια ως περιπατήτρια. Συχνά κοιτώ 

προς τα πάνω, προς το μπαλκονάκι του σπιτιού μας. Χωρίς θλίψη, παρά 

με γλυκιά αίσθηση νίκης. Γιατί το έζησα. Γιατί είναι ένα κομμάτι εμπειρι-

ών και αναμνήσεων που έχουν εγχαραχθεί μέσα μου, με διαμόρφωσαν 

και με πλούτισαν. Και που δεν μπορεί κανείς να μου τις πάρει.  A

Μαρία 
Η Νεάπολη 
μιλάει στην 
ψυχή μου
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Η κυρία Μαρία Ευθυμίου τα τελευταία δέκα 
χρόνια έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα και όλες τις 
γειτονιές της Αθήνας, διδάσκοντας αφιλοκερδώς Ι-
στορία τους Έλληνες. Αυτό που κάνει, λέγεται, κατά 
την άποψή μου, Λαϊκή Παιδεία. Επομένως, θέλαμε 
πολύ να μας πει για το δικό της αγαπημένο σημείο 
της πόλης, και κυρίως να το κάνει με τον δικό της 
τρόπο να περιγράφει χώρους και χρόνους…

Ευθυμίου
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Στην Ιπποκράτους έχω επανέλθει πια ως περιπατήτρια. 
Συχνά κοιτώ προς τα πάνω, προς το μπαλκονάκι του σπιτιού μας. 

Χωρίς θλίψη, παρά με γλυκιά αίσθηση νίκης. Γιατί το έζησα. 
Γιατί είναι ένα κομμάτι εμπειριών και αναμνήσεων που έχουν εγχαραχθεί 

μέσα μου, με διαμόρφωσαν και με πλούτισαν. 
Και που δεν μπορεί κανείς να μου τις πάρει.
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Γεννηθήκατε στα Γιάννενα, κατάγεστε από ένα χωριό της Ηλείας 

και μεγαλώσατε στην Πάτρα. Μπορεί να αισθάνεστε «Αθηναίος» 

κάτω από αυτές τις συνθήκες; Είναι αλήθεια ότι η Πάτρα, στην οποία 

πέρασα τα παιδικά και εφηβικά μου χρόνια, παραμένει η παντοτινή 

μου αγάπη. Όμως και η Αθήνα, στην οποία ζω τα τελευταία 45 χρόνια, 

μου έχει χαρίσει πολλές αξέχαστες εμπειρίες και αναμνήσεις! Ζώντας 

μισό περίπου αιώνα στην ίδια πόλη δεν μπορείς παρά να έχεις δημι-

ουργήσει άμεση σύνδεση με πολλούς και διάφορους χώρους. Mια 

Αθήνα που είναι όντως έτσι όπως την περιγράφουν τα τραγούδια που 

έχουν γραφτεί γι’ αυτήν: ως «κόρη τ’ ουρανού», ως «χαρά της γης και 

της αυγής», είτε ως «μικρό γαλάζιο κρίνο!». Θυμάμαι ολοζώντανα τις 

πρώτες εμπειρίες μου στην Αθήνα, το καλοκαίρι του ’61 όταν έδινα ει-

σαγωγικές εξετάσεις στη Σχολή Μηχανικών Αεροπορίας και αργότερα 

στο Φυσικό Τμήμα του ΕΚΠΑ. Εκείνο το καλοκαίρι έμεινα μερικές μόνο 

εβδομάδες, αλλά δεν πρόκειται να ξεχάσω την εικόνα της πόλης, όπως 

φαίνονταν από ένα συγγενικό μας σπίτι στον Χολαργό: ένα αξέχαστο 

θέαμα της φωταγωγημένης νυχτερινής Αθήνας που απλώνονταν 

στο λεκανοπέδιο, σαν διαμάντια σκορπισμένα στον ουρανό! Χρόνια 

αργότερα, οι στίχοι της αγαπημένης μου Μαριανίνας, μου ξαναζωντα-

νεύουν θαρρείς εκείνη την ανεξίτηλα χαραγμένη στο νου μου εικόνα: 

«Τα ήσυχα βράδια / η Αθήνα θ’ ανάβει / σαν μεγάλο καράβι / που θα σ’ 

ακολουθεί».

Οι αναμνήσεις του νεαρού 

- νεοφερμένου στην Αθήνα 

Διονύση Σιμόπουλου «κοι-

τούσαν» όλες προς τα άστρα; 
Όχι, καθόλου! Θυμάμαι 3-4 επι-

σκέψεις μου στο «Γκρην Πάρκ» 

για το κασάτο παγωτό του, αλ-

λά και τη γοητεία που μου δη-

μιουργούσε η ευχέρεια με την 

οποία ο Γιώργος Οικονομίδης 

σκάρωνε στιχάκια από μερικές 

τυχαίες λέξεις που του πέτα-

γε το ακροατήριο. Θυμάμαι το 

λουκούλλειο γεύμα στο «Ιντε-

άλ», που με κέρασε ένας φίλος 

από την Πάτρα, ο οποίος ήταν 

φοιτητής και αρκετά ευκατά-

στατος. Αλλά πιο εντυπωσιακό 

για μένα τον «επαρχιώτη», ήταν 

μια μεγάλη καφετέρια «γαλλι-

κού τύπου» στον υπόγειο χώρο 

της Ομόνοιας. Ο χυμός φρούτων που σερβίριζαν μαζί με το «χοτ ντογκ 

Φρανκφούρτης» ήταν πρωτόγνωρη γεύση για μένα. Κυριολεκτικά 

ένιωθα το «μπουκιά και συχώριο!»

Με τις εισαγωγικές τι έγινε και φύγατε από την Αθήνα και την Ελ-

λάδα; Στη ΣΜΑ δεν μπόρεσα να εισαχθώ, αφού έπαιρνε 14 από 700 

περίπου υποψήφιους. Μπήκα στο Φυσικό. Αλλά δυστυχώς την εποχή 

εκείνη οι φοιτητές πλήρωναν δίδακτρα και εγγραφές και φυσικά τα 

πανεπιστημιακά βιβλία. Να φανταστείτε ότι η Μεγάλη Φυσική του Αλε-

ξόπουλου κόστιζε τότε όσο μια μηνιάτικη σύνταξη του πατέρα μου. Οι 

δουλειές ήταν πιο δυσεύρετες απ’ ό,τι είναι σήμερα, και κάτω απ’ αυτές 

τις οικονομικές συνθήκες δεν μπορούσα να παραμείνω για σπουδές 

στην Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά, όσο απίστευτο κι αν φαίνεται 57 χρόνια 

αργότερα, εκείνες τις μερικές εβδομάδες ένιωσα να με αγγίζει πάρα 

πολύ η Αθήνα και ιδιαίτερα το κέντρο της. Κι αυτό το συναίσθημα αγά-

πης για το κέντρο της παραμένει ζωντανό ακόμη και σήμερα.

Ποιο κομμάτι της Αθήνας ζήσατε από τότε που γυρίσατε; Την Πλά-

κα, το Κολωνάκι, το Ζάππειο… Εκεί είναι που μ’ αρέσει να «ταξιδεύω» 

τους εννιά από τους δώδεκα μήνες του έτους, αλλά και να κανονίζω τα 

επαγγελματικά μου ραντεβού. Την άνοιξη ιδιαίτερα, ακόμη και τώρα, 

μ’ αρέσει να περπατώ (απίστευτο αλλά αληθινό) κάτω από τις ανθισμέ-

νεςνεραντζιές που ευωδιάζουν μεθυστικά στις πλαγιές του Λυκαβητ-

τού. Η περιοχή είναι γεμάτη με αγαπημένα εστιατόρια, ενώ πιο κάτω, 

στην Πανεπιστημίου, υπήρχε και το απαγορευμένο πλέον για μένα, αλ-

λά εξαιρετικό στέκι για όσους αγαπούν τους πιο μελάτους, παραδοσι-

ακούς λουκουμάδες στη χώρα. Πραγματικά αξέχαστοι! Λίγο πιο ψηλά, 

το τελεφερίκ μας ανέβαζε πολύ συχνά (10 με 15 φορές το χρόνο) στην 

κορυφή του και στο εκκλησάκι του Αη Γιώργη, στο ζαχαροπλαστείο και 

στο εστιατόριο, που ήταν πάντα ένα μέρος επίδειξης για τους πάμπολ-

λους ξένους φίλους, συναδέλφους και συνεργάτες που μας επισκέ-

πτονταν όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν άλλωστε μια εύκολη λύση για καφέ 

ή φαγητό με θέα ολόκληρης της Αθήνας «στο πιάτο» και μέχρι βαθιά 

στον κόλπο του Σαρωνικού. Τα απογεύματα των Σαββατοκύριακων, 

όταν είχε καλό καιρό μού άρεσε να κάνω μια βόλτα στον πανέμορφο 

Εθνικό μας Κήπο. Θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο για να συγκεντρώσει 

κάποιος τις σκέψεις του καθισμένος δίπλα στη λιμνούλα με τις πάπιες. 

Με τη δύση του Ήλιου ένα ποτό στην Αίγλη του Ζαππείου σε ξεκουράζει 

και σε φέρνει στα ίσια σου, ενώ τα καλοκαιρινά βράδια, τις πιο πολλές 

φορές, μ’ αρέσει να καταλήγω στο διπλανό θερινό «Cine Αίγλη». Κι 

εκεί κάτω από τον καθάριο έναστρο αττικό ουρανό μ’ αρέσει να απο-

λαμβάνω μία από τις ταινίες που, λόγω υποχρεώσεων, είχα χάσει στη 

διάρκεια του χειμώνα. Κάθε φορά που θα ακούσω τα «θερινά σινεμά» 

του Κηλαηδόνη, αυτός είναι και ο κινηματογράφος που μου έρχεται 

στο νου – μαζί με το «Ζενίθ» της Πάτρας και τις μυρωδιές του γιασεμιού. 

Και για βραδινό δείπνο, ιδιαίτερα όταν φιλοξενούσαμε ξένους επισκέ-

πτες, να είστε βέβαιος ότι προτιμούσα την ταράτσα του Εστιατορίου 

Αττικός. Κάτω από την Ακρόπολη, με εξαιρετική ελληνική κουζίνα, είτε 

μετά, είτε πριν από μια παράσταση στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, 

όπου τα τελευταία χρόνια μπορεί κάποιος να δει ό,τι καλύτερο υπάρχει 

στον χώρο του θεάματος-ακροάματος τους καλοκαιρινούς μήνες. Σ’ 

έναν απίστευτο χώρο που λειτούργησεγια πρώτη φορά το 161 π.Χ.

Σαν μίνι ντοκιμαντέρ είναι αυτή η περιήγησή… Για οικογε-

νειακές στιγμές σε ημέρες εορτών η προτίμησή μου παραμένει 

ακλόνητη για την Ταβέρνα του Χρήστου στο Χαλάνδρι, με τα μι-

κρά ζουμερά μπιφτεκάκια του, τα απαράμιλλα σουβλάκια και τα 

τηγανητά του κολοκυθάκια! Παρ’ όλα αυτά, η προσωπική μου 

προτίμηση βρίσκεται ένα τετράγωνο από το Μουσείο Μπενάκη, στο 

αμερικανικό TGIFridays, με τα φοβερά spareribs (που γλείφεις κυριολε-

κτικά τα δάχτυλά σου) και τα frozen strawberry daiquiris που χτυπάνε 

κατ’ ευθείαν στο κεφάλι! Αλλά, φευ, κι αυτά περιλαμβάνονται πλέον 

στους απαγορευμένους για μένα καρπούς! Όπως απαγορευμένο είναι 

πλέον και το ουζάκι, με την απαραίτητη ενισχυμένη ποικιλία μεζέδων, 

στην Πλατεία Ελευθερίας (στου Παπάγου), όπου τις δεκαετίες του 

1970 και 1980 πέρναγα αρκετές ώρες για πολιτικές συζητήσεις, σε ένα 

περιβάλλον μάλιστα τελείως διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων 

απ’ ό,τι είχε η δική μου παρέα! Αλλά κι αυτές ακόμη έχουν δυστυχώς 

ατονήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ενώ το ουζερί της πλατείας έχει 

αντικατασταθεί πλέον από το υπέροχο περιβάλλον του Βέρντε, στο 

Πάρκο του Παπάγου.

Όμως, ένας άνθρωπος που σε όλη τη ζωή του κοιτούσε προς τα 

άστρα, θα μπορούσε να έχει ένα αγαπημένο σημείο επάνω στον 

πλανήτη γη και στο μικροσύμπαν της Αθήνας; Υπάρχει ένα τέτοιο 

πολυαγαπημένο σημείο επάνω στον πλανήτη γη. Εννοώ, φυσικά, το 

Ευγενίδειο Πλανητάριο. Από την πρώτη  στιγμή που πάτησα το πόδι 

μου στην Ελλάδα, και επί σαράντα ένα χρόνια έγινε το δεύτερο (αν 

όχι το πρώτο μου) σπίτι! Ξέρετε, όταν ανέλαβα το Πλανητάριο ήμουν 

29 μόνο ετών, και για τα ελληνικά δεδομένα ήμουν πολύ νέος για μια 

τέτοια θέση. Αλλά, πολλές φορές, παίζει ρόλο και η τύχη στη ζωή μας. 

Όταν ήρθα για επίσκεψη στην Ελλάδα από την Αμερική, όπου ήμουν 

διευθυντής στο Πλανητάριο της Λουιζιάνα, με είδε η μακαρίτισσα η 

αδερφή του Ευγενίδη και μου είπε: «Έλα στην Ελλάδα. Αλλά θα μου 

υποσχεθείς ότι θα ασχοληθείς αποκλειστικά με το Πλανητάριο κι όχι 

με οτιδήποτε άλλο». Και το τήρησα. Γιατί η γυναίκα αυτή μου έδειξε πε-

ρισσότερη εμπιστοσύνη απ’ ό,τι είχα εγώ στον εαυτό μου, σε μια ηλικία 

που στην Ελλάδα αν δεν ήσουν άνω των 60 δεν σ’ εμπιστευόταν κανείς 

και πουθενά. Με τίμησε, κι ελπίζω ότι κι εγώ την τίμησα. Και πιστεύω ότι 

και οι δύο μας μείναμε ευχαριστημένοι από την επιλογή που κάναμε!

Αφότου «Φύγατε» από το Ευγενίδειο ξαναγυρίζετε κάποιες φορές 

σ’ αυτό ή κοιτάτε μόνο μπροστά; Το Ίδρυμα παραμένει για μένα ένας 

πόλος ακαταμάχητης έλξης. Όχι μόνο για τις θύμησες του παρελθό-

ντος αλλά και για τις συνεχώς ανανεούμενες εγκαταστάσεις και δρα-

στηριότητές του. Και χαίρομαι ακόμη περισσότερο γιατί αυτό μου το 

σπίτι παραμένει πάντα φρέσκο και νεανικό, με συνεχείς επεκτάσεις 

του κτιριακού συγκροτήματος και των δραστηριοτήτων του. Συνεχώς 

επενδύονται χρήματα και για τον εξοπλισμό και για τις διάφορες δρα-

στηριότητές μας, από ιδίους πόρους, χωρίς ούτε ένα ευρώ επιδότησης 

από την Πολιτεία. Μ’ αυτόν τον τρόπο το Ίδρυμα συνεχίζει να έχει μια 

τέτοια δράση ώστε κάθε χρόνο να έχουμε πάνω από 300.000 επισκέ-

πτες στις διάφορες δραστηριότητές μας. Αν σε τελική ανάλυση κατορ-

Διονύσησ 
Η δική μου 
Αθήνα

13

Δεν γινόταν αλλιώς…! Σε αυτό το τεύχος έπρεπε 
να ζητήσουμε από τον κύριο Διονύση Σιμόπουλο, 
τον άνθρωπο που σε ολόκληρη τη ζωή του έκανε 
«περιήγηση» στα άστρα, να μας μιλήσει για την 
Αθήνα… Αποφάσισε να μας κάνει μια περιήγηση 
στη δική του Αθήνα, με έναν προφανή τελικό σταθ-
μό… Ο ίδιος μας έστειλε τον τίτλο:
«ATHENS  VOICE» - ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 

ΣιμόπόυλόΣ
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θώσαμε να επηρεάσουμε έναν στους 1.000 τότε έχουμε πετύχει απόλυ-

τα στους στόχους μας. Πρέπει όμως να ομολογήσω ότι στις επισκέψεις 

μου ως σύμβουλος των διαφόρων παραστάσεων του Πλανηταρίου 

προσέχω πάρα πολύ, για να μην μπλέκω στα «πόδια» των συνεργατών 

που με αντικατέστησαν εκεί. 

Υπάρχει κάποιος στίχος, ή ποίημα, που να αντιπροσωπεύει τη μέχρι 

τώρα ζωή σας; Πολλοί είναι οι στίχοι και τα ποιήματα, αλλά τώρα στη 

δύση της ζωής μου θα περιοριστώ στους στίχους δύο τραγουδιών. To 

πρώτο, που έγινε μεγάλη επιτυχία από τον Φρανκ Σινάτρα το 1969, και 

μια δεκαετία αργότερα από τον Έλβις Πρίσλεϊ, έχει στίχους γραμμένους 

από τον τραγουδιστή της εφηβείας μου, τον Πωλ Άνκα, πάνω σε μια γαλ-

λική μελωδία του 1967, το «Comme d’ habitude». Πρόκειται φυσικά για 

το περίφημο «My Way» και στίχους οι οποίοι μου θυμίζουν ένα από τα πιο 

αγαπημένα μου ποιήματα, το «Εάν», του Ρούντγιαρντ Κίπλινγκ. 

I’ll state my case, of which I’m certain / I’ve lived a life that’s full / I travelled 
each and every highway / And more, much more than this, I did it my way.
Το δεύτερο τραγούδι είναι το «Non, je ne regrette rien», γράφτηκε το 

1956 αλλά εξακοντίστηκε στα ύψη το 1960 από την Εντίθ Πιαφ. Στίχοι, 

που όπως κι αν τους δει κανείς, εκφράζουν μια συνέχεια των ιδεών που 

περιγράφονται στο προηγούμενο τραγούδι.

Non, je ne regrette rien / Ni le bien qu’on me fait, ni le mal / Tout ça m’est 
bien égale.
Δεν μετανιώνω για τίποτα, ούτε για τα καλά αλλά ούτε και για τα κακά, 

γιατί όλα τους μου είναι ακριβώς το ίδιο. Γιατί όλα όσα έκανα, τα έκανα με 

τον δικό μου τρόπο, και γι’ αυτό δεν μετανιώνω για απολύτως τίποτα! A

Για οικογενεια-
κές στιγμές σε 

ημέρες εορτών 
η προτίμησή 

μου παραμένει 
ακλόνητη για 
την Ταβέρνα 
του Χρήστου 

στο Χαλάνδρι, 
με τα μικρά 

ζουμερά μπι-
φτεκάκια του, 

τα απαράμιλλα 
σουβλάκια και 

τα τηγανητά 
του κολοκυθά-

κια!



36 A.V. 13 - 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

«Συνήθως τα πράγματα σβήνουν με τον καιρό, ή μεταποιούνται. Όμως 
υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος έχει καταγραφεί μέσα μου από μια εικό-
να που μου έχει μείνει ανεξίτηλη. Αρχές καλοκαιριού, Λεωφόρος Α-
λεξάνδρας. Μικρό παιδί εγώ, έμενα τότε στη Δροσοπούλου. Ήθελα να 
γίνω ηθοποιός, και άρχιζα τη δική μου θεατρική περιοδεία, κοιτώντας 
απλά έξω από τα θέατρα τις φωτογραφίες της κάθε παράστασης που 
ανέβαινε. Εγώ νόμιζα ότι έπαιζα στην παράσταση και ότι την είχα σκη-
νοθετήσει. Περνούσα ώρες στις βιτρίνες των θεάτρων. Η Αλεξάνδρας 
ήταν ένας δρόμος γεμάτος θέατρα που ως περιοχή άρχιζε χαμηλά από 
την Ευελπίδων και τελείωνε ψηλά προς το γήπεδο. Ήταν το λούνα παρκ 
ενός παιδιού που ήθελε να γίνει ηθοποιός. Ο μαγικός τόπος άρχιζε από 
την Ευελπίδων με το “Λουζιτάνια”. Όπως κατέβαινες υπήρχε δεξιά 
το “Σμαρούλα”, στην Κοδριγκτώνος ήταν το “Αττικόν”, μετά ήταν το 
“Μίνωα” και απέναντι το “Απόλλων”. Παρακάτω ήταν το “Αθήναιον”. 
Μόλις ανέβαινες την Αλεξάνδρας ήταν το “Φλορίντα”, το “Μετροπόλι-
ταν”, το “Μπουρνέλλης”, το “Παρκ”, απέναντι το “Κατράκης” και μετά 
το “Αλίκη”. Όλα τα θέατρα εκείνη την εποχή έβαζαν απέξω λαμπάκια 
και σημαιούλες, οι οποίες πετάριζαν με το πρώτο καλοκαιρινό αεράκι. 
Και όπως ήμουν μικρός και στεκόμουν στην αρχή της Αλεξάνδρας και 
κοιτούσα ευθεία προς τα επάνω, ήταν σαν υπερωκεάνιο. Και ήταν σαν 
να σαλπάρω για το θέατρο, πραγματικά. Αυτός ήταν για μένα ο δρόμος 

των ονείρων, όταν άρχιζαν όλα 
αυτά, τέλος της άνοιξης, αρχή 
καλοκαιριού, και έβλεπα τα 
πρώτα πυρακτωμένα γράμ-
ματα με νέον…»

Τ ο  υ -

περω-

κεάνιο 

«λεω-

φόρος Αλεξάνδρας» είχε πολ-

λά χρώματα; Ναι… Όλα τα θέ-

ατρα ήταν φωταγωγημένα με 

αυτό το πυρακτωμένο κόκκινο, 

το βαθύ γαλάζιο, το ούλτρα βιο-

λέ, το πράσινο σαν αψέντι. Οι 

σημαίες, ο αέρας, τέλος άνοιξης 

αρχές καλοκαιριού. Επίσης μύ-

ριζε υπέροχα το Άλσος που και 

αυτό είχε μέσα δύο θέατρα, το 

«Κατράκη» και το Όρβο» στο ο-

ποίο έπαιζε ο Κουν. Το 1962, δε, 

που έπαιζε ταυτόχρονα ο Θεο-

δωράκης την «Όμορφη πόλη» 

στο Παρκ και ο Χατζιδάκις την 

«Οδό Ονείρων» στο Μετροπό-

λιταν, η περατζάδα που έκανα 

ήταν ατέλειωτη. Απέναντι, δε, 

στου «Χατζίσκου», το ίδιο καλο-

καίρι, ο Κουν έπαιζε τους «Όρνι-

θες»» σε επανάληψη. 

Μέσα σε τόσα λίγα μέτρα υπήρ-

χαν κάθε βράδυ ταυτόχρονα ο 

Θεοδωράκης, ο Χατζιδάκις και ο Κουν; Ναι…! Ήμουν στο Γυμνάσιο και 

η μητέρα μου μού έκανε δώρο, κάθε Κυριακή απόγευμα, ένα εισιτήριο 

για το θέατρο. Πήγαινα στην «Οδό Ονείρων», στην «Όμορφη πόλη» και 

στους «Όρνιθες». Και πήγαινα πάντα με την ίδια λαχτάρα.

Μόνος σας πηγαίνατε σε όλες αυτές τις παραστάσεις; Ναι, από 

μικρό παιδί... Τότε δεν υπήρχε πιθανότητα να γίνει τίποτα στον δρόμο. 

Δεν κλείδωνε κανείς τα σπίτια.

Παρέα δεν θέλατε μαζί σας; Δεν έβρισκα άνθρωπο να θέλει να δει 

θέατρο στην ηλικία μου.

Είναι μια περιοχή που σίγουρα θα συμβαίνει να περνάτε και σήμερα. 

Τι συναισθήματα προκαλεί πλέον το υπερωκεάνιο της παιδικής 

ηλικίας; Μια θλίψη μεγάλη. Βλέπω τα θέατρα έρημα, δεν παίζει κανένα 

πια. Το «Λαμπέτη» έμεινε, το οποίο είναι πλέον ένα καινούργιο θέατρο. 

Τα άλλα είναι γεμάτα «ενοικιάζεται» και αφίσες.

Ο πιτσιρικάς που χάζευε τις φωτογραφίες των θεάτρων της λεω-

φόρου Αλεξάνδρας, έπαιξε αργότερα σε αυτά τα θέατρα; Έπαιξα 

στο «Παρκ», στο «Αθήναιον» και στο «Αλίκη», με φοβερή επιτυχία. Το 

«Αθήναιον», με 1.200 άτομα χωρητικότητα, το γεμίζαμε απόγευμα και 

βράδυ Σαββάτου. Δηλαδή, 2.400 άτομα έβλεπαν μία παράσταση. 

Πόσο έμοιαζε το όνειρο με την πραγματικότητα; Δεν είχα την εντύ-

πωση ότι έπαιζα στο όνειρό μου. Είχε διαφοροποιηθεί τόσο πολύ. Δεν 

είχε καμία σχέση με την ανάμνηση, τότε όταν ανέβαινα και κατέβαινα 

την Αλεξάνδρας, πλησίστιος κι εγώ, όπως τα θέατρα. Και όλο αυτό το 

άρωμα της άνοιξης, ένα σχεδόν πρόστυχο άρωμα που περνάει ξυστά 

από το χυδαίο και συγχρόνως πάρα πολύ ενθουσιώδες. Με αναστάτω-

νε όλο αυτό και σκεφτόμουν πότε θα έρθει αυτή η μέρα που θα ήμουν 

πλήρης ηδονής και θεάτρου. Όταν υπήρξε αυτή η μέρα, δεν νόμιζα ότι 

ήμουν στον ίδιο δρόμο.

Αυτό συνήθως προκύπτει από μια απόλυτη αίσθηση και όχι από 

σκέψη… Ούτε καν το σκέφτηκα. Αφού έπαιξα, είπα: «αυτή η ανάμνησή 

σου είναι κατοικημένη από εσένα. Δούλεψες εκεί και έχεις πάρει μερο-

κάματα. Αυτό τον δρόμο των ονείρων, εγώ τον έκανα δρόμο ζωής. Δεν 

μου έκανε καθόλου την ίδια αίσθηση. Ήταν εντελώς διαφορετικός ο 

δρόμος που έπαιζα από τον δρόμο που φανταζόμουν.

Η πρώτη παράσταση που είδατε ως παιδί και την θυμάστε ακόμα, 

ποια ήταν; Είναι το «Βίρα τις άγκυρες» με τη Σοφία Βέμπο, όταν ήμουν 

δυόμισι χρονών. Γύρισα σπίτι στο χωριό και τους είπα «εγώ είμαι ηθο-

ποιός»…

Η πρώτη παράσταση που είδατε εκεί, στον δρόμο των ονείρων; 

Πολύ μικρό με πήγαν οι γονείς μου στη μόνη αποτυχία του Λογοθετίδη 

«Πούλμαν για το Τέξας». Μία παράσταση που δεν πήγε καθόλου και 

έγινε σχεδόν η αιτία θανάτου του. Και αυτό γιατί  ενώ είχε ανεβάσει τον 

«Ηλία του 16ου», και πήγε καλά, αρρώστησε και έμαθε ότι ο Σακελάρι-

ος θα το γυρίσει ταινία με τον Χατζηχρήστο. Τον πλήγωσε πάρα πολύ 

αυτό, γιατί ο Σακελάριος ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα 

με τον Λογοθετίδη. Όμως δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από αυτή την 

παράσταση, το «Πούλμαν για το Τέξας», ενώ από τη Βέμπο θυμάμαι 

ακριβώς σκηνές. Μετά από χρόνια, όταν παίζαμε στο «Βέμπο», με κο-

ρόιδευαν η Παναγιωτοπούλου με την Παπακωνσταντίνου, κάθε φορά 

που τους περιέγραφα ένα συγκεκριμένο σκηνικό και ένα νούμερο από 

την παράσταση που είχα δει δυόμισι ετών. Τότε ζούσε ο αδελφός της 

Βέμπο, τον φωνάξαμε, αλλά δεν θυμόταν να μας πει. Όμως βρήκε και 

μας έφερε φωτογραφίες της παράστασης και ήταν ακριβώς αυτό που 

τους περιέγραφα. Σκέψου, σε ένα παιδί δυόμισι ετών, πόσο έντονη 

σφραγίδα βάζει μία εικόνα, και πόσο το χαρακτηρίζει για όλη του τη 

ζωή. Γι’ αυτό κάναμε και το «Βίρα τις άγκυρες» με το Εθνικό.

Σε αυτές τις μικρές ηλικίες, μπορεί να υπάρξουν κάποια ιδιαίτερα 

γεγονότα που βγάζουν όλο τον βαθύτερο χαρακτήρα σου και να 

δείξουν ποιο θα είναι το μέλλον σου. Πολλές φορές όμως η ζωή 

το διαψεύδει. Πολλοί ονειρευτήκαμε πολλά πράγματα τα οποία δεν 

έγιναν και έγιναν άλλα. Η ζωή ή επιβραβεύει ή διαψεύδει. Και στις 

δύο περιπτώσεις είμαστε αχάριστοι, γιατί τα βάζουμε μαζί της. Όταν 

επιβραβεύει δεν καταλαβαίνουμε ότι επιβράβευσε και όταν δεν επι-

βραβεύει τη ρωτάμε γιατί μας το έκανε αυτό και μας απογοήτευσε. Της 

ζητάμε τα ρέστα: «Γιατί δεν με γοήτευσες και κάνω κάτι άλλο που μου 

αρέσει πολύ μεν, αλλά όχι αυτό που ονειρεύτηκα;». Το οποίο, όμως, τι 

ήταν; Μπορώ να σου το εξηγήσω; Όχι. Είναι μία αίσθηση, ένα άρωμα. 

Κάτι χρώματα ανακατεμένα, κάτι ανάσες, δεν μπορώ να σου πω συγκε-

κριμένα.

Τι είναι αυτό που μας κάνει να είμαστε μονίμως ανέτοιμοι, να φτά-

νουμε στο «παρόν» μονίμως ανέτοιμοι; Νοσταλγούμε το παρελθόν, 

φοβόμαστε το μέλλον και βαριόμαστε το τώρα. Χωρίς να καταλάβου-

με ότι αυτό το παρόν που ζούμε είναι το μέλλον που περιμέναμε, και 

βέβαια το τότε παρόν το βαριόμασταν. Όπως τώρα βαριόμαστε, ενώ 

είναι αυτό που περιμέναμε ως ελπίδα. Ουσιαστικά το σώμα, επειδή 

έχει καταργήσει τον χρόνο, δεν έχει την αίσθηση του χρόνου. Το μυαλό 

είναι αυτό που τελικά δεν ξέρει πού ζει και πώς και δεν μπορεί να προ-

σαρμοστεί.

Όταν ανακαλείτε το παρελθόν σάς έρχονται μυρωδιές; Αυτή η μυ-

ρωδιά της άνοιξης είναι ένα δέντρο που μυρίζει σαν σπέρμα, απωθητι-

κά σχεδόν, και που ανθίζει στο τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Δεν έχω δει 

από πού προέρχεται αυτή η οσμή.

Ο έρωτας είναι βασικά μυρωδιά… Έτσι είναι. Όταν το κατάλαβα, τα 

έχασα. Γιατί το κατάλαβα εμπράκτως. A

ΣταματηΣ 
Το μαγικό 
υπερωκεάνιο 
Λεωφόρος 
Αλεξάνδρας
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Συναντηθήκαμε απόγευμα, χαμηλά στην Ιπποκρά-
τους, και περπατήσαμε μέχρι τη Στοά του Bιβλίου, 
για να μου μιλήσει, όπως του είχα ζητήσει, για 
κάποιο σημείο της Αθήνας. Δεν είχα ιδέα ποιο θα 
ήταν και δεν ήθελα να μάθω από πριν. Πιστεύω ότι 
ο Σταμάτης Φασουλής έχει τέσσερα μάτια. Τα 
δύο επιπλέον, τα εσωτερικά, είναι που τον κάνουν 
να βλέπει τα πράγματα και τις καταστάσεις με έναν 
εντελώς ξεχωριστό τρόπο. Και το επιπλέον προσόν 
του είναι ότι βρίσκει και τις λέξεις που πρέπει για 
να εκφραστεί. Είναι υπέροχος αφηγητής…

Φασουλήσ

Φωτό:

INTIME NEWS / 
ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ
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Δεν είχε καμία σχέση με την ανάμνηση, τότε όταν ανέβαινα και κατέβαινα 
την Αλεξάνδρας, πλησίστιος κι εγώ, όπως τα θέατρα. Το άρωμα της άνοιξης, 

ένα σχεδόν πρόστυχο άρωμα που περνάει ξυστά από το χυδαίο και συγχρόνως 
πάρα πολύ ενθουσιώδες. Με αναστάτωνε όλο αυτό και σκεφτόμουν 

πότε θα έρθει αυτή η μέρα που θα ήμουν πλήρης ηδονής και θεάτρου...
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«Μπορώ να πω για το κύριο μέρος της οδού Αδριανού. Όταν βρί-
σκομαι σε αυτό το μέρος δεν έχω καμία δυσκολία να το βιώνω σαν να 
ζω σε διαφορετικούς χρόνους. Όποτε περπατάω αυτό το τμήμα, και 
επειδή το γνωρίζω σε προηγούμενες μορφές του και στις διαδοχικές 
μεταμορφώσεις του, μπορώ να περπατάω στην τωρινή του μορφή και, 
την ίδια στιγμή, να το νιώθω σαν να είναι σε μία προηγούμενη. Αυτό 
με συνεπαίρνει τόσο πολύ που, επειδή μάλλον πλέον με αναγνωρίζουν 
αρκετοί άνθρωποι, σταματάνε και μου λένε: «Ο κύριος Κορρές δεν 
είστε;» «Μάλιστα». «Τι παρατηρείτε με τόση προσοχή;». Μετά από 
δέκα-δεκαπέντε λεπτά βρίσκομαι να έχω γύρω μου καμιά δεκαπε-
νταριά αγνώστους που έχουν σταματήσει γιατί ακούνε αυτά που λέω 
για κάποια γωνία, κάτι που εξέχει από τη γη, κάποιο παράθυρο που 
το έχουν επισκευάσει αλλά μαρτυρεί ακόμη ότι είναι πολύ παλιότερο. 
Παρατηρώ ότι ο κόσμος διψάει γι’ αυτά, το ευχαριστιούνται πολύ, και 
συμβαίνει έτσι, με μια απόλυτη φυσικότητα. 

Ο κόσμος προφανώς διψάει για να μάθει την Ιστορία της πόλης 

και των κτιρίων της, όμως εδώ συναντάει την ιδανική κατάσταση 

αφού η δίψα του ικανοποιείται από εσάς… Λογικά δεν θα μπορείτε 

να υπολογίσετε πόσο θα δι-

αρκέσει αυτή η διαδρομή κά-

θε φορά. Τώρα πλέον το έχω 

πάρει απόφαση ότι, κάθε φορά 

που περνάω από αυτό το μέρος 

της οδού Αδριανού, θα διαρκεί 

πάντοτε περισσότερο. Το πέρα-

σμα διακοσίων μέτρων μπορεί 

να φτάσει να είναι και μισή ώρα 

και σαράντα πέντε λεπτά.  

Σε κάποιο σημείο της Αδρια-

νού νιώθετε για κάποιο λόγο 

πιο έντονα συναισθήματα; 

Η αλήθεια είναι ότι την Αδρια-

νού την ξέρω σε όλο το μήκος 

της. Αυτό το οποίο καλύπτω με 

πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και 

στη διαχρονία του είναι ένα διά-

στημα περίπου εκατόν πενήντα 

μέτρων είναι από τη Ναυάρχου 

Νικοδήμου μέχρι την οδό Κέ-

κροπος. Εκεί υπάρχουν ακόμα 

οι «σκιές» από τα μεγαλύτερα 

αρχοντικά  της Αθήνας, φτιαγ-

μένα το 1780, τα οποία διατηρή-

θηκαν μέχρι την επανάσταση 

του 1821. Σαράντα χρόνια μόνο. 

Είναι τα σπίτια του Τζωρτζ Φίν-

λεϊ, τρία πολύ μεγάλα αρχοντι-

κά. Το ένα κατεδαφίστηκε για 

να γίνει διεύρυνση της Αδρια-

νού, και μετά την επανάσταση  

ο Φίνλεϊ  αναμόρφωσε τα άλλα 

δύο και τα έκανε αγνώριστα. Α-

νάμεσα στα δύο αυτά οικήματα 

ήταν ο πύργος του Τσωρτς, ο 

οποίος υπάρχει μέχρι σήμερα. Να το εξηγήσω για να μπορεί κανείς να 

προσανατολιστεί, αν θέλει να κάνει τη διαδρομή: να ξεκινήσει από την 

Παλιά Αγορά, πίσω από τη Βιβλιοθήκη του Αδριανού, και να ανεβαίνει 

μέχρι την Κυδαθηναίων, και αυτή είναι μία πιο μεγάλη διαδρομή. Αν 

θέλει κανείς μπορεί να εστιάσει από την Αδριανού αριθμός 96, που εί-

ναι το παλιό σπίτι των Μπενιζέλων, και άλλα εκατόν εβδομήντα μέτρα 

προς την Πλάκα. Να πω ότι Πλάκα εννοώ την περιοχή στην Κυδαθηναί-

ων, εκεί είναι η αληθινή Πλάκα, που ήταν η βρύση «Πλάκα». Αυτό το μέ-

ρος μπορώ να το ζωντανέψω μέσα μου. Μπαίνω σε διάφορες πόρτες, 

και ξέρω τι είναι από πίσω. 

Οι φωτογραφίες εποχής που υπάρχουν για έναν άνθρωπο σαν 

εσάς, μέχρι ποιου σημείου φτάνει η αξία τους; Αυτές οι φωτογραφί-

ες, ακόμα και όταν ενωθούν όλες σωστά, δεν φτάνουν σε μια κρίσιμη 

μάζα ώστε να μπορούν στο τέλος να συνδεθούν μέσα στη σκέψη και 

να ολοκληρωθεί ένα τρισδιάστατο περιβάλλον, με διαστάσεις αληθι-

νές και φυσικές, στο οποίο μπορεί εύκολα κανείς, με ένα μικρό πήδημα, 

περνώντας μια πόρτα νοητή να βρεθεί και μετά να ξαναέρθει πίσω. 

Αυτό είναι ο χωροχρόνος, που είναι και της μόδας να λέμε. Μία πύλη 

του χωροχρόνου.

Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που σας συνταράσσει περισσότερο 

στην Αδριανού, σε σχέση με άλλα παλαιά σημεία της Αθήνας; Η 

Αδριανού είναι μέσα στο περίγραμμα της Αρχαίας πόλεως, της Μεσαι-

ωνικής πόλεως, της Τουρκικής πόλεως. Ανήκει, θα έλεγε κανείς, στο 

κεντρικό κύτταρο, στο πρώτο κύτταρο της Αθήνας. Ενώ η Κυψέλη, το 

Παγκράτι, ακόμη και η Νεάπολη, δηλαδή τα Εξάρχεια, είναι κύτταρα 

που γεννήθηκαν μετά, και δεν υπήρχαν σε όλη τη διάρκεια του βίου της 

πόλεως. Το πρώτο κύτταρο όμως όλων των εποχών, και πάντα πρώτο 

κύτταρο για κάθε μία εποχή, είναι αυτό που λέμε σήμερα παλιά Αθήνα. 

Δηλαδή, Πλάκα και Μοναστηράκι.   

Υπάρχει κάποιο μαγαζί στην Αδριανού που να ψωνίζετε ή να κά-

θεστε και για κάποιο λόγο να σας φέρνει ιδιαίτερες μνήμες από το 

δικό σας παρελθόν; Υπάρχει ένα μαγαζάκι εκεί στην ανηφόρα, στην 

οδό Ερεχθείου, στο τέλος σχεδόν, πριν αρχίσουν τα σκαλάκια. Είναι 

ένα γωνιακό, ταπεινό διώροφο, που έχει τραπεζάκια έξω και μέσα. 

Έχει πάντοτε ένα πολύ νεανικό κοινό για θαμώνες. Είναι πολύχρωμο, 

με αυτά τα φθηνά, ευτελή εφέ με τα μικρά φωτάκια που τη νύχτα κά-

νουν μία φαντασμαγορία. Για μένα, όμως, είναι τελείως άλλο. Πριν από 

πολλά χρόνια, το 1974, το μικρό αυτό διώροφο το οποίο ήταν με εσοχή 

στον δεύτερο όροφο, ήταν ένα μπακαλικάκι, το οποίο εμένα μου φαι-

νόταν ένας κόσμος ολόκληρος. Ο λόγος είναι ότι ανεβαίνοντας προς 

την Ακρόπολη, σταματούσα, αγόραζα 150 γραμμάρια κασέρι και ένα 

ψωμάκι, και αυτό ήταν το κολατσιό μου. Έτσι είχα τη σιγουριά ότι στην 

εξερεύνησή μου θα είχα μαζί λίγο ψωμί και τυρί. Αυτή η ευχαρίστηση, 

τόσο απλά. Μιλάω για τον καιρό που η Πλάκα είχε κατοίκους, όλο αυτό 

ήταν η παλιά Αθήνα, και η μία οικογένεια ήταν δίπλα στην άλλη. Πολλές 

φορές σε ένα διώροφο σπίτι ήταν δύο και τρεις οικογένειες.

Με αφορμή αυτό που λέτε, να σας πω ότι η ταυτότητα της μητέρας 

μου γράφει οδός «Κρεββατά». Είναι ένα στενό δρομάκι στην Πλά-

κα, πλάτους γύρω στα δύο μέτρα και μήκους γύρω στα δεκαπέντε, 

που καταλήγει σε ένα αδιέξοδο στο οποίο τρία τέσσερα σπίτια 

είχαν κοινή αυλή. Κρεββατάς, από γνωστή οικογένεια του Μυστρά, 

αγωνιστής του 1821. Αδιέξοδο έγινε γιατί εγκαταλείφθηκε το σημείο. 

Παλιά έκανε γωνία και έβγαινε στην οδό Βρυσακίου, έναν σπουδαίο 

δρόμο. Το όνομα το πήρε γιατί εκεί υπήρχε ένα μικρό πλάτωμα με ένα 

βρυσάκι το οποίο ήταν πίσω από ένα αρχαίο τείχος που ένωνε τη Στοά 

του Αττάλου με τη Βιβλιοθήκη του Αδριανού. Αυτό το τείχος διατη-

ρήθηκε το 1850 για να γίνει η οδός Βρυσακίου. Τρύπησαν το ύστερο 

ρωμαϊκό τείχος της Αθήνας. Ακόμα υπάρχουν δεξιά και αριστερά του 

δρόμου κάποια υπολείμματα. Εκεί κοντά στην οδό Κρεββατά είναι και 

ο Άγιος Ελισαίος, είναι η εκκλησία στην οποία πήγαινε τις Κυριακές και 

έψελνε ο Παπαδιαμάντης… 

Θέλω να σας πω κάτι ακόμα γιατί με ενδιαφέρει η άποψή σας. 

Στην οδό Άρεως, στους Αέρηδες, έμενε η νονά μου. Αρχές δεκαε-

τίας του ’70, πούλησε αυτό το σπίτι, για να πάρει ένα διαμέρισμα 

στο Κουκάκι. Θυμάμαι ότι ήταν απόλυτα λογικό εκείνη την εποχή, 

κάποιος να πουλήσει ένα παλιό σπίτι στην Πλάκα, όπου μεταξύ 

άλλων η θέρμανση ήταν με σόμπες, και να πάει σε διαμέρισμα που 

είχε καλοριφέρ… Όλα μπορώ να τα φανταστώ, γιατί έχω την τύχη να 

έχω «ζήσει» σε αυτά τα μέρη επί εκατόν πενήντα χρόνια. Κάποια στιγ-

μή, εκείνος που είχε ένα νεοκλασικό και δεν είχε ζήσει καμία σύγχρονη 

άνεση, το έδινε αντιπαροχή. Μένοντας σε ένα διαμέρισμα, για λίγα 

χρόνια μάλλον χαίρονταν κιόλας, γιατί τότε είχε τις ευκολίες ενός κα-

λοριφέρ, ενός σύγχρονου θερμοσίφωνα, εγκαταστάσεις για να συνδέ-

σουν ένα πλυντήριο, κάτι τέτοια μικροπράγματα, που έμοιαζαν να επι-

σκιάζουν τις ομορφιές του νεοκλασικού. Όταν τα χόρτασαν αυτά, τότε 

οι παλιές εκείνες ομορφιές επέστρεψαν, η ανάμνηση της άνεσης και 

της αρχοντιάς που είχε το νεοκλασικό επέστρεψε με έναν νοσταλγικό 

τρόπο, αλλά ήταν πολύ αργά πια. Μέσα στις σύγχρονες ανέσεις είχαν 

φύγει και τα νιάτα των ανθρώπων, που έμοιαζαν να αναρωτιούνται και 

μετανιωμένοι να το ξανασκέφτονται. Και τότε πια, όντες και ηλικιωμέ-

νοι, συμβιβάζονταν με το ότι στη μίζερη πολυκατοικία καλό είναι πως 

υπάρχει και ασανσέρ.

Υπέροχη, λυτρωτική προσέγγιση… Από την άλλη, δεν μπορούμε να 

είμαστε σκληροί με τον άνθρωπο, γιατί είναι ο διαχρονικός άνθρωπος, 

με τις αδυναμίες του, τις ανασφάλειές του, τους πόθους του…  A

Μανόλης 
Η Αδριανού, 
το πρώτο 
κύτταρο 
της Αθήνας
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Μανόλης Κορρές… Μηχανικός στα Έργα Συντή-
ρησης Μνημείων της Ακρόπολης από το 1975 μέχρι 
το 1979. Υπεύθυνος εργασιών αναστήλωσης και 
ανάδειξης του Παρθενώνα από το 1983 μέχρι το 
1999… Στην Αθήνα, εργάστηκε στο Ερέχθειο, στο 
ιερό του Διονύσου, στο Διονυσιακό θέατρο…
Δεν γινόταν να μη ρωτήσουμε τον κύριο Κορρέ 
για την Αθήνα, με αφορμή τα γενέθλια της Athens 
Voice…
Πριν του μιλήσουμε, υπήρχε μεγάλη περιέργεια 
ποιο από τα δεκάδες σημαντικά σημεία και μνημεία 
στα οποίο έχει δουλέψει, θα διάλεγε… Όμως, αυτό 
που επέλεξε, σχεδόν ακαριαία, ήταν αρκετά απρό-
σμενο. Η περιγραφή του, όπως πάντα, ένα ταξίδι 
στον χωροχρόνο.

Κορρές

Φωτό:

Orestis
PanayiOtOu
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Την περιοχή στην Κυδαθηναίων, εκεί που είναι η αληθινή Πλάκα, 
μπορώ να τη ζωντανέψω μέσα μου. 

Μπαίνω σε διάφορες πόρτες, και ξέρω τι είναι από πίσω. 
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Σας ζητήσαμε να φωτογραφήσετε την Αθήνα  
για τα 15 χρόνια της ATHENS VOICE και  
ανταποκριθήκατε με εντυπωσιακό τρόπο.  
Δείτε στις σελίδες που ακολουθούν τις  
συμμετοχές, καθώς και τους δύο μεγάλους 
νικητές του διαγωνισμού μας με hashtag 
#av15photo στο Instagram. 
Σας ευχαριστούμε όλους για την αγάπη σας 
όλα αυτά τα χρόνια.

1os νικητής 
είναι ο 
ΑλεξΑνδρος 
νικολοπουλος
Και κερδίζει: 
Το top smartphone 
«Honor 10» με διπλή  
κάμερα τεχνητής νοη-
μοσύνης 24MP+16MP 
στην πίσω όψη και 
24MP μπροστινή κά-
μερα για τις πιο τέλει-
ες selfies! Δώρο αξίας 
€429. Προσφορά από 
τη Honor.

2ος νικητής 
είναι ο 
δΗΜΗΤρΗς 
κΑλυΒεΖΑς
Και κερδίζει:
Μία CANON DSLR EOS-
4000D σε μαύρο χρώμα 
για φωτογραφίες σε υ-
πέροχα χρώματα και 
ταινίες full HD. Συνο-
δεύεται από φακούς 
18-55 (standard 
zoom) και 75-300mm 
(telephoto zoom)  
για κοντινές και μα-
κρινές λήψεις. Δώρο α-
ξίας €569. Προσφορά από 
τα καταστήματα Πλαίσιο. 

DSLR EOS-
 σε μαύρο χρώμα 

για φωτογραφίες σε υ-

κρινές λήψεις. Δώρο α-

Av15
Οι Αθnναίοι φωτογραφίζουν τnν πόλn τους

Το Εξώφυλλο 
μας 

Στο εξώφυλλό 

μας, φωτογραφία 

του Αλέξανδρου 

Νικολόπουλου @

alexnicolopoulos 

Είναι 26 χρονών, 

σπουδάζει διοίκη-

ση επιχειρήσεων 

και σχεδιάζει να 

ασχοληθεί επαγ-

γελματικά με τη 

φωτογραφία. 
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΣΣΗΜΕΡΗΣ

ANEZA ΠΑΛΑΙΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Οι Αθnναίοι φωτογραφίζουν τnν πόλn τους#AV15

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑγγΕΛΙδΗΣ ΕΜΙΛΥ ΠΑΝΟΥΣΗ
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Aνθή Χατζηπαπα

ΖΩή αΝτΩΝΟπΟΥΛΟΥ

chris kouzeli

ΧΡήΣΤΟΣ ΣταηΣ

ΔήΜήΤΡΑ ΔΑνΑή ΜπΟΓΔαΝΟΥ

ΕΛΙνΑ παΡΧαΡΙΔΟΥ

ΤΑκήΣ τΣΟτΡαΣ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΕυαΓΓΕλΟΣ ΓκικΟΠΟΥλΟΣ μαΡΙνα λακιωΤη

ΓΙαννηΣ κΟΥΡΤαληΣ νΙΚΟλαΟΣ ΠαúκΟΣ ΘανΟΣ ΤΖΕλΕΠηΣΣΤαΘηΣ ΧαΡαλαΜΠιΔηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κΟΣΜαΣ

μΕλΕΤηΣ λΟΥκΟΣ ναΤαλΙ ΒαΣιλΕιαΔΟΥ μαΡΙΟΣ ΤΣαΜΠαΖΟΓλΟΥ ΧαΡα ΠαΠαΣΤΕφανακη Ευη ΜαΘιΟΥ

ΧαΡα ΣαΡκα αΡΓυΡηΣ ΜΠΟΘΟΣΠαναΓΙΩΤηΣ αΡΖΟΓλΟΥ - ΒαΣινιωΤηΣ μΙΧαληΣ ΔΟΥΡανΟΣ νΤΟΡα ΒαΓΓια

Εφη κΟΡακη ΠαΡαΣΚΕυη ΘΕΟΔωΡΟΥ ΔημηΤΡα ΣιΟνΤα ΒαΓΓΕληΣ αΕΡακηΣ ΓΙαννηΣ ΒΕλληΣ

νΙΚΟλαΟΣ ΤΣικαλαΣ

ΣαΚηΣ νιανιακηΣ αΔαμανΤΙα ΓΕωΡΓιΟΠΟΥλΟΥ

ΣΩΤηΡηΣ ΜαΓΓαλαΡιΔηΣ ΒαΣΙληΣ ΧΟΥλιαΡαΣ

ΡΙΤΣα ΖαΓΟΡιανΟΥ αΓΓΕλΙΚη ΜανΔαλιΟΥ ΕΙΡηνη ΣΤΕΡΓιΟΥ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ Π-tek λαμΠΡΟΣ ΓιαννακΟΠΟΥλΟΣ μαΡΙα λαΓαΡη 

Οι Αθnναίοι φωτογραφίζουν τnν πόλn τους#AV15

ΒανΙα ΤΖανακη
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Οι Αθnναίοι φωτογραφίζουν τnν πόλn τους

ΧΑΜΠΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚωνΣτΑντΙνΟΣ ΓκΟΡεζΗΣ 

ΑΣΠΑΣΙΑ ΛεΟΥΣΗ

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ εΛ ΧΑΝΟΥΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠετΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑΛΑκΗΣ

ΑΡΙΣτΟτΕΛΗΣ ΦεΛΟΥκΑΣ

ΕΛΕνΗ ΓκΟΓκΑκΗ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣτΟΜΟΥ 

TΖωΡτΖΙνΑ ΠΙτΙΑΝΟΥΔΗ ΕΛΙνΑ ΑΓΓεΛΗ

#AV15
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ΑννΑ ΜπαΜπουρα ΔημητρΑ παυλιδου Πετρος ΚαρανιΚας

ΓΙΩρΓος ΜΗΤροπουλος

ΚΩνςτΑντΙνΑ ανανιδΗ ελενη ΒυθουλΚα ςτΑυρουλΑ ΤςαΚωνα

Δημητρης ΓΚελΜπουρας ΦΩτΙος ΤςαΤςΗς

Οι Αθnναίοι φωτογραφίζουν τnν πόλn τους#AV15

ΘεοΔΩρΑ δρουλια ΠΑνΑΓΙΩτΑ αλεΒιζαΚΗ



Μ ι α  ε τ α ι -

ρ ε ί α  ε ί -

να ι  έ να ς 

μικρόκο-

σμος, μια 

μικρογραφία της κοινωνίας. 

Όπως συμβαίνει σε κάθε μι-

κρόκοσμο, αναπτύσσονται 

συμπεριφορές και συνή-

θειες που εξ ορισμού έχουν 

αντίκτυπο στην κοινωνία. 

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο οι 

εταιρείες έχουν ευθύνη α-

πέναντι στην κοινωνία. Στην 

Εταιρεία Διανομής Αερίου Ατ-

τικής η ασφάλεια του δικτύ-

ου φυσικού αερίου για τους 

συναν θρώπους μας έ χει 

πρωταρχική σημασία. Είναι 

μια αρχή. «Έχω ευθύνη απέ-

ναντι στους συνανθρώπους 

μου». Είναι προτεραιότητα 

που αναδεικνύει πρόσωπα 

και συμπεριφορές. Είναι μια 

κουλτούρα που αναδεικνύει 

ανθρώπους.

Ένας από τους ανθρώπους 

που επιλέχθηκαν να υπο-

στηριχθούν στο πλαίσιο της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-

νης είναι ο Παραολυμπιονί-

κης αθλητής Κωνσταντίνος 

Βέλτσης. Ο Κωνσταντίνος 

έχασε το αριστερό του πό-

δι σε τροχαίο ατύχημα τον 

Μάρτιο του 2009. Κύρια απα-

σχόλησή του πριν και μετά το 

ατύχημα ήταν η ζαχαροπλα-

στική, καθώς είχε τελειώσει 

την αντίστοιχη σχολή και 

εργαζόταν σε μια οικογενει-

ακή επιχείρηση (εργαστήριο 

ζαχαροπλαστικής). Το 2015 

αποφάσισε να ασχοληθεί με 

τον πρωταθλητισμό και συ-

γκεκριμένα με το στίβο και το 

άλμα εις μήκος. Μέσα σε έξι 

μήνες και με τη βοήθεια 

του προσ θε τικού 

μέλους Cheetah 

κατάφερε 

επίτευ-

ξη 

ορίου στο άλμα εις μήκος για 

το Παγκόσμιο Πρωτάθλη-

μα στη Ντόχα του Κατάρ. Το 

2016 κερδίζει το Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα στα 100μ., κα-

ταλαμβάνει τη 2η θέση στο 

άλμα εις μήκος και παίρνει 

την πρόκριση για τους Παρα-

ολυμπιακούς του Ρίο. Στο Ρίο 

καταλαμβάνει την 5η θέση 

με την ομάδα της σκυτάλης 

στα 4x100μ. και τη 12η θέση 

στο άλμα εις μήκος. Στόχος 

πλέον του Παραολυμπιονίκη 

Κωνσταντίνου Βέλτση είναι 

το Παγκόσμιο του 2019 και η 

Παραολυμπιάδα του Τόκυο 

το 2020. 

Η προετοιμασία για τους 

αγώνες είναι μια διαρκής δι-

αδικασία. Είναι ένας αγώνας 

με ένα σώμα που συμπληρώ-

νεται από ένα τεχνητό μέλος. 

Ο αγώνας όμως του Κωνστα-

ντίνου δεν περιορίζεται μόνο 

μέσα στα στάδια. Βρίσκεται 

κοντά σε ανθρώπους που 

αντιμετωπίζουν τον ακρω-

τηριασμό. Πηγαίνει σε νοσο-

κομεία και συμπαρίσταται 

σε ανθρώπους που περνάνε 

τα ίδια. Μερικές φορές δεν 

χρειάζεται καν να μιλήσει σε 

παιδιά σε νοσοκομεία που 

αρχίζουν να αναρρώνουν και 

προσπαθούν να βρουν δυνά-

μεις για να αντιμετωπίσουν 

αυτή τη νέα πραγματικότητα 

στη ζωή τους. Αρκεί να δείξει 

το προσθετικό πόδι του για 

να επικοινωνήσει με τα α-

κρωτηριασμένα παιδιά.  

Ο Κωνσταν τίνος  γ νωρί-

ζει πόσο σημαντική είναι η 

ασφάλεια και τι συνέπειες 

έχει η αμέλειά της. Γνωρίζει 

επίσης πως ό,τι κι αν συμβεί ο 

άνθρωπος έχει τις δυνάμεις 

να το ξεπερνά, να ανακά-

μπτει υπό εξαιρετικά δυσμε-

νείς συνθήκες. Με μεγάλη 

δυσκολία στην αρχή, όρθιος 

και χαμογελαστός σήμερα!  

Η προετοιμασία 
για τους αγώνες 

είναι μια διαρκής 
διαδικασία. Είναι 
ένας αγώνας με 

ένα σώμα που συ-
μπληρώνεται από 

ένα τεχνητό μέλος. 

H στήριξη από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής
και η κουλτούρα της ευθύνης απέναντι στους συνανθρώπους μας

Το «Ταξίδί» Του ΠαραολυμΠίονίκη

κωνσΤανΤίνου ΒέλΤση
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ΑλεΞΑνδρος ΙωΑννης Μαραβελιας

ΑνδρεΑς ΤςαΜΤςΟΥρΗς ΙωΑννΑ ΜαΥριδΟΥ ΜΑρΙΑ ΚαλαΤΖΗ 

εΙρηνη ΚιΟΥλαΦΗ

 ΙωΑννΑ ΚρΗΤιΚΟΥ

δηΜητρης ςαγιαΚΟς

ΒΑςΙλεΙος ΜΟΥςελιΜΗς

εΙρηνη ΜΟςχΟΥ

ελεΑνΑ ΚιΤςιΟΥ

νΑτΑλΙΑ ςαΜαρα

δηΜητρΑ αχλαδιαναΚΗ

δηΜητρΑ ΜΗλαιΟΥ

Οι Αθnναίοι φωτογραφίζουν τnν πόλn τους#AV15
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Κωνσταντινοσ Κολλιας

Μαρια ΚουτςαΚα γιωργοσ αθαναςιουαγγελοσ Μαυροπουλος Κων/να Κωνςταντινοπουλου

αννυ ΚοιλιαΜαργαριτα Φεζουλιδη

εΜΜανουΗλ ΧονδροζουΜαΚης στελιοσ Κωτςοβιλης

νασοσ βαςιλογιαννης

γιωργοσ ςπανουδαΚης 

γιαννΗσ γιαννουλαΚης

Οι Αθnναίοι φωτογραφίζουν τnν πόλn τους#AV15
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Καλλιοπη Μανουση

ΦΩΤΕιΝη ΠαΛΙΕΡαΚη ΧρησΤοσ ΚαΡαγΚουνησ

ΦΩΤΕιΝη ΚαΠογΛου ΚαΤΕριΝα σαΡαντη σπυροσ νΙΚοΛαου

Δημοσ σΙαΜΕτησ ιρισ ΠατΡα

μιΧαΕλα ΓαβριΕλα ΜαΡαζωτη ΓΕΩρΓιοσ ΛαζαΡΙδησ μαρια ΚαΠανη 

ΤαΤιαΝα ΚαÚσΙδου ΧρησΤοσ ΚαΡαβαγγΕΛησ

παΝαΓιΩΤησ σουΛΙωτησ μΕλΕΤησ ζαχαΡαΚησ

μαΝοσ σφαΚΙανανησ σΤΕλιοσ τσΙΜΠουΚασ

ΧρησΤοσ ντουντουΛαΚησ
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ΓιωρΓος ΚαπασαΚαλιδησ Κωνςταντινα πανταζη

νιΚΗ ΓΚΟτση ιωαννα ΚΟλιΟπΟυλΟυ ΓιωρΓος νταρασ νιΚολαος ΚΟνιδαρησ 

ταςος παπαβασιλΟπΟυλΟσ ΓιωρΓος ΧρηστΟυ 

λευτερΗς ΚεΚΟσ

Μαρια αναστασΟπΟυλΟυ

ςταυριελα τζανη-τζανΟπΟυλΟυ

Φωτιος τσατσησ

Μαριετα σαριδAΚη ΜαριανΘΗ δραΓΚΟυ

Οι Αθnναίοι φωτογραφίζουν τnν πόλn τους#AV15
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ΑλιΑ ΜΟΑΤΣΟΥ ΚωνστΑντινΟσ ΣπηλιΟπΟΥλΟΣ

ΓιΑννΗσ κΟΥζΜιδηΣΓιΑννΗσ ΕρικλΕΤζιΟγλΟΥ ΕυΑΓΓΕλιΑ δρΟΣιΟΥ

ΒΑσιλΕιΟσ πΕΤρΟΥλΑκηΣ

ΑΓΓΕλΟσ ρΕΣΤΑΝηΣ

ΘΑνΟσ ΤζΕλΕπηΣΒιρΓινιΑ κΟΥριδΑκη

ΒΑσιλΗσ γΕρΜΑΝηΣ ΕυΑΓΓΕλιΑ πΑππΑ ΚΑτΕρινΑ πΟΥλΕΑ 

Οι Αθnναίοι φωτογραφίζουν τnν πόλn τους#AV15



13 - 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙου 2018 A.V. 57 



58 A.V. 13 - 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙου 2018

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣMARINA GILOVIANΗλΙΑΝΑ ΛΥΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΑλΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΕυΑΓΓΕλΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 

ΝΑΝΤΙΑ ΧΑΡΤζΗ ΘΑΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΙλΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ  

Οι Αθnναίοι φωτογραφίζουν τnν πόλn τους#AV15
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Χριστοσ Μηνα

Γιαννησ Κρανης 

αποστολοσ ςεγΚοςαναστασια ΠαΠαΔοΠοΥΛοΥ Μαριλενα ΦιΛαιτη

σπυροσ ΚαΛΥβας πετροσ ΚοςΜας

ΘεοΦανησ ΚαÚΔαντΖης σπυροσ ΔιαΜαντης παναΓιωτησ ΜηΛαΚας Κωνσταντινοσ ΧΥτης

Γαβριελα ΜαραντιΔη Μαρια τςενιΚΛιΔοΥ

njj alltears83

Οι Αθnναίοι φωτογραφίζουν τnν πόλn τους#AV15
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ΧΡΗστοσ ΧΗρμπος ΑλΕξΑνδΡοσ ΚαραμαΛΙΚΗς

MΑΡγΑΡΙτΗσ ΚατςΙαοΥνΗς

γΑβΡΙΕλΑ μαραντΙδΗ

γΕΩΡγΙοσ ςπΗΛΙΩτΗςEvin barakatΑΜΑλΙΑ ΚοΥρςαρΗ

στΕλΙοσ ΚαδΕτςΗς

ΑγΑΠΗ ΛΙαΚοΥ

γΕΩΡγΙοσ μπαρμπαΛΙας ΑγγΕλΙΚΗ ΛΕΒΕντΗ

βΑσΙλΗσ ΚαραΒαςΙΛΗς ΠΑνΑγΙΩτΗσ αΓαΛΙΩτΗς βΑσΙλΗσ πατςοΥραΚΗς

Οι Αθnναίοι φωτογραφίζουν τnν πόλn τους#AV15
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Κωνσταντινοσ - νιΚολαοσ ΠαΠαδημητριου 

ΧAΡΗσ ΠραΠΠαΣ

ΘΕοΔοτΗ Χαριτου
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ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΡΑΠΙΔΗ ΓεωρΓΙΟΣ ΖΑβλΑνΗς ευΑνθΙΑ ΚωνςτΑντΙνΟΥ ΚωΣΤΑΣ ΑΓΡΙΜΗς

ΜΑρΙΟΣ ςΚΟΥλΑς ΠΑνΟΣ ΙΑτΡΙΔΗς νΑΤΑλΙΑ ΜΠΑΖΑνΗΚρυΣΤΑλλω ΚΟΥΙΔΟΥ θΟδωρΟΣ ΜΑνετΑς

Κων/νΟΣ τςΙλΙΜΠΙΟΥ ΜΑρΙΑννΑ ΜΟΡφΟΠΟΥλΟΥ ΣΤεΦΑνΙΑ - ρενΑΤε ΔΑΟΥΚΟΠΟΥλΟΥ ΠΑνΑΓΙωΤηΣ ΠΑΠΑΠΟςτΟλΟΥ ΑΠΟΣΤΟλΟΣ φΥςεΚΙΔΗς

Κων/νΑ ΖΟΥΜΠΟΥΚΑ Κων/νΟΣ λΑςΚΑΡΗςΜΑρΙΑ ΡΟΥςςΗ ΜΑρΓΑρΙΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥλΟΥ ΜΑρΙΑννΑ ΠΡΗν

ελενη-ΙωΑννΑ ΖΗςΗ Ζωη νΙΚΟλΟΥΔΗ Ζωη εςΚΙτΖΟΠΟΥλΟΥ ΒΑΣΙληΣ φωτΟΠΟΥλΟς ΤΖενη ςτΑνΑ

νΙΚΟΣ ΡΑΚΚΑς

ΙωΑννηΣ τΖΑνΑΚΗς εΙρηνη ΓΑλΑνΑΚΟΥ

δΑνΑη ΠΑΡλΑΜΑ ΓΙΑννηΣ ΠΡωτΟΓεΡΑςελενη ΖωΓΡΑφΙνΗ θεΟΧΑρηΣ νΙΚΟλΑΟΥ

ΙωΑννΑ ΠΑλΙΟΥΡΑ ηλΙΑνΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ νΙΚΟΣ ΓΙΑννΑΚΟΥλΙΑς

Οι Αθnναίοι φωτογραφίζουν τnν πόλn τους#AV15

zizanius
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ελισαβετ θεοχαρη

Μαρια Πυθαρουλη ΘωΜασ ΜαΜαλης

Νικοσ ρουΜΠης
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Δημητρα Κορομπελη 

ΛεοναρΔος ρεντμοντ αΓΓεΛΙΚη μοΥρτΖοΥΧοΥ ΓεΩρΓΙος ΣπηλΙΩτηΣ 

εΛενη ΚαλΚαΚοΥΧρηςτος ΖαΧαροποΥλοΣ

ςτεφανΙα ΚαραγΚοΥ φοΙΒος πολΥΖοΣ

ΠαναΓΙΩτης μαρΚοποΥλοΣ

ΓεΩρΓΙα τΣΙπααντΩνΙος ψαραδαΚηΣ 

ΓΙΩρΓος ΚαλπηΣ ΒαςΙΛης ΚαραμητροΣ

Οι Αθnναίοι φωτογραφίζουν τnν πόλn τους#AV15



Shilpa Gupta For, In Your Tongue I Cannot Fit:100 Jailed Poets, 2017-2018
Εκατό βιβλία χυτευμένα σε ερυθρό ορείχαλκο, τραπέζι, 1219 x 128 x 61 cm
Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδος και της GALLERIA CONTINUA, 
San Gimignano / Beijing / Les Moulins / HabanaP
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Στο πλαίσιο και με τη στήριξη της 
«Αθήνα 2018 - Παγκόσμια 
Πρωτεύουσα Βιβλίου» 
Δήμου Αθηναίων.  
Χορηγοί: VIVARTIA, ΟΜΙΛΟΣ 
ΥΓΕΙΑ. 
Το πρόγραμμα της διοργάνωσης 
«Αθήνα 2018 - Παγκόσμια 
Πρωτεύουσα Βιβλίου» 
υλοποιείται χάρη στη στήριξη 
και των δωρητών.
Μέγας δωρητής είναι το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος. Χρυσοί 
δωρητές είναι το Ίδρυμα Ι. Λάτση 
και η εταιρία Core Α.Ε. Θεσμικοί 
δωρητές είναι το Ίδρυμα Ωνάση, 
το Κοινωφελές Ίδρυμα 
Κοινωνικού και Πολιτιστικού 
Έργου (ΚΙΚΠΕ), το Ίδρυμα 
Α. Κ. Λασκαρίδη και ο 
Οργανισμός Συλλογικής 
Διαχείρισης Έργων Λόγου 
(ΟΣΔΕΛ). Πολύτιμοι 
υποστηρικτές είναι η Aegean 
Airlines, ο Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών και η εταιρία Σταθερές 
Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ).

Μετά τη ΒάΒελ
Σύγχρονη τέχνη στο Μέγαρο, μέσα από την τριλογία Η Άγραφη Βιβλιοθήκη

Τ
ο δεύτερο μέρος της τριλογίας Η Άγραφη Βιβλιοθήκη εστιάζει στα βιβλία και τα κείμενα μέσα από τη φυσι-

κή, υβριδική ή άυλη παρουσία τους. Η έκθεση έχει σχεδιαστεί σαν ένας λαβύρινθος με «αναγνωστήρια», 

«αρχεία» και «βιβλιοστάσια», σε δημόσιους και κρυφούς χώρους της νέας πτέρυγας του Μεγάρου Μου-

σικής Αθηνών σε διάφορα επίπεδα, μετατρέποντας το κτήριο και τις δαιδαλώδεις υπόγειες διαδρομές του 

σε μεταφορά μιας μετα-μπορχεσιανής βιβλιοθήκης της Βαβέλ. Θα παρουσιαστούν πάνω από 100 έργα ζω-

γραφικής, γλυπτά, εγκαταστάσεις και βιντεοεγκαταστάσεις, βιβλία καλλιτεχνών, ηχητικά και διαδικτυακά 

έργα, περφόρμανς, μεταξύ των οποίων και νέες παραγωγές. Συμμετέχουν 25 διεθνώς αναγνωρισμένοι καλ-

λιτέχνες. Από το annexM / Κέντρο Εικαστικών Τεχνών, σε επιμέλεια Άννας Καφέτση. - Νατάσσα Καρυστινού  

Info
Έως 10 Μαρτίου 2019, πληροφορίες:  annexm.megaron.gr, 2107282333. 

Πραγματοποιούνται ξεναγήσεις για το κοινό, καθώς και  εκπαιδευτικά προγράμματα.

CITYChristmas & THE
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Ο 
Στέλιος Παρλιάρος δεν είναι μόνο ο δικός μας αγα-
πημένος chef pâtissier, είναι ο αγαπημένος όλης της 
Ελλάδας, ο «εθνικός μας ζαχαροπλάστης». Σε λίγες 
μέρες και συγκεκριμένα το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, 

κάνει πρεμιέρα στις 16.20 στον ΣΚΑΙ, η καινούργια του εκπο-
μπή «Οι γλυκές Αλχημείες ταξιδεύουν». Θα είναι ένα ταξίδι σε 
πόλεις, χωριά και νησιά της Ελλάδας, με σκοπό να συναντήσει 
παραγωγούς, να αντλήσει πληροφορίες για τοπικά προϊόντα, 
να ανακαλύψει ξεχασμένες συνταγές, να ακούσει ιστορίες. Για 
το «ταξίδι» του αυτό, το κυριολεκτικό αλλά και το μεταφορικό, 
μίλησε μαζί μας. 

Μετά από πολλά χρόνια θα βγεις «εκτός στούντιο» με μία νέα 
εκπομπή στον ΣΚΑΙ, που θα ξεκινήσει να προβάλλεται το Σάβ-
βατο 15 Δεκεμβρίου. Πώς το αποφάσισες αυτό; Ήμουν πολύ προ-
βληματισμένος το τελευταίο διάστημα. Αισθανόμουν ότι υπήρχε η 
ανάγκη να παρουσιαστούν καινούργια πράγματα στην εκπομπή, που 
θα ανανέωναν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού και το δικό μου. 
Σκέφτηκα, λοιπόν, ότι τα ταξίδια θα βοηθούσαν στην ανανέωση. Έτσι, 
βρέθηκε η κατάλληλη ομάδα να  υποστηρίξει την ιδέα μου με ταλέντο 
και ενθουσιασμό. Όλοι μαζί, γεμάτοι με αγάπη για την Ελλάδα ξεκι-
νήσαμε… Ένα μεγάλο ταξίδι σε πόλεις, χωριά και νησιά της πατρίδας 
μας, από όπου αντλούμε πληροφορίες για τοπικά υλικά, μιλάμε με 
τους παραγωγούς, ανακαλύπτουμε ξεχασμένες συνταγές, πίνουμε 
καφέ με απλούς ανθρώπους σε σπίτια και καφενεία. Όλη η ομάδα που 
ταξιδεύει μαζί μου προέρχεται από τον χώρο του σινεμά και προσπα-
θούμε ώστε το κάθε επεισόδιο να είναι μια μικρή ταινία που αναδει-
κνύει το τεράστιο πλούτο της Ελλάδας. 

Θα είναι μία εκπομπή «με συνταγές» ή θα έχει στοιχεία περιηγητι-
κού ντοκιμαντέρ; Θα είναι και τα δύο. Ένας συνδυασμός ντοκιμαντέρ 
και συνταγών. Το πέρασμα από τον τόπο που επισκεφθήκαμε στο 
εργαστήριο όπου ετοιμάζω γλυκά με ντόπια προϊόντα ή εξελίσσω μια 
παλιά ελληνική συνταγή που βρήκα, είναι μαγικός.

Με ποια κριτήρια επιλέγεις τα μέρη που θα επισκεφθείτε; Υπάρ-
χουν περιοχές στην Ελλάδα διάσημες για τα γλυκά τους; Πες μας 
ποιες, δώσε μας και καμιά πληροφορία… ποια ταξίδια θα κάνου-
με μαζί σου; Η Ελλάδα κρύβει ατελείωτους θησαυρούς. Κάθε τόπος 
ξεχωριστά με εκπλήσσει. Έχουμε ολοκληρώσει ήδη 8 επεισόδια. 
Και από όλους αυτούς του τόπους επέστρεψα 
με τον ενθουσιασμό του ανθρώπου που πήγε σε 
ένα μέρος που του πρόσφερε πολλά. Στη Χίο α-
νακάλυψα ξανά τη μαγεία της μαστίχας, από τον 
τρόπο που συλλέγεται και καθαρίζεται μέχρι την 
υπέροχη γεύση που δίνει στα γλυκά. Πήγα στον 
Κάμπο της Χίου που ήταν πλημμυρισμένος με μα-
νταρινιές που μοσχοβόλαγαν και αποφάσισα να 
κάνω ένα σύγχρονο γλυκό με μανταρίνι. Στο Νυμ-
φαίο φτάσαμε ένα πρωινό με ομίχλη. Ξεκινήσαμε 
τη βόλτα στο δάσος πατώντας ξερά φύλλα που 
έπεσαν από τα δέντρα στρώνοντας ένα υπέρο-
χο χαλί και μαζέψαμε άγρια φρούτα, που έγιναν 
χριστουγεννιάτικο γλυκό. Στη Ζάκυνθο, ξεκινή-
σαμε το γύρισμα μια ηλιόλουστη χειμωνιάτικη 
μέρα τρώγοντας φριτούρα, ένα πολυ νόστιμο 
ντόπιο γλυκό. Και μετά συλλέξαμε τις περίφημες 
σταφίδες της Ζακύνθου αργότερα. Και ακολου-
θούν κι άλλα μέρη και άλλες μοναδικές εικόνες 
και εμπειρίες.

Πώς σε αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στα μέ-
ρη που επισκεπτόσαστε; Υπάρχει κάποια α-
στεία ιστορία ή κάποια που σε συγκίνησε να 
μας πεις; Μας υποδέχονται με πολλή αγάπη και 
εγκαρδιότητα. Γινόμαστε ένα με τους κατοίκους, 
συμμετέχουμε στις δραστηριότητές τους, γελά-
με μαζί, ακούμε τα προβλήματά τους. Θυμάμαι, 
μια υπέργηρη κυρία στην Κρήτη. Με είχε πάρει αγκαλιά λέγοντάς μου 
ότι με ξέρει καλά από το παρελθόν, αδυνατώτας να κάνει τον συνειρ-
μό με την τηλεόραση, και μου έδινε πολλές και συγκινητικές ευχές.
Υπάρχουν και πολλά εύθυμα περιστατικά. Γενικά περνάμε πολύ καλά 
στα ταξίδια, γελάμε, και αυτό βγαίνει και στην εκπομπή. 

Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσατε στα γυρί-
σματα; Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποια ιδιαίτε-
ρη δυσκολία. Όλοι βέβαια θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο 
για τα γυρίσματα, για να μπορέσουμε να πάμε σε περισσότερα μέρη, 
αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος. Επίσης, κάποιες φορές 
μας προβληματίζει ο καιρός. Θέλουμε ήλιο κι έχει συννεφιά, θέλουμε 
χειμωνιάτικο τοπίο και έχει μια μέρα που μοιάζει με καλοκαίρι, βρέχει 
όταν δεν θέλουμε τη βροχή. Άλλα αυτά είναι ασήμαντα προβλήματα. 
Τα ξεπερνάμε με χαμόγελο και προσπαθούμε για το καλύτερο αποτέ-
λεσμα.

Ποια ελληνικά προϊόντα και με ποιον τρόπο τα χρησιμοποιείς 
στην τέχνη σου; Πολλά χρόνια το κάνω αυτό. Πάντα χρησιμοποιού-
σα ελληνικά προϊόντα στη ζαχαροπλαστική μου, γιατί ενισχύουν τη 
φαντασία μου. Μου αρέσει να φτιάχνω γλυκά με μαστίχα, με ελαιό-
λαδο, με γιαούρτι, με πετιμέζι, με μέλι, με βότανα, με φρούτα και καρ-
πούς... Οι ελληνικές πρώτες ύλες μπορούν να έχουν ένα εξαιρετικό 

αποτέλεσμα, όταν χρησιμοποιούνται με σωστή τεχνική.

Μπορεί να υπάρξει ζαχαροπλαστική στην ύπαιθρο ή σε πρόχειρες 
κουζίνες; Δεν χρειάζεται να υπάρχει οργανωμένος εξοπλισμός 
για αυτό; Δεν μπορεί να υπάρξει ζαχαροπλαστική στην ύπαιθρο. Γι’ 
αυτό και εγώ δεν το κάνω. Φέτος, ταξιδεύω στην Ελλάδα, μαζεύω 
πληροφορίες για τα ντόπια υλικά και παραδοσιακές συνταγές και επι-
στρέφω στο εργαστήριό μου όπου χρησιμοποιώ τις πρώτες ύλες που 
συνάντησα και εξελίσσω τις συνταγές που βρήκα, δημιουργώντας 
έτσι τη νέα ελληνική ζαχαροπλαστική.

Ποιο είναι το ωραιότερο ελληνικό γλυκό που δεν θα πείραζες; 
Ίσως το γαλακτομπούρεκο, αν και δεν είμαι πολύ σίγουρος. Πιστεύω 
ότι όταν αλλάξεις κάπως τα υλικά σε μία παραδοσιακή συνταγή, προ-
σθέσεις κάτι καινούργιο, χρησιμοποιήσεις τις κατάλληλες τεχνικές, 
μπορείς να έχεις ένα υπέροχο και ανανεωμένο γλυκό, που καλύπτει 
τις σύγχρονες γευστικές προσδοκίες.

Υπάρχει «ελληνική ζαχαροπλαστική», όπως ελληνική κουζίνα; Ή 
τα γλυκά μας είναι ένα κράμα επιρροών; Οι κουζίνες όλου του κό-
σμου αποτελούν κράμα επιρροών. Είναι αποτέλεσμα μιας τεράστιας 
κατσαρόλας που ανακατεύεται συνεχώς. Και αυτό είναι συναρπα-
στικό! Στην ελληνική ζαχαροπλαστική συναντάμε κάποιες συνταγές, 
πραγματικά μοναδικές. Για παράδειγμα η φανουρόπιτα, που είναι ένα 
παραδοσιακό γλυκό που φτιάχνεται με λάδι, σταφίδες, μπαχαρικά και 
αρώματα εσπεριδοειδών. Τα ψητά αμυγδαλωτά των νησιών μας, που 
δεν έχουν καμμιά σχέση με το μάρτζιπαν που υπάρχει σε Ευρώπη και 
Αμερική, και έχουν υπέροχη γεύση. Οι δίπλες με θυμαρίσιο μέλι και 
καρύδια, που φτιάχνουν στους γάμους. Τα γλυκά του κουταλιού και 
άλλα πολλά. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα γλυκών, που έχει ελληνική 
ταυτότητα πια και μια μακρά ιστορία.

Πώς σου φαίνεται αυτή η πληθώρα τηλεοπτικών εκπομπών μα-
γειρικής και ζαχαροπλαστικής; Μήπως αλλάζει λίγο τον σκοπό 
και δημιουργεί απλώς τηλεαστέρες; Συμβαίνει παγκόσμια και έχει 
πάψει να μου προκαλεί εντύπωση. Στον σύγχρονο τρόπο ζωής το 
φαγητό έπαψε να είναι ζητούμενο επιβίωσης, ονομάστηκε διατροφή 
και έγινε πλέον απόλαυση στον δυτικό κόσμο. Ακόμα και ο πιο φτωχός 
άνθρωπος σήμερα δικαιούται και θέλει να ακούσει μια συμβουλή για 
να κάνει το φαγητό του νοστιμότερο. Σε αυτή την ανάγκη της εποχής 
απαντά η τηλεόραση και το διαδίκτυο. Ο κόσμος βλέπει τις εκπομπές 
μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λι-
γότερο. Τα ποιοτικά στοιχεία που έχει η κάθε εκπομπή είναι αυτά που 
την κάνουν να ξεχωρίζει. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους 
της τηλεόρασης. Και μπορεί να αναδειχτούν τηλεαστέρες. Αν το αξί-
ζουν και τους αγαπά ο κόσμος, καλώς γίνεται. Αρκεί να έχουν επαρκή 
μαγειρική ή ζαχαροπλαστική εμπειρία. 

Οι δικές σου γευστικές κατευθύνσεις και οι τεχνικές πώς έχουν 
εξελιχθεί μέσα στα χρόνια; Με πολλή δουλειά, συνεχή ενημέρωση 
και ατελείωτους πειραματισμούς.

Δεν είσαι μόνο ο σημαντικότερος έλληνας Chef Pâtissier, είσαι 
και ο πιο αγαπητός! Πώς καταφέρνεις να διατηρείς την αγάπη του 
κοινού όλα αυτά τα χρόνια, θα μας πεις το μυστικό σου; Πιστεύω 
ότι ο κόσμος εκτιμά την αγάπη μου για τη ζαχαροπλαστική και ανα-
γνωρίζει ότι κάνω τη δουλειά μου με  ειλικρίνεια και συνέπεια. A

ΣτέλιοΣ
ΠαρλιαροΣ
Τι γλυκιά 

γεύση 
που έχει 
η Ελλάδα
Ο αγαπημένος chef pâtissier 

σε νέες περιπέτειες... Ξεκινάει 
η ολόφρεσκια  εκπομπή του 

«Οι γλυκές Αλχημείες 
ταξιδεύουν», στον ΣΚΑΪ.

Του Γιάννη νένέ
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Η Ελλάδα 
κρύβει 

ατελείωτους 
θησαυρούς. 

Κάθε τόπος με 
εκπλήσσει. Και 
από όλους επέ-
στρεψα με τον 
ενθουσιασμό 
του ανθρώπου 

που πήγε σε 
ένα μέρος που 
του πρόσφερε 

πολλά.



Ό
λα τα μεγάλα ξενοδοχεία, 

εσ τιατόρια, ταβέρνες, 

φαγάδικα, μπαρ, κέντρα 

διασκέδασης, μεγάλες πί-

στες, μικρές πίστες, καφε-

νεία, all-day, loungebars, 

παγωτατζίδικα, οτιδήποτε σερβίρει έστω ένα 

κουλούρι κανονικά, τώρα οργανώνει ρεβεγιόν. 

Υπάρχουν ρεβεγιόν για όλα τα βαλάντια, είδα 

στο Θησείο να διαφημίζεται «Μενού Ρεβεγιόν» 

με 27 ευρώ το άτομο, άρα υπάρχει ελπίδα. Ίσως 

το συγκεκριμένο ρεβεγιόν να μην περιλαμβάνει 

μαύρο χαβιάρι, γεμιστή γαλοπούλα, γουρουνό-

πουλο κ.λπ., αλλά σίγουρα θα περιλαμβάνει αλ-

κοόλ, και κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα, 

για να το αποκαλούν «Μενού Ρεβεγιόν» αντί για 

Μενού, ξερό. 

«Ρεβεγιόν» στις γαλλόφωνες χώρες και σε αρκε-

τές ισπανόφωνες είναι το μακρόσυρτο, επίσημο, 

μεθυσμένο και πλούσιο δείπνο της παραμονής 

Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς: «reveiller» 

σημαίνει «ξυπνάω», κι επειδή το δείπνο μπορεί 

να κρατήσει όλη νύχτα, ή/και να συνοδεύεται 

από ολονύχτιο πάρτι, η λέξη «ρεβεγιόν» ταιριά-

ζει γάντι στις Παραμονές.

Στην Ελλάδα στις δεκαετίες ’50-’60 οι κυρίες ρα-

βόντουσαν για κοσμικά ρεβεγιόν σε Μεγάλες 

Λέσχες, αίθουσες ξενοδοχείων και καλέσματα 

σε σπίτια. Εκτός από μενού, το ρεβεγιόν είχε 

dresscode, κι αυτό κράτησε μέχρι τη δεκαετία 

του ’70. Επανήλθε δριμύτερο το ρεβεγιόν προς 

το τέλος της δεκαετίας του ’80, άστραψε στις 

δεκαετίες του ’90 και ’00, και κατέληξε στη με-

τρημένη, ωστόσο γιορτινή, κατάσταση στην 

οποία το συναντάμε σήμερα: όλα τα μαγαζιά εί-

ναι στολισμένα μέχρι κεραμίδας, όλοι οι σεφ, 

μάγειρες και κουζινάρχες στήνουν με ελαφριά 

αγωνία ένα φαντασμαγορικό μενού, έξω από τα 

καθημερινά, με όσα εορταστικά υλικά σηκώνει η 

τσέπη του κάθε επιχειρηματία. 

Έχω πάει σε σούπερ ρεβεγιόν: διάσημος πρώην 

ποδοσφαιριστής είχε κλείσει μια χρονιά τη με-

γάλη σουίτα της «Μεγάλης Βρεταννίας», στην 

οποίαν σουίτα σερβιριζόταν καπνιστός σολο-

μός, μπλινί με χαβιάρι, φέτες γαλοπούλας και 

δεν θυμάμαι τι άλλο πολυτελέστατο. Ο Βλάσης 

Μπονάτσος μια χρονιά έκανε ρεβεγιόν στο 

«Rock’n’Roll», με πάααααααρα πολύ κόσμο, ο 

οποίος κόσμος πέρασε αξέχαστα. Σούπερ ρε-

βεγιόν έκανε το «Balthazar», ο «Ηριδανός», το 

«Gaspar», κι ένα σωρό μαγαζιά συνεχίζουν την 

ωραία παράδοση του ξέφρενου φαγητού/πο-

τού. Στο ζενίθ των περιοδικών (90s), έτρεχες 

από μαγαζί σε μαγαζί και από σπίτι σε σπίτι – σε 

έτρωγε το τράφικο, επειδή κάθε έντυπο έκανε 

και το ρεβεγιόν του. Το παραδοσιακό ρεβεγιόν, 

όπως το θέλουν οι Γάλλοι, τελειώνει χαράματα 

με μπρέκφαστ επίσης πλούσιο, και λίγο αλκοόλ 

ακόμα. Αλλά επειδή είναι ζόρι να κοιμόμαστε και 

να ξυπνάμε με τις παραδόσεις των Γάλλων, εμείς 

το κάνουμε αλα-Γκρεκ το ρεβεγιόν, με φαγητό 

πρώτα, μετά σε μαγαζιά με πρόγραμμα μέχρι 

να τελειώσει το πρόγραμμα (=όλη νύχτα), ή στα 

σπίτια μας, όπου οι καλεσμένοι μένουν ως τα χα-

ράματα (=ντίρλες), και χορεύουν ή γίνονται ένα 

με τους καναπέδες. Υπάρχουν ένα σωρό κέτε-

ρινγκ που προσφέρουν ωραιότατα Μενού Ρεβε-

γιόν, και πάλι, για όλα τα βαλάντια σχεδόν. Για τα 

πολύ χαμηλά βαλάντια, το γεμιστό κοτόπουλο 

φούρνου με πατάτες είναι τέλειο και φτιάχνεται 

σχετικά εύκολα, αν η γαλοπούλα σάς φαίνεται 

λίγο αγγούρω, και ταλαίπωρη στο ψήσιμο. 

Η λέξη «Ρεβεγιόν», λοιπόν, μας προδιαθέτει ευ-

χάριστα, ξεσκονίζουμε τα χρυσά μας, ψάχνουμε 

συνταγές για εορταστικές λιχουδιές, ή τα Μενού 

Ρεβεγιόν στα εστιατόρια, ή ακόμα κι αν δεν ψά-

χνουμε τίποτα… μας κάνει να απολαμβάνουμε 

τις Γιορτές ως αυτό που είναι: Γιορτές, με ατμό-

σφαιρα και διάθεση, ιντίντ, γιορταστική…

Η ωραιότερη γιορτή-πριν-τη γιορτή, του χρόνου

Της Μανίνας ΖουΜπουλακη - Φωτό: ΒαΓΓΕλης ΤαΤςης, ςοΦία παπαςΤΡαΤη
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TITANIA
 Olive Garden  

Ρεβεγιόν με την Ηρώ και με υπέροχα μενού

Πολυτέλεια, ζεστασιά, μοναδικές γεύσεις, υ-
πέροχη αισθητική και τετράστερη φιλοξενία 
συνθέτουν το λαμπερό γιορτινό σκηνικό στο 
TITANIA και στο Olive Garden, το εμβληματικό 
εστιατόριο που κοιτάει την πόλη από τον 11ο 
όροφο. Το Olive Garden, με την ανεπανάλη-
πτη θέα στη στολισμένη Αθήνα, την Ακρόπο-
λη και τον Λυκαβηττό, ετοιμάζει δύο μοναδι-
κά ρεβεγιόν τις παραμονές Χριστουγέννων 
και Πρωτοχρονιάς, με ειδικά σχεδιασμένο 
μενού με πιάτα ελληνικής και μεσογειακής 
κουζίνας και με την τραγουδοποιό και ερμη-

νεύτρια την Ηρώ να ερμηνεύει νοσταλγικές 
μελωδίες. Μη χάσετε και τα brunch ανήμερα 
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, με μια 
μεγάλη ποικιλία γλυκών και αλμυρών επιλο-
γών, υπό τη συνοδεία ζωντανής μουσικής 
με τον μαέστρο Γιώργο Κωνσταντινίδη στο 
πιάνο και την Άννα Μελίτη στη φωνή. Για να 
έχουν αυτές οι γιορτές το χρώμα μιας διακρι-
τικής και προσιτής πολυτέλειας.
 
● Πανεπιστημίου 52, 2103326000, 
www.titania.gr
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Χριστουγεννιάτικα φώτα, ένα 
πλούσιο τραπέζι, οι αγαπηµένοι 
σου άνθρωποι και η µαγεία της Α-
θήνας στα πόδια σου. Κάπως έτσι 
δεν φανταζόµαστε όλοι το τέλειο 
ρεβεγιόν; Τόσο ονειρικά µπαίνει 
υποσχόµενη η καινούργια χρο-
νιά επτά ορόφους πάνω από το 
έδαφος, στο roof garden του ξε-
νοδοχείου Poseidon Athens. Εδώ 
που τα χριστουγεννιάτικα όνειρα 
γίνονται πραγµατικότητα και οι 
ευχές βγαίνουν αληθινές. Αφήστε 
τις εορταστικές µουσικές του dj να 
σας συνεπάρουν, ανταλλάξτε φι-
λιά µε θέα όλο τον Αργοσαρωνικό, 
µα πάνω από όλα ανακαλύψτε τις 
γιορτινές γεύσεις που η executive 
chef του ξενοδοχείου δηµιούργη-
σε αποκλειστικά για το ρεβεγιόν 
της Πρωτοχρονιάς. Το άκρως 
πληθωρικό µενού έχει όλα όσα 
περιµένεις από την πιο λαµπερή 

νύχτα του χρόνου, αλλά και κάτι 
παραπάνω. Κρύα ορεκτικά, καυτή 
σούπα, 5 διαφορετικές σαλάτες, 
πλατό τυριών και αλλαντικών, α-
πολαυστικές γαρνιτούρες και απί-
θανα κυρίως πιάτα (οπωσδήποτε 
να δοκιµάσετε τα φιλετάκια µαύ-
ρου χοίρου γεµιστά µε γραβιέρα 
και λιαστή ντοµάτα!). Και σίγουρα 
οι λάτρεις του γλυκού δεν θα µεί-
νουν παραπονεµένοι µε 5 διαφο-
ρετικές προτάσεις σε ζαχαρένια 
όνειρα. Όλα αυτά µόλις µε €75/
άτοµο (στην τιµή περιλαµβάνεται 
η απεριόριστη κατανάλωση λευ-
κού και κόκκινου κρασιού, µπίρας 
και αναψυκτικών). Το ξέρουµε ότι 
θα θέλετε να υποκύψετε σε όλους 
τους πειρασµούς, αλλά να έχετε 
στο µυαλό σας ότι την επόµενη 
µέρα ακολουθεί εξίσου πλούσιο 
brunch, το πρώτο του χρόνου µό-
λις µε €25/άτοµο. 

● Λ. Ποσειδώνος 72, Π. Φάληρο, Κρατήσεις: 2109872000,

 www.poseidonhotel.com.gr 

POSEIDON ATHENS 
Το πιο χορταστικό ρεβεγιόν της πόλης

RA D I SSO N  B L U 
Ρεβεγιόν… St’ Astra!

Χιλιάδες αστέρια µπλέκονται µε τα 
φώτα της στολισµένης Αθήνας, ο Λυ-
καβηττός και η Ακρόπολη λάµπουν 
µαγικά κι εσύ, 8 ορόφους πάνω από 
το έδαφος, ανταλλάσσεις τα πρώτα 
φιλιά του χρόνου. Το ρεβεγιόν στο 
εστιατόριο St’ Astra του ξενοδοχείου 
Radisson Blu είναι µια από τις εµπει-
ρίες που πρέπει να ζήσεις σε αυτή τη 
ζωή. Για το ρεβεγιόν των Χριστου-
γέννων σε περιµένει ένα πλούσιο 
εορταστικό µενού 5 πιάτων µαζί µε 
κρασί στην τιµή των €90/άτοµο. Στο 
ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς πάλι ο 
chef του ξενοδοχείου βάζει όλη του 
την τέχνη και δηµιουργεί ένα απί-
θανο µενού 5 πιάτων (µαζί µε κρασί) 
στην τιµή των €150/άτοµο. Αν πάλι 

θέλεις να ζήσεις ένα µοναδικό πρω-
τοχρονιάτικο ρεβεγιόν στα χρώµατα 
της φύσης, επισκέψου το Gallo Nero 
στο ισόγειο του ξενοδοχείου για να 
απολαύσεις ένα υπέροχο µενού 6 
πιάτων στην τιµή των €90/άτοµο και 
να αφεθείς στο κεφάτο πάρτι που θα 
ακολουθήσει µε τις µουσικές του Dj. 
Οι γευστικές εκπλήξεις βέβαια δεν 
εξαντλούνται εδώ. Ανήµερα των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 
σε περιµένει πλούσιος εορταστικός 
µπουφές στο εστιατόριο St’ Astra 
(€55/άτοµο για τα Χριστούγεννα και 
€60/άτοµο για την Πρωτοχρονιά), ό-
πως επίσης και το πρώτο (απολαυστι-
κά πλούσιο) πρωινό του χρόνου για 
να µπει καλά η χρονιά (€30/άτοµο). 
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Το ομορφότερο «μπαλκόνι» της Αθήνας, με μαγευτική θέα 
από τον Λυκαβηττό έως τον Αργοσαρωνικό, φοράει τα 
γιορτινά του και ετοιμάζει πεντανόστιμα πιάτα που μυρί-
ζουν Ελλάδα, με ψάρι ή κρέας και με έμφαση πάντα στην 
ποιότητα των υλικών και την προέλευσή τους. Μοντέρνο, 
ζεστό, φιλόξενο, με καταγωγή από την όμορφη Σχοινούσα 
και τις παραδόσεις της και πολλές κυκλαδίτικες πινελιές 
στη διακόσμησή του, το Μπαλκόνι στις Κυκλάδες αποτελεί 
μια εξαιρετική επιλογή για κάθε ημέρα, ειδικά όμως τις 
γιορτές είναι μια εμπειρία απόλαυσης και ευζωίας. Το ρεβε-
γιόν για τις παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 
είναι έτοιμο, με ζωντανή μουσική και αξέχαστα πιάτα όπως 
το γουρουνάκι γάλακτος σιγοψημένο στο φούρνο, που 
συνοδεύεται υπέροχα από πουρέ με κυδώνια και καραμε-
λωμένο φιρίκι, ή τα μοσχαρίσια μάγουλα μπρεζέ με σάλτσα 
άγριων μανιταριών και πουρέ γλυκοπατάτας! Ιδιαίτερες, 
και με ζωντανή μουσική, θα είναι και οι ημέρες των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, μιας πρώτης τάξεως 
ευκαιρία να ανακαλύψετε ένα εστιατόριο που στ’ αλήθεια 
θα βάλετε στην καρδιά σας.  
 

● Παύλου Μελά 13, Καρέας, Βύρωνας, 2107640240,
www.balconycyclades.com

Μπαλκόνι στισ 
κυκλαδεσ

Η ωραιότερη θέα της Αθήνας ετοιμάζει
 ρεβεγιόν που θα μείνουν αξέχαστα

Τα tapas δεν είναι μόνο μερι-
κές λαχταριστές μπουκίτσες. 
Είναι παιχνίδι, είναι ιεροτε-
λεστία, είναι μια ολόκληρη 
κουλτούρα γύρω από το φα-
γητό. Σε αυτή την κουλτούρα 
μας μύησε το TapasBar και ο 
ιδιοκτήτης του Δημήτρης Πο-
λίτης. Το μυστικό της επιτυχί-
ας; Ο Δημήτρης δεν είναι μό-
νο ο ιδιοκτήτης του TapasBar, 
αλλά και ο ταλαντούχος σεφ 
του, που ξέρει από πρώτο 
χέρι όλα τα μυστικά της ισπα-
νικής και λατινοαμερικάνι-
κης κουζίνας. Μυστικά που 
μπορείς να εξερευνήσεις και 
μόνος σου στα δύο υπέρο-
χα εορταστικά μενού που ο 
ίδιος ετοίμασε για το ρεβε-
γιόν των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς. Αν θες 
λοιπόν να δώσεις στα φετι-
νά Χριστούγεννα μια λάτιν 
νότα, αυτή είναι η ευκαιρία 

σου. Περουβιανό σεβίτσε με 
γαρίδα, χταπόδι και καλαμά-
ρι σε ροζέτα γλυκοπατάτας, 
hamon Serrano πάνω σε 
φρυγανισμένα pinchos (μι-
κροσκοπικά tapas) με blue 
cheese και τσιπς παν τζα-
ριού, βελουτέ περουβιανής 
πατάτας και churrasco από 
μοσχαρίσιο φιλέτο είναι με-
ρικές μόνο από τις εκπλήξεις 
που σε περιμένουν στα δύο 
φαντασμαγορικά ρεβεγιόν. 
Οι τιμές είναι εξαιρετικές 
(€30/άτομο για το ρεβεγιόν 
των Χριστουγέννων, €40/
άτομο για το ρεβεγιόν της 
Πρωτοχρονιάς), οι μουσικές 
σε ταξιδεύουν στον κόσμο 
και όλα είναι μαγικά. Tip: Α-
νήμερα των Χριστουγέννων 
έλα για ένα τρομερό live με 
την πιο ερωτική λατινοαμε-
ρικάνικη φωνή της Αθήνας. 
Stay tuned…

TapasBar 
& KiTchen

Τα πιο νόστιμα και λατινοαμερικάνικα
 Χριστούγεννα της ζωής σου είναι εδώ

●Βεντήρη 7, Ιλίσια, 2107212080, Fb: @tapasbarkitchen
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13 brunch
που πρέπει να
δοκιμάσεις μέσα 
στις Γιορτές
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΒΝΑΤΣΙΟΥ

Φωτό: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΑΤΣΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ

Γ ια να λέμε την αλήθεια, στο κόλπο μας 
έβαλαν τα ξενοδοχεία. Στους πληθω-
ρικούς μπουφέδες με τα κατάλευκα 
τραπεζομάντιλα υπήρξε η πρώτη 
στιγμή που οι Αθηναίοι γνώρισαν τι 

πάει να πει croque monsieur και τι μέρος του 
λόγου είναι τα αυγά Benedict. Όπως συμβαίνει 
πάντα με οτιδήποτε μας κάνει να αναστενά-
ζουμε, το μυστικό πήρε τον δρόμο του, κύλησε 
στα στενά και στα μικρά καφέ, εξελίχθηκε στα 
χέρια των σεφ, και έγινε μία από τις αγαπημέ-
νες συνήθειες της πόλης. Γιατί; Είναι απλό. Τις 
Κυριακές αντί να μελαγχολούμε, αντί να σκε-
φτόμαστε τις... αυριανές Δευτέρες, προτιμάμε 
να λέμε τα νέα μας ενώ σπάμε τον κρόκο ενός 
ολόσωστα ποσαρισμένου αυγού (ό,τι πιο απο-
λαυστικό στον πλανήτη, δεν σηκώνω κουβέ-
ντα!). Τώρα μάλιστα που έρχονται και οι γιορ-
τινές Κυριακές του χρόνου, τώρα είναι η ώρα 
να εξερευνήσεις όλα τα brunch που έχεις βάλει 
στο μάτι από καιρό. Από πού θα αρχίσεις, όμως; 
Ε, για αυτό είμαστε εμείς εδώ. 

Εμβληματικά πιάτα

Αυγά Benedict. Το πιάτο που έχει ό,τι χρειάζε-
ται ο ανθρώπινος εγκέφαλος για να λειτουρ-
γήσει ή να αποχαυνωθεί εντελώς σε πελάγη 
ευτυχίας: αυγό ποσέ, μπέικον, φρυγανισμένο 
ψωμάκι και σος Hollandaise.

Quiche Lorraine. Αχ και τι έχει να γίνει έτσι και 
την πετύχεις σπιτική, με βουτυρένια κρούστα 
και πλούσια γέμιση. Για πιο ελληνική χροιά, δε-
χόμαστε και την αντικατάσταση με πίτες. 

Croque Madame και Croque Monsieur. Ωι-
μέ. Παρόμοια απόλαυση που εξαντλεί το θέμα 
«τυρί» και «ζαμπόν» σε μια αναμέτρηση που 
βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Απλώς το Croque 
Madame προσφέρει και την επιπλέον απόλαυ-
ση ενός τηγανητού αυγού στην κορυφή.

Σάντουιτς. Δηλαδή, όχι ότι χρειαζόμαστε τις 
Κυριακές για να υποπέσουμε στη γοητεία της 
σημαντικότερης εφεύρεσης του κόσμου. Απλά 
στον κατάλογο του brunch τα σαντουιτσάκια 
όσο να ’ναι αναβαθμίζονται, χωράνε τα πιο ντε-
λικάτα τυριά, τα πιο ενδιαφέροντα αλλαντικά, 
τις πιο κολασμένες σάλτσες. 

Pancakes. Φυσικά. Κανένα brunch δεν ολοκλη-
ρώνεται σωστά αν δεν κλείσει με ένα βουνό 
αφράτων pancakes, κατά προτίμηση γεμιστών 
με πραλίνα φουντουκιού. Όλοι το ξέρουν αυτό. 

To brunch το θέλει 
το cocktail του

Bloody Mary. Βότκα και ντοματοχυμός κατά 
βάση. Λοιπόν, να ξέρετε ότι στους κύκλους 
αυτής της πόλης, κυκλοφορεί ο μύθος ότι το 
Bloody Mary εξαφανίζει το hangover. Και δεν 
είναι μύθος. Αρκεί να μην πιεις παραπάνω από 
δύο. Γιατί μετά αρχίζει καινούργιος κύκλος... 

Mimosa. Αφρώδες κρασί και χυμός πορτοκα-
λιού. Εφιστώ την προσοχή γιατί τούτη η εμβλη-
ματική κυρία του brunch είναι πολύ πιο ύπουλη 
από ό,τι φαίνεται. Όπως συμβαίνει άλλωστε με 
όλα τα ευκολόπιοτα πράγματα της Γης. 

Bellini. Σαμπάνια και ροδάκινο. Γλυκό, μεθυστι-
κό και γεννημένο best seller από την εποχή που 
δημιουργήθηκε, τη δεκαετία του ’30. Ο πρωτα-
γωνιστής κάθε brunch. 

Αχ αυτό το

13 - 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 A.V. 75 



Στο σημείο όπου η Ευριπίδου 
συναντά την οδό Αιόλου βρί-
σκεται μία από τις πιο γευστικές 
γωνιές της πόλης. Οικείο, φιλό-
ξενο και τόσο ζεστό, το Harvest 
άνοιξε το 2012 και γρήγορα έ-
γινε ένα μικρό καταφύγιο για 
κάθε στιγμή των Αθηναίων. 
Προσεγμένος καφές, τρομερές 
γεύσεις και ξεχωριστά κρασιά 
από όλο τον κόσμο συνθέτουν 
το τρίπτυχο της επιτυχίας του. 
Στο κέντρο του ενδιαφέροντος 
όμως παραμένει πάντα το υπέ-
ροχο brunch που υπάρχει από 
την πρώτη ημέρα λειτουργίας 
του και περιλαμβάνει πιάτα 
βασισμένα σε αυθεντικές ισπα-
νικές συνταγές. Δοκίμασε τα 
αυγά σε όλες τους τις εκδοχές 
κι έπειτα αφέσου στη θαλπωρή 
ενός αφράτου pancake, γεμι-

σμένου με πραλίνα φουντου-
κιού. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 
7 το απόγευμα που σερβίρεται 
το brunch (και μάλιστα κάθε 
μέρα!), έχεις αρκετό χρόνο 
να εξερευνήσεις όλα τα best 
seller: από τα Huevos Cubanos 
(αυγά τηγανητά πάνω σε φρυ-
γανισμένο χωριάτικο ψωμί με 
chorizo, φρέσκο κρεμμύδι και 
φέτα ΠΟΠ) μέχρι το Huevos 
rotos con chistora, το τυπικό 
παραδοσιακό ισπανικό πιάτο 
με αυγά τηγανιτά, λουκάνικο 
chistora και φρέσκες τηγανιτές 
πατάτες. Tip: Μη φύγεις χωρίς 
να δοκιμάσεις το tapas menu 
(σερβίρεται καθημερινά από 
τις 16.00), που συνδυάζεται υ-
πέροχα με ένα ποτήρι από την 
εκτενή λίστα κρασιών του ελ-
ληνικού και διεθνή αμπελώνα. 

Harvest
Brunch όπως στην Ισπανία!

● Αιόλου 64& Ευριπίδου, 2130252284, 
Fb: @harvestcoffeewine

Ζεσ τό και ατμοσφαιρικό, το 
Bootleg αποτελεί μια εξαιρετική 
πρόταση για όλες τις ώρες της 
ημέρας. Τα καλά αρχίζουν από 
νωρίς το πρωί με καλοφτιαγμέ-
νο καφέ αλλά και επιλογές σε 
τσάι, ροφήματα σοκολάτας και 
smoothies, ενώ κάπου εκεί είναι 
και η ώρα που η κουζίνα αρχίζει 
να ετοιμάζει το υπέροχο-talk of 
the tοwn brunch, το οποίο σερ-
βίρεται καθημερινά έως τις 6 
το απόγευμα. Οι ομελέτες είναι 
πραγματικά απολαυστικές και 
σε πολλές εκδοχές, με κατσικί-
σιο τυρί, με αβοκάντο, με γλυκο-
πατάτα, με μπέικον από λουκά-
νικο, ομελέτα veggie, ομελέτα 
hangover, ελληνική ομελέτα, 
ένας αληθινός παράδεισος της 
ομελέτας δηλαδή, αλλά και τα 
pancakes δεν πάνε πίσω, θα τα 
βρείτε με πραλίνα φουντουκιού 
και μπισκότο ή καρύδα, με λευκή 
πραλίνα, με μασκαρπόνε και πολ-

λά άλλα νόστιμα. Κι αν θέλετε να 
συνδυάσετε κάτι απ’ όλα αυτά με 
ένα κοκτέιλ, οι bartenders του 
Bootleg προνόησαν και δημι-
ούργησαν ειδικά για τις ώρες του 
brunch φανταστικά signatures 
κοκτέιλ, κάποια από αυτά χαμη-
λά σε περιεκτικότητα σε αλκοόλ, 
όπως τα Walk Italian, Water Lily 
Dream, Evening Glory κ.ά.
Να θυμάστε πως η κουζίνα του 
Bootleg ετοιμάζει αρκετά ενδια-
φέροντα πιάτα καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της ημέρας, από φρέσκιες 
σαλάτες, pizza, mini burgers 
και κρύα πιάτα, μέχρι και πε-
ντανόστιμα finger foods για να 
συνοδεύσετε το ποτό ή το κο-
κτέιλ σας. Με ωραίες μουσικές, 
ευγενικούς ανθρώπους, συχνά 
events, για τα οποία μπορείτε να 
ενημερώνεστε από τη σελίδα 
του στο Facebook αλλά και την 
επίσημη ιστοσελίδα του.   

Bootleg 

Για brunch και όμορφες all day στιγμές

● Φανερωμένης 8, Χολαργός, 2106511288,
  www.bootlegathens.gr, 

Fb: Bootleg Athens, 
Insta: Bootleg Athens
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Υπάρχουν κάποια μαγαζιά που περνάς απ’ έξω και κοντο-
στέκεσαι, είναι λες και κάτι σε τραβάει κι αυτό το κάτι είναι 
μάλλον η αύρα τους. Κάτι τέτοιο είναι και το Caravin, ένα 
wine bar με bohemian chic χαρακτήρα, κομψό, διακριτικά 
αποτραβηγμένο από την πολύ τουριστική κίνηση του Θησεί-
ου, ζεστό, άλλοτε χαλαρό και άλλοτε πιο ζωηρό, μια τέλεια 
πρόταση είτε για μετά το γραφείο είτε για τη βραδινή σου 
έξοδο. Η κάβα του είναι μία από τις πιο ενημερωμένες της 
πόλης, με 140 προσεκτικά διαλεγμένες ετικέτες, οι περισ-
σότερες από τον ελληνικό αμπελώνα, με τις 40 από αυτές 
να μπορείς να απολαύσεις και σε ποτήρι, ενώ στο μοτίβο 
των δημιουργικών επιλογών κινείται και η μεσογειακή και 
όσο πρέπει πειραγμένη κουζίνα: υπάρχουν τα κυρίως για 
ένα ολοκληρωμένο γεύμα, αλλά υπάρχουν και μικρά πιάτα 
καθώς και πλατό τυριών και αλλαντικών για να συνοδεύσεις 
το κρασί σου. Κι αν κάποιος από την παρέα προτιμά ένα ποτό 
ή ένα κοκτέιλ, και γι’ αυτόν ο κατάλογος έχει προνοήσει. Να 
το επισκεφθείτε και να χαρείτε τη φρεσκάδα του (άνοιξε τον 
περασμένο Ιούνιο), να γίνετε φίλοι στο Fb γιατί ετοιμάζει 
διάφορα events, να το βάλετε στο πρόγραμμά σας για ένα 
πολύ ιδιαίτερο ρεβεγιόν την παραμονή των Χριστουγέννων 
ή της Πρωτοχρονιάς.

●Ακάμαντος 11, Θησείο, 2114003962, fb: Caravin Wine Bar

Caravin
Ένα πολύ κομψό και όμορφο wine bar
 στην αγαπημένη γειτονιά του Θησείου

Αν αναζητείς λόγο να επισκεφτείς τα Πατήσια το Σαββα-
τοκύριακο ακόμα και αν δεν είσαι λοκάλι, τότε μόλις σου 
βρήκαμε τον πιο νόστιμο. Το Λοκάλ 337 είναι ήδη ένας υ-
πέροχος προορισμός για εξαιρετικό κοκτέιλ και φαγητό 
που προκαλεί ζωηρές συζητήσεις (δοκιμάσαμε την πίτσα 
τους και ακόμα την ονειρευόμαστε), όμως πλέον μπορεί να 
αποτελέσει το στέκι στο οποίο θα περάσεις όλο το Σαββα-
τοκύριακό σου με τρομερές επιλογές σε brunch. Αγαπημέ-
νο μας πιάτο το λαχταριστό brioche με σολομό και η στρα-
πατσάδα, κλασικές μπραντσοεπιλογές, όμως με ένα edge 
που δεν θα βρεις κάπου αλλού. Να παραγγείλεις pancakes 
για να καταλάβεις πώς θα πρέπει να φτιάχνονται και να 
ανέβουν τα standards σου. Και για μία σχεδόν… οργασμική 
εμπειρία (οι ίδιοι στο instagram τους λένε χαρακτηριστικά 
«Fuck the diet, have sex and eat brownies») έχουμε προ-
φανώς να προτείνουμε τα σοκολατένια brownies. Καλή 
όρεξη!

●Πατησίων 337 & Σκρα, Αθήνα, 2102011375,
fb: Λοκάλ337, Insta: local337

ΛοκάΛ 337
Το καλύτερο brunch στην Πατησίων
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PERU IN A YARD 

To brunch στα καλύτερά του

Το καλύτερο Brunch της πόλης είναι γεγονός και μπο-
ρείς να το βρεις σε ένα φανταστικό νεοκλασικό του 
1900 στο κέντρο της Κηφισιάς. Απέναντι από την εκ-
κλησία του Αγ. Δημητρίου βρίσκεται αυτό το ιδιαίτερο 
κτήριο που με τη διακόσμηση και την αρχιτεκτονική 
του σε ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή στο Περού! Το με-
νού έχει επιμεληθεί ο Chef Χρήστος Κάλπος, ο οποίος 
μετά το Costa Navarino έχει δημιουργήσει επιλογές 
που με δυσκολία μπορούμε να σου προτείνουμε ένα 
πιάτο.
 
Μπορείς να βρεις αυγά και στις τρεις μορφές τους ό-
πως τα ξέρεις, τηγανητά, scrambled, ποσέ και ομελέτα 
με διαφορά όμως στην εκτέλεση δίνοντας ένα απο-
τέλεσμα που δεν έχεις δοκιμάσει ξανά. Επίσης μπο-
ρείς να βρεις πολύ νόστιμες light επιλογές με το Como 
Italiano sandwich με σολομό και αβοκάντο να κλέβει 
την παράσταση. Για εσένα που θα ήθελες κάτι πιο χορ-
ταστικό υπάρχει το San Franco sandwich με κοτόπουλο 
και γλυκιά σάλτσα chilly ή το Taco Porko με pork belly 
και αυγά scrambled.
Από τις πολλές επιλογές που θα βρεις σε cocktails 
θα σου μείνει αξέχαστο το Sancre Mary με gin και 
lemongrass.
Για εσένα που δεν θέλεις αλκοόλ τα smoothies θα σε 
γεμίσουν ενέργεια έχοντας και φοβερή γεύση. Συ-
γκεκριμένα το Rojo Blanco με γιαούρτι, μήλο, αχλάδι 
και καρύδια είναι μοναδικό. Και φυσικά δεν μπορείς 
να φύγεις αν δεν δοκιμάσεις τα pancakes βανίλιας με 
φρούτα εποχής, crumble αμυγδάλου και παγωτό βα-
νίλια. Είναι λόγος να έρθεις και το επόμενο weekend! 
To Brunch λειτουργεί από τις 10.00 μέχρι τις 14.30 κάθε 
Σαββατοκύριακο! 
 

● Αγίου Δημητρίου 13, Κηφισιά, 2108088866, 
www.peruinayard.com
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Frankie
 all day restaurant bar

To στέκι σου στα Δυτικά Προάστια

Έχει ανοίξει ένα χρόνο και σε αυτό το διάστη-
μα έχει ήδη καταφέρει να γίνει ένας μικρός 
γαστρονομικός προορισμός. Ίσως γιατί εδώ 
νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο στέκι σου από την 
πρώτη κιόλας στιγμή. Βρες τη δική σου ζεστή 
γωνιά, κάθισε στα αναπαυτικά δερμάτινα κα-
θίσματα και εξερεύνησε τα λαχταριστά με-
νού. Ο κατάλογος που θα πετύχεις εξαρτάται 
από τη στιγμή που έχεις έρθει, καθώς υπάρ-
χουν επιλογές για όλες τις ώρες της ημέρας. 
Καφέ, cocktail, ποτό, πρωινό ή δείπνο, ό,τι 
κι αν λαχταράς, εδώ θα το βρεις. Αν κάτι ό-
μως αξίζει λίγο παραπάνω την προσοχή σου, 

αυτό είναι σίγουρα το brunch. Πληθωρικό κι 
άκρως λαχταριστό με ιδιαίτερες προτάσεις 
και όλες τις εκδοχές του αυγού που μπορείς 
να βάλεις με το νου σου. Πρέπει να ξέρεις 
ότι τα αυγά είναι όλα βιολογικά, ενώ για να 
συνοδεύσεις το brunch σου (το οποίο σερ-
βίρεται από τις 10.00 έως τις 17.00) θα βρεις 
και υπέροχους, φρεσκοστυμμένους detox 
χυμούς. Κι έτσι αρχίζει (ή συνεχίζει) τέλεια η 
κάθε σου μέρα. 
● Εμπορικό Κέντρο Δάσος Χαϊδαρίου,
Γεωργίου Παπανδρέου 57, 2105321882,
Fb: @FrankieAllDayRestaurant

TaF kappa 
Το αγαπημένο all day των Πετραλώνων 

έχει το πιο λαχταριστό brunch

Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσεις από τον 
πεζόδρομο της οδού Θεσσαλονίκης και να μη 
σταματήσεις για να χαζέψεις το Taf Kappa. Το 
μαγαζί που λατρεύει όλη η γειτονιά των Πε-
τραλώνων, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έχει 
πια μια ζεστή αγκαλιά για κάθε στιγμή της ημέ-
ρας σου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη 
θαλπωρή από το να υποκύπτεις σε όλες τις 
νόστιμες «αμαρτίες» αυτού του brunch, που 
εδώ σερβίρεται κάθε μέρα και κάθε ώρα. Δο-
κίμασε όλες τις εκδοχές σε αυγό που θα βρεις, 
δώσε έμφαση στα Dutch Pancakes (φωλιά ζύ-

μης που ψήνεται στο φούρνο και σερβίρεται 
με παγωτό, αλλά και με αυγό στην αλμυρή του 
εκδοχή) και απόλαυσε το ζυμωτό ψωμί. Αρ-
γότερα συνέχισε τη μέρα σου με aperitivo και 
κάποια αλμυρά πιάτα και μη φύγεις πριν νυ-
χτώσει, γιατί τότε είναι η ώρα των τρομερών 
cocktails! Βρες το αγαπημένο σου, χαλάρωσε 
παραδομένος στις swing και jazz μουσικές και 
πριν το καταλάβεις τα Χριστούγεννα θα έχουν 
ήδη έρθει. ● Θεσσαλονίκης 168 & Αλόπης, 
Πετράλωνα, 2111841138, Fb: @TafKappa.
cafebar Instagram: @taf_kappa

ΙΤ
Το εστιατόριο που μας σύστησε 

το brunch συνεχίζει να το εξελίσσει

Το εστιατόριο που σύστησε στους Αθηναί-
ους την έννοια του brunch, συνεχίζει στην 
ίδια φιλοσοφία, αυτήν που το έκανε να ξε-
χωρίζει: Άριστες πρώτες ύλες, το άλφα και 
το ωμέγα. Έτσι, τα αυγά είναι βιολογικά και 
μόνο, τα λαχανικά πάντα φρέσκα, το ψω-
μί χειροποίητο, οι συνταγές και οι γεύσεις 
καθαρές. Αυγά σε αρκετές διαφορετικές 
εκδοχές, όπως ποσέ με σαλάτα κινόα και 
αυγά μάτια στο φούρνο, γλυκά και αλμυρά 
pancakes φτιαγμένα με αυθεντική συνταγή, 
French toast με τσουρέκι αντί για ψωμί, είναι 

μερικές μόνο από τις φανταστικές γεύσεις 
του brunch μενού, το οποίο περιλαμβάνει 
και κάρτα κοκτέιλ, επίσης με άριστες πρώτες 
ύλες, χωρίς μείγματα, σιρόπια κ.λπ. Απόλυτα 
ταιριαστή με τις γεύσεις είναι και η φιλόξενη 
και ζεστή ατμόσφαιρα του It, το οποίο κατά 
καιρούς διοργανώνει και διάφορα events για 
τα οποία μπορείτε να ενημερώνεστε από τη 
σελίδα του στο Fb. Αληθινό brunch, λοιπόν, 
κάθε Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως 
τις 6 το απόγευμα. ● Σκουφά 29, Κολωνάκι, 
2103635773, www.itrestaurant.gr, fb: It 

TGi Fridays™

Έτοιμος για το πιο πληθωρικό
 πρωινό της χρονιάς;

Φρεσκοψημένες βάφλες, ζουμερά scrambled 
eggs, λαχταριστές πατάτες hashbrown, το 
Fridays™ Mac&Cheese που όλοι αγαπήσα-
με και βουνά από pancakes με απολαυστικά 
Fridays™ toppings. Πώς γίνεται να μην αρχί-
σει σωστά η χρονιά; Τα TGI Fridays™ Κολω-
νακίου συνεχίζουν και φέτος τη συνήθεια 
που έγινε λατρεία: το καθιερωμένο πια New 
Year’s Breakfast επιστρέφει δυναμικά με ένα 
πλούσιο μπουφέ γεμάτο με αλμυρές εκπλή-
ξεις, ζεστό καφέ, αρωματικό τσάι, πλούσια 

σοκολάτα και απολαυστικούς χυμούς (εννο-
είται πως υπάρχει και Dessert Corner!). Μετά 
τις ατασθαλίες του ρεβεγιόν, λοιπόν, έλα εδώ 
(από τις 05.00 έως τις 10.00) για να συνέλθεις! 
Το πρώτο πρωινό του χρόνου αρχίζει με ένα 
γιορτινό Dj set, ενώ αν κερδίσεις το φλουρί 
στην εορταστική βασιλόπιτα, κερδίζεις δώρα 
από την American Eagle! 

● Είσοδος: €25, τηλέφωνο κρατήσεων:
 210 7227721, Νεοφύτου Βάμβα 2, Κολωνάκι
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Θεúκό 

Παραδεισένιες γεύσεις 
στο κέντρο της Αθήνας

Έστω ότι οι φίλοι σου έχουν προτείνει συνάντηση για 
brunch και εσύ ψοφάς να συμμετέχεις στην έξοδο αλ-
λά προσέχεις τη διατροφή σου. Τρελαίνεσαι για μια 
πρωινή βόλτα στο κέντρο, μαγαζιά με μυρωδιές που 
σου σπάνε τη μύτη και φαγητά που προκαλούν διάφο-
ρα επιφωνήματα ευχαρίστησης, όμως αισθάνεσαι πως 
δεν θα μπορείς να τα απολαύσεις χωρίς τις ενοχλητι-
κές μετέπειτα τύψεις. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς κα-
θόλου, διότι έχει φροντίσει το Θεϊκό για εσένα. Σε ένα 
πανέμορφο νεοκλασικό κτίριο στη συμβολή των οδών 
Κολοκοτρώνη και Αγίου Μάρκου σε περιμένει ένα bar 
restaurant με τρομερές υγιεινές επιλογές σε brunch, 
οι οποίες δεν θα έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα πιο 
αμαρτωλά πιάτα των φίλων σου, είναι εξίσου φωτογε-
νείς (διότι έχουμε και ένα instagram να ενημερώσου-
με) και πεντανόστιμες. Το Θεϊκό συνεργάστηκε με το 
κέντρο διατροφικής υποστήριξης Nutrition Support, 
που επιμελήθηκε το μενού σε συνεργασία με τους 
Γιώργο και Διονύση Πλέσσα, για να δημιουργήσει ένα 
νέο healthy μενού, γεμάτο με χαβανέζικα poke bowls, 
αβγά scrambled, πιάτα με σολoμό, φρέσκα λαχανικά 
και φρούτα. Φυσικά, υπάρχει και λίγη «κόλαση» στον 
παράδεισο, με κλασικές κολασμένες επιλογές όπως 
pancakes γλυκά και αλμυρά. To Θεϊκό θα το βρεις α-
νοιχτό ολόκληρη την ημέρα, με πληθώρα φαγητών 
και για μεσημεριανό ή βραδινό. Έχω να προτείνω α-
νεπιφύλακτα τις δροσερές σαλάτες και τις χωριάτικες 
πίτες, που θα είναι μία πολύ ευχάριστη έκπληξη!

● Κολοκοτρώνη & Αγίου Μάρκου 1, 2103231214,
 fb: theikogr.athens, Insta: theikogr
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Το ημερολόγιό της «Καλύτερα Γίνε-

ται στη Ζωή μου» κυκλοφορεί από 

την Key Books. Και η Νο1 Life Coach 

στην Ελλάδα, Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου, 

συγκέντρωσε εργαλεία και ασκή-

σεις που θα μας βοηθήσουν να πε-

ράσουμε ένα υπέροχο 2019 και να 

εξελιχθούμε ως άνθρωποι μέρα με 

τη μέρα. Τη ρωτήσαμε πώς.

Θεωρώ πως το 2019 θα είναι δύ-

σκολη χρονιά και πάλι. Τι μπορεί 

να πετύχει το life coaching;  Ασχο-
λούμαι με το coaching ιδιωτών και 
στελεχών στην Ελλάδα και το ε-
ξωτερικό για περισσότερο από μία 
12ετία. Έχω την τιμή να με έχουν 
εμπιστευτεί χιλιάδες άνθρωποι και 
δεκάδες εταιρείες μέχρι σήμερα. 
Να σας πω τι διαφορετικό κάνουν 
οι μεγάλες εταιρείες από τους ιδι-
ώτες; Έχουν ξεκάθαρους στόχους 
κι εστιάζουν σε αυτό που μπορούν 
να αλλάξουν. Αν πιστεύουν σε 
ένα στέλεχος, επενδύουν σε προ-
γράμματα coaching για να τον/τη 

βοηθήσουν να πραγματοποιήσει 
τις αλλαγές που χρειάζονται για 
να πάει μπροστά ο ίδιος και η εται-
ρεία! Όταν πρόκειται για τον εαυτό 
μας, βλέπω δύο βασικά εμπόδια: 1) 
έλλειψη ξεκάθαρου στόχου, ορά-
ματος και πλάνου και 2) φόβο ότι 
«δεν γίνεται», «δεν μπορώ», «δεν 
θα τα καταφέρω». Τότε είναι που 
εστιάζουμε κυρίως στις εξωτερι-
κές συνθήκες, οι οποίες, ναι!, δεν 
προβλέπεται να βελτιωθούν. Όμως 
οι εσωτερικές μας συνθήκες γίνε-
ται να βελτιωθούν! Σας το λέω με 
βεβαιότητα. Μπορεί να μην μπο-
ρείς να αλλάξεις τον καιρό, αλλά 
σίγουρα μπορείς να διαλέξεις με τι 
πανιά θα βγεις εκεί έξω! Ο τρόπος 
μου να βοηθήσω είναι να είμαι εκεί 
κάθε μέρα –μέσω του ημερολογίου 
Καλύτερα Γίνεται– για να θυμίζω 
στους ανθρώπους να εστιάσουν σε 
αυτά που μπορούν να αλλάξουν, 
στους στόχους τους, στα θετικά της 
ημέρας, στα δικά τους επιτεύγμα-
τα, σε ό,τι τους κάνει πιο σοφούς 

ΝάΝσυ Μάλλέρου,
τι πιστεύεισ για το 2019;
Της Λίνας Μανδρακου
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και δυνατούς. Μόνο έτσι πιστεύω 
ότι μπορείς να τα διεκδικήσεις 
όλα! Α και, φυσικά, πρέπει πρώτα 
να τολμήσεις να τα θελήσεις και να 
είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις 
το τίμημα της απόκτησής τους!
 

Αυτοπεποίθηση, σχέσεις, αυτο-

διαχείριση, φροντίδα του εαυτού, 

έμπνευση, αποφάσεις, όρια και α-

σκήσεις που προτείνετε, ως «γκου-

ρού της ευτυχίας». Αν τις εκτελούμε 

καθημερινά και πιστά με τις σελί-

δες του ημερολογίου σας, σε πόσο 

καιρό θα δούμε «αποτελέ-

σματα»; Ο καθένας είναι ο 
γκουρού του εαυτού του! 
Ξέρει καλύτερα από εμένα 
την απάντηση! Είναι σαν 

να ρωτάς έναν καπνιστή σε πόσο 
καιρό θα κόψει το τσιγάρο, αν δεν 
καπνίζει κάθε μέρα! Ή σε πόσο 
καιρό θα χάσεις τα κιλά των Χρι-
στουγέννων, αν κάνεις κάθε μέρα 
την τέλεια διατροφή! Για τον κα-
θένα είναι διαφορετικό. Εξαρτάται 
από τη φάση στην οποία βρίσκεται, 
πόσο καιρό είναι στο ίδιο σημείο, 
τι αποτέλεσμα θέλει να φέρει και 
πόσο προσαρμοστικός είναι ο ί-
διος στις αλλαγές. Ένα μπορώ να 
πω με βεβαιότητα: αν ακολουθήσει 
κανείς πιστά το Καλύτερα Γίνεται, 
θα δει θεαματικές θετικές αλλαγές 
στη ζωή του, στη διάθεσή του, στις 
επιλογές του, στις σχέσεις του – 
προσωπικές κι επαγγελματικές! 
Σκεφτείτε το σαν μια γυμναστική 
για το πνεύμα. Όσο το εξασκείς, 
τόσο θα αναπτύσσει τη γνώση, τη 
δύναμη και τη συνήθεια να κάνει 
αυτό που πραγματικά θέλεις, να ε-
πιλέγει αυτό που θα σε πάει στον 
στόχο σου, να σε προφυλάσσει και 

να σε παρακινεί! A  

*H Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου είναι 
CEO Life Clinic Group, Coach, 
ομιλήτρια, συγγραφέας 

Διαβάστε όλη τη 
συνέντευξη

www.
athens voice.gr
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A πό το αξεπέραστο θεατρικό live των Bauhaus στο Sporting έχουν πε-
ράσει 35 χρόνια και 40 χρόνια από το ξεκίνημά τους. Το reunion του 
χαρισματικού τραγουδιστή και performer Peter Murphy με τον μπα-
σίστα David J ολοκληρώνει το πρώτο κομμάτι της μεγάλης περιοδείας 
τους Ruby Celebration, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο, με δύο εμφανίσεις 
επί ελληνικού εδάφους. 
Oι Bauhaus παραμένουν ταυτισμένοι με την goth μυθολογία μέσα 
από τον απόλυτο ύμνο «Bela Lugosi’s Dead» με όλη την αίγλη από την 

opening scene της ταινίας «Hunger» με τους David Bowie και Kατρίν Ντενέβ. 
Ακούστηκαν ετεροχρονισμένα στις αρχές του ’80 μετά τη διασκευή τους 
στο «Ziggy Stardust» και τη σχεδόν ταυτόχρονη κυκλοφορία του πολύτιμου 
δισκογραφικού τους θησαυρού. Πολλοί έμαθαν τον Eno και τους T Rex μέσα 
από τις διασκευές τους. Όλοι γοητεύτηκαν από την αισθητική και τους στί-
χους τους. 
Η ουσία είναι ότι ο Peter Murphy και ο David J είναι αρκετά έξυπνοι ώστε να 
μην υπόσχονται μια πιστή αναβίωση της ενέργειας και της θεατρικότητας του 
παρελθόντος αλλά μια ηλεκτρική μετάδοση της ιστορίας 
τους μέσα από μια φροντισμένη και εκλεκτική επιλογή 
κομματιών που επικεντρώνεται στο ντεμπούτο τους «In 
The Flat Field», αλλά συμπεριλαμβάνει και όλα τα γνωστά 
τους κομμάτια, όπως οι διασκευές τους στους Βοwie και 
Marc Bolan, δύο από τους μεγάλους ήρωες του Murphy. 
Στη θέση του σπουδαίου κιθαρίστα Daniel Ash θα βρί-
σκεται ο John Andrews και στη θέση του ντράμερ Kevin 
Haskins, αδελφού του David J θα είναι ο Marc Slutsky. 
Επικίνδυνες αποστολές και για τους δύο, αλλά είναι ση-
μαντικό που θα τους συναντήσουμε στο τέλος μιας μεγά-
λης περιοδείας όπου η χημεία μεταξύ τους θα είναι ακόμη 
καλύτερη. Support από τους PGM, το προσωπικό σχήμα 
του υιού Adem Murphy με τον Utku Tuzlu.

B A u h A u s 
Mυθολογία σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη 
Peter Murphy και David J γιορτάζουν τα 40 χρόνια  
του επιδραστικού goth γκρουπ 

Του ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου

Info
Αθήνα, Γήπεδο Tae 
Kwon Do, Φάληρο, 
14/12   
Θεσσαλονίκη,  
Principal Club, 15/12 
Είσοδος €40 & 34 
(όρθιοι), 45, 38 
(ταμείο) Αθήνα. 
Και €32, 35 ταμείο.  
Θεσσαλονίκη. 
Προπώληση www.
viva.gr, www.public.
gr, SevenSpots, 
Reload, Ευρυπίδης, 
MediaMarkt
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Επιμέλεια: 
τανια δελη

Minéral 89
Και στις γιορτές

▶Το δέρμα μας το χειμώνα ταλαιπωρείται πολύ 

από το δυνατό κρύο και την ξηρή ατμόσφαιρα 

των καλοριφέρ. Η επιδερμίδα «διψάει» και χρειάζε-

ται διαρκή ενυδάτωση για να δείχνει και να είναι υ-

γιής. Τα εργαστήρια Vichy δημιούργησαν το 

Minéral 89, το τέλειο προϊόν για τη φροντίδα του 

προσώπου. Πρόκειται για ένα ενυδατικό booster 

που περιέχει ιαματικό μεταλλικό νερό από τα βάθη 

των γαλλικών ηφαιστείων σε συγκέντρωση 89%, 

καθαρό υαλουρονικό οξύ φυσικής προέλευσης και 

9 ακόμα συστατικά, ικανά να ενισχύσουν τη φυσική 

άμυνα της επιδερμίδας και να βελτιώσουν την υ-

γεία της, κάνοντάς την πιο όμορφη μέρα με τη μέ-

ρα. Αυτές τις γιορτές χαρίστε στον εαυτό ή τους α-

γαπημένους σας τον απόλυτο καθημερινό σύμμαχο 

φροντίδας της επιδερμίδας και λάμψτε!
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ΔΙοΡΘΩΣΗ 
Το δώρο που δίνουμε, 

η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα 
DiamondClean, 

γράφτηκε εκ παραδρομής 
λάθος στο τεύχος 682. 

Είναι προσφορά 
της εταιρείας 

Philips Sonicare. 

H&M 
Πλεκτό με πέρλες €19,99

WOMEN'SECRET 
Διάφανο νεσεσέρ με 2 μικρότερα νεσεσέρ μέσα €29,99

ÇΞεκλείδωσεÈ τίσ καρδίεσ όλων 
με τα γόύρία Storytelling letterS

Η Σταυριέλενα εμπνέεται από το κλειδί που από μόνο 
του έχει το σχήμα του «9» και δημιουργεί τα τέλεια 
γούρια για το νέο έτος. Το 9 είναι ο τελευταίος και με-
γαλύτερος αριθμός του κύκλου και είναι σημαντικός 
γιατί συγκεντρώνει την ενέργεια όλων των προηγού-
μενων. Αντιπροσωπεύει την ολοκλήρωση και έχει 
σχέση με την προσφορά στην ανθρωπότητα. Ανοίγει 
πόρτες και «ξεκλειδώνει» ευχές, όπως ακριβώς και τα 
γούρια του storytelling letters για το 2019. Βρες τα όλα 
στη σελίδα Storytelling Letters στο fb. Καλή Χρονιά!

SWATCH 
Ρολόι The Red Shiny Line,  

από τη συλλογή Thyssen €80

η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα 

Τ
α Χριστούγεννα μου αρέ-
σουν. Ακόμα και με πορτο-
φόλι υποψήφιο για Όσκαρ 
στην κατηγορία δράμα. 
Μου αρέσουν για πολλούς 

λόγους. Φυλλομετρώντας το 
χριστουγεννιάτικο καλεντάρι και 
τρώγοντας το ένα σοκολατάκι 
πίσω από το άλλο απαριθμώ τα 
κάμποσα «γιατί» μου αρέσουν, 
χωρίς σειρά, χωρίς ειρμό. 

Πρώτα απ'  όλα η ατμόσφαιρα. 
Μου αρέσει τρελά. Λίγο οι θερμο-
κρασίες που έχουν πέσει. Λίγο το 
' να, λίγο τ'  άλλο, λίγο η αυθυποβο-
λή. Μυρίζει χειμώνας. Δεν ξεχνάς 
ότι έρχονται γιορτές. Από τον 
Νοέμβριο μετράς τις μέρες μέχρι 
τα Χριστούγεννα. Είναι κι όλων 
των λογιών οι στολισμοί. Φιόγκο 
δέθηκαν η προσμονή με την προσ-
δοκία. Ανάσες αισιοδοξίας. Παρά 
τις καθημερινές κακουχίες και τον 
κάματο της καθημερινότητας. 
Είναι και οι αργίες. Χουχουλιάζεις 
και ξεκουράζεσαι. Βλέπεις και τα 
σίριάλ σου. Μου αρέσουν τα Χρι-
στούγεννα γιατί αρέσουν και στα 
παιδιά. Είναι η χαρά των παιδιών. 

Αυτό που δεν μου αρέσει, αυτό 
που μου τη σπάει, είναι η τζακίλα, 
αυτή η «καπνιά», το smog, όπως 
το αποκαλούν οι πιο εκλεπτυσμέ-
νοι.  Αλλά θα υποχωρήσει, διότι 
είναι βέβαιες οι μετακινήσεις 
των πληθυσμών και εμείς που θα 
μείνουμε Αθήνα θα απολαύσουμε 
καθαρό, παγωμένο αέρα. Κι αν 
χιονίσει; Ακόμα καλύτερα. Θα α-
σβεστωθεί η ασχήμια της πόλης. 

Μου αρέσουν τα Χριστούγεν-
να για τα μελομακάρονα, τους 
κουραμπιέδες, τα χοιρινά με τα 
πορτοκάλια και τα μέλια στη γά-
στρα, τις μελωμένες πατατούλες. 
Από τη γαλοπούλα, μου αρέσει 
περισσότερο η γέμιση. Ο κιμάς με 
τα κάστανα, τα κουκουνάρια και 
τις νότες κονιάκ. Μου αρέσουν 
και όλα τα γιορτινά σερμπέτια 
των Χριστουγέννων. Η θαλπω-
ρή, έστω και σκηνοθετημένη. Οι 
σοκολάτες με πολλή σοκολάτα. 

Τα οικονομικά πουλοβεράκια με 
τον Ρούντολφ το ελαφάκι από τα 
H&M και οι ζαλιστικές μυρωδιές 
από τα καινούργια χαρμάνια των 
καφέδων.

Μου αρέσουν γιατί ανυπομονώ 
τα κρατήσω στα χέρια μου και να 
ρουφήξω με λαχτάρα το άρωμα 
του δέρματος της σούπερ τσά-
ντας μου Grecian Chick. Τσάντες 
κομψότατες, ελληνικότατες και 
απόλυτα φορέσιμες. Αυτό είναι 
το δώρο που θα μου κάνω για τα 
Χριστούγεννα. Ρίξτε μια ματιά και 
θα με θυμηθείτε. 

Μου αρέσουν, λοιπόν, τα Χρι-
στούγεννα και με δώρα και χωρίς 
δώρα. Σκαλωμένο το βλέμμα στα 
στολισμένα δέντρα στις βιτρίνες 
των «εποχικών» και στον παρα-
δοσιακό, πλέον, καρυοθραύστη. 
Σκαλωμένο το βλέμμα στις κού-
πες με τους καλικάντζαρους και 
τα χριστουγεννιάτικα θέματα. 
Σκαλωμένο στις στολισμένες βι-
τρίνες, στις πόρτες των καταστη-
μάτων με τους φιόγκους, στα σπί-
τια με τα λαμπιόνια και τον κρεμα-
σμένο στα μπαλκόνια Αϊ-Βασίλη 
να αγκομαχά σε μια σκαλίτσα. 
Ήταν τρομερά της μόδας πριν από 
λίγα χρόνια, ευτυχώς ξεπεράστη-
κε και σπανίζει. Μέσα στη νύχτα 
είναι λίγο σκιαχτικός. Τα αληθινά 
δέντρα, τα κομμένα, λυπάμαι. Και 
για άλλα λυπάμαι. Αλλά τώρα δεν 
είναι ώρα για λύπησες. Είναι ώρα 
για να μαζευτούμε στο γιορτινό 
τραπέζι με την οικογένεια και τους 
φίλους μας. Να μαγειρέψουμε, να 
παίξουμε επιτραπέζια με τα παιδιά 
και να βγούμε βόλτα μέχρι τελι-
κής πτώσης. Καφέ στο Zonars (ο 
καφές σερβίρεται με σοκολατάκι 
μέντας), θέατρο και σινεμά, εκθέ-
σεις, κονσέρτα και βόλτες στον 
χριστουγεννιάτικο κόσμο του 
Σταύρος Νιάρχος. Δώσε μου ένα 
κουραμπιέ. Με πολύ βούτυρο και 
καβουρδισμένο αμύγδαλο. Πάρε 
κι εσύ έναν. Έλα, μη μιζεριάζεις. 
Από το «δώρο» δεν θα απομείνει 
ούτε σεντ. Το ξέρω. Φύσα την ά-
χνη ζάχαρη. Καλά Χριστούγεννα!

glAMAZon

 Τα Χριστούγεννα 
μου αρέσουν πολύ 

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Χειροποίητη Back-Pack 
τσάντα από καστόρ δέρμα 

(grecianchick.com)

MAHJONG 
BOUTIQUE 

Ημερολόγιο Moleskine 
Minions €25,50

TOMS 
Slipper με συνθετική

γούνινη επένδυση  
για μέσα στο σπίτι,  

έξω από το σπίτι,  
στο βουνό ή  

στη λαϊκή της  
γειτονιάς σου, €60
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