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(στοιχεία Focus Bari 2018)

Τελικά είναι η Αθήνα όμορφη ή άσχημη πόλη; 
Της Φιλίππας ∆ηµητριάδη

Η πόλη «παίζει»
Οι καλύτεροι παιδότοποι, 
Paintball, Escape Rooms 
Της Ελένης Μπεζιριάνογλου

Ο ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΓΓΙΩΛΗΣ 
και οι αντι-ήρωές του
Tου Γιάννη Νένε
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Η αγαπηµένη στήλη Athens Voices στα 
ηχεία και τα ακουστικά σας. Οι φωνές 
της Αθήνας, όσα κρυφακούει ο Γιάννης 
Νένες στο δρόµο, στο Μετρό, στο γρα-
φείο, σε γνωστά, πολυσύχναστα µέρη 

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

Μία πάρα πολύ όµορφη και κοµψή 
γυναίκα, µιγάς, διασχίζει τον δρόµο. 
Ταξιτζής φρενάρει απότοµα και µένει 

κοιτάζοντας µε το στόµα ανοιχτό. 
Μετά, γυρίζει και λέει στον πελάτη:

«Από τότε που ήµουνα 
12 χρόνια στο Ντουµπάι 
έχω να δω τέτοιο µιγό».

(°ëáäèíÝá÷, ÆòÝôè ðòöÝ)

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ
Μετρό, κόκκινη γραµµή, µεταξύ 
Συντάγµατος και Πανεπιστηµίου. 
Παιδάκια όλων των φυλών λένε 

τα κάλαντα. Τα περισσότερα τραγουδούν 
τον σκοπό, βάζοντας ακατάληπτα λόγια:

«Αρχιµηνιά κι αρχιχρονιά, 
ψηλή µου 

δεντροΛιβαδειά…»

Και συνεχίζουν:

«…χαααρτί, χαρτί 
και καλαµάρι, 

µπες και δες, µπες 
και δες το παλικάρι».

(¦áòáíïîÜ ¦òöôïøòïîéÀ÷, ðòöÝ)

∆ύο κοριτσάκια γύρω στα 9 
ετοιµάζονται να χτυπήσουν 
ένα κουδούνι πολυκατοικίας 

για να πουν τα κάλαντα, 
όταν το ένα λέει:

«Ααα! Μη χτυπήσεις 
σε αυτόν! Γράφει: 

ο χώρος προστατεύεται 
από σεκιούριτι. Χτύπα 

στο δίπλα».
(¦áòáíïîÜ ¦òöôïøòïîéÀ÷, 

ðòöÝ, »åìÝóóéá)

«Σήµερα γίνεται 
της καραπ****νάρας»

(ºùòÝå÷, æÝìå÷, áçëáúÛ, íéìÀîå íåôáêà ôïù÷. 
¦áòáíïîÜ ¦òöôïøòïîéÀ÷, 

íåóèíÛòé, ªôáäÝïù)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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«Γνωστοποίηση. Αγαπητοί 
ένοικοι, σας γνωρίζουµε 

ότι δεν επιτρέπεται το άνοιγµα 
των φακέλων αλληλογραφίας. 

Θεωρείται ιδιαίτερα πράξη 
κολάσιµη και µη νόµιµη».

(°îáëïÝîöóè ëïììèíÛîè óôï õùòöòåÝï 
ðïìùëáôïéëÝá÷, ºÀôö ¦áôÜóéá)
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Επιµέλεια: 

Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος

Πώς βρέθηκες στην Αθήνα; Για δουλειά, όπως 
οι περισσότεροι, κάποια στιγµή το 2007.

Τα 3 πράγµατα που σου αρέσουν 
περισσότερο στην πόλη; Καλό φαγητό, καλός 

καιρός, οι µυρωδιές από τις νεραντζιές και 
τα νυχτολούλουδα την άνοιξη στη γειτονιά µου. 

Κάτι που µε κάνει να λυπάµαι ακόµη 
περισσότερο όσους υποφέρουν από αλλεργίες.

Το πρώτο σου διαµέρισµα; Μια συµπαθητική 
γκαρσονιέρα δίπλα από το αστυνοµικό τµήµα 

Εξαρχείων, όπου θα έµενα για 5 µήνες και 
έγιναν 5 χρόνια.

Η πιο τρελή αθηναϊκή ιστορία που έχεις 
ζήσει; Γενικά η καθηµερινότητα σ’ εκείνη 

τη γειτονιά.

Ο αγαπηµένος σου αθηναϊκός ήχος; Όταν 
κάνουµε ξενύχτια στο Ηρώδειο, ακούγονται 

διάφορα περίεργα νυχτοπούλια τριγύρω, είναι 
ένα ενδιαφέρον παράδοξο σε σχέση µε την 

υπόλοιπη πόλη.

Πού αλλού θα µπορούσες να ζήσεις 
στην Ελλάδα; Οπουδήποτε.

Ποιο είναι το καλύτερο µέρος για να 
αποµονώνεσαι στην Αθήνα; Μάλλον 

ο λόφος του Φιλοπάππου – εµένα, πάλι, 
µου αρκεί και το σπίτι µου.

Ποιο είναι το πρώτο πράγµα που θα 
έκανες, αν ήσουν δήµαρχος για µια µέρα; 
Υποχρεωτική χρήση ΜΜΜ – ή κάτι παρόµοιο, 

τέλος πάντων.

Ποιο είναι το αγαπηµένο σου πιάτο στην 
Αθήνα; Κοίτα, εµένα µ’ αρέσει ο τζιγεροσαρµάς, 
αλλά να πω την αλήθεια δεν τον έχω αναζητήσει 

στην Αθήνα... Ό,τι τρώω πάντως συνήθως 
είναι στ’ αλήθεια πολύ καλό.

Πώς φαντάζεσαι την Αθήνα σε 50 χρόνια;
Άσ’ το καλύτερα… Ή ίσως να έχει φύγει 

ο κόσµος και η πόλη γίνει τελικά ανθρώπινη.

«Αθηναϊκές» λέξεις που δεν υπάρχουν πια; 
Kαιρό έχω ν’ ακούσω τη συνεκδοχή «ΕΒΓΑ» (δηλ. 

το ψιλικατζίδικο/παντοπωλείο της γειτονιάς), 
κάτι που στην αρχή µου είχε φανεί πολύ αστείο.

Ποιος σκηνοθέτης θα ήθελες να γυρίσει µία 
ταινία για την Αθήνα; Τώρα µ’ έβαλες σε σκέ-

ψεις, µήπως κάποια στιγµή το κάνω εγώ! 
Ένα προσωπικό project σε βάθος δεκαετιών...

Ο αγαπηµένος σου περίπατος στην πόλη; ∆εν 
το συνηθίζω το σπορ, αλλά µάλλον οι διαδροµές 
Πλάκα - ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου. Μπορεί απλώς 
να µου ’χει γίνει και συνήθεια (είναι δρόµοι που 

λόγω δουλειάς έχω περπατήσει πολύ), αλλά µου 
είναι πάντα ευχάριστο να τριγυρνάω εκεί.

Ποιος είναι ο πιο όµορφος δρόµος της 
Αθήνας; Πες µε τουρίστα, αλλά και πάλι θα πω 

τη ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου. 

Η Κ.Π. είναι ∆ιευθύντρια Σκηνής της 
Λυρικής και σκηνοθέτρια. Υπογράφει 
τη σκηνοθεσία στο µουσικό παραµύθι 

«Το αηδόνι του αυτοκράτορα» της Λένας 
Πλάτωνος, που συνεχίζεται για επτά 

επιπλέον παραστάσεις στην Εναλλακτική 
Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ ως 24/2.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
Μην ψάχνεις εχθρούς. 

Προϋποθέτει καθηµερινό οκτάωρο.

AEGEAN AIRLINES
5η στον κόσµο καλύτερη αεροπορική 

εταιρεία, σύµφωνα  µε τα βραβεία 
του Conde Nast Traveller’s.

ACTION 24
Παραµένουµε συντονισµένοι 9-11.30 

κάθε  βράδυ στο κανάλι µε τις πιο 
cool ενηµερωτικές εκποµπές στην 

ελληνική τηλεόραση. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ
Είναι µία θεότητα.

ΕΝΑ ΑΥΓΟ
Η φωτογραφία µε τα περισσότερα likes 

στην ιστορία του instagram. 
Συνεχίστε να ρουφάτε τα µάγουλά σας

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
-Πώς µπορώ να στείλω µια τούρτα 

στη Λάρισα;
-Αν της µάθουµε να οδηγεί...

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Έλενα, αυτό είναι ένα σφουγγαρόπανο. 
Φοριέται και στο λαιµό σαν φουλάρι.

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Το open bar της χρονιάς.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Η νέα µεγάλη απάτη είναι εκείνο το «-70% 
σε επιλεγµένους κωδικούς».

ΑΝΤΖΥ ΣΑΜΙΟΥ
«Υποκλίνοµαι στον Πρωθυπουργό, 
τον Άνδρα, τον Ηγέτη, τον Άνθρωπο»! 
Τέτοια δηλώνεις και κάνεις το κορµί του να 
µιλά πιο χαµηλά, πιο χαµηλά, πιο χαµηλά.

Η ΜΕΓΚΑΝ ΤΟΥ ΧΑΡΥ
Πολύ κατώτερη των περιστάσεων. 
Μέσα σε λίγους µήνες µεταµορφώθηκε 
σε µια αδιαφορία που περιµένει παιδί.

POWER OF LOVE
Ο µόνος τρόπος να το παρακολουθήσεις 
είναι διαβάζοντας τα σχόλια του Βαγγέλη 
Περρή στο www.athensvoice.gr. 
∆ιαφωτιστικά και ανελέητα.

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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Αυτή τη βδοµάδα το σχεδιάζει ο Τάσος Μισούρας. Γεννήθηκε στη Λάρισα. Τελείωσε την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Με υποτροφία του γαλλικού κράτους (CROUS) συνεχίζει τις 
σπουδές του στην Ecole Νationale Superieure des Beaux-Arts. Το 1988 κερδίζει υποτροφία 

του Ι.Κ.Υ. για την Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs. Αυτή την εποχή 
πραγµατοποιεί ατοµική έκθεση στηv Alma Gallery Athens (έως 19/1). 

«Master Class»
Μαρία Ναυπλιώτου, σκην. Οδυσσέας 
Παπασπηλιόπουλος, στο Μικρό Χορν

Τρυφερό, αυστηρό, σκληρό, αληθινό, µε 
απίστευτο χιούµορ. Ρεσιτάλ ερµηνείας από την 
πρωταγωνίστρια - ολόγραµµα της Κάλλας, 
Συµπρωταγωνιστής το µαύρο φόρεµα (Ζούλιας).
- Γιάννης Νένες

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Thank u, next» 
Ariana Grande

Το καινούριο single της λιλιπούτειας 
popstar περιγράφει πώς να ξεπεράσεις 

τους πρώην σου µε τσαχπίνικη ωριµότητα. 
Το έχουµε στο repeat. 

-Κρίστυ Περρή

SINGLE

«The Haunting of Hill house»
στο Netflix

Στοιχειωµένο σπίτι, διαλυµένη οικογένεια, 
ψυχολογικά προβλήµατα. Το είδαµε 5 άτοµα, 
οι 4 δεν ξανακοιµηθήκαµε. Ο Στίβεν Κινγκ είπε: 
είναι αριστούργηµα.
-Ελένη Μπεζιριάνογλου

ΣΕΙΡΑ
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Ιστορικέ του μέλλοντος, 
καλά ξεμπερδέματα…
Για κάποιο περίεργο λόγο, αυτές τις τελευταίες μέρες είστε 
ο μόνος που σκέφτομαι. Όχι ακριβώς με συμπάθεια για τη δύ-
σκολη θέση που φαντάζομαι ότι έχετε βρεθεί προσπαθώντας 
να ερμηνεύσετε τα γεγονότα αυτής της περιόδου. Στο κάτω 
κάτω εσείς έχετε την πολυτέλεια της απόστασης. Και ό,τι για 
εμάς μοιάζει πρωτοφανές ή εξωφρενικό, εσείς μπορείτε να το 
ξεπετάξετε με μια απλή φράση του τύπου «περίοδος μεγάλης 
κοινοβουλευτικής κινητικότητας» και να ξεμπερδεύετε. Έτσι 
έκαναν και οι προκάτοχοί σας για ακόμα πιο ταραγμένες περι-
όδους στο παρελθόν. 
Σας σκέφτομαι πιο πολύ με ζήλια. Ακριβώς γιατί βρίσκεστε 
έξω από όλο αυτό. Και γνωρίζετε πώς τελειώνει. Εσείς, δηλα-
δή, παρακολουθείτε το ματς σε μαγνητοσκόπηση και ξέρετε 
το αποτέλεσμα. Μπορείτε με την άνεσή σας να παρακολου-
θείτε συμπεριφορές και να αναλύετε δηλώσεις και δημόσιες 
τοποθετήσεις των πρωταγωνιστών σε replay, όπως κάνουν 
στις αθλητικές εκπομπές. Εμείς, πάλι, που το ζούμε όλο αυτό 
στην εξέλιξή του, νομίζουμε ότι κάθε γελοιότητα που συμβαί-
νει είναι κοσμοϊστορική. Δηλαδή, πέφτουμε στην παγίδα να 
την πάρουμε στα σοβαρά. Και εκεί το χάνουμε¼
Στην πραγματικότητα, προσπαθώ να το δω από την πλευρά 
σας για να καταλάβω ένα απλό πράγμα: πώς γίνεται ένας πρω-
θυπουργός (εντάξει, ας το θέσω πιο γενικά: μία κυβέρνηση) 
που έχει φτάσει σε τέτοια σημεία κυνισμού και απάθειας ώστε 
να στήνει ολόκληρο θέατρο με έκτακτες συσκέψεις και κάμε-
ρες τη βραδιά που καιγόταν το Μάτι, που γνώριζε ότι υπάρ-
χουν νεκροί και που παρ'  όλα αυτά δεν έδειξε ούτε μια στιγμή 
να πτοείται, μετατράπηκε μέσα σε λίγο καιρό σε ιδεολόγο 
γεμάτο αυταπάρνηση. Που δεν δίστασε να διακινδυνεύσει 
ακόμα και την ίδια του τη διακυβέρνηση, προκειμένου να λύ-
σει ένα πρόβλημα σαν το «Μακεδονικό». Που κανένας δεν τον 
πίεζε να λύσει. Τι όνειρο είδε ξαφνικά; 

Αν ως ιστορικός του μέλλοντος καταφέρετε να δώσετε μια 
απάντηση σε αυτό, νομίζω ότι στη συνέχεια όλα θα ξεκαθαρί-
σουν πιο εύκολα. Μετά οι Δανέλληδες, οι «καμμενοκρουσίες» 
(συγχωρέστε με που δεν προσδίδω στα λεγόμενά του χαρα-
κτηριστικά «λόγου»), η Έλενα Κουντουρά και όλοι οι υπόλοι-
ποι θα πάρουν τη θέση που τους αναλογεί πραγματικά. Κάτι 
σαν τα δευτερεύοντα μπιχλιμπίδια ενός παιχνιδιού. Όπως, ας 
πούμε, τα σπιτάκια στη Monopoly. Ή σαν τον τρίτο και τέταρτο 
Joker μέσα σε μια τράπουλα. Δηλαδή σαν κάτι που, αν λείψει, 
κανείς δεν θα το αντιληφθεί. 
Όχι, δεν προσπαθώ να τους υποτιμήσω όλους εκείνους τους 
«πρωταγωνιστές» των ημερών. Αν και δεν μπορώ να μην επι-
σημάνω την ειρωνεία ότι έτσι λεγόταν η εκπομπή του Σταύρου 
Θεοδωράκη. Που συνέχισε να την υπηρετεί άθελά του, αφού 
από το κόμμα του προέκυψε ο βασικός «πρωταγωνιστής» της 
διαδικασίας για την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση¼ 
Να τους καταλάβω, προσπαθώ.
Για παράδειγμα, ο Σπύρος Δανέλλης που αναφέραμε προη-
γουμένως¼ Τι του συνέβη; Είναι ένας κυνικός οπορτουνιστής 

που ποντάρει εκεί όπου νομίζει ότι θα μεγιστοποιήσει τα «κέρ-
δη» του; Ή κάποια στιγμή το όνομά του θα δοθεί σε ένα ψυχικό 
σύμπτωμα; Πώς λέμε για παράδειγμα για το «σύνδρομο της 
Στοκχόλμης»; Ε, έτσι θα λέμε και για το «σύνδρομο του Δανέλ-
λη». Δηλαδή ένα σύνδρομο όπου ο ασθενής αναπτύσσει περί-
εργες τάσεις εξάρτησης και θαυμασμού απέναντι σε αυτούς 
που επί μεγάλο χρονικό διάστημα βρίζουν και κάνουν bullying 
στο κόμμα του και τις αρχές του. Και ένα πρωί αποφασίζει 
να βρεθεί στην ίδια πλευρά με Πολάκηδες και Νίκους Παπ-
πάδες; Μαζί με ανθρώπους που 
πρεσβεύουν ό,τι υπηρετούσε σε 
όλη του τη ζωή; Που έδιναν ξεδιά-
ντροπα ασυλία σε αυτόν που τους 
αποκαλούσε «τσιράκια των εργο-
λάβων»; Μήπως θεωρεί ότι τους 
το χρωστάει επειδή νιώθει ένα υ-
ποσυνείδητο δέος; Όπως κάποιος 
που θαυμάζει κρυφά αυτούς που 
τον βασανίζουν; 
Βλέπετε; Είναι πολύ δύσκολο να 
τα ερμηνεύσουμε όλα αυτά τώρα, 
εν θερμώ. Όπως δεν μπορούμε να 
ερμηνεύσουμε και αυτό το παρά-
ξενο happening που ονομάζεται 
«Πάνος Καμμένος». Και, μεταξύ 
μας, νιώθουμε και λίγο ντροπή 
που αναγκαζόμαστε ± ή μάλλον 
που μας αναγκάζει±  να ασχολού-
μαστε μαζί του.
Εσείς, φυσικά, ξέρετε τι έχει συμ-
βεί. Ξέρετε, δηλαδή, πού ακριβώς 
κατέληξε μια χώρα σαν τη δική 
μας. Η οποία προτιμούσε να έχει 
πολιτικούς που την αντιμετωπί-
ζουν σαν ανήλικο γιατί δεν μπορεί 
να διαχειριστεί την πραγματικότη-
τα. Και προτιμούσε να γελάει (και 
να γερνάει) παρακολουθώντας 
ένα θέατρο του παραλόγου. Και ο 
καθένας να ανακαλύπτει πίσω από 
τις πόζες και τις ρητορείες στη Βουλή και στα κανάλια, την ερ-
μηνεία που τον βολεύει. Γιατί αισθάνεται έτσι πιο έξυπνος. Και 
το βασικότερο, δεν έχει εκείνος καμία ευθύνη. 
Μόνο μη που πείτε ότι το τέλος θα μας βρει, ενώ παρακολου-
θούμε αποχαυνωμένοι Power of Love ή το 50o Survivor.

 Υ.Γ. Έχω τη σατανική υποψία, πως όλα αυτά συμβαίνουν για να 
πληγεί ο μόνος κλάδος που θα μπορούσε να αποβεί επικίνδυνος 
για το παρόν σύστημα εξουσίας: οι κωμικοί. Δηλαδή, όλοι φτά-
νουν στα όρια της αυτογελοιοποίησης για να τους αφοπλίσουν.  
Υ.Γ. 2 Πριν γελάσετε μαζί μου, σκεφτείτε ότι είμαι ένας άνθρω-
πος καταδικασμένος να ασχολείται επαγγελματικά με τον Πάνο 
Καμμένο. (Αλλά, τουλάχιστον, πλήρωσα από τους φόρους μου 
τα ελικόπτερά του και τα Mirage που τον αποχαιρέτησαν. Οπότε 
κάπως ισοφαρίσαμε).

ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ FORREST GUMP
Από τον ΝΙΚΟ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

(Μέλος της συλλογικότητας για τη θέσπιση 
ορίου ύψους στα πρόσθετα στολίδια 
του γυναικείου μανικιούρ)

η μεταφραση

 της εβδομάδας

Αλέξης Τσίπρας

«Καθίστε κάτω, 
καθίστε κάτω! 

Τώρα θα τα ακού-
σετε! Τώρα μιλάει 
ο πρωθυπουργός 

της χώρας και έχε-
τε την υποχρέωση 

να ακούσετε με 
προσοχή».

Με τΑφΡΑ ση 

«Θέλω να δείξω στον και-

νούργιο, τον ναύαρχο, ότι 

έχω κι εγώ στόφα στρατιω-

τικού για να με θαυμάσει».

«Ανταγωνοντροπή»
Η ενοχή που αισθάνεται κάποιος όταν τον  

χαιρετάει εγκάρδια ιδιοκτήτης μαγαζιού  

στη γειτονιά, ενώ εκείνος κρατάει προϊόν  

από ανταγωνιστικό μαγαζί γιατί του αρέσει  

περισσότερο 

Θα έπρεπε να υπάρχει μια λέξη για...

Πωλήτρια 
καταστήματος 

με προσφορές την πρώτη μέρα 

των εκπτώσεων

Απάνθρωπη θέση εργασίας 
της εβδομάδας

Πώς γίνεται ένας πρω-
θυπουργός που στήνει 
με κυνισμό ένα ολό-
κληρο επικοινωνιακό 
θέατρο τη βραδιά που 
καιγόταν το Μάτι, να 
μετατρέπεται μέσα σε 
λίγο καιρό σε ιδεολόγο 
γεμάτο αυταπάρνηση 
«που δεν υπολογίζει 
το πολιτικό κόστος» 
και δεν διστάζει να 
ρισκάρει την εξουσία, 
προκειμένου να λύσει 
ένα διπλωματικό θέμα 
που κανένας δεν του 
ζήτησε να λύσει;
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Διαζύγιο από 
τη λογική
(Kι ένα ραπ απόσπασμα από 
το κομμάτι «Μe, My Man And 
My Gun» της φίλης μου της 
Βασίλως)

χουμε παντρευτεί τα πυρηνικά» 
λέει μια πανέξυπνη γυναίκα ονό-
ματι Χάνα Άρεντ, ο συμβατικός 
Παγκόσμιος Πόλεμος είναι πια 

εκτός μενού, εκτός κι αν είναι το τελευ-
ταίο πιάτο της ανθρωπότητας. Ο κόσμος 
περνάει δύσκολα και παρόλα τα σύνθετα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, δεν 
μπορώ να παραβλέψω το γεγονός ότι 
παγκοσμίως κάποια πράγματα έχουν κα-
λυτερέψει από το 1975 που γεννήθηκα: 
οι πόλεμοι έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, 
οι γυναίκες έχουν σχεδόν ίση πρόσβαση 
στην εκπαίδευση (7/8 γυναίκες/άντρες 
σε αντίθεση με 2/8 τη δεκαετία του ’70), 
πάνω από 80% των παιδιών όλου του κό-
σμου εμβολιάζονται και ο τρίτος κόσμος 
δεν είναι πια τρίτος – η φτώχεια έχει μειω-
θεί, οι οικονομίες των πρώην υποανάπτυ-
κτων χωρών είναι πια αναπτυσσόμενες ή 
και ανεπτυγμένες και όλο και περισσότε-
ροι ανήκουν στη νέα αναδυόμενη μεσαία 
τάξη. Μόνο που, σε αντίθεση 
με 40 χρόνια πριν, οι μισοί 
από αυτούς ανήκουν στο 
λεγόμενο δυτικό κόσμο, οι 
υπόλοιποι ανήκουν σε Ασία, 
Λατινική Αμερική, ακόμη και 
Αφρική. Ναι, ο κόσμος αλ-
λάζει γρήγορα και κάποιες 
φορές προς το καλύτερο. 
Έχουμε δρόμο ακόμα για να 
υπάρξει απόλυτη εξάλειψη 
των ανισοτήτων, να φτάσου-
με δηλαδή στο 100%, αλλά 
είμαστε πολύ καλύτερα και 
δεν είναι όλα μαύρα, όπως 
μας πληροφορούν τα μίντια, 
τα ξεπερασμένα σχολικά 
εγχειρίδια, η διαίσθησή μας 
και οι προκαταλήψεις μας 
(preconcieved ideas). Τσέκα-
ρε τον Χανς Ρόσλινγκ για τους αριθμούς.

Καθώς δεν είναι κι εύκολο να ξεφύγου-
με από την «κακή εκπαίδευση» ή τα γνω-
στικά κολλήματα του εγκεφάλου μας, πέ-
φτουμε συχνά σε λαθεμένες εκτιμήσεις 
που τείνουν σε μια ζοφερή απεικόνιση του 
κόσμου που ζούμε. Είμαστε όμως παντρε-
μένοι και με αυτόν, εδώ γεννηθήκαμε, σ’ 
αυτό τον πλανήτη, ο καθένας μας είναι σε 
γάμο με την κουλτούρα του, τη γλώσσα 
του, τους γείτονές του και τους συγγε-
νείς του. Και με τις επιλογές του πολλές 
φορές. Τα λάθη όμως πληρώνονται, κάτι 
που οι φίλοι μας οι Άγγλοι βιώνουν στο 
πετσί τους με το δικό τους ηλίθιο και βασι-
σμένο σε fake news δημοψήφισμα για το 
Μπρέξιτ – και δεν το λέω ειρωνικά αφού 
την κουλτούρα τους τουλάχιστον την έ-
χουμε αγκαλιάσει, ίσως πιο επιφανειακά 

από τους αδελφούς μας Κύπριους που 
κράτησαν τις αρετές της οργάνωσης και 
της εργασίας κι ας έκαναν στο τέλος κα-
νονικότατη επανάσταση εναντίον τους. 
Πιο καλλιτεχνικά εμείς οι Έλληνες, αφού 
λατρεύουμε τη μουσική, τη λογοτεχνία 
και το θέατρό τους – μιλάμε τη γλώσσα 
τους όσο μπορούμε. Ντάξει, και πάλι όχι 
τόσο καλά όσο οι Κύπριοι (που βγάλανε το 
kickflip, όπως λένε οι Yonka Mayonka).

Σαν τους Εγγλέζους κι εμείς φάγαμε 
στη μάπα τα τελευταία χρόνια την τυφλή 
οργή των αγανακτισμένων, είτε αυτοί ή-
ταν εθνικιστές, νεοναζί, σκέτοι αντιευ-
ρωπαϊστές, κρατιστές πασόκοι και μη, 
παρακρατικοί μπαχαλάκηδες, απλοί μπα-
χαλάκηδες, χουλιγκάνοι, εργατοπατέρες, 
διορισμένοι ή προς διορισμό και τέλος α-
ντισυστημικοί. Αυτό το τελευταίο χωράει 
και τα πάντα, εξού και το μεγάλο ποσοστό 
νέων παιδιών κι ανθρώπων φαινομενικά 
προοδευτικών που πέσανε στη λούμπα 
των αντιμνημονιακών, οι οποίοι τώρα πια 
είναι η κυβέρνηση (πλην της ΧΑ που δι-
κάζεται σιγά-σιγά και του ΚΚΕ που είναι 
πάντα μέσα κι έξω από όλα). Συμπεριλαμ-
βάνει φίλους και γνωστούς, συναδέλ-
φους και άτομα της γενιάς μου, αλλά και 
μικρότερους. Πολλοί από αυτούς μέσα 
στην αφέλειά τους ερμηνεύουν τα πάντα 
ντετερμινιστικά όσον αφορά την εξέλιξη 
της ιστορίας, τα κακά του καπιταλισμού 
και ό,τι άλλο, χωρίς όμως να έχουν βαθύ-
τερες γνώσεις και κριτική σκέψη πάνω 
στον Καρλ Μαρξ. Κάτι σαν new age μαρ-

ξισμός, χωρίς το διάβασμα 
και την οικονομία. Οι lifestyle 
επαναστάτες του Μπούχτσιν, 
πιο απολιτίκ κι από όλους εμάς 
τους αποκαλούμενους φιλελέ 
και τρελελέ, που παρακολου-
θούμε τι γίνεται όχι μόνο από 
το Μπαγκσεμπάνη, την Εφη-
μερίδα των Συντεταγμένων, 
τα απόκρυφα της Σιών και τη 
λεβεντομαλακία αλά Πολάκη, 
που τρώμε και καμιά φάπα ή 
κάνα γιαούρτι, καμιά πέτρα, 
λέμε και καμιά κουβέντα για τα 
τραύματα του Εμφυλίου και τη 
συστηματική εργαλειοποίηση 
της Ήττας, μένουμε Ευρώπη 
και στην τελική όχι μόνο γου-
στάρουμε δημοκρατία αλλά 
θεωρούμε ότι δεν βγαίνει και 

τίποτα καλό χωρίς αυτή. Είμαστε πολλοί, 
αλλά φαίνεται να είναι πολλοί κι αυτοί 
που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Που 
παπαγαλίζουν ότι η οικονομία της χώρας 
είναι καλύτερα τώρα παρά το 2013. Έτσι 
λένε κι έτσι πιστεύουν. Γι’ αυτό συντηρεί-
ται στη ζωή αυτή η κυβέρνηση-ζόμπι, κα-
νονικά θα έπρεπε να υπήρχε μεγαλύτερη 
κατακραυγή. Κανονικά όμως και το UK θα 
έπρεπε να πρωτοστατούσε στην ευρω-
παϊκή προσπάθεια για κοινό Σύνταγμα και 
στρατό και όχι να γκρεμίζει τις γέφυρες, 
είτε τις οικονομικές είτε της ελεύθερης 
διακρατικής μετακίνησης των πολιτών. 
Κανονικά δεν θα έπρεπε να ταυτίζονταν 
τόσος κόσμος, είτε φορώντας κίτρινα γι-
λέκα, είτε με ένα πιο ανέμελο boho στυ-
λάκι με τη ρητορική και τις πρακτικές της 
ακροδεξιάς. Κι όμως το κάνει. 
Κακό juju, λένε στην Καραϊβική – όποιος 

πέφτει στα πίτουρα τον τρώνε κι οι κότες, 
λένε στην Ελλάδα. Χρησιμοποιώντας τη 
δύναμη του όχλου, στο τέλος σε τρώει ο 
όχλος ζωντανό. Λίγο επιλεκτική ευαισθη-
σία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μια 
γενναία δόση θολής αντισυστημικότητας 
συνιστούν τη μαγική συνταγή. Εθνολαϊκι-
στές σε όλο τον κόσμο είναι ίδιοι, από τον 
Τραμπ μέχρι και τον Τσίπρα. Από τον Με-
λανσόν μέχρι και τη Λεπέν. Κι από τη Μέι 
μέχρι και τους αρτηριοσκληρωτικούς αντι-
ευρωπαϊστές του εργατικού κόμματος του 
Κόρμπιν. Βλέπεις, τόσα χρόνια η αριστερά 
στην Αγγλία δεν ήθελε να ακούει για ΕΕ και 
ευρώ. Όπως κι εδώ, όπως κι αλλού.
Νυφούλα, λοιπόν, ο Αμυράς, σε γάμο όμως 
όλοι μας ο ένας με τον άλλο, μαζί τα ζούμε, 
μαζί τα παθαίνουμε κι οι μισοί τα καταλα-
βαίνουμε. Τα στιχάκια δώρο, για το καλό.

Τάκα-τούκα η γόβα πεταλούδα και στιλέτο
Κύκλος από φωτιά για το διαβολικό μπα-
λέτο
Ανοίγουν γύρω σου κι εσύ στο κέντρο
Το κέρατό σου δαίμονας μου φύτεψε στο 
σβέρκο
Παιδιά, σκυλιά χορεύουν υπνοβάτες
Κι οι γάτες που ’χουν οι μάγισσες
Αστραπές τα μαύρα μάτια σου πετάνε
Σκίζουν την καρδούλα μου την κάνουνε 
κομμάτια
Κατάρες μας δέσανε σε γάμο
Με σάτυρο παπά κι οι φίλες σου κουμπάρες
Τι να κάνω; Κρα! Κι οικογενειακά
Κούκλα μου είσαι όργιο φίλα με σταυρωτά
Κάτι δεν πάει καλά
Αγκάθια έχουν οι βέρες τα στεφάνια είναι 
χρυσά
Ψάχνω τη μαμά μου μα είναι σ’ άλλη εκ-
κλησιά
Η πρόσκλησή της έγραφε να ζήσουν τα 
παιδιά
Μα είναι αργά σε βλέπω από μακριά
Εσύ και ο μπαμπάκας σου με τ’ όπλο σου 
αγκαλιά
Αντί για λουλούδια ύμνοι στο Σατανά
Day dreaming οι καριόλες να το πιάσουνε 
μετά
Καλά κρασιά και του Χριστού το αίμα
Βρυκόλακες οι φίλοι μας που κοινωνούν το 
ψέμα
Α! Καλά, μωρό μου σαν παρθένα
Θυσία θα σε κάνω στο βωμό μου από δέρμα
Μπαμ-μπαμ! Σα να ήσουν Κρητικιά
Σεντόνια μπανεράκια με λόγκο ερυθρά
Θάλασσα Νεκρά η γκλαμουριά
Το σχήμα της πισίνας μού θυμίζει μια θη-
λειά
Άμα στις κηδείες σε καυλώνει η θεια
Στο δικό μας πανηγύρι πάω και με τη γιαγιά
1,2,3! Αυτό δεν είναι γλέντι είναι ζόμπι-
επιδημία
Μωρό μου είσαι Κυρία
Μπάντα τζιχαντιστών παίζει ροκενρόλ
Με κιθάρες και G3 το χορό του Ησαΐα
Αγία Νίκη άπτερος Λακ ντε Ρος 
μ’ ανθρακούχο νερό
Μήνας του μέλιτος στη Βυρητό
Πριν τελειώσει το Μυστήριο
Σε κλέβω και σε βάζω στ’ αυτοκίνητο
Αφού σε θέλω και με θέλεις τι δουλειά 
έχουμε εδώ;
Εγώ, εσύ και τ’ όπλο σου κι ας πάμε στο 
______
(Εδώ μπορούμε να διαλέξουμε ανάμεσα 
στις λέξεις «καλό» και «διάολο») A
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 Του νικήΤΑ κΛινΤ



του κλίνει προς τα δεξιά. Οι άλλοι αναμένουν κά-
ποιο προσκλητήριο. Ο Βενιζέλος αναμένει και θα 
αναμένει. Δύσκολα τα πράγματα για τον ίδιο. Στο 
ΚΙΝΑΛ η δυσθυμία είναι έκδηλη. Η Ένωση Κεντρώ-
ων ήταν ένα σύντομο ανέκδοτο. Οι εναπομείνα-
ντες βουλευτές αλληθωρίζουν προς τα δεξιά α-
φού από εκεί προέρχονται, και προς τα υπερδεξιά 
όπου είναι ευπρόσδεκτοι. Κινδυνεύουν από μόνι-
μο στραβισμό. Δεν υπάρχει θεραπευτική αγωγή.

Ο ανασχηματισμός και η νέα εκκίνηση
Αμέσως μετά την ψήφο εμπιστοσύνης, ο Αλέξης 
Τσίπρας θα προχωρήσει στην εκφώνηση μίας Δια-
κήρυξης η οποία θα σηματοδοτεί τη νέα εκκίνηση 
της προσπάθειάς του. Αυτή είναι η επίσημη φρα-
σεολογία του Μαξίμου. Λογικά θα έχει προηγηθεί 
ένας μίνι ή μάξι ανασχηματισμός. Ορισμένοι του 
περιβάλλοντος Μαξίμου επιμένουν πως ο ανασχη-
ματισμός οφείλει να σηματοδοτήσει άνοιγμα προς 
την Κεντροαριστερά. Άλλοι εισηγούνται πως δεν 
έχει νόημα να αναλωθεί πολιτική ενέργεια σε έναν 
ευρύ ανασχηματισμό δεδομένων των συνθηκών. 
Κάποιοι διαρρέουν πως ενδεχομένως να υπάρ-
ξουν αλλαγές στο οικονομικό επιτελείο. Πρόκειται 
για μπαρούφα ολκής, όταν επίκειται έξοδος της 
χώρας στις αγορές. Η έκδοση δεκαετούς ή επταε-
τούς Ομολόγου θα είναι καταλυτική. Οι δανειστές 
έδειξαν πως εμπιστεύονται το σημερινό οικονομι-
κό επιτελείο. Θα ήταν αυτοχειρία να προχωρήσει ο 
Αλέξης Τσίπρας σε αλλαγές, σημειώνουν έμπειροι 
τραπεζικοί παράγοντες.
Ορισμένοι στο Μαξίμου επιμένουν πως ο νέος 
ΥΠΕΞ θα είναι κάποιος μεταξύ Κατρούγκαλου ή 
άλλου προσώπου το οποίο δεν αποκαλύπτουν, 
αλλά το μυαλό των ψυλλιασμένων φθάνει μέχρι 
Κατεχάκη και το «γκρίζο κτίριο». Ακούστηκε και 
το όνομα του Χάρη Παμπούκη, αλλά το Μαξίμου 
διαψεύδει συνδέοντάς τον με τον Γ. Παπανδρέου 
ο οποίος καταγγέλλεται πως δεν βγήκε μπροστά-
ρης να στηρίξει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Με λί-
γα λόγια, μύλος. Αυτό σημαίνει πως δεν πρέπει να 
δίνεται καμία βάση σε ονοματολογία και διαρροές. 
Ο Αλέξης Τσίπρας θα σερβίρει τη δική του «σούπα 
εξουσίας» με τις ίδιες προδιαγραφές που χαρα-
κτήριζαν τα προηγούμενά του εγχειρήματα.  

Ποια νέα εκκίνηση;
«Μας φόρεσαν την Παπακώστα και τώρα την Κου-
ντουρά, ενώ ο Παπαχριστόπουλος απειλεί με συμ-
μετοχή στα κομματικά ψηφοδέλτια» λένε σε κατά-
σταση κομματικής αλλοφροσύνης στην Κουμουν-
δούρου. Άλλα λέγονται «εντός των Τειχών» και 
άλλα δημοσίως, ενώ άλλα εκπορεύονται από το 
πρωθυπουργικό γραφείο. Μία νέα εκκίνηση θα 
βασιζόταν πρωτίστως σε πρωτοβουλίες που θα 
διασφάλιζαν τη συσπείρωση, δηλαδή την επι-
στροφή των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ που δηλώ-
νουν στις δημοσκοπήσεις πως επιλέγουν την απο-
χή από τις κάλπες. Αυτοί οι ψηφοφόροι, περίπου 
οι μισοί, δεν πείθονται με πυροτεχνήματα τύπου 
«εξορθολογισμός των σχέσεων Κράτους - Εκκλη-
σίας» ούτε με θολά σχήματα τύπου «άνοιγμα προς 
την Κεντροαριστερά» ούτε βέβαια με το ιδεολογι-
κό μόρφωμα της Συνταγματική Αναθεώρησης. Οι 
ψηφοφόροι αυτοί για να επανέλθουν πρέπει να 
πεισθούν πως η οικονομική και κοινωνική πολιτική 
η οποία θα υιοθετηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα τους εκ-
φράζει. Με Κουντουρά, Παπακώστα, Παπαχριστό-
πουλο, Τέρενς Κουίκ και ολίγη Χρυσοβελώνη, όχι 
μόνο δεν πείθονται αλλά φεύγουν ακόμη πιο μα-
κριά. Ο Αλέξης Τσίπρας βέβαια το γνωρίζει, αλλά 
βασίζεται στην πάγια αντίληψη πως οι ψηφοφό-
ροι συσπειρώνονται σε συνθήκες ντέρμπι. Μόνο 
που η αριθμητική δεν ήταν ποτέ συμπαθής στην 
πολιτική και τους πολιτικούς. Όσοι δεν πρόσεξαν 
αυτή τη λεπτομέρεια, ηττήθηκαν. A

Πολιτική

O

Στη θεωρία των παιγνίων, η «Ισορροπία Νας» 
αποτελεί σχέδιο λύσεων για μη συνεργατικά 
παίγνια στα οποία συμμετέχουν δύο ή περισ-
σότεροι παίκτες. Υποθέτουμε ότι ο κάθε παί-
κτης γνωρίζει τις στρατηγικές ισορροπίας που 
θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι και κανένας 
δεν έχει να κερδίσει τίποτα (μάλλον θα ηττη-
θεί), αν αλλάξει μόνο τη δική του στρατηγική.

μεν Νας ήταν ένας εξαιρετικός μαθηματι-
κός που έμαθε να ζει με τη σχιζοφρένειά 
του ως τα βαθιά γεράματα, η δε θεωρία 
του εφαρμόζεται κατά κόρον στην πο-

λιτική. Η εκδοχή αυτή αποκαλείται και μέθοδος 
«win-win». Κλασική περίπτωση που επιβεβαιώ-
νει αυτή τη θεωρία, είναι η συνεννόηση Τσίπρα 
- Καμμένου. Ο Τσίπρας απεμπόλησε το «στίγμα» 
προκειμένου να εκδηλωθεί το φλερτ με την Κε-
ντροαριστερά, ή με ό,τι αυτός νομίζει πως είναι 
η ελληνική Κεντροαριστερά. Πρώτος στόχος η 
άλωση (από κοινού με τη ΝΔ) του ΚΙΝΑΛ και η πλή-
ρης διάλυση του Ποταμιού. Από τη Ρεπούση και 
τον Κουβέλη ως τον Βαλντέν και τον Μπίστη, ένα 
τσιγάρο δρόμος. Προσθέτουμε έναν πικραμένο 
Γιάννη Ραγκούση, κάποια ορφανά της ΔΗΜΑΡ, λίγο 
από απογοητευμένους πρώην Σημιτικούς όπως ο 
Μιχάλης Σταθόπουλος και κάτι από κεντροδεξιό 
Μαρατζίδη, και η συνταγή είναι έτοιμη. Μόνο που 
όταν η συγκολλητική ουσία είναι η «αποκατάστα-
ση» ανθρώπων που καίγονται να διαδραματίσουν 
ρόλο, αφού πρώτα για καιρό έμειναν στα αζήτητα, 
η κατάληξη είναι πάντα θλιβερή. «Μόλις ο Τσίπρας 
πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και περάσει τη Συμφω-
νία των Πρεσπών, θα τους ξεχάσει όλους αυτούς» 
έλεγε έμπειρο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ παρατηρώ-
ντας το gala στο Μέγαρο Μουσικής. Ο κυνισμός 
είναι ένα από τα συστατικά της εφαρμοσμένης 
πολιτικής. 
Ο Πάνος Καμμένος κατάφερε να μείνει με άλλους 
4 ώστε να μπορεί να εμφανίζεται ως κόμμα στη 
Βουλή. Προσάρτησε για καβάτζα και τον Αριστεί-
δη Φωκά εκ Θεσσαλονίκης, πρώην βουλευτή της 
Ένωσης Κεντρώων και γνωστό Μακεδονομάχο. 
Τώρα πια ο Πάνος θα αλιεύει στα θολά νερά της 
μακεδονικής, θρακικής και κρητικής εθνικιστικής 
Υπερδεξιάς, προκειμένου να επιβιώσει και στη 
συνέχεια να ελπίζει. Το ερώτημα συνίσταται στο 
γιατί ο ψηφοφόρος να επιλέξει πολιτικό προϊόν 
imitation και όχι το original, όπως τον Βελόπουλο, 
τον Φαήλο ή τον Μπαλτάκο, δηλαδή όλους εκεί-
νους που κάποια στιγμή θα επανακάμψουν στο 
θεσμικό μαντρί της Δεξιάς όπου και ανδρώθηκαν. 
Και μάλιστα για ορισμένους εξ αυτών, η ολική επα-
ναφορά στη Νέα Δημοκρατία μπορεί και να συμβεί 
πολύ σύντομα.    
Το διαζύγιο ήταν τόσο βελούδινο που στο τέλος 
δεν ήταν καν χωρισμός. Κάτι σαν «στο επανιδείν», 
με μία έκδηλη αυτοϊκανοποίηση που παρέπεμπε 
στο «τους τη φέραμε για τα καλά επί 4 χρόνια». Ο 
Τσίπρας διαθέτει ένα απίστευτο ταλέντο. Επιλέ-
γει ταυτόχρονα έναν Βαρουφάκη, έναν Καμμέ-
νο, έναν Κοτζιά και έναν Πολάκη για συνεργάτες. 
Προφανώς η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. 
Όλα αυτά σε συνδυασμό με τη δυσλειτουργία του, 
όταν καλείται να λάβει τελικές αποφάσεις. Ακόμη 
και ο θρυλικός μαθηματικός, ο Νας, θα αδυνατού-
σε να εξηγήσει το φαινόμενο.
Έχουμε, λοιπόν, και λέμε. Ο Αμυράς και ο Ψαρια-
νός κατευθύνονται προς Πειραιώς. Ο Δανέλλης 
προς τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Οι υπόλοιποι στο 
Ποτάμι αναμένουν τη φυσική εξέλιξη των πραγ-
μάτων. Η αναμονή θα είναι μάλλον σύντομης διάρ-
κειας. Στη ΔΗΜΑΡ συζητούν αν ο Θεοχαρόπουλος 
θα υπερψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αν το 
πράξει, ενδεχομένως θα υπάρξει σοβαρό ζήτημα 
με τη Φώφη Γεννηματά. Ο Λοβέρδος με την παρέα 

Η Αρπαγή της Κεντροαριστεράς
από τον Τσίπρα

Του Νίκου ΓεωρΓίάδη
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«Ο Όλεγκ Σέντσοφ 
βρίσκεται στις φυλακές 
του καθεστώτος Πούτιν 
για λόγους αμιγώς πο-
λιτικούς. Με στόχο να 
σιγήσει η φωνή κάθε 
Ουκρανού πολίτη της 
Κριμαίας που θα τολ-
μούσε να κατακρίνει 
την προσάρτησή της 
από τη Ρωσία ή να α-
ντιταχθεί σε αυτήν. Τον 
Όλεγκ Σέντσοφ τον 
απήγαγαν από την Κρι-
μαία και τον φυλάκισαν 
στη Ρωσία με κατηγο-
ρίες κατασκευασμένες, 
χωρίς δυνατότητα δί-
καιης δίκης». Απόσπα-
σμα της δήλωσης που 
έκανε ο Γκυ Φέρχοφ-
σταντ, επικεφαλής της 
ομάδας των Φιλελευθέ-
ρων (ALDE) στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, μό-
λις ανακοινώθηκε ότι 
ο Όλεγκ Σέντσοφ είναι 
ο νικητής του φετινού 
Βραβείου Ζαχάρωφ. 

Ό
λεγκ Σέντσοφ. Ουκρανός της  
Κριμαίας, σκηνοθέτης, 42 ε-
τών, φυλακισμένος από το 
2015 στη Σιβηρία, όπου εκτίει 
ποινή είκοσι χρόνων. Και μά-

λιστα στην πιο βόρεια φυλακή της Σι-
βηρίας, δηλαδή του κόσμου.

Αντιτάχθηκε ειρηνικά!  Ο Όλ ε γ κ  
Σέντσοφ αντιτάχθηκε ειρηνικά –το 
τονίζω άλλη μία φορά– στη με στρατι-
ωτική βία κατοχή και προσάρτηση της 
Κριμαίας από τη Ρωσία. Ήταν άνοιξη 
του 2014 όταν, για να λέμε τα πράγμα-
τα με το όνομά τους, ο τσάρος Πούτιν 
με την άνεσή του και ανενόχλητος κα-
ταβρόχθισε την Κριμαία.

Η Ουκρανία, μια χώρα ανεξάρτητη, 
ακρωτηριάστηκε. Έχασε τη στρατη-
γικής σημασίας χερσόνησο της Κρι-
μαίας. Επιπλέον, δεν ελέγχει ένα μέ-
ρος από τις ανατολικές επαρχίες της 
όπου κάνουν «κουμάντο» οι ένοπλοι 
φιλορώσοι αποσχιστές. Αλλαγή συ-
νόρων διά της βίας τον 21ο αιώνα στα 
ανατολικά όρια της Ευρώπης; Η Δύση 
καταδίκασε τη Ρωσία κατηγορώντας 
την για παραβίαση του διεθνούς δι-

καίου και της ουκρανικής κυριαρχίας. 
Μάλιστα. Ε, και; Σιγά μην ιδρώσει το 
αυτί του Πούτιν. 

Η συνέχεια της ιστορίας του Όλεγκ Σέ-
ντσοφ. Σύλληψη-απαγωγή στην πόλη 
του, τη Συμφερόπολη, πρωτεύουσα της 
Κριμαίας. Τον μεταφέρουν στη Ρωσία. 
Σκληρές ανακρίσεις για να τον ανα-
γκάσουν να «ομολογήσει» ότι σχεδία-
ζε να ανατινάξει ένα άγαλμα του Λένιν 
και να πυρπολήσει γραφεία ρωσικών 
συμφερόντων στη Συμφερόπολη. Δεν 
θα τα καταφέρουν. Ακολουθεί μια δί-
κη-παρωδία, που η Διεθνής  Αμνηστία 
τη συγκρίνει με τις διαβόητες «δίκες 
της σταλινικής περιόδου». Βαρύ το κα-
τηγορητήριο. Ο Όλεγκ Σέντσοφ αρνή-
θηκε όλες τις κατηγορίες, αλλά φυσι-
κά καταδικάστηκε. Σε είκοσι χρόνια. 
Για... «τρομοκρατία»!

Το μεγάλο κόλπο. Το να καταδικάζεις 
σε εξοντωτική ποινή με κατασκευα-
σμένες κατηγορίες έναν κραυγαλέα 
αθώο άνθρωπο είναι πολύ αποτελε-
σματικό, επειδή ακριβώς είναι  αθώος. 
Διότι οι άλλοι (εν προκειμένω, στην 
Κριμαία) βλέπουν τι μπορεί να πά-
θουν, ακόμη και αν διαμαρτυρηθούν 
ειρηνικά.

Βρίσκομαι στο Στρασβούργο. Μέσα 
Δεκεμβρίου. Στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο. Για την απονομή του Βραβείου 
Ζαχάρωφ στον φυλακισμένο Όλεγκ 
Σέντσοφ. Χρόνια τώρα, έχει μαλλιά-
σει το πληκτρολόγιο να γράφω για τη 
σημασία και τη σπουδαιότητα αυτού 
του βραβείου. Οι αξίες του –η υπερά-
σπιση της ελευθερίας της έκφρασης 
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων– 
αποτελούν το θεμέλιο του πολιτισμέ-
νου και δημοκρατικού κόσμου. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απονέμει 
το Βραβείο Ζαχάρωφ κάθε χρόνο, από 
το 1988. Είναι το κατ’ εξοχήν βραβείο  
της Ευρώπης· εάν και εφόσον η Ευρώ-
πη θέλει όχι μόνον να λέγεται, αλλά 
να είναι Ευρώπη.

Μικρή αναφορά σε εκείνον που το 
βραβείο φέρει το όνομά του, τον διά-
σημο Ρώσο Φυσικό Αντρέι Ζαχάρωφ 
(1921-1989): Εμβληματική μορφή του 
αγώνα για ανθρώπινα δικαιώματα και 
πολιτικές ελευθερίες στην τότε Σοβι-
ετική Ένωση· τιμήθηκε με το Νόμπελ 
Ειρήνης (1975)· υπέστη χίλια δυο από 
το κομμουνιστικό καθεστώς, διώξεις 
και ανακρίσεις, εκτοπίσεις και εκ-
στρατείες δυσφήμησης τόσο ο ίδιος 
όσο και η οικογένειά του, και η KGB 
ήταν ο ίσκιος του πρωί βράδυ· ωστόσο, 
παρά τον ζόφο της σταλινοκρατίας, ο 
Αντρέι Ζαχάρωφ στάθηκε αταλάντευ-
τος στην πλευρά της ελευθερίας.

Δυστυχώς, το Βραβείο Ζαχάρωφ, πα-
ρότι βάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα 
στο κέντρο του,  δεν έχει  αποκτήσει 
ακόμη στη συνείδηση των Ευρωπαίων 
πολιτών τη θέση που του αξίζει. Όσο 
για την Ελλάδα; Εδώ το έχουμε αγκα-
λιάσει ακόμη λιγότερο. Προσωπικά 
δεν μου κάνει εντύπωση. 

Στην Ελλάδα επικρατεί η επιλεκτική 
ευαισθησία και τα διπλά κριτήρια ως 
προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρ-
χουν καλά και κακά θύματα. Υπάρχουν 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμά-
των που τις καταδικάζουμε με οργή και 
άλλες –φρικτές μάλιστα– για τις οποί-
ες δεν βγάζουμε άχνα. Γιατί συμβαίνει 
αυτό; Κατά τη γνώμη μου  ο κύριος λό-
γος είναι μια διάχυτη στην ελληνική 
κοινωνία ιδεοληψία.

Μια ιδεοληψία πολύ κοινή ιδίως στην 
Αριστερά, αλλά όχι μόνον. Αντιευρω-
παϊκή ιδεοληψία. Αντιδυτική. 

Έτσι, λοιπόν, στην Ελλάδα δεν πολυ-
σκοτιζόμαστε όταν οι Πούτιν, οι Μα-
δούρο, οι Μιλόσεβιτς, οι δικτατορίες 
τύπου Κούβας δολοφονούν και φυλα-
κίζουν πολιτικούς αντιπάλους· όταν 
όμως στη Δύση, κατά προτίμηση ΗΠΑ 
και Γερμανία, γίνονται ακόμη και μι-
κρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων, τότε περισσεύουν οι καταγ-
γελίες και οι παντιέρες διαμαρτυρίας.

Διπλά κριτήρια για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα δεν νοούνται. Και πάντως 
για το Βραβείο Ζαχάρωφ δεν υπάρ-
χουν καλά και κακά θύματα. Ε, γι’ αυ-
τό και εμείς δεν το έχουμε πολύ στην 
καρδιά μας.

Το εντυπωσιακό αμφιθέατρο της  
Oλομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου στο Στρασβούργο έχει σχε-
δόν γεμίσει. Η τελετή της απονομής 
του Βραβείου Ζαχάρωφ αρχίζει. Στα 
έδρανα των ευρωβουλευτών ένα τε-
τράγωνο χαρτί με τρεις λέξεις: “Free 
Oleg Sentsov”. Στο πιο περίοπτο ση-
μείο της αίθουσας  η τιμητική θέση του 
βραβευόμενου:  κενή.

Ένα πολύ καλοφτιαγμένο φιλμ για 
τον Όλεγκ Σέντσοφ προβάλλεται στις  
μεγάλες οθόνες της Ολομέλειας. Δι-
αρκεί λίγα λεπτά. Και περιλαμβάνει 
ένα στιγμιότυπο που δεν θα το ξεχάσω 
εύκολα, 45 δευτερόλεπτα όλο κι όλο, 
από τη «δίκη» του (οι σταλινικές πα-
ραδόσεις, ανθεκτικές, επιβιώνουν των 
καθεστώτων).

45 δευτερόλεπτα. Ο κατηγορούμενος 
Όλεγκ Σέντσοφ με φανελάκι σαν να  
είναι έτοιμος για εκδρομή την άνοιξη. 
Πανύψηλος, στέκεται όρθιος, με φω-
νή έντονη και εκφραστικές κινήσεις, 

Ολεγκ 
ΣεντΣΟφ
τιμωρια  

χωριΣ  
εγκλημα

Της ΤέΤας 
ΠαΠαδοΠούλού

ΒΡΑΒΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΦ 2018

νικητηΣ 
του φετινου 

βραβειου 
ζαχαρωφ, 

ο ουκρανοΣ 
ΣκηνοθετηΣ, 
42 ετων, φυ-
λακιΣμενοΣ 
Στη Σιβηρια
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απευθύνεται στους δικαστές του χα-
μογελαστός. Πολύ, πάρα πολύ χαμογε-
λαστός. Με ένα χαμόγελο που τσακίζει 
κόκαλα. Και τους λέει: «Εκφράζω τα 
συγχαρητήριά μου στη ρωσική δικαι-
οσύνη, κύριοι είσαστε πρωταθλητές 
στην προπαγάνδα και τα ψέματα». 

Πόση δύναμη χρειάζεται για να μιλή-
σεις έτσι, ενώ βρίσκεσαι κυριολεκτι-
κά στα χέρια του Πούτιν και γνωρίζεις  
ότι το επόμενο βήμα είναι η Σιβηρία. 

Μία φράση: «Ούτε η νίκη διαρκεί για 
πάντα στη ζωή, αλλά ούτε και η ήττα». 
Αυτή τη φράση τη χρησιμοποιούσε 
συχνά ο Αντρέι Ζαχάρωφ. Άραγε τη 
γνωρίζει ο Όλεγκ Σέντσοφ;

Όλοι όρθιοι χειροκροτούν ασταμάτη-
τα. Είναι η στιγμή που η Νατάλια Κα-
πλάν, η εξαδέλφη του Όλεγκ Σέντσοφ,  
παραλαμβάνει από τον πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Βραβείο 
Ζαχάρωφ. Δίπλα της ο Ντιμίτρι Ντίν-
ζε, ο δικηγόρος του. 

«Ο Όλεγκ δεν είναι κάποιος που ση-
κώνει τα χέρια ψηλά. Δεν τα παρατάει. 
Μεγαλώσαμε μαζί, τον ξέρω καλά. Εί-

ναι εκ φύσεως μαχητής», λέει η εξα-
δέλφη του συγκινημένη· και τα χειρο-
κροτήματα συνεχίζονται.

Σίγουρα είναι μαχητής ο Όλεγκ Σέ-
ντσοφ και δεν τα παρατάει. Απεργία  
πείνας για 145(!) ημέρες έκανε πέρσι 
(Μάιος-Σεπτέμβριος 2018). Με αίτη-
μα όχι προσωπικό. Ζητούσε να απε-
λευθερωθούν 70 Ουκρανοί πολιτικοί 
κρατούμενοι που βρίσκονται παράνο-
μα, όπως και ο ίδιος, σε φυλακές της 
Ρωσίας. Σταμάτησε την απεργία πεί-
νας για να αποφύγει τη φρικτή υπο-
χρεωτική σίτιση. Η ζωή του κρεμόταν 
από μισή κλωστή.

Το Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο, στο δι-
άστημα της απεργίας πείνας, προχώ-
ρησε σε Ψήφισμα (Ιούνιος 2018) με το 
οποίο καταδικάζει τη Ρωσία για όσα  
πράττει στην Ουκρανία, καταγγέλ-
λει  την απάνθρωπη μεταχείριση του  
Όλεγκ Σέντσοφ και ζητά «να τον αφή-
σουν αμέσως ελεύθερο για να επιστρέ-
ψει πίσω στη χώρα του». Το Ψήφισμα 
εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία.

Λεπτομέρεια (Ι). Αυτό το Ψήφισμα οι 
ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το κα-

ταψήφισαν! Μπράβο τους και πάντα 
τέτοια· ή, όπως έλεγε η γιαγιά μου, 
«για όποιον δεν ντρέπεται, η ζωή εί-
ναι εύκολη».

Λεπτομέρεια (ΙΙ). Αυτό το Ψήφισμα το 
καταψήφισαν, επίσης, οι ευρωβου-
λευτές του ΚΚΕ και της Χ.Α. Κοίτα κά-
τι συμπτώσεις...

Λεπτομέρεια (ΙΙΙ). Διεθνώς γνωστές 
προσωπικότητες, με επιστολές και δι-
αβήματα, ζητούν από τον Βλαντιμίρ 
Πούτιν να αφήσει ελεύθερο τον Όλεγκ 
Σέντσοφ. Τονίζουν μάλιστα ότι κρα-
τείται παράνομα στη Ρωσία. Με χαλ-
κευμένες κατηγορίες. Με μια ποινή 
εξοντωτική για ένα έγκλημα που δεν 
έχει διαπράξει. Μέχρι και ο Ρώσος 
σκηνοθέτης Νικήτα Μιχάλκοφ ύψωσε 
τη φωνή του υπέρ της αθωότητας και 
της απελευθέρωσης του Όλεγκ Σέ-
ντσοφ· σημειώστε ότι Μιχάλκοφ και 
Πούτιν έχουν στενούς δεσμούς.

Την ιστορία των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων τη φτιάχνουν τα άτομα. Συνή-
θως είναι άτομα που ακολουθούν τους 
δικούς τους μοναχικούς, ανηφορικούς 
δρόμους· όπως ο Όλεγκ Σέντσοφ.  A

ο  Όλεγκ Σέντσοφ

Ούτε  
η νίκη  

δίαρκεί  
γία παντα  
στη ζωη, 

αλλα  
Ούτε καί 
η ηττα 

- Αντρέι ΖΑχΑρωφ
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Ο Μενέλαος 

ΚΑΡΑΜΑΓΓΙΩΛΗΣ
και οι αντι-ήρωές του

24 ντοκιµαντέρ σαν ταινίες 
που δεν πρέπει να χάσετε

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ (panikoval500@gmail.com) 

Φωτό: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ
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Ο 
Μενέλαος Καραμαγ-
γιώλης είναι ένα ζεστό, 
µεγάλο χαµόγελο – αυ-
τό που προφανώς χαρί-

ζει στους αντι-ήρωές του και τους 
βάζει µέσα σε ταινίες-ντοκιµαντέρ 
που λειτουργούν σαν προστατευ-
τική «Στέγη» για αυτούς. Νοιάζε-
ται, προσέχει τις λεπτοµέρειες, µι-
λάει µε τέλεια ακρίβεια και πολλές 
δευτερεύουσες προτάσεις, οι λέ-
ξεις του ολοκάθαρες και ραδιοφω-
νικές, επενδύουν όλη τη φιλοσο-
φία του γύρω από τα ντοκιµαντέρ 
αυτά. Ένας σκηνοθέτης εικόνων 
και ήχου που κρατάει ζωντανές 
τις 24 ταινίες του, τις προβάλλει 
σε χώρους µε ιδιαίτερη σηµασία, 
αγωνίζεται σκληρά για την εξέ-
λιξη των ανθρώπων τους οποίους 
κατέγραψε και δίνει τώρα, µέσω 
της πλατφόρµας στη «Στέγη», µία 
καινούργια διαδραστική τροπή 
στις ταινίες αυτές. Χειµαρρώδης, 
δεν χρειάστηκε καν να θέτω ερω-
τήσεις, µου µίλησε για αυτές τις 
ταινίες και, βέβαια, για τις ραδιο-
φωνικές του εκποµπές στο Τρίτο.

Πώς ξεκίνησε η μεγάλη ιστορία 
των 24 ντοκιμαντέρ

Όταν έκανα το «J.A.C.E.», που είναι βασισµένο σε αλη-
θινές ιστορίες, έπρεπε να βρω και τους αληθινούς αν-
θρώπους. Έτσι, έκανα έφοδο για αυτοψία σε σηµεία 
της Αθήνας που είτε δεν ήξερα γιατί είναι «αόρατα» ή 
που εµείς δεν τα βλέπουµε γιατί αν και είναι δίπλα µας, 
αποστρέφουµε το βλέµµα. Η διαδικασία αυτή κράτησε 
πολλά χρόνια. Έτσι, λοιπόν, έχω καταφέρει να έχω πρό-
σβαση σε πολύ κόσµο γύρω γύρω.
Η ΕΡΤ, από το ’89 που είχα κάνει το ντοκιµαντέρ «Ροµ» 
για τους τσιγγάνους, δεν µου είχαν ξαναπροτείνει καµία 
δουλειά. Το «Ροµ» πριν από κάτι µήνες το τσίµπησε η 
Cinémathèque Française (σ.σ. η µεγαλύτερη αρχειοθήκη 
στον κόσµο σε ταινίες, ντοκουµέντα και µουσειακό υλικό), 
µάλιστα σε µία αναλογική µεταγραφή του ’91 – ούτε καν 
καλή κόπια, και το ανακήρυξε ένα absolute masterpiece 
του avant garde σινεµά, ανάµεσα στα δέκα καλύτερα, 
δίπλα στον Γκοντάρ, και το έβαλε σε ένα πρόγραµµα και 
το παίζει σε διάρκεια. Έτσι τώρα η ταινία κάνει έναν κύ-
κλο στα φεστιβάλ σαν να είναι καινούργιο φιλµ, όπως 
είχε γίνει τότε. 
Το ’11, η ΕΡΤ αποφασίζει να κάνει µία στροφή στο ντο-
κιµαντέρ και µου προτείνουν, µετά από τόσα χρόνια, να 
δουλέψουµε πάλι µαζί. Κι εγώ τους ζήτησα να κάνω ται-
νίες για αξιοσηµείωτους ανθρώπους που δεν τους έ-
χουµε δει στην τηλεόραση, δεν τους περιµένουµε. Έτσι 
ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος ντοκιµαντέρ µε 12 επεισό-
δια µε ήρωες νέους µαθηµατικούς, νέους σκηνοθέτες, 
νέους καλλιτέχνες, ανθρώπους όπως ο ∆ασκαλάκης 
που τότε ήταν 31, µαθηµατικός, που µόλις είχε πάει στο 
ΜΙΤ και έχει ανακαλύψει τη θεωρία που ανατρέπει τη 
θεωρία του «Beautiful mind», του Nash, µαζί µε έναν 
άλλο Έλληνα, τον Παπαδηµητρίου. Θυµάµαι ήµουν στο 
Τόκιο, όπου µετά τις προβολές του «J.A.C.E.» όλοι οι θε-
ατές 500-600 άτοµα, θέλανε αυτόγραφα, κι ενώ υπέ-
γραφα, χτυπάει ένα τηλέφωνο από µία υπάλληλο της 
ΕΡΤ η οποία µου λέει, ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολα 
αυτά τα ντοκιµαντέρ και θα τα σταµατήσουµε γιατί εί-
ναι αντιτηλεοπτικές οι περσόνες που παίζουνε κ.λπ. 
Γυρνώντας στην Αθήνα, συναντάω τη διευθύντρια της 
ΕΡΤ τότε, την Πανδώρα Μουρίκη, και την Ελένη Χοϊδά 
και µου ζητάνε συγγνώµη, µου λένε αυτή η υπάλληλος 
που σε πήρε δεν έχει σχέση µε το αντικείµενο, είναι ό,τι 
καλύτερο έχουµε κάνει, συνέχισε έτσι, σε παρακαλού-
µε. Αυτός που θεωρήθηκε «αντιτηλεοπτική περσόνα» 
ήταν ο ∆ασκαλάκης. 

Από τους νέους ήρωες, 
στους αντι-ήρωες

Αυτά τα ντοκιµαντέρ κάνανε µία φοβερή καριέρα: ε-
κτός από την τηλεόραση, που έχουνε παιχτεί 40-τόσες 
φορές το καθένα, έχουνε παιχτεί και σε σχολεία, πα-
νεπιστήµια – έτσι ανακάλυψα και το Πειραµατικό πίσω 
από τον Παναθηναϊκό, όπου κάθε Παρασκευή απόγευ-
µα υπάρχει ένας µουρλός καθηγητής µαθηµατικός, που 
µαζεύει τα παιδιά και τους κάνει µαθηµατικά µέσα από 
τη λογοτεχνία και το σινεµά, εκτός ωρών µαθηµάτων. 
Τα παιδιά έχουν ενθουσιαστεί τόσο πολύ, που συνε-
χίζουν και πηγαίνουν εκεί ακόµα και αυτοί που έχουν 
περάσει πια σε πανεπιστήµια. 
Έτσι, λοιπόν, οι ταινίες κάνουν µία τέτοια βόλτα και ο ∆α-
σκαλάκης έχει γίνει σταρ. Πριν από 3-4 µήνες περπατά-
γαµε στον δρόµο και τον σταµατάει ένας και του λέει, σε 
έχω δει στην τηλεόραση, είσαι ο τρελός µαθηµατικός! 
Κι έτσι, κάπως, ενώ αυτά τα ντοκιµαντέρ έχουνε «δύ-
σκολες» περσόνες και αντιτηλεοπτικά θέµατα, έχουνε 
γίνει viral. Η γκάµα των ανθρώπων που παρουσιάζονται 
είναι τεράστια: από τον ∆ασκαλάκη στον Michel Reilhac, 
που µας λέει για transmedia και virtual reality cinema, 
και φτάνουνε µέχρι ακροατές του αθλητικογράφου, 
του Γεωργίου, σε ένα ντοκιµαντέρ που έχει τον τίτλο 
«Έξω από τα δόντια». Είναι κάποιοι άνθρωποι που βρή-
καν τρόπο επικοινωνίας µέσα από αυτή την εκποµπή, 
µία µεγάλη γκάµα ανθρώπων. Αυτό έφερε και τον δεύ-
τερο κύκλο.

Στο δεύτερο κύκλο πια, έχω τη δυνατότητα να ασχολη-
θώ και µε ανθρώπους που τους ήθελα από την αρχή: 
άνεργοι, άστεγοι, ανήλικοι φυλακισµένοι, αδέσποτα, 
πολιτικοί πρόσφυγες, ασυνόδευτες µάνες… Έτσι, λοι-
πόν, ενώ έχουν αρχίσει τα γυρίσµατα και είµαστε και γυ-
ρίζουµε στις φυλακές Αυλώνα, µου λένε, έκλεισε η ΕΡΤ! 
Κι έτσι βρεθήκαµε στον αέρα. Στα χρέη του «J.A.C.E.» 
µπήκαν τότε και κάποια ακόµα, επειδή στην ΕΡΤ σε πλη-
ρώνουν αφού παραδώσεις. Και λέµε, τι κάνουµε τώρα; 
Ευτυχώς υπήρχε συµβόλαιο για αυτές τις 12 ταινίες. 
Μετά από πολλή σκέψη αποφασίζουµε να κάνουµε µία 
ευέλικτη οµάδα και να συνεχίσουµε. Μέχρι να λυθούν 
τα προβλήµατα µε τις ενδιάµεσες ΕΡΤ, περνάνε 3 µε 4 
χρόνια. Σε αυτό το διάστηµα εµείς συνεχίζουµε να τρα-
βάµε, να παρακολουθούµε τους ήρωές µας. 

Η κάμερα σαν όπλο

Οπότε, συµβαίνει το εξής ενδιαφέρον: Ξεκινάς να τρα-
βάς αυτούς τους ανθρώπους. Πάντα ο φακός είναι ένας 
αδιάκριτος εισβολέας στη ζωή τους, κάτι που είναι και 
επικίνδυνο. Είναι άνθρωποι που φλερτάρουν ή ζουν 
στην παραβατικότητα, άρα υπάρχει ο κίνδυνος να τους 
εκθέσεις στον νόµο, σε συλλήψεις ή σε συγγενείς τους, 
όπως π.χ. κάποιοι άστεγοι που κρύβονται. Γι’ αυτό και 
στις περισσότερες ταινίες, ξεκινώντας, δεν πρέπει να 
δείξεις τον ήρωα. Επίσης, εγώ πάντα έχω µία ενοχή: 
ότι, ωραία, πάµε και κλέβουµε τώρα τις ζωές τους, τις 
κάνουµε ταινία, τις πάµε στα φεστιβάλ, παίρνουµε βρα-
βεία, µας λένε µπράβο, παίρνουµε µισθούς… Αυτοί τι 
κερδίζουνε από αυτό; Εκεί, λοιπόν, αρχίζει και φτιάχνε-
ται µια πατέντα µε αυτούς τους ανθρώπους, πως η κά-
µερα δεν θα είναι αδιάκριτος εισβολέας. Στη διάρκεια 
των γυρισµάτων που κράτησε πολύ, η κάµερα και οι 
ταινίες έγιναν ένα όπλο για αυτούς τους ανθρώπους. 
Παράδειγµα: η Εθνική Ελλάδος Αστέγων, έχοντας αυ-
τή την ταινία, πηγαίνει σε ένα ίδρυµα και βρίσκει χρη-
µατοδότηση για να πάει στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Αστέγων. Σε ένα παιδί που είναι µέσα στη φυλακή και 
προσπαθεί να περάσει στο Πολυτεχνείο, θεατής πα-
ρακολουθώντας την ταινία µου του στέλνει ανώνυµα 
λάπτοπ µε µαθηµατικά προγράµµατα, για να µπορέσει 
να διαχειριστεί αυτό που κάνει. Υπάρχουν κι άλλοι, πιο 
επινοητικοί τρόποι διαχείρισης. 
Ο Μαραντόνα, ας πούµε, ένας τσιγγάνος που τον συ-
νάντησα στη φυλακή ανηλίκων στα 21 του, ήδη µε 
πέντε παιδιά, χρησιµοποιεί την κάµερα, τη διαδικασία 
του γυρίσµατος, για να έχει µία πιο δίκαιη µεταχείρι-
ση στο δικαστήριο, για να µη πέσει σε δικηγόρους που 
εκµεταλλεύονται αυτού του είδους τους ανθρώπους. 
Μια µέρα, συµβαίνει το καταπληκτικό: εξήµισι η ώρα το 
πρωί, χτυπάει το τηλέφωνο, είναι ο Μαραντόνα και λέ-
ει, µου γκρεµίζουν την καλύβα, είναι σε ένα παράνοµο 
σηµείο αλλά δεν µε αφήνουν να πάρω τα πράγµατά µου 
και το µωρό µου είναι τριών µηνών (τα άλλα είχαν πια 
µεγαλώσει από τότε που φυλακίστηκε). Κατεβαίνουµε 
µε τρεις κάµερες, ο Μαραντόνα να φωνάζει «ήρθαν τα 
κανάλια!», οπότε µέσα από διαπραγµάτευση και την 
τροµοκρατία µίας κάµερας, τα ΜΑΤ του αφήνουνε µία 
µέρα για να µπορέσει να πακετάρει το νοικοκυριό του 
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και μετά να ρίξουν την καλύβα. 
Έτσι, λοιπόν, ενώ στην αρχή αυτοί οι άνθρωποι κρύβο-
νταν και δεν ήθελαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά 
τους, άρχισαν να ζητάνε την κάμερα: έλα να τραβήξεις 
αυτό. Αποτέλεσμα: Έχουν τελειώσει οι ταινίες, έχουν 
ολοκληρωθεί, κι εμείς συνεχίζουμε τα γυρίσματα χωρίς 
να ξέρουμε τι θα γίνει αυτό το υλικό και πώς. Αυτό ήταν 
που οδήγησε στη συνέχεια.

Η προσέγγιση

Σε όλες τις ταινίες, ήταν πολύ σαφές από την αρχή το τι 
θέλαμε. Ξεκινούσαμε με τους δικούς τους όρους. Εκτός 
από μία ταινία η οποία γυρίστηκε όλη παράνομα στην 
Ελλάδα – μόνο στο Λονδίνο ήταν νόμιμα τα γυρίσματα. 
Ήταν η ταινία για τα αδέσποτα γιατί έχει γυριστεί σε χώ-
ρους που απαγορευόταν να πλησιάσεις ακόμα και χωρίς 
κάμερα, στον Ασπρόπυργο, σε κάτι σημεία που δεν είχα 
φανταστεί ότι είναι μόλις 10 λεπτά μακριά από την Α-
θήνα. Οι περισσότερες λήψεις αυτής της ταινίας είναι 
κλεμμένες, γιατί είναι σε ένα παράνομο κυνοκομείο, σε 
έναν οικισμό που επίσης δεν έχει άδεια, κάτω από μία 
κολώνα της ΔΕΗ που κάνει συνέχεια ζζζζζ…, σαράντα 
σκυλιά πακτωμένα μέσα σε ένα δωμάτιο. Δεν μπορείς να 
γυρίσεις εκεί. 
Ή το άλλο – υπάρχει μαγαζί που έχει καεί τρεις φορές κι 
έχει βάλει πινακίδα ο ιδιοκτήτης, ανορθόγραφα, «φτάνει 
ως εδώ, παρακαλώ». Οι συμμορίες της περιοχής είχαν 
κάποιο πρόβλημα μαζί του. Και με το που πάμε να τραβή-
ξουμε το πλάνο με την πινακίδα, σκάνε δύο άνθρωποι με 
καλάσνικοφ μέσα στα πέντε πρώτα λεπτά. 

Από στόμα σε στόμα

Αυτές οι ταινίες, λοιπόν, είναι μέσα σε ένα κενό οξυγόνου 
μέχρι να ξανα-υπάρξει η ΕΡΤ και όταν ξανα-υπάρχει δεν 
έχει ακριβώς πρόσβαση στο προηγούμενο πρόγραμμα. 
Μέχρι να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα του κλεισίμα-
τος της ΕΡΤ, τα ντοκιμαντέρ αρχίζουν και παίζονται σε 
σχολεία, πανεπιστήμια, φεστιβάλ κι έχουν κάνει ήδη μία 
μεγάλη καριέρα μέχρι να τις προβάλλει η τηλεόραση. 
Αυτές τις ταινίες τις ανακάλυπταν μόνοι τους οι φορείς, 
δεν τις προωθούσαμε εμείς. Γινόταν, ας πούμε, μία προ-
βολή της ταινίας μέσα στις φυλακές. Κι αμέσως μετά, 
τα παιδιά εκεί άρχιζαν μετά μία πολύ σοβαρή κουβέντα 
ή ενθαρρύνονταν να πάνε σχολείο, να μην είναι στην 
παραβατικότητα της φυλακής, να πάνε σε ομάδες θε-
άτρου ή σε ομάδες που βοηθάνε. Η φήμη των ταινιών 
κυκλοφορούσε από στόμα σε στόμα. Και σιγά-σιγά, το 
ένα φέρνει το άλλο.
Ας πούμε, η προβολή της ταινίας των αδέσποτων που 
την έκανε το Cinedoc στον Δαναό γέμισε τόσο πολύ ώ-
στε επαναλήφθηκε άλλες τέσσερις φορές. Σκέψου ότι 
το τρέιλερ μόνο της ταινίας έκανε μισό εκατομμύριο 
viewings στο Facebook, που είναι τρομαχτικός αριθμός 
για την Ελλάδα. 

Κι όμως υπάρχει happy end

Έχω βρει κάποιους αντι-ήρωες στην πόλη γιατί πιστεύω 
ότι η ιστορία δεν γράφεται από τα πρωτοσέλιδα, αλλά 
από ιστορίες που κυκλοφορούν λίγο πιο λάθρα. Σε αυτές 
τις 12 ταινίες, στο ξεκίνημα, βλέπεις ανθρώπους και λες 
«αυτός δεν έχει καμία ελπίδα» και όταν τελειώνει η ται-
νία υπάρχει ένα happy end. Αυτό δεν το έχει γράψει ούτε 
κάποιος αμερικανός σεναριογράφος ούτε η φαντασία 
μας, ούτε καμία κρατική επίσημη υποστήριξη, αλλά έχει 
προκύψει από τις προσπάθειες αυτών των ανθρώπων 
και από τη συνδρομή εθελοντών. Αυτό που έχει ενδια-
φέρον που γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και για 
μένα ίσως είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο διαχείρισης 
κρίσης –δεν το αξιολογώ, αλλά λέω ότι είναι ενδιαφέ-
ρον κανείς να το δει– είναι ότι είσαι αναγκασμένος να 
ψάξεις να βρεις τη λύση μόνος σου και να καταφύγεις σε 
εναλλακτικές μορφές υποστήριξης. Αυτό δεν είναι ένα 
μόνιμο happy end, είναι πολύ ευαίσθητο και μπορεί να 
καταρρεύσει από στιγμή σε στιγμή. Οι άνθρωποι αυτοί, 
όμως, είναι οι Νέοι Ήρωες. Με τον επινοητικό τρόπο που 
διαχειρίζονται την προσωπική τους κρίση γίνονται παρα-
δείγματα και σε μένα και σε πολλούς άλλους ανθρώπους 
που νιώθουμε ότι ζούμε σε ένα αδιέξοδο, που τίποτα δεν 
είναι δεδομένο και ό,τι ξέραμε δεν είναι έτσι πια. 

Το happy end προέκυπτε, δεν το ξέραμε. Εξελισσόταν 
κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Αυτό ήταν και το πολύ 
ενδιαφέρον. Συνήθως γράφουμε το σενάριο, κάνουμε 
κάποιες αλλαγές και γίνεται το φιλμ. Εδώ οι ταινίες γίνο-
νταν μπροστά μας, από μόνες τους είχαν μία συναρπαστι-
κή εξέλιξη. Την ταινία «Δεύτερη ευκαιρία» θα μπορούσε 
να την έχει γράψει καλός σεναριογράφος. Στηρίζεται συ-
νέχεια στο απίθανο και πώς το απίθανο γίνεται πιθανό. 

Δηλαδή: ένα παιδί 17 χρονών βρίσκεται στις φυλακές Αυ-
λώνα, δεν ξέρει ελληνικά, δεν υπάρχει κανείς να τον υπο-
στηρίξει, δεν έχει χρήματα. Κι αντί να πέσει στην παραβα-
τικότητα της φυλακής, αποφασίζει μέσα σε δυόμισι χρό-
νια να μάθει ελληνικά και να περάσει στο Πολυτεχνείο! Το 
ακούς και λες, δεν θα γίνει ποτέ. Κι όμως το καταφέρνει, 
με την υποστήριξη τρελών καθηγητών κι ενός τρελού 
λυκειάρχη που τον βοηθάνε μέσα στη φυλακή, και καθη-
γητών που έρχονται απ’ έξω, ως εθελοντές, για να του κά-
νουν τα παραπάνω μαθήματα. Με το που περνάει αυτό το 
παιδί, πάω ως μάρτυρας στη δίκη του στη Μυτιλήνη για 
να μπορέσει να βγαίνει έξω να παρακολουθεί. Η δίκη ήταν 
έτοιμη να ακυρωθεί. Αλλά με την πίεση του λυκειάρχη και 
της παρουσίας της κάμερας, καταφέρνουμε να γίνει η δί-
κη. Και το παιδί αυτό να πάρει αναστολή της ποινής και να 
βγει έξω να σπουδάσει. Στον δρόμο προς τη φυλακή για 
να πάρει τα χαρτιά του και να βγει, ένας διευθυντής ενός 
αστυνομικού τμήματος ενεργοποιεί μία απέλαση, άλλη 
από αυτήν που είχε ακυρώσει το δικαστήριο, και το παιδί 
πρέπει να φύγει αμέσως. Η ανατροπή της ανατροπής. 
Σενάριο που θα έλεγες, πού το σκεφτήκανε! Είναι η πραγ-
ματικότητα, όμως. Και σε τροφοδοτεί με συναρπαστικές 
και άρτιες αφηγηματικά ιστορίες.  

Τα πρώτα ελληνικά διαδραστικά 
ντοκιμαντέρ βρίσκουν Στέγη 

Αλλά η σχέση μου με αυτούς τους ανθρώπους δεν είχε 
τελειώσει. Τα γυρίσματα θα συνεχίζονταν έτσι κι αλ-
λιώς. Για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να μιλήσουν 
στον φακό πρέπει να κάνεις μαζί τους μία σχέση. Η οποία 
μετά σε κρατάει εκεί, δεν μπορείς να φύγεις εύκολα. 
Όχι γιατί νιώθεις μία ευθύνη να τους βοηθήσεις, αλλά 
κυρίως γιατί βοηθιέσαι εσύ από αυτούς. Όλοι αυτοί οι 
άνθρωποι με βοηθήσανε και με βοηθάνε. 
Η συνέχεια, λοιπόν, έφερε κάτι που γίνεται για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα: κάνουμε τα πρώτα ελληνικά δια-
δραστικά ντοκιμαντέρ. Η Αφροδίτη Παναγιωτάκου και η 
Στέγη είπε, θέλω αυτά τα ντοκιμαντέρ. Τους εξήγησα ότι 
αυτά τα ντοκιμαντέρ έχουν τελειώσει και ανήκουν στην 
ΕΡΤ, αλλά υπάρχει ένα υλικό που έχει γυριστεί μετά και 
που συνεχίζει να γυρίζεται. Δημιουργείται τότε η ιδέα, 
να κάνουμε διαδραστικά ντοκιμαντέρ. Δηλαδή: θα μπο-
ρείς να βλέπεις την ταινία και θα έχεις σε συγκεκριμένα 
θεματικά σημεία της πρόσβαση σε έξτρα υλικό, σε άλλες 
ταινίες ή σε άλλα στοιχεία (υλικά) που σου δείχνουν πού 
είναι τώρα αυτός ο ήρωας, για παράδειγμα, τρία χρόνια 
μετά. Ή τι είναι αυτό που τον οδήγησε στη φυλακή; Είναι 
εξαίρεση ή έχει συμβεί και σε άλλα παιδιά; Στο τέλος 
κάθε ταινίας θα έχεις έναν κατάλογο με όλες τις οργα-
νώσεις και τις ομάδες που βοηθάνε στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό θα γίνεται 
online και θα είναι ελεύθερο. Σε αυτή την περίπτωση, 
αν είσαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους, ξέρεις πού 
θα πας για να βοηθηθείς. Κι αν θέλεις να συμμετάσχεις 
σε αυτό, ξέρεις πού θα πας. Αν είσαι ένας σκηνοθέτης ή 
ένας συγγραφέας που θέλεις να δεις πώς θα κάνεις μία 
ταινία για αυτό, είναι εκεί οι πηγές. Σε αυτή την πλατφόρ-
μα, πέρα από τις 12 ταινίες, θα έχεις πρόσβαση σε άλλες 
160 ταινίες σχετικές με το θέμα.
Έτσι, λοιπόν, έγινε μία συμφωνία μεταξύ της Στέγης του 
Ιδρύματος Ωνάση και της ΕΡΤ, που λέει ότι μετά την τη-
λεοπτική προβολή θα βγει αυτή η πλατφόρμα η οποία θα 
ανανεώνεται, κάτι που θα δώσει μία άλλη ζωή σε αυτές 
τις ταινίες. Και το πιο ενδιαφέρον είναι η συζήτηση που 
ακολουθεί μετά, εκεί όπου παίζονται αυτές οι ταινίες. 
Προχτές σε μία προβολή στο Μόναχο όπου βρίσκονταν 
Έλληνες και Γερμανοί, η συζήτηση κράτησε 75 λεπτά. 
Αυτή, λοιπόν, είναι η συνέχεια αυτών των ντοκιμαντέρ 
που τώρα ολοκληρώνονται.

Πιστεύω ότι το σινεμά δεν μπορεί να παίζει διακοσμητι-
κό ή καλλωπιστικό ρόλο. Το σινεμά πρέπει να γίνει εργα-
λείο. Να πάρει ουσιαστική, πολιτική θέση. Και θεματο-
λογικά και στον τρόπο που γίνεται και κυρίως εκεί που 
παίζεται, εκεί που απευθύνεται. 
Όταν ξεκίνησα, μικρούλης, έκανα ντοκιμαντέρ πριν πε-
ράσω στη μυθοπλασία. Τότε για μένα και για όλους ήταν 
ένα απόλυτα βαρετό είδος. Και αυτά τα ντοκιμαντέρ που 
έκανα αλληθώριζαν προς το φίξιον γιατί είχα μια ανάγκη 
να μην είναι βαρετά. Αυτή τη στιγμή το ντοκιμαντέρ εί-
ναι εξαιρετικά δημοφιλές. Στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
της Θεσσαλονίκης μένουν άνθρωποι έξω από τις αίθου-
σες. Αυτό με εξέπληξε πολύ. Ο κόσμος πάει σε αίθουσες 
να δει ντοκιμαντέρ. Γιατί υπάρχει μία ανάγκη να επα-
ναπροσδιορίσουμε τα πάντα. Για να γίνει αυτό πρέπει 
κανείς να δει καθαρά τι συμβαίνει γύρω του, δεν γίνεται 
αλλιώς. Συν ότι τα ντοκιμαντέρ τις περισσότερες φορές 
σού δίνουν ένα αληθινό παράδειγμα. Εκεί, η καχυποψία 
σου δεν έχει θέση. Εμείς, όταν τα γυρίζαμε, ταλαιπω-
ρηθήκαμε πολύ στο να βρούμε πώς θα γίνει η κάμερα 

αόρατη. Πώς, οι άνθρωποι αυτοί, δεν θα ποζάρουν. Γιατί 
πάντα υπάρχει ο κίνδυνος κάποιος να ποζάρει, να μην 
πει την αλήθεια, και πάντα αυτό συμβαίνει στην αρχή. Γι’ 
αυτό και υπάρχει μία μεγάλη φύρα του πρώτου μέρους 
του υλικού των γυρισμάτων, μέχρι να καταφέρει η κά-
μερα να γίνει αόρατη και ο λόγος τους να απευθύνεται 
σε σένα που είσαι εκεί. Να μιλάει με σένα. Και να σε έχει 
εμπιστευθεί. Είναι μία μεγάλη πατέντα.

Αληθινές ιστορίες ή φαντασία;

Η μυθοπλασία με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Βέβαια συνει-
δητοποίησα ότι και οι δύο φίξιον ταινίες που έκανα στη-
ρίζονταν σε αληθινά γεγονότα. Γεγονότα που βλέπαμε 
στις ειδήσεις και πριν και μετά την ταινία. Πράγματα για 
τα οποία οι κριτικοί έγραψαν «μα συμβαίνουν αυτά στην 
Ελλάδα;» λίγους μήνες μετά τα είδαμε πρωτοσέλιδα, 
όπως στο «Blackout» με την παραθρησκευτική τελετή 
και σε 6 μήνες είδαμε την ιστορία να συμβαίνει με τον 
Κατσούλα και τα παιδιά που είναι ακόμα στη φυλακή. Το 
ίδιο και στο «J.A.C.E.» – ειπώθηκε «μα πώς μπορεί να είναι 
κάποιος διακινητής προσφύγων και να έχει ένα κλαμπ» 
και βγήκε ακριβώς μία τέτοια ιστορία στην Ελλάδα, ένα 
ή ενάμιση χρόνο μετά την ταινία. Πιστεύω ότι οι ταινίες 
μπορούν να λειτουργούν με έναν τρόπο προφητικά, αν 
κανείς αφουγκράζεται αυτό που συμβαίνει γύρω του. Οι 
ίδιες οι ιστορίες σε οδηγούν να το αφηγείσαι. 
Η μυθοπλασία μού λείπει πολύ, ελπίζω όταν τελειώσει 
η ομηρία των χρεών του «J.A.C.E.» να γυρίσω νέα ταινία. 
Συνέχεια υπάρχουν σχέδια που μένουν στο χαρτί. Του-

Έχω τη 
δυνατότητα να 
ασχοληθώ και 
με ανθρώπους 
που τους ήθελα 
από την αρχή: 
άνεργοι, άστε-
γοι, ανήλικοι 
φυλακισμέ-
νοι, αδέσπο-
τα, πολιτικοί 
πρόσφυγες, 

ασυνόδευτες 
μάνες…

«Η Επιστροφή»

«Goal στη φτώχεια»

«Η βαμβακερή μου οικογένεια»
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λάχιστον τώρα αποφάσισα οι ιδέες αυτές να µπαίνουν 
σε ένα µπλοκ και όχι σε χαρτιά-χαρτιά, σκόρπια, που 
χάνονται. Οι ταινίες που δεν έκανα, έχω βρει διάφορα 
υποκατάστατα και τις κάνω, όπως οι ραδιοφωνικές εκ-
ποµπές ή τα ντοκιµαντέρ. 

Όχι στα στερεότυπα

Τα συγκεκριµένα ντοκιµαντέρ είναι από µόνα τους συ-
ναρπαστικά σενάρια. Παράλληλα µου εξασφαλίζουν 
κάτι που το έχω πολύ ανάγκη όταν κάνω σινεµά: µία κοι-
νωνική διάδραση και ένα, χµµ… δεν µου αρέσει η λέξη 
«όφελος», αλλά θέλω να πω, ένα όφελος για αυτούς που 
αφορά η ταινία, το οποίο καταρχήν έχει να κάνει µε την 
άρση στερεοτύπων. 
Αυτό συνέβη και µε το «J.A.C.E.». Μου άρεσε πάρα πολύ 
που το καλοκαίρι, σε µία προβολή του στο θερινό Σινέ 
Παράδεισος στη Νίκαια, στη συζήτηση µετά µε τον κό-
σµο, έβαλα τις γυναίκες να κάνουν ένα δηµοψήφισµα 
για τους δύο πιο σέξι ήρωες της ταινίας που θα πήγαιναν 
άµεσα µαζί τους. Και διαλέξανε έναν Αλβανό και πού-
στη, και έναν τραβεστί. (γελάει) Τους είπα, καταλάβατε 
πού σας παγίδεψε η ταινία; 
Αυτό, σε αυτά τα ντοκιµαντέρ, γίνεται σε πολύ µεγαλύ-
τερο ποσοστό. Στο τέλος της «∆εύτερης ευκαιρίας», στην 
προβολή στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, σηκώθηκε ένας 
πατέρας από το κοινό και είπε: «Η κόρη µου πάει στην ίδια 
σχολή στο Πανεπιστήµιο που πάει αυτό το παιδί. Αν είχα 
µάθει ότι είναι ένας κρατούµενος θα της άλλαζα σχολή. 
Τώρα, µετά το ντοκιµαντέρ, θα την προτρέψω να τον κάνει 

παρέα». 
Αυτό το παράδειγµα συµβαίνει σε όλες τις ταινίες – από 
τον άστεγο που έχεις µπροστά σου, τον πρόσφυγα, τα 
αδέσποτα… Αυτό είναι το µεγαλύτερο πρόβληµά µας: 
τα στερεότυπα. Τα οποία, εκτός από τις συντηρητικές 
απόψεις κάποιων τροφοδοτούνται και από τη λάθος 
διοχέτευση των πραγµάτων στις ειδήσεις. Και τα οποία 
οδηγούν σε ολοκληρωτισµούς και σε νεοφασίστες. Αυ-
τό που θα ήθελα καταρχήν να κάνουν οι ταινίες είναι να 
δίνουν τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να διαχειριστεί 
αλλιώς τη σχέση του µε αυτά τα στερεότυπα που του τα 
φοράνε και τα ΜΜΕ και διάφοροι ύποπτοι άνθρωποι.

Ταινίες σε sight specific προβολές

Η διαδικασία αυτή, για µένα είναι αποκαλυπτική. Είχα φτά-
σει σε ένα αδιέξοδο και νιώθω ότι και το σινεµά βρίσκεται 
σε µία µεταβατική µορφή. Ο κόσµος δεν πάει πια τόσο 
πολύ στις αίθουσες. Οι οθόνες υποκαθίστανται από άλλα 
µέσα. Οι άνθρωποι είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν, να 
κάτσουν και να δουν κάτι, εκτός από «µικρές» ταινιούλες. 
Τα άλλα µέσα επιβάλλουν άλλα είδη στο σινεµά. Εγώ, 
λοιπόν, µέσα από όλη αυτή τη διαδικασία επαναπροσδιο-
ρίζω και τη δική µου σχέση µε το σινεµά: και πώς γίνεται, 
και πού παίζεται, πώς προβάλλεται. Με ενδιαφέρουν 
πάρα πολύ οι sight specific προβολές, που γίνονται εκεί 
που πρέπει και όχι σε περιορισµένα κοινά. Είναι αµαρτία 
να κάνουµε πράγµατα τα οποία τα βλέπουν οι δικές µας 
«προστατευµένες µαφίες», διανοουµένων, ειδηµόνων, 
και να µην αποκτούν µία πρόσβαση στο κοινό που πρέπει 

να τις δει. Επίσης, θεµατολογικά. Είναι πολύ σοβαρό ποιο 
θέµα πια διαλέγουµε για να κάνουµε σινεµά. 
Στην προσωπική µου περιπέτεια ζωής, αυτές οι ταινίες έ-
χουν µία διαρκή, ψυχοτρόπο διαδικασία. Πώς µπορώ εγώ 
να γκρινιάξω για τα οικονοµικά προβλήµατά µου, όταν 
ένας άνθρωπος δεν έχει καν ένα σπίτι να µείνει; Αυτοµά-
τως, αφενός µε κάνουν να συνέρχοµαι σε σχέση µε τον 
τρόπο που µε πνίγουν τα προβλήµατά µου και αφετέρου 
µου αποδεικνύουν συνέχεια ότι υπάρχουν πολύ επινοη-
τικοί τρόποι που απλώς κανείς πρέπει να ψάξει και να ε-
νεργοποιήσει για να διαχειριστεί τις δυσκολίες του. Αυτή 
η επινοητικότητα που είχε «πέσει σε ύπνωση» στις αρχές 
αυτού του αιώνα στην Ελλάδα, είναι κάτι που το µαθαίνω 
από αυτούς τους ήρωες και είναι κάτι που χρειαζόµαστε. 

Τα greekies αδέσποτα 
και ο Μαραντόνα

Κρατάω επαφή µε τους αντι-ήρωές µου. Όπως τώρα 
που µιλάµε και χτύπησε το κινητό: είµαι σε ένα φόρουµ 
για τα «γκρίκις», τα αδέσποτα από την Ελλάδα που πη-
γαίνουν για υιοθεσίες. Ένα από αυτά, ενώ υιοθετήθηκε 
στην Ελβετία χάθηκε και επειδή ήταν κωφό και τυφλό, 
είχαµε τεράστιο πρόβληµα πώς θα βρεθεί και έτσι έγινε 
ένα φόρουµ µεταξύ Γερµανίας, Αγγλίας και Ελλάδας. 
Έγινε όλη αυτή η ενεργοποίηση και µετά από τρεις µέ-
ρες βρέθηκε αποκλεισµένο σε ένα σηµείο και τώρα µας 
στέλνουν και βίντεο πώς το βγάλανε. 
Ή ο Μαραντόνα. Με πήρε σήµερα να µου πει ότι συνε-
λήφθη µε µία κατηγορία που δεν ισχύει. Όπως επίσης 
µου έλεγε ότι τα παιδιά του, επειδή δεν έχουν µόνιµη 
διεύθυνση, δεν µπορούνε να πάνε σχολείο. Προσπαθώ 
να τον βοηθήσω. Ήταν αγράµµατος και όσο έµεινε στη 
φυλακή, ενάµιση-δύο χρόνια, έµαθε λίγα γράµµατα αλ-
λά δεν τον βοηθάνε τόσο. Αυτή η επαφή συνεχίζεται και 
πέρα από τις ταινίες. Η αλήθεια είναι, πρέπει να οµολο-
γήσω µε µία αυτοκριτική, ότι όλες αυτές τις ιστορίες τις 
φαντάζοµαι αυτοµάτως σαν σκηνή σε ταινία. Είναι λίγο 
ύποπτο εκ µέρους µου αλλά δεν µπορώ να αντισταθώ 
σε αυτή τη διαστροφή, γιατί είναι όντως εξαιρετικές 
σκηνές. Για να στανιάρει λίγο η ενοχή µου αυτή, βρήκα 
έναν τρόπο τα γυρίσµατα αυτά να ανήκουν σε αυτούς 
τους ανθρώπους και να γίνουν εργαλείο τους. Το πιο ω-
ραίο συναίσθηµα είναι, όταν έχει τελειώσει µία ταινία, να 
µην έχεις ιδιοκτησιακό καθεστώς, αυτή η ταινία να έχει 
µία δικιά της πορεία και να ανήκει σε αυτούς που παίξανε 
και όχι σε σένα. Πάντα σιχαινόµουν το «µια ταινία του…». 
Ζήταγα να µην το βάζουν στις αφίσες και µου έλεγαν, 
δεν γίνεται γιατί ο κόσµος θα µπερδευτεί. Με νευριάζει 
πολύ αυτό το «του». 

Το ραδιόφωνο του Μενέλαου

Άρχισα να κάνω ραδιόφωνο πολύ µικρούλης, ταυτόχρο-
να µε την πρώτη ταινία που έκανα. Με στεναχωρεί που 
κάθε τόσο γράφουν «ο ραδιοφωνικός παραγωγός». ∆εν 
το καταλαβαίνω καθόλου. Εγώ κάνω ραδιόφωνο γιατί σε 
αυτό µπορώ να κάνω τις ταινίες που δεν έχω προλάβει ή 
δεν έχω βρει τα χρήµατα να τις κάνω… Μία ταινία θέλει 
πάρα πολύ καιρό να ολοκληρωθεί, ενώ στο ραδιόφωνο 
έχεις πιο γρήγορα και απτά αποτελέσµατα. Η ανάγκη 
µου, λοιπόν, κάθε εκποµπή να έχει ένα σενάριο το οποίο 
είναι γραµµένο και φτιαγµένο µε ακρίβεια, πριν πάω στο 
στούντιο, είναι που έχει δώσει στις εκποµπές αυτές έναν 
χαρακτήρα. Για τα πρώτα δέκα-δεκαπέντε χρόνια αυτές 
οι εκποµπές δεν γινόταν εύκολα αποδεκτές. Ξένιζε αυτό 
που συµβαίνει. Τώρα έχουνε γίνει πολύ δηµοφιλείς – αυ-
τό που γίνεται στο Facebook κάθε Κυριακή που ποστά-
ρω µια εκποµπή, µου αρέσει πάρα πολύ. ∆εν µου ανα-
λογούν αυτά τα σχόλια που γράφουνε, αλλά µου αρέσει 
πολύ γιατί είναι µία µεγάλη πρόκληση το πώς µπορείς να 
κάνεις µία ταινία χωρίς να έχεις κανενός είδους εικόνα. 
Όταν το πρωτο-λές σε κάποιον, σου λέει, είσαι τρελός. 
Αυτό που έχει συµβεί µε τα χρόνια είναι ότι οι περισσό-
τεροι ακροατές που ακούν την εκποµπή φτιάχνουν τις 
δικές τους εικόνες. Άρα φτιάχνουν τις δικές τους ταινίες. 
Τους δίνεται ένα σάουντρακ και ένας κορµός και εκεί 
επάνω φτιάχνουν τις δικές τους ταινίες. 
Και αυτό είναι πολύ βασικό, σε µία εποχή που πυροβο-
λούµαστε από εικόνες, που έρχονται να µας καθορίσουν 
ακόµα και τον τρόπο που ονειρευόµαστε. Είναι ανάγκη 
να σου δίνεται η δυνατότητα να απελευθερωθείς από 
αυτόν τον καταιγισµό διαφορετικών εικόνων από το 
κινητό, την τηλεόραση… παντού έχει οθόνες. Το ραδι-
όφωνο, λοιπόν, ενώ ήρθε κάποια στιγµή που είπανε ότι 
πέθανε, στα τέλη του προηγούµενου αιώνα, ζει ξανά µία 
άνθιση γιατί, η δύναµή του είναι ότι δίνει τη δυνατότητα 
στους ανθρώπους να φτιάχνουν τις δικές τους εικόνες 
και αναδεικνύει τον ήχο γιατί οι περισσότερες εικόνες 
που µας έρχονται είναι στο mute, πρέπει να πατήσεις το 
ηχειάκι για να ανοίξει ο ήχος, δεν είναι αυτονόητος. A

INFO 
• Τα ντοκιμαντέρ του Μ. Καρα-
µαγγιώλη «Συναντήσεις µε α-
ξιοσηµείωτους ανθρώπους» 
προβάλλονται κάθε Τετάρτη 
στην ΕΡΤ2 (21.45).
• Στην interactive φόρµα 
τους θα αρχίσουν να προ-
βάλλονται μέσα στους επό-
μενους μήνες μέσω της Στέ-
γης του Ιδρύµατος Ωνάση.
• Η ραδιοφωνική του εκπο-
µπή µεταδίδεται κάθε 
Κυριακή στις 18.00 στο 
Τρίτο Πρόγραµµα
• Τα «Radio Movies» μπο-
ρείτε να βρείτε: vimeo.com/
album/3114933

«Μιλάντ, ο πλανήτης µου»

«Η Σχεδία µου»

«∆εύτερη ευκαιρία»



Γιατί αγαπάµε τόσο πολύ το αθη-
ναϊκό χάος; Αν υπήρχε ξεκάθαρη 
απάντηση στο ερώτηµα, θα εξέλειπε 
µία πλειάδα κειµένων από τον εγ-
χώριο και τον διεθνή Τύπο, όπως το 
πολυσυζητηµένο άρθρο της Charly 
Wilder “Athens, Rising” στους New 
York Times, αλλά κυρίως θα χάναµε 
ένα από τα πιο ιντριγκαδόρικα θέ-
µατα συζήτησης στις παρέες. 

Η 
Αθήνα έγινε «sexy» λίγο απότοµα. Η οι-
κονοµική κρίση και η πολιτική αστάθεια, 
οι εκλογές και το δηµοψήφισµα του ’15, η 
άνθιση των εικαστικών και των τεχνών γε-

νικότερα, πολλές απόπειρες νεανικής επιχειρηµατι-
κότητας, η έκρηξη του Airbnb και του εναλλακτικού 
τουρισµού, οι trending now γειτονιές, το (πλέον ξεπε-
ρασµένο) «Athens is the new Berlin», η Documenta 14 
και άλλες δράσεις έβαλαν το αθηναϊκό αστικό τοπίο 
στο µικροσκόπιο. 
Η Αθήνα είναι γεµάτη παραδοξότητες, αντιφάσεις, 
εξογκώµατα που δύσκολα µπορεί να αγνοήσει το 
µάτι. Πολυκατοικίες του ’70 δίπλα σε προσφυγικές 
κατοικίες, ελενίτ που ξεχύνονται σαν σιδερένια κύ-
µατα βρίσκουν ανάχωµα ακροκέραµα, ταγκιές και 
αφίσες για συναυλίες και επιθεωρήσεις δίπλα ή πάνω 

σε street art αληθινά έργα τέχνης, νεοκλασικά και 
εκλεκτικίστικα κτίρια που αφήνονται στην παρακµή 
στο Μεταξουργείο κόντρα στην καθαρότητα της Βα-
σιλίσσης Σοφίας, τη λεωφόρο των πρεσβειών. Είναι 
που η οικονοµική συγκυρία ντύθηκε ευτυχώς, έστω 
και άθελα της, µε τη στολή του φύλακα ενός σηµαντι-
κού κοµµατιού πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
Όλα τα παραπάνω απασχολούσαν ανέκαθεν τους κα-
τοίκους, τους περαστικούς και τους µελετητές αυτής 
της πόλης. ∆εν έλειψαν ποτέ οι αθηναιογράφοι,  τα 
ροµαντικά «λοκάλια», οι ντόπιοι και ξένοι φλανέρ, οι 
σκηνοθέτες και οι συγγραφείς που εµπνέονται από 
το σκηνικό των αντιθέσεων που είναι η Αθήνα. Eπι-
λέγουν να βλέπουν την οµορφιά, εκεί που άλλοι βλέ-
πουν στην άναρχη ρυµοτοµία παθογένειες, βρωµιά, 
µιζέρια, ασχήµια και δυσκολίες. 

ΟΜΟΡΦΗ
´Η  ΠΟΛΗ; 
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ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 
Η ΑΘΗΝΑ

Οι Πάνος ∆ραγώνας, Αλέξης 
Ευσταθόπουλος και Γιώργος-Ίκαρος 
Μπαµπασάκης εξηγούν γιατί πολλοί 
αντιλαµβάνονται ως οµορφιά 
αυτό που άλλοι βλέπουν ως ασχήµια
Της ΦΙΛΙΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η
Φωτό: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ



Ο Πάνος ∆ραγώνας, αρχιτέκτων, συνι-
δρυτής του αρχιτεκτονικού γραφείου 
dragonas christopoulou architects και κα-
θηγητής αρχιτεκτονικής και urban design 
στο Πανεπιστήµιο Πατρών, ο Αλέξης Ευ-
σταθόπουλος, φωτογράφος µε ιδιαίτερη α-
δυναµία στο αστικό τοπίο και αρχαιολόγος, 
και ο Γιώργος - Ίκαρος Μπαµπασάκης, συγ-
γραφέας, επιστρατεύτηκαν για να εξηγήσουν 
γιατί µας συγκινεί τόσο πολύ το αθηναϊκό χάος. 
 

«Η 
Αθήνα είναι µία ζωντανή πόλη για έναν ε-
ντελώς  λάθος  λόγο: δεν σχεδιάστηκε πο-
τέ», ο αρχιτέκτων Πάνος ∆ραγώνας θέ-
τει την αφετηρία του διαλόγου. Για τον 

ίδιο, αλλά και για τον Αλέξη Ευσταθόπουλο, η Αθήνα 

είναι ένα παλίµψιστο. Οι –πραγµατικά 
άσχηµες για τον ∆ραγώνα– πολυκα-
τοικίες του 1985, για παράδειγµα, σε 
λίγα χρόνια ίσως αποτελούν αντι-
κείµενο θαυµασµού για τους Αθη-
ναίους, όπως εκείνες του ’60 και του 

’70 σήµερα. ∆εν είναι παρά ένα ακόµη 
ιστορικό στρώµα το οποίο ήρθε να προ-

στεθεί στον εκλεπτυσµένο µοντερνισµό, 
στα νεοκλασικά του 19ου αιώνα, στα βυζαντινά 

σπαράγµατα, και βέβαια την αρχαία πόλη. Αυτά τα ετε-
ρόκλητα µεταξύ τους αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά 
συγκινούν και γοητεύουν επειδή µας υπενθυµίζουν 
πως η πόλη δεν ήταν πάντοτε αυτή που είναι τώρα. 
Προσφέρουν απλόχερα έναν τεράστιο όγκο πληρο-
φοριών. Κάτι νέο να ανακαλύψει κανείς κάθε φορά.

«Μ
ια πόλη οφείλει να µεταλλάσσεται και να 
ανανεώνεται διαρκώς, αλλιώς είναι κα-
ταδικασµένη να µετατραπεί σε µια πόλη - 
µνηµείο χωρίς πραγµατικούς κατοίκους. 

Στα παράδοξα κρύβεται το παρελθόν της Αθήνας, αλλά και 
το µέλλον της» σηµειώνει ο Αλέξης Ευσταθόπουλος, 

τονίζοντας επίσης τον ρόλο των ανθρώπων στη δια-
µόρφωση του αστικού τοπίου, συχνό αντικείµενο στις 
λήψεις του. «Μία πόλη δεν µπορεί να είναι µόνο η ιστορία 
της, τα κτίρια και τα µνηµεία της. Η Αθήνα είναι αυτοί που 
περπατάνε στους δρόµους, που κάθονται στις πλατείες και 
στα παγκάκια, αυτοί που αποφάσισαν να έρθουν εδώ, ε-
κείνοι που γεννήθηκαν και πέθαναν εδώ. Μου αρέσει να 
περπατάω και να φωτογραφίζω στην Οµόνοια, ακριβώς 
γιατί είναι µία πλατεία που οι Αθηναίοι µισούν, γι’ αυτό 
και είναι ο ιδανικός τόπος συνάντησης των µεταναστών και 
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Η Αθήνα είναι μία ζωντανή πόλη 
για έναν εντελώς  λάθος  λόγο: 

δεν σχεδιάστηκε ποτέ
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όλων όσοι η πόλη προσπαθεί 
να σπρώξει στο περιθώριο». 
 
Οι λήψεις του αποτυπώνουν 
εκείνη την όψη της Αθήνας 
που λίγοι έχουν το θάρρος να 
κοιτάξουν κατάµατα, πόσο µάλλον 
να εντοπίσουν µέσα της ψήγµατα οµορφιάς. 
Μήπως λοιπόν υπάρχει µία εµµονή µε την α-
ναζήτηση της γοητείας του καλτ σε ζοφερά 
σκηνικά, αποτέλεσµα ινσταγκραµικών τρεντ, 
εικαστικών τάσεων και ευρηµάτων των ε-
ναλλακτικών µίντια; Ο Ευσταθόπουλος είναι 
κατηγορηµατικός πως η µιζέρια και η δυστυ-
χία δεν µπορεί και δεν πρέπει να θεωρούνται 
τάση και καταδικάζει περιστατικά όπως τη 
διοργάνωση εκδροµών µε κεντρικό θέµα την 
κρίση (σ.σ. αναφέρεται στο πακέτο διακοπών 
«στην Ελλάδα της κρίσης» του Guardian που 
προκάλεσε σάλο και εν τέλει ανακλήθηκε), 
αλλά και τον εξωραϊσµό της Αθήνας µε εικό-
νες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατι-
κότητα, «Η Αθήνα δεν είναι το νέο Βερολίνο. Η 
Αθήνα είναι η Αθήνα», λέει. 

Σ
τον ανθρώπινο παράγοντα αποδίδει 
και ο συγγραφέας Γιώργος - Ίκαρος 

Μπαµπασάκης τη γοητεία του α-
θηναϊκού χάους. «Η πόλη είναι ένας 

ζωντανός οργανισµός µε τον οποίο έχουµε πάρε 
- δώσε. Όσο πιο πολύ την περπατάµε, πάµε στα 

στέκια της, συναντιόµαστε 
µε ανθρώπους, τόσο πιο πολύ 

την οµορφαίνουµε», ενώ δεν 
πιστεύει ότι εθελοτυφλούµε 

µπροστά σε κάποια προφανή 
ασχήµια. Κάτοικος της οδού Λιο-

σίων, ο συγγραφέας γοητεύεται από 
το «κολάζ» που είναι η πόλη και τη βαφτίζει 
«χαρµάνι χωριών» καθώς εδώ και αιώνες δέ-
χεται πρόσφυγες, µετανάστες, ανθρώπους 
από την επαρχία που δηµιουργούν γειτονιές 
µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στη δική του 
και άλλες, όπως τα Σεπόλια ή η Κυψέλη για 
παράδειγµα, υπάρχει ακόµα προσωπική σχέ-
ση µε τους κατοίκους και τους µαγαζάτορες. 
«Εδώ που µένω έχει από βουλκανιζατέρ µέχρι ε-
νηµερωµένα φαρµακεία και ταβέρνες που έχουν 
ξεµείνει. Θα πας στον οπωροπώλη, στον κουρέα. 
Η παλιά “ Έβγα” είναι ακόµα ζωντανή λόγω των 
Πακιστανών. Από εκεί θα πάρουµε τα τσιγάρα και 
την µπίρα µας, είναι ανθρώπινα». 
Πανέµορφα αρχιτεκτονήµατα περασµένων 
αιώνων ρηµάζουν, ενώ κάθε λογής πολεο-
δοµική παράβαση βασιλεύει. Ουσιαστικές 
κρατικές πρωτοβουλίες για αρχιτεκτονική 
αναµόρφωση της Αθήνας δεν υπάρχουν 
και οι κατά καιρούς ιδιωτικές που έχουν 
στόχο να αναδιαµορφώσουν τις λεγόµε-
νες υποβαθµισµένες συνοικίες έχουν αµ-
φιλεγόµενα κίνητρα. Ο αρχιτέκτων Πάνος 
∆ραγώνας θεωρεί πως στην Αθήνα δεν υ-

πάρχουν περιθώρια για ευαισθησία και λε-
πτότητα, τα πολεοδοµικά χαρακτηριστικά της 
είναι ικανά να αφοµοιώσουν, και ουσιαστικά 
να εξαφανίσουν, οποιαδήποτε τέτοια αρχιτε-
κτονική παρέµβαση. «Για να υπάρξει πραγµα-
τική αναµόρφωση της πόλης θα πρέπει πρώτα να 
είναι έτοιµη και σύµφωνη η κοινωνία. Οι σηµα-
ντικοί έως τώρα µετασχηµατισµοί του αθηναϊκού 
χώρου έλαβαν χώρα σε περιόδους κατά τις οποίες 
υπήρξε ισχυρή πολιτική βούληση, αλλά και διά-
θεση της κοινωνίας να προχωρήσει προς µια νέα 
κατεύθυνση. Τα παραδείγµατα δεν είναι πολλά: 
η νεοκλασική Αθήνα των Βαυαρών του Όθωνα, η 
µοντέρνα µεσοπολεµική πόλη των Βενιζελικών, 
ο µεταπολεµικός εκσυγχρονισµός των δηµόσιων 
χώρων και τουριστικών εγκαταστάσεων από τον 
Καραµανλή», καταλήγει.
Η Αθήνα έχει την ιδιότητα να µας εκπλήσσει 
καθηµερινά για αυτό, τουλάχιστον εµείς στην 
Athens Voice, αγαπάµε το χάος της. Τη µία 
στιγµή µας κάνει να νιώθουµε δυσφορία και 

την άλλη, στρίβουµε σε ένα στενό και µας 
ξαφνιάζει ξεδιπλώνοντας τα στρώµατα 

αστικής ιστορίας από τα οποία είναι 
φτιαγµένη. Μία πόλη απάνθρωπη και 
ανθρώπινη ταυτόχρονα, πολύσηµη. 
Μία πόλη ζωντανή και περίπλοκη, 
ακριβώς όπως και οι κάτοικοί της.  A

«Η πόλη είναι 
ένας ζωντανός 

οργανισμός 
με τον οποίο 

έχουμε πάρε - 
δώσε. Όσο πιο 
πολύ την περ-
πατάμε, πάμε 

στα στέκια της, 
συναντιόμαστε 
με ανθρώπους, 
τόσο πιο πολύ 
την ομορφαί-

νουμε»

«Μου αρέσει να 
περπατάω και να 
φωτογραφίζω 
στην Ομόνοια, 
ακριβώς γιατί 

είναι μία πλατεία 
που οι Αθηναίοι 

μισούν»
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Φωτογραφίες 
της πόλης 
σαν σινεμά
Ο Άνθιμος Ντάγκας εκθέτει στο φουαγιέ του κινηματογράφου Ανδόρα

Ο 
Άνθιμος Ντάγκας, τα τελευταία χρόνια, έχει γί-
νει ένας από τους αγαπημένους street φωτογρά-
φους της ATHENS VOICE, χάρη στις εκπληκτικές 
εικόνες που συλλαμβάνει με την κάμερά του – κά-

δρα με χρώμα που απαθανατίζουν τη στιγμή σε τέλειο timing, 
δένοντας την πόλη με τους ανθρώπους της σε εικόνες σαν 
βγαλμένες από ταινία.
Διαβάτες και χαρακτήρες σε πόζες και εκφράσεις που μοιά-
ζουν οφθαλμαπάτες μέσα στην ιδανική σχέση τους με αφίσες, 
κτίρια, φως της μέρας. Σαν μία χορογραφία ακριβείας, οι πε-
ραστικοί της πόλης (και της πλαζ) φριζάρουν σε καρέ που θα 
μπορούσαν να είναι παρμένα από διάσημες ταινίες.
Ο πρόσφατα ανακαινισμένος και ιστορικός κινηματογράφος 
των Αμπελοκήπων Ανδόρα άνοιξε το φουαγιέ του για να πα-
ρουσιάζει σε μόνιμη έκθεση τις φωτογραφίες του Άνθιμου 
Ντάγκα, ή @Daganth, όπως είναι γνωστός στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης.
Όπως στο σινεμά το καθημερινό γίνεται απρόβλεπτο μέσα από 
τη ματιά του δημιουργού, έτσι και ο Ντάγκας, με ένα αυθόρ-

μητο, αλάνθαστο ταλέντο, δημιουργεί εικόνες που περνάνε 
αυτόματα τη «λεζάντα» τους στη ματιά μας.
Ο φωτογράφος λέει: «Η αναμονή για το απροσδόκητο και η κα-
τανόηση της πραγματικής ταυτότητας ενός ατόμου είναι αυτό 
που επιθυμώ στις φωτογραφίες μου. Είμαι ενθουσιασμένος με 
τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ενεργούν, όταν αγνοούν 
την ύπαρξη του φωτογραφικού φακού».

Ο Άνθιμος Ντάγκας αποφοίτησε από τη Σχολή Μονίμων Υπα-
ξιωματικών (ΣΜΥ) και εργάζεται στη Γεωγραφική Υπηρεσία 
Στρατού. Η πρώτη του επαφή με τα εικαστικά ήταν το 2013 με 
τη συμμετοχή του στην performance «Atopic Bodies» που πραγ-
ματοποιήθηκε στον Atopos CVC. Εν συνεχεία, ήταν η έκδοση 
του φωτογραφικού βιβλίου - εικαστικού έργου «My Body is 
my Temple» σε συνεργασία με τον Atopos CVC στα πλαίσια της 
έκθεσης «Notemple» του εικαστικού καλλιτέχνη HOPE στη 
Breeder Gallery. Από το 2015 ο Άνθιμος Ντάγκας παρουσιάζεται 
ως «Daganth», ένας αυτοδίδακτος φωτογράφος δρόμου στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. A

* Η έκθεση είναι με ελεύθερη είσοδο, κάθε μέρα από τις 18.00 έως τις 
23.00 στο φουαγιέ του κινηματογράφου ΑΝΔΟΡΑ (Σεβαστουπόλεως 117). 
Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες του εδώ: www.instagram.com/daganth

Τoυ ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ
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Μπορεί ένα αστόπαιδο να παίξει 
τον χωριάτη;

Ο Λοπάχιν, όπως μου έλεγε και ο σκηνοθέτης, Κωνσταντίνος Μαρ-
κουλάκης, είναι ένας δεύτερος ρόλος. Πρώτος είναι, γιατί είναι 
πυλώνας, αλλά είναι δευτεραγωνιστής. Ζορίστηκα για τα «κυβικά» 
μου, το καλλιτεχνικό μου αποτύπωμα, αλλά και το αποτύπωμα ζω-
ής μου, να παίξω τον Λοπάχιν. Είμαι ένας άνθρωπος σκεπτόμενος, 
το σκηνικό μου αποτύπωμα δεν είναι του Λοπάχιν. Και κάποιες κριτι-
κές μού το «χτύπησαν», «δεν είναι δυνατόν ο Λιγνάδης να παίξει τον 
χωριάτη!». Αλλά και η ψυχολογία μου δεν είναι κοντά στον Λοπάχιν. 
Εγώ είμαι αστικός νοσταλγός. Έχω ζήσει σε ένα αστικό σπίτι, όχι 
πλούσιο, αλλά αστικό, και αγαπώ την ομορφιά και την πολυτέλεια 
και το περιττό ενός αστικού σπιτιού. Ο «Βυσσινόκηπος» είναι ένα 
γενέθλιο τοπίο, δεν είναι γεωγραφικό. Και πολύ δύσκολα θα έδινα 
το ψυχικό μου «τότε» για να είμαι πιο ήρεμος άνθρωπος, για να σω-
θώ από τα βαρίδια. 
Ο άνθρωπος που υποδύομαι μεγάλωσε στον Βυσσινόκηπο σαν 
δούλος. Ωστόσο αγαπά τους ιδιοκτήτες, γιατί τον μεγάλωσαν σαν 
ψυχοπαίδι τους, και αγαπά και τον Βυσσινόκηπο και θέλει να σωθεί. 
Αλλά με έναν δικό του τρόπο. Δεν θα έχει πια δέντρα και νεοκλασικά 
σπίτια, αλλά μεζονέτες, και άλλους ενοίκους, και άλλου τύπου ζωή. 
Ευαγγελίζεται κοινώς, ως πρακτικός άνθρωπος, έναν παράδεισο, 
αλλά διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν και σε σχέση με τον 
παράδεισο του αδελφού του, του Τροφίμοφ. Τα δύο αδέλφια είναι 
ατμομηχανές της ιστορίας, ο ένας, ας το πούμε υπεραπλουστεύ-
οντας, προς τους φιλελεύθερους και ο άλλος προς τους σοσιαλι-
στές. Βεβαίως το 1904 δεν ήξεραν πόσο θα προδοθούν και οι δύο. 

Βυσσινόκηπος, μια άλλου είδους ανάγνωση

Ο Γιάσα, ο υπηρέτης, έχει κομβικό ρόλο. Ακολουθεί τους πλούσιους, 
τους αντιπαθεί, ενώ κουβαλάει τη βαλίτσα καπνίζει ένα πούρο και 
λέει τι ωραίο που είναι το πούρο και η σαμπάνια. Είναι από τους 
πρώτους που δεν νοιάζεται που γκρεμίζεται ο Βυσσινόκηπος. Ο Γιά-
σα, για τα ελληνικά δεδομένα, είναι το ΠΑΣΟΚ του ’80, με το ουίσκι, 
την γκόμενα, τον σοσιαλισμό φυσικά, τη λαμογιά και τη μαγκιά. Δεν 
εννοώ το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα, αλλά ως τρόπο ζωής και σκέψης του 
Νεοέλληνα, που πλέον μεταλλάχτηκε σε ΣΥΡΙΖΑ. 
Η Λιούμπα προσωποποιεί την τραγωδία του ανθρώπου που κατα-
λαβαίνει αυτό που έρχεται, αλλά την ίδια στιγμή προτιμά να χορέ-
ψει ένα ωραίο βαλς, γυρνάει την πλάτη στο πρόβλημα, εθελοτυ-
φλεί. Και αυτή και ο αδελφός της. Και αυτή είναι η τραγωδία της. 
Τα μεγάλα έργα είναι μεγάλα ακριβώς γιατί οι ήρωες καλούνται να 
αναμετρηθούν με ένα μεγάλο ερώτημα υπαρξιακό. Η Λιούμπα απο-
φεύγει την αναμέτρηση, επίσης ένα σύμπτωμα των Ελλήνων. 

Η Αθήνα σαν Βυσσινόκηπος

Για μένα, το γενέθλιο τοπίο είναι γεμάτο από αναμνήσεις, ανθρώ-
πους, γεγονότα. Το πατρικό μου σπίτι υπάρχει στην Πλατεία Αμε-
ρικής, ωστόσο το σκηνικό έχει αλλάξει δραματικά. Παλιά έβλεπα 
αστές κυρίες να πηγαίνουν στον χασάπη ή τον μπακάλη, τώρα βλέ-
πω μόνο αλλοδαπούς να κάνουν ντιλ για ναρκωτικά. Δυσκολεύομαι 
να απαρνηθώ τον γενέθλιο τόπο. Εγώ δίνω πνοή στα αντικείμενα, 
έχω βγάλει λόγους σε αντικείμενα μπροστά. Όχι μόνο όταν ήμουν 
παιδάκι, και τώρα. Ζω μέσα σε ένα νοητό πατάρι από φαντασιώσεις 
και μνήμες, δηλαδή από μέλλον και παρελθόν. Και καλώς ή κακώς, 
έτσι κάνω τη δουλειά μου. Πιστεύω πως με τα σκοτάδια κάποιος 
παράγει φως στην τέχνη, στη μίμηση της ζωής. Γι’ αυτό και η τέχνη 
μιλά για ένα γεγονός σημαντικό και εν πολλοίς δυσάρεστο. Δεν 
υπάρχει αναίμακτη τέχνη. 

Πολίτης Λιγνάδης

Επειδή είμαι μεγάλος, έχω γίνει αναγκαστικά πολιτικό ον. Αρνούμαι 
να μείνω στον αυτιστικό μικρόκοσμό μου και να προβληματίζομαι 
«πώς παίζεται ο Λιοπάχιν». Δεν μου επιτρέπει ο εαυτός μου να μη 
δω τη μεγάλη εικόνα, την πολιτική του θεάτρου. Η πολιτική έχει 
να κάνει με την πόλη, με τη συγκρότηση μιας κοινωνίας, από την 
οποία όλοι κερδίζουμε. Το θέατρο μού δίνει μεγάλες δυνατότητες 
να ιδιωτεύσω. Από τη στιγμή που βλέπω όμως ότι κάτι γύρω μου με 
ενοχλεί, δεν μπορώ να λέω «ε, εντάξει, έχω την παράστασή μου». 
Η παγκοσμιοποίηση δεν έχει ηθικό πρόσημο. Είναι εξέλιξη, δεν εί-
ναι πρόοδος. Τα άσπρα μου μαλλιά είναι εξέλιξη, δεν είναι πρόοδος. 
Η πρόοδος έχει σχέση με την ηθική. Η διάσπαση του ατόμου είναι 
εξέλιξη. Η χρήση της στην ιατρική είναι πρόοδος, στην ατομική 
βόμβα είναι εξέλιξη. Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα γεγονός. Ως Ευ-
ρώπη, ενώ μιλούσαμε για τον άνθρωπο, τον αφήσαμε απέξω. Τον 
αντιμετωπίσαμε ως άτομο. Άτομο ίσον οικονομική μονάδα. Ειδικά 
στην Ελλάδα έχουμε ένα κράτος που αποτελεί άθροισμα ιδιωτών 

κι όχι πολιτών. Ο πολίτης ως μέλος της πόλης έχει συνείδηση συνει-
σφοράς στο σύνολο.
Η ιστορία μιας οικογένειας, διασταλτικά, είναι η ιστορία μιας κοινω-
νίας. Ο κορμός που λέγεται Ευρώπη θεώρησε ότι δεν χρειαζόμαστε 
ιδέες, οποιεσδήποτε ιδέες. Η διαχείριση της πραγματικότητας αφέ-
θηκε στα μαθηματικά, τα λογιστικά. Το θέμα είναι το επιχειρείν και η 
ευμάρεια. Ποια ευμάρεια όμως; Του οισοφάγου; Δεν έφτανε αυτό. 
Κι όσο εμείς σκεφτόμασταν εξισώσεις, άλλοι βρήκαν αφορμή να 
καπηλευτούν ιστορία και άλλοι να τη θεωρήσουν περιττή γνώση. 
Λες και το παρελθόν σου είναι περιττό! Αν δεν έχεις μνήμη, δεν φτιά-
χνεις συνείδηση πολίτη, παραμένεις άτομο. Πρέπει να επαναδιατυ-
πώσουμε κάποιες έννοιες αποενοχοποιημένα. Να μην αφήσουμε 
στα άκρα το παιχνίδι του αύριο, και μετά να κλαίμε. Πρέπει να μη φο-
βηθούμε να ξαναπούμε τη λέξη «πατρίδα» και «έθνος». Ναι, είμαστε 
Ευρωπαίοι, αλλά πρέπει να δούμε και τις ρίζες μας, την καταγωγή 
μας με όλες τις παθογένειες. Παθογένειες έχουν όλες οι καταγωγές. 

Μαθήματα πολέμου: από τον Θουκυδίδη 
έως τον Καποδίστρια και τον Μαρξ

Δεν πιστεύω στον όρο «αριστερά». Εμένα η ιδεολογία μου είναι μη 
αριστερή, δεν είναι δεξιά. Δεν ξέρω καν αν η δεξιά είχε ποτέ ιδεο-
λογία. Το δίπολο που έβλεπα από μικρός ήταν κρατισμός - ιδιωτική 
πρωτοβουλία, επιβαλλόμενη (όχι εμπνεόμενη) κοινοκτημοσύνη 
- φιλελεύθερη οικονομία. Τις αριστερές μου αγωνίες μέχρι κάποια 
ηλικία μού τις κάλυπτε ο Χριστός. Πλέον, ενώ δεν είμαι αριστερός, 
ζω αριστερά. Ζω λιτά, δεν έχω λεφτά, δεν είμαι κεφαλαιοκράτης, 
αλλά δεν πίστεψα ποτέ στην αριστερά. Υπάρχει κάποιος έργω αρι-
στερός; Κάτι μοναχοί μονάχα, κάτι νηστευτές…
Αγαπώ την αρχαία σκέψη, τη θεωρώ πολύ σύγχρονη και πολύχρω-
μη. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι, όπως και ο αδελφός μου Γιάννης, που 
είναι κλασικός φιλόλογος, και θεατρολόγος, και μετέφρασε και 
Θουκυδίδη, με πατέρα τον Τάσο Λιγνάδη, που ήταν, θα έλεγε κα-
νείς, το «αλλόμορφο» του Σωκράτη. Και ξυπόλητος, και ερωτύλος, 
και με τρύπιο παντελόνι, και καθηγητής πανεπιστημίου, και πάντα 
σε διάλογο με τους μαθητές του. Έζησα την έννοια αρχαίος κόσμος 
in vivo, όχι in vitro. Τα αρχαία κείμενα ήταν, επομένως, ζωτικά για 
μένα, γιατί είναι πολύ ροκ. 
Στα «Μαθήματα πολέμου» διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχει συνέχεια 
στην ελληνική ιστορία. Δέκα χρόνια μετά τον θρίαμβο των Ελλήνων 
στους Περσικούς Πολέμους έρχεται ο Πελοποννησιακός Πόλεμος. 
Πατέρας σκότωνε τον γιο και γιος τον πατέρα λέγοντας ότι καταλύ-
εται η δημοκρατία, ενώ στην πραγματικότητα είχαν προσωπικές 
διαφορές. Πάμε στο νεότερο ελληνικό κράτος. Ήρθε ένας φωτι-
σμένος άνθρωπος, ο Καποδίστριας, με σκοπό να φτιάξει κράτος. 
Και θα το έφτιαχνε. Θα είχε άλλη μορφή το κράτος σήμερα. Και τον 
σκότωσαν οι ίδιοι οι Έλληνες. Υπάρχει συνέχεια επομένως σε αυτό 
που λέγεται ελληνική ιστορία. Τη διδάχτηκαν οι Έλληνες; Ποτέ ή 
με λάθος τρόπο. Η με οποιοδήποτε τρόπο διδασκαλία του οποιου-
δήποτε παρελθόντος μπορεί να γίνει μια καλή διδασκαλία για το 
παρόν και το μέλλον. Αυτή ακριβώς τη διαδικασία δεν θέλω να 
την αφήσω ούτε σε αυτούς που την καπηλεύονται ούτε σε αυτούς 
που την απαλείφουν. Γιατί θα λογοδοτήσω στον εαυτό μου και στις 
επόμενες γενιές. Ο Θουκυδίδης περιγράφει όλα τα αρνητικά των 
Ελλήνων με πολύ θετικό τρόπο, γιατί ξέρει μάλλον και από θέατρο. 
Και μη μου μιλάτε για αρχαιοπληξία! Πόσο βλάχοι πρέπει να είμαστε 
για να φοβόμαστε να μιλήσουμε για την ελληνική αρχαία ιστορία! 

Αναμνήσεις από το μέλλον

Έχουμε φτιάξει έναν φορέα, τον Dramaticus, ώστε να αλλάξει τελεί-
ως ο τρόπος διδασκαλίας της ιστορίας και των ανθρωπιστικών σπου-
δών. Να γίνει πιο βιωματικός. Έχουμε φτιάξει ένα πιλοτικό πρόγραμ-
μα, ενώ από τον Μάιο και μετά θα ανεβάσουμε τον Θουκυδίδη Νο2. Η 
δουλειά μου πάει μια χαρά, αλλά θέλω και η πατρίδα μου να πάει μια 
χαρά. Θέλω να αλλάξει η θεατρική εκπαίδευση, ώστε να προκύψουν 
πνευματικά άτομα. Έχουμε ένα κόμπλεξ με την έννοια «πνευματικό 
άτομο». Δεν είναι αυτός που έχει ένα εκατομμύριο βιβλία, είναι αυτός 
που έχει καλλιέργεια. Όμως και η λάσπη καλλιέργεια είναι. Επειδή οι 
λέξεις έχουν μεγάλη δύναμη, πρέπει να αναδιατυπώσουμε, να απο-
φορτίσουμε τις λέξεις από βαρίδια. Ένθεν κακείθεν. 
Στην παράσταση του Θουκυδίδη χαίρομαι και θλίβομαι για κάτι που 
μας λέει κόσμος. Έχω δύο ηθοποιούς, έναν από την Αλβανία και 
μία από τη Ρουάντα, που πυρακτώθηκαν από το κείμενο, πιο πολύ 
και από μένα. Ο κόσμος απορεί πώς αγάπησαν αυτοί οι άνθρωποι 
το κείμενο. Μια χαρά αυτά τα κείμενα μιλούν και για το μετανα-
στευτικό! Δεν χρειάζεται να κάνουμε με τους μετανάστες θεατρικά 
παιχνίδια και να λένε τις ιστορίες τους από τη Συρία. Φτάνει, έγινε 
αυτό, και κάποιοι βγάζουν λεφτά. Ντροπή και όνειδος σε όσους 
κεφαλαιοποίησαν το μεταναστευτικό. Όταν η συμφορά συμφέρει, 
λογάριαζέ την για πόρνη.  A
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Δημήτρη 
Λιγνάδη, 
είσαι 
σίγουρος; 
Γιατί ξεκινήσαμε να μιλάμε για τον 
«Βυσσινόκηπο», που παίζει στο Θέατρο 
Χορν, και η συζήτηση απλώθηκε: η Αθήνα, 
η αριστερά, το μεταναστευτικό, η πολιτική. 
Γιατί ήταν σίγουρος. Πάντα ήταν σίγουρος 
ο Δημήτρης Λιγνάδης, αλλά και εμείς 
είμαστε σίγουροι πως πάντα έχει κάτι να πει. 

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου

INFO
Ο «Βυσσινόκηπος» του Άντον 

Τσέχοφ στο Θέατρο Χορν
Σκηνοθεσία: Κ. Μαρκουλάκης  

Ερμηνεύουν: Θ. Μπαζάκα, 
Δ. Λιγνάδης, Κ. Καρβούνη, 
Αθ. Μαξίμου, Γ. Κότσιφας, 

Γ. Μπινιάρης, Αλ. Μαυρόπου-
λος, Γ. Νταλάρα. Σκην.: Α. Σμα-
ραγδή. Κοστ.: Μ. Κοντοδήμα. 

Μουσ.: Μ. Μάτσας.

Ο Γιάσα, για τα 
ελληνικά δεδο-

μένα, είναι το 
ΠΑΣΟΚ του ’80, 
με το ουίσκι, την 

γκόμενα, τον σο-
σιαλισμό φυσικά, 
τη λαμογιά και τη 

μαγκιά. Δεν εν-
νοώ το ΠΑΣΟΚ 

ως κόμμα, αλλά 
ως τρόπο ζωής 
και σκέψης του 

Νεοέλληνα, που 
πλέον μεταλλά-

χτηκε σε ΣΥΡΙΖΑ.



ΦΟΙΒΟΣ 
ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ 

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ 
ΣΤΟ «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ»

Κατεβαίνει από αυτό τον µήνα στο Κύτταρο της οδού Ηπείρου 
και υπόσχεται ένα πρόγραµµα πολύ διαφορετικό απ’ ό,τι συνήθως. 
Με δικά του κοµµάτια αλλά και φίλων, όλα µαζί θα ακουστούν σαν 

ένα mixtape που έπεσε από την τσέπη κάποιου στο… «Πεζοδρόµιο»
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Φωτό: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 
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Ο 
Φοίβος Δεληβοριάς µι-
λά µε τα τραγούδια του για 
πρόσωπα πραγµατικά µε 
φανταστικό τρόπο, αποτυ-
πώνει την καθηµερινή ζωή 

στην πόλη µε αφάνταστη παρατηρητικότητα. 
Κάπως έτσι έχει δηµιουργήσει ένα αθηναϊκό 
καλειδοσκόπιο γεµάτο φευγαλέα και τόσο 
οικεία σε όλους µας στιγµιότυπα, εικόνες, 
υπαινιγµούς, ιστορίες. Κάθε Σάββατο βράδυ, 
από 26 Ιανουαρίου µέχρι τέλη Φεβρουαρίου, 
οι ιστορίες του θα ζωντανέψουν στο Kύτταρο 
της Ηπείρου & Αχαρνών σε ένα ασυνήθιστο 
πρόγραµµα. Με αναδροµή στην ιστορία του 
από την «Παρέλαση» ως την «Καλλιθέα». 
Με κοµµάτια από τη Λένα Πλάτωνος και 
τους Βοy, Aγγελάκα, Παυλίδη, Θανάση Πα-
πακωνσταντίνου. Με µερικά από τα νέα του 
τραγούδια. Λίγο πριν τις παραστάσεις αυτές 
κάνει έναν απολογισµό της χρονιάς που έ-
φυγε, µιλά για όσα τον εµπνέουν σήµερα, 
µας αποκαλύπτει τους πρωταγωνιστές στα 
νέα του τραγούδια. Όπως το «Μόνο ψέµατα», 
που µιλάει για την απόλυτη αλήθεια. Ας τον 
ακούσουµε.

Τι θα κράταγες από τον απολογισµό του 2018; 

Όταν σκέφτοµαι αυτή τη χρονιά θα σκέφτοµαι τον 

τρόπο µε τον οποίο έπεσε στο πεζοδρόµιο, µπρο-

στά σε όλους, ο Ζακ Κωστόπουλος. 

Υπάρχει ένα νέο είδος δολοφόνου και 

ένα νέο είδος µαζικών υπερασπιστών 

του, που µε αφήνει άφωνο. Απ’ αυτή 

την άποψη, το 2018 είναι το 1938. Και 

ίσως πρέπει από κει να ξεκινήσουµε, 

για να κάνουµε τον απολογισµό του.

Tι θα ανθίσει στο 2019; Κάποια παι-

δάκια. Κάποιοι άνθρωποι που θα ε-

ρωτευτούν και θα βρουν ανταπόκρι-

ση. Κάποιοι που θα ερωτευτούν και 

δεν θα βρουν και θα αρχίσουν να σκέ-

φτονται και να γράφουν. Και µερικές 

µουσικές µέσα στις γλάστρες.

Τι σε εµπνέει σήµερα; Η νύχτα και 

τα ψέµατα. Υπάρχουν πράγµατα που πλασάρο-

νται ως αλήθειες και είναι βαρετά και χυδαία, και 

εναντίον όλων µας. Και υπάρχουν λόγια που µπο-

ρούν να ειπωθούν µόνο κρυφά, µόνο τη νύχτα, 

µόνο σε ειδικές συνθήκες, που κρύβουν µέσα στο 

σύντοµο ψέµα τους όλη την αγάπη του κόσµου. 

Πιστεύω πως ό,τι γεννιέται, γεννιέται µόνο εκεί 

που δεν το βλέπει κανείς, έτσι κι αλλιώς. Άρα εξε-

ρευνώ τη νύχτα, τα µέρη που ο κόσµος κοιµάται. 

∆ύο, όµως –αρκούν δύο–, είναι πάντα ξύπνιοι. Αυ-

τοί είναι οι πρωταγωνιστές των νέων µου τραγου-

διών.

Είναι σηµαντικό να µας πεις κάτι για τα νέα σου 

κοµµάτια µετά την «Καλλιθέα». ∆εν είναι; Ε, 

το «Πεζοδρόµιο», που θα παρουσιάσω τώρα στο 

«Κύτταρο», είναι ο προάγγελός τους. Θα παίξω 

και ένα –πολύ κεντρικό– απ’ αυτά, σε πρώτη εκτέ-

λεση. Λέγεται «Μόνο ψέµατα» και µιλάει για την 

απόλυτη αλήθεια.

Πώς βλέπεις την πόλη της µετα-ερµπιενµπί 

περιόδου; Είναι κάπως σαν τη µουσική µετά τη 

δισκογραφία. Φαινοµενικά η ιδιοκτησία µετατρέ-

πεται σε κάτι ρευστό, που αλλάζει συνεχώς χέρια, 

που ανήκει φαινοµενικά σε όλους. Είναι όµως έτσι; 

Ή µήπως αυτοί που θέλουν στ’ αλήθεια να δηµι-

ουργήσουν, να απλώσουν τις ρίζες τους, το πλη-

ρώνουν ακριβότερα από άλλοτε;

Θα γίνουµε στο τέλος και εµείς εκθέµατα για 

τουριστική χρήση στην Αθήνα; Κάθε πόλη γί-

νεται µια τυχαία σελίδα στο Facebook. Kι εµείς α-

πλώς φωτογραφιζόµαστε µέσα σ’ αυτήν, µένουµε 

ακίνητοι σε µια τυχαία πόζα. ∆ιαµαρτυρόµαστε για 

κάτι ή είµαστε πάρα πολύ χαρούµενοι και ερεθι-

σµένοι, σε ένα δευτερόλεπτο όµως κάποιος µας 

έχει σκρολάρει, έχουµε φύγει απ’ την εικόνα. 

 

Είσαι αισιόδοξος για το µέλλον; Περιέργως και 

πέρα από κάθε πρόβλεψη, σε ένα βάθος που το 

κοιτάζει η καρδιά µου, είµαι, ναι. Προς το παρόν, 

όµως, ένα αρχαίο τέρας έχει ξυπνήσει και προ-

σπαθεί να κυριαρχήσει πάνω σε όλους µας. Κάνει 

φασαρία και δολοφονεί. Θα έχει την τύχη που είχε 

και τις προηγούµενες φορές.

 

Πώς βλέπεις την ελληνική µουσική σκηνή και 

τους νέους δηµιουργούς; Πιστεύω πως έχουν 

πια τόσες δυσκολίες να υπάρξουν και τόσες ελά-

χιστες δυνατότητες να γίνουν εκµεταλλεύσιµοι 

από οποιαδήποτε βιοµηχανία, που όσοι αντέξουν 

απ’ αυτούς, θα γίνουν κάτι πολύ µεγάλο. Πιστεύω 

πως υπάρχουν µερικοί γύρω µας, που παίζουν ήδη 

τον ρόλο της κολόνας σε κάτι µελλοντικό που δεν 

το υποψιαζόµαστε. Όπως συνέβη κάποτε µε τον 

Μάρκο Βαµβακάρη ή µε τον Leadbelly, ξέρω γω.

 

Τι θα τους συµβούλευες σήµερα για το ξεκίνη-

µά τους; Τίποτα. Να µου πουν απλώς 

ποιοι είναι, για να τους ακούσω µε 

προσοχή.

 

Θα άλλαζες κάτι στην πορεία σου, 

αν µπορούσες να γυρίσεις πίσω 

στον χρόνο; Θα έλυνα µερικές πα-

ρεξηγήσεις µε φίλους. Θα χαιρόµουν 

περισσότερο κάποιες ερωτικές µου 

σχέσεις. Θα ήµουν όµως εδώ, αν είχαν 

γίνει όλα αυτά; Μ’ αρέσει πολύ που εί-

µαι εδώ. Όταν δεν θέλω να µε βλέπει 

κανένας, δεν µε βλέπει. Και κάθοµαι 

µε την ησυχία µου και φτιάχνω κάτι.

Σαββατόβραδο στο Κύτταρο. Τι ι-

στορίες ετοιµάζεσαι να πεις; Αυτή τη 

φορά το πρόγραµµα θα είναι πολύ διαφορετικό απ’ 

ό,τι συνήθως. Έχω διαλέξει δικά µου κοµµάτια, άλλα 

και κοµµάτια άλλων (της Πλάτωνος, του Αγγελάκα, 

του Παυλίδη, των Κόρε.Ύδρο., του Boy, των Χατζη-

φραγκέτα, του Βασίλη Νικολαΐδη κ.ά.) που όλα µαζί 

συνθέτουν ένα ποίηµα για το «Πεζοδρόµιο». Το «Πε-

ζοδρόµιο» είναι το θέµα µου φέτος, αλλά και γενι-

κώς, τώρα που το σκέφτοµαι. Μου αρέσει να βλέπω 

τα πράγµατα από τη χαµηλή σκοπιά, από το στόµα 

της υδρορροής, από το ύψος της µικρολεπτοµέ-

ρειας. Ο «Σκύλος µου στο Κολωνάκι», λοιπόν, δίπλα 

στον «Μάρκο» της Πλάτωνος, η «Κική» µου δίπλα 

στη «Μαίρη» του Παυλίδη, το «Χωρίς» µου δίπλα 

στην «Αγρύπνια» του Θανάση Παπακωνσταντίνου. 

Με λογική ενός συνεχόµενου τραγουδιού, ή ενός 

mixtape, αν προτιµάς, που από ατυχία έπεσε από 

την τσέπη κάποιου και από τύχη ένας, εγώ, δεν το 

πάτησα, αλλά το µάζεψα και έβαλα να το ακούσω.

 

Ποιες είναι οι αναµνήσεις σου από το Κύτταρο; 

∆εν το πρόλαβα δυστυχώς το κλασικό Κύτταρο. 

Του «Βρώµικου ψωµιού», του Σιδηρόπουλου, του 

Θείου Νώντα και του «Hard Core». Είδα βέβαια την 

επιστροφή της Πλάτωνος εκεί, όταν ξανάνοιξε, και 

νιώθω πολύ τυχερός. Πάντως αυτό που έχω ετοιµά-

σει φέτος, µόνο εκεί θα µπορούσα να το παίξω. Στην 

περιοχή, στον συγκεκριµένο χώρο. Και βέβαια µε τη 

συγκεκριµένη µπάντα – τον Ντούβα, το «Πράγµα», 

τον Παντέλη, τον Yoel και τη Νεφέλη. A

INFO
Κύτταρο, Ηπείρου 48 & 
Αχαρνών, 210 8224134, 

6977641373. Έναρξη: 22.30. 
Eίσοδος: (όρθιων) €13 µε 

µπίρα ή κρασί €15 µε µπίρα 
ή κρασί (ταµείο) (καθιστικό) 
€120 φιάλη ποτού 4 άτοµα, 
€60 φιάλη κρασί 2 άτοµα. 
Προπώληση: Wind, viva.
gr, Reload Stores, Seven 
Spot, 11876, Eυριπίδης, 
Viva Kiosk Συντάγµατος 
και Τεχνόπολης, Yoleni’s, 
kyttarolive.gr. Από 26/1 

και όλα τα Σάββατα 
του Φεβρουαρίου.
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Της ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΕΖΙΡΙΑΝΟΓΛΟΥ

Δ
εν έχει τόση σηµασία τι θα διαλέξεις να κάνεις στην 

έξοδό σου, όσο το να διαλέξεις µε ποιους θα µοιρα-

στείς αυτή την εµπειρία. Η πόλη βάζει τις επιλογές, 

εσύ βάζεις εκείνους που αξίζουν. Η οικογένεια, τα 

παιδιά, οι φίλοι είναι ο καλύτερος τρόπος να περά-

σεις την ώρα σου, να µοιραστείς εµπειρίες και να δηµιουργήσεις 

αναµνήσεις. Αυτός είναι ο ορισµός της διασκέδασης. 

Αγαπηµένο και all time classic παραµένει το λούνα παρκ, το τέλειο 

µέρος για οικογενειακή βόλτα. Συγκρουόµενα, τρενάκια, σκοπο-

βολή, ψάρεµα και λίκνισµα σε µεγάλο ύψος για τους τολµηρούς 

δηµιουργούν έναν προορισµό που εγγυάται σίγουρη διασκέδαση 

σε γονείς και παιδιά. Αν µου ζητάτε να θυµηθώ την αγαπηµένη µου 

δραστηριότητα στο λούνα παρκ όταν ήµουν παιδί, ήταν η σκοποβο-

λή για να κερδίσω αρκουδάκι και το χοιρινό καλαµάκι που έπαιρνα 

µετά από την καντίνα. Μιαµ! 

Από τη σκοποβολή για το αρκουδάκι, στη σκοποβολή για τη νί-

κη και το λατρεµένο paintball. Χώρος πολλών τετραγωνικών µε 

φυσικά ή τεχνητά εµπόδια που δηµιουργεί το τέλειο περιβάλλον 

για σένα και την παρέα σου να εξασκήσετε τις κατασκοπικές και 

σκοπευτικές σας ικανότητες. Με τον κατάλληλο εξοπλισµό και την 

απαραίτητη προσοχή, η διασκέδαση και το γέλιο είναι εγγυηµένα 

– αρκεί να ξέρεις να χάνεις και να µην κάθεσαι µουτρωµένος στο τέ-

λος µετρώντας στάµπες µπογιάς. Μιλώ εκ πείρας και εδώ, όταν λέω 

ότι το να στοχεύσεις σωστά είναι πιο εύκολο απ’ όσο φαντάζεσαι και 

το να φας σφαίρα χρώµατος σε εκτεθειµένο σηµείο τσούζει, οπότε 

φυλάξου καλά. 

Κάπου εδώ θα έχετε ήδη αγανακτήσει εσείς οι γονείς, γιατί «κα-

λές και ωραίες οι εµπειρίες, αλλά ούτε ένα καφέ δεν µπορούµε να 

πιούµε, αν δεν έχουµε κάποιον να κρατήσει τα παιδιά» και άδικο 

δεν έχετε. Αλλά µη σκάτε, γιατί πλέον οι παιδότοποι µε τόσες δρα-

στηριότητες και παιχνίδια µοιάζουν µε µικρά λούνα παρκ, έτοιµα να 

υποδεχτούν τα παιδιά για ξέφρενο παιχνίδι όσο εσείς θα απολαµ-

βάνετε έναν καφέ, µια βόλτα στα µαγαζιά ή απλά τη θέα. Πρόσφατα 

συνόδευσα την ανιψιά µου σε ένα παιδικό πάρτι και ο χώρος µού θύ-

µιζε περισσότερο Disneyland παρά παιδότοπο, ενώ στη γιορτή είχε 

κλόουν, ζογκλέρ, ξυλοπόδαρους και αµέτρητα παιχνίδια που για µια 

στιγµή ζήλεψα που έπρεπε να κάτσω µε τους ενήλικες. 

Της ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΕΖΙΡΙΑΝΟΓΛΟΥ

εν έχει τόση σηµασία τι θα διαλέξεις να κάνεις στην δραστηριότητα στο λούνα παρκ όταν ήµουν παιδί, ήταν η σκοποβο-

λή για να κερδίσω αρκουδάκι και το χοιρινό καλαµάκι που έπαιρνα 

το να φας σφαίρα χρώµατος σε εκτεθειµένο σηµείο τσούζει, οπότε 

φυλάξου καλά. 

Κάπου εδώ θα έχετε ήδη αγανακτήσει εσείς οι γονείς, γιατί «κα-

ΠΩΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ; ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥΣ 

ΣΤΑ ESCAPE ROOMS ΚΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΣΤΑ VR ROOMS, Η ΠΟΛΗ «ΠΑΙΖΕΙ»!
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Κτήμα
 Αρίστη

Ο πιο πράσινος πολυχώρος της πόλης

 

Στην καρδιά του Χαλανδρίου κρύβεται ένας μικρός, ονει-
ρεμένος Παράδεισος. Το Κτήμα Αρίστη δημιουργήθηκε 
για όλους εμάς που χρειαζόμαστε ένα μικρό καταφύγιο 
από τη γρήγορη ζωή της πόλης. Τα τέσσερα καταπράσινα 
στρέμματά του, όμως, δεν προσφέρονται μόνο σαν ένας 
τόπος χαλάρωσης. Εδώ μέσα κρύβονται πολλές εκπλή-
ξεις… Μπορείς για παράδειγμα να παρακολουθήσεις σε-
μινάρια κηπουρικής ή μαθήματα γιόγκα, να διοργανώσεις 
παιδικά party ή εταιρικά event, θεατρικές παραστάσεις 
και κάθε είδους εκδήλωση. Στόχος του κτήματος είναι 
να δημιουργήσει μια ενεργή κοινότητα και να φέρει τον 
καθένα και την κάθε μία από εμάς πιο κοντά στη φύση. 
Βασικός πρωταγωνιστής σε αυτό το κτήμα, όμως, είναι η 
καλλιέργεια. Για αυτό, ο πυρήνας του είναι ένας υπέροχος 
λαχανόκηπος όπου όχι μόνο πραγματοποιούνται εργα-
στήρια κηπουρικής για μικρούς και μεγάλους, αλλά και 
από τον οποίο μπορείς κάθε εβδομάδα να λαμβάνεις στην 
πόρτα σου ένα καλάθι γεμάτο με λαχανικά, φρούτα και 
βότανα που καλλιεργούνται σε μικρές ποσότητες χωρίς 
λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Το Κτήμα Αρίστη ανοίγει τις 
πόρτες του καθημερινά 10.00-18.00 (και το καλοκαίρι, που 
λειτουργεί και summer camp, 10.00-20.00).

● Πλουτάρχου& Κέας, Χαλάνδρι, 210 6085559,
 www.ktimaaristi.com, Fb: @ktimaaristi

JoyRide
Εκεί όπου ο παράδεισος των 

 παιδιών είναι γεμάτος παιχνίδι!

Ποιος ξέρει τι να ονειρεύονται τα μικρά παιδιά, 
όταν κοιμούνται. Μάλλον παιχνίδι, πολύ παιχνί-
δι. Ίσως τους αγαπημένους τους ήρωες, πάρτι με 
τους φίλους τους, απίστευτους κλόουν και ποιος 
ξέρει τι άλλο. Κάθε παιδικό όνειρο ζωντανεύει 
ήδη από το 2006 το JoyRide, ένας τεράστιος παι-
δότοπος 600 τ.μ. με δύο αίθουσες, όπου τα παιδιά 
μπορούν να παίξουν με την ψυχή τους υπό την 
επίβλεψη έμπειρων παιδαγωγών και με τους γο-
νείς να απολαμβάνουν τον καφέ τους σε ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα. Παιδικά πάρτι, θεματικά 
πάρτι με αγαπημένους ήρωες κινουμένων σχε-
δίων ή παραμυθιών, disco πάρτι, zumba πάρτι, 
survivor πάρτι, κλόουν, καραγκιόζης, ταχυδακτυ-
λουργοί, face painting και ό,τι άλλο μπορείτε να 
φανταστείτε, σε ένα χώρο που πληροί όλους τους 
κανόνες ασφαλείας.

JoyRide my home
Δίπλα σε όλα αυτά τα σπουδαία, το JoyRide σας 
δίνει τη δυνατότητα να έρθει εκείνο σε εσάς! Στο 
σπίτι, σε κτήμα, σε βάφτιση, σε γάμο, όπου εσείς 
θέλετε για αξέχαστες παιδικές στιγμές, με ξυλο-
πόδαρους, φανταστικά φουσκωτά παιχνίδια, 
χειροτεχνίες και πολλές άλλες παιδικές δραστη-
ριότητες. Καλέστε μας να σας οργανώσουμε την 
εκδήλωση που έχετε φανταστεί, όπου εσείς θέλε-
τε! Στόχος μας η διασκέδαση του παιδιού σας και η 
απόλαυση του γονέα! Δώδεκα χρόνια JoyRide!
Extra tip: Μπείτε στην ιστοσελίδα του να ενημερω-
θείτε για τις προσφορές!

 ● Λιδωρικίου 17-19, Άγιος Δημήτριος, 
2109932079, 6974778770, 6970990890, 

www.joyride.gr  
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Ατελείωτο παιχνίδι για τα παιδιά

Κ
άθε γονιός θέλει να βγει για 

έναν καφέ µε τους φίλους 

του ή για να ψωνίσει πράγ-

µατα για τους αγαπηµένους 

του, αλλά χωρίς να ταλαιπω-

ρεί το παιδί του και να το κάνει να βαριέται. 

Κάθε παιδί όταν βγαίνει από το σπίτι ονει-

ρεύεται ατελείωτο παιχνίδι µε τραµπολίνο 

και παιχνιδοµηχανές, φουσκωτά κάστρα 

και baby kart και ευτυχώς, για όλους τους 

γονείς, αυτός ο κόσµος υπάρχει στο Volta 

Fun Town.

Μαγικές πόλεις µε ό,τι µπορεί να πλάσει 

η παιδική φαντασία, κρυµµένες στα µε-

γαλύτερα εµπορικά κέντρα της Αθήνας, 

περιµένουν τα παιδιά κάθε ηλικίας να ανα-

καλύψουν τις πιο διασκεδαστικές δραστη-

ριότητες. Πίστα roller skating, τρενάκι, 

carousel, mini boats, ειδικά δια-

µορφωµένες αίθουσες εικονι-

κής πραγµατικότητας, baby kart, τραµπο-

λίνο, φάρµα των Volta Fun Town, γήπεδο 

Mundialito, ψάρεµα, βαρκάκια, spider και 

αµέτρητες παιχνιδοµηχανές νέας τεχνολο-

γίας. Να θυµάστε ότι δεν είναι µόνο η ποι-

κιλία των δράσεων που ξεχωρίζει στους 

παιδότοπους Volta Fun Town, αλλά και η 

ποιότητα των υπηρεσιών, η τεχνογνωσία, 

το άριστα εξειδικευµένο  προσωπικό, η α-

ληθινή αγάπη για τα παιδιά! Οι χώροι διατί-

θενται και για παιδικά πάρτι, την οργάνωση 

των οποίων αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου το 

προσωπικό του Volta Fun Town µε ό,τι θέµα 

έχεις φανταστεί! Προσκλήσεις, δώρα, δρα-

στηριότητες και µενού που µπορείς να επι-

µεληθείς εσύ ο ίδιος αν θέλεις, αναλόγως 

τις προτιµήσεις και την όρεξη. 

Και όλα αυτά σε προσιτές τιµές και ενώ α-

πολαµβάνεις τον καφέ σου λίγο πιο δίπλα, 

για να περάσεις κι εσύ καλά!

Athens Heart, Πειραιώς 180, 

Ταύρος / Avenue, Λ. Κηφισίας 

41-45, Μαρούσι / Athens Metro 

Mall, Βουλιαγµένης 276, Άγιος 

∆ηµήτριος / Μαρίνα Φλοίσβου, 

Π. Φάληρο / Σπάτα, 1ο χλµ. Λ. 

Πικερµίου - Σπάτων, θέση Πέτρα 

Γυαλού, 2104839400

 www.voltafuntown.gr
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Τρόµος και αδρεναλίνη όπως δεν τον έχετε βιώσει 
ποτέ έως τώρα, µε στιγµές που θα σας κάνουν να 
θελήσετε να το βάλετε στα πόδια – αλλά δεν θα 
µπορείτε. 
Στο Hellraiser, οι δαίµονες µάχονται για την πρω-
τοκαθεδρία της Κόλασης κι ένας από αυτούς, ο 
Pinhead, αφήνει στη Γη τον τελευταίο κύβο που 
δεν κατέστρεψαν τα τάγµατα των Αγγέλων. Ένα 
παζλ η επίλυση του οποίου ανοίγει µια πύλη µεταξύ 
Γης και Κόλασης κι εσείς εγκλωβισµένοι µέσα σε 
αυτό. Θα γίνετε µάρτυρες του τελευταίου σχεδίου 
για τη διεκδίκηση του θρόνου του Εωσφόρου, χω-
ρίς πολλές επιλογές: ή θα σταµατήσετε τα σχέδια 

του δαίµονα Pinhead ή θα µείνετε αιώνια εγκλωβι-
σµένοι εκεί. 
Το άλλο δωµάτιο, το The Last of Us, είναι η ψυχια-
τρική κλινική St. Jones, η οποία βρίσκει ετοιµοθά-
νατους και φρέσκα πτώµατα µέσα από ένα πρό-
γραµµα ανταλλαγής ασθενών µεταξύ ψυχιατρικών 
κλινικών για το µεγαλύτερο πείραµα γενετικής, το 
Project 1.4. Όµως ένα κενό στο σύστηµα ασφαλεί-
ας θα φέρει το προσωπικό της κλινικής αντιµέτω-
πο µε τον µεγαλύτερο φόβο του, την ώρα που µέσα 
στο κτίριο οι µόνοι που έχουν µείνει ζωντανοί είναι 
οι τελευταίοι ασθενείς. Θα καταφέρετε να βγείτε 
από την κλινική ή θα χαθείτε µαζί µε όλα τα στοι-

χεία του Project 1.4; Ένα είναι σίγουρο: Θα διηγείστε 
για χρόνια αυτή την εµπειρία. 
Να θυµάστε, επίσης, ότι το δωµάτιο The Last of Us 
«παίζεται» και σε µια εκδοχή για εφήβους. 
Για όλα τα παιχνίδια: Από 3 έως και 8 άτοµα, µε 20% 
έκπτωση για φοιτητές Τετάρτη και Πέµπτη και 20% 
τις ίδιες ηµέρες για όσους παίξουν και τα δύο δωµά-
τια.  16.30 µε 23.30, ∆ευτέρα και Τρίτη κλειστά.

∆ηµητρακοπούλου 106, Κουκάκι, 2111115254, 
www.mynous.gr 

Κ άποτε η έξοδος µε την 

οικογένεια ή τους φί-

λ ο υ ς  π ε ρ ι ε λά µ β α ν ε 

σινεµά, µια συναυλία ή 

ποτό σε ένα ωραίο µα-

γαζί. Αυτό που κάποτε 

ήταν ιδανικό όµως, άρχισε να 

γίνεται βαρετό, έχασε τη δυνα-

µική του και ο κόσµος, ειδικά οι 

νέοι, έψαχνε κάτι νέο να διασκε-

δάσει. Τη λύση έφερε –όπως 

σχεδόν πάντα– η τεχνολογία. 

Η αρχή έγινε µε τις ταινίες 3D, 

που έδωσαν νέα πνοή στις κινη-

µατογραφικές παραγωγές. Πιο 

έντονα χρώµατα, πιο εντυπω-

σιακά εφέ, πιο δυνατές στιγµές 

δράσης. Ο κινηµατογράφος έγι-

νε πάλι trend, αλλά αρκετά γρή-

γορα πάλιωσε και αυτό. Και τότε 

άρχισαν να ξεπηδούν τα escape 

rooms, συνδυασµός τεχνολογί-

ας και φαντασίας. 

Η συνταγή των escape rooms ή-

ταν σχετικά απλή και γι’ αυτό πέ-

τυχε. Συνδύασε την αγάπη µας 

να λύνουµε κουίζ, γρίφους και 

αινίγµατα µε ένα κινηµατογρα-

φικό σετ και καλή παρέα. Όταν 

δε µπήκαν και οι perfomers µέ-

σα δηµιουργώντας µεγαλύτερο 

σασπένς, η δηµοτικότητά τους 

απογειώθηκε. Το 2014 υπήρχαν 

µόλις 10 escape rooms στην Ατ-

τική, ενώ σήµερα ξεπερνούν τα 

200. Το θέµα των δωµατίων αλ-

λάζει ανά κάποιους µήνες ώστε 
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∆εκατρία δωµάτια, δεκατρείς διαφορετικοί κόσµοι από-
δρασης, εκατοντάδες γρίφοι και µυστήρια περιµένουν να 
λυθούν από εσάς. ∆ύο φανταστικοί χώροι, στο Κολωνάκι 
και στο Μοναστηράκι, θα σας κάνουν να ταξιδέψετε σε 
µαγεµένα µέρη, να ανακαλύψετε κρυµµένα µυστικά ή θα 
σας φέρουν αντιµέτωπους µε τους µεγαλύτερούς σας 
φόβους. Εµείς που είµαστε περισσότερο του τρόµου και 
των γρίφων, δοκιµάσαµε και σας προτείνουµε: Στο Κο-
λωνάκι το Hostel Remastered, όπου από φιλοξενούµενοι 
βρεθήκαµε αλυσοδεµένοι σε κάποιο σκοτεινό υπόγειο, 
προσπαθώντας να γλιτώσουµε από τους βασανιστές µας, 
και το Dead Silence, όπου η κατάρα της σιωπής στοιχειώνει 
εδώ και αιώνες το παλιό αρχοντικό της οικογένειας. Στο 
Μοναστηράκι, το Art of Escape ήταν η πρώτη µας επιλογή, 
όπου ως µετρ της απόδρασης δεχτήκαµε και αντιµετωπί-
σαµε απίστευτες προκλήσεις, και τέλος το Age of Knights 
που µας µετέφερε στο µαγικό κόσµο των ιπποτών και της 
στρογγυλής τραπέζης. Βρήκαµε θεµατικά δωµάτια για 
όλα τα γούστα και τις ηλικίες και ενθουσιαστήκαµε όταν 
µας ενηµέρωσαν πως διαµορφώνονται κατάλληλα για µο-
ναδικά παιδικά πάρτι, εταιρικά events και team buildings. 
Το ερώτηµα είναι ένα: Εσείς θα καταφέρετε να αποδράσε-
τε; Αξίζει τουλάχιστον να δοκιµάσετε...

Για τους αναγνώστες της Athens Voice προσφορά 20% 
για κρατήσεις που θα γίνουν από ∆ευτέρα έως 
Παρασκευή µε τη χρήση του κωδικού “AthensV”.

Κολωνάκι, Αµερικής 20 & Ακαδηµίας, 2130401953, 
www.themindtrap.com/kolonaki /
 Μοναστηράκι, Μητροπόλεως 74, 2103254850, 
www.themindtrap.com/monastiraki

Τα 13 ∆ωµάτια που θα σε κάνουν 
να βλέπεις αλλιώς τον κόσµο!

MOTEL 
PARANOIA
Ένα δωµάτιο σε Μοτέλ

 εµπνευσµένο από ανατρι-
χιαστικά γεγονότα και

 αστικούς µύθους, βασι-
σµένο σε κάποιες από τις 

πιο σκοτεινές ιστορίες που 
έχουν συµβεί στην

 ανθρωπότητα. 

   

  

Υπάρχει ένα Μοτέλ που δεν θα 
ήθελες να µείνεις ούτε στους 
πιο σκοτεινούς εφιάλτες σου. 
Ειδικά στο ∆ωµάτιο 696. Αν 
όµως έχεις ξεµείνει σε µια από-
µερη περιοχή και η νύχτα απλώ-
νει το πέπλο της, δεν έχεις άλλη 
επιλογή από το να χτυπήσεις 
τη πρώτη πόρτα που θα βρεις 
µπροστά σου... Θα σε υποδε-
χτεί ένα ζευγάρι «φιλόξενο» και 
«φιλικό», όµως τα πράγµατα 
δεν είναι όπως δείχνουν. Ίσως 
νιώσεις ότι κάτι βρίσκεται δίπλα 
σου αλλά τίποτε δεν θα είναι 
εκεί, θα αναρριγήσεις όταν 
µάθεις ότι άνθρωποι που ήρθαν 
να µείνουν στο ∆ωµάτιο 696 
χάθηκαν για πάντα. Εξαιρετικής 
σύλληψης ιδέα, η οποία (χωρίς 
πλάκα) δεν συνίσταται σε αν-
θρώπους µε καρδιακά προβλή-
µατα ή κλειστοφοβικούς. Ο ψυ-
χολογικός τρόµος και ο φόβος 
τόσο κοντά σου όσο ποτέ, σε 
ένα ταξίδι διάρκειας 90 λεπτών 
που θα σε συναρπάσει και θα 
σου µείνει αξέχαστο! Μπορούν 
να συµµετάσχουν από 2 έως και 
5 άτοµα, από Τετάρτη έως και 
Κυριακή είναι ανοιχτές οι κρα-
τήσεις. Με ειδικές εκπτώσεις 
για τους παίκτες µας (φοιτητές 
& ανέργους κ.ά.). Για περισσότε-
ρες πληροφορίες επισκεφθείτε 
τη σελίδα τους.

 Χαλανδρίου 26 & 
Κύπρου 37Β, Αγία Παρασκευή, 
2106390063,
www.motelparanoia.gr
fb: Motel Paranoia - Live 
Escape Rooms
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Το μουσείο αποτελεί ένα ιδιαίτερο μέρος με
εκτεταμένες συλλογές μεσαιωνικών μηχανών, 

εξωτικών τιμαλφών και απόκρυφων αντικειμένων. 
Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να

 μάθουν, να ανακαλύψουν και να δοκιμαστούν.

Ένα μοναδικό escape game γρίφων με ποιότητα στους
 χώρους και τους γρίφους. Έχει έντονο το στοιχείο της δρά-

σης και διαδραματίζεται σε ενα κανονικό μουσείο. Η ύπαρξη 
ρόλων, με ενεργή συμμετοχή στην πλοκή, προσδίδει στο

 παιχνίδι πρωτοτυπία . Κατάλληλο για μεγάλες ομάδες
 και για όλες τις ηλικίες.

www.themuseum.gr
  

Διάρκεια 120 Λεπτά  

Αγίου Κωνσταντίνου 29, Αχαρνές

Τηλ: 210 2404468 - 6944805367  email: info@themuseum.gr

Ψάχνεις το παιχνίδι εκείνο που θα σε κάνει να κολλήσεις; Θες να διοργανώσεις ένα 
διαφορετικό bachelor για τον κολλητό; Ή μήπως το καλύτερο παιδικό πάρτι που 
έγινε ποτέ; To Laser Tag είναι μια καινούργια, πρωτότυπη διασκέδαση για μικρούς 
(από 7 ετών και πάνω) και μεγάλους, που υπόσχεται να σε βγάλει από τα συνηθι-
σμένα χάρη στην πρωτοποριακή του τεχνολογία. Στην ουσία, πρόκειται για ένα 
ηλεκτρονικό “paintball”, όπου αντί για χρώματα όμως έχεις για πυρομαχικά high 
tech εξοπλισμό με υπέρυθρες ακτίνες. Σε μια τεράστια πίστα που εκτείνεται σε 850 
τ.μ. μπορείς να παίξεις με όλη την παρέα σου και να νιώσεις ότι πρωταγωνιστείς σε 
ταινία δράσης. Οι τιμές ξεκινούν από €7 ανά άτομο για 30 λεπτά. Για περισσότερες 
πληροφορίες και προσφορές μπες στο www.mglasertag.gr. 

Λεωφ. Κηφισού 32& Ιερά Οδός, Αιγάλεω, 210 5315803 
Fb: @lasertagmg

MG Laser TaG
To πιο συναρπαστικό παιχνίδι

για όλη την παρέα

 

να δημιουργεί 

νέες επι λογές 

για εκείνους που 

τα επισκέπτο -

νται μανιωδώς. 

Μικρά, μεγάλα, 

ε ν ό ς  ή  π ο λ λ ώ ν 

δωματίων, εμπνευ-

σμένα από ταινίες, 

από σειρές (βλ. «Casa de 

Papel»), από μύθους, με live 

act ή χωρίς, προβλέψιμα ή με ανα-

τροπές, με λαβύρινθους ή laser, σκοτεινά ή 

με κελιά, με σκαρφάλωμα ή σύρσιμο, όποιο 

κι αν είναι το σενάριο, το concept παραμένει 

ένα: κλειδώνεσαι σε ένα δωμάτιο και έχεις 

περίπου μία ώρα για να βγεις. Αν αναρωτιέ-

σαι γιατί να το κάνει κάποιος αυτό στον ε-

αυτό του, να σε ενημερώσω ότι πρόσφατες 

έρευνες αναφέρουν ότι οι millennials (κυ-

ρίως) προτιμούν να συλλέγουν εμπειρίες 

παρά αντικείμενα. Έτσι επενδύουν τον ε-

λεύθερο χρόνο που διαθέτουν σε ταξίδια, 

extreme sports και ελεγχόμενες περιπέτειες 

που τους ιντριγκά-

ρουν. Αν και δεν 

ανήκω στη γενιά 

των millennials, 

έ χω υιοθετήσει 

την ίδια νοοτροπία 

και σε παροτρύνω 

να το κάνεις κι εσύ. 

Κι ενώ τα δωμάτια από-

δρασης βρίσκονται ήδη στο 

απόγειό τους, αλλάζουν το παιχνί-

δι προσθέτοντας το μεγάλο trend της επο-

χής: την εικονική πραγματικότητα. Τα virtual 

reality rooms σε μεταφέρουν σε άλλη διά-

σταση, κυριολεκτικά! Μιλάς με τους φίλους 

σου με ενδοεπικοινωνία, ενώ ο καθένας σας 

φοράει τη μάσκα VR και τον απαραίτητο ε-

ξοπλισμό που του επιτρέπει να πετάει, να 

εκτοξεύει laser, να τηλεμετακινεί αντικεί-

μενα και γενικά να κάνει πράγματα που δεν 

μπορούσε καν να φανταστεί. Σου δίνεται η 

ευκαιρία να σώσεις τον κόσμο (αυτόν ή και 

κάποιον άλλο), θα τη χάσεις; A
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Επιμέλεια: 
τανια δελη

Nite Jogger
Σε βλέπω το βράδυ

▶Νέος χρόνος σημαίνει νέα πράγματα και ψά-

χνω ήδη τα καινούργια μου sneaker. Βλέπω 

τα Nite Jogger των adidasOriginals και παθαίνω έ-

ρωτα. Σύγχρονο street style κόψιμο, μαύρο χρώ-

μα με πορτοκαλί αντιθέσεις και ανακλαστικές λε-

πτομέρειες στα κορδόνια, τη φτέρνα, την επέν-

δυση και τις ρίγες της adidas. Το δοκιμάζω και εν-

θουσιάζομαι με το πόσο μαλακό και άνετο είναι. 

Το επάνω μέρος είναι φτιαγμένο από νάιλον 

ripstop, μαλακό mesh και σουέτ επενδύσεις, ενώ 

η σόλα είναι υπερυψωμένη και έχει την τεχνολο-

γία BOOST της adidas. Τέλειο design και μαλακό 

πάτημα σημαίνει ότι μπορώ να το φοράω από το 

πρωί ως το βράδυ! Αν τα αναζητήσεις, τσέκαρε 

και το μήνυμα «thespeedofnite» γραμμένο σε κώ-

δικα μορς στη σόλα του.
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33 σχεδιαστές και αυτή τη στιγμή μετράμε 
περισσότερους από 80 σε κάθε έκθεση!
Πόσο σημαντική ήταν για τους έλλη-
νες σχεδιαστές και την ελληνική αγο-
ρά η δημιουργία μιας τέτοιας έκθεσης; 
Τα δύο αυτά χρόνια που διοργανώνουμε 
το Andydote fashion fair έχουμε λάβει απί-
στευτη ανταπόκριση και υποστήριξη από 
επαγγελματίες και δημιουργούς. Οι μεν ε-
παγγελματίες θεωρούν πως «διευκολύνε-
ται» η δουλειά τους από την παρουσία των 
σχεδιαστών σε ένα χώρο με ξεκάθαρο πε-
ριεχόμενο και προϊόν. Οι σχεδιαστές από 
την πλευρά τους νιώθουν ικανοποιημένοι 
από την προσέλευση εμπόρων, οι οποίοι 
ως βασικό προϊόν για τα καταστήματά 
τους επιλέγουν τις ελληνικές δημιουργίες. 
Έχουμε πλέον μια «γέφυρα επικοινωνίας» 
μεταξύ των νέων δημιουργών και των 
καταστημάτων, καθώς επίσης έχουν γίνει 
πολλές προωθητικές ενέργειες για την 
παρουσίαση της δουλειάς τους και στο 
εξωτερικό.
Τι θα δούμε στo 5o AFF; Νέες συλλογές, 
πρωτότυπες ιδέες και καινοτόμα σχέδια 
από νέους και παλαιότερους έλληνες δη-
μιουργούς.
Ο μέγιστος αριθμός εκθετών στο AFF 
είναι 85. Πώς επιλέγετε ποιοι θα συμ-
μετέχουν; Βασικό κριτήριο –γνωρίζοντας 
το κοινό των επαγγελματιών στο οποίο 
απευθυνόμαστε– είναι η πρωτοτυπία των 
σχεδίων, η αισθητική των συλλογών και η 
ποιότητα. Στόχος μας είναι η έκθεσή μας 
σαν σύνολο να αποπνέει μια ομοιομορφία, 
αλλά ταυτόχρονα φαντασία και πολυχρω-
μία. Θέλουμε οι επαγγελματίες να βρί-
σκουν αυτό που ψάχνουν και, φυσικά, να 
ανακαλύπτουν πάντα κάτι καινούργιο.
Θα δούμε συμμετέχοντες και από 
άλλες χώρες στην έκθεση; Θα έχουμε 
κάποιους Έλληνες σχεδιαστές που δια-
μένουν στο εξωτερικό και δημιουργούν 
τις συλλογές τους εκεί. Σύντομα, όμως, 
επειδή υπάρχει ενδιαφέρον από ξένους 
σχεδιαστές, θα ενσωματωθούν στην έκ-
θεσή μας και συλλογές ξένων δημιουργών 
σε μορφή pop-up παρουσίασης.
Συνήθως οι εκθέσεις μόδας και design 
είναι ανοιχτές μόνο σε επαγγελματίες. 
Θα έχει πρόσβαση και το κοινό; Την 
τελευταία μέρα της έκθεσης, Δευτέρα 28 

Ιανουαρίου, ανοίγουμε τις πόρτες 
μας στο κοινό. Θα μπορεί ο καθέ-

νας να επισκεφθεί την έκθεση, 
να δει από κοντά καινούργιες 
αλλά και παλιές συλλογές 

των εκθετών μας και να α-
γοράσει μοναδικά κομμά-
τια. Με αυτό τον τρόπο 

φέρνουμε πιο κοντά 
τον καταναλωτή στο 

δημιουργό.
Να κλείσουμε 

με μια ευχή για 
το 2019 και 

τη μόδα; Θα 
δανειστώ τη 

φράση «Η μόδα είναι τέχνη κι 
εμείς είμαστε ο καμβάς» και θα 
ευχηθώ να μάθουμε να στηρί-
ζουμε τους καλλιτέχνες…

Η ΑΤΗΕNS VOICE είναι 
χορηγός επικοινωνίας

GLAMAZON

Ό
χι απαραιτήτως το γουρουνάκι στην αγκαλιά του Χάρι Στάιλς, 
που μετά τους One Direction τον είδαμε στην ταινία «Dunkirk» 
και τώρα τον καμαρώνουμε ως μοντέλο στη φρέσκια καμπά-
νια του Οίκου Gucci. Θα ήθελα να ήμουν το γουρουνάκι ανάμε-
σα στα στιλάτα πορτοφόλια που έχουν τον αέρα του κλασικού 

με την αύρα του «so hot right now».

Δεν είναι να απορείς με τις ιδέες που κατεβάζουν οι υπεύθυνοι των 
διαφημιστικών εκστρατειών, καθώς δεν είναι δα και η πρώτη φορά 
που «παίζουν» τα γουρούνια σε ιλουστρασιόν περιβάλλον. Τα έχουμε 
δει και σε διάσημες αγκαλιές. Από αυτή της Μάιλι Σάιρους, της Αριάνα 
Γκράντε αλλά και της Μέγκαν Φοξ, που έχουν φωτογραφηθεί με το pig 
pet τους. Για διαφημιστικούς και μόνο λόγους; Ποιος ξέρει. Μακάρι να 
μη δυστυχούν. Τα ζωάκια. 

Αξιολάτρευτα. Τα γουρούνια έχουν απαθανατιστεί ± φαντάζομαι μόνο 
για λόγους εντυπωσιασμού± και από διάσημους φωτογράφους, όπου 
καλοντυμένα μοντέλα με σειρές μαργαριταριών στον λαιμό βγάζουν 
βόλτα το γουρουνάκι-κατοικίδιο. Πριν από κάμποσα χρόνια ήταν μόδα 
στα περιοδικά μόδας. 

Και τώρα επιστρέφουν. Τα Gucci γουρούνια. Και από τους influencers 
περνάμε στους pigfluencers. Οι τελευταίοι λανσάρουν πορτοφόλια 
που καίνε καρδιές αλλά και... πορτοφόλια. Λεφτά δεν υπάρχουν. Το 
καλό είναι ότι έπαψε να είναι μόνη της η Μις Πίγκι.   

Βάλθηκε κάποιος να ταλαιπωρήσει τα γουρουνάκια-μοντέλα;  Μπα... 
Η κινέζικη Πρωτοχρονιά θα γιορταστεί φέτος στις 5 Φεβρουαρίου και 
οι απανταχού Κινέζοι εισέρχονται στο Έτος του Χοίρου. Γι'  αυτό η 
Gucci εξέδωσε ένα look book γεμάτο αξιολάτρευτα γουρουνάκια 
και όχι μόνο. 

Παράλληλα κυκλοφορεί και μια ειδική συλλογή με ρούχα και αξεσου-
άρ με μοτίφ γουρουνάκια, συμπεριλαμβανομένης ρέπλικας από την 
ταινία κινουμένων σχεδίων «Τρία Μικρά Γουρουνάκια» της Disney, που 
κυκλοφόρησε το 1933. 

Το γουρούνι θα φορεθεί πολύ φέτος και θα το γιορτάζουμε κάθε 
μέρα. Είναι η χρονιά του, άλλωστε. Σε Gucci θα είναι, σε κάτι άλλο θα 
είναι... Ένα είναι σίγουρο, λατρεύει τη λάσπη. 

Αχ και να ήμουν  
αυτό το γουρουνάκι…

Φέτος θα φορεθούν πολύ τα «τρία μικρά  
γουρουνάκια» - Στις 5 Φεβρουαρίου οι απανταχού 

Κινέζοι εισέρχονται στο Έτος του Χοίρου 

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο 
πολυχώρος Αθηναΐς γεμί-
ζει για 4 μέρες με τις συλ-
λογές 85 ελλήνων σχεδια-
στών για την σεζόν Άνοιξη-

Καλοκαίρι ' 19. Αέρινα υφάσματα, πρω-
τότυπα patterns, αυθεντικά σχέδια και 
υψηλή ποιότητα ρούχων, παπουτσιών 
και αξεσουάρ «παντρεύονται» το 
ελληνικό καλοκαίρι. Συναντήσαμε τη 
διοργανώτρια, Αντιγόνη Βιντιάδη, για 
να μάθουμε περισσότερα.

Πώς γεννήθηκε το Andydote Fashion 
Fair; Tο καλοκαίρι του 2016 ξεκίνησε η υλο-
ποίηση ενός ονείρου μου για την ελληνική 
μόδα. Ήθελα να δημιουργήσω ένα μέρος 
συνάντησης και παρουσίασης της δουλειάς 
των σχεδιαστών μας. Έναν πυρήνα στήριξης 
και προώθησης του ελληνικού design. Και 
κάπως έτσι, άρχισα δειλά να παρουσιάζω την 
ιδέα μου στους νέους σχεδιαστές. Η πρώτη 
έκθεση «άνοιξε» τον Ιανουάριο του 2017 με 
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ανακαλύπτουν πάντα κάτι καινούργιο.
Θα δούμε συμμετέχοντες και από 
άλλες χώρες στην έκθεση; Θα έχουμε 
κάποιους Έλληνες σχεδιαστές που δια-
μένουν στο εξωτερικό και δημιουργούν 
τις συλλογές τους εκεί. Σύντομα, όμως, 
επειδή υπάρχει ενδιαφέρον από ξένους 
σχεδιαστές, θα ενσωματωθούν στην έκ-
θεσή μας και συλλογές ξένων δημιουργών 
σε μορφή pop-up παρουσίασης.
Συνήθως οι εκθέσεις μόδας και design 
είναι ανοιχτές μόνο σε επαγγελματίες. 
Θα έχει πρόσβαση και το κοινό; Την 
τελευταία μέρα της έκθεσης, Δευτέρα 28 

Ιανουαρίου, ανοίγουμε τις πόρτες 
μας στο κοινό. Θα μπορεί ο καθέ-

νας να επισκεφθεί την έκθεση, 
να δει από κοντά καινούργιες 
αλλά και παλιές συλλογές 

των εκθετών μας και να α-
γοράσει μοναδικά κομμά-
τια. Με αυτό τον τρόπο 

φέρνουμε πιο κοντά 
τον καταναλωτή στο 

δημιουργό.
Να κλείσουμε 

με μια ευχή για 
το 2019 και 

τη μόδα; Θα 
δανειστώ τη 

φράση «Η μόδα είναι τέχνη κι 
εμείς είμαστε ο καμβάς» και θα 
ευχηθώ να μάθουμε να στηρί-
ζουμε τους καλλιτέχνες…

Η ΑΤΗΕNS VOICE είναι 
χορηγός επικοινωνίας

ANdydOte 
FAshiON FAir 
η  μ ό δ α  σ τ α 
κ α λ ύ τ ε ρ ά  τ η ς

Της ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΕζΙΡΙΑΝΟγΛΟΥ

Info: 25-28/01,  
Πολυχώρος  
Αθηναΐς,  
Καστοριάς 34-36, 
Βοτανικός, 
2103480000, 
andydote.eu
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Διαβάστε τη 
συνέντευξη του 

Κυριάκου  
Χατζηιωάννου 

στο site

www.
athens voice.gr

Πόσο έχει αλλάξει η αντίληψή μας γύρω από τον έρωτα, την ε-
ποχή των socialmedia και των datingapps; Πότε ο έρωτας γίνεται 
πεδίο συγκρούσεων ή εντάσεων γύρω από αυτό που η εκάστοτε 
κοινωνία θεωρεί «κανονικό»; Ο Κυριάκος Χατζηιωάννου θέτει 

γόνιμα και αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τη διαχρονικότητα 
του ερωτικού φαινομένου στο τρίτο μέρος της χορογραφικής 

σπουδής του, Erotikon / Higher States, part 3, που παρουσιάζεται 
από 18 έως 20 Ιανουαρίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Μια 
πολυμορφική παράσταση, «ωδή» στον έρωτα ή σε ό,τι απέμεινε 

από αυτόν.

Info 
Κυριάκος Χατζηιωάννου EROTIKON / HIGHER STATES, PART 3 

18-20 Ιανουαρίου 2019 | Εκθεσιακός χώρος -1 | 21.00

E R O T I K O N
Έρωτας ςΈ ταραγμΈνους 

καιρους

Β ι Β λ ι ο Σ ι ν ε μ άΓ ε ύ Σ ηΘ ε ά τ ρ ομ ο ύ Σ ι κ ητ ε χ ν η
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Τ
ον Νίκο Τσαμπουνάρη τον πρωτογνώρι-
σα στο εστιατόριο Altamira. Πολυεθνικές 
γεύσεις από τις τέσσερις γωνιές του κό-
σμου. Τον ξανασυνάντησα αργότερα στο 

Etnico της Κολοκοτρώνη. Street food με ethnic 
ψυχή. Την τρίτη μας συνάντηση την ορίζει πάλι 
ένα εστιατόριο, κοντινό με τα προηγούμενα, αλ-
λά ταυτόχρονα  και τόσο παράξενο που μοιάζει 
με όνειρο. Είναι η Μιγάδα στην Πραξιτέλους, το 
κέντρο της Γης. Από εδώ σαλπάρεις για τον Νέο 
Κόσμο, βλέπεις τον δρόμο των μπαχαρικών να 
ξανοίγεται στο βάθος, τον Δαρβίνο να ψάχνει 
την εξέλιξη των ειδών στα νησιά των Γκαλαπά-
γκος, την Ελισάβετ να χρηματοδοτεί το ταξίδι 

του Κολόμβου. Όλα βγάζουν νόημα, αν απλά 
ακολουθήσεις τα χνάρια των εξερευνητών.
«Οι εξερευνητές που όρισαν γεωγραφικά τη Γη…». 
Ο Νίκος χτυπάει τον δείκτη του δεξιού του χε-
ριού στον κατάλογο, κάτι μου δείχνει. «Κάποιοι 
τρελοί που ξεπέρασαν τα όριά τους». Σκύβω πάνω 
από τον κατάλογο, διαβάζω: «Οι τολμηροί εξε-
ρευνητές της εποχής αναζήτησαν τι υπάρχει πέρα 
από τις μεγάλες θάλασσες. Ανακάλυψαν έναν ά-
γνωστο, καινούργιο κόσμο. Διαφορετικό, αλλά με 
κοινές αξίες». Ξεφυλλίζω κι άλλο, ανακαλύπτω 
ότι το μενού ακολουθεί 2 διαδρομές σαρώνο-
ντας τον Παγκόσμιο Χάρτη, ακριβώς όπως οι 
γνωστοί κι άγνωστοι εξερευνητές της Ιστορίας. 

Με μία διαφορά: το κίνητρο δεν είναι να ανακα-
λύψει πού αρχίζει και πού τελειώνει τούτος ο 
κόσμος, ούτε να βρει τον πιο εύκολο δρόμο για 
τη μεταφορά μπαχαρικών στη Δύση. Αυτό που 
ψάχνει είναι μια νέα γεύση. Τη γεύση μιας Μιγά-
δας κουζίνας. «Αναμειγνύεις τους πολιτισμούς και 
φτιάχνεις καινούργιες γεύσεις. Αυτό είναι η Μιγάδα 
για εμένα: μια μιγάδα κουζίνα!» λέει ο Νίκος. 
Έτσι, λοιπόν, τα πιάτα εδώ δημιουργήθη-
καν με ένα προσεχτικό πάντρεμα όλων των 
κουζινών της Γης. Ας πούμε, τα κεφτεδάκια 
Yoonaan Pacora είναι ένας γάμος μεταξύ της 
ινδικής και ελληνικής κουζίνας (με τυρί φέτα, 
chutney ντομάτας και καραμελωμένο ginger 
(€5). Τα noodles με τρία τυριά, κρέμα, ginger, 
άνηθο, τριμμένα φιστίκια και λευκό κρασί (€7) 
είναι το παιδί που έκανε η ιταλική με την κινέ-
ζικη κουζίνα, ενώ «το Burrito που ξέρει πολλά 
και μιλάει λίγο» (€7) προφανώς και δεν θα σου 
αποκαλύψει έτσι εύκολα τα μυστικά του. Δοκί-
μασα επίσης μια τρομερή σούπα Tom Kha Gai 
(€7) με λεμονόχορτο, μανιτάρια, φύλλα kaffir, 
galangal και lime, το Μπανού Κουντάιρ, ένα δι-
αφορετικό χούμους από μους γλυκοπατάτας 
με καρότο, κρεμμύδι, σκόρδο και πατάτα (στα 
«οπωσδήποτε» το κατατάσσω) και «Tabule από 
την Corillera των Άνδεων» (€6), μια εκπληκτική 
παραλλαγή της γνωστής σαλάτας με μαϊντανό, 
δυόσμο, ρεβίθια, ντοματίνια, αγγούρι, φρέσκο 
κρεμμυδάκι και κινόα. 
Κάθε πιάτο είναι αποτέλεσμα χρόνιων πειρα-
ματισμών και πολλών μαγείρων (Άννα Λαγού-
τη, Md Shamsuddin, Saiful Islam, Sakhawat 
Hossain). Αν είσαι έτοιμος για εξερεύνηση και 
γευστικές ανακαλύψεις, λοιπόν, βάλε τον κατά-
λογο-πορτολάνο* για πυξίδα, κάτσε σε μία από 
τις τέσσερις διαφορετικές γωνιές (ο χώρος που 
επιμελήθηκε η αρχιτέκτονας Μαρία Ζαχαράκη 
είναι κι αυτός ένα ταξίδι στον κόσμο) και ζήτα 
από τον Νίκο Τσαμπουνάρη να σου αποκαλύψει 
το μυστικό της προέλευσης του κόσμου. 

ΓΕΥΣΗ

κ ρ ι Τ ι κ ή 
ε σ Τ ι αΤ ο ρ ι ω ν  / 

π ρ ο σ ω π α  / 
αφ ι ξ ε ι σ  / 

σ υ ν Τα γ ε σ  / 
t i p s  γ ε υ σ ή σ

ΠΟΥ
ΤρωΜε

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ
ΒΝΑΤΣΙΟΥ

Μια Μιγάδα στην Πραξιτέλους
Το νέο εστιατόριο του κέντρου αναμειγνύει μαγικά 
όλες τις κουζίνες του κόσμου

Πραξιτέλους 6, 
210 3316488, Fb: @
MigadaStreetFood

*Πορτολάνοι 
ονομάζονται οι 
ναυτικοί χάρτες 
των πρώτων 
εξερευνητών.  
Θεωρούνται 
αξιόπιστοι ακόμα 
και σήμερα.
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ΜΟΥΣΙΚΗ

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

1/2 Manu Dibango - Gazarte
Ξέρει τις μουσικές ρίζες της Mama 
Africa, έχει τη γνώση και την ιστορία 
που της αναλογεί.

16/2 Kovacs - Πειραιώς academy 117
Σίγουρα αυτό το κορίτσι δεν μένει 
στην Αθήνα;

8/3 Peter Hammill - GaGarin
Ένας ποιητής του progressive, μια 
θρυλική φυσιογνωμία της αγγλικής 
μουσικής, μια ιδιαίτερη φιγούρα που 
μόνος ή με τους Van Der Graaf έχει 
γράψει σπουδαία ιστορία. 

30/3 Nick Waterhouse 
- Fuzz
Μην τον μπερδέψεις με τον Δημήτρη 
Χορν, αν και «είναι» της ίδιας εποχής. 
Είναι ρετρό, έχει στιλ, ξέρει πώς να 
το κάνει να είναι ευχάριστο χωρίς να 
είναι φτηνό. It' s ok.

7/4 Madrugada - taeKwodo
Το συγκρότημα επαναλειτουργεί 
και πού θα τρέξει να το πει ο Sivert 
Hoyem, αν όχι στους φίλους του που 
τον έχουν δοξάσει με δύο sold-out Η-
ρώδεια; Η Σαλόνικα ξεπούλησε ήδη.

13/4 Bebel Gilberto - 
Gazarte
Μεγάλη η οικογενειακή αύρα που φέ-
ρει το όνομά της, μεγάλη και η μουσι-
κή παράδοση της Βραζιλίας που την 
αγγίζει με βελούδινο τρόπο.

31/5 Deus - Fuzz
Το πάλαι ποτέ αγαπημένο συγκρότη-
μα (και) της ελληνικής indie κοινότη-
τας, συνδεδεμένο με τη θρυλική επο-
χή του Ρόδον, βγαίνει στο δρόμο για 
τα 20 χρόνια του: «The Ideal Crash».

3/6 Dropkick Murphys 
- Gazi music Hall
Το ιδιαίτερο χαρμάνι τους που συνδυ-
άζει το πανκ με την κέλτικη μουσική 
παράδοση και την έντονη πολιτικο-
ποίηση, βρίσκει κι εδώ μεγάλη αντα-
πόκριση.  

8/6 Iggy Pop, 
14/6 Manowar
16/6 New Order
19/6 Clutch
24/6 Alice In Chain 
- Release Festival - Πλ. Νερού, Φάληρο
Το φετινό Release Festival μεγάλωσε 
σε μέρες και πήρε έναν πιο σκληροπυ-
ρηνικό ροκ χαρακτήρα. Το heavyrock 
είναι πάντα μια συναυλιακή εγγύηση.

27/6 Beth Hart - Θεάτρο ΒράχωΝ
Μια Αμερικανίδα που το μπλουζ/ροκ 
στιλ της το εκτιμούν ιδιαιτέρως και 
στην Ευρώπη. Το Θέατρο Βράχων της 
ταιριάζει γάντι, μακάρι να ερχόταν με 
τον Joe Bonamassa.

13/7 Slayer - atHens rocK Festival
Καινούργιο φεστιβάλ στην πόλη, ά-
γνωστη η τοποθεσία διεξαγωγής αλ-
λά οι Slayer, που πραγματοποιούν την 
τελευταία τους περιοδεία, έρχονται 
να μας αποχαιρετήσουν.

17/7  The Cure 
- ejekt Festival - Πλ. Νερού, Φάληρο
Κάποτε τα «κιουράκια» ήταν life-style 
φαινόμενο, τώρα έχουν απομείνει οι 
γλυκές αναμνήσεις, αν και οι Cure ε-
τοιμάζουν νέο δίσκο…

ΔΙΣΚΟΙ

The Flaming Lips 
- King’s Mouth
Με τόσα ups και downs θα 
έχουν ζαλιστεί και οι ίδιοι. 
Για να δούμε αν ο ιδιοφυής 
Wayne Coyne έχει ακόμη την 
ιντριγκαδόρικη έμπνευση.

Lambchop - This (Is What 
I Wanted to Tell You)
Οι «ήσυχοι αμερικάνοι» 
έχουν πλέον δημιουργήσει 
το δικό τους ηχητικό σύ-
μπαν για να μας καθησυχά-
ζει και ο Kurt Wagner είναι 
τόσο σπουδαίος που έχου-
με λόγο να αδημονούμε.

Weezer - Weezer (The Black 
Album)
Η χρωματική συνέχεια του 
«White Album», που έχει 
προηγηθεί πριν από μερικά 
χρόνια.

Xiu Xiu - Girl With Basket 
of Fruit

Για να δούμε αν ο Jamie Stewart και η (εκάστοτε) πα-
ρέα του θα μας φέρουν πεσκέσι ένα «καλάθι με φρού-
τα» που έχουν ωριμάσει σωστά.

Mercury Rev - The Delta Sweete Revisited
Το όνομά τους μας συνδέει πάντα με ένδοξες στιγμές 
του indiepop/rock κι έχουμε λόγο να περιμένουμε 
πως θα ξανασυμβεί, ειδικά τώρα που το indie περνάει 
δύσκολα.

Mono - Now here Now Here
Τα ταξίδια των Ιαπώνων είναι πάντα περιπετειώδη και 
μας ταξιδεύουν σε θαυμάσια τοπία. Λογικό δεν είναι 
να θέλουμε να ξανασυμβεί;

Backstreet Boys - DNA
Μπορεί το πιο πετυχημένο boy band να αντιμετωπίσει 
τον κορεάτικο ανταγωνισμό της K-pop; Δύσκολο…

Deerhunter - Why Hasn’t Everything Already 
Disappeared? 
Το προηγούμενο άλμπουμ τους ήταν μέσα στα «καλύ-
τερα του 2015» και δικαίως. Μπορούν να το επαναλά-
βουν το 2019; Εύχομαι και ελπίζω…

Καινούργια άλμπουμ περιμένουμε μέσα στο 2019 
και από πολλά γνωστά και σπουδαία ονόματα της 
ποπ κουλτούρας, όπως:

Του ΜΑΚΗ ΜΗΛΑΤΟυ

Οι συναυλιεσ πΟυ 
περιμενΟυμε, 
Οι δισκΟι πΟυ 

ερχΟνται

2019

Zackdela Rocha - Όλο βγαί-
νει αυτό το άλμπουμ, αλλά 
είναι άφαντο από το 2017.

Tool - Κι εδώ η αναμονή 
κρατάει από πέρυσι.

The Weeknd - Επιστρέφει 
με το: Chapter 6.

The Raconteurs - O Jack 
White επαναδραστηριοποι-
εί ένα από τα side project 
του.

The Offspring - Το πανκ των 
σταδίων μπορεί ακόμη να 
δονήσει στάδια;

The Cure - Όταν έρθουν το 
καλοκαίρι στην Αθήνα θα 
μας πούνε και καινούργια 
τραγούδια.

Solange - Όσοι δεν καταλα-
βαίνουν, λένε: Η αδελφή 
της Beyonce, οι υπόλοιποι 
ξέρουν.

Rihanna - Έχει τα κότσια να 
διατηρηθεί στην κορυφή 
με τόσο φρέσκο αίμα τρι-
γύρω;

Run the Jewels - Συνεχίζουν 
να μετράνε ενδιαφέροντα 
άλμπουμ. Φτάνουμε στο: «4»

Rammstein - Το (πολύ) βα-
ρύ πυροβολικό καταφθάνει. 
Εκκωφαντικός ο θόρυβος. 

Pearl Jam - Όλο ψήνεται ο 
δίσκος, όλο σιγκλάκια κυ-
κλοφορούν.

My Bloody Valentine - Τόσο 
εντυπωσιακή επάνοδος 
προ ετών που αναμένουμε 
εναγωνίως.

Madonna - Πολύ σκληρή 
για να πεθάνει, τουλάχιστον 
αμαχητί.

Kanye West - Το ' χει ακόμη ή 
θα τον φάει κι αυτόν λάχανο 
το «sound cloud hip-hop»;

Chemical Brothers - Όπως 
είπαν,  θα συνεχίσουν μέ-
χρις εσχάτων. Κι εμείς μαζί 
τους.

Bruce Springsteen - Η 
υπερδραστηριότητα ως 
σωτηρία της ψυχής.

makismilatos@gmail.com

Nick  Waterhouse

Madrugada

The Cure
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Η Kristin Hannah έχει γράψει περισσότερα από 

είκοσι μυθιστορήματα, πολλά από τα οποία 

έχουν μπει στη λίστα των best seller των New 

York Times. Πρώην δικηγόρος που εγκατέλει-

ψε την καριέρα της για να γίνει συγγραφέας, 

ζει με τον σύζυγο και τον γιο της στις ΗΠΑ. Το 

μυθιστόρημά της «Το αηδόνι» έγινε διεθνές 

best seller με πωλήσεις άνω των τριών εκατομ-

μυρίων παγκοσμίως, ενώ θα μεταφερθεί στον 

κινηματογράφο, όπως επίσης και το μυθιστό-

ρημά της «Ο κήπος του χειμώνα». Στα βραβεία 

Goodreads Choice Awards 2018, το βιβλίο 

της «Αχανής μοναξιά» κέρδισε το βραβείο του 

καλύτερου ιστορικού μυθιστορήματος.

Η 
συγγραφέας μοιράστηκε μαζί μας ανα-

μνήσεις, σκέψεις, απόψεις και ενδιαφέ-

ρουσες ιστορίες για τα βιβλία της σε μια 

άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη.

Στην ηλικία των οκτώ, ταξιδέψατε με την οι-

κογένειά σας σε δεκαέξι πολιτείες. Τι επίδρα-

ση είχαν αυτές οι συνεχείς μετακινήσεις στην 

παιδική σας ηλικία και στη διαμόρφωση του 

χαρακτήρα σας; Θεωρώ ότι αυτό το ταξίδι με 

τους γονείς μου, τους φίλους και τον σκύλο μας 

είχε βαθύ αντίκτυπο σε εμένα. Εκείνη την εποχή 

ζούσαμε στη νότια Καλιφόρνια, που αναπτυσ-

σόταν ραγδαία. Ως οικογένεια, αποφασίσαμε να 

ξεκινήσουμε από την αρχή και να αλλάξουμε τις 

ζωές μας. Αλλά δεν ξέραμε πού έπρεπε να είναι 

το «σπίτι» μας. Οπότε επιβιβαστήκαμε σε ένα λε-

ωφορείο VW και ξεκινήσαμε ένα ταξίδι που άφη-

σε ένα ανεξίτηλο σημάδι σε όλους μας.

Τα βιβλία σάς συντρόφευσαν σε εκείνο το 

μεγάλο ταξίδι; Έχουν χαραχτεί κάποια στη 

μνήμη σας; Προέρχομαι από μια οικογένεια α-

φηγητών και αναγνωστών. Κανείς από εμάς δεν 

πήγαινε οπουδήποτε χωρίς μια στοίβα βιβλίων. 

Ισχύει ακόμα και σήμερα. Το πρώτο πράγμα που 

πακετάρω για τις διακοπές είναι τα βιβλία. Σε αυ-

τό το ταξίδι, θυμάμαι την ανάγνωση των βιβλίων 

του Οζ του Φρανκ Μπάουμ. Είναι λογικό ±  η ιστο-

ρία ενός νεαρού κοριτσιού που ξεριζώθηκε και 

έπεσε σε αναταραχή και κατέληξε σε ένα άγνω-

στο τοπίο. Ένιωσα ότι αντικατοπτρίζει τη ζωή 

μου. Μπορείτε να ανακαλύψετε τα περισσότερα 

από τα αγαπημένα μου παιδικά βιβλία στις σελί-

δες του βιβλίου μου «Αχανής μοναξιά», καθώς α-

ναφέρονται από τους έφηβους πρωταγωνιστές.

Έχετε νιώσει ποτέ την ανάγκη να γράψετε 

ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο που να αναφέρει 

ιστορίες από την περιπετειώδη παιδική σας 

ηλικία; Όχι, όχι δεν υπάρχουν σκέψεις για κά-

ποιο αυτοβιογραφικό βιβλίο αυτή την περίοδο. 

Αγαπώ τόσο πολύ να ανακαλύπτω χαμένα κομ-

μάτια ιστορίας των γυναικών που δεν μπορώ να 

φανταστώ να κάνω οτιδήποτε άλλο. Αλλά ποτέ 

μην λες ποτέ.

Στην καρδιά των βιβλίων δεσπόζουν πάντα οι 

οικογενειακοί δεσμοί. Ποιον ρόλο διαδραματί-

ζει η οικογένεια στη ζωή σας; Η οικογένεια είναι 

τα πάντα για εμένα. Είμαι ασυγκράτητα γοητευ-

μένη από τις δυνάμεις που μας διαμορφώνουν 

ως άτομα και πώς γινόμαστε ποιοι είμαστε, και 

βεβαίως, η οικογένεια 

βρίσκεται στην καρδιά 

όλων αυτών.

Και στα δύο σας βι-

βλία ± «Το αηδόνι» 

και «Ο κήπος του 

χειμώνα»±  ασχολεί-

στε με τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Ποια ήταν η αφορμή 

για να γράψετε καθένα 

από αυτά; Στην πραγματι-

κότητα, η ιδέα για «Το αηδόνι» 

προέκυψε καθώς έκανα έρευνα για 

τον «Κήπο του χειμώνα». Ανακάλυψα την ιστορία 

της Andree de Jongh, μιας Βελγίδας που βοήθη-

σε στη δημιουργία μιας από τις πιο επιτυχημένες 

διαδρομές διαφυγής από τη ναζιστική Γαλλία. 

Ήμουν ενθουσιασμένη από την ιστορία της και 

ένιωσα ότι δεν ήταν πολύ γνωστή στην Αμερική. 

Όσο περισσότερο ερευνούσα για τις γυναίκες της 

Γαλλικής Αντίστασης, τόσο περισσότερο ερωτευ-

όμουν τις ιστορίες τους και τόσο περισσότερο 

ήθελα να τις μοιραστώ με τον κόσμο. Το θάρρος 

και η πίστη τους ήταν τόσο εμπνευσμένα...

Πιστεύετε πως υπάρχουν ήρωες στην εποχή 

μας; Υπάρχουν άνθρωποι που ξεπερνούν τους 

εαυτούς τους και ρισκάρουν για το κοινό κα-

λό; Είμαι ένα βαθιά αισιόδοξο άτομο και πιστεύω 

ακράδαντα πως υπάρχουν ήρωες παντού. Βρί-

σκονται εκεί έξω θέτοντας σε κίνδυνο τους εαυ-

τούς τους για να βοηθήσουν και να σώσουν τους 

άλλους. Θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό, ειδικά 

σε αυτές τις ταραχώδεις εποχές, να αναγνωρί-

σουμε και να υποστηρίζουμε τους ήρωες μεταξύ 

μας και να κατορθώσουμε να αγγίξουμε το καλύ-

τερο που κρύβουμε μέσα μας. Είμαστε πιο πολύ 

ίδιοι από ό,τι είμαστε διαφορετικοί.

Ο πόλεμος είναι ένα κοινό στοιχείο και στα τρία 

σας βιβλία: «Το αηδόνι», «Ο κήπος του χειμώνα» 

και «Αχανής μοναξιά». Η επίδρασή του στους 

ανθρώπους είναι αδιαμφισβήτητα καταλυτι-

κή. Μέσα από τις έρευνες που έχετε πραγμα-

τοποιήσει, πιστεύετε πως όσοι επιβιώνουν, 

καταφέρνουν να σταθούν και πάλι στα πόδια 

τους και να ξεπεράσουν τον τρόμο που έχουν 

βιώσει; Ο πόλεμος έχει έναν τρομερό και διαρκή 

αντίκτυπο σε όλους μας. Έχω γράψει για αυτές 

τις επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου του PTSD 

(Σύνδρομο Μετατραυματικού Στρες), σε αρκετές 

περιπτώσεις, για αρκετούς πολέμους. Μπορώ μό-

νο να ελπίζω ότι εμείς, ως άνθρωποι, μάθαμε έναν 

καλύτερο τρόπο για να λύνουμε τις διαφορές μας 

και ότι αν συμβούν οι πόλεμοι, μπορούμε να παρέ-

χουμε καλύτερη φροντίδα για τους στρατιώτες, 

την οικογένειά μας και τους επιζώντες μας.

Η επιτυχία του βιβλίου «Το αηδόνι» σας άγχω-

σε; Πόσο εύκολο ήταν για εσάς να γράψετε το 

επόμενο βιβλίο; Ήταν εξαιρετικά δύσκολο για 

εμένα να παρακολουθήσω «Το αηδόνι». Η επιτυ-

χία του βιβλίου πραγματικά αναστάτωσε το μυα-

λό μου και τη δημιουργική μου διαδικασία. Μου 

πήρε λίγο καιρό να βάλω πάλι τα πόδια μου στη 

θέση τους. Στο τέλος, έπρεπε να αποφασίσω να 

ξεκινήσω από την αρχή και να κάνω απλά αυτό 

που έκανα πάντα: να γράψω ένα βιβλίο που εγώ 

θα ήθελα να διαβάσω.

Ο τίτλος του βιβλίου σας «Αχανής μο-

ναξιά» προέκυψε από ένα ποίημα 

του Robert W. Service. Γιατί 

αγαπάτε αυτό το ποίημα; Ο 

πατέρας μου και ο παππούς 

μου ± και οι δύο φοβεροί 

παραμυθάδες±  ήταν μεγά-

λοι θαυμαστές του Rovert 

Service. Μεγάλωσα ακού-

γοντας τον πατέρα μου 

να απαγγέλλει αυτά τα 

ποιήματα για την Αλάσκα 

σε ταξίδια κάμπινγκ. Αγά-

πησα την Αλάσκα με πληρε-

ξούσιο, υποθέτω, πολύ πριν 

προσγειωθώ σε αυτό το σκληρό 

και πανέμορφο τοπίο.

Ιζαμπέλ, Άνια, Κόρα. Με ποια από τις τρεις αυ-

τές πρωταγωνίστριες αισθάνεστε πιο κοντά; 

Ουάου. Αυτή είναι μια καταπληκτική ερώτηση. 

Ειλικρινά, θα έλεγα ότι σχετίζομαι περισσότε-

ρο με τη Βιαν. Ξέρω πως δεν αυτό ακριβώς το 

ερώτημα, αλλά η μητρότητα είναι πραγματικά 

ο πυρήνας τού ποια είμαι και μοιράζομαι αυτό 

το στοιχείο με τη Βιαν. Η Ιζαμπέλ είναι πολύ πιο 

τολμηρή από μένα και η Άνια είναι πολύ πιο σπα-

σμένη. Μοιράζομαι πολλά με την Κόρα, αλλά ε-

πέτρεψε στον εαυτό της να γίνει θύμα με τρόπο 

που ελπίζω να μην το έκανα ποτέ.

Καθένα από τα πονήματά σας καταφέρνει να 

αγγίξει τον αναγνώστη και να τον συγκινήσει 

βαθιά. Παρασύρεστε από τα συναισθήματά 

σας κατά τη συγγραφή ή καταφέρνετε να μέ-

νετε σταθερή στο αρχικό πλάνο της πλοκής 

σας; Είμαι μια πολύ ελεγχόμενη και πειθαρχημέ-

νη συγγραφέας. Σχεδιάζω πολύ προσεκτικά και 

δημιουργώ πολλά προσχέδια και τείνω να παρα-

μένω αποστασιοποιημένη κατά τη διάρκεια των 

αρχικών φάσεων της συγγραφής. Μόνο κατά τα 

τελευταία στάδια έκδοσης ± όταν το βιβλίο είναι 

έτοιμο± αντιλαμβάνομαι τη συναισθηματική επί-

δραση του έργου μου.

«Το αηδόνι» και «Ο κήπος του χειμώνα» θα γί-

νουν σύντομα ταινίες. Ποιες είναι οι σκέψεις 

σας; Είμαι κατενθουσιασμένη! Νομίζω ότι είναι η 

εποχή για ταινίες που αφορούν δυνατές, άγριες 

γυναίκες που τα καταφέρνουν ενάντια σε μηδα-

μινές πιθανότητες επιβίωσης. Θα είμαι η πρώτη 

που θα αγοράσει εισιτήριο.

Τα βραβεία είναι σημαντικά για εσάς; Τα βρα-

βεία είναι υπέροχα, αλλά όχι σημαντικά.

Μπορείτε να μας πείτε δυο λόγια για το βιβλίο 

που γράφετε αυτή την περίοδο; Είμαι ήδη στη 

μέση του νέου μου μυθιστορήματος. Πρόκειται 

για ένα επικό, ιστορικό βιβλίο με τις γυναίκες να 

πρωταγωνιστούν, που διαδραματίζεται στην 

Αμερική.

Ποιο βιβλίο ξεχωρίσατε τη χρονιά που μας 

πέρασε; Το αγαπημένο μου μυθιστόρημα τους 

τελευταίους μήνες είναι το «Η Έλινορ Όλιφαντ 

είναι απολύτως καλά». Το λάτρεψα. A    

**Τα βιβλία «Το αηδόνι», «Ο κήπος του χειμώνα» και 
«Αχανής μοναξιά» κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 
Κλειδάριθμος.

Kristin HannaH
Γιατί είναι διαρκώς στη λίστα των best seller των New York Times;

Της Κέλλης ΚριτιΚού 

Επιμέλεια: 

ΑγγέλιΚη ΜπιρΜπιλη
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Τ
ο Περιμένοντας τον Γκοντό του Σ. Μπέκετ είναι μια τραγικωμωδία 
που έχει ταλαιπωρηθεί σκηνικά από μελοδραματοποιήσεις και 
κωμικές απλοποιήσεις, οι οποίες άφηναν το έργο έκθετο σε μο-
νοσήμαντες προοπτικές, εντάσσοντάς το ανώδυνα σε μια «βιο-

μηχανία» αστικής αυταρέσκειας και ποιοτικής, τάχα, ψυχαγωγίας. Δεν 
είναι τυχαίο εξάλλου που μέσα στην ελληνική κρίση οι συναπτές «προ-
σφυγές» στο έργο του Μπέκετ πίστεψαν ότι θα μπορούσαν να κατασκευ-
άσουν όμορφες αλληγορίες για τον κοινωνικά εξαθλιωμένο άνθρωπο, 
χρησιμοποιώντας τον συγγραφέα ως διδακτικό κοινωνιολόγο, ενώ 
πρόκειται για μέγιστο σκηνικό φιλόσοφο που όρισε το «αντι-δραματικό» 
ως ποίηση και δομή της σπαραγμένης ύπαρξης.

Με το θρόισμα του τραγικού
Με ζωντανά επείγουσα τη μαθητεία του Θ. Τερζόπουλου και με μια ομάδα 
που υπηρετεί την πολιτική τέχνη για τον άνθρωπο, ο Σάββας Στρούμπος 
επιμένει ασκητικά στο είδος του Θεάτρου Εργαστηρίου που επανεξετά-
ζει τα δεδομένα και τους κανόνες, και προτείνει νέες ερμηνείες και λύσεις. 
Στο Περιμένοντας τον Γκοντό ο σκηνοθέτης δεν καταφέρνει μόνο να ανα-
μορφώσει τη σκηνική υφολογία του έργου, αποκαθηλώνοντάς την από 
το μελό και το μπουρλέσκ, αλλά παραδίδει το έργο θεατρικά ως διπολική 
τραγικωμωδία για τον σπαραγμένο άνθρωπο και ως λυρική ελεγεία για 
την ανθρώπινη κατάσταση.
Με το βλέμμα του ρομαντικού πεσιμισμού, ο Στρούμπος έχτισε τη σκη-
νοθεσία πάνω σε μία καθαρή πολικότητα μεταξύ τραγικού Εστραγκόν 
και κωμικού Βλαντιμίρ ως ειδώλων ενός εαυτού που κατακερματίζεται 
και διαστέλλεται από την αναμονή του τίποτε και την «τραγική» αναξιο-
πιστία της μνήμης. Αυτή η συνύπαρξη του τραγικωμικού μπορεί να γίνει 
καλύτερα κατανοητή ως αποτύπωση μιας σειράς εαυτών που δηλώνουν 
τη διπολικότητα της ίδιας της ύπαρξης μέσα σ'  έναν αναυθεντικό και 
ανοίκειο για τα υποκείμενα κόσμο.
Η σκηνική εγκατάσταση του Ηλία Παπανικολάου (ένας γυμνός «τσαλα-
κωμένος» θάμνος με σιδερένια κλαδιά) μεταμόρφωσε την εμβληματική 
αλληγορία του αποψιλωμένου μπεκετικού δέντρου σε μια αφαιρετική 
«απεικόνιση» της κίνησης του ανθρώπινου κυττάρου και, δηλαδή, του 
ανθρώπινου Είναι μέσα στη δυστοπία ενός αφιλόξενου εξοχικού δρόμου. 
Ταυτόχρονα, οι δύο σκηνικές φιγούρες που έτριβαν πέτρες, έβγαζαν 
αχνούς ή βίαιους ήχους και έγδερναν ένα βιολί, λειτουργούσαν συστατικά 
σαν θροΐσματα μιας τραυματισμένης ανθρώπινης ηχούς και σαν τρα-
γούδια της σπαραγμένης ανθρώπινης ζωής, γιατί όταν είσαι βουτηγμένος 
στα σκατά μέχρι το λαιμό, το μόνο που μένει να κάνεις, είναι να τραγουδάς. 

Ιεροί ηθοποιοί
Πόση εγκυρότητα μπορεί να έχει σήμερα αυτό που ζητούσε ο Γιέζι Γκρο-
τόφσκι από τον ηθοποιό και δεν είναι άλλο από την ειλικρινή θυσία και τη 
διακινδύνευση του εαυτού στο όνομα του θεάτρου; 
Πόσο εύκολο είναι να υποχωρήσει το προσωπικό Εγώ και η επιθυμία για 
προβολή μπροστά σ'  ένα συλλογικό εγχείρημα και την ασκητική μιας ομά-
δας; Είναι, άραγε, εύκολο να επιμένεις στην ιερότητα του θεάτρου, όταν 
έχεις τόσο ταλέντο και μπορείς να δουλέψεις παντού και να βγάλεις λεφτά; 
Και είναι, άραγε, αυτό μια ρομαντική αυτοθυσία;
Όλες αυτές οι υποχωρήσεις του Εγώ, τις οποίες «διακιν-
δυνεύουν» οι ηθοποιοί της Ομάδας Σημείο Μηδέν, 
γίνονται περισσότερο αξιοθαύμαστες, επειδή 
ακριβώς πρόκειται για κορυφαίους ηθοποι-
ούς που κυμαίνονται πάνω από τα μέτρα του 
καλού και άρτιου θεατρικού ηθοποιού, δια-
κονώντας μια δύσκολη ασκητική. 
Ο Λάκυ της Έλλης Ιγγλίζ είναι μακράν ο 
συγκλονιστικότερος και πιο καίριος Λά-
κυ που είδαμε τα τελευταία χρόνια στο 
θέατρο. Η Ιγγλίζ μετέτρεψε τα ειρωνικά 
σχόλια του Λάκυ (για την απάθεια και την 
αθαμβία του Θεού) σ'  έναν τραγικό συ-
γκλονισμό έκθαμβης κατάπληξης μπρο-
στά στην ανθρώπινη κατάσταση, ενώ τα 
quaquaquaqua του ρόλου της μετατράπη-
καν σε κραυγή απόγνωσης για την αποτυχία 
του ορθού λόγου και της ανθρώπινης λογικής.
Η εξαιρετική Έβελυν Ασουάντ έδωσε έναν εξωφρε-
νικά πολυδιάστατο Πότζο μεταξύ στυλιζαρισμένης 
λυρικότητας και δυναμικής πεζότητας με μια άγρια ειρω-
νεία που αποτύπωνε την αναλγησία κάθε καταστατικής εξουσίας. Στη 
Δεύτερη Πράξη, η Ασουάντ έπλασε μια ψύχραιμη σωματική ελεγεία για τον 
συντριμμένο από τον χρόνο και την απώλεια άνθρωπο, καλύπτοντας έτσι ένα 
υποκριτικό φάσμα δυσπρόσιτο για τους περισσότερους ηθοποιούς. 
Ο Κωνσταντίνος Γώγουλος (Εστραγκόν) σωματοποίησε την εμβροντησία 
του τραγικού ανθρώπου που ατενίζει το σύμπαν με αγωνιώδες ρίγος, ενώ 
ταυτοχρόνως το γέλιο του γινόταν η στιγμιαία απόχρεμψη αυτού του υ-
παρξιακού άγχους που αποσβολώνει τον άνθρωπο στη δυστυχία του.   
Ο Χρήστος Κοντογεώργης έδωσε στον Βλαντιμίρ μια αρρενωπή κωμι-
κότητα φορτισμένη με δόσεις απόγνωσης, υιοθετώντας τον άλλο πόλο 
του Ανθρώπινου. 

Νέος χώρος, νέο αίμα
Μακριά απ'  τη θεατρική βιομηχανία των λαμπερών υπερπαραγωγών και 
των πολιτισμικών sold-out,η Ομάδα Σημείο Μηδέν υπηρετεί ένα ποιοτικό 
θέατρο υψηλών απαιτήσεων στην ίδια γειτονιά της Αθήνας, όπου συντε-
λέστηκαν τα μεγαλύτερα θαύματα του θεατρικού μας πολιτισμού. Νέος 
χώρος του Θεάτρου Άττις σημαίνει νέες γενιές και νέες ανατροπές στη 
γειτονιά του Διόνυσου, που είναι η γειτονιά του Έρωτα και της Ρήξης. ●

Μια 
ελεγεία 
γία τον 
ανθρωπο
«Περιμένοντας 
τον Γκοντό» 
του Σ. Μπέκετ 
από την Ομάδα 
Σημείο Μηδέν, 
Θέατρο Άττις 
- Νέος Χώρος
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ΈρχΈταΙ το 23ο ΠαζαρΙ ΒΙΒλΙου 
στηΝ ΠλατΈΙα ΚοτζΙα
Περισσότεροι από 7.500 τίτλοι βιβλίων σε τιμές 
που ξεκινάνε από €1

Για 23η συνεχόμενη χρονιά το Παζάρι Βιβλί-
ου, ένας από τους πλέον καταξιωμένους θε-
σμούς στα δρώμενα της Αθήνας με συμμε-
τέχοντες εκδότες από όλη την Ελλάδα (μέλη 
πρωτοβάθμιων σωματείων), έρχεται στην 
πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά) με χο-
ρηγό επικοινωνίας την Athens Voice.
Από τις 18 Ιανουαρίου και για είκοσι τέσσε-
ρις ημέρες, έως και τις 10 Φεβρουαρίου, στο 
πλαίσιο της διοργάνωσης «Αθήνα 2018 - Πα-
γκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου», περισσότερα 
από 7.500 τίτλοι βιβλίων θα συγκεντρωθούν 
και θα προσφέρονται στο αναγνωστικό σε 
πολύ χαμηλές τιμές που θα ξεκινούν από το 
€1, με εκπτώσεις που αγγίζουν το 70% της 
αρχικής τιμής. Σε μία σύγχρονη, υπαίθρια, 
στεγασμένη και θερμαινόμενη εγκατάσταση, 

το αθηναϊκό, και όχι μόνο, αναγνωστικό κοινό 
έχει την ευκαιρία να προμηθευτεί αξιόλογα 
βιβλία από μία μεγάλη ποικιλία τίτλων, όλων 
των κατηγοριών και για όλες τις ηλικίες.
Κεντρικό σύνθημα και φέτος είναι «Το βιβλίο 
είναι η δύναμή σου», ενώ βασικός στόχος των 
διοργανωτών, του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλί-
ου (Σ.ΕΚ.Β.), της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου 
(ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.) και του Συλλόγου Εκδοτών Βιβλίου 
Αθηνών (Σ.Ε.Β.Α.), αποτελεί το να βρεθεί στα 
χέρια όλων τουλάχιστον ένα βιβλίο, ανεξάρ-
τητα της οικονομικής μας ευχέρειας.

Info
23ο Παζάρι Βιβλίου 2019,  Πλ. Κοτζιά - Δημαρχείο 
Αθήνας. 18 Ιανουαρίου - 10 Φεβρουαρίου. Καθημε-
ρινά, Σάββατα και Κυριακές 09.00-21.00. Είσοδος 
ελεύθερη.

Του ΓίωΡΓΟΥ
ΣΑΜΠΑτΑΚΑΚΗ
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

Glass **½

ΣκηνοθεΣία: Μ. Νάιτ Σιάμαλαν  

ΠρωταγωνίΣτούν: Μπρους Γουίλις, Σάμιουελ Τζάκσον, Τζέιμς ΜακΑβόι, Σάρα Πόλσον

Ο άτρωτος Ντέιβιντ Νταν (Μπρους Γουίλις) καταδιώκει και αντιμετωπίζει το παντοδύ-

ναμο Κτήνος του πολυσχιδή Κέβιν Γουέντελ Κραμπ (Τζέιμς ΜακΑβόι) σε μια αμφίρροπη 

μονομαχία, τα νήματα της οποίας φαίνεται να κινεί ο αινιγματικός κύριος Γκλας (Σάμι-

ουελ Τζάκσον). Αυτοί οι τρεις χαρακτήρες που φλερτάρουν ανοιχτά με το υπερηρωικό 

σύμπαν, θα φυλακιστούν στην ίδια ψυχιατρική πτέρυγα υψίστης ασφαλείας υπό την 

επίβλεψη της δρος Έλι Σταμπλ (Σάρα Πόλσον).

ε
ίκοσι χρόνια έχουν περάσει από τη στιγμή που ο 29χρονος τότε Μ. Νάιτ 
Σιάμαλαν συντάραξε τα θεμέλια του ψυχολογικού θρίλερ με την «Έκτη 
αίσθησή» του. Έκτοτε η ιστορία αυτή –ή, καλύτερα, η τεχνική της που 
αφορά σε μια ανατριχιαστική ιστορία μεταφυσικού τρόμου η οποία οδη-

γείται σε μια ισχυρή ανατροπή– επιχειρήθηκε να αναπαραχθεί ουκ ολίγες φο-
ρές από τον ινδό σκηνοθέτη. Άλλοτε με θετικές εντυπώσεις («Σκοτεινό χωριό», 
«Ο διχασμένος») κι άλλοτε με… καταστροφές («Lady in the water», «Το συμβάν»), 
ο Σιάμαλαν αποδείκνυε κάθε φορά πως είναι καλύτερος σκηνοθέτης από ό,τι 
σεναριογράφος. Έτσι κι εδώ, παρότι εμπνέεται από μια εξαίσια ιδέα που συν-
δέει έντεχνα το προπέρσινο «Διχασμένο» με τον «Άφθαρτο» του 2000, το απο-
τέλεσμα είναι και πάλι άνισο. Ουσιαστικά το «Glass» είναι ένα άτυπο σίκουελ 
εκείνων των ταινιών (ίσως να πρόκειται για παγκόσμια πρωτιά στην ιστορία 
του κινηματογράφου, η ταυτόχρονη συνέχεια όχι ενός αλλά δύο φιλμ) που ο 
Σιάμαλαν τοποθετεί στον ίδιο χωροχρόνο και επιχειρεί να εισάγει στη μυθο-
λογία των σούπερ ηρώων νέα δεδομένα. Ναι, το «Glass» είναι μια ταινία για 
τρεις υπερ-ήρωες με διαφορετικό στιλ και γειωμένες συνθήκες δράσης, που 
θέλει να μιλήσει για διαφορετικά πράγματα. Όμως ο ουμανισμός του σεναρίου 
(ο Σιάμαλαν ουσιαστικά μιλάει για την πίστη του κάθε ανθρώπου στις ξεχωρι-
στές δυνάμεις του) βρίσκει τοίχο, όταν επιχειρεί να συνδέσει την ψυχολογική 
διάσταση των κόμικ ηρώων του με τις θεωρίες συνωμοσίας που θέλουν ένα 
σκοτεινό εχθρό να ελέγχει τη βούληση και την ατομική ελευθερία  των απλών 
ανθρώπων. Τελικά η παραληρηματική κρίση μεγαλείου που σημαδεύει τους 
ήρωες («αν υπάρχουν σούπερ ήρωες τότε γιατί είστε μόνο τρεις;» τους ρωτά η 
ψυχολόγος δρ Σταμπλ, πριν αρχίσει να τους αποδεικνύει με χειροπιαστές α-
ποδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά με το μυαλό τους) αγγίζει και τον σκηνοθέτη, 
που παρά το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του στον χειρισμό της κάμερας και τη 
δημιουργία ατμόσφαιρας, όταν οι ιστορίες του απαιτούν περαιτέρω σκέψη και 
βαθύτερο προβληματισμό, τότε τα κάνει… σαλάτα!

ΣΙΝΕΜΑ
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criticÕs CHOICE

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέΤριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέΤιΚη

☛  ο διχασμένος κύριος 

Σιάμαλαν

▶ Η νέα κωμωδία 
του Νίκου Ζαπατίνα 
(«Ένας κι ένας») με 

τίτλο «Περιμένοντας 
τη νονά» (*) περι-

γράφει την ιστορία 
δύο φίλων (Θανάσης 
Τσαλταμπάσης, Λευ-
τέρης Ελευθερίου), 

που ζουν με την 
προσδοκία επικείμε-
νης κληρονομιάς και 
εγκαταλείπουν την 
Αθήνα για τη Νάξο. 
Εκεί ζουν μια όχι και 
τόσο κωμική περι-

πέτεια. 

▶ Το «Κάτω από το 
δέντρο» (**½) είναι 

μια ισλανδική μαύρη 
κωμωδία, όπου δύο 

γειτονικές οικογένει-
ες πλακώνονται με 
μεσογειακό ταμπε-

ραμέντο (μιλάμε για 
τέτοια οργή και μανία 

που αγγίζει τα όρια 
της φάρσας) για το 
αν θα κοπεί ή όχι το 

δέντρο που μοιράζο-
νται στις αυλές τους! 

Η νέα κωμωδία 

Aκόμη

Στους διαδρόμους (In The AIsles) ***
ΣκηνοθεΣία: Τόμας Στούμπερ ΠρωταγωνίΣτούν:  
Σάντρα Ούλερ, Φρανζ Ρογκόφσκι, Πέτερ Κουρθ

Όταν ο ντροπαλός Κρίστιαν βρίσκει δου-
λειά στο τοπικό σούπερ μαρκετ αρχίζει να 
ερωτεύεται τη γλυκιά Μάριον, υπεύθυνη 
του τομέα των γλυκών. Στη μηχανή του 
καφέ που συναντιούνται καθημερινά αρχί-
ζουν να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, όμως 
εκείνη είναι παντρεμένη κι ο έρωτας του 
Κρίστιαν δείχνει αδιέξοδος.

Μια ιστορία αγάπης, τρυφερή και λιτή, που 
κερδίζει τον θεατή με τις ανεπαίσθητες αλ-
λά σημαντικές λεπτομέρειές της. Ο μικρό-
κοσμος των εργαζομένων του καταστήμα-
τος, ανθρώπινος και χαμηλών τόνων, είναι ο 
καθρέφτης μιας κοινωνίας σε βαθιά κρίση. 
Θέμα του γερμανικού φιλμ δεν είναι μόνο το 
love story που γεννιέται στους διαδρόμους 
του σούπερ μάρκετ. Το καλογραμμένο σε-
νάριο μιλάει ακόμη για την έλλειψη επικοι-
νωνίας, ενώ δεν λείπουν τα δηκτικά σχόλια 
για τις κοινωνικές μεταλλάξεις σε μια ιστορία 
με σπάνια κοινωνική ευαισθησία. Βραβείο 
Οικουμενικής Επιτροπής στο φεστιβάλ Βε-
ρολίνου, καθώς και βραβείο σεναρίου στις 
Νύχτες Πρεμιέρας.

Στην πύλη της αιωνιότητας 
(AT eTernITyÕs GATe)***
ΣκηνοθεΣία: Τζούλιαν Σνάμπελ ΠρωταγωνίΣτούν:
Γουίλεμ Νταφόε, Ρούπερτ Φρεντ, Όσκαρ 
Άιζακ, Μαντς Μίκελσεν, Ματιέ Αμαλρίκ

Η ζωή και το έργο του Βίνσεντ Βαν Γκογκ 
με έμφαση στα χρόνια που έζησε στην Αρλ 
της Γαλλίας, τότε που μαγεμένος από το 
γαλλικό τοπίο και φως δημιούργησε μερικά 
από τα πιο εμβληματικά έργα του, όπως η 
«Eναστρη νύχτα», το «Υπνοδωμάτιο στην 
Αρλ» και τη σειρά «Ηλιοτρόπια».

Ο Τζούλιαν Σνάμπελ δεν είναι τυχαίος σκηνο-
θέτης. Έχοντας αφηγηθεί στο παρελθόν βιο-
γραφίες καλλιτεχνών («Μπασκιά», «Πριν πέσει η 
νύχτα» με θέμα την ιστορία του κουβανού ποι-
ητή Ρεϊνάλντο Αρένας) έχει το know how της 
εναλλακτικής κινηματογραφικής βιογραφίας. 
Η  ιστορία του Βίνσεντ Βαν Γκογκ δεν είναι ε-
ξαίρεση. Ο νεοϋορκέζος Σνάμπελ απομονώνει 
την ιστορία στο τελευταίο κεφάλαιο της ζωής 
του κι ακολουθεί τον πυρετώδη ρυθμό με τον 
οποίο ζωγράφιζε ο Βαν Γκογκ  τα έργα του. Ο τι-
μημένος με το βραβείο ερμηνείας στη Βενετία, 
υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα αλλά και φαβορί 
για τα φετινά Όσκαρ Γουίλεμ Νταφόε δίνει μια 
αψεγάδιαστη ερμηνεία, συνεισφέροντας πο-
λύτιμη βοήθεια στον Σνάμπελ για να φτιάξει με 
την κάμερά του εικόνες ανείπωτης ομορφιάς, 
αλλά και συγκινητικές σεκάνς τρομερής σύγ-
χυσης, όπου ο καλλιτέχνης δεν μπορούσε να 
βρει την ησυχία παρά μόνο όταν ζωγράφιζε. 
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Αστερίξ: Το μυστικό του 
μαγικού ζωμού 
(Asterix: Le secret de LA Potion MAgique) **½
ΣκηνοθεΣία: Αλεξάντρ Αστιέρ, Λουί Κλισί.  
Με τίΣ φωνεΣ των: Κριστιάν Κλαβιέ, Γκιγιόμ Μπρι-
άτ, Άλεξ Λουτζ, Αλεξάντρ Αστιέρ 

Έπειτα από μια πτώση κατά τη συγκομιδή 
του γκι, ο δρυΐδης Πανοραμίξ αποφασί-
ζει πως είναι καιρός να εξασφαλίσει το 
μέλλον του χωριού. Μαζί με τον Αστερίξ 
και τον Οβελίξ ξεκινά ένα ταξίδι στον γα-
λατικό κόσμο, αναζητώντας έναν νεαρό, 
ταλαντούχο δρυΐδη, για να του μεταδώσει 
το μυστικό του μαγικού ζωμού.

Η συνέχειατου φιλμ κινουμένων σχεδίων του 
2014 «Αστερίξ: Η κατοικία των θεών» με ήρωες 
τους κατοίκους του πιο διάσημου γαλατικού 
χωριού στον κόσμο, έχει τα συστατικά μιας 
συμπαθητικής, ευπρεπούς και κατάλληλης 
για όλες τις ηλικίες ταινίας, που ταυτόχρονα 
είναι απόλυτα εναρμονισμένη στο πνεύμα 
των σκίτσων των Γκοσινί-Ουντερζό. Το απλό-
χερο χιούμορ και το χορταστικό, τρισδιάστα-
το σχέδιο συνοδεύουν την αλά road movie 
περιπέτεια των ηρώων, όπου ο κακός αυτή 
τη φορά δεν είναι μόνο οι Ρωμαίοι ή οι κακο-
μοίρηδες πειρατές, αλλά το αντίπαλο δέος 
του Πανοραμίξ, ένας σατανικός δρυίδης που 
έρχεται από το μακρινό παρελθόν του. 

JUST THE FACTS
Glass (**½)

Προσοχή, εύθραυστον!

Στην πύλη της αιωνιότητας (***)
Ένα Όσκαρ για τον Βίνσεντ Βαν Γκογκ

Αστερίξ: Το μυστικό του μαγικού ζωμού 
(**½)

Όλα για τον μαγικό ζωμό

Στους διαδρόμους  (***)
Υπάρχει φως στο τούνελ

Περιμένοντας τη νονά» (*)
Αργεί ακόμη το καλοκαίρι

Κάτω από το δέντρο» (**½) 
Ισλανδικό μαύρο χιούμορ

«The ballad of Buster Scruggs»
των αδερφών Coehn, στο Netflix

Αστείο, μαγικό, σκληρό. Νοσταλγικό πακέ-
το ιστοριών γουέστερν, φόρος τιμής στο 
είδος. Υπέροχες εικόνες και ο Tom Waits 

σε ρόλο χρυσοθήρα.
- Γιάννης Νένες

Ταινια
©

 J
O

H
N

 H
O

LM
E

S

Καλή Χρονιά, αγαπημένη μου Μυρτούλα! Η ιστορία μου έχει 
ως εξής: είμαι σε ένα μπαράκι στο κέντρο, πάω τουαλέτα 
(κοινές γυναικείες-αντρικές), βλέπω ένα τύπο με πολύ 
κοντό μαλλί να φτιάχνει τα μαλλιά του, βάζω τα γέλια, 
με κοιτάει, του λέω εντάξει είσαι, σταματάω να γελάω 

και φεύγει. Πάω στο μπαρ να παραγγείλω, δεν χωράω 
και τον βλέπω πάλι μπροστά μου. Μου λέει, θα σου παραγ-

γείλω εγώ. Παραγγέλνει, μιλάμε λίγο, φεύγω και μου λέει να 
ξανάρθεις όμως. Πάω στην παρέα μου, αποφασίζω ότι μ’ αρέσει και ότι θα ξανα-
πάω, επιστρέφω δυναμική και του λέω ήρθα πάλι να πιούμε σφηνάκια. Πίνουμε 
δυο τεκίλες, πάει να με φιλήσει, τραβιέμαι, του λέω δεν θέλω εδώ. Με ρωτάει 
αν έχω γκόμενο, του λέω όχι φυσικά, απλά είναι παρέα από τη σχόλη που έχω 
να δω 5 χρόνια και δεν θέλω μπροστά τους. Τον ρωτάω και εγώ αν έχει κοπέλα 
και μου λέει όχι. Με παρακαλάει για ένα φιλί και μου ζητάει να πάμε στην του-
αλέτα για ένα λεπτό, το σκέφτομαι... αυτός ήδη ξεκινάει και κατεβαίνει τα σκα-
λιά. Πάω και εγώ. Μπαίνουμε στην τουαλέτα, κλείνει την πόρτα, μου δίνει ένα 
τέλειο παθιάρικο φιλί, χωρίς να ξεπερνάει τα όρια, και μου λέει αχ τέλεια, τώρα 
μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας πάνω, με τραβάει από το χέρι πάμε 
στο μπαρ, μιλάμε συνεχώς και τότε κάνω το λάθος και αποφασίζω να το παίξω 
μοιραία γυναίκα και του λέω αύριο συνάντηση Τζερεμέ στις 6 και δεν θέλω να 
ανταλλάξουμε ούτε κινητά ούτε τίποτα, άμα θες έλα να με βρεις εκεί και τότε 

θα σου δώσω το κινητό μου. Μου λέει εντάξει, 
τον χαιρετάω και φεύγω! Πάω την επόμενη μέρα, 
τον περιμένω μισή ώρα και δεν ήρθε ποτέ!! Γιατί, 
Μυρτούλα μου; Αχ τον έχασα.. και ήταν και μά-
γειρας, που έναν τέτοιο ήθελα!!

Μα τι βλάκας, Θεέ μου!!!!! Δεν πειράζει, είσαστε τόσο χαρι-
τωμένη που δεν έχετε ανάγκη, στρατιές θα περιμένουν οι 
μάγειρες (και όχι μόνο, όλους τους κλάδους τους πιάνετε 
εύκολα) να ανακαλύψουν κάνα τέτοιο γοητευτικό άτομο 
που έχουμε πήξει στα καγκούρια. Λοιπόν, μπορείτε να 

πηγαίνετε κάθε απόγευμα στις 6 στον Τζερεμέ και κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα σπάσει, να 
περάσει να δει. Εννοείται πως παράλληλα ξαναρίχνετε και μια και δυο και τρεις ματιές στο 
μπαρ που πρωτοσυναντηθήκατε, κάπως θα τον πετύχετε. Εκτός βέβαια αν τον απήγαγαν οι 
Ταλιμπάν και τον χρησιμοποιούν σε υποβρύχια πειράματα για την επικοινωνία με εξωγήι-
νους πολιτισμούς, πράγμα που είναι και το πιθανότερο για να λέμε την αλήθεια μεταξύ μας. 
Υ.Γ. 1 Αύριο 6 η ώρα κάτω απ’ την Ακρόπολη ή στο σταθμό Θησείου ή στους Αέρηδες στην 
Πλάκα ακούγεται ρομαντικό και Αμελί φάση. Το λες. Αύριο 6 συνάντηση Τζερεμέ, ακούγεται 
σα να τον καλείς να κουβαλήσετε τίποτα στρώματα, κάνα σύνθετο. Δεν το λες. Στο μεταξύ, 
μέχρι να καταλάβω τι πάει να πει «συνάντηση τζερεμέ», όπως το γράψατε, νόμιζα ότι του 
ζητήσατε επιτακτικά ραντεβού και ότι τον βρίσατε κι από πάνω. Θέλω να σας ενημερώσω 
ότι τζερεμές, που είναι το όνομα του ουζερί που προφανώς εννοούσατε και δεν ήξερα ότι 
υπάρχει, σημαίνει ο τεμπέλης, ο χαραμοφάης, ο κοπρίτης κλπ. Άρα όταν τον ξανασυναντή-
σετε, μπορείτε να του πείτε «γιατί δεν ήρθες που σε περίμενα, ρε τζερεμέ» και να δέσουν 
όλα μεταξύ τους.
Υ.Γ. 2 Αχ, τι κρυάδες είναι αυτές που γράφω.
Υ.Γ. 3 Βρε κορίτσι, βρε καλή μου, αφού ο τύπος σ’ αρέσει τι πας και κάνεις μαγκίτσες, δώσε 
εκεί ένα τηλέφωνο, ένα viber, ένα Instagram profile, κατιτίς. Άντε, τώρα, κάνε πλούσιο τον 
Τζερεμέ.

Καλή χρονιά, Μυρτούδι μας! Είμαστε δυο φίλες από την ίδια σχολή και θέλου-
με να στείλουμε μνμ μέσα από τη στήλη σου σε κάτι μαλάκες που το έπαιζαν 
στρέιτ και απλοί κολλητοί για τα μάτια του κόσμου, αλλά τελικά αποδείχτηκαν 
γκέι και ζευγάρι εδώ και 2 χρόνια! Όχι ότι μας νοιάζει που γουστάρουν τους 
άντρες, πρόβλημά τους, εμάς όμως τι μας παραμύθιαζαν ότι μας γουστάρουν; 
Και δώσ’ του μηνύματα και λάικ και δώσ’ του προσκλήσεις να βγαίνουμε με τις 
παρέες τους και τα αδέρφια τους και δώσ’ του φλερτ που δεν κατέληγε πουθε-
νά! Αγόρια, ξέρετε ποιοι, είστε τυχεροί που πέσατε σε καλές ψυχές και δεν σας 
κράζουμε σε όλο το fb, αν και σας αξίζει! Την άλλη φορά που θα κοροϊδέψετε 
τον κόσμο, τουλάχιστον μην αφήνετε κινητά ξεκλείδωτα!

Απαράδεκτες. Αυτό μας έλειπε να έχουμε και αστυνομία του φλερτ, 
ποιον θα φλερτάρουμε και ποιον όχι. Τα μούτρα σας να κράξετε.

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΩΜΙΚΑ

Της Μυρτώς 
Κοντοβά

Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.
Ερωτικά αδιέξοδα, sexy απορίες, κρυμ-
μένα μυστικά... και στα fm! Το «Μίλα μου 
βρώμικα» κάνει τα ερωτικά σας θέματα 
να ακούγονται σαν παθιάρικο τραγού-

δι στο Athens Voice Radio 102.5 

AT
HE

NS
 VOICE RADIO

Σε γνωρίζω... Αβαντάζ.  42χρονος Ιατρός στη Γερμανία, ελεύθερος, 
ευκατάστατος με μεγάλη ακίνητη και πατρική 

περιουσία, πολύ εμφανίσιμος, ψηλός, λεπτός, επιθυμεί σοβαρή γνωριμία. 
«Πάππας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 3620.147, Αριστοτέλους 24, 
Θεσσαλονίκη, 2310 231051, 698 0290679, www.pappas.gr 

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

Μικρές 
αγγελίες
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Συμβατικές υποχρεώσεις που κοντράρουν
τα θέλω σου
Από ενέργεια πηγαίνεις καλά κι από διάθεση 
θα πήγαινες ακόμη καλύτερα, αν δεν ήταν στη 
μέση η πολλή δουλειά των ημερών και οι συμ-
βατικές σου υποχρεώσεις, τα οποία αισθάνεσαι 
ότι σε εμποδίζουν να κάνεις αυτά που θέλεις. 
Πάντως καλό θα ήταν να εστιαστείς στο καινού-
ριο έδαφος που τώρα διερευνάς. Αυτό μπορεί 
να λέγεται παρέες και διασκέδαση, επιμόρφω-
ση, επαγγελματικά ανοίγματα και νομικές υπο-
θέσεις που προχωρούν ή μία καλύτερη σχέση 
με τους συγγενείς σου. Σίγουρα πάντως είναι 
το καλύτερο επόμενο βήμα ακόμη κι αν σε α-
ναγκάζει να διαχειριστείς ένα 
αίσθημα θλίψης και αποχωρι-
σμού ή ακόμη και σωματικής 
δυσχέρειας. Γεγονός παρα-
μένει ότι έχεις κυριολεκτικά 
φάει τον γάιδαρο της προσω-
πικής σου αλλαγής και ανα-
μόρφωσης του εαυτού και 
των σχέσεών σου και δεν υ-
πάρχει γυρισμός. Με τον Ήλιο 
στον Υδροχόο (20) επενδύεις 
χρόνο και χρήμα σε ό,τι κάνει 
τη ζωή σου καλύτερη κι αυτά 
είναι κυρίως η σχέση, η κοι-
νωνική σου ζωή και οι συνεργασίες σου.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Κούραση κι αναστάτωση στο βάθος 
που στιγματίζουν το ωραίο προσκήνιο
Βρες τρόπο να χαλαρώνεις ψυχολογικά και σω-
ματικά γιατί ακόμη και τα ωραία πράγματα που 
κανονίζεις με τα παιδιά, τον σύντροφο ή απλώς 
για διασκέδαση θα γίνουν αιτία εξάντλησης 
και εσωτερικής αναστάτωσης. Αξιοποίησε την 
καλύτερη και πρακτικότερη επικοινωνία σε ε-
πίπεδο σπουδών, συγγενικών σχέσεων και για 
οποιαδήποτε επαγγελματική υπόθεση αφορά 
το εξωτερικό ή κάποιο φρέσκο αντικείμενο. 
Φαίνεται ότι η διαχείριση των μοιρασμένων οι-
κονομικών αποδίδει και βγαίνεις από πάνω σε 
θέματα διακανονισμών, επενδύσεων, μπόνους 
κ.ο.κ. Εστιάσου σε αυτό, όμως φύλαγε τα ρού-
χα σου, ειδικά στη δουλειά, για εκκρεμότητες 
που δεν θυμόσουν ή ανεπιθύμητες εκπλήξεις. 
Επί του προσωπικού, η ερωτική και συναισθη-
ματική σου ζωή είναι στα πάνω της, όμως αυτό 
εγκυμονεί ανασφάλειες ή το να θεωρήσεις αν-
θρώπους και καταστάσεις δεδομένα. Με τον Ή-
λιο στον Υδροχόο (20) να παραμείνεις ανοιχτός 
σε άλλες απόψεις και να μη γίνεις περισσότερο 
ξεροκέφαλος. Έτσι θα εξισορροπήσεις ευκολό-
τερα τα ερωτικά σου με τις φιλίες, τα χόμπι και 
τα σχέδιά σου. Η υποβόσκουσα κούραση που 
αισθάνεσαι, αφορά κλεισίματα ετών. Θα υπο-
χωρήσει σταδιακά, αλλά όχι ακόμη.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Καλό κλίμα σε σχέσεις και συνεργασίες 
και πρακτικά ζητήματα που σε αγχώνουν
Φρόντισε να μη βάλεις πάγο στην ερωτική σου 
ζωή εξαιτίας σκέψεων, συζητήσεων και υπο-
χρεώσεων που αφορούν εσένα και το σπίτι/
οικογενειακό σου περιβάλλον. Ακόμη κι αν 
οικονομικά οφείλεις να τακτοποιήσεις σχετι-
κές υποχρεώσεις και λογαριασμούς, μη βάζεις 
στην άκρη φίλους, χόμπι και σχέδια, γιατί αυ-
τά θέλεις να προχωρήσεις αυτό το διάστημα. 
Οι επαγγελματικές και προσωπικές σου σχέ-
σεις αυτή την περίοδο αποτελούν σίγουρα μέ-
ρος του ενεργητικού της ζωής σου, ακόμη κι 
αν έχεις ένα σωρό θέματα να τακτοποιήσεις 
και κουβαλάς ακόμη παλιές αμφιβολίες και 
τραύματα. Με τον Ήλιο στον Υδροχόο (20) η 
κοινωνική σου ζωή είναι στα πάνω της, με μπό-
λικο έρωτα. Καλό θα ήταν να μη σε οδηγήσει 
να παραμελήσεις τα της καριέρας σου, όμως. 
Παρομοίως και όσον αφορά τις συνεργασίες 
σου, όσο καλή κι αν φαίνεται μία συμφωνία ή 
σύμπραξη, αν δεν συμβιβάζεται με τους επαγ-

γελματικούς σου στόχους και την καριέρα σου, 
σκέψου το διπλά πριν πεις το ναι. Μπορεί να 
σου ήρθε πολλή πραγματικότητα μαζεμένη 
αυτό το διάστημα, δεν χρειάζεται όμως να ξε-
χάσεις τα θετικά.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Καλείσαι να περάσεις από τη θεωρία 
στην πράξη σε καριέρα και προσωπικά
Μάλλον ό,τι έχεις πει ή δεν έχεις πει ως τώρα 
γυρίζει να σε δαγκώσει, καθώς ο σύντροφος 
και οι συνεργάτες σου περιμένουν να δουν πώς 
πηγαίνεις στην πράξη μετά τη θεωρία. Φρόντι-
σε να μένεις στο θέμα και να κάνεις ένα πράγ-
μα τη φορά, ακόμη κι αν θέλεις να κυνηγήσεις 

329.487.487 στόχους ταυτό-
χρονα στην καριέρα και τον 
γάμο σου. Με τον Ήλιο στον 
Υδροχόο (20) κράτησε τις 
θετικές αναπροσαρμογές 
στη ρουτίνα σου, ακόμη κι 
αν έχουν δύσκολες επιπτώ-
σεις στην επαγγελματική και 
κοινωνική σου ζωή. Η βασική 
προτεραιότητα οφείλει να εί-
ναι το να είσαι υγιής μέσα έξω 
κι αν κάτι το αντιπαρέρχεται, 
τότε το «κάτι» είναι το λάθος, 
όχι οι προτεραιότητές σου. 

Άλλο να είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου 
κι άλλο να αντιμετωπίζεις αντιδράσεις, όταν 
δεν γίνεσαι χίλια κομμάτια. Για να κρατήσεις τα 
προσχήματα, πρόσεξε την κατανάλωση αλκο-
όλ, τις υπερβολές στη διασκέδαση και κυρίως 
διαφύλαξε τις συνειδητοποιήσεις που κάνεις 
για σένα, τους δικούς σου και τις παρέες σου, 
ακόμη κι αν είναι στενάχωρες.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Κύμα υποχρεώσεων κι εξόδων
με αντιστάθμισμα έρωτα, χαρά, δημιουργία
Σε σάρωσαν οι υποχρεώσεις των εορτών και 
φαίνεται ότι ό,τι κι αν πηγαίνεις να κάνεις, κα-
λό ή κακό, πρέπει να βάλεις το χέρι στην τσέπη 
κι αυτό σε αναγκάζει σε μία μάλλον απότομη 
προσγείωση. Είναι βασικό να μην κλατάρεις 
από το άγχος και την πίεση των αγγαρειών, 
της δουλειάς, ακόμη και το να φροντίζεις την 
υγεία και τη ρουτίνα σου. Φρόντισε για ανάσες, 
με μία εκδρομή, επαφή με τη φύση, με καινού-
ριες προσλαμβάνουσες σε παρέες, εξόδους κι 
επιμόρφωση. Με τον Ήλιο στον Υδροχόο (20), 
το κεφάλαιό σου είναι τα ερωτικά και η σχέση 
με τα παιδιά σου, αν κι αυτές τις μέρες τείνεις να 
μπεις σε μία λογική του «πολύ καλό για να είναι 
αληθινό» ή του να θεωρήσεις δεδομένα κάποια 
(αξιόλογα) πράγματα προτιμώντας να εστιάσεις 
σε οικονομικά θέματα, σε αισθήματα θλίψης και 
γενικώς σε ό,τι μένει πίσω καθώς εσύ προχωράς. 
Προφανώς και δεν είναι όλα στη ζωή σου άψογα 
γιατί τελειότητα δεν υπάρχει. Φρόντισε απλώς 
να αναγνωρίζεις το καθετί γι’ αυτό που είναι.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Ευχάριστο κλίμα στα προσωπικά σου, 
αν και τα πράγματα είναι κάπως πεζά
Η εβδομάδα ξεκινάει με πρακτικές και λίγο πε-
ζές κουβέντες με τον σύντροφο και τα παιδιά 
σου, ωστόσο σε θετικό πνεύμα κι εντέλει με θε-
τικό αποτέλεσμα στη σχέση σου, αφού μαθαί-
νεις καλύτερα τον άνθρωπό σου και τη σχέση 
σου. Επαγγελματικά ασχολείσαι με δημιουρ-
γικά πράγματα, έχουν όμως κι αυτά τη φασίνα 
τους. Στο τέλος της ημέρας πάντως βοηθούν 
σε συμφωνίες που διαπραγματεύεσαι και στο 
να καταλάβεις καλύτερα τι γίνεται με τους συ-
νεργάτες σου. Στο σπίτι και το οικογενειακό σου 
περιβάλλον, καλό θα ήταν να σταματήσεις να 
υποπτεύεσαι τις αλλαγές που βλέπεις, αφού 
τελικώς σου κάνουν καλό. Αντ’ αυτού μπορείς 
να επωφεληθείς από τον παραπάνω χρόνο που 
περνάς μέσα για να τονώσεις την ερωτική σου 
ζωή και να απολαύσεις τις αλλαγές που έχουν 
γίνει. Τις έχεις πληρώσει άλλωστε αρκετά α-

κριβά κι όχι μόνο με μετρητά. Με τον Ήλιο στον 
Υδροχόο (20) ασχολείσαι περισσότερο με την 
υγεία και τη ρουτίνα σου, καθώς φωτίζονται 
υποθέσεις που χρειάζονται τη φροντίδα σου.

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Ψυχροπολεμικό κλίμα στο σπίτι, όμως τα 
ερωτικά σου παίρνουν τα πάνω τους
Μην περάσεις σε λειτουργία «η βασίλισσα των 
πάγων»/ «ο βασιλιάς της σκόνης» στο σπίτι και 
το οικογενειακό σου περιβάλλον, ακόμη κι αν 
αυτά που συζητιούνται και οι συγγενείς σου 
σε προκαλούν. Μείνε πρακτικός και θα κάνεις 
καλό στο κεφάλι σου, καθώς θα καταλάβεις κα-
λύτερα τι τελικά γίνεται στη ρουτίνα, την υγεία, 
τη δουλειά σου και τι ανάμεσά τους. Επένδυσε 
στα ερωτικά σου και στο παιχνίδι που γίνεται 
εκεί αυτόν τον καιρό. Έχεις ανάγκη το έξω, τις 
γνωριμίες, τις «φρέσκες» κουβέντες και πρό-
σωπα, και καλά θα κάνεις να κυνηγήσεις την 
κοινωνικοποίηση και τη σχέση. Άλλωστε τα 
πράγματα ξεκαθαρίζουν επαρκώς μέσα σου 
για να κάνεις τις σωστές επιλογές. Με τον Ή-
λιο στον Υδροχόο (20) άλλωστε η εστίασή σου 
προσανατολίζεται αποφασιστικά στο φλερτ, 
τον έρωτα και ό,τι σε κάνει χαρούμενο. Φίλοι, 
χόμπι, παρέες συμβάλλουν στο μείγμα, κυρίως 
όμως είναι ο έρωτας και τα παιδιά σου που βελ-
τιώνουν την ποιότητα των ημερών. Επαρκούν 
για να ξεσκάσεις από τα εσωτερικά σου βάρη.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Στοχευμένες κι αποτελεσματικές 
κινήσεις και κουβέντες
Επί του θέματος είσαι επικοινωνιακά και διαδι-
καστικά αυτές τις ημέρες και το αποτέλεσμα 
είναι αρκούντως ευεργετικό, καθώς βάζεις στη 
σειρά τις καθημερινές σου κινήσεις σε επίπε-
δο συμβατικών υποχρεώσεων και ελεύθερου 
χρόνου. Μπορεί να απομυθοποιείς κάπως τα ε-
ρωτικά σου ενσταντανέ, τη σχέση με τα παιδιά 
σου ή τις δημιουργικές σου ασχολίες, τελικά 
όμως είσαι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Τα 
οικονομικά σου έχουν καλύτερη ροή, καθώς 
οι πρωτοβουλίες που παίρνεις στη δουλειά 
και στη ρουτίνα σου αποδίδουν. Χρειάζεται 
μόνο προσοχή να μην υπερβείς τις δυνάμεις 
σου κι εξαντληθείς λόγω του ότι θέλεις να α-
ναλάβεις τα πάντα. Ένα πράγμα τη φορά για να 
παραμένεις υγιής. Ο Ήλιος στον Υδροχόο (20) 
σε εστιάζει στο σπίτι και το οικογενειακό σου 
περιβάλλον και κυρίως στις αλλαγές που χρει-
άζονται για να συμμορφωθούν καλύτερα με 
την εικόνα που έχεις στο μυαλό σου. Φρόντισε 
να μη γίνεις επαναστάτης χωρίς αιτία, καθώς οι 
αλλαγές που σκέφτεσαι είναι δυνατές, θέλουν 
όμως τον χρόνο τους.
 
 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Κέρδη λόγω υπεύθυνης διαχείρισης και 
φαγούρα για ερωτική ανανέωση
Κάτι καταφέρνεις να βάλεις στην τσέπη σου, 
καθώς οι επαγγελματικές σου συνεργασίες 
υπαγορεύουν πρακτική και υπεύθυνη διαχεί-
ριση, η οποία αποδεικνύεται προσοδοφόρα. 
Τελικά φαίνεται ότι η εμπειρία αποδίδει. Στα ε-
ρωτικά σου τείνεις να πάρεις αποστάσεις και 
να κινείσαι σε τετριμμένα και πρακτικά θέματα, 
γιατί έχεις ανάγκη το διάλειμμα. Αν κι επιφανει-
ακά δουλεύει, τελικά η στάση αυτή το μόνο που 
κάνει είναι να υπογραμμίζει αν κάτι έχει ή δεν 
έχει βάσεις και να σου δείχνει μία πιο ακριβή 
εικόνα σε σχέση με το σπίτι και την οικογένειά 
σου. Πάντως εσύ έχεις διάθεση για κάτι καινού-
ριο και άκοπο, κάτι φυσικά ευχάριστο, κι έτσι 
κυνηγάς το φλερτ, τη διασκέδαση, τον έρωτα 
και μάλιστα με εντυπωσιακά αποτελέσματα. 
Με τον Ήλιο στον Υδροχόο (20) δε, η ανανέωση 
και η αλλαγή οπτική γωνίας που ζητάς, έρχεται. 
Ενδιαφέρουσα άτομα, ιδέες και πιθανότητες 
μπαίνουν στη ζωή σου και οι καθημερινές σου 
συνδιαλλαγές γίνονται ξαφνικά το «κάτι άλλο», 
ενώ ταυτόχρονα βελτιώνεται η επικοινωνία με 
συγγενείς και κυρίως τα αδέρφια σου.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Δείξε το καλό σου πρόσωπο κι απόφυγε 
το παρασκήνιο
Το μυαλό σου είναι σε πολύ πρακτικά και μάλ-
λον διαδικαστικά θέματα εξαιτίας της δουλειάς 
και του συγγενικού σου κύκλου. Αν καταφέ-
ρεις να μη γίνεις δογματικός και δεσποτικός 
αλλά παραμείνεις λιτός κι επί του θέματος θα 
βοηθηθείς σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της καθη-
μερινότητάς σου, επαγγελματικές και προσω-
πικές. Θα έρθουν στην επιφάνεια και κάποιες 
αλήθειες σε κουβέντες, διαπραγματεύσεις, 
συνδιαλλαγές. Το καλύτερο όμως είναι ότι θα 
ανοίξεις την πόρτα για σημαντικές γνωριμίες, 
προτάσεις και συναναστροφές. Είπαμε, αρκεί 
να δείξεις το καλό σου πρόσωπο. Φρόντισε να 
μην κάνεις χαμό στο σπίτι και την οικογένεια 
εξαιτίας εσωτερικών πιέσεων που αντιμετωπί-
ζεις με την καριέρα, τα παιδιά ή τον σύντροφό 
σου και που δεν μπορείς ούτε να αγνοήσεις, 
ούτε να φτιάξεις μαγικά. Καλύτερα να το ρίξεις 
στα μαστορέματα, στην καλλιτεχνία, στον δια-
λογισμό, το μασάζ, τις βόλτες, σε ό,τι σε βοηθά-
ει να εκτονώνεσαι. Ο Ήλιος στον Υδροχόο (20) 
σε βοηθάει να χαλαρώσεις, καθώς διευκολύνει 
τη ροή των οικονομικών σου και βελτιώνει την 
ερωτική σου ζωή.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Εξωτερικά μες στη χαρά, εσωτερικά 
ματαιότης ματαιοτήτων τα πάντα ματαιότης
Σχεδόν διπολικός αισθάνεσαι, αφού και βγαίνεις 
και κόσμο γνωρίζεις και πράγματα κάνεις, μέσα 
σου όμως υπάρχει βαρυχειμωνιά. Βασικό το να 
κρατήσεις τις σκέψεις σου στην πραγματικότη-
τα και να απορρίψεις τα σενάρια καταστροφής, 
ειδικά σε ό,τι αφορά τα ερωτικά και τα οικονομι-
κά σου γιατί το θέμα τελικά είναι τι γίνεται, όχι τι 
μπορεί να γίνει. Έτσι θα ηρεμήσεις κάπως, έστω 
και δυσαρεστημένος. Ο Ήλιος στο ζώδιό σου 
(20) θα υποστηρίξεις απολύτως την ανάγκη σου 
για ανανέωση σε επίπεδο φίλων, χόμπι, ελεύθε-
ρου χρόνου και για νέα σχέδια. Οι πρωτοβουλί-
ες σου για γνωριμίες, εξόδους, συζητήσεις και 
συναναστροφές αποδίδουν, καθώς αισθάνεσαι 
τη στήριξη των συνεργατών, του κοινωνικού 
σου κύκλου και του συντρόφου σου. Αν δε είσαι 
ελεύθερος, οι συνθήκες γίνονται πολύ ευνοϊκό-
τερες ώστε να αρχίσεις να σκέφτεσαι τη σχέση. 
Γενικώς το σύστημά σου θέλει πάρα πολύ να πέ-
σει, όμως φαίνεται ότι εσύ δεν το θέλεις καθό-
λου και οι προσπάθειές σου αποδίδουν, ακόμη κι 
αν δεν σου φαίνεται έτσι.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Σοβαρές κουβέντες και σκέψεις κι έξοδα
με απώτερο σκοπό
Με σοβαρές και πρακτικές κουβέντες και σκέ-
ψεις που μοιράζεσαι με φίλους, άτομα που σχε-
διάζεις να συνεργαστείς ή απλώς δραστηριο-
ποιείστε μαζί, σε βρίσκει η εβδομάδα. Η αφορ-
μή είναι οι εξελίξεις στο σπίτι, την οικογένεια 
και την ερωτική σου ζωή. Το καλό είναι ότι στο 
τέλος της μέρας αναγνωρίζεις ορισμένα πράγ-
ματα για τον εαυτό σου και τις σχέσεις σου γενι-
κότερα και έρχεσαι πιο κοντά στην πραγματικό-
τητά τους. Τα έξοδα συνεχίζονται απρόσκοπτα, 
αν και όχι άσκοπα, καθώς μπαίνουν στη σειρά 
υποχρεώσεις προς τράπεζες και δημόσιο, ενώ 
μέρος τους αφορά την επένδυση που κάνεις 
στην καριέρα σου και το κυνήγι τον στόχων 
σου, προσωπικών και επαγγελματικών. Στο τέ-
λος της ημέρας το αποτέλεσμα είναι ισορροπη-
μένο. Ο Ήλιος στον Υδροχόο (20) εγκαινιάζει την 
περίοδο του απολογισμού που προηγείται του 
μήνα του ζωδίου σου κι έτσι ρίχνει φως σε ό,τι 
χρειάζεται αναδιευθέτηση κυρίως σε θέματα 
ρουτίνας, υγείας και δουλειάς. Συνολικά υπο-
στηρίζει κάθε προσπάθεια να οργανωθείς και 
να κόψεις, ακόμη και ακαριαία, ό,τι είναι επιβλα-
βές στη ζωή σου. A

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