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Μόνικα, σε άκουσα
στην τηλεόραση

Εθνική Βιβλιοθήκη
της Ελλάδος

Του Γιάννη Νένε

15 πράγματα που πρέπει να ξέρεις
Της Φιλίππας ∆ηµητριάδη

Όλα νέα!
Μάθαμε τα πάντα για το πολύ
καυτό γαστρονομικό προφίλ
της σεζόν που ξεκινάει
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

ARTATHINA 2019
Μιλήσαμε με την καλλιτεχνική διευθύντρια του θεσμού,
Σταματία Δημητρακοπούλου
Του Στέφανου Τσιτσόπουλου

AnimaSyros
Τι μας είπε ο πρόεδρός του,
Βασίλης Καραμητσάνης
Της Έρρικας Ρούσσου
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Η ATHENS VOICE
πάντα στην κορυφή
Για μία ακόμα χρονιά η ATHENS VOICE
κατακτά την προτίμηση των αναγνωστών

FREE
PRESS

της Ελλάδας
Και αυτή τη χρονιά η ATHENS VOICE
είναι πανελλαδικά η µεγαλύτερη
εφηµερίδα της κατηγορίας της

µε αύξηση αναγνωστών σε σχέση
µε την προηγούµενη µέτρηση

No

ATHENS
VOICE

132,4

χιλιάδες
αναγνώστες

LIFO

116

χιλιάδες
αναγνώστες

ΛΕ Κ ΑΝΟΠ Ε ΔΙΟ ΑΤ ΤΙΚ ΗΣ
Στον Νοµό Αττικής, εκεί δηλαδή που κυρίως
κυκλοφορεί, η ATHENS VOICE είναι µέσα
στις 5 µεγαλύτερες εφηµερίδες της Ελλάδας

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κυριακή
ΒΗΜΑ
ΘΕΜΑ
Real
ATHENS VOICE

274 χιλ.
191,5
179,5
155,1
115,5

Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Όσοι προσπαθούν να πουν κάτι για τη μικρή Γκρέτα, νιώθουν μια έντονη αμηχανία. Για ποιο πράγμα ακριβώς να
μιλήσουν; Για το υπαρκτό πρόβλημα που επισημαίνει η
Γκρέτα ή για τις λύσεις που προτείνει η ίδια; Έτσι κι αλλιώς ό,τι πεις θα στραφεί εναντίον σου. Το «φαινόμενο
Γκρέτα» είναι το απόλυτο προπαγανδιστικό όπλο: Γυναίκα, Παιδί, Άσπι, η αστυνομία της πολιτικής ορθότητας καραδοκεί. Κι όμως, το ζήτημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής είναι υπερεπείγον. Τα
σήματα κινδύνου καλώς χτυπούν προειδοποιητικά. Δεν
είναι σωστό πως όλες οι θεωρίες καταστροφής που κατά
καιρούς απειλούν την ανθρωπότητα στη συνέχεια διαψεύδονται και αποδεικνύονται υπερβολικές. Ακριβώς επειδή χτυπάνε τα καμπανάκια συναγερμού, ακριβώς επειδή η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο (πυρηνικά,
μόλυνση, υπερπληθυσμό, aids) και διορθώνει πορεία, οι
δυσοίωνες προβλέψεις τελικά δεν επαληθεύονται.
Δεν βρίσκεται το λάθος στην επισήμανση των προβλημάτων. Το λάθος βρίσκεται συνήθως στη λύση τους. Σ’ αυτά
τα αφελή, κάποτε επικίνδυνα και αντιεπιστημονικά, που
προτείνει κάθε Γκρέτα. Αυτό όμως δεν είναι το μεγάλο
πρόβλημα της φάσης που διανύουμε; Σε ταραγμένους,
μεταβατικούς καιρούς, εμφανίζονται οι Προφήτες που
θα σώσουν τον κόσμο. Συνήθως υποσχόμενοι μια σωτηρία βγαλμένη από το παρελθόν. Δεν θα ταξιδεύουμε με
αεροπλάνο, δεν θα τρώμε πρωτεΐνες. Θα κλείσουμε τα
σύνορά μας. Θα ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη. Θα
ξαναδώσουμε το κύρος της στη Βρετανική Αυτοκρατορία.
Θα επιστρέψουμε στην εύκολη ζωή της κατανάλωσης με
δανεικά, υποσχόταν σε μας το «αντιμνημονιακό μέτωπο».
Πώς; Απλώς θα το απαιτήσουμε. Γιατί θα το καταφέρουμε;
Γιατί είμαστε οι «καλοί».
Όταν φτάνει το πλήρωμα του χρόνου και οι ψευδοπροφήτες πρέπει να υλοποιήσουν τις υποσχέσεις τους, το
αποτέλεσμα, όπως τώρα ξέρουμε, συνήθως είναι καταστροφικό.
Η ταχύτητα που αλλάζει ο κόσμος μας είναι ιλιγγιώδης.
Πριν μερικές δεκαετίες συζητούσαμε για το «Τρίτο κύμα»
και τώρα ζούμε την Τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.
Βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση της μετάβασης και οι αλλαγές στη ζωή μας είναι ραγδαίες και ισοπεδωτικές. Η
δύναμη φεύγει από την Ευρώπη και πηγαίνει προς την
Ανατολή. Τα παλιά επαγγέλματα αντικαθιστώνται από
τους υπολογιστές. Όπως κάθε προηγούμενη αλλαγή έχει
δείξει, η κατάσταση θα ισορροπήσει και ο κόσμος θα συνεχίσει σε ένα νέο επίπεδο, νέα επαγγέλματα, καινούργιες δραστηριότητες θα εμφανιστούν.
Σωστό είναι αυτό, όμως η ζωή μας δεν είναι κοινωνιολογική παρατήρηση. Όπως έλεγαν τα Κίτρινα Γιλέκα, εσείς
μιλάτε για «τέλος εποχής» και εμείς λέμε για το τέλος
του μήνα που δεν έχουμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς. Καθώς η μεσαία τάξη της Δύσης χάνει με ταχύτητα
ένα επίπεδο ζωής που θεωρούσε δεδομένο, αντιδράει
σπασμωδικά, γίνεται εύκολο θύμα κάθε δημαγωγού που
θα πουλήσει εύκολες λύσεις, καθησυχαστικές, για επιστροφή σε ένα ανέφελο παρελθόν. Και φυσικά, πάντα, κι
έναν «εχθρό» για να μισήσουμε. Την Ευρώπη, τους μετανάστες, τους «πλούσιους». Γιατί ο λαϊκισμός είναι πειστικός. Γιατί διεκτραγωδεί με πάθος τα προβλήματα. Όσο
περισσότερο πάθος και οργή, τόσο πιο «δικός» μας φαίνεται. Αν έχεις προσέξει, όλοι αυτοί οι κατά καιρούς «φίλοι
του λαού» πάντα μιλάνε για τα προβλήματα. Μήπως όταν
χρεοκοπήσαμε δεν κόπηκαν οι συντάξεις; Δεν μειώθηκαν
οι μισθοί; Δεν αυξήθηκε η ανεργία; Δεν χάσαμε το 1/4 του
ΑΕΠ της χώρας; Αλήθεια δεν ήταν όλα αυτά που φώναζαν
8 A.V. 12 - 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

s for
Thank
g our
sharinice
vo
Voice
Athens ial)
ic
f
f
(o

στις πλατείες και στις τηλεοράσεις; Αυτό που δεν έλεγαν,
ήταν τι θα κάνουν αυτοί γι’ αυτό. Ποιες ήταν οι λύσεις
που αυτοί προτείνουν. Επισημάνσεις κάνουμε κι εμείς οι
δημοσιογράφοι. Οι πολιτικοί έχουν άλλη δουλειά, πρέπει
να βρουν τις λύσεις. Ο λαϊκισμός δεν έχει λύσεις αλλά
εξιλαστήρια θύματα. Είναι «καλοί» γιατί οι άλλοι είναι
«κακοί». Είναι στο «πλευρό του λαού» γιατί οι άλλοι είναι
«προδότες» και «πουλημένοι». Απλά πράγματα.
Ο σκηνοθέτης που ηρωποιεί την οδυνηρή αποτυχία του
2015, ονομάζει την Ευρώπη «Αυτοκρατορία». Γιατί; Γιατί
στα νιάτα του είχε διαβάσει Νέγκρι. Ούτε του περνάει από
το μυαλό πόσο κοντά βρίσκεται έτσι στον Μπόρις Τζόνσον και τον Φάραντζ, που θέλουν να κάνουν πάλι τη Βρετανία την αυτοκρατορία του παρελθόντος. Κατηγορώντας
τους πολωνούς μετανάστες και, φυσικά, το «διευθυντήριο
των Βρυξελλών». Εντωμεταξύ, όχι η Βρετανία μόνη της,
ολόκληρη η Ευρώπη, χάνει χρόνο με τον χρόνο έδαφος.
Μειώνεται ο ρόλος της, βρίσκεται σε άμυνα. Κάποτε αντιπροσώπευε το 70% του παγκόσμιου εμπορίου. Στα μέσα
του προηγούμενου αιώνα είχε πέσει κάτω από 50%. Σήμερα βρίσκεται στο 16%. Σε μια δεκαετία θα είναι στο 8%.
Η Ευρώπη πια δεν μένει πίσω μόνο απέναντι στα μεγάλα
κράτη-ηπείρους όπως η Κίνα, η Ινδία, οι ΗΠΑ, αλλά και
απέναντι στα μεσαία ανερχόμενα κράτη όπως η Νιγηρία,
το Μεξικό, η Ινδονησία, αύριο η Τουρκία, τα οποία πηγαίνουν ολοταχώς στα 200 εκ. πληθυσμό.
Σαν να υπάρχει μια συνολική τύφλωση, οι άνθρωποι της
ηπείρου μας αντί να συνειδητοποιήσουν το πρόβλημα και
να προσπαθήσουν να αντιδράσουν, κρύβουν το κεφάλι
τους στο παρελθόν, ξαναπαίζουν σε επανάληψη τις προηγούμενες δεκαετίες. Επαναλαμβανόμενα, αυτοκαταστροφικά. Στη Γαλλία, τα Κίτρινα Γιλέκα σπάνε κάθε Σάββατο τελετουργικά τη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων,
καταστρέφοντας τον τουρισμό. Στην Ελλάδα, στη δεύτερη
δεκαετία του 21ου αιώνα, έγιναν της μόδας αποτυχημένες
κοσμοθεωρίες που τελείωσαν το 1989 με την πτώση του
τείχους του Βερολίνου ή το 1945 σε ένα δικαστήριο της
Νυρεμβέργης. Στην Αγγλία, κλόουν πολιτικοί υπόσχονται
μεγαλεία διά της μεθόδου της αυτοκτονίας. Και μετά εμείς
ντρεπόμαστε για το δικό μας δημοψήφισμα του 2015…
Διαβάζω έναν έλληνα καθηγητή, κάποτε κήρυκα του
εκσυγχρονισμού, καταγγέλλει το «χρηματοπιστωτικό
κεφάλαιο». Διαβάζω έναν Γάλλο, υποτίθεται πολύ προοδευτικό συγγραφέα, σε ένα βιβλίο 300 σελίδων καταλήγει στις προτάσεις του για την Ευρώπη: φόροι και
δημοψηφίσματα. Αυτό έλειπε από την Ευρώπη. Καθηλωμένες σ τον προηγούμενο αιώνα, οι δήθεν «προοδευτικές» φωνές της ηπείρου μας αντιμετωπίζουν την
Ευρώπη λες και βρίσκονται ακόμα στα σέβεντις. Από
όλα όσα γίνονται και λέγονται αυτά τα χρόνια στις χώρες μας, στην Ελλάδα, την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ιταλία, από όλα όσα λέγονται και γράφονται, πιο χρήσιμη
θα ήταν μια γραμμή κώδικας για ένα ευρωπαϊκό smart
phone. Και προοδευτική πολιτική θα ήταν η εξασφάλιση των συνθηκών για τη δημιουργία αυτού του κώδικα.
Ίσως αυτό όμως είναι το αναπόφευκτο σημάδι της παρακμής. Μια ολόκληρη ήπειρος, όχι μόνο να μη συσπειρώνεται στην αντιμετώπιση των κινδύνων του μέλλοντος,
αλλά να μην αντιλαμβάνεται καν την κατάστασή της, να
ονειρεύεται τα περασμένα μεγαλεία.
Στους μεταβατικούς καιρούς, μέχρι τα καινοτόμα μυαλά
να δώσουν τις λύσεις και να σπρώξουν τον κόσμο μπροστά, κυριαρχούν οι ψευδοπροφήτες. Κάποιοι επιλέγουν
να ακούσουν τους πρώτους και κάποιοι τους δεύτερους.
Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα εξελιχθεί αυτό το έργο. A

Το Εξώφυλλο μας
Αυτή την εβδομάδα
το σχεδιάζει ο Helmut
Middendorf. Γεννήθηκε
το 1953 στο Dinklage της
Γερμανίας, ζει και εργάζεται στο Βερολίνο και
στην Αθήνα. Σπούδασε
στη Σχολή Καλών Τεχνών
τoυ Βερολίνου, τάξη του
K.H. Hodicke, και ήταν
ιδρυτικό μέλος της Galerie
am Moritzplatz (1977), μια
γκαλερί καλλιτεχνών στο
Κρόιτσμπεργκ οι ζωγράφοι
της οποίας αποτελούσαν
την ομάδα των Νέων Άγριων «New Fauves». Δίδαξε
ως καθηγητής πειραματικού κινηματογράφου στη
Σχολή Καλών Τεχνών του
Βερολίνου (1979). Πήρε την
υποτροφία DAAD για τη
Νέα Υόρκη (1981). Έχει συμμετάσχει σε αναρίθμητες
ατομικές και συλλογικές
εκθέσεις σε γκαλερί, μουσεία και κέντρα Σύγχρονης
Τέχνης σε όλο τον κόσμο
και έργα του φιλοξενούνται σε περισσότερες από
30 συλλογές μουσείων.
Στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από την Γκαλερί
«Ελένη Κορωναίου» (με
το έργο του εξωφύλλου
θα συμμετάσχει στην Art
Athina 2019).
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«Γιαννάκη!
Μη µου χαλάς
τα δεδοµένα!»

ª¶Ä°¼¶¹» ÆªÃÆª¿Á¸ª

(¶ëîåùòéóíÛîè íáíÀ ðòï÷ ôïî ðéôóéòÝëï çéï ôè÷,
ðìáú ¡ìùæÀäá÷, °àçïùóôï÷)

Επιµέλεια: Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος

Παππούς σε ξαπλώστρα,
βλέπει δίπλα του τον υπεύθυνο
της πλαζ, αλλά δεν βλέπει
και πολύ καλά…
Παππούς: Κοπελιά, να σας πω.
Νεαρός: Πείτε µου, πείτε µου.
(ªå ðáòáìÝá ôè÷ »åóóèîÝá÷, °àçïùóôï÷)

«∆εν είµαι για σχολεία
∆εν είµαι για θρανία
Εµένα µ’ έφτιαξε ο θεός
Για την τυροκοµία»
(¡òáííÛîï óôï ðÝóö íÛòï÷ óå æïòôèçÀëé
äéáîïíÜ÷ ôùòïëïíéëñî. ¤Ûóâï÷, °àçïùóôï÷)

Αρχές καλοκαιριού.
∆ύο κύριοι γύρω στα 40 συνοµιλούν
µέσα στο ασανσέρ:

-Τι θα κάνεις το ΣουΚου;
-Άσε, έχω µπλέξει, έχω συνεργείο
καθαρισµού για την πισίνα. Αλλά τι να
κάνουµε, αυτά έχουν οι πισίνες…
-Εµ, φίλε, άργησες. Εγώ καθάρισα
κι εδώ και στο εξοχικό.

Το πρώτο σου διαµέρισµα στην Αθήνα;
Στην Κυψέλη, οδός Κερκύρας, 25 τ.µ. και γείτονες ένα
ηλικιωµένο ζευγάρι.

Η ΖΑΚΕΤΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ
Ο ζωγράφος και σκηνογράφος Ντίνος Πετράτος
και η ζακέτα του Hervé Vilard
Δεκαετία του ’60. Εκτός από τον Adamo
αγαπώ πολύ και το Hervé Vilard, µεγάλο ποπ
είδωλο της εποχής µε επιτυχίες
όπως το Capri c’est fini. Σε µένα,
εκτός από το τραγούδι, µου αρέσει πολύ και η ζακέτα του. Στην
Πάτρα, που ζούσα τότε, καµιά ελπίδα να βρω τη ζακέτα του Ερβέ.
Έτσι καταλήγω στη µεγαλοψυχία
της αδερφής µου. «Ελένη µου,
δεν έχεις µια φίλη που ο πατέρας
της έχει βιοτεχνία πλεκτών;» καθώς της δείχνω το εξώφυλλο του
Ερβέ Βιλάρ. ∆εν χρειάστηκε να την

παρακαλέσω. Κι έτσι η αδερφή µου η Ελένη
µε το εξώφυλλο του δίσκου στο χέρι πάει σε
µια φίλη της που ο πατέρας της είχε
βιοτεχνία πλεκτών και φτιάχνουν
ΜΟΝΟ ΜΙΑ ζακέτα για να τη φοράω
εγώ µ’ αυτό το στριµµένο αντιπαθητικό ύφος στη φωτογραφία.
Η Ελένη ακόµα και τώρα µε φροντίζει, έρχεται και µε βλέπει, τυλιγµένη στις ευωδιές των λουλουδιών
και της κανέλας από τα κουλουράκια που φτιάχνει για µένα.
-Ντίνος Πετράτος

Info DIET
ˆ

Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΜΟΝΙΚΑ

(»åçÀìè ðáòÛá óùúèôÀåé óå ôòáðÛúé
óôï Athne, µïùëïùòåóôÝïù.
°àçïùóôï÷ óôèî °õÜîá)
Τέλος διακοπών σε παραλία
νησιού. Παρέα 3-4 νεαροί,
κάπως πεσµένοι ψυχολογικά.

-Α, ρε φίλε, πίσω στην Αθήνα.
Τέλος το καλοκαίρι,
τέλος οι διακοπές…
-Τελείωσε και το ψωµί
του τοστ…
(¡áàäï÷, áòøÛ÷ ªåðôåíâòÝïù)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

ATHEN

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 γραφείο, σε γνωστά, πολυσύχναστα µέρη
αλλά και απίθανα σηµεία, κάθε µέρα
στo Athens Voice Radio 102.5

RADIO

OIC
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Πού αλλού θα ήθελες να ζήσεις στην Ελλάδα;
Στον Φενεό, στην ορεινή Κορινθία, θα ήθελα να έχω
το studio µου, ένα σπίτι µε τα βασικά, να βλέπω τη
λίµνη, να γράφω µουσική και τα Σαββατοκύριακα να
κάνω free workshops σε νέους αλλά και µεγάλους
ανθρώπους που µένουν στα γύρω χωριά.
Τι σου λείπει από την Αθήνα της παιδικής σου
ηλικίας; Μεγάλωσα στο Βέλο, ένα χωριό έξω απ’ την
Κόρινθο, ερχόµασταν τα Χριστούγεννα στο MINION
µε τους γονείς µου και την αδερφή µου όταν ήµασταν
παιδιά. Νοµίζω αυτό µου λείπει από την τότε Αθήνα.
Πώς φαντάζεσαι την Αθήνα σε 50 χρόνια; Ακόµα
πιο όµορφη, έτσι θέλω να φαντάζοµαι την Αθήνα
αλλά και την Ελλάδα για τα χρόνια που έρχονται.
Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον Αθηναίο;
Η αγάπη και ο σεβασµός στην πόλη του,
αλλά και τους συµπολίτες του.
Ποιος είναι ο αγαπηµένος σου δρόµος;
Είναι δύο, η Πανεπιστηµίου και η ∆ιδότου.
Η καλύτερη θέα; Ο Λόφος του Αρείου Πάγου δίπλα
στη Ακρόπολη είναι το αγαπηµένο µου σηµείο.
Ο µεγαλύτερος αθηναϊκός φόβος σου;
∆εν θα ήθελα ποτέ η αγένεια, η φανφάρα και το ψέµα
να γίνουν τρόπος ζωής σε αυτή την πόλη.
Ποιος σκηνοθέτης θα ήθελες να γυρίσει
µία ταινία για την Αθήνα; O Wim Wenders.

(¦áòáóëåùÜ áðÞçåùíá, ëÛîôòï °õÜîá÷)

-Τι γίνεται µε τους σεισµούς
τελευταία; ∆εν τους
προλαβαίνουµε.
-Όσο γίνονται γεωτρήσεις
για πετρέλαιο, θα έχουµε
σεισµούς. Θυµηθείτε µε.

Η πρώτη σου δουλειά; Εξωτερικές δουλειές
(Courier) µε τη vespa µου σε εταιρία στο κέντρο.

Το υπέροχο κοµµάτι της
«Bloody Something» ακούγεται ξανά
παντού µια και παίζει στους τίτλους
της νέας σειράς «Έρωτας µετά» του Alpha.

ΜΙΣΟΚΑΜΜΕΝΟΣ
«Μετά τα 50 κιλά που έχασε ο Πάνος
Καµµένος» είπε ο Γιάννης Νένες
στη νέα του ραδιοφωνική εκποµπή
στον Athens Voice Radio.
(καθηµερινά 10.00 µε 12.00 στους 102,5)

ADIOS MUCHACHOS
Mε αυτή τη φράση ο Στέφανος Τσιτσιπάς
αποχαιρέτησε τα social media και µάλλον
είναι η καλύτερη κίνηση της καριέρας του.

GAZI OUTLET
Το όνοµα του νέου εκπτωτικού κέντρου που
θα ανοίξει σύντοµα στη θέση του Athens
Heart. Σιγά-σιγά η ωραία Πειραιώς
γίνεται ο δρόµος της καρδιάς µας.

ΤΥΠΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΧΑΡΧΕΙΩΝ
-Πώς λένε τον σκύλο σου;
-Ντίνο.
-Από τον Κουφοντίνο, ε;

ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ
Είµαστε όλοι απαρηγόρητοι. Έφυγε µε
πολλούς φίλους στο πλευρό του. Έφυγε ο
άνθρωπος που τόσα χρόνια ψάχναµε να
βρούµε ένα τραγούδι του που ∆ΕΝ έγινε
τρελή επιτυχία.

ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο κουρέας του Boris Johnson.

ODEON STARCITY
∆εν θέλουµε πια να ακούµε τη φράση
«έβαλε λουκέτο». Το ωραίο multiplex σινεµά
της Συγγρού µόλις µάθαµε ότι κλείνει.

Ο ΥΠΕΡ-ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΒΙΚΥΣ ΚΑΓΙΑ
Το πιο αγχωτικό πράγµα
στην ελληνική τηλεόραση.

ΚΟΤΛΕ
Ξεθάξτε ό,τι έχετε από τα φοιτητικά σας
χρόνια (οι 50ρηδες πλας εννοώ)
γιατί ξανάρχετε στη µόδα το ύφασµα
που προτιµούσαν για παντελόνι όλοι
οι ξινοί µαθηµατικοί της µέσης εκπαίδευσης.

SIN BOY
Θέλει πλέον να τον φωνάζουµε Lil’ Jesus. Kαι
έχει κηρύξει πόλεµο στους illuminati. Πού είναι ένας ζουρλοµανδίας όταν τον χρειάζεσαι;

Ποιο είναι το καλύτερο µέρος για να
αποµονώνεσαι; Το home studio µου.
Μια συναυλία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ;
Τους Radiohead στο Λυκαβηττό.
Τα 3 πράγµατα που σου αρέσουν περισσότερο
στην πόλη; Να περπατάω µε τις κόρες µου και τον
σκύλο µου στο πάρκο, να δουλεύουµε µε την αδερφή
µου στο studio και µετά να πηγαίνουµε για ποτό ή
φαγητό και τέλος κάποια Σάββατα που δεν έχω πολλή
δουλειά να πηγαίνω να βλέπω τον φίλο µου τον ∆ηµήτρη που έχει το synthesizer.gr στο παλαιό Φάληρο να
συζητάµε για ώρες και να ακούµε νέα αλλά και παλιά
synthesizers.
Η πιο τρελή αθηναϊκή ιστορία που έχεις ζήσει;
Βρισκόµουν στο Synch Festival (Λαύριο), το καλύτερο
festival στην Ελλάδα κατά τη γνώµη µου,
µε καλλιτεχνικό διευθυντή της διοργάνωσης τον
∆ηµήτρη Παπαϊωάννου. Ήταν απ’ τα πρώτα µου live.
Όταν τέλειωσα, µε πλησίασε ένας τύπος ενώ πακέταρα τα synths και µου λέει «ήρθα απ’ το Μόναχο να
σ’ ακούσω και να σου πω ευχαριστώ, είχα ακούσει
από το Myspace το Girlfist, µε το τραγούδι αυτό ερωτεύτηκα τη γυναίκα µου, µετά παντρευτήκαµε,
θα σε θυµόµαστε για πάντα».
Ο Σ.Τ. είναι συνθέτης και παραγωγός. Το νέο του άλµπουµ «Believers» κυκλοφορεί από την Klik Records.
Στις 28/9 συµµετέχει µε live και οµιλία
στο 3ο TEDx Chalkida.
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Πολιτική
Η Τουρκία, και να θέλει, µόνη της δεν µπορεί να διαχειριστεί τις ροές
Του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η
Ο µέσος Έλληνας, δασκαλεµένος από τους
πολιτικούς και τα ΜΜΕ, είναι πεπεισµένος
πως ο Ερντογάν στο προεδρικό του µέγαρο
διαθέτει µία τεράστια στρόφιγγα και ανάλογα µε τα κέφια του την ανοίγει ή την κλείνει.
Όταν την ανοίγει από ένα αόρατο τούνελ εµφανίζονται κύµατα προσφύγων και µεταναστών, που πειθαρχηµένα σαν στρατιωτάκια
επιβιβάζονται σε φουσκωτές λέµβους µίας
χρήσης για να περάσουν στη Λέσβο. Όλα
αυτά αυτοµατοποιηµένα και µεθοδευµένα. Ο
µέσος Έλληνας δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να
διαγνώσει ιδίοις όµµασι τι ακριβώς συµβαίνει στα στρατόπεδα προσφύγων στη νότια
και νοτιοανατολική Τουρκία. Ούτε βεβαίως
θα επισκεφθεί ποτέ τη συνοριακή γραµµή µε
τη Συρία. Ούτε θα συζητήσει ποτέ µε στελέχη
της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες. Ούτε που φαντάζεται πώς λειτουργούν τα διεθνή κυκλώµατα διακίνησης
ανθρώπων. Κυρίως δεν αντιλαµβάνεται πρακτικά ο µέσος Έλληνας, διότι κανείς δεν ασχολήθηκε µε την ενδελεχή ενηµέρωσή του, για
τον πλούτο που παράγεται σε καθηµερινή
βάση από τη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών.

Π
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αποκοµίσουν εξωτερική βοήθεια αλλά και για
να εφαρµόσουν πολιτικές αυξάνοντας την
επιρροή τους, υφίσταται ένα υπαρκτό πρόβληµα. Οι ροές από το Αφγανιστάν, τη Συρία,
την Υεµένη και τη Σοµαλία, αλλά και από την
Αφρική και τις χώρες του Μαχρέµπ, έβαιναν
και βαίνουν αυξανόµενες και µάλιστα κατά
Το κόστος αλλά και τον πολιτικό της ρόλο
περιόδους µε γεωµετρική πρόοδο. Στιγµιστην περιοχή διαπραγµατεύεται, εµµέσως ή
αία δε εµφανίζεται και εκθετική αύξηση των
αµέσως, η Άγκυρα αυτήν την περίοδο. Οι αροών όταν βρίσκονται σε εξέλιξη µείζονος
πειλές που εκστοµίζονται εντάσσονται στο
εµβέλειας πολεµικές επιχειρήσεις (όπως την
πλαίσιο του διπλωµατικού οπλοστασίου αλπερασµένη εβδοµάδα στο Ιντλίµπ της Βορείλά, προσοχή, αφορούν έναν υπαρκτό κίνδυου Συρίας) που µε τη σειρά τους προκαλούν
νο. Ακόµη και εάν υποθέσουµε πως αρχίζει
πανικό στους άµαχους που σπεύδουν να εµία σοβαρή διαπραγµάτευση µε την Τουρκία,
γκαταλείψουν τις περιοχές τους.
αυτό δεν σηµαίνει πως οι ροές θα τεθούν
Τον Οκτώβριο του 2018 στην Τουρκία είχαν
άµεσα υπό έλεγχο. Τα κυκλώµατα που δρακαταµετρηθεί 4,5 εκατοµµύρια µετανάστες
στηριοποιούνται αυτή τη στιγµή στην Εγγύς
και πρόσφυγες. Με αγωνία ανέµενε ο ΟΗΕ και
Ανατολή είναι διεθνή και συχνά
οι ΜΚΟ το τι θα συνέβαινε την άκαθοδηγούµενα. Πολλές χώρες
νοιξη του 2019, όταν θα έλιωναν
στο σύµπλεγµα αυτό της Βορείτα χιόνια στα ορεινά περάσµαου Αφρικής, της Μέσης Ανατολής
τα µεταξύ Τουρκίας και Ιράν. Οι
»°º°Ä¹ Ã ¶ÄÁÆÃ¡°Á και του Λεβάντε παίζουν παιγνίπληροφορίες για µετακινήσεις
µεγάλου όγκου µεταναστών από Á° ¶¹Ì¶ ªÆÃ ¡Ä°¼¶¹Ã δια επιρροής που δεν είναι πάντα
του μία μεγαλη ορατά και πάντως κινούνται σε
το Αφγανιστάν δυστυχώς επαληθεύτηκαν.
µ°Á° ¦ÃË º°Æ° ÆÃ πέπλο οµίχλης. Οι διµερείς σχέΤον Σεπτέµβριο του 2019 πια, η
¢ÃºÃËÁ £° °ÁÃ¹¡¶ σεις σε αυτό το γεωγραφικό τόξο
είναι ρευστές και ευµετάβλητες.
κατάσταση είχε επιδεινωθεί. Σε
× θα εκλείνε.
Μεγά λες δυνάµεις εκ τός του
αυτό συνέβαλαν δύο παράγοτο ζητημα της
συγκεκριµένου γεωγραφικού
ντες. Η τουρκική διοίκηση κλήδίαχείρίςης των χώρου συµµετέχουν στο στραθηκε να διαχειριστεί την όλο και
επιδεινούµενη κατάσταση στην
μεταναςτευτίκων τηγικό παίγνιο. Μεγάλα συµφέροντα σε βασικούς τοµείς της
Κωνσταντινούπολη όπου η τοροων θα ηταν
παγκόσµιας οικονοµίας δραστηπική κοινωνία άρχισε να αντιδρά
απείρως
ριοποιούνται στην περιοχή. Όταν
λόγω της διογκούµενης παρουευκολοτερο.
συναντάς διακινητές στη συνοισίας µεταναστών στις συνοικίκία του Φατίχ σε κάποιον καφενέ
ες της Πόλης. Η αποµάκρυνση
δεν ξέρεις αν ο άνθρωπος µε τον
µεγάλων αριθµών µεταναστών
οποίο νταραβερίζεσαι είναι µέαπό το µητροπολιτικό κέντρο
λος του υποκόσµου, πράκτορας, άνθρωπος
είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση τις πίεσης
των Ιρανών, τσιράκι του Άσαντ, αστυνοµικός
των ροών προς τα παράλια. Οι διακινητές στα
ή απλός τυχοδιώκτης. Μπορεί να είναι και υκαφενεία του Φατίχ έπιασαν δουλειά.
πάλληλος ενός κυκλώµατος από την Αθήνα ή
Σχεδόν παράλληλα µερικές εκατοντάδες
Αρναούτης µε επαφές στους Αγίους Σαράντα
χιλιάδες πολιτών στη Βόρειο Συρία, µεταξύ
και το ∆υρράχιο.
της Ανατολικής και της ∆υτικής όχθης του
Μακάρι ο Ερντογάν να είχε στο γραφείο του
Ευφράτη, µετακινήθηκαν προς τα σύνορα µε
µία µεγάλη βάνα που κατά το δοκούν θα άνοιτην Τουρκία λόγω των εχθροπραξιών. Μεταγε ή θα έκλεινε. Το ζήτηµα της διαχείρισης των
ξύ τους και χιλιάδες Τζιχαντιστές από τη Συµεταναστευτικών ροών θα ήταν απείρως ευρία και το Ιράκ οι οποίοι είχαν βρει καταφύγιο
κολότερο. ∆υστυχώς, όπως ξέρουν πολύ καλά
στον θύλακα του Ιντλίµπ, που είναι και το τετα ανώτερα διοικητικά κλιµάκια στην Αθήνα
λευταίο τους προπύργιο.
(όλων των κυβερνήσεων), το πρόβληµα ξεΣυµπέρασµα: Μείζον διεθνές πρόβληµα διπερνά τις τοπικές κυβερνήσεις και τις συνήθεις
αχείρισης των ροών. Μέγιστο πρόβληµα αδιοικητικές δοµές. Ακόµη και εάν οι Βρυξέλλες
σφαλείας λόγω ανεξέλεγκτης µετακίνησης
αποφασίσουν να στηρίξουν την Τουρκία σε
µεγάλης µάζας Τζιχαντιστών. Μεγάλη πίεση
ρόλο «φράκτη» εξ ανατολών και ικανοποιήστα ανατολικά ευρωπαϊκά σύνορα, δηλαδή
σουν σε ένα βαθµό τις στρατηγικές φιλοδοξίες
το Αιγαίο.
του Ερντογάν (άλλο επιπλέον πρόβληµα για
Είναι προφανές πως ο Ερντογάν συµπιέζεται
την Αθήνα) είναι αµφίβολο αν οι µεταναστευτιαφόρητα από το στρατιωτικό-στρατηγικό αδικές ροές θα διακοπούν οριστικά. Η επόµενη
έξοδο στη Βόρεια Συρία, την επιδείνωση των
φάση του πολέµου στην περιοχή θα αναγκάσχέσεων ΗΠΑ - Τουρκίας, την προφανή υποχώσει την ευρωπαϊκή δύση να κινητοποιήσει πορηση της δυναµικότητας της τουρκικής οικονολύ περισσότερες εφεδρείες και ενέργεια από
µίας αλλά (κυρίως) την ορατή πλέον αµφισβήτα δισεκατοµµύρια ευρώ που (δικαίως) ζητεί η
τηση της παντοκρατορίας του στο εσωτερικό
Άγκυρα. Ούτε το Παρίσι ούτε το Βερολίνο ούτε
πολιτικό µέτωπο µετά τις δηµοτικές εκλογές
η Ρώµη, αλλά ούτε και η Βαρσοβία, έχουν προαλλά και την ίδρυση light ισλαµικής αντιπολίετοιµαστεί γι’ αυτό. A
τευσης από σηµαντικά µέλη του κόµµατός του.
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ριν από περίπου ένα χρόνο διοργανώθηκε στη Νικοµήδεια, πάνω στο
βουνό, ένα συνέδριο για τους πρόσφυγες. Σχεδόν «κλειστό» µε επιλεγµένους
προσκεκληµένους, το συνέδριο διεξήχθη υπό
την αιγίδα του τοπικού πανεπιστηµίου. Εκεί
συγκεντρώθηκαν διοικητικά στελέχη, ανώτερα στελέχη του ΟΗΕ, κυβερνητικοί παράγοντες, εκπαιδευτικοί, πανεπιστηµιακοί που διαχειρίζονται προγράµµατα για τους πρόσφυγες και µετανάστες. Συµµετείχαν και ειδικοί
επί θεµάτων ασφαλείας, πολιτικοί αναλυτές,
υπουργοί, διπλωµάτες και κάποιοι δηµοσιογράφοι. Από την Ελλάδα συµµετείχαν ο τότε
Υπουργός Μετανάστευσης ∆ηµήτρης Βίτσας
και ο προκάτοχός του Γιάννης Μουζάλας. Μαζί
τους κάποιοι παρατρεχάµενοι.
Τον Οκτώβριο του 2018 τα πρώτα σηµάδια
της ύφεσης είχαν αρχίσει να είναι ορατά στην
Τουρκία. ∆εν είχε ακόµη ξεσπάσει η έκρηξη
της κατάρρευσης της τουρκικής λίρας ούτε
και ήταν εµφανή τα αποτελέσµατα της εµπλοκής στις αµερικανοτουρκικές σχέσεις µε τους
S 400 και τα F 35. Όλοι, ωστόσο, επιχειρηµατίες
και πολιτικοί, εκείνη την περίοδο ήταν απολύτως πεπεισµένοι πως η οικονοµική κατάσταση
στην Τουρκία είχε πια πάρει την κάτω βόλτα.
Όχι διότι τα «κακά αµερικανάκια» τιµωρούσαν
τον τουρκικό λαό και άλλα ευτράπελα. Αυτά
είναι για την τηλεόραση του Ερντογάν. Απλά
διότι η «Φούσκα» είχε πια σκάσει για τα καλά
και διότι ο πόλεµος στη Συρία και η κατάσταση
στις κουρδικές περιοχές στοίχιζαν επιπλέον
έναν σκασµό λεφτά.
Ένας καλόπιστος παρατηρητής θα αντιλαµβανόταν ευθύς αµέσως πως πέρα από τα πολιτικά παιγνίδια που παίζονται µε τις µεταναστευτικές ροές, τον τρόπο που οι τοπικές κυβερνήσεις στην Εγγύς Ανατολή χρησιµοποιούν
ως φόβητρο και απειλή το φαινόµενο για να

Η ενσωµάτωση στην εξωτερική πολιτική της
Τουρκίας του ζητήµατος των µεταναστευτικών ροών ως µοχλού πίεσης της ευρωπαϊκής
∆ύσης είναι λοιπόν ταυτόχρονα όπλο και δέλεαρ. Όπλο ως προς τον εκβιασµό - απειλή.
∆έλεαρ ως προς τον ρόλο που δύναται να
διαδραµατίσει η Τουρκία ως φυσικός φραγµός, συγκράτησης ή διαχείρισης των ροών
αυτών. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει µεγάλο κόστος. Το κόστος αυτό καλείται να καλύψει η
∆ύση, δηλαδή η Ευρώπη, δηλαδή οι πλούσιες
χώρες του ευρωπαϊκού βορρά η πλειοψηφία
των οποίων δεν επιθυµούν να συµµετέχουν
στην ποσόστωση φιλοξενίας µεταναστών ή
προσφύγων.

ΑΝΑΚΥΚΛ

Μεταναστευτικό - Η επόµενη
φάση του πολέµου

Eκδότης-∆ιευθυντής Φώτης Γεωργελές
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Πολιτική
Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια µένουν;
Του ΣΠΥΡΟΥ ΒΛΕΤΣΑ
Προς το παρόν διαψεύδονται οι ισχυρισµοί του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση
Μητσοτάκη θα φέρει την καταστροφή
για τα λαϊκά στρώµατα και θα επιβάλει
την επταήµερη εργασία. Έτσι η αντιπολιτευτική τακτική αναπροσαρµόζεται στο
«και εµείς τα ίδια θα κάναµε, αλλά δεν
προλάβαµε».
ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης παρέπεµψε –για µια ακόµα φορά– τη
µείωση των πλεονασµάτων στο
αόριστο µέλλον» σχολιάζοντας την παρουσία του πρωθυπουργού της ∆ΕΘ. Με την ευκαιρία αυτή, προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, «τον ενηµερώνουµε ότι η µείωση των πρωτογενών
πλεονασµάτων στο 2,5% που δροµολόγησε
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος απέρριψε για να τη διεκδικήσει κάποτε, στο αόριστο µέλλον, δεν ήταν αντικείµενο διαπραγµάτευσης. Ήταν µια ρεαλιστική προοπτική
καθώς καµία συµφωνία δεν παραβιαζόταν
και τα χρήµατα των εταίρων ήταν διασφαλισµένα».

O

Ο ΣΥΡΙΖΑ, όµως, δεν βρισκόταν µονίµως
στην αντιπολίτευση. Τα προηγούµενα χρό-
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νια κυβερνούσε τη χώρα και η στάση του απέναντι στα πρωτογενή πλεονάσµατα ήταν
το ξεπέρασµα του στόχου που είχε συµφωνηθεί. Οι δανειστές ζητούσαν πλεόνασµα
3,5% του ΑΕΠ και ο Αλέξης Τσίπρας το ξεπερνούσε συστηµατικά. Σύµφωνα µε ενηµερωτικό δελτίο του Υπουργείου Οικονοµικών (6/4/2019) «η σωρευτική δηµοσιονοµική υπεραπόδοση την περίοδο 2016- 2018
διαµορφώθηκε, σε ονοµαστικούς όρους,
στα 13 δισ. ευρώ».
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα µπορούσε από µόνη της –και χωρίς να παραβιάσει
καµία συµφωνία– να περιορίσει τα πλεονάσµατα στον συµφωνηµένο στόχο. Αυτοί
που θα πολεµούσαν τη λιτότητα σε όλη την
Ευρώπη, εφάρµοζαν από µόνοι τους ακόµη
µεγαλύτερη λιτότητα. Για χάρη του υπερπλεονάσµατος θυσιαζόταν κάθε χρόνο το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, το οποίο φέρνει ανάπτυξη και δηµιουργεί νέες
θέσεις εργασίας.
Την εκτίµηση ότι τα πράγµατα παραµένουν λίγο πολύ τα ίδια κάνει και ο καθηγητής Νίκος Μαραντζίδης σε άρθρο του στην
«Καθηµερινή».) Ειδικά για την οικονοµία ο

Η βασική διαφορά βρίσκεται στο ότι η κυβέρνηση Τσίπρα χρειαζόταν τα υπερπλεονάσµατα για να µπορεί να µοιράζει επιδόµατα και βοηθήµατα. Αντίθετα, η κυβέρνηση
Μητσοτάκη επιδιώκει µε τη µείωση της φορολογίας να ευνοήσει την πραγµατοποίηση κερδών για τις επιχειρήσεις και έτσι να
δηµιουργηθούν νέες δουλειές. Παράλληλα
θέλει να κάνει φιλικό το περιβάλλον για τις
επενδύσεις. Η υπόθεση του Ελληνικού είναι
ενδεικτική για την αντιµετώπιση
της επιχειρηµατικότητας από τις
δύο κυβερνήσεις.

καθηγητής παρατηρεί: «Στα θέµατα της οικονοµίας, παρά τις αξιόλογες επικοινωνιακές
προσπάθειες, ο κύριος παράγοντας που ευνοεί την «απογείωση» είναι η διεθνής οικονοµική
συγκυρία. Αυτή προς το παρόν είναι ασταθής
και απρόβλεπτη. Καταλαβαίνω πως το σχέδιο για την έκταση του πρώην
αεροδροµίου στο Ελληνικό έχει
γίνει περίπου η νέα µεγάλη ιδέα.
ÌÄ¶¹°·¶Æ°¹ ¦ÄÃΜακάρι να πετύχει. Απλώς, όλο
αυτό µου θυµίζει τις υπερβολικές
ª¦°£¶¹° Á° »¸
προσδοκίες από τους Ολυµπιαβλέπέι κανέις
κούς Αγώνες του 2004. Κατά τ’
Æ¹ª ¢ËÃ ¢¹°¼Ãάλλα, λίγο πάνω ή λίγο κάτω ο
ρέτικές οικονοΕΝΦΙΑ, οι φόροι, οι µισθοί – όλα
μικές πολιτικές
αυτά δεν θα φέρουν και καµιά
των κυβέρνήτραγική αλ λαγή. Βεβαίως, κάποιες οµάδες θα επωφεληθούν,
ςέων τςιπρα και
κάποιες άλλες θα ζηµιωθούν. Λομήτςοτακή
γικό – κάθε κυβέρνηση προτάσσει
τις εκλογικές της πελατείες».
Ο Νίκος Μαραντζίδης έχει δίκιο όταν λέει
ότι πολλά εξαρτώνται από τις διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις. Όµως παραβλέπει ουσιαστικές διαφορές στην οικονοµική πολιτική
των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της Νέας ∆ηµοκρατίας.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιδιώκει να αναπληρώσει τα χαµένα έσοδα από τη µείωση των φόρων µε επιπλέον έσοδα από την
ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα µεγάλο
στοίχηµα. Αν η κυβέρνηση δεν
µπορέσει να φέρει ισχυρή ανάπτυξη, τότε θα έχει αποτύχει και
η Ελλάδα θα επιστρέψει στα ελλείµµατα και την αναξιοπιστία.

Τα πράγµατα είναι αρκετά δύσκολα και δεν αρκεί η αλλαγή της κυβέρνησης για να αλλάξει η οικονοµία. Όµως χρειάζεται πολλή προσπάθεια να µη βλέπει κανείς τις δύο διαφορετικές οικονοµικές πολιτικές των κυβερνήσεων Τσίπρα και Μητσοτάκη. A
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Πολιτική
Αναπόφευκτες
συγκρίσεις
Tου ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΤΑΓΙΑ

Για τη μεταρρύθμιση τού
μαθηματοσ τησ ιστοριασ
Της ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Τέσσερις κορυφαίες προσωπικότητες της δηµόσιας ζωής και
η παρουσίαση ενός βιβλίου στο Κορακοχώρι Ηλείας «µπήκαν
σφήνα» στην τρέχουσα πολιτική πραγµατικότητα. Το σηµαντικότερο, µας υπενθύµισαν την ανάγκη να φύγουµε από τα
πρόσκαιρα και τα εφήµερα, από τα µικρά και τα ευτελή.

Σ

τη µεσοβασιλεία των µετριοτήτων, οι αξίες εξοβελίζονται. Οι ιδέες παύουν να είναι καταλύτες των
µετασχηµατισµών. Η µνήµη απονεκρώνεται. Η
πολιτική ευνουχίζεται. Ταυτίζεται µε τα υποκείµενα και τα
σύµβολά της. Εθελοτυφλεί, αρνούµενη να δει το παρόν. Καταφεύγει σε φαντασιώσεις. Ανακυκλώνει ένα φετιχιστικό,
µυθολογικό και µουσειακό είδος εθνικής συνείδησης, έχοντας στραµµένο το βλέµµα στην Ανατολή. Αγνοεί τον διανοητικό πλούτο των ανθρώπων. Ενστερνίζεται ό,τι µας κρατά καθηλωµένους στο χθες. Ο πρωτογονισµός κυριαρχεί,
εκτοπίζοντας διαρκώς τις δυνάµεις της νεωτερικότητας.
Ο φόβος να νικήσουµε τον εαυτό µας καθίσταται το µεγαλύτερο πρόβληµα. Η έλλειψη αυτογνωσίας και αυτοσυνειδησίας δεν µας εµποδίζει µόνο να δούµε τη ζωτική σηµασία
της ∆ύσης, αλλά επιτείνει τις αµφιθυµίες και αντινοµίες
µεγάλου τµήµατος της ελληνικής κοινωνίας. Τα φαινόµενα στασιµότητας και υστέρησης κάθε άλλο παρά τυχαία είναι.
Αποτελούν δείκτη της απόστασης που µας
χωρίζει από τους προηγµένους δυτικούς μελαγχολείς
κοινωνικούς σχηµατισµούς.
οταν αναλογίζεςαί
Ακούγοντας τις οµιλίες του Κώστα Σηµί- την απουςία
τη, του Ευάγγελου Βενιζέλου, του Νίκου
προςωπίκοτητων καί
Αλιβιζάτου στην παρουσίαση του βιβλίου
«Μια χώρα παραδόξως νεωτερική» του την ξηραςία ίδεων ςτον
Γιάννη Βούλγαρη, αντιλαµβάνεσαι ότι το ίδεολογίκοπολίτίκο
πρόβληµα της Ελλάδας είναι κατ’ εξοχήν χωρο, του κ. ςημίτη,
πολιτισµικό, όπως εύστοχα υποστήριξε του Β. Βενίζελου,
ο πρώην πρωθυπουργός. Έτσι, άλλωστε,
του ν. αλίΒίζατου
ερµηνεύονται και οι συνεχείς αναδιπλώκαί του γ. Βουλγαρη
σεις της. Ξεκινώντας από τον Ελευθέριο
Βενιζέλο και φτάνον τας σ την περίοδο
Σηµίτη, µπορούµε να διαπιστώσουµε τις
πάµπολλες παλινδροµήσεις.
∆ιαβαίνοντας την έρηµο της κρίσης, είχαµε τη δυνατότητα να τραβήξουµε τις κουρτίνες και να
δούµε την πραγµατικότητα. Η επικράτηση του λαϊκισµού
δεν ήταν τίποτα άλλο παρά απότοκος της φοβικότητας και
της εσωστρέφειας. Ενεργοποίησε τα ένστικτα ενός κόσµου
που αµφιταλαντεύεται, επιτείνοντας τη σύγχυση και τον
ανορθολογισµό. Η µικρή εικόνα κάλυψε τη µεγάλη. Τα
θεµελιώδη διλήµµατα επισκιάστηκαν από τη µικροπολιτική και τον άγονο κοµµατικό ανταγωνισµό. Το αποτέλεσµα
είναι οι δυνάµεις του αναχρονισµού και της αδράνειας να
επιµένουν για λόγους δικής τους επιβίωσης σε απολιθωµένες πολιτικές δοµές και φαντασιακές κοµµατικές ιεραρχίες.
Κι όλα αυτά τη στιγµή που πρόοδος και συντήρηση ανασυντάσσονται σήµερα γύρω από τα νέα δεδοµένα.
Πάντως, όσοι συµµετείχαν στη βιβλιοπαρουσίαση στο Κορακοχώρι έφυγαν προσθέτοντας στις αποσκευές τους έναν
άκρως εµπεριστατωµένο και διεισδυτικό λόγο που φώτισε
τις αθέατες πλευρές µιας χώρας που «εις πείσµα της κοινωνίας είναι παραδόξως νεωτερική», όπως εύστοχα παρατήρησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
Βέβαια, ακούγοντας τους οµιλητές, οι οποίοι εκτός από
πρωταγωνιστές στην πολιτική είναι και διανοητές, αναπόφευκτα τους συγκρίνεις µε το τωρινό πολιτικό προσωπικό,
που στην πλειονότητά του αποδεικνύεται κατώτερο των
περιστάσεων. Πρωτίστως δε µελαγχολείς όταν αναλογίζεσαι την απουσία προσωπικοτήτων και την ξηρασία ιδεών
στον ιδεολογικοπολιτικό χώρο, του Κ. Σηµίτη, του Β. Βενιζέλου, του Ν. Αλιβιζάτου και του Γ. Βούλγαρη. ●
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∆εν ξέρω πού το πάει η σηµερινή κυβέρνηση σχετικά µε
τη µεταρρύθµιση του µαθήµατος της ιστορίας, πιστεύω
όµως ότι η αριστερά δεν δικαιούται να διαµαρτύρεται:
έχει την ευθύνη της αποτυχίας του σηµερινού σχολείου
και της γενικής αγραµµατοσύνης. Όσο για το µάθηµα
της ιστορίας, χρειάζεται ριζική αναδημιουργία· απαιτεί
ευρύτερη και βαθύτερη παρέµβαση από τη «µεταρρύθµιση». Οι µεταρρυθµίσεις της δεκαετίας του 1960-70, µερικές από τις οποίες ήταν επαναστατικές –και στις οποίες
είμαστε προσκολλημένοι– δεν ευνόησαν τη μάθηση·
αντιθέτως, µαζί µε άλλους παράγοντες (κοινωνικούς και
δηµογραφικούς) υποβίβασαν την ποιότητα του δηµόσιου
σχολείου.

έχρι τη δεκαετία του 1970 τη διδακτική της ιστορίας συνιστούσαν µια σειρά από ηρωικές και
ταυτοτικές αφηγήσεις: ο µαθητής αποµνηµόνευε χρονολογίες και περιγραφές µαχών· δεν
ετίθετο ζήτηµα διεπιστηµονικότητας ή κριτικής σκέψης.
Αργότερα, η διδαχή της ιστορίας εξελίχθηκε σε ελεύθερη
συζήτηση, η οποία δεν ήταν «ελεύθερη»· την καθοδηγούσε ο εκάστοτε δάσκαλος, που, σε πολλές περιπτώσεις,
έκανε κοµµατική προπαγάνδα. Πολλοί στρατευµένοι
καθηγητές µιµούνται, ανεπίγνωστα, τη Μις Μπρόντι της
Mύριελ Σπαρκ (που θαύµαζε τον Μουσολίνι και ξεχώριζε
τις µαθήτριές της σε «εσώτερο» και «εξώτερο» κύκλο) και
τον επίσης µυθοπλαστικό Τζον Κίτινγκ στον «Κύκλο των
χαµένων ποιητών»: ο Τζον Κίτινγκ ενθάρρυνε τους σπουδαστές να σχίσουν το βιβλίο της ποίησης. Ωραία παιδαγωγική... Έτσι, από την εθνικιστική ξύλινη γλώσσα περάσαµε
σ’ ένα σχολικό ιδίωµα, όχι λιγότερο ξύλινο, που οξύνει τα
κοινωνικά προβλήµατα, που τα «προλαβαίνει» (να πώς ο
αντιρατσισµός επιδεινώνει τον ρατσισµό) και που εµφανίζεται ως γλώσσα της καρδιάς, των καλών αισθηµάτων.
Η διδακτική της ιστορίας επλήγη από το γενικότερο περιβάλλον των προπαγανδιστικών ΜΜΕ, καθώς και από τον
µη σεβασµό του σχολείου στο οποίο επί χρόνια γίνονταν
καταλήψεις, βανδαλισµοί και κατασκευή πολιτικάντηδων του µέλλοντος. Το µάθηµα ταυτίστηκε µε την κοινωνιολογία και εκφυλίστηκε σε λαϊκιστική προπαγάνδα,
αλλά ο ελληνικός επαρχιωτισµός και ο εθνοκεντρισµός
άντεξαν στον χρόνο και παρέµειναν χαρακτηριστικό των
νεότερων γενεών. Η κατάργηση του κύρους του καθηγητή και η ανάδυση του Τζον Κίτινγκ - σχίστε τα βιβλία δεν
έφερε επανάσταση στον τρόπο αντίληψης της ιστορίας,
αλλά ενίσχυσε τον κοµφορµισµό, την ενιαία σκέψη και
τον µανιχαϊσµό· κοντολογίς, επέβαλε την ηγεµονία µιας
µοναδικής ιστορικής αλήθειας στη βάση της αµάθειας και
των στερεοτύπων. Εξ όλων αυτών προκύπτει η ανάγκη
για τη µεταρρύθµιση και δεν θα είχα αντίρρηση για µια
διδακτική εθνικού µυθιστορήµατος που να ευνοεί την
κοινωνική συνοχή και να δηµιουργεί αποδοχή του παρελθόντος και αισιοδοξία για το µέλλον. Υπάρχουν ωστόσο
πολλές παγίδες. Το γαλλικό υπόδειγµα κατά το οποίο στο
σχολείο η ιστορία της αποικιοκρατίας διδάσκεται ως έγκληµα εναντίον της ανθρωπότητας είναι λανθασµένο
και έχει δραµατικές συνέπειες στην κοινωνική συνοχή:
στο σχολείο δεν µαθαίνουµε την «αλήθεια»· µαθαίνουµε
πώς να µαθαίνουµε την αλήθεια – η οποία είναι, έτσι κι
αλλιώς, ολισθηρή. Επιπροσθέτως, η ειδική σχέση µε τη
χώρα όπου έχουµε γεννηθεί και µεγαλώσει είναι αναπόφευκτη και, όπως είναι φυσικό, ο πατριωτισµός της µίας
χώρας προϋποθέτει και συµβαδίζει µε τον πατριωτισµό
της άλλης: είναι σχεδόν αδύνατο να είµαστε διεθνιστές
σε έναν κόσµο µε ξεχωριστές εθνικιστικές αφηγήσεις. Αλλά, αν η ιστορία παρουσιάζεται σαν µια ταινία δράσης µε
Καλούς και Κακούς ή αν καλλιεργούνται ψευδαισθήσεις

Μ

ελληνικού εξαιρετισµού, τότε θα οπισθοδροµήσουµε.
Ο στόχος είναι το µάθηµα της ιστορίας να αποκτήσει κεντρική θέση στο σηµερινό σχολείο: ο ανιστόρητος άνθρωπος είναι αγράµµατος άνθρωπος· επικίνδυνος για
τον εαυτό του και για τους άλλους. Χρειάζεται, φυσικά,
αλλαγή εγχειριδίων –µια καθόλου απλή υπόθεση– και
επιµόρφωση καθηγητών σε καινούργιους κανόνες διδασκαλίας χωρίς πολιτικολογία, χωρίς, εντέλει, άσκηση εξουσίας πάνω στα παιδιά. Το στοίχηµα του µαθήµατος δεν
θα έπρεπε να είναι η συγκρότηση «εθνικής συνείδησης»,
αλλά η αφήγηση της ανθρώπινης κωµωδίας. Μέσα από τη
σύνθεση ενός τοπικού και παγκόσµιου αφηγήµατος που
να έχει ενδιαφέρον, χιούµορ (ο Αστερίξ, ο Ιζνογκούντ, ο
Τσιφόρος κι ο Βάρναλης είναι χρησιµότεροι από οποιοδήποτε σχολικό βιβλίο), σαρκασµό, αυτοσαρκασµό, πολλαπλές ταυτότητες, αγάπη και κατανόηση για τον άνθρωπο,
ίσως συγκροτηθεί, µε δική του πρωτοβουλία, η συνείδηση του νέου ανθρώπου µε στοιχειώδεις ηθικές αρχές και
στοιχειωδώς καλή ψυχική υγεία. Αλλά για να διδάσκουµε
έτσι την ιστορία πρέπει εµείς οι ίδιοι, οι ενήλικες, να καταλάβουµε ότι το µάθηµα δεν είναι ευκαιρία δηµιουργίας
και αναµόχλευσης εθνικών και φυλετικών παθών, αλλά
αφήγηση, παραµύθι, για το πώς φτάσαµε στο παρόν, τι
λάθη κάναµε και κυρίως τι κάναµε σωστά. Ένα παράδειγµα από την πολύπαθη αµερικανική παιδεία είναι ο Μήνας
της Μαύρης Ιστορίας στη διάρκεια του οποίου τα παιδιά,
αφροαµερικανάκια και µη, διδάσκονται, αναλόγως του
εκάστοτε καθηγητή, είτε τα περί της τεράστιας συµβολής
των Μαύρων στον αµερικανικό πολιτισµό, είτε τα περί
δουλοκτησίας και των βασάνων του ρατσισµού. Ο στόχος
του Μήνα Μαύρης Ιστορίας είναι, ή θα έπρεπε να είναι, η
ενηµέρωση για όσα συνέβησαν µε τέτοιο τρόπο ώστε οι
Αφροαµερικανοί να µη νιώθουν θύµατα, αλλά αντιθέτως
να είναι ακρούντως υπερήφανοι ώστε να προωθείται η
συµφιλίωση, το αίσθηµα της κοινότητας. Υπό αυτή την
έννοια, ο καλός καθηγητής πρέπει να βρίσκει µια ισορροπία µεταξύ της λήθης και της επίµονης, οδυνηρής µνήµης,
αναδεικνύοντας τις φωτεινές πλευρές: διδάσκοντας την
ιστορία του ανθρώπου και φτάνοντας στην εθνική ιστορία, λίγος εξωραϊσµός δεν βλάπτει. Ως ενήλικες οφείλουµε να σκηνοθετούµε έναν καλό κόσµο, όχι να εµφυσάµε
στα παιδιά µισανθρωπικές ιδέες, «ο κόσµος είναι κακός»,
«αγωνιστείτε» κτλ. ∆εν είναι, νοµίζω, καλή αρχή για τη
ζωή.
Η εν λόγω µεταρρύθµιση συνεπάγεται, εκτός από αλλαγή
περιεχοµένου, αλλαγή διδακτικών µέσων, αλλαγή νοοτροπίας: έχουµε µείνει πάρα πολύ πίσω· λιγοστοί καθηγητές χρησιµοποιούν εικόνες και τεχνολογία για να κάνουν
το µάθηµά τους – ο τεχνολογικός αναλφαβητισµός και η
έλλειψη τεχνολογικών πρωτοβουλιών όχι µόνο δυσχεραίνουν τη µάθηση αλλά υπογραµµίζουν το χάσµα των
γενεών. Εξάλλου, λιγοστοί είναι εκείνοι που, αποφοιτώντας από ένα ΑΕΙ, µπορούν να διδάξουν στο σχολείο. Στο
τρελό ελληνικό σύστηµα, ο απόφοιτος µιας σχολής καλείται να διδάξει, χωρίς ουσιαστική επιµόρφωση, όσα
κουτσοέµαθε σε τέσσερα χρονάκια.
Το να πιάσουµε την ιστορία από την αρχή του Homo
sapiens και να αφηγηθούµε τη µεγάλη ανθρώπινη περιπέτεια, το ιστορικό συνεχές οριζοντίως και καθέτως, χρειάζεται µέθοδο –επαγωγή από το γενικό (κόσµος), στο ειδικό
(Ευρώπη, το χωριό µας· Ελλάδα, το σπίτι µας)–, χρειάζεται
σύνδεση µε άλλες επιστήµες (τη γεωγραφία, την πολιτική,
την οικονοµία) και τη δυνατότητα να θέτουµε προτεραιότητες: αν το καλοσκεφτούµε, η ποίηση του Μπάιρον έχει
περισσότερη σπουδαιότητα από τον φιλελληνισµό του.
Κάπως έτσι νοµίζω ότι πρέπει να προχωρήσουµε αν θέλουµε να προχωρήσουµε. A

12 - 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 A.V. 17

Πολιτική
Επίκαιρα αναγνώσµατα
Της ΜΙΛΕΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Όταν επιστρέφω από τις διακοπές του
καλοκαιριού έχω για µέρες πολλές τη
µνήµη και τη σκέψη µου γεµάτη από
τους τόπους, τα νερά, τους ήχους, τις
µυρωδιές, τις γεύσεις και τους ντόπιους ανθρώπους που συνάντησα.
Είναι οι ψηφίδες που κάθε καλοκαίρι
συνθέτουν το υπέροχο ψηφιδωτό
των διακοπών τις οποίες στη χώρα
µας µπορεί κανείς να απολαύσει µε
έναν µοναδικό τρόπο.

νωµένου Βασιλείου βρίσκεται αντιµέτωπη µε τα σηµερινά της αδιέξοδα.
Στις σελίδες του µυθιστορήµατός του
αποκαλύπτεται το πώς µια παρέα κακοµαθηµένων πλουσιόπαιδων της
Οξφόρδης µε επικεφαλής τον µοιραίο
Ντέιβιντ Κάµερον έφεραν µε απίστευτη ελαφρότητα τη χώρα τους στο χείλος του γκρεµού. Πώς η ρηχότητα, η
αυταρέσκεια και ο πολιτικός ναρκισσισµός δεν επέτρεψαν στην ηγεσία της
έτος σε αυτές τις σκέψεις και
χώρας να αντιληφθεί τις κοινωνικές
τις µνήµες έχουν προστεθεί
διεργασίες και τους µετασχηµατισµούς
µε επιµονή οι εντυπώσεις µου
που συντελούνταν απολύτως ερήµην
από δύο βιβλία που έβαλα στις αποτης. Ο τυχοδιωκτισµός της προκήρυσκευές µου τα οποία ξεχωρίζουν για το
ξης του βρετανικού δηµοψηφίσµατος
λογοτεχνικό τους βάρος, αλλά και την
αναδύεται µε µυθιστορηµατική µαεεπικαιρότητά τους. Πρόκειται για την
στρία από τον Κόου µέσα από ένα πα«Πατρίδα» του Φρανσίσκο Αραµπούράλληλο αφηγηµατικό σύµπαν στο
ρου από τις εκδόσεις Πατάκη και τη
οποίο πρωταγωνιστούν οι αυθεντικοί
«Μέση Αγγλία» του Τζόναεκπρόσωποι της Μέσης
θαν Κόου από τις εκδόσεις
Αγγλίας: ένας αποτυχηµέΠόλις.
νος συγγραφέας, µια νεα»¹° ¦°Ä¶°
Στην «Πατρίδα» ο Φρανρή ακαδηµαϊκός, ο δηµόº°ºÃ»°£¸»¶Á¿Á σιος υπάλληλος σύζυγός
σίσκο Αραµπούρου αναφέρεται σ την εµφύλια πλουσιοπαιδων τησ της, η συντηρητική Βρεοξφορδησ με
σύγκρουση στη Χώρα των
τανίδα µητέρα του στην
Βάσκων µέσα από τη δράεπικεφαλησ τον οποία οι µεταναστευτικές
ση της αυτονοµισ τικής
μοιραιο ντεΪβιντ ροές ενισχύουν ρατσιοργάνωσης ΕΤΑ, καλύπτοº°»¶ÄÃÁ ¶¼¶Ä°Á στικά αντανακλαστικά,
ντας µια τριακονταετία,
ένας δηµοσιογράφος διμε απιστευτη
από το 1980 µέχρι το 2011,
ελαφροτητα τη αµορφωτής της κοινής
χρονιά κατά την οποία αγνώµης, η οργισµένη καχωρα τουσ στο
νακοινώθηκε η οριστική
λοζωισµένη έφηβη κόρη
χειλοσ του γκρεμου του στην οποία δεν λείπει
παύση της ένοπλης δράσης της οργάνωσης.
τίποτε, εκτός από την αΜε φόντο ένα µικρό χωριό
γάπη των γονιών της, µια
της Καταλονίας και δύο οικογένειες δεσκεπτόµενη βουλευτής των Τόρηδων,
µένες µε βαθιά φιλία, την οποία ο εµφύένα θύµα της οικονοµικής κρίσης που
λιος σπαραγµός συντρίβει, ο Αραµπούγίνεται κλόουν σε παιδικά πάρτι είναι
ρου ανατέµνει την πολιτική σύγκρουµερικοί από τους κατοίκους της Μέσης
ση στη Χώρα των Βάσκων δηµιουργώΑγγλίας που υπέστησαν και θα εξακοντας ένα βαθιά συγκινητικό, πολιτικό
λουθούν απ’ ό,τι φαίνεται για καιρό να
εν τέλει µυθιστόρηµα. Αναδεικνύει µε
υφίστανται στις ζωές τους τις ολέθριες
αριστοτεχνικό τρόπο πώς το εθνικιστιεπιλογές µιας ηγεσίας πολύ κατώτερης
κό ιδεολόγηµα και ο τυφλός «πατριωτων περιστάσεων.
τισµός» µπορούν εύκολα να οπλίσουν
∆ύο υπέροχα µυθιστορήµατα, δυστυτα χέρια άδολων παιδιών χρησιµοποιχώς επίκαιρα, καθώς ο Μπόρις Τζόνσον
ώντας τη βία και την τροµοκρατία ως
µόνο να βαθύνει την κρίση στη Μεγάεργαλείο για την επιβολή εθνικών και
λη Βρετανία είναι ικανός και καθώς ο
πολιτικών µετασχηµατισµών. Οι ζωές
εθνικιστικός λόγος και ο διχασµός ως
που χάνονται, οι ζωές που καταστρέεργαλεία πολιτικής κυριαρχίας (χωρίς
φονται είναι οι παράπλευρες απώλειες
για την ώρα ένοπλη δράση ευτυχώς)
της εθνικής τυφλότητας και του µίσους
εξακολουθούν να έχουν ισχυρούς εκπου υποδόρια διαποτίζει τη σκέψη και
προσώπους στην Ευρώπη. Μην ξεχνάτην καρδιά των πρωταγωνιστών της µιµε ότι η Λέγκα του Βορρά στην Ιταλία
κρής ιστορίας, που δεν είναι άλλοι από
µέχρι πριν µερικά χρόνια είχε σηµαία
τους χιλιάδες κοµπάρσους στη µεγάλη
της αποσχιστικά σενάρια για τον πλούεικόνα.
σιο Βορρά της χώρας.
Στη «Μέση Αγγλία» ο Τζόναθαν Κόου
Καθώς το καλοκαίρι τελειώνει, ας ευχηξετυλίγει µε το γνωστό λογοτεχνικό
θούµε οι απανωτές ήττες του Μπόρις
του ύφος ένα κουβάρι διαπροσωπικών
Τζόνσον στο βρετανικό κοινοβούλιο,
και συγγενικών σχέσεων και δίνει µε
αλλά και του Σαλβίνι στην Ιταλία να
απολαυστικό τρόπο τις απαντήσεις στο
προοιωνίζονται καλύτερες µέρες για
πώς µια χώρα µε την παράδοση του Ηόλη την Ευρώπη. ●

Φ

18 A.V. 12 - 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Το νοσηρο
σύσΤημα Τού
ανΤισύσΤημικού
Του ΝΙΚΗΤΑ ΚΛΙΝΤ

Ο

λο και περισσότερο φαίνεται πόσο κοντά βρίσκονται άνθρωποι
απ’ όλο τον κόσµο ασχέτως καταγωγής, έθνους, τάξης. ∆εν είναι
µόνο η τεχνολογία και η τέχνη που µας ενώνουν, αλλά και η πολιτική. Πάρτε για παράδειγµα τον Μπόρις (Σαλβίνι, Γκρίλο, Ποντέµος,
Τραµπ αλλά και Πούτιν, Μαδούρο, Ερντογάν, Κίτρινα Γιλέκα, Ορµπάν)
και τον Τσίπρα (Καµµένο, κρατικίστικη λαϊκή δεξιά, σκληρό ΠΑΣΟΚ
και Σία). Η Ελλάδα, µια δηµοκρατία κυρίως λαϊκίστικη, εν µέρει φιλελεύθερη και οικονοµικά κοµµουνιστική µε την έννοια του παντοδύναµου κράτους-µητέρα και µιας αγοράς δεµένης µε Red Tape, χάρη στην
τύχη, την πολύχρονη τριβή µε τoν λαϊκισµό και την υπεραπλουστευµένη σκέψη ως ψευδοεπαναστατική θεώρηση κατάφερε παρόλα αυτά
να φανεί στο τέλος πολιτικά ωριµότερη από το UK, αποφεύγοντας σαν
από θαύµα ένα Γκρέξιτ ή έστω το φάντασµα αυτού. Κάτι που οι Βρετανοί ζούνε στο πετσί τους αυτή τη στιγµή έχοντας χάσει κάθε επαφή µε
την πραγµατικότητα, αφού βρίσκονται διαρκώς σε limbo.
Εµείς γλιτώσαµε την ακραία κορύφωση του paranormal
activity χάρη στον ίδιο το συριζανελισµό, που στο τέλος ιδιωτικοποίησε όλα αυτά που αν τολµούσε κάνας άλλος θα καιη δουλεια
γόταν η χώρα. Το καλύτερο είναι ότι έγιναν και µε την ψήφο
του ÇκουληÈ
των καθεστωτικών συντεχνιών και του κάθε ελληναρά που
που νικησε
πίστευε πως θα λυγίσει την παγκόσµια οικονοµία µε το χτύτον Çμεγαπηµα του χεριού του στο τραπέζι. Η χώρα έχει ήδη αλλάξει. Η
λεξανδροÈ
δουλειά του «Κούλη» που νίκησε τον «Μεγαλέξανδρο» είναι
ειναι πολυ
πολύ πιο εύκολη.
πιο ευκολη
Το Μπρέξιτ από την άλλη είναι ένα καθαρά ιµπεριαλιστικό/
αποικιοκρατικό κατάλοιπο στο µυαλό των φίλων µας. Ελπίζω
να το ξεπεράσουν γρήγορα κι αναίµακτα. Εκεί, όπως κι εδώ,
το πρόβληµα είναι ότι η αριστερά, οι διανοούµενοι και οι καλλιτέχνες
ήταν χρόνια εναντίον της ιδέας της Ενωµένης Ευρώπης γενικότερα, ως
παιδί του καπιταλισµού βλέπεις. Οπότε ουσιαστικά βρέθηκαν χέρι-χέρι
µε τον random εγγλέζο καρατζαφύρερ. Γιατί σήµερα όσο πιο άσχετος,
ψώνιο και ανίκανος είσαι, θεωρείσαι το ιδανικό πολιτικό πρόσωπο που
θα «διώξει το παλιό κατεστηµένο». Not in Greece, not anymore.
Όλοι λίγο-πολύ έχουµε καταλάβει και τον ρόλο των σόσιαλ µίντια σε
όλα αυτά, φανταζόµαστε links (σαν τίποτα ψεκασµένοι) ανάµεσα σε
αλγόριθµους, δικτάτορες και σελέµπριτις, αφού το τέλος του διλήµµατος «σοσιαλισµός ή καπιταλισµός» άφησε στη θέση του µια τρύπα
– τη µαύρη τρύπα του αιώνιου και πραγµατικού διλήµµατος που είναι
βέβαια το «ολοκληρωτισµός ή µη ολοκληρωτισµός». Η ενστικτώδης
επίθεση των απανταχού λαϊκιστών (ή όπως σκατά λέγονται) στα µίντια
και τη δικαιοσύνη, η πόλωση καθώς και η γενικότερη αποδηµοκρατικοποίηση είναι η κληρονοµιά που αφήνουν συνήθως. Tην ΑΕΠΙ τη
ρίξαµε, τη Χρυσή Αυγή όµως στα µαλακά ή, για να µην προτρέχω, στις
καθυστερήσεις. Φτηνά τη γλιτώσαµε, να δούµε οι άλλοι τι θα κάνουν.
Take care and wish you well ●

12 - 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 A.V. 19

τηλεόραση, από την εποχή που στρογγυλοκάθισε για πρώτη φορά στα καθιστικά
της μεσαίας τάξης παγκοσμίως, άρχισε
να δημιουργεί τραγούδια - επιτυχίες.
Από τα παιδικά της πρωινής ζώνης μέχρι τα μουσικά προγράμματα του prime
time κι από τις μεγάλες τηλεοπτικές
σειρές που κρατούσαν καρφωμένη την
οικογένεια μπροστά στους δέκτες μέχρι
τις ηρωικές σαπουνόπερες που, κατά
παράδοση, έχουν ακόμα και τώρα, στους
τίτλους αρχής, τα χειρότερα μουσικά σήματα/τραγούδια του σύμπαντος.
● Οι μεγάλες λαϊκές (pop) επιτυχίες στις
δεκαετίες πριν την τηλεόραση έβγαιναν
από τις κινηματογραφικές ταινίες γιατί
υπήρχε η οπτικοποίηση του τραγουδιού
προ-video clip, η ενίσχυσή του με την
παρουσία δημοφιλών πρωταγωνιστών.
Φυσικά ο κινηματογράφος συνέχισε και
μετά να δημιουργεί μεγάλα χιτ, από τα
σάουντρακς των «Grease» και «Saturday
Night Fever» των 70s μέχρι τις αριστουργηματικές μουσικές όπως του Βαγγέλη
Παπαθανασίου για το «Blade Runner»,
του Ryuichi Sakamoto για το «Καλά
Χριστούγεννα, κύριε Λόρενς» και άλλα
ολοκληρωμένα μουσικά έργα.
● Η τηλεόραση, εκ των πραγμάτων, είναι
πιο ανάλαφρη. Εισχώρησε στα σπίτια
και τους βρήκε όλους με τις παντόφλες
και στραβοκουμπωμένες ρόμπες. Τα
τραγούδια της ήρθαν και ισοφάρισαν με
την ατμόσφαιρα του σπιτιού, έγιναν ένα
με τα τραγουδάκια των διαφημιστικών
jingles. H Ελλάδα των 70s έκανε επιτυχία τη «Μεθυσμένη πολιτεία» της Άννας
Βίσση (στα ποιοτικά της) από το ομώνυμο
σίριαλ, μέχρι το «Η Θεία Όλγα ξέρει»
(απορρυπαντικό) και το «It’s time to play
the music» του Muppet Show.
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● Η πονηριά της τηλεόρασης είναι ότι
έρχεται σε τακτικές ώρες και μέρες και
επαναλαμβάνει το τραγούδι. Από τις
πρώτες νότες, σαν τα σκυλιά του Παβλόφ,
αναγνωρίζεις τη σειρά, καταλαβαίνεις τι
ώρα και μέρα είναι. Παλιά θα θυμάται η
γιαγιά σας πώς άδειαζαν οι δρόμοι με το
που ακουγόταν το μουσικό σήμα του «Άγνωστου πόλεμου», του Φώσκολου, και
οι νεότεροι το αλάρμ που σήμαινε μόλις
ακούγονταν οι πρώτες νότες του «Ρετιρέ». Όλα αυτά. Η επανάληψη καθιερώνει
το τραγούδι. Ακόμα και τώρα το συνδέει
ο θεατής με ονόματα και σενάρια, ιστορίες, δράματα, σημείο όπου η αγωνία έχει
κορυφωθεί και περιμένεις να δεις τη συνέχεια την επόμενη εβδομάδα.
● Από την αρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης όμως, οι τηλεοπτικές σειρές στην
Ελλάδα άρχισαν να αποκτούν νέα, φρέσκα τραγούδια στους τίτλους αρχής τους.
Ακόμα όλοι θυμούνται (χάρη και στο
Youtube) την «Αναστασία» της Αρβανιτάκη, τα «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά», το
«Λόγω τιμής», τους «Ψίθυρους καρδιάς»,
το «Τράβα σκανδάλη» από το «Κλείσε τα
μάτια» του Παπακαλιάτη (που είναι από
μόνος του ένα κεφάλαιο προς συζήτηση
στο θέμα μουσικές επιτυχίες από την τηλεόραση). Τα πιο ακριβά στην παραγωγή
τους σίριαλ είχαν και τραγούδι τίτλων
ειδικά γραμμένο, συνήθως κοινωνικές
ιστορίες, δράματα, «σοβαρές» μουσικές.
Ο οδοστρωτήρας Κραουνάκης είναι ο
μόνος που παίρνει το θέμα των σίριαλ και
το απογειώνει σε κομμάτια τόσο δυνατά
και ξεχωριστά, όσο και η ερμηνεία τους.
● Το replay tv και οι τηλεοπτικές πλατφόρμες έφεραν μία άλλη σχέση με τις
τηλεοπτικές σειρές, διεθνοποιήθηκαν οι
επιτυχίες (ακούτε τι περνάμε τα τελευταία χρόνια με τη Cecilia Roth του καταραμένου «Casa de papel») και απέκτησαν
μεγαλύτερη δύναμη πρόσβασης – μια
και από τα τρέιλερ ακόμα κολλάνε στο
αυτί και παίζονται συνέχεια.
● Πρόσφατο παράδειγμα το παλιότερο
κομμάτι «Bloody Sth» της Μόνικας (από
το πρώτο της άλμπουμ «Avatar» του
2008) που γνωρίζει μία δεύτερη μεγάλη
δημοτικότητα («έριξε το Shazam», που
λένε) μια και παίζει στο τρέιλερ και στους
τίτλους της σειράς του Alpha «Έρωτας
μετά», που ούτε καν έχει ξεκινήσει ακόμα (βγαίνει στον αέρα τη Δευτέρα 16/9
στις 21.50). Είναι μία ευχάριστη, φρέσκια

έκπληξη η επιλογή του τραγουδιού αυτού γιατί δείχνει μία άλλη προσέγγιση
της παραγωγής στις «μεγάλες» σειρές.
Πρόκειται για ένα ερωτικό θρίλερ με
δυνατό καστ (Μπέτυ Λιβανού, Νίκος Γαλανός και πολλοί άλλοι) στο οποίο η νέα
ηχογράφηση του τραγουδιού από τη Μόνικα δίνει μία βαθιά αίσθηση αγάπης και
σινεματικής, κρυφής αγωνίας. Η Μόνικα
μας μίλησε για αυτό:
Τι διαφορές έχει το re-freshed
κομμάτι με την πρώτη εκτέλεση; Είναι ηχογραφημένο από
την αρχή ολοκληρωτικά με πιο
πλούσια ενορχήστρωση και μεγαλύτερη
ορχήστρα. Η ερμηνεία έπειτα από 10
χρόνια νιώθω πως είναι επίσης εξελιγμένη. Όταν μπήκα στο στούντιο για την ηχογράφηση συνειδητοποίησα πόσο πολύ
αγαπώ αυτό τη μελωδία, τραγούδησα πιο
ώριμα και με πολλή δύναμη μέσα μου.
Είδες σκηνές από τη σειρά πριν τη νέα
εκτέλεση; Με ποιο τρόπο σε επηρέασε
το συγκεκριμένο σίριαλ; Συναντηθήκαμε με την ομάδα της σειράς πολύ
πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Τότε ο
σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος μου
περιέγραψε την αισθητική που είχε στο
μυαλό του και μου έδειξε δείγματα εικόνων πάνω στη διεύθυνση φωτογραφίας.
Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι επρόκειτο για μια
πολύ υψηλού επιπέδου δουλειά με πολλά
κινηματογραφικά στοιχεία και χαίρομαι
πάρα πολύ που είμαι μέρος της.
Βλέπεις σειρές; Γνώρισες κάποιο τραγούδι μέσα από κάποια σειρά; Ναι βλέπω
σειρές, μου αρέσουν περισσότερο οι
κωμικές και κοινωνικές αλλά
δεν μου αρέσει να παρακολουθώ
για πολλές ώρες συνεχόμενα.
Λατρεύω το θέμα από τη σειρά
«The Crown».
Η Μόνικα αυτό τον καιρό τελειώνει τις
ηχογραφήσεις του πρώτου της δίσκου σε
ελληνική γλώσσα που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο ενώ θα ακολουθήσει
και καινούργιος, αγγλικός. Παράλληλα
γράφει τη μουσική για ένα ακόμη θεατρικό έργο στην Αθήνα, συνεχίζει τη
συνεργασία με το BBC και ετοιμάζει τον
καινούργιο κύκλο συναυλιών σε Ελλάδα,
Ευρώπη και Αμερική.
Περιμένοντάς την, μπορούμε ωραιότατα
να βλέπουμε ερωτικά θρίλερ. A

Μό
νι
κα
σε άκουσα
στην
τηλεόραση
Τραγούδια που γίνονται επιτυχίες
μέσα από τηλεοπτικές σειρές
Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ

➜ panikoval500@gmail.com
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07:00-10:00

Βαγγέλης Περρής – Τζένη Μελιτά

12:00-14:00

Στέφανος Τσιτσόπουλος

14:00-16:00

Μάκης Προβατάς

Δευτερα - Παρασκευή

22:00-24:00
ΦΩΤΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

20:00-22:00

Ελένη Κολοκοτρώνη
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Δημήτρης Κοττάκης

10:00-12:00

Ακούτε
τη
Φωνή
της
Αθήνας

Γιάννης Νένες

16:00-18:00

Μαρία Πετρίδη

18:00-20:00

Δημήτρης Αθανασιάδης

*Δελτία ειδήσεων κάθε ώρα
(08.00 – 18.00)
από τον Παναγιώτη Μπρίμπο
και το Newsroom της A.V.
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Σταματία
Δημητρακοπούλου,
όλα έτοιµα για την

ARTATHINA 2019;
Συνέντευξη: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογραφίες: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
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Ελληνικές και ξένες γκαλερί,
σηµαντικές προσωπικότητες
από τον εντός αλλά και τον διεθνή κόσµο της τέχνης, ιστορικοί, επιµελητές φουάρ, διευθυντές µουσείων, περφόρµανς,
βίντεο, συζητήσεις, καλλιτέχνες και ατµόσφαιρα γιορτής!
Η Art Athina λόγω των πρόωρων εκλογών ανέβαλε το καλοκαιρινό ραντεβού της, όπως
και το Ακροπόλ Παλάς ως τόπο
διεξαγωγής της. Όµως κάλιο...
αrt-γά παρά ποτέ.
ν τ α μ ώ σα μ ε σ το κέ ν τρ ο της
πόλης µε τη Σταµατία ∆ηµητρακοπούλου. Η καλλιτεχνική διευθύντρια του θεσµού πέρασε το
καλοκαίρι της στην Αθήνα γιατί διάλεξε τον δύσκολο δρόµο.
Αντί να κλαυθµυρίζει ή να το
αναβάλει λόγω «τεχνικών δυσκολιών», προτίµησε να δράσει αστραπιαία και καίρια, κατορθώνοντας σε χρόνο ρεκόρ
όχι µόνο να στήσει µια pop up
δράση στη θερινή Αιόλου, µε
φιλοξενία καλλιτεχνών του εξωτερικού που θα δούµε τη δουλειά τους
αυτές τις µέρες, αλλά και να συντονίσει τη
µνηµειώδη «τηλεµεταφορά» της έκθεσης
στον νέο τόπο διεξαγωγής της στο Ζάππειο Μέγαρο. Τα 130 αδιάλειπτα χρόνια
λειτουργίας του κτιρίου - χώρου και οι
πολλαπλές και ποικίλες χρήσεις του, από
τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1896 έως
και σήµερα, το σύνδεσαν αναπόσπαστα
µε µιας µοναδικής εµβληµατικότητας αξία
και σηµασία για τη ζωή της πόλης. Στο νέο
Ζάππειο εποµένως, από την Παρασκευή
έως και τη ∆ευτέρα 16 Σεπτεµβρίου, και µε
την A.V. επικοινωνιακό χορηγό της εκδήλωσης, για µια Art Athina 2019 που απέδειξε και τα αντανακλαστικά αλλά και την
προσαρµοστικότητά της σε κάθε συνθήκη.
Χωρίς αµφιβολία...
∆ηλαδή καλοκαίρι στην πόλη, µέσα στην
πίεση και το άγχος. Καλά πέρασες! Κοίτα,
όταν λόγω εκλογών αλλά και γραφειοκρατίας καταλάβαµε πως ήταν αδύνατον
να γίνει η Art Athina, είπα µέσα µου πως
τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξουµε λεµονάδα
µε λεµόνια...

ART ATHINA 2019
13-16/9,
Ζάππειο
www.art-athina.gr

Τι εννοείς; Να στύψουµε κεφάλια, ιδέες, όρεξη και γνώση σε ένα ταχυµπλέντερ, που
θα µας οδηγούσε σε µια λύση αντάξια του
θεσµού, αλλά και µια πρακτική που θα υπερέβαινε τις δυσκολίες. Και τώρα που το
σκέφτοµαι, σε καλό µας βγήκαν όλα, µιας
και µιλάµε για έναν χώρο που πέρα από την
ιστορικότητά του έχει και έναν καταπληκτικό εξοπλισµό. Εντάξει, όλοι ήσασταν
στις παραλίες και στα νησιά κι εµείς εδώ...
Πολύ πήξιµο; Καταπληκτικά πέρασα, και το
εννοώ. 19 έως και 23 Ιουνίου έγιναν πράγ12 - 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 A.V. 25

Φίλιππος Φωτιάδης,∆εντρόσπιτο, 2019,
Αίθουσα Τέχνης αγκάθι - Κartάλος

ART ATHINA 2019

Xρήστος Αντωναρόπουλος,
Marilyn Monroe,
Εικαστικός Κύκλος SIANTI

Sofie Bird Moller Untitled, σειρά «Expaned
Monotypes», Donopoulos
International Fine Arts
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Andreas Lolis, Untitled,
Courtesy The Breeder

µατα και θαύµατα στο Art Athina Summer
Pop Up, µε µίξη ελληνικών γκαλερί και καλλιτεχνών από Αυστρία ή Σουηδία, και στο
ενδιάµεσο πεταγόµουνα στη Νέα Σµύρνη.
Με µια φίλη µου διαβάζαµε απανωτά τις «9 Ιστορίες» του Τζέι Ντι Σάλιντζερ, προσπαθώντας να ψηφίσουµε ποια είναι η καλύτερη.
Πρέπει το µυαλό να σκαρφίζεται παιχνίδια για
να µη σαλτάρει. Και το πρόβληµα λύνεται, το
Ζάππειο είναι ο νέος τόπος, οι µέρες έφτασαν,
το καλοκαίρι πέρασε, το φθινόπωρο και η Art
Athina ήρθε. Τι θα δούµε; 36 γκαλερί από την
Ελλάδα και το εξωτερικό και µια συνεργασία µε την Daata Editions, πλατφόρµα ήχου,
ποίησης και «στέκι» νέας γενιάς καλλιτεχνών ή ιστοσελίδων που κάνουν βίντεο και
πειραµατίζονται µε την κινούµενη εικόνα.
Οι προβολές θα πραγµατοποιηθούν την τελευταία µέρα στην παρακείµενη οθόνη της
Αίγλης. Ταυτόχρονα, µέσα στους χώρους
του Ζαππείου θα δείτε και την καλλιτεχνική
επιµέλεια της Σωζήτας Γκουντούνα από το
City University και συντονίστρια του
Raymond Pettibon Studio, σε µια περφόρµανς αρτ πολλαπλών εικαστικών που διερευνούν την εξέλιξη της θεατρικότητας της
περφόρµανς από το παλιό στο νέο. Ρέιµοντ

Πετιµπόν! Έπρεπε να φέρετε και τους Sonic
Youth, ξέρεις είµαι µεγάλος φαν της δουλειάς του. Κι αν µιλάµε για εξέλιξη θεατρικότητας αλλά και σύνδεση παλιού µε νέο, όλη
η κόµικς ζωγραφική αφήγησή του για τα εξώφυλλα της µπάντας τότε, ήταν όντως µια
γέφυρα ανάµεσα στις τέχνες. Και τι άλλα; Τα
Talks, που επιµελείται η Κατερίνα Νίκου
µε άξονα και θεµατική το ταγκ «Το µέλλον
είναι τώρα». Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα
Art Athina - We are the Future, όπου µέσα
από δέκα πολυσυλλεκτικά workshops και
δωρεάν συµµετοχή για τα παιδιά άνω των
6 και για εφήβους θα εστιάσουµε σε πολλά,
ψηφιδωτά, χαρακτικά, ζωγραφική έως και
doodle art, συν φυσικά τις προτάσεις των
ελληνικών και των ξένων γκαλερί.
Αλήθεια ποια από όλες τις ιστορίες από τις 9
του Σάλιντζερ διαλέξατε σαν καλύτερη; Ήταν
πολύ δύσκολο, αλλά τελικά διαλέξαµε το «Ιδανική µέρα για Μπανανόψαρα», µιλάµε
δόθηκε µάχη στην ψηφοφορία. Το ξέρεις το
βιβλίο;
Χα! «Για την Εσµέ, µε αγάπη και µιζέρια»,
εδώ πάει η ψήφος µου. Και καλή τύχη και
του χρόνου, κι άλλη γραφειοκρατία να µη σε
ξαναβρεί! A
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15

πράγματα
που αξίζει να ξέρεις
για την Εθνική Βιβλιοθήκη
της Ελλάδος (ΕΒΕ)
Μήπως µε την έναρξη της νέας (σχολικής) σεζόν
ήρθε η ώρα να εκµεταλλευτείς τους αναρίθµητους
θησαυρούς της και τις εξαιρετικές υπηρεσίες της;
Της ΦΙΛΙΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η
Φωτό: ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ (ΕΒΕ)
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1

Το πρώτο βήµα για τη δηµιουργία Εθνικής Βιβλιοθήκης έγινε
το 1829, µε την ίδρυση του Ορφανοτροφείου της Αίγινας και του
Εθνικού Μουσείου από τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Μέσα
στο Ορφανοτροφείο της Αίγινας
εγκαθίσταται η «Αποθήκη των Βιβλίων». Ακολούθησε µια περίοδος
µεταστέγασης από τόπο σε τόπο και
µε διαφορετική κάθε φορά επωνυµία, µέχρι το 1834 που η Κεντρική
∆ηµόσια Βιβλιοθήκη µεταφέρεται
στην Αθήνα –νέα πρωτεύουσα της
Ελλάδας– και το 1842, συστεγάζεται
σε νέο κτίριο µε τη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστηµίου. Το 1866, οι δύο Βιβλιοθήκες συγχωνεύονται διοικητικά µε τον τίτλο, «Εθνική Βιβλιοθήκη
της Ελλάδος». Η Εθνική Βιβλιοθήκη
µεταστεγάζεται το 1903, στο Βαλλιάνειο µέγαρο, της Πανεπιστηµίου,
δωρεά των Κεφαλλήνιων αδερφών
Βαλλιάνων, σε σχέδιο του ∆ανού
αρχιτέκτονα Θεόφιλου Χάνσεν και
υπό την επίβλεψη του Γερµανού
αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ. Ο
διοικητικός διαχωρισµός των δύο
Βιβλιοθηκών έγινε το 1931.

ποδοχής των βιβλίων, κατάλληλα επενδεδυµένες για την απορρόφηση
κραδασµών, και ολοκληρώθηκε µε
επιτυχία τον Απρίλιο του 2018.

8

Η προετοιµασία του έργου µεταφ ορ άς τ ων συλ λογών και
των υπηρεσιών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος συµπεριέλαβε
συνολικά 50 έργα, τα οποία υλοποιήθηκαν σε διάστηµα τριών ετών.Η
µετεγκατάσταση και ο εκσυγχρονισµός της πραγµατοποιήθηκε χάρη
στη δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος και την έκτακτη επιχορήγηση του Ελληνικού Κράτους.

9

Μεταφέρθηκαν 750.000 τεκµήρια της γενικής συλλογής, 40.000
της συλλογής του Τµήµατος ∆ανειστικής Συλλογής και 37.000 τεύχη
περιοδικών ποικίλης θεµατολογίας
της τελευταίας πενταετίας (2013
έως και 2017), τα οποία τοποθετήθηκαν στο Αναγνωστήριο Περιοδικών.

10

Έκτοτε το Βαλλιάνειο Μέγαρο
λειτουργεί ως αναγνωστήριο
εφηµερίδων και ως πύλη πληροφόρησης µε υπηρεσίες της ΕΒΕ.

2
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Η Εθνική Βιβλιοθήκη αποθησαυρίζει ένα πολύτιµο κοµµάτι της
πνευµατικής περιουσίας της Ελλάδας. Στα 189 χρόνια λειτουργίας
της αναπτύσσει µια τεράστιας αξίας
συλλογή, περίπου 1.000.000 τεκµηρίων. Στα βιβλιοστάσια και τα θησαυροφυλάκιά της βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες βιβλία τυπωµένα
από τον 15ο αιώνα µέχρι σήµερα.

Η συλλογή των 55.400 χειρογράφων που χρονολογείται από τον
9ο αιώνα περιλαµβάνει κώδικες από
περγαµηνή και χαρτί, οι οποίοι διασώζουν όλα τα είδη γραφής και τους
τύπους διακόσµησης ανά τους αιώνες, µε θεολογικό αλλά και κοσµικό περιεχόµενο που αφορά κυρίως
την αρχαία ελληνική γραµµατεία, τη
γραµµατική, τη φιλοσοφία, την ιατρική, τις φυσικές επιστήµες.

4

Στην ΕΒΕ υπάρχουν 300 χειρόγραφα της Καινής ∆ιαθήκης από
τα 5.700 που υπάρχουν στον κόσµο.

5

Στη συλλογή περιλαµβάνεται και
η «Γραµµατική» του Κωνσταντίνου Λασκάρεως, το πρώτο βιβλίο
που εκτυπώθηκε σ την ελ ληνική
γλώσσα. Τυπώθηκε το 1476 στο Μιλάνο.

6

Η ΕΒΕ διαθέτει χιλιάδες εφηµερίδες και περιοδικά, µεγάλης αξίας
συλλογές αρχειακού υλικού, στις
οποίες συγκαταλέγονται το αρχείο
των Αγωνιστών της Επανάστασης
του 1821 και το αρχείο του Φιλελληνικού Κοµιτάτου του Λονδίνου, και
ειδικές συλλογές που περιέχουν αφίσες, µουσικές σηµειογραφίες, έργα τέχνης και χάρτες.
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Το τιτάνιο έργο της µεταφοράς
των συλλογών από τα δύο κτίρια
της Βιβλιοθήκης (το ιστορικό Βαλλιάνειο και το κτίριο του Βοτανικού)
στη νέα της στέγη, το κτίριο στο
Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος
Νιάρχος, έγινε κάτω από ελεγχόµενες κλιµατικές συνθήκες, κυρίως µε
τροχήλατες ξύλινες κατασκευές υΩ ΡΑ Ρ Ι Ο
ΚΠΙΣΝ
Τµήµα Γενικής Συλλογής
∆ευτέρα έως Παρασκευή,
09.00 έως 20.00, Σάββατο,
09.00 έως 14.00.
Τµήµα Χειρογράφων, Αρχείων & Ειδικών Συλλογών
∆ευτέρα έως Παρασκευή,
09.00 έως 14.00. Για τη µελέτη των χειρογράφων είναι
απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικοινωνία µε το
προσωπικό του Τµήµατος,
µέσω e-mail στη διεύθυν-

Ήδη, εκατοντάδες αναγνώστες
χρησιµοποιούν τα αναγνωστήρια και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο Τµήµα ∆ανειστικής Συλλογής της Βιβλιοθήκης που λειτουργεί για πρώτη φορά στην ιστορία
της, από το ∆εκέµβριο του 2018, αλλάζοντας το ακαδηµαϊκό της ύφος.

Η ∆ανειστική Συλλογή αποτελείται από βιβλία ποικίλων θεµατικών κατηγοριών, περιοδικά, επιτραπέζια και ηλεκτρονικά παιχνίδια
και απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους
και ενήλικες. Η Συλλογή βρίσκεται
στους χώρους του Τµήµατος ∆ανειστικής Συλλογής στο ισόγειο και στο
2ο επίπεδο της ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ.
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Οι ψηφιακές υπηρεσίες της
ΕΒΕ µέχρι στιγµής είναι: το Ενιαίο Σύστηµα Πιστοποίησης Αναγνωστών, η Πλατφόρµα Ψηφιακών
Συλλογών, η Ψηφιακή Συλλογή Εφηµερίδων, ο νέος ιστοχώρος, ο νέος
ηλεκτρονικός κατάλογος, η Υπηρεσία Ενιαίας Αναζήτησης Πηγών και
το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο.
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Η ΕΒΕ διαθέτει οκτώ αναγνωστήρια και 725 θέσεις αναγνωστών. Στο Βαλλιάνειο κτίριο οι θέσεις αναγνωστών ήταν 96.
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Από τον Ιούνιο του 2019, η ΕΒΕ
της Ελλάδος µε τη στήριξη του
Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)
λειτουργεί µε διευρυµένο ωράριο
στη νέα της έδρα, στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος
(ΚΠΙΣΝ), προκειµένου να ανταποκριθεί στις αυξηµένες ανάγκες των
ερευνητών και του ευρύτερου αναγνωστικού κοινού της. Η διεύρυνση
επιτυγχάνεται χάρη στους 38 νέους
ασκούµενους βιβλιοθηκονόµους
που συµµετέχουν στο πρόγραµµα αµειβόµενης πρακτικής άσκησης. To
πρόγραµµα υλοποιείται από την
ΚΠΙΣΝ ΑΕ µε αποκλειστική δωρεά
του ΙΣΝ, στο πλαίσιο της ευρύτερης
συνεργασίας και ανάπτυξης κοινών
δράσεων µε την ΕΒΕ.

ση mss@nlg.gr.
Τµήµα ∆ανειστικής Συλλογής (στελεχωµένες υπηρεσίες) ∆ευτέρα έως Κυριακή,
09.00 έως 20.00.
Ανοιχτά Αναγνωστήρια,
υπολογιστές για δηµόσια
χρήση ∆ευτέρα έως Κυριακή και επίσηµες αργίες,
06.00 έως 24.00.
ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ
Το ωράριο λειτουργίας της
ΕΒΕ, στο Βαλλιάνειο Μέγαρο
(Συλλογή Εφηµερίδων),

είναι προς το παρόν το εξής:
∆ευτέρα έως Παρασκευή,
09.00 έως 16.00.
Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε τις υπηρεσίες της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο www.nlg.gr.
ΙNFO
ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ, Λεωφ.
Συγγρού 364, Καλλιθέα, 213
0999700, 2130999710 // ΕΒΕ
στο Βαλλιάνειο, Πανεπιστηµίου Αθήνα, 2103382500
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Όλα
νέα!

Τα εστιατόρια,
οι διάσημοι σεφ,
τα καινούργια
μας στέκια
Πολύ καυτό ήδη
το γαστρονοµικό προφίλ
της σεζόν που µόλις ξεκίνησε
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Κάποτε µου χρειαζόταν κάνας µήνας µετά τις καλοκαιρινές
διακοπές για να επανέλθω σε ρυθµούς και δεδοµένα αθηναϊκά. Μαζί µου και οι επιχειρηµατίες που τον Σεπτέµβρη
ξεκίναγαν τα νέα τους projects ώστε να είναι έτοιµοι, εκεί
γύρω στις γιορτές, να ανοίξουν. Φέτος όµως, και µε το µαγιό
ακόµη σε πρώτη ζήτηση, δεν προλαβαίνω να συλλέγω καυτές
πληροφορίες και υλικό για όλα τα νέα και ωραία που µας περιµένουν τούτη τη σεζόν που µε παραπανίσια φόρα ξεκινάει.

↘

Άνοιξαν μέσα στον Αύγουστο

Καταρχάς µέσα στο καλοκαίρι, και διά της µεθόδου «κάτσε να το στρώσουµε τώρα που τα πλήθη λείπουν διακοπές», άνοιξαν µια φουρνιά από µικρά και µεγάλα εστιατόρια, όλα
τους νόστιµα και ιδιαιτέρως περιποιηµένα, τα περισσότερα από
αυτά σας τα έχουµε ήδη γράψει, ας κάνουµε και πάλι µια αναφορά
µια και επί της ουσίας τώρα ξεκινούν να συστήνονται στο αθηναϊκό
κοινό. Στο Κουκάκι, λοιπόν, πάνω στη κεντρική Βεΐκου στήθηκε ένα
πολύ ωραίο ιταλικό, το Meno Male, από το πρωί µε πλούσια πρωινά,
πίτσες µε χειροποίητο ζυµάρι 48ωρης ωρίµασης, ωραία κάβα και
φιλικές τιµές. Λίγο πιο πέρα ο Ηλίας Μπαλάσκας άνοιξε το Seawolf
του, µε τραπεζάκια έξω και µέσα και µε πρωτότυπες γεύσεις ψαροφαγικής κατεύθυνσης, τις δοκιµάσαµε και µας άρεσαν. Στα σύνορα
Κουκακίου-Πετραλώνων και σε µια όµορφη και ήσυχη πλατεΐτσα
ο Κυριάκος Γιαλεζόγλου του πασίγνωστου Θεραπευτήριου άνοιξε
την Παπαλίνα, µε πρωταγωνίστρια την (πεντάφρεσκη) σαρδέλα,
από κοντά και όλα τα θαλασσινά που αγαπάµε όλοι. Όµορφα να
κάθεσαι µέσα στις πρασινάδες της πλατείας µε µεγάλη παρέα ώστε
να δοκιµάσεις όλα τα καλά του πλούσιου καταλόγου. Απέναντι από
το Μουσείο της Ακρόπολης βρήκε, µέσα σε µια δροσερή όσο και
ατµοσφαιρική µικρή στοά, πόστο το δεύτερο Brigante, αδερφάκι
του πολύ καλού ιταλικού του Συντάγµατος. Εδώ λέγεται Brigante
30 A.V. 12 - 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΗΣ Τ Σ ΑΝΑΚ ΛΙ∆ΗΣ
Στα χέρια του η αναβίωση
του ιστορικού Κεντρικόν
της Κολοκοτρώνη.
Κουζίνα αστική ελληνική,
συν µενού-έκπληξη.

Το λαµπερό, καινούργιο
ιταλικό της Αθήνας έχει
εξαιρετική κάβα και τον
θαυµάσιο Κώστα Τσίγκα
στην κουζίνα του

C ARD I NALE
D I RT Y MAN H
Το «βρώµικο»
αδελφάκι του
ΜΑΝΗΜΑΝΗ µόλις
άνοιξε στο Κουκάκι.
Παρατηρούνται
ουρές, σπεύσατε!

Ο Νίκος Μαούνης υπόσχεται
dirty βραδιές και πολλά
κέφια, ανοίγει ξανά το
θρυλικό fun restaurant, αυτή
τη φορά στο Χαλάνδρι

D I RT Y GI N GE R
YO KO SU S H I B E NTO

al Museo και σερβίρει την ίδια πολύ καλή κουζίνα που το έκανε
δηµοφιλές στους λάτρεις του είδους. Στου Ψυρρή, στην οδό Τάκη
16 εκεί που παλιότερα ήταν το µουσικό µεζεδοπωλείο Πάει Καιρός,
άνοιξε το ολοκαίνουργιο Thes µε κουζίνα ελληνική και πειραγµένη από τον καλό σεφ Σταµάτη Τσίλια. Το πιο µεγάλο opening µέσα
στον Αύγουστο έγινε αθόρυβα και είναι το λαµπερό Cardinale στη
Μητροπόλεως 38. Το καινούργιο απόκτηµα της Φωτεινής Παντζιά
(του κοσµαγάπητου By the Glass) ετοιµαζόταν µήνες, έχει υπέροχη
διακόσµηση, ωραία και φινετσάτη σάλα και µπάρα για ποτό, τραπεζάκια έξω στην Πετράκη, µια σάλα επάνω στον όροφο όπου κανείς
µπορεί και να χαζέψει τη walk in κάβα µε τις ετικέτες από Ιταλία
(κατά κύριο λόγο) αλλά και Ελλάδα. Το βαρύ πυροβολικό βρίσκεται
στα… ενδότερα και είναι ο σεφ Κώστας Τσίγκας ο οποίος στήνει ένα
καταπληκτικό µενού µε πιάτα σπουδαίας ιταλικής κουζίνας. Πίτσες
µε ζυµάρι αργής ωρίµασης, λευκές αλλά και κόκκινες, φοκάτσιες
γεµιστές µε τυρί, πάστες, πολλές φρέσκιες µοτσαρέλες αλλά και
νοστιµότατα crostini, ανοίγει από το πρωί και µε ωραιότατα πρωινά
al italien. ∆οκίµασα ήδη την ακαταµάχητη πίτσα deep dish, µε ζύµη
από βούτυρο (κόλαση!), ντοµάτα, σαλάµι και µπουράτα, καθώς και
την πίτσα all’ ortica µε τσουκνίδα, κατσικίσιο τυρί, αµύγδαλα και
καυτερό µέλι, θέλω όµως πολλές απανωτές επαναλήψεις για να
«καταφέρω» τον µεγάλο και εξόχως ορεκτικό κατάλογο.

↘

Στα πρώτα τους βήματα

Για πολύ λίγες µέρες άνοιξαν µέσα στον Αύγουστο, έπειτα έκλεισαν για να πάνε κι αυτοί διακοπές (…σωστοί), και
στ’ αλήθεια τώρα µας συστήνονται. Ο λόγος για το λιλιπούτειο και
υπερ-ζωντανό Yoko Sushi Βento, που στήθηκε στην Αρριανού 20
στο Παγκράτι, απέναντι ακριβώς από το Μαύρο Πρόβατο, και ήδη
έχει κερδίσει συµπάθειες. Καλό προσιτό γιαπωνέζικο, sushi αλλά
και πιάτα ηµέρας, πιάτα µε ψάρι και πολλά άλλα ωραία και αυθεντικά. Φήµες µού λένε πως και ο Βασίλης Καλλίδης (πολύ φίλος τους)
ετοιµάζει δίπλα τους και το δικό του, αλλά αργεί ακόµα ώστε να σας
πω κάτι πιο συγκεκριµένο. Μια εβδοµάδα ανοιχτή είναι και η υπερπαραγωγή της Κάβα Νέκταρ κάτω στην Ερµού, στο νούµερο 121, και
απευθύνεται σε όσους αναζητούν εµπειρίες fine drinking και όχι µόνο.
Απίστευτη ενηµέρωση σε ποτά από όλο τον κόσµο, σπέσιαλ ουίσκι
και λοιπά οινοπνευµατώδη, περίπου τα άπαντα της ελληνικής µικροζυθοποιίας, κοντά σε αυτά και ένα πανόραµα ελληνικών προϊόντων
µικρών παραγωγών που µπορεί κανείς να πάρει και για το σπίτι. ∆εν
σταµατούν εδώ και στον επάνω όροφο, σε ταράτσα που στολίζει το
τεράστιο γκραφίτι του Same 84, έστησαν και το εστιατόριο Χελώνα,
µε management του γνωστού Oinoscent, µεσογειακή κουζίνα και τον
(βραβευµένο σαν καλύτερο Έλληνα) sommelier Άρη Σκλαβενίτη. Από
τα πιο αγαπηµένα και επιτυχηµένα εδώ και 15 χρόνια εστιατόρια της
Αθήνας το ΜΑΝΗ ΜΑΝΗ άνοιξε µόλις προχτές Τρίτη το «βρώµικο» αδελφάκι του! Από τη Γιώτα Χουλιάρα και τον Γιάννη Μπουτσικάρη στα
της ιδιοκτησίας (και της… καταγωγής) και τον εξαιρετικό Αλέξανδρο
Φουρούλη στα του µενού, το καινούργιο DIRTY MANH µοιάζει µε
καντίνα (εξαίρετος σχεδιασµός από την Mab Architects), που πάρκαρε
στο Κουκάκι (∆ηµητρακοπούλου 5), φέρνοντας στο διάβα µας υλικά
και συνταγές από τη Μάνη και όλη την Ελλάδα. Λάδι, σιτάρι, αφρός
αλατιού και κρεατικά έρχονται από Μάνη, προσφέρει σουβλάκια και
πίτες που µαγειρεύονται και ψήνονται επιτόπου, όλα ποντάρουν στη
νοστιµιά και την ελληνικότητα. Για να πάρετε γεύση υπάρχουν πίτες
τραβηχτές µε χοιρινό καλαµάκι, αφρίνα Ταινάρου, κεφαλοτύρι αλλά
και µε καγιανά ή µε λουκάνικο από την Αρεόπολη. Κι ακόµα, σκεπαστές πίτες (πίτα pocket) µε σύγκλινο σχάρας, πουρέ σύκο, λιαστή,
αρωµατικό τυρί βοτάνων, πίτα µε πανσέτα sous vide µε τζίντζερ και οξύµελι, πίτα µε µουσακά και κιµά από µοσχαρίσια ουρά και άλλα πολύ
πολύ νόστιµα και ποιοτικά.

↘

Κ ΑΒΑ ΝΕΚ ΤΑΡ

↘

ΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ
ΣΕΖΟΝ

*Ιταλική κουζίνα, σε
νέες µεγάλες δόξες
*Φαγητό του δρόµου
απ’ όλο τον κόσµο
*Το κρέας επιµένει
ελληνικά. Hot οι γίδες και οι προβατίνες.
* Η ελληνική κλασική κουζίνα σ τα καλύτερά της.
* Η επισ τροφή των
µαγαζιών που αγαπήσαµε.

Hot - hot - hot αναμονές!

Τα καλύτερα έρχονται! Για όσους από εµάς διασκέδασαν,
τραγούδησαν, έφαγαν, ήπιαν και φλέρταραν κάτω από
τον φοίνικα στο πολυθρύλητο και εξαιρετικά δηµοφιλές Dirty Ginger
στο Γκάζι, τα νέα είναι θαυµάσια! Το fun restaurant που µας έκλεψε
τις καρδιές, κλειστό από το 2013, ανοίγει ξανά και είναι έτοιµο να γράψει νέες χρυσές σελίδες στην ιστορία του (…µας). Από τους ίδιους έµπειρους συντελεστές, την Έφη Γιαλούση και τον Νίκο Μαούνη, µε
ξεσηκωτικές ανατρεπτικών συνδυασµών µουσικές, µε φαγητό νόστιµο ελληνικό, κρεατικά και εξωτικές πινελιές… «µε διάθεση να ξαναβρούµε τα στέκια µας και τα κέφια µας», όπως µου λέει ο Νίκος
Μαούνης. Ανοίγει στο Χαλάνδρι τέλη Σεπτεµβρίου. Ένα άλλο αγαπη32 A.V. 12 - 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

STE AK H O U S E BY KI KU

ΧΕ Λ Ω ΝΑ

ΠΑΝΟΣ Ι Ω ΑΝΝΙ∆ΗΣ

ME N O MALE

Ιταλία, αγάπη µου! Ο γνωστός
σεφ ετοιµάζει επιτέλους το
δικό του πόστο.

B RI GANTE AL MU S EO

ΠΑΠΑ ΛΙΝΑ

TH E S

µένο στέκι των Αθηναίων που έκλεισε πέρυσι και προς στιγµήν στενοχωρηθήκαµε αλλά ευτυχώς ήταν προσωρινό, είναι και το Κεντρικόν της Κολοκοτρώνη. Ετοιµάζεται πυρετωδώς για να ανοίξει τέλη
Σεπτέµβρη-αρχές Οκτώβρη, οι αλλαγές «εκσυγχρονισµού» του είναι
µεγάλες αλλά στις επιδιώξεις των νέων ιδιοκτητών είναι να διατηρηθεί η παλιά, υπέροχη κλασική του αύρα που, τώρα, στη νέα του πορεία συνδυάζεται και µε πολλές νότες ήπιας και καλαίσθητης πολυτέλειας. Μαθαίνω ότι «στολίζεται» µε πίνακες (από τους παλιούς), µε εντυπωσιακές ταπετσαρίες, καθρέφτες αντικέ, µαρµάρινες µπάρες
και µια εντυπωσιακή σκάλα που θα οδηγεί και στον επάνω όροφο.
Θαυµάσια νέα έχει και στην κουζίνα του την οποία αναλαµβάνει ο
στιβαρός, κοσµοπολίτης αλλά και βαθύς γνώστης της ελληνικής
γεύσης σεφ Άρης Τσανακλίδης. Ανοιχτό από το µεσηµέρι θα σερβίρει
κλασική ελληνική κουζίνα στα ωραία της, και το βράδυ θα έχει µενού-έκπληξη! Νέο τρανταχτό που κάνει µπαµ και ενθουσιάζει τους
πολυπληθείς θαυµαστές του είναι η επιτέλους εµφάνιση στην εστιατορική σκηνή της Αθήνας του σεφ και κριτή του Master Chef, Πάνου
Ιωαννίδη. Γνωστός για την αγάπη και τη µαεστρία του στην ιταλική
κουζίνα, συµπράττει µε τον ιδιοκτήτη του παγκρατιώτικου Cupola
και ετοιµάζουν φοβερό και τροµερό εστιατόριο στην Απόλλωνος, όπου θα γευτούµε πολύ καλή και αυθεντική cucina contemporanea.
∆ηλαδή πίτσα σε νέες εκδοχές, pasta µε σύγχρονες προσεγγίσεις,
ριζότα που είναι και η αδυναµία του σεφ και άλλα νόστιµα, σε περιβάλλον που θα σε κάνει να νοµίζεις πως βρίσκεσαι Ρώµη! Το όνοµα
ακόµα δεν έχει βρεθεί, αναµένουµε το opening αρχές Οκτώβρη. Σε
άλλα νέα και ωραία, στις 13 Σεπτεµβρίου ξανανοίγει στο Ψυχικό το
Steak House by Kiku µε µεταγραφή εδώ του πολύ καλού και βαθύ
γνώστη του κρέατος σεφ Άλσι Σινανάι (δική του η οµάδα Wolves of
Kitchen). O Άλσι θα ψήνει µε slow cookery γίδες και προβατίνες, θα
καπνίζει µόνος του πολλά και νόστιµα, το µενού θα στηρίζεται σε εποχικά ελληνικά προϊόντα, οι τιµές θα είναι πολύ προσιτές. Αρχές Οκτώβρη ανοίγει και το Kiku στο Κολωνάκι, πάλι µε τον ίδιο σεφ, εδώ
σε εξωτικές αµιγώς γιαπωνέζικες εκδοχές του πλούσιου ταλέντου
του. Είπα Κολωνάκι οπότε να σας αναφέρω τα καινούργια που πρόκειται να δούµε εδώ τη σεζόν που ξεκινάει. Μαθαίνω πως το για καιρό
σκοτεινό Mohnblumchen, εκεί στην πλατεία ∆εξαµενής, φωτίζεται
από το δίδυµο Μωράκης - Μελισσάρης, και οι εργασίες προχωρούν
ώστε µέσα στον Οκτώβρη να είναι έτοιµο ωραίο µπιστρό υπό το όνοµα Café Americain και σεφ τον ταλαντούχο νέο Παναγιώτη Ζώκο
από την οµάδα του Μιχάλη Νουρλόγλου. Εδώ θα απολαύσουµε easy
going γαλλική κουζίνα παρέα µε ανάλογα κρασιά και ωραίες µουσικές. Το δε ταϊλανδέζικο Pat Pong των ιδίων µεταφέρεται από το Κολωνάκι κάτω στην Αγίας Ειρήνης, παίρνει θέση στο ισόγειο του
Boutique Hotel Noma και µε σεφ τον Γιάννη Τρυφώνη αποκτάει έναν
πιο χαλαρό χαρακτήρα ταϊλανδέζικου street food. Street food είπα
και δεν µπορώ, παρότι επί του πιεστηρίου, να µη σας πληροφορήσω
και για ένα καινούργιο του δρόµου που πήρε το αυτί µου, άνοιξε κι
αυτό µέσα σ το κα λοκαίρι σ την πλατεία Καρύτση, το λένε
Chomolungma, που σηµαίνε ι «κορυφή του Έβερεστ» κα ι προσφέρει νόστιµο... θιβετιανό φαγητό του δρόµου. Όρεξη να µη µας λείπει
και µας βλέπω σε νέες και ωραίες γαστρονοµικές περιπέτειες. A
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Τ

ην εποχή που πήγαινα πρώτη
δηµοτικού αν ρώταγα τη δασκάλα τίποτα για το πουλί µου,
µάλλον θα µου έριχνε ανάποδη ξεγυρισµένη. Σήµερα, 40
χρόνια µετά, τα παιδιά έχουν τις ίδιες απορίες
για το σώµα τους όπως κι εµείς τότε, οι γονείς τις περισσότερες φορές δεν ξέρουν τι
να απαντήσουν και το σχολείο έχει κάνει ένα
µικρό µόνο βήµα: το µάθηµα της σεξουαλικής αγωγής έχει µπει στο πρόγραµµα, αλλά
µόνο στις ώρες ευέλικτης ζώνης, προαιρετικά, αν το επιλέξει ο εκπαιδευτικός. Παρ’ όλα
αυτά, ένα πρόγραµµα τεσσάρων Ελληνίδων
εκπαιδευτικών από το Ρέθυµνο τιµήθηκε µε
το Βραβείο Αριστείας και Καινοτοµίας εκπαιδευτικού προγράµµατος σεξουαλικής αγωγής, το 2019, από τον Παγκόσµιο Οργανισµό
για τη Σεξουαλική Υγεία, και οι δασκάλες θα
παραλάβουν το βραβείο τους σε εκδήλωση
που θα γίνει τον Οκτώβριο στο Μεξικό.

Μα ποιος είναι, επιτέλους,
αυτός ο Φρίξος;
Το πρόγραµµα λέγεται «Παίζω µε τον Φρίξο
και µαθαίνω για το σώµα µου και τις ανθρώπινες σχέσεις» και απευθύνεται σε παιδιά νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δηµοτικού. Κεντρικό ρόλο στη δηµιουργία του
είχε η εκπαιδευτικός Μαργαρίτα Γερούκη,
µε µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές
στη Σεξουαλική Αγωγή και µακρά παραµονή
στη Φινλανδία, όπου το αντίστοιχο µάθηµα
βρίσκεται στα σχολεία από τη δεκαετία του
’70. Αφορµή υπήρξε µια υπόθεση παιδικής
κακοποίησης το 2011, στο Ρέθυµνο.
Το πρόγραµµα ξεκινάει κάπως έτσι: Μια µέρα
µπαίνει η δασκάλα στην τάξη και ανακοινώνει στα παιδιά ότι ήρθε ένα γράµµα για εκείνα. Αποστολέας, µόνο ένα όνοµα: Φρίξος. Η
δασκάλα δηµιουργεί στα παιδιά το κατάλληλο κλίµα ανυποµονησίας. Ποιος είναι αυτός
ο Φρίξος; Τον ξέρει κανείς; Να ανοίξουµε το
γράµµα; Και το ανοίγουν.

Όχι
πουλάκι,
πέος,
το λέει κι ο
Φρίξος!
Το ελληνικό πρόγραµµα σεξουαλικής αγωγής βραβεύτηκε από
τον Παγκόσµιο Οργανισµό
Σεξουαλικής Υγείας
Του ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ

«Με λένε Φρίξο και είµαι ένα σκαντζοχοιράκι έξι
χρονών. Πριν από λίγο καιρό ανακάλυψα στη
βιβλιοθήκη του παππού µου κάτι πολύ, µα
πολύ ενδιαφέρον! Ανακάλυψα ένα βιβλίο µε διάφορα παιχνίδια και εικόνες
για τα παιδιά! Από το βιβλίο αυτό κατάλαβα ότι εσείς οι άνθρωποι είστε
πολύ διαφορετικοί από εµάς τους
σκαντζόχοιρους! Εγώ έχω πολλά
αγκάθια στο σώµα µου αλλά
εσείς έχετε δέρµα µαλακό µε
πολύ λίγες τρίχες. Εµείς οι σκαντζόχοιροι, ακόµα και οι µικροί
σαν κι εµένα, έχουµε αγκάθια. Η
µαµά µου µού είπε ότι τα παιδιά
έχουν µεγάλη καρδιά και µπορούν να είναι καλοί φίλοι µε τους
σκαντζόχοιρους. Μου είπε ακόµα
ότι δεν φοβούνται και τα αγκάθια
µας. Απίστευτο! Τότε αποφάσισα
να µοιραστώ τα παιχνίδια που βρήκα
στη βιβλιοθήκη του παππού µου µαζί
σας. Έτσι θα γίνουµε οι καλύτεροι φίλοι!
Από εδώ και µπρος θα σας στέλνω γράµµατα µε τα παιχνίδια και ελπίζω να τα παίζετε και
να διασκεδάζετε. Σας αρέσει η ιδέα µου; Προς
το παρόν, όµως, σας στέλνω µια φωτογραφία
µου. Με αγάπη, ο φίλος σας ο Φρίξος!».
Μετά, ο Φρίξος στέλνει διάφορα παιχνίδια
και άλλες φωτογραφίες και µέσα απ’ αυτή τη
διαδικασία τα παιδιά µαθαίνουν ότι αγόρια
και κορίτσια έχουν οπίσθια αλλά διαφορετικά γεννητικά όργανα, τα οποία ονοµάζονται
έτσι γιατί βοηθάνε να γεννιούνται τα µωρά.
Ότι τα γεννητικά όργανα έχουν επιστηµονική
ονοµασία (στα παιδιά αρέσει πολύ να ξέρουν
ότι µαθαίνουν την επιστηµονική ονοµασία),
όχι µελισσούλα ούτε πουλάκι, αλλά πέος, όρχεις, αιδοίο και ότι καλό είναι τώρα πια που
πάνε σχολείο να γνωρίζουν αυτές τις ονοµασίες. Ότι τα γεννητικά όργανα είναι σηµαντικά και ευαίσθητα και γι’ αυτό τα προστατεύουµε µε ρούχα και εσώρουχα, ότι πρέπει να
τα φροντίζουµε να είναι καθαρά, να µην τα

34 A.V. 12 - 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

εκθέτουµε σε δηµόσια θέα και ότι κανείς δεν
µπορεί να τα αγγίζει εκτός από τη µαµά και
τον µπαµπά στο µπάνιο, ή τον γιατρό.

Ο Φρίξος κατηγορούµενος
στο Ανώτατο ∆ικαστήριο των
Ζώων
Μια µέρα έρχεται ένα απελπισµένο γράµµα
από τον Φρίξο, ο οποίος είχε µπει σε µπελάδες. Τον έπιασε φαγούρα και άρχισε να ξύνει
τα γεννητικά του όργανα δηµοσίως και τον
µάλωσαν. Στο σπίτι πήρε το τάµπλετ της µαµάς κι εκείνη έγινε κατακόκκινη από θυµό,
όταν είδε ότι είχε µπει στα µέιλ της. Του ήρθε να κάνει την ανάγκη του ενώ ήταν στην
πλατεία και κατέβασε το παντελόνι του και
όλοι του έβαλαν τις φωνές. «Όλοι µαζί µου τα
βάζουν» έγραφε στο γράµµα του ο Φρίξος, ο
οποίος, µάλιστα, κλήθηκε να παρουσιαστεί
και να απολογηθεί στο Ανώτατο ∆ικαστήριο των Ζώων. «Στόχος είναι να καταλάβουν
τα παιδιά ότι η συµπεριφορά του Φρίξου δεν
ήταν η σωστή αλλά, και από την άλλη, ίσως
να µην ήξερε πώς να συµπεριφερθεί σε κάθε
περίσταση. Μπορεί να µην είχε µάθει για τον
δηµόσιο και τον προσωπικό χώρο, ούτε να του
είπε κάποιος για το τι µπορεί να δηµοσιευτεί
στο διαδίκτυο», λέει η Μαργαρίτα Γερούκη.
Στην τάξη, και αφού έχουν συζητηθεί έναένα τα ατοπήµατα του Φρίξου, ο εκπαιδευτικός προτείνει στα παιδιά να στείλουν ένα
γράµµα στο ∆ικαστήριο των Ζώων, όπου θα
προτείνουν την αθώωση του Φρίξου λόγω
άγνοιας. Και ταυτόχρονα να βοηθήσουν τον
Φρίξο να µάθει τους κανόνες συµπεριφοράς
στον προσωπικό και το δηµόσιο χώρο και το
διαδίκτυο.

Στο δικαστήριο κατηγορούµενοι και εκπαιδευτικοί
Οι γονείς, λέει η κ. Γερούκη, αντιµετωπίζουν πολύ θετικά το πρόγραµµα. Αλλά όχι
πάντα. Στα Χανιά τρεις νηπιαγωγοί κατηγορήθηκαν, και µάλιστα στις 21 Οκτωβρίου
η υπόθεσή τους παραπέµπεται σε ανοιχτή
ακροαµατική διαδικασία, κατά σύµπτωση
αµέσως µετά την παγκόσµια βράβευση του
Φρίξου, επειδή ενηµέρωσαν τα παιδιά για τη
σωστή ονοµασία των γεννητικών οργάνων.
Σε κάποιες περιπτώσεις, στην ενότητα για
τις οικογενειακές σχέσεις, υπήρξαν αντιδράσεις για τις οικογένειες ουράνιο τόξο, όπου
οι γονείς είναι του ίδιου φύλου. «∆ουλειά δική
µας δεν είναι να κρίνουµε αλλά να παρέχουµε
γνώση στα παιδιά. Υπάρχει νόµος πλέον στη
χώρα µας για το σύµφωνο συµβίωσης, υπάρχουν παιδιά στα σχολεία µας µε γονείς του ιδίου
φύλου. Εµείς µαθαίνουµε στα παιδιά ότι οικογένεια δεν είναι µόνο το δίπολο µαµά-µπαµπάς,
αλλά το περιβάλλον που προσφέρει ασφάλεια
και αγάπη. Οικογένεια µπορεί να είναι µία γυναίκα, ένας άνδρας, η γιαγιά και ο παππούς, η
γιαγιά και µια θεία. Έτσι θα δηµιουργήσουµε περιβάλλον ασφάλειας και αποδοχής για όλους
στο σχολείο και θα µειώσουµε ή εξαλείψουµε
φαινόµενα εκφoβισµού / bullying», αναφέρει
η εκπαιδευτικός.
Η τελευταία ενότητα του προγράµµατος, το
οποίο έχει εξάµηνη διάρκεια µε δύο ώρες το
µήνα, αφορά την πρόληψη της κακοποίησης. Στόχος είναι τα παιδιά να αντιληφθούν
τη σηµασία και τη διαφορά µεταξύ καλού και
κακού µυστικού. Μαθαίνουν, µάλιστα, κι ένα
τραγουδάκι: «Το καλό το µυστικό στην καρδιά
µου το κρατώ, το κακό το µυστικό κάπου πρέπει
να το πω». Το «Παίζω µε τον Φρίξο και µαθαίνω
για το σώµα µου και τις ανθρώπινες σχέσεις»,
που υλοποιήθηκε εθελοντικά από τη Μαργαρίτα Γερούκη και τις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε γνώσεις ψυχολογίας και βιωµατικών µεθόδων διδασκαλίας, Έλενα Βιταλάκη, Αθηνά Τριαµατάκη και
∆έσποινα Μαυράκη, ενώ η εικονογράφηση
είναι της Πέγκυς Φούρκα, και παρά τη βράβευσή του δεν υπάρχει ακόµη σε βιβλίο για
το ευρύτερο εκπαιδευτικό κοινό. Μόνο η αντιπεριφέρεια Ρεθύµνου χρηµατοδότησε
την τύπωσή του για να έχει από ένα κάθε
σχολείο του νοµού. Περισσότερα µπορείτε
να δείτε εδώ: frixos.weebly.com

Στα Χανιά τρεις νηπιαγωγοί
κατηγορήθηκαν, και μάλιστα στις
21 Οκτωβρίου η υπόθεσή τους
παραπέμπεται σε ανοιχτή ακροαματική διαδικασία, κατά σύμπτωση αμέσως μετά την παγκόσμια
βράβευση του Φρίξου, επειδή
ενημέρωσαν τα παιδιά για τη
σωστή ονομασία των γεννητικών
οργάνων.

Μαργαρίτα Γερούκη

☞ Διαθέσιμα στα καταστήματα και τα σημεία πώλησης Swatch.
Η τιμή τους είναι €150.

Επιμέλεια:
τανια δελη

Tα νέα Skin Irony 42 είναι δυναμικά, μίνιμαλ, unisex
και πάντα Swatch

▶

H Swatch έχει αποδείξει ότι εκτός από Plastic & Pop μπορεί να είναι και Irony! Πέρυσι την άνοιξη κυκλοφόρησε για πρώτη φορά
με μεγάλη επιτυχία η σειρά Skin Irony, η οποία συνδυάζει τα ανθεκτικά υλικά με τις κομψές και σύγχρονες σχεδιαστικές γραμμές. Φέτος η
Swatch μας παρουσιάζει τη συλλογή SKIN Irony 42: έξι νέα μοντέλα

με πάχος κάσας μόλις 6mm και διάμετρο 42 mm, που είναι το ίδιο ποθητά τόσο στο ανδρικό όσο και στο γυναικείο κοινό (ειδικά για τα κορίτσια που λατρεύουν τα μεγάλα καντράν). Αίσθηση vintage, ανθεκτικά
υλικά, λεπτομέρειες από δέρμα και σιλικόνη. Οι νέοι μίνιμαλ «διαχρονικοί γίγαντες» μόλις έφτασαν.
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ΟΠΤΙΚΑ
ΟΦΘΑΛΜΟΣ

GLAMAZON

Unisex γυαλιά ηλίου
Rewop

LANCÔME
Το νέο γυναικείο
άρωμα Idôle
είναι ελαφρύ,
αισθησιακό,
λουλουδάτο,
κυκλοφορεί σε
ένα από τα πιο
λεπτά μπουκάλια
στον κόσμο, με
πάχος μόλις 15
χιλιοστά, και έχει
για πρόσωπο της
καμπάνιας την
πανέμορφη
αμερικανίδα
ηθοποιό και
τραγουδίστρια
Zendaya
Coleman.

Διακοπές στην Πρίστινα

KARL
LAGERFELD

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σ

αν σχολική έκθεση. Το
φετινό καλοκαίρι ήταν
διαφορετικό από τα
προηγούμενα. Οι μουσικές του Μπρέγκοβιτς. Το
«Underground» του Κουστουρίτσα. Ένα καταπράσινος χορός,
ένα γλέντι που δεν λέει να
τελειώσει. Φύση σαν φίδι που
ξετυλίγεται και ξετυλίγεται. Όμορφα, τακτοποιημένα χωριά.
Πρώτος σταθμός, Βελιγράδι.
Αυτή η πόλη έχει μια ανεξήγητη ενέργεια. Από το παράθυρο
του ξενοδοχείου στο κέντρο
δεν χορταίνω να ρουφάω τις
εικόνες της. Την κίνησή της.
Νεοκλασικά κτίρια, ψηλά
μπλλλοκ (με βαρύ «λ») και
ουρανοξύστες, ανάμεσά τους
πάρκα και η εντυπωσιακή συνάντηση του Σάβα με τον Δούναβη. Παρά την υγρασία και τη
ζέστη η βόλτα με το ποταμόπλοιο αποζημιώνει. Στο μακρύ
πεζόδρομο Κνεζ Μιχαήλοβα τα
κτίρια του 19ου αιώνα κάνουν
το περπάτημα απόλαυση. Πολλά και ενδιαφέροντα βιβλιοπωλεία. Ναι, πολλά βιβλιοπωλεία. Καφέ, ξενοδοχεία. Στο
Μπέτον Χάλα, στις αποβάθρες
του Σάβα μια συστάδα από
όμορφα εστιατόρια, μπαράκια
και καφετέριες. Όλα παλιές αποθήκες. Και μια ηρεμία. Χωρίς
άγχος, χωρίς ιδρώτα. Την ίδια
περίοδο η Αθήνα μουγκρίζει
από τον καύσωνα, στο Βελιγράδι έχει λίγη ζέστη. Αυτή η
πόλη έχει χαρακτήρα. Και είναι
αληθινά όμορφη.
Διανύοντας χιλιόμετρα με
έλατα και άγρια φύση και μετά
από συνεχείς ελέγχους και
σφραγίδες (στην ΕΕ έχουμε
ξεμάθει) στα σύνορα, το Σεράγεβο σε καλωσορίζει σε μια
κοιλάδα στεφανωμένη από
καταπράσινους λόφους. Η
Ιερουσαλήμ της Ευρώπης, σε
μια βόλτα συναντάς καθολικό
ναό, συναγωγή και τζαμί, η
ατμόσφαιρα μυρίζει κάφα, τον
αρωματικό βοσνιακό καφέ, και
λουκούμι τριαντάφυλλο. Το
Σεράγεβο είναι μαγευτικό και
ταλαιπωρημένο. Το βλέπεις.
Βλέπεις σε κάποια κτίρια τρύπες
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Σακίδιο πλάτης

χους. Παρά τις πληγές της που
κλείνουν σιγά-σιγά παραμένε
μια αριστοκρατική πόλη, με το
ποτάμι της, τις γέφυρές της. Και
το παρελθόν να φυσά ανάμεσα.
Σε ένα σημείο του ποταμού
Μιλιάκα, στη γωνία της οθωμανικής Latin Bridge, στα όρια με
την Παλιά Πόλη, μια ταμπέλα
θυμίζει ότι στο σημείο αυτό δολοφονήθηκε το 1914 ο αρχιδούκας της Αυστρίας Φραγκίσκος
Φερδινάνδος, πυροδοτώντας
την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου. Αυτά τα λίγα για
Σεράγεβο και τη μοναδικά καταπράσινη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
Από τη γιουροβίζιον είχα το
απωθημένο. Ακουγόταν κάπως
εξωτική. Βοσνία-Ερζεγοβίνη
ντουζ πουά. Χιλιόμετρα με έλατα. Τύφλα να ’χει η Ελβετία.
Και κάπου εδώ το ταξίδι τελειώνει στο Κόσοβο, που δεν
το λες και τρελό προορισμό.
Και όμως αποδείχθηκε τρελός
προορισμός. Το Κόσοβο έχει
πλάκα. Έχει τον δικό του αέρα.
Πρώτα από όλα τα χάνεις από
την οργιώδη ανοικοδόμηση.
Νεόδμητες μονοκατοικίες με
έξι έως 10 δωμάτια στα προάστια, στα χωριά, παντού. Χιλιάδες επί χιλιάδων να ανεγείρονται. Στην πρωτεύουσα υψώνονται καινούριοι, πελώριοι και
μάλλον τρομακτικοί ουρανοξύστες. Τέτοια ανοικοδόμηση
…δεν υπάρχει. Οι ομοιότητες
μεταξύ Πρίστινας και ελληνικών πόλεων, πάρα πολλές. Σου
θυμίζει Ελλάδα. Κάτι που δεν
σου θύμιζε το Βελιγράδι και το
Σεράγεβο. Η έκρηξη ανοικοδόμησης και ανάπτυξης οφείλεται κατά κύριο λόγο στα χρήματα που στέλνουν οι Κοσοβάροι
που έχουν μεταναστεύσει και
εργάζονται στο εξωτερικό. Οι
κάτοικοι εξαιρετικά φιλικοί και
το βουλεβάρτο της μητέρας
Τερέζας με κοσμοπολίτικη
εσάνς, ένα πολυτελές ξενοδοχείο, το κτίριο που στεγάζεται
η κυβέρνηση, πολλά καφέ, ένα
πελώριο πανό με τον Ιμπραήμ
Ρουγκόβα και έναν από τους
καλύτερους εσπρέσο που έχω
πιει. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι
σερβίρουν τον καλύτερο μακιάτο του κόσμου.

BENETTON
Τζιν παντελόνα με τον Mickey από την πρώτη συλλογή
του brand σχεδιασμένη από τον
Jean-Charles de Castelbajac €89,95

TOMS
Γυναικεία καστόρινα παπούτσια

SPRINGFIELD
Γυναικείο t-shirt €19,99

Το κραγιόν
της Chiara

Αν θες να δείχνεις τόσο
εντυπωσιακή όσο η
Chiara Ferragni στο
Φεστιβάλ Ταινιών της
Βενετίας, αρκεί να φορέσεις στα χείλη σου
το κραγιόν της
Lancôme, L’Absolu
Rouge Drama Matte
274. Είναι το πιο ματ, το
πιο τολμηρό, το πιο έντονο κραγιόν που έχει
δημιουργήσει ποτέ η
Lancôme και για να το
εμπιστεύεται η Chiara
κάτι ξέρει.

CALZEDONIA
Καλτσάκια

TEZENIS
Crop top με
λεπτομέρεια
δαντέλας
€10,99

POLO
Σακίδιο πλάτης

Την άνεση ή το στιλ;

Υπάρχουν βάσιµες υποψίες πως η φετινή χρονιά δολοφόνησε το τακούνι.
Στατιστικά µιλώντας, υπάρχει µία πτώση της τάξεως του 7% στην αγορά
παπουτσιών µε τακούνι από το 2017 µέχρι σήµερα.
Της ΚΡΙΣΤΥΣ ΠΕΡΡΗ -Φωτό: ΤΖΟΒΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Α

ν είσαι γυναίκα κάποιου αναστήµατος, τότε µάλλον ακούς
διαµαρτυρίες διαφόρων ειδών
αν αποφασίσεις (ή, καλύτερα,
αν ΤΟΛΜΗΣΕΙΣ) να βγεις έξω στον κόσµο
φορώντας τακούνια. Από το «µα δεν έχεις
ανάγκη εσύ!» µέχρι το «κοµπλάρω γιατί φαίνεται σαν να µου ρίχνεις» ή το απλό
«καµήλα», υπάρχει µία κοινή άποψη πως
τα τακούνια δεν ταιριάζουν στη γενικότερη
εµφάνιση κάποιας µε ύψος άνω του 1.75
και καλύτερο θα ήταν να αποφεύγονται.
∆εν χρειάζεται να έχεις σε αφθονία το αντιδραστικό στοιχείο µέσα σου. Μία µικρή
δόση αρκεί για να περάσεις το πρώτο µισό
της δεκαετίας των 20 φορώντας τα πάντα
από δεκάποντες µπότες µέχρι χαριτωµένα
kitten heels, έτσι ώστε να απορρίψεις επιδεικτικά τους ξεπερασµένους κανόνες και
να αισθανθείς και λίγο σαν Naomi Campbell,
βρε αδερφέ. Χαλάλι οι φουσκάλες, οι κάλοι
και τα σπασµένα νύχια.
∆ύσκολο να το πιστέψει κανείς σήµερα, όµως υπήρχε µία περίοδος που η πλειοψηφία των γυναικών επέλεγαν το τακούνι ως
την go-to επιλογή σε παπούτσι, ανεξαρτήτως της περίστασης. Σε οποιαδήποτε σχολή και αν φοιτούσες, θα έβλεπες κοπέλες
να κυκλοφορούν στις δέκα το πρωί πάνω
σε µαύρα heeled µποτάκια που κάνουν θό-

ρυβο στον διάδροµο. Τα γραφεία ήταν µία
πασαρέλα από γόβες που πηγαινοέρχονται
(ασορτί µε φούστες pencil και πουκάµισα)
ενώ τα περισσότερα καταστήµατα ρούχων
ή καλλυντικών είχαν ως απαράβατη προϋπόθεση το να φοράς τακούνι για να πιάσεις
δουλειά (κάτι που δυστυχώς ισχύει ακόµα).
∆εν χρειάζεται καν να αναφερθούµε στη
βραδινή έξοδο. Αν τα πόδια σου δεν έβγαζαν αίµα µέχρι να γυρίσεις σπίτι, δεν είχες
περάσει καλά. Θυσία δηλαδή της οποιαδήποτε άνεσης στον βωµό της αισθητικής και
όλες µαζί να ακολουθούµε (κουτσαίνοντας)
τον δρόµο που χάραξε η Carrie Bradshaw.

Η εποχή του flat
Αλλά όχι πια, φίλες µου. H µόδα µίλησε και
επισήµως; διανύουµε την Εποχή του Flat.
Ξεκίνησε από τα chic µποτάκια oxfords και
τα loafers που εδραίωσε ο οίκος Gucci. Εξελίχθηκε µε τα βελούδινα (και αµφιλεγόµενα) slippers που εµφανίζονταν όλο και συχνότερα στις πασαρέλες και το ίνσταγκραµ
και κατέληξε στην τεράστια επανάσταση
του λευκού sneaker, που κυριαρχεί µέχρι
σήµερα. Χάρη σε αυτά, έχουµε δει µπότες
ορειβασίας να θεωρούνται η τελευταία λέξη της µόδας στα Fashion Weeks ανά τον
κόσµο και τη θριαµβευτική επιστροφή των
µπαλαρίνων (ίσως υπερβολικά flat αυτά τα

H shoe consultant Susannah
Davda επιβεβαιώνει πως η αγορά παπουτσιών έχει αλλάξει
δραστικά τα τελευταία χρόνια,
τουλάχιστον στον fashion
κόσµο της Βρετανίας και της
Αµερικής. «Αντικαταστήσαµε
τα τακούνια µε τα flats για να
είµαστε πιστές στη µόδα, τα διατηρήσαµε επειδή ήταν άνετα
και τώρα αρνούµαστε να τα αποχωριστούµε» δηλώνει. «Γιατί
να θυσιάσουµε την άνεσή µας
για το στιλ;» Μία πολύ καλή
ερώτηση που φαίνεται να έχει
απασχολήσει και την editor
µόδας/ συγγραφέα Hannah
Rochell, η οποία ξεκίνησε το
προσωπικό της fashion blog
το 2012 µε αφορµή το ότι δεν
µπορούσε να βρει chic χαµηλά
παπούτσια για τις εµφανίσεις
της. «Όσο το trend του flat
έπαιρνε µεγαλύτερες διαστάσεις, λάµβανα σχόλια από όλο
και περισσότερες γυναίκες
που ήθελαν να παρατήσουν τα
τακούνια τους εδώ και χρόνια
και επιτέλους αισθάνονταν
πως είχαν το περιθώριο και την
“άδεια” να το κάνουν». Ακόµα
και οι γάµοι, το βασίλειο των
γοβακίων, έχουν πάψει να αποτελούν περίσταση όπου είσαι
υποχρεωµένη να εµφανιστείς
µε τακούνια. Βρετανικές µάρκες όπως οι Emmy London και
BHLDN ήταν ανάµεσα στις πρώτες που ξεκίνησαν να πουλάνε
πανέµορφα ζευγάρια χαµηλών
νυφικών παπουτσιών, τα οποία
σύντοµα έγιναν περιζήτητα τόσο από τις νύφες, όσο και από
τις κουµπάρες. Ίσως είναι λίγο
πιο περίπλοκο να τα εντάξεις
σε ένα τόσο επίσηµο λουκ, αλλά όχι ακατόρθωτο!
Επιπλέον, σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του shoe brand
Deichmann, µόνο το 29% των
γυναικών της Βρετανίας θα
φορούσαν τακούνια στο πρώτο ραντεβού µε κάποιον.
Λογικό. Αν χρειαστεί να τρέξεις προς την αντίθετη κατεύθυνση, είναι απαραίτητη η

τελευταία για κάποιες από εµάς). Φέτος το
καλοκαίρι ειδικότερα, τα «ugly» σανδάλια
έκαναν µόστρα σε κάθε editorial που σεβάστηκε τον εαυτό του, συνδυασµένα µε αέρινα φορέµατα σε ύφος «µικρές κυρίες», για
την απόλυτη επιστροφή στην αθωότητα.
Και για τακούνια, ούτε λόγος.
Στατιστικά µιλώντας, υπάρχει µία πτώση
της τάξεως του 7% στην αγορά παπουτσιών µε τακούνι από το 2017 µέχρι σήµερα. Αρκετά σηµαντική διαφορά δηλαδή,
η οποία δεν δίνει σηµάδια πως θα σταµατήσει εδώ. Αυτό όµως δεν είναι καν το πιο
ενδιαφέρον κοµµάτι του ζητήµατος, εφόσον η µόδα φέρνει κύκλους και µας έχει
συνηθίσει στα extremes. Από µίνι σε µάξι,
από skinny σε φαρδιά, χαµηλοκάβαMΕΡΙΚΑ
λα σε ψηλόµεσα, τακούνια σε flats
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
και στη συνέχεια πάλι τακούνια.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Το πιο ενδιαφέρον κοµµάτι της
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΡΕΙΣ
υπόθεσης είναι πόσες γυναίΟΜΟΡΦΑ FLAT ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
κες αρνούνται να ξεθάψουν
Nikolas Routsis Handmade Shoes
τα δωδεκάποντά τους από
Χρήστου Λαδά 5-7, Κέντρο, 2106394124
την παπουτσοθήκη και να
Λεµήσιος υποδήµατα
υποβά λουν τις φτ έρνες
Λυκαβηττού 6, Κολωνάκι, 2103611161
τους σε νέα βασανιστήρια,
Palavidis Handmade Shoes
ακόµα και αν η Vogue ανακοιΚριεζώτου 6, Σύνταγµα, 2103621244
Iride De Portu
νώσει την επιστροφή του heel
Παλλάδος 24-26, Ψυρρή,
µέσα στο φθινόπωρο.
210325 5119
∆εν γυρίζουµε πίσω!

ελευθερία κινήσεων.
Σε διεθνές επίπεδό, ο χώρος εργασίας φαίνεται και αυτός σιγάσιγά να πατάει πόδι (συγγνώµη,
έπρεπε). Η Βρετανή Nicola
Thorp απασχόλησε τα παγκόσµια media, όταν πριν από δύο
χρόνια αρνήθηκε να βγάλει
τα χαµηλά της παπούτσια και
να αλλάξει σε τακούνια στον
χώρο εργασίας της. Τελικά της
ζήτησαν να συµµορφωθεί ή να
αποχωρήσει. Η απάντησή της
ήταν µία συλλογή υπογραφών
µε σκοπό την ψήφιση νόµου ο
οποίος θα απαγορεύει στους
εργοδότες να περιλαµβάνουν
τα τακούνια στο dress code
της δουλειάς. Παρόλο που η
πρόταση απορρίφθηκε από τη
Βουλή, η προσπάθειά της συγκέντρωσε πάνω από 150.000
υπογραφές και µία γενικότερη
αφύπνιση. Στην Ιαπωνία, η ηλεκτρονική καµπάνια µε τίτλο
#KuToo (kutsu σηµαίνει «παπούτσι» και kutsuu σηµαίνει
«πόνος») επίσης προσπαθεί να
ακυρώσει οποιονδήποτε ανάλογο κανονισµό που επιβάλλει
τα τακούνια ως απαραίτητα.
Τι πιο λογικό άλλωστε από το
να µην επιθυµείς να περπατάς
στις µύτες για ένα οχτάωρο
τουλάχιστον, κυρίως αν η δουλειά σου απαιτεί ορθοστασία;
Παρόλα αυτά, ακόµα και αν οι
υπερυψωµένες αναµνήσεις του
τακουνιού µάς δηµιουργούν
δυσφορία, είναι δύσκολο να το
καταδικάσουµε ως κάτι το εντελώς τοξικό, παράλογο ή λάθος.
Όπως ισχύει και για τις οι υπόλοιπες «παγίδες» της θηλυκής
φύσης (το µακιγιάζ, τα σουτιέν,
την αποτρίχωση), ο διαχωρισµός της προσωπικής επιλογής
και της κοινωνικής πίεσης είναι
τροµερά λεπτός και δύσκολος
να ξεχωρίσεις. Φοράω γόβες
στιλέτο επειδή κάνουν τη γάµπα µου αριστουργηµατική και
τους γοφούς µου δύο αγγέλους
ή επειδή έχω µεγαλώσει σε
ένα περιβάλλον που µου τις
έχει επιβάλει ως την επιτοµή
του σέξινες;
Με συγχωρείς, Carrie
Bradshaw, αλλά µήπως
µε σαµποτάρεις;
Φυσικά, όπως άλλωστε είπαµε, η µόδα είναι κάτι το ρευστό
και ποτέ δεν µένει στάσιµη.
Τα trends ανεβοκατεβαίνουν,
η διάθεση αλλάζει, οι κάλοι
στα πόδια γιατρεύονται. Και
ένα ζευγάρι Μanolo Βlahnik
θα παραµείνει γοητευτικό για
µια ζωή. Αν εµείς το φορέσουµε ή όχι, είναι εντελώς δική
µας επιλογή. A
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Ur b a n L i n es

Άλιμος

και κανένα κοριτσάκι και να μη μου τα λέει.
Εσύ, κορίτσι μου, μιλάς στους γονείς σου;»

Μικρές urban ιστορίες
στο μετρό της Αθήνας
Της Ελένης Χελιώτη
Είναι Σάββατο μεσημέρι. Η ζέστη αλλοιώνει την όραση και κάνει την άσφαλτο να
κυματίζει λίγα μέτρα μακριά. Μια οφθαλμαπάτη που φαίνεται να ανήκει μόνο στις
ερήμους εξαπλώνεται στην Αθήνα κάθε
καλοκαίρι. Μόνο όταν φυσάει βοριαδάκι είναι η ανάσα θεραπευτική έναντι της ενίοτε
καλοκαιρινής θηλιάς.
Κάθομαι σε ένα παγκάκι έξω από τη στάση Άλιμος της κόκκινης γραμμής του Αττικού μετρό. Περιμένω τη Μαργαρίτα να
έρθει για να πάμε βόλτα στο κέντρο· από
αυτές τις βόλτες που καμιά φορά ξεκινάνε
απόγευμα και μπορεί να τελειώσουν νωρίς το επόμενο πρωί. Φοράω τα ακουστικά
μου και παρατηρώ τους ανθρώπους που
περνάνε μπροστά μου. Δεν έχω διάθεση να
διαβάσω το βιβλίο μου σήμερα. Το κουβαλάω απ’ το πρωί μαζί μου και δεν το έχω ανοίξει ούτε στιγμή, ενώ είχα χρόνο. Ο σελιδοδείκτης, που έχει μείνει στην ίδια σελίδα
εδώ και μέρες, προδίδει την αδράνειά μου.
Ενώ παίζει το κομμάτι Tesselate από Alt-J
έρχεται και κάθεται δίπλα μου μια κυρία.
Την ώρα που γυρίζω να την κοιτάξω βλέπω
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ήδη ότι μου λέει κάτι χαμογελαστά. Βγάζω
το ένα ακουστικό και τη σταματάω. «Συγγνώμη, δεν σας άκουσα». «Γεια σου, κούκλα μου. Σε ρώτησα εάν έχεις ένα χαρτομάντηλο». «Δυστυχώς μόνο υγρό μαντιλάκι εάν θέλετε, απλό δεν έχω». «Μου κάνει
και αυτό», λέει, ενώ σκουπίζει τον ιδρώτα
στο μέτωπό της με το πίσω μέρος της παλάμης της. Είναι καλοντυμένη· τα ρούχα
της ολοκαίνουργια, αλλά παλιά.
Ανοίγω την τσάντα μου και βγάζω το βιβλίο
και την ατζέντα μου για να βρω τα μαντιλάκια. Με την άκρη του ματιού μου την βλέπω
να σηκώνει το βιβλίο και να το εξετάζει. «Διαβάζεις Καζαντζάκη, κορίτσι μου; Μπράβο
σου, δεν το περίμενα». «Γιατί σας εκπλήσ-

σει;» τη ρωτάω, περίεργη να
ανακαλύψω σε ποιο από όλα
τα στερεότυπα ανήκω.

«Γενικά ναι, ειδικά όχι. Όσο χρειάζεται για να
ξέρουν ότι είμαι καλά». «Σαν τον Στέλιο μου
και εσύ. Και τώρα στον καφέ που θα πιούμε
εκεί στο πόδι, πάλι τα ίδια θα μου πει. Όλα
καλά ρε μάνα, μην ανησυχείς. Ανησυχώ, όμως, παιδί μου». Στα λίγα δευτερόλεπτα σιωπής που ακολουθούν προσπαθώ
«Να ξέρεις ότι
να σκεφτώ κάτι καθησυχαστικό να
εμείς οι γονείς
απαντήσω. Θέλω να της πω ότι ξέπάντα ξέρουμε
ρω πώς νιώθει. Ότι για χρόνια το
αεροπλάνο ήταν για μένα μια πύλη
εάν είστε καλά
μεταξύ δυο κόσμων. Ότι είναι το
ή όχι, ό,τι και να
ίδιο δύσκολο για αυτόν που φεύμας λέτε». «Ο
Στέλιος σας είναι γει... ίσως πιο δύσκολο ακόμα, γιατί επωμίζεται και τη δική του θλίκαλά;» ρωτάω
ψη, και αυτή των ανθρώπων που
πριν καν προλά- αφήνει πίσω κάθε φορά. Ότι ο Στέβω να το σκελιος τη σκέφτεται, και ας φεύγει.
φτώ. «Είναι, παι- Ότι κατά έναν τρόπο... όλοι κάποτε
φεύγουμε. Δεν μίλησα όμως.
δί μου. Γι’ αυτό

«Παρακαλάω τον γιο μου
χρόνια τώρα να ανοίξει κανέ- και υπομένω την
να ελληνικό βιβλίο, μόνο τα απουσία του»
Ξαφνικά βλέπω τη Μαργαρίτα να
ξένα διαβάζει. Ζει στο Λονδίπερπατάει νωχελικά προς το μέρος
νο βέβαια εδώ και καιρό, ίσως και αυτό να εμου, χωρίς να με έχει δει ακόμα, και νιώθω
πηρεάζει, δεν ξέρω. Αυτόν πάω να δω τώρα
το χέρι της μητέρας του Στέλιου να σφίγγει
στο αεροδρόμιο. Έχει αναμονή 2 ώρες, έρτο δικό μου. «Να ξέρεις ότι εμείς οι γονείς πάχεται από την Αγγλία και φεύγει άρον άρον
ντα ξέρουμε εάν είστε καλά ή όχι, ό,τι και να
για Νάξο με τους φίλους του. Λογικό, θέλει
μας λέτε». «Ο Στέλιος σας είναι καλά;» τη ρωκαι αυτός να δει λίγο ήλιο και λίγη θάλαστάω πριν καν προλάβω να το σκεφτώ. «Είναι,
σα. Του ‘πα να μείνει λίγο στην Αθήνα να τον
παιδί μου. Γι’ αυτό και υπομένω την απουσία
χορτάσω και εγώ αλλά δεν του δίνουν άλλη
του». Το μαντιλάκι που της έδωσα είναι ακόάδεια, λέει. Ποιος ξέρει, μπορεί να ’χει βρει
μα αχρησιμοποίητο στα χέρια της. ●

Τέ χ ν η
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Γεύση

Βιβλιο

Σινεμά

Identity

Η μεγάλη γιορτή των μικρομηκάδων θα διεξαχθεί και πάλι στην ακριτική
πόλη 15-21 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα θα δοθεί και η πανελλαδική πρεμιέρα
του φιλμ του Βασίλη Κεκάτου «Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς»
που απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες.
Παραδοσιακά οι καλύτερες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους εμφανίζονται στη Δράμα, ενώ αξίζει να επισημανθεί πως μερικοί από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους έλληνες σκηνοθέτες (Λάνθιμος, Οικονομίδης, Τσίτος κ.ά.)
ξεκίνησαν την πορεία τους από το διαγωνιστικό του
φεστιβάλ Δράμας.
Από φέτος, το Διεθνές Τμήμα του Φεστιβάλ Δράμας
εμπλουτίζεται με ένα νέο βραβείο, το #ThisisEU - Ευρωπαϊκές αξίες. Το βραβείο απονέμεται για πρώτη φορά από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα σε μία ταινία η οποία θα επιλεγεί από τη
Διεθνή Κριτική Επιτροπή ανάμεσα σε όλες τις ταινίες
που προβάλλονται στα διάφορα διαγωνιστικά τμήματα
του Φεστιβάλ. Το 42ο φεστιβάλ (καλλιτεχνικός διευθυντής για άλλη μια
χρονιά είναι ο Αντώνης Παπαδόπουλος) θα διεξαχθεί στην αίθουσα «Ολύμπια» και το Δημοτικό Ωδείο, που θα φιλοξενήσουν 199 ταινίες από 64
χώρες σε όλα τα προγράμματα του Φεστιβάλ. Τέλος από τις 240 ελληνικές
ταινίες που κατατέθηκαν φέτος (νέο ρεκόρ για το φεστιβάλ), 60 θα διεκδικήσουν τα βραβεία της διοργάνωσης. Από αυτές οι 6 είναι ντοκιμαντέρ, οι
3 animation και οι 10 σπουδαστικές. - Κωνσταντίνος Καϊμάκης

42ο Φεστιβάλ
Δράμας

Η εμπειρία
μετράει

«I am Mackenzie»,
σκην. Άρτεμις Αναστασιάδου

«Birds with no legs»,
σκην. Παύλος Σταμάτης
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ΣΙΝΕΜΑ
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΪΜΑΚΗ
«Είσαι έτοιμος;»

«Η έπαυλη με τα μυστικά»

CE
criticÕs CHOI

Ο Πύργος του Downton
JUST THE FACTS

Ο Πύργος του Downton
(**)
Μνημειώδης βρετανική
φιλοξενία
Είσαι έτοιμος; (*1/2)
Κανόνες του
αιματοβαμμένου παιχνιδιού
Η έπαυλη με τα μυστικά
(**)
Ανατριχιαστικές
οικογενειακές ομοιότητες
Ο φύλακας άγγελος
έπεσε (1/2)
Η τριλογία πτώσης του
Μπάτλερ ολοκληρώνεται
Ένας αληθινός φίλος (*)
Ο Λάσε και η Λάσι
Ο καταδικασμένος (****)
Γιαπωνέζικη σοφία ζωής
Έγκλημα στο
Οριάν Εξπρές (***)
Με οδηγό
τον Σίντνεϊ Λιούμετ
Η νύφη φορούσε μαύρα
(***)
Ο Τριφό ξανασυναντά
τη Ζαν Μορό
Για χωρίς λόγους Συναντήσεις με τον
Γιώργο Μανιάτη (***)
Απίστευτη ζωή,
τραγική κατάληξη
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«Ο φύλακας άγγελος έπεσε»

(Downton Abbey)

**

Aκ όμ η

Σκηνοθεσία: Μάικλ Ένγκλερ
Πρωταγωνιστούν: Χιου Μπόνβιλ, Τζιμ Κάρτερ, Μισέλ Ντόκερι, Ελίζαμπεθ ΜακΓκάβερν, Ιμέλντα Στόντον, Μάγκι Σμιθ

Συναγερμός έχει σημάνει στους Κρόλεϊ μετά την είδηση περί άφιξης του βασιλικού ζεύγους στον
Πύργο του Downton. Η επικείμενη διήμερη διαμονή του Βασιλιά Γεωργίου Ε΄ και της Βασίλισσας Μαίρης εκεί, συνεπάγεται μια σκληρή προετοιμασία από όλους και κυρίως το υπηρετικό προσωπικό.

Τ

ην τηλεοπτική σειρά την παρακολουθούσα με άνεση. Η καθημερινότητα των Κρόλεϊ, των
βαλέδων και των υπηρετριών τους του μέσα στο κάστρο του Ντάουτον ήταν ένας μικρόκοσμος που εκτός από γούστο διέθετε κι όλα τα καλά και τα κακά της ανθρώπινης φάρσας. Γαλαζοαίματοι και αριστοκράτες, ιρλανδοί επαναστάτες και προσωπικό υπηρετικό,
απατεώνες και τζέντλεμεν μπορούσαν άνετα να συνδιαλλαγούν χρησιμοποιώντας απαραίτητα
τον πληθυντικό ευγενείας ακόμη κι όταν ο ένας ήθελε να βγάλει το μάτι του άλλου (στη χειρότερη) ή έστω να τον ρίξει στο κρεβάτι (στην καλύτερη). Σε 6 σεζόν και 52 επεισόδια μεταξύ
2010-2016 τα μάθαμε όλα για τους Κρόλεϊ και τους υπηρέτες τους. Τι μπορούσε λοιπόν να προσθέσει η κινηματογραφική ταινία που δεν είχε ειπωθεί ποτέ; Στην πραγματικότητα τίποτα!
Το φιλμ του Ένγκλερ (σε σενάριο Φέλοους, του δημιουργού της σειράς) επιχειρεί να ρίξει φως
στην επόμενη μέρα της αριστοκρατικής οικογένειας και κυρίως στο μέλλον του μεγαλοπρεπή
πύργου, όταν οι πρεσβύτεροι θα έχουν χαθεί και τα κλειδιά θα έχουν παραδοθεί στη νέα γενιά.
Για πρώτη φορά βλέπουμε τις αμφιβολίες σε κάποια μέλη για την ουτοπία να κρατήσουν τα
παλιά κεκτημένα και τους τίτλους τιμής. Η Μαίρη, η μεγάλη κόρη των Κρόλεϊ, αρχίζει και βρίσκει κουραστικό το άκαμπτο πρωτόκολλο και ανούσια τη συντήρηση ενός τέτοιου μνημείου
αλλά είναι η προσωπική υπηρέτριά της που τη «συνεφέρνει» λέγοντας της πως ο πύργος είναι
το κέντρο του σύμπαντος για όλους. Και κυρίως σκοπός ζωής, αν όχι πεπρωμένο για κάποιους
«τυχερούς» ενοίκους των κάτω διαμερισμάτων που όλη τους τη ζωή «ονειρεύονταν να δουν
από κοντά τη βασίλισσα». Αφελής ή όχι, η ταινία δεν είναι ανεξάρτητη της σειράς. Ακολουθεί
όχι απλώς την ιστορία από εκεί που την άφησαν οι τηλεοπτικοί δέκτες, αλλά έχει τα ίδια ακριβώς πρόσωπα στις θέσεις τους. Η Μάγκι Σμιθ φυσικά έχει το γνώριμο βιτριόλι το οποίο σκορπά σατανικές ατάκες που γεννούν χαμόγελα, αλλά κατά τα άλλα η ίδια ρουτίνα: τελετουργικό
τσάι και βασιλική συμπάθεια που ενισχύεται από κουτοπόνηρες ιδέες (πόση σοφία αυτοί οι
βασιλιάδες;) και περίσσευμα κυνισμού για τη νέα εποχή που έρχεται.

▶ Στο «Ένας αληθινός φίλος» (A
Dog’s Journey) (*) της Γκέιλ Μανκούσο με τον Ντένις Κουέιντ ακούμε
τις σκυλίσιες σκέψεις του τετράποδου ήρωα ονόματι Μπέιλι σε μια
τρυφερή ιστορία για όλους τους
φιλόζωους που θα νιώσουν ικανοποίηση βλέποντας ότι το πνεύμα
του αγαπημένου τους κατοικίδιου,
όταν πεθαίνει, δεν χάνεται αλλά μετενσαρκώνεται σε άλλο κουτάβι.
▶ Χαμός με τις επανεκδόσεις, όπου
ξεχωρίζει με ευκολία η πιο προσωπική και αγαπημένη ταινία του
Κουροσάουα, ο «Καταδικασμένος»
(****), που περιγράφει την απόφαση
ενός άντρα να αλλάξει στάση ζωής
για το υπόλοιπο χρόνο που του έχει
απομείνει, ενώ στο «Έγκλημα στο
Οριάν εξπρές» (***) του Σίντνεϊ Λιούμετ η Αγκάθα Κρίστι δίνει το τέμπο
στην παράσταση του περίφημου
cast. Κάπως ξεθωριασμένη μοιάζει
η «Νύφη που φορούσε μαύρα» (***)
του Τριφό με μια Ζαν Μορό που πασχίζει να πείσει ως μοιραία και καταραμένη νύφη, ενώ στο ντοκιμαντέρ
του Σταύρου Ψυλλάκη «Για χωρίς
λόγους - Συναντήσεις με το Γιώργο
Μανιάτη» (***) η μυθιστορηματική
ζωή του ξεχωριστού διανοούμενου
συναντά μια υποδειγματική αφήγηση που διανθίζεται με ανέκδοτες
ιστορίες.

*
**
***
****
*****

Αδιάφορη
Μέτρια
Καλή
Πολύ καλή
Εξαιρετική

☛ Τζέραρντ
Μπάτλερ και
μπάτλερς

Είσαι έτοιμος; (ReadyorNot) * ½
Σκηνοθεσία: Ματ Μπετινέλι-Όλπιν, Τάιλερ Ζιλέτ Πρωταγωνιστούν: Σαμάρα

Γουίβινγκ, Άνταμ Μπρόντι, Μαρκ Ο’ Μπράιεν, Χένρι Τσέρνι
H σχέση της Γκρέις με τον Άλεξ ολοκληρώνεται με μια εντυπωσιακή γαμήλια τελετή στο πατρικό του γαμπρού. Όμως η εκκεντρική
οικογένεια του Άλεξ έχει κάποιες παραδόσεις που πρέπει να τηρηθούν. Όπως τη συμμετοχή του νέου μέλους της οικογένειας στο εκκεντρικό παιχνίδι που θα γίνει εφαλτήριο για μια βραδιά κόλαση.
Μαύρη κωμωδία τρόμου σε μορφή σαπουνόπερας με κοινωνικό προφίλ
και μεταφυσικές πλακίτσες που θέλει να τρέξει στον ίδιο αλληγορικό
δρόμο με το έπος του Τζόρνταν Πιλ (το περίφημο «Τρέξε» είναι ήδη κλασικό) αλλά αδυνατεί να τιθασεύει το γκροτέσκο κωμικό ύφος της. Το
θανάσιμο hide and seek που καλείται να παίξει η καπάτσα νύφη είναι
μια διασκεδαστική μέχρι ενός βαθμού σπλατεριά, που όμως δεν έχει
τα κότσια να διερευνήσει σε βάθος την ψυχοπάθεια της φαμίλιας που
έχει πουλήσει την ψυχή της στον σατανικό ευεργέτη της προκειμένου
να απολαμβάνει αιώνια πλούτη και καλή ζωή. Κάποιες καλοφτιαγμένες
σκηνές τρόμου πετυχαίνουν να μας ψυχαγωγήσουν αλλά η διδακτική
προσέγγιση του Κακού που ταυτίζεται με τη σατανική δράση της οικογένειας είναι άγαρμπα κατασκευασμένη.

Η έπαυλη με τα μυστικά

«Ο υπηρέτης του βασιλιά είναι πολύ τρομακτικός» (Ο Πύργος του Downton)

(La Quietud) **
Σκηνοθεσία: Πάμπλο Τραπέρο Πρωταγωνιστούν: Μαρτίνα Γκουσμάν, Μπερενίς
Μπεζό, Χοακίν Φουριέλ
Μετά από χρόνια απουσίας και με
αφορμή την ξαφνική ασθένεια του
πατέρα της, η Εουχένια επιστρέφει
στη «Γαλήνη», την έπαυλη της οικογένειάς της κοντά στο Μπουένος Άιρες,
όπου επανενώνεται με τη μητέρα και
την αδελφή της. Οι τρεις γυναίκες αναγκάζονται να έρθουν αντιμέτωπες
με τις πληγές και τα σκοτεινά μυστικά
του κοινού τους παρελθόντος στη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας.
Επιχειρώντας μια συσχέτιση του οικογενειακού δράματος με τις ιδεολογικές
προσεγγίσεις της Ιστορίας (η στρατιωτική Χούντα της Αργεντινής) ο Τραπέρο
αντλεί την ισχύ του σεναρίου περισσότερο από το φροϋδικό χαρακτήρα και τις
ερωτικές περιπέτειες των δύο αδελφών
παρά από την εκρηκτική χημεία των
τριών γυναικών. Ο ρόλος της μητέρας
βέβαια είναι κάτι πάρα πάνω από κομβικός και εκείνος θα δώσει τη λύση όταν
το πράγμα θα μπουκώσει πέρα ως πέρα
σε σημείο ασφυξίας. Βλέπεται με άνεση
και ζωηρό ενδιαφέρον, οι χαρακτήρες έχουν βαρύτητα και ψαχνό, αν και μερικές
καταστάσεις είναι τραβηγμένες από τα
μαλλιά (κυριολεκτικά όπως συμβαίνει με
το τροχαίο ατύχημα ή την ερωτική σκηνή των δύο γυναικών), ενώ στο πολιτικό
κομμάτι που θα μπορούσε να προσθέσει μια πιο δυναμική και αποτελεσματική χροιά στην οικογενειακή δοκιμασία,
ο Τραπέρο («Η φαμίλια», «Επτά ημέρες
στην Αβάνα») επιλέγει την εύκολη, πιασάρικη κι όχι και τόσο ρεαλιστική λύση.

MU ST

Ο φύλακας
άγγελος έπεσε
(Angel Has Fallen) ½

Σκηνοθεσία: Ρικ Ρόμαν Βο
Πρωταγωνιστούν: Τζέραρντ

Μπάτλερ, Μόργκαν Φρίμαν, Πάιπερ Περάμπο,
Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ,
Φρέντερικ Σμιντ, Ντάνι
Χιούστον
Ύστερα από μια απόπειρα δολοφονίας του
Αμερικανού Προέδρου
ο έμπιστός του μυστικός πράκτορας Μάικ
Μπάνινγκ κατηγορείται
αδίκως και τίθεται υπό
κράτηση. Αφού δραπετεύσει, πασχίζει να αποδείξει την αθωότητά του
και να βρει τους ενόχους.
Τρίτο μέρος της τριλογίας
που ξεκίνησε με το «Ο
Όλυμπος έπεσε» και συνεχίστηκε με το «Το Λονδίνο
έπεσε» που φέρνει τον
ήρωα ξανά στα κάγκελα,
αν και αυτή τη φορά η υγεία του δεν βρίσκεται και
στα καλύτερά της. Ανούσιες καταστάσεις, προβλέψιμες ίντριγκες (και
ακόμη πιο προβλέψιμοι
κακοί), ενώ ο Μπάνινγκ
του Μπάτλερ αν και πιο
ανθρώπινος και ευάλωτος
από ποτέ βρίσκει πάντα
τον τρόπο να ξεγλιστράει.
Το μόνο καλό; Η τριλογία
της πτώσης βάζει (επιτέλους) τίτλους τέλους.

Το 42ο Φεστιβάλ Δράμας, η μεγάλη γιορτή των μικρομηκάδων, θα
διεξαχθεί 15-21 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα θα δοθεί και η πανελλαδική πρεμιέρα του φιλμ του Βασίλη Κεκάτου «Η απόσταση ανάμεσα
στον ουρανό κι εμάς», που απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες.
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Φ

αν τασµαγορία. Χειροκρότηµα. Αναγνώριση. Τα τελευταία 12
χρόνια σ τη Σύρο, ο
Άνιµα-Σπύρος, η µασκότ του Φεστιβάλ, καλωσορίζει στο
νησί τους πιστούς, τους φανατικούς και
τους ερασιτέχνες εραστές της τέχνης
που λέγεται animation.
Η ATHENS VOICE, λίγο πριν το ηµερολόγιο δείξει 18 Σεπτεµβρίου, συνάντησε
τον πρόεδρο του «AnimaSyros» Βασίλη
Καραµητσάνη στο δικηγορικό του γραφείο και τον ρώτησε µεταξύ άλλων πώς
είναι να είσαι ταυτόχρονα πρόεδρος σε
τρία διαφορετικά µέρη. Ευτυχώς, όλα
πολιτιστικά.

«AnimaSyros» - η αρχή
«Η λογική ήταν να κάνουµε ένα boutique
φεστιβάλ. Έτσι, το 2008 µέσα από µια θύελλα προβληµάτων και δυσκολιών δηµιουργήθηκε το “Άνιµα Σύρος”. Το 2015 το
Φεστιβάλ βρισκόταν µέσα στα µεγαλύτερα
φεστιβάλ animation στον κόσµο».
Έκτοτε, προσπαθούν να κάνουν κάποιες
αλλαγές διατηρώντας τον εθελοντικό και
µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα «προκειµένου να ανταποκριθούµε στις απαιτήσεις
της θέσης µας».
«Ανάµεσα στις πολλές εκδοχές που έχει ο
παγκόσµιος εναλλακτικός κινηµατογράφος διακρίναµε µια ιδιαιτέρως αυξηµένη
δυναµική στον τοµέα του animation. Ήδη
από το 2007. Τότε ήταν που είπαµε να ψάξουµε λίγο εκτός Αττικής µήπως βρούµε
µια περιοχή αποκεντρωµένη, µε πολιτιστικές όµως υποδοµές και ένα στοιχειωδώς
ενηµερωµένο πολιτιστικό κοινό µε δυνατότητα προσέγγισης είτε στην Αθήνα είτε στη
Θεσσαλονίκη για να µπορούµε να έχουµε
εύκολες αεροπορικές µεταφορές σε περίπτωση που αποκτήσει διεθνή χαρακτήρα».
«Πρόκειται για έναν πολύ ενδιαφέρον κλάδο, ο οποίος έχει µόλις το 7% µε 8% της κινηµατογραφικής παραγωγής µε λίγο πάνω από το 50% των εσόδων. Βεβαίως αυτό
δεν ισχύει για τα εναλλακτικά ευρωπαϊκά
animation. Αφορά κυρίως τις ταινίες που
παράγουν οι γνωστές σε όλους µας big 4:
Pixar, Disney, Laika και Dreamworks».
Το animation
«Το animation φάνηκε από την αρχή ότι έχει
πολύ µεγάλη δυναµική και διεθνώς αλλά
και στην Ελλάδα. Κανείς δεν φανταζόταν
ότι πια θα το συζητάει όλος ο πολιτιστικός
κλάδος».
«Βρεθήκαµε λοιπόν µαζί µε την επίσης δικηγόρο, συνεταίρο µου και συνένοχη όλα
αυτά τα χρόνια, Μαρία Αναστοπούλου, να
έχουµε ένα Φεστιβάλ που αρχικά το κοινό
των δηµιουργών και σταδιακά αλλά πολύ
θερµά οι δηµοσιογράφοι και το ∆ηµόσιο,
δηλαδή τα υπουργεία κ.λπ. και τα τελευταία
χρόνια και η τοπική κοινωνία της Σύρου, άρχισαν να το στηρίζουν.
Το νησί
«Η Σύρος επιλέχθηκε µεταξύ τριών ακόµη

Ο Βασίλης Καραµητσάνης εργάστηκε στο
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης στην αρχή ως εθελοντής και έπειτα ως αµειβόµενος συνεργάτης του τµήµατος ελληνικών ταινιών,
εκεί του µπήκε «το µικρόβιο». Για να «τριτώσει», ανέλαβε πρόσφατα την προεδρία
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής.

Πώς το

έγινε ένα από τα
μεγαλύτερα φεστιβάλ
animation του κόσμου
Της ΕΡΡΙΚΑΣ ΡΟΥΣΣΟΥ
Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Λίγο πριν την έναρξη του 12ου
«AnimaSyros» ο πρόεδρός του, Βασίλης
Καραµητσάνης, µιλάει στην ATHENS VOICΕ
προορισµών που τσεκάραµε, πριν πάρουµε
την τελική µας απόφαση. Ένα από τα ωραιότερα πράγµατα που έχει η Σύρος είναι πως
ο κόσµος δεν είναι ότι απλώς αγκαλιάζει
τα πράγµατα, όπως όλοι οι νησιώτες, αλλά
ότι αφού δηµιουργήσουν συναισθηµατική
σχέση σε παρακολουθούν ακόµα και αν δεν
καταλαβαίνουν τίποτα. Οι Συριανοί σού θυµίζουν λίγο πώς θα έπρεπε να είναι όλη η
Ελλάδα ή πώς ήταν παλιότερα».
«AnimaSyros» - η συνέχεια
«Στα πρώτα χρόνια συνειδητοποιήσαµε ότι
έχουµε ένα Φεστιβάλ στο νησί της Σύρου µε
επίκεντρο την Ερµούπολη, αλλά που παίζει
και στον Φοίνικα, την Ποσειδωνία, την Άνω
Σύρο, και βρεθήκαµε να είµαστε ο βασικός
φορέας που ασχολείται µε το animation
στη χώρα. Παράλληλα, το Φεστιβάλ µε µια
ολόχρονη δράση µε εργαστήρια κινουµένων σχεδίων εφαρµοσµένα στην παιδική ηλικία, για άτοµα µε αναπηρίες, για άτοµα σε
απεξάρτηση, για άτοµα τρίτης ηλικίας. Μια
δράση που προσπαθούµε να διατείνεται και
να εµβαθύνεται».

«Το καλλιτεχνικό κοµµάτι του Φεστιβάλ το
έχει αφενός η Μαρία Αναστοπούλου και αφετέρου οι προγραµµατιστές που λειτουργούν και αµείβονται και δουλεύουν όλο τον
χρόνο αναζητώντας το καλύτερο υλικό. Το
Άνιµα Σύρος δεν κάνει µόνο δράσεις στη
Σύρο, δραστηριοποιείται και σε άλλα µέρη
της Ελλάδας και του κόσµου. Τα τελευταία
χρόνια πήγαµε και στην Αίγυπτο και την Αµερική και την Κύπρο».
«Κανείς δεν ξέρει, ούτε εµείς οι ίδιοι που το
κάναµε, πώς έφτασε αυτό το Φεστιβάλ να
είναι αυτό που είναι σήµερα».
Τρεις πρόεδροι σε έναν
«Κανείς δεν φανταζόταν ότι ένας δικηγόρος
θα γίνει πρόεδρος της ελληνικής ένωσης
κινουµένων σχεδίων» λέει και γελάει. «Έχω
σπουδάσει Νοµική, έχω κάνει µεταπτυχιακά στην οικονοµική ανάλυση του ∆ικαίου
και των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, τα
οποία δεν χρησιµοποίησα ποτέ. Σπούδασα
στη Θεσσαλονίκη. Εκεί “µπολιάστηκε” η αγάπη µου για τον κινηµατογράφο».

Αιτήσεις, έπαθλα, αναγνώριση
«∆εχόµαστε περισσότερες από 2.500 ταινίες στον ιστότοπό µας κατά το άνοιγµα της
διαγωνιστικής περιόδου του Φεστιβάλ.
Πρέπει να µείνουν περίπου 40 από αυτές.
Μιλάµε για την αφρόκρεµα του ανεξάρτητου, αλλά και του mainstream animation
παγκοσµίως».
«Ακριβώς επειδή τα κριτήρια αξιολόγησης
της ποιότητας γίνονται πολύ υποκειµενικά, φέρνουµε κριτικές επιτροπές που κάθε
χρόνο αλλάζουν σε δοµή, εθνικότητες και
φιλοσοφία. Φέτος για πρώτη φορά έχουµε
δύο Έλληνες».
Η εξαγωγή πολιτισµού
«Ως Ελλάδα εξάγουµε πολιτισµό. ∆εν εξάγουµε στο ύψος των προσδοκιών που θα
είχε κάποιος από µια χώρα της οποίας ένα
κοµµάτι του πολιτισµού της έχει χαρακτηρίσει την ανθρωπότητα. Ακόµη και στις πιο
δύσκολες εποχές, όπως ήταν αυτή της χούντας ή της κρίσης, η Ελλάδα είχε καλλιτεχνική εξωστρέφεια».
«Η αγορά στον οπτικοακουστικό κλάδο για
πολλούς λόγους, µέσα στους οποίους βρίσκεται και το γλωσσικό στοιχείο, δεν είναι
τόσο δυνατή. Η γλώσσα µας όχι µόνο δεν
αναγνωρίζεται από κάποια άλλη γλωσσική
κοινότητα, δεν µπορεί καν να διαβαστεί. Αυτό λοιπόν είναι ένα εµπόδιο που δεν µπορεί
την ελληνόφωνη ταινία να τη βάλει στην
ίδια κλίµακα µε την αντίστοιχή της αγγλόφωνη ή γαλλόφωνη, όπου και τα παραγωγικά δεδοµένα είναι καλύτερα και η γλώσσα
τους παγκόσµια».
«AnimaSyros» - το µέλλον
«Η µεγέθυνση είναι πάντοτε ένας στόχος,
όταν κάνεις ένα Φεστιβάλ. Όταν βρίσκεσαι
όµως σε µια χώρα που έχει τα δικά µας διαρθρωτικά προβλήµατα, δηλαδή µια οπτικοακουστική αγορά που είναι µικρή, πάρα
πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται µε
τον πολιτισµό αλλά δεν είναι επαγγελµατίες, είναι δύσκολο να δηµιουργηθεί µια
εγχώρια αγορά που να σου δίνει ώθηση.
Αναγκαστικά, η γραµµή ανάπτυξης του Φεστιβάλ δεν είναι η αντίστοιχη µε αυτήν που
θα έχει ένα Φεστιβάλ κάποιας άλλης χώρας
της Ευρώπης».
«∆εν υπάρχει κάποιος στόχος µολονότι λειτουργούµε µε προγραµµατισµό πενταετίας. Αυτό που µας ενδιαφέρει πλέον είναι
το Φεστιβάλ να γίνει ένα πλήρως επαγγελµατικό φεστιβάλ, γιατί πρέπει να είµαστε
και ανταγωνιστικοί διεθνώς. Κάτι ακόµα
που µας ενδιαφέρει είναι να µπορέσουµε
να προσαρµοστούµε στη µεγέθυνσή του
δίχως να χάσουµε την εξαιρετική κλίµακα
που µας έχει δώσει η Σύρος».
Το «AnimaSyros» θα διεξαχθεί από τις 18 έως τις
22 Σεπτεµβρίου στο νησί της Σύρου.

12 - 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 A.V. 43

Κιντσούγκι; Τι στην ευχή
σημαίνει πάλι αυτό;
Ο Άρης Σφακιανάκης διαβάζει το νέο βιβλίο της
Αντιγόνης Ζόγκα

ΒΙΒΛΙΟ
Επιμέλεια:
Αγγελική Μπιρμπίλη

π α ρ ου σ ι ά σε ι ς /
ε κδ ό σ ε ι ς /
σ υ ν ε ν τε ύ ξε ι ς /
ε κδη λώ σε ι ς
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πάρχουν κάποιοι συγγραφείς
που εκδίδουν ένα βιβλίο, κάνουν εντύπωση στον χώρο κι
ενώ όλοι περιμένουν το επόμενό τους πόνημα, εκείνοι εξαφανίζονται, συνήθως για πάντα, λες
κι έχουν πέσει σε μαύρη τρύπα της
λογοτεχνίας.
Η Αντιγόνη Ζόγκα έβγαλε το πρώτο
της βιβλίο στον Κέδρο, πριν δεκαπέντε περίπου χρόνια. Καθώς μας
στέγαζε ο ίδιος εκδοτικός οίκος, ήμουν από τους πρώτους που διάβασαν το μυθιστόρημά της με τον παράξενο κι ελαφρώς παιχνιδιάρικο
τίτλο: Ελένα Μοράδο el enamorado.
Το διάβασα, ομολογώ, επειδή μου
άρεσε η φωτογραφία της συγγραφέως στο αυτί του βιβλίου. Έμοιαζε
με λατίνα καλλονή και μελετώντας
το βιογραφικό της διαπίστωσα ευχάριστα ότι ήταν μισή Αργεντίνα. Η
πικάντικη αυτή πινελιά έδωσε φτερά στην αναγνωστική παραφορά
μου, τέλειωσα το μυθιστόρημά της

σε μια μέρα και γνώρισα την ίδια σ’
ένα εκδοτικό σουαρέ. Της είπα ότι
μου άρεσε το βιβλίο της κι εκείνη
παραδέχτηκε ότι δεν είχε διαβάσει
κανένα δικό μου. Της είπα ότι λάτρεψα την αφήγησή της κι εκείνη
σχολίασε ευμενώς το πουκάμισό
μου. Της είπα ότι εντρυφούσα στο

ταγκό κι ότι ήμουν τακτικός θαμώνας σε μιλόνγκες κι εκείνη σχολίασε
ότι χόρευε μόνο με κατοίκους του
Μπουένος Άιρες.
Μείναμε φίλοι.
Πέρασαν κάπου δεκαπέντε χρόνια,
και τώρα, η Αντιγόνη Ζόγκα επανεμφανίζεται με το δεύτερο βιβλίο της,
μια συλλογή από έξι εκτενή διηγήματα και τίτλο ακόμη πιο εκκεντρικό – αν και σαφώς πιο δωρικό αυτήν
τη φορά: Κιντσούγκι.
Τι στην ευχή σήμαινε πάλι αυτό;
Προσέτρεξα στο Google.
Κιντσούγκι είναι η τέχνη της επισκευής των σπασμένων αντικειμένων. Σύμφωνα με την κουλτούρα
των Ιαπώνων, αν ένα πράγμα κομματιαστεί –ένα βάζο σπάσει πες–,

δεν απορρίπτεται ούτε χάνει
την αξία του. Αντιθέτως, επανασυνδέεται με χρυσό,
καθ ώ ς η εμπειρία του
σπασίματος το έχει καταστήσει πιο πολύτιμο, πιο
όμορφο.
Πάντα μου άρεσαν οι Ιάπωνες κι αυτή η εμμονή
τους με την αισθητική. Το
πιο ξεχωριστό ταξίδι της
ζωής μου το έχω κάνει στην
Ιαπωνία. Πάντως τα έξι διηγήματα της Ζόγκα ουδεμία σχέση έχουν με τη χώρα του Ανατέλοντος
Ηλίου. Είναι ιστορίες άμεσα ελληνικές, που βιώνονται στην Ελλάδα
της κρίσης και αφορούν μια κοπέλα
που προσπαθεί να βρει τα κομμάτια μιας σπασμένης χώρας και να τα
επανακολλήσει με το χρυσάφι της
πένας της. Για την ακρίβεια, προσπαθεί να βρει δουλειά. Και κάθε
φορά σ’ αυτήν την κοπιώδη αναζήτηση εργασίας κάτι ανάποδο θα
συμβεί. Η ηρωίδα ωστόσο δεν απογοητεύεται – αν και ενίοτε φτάνει
στα όρια της απελπισίας. Τη σώζει
το χιούμορ της, ένα χιούμορ εξαιρετικό που ο πολύπαθος αναγνώστης
σπάνια συναντάει στις μέρες μας.
Αριγκατό κοζάι μας, Ζόγκα-σαν. ●
Αντιγόνη Ζόγκα, Κιντσούγκι ,
εκδ. Ιωλκός, σελ. 256

Τζέννυ Έρπενμπεκ
Περαστικοί, μτφ. Αλέξανδρος Κυπριώτης, εκδ. Καστανιώτη, σελ. 400
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Αφρικής πληρώνουν αδρά τους
δουλεμπόρους για να ξεφύγουν
από τις φυλετικές ταραχές που
ξεκληρίζουν τον τόπο τους.
Οι χώρες της Επαγγελίας γι’
αυτούς τους ανθρώπους δεν
είναι ούτε η Ιταλία ούτε η Ελλάδα. Εκείνοι αναζητούν τη Μεσευρώπη. Όμως η Συμφωνία
του Δουβλίνου τους υποχρεώνει να επιστρέψουν στις χώρες
όπου για πρώτη φορά πάτησαν
ευρωπαϊκό έδαφος – να επιστρέψουν ήγουν στην Ιταλία
και στην Ελλάδα.
Τα βάσανα αυτών των προσφύγων, που όταν –και εάν– κάποτε καταφέρουν να φτάσουν ως
τη Γερμανία, θα κορυφωθούν όταν θα βρεθούν αντιμέτωποι με
τη γερμανική γραφειοκρατία,
ένα τέρας με εκατό κεφάλια.
Συνέχισα να διαβάζω το μυθιστόρημα μ’ ένα πικρό χαμόγελο. Να το αφήσω από τα
χέρια δεν γινόταν. Κι έβγαλα
το καπέλο στον συνταξιούχο
καθηγητή που με τη συμπεριφορά του –δείγμα πραγματικής
ευρωπαϊκής κουλτούρας και
ουμανισμού– έδωσε το λαμπρό
παράδειγμα στους συμπατριώτες του να τον μιμηθούν. Και
υποκλίθηκα στη συγγραφέα για
την υπέροχη δουλειά της σ’ ένα
τόσο δύσκολο θέμα που έχει ήδη
αναστατώσει τον κόσμο μας.
Το βιβλίο αυτό δεν είναι μια
γροθιά στο στομάχι, είναι ένα
χάδι τρυφερό στην καρδιά. ●

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΩΜΙΚΑ

RADIO

α θυμάστε βέβαια το καταπληκτικό βιβλίο του Μισέλ
Ουελμπέκ, «Υποταγή»,
όπου ο Γάλλος συγγραφέας περιγράφει με κασσανδρική
ενόραση το μέλλον της χώρας
του όταν οι Μουσουλμάνοι
–που έχουν ξεπεράσει πια σε
πληθυσμό τους αυτόχθονες–
καταλαμβάνουν τη διακυβέρνηση της Γαλλίας. Είναι ο φόβος
πολλών Ευρωπαίων.
Από την άλλη τώρα, στο βιβλίο
για το οποίο θέλω να μιλήσω,
μια Γερμανίδα αυτή τη φορά
συγγραφέας, η Τζέννυ Έρπενμπεκ, ετών 52 σήμερα, στο δικό
της μυθιστόρημα με τίτλο «Περαστικοί», μιλάει για τους πρόσφυγες που καταφέρνουν κάποτε να ξεγλιστρήσουν από τα
βρόχια της Συμφωνίας του Δουβλίνου και να φτάσουν ως την
καρδιά της ξενοφοβικής πλέον
Γερμανίας, του Βερολίνου.
Εκεί, σ’ ένα άλσος του Βερολίνου, έχουν στήσει τις σκηνές
τους κάμποσοι Αφρικανοί
πρόσφυγες αναζητώντας τον
δικό τους κήπο της Εδέμ. Τους
συναντάει ένας εβδομηντάρης
καθηγητής της Ιστορίας που
βγήκε στη σύνταξη κι έχει άφθονο χρόνο να κόβει βόλτες
στην πόλη που ήταν κάποτε
κομμένη στη μέση μ’ ένα Τείχος. Καθώς ο καθηγητής ζει
μόνος –η γυναίκα του έχει
πεθάνει–, βρίσκει ευχάριστη
ασχολία να κουβεντιάζει με
τους πρόσφυγες. Μάλιστα, τους
ακολουθεί στα καινούργια τους
καταλύματα όταν οι τοπικές αρχές τους διώχνουν από το άλσος
κι αρχίζει να συναγελάζεται
συστηματικά μαζί τους και να
καταγράφει τις ιστορίες τους.
Ο καθηγητής μαθαίνει έτσι γιατί οι Τουαρέγκ αναγκάζονται
να αφήσουν τα βοσκοτόπια τους
και να ψάξουν για εύφορους
λειμώνες στην Ευρώπη, γιατί
οι δραπέτες από τον εμφύλιο
της Λιβύης θαλασσοπνίγονται
στη Μεσόγειο ώσπου να φτάσουν στα πρώτα ακρογιάλια της
Ιταλίας και της Ελλάδας, γιατί
οι κάτοικοι της Υποσαχάριας

ATHEN

Του Άρη Σφακιανάκη
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Ένα άλλο βλέμμα

Έχω περάσει, Μυρτώ
σε δύσκολη θέση; Λες να είναι απλά ωραίος
μου, ένα καλοκαίρι
αλλά ξενέρωτος;;; Λες απλά να μη θέλει να
μπερδεμένο και θεόμπλέξει με τα σόγια; Τι να κάνω; - ΚΜ
τρελο στο ιερό νησί
της Τήνου και μια και η
Έτσι που τα περιγράφετε νομίζω πως ο ωραίος,
Παναγία δεν με φώτισε
ξενέρωτος (;) νέος δεν πρόκειται να κουνήσει
(μεγάλη η χάρη της), έρτον ωραίο, ξενέρωτο (;) κωλαρίνο του για κανέχομαι σε σένα να ζητήσω τη
να λόγο κι εμείς δεν θα μάθουμε πότε τι μπορεί
φώτιση μπας και βρω καμιά άκρη. Ξεκινήσαμε
να ισχύει απ’ όλες αυτές τις εκδοχές. Προσωπιτον Αύγουστο δύο ζευγάρια και καταλήξαμε
κά, θα του έστελνα ένα χαλαρό, μη «απειλητικό
όλοι πλακωμένοι μεταξύ μας για έναν ηλίθιο
- υπαινικτικό» , ειλικρινές sms (τύπου τι κάνεις,
λόγο. Και ενώ εμείς με τον δικό μου και την κοπώς είσαι, σε σκεφτόμουν σήμερα) για να δω
πέλα της παρέας τα βρήκαμε το ίδιο βράδυ, ο
και να ζυγίσω την αντίδρασή του. Ανάλογα, θα
άλλος άντρας της τετράδας είχε στραβώσει
έπραττα. Εσείς ξέρετε καλύτερα ωστόσο.
και ήθελε να φύγει από το νησί. Πήγα και τον
Υ.Γ. Αν σας γουστάρει αλλά δεν θέλει να μπλέξει
έπιασα λοιπόν στο μπαρ που καθόταν μόνος
με τα σόγια κι έτσι προτιμάει να κάτσει στα αβγά
του να του μιλήσω, μη χαλάσουμε για μαλακίτου, ας κάτσει στα αυγά του. Βρείτε άλλον.
ες τις διακοπές μας. Και εκεί που είμαστε μόνοι
μας στην μπάρα και οι άλλοι πίσω στο τραπέΜυρτώ, μπαίνω στο ψητό αμέσως. Το λοιζι, αρχίζει ξαφνικά κάτι απίστευτα, ότι ο λόγος
πόν, πήγα Παξούς, πρώτη φορά διακοπές με
που είναι στραβωμένος είναι γιατί έχει κολτο αγόρι μου, όλα κανονισμένα στην πένα από
λήσει μαζί μου και ότι δεν αντέχει να το παίζει
Μάιο, με σκοπό να περάσουμε πέντε μέρες
άσχετα και να μη λέει τίποτα! Έμεινα παγωτό!
μαζί και μετά εκείνος χωριό Καλαμάτα κι εγώ
Σηκώθηκα και πήγα στους άλλους. Αυτός με απίσω Αθήνα για δουλειά. Τις περίμενα πώς και
κολούθησε. Όλο το βράδυ έπινε και με κοίταζε
πώς αυτές τις διακοπές, να ξεκουραστούμε
κατάματα ενώ την άλλη μέρα μας ανακοίνωσε
και να είμαστε λίγο οι δυο μας χαλαρά. Ονειότι δεν τρέχει τίποτα, όλα μια χαρά αλλά θέλει
ρευόμουν ηλιοβασιλέματα αγκαλιά στην άμνα φύγει το επόμενο πρωί. Η κοπέλα του τα πήμο, κολύμπι σε πράσινα νερά, έρωτα μέσα σε
ρε, έγινε έξαλλη και του είπε να κάνει ό,τι γουσπηλιές, βόλτες χεράκι χεράκι και άλλα τέτοια
στάρει αλλά εκείνη θα μείνει με κάτι φίλες της
ζευγαρίστικα. Με τα πες πες, τελικά ψήθηκε
που ήταν κι αυτές στο νησί. Μετά, σε μια φάση
κι εκείνος, που λύσσαγε να πάμε Καλαμάτα
που πήγα στην τουαλέτα του μπιτσόμπαρου
στους δικούς του όλες τις μέρες για να μην
να πλυθώ, αυτός ήρθε πίσω μου, με έπιασε από
ξοδέψουμε χρήματα. Φεύγουμε χαρούμενοι
το χέρι, άρχισε να λέει ότι δεν
και με τσεκαρισμένα τα μέρη
υπολογίζει κανέναν και τίποπου θα πηγαίναμε. Έλα όμως
τα και, Μυρτώ μου, με φίλησε
που από τη δεύτερη μέρα
όπως δεν με έχει ξαναφιλήσει
αρχίσαμε να γινόμαστε μαλκανείς! Αληθινά μου έφυγε
λιοκούβαρα. Γκρίνια, μιζέρια,
το μυαλό! Δεν ξανάγινε τίποδυσοιωνία, μη σκορπάς λετα μεταξύ μας, εκείνος πήγε
φτά, πόσο κάνει ο φρέντο,
Αθήνα (έμαθα ότι χώρισε με
γιατί οι πατάτες 6 ευρώ, γιατί
Της Μυρτώς
την κοπέλα του), εμείς μείναη παραλία έχει βότσαλο και
Κοντοβά
με Τήνο και περάσαμε πολύ
δεν έχει άμμο, γιατί δεν στεόμορφα αλλά δυο βδομάδες
ρεώνεται η ομπρέλα, γιατί να
τώρα που έχω γυρίσει, κάθε
τρέχουμε Αντίπαξους, ε δεν
μέρα εύχομαι να κάνει μια κίνηση, fb ή μνμ, οάντεξα, την τρίτη μέρα του λέω άντε μου και
τιδήποτε. Το μυαλό μου είναι συνέχεια σε εκείστο διάολο στην Καλαμάτα στη μάνα σου που
νον και στο φιλί του. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΜΩΣ.
δεν ξεκολλάς από το βρακί της! Εντάξει, μόλις
άκουσε για το βρακί της μάνας του, γίναμε
Αυτό που δεν μπορώ να εξηγήσω με τον εαυτό
μπουρδέλο. Μη στα πολυλογώ, τα μαζέψαμε
μου είναι γιατί όλα αυτά που εσείς γράφετε κι
και την κάναμε νωρίτερα με μούτρα και παεγώ διαβάζω, μού φαίνονται συναρπαστικά, φαγωμάρα αλλά στην επιστροφή έγινε άλλος
νταστικά, απίθανα και όπως πρέπει να περνάνε
άνθρωπος. Τι συγνώμες μου είπε, τι να πάμε
τα καλοκαίρια μας.
αλλού και να μην πάει καθόλου Καλαμάτα, τι
μαλάκα ανεβοκατέβαζε τον εαυτό του που
Γεια σου, Μυρτώ! Έχω καιρό να σου στείλω
μου χάλασε τις διακοπές. Καταλήξαμε Μονεμγιατί δεν έπαιζε τίποτα από γκομενικό για αιβασιά όπου περάσαμε 2 μέρες μαγικές, όπως
ώνες... Λοιπόν, μου αρέσει ένα παιδί ψηλό
τις ονειρευόμουν! Και από πάνω μού υποσχέμελαχρινό με ματάρες και πλατάρες. Τον ήξεθηκε του χρόνου μια βδομάδα Παξούς! Άντε,
ρα φατσικά αλλά δεν κάναμε ποτέ παρέα και
Μυρτώ μου, καλό φθινόπωρο να έχουμε και
βρεθήκαμε σε κοινή παρέα. Μιλούσαμε όλο
ακόμα καλύτερο χειμώνα.
το βράδυ αλλά δεν εκδήλωσε κάποιο ερωτικό ενδιαφέρον, ανταλλάξαμε όμως τηλέφωΤι συμπέρασμα βγάζουμε από αυτή τη μικρή κανα με δική μου πρωτοβουλία. Να του στείλω
λοκαιρινή ιστορία;
ή να περιμένω να τον ξαναδώ για να του μιλήΑ. Άβυσσος η ψυχή του ανδρός.
σω; Σημείωση, είναι ποοολύ ωραίο παιδί και
Β. Το διαολόστελμα σε συνsingle, αλλά ντροπαλό από ό,τι έχω καταλάδυασμό με αναφορά στο
βει και είναι γιος οικογενειακού φίλου. Λες να
βρακί της μάνας του, είξενερώσει αν του στείλω εγώ ή να τον φέρω
ναι κόλπο πυρηνικό και
ρ άμμα σ ου
δουλεύει υπογείως.
Στείλ ε το γή σ το fa x της A .V.
r
ικά
Γ. Τον τσιγγούνη κι αν
τα χ υδρομfo@a thens voic e.g
OIC
Ερωτικά αδιέξοδα, sexy απορίες, κρυμin
το
SV E
σ
η
λ
ή
τή
σ
μένα μυστικά... και στα fm! Το «Μίλα μου
τον πλένεις, οι Παξοί
γ ια τη ώμικαÈ.
βρ
βρώμικα» κάνει τα ερωτικά σας θέματα
είν’ ακριβοί.
ÇΜίλα μου
να ακούγονται σαν παθιάρικο τραγούΔ. Του χρόνου Γαργαλιάδι στο Athens Voice Radio 102.5
νους.

Μικρές
αγγελίες

Αβαντάζ. 39χρονος Δικηγόρος, πτυχιούχος Νομικής
Αθηνών και κλασικής μουσικής, μοναχογιός οικογένειας
επιστημόνων, με γραφείο και σπίτι στα βόρεια προάστια, ψηλός,
γεροδεμένος, γαλανομάτης, υψηλότατης παιδείας, αναζητά γνωριμία
γάμου. «Πάππας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 3620.147, www.pappas.gr
Σε γνωρίζω...
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

περίοδο, κατά την οποία είσαι πολύ πιο ευχαριστημένος με την ερωτική σου ζωή και όσα
σε απασχολούν σε προσωπικό επίπεδο φαίνονται πιο εύκολα.

Εμπόδια που δεν υποχωρούν με πίεση
αλλά με επιμονή και έξυπνες κινήσεις
Αυτές τις ημέρες προσπαθείς για τα πάντα και
(21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)
πάνω που πιστεύεις ότι κάτι έχεις καταφέρει,
ξεπηδάνε κι άλλα πράγματα να κάνεις ή κάΔεν κάθεσαι λεπτό και καταφέρνεις
ποιος που σου βάζει φραγή ή σου λέει να πενα ανανεώσεις την καθημερινότητά σου
ριμένεις. Στη δουλειά αυτό μεταφράζεται σε
Εβδομάδα επαφών είναι και αυτή κι έτσι περιεκκρεμότητες και όχι ιδιαίτερη υποστήριξη
μένεις ένα γεμάτο πρόγραμμα που θα κρατήαπό το αφεντικό σου, στο σπίτι σε κοινωνικές
σει το μυαλό σου απασχολημένο με σκέψεις
υποχρεώσεις ή ζητήματα του γάμου σου. Πάκαι συζητήσεις, θα σου δώσει την ευκαιρία
ντως, ακόμη κι αν δεν το βλέπεις, με το τρέξιμο
να δεις κόσμο κι ίσως σε σέρνει δεξιά κι αριπου κάνεις προωθείς τον εαυτό σου μαθαίνοστερά χωρίς τελειωμό. Ίσως
ντας καινούργια πράγματα,
οι ασχολίες σου να μην είναι
δημιουργώντας ευκαιρίες και
ό,τι πιο διασκεδαστικό και
κερδίζοντας συμμάχους στο
πιθανόν να σε δυσκολέψουν
πρόσωπο πιο έμπειρων από
ο σύντροφος και οι συνερσένα ατόμων ή των συγγεγάτες σου. Το βέβαιο είναι
νών σου. Η Πανσέληνος (14)
πάν τως ότι μέσα από τον
υπογραμμίζει ότι χρειάζεται
χαμούλη που ζεις θα βγει κάαρκετή αυταπάρνηση και εΑπό την
τι καλό για τη δουλειά σου,
πιμονή ακόμη κι αν τα πράγΕυαγγελία Τσαβδάρη
ίσως και για την υγεία σου,
ματα δεν σου βγαίνουν όπως
(panastron)
ενώ σίγουρα θα καταφέρεις
περίμενες άμεσα. Απόφυγε
να ανανεώσεις τη ρουτίνα
τις προχειρότητες και ανοίσου. Ψάξε για μικρές αλλά
γεις δρόμο για παρακάτω. Ο
σημαντικές νίκες και θα καταλάβεις ότι δεν
Ερμής (14) και η Αφροδίτη (14) στον Ζυγό και
έχεις κάνει μία τρύπα στο νερό. Η Πανσέλητον ζωδιακό σου άξονα ανοίγουν μια καλύτενος (14) σε βοηθά να βρεις χρήματα για μια
ρη περίοδο για τις διαπροσωπικές σου σχέεκδρομή, για μαθήματα, για μία ωραία έξοδο.
σεις. Σε μαλακώνουν, σε βοηθάνε να βρεις τα
Με τον Ερμή (14) και την Αφροδίτη (14) στον
σωστά λόγια και αισθάνεσαι ότι έχεις καλύτεΖυγό έχεις διάθεση να ανανεώσεις τον χώρο
ρη στήριξη από τους άλλους.
σου και προσπαθείς να βρεις ισορροπίες στο
(20 Απριλίου - 19 Μαΐου)
οικογενειακό σου περιβάλλον.

Καρκίνος

COSMIC
TELEGRAM

Ταύρος

Είσαι στα κέφια σου και περνάς καλά όμως
έχεις αρκετά παράπονα από τους άλλους
Η διάθεσή σου είναι σίγουρα στη θετική πλευρά της κλίμακας και ως εκ τούτου έχεις αρκετό
κέφι για να ξεμπλέξεις δυσκολίες, να ασχοληθείς με την ερωτική σου ζωή, με τα παιδιά σου,
να βγεις, να φλερτάρεις και να διασκεδάσεις.
Ίσως κατά βάθος να έχεις μία μικρή απογοήτευση γιατί οι άλλοι, από τον σύντροφο μέχρι
τους συνεργάτες και τους συγγενείς σου, δεν
φαίνεται να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σου ή να σέβονται αρκετά τις προσπάθειές
σου. Εδώ που τα λέμε βέβαια κι εσύ δικαιολογείς στον εαυτό σου πολλά κι αναβάλλεις κάποιες απαραίτητες επανατοποθετήσεις στις
προσωπικές σου σχέσεις κυρίως. Η Πανσέληνος (14) μπορεί να σου χαρίσει πολύ ευχάριστα
ερωτικά ενσταντανέ και μεγάλη δημιουργικότητα, αν και μπαίνεις στον πειρασμό να πειραματιστείς και στα δύο χωρίς να έχεις αλλάξεις
κάτι, περιμένοντας όμως διαφορετικό αποτέλεσμα. Ο Ερμής (14) και ο κυβερνήτης σου,
Αφροδίτη (14), στον Ζυγό σε σπρώχνουν να
γκαζώσεις στη δουλειά και να βρεις καλύτερες
ισορροπίες με τους συνεργάτες σου, όπως και
να εξωραΐσεις τη ρουτίνα σου.

Δίδυμοι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)
Ασχολείσαι με την ανασύνταξη των βάσεών
σου, από το σπίτι μέχρι τις σκέψεις σου
Είτε κυριολεκτικά χρειάζεται να ασχοληθείς
με την οικογένεια, το σπίτι και το γραφείο σου,
είτε μεταφορικά κλείνεσαι στο κεφάλι σου για
να δεις πού βρίσκεσαι και να προετοιμάσεις το
έδαφος για τα επόμενα βήματά σου. Στην πιο
άχαρη βερσιόν, στο μάζεμά σου συμβάλλουν
και τα οικονομικά σου. Μπορεί να είναι κουραστική η διαδικασία και ίσως να σε βγάζει εκτός
εαυτού, όμως τελικά έχει θετικό αποτέλεσμα
στην προσωπική κι επαγγελματική σου ζωή
εξίσου. Δίνεις δείγμα γραφής στο γραφείο και
το σπίτι κι έτσι κερδίζεις σε επίπεδο συνεργασίας ή ζευγαριού. Η Πανσέληνος (14) μπορεί να
φτιάξει ή να διαλύσει το επικοινωνιακό κλίμα.
Κράτησε το επίπεδο και ενέργησε όσο καλύτερα μπορείς ακόμη κι αν δεν είσαι σίγουρος
για ποιο λόγο δεν συμφωνείς. Ο κυβερνήτης
σου Ερμής (14) και η Αφροδίτη (14) στον Ζυγό
ανοίγουν μία σαφώς πιο αλέγρα κι ευχάριστη
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σου. Παράλληλα σε ανεβάζει με αφορμή μία
εκδρομή, μία σημαντική ευκαιρία ή την τόνωση
της ερωτικής σου ζωής. Με τον Ερμή (14) και
την Αφροδίτη (14) στον Ζυγό κατεβάζεις ταχύτητα και αισθάνεσαι πιο ήρεμος, πιο σέξι και πιο
ασφαλής οικονομικά και συναισθηματικά.

περίοδο με ωραία σχέδια κι ευχάριστο ελεύθερο χρόνο. Η δουλειά που κάνεις προωθεί
τα σχέδιά σου και βελτιώνει την ποιότητα του
ελεύθερου χρόνου σου, ενώ στην προσωπική
σου ζωή συντονίζεσαι πολύ καλύτερα με τον
σύντροφό σου.

Ζυγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Αιγόκερως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Πέφτεις εξαιτίας διαφόρων ζητημάτων,
όμως σταδιακά ξαναβρίσκεις τον εαυτό σου
Εξαιτίας των διαπροσωπικών σου σχέσεων
είσαι σε δύσκολη κατάσταση αυτές τις ημέρες,
από μία σχέση που τελειώνει, από υποβρύχιες
κινήσεις του συντρόφου σου, μέχρι αρνητικούς χειρισμούς των συνεργατών σου και μία
γενική, υποδόρια κατήφεια στην κοινωνική
σου ζωή. Ίσως ακόμη να μην αισθάνεσαι στα
καλύτερά σου σωματικά και να εξαντλείσαι
στην προσπάθεια να ανταπεξέρθεις στη δουλειά και τις υποχρεώσεις σου. Θυμήσου το
εξής απλό: ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Από τις
προκλήσεις αυτές βγαίνουν καινούριες ιδέες,
μεγάλες συνειδητοποιήσεις και ιδιαίτερα σημαντικές γνωριμίες, μην τις χάσεις. Η Πανσέληνος (14) υποδεικνύει θέματα όπως η αποδοχή, η συγχώρεση, η ακεραιότητα και η ανωτερότητα, ακόμη κι αν ξέρεις ότι ο απέναντι δεν
το αξίζει. Το αξίζεις εσύ. Με τον Ερμή (14) και
τον κυβερνήτη σου, Αφροδίτη (14) στο ζώδιό
σου η διάθεσή σου βγαίνει από τον υπόνομο
με προσωπικά κι επαγγελματικά ανοίγματα
που περίμενες να παίρνουν τον δρόμο τους και
οικονομικές και ερωτικές υποθέσεις να δρομολογούνται με θετικό για σένα τρόπο.

Και τα ωραία κουράζουν, ειδικά όταν
αντιλαμβάνεσαι ότι χρειάζεσαι κάτι άλλο
To πρόβλημα με το να κάνεις πολλά ωραία και
συναρπαστικά και ενδιαφέροντα πράγματα
είναι ότι κι αυτά κουράζουν από κάποιο σημείο
και μετά, ειδικά αν χάνεσαι συχνά πυκνά στην
μετάφραση με τους ανθρώπους που τα κάνεις.
Ίσως δεν καταφέρεις να ανανεωθείς στον βαθμό που ελπίζεις ή και να μη σε παίξουν όπως
θα ήθελες οι φίλοι σου, πάντως το σίγουρο
είναι ότι θα μπορέσεις να διαγράψεις από τη λίστα σου κάποια πράγματα κι ανθρώπους που
δεν σε εκφράζουν. Ιδανικά θα σταματήσεις να
προσπαθείς να κρατήσεις στη ζωή ζόμπι σχέσεων, εργασίας ή παλιότερων εκδοχών του
εαυτού σου. Η Πανσέληνος (14) παραινεί να
χρησιμοποιήσεις αυτά που έχεις με τον καλύτερο τρόπο για να κάνεις ένα βήμα μπροστά,
φεύγοντας από την αυστηρά υλιστική σκέψη.
H Αφροδίτη (14) και ο Ερμής (14) στον Ζυγό
σε βάζουν να ασχοληθείς στενότερα με την
καριέρα σου και τους προσωπικούς σου στόχους. Έχεις αποφάσεις να πάρεις και το παν
είναι να κρατήσεις τις ισορροπίες.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Σκορπιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Επιμένεις στην καλή σου διάθεση παρά
τις αντιθέσεις και τα συνεχή μπερδέματα
Η απόσταση από τη θεωρία στην πράξη φαίνεται δυσανάλογα μεγάλη αυτή την εβδομάδα.
Έχεις ωραία πράγματα και προτάσεις για να
ασχοληθείς, από εξόδους, μέχρι επαγγελματικές ευκαιρίες μέχρι ερωτικές συνευρέσεις.
Το εφέ τους είναι θετικό μέχρι τη στιγμή που
σκοντάφτεις πάνω στους περιορισμούς της
δουλειάς, τις οικογενειακές υποχρεώσεις, τα
θέματα του σπιτιού ή του γραφείου. Πάντως
έστω και έτσι καταφέρνεις να διασκεδάσεις,
να περάσεις ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά σου,
να δώσεις μία πιο ευχάριστη νότα στην ερωτική σου ζωή. Η Πανσέληνος (14) συνιστά μεγάλη προσοχή στο πορτοφόλι σου, έστω κι αν
κάνεις τις σωστότερες κινήσεις. Στο ερωτικό
κομμάτι προσπάθησε να βασίσεις τις επιλογές
σου σε γεγονότα, όχι μόνο στη σεξουαλική έλξη ή σε συναισθηματική ελπίδα. Ο Ερμής (14)
και η Αφροδίτη (14) στον Ζυγό δίνουν λύσεις
υπό τη μορφή συναρπαστικών γνωριμιών,
καίριων επαγγελματικών συζητήσεων και περισσότερης συναναστροφής με φίλους. Έτσι
ξεμπλοκάρεις από τα μπερδέματα και σου είναι ευκολότερο να εκφραστείς πιο ολοκληρωμένα σε κάθε επίπεδο.

Κάνεις σχέδια και όνειρα και είναι εφικτά
εφόσον κρατήσεις μόνο τα πολυτιμότερα
Έχεις αρκετή πλην ευχάριστη δουλειά, καθώς
ξέρεις για ποιον λόγο πασχίζεις και το κάνεις
με επιτυχία. Η γκάμα των δραστηριοτήτων σου
περιλαμβάνει από τα αυστηρώς επαγγελματικά και τις υποχρεώσεις, μέχρι άφθονο χρόνο με φίλους και καινούριες δραστηριότητες
στον ελεύθερό σου χρόνο με παρέα ή τον σύντροφό σου. Από όλα αυτά βγαίνει κάτι καλό
και για την τσέπη σου, έστω κι αν δεν μπορείς
να το εκτιμήσεις άμεσα. Η Πανσέληνος (14) υπογραμμίζει τις δυνατότητες των ημερών και
σου δίνει το κλειδί για να βελτιώσεις τις φιλίες
σου, τον ελεύθερο χρόνο σου και να δρομολογήσεις τους στόχους σου. Το μυστικό είναι ότι
όλα αυτά θα είναι αντίστοιχα όχι της ποσότητας, αλλά της ποιότητας της προσπάθειάς σου.
Με την Αφροδίτη (14) και τον Ερμή (14) στον
Ζυγό και τον δωδέκατο ηλιακό σου οίκο θα
χρειαστεί να περιορίσεις κάποιες από τις δραστηριότητες και τα άτομα της προηγούμενης
περιόδου, ενώ στην ερωτική σου ζωή έρχεσαι
αντιμέτωπος με καταστάσεις που χρειάζονται
εξισορρόπηση ή αποδέσμευση.

Παρθένος (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)
Γίνεσαι ευαίσθητος σε κάθε ερέθισμα
και πηγαίνεις να κάνεις πάρα πολλά
Γίνε πιο επιλεκτικός απέναντι σε αυτά που κάνεις και με αυτά που λες, έστω κι αν αισθάνεσαι ότι (για κάποιον ανεξήγητο λόγο) πρέπει να
τα κάνεις όλα χθες. Ειδικά στις διαπροσωπικές
σου σχέσεις, φρόντισε όσα κάνεις να μην είναι
μια απλή αντίδραση στις φοβίες ή τα πάθη σου.
Ούτε καλά θα περάσεις, ούτε δίοδο επικοινωνίας θα βρεις έτσι, ίσως απλά και μόνο να εκτονωθείς. Όσον αφορά τη δουλειά βάλε κόφτη
στο πόσο επιμένεις, πόσο αναλύσεις, πόσο
κρίνεις αυτά με τα οποία ασχολείσαι ήδη και
κράτησε την προσοχή σου στην λεπτομέρεια
για ό, τι καινούργιο προκύψει. Η Πανσέληνος
(14) στο ζώδιό σου σού επιτρέπει να κλείσεις
σημαντικές εκκρεμότητες οικονομικής φύσεως ή σε θέματα που αφορούν τους συγγενείς

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)
Σχεδόν ουτοπικές οι αναζητήσεις σου,
όμως αν επιμείνεις κάτι γίνεται τελικά
Το χρήμα πολλοί εμίσησαν τη δόξα ουδείς και
αυτό φαίνεται να είναι το σύνθημά σου αυτές
τις ημέρες καθώς κάνεις ένα σωρό πράγματα
για να κερδίσεις τις εντυπώσεις σε προσωπικό
κυρίως, επαγγελματικό δευτερευόντως, επίπεδο. Όσο διατηρείς την ψυχραιμία και την αισιοδοξία σου παρά τον χαμό που υπάρχει στη
βάση σου και συνεχίζεις τις προσπάθειές σου,
πετυχαίνεις. Κερδίζεις όντως τις εντυπώσεις
προσωπικά κι επαγγελματικά. Αν απώτερος
στόχος σου είναι το χρήμα ή το σεξ, τα αποτελέσματα είναι ανύπαρκτα ή πολύ ταπεινά
από άποψη ποιότητας. Η Πανσέληνος (14) υπογραμμίζει τη σημασία του να βάλεις τον στόχο για κάτι καλύτερο, για να γίνεις καλύτερος
και να μην κάνεις εκπτώσεις στην προσπάθεια
σου. Ο Ερμής (14) και η Αφροδίτη (14) στον Ζυγό ανοίγουν μία πιο ευχάριστη και ξεκούραση

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)
Παίζεις όλα τα σενάρια στο μυαλό σου και
προσπαθείς να διαχειριστείς πιθανότητες
Με αφορμή τις συζητήσεις ή και γνωριμίες των
ημερών, τρέχεις πανικόβλητος για την ερωτική σου ζωή και για να διασφαλίσεις ότι όλα θα
πάνε καλά στο κοινό ταμείο. Κάπως άχαρο είναι
σαν ρόλος αλλά μέσα από την τριβή με κάθε
λεπτομέρεια του τι θα μπορούσε να πάει στραβά, τι λένε στο σπίτι, τι πιστεύει ο κοινωνικός
σου κύκλος, καταφέρνεις και βλέπεις φως στα
σχέδιά σου, προσωπικά κι επαγγελματικά. Πρόσεξε ιδιαίτερα όσον αφορά τα χρήματα, γιατί
είναι αρκετά δύσκολο να έχεις ευνοϊκές για σένα διευθετήσεις αυτές τις μέρες. Η Πανσέληνος
(14) σου θυμίζει ότι έχεις συναισθηματική και
οικονομική στήριξη από σχέση, φίλους, συνεργάτες όμως μόνο στον βαθμό που κι εσύ ξέρεις
τι χρειάζεσαι και δεν αφήνεσαι σε ένα “περίπου”. Η Αφροδίτη (14) και ο Ερμής (14) στον Ζυγό
ξεκουράζουν από το τρέξιμο και το συναισθηματικό τρενάκι των ημερών, με περισσότερες
ευκαιρίες για διασκέδαση, για επιμόρφωση, για
εκδρομές και για να αλλάξεις τον αέρα σου.

Ιχθύες (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)
Μπαίνεις στα πιο ιδιωτικά κομμάτια
της προσωπικής σου ζωής
Συνεχίζει να υπάρχει κίνηση στην ερωτική και
κοινωνική σου ζωή και για αυτό ευθύνεται το
ότι κάπως ξεκαθαρίζει το τι θέλεις και το ότι αισθάνεσαι ελαφρώς πιο άνετος οικονομικά για
να ανοιχτείς. Στη δουλειά έχεις ασχοληθείς
και με το παραπάνω με τις προτάσεις που σου
γίνονται και το τι περιμένουν οι άλλοι από σένα. Στο τέλος της ημέρας, προσελκύεις θετική
προσοχή στην καριέρα σου όπως και στην κοινωνική σου ζωή. Η Πανσέληνος (14) στον ζωδιακό σου άξονα σου θυμίζει να μη ρίχνεις τον
εαυτό σου (εκτός αν είναι συνειδητή επιλογή
σου) στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου, καλό είναι να μην προσπαθείς να πείσεις για κάτι
που δεν είσαι. Η Αφροδίτη (14) και ο Ερμής (14)
στον Ζυγό μεταφέρουν την προσωπική σου
ζωή στα ενδότερα της κρεβατοκάμαρας και
του ψυχισμού σου. Η λίμπιντό σου τονώνεται
όπως και η διάθεσή σου για βαθύτερο μοίρασμα. Παράλληλα όμως τονώνονται διάφορες
φοβίες σου και κυρίως αμφιβολίες για το τι
αξίζεις. A

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