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(στοιχεία focus Bari 2019)

Όσκαρ
του Κοινού

Οι καλύτεροι/ες του 2019
Δείτε τι ψηφίσατε

The Orbit, 
όπως Beat

Επισκεφθήκαμε το νέο 
εντυπωσιακό κτίριο 

στους Αμπελόκηπους 
Του Γιάννη Νένε

Ο Τάσος Νούσιας
ανάμεσα σε δύο Πηνελόπες

Του Μάνου Νομικού

Η γοητεία 
της Αθήνας του ’60

Του Τάκη Σκριβάνου

H Λένα Κιτσοπούλου 
ζωγραφίζει

Του Στέφανου Τσιτσόπουλου
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Νάνος Βαλαωρίτης 
Σωτήρης Γκορίτσας 
Νίκος Δήμου
Μαρία Ευθυμίου
Ζυράννα Ζατέλη
Άλκη Ζέη
Πέγκυ Ζουμπουλάκη
Γιώργος Καμίνης 
Μανόλης Κορρές 
Μιχάλης Μυτακίδης
Λίνα Νικολακοπούλου
Λευτέρης Παπαδόπουλος 
Λάκης Παπαστάθης 
Τίτος Πατρίκιος
Γιάννης Πετρίδης
Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ 
Διονύσης Σιμόπουλος 
Θεόδωρος Τερζόπουλος
Κωνσταντίνος Τζούμας 
Κώστας Τσόκλης 
Σταμάτης Φασουλής
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Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει η Άρτεµις Χατζηγιαννάκη. Γεννήθηκε στον Πειραιά 

από γονείς µικρασιατικής καταγωγής. Εργάζεται σαν συµβολαιογράφος στην Αθήνα. Έχει 
συµµετάσχει σε αρκετές οµαδικές εκθέσεις, ενώ έχει πραγµατοποιήσει πέντε ατοµικές. 

Αυτό τον καιρό εκθέτει έργα της στην έκθεση «Το Πνεύµα του ’60 - Περιήγηση σε έναν 
κόσµο που έφερε το αύριο» σε επιµέλεια Νίκου Βατόπουλου στο  TAF / the art foundation.

LOCOMONDO
Το καινούργιο τους single και βίντεο κλιπ 

«Star» από το οµότιτλο άλµπουµ 
είναι το καλύτερο κοµµάτι του µήνα. 

Οι στίχοι τα σπάνε.

ΚΟΜΠΙ ΜΠΡΑΪΑΝΤ
Ένας αληθινός influencer για εκατοµµύρια παιδιά.

(για να ξαναφέρουµε τη λέξη 
στη σωστή της διάσταση)

ΜΑSTER CHEF 4
Λεσβία, βίγκαν, παντρεµένη, κουίρ, µαγείρισσα. 

Το φετινό Master chef  ξεκίνησε δυναµικά, 
όπως βλέπετε. 

TWEET ΜΟΝΑΞΙΑΣ
«Είµαι τόσο single, που όταν βλέπω 

δύο κάλτσες µαζί µε πιάνουν τα κλάµατα».
(@Mary-Love)

ΕΔΩΔΙΜΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ
-Γνωρίζετε την Αθήνα;

-Άψογα.
-Πού είναι το Γκάζι;

-∆εξιά και φρένο.

ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ
Τα AirBnB τα νοικιάζετε 
ακόµα σε Κινέζους;

ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ
Το πιο µελαγχολικό και καταθλιπτικό 
µέρος του πλανήτη.

GRAMMYS 2020
Αστέρια κι αστεράκια ντυµένα 
(σαν) σκουπίδια.

ΧΙΠΣΤΕΡΣ 
ΠΑΝΩ ΣΕ ΠΑΤΙΝΙΑ
Χειρότεροι κι από ποδηλάτες.
(σε θράσος)

ΓΚΟΥΡΜΕ ΠΙΑΤΑ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
Τα µοβ λουλουδάκια που βάζετε, 
να τα φάτε µόνοι σας.

ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ
Άσε µας, ρε Ζαγοράκη, 
στον πόνο µας.

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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Ε ίναι κάτι βάρκες µε επίπεδη κοι-

λιά που σέρνονται µέσα στα κα-

νάλια των δέλτα των ποταµών και 

των διβαριών σαν χέλια. Μπορείς να πας 

βαρκάδες παντού µε αυτές, στις χορτα-

ρολίµνες όπου φωλιάζουν πουλιά, ανά-

µεσα στα ψηλά βούρλα, κοντά στα ξέβαθα 

έλη και τις αµµολωρίδες. Ανησυχούσα 

όµως πολύ για το πώς θα πληρώνονταν οι 

βαρκάρηδες. Ώσπου µια µέρα µου είπαν 

το µυστικό οι γλάροι πετώντας πάνω από 

το κεφάλι µου µε τις µεγάλες τους φτε-

ρούγες. Μου το ψιθύρισαν στα αυτιά και 

µου κόπηκε η µιλιά: «άδικα ανησυχού-

σες, και τη βαρκάδα για να τη χαρείς δεν 

πρέπει να ανησυχείς για τίποτα». Τελικά 

οι βάρκες δεν ήρθαν ποτέ να µε πάρουν 

για βαρκάδα. Ούτε χρειάστηκε οι βαρκά-

ρηδες να πληρωθούν.  

Ξάπλωσα στο στενό κρεβάτι, στο κεφάλι 

µου φορούσα ακουστικά. Μετά ξεκίνησε 

η µουσική. Οι ήχοι έµοιαζαν µε σφυρο-

κόπηµα σιδερά που άλλοτε ήταν πιο απα-

λό και άλλοτε αγρίευε και συντονιζόταν 

µε το µαγνητικό κύµα. Έκλεισα τα µάτια 

και συγκεντρώθηκα σε αυτό που προ-

σπαθούσε να µου πει η µουσική. Έπειτα 

ένιωσα ένα ζεστό κύµα στις φλέβες µου 

σαν ποτάµι που ξεχύνονταν στο σώµα 

µου για να ξεπλύνει τα αληθινά γεγονό-

τα από τις σκιές τους. Το χέρι µου είχε 

µουδιάσει και πονούσε. Σε λίγο δεν το 

ένιωθα. Αν είναι να ξεχωρίσουν οι φόβοι 

από τη σκιά των φόβων αξίζει τον κόπο. 

Η µουσική συνέχισε για λίγο ακόµα. Και 

έπειτα ήρθαν οι άνθρωποι που µε βοή-

θησαν να σηκωθώ. Τώρα τα πράγµατα 

θα είναι αλλιώς, πιο εύκολα. Μαζί µε 

τους ανθρώπους το είπαν οι γλάροι, τα 

αρµυρίκια, τα αλογάκια, τα τζιτζίκια, οι 

πεταλούδες, τα σπίτια, τα κουκλόσπιτα, 

οι πύργοι, οι φωλιές των πουλιών και τα 

πουλιά που θα γεννηθούν στο µέλλον. 

Οι βάρκες  
Της ΜΙΚΑΣ ΣΥΜΠΟΥΡΑ
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˜° ˛˝˙µˆˇ˘ µου κ. Νˆˇ˘.
Κ˛λά Χρι τού°˘ˇˇ˛ του 2019.

 ˛ς ̆ ˇοχλώ ̨ λλά:
Μ˝˘ίτ˘ µ  ̂ ˛  το µ˘τρό,  το τρ˛µ, 
 τ˛ λ˘ωφορ˘ί˛. Εκ˘ί θ˛ °ρά† ˘τ˘ 

ολόκλ˙ρο “ι“λίο,  ˛ς ‘ ίˇω κ˛ι τοˇ τίτλο, 
«’ ˘τάχτ˘ τους °ˆρους  τοˇ Κ˛ιά‘ ˛».

Ντ˛“ρ˛ˇτωµˆˇος άˇ‘ ρ˛ς: 
«Μ˙  ˝ρώχˇ˘ις, κυρά µου.

š  χ˙µο ̋ ράµ˛ τ˛ °˘ράµ˛τ˛ ̆ ;»
«’ ˛ι‘ ί µου, ‘ ˘ˇ  ˘ ά°°ι€̨ ».

š λλ˙ °ριά: «Κ˛ι  ˘ µ˘, ̋ ρο˙°ουµˆˇως, 
µ˘ µάλω ˘».

«Γι˛°ιά µου, µ˙ µ˛ς ̋ ˘θάˇ˘ις» 
(• ιαˇοούµ˘ˇ˙ µ˘ 2 ̋ ˛ι‘ ιά κ˛ι λ˘“ˆˇτ˙... 

˜ ΝΕ‡ΓΟ, 50χροˇ˙)

«‡˘ µάˇ˛, όλο κουˇου˝ί‘ ι 
µι˛ ̆ “‘ οµά‘˛  τρως». 

— š ˇ˘ρ°˙, ̃ °ά˝˙, š ρρω τ˙ (µ˘ 3˜ ˘;) 
Γεροˇτοκόρ˙.

«–ι θ˘ς ̌ ˛ κάˇω, ̋ ˛ιδάκι µου; Ε ύ λ˘ς 
ότι ̂ χ˘ις κατάθλι† ˙. ’ ώς θ˛ “°ούµ˘ 

οικοˇοµικά µ˘ 613  ύˇτ˛€̇ ;»
— Νˆ˛ µό‘ ˛ λˆ°˘τ˛ι Κ˜ –̃ ƒ Λ‹› — ̆ ;
…ι κ˛φ˘τˆρι˘ς °ιοµάτ˘ς, €ά˝λ˛ όλοι, 

ˇύχτ˛ µˆρ˛.
 τ˛ µ˘τρό κ˛ι  τ˛ λ˘ωφορ˘ί˛ 
‘ ˘ˇ “ρί κουˇ θ  ̂ ˙ οι °ˆροι.

« −κω, ̋ ˛ιδάκι µου, ̌ ˛ 
κ˛θί ω, ̋ άω  το τˆρµ˛».
«–ι µ˛ς λ˘ς, “ρ˘ °ια°ιά; 
š ˇτ˘ ̋ −°˛ιˇ˘ ̋ ιο κάτω».

‰λοι, όλ˘ς,  ˝ρώχˇουˇ °ι˛ ̌ ˛ µ˝ουˇ 
˝ρώτοι. „ά”ουˇ˘ ̨ κου τικά, ̋ αί”ουˇ˘ 

µ˘ το κιˇ˙τό… • ΕΝ „ΛΕ’ …™Ν.
˜ ˇ  ˛ς ̋ ˘θάˇουµ˘, τι θ˛ “ρ˘ίτ˘ 

ˇ˛ φάτ˘ ̆  ˘ίς όλοι;
Εµ˘ίς  τ˙ρί”ουµ˘ τ˙ˇ …‹Κ…Ν…Μ‹˜ (˜ Χ˜ ) 
µ˘ τις  υˇτά€̆ ις µ˛ς. Μ˘ τό ˛ ̋ ου µάθ˛µ˘ 

 τ˙ˇ κατοχ−. Λί°ο ̋ ιο ̋ ολύ ̌ ˘ράκι 
 το φ˛ΐ χορτ˛ίˇουµ˘.

… š °ιος „˛  ίλ˙ς −ρθ˘; Ν˜ ‹;
Γνω τός του Κουˇ ̇ θο˝οιός ̋ −°˘ ̌ ˛ χωθ˘ί 
 τους ̃ °ιο“˛ ίλ˙‘ ˘ς. š ˇοι€̆  τ˛ µ˝˛ούλ˛ 

του, του ’δω ˘ κ˛ι ̇  ̆ °°οˇ− του ̨ ˝ό το 
θ˘˛τρικό του  χολ˘ίου τ˙ς.

«‰χι, κύρι˘, ̆ ίµ˛ τ˘ φουλ, µόˇο 150 
θ˛ ̋ άρουµ˘».

Łφυ°˘. — °ριά του άρρω τ˙, θ˛ ̋ ά˘ι 
 ˘ ρ˛ˇτ˘“ού…  ˘ 2 µ−ˇ˘ς  το ‹Κ˜ 

°ια ̆ €̆ τά ˘ις… Εκ˘ίˇος; • ˘ˇ χρ˘ιά”̆ τ˛ι 
τ ˘κά˝ (το λˆˇ )̆. –ώρ˛ ̋ ρˆ˝˘ι ̌ ˛ φορτωθ˘ί, 

ˇ˛ ”̨ λωθ˘ί τ˛ υ˝άρχοˇτά τους, 
τους ‘ ιώχˇ˘ι ο ι‘ ιοκτ−τ˙ς τους, 
το ̋ ούλ˙ ˘ ΑΧΑΧ…™Χ˜  ρ˘.

«’ ιο ̋ ολύ ̨ ˝ό ̆  άς θˆλουµ˘
 ̌ ˛ ̋ ˘θάˇουµ˘»

Ν˛ ‘ ούµ˘ τότ˘ τι θ˛ κάˇ˘τ˘; ƒ ˛ ̋ άτ˘ 
ˇ˛ µ˛”̂ † ˘τ˘ τ˛  φρούτ˛  τ˙ˇ ̆ ˝˛ρχί˛; 
‰χι ‘ ˛, ̋ ού θ˛ “ρ˘ίτ˘ –Ε–…‹˜  ̃ θ−ˇ˛, 
˝ου ̆ υτυχώς ̋ ου οι ̋ ρό φυ°˘ς °˘ˇˇάˇ˘ 

κ˛ι “ρί κουˇ κ˛ι  τ−ˇουˇ ‘ ουλ˘ιˆς.
˜ λ−θ˘ι˛, °ιατί το κράτος µ˛ς ̋ ου ’χ˘ι 
υ˝ο°˘ˇˇ˙τικότ˙τ˛ • ΕΝ τους ‘ ίˇ˘ι Γ— 

(ό˝ως ̃ µ˘ρικ−, ̋ ου ̂ λ˘°˘ κ˛ι το 
˝ρώ˙ˇ µ˘λ˛µ† ό µ˛ˇ˘κˆˇ;).

 ου °ράφω °ιατί, ̨ ˇ κ˛ι 84 χροˇώ ,̌ 
˛κόµ˛ ̆ λ˝ί”ω…

˜ µ˘τ˛ˇό˙τ˙ °ριά ̆ ;

Κ. Μ.Κ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

Όχι µόνο θα φέρει την αστυνοµία, αλλά θα ελέγξει 
και όλες τις βεράντες! Μιλάµε για µη αναστρέψιµη περίπτωση...

(χαρτί θυροκολληµένο στην Ασκληπιού)

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 A.V. 5 



6 A.V. 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

δί που έχει καρούμπαλο, σκούρο χρώμα, 
που ο μπαμπάς του κάθεται στο σπίτι λόγω 
ανεργίας, που η μαμά είναι ηθοποιός/δια-
φορετική/κοντή, που η μαμά είναι μόνη/
χωρισμένη, που ο μπαμπάς έχει κάποια 
αναπηρία, ιδιαιτερότητα, πάθηση, που η 
μαμά ντύνεται έξαλλα, που ο μπαμπάς φο-
ράει περούκα ή για ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ Η-
ΛΙΘΙΟ ΛΟΓΟ ανακαλύπτει/εφευρίσκει ο 
μαλάκας. Οι μαλάκες είναι απτόητοι, εσύ 
στέκεσαι στο πλευρό του παιδιού σου και 
του το εξηγείς μέχρι να το καταλάβει κα-
λά-καλά. Το να είσαι διαφορετικός από 
την πλειοψηφία ή από τους γονείς ενός 
αρχαίου αναγνωστικού, δεν σημαίνει ότι 
είσαι τίποτε άλλο εκτός από αυτό – δια-
φο-ρε-τι-κός. Διαφορετικός σημαίνει μια 
χαρά, και μόνον ο μαλάκας το βλέπει ως 
ζήτημα – επειδή έχει δικά του χοντρά ζη-
τήματα που δεν αντιμετώπισε ποτέ και πά-
νε να τον πλακώσουν όσο μεγαλώνει…

6 Μπορεί με άλλα λόγια το παιδί δύο 
γκέι γονιών να φάει πίεση (=bulling) 

στο σχολείο αλλά μπορεί να τη φάει κι αν 
είναι στρέιτ οι γονείς του, σε περίπτωση 
π.χ. που δεν είναι καλό το παιδί στο ποδό-
σφαιρο, είναι παχουλό, ψευδίζει, κεκεδί-
ζει, αλληθωρίζει, διστάζει, ντρέπεται ή αν 
δεν παίρνει τα γράμματα. 

7 Το να είσαι ετεροφυλόφιλος δεν α-
ποτελεί εγγύηση ότι θα γίνεις κα-

λός γονιός. Στα 25-26 χρόνια που είμαι 
μαμά έχω δει απαίσιες μαμάδες, όπως και 
αδιάφορους μέχρι και εγκληματικούς 
μπαμπάδες… και ήτανε όλοι στρέιτ. Ή έ-
τσι έλεγαν, δεν τους έψαξα κι όλας. Εν-
νοώ, σκασίλα μου. Απλώς σερβίρονταν ως 
στρέιτ, και ήταν άθλιοι γονείς με προβλη-
ματικά, δυστυχισμένα  παιδιά. 

8 Η κοινωνία είναι με το μέρος σου, ό-
ταν είσαι ο παπάρας που της αξίζει 

(της κοινωνίας). Σε όλες τις άλλες περι-
πτώσεις δεν σε αποδέχεται, τουλάχιστον 
όχι-καθόλου εύκολα, σε σκουντάει με τον 
αγκώνα να μπεις στο περιθώριο του κύ-
κλου και γενικά δεν σε έχει κορόνα στο 
κεφάλι της. Δεν σκας καθόλου γι’ αυτό, 
είτε είσαι στρέιτ, μπάι, τρανς ή γκέι. Ουστ 
από κει. Η ζωή που ζεις είναι μέσα στην 
κοινωνία στον βαθμό που εσύ θέλεις, όχι 
στον βαθμό που επιτρέπει/αποδέχεται η 
κοινωνία. Δεν ζεις και στο Κωσταλέξι. 

9 Δικαίωμα του ανθρώπου είναι να γί-
νει ή να μη γίνει γονιός: όχι «δικαίω-

μα του ανθρώπου που συμφωνεί μαζί μας/
μας μοιάζει». 

10 Το παιδί θέλει ΑΓΑΠΗ. Τσίζι, αλλά 
αλήθεια: μπορεί να ξεχειλίζεις 

από αγάπη είτε είσαι στρέιτ είτε γκέι, δεν 
υπάρχει αποκλειστικότητα στο συναίσθη-
μα. Και γίνεσαι καλός γονιός όταν αγαπάς 

το παιδί σου, όχι όταν κάνεις σεξ με άτομα 
συγκεκριμένου, εγκεκριμένου για το φύ-
λο σου, φύλου. Τελεία. A  

ε έπιασαν τα νεύρα μου προ-
χθές που μια μαμά ήταν έξαλ-
λη με δύο γκέι μπαμπάδες οι 
οποίοι έγιναν γονείς παρέα. 
«Μα τι πρότυπο θα έχει το 

παιδί;» φώναζε. «Πού φτάσαμε, 
να μεγαλώνουν δύο αδερφές ένα αγόρι, 
αδερφή θα γίνει κι αυτό σίγουρα!» 
Ήθελα να της βάλω φυτίλια, να πω «Ναι 
ναι, Σόδομα και Γόμορρα, σαρδανάπαλοι, 
χαμός στο ίσιωμα!», αλλά οι κολλημένοι 
άνθρωποι δεν έχουν χιούμορ, μπορεί να 
με έπαιρνε για σύμμαχο και όχι για μία που 
θέλει να ξεράσει όταν ακούει τέτοιες παπα-
ριές. Πρόκειται για παπαριές, και επιστρα-
τεύω την κοινή λογική για να το αποδείξω:

1 Οι άνθρωποι δεν έγιναν ομοφυλόφι-

λοι επειδή είχαν γκέι γονείς, αντίθετα 
είχαν καρα-στρέιτ γονείς, συχνά οι μπα-
μπάδες τους πουλούσαν σουγιάδες ή/και 
τους έδερναν με το ζωνάρι (ειδικά τους με-
γαλύτερους γκέι της γενιάς μου, που φά-
γανε τρελή κακοποίηση στα παιδικά τους 
χρόνια και ΟΧΙ από γκέι γονείς…) Άρα, το 
παιδί δεν ακολουθεί το σεξουαλικό πρότυ-
πο του γονιού. Ακολουθεί τη φύση του και 
ό,τι του καπνίσει, και καλά κάνει.

2 Όταν θέλεις πολύ να γίνεις γονιός, γί-
νεσαι καλός γονιός. Ανεξάρτητα από 

τις σεξουαλικές σου προτιμήσεις, που εί-
ναι ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΛΕΜΕ. 

3 Το λεγόμενο «γκέι λάιφ στάιλ» ισχύει 
όταν είσαι από 20 ως (βαριά) 35 χρο-

νών, μόνος, γκέι ή στρέιτ, αγόρι ή κορίτσι 
– βγαίνεις, κάνεις σεξ με ό,τι σου γυαλίσει, 
περνάς μέγκλα και δεν συμμαζεύεσαι. Σό-
ρι αλλά αυτό το λάιφ στάιλ το κάναμε όλοι, 
γκέι, μπάι και στρέιτ, όσο ήμασταν τσικό 
και δεν είχαμε τη μέση μας, ή παιδιά: μόλις 
αποκτάς παιδιά, συμμαζεύεσαι αναγκα-
στικά, κόβεις τα ντραγκς, ποτά, ξενύχτια, 
αρπαχτές, αλλαξοκωλιές, παρτούζες, κέ-
ρατα και ό,τι άλλο έκανες ως νέος/α (στρέ-
ιτ, μπάι ή γκέι!), αν έκανες τέτοια. Μένεις 
σπίτι και βλέπεις σειρές στην τηλεόραση ή 
γράφεις τα άπαντά σου στο φέισμπουκ.

4 Η σταθερότητα και η ασφάλεια που, 
και καλά, προσφέρει σε ένα παιδί ένα 

στρέιτ ζευγάρι είναι υπερεκτιμημένα, μη 
σας πω και ψέμα ντιπ για ντιπ: όσες πιθα-
νότητες έχει να χωρίσει το στρέιτ ζεύγος, 
άλλες τόσες έχει και το γκέι. 

5 Όλο και κάποιος μαλάκας θα την πέσει 
στο παιδί που έχει 2 μπαμπάδες ή 2 

μαμάδες – αλλά εδώ την πέφτουν στο παι-

M

Γκέι καλοί γονείς! Ναι! 
Δικαίωμα του ανθρώπου είναι να γίνει ή να μη γίνει γονιός: 
όχι «δικαίωμα του ανθρώπου που συμφωνεί μαζί μας/μας μοιάζει» 

Της Μανίνας ΖουΜπουλακη
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Έχω πάρει έναν τεράστιο καφέ, τρεις δό-
σεις εσπρέσο με λίγο γάλα. Καθόλου ζάχαρη. 
Η μέρα σήμερα θα είναι μεγάλη. Το μυαλό 
μου είναι σκόρπιο. Η αναμονή μου είναι 7 λε-
πτά, οπότε κάθομαι σε μια καρεκλίτσα, ανοί-
γω την τσάντα μου, βγάζω το τετράδιό μου 
και διαβάζω αυτά που έγραφα χθες. Δίπλα 
μου κάθεται ένας κύριος. Δεν τον έχω κοι-
τάξει καθόλου, απλά ξέρω ότι είναι εκεί. Εκ-
πλήσσομαι από το γεγονός ότι δεν αντιπαθώ 
αυτά που έγραψα. Κάτι έκανα τελικά. 

«Ελπίζω μόνο να είναι αισιόδοξα όσα γρά-
φεις» μου λέει ο κύριος και μου θυμίζει κά-
ποιον που γνωρίζω. Ήταν λίγο σαν να συνέχι-
σε την τελευταία σκέψη που έκανα. Είχαν πε-
ράσει λίγα δευτερόλεπτα και δεν είχα απαντή-
σει ακόμα. «Πρέπει ε;» «Σε σταματάει κάτι;» με 
ρώτησε κοιτώντας τα γραπτά φτιαγμένα από 
γραφίτη. «Υπάρχουν φορές που η αισιοδοξία 
φαντάζει ουτοπική, και άλλες που φαίνεται 
αναγκαία, ειδάλλως είσαι μία ακόμα φωνή 
που γκρινιάζει. Ακόμα δεν έχω βρει τη λεπτή, 
κόκκινη γραμμή. Ο ρεαλισμός μοιάζει να είναι 
πια συνυφασμένος με την κυνικότητα. Ή αυτό 
που οι Άγγλοι αποκαλούν bitterness». «Τα Αγ-
γλικά μου ποτέ δεν ήταν πολύ καλά. Έχεις κάτι 
αντίστοιχο στα Γαλλικά;» «Δυστυχώς όχι» του 
λέω, «ας πούμε πως είναι ένας συνδυασμός 
κυνισμού, απαισιοδοξίας, αγανάκτησης και 
αδιαφορίας». «Κακός συνδυασμός» μου λέει ο 
κύριος κουνώντας το κεφάλι του. 

«Ομολογουμένως. Ήμουν πολύ πιο αισιόδο-
ξη 10 χρόνια πριν». «Η κρίση;» «Η ηλικία... νο-
μίζω, ή η αφέλεια αυτής». «Θες να μου πεις...» 
εδώ έκανε παύση και άπλωσε το χέρι του 
σαν να κάνει υπόκλιση, «Ελένη», «θες να μου 
πεις, Ελένη, πως ο χρόνος και η εμπειρία σου 
έφερε μόνο απαισιόδοξες σκέψεις πριν καν 
φτάσεις στη μέση ηλικία;» «Δεν ξέρω πώς 
να απαντήσω χωρίς να σας στεναχωρήσω». 
«Σταύρος» απαντάει και μου δίνει το χέρι του. 
Ενώ το σφίγγω και το κουνάω ρυθμικά όπως 
είθισται, εκείνος συνεχίζει. 

«Σ’ αρέσουν τα Χριστούγεννα, για παρά-
δειγμα;» «Πολύ, γιατί;» «Είναι αισιόδοξα για 
σένα;» «Η μέρα η ίδια ή, γενικότερα, η γιορτινή 
περίοδος που συμπεριλαμβάνει και την Πρω-
τοχρονιά;» «Ας πούμε γενικά». «Είναι αισιόδο-
ξη γιατί φέρνει τους ανθρώπους κοντά και 
γιατί είναι μια λαμπερή αφορμή να βρεθούν, 
να γιορτάσουν, να βγουν και να γίνουν ένα τακ 
πιο γενναιόδωροι». «Διακρίνω ένα τακ κυνι-
σμού». Γελάω ενώ συνειδητοποιώ ότι τον έχω 
ξαναδεί κάπου. Στο οπισθόφυλλο ενός βιβλί-
ου, νομίζω. Τα μάτια μου πάνε στη φωτεινή 
επιγραφή που τώρα λέει 1 και από κάτω 8, και 
σκέφτομαι ότι δεν βιάζομαι. Ούτε εκείνος ση-

κώνεται. Κοιτάω για πρώτη φορά το αριστερό 
του χέρι και βλέπω ότι κρατάει σφιχτά ένα μι-
κρό, παλιό τετράδιο. «Γράφετε και εσείς!» του 
λέω καταλαβαίνοντας ποιος είναι.

Γνέφει καταφατικά. «Ναι, ήταν λίγο πεσιμι-
στικό το σχόλιό μου, κυρίως επειδή πιστεύω 
ότι σε πολλές περιπτώσεις, όπως και το καλο-
καίρι (το οποίο παρεμπιπτόντως μισώ) χαρα-
κτηρίζεται από λανθασμένα υψηλές προσδο-
κίες. Πρέπει όλοι να περνάμε καλά, να διασκε-
δάζουμε, να επισκεπτόμαστε νησιά, να πίνου-
με κοκτεϊλάρες, και βέβαια να τα ανεβάζουμε 
όλα ώστε να μη γίνουμε κοινωνικοί παρίες». 
«Δεν έχεις άδικο, αλλά ακόμα να σε ακούσω 
να εκφράσεις κάτι θετικό. Πες μου τι γράφεις 
εκεί» και δείχνει το τετράδιό μου με το βλέμμα 
του. Ξεφυσάω λίγο. «Μεγάλη ιστορία...». «Για 
μια χαμένη αγάπη;» «Όχι, όχι, ούτε καν. Για μια 
κρυφή ελπίδα». «Now you’re talking», μου λέει 
με σπαστή αγγλική προφορά. 

«Τι ελπίζει ο χαρακτήρας σου;» «Να βρει 
κάτι που δεν ξέρει καν ότι υπάρχει». «Έναν άν-
θρωπο;» «Μια συνθήκη». «Και; Τα παρατάει;» 
«Δεν μπορεί ο δόλιος». 
«Ουτοπικό μου ακούγε-
ται» λέει χαμογελώντας. 
«Εσύ, νέο κορίτσι» συ-
νεχίζει, «κάνεις αυτά τα 
New Year’s Resolutions? 
Απαριθμείς όλους τους 
τρόπους που θα αλλά-
ξεις τη ζωή σου μια για 
πάντα;» «Όχι, εγώ αυτά 
τα κάνω κατά τη διάρ-
κεια του χρόνου, και 
ιδιαιτέρως τον Σεπτέμ-
βρη. Στο παρελθόν τα έ-
κανα. Εσείς;» «Ποτέ δεν 
βγαίναν οι ευχές που 
έκανα. Βγαίναν πάντα 
είτε καλύτερα, είτε χειρότερα πράγματα, ο-
πότε έπαψα να εύχομαι και ξεκίνησα απλά να 
ζω και να περιμένω πάντα ελπίζοντας».

«Πιστεύετε ότι παίρνουμε ό,τι αξίζουμε;» 
«Τις περισσότερες φορές ναι, αλλά όχι πά-
ντα. Γιατί ρωτάς; Είναι επικίνδυνη σκέψη». 
«Οι χαρακτήρες σας σε τι ελπίζουν;» «Εν 
προκειμένω στο αύριο, βρίσκονται στον πό-
λεμο». «Α... όλα είναι σχετικά τελικά». «Ναι, 
σε μεγάλο βαθμό. Η αρχή όμως παραμένει 
μία». «Ναι ε; Και ποια είναι αυτή;» «Τι σε γεμί-
ζει χαρά;» «Πέρα από την οικογένειά μου και 
το συναίσθημα της αγάπης γενικότερα; Τα ό-
νειρα που κάνω». «Άρα το αύριο». Γουρλώνω 
τα μάτια και τον κοιτάω. «Ναι» του λέω. «Τότε 
είμαστε σε καλό δρόμο» απαντάει και γνέφει 
ξανά το κεφάλι του.  ●

Πανεπιστήμιο
Της ΕλΕνης ΧΕλιώτη

Ποτέ δεν βγαί-
ναν οι ευχές που 
έκανα. Βγαίναν 
πάντα είτε κα-
λύτερα, είτε χει-
ρότερα πράγμα-
τα, οπότε έπαψα 
να εύχομαι και 
ξεκίνησα απλά 
να ζω και να 
περιμένω πάντα 
ελπίζοντας.
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Δυτικοί διπλωμάτες οι οποίοι παρακολου-

θούν σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις στα 

ελληνοτουρκικά εξηγούν πως το ενδεχόμενο 

ενός θερμού επεισοδίου με ασύμμετρες πο-

λιτικές και στρατιωτικές επιπτώσεις δεν είναι 

μια υπόθεση εργασίας, αλλά μια λογική κα-

τάληξη της αλυσιδωτής αντίδρασης που έχει 

αρχίσει εδώ και καιρό.

ρονικά αυτό το επεισόδιο τοποθετεί-

ται τον Φεβρουάριο, ορισμένοι διπλω-

μάτες κάνουν λόγο και για τον Μάρτιο. 

Οι διπλωματικοί διαχειριστές του φακέλου Ελλη-

νοτουρκικά στις μεγάλες δυτικές πρεσβείες, οι 

οποίοι και βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους 

συναδέλφους τους στην Άγκυρα, επισημαίνουν 

πως οι τούρκοι αρμόδιοι του Εθνικού Συμβουλίου 

Ασφαλείας, καθώς και οι βασικοί συντονιστές 

της εξωτερικής πολιτικής στο προεδρικό μέγαρο 

στην Άγκυρα, έχουν ζυγίσει και μετρήσει τις επι-

πτώσεις από ένα τέτοιο επεισόδιο, ενώ έχουν με-

λετήσει και τις αντιδράσεις στην Τουρκία από μια 

ενδεχόμενη απώλεια ναυτικής μονάδας τους. Με 

λίγα λόγια η Άγκυρα έχει ενσωματώσει πλήρως 

στη στρατηγική της όλες τις πιθανές αντιδράσεις 

της ελληνικής πλευράς, καθώς και τις απώλειες 

που ενδεχομένως θα υποστεί η τουρκική πλευ-

ρά. Λειτουργεί με σχέδιο και προγραμματισμό. 

Τα πράγματα στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου 

είναι απολύτως συνειδητά και ως φαίνεται ξεκά-

θαρα. Η Τουρκία ούτε επιθυμεί, ούτε και θα παρα-

μένει εκτός ενεργειακού παιγνίου στην Ανατολι-

κή Μεσόγειο και στο Νότιο Αιγαίο.

Στις μεγάλες δυτικές πρεσβείες στην Αθήνα έ-

χουν καταλήξει και στο εξής συμπέρασμα. Η Αθή-

να και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει ούτε την 

πολυτέλεια ούτε τα περιθώρια να κάνει τα στρα-

βά μάτια ή να κάνει πως δεν βλέπει. Τα πράγματα 

σε αυτή τη χρονική φάση και υπό τις παρούσες 

συνθήκες διεθνούς αστάθειας στο σύστημα α-

σφαλείας Εγγύς Ανατολή - Μέση Ανατολή - Ανα-

τολική Μεσόγειος είναι ιδιαίτερα σοβαρά και το 

διακύβευμα εξαιρετικά σημαντικό. Στα πολιτικά 

επιτελεία κυβέρνησης και αντιπολίτευσης έχουν 

συνειδητοποιήσει πως στην παρούσα φάση η 

όποια απώλεια θα είναι μη αναστρέψιμη.  

Στο Υπουργείο Εξωτερικών συζητούνται σχεδια-

σμοί και χαράσσονται πολιτικές οι οποίες στοχεύ-

ουν στο να θωρακίσουν διπλωματικά και στρα-

τιωτικά τη χώρα, πλην όμως οι πρωτοβουλίες 

αυτές εξελίσσονται ακολουθώντας την ουρά των 

γεγονότων. Παρά ταύτα η Αθήνα φαίνεται να εξε-

τάζει τις εξής προοπτικές:

1) Αποστολή αντιαεροπορικής μονάδας Patriot 

στη Σαουδική Αραβία για την ενίσχυση της άμυ-

νάς της έναντι του Ιράν κατόπιν επίμονου αμερι-

κανικού αιτήματος.

2)  Αποστολή στρατιωτικής δύναμης στο Μάλι για 

εμπλοκή κατά των Τζιχαντιστών κατόπιν επίσης 

επίμονου αιτήματος της Γαλλίας.

3)  Αποστολή ναυτικής ομάδας στα Στενά του Ορ-

μούζ (είσοδος του Περσικού Κόλπου) κατόπιν αι-

τήματος των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γαλλίας.

4)  Συμμετοχή στη ναυτική δύναμη της επιχείρη-

σης Sophia η οποία ενεργοποιείται εκ νέου για πε-

ριπολίες στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο 

κατά μήκος των ακτών της Λιβύης. Πρόκειται για 

αίτημα της Ιταλίας.

5)  Αποστολή στρατιωτικής δύναμης στη Λιβύη 

για την επιτήρηση της ειρηνευτικής διαδικασίας 

(όταν και εφόσον τηρηθούν οι κανόνες). 

Για όλα τα παραπάνω δεν ζητήθηκαν ανταλλάγ-

ματα τουλάχιστον άμεσα και επί του πρακτέου. Η 

Αθήνα θεωρεί πως η εξωστρέφειά της και οι συμ-

μετοχές σε κρίσιμα - στρατηγικά σημεία, όπου οι 

σύμμαχοι και εταίροι δίνουν μάχες, θα εκτιμηθούν 

δεόντως. Ορισμένοι παρατηρητές στην Αθήνα 

θεωρούν πως αυτή η προσέγγιση είναι διπλωμα-

τικά αφελής όταν υπό τις σημερινές συνθήκες οι 

πάντες διαπραγματεύονται με τη μέθοδο εν τη 

παλάμη και ούτω βοήσωμεν όσον αφορά τα στρα-

τηγικά ή εξοπλιστικά ανταλλάγματα.

Επί του προκειμένου διαπιστώνεται πως κάποιες 

δυτικές πρεσβείες στην ελληνική πρωτεύουσα 

δίνουν μάχη εκ του συστάδην για την ικανοποί-

ηση των εξοπλιστικών αναγκών της χώρας. Πλη-

ροφορίες, οι οποίες σε αυτές τις περιπτώσεις 

είναι πάντα εκ του πονηρού, αναφέρουν πως 

υπάρχει εκ νέου ενδιαφέρον για αμερικανικές 

φρεγάτες και πως εγκαταλείπεται το φλερτ με 

του Γάλλους για το θέμα αυτό. Μάλλον κάτι δεν 

πάει καλά με αυτή την πληροφορία, που άρχι-

σε να κυκλοφορεί λίγα 24ωρα πριν τη μετάβαση 

του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παρίσι όπου θα 

συζητήσει τα συγκεκριμένα ζητήματα. Σημειω-

τέον πως αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέ-

λιξη τα ελληνογαλλικά γυμνάσια στο Αιγαίο και 

την Ανατολική Μεσόγειο με την παρουσία ενός 

γαλλικού ελικοπτεροφόρου τύπου 

Mistral, μίας φρεγάτας συνοδείας 

και του αεροπλανοφόρου Charles 

De Gaulle (πρόκειται για μία ισχυρό-

τατη ομάδα κρούσης της Γαλλίας η 

οποία θα περιπολεί για μήνες στην 

Ανατολική Μεσόγειο, την Ερυθρά 

Θάλασσα και την Αραβική Θάλασσα 

- Ινδικό Ωκεανό. Στη δύναμη αυτή για 

ένα χρονικό διάστημα θα είναι εν-

σωματωμένη η φρεγάτα Σπέτσες). 

Η γαλλική παρουσία στην περιοχή 

με αυτή την ισχύ θεωρείται από την 

Αθήνα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη 

ως έμπρακτη απόδειξη πως η Γαλλία 

στην ιστορική αυτή φάση στηρίζει 

τα ελληνικά συμφέροντα διότι αυτά 

ευθυγραμμίζονται με τα γενικότερα γαλλικά συμ-

φέροντα στην περιοχή.

Δυτικές στρατιωτικές πηγές, τώρα, που βρίσκο-

νται στην Αθήνα εξηγούν πως ενδεχομένως οι 

ΗΠΑ να έχουν τη διάθεση να εντάξουν την Ελ-

λάδα νωρίτερα του προβλεπόμενου στο πρό-

γραμμα προμήθειας των μαχητικών F35, ενώ α-

ναφέρεται πως η Ουάσινγκτον θα έβλεπε θετικά 

τον εξοπλισμό της Ελλάδας με πολύ σύγχρονα 

πυραυλικά - αντιαεροπορικά συστήματα.

Όλα τα παραπάνω βεβαίως για να υλοποιηθούν 

χρειάζονται χρόνo, σε ορισμένες περιπτώσεις θα 

χρειαστούν πολλά χρόνια. Οι προφανείς ανάγκες 

της χώρας για την αντιμετώπιση της τουρκικής α-

πειλής αφορούν το αμέσως επόμενο χρονικό δι-

άστημα οπότε κάθε συζήτηση επί εξοπλιστικών 

προγραμμάτων είναι δώρον άδωρον και εκτός 

των πιεστικών χρονικών ορίων. Ως εκ τούτου κα-

λό θα ήταν αυτές οι προτάσεις και προοπτικές να 

αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό, κυρίως όσον 

αφορά την ενεργό παρουσία στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων των ελλήνων εκπροσώπων των διε-

θνών αμυντικών βιομηχανιών. Λομπίστες κυκλο-

φορούν στα αρμόδια υπουργεία προσπαθώντας 

να επηρεάσουν τις αποφάσεις.

Τούρκοι διπλωματικοί και πολιτικοί συντάκτες 

που ζουν και εργάζονται στη Δύση ως αυτοεξόρι-

στοι από το 2016, συμμετέχοντας σε πολύ σοβα-

ρά δημοσιογραφικά εγχειρήματα, επισημαίνουν 

πως η εμπλοκή του Ερντογάν στο Λιβυκό Ζήτημα 

δεν είναι αποτέλεσμα παρορμητικής διάθεσης 

ούτε επιπόλαιης θεώρησης των πραγμάτων. 

Γνωρίζοντας εκ των έσω τους πραγματικούς συ-

σχετισμούς δυνάμεων, οι δημοσιογράφοι αυτοί 

καταλήγουν πως ο Ερντογάν βαδίζει με συνέπεια 

στον δρόμο μιας ολοκληρωτικής εμπλοκής σε 

πολεμική δραστηριότητα – διότι μεταξύ άλλων 

είναι και ο μόνος τρόπος το καθεστώς που δημι-

ούργησε να παραμένει σε τροχιά επιβίωσης. Το 

καθεστώς Ερντογάν είναι σαν ένα ποδήλατο που 

πρέπει να κινείται συνεχώς για να παραμένει όρ-

θιο. Ο πόλεμος του δίνει αυτή τη δυνατότητα. Στο 

πλαίσιο αυτό  έμπειροι τούρκοι δημοσιογράφοι ε-

ξηγούν πως το ζήτημα Λιβύη για τον πρόεδρο της 

Τουρκίας είναι εξίσου σημαντικό με εκείνο της Συ-

ρίας και πως η Άγκυρα είναι διατεθειμένη να εξυ-

πηρετήσει σε βάθος τα ρωσικά συμφέροντα στη 

λεκάνη της Μεσογείου και στη Μέση και Κεντρική 

Ασία, αν με αυτό τον τρόπο της επιτραπεί να ε-

δραιώσει την επιρροή της στην περιοχή που ε-

ντάσσεται στα όρια της αποκαλούμενης Γαλάζιας 

Πατρίδας. Ο Ερντογάν έχει αποδείξει πως τηρεί 

τις εξαγγελίες του και υλοποιεί τις απειλές του. 

Συνομιλεί με τους ισχυρούς του κόσμου (Τραμπ, 

Πούτιν, Μέρκελ), διαπραγματεύεται σκληρά και 

δεν φοβάται τις εμπλοκές. Αντίθετα τις επιδιώ-

κει. Η πρόσφατη επίσκεψη της Άγγελα Μέρκελ 

στην Τουρκία με σήμα κατατεθέν τον περίφημο 

καθρέφτη - δώρο του προέδρου της Τουρκίας 

κατέδειξε κατά τον Cengiz Aktar, 

τούρκο δημοσιογράφο και ακαδη-

μαϊκό, το μέγεθος της υποκρισίας 

του Βερολίνου έναντι της Άγκυρας 

με αντάλλαγμα την ενίσχυση της 

οικονομικής θέσης της Γερμανίας 

στην τουρκική οικονομία και τη δια-

σφάλιση της διατήρησης του status 

qvo που απορρέει από τη συμφωνία 

για το μεταναστευτικό, που είναι ο 

μεγάλος βραχνάς του γερμανικού 

πολιτικού κατεστημένου.

Είναι ηλίου φαεινότερο πως η κυ-

βέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

αλλά και η ελληνική κοινωνία κα-

λούνται την αμέσως επόμενη περίο-

δο να διαχειριστούν σε μεσοπρόθεσμη βάση την 

τελική φάση της κρίσης με την Τουρκία. Ήδη το 

πολιτικό σύστημα προετοιμάζεται για την κατα-

φυγή, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στο Δικαστή-

ριο της Χάγης. Προτιμάται ο όρος καταφυγή και 

όχι προσφυγή διότι ως φαίνεται η ελληνική δι-

πλωματία αναγκαστικά επιλέγει τη Χάγη ως ε-

ναλλακτική έναντι μιας σοβαρής πολεμικής ε-

μπλοκής με άγνωστες παράπλευρες ή ασύμμε-

τρες απώλειες. Η προετοιμασία αυτή δεν γίνεται 

απευθείας με την Άγκυρα, αφού ως φαίνεται οι 

δίαυλοι επικοινωνίας έχουν μπλοκαριστεί. Υπάρ-

χουν και οι ειδικοί απεσταλμένοι, αρκεί να είναι 

άριστα πληροφορημένοι και προετοιμασμένοι. 

Όσον αφορά το ίδιο το πολιτικό σύστημα, οι δια-

κριτικές επαφές, οι ανταλλαγές απόψεων και οι 

συναντήσεις με αντικείμενο την ανταλλαγή πλη-

ροφοριών και εξηγήσεων διακομματικού χαρα-

κτήρα πυκνώνουν όλο και περισσότερο. Οι και-

ροί ου μενετοί, βλέπετε.  A  
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Στα Τετράδια της φυλακής ο Αντό-
νιο Γκράµσι έγραφε, ήδη από τη 
δεκαετία του 1930, για τη σύγχρο-
νη κρίση, για το κύµα του υλισµού 
και για το τέλος της αυθεντίας· 
για την κατάρρευση του κύρους 
των ηγεσιών. Όλα τούτα έχουν 
γίνει, προ πολλού, µέρος της ζωής 
µας· δεν µπορούµε να µιλάµε για 
κρίση – η κρίση είναι, εξ ορισµού, 
φαινόµενο προσωρινό και υπερ-
βάσιµο. Ωστόσο, για να δικαιολο-
γηθούν κοινωνικά κινήµατα χωρίς 
ουσιαστικό περιεχόµενο, όπως 
είναι οι εκτεταµένες απεργίες 
εναντίον της µεταρρύθµισης του 
συνταξιοδοτικού συστήµατος στη 
Γαλλία, δεν γίνεται λόγος µόνο 
για κρίση και για ορίζοντα εξα-
θλίωσης· γίνεται λόγος για ολική 
επίθεση της κυρίαρχης τάξης στον 
λαό· για Συντέλεια.

Γκράµσι ανέλυε την ιδέα 

της κυρίαρχης τάξης η ο-

ποία είχε χάσει τη γενική 

συναίνεση· δεν ήταν ηγεµο-

νική, δεν καθοδηγούσε τις υπόλοι-

πες· ήταν απλώς κυρίαρχη µέσω µιας 

µορφής καταναγκασµού. Αλλά, ποια 

είναι η κυρίαρχη τάξη στις σοσιαλδη-

µοκρατικές ευρωπαϊκές κοινωνίες; 

Υπάρχει κάποια τάξη που ηγεµονεύει 

στην οικονοµία και στο εποικοδόµη-

µα (που επίσης ανέλυε ο Γκράµσι και το οποίο έχει 

αποκτήσει τεράστια βαρύτητα στον σύγχρονο 

κόσµο); Ο µεγάλος Ιταλός µαρξιστής έγραφε, ενώ 

βρισκόταν στη φυλακή του Τούρι, στην Απουλία, 

ότι οι µάζες είχαν αποµακρυνθεί από τις παραδο-

σιακές ιδεολογίες αλλά δεν είχαν συγκροτήσει 

ένα καινούργιο ιδεολογικό σχήµα: Το παλιό πε-

θαίνει και το καινούργιο δεν µπορεί να γεννηθεί 

[…] Σ’ αυτό το κενό παρατηρούµε ποικίλα νοσηρά 

φαινόµενα. Νοµίζω ότι η εικόνα ταιριάζει στις µέ-

ρες αυτές, κυρίως αν προσθέσουµε την επίσης 

γραµσική ιδέα του κοινωνικού µπλοκ, των οµάδων 

που αντιπαρατίθενται µεταξύ τους στη βάση µιας 

ηθικής και πολιτικής συνείδησης η οποία ενώνει 

κοινωνικές δυνάµεις µε αλληλοσυγκρουόµενα 

συµφέροντα και, θεωρητικά τουλάχιστον, διαφο-

ρετική πολιτική κουλτούρα. Παρατηρούµε λοιπόν 

τον λαό να επιτίθεται (ή, κατά τη γνώµη της άκρας 

δεξιάς και της αριστεράς, να αντεπιτίθεται) στις 

ελίτ, τα άκρα στο κέντρο, τις µυθολογίες στον ορ-

θολογισµό. Σηµαντικός παράγοντας αυτών των 

συµµαχιών και των συγκρούσεων είναι ότι η αρι-

στερά, στο πέρασµα του χρόνου, συµφιλιώθηκε 

και υιοθέτησε ιδέες που δεν είναι µόνο ξένες, αλ-

λά ανοιχτά εχθρικές µε το όραµά της (εθνικισµό, 

επαρχιωτισµό, στήριξη του Ισλαµιστάν, ανάδειξη 

του λούµπεν προλεταριάτου σε επαναστατική δύ-

ναµη, υπεράσπιση µικροαστικής νοοτροπίας βο-

λέµατος). Τι συµβαίνει επιτέλους;

Σε όλη την Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη Γαλλία, 

στην Ιταλία και την Ελλάδα, έχουν σχηµατιστεί 

δύο µπλοκ που διαφωνούν σε όλα – στο κοινωνι-

κό µοντέλο, στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, στη 

µετανάστευση. ∆εν πρόκειται πια για πάλη των 

τάξεων· πρόκειται για ανταγωνιστικότητα µεταξύ 

εκσυγχρονισµού και διαιώνισης, για µια αναδια-

µόρφωση της ταξικής αντιπαράθεσης εφόσον οι 

οικονοµικές και κοινωνικές τάξεις δεν µπορούν 

πια να οριστούν όπως ορίζονταν στο παρελθόν, 

πριν από την απο-υλοποίηση της οικονοµίας, την 

αποβιοµηχάνιση, την ψηφιακή επανάσταση και 

την πολυπολιτισµικότητα. Με σχεδόν µηχανικό 

τρόπο, τα µικροαστικά στρώµατα που κάποτε 

πρόσκειντο στη λαϊκή δεξιά ενώθηκαν µε τα αντί-

στοιχα που πρόσκειντο στην αριστερά εναντίον 

του κοινού εχθρού. ∆εν τίθεται ζήτηµα κοινής ιδε-

ολογίας και οράµατος, αλλά ζήτηµα µπλοκ, λαϊκού 

µπλοκ που έχει απέναντί του το µπλοκ των ελίτ. 

Ούτε τίθεται ζήτηµα ηγεµονίας της αστικής τάξης 

ή των ελίτ· για την ηγεµονία χρειάζεται συναίνεση, 

έστω σχετική.

Από το ευρωπαϊκό κέντρο λείπει το ενωτικό αφή-

γηµα που να πείθει µια ευρύτερη κοινωνική βάση 

για το εκσυγχρονιστικό του πρόγραµµα. Η πολιτική 

είναι, µεταξύ άλλων, ένας πόλεµος αφηγηµάτων, 

για να µην πω µύθων. Πράγµα που µου θυµίζει το 

επεισόδιο της κατάληψης της Βαστίλλης, που, όπως 

όλοι ξέρουµε, ήταν από τον 17ο αιώνα µια µισητή 

φυλακή πολιτικών και ποινικών κρατουµένων. Ως 

εδώ εντάξει· κυκλοφορούσαν όµως διάφοροι µύ-

θοι για πλήθος άγνωστων κρατουµένων, για φριχτά 

βασανιστήρια, για αλυσοδεµένους σκελετούς, για 

υπόγεια κελιά όπου σάπιζαν όσοι έµπαιναν στη µύ-

τη της µοναρχίας· τέτοιοι µύθοι τροφοδοτούσαν τη 

λαϊκή φαντασία. Όταν οι επαναστάτες µπούκαραν 

στη φυλακή τον Ιούλιο του 1789, διαπίστωσαν ότι 

υπήρχαν µόνον εφτά κρατούµενοι: τέσσερις πλα-

στογράφοι, δύο τρελοί (για έναν εκ των οποίων η οι-

κογένειά του είχε πληρώσει για να τον κλείσει µέσα) 

και, σύµφωνα µε µερικές µαρτυρίες, ο µαρκήσιος 

ντε Σαντ. Οι δε κρατούµενοι ζούσαν υπό σχετικά κα-

λές συνθήκες· υπήρχαν και τρεις βαλέδες που τους 

υπηρετούσαν στη διάρκεια της µέρας. Παρ’ όλ’ αυ-

τά, η κατάληψη της Βαστίλλης αποτέλεσε τον ιδρυ-

τικό µύθο της Γαλλικής Επανάστασης: όχι εντελώς 

αδίκως µιας και µέσα στη φυλακή υπήρχε ποσότητα 

πυρίτιδας που ήταν χρήσιµη για τους επαναστάτες. 

Να γιατί εφτά χιλιάδες πολίτες εισέβαλαν, λύντσα-

ραν τους φύλακες και αποκεφάλισαν τον διοικητή, 

τον δύστυχο Ντε Λονέ (µε το κεφάλι του οποίου έ-

παιζαν µπάλα)· το ότι η φυλακή θεωρούνταν σύµβο-

λο της βασιλικής τυραννίας ήταν δευτερεύον.

Σήµερα η άκρα αριστερά και η άκρα δεξιά έχουν 

πείσει τους Ευρωπαίους ότι, αν δεν πεινάνε ήδη, 

θα πεινάσουν· κι ότι, εν πάση περιπτώσει, ζουν υπό 

καθεστώς απολυταρχίας. Η υπόθεση µοιάζει µε τον 

µύθο της Βαστίλλης. Κι αν αναφέρω τον Γκράµσι 

είναι επειδή ασχολήθηκε µε την έννοια της ιδεο-

λογίας, µ’ εκείνο το µείγµα αξιών, αντιλήψεων και 

συµπεριφορών µέσω των οποίων αντιλαµβανό-

µαστε τον υπάρχοντα κόσµο και συνδεόµαστε µαζί 

του. ∆εν τον βλέπουµε  µε ουδέτερο αντικειµενι-

κό τρόπο αλλά υπό την οπτική εκείνη γωνία που 

καθορίζουν οι µορφές συµπεριφοράς τις οποίες 

θεωρούµε δεδοµένες και φυσικές. Κοντολογίς (και 

απλουστεύοντας), ο Γκράµσι, αν και διατήρησε τη 

µαρξιστική ιδέα της πάλης των τάξεων, την εξέτρε-

ψε από το πεδίο της οικονοµίας στο πεδίο των ιδε-

ών. Η ιδεολογία σήµερα ξεκινά από τη φαντασίωση 

ότι στην Ευρώπη είµαστε αδικηµένοι και δυστυχι-

σµένοι, κι ότι γι’ αυτό υπάρχει µόνο ένας δρόµος: 

ο δρόµος. Έτσι, στον δρόµο κατεβαίνουν, για εκλο-

γικά κέρδη, οπαδοί συντηρητικών παρατάξεων, 

όπως συνέβη στη Γαλλία µε τα Κίτρινα Γιλέκα όπου 

η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν διαδήλωνε, 

σε ατµόσφαιρα αµηχανίας, µαζί µε τα συνδικάτα 

της αριστεράς: Μόνο µη µε αγγίξεις! Σε όλη την Ευ-

ρώπη, κόµµατα του Νόµου και της Τάξης, όπως η 

λαϊκή δεξιά και η ακροδεξιά, στηρίζουν απεργίες 

και συµµετέχουν σε διαδηλώσεις ανεξαρτήτως των 

συνδικαλιστικών διεκδικήσεων που είναι κρατιστι-

κές και επιβαρυντικές για τους φορολογουµένους. 

Αν και οι απεργίες δεν ανήκουν στην κουλτούρα της 

δεξιάς, ο οπορτουνισµός ανήκει.

Η συγκολλητική ουσία του λαϊκού µπλοκ περι-

λαµβάνει την όλο και µεγαλύτερη δυσπιστία ένα-

ντι των κυβερνήσεων (µια αµερικανική ελευθερι-

ακή στάση) και µια σκηνοθεσία ταυτότητας: είµαι 

εργαζόµενος, άρα µε χωρίζει η παλιά ταξική τά-

φρος από τις εξουσίες και τις ελίτ· νόηµα της ύ-

παρξής µου δεν είναι οι συµβιβασµοί αλλά οι αγώ-

νες. Το πώς οι αγώνες συνδυάζονται µε το όνειρο 

των µικροπρονοµίων και της µακράς, γαλήνιας και 

πλουσιοπάροχης κρατικής µέριµνας που επιβαρύ-

νει τους φτωχότερους, είναι ένα από τα νοσηρά 

φαινόµενα για τα οποία µιλούσε ο  Γκράµσι.  A  
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Η Μαφία του Μαυροβουνίου στα νοτία Προαστία 

α τελευταία χρόνία, στα 
μυστηριώδη ασβεστο-

λ ι θ ι κ ά  π ε τ ρ ώ μ α τ α 
κάποιων απόμ ερ ων 
ακτών του έχουν βρε-
θεί αρκετά πτώματα, 
κυρίως ανδρών, σχε-

δόν όλα πυροβολημένα 
από πολύ κοντινή απόστα-

ση με ημιαυτόματα όπλα. όι 
τελευταίες εικόνες που αποθήκευσαν οι εγκέφα-
λοι αυτών των ανδρών, πριν τους διαπεράσουν 
οι σφαίρες, ήταν τα πελώρια πανάκριβα γιοτ του 
διαβαλκανικού οργανωμένου εγκλήματος. Άλλα 
φορτωμένα με κοκαΐνη άλλα με όπλα, άλλα με 
πανύψηλα μοντέλα. Όλα τους με πολύ μαύρο 
χρήμα, τόσο πολύ που πολλές φορές το βάρος τα 
κάνει να γέρνουν επικίνδυνα. Μία από τις εκδο-
χές αυτών των κυκλωμάτων του οργανωμένου 
εγκλήματος, σε αντίθεση με το κοσμοπολίτικο 
σκηνικό της Ίστρια, έκανε πριν από λίγες ημέρες 
μια δολοφονική επίσκεψη στα «Βλάχικα» της Βά-
ρης. ακόμα μία περιοχή των νοτίων προαστίων 
της αθήνας όπου οι σφαίρες των μαφιόζων των 
χωρών του πρώην ανατολικού μπλοκ συνηθί-
ζουν να πέφτουν σαν το χαλάζι, αλλά και οι ίδιοι 
να κυκλοφορούν δίπλα στη θάλασσα και κάτω 
από τον ήλιο της αθηναϊκής... ριβιέρας, όπως α-
ποκαλούν το παραλιακό τόξο από τη Γλυφάδα 
μέχρι και το Σούνιο. 

Ο συναγερμός που σήμανε το μεσημέρι της 
Κυριακής 19 ίανουαρίου σε όλες τις υπηρεσίες 
της ελ.αΣ. που ασχολούνται με το διασυνορια-
κό οργανωμένο έγκλημα, δεν ήταν τυχαίος. όι 
24 σφαίρες εναντίον των δύο 43χρονων στην 
ταβέρνα «Βοσκοπούλα» της Βάρης, εκτός από 
την ολοκλήρωση του συμβολαίου θανάτου από 
τους τέσσερις εκτελεστές, δεν ήταν τίποτα πε-
ρισσότερο και τίποτα λιγότερο από ακόμα μία... 
παρωνυχίδα στο μακρύ χέρι του διεθνούς και 
διαβαλκανικού οργανωμένου εγκλήματος. όι 
δολοφονίες που έγιναν στα γνωστά «Βλάχικα» 
του λεκανοπεδίου αττικής είναι εξαιρετικά α-
νησυχητικές για τις ελληνικές υπηρεσίες ασφα-
λείας που έχουν απλώσει, για άλλη μία φορά, 
όλες τις διεθνείς εκθέσεις και τις αναφορές για 
τη δράση των κυκλωμάτων του οργανωμένου ε-
γκλήματος στην ευρώπη, τα Βαλκάνια και –φυσι-
κά– την ελλάδα. Στελέχη των υπηρεσιών αυτών 
εκφράζουν σχεδόν την απόλυτη βεβαιότητα ότι 
αυτό ίσως να είναι μόνο η αρχή για ακόμα έναν 
γύρο αιματηρών ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών 
μεταξύ μεγάλων ονομάτων και γνωστών φατρι-
ών των Βαλκανίων στην ελλάδα. 
Όσο και αν οι δύο σύζυγοι των θυμάτων στη Βά-
ρη, χήρες πια και μάλιστα η μία τραυματίστηκε 
ελαφρά στον μηρό από μία σφαίρα, καταθέτουν 
ότι το μόνο που ήξεραν για τις «δουλειές» των α-

ντρών τους ήταν ότι είχαν κάποια μπλεξίματα με 
«τα δικαστήρια στο Μαυροβούνιο», οι ελληνικές 
αρχές είναι σχεδόν βέβαιες: «όι δύο ήξεραν ότι 
ήταν πολύ υψηλά στη λίστα της ομάδας που είχε 
παραγγείλει τις δολοφονίες τους». τόσο το γεγο-
νός ότι εδώ και έναν χρόνο τα θύματα πήγαιναν 
στις ταβέρνες της περιοχής και έτρωγαν μόνα 
τους χωρίς τις οικογένειές τους, κόβοντας κίνη-
ση, όσο και το ότι ήταν εφοδιασμένοι με κροατι-
κά διαβατήρια ώστε να περιορίζουν τους πιθα-
νούς ελέγχους στην ελλάδα καθώς η Κροατία εί-
ναι χώρα της ε.ε, είναι ενδεικτικά των ανησυχιών 
που είχαν o Igor Dedovic και ο Stefan Stamatovic. 
Για τον δεύτερο μάλιστα εκκρεμούσε διεθνές 
ένταλμα σύλληψης για απόπειρα δολοφονίας, 
που εξέδωσαν οι αρχές του Μαυροβουνίου το 
2016 και ο οποίος εθεωρείτο ότι κατείχε ηγετική 
θέση στη φατρία που προέκυψε μετά τη διάλυση 
της μαφίας του Kotor. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έφτασαν τις 
αμέσως επόμενες ημέρες από το διπλό φονικό 
στη Βάρη, η επίθεση είναι άμεσα συνδεδεμένη με 
τον πόλεμο των συμμοριών «Skaljari» και «Kavac» 
στην περιοχή του Kotor στο Μαυροβούνιο. Κατά 
τη διάρκεια αυτού του πολέμου, αναφέρουν οι 
πληροφορίες, έχουν χάσει τη ζωή τους σχεδόν 
40 άνθρωποι, όλων των ηγετικών βαθμίδων. ό 
πόλεμος ξεκίνησε το 2015, όταν στην ίσπανία 
εντοπίστηκαν «ορφανά» περισσότερα από 200 
κιλά κοκαΐνης που «χάθηκαν» στον δρόμο μετά 
από παραγγελία που είχαν οργανώσει οι Μαυρο-
βούνιοι διακινητές όταν αποτελούσαν ένα ενιαίο 
καρτέλ. Η... αδέσποτη κοκαΐνη, όμως, χώρισε 
στα δύο το καρτέλ του Μαυροβουνίου και συ-
γκεκριμένα της μίας και αδιαίρετης μαφίας του 
Kotor. Κι έτσι προέκυψαν οι δύο διαφορετικές 
ομάδες που επιδόθηκαν στο αλληλοξεκλήρισμα. 
Μέχρι τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες των 
αρχών, οι δύο αντιμαχόμενες φατρίες μοίραζαν 
νεκρούς στο Μαυροβούνιο, την αυστρία και τη 
Σερβία. Προφανώς, οι «δουλειές» και κυρίως οι 
αιματηρές επεκτάθηκαν και προς την ελλάδα. 
Η αξία της χαμένης κοκαΐνης, η οποία κατέληξε 
στις αποθήκες των ισπανικών αρχών, δεν άφηνε 
περιθώρια για συγχώρεση κανενός. είκοσι εκα-
τομμύρια δολάρια δεν είναι ποσόν που εξασφα-
λίζει τη συγχώρεση για κανέναν. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής» (26 
ίανουαρίου) η μαφιόζικη επίθεση με τους δύο 
νεκρούς στη Βάρη έχει σχέση με μία από τις με-
γαλύτερες κατασχέσεις κοκαΐνης που έχει γίνει 
ποτέ. Η εφημερίδα αναφέρεται στην κατάσχεση 
20 τόνων κοκαΐνης που έγινε ίούνιο του 2019 από 
τις αμερικανικές αρχές στο φορτηγό πλοίο «MSC 
Gayane» στο λιμάνι της Φιλαδέλφεια. εκεί, σύμ-
φωνα με το ρεπορτάζ της «Καθημερινής», ο ένας 
εκ των δύο δολοφονημένων, ο Igor Dedovic, ε-
θεωρείτο ένας από τους βασικούς υπευθύνους 

για τη διαρροή των πληροφοριών περί του τε-
ράστιου φορτίου της κοκαΐνης στις αμερικανι-
κές αρχές, ενώ και οι δύο διατηρούσαν για τους 
εαυτούς τους τις... επαγγελματικές ιδιότητες του 
ειδικού που κλείνει συμφωνίες μεταξύ λατινοα-
μερικανικών καρτέλ και ευρωπαϊκών μεγάλων 
και σημαντικών κυκλωμάτων. το κομβικό σημείο 
όλης αυτής της υπόθεσης των κατασχεμένων 
είκοσι τόνων κοκαΐνης με την τωρινή δολοφονία 
και των δύο στη Βάρη ήταν οι υποψίες που είχαν 
καλλιεργηθεί μεταξύ των δύο αλληλοσυγκρου-
όμενων ομάδων των Σέρβων μαφιόζων ότι ένας 
εκ των δύο είχε –με κάποιον τρόπο– θεωρηθεί 
υπεύθυνος για τη διαρροή πληροφοριών προς 
τις αμερικανικές αρχές. όι ίδιες οι δικαστικές αρ-
χές της Πενσυλβάνια είχαν πει δημοσίως ότι όλη 
αυτή η επιχείρηση είχε οργανωθεί κατόπιν «ε-
σωτερικής πληροφόρησης». Και φυσικά, ο βασι-
κός νόμος ισχύει: Σε αυτές τις υποθέσεις, όταν ο 
ένας υποψιάζεται τον άλλον, συνήθως πέφτουν 
σφαίρες και μένουν πίσω χήρες και ορφανά. 

Το Μαυροβούνιο μπορεί να είναι μία από τις 
ομορφότερες και γραφικότερες περιοχές των 
Βαλκανίων αλλά διαθέτει επίσης μία σημαντική 
ιδιότητα που δεν αναφέρεται σε τουριστικούς 
χάρτες αλλά μόνο σε απόρρητες εκθέσεις διε-
θνών διωκτικών αρχών. είναι μία από τις λίγες 
πόλεις στα Βαλκάνια που λειτουργούν ως κέ-
ντρα του οργανωμένου εγκλήματος για τα δυ-
τικά Βαλκάνια και μάλιστα για τις πιο προσοδο-
φόρες δραστηριότητες όπως: ναρκωτικά από τη 
νοτιοανατολική ασία και τουρκία προς ευρώπη, 
λαθρεμπόριο τσιγάρων, trafficking γυναικών 
και μεταναστών, εμπόριο όπλων. αυτές είναι 
οι βασικότερες και πιο βρώμικες εγκληματικές 
δραστηριότητες που έχουν καταγράψει 
οι διεθνείς οργανισμοί σε αυτό τον 
τουριστικό παράδεισο με τα βουνά, 
τα πανέμορφα φαράγγια και τις υ-
πέροχες ακτές της αδριατικής, μία 
εκ των οποίων είναι το Bar 
που θεωρείται ένα από τα 
σημαντικότερα κέντρα δια-
κίνησης των μεγαλύτερων 
ποσοτήτων λαθραίων τσι-
γάρων στην ανατολική Με-
σόγειο. Πρώην στελέχη του 
ΣΔόε που ασχολούνταν επί 
δεκαετίες με το λαθρεμπόριο 
τσιγάρων, έχουν να το λένε: 
«Σε περίπου 15 μεγάλα φορτία 
λαθραίων τσιγάρων που έχουν 
εντοπιστεί και κατασχεθεί τα 
τελευταία χρόνια σε ελληνικά 
χωρικά ύδατα, περισσότερα 
από τα μισά έχουν φορτωθεί ή 
έχουν χρησιμοποιήσει το λιμάνι 
του Bar, στην αδριατική», λένε 
στην A.V.  
το λαθρεμπόριο τσιγάρων στη συγκεκρι-
μένη περιοχή είναι μία από τις σημαντικό-
τερες δραστηριότητες που κατά καιρούς έχει 
αποδείξει, και στα μέρη μας, ότι το κάπνισμα, 
δεν έχει σημασία αν είναι λαθραίου προϊόντος ή 
όχι, σκοτώνει... Για παράδειγμα, αν θυμηθούμε 
τη δολοφονία με παγιδευμένο αυτοκίνητο του 
Σέρβου Βλαντιμίρ Μποκάν, τον Σεπτέμβριο του 
2000 στα Πηγαδάκια της Βούλας. Σύμφωνα με 
τις έρευνες που είχαν γίνει τότε, ο Σέρβος ήλεγ-
χε τεράστιες αποθήκες διακίνησης λαθραίων 
τσιγάρων στο Bar του Μαυροβουνίου. όι ελλη-
νικές αρχές είχαν, τότε, πολλές πληροφορίες 
που οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι, σύμφωνα 
με όλες τις ενδείξεις, ο Μποκάν είχε πέσει θύμα 
της διαμάχης που κατά τα φαινόμενα είχε ξεσπά-
σει τότε μεταξύ του ίδιου και ομάδων Σέρβων 
παραστρατιωτικών που ανήκαν και ελέγχονταν 

από το καθεστώς του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. 
επίκεντρο των συγκρούσεων ήταν ο έλεγχος 
διαφόρων εγκληματικών δραστηριοτήτων, ό-
πως το λαθρεμπόριο τσιγάρων αλλά και καυσί-
μων που  εκείνη την εποχή αποτελούσε μία από 
τις επικερδέστερες δραστηριότητες των βαλ-
κανικών μαφιόζικων οργανώσεων. όι ομάδες 
εκείνες έμειναν γνωστές ως «τίγρεις». Ήταν οι 
ομάδες που ελέγχονταν απόλυτα από τον Ζέλικο 
ρασντάνοβιτς, τον γνωστό «αρκάν» που δολο-
φονήθηκε στις 15 ίανουαρίου 2000 στο Βελιγρά-
δι. Ένα μήνα πριν από τη δολοφονία του Μποκάν, 
τον αύγουστο του 2000, στην περιοχή της Βάρκι-
ζας είχε δολοφονηθεί ο ίταλός αντόνιο Σαβέρο 
Μπενβενούτο. Σύμφωνα με τις αναφορές των 
αρχών, το θύμα της επίθεσης είχε συνδεθεί με τη 
διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγά-
ρων από κυκλώματα με έδρα το Μαυροβούνιο. ό 
τελευταίος υπήρξε υψηλόβαθμο στέλεχος της 
μαφιόζικης οργάνωσης Sacra Corona Unita, μια 
εγκληματική οργάνωση από την περιοχή της α-
πουλίας στη νότια ίταλία και δραστηριοποιείται 
ιδιαίτερα στις περιοχές του Μπρίντιζι, του λέτσε 
και του τάραντα. εκείνη την περίοδο, οι ελληνι-
κές αρχές είχαν πληροφόρηση ότι η συγκεκριμέ-
νη οργάνωση, εκτός από τα νότια προάστια της 
αθήνας, είχε ισχυρές βάσεις στη Θεσσαλονίκη, 
την Πάτρα και την Ηγουμενίτσα, σε όλες τις πό-
λεις, δηλαδή, όπου υπάρχουν μεγάλα λιμάνια. 
το λαθρεμπόριο τσιγάρων, ιδίως στο β΄ μισό της 
δεκαετίας του ’90  ήταν το απόλυτο βασίλειο του 
σερβικού οργανωμένου εγκλήματος με ιδιαίτε-
ρες διασυνδέσεις με ελληνικά κυκλώματα. Και 
φυσικά ο ρόλος της οικογένειας του Μιλόσεβιτς 
ήταν, ίσως, ο σημαντικότερος όλων. Πριν από 
τρία χρόνια, όπως είχε μεταδώσει και το αΠε, ο 
ειδικός εισαγγελέας της Σερβίας, Σλόμπονταν 
ραντοβάνοβιτς, είχε διατάξει την έναρξη ανα-
κριτικής διαδικασίας για το λαθρεμπόριο τσιγά-
ρων την περίοδο 1996 - 2001. Στην αποκαλού-
μενη «μαφία του καπνού» εμπλέκονταν, τότε, 

εννέα άτομα, μεταξύ αυτών και η χήρα 
του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, Μίρα Μάρ-
κοβιτς και ο γιος τους, Μάρκο Μιλόσε-
βιτς. ό ειδικός εισαγγελέας χαρακτήρι-
ζε τότε τη Μίρα Μάρκοβιτς και τον γιο 
της Μάρκο ως οργανωτές του δικτύου 
λαθρεμπορίας τσιγάρων. Η υπόθεση 
αυτή αφορούσε σ το λαθρεμπόριο 
τσιγάρων κατά τη διάρκεια της διακυ-
βέρνησης Μιλόσεβιτς, αλλά και μετά 
την πτώση του καθεστώτος μέχρι το 
2001. εκτός από τη Μίρα Μάρκοβιτς 
και τον γιο της, εμπλέκονταν ο πρώην 
διευθυντής των τελωνείων και αμφι-
λεγόμενοι επιχειρηματίες, οι οποίοι 
είχαν φιλικές σχέσεις με την οικογέ-
νεια Μιλόσεβιτς. Ένας από αυτούς 
ήταν και ο δολοφονημένος Μποκάν. 

Η χήρα του Μιλόσεβιτς πέθανε τον απρίλιο 
του 2019 σε ηλικία 76 ετών σε νοσοκομείο 

της Μόσχας και οι στάχτες της σωρού της ε-
νταφιάστηκαν στο Ποζάρεβατς της Σερβίας, μέ-
σα στην αυλή του σπιτιού τους όπου έχει ταφεί 
και ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.  Για την ιστορία 
του βαλκανικού οργανωμένου εγκλήματος θα 
πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Μποκάν είχε δύο 
ορκισμένους εχθρούς στο λαθρεμπόριο τσιγά-
ρων. Ένας ήταν ο Στάνκο Σούμποτιτς, γνωστός 
ως «Κέιν», και ο άλλος ήταν ο Μάρκο Μιλόσεβιτς, 
ο γιος του Σλόμπονταν. όι προθέσεις του Μάρκο 
έναντι του Βλαντιμίρ είχαν γίνει γνωστές ήδη 
από το 1996, όταν έδωσε εντολή να κατεδαφι-
στούν τρία καταστήματα αφορολόγητων ειδών 
στα σύνορα της Σερβίας που ανήκαν και ελέγχο-
νταν πλήρως από τον Μποκάν. 
Ήδη, λοιπόν, από τα μέσα και τα τέλη της δε-
καετίας του ’90 υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις ότι 

Ο πόλεμος 
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στην Ισπανία 
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«ορφανά» 

περισσότερα 

από 200 κιλά 

κοκαΐνης που 
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στον δρόμο

Η χερσόνησος της Ίστρια είναι η τοσκάνη της Κροατίας. Έτσι την έ-
χουν βαφτίσει όλοι οι τουριστικοί οδηγοί. Βρίσκεται στα σύνορα με τη 
Σλοβενία, είναι ένα από τα κοσμικότερα σημεία αναφοράς των Βαλκα-
νίων και είναι γνωστή για δύο πράγματα. το ένα είναι το περίεργο γε-
ωλογικό φαινόμενο, ένα τεράστιο χάσμα, μόλις εκατό μέτρα από το 
περίφημο μεσαιωνικό κάστρο της περιοχής. Ένα χάσμα που καταλή-
γει σε έναν υπόγειο ποταμό και ήταν αυτό που ενέπνευσε τον ίούλιο 
Βερν όταν έγραφε τις ιστορίες του Ματίας Σαντόρφ στο ομώνυμο μυ-
θιστόρημά του. το δεύτερο για το οποίο είναι γνωστή η χερσόνησος 
της Ίστρια είναι πιο μυθιστορηματικό από τα έργα του ίούλιου Βερν. 

Η ιστορία του βαλκανικού οργανωμένου εγκλήματος πίσω από τις δολοφονίες στα «Βλάχικα»

Του ΚΩΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τ

10 A.V. 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020



Η Μαφία του Μαυροβουνίου στα νοτία Προαστία 
η Ελλάδα είχε ήδη αρχίσει να μετατρέπεται σε 
μαζικό «καταφύγιο» ξένων κακοποιών. Το πρώ-
το δείγμα ήταν η δολοφονία, τον Φεβρουάριο 
του 1997, του 37χρονου πρώην πράκτορα της 
KGB Αλεξάντρ Σαλόνικ, ο οποίος ήταν ηγετικό 
μέλος της μαφίας του Κουργκάς και είχε βρεθεί 
στραγγαλισμένος στη Βαρυμπόμπη. Ο Σαλόνικ 
είχε δημιουργήσει βάσεις Ρώσων εκτελεστών 
στους Θρακομακεδόνες και στο Λαγονήσι, απο-
τελούμενες κυρίως από πρώην πράκτορες της 
πανίσχυρης ρωσικής μυστικής υπηρεσίας που α-
ναζητούσαν νέους επαγγελματικούς ορίζοντες.
Ωστόσο φαίνεται να ξέσπασε «εμφύλιος» μεταξύ 
των αλλοδαπών μαφιόζων. Θύμα της δολοφο-
νικής διαμάχης ήταν και η 19χρονη φίλη του Σα-
λόνικ, πρώην «Μις Ρωσία», Σβετλάνα Κότοβα, το 
πτώμα της οποίας βρέθηκε διαμελισμένο σε μια 
βαλίτσα στο Λαγονήσι. Και εδώ, το, πράγματι, 
μπερδεμένο κουβάρι του βαλκανικού οργανω-
μένου εγκλήματος και οι απολήξεις του στην Ελ-
λάδα φαίνεται να κάνουν μία στάση. Και μάλιστα 
στην κοσμική Γλυφάδα με πρωταγωνιστή τον 
Μάρκο Μιλόσεβιτς, λάτρη της καλοπέρασης που 
είχε βρει άσυλο στη Ρωσία ενώ εις βάρος του 
εκκρεμεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από την 
Interpol. Ήταν γνωστό στις ελληνικές αρχές ότι ο 
Μάρκο ερχόταν συχνά στην Ελλάδα και μάλιστα 
πριν από τη δολοφονία του Μποκάν, ο δεύτερος 
τον φιλοξενούσε συχνά πυκνά στο σπίτι του στη 
Βούλα. Ακόμα μία περιοχή του Λεκανοπεδίου 
που προτιμάται ιδιαιτέρως από το βαλκανικό ορ-
γανωμένο έγκλημα. Όχι κατ’ ανάγκην λόγω της 
φυσικής ομορφιάς αλλά, όπως λένε στην A.V. 
στελέχη των διωκτικών Αρχών, για την πανεύ-
κολη και ταχύτατη πρόσβαση στη θάλασσα. Και 
φυσικά όχι για λόγους αναψυχής...
Ο Μάρκο Μιλόσεβιτς, ένας άνθρωπος που έχει 
καταφέρει να γίνει πιο μισητός από τον πατέρα 
του, όπως έχουν πληροφορηθεί οι ελληνικές 
μυστικές υπηρεσίες, από ξένες υπηρεσίες, είχε 
εμφανιστεί πολλές φορές στην Αθήνα και συ-
γκεκριμένα στη Γλυφάδα συνοδευόμενος από 
ιδιαιτέρως εντυπωσιακές συνοδούς. Κάποιες 
πληροφορίες ήθελαν, μάλιστα, τον Μάρκο Μιλό-
σεβιτς να ζει για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο 
σπίτι του Μποκάν στην οδό Βαλαωρίτου, στα Πη-
γαδάκια της Βούλας, δίνοντας την εντύπωση σε 
πολλούς ότι μέσα στον μεγάλο χώρο εκείνης της 
βίλας ο μικρός Μιλόσεβιτς είχε το δικό του σπίτι 
ή, καλύτερα, το δικό του στρατηγείο. Οι εμφα-
νίσεις του στη Γλυφάδα ήταν αξιομνημόνευτες. 
Κάποιοι λένε ακόμα και τώρα, και ας έχουν περά-
σει τουλάχιστον δέκα χρόνια από τότε, ότι έπε-
φτε σύρμα για το πού ακριβώς θα πήγαινε ώστε 
να φροντίζουν να υπάρχει χώρος για την Πόρσε 
του, την οποία ήθελε πάντα να βλέπει μπροστά 
στο μαγαζί που θα καθόταν… 
                        
Το σκληρό βαλκανικό 
οργανωμένο έγκλημα 

Οι διασυνδέσεις και οι κόκκινες γραμμές με τις 
πολιτικές ηγεσίες και στελέχη της δημόσιας διοί-
κησης και, γενικώς, της κρατικής γραφειοκρατί-
ας στα Δυτικά Βαλκάνια είναι όχι απλώς δεδομέ-
νες αλλά κάτι πολύ περισσότερο. Όπως έχει κα-
ταγράψει στην έκθεσή της η Διεθνής Πρωτοβου-
λία Ενάντια στο Διεθνικό Οργανωμένο Έγκλημα 
για τα Δυτικά Βαλκάνια και η οποία δόθηκε στη 
δημοσιότητα μόλις τον Μάιο του 2019, στη συ-
γκεκριμένη περιοχή του Μαυροβουνίου, μία από 
τις έξι των Δυτικών Βαλκανίων που έχουν ξεκινή-
σει τις διαδικασίες διατύπωσης αιτημάτων για να 
ενταχθούν στην Ε.Ε., οι περίφημες WB6 (από το 
wannabe), οι εκρήξεις βομβών σε παγιδευμένα 
κινητά σημεία αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, οι 
εκτελέσεις από ελεύθερους σκοπευτές πρώην 
στελέχη των στρατιωτικών μυστικών υπηρε-

συγκεκριμένη περιοχή έχει κομβικό ρόλο όχι μό-
νο για τα Βαλκάνια αλλά και για την Ευρώπη, ακό-
μα και για τις σκανδιναβικές χώρες. Οι επιθέσεις 
στον Τύπο δεν σταμάτησαν, εμπρησμοί γραφεί-
ων εφημερίδων, βανδαλισμοί σε γραφεία sites 
και άλλα που έκαναν το tweet της Αμερικανικής 
Πρεσβείας από τα γραφεία της στην πρωτεύου-
σα του Μαυροβουνίου, την Ποντγκόριτσα, να 
μοιάζει με ανέκδοτο: «Παρακολουθούμε με ιδι-
αίτερη προσοχή την υπόθεση της επίθεσης στη 
δημοσιογράφο Olivera Lakic. Οι δημοσιογράφοι 
είναι οι φρουροί της δημοκρατίας και θα πρέπει 
να προστατεύονται ώστε να κάνουν τη δουλειά 
τους με ασφάλεια», ανέφερε. 

Η διπλή δολοφονία στα «Βλάχικα» 
της Βάρης δεν είναι τυχαία, ούτε και 
απόλυτα συνδεδεμένη με τα 200 
κιλά κοκαΐνης που εξαφανίστηκαν 
από τα χέρια του κυκλώματος στην 
Ισπανία και έπεσαν στα χέρια των 
Αρχών. Μπορεί αυτό να σήμανε τη 
διάσπαση της μεγάλης φατρίας σε 
δύο βασικές ομάδες που επιδόθη-
καν στην αλληλοεξόντωση, αλλά 
οι ρίζες είναι βαθύτερες και έχουν 
σχέση με τον έλεγχο της διακίνη-
σης ναρκωτικών και λαθραίων 
τσιγάρων στην ευρύτερη περι-
οχή των Βαλκανίων και κυρίως με τα κυ-
κλώματα στα οποία έχει κηρύξει πόλεμο ο 
σημερινός πρόεδρος του Μαυροβουνίου, 
Milo Djukanovic, ο πιο δυναμικός πρόεδρος 
της χώρας τα τελευταία 30 χρόνια. Ο ίδιος 
οδήγησε τη χώρα στην ανεξαρτησία της από 
τη Σερβία αλλά και μέσα στους κόλπους ΝΑΤΟ. 
Παράλληλα, έχει υποσχεθεί ότι θα οδηγήσει τη 
χώρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που ελ-
πίζει ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2025. Ά-
τυπα, όμως, έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση και 
της ίδιας της ΕΕ αλλά για να επιτύχει κάτι τέτοιο 
ισχύει μία προϋπόθεση: Να κόψει κάθε ομφάλιο 
λώρο που συνδέει κρατικούς αξιωματούχους 
και κυβερνητικά στελέχη με τις τοπικές μαφίες 
του οργανωμένου εγκλήματος αλλά και να κα-
ταφέρει σημαντικά χτυπήματα στις τελευταίες. 
Παράλληλα, δέχεται σκληρή κριτική από τον 
αντιπολιτευόμενο Τύπο με αφορμή κάποιες αμ-
φιλεγόμενες επιχειρηματικές κινήσεις του γιου 
του. Είναι πολλοί στο Μαυροβούνιο που αμφι-
σβητούν τις προθέσεις του Προέδρου, που με 

συχνές ηχηρές δηλώσεις κηρύσσει ανένδοτο 
πόλεμο στο οργανωμένο έγκλημα. 

Εις βάρος και των δύο που δολοφονήθηκαν 
στα «Βλάχικα» εκκρεμούσαν, όπως αναφέρου-
με, διεθνή εντάλματα σύλληψης από το τμήμα 
της Interpol Μαυροβουνίου. Το ένταλμα για τον 
Igor Dedovic αφορούσε στα αδικήματα της συ-
γκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, της από-

πειρας ανθρωποκτονίας, καθώς και της 
παράβασης του νόμου περί όπλων και 

εκρηκτικών. Το ένταλμα για τον Stefan 
Stamatovic αφορούσε στο αδίκημα της 
διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης 

και της απόπειρας ανθρωπο-
κτονίας. Και οι δύο είχαν στην 
πλάτη πολυετείς καταδικαστι-
κές αποφάσεις για τις οποίες 
ήταν ενήμερες οι Αρχές όλων 
των χωρών μέσω διεθνών ε-
νταλμάτων. Αυτό είχε αναγκά-
σει και τους δύο να εφοδιαστούν 
με κροατικά –άρα ευρωπαϊκά– 
διαβατήρια ελπίζοντας ότι δεν 
θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερους 
ελέγχους κατά τις εισόδους και 
τις εξόδους τους από τη χώρα. Ο 
πρώτος εφέρετο να είναι όχι μόνο 
ο σκληρότερος αλλά και να έχει η-
γετικό ρόλο στην ομάδα «Skaljari». 

Το 2016, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες που ήρθαν μέσω των γραφείων αστυ-

νομικής συνεργασίας των δύο χωρών, ο Igor 
Dedovic είχε οργανώσει την απόπειρα δολοφο-
νίας δύο ηγετικών στελεχών της αντίπαλης ο-
μάδας σε ένα ανοιχτό πάρκινγκ της συνοικίας 
Rackite στο Κότορ. Είχαν φράξει το δρόμο του ΙΧ 
στο οποίο επέβαιναν οι «στόχοι» και άρχισαν να 
γαζώνουν. Οι τελευταίοι γλίτωσαν τρέχοντας να 
κρυφτούν σε έναν παρακείμενο φούρνο.   
Οι ελληνικές Αρχές ασφαλείας τηρούν εξαιρετι-
κά επιφυλακτική στάση απέναντι σε αυτό τον 
πόλεμο των φατριών του Μαυροβουνίου ο οποί-
ος επεκτάθηκε και επισήμως εκτός των συνόρων 
της χώρας που ονειρεύεται ότι σε μια πενταετία 
θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι έ-
νας από τους βασικούς νόμους στο οργανωμένο 
έγκλημα. «Όταν περιμένεις έστω και μία στο εκα-
τομμύριο να πέσουν και άλλοι νεκροί μεταξύ τέ-
τοιων ομάδων, θα πέσουν...»  A  
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σιών που βγήκαν στην... ελεύθερη αγορά, είναι 
«μία πολύ συνηθισμένη κατάσταση». Αλλά και ο 
Τύπος δεν είναι στο απυρόβλητο. 
Στα τέλη του 2018, όπως περιγράφει η συγκε-
κριμένη έκθεση, διαδηλωτές στην Αλβανία, στο 
Μαυροβούνιο και στη Σερβία, βγήκαν στους 
δρόμους κατά της διαφθοράς και της δράσης 
του οργανωμένου εγκλήματος στις χώρες τους. 
Ιδιαίτερη αίσθηση είχε προκαλέσει η περιπέτεια 
της δημοσιογράφου Olivera Lakic, η οποία, τον 
Μάιο του 2018, πυροβολήθηκε στο πόδι αφού 
πρώτα είχε αποκαλύψει τη διασύνδεση ανώτε-
ρων αξιωματούχων του Μαυροβουνίου με κυ-
κλώματα λαθρεμπορίου τσιγάρων. Μια υπόθεση 
στην οποία είχαν πρωταγωνιστήσει άνθρωποι 
που μετά τη σύλληψή τους είχαν ανακριθεί ε-
πιμόνως για την πιθανή τους σχέση με τη δο-
λοφονία του Σέρβου πολιτικού Oliver Ivanovic 
στο Κοσσυφοπέδιο. Μια δολοφονία που από την 
πρώτη στιγμή είχε αποδοθεί στα κυκλώματα του 
οργανωμένου εγκλήματος του Μαυροβουνίου 
και της Σερβίας. 
Στις αρχές Μαϊου 2018 η Olivera Lakic, δημοσιο-
γράφος - ερευνήτρια της εφημερίδας του Μαυ-
ροβουνίου «Vijesti», έγινε στόχος επίθεσης α-
κριβώς ακριβώς έξω από το σπίτι της, στην πρω-
τεύουσα του Μαυροβουνίου, την Ποντγκόριτσα 
των 157.000 μόνιμων κατοίκων. Δράστης ήταν 
ένας άγνωστος σε εκείνην άντρας. Μόλις την 
είδε τράβηξε όπλο και της έριξε στο πόδι, χωρίς 
φωνές, χωρίς τον πανικό του επιτιθέμενου, πολύ 
ήρεμα. Φαινόταν, είπαν αυτόπτες μάρτυρες αλ-
λά και η η ίδια η δημοσιογράφος, ότι το είχε ξα-
νακάνει πολλές φορές, οι κινήσεις του πρόδιδαν 
επαγγελματική ρουτίνα. Οι αστυνομικές Αρχές 
της χώρας που ανέλαβαν τις έρευνες μετά και 
από τις ρητές οδηγίες του πρωθυπουργού Dusko 
Markovic για «ταχύτατες και αποτελεσματικές 
έρευνες», δεν είχαν κάτι συγκεκριμένο να πουν 
παρά μόνο ότι εξέτασαν εξονυχιστικά τις κάμε-
ρες ασφαλείας καθώς και αυτές που παρακολου-
θούσαν την κυκλοφορία στους δρόμους, στην 
προσπάθειά τους να εντοπίσουν τον δράστη.
Ο αρχισυν τάκ της της εφημερίδας, Mihailo 
Jovovic, είπε τότε ότι έμεινε  άφωνος από την 
επίθεση καθώς η δημοσιογράφος της εφημε-
ρίδας είχε αποκαλύψει πριν από έξι χρόνια από 
την επίθεση κυκλώματα διακίνησης μεγάλων 
ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων στα οποία ε-
μπλέκονταν υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνο-
μίας της χώρας. Έναν μήνα πριν από την επίθεση 
στη δημοσιογράφο, μία βόμβα είχε τοποθετηθεί 
και εκραγεί έξω από το σπίτι άλλου δημοσιογρά-
φου, τοπικής εφημερίδας στην περιοχή Bijelo 
Polje, στα βόρεια της χώρας. Συμπτωματικώς, 
και αυτός είχε αποκαλύψει διάφορα για τις δια-
συνδέσεις αξιωματικών της τοπικής αστυνομίας 
με κυκλώματα λαθρεμπορίου τσιγάρων αλλά και 
εμπορίου ναρκωτικών, καθώς όπως φαίνεται και 
στον σχετικό χάρτη της Διεθνούς Πρωτοβουλίας  
Ενάντια στο Διεθνικό Οργανωμένο Έγκλημα, η 

Οι ελληνικές Αρχές ασφα-
λείας τηρούν 
εξαιρετικά 

επιφυλακτική 
στάση 

απέναντι στον πόλεμο των 
φατριών του Μαυροβουνίου
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Ιδιωτική συλλογή Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
Μουσείο Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή 

Γιάννης Μόραλης, Αναδρομική έκθεση Μουσείο Μπενάκη 
Πικάσο και Αρχαιότητα Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 

Δημήτρης Χαντζόπουλος Και διηγώντας τα να γελάς Γκαλερί Ζουμπουλάκη 
Condo Unit Athens The Breeder 

Γιάννης Ψυχοπαίδης, Ποιητικά Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 
For Ever More Images? Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
Γιώργης Γερόλυμπος, Mare Liberum Γκαλερί Σκουφά 

Κώστας Πράπογλου, [α]γνωστοί προορισμοί κεφάλαιο 3: επανασύνδεση - μια δεύτερη ευκαιρία 
Κυψέλη, πρώην οικία Ζαρίφη 

Χωρίς Τίτλο ΙΙ - Η Ελληνική Μεταπολεμική Αφαίρεση: Τα ηρωικά χρόνια Μουσείο Αλεξάνδρας 
Μυλωνά στο Θησείο

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
 Πατέρας Σκην. Βασίλης Μπισμπίκης / Θέατρο Αποθήκη 

 Αίας  Θέατρο Βεάκη 
 Χορός με τη σκιά μου  Εθνική Λυρική Σκηνή 

 Ρίττερ, Ντένε, Φος  Θέατρο Τέχνης 
 Elenit  Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 

 Ο χορός της φωτιάς Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 
 Πριν την αποχώρηση  Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας 

 Φυλές  Θέατρο Σταθμός 
 Αντιγόνη  Σημείο Μηδέν 

 Το Νερό της Κολωνίας  Εθνικό Θέατρο 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ 
Μαρίνα Ασλάνογλου Πατέρας 

Φιλαρέτη Κομνηνού Αρίστος 
Στεφανία Γουλιώτη Ρίττερ, Ντένε, Φος 

Λυδία Φωτοπούλου Η Γερτρούδη Στάιν και η συνοδός της 
Ναταλία Τσαλίκη Αέρας 

Άννα Μάσχα Άμλετ 
Λουκία Μιχαλοπούλου Ρίττερ, Ντένε, Φος 

Ρούλα Πατεράκη Πόλεμος και Ειρήνη 
Αλεξάνδρα Αϊδίνη Top Girls 

Δέσποινα Κούρτη Ο Γιος 

ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ  
Τάσος Ιορδανίδης Πατέρας 

Άρης Σερβετάλης Ρινόκερος 
Μιχάλης Σαράντης Αίας 

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ 
Γιώργος Χρυσοστόμου Mute 

Αργύρης Ξάφης Ρίττερ, Ντένε, Φος 
Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος Άμλετ 
Γιάννης Νιάρρος Life before Grammy’s 

Χρήστος Λούλης Χορός της φωτιάς 
Μιχάλης Συριόπουλος Αρχή του Αρχιμήδη

ΘΕ ΑΤ ΡΟ

Κ Ι Ν Η Μ ΑΤ ΟΓΡΑΦ ΟΣ

Ε ΚΘΕ Σ Η

ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ 
Άρης Σερβετάλης  The Waiter  

Γιάννης Στάνκογλου Φαντασία  
Στέλιος Μάινας  Φαντασία  

Χρήστος Πασσαλής  Το θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών  
Αντρέας Κωνσταντίνου  Ακίνητο ποτάμι   
Χρήστος Λούλης  Ενήλικοι στην αίθουσα  

Αδάμ Μπουσδούκος  Αναζητώντας τον Χέντριξ 
Άκης Σακελλαρίου  Επαφή  

Δημήτρης Ήμελλος Η δουλειά της  
Γιάννης Στάνκογλου  The Waiter  

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ 
Καρυοφυλλιά Καραμπέτη  ÇΕυτυχίαÈ  

Κάτια Γκουλιώνη  Ευτυχία  
Αγγελική Παπούλια  Το θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών  

Νένα Mεντή  Επαφή 
Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου  Η δουλειά της  

Βίκυ Παπαδοπούλου Αναζητώντας τον Χέντριξ  
Ρένα Μόρφη Φαντασία  

Στέλλα Φυρογένη  Παύση  
Κάτια Γκουλιώνη  Ακίνητο ποτάμι  
Θεοδώρα Τζήμου Ελεύθερο θέμα  

ΤΑΙΝΙΑ 
Ευτυχία  

The Waiter 
Το Θαύμα της Θάλασσας των 

Σαργασσών  
Φαντασία  

Ενήλικοι στην αίθουσα  
Αναζητώντας τον Χέντριξ  

Η δουλειά της  
Ακίνητο ποτάμι  
Ελεύθερο Θέμα  

Παύση

Στο τέλος κάθε χρονιάς, 
κάνουµε τον απολογισµό. 
Τι είδαµε, τι ακούσαµε, 

τι διαβάσαµε, τι αγαπήσαµε. 
Οι αναγνώστες µας µέσα 
από το athensvoice.gr 

ψηφίζουν µε τα δικά τους 
κριτήρια και εδώ µπορείτε 
να δείτε τα αποτελέσµατα 
αυτής της ψηφοφορίας.

2019 
Τα

βρα
βείΑ

των 
αναγνωστών

 «Πατέρας»

Μαρίνα Ασλάνογλου

Άρης Σερβετάλης

Τάσος Ιορδανίδης

Καρυοφυλλιά 

Καραμπέτη
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Ρένα Μόρφη feat. Μάρκος Κούµαρης 
(Locomondo) £á áîÛâö îá óå âòö 

Katerine Duska Better Love 
Μιθριδάτης Darth Mirth  
ΛΕΞ  Τίποτα στον κόσµο  

Nalyssa Green  Πάλι καλά 
Γ.∆ηµόπουλος - Τ.Μελετόπουλος  Redemption 

Sin Boy x Madclip x Ypo x iLLEOo  Mama?  
Kristof  The Yoga Class  

Hume Assine feat. Anna Paspati  Lonely  
Κος Κ  Ρεπό

NON FICTION 

 Ζευγάρια που 
έγραψαν την 

ιστορία της Ελ-
λάδας ¤Ûîá ¢éâÀîè 

(¦áôÀëè÷) 

 Η τελευταία µπλόφα Ελένη Βαρ-
βιτσιώτn - Βικτώρια ∆ενδρινού  

(Παπαδόπουλος) 
 Τα εσώψυχα του Ντίνου Χρι-

στιανόπουλου, Μια εκ βαθέων 
δεκαετής συνοµιλία Σωτηρία 

Σταυρακοπούλου (Ιanos) 
 Ολίγη µπέσα, ωρέ πράτιµε! Η 
τελευταία ώρα του Οδυσσέα 

Ανδρούτσου Θωµάς Κοροβίνης 
(Άγρα) 

 Ελλάδα: Μια χώρα παραδόξως 
νεωτερική Γιάννης Βούλγαρης 

(Πόλις) 
 Απαρατήρητοι Αγγελική Σπανού 

(Πόλις) 
 Ροκ σταρ Στέφανος Τσιτσόπου-

λος (Μεταίχµιο)  
 Ερασιτέχνης Επαναστάτης 

- Προσωπική Μυθιστορία ∆οξιά-
δης Απόστολος ( Ίκαρος) 

 Στο Λονδίνο Ελεάννα Βλαστού 
(Πόλις)  

Το πρωτείο της ∆ηµοκρατίας 
- Η σοσιαλδηµοκρατία µετά τη 

σοσιαλδηµοκρατία Γιώργος 
Σιακαντάρης (Αλεξάνδρεια)  

ΒΙΒΛΙΟ 
FICTION 

 Το λούνα παρκ 
στο ιερό βουνό 

ªñôn Æòéáîôáæàììïù 
(¦áôÀëè÷)  

 Άλµα Χρήστος Χρυσόπουλος 
/ Νεφέλη  

 Πικρό γάλα Μένιος Σακελλαρό-
πουλος / Ψυχογιός  

 Τα λύτρα Πάνος Αµυράς / ∆ιόπτρα  
 Γίγαντες και φασόλια Τάκης 

Καµπύλης / Καστανιώτη  
 Εκεί που ζούµε Χρήστος Κυθρε-

ώτης / Πατάκη  
 Ο µεγάλος υπηρέτης ∆ηµήτρης 

Σωτάκης / Κέδρος  
 Αναψηλάφιση Βασίλης Γκουρο-

γιάννης / Μεταίχµιο  
 Ρηχό νερό, σκιές Άκης Παπαντώ-

νης / Κίχλη  
 Άγιοι τίποτα Κωνσταντίνος 

Κέλλης / Bell   

Anné 

Blue Lagoon / Kormoranos  
Roman & Saradis  

Thodoris Triantafyllou  
CJ Jeff  
Kill Emil  

Blend Mishkin  
Da Mike  

Anatolian Weapons 
Ilias Pitsios / Dynamons  

LANDSCAPE  
Venios George @vengio 

Tzeirani Eleftheria @tzeirani.rita 
Angelos Danalis @agdanx 
IGOR @___i___g___o___r___ 
Anna Sarika @anna_sarika 

Πελοπόννησος GR @peloponnese_gr 
Leda de Piart @ledart 

Tony kariotis @iamgreece 
LOST BOYS BAR IOS @lostboysbar 

Chris Pastalidis @pastelidis_greece 

FASHION 
Αγγελική Τσιώνου @angelikitsionou 

Ευαγγελία Τσιορλίδα @evangelia_tsiorlida 
Mαλαµατένια @malamatenia_ 

Λουκία Σανιδά @thefashionreportergr 
Πασχάλης Καρατζέτζος @pasqualekaratzetzo 

Φωτεινή Τράκα @super.foteini 
Μαρία Καστάνη @maria.kastani 

Έφη Γούση @efi_gousi 
Euridice Chatoyant @yurichat 
Αλεξάνδρα ∆ιονά @ashinyday 

FOOD 
The Foooodies @foooodiesgr  

Αµαρυλλίς Τσέγκου @thetastyother 
Athens Foodie @athens.foodie_  

Niki ś Food @nikis_food 
The Eaters @theeaters_gr 
Ρόη Κόντου @___eatme___  
Athens Food @athens.food 

Καλλιόπη Αναγνώστη @madamegateauxathens 
Sweet Swivels @sweetswivels 

Θεόδωρος Παστουρµατζής @foodscriber_com 

TRAVEL 
∆ηµήτρης Καρβέλης @kdexplorer10  

Travel Vibe Gr @travelvibegr  
Diana P. @blackswatchtravels 

Alexey Soucho @souhoho 
Αντώνης και Νατάσα @vforvacations 

Γιάννης Αργύρης @travellingwithgiannis 
Marina the Travel Blogger @magik.bean_travels 

Maria Kofou @travelstoriesfromyworld 
Όλγα Μαρία Κολοβού @undiscoveredpaths 

Wanda @wanda_name_means_wanderer

I N STAGR A M

∆ Ι ΑΦΗ Μ Ι Σ Η

ΣΥ ΝΑΥΛ Ι Α

Τ Η Λ . Σ Ε Ι ΡΑ 

Florence & the Machine ̧ òñäåéï  

The Cure Πλατεία Νερού 
Iggy Pop Πλατεία Νερού  

Bryan Adams Γήπεδο Μπάσκετ ΟΑΚΑ  
Cypress Hill Πλατεία Νερού  

Madrugada Γήπεδο Tae Kwon Do 
Θεόδωρος Κουρεντζής & Music Aeterna Μέγαρο Μουσικής  

Slayer Γήπεδο µπάσκετ ΟΑΚΑ  
Dead Can Dance Ηρώδειο 

Eric Burdon Ηρώδειο 

Άγριες µέλισσες Antenna 

8 λέξεις ΣΚΑΙ 
Κόκκινο ποτάµι Open Tv 

Έρωτας µετά Alpha 
Λόγω τιµής ΣΚΑΙ 

Θα γίνει της πολυκατοικίας ΣΚΑΙ  
Σπίτι είναι Alpha 

 Αν ήµουν πλούσιος Antenna 
 Κρατάς µυστικό Alpha 

 Αστέρια στην άµµο Alpha 

Ο ναυτικός / Jumbo áîôÝóôòïæè íÛôòèóè 2019 

 Να µας το προσέχεις / Amstel 
Κική Παπαγεωργακάκη – Φιλόλογος / Hellmann’s

Σε ένα σπίτι ΙΚΕΑ ζεις πιο πολλά απ’ όσα φαντάζεσαι 
Μαµά µου έφαγαν το τοστ! / Καραµολέγκος 

Στο Άµστερνταµ / Ιστορίες Melissa 
Μονοµαχία στο Ελ Password / Cosmote  

Νέα µπισκότα Μιράντα µε µειωµένη ζάχαρη 
 Κάθε Μέρα Γιορτή / MISKO µε τη Σµαράγδα Καρύδη 

Ανακαίνιση Κατοικίας / Alpha 

ΒΙ Ν Τ Ε ΟΚ Λ Ι Π

ΒΙ Β Λ ΙΟ DJ

Παύλος Σιδηρό-
πουλος & ∆η-

µήτρης Καρράς 
¶êáëòÝâöóè  

Μόνικα Ο κήπος είναι ανθηρός  
Συλλογή Grecospectiva 90s  

∆ηµήτρης Μυστακίδης Εδώ & Εκεί  
Vassilikos Amazing Grey  

Nightstalker Great 
hallucinations  

The Man From Managra King Time 
Dury Dava Dury Dava  

Sugahspank  & The Swing Shoes 
Cash 

Bazοoka Zero Hits 

ΑΛΜΠΟΥΜ

Monika  ªôÀìá  

Μπάµπης Παπαδόπουλος  Το ροκ 
του Καραγκιόζη  

Σtella Samba 
Ταφ Λάθος Καλυψώ 

Γιώργος Περρής Όλα ένα  
Βloody Hawk  Εικοσάλεπτο  
Γιαν Βαν & Παύλος Παυλίδης 

Να Να Να  
Tareq All That She Wants 

Νικήτας Κλιντ & Billie My man, my 
gun and I  

Lumiere Cosmopolitics 

Τ ΡΑ Γ ΟΥ∆ Ι

Travel

Food

Fashion

Landscape
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WINE BAR RESTO 
By the Glass 

L’Audrion 
Paleo 

Θα σε κάνω Βασίλισσα 
Gargaretta 
Heteroclito 
Oinoscent  

Kiki de Grece 
Fabrica de Vino 
Drupes & Drips 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

Kuzina 

Βασίλαινας  
Varoulko Seaside 

Cookoovaya 
Hytra 
Aleria  
Sense 

Artisanal 
Olive Garden  

Botrini’s 

ΔΙΕΘΝΗΣ 
Σπονδή 

C.T.C.  
Vezene 

L’ Abreuvoir  
G.B. Roof Garden 

Ράτκα 
Malabar 
Premiere  
VeriTable  

Phi Beta Kappa 

BAR-RESTAURANT 
Balthazar 

The Clumsies 
Dirty Ginger 

Noel  
Pere Ubu 

Rock n Roll 
The Dalliance 

42 Barstronomy 
TGI Fridays  
Coyoacan 

GASTRO TAVERN 
Ella Greek Cooking 

Μαύρο Πρόβατο 
Base Grill 

Μάνη Μάνη 
Τα Καραμανλίδικα του Φάνη  

Τραβόλτα 
Άμα Λάχει  

Φίτα 
Kισσός 

Mousique Café & More 

ASIAN & ETHNIC 
Dos Hermanos 

Nolan 
Sushimou 
Matsuhisa  

Madame Phu Man Chu 
The Sushi Bar 

Tuk Tuk 
Fuga 

Exotic Izakaya 
Thai Zab 

Κuzina

Σπονδή

Τalking Βreads

By The Glass

Dos Hermanos

Ella

Βalthazar

STREET FOOD  
Talking Breads 

Dirty Μάνη 
Πρίγκιπας 
Feyrouz  
Hoocut 
Po’ Boys 

Pera 
Smak 

Migada 
Romatella 

ΣΕΦ 
Δημήτρης Ζύμπα -  

Νίκος Βοργιάς (Άλφιcon) 

Μανώλης Παπουτσάκης (Χαρούπι)  
Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος (Sense) 

Γκίκας Ξενάκης (Aleria) 
Άρης Βεζενές (Vezene, Birdman) 

Τάσος Μαντής (Hytra) 
Δήμος Μπαλόπουλος (Frater & Soror, Phi Beta 

Kappa, Senios, Odori,The Clumsies) 
Νίκος Θωμάς (Privilege, Simul) 

Παύλος Κυριάκης (Λυκόβρυση, The Zillers) 
Αλαίν Παροντί (VeriTable) A

ΓΕΥΣ Η

2019 
Τα

βρα
βείΑ

των 
αναγνωστών
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Λίγο πριν ανοίξει 
τις πόρτες του, 
επισκεφθήκαμε 
το νέο εντυπωσι-
ακό κτίριο στους 
Αμπελόκηπους 
Του Γιάννη νένέ 
(panikoval500@gmail.com)

Φωτό: Δημητρης 
Κλέάνθης

Το διεθνες αρχιΤε-
κΤονικο γραφειο 

που ανέλαβε την ολοκλή-
ρωση του κτιρίου είναι το 

LC Architects, δηλαδή η 
Νατάσσα Λιανού και ο Ερ-

μής Χαλβατζής, που έχουν 
δουλέψει στο παρελθόν με 

τη σπουδαία Zaha Hadid.



Τ 
ο κτίρίο-φάντάσμά, στην κάθοδο 
της λεωφόρου κηφισίας, πριν το 
φανάρι της Πανόρμου, ήταν για δέκα 
περίπου χρόνια ένας θλιβερός, σκο-
τεινός και άδειος χώρος. Εδώ και λί-
γους μήνες, όμως, άρχισε να παίρνει 
ζωή. Άρχισε να αποκτάει διαστάσεις, 

καμπύλες, βάθος και χρώμα (λευκό), ίχνη πρά-
σινου στις επιφάνειές του που, όπως φαίνεται, 
θα φουντώσουν και θα δώσουν ένα όμορφο κα-
ταπράσινο «διαστημόπλοιο» στην περιοχή της 
άθήνας όπου βρίσκονται τα περισσότερα ψηλά 
της κτίρια, τους άμπελόκηπους. το όνομά του: 
The Orbit. Λίγο πριν ανοίξει τις πόρτες του αυτό 
το νέο τοπόσημο, το επισκεφθήκαμε. Η γνωστή 
αθηναϊκή και διεθνής πια εφαρμογή ταξί Beat έ-
χει ήδη εγκατασταθεί σε τέσσερις ορόφους (8ο, 
7ο, 6ο και 5ο), σε έναν ολόφωτο, «έξυπνο» και 
μοντέρνο εργασιακό χώρο.

Είχε γίνει ήδη γνωστό εδώ και καιρό ότι το δι-
εθνές αρχιτεκτονικό γραφείο που ανέλαβε την 
ολοκλήρωση του κτιρίου είναι το LC Architects, 
δηλαδή η νατάσσα Λιανού και ο Ερμής Χαλβα-
τζής, που έχουν δουλέψει με τη σπουδαία Zaha 
Hadid. οι ήρεμες καμπύλες, οι φωτεινοί χώροι, 
οι λευκές επιφάνειες άρχισαν να διαφαίνονται 
και να δημιουργούν, στα 42.000 τ.μ. του κτιρίου, 
αυτό που θα ονομαζόταν The Orbit, ένα όμορφο 
σύνολο από καθαρές γραμμές, δυναμική παρου-
σία και πράσινη συνείδηση.
Η πρώτη εντύπωση, τρεις μεγάλες γέφυρες με 
τεράστιο άνοιγμα, κρεμαστοί κήποι, χώροι δι-
άδρασης εργαζομένων. στη θεαματική είσοδο 
με τα μαύρα, λαμπερά μάρμαρα, μία τεράστια 
στήλη με πράσινα, ζωντανά φυτά δημιουργεί μία 
αίσθηση καταρράκτη.  

Στον τελευταίο όροφο της Beat, ψηλά, βρί-
σκεται το γραφείο του ιδρυτή και διευθύνοντα 
συμβούλου της εταιρείας, του νίκου Δρανδάκη, 
όπου μας υποδέχθηκε. στη μία πλευρά, μία ο-
λόκληρη θεαματική «βιτρίνα» που απλώνει την 
κηφισίας μέχρι το βάθος της, ενώ από την άλλη, 
μία τεράστια ταράτσα under construction που 
πρόκειται, όπως φαίνεται, να φιλοξενήσει ένα 
κανονικό, μικρό δάσος.
σε αυτούς τους τέσσερις ορόφους έχουν συγκε-
ντρωθεί οι 380 υπάλληλοι της Beat, νεαρά μο-
ντέρνα κορίτσια και αγόρια (το 90% με γένια) που 
απλώνονται νηφάλιοι και online με τις μικρές 
έξυπνες συσκευές τους, στα μικρά και μεγάλα 
γραφεία, στα meeting rooms ή στα χρωματιστά 
μίνι lounge που υπάρχουν σε γωνίες. στο μήκος 
των τεράστιων διαδρόμων, μικρά booths με ε-
πένδυση «για ηχομόνωση», για το ζεν των ερ-
γαζομένων. Λευκές επιφάνειες με χρωματιστές 
λεπτομέρειες, μεγάλες τζαμαρίες γεμάτες πολύ-
χρωμα postit και σημειώσεις γραμμένες βιαστικά 
με μαρκαδόρο την ώρα του brainstorming (όπως 
έκανε ο Russell Crow στο A Beautiful Mind).  

Την ημέρα της επίσκεψης, η γκαλερί Artion εί-
χε τοποθετήσει στους χώρους των γραφείων 
της Beat υπέροχα, πολύχρωμα έργα pop art ελ-
λήνων και ξένων καλλιτεχνών (Fabienne Arietti, 
Hiro Ando, Henri iglesis, Youn, Victoria Domski 
κ.ά.) δίνοντας την αίσθηση playground. «Δοκιμά-
ζουμε και θα δούμε ποια θα κρατήσουμε» λέει ο 
ν. Δρανδάκης.  

« Ήταν ένα πλάνο που κράτησε περίπου τρία 
χρόνια. Όταν άρχισε να μεγαλώνει πολύ η ομά-
δα, γνώρισα τυχαία τον Ερμή και τη νατάσα, 
τους αρχιτέκτονες, και είχαμε μια ιδέα να πάρου-
με ένα ολόκληρο εργοστάσιο υποδηματοποιίας 
πίσω από του Παυλίδη στα Πετράλωνα για να το 
κάνουμε το νέο σπίτι της Beat. Θα το ονομάζαμε 
μάλιστα e-Code Factory, Εργοστάσιο κώδικα δη-
λαδή, συνδέοντας τη βιομηχανική του ιστορία 
με το μέλλον του. Επειδή άργησε να προχωρήσει 
αυτό το έργο είχαμε αρχίσει να ψάχνουμε για έ-
ναν καινούργιο χώρο, όταν οι αρχιτέκτονες είχαν 
την ιδέα και με έφεραν σε επαφή με τον Όμιλο 
Βιοχάλκο, που έχει στην ιδιοκτησία του αυτό το 
κτίριο από την εποχή που ήταν γιαπί ακόμα, είχε 
μείνει έτσι περίπου 10 χρόνια λόγω της κρίσης. 
Η συνεννόηση ήταν, “αν εσύ μου δεσμεύσεις χι 
τετραγωνικά εγώ προτίθεμαι να βάλω τα χρή-
ματα να ολοκληρωθεί το έργο”. Δέχτηκα, με την 
προϋπόθεση να ολοκληρώσουν το κτίριο οι δύο 
αρχιτέκτονες κι έτσι προχώρησε το Orbit κι εμείς 
νοικιάσαμε το ένα τρίτο. Η ονομασία ήταν ιδέα 
των αρχιτεκτόνων, οι ίδιοι διαμόρφωσαν και τα 
γραφεία μας».

Το Orbit στις πλαϊνές του πλευρές θα έχει με-
γάλες κάθετες ζώνες με πράσινο, ενώ ο νίκος 
Δρανδάκης θέλει να υπάρχουν και installations 
τέχνης στην είσοδο, κάνοντας το κτίριο ακόμα 
πιο όμορφο. Όπως λέει: «το Orbit θα πάρει οι-
κολογική πιστοποίηση LEED, μάλλον platinum, 
δηλαδή πλήρως πράσινο. Επειδή έχουμε μία 
πολύ μεγάλη κουζίνα στον 8ο όροφο, υπάρχει 
ένα πλήρες πρόγραμμα ανακύκλωσης. μάλιστα 
σκεφτόμαστε να κάνουμε κάποιου είδους κο-
μποστοποίηση με τo περίσσευμα από τα εκατο-
ντάδες είδη γευμάτων που σερβίρουμε στους 
υπαλλήλους μας, μια και συνεργαζόμαστε με 
catering. Έχουμε πολλές ιδέες πάνω σε αυτό.
στα γραφεία μας θα δώσουμε όλα αυτά τα 
benefits που δίνουν οι μεγάλες εταιρείες στους 
υπαλλήλους τους, από το φαγητό μέχρι υπηρε-
σίες για γυναίκες που είναι σε εγκυμοσύνη ή έ-
χουνε μωρά παιδιά, γυμναστήρια, ντουζιέρες και 
άλλα διάφορα. το κυριότερο όμως είναι ότι αυτά 
τα γραφεία θέλω να γίνουν ένας χώρος όπου θα 
φέρνουμε όλους τους ενδιαφέροντες ανθρώ-
πους, καλλιτέχνες, επιστήμονες, από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό, να μιλάνε κυρίως στους δικούς 
μας υπαλλήλους αλλά και σε περισσότερο κό-
σμο και να δείχνουν τη δουλειά τους ζωντανά και 
σε live streaming. Θα το ονομάσουμε Beat Talks. 
το γεγονός ότι η Beat γεννήθηκε σε αυτήν εδώ 
την πόλη, την κάνει να έχει πολύ πιο ισχυρό 
brand  και η επίδραση που έχουμε είναι μεγάλη. 
άυτό είναι πολύ σημαντικό για το τι αποτύπωμα 
αφήνουμε στην άθήνα». A

The Orbit, Κηφισίας 115, Αμπελόκηποι

Γραφεία Beat Πολλαπλοί χώροι εργασίας, 
ανοιχτοί αλλά και πιο ιδιωτικοί, όπως και χώροι 
διαλείμματος και παιχνιδιού, silent-music-
room, χώρος προβολών ταινιών, βιβλιοθήκη, 
χώροι χαλάρωσης και brainstorming, VR room 
αλλά και χώρος meditation και γυμναστικής 

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος 
της Beat, Νίκος Δρανδάκης

Η Beat γεννή-
θηκε σε αυτήν 
εδώ την πόλη, 
γεγονός που 
την κάνει να 
έχει πολύ πιο 
ισχυρό brand  
και η επίδραση 
που έχουμε 

είναι μεγάλη. 
Αυτό είναι πο-
λύ σημαντικό 

για το τι αποτύ-
πωμα αφήνου-
με στην Αθήνα.
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αι ζωγράφος; Νέα τρέλα, ή πα-
λιά αγάπη; Πάντα ζωγράφιζα, 
από μικρή εκφραζόμουνα με 
τις εικόνες, έφτιαχνα δικές μου 
χειροποίητες στο σπίτι μου, σε 

χαρτάκια ή ακουαρέλες. Έστηνα 
και κάτι κόμιξ δικά μου φανταστι-

κά, ως κι αφίσες έφτιαχνα για παραστάσεις 
στο σχολείο μου, άντε έλεγα στους συμμα-
θητές μου, άντε να κάνουμε κι ένα φανζίν πε-
ριοδικάκι, πέθαινα για εικόνες, με ιντρίγκαρε 
η ζωγραφική. Και μετά ήταν και το Γερμανικό 
σχολείο που πήγαινα και με ενθάρρυνε δημι-
ουργικά, το ίδιο κόλλημα είχα κι αργότερα που 
πήγα στη θεατρική σχολή. Όμως, όταν άρχισα 
να πηγαίνω συστηματικά στη Σαντορίνη, ό-
που έχω ένα σπίτι, εκεί ήταν που τρελάθηκα. 
Τα πρώτα χρόνια πήγαινα μόνο για διακοπές, 
ή για να γράφω, σιγά σιγά όμως χώθηκα δημι-
ουργικά στα πράγματα του νησιού, εκεί πρω-
τοξεκίνησα και το τραγούδι, πρώτα σε ένα 
μαγαζί. Τώρα βέβαια η φάση τελείωσε, αλλά 
τότε, πέρα από τα μουσικά, γνώρισα κεραμί-
στες, που είχα ανέκαθεν και τρέλα με τα εργα-
στήρια, καλλιτέχνες, ζωγράφους, τρύπωνα 
στα στούντιό τους και αυτό ήταν, ερωτεύτηκα 
τους πηλούς, τις κατασκευές, τα γλυπτά...

Αφού τόσο πολύ σου άρεσε η ζωγραφική, 
γιατί δεν έδωσες για Καλών Τεχνών και 
διάλεξες σπουδές θεάτρου; Όλα ήθελα να 
τα κάνω μικρή, και θέατρο και Καλών Τεχνών, 
είχα πάει ως και σε φροντιστήριο σχεδίου. Έ-
λεγα πως θα γίνω ή ζωγράφος ή ηθοποιός ή 
μουσικός ή τραγουδίστρια, χορεύτρια, άπει-
ρα φυλλάδια σπουδών μαζεύονταν στο σπίτι 
μου, είχα μέγα μπέρδεμα στο τι να διαλέξω. 
Το θέατρο με κέρδισε γιατί είχε μια πολύ καλή 
ομάδα η Γερμανική Σχολή που ανέβαζε παρα-
στάσεις, θυμάμαι. Πήγα και εξαιτίας μίας, μετά 
που τελείωσε και γύρισα σπίτι, έκλαιγα όλη 
τη νύχτα, εκεί έγινε το κλικ, ξεκαθάρισα μέσα 
μου κι όρμηξα.

Η οικογένειά σου σε ενθάρρυνε; Φουλ εν-
θάρρυνση. Ήμασταν μια μέση οικογένεια, που 
μπορούσε να με στηρίξει να πάω στο εξωτε-
ρικό. Διάλεξα να μείνω στην Αθήνα γιατί από 
πάντα είχα μια διπολική σχέση μαζί της. Διπλή 
σχέση, αγάπη τρελή για το γλέντι, τα καφε-
νεία, τα ρεμπέτικα τραγούδια, αυτό το να τα 
κάνουμε πουτάνα όλα σε μια νύχτα, να ξενυ-
χτήσουμε και να ζήσουμε έντονα με ιντρίγκα-
ρε. Το έξω της Αθήνας ήταν και είναι που με 
συνδέει ακόμα μαζί της, αλλά τότε ήταν και 
εφηβεία, ρεμπελιό, ηλικία που βρίζαμε και 
τους έξω, «έλα, μωρέ, τους ξενέρωτους». Στο 
Γερμανικό είχαμε και κάτι καθηγητές σκέτη 
απόγνωση με όλο το πακετάκι-λουκ του Γερ-
μανού, πέδιλο με κάλτσα, οργάνωση, πειθαρ-
χία… Πήγα έναν χρόνο στη Γερμανία για να 

σπουδάσω, στο Μόναχο. Γράφτηκα στη Φιλο-
σοφική, είχα σκοπό να δώσω και για θέατρο, 
αλλά δεν μου βγήκε. Ρε, ήμουνα κλεισμένη 
σε ένα δωμάτιο κι άκουγα λαϊκά τραγούδια κι 
έτρωγα μέλι Αττικής με παξιμάδια, τόσο που 
μου έλειπε το εδώ, ξενιτιά σκέτη φρίκη.

Στο «Between My Legs» τι παίζει; Με τον τίτ-
λο κατ’ αρχήν, και τα έργα στη συνέχεια... 
Είναι τραβηγμένες στα όρια οι εικόνες και οι 
φάσεις. Κοίτα, και πώς διάολο θα το γράψεις 
τώρα να δω, σε όλα όσα κάνω αυτό που με κι-
νεί, είτε πρόβλημα που με καίει, είτε το υπαρ-
ξιακό μου, είτε το ερωτικό μου, αυτό που κάνει 
το κεφάλι μου να φεύγει και να εκρήγνυται, 
είναι η κάβλα μου για τα πράγματα. Αυτό που 
με κάνει να βγαίνω εκτός εαυτού και να κάνω 
την τέχνη μου. Έτσι μου άρεσε πολύ ο τίτλος 
«Between My Legs» κι όλο αυτό το παιχνίδι με 
τα δύο φύλα, την ταυτότητα, την αναζήτησή 
της και τις αναζητήσεις μου γενικώς.

Το πρωτογενές υλικό σου από πού πηγάζει; 
Η εικόνα, η αφορμή, το έναυσμα… Μωρέ, 
είναι θέμα παρατηρητικότητας πρώτα από 
όλα αλλά και ενσυναίσθησης. Στον δρόμο, στο 
μετρό, στο λεωφορείο, αλλά και στην οικογέ-
νεια, και δεν μιλώ για τη δική μου, που ήταν μια 
χαρά, όμως σε όλους μας, κι αν όχι στη δικιά 
μας, αλλά σε κάποιου φίλου γνωστού μας, δεν 
υπήρχε και δεν υπάρχει πάντα κάτι άρρωστο 
και σάπιο; Μια παρενόχληση, μια βία, ένα πρι-
όνισμα των φτερών, μια απαξίωση; 

Βρίσκεις εύκολα στέγη για όσα κάνεις; Όχι, 
βρε, ακόμα υπάρχουν άνθρωποι του χώρου, 
σκηνοθέτες, αιθουσάρχες, που προβληματί-
ζονται με μένα, τύπου τώρα με αυτά που κά-
νεις όπως τα κάνεις πού να σε βάλω! Μην τρως 
παραμύθι από το αν γράφονται κάποιες καλές 
κριτικές στον τύπο, κι έκανα και μερικά σουξέ, 
γιατί αν εξαιρέσω τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, 
που έχω μαζί τους μια ανοιχτή πόρτα και κά-
ναμε ή θα κάνουμε πράγματα, στο θέατρο ας 
πούμε, αλλού εκτός Στέγης, έχω να κάνω δύο 
χρόνια παράσταση. Που μου λες πως έγινα α-
ποδεκτή! Δεν κάνω παράπονο, δεν κλαίγομαι, 
δεν είναι το στιλ μου να μεμψιμοιρώ, και χαί-
ρομαι να μη με καταλαβαίνουν αυτοί που δεν 
τους καταλαβαίνω ούτε εγώ, απλώς πιάνουν 
πολύ χώρο αυτοί, έχουν γεμίσει το λεωφορείο 
και σπρώχνουν, αλλά χαίρομαι να μην είμαι 
mainstream, παίρνω πολλή αποδοχή από εκεί 
που θέλω να την πάρω. Όχι, είναι πολύ δίκαια 
τα πράγματα και νιώθω τυχερή, στην τελική 
έμαθα τόσα χρόνια να βρίσκω ρωγμές και με 
τον τρόπο μου να κάνω ό,τι γουστάρω, να ό-
πως τώρα εδώ, που βρέθηκε η Breeder για τα 
έργα μου. Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη και 
τιμή που με προσκάλεσε αυτή η γκαλερί. Αλλά 
δεν χτυπάει το τηλέφωνο έτσι όπως μπορεί να 

νομίζεις, πώς να σ’ το πω...

Σε τι φάση πρέπει να βρεθείς, για να φτια-
χτείς και να φτιάξεις; Eγώ είμαι του βασάνου. 
Ακόμα κι αν δεν με κυνηγάει κάτι, το εφευρί-
σκω μέσα στο κεφάλι μου. Άπειρες φορές έ-
βαζα τα κλάματα σε ένα μπαρ, ας πούμε, για 
μια σχέση ανύπαρκτη που τη σκάρωνε στο 
μυαλό μου. Πάντα παράφορα ερωτευμένη 
ήμουνα ακόμα κι όταν δεν ήμουνα ερωτευμέ-
νη. Θέλω ένα κίνητρο, μια απόγνωση ακόμα 
και κατασκευασμένη, αλλά έχω κι ένα κόλλη-
μα με το παρελθόν, ανακαλώ π.χ. κάτι, ή κλαίω 
για αυτά που δεν έχω. Με κινητοποιεί αυτός 
ο πόθος και το ανεκπλήρωτο, η αναμονή, πέ-
φτει η νύχτα και περιμένω να γίνει ένα θαύμα. 
Δεν παύω να πιστεύω πως κάτι θα συμβεί, γι’ 
αυτό και μου αρέσει πάντα να βγαίνω τις νύ-
χτες έξω. Σαν λυκάνθρωπος.

Καμιά φορά, σε πανί, σκηνή ή πίστα, ασχέ-
τως που ξέρουμε πως είναι ενορχήστρω-
ση, η ζωή δεν μοιάζει πιο αληθινή μέσα στο 
ψέμα της πλοκής; Άρα και πιο επιθυμητή; 
Εννοείται. Από παιδάκι ως και τώρα θέλω να 
τη ζω τη ζωή σαν ταινία. Παραμυθιαζόμουνα 
και παραμυθιάζομαι με το κινηματογραφικό, 
την υπερβολή, το παραμύθι με εκκινεί. Να ανε-
βαίνω πάνω στη σκηνή ή το πάλκο, να ανάβω 
τσιγάρο, να πίνω ποτό και εκεί που παίζω, πε-
ρικυκλωμένη από τα σκοτάδια μου, ξαφνικά 
να ξεθαμπώνει ο καπνός από τα τσιγάρα και να 
μπαίνει εκείνος. Που θα μου την πέσει, αφού 
με κοιτάξει με σημασία. Γιατί, υποτίθεται, με 
έχει καψουρευτεί τρελά, αλλά εγώ θα τον α-
γαπήσω περισσότερο και πιο απελπισμένα πε-
ρισσότερο, και θα ζήσω σαν τη Ρόζα Εσκενάζι. 
Αυτή η αίσθηση και η προσμονή 
είναι που με φτιάχνει. Είναι το πιο 
ωραίο πράγμα η προσμονή, αλ-
λιώς δεν θα πίστευα σε τίποτα.

Κλείνω με τελευταία ερώτηση: 
πώς πάμε από φιλία, έρωτα και 
ευτυχία; Επειδή μίλησες προη-
γουμένως για την προσμονή. Μωρέ όλα τα 
έχω! Την ξεζουμίζω τη ζωή, ό,τι μου προσφέ-
ρεται το αρπάζω και το γλεντάω και το αντα-
ποδίδω, μέχρι να πεθάνω. Αν και να σου πω 
την αλήθεια δεν νιώθω πολύ ευτυχισμένη που 
γεννήθηκα, κι ας παρτάρουμε. Πολύ πόνος και 
απώλεια, και μετά γηρατειά και κάπως αν μπο-
ρέσουμε να φύγουμε αξιοπρεπώς, αφού χαι-
ρετήσουμε τους άλλους, τους δικούς μας, που 
θα φύγουν πριν από εμάς. Ξέρεις κάτι; Αν μου 
έβαζαν επιλογή, όταν ήμουν σπερματοζωά-
ριο, ποιο από όλα σας θέλει να γονιμοποιηθεί 
και θέλει να βγει εκεί έξω, εγώ νομίζω πως δεν 
θα δήλωνα. Άσε που τώρα τελευταία με έχει 
πιάσει και μια τρέλα πως δεν θα ζήσω πολύ και 
θα πεθάνω σύντομα... A

Τίτλος έκθεσης «Between My Legs». Παγωμένο Μεταξουργείο, καταφτάνει, καθόμαστε στα υπαίθρια τραπεζάκια 
μιας ταβέρνας-καφετέριας. Μέσα κολατσίζουν απόμαχες τραβεστί. Ντίβες του πεζοδρομίου κάποτε, τώρα άβαφες 
και αμακιγιάριστες, έκπτωτες βασιλοπούλες. Between my Legs: Πριαπικοί σάτυροι και γριές ή κοριτσάκια ψόφια 
για κουτούπωμα ή μαστίγιο, απαιτητικοί εραστές, αφέντρες, σκλάβοι, κτητικοί πορνόγεροι και άμαθοι - άμαχοι 
ονειροπόλοι που βρέθηκαν στο όργιο κατά λάθος, τέτοια απεικονίζονται στους πίνακες της έκθεσης. Ζωή; Σεξ και 
βία; Γκαρσονιέρες των οργίων; Σαλονάκια αστικής παρακμής;
Λένα Κιτσοπούλου, σκηνοθέτρια, ηθοποιός, λαϊκή τραγουδίστρια, λογοτέχνισσα και τώρα και ζωγράφος. Στην 
τέχνη της, είτε ξεκινά να γράφει θεατρικό ή διήγημα, ή εδώ στους καμβάδες της, σίγουρα συμβαίνουν μεγαλύτερα 
και αγριότερα πράγματα από ό,τι στην ίδια τη ζωή. The world is sad. 
Στην παρούσα καλλιτεχνική έκθεση παρουσιάζεται περιεχόμενο αυστηρώς ακατάλληλο, σεξουαλικές σκηνές, 
εκθέματα που μπορεί να προκαλέσουν ενόχληση, βωμολοχική φρασεολογία.

Λένα ΚιτσοπούΛου
Ζωγραφίζει, παίζει, γράφει, σκέφτεται, ζει και μιλά πάντα παράφορα. Ευτυχώς! 

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου - Φωτό: ΘαναΣηΣ ΚαρατζαΣ

Διαβάστε όλη 
τη συνέντευξη

www.
athens voice.gr
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Ρε, ήμουνα 
κλεισμένη σε 
ένα δωμάτιο 
κι άκουγα λα-
ϊκά τραγού-

δια κι έτρωγα 
μέλι Αττικής 
με παξιμά-

δια, τόσο που 
μου έλειπε το 
εδώ, ξενιτιά 
σκέτη φρίκη.



Iων Δραγούμης και Πηνε-
λόπη Δέλτα. Μια ψυχή χω-
ρισμένη σε δύο σώματα. Έ-
νας θαμμένος πόνος που 
δεν εκτονώθηκε ποτέ. Δύο 
λυγμοί που συνορεύουν. Ο 
έρωτας και η πατρίδα. Μια 
ιστορία ηδονής και οδύνης. 
Ο εμβληματικός διπλωμά-
της και η σπουδαία συγγρα-
φέας σε μια νοερή ζωή επι-
θυμίας, ονείρων, υψηλών ι-
δανικών, υψηλών δεσμεύ-
σεων, υψηλών οραμάτων.

Ένας ρόλος λες και περίμενε τον Τάσο 
Νούσια για καιρό, «κομμένος και ραμμένος» 
πάνω του και μία θεατρική μεταφορά του 
βιβλίου του Στέφανου Δάνδολου που συ-
νεχίζει το ταξίδι της στην Αθήνα, στο Θέα-
τρο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. 
Σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη και με τις Μπέ-
τυ Λιβανού και Μαρία Παπαφωτίου στους 
ρόλους της Πηνελόπης Δέλτα, ταξιδεύουμε 
από το 1908 στο 1941 και πίσω, τόσο κοντά 
και τόσο μακριά και οι δύο τους από τον Ίωνα 
Δραγούμη… Έναν Ίωνα Δραγούμη που υπο-
δύεται μοναδικά ο Τάσος Νούσιας, η παρά-
σταση «Ιστορία χωρίς όνομα» είναι μία μικρή 
- μεγάλη ιστορία της ίδιας της Ελλάδας, των 
παθών και των ανεκπλήρωτων ερώτων.
Λίγο πριν ξεκινήσει η τρίτη παράσταση της 
Αθήνας σε ένα γεμάτο Μιχάλης Κακογιάννης, 
ο Τάσος Νούσιας μίλησε στην ATHENS VOICE 
για τον Ίωνα Δραγούμη και τη συμβολή του 
στον ελληνισμό, την Πηνελόπη Δέλτα, τα πά-
θη και τους ανεκπλήρωτους έρωτες, αλλά και 
μία αχτίδα φωτός που αρχίζει να αχνοφαίνε-
ται στην ελληνική τηλεοπτική παραγωγή.

«Ξεκινάει ένα ταξίδι στην Αθήνα, ήρθαμε 
εδώ μετά από 26 παραστάσεις στην πλάτη 
μας. Η πρεμιέρα έγινε στη Θεσσαλονίκη, 
οπότε ερχόμαστε με πολλές περγαμηνές, 
χιλιάδες εισιτήρια, με την αποθέωση του 

κόσμου και τη βαθιά συγκίνηση που έχει η 
παράσταση. Αλλά και το αθηναϊκό κοινό, 
φαίνεται να την αγκαλιάζει με την ίδιο εν-
θουσιασμό, οι τρεις πρώτες παραστάσεις, 
ήταν sold out. Είναι το θέμα που αφορά, έχω 
την αίσθηση. Και ότι έχει δημιουργηθεί αυτό 
το περιβάλλον το οποίο έχει πολύ ελληνι-
σμό, εξαιρετικό λόγο και αισθητική».

«Με τον Κώστα Γάκη, έτσι και αλλιώς, από 
καιρό θέλαμε να δουλέψουμε μαζί. Βλεπό-
μασταν μέσω των παραστάσεών μας. Οπό-
τε, ήρθε το “πλήρωμα του χρόνου”, με το 
καλό, μπήκαμε με το δεξί».

«Ο Ίωνας Δραγούμης είναι ένας από τους 
τεράστιους υπέροχους Έλληνες. Άφησε 
παρακαταθήκη και με πολιτικό και με συγ-
γραφικό έργο. Είχε έναν οικουμενικό χαρα-
κτήρα για τον ελληνισμό. Το πάλεψε πάρα 
πολύ από τα πρώτα εθνικοαπελευθερωτικά 
κινήματα, εννοώ στο κομμάτι της Μακεδο-
νίας με τον Παύλο Μελά και απέναντι στους 
κομιτατζήδες που έσφαζαν και λεηλατού-
σαν όλο τον γηγενή πληθυσμό εκεί. Μέχρι 
την οργάνωση ως διπλωμάτης στην Κων-
σταντινούπολη και την προσπάθειά του να 
ελευθερωθεί όσο μεγαλύτερο κομμάτι της 
σημερινής επικράτειας. Ο ίδιος συνέταξε 
και το πρωτόκολλο παράδοσης, διαπραγμα-
τεύτηκε την παράδοση της Θεσσαλονίκης 
στην Ελλάδα. Οπότε, συνέβαλε τα μέγιστα 
για να μεγαλώσει η χώρα και να αναδειχθεί 
ο ελληνισμός. Και το έκανε με αυταπάρνη-
ση, χωρίς να προσδοκά πίσω κάτι. Έτσι και 
αλλιώς ήταν κάτι σαν μοναχικός λύκος. Ο ί-
διος λέει “Είμαι ένας κι είμαι μόνος κι έρημος 
στον κόσμο και μ’ αρέσει η ερημιά μου”».

«Στο έργο υπάρχουν κομμάτια αυτούσια 
των κειμένων που έχει αφήσει ο ίδιος, πέρα 
από αυτά του βιβλίου που είναι αυτά που έχει 
αφήσει η Πηνελόπη Δέλτα. Εδώ έχουμε βάλει 
εμβόλιμα και κομμάτια από τα δικά του προ-
τάγματα και κείμενα. Ο ίδιος ήταν και λογοτέ-
χνης και έγραφε με το ψευδώνυμο Ίδας. Ήταν 
πολυσχιδής προσωπικότητα, διπλωμάτης, 
πολιτικός, συγγραφέας. Και ο εμπνευστής 
της Πηνελόπης Δέλτα για το συγγραφικό της 
έργο. Μέχρι να τον γνωρίσει, δεν έγραφε».

«Δύσκολος έρωτας, αλλά ο ίδιος λέει ότι δύο 
είναι τα μεγάλα βάραθρα στη ζωή. Το ένα εί-
ναι ο έρωτας και το άλλο είναι το έθνος. Και με 
τον ίδιο έρωτα πέρναγε και στις δύο φάσεις. 
Και στον έρωτα και στο έθνος, με έρωτα. Ο-
πότε, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έδωσε τα 
πάντα… Και εκτελέστηκε. Και εκτελέστηκε 
από συντρόφους. Ήταν από τα πρωτοπαλί-
καρα, ήρωες του μακεδονικού αγώνα. Δου-
λέψανε μαζί αυτοί οι άνθρωποι και τον φάγα-
νε. Μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του 
Βενιζέλου, τον θεώρησαν υπεύθυνο και τον 
προφυλάκισαν. Τον βρήκανε Κηφισίας και Α-
λεξάνδρας και από εκεί και πέρα τον πήρε το 
τάγμα, υποτίθεται θα τον προστάτευε από 
τον όχλο, αλλά τον εκτέλεσε μεταξύ Παπα-
διαμαντοπούλου και Χίλτον».

«Το 1941, η Πηνελόπη Δέλτα, με την είσο-
δο των ναζιστικών στρατευμάτων στην 
Αθήνα, αυτοκτονεί. Μαυροφορείται. Είναι 
πολύ σημαντικό το  μέγεθος που είχε μέσα 
της. Αυτό το πάθος, ήταν ο ανεκπλήρωτος 
έρωτας τριών ημερών. Γιατί εμείς, πιάνουμε 
αυτές τις τρεις κομβικές μέρες, “Ή θα έρθεις 
μαζί μου ή τελειώνουμε οριστικά”. Η Πηνε-
λόπη Δέλτα, δεν αποφασίζει να κάνει αυτό 
το βήμα. Αυτό γίνεται στο Γκάινφαρντ της 

Βιέννης, όπου την έχουν στείλει σε ένα σα-
νατόριο. Κοινωνικός περίγυρος ασφυκτικά 
πιεστικός, μεγαλοαστοί, κοινωνική κατα-
κραυγή, τρία παιδιά».

«Αυτός έπρεπε να γυρίσει πίσω στην Κων-
σταντινούπολη γιατί οργάνωνε τον αγώνα. 
Μιλάμε για το 1908 και η Ελλάδα ουσιαστικά 
απελευθερώθηκε το 1913. Οπότε, είχε έναν 
πενταετή αγώνα μπροστά του για να οδη-
γήσει την Ελλάδα, σαν διπλωμάτης, προς 
αυτή την κατεύθυνση. Ήταν ανάμεσα στο 
καθήκον για την Ελλάδα, τον αγώνα και τον 
έρωτα. Και έπρεπε να φύγει. Δεν είχε άλλο 
χρόνο να το παλέψει μαζί της. Πήγε να την 
πάρει, δεν ήρθε, συνέχισε μόνος».

«Ο έρωτας έχει αυτό το πρόσταγμα, είναι 
ολοκληρωτικός κι ανελέητος. Αποκαθηλώ-
νονται αυτοί οι ήρωες. Φεύγουν από τον 
άμβωνα του πολιτικού ή της μεγάλης συγ-
γραφέως και βλέπουμε τη βαθιά ανθρώπινη 
πλευρά τους. Και αυτό είναι που συγκινεί και 
συνδέει τον θεατή. Γι’ αυτό μιλάμε για παρά-
σταση-ύμνο στην ελληνισμό. Γιατί είμαστε 
εμείς ως ποιότητες ανθρώπων, ως χαρακτή-
ρες, έτσι ακραίοι, παθιάρηδες. Και αν βάλου-
με κάτι στο μυαλό μας πρέπει να το πάμε μέ-
χρι τέλους, με αυτό το τραγικό πρόσημο».

«Ζούμε υπέροχες στιγμές στην παράστα-
ση. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία όλοι. Η 
χημεία μας είναι μοναδική, με όλα τα παιδιά. 
Αν μου έλεγες να έκανα άλλη διανομή, ούτε 
περνάει από το μυαλό μας ότι θα μπορούσε 
να είναι κάποιος άλλος. Αλλά ειδικά η Μπέτυ 
Λιβανού, με την ωριμότητά της, με την αρχο-
ντιά της... Είναι στην ηλικία της Πηνελόπης 
Δέλτα, όταν η τελευταία έφυγε. Και η ίδια 
έχει μελετήσει την Πηνελόπη Δέλτα. Ήταν 
καιρό συνδεδεμένη μαζί της. Ίσως τη βρήκε 
η Πηνελόπη Δέλτα. Όπως και εγώ, πιστεύω, 
βάζοντας στο μυαλό μου αυτό το εμβλημα-
τικό και αμφιλεγόμενο πρόσωπο, που πολ-
λοί τον ονομάζουν “πατριάρχη της Μεγάλης 
Ιδέας” αλλά καταλήγει σοσιαλιστής ως και 
αναρχικός, ανένταχτος δηλαδή. Και αυτό 
γιατί ήταν φοβερά ουμανιστής. Αγαπούσε 
πολύ την πατρίδα και πίστευε στους λαούς 
και στα έθνη. Σεβόταν πάρα πολύ τον ταυ-
τοτικό χαρακτήρα των λαών. Ο ίδιος έλεγε 
ότι δεν χρειάζεται να μπούμε επεκτατικά 
και πολεμικά στην Τουρκία, αρκεί να αφυ-
πνίσουμε το ελληνικό στοιχείο που υπάρ-
χει προαιώνια μέσα εκεί, σε αυτό το αχανές 
κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ας 
βρούμε τους θύλακες του ελληνισμού. Και 
τελικά αποδείχτηκε και προφητικός γιατί 
ήταν και η καταστροφή μας, η Μικρασιατική 
Καταστροφή, αμέσως μετά, το 1922».

«Η διασκευή των 400 σελίδων του βιβλίου 
του Στέφανου Δάνδολου κατέληξε σε 48-
50 σελίδες. Δεν περισσεύει τίποτα. Δουλέ-
ψαμε συλλογικά, προσθέσαμε αφαιρέσαμε 
κομμάτια, βρήκαμε ένα βηματισμό. Είναι μία 
πολύ μεγάλη δουλειά για την Ανθή Φουντά 
και τον Κώστα Γάκη. Έφεραν μία εξαιρετι-
κή διασκευή. Είναι δύσκολο να μεταφέρεις 
ένα βιβλίο που είναι best seller, έχει κάνει 
τη διαδρομή του, να πρέπει να παρασταθεί 
θεατρικά και να μην υπολείπεται της έντα-
σης και της ομορφιάς του βιβλίου. Να είναι 
και παραστάσιμο. Δεν μπορείς να κάνεις μια 
παράσταση δέκα ώρες, πρέπει να έχει μία 
πύκνωση».

«Είναι πολύ κινηματογραφικός ο ρυθμός. 
Η παράσταση είναι δομημένη κινηματογρα-

φικά. Έχει πολύ γρήγορες εναλλαγές, στα 
φλας μπακ, στις συνδέσεις. Και ο ρόλος των 
δύο Πηνελοπών, μέσα από το μυαλό της με-
γαλύτερης Πηνελόπης, είναι πολύ δυνατός, 
σε συνδέει με τα γεγονότα αυτών των τριών 
ημερών στην Αυστρία που σηματοδότησαν 
ουσιαστικά τις ζωές τους. Φτάσαμε μέχρι 
τον θάνατο του Ίωνα Δραγούμη, όλη αυτή 
η αναπόληση που μπαινοβγαίνει μέσα στο 
μυαλό της, λίγο πριν πεθάνει, το τελευταίο 
24ωρο. Λίγο πριν αυτοκτονήσει. Ο ρόλος 
των γιατρών που την κούραραν, ο ρόλος 
του σπιτιού και η αγωνία του σπιτιού, την 
ώρα που βρίσκεται σε αυτή τη μεταιχμια-
κή κατάσταση. Μιλάμε για κατάθλιψη, για 
ακραίες καταστάσεις, πώς πιέζεται αυτό το 
πλάσμα από διαφορετικές μεριές».

«Έχω “κάνει” αρκετά βιβλία. Όχι μόνο “Το 
Νησί”, και προγενέστερα. Πάντα με μυθο-
πλασία στις μυθιστορηματικές πηγές. “Τα 
παιδιά της Νιόβης”, “Οι μάγισσες της Σμύρ-
νης”, “Τα ανίσχυρα ψεύδη του Ορέστη Χαλ-
κιόπουλου”. Είχα την τύχη να δουλέψω με 
πολύ μεγάλους σκηνοθέτες, όπως ο εκλιπών 
και σπουδαίος Κώστας Κουτσομύτης, που έ-
χει αφήσει ένα τεράστιο έργο πίσω του.
Εξαιρετική η επιστροφή στη μυθοπλασία, 
μία επιστροφή πολύ σοβαρή. Γι’ αυτό ο 
κόσμος συνδέθηκε ξανά, παρέμεινε στην 
τηλεόραση και ξαναείδε δύο κομμάτια ε-
ξαιρετικά στη σύνθεσή τους, την απόδοσή 
τους, την αισθητική τους, τη γραφή τους. 
Λέω για “Το κόκκινο ποτάμι” που είναι ιστο-
ρική σειρά και μεταδίδει τον παλμό από ένα 
σπουδαίο βιβλίο – και αυτό μεταφορά που 
έχει να κάνει με τη γενοκτονία των Ποντίων, 
άλλο ένα σπουδαίο και μακραίωνο κομμάτι 
του ελληνισμού που χειμάζεται, οπότε πα-
ρουσιάζεται τώρα στην τηλεόραση. Και μια 
περιοχή πάλης την περίοδο του ’50 και ’60, 
στις “Άγριες μέλισσες”. Αναδείχθηκαν πολ-
λοί νέοι συνάδελφοι, πέραν των παλιών, νέα 
παιδιά, τα στάνταρ είναι πολύ υψηλά. Μόνο 
χαρούμενος μπορείς να είσαι, γιατί λες “έρ-
χεται μία νέα άνοιξη στην τηλεόραση”».

«Έχω προγραμματισμένα γυρίσματα στον 
καινούργιο κύκλο του “Έτερος εγώ – Χαμέ-
νες ψυχές” του Cosmote TV. Ξεκίνησε πέρσι 
με τον πρώτο κύκλο, είναι φοβερή δουλειά, 
με μεγάλο budget για τα ελληνικά δεδομέ-
να και με τον Σωτήρη Τσαφούλια στο “τι-
μόνι” της σκηνοθεσίας. Κινηματογραφικό, 
ένας κύκλος 8 επεισοδίων, στα πρότυπα 
των Netflix και HBO. Εκεί κάνω τον νέο δι-
οικητή των ανθρωποκτονιών, με τον Μάνο 
Βακούση να φεύγει σε σύνταξη, οπότε τον 
αναπληρώνει ένας καινούργιος. Έχουμε μια 
φοβερή ιστορία στα χέρια μας. Διάβασα τα 
σενάρια, φυσικά δεν μπορώ να αποκαλύψω 
ποιος είναι ο δολοφόνος. Ο Σωτήρης έχει 
αυτή τη μαγική γραφή όπου μέχρι το τέλος 
βγαίνει ο πιο απροσδόκητος».

«Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτή είναι μία 
άλλη τηλεόραση. Ξεπερνάει τα ελληνικά 
δεδομένα. Και για εμένα αυτό έχει μεγάλη 
σημασία, το ότι μπορεί να ανταγωνιστεί σο-
βαρά άλλες σειρές στο διεθνές μάρκετ. Κάτι 
ανάλογο είχε γίνει τότε και με “Το νησί”. Κάτι 
ανάλογο ίσως μπορεί να γίνει και με “Το κόκ-
κινο ποτάμι” και τις “Άγριες μέλισσες”… Ας 
βρούμε αυτό τον βηματισμό για να μπορέ-
σουμε να σπρώξουμε τις δουλειές μας και να 
επενδύσουμε εκεί πάνω – θα αλλάξουμε επί-
πεδο. Έχουμε όλη την υλικοτεχνική υποδομή 
και την εμπειρία, εξαιρετικούς ηθοποιούς και 
σκηνοθέτες, αυτό το μοναδικό location». A

Ιnfo
H «Ιστορία χωρίς όνομα» του Κώστα Γάκη, από τις 17 Ιανουαρίου, Τετάρτη-Κυριακή, 

στο Θέατρο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, Ταύρος, 2103418550)
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Ο ΤάσΟσ 
ΝΟύσιάσ 
άΝάμεσά 
σε δύΟ 
ΠηΝελΟΠεσ
Ο σπουδαίος ηθοποιός ενσαρκώνει τον
 Ίωνα Δραγούμη στην «Ιστορία χωρίς όνομα»
του Κώστα Γάκη στη θεατρική σκηνή του 
Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης

Του Μάνου νοΜικου 

Ο έρωτας έχει 
αυτό το πρόσταγ-
μα, είναι ολοκλη-
ρωτικός κι ανελέ-

ητος. Αποκαθηλώ-
νονται οι ήρωες. 

Φεύγουν από τον 
άμβωνα του πολι-
τικού ή της μεγά-
λης συγγραφέως 

και βλέπουμε τη 
βαθιά ανθρώπινη 

πλευρά τους.
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Η γοητεία
της Αθήνας
του ’60
Μια ξενάγηση στις πιο 
όμορφες, γνωστές και 
λιγότερο γνωστές ιστορίες 
της πόλης από τον Νίκο 
Βατόπουλο, επιμελητή της 
έκθεσης «Το πνεύμα του 
’60», στο T.A.F. 
Του Τάκη Σκριβάνου

Εικονογράφηση:
άρΤεμηΣ ΧάΤζηγιάννάκη

ι όμόρφη γυναικα που ήτανε 

στα νιάτα της η Άννα φόνσου. 

Ειδικά στην ταινία «Όλοι οι άν-

δρες είναι ίδιοι» του αλέκου 

Σακελλάριου, όπου υποδυό-

ταν την καλλιόπη, την τσαχ-

πίνα υπηρέτρια-πειρασμό για 

όλους τους άνδρες. όι περισσότε-

ρες από εκείνες τις ταινίες είχαν ρόλους υπηρέτρι-

ας. η Σαπφώ νοταρά στη «Χαρτοπαίχτρα», η μάρθα 

Βούρτση στα «κίτρινα γάντια», η κατερίνα γώγου στο 

«η γυνή να φοβήται τον άνδρα». η δεκαετία του 1960 

ήταν η τελευταία όπου το φαινόμενο ακόμα και μεσο-

αστικά σπίτια να έχουν υπηρετικό προσωπικό ήταν 

κάτι πολύ συνηθισμένο. «και η δική μου μια μεσοα-

στική οικογένεια ήταν. Ζούσαμε σε μια πολυκατοικία 

στην Πατησίων, στην πλατεία αμερικής, με το διαμέ-

ρισμα να έχει δύο υπνοδωμάτια για εμάς και άλλο ένα 

για την υπηρέτρια. Ήταν κοπέλες 17-18 χρονών που 

συνήθως έρχονταν στην αθήνα από τα νησιά. Ήταν 

ένα φαινόμενο που από τη δεκαετία του 1970 άρχισε 

να ατονεί», λέει ο νίκος Βατόπουλος, επιμελητής της 

έκθεσης «Το πνεύμα του ’60 - Περιήγηση σε ένα κόσμο 
που έφερε το αύριο», η οποία παρουσιάζεται αυτές 

τις ημέρες στο T.A.F. Βρεθήκαμε μια από εκείνες τις 

ωραίες ημέρες του χειμώνα που βγάζει ήλιο, κάτσαμε 

στο μοναστηράκι, στην αδριανού, και ο νίκος είχε 

πολλές ωραίες ιστορίες να διηγηθεί από εκείνη τη 

μακρινή αθήνα. 

Η εποχή της ανοικοδόμησης και 
η επανάσταση του θερμοσίφωνα 

Σήμερα βλέπουμε νεοκλασικά και λέμε «τι ωραία να 

μέναμε σε ένα σπίτι σαν κι αυτό». Παλιότερα, όμως, 

ο κόσμος γκρέμιζε τα σπίτια του για να γίνουν πολυ-

κατοικίες, καθώς το διαμέρισμα δεν ήταν μόνο της 

μόδας, αλλά βελτίωνε ουσιαστικά τις συνθήκες διαβί-

ωσης: είχε κεντρική θέρμανση, θερμοσίφωνα και λου-

τρό. «η αθήνα άλλαζε διαρκώς. η διαδικασία εξέλιξής 

της σε μια πιο νεωτερική πόλη ήταν αίτημα ήδη από 

τον 19ο αιώνα και από τη δεκαετία του 1930 άρχισαν 

οι μαζικές κατεδαφίσεις νεοκλασικών», λέει ο νίκος 

Βατόπουλος, δημοσιογράφος και συγγραφέας. η πο-

λυκατοικία, όπως την καταλαβαίνουμε σήμερα, θε-

σμοθετήθηκε με διάταγμα του 1929 για την οριζόντια 

ιδιοκτησία – είναι το γενέθλιο έτος της πολυκατοικίας. 

Τα χρόνια εκείνα, πριν από τον πόλεμο, ο τρόπος ανέ-

γερσης αυτών των κτιρίων ήταν διαφορετικός. Έπρε-

πε κανείς να έχει χρήματα προκειμένου να προσλάβει 

έναν εργολάβο. Έτσι, στην ανέγερση πολυκατοικιών 

εργάστηκαν και σπουδαίοι αρχιτέκτονες, οι οποίοι 

έδωσαν κτίρια του μοντέρνου κινήματος, πολύ δια-

φορετικά από τις μεταπολεμικές πολυκατοικίες, όπου 

κυριάρχησε η μέθοδος της αντιπαροχής. η αντιπαρο-

χή ήταν ένας εύκολος τρόπος να χτιστεί ένα κτίριο. 

Χρειαζόταν ένα ελάχιστο κεφάλαιο και τρεις πλευρές: 

Τ
Το κλίμα της 

δεκαετίας του 
’60 ήταν στον 
αντίποδα του 
σημερινού. 

Παρά τα 
προβλήματα 

και τη φτώχεια, 
υπήρχε μια 

ώθηση και μια 
ελπίδα για κάτι 

καλύτερο.
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o οικοπεδούχος, ο εργολάβος και οι αγοραστές. Ο ερ-

γολάβος συνήθως προπωλούσε τα διαμερίσματα, 

έτσι μπορούσε να ολοκληρώσει την πολυκατοικία. Και 

ο οικοπεδούχος, εκτός από το διαμέρισμα στο οποίο 

θα έμενε, θα έπαιρνε ένα-δυο ακόμα, τα οποία θα μπο-

ρούσε να νοικιάσει. «Σέβομαι τον φτωχό άνθρωπο 

που ήθελε να δώσει το παλιό του σπίτι για να πάρει 

δύο διαμερίσματα, άλλωστε δεν ήταν δουλειά του να 

κάτσει και να σταθμίσει το μέλλον της πόλης. Όμως 

όλη αυτή η τεράστια ανοικοδόμηση δημιούργησε δύο 

μεγάλα αρνητικά φαινόμενα. Την απώλεια της αρχιτε-

κτονικής μας κληρονομιάς, καθώς στην ουσία χάθηκε 

το ιστορικό κέντρο και η φυσιογνωμία της αθηναϊκής 

συνοικίας. Κι ακόμη, αυτό που ήταν το δέλεαρ, η βελ-

τίωση δηλαδή των συνθηκών ζωής, εξελίχθηκε με 

τα χρόνια στο ακριβώς αντίθετο. Στενοί δρόμοι με 

γερασμένες οικοδομές, χωρίς καθόλου χώρους στάθ-

μευσης, σε μια δυσάρεστη καθημερινότητα», λέει ο 

Νίκος Βατόπουλος. 

Όταν το αυτοκίνητο, 
η τηλεόραση και οι διακοπές 
ήταν δείκτες ευημερίας 

Η Ελλάδα ήταν από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώ-

πη όπου ήρθε η τηλεόραση. Παρότι οι συζητήσεις εί-

χαν ξεκινήσει από τη δεκαετία του ’50, μόλις το 1966 

ξεκίνησε πειραματικά και άρχισε να επεκτείνεται από 

τον επόμενο χρόνο. «Εμείς στο σπίτι μας», θυμάται ο 

Νίκος, «πήραμε τηλεόραση το 1968. Είχε ένα πρωτό-

γονο, ας πούμε, πρόγραμμα, Άρχιζε να μεταδίδει από 

τις 6 το απόγευμα και διαρκούσε μέχρι τα μεσάνυχτα 

περίπου, με ειδήσεις, ενημερωτικές εκπομπές και ξέ-

νες σειρές. Θυμάμαι που έβλεπα τη “Λάσι”, μια παιδι-

κή σειρά με πρωταγωνιστή ένα σκύλο, και το “Πέιτον 

Πλέις”, ένα αμερικάνικο σίριαλ. Σε αντίθεση με το ρα-

διόφωνο που είχαν όλοι, τηλεόραση τα πρώτα χρόνια 

είχαν λίγα σπίτια και ήταν συνηθισμένο το φαινόμενο 

να πηγαίνεις στο σπίτι κάποιου συγγενή ή φίλου για 

να δεις τηλεόραση. Όταν άρχισε το 1970 ο “Άγνωστος 

Πόλεμος”, με τον Άγγελο Αντωνόπουλο και την Γκέλυ 

Μαυροπούλου, ερήμωνε η Αθήνα». Τη δεκαετία του 

1960 άρχισε να διαμορφώνεται και η κουλτούρα των 

διακοπών, στην Ελλάδα κυρίως αλλά και στο εξωτε-

ρικό. Δεν ήταν όπως τώρα, που λέμε πού θα πάμε δι-

ακοπές το καλοκαίρι. Επίσης, ένας δείκτης ευημερίας 

ήταν και το αυτοκίνητο, δεν υπήρχαν ακόμη πολλά 

και στις συνοικίες πάρκαρες όπου ήθελες. 

Το κλίμα αισιοδοξίας και 
ο συμβολισμός της ανέγερσης 
του Hilton 

Το κλίμα της δεκαετίας του 1960 ήταν στον αντίποδα 

του σημερινού. Παρά τα προβλήματα και τα μεγάλα 

ποσοστά φτώχειας, υπήρχε μια ώθηση και μια ελπίδα 

ότι κάθε χρόνος θα έφερνε και κάτι καλύτερο. Ήταν 

ένα διεθνές φαινόμενο, μετά τον πόλεμο, όπου οι κοι-



νωνίες ζητούσαν ευηµερία και δικαίωµα στην ευτυχία. 

«Η πόλη έµοιαζε να αλλάζει µέρα µε την ηµέρα και ο 

ήχος των κατεδαφίσεων υπήρχε σε κάθε βόλτα. Το 

Κολωνάκι, η Νεάπολη, τα Εξάρχεια, η Κυψέλη, το Κου-

κάκι, το Θησείο, περιοχές που ήταν οργανωµένες ήδη 

πριν από τον πόλεµο, άρχισαν να αλλάζουν εικόνα, 

καθώς η ζήτηση διαµερισµάτων ήταν µεγάλη, λόγω 

και της αθρόας εσωτερικής µετανάστευσης και της 

αστυφιλίας, την οποία ενίσχυε και η κεντρική πολιτι-

κή γραµµή». Οι συνοικίες δεν ήταν ίδιες και οι παλιές 

γκρίζες πολυκατοικίες που βλέπουµε σήµερα ήταν 

απαστράπτοντα κτίρια, µοντέρνα και καθαρά. Και το 

1963 η ανέγερση του ξενοδοχείου Hilton ήταν το σύµ-

βολο του περάσµατος της πόλης σε µια άλλη εποχή, 

ένα σύµβολο νεωτερικότητας αλλά και διασύνδεσης 

της Αθήνας µε τα διεθνή δίκτυα τουρισµού. Τα εγκαίνια 

του ξενοδοχείου, όπου κατά καιρούς έµειναν σπουδαί-

ες προσωπικότητες, διήρκεσαν τρεις ηµέρες και ήταν 

κάτι πρωτόγνωρο για την κοινωνική ζωή της πόλης. 

Το ίδιο το ξενοδοχείο δηµιούργησε µια νέα συνοικία, 

σε µια περιοχή όπου υπήρχαν λίγα σκόρπια σπίτια και 

ελάχιστες πολυκατοικίες. Ακόµα και σήµερα πολλές 

φορές δεν λέµε περιοχή Ιλίσια αλλά Χίλτον. Βέβαια, 

παρά τη θετική αποδοχή υπήρξαν και αντιδράσεις, 

γιατί «αντιδράσεις θα υπάρξουν σε ό,τι κι αν γίνεται» 

επισηµαίνει ο Νίκος. Η βασική κριτική αφορούσε τον ό-

γκο του, ένας ουρανοξύστης, έλεγαν, που δεν ταίριαζε 

στην πόλη, σε αντιπαράθεση µε την Ακρόπολη. 

Θυρωροί, γραμματείς, πικάπ 
και νέο κύμα 

Κολωνάκι, Πατησίων, Βασιλίσσης Σοφίας, η οδός 

Μαυροµαταίων, ήταν οι «αριστοκρατικές» περιοχές. 

Όµως ακόµα και σε κάθε πολυκατοικία υπήρχε κοι-

νωνική διαστρωµάτωση. Στα ρετιρέ οι πλουσιότεροι. 

Στα διαµερίσµατα των ορόφων µεσοαστοί και µικρο-

αστοί. Στις πίσω αυλές οι υπηρέτριες να ξεκλέβουν 

λίγο χρόνο για να τα πουν και στο υπόγειο, σε διαµε-

ρίσµατα χωρίς παράθυρο, µε αναµµένο το φως όλη 

τη µέρα, οι θυρωροί και οι οικογένειές τους, οι οποίοι 

συνήθως έρχονταν από την επαρχία. Το επάγγελµα 

του θυρωρού ήταν πολύ διαδεδοµένο, σχεδόν κάθε 

πολυκατοικία είχε. Επίσης, το επάγγελµα της γραµ-

µατέως. Πολλές κοπέλες πήγαιναν σε µια σχολή όπου 

µάθαιναν γραφοµηχανή και στενογραφία και έβρι-

σκαν εύκολα δουλειά σε κάποιο γραφείο. 

Ήταν η εποχή όπου δεν υπήρχε ανεργία, τουλάχιστον 

όχι όπως την ξέρουµε τις τελευταίες δεκαετίες. Ο κι-

νηµατογράφος και µετά ένα γλυκό στο ζαχαροπλα-

στείο ήταν µια συνηθισµένη έξοδος. Πικάπ υπήρχαν 

σε όλα τα σπίτια και τα πάρτι ήταν ένας από τους βα-

σικούς τρόπους διασκέδασης. Υπήρχαν χορευτικά 

κέντρα µε ορχήστρα που έπαιζε ξένη µουσική, στην 

Πανεπιστηµίου, στη Φιλελλήνων και στη Φωκίωνος 

βρίσκονταν τα κλαµπ της εποχής, ενώ άρχισαν να 

εµφανίζονται οι µπουάτ, που στα γαλλικά σηµαίνει 

«κουτί», πιο «εκλεπτυσµένοι» χώροι, µικροί, επίσης 

µε ζωντανή µουσική. Όσο για τους αστούς, πολλές 

φορές από µόδα επέλεγαν να πάνε σε λαϊκές συνοικί-

ες και να περάσουν το βράδυ τους σε κάποιο κουτούκι 

ή σε κάποιο λαϊκό µαγαζί. Ήταν η εποχή που ο κόσµος 

άρχισε να ακούει και κάτι διαφορετικό, τραγούδια 

δηµιουργών όπως ο Χατζιδάκις, ο Θεοδωράκης, ο 

Ξαρχάκος, ή το νέο κύµα µε εκπροσώπους σαν την 

Καίτη Χωµατά και την Πόπη Αστεριάδη. 

Τα περισσότερα σχολεία ήταν αρρένων και θηλέων, 

αλλά και µικτά να ήταν, δεν υπήρχε περίπτωση να 

κάτσουν στο ίδιο θρανίο ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Η 

τάξη ήταν µοιρασµένη, από τη µία πλευρά τα αγόρια 

και από την άλλη τα κορίτσια. 

Ζευγάρια εµφανίζονταν όλο και πιο συχνά να περπα-

τούν στο δρόµο χέρι-χέρι και η εικόνα γυναικών µε 

κοντά µίνι άρχισε να γίνεται συνηθισµένη, όµως, λέει 

ο Νίκος Βατόπουλος, παρά την πρόοδο η κοινωνία ή-

ταν πολύ συντηρητική και το µικροαστικό ήθος ήταν 

αυτό που επικρατούσε. 

«Είναι, όµως, µια εποχή που µε συγκινεί πολύ. Αφενός 

ήταν ένα µεταίχµιο για την Αθήνα, που γίνεται µια πό-

λη του κόσµου. Είναι µια εποχή όπου συνυπάρχουν το 

χθες και το αύριο. Και, επίσης, έχει και µια συµβολική 

αξία για εµένα, καθώς, γεννηθείς το 1960, ήταν η επο-

χή που άρχισα να καταλαβαίνω τον κόσµο». A

Τι θα δείτε στην έκθεση 
«Το πνεύμα του ’60» 
Το πρότζεκτ της έκθεσης εµπνέεται από τα ζωγρα-
φικά έργα της Άρτεµης Χατζηγιαννάκη, τα οποία 
αναπαριστούν το κλίµα της εποχής. Παράλληλα, 
η έκθεση συνοδεύεται από έκθεση φωτογραφίας 
σύγχρονων φωτογράφων, µε θέµατα που παρα-
πέµπουν στο ύφος και την αισθητική του ’60, µε τη 
συµµετοχή των Γιώργου Θάνου, Γιώργου Καζά-
ζη, Παναγιώτη Παναγάκη, Τάσου Σαλτερή, Ηλία 
Τσαουσάκη και Τάσου Χαλκιόπουλου. Επίσης, 
ειδική ενότητα περιλαµβάνει φυσικά τεκµήρια από 
τη δεκαετία του ’60, µε περιοδικά, παιχνίδια, αντι-
κείµενα διακοσµητικά και καθηµερινής φύσης κ.ά. 
Έχουν ήδη υπάρξει ειδικές εκδηλώσεις µε οµιλίες 
του Θανάση Γιοχάλα και της Μαρίας Καλτσά, ενώ 
ο Νίκος Βατόπουλος θα µιλήσει την Παρασκευή 31 
Ιανουαρίου, στις 17.30. ∆ιάρκεια έκθεσης έως και τις 
3 Φεβρουαρίου. T.A.F. / The Art Foundation, Νορµα-
νού 5, Μοναστηράκι

Τη δεκαετία 
του 1960 

άρχισε να δι-
αμορφώνεται 
και η κουλτού-
ρα των διακο-

πών, στην 
Ελλάδα 

κυρίως αλλά 
και στο 

εξωτερικό. 
Δεν ήταν όπως 

τώρα, που 
λέμε πού θα 

πάμε διακοπές 
το καλοκαίρι.
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Νίκος Βατόπουλος
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Επιμέλεια: 
τανια δελη

▶Τι χρειάζεται για να αφήσεις τον χειμώνα πίσω: 
παστέλ χρώματα που εναλλάσσονται με ζωηρά 

κίτρινα, μοβ και πράσινα, απαλές υφές και ένα φρέσκο, 
δροσερό κορίτσι όπως η Matilde Rastelli. Το μοντέλο 
από την Ιταλία, φυσική και αυθόρμητη, ποζάρει μ’ έναν 

παιχνιδιάρικο τρόπο που σε μαγνητίζει. Από την άλλη, 
τα κεντήματα, οι δαντέλες και τα tropical prints της νέ-
ας Cruise Collection της Yamamay μας φτιάχνουν τη 
διάθεση και μεγαλώνουν την ανυπομονησία μας για 
τον ερχομό της Άνοιξης.

Για τη Yamamay είναι ήδη άνοιξη
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GLAMAZON

Αγαπημένη 
Τίποτα δεν είναι  
εύκολο. Και τίποτα  
δεν είναι πια ανέμελο,  
ελεύθερο, 
με χαρά ζωηρή 

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ 
ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Κ
άθε στιγμή είναι πολύ-
τιμη. Κάθε λεπτό, πολύ 
ακριβό. Κάθε δευτερόλε-
πτο ανάσας, αναντικατά-
στατο. Ζω την κάθε στιγ-

μή. Ρουφάω κάθε μικροχαρά, 
κάθε εικόνα και εμπειρία.

Αφήνω τα μάτια μου στον 
ουρανό. Ακόμα κι έτσι μουντό, 
τον ακούω που αναπνέει. Πέντε 
δέκα σύννεφα σαν πινελιά σε 
μουσαμά. Ένας λευκός καπνός 
που μετακινείται. Άτμισμα επου-
ράνιο.

Στα δύσκολα και στα άσχημα. 
Και συμβαίνουν τόσα δύσκολα 
και άσχημα. Ειδήσεις μαύρες. 
Ειδήσεις που σοκάρουν. Στενα-
χωρούν. Ειδήσεις για απώλειες 
προσώπων. Διάσημων και λιγό-
τερο διάσημων. Σαν τα δυσάρε-
στα να είναι περισσότερα από τα 
ευχάριστα.

Ή τα δυσάρεστα είναι πάντα 
πιο ηχηρά. Σαν φλας που χτυπά 
ενοχλητικά στα μάτια. Πολλά 
φλας μαζί. Το στομάχι μαζεύ-
εται κόμπος. Από τον τραγικό 
θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ, 
τις δολοφονίες διά ασήμαντον 
αφορμήν, έως τα εκατομμύρια 
των ανθρώπων που έχουν μπει 
σε καραντίνα στην Κίνα για τον 
κοροναϊό, που ονομάζεται πλέον 
«2019-nCoV». «Μάντρωμα».

Αντιστάσεις. Είναι εύκολο. Θα 
τις βρεις. Σε μια καλημέρα. Στα 
μάτια των παιδιών σου. Στην 
καλοσύνη των άλλων. Στη δική 
σου καλοσύνη. Τέλος πάντων, 
ψάξε και θα ψάξω να βρούμε τις 
καλοσύνες. Δεν μπορεί. Θα τις 
βρεις μέσα σου.

Σκάψε, σκάψε, στο βάθος θα 
βρεις κάτι θετικό. Σιγά μην είναι 
εύκολο. Τίποτα δεν είναι εύκολο. 
Και τίποτα δεν είναι πια ανέμελο, 
ελεύθερο, με χαρά ζωηρή. 

Και οι εικόνες. Στην κορυφή της 
Ερμού, στο μικρό σιντριβάνι, 
ένας νεαρός άνδρας πλένεται. 
Έχει βγάλει μπλούζα. Κάτω ένα 
μαξιλάρι. Σαν αυτά που κάποτε 
ήταν μόδα στα καθιστικά. 

Δύο τρεις Κινέζοι περνούν. 
Φορούν μάσκες. Κορίτσια και 
αγόρια που κρατούν αρωματικά 
μαντιλάκια με σταματούν και 
προσπαθούν να με πείσουν να 
αγοράσω κάποιο πρόγραμμα 
ομορφιάς και ευεξίας.

Μπαίνω μετρό. Στριμώχνομαι. 
Διαβάζω την «Αγαπημένη» της 
Τόνι Μόρισον.  Έτσι προέκυψε 
ο τίτλος.

Ξέρετε καμία γυναίκα που ήταν καλά ντυμένη να κρυολόγησε;

Φρειδερίκος Νίτσε, Γερμανός φιλόσοφος, μεγαλοφυία.

Ένα 
τριανταφυλλο 
τη μΈρα,  
τη θαμπαδα 
κανΈι πΈρα
Όλες θέλουμε πρό-
σωπο που να λάμπει 
από υγεία –γι' αυτό 
αναζητάμε τα ιδανικά 
προϊόντα που θα 
βοηθήσουν να το 
πετύχουμε. Μόλις 
ανακαλύψαμε τη 
σειρά Korres με ά-
γριο τριαντάφυλλο. 
Το λάδι καθαρισμού & 
ντεμακιγιάζ περιέχει 
αληθινά πέταλα τρια-
ντάφυλλου, καθαρή 
βιταμίνη C και 
αμυγδαλέλαιο και 
αφαιρεί κάθε ίχνος 
makeup χωρίς να 
αφήνει λιπαρότητα.

PEPE 
JEANS 
Κόκκινο τζιν 

μπουφάν

SWATCH 
Ρολόι Heart Lots, 
σειρά Power of 

Love, €65

TEZENIS
Σετ με print αστέρια,  

σουτιέν €14,99/ σλιπ €5,59

SPRINGFIELD 
Φούτερ Star Wars €36,99

PUMA
Αθλητικό τοπ, σειρά PUMA x 

Adriana Lima, €40

ΜΟΥΣΕΙΟ  
ΜΠΕΝΑΚΗ 

Χειροποίητη 
σοκολάτα  
Ésophy €6

ΠΛΑΙΣΙΟ 
Παγούρι από ανοξείδωτο 

ατσάλι Sentio €14,90

ΟΠΤΙΚΑ 
ΒΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ 

Γυαλιά ηλίου Benetton

CONVERSE 
Unisex παπούτσια Chuck Taylor All Star, 
σειρά Twisted Heritage €79,90
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KARL 
LAGERFELD 

Τσάντα €325

ADIDAS 
Unisex παπούτσια Superstar, σειρά adidas Originals, €99,95
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Γεννήθηκε από τη φιλοσοφία. 

Μεγάλωσε με τη μουσική. Μια 

μέρα, στο Παρίσι. Από έναν εκ 

των μεγαλύτερων στοχαστών 

του 20ού αιώνα. 

Η 
Κυβέλη Καστοριάδη έγινε 
τραγουδίστρια γιατί δεν μπο-
ρούσε να σκεφτεί κάτι άλλο 
που θα μπορούσε να κάνει. 

Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει συ-
νέντευξή της που να μην ερωτάται 
ή να μην αναφέρεται στον διάσημο 
και σημαντικό τόσο για εκείνη όσο 
και για τη φιλοσοφία και μετέπειτα 
την ψυχανάλυση πατέρα της. 
Ζει στο Παρίσι αλλά βρίσκει αφορ-
μές για να έρχεται συχνά στην Ελ-
λάδα. Μια από αυτές είναι η επερ-
χόμενη συναυλία της «Συναισθη-
σία» στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή, 
την Παρασκευή που μας έρχεται.  

Όταν ξεκίνησαν 
οι επιθέσεις και οι φόβοι
«Πιστεύω πως ο φόβος είναι ως ένα 
σημείο υγιής γιατί έτσι ο οργανισμός 
σου προσπαθεί να σου πει κάτι. 
Όμως από τη στιγμή που κυριαρχεί 
τις σκέψεις σου γίνεται πρόβλημα 
και εμπόδιο. Αυτό που φοβάμαι σε 
προσωπικό επίπεδο είναι να μην κα-
ταφέρω να κάνω όσα ονειρεύομαι. 
Σε γενικό επίπεδο, μια οικολογική 
καταστροφή μεγάλης κλίμακας».
Μόλις συνέβησαν οι επιθέσεις στο 
Παρίσι, φοβήθηκε πολύ. «Μου ήταν 
πιο δύσκολο να βγαίνω, να παίρνω 
τις συγκοινωνίες και να κυκλοφορώ 
ανέμελα, όπως παλιά. Τώρα μου 
είναι πιο εύκολο, αλλά ας πούμε ότι 
χάθηκε μια αθωότητα γιατί ξέρεις 
ότι μπορεί κάλλιστα να ξανασυμβεί». 

Η συνειδητοποίηση του 
«είμαι το παιδί ενός 
φιλοσόφου» 
Ήρθε τώρα. «Σήμερα που προσπα-
θώ να καταλάβω πώς λειτουργεί 
ο κόσμος μας και πού πηγαίνουμε. 
Μου λείπει πολύ η σκέψη του, γιατί 
είχε έναν τρόπο να βλέπει πάντα 
πιο πέρα από τους περισσότερους 
ανθρώπους και να μην παρασύρε-
ται από τις προτιμήσεις του».

Ο ελεύθερος χρόνος της
μαζί του
«Βρισκόμασταν ιδίως τα βράδια, και 
το Σαββατοκύριακο. Κάποιες φορές 
ερχόταν να με πάρει από το σχολείο 
Σάββατο πρωί. Μας άρεσε να περ-
πατάμε δίπλα στον Σηκουάνα, να 
πηγαίνουμε στην απέναντι όχθη να 
πάρουμε γλυκά και να τα φέρουμε 

σπίτι. Μας άρεσε να παίζουμε ξερή». 
Δεν θυμάται την πρώτη φορά που 
της μίλησε ο πατέρας της για την 
περίφημη θεωρία του περί αυτονο-
μίας. «Οι συζητήσεις μας κρατού-
σαν αρκετά είτε στο τραπέζι, είτε 
σε διακοπές, και νομίζω ότι περ-
νούσαμε και οι δύο πολύ ωραία».

Αν ο Κορνήλιος 
Καστοριάδης ήταν εδώ
«Πιστεύω ότι η γενική κατάσταση 
θα τον έθλιβε και θα τον εξόργιζε, 
αλλά μόνο ο ίδιος θα μπορούσε να 
σας πει τη σκέψη του».
Μία πατρική ανάμνηση: «Η κίνηση 
των χεριών του όταν τον πάθιαζε 
ένα θέμα, και το γέλιο του».

Αυτά που μένουν πίσω 
«Δεν ξέρω αν θέλω να αφήσω πίσω 
μου έργο, πρώτον γιατί δεν σκέ-
φτομαι έτσι, και δεύτερον επειδή 
δεν ξέρω πού θα βρισκόμαστε όλοι 
μας σε 20 χρόνια. Η σκέψη μού 
φαίνεται μάταιη. Μου φτάνει αν 
κατόρθωσα τραγουδώντας να συ-
γκινήσω κάποιους ανθρώπους και 
να τους κάνω να βγουν από μια συ-
ναυλία μου με βήμα πιο ελαφρύ».

Blue Portraits: 
Μια συναυλία στο Ίδρυμα 
Β&Ε Γουλανδρή
«Μια συναυλία για κιθάρα-φωνή, ε-
μπνευσμένη από την ιδέα του πορ-
τρέτου. Δηλαδή από το γεγονός ότι 
αρκετά τραγούδια ζωγραφίζουν 
πρόσωπα, χαρακτήρες και κατα-
στάσεις με την ίδια ακρίβεια όπως 
ένα ζωγραφιστό πορτρέτο. Θα 
ακουστούν τραγούδια του Χατζιδά-
κι, του Weill και πολλά άλλα».  

- Έρρικα Ρούσσου

Η Κυβέλη 
Καστοριάδη 
φέτος κατάλαβε 
ότι είχε μπαμπά  
φιλόσοφο 

Η κόρη του Κορνήλιου Καστοριάδη έρχεται 
από το Παρίσι για μια εμφάνιση στο Ίδρυμα Β&Ε 
Γουλανδρή και μιλάει στην A.V. 

Info
Η εμπνευσμένη από τις προ-
σωπογραφίες της συλλογής 

του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή 
συναυλία «Συναισθησία» της 

Κυβέλης Καστοριάδη, συνοδεία 
του Ορέστη Καλαμπαλίκη στην 

κιθάρα, θα πραγματοποιηθεί 
την Παρασκευή 31/1 στο Αμφι-

θέατρο του Ιδρύματος.
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Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ
ΕΚΛΕΒΕ ΑΥΓOΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΣΕΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ

Της ΕΡΡΙΚΑΣ ΡΟΥΣΣΟΥ - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Ο μάγειρας που ήταν 
μπασίστας και ήθε-
λε να γίνει τατουα-
τζής μιλάει στην A.V. 

για την Αμερική, τον ρατσι-
σμό και την υποκρισία των 
διατροφικών κινημάτων

Στη σάλτσα ενός καλοµαγειρεµένου άπα-
χου µοσχαριού, υπερήρωες συζητούν µε τον 
Booba για την οικολογική καταστροφή. Από 
την ώρα που άφησα τον ∆ηµήτρη Σκαρµούτσο 
στη στοά της Βουκουρεστίου έχω στο µυαλό 
αυτή την εικόνα. Ίσως γι’ αυτό να ευθύνεται 
το γεγονός ότι του αρέσει να βλέπει παιδικά 
µε τον µικρό του γιο. Ή µήπως είναι το Netflix 
από το οποίο µου πρότεινε να µην παραλείψω 
να δω το «Street food»; Το µόνο σίγουρο είναι 
ότι αν στην παραπάνω πρόταση είχα τουλά-
χιστον δύο «φόκινγκ» τότε θα έγραφα ότι για 
όλα φταίνε οι Peaky Blinders, τους οποίους λα-
τρεύει. 

Αυγά, ή αλλιώς 
η πρώτη του μουσική εμπειρία

Στα δώδεκά του, έφτιαξε ένα συγκρότηµα µε τους 
φίλους του. «∆εν είχαµε ιδέα από όργανα οπότε 
λέγαµε ο ένας στον άλλο τι θα παίξει. Εµένα, µου 
έλαχε το µπάσο». Μετά, ήρθε η ώρα να βρουν τα 
όργανα. «Περάσαµε ένα εξάµηνο που δανειζό-
µασταν από εδώ και από εκεί γιατί λεφτά για να 
τα αγοράσουµε δεν υπήρχαν, δεν το συζητώ. Το 
αµέσως επόµενο πρόβληµα ήταν ότι έπρεπε να 
µάθουµε να παίζουµε αφού, εννοείται, δεν υπήρ-
χαν χρήµατα για ωδεία». Το όλο πράγµα µε την 
εκµάθηση στο σπίτι δεν πήγε καλά. Γι’ αυτό βρή-
καν ένα πλυσταριό και «ξεκινήσαµε να κλέβουµε 
αυγοθήκες για να µπορέσουµε να πετύχουµε την 
ηχοµόνωση και να στήσουµε εκεί ένα στούντιο». 
Η ιστορία της µουσικής (του) Έχουν περάσει 
σχεδόν τριάντα χρόνια από τότε. «Κάπου τόσο 
έχω και να παίξω. Η µουσική βέβαια είναι µονίµως 
στη ζωή µου. Ξεκίνησα µε ροκ τη δεκαετία του ’70 

γιατί υπήρχαν συγκροτηµατάρες. Ευτυχώς πρό-
λαβα όλη την πανκ σκηνή, και την έξω και τη µέσα, 
που µε τρέλαινε. Έζησα την γκραντζ σκηνή στην 
Αµερική, γιατί ζούσα στο Λος Άντζελες τέλη ’90, 
κι όταν σταµάτησαν πια να βγαίνουν κοµµατάρες 
γύρισα στις ρίζες της αµερικανικής µουσικής που 
ήταν το µπλουζ και µετά λίγο το ροκ εν ρολ». 

Ο Δημήτρης, το ΠΑΣΟΚ 
και το αμερικάνικο όνειρο

«Τα χρόνια που πήγα εγώ στην Αµερική ήταν αυτά 
που η Αµερική έβγαινε από την οικονοµική κρίση 
και έµπαινε σε οικονοµική ευηµερία. Οπότε το έ-
ζησα φουλ το γνωστό τρίπτυχο sex - drugs - rock 
’n roll. Βρέθηκα τέλη ’80, αρχές ’90 εκεί όπου τα 
πάντα συνέβαιναν. Σε µια πόλη που δεν σταµα-
τούσε ποτέ. Ταυτόχρονα, ήµουν µόνος. ∆εν είχα 
οικογένεια ή κάποιον να µε κρατήσει πίσω. ∆εν 
είχα κανέναν. Είχα φίλους που ήταν στην ίδια φά-
ση µε µένα και τρέχαµε αχαλίνωτοι». Η πρώτη του 
επαφή µε το µέρος ήταν ένα σοκ. «Έχοντας ζήσει 
τη δεκαετία του ’70 όπου υπήρχε πείνα και τίποτα 
δεν γινόταν, έφευγα από τη µικρή Ελλάδα του ΠΑ-
ΣΟΚ, τότε που τα πράγµατα ξεκίνησαν σιγά-σιγά 
να παίρνουν µπρος, για να πάω σε µια πόλη όπως 
το Λος Άντζελες. Ξέχνα τα µεγάλα µεγέθη, τα κτί-
ρια, τους δρόµους κτλ, σου µιλάω για το πόσο α-
νοιχτοί ήταν οι άνθρωποι. Μου πήρε σχεδόν ένα 
χρόνο για να το συνηθίσω και να το αγαπήσω. Ό-
ταν το έκανα, πήρα την απόφαση να µην επιστρέ-
ψω ποτέ. Έκανα σχεδόν 12 χρόνια να γυρίσω». Η 
µεγάλη επιστροφή έγινε έπειτα από τη γέννηση 
του πρώτου του παιδιού. «Κατάλαβα ότι ήταν µια 
καλή ευκαιρία να τα παρατήσω όλα και να έρθω 
στην Ελλάδα. ∆εν το µετάνιωσα ποτέ». 
Μια εκµυστήρευση Μεταξύ τατουάζ και άλλων 
δαιµονιών, ήρθε και αυτή η ατάκα: «Μου κακοφά-
νηκε, όταν ο γιος µου µού είπε ότι έκανε το πρώτο 
του τατουάζ». Γέλασε ακούγοντας τον εαυτό του 
και είπε: «Όταν κάνεις παιδιά, θα µε καταλάβεις».

Μετανάστης στην κουζίνα
Το µικρόβιο για τη µαγει-
ρική µπήκε στην Αµερι-
κή. «Μέχρι τα 16 δεν είχα 
πιάσει τηγάνι. ∆εν έτρω-

γα και πολύ, δεν µε ενδιέφερε και δεν είχαµε και 
πολύ φαγητό». Όσο σπούδαζε, δούλευε σε κουζί-
νες γιατί έπρεπε να βγάλει λεφτά. «Ταίριαξα πολύ 
εκεί και δούλεψα παρέα µε άλλους µετανάστες 
από Μεξικό, Γουατεµάλα». Σταµάτησε ακριβώς ένα 
δευτερόλεπτο. Και σαν να ρώτησα κάτι, εξήγησε. 
«Εννοείται µε αντιµετώπιζαν ως µετανάστη, όσο 
ήµουν εκεί. Το καλό όµως είναι ότι επειδή εκείνη 
ειδικά την εποχή υπήρχαν µόνο µετανάστες στην 
κουζίνα, εγώ δεν έχω µεγαλώσει µε ρατσισµό από 
τους Μεξικανούς που δουλεύαµε µαζί». 

Η µάχη των φύλων «Υπάρχει µεγάλος ρατσισµός 
απέναντι στις γυναίκες και αυτό µε στεναχωρεί 
πολύ γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ πιο δηµιουργι-
κές και πιο πειθαρχηµένες από εµάς στην κουζίνα, 
παρόλα αυτά υπάρχει ο ρατσισµός της δύναµης. 
Το θέµα είναι να σπάσει επιτέλους αυτό το κατε-
στηµένο». Τον ρώτησα για τις αµοιβές. Άλλαξε 
τον τόνο της φωνής του και σταύρωσε τα χέρια σε 
θέση άµυνας: «Όλοι στην κουζίνα πληρώνονται 
το ίδιο, δεν υπάρχουν φύλα εκεί». 
Ένα επιστηµονικό επιχείρηµα «Το χέρι του µά-
γειρα παίζει τον δεύτερο ρόλο, τον πρώτο τον 
παίζει το υλικό. Αν µου δώσεις ένα κοµµάτι κρέας 
κάτω του µετρίου, δεν µπορώ να το απογειώσω, 
µάγειρας είµαι δεν είµαι µάγος».
Και µια καλλιτεχνική διαπίστωση «Όσο και να 
λέµε ότι έχει ανοίξει το µυαλό µας µαγειρικά, είµα-
στε ακόµα στενόµυαλοι, οτιδήποτε δοκιµάζουµε 
το συγκρίνουµε µε το φαγητό της µαµάς µας». 

Ψάρι, ή αλλιώς τι γίνεται 
όταν τηγανίζεις με δικτατορία

«Η κουζίνα είναι δικτατορία, δεν είναι δηµοκρα-
τία δυστυχώς. Αναλόγως ποιος είναι στην κεφα-
λή της κουζίνας κάποιος θα περάσει καλά ή όχι. 
Γενικώς, από την κεφαλή βρωµάει το ψάρι στην 
κουζίνα. Αν η “κεφαλή” τα έχει βρει µε τον εαυτό 
του, τότε όλοι θα περάσουν καλά στην κουζίνα». 
Ένα χόµπι «Το µεγάλο µου χόµπι είναι να δια-
βάζω βιβλία γεωπονικής –φυτικής και ζωικής 

παραγωγής– γιατί θέ-
λω να µαθαίνω για τα 
υλικά µου».

Food Waste ή αλλιώς η θεωρία που 
πρέπει να διαβάσουμε όλοι

Η συζήτηση πήρε τον δρόµο της οικολογίας. Εκεί-
νος µε κοίταξε στα µάτια και σταύρωσε τα τατου-
άζ των δύο χεριών του. «Το πάµε λάθος» µου είπε. 
«Είµαστε καραγκιόζηδες, κάνουµε ό,τι µας βολεύ-
ει. Υπάρχουν δύο λέξεις: “food waste”, δηλαδή 
σπατάλη φαγητού. Πετάµε το 50% του φαγητού 
που παράγουµε. Με το 20% θα µπορούσαµε να 
ταΐσουµε όλους τους ανθρώπους που πεινάνε. 
Υπάρχουν εκατοµµύρια άνθρωποι που πεινάνε. 
Αφήνουµε αυτούς τους ανθρώπους να πεθαίνουν 
από την ασιτία και εµείς πετάµε. Και όχι µόνο πε-
τάµε. Για να φτάσουµε στο σηµείο να πετάξουµε 
έχουµε ξεπατώσει αγρούς, ζώα, καλλιέργειες για 
να παράγουµε αυτό το φαγητό. Έχουµε σπαταλή-
σει το 30% του νερού του πλανήτη για να µαγειρέ-
ψουµε το φαγητό που θα πετάξουµε. Και σαν να 
µη φτάνει όλο αυτό, όταν το πετάµε στις χωµατε-
ρές, επειδή δεν µπορεί το φαγητό να αναπνεύσει, 
βγάζει µεθάνιο που είναι δέκα φορές χειρότερο 
από το διοξείδιο του άνθρακα. Άρα έχεις ανθρώ-
πους που λένε “θα γίνω vegan”, “vegeterian”, “θα 
τρώω µόνο κρέας”, “µόνο ψάρι”, όταν όλα αυτά 
δεν έχουν καµία σηµασία γιατί, απλά, πετάµε». 
«Έχουµε ανθρώπους που τρώνε ένα πιάτο φαΐ 
κάθε 4 µέρες και που δεν τους νοιάζει αν αυτό που 
θα φάνε είναι κρέας ή ψάρι. Αν θέλουµε να µπού-
µε πραγµατικά στο κοµµάτι της οικολογίας τότε 
πρέπει να φροντίσουµε αυτούς τους ανθρώπους, 
να σταµατήσουµε να πετάµε και να καταλάβουµε 
ότι η υπερκατανάλωση και το πέταγµα µας έχουν 
φέρει σε αυτό το σηµείο. Όλα ξεκινάνε από εµάς, 
γιατί εµείς είµαστε οι καταναλωτές. Ακούω για 
καµπάνιες κατά του πλαστικού, κατά του κρέατος 
και γελάω. Έχουµε ανθρώπους που πεινάνε». 

Υ.Γ. Έφυγα από το µαγαζί µε βαριά καρδιά. Και την 
εξής απορία: Μήπως ήρθε η ώρα να γίνουµε οι 
καταναλωτές που δεν θα έχουν ανάγκη να ρίξουν 
σε κάποιον άλλο την ευθύνη;

INFO
 Ο ∆ηµήτρης Σκαρµούτσος µαγειρεύει στον ΑΝΤ1 

κάθε Σάβ.και Κυρ.στις 16.00 παρέα µε τους φί-
λους του στην εκποµπή «Food n’ Friends».

∆ιαβάστε όλο το κείµενο και δείτε 
το βίντεο της συνέντευξης

www.athens voice.gr

ΓΕΥΣΗ
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 Ι Ν FO
Athensphysiocenter.gr

 Κέντρο Σύγχρονης 
Φυσικοθεραπείας

 Λεωφόρος Ούλωφ 
Πάλμε 13, Ιλίσια

ΥΓΕΙΑ Η φυσικοθεραπεία στοχεύει στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των ατόμων που αντιμετωπίζουν 
κινητικά προβλήματα ή πόνους 
εξαιτίας κάποιας πάθησης, τραυ-
ματισμού ή της καθιστικής ζωής 
και αποτελεί ένα πεδίο που εξε-
λίσσεται και βελτιώνεται διαρ-
κώς. Το Athensphysiocenter, «Κέ-
ντρο Σύγχρονης Φυσικοθερα-
πείας» στελεχώνεται από τον 
φυσικοθεραπευτή Γεώργιο 
Χατζηθεοδωρίδη και μία ομάδα 
άρτια καταρτισμένων πτυχιού-
χων φυσικοθεραπευτών, που πα-
ρακολουθούν αδιαλείπτως όλες 
τις σύγχρονες εξελίξεις και τις 

καινοτομίες, τόσο σε ό,τι 
αφορά τον τεχνικό 

εξοπλισμό με 
υπερσύγχρο-

να μηχανή-
ματα τε-
λευταίας 
τεχνολο-
γίας όσο 
και στις 
θεραπευ-

τικές πρα-
κτικές.  Ο 

έμπειρος 
φυσικο-

θεραπευτής 
Γεώργιος Χατζη-

θεοδωρίδης είναι ίσως 
από τους μόνους με ποσοστά 
επιτυχίας στις θεραπείες που 
εφαρμόζει άνω του 90%. Toν συ-
ναντήσαμε για να μας εξηγήσει 
τους λόγους.
 

Π
ου οφείλονται τα υψηλά 
ποσοστά επιτυχίας στην 
αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων των ασθενών 

σας; O βασικός παράγοντας είναι 
η εξειδικευμένη αξιολόγηση του 
ασθενούς. Η πρώτη εξέταση αξι-
ολόγησης μάλιστα παρέχεται δω-
ρεάν. Γίνεται μία σειρά στοχευμέ-
νων ερωτήσεων, εφαρμόζουμε 
τα πιο αξιόπιστα κλινικά τεστ 
παγκοσμίως, λαμβάνουμε υπόψη 
τις εργαστηριακές εξετάσεις και 
τη διάγνωση και σε συνδυασμό 
με την τεράστια εμπειρία που 
διαθέτουμε (40.000 ασθενείς), 
επιτυγχάνουμε τη μέγιστη δυνατή 
προσέγγιση του προβλήματος.
 
Τι καθιστά ένα φυσικοθεραπευ-
τή καλό στη δουλειά του; Ο κα-
ταρτισμένος φυσικοθεραπευτής 
πρέπει να είναι σε θέση να εντο-
πίζει τη γενεσιουργό αιτία της πά-
θησης. Η φυσικοθεραπεία, όμως, 
δεν είναι απλά επιστήμη αλλά και 
τέχνη. Άρα, ο φυσικοθεραπευτής 
πρέπει να είναι επιστημονικά μεν 
καταρτισμένος αλλά να «πιάνουν 
και τα χέρια του», ώστε  να κάνει 
εξειδικευμένους και αποτελεσμα-
τικούς χειρισμούς. Η φυσικοθερα-
πεία, άλλωστε, δεν είναι ούτε χάπι 
ούτε ένεση. Εξαρτώνται όλα από 

τον ίδιο τον φυσικοθεραπευτή και 
το πώς εφαρμόζει την επιστήμη 
του, γι’ αυτό υπάρχει μεγάλο 
φάσμα παροχής υπηρεσιών από 
φυσικοθεραπευτή σε φυσικοθε-
ραπευτή με μεγάλες αποκλίσεις.
 
Πότε απευθυνόμαστε σε έναν 
φυσικοθεραπευτή; Για την α-
ντιμετώπιση των  περισσότερων  
μυοσκελετικών και νευρολογικών 
παθήσεων. Όμως, υπάρχουν 
και περιπτώσεις που ο κόσμος 
δεν ξέρει ότι τη λύση μπορεί να 
δώσει μόνο ο εξειδικευμένος και 
έμπειρος φυσικοθεραπευτής 
σε θέματα όπως ημικρανίες και 
πονοκεφάλους, τα οποία δεν υπο-
πτεύεται ότι είναι αυχενογενούς 
αιτιολογίας.
 
Ποιος τομέας είναι πιο σημα-
ντικός σε κάθε θεραπεία, τα 
μηχανήματα ή τα χέρια του φυ-
σικοθεραπευτή; Όλα έχουν την 
αξία τους και σίγουρα μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν συνδυα-
στικά, αλλά τα χέρια δείχνουν 
την πραγματική ικανότητα του 
φυσικοθεραπευτή. Στη «Σύγχρο-
νη Φυσικοθεραπεία» διαθέτουμε 
μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας 
που καλύπτουν όλο το εύρος των 
παθήσεων από τα πιο απλά μέχρι 
τα πιο σύνθετα. Ωστόσο, η αποτε-
λεσματικότητα των μηχανημάτων 
μεγιστοποιείται από τη συνδυα-
στική εφαρμογή χειρισμών με τα 
χέρια (χειροπρακτική - manual 
therapy).

Πώς αντιμετωπίζετε αυτούς 
που είναι δύσπιστοι για το αν 
θα θεραπευτούν, συνήθως 
έχοντας μια κακή εμπειρία 
πίσω τους; Ήδη κατά τη φάση 
αξιολόγησης του προβλήματος 
κερδίζουμε την εμπιστοσύνη του 
ασθενούς και η δυσπιστία συνή-
θως εξαλείφεται. Αν, ωστόσο, 
παραμείνει –πράγμα σπάνιο– 
μπορούμε να παράσχουμε και μία 
πρώτη θεραπεία δωρεάν.  

Πότε ο ασθενής θα αρχίσει να 
βλέπει βελτίωση; Άμεσα, από την 
πρώτη συνεδρία. Αν δεν υπάρ-
χουν, μάλιστα, νευρολογικά ευρή-
ματα και είναι καθαρά μυοσκελε-
τικό το θέμα, από την πρώτη συνε-
δρία θα έχει καλυτέρευση έως 30% 
και βεβαίως η απόκριση του κάθε 
ασθενούς είναι διαφορετική.
 
Από την εμπειρία που έχετε, 
ποιος θεωρείτε ότι πρέπει να 
είναι ο μέσος αριθμός των συνε-
δριών και η διάρκειά τους; Κάθε 
συνεδρία έχει διάρκεια κατά μέσο 
όρο 2 ώρες. Δεν κάνουμε οικονο-
μία χρόνου, δεν κοιτάμε το ρολόι 
αλλά το πρόβλημα του ασθενή.
Θεωρώ ότι ο μέσος αριθμός συνι-
στώμενων συνεδριών είναι 3-6 συ-
νεδρίες 1-2 φορές την εβδομάδα. ●

Φυσικοθεραπεία: 
επιστήμη ή τέχνη;
Ο Φυσικοθεραπευτής 
Γεώργιος Χατζηθεοδωρίδης του 
Αthensphysiocenter λύνει τις απορίες μας

Σ
την ταινία κινουμένων σχεδίων «Η Λαίδη και ο Αλήτης» υπάρχει μια 
σκηνή που έχει στοιχειώσει τη γευστική φαντασίωση κάθε (φαγανού) 
παιδιού των 90s. Ο Αλήτης, ένα ντόμπρο αδέσποτο, και η Λαίδη, ένα 
καθαρόαιμο Cavalier King Charles Spaniel με αγνή καρδιά, βρίσκονται 

στην πίσω πλευρά ενός ιταλικού εστιατορίου. Ο Tony, ο ιδιοκτήτης, τους 
σερβίρει ένα πιάτο τίγκα στα σπαγγέτι με κεφτέδες και πιάνει το ακορντεόν. 
Υπό τους ήχους του «Bella Notte» τα δύο κουτάβια δαγκώνουν το ίδιο μακα-
ρόνι και κατά λάθος οι μουσούδες τους αγγίζονται. Δεν νομίζω ότι υπήρξε 
ποτέ κάποιος  που βλέποντας τη συγκεκριμένη σκηνή δεν λαχτάρισε αυτό 
το… ξέχειλο πιάτο μακαρόνια.
Τώρα, βγάλτε τα σκυλάκια από το πλάνο, ανταλλάξτε το σκοτεινό στενάκι 
με ένα φωτεινό, πρώην συνεργείο αυτοκινήτων, στη θέση του Toni βάλτε 
τον σεφ Στέφανο Στεφανίδη και έχετε το ολοκαίνουργιο Steve’s Deli Tavern 
στην καρδιά του Μεταξουργείου. Τι θα βρείτε εδώ; Μια μίξη της Νάπολης με 
το Brooklyn ή αλλιώς μία ωδή στην ιταλοαμερικάνικη κουζίνα. Αν θέλετε 
να μάθετε τι σημαίνει comfort food, απλά σπρώξτε την γκαραζόπορτα στο 
νούμερο 42 της Σαλαμίνος.
Ο χώρος θα μπορούσε να είναι ένα food market στη Νέα Υόρκη. Ξύλινα 
τραπέζια, τοίχοι από κόκκινο τούβλο, πρασινάδες εδώ κι εκεί, φωτάκια και 
μια ανοιχτή κουζίνα στο κέντρο. Στον κατάλογο φιγουράρουν περίεργα 
ορεκτικά, οι άκρως ενδιαφέρουσες σαλάτες, φυσικά οι πίτσες με τη λεπτή 
τραγανή ζύμη που ωριμάζει για 4 μέρες, τα αφράτα σάντουιτς και burgers 
και τα «Steve’s Specials» σε ρόλο κυρίως πιάτου. 
Από τα ορεκτικά δοκιμάσαμε την τηγανητή μακαρονάδα με Steve’s Marinara 
sauce (μια σάλτσα-πασπαρτού που μπαίνει σε κάθε πιάτο με κόκκινη σάλ-
τσα), παρμεζάνα και φύλλο φρέσκου 
βασιλικού (€5) νόστιμη, αλλά με παρά-
ξενη όψη (φανταστείτε στρογγυλές 
κροκέτες), το χειροποίητο λουκάνικο 
που φτιάχνεται εδώ και συνοδεύεται 
από βουτυρένιο πουρέ πατάτας, σάλ-
τσα ψητού και πεκορίνο (€7). Σουξέ 
μεγάλο γνωρίζουν και τα Vegan Mac n’ 
Cheese (€6,5), αλλά και τα Crispy (τη-
γανητά) ravioli (€5,5). Και οι δύο σαλά-
τες (€6,5-€7) που έφτασαν στο τραπέζι 
μας (Steve’s Garden Salad και Vermicelli 
Salad) υπήρξαν νοστιμότατες.
Μετά από δύσκολη σύσκεψη (είναι πολλές οι πίτσες παιδιά), καταλήξαμε 
σ’ αυτήν με τους κεφτέδες (ω, ναι υπάρχει τέτοια) και σε μια ολίγον τι πιο 
ελαφριά (το «ελαφρύ» είναι όρος σχετικός εδώ) με τυρί κρέμα, μοτσαρέλα, 
σπανάκι και καραμελωμένα κρεμμύδια. Νομίζω ότι και στις δύο μας κέρδισε 
το τραγανό ζυμάρι, αν και θα επέστρεφα και για τις Grandma Style Pies, που 
σιγοψήνονται σύμφωνα με τον σισιλιάνικο τρόπο. Σειρά είχαν κάτι αλμυρού-
τσικα νιόκι με μανιτάρια πορτσίνι, αγκάρικους και πλευρώτους, gravy sauce, 
λάδι τρούφας, παρμεζάνα και τραγανά κρεμμύδια (€10) και το πιάτο που 
έβαλε κάτω οτιδήποτε είχε προηγηθεί: τα φοβερά spaghetti n’ meatballs με 
κοκκινιστούς (και εντελώς μαμαδίστικους!) κεφτέδες, πεκορίνο και φρέσκο 
βασιλικό (€9,5) ήταν ο λόγος που δεν μπορούσα να αφήσω κάτω το πιρούνι 
μου. Άνετα θα έτρωγα και δεύτερο πιάτο, αν δεν ήξερα ότι ακολουθούν γλυ-
κά. Μια πουτίγκα σοκολάτας με μπισκότα Oreo και ένα cheesecake αλά New 
York ήταν το τέλειο κλείσιμο. 
Στο Steve’s Deli Tavern θα έρθεις για να φας πληθωρικά, νόστιμα, με τις υ-
περβολές που συνηθίζονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και που τόσο 
μας αρέσουν. Θα φύγεις σκασμένος, πολύ ευχαριστημένος που έχεις κάνει 
σκανταλιά (δηλαδή γουρουνιά), ίσως και με μια δεύτερη μερίδα spaghetti 
meatballs που παράγγειλες κρυφά από την παρέα για το σπίτι. Πονηρούλη…

Σαλαμίνος 42, Κεραμεικός, 2111169126

Steve’s deli tavern  
Το νέο στέκι της πόλης  
αποθεώνει το comfort food
Τηγανητές μακαρονάδες, τραγανές πίτσες και ένα 
θρυλικό Spaghetti Meatballs 

Κλείνει 
το Galaxy 
του Hilton 
για να… 

ξανανοίξει
Ανακαινίζεται 

για τον 
ερχομό 

του Funky 
Gourmet

Η είδηση για τη με-
ταφορά ενός από τα 

πιο λαμπερά αλλά 
και μισελενάτα εστι-

ατόρια της πόλης, 
του Funky Gourmet, 

από το Μεταξουρ-
γείο στο εμβληματι-
κό ξενοδοχείο έσκα-
σε στους «κύκλους» 

πριν περίπου ένα 
χρόνο. Από πέρσι 
μέχρι φέτος γίνο-

νται διαβουλεύσεις 
και εργασίες για τη 

μεγάλη αλλαγή, 
τώρα όμως είναι 
που τα πράγματα 

προχωρούν με εντα-
τικούς ρυθμούς. Το 
«καινούργιο» Funky 
Gourmet, παρά τις 

φήμες που το θέλα-
νε να παίρνει θέση 

δίπλα στο Milos στο 
ισόγειο, τελικά θα 
ανέβει ψηλά, στον 
τελευταίο όροφο, 
δίπλα στο Galaxy, 

έχοντας την ίδια συ-
γκλονιστική θέα.  Το 
Galaxy θα συνεχίσει 
τη λειτουργία του, 

βρίσκει όμως κι αυτό 
την ευκαιρία για ένα 
φρεσκάρισμα εν ό-
ψει μάλιστα και των 
μεγάλων αλλαγών 

που θα γίνουν για το 
Funky Gourmet. Με-
θαύριο, Παρασκευή 
31 Ιανουαρίου, υπο-
δέχεται το συγκρό-
τημα «48 ώρες» για 
το τελευταίο πάρτι 

του χειμώνα, που θα 
αρχίσει στις 22.30 

και έπειτα θα παρα-
μείνει κλειστό για 

δυο μήνες. Το Funky 
Gourmet αναμένεται 
να ανοίξει αρχές κα-

λοκαιριού.

ΠΟΥ
ΤΡΩΜΕ

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ
ΒΝΑΤΣΙΟΥ

ΤΙ ΝΕΑ!
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

Ο φάρος (The LighThouse) ****
ΣκηνοθεΣία: Ρόμπερτ Έγκερς ΠρωταγωνίΣτούν: Ρόμπερτ Πάτινσον, Γουίλεμ Νταφόε

1890. Σε απομονωμένο νησί στη Νέα Αγγλία των ΗΠΑ φτάνει για να εργα-

στεί στο πλευρό του γέρου φαροφύλακα ένας λιγομίλητος και αινιγματι-

κός νέος. Πέρα από την ευθύνη της λειτουργίας του φάρου, οι δύο άντρες 

θα αναγκαστούν να συνυπάρξουν –παρότι τους χωρίζουν τόσα πολλά– 

ενώ και το τοπίο μοιάζει να τους ασκεί μια παράξενη έλξη.  

η 
δεύτερη ταινία του ταλαντούχου Έγκερς σκιαγραφεί μονα-
δικά το δύναμη του φανταστικού που επιβάλλεται σε ένα 
κόσμο δεισιδαιμονίας (αμέτρητοι οι ναυτικοί μύθοι που μοι-
ράζονται οι δύο άντρες) και προκαταλήψεων. Όπως με τo «Η 

μάγισσα» –η πρώτη του ταινία, παραγωγής 2016, δεν βγήκε στις 
ελληνικές αίθουσες– που αφορούσε στα περίεργα συμβάντα μιας 
οικογένειας στη Νέα Αγγλία του 1630, έτσι κι εδώ το μεταφυσικό 
μοιάζει να ορίζει τις τύχες των δύο αντρών στην ίδια περιοχή των 
ανατολικών αμερικανικών πολιτειών. Η απόκοσμη γοητεία του 
επιβλητικού τοπίου είναι έντονη από το πρώτο κιόλας πλάνο που 
αφορά στον ερχομό του νεαρού φαροφύλακα. Ο Έγκερς χτίζει το 
θέμα του πάνω στα στέρεα υλικά ενός σκοτεινού (ασπρόμαυρου 
στη συγκεκριμένη περίπτωση) παραμυθιού. Αρχέγονοι θεοί, 
ναυτικοί θρύλοι, αίσθηση απομόνωσης, εφιαλτικά όνειρα και μια 
υποψία παράνοιας μεταφέρουν στην κόντρα των δύο αντρών το 
βασικό θέμα της ιστορίας που ξεκινάει από τον προμηθεϊκό μύθο 
και καταλήγει στη θύελλα του μυαλού. Ο κίνδυνος που παραμο-
νεύει σε κάθε σκηνή είναι όχι απλώς ορατός αλλά και χειροπια-
στός. Η εικόνα της αισθησιακής γοργόνας, το σκότωμα του γλά-
ρου που σηματοδοτεί την ύβρη, το ανίερο μεθύσι των δύο αντρών, 
ο αγώνας για την επιβίωση. Όλα συντείνουν προς μια αλληγορική 
ιστορία για τον εγκλεισμό, που οδηγεί σταδιακά στην παράνοια. 
Ή μήπως όλη αυτή η δοκιμασία δεν είναι τίποτε άλλο από μια 
ανατριχιαστική διαδρομή στα αβαθή του νου και τα σκοτάδια 
της ανθρώπινης φύσης; Όπως και να έχει, ο «Φάρος» είναι μια 
ανεπανάληπτη εμπειρία πάνω στην εξερεύνηση ενός λιντσεϊκού 
πυρετού. Τα ανείπωτα μυστήρια αυτού του παράξενου μέρους 
ορίζονται από τις ναυτικές ιστορίες, το πάντρεμα αρχαίων θεών 
και θαλασσινών συμβόλων, τη συνύπαρξη του ανοίκειου με τη 
βλασφημία. Ένα ψυχόδραμα σουρεαλιστικό, κλειστοφοβικό και 
ενίοτε μακάβρια αστείο που δίνει την ευκαιρία στους εντυπωσια-
κούς Ρόμπερτ Πάτινσον και Γουίλεμ Νταφόε να φτάσουν στα όρια 
της υποκριτικής τους δεινότητας. Μία υποψηφιότητα για όσκαρ 
χάρη στη θαυμάσια φωτογραφία του Γιάριν Μπλάσκε. 

ΣΙΝΕΜΑ
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 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέΤριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέΤιΚη

☛ η  ÇευτυχίαÈ απειλεί το ÇΈνας άλλος κόσμοςÈ του Παπακαλιάτη

The Gentlemen **½
ΣκηνοθεΣία: ΓκάιΡίτσι ΠρωταγωνίΣτούν: Μάθιου ΜακΚόναχεϊ, Τσάρλι Χάνμαν, 
Χένρι Γκόλντινγκ, Μισέλ Ντόκερι, Κόλιν Φάρελ, Χιου Γκραντ

Ένας αμερικανός έμπορος ναρκωτι-
κών που έχει απλώσει τα πλοκάμια 

του στο Λονδίνο θέλει να «που-
λήσει» τις μπίζνες του σε ζά-
μπλουτο βρετανοεβραίο, αλλά 
οι προθέσεις του θα γίνουν 
αντιληπτές στους ανταγωνι-
στές που καιροφυλακτούν.

Η γνωστή βιρτουοζιτέ του Ρίτσι, 
που δίνει άλλο βάρος στην έννοια 

«βιντεοκλιπίστικη» σκηνοθεσία, 
υπηρετεί μια καθαρόαιμη γκανγκστε-

ρική περιπέτεια που περικλείει τις προσφι-
λείς θεματικές του βρετανού: ανίερο μαύρο χιούμορ, φάτσες βγαλ-
μένες από το βρετανικό περιθώριο, διάλογοι βασισμένοι σε γουστό-
ζικες παραβολές και τσιτάτα. Κυρίως είναι η επιλογή του κεντρικού 
αφηγητή (ένας απολαυστικός ρόλος για τον Χιου Γκραντ) που κάνει 
τη διαφορά στο φιλμ και δεν το κάνει μια από τα ίδια. Σε ένα στόρι που 
γνωρίζει αμέτρητες ανατροπές, κάθε φορά που πατάει γκάζι ο Ρίτσι 
δίνοντας φρενήρη ρυθμό στο φιλμ, το θέαμα απογειώνεται και η 
αποενοχοποιημένη απόλαυση είναι εξασφαλισμένη. 

Το απίθανο ταξίδι ενός φακίρη (The exTraordinary 
Journey of The fakir) **
ΣκηνοθεΣία: Κεν Σκοτ ΠρωταγωνίΣτούν: Ντανούς, Μπερενίς Μπεζό, Εριν Μο-
ριάρτι, Μπαρκάντ Αμπντι, Ζεράρ Ζινιό, Μπεν Μίλερ

Ένας νεαρός φακίρης από τη Βομβάη 
ξεκινάει ένα απίθανο ταξίδι με 

προορισμό το Παρίσι για να βρει 
τον πατέρα που δεν γνώρισε 
ποτέ του. Εκεί ανακαλύπτει 
τον έρωτα σε ένα κατάστημα 
ΙΚΕΑ και ζει μια εξωφρενική 
περιπέτεια παρέα με μερικούς 

σομαλούς μετανάστες.

Το παραμυθένιο ρομάντζο και η 
σκληρή οδύσσεια συνδέονται στη 

γλυκανάλατη κωμική περιπέτεια που ο 
ήρωας αφηγείται στους τρεις πιτσιρικάδες 

που τον ακούν αποσβολωμένοι. Το ζητούμενο για τον ήρωα είναι ο 
απόλυτος έρωτας σαν εκείνον που ανακαλύπτει στο πρόσωπο της 
όμορφης Αμερικανίδας στο ΙΚΕΑ. Το κάρμα και η τύχη, οι πολιτισμικές 
διαφορές, το μεταναστευτικό και πάνω από όλα οι θυσίες που απαι-
τούνται για την ευτυχία είναι στοιχεία που βάζει με στρωτό τρόπο ο 
Σκοτ στην πλοκή, αν και η απουσία μιας πιο τολμηρής ματιάς, ειδικά 
στα φλέγοντα πολιτικά ζητήματα, αποδυναμώνουν το έργο.

Cosmic Candy **
ΣκηνοθεΣία: Ρηνιώ Δραγασάκη
ΠρωταγωνίΣτούν: Μαρία Κίτσου, Μάγια Πιπερά, Κίμωνας Κουρής

Η Άννα, μοναχική ταμίας σουπερμάρ-
κετ που έχει αδυναμία στην Κόσμικ 

Κάντι, την καραμέλα που σκάει 
στο στόμα, αναγκάζεται να πά-
ρει υπό την προστασία της το 
10χρονο κορίτσι του διπλανού 
διαμερίσματος, όταν εξαφανί-
ζεται ο πατέρας του. 

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία 
της Δραγασάκη είναι ένα καλοζυγι-

σμένο, βραδυφλεγές, αφηγηματικά 
άρτιο δράμα με στοιχεία νεο-νουάρ. Το 

στοιχείο που δίνει επιπλέον αξία στο έργο 
είναι η συνεργασία των δύο ηρωίδων. Η Μαρία Κίτσου και η Μάγια Πι-
περά έχουν ιδανικό συμπλήρωμα στις μεταξύ τους σκηνές παρότι σε 
αρκετά στιγμιότυπα υπάρχει έντονη η αίσθηση της επιτήδευσης κάθε 
φορά που το δράμα μοιάζει να σκληραίνει. Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονί-
κης η Ρηνιώ Δραγασάκη κέρδισε το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου 
σκηνοθέτη, καθώς και το Βραβείο του ελληνικού τμήματος του WIFT.

criticÕs CHOICE

Aκόμη

▶ Μετά από τα θεα-
τρικά και τηλεοπτικά 

μεγέθη ο Μάρκος 
Σεφερλής δοκιμά-

ζεται στο σινεμά με 
το «Χαλβάη 5-0» 

(½) που φέρει στη 
σκηνοθεσία το όνομα 
του Μάνου Καμπίτη. 
Το στόρι θυμίζει λίγο 

από Χάρρυ Κλυν 
(ένας βιομήχανος 

χαλβά βρίσκεται δο-
λοφονημένος στην 

έπαυλή του και ο 
αστυνόμος Μπέκρας 
αναλαμβάνει να βρει 
τον δολοφόνο μετα-
ξύ των 5 υπόπτων) 
με τα εξωφρενικά 

αστεία να είναι τόσο 
θλιβερά που τελικά 
γελάς από τα νεύρα 

σου.

 ▶ Το «Πρόβατα ε-
ναντίον λύκων 2» (-) 
είναι η συνέχεια της 

προ τριετίας ρωσικής 
ταινίας κινουμένων 

σχεδίων.



Εκείνος, εκείνη και ο άλλος. Αυτός ο 

«Άλλος» χάρη στον οποίο ο Florian 

Zeller τιμήθηκε με το βραβείο καλύτε-

ρου πρωτοεμφανιζόμενου συγγρα-

φέα. Αυτός ο «Άλλος» που κινητοποί-

ησε τη σκηνοθέτιδα Αικατερίνη Παπαγεωργίου 

να κάνει την επίσημη πρώτη της παράσταση μετά 

την επιστροφή της από το Λονδίνο. Και που από 

τις 28 Ιανουαρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Μι-

κρού Χορν με τους Λεωνίδα Καλφαγιάννη, Κων-

σταντίνο Κάππα και Μαριάννα Πολυχρονίδη.

Η «συνάντηση» με τον Florian Zeller  
«Η επιλογή αυτού του έργου ήταν πραγματικά μια πολύ ιδι-
αίτερη συγκυρία. Είχα παρακολουθήσει τέσσερα έργα του 
Zeller στο Λονδίνο και είχα ενθουσιαστεί τόσο με το περιε-
χόμενο όσο και με τη φόρμα των κειμένων του. Κάπως έτσι 
αποφάσισα να του στείλω ένα προσωπικό μήνυμα, για να 
τον ρωτήσω για άλλα έργα του, ακόμη και μη μεταφρασμέ-
να, τα οποία θα μπορούσα να διαβάσω. Εκείνες τις μέρες 
ο ίδιος έτυχε να βρίσκεται στο Λονδίνο για την πρεμιέρα 
του τελευταίου του έργου “Ο γιος”, και έτσι κανονίσαμε να 
συναντηθούμε. Πριν από τη συνάντησή μας διάβασα μια 
παλιά συνέντευξή του, όπου μιλούσε για το έργο του “Ο 
άλλος”. Ήταν το πρώτο του έργο και ο τρόπος που το περι-
έγραφε με συγκίνησε. Έτσι, όταν βρεθήκαμε, του ζήτησα 
να διαβάσω αυτό το κείμενο και να μου μιλήσει για αυτό. 
Κάπως έτσι προέκυψε η παράσταση».

Το έργο
 «Μια “υποθετικά” καθημερινή ιστορία ενός ερωτικού 
τριγώνου που ισορροπεί ανάμεσα στην πραγματικότητα 
και το φανταστικό. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται 
πολύ καίρια ερωτήματα για τις ανθρώπινες σχέσεις και 
τον τρόπο που τις διαχειριζόμαστε σήμερα. Μολονότι 
η συγκεκριμένη θεματική μάς είναι οικεία, ο Zeller έχει 
καταφέρει να θέσει το ζήτημα διεισδυτικά σε μια εντελώς 
διαφορετική βάση, αναδεικνύοντας και σχολιάζοντας νέ-
ες παραμέτρους. Τα τρία ερωτήματα που θα ήθελα πολύ 
να “πάρει” μαζί του το κοινό φεύγοντας είναι τα εξής: Πό-
σο “μαζί” πρέπει να ζει ένα ζευγάρι για να είναι για πάντα 
μαζί; Πόσο άγρια μπορεί να γίνει μια σχέση αγάπης, όταν η 
σταθερότητα δεν είναι αυτοσκοπός; Πιο τρομακτικό είναι 
το να ζει κανείς μόνος ή με έναν άλλον εαυτό;»

Λονδίνο: Η μεγάλη επιστροφή
 «Η αλήθεια είναι ότι για ένα χρονικό διάστημα δραστηρι-
οποιήθηκα στην Αγγλία με παραστάσεις που οργανώσα-
με με το The Young Quill, στο πλευρό της Katie Mitchell. 
Ωστόσο, πάντα είχα την υποψία, που στη συνέχεια έγινε 
βεβαιότητα, ότι το να εργαστώ στη μητρική μου γλώσσα 
θα μου άνοιγε νέους ορίζοντες σε σχέση με την κατανόη-

ση και την αντιμετώπιση του θεάτρου. Οι δύο παραστά-
σεις που ανεβάσαμε πέρυσι με το The Young Quill στην 
Αθήνα με έπεισαν ότι οι συνδηλώσεις που δημιουργού-
νται στην ελληνική γλώσσα αποδίδουν στα έργα και στις 
παραστάσεις μια πληθωρικότητα η οποία με μάγεψε. Ως 
εκ τούτου, αν και δεν είχα κάτι απτό, για να με κάνει να 
επιστρέψω, αποφάσισα να το τολμήσω». 

Λίγα λόγια για την ομάδα
 The Young Quill 

«Ιδρύθηκε το 2016 στο Λονδίνο από τελειόφοιτους συ-
ντελεστές θεάτρου με στόχο την ανάδειξη πρωτοεμ-
φανιζόμενων θεατρικών έργων. Μέχρι στιγμής έχουμε 
καταπιαστεί με το ανέβασμα πέντε θεατρικών παραστά-
σεων στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Για εμένα είναι κάτι 
σαν ένα ταξίδι που εύχομαι να μη τελειώσει. Κάποια από 
τα ιδρυτικά μέλη δεν εντάσσονται πλέον στην ομάδα, 
καθώς καταλήξαμε να ζούμε σε διαφορετικές χώρες ή 
και ηπείρους. Η ομάδα έχει πρακτικά μεταφερθεί στην 
Αθήνα και έχει αποκτήσει αρκετούς μόνιμους εξωτερι-
κούς συνεργάτες. Ο Φάνης Μιλλεούνης και η Χριστίνα 
Κωστέα, που είναι τα πιο πρόσφατα μέλη, και τους οποί-
ους γνωρίσαμε με αφορμή τη συμμετοχή τους στην προ-
ηγούμενη παράστασή μας, έδωσαν νέα πνοή στο σχήμα 
μας. Τόσο για τον Κωστή Μουσικό, την Όλγα Γουναρά, με 
τους οποίους ξεκινήσαμε, όσο και για εμένα, το ανέβα-
σμα μιας παράστασης είναι υπόθεση άκρως επαγγελ-
ματική και ταυτοχρόνως άκρως “οικογενειακή”, που έχει 
μείνει πιστή στο αρχικό καλλιτεχνικό της όνειρο».

Από τον χορό στο θέατρο
 «Με είχαν δεχτεί και ετοιμαζόμουν να φύγω για σπου-
δές χορού στο Λονδίνο, γεγονός το οποίο ήθελα και είχα 
κυνηγήσει πάρα πολύ. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο πα-
ρακολουθούσα πολύ θέατρο και είχα αρχίσει κάπως να 
αμφισβητώ την επιλογή μου. Στην αρχή δεν τολμούσα 
να το παραδεχτώ ούτε στον εαυτό μου. Κάποια στιγμή η 
επιθυμία μου έγινε τόσο έντονη που αποφάσισα να πάω 
δοκιμαστικά στην ακρόαση του τμήματος Παραστατικών 
Τεχνών του Royal Central School of Speech and Drama. Ε-
κεί πραγματικά μαγεύτηκα και, όταν με δέχτηκαν, οι θεα-
τρικές σπουδές ήταν πλέον μονόδρομος. Η ενασχόληση 
με τη σκηνοθεσία προέκυψε στην πορεία».

Ελεύθερος χρόνος σε πουέντ 
 «Ο ελεύθερός μου χρόνος συνήθως περιλαμβάνει μια 
μοναδική και πολύ συγκεκριμένη ασχολία: το μπαλέτο».

Μια ευχή για το 2020 
 «Αυτό που πραγματικά θα ήθελα να μου φέρει η φετινή 
χρονιά θα ήταν μια ηχηρή επιβεβαίωση ότι η απόφαση 
της επιστροφής μου στην Αθήνα, ακόμη και αν είναι προ-
σωρινή, είναι ορθή και ότι με ευχαριστεί». 

INFO «Ο Άλλος» του Florian Zeller, κάθε Δευτέρα 
και Τρίτη στις 21.00 στο Μικρό Χορν

ΑικaTeΡinh
 ΠΑΠΑγΕωΡγιου

«Πόσο άγρια μπορεί να γίνει 
μια σχέση αγάπης;»

Η σκηνοθέτιδα της παράστασης «Ο Άλλος» 
του Florian Zeller, που ανεβαίνει στο Μικρό Χορν, 

άφησε το Λονδίνο για να κάνει θέατρο στην Ελλάδα
Της ΈρρΙΚΑς ρούςςού
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Μάριος 
Ποντίκας, 

«Ο Γάμος» σε 
σκηνοθεσία 

Κώστα Παπα-
κωνσταντίνου 
και Αγγελικής 

Μαρίνου 
στο Θέατρο 

Σταθμός

Με όπλο του τον σαρκασμό απέναντι στην 
κοινωνική υποκρισία διατυπώνει την καταγγελ-
τική του πρόθεση ο Μάριος Ποντίκας στο έργο 
του «Ο Γάμος», έργο το οποίο συμπληρώνει σα-
ράντα χρόνια από το πρώτο του ανέβασμα στο 
Θέατρο Τέχνης, σε σκηνοθεσία Καρόλου Κουν. 
Καταγγελία των ηθών γύρω από το θέμα του 
βιασμού ανήλικης, που για τα δρώντα πρόσωπα 
του έργου μετατοπίζεται εξ αρχής στις ολέθριες 
επιπτώσεις όχι των σωματικών και ψυχικών 
τραυμάτων της βιασθείσης, αλλά στην απώλεια 
της τιμής όλης της τής οικογένειας λόγω απω-
λείας της παρθενίας της ή, σωστότερα, απωλεί-
ας μέσω βιασμού. 

Α
ν και η κριτική της εποχής φάνηκε να διαφω-
νεί ως προς τον χειρισμό και τα μηνύματα 
του έργου, ο «Γάμος» αποδεικνύεται εφιαλ-
τικά επίκαιρος ακόμη και σήμερα, καθώς, 

παρά τις νομοθετικές διευθετήσεις που χαρακτηρί-
ζουν πλέον ως «βιασμό» όχι μόνο την άσκηση βίας, 
αλλά και την απλή λεκτική άρνηση του θύματος, ο 
λόγος γύρω από την ύπαρξη ή μη συναίνεσης κρα-
τάει γερά. Απασχολεί, άλλωστε, εντονότερα από 
ποτέ σύγχρονες κινηματογραφικές ταινίες ή και 
τηλεοπτικές σειρές, ενώ το «πολιτικά ορθό» και το 
κίνημα «Me Too» έχουν προσθέσει νέες διαστάσεις. 
Το ως «ηθογραφία» χαρακτηρισμένο από την τότε 
κριτική έργο το Ποντίκα σήμερα παίρνει παγκοσμι-
οποιημένες διαστάσεις, διότι το ζήτημα που θίγει 
δεν είναι η παρωχημένη, ακόμη και την εποχή της 
γραφής του, «παρθενία», αλλά ο κοινωνικός χειρι-
σμός του βιασμού. 
Το ενδιαφέρον στο έργο του Ποντίκα είναι ότι η 
εξ αντιθέτου επιχειρηματολογία που αναπτύσσει 
πρώτιστα ο Πατέρας, προσπαθώντας να θέσει όρια 
στην έννοια του βιασμού (και που ήχησε παράδοξη 
στο παρελθόν), ότι δηλαδή η μη συναίνεση ακόμη 
και εντός γάμου μπορεί υπό εξωφρενικές προεκτά-

σεις να θεωρηθεί βιασμός, σήμερα συνιστά  ανοι-
χτό θέμα συζήτησης. 
Η κοινωνία που τέμνει ο Ποντίκας δεν διέπεται από 
αυστηρούς ηθικούς φραγμούς. Η ενήλικη αδελφή, 
για παράδειγμα, δηλώνει για τον εαυτό της τη δυ-
νατότητα να διατηρεί ελεύθερες ερωτικές σχέσεις, 
χωρίς όμως να επιτρέπει τον βιασμό της. Επομένως, 
η δεκαπεντάχρονη αδελφή μοιάζει να εγκαλείται 
ως συνυπεύθυνη του βιασμού της, καθώς θα μπο-
ρούσε να τον είχε αποτρέψει. Ασχέτως αν, έκτοτε, 
έχει περιπέσει σε πλήρη αλαλία. 
Πατέρας και Αδελφή, συνεπικουρούντος του περι-
βάλλοντος –με χτυπητό παράδειγμα τον Αρραβω-
νιαστικό που ακυρώνει πάραυτα τον αρραβώνα– 
οδηγούν το Κορίτσι, ως μόνο τρόπο επανάκτησης 
της οικογενειακής τους τιμής, στην αυτοκτονία  του. 
Έχει, εν παρόδω, αναφερθεί η εναλλακτική επιλογή 
να οδηγηθεί στην πορνεία, μια διακειμενική μονάδα 
που μας οδηγεί στην «Παιδούλα» του έργου του Κολ-
τές, Ρομπέρτο Τζούκκο, η οποία οδηγείται σε μπορ-
ντέλο από τον αδελφό της μετά τη συνεύρεσή της 
με τον Ρομπέρτο και το χάσιμο της παρθενίας της. 
Η παρότρυνση Πατέρα και Αδελφής θα οδηγήσει 
εδώ το Κορίτσι στην εξωφρενική πράξη της αυ-
τοπυρπόλησης που, όμως, δεν θα καταλήξει σε 
θάνατο, αλλά σε μια πλήρη μουμιοποίησή της, με 
τις γάζες να καλύπτουν όλο το καμένο της σώμα. 
Το πρόσφατο νομοσχέδιο στην Τουρκία, που α-
ποποινικοποιεί τον βιαστή ανήλικης μέσω γάμου, 
προ-αναγγέλεται από την έκβαση που δίνει στο 
έργο του ο Ποντίκας: Αυτή τη «μούμια» θα καταλή-
ξει, κατόπιν συμβιβασμών, και με το αζημίωτο, να 
παντρευτεί ο «Βιαστής», ώστε να γλιτώσει τη φυ-
λακή: μια νύφη στα πρόθυρα του θανάτου, σε μια 
πικρόχολα σαρκαστική έκβαση που παραπέμπει 
διακειμενικά στη νεκρή νύφη του σουρεαλιστικού 
Προξενιού της Αντιγόνης του Βασίλη Ζιώγα. 
Ο Ποντίκας δομεί το έργο του με τέτοιον τρόπο, ώ-
στε μεταξύ των οικογενειακών σκηνών να παρεμ-

βαίνουν οι μάρτυρες, οι πραγματογνώμονες ή οι 
εισαγγελικές  αγορεύσεις στο δικαστήριο όπου γί-
νεται η δίκη του συλληφθέντος βιαστή, και στων 
οποίων την επιχειρηματολογία επανέρχονται όλες 
οι κατεστημένες (και τετριμμένες) απόψεις περί του 
συμβάντος. Το επανερχόμενο διακύβευμα δεν είναι 
το πρόσωπο το Κοριτσιού, δεν είναι η καθαυτή άσκη-
ση έμφυλης βίας, ούτε η συνέπειές της στο σώμα και 
την ψυχή του, αλλά το «χαλασμένο αιδοίο» του. 

Αυτό το «αιδοίο» φέρει σε πρώτο πλάνο επί σκηνής 
η παράσταση που συν-σκηνοθετούν ο Κώστας Πα-
πακωνσταντίνου και η Αγγελική Μαρίνου, ένα 
αιδοίο που προβάλλει απελπιστικά ανίσχυρο ανά-
μεσα στα ανοικτά πόδια του Κοριτσιού, καθισμένου 
στην πολυθρόνα γυναικολογικών εξετάσεων κα-
θόλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους, αμίλητο, α-
νέκφραστο. Ο φωτισμός (του Γιώργου Αγιαννίτη), 
αμείλικτος, επικεντρώνεται πάνω σε αυτό που απο-
τελεί την αιτία διαξιφισμών, αντικείμενο του λόγου 
όλων των άλλων προσώπων. Το Κορίτσι δεν είναι 
παρά αιδοίο. Μόνο σε στιγμές που οι καταστάσεις 
λειτουργούν κατευναστικά, ο φωτισμός χλομιάζει 
πάνω του, διαχεόμενος στην υπόλοιπη σκηνή ή σε 
πρόσωπα του δικαστηρίου. Τα οποία, όταν παίρ-
νουν τον λόγο συνοδεύονται από τη μάλλον απει-
λητική μουσική του Βασίλη Κουτσιλιέρη.  
Το σκηνοθετικό  τόλμημα εικονοποιεί την ουσία του 
έργου: τον περί αιδοίου λόγο που κινεί όλο το έργο. 
Σε αυτόν αναδεικνύεται η κοινωνική και οικογενει-
ακή βία, οι πατριαρχικές δομές, οι υποκριτικές κοι-
νωνικές συμβάσεις, η πατριδοκαπηλία, η αμάθεια. 
Ξενίζει αρχικά στη διανομή η ανάθεση του ρόλου 
του πατέρα πατριάρχη στον ευτραφούς σωματό-
τυπου και καλοσυνάτης όψης Ελισσαίο Βλάχο, 
που σίγουρα απέχει από την εικόνα του σκληρού 
πάτερ-φαμίλια. Ωστόσο, η αντίθεση αυτή κάνει 
εμφανέστερο το γεγονός ότι αρκεί η ιδιότητα του 
άντρα της οικογένειας για να ασκήσει και ο πλέ-
ον μη αναμενόμενος εμφανισιακά άντρας την πα-
τριαρχική εξουσία στην πλέον αποκρουστική της 
μορφή. Η συμβιβασμένη, παρά τις αντιδράσεις της, 
Μητέρα βρίσκει ιδανική μορφή στη Βάσω Καμαρά-
του, η οποία παίζει με τις στάσεις του σώματος, την 
εύγλωττη χειρονομία ή κίνησή της ακόμη και στις 
βουβές σκηνές της.
Παρά την έντονα ρεαλιστική έναρξη –που προκαλεί 
ανησυχία ως προς την υιοθέτηση μιας ακόμα ακραί-
ου ρεαλισμού σκηνοθετικής ερμηνείας που τελευ-
ταία έγινε του συρμού– η παράσταση βρίσκει εκεί-
νους τους σωστούς ρυθμούς, ώστε να αναδεικνύε-
ται ο σουρεαλισμός των καταστάσεων και, πίσω από 
αυτόν, η διαβρωτική ειρωνική ματιά του συγγρα-
φέα. Σε αυτό το πλαίσιο, και η υστερική Αδελφή, που 
υποδύεται η Μυρτώ Πανάγου, αυτο-υπονομεύεται 
μέσω της υποκριτικής της ηθοποιού. 
Σταθερή υποκριτική αξία ο Δημήτρης Κουτρουβι-
δέας στους  ρόλους του Ιατροδικαστή, μαρτύρων 
κ.ά. ενώ ευχάριστη σκηνική παρουσία με ωραία 
φωνή ο Δημοσθένης Ξυλαρδιστός σε ρόλους 
μαρτύρων αλλά και του Βιαστή. Στον ρόλο του βου-
βού, σε όλη την παράσταση,  Κοριτσιού η χορεύτρια 
και χορογράφος Μαργαρίτα Τρίκκα. 
Η μόνη μου ένσταση είναι ότι όταν το Κορίτσι καλύ-
πτεται, μετά την αυτοπυρπόλησή του, με γάζες, το 
πρόσωπο μένει ακάλυπτο, γεγονός που δεν προ-
καλεί την παραδοξότητα που θα έπρεπε να υπάρχει 
όταν οδηγείται στον γάμο. Το ορατό, ανέπαφο από 
πληγές, όμορφο πρόσωπο της Τρίκκα απαλύνει το 
οικτρό της κατάστασής της, αλλά και τον παραλο-
γισμό της λύσης που θα προκαλούσε αντίθετα το 
μπανταρισμένο  μη πρόσωπο. 
Τα καθημερινά, εύγλωττα της θέσης των προσώ-
πων κοστούμια αλλά και το σκηνικό με βασικό σκη-
νικό αντικείμενο τη γυναικολογική πολυθρόνα και 
τα πίσω από λευκές διάφανες κουρτίνες στα δύο 
πλάγια της σκηνής στοιβαγμένα αντικείμενα που 
δηλώνουν το σπίτι, σχεδίασε η Βίκυ Πάντζιου. Την 
κίνηση, ειδικά σε σκηνές ελεγχόμενης βίας, δίδαξε 
η Κατερίνα Γεβετζή. Οι φωτογραφίες είναι του Νί-
κου Βαρδακαστάνη. A

ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΘΕΑΤΡΟΥ
Aπό τον Δημητρη 

τσατσούλη*

Περί αιδοίου λόγοι

*Καθηγητής Σημειωτικής 
του Θεάτρου και Θεωρίας 

της Επιτέλεσης στο  
Πανεπιστήμιο Πατρών



Φοίβος Δεληβορίάς  
Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού στις 

προηγούμενες εμφανίσεις του, ο Φοίβος 

επιστρέφει για 4  Σάββατα με τη νέα μουσική 

παράσταση «Mόνο ψέματα». Με νέο υλικό 

που θα ακουστεί για πρώτη φορά από τον 

επερχόμενο δίσκο του στην Inner Ear, επι-

λογές από το σύνολο της δισκογραφίας του 

μέσα από την «Παρέλαση», τον «Καθρέφτη», 

τις «Απίθανες περιπέτειες», τον «Αόρατο 

άνθρωπο» και την ωδή στην εφηβική του 

γειτονιά «Καλλιθέα», μαζί με τραγούδια α-

γαπημένων φίλων. Κάνοντας ό,τι χρειάζεται 

για να αποδείξει στον εαυτό του και στους 

άλλους πως «όλοι ξεκινάμε ως τέλεια ξένοι, 

μέχρι να ανακαλύψουμε πως δεν είμαστε και 

τόσο ξένοι πια». Μαζί του η τραγουδίστρια 

Νεφέλη Φασουλή και το κουαρτέτο των Σω-

τήρη Ντούβα, Κωστή Χριστοδούλου, Κώστα 

Παντέλη, Yoel Soto. 

Έναρξη: 22.30. 
Eίσοδος με μπίρα ή κρασί: €13, 15 (ταμείο). 
Καθιστικό:  €120 φιάλη ποτού 4 άτομα, 60 φι-
άλη κρασί 2 άτομα. 

Μπίγάλης, Μάντώ, 
Δάκης, πώλίνά 

Η επιτυχημένη σύμπραξη με τα συνεχόμενα 

sold out επιστρέφει τον Φεβρουάριο στο 

Κύτταρο με θεματικά party nights στις 7 και 

14 Φεβρουαρίου (μέρα του Αγ. Βαλεντίνου), 

με μότο «Στις 7 ερωτευόμαστε και στις 14 το 

γιορτάζουμε». Μπίγαλης και Δάκης, Μαντώ 

και Πωλίνα, θα μοιράσουν την ενέργεια και 

τα διαχρονικά τραγούδια τους με χορευτική 

διάθεση μέχρι το πρωί. 

Έναρξη: 22.00. Eίσοδος: €10, 12 ταμείο. 

Locomondo
 To καθιερωμένο πλέον μασκέ πάρτι των 

Locomondo για τις φετινές Απόκριες με όλα 

τα τραγούδια που δεν μπορούν να μην ακου-

στούν και το νέο τους oldschool άλμπουμ 

«Star», που μεταξύ άλλων περιέχει τη γνω-

στή από τις συναυλίες διασκευή 99 Ballonia 

αλλά και το rework στο «Καΐκι μου Άι Νικόλα» 

του Βασίλη Τσιτσάνη.

 
Ξεκίνημα με DJ set από Polly B. 
Στις 21&28/2. Έναρξη: 22.30. Eίσοδος: €10. 

Κύτταρο Live, Ηπείρου 48 & Αχαρνών. 2108224134, 6977641373.  Προπώληση viva.gr, Reload Stores, Seven Spot, 11876, Eυριπίδης, Viva Spot Tεχνόπολη, Yoleni’s, Wind, kyttarolive.gr

Φοίβος Δεληβοριάς, 
Locomondo και η eighties
 παρέα από τους Μπίγαλη, 

Μαντώ, Δάκη, πωλίνα 
πρωταγωνιστούν τον 

Φεβρουάριο στο κύτταρο 

ΣυναυλιακόΣ
Φεβρουάρίος 

Στό κυττάρο 
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Ο άβολος Παζολίνι (Pasolini, un uomo scomodo: ο τίτλος δεν 

μπορεί να μεταφραστεί ικανοποιητικά) είναι ένα σύντομο 

βιβλίο για ανθρώπους, ημέρες, λέξεις και εικόνες που δεν 

υπάρχουν πια: τα Μολυβένια Χρόνια, ο μυστικισμός της α-

ριστερής τρομοκρατίας· το τέλος των πυγολαμπίδων όπως 

έγραφε ο Παζολίνι· και, μαζί μ’ αυτό, το τέλος των «παιδιών 

της ζωής», των Αθλίων στα λαϊκά προάστια της Ρώμης. 

Α
πό τον Νοέμβριο του 1975, όταν ο Παζολίνι βρέ-
θηκε δολοφονημένος στην παραλία της Όστια, 
έχουν περάσει σαράντα πέντε χρόνια που μοιά-
ζουν με αιώνες· λες και μετά τον θάνατό του τί-

ποτα δεν ήταν πια το ίδιο. Η Οριάνα Φαλάτσι ξεκίνησε 
να λύσει το μυστήριο της δολοφονίας που παρέμεινε εν 
πολλοίς ανεξιχνίαστη – δεν ήταν η μόνη· επί δεκαετίες 
οργίαζαν θεωρίες συνωμοσίας (σύμφωνα με το δόγμα 
της δεκαετίας του 1970 «όλα είναι πολιτική»)· ακο-
λούθησαν συγκαλύψεις, κιτρινισμός, ο θόρυβος των 
tabloids· αλλόκοτες συγκρίσεις με τη δολοφονία του 
Λόρκα στη Γρανάδα. Η Φαλάτσι, με το συνηθισμένο της 
πάθος, κατέγραψε όσα στοιχεία μπόρεσε να συλλέξει 
και τα δημοσίευσε στο περιοδικό L’Europeo χωρίς ω-
στόσο να κατονομάσει τις πηγές της – πράγμα που της 
στοίχισε καταδίκη τεσσάρων μηνών με αναστολή. Τι 
περίεργο: τότε είχε εξυψωθεί σε σύμβολο φεμινισμού 
και δημοσιογραφικής γενναιότητας· σήμερα, οι ορθώς 
σκεπτόμενοι τη θεωρούν «αντιδραστική» – κυρίως 
επειδή ήταν από τις πρώτες φωνές εναντίον του ισλάμ· 
από εκείνες που πνίγηκαν στη συνέχεια στον ορυμα-
γδό της ισλαμοαριστεροσύνης. Το 1966 συνάντησε τον 
Παζολίνι στη Νέα Υόρκη – ο κομμουνιστής Παζολίνι 
έμοιαζε έκθαμβος από την πόλη, την οποία, αναπό-
φευκτα, έβλεπε σαν μαρξιστής· εστιάζοντας, όπως συ-
νήθιζε, στην παρουσία του υποπρολεταριάτου για το 
οποίο ένιωθε την έλξη που ένιωθε. Προπάντων, τον 
ενθουσίαζε ο κίνδυνος που πλανιόταν στη Νέα Υόρκη· 
σαν να ήταν ένας τόπος όπου πήγαινες για να πεθάνεις. 
Η Φαλάτσι τού είχε ζητήσει να γράψει τον πρόλογο 
για την ιταλική έκδοση της ποιητικής συλλογής του 
Αλέκου Παναγούλη, που βρισκόταν στη φυλακή, στο 
Μπογιάτι: ο Παζολίνι μόλις που πρόλαβε να γράψει τον 

πρόλογο, ο Παναγούλης μόλις που πρόλαβε να δει την 
έκδοση των ποιημάτων του στα ιταλικά. (Σκοτώθηκε 
σε παράξενο τροχαίο λίγους μήνες μετά τη δολοφονία 
του Παζολίνι, χωρίς η ελληνική αριστερά να βγει στους 
δρόμους κραυγάζοντας «δολοφονία» όπως θα έκανε 
αν ο Παναγούλης ήταν αριστερός.)
Η Φαλάτσι και ο Παζολίνι διέφεραν πολύ, αλλά η συνά-
ντησή τους, όπως  καταγράφεται στο Pasolini, un uomo 
scomodo (Ο άβολος Παζολίνι), αποκαλύπτει εκ των υστέ-
ρων τι τους ένωνε, εκτός από τη διανοητική εντιμότητα 
και την αναζήτηση της δικαιοσύνης: η καχυποψία της 
κοινής γνώμης της εποχής, ο φθόνος των Ιταλών μικρο-
αστών για τη διεθνή τους λάμψη – η Φαλάτσι ήταν διά-
σημη για τα ρεπορτάζ της από τις πολεμικές ζώνες κι από 
τις συνεντεύξεις της με τους ισχυρούς της γης· ο Παζολί-
νι για τις ταινίες του που δίχαζαν, σκανδάλιζαν και προ-
καλούσαν μπελάδες στους λογοκριτές (τα μυθιστορήμα-
τα και τα ποιήματά του θεωρούνταν λιγότερο σκανδα-
λώδη κι άλλωστε οι θεατές ήταν περισσότεροι από τους 
αναγνώστες). Στις δεκαετίες του 1960 και 1970, αυτοί οι 
δύο πρωταγωνιστές της πνευματικής ιταλικής ζωής (τό-
τε η Ιταλία είχε πνευματική ζωή) διασταυρώνονταν και 
συγκρούονταν: ο Παζολίνι ήταν μια σύνθεση αντιφάσε-
ων· αγάπη και μίσος για τη θρησκεία (την εκκλησία, τις 
τελετουργίες), θαυμασμός και απώθηση για τις γυναίκες 
(με εκφρασμένο οιδιπόδειο σύμπλεγμα πρωτίστως στην 
κινηματογραφική διασκευή του Οιδίποδα)· μια ακατα-
νίκητη τάση προς τη ρυπαρότητα, προς την ασχήμια που 
αναδημιουργούσε ως καλαισθησία· σπλαχνικός και ε-
νοχικός· προκλητικός και σεμνός μαζί, επαρχιώτης από 
το Φριούλι χαμένος στη γειτονιά του Ακατόνε και της 
Μανταλένας. Αντιθέτως, η Φαλάτσι φαινόταν πάντοτε 
πιο απλή: ατρόμητη· take no prisoners. 
Η ζωή και ο θάνατος του ποιητή, όπως και η έντονη 
παρουσία της Φαλάτσι σημαδεύουν λοιπόν το ιταλικό 
πολιτικό τοπίο, που φαίνεται σκεπασμένο με τις στά-
χτες του Γκράμσι. Κι ο θάνατος, το λιντσάρισμα, μια 
μορφή κανιβαλισμού σαν εκείνη στο Ξαφνικά πέρσι το 
καλοκαίρι, μοιάζει να φέρνει στην επιφάνεια τη σήψη· 
να διαψεύδει τις αυταπάτες για την κρυφή γοητεία του 
υποπρολεταριάτου. 
O δικαστής Αλφρέντο Κάρλο Μόρο (αδελφός του Άλ-
ντο Μόρο που δολοφόνησαν δυο χρόνια αργότερα οι 
Ερυθρές Ταξιαρχίες) καταδίκασε σε εννιάμισι χρόνια 
φυλακή τον 17χρονο Τζουζέπε Πελόζι, γνωστό ως «Πί-
νο ο βάτραχος» και η υπόθεση της δολοφονίας έκλεισε. 
Κι όμως υπήρχαν κι άλλα άτομα που είχαν συμμετά-
σχει στη δολοφονία· ο Πελόζι φαινόταν από την αρχή 
υπερβολικά πρόθυμος να ομολογήσει και οι διαδοχικές 
του καταθέσεις περιείχαν αντιφάσεις: το γενικό συ-
μπέρασμα είναι ότι, ως ανήλικος, ανέλαβε την ευθύ-
νη ενός, καταφανώς, ομαδικού εγκλήματος, διότι η 
ποινή θα ήταν πολύ ελαφρότερη. Η δολοφονία ήταν 
κι αυτή μέρος ενός κόσμου που σήμερα φαίνεται παρά-
λογα αναχρονιστικός: νεοφασίστες, σικελική μαφία, 
ανήλικοι εκπορνευόμενοι ομοφυλόφιλοι, κλεμμένες 
μπομπίνες της ταινίας Σαλό, 120 μέρες στα Σόδομα και 
απαίτηση για λύτρα. Αλλά το πιθανότερο είναι, όπως 
συχνά, το απλούστερο: μια πραγματικά άγρια δολο-
φονία (η έκφραση έχει γίνει δημοσιογραφικό κλισέ 
χάνοντας το περιεχόμενό της) σε πλαίσιο υποκόσμου 
και παράνομης ομοφυλοφιλίας, με κίνητρα σαδισμού 
και ταξικού μίσους. Ο Παζολίνι έβαζε συχνά τον εαυτό 
του σε κίνδυνο· το τέλος του περιείχε το σπέρμα της αυ-
τοκτονίας κι έμοιαζε με σκηνή από ταινία του πεταμένη 
στο πάτωμα της αίθουσας του μοντάζ.
Το 1993, ο Νάνι Μορέτι στο Αγαπημένο μου ημερολόγιο 
περιπλανιόταν στη Ρώμη του Παζολίνι: άχτιστα οικό-
πεδα, λαϊκές πολυκατοικίες και χωματόδρομοι· τα υπο-
λείμματα μιας εποχής όπου το Τραστέβερε ήταν ακόμα 
μια φτωχογειτονιά στη λάθος όχθη του Τίβερη. Με τη 
βέσπα του κατέληγε στην παραλία της Όστια: ο θάνατος 
του Παζολίνι αναμοχλεύει ένα αίσθημα συλλογικής ε-
νοχής· για τον κόσμο στον οποίο ζούσαμε και τον οποίον 
ανεχόμασταν μέσα σε μια τύρβη από ψευδαισθήσεις. A      

24ο 
Παζάρι 
Βιβλίου 

στην 
Πλατεία 
Κοτζιά

Έως και τις 9 Φεβρου-

αρίου συνεχίζεται 

στην Πλατεία Κοτζιά 

(έναντι Δημαρχείου 

Αθήνας) το 24ο Παζά-

ρι Βιβλίου, με 500.000 

βιβλία από 200 εκδό-

τες και με τιμές που 

ξεκινούν από €1. Στο 

παζάρι, όπως κάθε 

χρόνο, συμμετέχουν 

εκδότες από όλη την 

Ελλάδα (μέλη πρωτο-

βάθμιων σωματείων), 

προσφέροντας πάνω 

από 10.000 τίτλους 

βιβλίων, σε τιμές, 

που δεν ξεπερνούν 

το 30% της αρχικής 

τους λιανικής τιμής. 

Σε μία σύγχρονη, υ-

παίθρια, στεγασμένη 

και θερμαινόμενη 

εγκατάσταση, το 

αθηναϊκό, και όχι 

μόνο, αναγνωστικό 

κοινό έχει την ευκαι-

ρία να προμηθευτεί 

αξιόλογα βιβλία από 

μία μεγάλη ποικιλία 

τίτλων, όλων των κα-

τηγοριών και για όλες 

τις ηλικίες. Το 24ο 

Παζάρι Βιβλίου 2020 

διοργανώνεται από 

τον Σύνδεσμο Εκδο-

τών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.) 

και την Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Εκδοτών 

Βιβλιοχαρτοπωλών 

(Π.Ο.Ε.Β) υπό την 

αιγίδα του Δήμου 

Αθηναίων, με χορηγό 

επικοινωνίας την 

ATHENS VOICE.

Φαλάτσι,  
Παζολίνι,  
οι scomodi
Της ΣώτηΣ τριανταφύλλού

Οριάνα Φαλάτσι, 
Ο άβολος Παζολίνι, 
μετάφραση: Κωνστα-
ντίνα Γερ. Ευαγγέλου, 
πρόλογος: Αλεσάντρο 
Καναβό, The Athens 
Review of Books,  
Αθήνα 2019, σελ. 136

Μη 
χάσεισ! 

ΒΙΒΛΙΟ
Επιμέλεια: 

αγγελικη ΜπιρΜπιλη

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
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Σε γνωρίζω... Αβαντάζ.  59χρονη Ψυχοθεραπεύτρια με Μάστερ και 
μετεκπαιδεύσεις στο εξωτερικό, γλωσσομαθής, 

δραστήρια, ευκατάστατη, εισόδημα €5.000 μηνιαίως, πολύ νεανική και 
εμφανίσιμη, ψηλή, ξανθιά, με καμπύλες, επιθυμεί γνωριμία γάμου. 
«Πάππας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 2103620.147, 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

©
 J

O
H

N
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O
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E
S

Μυρτώ, είμαι 17 και το 

αγόρι μου 18, είμα-
στε ενάμιση χρόνιο 
μαζί, είμαστε πάρα 
πολύ ευτυχισμένοι 
αλλά εμένα αυτή 

η ευτυχία μού δημι-
ουργεί μεγάλο άγχος μη 

χωρίσουμε. Δεν έχουμε άλλες εμπειρί-
ες. Είναι ο πρώτος μου και είμαι η πρώτη 
του. Η μαμά μου, που τα συζητάμε όλα 
σαν φίλες, λέει ότι η σχέση μου θα κάνει 
τον κύκλο της και κάποτε θα τελειώσει 
γιατί έχουμε πολύ δρόμο κι εγώ κι αυ-
τός. Ξέρω ότι έχει δίκιο, είμαστε και οι 
δύο πάρα πολύ μικροί, αλλά, Μυρτώ, αυ-
τό δεν σημαίνει να μην κάνουμε όνειρα 
για το μέλλον ούτε και μειώνει αυτά που 
νιώθουμε ο ένας για τον άλλο και πολλές 
φορές όταν ακούω τη μαμά μου, που εί-
ναι 45, να μιλάει για τις δικές της εμπει-
ρίες απέναντι στις δικές 
μου νιώθω φοβερό θυμό 
που δεν μπορώ να τον ε-
ξηγήσω. Κάθε φορά με α-
ποστομώνει σε ό,τι και να 
της πω, λες και δεν ακούει 
και δεν σκέφτεται κάτι 
άλλο να πει εκτός από «η 
γενιά μου αυτό, η γενιά 
μου εκείνο». Έχω κάπως 
χαθεί. - Μίνα

Την επόμενη φορά που θα σας πει για τη γενιά 
της απαντήστε το εξής: επειδή τα ’κανε σκατά 
η δικιά σας η γενιά και την είδατε θεοί κι αθά-
νατοι και φάγατε τη ζωή σας στα χαϊλίκια κι 
ούτε χορτάσατε να ξελυσσάξετε επιτέλους, 
δεν ’πα να πει ότι είμαστε κι εμείς ασόβαροι 
σαν εσάς. Λέμε «αυτόν, μ’ αυτόν θα μείνω. Μέ-
χρι να μας χωρίσει ο θάνατός!»
Υ.Γ. 1 Καλά, αυτό το τελευταίο μπορείτε και να 
το παραλείψετε.
Υ.Γ. 2 Μήπως σιγά-σιγά να κόψετε τις πολλές 
περιγραφές στην (ανταγωνιστική) μαμά σας; 
Η μαμά είναι φίλη τόσο όσο. Από το τόσο όσο 
και πέρα είναι αχαρτογράφητος τόπος. Κα-
λύτερα –λέγω εγώ τώρα– να μοιράζεστε τις 
αγωνίες σας με καμιά συνομήλικη. Δεν έχετε 
φίλες; Βρείτε άμεσα. 

Συζούσα τρία χρόνια με τον φίλο μου σε 
ένα σπίτι που πληρώναμε το ενοίκιο 
από κοινού και, για να λέμε την αλήθεια, 
εκείνος ήταν πιο δυνατός οικονομικά. 
Όπως καταλαβαίνεις, τύχαινε αρκετές 
φορές να καλύψει τα έξοδα ή ολόκληρο 
το ενοίκιο αφού η δική μου δουλειά εί-
ναι ημιαπασχόλησης και με λίγα λεφτά. 
Παρόλα αυτά όμως την παλεύαμε και 
προσπαθούσα πάντα να είμαι εντάξει με 
τις υποχρεώσεις μου/μας. Δεν ξέρω αν 
φταίει η μιζέρια που πέφταμε μερικές 

φορές ή η συνήθεια, πάντως η σχέση τέ-
λειωσε. Χωρίσαμε πριν από δύο εβδο-
μάδες. Το πήραμε απόφαση και οι δύο, 
το σκεφτήκαμε και το συζητήσαμε ή-
ρεμα να μείνουμε φίλοι όσο γίνεται. Αν 
και συνεχίζουμε αυτή τη στιγμή στο ίδιο 
σπίτι, εκείνος ψάχνει ήδη για μικρότε-
ρο/φτηνότερο, αλλά εγώ δεν έχω τη δυ-
νατότητα χωρίς σταθερή δουλειά να βρω 
κάτι έστω και με 300 ευρώ. Σκέφτομαι 
να γυρίσω στους δικούς μου, άσχετα αν 
θα το ζήσω σαν μεγάλη ήττα, αφού μια 
ζωή από τότε που μετακόμισα το έλεγαν 
ότι θα γυρίσω σε αυτούς. Μυρτώ μου, 
νιώθω άσχημα αλλά είμαι αναγκασμένη 
να γυρίσω. Τι λες;

Τι να πω, να γυρίσετε αν νιώθετε ότι αυτή την 
εποχή χρειάζεστε στήριξη και δεν τα βγάζετε 
πέρα με τα οικονομικά σας. Νομίζω ότι το πιο 
σημαντικό σε κάθε τέτοια απόφαση είναι να θυ-

μόμαστε συνέχεια ότι αυτές οι 
λύσεις είναι προσωρινές και 
αναγκαστικές, όχι το μέλλον. 
Κοινώς κολλήστε στο μυαλό 
σας ένα sticker που θα γράφει 
με μεγάλα κόκκινα γράμματα 
«ΓΥΡΙΣΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ, ΤΟ ΜΕ-
ΘΟΔΕΥΩ ΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΩ 
ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΩ». Μη βολευτείτε 
στη ζεστή αγκαλιά του πατρι-
κού. Θα το ξαναπώ. Μη βολευ-

τείτε στη ζεστή αγκαλιά του πατρικού.
Υ.Γ. Και θα το ξαναλέω μέχρι να σκάσει ο ή-
λιος. Μη βολευτείτε. Η ζεστή αγκαλιά του πα-
τρικού είναι πολλές φορές παγίδα ζωής.

Αγαπημένη μου Μυρτώ, προσπαθώ να 
λύσω το αίνιγμα γιατί μας αρέσουν αυτοί 
που δεν τους αρέσουμε και αρέσουμε σε 
αυτούς που δεν μας αρέσουν καθόλου. 
Καθόλου όμως. Προσελκύω άτομα που 
με κάνουν και σκέφτομαι wtf από πού 
κι ως πού, τι έχω να πω μαζί σου; Κα-
μία σχέση όμως με τη φάση τους ούτε τις 
μουσικές ούτε γενικότερα και αναρω-
τιέμαι είναι της ηλικίας ή έτσι θα πάει;

Όχι μωρέ, συμβαίνει γενικά αλλά (αν θυμάμαι 
σωστά) στην ηλικία που φαντάζομαι ότι είσα-
στε, το πράγμα είναι κάπως πιο μπερδεμένο 
και πιο χύμα. Στο γκομενικό παίζουν ρόλο διά-
φοροι αστάθμητοι παράγοντες κι επίσης μην 
αποκλείετε το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να ε-
ρωτευτείτε κάποιον που ακούει ηλίθια μουσική 
ή φαίνεται τελείως άσχετος από σας. Επίσης, ό-
πως πολύ σοφά έχω πει σε άλλη δημόσια ομιλία 
«έτσι πάει το σενάριο, έτσι γίνεται και έτσι θα γί-
νεται ες αεί και καλά κάνει διότι έτσι ακριβώς δι-
καιολογείται ο τεράστιος με-
θυστικός ενθουσιασμός 
που μας συνεπαίρνει, 
όταν βρούμε φάινα-
λι το άλλο κομμα-
τάκι της κόπιτσας 
και κουμπώσουμε». 
Τι ωραία που τα λέω 
από εκεί έξω…

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΩΜΙΚΑ

Της Μυρτώς 
Κοντοβά

Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

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

δι στο Athens Voice Radio 102.5 
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Δεκαετία του ’90, με φόντο το τυπικό ελληνικό καλοκαίρι, στην Τήλο μια παρέα με-
τεφήβων-φοιτητών βιώνει την τραγική απώλεια του πιο χαρισματικού μέλους της 
παρέας: παθιασμένος με τις καταδύσεις, ο Νικόλας πνίγεται, αποκομμένος από το 
αναγκαίο οξυγόνο, ενώ προσπαθεί να αιχμαλωτίσει έναν ροφό. Η ανατρεπτική α-
πώλεια και κυρίως ο βίαιος τρόπος της εξόδου του Νικόλα από τον κοινό χρόνο και 
χώρο σηματοδοτεί για τους φίλους του το τέλος της αθώας βεβαιότητας για την 
ευμένεια της ζωής. Την ενηλικίωσή τους συνοδεύουν σταθερά πλέον οι μοιρασμέ-
νες μνήμες της βραχείας συμπόρευσης με τον αγαπημένο φίλο, όπως επίσης, και 
μια εκδοχή πρώιμου κυνισμού για τη ματαιότητα των ανθρώπινων συσχετισμών.

Ο 
διάττων αστέρας που υπήρξε στη σύντομη διαδρομή του ο Νικόλας συνεχίζει να 
καθορίζει, διά της απουσίας του, τον επέκεινα χρόνο των φίλων του. Εις μνήμην 
λοιπόν, είκοσι χρόνια μετά το καλοκαίρι εκείνο των αρχών του ’90, οι φίλοι του 
επιστρέφουν στον τόπο του δράματος, βαδίζοντας ήδη «στου δρόμου τα μισά» 

και με το οξυγόνο της δικής τους ζωής να έχει λιγοστέψει αισθητά. Γάμοι που συντηρού-
νται λόγω κεκτημένης ταχύτητας ή από αδράνεια και έλλειψη επαρκούς κινήτρου για 
το επόμενο βήμα, επαγγελματικές πορείες σε αποδρομή ή εκτροχιασμένες, γονεϊκές 
σχέσεις ματαιωμένες, υπερήμερη, πλην όμως πείσμονα διεκδίκηση της μητρότητας σε 
άνιση κούρσα με τα πεπερασμένα όρια του βιολογικού χρόνου, ερωτικές προσδοκίες 
ανεκπλήρωτες. Έτσι περίπου πορεύονται οι φίλοι του Νικόλα στη μεσήλικη ζωή τους, σε 
μια σχεδόν αποδραματοποιημένη καθημερινότητα, απ’ όπου λείπουν οι εξάρσεις και οι 
σχεδιασμοί. Καλά-καλά δεν επαρκεί το οξυγόνο για τη διεκπεραίωση όλων όσα συνδια-
μορφώνουν την αδιάφορη αλληλουχία μιας σχεδόν αδιατάρακτης ρουτίνας. Τα οικεία 
αδιέξοδα της μέσης ηλικίας που περιγράφουν την ανέμπνευστη καθημερινότητα των 
κεντρικών προσώπων της μυθοπλασίας δεν μοιάζουν, ωστόσο, να κινητοποιούν επαρ-
κώς τους φορείς τους, ούτε καν να ενεργοποιούν ένα είδος υπολογίσιμης ανά-δρασης 
από μέρους τους, με τελικό στόχο την αντίσταση στη φθορά.

Οι ήρωες διαγράφουν χαμηλές πτήσεις και κινούνται σε ευθύγραμμες τροχιές: ο καθη-
γητής νομικής ανακτά προσωρινά τη ζωική ορμή του μέσα από προβλέψιμες ερωτικές 
επαφές με φοιτήτριές του. Η απονευρωμένη –στα όρια της απάθειας– γυναίκα του αδυ-
νατεί να διαχειριστεί την παροξυσμική εφηβεία της κόρης της, χωρίς αυτό να την ενοχο-
ποιεί με υποψίες γονεϊκής ανεπάρκειας. Η εγκαταστημένη στη Βιέννη ψυχίατρος καλλι-
εργεί και επαυξάνει την απόσταση που τη χωρίζει από την ιδιοσυγκρασιακή ταυτότητα 
της γενέθλιας χώρας, ενώ η συγγραφέας της παρέας έχει 
ανάγει τη μητρότητα σε επένδυση ζωής και προϋπόθεση για 
την επικράτησή της στην άνιση μάχη με τον χρόνο. Η δύσκο-
λη σχέση της Αμίνας, κόρης μεταναστών, με την πατρική οι-
κογένεια, σε συνδυασμό με την αδυναμία ουσιαστικής ενσω-
μάτωσής της, παράγουν ένα ακόμη αδιέξοδο: οι μετανάστες 
δεύτερης γενιάς ως άνθρωποι αποσυνάγωγοι που αγωνιούν 
για αποδοχή και μια νέα πατρίδα. Τα επιμέρους επεισόδια 
που συγκροτούν την αφηγηματική πλοκή του long story της 
Ξένιας Κουναλάκη δεν διαθέτουν πρωτοτυπία, ούτε οι πρω-
ταγωνιστές βιώνουν αδιέξοδα πέραν των κοινότοπων της 
γενιάς τους. Είναι, όμως, αυτή η οικειότητα που καθιστά ανα-
γνωρίσιμες τις διαδρομές τους – συνοδοιπορία μιας γενιάς 
που πορεύεται αμήχανα, αντι-ηρωικά, χειραφετημένη prima 
facie από συναισθηματικούς ιδεασμούς, κατά βάθος, όμως, 
εγκλωβισμένη σε μοναχικούς, παράλληλους δρόμους. Τη μο-
ναξιά αυτή επιτείνει ο ψηφιακός κόσμος και η προσομοίωση 
επικοινωνίας που διαμορφώνουν τα κοινωνικά δίκτυα. Τον 
κόσμο αυτόν και τη μοναξιά του η Κουναλάκη μοιάζει να τον 
γνωρίζει καλά· τον προσεγγίζει με ανατομική ακρίβεια, χωρίς ηθικολογίες, ούτε διάθεση 
για αποκήρυξη της κυριαρχίας του. Η κοινωνική δικτύωση καταγράφεται ως συνθήκη 
και σύμπτωμα της εποχής και όχι ως αιτία της περιρρέουσας μοναχικότητας και των νευ-
ρώσεων που υπονομεύουν την επικοινωνία.

Το χωρόχρονο στο «Οξυγόνο» είναι προβλέψιμο για την προερχόμενη από το πεδίο 
της μάχιμης δημοσιογραφίας Ξένια Κουναλάκη: με τους ήρωες μοιραζόμαστε την ίδια 
επικαιρότητα – την παλίνδρομη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, την εθελότυφλη Αυστρία του Σε-
μπάστιαν Κουρτς ενώπιον του προσφυγικού δράματος, τις στερεοτυπικές αντιφάσεις 
της εγχώριας κρίσης. Μοιάζουν ακόμη περισσότερο δικοί μας οι φίλοι του Νικόλα, καθώς 
αποδομούν τις κοινοτοπίες περί της κρίσης ως άλλης όψης νέων ευκαιριών και ευρημα-
τικών διεξόδων. Τη ματαίωση και τα ψυχολογικά αδιέξοδά τους η κρίση μόνο τα επιτείνει 
καθιστώντας οικείες τις αγωνίες τους με τις δικές μας.
Ο χρόνος λειτουργεί ως κεντρική ιδέα γύρω από την οποία διαπλέκεται η αφηγηματική 
συνέχεια και ο τρόπος που οι ήρωες οργανώνουν στη ροή του –συνειδητά ή αυτοσχε-
διάζοντας– την επιβίωσή τους. Και μολονότι, κάθε αφήγηση περί της αναζήτησης του 
χαμένου χρόνου, όπως και κάθε απόπειρα αναζήτησηςνοήματος στον παρόντα χρόνο 
συνυπάρχουν αναπόφευκτα με μια μορφή ματαίωσης, οι ήρωες της Κουναλάκη δεν 
είναι μόνο απαισιόδοξοι. Kινούνται πέρα από τον κλινικό ανθρωπότυπο της στενόχωρης 
εποχής μας. Κυρίως, επειδή τόσα χρόνια μετά, διατηρούν μια μορφή συνοχής στις μετα-
ξύ τους σχέσεις, μπορεί ακόμη να τους ενώνει η μνήμη του κοινού τους φίλου, μοιράζο-
νται τα σκοτάδια και τα αδιέξοδά τους και δεν αποκλείουν την παρουσία του άλλου στη 
ζωή τους. Με άλλα λόγια, συνυπάρχουν, όχι προφανώς σε ιδανικά σχήματα, ούτε στη 
δίνη συγκινησιακών εξάρσεων. Αντιστέκονται, ωστόσο, στην απόλυτη μοναξιά και στον 
αφανισμό που απειλεί η επικράτησή της. Και ίσως τελικά αυτό να αρκεί από μόνο του για 
να μη συνθηκολογήσει κανείς τελεσίδικα με την απόγνωση. Κυρίως, για να μη στερηθεί 
το ζείδωρο οξυγόνο ως sine qua non της ίδιας της ύπαρξης. Ή, αλλιώς, αυτό ακριβώς 
που με τον τρόπο του αποκωδικοποιεί στα σκοτάδια ο René Char: «Στα σκοτάδια μας δεν 
υπάρχει μόνο μια θέση για την ομορφιά. Είναι όλος ο χώρος κατάδικός της». ● 

* René Char, Feuilletsd’Hypnos, fragment 237, Paris, Gallimard, 1948 (μτφ. της γράφουσας)

Οξυγόνο  
Της άιΚάτερινάς ΠάΠάνιΚολάου

Ξένια 
Κουναλάκη, 
Οξυγόνο, 
Αθήνα, 
Πόλις, 2019
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Βλέπεις σημάδια ότι κάτι καινούργιο κινείται, 
συνοδεύεται όμως από απογοητεύσεις
Στην αρχή της εβδομάδας τα «απόνερα» της 
σχέσης σου και των συνεργασιών σου γίνονται 
παράγοντες απογοήτευσης παλιότερων ελπί-
δων και ονείρων. Παράλληλα σωματικά, ίσως 
και ψυχολογικά, αισθάνεσαι βαρύς και μάλλον 
ανυπόμονος να ξεφορτωθείς αυτό το βάρος, 
πράγμα που είναι δύσκολο να γίνει άμεσα. Κά-
νεις φιλότιμες προσπάθειες να αλλάξεις το σκη-
νικό που επικρατεί στην επαγγελματική σου 
ζωή, όπως και στον συγγενικό σου κύκλο και 
μάλιστα με ενθουσιασμό, όμως σκοντάφτεις 
πάνω σε πράγματα που δεν υπολόγιζες, ενώ το 
οικονομικό και συναισθηματικό κόστος αποδει-
κνύεται ασύμμετρο. Και πάλι, 
οι προοπτικές που εμφανίζο-
νται έστω και μόνο ως πιθα-
νότητες είναι αξιόλογες, όπως 
και η σύνδεση με συγκεκριμέ-
νους ανθρώπους και κάποιες 
πρακτικές συνεννοήσεις που 
τώρα φαίνονται δυνατές. Στην 
εξωεπαγγελματική σου ζωή 
βαίνουν πιο ευχάριστες κατα-
στάσεις με κάποια ερωτική α-
νανέωση να υπάρχει στο προ-
σκήνιο ή έστω τη μεγαλύτερη 
ικανοποίησή σου από τον χρόνο που διαθέτεις 
στις φιλίες, την ερωτική σου ζωή, τις επιλεγμέ-
νες δραστηριότητες. 

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Βλέπεις θετικές εξελίξεις, όχι όμως όπως 
τις φανταζόσουν
Οι ανακατατάξεις σε σχέση με φιλίες, σχέδια και 
τον ελεύθερο χρόνο σου είναι ανακουφιστικές, 
όμως συνοδεύονται από μια κάποια απομυθο-
ποίηση ή γείωση, καθώς αντιλαμβάνεσαι ότι 
πράγματα στα οποία επένδυσες τελικά δεν σε 
γεμίζουν όσο περίμενες. Η μη χαρακτηριστική 
βιασύνη σου να διευθετήσεις την ερωτική και 
συναισθηματική σου ζωή, όπως και τα κοινά 
οικονομικά, από το σπίτι μέχρι συμφωνίες, δι-
ακανονισμούς και τα οικονομικά της δουλειάς, 
μπορεί να έχει πρακτικά αποτελέσματα, όμως 
και πάλι, όχι αυτά που φανταζόσουν. Σε πρα-
κτικό επίπεδο, γίνεται σαφέστερη η επιταγή να 
αναθεωρήσεις τη θέση σου, πράγμα άβολο για 
σένα. Σε συναισθηματικό κι ερωτικό επίπεδο 
γίνεται σαφέστερη η επιταγή να σταματήσεις 
να παλεύεις με ανεμόμυλους δεξιά-αριστερά 
ως άλλος Δον Κιχώτης και να στοχεύσεις σε 
πράγματα που μπορείς να υποστηρίξεις ή να 
αντιληφθείς ότι πρέπει να αλλάξεις δραστικά 
για να σου αντιστοιχούν αυτά που ονειρεύεσαι. 
Εξελίξεις σε σχέση με την καθημερινότητα και 
την υγεία σου βοηθούν να αντιληφθείς ότι ο-
ρισμένες νοοτροπίες που αφορούν τις σχέσεις 
σου αποτελούν πρόβλημα.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Όλα σου φαίνονται τέλεια όταν βγάζεις 
απ’ έξω τα ψιλά γράμματα
Καθετί που σου φαίνεται ικανοποιητικό σε ερω-
τικό επίπεδο, σε σχέση με τη δημιουργικότητά 
σου ή στα ζητούμενα στη σχέση με τα παιδιά 
σου, συνοδεύεται από μια μακριά και τελείως 
ανεπιθύμητη ουρά. Έτσι οτιδήποτε σε συγκι-
νεί στη θεωρία, στην πράξη παρουσιάζει αρ-
κετές απογοητεύσεις κι εμπόδια. Κράτησε τις 
προτάσεις, τις κουβέντες και ό,τι καινούργιο 
παρουσιαστεί σε επίπεδο συνεργασίας ή παρέ-
ας αυτές τις ημέρες καθώς έχει όντως διαφο-
ρετική χροιά. Ακόμη κι αν υπάγεται κι αυτό στις 
δυσκολίες που περιγράφηκαν παραπάνω, δεν 
παύει να σου φτιάχνει τη διάθεση. Παρομοίως, 
υπάρχει η δυνατότητα καλύτερης συνεννόη-
σης και σχεδιασμού για θέματα που αφορούν 
την οικογένεια, το σπίτι σου αλλά και τον εαυτό 
σου γενικότερα. Απόφυγε να το παραξηλώσεις 
με άσκοπες κοινωνικότητες ή να είσαι υπερβο-
λικά διαθέσιμος κι έτοιμος να κάνεις ό,τι κατέβει 
στην παρέα, στους φίλους ή τους συνεργάτες 

σου. Μπορεί να έχει έξαψη κι ενθουσιασμό, 
όμως γρήγορα οδηγεί στο αρχικό σημείο που 
λέει ότι ουδεμία σχέση έχει με αυτά που χρειά-
ζεσαι να κάνεις.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Κάνεις κάποιες αψυχολόγητες κινήσεις
για να αποφύγεις απαραίτητες αλλαγές
Κάποια πραγματάκια γίνονται, πες τα εξόδους, 
πες τα εκδρομή, πες τα καινούργιες δραστηριό-
τητες που σε κάνουν να θέλεις να τελειώνεις με 
ορισμένες καταστάσεις που αφορούν φιλίες, 
συγγενείς και σπίτι, άμεσα. Δεν είναι τόσο εύ-
κολο γιατί για να κλείσεις αυτές τις υποθέσεις, 
εκτός από όσα σε ζοχαδιάζουν, χρειάζεται να 
φύγει κι ένα μεγάλο κομμάτι πεποιθήσεων και 

άγονου συναισθηματισμού 
που, όπως φαίνεται, ουδεμία 
σχέση έχει με την πραγματι-
κότητα. Αν και η καριέρα και 
ο γάμος σού υπαγορεύουν 
συγκεκριμένες κινήσεις στην 
καθημερινότητά σου, εσύ 
μάλλον τείνεις να κάνεις ό,τι 
σου κατεβαίνει και σου είναι 
πιο ευχάριστο. Δεν έχει ιδιαί-
τερη σημασία, επειδή με τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο κατα-
λήγεις στο ίδιο συμπέρασμα: 

ότι για να προχωρήσεις παρακάτω σαν άτομο, 
σαν ζευγάρι σε ερωτικό επίπεδο, σαν οικονομι-
κή σύμπραξη, χρειάζεται άμεση αλλαγή σχεδί-
ου. Ίσως ο τρόπος που αισθάνεσαι για το θέμα 
του έρωτα, τη δημιουργικότητά σου ή τα παιδιά 
σου, αποτελέσουν τελικά αυτό που θα σου δώ-
σει την αναγκαία ώθηση.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Έχεις άφθονη διάθεση να ασχοληθείς με τις 
σχέσεις σου, όμως ίσως το παραξηλώνεις
Η ερωτική και σεξουαλική σου ζωή περνά υπό 
το δόγμα «μια στο σφυρί και μια στο πέταλο», 
καθώς εκεί που φαίνεται κάτι να βαίνει ικανο-
ποιητικά, εκεί σου κάνει νερά και μένει κάποια 
απογοήτευση. Όσο λιγότερο δραματοποιήσεις 
την κατάσταση και όσο περισσότερο εστια-
στείς σε αυτό που θέλεις σαν άνθρωπος για τις 
σχέσεις σου, σε αυτούς που σου δίνουν χαρά κι 
έμπνευση, κυρίως προσωπικά, όμως κι επαγ-
γελματικά τελικά, τόσο καλύτερα θα μπορείς να 
ζυγίσεις τις καταστάσεις και να μην παρασυρ-
θείς σε τεράστιες κι ανυπόστατες προσδοκίες. 
Είναι κοινωνική περίοδος και έχεις κάθε διάθε-
ση να επενδύσεις χρόνο σε φιλίες, στη σχέση 
σου και σε λογής-λογής σχέδια, είναι σημαντικό 
να μη σπαταλάς τον χρόνο σου σε κάθε ενθου-
σιασμό. Τα τεκταινόμενα στο σπίτι και το γρα-
φείο συνεχίζουν να πιέζουν την καθημερινό-
τητα, την υγεία κι ευεξία σου, ωστόσο μάλλον 
είναι αφορμές για να σκεφτείς μήπως πρέπει 
να το πάρεις αλλιώς. Ειδικά εφόσον υπάρχουν 
οι ανάλογες προτάσεις, ιδέες και διάθεση συ-
νεννόησης.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Μην κουράζεσαι τόσο να στήσεις κάτι που 
αύριο θα χρειαστεί να αναθεωρήσεις
Όταν εμπλέκονται συγγενείς, λεφτά και ζητή-
ματα πεποιθήσεων σε μία σχέση, το αποτέλε-
σμα συνήθως είναι απογοητευτικό για όλες τις 
πλευρές. Σε προσωπικό επίπεδο, μην κολλάς 
στο ποιος έχει δίκιο και στο να είναι όλα τακτο-
ποιημένα και ρυθμισμένα. Ορισμένες φορές η 
ισορροπία δεν είναι τόσο τακτική και τόσο α-
πόλυτη αλλά προκύπτει από το να υπάρχουν 
ταυτόχρονα πολλά πράγματα ή να μη δίνεται 
τόση βαρύτητα σε κάποια. Σε επαγγελματικό 
επίπεδο, κάνε τη δουλειά που απαιτούν οι συ-
νεργασίες σου και γενικώς οι δεσμεύσεις σου 
από σένα χωρίς να παλεύεις να συνετίσεις κό-
σμο ή ντε και καλά να κυνηγάς κάποιο άπιαστο 
στάνταρ τελειότητας. Αφού ξέρεις ότι μέρα με 
τη μέρα τώρα πια, προκύπτει κάτι διαφορετικό 
που αλλάζει όλη την εξίσωση. Κράτησε ανοιχτό 
μυαλό όσο μπορείς στη σχέση με τα παιδιά και 

τον σύντροφό σου. Όσο καλά και να γνωρίζε-
στε και να περνάτε ωραία, όσο κι αν αγαπιέστε, 
δεν παύετε να είστε διαφορετικοί άνθρωποι 
και, ακόμη κι αν έχετε πανομοιότυπα ζητούμε-
να, η προσέγγιση είναι πιθανό να διαφέρει.

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Με διάθεση να «ξεφύγεις» από διάφορα, 
τα οποία όμως θέλουν την προσοχή σου
Λίγη έξτρα προσοχή στην υγεία σου και την κα-
θημερινή σου ρουτίνα χρειάζεται η εβδομάδα. 
Έχε το νου σου για πρακτικά θέματα που ανα-
κατεύουν συναλλαγές με τράπεζες και οργανι-
σμούς, προς αποφυγή μπερδεμάτων ή ασύμφο-
ρων κινήσεων. Παράλληλα φρόντισε να μην πέ-
σεις στη λούμπα να παραμελήσεις δουλειά ή τις 
προσπάθειές σου σε υγεία, διατροφή, άσκηση 
λόγων συναισθηματικής ταραχής, ακόμη κι εν-
θουσιασμού. Μπορεί όλα αυτά να φαίνονται κά-
πως απογοητευτικά και απλώς να θέλεις να πά-
ρεις τους δρόμους και να παρτάρεις ή να κάνεις 
ένα ταξιδάκι, όμως καλό θα ’ναι να πάρεις δυο 
ανάσες πριν πέσεις με τα μούτρα στο οτιδήποτε. 
Υπάρχουν ευκαιρίες για διασκέδαση και φλερτ 
κι ο ελεύθερος σου χρόνος έχει καλύτερη ποι-
ότητα αυτές τις ημέρες, ωστόσο παραμένουν 
πρακτικά ή συναισθηματικά ή και τα δύο, θέμα-
τα στο σπίτι και το οικογενειακό περιβάλλον, τα 
οποία σε φέρνουν αντιμέτωπο με απαιτητικότα-
τες καταστάσεις, είτε μέσα σου είτε γύρω σου. 
Προσπάθησε να μοιράσεις την προσοχή σου 
εξίσου στα όμορφα και στις προκλήσεις.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Πίσω-μπρος, καθώς δύσκολα αποδέχεσαι 
ότι κάποια πράγματα απλά δεν βγαίνουν
Η σχέση και οι συνεργασίες σου δημιουργούν 
ανάμεικτα συναισθήματα αυτή την εβδομάδα. 
Σε προσωπικό επίπεδο διανύεις φάση ευαισθη-
σίας που έχει τα καλά της στη σχέση με τα παι-
διά, τον σύντροφό σου ή την ερωτική σου ζωή 
γενικά, έχει όμως και τις δυσκολίες της, καθώς 
διακρίνεις μαζί με τις δυνατότητες και τους πε-
ριορισμούς κι ίσως τελικά αυτό σου μένει. Σε 
επίπεδο δουλειάς υπάρχουν ευκαιρίες να είσαι 
δημιουργικός, αν κι όχι με τον τρόπο που συ-
νηθίζεις ή φανταζόσουν. Σε κάθε περίπτωση 
προσπάθησε να μην το ρίξεις στο σεξ, το φα-
γητό ή τα ψώνια ή στο κυνήγι του μεγαλύτερου 
δυνατού  κέρδους, για να ανταπεξέρθεις. Τελι-
κά, έχει σημασία αυτά που κάνεις προσωπικά κι 
επαγγελματικά να έχουν βάση και να βγαίνουν 
από μέσα σου γιατί μόνο έτσι θα μπορέσεις να 
υποστηρίξεις τις απαραίτητες αναδιευθετήσεις 
στον τρόπο που σχετίζεσαι και στις συνεργα-
σίες σου. Άλλωστε το μόνο βέβαιο είναι ότι το 
σκηνικό στον κύκλο, τις επαφές σου, τον τρόπο 
που σκέφτεσαι κι επικοινωνείς αλλάζει.
 
ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Σκέψου τι θα διαλέξεις γιατί έρχεται με 
μεγάλη ουρά από προσπάθεια από πίσω
Ίσως κάποια θεματάκια υγείας, ίσως το πρακτι-
κό κομμάτι και η αγγαρεία που απαιτούν σχέδια 
για το σπίτι, για το γραφείο, για την οικογένεια 
σου, σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι βαδίζεις σε 
κινούμενη άμμο. Σε κάθε περίπτωση μη δέσεις 
τίποτα κόμπο κι αρχίσεις να τρέχεις προς κά-
ποια κατεύθυνση επειδή τελικώς οι συνθήκες 
είναι κάπως διαφορετικές από αυτές που φα-
νταζόσουν. Μάλλον χρειάζεται κάποια υπομο-
νή για να βγάλεις άκρη, εξίσου στην προσωπική 
και την επαγγελματική σου ζωή, όπως και να 
ξέρεις τι ακριβώς θέλεις και να είσαι έτοιμος να 
το υποστηρίξεις. Πάρε το κέφι σου, ζύγισε τις 
πόρτες που σου ανοίγονται σε επίπεδο σχέσης 
και προσωπικής κι επαγγελματικής βελτίωσης 
κι εξέλιξης, και δες τι αξίζει τις αλλαγές και την 
αρκετή αναστάτωση και δουλειά που ακολου-
θεί. Να ’σαι ανοιχτός και κοινωνικός επειδή θα 
σου πάει καλά και θα σ’ ευχαριστήσει. Τέλος, 
κάποια δραστική εξέλιξη αναμένεται στο θέμα 
της οικονομικής ή συναισθηματικής σου κατά-
στασης. Δεν είναι κάτι καινούριο, αντιθέτως έ-
χει τεθεί σε κίνηση πριν αρκετό καιρό.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Θολούρες κι ασάφειες που ξεθολώνουν 
γρήγορα και οδηγούν σε αναπάντεχα μέρη
Δεν πηγαίνουν πολύ μακριά ούτε τα ψεματάκια, 
ούτε τα μπερδέματα, ούτε η ασάφεια, ούτε ο 
πρόλογος στις ερωτικές σου σχέσεις, στις κου-
βέντες για επαγγελματικά θέματα, στη σχέση 
με τα παιδιά σου. Μπορεί να υπάρξουν, όμως 
γρηγορότερα παρά αργότερα τα πράγματα λέ-
γονται με το όνομά τους. Γενικά ό,τι κι αν σου 
συμβεί δεν δικαιολογεί παρασκηνιακές κινή-
σεις, όμως μπορεί να υπάρξουν. Όπως και να 
βρεθείς να ασχολείσαι με εκκρεμότητες για να 
μπορέσεις να ηρεμήσεις. Το ζήτημα είναι ότι 
κάποιες συναισθηματικές υποθέσεις, όπως και 
κάποια πρακτικά, οικονομικά θέματα φαίνεται 
να ισορροπούν και να σε αφήνουν να πάρεις 
μια ανάσα. Προσπάθησε να μη βολευτείς και 
θεωρήσεις ότι έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει. Όπως 
προανέφερα εσύ κάνεις τα σχέδια και τις κι-
νήσεις σου, κάπου όμως οι θεοί γελούν κι έτσι 
οδηγείσαι σε απίθανα αποτελέσματα, συνειδη-
τοποιήσεις και εξελίξεις. Αν μπορέσεις να θυ-
μάσαι ότι ορισμένες φορές το να μη γίνει αυτό 
που ήθελες είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου 
συμβεί, είσαι σε καλό δρόμο. 

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Επιμένεις στο ανικανοποίητο παρά τις 
πολλές θετικές ενδείξεις
Κάτι σε πίθο των Δαναΐδων θυμίζουν η τσέπη, 
η καρδιά και το κρεβάτι σου αυτές τις ημέρες, 
αφού αν και υπάρχει ροή, δυσκολεύεσαι να αι-
σθανθείς ικανοποιημένος σε οποιοδήποτε από 
αυτά τα πεδία. Πάντως η σχέση σου και οι συ-
νεργάτες σου είναι θετικά διακείμενοι απέναντί 
σου, όπως ευχάριστα είναι και τα μηνύματα που 
έρχονται από την ερωτική σου ζωή, για δημι-
ουργικά πρότζεκτ, σε επίπεδο σχέσης με τα παι-
διά σου. Οι επαφές και γνωριμίες των ημερών 
σε κάνουν να θέλεις να γεμίσεις τον ελεύθερο 
σου χρόνο με πάρα πολλές δραστηριότητες και 
το κεφάλι σου με σχέδια. Πράγμα καλό κι ευχά-
ριστο, εφόσον έχεις κατά νου τις οικονομικές 
και συναισθηματικές του προεκτάσεις όπως 
και τον αντίκτυπο που έχει στο σπίτι και την οι-
κογενειακή σου κατάσταση. Ίσως κάποια από 
όλα αυτά δεν βγαίνουν οικονομικά, ενώ σε κά-
θε περίπτωση ανοίγεις δουλειές με φούριες σε 
γραφείο, σπίτι κι εντός σου. Για να σου βγουν τα 
κουκιά, ειδικά σε επίπεδο γάμου και καριέρας, 
κάτι πρέπει να μείνει πίσω.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Εκτιμάς καλύτερα τις δυνατότητές σου, 
πράγμα που βγάζει πολλά από τη μέση
Κάποιες κουβέντες που αφορούν τον κοινό 
προϋπολογισμό, πιθανή συμφωνία ή διακανο-
νισμό παίρνουν μία ευχάριστη τροπή, ωστόσο 
μάλλον απογοητευτικό το βρίσκεις καθώς δεν 
είναι αυτό που φανταζόσουν. Παρομοίως και 
στην ερωτική σου ζωή, οι προσεγγίσεις που γί-
νονται δεν σου φαίνονται ικανοποιητικές ίσως 
γιατί σε προδίδει η φαντασία σου. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, κυνηγάς κοινωνικοποίηση, δημόσιες 
σχέσεις και καλύτερα πράγματα στην καριέρα 
και τον γάμο σου, ιδανικά όχι στην τύχη, αλλά 
με κάποιους συγκεκριμένους στόχους. Μην εκ-
πλαγείς εάν αυτές οι κινήσεις δημιουργήσουν 
κάποιες έντονες συζητήσεις, ίσως αλλάξουν 
τελείως το κλίμα σε κάποιες σχέσεις σου ή βγά-
λουν πράγματα που αγνοούσες στη φόρα. Η υ-
γεία σου χρήζει φροντίδας και ιδανικά αρκετής 
υποστήριξης από τους ανθρώπους γύρω σου, 
ιδιαίτερα σε συναισθηματικό επίπεδο. Υπάρχει 
αρκετή κούραση και σε κάποιο επίπεδο συμ-
βάλλει το γεγονός ότι οι πεποιθήσεις σου και 
η νοοτροπία σου δοκιμάζουν τις φιλίες σου, τα 
σχέδιά σου, τη σχέση με τους συγγενείς σου. 
Κάποια κενά ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη 
ίσως απαιτούν αλλαγή σχεδίου. A

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