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100 χρόνια
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Του Τάκη Σκριβάνου

Νικόλας Γιατρομανωλάκης
Γιώργος Μαργαρίτης

Stereo MCs
Δημήτρης Οικονομίδης

Δημήτρης Σκύλλας
Ανδρέας Στάικος

Λενιώ Κακλέα
Τάκης Καμπύλης
Ζέφη Δημαδάμα

Μιλούν
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Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει o ∆ηµήτρης Τζαµουράνης. Γεννήθηκε στην Καλαµάτα το 
1967. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών στη Θεσσαλονίκη (1985-1990) και στη συνέχεια 

στη Meisterschuler, Hochschule der Kunste στο Βερολίνο (1991-1994), όπου ζει και εργάζεται 
τα τελευταία 20 χρόνια. Από το 1999 έχει παρουσιάσει περισσότερα από 10 έργα βίντεο και 

µικρού µήκους ταινίες. Έχει πραγµατοποιήσει πολλές οµαδικές και ατοµικές εκθέσεις σε 
µουσεία και γκαλερί σε Γερµανία, Ελλάδα, Τουρκία και αλλού. 

Ατοµική έκθεση µε τίτλο «New Paintings» θα παρουσιάστει στις 17/1 στις 20.30, στην γκαλερί 
Ζήνα Αθανασιάδου στη Θεσσαλονίκη. ∆ιάρκεια έκθεσης έως 22/2/2020.

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

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

˜ °˛˝ ̇ ˝  ̂̌ ˆ̆ ς, 
εˆ̇ ˘ σ π̂ε˛τάρης, ψω˛ί ˘υ˛ 

στη λ˝ ˙ή:
-Και όσπρια. Να τρως όσπρια.

-Τρώω, ρε µάνα.
-Τι τρώς... Πότε τρως...;

-∆ύο φορές την εβδοµάδα. 
Και λαχανικά τρώω.

-Καλά, να τρως και λίγο κρέας όµως.  
 ΜΗΝ ακούσω ότι έγινες 

βετζετέριαν!
(¤áûëÜ °íðåìïëÜðöî, ªÀââáôï ðòöÝ)

«10 ευρώ 
για 10 λεπτά 

και χωρίς ξενάγηση! 
Τζίζας!»

( Îêáììè 17øòïîè íå ôè íáíÀ ôè÷, âçáÝîïîôá÷ áðÞ 
ôï »ïùóåÝï ôè÷ °ëòÞðïìè÷. ªÀââáôï íåóèíÛòé)

Α˛τρ˘παρέ˝ σε ταβέρ˛˝ 
συ ητού˛ ˇˆ̋  φωτ˘ˇρ˝φίες  ώων:

-Κάποτε ερχόταν µέχρι την 
αυλή µας ένα αλεπουδάκι και 

είχα πιάσει φιλίες µαζί του 
για να το φωτογραφίσω.

-Να πηγαίνεις και στη Νέα 
Ερυθραία, να φωτογραφίζεις 

αγριογουρουνάκια.
(ÌáìÀîäòé, ªÀââáôï âòÀäù)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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Π˝ρ˝µ˘˛ή Χρ σ̂τ˘υγέ˛˛ω˛. 
Ε†° “ρ˘˛˘ π τ̂σ ρ̂ί˙  ̂τρ˝ˇ˘υ‘ ° εˆ 

τ˘ «’ ρίˇων˝ š ° λ˝˛ τ˝»:

«Τρίγωνα, τετράγωνα 
και όλες οι πλευρές…»

(»áëòùçéÀîîè, ÆòÝôè íåóèíÛòé)

’ ρε ς̂ φίλ˘ ,̂ ‘ ύ˘ °˛τρες 
˙˝  ̂µί˝ ̌ υν˝ί˙˝, ̋ π˘“˝ ρ̂ετˆ̆ ύντ˝ˆ 

στ˘˛ ‘ ρ€µ˘, παρ˝µ˘˛ή Παρωτ˘χρ˘˛ ά̂ς

Ο έ˛˝ς °˛τρ˝ς: 
Άντε και του χρόνου κόκκινοι.

• υ˛αί˙˝: 
Ναι, γιατί σας κακόπεσε το ροζ.

(°ëáäèíÝá÷, ÆòÝôè íåóèíÛòé)
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«Α, βλέπω φέρατε 
και τη µεγάλη τσάντα 

για τα ψώνια σας. 
Μπράβο, µπράβο».

(ÆáíÝá÷ óå óïàðåò íÀòëåô, óå îåáòÞ ðåìÀôè. 
ºïìöîÀëé, ªÀââáôï ðòöÝ)

Π ολύ µε είχε αγχώσει αυτό 

το ελαφάκι, εργόχειρο της 

Β΄ ∆ηµοτικού που µας είχε 

βάλει η δασκάλα να τελειώσουµε το 

συντοµότερο. Ήταν δουλειά σπιτιού 

και το κεντούσα και τις Κυριακές. Το 

Σάββατο τότε είχαµε σχολείο. Το έρ-

γο ήταν µια στάµπα που έπρεπε να 

γεµίσουµε µε λεπτή σταυροβελονιά. 

Το ελαφάκι είχε διάφορα χρώµατα, 

κυρίως καφέ και σάπιο µήλο, όπως 

συνηθίζαµε να λέµε αυτό το χρώµα 

ανάµεσα στο ροζ και στο καφέ. Εί-

χε και λίγο άσπρο στα αυτιά και στο 

µάτι. Η κοιλίτσα του ήταν ροζ. Ήταν 

όρθιο πάνω σε πράσινο λιβάδι µε µα-

νιτάρια κόκκινα µε άσπρες βούλες. 

Το ελάφι και τα µανιτάρια είχαν κα-

φέ σκιά, σαν να ήταν µια ηλιόλουστη 

µέρα. Στο βάθος φαινόταν ένα µικρό 

σπιτάκι µε κόκκινη σκεπή, άσπρους 

τοίχους και µαύρη πόρτα από την ο-

ποία ξεκινούσε ένα µικρό καφέ δρο-

µάκι. Μα πιο πολύ ακόµα µε άγχωνε 

ο ουρανός που αποτελούσε το µεγα-

λύτερο µέρος του φόντου. Είχε και 

κάποια άσπρα συννεφάκια, αλλά το 

γαλάζιο του ουρανού µού φαινόταν 

ατελείωτο. Ήταν φανερό το άγχος 

µου από την κακή κατάσταση των 

σταυροβελονιών εκεί στο κέντρο 

περίπου. Για να είµαι ειλικρινής, για 

να τελειώσω τον ουρανό ζήτησα βο-

ήθεια από τη µικρότερη αδελφή της 

µαµάς µου, που µε συνέτρεχε στο 

καθετί. Όµως το τελικό αποτέλεσµα 

µου άρεσε πολύ και το έχω ακόµα σε 

κάδρο, παρά την αγωνία που πέρα-

σα. Τώρα ξέρω γιατί µε δυσκόλεψε ο 

ουρανός. Όχι γιατί είχε την περισσό-

τερη δουλειά. Αλλά γιατί µε τρόµαξε 

το χάος και το κενό του ουρανού, ό-

πως ακριβώς µε τροµάζει και το γοη-

τευτικό χάος της θάλασσας... 

Το ελαφάκι
Της ΜΙΚΑΣ ΣΥΜΠΟΥΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ
»¶ ¢¹°¼ÃÄ¶Æ¹ºÃ Æ¶¤Ãª
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Χειµερινές 
εκπτώσεις από 

∆ευτέρα 13/1
Πληρώσαµε 

κάτι παραπάνω, 
αλλά ήταν 

κελεπούρι.

GLAMAZON

Μ
ετά από λουκούλλεια γεύµατα και δεί-

πνα, µετά από άφθονα σοκολατάκια και 

πολλές σειρές στο Netflix, όπως αυτή, η 

καινούρια γαλλική σειρά Le Bazar de la 

Charité (The Bonfire Of Destiny) ήρθε η ώρα για τη 

λήψη δραστικών µέτρων. New years resolutions 

το λένε οι φίλες µου. Νέα χρονιά, νέοι στόχοι, το 

λέω εγώ. Αν και µόλις το 23% που θέτει νέους 

στόχους τους τηρεί. Οι υπόλοιποι τέλος Ιανουα-

ρίου τους έχουµε ξεχάσει.

Βραδάκι. Μάθηµα πιλάτες. Έξω, ο αδίστακτος 

Ηφαιστίωνας. Μέσα τα κορίτσια µια κουβέντα 

είχαν στα χείλη. Τα κιλά. Τα κιλά των γιορτών. 

Μόνιµο βάσανο. Πήρα πέντε κιλά, λέει η µία. 

Και εγώ τα ίδια, λέει η άλλη. Τέτοια ταύτιση, λέω 

εγώ. Καταλαβαίνετε, έφαγα πάρα πολύ. ∆εν γί-

νεται. Σαν χορωδία. Τα ίδια τραγουδούν. Μια 

απόγνωση, µια απελπισία. Τις κοιτάζω µε βλέµ-

µα γεµάτο οίκτο. Για πέντε κιλά κάνετε έτσι. Εγώ 

κουβαλάω στην πλάτη ένα αρνί. Τα περιττά µου 

κιλά τα µετράω πλέον σε αρνιά. 

Φάγαµε τόσο πολύ κι αυτές τις γιορτές. Και 

το χαρήκαµε και βγήκαµε και µπήκαµε και όλο 

και κανένα ρουχαλάκι «τσιµπήσαµε». Λοιπόν, 

έτσι όπως το βλέπω και εκτός της αίθουσας 

πιλάτες, η δίαιτα ή η πιο σωστή διατροφή κα-

τατάσσεται πρώτη στις αποφάσεις της νέας 

χρονιάς. Γυναικών και ανδρών. Καινούριο ξεκί-

νηµα, παιδί µου, και στόχος η κορµάρα έως τον 

Μάιο. Το πρόβληµα είναι ότι κάθε χρόνο µπαί-

νει ο ίδιος στόχος. Κάτι ψιλογίνεται αλλά, όσο 

περνούν τα χρόνια, χοντραίνει η κατάσταση. 

Και κονταίνει. Και κυριολεκτικώς και µεταφορι-

κώς. Μια γενικότερη έκπτωση υπάρχει. Αλλά η 

ελπίδα πεθαίνει τελευταία και λίγη αισιοδοξία 

δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Πάνω στο κύµα της 

χαρούµενης αποφασιστικότητας βάζω στόχο 

να πετάξω το αρνάκι και να φορέσω «κόπια» 

από το ασπρόµαυρο καρό jumpsuit, του Οίκου 

Chanel, που ανέδειξε η Μελάνια και σέταρε 

µε over the knee σουέτ µπότες Κριστιάν Λου-

µπουτέν. Λέµε, τώρα...

Τα κιλά της οργής
Της ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΓΡΑΨΤΕ σε κάποιο αγαπηµένο σας πρόσω-

πο και ταχυδροµήστε το µε παραλήπτη την 

ATHENS VOICE, µε το συλλεκτικό γραµµατόση-

µο των ΕΛΤΑ κολληµένο στον φάκελό του.
 

Τo ίδιο ισχύει και αν χρησιμοποιήσετε 
μία από τις 10 συλλεκτικές carte-postale

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
διαρκεί 2 µήνες και 4 τυχερά
ζευγάρια, που θα βγουν µε 

κλήρωση, θα κερδίσουν 
υπέροχα ταξίδια αξίας

€ 7.000!

Στείλτε μας γράμμα ή carte-postale και η ATHENS VOICE σας στέλνει ταξίδια

Ταχυδροµήστε
το γράµµα σας εδώ:

Αthens Voice
Χαριλάου Τρικούπη 22

Αθήνα 10679
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Στείλτε μας γράμμα ή carte-postale και η ATHENS VOICE σας στέλνει ταξίδια

7ήµερη κρουαζιέρα 
για 2 άτοµα 

µε το Celestyal Crystal

▶ Κωνσταντινούπολη, Τσανάκκαλε, Βόλος, 
Κρήτη (Ηράκλειο), Σαντορίνη, Μύκονος
▶ ∆ιαµονή σε δίκλινη εξωτερική καµπίνα

▶ Πλήρης διατροφή 
▶ Απεριόριστη κατανάλωση ποτών

▶ 3 special εκδροµές: Κωνσταντινούπολη (κρουαζιέρα 
στον Βόσπορο και Αγορά µπαχαρικών), Ηράκλειο (Μινωικό 

παλάτι της Κνωσσού), Σαντορίνη (εκδροµή στην Οία)

4ήµερη κρουαζιέρα 
για 2 άτοµα 

µε το Celestyal Olympia

▶ Μύκονος, Πάτµος, Κουσάντασι, Ρόδος, 
Κρήτη (Ηράκλειο), Σαντορίνη

▶ ∆ιαµονή σε δίκλινη εξωτερική καµπίνα
▶ Πλήρης διατροφή 

▶ Απεριόριστη κατανάλωση ποτών
▶ 2 special εκδροµές: Ρόδος (Ακρόπολη της Λίνδου και 
Κάστρο των Ιπποτών) και Κουσάντασι (Αρχαία Έφεσος)

4ήµερο ταξίδι 
για 2 άτοµα στη Νάξο

▶ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια µε τη Blue Star Ferries
▶ Μεταφορά από και προς το λιµάνι της Νάξου

▶ ∆ιαµονή σε δίκλινη σουίτα στο Elaiolithos Luxury Retreat
▶ Ηµερήσια βιωµατική τοπική εκδροµή γνωριµίας 

µε την ιδιαίτερη παράδοση του νησιού

4ήµερο ταξίδι 
για 2 άτοµα στη Σαντορίνη

▶ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια µε τη Blue Star Ferries
▶ Μεταφορά από και προς το λιµάνι της Σαντορίνης 

µε την DNA Travel
▶ ∆ιαµονή σε δίκλινη σουίτα στο Art Hotel, 

µε πρωινό στο δωµάτιο
▶ Ξενάγηση στην εικαστική έκθεση του βραβευµένου 

χώρου τέχνης Aqua Gallery 
▶ Privé ξενάγηση στο Βιοµηχανικό Μουσείο Τοµάτας 

«∆. Νοµικός» στη Βλυχάδα
▶ Ξενάγηση στις περιοδικές εκθέσεις 

του Santorini Arts Factory
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τις 29 Δεκεμβρίου του 1900, η εφημερίδα The New 
York World δημοσίευσε τις προβλέψεις φωτισμένων 
μυαλών για τη ζωή στο τέλος του 20ού αιώνα. Σε 
γενικές γραμμές είναι αυτές που φαντάζεστε. Προ-

έβλεπαν ότι ο μέσος όρος ζωής θα φτάσει τα 60 έτη, αφού ο 
καρκίνος θα θεραπεύεται, στις πόλεις θα κυκλοφορούν ιπτά-
μενα αυτοκίνητα, θα πάμε στο Διάστημα και θα συναντήσουμε 
εξωγήινους πολιτισμούς. Συγκράτησα την πρόβλεψη που 
έκανε ένας δημοσιογράφος, ο Theodore Waters, της New York 
Herald: «Σε 100 χρόνια κινούμενες εικόνες από όλα τα θέατρα θα 
μπορούν να μεταδίδονται, μέσω καλωδίου, σε οθόνες. Οι πλού-
σιοι του μέλλοντος θα κάθονται στο σπίτι τους και με το γύρισμα 
ενός κουμπιού θα παρακολουθούν όποια παράσταση θέλουν». 
Γλυκούλης… Κανένας τους δεν προέβλεψε το internet ή, κάτι 
πιο απλό, όπως το αντισυλληπτικό χάπι. Λογικό. Φτιάχνουμε 
εικόνες του μέλλοντος χρησιμοποιώντας τα υλικά που έχουμε 
στη διάθεσή μας. Να το φέρω λίγο πιο κοντά; Στην αυγή του αι-
ώνα μας κάθε τεχνολογικό έντυπο ή site έκανε προβλέψεις για 
το 2020. Ε, λοιπόν, έχουν τρελή πλάκα. Αφού λουστείς τη φρί-
κη που αισθάνεσαι όταν συνειδητοποιείς ότι πέρασαν 20 χρό-
νια από το μιλένιουμ, χαζογελάς με τα βαρυσήμαντα άρθρα για 
τα ρομπότ, τα διαστημικά ταξίδια και τα αυτόνομα αυτοκίνητα 
του 2020. Γράφτηκαν ολόκληρα σεντόνια με προβλέψεις, αλλά 
κανένας δεν σκέφτηκε την ιδέα των social media. Γενικώς, το 
μόνο βέβαιο που έχουν οι προβλέψεις είναι ότι κάποια στιγμή 
θα γίνεις ρεζίλι. Δεν συζητώ δε τι έγινε με τις πολιτικές εκτιμή-

σεις που διατυπώθηκαν το 2010 για το τέλος της δεκαετίας. Με 
αυτές γελάει ο κάθε πικραμένος και κλαίει ο κάθε λογικός. Τις 
τελευταίες μέρες ξεκοκαλίζω τα τεχνολογικά sites και διαβάζω 
αυτά που γράφουν τα φωτισμένα μυαλά των καιρών μας, πα-
ραβλέποντας ότι σε 100 χρόνια από σήμερα κάποιοι θα κάνουν 
πλάκα. Παίζοντας, λοιπόν, με στανταράκια και λογικοφανείς 
εκτιμήσεις, διεκδικώ μία θέση ηλίθιου του παρελθόντος, υιο-
θετώντας τις παρακάτω προβλέψεις για το 2030.

Δημογραφία Ο ανθρώπινος πληθυσμός θα αυξηθεί κατά ένα 
δισεκατομμύριο. Η μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού θα αφορά 
αυτό που αποκαλούμε «μεσαία τάξη», κυρίως λόγω της εισο-
δηματικής βελτίωσης σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία. Αυτοί 
οι άνθρωποι θα θέλουν να ταξιδεύσουν και να καταναλώσουν 
περισσότερους ζωϊκούς, φυτικούς και υδάτινους πόρους. Η 
πίεση για περισσότερη και, αναγκαστικά, καθαρότερη ενέργεια 
θα αυξηθεί. Μία από τις πιο ρυπογόνες δραστηριότητες θα είναι 
η συντήρηση και η ψύξη των τεράστιων data centers που θα 
επεξεργάζονται ασύλληπτους, ακόμα και για τα σημερινά δε-
δομένα, όγκους δεδομένων. 
Κλιματική αλλαγή Το φαινόμενο θα ενταθεί, όπως και το πρό-
βλημα με τη διαχείριση των ηλεκτρονικών συσκευών που πετά-
με. Από την άλλη, αναμένεται να μειωθεί ο αριθμός των ζώων 
που σκοτώνουμε κάθε χρόνο για τροφή – σήμερα είναι 70 δισ. 
Νέες μορφές τροφής, όπως το συνθετικό κρέας, θα διαδοθούν 
ακόμα και σε επίπεδο καθημερινότητας σε ορισμένες χώρες. 

Οικονομία Παρά τις προσπάθειες των εθνικών κρατών, η 
διάδοση των κρυπτονομισμάτων, ειδικά σε χώρες της υπο-
σαχάριας Αφρικής και της Κεντρικής Ασίας, θα απειλήσει το 
συμβατικό τραπεζικό σύστημα. Μεγάλες εταιρείες, όπως το 
Facebook, η Amazon και η Google θα επιχειρήσουν να δημι-
ουργήσουν τα δικά τους νομίσματα, χτίζοντας «οικοσυστήμα-
τα», ανοίγοντας παράλληλα μία συζήτηση για το αν μπορούν 
να αποκτήσουν υπόσταση που θα θυμίζει κράτη.
Τεχνητή νοημοσύνη Μέχρι το 2030 θα έχει γίνει ορατή η 
αλλαγή στον χάρτη της ανθρώπινης εργασίας και η αντικατά-
σταση επαγγελματιών από μηχανές. Το 50% της κίνησης στο 
internet θα γίνεται από μηχανές. Το Internet of things, δηλαδή 
η διασύνδεση όλων των συσκευών στο δίκτυο, η ρομποτική, 
το 5G και το 3D printing θα έχουν απτή επίδραση στην καθημε-
ρινότητα. Οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στις πόλεις θα 
βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων.
Ιατρική Οι παρεμβάσεις στο ανθρώπινο γονιδίωμα και η ε-
πανάσταση στην προληπτική ιατρική θα επιμηκύνουν την 
ανθρώπινη ζωή. Η θεραπεία του καρκίνου έχει καλές πιθανό-
τητες. Το 30% του πληθυσμού στον δυτικό κόσμο θα φοράει 
ρούχα με ενσωματωμένες τεχνολογίες υγείας. 

Συμπέρασμα: Ο κόσμος θα είναι καλύτερος το 2030, εκτός και 
αν βρεθούμε μπροστά σε μία απρόβλεπτη καταστροφή που 
θα προκληθεί από τον άνθρωπο ή τη φύση. Πάντα ο κόσμος 
είναι καλύτερος στο μέλλον.   ➜ kostas@giannakidis.com

Σ

Ο κΟσμΟσ τΟ 2030 
Του ΚώσΤα ΓιανναΚιδη
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Αυτή η εβδομάδα θα μπορούσε να 
ξεκινήσει και καλύτερα. Εδώ που τα 
λέμε, ούτε και η προηγούμενη υπήρ-
ξε συγκλονιστικά θετική. Μου φαίνε-
ται ότι ο Μέρφυ ήταν ο πρώτος που 
εμπνεύστηκε το κόνσεπτ του τρολ. 
Το ανήγαγε σε συμπαντικό επίπεδο, 
το έκανε νόμο, και έβαλε και την υπο-
γραφή του για να έχουμε κάποιον να 
στέλνουμε στον you-know-who και 
να αποφεύγουμε τα θεία. Ο μόνος λό-
γος που βρίσκομαι στο μετρό τέτοια 
ώρα με αυτή τη διάθεση είναι γιατί 
η καλύτερή μου φίλη, που μένει στο 
εξωτερικό, είναι εδώ. Προσπαθεί να 
έρχεται μια φορά τον χρόνο. Της λεί-
πει. Της λείπουν όλα. Και όταν έρχε-
ται, όσο και να μείνει, δεν χορταίνει. 
Δεν προλαβαίνει να δει όσους θέλει, 
να φτάσει στο σημείο που η οποιαδή-
ποτε δραστηριότητα ή έξοδος είναι 
ξεκούραση και όχι αγώνας δρόμου. 
Μου λείπει πολύ, αλλά νιώθω ότι 
ακούγεται κλισέ και επιτηδευμένο, 
σαν να κάνω συναισθηματική επίκλη-
ση ή να την κατηγορώ επειδή έφυγε. 
Στη θέση της υπήρξα on-off για περί-
που 10 χρόνια, με μία διαφορά: ήξερα 
πάντα την ημερομηνία επιστροφής. 

«Can you please take your bag?» 
μου λέει ξαφνικά ένα ωραίο παλικά-
ρι. «Αμάν, συγγνώμη, καθίστε, πώς 
δεν μου την άρπαξε κανένας!» μονο-
λογώ, ενώ σκέφτομαι ότι ακούγομαι 

σαν θείτσα. «Α, Ελληνίδα είστε;» μου 
λέει. «Αυτό δηλώνω» του απαντάω 
και αναρωτιέμαι αν θα ’πρεπε ίσως 
να κατέβω και να πάρω το επόμενο 
τρένο γιατί δεν το ’χω καθόλου σήμε-
ρα. Ευτυχώς το προσπερνάει... 

«Βασικά δεν φταίτε εσείς, ούτε 
φαίνεστε απαραίτητα ξένη, το αγ-
γλικό ήταν φροϊδικό ολίσθημα γιατί 
μένω στο εξωτερικό». 
«Μικρό το παράπτωμα» του λέω χα-
μογελώντας, «πού, αν επιτρέπεται;» 
«Ξέμεινα στο Μάντσεστερ μετά το 
μεταπτυχιακό».
«Α, και εγώ εκεί το έκανα, αλλά δεν 
μπόρεσε να με κρατήσει, όχι τόσο η 
πόλη βέβαια, αλλά η χώρα γενικό-
τερα».
«Όχι ε; Τότε υπήρξες πιο δυνατή από 
εμένα. Πότε ήσουν εκεί;»
«Ουυυ, προπολεμικά, 2005-2006. 
Το δίλημμα της επιστροφής τότε 
δεν υπήρχε. Φαντάσου ότι έφυγα 
πεπεισμένη ότι είχα τελειώσει και 
με σπουδές και με τη χώρα, και επέ-
στρεψα ένα χρόνο αργότερα για άλ-
λα 3 χρόνια, στο Μπέρμινγχαμ».
«Και ξανάφυγες;»
«Τρέχοντας. Η Αγγλία για μένα είναι 
για δύο πράγματα: σπουδές και 
ψώνια».
«Και τι θυσίασες φεύγοντας;»
«Μια καριέρα χωρίς ζωή».
«Και κέρδισες;»

«Μια ζωή με μια ενδεχομένως πιο 
δύσκολη μάχη για καριέρα».
«Και αν αυτή δεν έρθει ποτέ;»
«Επιλογές είναι όλα. Επιλογές και 
προτεραιότητες».
«Και τώρα;»
«Τώρα τι;»
«Πού βρίσκεσαι;»
«Κάπου που ποτέ δεν φανταζόμουν 
αλλά αγαπώ. Εσύ;»
«Νομίζω στο εντελώς αντίθετο. Α-
κριβώς εκεί που προέβλεψα».
«Και; Κάτι λείπει, ε;», ξεκίνησε να 
γελάει.
«Πολλά λείπουν».
«Αρκεί να μη σταματήσεις να τα 
ψάχνεις».
«Τι εννοείς;»
«Είναι αφελές να πιστέψεις ότι μια 
μέρα δεν θα λείπει τίποτα».
«Πεσιμιστικό το βρίσκω αυτό σαν 
σκέψη. Αν όχι πεσιμιστικό τότε στα 

όρια της...» κοί-
ταξε ψηλά και 
έκλεισε τα μάτια 
του ψάχνοντας 
να βρει τις λέξεις, 
«της απληστίας;»
«Γιατί;» 

Απέναντι καθόταν μια κοπέλα, λίγο 
νεότερή μας, η οποία είχα καταλάβει 
ότι άκουγε όσα λέγαμε. Ένιωθα ότι 
ήθελε να μιλήσει. Δύο φορές εισέ-
πνευσε την άποψή της. Δεν ξέρω 
αν την κατάπιε από αβεβαιότητα ή 
διακριτικότητα.

«Εύχομαι πάντα κάτι να μου λείπει 
για να έχω πάντα κάτι να βρω» συ-
νέχισα. 
«Μα τότε θα ’σαι πάντα δυστυχής!» 
είπε γουρλώνοντας τα μάτια του. «Θα 
ψάχνεις πάντα αυτό που δεν έχεις».

«Λάθος. Αυτό που δεν γνωρίζω. Η 
αναζήτηση είναι για γνώση, όχι από-
κτηση, ούτε κτήση. Με χαλαρώνει το 
ότι δεν θα τα μάθω ποτέ όλα».
«Είσαι σίγουρα Ελληνίδα;» είπε γε-
λώντας.
«Last time I checked. ... Για πόσο είσαι 
εδώ;» τον ρώτησα για να ελαφρύνω 
λίγο το κλίμα. 
«Ένα τριήμερο. Βάφτιζε ο αδερφός 
μου την κόρη του. Αύριο πετάω. Πάω 
να δω τον κολλητό μου τώρα».

«Να περάσεις όμορφα, 
και να μη σκεφτείς αυ-
τά που λείπουν».
«Ωραίο θα ήταν αυτό, 
αν και δύσκολο εν προ-
κειμένω, καθότι ο ίδιος 
είναι ένα από αυτά».
«Για εκείνον όμως είσαι 
εσύ» του είπα και χα-
μογέλασε.
«Το ξέρω, μου το χτυ-
πάει συνέχεια. Αφού 
ρίξει τα μπινελίκια του 
για τους Άγγλους, μου 

δείχνει αγγελίες για δουλειές στην 
Αθήνα. Σαν τη μάνα μου και αυτός».

Γύρισα ξανά στην κοπέλα και την είδα 
να μαζεύει τα πράγματά της. Έβαλε 
την τσάντα στον ώμο και το κινητό 
στην τσέπη του μπουφάν. Σηκώθηκε 
αποφασισμένη, τα λόγια στο στόμα 
της είχαν πια ωριμάσει. Έστρεψε το 
βλέμμα της επάνω του και είπε, «μη 
φοβάσαι να γυρίσεις, είναι καλύτερα 
πια τα πράγματα εδώ. Και όπως λένε 
και οι μανάδες μας, οι καλοί ποτέ δεν 
χάνονται... ούτε και οι όμορφοι». ●

Άγιος Δημήτριος
Της ΕλΕνης ΧΕλιώτη

UrbanL i n e s

Απέναντί μας καθόταν 
μια κοπέλα, λίγο  
νεότερή μας, η οποία 
είχα καταλάβει ώρα 
πριν ότι άκουγε όλα 
όσα λέγαμε. Ένιωθα 
ότι ήθελε να μιλήσει. 
Δύο φορές εισέπνευσε 
την άποψή της.
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ΖΕΦΗ 
ΔΗΜΑΔΑΜΑ
Το ΚΙΝΑΛ 
κάνει διεύρυνση, 
ο ΣΥΡΙΖΑ κυνική 
συναλλαγή
Της ΑΘΗΝΑΣ ΓΚΟΡΟΥ

Η Ζέφη ∆ηµαδάµα διδάσκει 
στο Τµήµα ∆ιεθνών, Ευρωπαϊκών 
και Περιφερειακών Σπουδών στο 
Πάντειο Πανεπιστήµιο, είναι Α-
ντιπρόεδρος Γυναικών του Ευ-
ρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµα-
τος και επικεφαλής, εκ µέρους 
των Γυναικών του ΕΣΚ, του ∆ικτύ-
ου για την Κλιµατική Αλλαγή και 
το Περιβάλλον. Το ταξίδι ως ανα-
πληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου 
του ΚΙΝΑΛ ξεκίνησε τον Σεπτέµ-
βριο του 2019, καθώς η Φώφη 
Γεννηµατά αποφάσισε  να ανανε-
ώσει και να ενισχύσει την επικοι-
νωνιακή οµάδα του κόµµατος.
Η ίδια, παρά την προβολή που 
συνεπάγεται ο ρόλος της, δεν υι-
οθετεί το ύφος της πολιτικής δια-
σηµότητας και προτιµά να είναι 
ευθύς παρά ευέλικτη. Επιπλέον 
παραµένει αφοσιωµένη στο πε-
ριεχόµενο και τις δεσµεύσεις της 
πολιτικής συλλογικότητας, κάτι 
που φαίνεται να είναι ζητούµενο 
τον τελευταίο καιρό στο Κίνηµα 
Αλλαγής. Όσο για το ερώτηµα αν 
το ΚΙΝΑΛ υπονοµεύεται εκ των 
έσω και από ποιους, η απάντηση 
δεν είναι διπλωµατική.

όγω το ρόλου σας καλείστε να  

υπερασπιστείτε αποφάσεις µε 

τις οποίες κάποτε διαφωνείτε. 

Πώς διαχειρίζεστε την αντίφαση;

∆εν θα κρύψω ότι αρκετές φορές, κυ-
ρίως  σε θέµατα που αφορούν στις ερ-
γαζόµενες γυναίκες –σαν φεµινίστρια 
και σαν γυναίκα τα υπερασπίζοµαι πε-
ρισσότερο– προσπαθώ να τονίζω την 
άποψή µου, ακόµη κι αν είναι στα όρια 
ή και απέναντι στη «γραµµή». Έχουµε 
µάθει όµως ότι στα κόµµατα ακολου-
θούµε τις συλλογικές αποφάσεις. Είναι 
κάτι που απαιτεί η δηµοκρατία. Αν τώρα 
υπάρχουν πολύ σηµαντικές διαφορές 
που αγγίζουν θέµατα αρχών, νοµίζω ότι 
πρέπει κανείς να παραµείνει µεν στο 
κόµµα του, εκφράζοντας τις αντιρρή-
σεις του, αλλά να παραιτηθεί από τη 
θεσµική του θέση.

Η κ. Γεννηµατά έχει πει ότι δεν θα α-

νεχτεί εσωστρέφεια και υπονοµεύ-

σεις. Ποιοι είναι οι υπονοµευτές στο 

ΚΙΝΑΛ;  

Οι υπονοµευτές κατά την άποψή 
µας είναι αυτοί οι οποίοι προσπα-
θούν να βάλουν τρικλοποδιά ή να 
σταµατήσουν την πορεία που έχει 
αποφασίσει το Κίνηµα Αλλαγής 

¦Ã¤¹Æ¹º¸
στα συλλογικά του όργανα, ενώ θέτουν 
ζητήµατα που σχετίζονται κυρίως µε 
προσωπικές φιλοδοξίες. 

Η διαφοροποίηση του Γερουλάνου θεω-

ρείται υπονόµευση; ∆έχοµαι ότι η πο-
λιτική στάση του Παύλου Γερουλάνου 
µπορεί να είναι διαφορετική και νο-
µίζω ότι από την πολιτική θέση του κ. 
Γερουλάνου και του κ. Ανδρουλάκη, σε 
πολλές περιπτώσεις, ενσωµατώνονται 
ζητήµατα που αφορούν στην πολιτική 
µας, εφόσον περάσουν από τη διαδι-
κασία της ψηφοφορίας. Οι πλειοψη-
φίες αποφασίζουν. Όταν όµως βγαίνεις 
στα Μέσα και επαναλαµβάνεις κάποια 
πράγµατα, τα οποία µάλιστα δεν ακού-
στηκαν στα θεσµικά όργανα, δηµιουρ-

γείται ένα ερώτη-
µα. Ποια εί-

ναι η σκοπιµότητα αυτού; 

Οι αποφάσεις, ωστόσο, καθορίζονται 

από τον µηχανισµό, ο οποίος ελέγχεται 

από τον αρχηγό. Ο µηχανισµός δεν είναι 
απόλυτα ελεγχόµενος και το γνωρίζου-
µε, ενώ έχουν υπάρξει ανατροπές στο 
παρελθόν. Στα κόµµατα ακολουθείται 
το καταστατικό και οι αποφάσεις των 
συνεδρίων. Aν κάποιος άλλαξε άποψη, 
να µαζέψουµε τις υπογραφές που απαι-
τούνται, ώστε να γίνει σύγκλιση οργά-
νων και να συζητήσουµε σε νέα βάση. 
Το να µη θέτουµε τα ζητήµατα θεσµικά  
και να προσπαθούµε να διεµβολίσουµε  
την προσπάθεια που γίνεται, θεωρώ ότι 
είναι πάρα πολύ µεγάλο σφάλµα, το ο-
ποίο πληρώνουµε όλοι µαζί.

Στο ΚΙΝΑΛ ενσωµατώθηκαν προσωπικό-

τητες και συλλογικότητες στο πλαίσιο 

της διεύρυνσης. Γιατί το να συσπειρώ-

νονται κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ κρίνεται ως 

προσωπική φιλοδοξία, ενδεχοµένως και 

πολιτικός αµοραλισµός; Κάθε κόµµα, 
κάθε κίνηµα έχει το δικαίωµα της διεύ-
ρυνσης και της ενσωµάτωσης ωστόσο 
είναι σαφές ότι θα κριθεί για αυτές. Κα-
νείς µας δεν µένει στο απυρόβλητο. Το 
Κίνηµα Αλλαγής όντας στην αντιπο-
λίτευση, βαλλόµενο πανταχόθεν, έκα-
νε άνοιγµα σε πολίτες, κινήµατα, κόµ-
µατα και πέτυχε τη σταδιακή σύνθεση 
δυνάµεων, χωρίς υπουργικές θέσεις. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβέρνησε 4,5 χρόνια 
µε τους ΑΝΕΛ και τον κ. Καµµένο και 
ενσωµάτωσε τα στελέχη των ΑΝΕΛ σε 
έµµισθες θέσεις. Στη συνέχεια ενσω-
µάτωσε στελέχη του ΠΑΣΟΚ και άλλων 
στην κυβέρνησή του για µια καρέκλα 

υπουργού, έστω και για λίγες ε-
βδοµάδες, µε διάφορα κυ-

βερνητικά ανταλλάγµατα. 
Συµφωνούµε ότι αυτό 

δεν λέγεται διεύρυνση 
αλλά κυνική συναλ-
λαγή.

Είναι ικανοποιητικός 

ο ρόλος του «τρίτου» 

για τη σοσιαλδηµο-

κρατία στην Ελλάδα; 

Το ΚΙΝΑΛ κράτησε 
τις δυνάµεις του σε 
ένα πολύ δύσκολο 
π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  λ α ϊ-
κισµού από τη µία, 
συντήρησης από την 
άλλη, και κατάφερε 
να γίνει το τρίτο κόµ-
µα, όταν είχε δυστυ-
χώς είχε χάσει πολύ 
έδαφος. ∆εν είναι κάτι 
που µας ικανοποιεί. Αυ-
τή τη στιγµή χτίζουµε 
στο 8,1% για να πάµε 
παραπέρα. Μαζί µε τα 

ευρωπαϊκά σοσιαλι-

κάνει διεύρυνση, 
ο ΣΥΡΙΖΑ κυνική 
συναλλαγή
Της ΑΘΗΝΑΣ ΓΚΟΡΟΥ

του ΚΙΝΑΛ ξεκίνησε τον Σεπτέµ-

Γεννηµατά αποφάσισε  να ανανε-
ώσει και να ενισχύσει την επικοι-

συνεπάγεται ο ρόλος της, δεν υι-
οθετεί το ύφος της πολιτικής δια-

ευθύς παρά ευέλικτη. Επιπλέον 
παραµένει αφοσιωµένη στο πε-
ριεχόµενο και τις δεσµεύσεις της 
πολιτικής συλλογικότητας, κάτι 
που φαίνεται να είναι ζητούµενο 
τον τελευταίο καιρό στο Κίνηµα 
Αλλαγής. Όσο για το ερώτηµα αν 

έσω και από ποιους, η απάντηση 

όγω το ρόλου σας καλείστε να  

υπερασπιστείτε αποφάσεις µε 

τις οποίες κάποτε διαφωνείτε. 

∆εν θα κρύψω ότι αρκετές φορές, κυ-
ρίως  σε θέµατα που αφορούν στις ερ-
γαζόµενες γυναίκες –σαν φεµινίστρια 
και σαν γυναίκα τα υπερασπίζοµαι πε-
ρισσότερο– προσπαθώ να τονίζω την 
άποψή µου, ακόµη κι αν είναι στα όρια 
ή και απέναντι στη «γραµµή». Έχουµε 
µάθει όµως ότι στα κόµµατα ακολου-
θούµε τις συλλογικές αποφάσεις. Είναι 
κάτι που απαιτεί η δηµοκρατία. Αν τώρα 
υπάρχουν πολύ σηµαντικές διαφορές 
που αγγίζουν θέµατα αρχών, νοµίζω ότι 
πρέπει κανείς να παραµείνει µεν στο 
κόµµα του, εκφράζοντας τις αντιρρή-
σεις του, αλλά να παραιτηθεί από τη 

κασία της ψηφοφορίας. Οι πλειοψη-
φίες αποφασίζουν. Όταν όµως βγαίνεις 
στα Μέσα και επαναλαµβάνεις κάποια 
πράγµατα, τα οποία µάλιστα δεν ακού-
στηκαν στα θεσµικά όργανα, δηµιουρ-

γείται ένα ερώτη-
µα. Ποια εί-

Το να µη θέτουµε τα ζητήµατα θεσµικά  
και να προσπαθούµε να διεµβολίσουµε  
την προσπάθεια που γίνεται, θεωρώ ότι την προσπάθεια που γίνεται, θεωρώ ότι 
είναι πάρα πολύ µεγάλο σφάλµα, το ο-
ποίο πληρώνουµε όλοι µαζί.

Στο ΚΙΝΑΛ ενσωµατώθηκαν προσωπικό-

τητες και συλλογικότητες στο πλαίσιο 

της διεύρυνσης. Γιατί το να συσπειρώ-

νονται κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ κρίνεται ως 

προσωπική φιλοδοξία, ενδεχοµένως και 

πολιτικός αµοραλισµός; 

κάθε κίνηµα έχει το δικαίωµα της διεύ-
ρυνσης και της ενσωµάτωσης ωστόσο 
είναι σαφές ότι θα κριθεί για αυτές. Κα-
νείς µας δεν µένει στο απυρόβλητο. Το 
Κίνηµα Αλλαγής όντας στην αντιπο-
λίτευση, βαλλόµενο πανταχόθεν, έκα-
νε άνοιγµα σε πολίτες, κινήµατα, κόµ-
µατα και πέτυχε τη σταδιακή σύνθεση 
δυνάµεων, χωρίς υπουργικές θέσεις. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβέρνησε 4,5 χρόνια 
µε τους ΑΝΕΛ και τον κ. Καµµένο και 
ενσωµάτωσε τα στελέχη των ΑΝΕΛ σε 
έµµισθες θέσεις. Στη συνέχεια ενσω-
µάτωσε στελέχη του ΠΑΣΟΚ και άλλων 
στην κυβέρνησή του για µια καρέκλα 

υπουργού, έστω και για λίγες ε-
βδοµάδες, µε διάφορα κυ-

βερνητικά ανταλλάγµατα. 
Συµφωνούµε ότι αυτό 

δεν λέγεται διεύρυνση 
αλλά κυνική συναλ-
λαγή.

Είναι ικανοποιητικός 

ο ρόλος του «τρίτου» 

για τη σοσιαλδηµο-

κρατία στην Ελλάδα; 

Το ΚΙΝΑΛ κράτησε 
τις δυνάµεις του σε 
ένα πολύ δύσκολο 
π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  λ α ϊ-
κισµού από τη µία, 
συντήρησης από την 
άλλη, και κατάφερε 
να γίνει το τρίτο κόµ-
µα, όταν είχε δυστυ-
χώς είχε χάσει πολύ 
έδαφος. ∆εν είναι κάτι 
που µας ικανοποιεί. Αυ-
τή τη στιγµή χτίζουµε 
στο 8,1% για να πάµε 
παραπέρα. Μαζί µε τα 

ευρωπαϊκά σοσιαλι-ευρωπαϊκά σοσιαλι-

Το να μη θέ-
τουμε τα ζητή-
ματα θεσμικά  
και να διεμβο-

λίζουμε την 
προσπάθεια 

που γίνεται, εί-
ναι πολύ μεγά-

λο σφάλμα
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στικά κόμματα κάνουμε μια προσπά-
θεια δύσκολη. Τα σοσιαλιστικά κόμ-
ματα πρέπει να βάλουν περισσότερο 
ριζοσπαστικά και ανατρεπτικά θέματα 
στην ατζέντα τους, όπως για παράδειγ-
μα αναδιανομή, καθώς οι ανισότητες 
έχουν γιγαντωθεί, ανθρώπινα δικαιώ-
ματα, κλιματική αλλαγή. 

Συνοπτικά, ποια είναι η ατζέντα των σο-

σιαλδημοκρατών της Ευρώπης για την 

κλιματική αλλαγή; Οι ευρωπαίοι σο-
σιαλιστές και σοσιαλίστριες από νω-
ρίς έχουμε υπογραμμίσει την αδιέξοδη 
ακραία οικονομική πολιτική η οποία 
δεν σέβεται το περιβάλλον και τον άν-
θρωπο. Για αυτό το λόγο εδώ και αρκετά 
χρόνια ενσωματώσαμε στην πολιτική 
μας ατζέντα ζητήματα όπως αυτό της 
βιώσιμης ανάπτυξης, της ενεργειακής 
μετάβασης, της ενεργειακής δημοκρα-
τίας ενώ στηρίξαμε τους 17 στόχους 
της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, οι 
οποίοι κρίνονται απολύτως αναγκαίοι 
για την αντιμετώπιση των σημαντικών 
προκλήσεων της εποχής μας. Είναι πιο 
επείγον από ποτέ, η σοσιαλδημοκρατία 
να πρωταγωνιστήσει στην αντιμετώπι-
ση της κλιματικής κρίσης και να γίνει 
η ομπρέλα των πολιτικών δυνάμεων 
εκείνων που θα συνδράμουν δυναμι-
κά στην οικοδόμηση ενός «Σύγχρονου 
Περιβαλλοντικού Συμβολαίου». Μια 
νέα συμφωνία αρχών.

Ποιες οι ευθύνες και οι δράσεις σας ως α-

ντιπρόεδρος Γυναικών του ΕΣΚ; Ως Γυ-
ναίκες  του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού 
Κόμματος και ως αντιπρόεδρος στο-
χεύουμε στη συνεχή ανάδειξη των ζη-
τημάτων της ισόρροπης συμμετοχής 
των φύλων στις ευρωπαϊκές πολιτικές. 
Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε αναλάβει 
σειρά πρωτοβουλιών σχετικά με την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυ-
ναικών στην οικογένεια, στην εργασία 
αλλά και στα κοινά. Μεταξύ των προτε-
ραιοτήτων μας είναι και η ανάγκη εξι-
σορρόπησης οικογενειακής και επαγ-
γελματικής ζωής, η αντιμετώπιση της 
ανεργίας των γυναικών η οποία παρα-
μένει υψηλή, η ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας με ίσες ευκαιρίες, χωρίς να εί-
ναι αόρατες («μαύρη εργασία») αλλά 
και στη διόρθωση του λεγόμενου «pay 
gap», δηλαδή της απόκλισης στις αμοι-
βές ανδρών-γυναικών για ίδια εργασία 
η οποία αγγίζει το 16%, ενώ η σύνταξη 
των γυναικών είναι κατά μέσο όρο 38% 
λιγότερη από εκείνη των ανδρών με την 
ίδια προϋπηρεσία. Δίνουμε τη μάχη πι-
στεύοντας ότι η δική μας νίκη δεν αφο-
ρά μόνο στις γυναίκες, αφορά στην α-
παίτηση για ισόρροπη επένδυση, εκ-
παίδευση και ισότιμη πρόσβαση σε ευ-
καιρίες για όλους και όλες που είναι το 
ζητούμενο κάθε δημοκρατικής και δί-
καιης κοινωνίας.  A  

O

Στις 17 Μαΐου 1639 υπογράφεται μετά από 16 χρόνια πολέ-
μου η συνθήκη ειρήνης μεταξύ Μουσουλμάνων Σουνιτών 
και Σιιτών, γνωστή ως «Συνθήκη Kashri Sirin».  Έκτοτε και 
έως την πρώτη αμερικανική εκστρατεία κατά του Ιράκ, τα 
σύνορα μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών στη Κεντρική Ασία, 
τη Μέση και Εγγύς Ανατολή, διατηρήθηκαν σταθερά σε 
γενικές γραμμές. Από τη δεύτερη εισβολή των Αμερικα-
νών στο Ιράκ και μετά, η πολιτική χαρτογραφία εντός του 
Ισλάμ έχει πλήρως διαταραχθεί. Η εμφάνιση του Ισλα-
μικού Χαλιφάτου, που είναι η επιθετικότερη μορφή του 
ορθόδοξου Σουνιτισμού, προκάλεσε την επιθετική εξω-
στρέφεια του σιιτικού ιμπεριαλισμού. Εκφραστής αυτής 
της επιθετικής εξωστρέφειας ήταν ο υποστράτηγος Σου-
λεϊμανί, ο άνθρωπος που «έστησε» τις δομές για τη δημι-
ουργία ενός Ιράν εκτός Ιράν. Οραματίστηκε, δηλαδή, την 
επανασύσταση της αυτοκρατορίας της Βαβυλώνας. Για 
τον λόγο αυτό διασφάλισε τη ροή κονδυλίων, ανθρώπι-
νων πόρων για τη συγκρότηση μονάδων κρούσης και τη 
συνεχή προμήθεια οπλικών συστημάτων που διοχετεύο-
νταν σε όλες τις σιιτικές πολιτοφυλακές που διαδραματί-
ζουν ρόλο  στο Ισλάμ. Δηλαδή στη Συρία (Αλαουίτες), στον 
Λίβανο (Χεζμπολάχ), στο Ιράκ (Σιιτικές Πολιτοφυλακές), 
στην Υεμένη (Σιίτες αντάρτες Χούθι). Άμεση ή δυνητική ε-
πιρροή είχε διασφαλίσει ο υποστράτηγος Σουλεϊμανί στις 
σιιτικές ελίτ του Αζερμπαϊτζάν ή του Μπαχρέιν. 

υποστράτηγος Σουλεϊμανί ήταν ο αρχιτέκτων του 
σύγχρονου ιρανικού ιμπεριαλισμού με έντονη τη 
χρήση του θρησκευτικού αισθήματος ως ταυτοτι-
κού στοιχείου αναφοράς. Σιιτισμός κατά Σουνιτι-

σμού, στα χνάρια του Τριακονταετούς Πολέμου Καθολικών 
κατά Προτεσταντών. Οι αστοχίες των Αμερικανών, η ιστορικά 
και πολιτισμικά αστοιχείωτη πολιτικο-στρατιωτική παρουσία 
τους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, η απόλυτα ρηχή στρατηγική 
της διακυβέρνησης Τραμπ, διαμόρφωσαν συνθήκες ενίσχυ-
σης των περιφερειακών παραγόντων. Τα αποτελέσματα είναι 
ορατά στη Συρία, τον Λίβανο, το Ιράκ, τη Λιβύη, την Υεμένη, 
αλλά και στην καρδιά του Περσικού Κόλπου. Η εκτέλεση του 
υποστρατήγου Σουλεϊμανί από τον αμερικανικό στρατό ούτε 
αιφνιδίασε ούτε παραξένεψε τους παρατηρητές. Το στοιχείο 
που αιφνιδίασε, όπως επισημαίνει ο βρετανικός Guardian, 
ήταν η ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε η επιχείρη-
ση. Η πλήρης δηλαδή έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού για 
τη μετά την εκτέλεση χρονική περίοδο. Αιφνιδίασε η σύγχυση 
που επικράτησε στην Ουάσιγκτον την οποία επισημαίνει η 
Huffigton Post. Προβληματίζει η απουσία κάθε σχεδιασμού 
για την επόμενη ημέρα. 
Τρία 24ωρα μετά την εκτέλεση του υποστρατήγου κυκλο-
φόρησε ένα επίσημο αμερικανικό έγγραφο στη Βαγδάτη διά 
του οποίου το Υπουργείο Αμύνης των ΗΠΑ ενημερώνει το 
αντίστοιχο υπουργείο του Ιράκ πως προγραμματίζεται η εκκέ-
νωση των 5.000 και πλέον αμερικανών στρατιωτών που βρί-
σκονται εκεί. Η δημοσίευση αυτού του εγγράφου προκαλεί 
προβληματισμό. Αμέσως η Ουάσιγκτον διαψεύδει. Στον Λευ-
κό Οίκο κάνουν λόγο για λανθασμένη αποστολή εγγράφου. 
Μόνο που το επίσημο αυτό ντοκουμέντο είναι υπαρκτό. Είναι 
γραμμένο σε επίσημο χαρτί, έχει σκεπτικό και διέπεται από μια 
λογική. Λάθος ή σωστή, δεν έχει σημασία. Κάποιος συνέταξε 
στην Ουάσιγκτον αυτό το κείμενο που εξηγεί πως οι Αμερικα-
νοί που εκτέλεσαν τον ιρανό στρατηγό, τα μαζεύουν και φεύ-
γουν και γαία πυρί μιχθήτω, όπως έκαναν 
προ μηνών στη Συρία εγκαταλείποντας 
τους Κούρδους συμμάχους τους. Πανικός, 
λοιπόν, στη Βαγδάτη και στο Βόρειο Ιράκ 
που ζουν οι Κούρδοι. Πανικός στο κεντρι-
κό Ιράκ όπου ζουν οι Άραβες Σουνίτες. 
Πανικός στα επιτελεία της Σαουδικής 
Αραβίας, της Ιορδανίας και του Ισραήλ, 
που βλέπουν να εκτυλίσσεται ένα θέα-
τρο σκιών με πρωταγωνιστή τον ασπόν-
δυλο αμερικανό πρόεδρο. «Donald the 
Boneless». Για του λόγου το αληθές ιδού 
το αμερικανικό έγγραφο 

Ο υποστράτηγος Σουλεϊμανί δεν κρα-
τούσε από οικογένεια της ιρανικής ε-
λίτ. Αγροτόπαιδο από τη Νότια Περσία, 
στα 15 του άρχισε να δουλεύει σε οικο-
δομές. Τότε ξέσπασε ο πόλεμος με το 

Ιράκ. Έφηβος ακόμα, του βάζουν στα χέρια ένα καλάσνικωφ 
και του λένε, πολέμα. Από τότε δεν εγκατέλειψε ποτέ το μέτω-
πο. Κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών «στήνεται» και η νέα 
οργάνωση που θα αλλάξει τα πολιτικοστρατιωτικά δεδομένα 
στην Περσία. Αρχίζει να λειτουργεί η δομή των Φρουρών της 
Επανάστασης. Ο νεαρός Σουλεϊμανί εκπαιδεύεται να επιχειρεί 
πίσω από τις γραμμές του εχθρού. Στους Φρουρούς της Επα-
νάστασης συνωστίζονται εθνικιστές, θρησκόληπτοι, φανατι-
κοί Μουζαχεντίν και ποινικοί που έχουν αδειάσει τις φυλακές. 
Μαζί τους κάνει παρέα ο Σουλεϊμανί. Αργότερα θα αναλάβει τα 
ηνία της οργάνωσης που θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο 
επιχειρήσεις εκτός Ιράν και θα είναι ο ένοπλος βραχίονας του 
ιρανικού ιερατείου. Ο Σουλεϊμανί διατηρεί άριστες σχέσεις με 
την ανώτατη ηγεσία του περσικού Σιιτισμού. Παίρνει εντολές 
από τον ίδιο τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ, διάδοχο του Αγιατολάχ 
Χομεϊνί. Δεν είναι απλώς ο εκπρόσωπος ενός σιιτικού κράτους 
στο εξωτερικό. Δρα και επιχειρεί σύμφωνα με τις εντολές του 
εθνικιστικού - θρησκευτικού πυρήνα του κράτους. Προφα-
νώς ο υποστράτηγος Σουλεϊμανί βρίσκεται στο επίκεντρο 
της διαμάχης μεταξύ Μεταρρυθμιστών και Συντηρητικών του 
Κονκλαβίου της Τεχεράνης. Προφανώς και ανήκει στη φράξια 
που αντιστέκεται σε όποια μεταρρύθμιση προτείνεται από την 
πολιτική ελίτ και τον πρόεδρο Ροχανί. Πριν από περίπου δύο 
μήνες ξέσπασαν ταραχές στην Τεχεράνη. Για πάνω από δύο 
εβδομάδες οι πολίτες μάχονταν στους δρόμους. Η Διεθνής 
Αμνηστία κάνει λόγο για 304 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες. 
Η παγκόσμια κοινή γνώμη αγνοεί την είδηση, οι Φρουροί της 
Επανάστασης έκαναν για άλλη μία φορά τη δουλειά τους. Το 
Ιερατείο είναι πανίσχυρο.
Ο υποστράτηγος Σουλεϊμανί είναι φιλόδοξος αλλά προσε-
κτικός. Είχε κυκλοφορήσει η φήμη πως θα ήταν υποψήφιος 
στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές για να αμφισβητήσει 
την κυριαρχία του Ροχανί. Τα μέτρησε και τελικά διάψευσε 
προσωπικά την πληροφορία περί καθόδου του στις εκλογές. 
Οι κακές γλώσσες στην Τεχεράνη επέμεναν πως τελικά σχε-
δίασε να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2023. 
Τον πρόλαβαν τα αμερικανικά βλήματα αέρος εδάφους που 
εκτοξεύθηκαν από Drone στοχεύοντας τα κόκκινα στίγματα 
από τις συσκευές λέιζερ. Η εκτέλεση είχε σχεδιαστεί με άψο-
γο τρόπο. Ο Σουλεϊμανί απογειώθηκε από τον Βόρειο Λίβανο. 
Πέρασε από τη Συρία και προσγειώθηκε στη Βαγδάτη. Εκεί τον 
περίμενε το αμερικανικό Raptor που έκοβε βόλτες πάνω από 
την πρωτεύουσα του Ιράκ. Τα πολεμικά ελικόπτερα στόχευ-
σαν από απόσταση με τα λέιζερ. Τα βλήματα αέρος εδάφους 
εκτοξεύθηκαν. Μέσα στις στάχτες οι διασώστες αναγνώρισαν 
το πτώμα του Σουλεϊμανί από το τεράστιο δαχτυλίδι του. Το 
κορμί του είχε διαμελιστεί.
Είναι το Ιράν σε θέση να απειλήσει τις ΗΠΑ και να προχωρήσει 
σε επιχειρήσεις αντεκδίκησης; Προφανώς και όχι. Σύμφωνα 
με τους ψυχραιμότερους αναλυτές που γνωρίζουν να απο-
κωδικοποιούν τα κελεύσματα της Τεχεράνης θα πρέπει να α-
ναμένονται κάποιες ενέργειες τρομοκρατικού περιεχομένου, 
αλλά όχι σε κλίμακα casus belli. Η εσωτερική κατάσταση στην 
Περσία δεν είναι καθόλου καλή. Η οικονομία έχει γονατίσει 
λόγω εμπάργκο και το πολιτικοστρατιωτικό κατεστημένο α-
πορροφά το μεδούλι της οικονομικής δραστηριότητας που 
έχει εναπομείνει. Το Ιράν δεν είναι σε θέση να τα βάλει με τις 
ΗΠΑ και το Ισραήλ ταυτόχρονα, έχοντας τη Σαουδική Αραβία 
και τους υπόλοιπους Σουνίτες να καραδοκούν στο μαλακό 
υπογάστριο του συστήματος του Περσικού Κόλπου.
Το Ιράν θα απαντήσει εν καιρώ και όταν το βολεύουν οι συνθή-

κες. Θα ακουστούν πολλές κραυγές 
και συνθήματα και απειλές για εκ-
δίκηση. Το κύριο μέλημα του Ιερα-
τείου όμως είναι να παραμένει στην 
εξουσία στην Τεχεράνη απολαμβά-
νοντας της εμπιστοσύνης και της 
στήριξης των μηχανισμών καταστο-
λής. Οι Επαναστατικοί Φρουροί με ή 
χωρίς Σουλεϊμανί φροντίζουν γι’ αυ-
τό. Άλλωστε το επιβάλλει και η παρά-
δοση. Κάποτε, εκτελώντας τις διατα-
γές του «Γέροντα του Βουνού», οι 
«Χασασίνοι» διέσχιζαν τα εδάφη του 
Ισλάμ για να δολοφονήσουν τους ε-
χθρούς του Αλί, γαμπρού του Μωά-
μεθ, ιδρυτή της αίρεσης των Σιιτών. Τί-
ποτε δεν έχει αλλάξει από τότε παρά 
μόνο οι στολές.  A

Το Ιράν θά 
άπάνΤήσεΙ εν 

κάΙρώ κάΙ οΤάν 
το βολεύούν οι 

σύνθήκεσ. 
το κύριο μελήμα 

τού ιερατειού 
εΙνάΙ νά 

παραμενει στήν 
εξούσια στήν 

τεχερανή.

Κομφούζιο, τρόμος και αίμα στη Βαγδάτη
Του Νίκου ΓεωρΓίάδη



Η πρώτη συνέντευξη μετά  
τον διορισμό του ως Γενικού  
Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού
Της Κατερίνας αγγελίδαΚη - Φωτό: Θαναςης Καρατζας

Νικόλας
ΓιατρομαΝωλακης
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Πέρα από το βιογραφικό σας, το οποίο είναι πολύ 
εντυπωσιακό, πώς συνέβη και σας ανατέθηκε αυτή 
η θέση; Σας ρωτώ, διότι κάποιοι έχουν πει ότι τοπο-
θετηθήκατε με τη βοήθεια του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος. Αυτό που συνέβη στην περίπτωσή μου, όπως 
συνέβη και σε άλλες, είναι ότι κάποια στιγμή έφτασε 
το όνομά μου στην ομάδα του πρωθυπουργού επειδή 
θεωρήθηκε ότι είχα κάνει μια σειρά από πράγματα που 
ενδεχομένως είχαν κάποιο ενδιαφέρον. Ενημέρωσα 
το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ότι θα 
φύγω αφού πρώτα είχε οριστικοποιηθεί το θέμα της 

Γενικής Γραμματείας. Από μένα το έμαθαν.

Ποια είναι η γνώμη σας για τον πρωθυ-
πουργό μετά από έξι μήνες στο τι-

μόνι της διακυβέρνησης; Έ-
χει ενδιαφέρον η γνώ-

μη σας σήμερα, 

διότι παλαιότερα υπήρξατε επικριτικός 
απέναντι στη ΝΔ. Προφανώς βρίσκομαι 
σ’ αυτή τη θέση με επιλογή του Κυριά-
κου Μητσοτάκη. Εάν ήταν άλλος δεν 
θα με επέλεγε κι αν ήταν άλλος δεν 
θα πήγαινα. Πιστεύω στο όραμά 
του και του έχω εμπιστοσύνη 
διότι διαθέτει ένα συνδυασμό 
χαρακτηριστικών όπως γνώ-
ση, εμπειρία, θέληση, αποφα-
σιστικότητα και εργατικότητα και 
αποτυπώνει ένα μοντέλο ηγεσίας με 
το οποίο συντάσσομαι. Θεωρώ σημα-
ντικό ότι μπορεί να φέρνει ανθρώπους 
διαφορετικούς στο ίδιο τραπέζι, όπως έχει 
φανεί στην πράξη και στη δική μου περίπτω-
ση και σε άλλες, τόσο σε επίπεδο υπουργών 
όσο και γενικών γραμματέων. Αυτό μιλάει από 
μόνο του.

Το ενδιαφέρον σας για την πολιτική δεν είναι και-
νούργιο. Υπήρξατε επικεφαλής της προεκλογικής 
εκστρατείας στο Ποτάμι στις ευρωεκλογές του 2014 
και υποψήφιος βουλευτής το 2015. Όμως φύγατε νω-
ρίς. Γιατί; Στην πραγματικότητα το ενδιαφέρον μου για την 
πολιτική είναι ακόμα πιο παλιό και συνειδητό. Φάνηκε και 
από τις σπουδές μου. Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο και μετά Δημόσια Πολιτική στοJohn F. Kennedy 
School of Government στο Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. 
Aνέκαθεν ήταν το αντικείμενο που με απασχολούσε γιατί 
πιστεύω ότι μόνο μέσω της χάραξης πολιτικής μπορείς 
να βελτιώσεις τις συνθήκες ζωής σε μια κοινωνία. Από το 
Ποτάμι έφυγα διότι έβλεπα ότι έπαιρνε μια πορεία που αλ-
λοίωνε τον αρχικό χαρακτήρα του. Αφού πρώτα δούλεψα 
πολύ για να πετύχει και με τίμημα προσωπικό και επαγγελ-
ματικό. Δεν υπήρξα ποτέ μισθωτός του κόμματος, ούτε 
ήθελα, ούτε ήταν ο σκοπός μου. Αυτό, σε συνδυασμό με το 
ότι το Ποτάμι δεν πήγαινε εκεί που πίστευα ότι έπρεπε να 
πάει, έκανε την αποχώρησή μου μονόδρομο. Έφυγα νω-
ρίς, όπως λέτε, καθαρά και τίμια, διότι πιστεύω ότι πρέπει 
να γίνονται έτσι τα πράγματα.

Επομένως, είστε ένας άνθρωπος που  δεν έχει πίσω 
του πλάτες οικονομικές. Όχι, δεν έχω. Και σήμερα όλο 
αυτό που ανέλαβα έχει επίσης ένα ρίσκο προσωπικό διότι 
δεν έχω δίχτυ ασφαλείας, οικονομικό ή άλλο. Όμως είναι 
ένα ρίσκο πολύ συνειδητό και το πιστεύω απόλυτα και κά-
νω τη δουλειά μου με φοβερό ενθουσιασμό.

Τις σπουδές σας στο Χάρβαρντ με υποτροφίες τις κά-
νατε από ό,τι ξέρω. Με βοήθησαν και οι γονείς μου, αλλά 
ως επί το πλείστον, ναι, με υποτροφίες. Ούτε κατά διάνοια, 
λοιπόν, δεν είναι λυμένο το οικονομικό μου, πάντα έπρεπε 
να βιοπορίζομαι από τη δουλειά μου και καλώς, δεν το λέω 
ως παράπονο, το λέω ως κάτι σύνηθες και φυσιολογικό. 

Τώρα βρίσκεστε στο υπουργείο σε θέση ισχυρή αλ-
λά και μεγάλης ευθύνης. Έχω πλήρη συναίσθηση της 
ευθύνης και βεβαίως της μεγάλης τιμής που μου έκανε ο 
πρωθυπουργός. Δεν το ξεχνώ καμία μέρα. 

Αυτή τη στιγμή ασχολείστε με το Εθνικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, που δεν λέει να ανοίξει επιτέλους. 
Τι έφταιξε κατά τη γνώμη σας γι’ αυτό τον τραγέλα-
φο; Και γιατί να σας πιστέψουμε, όταν λέτε ότι θα το 
ανοίξετε μέσα στον Φεβρουάριο; Είναι πολύ λογικό να 
νιώθει κανείς έτσι. Κι εγώ περίμενα χρόνια να ανοίξει. 
Επιτρέψτε μου βέβαια να πω ότι εκτός από τη δουλειά 
που κάνω στο ΕΜΣΤ, ασχολούμαι καθημερινά με όλα τα 
θέματα του σύγχρονου πολιτισμού. Προφανώς, ένα από 
τα αντικείμενα πάνω στα οποία δουλεύω εντατικά αυτή 
την εποχή είναι και το μουσείο. Δύο με τρεις φορές την 
εβδομάδα είμαι εκεί και συνεργάζομαι με την ομάδα του 
ΕΜΣΤ. Χωρίς να έχω καμιά πρόθεση να δείξω με το δά-
χτυλο ανθρώπους ούτε να μιλήσω για το παρελθόν, αυτό 
που έχω να πω είναι ότι αν πάψεις να ασχολείσαι με τα 
πράγματα προφανώς παραμένουν στάσιμα. 

Δηλαδή; Το άνοιγμα ενός μουσείου είναι ένα μεγάλο 
project που πρέπει να αντιμετωπιστεί ολοκληρω-

μένα. Δεν είναι μόνο το κτίριο και η μόνιμη συλλο-
γή, είναι το προσωπικό, η ασφάλεια, η εμπειρία 

του επισκέπτη, η τεχνολογική υποδομή, τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, οι παράλληλες 

δράσεις, η ενοικίαση χώρων για τη δημι-
ουργία εσόδων, η εξεύρεση πόρων κλπ. 
Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα και 
να εγγυηθώ είναι ότι αν δεν πέφταμε από 

πάνω, το μουσείο δεν θα άνοιγε ούτε τώ-
ρα. Μόνο ώριμα δεν ήταν τα πράγματα, 

ήμασταν πολύ πίσω.

Πόσο πίσω; Αρκεί να σας πω 
ότι ακόμα και το κτίριο είχε 

προβλήματα, για παράδειγμα 

αραμονή Πρωτοχρονιάς. Στον τέταρτο όροφο της οδού Μπουμπουλίνας, στο 
γραφείο του Νικόλα Γιατρομανωλάκη, όλοι δουλεύουν σαν να είναι μια συνηθι-
σμένη μέρα. Μόνη εορταστική υπενθύμιση ένα κουτί γλυκά για τα χρόνια πολλά. 
Ακριβής στο ραντεβού μας, με υποδέχεται όρθιος με εκείνο το χαμόγελο που σου 
λέει καλωσόρισες αλλά προσπαθεί ευγενικά και να σε μετρήσει. Μάλλον θέλει να 

αισθανθεί σιγουριά για την πρώτη του συνέντευξη μετά τον διορισμό του. Ίσως πάλι 
αυτή η έλλειψη πόζας να είναι ο τρόπος του να γίνεται πιο συμπαθής, να κερδίζει αυτόν που 
έχει απέναντί του. Ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης είναι 44 ετών και μοιάζει ακόμα με φοιτητής. Κι 
όμως, είναι ο πρώτος Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού στη χώρα μας. Έχει εντυπω-
σιακό βιογραφικό, βραβεία, διακρίσεις. Και τη φήμη του ανθρώπου που έχει μάθει να δουλεύει 
σκληρά, χωρίς ωράρια και χωρίς να κοιτάζει ρολόγια.  Έρχεται από την προηγούμενη θέση του 
ως Διευθυντής Marketing και Επικοινωνίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με 
ένα ρεκόρ: το 2018 οι επισκέψεις στο ΚΠΙΣΝ άγγιξαν τα 5.000.000 – με αρχική πρόβλεψη τις 
700.000. Όμως έχει ακόμα μια πρωτιά, με περισσότερη σημασία. Είναι ο πρώτος δημόσιος λει-
τουργός σε θέση ισχύος της κεντρικής πολιτικής σκηνής που έχει δηλώσει ανοιχτά gay. Το μάτι 
μου πέφτει σε ένα μικρό πίνακα κοντά στο παράθυρο. Με προλαβαίνει: «Δημήτρης Γέρος. Κι 
εκεί Κοσμάς Ξενάκης, Όπυ Ζούνη, Γιώργος Λαζόγκας. Τους διάλεξα από πίνακες που βρήκα 
εδώ». Η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει κι εκείνος απαντάει όπως περίμενα. Άμεσα, χωρίς 
δεύτερες σκέψεις και χωρίς να ενοχλείται από καμιά ερώτηση. 

Πιστεύω ότι 
μόνο μέσω της 
χάραξης πολι-
τικής μπορείς 
να βελτιώσεις 
τις συνθήκες 
ζωής σε μια 

κοινωνία

Π
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σε διάφορα σημεία έσταζε όταν έβρεχε. Δεν είχαν προ-
βλεφθεί και άλλα πολλά, όπως ο φωτισμός, η σήμανση, η 
δυνατότητα να υπάρχει εστιατόριο και καφέ. Αυτό το θέμα 
λύθηκε νομοθετικά μόλις, έχω το ΦΕΚ στο συρτάρι μου. 
Ούτε εταιρική ταυτότητα υπήρχε, μόνο ένα λογότυπο. Κά-
ναμε ήδη διαγωνισμό και το μουσείο θα ανοίξει με πλήρη 
εταιρική ταυτότητα και με το πωλητήριο γεμάτο με νέα 
αντικείμενα.  Και για την υπουργό και για μένα το στοίχημα 
είναι να ανοίξει το μουσείο ολοκληρωμένο, όχι σαν μια 
γκαλερί με μια συλλογή, αλλά πλήρες σε όλα τα επίπεδα.

Μήπως είναι υπεραισιόδοξο το σχέδιο να ανοίξει τέλη 
Φεβρουαρίου; Από τη φύση μου δεν είμαι υπεραισιόδο-
ξος, αντιθέτως είμαι ρεαλιστής και μιλάω με δεδομένα. Πι-
στεύω σε αυτό που λένε, when there is a will there is a way.

Οι υπάλληλοι του μουσείου εξέδωσαν μια πικρή ανα-
κοίνωση θίγοντας σοβαρότατα ζητήματα όπως την 
έλλειψη προσωπικού, και βεβαίως την έλλειψη διευ-
θυντή. Οι εργαζόμενοι του ΕΜΣΤ έχουν δουλέψει σκληρά. 
Κατανοώ ότι κάποιοι ίσως νιώθουν απαξιωμένοι, όχι πά-
ντως από εμάς. Έχουμε δει πολύ κόσμο από όλα τα τμήμα-
τα και έχουμε συζητήσει για τις καθημερινές εργασιακές α-
νάγκες τους – είμαι βέβαιος ότι κανείς δεν θα το διαψεύσει. 
Το άνοιγμα του μουσείου είναι και μια δική τους δικαίωση 
και βέβαια μια κομβική στιγμή διότι περνούν σε έναν άλλο 
τρόπο καθημερινής και πλήρους λειτουργίας και θα έχουν 
τη στήριξη που χρειάζονται. Έχουν δίκιο για την έλλειψη 
προσωπικού, η επιπλέον στελέχωση μέσω ΑΣΕΠ έχει ήδη 
δρομολογηθεί. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας επι-
δέχεται βελτιώσεων και θα γίνει επικαιροποίηση. Ξέρετε, 
όμως, αν κάθε πρόβλημα μπαίνει ως προϋπόθεση για το 
άνοιγμα του μουσείου, οι καθυστερήσεις δεν θα τελειώ-
σουν ποτέ. Τα πράγματα πρέπει να κινούνται παράλληλα.

Ο διευθυντής πώς θα επιλεγεί; Έχετε πει ότι θα υπάρξει 
συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής για όλους τους 
εποπτευόμενους φορείς την οποία θα ανακοινώσετε. 
Για να προσελκύσεις άτομα που ενδεχομένως θα ήθελες 
ως διευθυντές, πρέπει να υπάρχουν ορισμένες προδια-
γραφές και προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με τον 
τρόπο που λειτουργεί ένας φορέας, με τον προϋπολογι-
σμό του, με τις δυνατότητες ανάπτυξής του. Αυτά τα θέ-
ματα πρέπει να τα εξετάζει κανείς συνολικά. Ετοιμάζουμε 
έναν οδικό χάρτη για τη θέση του διευθυντή που θα ανα-
κοινωθεί και θα ισχύσει και για άλλους φορείς. 

Άλλο μεγάλο θέμα είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματο-
γράφου. Ακούμε και διαβάζουμε πάλι για προβλήματα, 
όπως με τη νυν γενική διευθύντρια κ. Ηλέκτρα Βενά-
κη. Από την άλλη, υπάρχει ένα διεθνές ρεύμα υπέρ 
του ελληνικού κινηματογράφου, με νέους κινηματο-
γραφιστές να παίρνουν διακρίσεις και βραβεία ενώ 
εμείς δεν κάνουμε τίποτα για να τους βοηθήσουμε. 
Προτεραιότητα αποτελεί η σωστή λειτουργία του ΕΚΚ. 
Η επιστροφή της κας Βενάκη στη θέση της γενικής διευ-
θύντριας –για ένα συγκεκριμένο διάστημα το οποίο τε-
λειώνει πολύ σύντομα– έγινε βάσει της εφαρμογής της 
απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όσα άλλα 
μπορεί να γράφονται είναι αστειότητες, αν όχι εκ του πο-
νηρού. Κοιτάξτε, εάν δεν ξεμπλοκάρουμε κάποια πράγ-
ματα –το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο ΕΚΚ, είναι και στον 
Νόμο του 2010 για τον κινηματογράφο που χρειάζεται ε-
πανεξέταση, είναι και στον τρόπο που χρηματοδοτούνται 
οι ταινίες– δεν θα αναπτυχθεί ο χώρος. Είναι ωραίο που οι 
νέοι κινηματογραφιστές διακρίνονται, αλλά μόνοι τους το 
κατάφεραν. Σημασία έχει τι θα κάνουμε από δω και πέρα 
ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τον 
κινηματογράφο. Εάν αποφασίσουμε ότι θέλουμε να στη-
ρίξουμε μια νέα γενιά δημιουργών, τότε φτιάχνουμε τα 
εργαλεία και δημιουργούμε τις συνθήκες για να γίνει αυτό. 
Δηλαδή δράσεις για να αναπτυχθούν οι δεξιότητές τους, 
εργαλεία για να κινηθούν σε μια διεθνή αγορά –που δεν εί-
ναι μόνο οικονομικά εφόδια αλλά πολλαπλά– και βεβαίως 
ο συντονισμός όλων των φορέων του κινηματογράφου 
που θα συμπράξουν προς μια κατεύθυνση. 

Για το βιβλίο τι να περιμένουμε; Θα προχωρήσετε 
στο νέο ΕΚΕΒΙ; Το θέμα δεν είναι η ανασύσταση παλαι-
ότερων σχημάτων, εξάλλου το 2020 οι συνθήκες, τα 
εργαλεία, τα προβλήματα του χώρου είναι διαφορετικά.
Μας ενδιαφέρει η δημιουργία ενός άλλου ολοκληρω-
μένου τρόπου διαχείρισης και προβολής του βιβλίου. 
Εξετάζουμε το θέμα των εκθέσεων στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, της καθαυτής βιβλιοπαραγωγής, των φο-
ρολογικών ζητημάτων του βιβλίου, της ενίσχυσης της 
φιλαναγνωσίας, των βιβλιοθηκών, της προβολής της 
ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό – με την υπουργό 
προχωράμε σε ένα πρόγραμμα ενίσχυσης μεταφράσε-
ων ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό.

Πώς οραματίζεστε το Ακροπόλ, έργο εμβληματικό για 
την κυβέρνηση, και ποια η πρόβλεψη για τη λειτουρ-
γία του; Το Ακροπόλ θα είναι ένας χώρος για τους καλλι-
τέχνες όσο και για το ευρύ κοινό. Ένας χώρος ανάπτυξης 
δεξιοτήτων, δηλαδή πώς ένας καλλιτέχνης μπορεί να βρει 
χρήματα από πόρους εθνικούς, κοινοτικούς και χορηγίες, 
πώς στήνεται μια καλλιτεχνική ομάδα, πώς διοικείται, πώς 
διαχειρίζονται τα οικονομικά της, πώς προωθείται το έργο 
της. Επίσης, ένας χώρος μελέτης της σχέσης τεχνολογίας 
και πολιτισμού μέσα από απτά projects. Θα είναι και εκθε-
σιακός χώρος ανοιχτός στο κοινό. Η ολοκλήρωση του θα 
τρέξει με διαγωνισμούς με τους όρους που θέτει το ΕΣΠΑ. 
Στο τέλος του 2020 τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετι-
κά κι εκεί. Το Ακροπόλ είναι, αν θέλετε, κι ένας τρόπος να 
αποδείξει κανείς πώς ένας κρατικός φορέας μπορεί να έχει 
αναπάντεχο δυναμισμό και απροσδόκητη ευελιξία, όχι 
ακολουθώντας ασθμαίνοντας αλλά πρωτοπορώντας.

Ποια είναι η διαφορά της τωρινής διοίκησης με την 
προηγούμενη σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνεστε τη 
λειτουργία των νέων φορέων; Κατά τη γνώμη μου τα 
προηγούμενα προτεινόμενα σχέδια αφορούσαν σύνθε-
τους φορείς, με πολυάριθμο προσωπικό και περίπλοκη 
λειτουργία. Με την υπουργό είμαστε υπέρ σχημάτων και 
μοντέλων σύγχρονων και ευέλικτων, που εστιάζουν στο 
αποτέλεσμα και όχι στη διαδικασία.

Τι περιμένετε από τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή 
του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη και τι από την 
Κατερίνα Ευαγγελάτου στο Φεστιβάλ Αθηνών;  Από το 
Εθνικό Θέατρο αναμένω ζωντάνια, πρωτοτυπία, δυναμι-
κότητα ώστε να προσελκύσει καινούργιους θεατές, ενώ 
συντάσσομαι απολύτως με τον εκπαιδευτικό ρόλο του 
Εθνικού όπως τον οραματίζεται ο Δημήτρης. Θα ήθελα να 
δοθεί βάρος στο θέμα της σύγχρονης ελληνικής δραμα-
τουργίας και βέβαια στο πώς μπορεί να βγει το θέατρό μας 
εκτός Ελλάδας. Για το Φεστιβάλ Αθηνών, συμφωνώ με την 
Κατερίνα πως δεν πρέπει να είναι παράταση της χειμερινής 
σεζόν αλλά μια εξαίρεση, μια γιορτή δημιουργίας. Δεν με 
ενοχλεί δε καθόλου το γεγονός ότι οι ρίζες του ήταν στον 
τουρισμό, θα ήθελα να παίξει ρόλο στην ανάπτυξη του πο-
λιτιστικού τουρισμού στη χώρα μας. Στη Γενική Γραμματεία 
κάνουμε ήδη δουλειά πάνω σ’ αυτό το κομμάτι σε συνερ-
γασία με φορείς πολιτισμού και τουρισμού και ενώνοντας 
τις πολιτιστικές τελείες σε όλη την Ελλάδα.

Δεν σας φαίνονται βουνό όλα αυτά που πρέπει να γί-
νουν; Έχετε ιεραρχήσει αυτά που θέλετε να προλάβετε 
στη θητεία σας για να είστε ικανοποιημένος; Αποτε-
λούν τεράστια ευθύνη. Έχω επίγνωση των άπειρων εκκρε-
μοτήτων που κληρονομήσαμε και ότι πολλά από αυτά δεν 
μπορούν να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Όσο για την 
ικανοποίηση που είπατε, δύσκολα ευχαριστιέμαι από τον 
εαυτό μου, αλλά ευχαριστιέμαι από τη δουλειά μου και την 
πιστεύω. Προσπαθώ να κάνω όσα περισσότερα μπορώ, 
δουλεύω σχεδόν καθημερινά 12 ώρες, βλέπω, ακούω και 
συνομιλώ με πολύ κόσμο και κάθε μέρα προσπαθώ να 
αφήσω κάτι απτό πίσω. Μεριμνούμε με την υπουργό να 
δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε πολλά θέματα όσο πιο 
γρήγορα γίνεται. Για παράδειγμα πέρυσι οι προσκλήσεις 
για τις κρατικές επιχορηγήσεις για τον σύγχρονο πολιτι-
σμό ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο, φέτος ανακοινώνονται 
τον Ιανουάριο, δηλαδή πολύ νωρίτερα έτσι ώστε να κά-
νουν οι καλλιτέχνες τον προγραμματισμό τους έγκαιρα. 
Του χρόνου ευελπιστώ ότι θα είναι ακόμα νωρίτερα.

Πώς είναι η συνεργασία σας με την υπουργό Πολι-
τισμού κα Λίνα Μενδώνη; Βρισκόμαστε σε πλήρη σύ-
μπνοια, πάντοτε συζητάμε όλα τα θέματα. Είμαι πολύ 
τυχερός που δουλεύω δίπλα σε μια γυναίκα που είναι όχι 

μόνο γνώστης του πολιτισμού και του υπουργείου, αλλά 
ακέραια, ανοιχτή και καθαρή. Και εργασιομανής! Και σε 
αυτό συμπίπτουμε.

Όταν σας ανατέθηκε η Γενική Γραμματεία Σύγχρονου 
Πολιτισμού γράψατε στο Facebook ότι έχετε επίγνω-
ση των συμβολισμών του διορισμού σας. Αυτό έχει να 
κάνει με το ότι έχετε παραδεχτεί ανοιχτά ότι είστε gay; 
Είναι σημαντικό βήμα νομίζω, κυρίως επειδή οι άνθρωποι 
που με επέλεξαν ούτε στιγμή δεν θεώρησαν ότι αυτό θα 
μπορούσε να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα. Το ότι 
το έχω παραδεχτεί ανοιχτά έχει σημασία όχι για μένα τον 
ίδιο, αλλά γιατί κανένα παιδί δεν θα πρέπει για οποιοδή-
ποτε λόγο –είτε εξαιτίας του φύλου του, είτε εξαιτίας του 
σεξουαλικού προσανατολισμού του, του χρώματός του ή 
της καταγωγής του– να αισθανθεί ότι δεν μπορεί να κάνει 
κάποια πράγματα, ότι ποτέ δεν θα μπορέσει να κατακτήσει 
ό,τι ονειρεύεται. Και επειδή εμένα μου είπαν κάποτε να το 
πάρω απόφαση ότι η πολιτική δεν συνδυάζεται με το να 
είσαι ανοιχτά gay, δεν θέλω να το πουν σε κανέναν άλλον.

Όταν σας το είπαν πώς αντιδράσατε; Με πλήγωσε και 
παράλληλα με πείσμωσε. Ήξερα πάντα ότι είτε θα πολι-
τευτώ όπως είμαι είτε όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Το να 
κρύβομαι δεν ήταν ποτέ επιλογή μου.

Είστε ακτιβιστής υπέρ των διαιωμάτων της ΛΟΑΤ+ κοι-
νότητας; Ποτέ δεν είπα ότι υπήρξα ακτιβιστής. Το ότι βγή-
κα ανοιχτά και είπα ποιος είμαι  ή το ότι αρθρογράφησα 
ή στήριξα κάποια πράγματα δεν είναι ακτιβισμός. Έκανα 
απλώς ό, τι αισθανόμουν και μου έλεγε η συνείδησή μου, 
με το δικό μου τρόπο και προφανώς συνεχίζω.

Το ίδιο περίπου έχετε πει και για την πολιτική. «Δεν ήρ-
θα για να κάνω καριέρα στην πολιτική. Ήρθα για να το 
κάνω αλλιώς. Αν δεν γίνεται, δεν πειράζει». Είμαι συνει-
δητοποιημένος σε αυτό που ήρθα να κάνω σ’ αυτή τη θέση 
και νομίζω πως κι εκείνοι που με επέλεξαν δεν θέλουν να 
κάνω μία από τα ίδια. Η επαγγελματική μου πορεία έχει 
δείξει ότι είμαι καλύτερος στο να αλλάζω τα δεδομένα από 
το να διατηρώ το status quo. Τώρα, αν με ρωτήσετε ποιο 
βήμα θα κάνω στην πολιτική μετά από αυτό, ειλικρινά δεν 
ξέρω. Αυτή τη στιγμή με νοιάζει αυτή η μεγάλη προσπά-
θεια που κάνουμε. Νιώθω ότι η πολιτική βούληση  αυτής 
της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. 

Λίγα πράγματα για να σας μάθουμε καλύτερα: Έχετε 
τη φήμη του ανθρώπου που δεν συγκρούεται εύκολα 
ακόμα κι αν αδικηθεί, δεν κλείνει πόρτες και επιλέγει 
χαμηλούς τόνους. Ισχύει; Δεν ξεχνάω ποτέ τίποτα, αλλά 
δεν θεωρώ ότι πρέπει να τσακώνομαι με όλο τον κόσμο 
για να αποδείξω κάτι. Κάθε φορά προσπαθώ να βρω τον 
ενδεδειγμένο τρόπο για να γίνει η δουλειά, δηλαδή να ε-
πιτευχθεί ο στόχος, και παράλληλα να κοιμάμαι ήσυχος 
τα βράδια. Δυστυχώς, βέβαια, πολλές φορές η ευγένεια 
ερμηνεύεται ως αδυναμία...

Μεγαλώσατε σε ένα σπίτι φιλολογικό με τον πατέρα 
σας, τον καθηγητή, συγγραφέα, μεταφραστή, ποιητή 
Γιώργη Γιατρομανωλάκη. Επηρεάστηκα εξίσου και από 
τις θετικές επιστήμες, η μητέρα μου είναι μοριακή βιολό-
γος. Έμαθα και από τους δύο πολλά.

Σας καθόρισαν συγγραφείς, ταινίες, ήρωες, ζωγράφοι; 
Όχι, ποτέ δεν με καθόρισαν. Διαβάζω, βλέπω θέατρο, εκ-
θέσεις, ταινίες, αλλά έμαθα από μικρός ότι όλα μπορούν να 
κριθούν και να αξιολογηθούν. Και πρώτος εγώ που το λέω. 
Δεν πιστεύω στις ιερές αγελάδες.

Πόσο αλλάζετε μεγαλώνοντας; Γίνομαι πιο υπομονετι-
κός, αν και οι φίλοι μου δεν συμφωνούν.

Σας λείπει η παλιά δουλειά σας στο ΚΠΙΣΝ; Έχετε συζη-
τήσει την περίπτωση να ξαναγυρίσετε μετά το υπουρ-
γείο; Ο κύκλος μου στο ΚΠΙΣΝ έχει ολοκληρωθεί. Ούτε 
αναπολώ το παρελθόν, ούτε προλαβαίνω να σκεφτώ άλλη 
δουλειά. Είμαι πολύ εστιασμένος σε αυτό που κάνω τώρα. 

Με ένα τρόπο σήμερα παίζεται και το μέλλον σας. Ποιο 
είναι το σημαντικότερο που θέλετε να πετύχετε στο υ-
πουργείο; Ο σύγχρονος πολιτισμός για πρώτη φορά μέσω 
της Γενικής Γραμματείας που δημιουργήθηκε έχει και ορα-
τότητα και άλλου τύπου δυνατότητα. Ο στόχος είναι πολ-
λαπλός: Να αναπτυχθεί το κοινό του πολιτισμού σε όλη την 
επικράτεια και να εκδημοκρατιστεί η πρόσβαση σε αυτό. 
Να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ανάπτυξη σύγχρο-
νης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Να γίνει πιο εξωστρεφής 
ο σύγχρονος πολιτισμός της Ελλάδας και να ταξιδέψει πε-
ρισσότερο και με καλύτερους όρους. Όλα αυτά απαιτούν 
πολλή δουλειά, συνεργασία, χρηστή διαχείριση πόρων και 
κυρίως όραμα και στρατηγική για την επίτευξή τους.  A

Κανένα παιδί 
δεν πρέπει 

εξαιτίας του 
φύλου του, του 
σεξουαλικού 
προσανατολι-
σμού του, του 
χρώματός του 
ή της καταγω-

γής του να 
αισθανθεί ότι 
δεν μπορεί να 
κάνει κάποια 

πράγματα
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Κ
αµιά φορά τα βράδια που εί-

µαι σπίτι βλέπω στην τηλεό-

ραση τις «Άγριες Μέλισσες». 

Εκτός από την Ασηµίνα, πα-

ρατηρώ µε ενδιαφέρον και 

τις συνήθειες της ελληνικής 

κοινωνίας εκείνες τις δεκαε-

τίες του ’50 και του ’60, τη δύσκολη θέση της γυναί-

κας, που δεν µπορούσε να πάει ούτε στο καφενείο, 

ιδιαίτερα στην επαρχία. Φανταστείτε ακόµα πιο πί-

σω, το 1920. Εκείνη η χρονιά ήταν η πρώτη της λει-

τουργίας της Ανωτάτης Σχολής Εµπορικών Σπου-

δών και οι αδελφές Καίτη και Σοφία Αγγελοπούλου, 

κόρες δικηγόρου από την Πάτρα, αποφασίζουν να 

εγγραφούν. Έως την αποφοίτησή τους το 1925 ή-

ταν οι µοναδικές γυναίκες φοιτήτριες, ανάµεσα σε 

500 συνολικά άνδρες. Από τότε, από την Ανωτάτη 

Σχολή Εµπορικών Σπουδών, µετέπειτα Ανωτάτη 

Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών (Α-

ΣΟΕΕ) και, πλέον, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθη-

νών (ΟΠΑ), έχουν πάρει πτυχίο 70.000 φοιτητές. 

Σήµερα οι ενεργοί φοιτητές στις τρεις σχολές του 

ΟΠΑ (Οικονοµικών Επιστηµών, ∆ιοίκησης Επιχειρή-

σεων, Επιστηµών και Τεχνολογίας της Πληροφορί-

ας) είναι 13.000, ενώ τα µεταπτυχιακά προγράµµα-

τα φτάνουν τα 28. Αυτό το δηµόσιο ελληνικό πανε-

πιστήµιο θεωρείται από τα καλύτερα του κόσµου. 

Στο πεδίο Οικονοµικά κατατάσσεται µεταξύ των 

θέσεων 201-300 παγκοσµίως, στα Χρηµατοοικο-

νοµικά µεταξύ των θέσεων 151-200 και στη ∆ιοί-

κηση Επιχειρήσεων στις θέσεις 301-400 (Shangai 

Ranking). Μάλιστα, 300 από τους αποφοίτους του 

είναι εν ενεργεία καθηγητές σε πανεπιστήµια της 

Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Φοιτητής στην ΑΣΟΕΕ το 1954
Κάµποσα χρόνια πίσω, το 1954, ο 83 ετών σήµερα 

Θανάσης Χαρτσάς µπαίνει στην ΑΣΟΕΕ, από την ο-

ποία αποφοιτεί τέσσερα χρόνια αργότερα. Ευγενέ-

στατος άνθρωπος, θυµάται ότι τότε τα πράγµατα 

ήταν πολύ διαφορετικά. «Να φανταστείτε, η πρώτη 
φορά που ακούσαµε για ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων ήταν 
το 1957 όταν ήρθε ένας Αµερικανός και έδωσε 3-4 
διαλέξεις. Αλλά, όπως σας είπα, τα πράγµατα ήταν 
διαφορετικά γιατί και οι ανάγκες ήταν διαφορετικές. 



9 - 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 A.V. 17 

100 χρόνια 
Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο 
Αθηνών 
Από τις πρώτες φοιτήτριες του 1920, τα μαθήματα 
του 1950 και τις start ups του σήμερα, το ιστορικό 
κτίριο της Πατησίων 76 έχει να θυμάται πολλά

Του ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ

Το κτίριο της 
Πατησίων 76 το 

1940 και σήμερα

ήταν αποστασιοποιηµένοι. Εκτός παράδοσης ήταν 
σχεδόν αδύνατον ένας φοιτητής να πλησιάσει έναν 
καθηγητή. Επίσης, δεν υπήρχε το φοιτητικό κίνηµα 
όπως σήµερα, ούτε παρατάξεις. Πηγαίναµε στα συλ-
λαλητήρια για την Κύπρο στα οποία απέφευγαν να 
έρθουν οι πιο δεξιοί συµφοιτητές γιατί υπήρχαν, έστω 
και λίγα, συνθήµατα µε αιχµές για την πολιτική κατά-
σταση της εποχής». Το ίδιο διαφορετική ήταν και η 

καθηµερινότητα των νέων φοιτητών. «Το ταξίδι στο 
εξωτερικό ήταν µια άγνωστη έννοια για εµάς. Η Νέα 
Υόρκη ήταν 22 µέρες µακριά µε το πλοίο. Το Παρίσι 65 
ώρες µε το τρένο. Για αεροπλάνο ούτε λόγος, βέβαια. 
Θυµάµαι που πηγαίναµε στο Green Park πίσω από την 
ΑΣΟΕΕ και βάζαµε καµιά δραχµή στο τζουκ µποξ». 
Για τον Θανάση Χαρτσά, τα πράγµατα στη ζωή δεν 

πήγανε άσχηµα. Από τα 24 του άρχισε να εργάζεται 

ως οικονοµικός υπεύθυνος στο περιοδικό «Εικό-

νες» και παρέµεινε στον χώρο του Τύπου έως τη 

συνταξιοδότησή του. Έκανε και αρκετά ταξίδια. 

Το κτίριο και η πρώτη φοιτητική 
κινητοποίηση 
Το κτίριο που βλέπουµε σήµερα στην Πατησίων 76 

σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Αναστάσιο Με-

ταξά (1862-1937), πρώτο πρόεδρο του ιστορικού 

Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Ήταν το τελευταίο του 

έργο και συγκαταλέγεται στα 100 σηµαντικότερα 

κτίρια του 20ού αιώνα στη χώρα µας. Πριν φτιαχτεί 

η σχολή και µετακοµίσει εδώ, το 1935 (στο µεταξύ 

στεγαζόταν στην Κάνιγγος), σε αυτή την έκταση, 

Η Εθνική Τράπεζα µέχρι και το 1954 προσελάµβανε µε 
απολυτήριο Γυµνασίου, οι εφηµερίδες δεν ήταν όπως 
σήµερα, µε ένα σωρό θέµατα οικονοµίας, τότε το πο-
λύ να υπήρχε κανένα µονόστηλο για την ισοτιµία της 
λίρας ή για το χρηµατιστήριο», λέει. Το 1954 µπήκαν 

στην ΑΣΟΕΕ περισσότεροι από 300 φοιτητές, εκ 

των οποίων κοπέλες ήταν 15 µε 20. «∆εν υπήρχαν οι 
πανελλήνιες, όπως είναι σήµερα. Η κάθε σχολή έκανε 
τις δικές της εισαγωγικές εξετάσεις την ίδια ηµεροµη-
νία µε τις άλλες, πλην της Παντείου, έτσι ο επίδοξος 
φοιτητής είχε µία επιλογή. Πληρώναµε δίδακτρα, 
εξέταστρα, και βιβλία, η δωρεάν παιδεία ήρθε το 1962 
µε τον Γεώργιο Παπανδρέου. Ένας φτωχός άνθρωπος 
µε πολύ κόπο µπορούσε να σπουδάσει», αναφέρει. 

Θυµάται, ακόµη, ότι εκείνα τα χρόνια «οι καθηγητές 

Το 
Οικονοµικό 
Πανεπιστή-

µιο µε 
αριθµούς

70.000 

είναι συνολικά οι 

απόφοιτοί του.

300 από 

τους αποφοίτους 

του ΟΠΑ είναι εν 

ενεργεία καθηγητές 

σε πανεπιστήµια 

της Ελλάδας και του 

εξωτερικού. 

13.000 

είναι οι ενεργοί φοι-

τητές, σε προπτυχι-

ακό και µεταπτυχια-

κό επίπεδο, καθώς 

και οι υποψήφιοι 

διδάκτορες. 

40.000 

τ.µ. καταλαµβά-

νουν οι κτιριακές 

υποδοµές. 

28 είναι τα προ-

γράµµατα µεταπτυ-

χιακών σπουδών. 

225 είναι τα 

συνεργαζόµενα 

πανεπιστήµια στο 

εξωτερικό. 

239 είναι τα 

µέλη διδακτικού και 

ερευνητικού προ-

σωπικού και 165 τα 

µέλη του διοικητι-

κού προσωπικού. 

3 εκατ. 

ευρώ  ο συνολικός 

προϋπολογισµός 

ερευνητικών και εκ-

παιδευτικών έργων. 

Φοιτητές στο 
εστιατόριο της 
ΑΣΟΕΕ το 1960
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ιδιοκτησίας Καραπάνου, υπήρχε το 

πρώτο γήπεδο όπου αγωνίστηκε η 

οµάδα του Παναθηναϊκού. Η πρώτη 

φοιτητική κινητοποίηση συνέβη το 

1923. Υπήρξαν δηµοσιεύµατα περί 

κατάργησης της σχολής τρία µόλις 

χρόνια µετά την ίδρυσή της, µε την 

προοπτική οι υπάρχοντες φοιτητές 

να µεταγραφούν στη Νοµική. Οι φοι-

τητές αντέδρασαν, αντιπροσωπεία 

τους επισκέφθηκε τον Πλαστήρα κι 

εκείνος τους υποσχέθηκε ότι η σχολή 

θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, 

όπως και έγινε. Λίγα χρόνια αργότε-

ρα, το 1927, ο Άγγελος Αγγελόπου-

λος αναγορεύθηκε διδάκτορας (ο 

πρώτος). Ο Αγγελόπουλος ανέλαβε 

υφυπουργός Οικονοµικών στην Κυ-

βέρνηση Εθνικής Ενότητας (1944) και 

∆ιοικητής της Εθνικής Τράπεζας της 

Ελλάδας (1974-1979). 

Φοιτητής και επιχειρη-
µατίας µε start up 
Ο Στάθης Κατωπόδης πέρασε στο 

Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επι-

χειρήσεων το 2013 και, πλέον, αναµέ-

νει να πάρει το πτυχίο του. Καταγόµε-

νος από την Πάτρα, ο Στάθης λέει ότι 

ερχόµενος από την περιφέρεια στην 

Αθήνα ως φοιτητής, η προσαρµογή 

του φάνηκε αρχικά λίγο δύσκολη, αλ-

λά η ενασχόλησή του µε διάφορες 

δραστηριότητες, εντός και εκτός σχο-

λής, τον βοήθησε να εγκλιµατιστεί 

γρήγορα. «Η χορωδία της σχολής ήταν 
η πρώτη µου επαφή µε την κοινότητα 
του ΟΠΑ. Από την τελετή υποδοχής των 
πρωτοετών κιόλας όλες οι οµάδες της 
σχολής, πολιτιστικές, αθλητικές κ.λπ., 
ενηµερώνουν τους νέους φοιτητές και η 
συµµετοχή σε αυτές τις οµάδες βοηθάει 
πάρα πολύ στην προσαρµογή, ιδίως ό-
σους δεν είναι Αθηναίοι». Ο Στάθης ξε-

χωρίζει ως ένα από τα πιο σηµαντικά 

πράγµατα που έκανε στο πανεπι-

στήµιο τη συµµετοχή του στο Πρό-

γ ρ α µ µ α  Ε θ ε λ ο ν τ ι σ µ ο ύ  A U E B 

Volunteers. «Το Πρόγραµµα ενηµερώ-
νει και ευαισθητοποιεί την κοινότητα 
του ΟΠΑ και προσφέρει ευκαιρίες εθε-
λοντισµού πάνω σε θέµατα που οι φοι-
τητές ίσως δεν θα είχαν τη δυνατότητα 
να γνωρίσουν κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους, όπως η έµφυλη βία, τα 
στερεότυπα, το cyber bullying κ.ά. Οι 
συµµετέχοντες στην Οµάδα Συντο-
νισµού αναλαµβάνουµε από το µηδέν 
να “χτίσουµε” συνεργασίες µε ΜΚΟ και 

να δηµιουργήσουµε θεµατικές δράσεις 
για την κοινότητα. Για παράδειγµα, ήρ-
θαµε σε επαφή µε τη ΜΚΟ ∆ιοτίµα, η ο-
ποία ασχολείται µε το θέµα της έµφυλης 
βίας ώστε να έρθουν στη σχολή για δύο 
workshops. Συνεργαζόµαστε, επίσης, µε 
τον σύλλογο οροθετικών Ελλάδας Θετι-
κή Φωνή και ενηµερώνουµε για θέµατα 
που έχουν να κάνουν µε τον ιό HIV. Α-
κόµη, σε συνεργασία µε το ∆ίκτυο Στήρι-
ξης Φυλακισµένων και Αποφυλακισµέ-
νων Γυναικών, διοργανώσαµε µια δράση 
κατά την οποία φοιτητές, διδακτικό και 
διοικητικό προσωπικό παρακολούθη-
σαν µαζί µε αποφυλακισµένες γυναίκες 
µαθήµατα τάνγκο και πιλάτες, κάτι 
σηµαντικό για την κοινωνικοποίηση των 
γυναικών. Επιπλέον κάθε χρόνο διοργα-
νώνουµε το ΟΠΑ Run στο Πεδίον του Ά-
ρεως, σε µια προσπάθεια να πάρει το 
πάρκο ζωή. Φέτος ο αγώνας θα γίνει για 
τρίτη συνεχόµενη χρονιά, στις δύο προ-
ηγούµενες είχαν συµµετάσχει περίπου 
2.000 δροµείς. Στόχος µας είναι όλες οι 
δράσεις που κάνουµε να συνεισφέρουν 
στους 17 Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης 
που έχει θέσει ο ΟΗΕ για το 2030». Ο Στά-

θης εργάζεται ήδη. Μαζί µε δύο 

συµφοιτήτριές του έχουν φτιάξει µια 

εταιρεία start up που ασχολείται µε το 

ψηφιακό marketing. Και δεν είναι ο 

µόνος φοιτητής του ΟΠΑ που έχει αρ-

χίσει να εργάζεται στο αντικείµενό 

του πριν ακόµη πάρει πτυχίο. Στη σχο-

λή η Μονάδα Καινοτοµίας και Επι-

χειρηµατικότητας (ΜοΚΕ) από το 

2010 έχει στηρίξει περισσότερες από 

400 νέες επιχειρηµατικές οµάδες µέ-

σα από το «∆ιαγωνισµό Επιχειρηµατι-

κής Ιδέας», που διοργανώνεται κάθε 

χρόνο, ενώ από ενηµερωτικές δρά-

σεις και σεµινάρια έχουν επωφεληθεί 

περισσότεροι από 1.500 φοιτητές. 

Παράλληλα µε τη ΜοΚΕ, το Κέντρο 

Στήριξης Επιχειρηµατικότητας και Και-

νοτοµίας, ήδη από το 2015, έχει υπο-

στηρίξει περισσότερα από 500 επιχει-

ρηµατικά σχήµατα. Ο Στάθης Κατωπό-

δης έχει ήδη αποφασίσει και ποιο θα 

είναι το αντικείµενο του µεταπτυχια-

κού του. «Θα ήθελα να συνδυάσω το 
marketing µε τις κοινωνικές επιστήµες 
και την επίδραση των στερεοτύπων. Φυ-
σικά και µας ενδιαφέρουν οι πωλήσεις, 
να έχει κέρδη µια εταιρεία, αλλά το ίδιο 
θα πρέπει να µας ενδιαφέρει και ο αντί-
κτυπος που αφήνουµε πίσω µας, το τε-
λικό αποτέλεσµα, να είναι θετικό για το 
κοινωνικό σύνολο».   A

70.000 είναι οι απόφοιτοι 
του ΟΠΑ στα 100 χρόνια, 
ενώ 300 από αυτούς είναι 
εν ενεργεία καθηγητές σε 

πανεπιστήµια της Ελλάδας 
και του εξωτερικού 

Εξωστρέφεια, ο στόχος 
για το άµεσο µέλλον 

Πέντε ερωτήσεις στον πρύτανη του 
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
καθηγητή Εµµανουήλ Γιακουµάκη 

Το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών γιορτάζει το 2020 
τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Ποιο είναι το χαρακτη-
ριστικό που προσδιορίζει την ταυτότητά του στην πορεία 
ενός αιώνα; Έναν αιώνα τώρα αποστολή του Ιδρύµατός µας 
είναι η παραγωγή και διάδοση γνώσης σε τοµείς που υπηρε-
τούν την εθνική και τη διεθνή οικονοµία και κοινωνία, και η 
διάπλαση υπεύθυνων πολιτών. Το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών έχει διανύσει µια πορεία 100 ετών, συχνά σε συνθή-
κες δύσκολες για τον  κόσµο και την ίδια τη χώρα. Ακόµα και 
σε περιόδους όπου το περιβάλλον ήταν αντίξοο, κατάφερε 
και καταφέρνει να είναι ένα ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο 
που τιµά και εκπροσωπεί επάξια  την πατρίδα µας στον πα-
γκόσµιο εκπαιδευτικό χάρτη. Από την ίδρυσή του µέχρι σή-
µερα είναι ένας δυναµικός, ζωντανός ανοιχτός οργανισµός 
που παρακολουθεί και συµµετέχει στις διεθνείς επιστηµονι-
κές εξελίξεις και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νεολαίας 
µας για υψηλού επιπέδου πανεπιστηµιακές σπουδές και της 
ελληνικής κοινωνίας για πρόοδο και παιδεία.

Ποια είναι η σηµερινή θέση του Οικονοµικού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών στον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας; 
Το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών συγκαταλέγεται στην 
κατηγορία Ιδρυµάτων υψηλού κύρους, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό. Κατέχει ηγετική θέση στους τοµείς 
των Οικονοµικών Επιστηµών, της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
και των Επιστηµών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας. Τα 
οκτώ του Τµήµατα, που καταλαµβάνουν τις πρώτες θέσεις 
στις προτιµήσεις των υποψηφίων φοιτητών, τα διακεκρι-
µένα µεταπτυχιακά του προγράµµατα πλήρους και µερικής 
φοίτησης, καθώς και τα διδακτορικά του προγράµµατα, 
συναποτελούν τα ειδοποιά εκείνα συστατικά στοιχεία που 
εξασφαλίζουν την κατάταξη του Ιδρύµατός µας µεταξύ των 
κορυφαίων πανεπιστηµίων διεθνώς.

Η σχέση πανεπιστηµίου και αγοράς εργασίας είναι από 
τα κύρια θέµατα συζήτησης για το ελληνικό πανεπι-
στήµιο. Πώς βλέπετε αυτή τη σχέση; Η συνεργασία ενός 
πανεπιστηµίου µε δηµόσιους οργανισµούς και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις έχει πολλαπλά οφέλη. Η διασύνδεση των νέων 
µε την αγορά εργασίας δηµιουργεί µια γέφυρα  που συνδέει 
τη θεωρία των πανεπιστηµιακών αιθουσών µε την πράξη 
του χώρου εργασίας και, αφετέρου, προσφέρει στο νέο 
επιστήµονα τη δυνατότητα να αντιληφθεί τις πραγµατικές 
συνθήκες άσκησης του επαγγέλµατος που αντιστοιχεί στις 
σπουδές του. Σε επίπεδο πανεπιστηµίου, η συνεργασία µε 
δηµόσιους οργανισµούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις βοηθά 
στον εµπλουτισµό και στην επικαιροποίηση των προγραµµά-
των σπουδών µε τρόπο που ενισχύει την προοπτική απασχό-
λησης των αποφοίτων.

Ποιο είναι το µέλλον του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών; Οι στρατηγικοί στόχοι του Πανεπιστηµίου για τα 
επόµενα χρόνια είναι: η ενίσχυση της αριστείας στην Έρευνα 
και την Εκπαίδευση, η παροχή υψηλής στάθµης προπτυχια-
κών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, η αξιοποίη-
ση της παραγόµενης γνώσης, η ενεργός συµµετοχή του στο 
παγκόσµιο ακαδηµαϊκό περιβάλλον, η ανάπτυξη διεθνών 
συνεργασιών υψηλού κύρους και η εν γένει διεύρυνση της 
διεθνούς απήχησης και αναγνωρισιµότητάς του.

Και ποιοι είναι οι άµεσοι στόχοι σας; Ο σχεδιασµός µας για 
το άµεσο µέλλον επικεντρώνεται στην εξωστρέφεια του πα-
νεπιστηµίου, που είναι µια από τις ιδρυµατικές 
αξίες µας.  Τα σηµεία στα οποία 

εστιάζουµε είναι η δυνατό-
τητα δηµιουργίας ξενό-

γλωσσων προπτυχιακών 
προγραµµάτων, ο προ-
σανατολισµός σε τοµείς 
µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τη χώρα, όπως η 
ναυτιλία, ο τουρισµός 
και ο πολιτισµός, η διεύ-

ρυνση των συνεργασιών 
µας µε πανεπιστήµια στο 
εξωτερικό, και η προσέλ-

κυση επιστηµονικού 
προσωπικού 
υψηλής στάθ-
µης µε διεθνή 
εµπειρία. �

το άµεσο µέλλον επικεντρώνεται στην εξωστρέφεια του πα-
νεπιστηµίου, που είναι µια από τις ιδρυµατικές 
αξίες µας.  Τα σηµεία στα οποία 

εστιάζουµε είναι η δυνατό-
τητα δηµιουργίας ξενό-

γλωσσων προπτυχιακών 
προγραµµάτων, ο προ-
σανατολισµός σε τοµείς 
µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τη χώρα, όπως η 
ναυτιλία, ο τουρισµός 
και ο πολιτισµός, η διεύ-

ρυνση των συνεργασιών 
µας µε πανεπιστήµια στο 
εξωτερικό, και η προσέλ-

κυση επιστηµονικού 

1903  Ο εθνικός ευεργέτης Γρηγό-

ριος Μαρασλής δωρίζει στο κράτος 

250.000 χρυσές δραχµές, µε σκοπό 

την ίδρυση στην Αθήνα της Εµπορι-

κής Ακαδηµίας. 

1919  Ο Ελευθέριος Βενιζέλος προ-

σκαλεί στην Αθήνα τον καθηγητή του 

πανεπιστηµίου της Λωζάνης και του 

αναθέτει τη σύσταση οργανισµού για 

την ίδρυση Ανωτάτης Εµπορικής Σχο-

λής, στα πρότυπα της αντίστοιχης 

σχολής της Λωζάνης. 

1920 Η σχολή εγκαθίσταται προ-

σωρινά στην πλατεία Κάνιγγος, στο 

κτίριο όπου στεγαζόταν η Εµπορική 

και Βιοµηχανική Ακαδηµία Ρουσό-

πουλου. Τα πρώτα αντικείµενα που 

διδάσκονται είναι Πολιτική Οικονο-

µία, Λογιστική, Χηµεία, Γενικά Μαθη-

µατικά, Εµπορική Οικονοµία, Αστικό 

και Εµπορικό ∆ίκαιο. 

1922  Η Ανωτάτη Σχολή Εµπορικών 

Σπουδών επρόκειτο να εγκατασταθεί 

στη Βασιλίσσης Σοφίας, στο σηµερι-

νό Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο, όµως το 

κτίριο χρησιµοποιείται τελικά για την 

περίθαλψη των προσφύγων. 

1926  Η σχολή µετονοµάζεται σε Α-

νωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπο-

ρικών Επιστηµών (ΑΣΟΕΕ). 

1935  Η ΑΣΟΕΕ εγκαθίσταται στην Πα-

τησίων 76, εκεί όπου βρίσκεται έως 

και σήµερα. 

1955  Η φοίτηση αυξάνεται από τα 

3 στα 4 έτη και στο 4ο οι σπουδές 

χωρίζονται σε δύο κατευθύνσεις: 

στις οικονοµικές και στις εµπορικές 

επιστήµες. 

1978  Λειτουργούν από το Οικονοµι-

κό Τµήµα για πρώτη φορά µεταπτυχι-

ακές σπουδές στην Ελλάδα, διάρκει-

ας 2 ετών. 

1989  Η ΑΣΟΕΕ µετονοµάζεται σε Οι-

κονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 

2013  Ιδρύονται οι τρεις σχολές που 

λειτουργούν σήµερα: Οικονοµικών 

Επιστηµών, ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 

και Επιστηµών και Τεχνολογίας και 

Πληροφορίας.  

Το Οικονοµικό 
Πανεπιστήµιο

στη χρονοµηχανή

Οι αδελφές Καίτη και 
Σοφία Αγγελοπούλου 
ήταν οι πρώτες 
φοιτήτριες το 1920
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Ζωντανή σύνδεσή με τούσ

Έρχονται στην αθήνα για το πρώτο 
μεγάλο πάρτι της χρονιάς με την

υποστήριξη του ATHENS VOICE 102.5

Ή ταν από τους πρώτους που 
συνέδεσαν το hip hop με 
την ηλεκτρονική μουσική, 
εκφράζοντας σοφιστικέ 
σκέψεις. Κινούνταν πάντα 

στο μεταίχμιο της χορευτικής μουσικής 
διαλέγοντας «βρώμικα» beats, σχεδόν «αρ-
ρωστημένα». Οι Stereo MC’s επιστρέφουν 
στην Αθήνα το Σάββατο 11 Ιανουαρίου για 
το πρώτο μεγάλο πάρτι του 2020 στην πόλη. 
Καλεσμένοι του Space Paradise, της επιτυ-
χημένης σειράς πάρτι που εμπνεύστηκε ο 
Thodoris Triantafillou, θα βρίσκονται στα 
ντεκ του Faust Bar Theatre & Arts για ένα ε-
κρηκτικό DJ set. Λίγο πριν προσγειωθούν 
για να μας απογειώσουν, ο Nick Hallam aka 
The Head έκανε ένα remix σκέψεων και α-
ναμνήσεων.

Τι άλλαξε για εσάς από το 1989 και το ντε-
μπούτο σας άλμπουμ «33-45-78»; Χα! Αυτή 
είναι μια σύντομη ερώτηση αλλά και μια πολύ 
μεγάλη απάντηση. Εν συντομία… τεχνολογία, 
ίντερνετ, οικογένειες, επιστροφή στα βασικά 
με όρους ανεξάρτητων μουσικών κυκλοφο-
ριών. Εκτός από αυτά, το συναίσθημα για τη 
μουσική είναι το ίδιο και η επιθυμία για να φτιά-
χνουμε μουσική εξίσου δυνατή. 

Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις ένα crew 
μαζί για 30 χρόνια; Όχι ιδιαίτερα, υποθέτω πως 
εγώ και ο Rob είμαστε λίγο-πολύ αδέρφια, αφού 
γνωρίζουμε ο ένας τον άλλο από την παιδική 
μας ηλικία, και η Cath είναι μέλος για πολύ μεγά-
λο διάστημα. Έχουμε όλοι την ίδια αγάπη για το 
ταξίδι που κάνουμε. 

Νοσταλγείς τις πρώιμες μέρες του hip hop 

 Του  ΔημηΤρη ΑθΑΝΑΣΙΑΔη  - Φωτό: instagram.com/AFTerDArkATHeNS 
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και της electronica; Ήταν αυτή η δημιουρ-
γική κυψέλη που φανταζόμαστε κοιτώ-
ντας πίσω στον χρόνο; Φυσικά. Cabaret 
Voltaire, Human League, Yello, Kraftwerk, 
Yellow Magic Orchestra, electro, soul, funk, 
hip hop, rap… Χωρίς όλα αυτά τίποτα από 
όσα κάνουμε ή ακούμε σήμερα δεν θα υ-
πήρχε. 

Ποιο είναι το πιο περίεργο gig που έχετε 
κάνει ποτέ; 7.00 το πρωί σε retail convention 
σ τo Disney World του Ορλάν το για την 
Polygram Records! 

Ποια είναι η φόρμουλα για το τέλειο πάρ-
τι; Καλή μουσική, καλοί άνθρωποι, καλός χώ-
ρος, καλό ηχοσύστημα.

Αλλάζουν οι νεανικές κουλτούρες το 
mainstream ή αφομοιώνονται από τη 
mainstream κουλτούρα και εξαφανίζο-
νται; Αλλάζουν τη mainstream κουλτούρα 
και μετά προφανώς τους εκμεταλλεύονται 
οι εταιρείες μέχρι να έρθει η ώρα για μια άλ-
λη αλλαγή, κάπως έτσι πάει.

Ποιος ήταν ο πρώτος δίσκος που αγόρα-
σες; Μάλλον το «Hunky Dory» του David 
Bowie. 

Τι οδήγησε στην απόφαση να ξεκινήσε-
τε τη δική σας εταιρεία; Αυτή είναι η τρίτη 
εταιρεία που ξεκινάμε. Η πρώτη ήταν η Gee 
Street Records το 1987 (με Jungle Brothers, 
Richie Rich, PM Dawn και άλλους), μετά ακο-
λούθησε η Natural Response and Publising 
Spirit Songs (με Finley Quaye, Jurassic 5 και άλ-
λους). Η Connected είναι η αγαπημένη μας, 
την ξεκινήσαμε με έναν παλιό μας φίλο που 
ήταν στην Terranova. Είχαμε ένα προαίσθημα 
για αυτή την εταιρεία, καθώς ήμασταν κουρα-

σμένοι από τις εταιρείες με τις οποίες ντιλά-
ραμε και ήταν όλες λίγο ανυπόμονες. Θέλαμε 
έναν καινούργιο χώρο για τη μουσική των 
Stereo MC’s και την ίδια στιγμή ακούγαμε τόσο 
πολλή, σπουδαία μουσική για clubbing που 
επιθυμούσαμε να την κυκλοφορήσουμε και 
να της δώσουμε μια καλή στέγη. Ήμασταν αρ-
κετά τυχεροί να μας συστήσουν την Kompakt 
Records Distribution, στην οποία η εταιρεία 
μας βρισκόταν τα τελευταία πέντε χρόνια. 
Τώρα την τρέχουμε εμείς. 

Πώς ορίζεις την επιτυχία; Λοιπόν, έχοντας 
εξερευνήσει ποιο θα μπορούσε να είναι το 
κλισέ της επιτυχίας, για παράδειγμα να έχεις 
έναν πολύ πετυχημένο δίσκο, να περιοδεύ-
εις σε όλο τον κόσμο κτλ (κάτι που μπορεί να 
περιλαμβάνει και πολλά μαλακισμένα πράγ-
ματα, αν δεν είσαι προσεκτικός), σκέφτομαι 
πια πως ο δικός μας ορισμός για την επιτυχία 
θα ήταν να κάνουμε τα πράγματα που μας 
αρέσουν, να περνάμε καλά και να κρατάμε 
μακριά προβληματικούς χαρακτήρες από 
τον προσωπικό μας χώρο. Φυσικά, αν δεν 
είχαμε εξερευνήσει το πρώτο τμήμα της ε-
πιτυχίας δεν θα είχαμε πιθανότατα αυτή την 
πολυτέλεια. 

Ώρα για φιλοσοφία. Ποιο είναι το πιο ση-
μαντικό μάθημα που σου έδωσε η ζωή;  
Ακολούθησε τα δικά σου ένστικτα, αν δεν 
αισθάνεσαι ωραία μην κάνεις κάτι. Μόνο έ-
μαθα από τα λάθη.

Ακολουθείτε κάποιο συγκεκριμένο τελε-
τουργικό, πριν εμφανιστείτε; O Rob ξο-
δεύει μερικές ώρες τρέχοντας και κάνοντας 
γιόγκα.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο ροκσταριλίκι 
που έχεις κάνει; Χα! Τίποτα δεν μου έρχεται 

στο μυαλό, αλλά ίσως είμαι τόσο ανοιχτός 
που δεν θα το καταλάβαινα ή δεν θα το θυ-
μόμουν.

Ποιο είναι το πιο «βρετανικό» άλμπουμ 
στην ιστορία της μουσικής; Δεν έχω ιδέα 
τι είναι ένα «βρετανικό» άλμπουμ αλλά υπο-
θέτω πως είναι Beatles ή Oasis, όχι ακριβώς 
ό,τι ακούω.

Τι σημαίνει για σένα το Brixton; Σπίτι, για τα 
τελευταία 30 χρόνια.

Ποια ήταν η τελευταία ταινία που σε «διέ-
λυσε»;  «Trains, Planes and Automobiles» του 
John Hughes… χριστουγεννιάτικη ταινία. 

Τι ringtone έχεις στο τηλέφωνό σου; To 
στάνταρντ του iPhone.

Ποια είναι η χειρότερη δουλειά που έχεις 
κάνει; Πιθανότατα το να πλένω πιάτα σε ε-
στιατόριο, αν και στην πραγματικότητα δεν 
ήταν τόσο άσχημα αφού ο κόσμος εκεί ήταν 
cool κι ακούγαμε rap και τον John Peel στο 
ραδιόφωνο, οπότε όλα ήταν ωραία. 

Ποιο είναι το πιο κοντινό που έχεις βρεθεί 
στον θάνατο; Η ζωή.

Αν ταξίδευες πίσω στον χρόνο, πού θα πή-
γαινες; Δεν έχω καμία επιθυμία να ταξιδέψω 
πίσω στον χρόνο οπότε θα αρνιόμουν την 
προσφορά, ζω ελπίζοντας πως το μέλλον 
είναι καλύτερο. Βέβαια, η Νέα Υόρκη στα τέ-
λη των 80s και στις αρχές των 90s ήταν πολύ 
ωραία. 

Ο Μπόρις Τζόνσον με λίγες ή όσες λέξεις 
θεωρείς κατάλληλες… Τόρης, ψεύτης, 
απόβρασμα.

Τι κάνεις για να επαναφορτίσεις τις μπα-
ταρίες σου; Απλά ενθουσιάζομαι με τη μου-
σική.

Μπορείς να προτείνεις κάποιον καλλιτέ-
χνη στους αναγνώστες μας, που πιστεύ-
εις πως αξίζει την προσοχή τους;  Οποια-
δήποτε από τις κυκλοφορίες της Connected, 
Aaron, David Mayer. 

Τι θυμάσαι από τις προηγούμενες επισκέ-
ψεις σας στην Αθήνα; Η Αθήνα ήταν πάντα 
πολύ ζεστή μαζί μας και, απλά, η ιστορία που 
συναντάς παντού είναι απίθανη.

Ετοιμάζετε νέο άλμπουμ; Αν ναι, πότε το 
περιμένουμε; Πάντα δουλεύουμε σε ένα 
άλμπουμ αλλά δεν είναι σίγουρο πότε θα το 
κυκλοφορήσουμε, καθώς προτιμούμε να κυ-
κλοφορούμε απλά τραγούδια αυτή τη στιγ-
μή. Ίσως όταν έχουμε μια συλλογή τραγου-
διών να το κάνουμε. Η φάση με τα άλμπουμ 
είναι διαφορετική τώρα, αφού είναι δύσκολο 
να έχεις την αφοσίωση των ακροατών για 
τόσο πολύ χρόνο. 

Θα δούμε κάποια περιοδεία των Stereo 
MC’s το 2020; Δίνουμε συχνά κάποια shows, 
αλλά μια ολοκληρωμένη περιοδεία θα ήταν 
ωραία. A
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ο 2019 έδειξε πως η κόντρα μεγά-
λης και μικρής οθόνης βρίσκεται 
σε οριακό σημείο. Η νίκη της 
τηλεοπτικής πλατφόρμας Netflix 

στα Όσκαρ ελέω «Roma» άναψε 
την κουβέντα για το αν μια κινηματογραφική 
ταινία πρέπει να πρωτοσυναντά το κοινό της 
στο σινεμά ή αυτό δεν είναι απαραίτητο, χω-
ρίζοντας έτσι στα δύο την κινηματογραφική 
κοινότητα. Επιπλέον οι ατάκες του Σκορσέζε 
για το αν οι ταινίες της Marvel είναι πραγμα-
τικές ταινίες ή λούναπαρκ έριξαν κι άλλο λάδι 
στη φωτιά γύρω από το τι είναι σινεμά και τι 
όχι. Μ’ αυτά και μ’ αυτά ετοιμαζόμαστε να 
υποδεχτούμε τις σημαντικότερες ταινίες της 
νέας χρονιάς, μπαίνοντας από την αρχή σε… 
πολεμικό κλίμα.

Ο λόγος για το «1917» του Σαμ Μέντες που μας ταξι-

δεύει στα χαρακώματα του Ά  Παγκοσμίου Πολέμου 

μέσα από την αγωνιώδη προσπάθεια δύο βρετανών 

στρατιωτών –οι Τζορτζ ΜακΚέι («Captain Fantastic») 

και Ντιν-Τσαρλς Τσάπμαν στους ρόλους– να μετα-

φέρουν κρίσιμες πληροφορίες στο στρατόπεδό 

τους. Το ρίσκο, που θυμίζει αποστολή αυτοκτονίας, 

είναι πως πρέπει να περάσουν μέσα από εχθρικό 

έδαφος για να τα καταφέρουν. Ο θρίαμβος του φιλμ 

στις Χρυσές Σφαίρες (καλύτερη δραματική ταινία 

και καλύτερος σκηνοθέτης ο Σαμ Μέντες) ανοίγει 

την όρεξη για πολλά Όσκαρ. Τα μεγάλα ονόματα δεν 

λείπουν από το φιλμ, που θα βγει στις αίθουσές μας 

στις 9 Ιανουαρίου, καθώς οι Κόλιν Φερθ, Μπένε-

ντικτ Κάμπερμπατς, Μαρκ Στρονγκ και Άντριου 

Σκοτ (ο Μοριάρτι του τηλεοπτικού «Σέρλοκ») δίνουν 

λάμψη στους δεύτερους ρόλους. 

Και μια που μιλάμε για Όσκαρ, έχει ενδιαφέρον να 

δούμε τι ψάρια θα πιάσουν οι δραματικές «Μικρές 

κυρίες» της Γκρέτα Γκέργουικ. Η Αμερικανίδα είχε 

βρεθεί πριν από δύο χρόνια στην πεντάδα των σκη-

νοθετών –μόλις η πέμπτη γυναίκα στην ιστορία του 

θεσμού– με το «Lady Bird» και τώρα ευελπιστεί να 

επαναλάβει το επίτευγμά της με όχημα το κλασικό 

μυθιστόρημα της Λουίζα Μέι Άλκοτ και ένα μπου-

κέτο σπάνιων ερμηνευτών (Σίρσα Ρόναν, Τιμοτέ Σα-

λαμέ, Φλόρενς Πίου, Μέριλ Στριπ) στους βασικούς 

ρόλους. Ακόμη κι αν δεν έρθουν τα Όσκαρ, να είστε 

βέβαιοι ότι με τις «Μικρές κυρίες» θα έρθει πολύ κλά-

μα για το κοινό που λογικά θα συρρεύσει μαζικά στις 

αίθουσες τον Φεβρουάριο, όταν κάνει έξοδο η ται-

νία στη χώρα μας!

Μένουμε σε οσκαρικό κλίμα και συναντάμε άλλα 

τρία φιλμ, που αν και ατύχησαν στις Χρυσές Σφαί-

ρες ίσως να έχουν παρουσία στη μεγάλη γιορτή 

της Μέκκας του κινηματογράφου. Το ανεξάρτητο 

«Jojo Rabbit» του Τάικα Γουαϊτίτι με τον ίδιο και 

τους Σκάρλετ Τζοχάνσον και Σαμ Ρόκγουελ στους 

βασικούς ρόλους δείχνει πώς ο ναζισμός, η παιδι-

κή φαντασία και η αντικομφορμιστική κωμωδία 

μπορεί να συνυπάρξουν στο ίδιο πακέτο, ενώ το «Α 

beautiful day in the neighborhood» της Μάριελ 

Χέλερ αποκαλύπτει την πραγματική ιστορία  του 

Φρεντ Ρότζερς, θρυλικού παρουσιαστή της αμερι-

κανικής τηλεόρασης για μια 35ετία (από τα τέλη των 

60s μέχρι τις αρχές των 00s) με τον Τομ Χανκς στον 

βασικό ρόλο να επιστρέφει ως πρωταγωνιστής στο 

κόκκινο χαλί 20 χρόνια μετά από την τελευταία υπο-

ψηφιότητά του («Ο ναυαγός»). Και οι δύο ταινίες θα 

βγουν στις αίθουσες στις 23 Ιανουαρίου, ενώ η καλ-

λιτεχνική πρόταση της φετινής οσκαρικής τελετής 

δεν είναι άλλη από τον επιβλητικό «Φάρο» (30/1) 

του άγνωστου Ρόμπερτ Έγκερς, ένα ασπρόμαυρο, 

υπαρξιακό θρίλερ με πρωτόγνωρη σκηνοθετική 

ορμή κι ένα ερμηνευτικό δίδυμο (Γουίλεμ Νταφόε, 

Ρόμπερτ Πάτινσον) που καθηλώνει.      

Η «Μπαλάντα του Ρίτσαρντ Τζιούελ» (23/1) του 

Κλιντ  Ίστγουντ είναι άλλη μια ιστορία βγαλμένη από 

την αληθινή ζωή –παλιά τέχνη κόσκινο του 90χρονου 

Aμερικανού– και αφηγείται την περιπέτεια του Ρί-

τσαρντ Τζιούελ που δούλευε ως φύλακας ασφαλείας 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996 και 

έγινε σε μια νύχτα από ήρωας… βομβιστής! Δυνατό 

καστ (Σαμ Ρόκγουελ, Κάθι Μπέιτς, Ολίβια Γουάιλντ, 

Τζον Χαμ) και ίσως οσκαρική πορεία μετά κι από την 

υποψηφιότητα της Μπέιτς στις Χρυσές Σφαίρες. 

Όμως, τους πρώτους μήνες του νέου έτους ετοιμα-

ζόμαστε να υποδεχτούμε την επιστροφή κι άλλων 

μεγάλων δημιουργών. Μετά τον Ρομάν Πολάνσκι 

και το «Κατηγορώ» έρχεται στις 16 Ιανουαρίου η 

νέα ταινία του περσινού θριαμβευτή των Καννών με 

τους «Κλέφτες καταστημάτων» Χιροκάζου Κορεέ-

ντα. Η «Αλήθεια» είναι η πρώτη γαλλόφωνη ταινία 

του γιαπωνέζου σκηνοθέτη και αφηγείται την ηλε-

2020: Τα σπουδαία φίλμ Του πρώΤου εξαμήνου
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κτρισμένη επαφή μιας διάσημης ντίβας του σινε-

μά (Κατρίν Ντενέβ) με τη σεναριογράφο κόρη της 

(Ζιλιέτ Μπινός) με αφορμή το γύρισμα μιας ταινίας 

που βασίζεται στη ζωή της πρώτης. Το τέλος του 

μήνα συμπίπτει με την επιστροφή ενός ακόμη σπου-

δαίου δημιουργού. Ο Τέρενς Μάλικ σύμφωνα με τις 

φήμες υπογράφει την πιο αφηγηματικά στρωτή ται-

νία του εδώ και πολύ καιρό (το «A hidden life» είναι 

η ιστορία του αυστριακού αντιρρησία συνείδησης 

Φραντς Γιαγκερστάτερ που αρνήθηκε να πολεμήσει 

με τους ναζί) επιστρέφοντας ξανά στην περίοδο του 

Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σχεδόν δύο δεκαετίες μετά 

από τη «Λεπτή κόκκινη γραμμή» (1998). 

Οι σινεφίλ έχουν κι άλλους λόγους για να τρίβουν 

τα χέρια τους το πρώτο τρίμηνο, καθώς τότε θα 

κυκλοφορήσουν το νέο φιλμ του Πάπα του σύγ-

χρονου σουρεαλισμού Ρόι Άντερσον (ο Σουηδός 

κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα σκηνοθεσίας με την 

«Ομορφιά της ύπαρξης» που θα βγει στις 9/1 και 

ζωντανεύει υπό μία έννοια τα ποιητικά οράματα 

του Σαγκάλ), του Γκάι Ρίτσι (το γκανγκστερικό «The 

gentlemen» με τους Μάθιου ΜακΚόναχεϊ, Τσάρλι 

Χάναμ, Κόλιν Φάρελ και Χιου Γκραντ στις 30/1), του 

Τοντ Χέινς (παλιομοδίτικο δικαστικό θρίλερ βασι-

σμένο σε αληθινά γεγονότα με τους Μαρκ Ράφαλο, 

Αν Χάθαγουεϊ, Τιμ Ρόμπινς και Μπιλ Πούλμαν είναι το 

«Darkwaters»), του παλαιστίνιου Ελία Σουλεϊμάν («It 

must be heaven»), του χιλιανού Πάμπλο Λαραίν 

(«Έμα»), του καναδού Ξαβιέ Ντολάν («Matthias et 

Maxime») και των βέλγων αδερφών Νταρντέν («Ο 

νεαρός Αχμέντ»).

Το Χόλιγουντ έχει τις απαντήσεις του από τον Μάρ-

τιο μέχρι τον Ιούνιο με δυνατά χαρτιά. Το ζωντάνεμα 

ενός ακόμη κλασικού animation (το «Μουλάν» της 

Νίκι Κάρο στις 26 Μαρτίου) θα πιάσει εξίσου το α-

νήλικο με το ενήλικο κοινό, οι τιτανομαχίες τεράτων 

φέρνουν τον «Γκοτζίλα Vs Κινγκ Κονγκ (12/3), οι 

λάτρεις των «Μαχητών των δρόμων» ετοιμάζονται για 

νέες κόντρες (το «Fast and furious 9» με τους Βιν 

Ντίζελ, Σαρλί Θερόν και Μισέλ Ροντρίγκεζ στις αί-

θουσες από 21/5), ενώ οι σούπερ ήρωες των Marvel 

- DComics θα έχουν μια γερή γυναικεία μονομαχία 

καθώς η «Black Widow» της Σκάρλετ Τζοχάνσον 

(30 Απριλίου η πρώτη ανεξάρτητη περιπέτεια της 

ηρωίδας των «Εκδικητών») θα πρέπει να βάλει τα δυ-

νατά της για να νικήσει την «Wonder Woman» της 

Γκαλ Γκαντότ, που με τον υπότιτλο «1984», σε σκη-

νοθεσία και πάλι της Πάτι Τζένκινς, ετοιμάζεται να 

σαρώσει εκ νέου τα ταμεία από τις 4 Ιουνίου. Φυσικά 

την ίδια σεζόν θα έχουμε κι άλλες ηχηρές αφίξεις με 

σημαντικότερη εκείνη του διασημότερου πράκτορα. 

Το «No time to die» (2/4) με τον Ντάνιελ Κρεγκ για 

τελευταία φορά στον ρόλο του 007 δεν είναι μόνο η 

25η ταινία της σειράς αλλά κι εκείνη που θα δείξει τη 

νέα εποχή του ήρωα με τις προσδοκίες για τη σκηνο-

θεσία του Κάρι Φουκουνάγκα να έχουν ανέλθει σε 

υψηλά επίπεδα. Με περιέργεια επίσης αναμένονται 

το μιούζικαλ «Cats» του Τομ Χούπερ (23/1), το σί-

κουελ του «Top Gun» (το «Top Gun: Maverick» στις 

25/6 με τον Τομ Κρουζ ξανά στη θέση του πιλότου), 

τα «Αρπακτικά πτηνά και η φαντασμαγορική χει-

ραφέτηση της Χάρλεϊ Κουίν» (6/2) όπου άλλη μια 

σούπερ ηρωίδα (η σέξι Μάργκο Ρόμπι στον ρόλο της 

Χάρλεϊ Κουίν που της πάει γάντι) βρίσκει τη θέση που 

της αξίζει, ο «Αόρατος άνθρωπος» (5/3), η νέα ταινία 

της Pixar «Soul» (19/6) με υπαρξιακές αναφορές που 

θυμίζουν «Τα μυαλά που κουβαλάς», το σίκουελ «Ένα 

ήσυχο μέρος 2» (19/3) ξανά με το ζευγάρι στη ζωή 

Τζον Κραζίνσκι και Έμιλι Μπλαντ μπροστά και πίσω 

από την κάμερα, ενώ οι «Νέοι μεταλλαγμένοι» (2/4), 

η 13η ταινία των X-men, θα είναι και η πιο καθοριστική 

ώστε να φανεί αν είναι γούρικη ή όχι για το μέλλον 

της σειράς.

Την ίδια εποχή το ελληνικό σινεμά έχει να επιδείξει 

την αναμενόμενη όσο λίγες ταινίες νέα δημιουργία 

του Γιάννη Οικονομίδη. Η «Μπαλάντα της τρύπιας 

καρδιάς» μιλά για ένα αυτοκαταστροφικό ερωτικό 

πάθος που βάζει φωτιά σε μια κλειστή ελληνική κοι-

νωνία και έχει για πρωταγωνιστές τους Βίκυ Παπαδο-

πούλου, Βασίλη Μπισμπίκη, Στάθη Σταμουλακάτο και 

Βαγγέλη Μουρίκη. Ακόμη θα βγουν στις αίθουσες το 

ιδιαίτερα τρυφερό και με καλοκαιρινή αύρα 

«Winona» του Αλέξανδρου Βούλγαρη με τις Ανθή 

Ευστρατιάδου, Σοφία Κόκκαλη, Ηρώ Μπέζου και 

Δάφνη Πατακιά, ο «Απόστρατος» του Ζαχαρία Μαυ-

ροειδή (μια απρόβλεπτη ταινία για το τραύμα του ελ-

ληνικού εμφυλίου που ξεδιπλώνει με ειλικρίνεια και 

τόλμη τις αρετές της), το νέο φιλμ του Μπάμπη Μα-

κρίδη («Τα πουλιά») και το «Cosmic Candy» της Ρη-

νιώς Δραγασάκη, όπου μια μοναχική και ιδιόρρυθμη 

ταμίας σουπερμάρκετ (Μαρία Κίτσου) αναγκάζεται να 

πάρει υπό την προστασία της το 10χρονο κορίτσι 

(Μάγια Πιπερά) του διπλανού διαμερίσματος, ύστερα 

από τη μυστηριώδη εξαφάνιση του πατέρα του.  A
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 Ο πρώτος Έλληνας
 που γράφει µουσική για 
την ορχήστρα του BBC

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΣΚΥΛΛΑΣ

Είµαι 
ο απροσάρµοστος 

που εµπνέεται
 στις εκκλησίες, 
γράφει “Kyrie 
Eleison” και 

χορεύει
 Μαντόνα µέχρι το 

πρωί στο Σόχο

Της ΕΡΡΙΚΑΣ ΡΟΥΣΣΟΥ Φωτό: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΛΙΚΗΣ
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Συναντήσαµε τον 
συνθέτη λίγο πριν 
τη µεγάλη του πρε-
µιέρα στη σκηνή του 
Barbican στη Μητρό-
πολη Αθηνών και µι-
λήσαµε µαζί του για 
την πίστη, τους Έλλη-
νες του εξωτερικού, 
τον έρωτα και το τέ-
λος του κόσµου 

Κάτι σαν ψαλµωδία έρχεται από µακριά. Μαζί 
του κουβαλά τη µυρωδιά της ζέστης και του θυ-
µιατού. Είναι 11 Αυγούστου του 2017 και το σού-
ρουπο βρίσκεται καθισµένο στη µεγαλοπρεπή 
πολυθρόνα του. Ο κόσµος έχει αδειάσει επιδει-
κτικά τους δρόµους του Βόλου ενώ στην εκκλη-
σία επικρατεί η απόλυτη κατάνυξη. Σε ένα από 
τα στασίδια, ένα παιδί γύρω στα 28 χαµογελάει 
ικανοποιηµένο, σχεδόν εκστασιασµένο. «Εκείνο 
το απόγευµα όντας πολύ ερωτευµένος και ταυτό-
χρονα βουτηγµένος σε όλο αυτό το αίσθηµα της 
έκστασης από τη λειτουργία σκέφτηκα δυο λέ-
ξεις: “Κύριε Ελέησον”». Ή, µάλλον, «Kyrie Eleison».
Ο ∆ηµήτρης Σκύλλας, αλλιώς ο πρώτος Έλληνας 
συνθέτης στην ιστορία που κλήθηκε να γράψει 
για τη θρυλική ορχήστρα του BBC, µε περίµενε 
έξω από τη Μητρόπολη. Θέλησε να κάνουµε το 
ραντεβού µας εκεί υποσχόµενος ότι «κάτι έχει υ-
πόψη του ως µέρος» για να γίνει η συνέντευξή 
µας. ∆ώσαµε τα χέρια και µου είπε: «Μπαίνουµε;» 
Και µπήκαµε. Πιάσαµε από ένα ξύλινο καρεκλάκι 
και ξεκινήσαµε να µιλάµε. Χαµηλόφωνα.  

Πίστη σε Ρε Ματζόρε 
«Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η πίστη και το πώς θα 
µπορέσω να ενώσω τους νέους ανθρώπους µε το 
ιερό, αλλά µε µια ευρεία έννοια, στο έργο µου. Το 
έργο έχει στοιχεία από αρχαία τραγωδία, βυζαντι-
νή µουσική και ηπειρώτικο µοιρολόι. Όλα έχουν 
µέσα τους την τελετή και τον θρήνο. Θέλω να δη-
µιουργήσω µια πλατφόρµα ιερής µουσικής η ο-
ποία δεν είναι απαραίτητα χριστιανική ή οτιδήπο-
τε απλά έχει βάσεις σε αυτήν». Μια κυρία µας πλη-
σιάζει και ζητά να καθίσει δίπλα µας. Ο ∆ηµήτρης 
χαµηλώνει ακόµη περισσότερο τη φωνή του. 
«Θεωρώ ότι η σεξουαλικότητα είναι πιο παλιά από 
τη θρησκεία. Το µεγαλύτερο γυναικείο icon είναι η 
κυρία εκεί (σ.σ. µου δείχνει την Παναγία). Εξού και το 
γεγονός ότι η µεγαλύτερη γυναίκα ποπ σταρ πήρε 
το όνοµά της. Αυτό είναι ένα branding. Είναι πολύ 
περίεργο, όταν το βλέπεις από αυτή τη σκοπιά». 
«Το δικό µου έργο έχει να κάνει τόσο µε την πίστη 
όσο και µε τη λατρεία που θα είχες για το σεξ µε τη 
ή τον σύντροφό σου, για οτιδήποτε θεωρείς ιερό. 
Το να µπορούµε να είµαστε σε χώρο εκκλησίας 
και σε στιγµές να συντονιζόµαστε όλοι µαζί σε µια 
ενέργεια είναι ακριβώς το ίδιο µε τον παθητικό 
θεατή στη σκηνή του θεάτρου». Η κυρία δίπλα µας 
έχει ήδη χαθεί στην άλλη διάσταση που λαµβάνει 
χώρα ακριβώς δύο µέτρα µακριά µας, όπου ο πά-
τερ µιλά στα παιδιά του σχολείου που θέλησε να 
επισκεφθεί τη Μητρόπολη. 
«Με γοητεύει το να έχω σε µια πρεµιέρα συναυλί-
ας 4, 10, 800 ανθρώπους που θα είναι στραµµένοι 
προς ένα συγκεκριµένο σηµείο και να υπάρχει µια 
δισδιάστατη επικοινωνία µεταξύ σκηνής και κοι-
νού. Αυτό είναι εκκλησία». Ασυναίσθητα και οι δύο 
κοιτάµε τον χώρο γύρω µας.  

Οι 49 παρτιτούρες 
του «Kyrie Eleison»

Οκτώ µήνες µετά τη σκέψη του BBC να ζητήσει 
από τον ∆ηµήτρη Σκύλλα να γράψει µουσική για 
την ορχήστρα του, έπεσαν οι υπογραφές. Στην 
εντελώς ρητορική ερώτηση «πώς ένιωσες» ο ∆η-
µήτρης έσκασε ένα τεράστιο χαµόγελο µε µια πνι-
χτή κραυγή που ακούστηκε σε όλο το ιερό µαζί µε 
το χαρακτηριστικό echo του χώρου. 

«Μου πήρε µια ζωή για να γράψω αυτό το έργο. 
Το έργο µου, ουσιαστικά, είναι ένα ηµερολόγιο. 
Μπορείς να µε ρωτήσεις για την κάθε µία από τις 
49 σελίδες και να σου πω τι σηµαίνει για µένα αυτή 
και πού την έγραψα. Εντός βρίσκονται αγαπηµέ-
νες µου στιγµές από όλα αυτά που έχω κάνει από 
το 2008, που ξεκίνησα µε τη σύνθεση. Γενικά, πι-
στεύω ότι το έργο µου είναι ένα. Κάποιες φορές 
έχει 90 όργανα όπως τώρα, κάποιες µόνο ένα». 

Το καλοκαίρι του 2017 το πέρασε µε «µια απίστευ-
τη συνθήκη στον Βόλο µόνος µου µε ήλιο να γρά-
φω και να βλέπω ισπανικές ταινίες στο Netflix». Ε-
πειδή το έργο έχει πολλά ελληνικά στοιχεία, «έχει 
στοιχεία από την αρχαία τραγωδία, τη βυζαντινή 
µουσική και το ηπειρώτικο µοιρολόι», ο ∆ηµήτρης 
θέλησε στην παραγωγή να µπει ένας Έλληνας, 
όπως είναι η Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση, µε την 
οποία συνεργάζεται για τέταρτη φορά και είναι 
ιδιαίτερα χαρούµενος γι’ αυτό. Κάπως έτσι, η συµ-
φωνική ορχήστρα του BBC, το Barbican Center µε 
την επιβλητική σκηνή του, η ελληνική κρατική ορ-
χήστρα και η Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύ-
µατος Ωνάση θα έχουν να µοιραστούν κάτι κοινό. 
Τo «Kyrie Eleison» θα κάνει την παγκόσµια πρώτη 
του πρεµιέρα στην πρώτη σκηνή στις 29 Ιανουα-
ρίου, ενώ λίγο καιρό αργότερα, στις 19 Μαρτίου, 
θα βρεθεί στην Ελλάδα να χειροκροτηθεί και να 
ακολουθηθεί από τους πιστούς του.  

Στη φυλακή για 7 χρόνια. «∆εν µπαίνω µε τίπο-
τα. Θεωρώ ότι η αίσθηση της ελευθερίας είναι πιο 
δυνατή από την αίσθηση της αγάπης. Για µένα η 
αγάπη είναι το παν, αλλά ταυτόχρονα είναι και µια 
τεράστια φυλακή. 

Ο 30χρονος που πήδηξε από το 
αερόστατο και εμφανίστηκε

Ο µπαµπάς του είναι από τα Άγραφα και η µητέρα 
του έχει ρίζες από Κωνσταντινούπολη. Ο ίδιος µε-
γάλωσε στον Βόλο. «Είναι πολύ ωραίο να µεγαλώ-
νεις σε επαρχία γιατί εκεί υπάρχει µια συλλογικό-
τητα». Το κινητό του είναι µια από τις πρώτες συ-
σκευές που πιάσαµε στα χέρια µας. Social media 
έχει αλλά «στο σπίτι», όπως θα εξηγήσει.  

«Ξύπνησα από µια καλλιτεχνική χειµερία νάρ-
κη. Νιώθω ότι ο σκοπός µου σαν καλλιτέχνης, 
άσχετα αν πετύχει ή αποτύχει παταγωδώς, είναι 
να προσφέρω κάτι θεµελειώδες έξω από κάθε 
µόδα. Είµαι το µεγαλύτερο inside outsider αυτή 
τη στιγµή στην ελληνική τέχνη. Μεγάλωσα σε 
µια επαρχιακή πόλη µε πολύ νέους γονείς και 
πολλούς ενήλικες και πολύ έντονη κοσµική ζωή. 
Με βλέπουν να παρτάρω και δεν το πιστεύουν 
επειδή γράφω αυτά που γράφω. Είµαι ο απρο-
σάρµοστος που εµπνέεται στις εκκλησίες, γρά-
φει “Kyrie Eleison” και χορεύει Μαντόνα µέχρι το 
πρωί στο Σόχο». 

Μια υπερδύναµη. «Οι φίλοι µου λένε ότι αν ή-
µουν υπερήρωας θα είχα την υπερδύναµη του να 
µετατρέπω τις καθηµερινές σε Σαββατοκύριακα». 

Η κλασική μουσική δεν είναι κουλ, 
αλλά ο Δημήτρης θα την κάνει

«Η µουσική που κάνουµε εµείς, η “οικογένεια Μπε-
τόβεν”, έχει κάτι το άχρονο και αποµακρυσµένο 
από τα πράγµατα. Εν µέρει πιστεύω ότι για όλο 
ευθύνεται το γεγονός ότι η κλασική µουσική δεν 
είναι κουλ. Όµως για αυτό είµαι εγώ εδώ, για να 
το αλλάξω». 
Μια κυρία τον διακόπτει για να µας πει ότι δεν επι-
τρέπεται εντός του ναού να καθόµαστε σταυρο-
πόδι. Της χαµογελά ευγενικά αλλά δεν µετακινεί 
τα πόδια του. «Αυτό σηµαίνει ότι πολλές φορές 
µπορεί να πρέπει να βλέπεις το πρόσωπό µου 
παντού και όχι µόνο το δικό µου, γιατί µόνος δεν 
µπορώ να πετύχω κάτι, αλλά και άλλων δέκα ακό-
µη συνθετών, έτσι ώστε να αρχίσει ο κόσµος να 
µπαίνει στο νόηµα. Με λένε µεγαλοµανή και αλα-
ζόνα, αλλά δεν µε νοιάζει. Θεωρώ ότι πολλοί καλ-
λιτέχνες στην Ελλάδα µε φοβούνται. Γιατί βγαίνω 
προς τα έξω και δεν φοβάµαι». 

Μια ωδή στην παρτιτούρα 
του Σκύλλα

«Η παρτιτούρα είναι κάτι πολύ ιερό, είναι ένα κέ-
ντηµα. Γράφω µια παρτιτούρα και κοιτάω πώς να 
το κάνω όσο πιο σωστά γίνεται ούτως ώστε εάν 

µία στο δισεκατοµµύριο κάποιος προσπαθήσει 
να παίξει ένα κοµµάτι µου µετά από 200 χρόνια να 
µπορεί να το κάνει». 

Τα μουσικά παράσιτα ενός κόσμου 
που τρέχει, τρέχει, τρέχει 

«Η µουσική στην οποία πατάω είναι µια τελετή 
αργή. Το να βάλεις σε µια αργή διαδικασία τους νέ-
ους ανθρώπους που ζουν στην παράνοια της τα-
χύτητας µε τα social media και τα κινητά να παρα-
κολουθήσουν µια συναυλία των 35 λεπτών, όπου 
δεν θα µπορούν να έχουν πρόσβαση σε τίποτα, 
είναι για µένα επιτυχία ακόµα και αν, τελικά, δεν 
τους αρέσει αυτό που θα δουν. Στις µέρες µας έ-
χουµε ανάγκη το αργό. Σκέψου, µένω στο Λονδίνο 
όπου τα πράγµατα πάνε ακόµα πιο γρήγορα. Εγώ 
αυτό που µπορώ να δώσω, λοιπόν, είναι το αργό». 

Η µουσική που ακούει... ∆εν περιορίζεται που-
θενά. «Ακούω τα πάντα. Θέλω να αγαπήσω τα ρε-
µπέτικα και τον Φρανκ Ζάπα που αρέσει στη µαµά 
µου, δεν τα έχω καταφέρει ακόµα. Προς το παρόν 
έχω πάθει µια εµµονή το τελευταίο διάστηµα µε 
τα ηπειρώτικα µοιρολόγια». 

Αθήνα - Λονδίνο σημειώσατε 2, 
στα δέκα χρόνια παράταση

«Περπατάω στο Σύνταγµα και βλέπω ότι µεταµορ-
φώνεται σιγά-σιγά σε Λονδίνο. Βλέπω hawaiian 
noodles και στεναχωριέµαι. Ζω σε δύο πραγµατι-
κότητες και σε µια τρίτη δική µου, και µε φθείρει 
να παρακολουθώ ότι τα πράγµατα που έγιναν στο 
Λονδίνο πριν δέκα χρόνια τώρα έρχονται εδώ».
 

Η ψήφος στην τέχνη
Θα ψήφιζε µόνο εάν τα πράγµατα έφταναν στην α-
πόλυτα κοµβική κατάσταση. «Πιστεύω ότι η τέχνη 
είναι πάνω από κάθε πολιτική. Θεωρώ όµως ότι η 
βλακεία του Έλληνα και η ξενοµανία του τον πάνε 
και µας πάνε, αν θέλεις, πίσω. ∆εν υπάρχει λάθος 
στο να χορεύεις ποπ µουσική ή να βλέπεις ανά-
λαφρες ταινίες, αλλά πρέπει τώρα να στραφούµε 
αλλού. ∆εν θα µπορούσαµε ποτέ να γίνουµε Χιλή 
ή Χονκ Κονγκ γιατί βλέπουµε GNTM και, δεν ξέρω, 
Big Brother. Είµαστε ψευτοεπαναστάτες». 

Ένας στόχος ζωής. «Όσο µεγαλώνω να ανεβαί-
νει η ανεµελιά µου».

Η εμμονή με το εξωτερικό
 ως στερεότυπο 

«Η Ελλάδα είναι µια τρελά εµµονική χώρα. Ο Έλ-
ληνας είναι παγιδευµένος σε µια τρελή εµµονή 
του “κάνω καριέρα στο εξωτερικό”. Πού είναι αυτό 
το εξωτερικό; Στη Σόφια; Στην Αυστραλία; Στην 
Αγγλία; ∆εν έχουµε πάρα πολλούς Έλληνες καλλι-
τέχνες που να έχουν γίνει διεθνώς σούπερ σταρ. 
Έχουµε τη Μαρία Κάλλας. Ο Αγγελόπουλος, που 
είναι στην ίδια κατηγορία µε τον Μπέργκµαν και 
τον Φελίνι, δεν είναι τόσο διάσηµος. Η χώρα µας 
δεν εξάγει σωστά τον εαυτό της». 

Μιλώντας για  Έλληνες του εξωτερικού, ο ∆ηµή-
τρης όταν µπήκε στο Γουέστµινστερ στο Λονδίνο 
και είδε τη µεγαλειότητα του χώρου να ανοίγει 
µπροστά του είπε µέσα µου, «γαµώτο, αυτή είναι 
η ζωή µου. Ένιωθα ότι παίζω σε µια κινηµατογρα-
φική ταινία. Αυτά η Ελλάδα δεν µου τα δίνει και τη 
λατρεύω την Ελλάδα. Με φθείρει όµως συνέχεια 
τελευταία». 
Στην Αθήνα και διοικητική θέση να του ξαναέδι-
ναν δεν θα γυρνούσε. Ήδη έχει αρνηθεί µια φορά. 
«Μου είχαν κάνει κάποτε µια πρόταση για διοικητι-
κή θέση την οποία και απέρριψα τότε κυρίως λόγω 
των πραγµάτων που ήθελα και είχα µπροστά µου 
να κάνω. Είναι µεγάλο θέµα το κατά πόσο πρέπει 
οι καλλιτέχνες να βρίσκονται σε τέτοιες θέσεις. Τι 
να κάνω, να έχω µια θέση και να µη γράφω;»

Ένα φετίχ. «Η αίσθηση του Πάσχα. Στον έρωτα, 
είµαι Πάσχα. Οτιδήποτε έχει θρήνο και κατάνυξη, 
αλλά και µια ψυχοσωµατική άνθηση». 

Διαπασών, όπως διασημότητα 
«Όταν ήµουν µικρός µου έλεγαν η θεία και η γιαγιά 
µου “όταν γίνεις διάσηµος συνθέτης” και εγώ τις 
σταµατούσα και τους έλεγα “µα οι συνθέτες δεν 
γίνονται διάσηµοι”. Κοίτα πόσο πρόβληµα είχα 
από τότε». 

Το ανέµελο της συζήτησης ξεφεύγει από την 
πορεία του και στη θέση του έρχεται µια αποδο-
χή: «Πιστεύω ότι έχω µια πολύ ποπ πλευρά µέσα 
µου µε τις αντιφάσεις της και θέλω να είµαι και 
στα πράγµατα µε τους δικούς µου όρους. Υπάρ-
χουν καλλιτέχνες οι οποίοι κάνουν µεγάλη διε-
θνή καριέρα αλλά δεν θέλουν η περσόνα τους 
να φαίνεται πουθενά. Εγώ το διασκεδάζω πάρα 
πολύ όλο αυτό που µου συµβαίνει. Λατρεύω τις 
φωτογραφίσεις». 

Στα «θέλω πολύ» του ∆ηµήτρη είναι ψηλά 

στη λίστα... «Να γράψω µουσική για fashion 
show τύπου Αλεξάντερ Μακουίν ή Viktoria’s Secret 
στην Επίδαυρο. Και θέλω και πάρα πολύ να γρά-
ψω µουσική για σινεµά». Κάπου εδώ πρότεινα µια 
συνεργασία µε τον Πάολο Σορεντίνο ειδικά τώρα 
που έχει αρχίσει και εκείνος από µια άλλη δική του 
–έξοχη– καλλιτεχνική σκοπιά να ανακατεύεται µε 
τα της εκκλησίας και ενθουσιάστηκε, συµπληρώ-
νοντας κάτι στα «θέλω» του. «Θα έγραφα λειτουρ-
γία στο Βατικανό για λατρευτικούς σκοπούς». 

Η παρτιτούρα των 90s 
και το τέλος του κόσμου 

Από εκείνη τη δεκαετία τού λείπουν: «Η ανεµελιά 
και η απουσία των κινητών και των social media». 
Θα ευχόταν να ξυπνήσει και να µην υπάρχει ίντερ-
νετ. Θα ήθελε να µη γίνονται τόσες συνεντεύξεις. 
«Να βγαίνουν δέκα τον µήνα από ανθρώπους που 
έχουν κάτι να πουν. Να γίνονται επίσης λιγότερες 
παραγωγές. Αααα... θα ήθελα όταν ξυπνήσω να 
µην υπάρχει η ανθρωπότητα». Γελάµε και συνεχί-
ζει. «∆ηλαδή, αν µου έλεγαν ότι ο κόσµος θα τε-
λειώσει την Πέµπτη, δεν θα µε άγχωνε καθόλου 
ως γεγονός». Ακολουθεί σύντοµος διάλογος µέ-
χρι το τέλος του κόσµου: 
- Τι θα ήθελες να προλάβεις να κάνεις αν πράγµατι 
ήξερες ότι έχεις µόνο πέντε µέρες µέχρι τον αφα-
νισµό;
- Σεξ. Να πιω τσίπουρο µε µοιρολόγια, να δω ανθρώ-
πους. 

Μια σοβαρή ερώτηση: Γιατί σχεδόν σε όλες 
τις κινηµατογραφηµένες δολοφονίες από 
πίσω παίζει κλασική µουσική; Από Στάνλεϊ 
Κιούµπρικ µέχρι Πάνο Κοκκινόπουλο οι επίτιµοι 
κύριοι δολοφόνοι, τρελοί και µη, έχουν συνένο-
χο κάποιον µεγάλο συνθέτη κλασικής µουσικής. 
Όχι ότι µας χαλάει, αλλά τι στο καλό σηµαίνει αυ-
τό; Ο ∆ηµήτρης γελάει. «Έχουµε µια αντίληψη 
ότι ο καλός δολοφόνος είναι και πολύ έξυπνος 
και µορφωµένος. Ο µορφωµένος έχει ένα πολύ 
fine γούστο και αυτό µπορεί να είναι πολύ τροµα-
κτικό ταυτόχρονα. Πολλές φορές βλέπεις ότι η 
µόρφωση παραµορφώνει». 

Αν µπορούσε να κερδίσει τον θαυµασµό ε-
νός και µόνο ανθρώπου τότε αυτός θα ήταν... 
«Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι ή ο Γκαίτε, χωρίς αυτό να 
σηµαίνει ότι είναι οι αγαπηµένοι µου». Οι άνθρω-
ποι δε που θαυµάζει ο ∆ηµήτρης είναι εκείνοι που 
«δεν παίζουν παιχνίδι εξουσίας». 

Η παρτιτούρα με τον τίτλο: 
«Εγώ ακόμα πάω και μιλάω 

για να φλερτάρω» 
«Οι γονείς µου χώρισαν, όταν ήµουν 12 ετών. Με-
γάλωσα µε µια µαµά µικρή και ανοιχτή. Ήµασταν 
κάποτε σε µια παραλία, πρέπει να πήγαινα Λύκειο 
εγώ τότε, και της άρεσε κάποιος που δεν τον ή-
ξερε. Του πήρε ένα δώρο και πήγαµε να του το 
δώσει. ∆εν έγινε τίποτα µεταξύ τους αλλά εγώ 
µε αυτές τις κινήσεις µεγάλωσα. Το να πάω και να 
πω σε έναν άνθρωπο ότι “µου αρέσεις πολύ” το 
έχω κάνει πολλές φορές και το αγαπώ. Αν όλοι οι 
άνθρωποι ξεκινούσαν να φλερτάρουν...» 

Η συνέχεια απαιτεί αυτό που οι ποιητές αποκα-
λούν ως «άφηµα». Είναι η ώρα που οι µουσικοί ξε-
κινούν τις πρώτες νότες από την πρώτη παρτιτού-
ρα του «Kyrie Eleison» και µας καλούν να µπούµε 
στη σφαίρα της βραδύτητας και αντί να διαβά-
σουµε, να ζήσουµε την εικόνα που θα µπορούσε 
να ολοκληρώσει τη φράση του. 

Υ.Γ. 1 Οι φωτογραφίες του ∆ηµήτρη είναι µέσα 
στα θρυλικά στούντιο του BBC όπου έχουν ηχο-
γραφήσει οι Beetles, ο Μπάουι, ο Χέντριξ. Όπως 

είπε και ο ίδιος, πέρασε µια τροµερά δύσκολη 
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Ο Τελευταίος των Μεγάλων Λαϊκών 
μιλάει για τη ζωή του στην ATHENS VOICE, 
λίγο πριν την εμφάνισή του 
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Του Δημητρη ΑθΑνΑσιΑΔη - Φωτό: Πέτροσ νικολτσοσ 
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Μαργαρίτης
Γιώργος

Γεννημένος να τρέχω



Φτάνω για να τον βρω σε ένα γραφείο 
στην Ιπποκράτους και πατώ το κουδούνι 
που γράφει «Τσιτσάνης» χωρίς να ρω-
τήσω. Του λέω εγώ είμαι από το... «Δεν 
με νοιάζει, μη σε νοιάζει». Μέχρι να 
φτάσουμε στην Εφημερίδα ATH για να 
πιούμε καφέ και να τα πούμε, καταλα-
βαίνω τι θα πει διασημότητα, αφού τον 

σταματάνε διαρκώς άνθρωποι – από υπαλλήλους 
τραπεζών που έχουν βγει να κάνουν τσιγάρο μέχρι 
κουλουρτζήδες που τον κερνούν πρωινό. Τραγου-
δώντας αυθεντικά λαϊκά τραγούδια για μισό αιώνα, 
ο Γιώργος Μαργαρίτης επιστρέφει τη νέα χρονιά 
με ένα νέο τραγούδι, το «Γεννημένος να τρέχω», 
και μια ιστορική εμφάνιση υψηλών συμβολισμών 
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά την Παρασκευή 17 
Ιανουαρίου. 

Από το χωριό Μπάγια των Τρικάλων βρέθηκες 
να κάνεις τον γύρο του κόσμου. Ποιο είναι το 
πιο ωραίο μέρος που έχουν δει τα μάτια σου και 
γιατί; Το πιο όμορφο μέρος; Είναι η Ελλάδα. Είσαι 
μικρός ακόμα. Πήγαινε όπου θέλεις, την Ελλάδα 
από την καρδιά σου δεν θα τη βγάλεις ποτέ. Είναι 
υπέροχη. Εγώ λατρεύω την Αθήνα. Είναι και πολλά 
τα χρόνια που ζω εδώ, εξήντα χρόνια. Και με έφερες 
τώρα σε ένα μέρος που εκεί απέναντι, στη στάση 
στη Σίνα, έπαιρνα το λεωφορείο και πήγαινα στον 
Άγιο Αρτέμιο δεκαεπτά χρονών παιδί. Στην Αθήνα, 
όποια πέτρα κι αν σηκώσεις θα με βρεις από κάτω. 
Είμαι από τους πολυταξιδεμένους τραγουδιστές. 

Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που πήρες 
γυρνώντας στους δρόμους; Είδες στον δρόμο τι 
γίνεται ε; Τι αγάπη μου δίνει ο κόσμος... και περισ-
σεύει κιόλας. 

Το πιο σκληρό; Δεν θέλω να θυμάμαι τα σκληρά. 
Εκείνα τα χρόνια ήρθα δεκαπέντε χρονών στην Α-
θήνα κι έφυγα μετά από τον Άγιο Αρτέμιο να πάω 
φαντάρος, μπορώ να σου πω ότι η μισή Ελλάδα 
δεν βρισκόταν οικονομικά καλά. Και δεν είχε και 

δουλειά. Είναι άτιμο πράγμα η ανεργία, την έζησα 
στο πετσί μου. Αυτά όλα με βοήθησαν να έρθω στο 
επίπεδο που βρίσκομαι σήμερα, πιστεύω ότι κάτι 
έχω προσφέρει κι εγώ στην πατρίδα μου και τους 
συνανθρώπους μου. Αλήθεια, δεν θέλω να τα θυ-
μάμαι. 

Πιτσιρίκος τραγουδάς μπροστά στα μάτια και τα 
αυτιά του Τσιτσάνη και του αφήνεις καλές εντυ-
πώσεις… Είναι έτσι. Ήταν πρωί, 11.00-12.00, στην 
ιδιαίτερη πατρίδα μου, τα Τρίκαλα, μέσα στην πόλη 
ήταν ένα καφενείο που το είχαν τα αδέρφια Τσιτσά-
νη, ο Νίκος και ο Χρήστος. Ο Τσιτσάνης εκείνα τα 
χρόνια ερχόταν κάθε Πάσχα με την οικογένειά του, 
μικρός ο Κώστας, η Βικτωρία. Ο πατέρας μου ο συγ-
χωρεμένος είχε βρει κάποια άκρη κι ανταμώσαμε. 
Αυτό που έχω κρατήσει σαν μικρό παιδί –το μυαλό 
μου βρισκόταν αλλού τότε, όταν τον γνώρισα–, πα-
ρακολουθούσα πώς έπαιζε το μπουζούκι. Μου έχει 
μείνει το παίξιμό του, η ένταση που χτυπούσε με 
την πένα τη χορδή. Η συγκεκριμένη ένταση. Προ-
σπάθησαν πολλοί να μιμηθούν το παίξιμό του, αλλά 
μάταια… Παρακολουθώντας σήμερα τους σύγχρο-
νους μπουζουκτσήδες παρατηρώ ότι χτυπούν με 
μια ένταση σαν να μην το νιώθουν ακόμα, ίσως ε-
πειδή είναι μικρά παιδιά. Αργότερα μπορεί να το 
καταλάβουν. Ο μουσικός είναι συνοδός, συνοδεύει 
ένα τραγούδι. Πρώτα μπροστά είναι το τραγούδι 
και μετά ο μουσικός. Είναι κάτι που πρέπει και οι και-
νούργιοι να προσπαθήσουν να το έχουν. 

Μεγάλωσες ακούγοντας ζωντανά μουσική από 
ορχήστρες και γραμμόφωνα. Πώς σου φαίνεται 
σήμερα η ιστορία με τo Spotify, το YouTube; Θα 
μου τα λες ελληνικά, χαχα! Τα πρώτα μου τραγούδια 
τα έμαθα πηγαίνοντας στα καφενεία, ήμουν δεν 
ήμουν δέκα χρονών. Στου μπαρμπα-Θανάση του 
Μπάρκα το καφενείο, είχε δυο παιδιά, τον Σωτήρη 
και τον Νικόλα, με υπεραγαπούσαν. Με άκουγαν να 

ψιλοτραγουδώ και είχαν δει πως είχα μέσα μου τά-
ση τεράστια και πόνο και αγάπη για το τραγούδι. Λε-
φτά δεν είχα να πάρω δικό μου γραμμόφωνο, οπότε 
μου έβαζαν πλάκες ξανά και ξανά, κι εγώ απομνη-
μόνευα τις μελωδίες και τα λόγια. Έτσι έμαθα πολλά 
τραγούδια. Τι διαφορά υπάρχει σήμερα με τότε; Ο 
κόσμος παλιά άκουγε από κάποια κρατικά ραδιό-
φωνα. Κάθε Κυριακή υπήρχαν κάποιες εκπομπές, 
πλήρωναν οι εταιρείες και διαφήμιζαν τα τραγούδια 
τους. Είχαν τέταρτα-εικοσάλεπτα σε χρόνο κι ο κα-
θένας έδινε από την τσέπη του. Έτσι ακούγονταν οι 
τραγουδιστές. Άκουγε το τραγούδι ο ακροατής και 
αν του άρεσε η μελωδία, η φωνή, ο στίχος, το το-
ποθετούσε στην καλύτερη γωνιά, στην καρδιά του. 
Μετά, όταν άρχισα να κάνω δική μου δισκογραφία, 
άρχισαν οι πειρατικοί ραδιοσταθμοί. Τώρα είναι όλα 
μαζί. Τον βλέπεις, τον ακούς, τον κρατάς, τον πετάς 
κατευθείαν. Τότε κρατούσες μόνο το τραγούδι. Δεν 
ήξερες πώς είναι αυτός που τραγουδά.   

Κι αυτή ήταν η μαγεία του ραδιοφώνου ε; Ναι, 
αλλά δεν έμπαινες κι εύκολα εκεί. Μην την ψάχνεις 
τι γινόταν στα κρατικά. Δεν έμπαινε λαϊκός τραγου-
διστής με τίποτα. Και συνεχίζουν να κάνουν τέτοια 
πράγματα. Αλλά τώρα, ξέρεις, οι τραγουδιστές δεν 
έχουν τόση ανάγκη οι περισσότεροι. Γιατί υπάρ-
χουν τα ιδιωτικά κανάλια. Σε όλο τον κόσμο, σε όλα 
τα κράτη, ο τραγουδιστής χρειάζεται να ακούγεται. 
Μόνο τότε βρίσκεται μέσα στα πράγματα, διαφορε-
τικά πάει σπίτι του κι ας έχει τα καλύτερα τραγούδια 
και την καλύτερη φωνή. 

Έχεις τραγουδήσει σε ζόρικα μπουζουκάδικα, 
πίστες, ταβέρνες, μουσικές σκηνές. Τι σημαίνει 
λαϊκό τραγούδι για σένα; Τα πρώτα τραγούδια με 
τα οποία ξεκίνησα ήταν προσεγμένα, τίμια λαϊκά 
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τραγούδια της εποχής, ρεµπέτικα και κυκλοφορίες εκεί-
νης της περιόδου. Τα πιο αληθινά λαϊκά. Αυτό το ρεπερ-
τόριο που µάθαινα στα πρώτα µου βήµατα δεν παιζόταν 
παντού. Μου ταίριαζε περισσότερο να τραγουδώ σε χώ-
ρους όπου πήγαιναν οικογένειες και δεν ήταν άλλοι από 
τις ταβέρνες. Εκεί είχε µικρά παιδιά, τα οποία βιώναν το 
λαϊκό και το ρεµπέτικο. Πού και πού έπεφτε και καµιά 
παρέα αλανιάρηδες. Χρειάζονται τα αλάνια, πώς θα ξε-
χωρίζουµε τους άλλους; Τα αλάνια ήθελαν να χορεύουν 
µόνα τους. Εµένα µε έφτιαχνε αυτό αλλά δεν τους έκανα 
όλα τα χατίρια. Αυτό δεν µπορούσα να το αντέξω πολύ. 
Να τραγουδάς εσύ, ο άλλος να χορεύει µόνος του και 
να κάθονται 200 άτοµα να σε βλέπουν. Και ξεκινούσα κι 
έλεγα διαφορετικά, κάνα µπολεράκι, κάνα απαλό, οπότε 
έτσι κι αυτοί αποχωρούσαν ικανοποιηµένοι κι εµείς λέγα-
µε και τα µεγαλοµαγκίστικα. Κι έτσι τα αλάνια έπαιρναν 
δρόµο και µε χαιρετούσαν µε υπόκλιση και νόηµα. Μετά 
λέγαµε κι εµείς κάνα αλανιάρικο για να το χορέψουν όλοι 
µαζί όµως. Ήµουν τέτοιος. Το τι είναι λαϊκό τραγούδι είναι 
µάθηµα για µεγάλη ανάλυση. Θα ξεκινήσουµε από τα 
βιώµατα του τραγουδιστή, που ισχύει για όλα τα επαγ-
γέλµατα. Έχεις τέτοιο βίωµα; Είσαι σε αυτό το σχολείο. 
∆ιαφορετικά πας στο σπίτι σου κι αλλάζεις επάγγελµα. 
Μετά είναι τι λέει ο στίχος. ∆εν µπορεί να λέει «σ’ αγαπώ, 
µ’ αγαπάς και µετά από µια βδοµάδα τελείωσε». Ύστερα εί-
ναι η µουσική, πρέπει να έχει ένα όριο και µια τιµιότητα. 

Εννοείς πώς δεν πρέπει να υπάρχει «µπαστάρδεµα» 
µε άλλα είδη; Και αυτό. Ο τραγουδιστής πρέπει να έχει 
µεράκι µέσα του και «βυζάντιο» στο λαρύγγι. Για µένα 
λαϊκό τραγούδι είναι αυτό που µας έφεραν ο Τσιτσάνης, 
ο Βαµβακάρης, ο Παπαϊωάννου, αλλά και νεότεροι όπως 
ο Νικολόπουλος. Βλέπω τα τραγούδια του να αντέχουν 
στον χρόνο και πάει λέγοντας. Χαλάλι του. ∆ούλεψε. Και 
θέλει δουλειά το τραγούδι. Ο Τσιτσάνης έκανε έξι µήνες 
για να τελειώσει τη «Ζαΐρα». Τον θυµάµαι ξυπόλυτο, Αύ-
γουστο µήνα, να σβήνει, να γράφει. Άλλο η επιτυχία που 
µένει κι άλλο το σουξέ. ∆εν γίνεται ακόµα, τόσα χρόνια 
µετά, να κάνουν επανεκτελέσεις του Τσιτσάνη οι νέοι. 
Να κάνουν Σούκα, Ρεπάνη, Πάνου. Είναι στοίχηµα για το 
µέλλον του λαϊκού τραγουδιού να αποκτήσουν και οι γε-
νιές που ήρθαν κι έρχονται δική τους ιστορία, να κάνουν 
δικά τους πράγµατα που θα θυµούνται οι επόµενοι. Θα 
κριθούν µόνοι τους. Και στον γιο µου που τραγουδά αυτό 
λέω, να πορευτεί µε τη γενιά του. 

Από το «Εσύ µιλάς στην καρδιά µου» του 1981 στο 
«Απροσδόκητα» του 2018, ποιος είναι ο αγαπηµένος 
σου δίσκος; Έχω ένα τραγούδι του Άκη Πάνου, πολύ ξε-
χωριστό, «Ο τελευταίος πυρετός». Τα περισσότερα τρα-
γούδια του Άκη Πάνου είναι για άνδρες µόνο. 

Ποιο ήταν το πιο ροµαντικό πράγµα που έκανες για 
µια γυναίκα; Να σου πω κάτι; ∆εν έκανα τίποτα, οι γυ-
ναίκες έκαναν για µένα. Αλλά ήταν όλες υπέροχες. Με 
όσες είχα τέτοιες φιλίες, αν µε εννοείς δηλαδή. Εγώ στις 
γυναίκες δινόµουν. Τα έδινα όλα, τότε που ήµουν στα 
ντουζένια µου πάνω, χαχα, δεν έχω παράπονο από κα-
µία. Και τώρα είµαι στα ντουζένια µου, να ξέρεις. Μπορεί 
να θέλει κι άλλα πράγµατα µια γυναίκα από έναν άνδρα. 
Αλλά εγώ αυτό δεν το καταλάβαινα. Να ’µαι δίπλα της και 
να ’ναι δίπλα µου, αυτό µου αρκούσε. 

Ζούµε σε µια εποχή µε πολλούς τσάµπα µάγκες, από 
το τραγούδι µέχρι την πολιτική. Τι κάνει κάποιον αλη-
θινό µάγκα; O µάγκας ο αληθινός πρέπει να ’ναι σωστός, 
µε τα όλα του. Να ’ναι κυµπάρης, όχι ντεµέκ. Να αναλαµ-
βάνει τις υποχρεώσεις του. ∆εν γίναµε µάγκες επειδή 
στρίψαµε ένα τσιγάρο ή κρατάµε ένα µπεγλέρι. Ο µάγκας 
γεννιέται αλλά γίνεται κιόλας. Παλιά έλεγαν «µάθε γράµ-
µατα να µη σε κοροϊδεύουν οι άλλοι» ξέρεις τι σήµαινε; 
Μάθε γράµµατα να κοροϊδεύεις τους άλλους εσύ. 

Με την τεχνολογία πώς τα πας; ∆εν τα πάω καλά. Λίγο 
το τηλέφωνο δουλεύω. Έµαθα λίγο το Viber. Με τους υ-
πολογιστές δεν το έχω. Αλλά έχω πολλούς φίλους που 
µε στηρίζουν σε αυτά. Και τον γιο µου, τον Κωνσταντίνο, 
που διαχειρίζεται την παρουσία µου στα social media. 

Ποιος είναι ο µεγαλύτερος σταθµός στη ζωή ενός άν-
δρα; Τα παιδιά; Ο προορισµός είναι να κάνει οικογένεια. 
Από κει και πέρα ό,τι κάτσει. Το µέλλον δεν το ξέρει κανένας. 

Μισός αιώνας ξενύχτια. Τι ήταν αυτό που σε µαγνή-
τισε στον κόσµο της νύχτας; Ακριβώς, φίλε µου, από 
το 1969. Έχω µεγάλο καηµό για το καλό τραγούδι. Κι όσο 
περνά ο χρόνος δυναµώνει, λες και ξεκινώ τώρα. Και τα 

καλύτερα έρχονται. Από µικρός είχα δει ότι αυτό που έχω 
µέσα µου κάποια στιγµή θα σκάσει. Όταν ήρθα στην Αθή-
να έβλεπα πως όλες οι ηλικίες περίµεναν πότε θα τραγου-
δήσω για να χορέψουν. Κι έλεγα «για να µε περιµένουν αυ-
τοί, κάτι έχω, θα σκάσει όπου να ’ναι». Και δεν άργησε. Μετά 
από µια δύσκολη δεκαετία ήρθε. Με στήριξαν φίλοι πολ-
λοί και πολύ. Παράδειγµα; O Άγγελος Αρναούτης. Ήταν 
ράφτης, στην Παπαρηγοπούλου 15. Κολλητάρι. Αυτός 
ήταν η αιτία που ανέβηκα στο πρώτο µαγαζί στο πάλκο 
πάνω δίπλα στον µεγάλο Οδυσσέα Μοσχονά. Ήταν ένα 
φτωχόπαιδο σε ένα ραφείο και κάποια στιγµή που είχα 
µαζέψει κάποια λεφτούδια από την οικοδοµή, µε έστειλε 
να πάρω λίγο ύφασµα για να µου ράψει κοστούµι. Είχα 
πάει στην Αιόλου, αλλά δεν έφταναν τα χρήµατα και για 
σακάκι και πήρα για παντελόνι µόνο. Στο χρώµα του σά-
πιου µήλου. Πριν φύγω µου λέει ο υπάλληλος «περίµενε 
να φύγει το αφεντικό» και µου έδωσε λίγο ακόµα ύφασµα 
στη ζούλα για να ράψω κι ένα γιλέκο. Σακάκι όµως δεν 
είχα. Έβγαινα ένα χειµώνα µέσα στο κρύο µε ένα παντε-
λόνι κι ένα γιλέκο. Κι από κάτω άκουγα «το παιδί αυτό δεν 
έχει σακάκι;». «Θα πάρω και σακάκι» τους απαντούσα εγώ 
την ώρα που τραγουδούσα. Με πίστευαν οι φίλοι µου, 
µοιράζονταν τα χρήµατα που έβγαζαν µαζί µου κάνοντας 
δουλειές µε τρίκυκλα και ρίχνοντας τον παπά. Όταν ήρθε 
η ώρα µου, κάτι έκανα κι εγώ για αυτούς. 

Ποιες δουλειές έκανες, όταν δεν έπιανες µικρόφωνο 
στα χέρια; Εργάτης σε οικοδοµή, αγροτικές δουλειές και 
σε σουµοκάζανα που βγάζαµε τσίπουρο. 

Έζησες ανθρώπους που διαµόρφωσαν το λαϊκό τρα-
γούδι. Τσιτσάνης, Καζαντζίδης, Αγγελόπουλος, Μπι-
θικώτσης, ∆ιονυσίου… Ποιες συµβουλές τους κράτη-
σες; Στον Καζαντζίδη χρωστώ πολλά. Ήταν κλειστός χα-
ρακτήρας. Και ήρθε στο σπίτι µου, έµενα τότε Καυκάσου 
112, σε ένα δυάρι, και κάτσαµε όλη τη νύχτα συζητώντας. 
Ήταν αρχές των 80s, ένα βράδυ είχα πάει να δω τη µάνα 
του που ήταν στο νοσοκοµείο, στον Ερυθρό Σταυρό. Εκεί 
είδα τον Στέλιο, γνωριστήκαµε και πήγαµε και φάγαµε 
ψαράκι. Μετά από έξι µέρες τηλεφωνηθήκαµε. Μου λέει 
«τι κάνεις;», του λέω «δεν κάνω τίποτα, ήρθε ένα παλικάρι 
από τα Καλάβρυτα κι έφερε στο σπίτι µου ένα σπληνάντερο, 
να το ξεκοκαλίσουµε. Είσαι;». Και ήρθε. 
Με τον Μπιθικώτση ανταµώσαµε πρώτη φορά στην Πα-
τησίων και µου λέει «γρήγορα στον Κάλαµο, έχω κάτι τρα-
γούδια». Ακόµα πάω, χαχα... 
Ο Γαβαλάς ήταν ο πρώτος που ερχόταν στον «Παράδει-
σο» στη Γλυφάδα. Τώρα πια είναι πολυκατοικία. 
Αυτός που ήρθε περισσότερες φορές και µε άκουσε ήταν 
ο ∆ιονυσίου, στο «Λίντο» και στο «Σεραφίνο». Μου είπε 
µια κουβέντα που δεν την ξέχασα ποτέ. Στο τηλέφωνο. 
Ήταν στη Νέα Υόρκη, ήµουν στο Σικάγο. Μου λέει «µαγκά-
κο, έχεις επιτυχία µεγάλη. Να ξέρεις, στη ζωή σου θα έχεις 
επιτυχίες, θα έχεις κι αποτυχίες». ∆εν πάει στα βουνά η 
αποτυχία, έρχεται και στους ανθρώπους. 
Ο Αγγελόπουλος και τι δεν έκανε για µένα. Πρώτη φορά 
που µε άκουσε στο κέντρο «Αθήνα» µου πήρε το µικρό-
φωνο από τα χέρια, φόρτωσε όλους τους σερβιτόρους 
µε ένα κασόνι σαµπάνιες και έδωσε σήµα στον φωτο-
γράφο να ’ναι έτοιµος. Ήρθε στην πίστα, µόλις τον είδα, 
σταµάτησα την ορχήστρα γιατί βραχυκύκλωσα και είπε: 
«Γιώργο, σκίσ’ τους, είναι µυζήθρες όλοι τους». Χρόνια µετά, 
πήγαµε µε τον Γαβαλά να τον ακούσουµε στα «Ξηµερώ-
µατα» και κατέβηκε ο Μανώλης στο τραπέζι µας, όταν 
τελείωσε το πρόγραµµά του, και λέει στον Πάνο «αυτός 
είναι δικός µας». Λέει ο Πάνος στον Μανώλη «εσύ τον γνώ-
ρισες τώρα, εγώ τον ξέρω δέκα χρόνια».   
Ο Μενιδιάτης, ο Περπινιάδης, που ανήκουν στους µεγά-
λους τραγουδιστές, όλοι µού έδωσαν αγάπη. Και κάνα-
µε παρέα µε όλους. Τα λέγαµε, τα πίναµε, τα τρώγαµε. 
Στο ξεκίνηµά µου, ήρθε ο Φίλιππος Νικολάου µαζί µε τη 
∆ούκισσα. Το κοστούµι που φορούσα εκείνο το βράδυ 
δεν του άρεσε. Και µου είπε «πάµε αύριο να ψωνίσουµε 
ρούχα». Αλλά ο τζόγος έκανε κι εδώ τη δουλειά του. Τον 
έστησα, δεν πήγα ποτέ, δηλαδή, κι ο Φίλιππος ακόµα 
περιµένει. Θα τον ευχαριστώ για πάντα. 

Αγαπηµένο φαγητό; ∆εν έχω θέµα µε το φαγητό γιατί 
έχω ζήσει άσχηµες καταστάσεις. Να φεύγω µε τα πόδια 
από τη «Χαραυγή» για να πάω στο Χαϊδάρι να πιάσω δου-
λειά σε µαγαζί και να επιστρέφω πάλι µε τα πόδια, πεινα-
σµένος. ∆εν µε ενδιαφέρει αν θα τη βγάλω µε ψωµί και 
κρεµµύδι. Και σήµερα ακόµα. Το αγαπηµένο µου όµως εί-
ναι η µελιτζάνα. Ιµάµ µπαϊλντί. Και µετά οι µακαρονάδες. 

Ήσουν εξαρτηµένος από τον τζόγο και το αλκοόλ.  
Ναρκωτικά πήρες; Όχι, κάνα τσιγαράκι πίναµε µόνο. Ο 

τζόγος µε έκανε ό,τι ήθελε. Και τον έδιωξα το 1981. 

Πότε είπες ότι δεν πάει άλλο κι αυτή τη µαλακία πρέ-
πει να την κόψεις; ∆εν το είπα εγώ. Ο Τάκης Σούκας µού 
το είπε. «Ή σταµατάς τον τζόγο και κάνουµε δίσκο ή δεν 
κάνουµε». Προσπαθούσαµε από το 1976 αλλά εγώ έπαι-
ζα συνέχεια και είχα το µυαλό µου µόνο εκεί. Μόνο στο 
µπαρµπούτι. Είναι άτιµο πράγµα ο τζόγος, θα µπορούσα 
να είχα γίνει φίρµα δέκα χρόνια νωρίτερα. 

Την ψώνισες ποτέ, όταν έγινες φίρµα; Ακόµα δεν κα-
ταλαβαίνω τι θα πει φίρµα. «Φίρµα» ήξερα εγώ το εργο-
στάσιο. Να είσαι ξακουστός έχει σηµασία. 

Βλέπεις ταινίες; Ποια είναι η αγαπηµένη σου; Έχω 
µείνει στον παλιό ελληνικό κινηµατογράφο και βλέπω 
πολλά καουµπόικα ξανά και ξανά µε τον Κλιντ Ίστγουντ. 
Βασιλειάδη, Αυλωνίτη, Σταυρίδη, Κούρκουλο. Και τη Ζωή 
Λάσκαρη, που ήταν µία. 

Την ήξερες; Είχε έρθει µε τη µεγάλη µας Αλίκη Βουγιου-
κλάκη, όταν τραγουδούσα στο «Playboy». Είχα βγει στο 
πρώτο πρόγραµµα και βλέπω το πρώτο τραπέζι µπροστά 
άδειο. Εγώ τότε έβγαινα τελευταίος κι έδινα εντολή στο 
πρόγραµµά µου όλα τα τραπέζια να είναι γεµάτα. Μου 
είχε κακοφανεί. Ήταν όλο το µαγαζί γεµάτο και αυτό το 
τραπέζι για δύο «έλειπε». Και στο δεύτερο που βγαίνω 
παπα-σταφίδας από το αλκοόλ στην πίστα, βλέπω µπρο-
στά, µετά από µισή ώρα που χρειάστηκε για να το κα-
ταλάβω γιατί ήµουν µεθυσµένος, την Αλίκη και τη Ζωή. 
Και όπως είχα µια γαρδένια στα χέρια µου, τη χάρισα στη 
Ζωή. Και το ’χω τύψεις που δεν έδωσα µια γαρδένια στην 
Αλίκη. Το θυµόµασταν και το συζητούσαµε γελώντας µε-
τά από χρόνια µε τη Ζωίτσα. Ας µε συγχωρέσει η Αλίκη. 

Πώς θα ήθελες να θυµάται ο κόσµος τον Γιώργο Μαρ-
γαρίτη, όταν δεν θα ζει; Αν µε αυτό που υπηρέτησα κι 
αυτό που έκανα θεωρεί ο κόσµος πως έβαλα ένα λιθαρά-
κι, θα ήταν ωραίο να µε θυµάται και να µε ακούει. 

Οι «∆ρόµοι του πουθενά», σε µουσική Χρήστου ∆έτσι-
κα και Θοδωρή Μανίκα, σε πέρασαν και σε µια άλλη 
γενιά ακροατών. Με τον Μανίκα είχαµε κάνει το «Κελί 
33», µιλάµε για τέτοιο δίσκο, είναι κι από κει κι από δω, 
µουσικά. Είχα χαθεί εκείνα τα χρόνια γιατί ήθελα να είµαι 
δίπλα στην οικογένειά µου. Ζητούσα διέξοδο, κι έβλεπα 
µια νεολαία που δεν µε γνώριζε πια. Κι έλεγα, «Γιώργο, 
τι κάθεσαι, σήκω από την καρέκλα, κούνα χέρια και πόδια, 
πρέπει να δώσεις τροφή στις γενιές που ήρθαν κι έρχονται». 
Και χρόνια µετά από αυτό, µαζί µε τον Λαυρέντη Μαχαιρί-
τσα, κάναµε το «Πεθαίνω για σένα». Του έλεγα «Λαυρέντη, 
από αυτό το τραγούδι δεν θα γλιτώσεις». Μετά έσκασε το 
«Καλύτερο µπεγλέρι». Σε λίγες εβδοµάδες έρχεται το νέο 
µου τραγούδι «Γεννηµένος να τρέχω», σε στίχους του Κώ-
στα Μπαλαχούτη και µουσική του Βασίλη ∆αραµούσκα. 
Και ο Ηλίας Μπενέτος θα το ταξιδέψει για να φτάσει εκεί 
που πρέπει. 

Έχεις κάνει πέρασµα από τις φυλακές, έχεις τραγου-
δήσει το «Κελί 33», βρέθηκες µε την ορχήστρα σου 
στον Κορυδαλλό. Πώς σου φαίνεται το σχέδιο για µε-
ταφορά των φυλακών από την περιοχή; Εγώ δεν είµαι 
ειδικός, δεν είµαι πολιτικός. Εκεί µέσα υπάρχουν αδικίες. 
Η µισή Ελλάδα έχει περάσει από κει και η άλλη µισή ε-
τοιµάζεται. Το καταλαβαίνω, γιατί γύρω έχει σχολεία, 
παιδιά. Να µεταφερθεί, ναι, να πάει πού όµως; ∆εν είµαι 
ειδικός να σου απαντήσω. Είναι άλλοι αρµόδιοι. 

Από τον Τσιτσάνη στον Νικολόπουλο και από τον 
Παγιουµτζή στον Καζαντζίδη, η εµφάνισή σου στον 
εµβληµατικό χώρο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Πειραιά 
είναι µία από τις όµορφες εκπλήξεις της νέας χρο-
νιάς… Στον Πειραιά έχω τραγουδήσει µια φορά µόνο, 
στο «Κρεµλίνο». Είναι αγαπηµένη περιοχή, πού µε χά-
νεις, πού µε βρίσκεις, είµαι στον Πειραιά. Έχω φίλους 
καλούς και τα έχει όλα. Και σε αυτό το στολίδι που έχει 
ήθελα να µπω κι εγώ µέσα, να ακουστεί και η δική µου 
φωνή. Θα ακουστούν υπέροχα τραγούδια στις 17 Ιανου-
αρίου. Απευθύνοµαι στους πολλούς φίλους, γνωστούς 
κι άγνωστους, να µη χάσουν αυτή την παράσταση. Με τη 
δεκαµελή ορχήστρα, τον µαέστρο της Γιώργο Παγιάτη 
και τη Χριστιάνα Γαλιάτσου στα φωνητικά δίπλα µου, 
δουλεύουµε πολύ καιρό για να παρουσιάσουµε κάτι που 
θέλουµε να θυµόµαστε και να θυµάστε. 

Τι σηµαίνει επιτυχία για σένα; Αυτό που είδες. Να βγαί-
νεις έξω και να φωνάζουν «Γιώργαρε». A

Έχω μεγάλο 
καημό 

για το καλό 
τραγούδι. 

Κι όσο περνά 
ο χρόνος 

δυναμώνει, 
λες και 

ξεκινώ τώρα. 
Και τα 

καλύτερα 
έρχονται.
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Big Bold 
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Τα βλέπω 
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Επιμέλεια: 
τανια δελη

▶ Αποφάσισα να κάνω αλλαγές 

τη νέα χρονιά. Εκτός από το να 

τρώω υγιεινά, να κάνω όσο πιο πολ-

λά ταξίδια μπορώ και να να χάσω τα 

κιλά των γιορτών, αποφάσισα να δο-

κιμάσω νέα πράγματα στο ντύσιμό 

μου. Ψάχνοντας ένα διαφορετικό 

ρολόι για το νέο μου στιλ, ανακάλυ-

ψα το Big Bold Jelly της Swatch, το 

ρολόι με τα ημιδιάφανα λουράκια 

και τη διάφανη κάσα που αποκαλύ-

πτει τη λειτουργία του τεχνολογικού 

του πυρήνα. Τα μεταλλικά γρανάζια 

δίνουν ροκ ύφος, ενώ τα έντονα 

χρώματα των δεικτών προσθέτουν 

την pop λεπτομέρεια που κάνει τη 

διαφορά. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι 

πιο πολύ απ' όλα μου αρέσει να πα-

ρατηρώ τα γρανάζια που γυρίζουν 

όλα μαζί ασταμάτητα, είναι εντυπω-

σιακά! Τώρα δεν βλέπω μόνο την 

ώρα, τα βλέπω όλα, έτοιμη για τη 

νέα χρονιά και τον νέο μου εαυτό.

Μια νέα εποχή

 μόλις ξεκίνησε



Η Aristile 
φέρνει μόδα από την 
Αφρική στο ατελιέ της 
Πανόρμου
Η ιστορία της όμορφης Αφρικάνας 
που παντρεύτηκε Έλληνα και τον 
ακολούθησε από το Καμερούν 

Της Κατερίνας Καμπόςόυ

τοιχεία της Αφρικής πετυχαίνεις πλέον παντού στην Α-
θήνα. Ίσως και να μην τα παρατηρείς με την πρώτη 
ματιά, ειδικά όταν βρίσκονται σε ένα μικρό ημι-
υπόγειο της Λουίζης Ριανκούρ. Στο ραφτάδικο 
της Aristile, στο νούμερο 29, η επιγραφή γράφει 

«African Fashion for Women». Η Αristile Bilung, μια 
νέα σχεδιάστρια από το Καμερούν, έφτασε μόλις 

πέρσι στην Ελλάδα από μια χώρα που το χειροποίητο ρούχο 
έχει άλλη αξία. «Στην Αφρική οι άνθρωποι προτιμούν τα ρούχα 
που είναι φτιαγμένα στο χέρι, εκεί δεν έχουμε μεγάλες αλυσίδες 
καταστημάτων. Ένα κορίτσι βλέπει στην τηλεόραση ένα μοντέ-
λο, το βγάζει φωτογραφία και ζητάει από τον ράφτη να της πάρει 
μέτρα και να το σχεδιάσει στο σώμα της» μου εξηγεί η Αristile. Την 
πέτυχα πάνω στο διάλειμμά της, την ώρα που άφηνε τη ραπτο-
μηχανή για να προβάρει σε μια κούκλα ραπτικής το κομμάτι της. 
Από το πρωί είχε ξεκινήσει πρώτα με το πατρόν, έπειτα κόβοντας το 
ύφασμα και μετά με το ράψιμο ενός πολύχρωμου φορέματος που 
της είχαν παραγγείλει. Το χρώμα, βλέπετε, είναι η μεγαλύτερη δια-
φορά που έχει να κάνει με το στιλ στην αφρικανική αγορά σε σχέση 
με την ελληνική. «Οι Ελληνίδες ακολουθούν τις τάσεις της μόδας, 
μπορούν να είναι σέξι και σικάτες ταυτόχρονα, αλλά συνήθως 
βάζουν χρώματα μόνο το καλοκαίρι κι όταν έρθει ο χειμώνας 
φορούν κυρίως μαύρα ή ζητούν φούστες σε εντελώς μίνι-
μαλ στιλ. Έτσι όμως λείπει η προσωπικότητά τους στο ντύσι-
μο. Ειδικά τα νέα κορίτσια ντύνονται ακριβώς με τα ίδια ρούχα 
και κουρέματα, με αποτέλεσμα όλα λίγο πολύ να μοιάζουν».

Η Aristile από τότε που θυμάται τον εαυτό της έραβε ρούχα, 
όπως και όλα τα μέλη της οικογένειάς της. Πριν ξεκινήσει το 
σχολείο παρακολουθούσε με προσήλωση τη γιαγιά της, 
την Αγκουστίν, που έφτιαχνε ρούχα με τη βελόνα. Όταν 
ενηλικιώθηκε ήταν αυτονόητο ότι θα γραφόταν σε σχολή 
μόδας για να τελειοποιήσει όσα είχε μάθει. Όλα αυτά τα 
χρόνια από τα χέρια της είχαν περάσει σχέδια και ρούχα 
για αμέτρητες γυναίκες. Συνέχισε να φτιάχνει ρούχα και 
στη δική της μπουτίκ, την οποία διατηρεί ακόμα σχεδι-
άζοντας αφρικάνικα ρούχα σε πιο ευρωπαϊκές γραμ-
μές. «Στο Καμερούν έφτιαχνα ρούχα ανάλογα με την 
περίσταση. Μπορεί να ήταν κοντά και ανοιχτά για να 
είναι αποκαλυπτικά ή επίσημα μακριά φορέματα για 
γάμο με παραδοσιακά υφάσματα. Γενικά στην Αφρι-
κή προτιμούμε τα έντονα σχέδια κι εγώ προσωπικά 
έχω αδυναμία στα εκκεντρικά χρώματα, όπως στο 
κόκκινο, γι’ αυτό και προτείνω στις πελάτισσες συχνά 
κόκκινες λεπτομέρειες παρόλο που διστάζουν. Πολλές 
φορές όταν μου ζητούν κάτι τους εξηγώ ότι αυτό μπορεί να μην είναι ωραίο κι 
ότι πρέπει να το σκεφτούμε αλλιώς, πάντα όμως διαλέγουμε σχέδια που δεν 
τα φοβούνται γιατί θέλω είναι να φτιάξω κάτι που θα το ευχαριστηθούν».

Ο στόχος της Aristile είναι να πείσει τις Ελληνίδες να δοκιμάσουν τα αφρικανικά 
υφάσματα. Η υποσαχάρια Αφρική εξάλλου φημίζεται για τα υφάσματά της, τις 
πολύχρωμες κορδέλες και τα παρεό, τα παραδοσιακά μαντίλια. Η ίδια χρησιμο-
ποιεί τολμηρά prints, τα λεγόμενα Ankara από το Καμερούν και το Κονγκό που 
της στέλνει ο αδερφός της αφού πρώτα τα διαλέγει εκείνη. Από τότε που ήρθε 
στη χώρα μας δεν της έχει δοθεί η ευκαιρία να επισκεφτεί την πατρίδα της. Πώς 
βρέθηκε στην Αθήνα; Αφορμή ήταν ο έρωτας, καθώς γνώρισε τον Έλληνα σύ-
ζυγό της στο Καμερούν, άφησε πίσω ό,τι ήξερε και τον ακολούθησε παρέα με 
την 21χρονη κόρη της. Ως τότε λάτρευε τη ζωή στο Καμερούν και συγκεκριμέ-
να στην Ντουάλα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη μετά τη Γιαούντι, νούμερο ένα 
καταναλωτική αγορά της ηπείρου. Εκεί αντί για πάρκα μέσα στην πόλη έχουν 
ολόκληρα δάση, λέει με νοσταλγία. Και τη ζωή στην Αθήνα, όμως, φαίνεται να 
την απολαμβάνει. «Μ’ αρέσει η Αθήνα γιατί έχει πάντα ήλιο με ήπιους χειμώ-
νες σαν τη χώρα μου και ο κόσμος είναι θερμός κι εξωστρεφής. Μένω στην 
Πανόρμου, σε μια ήρεμη γειτονιά με εύκολη πρόσβαση μέσω μετρό για τους 
πελάτες μου και περπατώ με το πάσο μου από το σπίτι για τη δουλειά κάθε 
πρωί. Έχω στήσει ολόκληρη τη νέα μου ζωή γύρω από αυτό στη συγκεκριμέ-
νη περιοχή του κέντρου της πόλης και σίγουρα δεν το μετανιώνω».

Ari’ style Fashion Studiο, Λουίζης Ριανκούρ 29
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Λενιώ Κακλέα 
«Practical 
encyclopedia, 
Détours»
Η χορογράφος και περφόρμερ 
παρουσιάζει το νέο της έργο «Πρακτική 
εγκυκλοπαίδεια, Aποκλίσεις» στη Στέγη

Του ΓιΩρΓΟυ ΔημηΤρακΟπΟυλΟυ

χορογράφος και περφόρμερ Λενιώ Κακλέα μεγά-
λωσε στο στούντιο χορού της μητέρας της, χορο-
γράφου Χάρις Ανταχοπούλου, και τον θίασο του 
πατέρας της, σκηνοθέτη Γιάννη Κακλέα, όπου 
ήρθε σε επαφή με το έργο του Σαίξπηρ αλλά και 

σύγχρονων δραματουργών. Συνέχισε στην Κρατι-
κή στα δέκα της χρόνια και μετά με υποτροφία στη Γαλλία 
όπου ζει και εργάζεται τα τελευταία 15 χρόνια. Με επιρρο-
ές από τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία και το θέατρο δη-
μιουργεί από το 2009 διευρυμένες χορογραφίες έξω από 
τα στενά όρια του χορού, φέρνοντας σε διάλογο την τέχνη 
και την τεχνική του χορού με άλλα πεδία. Από 10 εώς 12 
Ιανουαρίου παρουσιάζει στη Μικρή Σκηνή της Στέγης τη 
νέα της δουλειά, σε διεθνή συμπαραγωγή της Στέγης του 
Ιδρύματος Ωνάση, «Πρακτική Εγκυκλοπαίδεια, Αποκλί-
σεις». Εστιάζοντας σε σωματικές, καθημερινές δραστη-
ριότητες συνθέτει ένα σύγχρονο κοινωνικό πορτρέτο της 
Ευρώπης, καταγράφοντας τους κοινωνικούς μετασχημα-
τισμούς της ευρωπαϊκής περιφέρειας, από το Ομπερβιλιέ, 
το φτωχότερο προάστιο της Γαλλίας, μέχρι την Αθήνα. 
Συλλέγοντας αφηγήσεις μέσα από 600 συνεντεύξεις γύ-
ρω από τις συνήθειες και τις τελετουργίες των κατοίκων 7 
πόλεων δημιούργησε σε 3 χρόνια ένα βιβλίο, μια ταινία και 
ένα χορογραφικό έργο, που ερμηνεύει η ίδια μαζί με τρεις 
ακόμη περφόρμερ, τις Jessica Batut, Nanyadji Ka-Gara 
και Elisa Yvelin. Στο πλαίσιο της performance, η Λενιώ 
Κακλέα δημιουργεί μια έκθεση που περιλαμβάνει το βι-
βλίο «Πρακτική Εγκυκλοπαίδεια, Αποκλίσεις» (Practical 
encyclopedia, Détours), αλλά και έναν χώρο όπου θα προ-
βάλλεται μια ταινία 15 π́ου θέτει ζητήματα για το σώμα ως 
πολιτισμική κατασκευή. Λίγες ώρες μετά την άφιξή της 
στην Αθήνα μοιράστηκε μαζί μας παιδικές μνήμες και μας 
μίλησε για το νέο της έργο και τις επιρροές της.

>> Έκανα χορό από την ηλικία των πέντε. η μητέρα μου ήταν 

χορογράφος. μεγάλωσα σε ένα στούντιο χορού. περνούσα 

πολλές ώρες και με τον θίασο του πατέρα μου. Το στούντιο και 

το θέατρο ήταν οι δικοί μου χώροι κοινωνικοποίησης. πολλές 

μνήμες. Οι πρώτοι αυτοσχεδιασμοί με τη μητέρα μου, αρκετά 

πρωτοποριακοί για την εποχή, καθόλου ακαδημαϊκοί, με μου-

σικές όπως των κraftwerk, που με ξετρέλαιναν όταν ήμουν 

μικρή. Οι περιοδείες με τον πατέρα μου. Οι πρώτες αναγνώσεις 

του Σαίξπηρ, που μου αρέσει πάρα πολύ και τον έχω μάθει 

μέσα από τις παραστάσεις του πατέρα μου. Όλη η επαφή με το 

σύγχρονο ρεπερτόριο, κυρίως των  δραματουργών.   

>> Ανυπομονώ να δείξω την παράσταση στο 

αθηναϊκό κοινό. αναρωτιέμαι πώς θα λειτουρ-

γήσει. πάνε 15 χρόνια που έφυγα από την Ελλά-

δα και παρακολουθώ τις εξελίξεις στη χορευτική 

σκηνή, αλλά δεν είμαι σίγουρη πώς αντιλαμβά-

νεται το κοινό την έννοια του χορού. Για μένα 

αυτή η παράσταση, πέρα από αποτέλεσμα μιας 

4χρονης δουλειάς, είναι και ένα πλαίσιο συνά-

ντησης και διαλόγου. αυτό είναι στα αλήθεια και το νόημά της. 

>> Ποιες είναι οι επιρροές μου; με ενδιαφέρει πάρα πολύ η 

δουλειά της andrea Fraser και της θεσμικής κριτικής που έθεσε 

η ίδια στο χώρο των εικαστικών τεχνών στην αμερική. η σκέ-

ψη του αμερικανού κοινωνιολόγου ρίτσαρντ Σένετ στον όποιο 

αναφέρομαι συγκεκριμένα και στο βιβλίο της παράστασης, 

ένας διανοητής που έγραψε δύο βιβλία καθοριστικά για μένα, 

«Ο τεχνίτης» και «η κουλτούρα του νέου καπιταλισμού», μιλώ-

ντας για τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς στον χώρο της 

δουλειάς. η περφόρμερ claudia Triozzi, η φιλόσοφος Isabelle 

Stengers, ο φιλόσοφος Bruno Latour με τον οποίο σπούδασα, 

ο κοινωνιολόγος Maurizio Lazzarato, που ήταν από τους πρώ-

τους που μου δάνεισε βιβλία και συζητήσαμε για την ελληνική 

κρίση. κλασικοί σκηνοθέτες όπως ο παζολίνι και ο Φελίνι. η 

σκηνοθέτρια chantal akerman. και γενικώς το φεμινιστικό 

κίνημα στην τέχνη με γυναίκες που δεν φοβήθηκαν να μιλή-

σουν για την ανάγκη της ισότητας των δύο φύλων, για το πώς 

η πολιτική σφαίρα καθρεφτίζεται στην προσωπική. πολύ βα-

σικές, πολύ απλές αλήθειες που άλλαξαν ριζικά τον τρόπο που 

σκέφτομαι, που κάνω τέχνη, που υπάρχω σαν γυναίκα.  

>> Στην παράστασή μου «Αrranged by Date» το 2012 είδα την 

ελληνική κρίση από πολλές πλευρές. Το πρόβλημα με τις κρί-

σεις είναι ότι γίνονται συχνά. aποτελούν ένα δυνατό όπλο. 

>> «Detours» σημαίνει αποκλίσεις, αλλά και παράκαμψη. 

η «πρακτική Εγκυκλοπαίδεια» είναι αποτέλεσμα συλλογής 

συνεντεύξεων από 7 διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης. Τρεις 

γαλλικές πόλεις, μια γερμανική, μια ελβετική και την αθήνα. 

μια ταξινόμηση πρακτικών ασκήσεων, λειτουργιών, επαγγελ-

μάτων. Ό,τι μας προσδιορίζει. με ενδιέφερε να δω στον καιρό 

που ζούμε με πολύ γρήγορες κοινωνικές αλλαγές πώς χτίζουμε 

την ταυτότητά μας, πώς αλλάζουμε την καθημερινότητά μας, 

πώς αντιστεκόμαστε, πώς αποτυγχάνουμε να αντισταθούμε. 

Συναντώντας ανθρώπους και κατευθύνοντας την προσοχή 

τους στις κινήσεις που κάνουν στην καθημερινότητά τους. 

>> Αντικείμενό μου είναι πώς το σώμα εγγράφεται στην πό-

λη. μέσα από 200 πρακτικές ασκήσεις που περιέχονται στο βι-

βλίο, από το φλερτ στο σουπερμάρκετ, μια βόλτα με τον σκύλο, 

το σεξ...  αυτό που προτείνω είναι μια συνολική εγκατάσταση. 

υπάρχει ένα αναγνωστήριο όπου μπορούμε να ξεφυλλίσουμε 

την εγκυκλοπαίδεια ακούγοντας μουσική, ένα φιλμ που έχω 

υπογράψει που συνοδεύει την παράσταση και το βιβλίο με 

200 πρακτικές. Στην παράσταση παρουσιάζονται 15 από αυτές 

ως ένας κατάλογος χειρονομιών, πρακτικών, ιεροτελεστιών, 

ασκήσεων τις οποίες περνάμε μέσα από το σώμα μας. 

>> Οι συνεντεύξεις ολοκληρώθηκαν ένα μήνα πριν ξεκινή-

σουν τα Κίτρινα Γιλέκα. Έχει ενδιαφέρον το πώς καθρεφτίζε-

ται όμως μέσα σε αυτές η ανάγκη για αλλαγές και η διαπραγμά-

τευση προς την αλλαγή. κανείς δεν περίμενε ότι θα συμβεί και 

όλοι περίμεναν να συμβεί. Ένα κίνημα με εντυπωσιακή δύναμη 

και διάρκεια. Για πρώτη φορά ακούστηκαν στο γαλλικό κρα-

τικό ραδιόφωνο φωνές ατόμων που συμμετείχαν στο κίνημα 

και των οποίων ο λόγος, οι λέξεις, οι καταγωγές δεν είχαν α-

κουστεί ποτέ. Επίσης στην πορεία φάνηκε ότι συναντήθηκαν 

πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. ακτιβιστές των προ-

αστίων και άνθρωποι της επαρχίας συνυπήρχαν. Το παρίσι 

είναι ακόμη σε αναβρασμό για τις συντάξεις αυτή τη φορά με 

απεργίες εδώ και ενάμιση μήνα. αυτό που διαφάνηκε από τα 

κίτρινα Γιλέκα είναι ότι η δομή των πολιτικών κομμάτων, όπως 

έχει διαμορφωθεί στη γαλλική κοινωνία, δεν αντιπροσωπεύει 

τα λαϊκά στρώματα. 

Δεν επιθυμούμε όλοι τον ίδιο προορισμό, οπότε 

αν ζούμε μια μεταβατική περίοδο η ερώτηση εί-

ναι προς ποια κατεύθυνση χτίζουμε τις κοινωνίες 

στις οποίες επιθυμούμε να ζούμε. προς μια κοι-

νωνία μεγάλων αντιθέσεων; με ποια σχέση αγο-

ράς και κράτους; προορισμός είναι τα κοινωνικά 

δικαιώματα ή η απουσία τους; A

Η

INFO
Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, 

Συγγρού 107. (21.00, € 7, 15) 
10-12/1. Η έκθεση θα λει-

τουργεί 1 ώρα πριν και 1 ώρα 
μετά την παράσταση στο +5 
The Workspace με ελεύθερη 

είσοδο με σειρά προτεραι-
ότητας.
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οκολάτα Valrhona, βούτυρο κλαριφιέ, ζάχαρη από την Οκινά-
ουα, βανίλια από ποικιλίες του Ισημερινού και γαλλικά άλευρα. 
Εκλεκτές πρώτες ύλες σαν αυτές ενώνονται για να συνθέσουν 
το κρουασάν με τα πολυάριθμα layers και τις όμορφες κυψέλες, 

την ντρακουάζ αμυγδάλου και τη βελούδινη μους βανίλιας με τους 
κόκκους που σκάνε στο στόμα, σε ένα boutique ζαχαροπλαστείο στο Ψυχικό.
Πρόκειται για το Dimitris Economides, τον χώρο του επί της λεωφόρου Κη-
φισίας 340. Όλα τα προϊόντα είναι εμπνευσμένα και σχεδιασμένα μεθοδικά 
σαν μικρά αρχιτεκτονήματα της γεύσης, όπως τα αποκαλεί ο ίδιος. Δεν είναι 
τυχαίο άλλωστε ότι στον Δημήτρη έχει αποδοθεί πολλές φορές ο χαρακτη-
ρισμός του «pastritect» (pastry+architect). Για να καταλάβουμε καλύτερα 
τον όρο, τον συναντήσαμε στο εργαστήριό του, στον χώρο που η ζαχαρο-
πλαστική επικοινωνεί με την τεχνολογία και που κάθε λεπτομέρεια μετράει, 
από το γλυκό ως τη συσκευασία του.
«Όλα γίνονται για το γλυκό, και ο κόσμος ακολουθεί. Η εικόνα του γλυκού 
μας αντικατοπτρίζει και το ζαχαροπλαστείο. Έχουμε κάνει μάλιστα μια πο-
λύμηνη μελέτη για τη διαμόρφωση του εργαστηρίου, που απλώνεται σε 290 
τ.μ. Ο σκοπός είναι το περιβάλλον να είναι τέτοιο ώστε ο χώρος που θα μπει 
ο πελάτης να δείχνει εκλεπτυσμένος κι εμείς να δουλεύουμε με διάθεση πά-
νω σε κάτι καινοτόμο» μας λέει ο Δημήτρης Οικονομίδης. «Διαθέτουμε, για 
παράδειγμα, ένα χώρο στον οποίο βρίσκονται μόνο οι φούρνοι, οι μεγάλοι 
αλλά και οι μικροί για τα σου ή τα εκλέρ. Η ζαχαροπλαστική, η παρασκευή 
μους, κρέμας και παγωτού δηλαδή, γίνεται αλλού. Υπάρχει επίσης ξεχωρι-
στός χώρος αποθήκευσης υλικών με συγκεκριμένες θερμοκρασίες για τη 
διατήρησή τους. Ειδικά για το κρουασάν βουτύρου, το δωμάτιο αλεύρων στο 
οποίο παρασκευάζεται είναι μόνιμα ψυχώμενο και με αφυγραντήρα που δι-
ατηρεί την υγρασία ως τους 40 βαθμούς αλλιώς επηρεάζεται η πρωτεΐνη από 
το αλεύρι. Εκεί δουλεύουμε και τις σφολιάτες και το παντεσπάνι».
Όπως μαθαίνουμε στη συνέχεια, σε ξεχωριστό ανεξάρτητο χώρο ψεκάζονται 
τα γλυκά, σε άλλο σημείο είναι ο πάγκος με το πόστο ζυγίσματος και το δωμά-
τιο συσκευασίας. Με μια γρήγορη ξενάγηση σε κάθε γωνιά του εργαστηρίου 
μυούμαστε κι εμείς σιγά-σιγά στη φιλοσοφία του «pastrytect» και καταλα-
βαίνουμε ότι ο Δημήτρης δεν αντιμετωπίζει το γλυκό ως κάτι φαγώσιμο που 
προσφέρει μονάχα μια στιγμιαία απόλαυση. Έτσι δικαιολογείται και η επιμο-
νή του στην πρώτη ύλη, καθώς αναζητά την καλύτερη απ’ όλο τον κόσμο.
Σοκολάτα Valrhona, ζάχαρη Muscovando, ιαπωνική ζάχαρη από την Οκινά-
ουα, βανίλια από ποικιλίες του Ισημερινού, όπως από την Παπούα Νέα Γου-
ινέα, κάστανα από μια μικρή γαλλική βιοτεχνία και αποκλειστικά γαλλικό 
αλεύρι γιατί «κρουασάν χωρίς αυτό δεν γίνεται» είναι μόνο κάποια από τα 
υλικά που χρησιμοποιούνται στο Dimitris Economides.
«Αγαπημένο μου υλικό είναι η βανίλια, που βρίσκεται μάλιστα πίσω από τα 
δυσκολότερα λευκά γλυκά, όπως το Saint Honore με τη καραμελωμένη χει-
ροποίητη σφολιάτα ανάστροφης τεχνικής που κάνουμε 2 μέρες να τη φτιά-
ξουμε, μαζί με τα σουδάκια γεμισμένα με κρέμα και την απαλή μους βανίλια 
από πάνω. Γενικά μια ιδέα που έχω για ένα γλυκό την καταγράφω και τη σχε-
διάζω με χαρτί και μολύβι. Βλέπω αν υφίσταται, αν υπάρχουν τα θεμέλια και 
η αισθητική, και έπειτα προχωράω στην υλοποίησή του. Ακούγεται κάπως 
σαν να θες να φτιάξεις ένα σπίτι, εξού και το pastrytect».
Στον χώρο του καταστήματος ενδεικτικά μπορεί κάποιος να βρει τάρτα λε-
μόνι που αποτελείται από μπισκότο βουτύρου, μαρμελάδα λεμόνι, crémeux 
λεμόνι, μαρέγκα & χαβιάρι λεμόνι στα €4,80. Στην ίδια τιμή είναι και η 
εμβληματική πάστα Σοκολάτα Βενεζουέλα από Biscuit σοκολάτα, Ganache 
σοκολάτα, Nougatine με καρπό κακάο, mousse σοκολάτα. Ένα από τα best 
sellers είναι και το Millefeuille βανίλια από καραμελωμένη σφολιάτα βου-
τύρου, διογκωμένη κρέμα βανίλια και Mascrapone στα €5,60. Τις γιορτινές 
μέρες την τιμητική τους είχαν οι κορμοί όπως ο Intense (Dacquoise Φου-
ντουκιού, Τραγανή Πραλίνα, Cremeux Σοκολάτα - Τonka, Mousse Σοκολά-
τα Γάλακτος) και ο Euphoria (Μπισκότο Βουτύρου, Κρέμα Αμυγδάλου - Κά-
στανο, Cremeux Κάστανο, Mousse Βανίλια) και άλλοι.
Την πρώτη επαφή με τη ζαχαροπλαστική απέκτησε στο ζαχαροπλαστείο με 
τα παραδοσιακά γλυκά που δούλευε η μητέρα του στο Γκύζη. Αλλά η μεγάλη 
«σφαλιάρα συναισθημάτων», όπως την αποκαλεί, και η απόφαση να ασχο-
ληθεί επαγγελματικά προέκυψε δοκιμάζοντας γλυκά δυτικού τύπου σε ένα 
ψαγμένο bistrot του York, στην Αγγλία. Από εκεί ακολούθησαν οι σπουδές 
στη σχολή της Valrhona και η εργασία σε βραβευμένα εστιατόρια και ξε-
νοδοχεία. Πολλές φορές, σε επιχειρήσεις τέτοιου τύπου, ένα εξαιρετικό 
επιδόρπιο αποδεικνύεται σωτήριο, αν κάτι δεν έχει πάει καλά στο κυρίως 
γεύμα, γι’ αυτό και ο ρόλος των εξειδικευμένων Pastry Chefs είναι καίριος. 
Ποιες είναι όμως οι τελευταίες τάσεις στην υψηλή ζαχαροπλαστική;
«Το μέλλον του γλυκού είναι η ποιότητα και η απλότητα, το λεγόμενο less 
is more με καινοτόμα υλικά, φρεσκάδα και βαθιά γνώση της πρώτης ύλης.  
Έπειτα έχουμε τις συνέργειες με τελείως διαφορετικούς κλάδους. Δηλαδή, 
σε κατάστημα μεγάλης εταιρείας ρούχων στο εξωτερικό βλέπεις μαντίλια 
και σε ψυγεία μέσα στον ίδιο χώρο υπέροχα σοκολατάκια που μπορείς να 
αγοράσεις. Τα αρώματα και η γεύση πηγαίνουν σε ένα χώρο που μπορείς να 
κάνεις και κάτι άλλο, να ακούσεις μουσική ή να παρακολουθήσεις μια έκθε-
ση. Η τάση, λοιπόν, είναι αυτή η ένωση δύο brandings, που θα έρθει και στην 
Ελλάδα κάποια στιγμή». A

Dimitris 
Economides 

Ο Pastry 
Architect της 

Αθήνας
Στη Λεωφόρο Κηφισίας, 

ο Δημήτρης Οικονομίδης 
έχει στήσει τον ναό με τα 

«γλυκά αρχιτεκτονήματα»

Της Κατερίνας 

Καμπόςόυ

INFO 
DIMITRIS 

ECONOMIDES, 
Λεωφ. Κηφισίας 340, 

Ψυχικό 
2106755000

Instagram: 
dimitriseconomides

Σ
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ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Eπιµέλεια: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΜΠΟΣΟΥ

Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Σε ποια περιοχή µένεις και 
γιατί; Κολωνάκι, γιατί αγαπώ το 
κέντρο και πηγαίνω µε τα πόδια 
στη δουλειά µου.
Η πρώτη σου δουλειά στην 
Αθήνα; Στο π-box του Χριστόφο-
ρου Πέσκια.
Τι είναι αυτό που κατά τη 
γνώµη σου κάνει κάποιον 
Κολωνακιώτη; Το ότι µένει στο 
Κολωνάκι.
 Ένα επίθετο που χαρακτηρίζει 
ακριβώς τους Αθηναίους;
Βιαστικοί.
Ένα επίθετο που δεν ταιριάζει 
καθόλου στους Αθηναίους;
Ήρεµοι.
Στέκι της Αθήνας που χάθηκε 
και σου λείπει;
Κανένα αγαπηµένο µου στέκι δεν 
έχει χαθεί.
Πού θα πήγαινες για ποτό 
έναν καλεσµένο σου, που δεν 
είναι από την Αθήνα;
Στο Galaxy, στο Hilton, για τη θέα.
Ποιο είναι το αγαπηµένο σου 
πιάτο; Paccheri µε µοσχαρίσιο 
χτένι και πεκορίνο του µe.
Πού τρως το καλύτερο βρώ-
µικο στην πόλη; ∆εν τρώω 
βρώµικο.
Αν µπορούσες να αλλάξεις 
ένα πράγµα στο κέντρο ποιο 
θα ήταν αυτό και γιατί; Να ήταν 
περισσότερο καθαρό.
Ποια είναι η καλύτερη εποχή 
του χρόνου στην Αθήνα; Η 
άνοιξη.
3 πράγµατα που σου φέρνει 
στο µυαλό η φράση «οι Αθη-
ναίοι τρώνε….»; 
Τρώνε έξω.
Τρώνε επιλεκτικά.
Τρώνε σουβλάκι.
Τα 2 πράγµατα που σου αρέ-
σουν περισσότερο σε αυτή 
την πόλη; Ο Παρθενώνας και η 
ζωντάνια της.

Τα 2 πράγµατα που, αν έλει-
παν, θα την έκαναν λίγο οµορ-
φότερη; Τα άσχηµα κτίρια & 
τα άσχηµα πεζοδρόµια.
Ποιο είναι το πιο ωραίο κτίριο 
στην πόλη; Το Ζάππειο Μέγαρο.
Το απόλυτο/αγαπηµένο αθη-
ναϊκό σηµείο για άραγµα;
Ο Εθνικός Κήπος.
Ο αγαπηµένος σου αθηναϊκός 
ήχος; Η οχλαγωγία της πόλης.
H περιοχή/γειτονιά της Αθή-
νας που έχεις χαθεί;
Αναφιώτικα.
Αγαπηµένος πεζόδροµος 
στην Αθήνα; ∆ιονύσίου Αρεο-
παγίτου.
Πού αλλού θα µπορούσες/ή-
θελες να ζήσεις στην Ελλάδα;
Πουθενά αλλού, µου αρέσει η 
ζωή µου στην Αθήνα.
Κάτι µοναδικά αθηναϊκό που 
αγαπάς; Τον Παναθηναϊκό. 
Συµπλήρωσε το κενό: Οι Κυ-
ριακές στην Αθήνα... 
Είναι... για brunch στο µe.
Σε γνωρίσαµε σαν σεφ. Σήµε-
ρα σε βρίσκουµε στο µe. Πώς 
αποφάσισες να ανοίξεις το 
δικό σου στέκι και µάλιστα σε 
µια γειτονιά µε σκληρό αντα-
γωνισµό; Πάντα είχα στο πίσω 
µέρος του µυαλού µου να ανοίξω 
το δικό µου µαγαζί. Όταν ένιωσα 
έτοιµος το έκανα. Το µe είναι 
ένας φρέσκος, οικείος χώρος 
που λειτουργεί all day δίνοντας 
βαρύτητα στην πρώτη ύλη. Η 
φιλοσοφία του είναι αυτή της 
αφαίρεσης και θεωρώ ότι η φιλο-
σοφία του µe ταιριάζει απόλυτα 
στο Κολωνάκι. Αυτό έψαχνα στη 
γειτονιά µου και αυτό έκανα, ένα 
στέκι όπου ο κόσµος να µπορεί 
να τρώει υγιεινά και νόστιµα!
Επιµελείσαι προσωπικά την 
κουζίνα του µe; ΝΑΙ. Όπως φρο-
ντίζω ένα πιάτο για τους δικούς 
µου ανθρώπους, την ίδια φρο-
ντίδα δίνω και στα πιάτα που θα 
σερβίρουµε στο µe.
Τα επόµενα σχέδια; Θέλω το µe 
να εξελίσσεται συνέχεια ώστε 
να είναι πάντα σύγχρονο κι έτσι 
θα συνεχίσω να πειραµατίζοµαι 
µε υλικά και γεύσεις ώστε να 
κρατάω τον χαρακτήρα του 
σταθερό.

ΙΝFΟ
 µe, Καψάλη 10, Κολωνάκι, 2107242588

ΓΕΥΣΗ
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Κάρλο Γκολντόνι, 
«Το καινούρ-

γιο σπίτι», 
σε σκηνοθεσία 

Γιάννη 
Σκουρλέτη στο 
Εθνικό Θέατρο 

(REX-Σκηνή 
Κοτοπούλη)

Ήταν το μακρινό πλέον 1986, όταν ο Βασίλης Παπα-
βασιλείου σκηνοθετούσε την εμβληματικότερη, 
ως τότε, παράσταση για το «Καινούργιο σπίτι» 
(1760) του Γκολντόνι με ένα εκλεκτό επιτελείο 
πρωταγωνιστών. Το έργο επανέρχεται σήμερα με 
μια πιστή στο κείμενο αλλά ανατρεπτική, ως θέα-
ση, σκηνοθεσία του Γιάννη Σκουρλέτη. 

Ο 
Γκολντόνι (1707-1793) γράφει το «Καινούργιο 
σπίτι» ανατρέχοντας σε «φυσικούς», όπως λέει 
ο ίδιος, «χαρακτήρες», με θέμα που αντλεί από 
τη γενέτειρά του Βενετία, όπου η ανερχόμενη 

αστική τάξη διαθέτει πλέον το χρήμα, ενώ η φθίνουσα 
αριστοκρατία, χωρίς την οικονομική ευρωστία του πα-
ρελθόντος, συνευρίσκεται με την πρώτη, χαρίζοντάς 
της τίτλους ευγενείας με αντάλλαγμα την οικονομική 
αποκατάσταση. 
Ο νεαρός Αντζολέτο, αστός που έχει κληρονομήσει 
χρήματα από τους νεκρούς πλέον γονείς του, παντρεύ-
εται την καλομαθημένη, απαιτητική αλλά φτωχή αρι-
στοκράτισσα  Καικιλία και, για να την ικανοποιήσει, με-
τακομίζει σε καινούργιο μεγάλο σπίτι που, σπάταλα, α-
νακαινίζει πλήρως. Καταλήγοντας ουσιαστικά απέντα-
ρος, ταυτόχρονα αδυνατεί να προικίσει την ανύπαντρη 
αδελφή του Μενεγκίνα που διατηρεί κακές σχέσεις με 
τη γυναίκα του. Μόνη σωτηρία ο αυτοδημιούργητος 
πλούσιος θείος Χριστόφορος, με τον οποίο, όμως, το 
ζευγάρι έχει μαλώσει. Δύο καθωσπρέπει αδελφές, που 
κατοικούν στον επάνω όροφο, ένα σπίτι ηρεμίας σε 
αντίθεση με το σε κατάσταση μόνιμου εργοταξίου δικό 
τους,  θα αποδειχτούν η σωτήρια λύση για το ζεύγος και 
την αδελφή. Το καινούργιο σπίτι δεν θα κατοικηθεί τε-
λικά ποτέ, όμως τα νεαρά πρόσωπα θα συνειδητοποι-
ήσουν την αξία της σωστής διαχείρισης του χρήματος 
σε μια εποχή που υποδέχεται πλέον την καπιταλιστική 
αντίληψη των πραγμάτων και την οικονομική λογική. 
Ο 18ος αιώνας βρίσκεται στο ζενίθ του: στο έργο, η 
Βενετία δίνεται σε όλες της τις εκφάνσεις, με την παλιά 
της αριστοκρατία, τους κόλακες φίλους,  τους ανερ-
χόμενους αλλά λίγο άξεστους αστούς, τις κενές φιλο-
φρονήσεις, τις περούκες και τα υπερμεγέθη φορέμα-
τα, τις εξεζητημένες κινήσεις που κάνουν στα μάτια 
μας τους άνδρες της εποχής να μοιάζουν θηλυπρεπείς. 
Ωστόσο, ο Γκολντόνι, χωρίς να φέρει στην κωμωδία 
του αυτή στοιχεία ή τύπους της Κομέντια ντελ άρτε, 
χρησιμοποιεί συγχρόνως την κυρίαρχη βενετσιάνικη 

γλώσσα, χωρίς διαλέκτους και ιδιωματισμούς. 
Σε μιαν αντίστοιχη τρέχουσα και σύγχρονη γλώσσα κα-
ταφεύγει στη νέα αυτή μετάφραση η Ειρήνη Μουντρά-
κη (μελετήτρια, άλλωστε, του Γκολντόνι), δίνοντας έτσι 
ένα έργο ζουμερό και ταυτόχρονο πιστό στους χυμούς 
και στα γλωσσικά παιχνίδια του συγγραφέα. 
Τη μίξη σύγχρονου και εποχής του έργου, ένα σκηνικό, 
ενδυματολογικό και μουσικό υβρίδιο καταθέτει παρα-
στασιακά ο Γιάννης Σκουρλέτης. Η σκηνή περιβάλ-
λεται από τεμάχια νεοκλασικού ρυθμού 
τοίχων, υποδεικνύοντας το υπό αναδια-
μόρφωση οίκημα. Στο κέντρο δεσπόζει το 
λευκό γλυπτό ενός  τροφαντού αναγεν-
νησιακού αγγέλου, ενώ μια μεγάλη επι-
γραφή, εν είδει αναθηματικής πλάκας, σε 
διπλανό τοίχο, αναφέρει: «Προς απόδειξιν 
του σεβασμού στη μνήμη ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ». 
Σε αντίστιξη, ένας ημίγυμνος, ψιλόλιγνος 
Άγγελος (Άγγελος Αποστολίδης) με μαύ-
ρα δερμάτινα ρούχα, κρόσσια  και μαύρα 
τατουάζ σε όλο του το σώμα  ανοίγει την 
παράσταση χορευτικά, την ίδια στιγμή 
που ένας οπερετικός τραγουδιστής (Χά-
ρης Ανδριανός) αποδίδει  άριες, ντυμένος 
με τα παραδοσιακά ρούχα του 18ου αι. 
Ήδη, με την έναρξη, το σήμερα με το χτες 
συνυπάρχουν, καθώς ο χορός του Αγγέ-
λου παραπέμπει ευθέως στο vogue, έναν 
μοντέρνο house χορό, που εμφανίζεται 
μεν στα τέλη της δεκαετίας του 1980, αλλά 
προέρχεται από τη χορευτική σκηνή του 
Χάρλεμ, Αφρικανο-αμερικανών και Λατί-
νων drag queens  και gays, που θα ενσωμα-
τωθεί στην κυρίαρχη κουλτούρα, αρχικά 
μέσω της Μαντόνα και, στη συνέχεια, πολ-
λών άλλων σύγχρονων καλλιτεχνών. 
Πράγματι, το τραγούδι  «Vogue» της Μαντόνα που πα-
ρουσιάζει ζωντανά το 1990 στην τελετή των βραβείων 
MTV με σαφείς ενδυματολογικές αναφορές της ίδιας 
και του μπαλέτου της σε μια αντίστοιχη εποχή, μοιάζει 
να αποτελεί την έμπνευση όχι μόνο της χορογραφίας 
και, γενικότερα, της κινησιολογίας των ηθοποιών που 
δίδαξε ο Τάσος Καραχάλιος, αλλά και των κοστου-
μιών που σχεδίασε ο, και σκηνογράφος  της παράστα-
σης, Κωνσταντίνος Σκουρλέτης.
Το φόρεμα της Καικιλίας (Εύη Σαουλίδου) με το φουρώ, 

την περούκα, το φτερό στο κεφάλι, τη βεντάλια, παρα-
πέμπει ευθέως στο ένδυμα της Μαντόνα, ενώ το παρό-
μοιο  της Ροζίνας (Πηνελόπη Τσιλίκα), στην υπερβολή 
του ως προς τις οριζόντιες προεκτάσεις του φουρώ 
του, παραπέμπει στις ακολούθους της Μαντόνα. 
Η μίξη στοιχείων εποχής και σύγχρονων ενδυμάτων 
επικρατεί για όλα τα πρόσωπα, παραπέμποντας με 
άλλη όμως λογική στο προαναφερθέν σόου. Εκεί, κά-
ποιοι χορευτές της Μαντόνα, έφεραν μεν από τη μέση 
και πάνω κοστούμι εποχής, όπως οι υπόλοιποι, αλλά 
συνδυάζοντάς το με γυαλιστερά σορτσάκια. Η ίδια υ-
βριδική αντίληψη επικρατεί και εδώ: κάποια πρόσωπα 
φέρουν αμιγώς ρούχα 18ου αιώνα, κάποια συνδυά-
ζουν σύγχρονα με στοιχεία εποχής τοποθετούμενα σε 
μια υβριδική κατάσταση, ενώ άλλα φορούν σύγχρονα 
κοστούμια. Υπάρχει, ωστόσο, μια λογική που μάλλον 
διέπεται από ταξικές διαφοροποιήσεις: ο γυμνός από 
τη μέση και πάνω, με σύγχρονο παντελόνι και αστρα-
φτερή ζώνη υπηρέτης Τόνι (Βασίλης Μίχας) τοποθε-
τείται στην εργατική τάξη, ενώ ο με σύγχρονο, μάλλον 
ακαλαίσθητο κοστούμι, αστός Χριστόφορος (Θανάσης 
Δήμου) διαφοροποιείται αισθητά από τους ευγενείς, 
ως εκπρόσωπος της ανερχόμενης αστικής τάξης. 
Το ιδιάζον κοστούμι του Αντζολέττο (Ντένης Μακρής) 
δείχνει την αμφισημία του προσώπου ως προς  το «α-
νήκειν» σε μια τάξη, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
ανέντακτο κοστούμι της υπηρέτριας Λουτσέτα (Στέλ-
λα Βογιατζάκη), πιστό αντίγραφο της ηρωίδας των 
Manga, Sailor Moon. Από την άλλη, η Μενεγκίνα (Ιωάννα 
Κολλιοπούλου), με το ολόχρυσο μάξι φόρεμα, δηλώνει 
την πλούσια καταγωγή της, αλλά, συγχρόνως, με το 
σύγχρονο ένδυμα προσεγγίζει την αστική τάξη, καθώς 
δεν παύει να έχει καλή σχέση με τον θείο της. Τέλος, η 
παντρεμένη κυρία Κέκκα (Μαρία Πανουργιά) του άνω 
ορόφου φοράει μια ολόμαυρη τουαλέτα αλλά και την 
περίτεχνη περούκα του αιώνα της, ενώ χαρακτηριστικό 
της είναι τα κατακόκκινα τεράστια νύχια της. 
Σε αντιστοιχία με τη θέση τους είναι τα κοστούμια (και οι 
αποκαλυπτικές κουάφ/περούκες από τον Χρόνη Τζή-
μου) των υπολοίπων προσώπων, όπως το υβριδικό του 
ταπετσιέρη Σγκουάλντο (Αντώνης  Γκρίτσης), η ολό-
χρυση φόρμα του δανδή και ξένου Κόμη Οττάβιο (Πολύ-
δωρος Βογιατζής), το μάλλον εξωτικό του Φαμπρίτσιο 
(Τάσος Καραχάλιος), ξένου φίλου του Αντζολέττο, η 
σχεδόν ρωμαϊκή εσθήτα του Λορεντσίνο (Αντώνης 
Αντωνόπουλος), αγαπημένου της Μενεγκίνα. 
Στη χαρακτηριστική ενδυματολογία του κάθε προ-
σώπου προστίθεται και η χαρακτηριστική του κινησι-
ολογία. Στους άνδρες, οι θηλυπρεπείς τρόποι εποχής 
διογκώνονται με αποτέλεσμα το κάθε πρόσωπο να ει-
σέρχεται στη σκηνή με τη δική του κινησιολογία, στάση 
του σώματος, χειρονομιακό κώδικα, τα οποία και δια-

τηρεί καθόλη τη διάρκεια της παράστα-
σης. Στάσεις και κινησιολογία που, ακόμη 
μια φορά, παραπέμπουν, σε μεγέθυνση, 
στις χορογραφίες του «Vogue» της Μα-
ντόνα, αλλά και γενικότερα σε φιγούρες 
voguers, ωστόσο παγωμένες και απο-
κομμένες από τη συνολική χορογραφία. 
Ενδεικτικές οι κοφτές, σχεδόν σπαστικές 
χειρονομίες και στάσεις της Μενεγκίνα 
που εκφράζουν έναν μόνιμο θυμό. Απέ-
ναντι σε αυτό το κωμικό στην υπερβολή 
του κινησιολογικό που χαρακτηρίζει τον 
περίγυρο του νιόπαντρου ζευγαριού, 
που αγγίζει την καρικατούρα, αντιπαρα-
τίθεται η μόνη φυσιολογική κινησιολο-
γία του βαρύθυμου θείου Χριστόφορου 
– λύση των προβλημάτων, δείχνοντας και 
την τελική, σύμφωνη με τη γκολντονική, 
οπτική της σκηνοθεσίας απέναντι σε μια 
τάξη αργόσχολων και των επιτηδείων 
που τους περιβάλλουν, που τείνει προς 
τη δύση της. 
Με τους ήχους από τις μουσικές του Πά-
νου Ηλιόπουλου, ο Γιάννης Σκουρλέτης 
δημιούργησε μία από τις πλέον ευφρόσυ-
νες παραστάσεις του Γκολντόνι στον τό-

πο μας, με συγκεκριμένη αισθητική, απόλυτη συνέπεια, 
και ένα επιτελείο εκλεκτών ηθοποιών, που υπηρέτησαν 
με άριστο τρόπο τη σκηνοθετική πρόταση. Στις καλύ-
τερες στιγμές της η αγνώριστη Εύη Σαουλίδου, κωμικά 
επιβλητική η Πανουργιά, ευτράπελα κακόθυμη η Κολ-
λιοπούλου, ανάλαφρα γκολντονική υπηρέτρια η Βο-
γιατζάκη, ολόδροση η Τσιλίκα απέναντι στον άκαμπτα 
ανασφαλή Μακρή, τον απολαυστικό Γκρίτση, τους ως 
εύθραυστα ανδρείκελα κινούμενους Καραχάλιο, Βογια-
τζή, Αντωνόπουλο, τον μπρούτο Δήμου.  Μια σύγχρονη, 
εύφορη, γεμάτη χρώματα και μουσικές  παράσταση.  A

ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΘΕΑΤΡΟΥ
Aπό τον Δημητρη 

τσατσούλη*

Vogue Goldoni 

*Καθηγητής Σημειωτικής 
του Θεάτρου και Θεωρίας 

της Επιτέλεσης στο  
Πανεπιστήμιο Πατρών

Από τις πλέον 
ευφρόσυνες 
παραστάσεις 
του Γκολντόνι 
στον τόπο μας, 
με συγκεκριμέ-
νη αισθητική, 
απόλυτη συ-

νέπεια και ένα 
επιτελείο εκλε-
κτών ηθοποιών
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Υ
πό τους ουράνιους μελωδικούς ήχους 
της αγαπημένης του όπερας «Don 
Jiovanni» του Mozart, σε διδασκαλία 
και διεύθυνση ορχήστρας του μεγάλου 

Αυστριακού αρχιμουσικού Karl Bohm, συνα-
ντήσαμε, κάπου στα Εξάρχεια, έναν από τους 
κορυφαίους Έλληνες θεατρικούς συγγραφείς 
και σπουδαίο μεταφραστή, τον Ανδρέα Στάικο. 
Η παράσταση του θεατρικού έργου του «Επι-
κίνδυνες μαγειρικές», σε σκηνοθεσία Κερασί-
ας Σαμαρά, έχει μόλις ολοκληρώσει με ιδιαίτε-
ρη επιτυχία τον πρώτο κύκλο της σε διάφορες 
πόλεις της Ελλάδας και την Αθήνα, ενώ αναμέ-
νεται να «ανέβει» εκ νέου σε λίγους μήνες. 

Έχουμε πληροφορηθεί ότι θα έχουμε τη 
μεγάλη χαρά να μετέχετε, μεταξύ άλλων 
Ελλήνων των γραμμάτων και των τεχνών, 
στους εορτασμούς για τη συμπλήρωση 200 
ετών από την ίδρυση του νεοελληνικού 
κράτους. Πώς προέκυψε η συμμετοχή σας; 
Επειδή αναφέρατε το νεοελληνικό κράτος, 
δεν είναι τίποτε σίγουρο! Καμία συμμετοχή 
δεν είναι σίγουρη. Έγιναν, πράγματι, κάποιες 
συζητήσεις, περιέχομαι και εγώ στον «κατά-
λογο» των συμμετεχόντων, αλλά δεν μπορώ 
να απαντήσω με βεβαιότητα, γιατί δεν συνε-
χίσθηκαν αυτές οι συζητήσεις. Φαντάζομαι ότι 
έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας για να δού-
με τι θα γίνει. Στην Ελλάδα έχουμε πάντα πολύ 
καιρό μπροστά μας… Εγώ, πάντως, έχω στο 
μυαλό μου κάποιες ιδέες για ένα έργο το οποίο 
θα έχει σχέση με τα 200 χρόνια από την ίδρυση 
του νεοελληνικού κράτους. Ένα καινούριο έρ-
γο, το οποίο πιστεύω και θα ήθελα να ενταχθεί  
σε μία τριλογία. Τα προηγούμενα δύο έργα υ-
πάρχουν: το «1843» και η «Ναπολεοντία». 

Κύριε Στάικο, μιας και βρισκόμαστε στο κέ-
ντρο της Αθήνας, οι Αθηναίοι βλέπουν θέ-
ατρο; Κι εάν βλέπουν, το αγαπούν; Είναι μια 
δύσκολη ερώτηση. Δεν έχω κάνει στατιστικές 
ή δημοσκοπήσεις για να ξέρω για ποιον λόγο 
βλέπουν θέατρο και τι τους κινεί. Πάντως, εί-
μαστε ένας λαός θεατρόφιλος. Όχι μόνον οι 
Αθηναίοι, γενικά οι Έλληνες, οι οποίοι είναι ε-
ξωστρεφείς λόγω χαρακτήρα. Το θέατρο είναι 
η τέχνη της εξωστρέφειας. Ο Έλληνας, από 
τη φύση του, είναι ηθοποιός. Ακόμη και ο μη 
ηθοποιός είναι ηθοποιός. Μερικές φορές συ-
ναντάμε εξαιρετικούς ηθοποιούς στην καθη-
μερινότητά μας, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν 
πατήσει ποτέ στο θέατρο και να αγνοούν την 
ιδιότητα του ηθοποιού. Έχουμε δει σπαρταρι-
στές σκηνές, και κωμικές αλλά και δραματικές, 
στο λεωφορείο, σε κηδείες, σε βαφτίσια, σε 
καφενεία… Είναι μέσα στην καθημερινότητά 
μας το θέατρο. Τώρα, το άλλο θέατρο, το θε-
σμοθετημένο, έχει ανακτήσει ένα κοινό λόγω 
της κρίσης. Η κρίση έκανε πάρα πολύ κόσμο 
να αναρωτηθεί για την ποιότητα της διασκέ-
δασής του, της ψυχαγωγίας του…

Και το δικό σας κοινό είναι ένα απαιτητι-
κό κοινό. Ναι… Εγώ θα ήθελα το απαιτητικό 
κοινό να έχει σχέση και με τη διασκέδαση και 
με την ψυχαγωγία. Η πιο ακριβής λέξη είναι η 
«ψυχαγωγία». Αγωγή της ψυχής, δηλαδή. Δεν 
έχει σχέση με τη διασκέδαση, με την ευτελή 
διασκέδαση. Λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι στην 
περίοδο της κρίσης έχει ανέβει αρκετά το θέ-
ατρο, υποχρεώθηκε να μειώσει και τις τιμές 
άλλωστε, ενώ έχει υποστεί τεράστιο πλήγμα 
το «εθνικό μας είδος»: τα μπουζούκια! Αυτή 
η κατάχρηση της ταυτόχρονης διασκέδασης 
και επίδειξης παρήκμασε τελικά! Σπασίματα 
πιάτων, γαρδένιες στο πάτωμα και όλα αυτά έ-
χουν παρακμάσει. Διπλασιάστηκε και τριπλασι-
άστηκε το κοινό του θεάτρου κατά τη διάρκεια 
της κρίσης, την τελευταία δεκαετία. Κοιτάξτε, 
η ίδια η κρίση, στις χώρες οι οποίες δοκιμάστη-
καν ή θα δοκιμαστούν στο μέλλον, κάνει τον 
άνθρωπο πιο σκεπτικό. Το «κέρδος» είναι ότι ο 
άνθρωπος σκέφτεται τα αίτια της κρίσης, τη δι-
κή του ευθύνη στο κοινωνικό σύνολο. Η κρίση 
συνοδεύεται από ένα είδος αυτοσυνειδησίας 
και αυτογνωσίας. Από την Ευρώπη γνωρίζου-
με, άλλωστε, ότι σε εποχές κρίσης, και οικο-
νομικής αλλά και πολιτικής, υπήρξαν μεγάλες 

Ανδρέας Στάικος
«Στην Ελλάδα έχουμε πάντα  
πολύ καιρό μπροστά μας…»

Ο κορυφαίος Έλληνας θεατρικός συγγραφέας  

και μεταφραστής μιλάει στην ATHENS VOICE

Του ΒΑΣΙΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ
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καλλιτεχνικές εκρήξεις. Όπως, για παράδειγ-
μα, την περίοδο προετοιμασίας του ναζισμού 
και του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στη Γερμανία 
αναπτύχθηκε, σε μεγάλο βαθμό, το κίνημα του 
εξπρεσιονισμού και μάλιστα εξαιτίας του ίδιου 
του φαινομένου του ναζισμού. Επίσης, στην 
αρχή της Ρώσικης Επανάστασης, της Οκτω-
βριανής Επανάστασης, και μέχρι αυτή να πα-
γιωθεί, υπήρχε μία έκρηξη στις Τέχνες. Είχαμε 
στην ποίηση τον Μαγιακόφσκι, την Αχμάτοβα, 
στον κινηματογράφο τον Αϊζενστάιν…

Πώς εξηγείτε το γεγονός η κρίση να οδηγεί 
σε έκρηξη τις Τέχνες; Κοιτάξτε, η κρίση τρο-
φοδοτεί τη συνείδησή σου με τα προβλήματα. 
Ο άνθρωπος εμπνέεται πιο πολύ από τα προ-
βλήματά του παρά από την ευημερία του. Η 
δυσκολία, η δυστυχία, η συμφορά εμπνέουν. 

Άρα θα διαφωνούσατε με εκείνους οι οποί-
οι ισχυρίζονται ότι η σημερινή εποχή είναι 
αντιπνευματική; Θα λέγατε ότι η εποχή μας 
είναι προκλητική; Η σημερινή εποχή είναι 
αντιπνευματική για τους αντιπνευματικούς, 
οι οποίοι είναι πάντα η πλειονότητα, και πνευ-
ματική για τους πνευματικούς, οι οποίοι είναι 
και ήταν πάντα η μειονότητα. Και πάντα θα 
υπάρχει αυτό. 

Θα λέγατε ότι το δικό σας «στοίχημα» στο 
θέατρο, το οποίο κάποιοι χαρακτηρίζουν 
ως μεταμοντέρνο, επιβιώνει καλλιτεχνικά 
σήμερα ή είστε ένας κορυφαίος μεν, αλ-
λά μοναχικός κήρυκας του μεταμοντερνι-
σμού; Προ πολλού τα κινήματα έχουν εξα-
λειφθεί, αυτό το οποίο ονομάζουμε «σχολή». 
Για παράδειγμα, ο σουρεαλισμός. Θα μπο-
ρούσαμε να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία και 
να αναφέρουμε δεκάδες ονόματα ανθρώπων 
οι οποίοι ακολούθησαν αυτό το κίνημα. Αυ-
τό δεν υπάρχει πλέον. Αυτή τη στιγμή όλοι οι 
καλλιτέχνες είναι μοναχικοί. Δεν δημιουργούν 
«σχολές» ή «ρεύματα» ή «κινήματα». Η τεχνο-
λογία, όμως, έχει δημιουργήσει κινήματα, ό-
πως, για παράδειγμα, η εισαγωγή του video 
στο θέατρο, η τεχνολογία των εξεζητημένων 
φωτισμών. Αλλά αυτά δεν έχουν σχέση με την 
ουσία του θεάτρου. Η ουσία του θεάτρου και 
της Τέχνης, γενικότερα, παραμένει η ίδια και 
είναι πάντα ριζοσπαστική, με την έννοια ότι 
η Τέχνη προτείνει νέους ορίζοντες. Θα έλεγα 
ότι κάθε καλλιτέχνης, από τη δική του πλευρά, 
προτείνει νέους κόσμους, θα ήθελε να προ-
τείνει ένα νέο σύμπαν. Η Τέχνη, δηλαδή, είναι 
πιο ριζοσπαστική και πολύ πιο προηγμένη από 
οποιοδήποτε πολιτικό ή κοινωνικό κίνημα. 

Βλέπω ότι παίρνετε επίσης αποστάσεις 
από τον χαρακτηρισμό σας ως «μεταμο-
ντέρνου»… Αυτόν τον χαρακτηρισμό μού τον 
έδωσαν εκ των υστέρων… δεν ξέρω πώς και 
γιατί! Μπορεί να ισχύει, σύμφωνα με τις ανα-
λύσεις, σύμφωνα με κάποιες μεθοδολογικές 
αναλύσεις. Όμως, τη στιγμή που γράφω ή δη-
μιουργώ δεν νομίζω ότι έχω σχέση με αυτό. 
Μπορεί να ανήκω εκεί, παρά τη θέλησή μου ή 
εν αγνοία μου, ερήμην μου.

Αν σας ζητούσαν να αποτιμήσετε διεξοδικά 
το έως τώρα έργο σας, σε όλες τις εκφάν-
σεις του, τι θα λέγατε; Κάνοντας έναν απο-
λογισμό της θεατρικής ή της εν γένει συγγρα-
φικής μου πορείας, θα έλεγα ότι έχω γράψει 
μόνο ένα έργο και, μάλιστα, ένα έργο το οποίο 
δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Επίσης, θα έλε-
γα ότι όλα τα έργα μου είναι παραλλαγές πάνω 
σε αυτό το ένα και μοναδικό έργο το οποίο δεν 
έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Περιστρέφομαι γύ-
ρω από έναν ή δύο άξονες, σχεδόν εμμονικά, 
και κάθε νέο έργο μου είναι η συνέχεια ή μία 
παραλλαγή του προηγούμενου έργου. Τα θέ-
ματά μου είναι τα πλέον κοινότοπα, τα υπαρ-
ξιακά ερωτήματα: Γιατί βρίσκομαι στη ζωή; Τι 
οφείλω στη ζωή; Τι μου οφείλει η ζωή; Άρα, 
σίγουρα υπάρχει ο έρωτας σε πρώτο βαθμό, 
γιατί ο έρωτας είναι κάτι το οποίο νομίζουμε 
ότι το δικαιούμαστε και ότι μας το οφείλει η 
ζωή. Και, βέβαια, όλα αυτά σε σχέση με τη συ-
ντομία της ζωής και τον θάνατο. A  

Με τον garage ήχο των 
Μοrlocks και δυνατά 
γκρουπ της εγχώριας  
σκηνής ξεκινά η νέα 
δεκαετία στο Kύτταρο 

ΆσΆρκοσ – Ηatemost (BΗτΆ 
Πεισ) 10/1
Άσαρκος και Hatemost από Βήτα Πεις 

επανέρχονται στη σκηνή με τη «Φάμπρι-
κα», τα «Χειρόγραφα», το «Άπειρο» και το 

νέο άλμπουμ «Ροή του Μέλλοντος» (ΡΤΜ).

Μagic De spell, YΠογειΆ ρεύΜΆ-
τΆ & ενδελεχειΆ 11/1 
Oι Μagic De Spell με τα 40 χρόνια ιστο-

ρίας από το new wave ξεκίνημα των 80s 

συναντούν τα Υπόγεια Ρεύματα με «χάρ-

τινες λέξεις» και «τσαλακωμένες μέρες» 

και τις ποιητικές ιστορίες των Ενδελέχεια 

μέσα από τη σύμπραξη του Δημήτρη Μη-

τσοτάκη και του Παναγιώτη Κατσιμάνη. 

(21.00/€10, 12 ταμείο) 

ΜοrlocKs 18/1  

Επανέρχονται για ένα καθηλωτικό live. 

Το garage rock γκρουπ του Leighton 

Koizumi από το Λος Άντζελες, με έδρα 

πλέον το Ντίσελντορφ, φέρνει τον δυνα-

τό ήχο του στη σκηνή του Κυτ-

τάρου με πρόσφατη κυ-

κλοφορία το υποδειγ-

ματικό «Bring on the 
Mesmeric Condition» 
του 2018. Μαζί τους 

ο ολλανδός ντρά-

μερ Rob Louwers 

(Fuzztones, Link 

Wray), ο γερμανός μπασίστας Oliver 

Pilsner (Cheeks), ο γερμανός κιθαρίστας 

Bernadette (Gee Strings) και ο Μarcello 

Salis (Gravedigger V, Hangee V). Ιδανικό 

support από τους Rusty Parts. (21.00/€12, 
15, 18 ταμείο)

ΜωρΆ στΗ ΦωτιΆ 25/1 
Παράλληλα με τις ηχογραφήσεις που 

ολοκληρώνει ο Στέλιος Σαλβαδόρ στο 

Λονδίνο για μία επερχόμενη κυκλοφορία 

βινυλίου, τα Μωρά στη Φωτιά σε ένα 

ακόμη εκρηκτικό live με όλα τα γνωστά 

τραγούδια από την Αδρεναλίνη μέχρι το 

Μανιφέστο. (22.00/€10)

2002 gr 24/1  
Γιορτάζουν τα 46 χρόνια μουσικής πορεί-

ας με μια μεγάλη γιορτή. Ο Ηλίας Ασβε-

στόπουλος και η παρέα του την Παρα-

σκευή 24 Ιανουαρίου ανακεφαλαιώνουν 

τη μεγάλη αυτή διαδρομή με εκπλήξεις 

και πολλούς καλεσμένους επί σκηνής. 

(22.00/€10)

sounDtrucK 17/1 

Οι Αθηναίοι southern rockers παρουσιά-

ζουν το πρόσφατο άλμπουμ «Voodoo». 

Ξεκίνημα από Rusty Bonez και Black 

Odyssey. (20.00/€8)

εclipse 30/1 

Για πρώτη φορά στη χώρα 

μας οι Σουηδοί hard 

rockers με το νέο τους 

άλμπουμ «Paradigm» 
και δυνατά tracks 

όπως το Viva La 

Victoria. (21.00/€25, 
28, 30 ταμείο) 

liVe στο κύττΆρο

Κύτταρο Live, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 2108224134. Προπώληση viva.
gr, Reload Stores, Seven Spot, 11876, Eυριπίδης, Viva Spot Tεχνόπολης, 

Wind, Yoleni’s, kyttarolive.gr
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The Μοrlocks

Μωρά στη Φωτιά

Eκδότης-διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

γενική διεύθυνση διαφήμισης   
Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρμάς

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος
Επιμέλεια  Ύλης Δήμητρα Γκρους

 
 διεύθυνση Web Δημήτρης Αθανασιάδης 

αρχισυντάκτες  Γιάννης Τσάκαλος,  
Έρρικα Ρούσσου

ςυντακτική ομάδα: Ν. Αμανίτης, Ν. Αργυροπούλου,  
Μ. Βελέντζας, Ντ. Βλαχοπούλου, Σ. Βλέτσας,  

Κ. Βνάτσιου, N. Γεωργελέ, N. Γεωργιάδης,  
Κ. Γιαννακίδης, A. Γκόρου, Β. Γραμματικογιάννη,  
B. Γρυπάρης, Γ. Δημητρακόπουλος, Θ. Ευθυμίου, 

Μ. Ζουμπουλάκη, Κ. Καϊμάκης, K. Καμπόσου, 
Δ. Καραθάνος, M. Kοντοβά,  Ε. Κυριακίδου, 

Μ. Μαρμαρά, Δ. Μαστρογιαννίτης, 
Β. Ματζάρογλου, Ελ. Μπεζιριάνογλου,  

Γ. Νένες, Μ. Νομικός, Ευτ. Παλλήκαρης,  
Π. Παναγιωτόπουλος,  

Κ. Παναγοπούλου, Ν. Παπαηλιού,   
Γ. Παυριανός, Κ. Περρή, Μ. Προβατάς, K.Ρήγος, 

Ν. Σταμάτη, Ζ. Σφυρή, Σ. Tριανταφύλλου,  
Ευ. Τσαβδάρη,  Σ. Tσιτσόπουλος, 

Σ. Χαραμή, Λ. Χουρμούζη

γραμματεία ςύνταξης Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr 

υπεύθυνη οδηγού Δανάη Καμζόλα  
avguide@athensvoice.gr

Aτελιέ Mορφούλα Bογιατζόγλου, Sotos Anagnos
Εικονογραφήσεις Θοδωρής Μπαργιώτας, 

Β. Γκογκτζιλάς, art@athensvoice.gr
φωτό: Θανάσης Καρατζάς, Τάσος Βρεττός, 

Έκτορας Δ. Βούτσας, Κώστας Αμοιρίδης, 
Βαγγέλης Τάτσης

Advertising Manager Πέπη Κράλιοβιτς

Digital Advertising Director Eύα Βαγγέλη

Direct Market Στεφανία Μουστάκη,  
Βασίλης Ζαφειρούλης, Κρύστα Φωτεινοπούλου

υποδοχή διαφήμισης Νίκη Σκαμάγκα 
 marketing@athensvoice.gr 

Digital Advertorial Coordinator Έφη Ορφανάκου 
efiorfanakou@athensvoice.gr  

Digital Traffic Manager Εύη Ταρνάρη

διεύθυνση λογιστηρίου  Έφη Μούρτζη 
λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη, Μαρία Καραχοντζίτη, 

Βασίλης Νάκος, Μαίρη Λυκούση

διαχωρισμοί - Eκτύπωση  
«Kαθημερινές Εκδόσεις AE»

διανομή: Free Sunday

Athens Voice S.A.
Xαρ. Tρικούπη 22, 106 79 Aθήνα

ςύνταξη: 210 3617.360, 3617.369 
fax: 210 3632.317

διαφημιστικό: 210 3617.530, fax: 210 3617.310
αthens Voice Radio 102.5: 210 3648. 213

Aγγελίες: 210 3617. 369   
λογιστήριο: 210 3617. 170

www.athensvoice.gr
Aν δεν βρίσκετε την A.V. στα σημεία διανομής,  
μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:  

210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν. 
Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, 

η διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης 
με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο, 

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

ςύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

διευθύντρια ςύνταξης 
Aγγελική Mπιρμπίλη
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

criticÕs CHOICE

JUST THE FACTS
1917 (***½)

Ο Σαμ Μέντες μεγαλουργεί 
στο μέτωπο 

Η ομορφιά της ύπαρξης  
(***)

Η γλυκιά μελαγχολία  
της ζωής

Corpus Christi (**½)
Ευλόγησον αυτόν

Ένα ψηλό κορίτσι (***)
Το γυναικείο πρόσωπο  

του πολέμου

Η κατάρα (*)
Προσοχή στα ενοικιαστήρια 

Ουπς! Ο Νώε έφυγε...  (-) 
Για τους μονίμως 

καθυστερημένους
 

Η βασίλισσα του χιονιού 
(-) 

Καλωσήρθες,  
αγαπητέ χιονιά

Aκόμη

▶ Η «Κατάρα» (The 
Grudge) (*) του Νίκο-
λας Πέσε είναι μια 

ακόμη αμερικανική 
εκδοχή της περίφη-
μης ιαπωνικής ταινί-
ας τρόμου, βουτηγ-
μένη στο αφόρητο, 
αδικαιολόγητο και 
δυσκολοχώνευτο 

σπλάτερ που υμνεί τα 
στοιχειωμένα σπίτια 
και τους μακάβριους 

ενοίκους τους. 

▶  Το ευρωπαϊκό 
animation «Ουπς! 
Ο Νώε έφυγε...» 

(Oops… Noah is Gone!) 
(-) των Τόμπι Γκένκελ 
και Σον ΜακΚόρμακ 

παρουσιάζει την 
ιστορία των ζώων 

που δεν κατάφεραν 
να επιβιβαστούν 
στην σωτήρια κι-

βωτό. 

▶  Άλλο ένα 
animation είναι το 
«Η βασίλισσα του 

χιονιού» (-) που απο-
τελεί μια μοντέρνα 

διασκευή του κλασι-
κού παραμυθιού του 

Χ.Κ. Άντερσεν.

1917 ***½

ΣκηνοθεΣία: Σαμ Μέντες ΠρωταγωνίΣτούν: Ντιν Τσαρλς Τσάπμαν, Τζορτζ ΜακΚέι, Ντάνιελ Μέις, Κόλιν Φερθ, Μπένεντικ Κάμπερμπατς

Στο μέτωπο της Φλάνδρας και στην κορύφωση του Πρώ-

του Παγκοσμίου Πολέμου τα αγγλικά στρατεύματα επι-

χειρούν μια δυναμική αντεπίθεση στους Γερμανούς που 

μοιάζουν να υποχωρούν. Όμως, όταν στο βρετανικό στρα-

τηγείο ανακαλύπτουν ότι η υποχώρηση των Γερμανών εί-

ναι παγίδα –και με δεδομένο ότι κάθε γραμμή επικοινωνίας 

έχει διακοπεί– στέλνουν δύο στρατιώτες να σταματήσουν 

την επίθεση αυτοκτονίας του Β΄ Τάγματος. Οι νεαροί Σκό-

φιλντ και Μπλέικ έχουν μόλις μια μέρα για να προφτάσουν 

να αποτρέψουν το μακελειό 1.600 ανδρών, ανάμεσα στους 

οποίους βρίσκεται κι ο αδελφός του Μπλέικ.

τ
ο αντιπολεμικό έπος του Σαμ Μέντες έχει 
πάρει φόρα και ετοιμάζεται για τη μεγαλύ-
τερη ώρα του πολέμου (βλέπε Όσκαρ). Χωρι-
σμένο σε δύο εντυπωσιακά μονοπλάνα που 

ίσως και να αποτελούν την κορύφωση της τέχνης 
του διευθυντή φωτογραφίας Ρότζερ Ντίκινς, το 
φιλμ αφηγείται την αγωνιώδη μάχη με τον χρόνο 
που δίνουν οι δύο στρατιώτες προκειμένου να πε-
ράσουν μέσα από τις γερμανικές γραμμές και να 
φτάσουν έγκαιρα στην πρώτη γραμμή του βρετα-
νικού στρατού. Το έντονο «1917» είναι μια τέλεια 
σχεδιασμένη παραγωγή που βασίζεται στον ωμό 
ρεαλισμό και την αναπαράσταση ενός απάνθρω-
που τοπίου προκειμένου να αναδείξει το χάος του 
Μεγάλου Πολέμου. Τα χαρακώματα, τα συρματο-
πλέγματα, τα κουφάρια ζώων και ανθρώπων που 
κατατρώνε οι αρουραίοι και τα όρνια, είναι ο ορι-

σμός της επίγειας κόλασης. Σε τούτες τις κατακόμ-
βες θανάτου, χιλιάδες στρατιώτες βλέπουν τη ζωή 
τους να κρέμεται κυριολεκτικά από μια κλωστή. Ο 
Μέντες καταφέρνει να δώσει όλη τη φρίκη της πα-
ραπάνω συνθήκης μιλώντας σε χαμηλούς τόνους 
και αφηγούμενος μια ιστορία που έχει βασιστεί 
κυρίως στις αφηγήσεις του παππού του που τις έ-
ζησε από πρώτο χέρι και στον οποίο ο σκηνοθέτης 
αφιερώνει το φιλμ. Με την κάμερα καρφωμένη 
συνεχώς πάνω τους οι δύο στρατιώτες διαβαίνουν 
αυτό το παράλογο τοπίο. Περπατούν πάνω σε πτώ-
ματα, βουλιάζουν στη λάσπη και το αίμα, γίνονται 
φαντάσματα του εαυτού τους, θάβονται ζωντανοί, 
χάνουν το μυαλό τους. Η απώλεια της λογικής και 
της ανθρωπιάς είναι το βαρύ τίμημα που καλού-
νται να πληρώσουν, καθώς βουτάνε στο αδύνατο. 
Η αποστολή τους μοιάζει με σκέτη αυτοκτονία. Η 
κοινή εμπειρία θα τους δοκιμάσει αλλά και θα τους 
ενώσει μέχρι το θάνατο. Το φιλμ καταγράφει τις 
κύριες στάσεις αυτού του ανατριχιαστικού οδοιπο-
ρικού. Από τα υπόγεια, κλειστοφοβικά καταφύγια 
μέχρι τα διαλυμένα χωριά και τους αχυρώνες που 
δίνουν ζωή αλλά κρύβουν και θανάσιμες παγίδες, 
το «1917» αναδεικνύει μοναδικά –και απρόσμενα 
προσωπικά– την άλλη (αντιηρωική και απολύτως 
απάνθρωπη) διάσταση του πολέμου κι αναζητά την 
ελπίδα εκεί που δεν υπάρχει. Όπως σωστά αναφέ-
ρει κι ο χαρακτήρας του Κάμπερμπατς στη τελική 
σεκάνς, «είναι τρομακτικό πράγμα η ελπίδα». 
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 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Το Όσκαρ στον θείο Σαμ

«Ένα ψηλό κορίτσι»

«Η ομορφιά της ύπαρξης»«Corpus Christi »

Corpus Christi **½
ΣκηνοθεΣία: Γιαν Κομάσα ΠρωΤαγωνίΣΤούν: Μπαρτόζ Μπιε-
λένια, Αλεξάντρα Κονιέζνα, Ελίζα Ρίσεμπελ

O εικοσάχρονος Ντάνιελ θέλει να γίνει ιε-

ρέας αλλά αυτό είναι αδύνατο εξαιτίας του 

ποινικού του μητρώου. Όταν πηγαίνει να ερ-

γαστεί στο ξυλουργείο μιας κωμόπολης προ-

σποιείται τον ιερέα και αναλαμβάνει καθήκο-

ντα στην τοπική ενορία, κερδίζοντας όλο και 

περισσότερο την εκτίμηση των ντόπιων.

Με αντικομφορμιστική εμφάνιση και συμπε-

ριφορά ο νεαρός Ντάνιελ δίνει άλλη ερμηνεία 

στις Γραφές και συμπαρασύρει με το εκρηκτικό 

κήρυγμά του τους ευκολόπιστους ενορίτες του. 

Θεωρητικά το έργο του είναι εύκολο, καθώς η 

τοπική κοινωνία ταλαιπωρείται από ένα τραγικό 

συμβάν κατά το οποίο 6 από τα νεαρά μέλη της 

σκοτώθηκαν σε τροχαίο. Όταν όμως στο κάδρο 

εισέλθουν κι άλλα στοιχεία (ο έβδομος νεκρός 

του τροχαίου, η ερωτική έλξη του Ντάνιελ με 

τη συνομήλική του, το παρελθόν του ήρωα από 

το αναμορφωτήριο, η επίδειξη ισχύος από τον 

δήμαρχο) και η αλήθεια λάμψει, τότε θα επέλθει 

η «βασιλεία των κλισέ». Η πολωνική ταινία που 

βρίσκεται στη βραχεία λίστα των 10 υποψήφι-

ων για το ξενόγλωσσο φετινό όσκαρ θα μπο-

ρούσε να έχει μια δυνατή εναλλακτική πρόταση 

πάνω στην έννοια της θρησκείας, της πνευματι-

κής μεταμόρφωσης και της συλλογικής ενοχής, 

αλλά στο φινάλε επιχειρεί τη λογική του συμβι-

βασμού και της συσσώρευσης των κλισέ.

Η ομορφιά της ύπαρξης 
(About EndlEssnEss) ***
ΣκηνοθεΣία: Ρόι Αντερσον ΠρωΤαγωνίΣΤούν: Μπενκτ Μπέργιους, 
Άνγια Μπρομς, Μαρί Μπούρμαν, Αμάντα Ντέιβις

Στον δρόμο προς ένα πάρτι γενεθλίων, ένας πα-

τέρας σταματά μέσα στη βροχή για να δέσει τα 

κορδόνια της κόρης του. Ένας παπάς που έχει χά-

σει την πίστη του αναζητά τις απαντήσεις στην 

ψυχανάλυση. Τρεις κοπέλες χορεύουν έξω από 

ένα καφέ. Ένας ηττημένος στρατός κατευθύνε-

ται προς ένα στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου.

Ο μετρ του μοντέρνου υπαρξισμού Ρόι Άντερσον 

(«Ένα περιστέρι έκατσε σε ένα κλαδί συλλογιζόμενο 
την ύπαρξή του», «Τραγούδια από τον 2ο όροφο») ε-

ξακολουθεί να κινείται στα γνώριμα εδάφη ενός 

κωμικοδραματικού σουρεαλισμού πατώντας σε 

γνώριμες εκφάνσεις της καθημερινότητας. Μέσα 

από ένα κολάζ μικρών μελαγχολικών ανθρώπινων 

ιστοριών, ο σουηδός δημιουργός μιλάει για την αι-

σιοδοξία, τη χαρά της ζωής και της νιότης, το κενό 

που αφήνει η απώλεια της πίστης, το βασανιστήριο 

των προσωπικών εμμονών (όπως εκείνο του άντρα 

που δεν εμπιστευόταν τις τράπεζες κι έκρυβε τα 

λεφτά του κάτω από το στρώμα), την Ιστορία που 

διαρκώς επαναλαμβάνεται, τις ευεργετικές ιδιότη-

τες της τέχνης και άλλα. Σχεδόν όλα τα σκετς είναι 

δοσμένα σαν ζωγραφικοί πίνακες, ενώ η ιδιαίτερη 

αφηγηματική επιλογή που μας μιλάει για κάποιον 

άντρα ή κάποια γυναίκα, μας εισάγει στην ονειρι-

κή ατμόσφαιρα του «Χίλιες και μία νύχτες». Η ταινία 

κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο φεστιβάλ Βε-

νετίας. Εμπειρία από κάθε άποψη.

Ένα ψηλό κορίτσι (bEAnpolE) ***
ΣκηνοθεΣία: Καντεμίρ Μπαλάγκοφ ΠρωΤαγωνίΣΤούν: 
Βικτόρια Μιροσνιτσένκο, Βασιλίσα Περελίγκινα, 
Αντρέι Μπικόφ

Λίγους μήνες μετά από το τέλος του πολέ-

μου, στο Λένινγκραντ του 1945, δύο νεα-

ρές γυναίκες, η Ίγια και η Μασά προσπα-

θούν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους.

Σκληρό δράμα βασισμένο στο βιβλίο «Ο πό-
λεμος δεν έχει πρόσωπο γυναίκας» της βρα-

βευμένης με Νόμπελ Λογοτεχνίας Σβετλάνα 

Αλεξίεβιτς, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 

Πατάκη. Στη δεύτερη μόλις ταινία του ο Κα-

ντεμίρ Μπαλάγκοφ («Οι δικοί μου άνθρωποι») 

επιχειρεί έναν παραλληλισμό στην τραυμα-

τική περιπέτεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

και της μοίρας των γυναικών που πολέμησαν 

στο Λένινγκραντ και σύμφωνα με τους ιστο-

ρικούς ήταν οι περισσότερες γυναίκες που 

πήραν μέρος σε κάποιον πόλεμο. Το ερώτημα 

που θέτει με συγκλονιστικό τρόπο ο σκηνο-

θέτης σχετίζεται με την προσπάθεια της μιας 

ηρωίδας να φέρει οπωσδήποτε στον νέο κό-

σμο το φως ενός παιδιού. Οι σωματικές και 

ψυχολογικές ουλές, τα σημάδια ερειπίων μιας 

πόλης που μόλις συνέρχεται, οι σχέσεις εξου-

σίας και έρωτα, αλλά και ένα συνταραχτικό 

πλέγμα σχέσεων που καθορίζει τις ζωές των 

ηρωίδων, είναι τα στοιχεία μιας οδυνηρής αλ-

λά και λουσμένης στο έντονο φως (της ελπί-

δας;) ταινίας που αναζητά την κάθαρση μέσα 

στην απλότητα και τη λιτή αλήθεια.



ΒΙΒΛΙΟ
Επιμέλεια: 

Αγγελική ΜπιρΜπιλή

π α ρ ου σ ι α σ ε ι σ  / 

ε κ δ ο σ ε ι σ  / 

σ υ ν ε ν τ ε υ ξ ε ι σ  / 

εκδηλώσε ι σ

 ΠαΠαμαρκος
«Γίγαντες 
και φασόλια» 
Το μυθιστόρημα 
της Κρίσης
Χορταστική συνέντευξη με τον 
Τάκη Καμπύλη για το φρέσκο,
πρωτότυπο μυθιστόρημά του
 Του ΔήΜήτρή ΦύσσΑ
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Τ
ο να γράψεις 160.000 ακόμα λέξεις μετά από τις 
1.500.000 που έχεις δημοσιεύσει τα τελευταία 30 χρό-
νια μπορεί να φαίνεται απλό. Αλλά δεν είναι. Για να γρά-
ψεις ένα μεγάλο, όχι μόνο σε όγκο, μυθιστόρημα που να 

διαβάζεται απνευστί χρειάζεται τέχνη, ταλέντο, έμπνευση 
και σίγουρα γνώσεις, κρίση και εμπειρία. Το 1986 ο Τάκης Κα-
μπύλης ξεκίνησε ως ρεπόρτερ στα «Νέα», για να γίνει κατόπιν 
αρχισυντάκτης και αργότερα διευθυντής σύνταξης στον «Ε-
λεύθερο Τύπο», στην «Καθημερινή», γενικός διευθυντής του 
Αθήνα 9,84 μέχρι το 2014 και στέλεχος στο Συνήγορο του Πο-
λίτη. Το τελευταίο του βιβλίο «Γίγαντες και Φασόλια», που μό-
λις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη, αφορά ένα 
δυσοίωνο και ίσως πολύ κοντινό μας μέλλον. Ο συγγραφέας 
έγραψε το μυθιστόρημα της κρίσης για μια Αθήνα που μπο-
ρεί και να είναι η Αθήνα μας, αν δεν προσέξουμε, ορμώμενος 
από μια δική του δυσοίωνη πεποίθηση ότι τα χειρότερα δεν 
τα έχουμε αφήσει πίσω μας αλλά έρχονται. 

Τάκη, γιατί «γίγαντες και φασόλια»; Επειδή υπάρχουν «γί-
γαντες», υπάρχουν και «φασόλια». Τι είναι άραγε αυτό που 
χωρίζει τα «ψυχανθή» σε «γίγαντες» και «φασόλια»; Σίγουρα 
πάντως δεν είναι θέμα DNA. Άλλωστε, κάποιες φορές τα 
μικρόψυχα «φασόλια» μπορούν να μετατραπούν σε ανυ-
στερόβουλους «γίγαντες» – έχει δε παρατηρηθεί και το α-
ντίστροφο.

Και γιατί ο υπότιτλος «Δεν γίνονται αυτά εδώ»; Το «Δεν 
γίνονται αυτά εδώ» προέρχεται από το ομώνυμο του Σίνκλερ 
Λιούις (Καστανιώτης), που είχε πάρει το Νόμπελ Λογοτεχνίας 
του 1930. Εμπνευσμένο μυθιστόρημα. Νομίζω ότι ο αναγνώ-
στης θα διακρίνει τον λόγο αυτού του δανείου.

Θα μπορούσες να πεις την υπόθεση του βιβλίου σου με 
λίγα λόγια; Είναι ένα μυθιστόρημα για ένα δυσοίωνο και 
ίσως πολύ  κοντινό μας μέλλον, και επιχείρησα να αφηγηθώ 
πώς μια τέτοια πορεία θα ήταν εξαιρετικά πιθανή. Αφού το 
ζοφερό μέλλον συστηθεί, μεταφερόμαστε σε ένα παρα-
πλήσιο σήμερα, όπου μια παράταιρη δημοσιογραφική ομά-
δα αναλαμβάνει να ερευνήσει την πιθανότητα ο Άγνωστος 
Στρατιώτης να μην είναι κενοτάφιο, αλλά το θύμα της μεγα-
λύτερης προβοκάτσιας στη σύγχρονη ιστορία μας. Η ομάδα 
αυτή εντοπίζει  ιστορικές μορφές του πολύμορφου κινήμα-
τος εξεγέρσεων  του 19ου αιώνα μέχρι και τον Μεσοπόλεμο, 
ερευνά  τη δράση τους, βρίσκει  θαμπές εικόνες της Ιστορίας, 
βρίσκει κρίκους  αλυσίδας που οδηγούν μέχρι τον Άγνωστο 
Στρατιώτη, αλλά και λογοκριμένη μνήμη. Παράλληλα βρί-
σκει απαντήσεις στις δικές της ερωτήσεις, πώς δηλαδή όλα 
γύρω τους οδήγησαν στο περιγραφόμενο σκοτεινό μέλλον.

Εκτός από τη βασική ιδέα, φαίνεται να είναι ένα βιβλίο 
για όλα: τρομοκρατία, ελληνοτουρκικά, γλώσσα, ΜΜΕ, 
θρησκείες, εικαστικές τέχνες, μεσοπολεμική Ιστορία 
κλπ. Μήπως επειδή είναι το πρώτο σου; ...ή επειδή μπορεί 
να είναι και το τελευταίο μου; Την ίδια ερώτηση, έτσι συμπλη-
ρωμένη, έχω κάνει κι εγώ. Απ’ όσο μπορώ να γνωρίζω τώρα, 
περίπου 6-7 μήνες από τότε που σταμάτησα να δουλεύω πά-
νω στο «Γίγαντες και φασόλια», δεν θα είναι το τελευταίο μου 
κι ότι μου άρεσαν πάντα τα «ολιστικά» μυθιστορήματα, με 
πλοκή υποθηκευμένη ανάμεσα στην αλήθεια και τον μύθο. 
Κι εγώ είχα πολύ υλικό: ελευθερία στην ερμηνεία της κρίσης 
και μια δυσοίωνη πεποίθηση ότι τα χειρότερα  είναι μπροστά 
μας. Ελπίζω ότι κατάφερα να εξηγήσω το «γιατί».

Ρωτάω στα ίσα: Το βιβλίο είναι αυτοβιογραφικό; Και υ-
πάρχει αιτιολόγηση του ονόματος Ατρείδης, που το έχει 
ο κεντρικός ήρωα; Όχι, το «Γίγαντες και φασόλια» δεν είναι 
αυτοβιογραφικό. Δεν είμαι ο Μήτσος Ατρείδης. Υπάρχουν 
κοινά στοιχεία, τα οποία όσο εξελίσσεται η πλοκή γίνονται 
όλο και λιγότερα. Στο τέλος ο Ατρείδης έχει αυτονομηθεί 
πλήρως από μένα. Κι εγώ από αυτόν.  Για το όνομα, κοίταξε, 
γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Ναύπλιο. Οι Μυκήνες ήταν ο 
δικός μας Παρθενώνας. Το «Μήτσος Ατρείδης» ισορροπεί 
διάφορα πράγματα – ίσως και μια εσωτερική διαχείριση.

Το βιβλίο είναι νουάρ, επιστημονική φαντασία, πολιτική 
φαντασία, εναλλακτική ιστορία, δυστοπία, αθηναϊκό μυ-
θιστόρημα – ή κάποιος συνδυασμός τους; Να το αφήσου-
με αυτό στην κριτική; Να, εσύ για παράδειγμα, ως κριτικός, 
μπορείς να πεις, να γράψεις, να το ταξινομήσεις, να κάνεις μια 
κριτική, κι εγώ να κουνήσω ευγενικά το κεφάλι. Αυτός είναι ο 
κανόνας. (σ.σ. Δεν είμαι κριτικός, απλά παρουσιαστής βιβλίων.)

Νομίζω ότι προεξάρχει το στοιχείο του χιούμορ, σάτιρας 
και τα συναφή. Το «Τέρας», ο «Άκρης» ίσως και ο «Δεναξάς» 
ελπίζω ότι  βοήθησαν σ’ αυτό. Έδωσαν και σε μένα ανάσες.

Μπορεί το βιβλίο να λογιστεί φόρος τιμής στην προϊστο-
ρία του ελληνικού αναρχισμού; Σέβομαι βαθιά την ιστορία 
του αναρχικού κινήματος και πολλούς αγωνιστές του, προ-

χτές, χτες και σήμερα. Νομίζω  ότι και η προσωπική γνωριμία 
με πολλούς κινηματικούς διαφορετικών ηλικιών με βοήθησε 
να ξεφύγω από τη δαιμονοποίηση. Και βέβαια πολλές διά-
σπαρτες –και κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικές– εκδόσεις του 
λεγόμενου «χώρου». Την ίδια στιγμή έπρεπε να ισορροπήσω 
πάνω στη σταθερή απέχθεια για τη βία που υποστηριζόταν 
και υποστηρίζεται από πολλούς μέσα στον «χώρο». Ο πλήρης 
εγκλωβισμός στη βία, ως το μοναδικό πλην αδιέξοδο αποτέ-
λεσμα κάθε μορφής χρήσης της, πρέπει να είναι εξαρχής κάτι 
απόλυτα σαφές: αυτό επιδίωξα.

Αν είχες την ίδια περίπου ιδέα δέκα χρόνια πριν, θα το 
έγραφες με τον ίδιο τρόπο; Ίσως να περιμένεις κάτι περισ-
σότερο από την προφανή απάντηση, αλλά δεν νομίζω ότι 
υπάρχει. Την ιδέα για τον Άγνωστο Στρατιώτη την είχα πριν 
από περίπου επτά-οκτώ χρόνια. Μέρος της έρευνας είχε 
γίνει, χωρίς συγκεκριμένο στόχο –περισσότερο σαν «ανά-
σες»– ακόμη πιο παλιά. Αυτή η «πρώτη σπορά» στην Ελλάδα 
από αναρχικούς ή σοσιαλιστές ή «κοινωνιστές» τον 19ο αιώ-
να, ήταν για μένα αποκάλυψη. Πολλοί άξιζαν περισσότερης 
μνήμης. Γίγαντες που τους τσάκισαν, εκεί όπου μπορούσαν, 
τα «φασόλια». Δηλαδή, με τη λήθη.

Παρατήρησα ότι η βιβλιογραφία σου δεν περιλαμβάνει 
λογοτεχνία, μόνο στις υποσημειώσεις υπάρχουν μερι-
κά λογοτεχνικά βιβλία, όμως εγώ ρωτάω: Ποιες είναι οι 
επιρροές σου, είτε ως προς το περιεχόμενο είτε ως προς 
το ύφος; Μήπως, ανάμεσα στ’ άλλα, «Οι πράκτορες του 
χάους» ή άλλος Σπίνραντ; Σπίνραντ διάβασα σχεδόν πριν 
από 35 χρόνια. Περισσότερο θα στεκόμουν όχι στους «Πρά-
κτορες του χάους» (που δεν μου άρεσε) αλλά στο «O Τζάκ 
Μπάρον και η αιωνιότητα» – ίσως επειδή το διάβασα όταν 
ξεκινούσα στη δημοσιογραφία. Δεν νομίζω πάντως να με 
επηρέασε – ωστόσο μου κάνει εντύπωση που τον ανέφερες. 
Πιθανόν, σκέπτομαι, λόγω της συζήτησης περί Αναρχίας στο 
«Γίγαντες και φασόλια». Ο φόβος και η καχυποψία είναι δο-
μικά στοιχεία. Tο ποιοι με επηρέασαν δεν μπορώ να το απα-
ντήσω. Υπάρχει πάντα ένα «τυφλό σημείο» σ’  
αυτές τις ερωτήσεις. Αν ήμουν 25 χρονών ίσως 
να μπορούσα. Για να το εξηγήσω καλύτερα, 
μπορώ να σου πω ότι ο αγαπημένος μου μύθος 
είναι του Ροβινσώνα. Με επηρέασε πολύ τόσο ο 
αρχικός μύθος, όσο και οι μετέπειτα μεταμορ-
φώσεις του από τον Τουρνιέ και τον Κουτσί. 

Και οι αγαπημένοι σου συγγραφείς; Εδώ θα 
σου αναφέρω πολλούς Λατινοαμερικάνους. 
Ο Λιόσα είναι ο αγαπημένος μου. Επίσης πολ-
λοί νεότεροι (σε ξεχωριστή θέση ο Ρονκαλιόλο 
και ο Χουάν Γκαμπριέλ Βάσκες – τι σύμπτωση: 
δημοσιογράφοι και οι δύο), οι μετρ του νουάρ 
Παδούρα, Όρσι, Βιγιόρο κι άλλοι. Νομίζω ότι η 
Λατινική Αμερική δεν έχει απλώς ζήσει τα πά-
ντα, αλλά τα έχει ζήσει και στην πιο ακραία εκ-
δοχή τους. (Ίσως γι’ αυτό τον λόγο παρατηρού-
με τελευταία και μια νεότερη γενιά σημαντικών 
συγγραφέων και από την Αφρική). Αλλά, βέ-
βαια, θεωρώ κορυφαίους τον Κουτσί, τον Ροθ, 
τον Σελίν, τον Χόθορν, τον Οζ, τον Γεοσούα, τον 
Sperber Manes, τον Μονφρέντ (για ειδικούς λό-
γους – έχει και ρόλο στο «Γίγαντες και φασό-
λια»), τον Μομ, την Τόνι Μόρισον, τον Μακγιού-
αν, τον Κόνραντ, τον Μπέλυ, τον Μπάνβιλ, την 
Ναντίν Γκόρντιμερ και πολλούς ακόμη. Το Σώμα 
της Λογοτεχνίας είναι αμείλικτα μεγάλο. Μεγά-
λο διότι επιχειρεί να ερμηνεύσει όσα ζήσαμε ή 
όσα ζούμε και αμείλικτο διότι είναι πολύ πιθανό 
να υπάρχουν ερμηνείες που μας διαφεύγουν. Η 
συνείδηση αυτής της πιθανότητας αποκτά, με 
τα χρόνια, μεγάλο βάρος.

Σε ποιο βαθμό οι πολιτικές, κοινωνικές, ιδε-
ολογικές σου αντιλήψεις, η προσωπική σου 
πορεία, η ζωή σου γενικότερα, αντανακλώ-
νται στο βιβλίο; «Επαρχιώτης στην Ομόνοια, 
μες στο ψιλόβροχο αρχές του Μάη»: αυτός ο 
στίχος έχει μιλήσει στην ψυχή μου. Ερχόμουν 
στα 18 μου φοιτητής στην Αθήνα από το Ναύ-
πλιο της Χούντας και των πρώτων χρόνων της 
Μεταπολίτευσης. Ο επαρχιωτισμός μου ήταν 
απόλυτος, ήταν το πραγματικό πρόβλημα. Χά-
ρη σε έναν σπουδαίο φιλόλογο, τον Γιάννη Κου-
βαρά στο Γυμνάσιο του Ναυπλίου, μάλλον είχα συνείδηση τι 
σημαίνει «επαρχιωτισμός» και πόσο επικίνδυνη δύναμη έχει 
η αυτάρεσκη αμάθεια. Βρέθηκα σε ένα τοπίο όπου η πρω-
τοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τα δημόσια 
σχολεία του Ναυπλίου συγκρούονταν με τρόπο ανηλεή με 
την τριτοβάθμια, που είχε πνοή «Πολυτεχνείου». Ένα πολιτι-
σμικό σοκ. Άρχισα να δουλεύω –τότε έβρισκες πολύ εύκολα 

μια δουλειά– και ξεκίνησα  ένα πιο συστηματικό διάβασμα. 
Λίγο αργότερα  εντάχθηκα στον «Ρήγα Φεραίο». Ήταν με-
γάλο σχολείο για ανθρώπους σαν κι εμένα. Μια όαση φιλε-
λευθερισμού με (ακόμη τότε) κομμουνιστική φρασεολογία, 
μια νησίδα πολιτισμού. Οι συζητήσεις με τους συντρόφους 
ξεπερνούσαν τα πολιτικά – ή  αρχίζαμε ανάποδα το «χαμέ-
νο χρόνο» μας: πρώτα διαβάζαμε Πουλαντζά, Καστοριάδη, 
Βέμπερ και Φρόιντ, και έπειτα Μαρξ ή Ένγκελς. Λίγα χρόνια 
μετά, εντελώς τυχαία, ήρθαν «Τα Νέα» και η δημοσιογραφία.  

Στο πεδίο αυτό πώς επηρεάστηκες; Και τι αλλαγές βλέ-
πεις στα χρόνια που είσαι δημοσιογράφος; Στη δημο-
σιογραφία έμαθα τον κόσμο (ή ό,τι τέλος πάντων) από την 
αρχή. Ήταν και είναι μια διαρκής διαδικασία ανατροπών και 
αναθεωρήσεων. Στάθηκα πολύ τυχερός στα σημαντικότερα 
βήματα: Λέων Καραπαναγιώτης, Νικηφόρος Αντωνόπου-
λος, Αντώνης Καρκαγιάννης... Χρωστάω πολλά στα «Νέα» 
του Λαμπράκη. Οι ευκαιρίες που έδινε ο Καραπαναγιώτης σε 
ανθρώπους σαν κι εμένα ήταν πολύ μεγάλες. Ακόμη και για 
ατομική επιμόρφωση. Ο Λαμπράκης επένδυε στους  εργαζό-
μενους, ένιωθες ότι το κέντρο βάρους του ήταν στις εφημε-
ρίδες του – ακόμη και μετά το Μέγαρο Μουσικής. (Ο Ψυχάρης 
ήταν άραγε το μη - προβλεπόμενο σ’ αυτή την πορεία; Δεν 
έχω απάντηση). Πάντως, πιστεύω βαθιά ότι η δημοσιογρα-
φία είναι θέμα κατεξοχήν των εκδοτών. Οι εκδότες καθορί-
ζουν την ποιότητα των ΜΜΕ. (Όταν το «χειρόγραφο» του εκ-
δότη σου ή του διευθυντή σου θεωρείται ανυπέρβλητο, τότε 
αλλιώς ανταποκρίνεσαι, δεν μπορείς να ξεγελάσεις ούτε τον 
εαυτό σου). Δες σήμερα: το τρομαγμένο κομματικό σύστημα 
επανακάμπτει στα μουλωχτά, από αριστερά και από δεξιά και 
μάλλον χωρίς να έχει αντιληφθεί τι έχει συμβεί τα τελευταία 
δέκα χρόνια, μέσω μιας διόλου προσχηματικής, σχεδόν θρα-
σείας, κομματικοποίησης των ΜΜΕ. Αυτή η κομματικοποίηση 
εκφράζεται συχνά από τα πάνω με όρους «γουέστερν φασό-
λι» και ανεξάρτητα από τα πραγματικά γεγονότα. Το μιντιακό 
τοπίο έχει μετατραπεί σε αρένα. Όχι μόνο από εφημερίδες 
τύπου «Αυριανή». Παλαιότερα δεν προλαβαίναμε τις ειδή-

σεις, σήμερα δεν προλαβαίνουμε τους εκατέ-
ρωθεν τσαμπουκάδες. Και πώς αλλιώς να τους 
αξιολογήσεις τους τσαμπουκάδες, παρά μόνο 
από την ένταση του θορύβου; Οι λέξεις είναι 
απλώς συνοδοί κραυγών. 

Πόσο άλλαξε η ζωή σου γράφοντας; Πόσο 
καιρό σου πήραν οι 700 σελίδες; Πώς έγρα-
φες; Περίπου πέντε χρόνια από τα οποία τα 
δύο τελευταία ήταν καθαρός χρόνος συγγρα-
φής. Δηλαδή 5-9 το πρωί και 8-1 το βράδυ κα-
θημερινά, και τα Σαββατοκύριακα λίγο περισ-
σότερο. Με πρωσική πειθαρχία.

Δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να φοβηθεί τον 
όγκο ο μέσος αναγνώστης; Ας πούμε, φτά-
νουμε στη σελίδα 100, το 1/7 του βιβλίου, 
για ν’ ανατεθεί η βασική έρευνα που θα κι-
νήσει τη δράση προς τα μπρος. Από φόβους 
άλλο τίποτα. Κι αυτός που αναφέρεις και πολ-
λοί άλλοι. Όμως δεν γινόταν αλλιώς. Επέλεξα 
το μυθιστόρημα να ξεκινήσει σε ένα κοντινό 
μας και ζοφερό μέλλον και μετά να εξηγήσω 
πώς αυτά που αφηγούμαι συνέβησαν…

Συναισθήματα που νιώθεις τώρα που τέ-
λειωσε και κυκλοφορεί; Κάθε μέρα και δια-
φορετικά. Είναι ακόμη νωρίς να τα ορίσω, το 
μυθιστόρημα δεν έχει παρά ένα μήνα και κάτι 
στα βιβλιοπωλεία, ωστόσο είναι πλέον κάτι 
που έχει αποκοπεί από μένα. Δεν μπορώ πλέον 
να το διαμορφώνω, ούτε να το προστατεύω. 
Μπορεί μάλιστα να συμβεί και το αντίθετο, η 
πορεία του να επηρεάσει εμένα. Αν ήθελα να 
μιμηθώ τον κυνισμό του Καραπαναγιώτη θα 
έλεγα ότι είναι ακόμη 160.000 λέξεις μετά από 
περίπου 1.500.000 λέξεις –ίσως και περισσότε-
ρες– που έχω δημοσιεύσει σε 30 χρόνια δημο-
σιογραφίας. Αλλά δεν είναι τόσο απλό.

Υπάρχουν κριτικές μέχρι τώρα; Τι λένε;  Τι 
μηνύματα παίρνεις από απλούς αναγνώ-
στες; Αρετές που επισημαίνουν; Ελαττώμα-
τα; Γνωρίζω, και από τη δημοσιογραφία, ότι τα 
αρνητικά λόγια δύσκολα εκφέρονται δημόσια 

και οι απογοητευμένοι αναγνώστες δύσκολα σου το εκφρά-
ζουν κατά πρόσωπο. Με τα χρόνια έμαθα ότι στη δημοσιο-
γραφία πρέπει να είμαι πάντα έτοιμος να αποδείξω ότι δεν 
είμαι ελέφαντας – επειδή στόχος μας να πείσουμε ήταν ο 
επιφυλακτικός αναγνώστης κι όχι ο δεδομένος. Δεν την ακο-
λούθησα πάντα πιστά αυτή τη γνώση. Αν το έκανα τώρα, με 
το «Γίγαντες και φασόλια», αργά ή γρήγορα θα φανεί. A   

 Στη δημοσιο-
γραφία έμαθα 
τον κόσμο (ή 
ό,τι τέλος πά-
ντων) από την 

αρχή. Ήταν 
και είναι μια 

διαρκής διαδι-
κασία ανατρο-
πών και ανα-
θεωρήσεων. 
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«Η ελληνική οικονομία δεν είναι μια οικονομία που υποφέρει από “λιτότητα”. Υποφέρει από 

πολλαπλές ασυμμετρίες και δυσπλασίες, προϊόντα όλες λανθασμένων και άστοχων δια-

χρονικών επιλογών των ίδιων ελλήνων  πολιτών και των πολιτικών τους αντιπροσωπεύσε-

ων». Αυτή είναι η βασική ιδέα που διαπερνά το βιβλίο του πρώην πρύτανη του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνου Γάτσιου και του οικονομολόγου Δημήτρη Α. Ιωάν-

νου με τίτλο «Ζήτημα εθνικής επιβίωσης». Το βιβλίο αποτελείται από άρθρα και δημόσιες 

παρεμβάσεις των δύο συγγραφέων κατά τη περίοδο της ελληνικής οικονομικής κρίσης.

Ο
ι δύο συγγραφείς απορρίπτουν την αυτοθυματοποίηση που κυριάρχησε τα 
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα: «Παρά τις (απίστευτες) νεοφανείς κατηγο-
ρίες εναντίον των Ευρωπαίων ότι φταίνε δύο φορές για την κρίση διότι εκτός 
των άλλων που μας κάνουν αποφεύγουν κιόλας να μας “αναπτύξουν”, η 

δημιουργία των “ικανών” συνθηκών για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 
αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση μόνο των ελλήνων πολιτών και κανενός άλλου».
Η ευθύνη για την κρίση, κατά τους συγγραφείς του βιβλίου, ανήκει στην ελληνική 
κοινωνία και στις «ηγετικές της τάξεις». Η κοινωνία «αντί να συνειδητοποιήσει 
ότι έπρεπε να αλλάξει τρόπο ζωής και να προσαρμόσει την κατανάλωσή της στις 
πραγματικές της δυνατότητες, επέλεξε να επιδοθεί σε σκιαμαχείς με φανταστι-
κούς εχθρούς και να αναζητήσει εύκολες και ανώδυνες λύσεις μέσα από τη “δια-
πραγμάτευση” και τον “αντιμνημονιακό αγώνα”». 
Στο στόχαστρο μπαίνει το πελατειακό σύστημα που θεωρείται ως ο κύριος υπεύθυ-
νος για την οικονομική κατάρρευση. Οι εξαλλοσύνες του πελατειακού συστήματος 
οξύνθηκαν στη μεταπολίτευση και έφτασαν σε σημείο παροξυσμού την περίοδο 
2005-2009.
Συνυφασμένη με το πελατειακό σύστημα είναι η πολιτική πρόσοδος. Πρόκειται 
για τα εισοδήματα τα οποία αυτοί που τα κερδίζουν τα οφείλουν στο άυλο περιου-
σιακό στοιχείο που συνιστά η προνομιακή σχέση που κατάφεραν να αποκτήσουν 
με το κράτος και στην εκμετάλλευση της δυσλειτουργίας ή της αυθαιρεσίας του.  
Για τους συγγραφείς το «νέο» μπορεί να υπάρξει μόνο ως ρεύμα ιδεών και πολιτικής 
απέναντι στο «πελατειακό» κράτος ως διεκδίκηση αξιοκρατίας και ισονομίας, ως 
συλλογικό κίνημα εθνικής και ατομικής αυτογνωσίας, αξιοπρέπειας και αυτονομίας.
Στο εκτενές κείμενό του «Από τους ψευτοεκσυγχονιστές στους ψευτοπατριώτες» ο 
Δημήτρης Ιωάννου υποστηρίζει ότι η απόφαση για τη συμμετοχή της ελληνικής οι-
κονομίας στην ευρωζώνη υπήρξε λανθασμένη και καταστροφική. Για τον Ιωάννου τα 
δύο σημαντικά πλεονεκτήματα της ένταξης, η συμμετοχή στον σκληρό πυρήνα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα δεν ισχύουν, γιατί στον 
σκληρό πυρήνα συμμετέχουν οι χώρες που πραγματικά το δικαιούνται και η σταθε-
ρότητα πρέπει να στηρίζεται στις εσωτερικές συνθήκες και δεν μπορεί να εισαχθεί. 

Έναντι αυτών των ψεύτικων πλεονεκτημάτων η Ελλάδα έχασε τη δυ-
νατότητα να εφαρμόζει τη δική της νομισματική και συναλλαγματική 
πολιτική και να υποτιμά το νόμισμά της.
Η βασική αντίρρηση στη θέση αυτή είναι ότι το περιβάλλον υψηλού 
πληθωρισμού, οι συχνές υποτιμήσεις και η διαρκής διολίσθηση της 
δραχμής δημιουργούσαν αστάθεια που υπονόμευε την ανάπτυξη της 
οικονομίας. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που κερδίζαμε από τις 
υποτιμήσεις το χάναμε πολύ σύντομα. 
Για να είναι παραγωγική η ένταξη στο ευρώ θα έπρεπε να συνοδεύ-
εται από μεταρρυθμίσεις που ήταν έτσι κι αλλιώς αναγκαίες. Το α-
σφαλιστικό έπρεπε να αλλάξει είτε μπαίναμε στο ευρώ είτε όχι. Εμείς 
κάναμε τις μεταρρυθμίσεις που ήταν υποχρεωτικές για την είσοδο 
στην ευρωζώνη, αλλά σταματήσαμε εκεί. Σε αυτό το έδαφος ο παρο-
ξυσμός του πελατειακού συστήματος –που αναλύεται διεξοδικά στο 
βιβλίο– οδήγησε στην κρίση.  

Οι δύο συγγραφείς τονίζουν σε άρθρο τους το 2015 ότι παρότι πιστεύουν ότι η εί-
σοδος στην ΕΟΚ και στην ευρωζώνη δεν ισοδυναμούσε αυτομάτως με είσοδο στον 
παράδεισο, θεωρούν ότι η απομάκρυνση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα αποτελούσε ιστορική καταστροφή με ανυπολόγιστο κόστος και αναλύουν τις 
ολέθριες συνέπειες που θα είχε η επιστροφή στη δραχμή.  
Το βιβλίο του Κωνσταντίνου Γάτσιου και του Δημήτρη Α. Ιωάννου ξεφεύγει από 
την ακαδημαϊκή θεώρηση των πραγμάτων. Προσφέρει στον αναγνώστη πληροφο-
ρίες και προβληματισμούς πάνω στη δεκαετή οικονομική κρίση, τις αιτίες που την 
προκάλεσαν και τα ανοιχτά ζητήματα της οικονομίας.  
Το βιβλίο μάς θυμίζει ότι η έλλειψη αυτογνωσίας και η αυτοθυματοποίηση κάθε 
άλλο παρά άσχετες είναι με την εξέλιξη των πραγμάτων στη χώρα μας. Η κρίση 
είχε τόσο βάθος και τόση διάρκεια γιατί το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών και των 
μέσων ενημέρωσης προτίμησε τις ψευδαισθήσεις. A      

Πέρα αΠό την 
αυτόθυματόΠόίηση 

Tου Σπύρού ΒλέτΣαΒΙΒΛΙΟ

Ο Γιώργος 
Ψάλτης διαβάζει 
τα ποιήματά του 
στο Café Merlin 
του Ιδρύματος 
Θεοχαράκη

Μία Δευτέρα κάθε μήνα διαβάζουν στις 6 
μ.μ.ποιήματά τους ποιητές. Πρόκειται για 
μια σειρά εκδηλώσεων του Ιδρύματος Β&Μ 
Θεοχαράκη με τίτλο «Ο κύκλος των ποιητών 
στο Café Merlin» σε επιμέλεια της Ιουλίτας 
Ηλιοπούλου. 

«Πιστεύοντας στη ρήση του Edgar Morin, ότι 
“σε μια υπερπεζολογική εποχή χρειάζεται υπερ-
ποίηση”, επιδιώξαμε να δώσουμε ένα ελεύθερο 
βήμα συνάντησης κοινού και ποιητών στο καφέ 
του Ιδρύματος Θεοχαράκη», σημειώνει η επιμε-
λήτρια του κύκλου ποιήτρια Ιουλίτα Ηλιοπού-
λου. «Σύγχρονοι ποιητές που έχουν διαμορφώ-
σει το ποιητικό προφίλ τους, αλλά που πάντα 
αναζητούν μέσα από τον αγώνα της γλώσσας 
την ειλικρινή έκφραση των ιδεών, των προβλη-
ματισμών, των αισθημάτων τους, διαβάζουν 
ποιήματα από όλη την ποιητική τους παραγωγή 
και απαντούν στις ερωτήσεις που τους θέτει 

το κοινό». Στο πλαίσιο αυτό, τη 
Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 

θα πραγματοποιηθεί αφι-
έρωμα στην ποίηση του 

Γιώργου Ψάλτη. 

Ο  Γι ώ ρ γ ο ς  Ψ ά λτ η ς 
ε ί ν α ι  σ υ γ γ ρ α φ έ α ς . 
Έ χει  εκδώσει τέσσε-

ρα βιβλία ποίησης: «Ε-
π ι σ τ ρ ο φ ή  σ τ η ν  ε ν ι α ί α 

χώρα» (Εκδ ό σ εις Ίκαρ ο ς, 
20 08),  «Μη σκάψετε παρακα-

λώ εδώ είναι θαμμ ένος ένας σκύλος»  ( Ίκα-
ρος, 2011),  «Παναγιές Ελένες» (Ίκαρος, 2014). 
Το νέο του βιβλίο «Εσένα» ( Ίκαρος) κυκλοφό-
ρησε τον Νοέμβριο 2017. Το θεατρικό του έρ-
γο «Σπόροι παπαρούνας» (Κουκούτσι, 2015) 
παρουσιάστηκε στο Αναλόγιο 2015 (Θέατρο 
Τέχνης). Έγραψε το λιμπρέτο «Η ώρα του Μυστι-
κού Δείπνου» (2012) και τα στάσιμα για τα «Κατά 
Μάρκον Πάθη» (2016) για μουσικά έργα του Φ. 
Τσαλαχούρη. Συνεργάζεται με καλλιτέχνες στη 
δημιουργία έργων. Κείμενά του έχουν δημοσι-
ευθεί σε λογοτεχνικά έντυπα και ιστοσελίδες.

Μα αυτό είναι το θέμα μ’ εσένα
σε έχω διαλέξει εξαντλητικά
απέναντι σ’ όλες.
Τις κέρδισες.
Δεν ξέρω αν έχασαν
είμαι εδώ.
Εσύ όμως λείπεις
εσύ μόλις έφυγες.
Στο τέρμα της ανηφόρας
μπες στο φεγγάρι και πέτα.
(aπόσπασμα από το βιβλίο του Γ. Ψάλτη «Εσένα», 
εκδ. Ίκαρος)

INFO ΙΔΡΥΜΑ Β&Μ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ, Βασ. Σοφίας 9 
& Μέρλιν 1,  2103611206. Επόμενες ημερομηνίες: 
3 Φεβρουαρίου: Ιουλίτα Ηλιοπούλου, 9 Μαρτίου: 
Θανάσης Χατζόπουλος, 13 Απριλίου: Γιάννης Με-
ταξάς, 4 Μαΐου: Άννα Γρίβα, 1 Ιουνίου: Έλσα Κορ-
νέτη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. 



9 - 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 A.V. 45 

Σε γνωρίζω... Αβαντάζ.  Επιτυχημένος νεαρός Ανθυποπλοίαρχος 
30 ετών, ψηλός και σωματώδης, δραστήριος, 

ευχάριστος, δυναμικός, οικονομικά ανεξάρτητος με €3.000 μηνιαίο 
εισόδημα, επιθυμεί γνωριμία γάμου. «Πάππας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 
210 3620.147, www.pappas.gr 

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

Μικρές 
αγγελίες
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Μυρτούδι, δεν έχω ε-
ρωτικό, το θέμα μου 
είναι η δυστυχία 
που με πιάνει α-
νοίγοντας κάθε μέ-
ρα τα social media. 

Μαυρίζ ε ι  η  ψυχ ή 
μου. Μοναξιά, θάνατοι, 

καρκίνοι, βία, όλα μαζί σε ένα σκρολά-
ρισμα. Μέχρι να διατρέξω το time line 
μου έχω κάνει άσχημες σκέψεις τρεις-
τέσσερις φορές για εμένα την ίδια, την 
οικογένειά μου, τους φίλους μου. Φτά-
νει, παιδιά, ανεβάστε και τίποτα καλό! 
Αυτό.
 
Το ίδιο σκεφτόμουν σήμερα το πρωί ύστερα 
από μια βδομάδα φουλ σε άσχημα μαντά-
τα. Και μετά με έπιασε ενοχή ότι είμαι Πάστα 
Φλόρα στην κοσμάρα μου. 
Και μετά σκέφτηκα τον μόνι-
μο καταναγκασμό «δε δικαι-
ούσαι να απολαμβάνεις και 
να χαίρεσαι, όταν ο κόσμος 
δυστυχεί» και έδιωξα την 
ενοχή. Και μετά με έπιασε ε-
νοχή που έδιωξα την ενοχή. 
Όλα σκατά. Καλή χρονιά!
 
Μυρτώ μου, πες τίποτα, 
έχω φρικάρει! Γνωριμία 
πριν από κανένα πεντάμηνο στη δου-
λειά, εκείνος σε σχέση που πήγαινε για 
γάμο, εγώ μόνη μου. Τσατάραμε σχεδόν 
κάθε μέρα δήθεν για θέματα της δου-
λειάς, συναντιόμασταν στο ασανσέρ ή 
στην κουζίνα και θέλαμε να πέσουμε ο 
ένας στην αγκαλιά του άλλου αλλά το 
παλικάρι βράχος. Ένα βράδυ σε επαγ-
γελματική έξοδο ήρθε μόνος του. Ήπια-
με παραπάνω και δεν συγκρατηθήκαμε. 
Μου εξομολογήθηκε αυτό για την α-
γκαλιά που σου είπα παραπάνω και του 
είπα ότι κι εγώ νιώθω τα ίδια πράγματα. 
Όχι πως έγινε κάτι φοβερό βέβαια αφού 
απλά φιληθήκαμε, αλλά, Μυρτώ μου, 
ήταν σα να έγινε έκρηξη – κεφάλια, σώ-
ματα, όλα. Δυστυχώς από το άλλο πρωί 
άλλαξε τελείως η στάση του απέναντί 
μου. Συνέχισε να είναι ευγενικός αλ-
λά πήρε αποστάσεις και έγινε απόμα-
κρος. Ξέρω πως είναι πολύ δεμένος με 
την κοπέλα του λόγω ενός εμφράγματος 
που πέρασε πέρυσι και αυτή του στά-
θηκε πολύ, αλλά είναι λόγος αυτός να 
θυσιάσεις κάτι τόσο έντονο για μια «υ-
ποχρέωση»; Τι λες κι εσύ, Μυρτώ μου;

Τι να πω με τις μαλακίες που διαβάζω; Σιωπώ 
και προσεύχομαι στον Χριστούλη, στη μάνα 
του Χριστούλη, στο Άγιο Πνεύμα, στον Αϊ-
Βασίλη, στους Καλικάντζαρους, στο αστέρι της 
Βηθλεέμ, στους Μάγους, σε όποιον ευκαιρεί 
τέλος πάντων, να ξεκλέψει μια στιγμή και να 
σας ρίξει λίγη φώτιση μπας και συνειδητοποιή-
σετε ότι ο κόσμος δεν γυρίζει γύρω από το πιπί 
σας. Όλα αυτά που γράφετε είναι αυθαίρετα 
συμπεράσματα, δικά σας, για πάρτη σας. Η έ-
κρηξη σε σώμα και κεφάλι μπορεί να σημαίνει 
την αρχή μιας σχέσης, μπορεί και τίποτα, just 
an instant sexual attraction. Και αυτό που με 

περισσή αλαζονεία ονομάζετε «υποχρέωση» 
είναι πιθανά το βαρόμετρο του άλλου στη σχέ-
ση του. Γενικά συνέλθετε. Έτσι κι αλλιώς ο χρό-
νος φανερώνει τη δυναμική των αισθημάτων. 
 
Mυρτώ μου, την είδα και την ερωτεύτη-
κα αμέσως, αν και δεν είχα αποφασίσει 
ακόμα ότι ο δρόμος μου είναι με το ίδιο 
φύλο. Εκείνη χρειάστηκε λίγο περισσό-
τερο καιρό από μένα αλλά τελικά έκανε 
το βήμα και γίναμε ζευγάρι. Περιπέτει-
ες πολλές, να κρυβόμαστε από όλους, να 
το παίζουμε κολλητές στις οικογένειές 
μας, να ζούμε συνέχεια με το άγχος ότι 
θα μας ανακαλύψουν. Αλλά το πολε-
μάγαμε, εγώ πιο αποφασισμένη, εκεί-
νη πιο διστακτική. Αυτός ο δισταγμός 
της ήταν που πάνω στον δεύτερο χρόνο 
άρχισε να φέρνει γκρίνιες, μούτρα και 

σκοτεινιά. Δεν άφηνε τον 
εαυτό της ελεύθερο να το 
ζήσει, ίσως φταίω κι εγώ 
που επέμενα σε πράγμα-
τα που για κείνη ήταν με-
γάλες υπερβάσεις και για 
μένα απλή κανονικότη-
τα. Οπότε κάποια στιγμή 
κουράστηκα και σταμά-
τησα να δίνω, απλά περί-
μενα. Εκείνη την εποχή 
γνώρισα και κάποια άλλη 

κοπέλα, δεν έκανα τίποτα μαζί της όμως 
είχαμε έντονη χημεία και επικοινωνία. 
Με τα πολλά φτάσαμε στο σημείο εγώ 
και εκείνη να απομακρυνθούμε εντε-
λώς η μία από την άλλη κι έτσι πήρα την 
απόφαση να χωρίσω. Και τότε έγινε το 
μπαμ! Άλλος άνθρωπος! Εκδηλωτική, 
διεκδικητική, εκφραστική, ευσυγκί-
νητη, λες και γύρισαν όλα τούμπα στον 
χαρακτήρα της. Εδώ και ένα μήνα που 
είμαστε χωρισμένες με παίρνει όλη την 
ώρα τηλέφωνο, μου στέλνει μηνύματα, 
με παρακαλάει να ξαναπροσπαθήσου-
με, κλαίει. Δεν είναι κρίμα, Μυρτώ μου, 
που ξαφνικά δεν νιώθω το ίδιο, δεν αι-
σθάνομαι την ίδια επιθυμία, δεν θέλω 
τίποτα από εκείνη; Με κούρασαν τα 
σκαμπανεβάσματά της, η κυκλοθυμία 
της. Και από την άλλη μεριά με στενα-
χωρεί να τη βλέπω να πονάει έτσι…
 
Αφού δεν τη θέλετε, τι συζητάμε τώρα; Πώς 
θα γίνει να μη στεναχωριέται τώρα που θυ-
μήθηκε ότι τελικά θα το παλέψει στα σοβαρά; 
Θα της περάσει. Αυτά έχουν οι σχέσεις και οι 
χωρισμοί. Και έτσι μας έφερε το «Τράβα σκαν-
δάλη» ψωμάκι στο πιάτο μας. Αμ πώς;
 
Υ.Γ. Πάντως όλο αυτό που περιγράφετε για τη 
σχέση σας, το πάθαμε εμείς με τον Τσίπρα. Ε-
κεί που ήμασταν μέλι γάλα 
και λέγαμε θα το κάνει 
το βήμα, άρχισε να 
απομακρύνεται 
και  να κλείνε-
ται στον εαυτό 
του.  Και  να τα 
αποτελέσματα: 
ο Μπογδάνος στη 
Βουλή.

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΩΜΙΚΑ

Της Μυρτώς 
Κοντοβά

Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

tag  your  pics  with  #athensvoice  to  be  featured

178.000 ακόλουθοι
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Εξετάζεις ή διαπιστώνεις κατά πόσο είσαι 
ευχαριστημένος από σχέσεις και καριέρα
Με την έκλειψη Σελήνης (10) τα πράγματα γίνο-
νται πολύ ξεκάθαρα στην καριέρα και τον γάμο 
σου. Συγκεκριμένα στο κατά πόσο μπορείς να 
αξιοποιήσεις, στην πρώτη περίπτωση, τη δημι-
ουργικότητά σου στην καθημερινή σου δουλειά 
και επαφές ώστε να πετύχεις τους στόχους σου. 
Στη δεύτερη περίπτωση διαφαίνεται το κατά πό-
σο ο ερωτικός παράγοντας, η σχέση με τα παιδιά 
σου και βέβαια η επικοινωνία και οι ισορροπίες 
στο συγγενικό περιβάλλον έχουν ή δεν έχουν 
σχέση με τους προσωπικούς σου στόχους. Το βα-
σικό είναι να κρατήσεις τις όποιες διαπιστώσεις 
σαν έναν μπούσουλα για το τι 
μπορείς να φτιάξεις πρακτικά, 
όχι σαν τεράστια απογοήτευση 
που σε κάνει να θέλεις να τρέ-
ξεις πίσω σε οτιδήποτε θεωρείς 
παρήγορο ή να αισθάνεσαι ανί-
κανος να κάνεις το παραμικρό. 
Ούτε καν. Θα βοηθήσει σ’ αυτό 
ο Ουρανός που ορθοδρομεί 
στον Ταύρο (11) και βοηθά να 
προχωρήσουν κάποιες συνεν-
νοήσεις και συμφωνίες για να 
τακτοποιηθούν καλύτερα τα 
οικονομικά σου. Σε επίπεδο σχέσεων εντείνει το 
αίτημα για συναισθηματική κι ερωτική ικανοποί-
ηση με δραστικά αποτελέσματα.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Πρακτικές εξελίξεις σε ωθούν να «τακτο-
ποιήσεις» κάποιες αταξίες που επιμένουν
Η έκλειψη Σελήνης (10) βγάζει κάποια τάση να 
«την κάνεις» από το σπίτι, την οικογένειά σου και 
τις συνηθισμένες παραστάσεις, μέσα από ένα 
ταξιδάκι, με κάποια καινούρια ασχολία, με ένα 
διαφορετικό σκεπτικό. Δεν είναι άσχημη ιδέα, 
ειδικά αν όντως βγεις έξω από τη ζώνη ασφα-
λείας σου και κινηθείς, μιλήσεις, σκεφτείς δια-
φορετικά. Ειδικά στο κομμάτι των σχέσεών σου, 
κάτι τέτοιο μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
ανοίγοντας επαγγελματικά την πόρτα για νέες 
επαφές και συμφωνίες, προσωπικά, για γνωρι-
μίες ή καλύτερη επικοινωνία και ξεκαθάρισμα 
των κοινών στόχων. Ο Ουρανός που ορθοδρο-
μεί στο ζώδιό σου (11) σου δίνει αρκετή ώθηση 
ώστε να συμμαζέψεις εργασιακά και θέματα 
ρουτίνας που δεν ήθελες να πιάσεις, ίσως και 
μέσα από γεγονότα κι εξελίξεις που σου επιτρέ-
πουν ή σε αναγκάζουν να το κάνεις. Παράλληλα 
φέρνει στην επιφάνεια οποιοδήποτε θέμα προ-
γράμματος και υγείας δεν μεταχειρίζεσαι όπως 
χρειάζεται, αιτούμενος τις κατάλληλες αναπρο-
σαρμογές. Και στις δύο περιπτώσεις, καλό είναι 
να μην καθυστερείς όταν χρειάζεται να δράσεις.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Απαιτητικές συνειδητοποιήσεις, συμφωνί-
ες και σχέσεις και αποκάλυψη λαθών
Πέφτει περισσότερο φως σε υποθέσεις μοιρα-
σμένων οικονομικών, όπως και μοιρασμένων 
κρεβατιών, με την έκλειψη Σελήνης (10). Οι δυ-
ναμικές σε επαγγελματικές συμφωνίες, στο γρα-
φείο, όπως και στα οικονομικά του σπιτιού και της 
οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου του συγγε-
νικού περιβάλλοντος, αποσαφηνίζονται, όχι χω-
ρίς κέρδος, όμως και με κάποια σοκ στην πορεία. 
Στην ερωτική σου ζωή η επικοινωνία (ή η απουσία 
της) καθορίζει το κατά πόσο θα κάνεις ότι είσαι 
μόνος σου, ενώ έχεις σχέση ή ότι είσαι εντάξει 
που είσαι μόνος σου. Η ευκαιρία είναι να τοποθε-
τηθούν καλύτερα θέματα συναισθηματικής και ε-
ρωτικής επάρκειας. Ο Ουρανός ορθόδρομος (11) 
σίγουρα βοηθά να έρθουν στην επιφάνεια όσα 
δεν έγιναν, δεν ειπώθηκαν, δεν φαινόταν ή δεν 
έβλεπες. Αν κι έχει το σάστισμά του, τελικώς σε 
βοηθάει να διαπιστώσεις πού έχουν πάει στραβά 
κάποια θέματα με τους συγγενείς σου, τις προ-
σπάθειές σου για επαγγελματική και προσωπική 

διεύρυνση και επίσης το ποιες υποθέσεις σε περι-
ορίζουν, σε αγχώνουν και σε φοβίζουν κι επομέ-
νως ζητούν άμεσα διαφορετική μεταχείριση.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Βλέπεις αντικειμενικότερα ερωτική ζωή και 
συνεργασίες
Η έκλειψη Σελήνης στον Αιγόκερο (10) και τον 
ζωδιακό σου άξονα είναι γλυκόπικρη καθώς σου 
επιτρέπει να δεις αντικειμενικότερα τις επαγγελ-
ματικές και προσωπικές σου σχέσεις. Μπορείς 
να δεις τι υποστηρίζει την κερδοφορία μιας συμ-
φωνίας ή μιας συνεργασίας, όπως και τη συναι-
σθηματική και ερωτική ικανοποίηση σε μία προ-
σωπική σχέση. Ωστόσο αν κι αυτά ξεκαθαρίζουν 

αρκετά και βοηθιούνται, εσένα 
σου φαίνονται σαφώς κόντρα 
ρόλος, ειδικά στην περίπτωση 
που δεν σου είναι ακόμη αρ-
κετά ξεκάθαρο ότι για να βελ-
τιωθούν οι σχέσεις σου χρει-
άζεται να βελτιώνεσαι κι εσύ. 
Είσαι το μισό τους, βλέπεις. Η 
ορθοδρόμηση του Ουρανού 
(11) δίνει νέα πνοή σε επαγγελ-
ματικά σχέδια καθώς γίνεται ε-
φικτή η χρηματοδότησή τους 
ή ξεκινά να τακτοποιείται το 

οικονομικό τους κομμάτι. Παράλληλα προκαλεί 
κάποιες αλλαγές στην προσωπική σου ζωή, από 
φιλίες μέχρι παιδιά και σύντροφο, καθώς έρχε-
σαι σε καλύτερη επαφή με τις συναισθηματικές 
κι ερωτικές σου ανάγκες και αυτό σε ωθεί να το-
ποθετηθείς ανάλογα. Δεν γίνεται απαραιτήτως 
ειρηνικά, ίσως υπάρξουν και συγκρούσεις.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Καταλαβαίνεις τι χρειάζεσαι για να βρεις 
την υγειά σου, κυριολεκτικά ή μεταφορικά
Μία αρκετά καθαρή εικόνα των επαγγελματικών 
σου φιλοδοξιών όπως και του πως θα ’ταν ωραίο 
να ζεις στην καθημερινότητά σου φέρνει η έκλει-
ψη Σελήνης (10) μαζί με μια καθαρή εκτίμηση της 
πρακτικής σου κατάστασης στη δουλειά, την 
προσωπική σου ζωή και την υγεία σου. Το βασικό 
είναι να μη σε ρουφήξει κάποια τρύπα ενοχών, 
θυμού ή αίσθησης μοναξιάς και αβοηθησιάς, κα-
θώς είναι αναμενόμενο ότι μαζί με όποιο κέρδος 
κι επιτυχία υπάρχει, υπάρχει και το ανάλογο κό-
στος και κάποια λάθη που έγιναν στην πορεία. 
Ίσως αντιμετωπίσεις επιπλέον κάποια θέματα 
ρουτίνας ή υγείας τα οποία είναι καταλυτικά για 
την κατάσταση στο σπίτι και το οικογενειακό πε-
ριβάλλον ή για τη δουλειά και την κατάσταση στο 
γραφείο σου. Σε κάθε περίπτωση να είσαι πολύ 
προσεκτικός στις λεπτομέρειες που φαίνονται 
ασήμαντες είτε αφορούν κάτι επαγγελματικό, 
είτε την υγεία σου. Ο Ουρανός σε ευθεία πορεία 
(11) φέρνει ραγδαίες εξελίξεις στην καριέρα και 
τον γάμο σου, εξελίξεις που ίσως εκκρεμούσαν ή 
ήλπιζες να αποφύγεις εδώ κι αρκετούς μήνες.  

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Ένα μεγάλο κλείσιμο του ματιού για το προς 
τα πού και πώς πηγαίνει η ζωή σου
Η έκλειψη Σελήνης (10) είναι σαν ένα κλείσιμο του 
ματιού στην ερωτική σου ζωή και σε οποιαδήποτε 
δημιουργική σου ασχολία. Κλείσιμο του ματιού 
γιατί είναι σαν να σου λέει «είναι αυτό που κατά-
λαβες, ξέρεις τι γίνεται παρακάτω ήδη και τι να 
κάνεις για να πάει καλά». Η βασική δυσκολία είναι 
να αντιμετωπίσεις τη δυσπιστία ή την απογοήτευ-
ση που έχεις συσσωρεύσει για κάθε φορά που 
παρόμοιες καταστάσεις δεν οδήγησαν εκεί που 
ήλπιζες. Επίσης το να αποδεχτείς την όποια ταρα-
χή μπορεί να επιφέρει αυτό στα σχέδιά σου, στις 
φιλίες σου και στο συγγενικό σου κύκλο. Κοινώς, 
ξεχώρισε καλά τι είναι φόβος, τι είναι διαίσθηση 
και προθυμοποιήσου για αναβάθμιση σχεδίων 
και ομαδικού πλαισίου, ακόμη κι αν δεν το θέλεις 
καθόλου. Η ορθοδρόμηση του Ουρανού (11)  υπο-
γραμμίζει τον αντίκτυπο που θα έχει η όλη διαδι-

κασία στη νοοτροπία σου και τον τρόπο που αντι-
λαμβάνεσαι την επαγγελματική και προσωπική 
εξέλιξη. Το πρακτικό κομμάτι θα απαιτήσει στενό-
τερη συμμόρφωση της θεωρίας με την πράξη.

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Βλέπεις την πραγματική εικόνα στο σπίτι 
και αυτό πυροδοτεί αλλαγές
Η έκλειψη Σελήνης (10) σου δίνει αρκετό σθένος 
ή αρκετή δυσφορία για να συνειδητοποιήσεις σε 
βάθος ότι κάποια πράγματα δεν γίνεται να μεί-
νουν ως έχουν στην καριέρα και τον γάμο σου, 
όπως και κάποιοι στόχοι σου είναι άπιαστοι. Κα-
ταλαβαίνεις ότι αν επιμείνεις σε αυτά, πέραν του 
ότι δυσανασχετείς, βραχυκυκλώνεις επιπλέον 
οποιαδήποτε σχέδια για το μέλλον και βασικά 
την ποιότητα που σε εκφράζει και θα ήθελες κυ-
ρίως στις ερωτικές και φιλικές σου σχέσεις, σε 
επίπεδο δημιουργικότητας, όπως και στη σχέση 
με τα παιδιά σου. Η συνειδητοποίηση δεν είναι ε-
λαφριά, όμως ούτε και τα βάρη που σηκώνεις εί-
ναι. Η επιστροφή του Ουρανού σε ευθεία πορεία 
(11) σίγουρα ανακατεύει τη χύτρα των ερωτικών 
σου, του οικογενειακού και επαγγελματικού 
προϋπολογισμού. Κάποια δημιουργικά πρότζεκτ 
απαιτούν διαφορετική διαχείριση των πόρων 
σου κι ίσως ξεμπλοκάρουν κωλύματα με τράπε-
ζες, οργανισμούς και δημόσιο. Επί προσωπικού, 
ο παράγοντας έρωτας ή χαρά στη σχέση πυρο-
δοτεί κάποιες ανακατατάξεις στη συναισθηματι-
κή σου ζωή και στο τι επιτρέπει εκεί.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Καίριες επαφές και γνωριμίες που αλλάζουν 
την κατεύθυνση σχέσεων/συνεργασιών
Η έκλειψη Σελήνης (10) υποδεικνύει γνωριμίες, 
επαφές, προτάσεις και ιδέες που έχουν τη δυ-
νατότητα να διευρύνουν τους επαγγελματικούς 
και προσωπικούς σου στόχους. Μπορείς να κα-
τανοήσεις καλύτερα τι χρειάζεται να γίνει για 
να φέρεις καλύτερες ισορροπίες στην καριέρα 
και τον γάμο σου, καθώς ρυθμίζεις καλύτερα το 
επικοινωνιακό όπως και τις συναλλαγές με τους 
ανθρώπους της καθημερινότητάς σου, κυρίως 
συγγενείς. Το βασικό είναι να μην επιμείνεις στη 
νοοτροπία με την οποία έχεις προχωρήσει ως 
τώρα ή που νομίζεις ότι θα σε πάει μπροστά, 
ούτε και στους τρόπους που έχεις διδαχτεί από 
την οικογένειά σου. Αξιοποίησε τις κοινωνικές 
κι επαγγελματικές ευκαιρίες όπως έρχονται και 
ως ο άνθρωπος που είσαι τώρα. Ο ορθόδρομος 
Ουρανός (11) στον Ταύρο και τον ζωδιακό σου 
άξονα ούτως ή άλλως επιφέρει ανακατατάξεις 
στη σχέση και τις συνεργασίες σου. Στην πρώτη 
περίπτωση με αφορμή όσα συμβαίνουν μέσα 
σου και στην οικογένειά σου, στη δεύτερη εξαι-
τίας ανάγκης να αναθεωρηθούν οι βάσεις της 
συνεργασίας ή εξελίξεων στο γραφείο.
 
ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Έχεις αποφάσεις να πάρεις για χρήμα κι έ-
ρωτα, που χρειάζονται καθαρό μυαλό
Με την έκλειψη Σελήνης (10) καλό θα ήταν να κρα-
τήσεις καθαρό μυαλό σε ό,τι αφορά τα οικονομικά 
σου και την ερωτική σου ζωή και να μην εμπλακείς 
το κατά δύναμη σε χειρισμούς συναισθηματικής 
φύσεως ή σε οποιαδήποτε προσπάθεια να ρίξεις 
τον άλλο στη μοιρασιά ή να βγεις κερδισμένος 
οικονομικά ή συναισθηματικά σε βάρος κάποιου 
άλλου. Οι εξελίξεις των ημερών σε ανταμείβουν 
οπότε αξίζει να επιδείξεις «καλή διαγωγή». Όσον 
αφορά τα ερωτικά σου, ίσως γίνει σαφές ότι δεν 
γίνεται να κρατάς μια σχέση πάντα σε κάποια α-
πόσταση, ούτε όμως να περιμένεις ότι ξαφνικά 
θα γίνετε ο ίδιος άνθρωπος. Όσον αφορά τα οι-
κονομικά, ίσως προκύψουν κάποιες θετικές εξε-
λίξεις σε νομικά ή συγγενικά ζητήματα, ίσως και 
κάποια ανοίγματα που είναι κερδοφόρα, ωστόσο 
θα απαιτήσουν τη γρήγορη τακτοποίηση παλιό-
τερων υποθέσεων. Ο ορθόδρομος Ουρανός (11) 
βοηθά να «τρέξουν» πρακτικά ζητήματα, αν και 
αυτό σημαίνει ότι αν είσαι ανέτοιμος, ίσως σου 

δημιουργήσει πρόβλημα. Επίσης χρήζει προσο-
χής σε μηχανήματα και στις μετακινήσεις σου.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Εστίαση στις προσωπικές δυνατότητες και 
δραστικές ερωτικές εξελίξεις
Η έκλειψη Σελήνης στο ζώδιό σου (10) είναι μια 
καλή ευκαιρία να δεις τις προσωπικές σου δυνα-
τότητες και το τι ακριβώς φέρνεις στις σχέσεις 
και τις συνεργασίες σου. Φωτίζει τόσο το πρακτι-
κό κομμάτι όσο και το συναισθηματικό και επίσης 
τις δυνατότητες εξέλιξης. Η βασική χρησιμότητα 
της συγκυρίας είναι να σου υποδείξει καθαρά τι 
ακριβώς μπορείς να προσφέρεις. Ίσως κάνεις πά-
ρα πολλά και χρειάζεται να χαλαρώσεις, ίσως κά-
νεις πάρα πολύ λίγα και χρειάζεται να ανεβάσεις 
ταχύτητα. Σε κάθε περίπτωση προσπάθησε να 
μην ερμηνεύσεις τα γεγονότα όπως σε βολεύει, 
αλλά να έχεις εικόνα του απέναντι και της συνο-
λικής διαδικασίας. Ο Ουρανός ορθόδρομος (11) 
υποκινεί εξελίξεις στα ερωτικά σου και τη σχέση 
με τα παιδιά σου, όπως και δημιουργικά πρότζεκτ 
που μπορεί να σκόνταφταν σε οικονομικά θέμα-
τα ή σε έλλειψη συντονισμού της ομάδας. Επίσης 
μη βιάζεσαι να κατηγοριοποιήσεις μία γνωριμία, 
καθώς από ό,τι φαίνεται πολλά ξεκινούν ως κάτι 
και καταλήγουν ως κάτι τελείως διαφορετικό.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Συνεχιζόμενος προβληματισμός και παρα-
σκήνιο και δραστικές αλλαγές στο σπίτι
Με την έκλειψη Σελήνης (10) ίσως καταφέρεις 
να βάλεις σε τάξη τους προβληματισμούς και τις 
εκκρεμότητές σου, καθώς ρίχνει άφθονο φως 
σε όσα σε βαραίνουν. Παράλληλα καλό είναι να 
έχεις το νου σου λίγο περισσότερο στην υγεία 
σου επειδή μπορεί να εντοπίσεις κάποιον καλύ-
τερο τρόπο να φροντίσεις ένα υπάρχον ζήτημα. 
Η ρουτίνα σου, επαγγελματική και προσωπική, 
είναι δύσκολο να συνεχίσει αδιατάρακτη. Σε ε-
πίπεδο δουλειάς, συμφωνίες ή παρασκηνιακές 
κινήσεις αποδεικνύονται καθοριστικές για το 
κλείσιμο συγκεκριμένων κύκλων καριέρας. Σε 
επίπεδο σχέσης, η ερωτική σου ζωή και η σχέση 
με τα παιδιά σου γίνεται παράγοντας άγχους 
καθώς χρειάζεται ορισμένα μοτίβα και ρουτίνες 
να αναθεωρηθούν πλήρως. Ο κυβερνήτης σου, 
Ουρανός, ορθόδρομος στον Ταύρο (11) δημι-
ουργεί δραστικές ανακατατάξεις στο σπίτι και 
το οικογενειακό σου περιβάλλον, τις οποίες ί-
σως ήλπιζες να αποφύγεις ή ανέβαλλες για το 
τελευταίο διάστημα. Παράλληλα ίσως θελήσεις 
να αλλάξεις επαγγελματικό χώρο ή έρθεις σε 
ρήξη στο γραφείο. Σε κάθε περίπτωση αντιμε-
τωπίζεις κάποιες απαιτητικές καταστάσεις. 

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Κολλάς με μια καλύτερη μελλοντική εικόνα 
κι αντιλαμβάνεσαι τη δουλειά που θέλει
Με την έκλειψη Σελήνης (10) αντιλαμβάνεσαι ότι 
οι όποιες φιλοδοξίες σου για ποιότητα ζωής, ε-
λεύθερο χρόνο και ωραίες σχέσεις στον έρωτα, 
τη φιλία και με τα παιδιά σου έχουν πάρα πολύ να 
κάνουν με τις απλές, πρακτικές επιλογές που κά-
νεις στην προσωπική κι επαγγελματική σου ρου-
τίνα. Αντιλαμβάνεσαι σαφώς ότι το πράγμα θέλει 
δουλίτσα, ακόμη κι αν λέγεται δημιουργικότητα 
κι έρωτας, κι ότι στον αυτόματο πιλότο και με τη 
συνταγή της γιαγιάς σου δεν πηγαίνει τίποτα εκεί 
που θα ήθελες να πάει. Έτσι βέβαια άμεσα μπο-
ρείς να ρυθμίσεις αποτελεσματικότερα οτιδήπο-
τε αφορά σπίτι, οικογενειακές υποθέσεις και βέ-
βαια τη σχέση και τα παιδιά σου. Ο ορθόδρομος 
Ουρανός (11)  δημιουργεί εκρηκτικό κλίμα στην 
επικοινωνία και τις συνδιαλλαγές της καθημερι-
νότητάς σου, καθώς πολλά που δεν ειπώθηκαν 
ή έγιναν όταν έπρεπε βγαίνουν τώρα στην επι-
φάνεια. Οι ισορροπίες με τους συγγενείς σου και 
ιδιαίτερα τα αδέρφια σου διαταράσσονται ώστε 
να γίνουν οι απαραίτητες ανακατατάξεις. Παράλ-
ληλα δεν αποκλείεται να εμφανιστούν προς δι-
ευθέτηση παλιότερα ερωτικά ενδιαφέροντα. A
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*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων  θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου
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