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Μπήκαμε στην 
Τράπεζα της Ελλάδος 

Της Έλενας Ντάκουλα

Γλυκερία Σκάρκου
Η 13χρονη του Ημιμαραθώνιου 

για την οποία μιλούν όλοι
Της Κατερίνας Καµπόσου

Beth Hart 
Η εκρηκτική ψυχή της rock 
& των blues εξομολογείται 

Του ∆ηµήτρη Αθανασιάδη

Gina Belafonte
Μιλήσαμε με την ακτιβίστρια 

κόρη του Harry Belafonte 
Του Γιάννη Νένε

 KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

Όσα θέλεις να μάθεις 
για το κρασί 

Της Νενέλας Γεωργελέ  
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Μάθετε περισσότερα στο www.alpha.gr/cards
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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

«Δις ιζ ΣΟΥ-ΤΖΟΥ-ΚΑ-
ΚΙΑ. Εντ δις ιζ μιτ».

(Σερβιτόρα εξηγεί σε ξένους πελάτες το μενού,  
σε ταβέρνα των Εξαρχείων, Πέμπτη βράδυ)

-Πρέπει να είσαι  
ο εαυτός σου και θα βρεθεί  

λύση. Τι ζώδιο είπες ότι είσαι;
-Κριός με Κριό.

-Α, αυτό είναι πολύ κακό.  
Δεν θα ησυχάσεις ποτέ.

(Σε caf� των Εξαρχείων, φίλη συμβουλεύει  
φίλη για τα αισθηματικά της. Δευτέρα πρωί)

«Έλα, ρε συ, να πάμε  
ένα σινεμά!  

Μόνο σε παιδικά
 πάω πια…»

(Κυρία στο κινητό της, Εξάρχεια, Τρίτη απόγευμα)

«H KATANTIA  
THC ANΘΡΩΠΟΤΗΤΟC  

ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ  
CTHN CAPKOΦΑΓΙΑ»
(Βυζαντινο-βίγκαν σύνθημα σε τοίχο της Αθήνας)

Μαμά: Ξέρεις τι ζώδιο είσαι;
7χρονος γιος: Ε, αφού  

μου το έχεις πει τόσες φορές,  
βρε μαμά, Παρθενώνας.

(Νέα Σμύρνη, Πέμπτη πρωί)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

Αthens
Voices

«Αυτό που πας και ψωνίζεις  
με όλους τους άσχετους  

και όχι με μένα,  
θα το συζητήσουμε  
μια άλλη στιγμή».

(Κοπέλα μιλώντας στο κινητό της, Σόλωνος, Κολωνάκι, 
Πέμπτη απόγευμα)

AT
HE

NS
 VOICE RADIO

Λ ό γ ι α  π ό υ  α κ ό υ σ τ η κ α ν
 δ η μ ό σ ι ω σ  μ έ σ α  σ τ η ν  π ό Λ η★ ★

Nικόσ Ψαρρας
Επιμέλεια: 

Γιώργος Δημητρακόπουλος

Πού ζεις τώρα; Μετακόμισα από τα Εξάρχεια  
στο Μαρούσι γιατί είχα βαρεθεί να ξυπνάω  

από κορναρίσματα και γαμωσταυρίδια ταξιτζήδων, 
γιατί είχα κουραστεί να ψάχνω πάρκινγκ και  

γιατί ήθελα πιο πολύ πράσινο γύρω μου.

Τα τρία πράγματα που, αν έλειπαν, θα έκαναν 
την Αθήνα λίγο ομορφότερη; Τα χιλιάδες  

αυτοκίνητα, τα χιλιάδες σκουπίδια, η άναρχη και 
άσχημη δόμηση.

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

Θα εισηγούμουν ώστε οι πλατείες από μπετόν 
αρμέ και χώρους ούρησης να γέμιζαν συντριβάνια, 

φως και πράσινο.

Ποιος σκηνοθέτης θα ήθελες να γυρίσει  
μια ταινία για την Αθήνα; Ο Γούντι Άλεν, μιας  

και το δήλωσε ότι θα ’θελε. Και αντί να τον φέρουν 
αμέσως, όπως έκανε ο δήμαρχος Βαρκελώνης,  

δεν τον άκουσαν καν.

Ποιο είναι το πρώτο αθηναϊκό στιγμιότυπο  
που θυμάσαι; Να κάνω βόλτα στην Ακαδημίας,  

σπουδαστής ακόμα στη Δραματική Σχολή  
του ΚΘΒΕ, και να τρέχω ενώ έκανα βόλτα γιατί  

έτρεχαν όλοι γύρω μου.

Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον Αθηναίο;  
Τα τεράστια αποθέματα υπομονής και χιούμορ.  

Η σύνδεση με αυτή την πόλη, που έχει υπέροχες 
γωνιές για να ξεφύγεις εύκολα και γρήγορα.

ο μεγαλύτερος αθηναϊκός φόβος σου;  
Καθημερινός φόβος, αν θα προλάβω να φτάσω  

εγκαίρως στην παράσταση, αν θα βρω να  
παρκάρω ή θα πέσω πάλι σε διαδήλωση.

Το καλύτερο σύνθημα που έχεις δει σε  
αθηναϊκό τοίχο; «Δεν υπάρχουν Έλληνες, δεν 
υπάρχουν ξένοι, υπάρχουν μαθητές, τρελοί και 

ερωτευμένοι».

Ποιό είναι το αγαπημένο σου εστιατόριο;  
Το Nikkei, περουβιανό εστιατόριο με φοβερό  

περιβάλλον και φαγητό. 

Σε ποιες πόλεις του εξωτερικού έχεις ζήσει; 
Ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημά τους σε 
σχέση με την Αθήνα; Έχω ζήσει στη Νέα Υόρκη, 
το Λος Αντζελες και το Βερολίνο. Το μειονέκτημα 
σε σχέση με την Αθήνα είναι η αποξένωση και οι 

απρόσωπες σχέσεις, το πλεονέκτημα είναι τα με-
γάλα πάρκα, η ησυχία και οι πολλές ευκαιρίες. 

Η καλύτερη θέα στην Αθήνα; Οτιδήποτε μέσα 
από τα μάτια της γυναίκας μου και του γιου μου.

Τι θα πρωτοέδειχνες σε έναν ξένο καλεσμένο 
σου; Το Μουσείο της Ακροπόλεως είναι αυτό που 

περιμένουν να δουν και που συμπυκνώνει την 
ιστορία της πόλης.

Ποιος μουσικός δικαιούται να γράψει  
το σάουντρακ της Αθήνας; Νομίζω το έκανε  

ήδη ο Χατζιδάκις.  
ο αγαπημένος σου περίπατος στην Αθήνα;  

Διονυσίου Αεροπαγίτου. 

Πώς φαντάζεσαι την Αθήνα σε 50 χρόνια;  
Πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη, με χρώμα, 

φροντίδα και φαντασία.
 

Ο Ν.Ψ. είναι ηθοποιός. Πρωταγωνιστεί για δεύ-
τερη χρονιά στη μαύρη κωμωδία «Ο Φάρος» του 

Κόνορ Μακφέρσον, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου 
Μαρκουλάκη, στο Θέατρο Αθηνών

ΑθηνΑID

Το Εξώφυλλο μΑς
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει η Λαμπρινή Μποβιάτσου. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975  
και σπούδασε Ζωγραφική στην Accademia di Belle Arti di Roma. Ζει και εργάζεται στα Χανιά. 

Έχει παρουσιάσει το εικαστικό της έργο σε 12 ατομικές εκθέσεις και σε περισσότερες  
από 90 ομαδικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η τελευταία της έκθεση με τίτλο  

«Λαμπρινή Μποβιάτσου - Η απάντηση του καθρέφτη» σε επιμέλεια του  
Ιωάννη Ν. Αρχοντάκη στην Πινακοθήκη Γιώργου Ν. Βογιατζόγλου, θα διαρκέσει  

έως τις 6 Απριλίου 2019.

Hungry
in Athens ?

O ATHEnS VOICE rADIO 102,5 
και ο Δεληολάνης 

σας κάνουν το τραπέζι!

Συντονίσου στους 
102,5 και στείλε  
μήνυμα. Κάθε
μέρα στο πιάτο 
ή σε πακέτο, ένα  
πλήρες γεύμα 
ή δείπνο ή ίσης 
αξίας γλυκά  
και παγωτά 
περιμένουν τους  
ακροατές του 
ATHENS VOICE 
Radio. 

Κάθε μέρα  
8 ακροατές 

κερδίζουν μια 
δωροεπιταγή  

20 ευρώ για να  
πάρουν ό,τι θέλουν 
από το κατάστημα 

Δεληολάνης στη  
Λεωφόρο  

Συγγρού 100.

Ζηςε 
Με Την

ATHEnS 
VOICE

Δεληολάνης
Γλυκό & Φαγητό, όπως Κάποτε

Το κατάστημα της Λεωφ. Συγγρού είναι ένας πολυχώρος που λειτουργεί 
24 ώρες το 24ωρο, με ζαχαροπλαστείο, φούρνο, café και ένα κανονικό  

εστιατόριο με κυρίαρχη τη μεσογειακή διατροφή. Συνταγές από όλη  
την Ελλάδα, γλυκά και παγωτά με 65 χρόνια παράδοση. 
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«Συνάδελφε» Κυριάκο Βελόπουλε…
Πραγματικά δεν σας καταλαβαίνω. Αποφασίζετε να καταγ-
γείλετε αυτή την εφημερίδα σαν χρηματοδοτούμενη από τον 
Σόρος. Λογικό μέχρι εδώ. Αν δεν καταγγείλουμε όποιον θέλου-
με ως πράκτορα είναι σαν να αγνοούμε τα βασικότερα ήθη και 
έθιμα του ελληνισμού. Χωρίς δυο-τρεις χορταστικές, μπαμπά-
τσικες συνωμοσίες την ημέρα, θα το διαλύσουμε το μαγαζί. 
Αλλά ενώ το έχετε οργανώσει τόσο καλά, ενώ επιτέλους ελπί-
ζω κι εγώ ότι θα αρχίσω να περπατάω με το κεφάλι ψηλά και 
ότι οι φίλοι μου θα αρχίσουν να με κοιτάζουν με περισσότερο 
θαυμασμό, βγαίνετε και τα χώνετε μόνο στον Βαγγέλη! Και 
στα Ellinica Hoaxes! Καταλαβαίνετε πόσο παράλογο είναι; 
Διαφημίζετε, δηλαδή επιβραβεύετε με το δώρο της προβο-
λής μέσω της εκπομπής σας, αυτούς που θεωρείτε ότι είναι 
υπάλληλοι του Σόρος! Πράγμα που μόνο ένας πραγματικός 
υπάλληλος του Σόρος θα έκανε, αν θέλετε τη γνώμη μου… 
Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Έχω αρχίσει να σας υποψιάζο-
μαι! Μα την παντόφλα του Παΐσιου!
Αντίθετα, εμάς τους υπόλοιπους μας αγνοείτε παντελώς. Λες 
και δεν αξίζουμε κι εμείς ένα ημίτρελο σχόλιο από τους ο-
παδούς σας κάτω από τα κείμενά μας. Λες και είμαστε ένα 
τίποτα. Λες και εμείς δεν υποστηρίζουμε σωστά τον φίλο μας 
τον Τζορτζ! Αλλά έτσι ήταν πάντα η μοίρα των αφανών υπαλ-
λήλων. Αυτών που δουλεύουν μεθοδικά και αθόρυβα, για να 
βγαίνουν κάποιοι άλλοι «υπάλληλοι του Σόρος του μήνα»…

Ε, λοιπόν, αν θέλετε να ξέρετε, είμαι κι εγώ υπάλληλος του 
Σόρος και απαιτώ το μερίδιο της προσοχής σας που μου ανα-
λογεί. Και μάλιστα μπορώ να μπω και σε λεπτομέρειες για να 
σας το αποδείξω. 
Ήταν μια σκοτεινή νύχτα όταν ήρθα για πρώτη φορά σε επα-
φή με το μελλοντικό αφεντικό μου. Καθόμουν κουρασμένος 
από την καθημερινή βιοπάλη και έβλεπα τηλεόραση περιμέ-
νοντας να νυστάξω. Και τότε εμφανίστηκε εκείνος… Όχι, δεν 
ήταν ο ίδιος. Κάποιος άλλος ήταν. Που με κοιτούσε στα μάτια 
και μου έδειχνε ένα βιβλιαράκι με χειρόγραφες επιστολές του 
Τζορτζ Σόρος! Χειρόγραφες! Γραμμένες από τον ίδιο τον με-
γάλο συνωμοσιολόγο! «Θα είσαι ο μόνος που θα τις έχει» μου 
έλεγε. «Χειρόγραφες επιστολές από τον ίδιο τον Θεό μας. Τον 
Τζoρτζ Σόρος μας. Τον ηγέτη της Νέας Τάξης πραγμάτων»! 
Ε, εσείς ειδικά ξέρετε εξ ιδίας πείρας πόσο πειστικοί μπορεί να 
είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αμέσως φαντάστηκα τον εαυτό μου 
σαν έναν από τους εκλεκτούς. Σαν να μου προσφέρουν έναν 
ανεκτίμητο θησαυρό. Αμέσως πήρα τηλέφωνο. Και μετά από 
λίγο καιρό, μου έστειλαν ένα φωτοτυπημένο βιβλιαράκι δεμέ-
νο με σπιράλ. Ε, τα υπόλοιπα είναι ιστορία…
Στην αρχή, ένιωθα πραγματικά εκλεκτός. Επιτέλους θα ήμουν 
κι εγώ κανονικός υπάλληλος ενός παντοδύναμου ανθρώπου. 
Αλλά όσο περνούσε ο καιρός και ο κάθε πικραμένος έριχνε ό,τι 
βλακεία έκανε στον Σόρος και στους υπαλλήλους του (χωρίς πα-
ρεξήγηση, έτσι;), άρχισα να χάνω τον ενθουσιασμό μου. Και πολύ 

γρήγορα έπαθα κατάθλιψη. Για να μη σας πω και για τους πόνους 
στη σπονδυλική στήλη, συνέπεια των συνεχών υποκλίσεων… 

Ευτυχώς, ήρθε και πάλι ο μεγάλος εργοδότης μου να με σώσει. 
Ο υπάλληλός του εμφανίστηκε στην τηλεόραση και μου πρότει-
νε ένα θαυματουργό φάρμακο. Το «Σοροπόν». Αν το έπαιρνα, δεν 
θα είχα ανάγκη από γιατρούς και από τα φάρμακα των πολυεθνι-
κών που ήθελαν να με δηλητηριάσουν και να με κάνουν πειθήνιο 
όργανό τους. Το αγόρασα. Βλέπετε, πάντα χρειάζεσαι κάποιον 
να σου πουλήσει ελπίδα, όταν την έχεις ανάγκη. Εσείς τουλάχι-
στον καταλαβαίνετε, φαντάζομαι… Κι έτσι κάπως κατέληξα κι 
εγώ στο payroll του Τζορτζ Σόρος. Aπό τότε ό,τι γράφω και λέω, 
έχει ένα και μόνο σκοπό. Να υπηρετήσω τους 
σκοτεινούς σκοπούς του. Οι εχθροί του είναι και 
δικοί μου. Και οι φίλοι του επίσης. Γι’ αυτό σας 
μιλάω έτσι ανοιχτά. Γιατί καταλαβαινόμαστε. 
Αφού κι εσείς ως διαφημιστής των «υπαλλήλων 
του Σόρος», μάλλον δικός μας είστε…
Πλέον είμαι ένας από τους πιστούς του. Συχνά-
ζω στην οδό «Σορού», το μυστικό μας καταφύ-
γιο λόγω ονόματος. Συμμετέχω στις μυστικές 
τελετές γύρω από το άγαλμα των «Ελληνίδων 
ΣΟΡΟπτιμιστριών» στην πλατεία Μαβίλη. Και 
στο κινητό μου τηλέφωνο έχω για ringtone 
το «Ένα-δύο-τρία ωπ, το ’ριξα στο ΣΟΡΟλοπ»… 
που είναι κάτι σαν τον ύμνο μας. 
Tο καλύτερο ξέρετε ποιο είναι; Ότι πλέον έχω 
κάποιον να του ρίχνω το φταίξιμο για όλα. Περ-
νάω με κόκκινο και τρακάρω κάποιον; Αμέσως 
λέω ότι ήταν υπάλληλος των αντιπάλων του Σό-
ρος, που τον έβαλαν εκεί για να με δυσφημίσει! 
Σπάω ένα πιάτο; Καταγγέλλω ότι αυτά διαδίδουν 
οι υπάλληλοι των αντιπάλων του Σόρος. Εμφα-
νίζεται κάποιος να με κατηγορήσει; Τον βγάζω 
αμέσως πληρωμένο από τους αντιπάλους του 
Σόρος… Πλέον, δηλαδή, εγώ δεν φταίω ποτέ. Είμαι πάντα λάδι. 
Κρίμα που δεν είχα ανακαλύψει πιο νωρίς αυτό το κολπάκι…
Οπότε, δεν έχει νόημα να το κρύβω. Ξεκίνησα να σας γράφω από 
ζήλεια για τους συναδέλφους μου και κατέληξα να σας εξομο-
λογούμαι. Ίσως είμαι υπό την επήρρεια του «Σοροπόν». Ποιος 
ξέρει… Το σημαντικό είναι ότι βρήκα επιτέλους το θάρρος να 
σας ζητήσω αυτή τη χάρη: καταγγείλτε κι εμένα! Μόνο εσείς 
μπορείτε να μου δώσετε αυτό το status – να σε έχει καταγγείλει 
ένας άνθρωπος του Βλαδίμηρου!
Περιμένω με ανυπομονησία την επόμενη εκπομπή σας…

Υ.Γ. 1 Σας παρακαλώ, στείλτε και κανέναν από αυτούς τους ευή-
θεις οπαδούς σας να αφήσει κανένα οργισμένο σχόλιο κάτω από 
το κείμενο. Θέλω να τα δείξω σαν παράσημα στο αφεντικό μου…
Υ.Γ. 2 Αν δεν αναφέρετε το όνομά μου σύντομα και έχω τον Βαγγέ-
λη να μου «κουνιέται», θα σας εκδικηθώ. Θα ψηφίσω τον Αρτέμη 
Σώρρα, που είναι ο άμεσος ανταγωνιστής σας.

ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ FORREST GUMP
Από τον ΝΙΚΟ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

(Μέλος της συλλογικότητας για τη βελτίωση 
του ύψους των μπράτσων στις καρέκλες γραφείου 
ώστε να μη βρίσκουν επάνω του)

η μεταφραση

 της εβδομάδας

Παύλος Πολάκης 
«Προσπαθούν να 
βγάλουν πολιτική 
υπεραξία από τη 
γρίπη, από τους 

νεκρούς της γρίπης. 
Είμαστε οι πρώτοι 
υπουργοί, ο Ξαν-
θός και εγώ, που 
τους ρωτάνε για 
111 νεκρούς, 118 

νεκρούς, που είναι 
μία μέτρια χρονιά 
φέτος σε σχέση με 

την επιδημία». 

ΜΕ ΤΑφΡΑ ση

«Χέστηκα για τους νεκρούς. 

Το μόνο που με νοιάζει είναι 

να μην είναι πολλοί για να μην 

το χρησιμοποιήσουν επικοι-

νωνιακά οι αντίπαλοι».

«Αποθηχαμένο»
Ένα αρχείο στον υπολογιστή το οποίο 

ο χρόνος που θα χάσεις για να το βρεις είναι 

πολύ περισσότερος από τον χρόνο που 

θα χρειαστείς για να το ξαναφτιάξεις

Θα έπρεπε να υπάρχει μια λέξη για...

Οδοντογιατρός 
Μετά το όργιο κατανάλωσης

σκορδαλιάς της 25ης Μαρτίου 

Απάνθρωπη θέση εργασίας 
της εβδομάδας

Με κοιτούσε στα 
μάτια και μου 
έδειχνε ένα βι-
βλιαράκι με χειρό-
γραφες επιστολές 
του Τζορτζ Σόρος! 
Χειρόγραφες! 
Γραμμένες από τον 
ίδιο τον μεγάλο 
συνωμοσιολόγο! 
«Θα είσαι ο μόνος 
που θα τις έχει» 
μου έλεγε.



Πολιτική

K

Εκλογές των Μυροφόρων, της Πεντηκοστής 
ή της φθινοπωρινής ισημερίας;

Του Νίκου ΓεωρΓίάδη

Τα meetings στο Μαξίμου διαδέχονται το 
ένα το άλλο. Ο «λοχαγός» Βερναρδάκης 
έχει επωμιστεί ρόλο συντονιστή θαλάμου 
επιχειρήσεων. Λαμβάνει τις μετρήσεις, 
τις διαβάζει, εξάγει συμπεράσματα και τα 
κοινοποιεί στην προϊστάμενη αρχή. Την 
τελευταία εβδομάδα δύο είναι τα σενάρια 
που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι. Το πρώ-
το φέρει στην προμετωπίδα μία ημερομη-
νία: 12η Μαΐου. Το δεύτερο αναφέρεται σε 
έναν μήνα του χρόνου: «Ιούνιος».

άπου δύο χιλιόμετρα μακρύτερα, κα-
τά μήκος της Βασιλίσσης Σοφίας, τρεις 
Πρεσβείες καταλήγουν σε ένα τρίτο 
σενάριο το οποίο αποκαλείται και αυτό 

με το όνομα ενός μηνός: «Σεπτέμβριος». Γιατί όχι 
«Οκτώβριος» διερωτάται ο συνομιλητής, για να 
εισπράξει την ελάχιστα πειστική απάντηση: «Ο 
κόσμος θα είναι χαλαρός ακόμη μετά τις διακο-
πές». Στην ουσία οι Πρεσβείες δεν ξέρουν τίποτε 
παραπάνω. Απλά διότι και το Μαξίμου δεν έχει 
ακόμη αποφασίσει. Δεν έχει φτάσει η στιγμή για 
να δοθεί το σύνθημα «Ο κύβος ερρίφθη». 

Πώς ακριβώς γίνονται οι μετρήσεις που 
απευθύνονται στο ευρύ κοινό;
Τα επιτελεία στο Μαξίμου και την Πειραιώς, κα-
θώς και οι σοβαροί δημοσκόποι, αντιλαμβάνο-
νται πως ανιχνεύεται μία τιμωρητική τάση των 
ψηφοφόρων που διοχετεύεται χωρίς να ομολο-
γείται προς μη συστημικές πολιτικές εκφράσεις, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τις Ευρωεκλογές. Υπ’ αυτή 
την έννοια ο εντοπισμός της μη συστημικής - τι-
μωρητικής ψήφου είναι εξαιρετικά δυσχερής, αν 
δεν χρησιμοποιηθούν ειδικά εργαλεία τόσο στο 
ερωτηματολόγιο όσο και στην ανάλυση των α-
παντήσεων. Ιδιαίτερα όσον αφορά 
στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, 
του 2012 και του 2015. Το ίδιο ισχύ-
ει και για ένα τμήμα των δεξιών 
ψηφοφόρων οι οποίοι έλκονται 
από μη συστημικές εκδοχές. Τα δη-
μοσκοπικά αυτά εργαλεία, που θα 
επέτρεπαν μία ποιοτική και ποσο-
τική αναβάθμιση των μετρήσεων, 
επιβαρύνουν εκθετικά το κόστος 
των δημοσκοπήσεων. Η αγορά 
των ΜΜΕ δεν σηκώνει τέτοια κό-
στη. Μόνο οι ισχυροί κομματικοί 
μηχανισμοί, ελάχιστοι επιχειρη-
ματίες και ενδεχομένως μία ή δύο 
πρεσβείες θα είχαν θεωρητικά τη 
δυνατότητα να ζητήσουν τέτοιες 
αναβαθμισμένες μετρήσεις. Ακό-
μα και έτσι, τα αποτελέσματα πιθανόν να μην ή-
ταν τα αναμενόμενα. Οι τελευταίες προεδρικές 
εκλογές στις ΗΠΑ κατέδειξαν το πρόβλημα α-
σφαλούς μέτρησης της αντισυστημικής ψήφου. 
Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο παρατηρήθηκε και με 
το δημοψήφισμα για το BREXIT.
Πάμε λίγο πίσω. Στο ημίφως του Μαξίμου το επι-
τελείο του Τσίπρα έχει καταθέσει δύο ημερομηνί-
ες. Ας αρχίσουμε εξετάζοντας το σενάριο του Ιου-
νίου. Η υλοποίηση αυτής της εκδοχής εξαρτάται 
άμεσα από το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών. 
Αν η διαφορά είναι σχετικά μικρή και η Νέα Δημο-
κρατία είναι πρώτη, τότε ο Τσίπρας θα προκηρύ-
ξει άμεσα εκλογές για να προλάβει να μαζέψει ό,τι 
μπορεί και κυρίως για να μην αφήσει ελεύθερο 
πεδίο ελιγμών στον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη 
διάρκεια του θέρους.
Πάμε στο πρώτο σενάριο με ημερομηνία 12 Μα-
ΐου. Αυτό εξαρτάται από τις μετρήσεις και την 
optimum διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων. Αν 
η διαφορά παλεύεται στα σοβαρά και οι τάσεις 
συσπείρωσης το επιτρέπουν (θα εξαρτηθεί και 
από το πώς θα καταλήξει η διαπραγμάτευση με 

τους δανειστές για την πρώτη κατοικία και τα επι-
χειρηματικά κόκκινα δάνεια), κι αν οι προοπτικές 
καταδεικνύουν πως στην πορεία ο ΣΥΡΙΖΑ οδεύει 
σε καταστροφή, τότε ο Τσίπρας  θα προκηρύξει 
βουλευτικές εκλογές πριν την Ευρωκάλπη. Ποιο 
είναι το πρόβλημα με αυτό το σενάριο; Το χρο-
νοδιάγραμμα. Για να διεξαχθούν εκλογές τη 12η 
Μαΐου πρέπει να προκηρυχθούν ένα μήνα πριν. 
Μεσολαβεί και το Πάσχα. Το Μαξίμου πρέπει να 
έχει αποφασίσει μέσα στις δύο επόμενες εβδο-
μάδες. Δεν υπάρχουν δηλαδή χρονικά περιθώρια 
για ελιγμούς ούτε υπάρχει χρόνος αναμονής.
Γιατί όμως οι Πρεσβείες επιμένουν στο τρίτο σε-
νάριο, αυτό του Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου; Διότι 
απλά σκέπτονται ορθολογικά. Εκτιμούν δηλαδή 
πως ο Τσίπρας χρειάζεται χρόνο ώστε οι κινήσεις 
του να αποδώσουν καρπούς. Ποιες είναι αυτές 
οι κινήσεις; Χορηγίες, παροχές, διορισμοί, ενα-
γκαλισμός με Κεντροαριστερούς, ανταλλαγές 
ψηφοφόρων με τοπικά σχήματα στις Δημοτικές 
εκλογές, μερική λήθη όσον αφορά στις Πρέσπες. 
Οι Πρεσβείες κατά μήκος της Βασιλίσσης Σοφίας 
σκέπτονται ορθολογικά. Η ελληνική πολιτική σκη-
νή λειτουργεί ανορθολογικά. Εκεί εντοπίζεται το 
πρόβλημα ερμηνείας των πολιτικών προθέσεων.

Ο Economist, το κώνειο και ο Çπαρεοκρατι-
κός καπιταλισμόςÈ του Μητσοτάκη
Στα τέλη της εβδομάδας που μας πέρασε ο βρε-
τανικός «Economist», όστις απηχεί παραδοσια-
κά τη συντηρητική ερμηνεία των πραγμάτων του 
City του Λονδίνου, προχώρησε σε μία εκτίμηση ως 
προς το ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Ο Τσίπρας προ-
ετοιμάζεται να πιει το κώνειο σε κατάσταση ηρεμί-
ας και νηφαλιότητας και ο Μητσοτάκης προετοι-
μάζεται να αναλάβει την εξουσία με την «παρέα» 
του, που λόγω καταγωγής και πολιτικής παράδο-

σης δεν ικανοποιεί τους κύκλους του 
City. Προφανώς στις ελληνικές εκλο-
γές δεν ψηφίζουν οι «κουστουμάτοι» 
του χρηματοπιστωτικού κέντρου του 
Λονδίνου. Συνήθως ο «Economist» 
είναι προσεκτικός. Αποφεύγει να ε-
κτεθεί ως προς τα μελλούμενα επι-
χειρώντας να τα έχει καλά με όλες τις 
πιθανές εκδοχές. Αυτή τη φορά το 
βρετανικό περιοδικό προχώρησε και 
σε έκδοση χρησμού.
Μήπως λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας ο-
λοκλήρωσε τον κύκλο «υποχρεώ-
σεων» που είχε αναλάβει και έφθα-
σε η ώρα να αποχωρήσει; Ο «κύ-
κλος» περιελάμβανε την ολοκλήρω-
ση της πρώτης φάσης του ελληνι-
κού προγράμματος διάσωσης, τη δι-

ευθέτηση εκκρεμοτήτων στα Δυτικά Βαλκάνια 
(επιτεύχθηκε το μείζον με τις Πρέσπες αλλά όχι το 
έλασσον με την Αλβανία) καθώς και τη διαχείριση 
του σημαντικού ζητήματος που είναι η οικοδόμη-
ση του «Μίνι ΝΑΤΟ» στην Ανατολική Μεσόγειο με 
Ισραήλ και Κύπρο, αργότερα και Αίγυπτο υπό τη 
στρατιωτική ομπρέλα των ΗΠΑ και της Γαλλίας. 
Όλα τα παραπάνω ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται 
σε στάδιο υλοποίησης. Τώρα χρειάζεται να βρε-
θεί κάποιος άλλος για να «τρέξει» τα επόμενα 
στάδια. Η συντηρητική Ευρώπη και το Λονδίνο 
«βλέπουν» Μητσοτάκη, αν και γνωρίζουν πως το 
κόμμα του ούτε εκσυγχρονίστηκε ούτε επιδιώκει 
να εκσυγχρονιστεί. Το City βλέπει τη Νέα Δημο-
κρατία ως μία ανομοιογενή παράταξη «παρεο-
κρατικού καπιταλισμού» που έρχεται στην εξου-
σία περισσότερο με αρπακτικές διαθέσεις παρά 
με νεωτεριστικές επιδιώξεις. Τι υπονοούν; Πως 
στην Αθήνα το πολιτικό προσωπικό είναι παλαιάς 
κοπής. Προφανώς η διαπίστωση είναι ακριβής. 
Θα «δουλέψουν», λοιπόν, με τα «εργαλεία» που 
διαθέτουν. Έστω και αν δεν πολυπιστεύουν στην 
αποτελεσματικότητά τους. A  
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Οι Πρεσβειεσ κατα 
μήκΟσ τήσ β. σΟ-
φιασ σκεΠτΟνται 

ορθολογικά. Η 
ελλΗνικΗ πολιτικΗ 
σκΗνΗ λειτουργει 

άνορθολογικά. 
εκει εντΟΠιζεται 
το προβλΗμά ερ-

μΗνειάσ των πολι-
τικών ΠρΟθεσεών.



T ι κάνει τον Σπύρο Βούγια τόσο 
αθεράπευτα Θεσσαλονικέα; Παρα-
φράζοντας έναν στίχο του αγαπη-
μένου του ποιητή Τάκη Σινόπου-
λου, ο Σπύρος Βούγιας «έρχεται 
συνέχεια από τη Θεσσαλονίκη» και 

έχει ένα εξαιρετικό πλάνο για μια «ΠΟΛΗχρω-
μη» συμπρωτεύουσα. Ο καθηγητής του ΑΠΘ και 
ενεργός πολίτης από το 1994, που από τον άγριο 
ρομαντισμό του ’98 και την ανεκπλήρωτη ελπίδα 
του 2002 βρέθηκε στα έδρανα της Βουλής και τα 
υπουργικά χαρτοφυλάκια προτού αποστασιοποι-
ηθεί διακριτικά από την κεντρική πολιτική σκηνή, 
διεκδικεί για τρίτη φορά τη δημαρχία της πόλης. 
Με ακλόνητη αισιοδοξία και μεγαλύτερη ωριμό-
τητα, με ολοκληρωμένο πρόγραμμα 100 πρώτων 
εβδομάδων, το οποίο έχει ήδη εκτεθεί στους δη-
μότες της Θεσσαλονίκης, με την επίσημη υποστή-
ριξη ΚΙΝΑΛ και Ποταμιού, ο συγκοινωνιολόγος 
με το κοσμοπολίτικο προφίλ φαντάζει σαν ο φυ-
σικός διάδοχος της εξωστρεφούς αντίληψης για τη 
δημοτική διοίκηση, όπως αυτή ξεδιπλώθηκε κατά 
την περίοδο της δημαρχίας του Γιάννη Μπουτάρη. 
Με ποιον τρόπο θα κατορθώσει να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων της Θεσσαλονίκης 
αυτός ο γνήσιος εκπρόσωπός της; Και ποια εμπό-
δια θα χρειαστεί να αντιπαρέλθει έως τον Μάιο; Ο 
Σπύρος Βούγιας τολμά να ονειρεύεται και δηλώνει 
στην ATHENS VOICE πως μια «ΠΟΛΗχρωμη 
Θεσσαλονίκη» είναι εφικτή. 

Δηλώνετε ότι επιθυμείτε να διοικήσετε την πόλη για 
να την πάτε «πιο πέρα από εκεί που την άφησε ο Γιάν-
νης Μπουτάρης, χωρίς να κλείσουμε τους ανοιχτούς 
ορίζοντες». Πώς αξιολογείτε το έργο της απελθούσας 
διοίκησης; Και τι στοχεύετε να πράξετε διαφορετικά; 
Θυμάμαι ακόμη εκείνο το ιστορικό βράδυ του Οκτωβρίου 
του 2010, όταν  η «Πρωτοβουλία» του Γιάννη Μπουτάρη 
κέρδισε τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ύστερα από «24 χρόνια 
μοναξιάς». Στην πραγματικότητα ήταν η συνέχεια και η 
ολοκλήρωση της προσπάθειας που είχαμε ξεκινήσει το 
’98 και με δική μου ευθύνη δεν ολοκληρώθηκε, κάτω από 
το βάρος τόσων πολλών και ετερόκλητων προσδοκιών. 
Προφανώς, δεν ήμουν έτοιμος τότε. 
Το 2010, όμως, η πόλη γύρισε σελίδα και ένας φρέσκος ά-
νεμος ελπίδας και αισιοδοξίας φύσηξε ξαφνικά και ξύπνη-
σε τους ράθυμους και απογοητευμένους Θεσσαλονικείς. 
Εξωστρέφεια, ήπιες αναπλάσεις, άνοδος των τουριστικών 
επισκέψεων, ευφάνταστες πολιτιστικές παρεμβάσεις, α-
νεκτικότητα στα δικαιώματα και στην ελεύθερη έκφραση, 
καλύτερη αισθητική, ήταν η μία όψη του νομίσματος. 
Από την άλλη πλευρά, όμως, το κουρασμένο σώμα της πό-
λης συνέχιζε να υποφέρει: κλειστά μαγαζιά, μουτζουρω-
μένοι τοίχοι, ξέχειλοι κάδοι, σπασμένα πλακάκια, γλίτσα 
και μηχανάκια στα πεζοδρόμια, εκτεταμένη  παραβατι-
κότητα και αστική βία παντού. Η εικόνα αυτή κυριάρχησε 
απόλυτα κατά τη δεύτερη θητεία της διοίκησης, όταν ο 
δημόσιος χώρος καταπατήθηκε πλήρως και χάθηκε ορι-
στικά ο στόχος της προάσπισης και της ανάκτησής του.
Το συνολικό ισοζύγιο είναι, κατά τη γνώμη μου, θετικό. 
Ο Γιάννης Μπουτάρης άνοιξε τους ορίζοντες της πόλης 
και ενίσχυσε τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της, έχασε 
όμως τελικά το δύσκολο στοίχημα με τα προβλήματα της 
καθημερινότητας. Εδώ θα δώσουμε εμείς έμφαση, για να 
συμπληρώσουμε τα κενά και να βελτιώσουμε αισθητά την 
εικόνα της πόλης και την ποιότητα της ζωής των πολιτών. 

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις προσφέρουν υλικό για 
προβληματισμό αλλά και αρκετές ελπίδες για πλα-
σάρισμα στον δεύτερο γύρο, όπου όλα είναι εφικτά. 
Είναι ρεαλιστική η πιθανότητα για το 20% στο οποίο 
προσβλέπετε; Είναι παράξενες αυτές οι εκλογές και διε-
ξάγονται σε μια  ανοχύρωτη πόλη. Νέο, διαλυτικό εκλογι-
κό σύστημα, μεγάλος αριθμός υποψηφίων, επιβολή του 
τεχνητού διπολισμού Σύριζα - ΝΔ, προκλητική σπατάλη 
χρημάτων, άνιση προβολή υποψηφίων χωρίς κανόνες 
δεοντολογίας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα 
σ’ αυτό τον ορυμαγδό, οι δημοσκοπήσεις είναι αμήχανες 
αλλά και ευάλωτες σε επηρεασμό. Παρ’ ότι επιχειρείται, 
πάντως, η μεθοδευμένη ενίσχυση των δύο κομματικών υ-

ποψηφιοτήτων, η δική μας προσπάθεια παραμένει διακρι-
τή και ισχυρή, πολύ κοντά στη διεκδίκηση της 2ης θέσης 
σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και, εάν συμβεί αυτό, υπάρ-
χουν μεγάλες πιθανότητες νίκης, αφού το πολυσυλλεκτι-
κό ψηφοδέλτιό μας ευρίσκεται στο μέσον του πολιτικού 
φάσματος και θα αποτελέσει ισχυρό πόλο συσπείρωσης 
στον δεύτερο γύρο.

Διεκδικείτε τον Δήμο με τη στήριξη του ΚΙΝΑΛ και του 
Ποταμιού, δηλώνετε ωστόσο ανεξάρτητος υποψή-
φιος. Είναι σημαντική για εσάς αυτή η επισήμανση; 
Ξεκίνησα πολύ νωρίς  και μόνος την κούρσα των εκλογών, 
πριν ένα χρόνο περίπου. Δεν ρώτησα κανέναν, παρά μόνο 
την πόλη, και όταν δέχθηκα το πρώτο θετικό της νεύμα, 
πήρα την απόφαση να προχωρήσω. Είναι προφανές ότι θα 
έφτανα ως το τέλος, ανεξαρτήτως της στήριξης κάποιου 
κόμματος, υπερβαίνοντας τη διχαστική πόλωση των δύο 
μεγαλύτερων κομμάτων γύρω από τη συμφωνία των Πρε-
σπών. Στην πορεία προέκυψε αρχικά η στήριξη του Ποτα-
μιού (λόγω και της στενής συνεργασίας μου με τον Νίκο 
Νυφούδη) και αργότερα του ΚΙΝΑΛ, που αποφάσισε να 
μας υποστηρίξει πολιτικά, μετά από πολλές, είναι αλήθεια, 
σκέψεις και άλλες αναζητήσεις. Έτσι πρέπει να γίνονται τα 
πράγματα: οι υποψήφιοι να προηγούνται και τα κόμματα 
ύστερα να εκφράζουν την όποια προτίμησή τους. Δεν πρό-
κειται για κάποιο πολιτικό τέχνασμα αλλά για θέμα αρχής. 
Γιατί ένας υποψήφιος που εξαρτά την κάθοδό του από 
κομματικό χρίσμα είναι υποχρεωμένος να στηρίζει κάθε 
κομματική απόφαση, ενώ ένας ανεξάρτητος προτάσσει 
πάντοτε τα θέματα της πόλης, χωρίς να ταυτίζεται υποχρε-
ωτικά με τον κομματικό φορέα ο οποίος τον στηρίζει.

Κάθε δήμαρχος θα επιθυμούσε να συνδέσει το όνομά 
του με ένα μεγάλο έργο. Εσείς αναφέρετε στο πρό-

γραμμα των 100 πρώτων εβδομάδων σας μια σειρά παρεμβά-
σεων: Ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας, πεζοδρόμηση της 
Αγίας Σοφίας κάτω από την Τσιμισκή, το έργο στη Δημητρίου 
Γούναρη και στην πλατεία Φαναριωτών, ανάπλαση της πλατεί-
ας Αριστοτέλους μέχρι την Κασσάνδρου. Είναι εφικτά όλα αυτά 
σε τόσο σύντομο διάστημα; Είμαι υπέρ των μικρών σημειακών 
παρεμβάσεων σε κάθε γειτονιά και κυρίως στις πυκνοδομημένες 
περιοχές που οικοδομήθηκαν βίαια την εποχή της αλόγιστης αντι-
παροχής. Υπάρχει, όμως, μια εμβληματική ανάπλαση που θα ήθελα 
να ολοκληρώσω και να αφήσω ως παρακαταθήκη, που θεωρώ πως 
θα αλλάξει την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης: η πεζοδρόμηση 
της λεωφόρου Νίκης, στην παλιά παραλία. Σπεύδω να εξηγήσω, 
για όσους δικαιολογημένα ανησυχούν για τις επιπτώσεις αυτής της 
ανάπλασης, πως έχουν διασφαλιστεί όλες οι προϋποθέσεις για την 
εκτροπή της κυκλοφορίας σε εναλλακτικές διαδρομές, ώστε να 
μη δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυκλοφοριακής συμφόρησης. 
Αντιθέτως, θα αντιμετωπιστεί ριζικά το βασανιστικό πρόβλημα της 
παράνομης στάθμευσης στους κεντρικούς άξονες Τσιμισκή και Βασ. 
Όλγας, με τη δημιουργία μιας αποκλειστικής λωρίδας για λεωφο-
ρεία αντίθετης κίνησης (contra flow bus lane), όπως έγινε και στην 
οδό Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται πιο 
κεντροβαρικά και η καθημερινή επιστροφή χιλιάδων επιβατών των  
λεωφορείων, καθώς οι σημερινές στάσεις ευρίσκονται πολύ μακριά 
από τις κατοικίες τους. Πέρα, όμως, από τις αναγκαίες προσαρμογές, 
που πρέπει να γίνουν και έχουν μελετηθεί μέχρι την τελευταία τους 
λεπτομέρεια, η πρόταση αυτή μπορεί να γίνει η νέα «μεγάλη ιδέα» 
για τη Θεσσαλονίκη. Θα αλλάξει θετικά τη εικόνα του προσώπου 
της, θα ανοίξει το βλέμμα της προς τον ορίζοντα και θα αποκαταστή-
σει τη διαταραγμένη σχέση της πόλης με τη θάλασσα.

Ποτέ στο παρελθόν του ΟΑΣΘ οι υπηρεσίες του δεν υπήρξαν τό-
σο ανεπαρκείς. Πώς θα αποκαταστήσετε την εμπιστοσύνη του 
δημότη στο κυριότερο μέσο συγκοινωνίας του; Αποδείχθηκε 
καταστροφική για την πόλη η βίαιη κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ, η με-
τατροπή δηλαδή ενός προβληματικού, κρατικοδίαιτου οργανισμού 
σε κρατικό, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πυλώνας πολιτικής 
και επικοινωνιακής χειραγώγησης της πόλης. Φυσικά, η υπόθεση 
εξελίχθηκε σε μπούμερανγκ για την κυβέρνηση, αφού το «σοσια-
λιστικό» πείραμα που δοκίμασε ήταν τόσο οπισθοδρομικό, που δεν 
μπορεί να εξυπηρετήσει τους Θεσσαλονικείς. Αραιά δρομολόγια, 
παλιά και ξεχαρβαλωμένα λεωφορεία, κατάρρευση του συστήμα-
τος τηλεματικής, εισιτηριοδιαφυγή, μεγάλες καθυστερήσεις, βα-
σανιστική ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού. Η ταπεινωτική αυτή 
κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Σε όλο τον κόσμο, οι 
δημόσιες συγκοινωνίες χρειάζονται δύο πράγματα για να αναπτυ-
χθούν: επενδύσεις και τεχνογνωσία. Μέχρι το τέλος του 2019, 
σύμφωνα και με τη σχετική κοινοτική οδηγία, θα προκηρύξουμε 
ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση τμημάτων του 
μεταφορικού έργου σε (περισσότερους από έναν) ιδιώτες πα-
ρόχους, με βάση, πάντοτε, αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας 
του στόλου των οχημάτων και του επιπέδου εξυπηρέτησης. Έτσι, 
θα έρθουν στην πόλη τα πιο σύγχρονα και καθαρά λεωφορεία, με 
το χαμηλότερο δυνατό κόμιστρο αλλά και με αυστηρό έλεγχο της 
προσφερόμενης ποιότητας της μετακίνησης από την πολιτεία και 
την πόλη. Έτσι λειτουργούν όλες οι σοβαρές ευρωπαϊκές μητροπό-
λεις, συνδυάζοντας τον κρατικό σχεδιασμό με τις ιδιωτικές επενδύ-
σεις και την προηγμένη τεχνογνωσία, προσφέροντας υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας στους επιβάτες.

Ως συγκοινωνιολόγος με σημαντικό έργο και μεγάλη ακαδη-
μαϊκή σταδιοδρομία, ασφαλώς τοποθετείτε στην κορυφή των 
προτεραιοτήτων σας ζητήματα, όπως τη βιώσιμη αναδιανομή 
του αστικού οδικού δικτύου, την εκλογίκευση του συστήματος 
ελέγχου στάθμευσης, τον επανασχεδιασμό του λεηλατημένου 
δημόσιου χώρου. Υπάρχει ελπίδα για μια καλύτερη καθημερι-
νότητα στη Θεσσαλονίκη; Φυσικά υπάρχει ελπίδα και δυνατότητα. 
Παρά τα προβλήματα και την έλλειψη ενδιαφέροντος, η Θεσσαλο-
νίκη δεν έχει ανεπίστρεπτα καταστραφεί. Εκτιμώ, μάλιστα, πως θα 
μπει σύντομα σε μια σταδιακή φάση ανάπτυξης. Οι προβλεπόμενες 
επενδύσεις για την επέκταση του λιμανιού, η κατασκευή του νέου 
επιβατικού αεροσταθμού, η πολυαναμενόμενη ολοκλήρωση του 
μετρό και η ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρομικού δικτύου προς την 
Αθήνα, θα επεκτείνουν το φάσμα της επιρροής και της ακτινοβο-
λίας της στον ευρύτερο χώρο της ΝΑ Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, 
το όραμά μας δίνει προτεραιότητα σε μια βιώσιμη αναδιανομή του 
δημόσιου χώρου, υπέρ των πιο ευάλωτων χρηστών του οδικού 
δικτύου (πεζοί και ΑΜΕΑ, ποδηλάτες, επιβάτες λεωφορείων) έναντι 
των ιδιωτικών αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, από το 70-30% που είναι 
σήμερα υπέρ του Ι.Χ. να γίνει τουλάχιστον 50-50% μέσα στην επό-
μενη δεκαετία. Έτσι, θα συμβάλουμε και στην πλανητική μάχη κατά 
της κλιματικής αλλαγής και του φαινομένου του θερμοκηπίου,  επι-
τυγχάνοντας τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της πόλης.

Σπύρος

Βούγιας
Έρχομαι 

συνέχεια από τη 
Θεσσαλονίκη
Διεκδικεί τη δημαρχία για τρίτη φορά 

και περιγράφει τους στόχους του 
στην ATHENS VOICE

Του Δημητρη Καραθανου
Φωτό © Κώστασ αμοιριΔησ
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Η πρόταση για έξι μικρά «δημαρχεία» σε όλα τα διαμε-
ρίσματα του Δήμου είχε αποτελέσει αντικείμενο ενδι-
αφέροντος και για την προηγούμενη διοίκηση. Η «Πο-
λήχρωμη Θεσσαλονίκη» την επαναφέρει. Τι το διαφο-
ρετικό μπορεί να προσφέρει; Από το 1986, που ήμουν 
για πρώτη φορά υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον 
Στέλιο Νέστορα, θυμάμαι πως επαναλαμβάνουμε κάθε φο-
ρά αυτή την ανεκπλήρωτη υπόσχεση. Ακούγεται πια λιγάκι 
ειρωνικό, αφού, όχι μόνο δεν υλοποιήθηκε κάτι τέτοιο, αλλά 
η απομόνωση και η απραξία των κοινοτικών συμβουλίων 
αυξήθηκε ακόμη περισσότερο. Γι’ αυτό, το μόνο που μπορώ 
να υποσχεθώ και θα το κάνω, είναι η δέσμευση της προ-
σωπικής μου παρουσίας στα κοινοτικά συμβούλια, κάθε 15 
μέρες που συνεδριάζουν. Ενδιαμέσως, θα παρευρίσκεται 
κάθε φορά ένας αρμόδιος αντιδήμαρχος, ανάλογα με τα 

θέματα που συζητούνται. Έτσι θα αποκατασταθεί η 
έλλειψη επικοινωνίας που παρατηρείται σήμε-

ρα μεταξύ κεντρικού δήμου και κοινοτήτων 
και θα αποκτήσει νόημα και ενδιαφέρον 

η ενασχόληση και η συμμετοχή των εκ-
προσώπων κάθε γειτονιάς στη λήψη 

των αποφάσεων.

Το εκλογικό αποτέλεσμα στον 
δεύτερο μεγαλύτερο δήμο 

της χώρας έχει πάντοτε έ-
ναν έντονο συμβολισμό. Τι 
μήνυμα πιστεύετε ότι θα 
δώσει η Θεσσαλονίκη τον 
Μάιο; Και πού πιστεύετε 

ότι θα κριθεί αυτή η ανα-
μέτρηση; Υπάρχει πραγ-
ματικά, ένας ισχυρός αλ-
λά λανθασμένος συμβολι-
σμός: τι κομματικό χρώμα 
θα πάρει το βράδυ των 
εκλογών στον πολιτικό 
χάρτη της επικράτειας, 
μαζί με την Αθήνα, τον 

Πειραιά και τις 13 
περιφέρειες. Κανείς 

δεν δίνει δεκάρα 
για τα χαρακτη-
ριστικά και τις 

ικανότητες του 
νέου δημάρχου, 
παρά μόνο για την 
κ ο μ μ α τ ι κ ή  τ ο υ 
ταυτότητα. Η Θεσ-
σα λονίκη δεν εί-

ναι όμως μια κοινή 
πόλη αλλά μια σειρά 

από έννοιες και συμ-
βολισμούς, τραύματα και 

διαψεύσεις. Χρειάζεται να επινοή-
σει από την αρχή τη νέα της φυσιογνωμία, 

την καινούργια της ταυτότητα, με αφετηρία τις 
επόμενες δημοτικές εκλογές. Αυτό, λοιπόν, είναι 
το μήνυμα που θα ήθελα να προκύψει: η Θεσ-
σαλονίκη ανοίγει τα φτερά της για να πετάξει, 
επιλέγοντας τον κατάλληλο δήμαρχο που θα 

την οδηγήσει στο μέλλον.

Πώς θα επικοινωνήσετε τις θέσεις σας κατά το δι-
άστημα που απομένει έως τις εκλογές; Σας προ-
βληματίζει το γεγονός ότι οι αντίπαλοί σας δια-
θέτουν μεγαλύτερους πόρους και αυξημένη 
προβολή; Με προβληματίζει και το θέτω συχνά, 
παρότι δεν μου αρέσει καθόλου να γκρινιάζω. 
Γνωρίζω, άλλωστε, ότι μπορεί να «αγοράσει» 
κάποιος λίγη αναγνωρισιμότητα, όχι όμως και 
δημοφιλία ή συμπάθεια, στοιχεία που διαθέτω, 
συγκριτικά τουλάχιστον, με τους συνυποψηφί-
ους μου. Με ενοχλεί, όμως, πολύ η προκλητική 
σπατάλη μαύρου χρήματος, ιδιαίτερα αυτή την 
εποχή. Το χειρότερο είναι πως η αγορά επικοι-
νωνιακού χρόνου από κάποιους συνδυάζεται 
με προφανή αποκλεισμό της δικής 
μας παράταξης, πρακτική που ά-
πτεται θεμάτων δημοσιογραφικής 
δεοντολογίας και δημοκρατίας. Η 
απάντησή μας είναι να παράγουμε 

σημαντικά και ενδιαφέροντα γεγονότα, «υποχρεώνοντας» 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μας προβάλουν, εάν 
επιθυμούν, φυσικά, να διατηρήσουν κάποια ψήγματα αντι-
κειμενικότητας και αξιοπιστίας.

Η γεωπολιτική συγκυρία για τη Θεσσαλονίκη παρου-
σιάζει ιδιαιτερότητες, ενώ η συμφωνία των Πρεσπών 
αφήνει καθημερινό αντίκτυπο. Πώς θα θέλατε να δια-
χειριστεί η πόλη τις εξελίξεις; Η συμφωνία των Πρεσπών 
είχε ήδη μια πρώτη, αρνητική συνέπεια για τον τόπο: με τον 
τρόπο που μεθοδεύτηκε, δίχασε τον ελληνικό λαό και δη-
μιούργησε ένα βαθύ και αγεφύρωτο ρήγμα. Η πόλη πρέπει 
να κινηθεί προς την κατεύθυνση της κάλυψης αυτού του 
ρήγματος και την εθνική ομοψυχία, σε μια προσπάθεια να 
αποτραπούν, ή έστω να μειωθούν δραστικά,  οι κίνδυνοι που 
μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή της στην πράξη. 
Γιατί, μια σοβαρή αποτίμηση μιας τόσο κρίσιμης διακρατι-
κής συμφωνίας, δεν μπορεί να γίνει μέσα στον βραχύ και 
πιεστικό χρόνο της προεκλογικής πολιτικής συγκυρίας αλλά 
μόνο στον μακροπρόθεσμο, ιστορικό χρόνο, όταν θα έχουν 
αποκαλυφθεί όλες οι κρυφές πτυχές και λεπτομέρειές της. 
Ως τότε, όμως, η πόλη, που προβληματίζεται, ανησυχεί και α-
ντιδρά σε όσους αμφισβητούν τον αυτονόητο και σωματικά 
βιωμένο πατριωτισμό της, πρέπει να διαχειριστεί το ζήτημα 
δημιουργικά και με αυτοπεποίθηση. Πείθοντας τους γείτονες 
και τους ευρωπαίους εταίρους πως η μόνη οδός προς την α-
νάπτυξη της περιοχής είναι η σταθερότητα και η συνεργασία 
μεταξύ των δύο χωρών, χωρίς απόπειρες αναζωπύρωσης 
αλυτρωτικών επιδιώξεων και επικίνδυνων εθνικισμών.

Θεωρείτε πως η δεδομένη χρονική στιγμή θα μπορού-
σε να επιτρέψει στα συντηρητικότερα στοιχεία της πό-
λης να επικρατήσουν; Εδώ πρόκειται για ένα λαϊκιστικό 
επικοινωνιακό τέχνασμα της κυβέρνησης, που επιχειρεί 
να κατασκευάσει έναν «φανταστικό εχθρό», προκειμένου 
να υποστηρίξει το πολιτικό της αφήγημα. Στην περίπτωση 
αυτή δυσφημεί τη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντάς την ως 
τόπο όπου «επωάζεται το αυγό του φιδιού» και χαρακτη-
ρίζοντας συλλήβδην ως «ακροδεξιούς» και «φασίστες» 
όσους διαφωνούν με τη συμφωνία των Πρεσπών. Όσοι 
προωθούν τις μεθοδεύσεις αυτές δεν διστάζουν να πα-
ρουσιάζουν τη Θεσσαλονίκη σαν πρωτεύουσα, δήθεν, ε-
νός νέου «παρακράτους», και τους Θεσσαλονικείς περίπου 
ως παρακρατικούς, ώστε να απαξιώσουν τις αντιδράσεις 
τους. Αυτό είναι πολύ άδικο και προφανώς αντιφατικό, για-
τί τα τελευταία χρόνια, ειδικά με τη διοίκηση Μπουτάρη, η 
πόλη έκανε ανοίγματα ανεκτικότητας και δικαιωματισμού 
προς κάθε κατεύθυνση.  Αισθάνομαι ότι ζω σε μια πόλη ζω-
ντανή και γεμάτη ενέργεια, στην οποία φυσάει ένας αέρας 
ελευθερίας, δημοκρατικής παράδοσης και πολυφωνίας. 
Για αυτό, άλλωστε, επιλέξαμε τον τίτλο «ΠΟΛΗχρωμη ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗ» για το όνομα του συνδυασμού μας.

Τι το διαφορετικό διακρίνετε στις καθημερινές σας επα-
φές με τον κόσμο σε σχέση με την καμπάνια του 1998, ή 
την επόμενη, του 2002; Ο συνδυασμός «Ανθρώπινη Πό-
λη» εξαπλώθηκε μέσα από τα τραπεζάκια του «Σαντέ», 
σε μια ατμόσφαιρα σχεδόν παρεΐστικη. Σήμερα οι εκ-
στρατείες διεξάγονται με επιτελεία social media και στο-
χευμένες διαφημίσεις. Αλλιώτικοι καιροί, άλλες τακτι-
κές; Ήταν μια άλλη εποχή, μια άλλη χώρα. Συμπτωματικά, ή-
ταν και μια καλή στιγμή για την πόλη (αμέσως μετά την Πολι-
τιστική Πρωτεύουσα), που συνέπεσε και με μια δική μου ευ-
φορική περίοδο. Έτσι στήθηκε εκείνη η ξέφρενη προεκλογι-
κή εκστρατεία, μια ξαφνική γιορτή. Τώρα, 20 χρόνια μετά, 
δεν είμαι πια νέος ηλικιακά αλλά αισθάνομαι καινούργιος, έ-
μπειρος και δυνατός. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, το να 
πέφτεις και να ξανασηκώνεσαι είναι γόνιμο και διδακτικό. 
Αυτή τη φορά η πόλη με γνωρίζει καλά, με τα θετικά και τα 
αρνητικά μου (αρνητικά δεν έχει μόνο όποιος δεν κάνει τίπο-
τα). Πορεύομαι χρόνια ως ένας δημόσιος επιστήμονας, ένας 
επίμονος συγκοινωνιολόγος. Δεν κρατάω τίποτα κρυφό, τα 
παιδιά μας ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, γυρίσαμε με 
τη Λένα στο πατρικό διαμέρισμα στην παλιά μου γειτονιά 
(προέκταση Μητροπόλεως), αφού περιπλανηθήκαμε πα-
ντού, στην πόλη και στον κόσμο. Αυτή την περίοδο, ύστερα 
από αρκετό καιρό «ταυτίζομαι ξανά με τον εαυτό μου», οφεί-

λω να μιλώ με τις πράξεις μου και αυτές να μιλούν 
για μένα. Αισθάνομαι, ούτως ή άλλως, βαθιά ευ-
γνώμων προς τη «ΜΗΤΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» και το 
μόνο που θέλω είναι να της ανταποδώσω κάτι 
από όλα όσα αυτή απλόχερα μου πρόσφερε. A

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε όλη 
τη συνέντευξη 

στο site

www.
athens voice.gr
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και ΤΝ, όταν θα φτάνει στο απόγειο της ε-
ξέλιξής της; Το «άγιο δισκοπότηρο» της ΤΝ εί-
ναι η δηµιουργία γενικευµένης ΤΝ µε δυνατό-
τητες ανάλογες της ανθρώπινης. Κάτι τέτοιο 
προϋποθέτει την κατανόηση της λειτουργίας 
της ανθρώπινης νοηµοσύνης και κυρίως των 
διαφορών της από τις άλλες µορφές νοηµοσύ-
νης, αυτών των χαρακτηριστικών που (ας µου 
επιτραπεί η υπέρβαση) περιγράφουµε σαν αν-
θρωπισµό. Εποµένως σε ένα τέτοιο σενάριο, οι 
διαφορές του αντιγράφου από το πρωτότυπο 
θα είναι επιµέρους και εξελικτικές. ∆εν νοµίζω 
ότι η εξέλιξη του ανθρώπου θα σταµατήσει 
στον HomoSapiens.

Πώς µπορούµε να βοηθήσουµε τα παιδιά 
να µπουν στον ψηφιακό κόσµο µε δηµιουρ-
γική διάθεση; Ποιος ο ρόλος σας ως Πρε-
σβευτής του Ιδρύµατος Vodafone; Το πρώ-
το σκέλος της ερώτησής σας είναι η απάντηση 
στο δεύτερο. Έχοντας περάσει το µεγαλύτερο 
µέρος της καριέρας µου στο MediaLab, όπου οι 
ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν πρώτιστα 
µέσο έκφρασης, πιστεύω ότι αποτελούν το 
καλύτερο µέσο για να δηµιουργήσουν ένα πε-
ριβάλλον γύρω από τα παιδιά που θα προωθεί 
τη δηµιουργικότητα, τη συνεργατικότητα και 
την επικοινωνιακότητα. Το Ίδρυµα Vodafone 
έχει συµβάλει ουσιαστικά στο να γίνει το πε-
ριβάλλον αυτό πραγµατικότητα για πολλά 
παιδιά στη χώρα µας. Σχεδιάζοντας και υλο-

ποιώντας προγράµµατα STEM, όπως το STEM 
powering Youth του Ιδρύµατος Vodafone, για 
σχολεία αποµακρυσµένων περιοχών της Ελ-

λάδας, δίνουµε στις νέες γενιές, µέσω 
της βιωµατικής εκπαίδευσης, τα ψη-
φιακά εκείνα εργαλεία που µπορούν 

SOCIAL MEDIA

Ποια ήταν η πρώτη σας επαφή µε τον ψη-
φιακό κόσµο και πώς εξελίχθηκε; Είχα τα 
ηλεκτρονικά σαν χόµπι από την τρίτη δηµοτι-
κού µε την ασύρµατη επικοινωνία να µε ελκύει 
περισσότερο. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 
µέσω µιας προγραµµατιζόµενης αριθµοµηχα-
νής Hewlett Packard και στη συνέχεια µε ένα 
SinclairZXSpectrum ξεκίνησα µε τους υπολογι-
στές. Το ταξίδι συνεχίζεται ακόµα. 

Το διαδίκτυο έχει αλλάξει τη ζωή πολλών 
ανθρώπων. Για εσάς ποια αλλαγή είναι η 
πιο σηµαντική, τόσο σε παγκόσµιο όσο και 
σε προσωπικό επίπεδο; Η αφαίρεση των γε-
ωγραφικών και χρονικών περιορισµών στην 
επικοινωνία και η επιτάχυνση στην παραγωγή 
και διάδοση γνώσης. Για µένα προσωπικά η 
δυνατότητα να παραµένω Έλληνας, έχοντας 
ζήσει το µεγαλύτερο πλέον µέρος της ζωής 
µου στις ΗΠΑ.

Ως διευθυντής πληροφορικής στο MIT 
Media Lab ασχολείστε ιδιαίτερα µε τα κοι-
νωνικά δίκτυα. Πώς πιστεύετε ότι επηρε-
άζουν τη ζωή των ανθρώπων; Από όλες τις 
εφαρµογές του ∆ιαδικτύου, τα σηµερινά µέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης είναι µε διαφορά η 
χειρότερη. Ενώ η κεντρική ιδέα είναι σωστή, 
η εφαρµογή της απηχεί περισσότερο στα 
ένστικτα και τις ορµόνες και πολύ λιγότερο 
στη σκέψη. Είναι, επίσης, η πρώτη εφαρµο-
γή στην οποία µπορεί να αποδοθεί ευθέως 
απώλεια ανθρώπινης ζωής εξαιτίας του α-
ντιεµβολιαστικού κινήµατος το οποίο δεν θα 
υπήρχε χωρίς τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Το «τζάµπα» επιχειρηµατικό τους µοντέλο 
τα έχει κάνει εξαιρετικά λεπτοµερείς µηχανι-
σµούς παρακολούθησης των χρηστών και µε-
γάφωνα παραπληροφόρησης.

Είναι δυνατόν να καταπολεµηθεί το φαινό-
µενο echochamber; Είναι µόνο θέµα αλγό-
ριθµων ή και ανθρώπινης φύσης; Είναι θέ-
µα και των δύο αλλά και του επιχειρηµατικού 
µοντέλου που επιβραβεύει τα κλικ των χρη-
στών. Οι αλγόριθµοί τους σήµερα είναι σχεδι-
ασµένοι για να µεγιστοποιούν το διαφηµιστικό 
περιεχόµενο που θα δει ένας χρήστης και όχι 
την όποια χρήσιµη πληροφορία. Τα µέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης απλά δρουν ενισχυτικά 
σε µια φυσιολογική ανθρώπινη τάση, αυτή 
της συναναστροφής µε ανθρώπους µε τους 
οποίους αισθανόµαστε άνετα, λόγω κοινών 
βιωµάτων, αντιλήψεων και επιδιώξεων, αλλά 
και της ενστικτώδους έλξης που µας ασκεί το 
παράδοξο.

Ποιες οι προβλέψεις σας για 
το µέλλον των κοινωνικών 
δικτύων; Οι ψηφιακοί ιθα-
γενείς (τα παιδιά µου, για 
παράδειγµα) απλά θεω-
ρούν ήδη ξεπερασµένα 
µέσα όπως το Facebook και 
το Twitter, στα οποία δρα-
στηριοποιούνται κυρίως 
ψηφιακοί µ ε τανάσ τ ες 
(µεσήλικες και πάνω). Αυ-

τό εξηγεί σε µεγάλο βαθµό και την πρόσφατη 
ανακοίνωση του Μαρκ Ζούκερµπεργκ για τη 
µετεξέλιξη του Facebook σε µια πιο κλειστή 
πλατφόρµα που θα µοιάζει περισσότερο µε το 
WhatsApp ή το Snapchat. Είναι σίγουρο ότι 
στο άµεσο µέλλον θα δούµε περισσότερη 

ρύθµιση εξαιτίας της αυξανόµενης ευαισθησί-
ας στο θέµα των προσωπικών δεδοµένων και, 
πιθανότατα, σπάσιµο των µεγάλων πλατφόρ-
µων σε µικρότερα κοµµάτια.

Τεχνητή νοηµοσύνη. Ποια τα οφέλη και 
ποιοι οι κίνδυνοι όσο εξελίσσεται; Νοµίζω 
ότι η συζήτηση για την ΤΝ σήµερα χαρακτη-
ρίζεται από υπερβολές ξεκινώντας από το γε-
γονός ότι έχει γίνει συνώνυµο µε µια υποµέ-
θοδο, τη βαθιά µηχανική µάθηση, µιας από τις 
πολλές της µεθόδους. Μας είναι απαραίτητη 
για την ανάλυση και την εξαγωγή γνώσης από 
τον ολοένα και µεγαλύτερο όγκο δεδοµένων 
που µας περιβάλλει και από αυτή την άποψη 
ήρθε για να µείνει. Ο µεγαλύτερος κίνδυνος 
από αυτή είναι ότι εκπαιδεύοντας τα συστή-
µατα µηχανικής µάθησης, τους περνάµε τις 
πολώσεις και τις προκαταλήψεις µας χωρίς να 
το καταλάβουµε. Η αυτονόµηση τέτοιων συ-
στηµάτων αντί για τη συµπληρωµατική στον 

άνθρωπο λειτουργία τους είναι πολύ πρόωρη. 
Και προφανώς τα σενάρια περί αυτόνοµων συ-
νειδητών µηχανών που θα στραφούν εναντίον 

µας ανήκουν προς το παρόν στην 
επιστηµονική φαντασία.

Ποια πιστεύετε ότι 
θα είναι η βασι-

κ ή  δ ι α φ ο ρ ά 
ανθρώπων 

Μιχάλη Μπλέτσα, 
πώς επηρεάζουν 
τη ζωή μας 
τα social media; 
Ο διευθυντής πληροφορικής στο MITMediaLab και µέλος του 
Κύκλου Πρεσβευτών STEMpowering Youth του Ιδρύµατος 
Vodafone µάς µιλάει για το µέλλον των κοινωνικών δικτύων
 Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΚΑΛΟΥ

µέσο έκφρασης, πιστεύω ότι αποτελούν το 
καλύτερο µέσο για να δηµιουργήσουν ένα πε-
ριβάλλον γύρω από τα παιδιά που θα προωθεί 
τη δηµιουργικότητα, τη συνεργατικότητα και 
την επικοινωνιακότητα. Το Ίδρυµα Vodafone 
έχει συµβάλει ουσιαστικά στο να γίνει το πε-
ριβάλλον αυτό πραγµατικότητα για πολλά 
παιδιά στη χώρα µας. Σχεδιάζοντας και υλο-

γενείς (τα παιδιά µου, για 
παράδειγµα) απλά θεω-
ρούν ήδη ξεπερασµένα 
µέσα όπως το Facebook και 
το Twitter, στα οποία δρα-
στηριοποιούνται κυρίως 
ψηφιακοί µ ε τανάσ τ ες 
(µεσήλικες και πάνω). Αυ-

νειδητών µηχανών που θα στραφούν εναντίον 
µας ανήκουν προς το παρόν στην 

επιστηµονική φαντασία.

Ποια πιστεύετε ότι 
θα είναι η βασι-

κ ή  δ ι α φ ο ρ ά 
ανθρώπων 
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να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά και με ελ-
κυστικό τρόπο. Αυτός είναι και ο λόγος που 
αποδέχθηκα την πρόταση να είμαι μέλος του 
Κύκλου Πρεσβευτών, καθώς η ανάδειξη πρω-
τοβουλιών που αφορούν στην εκπαίδευση 
είναι καθοριστικής σημασίας.

Stem education, λοιπόν: Γιατί είναι απολύ-
τως απαραίτητη στην εποχή μας; Γιατί αλ-
λιώς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον κό-
σμο γύρω μας. Η τεχνολογία είναι ένα από τα 
πιο χαρακτηριστικά ανθρώπινα γνωρίσματα 
και ο ανθρωπισμός η πυξίδα για τη χρήση της. 
Καλό θα είναι να σταματήσουμε να μιλάμε για 
Stem ή Liberal Arts και να αρχίσουμε να μιλάμε 
για μάθηση, παιδεία, τη διαφορά της από την 
επαγγελματική κατάρτιση, και τον εντελώς 
αναχρονιστικό διαχωρισμό της τεχνολογικής 
από την ανθρωπιστική εκπαίδευση στη δευτε-
ροβάθμια και στα αρχικά στάδια της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης.

Τι γνώμη έχετε για τη θέση δύο σημαντι-
κών ανθρώπων της ψηφιακής εποχής (Jobs 
& Gates) για περιορισμένη χρήση tablet 
και κινητών πριν από την ηλικία των 13-14 
ετών; Δεν είμαι σίγουρος ότι το είπαν, αλλά αν 
δεχθούμε ότι όντως το είπαν, ακούγεται σαν 
κοροϊδία (ειδικά από τον Jobs, o οποίος έδωσε 
στις ταμπλέτες και τα κινητά τη σημερινή τους 
μορφή). Το μέσο δεν είναι το μήνυμα όταν μι-
λάμε για παιδιά, οπότε αντί να μιλάμε για περι-
ορισμούς χρήσης των ψηφιακών εργαλείων, 
καλό θα είναι να μιλάμε για περιεχόμενο, δρα-
στηριότητες και γραμματισμό μέσων (media 
literacy) των παιδιών αλλά κυρίως των γονέ-
ων. Η ειρωνεία του να μιλάμε για περιορισμούς 
χρήσης της τεχνολογίας στα παιδιά, στη χώρα 
που οι ενήλικες κάνουν τις μεγαλύτερες κα-
ταχρήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, δεν θα πρέ-
πει να μας διαφεύγει. Για να μη σας χαλάσω 
το χατίρι, όμως, υποστηρίζω περιορισμούς 
χρήσης οθονών πριν τον ύπνο, δεδομένης της 
αρνητικής επίδρασης του μπλε φωτός στον 
ζιρκαδιανό κύκλο (που ρυθμίζει το εσωτερικό 
ρολόι του οργανισμού μας).

Πιστεύετε ότι το μέλλον είναι πάντα καλύ-
τερο; Αφενός αυτό μας δείχνει η ιστορία (ε-
φόσον έχουμε την πολυτέλεια να ορίσουμε 
ένα αρκούντως μεγάλο χρονικό παράθυρο 
παρατήρησης), αφετέρου είμαι μηχανικός, 
άρα λύνω προβλήματα για να κάνω το αύριο 
καλύτερο από το σήμερα.

Είστε υπέρ της μίας μέρας off (την εβδομά-
δα) από τον ψηφιακό κόσμο και, αν ναι, 
ποια τα οφέλη; Δεν υπάρχει πλέον άλλος κό-
σμος από τον ψηφιακό και δεν έχω γενικά τά-
σεις φυγής από την πραγματικότητα, επομέ-
νως η πρώτη μου αντίδραση σε μια τέτοια 
πρόταση είναι πολύ αρνητική. Εκείνο που θα 
πρότεινα σε αντιπαράθεση είναι εγκράτεια, 
μέτρο και αυτοέλεγχο ειδικά στη χρήση του 
«share» σε καθημερινή βάση. Είναι προφανές 
ότι τουλάχιστον για τους σημερινούς ενήλικες, 
οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι ψηφια-
κοί μετανάστες, η επεξεργασία όλων των ερε-
θισμάτων του ψηφιακού κόσμου είναι τουλά-
χιστον προβληματική. Για τους ψηφιακούς ι-
θαγενείς (σημερινά παιδιά) νομίζω ότι τα όποια 
συμπεράσματα είναι μάλλον πρόωρα, ειδικά 
όταν αυτά προέρχονται από ψηφιακούς μετα-
νάστες. Όπως συμβαίνει σε κάθε επανάσταση, 
χρειάζεται λίγος χρόνος για να καταλάβουμε 
τις συνέπειες των συχνά «βίαιων» αλλαγών. A
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Α
ν και πολύ συχνά περνάμε μπροστά 
από το επιβλητικό κτίριο της Τράπε-
ζας της Ελλάδος (Πανεπιστημίου 21), 
το οποίο καταλαμβάνει ένα ολόκλη-
ρο τετράγωνο (Πανεπιστημίου, Ε-
δουάρδου Λω, Ομήρου, Σταδίου) και 
δεσπόζει απέναντι από την Τριλο-
γία, με την πρόσοψή του να θυμίζει 

τα Παλαιά Ανάκτορα (σήμερα Ελληνικό Κοινοβούλιο), 
δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε την ομορφιά και 
την αρχοντιά που επικρατεί στο εσωτερικό του καθώς 
και τους ανυπολόγιστης αξίας πολιτιστικούς θησαυρούς 
που διατηρούνται μέσα σε αυτό.
Η Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε σε συνέχεια του Πρω-
τοκόλλου της Γενεύης της 15ης Σεπτεμβρίου 1927 και 
άρχισε να λειτουργεί στις 14 Μαΐου του 1928 με πρώτο 
Διοικητή τον Αλέξανδρο Διομήδη. Έχει συσταθεί με τη 
μορφή ανωνύμου εταιρίας και πρωταρχικός της σκοπός 
είναι η διασφάλιση της νομισματικής σταθερότητας και 
της ευστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
Θεωρείται η Τράπεζα των Τραπεζών. Δέχεται καταθέσεις 

μόνο από τις εμπορικές τράπεζες που δραστηριοποιού-
νται στη χώρα (όχι από τους πολίτες) και δανείζει χρήμα-
τα μόνο σε αυτές. Εκδίδει και προμηθεύει τις εμπορικές 
τράπεζες με τραπεζογραμμάτια (ή χαρτονομίσματα) και 
κέρματα ευρώ που ζητούν απ’ αυτές οι πελάτες τους. 
Στην Τράπεζα της Ελλάδος γίνεται επίσης η απόσυρση 
και αντικατάσταση των φθαρμένων τραπεζογραμμα-
τίων. Από τον Ιανουάριο 2001 η Τράπεζα της Ελλάδος 
αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του Ευρωσυστήματος, 
που απαρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(EKT) και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (ΕΕ) που ανήκουν στη 
ζώνη του ευρώ.
Απασχολεί περίπου 1.800 άτομα, εκ των οποίων 750 
(42%) έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Τέσσερις εκ 
των διοικητών της, Αλέξανδρος Διομήδης, Εμμανουήλ 
Τσουδερός, Ξενοφών Ζολώτας και Λουκάς Παπαδήμος, 
ανέλαβαν μετά το τέλος της θητείας τους το αξίωμα του 
πρωθυπουργού. Στην Τράπεζα της Ελλάδος εργάστηκαν 
επίσης οι συγγραφείς Ηλίας Βενέζης και Κική Δημουλά 
και ο εικαστικός Μιχαήλ Αξελός.
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H 
Τράπεζα, όμως, εκτός από το οικονομικό της πρό-
σωπο έχει και ένα άλλο, ίσως άγνωστο στο ευρύ 
κοινό, το οποίο παίζει σημαντικότατο ρόλο στο 

πολιτιστικό «γίγνεσθαι» της χώρας. Και αυτό επιτυγχάνε-
ται μέσω του Κέντρου Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρί-
ωσης, μία ανεξάρτητη διεύθυνση η οποία δημιουργήθηκε 
τον Μάρτιο του 2013 σαν μία «πολιτιστική ομπρέλα», υπεύ-
θυνη για τις Συλλογές, το Ιστορικό Αρχείο, τη Βιβλιοθήκη 
και το Μουσείο. 
Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Π. Παναγάκης, διευθυντής 
του Κέντρου Πολιτισμού: «Το Κέντρο είναι ο πυλώνας με τον 
έξω κόσμο, είναι ο κατ’ εξοχήν φορέας εξωστρέφειας. Η Τρά-
πεζα της Ελλάδος είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός θεσμός ο ο-
ποίος δεν έχει ανάγκη από προβολή, αλλά διαθέτει πολιτιστι-
κούς θησαυρούς που πρέπει σιγά-σιγά να γίνουν γνωστοί έξω 
απ’ αυτήν και μέσω αυτών να δοθεί στον κόσμο και μία άλλη 
οπτική για την Τράπεζα. Το Κέντρο έχει τη θερμή υποστήριξη 
όλων των διοικητών της Τράπεζας και όλοι όσοι ασχολούνται 
με αυτό το έχουν αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή με κέφι, 
μεράκι και καλή διάθεση».
Η ολιγομελής αυτή διεύθυνση απαρτίζεται από νέους κυ-
ρίως ανθρώπους, καταρτισμένους, εξειδικευμένους, με 
εμπειρία, ευέλικτους, έτοιμους να δουλέψουν. Όπως χα-

ρακτηριστικά λέει ο κος Παναγάκης: «Η εντολή είναι: πάρτε 
τους καλύτερους». 
Μιλώντας με τον κ. Παναγάκη και τον Σύμβολο Τύπου & 
Επικοινωνίας, κ. Φράγκο είναι δύσκολο να μην αισθανθείς 
τον ενθουσιασμό αλλά και την αγάπη που έχουν για αυτό 
που κάνουν, «με σταθερά, προσεκτικά και μελετημένα βή-
ματα», όπως τονίζουν και οι δύο. «Δεν βιαζόμαστε. Έχουμε 
βάλει ψηλά τον πήχη, έχουμε βαρεθεί τα εύκολα. Το οικοδό-
μημα όμως θέλει κτίσιμο σιγά-σιγά, πρέπει να έχει ουσία και 
βάθος με απώτερο πάντα στόχο την παιδεία. Η παιδεία είναι 
το ζητούμενο, αυτό μένει και αυτό θέλουμε να μείνει. Από εκεί 
ξεκινάνε όλα. Και «παιδεία» δεν είναι να γνωρίζεις και να μιλάς 
για τον Πικάσο ή τον Μπρακ. Αυτό από μόνο του δεν σε κα-
θαγιάζει ούτε σε χαρακτηρίζει ως άνθρωπο του πολιτισμού. 
Παιδεία είναι ο σεβασμός, η ευγένεια, η αγωγή... Είναι αυτό 
που μας λείπει».
Συνεχίζοντας, ο κ. Παναγάκης έδωσε μία συνοπτική περι-
γραφή της κάθε μίας δραστηριότητας που εντάσσεται στο 
πολιτιστικό αυτό περίγραμμα της Τράπεζας.
Η Βιβλιοθήκη άρχισε να λειτουργεί ταυτόχρονα με την 
Τράπεζα, το 1928. Θεωρείται η κορυφαία και η πιο ενη-
μερωμένη οικονομική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, η οποία 
υποστηρίζει, με τις πηγές και τις βάσεις δεδομένων της, το 

ερευνητικό έργο της Τράπεζας, καλύπτοντας ταυτόχρονα 
τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών της. Έχει μεγάλη 
επισκεψιμότητα, φυσική και ηλεκτρονική, από οικονομο-
λόγους όλων των επιπέδων. Συμμετείχε δε με μερικά σπά-
νια βιβλία της Συλλογής της σε εκδήλωση στο πλαίσιο των 
δράσεων Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου. 
«Ο κάθε επισκέπτης για εμάς είναι μοναδικός» λέει η κ. Σερ-
μετζάκη, προϊσταμένη της βιβλιοθήκης και υποδιευθύ-
ντρια του Κέντρου Πολιτισμού, θέλοντας να τονίσει το εν-
διαφέρον με το οποίο προσεγγίζουν τον κάθε επισκέπτη, 
αναγνώστη ή ερευνητή.

H 
συλλογή της περιλαμβάνει περίπου 170.000 τεκ-
μήρια (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονι-
κές πηγές) καθώς και μία σημαντική συλλογή σπά-

νιων βιβλίων, η οποία αποτελείται από 1.000 τόμους, με το 
παλαιότερο αυτών να είναι τα «Άπαντα του Πλάτωνος», που 
εκδόθηκε στη Βασιλεία το 1534 και περιήλθε στη Συλλογή 
της Βιβλιοθήκης το 1952. 
Το Ιστορικό Αρχείο είναι η παρακαταθήκη όλων των αρ-
χείων, κυρίως των διοικητών. Χρονολογούνται από το 1928 
και έχουν μεγάλη ιστορική σημασία. Υπάρχουν τα αρχεία 
των Τσουδερού, Βαρβαρέσου, Μαντζαβίνου, Ζολώτα 
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κ.ά. και τον Μάιο πρόκειται να παρουσιαστεί το αρχείο του Γιάν-
κου Πεσμαζόγλου, ευγενής δωρεά της οικογένειάς του προς την 
Τράπεζα.
Έργο του Ιστορικού Αρχείου είναι η ανάδειξη του ρόλου και της 
συμβολής της Τράπεζας τόσο στην οικονομική και κοινωνική ανά-
πτυξη της χώρας, όσο και στην ενίσχυση του πολιτιστικού αποθέ-
ματος ιστορικών πηγών. 
Οι αρχειακές συλλογές έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία διότι πα-
ρέχουν σημαντικές πληροφορίες για το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο έλαβαν χώρα διάφορα γεγονότα οικονομικής και κοινωνι-
κής φύσης.

T ο Μουσείο, στην οδό Αμερικής 3, άνοιξε το 2010 και θεω-
ρείται ένα από τα πιο σύγχρονα της ευρωζώνης. Έχει με-
γάλη, καθημερινή επισκεψιμότητα, κυρίως από σχολεία 

και ειδικά από μαθητές του Λυκείου. Μία επίσκεψη στο Μουσείο 
ισοδυναμεί με ένα ταξίδι στην οικονομική και νομισματική ιστορία 
της νεότερης Ελλάδας. Αν και τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες 
στοχοποιούνται και η κοινή γνώμη έχει υιοθετήσει μία επιθετική 
συμπεριφορά απέναντί τους, μόλις ο κόσμος μπει στο μουσείο η 
συμπεριφορά αλλάζει. Οι επισκέπτες εντυπωσιάζονται από αυτά 
που βλέπουν και αυτοί είναι οι ίδιοι που μεταλαμπαδεύουν μετά το 
μήνυμα, με την από «στόμα σε στόμα» επικοινωνία.
Στο Μουσείο, εκτός από τα 600 περίπου νομίσματα (αρχαία και όλα 
τα νομίσματα από καταβολής του νέου ελληνικού κράτους) και τα 
250 τραπεζογραμμάτια από τη Νομισματική Συλλογή της Τράπε-
ζας, εκτίθενται έργα γνωστών ζωγράφων και χαρακτών, οι οποίοι 
σχεδίαζαν νομίσματα, καθώς και εργαλεία και μηχανολογικός εξο-
πλισμός. Φιλοξενούνται περιοδικές εκθέσεις με την επόμενη να 
αφορά τους καινούργιους τρόπους ηλεκτρονικών και ψηφιακών 
πληρωμών.
Οι Συλλογές αφορούν 3.000 περίπου εξαιρετικά και σημαντικά 
έργα τέχνης ελλήνων καλλιτεχνών, από τα μέσα του 19ου αιώνα 
μέχρι σήμερα, τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν αγοραστεί 
από τους εκάστοτε διοικητές για τη διακόσμηση των χώρων. Στη 
Συλλογή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων έργα του Κ. Βολανάκη, Κ. 
Μαλέα, Ν. Λύτρα, Ν. Γύζη, Γεραλή, Τσαρούχη κ.ά.
Υπάρχει άριστη σχέση και συνέργεια της Τράπεζας με μουσεία, ιδι-
ωτικά και δημόσια, καθώς και άλλους πολιτιστικού φορείς. Πέρυσι 
πολλά έργα από τη συλλογή της Τράπεζας φιλοξενηθήκαν στο 
Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο του εορτασμού των 90 χρόνων 
από την ίδρυσή της και η συνεργασία μεταξύ Τράπεζας και Μουσεί-
ου ήταν άψογη.
Στο ίδιο πνεύμα και με εξαιρετικά καλή διάθεση ξεκίνησε πριν λί-
γους μήνες από το Μουσείο Μπενάκη η διοργάνωση της μεγάλης 
επετειακής έκθεσης «1821 πριν και μετά» για τη συμπλήρωση των 
200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, με τη σύμπραξη της 
Τράπεζας της Ελλάδος, της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank.
Το φθινόπωρο του 2019, πίνακες από την εν λόγω συλλογή θα 
βρεθούν να «συνομιλούν» με τα εκθέματα του Αρχαιολογικού 
Μουσείου της Καβάλας. 

O ι εκδόσεις είναι το πιο «νηπιακό» κομμάτι του Κέντρο 
Πολιτισμού. Αφορά καταλόγους και λευκώματα και αυτά 
είναι που μένουν μετά τις όποιες εκδηλώσεις. Όλα τυπώ-

νονται και σχεδιάζονται από την Τράπεζα. Πωλούνται στο Μου-
σείο Μπενάκη, χωρίς όμως η Τράπεζα να κρατάει ούτε ένα ευρώ. 
Όπως διευκρινίζει ο κ. Παναγάκης: «Σύμφωνα με το Καταστατικό 
της, η Τράπεζα δεν μπορεί να έχει κέρδη. Έτσι, λοιπόν, όλα τα κέρδη 
από τις εκδόσεις πηγαίνουν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Αυτή είναι η 
προσφορά της Τράπεζας στην κοινωνία». 
Έχει ξεκινήσει η συγγραφή και έκδοση ενός κύκλου βιογραφιών 
των διοικητών της Τράπεζας και αυτό έχει ανατεθεί στην ιστορικό 
και καθηγήτρια Κατερίνα Μπότση. Υπάρχουν ήδη οι βιογραφίες 
των Τσουδερού και Βαρβαρέσου και έπονται του Ζολώτα, του Διο-
μήδη και του Μαντζαβίνου. 
Στο πλαίσιο της συμβολής της Τράπεζας στην οικονομική, κοινω-
νική και πολιτιστική ζωή της χώρας, το Κέντρο Πολιτισμού έχει 
θεσμοθετήσει εδώ και τέσσερα χρόνια ένα καινούργιο είδος κα-
ταθέσεων, τις «Καταθέσεις Πολιτισμού». Οι καταθέσεις αυτές 
δεν γίνονται στα ταμεία αλλά στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων 
του Κεντρικού Καταστήματος (2ος όροφος) με ανθρώπους των 
γραμμάτων, των τεχνών και της επιστήμης να συνομιλούν με έναν 
δημοσιογράφο-συντονιστή πάνω σε θέματα σχετικά με ακαδημα-
ϊκό τους πεδίο. 
Οι πετυχημένες αυτές καταθέσεις φέτος άρχισαν με την αναπλη-
ρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών Μαρία Ευθυμίου να συνομιλεί με τη δημοσιογρά-
φο Κατερίνα Λυμπεροπούλου για την «Παγκόσμια κυριαρχία της 
Δύσης και του δυτικού πολιτισμού κατά την τελευταία 500ετία».
«Οι “Καταθέσεις Πολιτισμού” είναι πολύ “πιασάρικος” τίτλος. Θέλουμε 
να φέρουμε μέσα τον κόσμο. Με την κ. Ευθυμίου ο κόσμος ήταν τόσος 
πολύς, που αναγκαζόμαστε να διώχνουμε» λέει ο κ. Παναγάκης ικα-
νοποιημένος από τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου σε αυτές 
τις καταθέσεις, η επόμενη των οποίων θα είναι στις 8 Μαΐου με κα-
λεσμένη της Κατερίνας Λυμπεροπούλου τη συγγραφέα Αμάντα 
Μιχαλοπούλου και θέμα συζήτησης «Το βίωμα και η επινόησή του: 
Γιατί είμαστε όλοι μυθιστορηματικοί ήρωες».
Και μετά απ’ όλα αυτά τα υπέροχα και πολύ ενδιαφέροντα που 
ακούστηκαν ακολούθησε μία ξενάγηση στο κτίριο. Περπατώντας 
στους ατελείωτους διαδρόμους των ορόφων με τις αμέτρητες 

αίθουσες, αισθάνεσαι έντονα την ατμόσφαιρα και την υψηλή αι-
σθητική του μεσοπολέμου, όπως την έχεις διαβάσει στα βιβλία ή 
την έχεις δει σε ταινίες. 
Φαίνεται ότι στην κατασκευή του κτιρίου έπεσε χρήμα αλλά, όπως 
λέει η κ. Παναγάκης, «η εκμετάλλευση του χρήματος έγινε με τον 
σωστό τρόπο και αυτό σημαίνει οικονομία. Το κτίριο είναι μεν ακριβό 
αλλά τελικά φθηνό. Αντέχει στον χρόνο και εκτός αυτού το συντηρού-
σαμε πολύ καλά από την αρχή, με σεβασμό πάντα στην ιστορία και 
τον σκοπό για τον οποίον έγινε». 
Το κτίριο εκφράζει απόλυτα τη φιλοσοφία του οργανισμού τον 
οποίο φιλοξενεί, δηλαδή της Τράπεζας. Είναι «ήσυχο», χαμηλών 
τόνων, συντηρητικό, αλλά υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών. 
Διαθέτει κύρος και μία πολυτελή απλότητα! Τα έργα τέχνης στους 
τοίχους, τα γλυπτά, τα υαλογραφήματα, οι ψηφιδωτές συνθέσεις 
στα δάπεδα, τα αυθεντικά μωσαϊκά και ξύλινα πατώματα, τα υπέ-
ροχα έπιπλα-αντίκες γνωστών οίκων, οι ξύλινες επενδύσεις των 
τοίχων, οι διακοσμητικές λεπτομέρειες στις πόρτες, αλλά και στις 
οροφές, η αίθουσα συμβουλίων με τα πορτρέτα των διοικητών, 
δίνουν την εντύπωση στον επισκέπτη ότι βρίσκεται μέσα σε ένα 
μουσείο και σε κάθε βήμα σταματάει για να θαυμάσει αυτά που 
βλέπει μπροστά του.

A ρχικά η Τράπεζα της Ελλάδος στεγαζόταν σε κτίριο της 
Κτηματικής Τράπεζας, στην οδό Πανεπιστημίου 28, και 
πολιτικοί και οικονομικοί κύκλοι της εποχής πίεζαν για την 

συγχώνευσή της με την Εθνική Τράπεζα. Το 1929 προκηρύχθηκε 
διαγωνισμός για την κατασκευή του κτιρίου των κεντρικών της 
γραφείων αλλά δεν δόθηκε βραβείο σε καμία από τις 21 υποψη-
φιότητες, παρά μόνο έπαινοι. Τελικά τα σχέδια ανατέθηκαν στους 
Νικόλαο Ζουμπουλίδη και Κωνσταντίνο Παπαδάκη και ο άγγλος 
μηχανικός O. Faber ανέλαβε τα θησαυροφυλάκια και τις εγκατα-
στάσεις θέρμανσης και αερισμού. 
Στις 23 Νοεμβρίου 1933 τοποθετήθηκε ο θεμέλιος λίθος. Κατά την 
τελετή θεμελίωσης, ο τότε διοικητής Εμμανουήλ Τσουδερός, 
τηρώντας το έθιμο της λαϊκής οικοδομικής, τοποθέτησε στα θεμέ-
λια «ως καλόν συμβολισμόν και οιωνόν» ένα δοχείο με χρυσά και 
αργυρά νομίσματα από διάφορες περιόδους της χώρας.
Το κτίριο εγκαινιάστηκε στις 4 Απριλίου του 1938, παρουσία του 
Ιωάννη Μεταξά, προέδρου της τότε κυβέρνησης, και προσωπικο-
τήτων της οικονομικής και πνευματικής ζωής της χώρας. Κατά τη 
διάρκεια των ετών και λόγω των αναγκών της Τράπεζας το κτίριο 
επεκτάθηκε διαδοχικά (1948, 1970) και με την προσθήκη ενός ορό-
φου το 1982 έλαβε τη σημερινή του μορφή. Το συνολικό του εμβα-
δόν είναι 6.025 τ.μ. και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια 
κτίρια της χώρας. Το 1989 χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολι-
τισμού, ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
Από τα πιο ωραία σημεία του κτιρίου, πραγματικό κόσμημα, είναι 
η επιβλητική, κεντρική του σάλα ή «πλατεία», όπως τη λένε όλοι 
όσοι εργάζονται στη Τράπεζα, σχεδιασμένη από τον αρχιτέκτονα 
Δ. Τριποδάκη. Το ενδιαφέρον της τεράστιας αίθουσας με τα μάρ-
μαρα Διονύσου και Πεντέλης και την ακριβή αλλά λιτή επίπλωση 
είναι το διπλό ύψος και η γοητεία της οι υπέροχες αναλογίες με 
τις 12 περιμετρικές κολόνες. Τα δύο καταπληκτικά ψηφιδωτά στο 
δάπεδο, σε σχέδια του Ν. Ζουμπουλίδη και κατασκευής Gianese 
Venezia, κρατάνε για ώρα το βλέμμα καρφωμένο πάνω τους. 
Μεταξύ των οδών Πανεπιστημίου και Σταδίου υπάρχει μία ανισο-
σταθμία με αποτέλεσμα το Ισόγειο της Σταδίου να είναι υπόγειο 
στην Πανεπιστημίου και το Ισόγειο της Πανεπιστήμιου να είναι 
πρώτος όροφος στη Σταδίου. 

M εταβαίνοντας από το παλιό κτίριο στο καινούργιο έχεις 
την αίσθηση ότι μπαίνεις σε μία «χρονοκάψουλα», η ο-
ποία σε μεταφέρει από τη δεκαετία του 1930-1940 σ’ αυ-

τή του 1950-1960 και οι χώροι, σχεδιασμένοι από τον Βουρέκα, 
θυμίζουν μοντέρνο ξενοδοχείο εποχής και πιο συγκεκριμένα το 
Χίλτον, έργο του ιδίου αρχιτέκτονα. Παρ’ όλα αυτά, οι επεμβάσεις 
ήταν ήπιες και έτσι το αποτέλεσμα της σύνδεσης του παλιού με το 
καινούργιο χαρακτηρίζεται από μία αρμονία.
Οι δύο μικρές λίμνες, εκατέρωθεν του κεντρικού κλιμακοστασίου 
του ισογείου της οδού Σταδίου, με τα μπλε πλακάκια που φιλοτέ-
χνησε ο Μόραλης και κατασκεύασε η Ελένη Βερναδάκη, είναι 
από τις ωραιότερες λεπτομέρειες της εισόδου και δίνουν ένα ιδιαί-
τερο χρώμα στον χώρο.
Οι χώροι όπου βρίσκεται το θησαυροφυλάκιο δεν είναι, για ευνόη-
τους λόγους, προσβάσιμοι στο κοινό. Αρκούμαστε στην περιγρα-
φή του κου Παναγάκη, «η πόρτα έχει φοβερό design, χρονολογίας 
1933-1938. Πρέπει να μπήκε 2-3 χρόνια πριν τελειώσει το κτίριο. Υπάρ-
χει μία φωτογραφία της, ελαφρώς αλλαγμένη, στον υπόγειο χώρο 
του μουσείου».
Σ’ όλο το κτίριο, παλιό και καινούργιο, επικρατεί μία αρχοντιά και 
μία ποιότητα, χωρίς τίποτα να είναι κραυγαλέο ή υπερβολικό. 
Χαίρεσαι να περπατάς στους διαδρόμους και πραγματικά θεω-
ρούνται τυχεροί όλοι όσοι εργάζονται μέσα σ’ αυτό το μοναδικό 
περιβάλλον.
Και βγαίνοντας από αυτό το καταπληκτικό κτίριο και με κατεύθυνση 
προς το Σύνταγμα, μία μαρμάρινη ταμπέλα στον τοίχο (Πανεπιστη-
μίου & Ομήρου), εγχάρακτη αναφορά στην εκτέλεση τριών επονι-
τών από τους Γερμανούς στις 22/7/1943 κατά τη διάρκεια ενός με-
γαλειώδους συλλαλητηρίου κατά της απόφασης επέκτασης της 
βουλγαρικής κατοχής στη Μακεδονία, ένα ακόμη σημάδι της μεγά-
λης ιστορίας του κτιρίου, επιβλητικού τοπόσημου της Αθήνας. A
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Ή
ρθε χαμογελαστή και λίγο συνεσταλμένη 
στα γραφεία μας με τη μαμά της. Λεπτοκαμω-
μένη σαν γαζέλα με ροζ αθλητική φόρμα, ένα 
παιδί της ηλικίας της με το αποφασιστικό ό-

μως βλέμμα που συναντάς στους πρωταθλητές. Γλυκιά, 
πειθαρχημένη και ακούραστη, ακολουθούσε με χαρά 
τις οδηγίες του φωτογράφου μας χωρίς κανένα σημάδι 
«κόπωσης» και έπειτα χαλάρωσε και άρχισε να απαντάει 
στα ίσια στις ερωτήσεις μου. 

Τη Γλυκερία Σκάρκου τη γνωρίσαμε πριν από ένα χρόνο 
στην ίδια διοργάνωση, όταν έτρεξε πέντε χιλιόμετρα και 
κατέπληξε όλο τον κόσμο με την 3η θέση. Φέτος κατά-
φερε να τερματίσει στη 2η θέση (10.33) στον αγώνα των 
3 χλμ. στον 8o Hμιμαραθώνιο της Αθήνας. Χαρακτηρίζει 
τον εαυτό της δρομέα και είναι αφου, όπως μου λέει, 
προπονείται 4 φόρες την εβδομάδα τα τελευταία 3 χρό-
νια και καταφέρνει να συνδυάζει τον αθλητισμό με τις 
σχολικές της υποχρεώσεις.
Τα πρωινά τη βρίσκεις στο σχολείο, τα απογεύματα στις 
προπονήσεις και αρκετά συχνά κάπου στον Εθνικό Κήπο, 
«είναι το αγαπημένο μου μέρος στην Αθήνα». Η προετοι-
μασία που κάνει στις προπονήσεις διαρκεί πάνω-κάτω 

μια ώρα, έχει ειδικό φυσικοθεραπευτή και συγκεκριμένο 
πρόγραμμα διατροφής. Ωστόσο δεν παύει να είναι ένα 
παιδί, «λατρεύω τα μακαρόνια με κιμά!».
«Δεν στερούμαι ούτε βόλτες ούτε φίλους, οι περισσότεροι 
άλλωστε είναι από τον στίβο και βλέπω την προπόνηση 
σαν μια έξοδο μαζί τους. Όπως κάποιος βγαίνει με την πα-
ρέα του για ένα καφέ, εμείς πάμε εκεί και λέμε τα νέα μας… 
τρέχοντας!» λέει γελώντας η Γλυκερία και συμπληρώνει: 
«Έχω την προετοιμασία μου για το proficiency παράλληλα 
με όλα τα άλλα, όμως μελετώ το σαββατοκύριακο για να 
είμαι ελεύθερη την υπόλοιπη εβδομάδα ώστε να μπορώ να 
προπονούμαι. Στο μέλλον θέλω να κάνω σπουδές πάνω σε 
κάτι σχετικό με τον αθλητισμό».
Τις επιλογές της στηρίζουν οι γονείς, ο προπονη-
τής και ο ευρύτερος περίγυρός της. Από πολλούς μά-
λιστα θεωρείται ήδη δεδομένο ότι η μικρή wannabe-
μαραθωνοδρόμος θα εκπροσωπήσει τα ελληνικά χρώ-
ματα σε διεθνείς αγώνες. «Το όνειρο κάθε αθλητή είναι να 
συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς, γι’ αυτό και θα προσπα-
θήσω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό παρόλο που γνωρί-
ζω την υπερπροσπάθεια που πρέπει να καταβάλω. Σίγουρα 
για να είναι κάποιος καλός αθλητής πρέπει να είναι πειθαρ-
χημένος. Πάντως εμένα το τρέξιμο δεν μου αφήνει κούραση 

αλλά ένα μεγάλο χαμόγελο και ανυπομονώ γι’ αυτό κάθε 
μέρα. Το μοναδικό μειονέκτημα είναι όταν ο προπονητής 
μου δεν με αφήνει να κάνω παραπάνω προπόνηση!».
Προς το παρόν η Γλυκερία, εκτός από τον Ημιμαραθώ-
νιο της Αθήνας, έχει λάβει μέρος και διακριθεί σε πολλές 
αθλητικές διοργανώσεις. Ανάμεσά τους ο 36ος Μαρα-
θώνιος με την 5η θέση, το Spetses Mini Marathon 5 km 
όπου κέρδισε τη 2η θέση, το 2ο Radisson Blu Larnaca 
International Marathon και το Περιφερειακό Πρωτάθλη-
μα Ανώμαλου Δρόμου Κ. Κοτζιά.
Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι η νεαρή «πρω-
ταθλήτρια του αύριο» δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυ-
τό της χωρίς το τρέξιμο και, αν και μικρή, έχει μεγάλους 
στόχους. Όπως μας λέει εξάλλου, θέλει να ακολουθήσει 
τα βήματα του Κενυάτη Εliud Κipchoge, πρωταθλητή με 
παγκόσμιο ρεκόρ σε μαραθώνιους, που η φιλοσοφία του 
είναι ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει όρια!
«Αν ήξερα ότι εμπνέω κι εγώ κάποιον θα τον παρακινούσα να 
παίρνει μέρος σε αγώνες όπως ο μαραθώνιος, που κατά κά-
ποιο τρόπο είναι μια γιορτή. Στους συμμαθητές μου μάλιστα 
μιλάω αρκετά συχνά για τα οφέλη που θα αποκομίσουν από 
αυτό. Μπορείς να πας με την οικογένειά σου και το μόνο που 
χρειάζεται είναι ένα ζευγάρι παπούτσια και καλή διάθεση». A
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Βγηκε 
2η στα 
3 χλμ.
ποτε 
διαΒα-
ζει και 
ποτε 
προπο-
νειται. 
Της Κατερινας 
Καμποςου
Φωτό: ΘαναςΗς 
ΚαρατΖας
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Δεν στερούμαι ούτε βόλτες 
ούτε φίλους, οι περισσότε-
ροι άλλωστε είναι από τον 
στίβο και βλέπω την προ-

πόνηση σαν μια έξοδο μαζί 
τους. Όπως κάποιος βγαίνει 

με την παρέα του για έναν 
καφέ, εμείς πάμε εκεί και λέ-

με τα νέα μας… τρέχοντας!
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Ο 
βραβευμένος με το Νόμπελ 
Ειρήνης (2006) τραπεζίτης 
των φτωχών από το Μπα-
γκλαντές, οικονομολόγος 
Μοχάμεντ Γιουνούς και 

ίσως ο σημαντικότερος επιστήμονας στον 
τομέα της κλιματικής αλλαγής, o Γερμανός 
καθηγητής Χανς Γιόακιμ Σελνχούμπερ, 
σύμβουλος της Άνγκελα Μέρκελ και του Πά-
πα Φραγκίσκου, θα βρεθούν μαζί επί σκηνής 
στο ιστορικό Θέατρο ολύμπια στην εναρ-
κτήρια εκδήλωση του Φόρουμ τη Δευτέρα 
1η Απριλίου, στις 7.30 μ.μ. για να μιλήσουν 
για ένα βιώσιμο μέλλον και τη δύναμη που 
έχει ο καθένας μας ώστε να συμβάλει ενερ-
γά προς αυτό. Μαζί τους o Σταύρος Μπέ-
νος, πρωτοπόρος των συγκλίσεων στη χώ-
ρα μας, ιδρυτής της κίνησης πολιτών για την 
ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων ΔΙΑΖΩΜΑ, 
και ο Ντον Μάλαν διακεκριμένος Ιρλανδός 
συγγραφέας, παραγωγός ταινιών, φωτο-
γράφος και ανθρωπιστής. 
Για τις «Συγκλίσεις» έρχεται στη χώρα μας και 
η Τζίνα Μπελαφόντε, συνδιευθύντρια της 
οργάνωσης για την κοινωνική δικαιοσύνη 
Sankofa, που ίδρυσε ο πατέρας της Harry 
Belafonte, η οποία και θα συντονίσει την 
εναρκτήρια εκδήλωση.

H Τζίνα Μπελαφόντε απάντησε στις ερω-
τήσεις της AtHenS Voice με ενθουσιασμό 
και ορμή, κάτι που διακρίνει και όλο της το 
πλούσιο έργο.

Κυρία Μπελαφόντε, πραγματικά είσαστε 
πολύ δραστήρια στις τέχνες και στον α-
κτιβισμό. Συμμετέχετε σε έναν εντυπωσι-
ακό αριθμό από projects. Ποιες ακριβώς 
είναι οι δραστηριότητές σας αυτή την 
περίοδο σε αυτούς τους δύο τομείς; Σπά-
νια, τώρα πια, τα διαχωρίζω αυτά τα δύο! 
Είμαι μέλος μίας καταπληκτικής κολεκτίβας 
που ξεκίνησε τη μεγαλύτερη πολιτιστική 
πρωτοβουλία στην ιστορία των ΗΠΑ. Το For 
Freedoms. Εκεί πιστεύουμε ότι η ιθαγένεια 
ορίζεται από τη συμμετοχή και όχι από την 
ιδεολογία. Μέσω μη συμμετοχικών εθνικών 
προγραμμάτων, χρησιμοποιούμε την τέχνη 
ως φορέα συμμετοχής για να εμβαθύνουμε 
τις δημόσιες συζητήσεις για τα πολιτικά ζη-
τήματα και τις βασικές αξίες. Είμαστε ένας 
κόμβος για καλλιτέχνες, ιδρύματα τέχνης 
και πολίτες που θέλουν να ασχολούνται πε-
ρισσότερο με τη δημόσια ζωή.
Συνεργάζομαι επίσης με μία σπουδαία ομά-
δα, την Get Lit, που απαρτίζεται από νέους 
ποιητές και αφηγηματικούς καλλιτέχνες. 
Πρόκειται για ένα project που κινείται από 
νέους με σκοπό να εμπλέξει νέους ανθρώ-
πους στη συμμετοχική δημοκρατία. 
Και φυσικά είμαι σ το The World Human 
Forum. Είμαστε μία παγκόσμια κολεκτίβα 
από καρδιές και μυαλά που πιστεύουμε 
στην κατάργηση των σιλό (σ.σ. εννοεί τη συ-
γκέντρωση αγαθών) και των συνόρων για να 
ενωθούμε όλοι μαζί και να βρούμε βιώσι-
μες λύσεις για μερικά από τα πιο πιεστικά 
προβλήματα στον κόσμο. Υπερθέρμανση 
του πλανήτη, Φτώχεια και Πόλεμος. Εδώ και 
τρία χρόνια διοργανώνουμε συναντήσεις 
στους Δελφούς, στην Ελλάδα, όπου ανταλ-
λάσσουμε απόψεις για τις καλύτερες δυνα-
τές πρακτικές, και κάνουμε πραγματικά συ-
ζητήσεις σε βάθος. Μοιραζόμαστε τρόπους 
με τους οποίους μπορούμε να συμπράξου-

με άνθρωποι από όλους τους τομείς για αλ-
ληλοϋποστήριξη στην προσέγγιση για την 
οικοδόμηση υγιών κοινοτήτων. Υπάρχουν 
πολλές πρωτοβουλίες από τη βάση προς τα 
πάνω σε πολλούς τομείς όπου άνδρες και οι 
γυναίκες καταφέρνουν να μας δείξουν πώς 
να κάνουμε τα πράγματα με διαφορετικό 
τρόπο. Μπορεί να είναι δάσκαλοι, αγρότες, 
κοινωνικοί επιχειρηματίες, επιστήμονες, 
καλλιτέχνες, όλοι μικροί σπινθήρες που 
ανάβουν ταυτόχρονα παντού σε όλο τον 
κόσμο. Πολύ συχνά όμως νιώθουν μοναξιά, 
νιώθουν αποκομμένοι, ενώ θα μπορούσαν 
έχουν τρομερά οφέλη αν ένωναν τις δυνά-
μεις τους. Εξίσου σημαντικό είναι ότι μπο-
ρούν να επωφεληθούν από όλη τη γνώση 
που μπορεί κανείς να βρει σε πανεπιστημι-
ακό επίπεδο ή σε think tanks. Η γνώση εί-
ναι εκεί. Πρέπει να υποστηρίξει τους doers, 
αυτούς που ενεργοποιούνται και κάνουν 
πράγματα. Οι doers είναι εδώ. Τη χρειάζο-
νται αυτή τη γνώση. Οι Δελφοί και το World 
Human Forum μπορεί να είναι το μέρος ό-
που όλα αυτά συμβαίνουν.

Ακολουθείτε τον κοινωνικό και πολιτι-
κό ακτιβισμό του πατέρα σας, του Harry 
Belafonte. Με ποιον τρόπο σάς ενέπνευ-
σε ο ίδιος να ακολουθήσετε αυτά τα βή-
ματα;  Και οι δύο γονείς μου εισήγαγαν ε-
μένα και τα αδέλφια μου στην κοινωνική δι-
καιοσύνη σε νεαρή ηλικία. Κατά τη διάρκεια 
του σύγχρονου Κινήματος Πολιτικών Δικαι-
ωμάτων της δεκαετίας του 1950 και του ’60, 
οι γονείς μου ήταν στρατηγικοί εταίροι του 
κινήματος. Συνεργάστηκαν πολύ στενά με 
τον Dr. Martin Luther King και ο πατέρας μου 
χρηματοδότησε μεγάλο μέρος της συνεχι-
ζόμενης δραστηριότητας του κινήματος. 
Με τα χρόνια οι πολιτικές μας απόψεις συ-
νέχισαν να ευθυγραμμίζονται και άρχισα να 
δουλεύω πιο στενά με τον πατέρα μου σε 
υποθέσεις που σχετίζονταν με το κίνημα. Το 
2011 μια ταινία ντοκιμαντέρ που έκανα, το 
«Sing Your Song», με θέμα τη ζωή του πατέρα 
μου, με οδήγησε ακόμα περισσότερο στον 
ακτιβισμό και όταν έσκασε η δολοφονία 
του Michael Brown Jr στο Φέργκιουσον του 
Μισσούρι, έγινα ακόμα πιο ενεργή. (σ.σ. ανα-
φέρεται στη δολοφονία του νεαρού, άοπλου 
αφροαμερικάνου από τον αστυνομικό Darren 
Wilson, τον Αύγουστο του 2014). Έγινα μπρο-
στάρισσα. Και εδώ είναι που εγώ και άλλοι 
μαζί, ενθαρρύνουμε τον πατέρα μου και άλ-
λους πρεσβύτερους του κινήματος να συμ-
μετέχουν στην καθοδήγηση πολλών νέων 
ακτιβιστών που τώρα αποκαλούνται Black 
Lives Matter, Movement For Black Lives, Black 
Youth Project 100 και The Dream Defenders. 
Αυτό στάθηκε μία πολύ ικανοποιητική ε-
μπλοκή μου. Εγώ βρίσκομαι κάπου στη μέ-
ση, ανάμεσα στη νεολαία και τη γενιά της η-
γεσίας του πατέρα μου. Φαντάζομαι, τώρα, 
κατά πολλούς τρόπους θεωρούμαι κι εγώ 
πρεσβύτερη και femtor (σ.σ. η σύμβουλος, η 
γυναικεία εκδοχή του mentor, μέντορα).

Ποια ήταν η πρώτη σας ανάμειξη στον 
κοινωνικό ακτιβισμό; Όπως είπα, γεννή-
θηκα μέσα σε αυτό το κίνημα και συμμετεί-
χα με πολλές δραστηριότητες. Με έχουν 
κρατήσει στην αγκαλιά τους, έχω καθίσει 
στα γόνατά τους και έχω ζητήσει την καθο-
δήγηση τόσο πολλών ηγετών του κινήμα-
τος, όλων των ηλικιών, σε όλη μου τη ζωή.

Πώς είναι ο πατέρας σας σήμερα; Είναι 
ακόμα ενεργός στον ακτιβισμό; Είναι 92 
χρονών, είναι πολύ δυνατός πνευματικά και 
ακόμα ενεργός στο να μας συμβουλεύει ε-
μάς όλους.

Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για 
το Sankofa.org και τι σημαίνει για εσάς 
προσωπικά; Το Sankofa είναι ένας όμορφος 
συνδυασμός των δύο δρόμων της καριέρας 
μου που αγαπώ περισσότερο! Είναι ένας χώ-
ρος που με ανταμείβει πραγματικά και συν-
δυάζει την τέχνη και τον ακτιβισμό. Θεωρώ 
τον εαυτό μου Ακτιβίστρια. Στο Sankofa συ-
νεργαζόμαστε με καλλιτέχνες, κορυφαίους 
ανθρώπους της σκέψης και διασημότητες 
που συνεργάζονται με οργανώσεις λαϊκής 
βάσης για να ρίξουν φως σε συγκεκριμένα 
ζητήματα. Και εδώ πάλι θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι οι ακτιβιστές και οι ενεργοί πολί-
τες της βάσης χρειάζονται την υποστήριξη 
της γνώσης, της έμπνευσης και τη βοήθεια 
που μπορεί να προέρχεται από άλλα μέρη 
της κοινωνίας. Εστιάζουμε τα ζητήματά μας 
στη Μαζική Κατάσχεση και τη Δικαιοσύνη 
των Ανηλίκων, τη Μετανάστευση, τη Δια-
φορά Εισοδήματος και τη Βία. Αυτό γίνεται 
πάνω στην παράδοση του μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα που ίδρυσε ο πατέρας μου. 
Είναι μία οργάνωση που έχουμε φτιάξει μαζί 
με τον Raoul Roach, γιο του σημαντικού δη-
μιουργού της τζαζ, του ντράμερ Max Roach 
(σ.σ. από τους πρωτοπόρους της bebop). 
Αυτή τη στιγμή είμαι Διευθύντρια του Εκτε-
λεστικού της οργάνωσης και κινούμαστε σε 
μία πολύ συναρπαστική, νέα κατεύθυνση. 
Δουλεύουμε με πολλά διαφορετικά καλλι-
τεχνικά είδη και συνεργαζόμαστε με πολύ 
συναρπαστικούς καλλιτέχνες που φέρνουν 
την αλλαγή  και οι οποίοι όλοι πρέπει τώρα 
να ενώσουν τις δυνάμεις τους.

Είστε αισιόδοξη για την ευαισθητοποίη-
ση των πολιτών σε κοινωνικά και πολιτι-
κά ζητήματα; υπάρχει πραγματική δράση 
στον κόσμο ή απλά ακτιβισμός μέσω των 
κοινωνικών μέσων; Υπάρχει πολύ πραγ-
ματικός ακτιβισμός στον κόσμο. Νομίζω ότι 
τα κοινωνικά μέσα διαδραματίζουν κάποιο 
ρόλο, αλλά δεν είναι το μόνο εργαλείο. Εί-
δαμε στην Αραβική άνοιξη πόσο ζωτικής 
σημασίας είναι τα κοινωνικά μέσα, όπως και 
στην υπόθεση στο Φέργκιουσον. Αλλά υ-
πάρχουν ακόμα «μπότες στο έδαφος» (σ.σ. 
στρατιωτική έκφραση που σημαίνει «ενεργές 
και ετοιμοπόλεμες δυνάμεις»). Κοιτάξτε τι 
συμβαίνει στη Φιλαδέλφεια μόλις σήμερα 
(σ.σ. αναφέρεται στη μεγάλη μαθητική διαδή-
λωση που έγινε με αφορμή την αθώωση του 
αστυνομικού Michael Rosfeld, που πυροβόλη-
σε και σκότωσε τον 17χρονο Αφρο-αμερικάνο 
Antwon Rose II τον Ιούνιο του 2018).  
Πιστεύω ότι υπάρχουν αυτοί που νιώθουν 
πως τα Social Media είναι το περισσότερο 
που μπορούν να κάνουν. Θα τους προ-
καλούσα να ψάξουν πώς αλλιώς θα μπο-
ρούσαν να δραστηριοποιηθούν, έστω και 
συμμετέχοντας λιγάκι. Τους χρειαζόμαστε 
όλους να εξασκήσουν το εκλογικό τους δι-
καίωμα!
 
Το ντοκιμαντέρ «Sing Your Song», στο 
οποίο ήσασταν παραγωγός, έχει να κά-
νει με τη σημαντική ζωή και καριέρα του 
πατέρα σας. Η οποία με ποιον τρόπο σάς 
έχει επηρεάσει καλλιτεχνικά;  Με κάθε 
τρόπο! Τα projects που επιλέγω να κάνω και 
να υποστηρίξω έχουν όλα άμεση σχέση με 
την κληρονομιά αυτή και την πεποίθηση ότι 
η τέχνη είναι ένα εργαλείο και ένα δώρο και 
πρέπει να τη χρησιμοποιούμε στρατηγικά 
και σοφά. Είτε πρόκειται για τέχνη με κάποια 
αποστολή, είτε avant-garde είτε για καθαρή 
διασκέδαση – και φυσικά υπάρχει πάντα το 
μήνυμα του πατέρα μου και η 
πραγματική του κληρονομιά σε 
όλους μας: Μας ενθαρρύνει να 
«Τραγουδήσουμε το Τραγούδι 
μας». Ο καθένας από εμάς μπο-

ρεί και πρέπει να βρει τον τρόπο να συνει-
σφέρει για έναν καλύτερο, σοφότερο, πιο 
ευγενικό κόσμο.

Διεθνώς υπάρχει μία ολοένα αυξανόμε-
νη δημοτικότητα των φιλμ ντοκιμαντέρ. 
Θεωρείτε ότι αυτό το μέσον επικοινωνί-
ας αποτελεί μια νέα φωνή ιδεών σε με-
γαλύτερη κλίμακα; Και πώς εμπλέκεται 
η Sankofa.org σε αυτό; Νομίζω ότι τα φιλμ 
ντοκιμαντέρ έχουν ενημερωτικό χαρακτή-
ρα εδώ και πολύ καιρό. Νομίζω ότι με την 
άνοδο της reality tV, το κοινό δείχνει πε-
ρισσότερο ενδιαφέρον και ψυχαγωγείται. 
Μου αρέσουν πολύ τα ντοκιμαντέρ και στη 
Sankofa έχουμε κάνει την παραγωγή σε με-
ρικά. Ένα για το οποίο είμαστε πολύ υπερή-
φανοι είναι το «Οδηγός επιβίωσης στη φυ-
λακή». Αυτή η ταινία ακολουθεί δύο αδίκως 
φυλακισμένους άντρες. Ο ένας ήταν στη 
φυλακή για 23μισι χρόνια και ο άλλος για 
16 χρόνια. Χρησιμοποιούμε τη δύναμη της 
διασημότητας για να δώσουμε στο κοινό 
πληροφορίες και στοιχεία για το τι πρέπει 
να ξέρει κάποιος σε περίπτωση που συλλη-
φθεί για οποιονδήποτε λόγο. Μπορεί να τη 
βρει κανείς στο netFlix («A survivors Guide 
To Prison»).

Τι σας έκανε να συμμετάσ χετε σ το 
φόρουμ «Convergences Greece» που 
συγκεν τρώνει τους αν τιτιθέμενους 
κόσμους για έναν κόσμο Μηδενικού 
Αποκ λεισμού, Μηδενικού Άνθρακα, 
Μηδενικής Φτώχειας; Και πώς αισθά-
νεστε για το ότι θα βρεθείτε στην εναρ-
κτήρια εκδήλωση που «συγκλίνει» με 
τον καθηγητή Yunus και τον καθηγητή 
Schellnhuber;  Στις «Συγκλίσεις» έρχομαι 
μέσω του  The World Human Forum. Του 
Jochen Sandig, της Αλεξάνδρας Μητσοτά-
κη και της Μυρτώς Βουνάτσου. Είναι τιμή 
μου, νιώθω ευλογία και ταπεινότητα από 
την πρόταση να συμμετέχω στις «Συγκλί-
σεις» και είμαι ενθουσιασμένη για αυτά που 
θα μπορέσω να μάθω από όλα αυτά τα κα-
ταπληκτικά μυαλά που θα συμμετέχουν 
στο φόρουμ! Βλέπω ένα κοινό νήμα στην υ-
περθέρμανση του πλανήτη με τη φτώχεια. 
Δεν είναι αποκομμένα το ένα από το άλλο 
και αν μπορούν να βρεθούν λύσεις από 
όλους μας με τους καλύτερους τρόπους 
για υποστήριξη και για να καταργήσουμε 
τα σιλό, σε αυτές τις συνομιλίες, τότε θα 
κάνουμε πραγματικά βήματα προς ένα βι-
ώσιμο μέλλον. Αλλά πρέπει να το κάνουμε 
μαζί. Μηδενική εξαίρεση: Η ευπάθεια των 
περιθωριοποιημένων πληθυσμών μπορεί 
να μειωθεί με την προώθηση θεσμών χω-
ρίς αποκλεισμούς, μηχανισμών διακυβέρ-
νησης, πολιτικών και δράσεων. Υποστηρί-
ζουμε ακόμα περισσότερους θεσμούς χω-
ρίς αποκλεισμούς, καθώς και μηχανισμούς 
διακυβέρνησης και πολιτικές για τη μείωση 
της ευπάθειας των περιθωριοποιημένων 
πληθυσμών. Μηδενικός άνθρακας: Θέλου-
με να μεταφέρουμε στα παιδιά μας και σε 
όλες τις μελλοντικές γενιές μια οικονομία 
που σέβεται τις φυσικές ισορροπίες, ένα 
οικολογικά ορθό μοντέλο ανάπτυξης και 
μια παγκόσμια διακυβέρνηση των κοινών. 
Μηδενική φτώχεια: Η φτώχεια είναι μια α-
παράδεκτη σπατάλη ταλέντων και πρέπει 
να σταματήσουμε την αναπαραγωγή της 
από γενιά σε γενιά. Υποστηρίζουμε μια ολι-
στική προσέγγιση στις πολιτικές και στους 
μηχανισμούς διακυβέρνησης που συνδέ-
ουν τους αγώνες κατά της φτώχειας και 
της κλιματικής αλλαγής. 

Έχετε επισκεφθεί ξανά την Αθήνα; Γνω-
ρίζετε την πόλη; Επισκέφθηκα την Αθή-
να για πρώτη φορά πέρσι. Τη λατρεύω. Οι 
άνθρωποι, η κουλτούρα, το φαγητό, όλα 

υπέροχα. Και μια και νιώθω ότι 
είμαι κατευθείαν απόγονος του 
Μαντείου (σ.σ. των Δελφών), αι-
σθάνομαι κανονικά σαν να είμαι 
στο σπίτι μου. A

Gina 
Belafonte

Μία κορυφαία συνάντηση, που ελκύει το ενδιαφέρον 
σε διεθνές επίπεδο, θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο 
του «Convergences Greece Forum - Συγκλίσεις», το 
οποίο διοργανώνεται φέτος για πρώτη φορά στη χώ-
ρα μας 1 & 2 Απριλίου και φέρνει κοντά τους αντίθε-
τους κόσμους για μία Ελλάδα με Μηδέν Αποκλεισμό, 
Μηδέν Αποτύπωμα Άνθρακα, Μηδέν Φτώχεια! 

Διαβάστε όλο το 
κείμενο στο site

www.
athens voice.gr
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yΗ ακτιβίστρια κόρη
του Harry Belafonte μιλάει
 στην Athens Voice 

Του Γιάννη νένέ

Οι εργασίες του 
«Convergences Greece 
Forum / Συγκλίσεις» θα 
πραγματοποιηθούν τη 
επομένη Τρίτη 2 Απριλί-
ου στο The Hub Events, 
εστιάζοντας στον Στόχο 
Βιώσιμης Ανάπτυξης 
των Ηνωμένων Εθνών 
Ν.11 «Βιώσιμες Πόλεις 
και Κοινότητες», για να 
αναδείξουν τις βέλτι-
στες πρακτικές, αλλά 
και να δημιουργήσουν 
γόνιμο έδαφος για 
συγκλίσεις και συνερ-
γασίες. Ίσως για πρώτη 
φορά στη χώρα μας 
συναντιούνται τόσοι δι-
αφορετικοί φορείς γύ-
ρω από το ίδιο τραπέζι. 
Οργανισμοί, εταιρείες, 
ιδιωτικοί και δημόσιοι 
φορείς, εκπρόσωποι 
των Μ.Μ.Ε., ακαδημαϊ-
κοί, φοιτητές και πολί-
τες συνομιλούν όχι για 
να ανακυκλώσουν τα 
προβλήματα, αλλά για 
να αναζητήσουν από 
κοινού τις βιώσιμες λύ-
σεις στα πιο σημαντικά 
ζητήματα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι 
το Convergences Greece 
Forum δεν θα μπορού-
σε παρά να ξεκινήσει 
ήδη με μία μεγάλη  
«Σύγκλιση», αυτή της  
Αλεξάνδρας Μητσο-
τάκη, Προέδρου και 
Συνιδρύτριας του 
World Human Forum, 
που διοργανώνει το 
Convergences Greece 
Forum  με τον Ανδρέα 
Παπανδρέου, Συμπρό-
εδρο του UN SDSN 
Greece, φορέα που απο-
τελεί βασικό συνεργάτη 
του Φόρουμ.
Με έδρα τη Γαλλία, το 
Convergences Forum 
εδώ και 10 χρόνια, 
αποτελεί την κύρια 
πλατφόρμα προβλημα-
τισμού, κινητοποίησης 
και εύρεσης λύσεων πά-
νω στα σημαντικότερα 
θέματα του πλανήτη, 
με 240 Οργανισμούς-
Εταίρους και περισσότε-
ρους από 5.000 συμμε-
τέχοντες κάθε χρόνο! Το 
Forum τελεί υπό την αι-
γίδα του Προέδρου της 
Γαλλικής Δημοκρατίας, 
Emmanuel Macron.

Ιnfo
Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.convergences.gr 
*Η παρακολούθηση τόσο της 
εναρκτήριας εκδήλωσης 1 
Απριλίου όσο και του forum 
που θα πραγματοποιηθεί 
στο The Hub Events (Αλκμή-
νης 5, Αθήνα) στις 2 Απριλίου 
είναι δωρεάν, αλλά απαιτεί-
ται προεγγραφή στο www.
convergences.gr 



Ένα ακόμα παράξενο πράγμα 
είναι πως εκτιμούμε τη νιότη 
περισσότερο από τις μεγαλύτε-

ρες ηλικίες. Είναι χαζό. Όποιος 
μεγαλώνει και επιβιώνει, θεέ μου, 
υπάρχει πολλή σοφία, αγάπη 
εκεί πέρα, πολλά να μάθεις. 

Βγήκε 2η στα 5 χλμ. Πότε διαβάζει 
και πότε προ-πονείται.
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Τι έμαθε η μουσική, η ζωή 
και ο δρόμος στην

Η εκρηκτική ψυχή της rock 
και των blues εξομολογείται 
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 

πιστρέφει στις 27 Ιουνίου 
στο Θέατρο Βράχων για 
μια αυθεντική blues rock 
συναυλία, που θα ανοίξουν 
οι The Big Nose Attack, 

για να μας αγγίξει με τη βραχνή, 
χαρακτηριστική φωνή της και να 
μας καθηλώσει με την ενέργειά της. 
Η Beth Hart έχει τραγούδια που 
θυμάσαι, εκφραστικότητα που δεν 
ξεχνάς, από την άγρια νιότη της μέ-
χρι τη φάση που ζει τώρα. Και λίγο 
πριν ανταμώσει ξανά με τους πολυ-
άριθμους ακροατές της, μας μίλησε 
για όσα αγαπά, όσα επαναπροσδιό-
ρισε και την κάνουν χαρούμενη. 

Ποιο μέρος αυτής της δουλειάς αγαπάς περισσότερο και 
λιγότερο και γιατί; 
Νομίζω πως το πιο αγαπημένο είναι το να γράφω τραγούδια. 
Είναι ο λόγος για τον οποίο ετοιμάζω ένα άλμπουμ ή βγαίνω σε 
περιοδεία. Ήταν ο λόγος που ξεκίνησα σαν παιδί να αναζητώ 
απαντήσεις σε ερωτήματα που είχα, όταν αισθανόμουν χαμέ-
νη, τρομαγμένη. Κάποιες φορές γράφω όταν είμαι χαρούμενη 
επίσης. Το λιγότερο αγαπημένο μου μάλλον είναι οι συνεντεύ-
ξεις. Δεν είναι ότι δεν απολαμβάνω να συναντώ καινούργιους 
ανθρώπους ή δεν καταλαβαίνω τη σημασία του να δίνω μια 
ιδέα για το ποια είμαι πίσω από τα τραγούδια. Το καταλαβαίνω, 
αλλά είναι ένα παράξενο συναίσθημα. Είναι δύσκολο να το πε-
ριγράψω, υποθέτω πως αισθάνομαι υπερβολικά ευαίσθητη κι 
αυτό μάλλον εξηγεί γιατί. 

Ας μιλήσουμε για τις περιοδείες. Τι αγαπάς περισσότερο 
και λιγότερο σε αυτές; Ποιο ήταν το πιο εκπληκτικό πράγ-
μα που είδες ή έκανες;
Είναι πολλά αυτά που είδα και έκανα και με εκπλήσσουν. Αγαπώ 
πάρα πολύ να ανακαλύπτω τον κόσμο και να γνωρίζω διαφορε-
τικές ιδέες από τον κόσμο, τις κουλτούρες, τα πιστεύω τους, την 
πίστη, το φαγητό τους, τον τρόπο που ζουν με τις οικογένειές 
τους, το πώς αντιλαμβάνονται τη φιλία. Είναι τόσο διαφορετι-
κά σε όλο τον κόσμο και την ίδια στιγμή έχουν τόσα κοινά. Ο κό-
σμος που ζούμε είναι τόσο όμορφος και οι άνθρωποι είναι τόσο 
διαφορετικοί και ωραίοι, σε πολλές διαφορετικές περιοχές. Και 
αυτό με βοηθά πραγματικά να ωριμάσω και σίγουρα επηρεάζει 
τη σύνθεση και την έμπνευσή της. Αγαπώ να δίνω συναυλίες με 
την μπάντα μου, είναι μια διαρκής πρόκληση, κάνω πάντα μια 
διαφορετική εμφάνιση από βραδιά σε βραδιά, διαλέγω πάντα 
διαφορετικά τραγούδια, το οποίο είναι πραγματικά διασκεδα-
στικό. Νομίζω το μόνο πράγμα που με ζορίζει λίγο είναι να φρο-
ντίζω τον εαυτό μου, είμαι πολύ πειθαρχημένη, τα τελευταία 
δέκα χρόνια τουλάχιστον, καθώς μεγάλωσα. Είναι σημαντικό 
να είμαι πειθαρχημένη και να προσέχω το σώμα και τη φωνή 
μου, να διατηρώ τον εαυτό μου σε φόρμα όπως ένας αθλητής 
ώστε να έχω τη δύναμη να το κάνω. Είμαι ευαίσθητη στο θέμα 
της μουσικής και όταν το ακροατήριο τυχαίνει να είναι «ήσυχο» 
κάποιες φορές σκέφτομαι «ωχ, θεέ μου, δεν τους αρέσει» και 
τότε γίνομαι πραγματικά ανασφαλής, ακόμα κι αν ξέρω πως 
έτσι συμβαίνει να αντιδρούν οι άνθρωποι σε αυτή την περιοχή. 
Αυτό μπορεί να είναι λίγο περίεργο. Όταν όμως υπάρχει σύνδε-
ση και αισθάνομαι πως περνούν καλά, είναι κάτι που με κάνει 
ευτυχισμένη. Είναι κάτι όμορφο, σαν μια πνευματική εμπειρία, 
το να συνδέονται οι άνθρωποι μεταξύ τους, να μοιράζονται τις 
ιστορίες τους μέσα από τη μουσική. Γιατί, ξέρεις, αισθάνομαι 
πως οι ιστορίες των άλλων ανθρώπων είναι και δικές μου ιστο-
ρίες, αλλά και το ανάποδο.   



Πώς επαναφορτίζεις τις δημιουργικές σου μπαταρίες; 
Κολυμπώ πολύ, κάνω γιόγκα και διαλογισμό κάθε μέρα, προ-
σεύχομαι, πηγαίνω στην εκκλησία, αγαπώ τον πάστορά μου. 
Προσπαθώ να τρώω καλά, δεν πίνω καφέ, προφανώς δεν πίνω 
και δεν παίρνω ναρκωτικά. Παίρνω βιταμίνες.  

Με ποιον στον κόσμο θα ήθελες να μοιραστείς ένα γεύμα; 
Με τον Λέοναρντ Κοέν, αλλά έφυγε από αυτή τη ζωή. Τον λά-
τρευα πάντα. Επίσης με τη Νίνα Σιμόν, τόσο εκπληκτική, α-
πίστευτη τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια. Με σκοτώνει! Το 
αστείο είναι πως όταν ήμουν νεαρή δεν τους άκουγα, δεν τους 
έπιανα. Κόλλησα λίγο μετά τα 30 μαζί τους και τους θαύμασα 
πραγματικά. 

Τραγούδησες μαζί με τον Τζεφ Μπεκ μπροστά στον Μπα-
ράκ Ομπάμα  το 2012, στην τιμητική εκδήλωση για τον Μπά-
ντι Γκάι. Πώς ένιωσες;
Ήταν απίθανο συναίσθημα. Και για μία από τις λίγες φορές στη 
ζωή μου, δεν ήμουν νευρική. Δεν ξέρω γιατί αλλά όταν ο Τζεφ 
με προσκάλεσε, λίγους μήνες πριν από αυτή την εμφάνιση, θυ-
μάμαι πως σκέφτηκα «ουάου, αυτή είναι μια φανταστική ευκαι-
ρία να βρίσκομαι ανάμεσα σε κάποιους ανθρώπους που πραγ-
ματικά αγαπώ». Και το απόλαυσα. Δεν είχε να κάνει με εμάς και 
την εμφάνισή μας αλλά με τον φόρο τιμής στον Μπάντι Γκάι και 
αυτό ήταν πολύ κουλ. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Μαζί με τον 
σύζυγό μου αλλά και τον μάνατζέρ μου Ντέιβιντ Γουλφ βρεθή-
καμε σε όλα αυτά τα δείπνα, γνωρίσαμε τον Μπιλ Κλίντον και τη 
Χίλαρι Κλίντον, τον Μπαράκ Ομπάμα και τη Μισέλ Ομπάμα, την 
Τρέισι Τσάπμαν, που είχαμε πάθει εξάρτηση με τον πρώτο της 
δίσκο, τα τραγούδια και τους στίχους της. 

Ποιοι τομείς της αμερικάνικης κουλτούρας πιστεύεις πως 
είναι οι πιο παράξενοι; 
Χαχαχά, θα μπορούσαν να είναι πολλoί... Ένα από τα πράγματα 
που είναι πολύ παράξενα είναι πως δεν φροντίζουμε τους αν-
θρώπους που έχουν προβλήματα υγείας. Αυτό δεν είναι απλά 
παράξενο, νομίζω, είναι τρομακτικό. Πιστεύω πως είναι πολύ 
παράξενο το πώς ορίζουμε τη φήμη, αυτό που σημαίνει πως 
είσαι κάποιος ή κάτι. Μου φαίνεται τόσο γελοίο. Ένας διάσημος 
άνθρωπος δεν είναι περισσότερο βαθυστόχαστος ή πιο ικανός 
να συνεισφέρει στον κόσμο σε σχέση με κάποιον που είναι 
άσημος. Για κάποιο λόγο νομίζουμε πως αυτό σημαίνει κάτι και 
του δίνουμε αξία. Είναι ηλίθιο αυτό. Ένα ακόμα παράξενο πράγ-
μα είναι πως εκτιμούμε τη νιότη περισσότερο από τις μεγαλύ-
τερες ηλικίες. Είναι χαζό. Όποιος μεγαλώνει και επιβιώνει, θεέ 
μου, υπάρχει πολλή σοφία, αγάπη εκεί πέρα, πολλά να μάθεις. 

Τι ήταν αυτό που σε έπιασε στα blues;
Όταν ήμουν έφηβη, στα 14-15, είχα ερωτευτεί τον Τζο Τέρνερ 
και τον άκουγα πολύ. Θυμάμαι ο φίλος μου Ρον Γουίλιαμς με 
είχε μυήσει στην  Έτα Τζέιμς. Αγάπησα τη δύναμη των τραγου-
διστών, το ότι δεν ήταν ποπ – μισούσα την ποπ, τα τραγούδια 
που ήταν τόσο φανερό πως είχαν γραφτεί για να είναι πιασά-
ρικα για το ραδιόφωνο. Μου άρεσε πολύ το ότι έρχονταν από 
ανθρώπους που είχαν αντιμετωπίσει πραγματικές δυσκολί-
ες, που ένιωθαν ότι ήταν ένα τίποτα και ήταν ο τρόπος τους 
να επιστρέψουν με ένα τραγούδι και να πουν «όχι, δεν είμαι 
ένα τίποτα, είμαι κάτι». Αυτή η αυτοπεποίθηση που είχαν τα 
πρόσωπά τους. Αυτό που αγάπησα στα blues ήταν το «δεν θα 
παραιτηθώ», «δεν θα σου δώσω αυτό που θέλεις, θα σου δώσω 
αυτό που χρειάζεσαι». Ήταν πολύ κουλ. 

Όταν κοιτάς σε βίντεο τον εαυτό σου πριν 20 χρόνια να τρα-
γουδά, μοιάζεις σαν ένας διαφορετικός άνθρωπος; 
Είναι αστείο, δεν βλέπω έναν διαφορετικό άνθρωπο, αυτό που 
διαφέρει είναι πως όταν ήμουν μικρότερη είχα πολλή περισσό-
τερη οργή και ένιωθα τύψεις. Και αυτό γιατί έπρεπε να αντιμε-
τωπίσω και να αποδεχτώ κάποια πράγματα με την εξάρτηση και 

τα ψυχολογικά μου. Δεν είχα γνωρίσει ακόμα τον σύζυγό μου 
Σκοτ, που με θεράπευσε πάρα πολύ. Εκείνη την περίοδο έ-
γραφα πολύ πιο επιθετικά hard rock πράγματα και ούρλιαζα 
περισσότερο, γιατί ήταν ένας τρόπος να ξεφύγεις. Με ό-
ρους ερμηνείας, βλέπω ακόμα αυτή την ανάγκη για να εκ-
φράσω τον εαυτό μου. Αυτό δεν άλλαξε ποτέ.  A  
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Διαβάστε όλη 
τη συνέντευξη 

στο site

www.
athens voice.gr



live!
Οι

25 χρόνια, 
25 κοµµάτια, ένα 

ζωντανό άλµπουµ 
και µία συνέντευξη 
στην Athens Voice

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ
(panikoval500@gmail.com) 

Φωτό: TOM BARNES
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Γιατί διαλέξατε ένα live άλμπουμ για να 

γιορτάσετε τα 25 χρόνια σας στη μουσι-

κή, αντί για ένα studio / greatest hits άλ-

μπουμ; Κάναμε τον ακουστικό live δίσκο, αλ-

λά πάντα θέλαμε να κάνουμε ένα εντελώς 

live άλμπουμ. Θέλαμε να είμαστε σίγουροι 

ότι ήταν η σωστή εποχή για να το κυκλοφο-

ρήσουμε. Εγώ είχα αρχίσει να μαζεύω τις η-

χογραφήσεις από όλες μας τις συναυλίες από 

τότε που κάναμε το δεύτερο ξεκίνημά μας, 

το 2009. Τελικά νιώσαμε ότι έχουμε μαζέψει 

υλικό από αρκετές συναυλίες και ότι ήρθε η 

σωστή στιγμή για να το κυκλοφορήσουμε. 

Στο ενδιάμεσο όλοι ήμασταν απασχολημέ-

νοι με τα δικά του πρότζεκτ ο καθένας, οπότε 

τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη δια-

δικασία να γράφουμε για ένα νέο δίσκο, ενώ 

έχουμε ήδη κάνει και ένα Greatest Hits. 

Ποιες είναι οι καλλιτεχνικές αλλά και προ-

σωπικές αλλαγές που σας έχουν συμβεί 

μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια καριέρας;  Κοι-

τάξτε, προφανώς όλοι μεγαλώνουμε και αυτό 

αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τη «ζωή και 

τον κόσμο και τα πάντα». Καλλιτεχνικά δεν υ-

πάρχουν τίποτα σημαντικές αλλαγές, συνεχί-

ζουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε, όταν το 

θέλουμε και δεν πέφτουμε στην παγίδα του 

να ακολουθούμε μουσικές μόδες. Γράφουμε 

ό,τι μας κάνει χαρούμενους, οι οπαδοί μας το 

αγαπούν ή το μισούν κι αυτό είναι που συνέ-

βαινε πάντα. Φτάνουμε την τέχνη μας μέχρι 

τα άκρα και μετά τη γυρίζουμε πίσω για να 

μπορέσουμε να την κάνουμε να ταιριάξει με 

το σχήμα που έχει η χημεία αναμεταξύ μας.

Το «Clit rock» είναι ένας όρος που επινό-

ησε η Skin. Πώς ακριβώς θα ερμηνεύατε 

αυτό τον ορισμό; Ήταν απλώς μία αντίδρα-

ση. Δεν θέλαμε να είμαστε άλλο ένα γκρουπ 

από τον σωρό της Brit-Pop κι έτσι επινοήσαμε 

τη δική μας σκηνή της οποίας είμαστε οι δη-

μιουργοί, οι καταστροφείς και το μοναδικό 

της μέλος. 

Η περσόνα της Skin έχει παραμείνει ανα-

ντικατάστατη όλα αυτά τα χρόνια. Ποια 

είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της 

περσόνας; Θάρρος να είναι ο εαυτός της, να 

εκφράζεται ελεύθερα και να υποστηρίζει τα 

πιστεύω της, να δείχνει εκπληκτική και να ερ-

μηνεύει επάνω στη σκηνή. Δύναμη να είναι το 

πρόσωπο που εκπροσωπεί την μπάντα, κάτι 

το οποίο δίνει πολλά πλεονεκτήματα αλλά 

προσθέτει και πίεση και περισσότερη δου-

λειά εκ μέρους όλων μας. Ευελιξία για να μπο-

ρεί να κινείται πάντα ενάντια στο ρεύμα και 

τις μόδες της βιομηχανίας η οποία θέλει να σε 

καλουπώσει μέσα σε κοινωνικές νόρμες και 

στερεότυπα και να σε βάλει σε ένα κουτί για 

ευκολότερη εφαρμογή.

Ποια στοιχεία της περσόνα της Skin υιο-

θετείτε στην προσωπική σας ζωή; Σίγουρα 

θαυμάζω το κουράγιο της και τη θέλησή της 

να συνεχίζει να προχωράει μέσα από δύσκο-

λα και προκλητικά σενάρια.

Άρεσε ποτέ στη Skin η R’n’B και η soul μου-

σική; Ναι, της αρέσουν μερικά πράγματα, ό-

πως σε όλους μας.

Οι Skunk Anansie ήταν το πρώτο διεθνές, 

πολύ-φυλετικό γκρουπ που έκανε περι-

οδεία στη Νότια Αφρική. Πώς ήταν αυτή 

η εμπειρία σας; Τι θυμάστε περισσότερο 

από αυτή την περιοδεία;  Ήταν τρέλα, παί-

ξαμε σε 3 sold out συναυλίες σε αρένες. Μας 

άρεσε πολύ αλλά το κοινό δεν ήταν τόσο πο-

λύ-φυλετικό σε εκείνη τη φάση, κάτι που μας 

λύπησε λίγο. Ήταν οι πρώτες μας μέρες, είμαι 

σίγουρος ότι τώρα είναι διαφορετικά. Οι ζη-

μιές από τέτοιου είδους πολιτικά καθεστώτα 

χρειάζονται δεκαετίες για να επουλωθούν, 

οπότε ήταν οι πολύ πρώτες μέρες της εποχής 

του Μαντέλα όταν πήγαμε.

Θα λέγατε ότι έχετε απήχηση και σε gay 

κοινό; Και με ποιον τρόπο, πιστεύετε; Νο-

μίζω ότι απευθυνόμαστε στον οποιονδήπο-

τε. Δεν μπορώ να πω ότι απευθυνόμαστε σε 

εκείνο το κοινό ή στο άλλο, αλλά σίγουρα έ-

χουμε προσελκύσει έναν μεγάλο συνδυασμό 

οπαδών, καθώς είμαστε τόσο διαφορετικοί 

και περιεκτικοί εμείς οι ίδιοι.  

Πώς, πιστεύετε, άλλαξε η ροκ μουσική μέ-

σα σε αυτά τα 25 χρόνια; Και έχει επηρεάσει 

αυτό τη δική σας μουσική;  Έχει αλλάξει πο-

λύ αλλά παρέμεινε και η ίδια. Πάντα υπάρχουν 

πολύ καλά νέα γκρουπ που βγαίνουν από όλα 

τα είδη και πάντα υπάρχουν νέες μπάντες που 

ξεχωρίζουν και γράφουν σπουδαία, κλασική 

ροκ μουσική. Αυτό είναι ένα θέμα από μόνο 

του αλλά δεν έχουμε αλλάξει τον τρόπο που 

γράφουμε. Αγαπάμε πολλά διαφορετικά είδη 

μουσικής, πάντα το κάναμε αυτό, και οτιδήπο-

τε νέο ακούμε το κρατάμε, το επεξεργαζόμα-

στε και βγαίνει στο γράψιμό μας.

Ποιες είναι οι 3 κορυφαίες στιγμές στην 

καριέρα των Skunk Anansie, κατά τη γνώ-

μη σας; Όταν παίξαμε στο δώρο που έκανε ο 

Nelson Madela στους ανθρώπους της χώρας 

του, στις μεγάλες συναυλίες - πάρτι για τα 80ά 

του γενέθλια. Όταν παίξαμε με τον Pavarotti για 

την οικονομική ενίσχυση των παιδιών του Θι-

βέτ και γνωρίσαμε από κοντά τον Δαλάι Λάμα.  

Κ α ι  ό τ α ν  π α ί ξ α μ ε  π ρ ώ τ ο  ό ν ο μ α  σ τ ο 

Glastonbury.

Δουλεύετε σε καινούργιο υλικό; Να περιμέ-

νουμε ένα καινούργιο στούντιο άλμπουμ; 

Θα μας δώσετε κάποια πληροφορία; Ναι. 

Ναι. Και όχι.

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ελπίζω να 

σας δούμε σύντομα για live στην Ελλάδα... A

A
πό τις πρώτες γροθιές στο στήθος στο 
«Charlie Big Potato» που ανοίγει το άλμπουμ, 
έτσι όπως τις χτυπάει η μπότα στα ντραμς του 
Mark Richardson ανάμεσα στις ζητωκραυγές του 
κοινού και μετά μπαίνει το ουρλιαχτό της Deborah 
«Skin» Dyer σαν ένα κάλεσμα σε μία πυρετώδη 
γιορτή, ξέρεις ότι οι Skunk Anansie θα σε παρα-
σύρουν σε ένα τριπάτο ταξίδι στα τελευταία 25 
τους χρόνια με αναγκαστική προσωπική συμ-

μετοχή. Μέσα σε 25 –συμβολικά– κομμάτια, το νιώθεις βήμα-
βήμα, ότι με την παραπονεμένη της, στεντόρεια, διεκδικητική 
φωνή που κάνει και ένα ανατολίτικο τουίστ στις καταλήξεις κα-
θώς χτίζεται επάνω στις κιθάρες-πυροβολισμούς από την ίδια 
και τον Martin «Ace» Kent και το ζωώδες, συνταρακτικό μπάσο 
του Richard «Cass» Lewis, σε παίρνει σε ένα review των πιο αι-
σθητικών σου στιγμών, μία ροκ ανακεφαλαίωση μιάς έντονης, 
μεγάλης ιστορίας – της δικής τους που συμβάδιζε με τη δική 
σου, με έναν παράξενο, γοητευτικό τρόπο όπως το θέρεμιν στα 
κομμάτια τους.
Είναι αναζωογονητικό να ακούς τις ανάσες της Skin μέσα στο 
κεφάλι σου, να σε παρασέρνει καθώς επιταχύνει και να σε εκ-

σφενδονίζει στον αέρα, μία δράση γεμάτη αγάπη, θυμό, εξέγερ-
ση, ειρωνεία, σκληρό χιούμορ και τέλεια κίνηση, αυτή με την 
οποία αυτό το εξωτικό πλάσμα, ένα παραδείσιο πτηνό, κινείται, 
λυγίζει, τεντώνεται, κλωτσάει, τρέμει σύγκορμη στη σκηνή.
«Σαν μαύρη, γυναίκα τραγουδίστρια ήταν δύσκολο να γίνω 
αποδεκτή με πολλούς τρόπους» λέει αναφερόμενη στα πρώτα 
βήματα της μπάντας, το 1994. «Και μετά ανέβηκα στη σκηνή, 
και έκανα ακριβώς ό,τι είχα οραματιστεί στα όνειρά μου. Και για 
πρώτη φορά ένιωσα ότι γινόμουν αποδεκτή». 
Ο κιθαρίστας Ace συμπληρώνει: «Το Λονδίνο στα 1990s ήταν 
ένα συνονθύλευμα ανθρώπων. Τα συγκροτήματα όμως όχι. Όλα 
τα γκρουπ ήταν τέσσερις τύποι με παρόμοια κουρέματα. Εμείς 
ήμασταν μία μπάντα από αληθινούς ανθρώπους. Γι’ αυτό και 
ήμασταν τόσο ριζοσπαστικοί». 

Οι Skunk Anansie, ζιπαρισμένοι, ολοζώντανοι σε ένα διπλό-
άλμπουμ live, το «25LIVE@25» που κυκλοφόρησε πριν λίγες 
εβδομάδες, δίνουν τις καλύτερες στιγμές των συναυλιών τους 
από το 2009 μέχρι σήμερα. Ένα πάρτι πριν επιστρέψουν με νέο 
στούντιο άλμπουμ σύντομα, τουλάχιστον όπως υπόσχεται ο 
Mark στη συνέντευξη που ακολουθεί.

Δεν θέ-
λαμε να 
είμαστε 
άλλο ένα 
γκρουπ 
από τον 
σωρό της 
Brit-Pop κι 
έτσι επινο-
ήσαμε τη 
δική μας 
σκηνή της 
οποίας 
είμαστε 
οι δημι-
ουργοί, οι 
καταστρο-
φείς και το 
μοναδικό 
της μέλος. 
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Η Athens Voice σε προσκαλεί σε μια ημερίδα σκέτο παιχνίδι

Books;
Game of 

Game of Thrones ή 

H 
εφημερίδα Athens Voice διοργανώ-
νει μία ημερίδα σε συνεργασία με την Α-
θήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βι-
βλίου* σχετικά με το μέλλον του βιβλίου 
και της ανάγνωσης στον καιρό του home 

entertainment. Είστε όλοι καλεσμένοι. Ορίστε και τα θέματα...

Γιατί όλοι περιμένουν με περισσότερη ανυπομονησία τον νέο 
κύκλο του «Game of thrones» και όχι το καινούργιο βιβλίο του 
Μίλαν Κούντερα; Πόσο κινδυνεύει το βιβλίο από τη νέα συνή-
θεια-μανία παρακολούθησης καλωδιακών σειρών; Ιδού η απο-
ρία, ιδού η ημερίδα. Δημοσιογράφοι, εκδότες, κριτικοί βιβλίου 
και κινηματογράφου, σκηνοθέτες, συγγραφείς, ηθοποιοί και 
παραγωγοί θα ανταλλάξουν γνώμες και απόψεις σχετικά με όλα 
τα τεκταινόμενα στον χώρο της κουλτούρας των γραμμάτων και 
της εικόνας. Μια ζωντανή συζήτηση ενώπιον του κοινού, με πα-
ρεμβάσεις, εντάσεις, ενστάσεις αλλά και όλες τις νέες τάσεις που 
ορίζουν το μέλλον της ανάγνωσης και του βιβλίου σήμερα!

Bookflix: Δίνουν οι σειρές το φιλί της ζωής στο βιβλίο;
Καθώς ήδη η τηλεόραση και το σινεμά θεωρούνται old school, 
μιας και οι νέες τηλεοπτικές πλατφόρμες αλλάζουν τα δεδομένα 
της παραγωγής του θεάματος αλλά και τις συνθήκες θέασης, το βι-
βλίο δεν έχει να φοβάται τίποτα. Μια συζήτηση για σκέψη, αντι-
παράθεση και τεκμηρίωση - εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων. 
Αυτός είναι και ο στόχος άλλωστε της ημερίδας Game of Books.

Αιχμηρά Αντικείμενα: Η Αθήνα του σήμερα σαν σενάριο
Πώς θα μπορούσε η Αθήνα και οι μικρές ή μεγάλες ιστορίες της 
από το τότε ως το τώρα να προσφέρουν σενάρια που θα μπο-

ρούσαν να γίνουν τηλεοπτικές σειρές παγκόσμιας αποδοχής, 
άρα και ενδιαφέροντος; Βιβλία που θα μπορούσαν να φέρουν 
περισσότερο τουρισμό στην πόλη, μέσω της προσαρμογής τους 
σε περιεχόμενο νέων τηλεοπτικών σειρών; Πόσες ιστορίες αλλά 
και ποιοι είναι αυτοί που θα μπορούσαν να τις διηγηθούν; Ναι, η 
ανάγκη για συνεχή ροή θεάματος να που ίσως και αντιστρέφει 
τις εσχατολογικές προβλέψεις για το μέλλον του βιβλίου. Ως 
μέσο το βιβλίο τροφοδοτεί και ανατροφοδοτείται από αυτήν τη 
νέα συνθήκη, η οποία ωθεί τους «δέκτες» να συντονιστούν ξανά 
με τον πιο παλιό «πομπό», που δεν είναι άλλος από την πόλη - 
βιβλιοθήκη τους. Το σινεμά και η τηλεόραση μας αποχαιρετούν, 
είναι old school, παλιός κόσμος. Αλλά η Αθήνα δεν κινδυνεύει. 
Γιατί, όσο υπάρχουν «θεατές», θα υπάρχουν και «αναγνώστες». 
Και οι ενδιάμεσοι δεν είναι άλλοι από τους συγγραφείς και τους 
σκηνοθέτες, τους ηθοποιούς και τους παραγωγούς που θα κω-
δικοποιήσουν την πρωτεύουσα σε σειρές και περιεχόμενο ει-
κόνας. Κι όσο υπάρχουν άνθρωποι παγκοσμίως που θέλουν να 
δουν ιστορίες από κάθε άκρη της γης, τόσο θα υπάρχουν και 
εκείνοι που θα τους τις «αφηγούνται». 

Στην ημερίδα Game of Books θα συμμετάσχουν με τοποθετήσεις 
αλλά και θα συζητήσουν ζωντανά οι: Κώστας Γιαννακίδης (δη-
μοσιογράφος), Νίκος Ζαχαριάδης (δημοσιογράφος), Βαγγέλης 
Περρής (δημοσιογράφος), Χρήστος Χωμενίδης (συγγραφέας), 
Γωγώ Μπρέμπου (ηθοποιός), Νίνος Ελμετζόγλου (τηλεοπτι-
κός παραγωγός), Ελένη Μπούρα (επιμελήτρια εκδόσεων), Σω-
τήρης Γκορίτσας (σκηνοθέτης), Μυρτώ Κοντοβά (δημοσιο-
γράφος, συγγραφέας, σεναριογράφος), Ορέστης Ανδρεαδάκης 
(κριτικός κινηματογράφου), Άννα Πατάκη (εκδότρια), Αλεξάν-
δρα Σακελλαροπούλου (ηθοποιός). A

Ιnfo
Game of Books, 
Τρίτη 2 Απριλίου 
Αίθουσα Τελετών, 
Δημαρχιακό Μέγαρο 
Αθηνών (Αθηνάς 63)
Ώρα έναρξης: 18.00, 
ώρα λήξης: 21.00
Είσοδος ελεύθερη

*Μέγας Δωρητής του 
Αθήνα 2018 Παγκόσμια 
Πρωτεύουσα Βιβλίου του 
Δήμου Αθηναίων είναι το 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
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Επιμέλεια: 
τανια δελη

☞
  w

w
w

.m
zn

.g
r

Wave Rider 22
Το καλοκαίρι ξεκινάει 
από τα παπούτσια μου

▶Όταν ανοίγει ο καιρός, μου αρέσει να γυρίζω στις αγαπη-

μένες μου διαδρομές κάτω στην παραλιακή, δίπλα στη 

θάλασσα, στον Πειραιά, στη Γλυφάδα... Να ανοίγουν τα πνευ-

μόνια μου και να αναπνέω την αλμύρα. Παρέα μου έχω πάντα 

τα Wave Rider 22 της Mizuno, που είναι ιδανικά για καθημερινές 

προπονήσεις στον δρόμο και το γυμναστήριο. Άνετα, με προ-

ηγμένη τεχνολογία Dynamotion fit για τέλεια εφαρμογή στο 

βάδισμα και με χρώματα εμπνευσμένα από τη θάλασσα, με 

φέρνουν ήδη ένα βήμα πιο κοντά στο καλοκαίρι. 



Έ
να σκούρο γκρι, σατέν 
φόρεμα. Με μήκος λί-
γο πάνω από το γόνατο. 
Φαρδύ και ελαφρύ. Σου-
έτ, μαύρες ψηλοτάκουνες 

μπότες. Τα ξανθά μαλλιά, πιασμέ-
να περίπου στην κορυφή του κε-
φαλιού. Η ψηλή, νεαρή γυναίκα 
είναι «ολίγον» έγκυος. Στην πραγ-
ματικότητα είναι τόσο έγκυος όσο 
και η Μέγκαν Μαρκλ. 

Η πλατεία κατάμεστη. Τα θεω-
ρεία βουλιάζουν. Κυρίες και κύ-
ριοι, είναι η ηθοποιός Έιμι Σούμερ 
στο σόου «Growing».  Η stand up 
κωμικός στέκεται στη μέση της 
σκηνής. Και αποθεώνεται.

Η Σούμερ μιλάει για την εγκυμο-
σύνη της. Για την υπερέμεση κύη-
σης από την οποία υποφέρει. Αυ-
τοσαρκάζεται. Είναι το «χαζό λευκό 
κορίτσι». Και διακωμωδεί πολλά 
«χαζά λευκά κορίτσια», που ση-
κώνουν το ποτήρι της σαμπάνιας 
σαν να σηκώνουν κετλ μπελ στο 
κρος φιτ. Μαθαίνει στις millenials 
τι ακριβώς είναι οι σερβιέτες, «σο-
κάρει» το ανδρικό κοινό μιλώντας 
για χρησιμοποιημένα ταμπόν, α-
πευθύνεται στις άλλες γυναίκες, 
στο κοινό, και τις αποκαλεί  sisters. 
Θυμάται τον εαυτό της όταν η μη-
τέρα της τής έλεγε ότι τα πόδια τα 
ξυρίζουμε μέχρι το γόνατο. Δεν 
αγγίζουμε τους μηρούς. Οπότε, ό-
ταν πήγε στην πισίνα κάποιοι ανα-
ρωτήθηκαν αν φορούσε μάλλινο 
σορτσάκι. Όσον αφορά αποτρίχω-
ση και μαμάδες, οι τελευταίες είχαν 
δίκιο μόνο για τα φρύδια. 

Το «Growing» (Netflix special) εί-
ναι ένα σόου πολύ διαφορετικό, 
απ’ ό,τι είχα δει μέχρι σήμερα. Είναι 
τόσο γυναικείο, όσο και ώριμο. Ώ-
ριμο γιατί λέει αλήθειες. Αλήθειες 
για δύο. Για αυτό και απευθύνεται 
και στις γυναίκες και στους άνδρες. 
Θίγει ζητήματα τόσο αληθινά, πε-
ζά, καθημερινά αλλά και... ανάρμο-
στα, που σπάνια κάποιος τα ακου-
μπά με τόση τόλμη και χιούμορ. Η 
Σούμερ υπογράφει τα κείμενα και 
τη σκηνοθεσία. Και δεν κρύβει τον 
έρωτά της για τον σύζυγό της, ο 
οποίος είναι σεφ και έχει διαγνω-
στεί με σύνδρομο Άσπεργκερ.

Τον ερωτεύτηκε ακριβώς για τη μη 
στερεοτυπική συμπεριφορά του. 
Αλλά έχει ένα κακό, λέει η ηθοποι-
ός, δεν μπορεί να πει ψέματα. Κα-
κό, γιατί την έχει ξεμπροστιάσει.
 
Οι γυναίκες, λέει η Σούμερ, πα-
ντρεύονται όλο και μεγαλύτερες. 
Αααα, τα σαράντα είναι πολύ νω-
ρίς. Έχουμε να κάνουμε με «teen 
bride». Πού πας, κορίτσι μου; Να 
γνωριστείτε λίγο καλύτερα... Και 
όταν μεγαλώσεις, βλέπουμε. Κι 
ύστερα λέει πως στις φωτογρα-
φίες του γάμου δεν θα ήθελε να 
είναι η παράνυμφος με το μεγα-
λύτερο μπράτσο. Αλλά έτσι όπως 
ανεβαίνουν οι ηλικίες της νύφης 
και του γαμπρού, οι παράνυμφοι 
θα θυμίζουν αμυντικούς της ομά-
δας ράγκμπι Chicago Bears. 

Ποτέ δεν έχω δει μια κωμικό να 
μιλάει για την εγκυμοσύνη και τους 
εμετούς της, τα βάσανα και την ευ-
λογία του να περιμένεις παιδί, να 
μιλάει χωρίς ταμπού, χωρίς συντη-
ρητισμό και να αγγίζει και ένα πολύ 
μεγάλο θέμα. Οι γυναίκες αντιμε-
τωπίζονται πάντα ως ομάδα. Και 
όχι ως άτομα. Οι έγκυες. Όλες μια 
ομάδα. Κάποια άλλη κατηγορία, 
άλλη μια ομάδα. Κι ένα κοινό στοι-
χείο όλων των γυναικών. Ο φόβος.

Τα ρόδινα μαγουλάκια της Έιμι 
έρχονται κοντά σου. Είναι η δι-
πλανή σου,  δίχως να μπορείς να 
την αγγίξεις. Είναι αυτή που σου 
δίνει «φωνή». Αναρωτιέται γιατί 
τα media δεν ασχολήθηκαν με τη 
«φουσκωμένη κοιλίτσα της». Το 
άλλο «growing». Και δίνει μόνη 
της την απάντηση. Θα σκέφτηκαν 
ότι η Έιμι έβγαλε τον κορσέ της. 

Η γυναίκα δεν ετεροκαθορίζε-
ται, ούτε είναι αντανάκλαση κανε-
νός. Η ίδια θεωρεί ότι είναι εκείνη 
που θα πει σε κάποιον αν είναι ό-
μορφη, αν είναι δυνατή. Επιβεβαι-
ώνοντας τα παραπάνω είχε σχολι-
άσει στο Τwitter, όταν φωτογρα-
φήθηκε γυμνή για το ημερολόγιο 
της Pirelli: «Όμορφη, αποκρουστι-
κή, δυνατή, λεπτή, χοντρή, χαρι-
τωμένη, άσχημη, σέξι, αηδιαστι-
κή, αψεγάδιαστη, γυναίκα. Σε ευ-
χαριστώ @annieleibovitz». 

GLAMAZON

«Growing»
Η Έιμι Σούμερ, όμορφη, αποκρουστική,  

δυνατή, λεπτή, χοντρή, χαριτωμένη, άσχημη, 
σέξι, αηδιαστική, αψεγάδιαστη, γυναίκα

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θέλω το 
δέρμα μου 
να δέίχνέί 
τέλέίο
Γι’ αυτό χαίρομαι 
που ανακάλυψα το 
Check-Matte 
Solution της 
YOUTH LAB., μια 
νέα σύνθεση που 
ελέγχει τη λιπαρό-
τητα και δίνει ματ 
αποτέλεσμα που 
διαρκεί για ώρες. Ε-
πιπλέον, βελτιώνει 
την όψη των διε-
σταλμένων πόρων 
και ενυδατώνει την 
επιδερμίδα – ακό-
μα και πάνω από το 
μακιγιάζ. Κυκλο-
φορεί σε premium 
compact συσκευα-
σία με καθρεφτάκι 
(€24,80), ενώ όταν 
τελειώσει παίρνω 
απλά το refiller 
(€12,40).

L’ORÉAL 
PARIS 

Υγρό ματ 
κραγιόν €14,99

SOPHIA ENJOY 
THINKING 

Υφασμάτινο μαξιλάρι

WOMEN’SECRET 
Σουτιέν με δαντέλα  

€26,99
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SPRINGFIELD 
Τσαντάκι μέσης €17,99

ΟΠΤΙΚΑ 
ΒΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ 

Γυαλιά ηλίου Vivienne Westwood

KARL LAGERFELD 
Γυναικείο παντελόνι €295
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adidas 
Unisex παπούτσι 

Continental 80 €89,95
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MIU 
MIU 
Γυναικείο 
άρωμα Fleur 
D’Argent

BENETTON 
Γυναικείο φούτερ
€39,95
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Ο πολυβραβευμένος ολλανδός συνθέ-

της Michel van der Aa [Μισέλ φαν ντερ 

Άα], ένας από τους σπουδαιότερους 

της γενιάς του, αξιοποιώντας καινο-

τόμες τεχνικές διαδραστικού φιλμ 

δημιουργεί ένα ποιητικό multimedia 

έργο, μια πρωτότυπη όπερα δωματίου 

που, συνδυάζοντας τη μουσική με την 

παράλληλη σκηνική και 3-D κινηματο-

γραφική δράση, ξεπερνά τα συμβατι-

κά όρια του μουσικού αυτού είδους.

Μ
ια σοπράνο (Katherine Manley) 

τραγουδά live α καπέλα στη 

σκηνή. Στην ταινία που προ-

βά λ λεται ταυτόχρονα σε 

διάφορα επίπεδα, ένας βαρύτονος 

(Roderick Williams) ερμηνεύει το δι-

κό του ρόλο. Και οι δύο μαζί συνδια-

λέγονται με τα αναγεννησιακά πο-

λυφωνικά μελίσματα της  Χορωδίας 

Δωματίου της Ολλανδίας πάνω στον 

μουσικό καμβά του συνθέτη –με beats 

των 80s και της τέκνο– που ακούγεται 

στο φιλμ.

Για τους λάτρεις της όπερας, και όχι μό-

νο, το «Blank Out» που θα παρακολου-

θήσουν σε λίγες μέρες στο Μέγαρο θα 

είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία!

Μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία
Το «Blank Out» μιλά για τη μνήμη, για τους διαφορετι-

κούς τρόπους με τους οποίους αναβιώνουμε και διαχει-

ριζόμαστε τα τραυματικά γεγονότα της ζωής μας. Πηγή 

έμπνευσης για το λιμπρέτο στάθηκε το ποιητικό έργο 

και η ζωή της νοτιοαφρικανής ποιήτριας Ingrid Jonker, 

εμβληματικής μορφής του φεμινισμού αλλά και του 

κινήματος κατά του απαρτχάιντ στην πατρίδα της, που 

πνίγηκε στα 31 της χρόνια.

Ένας άνδρας και η μητέρα του. Ένας διάλογος μεταξύ 

δύο ανθρώπων. Το σκηνικό, μια μινιατούρα σπιτιού, 

σαν αρχιτεκτονική μακέτα. Γύρω από αυτήν η γυναίκα 

κινεί την κάμερα που κρατά στα χέρια της, προβάλλο-

ντας live το τρισδιάστατο φιλμ και αλλάζοντας διαρκώς 

το οπτικό της περιβάλλον. Ο θεατής έχει την αίσθηση 

ότι βρίσκεται άλλοτε μέσα κι άλλοτε έξω από ένα αφη-

ρημένο εξοχικό σπίτι. Οι εικόνες μπερδεύονται, η φωνή 

της γυναίκας ακούγεται ξανά και ξανά σαν σε λούπα. 

Και μόνο όταν ο άνδρας ξεπροβάλλει στην οθόνη, τα 

λόγια της αποκτούν νόημα. Μιλά στον γιο της. Θυμάται 

τον πνιγμό του, όταν ήταν επτάχρονο παιδί. Εκείνος 

θυμάται τον πνιγμό της μητέρας του στην προσπάθειά 

της να τον σώσει. Και οι δύο, ο καθένας αλλιώς, ανα-

συνθέτουν οδυνηρές αναμνήσεις του παρελθόντος...

Το «Blank Out» δεν είναι μόνο ένα τεχνολογικό επίτευγ-

μα. Η κινηματογραφία, η μουσική και η ηθοποιία είναι 

δομημένα με τόση αρμονία, τόση ευφυΐα, που πολύ γρή-

γορα ξεχνάς ότι βλέπεις μια εντυπωσιακή 3-D όπερα και 

βυθίζεσαι στη μαγεία της μουσικής και της ποίησης.

 - Λένα ΙωαννΙδΟυ

Blank Out
Η υπερσυγχρονΗ 

τρισδιάστάτΗ 
οπερά δωΜάτιου 

στο Μεγάρο 
Φορέστε τα γυαλιά σας 
κι ακούστε το ποιητικό 

multimedia έργο του 
πρωτοπόρου ολλανδού 
συνθέτη και σκηνοθέτη 

Michel van der Aa

INFO
BlankOut - Μια όπερα δωμα-
τίου με γυαλιά 3-D. Σύνθεση 
- σκην.: Michel van der Aa, 
Σολίστ: Katherine Manley (επί 
σκηνής), Roderick Williams 
(στην ταινία), Nederlands 
Kamerkoor (στην ταινία) 
Σάβ. 30 & Κυρ. 31 Μαρτίου, 
στις 20.00 
Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη 

(με ελληνικούς υπέρτιτλους)
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Σπάνιες ελληνικές ποικιλίες
Αρχαία σταφύλια, σύγχρονες
οινοποιήσεις, µεγάλες απολαύσεις

Ληµνιώνα Καλλιεργείται παραδοσιακά στη Θεσ-
σαλία, παράγει ερυθρούς και ροζέ οίνους µε εκ-
φραστική µύτη και αρώµατα κόκκινων φρούτων 
και µπαχαρικών.
Μεσενικόλα Περιοχή Καρδίτσας, ένα στιβαρό 
κόκκινο κρασί µε ήπιες τανίνες.
Κυδωνίτσα Με καταγωγή από τη Λακωνία, 
λευκός οίνος µε  έντονα αρώµατα κυδωνιού και 
υψηλή οξύτητα. 
Ροκανιάρης Αποκλειστικότητα της Αργολίδας, 
λευκό κρασί, µαλακό στο στόµα, µε αρώµατα 
εσπεριδοειδών.
Τινακτορώγος Από την περιοχή της αρχαίας Ο-
λυµπίας, λευκός οίνος µε αρώµατα από ροδάκινα 
και εσπεριδοειδή που µαγεύουν.
Πλυτό Ποικιλία της Κρήτης, λευκός οίνος µε 
λαµπερό χρώµα, φινετσάτα αρώµατα και ωραία 
ζωντάνια.
Σκλάβος Από την Αργολίδα και πάλι, µε ανοιχτό-
ξανθο χρώµα και φρέσκα αρώµατα από λεµοναν-
θούς, αχλάδι και κίτρο.
Αυγουστιάτης Εµφανίζεται στη Ζάκυνθο και στη 
∆υτική Πελοπόννησο, ερυθρός οίνος µε ζωηρό 
χρώµα, αρώµατα από ώριµα φρούτα και µεσογει-
ακά βότανα, στόµα µαλακό και στρογγυλό.
Θραψαθήρι Από την Κρήτη και το Λασίθι, λευκός 
οίνος µε λαµπερά κίτρινα χρώµατα, και έντονα 
αρώµατα φρούτων.
Κακοτρύγης Κερκυραϊκή αρχαία ποικιλία, δίνει 
λευκούς οίνους µε λαµπερά χρώµατα, και µαγευ-
τικά αρώµατα.

Σπάνιες ελληνικές ποικιλίες
Αρχαία σταφύλια, σύγχρονες
οινοποιήσεις, µεγάλες απολαύσεις

Καλλιεργείται παραδοσιακά στη Θεσ-
σαλία, παράγει ερυθρούς και ροζέ οίνους µε εκ-
φραστική µύτη και αρώµατα κόκκινων φρούτων 

Περιοχή Καρδίτσας, ένα στιβαρό 

τικά αρώµατα.

Ε
ίναι εδώ και κάποια χρόνια που µιλάµε 
και γράφουµε για τα ελληνικά κρασιά. 
Αναγνωρίζουµε µε χαρά την εξέλιξή 
τους, θαυµάζουµε την ποιότητά τους, 
περήφανοι δείχνουµε ο ένας στον άλ-
λον το χρώµα στο ποτήρι και τα βρα-

βεία που κέρδισαν σε κάποιον διεθνή διαγωνισµό, 
χαιρόµαστε µε τις εξαγωγές που κατακτούν τον 
κόσµο όλο. Ξέρουµε πια, κι αυτό είναι γεγονός που 
κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει, ότι οινοποιοί 
και αµπελουργοί κατάφεραν ένα µικρό θαύµα και 
βοήθησαν το ελληνικό κρασί να ξαναγεννηθεί. Στην 
πράξη όµως τι σηµαίνει αυτό; 
Σηµαίνει ότι σε λίγα χρόνια, κι αν όλα συνεχίζουν 
να πηγαίνουν καλά, το κρασί θα βρει µια θέση δί-
πλα στη φέτα ή το λάδι. Θα γίνει εξαγώγιµο προϊόν 
(ήδη είναι) και θα ταξιδέψει παντού τις γηγενείς µας 
ποικιλίες, που τόσο το αξίζουν. Σηµαίνει όµως και 
κάτι ακόµα: πως µαζί µε τα αµπέλια, στην Ελλάδα 
µεγαλώνει και η κουλτούρα του κρασιού. Κι είναι 
αυτή η κουλτούρα που ενώνει την παρέα, απλώνει 
συζητήσεις που θα κρατήσουν ως το πρωί και µας 
µαθαίνει ακόµα κάτι καινούργιο για αυτό τον τόπο. 
Είναι µια κουλτούρα που γίνεται συνήθεια. Μια αγα-
πηµένη συνήθεια.
Εκφραστές αυτής της νέας τάσης είναι τα αθηναϊκά 
wine bars και resto. Καθόλου τυχαίο που άρχισαν κι 
αυτά να πολλαπλασιάζονται µε την άνοδο του ελ-
ληνικού κρασιού. Αυτές οι µικρές, ζεστές οινόφιλες 
γωνιές βοηθούν µε τη σειρά τους τη συζήτηση. Μας 
παρουσιάζουν τα οινοποιεία που αγνοούµε, µας 
µαθαίνουν κρασιά που δεν ξέρουµε, µας µιλούν για 
το κρασί µε πάθος και γνώση. Συχνά, το ελληνικό 
κρασί µονοπωλεί το ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι κα-
θόλου λίγες οι φορές που στα τραπέζια τους έχουµε 
την ευκαιρία να δοκιµάσουµε κάτι µακρινό κι ενδια-
φέρον. Πάντα µαζί µε νόστιµους µεζέδες και καλή 
συντροφιά. Κι αυτό δεν είναι καθόλου λίγο. 

Το κρασί αρέσει στην Αθήνα

  που ξέρουν τα πάντα για την αγαπημένη σου

 συνήθεια Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΒΝΑΤΣΙΟΥ - Φωτό: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΑΤΣΗΣ
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  που ξέρουν τα πάντα για την αγαπημένη σου

 συνήθεια
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Τι σηµαίνει όταν λέµε πως το κρασί είναι 
φελλωµένο; Το 80% των άρρωστων κρα-
σιών οφείλεται στον χαλασµένο φελλό. Το 
καταλαβαίνεις µόλις ανοίξεις το κρασί και 
είναι µια µυρωδιά µούχλας, υγρασίας, βρεγ-
µένης εφηµερίδας. Αυτός είναι και ο λόγος 
που µυρίζουµε τον φελλό µόλις ανοίξουµε 
το µπουκάλι. ∆εν θα πάθεις τίποτα από ένα 
«φελλωµένο» κρασί, φυσικά όµως δεν θα 
το απολαύσεις. Όταν λέµε, µυρίζοντας ένα 
ποτήρι κρασί, πως έχει υποτονικό αρωµα-
τικό χαρακτήρα αυτό σηµαίνει πως πέσαµε 
σε µια παρτίδα κακού κρασιού ή πως έχει 
κακοδιατηρηθεί και έχει εξελιχθεί «δυσά-
ρεστα».    

Το λευκό κρασί παλαιώνεται; Όχι σε όλες 
τις περιπτώσεις. Υπάρχουν τοπωνύµια ό-
πως η Σαντορίνη ή η λευκή Βουργουνδία 
που η παλαίωση θα βοηθήσει τα κρασιά να 
αναπτύξουν πολύ πιο σύνθετο αρωµατικό 
χαρακτήρα. Όµως, κατά πλειοψηφία, στα 
λευκά κρασιά απολαµβάνεις τη νιότη τους, 
αυτή την ευχάριστη φρεσκάδα τους.

Ποια λέµε κρασιά του Νέου Κόσµου;
Καταρχάς ας πούµε πως υπάρχουν τα κρα-
σιά του Μητροπολιτικού Παλαιού Κόσµου 
και κατά κύριο λόγο είναι αυτά της Γαλλίας, 
ενώ ακολουθούν αυτά της Ιταλίας και της 
Ισπανίας. Τα κρασιά του Νέου Κόσµου είναι 
της Αυστραλίας, της Χιλής, της Αργεντινής, 
της Νέας Ζηλανδίας, των ΗΠΑ, της Νοτίου Α-
φρικής και, αν θέλεις, ήρθαν σαν απάντηση 
στον υπερβολικό ακαδηµαϊσµό των Γάλλων. 
∆ηλαδή είναι κρασιά πιο «εύπεπτα», πιο βα-

τά, πιο προσεγγίσιµα και σίγουρα δραµα-
τικά οικονοµικότερα. Καλό είναι να αρχίζει 
κανείς το ταξίδι του στον απέραντο και πολύ 
γοητευτικό κόσµο του κρασιού µε κάτι πιο 
«pop», πιο εύκολο, και στη συνέχεια, µόνος 
του θα οδηγηθεί στο πιο εξεζητηµένο.

Ποια είναι τα ανερχόµενα ελληνικά το-
πωνύµια;
Πιστεύω πολύ στην Κρήτη και στο Αιγαίο. 
∆εν θα αναφερθώ στη Σαντορίνη, φυσικά, 
µιλάω για τη Σύρο, την Τήνο, που δείχνουν 
ωραία πράγµατα τα τελευταία χρόνια. Περι-
µένω και τη Ζάκυνθο, αυτός που θα ασχολη-
θεί µε τον ιστορικό της αµπελώνα θα βγάλει 
λαγό! Πολύ ελπιδοφόρα είναι και η Λακωνία, 
αυτό το ευλογηµένο της σταφύλι, εννοώ 
την Κυδωνίτσα, ολοένα και περισσότεροι το 
ανακαλύπτουν και το αγαπούν.

Ποια είναι τώρα τα κρασιά της µόδας;
Τα εναλλακτικά, οτιδήποτε δεν είναι καθι-
ερωµένο. Ας πούµε βλέπουµε µεγάλη αύ-
ξηση στα φυσικά κρασιά, αυτά που έχουν 
από ελάχιστη έως καθόλου επεξεργασία, 
και είναι χωρίς θειώδη.

Γιατί αυτή η τεράστια µόδα µε τα ροζέ;
Το ροζέ από φτωχός συγγενής, από  «κρασί 
της πίτσας», τώρα αποκτάει το κοινό του. 
Γίνονται πολύ ωραίες οινοποιήσεις, υπάρ-
χουν πια πολλές ενδιαφέρουσες ετικέτες. 
Από τη Νότια Ιταλία µέχρι την Τοσκάνη και 
τη Χιλή υπάρχει µια πολυµορφία. Υπάρχουν 
απεριτίφ ροζέ, ελαφριά και µε αχνό χρώµα, 
αλλά και ροζέ «φαγητού» πιο καλοδοµη-

µένα, πιο στιβαρά, µε έντονο βαθύ χρώµα 
(που δείχνει την ύπαρξη Αγιωργίτικου ή 
Syrah).

Το καλοκαίρι τι κρασιά τραβιούνται; Ό,τι 
και να λέµε, το λευκό για το καλοκαίρι είναι 
µοιραίο... Και εδώ στην Ελλάδα καλοκαίρι 
εννοούµε την πρώτη ηµέρα που ανοίγει ο 
καιρός και ανεβαίνουν οι θερµοκρασίες. 
Μεταξύ µας, το καλοκαίρι δεν θες τίποτα 
άλλο από ένα λευκό ή ένα ροζέ και µάλιστα 
δροσερό, είναι ψυχολογικό. Θα αδικήσουµε 
ένα καλό κόκκινο κρασί, αν το πιούµε καλο-
καίρι σε µια καυτή βεράντα της ελληνικής 
υπαίθρου.   

Ποιο λέµε «µεγάλο» κρασί; Το µεγάλο κρα-
σί θέλει επιµονή, υποµονή, ενασχόληση, ι-
στορικό αρχείο και πολλές ώρες πτήσης του 
οινοποιού. ∆εν βγαίνει σ’ ένα βράδυ. Θέλει 
µέθοδο, πολλή µελέτη πάνω στο terroir, 
την οινοποίηση. Εδώ στην Ελλάδα δεν νο-
µίζω πως έχουµε ακόµη φτάσει σε µεγάλα 
κρασιά παρότι κινούµαστε προς αυτή την 
κατεύθυνση. Το Vinsanto του Αργυρού θα 
µπορούσε να είναι ένα τέτοιο.

Γιατί αναδεύουµε το ποτήρι; Το κάνουµε 
για να πάρει αέρα, το οξυγόνο απελευθερώ-
νει τα αρώµατα του κρασιού. 

Τι θα είχες να πεις σε όσους αγαπούν το 
κρασί; Χαλαρώστε µπροστά σε ένα ποτήρι 
κρασί. Το κρασί ενώνει τους ανθρώπους. 
Εκεί που σταµατάει η υπερανάλυση αρχίζει 
η πραγµατική απόλαυση. 

Όταν κατεβαίνω στον Πειραιά και 
στο wine resto Paleo δεν ξέρω τι 
απολαµβάνω περισσότερο... Τα 
κρασιά της δυνατής του κάβας ή 
τις ωραίες συζητήσεις µε τον ιδιο-
κτήτη του Γιάννη Καυµενάκη... Από 
τους κορυφαίους οινοχόους της 
χώρας, αγαπάει µε πάθος το κρασί 
και έχει τεράστιες γνώσεις στο 
αντικείµενο. Στη µικρή κουβέντα 
που ακολουθεί, µας λύνει µικρές 
αλλά σηµαντικές απορίες. 

Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Όσα θέλεις να μάθεις για το κρασί 

Ποια λέµε κρασιά του Νέου Κόσµου;
Καταρχάς ας πούµε πως υπάρχουν τα κρα-
σιά του Μητροπολιτικού Παλαιού Κόσµου 
και κατά κύριο λόγο είναι αυτά της Γαλλίας, 
ενώ ακολουθούν αυτά της Ιταλίας και της 
Ισπανίας. Τα κρασιά του Νέου Κόσµου είναι 
της Αυστραλίας, της Χιλής, της Αργεντινής, 
της Νέας Ζηλανδίας, των ΗΠΑ, της Νοτίου Α-
φρικής και, αν θέλεις, ήρθαν σαν απάντηση 
στον υπερβολικό ακαδηµαϊσµό των Γάλλων. 

που ακολουθεί, µας λύνει µικρές 
αλλά σηµαντικές απορίες. 

Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

αλλά σηµαντικές απορίες. 

 ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ
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By the Glass
Το κλασικό ραντεβού

 των οινόφιλων της πόλης

Είναι από το 2012 που η ατμοσφαιρική, σχεδόν «κρυ-
φή» Στοά Ράλλη έγινε ταυτόσημη με το κρασί. Μια και  
εδώ, σε ένα υπέροχο νεοκλασικό του 1922, στεγάζεται 
το δημοφιλές By the Glass. Το πρώτο καθαρόαιμο wine 
bistro της Αθήνας, από την πρώτη στιγμή που άνοιξε, 
έγινε το σημείο συνάντησης των οινόφιλων και μας έμα-
θε ότι πάνω από όλα το κρασί είναι παρέα, καθημερινή 
απόλαυση, χαρά... Η κάβα του μετράει πάνω από 500 
ετικέτες, με το 90% να προσφέρεται και σε ποτήρι χάρη 
στο σύστημα Coravin, αλλά και στα δύο Dispensers των 
30 θέσεων. Τα δύο αυτά καινοτόμα συστήματα δίνουν 
πρόσβαση σε κάθε ετικέτα, ακόμα και στις καλύτερες, 
ακόμα και στις πιο ακριβές. Και αυτό είναι ένα μεγάλο 
ατού, αν σκεφτείς ότι το By the Glass διαθέτει κάβα από 
παλαιότερες χρονιές, έξοχα fine wines, φιάλες magnum, 
μεγαλειώδεις σαμπάνιες και σπάνιες ετικέτες. Ναι. Όσοι 
αγαπούν τον κρασί, εδώ βρίσκουν τον Παράδεισό τους! 
Το μεγαλύτερο κομμάτι της κάβας προέρχεται από τον 
ελληνικό αμπελώνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα 
βρεις και αρκετά τα διαμάντια του διεθνή, αφού στο By 
the Glass η απόλαυση του κρασιού δεν γνωρίζει σύνο-
ρα. Αν χρειαστείς βοήθεια, θα σου τη δώσουν απλόχερα 
η ίδια η Φωτεινή Παντζιά (ιδιοκτήτρια και ψυχή του By 
the Glass), η sommelier Βασιλική Γιάνναρου ή κάποιος 
από την υπόλοιπη ομάδα. Εμπιστεύσου τους. Όλοι τους 
έχουν γνώσεις υψηλού επιπέδου πάνω στο αντικείμε-
νο. Δίπλα στο κρασί στέκεται επάξια η κουζίνα με επικε-
φαλής τον σεφ Αντώνη Πεχλιβανάκη. Πάντα με έμφαση 
στην πρώτη ύλη, προτείνει  πιάτα μεσογειακής κουζίνας 
που ήδη έχουν αφήσει εποχή. Όπως τα μπιφτεκάκια στο 
γκριλ με τις τηγανητές πατάτες, τα πιτάκια ολικής και το 
ντιπ γιαουρτιού, το ριζότο μανιταριών με λάδι τρούφας 
ή οι γαρίδες κανταΐφι με τη σπιτική, γλυκόξινη σάλτσα. 
Υπέροχα και τα πλατό τυριών και αλλαντικών που σερ-
βίρονται με σπιτική μαρμελάδα, αποξηραμένα φρούτα 
και homemade κριτσίνια, ιδανικός συνομιλητής για κάθε 
κρασί.
Ο λόγος που όλοι, ορκισμένοι οινόφιλοι και απλοί θαυ-
μαστές του κρασιού, λατρεύουν να πηγαίνουν ξανά και 
ξανά στο By the Glass είναι όμως ένας: το ότι κατάφερε 
να βάλει το κρασί στο κέντρο του τραπεζιού και να το 
καθιερώσει σαν αγαπημένη καθημερινή συνήθεια, μια 
από τις πιο όμορφες, μικρές απολαύσεις της ζωής. Δι-
ατηρώντας ταυτόχρονα το υψηλό επίπεδο, ακόμα και 
στην πιο μικρή λεπτομέρεια, από τα ποτήρια μέχρι τη 
σωστή θερμοκρασία στο σερβίρισμα. Από τον Μάιο, που 
ο καιρός ανοίγει, είναι πράγματι μια μοναδική εμπειρία 
να κάτσεις στα τραπεζάκια της πλατείας Ραλλούς Μάνου 
ακριβώς απέναντι. Χαζεύοντας την υπέροχη Ρώσικη 
Εκκλησία, πίνοντας κρασιά κάτω από τον αττικό ουρα-
νό, μέσα στο πράσινο, ακούγοντας τις πάντα ωραίες 
μουσικές. Αυτό που η Φωτεινή Παντζιά συνηθίζει να 
περιγράφει ως εξής: «Τα μαγαζιά της καρδιάς μας δεν 
είναι απλά ένα ωραίο πιάτο και ένα κρασί. Πάνω απ’ όλα 
είναι φιλοξενία».

● Γ. Σουρή 3 & Φιλελλήνων, Σύνταγμα, 2103232560, 
www.bytheglass.gr, fb: By the glass

instagram: @bytheglass.gr
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BARATIN
Το στέκι της Ν. Φιλαδέλφειας 

λατρεύει το κρασί

Δεν είναι μόνο το στέκι της Νέας Φιλαδέλφειας. Εί-
ναι και ο προορισμός των Αθηναίων που έρχονται 
από κάθε συνοικία της πόλης για να πιουν το ποτό 
τους στη μεγάλη ξύλινη μπάρα ή να δοκιμάσουν 
τα πιάτα με τις δημιουργικές πινελιές του σεφ Γρη-
γόρη Μπονιάκου. Η αλήθεια είναι ότι από το πρωί 
έως αργά το βράδυ το Baratin φυλάει μια φιλόξενη 
γωνιά για όλους. Για αυτούς που θέλουν να απο-
λαύσουν τον καφέ τους στα ηλιόλουστα τραπεζά-
κια με θέα την περατζάδα της Δεκελείας. Για εκεί-
νους που προτιμούν να δοκιμάσουν το φημισμένο 
brunch (σερβίρεται καθημερινά 09.00 με 15.00) 
στη μεγάλη φωτεινή σάλα. Για όσους ψάχνουν 
ένα cocktail λίγο πιο αναβαθμισμένο και αρκετά 
διαφορετικό (υπάρχουν 16 signature cocktails και 
όλα κάνουν τη διαφορά). Για τους foodies της πα-
ρέας που θα ξεχωρίσουν το κριθαρότο με μοσχα-
ρίσια μάγουλα και το ριζότο λαβράκι. Και φυσικά, 
για όλους τους οινόφιλους εκεί έξω.

Το Baratin έχει μία από τις πιο πλούσιες κάβες της 
Αθήνας. Εδώ θα βρεις 140 ετικέτες από τον ελλη-
νικό και διεθνή αμπελώνα για να διαλέξεις, ενώ 42 
από αυτές σερβίρονται και σε ποτήρι. Αν δυσκο-
λεύεσαι στην επιλογή του κατάλληλου κρασιού, 
ο Δημήτρης Γρούμπος και η Φανή Κολάκη, οι δύο 
(εκπληκτικοί!) sommeliers του Baratin, είναι εδώ 
για εσένα. Θα σε βοηθήσουν να επιλέξεις το κρασί 
που σου ταιριάζει καλύτερα, αλλά και να το συν-
δυάσεις με το ιδανικό πιάτο. Εκτός από τα μικρά 
αριστουργήματα της κουζίνας, όμως, να ξέρεις 
ότι υπάρχουν ακόμα λαχταριστά πλατό τυριών και 
αλλαντικών. Μάλιστα μπορείς να διαλέξεις κάποιο 
από τα σπουδαία ελληνικά τυριά που υπάρχουν 
και να συνοδέψεις με αυτό το κρασί σου στην πο-
σότητα που εσύ θες (π.χ. 100 γρ. ή και παραπάνω). 
Τέλειο; 

● Λ. Δεκελείας  120, Ν. Φιλαδέλφεια, 
2102522228, 

fb: @BaratinDrinkDineHomeBar, 
instagram: baratin_home_bar

34 A.V. 28 ΜΑΡΤΙΟΥ - 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019



TarTe TaTin
Το νέο bistro της πόλης 

κάνει τη γαλλική γαστρονομία 
προσιτή

Όλοι έχουμε ονειρευτεί τις βόλτες γύρω από τον 
Σηκουάνα. Να πίνουμε καφέ και τσάι στα παριζιά-
νικα καφέ, να βουτάμε αφράτα μαντλέν σε καυτή 
σοκολάτα, να τρώμε λαχταριστές baguettes με 
brie και να παίρνουμε χρωματιστά μακαρόν για 
το σπίτι. Όλες αυτές οι εικόνες από σήμερα στα-
ματούν να είναι όνειρα και βρίσκουν σπίτι στο 
γουστόζικο Tarte Tatin. Το καινούργιο bistro της 
Αθήνας μόλις άνοιξε και έχει στόχο να βάλει τη γα-
στρονομία στην καθημερινότητά μας.

Από τις 09.00 έως τη 01.00 (η κουζίνα λειτουργεί 
έως τις 23.30) μπορείς να το επισκεφθείς για να 
δοκιμάσεις τα φανταστικά γλυκά του, τις αλμυρές 
προτάσεις του, αλλά και για να πιεις μονοποικιλι-
ακό καφέ, χειροποίητη σοκολάτα που λιώνει στο 
μπρίκι (πάνω από 100 γρ. σοκολάτας ανά κούπα), 
ένα υπέροχο ποτήρι κρασί, αλλά και κλασικά και 
house cocktails σε premium εκδοχές. Στον κατά-
λογο θα βρεις 7 πιάτα σε γλυκό που ξεκινούν από 
την Tarte Tatin, τη διασημότερη γαλλική τάρτα, και 
φτάνουν μέχρι την crème brulee, το προφιτερόλ 
και τα υπέροχα paris brest. Για ενδιάμεσες στάσεις 
όμως, θα βρεις πολλά γλυκίσματα όπως μακαρόν, 
μαντλέν, εκλέρ, κέικ και τάρτες, τα οποία μάλιστα 
μπορείς να πάρεις μαζί σου στο σπίτι. 

Στα αλμυρά θα βρεις μοναδικές σαλάτες, τρεις δια-
φορετικές quiches, τις Quiche Lorraine, Σπανάκι με 
σολομό και Quiche ημέρας, πληθωρικές και άκρως 
ξεχωριστές tartes flambees (που είναι η αλσατική 
εκδοχή της πίτσας και σερβίρονται μετά τις 19.00), 
πολλές και ευφάνταστες baguettes, αλλά και ένα 
φοντί τυριών που σερβίρεται μαζί με αλλαντικά 
και τραγανά ψωμάκια (σ.σ. εδώ να πω ότι υπάρχει 
και ένα φοντί σοκολάτας που αναμένεται να κάνει 
θραύση!). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πάντα (και 
όταν λέμε τα πάντα εννοούμε ακόμα και τα φύλλα 
του μιλφέιγ) φτιάχνονται καθημερινά εδώ, ενώ το 
μενού βασίζεται στις εποχικές πρώτες ύλες.

Όλα αυτά θα τα απολαύσεις σε έναν παραμυθένιο 
χώρο (μην ξεχάσεις να εξερευνήσεις και το λου-
λουδάτο μπαλκόνι!), με jazz νότες να χαϊδεύουν 
τα αυτιά σου και με 62 ετικέτες από τον ελληνι-
κό αμπελώνα (24 και σε ποτήρι και όλες μπορείς 
να τις πάρεις και για το σπίτι) για να συνοδεύσεις 
τα φανταστικά πιάτα (σημείωσε ότι πολλές από 
τις φιάλες δεν θα τις βρεις αλλού). Θα δοκιμάσεις 
πολλά βιολογικά και φυσικά κρασιά, ενώ αν σου 
αρέσει κάποιο, μπορείς να το πάρεις μαζί σου φεύ-
γοντας καθώς υπάρχει και η δυνατότητα λιανικής 
πώλησης.

● Δεκελείας 118, Ν. Φιλαδέλφεια, 
www.tartetatin.gr, fb: @tartetatin118, 

instagram: tartetatingr
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Στη σκιά της Ακρόπολης, στο πιο όμορφο σημείο της 
Αθήνας, στο ισόγειο του κτιρίου του Chocolat Royal, θα 
ανακαλύψετε ένα από τα πλέον εμβληματικά wine bar της 
πόλης. Ένα χώρο γεμάτο αρώματα και γεύσεις από τους 
πιο φημισμένους αμπελώνες και οινοποιεία της Ελλάδας, 
με ετικέτες που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού, όλες τους 
προσεκτικά επιλεγμένες από τον καταξιωμένο οινοχόο 
Δημήτρη Σπυρόπουλο. Συνολικά 160 ετικέτες μικρά 
διαμάντια αναμένουν να τις απολαύσετε, εκ των οποίων 
τις 40 και σε ποτήρι, με τη δυνατότητα να συνοδεύσετε 
το κρασί σας με κάποιο από τα εξαιρετικά πιάτα του C-
Restaurant, που βρίσκεται στον 2ο όροφο του Chocolat 
Royal. Να θυμάστε ότι στον σύγχρονης αισθητικής χώρο 
του Wine Station, όπου το σκηνικό συνθέτουν καθημερινά 
από το απόγευμα έως αργά το βράδυ easy listening ήχοι 
σε ένα χαλαρό περιβάλλον, οι Παρασκευές είναι αφιερω-
μένες στις live βραδιές, με τις γνωστές Live Jazz & Wine 
Νights. Extra tip: Πέραν της πλούσιας λίστα κρασιών, 
την κάρτα ποτών του Wine Station συμπληρώνουν απο-
στάγματα, premium ετικέτες ποτών καθώς και signature 
cocktails.

● Αποστόλου Παύλου 27, Θησείο, 2103469077, 
www.chocolatroyal.gr/el/wine_station

WINE STATION
Ένα wine bar «σταθμός» στην
πιο φωτεινή πλευρά της πόλης

Μόλις άνοιξε στη γειτονιά του Ψυρρή και είναι το μέρος που θέλεις 
να βρίσκεσαι κάθε στιγμή. Ένα όμορφο bistro που ξεκινά από τις 8 το 
πρωί με καφέ και πρωινό, ενώ από τις 11αρχίζει να σερβίρει το λαχτα-

ριστό brunch του. Εδώ θα βρεις πολλές νόστιμες και διαφορετικές 
προτάσεις, όπως το τρομερό croque pancake, το open sandwich 

καρμπονάρα (!) ή το chicken burger που σερβίρεται ανάμεσα σε δύο 
αφράτες βάφλες αντί για ψωμί. Και σίγουρα δεν πρέπει να χάσει κα-
νείς τα red velvet pancakes, που έχουν ήδη τους δικούς τους πιστούς 

θαυμαστές. Από τις 19.00 κάνει την εμφάνισή της η βραδινή κάρτα 
με comfort food πιάτα που αρχίζουν από τα χειροποίητα λαζάνια 

Bolognese και το κοτόπουλο με τη σος φέτας και φτάνουν μέχρι το 
ριζότο μανιταριών με λάδι τρούφας. Για να συνοδέψεις το γεύμα σου 
θα βρεις μια επιλεγμένη λίστα cocktails (υπάρχει ξεχωριστή cocktail 

list και για το brunch) και 40 εμβληματικές ετικέτες κρασιών. Το 
15innAthens δίνει στο ελληνικό κρασί μεγάλη έμφαση, γι’ αυτό και 
όλες οι ετικέτες του προέρχονται από τον ελληνικό αμπελώνα. Όλα 
αυτά θα τα απολαύσετε με τη συνοδεία jazz μουσικής ή διασκευές 

από τραγούδια της δεκαετίας των 70’s και των 80’s (κάθε Παρασκευή 
και Σάββατο υπάρχει dj). 

● Μιαούλη 15Α, Ψυρρή, 2103316156, 
Fb: @15innathens, instagram: 15inn_athens

 Η νέα άφιξη της πόλης είναι
 ένα στέκι για όλες τις ώρες
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προτάσεις, όπως το τρομερό croque pancake, το open sandwich 

καρμπονάρα (!) ή το chicken burger που σερβίρεται ανάμεσα σε δύο 
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 Η νέα άφιξη της πόλης είναι
 ένα στέκι για όλες τις ώρες

36 A.V. 28 ΜΑΡΤΙΟΥ - 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019



Αγαπημένο wine bar του κέντρου, πάντα μοντέρνο, 
κομψό και με άψογη εξυπηρέτηση, το Fabrica De Vino 
«πειράζει» το μενού του δίνοντας έμφαση στο ψάρι και τα 
θαλασσινά, διατηρώντας όμως και τα περισσότερα από 
τα εξαιρετικά του πιάτα με κρέας. Το Βalik Εkmek, πάντως, 
το σάντουιτς με φιλέτο ψαριού δηλαδή, αναμένεται σί-
γουρα να γίνει talk of the tοwn! Ανανέωση, παράλληλα, 
και στην εξαιρετική του κάβα, με 600 ετικέτες 150 παρα-
γωγών απ’ όλη την Ελλάδα (20 από αυτές και σε ποτήρι) να 
γεμίζουν το Fabrica De Vino με τα καλύτερα αρώματα του 
ελληνικού αμπελώνα. Να μη χάσετε τα περίφημα Συμπό-
σια, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από τις 9 το βράδυ, με πα-
ραδοσιακό ελληνικό φαγητό και γευσιγνωσία ελληνικών 
κρασιών και να θυμάστε ότι τα βράδια της Παρασκευής 
και του Σαββάτου το Fabrica De Vino με το κέφι του θα σας 
θυμίσει μπαράκι στα καλύτερά του. Καθημερινά από τη 
μία το μεσημέρι έως τη μία το βράδυ και ΠΣ έως τις τρεις 
το βράδυ.    

● Εμμανουήλ Μπενάκη 3, Αθήνα, 2103214148, 
fb: Fabrica De Vino

Fabrica
 De Vino

Ανοιξιάτικος αέρας στο
 αγαπημένο wine bar του κέντρου

Νέα άφιξη στη Νέα Φιλαδέλφεια, που κάθε Αθηναίος 
λάτρης του καλού κρασιού θα πρέπει να γνωρίσει. 
Πρόκειται για ένα boutique wine bar με επιλεγμένες και 
ποιοτικές ετικέτες μικρο-οινοποιών απ’ όλο τον κόσμο, 
με βάση τον ελληνικό αμπελώνα. Κάθε μήνα, μάλιστα, 40 
διαφορετικές από αυτές θα έχουμε τη δυνατότητα να τις 
απολαμβάνουμε και σε ποτήρι. Κι επειδή πρόκειται για πο-
λύ ιδιαίτερα κρασιά, οι άνθρωποι εδώ φροντίζουν να μας 
διευκολύνουν: μια επίσκεψη στο θάλαμο όπου φυλάσ-
σονται στις θερμοκρασίες που πρέπει, με τον sommelier 
να μας ενημερώνει για ό,τι χρειάζεται. Τα εξαιρετικά αυτά 
κρασιά, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε και για 
το σπίτι, ταιριάζουν απόλυτα με την πολύ προσεγμένη 
κουζίνα, η οποία ετοιμάζει εκπληκτικά tapas, κρύα και 
ζεστά, σε μεγάλη ποικιλία, δροσερές σαλάτες αλλά και 
πεντανόστιμη pizza. Το Φιάλη Wine Bar, στο κέντρο της 
Νέας Φιλαδέλφειας, διαθέτει και εξωτερικό χώρο και μας 
ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις, όπως γευσιγνωσίες, βραδιές 
live και άλλα πολλά.

● Δεκελείας 108, Νέα Φιλαδέλφεια, 2102513220, 
fb: Phiali Wine Bar

Φιάλη
 Wine Bar

Το νέο boutique wine bar 
της Αθήνας
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OinOscent
Πάθος για το καλό κρασί

Το Oinoscent ξεκίνησε ως κάβα κρασιών αλλά, χάρη στη μεγάλη αγάπη που του έδειξαν οι 
Αθηναίοι, εξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε ένα από τα καλύτερα wine bar της πόλης. Δέκα χρό-
νια μετά, συνεχίζει να εκπλήσσει τους λάτρεις του κρασιού με την ποικιλία και τις επιλογές 
του. Στο υπόγειο κελάρι του μπορείς να βρεις 1.000 ετικέτες κρασιών από όλο τον κόσμο, 
ενώ η λίστα των κρασιών σε ποτήρι ανανεώνεται κάθε εβδομάδα ώστε να δοκιμάζεις πά-
ντα κάτι καινούργιο. Μπορείς να συνοδέψεις το κρασί σου με ένα ωραίο πλατό τυριών ή και 
με κάποιο από τα λαχταριστά πιάτα που προστέθηκαν στο μενού πρόσφατα, τώρα που το 
μαγαζί επεκτάθηκε ως εστιατόριο. Ό,τι κι αν έχεις κατά νου, το εξειδικευμένο και πρόθυμο 
προσωπικό του θα σε βοηθήσει να το βρεις.

● Βουλής 45-47, Αθήνα, 2103229374, www.oinoscent.com, fb: Oinoscent

Μια φιλοσοφημένη 
wine pub στον Πειραιά

Θα το ανακαλύψεις σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία του Πειραιά, πάνω από τη Μαρίνα 
Ζέας, και θα σε εντυπωσιάσει με το ατμοσφαιρικό του περιβάλλον, τη μοντέρνα του αισθη-
τική και τη φιλοσοφία που επιμένει ότι η ποιότητα μπορεί να είναι προσιτή για όλους μας. Η 
ενημερωμένη κάβα διαθέτει περίπου 100 επιλεγμένες ετικέτες, κυρίως από τον ελληνικό 
αμπελώνα, οι οποίες συνδυάζονται τέλεια με τις προτάσεις του μενού: μεγάλες, χορταστι-
κές μερίδες, με κάμποσες δημιουργικές πινελιές, από νιόκι πατάτας με κοτόπουλο, λιαστή 
ντομάτα και σπανάκι, μέχρι σπαλομπριζόλα και μοσχάρι μαγειρεμένο με ταϊλανδέζικη συ-
νταγή. Τα παιδιά εδώ είναι ευγενέστατα και εξυπηρετικά, να ρωτήσετε και για τα εξαιρετικά 
γλυκά, αλλά και για τα κατά καιρούς events με πρωταγωνιστή πάντα το κρασί.

● Ακτή Θεμιστοκλέους & Πάργας, Πειραιάς, Φρεατύδα, 2155159792,
 fb: CORKS & FORKS  - Wine Pub, instagram: corksandforks

Ατμοσφαιρικό και φιλόξενο, κοσμοπολίτικο αλλά καθό-
λου δήθεν, το Kiki De Grece είναι ίσως το πιο γοητευτικό 
στέκι της πολύ ανεβασμένης τα τελευταία χρόνια Ηπίτου, 
στην περιοχή του Συντάγματος. Ένα άνετο wine resto 
bar, με υπέροχη κουζίνα, το μενού της οποίας ισορροπεί 
ανάμεσα σε αυθεντικές ελληνικές συνταγές και σε πιάτα 
με πιο δημιουργικές πινελιές. Κι άντε τώρα να διαλέξεις, 
για παράδειγμα, ανάμεσα στο παραδοσιακό αρνάκι τσιγα-
ριαστό με σταμναγκάθι και στο πιο γκουρμέ μοσχαρίσιο 
σιδηρόδρομο με σάλτσα κόκκινου κρασιού και πουρέ πα-
τάτας. Μην ξεχάσω να σας πω ότι το μενού έχει συμπερι-
λάβει και κάποιες σαρακοστιανές επιλογές, όπως τις αξε-
πέραστες σουπιές με μάραθο και σέσκουλα! Να θυμάστε, 
επίσης, ότι όπως το μενού ανανεώνεται ανάλογα με την 
εποχή, ώστε όλα τα υλικά να είναι ποιοτικά και φρέσκα, 
το ίδιο συμβαίνει και με την εξαιρετική λίστα κρασιών, η 
οποία διαθέτει 35 επιλεγμένες ετικέτες από τον ελληνικό 
αμπελώνα, όλες μπορείτε να απολαύσετε και σε ποτήρι 
και μάλιστα από 4 ευρώ. Θα το βρείτε ανοιχτό καθημερινά 
από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.  

● Ηπίτου 4, Αθήνα, 2103211279, fb: kikidegrece

KiKi De Grece 
Με γαλλικό όνομα 
και ελληνικό αέρα
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

Ντάμπο (Dumbo) ***
ΣκηνοθεΣία: Τιμ Μπάρτον ΠρωταγωνίΣτούν: Κόλιν Φάρελ, Μάικλ Κίτον, Ντάνι Ντε Βίτο, 

Έβα Γκριν, Άλαν Άρκιν

Το 1919, σε περιπλανώμενο τσίρκο των αδελφών Μέντιτσι (που στην πραγματικό-

τητα είναι μόνο ένας, ο Μαξ Μέντιτσι τον οποίο υποδύεται ο Ντάνι Ντε Βίτο), γεν-

νιέται ένα ελεφαντάκι με τεράστια αυτιά. Αρχικά το αφεντικό του τσίρκου θεωρεί 

ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης και ζητά αποζημίωση από τον τύπο που του πούλησε 

τη μητέρα του Ντάμπο, αλλά αλλάζει μυαλά όταν συνειδητοποιεί το χρυσάφι που 

κρατά στα χέρια του. ο μικρός ελέφαντας που πετάει χάρη στα μεγάλα του αυτιά 

θα γίνει στόχος του κυνικού Βάρντεβιρ, ιδιοκτήτη της Dreamland, του μεγαλύτε-

ρου λούνα παρκ των ΗΠΑ, που θα προτείνει στον Μέντιτσι να γίνουν συνέταιροι. 

τ
ο «Ντάμπο, το ελεφαντάκι» κυκλοφόρησε στις αμερικανικές αίθουσες τον 

Οκτώβριο του 1941 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Ήταν η τέταρτη μόλις 

ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους της Ντίσνεϊ και δημιουργή-

θηκε με στόχο να ξεπεραστεί η οικονομική ζημιά της «Φαντασίας». Από 

εκείνο το φιλμ ο Τιμ Μπάρτον κρατάει μοναχά το βασικό στοιχείο της ιστορίας 

που είναι μια ωδή στη διαφορετικότητα, καθώς και τον στενό δεσμό του ήρωα 

με τη μητέρα του. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δύο μοτίβα όχι τόσο με σύνεση 

αλλά με έλεγχο των βασικών εκφραστικών του μέσων, ο δημιουργός των 

σκοτεινών παραμυθιών των 90s («Ο ψαλιδοχέρης», «Ο σκαθαροζούμης», «Ο 

μύθος του ακέφαλου καβαλάρη» κ.ά.) οδηγεί με μαστοριά την πλοκή προς την 

επώδυνη αλλά λυτρωτική ενηλικίωση. Όπως και στο animation έτσι και στην 

εύστοχη live action μεταφορά του Μπάρτον, ο Ντάμπο γίνεται περίγελος εξαι-

τίας της εμφάνισής του αλλά γρήγορα χρησιμοποιεί το ελάττωμά του ως όπλο 

στην προσπάθεια να αλλάξει τη μοίρα του και να ξαναβρεί τη μητέρα του. Το 

φιλμ είναι πιο σκληρό και συγκινητικό από ό,τι θα περίμενε κανείς. Ο Μπάρτον 

επιχειρεί να γλυκάνει την ιστορία και στις πικρές στιγμές της, αποβάλλοντας 

κάθε έννοια μελό, αλλά δεν τα καταφέρνει πάντα. Με προεξάρχοντα έναν 

γλυκύτατο Ντάμπο –πραγματικό επίτευγμα η δουλειά των υπευθύνων στο 

CGI– και με συνοδοιπόρους ανθρώπους σημαδεμένους είτε από τη μοίρα (τα 

μέλη του περιπλανώμενου θιάσου είναι απλώς τέρατα για τους κανονικούς αν-

θρώπους) είτε από τον Μεγάλο Πόλεμο (ο Κόλιν Φάρελ επιστρέφει με αναπηρία 

από το γαλλικό μέτωπο), το «Ντάμπο» είναι ένα φιλμ για τους μηχανισμούς του 

θεάματος και τη σόου μπιζ, φτιαγμένο με σκηνοθετικές ιδέες που ποντάρουν 

κυρίως στο συναίσθημα. Μάλιστα ο τρόπος που χρησιμοποιεί την ιστορία του 

«ιπτάμενου ελέφαντα» προκειμένου να ενισχύσει τις πολιτικές αιχμές (ο επιχει-

ρηματίας Βάρντεβιρ του Κίτον κι ο τραπεζίτης Άλαν Άρκιν είναι σύμβολα του νέ-

ου κυνικού κόσμου που γεννιέται από τις στάχτες του πολέμου) καθώς και τον 

ουμανισμό του σεναρίου, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ακόμη και κάτω από 

τα «εξωπραγματικά» κομμάτια της δράσης ή τους μονοδιάστατους χαρακτήρες 

εξακολουθεί να κρύβεται ο σπουδαίος σκηνοθέτης που μεγαλώσαμε μαζί του. 

ΣΙΝΕΜΑ
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☛ Ένας παιδικός ήρωας ζωντανεύει

Mektoub, αγάπη μου  (mektoub, my Love: Canto uno) *
ΣκηνοθεΣία: Αμπντελατίφ Κεσίς 
ΠρωταγωνίΣτούν: Σαΐν Μπουμεντίν, Οφελί Μπάου, Σαλίμ Κεσιούς

Το καλοκαίρι του 1994, ένας νεαρός 
σεναριογράφος, ο Αμίν, μετά από 

ένα χρόνο διαμονής στο Παρίσι, 
επιστρέφει στη γενέτειρά 
του, μια παραλιακή πόλη της 
Γαλλίας, για να δει συγγενείς 
και φίλους. Εκεί παρέα με τον 
ξάδερφό του και την παιδική 

του φίλη, περνάει τον χρόνο 
του μεταξύ του τυνησιακού ε-

στιατορίου των γονιών του, των 
διαφόρων μπαρ και της παραλίας. 

Η νέα ταινία του Αμπντελατίφ Κεσίς («Ζωή 
της Αντέλ») είναι μια φλύαρη διασκευή του μυθιστορήματος «La 
Blessure, La Vraie», συγγραφέα του «Ανάμεσα στους τοίχους», 
Φρανσουά Μπεγκοντό. Δύο είναι τα μεγάλα προβλήματα του φιλμ: 
ο φιλμικός και μυθοπλαστικός χρόνος συμπίπτουν απόλυτα, μετα-
τρέποντας αρκετές σκηνές που τραβούν σε μάκρος. Προβληματι-
κός είναι κι ο κεντρικός χαρακτήρας, που μένει απλός παρατηρη-
τής της νεανικής, καλοκαιρινής ανεμελιάς. Κρίμα για τον δημιουρ-
γό της «Αντέλ», που εδώ υπογράφει την πιο άστοχη δουλειά του.

Ευτυχισμένος Λάζαρος (Lazzaro FeLiCe) **½
ΣκηνοθεΣία: Αλίτσε Ρορβάχερ 
ΠρωταγωνίΣτούν: Άλμπα Ρορβάχερ, Ντείβιντ Μπένεντ, Σερζί Λοπέζ

Όταν ο Λάζαρος, ένας καλόκαρδος 
χωρικός, συναντάει τον Τανκρέντι, 

νέο αριστοκρατικής καταγωγής, 
και του ζητά να τον βοηθήσει 
να σκηνοθετήσει την απαγω-
γή του, δημιουργείται μια α-
πρόσμενη φιλία μεταξύ τους.

Άρωμα ιταλικού σινεμά των 70s 
από τη νέα, βραβευμένη για το 

σενάριό της στις Κάννες, ταινία 
της Αλίτσε Ρορβάχερ. Η αισθητική 

του νεορεαλισμού συναντά μια νότα 
μυσταγωγίας, ενώ το έργο σταδιακά με-

ταμορφώνεται από μια καταγραφή της καθημερινότητας σε ένα 
ιταλικό χωριό σε αλληγορία για το Καλό και τη σύγκρουση δύο κό-
σμων. Η Ρορβάχερ υιοθετεί ποιητικό ύφος για να μιλήσει για τις 
ψευδαισθήσεις μιας εποχής, και κυρίως για την αξία του να ζεις σε 
έναν κόσμο όπου πιστεύεις στη δύναμη της ανθρώπινης αρετής. 

▶ Ο «Άγγελος» (**) είναι το αρ-
γεντίνικο πορτρέτο ενός νεα-
ρού σίριαλ κίλερ με αγγελική 
μορφή που σοκάρει κυρίως 

με την αφασία του κεντρικού 
ήρωα και την ανάπλαση του 

Μπουένος Άιρες του 1971 
παρά με την αιματοβαμμένη 
δράση του. ▶ Τελείως εκτός 

θέματος το «Ελεύθερο θέμα» 
(*1/2) της Στέλλας Θεοδωρά-

κη με τη Θεοδώρα Τζήμου 
να πασχίζει ως καθηγήτρια 

καλών τεχνών να εμπνεύσει 
όχι μόνο τους φοιτητές της 

αλλά και τον θεατή να δει κα-
λοπροαίρετα ένα φιλμ παρα-
δομένο στην υπερβολή και τη 
σοβαροφάνεια. ▶ Η «Τρύπα» 
(**) έχει την ατμόσφαιρα του 
στρωτά βαλμένου ψυχολο-
γικού θρίλερ αλλά η ιστορία 

της μητέρας που μετακομίζει 
με τον γιο της στο μέσο του 

πουθενά αναγκάζεται να 
στραφεί στα προβλέψιμα 

κλισέ για να βγάλει σασπένς 
και ένταση. ▶  Το ζευγάρι 

Μαρκ Γουόλμπεργκ και Ρόουζ 
Μπερν βλέπουν τα «καλά» 

της υιοθεσίας στο ελάχιστα 
κωμικό «Στιγμιαία οικογέ-

νεια» (*) που γνώρισε σχετική 
επιτυχία στις ΗΠΑ. ▶ Στην 

«Πόλη υπό κατοχή» (-) του 
Ρούπερτ Γουάιατ («Ο Πλανή-
της των Πιθήκων: Η Εξέγερ-
ση»), οι Τζον Γκούντμαν και 

Βέρα Φαρμίγκα πρωταγωνι-
στούν σε μια φουτουριστική 
περιπέτεια όπου το έγκλημα 
έχει εξαλειφθεί, η ανεργία εί-
ναι στα χαμηλότερα επίπεδά 
της εδώ και δεκαετίες, αλλά 

μια καινούρια νομοθεσία 
φέρνει την ανατροπή. ▶  Τέ-
λος, ο «Καθηγητής κι ο τρε-

λός»  (-) είναι ένα βιογραφικό 
δράμα με τους Μελ Γκίμπσον 

και Σον Πεν. 

Το 20ό Φεστιβάλ Γαλλό-
φωνου Κινηματογράφου 
(2-10/4) φέρνει ακόμη πιο 

γρήγορα την άνοιξη στις ελ-
ληνικές αίθουσες (Δαναός, Ά-
στορ, Παλλάς) με επιλογή 46 
ταινιών από το γαλλόφωνο 

σινεμά, ειδικό αφιέρωμα στη 
σχέση του Αρώματος και του 
Κινηματογράφου και λευκή 
κάρτα στο Δεκαπενθήμερο 
των Σκηνοθετών του Φεστι-

βάλ Καννών.

Κωδικός Κολιμπρί (the hummingbirD ProjeCt) **
ΣκηνοθεΣία: Κιμ Νγκούγιεν 
ΠρωταγωνίΣτούν: Τζέσι Άιζενμπεργκ, Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, 
Σάλμα Χάγιεκ

Δύο ξαδέρφια από τη Ν. υόρκη δρα-
στηριοποιούνται στις διεθνείς 

αγορές και στις Συναλλαγές 
υψηλής Συχνότητας, όπου 
το κέρδος βγαίνει μέσα σε 
κλάσματα δευτερολέπτου. 
Το όνειρό τους; Να φτιάξουν 
μια οπτική ίνα από το Κάνσας 
μέχρι το Νιου Τζέρσι που θα 

τους προσφέρει εκατομμύρια. 
Το μεγαλύτερο εμπόδιο, η πρώ-

ην εργοδότριά τους που θέλει τις 
γνώσεις τους για δικό της όφελος. 

Η τεχνολογία στην υπηρεσία του εύκολου κέρδους, το μοτίβο που κι-
νεί την πλοκή και τους ήρωες: έναν καταφερτζή «πωλητή» και μια μα-
θηματική διάνοια. Γύρω τους στήνεται ένα γαϊτανάκι με αδίστακτους 
επενδυτές, καθημερινούς ανθρώπους, εκκεντρικές μειονότητες, 
πράκτορες του FBI κ.ά. Το φιλμ δεν είναι κακό αλλά έχει μια συγκεχυ-
μένη άποψη γύρω από το τι θέλει να πει (είναι μια ταινία καταγγελίας 
για το Χρηματιστήριο ή ένα υπαρξιακό road movie για το νόημα της 
ζωής;) και στον τρόπο που παρουσιάζει τα επιμέρους ζητήματά του. 

criticÕs CHOICE

Aκόμη

MUST 
SEE
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Π
οια ήταν η αφορμή για να σκηνοθετή-
σετε το σπουδαίο αυτό σατιρικό έργο 
του Ηρώνδα; Πάντα είχα μανία με τους 
Μίμους. Κι ο Καραγκιόζης και η Πουπέ, 
Μίμοι ήσαν. Όλο είχα στο νου μου να α-

σχοληθώ κι άλλο με αυτό το είδος. Μέχρι που τυχαία 
έπεσε μπροστά μου ο Ηρώνδας. Ο Σπύρος Στάβερης 
είχε δημοσιεύσει στο μπλογκ του ένα μιμίαμβο.  Ενθου-
σιάστηκα με τη γλώσσα! Από κει ξεκίνησε η ασχολία με 
τα μικρά αυτά αριστουργήματα. Κι έχουμε τη μεγάλη 
τύχη να έχουμε στα χέρια μας μια σπουδαία μετάφρα-
ση που έκανε για μας ο Θεόδωρος Στεφανόπουλος.

Τι κρύβει μέσα του το μαγικό σύμπαν των «Μίμων»; 
Σωστά το λέτε μαγικό σύμπαν, γιατί εκεί μέσα υπάρ-
χει όλο αυτό που γέννησε την ανάγκη της θεατρικής 
έκφρασης. Οι Μίμοι προϋπήρξαν του ποιητικού θε-
άτρου: «η μίμηση είναι σύμφυτη στους ανθρώπους 
από τη παιδική τους ηλικία και το ν’ ασχολείσαι με το 
θέατρο είναι σα να επιστρέφεις στη παιδική ηλικία», 
όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης. Οι Μίμοι είναι η έκφρα-
ση αυτής της πρώτης ανάγκης. Το υλικό των Μίμων 
βρίσκεται σε αυτή την περιοχή. Είναι σαν ομιλίες πολύ 
μικρών παιδιών που βρίσκουν άλλους τρόπους να επι-
κοινωνούν, όχι λογικούς.

Ένας μίμος ακροβατεί διαρκώς πάνω σε ένα τεντω-
μένο σκοινί. Πρόσωπο, κορμί και φωνή σε απόλυτη 
ισορροπία. Πώς καταφέρνετε να φέρετε εις πέρας 
αυτόν τον απαιτητικό ρόλο ως ηθοποιός; Δεν είναι 
εύκολο είδος ο Μίμος. Χρειάζονται δοκιμές, πολλές 
δοκιμές, για να μάθει κανείς να αντιστέκεται στον ε-
νήλικα που έχει θρέψει, στη σοβαροφάνεια. Να δώσει 
χώρο στο παιχνίδι με τις αισθήσεις με τη φαντασία, 
στο απροσδόκητο – στο τσαλάκωμα του εαυτού, στον 
αυτοσαρκασμό. Το κείμενο, με όλη την αξία που έχει, 
φυσικά κατέχει μικρότερη σημασία μπροστά στον τύ-
πο που πρέπει να δημιουργήσει ο ηθοποιός επί σκηνής 
και σε όλα τα μικρά ακραία που ζουζουνίζουν γύρω 
του. Ο Μίμος για τον ηθοποιό είναι γιορτή.

Σκηνοθέτης και ηθοποιός. Δρόμοι παράλληλοι ή 
υπάρχουν σημεία σύγκλισης; Είναι και κοντινά και α-

πόμακρα αυτά τα δύο. Είναι περίπλοκο να τα κάνεις και 
τα δύο και συγχρόνως συμπληρώνει το ένα το άλλο. 
Υπάρχουν στιγμές δύσκολες κι άλλες απολαυστικές. 
Ναι, υπάρχει δυσκολία όταν παίζεις και δεν μπορείς 
να δεις από κάτω, μα είναι και διασκεδαστικό συγχρό-
νως, γιατί διαρκώς δοκιμάζεις τα όρια του ενός και του 
άλλου. Κατά κάποιο τρόπο, όμως, όταν παίζεις αυτο-
σκηνοθετείσαι. Υπάρχουν και στιγμές αδιέξοδες. Όσο 
και να είναι ισχυρή η σύλληψη, η ζωή που δημιουργεί-
ται στην πρόβα, σου διαφεύγει αρκετά όταν είσαι επί 
σκηνής και πρέπει να κατευθύνεις τους άλλους. Όταν 
είσαι μόνος, κανένα πρόβλημα. Είσαι συγχρόνως και 
το υλικό και η διαδικασία.

Ποια χαρακτηριστικά αναζητείτε στους ηθοποι-
ούς που σκηνοθετείτε για να δώσετε το εκατό τοις 
εκατό των δυνατοτήτων σας στην επίτευξη ενός 
ολοκληρωμένου και απόλυτα εναρμονισμένου 
αποτελέσματος; Αυτό που κυρίως με απασχολεί εί-
ναι αν εγώ είμαι ικανή να μεταδώσω πράγματα στους 
ηθοποιούς, να τους εμπνεύσω ενθουσιασμό για τη 
δουλειά μας. Κι επειδή στο θέατρο η ανταλλαγή είναι 
ζωτικής σημασίας, πάντα μ’ ενδιαφέρει οι ηθοποιοί να 
έχουν ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο.

Θεωρείτε πως το μιμοθέατρο έχει ένα ειδικό βά-
ρος στις μέρες μας; Σε όλες τις εποχές αυτό το είδος 
προσφέρει απόλαυση και στον ηθοποιό και στους θε-
ατές. Στους Μίμους χτυπά η καρδιά του θεάτρου. Ίσως 
στις μέρες μας, που είμαστε θλιμμένοι, το είδος αυτό 
εισχωρεί με μια δύναμη λυτρωτική εντός μας χαρίζο-
ντάς μας τη χάρη του.

οι θεατές θα εντοπίσουν στο έργο στοιχεία της 
καθημερινότητας που βιώνουν; Κυρίως θα αναγνω-
ρίσουν τα τυπικά στοιχεία της ανθρώπινης συμπερι-
φοράς. Τύπους που παντού και πάντα υπάρχουν ίδιοι. 
Το καλούπι είναι ολόιδιο. Οι τίτλοι των μικρών αυτών 
όχι και τόσο καθημερινών σκηνών καθημερινότητας 
μιλάνε από μόνοι τους: ο Νταβατζής, η Ζηλιάρα, οι 
Κολλητές, η Μαστροπός, ο Διδάσκαλος, ο Τσαγκάρης. 
Ο συγγραφέας Ηρώνδας, που έγραψε γύρω στο 270 
π.Χ., είναι μεγάλος τεχνίτης. Οι τύποι του είναι αριστο-

τεχνικά πλασμένοι. Τα πρόσωπά του είναι ολοζώντα-
να και τελείως αναγνωρίσιμα σήμερα.

Το θέατρο είναι ένας τρόπος για να αντιληφθεί ο 
κόσμος την πραγματικότητα που βιώνει στις πραγ-
ματικές της διαστάσεις; «Ο άνθρωπος τις πρώτες 
γνώσεις του τις αποκτά από τη μίμηση. Ο λόγος που 
ευχαριστιέται ο κόσμος βλέποντας εικόνες είναι ότι 
την ώρα που βλέπει κατανοεί και ανακαλύπτει τι είναι 
το κάθε πράγμα». Αυτά τα λέει ο Αριστοτέλης.

Αδιαμφισβήτητα, κάθε ρόλος που έχετε υποδυθεί 
είναι σημαντικός για εσάς. Ξεχωρίζετε όμως κά-
ποιον που σας επηρέασε σε προσωπικό επίπεδο 
και άλλαξε τον τρόπο αντίληψης των πραγμάτων ή 
τη στάση απέναντι στη ζωή; Αρκετοί ρόλοι με επηρέ-
ασαν προσωπικά και μου έμαθαν πράγματα για τη λει-
τουργία του ηθοποιού. Και κείμενα που στην πορεία 
θέλησα να τα αναστήσω, άφησαν ανεξίτηλα ίχνη μέσα 
μου και με διαμόρφωσαν.

Τι σημαίνει για εσάς το θέατρο Σφενδόνη; Είναι ο 
χώρος που ζω κάνοντας τη δουλειά μου επί 27 χρόνια. 
Είναι το εσωτερικό μου περιβάλλον. Η ατμόσφαιρά 
μου μέσα στην οποία σκέφτομαι και υπάρχω ως καλ-
λιτέχνης και άνθρωπος. Εκεί μέσα υπάρχει όλη η ενέρ-
γεια που με διαμόρφωσε αυτά τα χρόνια.

Εξακολουθείτε να ονειρεύεστε σε αυτούς τους 
δύσκολους καιρούς; Τι σημαίνει ονειρεύομαι; Σημαί-
νει έχω το προνόμιο να μπαινοβγαίνω αυθόρμητα 
στη φαντασία μου; Εξακολουθώ να πιστεύω πως 
μπορώ να γίνω καλύτερη; Πως πιστεύω σε αυτόν τον 
ωραίο αγώνα βελτίωσης του εαυτού; Πως ονειρεύο-
μαι ακόμα να προχωρώ τη δουλειά μου; Πως υπάρ-
χουν πράγματα που θέλω να κάνω; Πως εξακολουθώ 
να επιθυμώ να αγαπώ τους φίλους μου και να με αγα-
πάνε; Πως ονειρεύομαι τη φύση και επιθυμώ διακα-
ώς να βρίσκομαι κοντά της; Πως ονειρεύομαι κάτι 
καλύτερο για τη χώρα μου; Πως ονειρεύομαι να στα-
ματήσει η καταστροφή της γης; Ναι, σε αυτούς τους 
αμείλικτους καιρούς εξακολουθώ να τα ονειρεύομαι 
όλα αυτά. A

Διαβάστε όλη τη 
συνέντευξη στο site

www.
athens voice.gr

Φ
Ω

Τ
Ο

: Α
λ

έ
ξ

Α
ν

δ
ρ

Ο
ς 

Χ
ρ

ις
Τ

Ο
δ

Ο
ύλ

Ο
ύ

ΆννΆ 
ΚοΚΚίνου

 Τι συμβαίνει 
στο μαγικό 

σύμπαν των 
ÇΜίμωνÈ;

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 
«Οι Μίμοι», το σπουδαίο σατιρικό 

έργο του Ηρώνδα, κάνει πρεμιέρα 
στο θέατρο Σφενδόνη σε 

σκηνοθεσία Άννας Κοκκίνου. 
Η σπουδαία ηθοποιός και 

σκηνοθέτρια αποκαλύπτει 
και αποκαλύπτεται 

χωρίς περιστροφές.

Δεν είναι 
εύκολο είδος 
ο Μίμος. 
Χρειάζονται 
πολλές δοκιμές, 
για να μάθει
κανείς να 
αντιστέκεται 
στον ενήλικα 
που έχει 
θρέψει, στη 
σοβαροφάνεια.

ΘΕΑΤΡΟ
Της Κέλλης 
ΚρηΤιΚΟύ
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Θέλουμε ένας αλγόριθμος να 
φτιάξει μουσική συναισθημάτων;
Η τεχνητή νοημοσύνη, τώρα με την Endel, εισβάλλει 
όλο και περισσότερο στη μουσική δημιουργία. Ευτυχώς ακόμη 
έχουμε μουσική από ανθρώπους.ΜΟΥΣΙΚΗ

Ί
σως μερικοί να πουν πως είναι μια είδηση εντυπωσια-

σμού. Δεν έχω αυτή τη γνώμη… Η Endel είναι μία εφαρ-

μογή, ένας αλγόριθμος δηλαδή, που υπέγραψε δισκο-

γραφικό συμβόλαιο με εταιρεία, τη Warner Music, για 

την κυκλοφορία και διανομή 20 δίσκων. Οι δημιουργοί της 

Endel υποστηρίζουν πως η εφαρμογή τους μπορεί να δημι-

ουργήσει μουσική για τον καθένα ανάλογα με τη διάθεση 

στην οποία βρίσκεται ή θέλει να αλλάξει. Δίνοντάς 

της οδηγίες δημιουργεί ήχους που βοηθούν να 

χαλαρώσεις, να συγκεντρωθείς, να οδηγήσεις, να 

συνοδέψουν τη διάθεσή σου. Ήδη έχουν κυκλο-

φορήσει 5 δίσκοι, με τους χαρακτηριστικούς τίτ-

λους: Foggy Morning, Rainy Night, Cloudy Afternoon, 

Cloudy Night και έπεται συνέχεια. Βέβαια η Endel 

δεν συνθέτει μουσική, ευτυχώς ακόμη οι απόπει-

ρες που έχουν γίνει με τα μηχανήματα να προσπα-

θούν να συνθέσουν, έχουν καταλήξει σε φιάσκο, όμως 

χρησιμοποιεί και συνδυάζει ήχους που μπορούν να επη-

ρεάσουν τη συναισθηματική μας κατάσταση. Αν σε αυτό 

προσθέσουμε τις –αρκετές πια– εφαρμογές που 

μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας μουσικός ώστε 

να βοηθηθεί ουσιαστικά στη δημιουργία του, 

τότε μπορούμε να πούμε πως η τεχνητή νοη-

μοσύνη μπαίνει όλο και πιο πολύ στα χωράφια 

της μουσικής δημιουργίας.

σ υ ν αυλ ί ε σ 
σ υ ν ε ν τ ε υ ξ ε ί σ 
ε κ δ η λ ώ σ ε ί σ 

δ ί σ κ ο ί

➜ makismilatos@gmail.com

Various
artists

Του Μάκη 
Μηλάτου

Τους δίσκους αυτούς μπορείτε να 
τους ακούτε κάθε Σάββατο & Κυ-
ριακή από τις 18.00 ως τις 20.00 
στο Athens Voice Radio 102,5 

στην εκπομπή του Μάκη Μηλάτου.

AT
HE

NS
 VOICE RADIO

Roma 
- Music Inspired by the Film
Όταν μία καλλιτεχνική δημιουρ-
γία είναι τόσο καλή, όπως το 
«Ρόμα» του Αλφόνσο Κουαρόν, 
ό,τι πάει να σταθεί δίπλα της, 
ακόμη κι αν εμπνέεται απ’ αυτήν, 
δεν έχει και μεγάλη τύχη. Η ιδέα 
ήταν να προτείνουν σε καλλιτέ-
χνες που ο Κουαρόν εκτιμάει, να 
εμπνευστούν από την ταινία και 
να γράψουν κάτι. Στο προσκλη-
τήριο ανταποκρίθηκαν πολλοί 
και καλοί, όπως: ο Beck, η Billie 
Eilish, ο EΙ-P, οι Ibeyi, η Jessie 
Reyez, η Laura Marling, η Patti 
Smith, οι Unkle κ.ά.
Η Patti Smith θυμήθηκε το δικό 
της «Wing» κι έκανε μία παραλλα-
γή, η Laura Marling τραγούδησε 
το περίφημο «Those Were the 
Days» που ακούγεται και στην 
ταινία (από ένα ραδιοφωνάκι, ό-
πως όλα τα τραγούδια που ακού-
γονται στο φιλμ), ο Beck ανέσυρε 
το «Tarantula» των Colourbox 
που είχαν διασκευάσει παλιότε-
ρα και οι This Mortal Coil, υπάρ-
χουν και πρωτότυπες συνθέσεις, 
άλλες ενδιαφέρουσες άλλες όχι 
και τόσο (όπως σε κάθε συλλογή 
άλλωστε) κι όταν τελειώσεις με 
την ακρόαση αυτού του καλού 
–σε γενικές γραμμές– άλμπουμ, 
σκέφτεσαι πως την επόμενη φο-
ρά που θέλεις να ξοδέψεις χρόνο 
γι’ αυτό το θέμα είναι προτιμότε-
ρο να ξαναδείς την ταινία.

Cinematic 
Orchestra 
- To Believe
Η επιστροφή τους μετά 
από καιρό θέλει να επιβε-
βαιώσει το όνομά τους. Το 
καινούργιο τους άλμπουμ 
θα μπορούσε να είναι σά-
ουντρακ σε ένα μεταμο-
ντέρνο ρομάντσο ή στην 
αναβίωση ενός νουάρ. Η 
πολυετής αποχή ίσως τους 
βοήθησε να κατανοήσουν 
καλύτερα πως η κυριαρχία 
του ρυθμού στη σύγχρονη 
μουσική δεν μπορεί να 
σε πάει πολύ μακριά και 
δίνουν έμφαση στις με-
λωδίες και στη cinematic 
ατμόσφαιρα. Στα φωνητι-
κά συνεργάζονται με τους: 
Moses Sumney, Roots 
Manuva, Heidi Vogel, Grey 
Reverend, Dorian Concept 
και Tawiah, μουσικοί που 
έχουν συνεργαστεί με τον 
Flying Lotus έρχονται να 
βοηθήσουν για ένα απο-
τέλεσμα που ακούγεται 
ευχάριστα, που δείχνει τη 
δουλειά που έχει γίνει στις 
λεπτομέρειες, που ρέει 
υπνωτιστικά αλλά που 
τελικά δεν κατορθώνει να 
γίνει αξιομνημόνευτο και 
να ξεπεράσει το δεδομένο 
μιας ηχητικής τοιχογρα-
φίας.
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Έμαθα τον Όμηρο στην Αλβανία 

Ζήσιμος  Λορεντζάτος, «Μικρά Σύρτις» 

Πρωτότυπο, επίκαιρο, ερεθιστικό είναι το μυθι-

στόρημα του Κώστα Β. Κατσουλάρη Στο στήθος 

μέσα χάλκινη καρδιά. Από την πολυμεταχειρι-

σμένη «κρίση» επιλέγεται –για πρώτη φορά, 

νομίζω– μια σκοτεινή πτυχή της, η σύγκρουση 

των γηραλέων πολιτικών νεολαίων των δυο ο-

λοκληρωτισμών (Χρυσής Αυγής και Αντίφα). 

Η 
ουσιαστική αντιπαράθεση, που κρύβει τη 

δική της βία, είναι γενικότερα ιδεολογική 

και πολιτιστική, ανάμεσα στην περήφανη 

καθυστέρηση, τον ταυτοτισμό/ρατσισμό 

και τον εκσυγχρονισμό, την ανοιχτή κοινωνία, 

ανάμεσα στην αγραβατοσύνη και την αριστεία.  

Ο μύθος πλέκεται γύρω από τη 

σχέση ενός φιλόλογου, καθηγη-

τή γυμνασίου (Αργύρης Σταυρι-

νός) με ταλαντούχο μαθητή της 

Β’ τάξης (Νάσος Γκέτσος, Βορει-

οηπειρώτης), ο οποίος ξαφνικά 

εξαφανίζεται. Η έρευνα του κα-

θηγητή για να τον βρει και να τον 

ξαναφέρει στο θρανίο εξελίσ-

σεται σε κινδυνώδη περιπέτεια, 

ανάμεσα στις αντιμαχόμενες 

συνωμοτικές ομάδες, στην αντι-

δημοκρατική εξέγερση αλλά και 

στον κόσμο των Αλβανών μετα-

ναστών, ανάμεσα σε τρόμο, δυ-

σπιστία, ομερτά και παρεξήγηση 

προθέσεων. Ο εκπαιδευτικός δι-

ώκεται και υπηρεσιακώς για παρενόχληση της 

οικογένειας του μαθητή του και με μετέωρη την 

υπόνοια για το είδος του ενδιαφέροντός του. Η 

υπερήφανη απάντησή του και η περιφρόνηση 

απέναντι στη γραφειοκρατία επισύρει την κατα-

δίκη του σε αργία ενός έτους.

Ο Αργύρης Σταυρινός συμμετέχει σε Ομάδα συλ-

λογικής ψυχοθεραπείας συναδέλφων του, όπου 

αναπτύσσονται αντιγνωμίες, αισθήματα, ιδιόλε-

κτα. Το προσωπικό του τραύμα, που μόνο προς 

το τέλος αποκαλύπτεται, εξηγεί μάλλον την πα-

θιασμένη προσήλωσή του στον χαρισματικό μα-

θητή του: Είχε σκοτώσει, με το αυτοκίνητό του, 

τον γιο του ηλικίας τεσσάρων ετών, το 2004 (το 

παιδί θα είχε τώρα την ηλικία του Νάσου). Μετά 

το φοβερό δυστύχημα, η Σέρβα γυναίκα του τον 

εγκατέλειψε, παίρνοντας μαζί της το κοριτσάκι 

τους, ενός έτους, και επέστρεψε στην πατρίδα 

της. Αδυνατώντας να μιλήσει για αυτά στην Ο-

μάδα, περιγράφει ομηρικές σκηνές και θέματα 

προκαλώντας απορίες και διαμαρτυρίες. 

Η αφήγηση, τριτοπρόσωπη αλλά με κυρίαρχη 

προσωπική σφραγίδα, έχει άφθονες γλωσσικές 

και εννοιακές αναφορές στην Ιλιάδα, με λέξεις, 

στίχους, στο κείμενο και στους τίτλους κεφαλαί-

ων (και του βιβλίου) και με ονόματα (προσωνύ-

μια) προσώπων: τα μέλη της Ομάδας παίρνουν 

ονόματα ηρώων (Δόλων, Δόλοψ, Γοργυθίων, Κε-

βριόνης, Αψευδής, Ακάμας, Εκάβη) και οι άλλες 

γυναίκες ονόματα Νηρηίδων (Ωρείθυια, Δυνα-

μένη, Κυμοθόη, Καλλιάνασσα), ενώ ο διευθυ-

ντής του σχολείου γίνεται Νεφελούρος (από το 

«νεφεληγερέτης»). Οι ιλιαδικές αναφορές στον 

πόλεμο, την ανδροκτασία και την αριστεία των 

ηρώων, αλλά και η ομηρική ισοτιμία Ελλήνων-

«βαρβάρων», έντεχνα αντιπαραβάλλονται με 

την ανανδρία, τη χωσιά, τα συμμοριακά καμώ-

ματα και τα ήθη, τη μαστούρα της ανόητης κατα-

στροφής και τη ρατσιστική προκατάληψη. 

Το ηρωικό και το θαυμάσιο εισάγονται με την ηλε-

κτρονική συζήτηση δασκάλου-μαθητή, με φόντο 

την Ιλιάδα που διδάσκεται στη Β΄ γυμνασίου. Ο 

μαθητής μαγεύεται από τη μετάφραση του Ιακ. 

Πολυλά με «τα όμορφα και στρογγυλά ελληνικά», 

ενώ ο δάσκαλος ομνύει στη μετάφραση του Δ.Ν. 

Μαρωνίτη («ο θείος Μαρωνίτης»), για την ακρί-

βεια, την ουσιαστική απόδοση του ομηρικού λό-

γου, αλλά και για την αποστασιοποίηση από το 

ιαμβικό μέτρο του δημώδους άσματος, με «τις ιδε-

ολογικές προεκτάσεις». (Ως «ιδεολογία» θεωρείται 

μάλλον ο χαρακτήρας του δεκαπεντασύλλαβου, 

του «εθνικού των Ελλήνων στίχου». Αλλά αυτή η 

έκφραση έχει έννοια εθνοτική και όχι εθνικιστική: 

ο μετρικός ρυθμός του ιαμβικού δεκαπεντασύλ-

λαβου ως μίμηση ή απήχηση της χαμένης προσω-

δίας του ομηρικού δακτυλικού εξαμέτρου). 

Στην ομηρολογική συζήτηση, ο δάσκαλος παρεμ-

βάλλει ποιητικές ιδέες και στίχους από τα ιλιαδι-

κά ποιήματα του Γ. Ρίτσου, τα οποία ο μαθητής χα-

ρακτηρίζει «κλάψες». «Ένας κομμουνιστής κλαίει 

τη μοίρα του. Πουθενά Όμηρος». Κατά την άποψή 

του, το πνεύμα της Ιλιάδας το έχει αποδώσει α-

συναγώνιστα, καλύτερα και από τον Καβάφη, ο 

Γ. Χειμωνάς, λέει παραθέτοντας στίχους από το Ο 
εχθρός του ποιητή (σ. 240-241). Ο σοφός μαθητής 

συζητεί ισότιμα και «γενικότερα φιλολογικά και 

φιλοσοφικά συμφραζόμενα του Έπους».

Από το ατομικό στο συλλογικό, από το ηρωικό, 

το θαυμάσιο, την ποίηση και τον Λόγο περνάμε 

στη θλιβερή πραγματικότητα των συγκρούσε-

ων, των δολοφονιών, της νυκτερινής κλοτσο-

πατινάδας και της πλατείας αντισυντάγματος. 

Ευτυχώς απουσιάζουν οι κάδοι απορριμμάτων 

με αποφάγια πολιτικής, οι λιποθυμίες στα νηπι-

αγωγεία της προπαγάνδας και οι ανοικονόμητες 

αυτοκτονίες. 

Η τομή που κάνει το μυθιστόρημα στον νέο εθνι-

κό μας διχασμό είναι μάλλον ηθογραφική (ηθο-

λογική) και πολιτισμική παρά κοινωνιολογική ή 

πολιτική. Δεν αντιπαραβάλλεται, βέβαια, η ιλια-

δική μάχη και η μήνις με την αθηναϊκή βατραχο-

μυομαχία, η αριστεία των ηρώων με το νταηλίκι 

των κουκουλοφόρων και τη μαστούρα της ορ-

γής. Μόνο έμμεσα και προαιρετικώς συμπίπτουν 

τοπογραφικά η Ακαδημία του Πλάτωνα και ο Ίπ-

πιος Κολωνός με την Ακαδημία Πλάτωνος και τον 

Κολωνό των κουφιοκέφαλων. Τα ονόματα και οι 

φιλολογικές αναφορές λειτουργούν ειρωνικά. 

Το Έπος αναγραμματισμένο… 

Οι νυκτοπορίες του καθηγητή στα ίχνη του χα-

μένου μαθητή του περιλαμβάνουν παρακολου-

θήσεις, επίσκεψη σε θύμα ξυλοδαρμού και άλλα 

ερευνητικά διαβήματα, ιδιαίτερα στον κόσμο 

των Αλβανών μεταναστών, σχεδόν εισβολή σε 

σπίτια της οικογένειας του Νάσου κ.τ.λ. Δεν α-

ποφεύγεται η εμπλοκή του σε επεισόδια μετα-

ξύ των αντιμαχομένων αλλά και ντίλερς, ενώ 

ακούγεται ο απόηχος της ντοπαρισμένης ορ-

γής στις πλατείες. Οι Αλβανοί μετανάστες, παρά 

την ουδετερότητά τους, γίνονται στόχος των 

ρατσιστικών ενστίκτων των υπερπατριωτών 

αλλά και των άλλων κάποτε. Στις δυτικές συνοι-

κίες φαίνεται να επικρατούν οι αντίφα, αλλά οι 

χρυσαυγίετς «είχαν κερδίσει τις καρδιές των νοι-

κοκυραίων». Η δολοφονία του Π. Φύσσα και οι 

αποκαλύψεις για την εγκληματική οργάνωση 

ανατρέπουν αυτό το κλίμα. 

Φωτεινά διαλείμματα σ’ αυτή τη μαυρίλα ανοίγο-

νται μόνο από γυναίκες. Είναι η κατανόηση από 

την καλή εκπαιδευτικό Όλγα, φίλη του Αργύρη, 

που του συμπαραστέκεται ως το τέλος και προπα-

ντός η αποκάλυψη μιας σχεδόν ιδανικής γυναίκας, 

της Ανθής, μητέρας του χαμένου μαθητή. Κατά το 

πρότυπο του προικισμένου γιου της, η Βορειοη-

πειρώτισσα αυτή παρουσιάζεται μέσα σε μια άλω 

συμπάθειας και θαυμασμού σαν προσωποποίηση 

της πηγαίας ευγένειας και της ομορφιάς, εξωτερι-

κής και εσωτερικής. Η αίγλη της προσωπικότητάς 

της και η ιστορία της βοηθούν τον δάσκαλο να 

καταλάβει «πού οφειλόταν η πρόωρη και ώς ένα 

βαθμό αφύσικη ωριμότητα του γιου της». Το ρήγ-

μα αληθοφάνειας με τον πρόωρο ομηριστή, αντί 

να απομειωθεί έτσι διπλασιάζεται. Ως ένα σημείο, 

αυτή η εξαίρεση, ανατρέποντας το στερεότυπο 

της προκατάληψης μπορεί να χρεωθεί στην α-

ντιρατσιστική διάθεση της ιστορίας. Νομίζω ότι 

μια ατάκα του Στέργιου (αδελφού του Νάσου, από 

άλλη μητέρα) αποτελεί πιο πειστική υπογράμμιση 

του αντιρατσισμού: «Παρότι εμείς είμαστε Έλλη-

νες, από τον παππού, να ξέρεις ότι με τους Αλβα-

νούς τακιμιάζουμε καλύτερα». 

Πιο δύσκολα κατανοητή είναι η εξέλιξη του χαρι-

σματικού μαθητή σε συνεργό των χρυσαυγιτών. 

Οι «αντίφα» κατηγορούν βλακωδώς τον δάσκα-

λο ότι αυτός έκανε φασιστάκι τον αγαπημένο 

του μαθητή. Ο Αργύρης βομβαρδίζεται από χρυ-

σαυγίτικα σάιτ γεμάτα ομηρικές αναφορές και ί-

χνη κουλτούρας που δεν προσιδιάζουν σε κεφά-

λια του φασιστικού φυράματος. Αυτά φαίνονται 

σαν συνέχεια των φιλολογικών τιτιβισμάτων του 

ομηριστή με κοντά παντελονάκια, τώρα πασπα-

λισμένα ιδεολογικά με αντιδιαφωτισμό, καταλυ-

τική κριτική της προόδου, της τεχνολογίας και 

του φιλελευθερισμού («το σημερινό παρά φύσιν 

πολίτευμα της δημοκρατίας»). 

Η αιφνιδιαστική εισβολή του εξαφανισμένου μα-

θητή στο σπίτι του καθηγητή και η συζήτηση που 

ακολουθεί δεν λύνει το μυστήριο της εξέλιξης 

αυτής του μαθητή, αντίθετα, αυτός διαφωτίζε-

ται για την προσωπική τραγωδία του δασκάλου. 

Οι δολοφονίες και ο εκριζοσπαστισμός καλά 

κρατούν στον δημόσιο χώρο, ενώ στον ιδιωτικό 

έχουμε συναίνεση και ειρήνευση. Ο δάσκαλος 

κάνει ανακωχή με τους δικούς του δαίμονες και 

τις Ερινύες. Ετοιμάζεται να αποσυρθεί σ’ ένα νη-

σάκι, απέναντι από την Τροία, όπως ο Αχιλλέας 

στη νήσο Λευκή, πενθώντας το θάνατο του Πα-

τρόκλου. Ένας Αχιλλέας όλο λιγότερο ομηρικός, 

όλο περισσότερο ταυτισμένος με τον Αχιλλέα 

του Ρίτσου, «τον αποσυνάγωγο, τον ηττημένο». 

«Αρκετά με την Ιλιάδα. Αρκετά με το θέατρο της 

σκληρότητας». 

Η άλλη άνιση μάχη, στο κείμενο, είναι ανάμεσα 

στην παράδοση του μυθιστορήματος μύησης 

και στη μεταμοντέρνα αυταφήγηση, επινόηση, 

επιμιξία, σ’ ένα κόσμο όπου «οι λέξεις δεν ταυτί-

ζονται με τα πράγματα». A      

Το Πένθος Του ΑχιλλέΑ
(από την Ιλιάδα στη Βατραχομυομαχία)

Του ΔημηΤΡη ΡαυΤόπόυλόυ

Κώστας Β. 
Κατσουλάρης
Στο στήθος μέσα 
χάλκινη καρδιά
Μυθιστόρημα, 
εκδ. Μεταίχμιο, 
σελ. 72

ΒΙΒΛΙΟ
Επιμέλεια: 

αγγελικη μπιΡμπιλη
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εκδηλώσε ι σ
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Σ
τις αρχές της καινούργιας χρο-
νιάς είχαμε αρχίσει να γνωρι-
ζόμαστε σαν να ζούσαμε μαζί 
και ξύπνιοι, καθώς εγώ είχα 

βρει έναν προσεκτικό τόνο φωνής 
που εκείνη άκουγε δίχως να ξυπνά-
ει και μου απαντούσε με τη φυσική 
γλώσσα του σώματος. Η διάθεσή της 
φαινόταν στον τρόπο που κοιμόταν. 
Από εξαντλημένο αγριοκόριτσο που 
ήταν στην αρχή, απέκτησε μια εσωτε-
ρική γαλήνη που ομόρφαινε το πρό-
σωπό της και της χάριζε χορταστικό 
ύπνο. Της ιστορούσα τη ζωή μου, της 
διάβαζα στο αυτί τα πρόχειρα των κυ-
ριακάτικων σημειωμάτων μου, στα ο-
ποία βρισκόταν ανομολόγητα εκείνη 
και μόνο εκείνη.
Τότε ήταν που της άφησα στο μαξιλά-
ρι τα σμαραγδένια σκουλαρίκια της 
μητέρας μου. Τα φόρεσε στο επόμε-
νο ραντεβού και δεν της πήγαιναν. 
Μετά της έφερα κάποια πιο ταιριαστά 
με το χρώμα του δέρματός της. Της ε-
ξήγησα: Τα πρώτα που σου έφερα δεν 
ήταν κατάλληλα για τον τύπο και το 
κούρεμά σου. Αυτά θα σου πηγαίνουν 
καλύτερα. Δε φόρεσε 
κανένα τους στα δυο 
επόμ ε να ραν τ εβ ού, 
αλλά στο τρίτο έβαλε 
αυτά που της είχα υπο-
δείξει. Έτσι άρχισα να 
καταλαβαίνω πως δεν 
υπάκουε στις διαταγές 
μ ου, α λ λά περίμ ενε 
την ευκαιρία για να με 
ευχαριστήσει. Εκείνες 
τις ημέρες ένιωσα τόσο 
εξοικειωμένος μ’ αυτό 
το είδος σπιτικής ζωής, 
ώστε δε συνέχισα να 
κοιμάμαι γυμνός, παρά έφερα τις πι-
τζάμες από κινέζικο μετάξι που είχα 
σταματήσει να χρησιμοποιώ επειδή 
δεν είχα για ποιoν να τις βγάλω.
Άρχισα να της διαβάζω τον Μικρό πρί-
γκιπα του Σεντ-Εξιπερί, ενός Γάλλου 
συγγραφέα που ολόκληρος ο κόσμος 
θαυμάζει περισσότερο απ’ όσο οι ίδιοι 
οι Γάλλοι. Ήταν το πρώτο ανάγνωσμα 
που την ψυχαγωγούσε χωρίς να την 
ξυπνά, έως του σημείου που χρειά-
στηκε να πάω δυο μέρες συνεχόμενα 
για να της το διαβάσω όλο. Συνεχί-
σαμε με τα Παραμύθια του Περό, τη 
βιβλική ιστορία της δημιουργίας του 
κόσμου, τις Χίλιες και μία νύχτες σε 
μια αποστειρωμένη εκδοχή για παι-
διά, και από τις διαφορές μεταξύ του 
ενός και του άλλου κατάλαβα πως ο 
ύπνος της είχε διάφορα επίπεδα βά-
θους, ανάλογα με το ενδιαφέρον της 
για την ανάγνωση. Όταν ένιωθα πως 
είχε φτάσει στο τελευταίο, έσβηνα το 
φως και κοιμόμουν αγκαλιά μαζί της 

ώσπου να λαλήσουν οι πετεινοί.
Ένιωθα τόσο ευτυχισμένος, που τη 
φιλούσα στα βλέφαρα, πολύ απαλά, 
και μια νύχτα εμφανίστηκε σαν φως 
στον ουρανό: το χαμόγελό της για 
πρώτη φορά. Αργότερα, χωρίς κανέ-
να λόγο, στριφογύρισε στο κρεβάτι, 
μου γύρισε την πλάτη και είπε δυσα-
ρεστημένη: Η Ισαμπέλ έκανε τα σαλι-
γκάρια να κλάψουν. Ενθουσιασμένος 
με την προοπτική ενός διαλόγου, τη 
ρώτησα στον ίδιο τόνο: Ποιανού ή-
ταν; Δεν απάντησε. Η φωνή της είχε 
κάτι το πληβείο, σαν να μην ήταν δική 
της παρά κάποιας ξένης που βρισκό-
ταν μέσα της. Κάθε σκιά αμφιβολίας 
εξαφανίστηκε τότε από την ψυχή 
μου: την προτιμούσα κοιμισμένη.
Το μοναδικό μου πρόβλημα ήταν 
ο γάτος. Ήταν ανόρεχτος και με α-
πέφευγε, βρισκόταν δυο μέρες στη 
συνηθισμένη του γωνιά δίχως να ση-
κώσει κεφάλι και μου έριξε μια νυχιά 
πληγωμένου θηρίου όταν θέλησα να 
τον βάλω στο καλάθι για να τον πάει η 
Νταμιάνα στον κτηνίατρο. Με δυσκο-
λία κατάφερε να τον πιάσει και να τον 

βάλει μέσα σ’ ένα σακί, 
ενώ εκείνος επιδιδόταν 
στην κλοτσοπατινάδα. 
Σε λίγο μού τηλεφώνη-
σε από το καταφύγιο 
για να μου πει πως δεν 
υπήρχε άλλη λύση πα-
ρά να του κάνουν ευθα-
νασία και χρειάζονταν 
την άδειά μου. Γιατί; 
Γιατί είναι πια πολύ γέ-
ρος, είπε η Νταμιάνα. 
Σκέφτηκα οργισμένος 
πως κι εμένα θα μπο-
ρούσαν να με ψήσουν 

ζωντανό σ’ έναν φούρνο για γάτους. 
Ένιωσα ανυπεράσπιστος ανάμεσα σε 
δυο πυρά: δεν είχα μάθει ν’ αγαπάω 
τον γάτο, αλλά ούτε μου πήγαινε η 
καρδιά να δώσω εντολή να τον σκο-
τώσουν μόνο και μόνο επειδή ήταν 
γέρος. Πού το έλεγε το εγχειρίδιο;
Το συμβάν με τάραξε τόσο, ώστε έ-
γραψα ένα σημείωμα για την Κυριακή 
με τίτλο που σφετερίστηκα από τον 
Νερούδα: Είναι ο γάτος μια μικρή τί-
γρις σαλονιού;1 Το σημείωμα έδωσε 
αφορμή για μια καινούργια καμπάνια 
που δίχασε και πάλι τους αναγνώστες 
υπέρ και κατά των γάτων. Σε πέντε 
μέρες υπερίσχυσε η θέση πως ήταν 
θεμιτό να θυσιαστεί ένας γάτος για 
λόγους δημόσιας υγείας, αλλά όχι ε-
πειδή ήταν γέρος. ● 

«Οι δύστυχες πουτάνες της ζωής μου», 
Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, 
εκδ. Ψυχογιός, σελ. 128
(Επανέκδοση του βιβλίου Εκδοτικός 
Οίκος Α. Α. Λιβάνη, 2004)

«Οι δύστυχες πουτάνες 
της ζωής μου» του Μάρκες 

Το βιβλίο του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες για την 
εφήμερη σάρκα και τον παντοτινό έρωτα 

κυκλοφορεί στις 4 /4 από τις εκδόσεις Ψυχογιός 

Προδημοσίευση

Όλοι μας ψηλαφίσαμε τους χάρτες όταν ήμασταν παιδιά, όλοι μας τους 

συμβουλευόμαστε και τώρα, όλων μας το μάτι πηγαίνει προς τα πάνω 

όταν αναζητούμε μια χώρα του Βορρά, προς τα κάτω, όταν μας ενδιαφέρει 

μια χώρα του Νότου. Έτσι το θέλησαν οι χαρτογράφοι από τον 16ο αιώνα 

και πέρα. Μια σύμβαση ήταν, ένας τρόπος να απεικονιστεί ο κόσμος στην 

επίπεδη επιφάνεια του χαρτιού. Πάνω ο Βορράς, κάτω ο Νότος. 

Μ
ήπως, όμως, η χαρτογραφική σύμβαση έχει προσλάβει, στη 
συλλογική συνείδηση, τη μορφή αναμφισβήτητου φυσικού 
δεδομένου; Μήπως αυτό το «πάνω» και το «κάτω» δεν είναι 
απλώς υψομετρικοί όροι αλλά φέρουν μιαν αναντίρρητη 

αξιολογική χροιά; Μήπως οι χάρτες δεν είναι ιδεολογικά ουδέτε-
ροι, αλλά αποτυπώνουν τη διάκριση, κυρίαρχη στον οικονομικό, 
τον κοινωνικό, τον πολιτικό λόγο, ότι Βορράς σημαίνει πλούτος και 
ανάπτυξη, Νότος φτώχεια και υποανάπτυξη, αφού το «πάνω» πάντα 
υπερέχει και το «κάτω» παραμένει υποτελές;

Αυτό είναι το σχήμα πάνω στο οποίο βάσισε το γο-
ητευτικό του δοκίμιο ο νομικός, γεωγράφος και 
ιστορικός Βαγγέλης Πανταζής, δουλεύοντάς το ε-
ντατικά επί χρόνια, συμπληρώνοντας, επεκτείνο-
ντας, βαθαίνοντας την πρώτη του μελέτη που είχε 
εμφανιστεί πριν από δυόμισι περίπου δεκαετίες. 
Ο πρόωρος θάνατός του, λίγους μήνες πριν από 
την έκδοση της αναθεωρημένης και εμπλουτι-
σμένης της μορφής, γέμισε θλίψη όσους γνώρισαν 
αυτόν τον ακάματο ερευνητή, που είχε τη διαύγεια 
και το χάρισμα να διακρίνει τη μαγεία, κρυμμένη 
πίσω από το οφθαλμοφανές, να εκπλήσσεται από 
«το θαυμαστό που αναδύεται από το οικείο και το 
τετριμμένο». Μένει το βιβλίο του να θυμίζει πόσο 
σαγηνευτικό μπορεί να γίνει το ελεύθερο παιχνίδι 
του πνεύματος, όταν εκκινεί από το προσωπικό 
για να οδηγηθεί στο καθολικό, όταν περιηγείται 
στις ιδέες και στους μύθους με ακόρεστη περιέρ-
γεια, όταν συνθέτει τα ευρήματά του όχι μόνο με 
γνώση και συνείδηση της διακινδύνευσης, αλλά 
και με σπάνια αφηγηματική χάρη.

Ο Βαγγέλης Πανταζής ανατρέχει στην ιστορία της 
χαρτογραφίας από αρχαιοτάτων χρόνων και φτάνει ως τις μέρες 
μας, με ενδιάμεσους σταθμούς την κοσμολογία των αρχαίων πολι-
τισμών, τη μεσαιωνική και την αναγεννησιακή κοσμοεικόνα, την 
νέα αντίληψη για τον κόσμο που εγκαθιδρύθηκε μετά τον αιώνα 
των ανακαλύψεων, την προσπάθεια έκτοτε των χαρτογράφων να 
την αποτυπώσουν σε μια επίπεδη επιφάνεια, τις ιδέες και τους 
συμβολισμούς που βάραιναν πάνω σ’ αυτή την προσπάθεια. Από 
το κείμενο και το πλούσιο εικονογραφικό υλικό που το συνοδεύει, 
αναδύεται πεντακάθαρη η ανάγκη του ανθρώπου να διεισδύσει στο 
μυστήριο της γης, να ορίσει τη θέση του στον κόσμο, να επιλύσει 
τα αινίγματά του. Τούτη η αναδρομή στην ιστορία, τη χαρτογραφία 
και τη λογοτεχνία, ωστόσο, επιστρατεύεται προκειμένου να διε-
ρευνηθεί το ερώτημα που αποτέλεσε και το έναυσμα της έρευνας 
του συγγραφέα, ερώτημα το οποίο ο ίδιος θέτει επιτακτικά αλλά 
δεν απαντά οριστικά, ίσως γιατί μια απάντηση θα ενείχε επίσης τον 
κίνδυνο της ιδεολογικής φόρτισης και θα παρέσυρε τον ερευνητή 
σε μια παράπλευρη σκολιά οδό, όπως αυτή που προτίθεται να απο-
καλύψει: «Οι χάρτες μπορούν να εγγράψουν ιδεολογικά μηνύματα; 
Και αν ναι, μπορούν αργότερα να τα αναπέμψουν;» Ναι, απαντά ο 
Βαγγέλης Πανταζής, δεν πρέπει να υποτιμούμε τον ρόλο των συμ-
βολισμών. Οι απόψεις μας για τους βόρειους και τους νότιους λαούς 
αναπόφευκτα επηρεάζονται από τη θέση που τους επιφυλάσσει ο 
χάρτης. Βεβαίως η λύση δεν είναι να κρεμάσουμε ανάποδα τους 
χάρτες μας, ώστε ο Νότος να έρθει πάνω, γιατί και τότε ιδεολογικά 
φορτισμένους χάρτες θα έχουμε. Απλώς να συνειδητοποιήσουμε 
«πως ο τρόπος που τους κρεμάμε επιδρά απατηλά στο υποσυνείδη-
το και τη στάση που αυτό μας υπαγορεύει». Κι αν δεν παράγουν οι 
χάρτες τη γεωπολιτική πραγματικότητα, σίγουρα, σύμφωνα με τον 
συγγραφέα, την επιβεβαιώνουν και την παγιώνουν. A  

Χαρτογραφία 
καί εξουσία
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΧΙΝΑ

Βαγγέλης 
Δ. Πανταζής
Χάρτες και ιδεο-
λογίες - Οι προσα-
νατολισμοί των 
χαρτών και οι τύχες 
των λαών
Επίμετρο 
Ε. Λιβιεράτος, 
εκδ. Στερέωμα, 
σελ. 512



MOMO
Κυριακή απόγευμα 17/3, 
διασταυρώναμε βλέμμα-
τα. Όμορφο κορίτσι με 
γλυκά μάτια και το ζεστό 
χαμόγελο, μου έφτιαξες 
τη μέρα! Έλα την άλλη 
Κυριακή.

ΘHΣEIO
Αθηναίων Πολιτεία, 15/3, 
μεσημεράκι, δούλευες 
εκεί. Είμαι ο superman... 
Θα ξαναπεράσω

ΣτάΣη Κριεζώτου
Τετάρτη 20/03 στη 
Στάση Κριεζώτου λίγο 
πριν τις 6 το απόγευμα 
είχες χαρεί που μάζευες 
τόσες μπάλες μέχρι που 
σε σταμάτησε η κοπέλα 
με το ροζ φόρεμα για να 
παίξει κι εκείνη.
Ραντεβού στη στάση την 
άλλη εβδομάδα ίδια ώρα 
και μέρα!

GAGARIN
Στον εξώστη, στο live 
του Peter Hammill, είσαι 
η κούκλα με το κόκκινο 
μαλλί και τα μαύρα ρού-
χα. Καθόσουν μόνη στο 
μπαρ και μετά ήρθε ένας 
φίλος σου. Αν δεν είναι το 
αγόρι σου, στείλε μήνυμα 
εδώ.

ΠΛATEIA ΚοΛώΝάΚιου
Κάθε φορά που μου ζητάς 
να αγοράσεις καραμέ-
λες... λιώνω! Έλα ξανά... O 
Περιπτεράς της Γωνίας.

ΔAΦNH
237, πρωινά μαζί από 
στάση Καλογήρων. Εσύ 
ξανθιά με αλογοουρά, 
εγώ με σακίδιο πράσινο. 
Κοίταξες έντονα. Δευ-
τέρα 8.40 ας σπάσει ο 
πάγος.

PENTH
20/3. Ψάχνω τη μελαχρι-
νή κοπέλα που με κοίταζε 
στο Village. Είμαι ο ψηλός 
με τα μπλε μάτια. Ραντε-
βού την άλλη εβδομάδα 
στο ίδιο μέρος.

ΠΛ. KOΛώNAKIOY 
Σάββατο βράδυ φόραγες 
κόκκινο μπουφάν, ήσουν 
με μια φίλη σου, με κοί-
ταξες και ψιθύρισες στη 
φίλη σου, φόραγα μαύρο 
μπουφάν, στείλε εδώ.

MIKEL Κοράη
Ψηλός με μουσάκι. Σε 
λένε Σπύρο. Θα είμαι πάλι 
εκεί το Σάββατο! 

ROCKFELLAS 
12/3 είσαι δικηγόρος, σε 
λένε ΑΔ. Θα τα ξαναπού-
με εκεί. Δε μου ξεφεύγεις.

BARON
Μακριά μαλλιά, πράσινα 
μάτια, υπέροχο χαμόγε-
λο! Μακάρι να τολμούσα 
να σου τα πω και live. Θα 
ήθελα πολύ να σε γνωρί-
σω... Στείλε μήνυμα εδώ.

Μετρο ΣυΝτάΓΜά
17/3, 12.00. Ξεφύλλιζες 
ένα περιοδικό. Κατεβή-
καμε μαζί στο Χολαργό. 
Θα ήθελα να σε ξαναδώ. 
Ίδια ώρα; 

EΞAPXEIA 
Σαββατόβραδο, φορού-
σες τζιν και έχεις σκουλα-
ρίκι στα υπέροχα χειλάκια 
σου. Το όνομά σου μόνο 
μου αρκεί... Στείλε εδώ 

SPOILED
20/3 πολύ όμορφη για 
να σε ξεχάσω. Ραντεβού 
Παρασκευή 29/3 στο ίδιο 
μέρος στις 22.30, έλα! 

άΠΛιΚά
Έπινες ποτό μόνος σου. 
Τι λες για το Σάββατο; Θα 
είμαι εκεί.

ΠAΓKPATI 
Village. Κατσαρομάλλα 
γελαστή, με ρώτησες πώς 
πάμε πάνω, έχω πάθει! 
Στείλε εδώ. 

MONAΣTHPAKI
Μετρό, όπως έβγαλές 
το κινητό σου την πε-
ρασμένη Πέμπτη σου 
έπεσε η πλαστική κάρτα 
εισιτήριων. Την κρατάω 
μαζί με την ελπίδα να σε 
ξαναδώ... 

MΠOYPNAZI 
Enzzo μιλήσαμε μου είπες 
ότι σε λένε Σοφία. Είμαι ο 
Γιώργος. Έλα πάλι το άλλο 
Σάββατο.

WAREHOUSE
20/3 φορούσες μπεζ 
ζακέτα και καφέ ζώνη. 
Έχεις τα ωραιότερα χέρια 
του κόσμου. Μακάρι να 
κρατήσουν το πεπρωμέ-
νο μου.

HΛEKTPIKOΣ ΚηΦιΣιά
19/03 εγώ 1.80 μελαχρι-
νός, εσύ απλά απίθανη! 
Kοιταζόμασταν συνέχεια. 
Θα σε ξαναδώ;

ΠΛATEIA ΠροΣΚοΠώΝ
Μιλούσες με δυο φίλες 
σου – εσύ ξανθιά, μαύρο 
γυαλί, τζιν, ροζ μπουφάν. 
Πέρασα με ασημένια μη-
χανή, 29/03 απόγευμα. 

ιεΚ ΔεΛτά
Eίσαι κουκλάρα, πηγαί-
νεις στο B’ έτος, είμαστε 
συμμαθητές και σε 
σκέφτομαι συνεχώς. Σε 
περιμένω μετά το μάθημα 
στον Γρηγόρη στη γωνία. 

KOΛώNAKI 
Εσύ με Smart, εγώ 
σταματημένος με 

μηχανή, μίλαγα στο 
κινητό, με ρώτησες 

αν φεύγω να παρκά-
ρεις. Δεν πρόλαβα 
να συστηθώ! 
Στείλε εδώ.

XAΛANΔPI
Mετρό 19/03, διά-

βαζα και με ρώτησες 
τι βιβλίο διαβάζω. Δεν 

σου απάντησα και το με-
τάνιωσα! Στείλε εδώ.

οΜοΝοιA
Είσαι ο Μάκης μελαχρι-
νός, διαλέγαμε αρώματα 
στο Galerie de Beaute. Εί-
σαι υπέροχος, σε ψάχνω. 

EΠITOKIO 
17/03 τα βλέμματά μας 
συγκρούστηκαν ανελέη-
τα, άσπρη μου φτερωτή 
μπλούζα. Ο αναποφάσι-
στος γοητευτικός γυαλά-
κιας. Πάρε με μαζί σου, 
6947563280.

402 
16/03, 8 το βράδυ, εσύ 
ξανθιά, γαλανομάτα, κοι-
ταζόμασταν. Κατέβηκα 
στην Παπανικολή. Μελα-
χρινός, κοτσίδα, μουσάκι, 
στείλε sms 
6979641448

FAUST
1/03 ήμουν με δυο άτομα 
και χόρευα μπροστά σου, 
με κοίταζες συνέχεια και 
ήσουν με 5 άτομα. 697 
3072444

ΘEATPO ΘηΣειοΝ
10/3 ήσουν μόνος, σε 
είδα να με κοιτάζεις και 
περίμενα να μου μιλή-
σεις! Έχεις μια δεύτερη 
ευκαιρία! 

ιΠΠοΚράτουΣ
Στο γυμναστήριο, είσαι 
ξανθιά, θεά! Μακρύ μαλ-
λί, κορμάρα! Σταθερά 
το πρωί. Θα γραφτώ να 
σε βλέπω. Θα μου μιλάς; 
Bασίλης.

ΣιΦΝοΣ
Φέτος το καλοκαίρι... 
κοιταχτήκαμε έντονα... 
ήσουν θεά! Από τότε σε 
ψάχνω... Μακάρι να δια-
βάζεις A.V.  και να έρθεις 
και φέτος. Θα σε ψάχνω..

KOΛώNAKI
Nομίζω Σόνια άκουσα να 
λένε, 24/3 ξανθούλα με 
σκουφάκι. Έπαθα σοκ, εί-
σαι παίδαρος, στείλε εδώ 
να γνωριστούμε.

BRAGI
Μαυρομάλλα με piercing, 
σου χαμογέλασα, θα σε 
δω; Θα έρχομαι κάθε 
Σάββατο 

AN
Πέμπτη 21/03 σε λένε 
Αλεξ και φιλάς υπέροχα. 
Tι θα ’λεγες να βρισκόμα-
σταν κι αυτή την 
Πέμπτη; 

Μετρο άΓ. ΠάράΣΚευη
Καθόσουν διαγώνια από 
μένα, φορούσες γαλάζιο 
ριγέ κασκόλ και ήσουν α-
πασχολημένη με το κινη-
τό σου. Mε ενδιαφέρεις. 
Ίδια ώρα;

KHΦIΣIAΣ 
Mε φίλο σου ποδηλάτη, 
κίτρινο μπλουζάκι, μαύρο 
κολλητό σορτσάκι, είσαι 
κούκλος! Θα μου μάθεις 
ποδήλατο; 

ΘηΣειο
Tρίτη μεσημέρι, στο 
καφενείο στο Θησείο! Kα-
θόμουν απέναντί σου, με 
μαύρο καπέλο! Δεν μπο-
ρούσα να μην σε κοιτάζω! 
Tα λέγατε με τη φιλενάδα 
σου... eίσαι ένα ξανθό 
όνειρο! 

BιΒΛιοΘηΚη 
OιΚοΝοΜιΚου 
10/03 μεσημεράκι, κα-
θόμασταν αντικριστά, 
διάβαζες Δίκαιο, με μάγε-
ψαν τα ναζιάρικα ματάκια 
σου! Πώς θα διαβάσω 
τώρα;

SIX DOGS
Ψηλή μου μελαχρινή θεά, 
με τατού στο λαιμό. Σε 
περιμένω 

BIKTώPIA
HΣAΠ 4/03, εσύ με κιθά-
ρα στο χέρι, εγώ κασκόλ 
της AEK. Kοίταγες και κοί-
ταγα. Ραντεβού κάποια 
Δευτέρα…

ΨYPPH
«Ψυρρηκοκό», καθόσουν 
απέναντι, κοιταζόμασταν, 
είσαι μια ξανθιά κούκλα, 
είμαι ψηλός μελαχρινός. 
Συναντηθήκαμε στις 
τουαλέτες 2 φορές. 
Είναι το στέκι σου; 
Θα ξανάρθω

AVALON
Πέμπτες! Ξανθιά γαλα-
νομάτα, ψηλή, κουκλά-
ρα... τα σπας! Θα μας 
προσέξεις ποτέ; Άσε τον 
κοντό…

PETIT FLEUR 
Kυριακή, όταν έφευγες 
σου είπα πόσο ωραία φω-
νή είχες... Θα σε περιμένω 
για όσο χρειαστεί…

ΓKAZI
17/03. Σε λένε Γιώτα, 
σου μίλησα στο κλείσιμο 
(σε τρόμαξα),
θα επανορθώσω 
αν έρθεις πάλι!

TGI FRIDAY’S
16/3 Φορούσες μπλε 
ριγέ μπλούζα, καθόμουν 
απέναντι με ένα φίλο μου. 
Σε κοιτούσα με τις ώρες, 
αδιαφορούσες αλλά 
ξέρω ότι με έβλεπες. 
Θα ξαναβρεθούμε; 

Γράψε για το ΣΕ ΕΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε το με SMS:  AVSE, κενό και το μήνυμά σου στο 54121
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο του αποστολέα. Κάθε μήνυμα χρεώνεται œ 1,23 με ΦΠΑ

Σε είδα...

Με ρώτησες τι 
γίνεται όταν χάσεις μία 

μπάλα και σου απάντησα 
ξαναρχίζεις από την αρχή. 

Αυτό που δεν πρόλαβα να σου πω 
είναι ότι έχεις το ωραίοτερο 

χαμόγελο και είσαι το κορίτσι που 
θα ξανάρχιζα μια ζωή μαζί του.

Κάθε μέρα  θα είμαι στη 
Στάση Κριεζώτου στις 9 το πρωί
και θα περιμένω να περάσει 

το 12 κι εσύ.

Κατέβηκες στη 
στάση Κριεζώτου από το 

Α2 την Τρίτη 19/03 
το μεσημέρι μαζί με μία φίλη 

σου, φορούσατε και οι δύο μαύρα 
μπουφάν κι εσύ κράταγες ένα 

κόκκινο καρό κασκόλ. 
Ήμουν στο μπλε polo και 

αναζητούσα το βλέμμα σου αλλά 
εσύ έδωσες το κασκόλ στη φίλη 

σου και μάζευες μπάλες 
ενθουσιασμένη στη 

στάση.
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Πρώτη φορά στη ζωή μου ερωτεύτηκα άτομο του ίδιου φύλου 
κι έχω πάθει την πλακάρα μου. Είναι κορίτσι και είμαι κορίτσι, 
είναι στρέιτ και είμαι στρέιτ, όπως καταλαβαίνεις pout@n@ 
ol@. Δυστυχώς τσακωνόμαστε με το παραμικρό για βλακείες 
με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ηρεμήσουμε και να απο-

λαύσουμε μαζί ούτε μια μέρα. Προσπαθώ να καταλάβω πού 
φταίω για να το διορθώσω αλλά πραγματικά πελαγώνω γιατί, 

έτσι όπως το θέτει, φταίω σε όλα. Εγώ την έμπλεξα (έτσι λέει) σε 
μια ιστορία που ούτε καν της περνούσε απ’ το μυαλό, εγώ φταίω που η ζωή της έχει 
καταντήσει όλο μυστικά και υποψίες, εγώ φταίω που έχει απομακρυνθεί από τις φί-
λες και τη μαμά της, εγώ φταίω για το άγχος της μη μάθει κανείς τίποτα, εγώ φταίω 
που δεν κοιμάται καλά τα βράδια και αργεί στη δουλειά. Και όταν της λέω εντάξει, 
ας πάρουμε αποστάσεις να δούμε τι κάνουμε, την πιάνει τρέλα ότι έχω γυρίσει στον 
πρώην μου ή ότι φλερτάρω αλλού ή ότι θέλω να την ξεφορτωθώ και έρχεται αιφνι-
διαστικά στο σπίτι μου να τσεκάρει με ποιον είμαι. Πρόσφατα, μπήκε νυχτιάτικα 2 η 
ώρα με το κλειδί της (που της έδωσα εγώ βέβαια), εγώ κοιμόμουν και τρόμαξα τόσο 
πολύ που νόμιζα ότι έπαθα έμφραγμα. Τσακωθήκαμε πάρα πολύ γιατί δεν μπορού-
σε να καταλάβει ότι τρόμαξα πραγματικά και έλεγε ότι παίζω θέατρο. Δεν ξέρω τι να 
κάνω, Μυρτώ μου, απελπισία. Την αγαπάω και μ’ αγαπάει κι αυτή.

Ε βέβαια απελπισία, αφού τα ’χετε φτιάξει με την παρανοϊκή. Η γνώμη μου είναι να αλλάξετε α-
ριθμό τηλεφώνου, να κλείσετε λογαριασμούς στα social media, να μετακομίσετε σε άλλη πόλη/
χώρα/πλανήτη, να εξαφανιστείτε γενικώς. Επίσης αλλάξτε χρώμα και κούρεμα, και αν έχετε λε-
φτά, κάντε και καμιά πλαστική, αλλάξτε δακτυλικά αποτυπώματα, ό,τι μπορείτε τέλος πάντων. Μια 
φίλη μου με παρόμοιο πρόβλημα έφτασε στο σημείο να μην ανοίγει την πόρτα της και η άλλη από 
κάτω να χτυπάει όλα τα κουδούνια της πολυκατοικίας και να ωρύεται. Την άλλη μέρα τηλεφώνησε 

στους γονείς της φίλης μου, τα είπε όλα με το νι και με το σίγμα 
(τα ’χω με την κόρη σας κλπ) και τους ήρθε ο ουρανός σφοντύ-
λι. Όσο για την αγάπη, τι να πω, μεγάλη συζήτηση αυτή η λέξη. 
Υ.Γ. Χωρίς πλάκα τώρα, κάντε ψυχοθεραπεία. Θα σας αποκα-
λυφθούν πολλά και θα αλλάξουν πολλά. 

Μυρτούδι μου, θέλω να τον ξεπεράσω μα δε γίνεται… 
Και τι φταίει κι αυτός ο κόμπος που δεν λύνεται; Επει-
δή ξέρω ότι ο Φοίβος είναι φίλος σου διάλεξα αυτούς 
τους στίχους που περιγράφουν όλη την κατάσταση. 
Γιατί ο δικός μου κόμπος δεν λέει να λυθεί ενώ ο δικός 
του λύθηκε ανώδυνα; Γιατί με έπαιρνε αγκαλιά και μου 

έλεγε ότι φαντάζεται πια το μέλλον με τις λέξεις «μας» και «εμείς»; Γιατί στην πράξη 
είναι όλα αλλιώς; Γιατί του ’φυγε η αγάπη, το συναίσθημα τόσο ξαφνικά; - Χριστίνα, 81

«Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο
κοιτάει λίγο πίσω, σηκώνει τον ώμο
και χάνεται ενώ εσύ ρωτάς το κενό
Τι είναι αυτό που δεν κοιτούσα
όταν ήσουνα δίπλα μου και λίγο ζούσα
και νόμιζα πως δε θα ξαναγυρνούσα
στο χρόνο τον ψεύτη ή τον κανονικό».

Γεια σου, Σαμάνα Της Ζωής και Του Έρωτα... Σου είχα ξαναγράψει 
για έναν τρυφερό και σέξι γυμναστή, ο οποίος αποδείχτηκε κάφρος 
και ανέραστος. Μιλούσαμε στο τηλ. Και στα 3 λεπτά μού έλεγε ότι φτάνει και να το 
κλείσουμε, κάναμε σεξ και σταμάταγε στη μέση λέγοντας ότι φτάνει, να μην καλο-
μάθω, δεν απαντούσε στα μηνύματα και μου έλεγε ότι σκόπευε να το κάνει σε 3-4 
μέρες. Μου έλεγε ότι με σκέφτεται όλη μέρα και πως αυτό θα έπρεπε να μου φτάνει. 
Και χιλιάδες άλλα τέτοια. Με τα σκωτσέζικα ντους, με κόλλησε. Πλέον δεν βρισκό-
μαστε, αλλά δεν μου το κόβει κι εντελώς. Εγώ αρρώστησα. Πριν από μια βδομάδα 
είχα πάει σε ενα μπαράκι που έκανε αφιέρωμα στους Prodigy κι εκεί γνώρισα έναν 
τύπο που πριν 3 μήνες τον παράτησε η δικιά του και πιάσαμε κουβέντα για τις κα-
ψούρες μας. Το πρώτο μας τηλ. κράτησε 6 ώρες και κάθε μέρα μηνύματα full. Έ-
χουμε κανονίσει συνάντηση για να καταστρώσουμε σχέδιο εξόντωσης των πρώην, 
παρακολουθήσεις κ.λπ., μιας και οι 4 μας τυχαίνει να μένουμε κοντά. Στο μεταξύ, 
με αυτόν ταιριάζουμε πολύ στο μπούρου-μπούρου, στις μουσικές, στη χαρά, στην 
τρέλα κι ελλοχεύει κάργα ερωτισμός. Αυτά. Σ’ αγαπώ, Η Άνεμος Στα Μαλλιά Σου

Να, τέτοια γράμματα θέλω να διαβάζω να ανοίγει η καρδιά μου και να χαίρομαι που ο κόσμος της 
πόλης μας ζει αισθηματικές κομεντί στην πραγματική πραγματικότητα. Για τον σέξι γυμναστή 

δεν σχολιάζω τίποτα (τι ζώον!) αλλά τη συνέ-
χεια με το σχέδιο εξόντωσης και τις παρακολου-
θήσεις μην ξεχάσετε να μου τη στείλετε! Αγαπώ 
σας κι εγώ, Άνεμε Στα Μαλλιά Μου.

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΩΜΙΚΑ

Της Μυρτώς 
Κοντοβά

Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

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

δι στο Athens Voice Radio 102.5 
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Σε γνωρίζω... Αβαντάζ. Γιατρός 45χρονη, πλούσιας οικογένειας, με 
περιουσία, ιδιόκτητο πολυτελέστατο διαμέρισμα ρετι-

ρέ, ιατρείο, εξοχικό, Ι.Χ., μηνιαίο εισόδημα €2.000, επιθυμεί γνωριμία γάμου. 
«Πάππας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 3620.147, Αριστοτέλους 24, Θεσσα-
λονίκη, 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

follow us on

@athensvoice

@lookmag @tastevoice

@athensvoiceradio

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  A T H E N S  V O I C E  B O O K S
Κεντρική Διάθεση: Xαρ. Tρικούπη 22, 106 79 Aθήνα, 210 3617.170, εσωτ. 115, fax: 210 3617.310, www.athensvoice.gr

AT H E N Svoicebooks

ΚυΚλοφορεί

Fish and... tips! 
Ή και πώς δεν 
κρατάτε στα 

χέρια σας 
άλλο ένα 

επιστημονικό 
σύγγραμμα 

γραμμένο από 
ιχθυολόγους. 

Γιατί οι 
ιχθυολόγοι 
αυτού του 

βιβλίου 
έγραψαν σε 

πνεύμα 
ελεύθερο και 

χωρίς κανέναν 
περιορισμό 

εξομολογήσεις 
από καρδιάς. 

ίστορίες 
βιωματικές, 

ιστορίες 
που τους 

σημάδεψαν, 
σελίδες 

πραγματικές 
με πρωταγω-
νιστές αυτούς 
και τα ψάρια. 
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Νέες αρχές έστω κι αν σου φαίνονται βουνό
Ό,τι ανέχτηκες, ανέχτηκες, κι όσο έκλεισες τα 
μάτια σου στην πραγματικότητα, τα έκλεισες. 
Ο Ερμής, ορθόδρομος πλέον (28), διαρρηγνύει 
το πέπλο που κάλυπτε τα κακώς κείμενα στον 
γάμο σου, τη σχέση σου με τα παιδιά σου και 
τα οικονομικά σου και βλέπεις καταστάσεις να 
τελειώνουν απότομα και αμετάκλητα. Δεν είναι 
εύκολο να χωνέψεις αυτά που συμβαίνουν γιατί 
όσο στραβά κι αν ήταν τα πράγματα, η αλλαγή 
πορείας και οπτικής γωνίας σου φαίνεται βου-
νό. Ωστόσο, βαθιά μέσα σου ξέρεις ότι δεν γινό-
ταν να συνεχίσεις έτσι αφού 
έχει αρχίσει να διαμαρτύρεται 
ακόμη και το σώμα σου. Η Α-
φροδίτη στους Ιχθύες (26) σε 
στηρίζει ώστε να δώσεις στον 
εαυτό σου τον χρόνο που χρει-
άζεται για να συμφιλιωθεί με 
την ερχόμενη αλλαγή και φυ-
σικά για να αποδεσμευτεί από 
αυτά που αφήνεις πίσω. Χρει-
άζεσαι πολύ μεγάλη φροντίδα 
αυτό το χρονικό διάστημα και 
καλά θα κάνεις να την αναζη-
τήσεις σε νέους ανθρώπους και δραστηριότη-
τες, ο κυβερνήτης σου Άρης στους Διδύμους 
(31) σου δίνει όλη την ενέργεια που χρειάζεσαι.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Φίλοι, σχέδια και ευχάριστες ασχολίες 
εξισορροπούν την εσωτερική πίεση
Ο κυβερνήτης σου Αφροδίτη στους Ιχθύες (26) 
καθώς και ο Ερμής που επιστρέφει σε ορθή πο-
ρεία (28) εξισορροπούν το στρες και τη δύσκο-
λη ψυχολογία, αφού επιτέλους τα πράγματα θα 
ξεκολλήσουν και θα τελειώσει το μαρτύριο της 
σταγόνας, της τελευταίας περιόδου. Καταφέρ-
νεις να υπερβείς τα εμπόδια και τους θεωρη-
τικούς σου λαβυρίνθους και να συνεννοηθείς 
αποτελεσματικά με φίλους, οικογένεια και κυρί-
ως με τον εαυτό σου. Στο ερωτικό κομμάτι ανοί-
γεσαι στο μέλλον με ευχάριστο τρόπο και είσαι 
πρόθυμος να ξαναδείς γνωριμίες που έκανες 
το τελευταίο διάστημα μέσα από ένα αντικειμε-
νικότερο πρίσμα. Με τον Άρη στους Διδύμους 
(31) τα τεκταινόμενα στην κρεβατοκάμαρά σου 
περνούν σε πρώτο πλάνο και γίνονται ένας 
παράγοντας που σε βοηθάει να διακρίνεις την 
ποιότητα, ή την έλλειψή της, στη σχέση σου ή 
σε υποψήφιους ερωτικούς συντρόφους. Έχεις 
ανάγκη να απολαύσεις, να χρησιμοποιήσεις 
τους νοητικούς σου μυς και τη δημιουργική σου 
φαντασία και να βεβαιωθείς ότι οποιοσδήποτε 
διεκδικεί σημαντικό ρόλο στη ζωή σου έχει τη 
δυνατότητα να ακολουθήσει, πριν ανοίξεις «τα 
φύλλα της καρδιάς σου».

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Έντονη επιθυμία για αυτοέκφραση 
και αναδιοργάνωση των πάντων
Με τον κυβερνήτη σου Ερμή σε ευθεία πορεία 
(28) δεν αναβάλλεται άλλο το να δεις τις ατέλειες 
των προσωπικών κι επαγγελματικών σου στό-
χων, ειδικά σε ό,τι αφορά το κομμάτι των βάσεων 
ή απλώς του σπιτιού. Αυτό που μπορείς να κάνεις 
είναι να μην πάθεις σοκ και να είσαι ευέλικτος, ώ-
στε με τη βοήθεια της Αφροδίτης στους Ιχθύες 
(26) να προσαρμοστείς για το ικανοποιητικότερο 
αποτέλεσμα. Οι παρασκηνιακές κινήσεις, χειρι-
σμοί και κουτσομπολιά είναι η χειρότερη δυνατή 
προσέγγιση αυτή τη στιγμή. Αν θέλεις στήριξη 
για τα σχέδιά σου και μεγαλύτερες ευθύνες και 
οικονομικές απολαβές, δείξε την ανάλογη ωρι-
μότητα. Με τον Άρη στο ζώδιό σου (31) και με την 
ώθηση του φιλικού σου κύκλου, των χόμπι, των 
σχεδίων για νέες ασχολίες, εντείνεται η επιθυ-
μία για αυτοέκφραση και εκφράζεται και στην 
ερωτική σου ζωή. Αν είσαι ελεύθερος δε, είναι 
διάστημα σεξουαλικών έλξεων που μπορούν να 
είναι πολύ απολαυστικές, αρκεί να μην υποτιμή-
σεις την αξία του χρόνου και του να δίνεις χρόνο 
για να συμβούν τα πράγματα.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Καινούριες, ωραίες προοπτικές, έστω κι αν
σου δημιουργούν άγχος
Αυτή την εβδομάδα μασουλάς με μεγάλη ευχα-
ρίστηση το καρότο που σου κουνούσε το σύ-
μπαν μπροστά στα μάτια σου εδώ και αρκετό 
καιρό, αφού με το γύρισμα του Ερμή σε ορθή 
πορεία (28) και την Αφροδίτη στους Ιχθύες (26) 
βρίσκεις τη χαμένη σπίθα στα ερωτικά σου και 
ανοίγεις την πόρτα για νέες συνεργασίες που 
θα σε πάνε, σε δεύτερο χρόνο, παρακάτω και 
σαν άνθρωπο. Η εβδομάδα προσφέρεται για δι-
ασκεδάσεις και απολαύσεις πάσης φύσεως, κα-

θώς και ταξιδάκια και εκδρο-
μές που υπόσχονται εκτός 
από καλοπέραση και ενδια-
φέρουσες γνωριμίες. Ενθου-
σιάζεσαι με τη δυνατότητα 
να αφήσεις το καινούριο, το 
αναπάντεχο, το εμπνευσμένο 
να μπαίνει στη ζωή σου και να 
σου χαράζει πορεία. Στα επαγ-
γελματικά σου βλέπεις σα-
φώς φως στο τούνελ και αυτό 
σε βοηθάει να αντιμετωπίσεις 
τις δυσκολίες που προκύ-

πτουν σε καθημερινή βάση. Ειδική μνεία στην 
υγεία σου, καθώς με τον Άρη στους Διδύμους 
(31) άγχος, νοητική υπερδιέγερση, νευρικότητα 
και δύσκολος ύπνος επιβάλλουν να κάνεις ό,τι 
μπορείς για να προσέξεις το σώμα σου.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Διάθεση για νέες ασχολίες και φορτισμένα
ερωτικά ενσταντανέ
Ευτυχώς ψάχνεις ούτως ή άλλως το αληθινό 
και κυρίως το να βάλεις σε μία τάξη τους συναι-
σθηματικούς και οικονομικούς σου λογαρια-
σμούς και η Αφροδίτη στους Ιχθύες (26) και ο 
Ερμής ορθόδρομος (28) στέκουν στο πλευρό 
σου. Εμπιστέψου ότι παρά το αρχικό μπέρδεμα, 
είσαι ικανός να γυρίσεις την κατάσταση υπέρ 
σου, αρκεί να χρησιμοποιήσεις τη δημιουργικό-
τητά σου και να δείξεις μία σταλίτσα ευελιξία. 
Στην εξωεπαγγελματική σου ζωή τα πράγματα 
παίρνουν τα πάνω τους με τον Άρη στους Διδύ-
μους (31), καθώς η ανανέωση μέσα από διασκέ-
δαση, παρέες, εκδρομές και νέες παραστάσεις 
σε βάζει σε αρκούντως ανοιξιάτική διάθεση. 
Στα ερωτικά, η λίμπιντό σου καλά κρατεί. Ορ-
θά μπαίνεις στον πειρασμό να τη διοχετεύσεις 
σε συναισθηματικότερες ερωτικές συνευρέ-
σεις. Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και σαν 
κόλλα για τα λεκτικά μπερδέματα και την όποια 
παρεξήγηση. Μια ευαίσθητη και ανοιχτή στο 
διαφορετικό προσέγγιση στο όλο θέμα είναι η 
καλύτερή σου πιθανότητα για να μην κολλάς σε 
ανούσιες λεπτομέρειες.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Τους ζυγούς των παρεξηγήσεων λύσατε,
στην προσωπική σου ζωή
Τα καλά νέα είναι ότι αν είσαι ελεύθερος η εβδο-
μάδα αυτή σου ανοίγει την πόρτα για ραγδαίες 
εξελίξεις στην ερωτική σου ζωή. Με το πέρα-
σμα της Αφροδίτης στους Ιχθύες (26) και την 
επιστροφή του κυβερνήτη σου, Ερμή σε ορθή 
πορεία (28), ετοιμάσου να παρασυρθείς τρόπον 
τινά από τις εξελίξεις αφού το καινούριο και το 
παλιό των σχέσεών σου γίνονται ένα ενδιαφέ-
ρον μείγμα που βοηθά να επιλυθούν παρεξηγή-
σεις, αφού βλέπεις ευκολότερα την πλευρά του 
άλλου και βγαίνεις από κουτάκια και αυστηρά 
λογικές προσεγγίσεις. Μέσα από τη συγχώρε-
ση και την αποδοχή μπορείς να δώσεις τέλη 
που εκκρεμούν και να δεις καινούριες αρχές 
να αναδύονται. Αξιοποίησε κάθε ευκαιρία για 
ανανέωση και συνενοχή. Στα επαγγελματικά 
σου, το καλύτερό σου χαρτί με τον Άρη στους 
Διδύμους (31) είναι να βγάλεις το συναίσθημα 
και κυρίως τον φόβο έξω από την εξίσωση των 
επιλογών σου. Αξιοποίησε την ευελιξία σου και 
τους οικονομικούς σου πόρους χωρίς να χάνε-
σαι σε παραπάνω από ένα πράγματα.

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Με τεράστια όρεξη να κάνεις πάρα πολλά 
και πρόγραμμα χάος
Η επιστροφή του Ερμή σε ορθή πορεία (28) 
δίνει έναν βαθμό καθαρότητας στην επαγ-
γελματική αλλά και προσωπική σου ρουτίνα, 
ωστόσο η ευαισθησία που φέρνει, κάνει την 
οποιαδήποτε επιλογή ακόμη πιο δύσκολη και 
φορτισμένη. Ευτυχώς με την κυβερνήτη σου 
Αφροδίτη στους Ιχθύες (26) η προσοχή σου 
στρέφεται σε δημιουργικότερες ασχολίες που 
σου δίνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση, καθώς 
και σε αποτοξίνωση σωματική και ψυχολογική 
από τα βάρη του χειμώνα. Στα ερωτικά σου, τα 
πράγματα είναι έντονα γιατί καταλαβαίνεις ότι 
δεν φτάνει μόνο να θέλεις να ασχοληθείς (και 
θέλεις), πρέπει να έχεις και τον χρόνο. Επειδή 
λοιπόν το πρόγραμμά σου είναι χαοτικό ούτως 
ή άλλως, αξιοποίησε τον Άρη στους Διδύμους 
(31) και παραβίασε την τάξη των συνηθειών 
σου για να χωρέσεις μέσα σεξ, κοινωνικοποί-
ηση, εκδρομές και επιμορφωτικές δραστηριό-
τητες. Οι νέες γνωριμίες επιβάλλονται. Για τον 
εαυτό σου, φρόντισε να προσθέσεις πολύ καλή 
διαχείριση της διατροφής, του ύπνου και της ά-
σκησής σου γιατί η υγεία σου διανύει ευαίσθη-
τη περίοδο και καλό είναι να την προσέξεις.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Καθαρότερα περιγράμματα στα ερωτικά
σου, επενδύσεις επάνω σου κι έξοδα
Οι εξελίξεις της εβδομάδας θα σου φτιάξουν 
σίγουρα τη διάθεση αφού η Αφροδίτη στους 
Ιχθύες (26) και η επιστροφή του Ερμή σε ορθή 
πορεία (28) καλεί το μαγικό τζίνι των ερωτικών 
σου και φέρνει στη ζωή σου σπινθηροβόλες 
καταστάσεις που υπόσχονται να σε αφήσουν 
να είσαι ο παθιασμένος κι ευαίσθητος εαυτός 
σου με τον καλύτερο τρόπο. Το ωραίο αυτή τη 
φορά είναι ότι κάνεις μία φιλότιμη προσπάθεια 
να δώσεις σημασία στην ψυχολογία σου και να 
μην τραβήξεις τα «δράματα» από τα μαλλιά για 
μια αιωνιότητα και μία μέρα. Όπως και να έχει, 
προμηνύονται ωραία πράγματα. Αλλά και στα 
επαγγελματικά σου οι εξελίξεις οδεύουν προς 
το καλύτερο, αφού κινούνται επιτέλους προτά-
σεις για δημιουργικές κι ευχάριστες συνεργασί-
ες που έρχονται από το προηγούμενο διάστημα 
και η ρουτίνα σου γίνεται κάπως πιο ανάλαφρη. 
Με τον Άρη στους Διδύμους (31) καλό θα ήταν 
να αποφύγεις να παρασυρθείς από τις εξελίξεις 
των ημερών και φρόντισε να μην υπερεκτιμή-
σεις τις καταστάσεις. Χρησιμοποίησε την εξυ-
πνάδα σου, τη λογική και την ευελιξία σου για 
την πλέον κερδοφόρα επιλογή.
 
 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Με καλή διάθεση που κοντράρεται από σπίτι
και ρουτίνα
Η Αφροδίτη στους Ιχθύες (26) και η επιστρο-
φή του Ερμή σε ορθή πορεία (28) έρχονται να 
σταματήσουν ή να περιορίσουν το συναισθη-
ματικό πίσω μπρος της οικογενειακής σου 
ρουτίνας, να επιλύσουν, όχι απαραίτητα με τον 
ευκολότερο τρόπο, τα σχετικά ζητήματα και 
να σου επιτρέψουν να δεις και κάποιο όφελος. 
Οι δυναμικές αλλάζουν στο σπίτι σου, αφού 
είσαι έτοιμος να έρθεις ακόμη και σε ρήξη, αν 
χρειαστεί, καθώς αισθάνεσαι εξαπατημένος. 
Από την άλλη, η σχέση σου με τα παιδιά και τον 
σύντροφό σου μπορεί να λειτουργήσει αντι-
σταθμιστικά στον βαθμό που είστε διατεθει-
μένοι να αφήσετε καινούριες δραστηριότητες 
και μία νέα οπτική γωνία να σας ανανενώσουν. 
Στα επαγγελματικά σου φαίνεται να συνεχίζει 
να υπάρχει άφθονη δουλειά να γίνει, αλλά και 
αρκετές ανατροπές στα οικονομικά του πράγ-
ματος. Αν είσαι ελεύθερος θα είναι δύσκολο 
να παραμείνεις για πολύ, καθώς ο Άρης στους 
Διδύμους (31) κάνει τη διαδρομή από το φλερτ 
στη σχέση ιδιαίτερα μικρή και τη σχετική σου 
επιθυμία αρκούντως μεγάλη. Απλά φρόντισε 
να θυμάσαι ότι το να παίζεις σε πολλά ταμπλό 
την ίδια στιγμή, πληγώνει.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Ξεδιάλεγμα συναισθηματικών προτάσεων
και πολλές πολλές δουλειές
Οι απόπειρές σου να φλερτάρεις, να κάνεις 
γνωριμίες και η επιθυμία σου να ερωτευτείς 
ως είσαι τώρα, υποστηρίζονται από την Αφρο-
δίτη στους Ιχθύες (26) και την επιστροφή του 
Ερμή σε ορθή πορεία (28). Γνωριμίες ή ερωτι-
κές συνευρέσεις της προηγούμενης περιόδου 
δρομολογούνται όπως τους αξίζει και βρίσκεις 
τρόπο να λήξεις ικανοποιητικά ό,τι δεν αντα-
ποκρίνεται στις ευαισθησίες και πεποιθήσεις 
σου. Άλλωστε αυτό είναι απαραίτητο γιατί ο 
κενός χώρος που μένει καλύπτεται σχεδόν 
άμεσα από καινούριες αφίξεις, με καλύτερες 
προδιαγραφές. Στο σπίτι, τα πράγματα μπο-
ρεί να φαίνεται ότι πηγαίνουν κάπως ανάποδα 
τουλάχιστον σε επίπεδο συνεννόησης, όμως 
κι εκεί βρίσκεσαι σε διαδικασία προσαρμογής 
σε νέες καταστάσεις. Όπως και να έχει, με τον 
Άρη στους Διδύμους (31) έχεις τη δυνατότητα 
και την ενέργεια να τακτοποιήσεις πολλά θέμα-
τα ρουτίνας, είτε λέγονται δουλειά, είτε υγεία, 
είτε λογαριασμοί και συναντήσεις που πρέπει 
να γίνουν. Χρειάζεται βέβαια να προστατέψεις 
τον εαυτό σου από τη συνήθη σου τάση να κά-
νεις πάρα πολλά. Το πνεύμα της περιόδου είναι 
σαφώς ότι «δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο».

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Με δημιουργική και καλοπερασάδικη 
διάθεση που σκοντάφτει στις συνθήκες
Την ανάγκη για να νιώσεις ικανοποιημένος συ-
ναισθηματικά, ερωτικά, οικονομικά και γενικώς 
να περάσεις καλά φέρνει στην επιφάνεια η Α-
φροδίτη στους Ιχθύες (26) και μαζί με τον Ερμή 
σε ορθή πορεία (28) δίνουν ένα χεράκι ώστε να 
συμβεί αυτό. Από το κάτι έξτρα στην τσέπη σου 
αλλά μέσα από κάποια ασχολία που σ’ αρέσει, 
μέχρι έναν έρωτα που προσφέρει και γαλήνη, 
όλα είναι στο μενού. Άλλωστε προσπαθείς να 
ξεκολλήσεις από τα τραύματα του παρελθό-
ντος και από σχετικά μυστικά και ψέματα και 
είσαι πολύ πολύ περισσότερο ανοιχτός (ίσως 
ακόμα και με το ζόρι) σε καινούριες βάσεις στο 
θέμα «σχέσεις». Ο Άρης στους Διδύμους (31) και 
η έντονα κοινωνική διάθεση, ο αέρας χαλαρό-
τητας, φλερτ και καλοπέρασης των ημερών, 
καθώς και οι σχετικές γνωριμίες, σε φέρνουν 
στο τώρα και όχι στο να κάνεις σχέδια για την 
επόμενη ζωή σου. Συναντιέσαι έτσι λοιπόν με 
ανθρώπους και ευκαιρίες, μέσα από τα οποία 
μπορείς, ρεαλιστικά πλέον, να χτίσεις νέα θε-
μέλια για τον εαυτό και τη ζωή σου.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Τα λες όπως τα αισθάνεσαι κι αυτό, 
τελικά, είναι πολύ καλό
Η Αφροδίτη στο ζώδιό σου (26) γίνεται μεγάλος 
άσος στο μανίκι σου καθώς σου θυμίζει ότι η ευ-
αισθησία δεν είναι αδυναμία, ο ιδεαλισμός δεν 
είναι παιδική ασθένεια και η δημιουργικότητα, 
η ομορφιά, η γαλήνη στις σχέσεις σου είναι για 
σένα ανάγκες που αξίζει αν τις σκεφτείς, όχι 
κυνήγι χίμαιρας. Το ωραίο είναι ότι όταν ξέρεις 
τι θέλεις, ασχέτως αν το κυνηγήσεις ή όχι, με 
κάποιο τρόπο σε βρίσκει αυτό. Η επιστροφή 
του Ερμή σε ορθή πορεία (28) δίνει ένα τέλος 
στις μπερδεμένες σκέψεις σου και σε ωθεί να 
εκφραστείς με τον δικό σου τρόπο για να διαλύ-
σεις παρεξηγήσεις για το ποιος είσαι σε σχέση 
με το πώς σε βλέπουν οι φίλοι, τα αδέρφια, ο 
σύντροφός σου, οι συνεργάτες σου. Λίγη προ-
σοχή μόνο, να μην ξεθάψεις το τσεκούρι των 
μαλωμάτων με τον Άρη στους Διδύμους (31) 
και να μη δημιουργείς εντάσεις και λεκτικές 
κόντρες για ψύλλου πήδημα στο σπίτι. Το να 
περιορίζεσαι στους τέσσερις τοίχους δεν είναι 
ιδιαίτερα καλή ιδέα αυτόν τον καιρό, εκτός κι 
αν είναι για να στήσεις πάρτι ή για να τους κα-
τεδαφίσεις. A

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

COSMIC
TELEGRAM

Από την 
ΕυαγγΕλία Τσαβδαρη 

(panastron)



28 ΜΑΡΤΙου - 3 ΑΠΡΙΛΙου 2019 A.V. 47 




	ATHV_2803_001_CMYK
	ATHV_2803_002_CMYK
	ATHV_2803_003_CMYK
	ATHV_2803_004_CMYK
	ATHV_2803_005_CMYK
	ATHV_2803_006_CMYK
	ATHV_2803_007_CMYK
	ATHV_2803_008_CMYK
	ATHV_2803_009_CMYK
	ATHV_2803_010_CMYK
	ATHV_2803_011_CMYK
	ATHV_2803_012_CMYK
	ATHV_2803_013_CMYK
	ATHV_2803_014_CMYK
	ATHV_2803_015_CMYK
	ATHV_2803_016_CMYK
	ATHV_2803_017_CMYK
	ATHV_2803_018_CMYK
	ATHV_2803_019_CMYK
	ATHV_2803_020_CMYK
	ATHV_2803_021_CMYK
	ATHV_2803_022_CMYK
	ATHV_2803_023_CMYK
	ATHV_2803_024_CMYK
	ATHV_2803_025_CMYK
	ATHV_2803_026_CMYK
	ATHV_2803_027_CMYK
	ATHV_2803_028_CMYK
	ATHV_2803_029_CMYK
	ATHV_2803_030_CMYK
	ATHV_2803_031_CMYK
	ATHV_2803_032_CMYK
	ATHV_2803_033_CMYK
	ATHV_2803_034_CMYK
	ATHV_2803_035_CMYK
	ATHV_2803_036_CMYK
	ATHV_2803_037_CMYK
	ATHV_2803_038_CMYK
	ATHV_2803_039_CMYK
	ATHV_2803_040_CMYK
	ATHV_2803_041_CMYK
	ATHV_2803_042_CMYK_New
	ATHV_2803_043_CMYK
	ATHV_2803_044_CMYK
	ATHV_2803_045_CMYK
	ATHV_2803_046_CMYK
	ATHV_2803_047_CMYK
	ATHV_2803_048_CMYK



