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Αφιέρωμα Βιβλίο 
σελ. 20-30

Σταμάτης Κριμιζής
Ο διάσημος αστροφυσικός 

μιλάει στην A.V. για τη ζωή του
Της Δήμητρας Γκρους

Δήμος Καρύστου      
Ο επίγειος παράδεισος 

2 ώρες από την Αθήνα
Της Κατερίνας Βνάτσιου

Κάτω στον Πειραιά
6 στέκια με μεγάλη ιστορία 

Του Μάνου Νομικού

Νέοι ποδηλατόδρομοι στην Αθήνα
Του Τάκη Σκριβάνου 
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Αυτή την εβδοµάδα σχεδιάζει η εικαστικός Αµαλία Σωτηροπούλου. 

Γεννήθηκε στην Αθήνα και άρχισε να ασχολείται µε τη φωτογραφία ερασιτεχνικά από τα 
εφηβικά της χρόνια. Παρακολούθησε µαθήµατα φωτογραφίας το 1991 στον Φωτογραφικό 

Κύκλο Αθηνών, του οποίου είναι µέλος. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε οµαδικές και ατοµι-
κές εκθέσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βοστώνη. 

¼Æ¹°¥¶ »ÃË Æ¸ »¶Ä°

ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΜΕ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ
Το hot topic της εβδοµάδας.

ΤΟ ΡΟΜΠΟΤΑΚΙ ΣΤΟ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Αν βγει και µοντέλο να 

σφουγγαρίζει, το παίρνω.

COCA COLA ZERO ΛΕΜΟΝΙ
Ανάρπαστη στα σούπερ µάρκετ. 

ΑΙΓΙΝΑ
∆ύο µεγάλες ταινίες γυρίζονται 

αυτές τις µέρες στο νησάκι.  
Αν θέλετε να παίξετε κοµπάρσοι, τρέξτε.

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
 ΤΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Άκακη, τρυφερή και αστεία 
για την Ηµέρα του Πατέρα. 

Γιατί ενόχλησε τους κολληµένους; 

Η «ΕΥΤΥΧΙΑ»
 ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ

Η επιτυχία της χρονιάς. Συνεχίζει να παίζεται 
σε σινεµά και να µαζεύει κόσµο.      

Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Ανέβηκα για πρώτη φορά στο αεροπλάνο, 

πήγα Μιλάνο, Φλωρεντία, Λονδίνο και Ντί-
σνεϊλαντ µε τους γονείς µου, όταν οι άλλοι 

πηγαίνουν αργότερα µε σπόνσορες».
- Λάκης Γαβαλάς

ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΠΑΝΤΟΥ
Πόσες ειδήσεις από το αστυνοµικό 
δελτίο να ακούσεις κάθε µέρα;

ΧΑΙΡΕΤΟΥΡΕΣ ΜΕ ΑΓΚΩΝΕΣ
Άχαρο και γελοίο. Γιατί δεν υιοθετούµε
 ένα ευγενικό νεύµα της κεφαλής;

ΟΙ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΕΣ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Μετράω ανάποδα µέχρι τη µέρα που 
θα σουροµαδήσουνε και την τελευταία 
πικροδάφνη. 

ΤΟ ΓΛΥΠΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΛΕΤΑ
ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ
Ωραία ιδέα, φρικτό αποτέλεσµα. Άλλο ένα 
έκτρωµα σε αυτή την ταλαίπωρη πόλη. 
Γιατί δεν το πάνε να κάνει παρέα 
µε το Μνηµείο Εθνικής Συµφιλίωσης 
στην Κλαυθµώνος;

ΜΙΑ ΣΤΕΝΑΧΩΡΗ ΕΙΚΟΝΑ
Τα µεγάλα εµβληµατικά ξενοδοχεία του 
Συντάγµατος µε τις πόρτες τους ερµητικά 
κλειστές. 

ΚΑΙΡΟΣ
Εκτός από καπέλο, 
φέτος πάρτε και αλεξικέραυνο.

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

...Η ταµίας, εκπλήσσεται ευχάριστα:

Σας ευχαριστώ! Λέτε; ∆ύ-
σκολο το βλέπω. Πρέπει 
κάποιος να το πει στον 

υπεύθυνο.
- Έννοια σας. Θα το πω 

εγώ τώρα αµέσως.
(ªëìáâåîÝôè÷, °íðåìÞëèðïé, ÆòÝôè íåóèíÛòé)

«Ευχαριστώ τον εαυτό 
µου που µου δίνει όλη 
αυτή την ενέργεια».

(ÆåìéëÞ÷ Masterchef, Star, ÆòÝôè âòÀäù)

Ταµπέλα σε είσοδο:

«Προβλέψεις (καφές, 
ταρώ, αυγό). Μαγικές εργα-

σίες. Αγγελική 
προστασία. Ρέικι.

 Καθαρισµός αύρας– κάρµα.
 Σεµινάρια».

(ºïùëÀëé, ªÀââáôï ðòöÝ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

°THENS
VOICES

«Αφού, ρε µ@@κα, δεν 
µένεις Αθήνα αλλά Νέα 
Σµύρνη, τι σε νοιάζει ε-

πιτέλους;»
(ºÞîôòå÷ çéá ôïî Ç»åçÀìï ¦åòÝðáôïÈ íåôáêà 

áîôòñî. ºÛîôòï °õÜîá÷, ¦Ûíðôè ðòöÝ)

Κύριος σε σούπερ µάρκετ, 
στο ταµείο. Καθώς η ταµίας χτυπάει
 τα ψώνια του στη µηχανή, τη βλέπει 

να υποφέρει από τη ζέστη:

-Σκάτε, ε; 
-Τι να κάνουµε… 

-∆εν έχετε κλιµατισµό ε; 
Να ζητήσετε να σας βάλουν
 ατοµικά ανεµιστηράκια…
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-Μου έφαγαν το πουλί µου.
-Ποιο πουλί; 

-Το καναρίνι µωρέ, τι ποιο 
πουλί.

-Ωχ, γάτα ήταν µάλλον.
-Γεράκι ήταν.

-Γεράκι στους Αµπελόκηπους; 
Τι άλλο θα δούµε, Θεέ µου…
(¦áòáìÝá »áàòï ¤éõÀòé, ªÀââáôï íåóèíÛòé)

Eκδότης-∆ιευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιαφήµισης  
Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρµάς

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος
Επιµέλεια  Ύλης ∆ήµητρα Γκρους

 ∆ιεύθυνση Web ∆ηµήτρης Αθανασιάδης
Αρχισυντάκτες  Γιάννης Τσάκαλος, Έρρικα Ρούσσου

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

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

Μ. Ζουµπουλάκη, Κ. Καϊµάκης, K. Καµπόσου, 
∆. Καραθάνος, M. Kοντοβά,  Β. Κορωναίος, 

∆. Μαστρογιαννίτης, Β. Ματζάρογλου, 
Ελ. Μπεζιριάνογλου, Γ. Νένες, Γ. Πουλιόπουλος
Μ. Νοµικός, Π. Παναγιωτόπουλος, Κ. Παναγοπού-

λου, Ν. Παπαηλιού, Γ. Παυριανός, Κ. Περρή, 
Μ. Προβατάς, K.Ρήγος, Ν. Σταµάτη, Ζ. Σφυρή, 

Σ. Tριανταφύλλου, Ευ. Τσαβδάρη,  
Σ. Tσιτσόπουλος, Γ. Φλωράκης, Γ. Ψύχας

Γραµµατεία Σύνταξης Γεωργία Σκαµάγκα
info@athensvoice.gr

Υπεύθυνη οδηγού ∆ανάη Καµζόλα 
avguide@athensvoice.gr

Aτελιέ Mορφούλα Bογιατζόγλου, Sotos Anagnos
Εικονογραφήσεις 

art@athensvoice.gr
Φωτό: Θανάσης Καρατζάς, Τάσος Βρεττός, 

Κώστας Αµοιρίδης, Βαγγέλης Τάτσης, Χρήστος 
Κισατζεκιάν, ∆ηµήτρης Κλεάνθης, 

Πέτρος Νικόλτσος

Advertising Manager Πέπη Κράλιοβιτς

Digital Advertising Director Eύα Βαγγέλη

∆ιεύθυνση Direct Market ∆ηµήτρης Καλαµάρης 

Direct Market Στεφανία Μουστάκη, 
Βασίλης Ζαφειρούλης

Υποδοχή ∆ιαφήµισης Νίκη Σκαµάγκα
 marketing@athensvoice.gr

Digital Advertorial Coordinator Έφη Ορφανάκου 
efiorfanakou@athensvoice.gr 

Digital Traffic Manager Εύη Ταρνάρη

∆ιεύθυνση Λογιστηρίου  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη, Μαρία Καραχοντζίτη, 

Βασίλης Νάκος, Μαίρη Λυκούση

∆ιαχωρισµοί - Eκτύπωση 
Kαθηµερινές Εκδόσεις AE

∆ιανοµή: Free Sunday

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

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369
fax: 210 3632.317

∆ιαφηµιστικό: 210 3617.530, fax: 210 3617.310
Αthens Voice Radio 102.5: 210 3648. 213

Aγγελίες: 210 3617. 369  
Λογιστήριο: 210 3617. 170

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

210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

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

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

χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύµβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

∆ιευθύντρια Σύνταξης 
Aγγελική Mπιρµπίλη
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Παιδικό πάρτι στην πλα-
τεία ∆εξαµενής.Ε πώς, 
να µη δώσουµε κι ένα 

κοµµατάκι στον ποιητή; 
Κοτζάµ Νόµπελ µας 

έφερε!

Για την ιστορία: Ανδριάντας 
Οδυσσέα Ελύτη (ορείχαλ-
κος, καλλιτέχνης Γιάννης 

Παππάς). Τα αποκαλυπτήρια 
έγιναν το Μάρτιο του 1997, ένα 

χρόνο µετά τον θάνατο του 
ποιητή, από τον τότε υπουργό 

Πολιτισµού Ευάγγελο 
Βενιζέλο και τον πρώην

 δήµαρχο Αθηναίων ∆ηµήτρη 
Αβραµόπουλο.
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ια φίλη από Βόρεια (Ελλάδα) μου είπε ότι 
είχανε τρομάξει οι άλλες μαμάδες στο 
σχολείο της κόρης της, όταν κάποτε 
τους πρότεινε να καπλαντίσουνε τα 
βιβλία των παιδιών τους παρέα: η λέ-

ξη είναι εντελώς Βόρεια, μου θύμισε τα 
μαθητικά μου χρόνια στη διάρκεια των ο-

ποίων καπλαντίζαμε ή και καΜΠλαντίζαμε (=ντύναμε 
με μπλε χαρτί ή, αργότερα, με διαφανές αυτοκόλ-
λητο) τα σχολικά βιβλία – το κάναμε αυτό σε Καβά-
λα, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Αλεξανδρούπολη, 
Ξάνθη, Κομοτηνή, μπορεί και μέχρι Διδυμότειχο, για 
το τελευταίο να ρωτήσουμε τον Ρένο Χαραλαμπί-
δη.  Έχουμε ένα σωρό λέξεις «εκεί απάνω» που δεν 
υπάρχουν από τη μέση της Ελλάδας και κάτω, σα να 
κολλήσανε στο σουρωτήρι. Τούρκικες, βουλγάρικες, 
σλάβικες γενικά, και αλβανικές επιρροές κρατάνε 
ακόμα, μαζί με ποντιακές, καραμανλήδικες και άλλες 
επιρροές αμφιβόλου προέλευσης, της κατηγορίας 
«ψάξε βρες τώρα» ή «όρεξη που την έχεις». 
Το «άιντε», ας πούμε, έμαθα ότι είναι βουλγάρικη λέ-
ξη ακούγοντας μια φίλη Βουλγάρα να το λέει, όπως 
και το «μπάμπω» (γιαγιά) ή, επί το ελληνικότερο, 
«μπαμπόγρια». «Κουντούρντισα» λέμε και εννο-
ούμε λύσσαξα, παραζαλίστηκα (π.χ. «πήγα στο πάρτι 
και κουντούρντισα ως το πρωί!»). Τη γαλοπούλα τη 
λέμε «κούρκα», κατά το βουλγαρικό λεξιλόγιο, από 
το οποίο έχουμε τσιμπήσει τα «ντόμπρος» (ευθύς, 
σωστός), «τζόρας» (ζόρικος), «γκλάβα» (κεφάλα), 
«μπουχός» (καπνός) ή και «μπόχα» (βρωμερή μυ-
ρωδιά), «κόρα» (κρούστα ψωμιού), «βολοδέρνω» 
(κωλοβαράω ή/και παραπαίω), «ζαλώνομαι» (φορ-
τώνομαι), «μπαλαμουτιάζω» (βάζω χέρι), «λέσι» 
(βρωμιάρης), και μερικά ακόμα… το χειρότερο από 
τα οποία είναι η «βίτσα», η βέργα, φτιαγμένη από 

συχνά χλωρό κλαδί δέντρου, με την οποία τις τρώ-
γαμε από τις δασκάλες στο σχολείο. Ακόμα χειρότε-
ρο είναι το «ντουρντουβάκι», που σημαίνει χαζός, 
αφελής, για την ακρίβεια «μπουνταλάς στρατιώτης» 
στα βουλγάρικα και προέρχεται από τους δεκάδες, 
εκατοντάδες όμηρους που έστελναν οι Βούλγαροι 
στα Τάγματα Εργασίας μέχρι τον Β ΠΠ, ή «Τρούντοβι 
Βόιτσκι», όπως είναι στα βουλγάρικα τα Τάγματα 
Εργασίας. Τώρα, το λέμε μέχρι και με τρυφερότητα 
(«μα τι ντουρντουβάκι είσαι!») αλλά η ιστορική ευθύνη 
του είναι βαριά…
Μετά κυκλοφορούν λέξεις και φράσεις τούρκικης 
προέλευσης, με περσική ρίζα οι περισσότερες: «α-
ντέτι» (συνήθειο, χούι), «ντέρτι» (ή και νταλκάς, άρα 
καημός, κατά το «όλα ντέρτι κι αυτό μαράζι», όχι κατά 
το «ντέρτι ντάνσινγκ», που είναι άλλο καπέλο), «κιο-
πένγκι» (στόρι, παντζούρι – αλλά και μεταφορικά: 
«ο Χ κατέβασε κιοπένγκια» σημαίνει ότι ο Χ είναι άσ’ 
τα να πάνε, κλείστηκε, έπαψε να επικοινωνεί), «αχ-
μάκης» (άχαρος, χαλβάς), «μισμίζης» και «τιτίζης» 
(λεπτολόγος, ψείρας, τρίχας), «ντογάνι» (χοντροκέ-
φαλος, βλάκας), «μπιζμπίκης» που είναι το δεύτερο 
συνθετικό στο «γερο-μπιζμπίκη» και χρησιμοποιείται 
υποτιμητικά για γκρινιάρηδες, μίζερους παππούδες. 
«Τσενές» είναι το στόμα αλλά και ο πολυλογάς – ο 
Γιάννης Ξανθούλης στη «Λόξα και Δόξα» έχει την 
ατάκα, «όλη νύχτα μιλούσε ή μασούσε, δεν πιάστηκε ο 
τσενές της;». «Κιόρης» είναι ο αλλήθωρος. «Πεσκίρι» 
(πετσέτα προσώπου), «προσόψι» (επίσης, αλλά με-
γαλύτερη πετσέτα, και όχι τούρκικη καθόλου: βγαί-
νει από το «προς» και «όψις», ελληνικότατο! Απλώς 
απαντάται στη Μακεδονία…) 
Στην κουζίνα είναι ένα σωρό, τις ξέρετε πια, εκτός 
από μερικές, που απλώνονται στο υπόλοιπο σπίτι, 
πέραν κουζίνας: «σεφερτάσι» (δοχείο μεταφοράς 
φαγητού, το αντίστοιχο του τάπερ – ακόμα το λένε 
οι γιαγιάδες όταν ζητούν να το επιστρέψεις επιτέ-
λους), «ρεντές» (τρίφτης λαχανικών ή τυριού), «σαν-
φιστίκ» (φιστίκια Αιγίνης – έτσι τα λέμε στην Καβάλα), 
«λεμπλεμπλιά» (μαλακά στραγάλια Ξάνθης – έγιναν 
αθάνατα χάρη στη φράση του Νίκου Τσιφόρου στις 
«Σταυροφορίες» του: «οι Τούρκοι στρατοπέδευσαν 
έξω από την Κωνσταντινούπολη και έτρωγαν λεμπλε-
μπλιά»), «ταπόνι» (φέσι, ή/και σκάρτο πράγμα, «ο γκό-
μενός μου βγήκε ταπόνι, άσ’ τα»), «χικ-μικ» (ή αλλιώς 
«σούξου-μούξου»), «τζιέρια» (συκώτια), «κασκορσέ» 
(παραδοσιακό φανελάκι του Στάνλεϊ Κοβάλσκι με τι-
ράντες), «μπατάλω» (άχαρη) μαζί με το «μπατάρει» 
(γέρνει προς τη μία μεριά), «τσατάλι» (διχάλα, σαν 
της σφεντόνας), «τσιβί») (πρόστιμο ή/και χτύπημα 
που έχει να κάνει με οικονομικά, π.χ., «μου ήρθε ένα 

τσιβί από την Εφορία, μου έχουνε γίνει τα νεύρα τσα-
τάλια»), «τσινάρι» (λαϊκός, κακόγουστος γκόμενος), 
«χαντούμης» (ανίκανος σεξουαλικά), «ασουρέ» (αρ-
μένικο επιδόρπιο με ζουμί από κόλλυβα – ακούγεται 
ίου αλλά είναι τέλειο, παγωμένο με μπόλικη κανέλα), 
«μουχαμπέτι» (χαλαρή κουβέντα), «ντεμέκ» (δή-
θεν), «μπαταχτσής» (κακοπληρωτής), «τζερεμές» 
(λογαριασμός, π.χ. «ήρθε ο τζερεμές για το συνεργείο, 
θα γίνω μπαταχτσής μου φαίνεται»), «παραλής» (φρα-
γκάτος), «μαχμουρλής» (αγουροξυπνημένος) και 
«σαρμαδάκια» (ντολμαδάκια). Λέμε «κουμπάκα» το 
ψητό ή βραστό καλαμπόκι, αλλά οι γνώμες διίστανται 
αν η λέξη είναι σλάβικης ή τούρκικης καταγωγής. Το 
μανό πάντως το λέμε «όζα» σε ΟΛΗ τη Βόρεια Ελλάδα, 
και η λέξη είναι τούρκικη, με γαλλική λέει προέλευση. 
Πού να τη βρούνε την όζα οι Τούρκοι; Ας είναι καλά οι 
Γάλλοι, οι οποίοι βγάζανε τα φρύδια τους από τον Με-
σαίωνα, άρα σίγουρα πασαλείβανε και νυχάκι…
Φράσεις όπως «νε ολύορ;» (τι χαμπάρια;), «γκιουλέ 
γκιουλέ» (σιγά-σιγά, χαλαρά, με το καλό), «μπιρ πα-
ρά» (φθηνά, π.χ. «έφτιαξα όλη την πρόσοψη, μπιρ πα-
ρά» – «μπιρ» σημαίνει «ένα» στα τούρκικα) και «νέρ-
ντε-νέρντε;» (από πού κι ως πού; Π.χ., «νέρντε-νέρντε 
είναι αριστοκράτης ο Χ, που τον θυμάμαι όταν κατέβηκε 
τσινάρι από τη Ροδόπη, με τα πόδια τσατάλια…;») είναι 
ξεσηκωμένες από την τούρκικη γλώσσα ολόκληρες 
– έτσι τις λένε και στην Τουρκία την ίδια, όπου όμως 
δεν θα αναγνωρίσουν τον «τζιγεροσαρμά» (συκώ-
τια τυλιχτά σε έντερο ψητά στο φούρνο, κλασικό 
Μακεδονικό φαγητό, λέγεται και «μπόλια» από τα 
βουλγάρικα…) παρόλο που και τα δύο συνθετικά της 
λέξης είναι τούρκικα.   
Υπάρχουν και άλλες, ακόμα πιο μακρινές λέξεις: «μα-
ζούτ» είναι το πετρέλαιο, από τα ρώσικα παρακαλώ, 
και «μπενζίνα» από τα αραβικά. Από τα οποία έχου-
με τον «χαβά» (κατά «της ψ…λής του το χαβά», αν 
και σημαίνει «αέρας») κι ένα σωρό άλλες, που όμως 
χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα γενικά, όχι μόνο στη 
Μακεδονία και Θράκη. Το «λάπατο» (είδος χόρτου, 
αλλά μεταφορικά ο ανόητος άνθρωπος) και ο «μα-
λαγάνας» (γαλίφης) είναι ισπανικής προέλευσης, και 
γινόμαστε «λούτσα» (μούσκεμα) από τα αλβανικά. 
Αυτά κάνουν οι γλώσσες, πάνε η μία τσάρκα στην 
άλλη, δανείζονται και δανείζουν λέξεις, φράσεις και 
εκφράσεις… απλώς στη Β. Ελλάδα έχουμε πιο ιδιαί-
τερες, ίσως περισσότερες δανεικές, κι έχουμε δανεί-
σει ένα σκασμό – σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, 
Τουρκία, Ρωσία, Ισπανία. Ίσως και σε άλλους πλανή-
τες, όπως θα αποδειχθεί μια μέρα όταν θα μας στεί-
λουν ηχητικό μήνυμα οι εξωγήινοι, «έλλλλλα, ρε 
μαλλλλάκα! Φραπές με μπουγάτσα!» A

Ζωντανός στην πόλη

ΤΙ ΛΕΜΕ 
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ
(και τι εννοούμε...)
Έχουμε κάμποσες λέξεις, φράσεις και  
εκφράσεις στη Μακεδονία, Ανατολική και  
Δυτική, όπως και στη Θράκη, που δεν  
συνηθίζονται στην υπόλοιπη Ελλάδα 

Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

λέσι
ντουρντουβάκι

άχμάκησ

κιορησ
τιτιζησ

τσένέσ
χάντουμησ

κουντουρντισά

νέρντέ-νέρντέ;

M
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«Ωραίος καιρός σήμερα». «Ελλαδίτσα! Γενά-
ρης μήνας και καθόμαστε έξω». «Θα αλλάξει σε 
λίγες μέρες, λέει. Θα ’ρθει Νοτιάς». «Δε βαριέσαι. 
Μετά θα ’χουμε Αλκυονίδες». Σιωπή και χαμό-
γελο. «Το καφενείο της γειτονιάς σου είναι ακό-
μα ανοιχτό;»«Ναι, βέβαια, αλλά δεν μ’ αρέσει. 
Προτιμώ εδώ, στον δρόμο. Στον ήλιο. Βλέπεις 
κόσμο».
«Συγγνώμη» τους λέω σ’ αυτή την παύση από-
λαυσης, «μήπως θα μπορούσα να δανειστώ τον 
αναπτήρα σας;»  «Βεβαίως! Δώσε τον αναπτήρα 
στο κορίτσι» λέει στον φίλο του που καθόταν 
δίπλα μου. «Κράτα το κορίτσι μου, να ’χεις».
«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!» Ήταν μακράν ευ-
γενέστερο να τον δεχτώ. Δεν ήθελα επ’ ουδενί 
να μειώσω τη σημασία της κίνησής του. «Τίποτα, 
είναι και ακριβό βλέπεις» λέει χαμογελώντας. 
Άναψα το τσιγάρο μου και τους άφησα να συ-
νεχίσουν. Όταν τελείωσα, σηκώθηκα και τον 
ευχαρίστησα άλλη μια φορά. «Να ’σαι καλά και 
να προσέχεις» μου είπε και έφυγα. Αυτό έγινε 
λίγους μήνες πριν. Πού να ξέραμε τότε τι θα ακο-
λουθούσε. Κάθε φορά που το σκέφτομαι χαμο-
γελάω, κι ας έχει μεσολαβήσει τόσος καιρός. Ο 
φίλος μου δεν κρατιέται και με ρωτάει, «τι σκέ-
φτεσαι, μωρέ; Πάλι στοχάζεσαι μεσημεριάτικο;» 
«Α, υπάρχει ειδική ώρα στοχασμού;»
«Ξέρω ’γω, με σένα που ’χω μπλέξει...»
«Έλα που δε σ’ αρέσει» του λέω και γελάει.

Με τον Αλέξη είμαστε πολλά χρόνια φίλοι. 
Με ξέρει καλύτερα απ’ όσο νομίζει, αλλά ξέρω 
να τον μπερδεύω όποτε φτάνει επικίνδυνα κο-
ντά σε κάτι. Κανείς να μην ξέρει τα πάντα για 
σένα. Πρέπει να κρατάς έστω ένα μυστικό για 
τον εαυτό σου. Όπως το κορίτσι που κάθεται α-
πέναντί μας, καλή ώρα. Την πρόσεξα με το που 
μπήκαμε στο τρένο. Είναι δύσκολο να μην την 
προσέξεις. Είναι παρατηρητική και «χαμένη» 
ταυτόχρονα. Έχει σταμπάρει τον Αλέξη και μια 
στο τόσο τον κοιτάει. Θέλοντας να κινήσω λίγο 
τα νήματα χωρίς όμως να φανεί, στέλνω μήνυ-
μα στον αγαπημένο αλλά βαθιά νυχτωμένο φί-
λο μου. «Ξύπνα λίγο και μίλα στο κορίτσι μπρο-
στά σου! Μη γίνεσαι αυτά που κοροϊδεύεις. Και 
πρόσεξε τι θα πεις, μη με ξεφτιλίσεις». Ο Θεός 
τον φώτισε και ούτε γύρισε να με κοιτάξει μόλις 
τελείωσε να το διαβάζει. Just in case, είχα βάλει 
το κινητό μου στο αθόρυβο. Ήμουν περίεργη τι 
θα επέλεγε για pick up line. 
Προς στιγμήν φάνηκε σαν να ήταν έτοιμος να 
γυρίσει να μου μιλήσει, αλλά άνοιξε το στόμα και 
της είπε απλά, «καλημέρα, είμαι ο Αλέξης». Νομί-
ζω ότι είδα το χέρι του να κινείται, σαν να ήθελε 
να το απλώσει για να της το δώσει· μετά θυμήθη-
κε.  «Γεια σου, Αλέξη» του απαντά εκείνη, «είμαι 
η Θέτις». (Μην πεις «ωραίο όνομα», μην πεις «ω-
ραίο όνομα»). Δεν είπε. «Τι διαβάζεις;» τη ρωτάει 

χαμογελαστά. Το κορίτσι κοίταξε το βιβλίο της 
και είπε «μια συλλογή ποιημάτων του Bukowski». 
«Ααα» της λέει ο δικός μου, «τον γνωρίζω, τον 
διαβάζει η φίλη μου από δω». «Γεια σου, Θέτις» 
λέω κουνώντας το χέρι μου σαν τη Βασίλισσα 
της Αγγλίας. «Αλήθεια λέει» συνεχίζω, «αλλά ο 
ίδιος δεν πρέπει να έχει διαβάσει τίποτα στη ζωή 
του». Η Θέτις γελάει και του λέει «ποτέ δεν είναι 
αργά! Και μένα, η αδερφή μου με ενέταξε στον 
κόσμο αυτό. Τώρα πια διαβάζω αρκετά». 

Ήταν γύρω στα 27, μικρότερη λίγο από τον 
Αλέξη, με καστανόξανθα μαλλιά και καστανο-
πράσινα αμυγδαλωτά μάτια. Φορούσε ένα ανοι-
χτόχρωμο τζιν, ένα μαύρο t-shirt Star Wars και 
πολλές αλυσίδες σε διαφορετικά μήκη στον λαι-
μό της, μία εκ των οποίων είχε τη λέξη Luck και 
μία άλλη το γράμμα Β, το οποίο με παραξένεψε. 
Ήθελα τόσο να τη ρωτήσω αλλά δεν μπορούσα 
να κάνω χαλάστρα στον 
Αλέξη, ο οποίος όση ώρα 
παρατηρούσα τη Θέτις εί-
χε καταφέρει να κρατήσει 
το ενδιαφέρον της. 
Είχε λεπτά μακριά δάχτυ-
λα και φορούσε χρυσά 
δαχτυλίδια. Ήταν εντυ-
πωσιακά όμορφη, κυρίως 
γιατί δεν γνώριζε πόσο. 
Την έβλεπα να χαμογε-
λάει πριν απαντήσει στις 
ερωτήσεις του φίλου μου 
και ήξερα ότι ενώ απο-
λάμβανε την κουβέντα, α-
νυπομονούσε να γυρίσει 
στο βιβλίο και στις σκέψεις της. Όσο casual και ά-
κοπη φαινόταν η εμφάνισή της, έβλεπα πως όλα 
είχαν διαλεχτεί με φροντίδα. Άνετα θα μπορού-
σε να είναι στιλίστρια, αλλά άκουσα τον Αλέξη 
να λέει με έκπληξη «σπούδασες κινηματογράφο 
στο εξωτερικό; Αλήθεια; Και τι κάνεις Ελλάδα;» 
Εκείνη χαμογέλασε. Πόσες φορές να της είχαν 
κάνει αυτή την ερώτηση άραγε; Α ρε Αλέξη, συ-
γκεντρώσου. Μη γίνεσαι προβλέψιμος...

Μια στο τόσο με κοίταγε που την κοιτούσα αλ-
λά δεν έπαιρνα το βλέμμα μου. Δεν φάνηκε να 
την πτοεί. Νομίζω ελάχιστα πράγματα θα την 
πτοούσαν. Είχε μια δυναμική στα μάτια που είχα 
καιρό να δω. Η στάση μας πλησίαζε αλλά πάλι 
δεν είπα τίποτα. Δεν μπορούσα και να τον σκου-
ντήσω. Τελικά δεν χρειάστηκε· σηκώθηκε εκείνη 
πρώτη. «Χάρηκα πολύ» του είπε και με κοίταξε. 
«Έχεις υπέροχο στιλ» της είπα μς τη σειρά μου 
και χαμογέλασα. Τα μάτια της γούρλωσαν λίγο 
ενώ μ’ ευχαρίστησε σαν να ήταν το τελευταίο 
πράγμα που περίμενε να ακούσει αλλά ταυτό-
χρονα σαν να το ήξερε ήδη. ●

Αργυρούπολη
Της ΕλΕνης ΧΕλιώτη

Με ξέρει  
καλύτερα απ’ 
όσο νομίζει, 
αλλά ξέρω να 
τον μπερδεύω 
όποτε φτάνει ε-
πικίνδυνα κοντά 
σε κάτι. Κανείς 
δεν πρέπει να 
ξέρει τα πάντα 
για σένα.
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’89. Τα περισσότερα έτη φέρουν τον χαρακτηρι-
σμό «σωτήριον». Το 1989, αν και συνέβησαν 

κοσμοϊστορικές –και σωτήριες– αλλαγές, φέρει 
για τους Έλληνες τον χαρακτηρισμό «βρώμικο» ή 
«βρόμικο». Νέα Δημοκρατία και Συνασπισμός δη-
μιούργησαν μια φιλελευθερο-κομουνιστική κυ-
βέρνηση συνεργασίας με στόχο την «κάθαρση» 
του δημόσιου βίου διά ενός «ειδικού δικαστηρίου». 
Ακολούθησαν άλλες δύο κυβερνήσεις συνεργα-
σίας. Με την περίοδο εκείνη συνέκρινε όσα συμ-
βαίνουν τις τελευταίες ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας, 
επιχειρώντας για μια ακόμη φορά να συγκριθεί με 
τον Ανδρέα Παπανδρεου.

2 σημερινοί συνεργάτες του τέως πρωθυπουρ-
γού, ωστόσο, συμμετείχαν στις κυβερνήσεις 

εκείνης της εποχής. Ο Γιάννης Δραγασάκης ήταν 
αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας 
στην οικουμενική κυβέρνηση Ζολώτα και ο Φώ-
της Κουβέλης ήταν υπουργός Δικαιοσύνης στην 
κυβέρνηση Τζαννετάκη. Ειδικά η περίπτωση του 
κου Φώτη παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, δε-
δομένου ότι την περασμένη εβδομάδα ομού με 
την κ. Γεροβασίλη κατέθεσαν αναφορά στον Ει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου για την παράνομη η-
χογράφηση Μιωνή. Ο κ. Φώτης μάλιστα δήλωσε 
ότι: «Δεν μπορεί να μετατραπεί η Ελλάδα σε χώρα 
κασέτας». Φυσικά, αφού σε σχέση με το ’89 πλέον 
έχουν βγει τα mp3…

7 δισ. δολάρια χρέος θα διαγράψει η ενεργεια-
κή εταιρεία Chesapeake με έδρα την Οκλαχόμα 

των ΗΠΑ μετά από αίτηση πτώχευσης που υπέβαλε 
την Κυριακή. Η Chesapeake έκανε χρήση του περι-
βόητου chapter 11, του πτωχευτικού δικαίου της 
χώρας, καθώς ήταν ένα από τα μεγαλύτερα θύματα 
του παγκόσμιου lockdown που οδήγησε στην κα-
τάρρευση της ζήτησης για ενέργεια. 

1 δισ. δολάρια είναι τα χρέη του πιο φημισμένου 
τσίρκου στον κόσμο, του Cirque du Soleil, το ο-

ποίο επίσης υπέβαλλε αίτηση πτώχευσης. Αιτία και 
σε αυτή την περίπτωση είναι η «τεράστια διαταραχή 
και το αναγκαστικό κλείσιμο των σόου ως αποτέλε-
σμα της πανδημίας», όπως αναφέρει σε ανακοίνω-
σή της η εταιρεία με έδρα το Μόντρεαλ του Καναδά. 

3.500 εργαζόμενοι στο τσίρκο έχουν ήδη απο-
λυθεί, παρά το γεγονός ότι έλαβε ήδη 

ενίσχυση ύψους 300 εκατ. δολαρίων. 

38.000 μισθωτοί εντάχθηκαν στο πολυδιαφη-
μισμένο πρόγραμμα «Συν-εργασία» τον 

μήνα Ιούνιο, παρά το γεγονός ότι τον Μάιο είχαν 
τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις 526.000 εργα-

ζομένων. 

3.500 επιχειρήσεις απασχολούν αυτούς τους 
εργαζόμενους, παρά το γεγονός ότι οι ε-

πιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν φθάνουν τις 
250.000. 

1,4% των επιχειρήσεων που επλήγησαν έχει 
ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

96,2% ήταν η πτώση της επιβατικής κίνησης 
στα 14 αεροδρόμια κατά τους τελευταί-

ους τρεις μήνες σύμφωνα με δηλώσεις του γε-
νικού διευθυντή ανάπτυξης της Fraport Greece, 
Γιώργου Βήλου. 

4,6 δισεκατομμύρια λιγότεροι επιβάτες θα 
ταξιδέψουν φέτος από τα αεροδρόμια πα-

γκοσμίως.

40% μειώνει την παραγωγή της η Airbus, γεγο-
νός το οποίο θα απειλήσει χιλιάδες θέσεις 

εργασίας σύμφωνα με εκτιμήσεις των συνδικάτων. 

6 –τουλάχιστον– χρόνια ακόμη προσδοκά να 
καθίσει στο τιμόνι της Ρωσίας, ο «μεγάλος τι-

μονιέρης» Βλαντιμίρ Πούτιν. Για να συμβεί αυτό 
πρέπει να αλλάξει το σύνταγμα της χώρας, κάτι 
που έχει γίνει ήδη από το Μάρτιο αλλά ο Πούτιν 
–σ.σ. «γάτα ο Πούτιν» που λέει και ο Λιακό – ζητά 
την «έγκριση» των πολιτών με δημοψήφισμα. Όχι 
για να του πουν τι να κάνει, απλά για τα μάτια του 
κόσμου. Κάτι μου θυμίζει αυτό…

76,7% ήταν το ποσοστό που έλαβε ο Πούτιν 
στις τελευταίες εκλογές το 2018. 

233.9 εκατ. δολάρια θα καταβάλει η φαρμα-
κευτική εταιρεία Novartis στο Υπουργείο 

Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) μετά την εξωδικαστι-
κή συμφωνία για την επίλυση όλων των εκκρε-
μών υποθέσεων της εταιρίας και θυγατρικών της 
που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί Πρακτικών 
Διαφθοράς Εξωτερικού. 

112.8 εκατ. δολάρια επιπλέον θα καταβάλλει 
στην SEC, την επιτροπή κεφαλαιαγοράς 

των ΗΠΑ. 

310 εκατ. δολάρια είναι τα πρόστιμα που σχε-
τίζονται με τη δράση της Novartis κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο στην Ελλάδα. Το ελληνικό 
δημόσιο, που επικέντρωσε την έρευνα σε πολιτι-
κά πρόσωπα, δεν θα λάβει προς το παρόν τίποτε 
αν και η σημερινή κυβέρνηση –μετά τη συμφωνία 
στις ΗΠΑ– φιλοδοξεί να αξιώσει αποζημιώσεις. 
Μικρό καλάθι και λίγα κεράσια για το «μεγαλύτε-
ρο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης», κύριε Μίμη…

54,7% της κοινής γνώμης πιστεύει ότι ο Τσί-
πρας γνώριζε τις αποκαλύψεις που εί-

δαν το φως της δημοσιότητας με τις συνομιλίες 
Σάμπυ Μιωνή με τον Νίκο Παππά σύμφωνα με 
δημοσκόπηση της εταιρίας GPΟ για λογαριασμό 
της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ».

62,3% των πολιτών πιστεύει ότι η Κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παρενέβαινε στη δικαιο-

σύνη, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση. 

53,7% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι επί κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δρούσε παραδι-

καστικό κύκλωμα. 

50% ή και περισσότερο υποχώρησαν οι άμεσες 
ξένες επενδύσεις στο εγχώριο real estate,  

σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υποδιοικητής της 
Τράπεζας της Ελλάδος κ. Θόδωρος Μητράκος. 

7,5% αύξηση εμφάνισαν οι τιμές των ακινήτων 
κατά το Δ́  τρίμηνο του 2009. Η εικόνα ανα-

μένεται να αναστραφεί δραστικά κατά το δεύτε-
ρο εξάμηνο της φετινής χρονιάς. 

7.000  ευρώ αποζημίωση θα κληθεί να καταβά-
λει ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Π. 

Πολάκης στον βουλευτή Ά  Αθήνας κ. Κωνσταντί-
νο Μπογδάνο για «προσβολή προσωπικότητας», 
μετά από απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικεί-
ου της Αθήνας. Ο κ. Πολάκης είχε χαρακτηρίσει 
μεταξύ άλλων τον κ. Μπογδάνο «παράσιτο και θε-
ραπαινίδα του καναλάρχη» (σ.σ. του Αλαφούζου) 
ενώ επιδοκίμασε σχόλια όπως «φαλακρή πόρνη 
του ΣΚΑΪ». Ο Μπογδάνος θα δώσει την αποζημί-
ωση στην «Κιβωτό του κόσμου» ενώ ο Πολάκης 
έχει ήδη κάνει έφεση. 

15.000 ευρώ για το ίδιο αδίκημα καλείται να κα-
ταβάλει ο κ. Πολάκης και στον υπουργό 

Οικονομίας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, τον οποίο και 
είχε αποκαλέσει «ανθρωπάκι της αρπαχτής και 
λαμογιάς». Μαζεύονται πολλές υποχρεώσεις.

100.000 ευρώ δάνειο είχε πάρει από την Τρά-
πεζα Αττικής ο κ. Πολάκης όταν ήταν 

αναπληρωτής υπουργός στην κυβέρνηση Τσί-
πρα. Το δάνειο το είχε λάβει βάζοντας για δεύτε-
ρη φορά υποθήκη το σπίτι του. Το αρχικό δάνειο 
είναι ύψους 300.000 ευρώ και σύμφωνα με δημο-
σιεύματα της εποχής, το σύνολο των δύο δανεί-
ων δεν καλύπτεται από την εμπορική αξία. 

4,4% θα είναι η ύφεση στην Ελλάδα φέτος, 
σύμφωνα με το «καλό σενάριο» της Τρά-

πεζας της Ελλάδα, όπως αναφέρεται στην έκθε-
ση για τη νομισματική πολιτική. 

9,4% ύφεση προβλέπει το «κακό σενάριο» 
στην ίδια έκθεση. 
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Τα νούμερα
Της εβδομαδας

Tου Σταματη Ζαχαρού

Δύσκολα νούμερα 
με πολλά μηδενικά 

«Η #Novartis ομολόγησε ότι διέφθειρε και μέ-
λη της ελληνικής κυβέρνησης το 2012-2015 - Οι 
υπεύθυνοι οφείλουν να λογοδοτήσουν». Αυτή 
η σαφής ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου 
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Χαρίτση συμπυκνώνει 
όσα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα 
στον απόηχο του συμβιβασμού της Novartis 
με την αμερικανική δικαιοσύνη. 

Στον Σύριζα υποστηρίζουν ότι η φράση 
foreign official, παραπέμπει σε «κυβερνητι-
κούς αξιωματούχους» και πανηγυρίζουν για 
το γεγονός ότι δικαιώθηκαν στις προβλέψεις 
τους για ανάμιξη πολιτικών προσώπων στο 
«μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευ-
σης». Στον ΣΥΡΙΖΑ επίσης έχουν ένα θέμα με 
τις μεταφράσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο τέως 
πρωθυπουργός είχε αναφερθεί στον «ψυ-
χρό πόλεμο» ως «Frozen War» και μετέφρασε 
τον γάιδαρο ως “camel” και την ουρά του ως 
“queue”.

Βεβαίως στην τελική απόφαση του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης διεκρινίζεται ότι «ένας υ-
πάλληλος μιας κρατικής κλινικής θεωρείται 
ξένος αξιωματούχος», ενώ στην απόφαση 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γίνεται ανα-
φορά σε υπαλλήλους κρατικών νοσοκομεί-
ων και κλινικών που ελέγχονται από το κρά-
τος. Φυσικά η αλήθεια δεν είναι πάντοτε 
χρήσιμη… A

Από τα Ίμια 
στο Ελσίνκι - 
Μια φωτεινή 
και δημιουργική 
στρατηγική
Του ΓιώρΓού ΠανταΓια

Μένοντας σε μια γειτονιά, εύλογo είναι να 
επιδιώκουμε αρμονικές σχέσεις με τους δι-
πλανούς μας. Άλλωστε, όλοι μας θα έχουμε 
όφελος. Και θα ζούμε ειρηνικά. Και θα ευη-
μερεί ο τόπος μας. Προφανώς, κάτι τέτοιο 
προϋποθέτει σεβασμό στους κανόνες συμ-
βίωσης. Διαφορετικά, εμφανίζονται εντά-
σεις – για να μην πω ανεξέλεγκτες κατα-
στάσεις. Ως εκ τούτου, η συμπεριφορά του 
καθενός καθίσταται εκ των πραγμάτων 
δείκτης φερεγγυότητας και συνύπαρξης.

ώντας σε ταραγμένη γεωπολιτικά πε-
ριοχή, οφείλουμε να προτάσσουμε τη 
συνεργασία με όλους τους γείτονές 
μας. Και πρωτίστως με την Τουρκία. 

Έτσι αντιμετωπίζουμε τα τραύματα του παρελ-
θόντος. Αλλά και εξουδετερώνουμε καχυπο-
ψίες και επιφυλάξεις. Στην αντίθετη περίπτω-
ση, δημιουργούνται συνθήκες πρόσφορες για 
τη διαιώνιση της αντιπαλότητας. Το χειρότερο, 
βέβαια, είναι ότι συντηρούνται οι υφέρπουσες 
εμμονές και ψυχώσεις των δυνάμεων του εθνι-
κισμού και της εχθροπάθειας.
Η Ελλάδα διαχρονικά προσπάθησε να θέσει τα 
ελληνοτουρκικά σε τροχιά αμοιβαίας εμπιστο-
σύνης, χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας και 
ειρηνικής συνύπαρξης, δίχως να απεμπολεί 
τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Ο Κωνσταντί-
νος Καραμανλής, με την αποφασιστικότητα 
που τον διέκρινε, αποδέχθηκε την έναρξη 
διαπραγματεύσεων με την Τουρκία εφ’ όλης 
της ύλης. Ο Ανδρέας Παπανδρέου επιχείρησε 
στις συνομιλίες του με τον Οζάλ, στο Νταβός 
το 1988, να ανατοποθετήσει σε άλλη βάση την 
εξωτερική πολιτική, χωρίς να δώσει συνέχεια. 
Η υποβόσκουσα για πολλά χρόνια κρίση στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις εκφράστηκε και κο-
ρυφώθηκε στην περιπέτεια των Ιμίων. Επιδι-
ωκόμενος στόχος της Τουρκίας ήταν και πα-
ραμένει η αμφισβήτηση του δικαιώματος της 
χώρας μας να επικαλείται για τον καθορισμό 
της αιγιαλίτιδας ζώνης και της υφαλοκρηπίδας 
την ύπαρξη μεγάλων και μικρών νησιών στο 
Αιγαίο.
Οι εύστοχοι και αποτελεσματικοί χειρισμοί του 
Κώστα Σημίτη απέτρεψαν μια καταστροφική 
πολεμική αναμέτρηση, την οποία μεθόδευαν 
για καιρό οι εθνικιστικοί κύκλοι της γείτονος. 
Ο τότε πρωθυπουργός απέδειξε εμπράκτως 
πώς μπορείς να υπερασπιστείς τα εθνικά συμ-
φέροντα, αποφεύγοντας τη διολίσθηση σε ε-
πικίνδυνες ατραπούς. Την ίδια στιγμή εξέθεσε 
διεθνώς την Τουρκία, καταδεικνύοντας ποιος 
ασκεί επιθετική πολιτική και ποιος επιζητά την 
ειρήνη.
Η εμπειρία αυτή αποδεικνύει ότι απέναντι στην 
τεχνητή ένταση επιβάλλεται να αντιτάξουμε 
έναν διαφορετικό δρόμο για την αντιμετώπιση 
της τουρκικής επιθετικότητας. Να αποφύγου-
με τη στρατικοποίηση της εξωτερικής μας πο-
λιτικής, χωρίς την οποιαδήποτε υποχώρηση.  
Στην κατεύθυνση αυτή κινήθηκε και η Δήλωση 
που υπέγραψαν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο 
της Συνόδου του ΝΑΤΟ ο Κώστας Σημίτης και ο 
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νυμάτων, αν κάποιος ήταν διατεθειμένος 
να τα αντιληφθεί. Ο εγκλεισμός, ο φόβος, 
η ανασφάλεια, το θανατικό, οι τραυματικές 
εικόνες από το Μπέργκαμο, η αδυσώπητη 
πραγματικότητα στη Νέα Υόρκη, όλα αυ-
τά επανέφεραν στην ημερήσια διάταξη τα 
μεγάλα και αναπάντητα ερωτήματα που 
έχει θέσει η Οικολογία τις τελευταίες δεκα-
ετίες. Οι συντηρητικές δυνάμεις του πλα-
νήτη σνόμπαραν συστηματικά όλες αυτές 
τις προειδοποιήσεις. Ο ανεκδιήγητος τρα-
μπουκο-τραμπισμός, αυτό το συνοθύλευμα 
λευκού φασισμού, άγριου καπιταλισμού, 
γονιδιακού ρατσισμού και ξενοφοβίας και 
επιθετικού προτεσταντισμού στην εκδοχή 
των Ευαγγελιστών, αυτό το μο-
ντέλο σύγχρονου ακροδεξιού 
καλβινισμού τέθηκε επικεφα-
λής της παγκόσμιας καμπάνιας 
κατά των προσπαθειών να αντι-
μετωπιστεί και να αντιστραφεί 
η κλιματική αλλαγή. Τη στάση 
του Τραμπ μιμήθηκαν πολλοί. 
Από τη Ρωσία του Πούτιν έως 
την Κίνα και από τον Ινδία έως τα 
ακροδεξιά ευρωπαϊκά σχήμα-
τα. Συγκεκριμένα βιομηχανικά 
συμφέροντα βρίσκονται πίσω 
από την πολιτική στάση των α-
στοιχείωτων ακροδεξιών ηγε-
τών τύπου Μπολσονάρου που 
καίνε συστηματικά τον Αμαζόνιο 
προκειμένου να ικανοποιήσουν 
τους χρηματοδότες και προστά-
τες τους. Μόνο που και ο Τραμπ 
και ο Μπολσονάρου έχουν εκλε-
γεί διά της  λαϊκής ψήφου. Το μο-
ντέλο που έχουν προτείνει υιοθετείται από 
ένα μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων των 
χωρών τους.
Φαίνεται πως σε κάποιες κοινωνίες, σχετι-
κά πιο ώριμες, αντιλαμβάνονται ελέω και 
πανδημίας τα μη αναστρέψιμα αδιέξοδα. 
Πρόκειται για μία πρώτη προσέγγιση. Διότι 
τα μηνύματα από τις γαλλικές δημοτικές ε-
κλογές είναι πολλαπλά.
Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο αδιαφιλονίκητος πο-
λιτικός οδοστρωτήρας πριν από λίγα χρό-
νια, εισήλθε στο πολιτικό παιγνίδι περίπου 
από το πουθενά επιχειρώντας να συμπλη-
ρώσει δύο εμφανή κενά. Εκείνο που άφηνε 
πίσω του ο ανεκδιήγητος σοσιαλιστής και 
επίμονος ερωτιάρης Φρανσουά Ολάντ και 
πριν από αυτόν ο ακόμη πιο ανεκδιήγητος 
εκπρόσωπος της συντηρητικής παράταξης 
με υπερδεξιές τάσεις, ο Νικολά Σαρκοζί, με 
τη γιαγιά από τη Θεσσαλονίκη και τον Ούγ-
γρο πατέρα που κατέληξε στη Λεγεώνα των 
Ξένων μετά τον πόλεμο. Αυτά τα δύο κενά 
ήταν τραυματικά για το γαλλικό πολιτικό 
σκηνικό. Την αποσύνθεση της πολιτικής 
ζωής εκμεταλλεύτηκε τότε η Μαρίν Λεπέν 
και κατάφερε να πλασαριστεί ως διεκδικη-
τής ακόμη και της Γαλλικής Προεδρίας. Ο 
Εμανουέλ Μακρόν κατάφερε να παίξει σω-
στά τον ρόλο της σφήνας μεταξύ Δεξιών και 
Σοσιαλιστών. Η κοινωνία τον εμπιστεύτηκε. 

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα εκμηδενίστηκε, η 
Δεξιά συρρικνώθηκε και ο τότε επικεφαλής 
της Φρανσουά Φιγιόν, και η σύζυγός του, 
σύρθηκαν στα δικαστήρια για υπεξαίρεση 
δημοσίου χρήματος με αποτέλεσμα να κα-
ταδικαστούν μόλις πριν από λίγες ημέρες 
τελεσίδικα σε ποινές φυλάκισης. Το αστέρι 
του Μακρόν δεν κράτησε πολύ, συνάντη-
σε προβλήματα στην αντιμετώπιση του κι-
νήματος «Κίτρινα Γιλέκα». Είχε πολύ καιρό 
η Γαλλία να δει μια τέτοια κλιμάκωση βίας 
στην αντιπαράθεση διαδηλωτών με την α-
στυνομία. Οι Γάλλοι πολίτες είχαν πολλές 
δεκαετίες να συνδιαλλαγούν με την εικόνα 
των καταστροφών και του πλιάτσικου στα 
κεντρικότερα σημεία του Παρισιού. Είχαν 
ξεσηκωθεί τα μικροαστικά στρώματα της 
γαλλικής επαρχίας και των βεβαρημένων 
προαστίων των μεγάλων αστικών κέντρων. 
Οι «νεόπτωχοι» σήκωσαν τα πλακάτ. Δεν 
ήταν ούτε δεξιοί ούτε ακροδεξιοί ούτε και 
αριστεροί. Ήταν όλα αυτά μαζί αλλά και τί-
ποτε.
Αμέσως μετά εκδηλώθηκε η πανδημία, που 
γονάτισε την κοινωνία και την οικονομία. Οι 
πολίτες τρομοκρατήθηκαν. Οι δουλειές χά-

θηκαν σε μία ημέρα. Τα βιομηχα-
νικά τέρατα της Γαλλίας όπως η 
Renault-Fiat, η Citroen-Peugeot-
Opel, ο γίγαντας Alstom SA άρ-
χισαν να απολύουν. Ο Εμανουέλ 
Μακρόν βρέθηκε αντιμέτωπος 
με τις μυλόπετρες. Προφανώς 
ήταν και είναι ισχυρότερες από 
το πολιτικό του πεπρωμένο. 
Τώρα είναι υποχρεωμένος να 
συνδιαλλαγεί με τη νέα πραγ-
ματικότητα. Να τη διαχειριστεί 
ή, όπως φαίνεται, να τη… συν-
διαχειριστεί. Οι Γάλλοι μάλλον 
δεν υιοθετούν τους μεσσίες, σε 
αυτή τη φάση τουλάχιστον.
Όπου οι Οικολόγοι - Πράσινοι 
συνεργάστηκαν με αριστερές 
δυνάμεις, Σοσιαλιστές ή ακόμη 
και με τους Κομμουνιστές, οι 
συμμαχίες αυτές κέρδισαν. Σε 
κάποιες περιπτώσεις οι Πράσι-

νοι συνεργάστηκαν με δεξιούς. Και πάλι 
κέρδισαν. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Οι ψη-
φοφόροι επέλεγαν τον νεωτερικό λόγο, 
αλλά πρόκριναν την πράσινη εναλλακτική 
πρόταση αν συνοδευόταν και από κάποιο 
παραδοσιακότερο και κυρίως προοδευτικό 
πρόσημο. Επέλεξαν την αλλαγή αλλά με 
προσοχή και σύνεση. Όπως διαπιστώθηκε 
προ μηνών, άλλωστε, και στη Γερμανία. Ο 
Εμανουέλ Μακρόν τώρα τρέχει να προλά-
βει. Δεσμεύεται για οικολογικά ανοίγματα. 
Υπόσχεται αλλαγές. Η νέα πραγματικότητα 
όμως στέλνει το δικό της μήνυμα. Από τη 
Δευτέρα που μας πέρασε έκλεισε για πρώ-
τη φορά πυρηνικό εργοστάσιο εν λειτουρ-
γία. Επί δεκαπέντε χρόνια ξεμοντάρεται βί-
δα-βίδα. Ο τελευταίος αντιδραστήρας τέ-
θηκε εκτός λειτουργίας προ ημερών. Μια 
δύσκολη, πανάκριβη αλλά συμβολική από-
φαση. Πρόκειται για τον πυρηνικό σταθμό 
του Φεσενάιμ, μεταξύ Στρασβούργου και 
Μυλούζης πάνω στην όχθη του Ρήνου, μό-
λις 1,5 χιλιόμετρο από τα σύνορα με τη Γερ-
μανία. Αν θυμάμαι καλά η πρώτη βίαια δια-
δήλωση μέσα στο δάσος του Φεσενάιμ με 
τους φοιτητές από τη μία και τα γαλλικά 
ΜΑΤ από την άλλη πραγματοποιήθηκε στα 
μέσα της δεκαετίας του ’70, εκεί γύρω στο 
1974-75, όταν ακόμη το εργοστάσιο κτιζό-
ταν.  A  
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Η Γαλλία ξύπνησε σε ένα διαφορετικό 
πολιτικό σκηνικό τη Δευτέρα το πρωί. 
Μία νέα πολιτική κουλτούρα εμφανιζό-
ταν θεαματικά ενισχυμένη μέσα από τις 
κάλπες του 2ου γύρου των Δημοτικών 
Εκλογών. Είχε προηγηθεί η πολύμηνη 
καραντίνα που επιβλήθηκε στη γαλλική 
κοινωνία. Ο κορωνοϊός στοίχισε στη χώ-
ρα δεκάδες χιλιάδες νεκρούς αλλά προ-
κάλεσε και ένα σοκ στην αυτοπεποίθη-
σή της. Τέλη Ιουνίου με τους Γάλλους να 
εξέρχονται μουδιασμένοι από την περι-
πέτεια του εγκλεισμού με την οικονομία 
τους σοβαρά λαβωμένη, η Γαλλία είπε 
ένα ηχηρό όχι στον Μακρόν, ένα ηχηρό-
τερο ναι στους Οικολόγους - Πράσινους, 
είπε ένα λακωνικό και κοφτό «νιετ» στην 
ακροδεξιά πρόταση της Μαρίν Λεπέν, 
και πρόσφερε μια πολύ διακριτική αλλά 
υπαρκτή στήριξη στην τραυματισμένη 
γαλλική δεξιά η οποία απλά διατήρησε 
τη δύναμή της στις μικρομεσαίες ως 
προς το πληθυσμιακό δυναμικό πόλεις.

ττημένο είναι το κόμμα του Μακρόν 
και βεβαίως η φλύαρη αλλά πολι-
τικά αναξιόπιστη, κοινωνικά διφο-
ρούμενη και σκανδαλιάρα Αριστε-

ρά του Μελανσόν.
Νικητές είναι οι Οικολόγοι Πράσινοι οι οποί-
οι για πρώτη φορά κερδίζουν μεγάλα οχυρά 
όπως το Στρασβούργο, τη «δεξιά» Λιόν, το 
ακόμη δεξιότερο Μπορντό. Κερδίζουν την 
Μπεζανσόν αλλά και το Πουατιέ από τους 
Αριστερούς. Διατήρησαν τον έλεγχο της 
Γκρενόμπλ. Συνετέλεσαν καταλυτικά  στην 
«αρπαγή» της Μασσαλίας με τη συμμαχία 
της Κεντροαριστεράς. Βοήθησαν στον θρί-
αμβο της σοσιαλίστριας  και ισπανογαλλί-
δας Άνα Μαρία Ινταλγκό στο Παρίσι. Καθή-
λωσαν τις δυνάμεις του Μακρόν που δεν 
κατάφεραν τίποτε το σημαντικό.
Οι ακροδεξιοί, φασιστολάγνοι της Λεπέν 
εξαφανίστηκαν. Κέρδισαν μόνον το Περ-
πινιάν, μία πόλη χωρίς μεγάλη πολιτική ε-
πιρροή. Περίεργη εξέλιξη. Οι ακροδεξιοί τα 
είχαν δώσει όλα με τις θεωρίες συνωμοσίας 
περί κορωνοϊού. Απέτυχαν παταγωδώς. Η 
περιπέτεια της καραντίνας επανέφερε ως 
φαίνεται τη λογική στα μυαλά των Γάλλων. 
Για πόσο;
Βεβαίως οι Δημοτικές Εκλογές δεν είναι ού-
τε Προεδρικές ούτε Βουλευτικές. Δεν απο-
τυπώνουν ξεκάθαρα στον πολιτικό χάρτη 
ένα ευδιάκριτο στίγμα. Αντίθετα, μάλιστα. 
Επιτρέπουν στους πολίτες μια πληθωρική 
εκλογική χαλαρότητα. Αφήνουν τους ψη-
φοφόρους πραγματικά ελεύθερους ακόμη 
και για να πειραματιστούν.

Όμως παρόλα αυτά κάτι συμβαίνει στην Κε-
ντρική Ευρώπη. Μετά το «πράσινο» κύμα σε 
όλες τις αναμετρήσεις στη Γερμανία, έρχε-
ται το οικολογικό Τσουνάμι στη Γαλλία για 
να υπενθυμίσει πως στην κοινωνία εξελίσ-
σονται διεργασίες.
Η πανδημία ήταν πλήρης οικολογικών μη-

Εκλογές στη Γαλλία 
Άνοδος οικολόγων, υποχώρηση 

Μακρόν, εξαφάνιση Λεπέν. 
Η πανδημία αλλάζει το σκηνικό.

Του Νίκου ΓεωρΓίάδη

Η

Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ.
Μολονότι, λοιπόν, η Ελλάδα έσυρε την Τουρκία 
στο δικό της στρατηγικό πεδίο, αναγκάζοντάς 
την να αποδεχθεί ένα πλαίσιο αρχών, διάφοροι 
αναλυτές και δημοσιογράφοι δεν αμφισβη-
τούν μόνο την αξία της Δήλωσης. Επιπλέον, την 
ενοχοποιούν με ανυπόστατες ερμηνείες και 
αθεμελίωτες αποδείξεις.
Το βιβλίο των δημοσιογράφων Μιχάλη Ιγνα-
τίου και Νίκου Μελέτη «Η συμφωνία που “γκρί-
ζαρε” το Αιγαίο, Από τα Ίμια στη Μαδρίτη», που 
κυκλοφόρησε πρόσφατα, καταφεύγει σε 
συνωμοσιολογίες και σεναριολογίες, αναπα-
ράγοντας τη μικροπολιτική εκείνης της περι-
όδου. Στηρίζεται σε ένα ρεπορταζιακό υλικό 
αμφίβολης αξιοπιστίας, υιοθετώντας τις από-
ψεις πατριδοκάπηλων κύκλων, οι οποίοι  αντι-
τάσσονται στην ανάγκη αναπροσανατολισμού 
των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Οι συγγρα-
φείς, επιρρεπείς στις θεωρίες συνωμοσίας, ε-
κτός του ότι υφαίνουν σενάρια, ωθούνται και 
σε μείζονες αυθαιρεσίες. 
Πυρήνας του βιβλίου είναι ότι η αμερικανική 
διπλωματία «μαγείρεψε» το κείμενο της κοι-
νής Δήλωσης, κάνοντας λόγο για παρασκη-
νιακές διαβουλεύσεις. Αν είχαν ρίξει μια μα-
τιά στο βιβλίο του Κώστα Σημίτη «Πολιτική για 
μια δημιουργική Ελλάδα», που εξέδωσε μετά 
την πρωθυπουργία του, θα είχαν διαπιστώ-
σει ότι αναφερόμενος στη Δήλωση σημειώ-
νει: «Έπειτα από συνεννοήσεις των υπουργών 
Εξωτερικών των δύο χωρών Πάγκαλου και Τζεμ, 
με πρωτοβουλία της υπουργού Εξωτερικών των 
ΗΠΑ Ολμπράιτ, υπέγραψα στις 6 Ιουλίου 1997 με 
τον πρόεδρο της Τουρκίας Ντεμιρέλ τη Δήλωση 
της Μαδρίτης». Συνεπώς, τα περί μαγειρέματος, 
δεν είναι τίποτα άλλο από εσκεμμένα μυθεύ-
ματα. 
Ομοίως πράττουν οι δύο δημοσιογράφοι και 
ως προς το ουσιαστικό περιεχόμενο της Δή-
λωσης. Ασπαζόμενοι την παρωχημένη αντί-
ληψη ότι η οποιαδήποτε επικοινωνία με τους 
Τούρκους βλάπτει τα εθνικά μας συμφέροντα, 
της προσδίδουν ανύπαρκτες διαστάσεις. Γρά-
φουν για δήθεν απεμπόληση κυριαρχικών δι-
καιωμάτων, επιχειρώντας να αποδομήσουν τη 
χρησιμότητά της. Διαστρεβλώνουν συνειδητά 
τα καίρια σημεία της, τα οποία είναι η ανάγκη 
συνεργασίας και αποφυγής μονομερών ενερ-
γειών, ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και η 
δέσμευση διευθέτησης των όποιων διαφορών 
με ειρηνικά μέσα.
Φτάνουν δε στο σημείο να αναζητούν πίσω 
απ’ αυτά γκρίζες πλευρές, χωρίς να το αποδει-
κνύουν στοιχειωδώς. Εκτοξεύουν κατηγορίες, 
για να κατασυκοφαντήσουν μια δημιουργική 
πολιτική. Απλώς ακολουθούν ξανά τη γνώριμη 
τακτική, να κάνουν το άσπρο μαύρο, καλλιερ-
γώντας φοβικά σύνδρομα.
Στην ουσία αρνούνται να δεχθούν πως η υ-
περάσπιση των ζωτικών μας συμφερόντων 
περνάει μέσα από την αμοιβαία αποδοχή του 
Διεθνούς Δικαίου και των διεθνών συμφωνιών. 
Την αυτονόητη αυτή πραγματικότητα την απο-
στρέφονται. Παγιδευμένοι σε λογικές αντιπα-
λότητας, δεν αντιλαμβάνονται ότι η διεύρυν-
ση του χάσματος με την Τουρκία επιτείνει τα 
αδιέξοδα, ανατροφοδοτώντας  την τουρκική 
επιθετικότητα.
Εξού και γκρίζες πολιτικές είναι όσες αποσκο-
πούν στη συντήρηση και ανακύκλωση των 
προβλημάτων.  Αντιθέτως, φωτεινές εκείνες 
που συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση της έ-
ντασης με την αναζήτηση κοινών τόπων. Η κο-
ρυφαία επιτυχία μας, η πολυσήμαντη Συμφω-
νία του Ελσίνκι το 1999, αποδεικνύει ποιες πο-
λιτικές ενισχύουν τη χώρα, αλλά και ολόκληρο 
τον Ελληνισμό. Και ποιες ανοίγουν προοπτικές 
προόδου. A
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Δεν είχαμε επιτυχημένους δημάρχους 

στην Αθήνα. Απέτυχαν ακόμα και άν-

θρωποι καλών προθέσεων, όπως ήταν ο 

κ. Καμίνης – μερικοί ήταν απλώς τεμπέ-

ληδες, ανίκανοι και κομπιναδόροι. Εμείς 

τους εκλέγαμε, μαζί με ένα συρφετό από 

δημοτικούς συμβούλους εξίσου τεμπέ-

ληδες, ανίκανους και κομπιναδόρους. 

Εξαιρέσεις υπήρχαν: το κατεστημένο 

της γραφειοκρατίας και των μικροσυμ-

φερόντων (δεν τίθεται ζήτημα «μεγάλου 

κεφαλαίου» και «παγκοσμιοποίησης» ό-

πως διαβάζω σε πρακτικά μαχητικών αρ-

χιτεκτονικών συνεδρίων: μικρή η πόλη, 

μικρό και το οικόπεδο) παρόπλισε ακόμα 

και τους πιο καλοπροαίρετους.

αλές προθέσεις έχει και ο κ. Μπα-

κογιάννης. Το πρόβλημα είναι η 

ιεράρχηση των προτεραιοτήτων 

της δημαρχίας του. Η Αθήνα πρέπει να μελε-

τηθεί από πολεοδομική, αρχιτεκτονική και 

συγκοινωνιολογική άποψη ως σύστημα, όχι 

αποσπασματικά. Και προς το παρόν, χρειά-

ζεται έργα υποδομής, όχι έργα εξωραϊσμού· 

οι διακοσμήσεις είναι περιττές όπως και οι 

δράσεις φιλανθρωπίας και κοινωνικής πρό-

νοιας που ανήκουν στο πεδίο των υπουρ-

γείων.

Αν ο κ. Μπακογιάννης θέλει να επιδείξει με-

γάλες φιλοδοξίες, αρκετά φιλόδοξο είναι το 

σχέδιο της δημιουργίας μητροπολιτικού δή-

μου: ο δήμος της Αθήνας μπορεί και πρέπει 

να διευρυνθεί περιλαμβάνοντας μία ή δύο 

ζώνες προαστίων (π.χ. Καλλιθέα, Γαλάτσι, 

Βύρωνας, Ζωγράφου, Παπάγου, Ψυχικό). Τα 

όρια του δήμου είναι αναχρονιστικά (στην 

είσοδο της πόλης στην οδό Κατεχάκη, γρά-

φει «ΑΘΗΝΑ» με ψευτοαρχαιοελληνικούς 

χαρακτήρες) και δημιουργούν προβλήματα 

στη λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων: 

για παράδειγμα, αν το άλσος Ιλισίων ανή-

κει κατά το ήμισυ στον δήμο Αθηναίων και 

κατά το ήμισυ στον δήμο Ζωγράφου, η α-

νάπλασή του, ακόμα και η συντήρησή του, 

προϋποθέτει διπλές διαδικασίες. Ο μητρο-

πολιτικός δήμος, που θα αποκτούσε πάνω 

από 3.000.000 κατοίκους –υπενθυμίζω ότι 

κατά την απογραφή του 2011 η Αθήνα είχε 

λιγότερους από 700.000– πιθανότατα θα 

καταργούσε τη νοερή τάφρο ανάμεσα στο 

κέντρο και στα προάστια, την ιδέα δηλαδή 

ότι ο Νεοσμυρνιώτης δεν είναι Αθηναίος, ότι 

χρησιμοποιεί το κέντρο ως διερχόμενος κι 

ότι διαμένει σε ένα είδος αστικοποιημένου 

χωριού. Συχνά τα προάστια διοικούνται σαν 

χωριά, με παρτέρια και προτομές ξεχασμέ-

νων ηρώων στις πλατείες.

Τα καθήκοντα της δημαρχίας είναι, κατ’ 

αρχήν, το έργο της καθαριότητας, η ανακύ-

κλωση, η αστυνόμευση της κυκλοφορίας 

και στάθμευσης των αυτοκινήτων, η αστυ-

νόμευση της αυθαιρεσίας και της κατάλη-

ψης του χώρου, η συντήρηση κτιρίων, πε-

ζοδρομίων και οδοστρωμάτων. Για όλα τού-

τα πρέπει να γίνουν πολλά τόσο σε επίπεδο 

ενημέρωσης των πολιτών, όσο και στην κα-

θημερινή πρακτική μέσα στην πόλη. Αν ο κ. 

Μπακογιάννης καταφέρει να μας απαλλάξει 

από την αφισοκόλληση, από τα πανό, από 

τα σκουπίδια, από τα τραπεζοκαθίσματα και 

τα ψιλικατζίδικα που έχουν χτιστεί στα πε-

ζοδρόμια θα έχει επιτύχει το σχεδόν αδύνα-

το και το σχεδόν πρωτοφανές. 

Πιστεύω ότι δεν είναι η κατάλ-

ληλη στιγμή για πεζοδρομήσεις 

και πολεοδομικά πειράματα: η 

Αθήνα δεν μπορεί να διοικηθεί 

ούτε σαν επαρχιακή πόλη, ούτε 

σαν μητρόπολη. Και όπως έχω 

ξαναγράψει, οι πεζοδρομήσεις 

–οι δαπανηρές και χρονοβόρες 

– ιδιαίτερα δρόμων χωρίς εμπο-

ρικά καταστήματα, μπορούν να 

προκαλέσουν αστική νέκρωση. 

Ένα από τα σοβαρά προβλήματα 

της διοίκησης είναι η σύγχυση 

αρμοδιοτήτων με αποτέλεσμα 

να μην προχωρεί κανένα έργο 

και να μην αναλαμβάνει κανείς 

τις ευθύνες. Να ένας ακόμα 

φιλόδοξος στόχος για τον κ. Μπακογιάννη 

που θα μπορούσε να συνδυαστεί με τους 

στόχους του Yπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας: συντήρηση του υπάρχοντος 

πρασίνου, αξιοποίηση των ελεύθερων χώ-

ρων, βελτίωση των δημόσιων συγκοινω-

νιών (επέκταση του δικτύου μετρό και των 

λεωφορείων, εκσυγχρονισμός του ΗΣΑΠ 

κτλ), διαπλάτυνση οδών όπου είναι δυνατό, 

διευκόλυνση των ιδιοκτητών αυτοκινήτων 

ώστε να ξεφορτωθούν τα υπερβολικά ρυ-

πογόνα οχήματα. Η αποτροπή της χρήσης 

ΙΧ δεν γίνεται με «περιπάτους», αλλά με 

συγκεκριμένα υποκατάστατα των ΙΧ που 

συνοδεύονται από οικονομικά κίνητρα και 

ενημέρωση.  

Όσον αφορά τον εξωραϊσμό, ως 

αποτέλεσμα δράσης στις υποδο-

μές, στη «βαθιά δομή» της πόλης, 

πρέπει να λυθεί το χρόνιο πρόβλη-

μα των εγκαταλελειμμένων κτιρί-

ων, μερικά από τα οποία έχουν κά-

ποιο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. 

Πολλά ανήκουν σε οργανισμούς 

και άλλα σε ιδιώτες με κληρονο-

μικές εμπλοκές ή με οικονομικές 

δυσκολίες: πρόκειται για περίπου 

1.400 κτίρια, μερικά από τα οποία 

είναι εστίες μόλυνσης και κινδυ-

νεύουν να καταρρεύσουν, ενώ 

600 έχουν χαρακτηριστεί διατη-

ρητέα. Μερικές εκατοντάδες δεν 

έχουν δηλωθεί στο κτηματολόγιο 

και θεωρούνται άγνωστου ιδιοκτήτη. 

Όπως σε όλα τα προβλήματα, οι λύσεις προ-

κύπτουν μέσω της εφαρμογής των νόμων: η 

κατάσταση στην Αθήνα, την οποία δεν γνω-

ρίζουν σε όλο της το εύρος όσοι δεν κατοι-

κούν ή δεν χρησιμοποιούν το κέντρο, δίνει 

εικόνα urban decay, ένα σύνολο φαινομέ-

νων υποβάθμισης που δεν παρατηρείται πια 

Πολιτική

Κ

η ΑθηνΑ 
θΑ μπορούσε
νΑ μην είνΑί 
η μονΑδίκη 
μεσογείΑκη 

μεγαλούπολη 
πού γύρίζεί την 

πλατη της 
ςτη θαλαςςα

Προτάσεις και 
προτεραιότητες 
για την Αθήνα
Της ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
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σε καμία πόλη του ανεπτυγμένου κόσμου. 

Είναι χρήσιμο να ξέρουμε πώς αντιμετώπι-

σαν την κατάρρευση της εσώτερης πόλης 

στην υπόλοιπη Ευρώπη προκειμένου να χα-

ράξουμε μια στρατηγική απο-γκετοποίησης, 

δεν είμαστε όμως σε θέση να επιζητούμε 

την αίγλη των μεγάλων πρωτευουσών – όχι 

μόνο επειδή η Αθήνα έχει  συσσωρεύσει δο-

μικά προβλήματα, αλλά κι επειδή, προς το 

παρόν, επικρατεί ενοριακή νοοτροπία στα 

ζητήματα του άστεως (και σε όλα τ’ άλλα).

Σκεφτόμουν από παλιά: πώς θα ήταν η Αθή-

να αν είχε ποτάμι; Αν είχε γέφυρες, όχθες, 

μια κοίτη που να μοιάζει με δρόμο προς τη 

θάλασσα; Θα είχε δυο κομμάτια που θα κοι-

τάζονταν – ένα βόρειο κι ένα νότιο, ή ένα α-

νατολικό κι ένα δυτικό· ένα ορόσημο, μια 

ενδιαφέρουσα γεωγραφία. Το ποτάμι θα ή-

ταν σύμβολο του χρόνου, της αέναης αλλα-

γής, της αθωότητας του νερού. Η Αθήνα υ-

πέστη μια σειρά από αποτυχημένες χει-

ρουργικές επεμβάσεις· έπεσε στα χέρια 

των εργολάβων· παραδόθηκε χωρίς νομικό 

έλεγχο στους χωρικούς που συνέρρευσαν 

όχι για να ζήσουν στην πόλη αλλά σ’ ένα με-

γαλύτερο χωριό.  Παρ’ όλ’ αυτά, η γεωγρα-

φία παραμένει ενδιαφέρουσα: σε ένα μη-

τροπολιτικό δήμο, η Αθήνα θα μπορούσε να  

είναι το κέντρο της αττικής Ριβιέρας – να 

μην είναι η μοναδική μεσογειακή μεγαλού-

πολη που γυρίζει την πλάτη της στη θάλασ-

σα.  A

Καθώς ο κόσμος φαίνεται να μπαίνει στο δεύτερο 

κύμα του κορωνοϊού, τα αντιικά φάρμακα δεν 

είναι ακόμη διαθέσιμα (μάλλον τα αντιικά αντι-

σώματα θα έρθουν στο τέλος του χρόνου), τα 

δε ελπιδοφόρα εμβόλια χρειάζονται χρόνο 

(μάλλον θα τα έχουμε το επόμενο καλο-

καίρι). Οι κοινωνίες, κουρασμένες από το 

πρώτο lockdown και τις σημαντικότατες 

οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 

του, χαλαρώνουν επικίνδυνα και αφή-

νονται στο έλεος του ιού, που ήρθε για 

να μείνει. Προσμέναμε ότι η ζέστη θα 

τον περιορίσει, αλλά μάταια. Το δεύτερο 

κύμα χτυπά τις θερμές νότιες πολιτείες 

της Αμερικής και τις χώρες της Λατινικής 

Αμερικής με μανία. Τα διαπιστωμένα εργα-

στηριακά κρούσματα υπερέβησαν διεθνώς 

τα 10.000.000, τα μαθηματικά μοντέλα μας 

υπολογίζουν ότι ο ιός έχει ίσως προσβάλει μέχρι 

και 100.000.000 ανθρώπους διεθνώς, με τους θα-

νάτους να ξεπερνούν πλέον τους 500.000. 

μπεριστατωμένες πλέον μελέτες με δε-
κάδες χιλιάδες συμμετέχοντες, δημοσι-
ευμένες σε κορυφαία επιστημονικά περι-

οδικά μετά από αξιολόγηση των δεδομένων (δεν 
είναι προδημοσιεύσεις) δείχνουν ότι η μάσκα, ό-
ταν χρησιμοποιείται από όλους (φέροντες τον ιό 
και μη) στους κλειστούς χώρους και στους πολυ-
σύχναστους ανοιχτούς, προστατεύει εξαιρετικά 
αποτελεσματικά. Η πιθανότητα μόλυνσης στην 
περίπτωση αυτή πέφτει στο 1.5%! Οι πολίτες ό-
μως αγνοούν αυτές τις αξιόπιστες πληροφορίες 
και εκτίθενται στο ιό ανεξέλεγκτα. Αψηφούν ότι 
το δεύτερο κύμα μπορεί να είναι ακόμη πιο επικίν-
δυνο και θανατηφόρο. Και βέβαια αγνοούν τις σε 
βάθος χρόνου επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών 
που έχουν εκτεθεί στον ιό, που τώρα αρχίζουμε να 
τις καταλαβαίνουμε. Δύο από αυτές περιγράφονται 
στις επόμενες παραγράφους. 
Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι 
οι υποδοχείς ACE2, που είναι γνωστό ότι αναγνω-
ρίζουν και συνδέονται με την πρωτεΐνη-ακίδα του 
ιού SARS-CoV-2 βοηθώντας την κυττα-
ρική είσοδό του, εκφράζονται σε πολλές 
περιοχές του ανθρώπινου εγκεφάλου, 
συμπεριλαμβανομένου του κινητικού 
φλοιού, του οπίσθιου φλοιού, των κοι-
λιών, της μέλαινας ουσίας, του οσφρη-
τικού βολβού, του ραχιαίου κινητικού 
πυρήνα, και μάλιστα σχεδόν όλους τους 
βασικούς κυτταρικούς τύπους που α-
παρτίζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα, 
συμπεριλαμβανομένων των νευρώνων, 
των μικρογλοιακών κυττάρων, των α-
στροκυττάρων και των ολιγοδενδροκυτ-
τάρων. Οι υποδοχείς ACE2 εκφράζονται 
επίσης σε μεγάλο βαθμό στους νευρώνες 
του προμήκη πυρήνα, μια περιοχή του ε-
γκεφάλου που περιέχει τα εγκεφαλικά 
κέντρα που ρυθμίζουν το αναπνευστικό 
και καρδιαγγειακό σύστημα, τις αυτόνο-
μες δηλαδή λειτουργίες της αναπνοής, 
του καρδιακού ρυθμού και της αρτηρια-
κής πίεσης. Στην πραγματικότητα, μερι-

κές 
από 

τις επι- δράσεις του 
κορωνοϊού στα αναπνευσ τικά και 
καρδιαγγειακά συστήματα αποδίδονται στη μόλυν-
ση των νευρώνων του προμήκη πυρήνα. Ποιες θα 
είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της μόλυν-
σης του εγκεφάλου από τον ιό δεν μας είναι ακόμη 
γνωστές. Δεν γνωρίζουμε, για παράδειγμα, εάν ο 
ιός επιδρά στη λειτουργικότητα του εγκεφάλου με 
ψυχοδιανοητικές συνέπειες, ή στη σε βάθος χρό-
νου επιβίωση των νευρώνων και στην απώλεια ε-
γκεφαλικής ουσίας. Η ερευνητική μας ομάδα στην 
Κρήτη προγραμματίζει να μελετήσει ακριβώς την 
επίδραση του κορωνοϊού στον ανθρώπινο εγκέφα-
λο με τη χρήση της εργαστηριακής της πλατφόρμας 
του ανθρώπινου εγκαφάλου-on-a-chip.
Πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι η μόλυνση με τον 
κορωνοϊό οδηγεί τα ανοσοκύτταρα των ασθενών 
στην παραγωγή αντισωμάτων που σχετίζονται με 
αυτοάνοσα νοσήματα, όπως η ρευματοειδής αρ-
θρίτιδα ή ο ερυθηματώδης λύκος. Δεν γνωρίζουμε 
σήμερα αν σε βάθος χρόνου οι ασθενείς αυτοί ανα-

πτύξουν κλινική συμπτωματολογία αυ-
τοάνοσων νόσων, μερικές εκ των οποίων 
έχουν έντονα αρνητικά αποτελέσματα 
στη ζωή των ασθενών τους. 
Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι η α-
ποφυγή επαφής με τον κορωνοϊό είναι ε-
ξαιρετικά σημαντική όχι μόνο για την α-
ποφυγή των επικίνδυνων άμεσων επι-
πτώσεων στην υγεία των ασθενών (15% 
νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και 5% 
χρειάζονται μονάδα εντατικής θεραπεί-
ας) αλλά και στην πιθανολογούμενη αλ-
λοίωση της υγείας τους σε βάθος χρόνου. 
Μέχρι να αποκτήσουμε δυνατότητες 
προφύλαξης στην έκθεση στον κορωνοϊό 
με τα εμβόλια ή να περιορίσουμε το ιικό 
φορτίο, την ποσότητα του ιού σε περί-
πτωση λοίμωξης με αντιικά φάρμακα, το 
πλέον αποτελεσματικό «φάρμακο» είναι 
η μάσκα. Όλοι λοιπόν μάσκα σε κλει-
στούς και σε πολυσύχναστους ανοιχτούς 
χώρους. Μάσκα, μάσκα, μάσκα...  A  

Μάσκά, Μάσκά, Μάσκά
Του ΑχιλλέΑ ΓρΑβΑνη

Πολιτική
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Μέχρι να 
αποκτήσουΜέ 
δυνατοτήτέσ 

προφύλαξης με 
τα εμβολια × 

να πέριορισουΜέ 
τήν ποσοτήτα 

του ιου σέ πέρι-
πτωςη λοιμωξης 
Μέ αντιικα φαρ-
μακα, το πλεον 

αποτελεςματικο 
ÇφαρΜακοÈ 

έιναι ή Μασκα

Ε



  Πρόσφατα ανακοινώ-
θηκαν από την Πολιτεία 
κίνητρα για την αγορά 
ηλεκτρικών ποδηλάτων. 
Πρόκειται για χρηµατοδό-
τηση του 40% της αξίας 
του ποδηλάτου, µε όριο τα 
800 ευρώ.

 Τα συνολικά χιλιόµε-
τρα ποδηλατικού δικτύου 
στην Ελλάδα είναι 403,7 
χλµ., δηλαδή 0,037 µέτρα 
ανά κάτοικο (Μονάδα Βι-
ώσιµης Κινητικότητας του 
ΕΜΠ, www.smu.gr)  

 Ο ελληνικός Κώδικας 
Οδικής Κυκλοφορίας δεν 
λαµβάνει υπόψη το ποδή-
λατο και δεν περιέχει ειδι-
κά σήµατα κυκλοφορίας 
που να ρυθµίζουν την κυ-
κλοφορία ποδηλάτων.
Η λογική του Κ.Ο.Κ. πρέπει 
να αλλάξει ώστε να προ-
στατεύει και να προωθεί 
τη µετακίνηση µε ποδή-
λατο. Να ενσωµατωθούν 
στον Κ.Ο.Κ. οι τροποποιή-
σεις που έχουµε καταθέ-
σει – Από την κατηγορία 
«∆ιεκδικούµε», της οµά-
δας ΠΟ∆ΗΛΑΤισσΕΣ (www.
podilates.gr). Στην ίδια 
ιστοσελίδα θα βρείτε χρή-
σιµες συµβουλές από το 
πώς να κινείστε µε ασφά-
λεια στον δρόµο, έως το 
τι να κάνετε για να µη σας 
κλέψουν το ποδήλατο. 

 Άλλη δραστήρια οµάδα 
(από το 1986) είναι οι Φίλοι 
του Ποδηλάτου (www.filoi-
podilatou.gr). Μπορείτε 
να παρακολουθήσετε µια 
συνάντησή τους κάθε Τρί-
τη µετά τις 19.00 και κάθε 
Παρασκευή µετά τις 20.30, 
στο Θησείο, στην οδό Ε-
πταχάλκου 3. 

  Προσοχή στα λάστιχα: 
Επενδύστε σε ένα ζευγάρι 
καλά ελαστικά και µην ξε-
χνάτε να τα φουσκώνετε 
κάθε εβδοµάδα. Αγοράστε 
µια τρόµπα δαπέδου µε 
µετρητή πίεσης και µάθε-
τε να την χρησιµοποιείτε. 
Σήµερα! – Από τις συµβου-
λές του περιοδικού Mbike 
(www.mbike.gr)  

  Στο Βέλγιο η κυβέρνη-
ση εδώ και µερικούς µήνες 
ανταµείβει µε 23 λεπτά 
του ευρώ κάθε ποδηλάτη 
ανά χιλιόµετρο µετακίνη-
σης, κίνητρο που ώθησε 
επιπλέον 400.000 ανθρώ-
πους να πηγαίνουν στη 
δουλειά µε το ποδήλατο. 
Στη Γαλλία, προετοιµάζε-
ται διάταγµα για όπου το 
οικονοµικό κίνητρο για 
τη χρήση ποδηλάτου θα 
δίδεται σε συνεργασία µε 
τον εκάστοτε εργοδότη 
και δεν θα ξεπερνά τα 200 
ευρώ ανά έτος.

Τ ο θέµα µε τους ποδηλατόδροµους 
στην Αθήνα δεν είναι µόνο ότι είναι 
λίγοι και δεν επαρκούν, αλλά ότι κι 
αυτοί που υπάρχουν δεν φτάνουν 
πουθενά. Για παράδειγµα, υπάρ-
χει κάπου ένας ποδηλατόδροµος 

µήκους 2 χλµ., αλλά σε µια διαδροµή 
που δεν συνδέει ένα µέρος µε κάποιο 
άλλο, πολύ περισσότερο µε άλλον πο-
δηλατόδροµο. Έτσι, είναι ένας µικρός 
ποδηλατόδροµος που εξυπηρετεί πε-
ρισσότερο την ανάγκη για βόλτα παρά 
την ολοκληρωµένη µετακίνηση στην 
πόλη µε ποδήλατο. 

Το ελλιπές δίκτυο ποδηλατοδρόµων 
της Αθήνας θα ενισχύσει η δηµιουργία 
δύο νέων, οι οποίοι αν και έχουν θε-
σµοθετηθεί ήδη από το 2014 µε το Ρυθ-
µιστικό Σχέδιο της πόλης δεν προχώ-
ρησαν ποτέ, γιατί δεν εντάχθηκαν σε 
κάποιο πρόγραµµα χρηµατοδότησης. 
Πρόκειται για τη συνέχεια του ποδηλα-
τόδροµου από το Φάληρο έως το Γκάζι, 
που θα φτάσει µέχρι την Κηφισιά, κα-
θώς και για έναν νέο ποδηλατόδροµο 
που θα διατρέχει τις περιοχές Κατεχά-
κη, Πολυτεχνειούπολη, Ευαγγελισµός. 

Τη δηµιουργία των δύο νέων αυτών 
ποδηλατοδρόµ ων ανακοίνωσε ο 
υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλο-
ντος, Κωστής Χατζηδάκης, πρόσφατα, 
σε εκδήλωση µε αφορµή την Παγκό-
σµια Ηµέρα Ποδηλάτου, στην πλατεία 
Κοτζιά, παρουσία του δηµάρχου Αθη-
ναίων, Κώστα Μπακογιάννη, και του 
προέδρου της Κεντρικής Ένωσης ∆ή-
µων και Κοινοτήτων (ΚΕ∆Ε), ∆ηµήτρη 
Παπαστεργίου. Και οι δύο αναµένεται 
να έχουν ολοκληρωθεί σε περίπου 2 
χρόνια και θα κοστίσουν συνολικά 10 
εκατ. ευρώ. 

Ποδηλατόδρομος 1
  Φάληρο -  Γκάζι - Κηφισιά

Ανήκει σε ένα ολοκληρωµένο δίκτυο 
διαδροµών ποδηλάτου, από τον Φα-
ληρικό Όρµο έως και την Κηφισιά, απο-
τελεί µία από τις βασικές κατευθύνεις 
του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας που 
θεσµοθετήθηκε το 2014 και έχει µείνει 
ηµιτελής αφού κατασκευάστηκε µόνο 
το νότιο τµήµα, µε µήκος διαδροµής 10 
χλµ., δηλαδή το σκέλος «Φάληρο - Γκά-
ζι». Το Βόρειο Τµήµα «Γκάζι - Κηφισιά, 

ενώ διαθέτει ολοκληρωµένη 
µελέτη εφαρµογής –µε τεύχη 
δηµοπράτησης– έχει εξαγγελ-
θεί πολλές φορές αλλά δεν ε-
ντάχθηκε σε κάποιο πρόγραµµα 
χρηµατοδότησης. Τώρα, εντά-
χθηκε σε πρόγραµµα του Πρά-
σινου Ταµείου µε προϋπολογι-
σµό 7 εκατ. ευρώ, η διαδικασία 
δηµοπράτησής του αναµένεται 
να έχει ολοκληρωθεί σε 4 µήνες 
και το έργο, από την ηµέρα της 
δηµοπράτησης, σε περίπου 18 
µε 20 µήνες. 

Ποδηλατόδρομος 2
Μετρό Κατεχάκη- Πολυτε-
χνειούπολη/Πανεπιστημι-

ούπολη -Ευαγγελισμός

Ο ποδηλατόδροµος αυτός έχει 
διαδροµή µορφής «πετάλου», 
ξεκινάει από τον σταθµό Μετρό 
Κατεχάκη, διατρέχει το Πάρκο 
Γουδή, την Πολυτεχνειούπολη, 
την Πανεπιστηµιούπολη, το 
Πάρκο Ιλισίων και κατα-
λήγει στον Σταθµό Με-
τρό Ευαγγελισµός, 
µε µήκος περίπου 10 
χλµ. Σύµφωνα µε το 
υπουργείο, µε αυ-

τόν τον σχεδιασµό αξιοποιείται 
και συνδέεται και ο υφιστάµε-
νος ποδηλατόδροµος της Πο-
λυτεχνειούπολης, µήκους πε-
ρίπου 4 χλµ. Και αυτός ο ποδη-
λατόδροµος προβλέπεται στο 
Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας 
που θεσµοθετήθηκε το 2014. 
Εντάχθηκε σε Πρόγραµµα του 
Πράσινου Ταµείου, µε προϋπο-
λογισµό 3 εκατ. ευρώ και µετά 
τη δηµοπράτησή του, η οποία 
επίσης αναµένεται να ολοκλη-
ρωθεί σε 4 µήνες, θα παραδοθεί 
σε 15-18 µήνες.  

ΓΚΑΖΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΑ

Σε περίπου δύο χρόνια θα είναι έτοιµη η επέκταση του υφιστάµενου
 Φάληρο - Γκάζι µέχρι την Κηφισιά, αλλά και ο νέος ποδηλατόδροµος που 

θα συνδέει το µετρό Κατεχάκη µε Πολυτεχνειούπολη και Ευαγγελισµό
Του ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ 

ΦΑΛΗΡΟ
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ΚΗΦΙΣΙΑ

Κατεχάκη Πολυτεχνειούπολη

Πανεπιστημιούπολη

∆ήµος Κηφισιάς: 13,3 χλµ.
∆ήµος Ζωγράφου: 4,7 χλµ.
∆ήµος Παπάγου: 2 χλµ.
∆ήµος Φιλοθέης-Ψυχικού: 3,7 χλµ.
∆ήµος Αγίας Παρασκευής: 1,6 χλµ.
∆ήµος Χαλανδρίου: 5,1 χλµ.
∆ήµος Βριλησσίων: 4,8 χλµ.
∆ήµος Αµαρουσίου: 2,1 χλµ.
∆ήµος Ιλίου: 2,3 χλµ.
∆ήµος Χαϊδαρίου: 0,4 χλµ.
∆ήµος Αιγάλεω: 0,6 χλµ.

∆ήµος Μοσχάτου: 1 χλµ.
∆ήµος ∆άφνης: 0,8 χλµ.
∆ήµος Αργυρούπολης-Ελληνικού: 
1,5 χλµ.
∆ήµος Γλυφάδας: 2,6 χλµ.
∆ήµος Βούλας: 2,3 χλµ.
∆ήµος Ελευσίνας: 2,3 χλµ.
∆ήµος Γαλατσίου: 0,3 χλµ.
∆ήµος Παιανίας: 1,7 χλµ.
∆ήµος Παλλήνης: 1,2 χλµ.

Τα 54,8 χλμ. 
ποδηλατοδρόμων της Αττικής

www.google.com/maps/d/viewer?mid=zY3nGt6U0zpU.kg-6vYOKcX0s

Μπορείτε να δείτε λεπτοµέρειες για το είδος των ποδηλατοδρόµων, το υλι-
κό του εδάφους και το µήκος τους στην εφαρµογή του συγκοινωνιολόγου, 
Κωνσταντίνου Αθανασόπουλου, στην ιστοσελίδα της Μονάδας Βιώσιµης 

Κινητικότητας του ΕΜΠ. 
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Κάτω στον Πειραιά
Του Μάνου νοΜικου - Φωτό: ΓιώρΓος Μητροπουλος (@g.mitropoulos)

6 στέκια με      μεγάλη ιστορία
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6 στέκια με      μεγάλη ιστορία
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Ο ΜΕΓΑΛΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ 
ένα από τα µεγαλύτερα σε επιβατική 
κίνηση λιµάνια της Ευρώπης έχει τη δι-
κή του ξεχωριστή αύρα και φυσιογνω-

µία. ∆εν είναι µόνο το σηµείο από όπου 
χιλιάδες άνθρωποι καθηµερινά παίρνουν 

τα πλοία για τα νησιά της Ελλάδας και το µέρος στο 
οποίο επιστρέφουν, αλλά και ένας τόπος µε µακρά 
ιστορία που ξέρει να µας καλωσορίζει και να µας δι-
ασκεδάζει στις γειτονιές του. Τα τελευταία χρόνια 
έχουν εµφανιστεί πολλά ενδιαφέροντα µπαρ, εστια-
τόρια και χώροι τέχνης που κάνουν τον Πειραιά νέο 
χοτ σποτ. Πάντα υπάρχουν όµως και τα παραδοσιακά 
πειραιώτικα στέκια που βρίσκονται στη θέση τους 
δεκαετίες ολόκληρες και τα έχουν επισκεφτεί γε-
νεές και γενεές Πειραιωτών και Αθηναίων. Και µην 
ξεχνάµε κάτι: ακόµα και σήµερα υπάρχει µια λεπτή 
διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στον Πειραιώτη και 
τον Αθηναίο… διαφορετική ιδιοσυγκρασία, ταυτό-
τητα και στάση ζωής. 

T

➜
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Το Ειδικόν

Παραδοσιακή μπακαλοταβέρνα που φέτος κλείνει 
100 χρόνια λειτουργίας. Άνοιξε το 1920 από τον 
Αριστείδη Παπακωνσταντίνου στα Ταμπούρια του 
Πειραιά, το πρωί λειτουργούσε σαν μπακάλικο –α-
νάμεσα σε προσφυγικά χαμόσπιτα και παράγκες 
της εποχής– και το βράδυ σαν ταβέρνα, φέρνοντας 
στο μυαλό σκηνές από την ταινία «Της κακομοίρας» 
με τον μπακαλόγατο Κώστα Χατζηχρήστο. Ο γιος 
του Αριστείδη και ο εγγονός του συνέχισαν την 
παράδοση του παππού, κρατώντας το εσωτερικό 
του σχεδόν απείραχτο, και κάνοντας «Το Ειδικόν» 
ένα από τα καλύτερα ταβερνάκια του Πειραιά (με 
κόσμο να έρχεται από όλη την Αθήνα). Στέκι παλιά 
των Τσιτσάνη, Καζαντζίδη και Παπαϊωάννου, συνο-
δεύει την καλή του ρετσίνα με διάφορους μεζέδες 
και μαμαδίσια πιάτα, φάβα, κεφτεδάκια, λουκάνι-
κα, συκωτάκι και σουτζούκια, πατάτες τηγανητές 
με αυγά, διάφορα τυριά και σαλάτες, με τις ασπρό-
μαυρες φωτογραφίες στον τοίχο να μας πηγαίνουν 
σε εποχές που τα πράγματα ήταν πιο απλά.
Ψαρών 38 & Σαλαμίνος, 2104612674, 10.00-23.00

Σκυλοδήμος 

Δεν είναι μπακαλοταβέρνα μόνο στα λόγια και τις 
μαρκίζες, ο Σκυλοδήμος λειτουργεί σαν κανονι-
κό μπακάλικο που την ίδια στιγμή, όπως παλιά, εί-
ναι και ταβερνάκι. Μπορείς να αγοράσεις όσπρια, 
φρούτα και είδη οικιακής χρήσης και να αράξεις για 
λίγο να πιεις κι ένα κρασί. Γνωστή και ως «Το Μπα-
κάλικο του Φίλιππα», με τον ιδιοκτήτη (Φίλιππο) να 
τρέχει το μαγαζί από το 2001, παίρνοντας τα ηνία 
από τον πατέρα του, Νικόλα Σκυλοδήμο, που το 
είχε πρωτοανοίξει το 1959 πουλώντας αρχικά κρα-
σί (αλλά και μεζέδες και άλλα παρελκόμενα στη 
συνέχεια). Ο Σκυλοδήμος βρίσκεται γωνία Δελη-
γιώργη και Σκυλίτση, με τα επιβλητικά του κεραμιδί 
πορτοπαράθυρα να ξεχωρίζουν, όπως ξεχωρίζουν 
και τα απλά και καλομαγειρεμένα πιάτα και oι μεζέ-
δες που επιλέγει ο Φίλιππος με προσοχή: ρεβίθια, 

φάβα, κεφτέδες, λουκάνικα, πατάτες τηγανητές με 
αυγά μάτια, καλαμάρια, γαρίδες, γαύρο, διάφορα 
τυριά και σαλάτες. Μην μπερδευτείς, η είσοδος 
είναι στο μπακάλικο ενώ λίγο πιο μέσα του αποκα-
λύπτεται ένα πολύ σωστό ταβερνάκι και μια πανέ-
μορφη μικρή εσωτερική αυλή.
Σκυλοδήμος - Το Μπακάλικο του Φίλιππα, Δεληγιώργη 
16, 6945059328, 09.00-00.00

Μαργαρώ

Η ψαροταβέρνα - οινοπωλείον «Μαργαρώ» βρί-
σκεται για περισσότερα από 76 χρόνια στο Χατζη-
κυριάκειο κι από τα μάτια των ιδιοκτητών της έχει 
περάσει ολόκληρη η σύγχρονη ιστορία του Πει-
ραιά. Από τη Μαργαρώ, με καταγωγή την Άνω Με-
ρά της Μυκόνου, που έστησε τη δεκαετία του ’40 
–μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου–, ένα 
μαγειρείο για τους ναυτικούς και εργάτες της περι-
οχής μέχρι τον γιο και τα εγγόνια της που κρατάνε 
το μαγαζί σήμερα, η «Μαργαρώ» είναι ένα από τα 
πιο παλιά στέκια του Πειραιά. Βρίσκεται σχεδόν με-
σοτοιχία με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, με λευκή 
νησιώτικη αυλίτσα ότι πρέπει για το καλοκαίρι, και 
μενού που δεν σε κάνει να χάνεσαι, λίγα πράγματα 
και καλά. Από τα τηγάνια της «Μαργαρώς» –θέλει 
ιδιαίτερη τέχνη το τηγάνι– βγαίνουν εξαιρετικά 
μπαρμπούνια, κουτσομούρες, λιθρίνια, γαρίδες, 
μαρίδες, κολιοί και γόπες (μεταξύ άλλων) συνοδεία 

πακαλοταβέρνές, 
ψαροταβέρνες, μεζε-
δοπωλεία και ουζερί, 
αρμένικος παστουρ-
μάς και παγωτό κα-

ϊμάκι. ανεπιτήδευτα 
και αναλλοίωτα στο 

πέρασμα του χρόνου, μοιράζονται 
μαζί μας ιστορίες της εργατιάς και 
των ναυτικών του λιμανιού, την 
ίδια την ιστορία του πειραιά. τι 
καλύτερο τώρα το καλοκαίρι για 
μια βόλτα πιο νότια, να πάρουμε 
τον αέρα μας στο λιμάνι και να 
ανακαλύψουμε ξανά τις γειτονιές 
του πειραιά; αν όχι τώρα, πότε; 

άπαικτης χωριάτικης. Μία φρατζόλα ψωμί με κρασί 
χύμα και δεν νομίζω να θες κάτι άλλο.
Μαργαρώ, Λ. Χατζηκυριάκου 126 & Αθανασίου Μιαούλη, 
2104514226, 12.00-00.00

Το Υπερωκεάνειον

Στη Χατζηκυριακού, τη μεγαλύτερη λεωφόρο της 
πειραϊκής χερσονήσου, έχει ρίξει άγκυρα την τε-
λευταία δεκαετία το «Υπερωκεάνειον» για όσους 
την ψάχνουν για θαλασσινά, μεζέδες, κρασάκι και 
ούζο. Μικρούλι όσο χρειάζεται και πανέμορφο, με 
μία αυλή που θυμίζει νησί, είναι ένα πραγματικό α-
πάγκιο για ναυτικούς και για όσους θέλουν να νιώ-
σουν αυθεντική νησιώτικη ατμόσφαιρα στο με-
γάλο λιμάνι της χώρας. Εξάλλου ο ιδιοκτήτης του 
μαγαζιού που κατάγεται από την Κίμωλο δεν θα 
μπορούσε παρά να φέρει λίγο αέρα από το μικρό 
νησί των Κυκλάδων. Το ίδιο το μαγαζί, στην ήσυχη 
γειτονιά του Πειραιά, μοιάζει μικρή χρονοκάψου-
λα. Vintage αφίσες και λιθογραφίες με υπερωκεά-
νεια και πλοία άλλης εποχής, ένα παλιό ψυγείο να 
δεσπόζει, ντεκόρ από παλιές κονσέρβες, μικρές 
ταμπέλες («Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει») και πολ-
λές υδρόγειες σφαίρες που σε ταξιδεύουν. Καλή 
η εισαγωγή, αλλά ακόμα καλύτερο και το μενού 
του «Υπερωκεάνειου». Μαριναρισμένο λαβράκι, 
σαρδέλες και χταπόδι, μύδια, καλαμαράκια τηγα-
νητά και γεμιστά, γαριδομακαρονάδα, κριθαράκι, 
κολοκυθάκια και φάβα είναι κάποια από τα πιάτα- 
σουξέ. 
Το Υπερωκεάνιο, Μ. Χατζηκυριακού 48, Πειραιάς, 
2104180030, 12.00-00.00

O Γιώργος - Αρμένικο 

Στο κατάστημα «Ο Γιώργος», πιο γνωστό και σαν 
Αβακιάν, θα βρεις κάτι διαφορετικό αλλά εξίσου 
νόστιμο: αρμένικο παστουρμά και σουτζούκι 
φτιαγμένα με την παραδοσιακή συνταγή. Ο παπ-
πούς Αράμ, με ρίζες από την Καισαρεία της Μικράς 
Ασίας, ήρθε στoν Πειραιά και συγκεκριμένα στην 
Παλιά Κοκκινιά το 1922. Εκεί άνοιξε το πρώτο ερ-
γαστήριο σε ένα μικρό χώρο, στην ταράτσα του 
σπιτιού του και παράλληλα άνοιξε ένα πρατήριο 
στην παλιά αγορά του Πειραιά. Την παράδοση συ-
νέχισε ο γιος του ο Γιώργος. Από το 1922 και μέχρι 
σήμερα, τέσσερις γενεές της οικογένειας Αβακιάν 
δουλεύουν στην τέχνη του παστουρμά, ενώ στο 
μαγαζί, μέσα στη Στοά Πολίτου, θα βρούμε σου-
τζούκια και λουκάνικα, λαχματζούν, καβουρμά, 
πιτάκια με παστουρμά και σουτζούκι και διάφορα 
άλλα, με τα προϊόντα να εξάγονται και σε διάφορες 
χώρες του κόσμου.
O Γιώργος - Αρμένικο, Δημητρίου Γούναρη 21-23, 
Στοά Πολίτου, 2104112881, 07.30-20.00

Στάνη Κουντούρα

Αρκετά φάγαμε και ήπιαμε, ώρα για λίγο γλυκό. 
Το ζαχαροπλαστείο - γαλακτοπωλείο «Στάνη Κου-
ντούρα» βρίσκεται στο πιο κεντρικό σημείο του 
Πειραιά, στην πλατεία Κοραή και δίπλα στο Δημαρ-
χείο, σίγουρα δεν θα δυσκολευτείτε να το βρείτε. 
Λειτουργεί ανελλιπώς από το 1933 –από τον Μι-
κρασιάτη Στέλιο Κουντούρα που το πρωτοάνοιξε 
τότε και στη συνέχεια από τις εγγονές του – και με 
αγνά, φρέσκα υλικά και μαεστρία στην παρασκευή, 
προσφέρει πολλές διαχρονικές επιλογές για τους 
λάτρεις των γλυκών και γαλακτοκομικών. Πάστες, 
μιλφέιγ, προφιτερόλ, λουκουμάδες, μπακλαβάς 
και γαλακτομπούρεκο, σάμαλι και ραβανί, ριζόγα-
λο, γιαούρτι με μέλι και καρύδια, διάφορες κρέμες, 
παγωτά, γενικά ό,τι τραβάει η ψυχή σας για να γλυ-
καθείτε αλλά και για να απολαύσετε τον καφέ σας 
σε ένα κεντρικό σημείο. Γνωστό σε όλη την Ελλάδα 
για το παγωτό καϊμάκι, με συνταγή - επτασφράγι-
στο μυστικό. Πάρτε λοιπόν παγωτό καϊμάκι διπλό 
στο ποτήρι με βύσσινο και αμύγδαλο και μια μπλε 
πορτοκαλάδα, καθίστε στα τραπεζάκια της πλατεί-
ας Κοραή και θυμηθείτε τα παιδικά σας χρόνια.
Στάνη Κουντούρα, Πλατεία Κοραή, 2104172140, 
08.00-00.00  A  
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την αλήθεια, πιο πολύ µέσα τη βγάζουµε και ειδικά λόγω 
καραντίνας συνηθίσαµε να µένουµε µέσα.

― Πώς το έζησες όλο αυτό;
Αντιλήφθηκα ότι δεν είναι τίποτα δεδοµένο και σίγουρο. 
Μπορεί ανά πάσα στιγµή να γίνει µια τέτοια µαλακία και 
ό,τι σχέδια είχες να πάνε στράφι. Τώρα όλη αυτή την 
περίοδο κατάλαβα ότι έχω αρκετή υποµονή. Η αλήθεια 
είναι ότι δούλεψα αρκετά. Βρήκα τον χρόνο να δουλέ-
ψω µουσικά, κάτι που ήθελα πολύ γιατί πριν από την 
καραντίνα δεν υπήρχε χρόνος για τίποτα. Σκέψου ότι 
από Αβάνα επέστρεψα λίγες µέρες µόλις πριν ξεκινήσει 
όλο αυτό, οπότε οριακά ήµουν. Το τουρ που βλέπετε 
στο BeyondATH ξεκίνησε πέρυσι τον Νοέµβριο και έτσι 
βρήκα τον χρόνο που έψαχνα για να δουλέψω τη δική 
µου µουσική.

― Πώς σου φάνηκε το τουρ; Ποια κουλτούρα σε συ-
γκίνησε περισσότερο;
Ήταν τρελή εµπειρία το να φτάσω µέχρι την Κούβα και 
να µάθω την κουλτούρα της. Το πιο τρελό, όµως, είναι 
ότι η µουσική µου µε έφτασε ως εκεί. ∆εν έκλεισα ένα 
εισιτήριο και πήγα για διακοπές. Γνώρισα άτοµα από ό-
λον τον πλανήτη που κάνουν το ίδιο πράγµα µε εµένα και 
είδα το connection που περίµενα. Μπορεί δηλαδή η κάθε 
χώρα να έχει τους δικούς της «κανόνες», όµως η παγκό-
σµια µουσική συνδέεται. Φαίνεται όµως ότι η κάθε χώρα 
έχει τη δική της κουλτούρα.
Το Βερολίνο είχε έντονο το ηλεκτρονικό στοιχείο. Στη 
Μαδρίτη είδαµε το Reggaeton και στο Βέλγιο ακούσαµε 
τα γαλλικά flows να πρωταγωνιστούν. Στην Κούβα, ενώ 
υπήρχε χιπ-χοπ, λόγω της κυβέρνησής τους είναι αρκετά 
δύσκολα. Τους κόβουν τα σόου και, γενικά, ενώ υπάρχει 
διάθεση, θέλει πολλή δουλειά για να βγει προς τα έξω.

― Τι είδες έξω που ζήλεψες για την Ελλάδα;
Το µάρκετινγκ. Η αγορά έχει ανοίξει πάρα πολύ για αυτή 
τη µουσική έξω. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια και στην 
Ελλάδα έχουν γίνει µεγάλα βήµατα, όµως το κοµµάτι εί-
ναι πολύ µικρό ακόµα. Βλέπουµε άτοµα να µπαίνουν στα 
trends, όµως δεν έχουµε δει τροµερές αλλαγές. 

― Επιρροές; Τι άκουγες µικρός και τι σε κάνει να γρά-
ψεις σήµερα;
Ο πρώτος δίσκος που είχα πάρει ήταν 50Cent. ∆εν άκου-
γα καθόλου ελληνικό χιπ-χοπ. Γενικά και σε θέµα visual 
και σε θέµα ήχου, έχω reference από τα Zeros και αυτό 
νοµίζω ότι φαίνεται στις δουλειές µου. Εµπνέοµαι από 
όλο αυτό που ζω. Από παρέες και γυναίκες µέχρι δυσκο-
λίες και διάθεση για τη ζωή.

― Μιλάς συχνά για τον νέο «ήχο του δρόµου». Ποιος 
είναι αυτός;
Ό,τι και να είναι, αυτό που εκπροσωπείς να είναι αληθινό. 
Ο κόσµος θέλει να ακούσει την ιστορία σου αρκεί να εί-
ναι η δική σου. Ο νέος δίσκος που θα σκάσει τον χειµώνα 
είναι ο πιο προσωπικός µου και ηχητικά θα είναι κάτι που 
δεν έχουµε ακούσει ξανά στην Ελλάδα. A  

― Αρχικά, µίλησέ µας για τους ATHKids. Πότε αντιλη-
φθήκατε ότι κυλάει καλά η φάση;
Από την αρχή, να σου πω την αλήθεια. Γνωρίζαµε ότι 
ήταν κάτι που έλειπε από την ελληνική σκηνή και έπρε-
πε να δουλέψουµε αρκετά αφού, λόγω του αγγλικού 
στίχου, θα έπρεπε να κάναµε τον έλληνα ακροατή να 
ταυτίζεται µε αυτό που ακούει. Την ίδια χρονιά που κυ-
κλοφόρησε η πρώτη µας δουλειά, βρεθήκαµε στην Του-
λούζη για ένα live το οποίο άρεσε στον κόσµο. Εποµένως 
η σκέψη ότι πάµε καλά και µπορούµε να βγούµε και έξω, 
ήρθε σχεδόν αυτόµατα. Έκτοτε έχουµε παίξει από το Μέ-
γαρο Μουσικής µέχρι τη Νέα Υόρκη και τώρα βρέθηκα 
στην Κούβα που ήταν κάτι πραγµατικά ξεχωριστό.

― Ποιο ήταν το πιο δύσκολο µέρος του ταξιδιού από 
το 2015 µέχρι σήµερα;
Ο ξένος στίχος. Πολλές φορές µου έχουν ζητήσει να 
γράψω στα ελληνικά ενώ άλλοι δεν γνωρίζουν καν ότι 
µιλάω ελληνικά. Πρέπει και θέλω λοιπόν το αποτέλεσµα, 
εκτός της γλώσσας, να είναι «ελληνικό». Αυτό νοµίζω 
ότι το καταφέραµε. Ειδικά µέσω του visual είναι αρκετά 
πιο εύκολο να ταυτιστεί κάποιος, και µε τα βίντεο κλιπ 
µας θέλουµε να δείξουµε ακριβώς αυτό. Ότι υπάρχει και 
αυτή η πλευρά της Ελλάδας, ότι γουστάρουµε που τη 
ζούµε και θα προσπαθήσουµε να τη βγάλουµε σε όλον 
τον κόσµο. 

― Στο BeyondATH ανέφερες ότι θες να δείξεις την 
πιο street µεριά της πόλης. Εκείνη που δεν προβάλ-
λουν τα media. Ποια είναι αυτή;
Πολλοί µπορεί να νόµισαν ότι εννοούσα την πιο THUG 
πλευρά, όµως δεν πρόκειται για αυτό. ∆εν αντιπροσω-
πεύουµε εµείς αυτό. Εµείς θέλουµε να αναδείξουµε παι-
διά από τα Πατήσια, από την Κυψέλη, που γεννήθηκαν 
εδώ και έχουν µια παγκόσµια κουλτούρα. Στην κολεκτί-
βα θα δεις παιδιά από το Περού, από τις Σεϊχέλες, από 
τη Σιέρα Λεόνε. Αυτό που µας ενώνει είναι η αγάπη για 
την πόλη µας, για τις γειτονιές µας, και αυτό θέλουµε να 
δείξουµε.

― Η κολεκτίβα µε τι άλλο ασχολείται σήµερα;
Με όλο το φάσµα του «Art». Ασχολούµαστε και µε Visual 
Projects και δουλεύουµε αρκετά και µε τα ρούχα και γε-
νικά µε οτιδήποτε αφορά το creative. Τα έχουµε κάνει 
όλα. Από graffiti και skate, µέχρι χορό. 

― Τι αγαπάς να κάνεις στην Αθήνα αυτή την περίοδο; 
Έχεις κάποιο αγαπηµένο spot;
Να βρίσκω τους δικούς µου, να µιλάµε για ιδέες, να α-
ναπτυσσόµαστε. Θα κάνουµε και τα κλασικά, φυσικά. 
Θα βγούµε έξω για ποτό, όµως είµαστε στη φάση που 
θέλουµε να τα καταφέρουµε. Όλος ο κύκλος µου αυτή 
την περίοδο δουλεύει ασταµάτητα ακριβώς γιατί θέλου-
µε τον επόµενο χρόνο να είµαστε ακόµα πιο ψηλά. Όσο 
το πράγµα πάει καλά, τόσο δυσκολεύει και τόσο εµείς 
θέλουµε να ανταποκριθούµε και να είµαστε έτοιµοι.
Τώρα, από περιοχές, αράζουµε αρκετά στην Κυψέλη, 
χωρίς να έχουµε κάποιο συγκεκριµένο spot. Να σου πω 

Η
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Στην κολεκτίβα ATHKids 

θέλουμε να αναδείξου-
με παιδιά από τα Πατή-
σια, από την Κυψέλη, 
που γεννήθηκαν εδώ και 
έχουν μια παγκόσμια 
κουλτούρα. Αυτό που 
μας ενώνει είναι η αγάπη 
για την πόλη μας, για 
τις γειτονιές μας...

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ KAREEM KALOKOH ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ Η 
συνηθισµένη. Ο ήχος του όχι απλά δεν είναι γνώ-
ριµος, αλλά µάλλον είναι πρωτάκουστος στην Ελ-
λάδα. Πέντε χρόνια µετά την πρώτη του δουλειά 
µε την κολεκτίβα του, τους ATHKids, o έλληνας 
καλλιτέχνης µε ρίζες από τη Σιέρα Λεόνε που γεν-

νήθηκε και µεγάλωσε στα λατρεµένα του Πατήσια, 
έχει ήδη καταφέρει να γυρίσει τον κόσµο µε τη µου-

σική του και είναι περήφανος για αυτό.
Το 2015 µαζί µε τον Valentin Rivera ξεκίνησαν να δουλεύουν τους 
ATHKids. Είναι µια κολεκτίβα µε αισθητική διαφορετική από εκείνη 
που είχαµε δει µέχρι τότε στην Ελλάδα και που 5 χρόνια µετά βρίσκεται 
–όχι τυχαία – στην κορυφή. Ο αγγλικός στίχος είναι το σήµα κατατεθέν 
του Kareem, κάτι που αρκετά γρήγορα τον έβγαλε έξω από την Ελλάδα 
µε αποτέλεσµα σήµερα να παρουσιάζει το νέο του κοµµάτι «Heaven»σε 
όλον τον πλανήτη. Μαζί µε αυτό κυκλοφόρησε ένα µουσικό φιλµ 
από τα ταξίδια του σε Βρυξέλλες, Μαδρίτη, Βερολίνο και Αβάνα. Στο 
«BeyondATH», ένα 33λεπτο µουσικό ντοκιµαντέρ από το Havana Club 
µπορείς να µάθεις τον Kareem Kalokoh πίσω από τη µουσική του και να 
ζήσεις, από µέσα, την εµπειρία ενός τουρ. Ο ίδιος µας µίλησε τόσο για 
το τουρ του, όσο και για όλα όσα περιµένει από το µέλλον.

Του ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ
Φωτό: © Alex Grymanis
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Α
πό την Αγία Μαρίνα το καρα-
βάκι θέλει µόλις 45΄ για να σε 
περάσει απέναντι. Χρόνος ε-
λάχιστος, αν σκεφτείς ότι στο 
αντίπερα λιµάνι σε περιµένει 
ένας µικρός κι ακόµα άγνω-

στος (για τους περισσότερους) µικρός παρά-
δεισος. Είναι ο ∆ήµος Καρύστου, µε τα πράσινα 
βουνά και τα πανέµορφα µονοπάτια, την πλού-
σια γαστρονοµία, την αρχαία κληρονοµιά και τις 
γαλάζιες παραλίες. Όλη η οµορφιά της Νότιας 
Εύβοιας συµπυκνωµένη σε έναν τόπο µαγικό. 
Ήρθε ξανά στην επικαιρότητα, ίσως τυχαία, κα-
θώς µία παραλία της έγινε πρόσφατα γνωστή 
πρωταγωνιστώντας στο διαφηµιστικό σποτ του 
ΕΟΤ για την Ελλάδα. Ναι, η ονειρεµένη παρα-
λία, η Μεγάλη Άµµος στο Μαρµάρι µε τη χρυσα-
φένια άµµο, τα τιρκουάζ νερά και το σχήµα που 
αλλάζει κάθε τόσο χάρη στους ανέµους απέχει 

µόλις µια ανάσα από την Αθήνα. Τότε, πώς δεν 
την ξέραµε τόσο καιρό; Πώς αγνοούσαµε το γε-
γονός ότι βρίσκεται µόλις 1 ώρα µακριά από τη 
Ραφήνα; Λοιπόν, σε αυτό το ταξίδι κατάλαβα ότι 
είναι πολλά αυτά που δεν ξέραµε για τον ∆ήµο 
Καρύστου. 

Στύρα, οι τέλειες διακοπές 
μια ανάσα από την Αθήνα

Μετά από 45΄ το πλοίο έχει πια δέσει στα Νέα Στύ-
ρα, σε ένα λιµάνι τόσο καθαρό που τα πιτσιρίκια 
κολυµπάνε σχεδόν δίπλα στα καραβάκια. Μια τε-
ράστια πεζοδροµηµένη περατζάδα εκτείνεται 
παραθαλάσσια, καφέ, εστιατόρια και µπαρ απλώ-
νουν τα τραπέζια τους δυο βήµατα από το κύµα 
(το ίδιο σκηνικό θα συναντήσεις και στον Αλµυ-
ροπόταµο, στο Μαρµάρι και στην παραλία της 
Καρύστου). Σήµα κατατεθέν στα Στύρα είναι το 

Κάστρο των Αρµένων που επιθεωρεί τη θάλασσα 
από ψηλά, αλλά και τα περίφηµα ∆ρακόσπιτα. 

Ο μύθος των Δράκων

Στα Στύρα, όπως και στο όρος Όχη σε υψόµετρο 
1398 µέτρων, ο ταξιδευτής θα συναντήσει έναν 
από τους άλυτους γρίφους της αρχαιότητας. Υ-
πάρχουν 25 ∆ρακόσπιτα σε όλη τη Νότια Εύβοια, 
κτίσµατα κατασκευασµένα από τεράστιους ο-
γκόλιθους που στέκουν ακόµα στην πλειονότητά 
τους –από τον 4ο π.Χ αιώνα!- ακέραια. Ο γρίφος; 
Για να χτιστούν τα ∆ρακόσπιτα δεν χρησιµοποι-
ήθηκε κανένα απολύτως συνδετικό υλικό, ούτε 
χώµα, ούτε τίποτα άλλο. Οι τεραστίων διαστάσε-
ων πέτρες στέκουν η µία πάνω στην άλλη, όρθιες 
από τον 4ο αιώνα π.Χ. Ποιος τα έχτισε και γιατί; Να 
ήταν οι ∆ρύοπες που έφτασαν στην περιοχή µετά 
τον διωγµό τους από τη Στερεά Ελλάδα από τον 

Ηρακλή; Να ήταν τόπος λατρείας για τον ∆ία και 
την Ήρα; Ή µήπως τα έχτισαν µυθικά πλάσµατα 
µε υπερφυσικές δυνατότητες (τα ∆ρακόσπιτα 
χρωστούν την ονοµασία τους στους ∆ράκους, 
λόγω των διαστάσεών τους). Κανείς δεν ξέρει. Το 
µόνο σίγουρο είναι ότι όταν βρεθείς εκεί, µε τον 
ήλιο να δύει ρίχνοντας ένα µαγευτικό, απόκρυφο 
φως στις κορυφογραµµές της Όχης, η φαντασία 
θα φτιάξει τον δικό της µύθο.

Λατομεία, ετών χιλιάδων

Τα ρωµαϊκά λατοµεία είναι συνδεδεµένα µε 
τον µύθο των ∆ρακόσπιτων και µπορεί κανείς 
να φτάσει σε αυτά µετά από ήπια πεζοπορία. Το 
πιο εντυπωσιακό όλων βρίσκεται στη θέση Κύ-
λινδροι Μύλων: θεόρατοι µονολιθικοί κίονες µή-
κους 12 µέτρων που διατηρούνται ακόµα στην 
ίδια θέση όπου λαξεύτηκαν. Σήµερα στον ∆ήµο 

Καρύστου
Ο επίγειος παράδεισος σε περιμένει 2 ώρες από την Αθήνα

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΒΝΑΤΣΙΟΥ

Κάρυστος

Δήμoς

το «νησί» απέναντι
Κάρυστος, Μαρµάρι, Στύρα, Καφηρέας
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Δυο λόγια από τον 
Δήμαρχο Καρύστου, 
κ. Λευτέρη Ραβιόλο

«Μια ανάσα από την Αττική, απένα-
ντι από τα ανατολικά της παράλια, 
στη νότια Εύβοια, ο ∆ήµος Καρύ-
στου περιµένει να τον ανακαλύψει 
κάθε επισκέπτης. Καλοκαιρινές 
διακοπές σηµαίνουν χαλάρωση, 
ηρεµία, ωραίες ποιοτικές γεύσεις, 
καταγάλανα καθαρά νερά, µονα-
δικές διαδροµές στη φύση και µια 
ζεστή φιλοξενία, στοιχεία που ο 
∆ήµος Καρύστου διαθέτει απερι-
όριστα και προσφέρει απλόχερα. 
Από την Κάρυστο έως τα Στύρα και 
από το Μαρµάρι µέχρι τον Καφη-
ρέα, απλώνεται ένας µαγικός τό-
πος, όπου συνυπάρχουν αρµονικά 
το βουνό µε τη θάλασσα και το Αι-
γαίο µε τον νότιο Ευβοϊκό. Φέτος, 
λοιπόν, περάστε απέναντι. Κάντε 
ένα δώρο στον εαυτό σας και σε 
αυτούς που αγαπάτε. Επιλέξτε ένα 
µέρος που θα σας προσφέρει χι-
λιάδες αξέχαστες εµπειρίες».

Καρύστου
Καρύστου, λειτουργούν 60 λατοµεία 
που εξορύσσουν ακόµα την ξακουστή 
σε όλη την Ελλάδα πέτρα Καρύστου.

Εξερευνώντας
 το Φαράγγι του

 Δημοσάρη

Οι γοητευτικές εκπλήξεις της Όχης 
δεν εξαντλούνται στα ∆ρακόσπιτα. 
Στη βόρεια πλευρά του βουνού οι 
λάτρεις της πεζοπορίας θα συναντή-
σουν το Φαράγγι του ∆ηµοσάρη, µία 
από τις οµορφότερες πεζοπορικές δι-
αδροµές της χώρας. Το µονοπάτι ξεκι-
νάει από τη θέση Πετροκάναλο, σε υ-
ψόµετρο 954 µέτρων και µετά από 10 
χλµ. κατάβασης καταλήγει στην πα-
ραλία του οικισµού των Καλλιανών. 
Κατά τη διάρκεια της καταπράσινης 
διαδροµής θα περπατήσετε σε ένα λι-
θόστρωτο µονοπάτι που έχει τις ρίζες 
του στο µεσαίωνα, θα απολαύσετε τη 
σκιά των πλατανιών µε τον ήχο του 
νερού πάντα να σας συντροφεύει 
(ακόµα και τους θερινούς µήνες το 
φαράγγι διατηρεί τις πηγές του), θα 
δροσιστείτε στους παραµυθένιους 
καταρράκτες, κι αν είστε τυχεροί ί-
σως δείτε κάποιο από τα σπάνια είδη 
πουλιών που βρίσκουν καταφύγιο 
στο φαράγγι. Σε περίπτωση που τα 
10 χλµ. σας φαίνονται πολλά, µπορεί-
τε πάντα να ακολουθήσετε τη µικρή 
διαδροµή, διάρκειας περίπου 40 λε-
πτών, απλά ξεκινώντας από το τέλος 
του φαραγγιού και ακολουθώντας 
αντίστροφα το µονοπάτι µέχρι τους 
καταρράκτες. Το µονοπάτι είναι ανη-
φορικό, αλλά εύκολο και η φύση τόσο 
πλούσια που κάνει την προσπάθεια 
να αξίζει και µε το παραπάνω. 

Κάρυστος, η σαγηνευτική

Λίγα λεπτά και µια βόλτα στα στενά 
της είναι αρκετά για να ερωτευτείς την 
Κάρυστο. Πλούσια αρχιτεκτονική, το 
επιβλητικό Μπούρτζι δίπλα στο λιµάνι, 
το Αρχαιολογικό Μουσείο που στεγά-
ζει γλυπτά των κλασικών, ελληνιστι-
κών και ρωµαϊκών χρόνων, ευρήµατα 
από τα ∆ρακόσπιτα της Όχης και των 
Στύρων, επιγραφές, ειδώλια, αγγεία 
και όστρακα από τις τριγύρω περιοχές, 
δεκάδες ουζερί και ταβερνάκια κρυµ-
µένα στα γραφικά στενά, café και πα-
νέµορφα µπαράκια, δύο ολοζώντανες 
κεντρικές πλατείες να εξερευνήσεις 
τα απογεύµατα. Η Κάρυστος θυµίζει έ-
ντονα νησί µέχρι να ανέβεις στα… ψη-
λά της: το κτήµα Μοντοφώλι καταλαµ-
βάνει µια έκταση 32 στρεµµάτων και 
είναι ανακηρυγµένος αρχαιολογικός 
χώρος. Αυτό σηµαίνει ότι µπορείς να 
περιηγηθείς στα αµπέλια του (πλέον 
επισκέψιµου) οινοποιείου, θαυµάζο-
ντας τα ίχνη της ιστορίας σχεδόν σε 
κάθε σηµείο και την ίδια την πόλη της 
Καρύστου να απλώνεται στο βάθος. 
Αλλά αν κοιτάξεις πίσω σου, το υπέ-
ροχο ενετικό κτίριο του οινοποιείου 
και τους φροντισµένους αµπελώνες 
θα νιώσεις σαν να βρίσκεσαι στην… 
Τοσκάνη!

Μαρμάρι, παραλίες 
με τα πιο τιρκουάζ νερά 

που έχεις δει ποτέ

Η Μεγάλη Άµµος, πριν µας αφήσει 
άφωνους µε την οµορφιά της στο δι-
αφηµιστικό σποτ του ΕΟΤ, είχε ήδη 
ανακαλυφθεί από τους surfers όλου 
του κόσµου. Χαρακτηρισµένη από το 

National Geographic ως ένας από τους 
10 κορυφαίους προορισµούς για surf 
της υφηλίου, φιλοξενεί κάθε χρόνο 
πλήθος surfers. Οι ισχυροί αέρηδες 
είναι άλλωστε που δίνουν σε αυτή 
την παραλία το µοναδικό σχήµα της, 
αλλάζοντας µάλιστα τη µορφολογία 
της κάθε χρόνο. Άλλη εξωπραγµατική 
οµορφιά στο Μαρµάρι; Οι παραµυθέ-
νιοι Πεταλιοί, το νησιώτικο σύµπλεγµα 
κοντά στον κόλπο του Μαρµαρίου, µε 
τις αµµουδερές παραλίες, τα γαλαζο-
πράσινα νερά και την πλούσια βλάστη-
ση, γνωστοί και ως η... Καραϊβική της 
Ελλάδας.

Οι παραλίες 
των ονείρων σου

Η Μεγάλη Άµµος και οι Πεταλιοί, ό-
µως, δεν είναι η µόνη ονειρεµένη πα-
ραλία εδώ γύρω… Ο Κάβος, το Κοκκί-
νι, η Τριανταφυλλένια, η Ζάστανη, το 
Γιαννίτσι, τα Φυγιά, ο Άγιος ∆ηµήτριος, 
οι Καλλιανοί, η Αγία Ειρήνη, ο Χάρακος 
µε το κρυµµένο ναυάγιο και γενικά 
κάθε παραλία που θα βρεις σε όλη την 
πλούσια ακτογραµµή έχει και από έ-
ναν διαφορετικό λόγο να σε κρατήσει 
κοντά της.

Ο Καφηρέας, 
το Χρυσό Ακρωτήρι

Από τον Πλατανιστό και µετά εµφανί-
ζεται ένας άλλος τόπος. Ο Καφηρέας ή 
Κάβο Ντόρο –το ακρωτήρι 60χλµ από 
την Κάρυστο–, αποπνέει τη δική του 
µαγεία. Εδώ θα εξερευνήσεις τον Κα-
στανόλογγο µε τους κορµούς που µε-
τρούν αιώνες, το Αρτινό, το περίφηµο 
πέτρινο γεφύρι µε τον καταρράκτη ύ-
ψους 6-8 µέτρων, το Πανοχώρι µε τον 

νερόµυλο και τις δροσερές πηγές του, 
αλλά και τα Αντιά, το χωριό µε τους 
κατοίκους που έχουν εφεύρει τη δική 
τους ντοπιολαλιά καθώς µιλούν µε… 
σφυρίγµατα!

Τοπική γαστρονομία

Η αλήθεια είναι ότι σε λίγους τόπους 
έχω φάει τόσο νόστιµα, όσο στον ∆ή-
µο Καρύστου. Με έντονη κτηνοτρο-
φία, όσο και αλιεία, θα δοκιµάσεις από 
φρέσκο ψάρι και οστρακοειδή, µέχρι 
πεντανόστιµο ντόπιο κατσικάκι µε 
κρέας νοτισµένο από την αλµύρα της 
θάλασσας και τα άγρια βότανα της Ό-
χης. Τα τυριά τους εξαιρετικά (φρέσκια 
µυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι), το 
φρέσκο βούτυρο πανταχού παρόν, 
καθώς είναι απαραίτητο για τις κουρ-
κουµπίνες (ή γκόγκλιες), ένα τροµερό 
χειροποίητο ζυµαρικό, που θα βρεις 
µόνο εδώ. Όταν οι κουρκουµπίνες δεν 
µαγειρεύονται σκέτες µε φρέσκο, κα-
τσικίσιο βούτυρο, σερβίρονται µαζί µε 
κοκκινιστό κρέας και µπόλικο τυρί. Μη 
φύγεις χωρίς µια µπουκιά από τις ξα-
κουστές χορτόπιτες και τις τυρόπιτες 
µε φρέσκο τυρί. 

INFO
Πρόσβαση στον ∆ήµο Καρύστου

Ferry boat
-Από το λιµάνι της Ραφήνας 

για το Μαρµάρι
-Μέσω του πορθµείου Αγ. Μαρίνας  

Ν. Στύρων (45΄)
-Μέσω του προθµείου  

Αγ. Μαρίνας - Αλµυροπόταµος
Με ιδιωτικό σκάφος αναψυχής

Οδικώς από Χαλκίδα, σε λιγότερο 
από 2 ώρες

Στύρα
Μεγάλη Άµµος, 

Μαρµάρι 

Κάβο Ντόρο

∆ηµοσάριΝέα Στύρα

Μαρµάρι
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λα σε μια ζωή» ειναι ο τιτλοσ τήσ βιογραφιασ 
του σταμάτη Κριμιζή, ενός ανθρώπου που η 
εξιστόρησης της ζωής του «τυχαίνει» να περι-
γράφει την ιστορία της επιστήμης του διαστή-
ματος, στο μεγαλύτερο μέρος της οποίας συμ-

μετέχει ενεργά και ο ίδιος. τυχαίνει; Όχι βέβαια, 
η τύχη είναι κάτι σύνθετο όπως θα μου πει στη 

συζήτησή μας. Κι ας έφυγε 18 χρονών το 1956 από τη Χίο για να 
βρεθεί λίγα χρόνια αργότερα στην αϊόβα, το 1964, να κατασκευ-
άζει στο μεταπτυχιακό του το πρώτο του όργανο για την πρωτο-
πόρα εξερεύνηση του Άρη με το διαστημόπλοιο Mariner-4. Δια-
βάζοντας τη σύνοψη του βιογραφικού του σε πιάνει δέος. είναι 
ο μόνος επιστήμονας που έχει συμμετάσχει σε αποστολές προς 

όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, σημαντικό 
στέλεχος του διαστημικού προγράμματος των ήΠα, επικεφαλής 
επιστήμονας και αργότερα διευθυντής στη Διοίκηση Διαστήμα-
τος στο φημισμένο εργαστήριο εφαρμοσμένης φυσικής (APL) 
του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Έχει στο ενεργητικό του 600 
επιστημονικές δημοσιεύσεις, έχει συμμετάσχει σε 23 αποστολές 
της NASA (από τους επικεφαλής στις αποστολές των δύο Voyager 
και του Cassini/Huygens) και του ευρωπαϊκού οργανισμού Δια-
στήματος (ESA), έχει τιμηθεί με το ύψιστο βραβείο της NASA. 

στο γραφείο Διαστημικής Έρευνας και τεχνολογίας της ακαδη-
μίας Θετικών επιστημών, που τον συνάντησα, με υποδέχθηκε 
ένας προσηνής, σοβαρός και μαζί εγκάρδιος άνθρωπος, γεμά-

τος ιστορίες από αυτές που ελάχιστοι στον πλανήτη έχουν να 
αφηγηθούν. τις ιστορίες αυτές τις αφηγήθηκε διεξοδικά στον 
Μάκη Προβατά στο βιβλίο που, όπως λέει, «συνδημιούργησαν». 
ο ίδιος είναι δεινός αφηγητής, χαλαρός στη συναναστροφή, 
γελάει συχνά με τον ενθουσιασμό ενός για-πάντα-νέου επιστή-
μονα που εξερευνεί και ανακαλύπτει διαρκώς το σύμπαν. το 
θέμα μας είναι το βιβλίο «Όλα σε μια ζωή», που κυκλοφορεί σε 
λίγες μέρες (6/7) από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. είχε την τύχη, 
όπως μου λέει, να έρθει στην αθήνα μία μέρα πριν το lockdοwn, 
και έμεινε. τα προγραμματισμένα του ταξίδια στις ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας και με αυτό τον 
τρόπο τους δόθηκε μία μοναδική ευκαιρία να δουλέψουν εντα-
τικά, ώστε να μπορεί τώρα να κυκλοφορήσει το βιβλίο.

«Ό

ΣταμάτηΣ
ΚριμιζηΣ
Όλα σε μια ζωή

Της ΔήμήτραΣ ΓκρουΣ
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Η εξερεύνηση του Διαστήματος

«Αν δεν ήταν ο Μάκης να πιέσει λίγο την κατάσταση, δεν 
θα τα καταφέρναμε. Το βιβλίο δεν είναι επιστημονικό, ή 
τουλάχιστον δεν ήταν οι επιστημονικές ανακαλύψεις ο 
στόχος. Είναι μια αφήγηση που συνδυάζει πολλά: το πιο 
προσωπικό κομμάτι είναι κυρίως το πρώτο, για τη Χίο, 
μετά επικεντρωνόμαστε στην επαγγελματική διάστα-
ση, στα διοικητικά και τις ανακαλύψεις, στην εμπειρία 
του σχεδιασμού και της εκτέλεσης διαστημικών απο-
στολών, στις διαπροσωπικές και επαγγελματικές σχέ-
σεις με τους ανθρώπους που συνετέλεσαν στα διαστη-
μικά προγράμματα, στην επιρροή των διεθνών σχέσεων 
και της πολιτικής στη διαστημική επιστήμη… Έτυχε να 
είμαι πρωτοετής φοιτητής το 1957, όταν εκτοξεύτηκε 
ο ρωσικός δορυφόρος Sputnik, και ευτύχησα να ζήσω 
όλα αυτά τα χρόνια την εξέλιξη των προγραμμάτων, να 
γνωρίσω τους ανθρώπους που συμμετείχαν, να δου-
λέψουμε μαζί, να κάνουμε πρωτοποριακές τομές και 
πρωτιές που δεν θα μπορούσα ποτέ να τις φανταστώ, 
όταν έφυγα από τη Χίο». 
Έζησε από πρώτο χέρι την επανάσταση της εξερεύνησης 
του διαστήματος, την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. 
«Είχαμε πάρα πολλές επιστημονικές επαφές με τους 
συναδέλφους μας από τη Σοβιετική Ένωση, εγώ πήγα 
πρώτη φορά το ’69 κι έκανα πολλά ταξίδια έκτοτε, κι 
εκείνοι έρχονταν, υπήρχε ανταλλαγή γνώσης. Στο επι-
στημονικό επίπεδο δεν ήταν όπως στο πολιτικό, όπου 
ήταν μεγάλος ο ανταγωνισμός, ειδικά για το πρόγραμμα 
στη Σελήνη, ποιος θα πάει πρώτος. Βέβαια, πέρα από αυ-
τό, εργαζόμασταν σε επιστημονικά προγράμματα με ρο-
μποτικά διαστημόπλοια – αυτό άλλωστε είναι το μέρος 
του προγράμματος που έχει παράξει το 99% της νέας 
γνώσης. Στο φεγγάρι πήγαμε και γυρίσαμε, έχουμε τον 
διαστημικό σταθμό εκεί, αλλά η πραγματική δουλειά για 
τους πλανήτες και για τον ήλιο έγινε από τα ρομποτικά 
διαστημόπλοια, που δεν έχουν ανάγκη από ανθρώπινα 
πληρώματα, την κάνουν πολύ πιο καλά και πολύ πιο φτη-
νά μόνα τους, με καθοδήγηση βέβαια από το έδαφος».

Ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου είναι ο μόνος επιστή-
μονας που «ταξίδεψε» σε όλους τους πλανήτες. Συμμετείχε 
ή επόπτευε τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τον τεχνικό 
έλεγχο και την αποστολή στο Διάστημα περισσότερων από 
60 δορυφόρων και πάνω από 100 επιστημονικών οργάνων, 
που εκτελούν μετρήσεις γύρω από τη γη, τους άλλους πλα-
νήτες και τον Ήλιο. Προσπαθώ να φανταστώ τα διαστημό-
πλοια στα οποία αναφέρεται, πώς να είναι o διαστημικός 
σταθμός κι αν θα πάμε τελικά στον Άρη, όπως λέει ο Elon 
Mask – είναι εφικτό; Μου έρχονται στο μυαλό εικόνες από 
ταινίες επιστημονικής φαντασίας. 

«Οι ταινίες δείχνουν την έλλειψη βαρύτητας αλλά όχι 
τα προβλήματα. Μια αποστολή στον Άρη έχει πολλούς 
κινδύνους και προκλήσεις. Για αυτά ακριβώς τα θέματα 
μιλήσαμε προχθές στο 2ο webcast που οργάνωσε το Ί-
δρυμα Ευγενίδου στο κανάλι του στο YouTube. Για να γίνει 
η εκτόξευση, να φτάσει το πλήρωμα, να προσεδαφιστεί 
και να βρει την επόμενη ευκαιρία να επιστρέψει στη Γη 
χρειάζονται 1.000 μέρες, είναι πολύ μεγάλο το διάστημα. 
Στον διαστημικό σταθμό η πιο μεγάλη διαμονή του πλη-
ρώματος φτάνει τον 1 χρόνο και υπάρχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στην υγεία των αστροναυτών από την έλλει-
ψη βαρύτητας. Να συνυπολογίσουμε κι όλα τα άλλα προ-
βλήματα, όπως αυτό της έκθεσής τους στις ακτινοβολίες 
του Διαστήματος, που είναι ακόμα άλυτο· την πιθανότητα 
ένα μέλος του πληρώματος να έχει πρόβλημα υγείας ή το 
ότι ο περιορισμός για τέτοιο χρονικό διάστημα δημιουρ-
γεί ψυχολογικά προβλήματα και αντιπαραθέσεις μεταξύ 
των μελών του πληρώματος. Είναι διαφορετικό να είσαι 
στον διαστημικό σταθμό, που είναι 400 χλμ. από τη Γη, και 
να μπορείς να μπεις σε μια κάψουλα και να πας στο νοσο-
κομείο, και άλλο να είσαι λίγα εκατομμύρια χλμ. μακριά 
και να μην υπάρχει δυνατότητα καν να επιστρέψεις. Όλα 
αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα, δεν έχουν λυθεί, οι 
διαστημικές υπηρεσίες δεν τα συζητάνε και κάπως έτσι 
διαιωνίζεται η μυθολογία του εποικισμού στους άλλους 
πλανήτες. Η ανακοίνωση του Elon Musk και της εταιρείας 
SpaceX για την υλοποίηση της πρώτης επανδρωμένης α-
ποστολής στον Άρη στο τέλος του 2020 είναι υπερβολικά 
φιλόδοξη. Επίσης, το ότι θα πάει μια αποστολή από 300 
ανθρώπους που θα μείνουν εκεί, θα κάνουν καλλιέργειες 
και θα φτιάξουν πολιτισμό, είναι σενάριο φαντασίας – ί-
σως σε 500 χρόνια…»

Αν πάμε στον Άρη θα είναι ως εξερευνητές, όχι ως ά-
ποικοι… «Ακόμα όμως οι επιστήμονες και οι μηχανικοί 
που επεξεργάζονται αυτά τα σχέδια δεν είναι σε θέση να 
εγγυηθούν την ασφάλεια των αστροναυτών, χρειαζό-
μαστε καινούργιες τεχνολογίες. Επιπλέον, η αποστολή 
του πρώτου ανθρώπινου πληρώματος στον Άρη σημαί-

νει τεράστιο κόστος υλοποίησης, εκτιμάται ότι θα είναι 
10πλάσιο του κόστους των αποστολών Apollo, θα υπερ-
βαίνει το 1 τρισ. ευρώ. Είναι κάτι που απαιτεί τη διακρα-
τική συνεργασία όλων των διαστημικών υπηρεσιών του 
κόσμου, μπορεί να γίνει μόνο σαν μία αποστολή εκ μέρους 
της ανθρωπότητας».
Η συζήτηση για το Διάστημα δεν τελειώνει. Παίρνω την 
απόφαση να μας προσγειώσω. 

«Σε αγαπούσε η μάνα σου...;  
Σε χάιδευε...;»

Το είχατε σκεφτεί να γράψετε τη βιογραφία σας, ή-
ταν κάτι που το θέλατε; Τη συγγραφή μέσω ερωτοα-
ποκρίσεων πώς την αποφασίσατε;
«Το να γράψω ο ίδιος την αυτοβιογραφία μου, που είναι 
συνυφασμένη με την ιστορία του Διαστήματος, είναι κά-
τι που μου το είχαν ζητήσει πολλές φορές δημοσιογρά-
φοι και συνάδελφοι στην Αμερική, αλλά πάντοτε είχα τις 
επείγουσες ανάγκες, όπως τα Voyager, πώς να ξοδέψω 
τόσο χρόνο για ένα βιβλίο; Ο Μάκης είχε την ιδέα να το 
φτιάξουμε με αυτό τον τρόπο, να μου κάνει ερωτήσεις, 
να απαντάω, να μαζέψουμε το υλικό, να το απομαγνη-
τοφωνήσουμε και μετά να δουλέψουμε το κείμενο ώστε 
να γίνει βιβλίο. Όλο αυτό πήρε κάποιους μήνες, αλλά 
χωρίς να χρειαστεί να εγκαταλείψω το πρόγραμμά μου, 
ήταν κάτι εφικτό. Τελικά βγήκε ένα πολύ καλύτερο βι-
βλίο από ό,τι αν το έγραφα μόνος μου... Τώρα μου λένε 
από την Αμερική, μήπως μεταφραστεί εκεί!»

Ποια ήταν η διαδικασία της συγγραφής;  «Ένα μεγάλο 
μέρος του υλικού το συγκεντρώσαμε τον περασμένο 
Αύγουστο, που φιλοξενήσαμε με τη σύζυγό μου, Μαρία, 
τον Μάκη στο σπίτι μας στη Χίο για μία εβδομάδα, και κά-
ναμε πολλές συζητήσεις τις οποίες ηχογραφούσε. Όταν 
μου έδωσε το κείμενο μετά από λίγες εβδομάδες μπο-
ρούσα να το κοιτάζω μόνο στο αεροπλάνο στη διάρκεια 
των ταξιδιών μου. Και οι δύο γνωρίζαμε πως υπήρχαν 
πολλά θέματα που δεν τα είχαμε καλύψει, χρειαζόταν 
πολλή και συντονισμένη δουλειά, δεν ήξερα πώς θα τα 
καταφέρναμε. Τη λύση έδωσε η καραντίνα. Όταν κλει-
στήκαμε μέσα με τον κορωνοϊό αρχίσαμε να δουλεύ-
ουμε πυρετωδώς, να προσθέτουμε, να διορθώνουμε, 
περάσαμε 100άδες ώρες στο τηλέφωνο. Ο σκελετός 
υπήρχε αλλά πραγματικό βιβλίο έγινε την περίοδο της 
καραντίνας – ουδέν κακόν αμιγές καλού!»

Σκέφτομαι τους δυο τους να συζητάνε, να αναπτύσσουν 
τη σχέση που προϋποθέτει η αφήγηση της προσωπικής 
ιστορίας, η εκμυστήρευση. Σκέφτομαι αυτόν που ρωτάει 
να φέρνει στην επιφάνεια με τις ερωτήσεις του το υλικό της 
μνήμης του δρ. Σταμάτη Κριμιζή. 

Υπήρχαν πράγματα που βρίσκονταν στο πίσω μέ-
ρος του μυαλό σας, ή στο ασυνείδητό σας, που τα 
ξέθαψε το «σχετίζεσθαι» με τον άνθρωπο που εί-
χατε απέναντί σας;  «Ναι, υπήρχαν, οι συζητήσεις μας 
αφορούσαν σε μια εσωτερική διαδικασία. Αυτό είναι και 
το πλεονέκτημα της συνεργασίας, ο άλλος άνθρωπος 
διαισθάνεται πράγματα που εσύ ο ίδιος δεν συμβαίνει 
να τα σκεφτείς και να τα αναλύσεις, βλέπει μια πτυχή 
που χρειάζεται διερεύνηση και μετά στέκεσαι, αναρω-
τιέσαι, ανακαλύπτεις... Για αυτό λέω πως δεν υπήρχε 
περίπτωση να γίνει αυτό το βιβλίο χωρίς τον Μάκη, θα 
ήταν άλλου τύπου βιβλίο, σίγουρα δεν θα είχε αγγίξει το 
βάθος που αγγίξαμε». 
Όπως...; «Ένα από τα στοιχεία που θα δείτε στο βιβλίο εί-
ναι πως υπήρχαν αντιπαραθέσεις και αντιζηλίες μεταξύ 
πανεπιστημιακών και κυβερνητικών εργαστηρίων για την 
υλοποίηση προγραμμάτων. Αυτά συνήθως δεν έρχονται 
στην επιφάνεια γιατί αυτό που σε ενδιαφέρει είναι το απο-
τέλεσμα, όμως βγήκαν με τη συζήτηση – γιατί έγινε αυτή 
η αντιπαράθεση; ήταν τα χρήματα; για λόγους γοήτρου; 
έπαιξαν ρόλο οι προσωπικότητες; γιατί το κάναμε αυτό 
τότε; Αντιμετώπισα ερωτήματα που δεν τα είχα σκεφτεί».
Και σε πιο προσωπικό επίπεδο; Κάτι ψυχαναλυτικό...;  
Σαν να διστάζει ελαφρά, κι έπειτα χαμογελάει. «Κοιτάξτε, 
κανονικά, κάποιος στην ηλικία μου δεν επισκέπτεται τα 
παιδικά του χρόνια, ειδικά όταν είναι απασχολημένος με 
θέματα όπως το Voyager. Ο μόνος τρόπος να τα επισκε-
φτώ ξανά ήταν η συζήτησή μας με τον Μάκη, που με ρω-
τούσε, “σε αγαπούσε η μητέρα σου”; “σε χάιδευε;” (γελάει), 
δεν το σκέφτηκα αυτό ποτέ μου· ή, ας πούμε, “γιατί εσύ 
σπούδασες και όχι τα δυο σου αδέλφια” – που μπορεί να 
ήξερα τους λόγους, αλλά δεν ήταν κάτι που το είχα συνει-
δητοποιήσει ώστε να το γράψω. Και άλλα πολλά, όπως τι 
είδους τιμωρίες είχαμε όταν ήμασταν παιδιά… Μου ήρθαν 
περιστατικά στη μνήμη που δεν τα θυμόμουν». 

Τελικά το «Όλα σε μια ζωή» το χρωστάτε στην επι-
θυμία των γονιών σας να ζήσετε μια καλύτερη ζωή; 

«Ο πατέρας μου ήταν μετανάστης στην Αμερική και είχε 
αποφασίσει ότι επειδή ήμουν καλός μαθητής έπρεπε να 
σπουδάσω – είχε αφήσει μερικά χρήματα σε μια τράπεζα 
για μένα εκεί. Πίστευε ότι η Αμερική ήταν η Αθήνα της αρ-
χαιότητας, στο πνεύμα, την κουλτούρα, την καινοτομία, τη 
δημοκρατία. Όλα αυτά τώρα βέβαια προσπαθεί να τα χα-
λάσει ο Τραμπ, αλλά ελπίζω να μην τον αφήσουμε! (γελάει) 
Εκείνος δεν είχε την ευκαιρία να σπουδάσει, στη γενιά του 
ήταν κάτι το ανήκουστο, αλλά είχε τη φιλοδοξία, την πρό-
βλεψη, ότι αυτό θα ήταν δυνατό για ένα από τα παιδιά του. 
Κι έτσι βρέθηκα στην Αμερική».

Τα επόμενα βήματα ήταν πολύ σημαντικά για να γίνουν τόσο 
γρήγορα: πρώτο πτυχίο στο τμήμα της Φυσικής στη Μινεσό-
τα, υποτροφία στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα και συνερευνη-
τής στην πρώτη αποστολή προς τον Άρη, μέλος του Johns 
Hopkins στα 30, επιστημονικός διευθυντής στα 42… 
Λειτούργησε και η τύχη; «Εν πολλοίς... μου παρουσιά-
στηκαν κάποιες ευκαιρίες, αλλά αυτό που μου είχε πει ο 
Van Allen (σ.σ. ο νομπελίστας επιστήμονας που έφτιαξε τον 
πρώτο αμερικανικό δορυφόρο και ανακάλυψε τις ζώνες α-
κτινοβολίας Van Allen γύρω από τη γη – η συνάντησή τους 
υπήρξε καθοριστική) είναι πως “πρέπει να δώσεις στον 
εαυτό σου την ευκαιρία να είσαι τυχερός”. Πολύ αργότερα 
κατάλαβα τι εννοούσε...»

Με τα Voyager να ταξιδεύουν...

Τον Νοέμβριο του 2018, τα μάτια όλου του πλανήτη είναι 
στραμμένα στο διαστημόπλοιο Voyager ΙΙ, που έπειτα από 
41 χρόνια βγήκε πανηγυρικά από την ηλιόσφαιρα και πέ-
ρασε στον μεσοαστρικό χώρο, αφήνοντας για πάντα πίσω 
του το αστέρι που λέγεται Ήλιος. Ο δρ. Σταμάτης Κριμιζής 
και οι συνεργάτες του εργάστηκαν στην κατασκευή και 
την αποστολή των δύο Voyager. Είναι ο πιο σημαντικός 
σταθμός στην επιστημονική του ζωή. «Αναγνωρισμένη», 
όπως λέει, «από την επιστημονική κοινότητα ως η πιο ση-
μαντική αποστολή του 20ού αιώνα στο Διάστημα». 

Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν μια αποστολή 4 ετών; «Αυ-
τό είχε εγκριθεί αρχικά. Όταν το κατασκευάζαμε, προσπα-
θήσαμε όλα τα συστήματα και τα καύσιμα να τα κάνουμε 
όσο καλύτερα μπορούσαμε, ώστε να μην υπάρξει ένα 
τέλος ένεκα έλλειψης δυνατοτήτων στο διαστημόπλοιο. 
Κάπως έτσι καταλήξαμε στα 43 χρόνια μέχρι σήμερα...» 
Ήταν κάτι που το είχατε φανταστεί, που το είχατε ε-
πιθυμήσει; «Το είχαμε επιθυμήσει, ναι. Οι επιστημονικοί 
σκοποί ήταν περιορισμένοι όχι επειδή δεν είχαμε το εν-
διαφέρον ως επιστημονική κοινότητα να κάνουμε την 
εξερεύνηση του Ουρανού, του Ποσειδώνα και του Πλού-
τωνα, ει δυνατόν να βγούμε από το ηλιακό μας σύστημα, 
αυτά όμως τότε ήταν τόσο ανεδαφικά που δεν μπορούσε 
κανείς να τα σχεδιάσει. Δεν ξέραμε τίποτα για αυτούς τους 
πλανήτες, δεν γνωρίζαμε καν πού βρίσκονται τα όρια του 
ηλιακού μας συστήματος. Ορισμένα μοντέλα έλεγαν πως 
το όριο είναι λιγάκι πέρα από τον Δία, δηλαδή 5 φορές πιο 
μακριά από τον Ήλιο, και τελικά αποδείχθηκε πως ήταν 
121 φορές πιο μακριά. Αυτό δεν μπορούσε να το φαντα-
στεί κανείς. Θυμάμαι ότι καθώς κινούνταν το Voyager, και 
περνούσε τον Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό, είχαμε κάθε 2 
χρόνια συνέδριο με την επιστημονική ομάδα...» 

Περιγράφει πώς κάθε δυο χρόνια στις συναντήσεις τους έ-
καναν εκτιμήσεις για το πού τελειώνει το ηλιακό σύστημα, 
ανεβάζοντας κάθε φορά ελαφρώς τα νούμερα μία ή δυο 
δεκάδες, κάνοντας ένα είδος «πονταρίσματος» βασισμένοι 
πάντα στα θεωρητικά μοντέλα. Η πορεία του διαστημόπλοι-
ου, καθώς συνέχιζε, διαρκώς τους διέψευδε… Κανείς δεν 
μπορούσε να φανταστεί το νούμερο «121 φορές πιο μακριά 
από τον Ήλιο». Μπορείς να φανταστείς άραγε το άπειρο; Το 
ηλιακό μας σύστημα εκτός από τον Ήλιο έχει 9 πλανήτες, 
βρίσκεται σε έναν γαλαξία με πάνω από 150 δισ. ήλιους, και 
υποψιαζόμαστε πως υπάρχουν περισσότεροι από 100 δισ. 
γαλαξίες...  Του απευθύνω την ειλικρινή μου απορία...
Πώς είναι δυνατόν να αντιληφθεί την απεραντοσύνη 
του σύμπαντος το πεπερασμένο μας μυαλό; «Μέχρι 
ένα σημείο βλέπουμε με διάφορα όργανα, και επειδή έ-
χουμε ως παράδειγμα το ηλιακό μας σύστημα μπορούμε 
να φανταστούμε πώς είναι και το υπόλοιπο σύμπαν. Αυτό 
δεν σημαίνει πως το γνωρίζουμε με βεβαιότητα. Εμένα 
δεν με ενοχλεί καθόλου να το σκέφτομαι και να κάνω υ-
ποθέσεις για το τι μπορεί να είναι αυτή η απεραντοσύνη 
του σύμπαντος, είναι όμως θέμα αριθμών – οικειοποίηση 
με τους αριθμούς. Να καταλάβει κανείς πόσο μακριά είναι 
από εμάς ο πρώτος ήλιος, που είναι 43 τρισεκατομμύρια 
χιλιόμετρα. Το Voyager, το πιο μακρινό και πιο γρήγορο 
αντικείμενο, βρίσκεται στα 22,5 δισ. χιλιόμετρα, δηλαδή 
ο πρώτος ήλιος είναι 2.000 φορές πιο μακριά. Μετά αρχί-
ζεις και σκέφτεσαι...» Κάνει μια παύση και η καταληκτική 
του φράση, καθώς σηκωνόμαστε, μας προσγειώνει: «Γίνε-
ται κανείς πολύ ταπεινός, πολύ γρήγορα».  A  
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Μάνος 
Κοντολέων 
Οι ιδεολογίες προδίδονται 
από αυτούς που έχουν 
αναλάβει να τις υλοποιήσουν
Της Γιούλης Τςακαλού

Δ
εν ξέρω πόσο συχνά εσείς το διαπι-

στώνετε, αλλά σε μένα  συμβαίνει 
αρκετά συχνά, όταν μπαίνω σε ένα 
βιβλιοπωλείο και αναζητώ νέα  ή 
παλαιότερα βιβλία. Υπάρχουν –αυτό 

διαπιστώνω– συγγραφείς που με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο κυριαρχούν μέ-

σα στο χώρο. Κάποιοι από αυτούς επειδή 
εκείνο τον καιρό κυκλοφόρησε το νέο τους βιβλίο, μα 
και κάποιοι άλλοι που μόνιμα τα δικά τους τα βιβλία 
είναι σε διάφορα ράφια και πάγκους και μου προσελκύ-
ουν το ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς τους συγγραφείς 
και ο Μάνος Κοντολέων. Πάνω από 40 χρόνια κυκλοφο-
ρούν βιβλία του και μάλιστα βιβλία κάθε είδους – από 
παιδικά έως εφηβικά, από μυθιστορήματα έως συλλο-
γές διηγημάτων. Το κάθε ένα μια πρόκληση, το καθένα 
διαφορετικό από τα άλλα. Και σκέφτομαι πως αν ο θεός 
των αρχαίων Ρωμαίων που συμβόλιζε τόσο τη νεότητα 
όσο και την ωριμότητα ήταν ο Ιανός, ένας Ιανός της 
σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας είναι και ο Μάνος 
Κοντολέων.

Είστε ένας από τους ελάχιστους έλληνες συγγρα-
φείς που πάνω από 40 χρόνια έχουν μια διαρκή πα-
ρουσία τόσο στη λογοτεχνία για παιδιά όσο και στη 
λογοτεχνία για ενήλικες. Θα έλεγα, μάλιστα, πως αν 
και όχι ο μόνος, σίγουρα πάντως είστε ο πλέον χα-
ρακτηριστικός. Πώς εξηγείτε τη διπλή σας συγγρα-
φική ταυτότητα; Ξεκίνησα να γράφω για να καταλάβω 
τους άλλους, αλλά και να βοηθήσω αυτούς τους άλλους 
να καταλάβουν εμένα. Λογικό ήταν όσα χρόνια ζούσα 
έχοντας γύρω μου άτομα της δικής μου ή και μεγαλύ-
τερης ηλικίας να θέλω αυτούς να καταλάβω, αλλά και 
εκείνοι να κατανοήσουν τις δικές μου ανάγκες. Μα από 
τη στιγμή που απέκτησα παιδιά τότε υπήρχαν νεότερά 
μου άτομα που ήθελα να πλησιάσω, όπως επίσης ήθελα 
κι αυτά να έρθουν κοντά μου. Το άπλωμα, λοιπόν, των 
συγγραφικών μου προσπαθειών ήταν αναμενόμενο να 
συμβεί. Από το 1974 που έγινα για πρώτη φορά πατέ-
ρας, η λογοτεχνία  για μένα έπαψε να έχει διαχωρισμούς 
ως προς την ηλικία των αναγνωστών της. Ένας είναι ο  
συγγραφέας, μία είναι και η ουσία για το κείμενο που 
κάθε φορά γράφει. Οι αναγνώστες διαφοροποιούνται 
αλλά οι όποιες διαφοροποιήσεις αναγνωστών δεν κα-
θορίζονται μόνο από τη  βιολογική τους ηλικία. Κείμενα 
όπως «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» ή «Ο Μικρός 
Πρίγκιπας» επιβεβαιώνουν αυτή τη θέση μου. Τελικά και 
μετά από τόσα χρόνια όπου και γράφω και διαβάζω και 
κρίνω βιβλία διαφόρων ειδών, έχω καταλήξει στο συ-
μπέρασμα πως υπάρχουν κάποιοι συγγραφείς που τους 
διακρίνει και τους ενεργοποιεί μια ενήλικη παιδικότητα. 
Μέγα προσόν, πιστέψτε με. Σε κρατά σε μια διαρκή νεό-
τητα και σου χαρίζει μια συνεχή επαναστατικότητα.

Βιβλία, λοιπόν, για παιδιά αλλά και για μεγάλους; Τι 
σας αρέσει περισσότερο να γράφετε; Και τα δύο, α-
φού άλλωστε και τα δύο είδη συνεχώς υπηρετώ. Έχω 
στην προσωπική μου ιστοσελίδα σημειώσει πως: Όταν 
είμαι, ή θέλω να είμαι, αισιόδοξος, τότε γράφω για παι-
διά. Όταν ονειρεύομαι μια επανάσταση, τότε γράφω για 
τους εφήβους. Όταν φοβάμαι, τότε είναι που γράφω 
για τους ενήλικες. Μπορεί ως ένα βαθμό κάτι τέτοιο να 
εκφράζει μια σχετικότητα, αλλά στο βάθος παραμένει 
κάτι που έχει το νόημά του. Και για να γίνω πιο σαφής, 
θα μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω πως στο χώρο της 
λογοτεχνίας για παιδιά και εφήβους έχω διαπραγματευ-
θεί θέματα όπως αυτά των ναρκωτικών, του διαζυγίου, 
της οικολογίας, της σεξουαλικής ταυτότητας, των δια-
προσωπικών και ενδοοικογενειακών σχέσεων και των 
πολιτικών καταστάσεων. Αλλά και αντίστοιχα στη λογο-
τεχνία για ενήλικες παρόμοια θέματα με έχουν απασχο-
λήσει  –αρκεί μόνο να υπενθυμίσω πως με την «Ερωτική 
Αγωγή» διαβάζω έναν αιώνα μέσα από τις εκφράσεις της 
σεξουαλικότητας, με το «Δάχτυλα πάνω στο σώμα της» 
καταγράφω τις αντιδράσεις πάνω στην παρουσία λε-
σβιακών σχέσεων, με τα διηγήματα «Ερωτικές ιστορίες 
μιας Παιδικής Ηλικίας» ανιχνεύω το ερωτικό ένστιχτο 
των παιδιών, ενώ με το «Η Κασσάνδρα στη Μαύρη Άμμο» 
αναζητώ να διαβάσω ξανά τους μύθους που πάνω τους 
στηρίχτηκε ο δυτικός πολιτισμός μας.

Αρχές καλοκαιριού του 2020 δίνετε στην κυκλοφο-
ρία δύο βιβλία σας που, αν και σε νέα εμφάνιση, α-
ποτελούν παλιές συγγραφικές σας προτάσεις. Ένα 
παιδικό, «Οι Δίδυμοι Ήλιοι της Ποντικούπολης», και 
ένα ενήλικο μυθιστόρημα, «Ερωτική αγωγή». Τι ση-
ματοδοτεί  για εσάς αυτή η ταυτόχρονη κυκλοφορία; 
Το τι σημαίνει για μένα αυτή η ταυτόχρονη κυκλοφορία 
των δύο βιβλίων μου ίσως να μην έχει και τόση σημασία 
για τους αναγνώστες αυτής της συνέντευξης. Πιστεύω 
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βιώνουμε. Και που αστόχαστα ετοιμαζόμαστε να κλη-
ροδοτήσουμε στους  απογόνους μας. Αναφέρομαι στο 
οικολογικό ζήτημα. Και αυτό με φοβίζει.

Φοβάστε πως η γλώσσα μας πεθαίνει; Δεν ξέρω αν 
θα πεθάνει. Μπορεί να φτωχαίνει… Αλλά ξέρω πως μια 
γλώσσα πεθαίνει όταν οι λέξεις που την αποτελούν παύ-
ουν να έχουν κάτι να σηματοδοτήσουν. Και η κάθε λέξη 
σηματοδοτεί μια έννοια, μια εικόνα, ένα αντικείμενο, ένα 
συναίσθημα. Πάνω στις λέξεις έχει μέχρι σήμερα στηρι-
χτεί η αφήγηση. Μα τώρα είμαστε πλέον στην εποχή της 
εικόνας. Με εικόνες γίνεται η νέα αφήγηση. Οπότε ίσως 
πρώτιστη σημασία να έχει η προσπάθεια ο άνθρωπος να 
μπορεί να είναι ικανός και να αφηγείται και να μπορεί να 
έχει ανάγκη την αφήγηση. Να υποστηρίζουμε από τη μία 
την παγκοσμιοποίηση και από την άλλη να φοβόμαστε 
πως θα χαθεί η γλώσσα του καθενός μας, ίσως είναι κάτι 
παράλογο. Οι εικόνες είναι οι λέξεις μιας παγκοσμιοποι-
ημένης κοινωνίας.
Προσωπικά να και δεν τα το ζήσω, το αποδέχομαι – κι 
άλλωστε δεν μπορώ και να το εμποδίσω. Αλλά τουλά-
χιστον ας ξεκινήσει μια προσπάθεια να έχουν οι εικόνες 
τον πλούτο και την αισθητική που έχουν οι λέξεις.

Υπάρχουν βιβλία που πολύς κόσμος τα διαβάζει μεν 
αλλά... δεν έχει να αποκομίσει ουδέν! Το βιβλίο είναι 
και δημιουργός συνειδήσεων; Υπάρχουν βιβλία που 
προσφέρουν μια απλή ξεκούραση. Άλλα που προσφέ-
ρουν αναστοχασμό. Άλλα που χαρίζουν εμπειρίες. Όλα 
τα έχει ανάγκη ο απλός καθημερινός άνθρωπος. Μα α-
ξίζει να μάθει αυτός ο καθημερινός αναγνώστης και να 
επιλέγει τα καλύτερα από κάθε είδος και να γνωρίζει 
πως το καθένα άλλες ανάγκες του καλύπτει.

Παράλληλα με την έντονη συγγραφική σας παρου-
σία, δημοσιεύετε συχνά κριτικά σημειώματα σε η-
λεκτρονικά περιοδικά και σε διάφορα έντυπα. Ποια 
είναι η άποψή σας για τον ρόλο της κριτικής; Ναι, έχω 
μια τακτική παρουσία και στον χώρο  αυτό. Αλλά δεν θε-
ωρώ τον εαυτό μου κριτικό. Γράφω τα σημειώματα αυτά 
ως ένας αναγνώστης με μεγάλη αναγνωστική εμπειρία, 
αλλά και ως ένας συγγραφέας που γνωρίζει από τη μία 
βασικές αρχές θεωρίας της λογοτεχνίας και από την άλ-
λη αυτές τις αρχές τις χρησιμοποιεί στα δικά του έργα 
και τις αναζητά στα έργα των άλλων. Κι αν δεν θεωρώ 
κριτικό τον εαυτό μου είναι γιατί δεν γνωρίζω όλα τα έρ-
γα που κυκλοφορούν έτσι ώστε να έχω μια πληρέστατη 
άποψη του συνόλου. Περισσότερο ως ενδιάμεσος δρω 
όταν γράφω τα σημειώματα αυτά – ένας επαρκής ανα-
γνώστης που συνομιλεί από τη μία με τον συγγραφέα 
και από την άλλη ενημερώνει έναν άλλον αναγνώστη.

Και τέλος μια κάπως ανορθόδοξη ερώτηση, αλλά ξέ-
ρω πως είστε άνθρωπος που δεν κρύβει σκέψεις και 
λόγια. Πώς θα χαρακτηρίζατε τη μακρόχρονη πορεία 
σας στον χώρο της λογοτεχνίας μας, τόσο της ενή-
λικης όσο και της παιδικής/εφηβικής; Ναι, δεν έχει 
πλέον νόημα να μην εκφράζεις την άποψή σου. Έτσι κι 
αλλιώς όλοι μιλάνε για όλους και από κανένα δεν ζητάμε 
εχέγγυα των απόψεών του. Ας μιλάμε, λοιπόν, και για το 
πώς ο καθένας μας βλέπει το εαυτό του και το έργο του.
Είμαι ικανοποιημένος με τη συγγραφική μου πορεία. Με 
16 μυθιστορήματα, 5 συλλογές διηγημάτων και πάνω 
από 50 λογοτεχνικά έργα για μεγάλα και μικρότερα παι-
διά πιστεύω πως μπορώ να ισχυριστώ πως σεβάστηκα 
και τίμησα το ταλέντο που η φύση με προίκισε. Είμαι 
ακόμα ικανοποιημένος με την ανταπόκριση των ανα-
γνωστών μου. Το ξέρω πως αγαπούν αυτά που γράφω 
και τα εκτιμούνε.
Οι άνθρωποι της λογοτεχνίας για παιδιά ιδιαιτέρως με 
έχουν τιμήσει – η Ημερίδα που διοργανώθηκε από το 
Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο τέλος του 2018, για τα 40 
χρόνια συγγραφικής μου παρουσίας, το αποδεικνύει. 
Όπως και τα διάφορα βραβεία που βιβλία μου έλαβαν. 
Ίσως –σας είπα θα πρέπει να μιλάμε με ειλικρίνεια– να 
αισθάνομαι κάπως αδικημένα τα βιβλία μου της ενήλι-
κης λογοτεχνίας. Ασφαλώς και προσεχθήκανε, αλλά… 
Νομίζω πως η ελληνική κοινωνία είναι αρκούντως δι-
στακτική και δεν αποδέχεται εύκολα το γεγονός πως 
κάποιος μπορεί να έχει πολλά πρόσωπα, όλα τους ταυ-
τόχρονα ισχυρά και δυναμικά.
Αλλά να που φτάσαμε στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε 
αυτή μας τη συζήτηση. Η ταυτόχρονη κυκλοφορία δύο 
μυθιστορημάτων μου –ένα για ενήλικες και ένα για παι-
διά– μάλλον σηματοδοτεί πως αυτή η διστακτικότητα 
έχει πλέον ξεπεραστεί.
Σε κάθε περίπτωση, θέλω να σας ευχαριστήσω για την 
ευκαιρία που μου δώσατε να ξεδιπλώσω τις σκέψεις μου 
και να αναφερθώ με αρκετές λεπτομέρειες σε βασικά 
ζητήματα του έργου μου. A   

όμως πως έχει σημασία κάτι άλλο. Κάτι που έχει να κάνει 
με την ίδια τη φύση της λογοτεχνικής δημιουργίας και 
της αντιστοίχισης του κάθε έργου τόσο με την εποχή 
που γράφτηκε όσο και με τις θέσεις του δημιουργού του. 
Τα λογοτεχνικά έργα έχουν ημερομηνία γέννησης και γι’ 
αυτό και ανήκουν σε εποχές ιδεολογικών αναζητήσεων. 
Το 1979, που κυκλοφόρησε η «Ποντικούπολη» στην 
πρώτη της μορφή, ξεκινούσε η μεγάλη και πολλαπλά 
σημαντική περίοδος της Μεταπολίτευσης με την οποία 
και στην ουσία θα έκλεινε ο 20ός αιώνας για τη χώρας 
μας. Το 2003 που κυκλοφόρησε η «Ερωτική αγωγή» μό-
λις είχε πλέον κλείσει αυτός ο αιώνας και ξεκινούσε ο 
προβληματισμός για το προς τα πού θα οδεύσει ο νέος.
Τόσο ως συγγραφέας, όσο και ως ένα άνθρωπος της 
εποχή μου, θέλησα να σταθώ απέναντι στις προκλήσεις 
και τους προβληματισμούς τόσο του τέλους  όσο και της 
αρχής. Όσο κι αν είναι εντελώς διαφορετικά κείμενα, 
αυτά τα δύο βιβλία, τούτο το δίπολο «τέλους - αρχής», 
σηματοδοτούν και παράλληλα καταθέτουν τις προσω-
πικές μου θέσεις και ανησυχίες. 41 χρόνια μετά από το 
πρώτο και 17 από το δεύτερο διαπιστώνω πως μήτε έχω 
αλλάξει τις θέσεις μου, μήτε και έχουν τροποποιηθεί 
οι ανησυχίες μου. Και κάτι τέτοιο νομίζω πως σημαίνει 
πολλά που αξίζει να τα δούμε και να τα συζητήσουμε με 
τη γαλήνη που η χρονική απόσταση μας χαρίζει.
Με άλλα λόγια, είδα αυτά τα δύο βιβλία ως σταθμούς 
στην πολυετή καριέρα μου αλλά και ως επίσης κεντρικά 
σημεία ενός πολυδύναμου κοινωνικού αλλά και λογο-
τεχνικού προβληματισμού. Στην ουσία μιλάμε για δύο 
καθαρώς πολιτικά λογοτεχνικά έργα. Και έτσι η ταυτό-
χρονη επανακυκλοφορία τους επιβεβαιώνει και την πα-
ράλληλη και ισότιμη παρουσία μου στους χώρους της 
λογοτεχνίας και για παιδιά και για ενήλικες.

Από το «Κάποτε στην Ποντικούπολη» του 1979, στο 
«Οι Δίδυμοι ήλιοι της Ποντικούπολης» του 2020. Οι 
διαφορετικοί τίτλοι σηματοδοτούν και διαφοροποι-
ήσεις στο κείμενο; Η «Ποντικούπολη» του 1979 είναι 
το πρώτο μου βιβλίο που κυκλοφόρησε και το δεύτερο 
ολοκληρωμένο έργο που είχα γράψει. Λογικό ήταν να 
διαθέτει προσόντα μα και ελαττώματα μιας κάπως άπει-
ρης συγγραφικής ταυτότητας. Όμως τόσο την έμπνευση  
όσο και το θέμα μπορώ και σήμερα να τα υποστηρίξω. 
Πρόκειται για τον αγώνα μιας ομάδας ποντικών, που 
εργάζονται στο εργοστάσιο τυριών ενός άλλου ποντι-
κού, για τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή καλύτερων και 
ασφαλέστερων συνθηκών εργασίας, όπως και προστα-
σίας του περιβάλλοντος.
Πιστεύω πως στα παιδιά, που έτσι και αλλιώς για το κάθε 
τι ενημερώνονται, πρέπει να μιλάμε με ειλικρίνεια. Η λο-
γοτεχνία άλλωστε μόνο έτσι μπορεί να υπάρχει, αν είναι 
ειλικρινής. Από το 1979 μέχρι και σήμερα αυτό πιστεύω. 
Αλλά είναι λογικό μέσα σε αυτά τα χρόνια και εγώ να έχω 
βελτιώσει τις τεχνικές μου αφήγησης, αλλά και το κοινό 
των παιδιών να έχει διαφοροποιήσει τα αναγνωστικά 
του γούστα. Έγραψα, λοιπόν, ξανά την ίδια ιστορία, ε-
μπλουτισμένη όμως με νέα πρόσωπα, με ουσιαστικές 
διαφοροποιήσεις περιγραφών, πάντα όμως με τον ίδιο 
στόχο και την ίδια τοποθέτηση. Ίσως λιγότερο ρεαλι-
στική και περισσότερο μυθοπλαστική. Μάλλον με τα 
χρόνια έχω αποκτήσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην 
αποτελεσματικότητα της φαντασίας.

Όμως η «Ερωτική αγωγή» δεν έχει υποστεί αλλαγές. 
Αυτό το μυθιστόρημα το έγραψα σε μια φάση της συγ-
γραφικής μου πορείας όπου διέθετα πλέον εμπιστο-
σύνη στην αφηγηματική τεχνική μου και επίσης είχα 
ξεκάθαρα καταλήξει στο ποιο ήταν το προφίλ του 20ού 
αιώνα. Δεν υπήρχε λοιπόν λόγος να επέμβω και να διορ-
θώσω κάτι.
Απλώς, και καθώς ολοένα και διαπιστώνω τα αδιέξοδα 
στα οποία η παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας οδηγεί-
ται,  έχω καταλήξει στην άποψη πως ο τρόπος που είχα 
αναγνώσει τα πεπραγμένα του προηγούμενου αιώνα 
παραμένει επίκαιρος. Αυτή η μετατροπή του Έρωτα σε 
Ερωτισμό, δηλαδή στην ουσία η μετατροπή του ατόμου 
από δημιουργό συναισθήματος σε καταναλωτή παρορ-
μήσεων, είναι το κεντρικό ζήτημα που θα πρέπει να λύ-
σουμε, αν θέλουμε να συνεχίσει η ζωή να έχει τα ηθικά 
χαρακτηριστικά που μέχρι τώρα της είχαμε προσδώσει.
Αλλά και ο τρόπος που είχα τότε χρησιμοποιήσει τη 
γλώσσα για να περιγράψω πολύ έντονες και συχνά τολ-
μηρότατες σεξουαλικές παρορμήσεις, θεωρώ πως δεν 
έχει ξεπεραστεί. Αυτή η συνύπαρξη λέξεων που έρχο-
νται από την αρχαιότητα με λέξεις σημερινές, δίνει στο 
μυθιστόρημα κάτι το διαχρονικά επικό και παράλληλα 
απενοχοποιεί αυτές τις ίδιες τις λέξεις. 

Οπότε η ταυτόχρονη κυκλοφορία σηματοδοτεί... 
Ναι, πολύ σωστά το επισημαίνετε, τόσο εγώ προσωπικά 

όσο και εκδόσεις Πατάκη, στην ουσία δηλαδή η Άννα και 
η Έλενα Πατάκη, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αυτό 
το καλοκαίρι της ελπίδας με μια συμβολική πράξη συ-
νύπαρξης διαφορετικών αναγνωστών, διαφορετικών 
λογοτεχνικών ειδών, αλλά κοινών προβληματισμών και 
προτάσεων για λύσεις. Είναι μια πράξη που ασφαλώς χα-
ρακτηρίζει την όλη τη συγγραφική μου πορεία, αλλά και 
τη σημαντική και μακρόχρονη παρουσία των εκδόσεων 
Πατάκη σε αυτά τα δυο είδη λογοτεχνίας.

Γιατί χάνουμε τη φαντασία μας; Είναι η ενηλικίωση 
που φέρνει τον ρεαλισμό ή η ενήλικη φαντασία εί-
ναι «επικίνδυνη»; Νομίζω πως και τα δύο ισχύουν. Αν 
μπορώ ως ενήλικος να φανταστώ, για παράδειγμα, έναν 
κόσμο δικαιότερο, τότε μπορεί να θελήσω να υλοποιή-
σω αυτό το όνειρο. Και η υλοποίηση κάθε ονείρου εμπε-
ριέχει την περίπτωση ανατροπής μιας ισχύουσας τάξης 
πραγμάτων. Εμπεριέχει επαναστατικές τάσεις και γι’ αυ-
τό είναι και επικίνδυνη. Η κοινωνία αυτο-προστατεύεται 
και μας πείθει και ατομικά να προστατευθούμε. Κι έτσι το 
όνειρο το ονομάζουμε φαντασίωση ή στάση ανώριμη. 
Το αφήνουμε να διασκεδάζει τα παιδιά και φροντίζουμε 
από τη στιγμή της εφηβείας κιόλας να αποδυναμωθεί 
και να θεωρηθεί ουτοπία, ίσως και χίμαιρα.

Ο Μάνος Ελευθερίου είχε πει, «Τα τραγούδια που ’χω 
γράψει τα φοβάμαι / μήπως βγούνε κάποια μέρα 
αληθινά», πιστεύετε το ίδιο και για τα γραπτά-βιβλία 
σας; Δεν ανήκω σε εκείνους τους συγγραφείς που 
γράφουν αυτό που διαισθάνονται πως έρχεται, αλλά 
αντίθετα ότι ήδη έχει φτάσει. Οπότε δεν μπορώ να έχω 
αυτό το είδος του φόβου. Μα… ναι, ίσως μια πίκρα κα-
θώς ξαναδιαβάζω αυτά που έγραψα πριν από χρόνια 
και βλέπω πως τελικά οι ίδιες συνθήκες εξακολουθούν 
να ισχύουν. Ο ερωτισμός ευνουχίζει τον έρωτα, οι ιδεο-
λογίες προδίδονται από αυτούς που έχουν αναλάβει να 
τις υλοποιήσουν, η Τέχνη απομυζάται από τους καλλιτέ-
χνες, οι συγγραφείς μετατρέπονται σε μεταπράτες των 
γραπτών τους και η λογοτεχνία για παιδιά ονομάζεται 
βιβλίο για παιδιά.

Πιστεύετε  πως «η εποχή μας έχει ανάγκη από τον 
δικό της Δον Κιχώτη»; Ο Δον Κιχώτης γράφτηκε από 
τον Θερβάντες για άλλους λόγους (περισσότερους θα 
έλεγα πρακτικούς) και για άλλους λόγους εξακολουθεί 
μέχρι σήμερα να είναι επίκαιρος. Συμβολίζει το δικαίωμα 
να μετατρέπεις το προσωπικό σου όνειρο σε προσω-
πική καθημερινότητα. Και οι άνθρωποι όσο κι αν κάτι 
τέτοιο το θεωρούμε  στην καλύτερη των περιπτώσεων 
ως γραφικότητα, στην ουσία το αναζητάμε. Και καθώς 
δεν τολμάμε να το υλοποιήσουμε, αφήνουμε ένα τέτοιο 
ρίσκο να πέσει στους ώμους ενός συμβόλου. 

Μας θυμίσατε και πιο πριν αυτό που είναι γραμ-
μ έ νο  σ τ ην  π ρ ο σ ω π ι κ ή  σ α ς  ι σ τ ο σ ε λ ί δ α :  « Ό -
ταν είμαι  – ή θέ λω να είμαι – αισιόδοξος, τότε 
γρ ά φ ω  γ ι α  π α ι δ ι ά .  Ό τ α ν  ονε ιρ εύ ο μ α ι  μι α  ε-
π α νά σ τ αση,  τ ό τ ε γρ ά φ ω γι α τ ους ε φ ήβ ους. 
Όταν φοβάμαι, τότε είναι που γράφω για τους ενήλι-
κες. Κι όμως, τελικά… Τίποτε από εμένα δεν φαίνε-
ται». Αν αυτή τη χρονική περίοδο  γράφατε, σε όσα 
διαδραματίζονται γύρω μας θα προσθέτατε κάτι από 
τα προσωπικά σας βιώματα; Έχω πλέον φτάσει σε μια 
ηλικιακή περίοδο, αλλά και  έχω επίσης κατακτήσει την 
ικανότητα να βιώνω την επικαιρότητα φιλτραρισμένη 
μέσα από μια διαχρονική ματιά. Μπορεί τα γεγονότα να 
διαφοροποιούνται από τη μια χρονιά στην άλλη, αλλά 
πίσω από αυτές τις όποιες διαφοροποιήσεις, προσωπικά 
διακρίνω τις ίδιες πάντα συνθήκες που δημιουργούν τα 
προβλήματα.  
Έχουμε πεισθεί να βλέπουμε κάθε φορά ένα δένδρο και 
να αγνοούμε την ύπαρξη του δάσους. Αλλά για να απα-
ντήσω με σαφήνεια στην ερώτησή σας –ναι, αυτό τον 
καιρό γράφω κάτι που αποτυπώνει το πώς εγώ βλέπω 
χαρακτήρες όπως αυτούς μιας Κλυταιμνήστρας και ε-
νός Ορέστη. Και, πιστέψτε με, πως αν και το έργο μου 
κινείται σε εκείνη τη μακρινή εποχή, εντούτοις γράφεται 
σύμφωνα με τα προσωπικά μου βιώματα τόσο του δικού 
μου παρελθόντος όσο και του δικού μου παρόντος. Τί-
ποτε πιο προσωπικό από τη λογοτεχνία, όταν δημιουρ-
γείται. Γι’ αυτό και τίποτε πιο προσωπικό από τον τρόπο 
που με τον κάθε ένα αναγνώστη της επικοινωνεί.

Φοβάστε; Αν έλεγα όχι, θα έλεγα ψέματα. Αν πάλι έλε-
γα ναι, και πάλι ψέματα θα ήταν. Ανησυχώ, ίσως είναι 
το σωστό ρήμα που με εκφράζει. Αλλά από την άλλη 
σκέφτομαι τα προβλήματα που ζήσανε γενιές προηγου-
μένων εποχών και λέω πως είναι έπαρση και ύβρις που 
πιστέψαμε πως η δική μας εποχή θα έμενε αλώβητη. 
Παρόλα αυτά υπάρχει κάτι που εμείς για πρώτη φορά 
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την πρώτη του συνέντέυξη μέτά 
την έξοδο του άπο τον Κορυ-

δάλλο και αναμένοντας την εκδί-
καση της υπόθεσής του, ο κ. Γιάν-
νος παπαντωνίου μιλάει στην A.V. 
για το καθεστώς που ήθελε να χτί-

σει ο άλέξης τσίπρας υλοποιώντας 
το «δόγμα πολάκη», για τον ημιτελή 

εκσυγχρονισμό της διακυβέρνησης ση-
μίτη, για τον Άκη τσοχατζόπουλο και τη συζήτηση περί 
διαφθοράς επί των ημερών πάσοΚ, ενώ ιδιαίτερα αιχ-
μηρός είναι με τον Γιώργο παπανδρέου. άφορμή για τη 
συνέντευξη με τον κ. παπαντωνίου είναι το βιβλίο που 
εξέδωσε υπό τον τίτλο «προσωπική μαρτυρία» (εκδό-
σεις παπαζήση). 
 
Κύριε Παπαντωνίου, στο δικαστικό σκέλος, τι περιμέ-
νετε από εδώ και πέρα;
Τη δικαίωση, το ταχύτερο δυνατόν. Και μία συγγνώμη για 
την απίστευτη, πρωτοφανή ταλαιπωρία, τον διασυρμό, 
το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος για τη φυλάκισή μου 
επί ενάμιση χρόνο, και της συζύγου μου επί πέντε μήνες, 
όχι μόνο χωρίς δίκη αλλά ούτε καν παραπομπή σε δίκη! 
Γιατί αυτό που καθιστά την περίπτωσή μου πρωτοφανή 
είναι το γεγονός ότι μετά από 17 μήνες προφυλάκιση, 
και μετά την απόρριψη τεσσάρων αιτήσεων αποφυλά-
κισης με ψέματα και παραποιήσεις καταθέσεών μου, οι 
δικαστικές αρχές παραδέχτηκαν ότι οι κατηγορίες είναι 
έωλες, δεν στοιχειοθετούνται, και ότι χρειάζεται... περαι-
τέρω έρευνα: Κατηγορήθηκα ότι ο εκσυγχρονισμός των 
6 φρεγατών τύπου S, με κόστος 381 εκατ. ευρώ, ήταν 
επιζήμιος για το Δημόσιο.
 
Όμως, αυτές οι εκσυγχρονισμένες φρεγάτες αποτελούν 
την αιχμή της θαλάσσιας ισχύος της χώρας επί 20 σχεδόν 
χρόνια και καμία κυβέρνηση δεν σχεδίασε την υλοποί-
ηση άλλου προγράμματος μέχρι σήμερα. Αγορά νέων 
φρεγατών θα κόστιζε το δεκαπλάσιο, 4 δισ. ευρώ, που 
δεν υπήρχαν. Ακόμα και στην υποθετική περίπτωση που 
υπήρχαν, ο χρόνος αναμονής για την απόκτηση των νέων 
φρεγατών θα προσέγγιζε τα 12 χρόνια, με αποτέλεσμα 
την απώλεια του θαλάσσιου ελέγχου του Αιγαίου για μία 
περίπου δεκαετία λόγω ραγδαίας απαξίωσης και από-
συρσης των μη εκσυγχρονισμένων παλαιών φρεγατών. 
 
Με την απόφασή μας κρατήσαμε ισχυρή την άμυνα της 
χώρας στη θάλασσα για 20 χρόνια με το ένα δέκατο του 
κόστους της εναλλακτικής λύσης! Η κατηγορία για απι-
στία κατά του Δημοσίου ήταν από την αρχή φαιδρή. Όσο 
για παράνομα έσοδα, αναλύω στην «Προσωπική μαρτυ-
ρία» ότι το ποσό για το οποίο κατηγορούμαι, περίπου 2 
εκατομμύρια ευρώ, προήλθε από εισοδήματα εργασίας 
στο εξωτερικό (ΟΟΣΑ, κλπ.), αποταμιεύσεις και χορηγίες 
από μέλη της οικογένειάς μου, τα οποία, από την πλευρά 
του πατέρα μου, είχαν μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Το 
κυριότερο είναι ότι δεν εντοπίστηκε κανένα απολύτως 
ίχνος ροής χρήματος από οποιονδήποτε που είχε –ή θα 
μπορούσε να έχει– σχέση με προμήθειες του Δημοσίου 
προς εμένα. Τα χρήματα είναι αυταπόδεικτα δικά μου και 
της συζύγου μου. Η κατηγορία αυτή, για δήθεν ξέπλυμα, 
ήταν στημένη και αυθαίρετη. Πρόκειται για παράδειγμα 
δικαστικού αυταρχισμού κατά πολιτικού, που θα διδά-
σκεται στο μέλλον στις Νομικές Σχολές.
 
Όπως γράφω στην «Προσωπική μαρτυρία», τρομάζουν 
οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αποτελεί 
πρόκληση για το πολιτικό σύστημα να αναγνωρίσει ότι, 
για αρκετούς πολίτες, η Ελλάδα δεν αποτελεί κράτος δι-
καίου και να αναλάβει δράση ξεκινώντας από την παρα-
δειγματική τιμωρία όσων αποδεδειγμένα παραβιάζουν 
το Σύνταγμα, ώστε να ολοκληρωθεί ο αγώνας για την 
αποκατάσταση της δημοκρατίας που ξεκίνησε  το 1974.

Διαβάζοντας το βιβλίο σας, φτάνει εύκολα κανείς στο 
συμπέρασμα πως θεωρείτε εαυτόν θύμα του δόγμα-
τος Πολάκη «να βάλουμε και κανέναν φυλακή»…
Η προφυλάκισή μου διατάχτηκε εννέα μέρες μετά την ε-
ξαγγελία του «Δόγματος Πολάκη». Έχω την εντύπωση ότι 
χρησιμοποίησα πρώτος τον όρο, που έχει πλέον εισαχθεί 
στο πολιτικό λεξιλόγιο. Το δόγμα Πολάκη κατέγραψε 
μια γενικότερη αντίληψη αυταρχικών πολιτικών ηγε-
τών, που επιχειρούν να θεμελιώσουν την παραμονή τους 
στην εξουσία πάνω στην ηθική και πολιτική εξόντωση 
των αντιπάλων τους. Ο Τσίπρας και η ομάδα του βάδισαν 
στα χνάρια του Τσάβες, του Ερντογάν και του Πούτιν. Αν ο 

Τσίπρας κατάφερνε να κερδίσει δεύτερη θητεία, 
σε λίγο θέμα των πολιτικών μας συζητήσεων θα 
ήταν τα ενδεχόμενα σχέδιά του για το… 2030, 
όπως συμβαίνει στη σημερινή Ρωσία. 
 
Ήμουν προφανής στόχος τέτοιων μεθοδεύσεων. 
Ταυτιζόμουν με τα θετικά επιτεύγματα της διακυ-
βέρνησης του ΠΑΣΟΚ, και ιδιαίτερα την ένταξη 
στο ευρώ. Όλες οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις 
από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τον ΣΥΡΙΖΑ, περ-
νώντας και από το αντι-εκσυγχρονιστικό τμήμα 
το ΠΑΣΟΚ, επιδίωξαν να δυσφημήσουν την οκτα-
ετία Σημίτη. Η θητεία μου στο Υπουργείο Άμυνας 
αμέσως μετά τη βεβαρημένη περίοδο του προ-
κατόχου μου Άκη Τσοχατζόπουλου πρόσφερε 
άφθονες ευκαιρίες για λασπολογικές επιθέσεις. 
Ήμουν εν δυνάμει ύποπτος, έτοιμος να ενοχοποι-
ηθώ. Εξάλλου, η παρουσία μου στον δημόσιο βίο 
ενοχλούσε ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες 
–αν κρίνω από μεθοδευμένες επιθέσεις συγκε-
κριμένων ΜΜΕ– καθώς και πολιτικούς ανταγω-
νιστές, εκτός και εντός ΠΑΣΟΚ. Η διαγραφή μου 
από τον Γιώργο Παπανδρέου το 2006 εντασσό-
ταν σε πολιτική «εκκαθαρίσεων» προσώπων που 
θα μπορούσαν να τον αμφισβητήσουν.
 
Μπορείτε να ονοματίσετε τα πρόσωπα που 
υπονοείτε στο βιβλίο σας; Ήταν σχέδιο του 
ίδιου του κ. Τσίπρα; Ο Τσίπρας δεν ήταν απλός 
συμμέτοχος. Ήταν συντονιστής. Γνώριζε τα πά-
ντα, ή τουλάχιστον τα βασικά, γιατί η πολιτική 
εξόντωσης των αντιπάλων του τον εξέφραζε, 
ενώ δεν είχε αναστολές παρέμβασης σε ανε-
ξάρτητους θεσμούς της κατ’ αυτόν «αστικής» 
δημοκρατίας. «Πήραμε την κυβέρνηση, αλλά 
όχι την εξουσία», ακουγόταν συχνά σε κύκλους 
προσκείμενους στην ηγεσία της κυβέρνησης. 
Εξάλλου ο ίδιος, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση 
στη Βουλή για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής με 
θέμα την προκαταρκτική εξέταση εξοπλιστικών 
συμβάσεων της θητείας μου στο Υπουργείο Άμυ-
νας, προκατέλαβε τις ενέργειες της Δικαιοσύνης 
με την επισήμανση ότι «η υπόθεση Παπαντωνίου 
επιστρέφει εκεί που πραγματικά ανήκει, στην 
ποινική δικαιοσύνη».
 
Τα άλλα πρόσωπα, όπως ο Παπαγγελόπουλος, 
μέλη των ανωτέρων κλιμακίων του Αρείου Πά-
γου, η Τουλουπάκη και, δυστυχώς, αρκετοί άλλοι 
δικαστές διαφόρων βαθμίδων ήταν εκτελεστικά 
όργανα. Είναι  θλιβερή η έκταση που προσέλαβε 
η χειραγώγηση της Δικαιοσύνης από τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Γι’ αυτό χρειάζεται άμεση δράση για την αποκα-
τάσταση του κύρους και της ανεξαρτησίας της.

Από την άλλη, είχε προηγηθεί η διαγραφή σας 
από τον Γιώργο Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ αρ-
κετά χρόνια πριν τη δικαστική περιπέτειά σας 
και την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Η δημιουργία «κλίματος» εναντίον μου 
είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, το 2000, με τις ε-
πιθέσεις για το Χρηματιστήριο, που επιδίωκαν να 
«ακυρώσουν» το επίτευγμα της ΟΝΕ. Συνεχίστη-
κε το 2004 όταν η Νέα Δημοκρατία, αναλαμβά-
νοντας τη διακυβέρνηση, συνέστησε Εξεταστική 
Επιτροπή για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεων 
του ΠΑΣΟΚ στον τομέα της άμυνας λόγω των 
πολλών καταγγελιών που είχαν γίνει με αιχμή 
την περίοδο Τσοχατζόπουλου. Οι καταγγελίες 
αποδείχθηκαν ακριβείς και οι καταδικαστικές 
αποφάσεις που ακολούθησαν τις επιβεβαίω-
σαν. Την περίοδο 1996-2001 υπήρξαν πολύ ση-
μαντικά, απαράδεκτα φαινόμενα διαφθοράς 
στον χώρο των εξοπλιστικών προγραμμάτων.  
Συμπεριέλαβαν, όμως, και την περίοδο της δι-
κής μου θητείας στο Υπουργείο Άμυνας για να 
δείξουν ότι η διαφθορά δεν ήταν θέμα ενός υ-
πουργού, αλλά ότι υπήρχε «σύστημα ΠΑΣΟΚ».
 
Δεν προέκυψε, βέβαια, απολύτως τίποτα σε 
βάρος μου, αλλά η ζημιά έγινε: Συνειρμικά 
συνδέθηκα με τις «αμαρτωλές» εξοπλιστικές 
συμβάσεις. Αυτό το κλίμα εκμεταλλεύτηκε ο 
Γιώργος Παπανδρέου για να με εκδιώξει από 

το κόμμα το 2006 με πρόσχημα το πολιτικά α-

Σ
Η πρώτη μεγάλη, αποκαλυπτική συνέντευξη  
μετά τη 17μηνη προφυλάκιση του.  
Τι λέει για Παπανδρέου, Σημίτη, Άκη, Τσίπρα, Πολάκη.

Γιάννος  
ΠαΠαντωνίου
«Ζητώ 
δικαίωση.  
Και μια 
συγγνώμη»
Tου ΑνδρέΑ  
ΠΑΠΑδόΠόυλόY
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νύπαρκτο θέμα της μερικής ιδιωτικοποίησης της Εμπορι-
κής Τράπεζας – που δεν θυμάται κανείς (!)  Λίγο αργότερα, 
εξάλλου, διέγραψε και τον Σημίτη, επιβεβαιώνοντας την 
πλήρη μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε αρχηγικό κόμμα καθώς 
και την πρόθεσή του να ελέγξει ολοκληρωτικά την κοινο-
βουλευτική ομάδα.
 
Μου έκανε εντύπωση η αρνητική αποτίμηση (σελ. 72) της 
διακυβέρνησης Σημίτη, όπου μεταξύ άλλων αναφέρετε 
ότι «το πέρασμά του δεν επηρέασε τη γενική φορά των 
πραγμάτων. Δεν συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας νέας 
καλύτερης κανονικότητας για τη χώρα». 
Δεν έχω γράψει μόνο αυτό. Στη σελίδα 171 γράφω ότι 
ο «ο Κώστας Σημίτης άφησε θετικό αποτύπωμα στην 
πολιτική ιστορία της χώρας». Όμως, η αξιολόγηση μιας 
πρωθυπουργικής θητείας, σε σύγκριση μάλιστα με τον 
Ελ. Βενιζέλο, τον Κ. Καραμανλή (τον πρεσβύτερο) και 
τον Α. Παπανδρέου, δεν προσφέρεται για, θετικούς ή 
αρνητικούς, συναισθηματισμούς. Προϋποθέτει διεισδυ-
τική ανάλυση και αντικειμενικότητα. Με τον Σημίτη μάς 
ένωνε το κοινό όραμα του εκσυγχρονισμού. Μαζί εξα-
σφαλίσαμε τη βασική προυπόθεση, που ήταν η ένταξη 
στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαικής Ένωσης, την ΟΝΕ. 
Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών για οκτώ χρόνια, 
υπέβαλα το Πρόγραμμα Σύγκλισης το 1994 και υπέγρα-
ψα την Ένταξη στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών (ECOFIN) το 2000.
 
Τι έγινε όμως με το συνολικό εκσυγχρονισμό της χώρας; 
Με εξαίρεση τα δημόσια έργα, ορισμένα μέτρα διοικη-
τικής ανασυγκρότησης και την εξωτερική πολιτική, τα 
αποτελέσματα σε κρίσιμους τομείς, όπως η Παιδεία, η 
Υγεία και η Δικαιοσύνη, είναι μέτρια. Δεν επιχειρήθηκε 
ουσιαστική μεταρρύθμιση. Και εκεί που επιχειρήθηκε, 
στο ασφαλιστικό, η κυβέρνηση οδηγήθηκε σε άτακτη 
υποχώρηση. Και δεν έφταιγαν μόνο οι συνδικαλιστές. 
Έφταιγε η κυβερνητική αντίληψη της top-down (από 
πάνω προς τα κάτω) μεταρρύθμισης σε αντίθεση με μια 
προσέγγιση διαβούλευσης και συναίνεσης, όπως ακο-
λουθήσαμε στην προσπάθεια ένταξης στην ΟΝΕ.
 
Το εκσυγχρονιστικό εγχείρημα δεν ολοκληρώθηκε. Τέ-
θηκαν μόνο τα θεμέλια. Μεγάλες μεταρρυθμιστικές προ-
σπάθειες, όπως η οικοδόμηση του «αστικού κράτους» 
από τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις αρχές του προηγούμε-
νου αιώνα στη χώρα μας, το New Deal του Φραγκλίνου 
Ρούζβελτ στη διάρκεια του μεσοπολέμου στις ΗΠΑ, η 
δημιουργία του Κοινωνικού Κράτους μετά τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο από την Εργατική κυβέρνηση στη 
Βρετανία, πέτυχαν γιατί στηρίχτηκαν σε σαφώς προσ-
διορισμένες ιδεολογίες και, κυρίως, σε ευρύτερη κοι-
νωνική κινητοποίηση και συμμετοχή. Τα στοιχεία αυτά 
έλειπαν στην προσπάθεια που αναλήφθηκε στην Ελλά-
δα στο τέλος του εικοστού αιώνα. Με την ορολογία που 
χρησιμοποιείται από τους αμερικανούς πολιτικούς επι-
στήμονες, ο Σημίτης δεν υπήρξε ένας transformational 
(μετασχηματιστικός) πρωθυπουργός. Προσεγγίζει πε-
ρισσότερο το πρότυπο του ικανού διαχειριστή.
 
Μήπως αυτή η άποψη είναι εντέλει απόρροια της πι-
κρίας σας επειδή ο πρώην πρωθυπουργός δεν σας 
στήριξε αυτό το διάστημα; Και σας ρωτώ γιατί ήσα-
σταν και τα οχτώ χρόνια κορυφαίος υπουργός του...
Την ίδια άποψη είχα εκφράσει και στην αποτίμηση που 
είχα περιλάβει σε προηγούμενο βιβλίο μου («Στάσεις και 
αποστάσεις») το 2014. Σημείωνα ότι «στον τομέα της θε-
σμικής ανασυγκρότησης, στο ίδιο το κράτος και το πο-
λιτικό σύστημα, δεν πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές 
αλλαγές... Η θεσμική υστέρηση εξασθένισε τα πολιτικά 
θεμέλια της εκσυγχρονιστικής παρέμβασης, με αποτέ-
λεσμα να μην αντέξει στο χρόνο».
 
Κάποιοι, πάντως, ερμήνευσαν τη σιωπή του κ. Σημίτη 
ως έμμεση αποκήρυξή σας... Νομίζω ότι τον παρερ-
μηνεύουν. Είναι φανερό σε όσους τον γνωρίζουν ότι η 
στάση αποχής που συχνά  τηρεί απέναντι σε πρόσωπα 
και πράγματα απορρέει από τον χαρακτήρα και την προ-
σωπικότητά του. Αυτό εξάλλου εξηγεί ότι η σχέση του 
με την ελληνική κοινωνία στηρίζεται περισσότερο στην 
εκτίμηση των ικανοτήτων του παρά σε συναισθηματι-
κούς δεσμούς.
 
Ποια ήταν η τελευταία φορά που συνομιλήσατε με τον 
πρώην πρωθυπουργό; Με τον πρώην πρωθυπουργό 
καθώς και με άλλους συναδέλφους στην κυβέρνηση και, 

κοινοβουλευτικά, δημοσιογραφικά και δικαστικά, δεν 
προέκυψε τίποτε απολύτως αναφορικά με τη θητεία μου 
στο Υπουργείο Άμυνας. Δεν διαπιστώθηκε καμιά παρέκ-
κλιση από τους κανόνες και τις διαδικασίες που ισχύουν 
για την ανάθεση και υλοποίηση των εξοπλιστικών προ-
γραμμάτων, ούτε κανένα άλλο επιβαρυντικό στοιχείο ή 
ένδειξη. Σε περιπτώσεις διακίνησης «μαύρου χρήματος» 
για εξοπλιστικά προγράμματα, οι έρευνες απέδειξαν ότι 
δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με αποφάσεις που εί-
χαν ληφθεί στη διάρκεια της δικής μου θητείας και δεν 
ενέπλεκαν με κανέναν τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, κανένα 
πρόσωπο που συνδεόταν, ή μπορούσε να συνδεθεί, μαζί 
μου είτε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είτε στον χώρο 
των στρατιωτικών προμηθειών κατά τη διάρκεια της θη-
τείας μου. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στη σύνα-
ψη και εκτέλεση των εξοπλιστικών συμβάσεων κατά την 
περίοδο αυτή υπήρξαν άψογες. 
 
Η γενική αυτή τοποθέτηση εφαρμόζεται απόλυτα στις 
κατασκευασμένες κατηγορίες που χρησιμοποίησε η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με τη σύμπραξη ορισμένων 
«προθύμων»   δικαστών, για να με φυλακίσει χωρίς δίκη, 
ούτε καν παραπομπή σε δίκη. Το ερώτημα είναι: η τερά-
στια ηθική, ανθρώπινη, οικονομική ζημιά που αυτές οι 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκάλεσαν σε 
εμένα και την οικογένειά μου, πώς ξεπληρώνεται;
 
Ήσασταν πολλά χρόνια βουλευτής και κορυφαίος υ-
πουργός. Ανεξάρτητα από τη δικαστική εξέλιξη της 
υπόθεσής σας, νιώθετε την ανάγκη για κάποιας μορ-
φής αυτοκριτική; Και σας ρωτώ γιατί δεν διέγνωσα κά-
ποια τέτοια διάθεση στο βιβλίο σας. Η αυτοκριτική είναι 
πάντοτε απαραίτητη, ακόμα και για όσους έχουν εργαστεί 
και προσφέρει συστηματικά και με τις καλύτερες προθέ-
σεις. Ιδίως στην πολιτική, η αυτοκριτική πρέπει να είναι 
διαρκής διαδικασία και επιλογή. Έχω κάνει πολλές φορές 
αυτοκριτική στα χρόνια που βρισκόμουν στην ενεργό πο-
λιτική. Αυτό με βοήθησε να γίνω καλύτερος στην πολιτική 
δράση και στη σχέση μου με τους πολίτες. Μια αυτοκριτι-
κή, που ήταν σημαντική και καθόρισε τη δική μου δεκαετία 
του ’90, ήταν ότι πρέπει να τρέξουμε γρηγορότερα και να 
προσαρμοστούμε με μεγαλύτερη γενναιότητα και απο-
τελεσματικότητα σε όσα απαιτούσαν οι νέες εποχές. Το 
ευρώ ήταν μεγάλο στοίχημα για τη χώρα. Το κερδίσαμε. Η 
ένταξη στην ΟΝΕ δεν απέτρεψε τη χρεοκοπία. Γι’ αυτό ή-
ταν αποκλειστικά υπεύθυνες οι πολιτικές ηγεσίες εκείνης 
της εποχής. Όμως, χάρη στη συμμετοχή στο ευρώ, διασώ-
θηκε η χώρα και αποσοβήθηκε η καταστροφή.
 
Αν με ρωτάτε για την αυτοκριτική μετά από την αποχώ-
ρησή μου από την ενεργό πολιτική, δεν νομίζω ότι αφο-
ρά πράγματα που έκανα, γιατί όσα έκανα, διδασκαλία, 
έρευνα, ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Όμως, θα έπρεπε 
να  ενεργοποιηθώ περισσότερο στην υπεράσπιση και 
ανάδειξη του έργου μου. Έπρεπε να είχα αγωνιστεί πε-
ρισσότερο για να εκτεθώ ξανά στην κρίση του ελληνικού 
λαού, μετά τον αποκλεισμό που μου επέβαλε ο Γιώργος 
Παπανδρέου. Τι έλειψε; Θάρρος; Αντοχή; Ή μήπως υπήρ-
χε υπερβολική σιγουριά ότι η δικαίωση θα ερχόταν από 
μόνη της; Μάλλον το τελευταίο. Η στέρηση της ζωντανής 
επαφής με το λαό με απομάκρυνε από την ενεργό πολιτι-
κή και τη Βουλή. Αν ήμουν βουλευτής, θα μπορούσα να 
υπερασπιστώ τον εαυτό μου καλύτερα και να εμποδίσω 
το στήσιμο της άθλιας πλεκτάνης εναντίον μου.
 
Οπότε, ναι, η αυτοκριτική μου είναι ότι δεν έπρεπε να 
εγκαταλείψω την προσπάθεια για την παραμονή στην 
ενεργό πολιτική τόσο εύκολα. Δεν έπρεπε να επιτρέψω 
να αποδυναμωθούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πο-
λίτες που με στήριξαν για πολλά χρόνια. Άφησα κάποιους 
να με απομακρύνουν  από την πολιτική –το πεδίο όπου κυ-
ριαρχεί η δημοκρατική κρίση των πολιτών– ανοίγοντας ά-
θελά μου τοn δρόμο για να με κρίνουν άλλοι με μεθόδους 
αντιδημοκρατικές, με εμπάθεια και διάθεση εκδίκησης. 
Το πλήρωσα αυτό το λάθος, και μάλιστα πολύ ακριβά.
 
Και ποια είναι τα νέα σας σχέδια; Θα επιστρέφατε στην 
πολιτική; Η πολιτική, με την ευρεία έννοια, είναι η ενερ-
γοποίηση μέσα στην πόλη. Η επιστροφή μου στην πόλη 
έχει ήδη συντελεστεί και ο διάλογος με τους πολίτες έχει 
ξαναρχίσει με την «Προσωπική Mαρτυρία», αλλά και άλ-
λες πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν. Οι προκλήσεις 
της νέας εποχής  είναι σοβαρές και σύνθετες. Απαιτούν α-
παντήσεις. Θα συμβάλω με κάθε τρόπο. Έχω παρελθόν, 
για το οποίο μίλησα, αλλά θέλω να κοιτάω το μέλλον. A  

γενικότερα, στην πολιτική διατηρώ σταθερές σχέσεις, με 
εξαίρεση βέβαια τον δεκαεπτάμηνο εγκλεισμό μου.

Η προσωπική ευθύνη για το χρηματιστήριο και το 
γεγονός ότι χάθηκαν αρκετά δις δραχμές ήταν μό-
νο επειδή δεν αντιδράσατε στη σχετική αφίσα που 
είχε βγάλει το ΠΑΣΟΚ για τις ευρωεκλογές του ’99; 
Βεβαίως αυτή η καμπάνια, πάρα πολύ έντονη και επα-
ναλαμβανόμενη, με έπληξε προσωπικά. Στο σποτάκι 
εμφάνιζαν και εμένα και ταύτιζαν την οικονομία με το 
Χρηματιστήριο, λέγοντας ουσιαστικά ψηφίστε ΠΑΣΟΚ 
και το ΧΑΑ θα πάει καλά. Η Χαριλάου Τρικούπη είχε πανι-
κοβληθεί με τη δημοσκοπική διαφορά, που ήταν μεγάλη 
πριν από εκείνες τις ευρωεκλογές, και ήθελε να τη μει-
ώσει. Η εικόνα έμεινε, ότι εγώ ήμουν το Χρηματιστήριο. 
Και δεν έμειναν οι πράξεις μου για τον εκσυγχρονισμό 
του χρηματιστηριακού θεσμού ούτε οι δηλώσεις μου 
όταν ανέβαιναν οι τιμές, με τις οποίες συνιστούσα στους 
επενδυτές «σύνεση και μέτρο» γιατί «δεν θέλουμε να 
θρηνήσουμε θύματα!»
 
Το χρηματιστήριο ακολουθεί κύκλους. Όταν οι τιμές α-
νεβαίνουν κερδίζονται χρήματα. Όταν  οι τιμές πέφτουν, 
χάνονται χρήματα. Οι κυβερνήσεις ευθύνονται όταν με 
πράξεις ή παραλείψεις τους  επιδεινώνουν το οικονομικό 
κλίμα σε βαθμό που κλονίζεται η εμπιστοσύνη στις αξίες 
των μετοχών, με αποτέλεσμα την πτώση των τιμών. Στη 
χώρα μας το 1999-2000 δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Αντίθετα 
η οικονομία ήταν σταθερή, η ανάπτυξη ισχυρή, ενώ η χώ-
ρα ετοιμαζόταν να ενταχθεί στην Ευρωπαική Οικονομική 
και Νομισματική Ένωση.
 
Την περίοδο αυτή εκδηλώθηκε μια μεγάλη παγκόσμια 
χρηματιστηριακή κρίση. Καμία χώρα, ιδιαίτερα μία μικρή 
οικονομία όπως η Ελλάδα, δεν μπορεί αυτοβούλως να 
αποσυρθεί από μία παγκόσμια κρίση. Υφίσταται τις συ-
νέπειες. Η συμπεριφορά του ελληνικού χρηματιστηρίου 
δεν διέφερε από τις άλλες προηγμένες χώρες. Αυτό το 
έχει διαπιστώσει με ανακοίνωσή της και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της 
ελληνικής οικονομίας και την απειρία του επενδυτικού 
κοινού, η πτώση  θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη 
και να χαθούν περισσότερα χρήματα. Αυτό αποτράπηκε 
λόγω της στήριξης που παρέσχε η κυβέρνηση, ακολου-
θώντας το παράδειγμα όλων των άλλων χωρών, όταν οι 
τιμές «ξεφούσκωσαν» και άρχισαν να πέφτουν. Ο Πρό-
εδρος των ΗΠΑ και ο Διοικητής της Federal Reserve (Κε-
ντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ) παρενέβησαν την περίοδο 
εκείνη επανειλημμένα για να στηρίξουν το αμερικανικό 
χρηματιστήριο.
 
Τώρα, γιατί στην Ελλάδα αυτή η αυτονόητη στήριξη έγινε 
αντικείμενο μιας ελεεινής πολιτικής επίθεσης, γεμάτης 
υπαινιγμούς για «βρώμικα» χρηματιστηριακά παιχνίδια, 
μπορεί μόνο να εξηγηθεί από τη ροπή του πολιτικού μας 
συστήματος σε ακρότητες και ανθρωποφαγία καθώς και 
τη συγκρότηση μιας ετερόκλητης συμμαχίας  ορισμένων 
ΜΜΕ, τραπεζιτών και απατεώνων που αγωνίζονταν να 
μεταθέσουν στην κυβέρνηση και σε εμένα προσωπικά 
τις δικές τους ευθύνες για κομπίνες όπου είχαν, με τον 
ένα ή άλλο τρόπο, συμμετοχή.
 
Αυτό, βέβαια, δεν είναι ελληνική αποκλειστικότητα. Στις 
άλλες, όμως, προηγμένες χώρες η Δικαιοσύνη απέδωσε 
ευθύνες και επέβαλε παραδειγματικές ποινές. Στην Ελ-
λάδα σημειώθηκε απαράδεκτη ολιγωρία λόγω των γνω-
στών δυσλειτουργιών του δικαστικού συστήματος. 
 
Τι απαντάτε στην ταύτιση που σας κάνουν με τον κ. 
Τσοχατζόπουλο, όταν θέλουν να αναφερθούν στη 
διαφθορά στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ; Κύριε Παπα-
δόπουλε, ταυτίσεις ή χαρακτηρισμούς μπορεί να κάνει ο-
ποιοσδήποτε. Κορυφαίοι Έλληνες πολιτικοί βρέθηκαν α-
ντιμέτωποι με χυδαίες κατηγορίες ακόμα και στο επίπεδο 
του Ειδικού Δικαστηρίου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι 
το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Είχαν προηγηθεί πολιτικοί 
όπως ο Βενιζέλος, ο Τρικούπης, και  πολλοί άλλοι. Όμως, 
τελικά, σημασία έχει μόνο η αλήθεια. Και η αλήθεια σε ότι 
με αφορά, όπως αναλύεται στην «Προσωπική Μαρτυ-
ρία», είναι ότι όλες ανεξαιρέτως οι προσπάθειες εμπλο-
κής μου σε θέματα που αφορούν εξοπλισμούς κατά τη 
διάρκεια της δικής μου θητείας έπεσαν στο κενό.
 
Οι συκοφάντες έμειναν μετέωροι με τις δήθεν καταγγελί-
ες τους. Έπειτα από συνεχείς έρευνες σε πολλά επίπεδα, 

Όλες Όι 
αντιπΌλι-

τευΌμενες 
δυναμεις 

απΌ τη νεα 
δημΌκρατια 

μεχρι τΌ 
ςυριΖα, περ-
νώντας και 

απΌ τΌ αντι-
εκςυγχρΌνι-
ςτικΌ τμημα 

τΌ παςΌκ,
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να δυςφη-
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Όκταετια
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Γιάννης 
ΜάςτροΓεωρΓιου 

Η Τεχνητή Νοημοσύνη 
και το ηθικό restart 

ι ειναι η ΤεχνηΤη νοημοσύνη και 
γιατί η εξάπλωση των εφαρμογών 
της αποτελεί τόσο ανατρεπτική αλ-
λαγή; ο Γιάννης μαστρογεωργίου, 

Γενικός Γραμματέας επικοινωνίας 
κι ενημέρωσης στην Προεδρία της 

Κυβέρνησης, υποψήφιος Διδάκτορας 
Πανεπιστημίου αθηνών, αναλύει και εξηγεί τις πολλα-
πλές επιδράσεις που φέρει η εξάπλωσή της στο βιβλίο 
του «Τεχνητή νοημοσύνη και Άνθρωπος: μια απόπει-
ρα κατανόησης της εποχής μας» που κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Και συζητά με τόλμη για 
τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που 
αναδύονται στην ψηφιακή καθημερινότητά μας.  

Η Τεχνητή Νοημοσύνη διαδίδεται σε ψηφιακές 
πλατφόρμες, τράπεζες, ηλεκτρονικό εμπόριο, α-
σφάλιση, υγειονομική περίθαλψη, ενέργεια, άμυ-
να και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ποιοι τρόποι 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέ-
πει να αναπτυχθούν κατά τη γνώμη σας; Σε όλο τον 
κόσμο σήμερα ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα 
που απασχολούν κυβερνήσεις, ακαδημαϊκή κοινό-
τητα, επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς είναι η 
δεοντολογική σύζευξη ατομικών δικαιωμάτων και 
Τεχνητής Νοημοσύνης. 

Χρειάζεται μια καθολική πρόταση διακυβέρνησης 
που θα εξασφαλίζει την ορθή και επωφελή χρήση 
της τεχνητής νοημοσύνης. Το νέο πλαίσιο αρχών 
θα πρέπει να προσδιορίζει, σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ευθύνες και αρμοδιότητες τόσο του ιδιωτικού τομέα 
όσο και των κρατών και διεθνών οργανισμών, ιδίως 
όσον αφορά ζητήματα λογοδοσίας που προκύπτουν 
από διαδικασίες λήψης αποφάσεων που βασίζονται 
στην ΤΝ. Μελετώντας το διεθνές πλαίσιο για τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα και συγκεκριμένα την ΟΔΔΑ, θα διαπι-
στώσουμε ότι τμήματά της συμπίπτουν με τις σημερινές 
διάχυτες ανησυχίες αναφορικά με τις πιθανές επιπτώ-
σεις της ΤΝ και θα μπορούσαν κατά τη γνώμη μου να 
αποτελέσουν βάση συζήτησης για τη σχέση ΤΝ και Αν-
θρώπου. Άρα, πλαίσιο υπάρχει, βούληση υπάρχει, μένει 
να οργανωθεί ο διάλογος και να τεθούν οι στόχοι.

Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι κυριότερες προ-
κλήσεις στη χρήση της ΤΝ; Χωρίς να θέλω να είμαι 
απόλυτος και να περιορίσω τη σημασία του φάσματος 

T

Του Δημητρη ΑθΑνΑσιΑΔη -   
Φωτό: θΑνΑσησ ΚΑρΑτζΑσ
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των προκλήσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης, θα έλεγα 
ότι η Νο1 πρόκληση είναι το ηθικό σκέλος αναφορικά 
με τους αλγορίθμους και την ΤΝ. Η σχετική συζήτηση 
ξεκινά από… τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και φτά-
νει μέχρι τους προσωπικούς κώδικες συμπεριφοράς 
του καθενός από εμάς. Η παγκόσμια συζήτηση που 
αναπτύσσεται σήμερα μετατρέπεται σε μία επαναχά-
ραξη του ηθικού χάρτη στον οποίο βασίζονται πολλές 
πτυχές του κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθαι, μέσω της 
σχέσης μας με την ΤΝ. Πρόκειται για ένα ηθικό restart. 

Ποια είναι τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της 
ΤΝ; Τι διευκολύνει και τι δυσκολεύει τους αλγόριθ-
μους; Χρησιμοποιείτε το μοτίβο της strong AI και της 
weak AI στην ερώτηση και έτσι δίνετε έμμεσα και την 
απάντηση. Αυτή τη στιγμή στην καθημερινότητά μας, 
στη δουλειά μας και εν πολλοίς στη ζωή μας, έχουμε 
την ασθενή ή περιορισμένη ΤΝ. Μπορεί να παίξει σκάκι 
ή να οδηγήσει, αλλά όχι και τα δύο μαζί, ενώ δεν έχει 
κοινή λογική. Η ΤΝ μπορεί να χρησιμοποιήσει τον άπει-
ρο και αστείρευτο ωκεανό των δεδομένων (data) που 
παράγουμε εμείς οι ίδιοι, και με τη βοήθεια ισχυρής 
υπολογιστικής ισχύος να διεκπεραιώσει μία σειρά από 
απαιτητικούς υπολογισμούς και να συνεχίσει μαθαίνο-
ντας μόνη της από άπειρα παραδείγματα. Το βασικό 
μειονέκτημα σήμερα για την ΤΝ είναι ότι λειτουργεί 
ακόμα μέσα στο παράδοξο του Moravec, δηλαδή είναι 
σχετικά εύκολο να κάνει κάποιος τους υπολογιστές να 
έχουν ικανοποιητική επίδοση στα τεστ εξυπνάδας ή 
στα παιχνίδια σκακιού, αλλά δύσκολο έως αδύνατο να 
καταφέρει να αποκτήσουν τις δεξιότητες παιδιού ενός 
έτους, όσον αφορά την αντίληψη και την κινητικότητα.

Ποιο κρίνετε ως το πιο σημαντικό επίτευγμα που 
έχει προσφέρει η χρήση της ΤΝ στην ανθρωπότη-
τα; Θα αδικήσουμε γενιές επιστημόνων, αν απομονώ-
σουμε το «πιο» σημαντικό επίτευγμα. Η εξέλιξη της ΤΝ 
δεν είναι στατική. Είναι μία εξελικτική πορεία αέναης 
αναζήτησης νέων εφαρμογών και δυνατοτήτων προς 
όφελος του ανθρώπου. Η ΤΝ έχει «προσφέρει» στον 
τομέα της Ιατρικής, της Βιομηχανίας, της Ασφάλειας, 
της δημιουργικότητά μας, της διασκέδασης και κυρίως 
της προόδου της εξέλιξης. Αποτελεί εμβρυουλκό για 
νέες ανακαλύψεις, για νέα επιτεύγματα. 

Οι άνθρωποι φοβούνται πως οι εικονικοί αντικατα-
στάτες θα είναι αυτοί που θα τους πάρουν τις δου-

λειές. Πώς σχολιάζετε αυτή τη θέαση της ΤΝ; Δια-
χρονικά η εξέλιξη της τεχνολογίας προκαλεί δισταγμό 
αποδοχής, ανησυχία για το άγνωστο. Είμαστε φτιαγ-
μένοι για να αναζητούμε την πρόοδο και τη βελτίωση 
και συνάμα για να κατοχυρώνουμε το υπάρχον status 
μας διαρκώς. Κάθε τεχνολογική αλλαγή προκαλεί δέ-
ος, το συγκερασμό θαυμασμού και φόβου. Από την 1η 
Βιομηχανική Επανάσταση και το κίνημα των Λουδιτών 
μέχρι σήμερα ο άνθρωπος ελπίζει, δοκιμάζει, φοβάται, 
καινοτομεί. Ποτέ όμως η τεχνολογία δεν ακύρωσε την 
«απασχόληση». Ποτέ δεν αφαίρεσε από τον άνθρωπο 
την ανάγκη του να απασχολείται και να δημιουργεί, να 
νιώθει την πληρότητα μέσω της ολοκλήρωσης ενός 
έργου. Η τεχνολογία άλλαξε –και θα αλλάξει– πολλά 
επαγγέλματα. Πολλά έπαψαν να υφίστανται και δεκά-
δες άλλα δημιουργήθηκαν. Σήμερα, βλέπουν το φως 
της δημοσιότητας μελέτες που ποικίλλουν ως προς 
τους εκτιμώμενους αριθμούς πιθανής αντικατάστασης 
ανθρώπων από μηχανές. Προτρέπω, όσους ενδιαφέ-
ρονται, να τις διαβάσουν όλες, αλλά να μην πιστέψουν, 
ακόμα, καμία. Είμαστε στον προθάλαμο μιας νέας επο-
χής που ακόμα δεν έχει αρχίσει να ξεδιπλώνει το σύνο-
λο των προεκτάσεών της στην απασχόληση. 

Συχνά στα social media η χρήση της ΤΝ σκιαγρα-
φείται σαν ένα δυστοπικό επεισόδιο του «Black 
Mirror». Ποιοι πιστεύετε πως είναι οι μεγαλύτεροι 
μύθοι γύρω από την εξέλιξή της; Παντού, ο διά-
λογος έχει μπολιαστεί με αρκετές δόσεις θορύβου 
και φόβου, όπως είναι εμφανές και στην έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους κανόνες 
αστικού δικαίου για τη ρομποτική, όπου στην πρώ-
τη κιόλας σελίδα μνημονεύεται το έργο Frankenstein 
της Mary Shelley (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2016). Σε 
αμέτρητα σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες, αυτο-
αποκαλούμενοι «ειδικοί» εκφράζουν ανησυχίες για 
τα ρομπότ που «μας παίρνουν τις δουλειές», που «δι-
αταράσσουν τις κοινωνικές μας σχέσεις», που «χει-
ραγωγούν την κοινή γνώμη και τις εκλογές» και που, 
τελικά, «θα καταλάβουν τον κόσμο» καταστρέφοντάς 
τον. Όσο προχωράμε όμως στην κατανόηση της νέας 
εποχής, φαίνεται καθαρά ότι η προοπτική και οι προ-
κλήσεις της ΤΝ είναι ίσως λιγότερο συνταρακτικές 
και πιθανώς πιο συμβατικές από τη συζήτηση για τη 
μοναδικότητα, τα cyborgs και την «Αποκάλυψη των 
μηχανών», που ιδιαιτέρως επιτυχημένα διαπρέπουν 
στο Hollywood. Για τα αρκετά επόμενα χρόνια δεν θα 

έχουμε πλήρως ΑΙ, δηλαδή Artificial Intelligence, αλλά ΙΑ, 
Intelligence Assistance. 

O προβληματισμός στις δυτικές δημοκρατίες για τη 
χρήση αλγορίθμων και την αυξανόμενη εξάρτηση από 
τη ΤΝ εντείνεται. Ποια ερωτήματα προέχουν να απα-
ντηθούν; Μέρος αυτής της συζήτησης συνδυάζεται με ένα 
mantra που αποκτά διαστάσεις μυθικές: «Η ΤΝ είναι διαφο-
ρετική», δεν είναι σαν το Διαδίκτυο, τον ηλεκτρισμό, το πε-
τρέλαιο ή την εφεύρεση του τροχού. Συνεπώς, βάσει αυτής 
της ρητορικής, χρειαζόμαστε νέους νόμους, νέους κανόνες 
συμπεριφοράς, νέα κριτήρια αλληλεπίδρασης με τις μηχα-
νές και δικλείδες ασφαλείας σε περίπτωση που αυτές απο-
φασίσουν… να μας υποτάξουν. Το ερώτημα που προκύπτει 
από την πρώτη αυτή παραδοχή, για να απαντήσω στην 
ερώτησή σας, είναι: Η ανάπτυξη της ΤΝ θα επιδεινώσει τις 
αντιφάσεις της σύγχρονης κοινωνίας; Ή, μήπως, θα μας 
βοηθήσει να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο;

Έχετε ασχοληθεί σε βάθος με την έννοια της 4ης Βι-
ομηχανικής Επανάστασης, την οποία πολλοί δυσκο-
λεύονται να κατανοήσουν. Ποιες είναι οι ευκαιρίες και 
οι κίνδυνοι που ενέχει; Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση 
αποτελεί την εξέλιξη της 3ης, της ψηφιακής δηλαδή. Εί-
ναι η σύζευξη του φυσικού και του ψηφιακού κόσμου 
μέσα από νέες εφαρμογές που έρχονται να ενισχύσουν 
τις δυνατότητες του ανθρώπου. Ο νέος αυτός κόσμος θα 
αυξήσει και την παραγωγή και την παραγωγικότητά μας, 
αν προσαρμοστούμε αναλόγως, βελτιώνοντας τα skills 
μας. Ο κίνδυνος είναι βασικά ένας: Να μη συνεχίσουμε να 
εξελίσσουμε ως άτομα, ως κοινωνίες και ως συστήματα 
παραγωγής τις ικανότητές μας, ώστε να καρπωθούμε τα 
οφέλη της ψηφιακής εποχής. 

Πώς μπορεί να καταπολεμηθεί ο ψηφιακός αναλφαβη-
τισμός στην Ελλάδα; Με στόχο και χρονοδιάγραμμα υλο-
ποίησης των βημάτων. Υπάρχει το θέμα της ψηφιακής με-
τάβασης – η πραγματιστική ματιά του Κυριάκου Μητσοτά-
κη κατάφερε να οργανώσει το μικρό ψηφιακό θαύμα που 
ζήσαμε εν μέσω κορωνοϊού στη χώρα και να υλοποιήσει 
με άρτιο τρόπο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
Και υπάρχει και το θέμα του ψηφιακού αναλφαβητισμού, 
που είναι αφενός θέμα σχολικής και συλλογικής νοοτροπι-
ακής αλλαγής και αφετέρου θέμα ευρύτερης κοινωνικής 
συνειδητοποίησης ότι έχουμε μπει σε άλλη εποχή.

Πώς σας φαίνεται το ενδεχόμενο πως ο κανόνας στο 
μέλλον θα είναι μια συνέντευξη εργασίας να γίνεται 
με ένα ρομπότ; Ήδη γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται. Η 
πρόσληψη, όμως, θα γίνεται πάντα από τον άνθρωπο. 

Σπουδάσατε Ιστορία, Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Οικονομία και βρεθήκατε στον τομέα της 
επικοινωνίας. Τι ήταν αυτό που σας προσέλκυσε σε 
αυτό το πεδίο; Το πλαίσιο που δημιούργησαν οι βασικές 
ανθρωπιστικές μου σπουδές, αποτέλεσε τη μαγιά για τη 
σύνθεση του ερευνητικού μου πεδίου που διατηρεί τον 
άνθρωπο στον πυρήνα του. Απλώς, τώρα, τον προσεγ-
γίζω όχι μόνο ως προς τις σχέσεις του με τους άλλους 
ανθρώπους… αλλά και με τα ρομπότ, αναζητώντας τις 
φιλοσοφικές προεκτάσεις που αυτή η σχέση καλλιεργεί.

Σας λείπει κάτι από την περίοδο των σπουδών σας; 
Όχι γιατί συνεχίζω να μελετάω, να γράφω, να αναζητώ 
τη γνώση και να επικοινωνώ με ερευνητές μέσω της δι-
ατριβής μου.

Η πρώτη σας δουλειά ήταν… Στο πλαίσιο της άτυπης 
μορφής απασχόλησης έκανα ιδιαίτερα μαθήματα. Πρώτο 
μισθολόγιο ήταν σε διαφημιστική.  

Θυμάστε την πρώτη σας επαφή με έναν ηλεκτρονι-
κό υπολογιστή; Είμαι γενιά που μεγάλωσε με Atari και 
Commodore 64…

Ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία επιστημονικής φα-
ντασίας; Χωρίς να έχω γνώσεις και την απαιτούμενη κα-
τάρτιση επί της αξιολόγησης ταινιών, ως θεατής και μόνο, 
τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας τις διακρίνω σε διά-
φορες κατηγορίες. Εκείνες με τέρατα, με εξωγήινους, με 
φουτουριστικό περιεχόμενο, με ιδιαίτερες πνευματικές 
προεκτάσεις, με υψηλή τεχνολογία στη δημιουργία τους. 
Με συγκινούν περισσότερο εκείνες με φουτουριστικό πε-
ριεχόμενο που διαθέτουν όμως παράλληλα το στοιχείο 
των φιλοσοφικών αναζητήσεων και προεκτάσεων σχετι-
κά με τη συνύπαρξη ανθρώπου και μηχανής. A  
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αρχετυπικός μεςός αμερικανός της δεκαετιας τόυ ’50 θέλει 
να τρέξει και να ξεφύγει από το αμερικάνικο όνειρο: ο χόλντεν 
κόλφιλντ στο «Catcher in the Rye» και οι ςαλ πάρανταϊς και 
ντιν μοράιτι στο «On the Road» είναι οι λογοτεχνικοί ήρωες 
που, μαζί με τον χάρι «Λαγό» Άνγκστρομ του τζον απντάικ 

του «Λαγέ, τρέξε», θέλουν να αφήσουν πίσω τους τη ζωή είτε 
στα πολύβουα μητροπολιτικά κέντρα είτε στα μίζερα προάστια. 

Ήρωες που διαλέγουν να δραπετεύσουν από το προδιαγεγραμμένο 
μέλλον, κυνηγώντας το «όσο πιο μακριά (ίσως) τόσο πιο καλά». 

Η τετραλογία «The Rabbit Series», όμως, του Τζον Α-
πντάικ, σε αντίθεση με τους Σάλιντζερ και Τζακ 

Κέρουακ, παρακολουθεί τον ήρωα σε τέσσε-
ρα επεισόδια: από το 1961, που κυκλοφό-

ρησε το πρώτο μέρος «Λαγέ, τρέξε», 
ως και το 1990, όπου «Ο Λαγός α-

ναπαύεται», ο Απντάικ προβαίνει 
σε μια ενδελεχή παρατήρηση 

και καταγραφή της εποποιίας 
του Χάρι Άνγκστρομ καθώς 

το ανεξιχνίαστο υπαρξιακό 
αδιέξοδό του δεν λέει να 
γειάνει με τίποτα. Ακόμα 
και στο τρίτο βιβλίο, ό-
που υποτίθεται πως «Ο 
Λαγός έχει λεφτά»! 
Τι βασανίζει τον Χάρι; 
Ασ τέρι του μπάσκετ 
στα λυκειακά του χρό-
νια, στα είκοσι έξι του 
βρίσκεται παντρεμένος 

με την Τζάνις, περιμέ-
νοντας το δεύτερο παιδί 

τους. Μέχρι που ξαφνικά 
ανακαλύπτει πως θέλει να 

φύγει από την Πενσιλβάνια 
παρατώντας σπίτι αλλά και 

δουλειά – ο Χάρι βιοπορίζεται 
επιδεικνύον τας έναν θαυμα-

τουργό αποφλοιωτή για την κου-
ζίνα. Είναι η εποχή που δεκάδες νεό-

κοπες οικιακές συσκευές κατακλύζουν 
την οικιακή αγορά της Αμερικής και υπό-

σχονται ένα μέλλον ολόιδιο με της διαφήμισης: 
θαύμα φαγητό θα γίνει, φυσικά με νέα φυτίνη! Αυτή 

είναι και η σπουδαιότερη λογοτεχνική παρακαταθήκη 
του Τζον Απντάικ και ίσως κι ένας από τους λόγους που μέτρησαν 

ώστε ο Λαγός Χάρι να κερδίσει το βραβείο Πούλιτζερ ή το μυθιστόρημά του να συ-
μπεριλαμβάνεται σταθερά στις λίστες του περιοδικού Time με τα εκατό καλύτερα 
μυθιστορήματα όλων των εποχών. Η δύναμη του βιβλίου αγγίζει μια επιτυχημένη 
πρόβλεψη που, λίγες μέρες πριν συμβεί, περιγράφει το μελλούμενο «συμβάν» με 
λεπτομέρεια διπλωματούχου αστρολόγου! Ή όπως αποθέωσε ο Νόρμαν Μέιλερ, «η 
δύναμη του βιβλίου πηγάζει από μια αίσθηση πως το σύμπαν σκεπάζει τη μοίρα μας 
σαν τον μεγάλο, βαρύ και απελπισμένο ουρανό». 
Η πρόζα του Απντάικ είναι ρευστή, το εστιακό του βάθος και η ανάγλυφη περιγρα-
φικότητά του –ο ίδιος την υπονόμευε θεωρώντας πως απλώς αποτίνει φόρο τιμής 
στην ομορφιά του κοινότοπου– αγγίζουν το αμίμητο που κατοχύρωσε και το ύφος 
του. Διαβάζω κάποιες κριτικές του στο περιοδικό New Yorker, του οποίου υπήρξε συ-
νεργάτης, και πραγματικά απολαμβάνω το πώς μέσα ακόμα και από τα σημειώματα 
για τους άλλους, εντούτοις εμμένει στο μυστικό του Λαγού: πραγματικά επιβιώνου-
με κάθε στιγμή τελικά, εκτός από την τελευταία. 
Αναμφίβολα το «Λαγέ, τρέξε» είναι η σπουδαιότερη λογοτεχνική παρακαταθήκη του 
όπως και το επίμετρο του βιβλίου, που επιμελείται η Σώτη Τριανταφύλλου, για τις εκ-
δόσεις Οξύ. Κι αυτή, όπως θα έλεγε κι ο λατρεμένος Απντάικ, θα μπορούσε να είναι και η 
συμβουλή της ημέρας: Αν από την παιδική μας ηλικία είμαστε όλοι κατάσκοποι κι άσχετα 
αν τα μυστικά που μας αναλογούν να ανακαλύψουμε είναι τόσο ασήμαντα, αυτό θα μπο-
ρούσε να είναι και ένα από τα λίγα που μετράνε. Διάβασε αυτό το βιβλίο. Τόσο απλά. A  

John 
Updike
«Λαγέ, τρέξε»
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εα υόρκη, ΦιΛαδεΛΦεια, 
Λόνδινό, τεΛ αβιβ και 

αθήνα: στο οικολογικό 
και πολιτικό θρίλερ του 
νίκου κομνηνού, ένα 
αεροπλάνο Γκόλφστριμ 

μεταφέρει τους ήρωες 
του βιβλίου σε όλο σχεδόν 

τον πλανήτη. απ’ άκρη σ’ ά-
κρη. η ςεσίλια, ο δόκτωρ ρίτσαρντ μπέιλ, η ςά-
ντι παππά, ο τζόνι Γουόκερ, ο αμίρ Λεβί, ο Φρανκ 
κόνορ και ο σωματοφύλακας ντάρκο είναι η ο-
μάδα των πρωταγωνιστών. 

Μια ομάδα όπου δισεκατομμυριούχοι της λίστας 
του Φορμπς, μαζί με χάκερ, επιστήμονες ακτιβι-
στές της κλιματικής αλλαγής, βιοτεχνολόγους 
και τζίνιους μηχανικούς τεχνητής νοημοσύνης, 
παρακολουθούν τη μόλυνση και την καταστροφή 
του πλανήτη, πετώντας πάνω από την Αφρική, 
την Ασία, ακόμα και τις ατόλες της Ινδονησίας. 
Στη συνέχεια θα συμπράξουν για τη δημιουργία 
του ιού «Μικρομέλισσες» και στόχο να αλλάξουν 
την αντίληψη των κατοίκων της γης για το πώς 
πρέπει να ενεργούν, προκειμένου, έστω και την 

Η Σπίθα του 

Νίκου Ζ. 
κομΝηνου 
είναι το ιδανικό  
τεχνολογικό 
νουάρ της 
παραλίας!
Του ΣΤέΦανΟυ ΤΣιΤΣΟπΟυλΟυ

Και μη σταματάς, 
μέχρι να πιάσεις 

στα χέρια σου  
αυτό το βιβλίο!

Του ΣΤέΦανΟυ  
ΤΣιΤΣΟπΟυλΟυ

O

N



2 - 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 A.V. 29 

ύστατη στιγμή, να σωθεί ο 
πλανήτης από τη διαφαινό-
μενη οικολογική καταστρο-

φή. Το τιμ τους, ωθούμενο 
στο ξεκίνημα του βιβλίου 

από έναν ρομαντικό ουμα-
νισμό, υπογράφει ένα σύμ-

φωνο-«Σύνταγμα» δράσης και 
στρώνεται στη δουλειά μετά τις 

μελαγχολικές παρατηρήσεις του 
για το τέλος του κόσμου. 

Ναι, πάντα ο δρόμος για την Κόλαση 
είναι στρωμένος με τις καλύτερες προθέ-

σεις και στο ξεκίνημα της Σπίθας, ο Νίκος Κο-
μνηνός προικίζει το πρωταγωνιστικό τιμ του με 

απίστευτες δεξιότητες σε ψυχή και τσέπη! Πολλά 
λεφτά για έρευνα και περίσσεια ανησυχία. Το βι-
βλίο του μετατρέπεται όμως σε ένα εφιαλτικό οι-
κολογικό, πολιτικό και επιστημονικό θρίλερ, όταν 
το πρότζεκτ «Μικρομέλισσες», που υποτίθεται 
τρέχει για να σώσει τον κόσμο, μετατρέπεται σε 
έναν ιό που προκαλεί μια ανεξέλεγκτη παγκόσμια 
πανδημία. 
Καλωσορίσατε σε ένα μυθιστόρημα τραγικά επί-
καιρο και τα μάλα διαφωτιστικό ως προς το πώς 
αλλά και το γιατί τα σενάρια συνωμοσίας που κυ-
κλοφορούν για την καραντίνα και τον κορωνοϊό 
μπορεί και να πατούν ή να στηρίζονται σε αυτό 
που κατά τον συγγραφέα ορίζεται ως ανθρώπινη 
βούληση. Εν αγνοία τους οι πρωταγωνιστές της 
«Σπίθας», ενώ εμφορούνται από οικολογικά και α-
κτιβιστικά ιδεώδη, γίνονται πιόνια μιας παρτίδας 
που μετατρέπει τα μεγαλεπίβολα μυστικά σχέδια 
για τη σωτηρία της ανθρωπότητας σε πανδημικό 
όλεθρο. 
Κατέχοντας απόλυτα τα μυστικά της τεχνολογί-
ας, μιας και ο συγγραφέας τα τελευταία χρόνια 
δραστηριοποιείται με επιτυχία στη διοίκηση ε-
ταιριών ψηφιακής τεχνολογίας έχοντας ταξιδέ-
ψει σε πέντε ηπείρους και σε περισσότερες από 
τριάντα χώρες, ο Κομνηνός δεν μένει μόνο στην 
πειστική ομολογουμένως αληθοφάνεια. Με υπό-
βαθρο τις σπουδές του στην ψυχολογία αλλά και 
την επιχειρηματικότητα, μπόρεσε να διαβλέψει 
τις αλλαγές που επιβάλλει η επέλαση της τεχνη-
τής νοημοσύνης όχι μόνο στην ατομική ζωή αλλά 
και στην πλανητική συνείδηση. Το μυθιστόρημά 
του θέτει, πέραν της κλιματικής αλλαγής αλλά 
και της συσσωρευμένης υπερκατανάλωσης, θέ-
ματα εμπιστοσύνης και δημοκρατίας· πληροφό-
ρησης αλλά και δημόσιας υγείας. Στη Σπίθα ο ιός 
«Μικρομέλισσες» διασπείρεται ανελέητα, σαν 
ύβρις για την κατάλυση των νόμων της φύσης. 
Αλλά και σαν μια εγκληματική απόφαση κάποιων 
να υποκαταστήσουν τη βούληση των φυσικών 
νόμων ή του Θεού. 
Καλογραμμένο, πυρετικά προφητικό και με μια 
δυσοίωνη τεχνονουάρ αφήγηση, μιας και πέρα 
από την επιστήμη και τους υπολογιστές οι ήρωες 
εμπλέκονται σε ερωτικά και υπαρξιακά τρίγωνα 
με σεξ, αμφιβολίες, διεστραμμένα κίνητρα και ά-
νομες πράξεις, η Σπίθα είναι ένα βιβλίο διακοπών. 
Αυτό το μοντέρνο «αστυνομικό» με την πλοκή και 
τη δράση του μπορεί να σας κάψει ώρες ώρες τον 
εγκέφαλο: πραγματικές άγριες μέλισσες! 
Πέρα από ένα καλογραμμένα γλαφυρό μυθιστό-
ρημα, μοιάζει κάποιες σελίδες του να συνορεύ-
ουν με τη δοκιμιακή γραφή - περιγραφές του 
Γιουβέλ Χαράρι. Αίσθησή μου, καθώς το διάβαζα, 
ήταν πως ο ισραηλινός φιλόσοφος της νέας μη-
χανικής θα το απολάμβανε επίσης. Κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Καστανιώτη σε μετάφραση από 
τα αγγλικά του Γιώργου Λιθάρη και, όπως λέει ο 
συγγραφέας, είναι το πρώτο βιβλίο μιας σειράς 
μυθιστορημάτων που ετοιμάζει και εκτυλίσσο-
νται στο παρόν ή το άμεσο μέλλον. A  

Βεξ ΚινγΚ μόλις ςε ηλιΚια 33 ετών, ως 
συγγραφέας και σύμβουλος αυτοβελτί-

ωσης, έχει καταφέρει να ασκήσει επιρ-
ροή σε χιλιάδες νέους στα social media, 
να μετρά πάνω από μισό εκατομμύριο 
ακόλουθους στο Instagram και να ι-

δρύσει την Bon Vita. μια διαδικτυακή 
πλατφόρμα που εμψυχώνει τους ανθρώ-

πους καθημερινά να αλλάξουν τη ζωή τους, 
με μότο τη φράση «Good vibes». ώστόσο ο δρόμος του ως 
εδώ δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. ό πατέρας του 
πέθανε όταν ήταν μωρό, η οικογένειά του έμενε συχνά ά-
στεγη ή ζούσε σε επικίνδυνες γειτονιές κι ίδιος αποτελού-
σε συχνά στόχο ρατσιστικών επιθέσεων. Όμως ήταν αυτές 
ακριβώς οι αντιξοότητες που τον ενέπνευσαν να βρει τον 
δρόμο προς μια καλύτερη ζωή, αφήνοντας πίσω του τις ά-
σχημες εμπειρίες του παρελθόντος. με αφορμή το βιβλίο 
του «Θετική ενέργεια υπέροχη ζωή» που κυκλοφορεί από 
τις εκδ. μίνωας, μίλησε στην ATHENS VOICE.

Τι είναι αυτό που σας παρακίνησε να ασχοληθείτε με την 
αυτοβελτίωση πρώτα απ’ όλα του εαυτού σας αλλά και 
των άλλων; Πότε αποφασίσατε να στραφείτε προς αυτό; 
Υποθέτω ότι θα βοηθούσε αν σου δώσω ένα ιστορικό και μια 
πολύ σύντομη ιστορία της ζωής μου: ο μπαμπάς μου πέθανε 
έξι μήνες μετά τη γέννησή μου, η επιχείρηση της μητέρας μου 
μετά από κακοδιαχείριση από ένα μέλος της οικογένειας χρε-
οκόπησε και καταλήγαμε συχνά χωρίς σπίτι. Προσπαθήσαμε 

να ανταποκριθούμε, ενώ βιώναμε βία και 
ρατσισμό τα επόμενα χρόνια. Η ζωή 

μου ήταν οδυνηρή και μίζερη... 
και το μόνο που ήθελα να κά-

νω ήταν να βρω μια διέξο-
δο και να θεραπεύσω 

τις συναισθηματικές 
πληγές που είχα 

αποκτήσει κατά 
τη διάρκεια του 
«ταξιδιού μου» 
στη ζωή, επειδή 
με εμπόδιζαν 
να βιώσω τη 
χαρά. Έτσι, κα-
τά τη διάρκεια 
της εφηβείας 

μου, στράφηκα 
στην προσωπική 

ανάπτυξη, ώστε 
ν α  μ π ο ρ έ σ ω  ν α 

βοηθήσω τον εαυτό 
μου, και την οικογένειά 

μου, να αλλάξω τα πράγ-
ματα. Μέσω βιβλίων και α-

κούγοντας τι έλεγαν άνθρωποι 
που θεωρούσα ινδάλματα μπόρεσα 

να αλλάξω τη νοοτροπία μου και να υιοθετή-
σω μια πιο θετική στάση, να αναμορφώσω τη ζωή μου.

Φανταζόσασταν ποτέ ότι θα ασχοληθείτε με την αυτο-
βελτίωση των γύρω σας; Γιατί πιστεύτε ότι ο κόσμος έχει 
ανάγκη από τέτοιους οδηγούς; Όταν ήμουν νεότερος, δεν 
ήξερα ακριβώς τι ήθελα να κάνω, αλλά ήξερα ότι με έλκυε 
η δημιουργική έκφραση μέσω των λέξεων και της γραφής 
και φυσικά πάντα ένιωθα ότι πρέπει να βοηθάω τους αν-
θρώπους και να τους μαθαίνω ό,τι είχα διδαχθεί. Ήθελα να 
διασφαλίσω ότι οι άνθρωποι δεν βίωναν αυτό που βίωσα 
και ήθελα να βρίσκω λύσεις στα προβλήματα. Γι’ αυτό έγι-
να «πηγή βοήθειας» – οι άνθρωποι πάντα αναζητούσαν τη 
συμβουλή μου και, με κάθε ειλικρίνεια, ένιωθα πιο ζωντανός 
όταν έκανα ενδοκσόπηση και έγραφα για τη σοφία που απο-
κόμισα από τις πληγές μου.
Ενώ δεν γνώριζα ότι η ζωή μου θα έπαιρνε αυτήν α-
κριβώς την κατεύθυνση, πάν τα έ λεγα σ τον εαυτό 
μου όταν ήμουν παιδί ότι θα έγραφα ένα βιβλίο στο 

μέλλον που δυνητικά θα άλλαζε τη ζωή των ανθρώπων. Ό-
ταν ήμουν νεότερος χρειαζόμουν βιβλία αυτο-βελτίωσης, 
γιατί το μόνο με το οποίο ήμουν εξοικειωμένος ήταν η πλη-
γωμένη μου καρδιά και ο πόνος. Οι άνθρωποι γύρω μου δεν 
ήξεραν πάντα πώς να με συμβουλεύουν με τον καλύτερο 
τρόπο ώστε να ζήσω μια καλύτερη ζωή, επειδή ήταν επίσης 
κολλημένοι στις ίδιες συνθήκες. Χρειαζόμουν πίστη, σοφία 
και κατεύθυνση. Έπρεπε να ξέρω ότι μπορούσα να αλλάξω 
τα πράγματα, και τι έπρεπε να αρχίσω να κάνω για να κάνω 
την αλλαγή. Γι’ αυτό αυτοί οι οδηγοί είναι σημαντικοί. Σας 
δίνουν λύσεις και μοιράζονται προοπτικές ενδυνάμωσης 
που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να αλλάξετε τη ζωή σας. 
Σας στρέφουν επίσης να βρείτε απαντήσεις μέσα σας.
 
Είχατε ταραγμένα παιδικά χρόνια. Ποια ήταν η πιο ση-
μαδιακή στιγμή της ζωής σας; Το πιο τραυματικό κομμάτι 
της παιδικής μου ηλικίας ήταν η συνεχής βία και κακοποίη-
ση εναντίον μας ως οικογένεια λόγω του ρατσισμού. Οι άν-
θρωποι μας φέρονταν άσχημα και μας έκαναν να νιώθουμε 
ανεπιθύμητοι στη γειτονιά μας. Ήταν δύσκολο να κατα-
λάβουμε γιατί οι άνθρωποι ήταν τόσο κακοί εναντίον μας 
επειδή απλώς ήμασταν διαφορετικοί. Με έκανε επίσης να 
αντιδρώ βίαια, καθώς προσπαθούσα να υπερασπιστώ τον 
εαυτό μου και την οικογένειά μου. Αυτή η επιθετική συμπε-
ριφορά έπειτα έγινε συνθήκη μέσα μου και ο θυμός και το 
αίσθημα απόρριψης που αυτές οι εμπειρίες προκάλεσαν, 
έλεγχαν μεγάλο μέρος της ζωής μου τα επόμενα χρόνια.

Tι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο ευτυχισμένο; Tι 
σημαίνει ευτυχία; Για μένα, η ευτυχία είναι μια κατάσταση 
όπου βιώνεις συναισθήματα χαράς – και αυτό μπορεί να 
γίνει αισθητό ανά πάσα στιγμή γιατί η ευτυχία είναι πάντα 
μέρος του τρόπου που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Δεν 
μπορείτε να ελέγξετε τα πάντα, μόνο τις επιλογές σας και 
τις αντιδράσεις σας. Όταν κάτι δεν πηγαίνει σύμφωνα με 
το σχέδιο, μπορείτε να το κοιτάξετε από τη φωτεινή πλευ-
ρά. Μερικές φορές, για να βρείτε την ευτυχία, απλά πρέπει 
να είστε ευγνώμονες που τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν 
χειρότερα και επίσης, να θυμάστε, όλα τα πράγματα που 
συνεχίζουν να πηγαίνουν καλά στη ζωή σας. Πρέπει α-
πλώς να θυμόμαστε ότι το ίδιο πράγμα που κάνει ένα άτο-
μο λυπημένο μπορεί να κάνει ένα άλλο άτομο ευτυχισμέ-
νο, απλά λόγω του τρόπου που βλέπει την κατάσταση.

Μπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς προβλήματα; Τι θα λέ-
γατε σε έναν νέο άνθρωπο που αγχώνεται υπερβολι-
κά για απλά καθημερινά πράγματα; Όταν ασκείστε στο 
γυμναστήριο, το βάρος δεν γίνεται πιο εύκολο να σηκω-
θεί, εσείς γίνεστε πιο δυνατοί. Στη ζωή, τα γεγονότα που 
συμβαίνουν δεν γίνονται πιο εύκολο να τα διαχειριστείτε, 
εσείς γίνεστε καλύτερα εξοπλισμένοι για να τα αντιμετω-
πίσετε. Πάντα θα υπάρχουν πράγματα να μας προκαλούν, 
διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να εξε-
λιχθούμε σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Δεν 
ωριμάζουμε χωρίς προκλήσεις. Έτσι, σε κάθε νέο άτομο 
που είναι υπερβολικά ανήσυχο για τα καθημερινά, θα του 
έλεγα, πάρε μια βαθιά ανάσα και συντονίσου με την πα-
ρούσα στιγμή. Απελευθερώσου από οποιοδήποτε βάρος 
του παρελθόντος ή ανησυχίες για το μέλλον. Θυμήσου, τα 
πράγματα θα είναι εντάξει και ό,τι κι αν αντιμετωπίζεις θα 
περάσει, όπως πάντα. Και καθ’ όλη αυτή τη διαδικασία, θα 
εξελιχθείς σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.

Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή; Τελικά, η ευτυχία είναι 
το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Εάν είστε χαρούμενοι 
είστε ελεύθεροι, δεν αισθάνεστε πλέον περιορισμένοι από 
οτιδήποτε έξω από εσάς. Κυνηγάμε τα πάντα στη ζωή ώστε 
να αισθανόμαστε ευτυχισμένοι. Όταν είμαστε χαρούμενοι, 
είμαστε πιο ανοιχτοί στο να αγαπάμε τους άλλους και να 
παίρνουμε αγάπη – και ως άνθρωποι, ευημερούμε από την 
επαφή και τις σχέσεις. Εάν μπορείτε να αγαπήσετε τον ε-
αυτό σας, θα μπορείτε να βρίσκετε την ευτυχία σας πιο συ-
χνά – και πιστεύω πραγματικά ότι οι χαρούμενοι άνθρωποι 
προσθέτουν στην ευτυχία ολόκληρου του κόσμου. A  

Ο Βέξ ΚινγΚ 
ήταν μικρός στόχος  
ρατσιστικών επιθέσεων

Θετική ενέργεια 

υπέροχη Ζωή 

σελ. 296, €14,40

Η Σπίθα του 

νίΚου Ζ. 
Κομνηνου 
είναι το ιδανικό  
τεχνολογικό 
νουάρ της 
παραλίας!
Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου

Ο συγγραφέας και 
σύμβουλος αυτο-

βελτίωσης περι-
γράφει πώς βρή-

κε τον δρόμο 
προς μια  

καλύτερη ζωή 
στο βιβλίο του 

Θετική ενέργεια 
υπέροχη Ζωή» 

(εκδ. Μίνωας) 
 

Της ΚατέριναΣ  
ΚαμποΣου
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άντά ήθελά νά μ’ άξιώσει ο θε-
οσ –κι ας έχω χρόνια να βρεθώ 

σε κυριακάτικη λειτουργία – να 
διασχίσω κάποτε με αμάξι την 
ενδοχώρα της άμερικής, να 
σταματώ σε γραφικά μοτέλ, 

να μπαίνω σε έρημα σαλούν, να 
γνωρίζω μορμόνους κι άλλα αλλό-

κοτα πλάσματα της τοπικής πανίδας. 

Ως τώρα αυτό το ταξίδι δεν έγινε – κι όπως πάει ίσως να 
μην γίνει και ποτέ. Ας είναι λοιπόν καλά η λογοτεχνία 
που πυροδοτεί τις νευρωνικές συνάψεις στον εγκέ-
φαλο και κάνει εύκαιρα τα ταξίδια του μυαλού, και μας 
γεμίζει εικόνες και αρώματα από τόπους που μπορεί 
και να μη δούμε στον ταπεινό ετούτο βίο μας – όμως 
δεν απογοητεύομαι γιατί πιστεύω σε μιαν άλλη ζωή.
Τον Γουίλιαμ Μάξγουελ δεν τον είχα διαβάσει – δεν 
είχε ως τώρα μεταφραστεί στα ελληνικά, αν και αυτό 
δεν στέκει καλά ως δικαιολογία. Το μυθιστόρημά του 
«Αντίο τώρα, τα λέμε αύριο» που κυκλοφορεί από τις 
αγαπημένες εκδόσεις Gutenberg σε μετάφραση του 
Παναγιώτη Κεχαγιά ήταν μια έκπληξη για μένα. Με 
συνεπήρε αμέσως –ξεκινάει μ’ έναν φόνο– κάνοντάς 
με να αναπολήσω τα «Καπνοτόπια» του Κάλντγουελ 
(αν και εδώ απουσιάζουν οι νέγροι). Είναι η ιστορία 
δύο αγοριών που το καθένα τους δοκι-
μάζεται από την απώλεια της μάνας. Το 
ένα επειδή η μάνα του πεθαίνει και το 
άλλο επειδή η μάνα του μοιχεύεται. 
Η ιστορία ξετυλίγεται στην κωμόπολη 
Λίνκολν του Ιλινόι, στα χρόνια πριν το 
Κραχ. Οι ήρωες ζουν σε φάρμες όπου α-
κόμα  οι αγελάδες αρμέγονται με τα χέ-
ρια, τα κατσίκια βόσκουν ελεύθερα και 
οι κότες περιφέρονται στους αγρούς. 
Μ’ άλλα λόγια, τίποτα που να θυμίζει τη 
βιομηχανική κτηνοτροφία που περιγρά-
φει ο Φόερ στο βιβλίο του «Τρώγοντας 
ζώα», το πόνημα εκείνο που με οδήγησε 
να σκεφτώ σοβαρά μήπως επιτέλους 
ήρθε η ώρα να σταματήσω την κρεοφα-
γία και να γίνω ευσεβής βίγκαν.
Την ήσυχη, βουκολική ζωή στο Λίνκολν 
διακόπτει το ασίγαστο πάθος που ξε-
σπάει όταν ένας άντρας ερωτεύεται σφόδρα τη γυ-
ναίκα του φίλου του στο γειτονικό κτήμα – κι εκείνη 
ενδίδει. Κι όχι μόνο ενδίδει αλλά ζητάει και διαζύγιο 
από τον άντρα της, κι όχι μόνο ζητάει διαζύγιο αλλά 
του παίρνει και τα παιδιά  και μαζί μια πλούσια δια-
τροφή (το δράμα των αμερικάνικων γάμων).
Ο απατημένος σύζυγος καταρρέει, αναγκάζεται να 
εγκαταλείψει το κτήμα του, γίνεται εμμονικός και 
μισάνθρωπος  ώσπου στο τέλος, νιώθοντας τη ζωή 
του κατεστραμμένη, παίρνει το όπλο του και στή-
νει καρτέρι μια κρύα αυγή στον σταύλο του παλιού 
του φίλου. Κι όταν ένα όπλο εμφανίζεται στην πλοκή 
ενός έργου, όπως λέει ο Τσέχοφ, αργά ή γρήγορα 
οφείλει  να εκπυρσοκροτήσει. 
Οι σελίδες του μυθιστορήματος αποπνέουν μια νο-
σταλγία που κάνουν τον αναγνώστη –εμένα, τέλος 
πάντων  – να αναπολεί μια εποχή που χάθηκε (και κά-
θε εποχή που χάνεται φαντάζει χρυσή μπροστά σ’ 
αυτήν που ζούμε τώρα). Ο Μάξγουελ τιμά το αμερι-
κάνικο ύφος στη γραφή του, χωρίς φιοριτούρες και 
σαχλά επίθετα, μια γλώσσα που παραπέμπει ευθέως 
στους μεγάλους μαιτρ της πατρίδας του. 
Μ’ άλλα λόγια, αντίο τώρα, τα λέμε στο βιβλιοπω-
λείο. ● 

Αυτό που βλέπω είναι μια σταγόνα να κυλάει στην επιφάνεια 
του παγωμένου ποτηριού με τον καφέ μου.
Κίνηση νωχελική.
Το πιο τρυφερό από τα κορίτσια των κύκλων μου ζωγραφίζει αρκούδια στο τζάμι.
Ήλιος που περνάει μέσα από τις γρίλιες. Καλοκαίρι.

➽ Δεν έχω την παραμικρή ιδέα για όλο αυτό το σχέδιο που θέλει τον χρόνο να είναι ένα 
είδος γιατρού – όσο περνάει ο καιρός, οι νοσταλγίες μου θεριεύουν και με καταπίνουν, 

ανάλογα τα κέφια τους. Πέρασα πέντε μαγικά χρόνια, πίσω στα nineties, ως αρχιστυντάκτης 
του Metal Hammer και το 1995 ήταν το καλύτερο από αυτά. Είχαμε κάνει τότε ένα αρκετά μεγάλο 
άνοιγμα στα καινούργια ιδιώματα, τόσο στο underground του death και του black metal, όσο και 
του gothic, καθώς νιώθαμε ότι αν μέναμε στατικοί στο κλασικό heavy, θα καταλήγαμε γραφικοί 
και θα σβήναμε μαζί με τα μεγάλα συγκροτήματα που έχαναν το ένα μετά το άλλο την έμπνευσή 
τους. Το 1995 ήταν η χρονιά που κυκλοφόρησε το Draconian Times των Paradise Lost, ένα album 
που υποδεχτήκαμε με μεγάλο ενθουσιασμό, ακριβώς γιατί έκανε πράξη την άποψη που είχαμε 
περί crossover: συνέδεε το underground του ατμοσφαιρικού death metal με το gothic. Κι επιπλέ-
ον ήταν και γαμώ τις δισκάρες. Από τότε, δοκίμαζα να ακούσω κάθε album της αγγλικής μπάντας 

αλλά κανένα δεν με έπεισε. Κι έρχεται τώ-
ρα το Obsidian και μοιάζει να επιστρέφει 
στον ήχο του Draconian Times και εν μέ-
ρει του Icon, προσφέροντας –at last– καλά 
κι ενδιαφέροντα τραγούδια. So, παίζει σε 
επανάληψη, τραγουδάει στη γλώσσα της 
νοσταλγίας μου και βγάζει τη γλώσσα του 
στον χρόνο. Άρα, όλα καλύτερα απ’ ό,τι θα 
μπορούσες ποτέ να ελπίσεις.

➽ Το 1999 έτυχε να είμαι στο Λονδίνο, 
οπότε είδα στην Tate το κρεββάτι της 
Tracey Emin. Επίσης διάβαζα για χρόνια 
με λύσσα τη στήλη της στον Independent 
της Παρασκευής και ονειρευόμουν να κα-
ταφέρω κάποτε να γράφω τόσο αυτοα-
ναφορικά, που να αγγίζω αυτόματα και 
βαθύτατα κάθε άνθρωπο σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Ποτέ δεν τα κατάφερα, αλλά 
τουλάχιστον επισκέφθηκα όσο περισσό-
τερες εκθέσεις της Tracey ήταν δυνατόν. 
Είδα ζωγραφιές, patchworks, κείμενα από 
νέον, installations, φωτογραφίες, ταινίες, 
γλυπτά, πήρα αφίσες, μολύβια, σαπούνια, 
σημειωματάρια κι ό,τι άλλο έβγαλε κατά 
καιρούς. Τώρα ξανακοιτάζω τον τόμο που 
περιλαμβάνει τα πιο πολλά από τα κείμε-
νά της στον Independent, με γενικό τίτλο 
αυτόν που είχε και η στήλη της, My Life In 

A Column. Ίσως αρχίζω να καταλαβαίνω για ποια πράγματα αξίζει να προσπαθήσεις και ποια είναι 
η διαφορά ανάμεσα στο να γράφεις και στο να εγγράφεσαι μέσα στο κείμενό σου: «10 Νοεμβρίου 
2006. Δεν μ’ αρέσει ιδιαίτερα αυτή η εποχή του χρόνου. Ακόμη κι αν ο ουρανός είναι γαλάζιος, δυσκο-
λεύομαι όλο και πιο πολύ να σηκωθώ από το κρεββάτι. Η μόνη πραγματική εξήγηση είναι... χειμερία 
νάρκη. Μου συμβαίνει έντονα από τότε που ήμουν παιδί. Είναι η εποχή που νιώθω ότι δεν έχω τίποτα 
να περιμένω. Είναι η εποχή που οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι και οι αδύναμοι αποφασίζουν να εγκα-
ταλείψουν την προσπάθεια. Είναι καλύτερα έτσι από το να αντιμετωπίσουν έναν ακόμη χειμώνα».

➽ Αγαπώ τα παιδιά επειδή εντυπωσιάζονται εύκολα. Αρκεί ένα χαζό ταχυδακτυλουργικό κόλπο, 
μια τρύπια ιστορία, ένα πολυφορεμένο αστείο για να αλλάξει ολόκληρος ο κόσμος τους. Ακούω 
δεκάδες δίσκους τη μέρα στο Spotify και μ’ αρέσουν ελάχιστοι. Με εντυπωσιάζουν –δυστυχώς– 
ακόμη πιο λίγοι. Δεν είμαι πια παιδί αλλά, φίλε, το A Quickening, το ντεμπούτο προσωπικό album 
του Orlando Weeks, με τίναξε από την καρέκλα, με μάζεψε από το πάτωμα, με σκέπασε μ’ ένα 
σεντόνι και μου διάβασε το αγαπημένο μου παιδικό παραμύθι. Κάπου σ’ αυτό το album στέκεται 
ο Robert Wyatt, κάπου ο Thom Yorke, κάπου ο Bon Iver κι έρχονται να αποκαλύψουν ένα φωτεινό 
παλικάρι από το νότιο Λονδίνο, που γράφει τραγούδια, παιδικά βιβλία κι είναι έτοιμο να σ’ αγκα-
λιάσει με την ευθύτητα και την αλήθεια της τέχνης του.

➽ Δουλεύοντας σε δισκοπωλεία με μεταχειρισμένα στο Bristol μπορεί να σταθείς τυχερός. 
Μπορεί κάποιος, μια βροχερή μέρα, σχεδόν μόλις άνοιξες, να σου φέρει καμιά δεκαριά δίσκους 
για πούλημα. Μπορεί το αφεντικό σου να έχει πάθει δηλητηρίαση και να είσαι μόνος. Μπορεί οι 
εννέα από τους δίσκους να είναι όσο πιο συνηθισμένοι γίνεται: ένας Springsteen, δύο Wings, ένας 
Cohen, το Sabotage των Sabbath, τέτοια. Μπορεί η κατάστασή τους να είναι χάλια, λες και δεν 
έχουν παίξει με βελόνα αλλά με πρόκα. Και μπορεί ο δέκατος να είναι η πρώτη έκδοση του Five 
Leaves Left του Nick Drake με τη ροζ ετικέτα της Island και άθικτος – προφανώς δώρο του πιο 
αντισυμβατικού θείου. Για τους εννιά, θα έδινες από 40 πένες. Τον δέκατο δεν ξέρεις κανέναν που 
να θέλει να τον πουλήσει κάτω από 300 λίρες. Ο άνθρωπός σου μοιάζει ευτυχής με 20 για όλα. Του 
δίνεις 50 και φεύγει πετώντας. Γυρίζεις στο σπίτι με εννιά άχρηστους δίσκους και το Five Leaves 
Left. Δεν θα καταφέρεις να πας super market μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Δέκα πέντε χρόνια 
μετά, βάζεις τον δίσκο στο πικάπ σου. Είναι απόγευμα. Δεν είχες ποτέ τις λέξεις να περιγράψεις 
αυτό το album. Ούτε τώρα τις έχεις.

➽ Ένα αγόρι με ταλέντο κι αγάπη για κάθε μηχανή συναντάει ένα κορίτσι με φτερά. Ξεκινούν 
μαζί για ένα υπέροχο ταξίδι στην περιπέτεια και τη φιλία. Μάλλον είμαι υπερβολικά ρομαντικός 
και μάλλον ανακάλυψα αρκετά αργά το Beyond The Clouds της Nicke. Ενθουσιάστηκα όμως με το 
σχέδιο, τις ιστορίες της και τη ζεστασιά των χρωμάτων της. Αν αγαπάς την Ιαπωνία, τα manga και 
τα ταξίδια, αξίζει να πλησιάσεις.

➽ Στην Kampala της Uganda δημιουργείται αυτή μια απίθανη σκηνή. Εκεί υπάρχει –μεταξύ άλλων– 
το «πειραγμένο» μετα-ηλεκτρονικό label Nyege Nyege, που συνήθως κυκλοφορεί κασέτες σε πο-
σότητες των 25 έως –στο τσακίρ κέφι– 100 αντιτύπων. Από αυτό το underunderunderground ξε-
πηδούν οι Nihiloxica, που στο ντεμπούτο τους για τον εκτός Uganda κόσμο, Kaloli, ανακατεύουν 
τα παραδοσιακά κρουστά του τόπου τους μ’ ένα ιδιότυπο lo-fi post-techno. Καλή φάση. Πολύ!

Ήχος ενός τρένου μακρινών αποστάσεων. 
Ο χρόνος, νερό που ρέει: σε ράγες.

Σημειώσεις Ενός 
Μονομανούς LV
Του ΓιώρΓου Φλώράκη

Βουκολική  
Αμερική
Tου άρη ΣΦάκιάνάκη

Π
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Επιμέλεια: 
τανια δελη

Irina, σου πάνε 
πολύ τα 

Falconeri
▶H Irina Shayk, το σουπερμόντελ από τη 

Ρωσία με τη διεθνή καριέρα, είναι τόσο  

όμορφη που ακόμα κι αν φορούσε πιτζάμες θα 

έδειχνε εντυπωσιακή. Πόσο μάλλον όταν φο-

ράει μια πράσινη Falconeri μπλούζα από την 

Silk & Cotton Collection, που τονίζει τα μάτια 

της. Το χρώμα, ο συνδυασμός φυσικών ινών 

στην υφή και το χαλαρό σχέδιο του ρούχου εί-

ναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται η Irina για να δείχνει 

κουλ, ακόμα και μια συνηθισμένη Τρίτη.
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GLAMAZON

Και η Τζούλιαν 
Μουρ τρέμει  
το σύνδρομο  
της άδειας φωλιάς 
Χωρίς τα παιδιά στο κάδρο 
το σκηνικό αλλάζει 

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ 
ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σ
ε κοιτάζω. Μεγάλωσες. Είσαι 
ανεξάρτητη. Του χρόνου θα 
γίνεις 18. Είσαι ανεξάρτητος. 
Σε δύο χρόνια θα γίνεις 30 και 
έτσι όπως το πάω ανάποδα, 

μετράω προς τα πίσω τα χρονάκια μου, 
θα γίνουμε συνομήλικοι. Ποικίλουν οι 
ηλικίες των παιδιών ανάλογα με τον 
αριθμό τους και με το πότε προκύπτουν 
και έρχονται σε αυτή τη ζωή. Τα παιδιά 
μεγαλώνουν. Κι εμείς μεγαλώνουμε 
μαζί τους. Ή μικραίνουμε. Αναλόγως. 
Πολλές φορές διαθέτουν ωριμότητα 
που σε επαναφέρει από μια βουτιά σε ε-
φηβικές συμπεριφορές που τόσο έχεις 
ανάγκη μετά από κάποια ηλικία. Κοιτάς 
σαν χάνος κι εκείνα μοιάζουν φάροι 
σοβαρότητας.

Σβήσαμε τα κεράκια. Φου και φου. 
Όταν τα παιδιά είναι μικρά είναι αλλιώς 
και τα γενέθλια. Όταν μεγαλώνουν ξέ-
ρεις ότι μια μέρα θα κλείσουν την πόρτα 
πίσω τους και ξαφνικά θα νιώσεις πως 
το σπίτι είναι άδειο. Η φωλιά σου άδεια-
σε. Πως τα πέρα δώθε στα φροντιστή-
ρια και τα διαβάσματα ήταν μια κάποια 
λύση. Κι ας το ένιωθες βάσανο. 

Τα παιδιά μεγαλώνουν. Τα παιδιά 
φεύγουν. Τα παιδιά πρέπει να ζουν 
τη ζωή τους. Κι εσύ; Κι εγώ; Και η Τζού-
λιαν; Και η Τζούλιαν Μουρ ανησυχεί και 
τρέμει το σύνδρομο της άδειας φωλιάς. 
Γονιός, είτε είσαι στο Περιστέρι και 
στο Χαλάνδρι είτε στο Μπέβερλι Χιλς 
και στη Νέα Υόρκη. Όπου κι αν είσαι. Η 
αστραφτερή κοκκινομάλλα σταρ του 
Χόλιγουντ είναι μητέρα δύο παιδιών. Ο 
γιος της φοιτά στο κολλέγιο και τώρα 
τρέμει στην ιδέα ότι και η κόρη της, η ο-
ποία έγινε 18 ετών, θα ετοιμάσει τα μπα-
γκάζια της και θα φύγει για σπουδές. 

Έφτιαξε κι αυτή την φωλιά για τα 
χελιδόνια της και τώρα πέταξαν. Συ-
ναισθήματα περίεργα την πλημμύρισαν 
και ίσως να ψιλοδάκρυσε η Τζούλιαν. 
Μάνα. Και ο πατέρας το περνάει, συμ-
βαίνει και στους δυο γονείς. Μένουν 
μόνοι τους, ο ένας απέναντι στον άλλο. 
Θα μπορέσουν να κάνουν διάλογο; Θα 
κοιταχθούν κατάματα; Θα σηκώσουν 
το βλέμμα από το τάμπλετ και το κινη-
τό; Χωρίς τα παιδιά στο κάδρο το σκηνι-
κό αλλάζει. 

Τι λέει η 59χρονη Μουρ κοιτάζοντας 
τον 50χρονο σύζυγο της Μπαρτ 
Φρόιντλιχ: «Όλα αλλάζουν όταν τα 
παιδιά αφήνουν τη φωλιά, η δυναμική 
αλλάζει, ζεις κάτι το εντελώς καινούριο. 
Συμβαίνει σε όλους, έτσι δεν είναι; Μετά 
ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, καινούριες 
προκλήσεις και συναισθήματα, ίσως 
ακόμα πιο συναρπαστικά, διαφορετικά 
χρόνια βρίσκονται μπροστά μας και 
αναπόφευκτες στιγμές νοσταλγίας, α-
ναπολούμε το παρελθόν, όταν τα παιδιά 
μας ήταν μικρά». 

Υ.Γ.  Για τους πραγματικούς υπερεφήβους 
η ζωή αρχίζει τώρα και με άδεια φωλιά. 
H τελευταία αντικαθίσταται από ένα 
Volvo40. 

Το καλοκαίρι θέλω να ντύνομαι με τα ίδια χρώματα  

των κοκτέιλ που πίνω @lamamacita

Βάλσάμο 
γιά τά χειλη 

Θέλω τα χείλη μου να 
είναι απαλά και όμορφα 
και το καλοκαίρι. Δοκί-

μασα το νέο lipbalm 
του KORRES με έλαιο 

βαλσαμόχορτου, βού-
τυρο karitè και αντιο-
ξειδωτική βιταμίνη Ε 

και μου άρεσε πολύ το 
αποτέλεσμα. Χείλη για 
φίλημα, ενυδατωμένα 
και απαλά. Μου αρέσει 
και η ιδιαίτερη συσκευ-
ασία του που είναι φό-
ρος τιμής στη λαϊκή ελ-

ληνική τέχνη. Θα το 
βρεις στα φαρμακεία.

PRIME OPTICS 
Γυαλιά ηλίου Paul Frank

YAMAMAY 
Ολόσωμο μαγιό €49,95

GRECIAN CHIC 
Παρεό από 100% μετάξι €110

WOMEN’SECRET 
Μπικίνι, τοπ €32,99/ 

σλιπ €19,99

MACHERIE 
STORES 

Ολόσωμη σορτς 
φόρμα Lem Lem

MARINA 
VERNICOS 
Σαγιονάρες 
Havaianas 
Mykonos €29

SOPHIE DELOUDΙ 
Μπικίνι Jane €180

ZOUMBOULAKIS 
GALLERIES 
Καλάθι Kiondo €55

TOMS 
Εσπαντρίγια 100% 
plant dyed €60

YOUTH LAB. 
Peptides Spring 
Hydra-Gel  
μάσκα ματιών €35
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online.adaf.gr
Τι είναι 

digital και ζει 
και online;

Εύκολο: το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών 
Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital Arts 
Festival. Ο µακροβιότερος στη χώρα θε-
σµός για την ψηφιακή κουλτούρα και τις 
digital performances, που από το 2004 
πραγµατοποιείται στον πυρήνα της Αθήνας 
και βραβεύεται σε Ελλάδα και εξωτερικό, 
ετοιµάζεται στη 16η χρονιά του να γίνει 
phygital.

Μετά από 15 φεστιβάλ γύρω από την 
Digital Art, φέτος το 16ο ADAF θα συνδέσει 
το online µε το offline. Με το online σκέλος 
να διαρκεί περισσότερο. Συγκεκριµένα από 
τις 10 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεµβρίου, κα-
θηµερινά, το ADAF 2020 θα παρουσιάζει 
στο site του online.adaf.gr ό,τι πιο σύγχρονο 
στο χώρο των digital arts. Ένα διαρκές τα-

ξίδι ψηφιακής καλλιτεχνικής αναζήτησης, 
µια µεγάλη έκθεση από περισσότερους 
από 500 δηµιουργούς, αλλά και συνεχόµε-
να events τα οποία θα πραγµατοποιούνται 
live καθ’ όλη τη διάρκεια της online παρου-
σίας. Το πρόγραµµα του ADAF 2020 είναι 
αποτέλεσµα επιλογής από περισσότερες 
από 5.500 καλλιτεχνικές προτάσεις που 
κατέθεσαν δηµιουργοί προερχόµενοι από 
περισσότερες από 100 χώρες του κόσµου.

Video Art, Animation, VR (360ο videos), 
Performances, Web Art, Games, Digital 
Image,  Οµι λίες,  Εργασ τήρια,  ADAF 
Kids για παιδιά & γονείς, Φεστιβάλ 
του Κόσµου, καθως και Installation 
complementary videos, θα προβληθούν 
στο ADAF ONLINE.

Η ειδικά διαµορφωµένη πλατφόρµα θα 
φιλοξενεί και θα προβάλλει έργα τα οποία 
θα µπορεί ο θεατής να παρακολουθήσει on 
demand αλλά και live streaming, έργα που 
θα προβάλλονται ζωντανά, σε καθορισµέ-
νες ηµεροµηνίες (τα περισσότερα εκ των 

οποίων, µετά την προβολή τους θα µένουν 
on demand) ανάµεσα στα οποία και πολλές 
παγκόσµιες πρεµιέρες! 

Για δυο µήνες, το ADAF 2020 θα σας προ-
σφέρει ό,τι πιο “state of the art”. Οποιοσδή-
ποτε από κάθε γωνιά της γης, οποιαδήποτε 
στιγµή της ηµέρας, είναι ευπρόσδεκτος στη 
µεγάλη διαδικτυακή καλλιτεχνική κοινότη-
τα του ADAF. Το µόνο που χρειάζεται είναι 
subscribe στην ιστοσελίδα online.adaf.gr 
και έτσι θα γίνει µέρος της τεχνοφυλής του 
Technotribalism.

Οι εκπλήξεις όµως δεν σταµατούν εδώ. 
To Athens Digital Arts Festival παρουσιάζει 
για πρώτη χρονιά τα δικά του βραβεία, τα 
ADAF AWARDS, συνδέοντας ακόµη περισ-
σότερο καλλιτέχνες και κοινό. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να 
ψηφίζει τα αγαπηµένα του έργα. Στη λήξη 
του φεστιβάλ (10 Σεπτεµβρίου) θα ανακοι-
νωθούν τα αποτελέσµατα και θα βραβευ-
τούν οι καλλιτέχνες. Οι ψηφοφόροι που θα 
συνδιαµορφώσουν το αποτέλεσµα, θα λά-

βουν µέρος σε κλήρωση για να κερδίσουν 
δώρα τεχνολογίας.

Με τη φετινή  θεµατική του Φεσ τιβάλ 
“Technotribalism”, πιο επίκαιρη από ποτέ 
στην περίσταση του κορωνοϊού, το Φεστι-
βάλ θέλει να προάγει τη συλλογικότητα και 
την ανοιχτότητα προς τη γνώση, την τέχνη 
και την επιστήµη προσφέροντας τροφή για 
σκέψη ώστε όντας µέρος αυτής της φυλής 
να θέσουµε τα σωστά θεµέλια για τον αυρι-
ανό κόσµο.

Παράλληλα, τον ερχόµενο Σεπτέµβρη, το 
ADAF επιδιώκοντας πάντα τη φυσική επα-
φή µε το κοινό, θα ενώσει µε ασφάλεια τον 
ψηφιακό µε τον φυσικό χώρο, µε έργα ανέ-
παφης διάδρασης, βιώνοντας την πολυα-
γαπηµένη µας Αθήνα διαφορετικά.
Μείνετε συντονισµένοι, για να µάθετε πώς 
θα ζήσετε στην Αθήνα την πιο phygital 
ADAF εµπειρία.

#ADAFgreece #ADAF2020 
#Technotribalism #ADAFonline
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Ταξίδι στην Ελλάδα (Trip To Greece)***½

ΣκηνοθεΣία: Μάικλ Γουιντερμπότομ  ΠρωταγωνίΣτούν: Στιβ Κούγκαν, Ρομπ Μπράιντον

Το 2010 ξεκίνησαν να μοιράζονται γαστριμαργικές και ταξιδιωτικές εμπειρίες 

σύμφωνα με την αποστολή που τους ανέθεσε ο Observer. Η αρχή για τους Στιβ 

Κούγκαν και Ρομπ Μπράιντον έγινε από την ανακάλυψη της βρετανικής ενδο-

χώρας, όπου μέσα σε έξι μέρες δοκίμαζαν τις σπεσιαλιτέ αντίστοιχων αναγνω-

ρισμένων και βραβευμένων εστιατορίων. Το πρώτο «Trip» ακολούθησαν άλλες 

δύο εξορμήσεις του κωμικού διδύμου σε Ιταλία και Ισπανία, για να έρθει τώρα η 

τέταρτη φορά που σηματοδοτεί την επίσκεψή τους στη χώρα μας.

η 
πιο γλυκιά και ώριμη κατάληξη ενός ιδιαίτερου franchise που 
μας κέρδισε από την πρώτη στιγμή. Τότε που οι δύο φίλοι και συ-
νεργάτες επιχειρούσαν το πρώτα δειλά βήματα στη Βόρεια Αγ-
γλία σε μια διαδρομή που δεν μπορούσαν να φανταστούν πού θα 

τους βγάλει. Τελικά ο δρόμος τούς έφερε στα μέρη μας, με μια περίεργη 
αφετηρία για τη νέα –και τελευταία σύμφωνα με τον σκηνοθέτη– πε-
ριπλάνηση: την Τουρκία. «Δεν είναι παράξενο που ξεκινάμε το ταξίδι μας 
από την Τουρκία κι ενώ η ταινία λέγεται “Ταξίδι στην Ελλάδα”, αναρωτιέται 
ο Ρομπ για να δώσει την εξήγηση ο Στιβ: «Ο Observer ήθελε να ακολου-
θήσουμε τα βήματα του Οδυσσέα στην “Οδύσσεια” για αυτό και ξεκινάμε από 
την Τροία». Η διαδρομή και οι αναγκαστικές στάσεις σε Δελφούς, Αθή-
να, Επίδαυρο, Ύδρα, Σπήλαιο Δυρού, Πύλο, Στάγιρα, Χαλκιδική κ.ά. 
προσφέρουν πλουραλισμό θεμάτων για ατέρμονες συζητήσεις μεταξύ 
Μπράιντον και Κούγκαν όχι μόνο γύρω από τον αρχαιοελληνικό πολι-
τισμό (αίσθηση θα προκαλέσουν οι αναφορές στον «σφαγέα Μέγα Α-
λέξανδρο») αλλά και για το σήμερα. Το παράδειγμα της Μυτιλήνης ό-
που αντικρίζουν άφωνοι –από τις ελάχιστες φορές που δεν έχουν κάτι 
να πουν οι δύο ήρωες– τον προσφυγικό καταυλισμό, η αναφορά στην 
πολύβουη και αχανή Αθήνα όσο τρώνε στο Βαρούλκο τα καταπληκτικά 
θαλασσινά  του Λαζάρου, η εικόνα της Βόρειας Ελλάδας που την περί-
μεναν πιο άγρια... Οι διαφορετικές ματιές των δύο ταξιδιωτών –περισ-
σότερο γνώστης της Ιστορίας ο Κούγκαν, πιο χαλαρός και λάτρης του 
«Grease» και του «Mamma Mia» ο Μπράιντον– προσφέρουν ένα δι-
ασκεδαστικό παιχνίδι όπου ο μύθος συναντά το σινεμά και η μουσική 
τη χαλαρότητα της στιγμής. Το μπέρδεμα ζωής και μυθοπλασίας, το α-
νακάτεμα ποπ κουλτούρας και Ιστορίας, η ανάγκη να συμβιβαστούν οι 
ήρωες με το πέρασμα του χρόνου είναι στοιχεία που ο Γουιντερμπότομ 
διαχειρίζεται άψογα στην κορύφωση της 10ετούς περιπλάνησης (άλ-
λη μια σημειολογική ομοιότητα με την «Οδύσσεια») των δύο φίλων. 
Επιπλέον ο σκηνοθέτης κλείνει τον κύκλο της περιπλάνησης, με ένα 
ιδιαίτερο εύρημα από την προσωπική ζωή του Κούγκαν, με αφορμή 
ένα τραγικό και απέραντα συγκινητικό γεγονός. 
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 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ επανεκδόσεις για φίλημα: αντονιόνι, ρεγκ, Πολάνσκι, Χίτσκοκ, Μπέργκμαν κ.ά.

Μέχρι ο γάμος να μας μεθύσει  
(HasTa que la boda nos separe) **
ΣκηνοθεΣία: Ντάνι ντε λα Όρντεν  
ΠρωταγωνίΣτούν: Μπελέν Κουέστα, Άλεξ Γκαρσία, Σίλβια Αλόνσο

Η 30χρονη Μαρίνα, πετυχημένη 
διοργανώτρια γάμων, έχει έναν 

απαράβατο όρο στη ζωή της 
με τη σκληρή υπόσχεση στον 
πατέρα της να μην ερωτευτεί 
ποτέ. Ώσπου σε μια γαμήλια 
τελετή τα ιδανικά της κλο-
νίζονται. Ο Κάρλος, με τον 

οποίο έχει ένα σύντομο ερω-
τικό επεισόδιο, ετοιμάζεται να 

παντρευτεί και η αρραβωνια-
στικιά του είναι παιδική της φίλη.

Ισπανική κωμωδία ερωτικών καταστάσεων 
με πρωταγωνίστρια την αφοπλιστική Μπελέν Κουέστα. Παρά τα 
αναπόφευκτα κλισέ, η ταινία γίνεται διασκεδαστική χάρη στη φρε-
σκάδα και τις ακραίες κωμικές περιπέτειες που προσδίδουν μοντέρ-
νες πινελιές στα ερωτικά ήθη των ηρώων. Το εξωφρενικό στοιχείο 
ορισμένων κωμικών καταστάσεων είναι ο καταλύτης που κάνει την 
ταινία να παρακολουθείται όχι απλώς άνετα, αλλά ευχάριστα.

Ένας υπέροχος γείτονας  
(a beauTiful day in THe neiGHborHood) **½
ΣκηνοθεΣία: Μάριελ Χέλερ ΠρωταγωνίΣτούν: Τομ Χανκς, Μάθιου Ρις, Κρις 
Κούπερ, Σούζαν Κελέτσι Γουότσον, Γουέντι Μακένα, Κριστίν Λάτι

Στη δεκαετία του 1990 ένας βαριε-
στημένος,σκεπτικιστής δημο-

σιογράφος «αναγκάζεται» να 
γράψει ένα άρθρο για τον 
Φρεντ Ρότζερς, παρουσιαστή 
παιδικού εκπαιδευτικού τη-
λεοπτικού σόου.

Η ταινία,  που βασίζε ται σε 
πραγματικά γεγονότα, διστάζει 

να πάρει θέση γύρω από την κα-
λοσύνη των ξένων και το πώς αυ-

τή μπορεί να επηρεάσει τη ζωή μας. 
Ο σκεπτικισμός και οι επιφυλάξεις του 

συντάκτη αγγίζουν τη ραχοκοκαλιά του φιλμ αλλά με τρόπο επι-
δερμικό, χωρίς αυθεντικό ενδιαφέρον για την απόδοση της αλή-
θειας. Το φιλμ μένει ένα συμπαθητικό κατασκεύασμα, με εύπεπτο 
χιούμορ και αναπόφευκτο διδακτισμό, που ενισχύει τις ελάχιστες 
δυνατές στιγμές του χάρη στην αψεγάδιαστη ερμηνεία του Χανκς 
που έχασε το Οσκαρ Ρόλου από τον Μπραντ Πιτ ελέω… Ταραντίνο!

Το «Τσάιναταουν» (Chinatown) (*****) του Ρομάν Πολάνσκι, 
παραγωγής 1974 με τον ίδιο σε ένα χαρακτηριστικό ρόλο 
– ο γκάνγκστερ που κόβει τη μύτη του Τζακ Νίκολσον – 

και τον σεναριογράφο Ρόμπερτ Ντάουνι να περιγράφει μια 
ζοφερή ιστορία στο Λος Άντζελες του 1930, είναι η τελευταία ταινία 
που έκανε ο πολωνός σκηνοθέτης στις ΗΠΑ και προτάθηκε για 11 
όσκαρ κερδίζοντας εκείνο του πρωτότυπου σεναρίου. Αρχετυπικοί 
αντιήρωες σε αντισυμβατικές συνθήκες (ένας ντετέκτιβ με ειδικό-
τητα τις υποθέσεις μοιχείας προσλαμβάνεται από μια γυναίκα για 
να παρακολουθήσει τον σύζυγό της, υπεύθυνο για την κατασκευή 
του συστήματος ύδρευσης της πόλης, που τον υποψιάζεται ότι έχει 
ερωμένη και βρίσκεται παγιδευμένος σε έναν κυκεώνα τρομακτι-
κών σκανδάλων). Για αρκετούς θεωρείται, δικαίως, ως το κορυφαίο 
φιλμ νουάρ στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου. »»» Ο 
Ίνγκμαρ Μπέργκμαν το 1966 υπέγραψε μια ταινία που σύμφωνα με 
τον ίδιο άγγιξε το όριο στο οποίο μπορούσε να φτάσει η διάνοια του. 
Η «Περσόνα» (*****) αφηγείται την ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσει 
μια διάσημη ηθοποιός (Λιβ Ούλμαν) που καταρρέει κατά τη διάρκεια 
μιας παράστασης και κλείνεται στη σιωπή της, με τη νοσοκόμα 
της (Μπίμπι Άντερσον). Τα ψυχολογικά ζητήματα δοσμένα από τη 
σκοπιά της αναζήτησης του αληθινού εαυτού. Οι ενοχές για τις λα-
θεμένες επιλογές του παρελθόντος και το ζήτημα της συγχώρεσης. 
Ο φιλοσοφικός στοχασμός σε σχέση με τη θρησκευτική σκιαγρά-
φηση του θείου. Ο κορυφαίος δραματουργός προβαίνει σε πρω-
τοποριακές σκηνοθετικές επεμβάσεις –το σπάσιμο του μοντάζ, οι 
φωτοσκιάσεις – για να οδηγήσει την τέχνη του σε όρια απίστευτης 
ειλικρίνειας και η ωμή αλήθεια του κυριολεκτικά καθηλώνει. 
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Πώς γεννήθηκε η Yafka; Το 
2006 επέστρεψα από την Αυ-
στραλία. Δούλευα εκεί για 1,5-2 
χρόνια στην ταινία «Happy Feet» 
και την εταιρία Animal Logic. 
Πριν από την Αυστραλία ήμουν 
στο Λονδίνο και σε διάφορες 
άλλες χώρες. Αποφάσισα κά-
ποια στιγμή να γυρίσω στην 
Ελλάδα και το 2006 φτιάχτηκε 
η Yafka. Με το που ήρθα, μου 
έγινε μία πρόταση από έναν 
σκηνοθέτη-παραγωγό των 
National Geographic - History 
Channel να φτιάξω μία ομάδα 
και να αναλάβουμε τα εφέ μιας 
σειράς ντοκιμαντέρ. Δεν τον έ-
νοιαζε πού θα ήταν η έδρα. Ήταν 
καλή η συγκυρία γιατί ήθελα να 
επιστρέψω στην Ελλάδα, είχα 
βαρεθεί έξω. Το 90% ήταν έλ-
ληνες συνεργάτες και ένα 10% 
συνεργάτες από το εξωτερικό.
 
Από τότε φαίνεται πως 
δουλεύατε online, κάτι που 
κάνουμε πολλοί τώρα με την 
πανδημία. Το κάναμε αλλά 
ήταν πιο δύσκολο, πιο αργές οι 
συνδέσεις. Όταν το υλικό ήταν 
πολύ μεγάλο στέλναμε δί-
σκους με κούριερ κ.λπ. Βέβαια, 
είχε φτιαχτεί γραφείο. Βρισκό-
μασταν, κάναμε συναντήσεις 
αλλά όλοι δούλευαν από το 
σπίτι. Υπήρχε ένα κέντρο, μία 
γιάφκα όπου βρισκόμασταν.
 
Στο lockdown, δουλεύατε 
στη σειρά «Westworld» του 
HBO. Πριν πιάσει η καραντίνα 
δουλεύαμε ήδη στην τρίτη σε-
ζόν του «Westworld». Είχαμε κά-
νει και τη σεζόν 2. Αυτό είναι το 
μεγάλο συμβόλαιο που έρχεται 
στη ΓΙΑΦΚΑ ανά 1,5 χρόνο. Είναι 
μεγάλο και στις απαιτήσεις, 

αλλά και το μπάτζετ είναι με-
γαλύτερο από όλα τα άλλα και 
είναι μία πολύ υψηλών προδι-
αγραφών παραγωγή, συγκλο-
νιστική, και οι απαιτήσεις είναι 
αντίστοιχες. Όταν ξεκίνησε η 
καραντίνα, χρωστάγαμε τα δύο 
τελευταία επεισόδια, το 7ο και 
8ο. Καταφέραμε να τα γυρίσου-
με με τα παιδιά που συνεργαζό-
μαστε και δουλεύουν, οι περισ-
σότερα, από το σπίτι. Κάποια 
στούντιο δεν τα κατάφεραν και 
μας έδωσαν και λίγη παραπάνω 
δουλειά για να καλύψουμε τις 
«τρύπες». Τη μισή καραντίνα 
την περάσαμε δουλεύοντας 
φουλ. Όταν όλο αυτό τελείωσε, 
μάθαμε ότι το «Westworld» ανα-
νεώνεται και για 4η σεζόν και θα 
είμαστε ξανά και εμείς. Οπότε 
πήγε καλά. Κάναμε και διάφορα 
άλλα πιλοτικά επεισόδια, αλλά 
ξαφνικά... «μαχαίρι». Τελείωσαν 
όλα γιατί με τον κορωνοϊό δεν 
γίνονταν γυρίσματα. Έχει μετα-
τεθεί όλη η ιστορία, ειδικά στο 
post production. 

Για πόσο καιρό δουλέψατε 
συνολικά στο «Westworld»; 
Έξι μήνες εντατικής δουλειά, 
γύρω στα 15 άτομα. Αλλά πα-
ράλληλα δούλευαν και άλλες 
εταιρίες για τη σειρά. Τερά-
στιο μπάτζετ. Εμείς ήμασταν 
από τις εταιρίες-κλειδιά που 
κάνουμε το περισσότερο και 
πιο σημαντικό κομμάτι. Δεν 
είναι απλά cleanup, κάνουμε 
και δημιουργικά και δύσκολα 
εφέ. Ήμασταν μέσα στις τοπ 
5 εταιρίες που δούλεψαν στο 
«Westworld». Αν ήμασταν 
στην Αγγλία, με τον ίδιο όγκο 
δουλειάς θα έπρεπε να είμαστε 
τουλάχιστον 50 άτομα. Κάναμε 

πολλές θυσίες εδώ, τα παιδιά 
ξενυχτάγανε. Πολλοί από εμάς 
μπήκαμε στο mood «για έξι μή-
νες, ξέχασε ό,τι άλλο κάνεις».

Πώς είναι να δουλεύει κά-
ποιος εξ αποστάσεως με 
πλατφόρμες, όπως το HBO 
και το Netflix; Μου φαίνεται 
πολύ φυσιολογικό για τη γενιά 
μου, που έζησε μέσα σε αυτό 
και το είδε να αναπτύσσεται 
από τα σπάργανα. Το περίεργο 
είναι όταν πρέπει να πηγαίνω 
εδώ σε συναντήσεις με εται-
ρίες παραγωγής. Συναντήσεις 
και ξανά συναντήσεις που 
νιώθω πως είναι χαμένος χρό-
νος. Μου είναι πολύ πιο φυσικό 
να δουλεύουμε για πελάτες 
από άλλες χώρες και online, 
εταιρίες σαν την HBO και το 
Netflix έχουν απαιτήσεις στην 
ποιότητα και ζητάνε ξεκάθαρα 
πράγματα, τι πρέπει να κάνου-
με. Μπορείς να το κάνεις; Ναι. 
Δεν μπορείς; Γεια. Υπάρχουν 
φυσικά και οι εξαιρέσεις και 
εδώ – σκηνοθέτες που ξέρουν 
ακριβώς τι θέλουν, συνδιαλέ-
γονται άμεσα με εμάς και μας 
λένε ακριβώς τι χρειάζονται.
 
Φαντάζομαι, ο Γιάννης Οι-
κονομίδης είναι ένας από 
αυτούς...Πάντα μου άρεσε το 
ελληνικό σινεμά. Τον Γιάννη Οι-
κονομίδη τον θαύμαζα από τότε 
που είχε βγει το «Σπιρτόκουτο». 
Αυτή η ταινία με έφερε πίσω 
στον χώρο και ανακάλυψα κι 
άλλους σπουδαίους σκηνοθέ-
τες, όπως τον Γραμματικό. Και 
παλαιότερους, τον Θεόδωρο 
Αγγελόπουλο με την «Αναπαρά-
σταση», τον Παντελή Βούλγα-
ρη. Είχα βάλει λίγο στην άκρη 

το ελληνικό σινεμά αλλά με το 
«Σπιρτόκουτο» το ξαναερωτεύ-
θηκα, και γι’ αυτό ασχολήθηκα 
με το σινεμά στην Ελλάδα, το 
αγαπούσα. Έτσι, σε ένα μπαράκι 
στα Εξάρχεια γνωρίστηκα με 
τον Γιάννη Οικονομίδη, στη Φα-
βορίτα που δεν υπάρχει πια. Μι-
λήσαμε και πολύ γρήγορα προ-
χωρήσαμε και κάναμε το «Μικρό 
ψάρι» και τώρα την «Μπαλάντα 
της τρύπιας καρδιάς».

Εισπρακτικά, η «Μπαλάντα 
της τρύπιας καρδιάς» είναι 
και η πιο επιτυχημένη ταινία 
του Γιάννη Οικονομίδη.
Πάει πολύ καλά. Οι προηγού-
μενες μπορεί να μην είχαν 
κάνει τα ίδια εισιτήρια αλλά αν 
δεις στο YouTube έχουν εκα-
τοντάδες χιλιάδες views και 
σκέφτεσαι πως η μισή Ελλάδα 
τις έχει δει ή ξέρουν τις ατάκες. 
Τώρα, στην «Μπαλάντα», φαί-
νεται πως views και εισιτήρια 
συμβαδίζουν.
 
Η ταινία πώς σου φάνηκε,  
παίζεις σε αυτήν, είσαι και 
στη συμπαραγωγή με την 
Yafka. Μέχρι να δω το πρώτο 
cut είχα φρικάρει. Νόμιζα ότι 
δεν θα ήταν καλή. Ίσως επειδή 
έπαιζα κι εγώ και φοβόμουν την 
προσωπική έκθεση; Δεν ξέρω 
τι είχα πάθει. Όταν όμως είδα το 
cut στην Ταινιοθήκη, μου άρε-
σε πάρα πολύ. Ο Γιάννης είναι 
σπουδαίος άνθρωπος και σκη-
νοθέτης. Ήταν μια πολύ τίμια 
ταινία, πολυεπίπεδη και πολύ 
αστεία. Μου άρεσε πάρα πολύ. 
  
YAFKA studio & school 
Πλατεία Θεάτρου 6, Αθήνα, 
2103313840

ÇΔ
υσκολεύτηκα πολύ όταν ήρθε η ώρα να γίνει το γύρισμα. 
Με κυρίευσε ένας ανεξήγητος φόβος. Θυμάμαι, μεταξύ 
των γυρισμάτων γκούγκλαρα τα συμπτώματά μου και 
τα αποτελέσματα ήταν κρίσεις πανικού, κρίσεις άγχους, 

πάρτε βαθιές ανάσες και τέτοια. Κοιτώντας πίσω, νομίζω ότι αυτό 
που συνέβη ήταν να έρθω αντιμέτωπος με αυτό που είχα συμ-
φωνήσει να κάνω, χωρίς να νιώθω ότι η ηθοποιία είναι κάτι που 
πραγματικά κατέχω. Υπήρχαν μέρες γυρισμάτων που ήταν πάνω 
σε μένα, συνεργείο που είχε έρθει από την Αθήνα, εξοπλισμός, 
όλα για μια δική μου σκηνή. Αν δεν τα κατάφερνα, το διακύβευμα 
για την ταινία ίσως ήταν μεγάλο. Ποτέ στην κανονική μου δουλειά 
δεν αισθάνθηκα φόβο ή ανασφάλεια. Ακόμα και σε πολύ δύσκο-
λες συνθήκες, η δουλειά είναι πάντα ένα δημιουργικό παιχνίδι 
για εμένα. Αυτό όσον αφορά το 3D και τα visual effects, όχι την 
ηθοποιία. Το επάγγελμα του ηθοποιού πιστεύω είναι ένα από τα 
πιο δύσκολα του κόσμου. Έχω μεγάλη εκτίμηση σε αυτούς που 
τα καταφέρνουν και το κάνουν σωστά. Ο Οικονομίδης είναι πρώ-
τα από όλα φίλος μου και δεν ήθελα την ώρα των γυρισμάτων 
της ταινίας του να τον επιβαρύνω επιπλέον, οπότε δεν του είπα 
τίποτα. Παρόλα αυτά η συμπεριφορά του ήταν άψογη και πολύ 
υποστηρικτική». 

Κάπως έτσι μας εξιστορεί ο Αντώνης Κοτζιάς την εμπειρία του και 
μπροστά από την οθόνη, ενσαρκώνοντας τον γκάνγκστερ Σάκη 
στην νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη «Η μπαλάντα της τρύπιας 
καρδιάς». Δεν μιλάμε για ένα απλό πέρασμα –όπως είχε φανεί η 
σκοτεινή σιλουέτα του στο «Μικρό ψάρι» – αλλά για έναν σημαντι-
κό ρόλο στην καλύτερη ταινία που μπορείτε να δείτε αυτό το καλο-
καίρι. Αν και φαίνεται πως αισθάνεται πιο άνετα πίσω από τα φώτα 
και την οθόνη, τα κατάφερε περίφημα και μπροστά από αυτά. 
 
Ο Αντώνης Κοτζιάς δημιούργησε το στούντιο οπτικών εφέ και 
3D animation, YAFKA, το 2006 στο κέντρο της πόλης και μαζί με 
την ομάδα του και μέσα από σκληρή δουλειά μάς δείχνει «πώς το 
κάνεις στην Αθήνα». Είναι σπάνιο να μαθαίνεις πως ένα στούντιο, 
κάπου στην Αθήνα και την Πλατεία Θεάτρου, έχει προταθεί για 
βραβείο Emmy και οι άνθρωποί του έχουν δουλέψει για διεθνείς 
σειρές όπως το Westworld (HBO), Living With Your Self (Netflix), The 
Magicians (SyFy), Taken (NBC), MacGuyver (CBS), Castle Rock (Hulu), 
Counterpart (Starz), Lethal Weapon (Fox), Training Day (CBS), δια-
φημίσεις και ταινίες, όπως και στις περισσότερες μεγάλες ελλη-
νικές κινηματογραφικές παραγωγές. Παράλληλα, τα τελευταία 
5 χρόνια η YAFKA λειτουργεί και σαν σχολή για όσους θέλουν να 
μάθουν την τέχνη των οπτικών εφέ και του 3D animation. «Θέλει 
καύλα, αλλιώς αποτυγχάνεις. Όσοι το βλέπουν καθαρά σαν δου-
λειά, αποτυγχάνουν αργά ή γρήγορα», μας λέει ο Αντώνης για 
όσους σκέφτονται να ακολουθήσουν αυτό τον τομέα. 

Διαβάστε όλη 
τη συνέντευξη 

www.
athens voice.gr

Ο Αντώνης Κοτζιάς  
και το στούντιο οπτικών εφέ 
και 3D animation YAFKA από 

το κέντρο της Αθήνας  
δουλεύουν για τις πιο  

επιτυχημένες σειρές και  
ταινίες του κόσμου

Του Μάνου νοΜικου
Φωτό: Θάνάσησ κάράτζάσ

Μια αθηναϊκή 
Yafka που  

δουλεύει με τον 
Οικονομίδη, 

το HBO και το 
Netflix
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Για συµµετοχή στείλτε AV (κενό) ΣΥΡΟΣ ονοματεπώνυμο
Η προσφορά ισχύει µόνο για το τριήµερο 10-11-12 Ιουλίου

Τους περιµένουν 

ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ 
υπέροχα δωµάτια δίπλα, 
πάνω και µέσα 
στη θάλασσα.

Το καλύτερο;
Ένα από τα 30 ζευγάρια θα 
απολαύσει µία εντελώς απίστευτη 
δωρεάν προσφορά!

Πακέτο που περιλαµβάνει
▶ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια
▶ Αυτοκίνητο
▶ Δύο γεύματα
▶ Δύο δείπνα
▶ Καλάθι με τοπικά προϊόντα
▶ Καλάθι με λουκούμια και χαλβαδόπιτες
▶ Ονομαστά τοπικά τυριά
▶ Παγωτό – προϊόντα φούρνου – καφέ
▶ Ποτά – διασκέδαση
▶ Γυαλιά ηλίου!

(δηλαδή 60 άτομα) 
να περάσουν

Ο ATHENS VOICE 102,5
δίνει την ευκαιρία σε 30 ζευγάρια ακροατών του 

ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΕΣ 
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ 

ΣΥΡΟ
το τριήμερο 10-11-12 Ιουλίου!

Ευχαριστούµε τα ξενοδοχεία-
ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα

Remvi Hotel
Emilia Luxury Apartments
Syros Atlantis Hotel
Hotel Blue Armony
Dolphin Bay Family Resort
Brazzera Hotel
Sarris Hotel
Ventura Apts-seagull Rooms
Hotel Camelo
Aegean Paradiso Apts
Hotel Dora
Hotel Francoise
Captain’s

Για το ειδικό πακέτο 
ευχαριστούµε

Blue Star Ferries
Εστιατόριο Αλλού Γυαλού
Εστιατόριο Ηλιοβασίλεµα
Ciel Syros
Ταβέρνα Σάββας
Τυριά Ζωζεφίνος
Τοπικά προϊόντα Πρέκας
Ζάχαρη και Αλάτι
Grand Gelato Family
Φούρνος Κίκιλη
Barola
Swerte
Οπτικά Κοή



2 - 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 A.V. 37 

Σε γνωρίζω... Αβαντάζ.  Πανέμορφη οδοντίατρος 35χρονη, ξανθιά 
με εντυπωσιακά χαρακτηριστικά, καλλιεργημένη, 

κοινωνική, με ιδιόκτητο ιατρείο και οροφοδιαμέρισμα, αναζητά κύριο 
μορφωμένο, ευπαρουσίαστο, μορφωμένο, έως 40 ετών, με σκοπό το  
γάμο. «Πάππας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 3620.147, www.pappas.gr  

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

Μικρές 
αγγελίες
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Μυρτώ μου, είπα κα-

λοκαιριάτικα να σου 

γράψω το δικό μου 

το βάσανο που ξέ-
ρω πως θα το κα-
ταλάβεις, αν δεν το 

έχεις περάσει κι εσύ 
– που το παίζω στάνταρ 

πως ναι. Οι περισσότεροι εδώ μέσα 
ψάχνουν για σχέση, παραπονιούνται 
για τις άκυρες γνωριμίες τους κ.λπ. 
κι εγώ που έχω δύο χρόνια σχέση με 
έναν άντρα που πολλές θα τον ζήλευ-
αν, τρώγομαι με τα ρούχα μου. Είναι 
σε όλα τέλειος, φροντιστικός, σεξ μά-
νιακ με την καλή έννοια, τρελαίνεται 
για ταξίδια, για καταδύσεις, για περι-
πέτεια, ποτέ δεν βαριέται και ποτέ δεν 
βαριέσαι μαζί του. Τι άλλο θέλω ε; Το 
βασικότερο, ρε Μυρτώ. Επικοινωνία. 
Βαθιά επικοινωνία σκέψεων και ανα-
ζητήσεων. Ανταλλαγή των υπαρξια-
κών μας, των φόβων μας, των αδυνα-
μιών μας, άνοιγμα που λένε. Αυτό δεν 
το έχει. Και οκ, τόσο καιρό λέω πως 
δεν με νοιάζει γιατί δεν είμαι εικοσά-
χρονο να ονειρεύομαι πρίγκιπες και 
πριγκιποπούλες, αλλά 
για να γίνει πραγματι-
κότητα το μαλακισμένο 
απόφθεγμα του Coelho, 
το σύμπαν συνωμότη-
σε να αποκτήσω αυτό 
που επιθυμώ μέσα μου 
βαθιά, κι ας μην το έχω 
ζητήσει. Τυπάκι μικρό-
τερο, καλλιτέχνης, υ-
περταλαντούχος και υ-
περκαταστροφικός μπήκε στον δρόμο 
μου νύχτα και με έβαλε σε μπελάδες. 
Κάνουμε παρέα εδώ κι ένα διάστη-
μα και βέβαια δεν είμαι χαζή, ξέρω, 
καταλαβαίνω ότι με γουστάρει, όσο 
καταλαβαίνει πιστεύω κι αυτός το ί-
διο από τη δική μου πλευρά. Δεν έχω 
κάνει τίποτα, αλλά Μυρτώ μου, πες 
πως έκανα. Γιατί τώρα τελευταία, όλο 
και γυρίζω από την άλλη πλευρά στο 
κρεβάτι (για να μπορώ να τον σκέ-
φτομαι με την ησυχία μου), όλο και 
τριγυρνάω στα στέκια που ξέρω πως 
θα πετύχω «τυχαία» τον καλλιτέχνη 
μου, όλο και τσεκάρω msg μη στείλει 
και δεν το δω. Και τι κάνουμε λοιπόν; 
Ιδού το θέμα και το αδιέξοδο και όλα 
τα διλήμματα μαζί!

Δεν υπάρχουν διλήμματα, είναι η φτιαξιά 
του ανθρώπου έτσι. Αν παρατήσετε το αγόρι 
σας και πάτε στον άλλο, σε λίγους μήνες ο 
αυτοκαταστροφικός καλλιτέχνης θα έχει ξα-
ναγίνει κολοκύθα και θα θέλετε πίσω το αγό-
ρι σας απελπισμένα – αν έχει γνωρίσει καμιά 
άλλη στο μεταξύ, θα λιώσετε από έρωτα και 
θα ζήσετε το φουλ δράμα. Αν πάλι μείνετε 
με το αγόρι σας και αρνηθείτε την ευκαιρία 
που σας έδωσε το σύμπαν (καλά τώρα, λέ-
με και κάνα χωρατό για να περνάει η ώρα) 

είναι πάααααρα πολύ πιθανό να μετανιώνε-
τε για καιρό που αφήσατε να φύγει η ευκαι-
ρία ενός μοναδικού συναισθήματος που δεν 
έχετε ποτέ ξαναζήσει και δεν θα ξαναζήσετε 
ποτέ (ξαναλέμε και κάνα χωρατό).
Υ.Γ. 1  Δε μιλάω έξω απ’ τον χορό, είμαι πα-
θός. Και μαθός. Και ξαναπαθός. Και ξαναμα-
θός.  Τα έχουμε πει αυτά. «Το χορτάρι είναι 
πάντα πιο πράσινο από την άλλη πλευρά του 
φράχτη».
Υ.Γ. 2 Και το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι ό-
ντως κάποιες φορές η ηλίθια προφητεία του 
Κοέλιο βγαίνει σωστή. Και το χορτάρι είναι ό-
ντως πιο πράσινο. Κι ας μην το έχεις ζητήσει.  
Άντε βρες άκρη. 

Μυρτώ μου, τι κάνουμε με το σεξ και 

τον κορωνοϊό; Είμαι από αυτά τα θαρ-
ραλέα κορίτσια που λες κι εσύ, που 
δεν φοβούνται να πάνε στο χωράφι 
με τις παπαρούνες παρέα με έναν ά-
γνωστο, ούτε και νοιάζονται μετά αν 
θα τις πάρει τηλέφωνο ή αν θα στεί-
λει μνμ ή αν τις σκέφτεται μόνο για 
το κορμί τους. Λατρεύω το σεξ. Όχι, 
δεν πάω με όποιον κι όποιον, δεν εί-
μαι σαβουρογάμισσα, απλά δεν είμαι 

και του δόγματος «πε-
ριμένω για μετά το τρίτο 
ραντεβού». Αν γνωρίσω 
κάποιον και μου κάνει 
κλικ, δεν έχω πρόβλημα 
να πάω μαζί του. Οπότε 
τι κάνουμε, κυρία σοφή; 
Κόβεται το σεξ που λέει 
και η γιαγιά του Παρά 
Πέντε; Ή του λέμε του 
άλλου εκεί που καβλα-

ντίζουμε με τη βότκα στο χέρι, περί-
μενε μισό λεπτό να πα’ να κάνουμε 
ένα τεστάκι και βλέπουμε;

Εγώ θα σας το πάω ένα βήμα παρακάτω: 
Και πες ότι ναι, μπαίνει στην συνήθεια και 
στην κουλτούρα μας το τεστ πριν το σεξ 
με άγνωστο για λόγους covid. Γίνεται; Όχι. 
Λοιπόν, μόλις αυτή τη στιγμή ανακάλυψα 
την πιο κερδοφόρα επιχείρηση στα χρόνια 
του κορωνοϊού: διανυκτερεύοντα πρατήρια 
τεστ εξπρές που θα μπορείς να φεύγεις τσακ 
μπαμ από τη Βαρνάβα που λέει ο λόγος, να 
περνάς από το σποτ, να τσεκάρεσαι και να 
φεύγεις ήσυχος για τα χωράφια με τις παπα-
ρούνες. Στο μεταξύ, δεν 
έχω να σας απαντήσω 
κάτι γιατί δεν ξέρω 
τι να σας πω. Να 
σας πω συγκρα-
τηθείτε; Μαλακία 
ακούγεται. Μη συ-
γκρατηθείτε; Πάλι 
μαλακία.

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΩΜΙΚΑ

Της Μυρτώς 
Κοντοβά

Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

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

δι στο Athens Voice Radio 102.5 

AT
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NS
 VOICE RADIO
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Σκίζεσαι για να ευχαριστήσεις τους γύρω 
προσπαθώντας να πάρεις κάτι πίσω κι εσύ
Στην αρχή της εβδομάδας μπαίνεις σε μια διάθεση 
τύπου «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», ειδικά αφού γί-
νεται αρκετά εύκολο να πείσεις τον εαυτό σου πως 
οτιδήποτε επιθυμείς είναι ένας αξιόλογος σκοπός. 
Προσπάθησε να αποφύγεις την κατάχρηση της 
γοητείας ή του δυναμισμού σου για να επιτύχεις 
πράγματα στην καριέρα σου. Αυτά για τα οποία 
έχεις δουλέψει θα εμφανιστούν ούτως ή άλλως. 
Με τον ανάδρομο Κρόνο στον Αιγόκερο (2) είναι 
εύκολο να φορτωθείς όσο περισσότερα μπορείς 
για να εξυπηρετήσεις τους άλλους αλλά ουσιαστι-
κά με άλλο, προσωπικό κίνητρο. Καλό θα ’ναι να 
μην αναλάβεις εκ νέου υποχρεώσεις κι ευθύνες 
μόνο και μόνο για τις εντυπώσεις. Η έκλειψη Σελή-
νης στον Καρκίνο (5) κάνει δύσκολο να αρνηθείς 
χατίρια και ίσως σε παρασύρει σε υπερδραστη-
ριότητα στο σπίτι και τη δουλειά προκειμένου να 
ικανοποιήσεις σύντροφο, παιδιά, τη δημιουργι-
κότητά σου. Λίγη προσπάθεια να εντοπίσεις τον 
πραγματικό λόγο για τον οποίο κάνεις το καθετί θα 
σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτά που έχουν πραγ-
ματική σημασία και μπορούν να δώσουν χαρά.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Εσωτερική ένταση και η εντύπωση ότι 
ξαναπαίζεις την ίδια πίστα στη ζωή σου
Η διαχείριση της διάθεσής σου είναι μια πρό-
κληση από μόνη της αυτές τις 
μέρες. Αυτό ίσως συμβαίνει 
για ψυχολογικούς λόγους κα-
θώς φτάνεις στα όρια της υπο-
μονής σου με κάποια γνωστά 
μοτίβα που σε επηρεάζουν 
αρνητικά. Ίσως πάλι συμβαίνει 
επειδή αισθάνεσαι μεγαλύτε-
ρη σωματική ένταση και δυ-
σκολεύεσαι να ηρεμήσεις ή να 
κοιμηθείς καλά. Στις ερωτικές 
σου σχέσεις και στις οικονομι-
κές σου συνεργασίες και συμ-
φωνίες, έχεις την αίσθηση ότι τα πράγματα είναι 
στάσιμα, έστω κι αν φαίνεται να υπάρχει πρόο-
δος, ίσως κι εντυπωσιακή. Η αίσθησή σου είναι 
σωστή. Ο ανάδρομος Κρόνος στον Αιγόκερο 
(2) επιβεβαιώνει την τάση αυτή καθώς φαίνεται 
να ξαναβρίσκεσαι σε γνώριμα μέρη, κουβέντες 
και δραστηριότητες, τα οποία όμως παρουσιά-
ζονται ως καινούργια. Η έκλειψη Σελήνης στον 
Καρκίνο (5) σου δίνει την ευκαιρία να αλλάξεις 
μάλλον τον τρόπο και την ποιότητα επικοινωνί-
ας και επαφής, έστω κι αν τα άτομα και οι συν-
θήκες παραμένουν ίδια. Έτσι βρίσκεις στήριγμα 
μέσα σου, όπως και στην οικογένειά σου, χωρίς 
απλά να συμμορφώνεσαι ή να επιβάλλεσαι.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Θέλεις μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης και 
οι σχέσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο
Η προσοχή σου μετατοπίζεται σταθερά από τις 
κοινωνικές κι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε 
αυτά που θέλεις να κάνεις στον ελεύθερό σου 
χρόνο, με τους φίλους σου, όπως και στα σχέδιά 
σου. Οι ισορροπίες με σύντροφο, συνεργάτες, 
όπως και οι συμφωνίες στο πλαίσιο των οποίων 
κινείσαι, ιδιαίτερα οικονομικά, χρειάζονται μεγά-
λη προσοχή αφού εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 
από τη δική σου συνέπεια και σταθερότητα και 
τις επιλογές που είναι καλύτερες για όλους. Ω-
στόσο με τον ανάδρομο Κρόνο στον Αιγόκερο (2) 
η τάση είναι να βάλεις τα πράγματα σε κουτάκια 
και ζυγαριές, αποκλείοντας μάλλον παρά συμπε-
ριλαμβάνοντας, καθώς αυτό φαίνεται πιο κερδο-
φόρο από κάθε άποψη. Η έκλειψη Σελήνης στον 
Καρκίνο (5) δίνει την ευκαιρία να αξιολογήσεις 
την ποιότητα των καθημερινών σου επαφών και 
επικοινωνίας. Το γεγονός πως υπάρχουν, δίνει 
μια σιγουριά σε συναισθηματικό και οικονομι-
κό επίπεδο, όμως ίσως όχι με τον τρόπο που θα 
ήθελες. Ίσως είναι χρήσιμο να συγκρίνεις από 
πού ξεκίνησες και πού είσαι για να μπορέσεις να 
ξεφορτωθείς ορισμένες περιοριστικές φοβίες.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Ενοχλείσαι εύκολα από τους άλλους κι απ’ τον 
εαυτό σου, όμως μη βιάζεσαι να αντιδράσεις
Φρόντισε να χρησιμοποιείς την κοινή σου λο-
γική για να καταλαβαίνεις με τι από όσα συμ-
βαίνουν στις προσωπικές κι επαγγελματικές 
σου σχέσεις αξίζει να ασχοληθείς. Είναι εύκο-
λο να ενοχληθείς από το παραμικρό τόσο στη 
δουλειά, όσο και στα ερωτικά σου και τη σχέ-
ση με τα παιδιά σου, ακόμη κι αν οι άλλοι δεν 
κάνουν κάτι διαφορετικό από ό,τι συνήθως. 
Ο ανάδρομος Κρόνος στον Αιγόκερο και τον 
ζωδιακό σου άξονα (2) σε σπρώχνει να προ-
σπαθήσεις παραπάνω από όσο ίσως χρειάζεται 
και πιθανώς για να διατηρήσεις συνθήκες που 
δεν είναι της αρεσκείας σου, από συνήθεια. Η 
έκλειψη Σελήνης στο ζώδιό σου (5) σε βοηθάει 
να δεις καλύτερα τη συμβολή σου στις σχέσεις 
σου, τα στοιχεία σου που σε βάζουν κατά κά-
ποιο τρόπο στην άκρη, όπως και όσα σε κάνουν 
επιθυμητό και αξιόλογο. Αυτά δεν είναι άσπρο-
μαύρο, όμως δεν είναι και τόσο μπερδεμένα 
όσο νομίζεις. Αξίζει να δεις πώς μπορείς να τα 
συνδυάσεις καλύτερα στο μέλλον.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Απαιτητική εβδομάδα που κάνει δύσκολο 
να αποφύγεις κούραση και βαριά διάθεση
Έχει τη δυσκολία της η εβδομάδα καθώς χρει-
άζεται να ασχοληθείς με θέματα του σπιτιού, 

της οικογένειας ή των παι-
διών σου, τα οποία δεν είναι 
ιδιαίτερα ευχάριστα. Από την 
άλ λη, είτε είναι ζητήματα 
που αφορούν την υγεία είτε 
πρακτικές διαδικασίες, δεν 
σε πιάνουν προ εκπλήξεως, 
το αντίθετο. Αυτό εντείνει 
την επιθυμία σου για διακο-
πές, όπως και για να κάνεις 
κάτι διαφορετικό καθώς οι 
συνθήκες είναι απαιτητικές, 
η κούρασή σου αρκετή και αι-

σθάνεσαι πως σου λείπει η υποστήριξη. Με τον 
ανάδρομο Κρόνο στον Αιγόκερο (2) πιέζεσαι 
να ξαναμπείς σε καλούπια, ευθύνες και προ-
σπάθειες που είχες αφήσει. Καλό είναι να έχεις 
κατά νου κατά πόσο ωθείσαι όντως από την 
ανάγκη ή από τον φόβο ν’ αποφύγεις κάτι που 
ουσιαστικά συμβαίνει ήδη. Η έκλειψη Σελήνης 
(5) στον Καρκίνο εστιάζει μάλλον στο δύσκολο 
και το αρνητικό της ζωής σου και του εαυτού 
σου παρά το αντίθετο. Έχε στον νου σου μή-
πως βλέπεις τον εαυτό σου μέσα από τα μάτια 
άλλων και τελικά αυτό είναι το πρόβλημα.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Περίεργη αίσθηση ακόμη και στα πολύ ευχά-
ριστα, όμως δυσκολεύεσαι να αναθεωρήσεις
Γνωριμίες, προτάσεις, συνεννοήσεις με την οι-
κογένειά σου, επαφές και εκδρομές που φαίνο-
νταν μόνο θετικά, χαρούμενα και δημιουργικά 
έχουν αρχίσει να σου δίνουν την αίσθηση μιας 
επανάληψης ή την αίσθηση ότι δεν βλέπεις ο-
λόκληρη την ιστορία. Δίκιο έχεις, όμως με λίγη 
επιφύλαξη, δεν σημαίνει πως δεν μπορείς να 
απολαύσεις την περίοδο, αρκεί να μην προσα-
νατολιστείς στο να «αρμέξεις» καθεμία από αυ-
τές τις καταστάσεις μέχρι εκεί που πραγματικά 
δεν πάει. Ο ανάδρομος Κρόνος στον Αιγόκερο 
(2) ίσως διευκολύνει το να κάνεις ακριβώς αυ-
τό, δηλαδή να προσπαθήσεις για υπερβολικά 
συγκεκριμένα αποτελέσματα εκεί που είναι 
μάλλον απίθανα. Η έκλειψη Σελήνης (5) στον 
Καρκίνο μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις κα-
λύτερες επιλογές στις φιλίες, τις ελεύθερες 
ασχολίες σου και σε καθετί που σχεδιάζεις, αρ-
κεί να λάβεις υπόψη σου όλες τις φορές που 
απέτυχες κι όσα σου έμαθαν αυτές. Χρειάζεται 
κάποια ευελιξία από μέρους σου, αντί να προ-
σκολλάσαι πεισματικά στις επιλογές σου και να 
πιστεύεις ότι με αρκετή (άπειρη) προσπάθεια 
θα λειτουργήσουν.

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Ανακύκλωση θεμάτων στο σπίτι, 
ευκαιρίες και αμφιβολίες στην καριέρα σου
Στην αρχή της εβδομάδας πιέζεσαι αρκετά στο 
σπίτι και τον οικογενειακό σου χώρο καθώς κα-
λείσαι να ξαναπιάσεις γνωστές οικονομικές υ-
ποθέσεις, ενώ φαίνεται να υπάρχει μικρή ή και 
καθόλου πρόοδος σε ζητήματα που αφορούν 
την επικοινωνία ειδικά με συναισθηματική διά-
σταση. Δεν σου είναι κάτι άγνωστο όμως γίνε-
ται ακόμη πιο σαφές ότι ακόμη κι αν τα πράγμα-
τα είναι σε κάποιου είδους ισορροπία, δεν είσαι 
ικανοποιημένος με αυτή. Ο ανάδρομος Κρόνος 
στον Αιγόκερο (2) εντείνει την παραπάνω αί-
σθηση καθώς τα πολλά που αναλαμβάνεις και 
χρεώνεσαι για το σπίτι και την οικογένεια σε 
βαραίνουν κάπως δυσανάλογα, ακόμη κι αν 
είσαι βέβαιος πως κάνεις το σωστό. Με την έ-
κλειψη Σελήνης στον Καρκίνο (5) η προσοχή 
σου στρέφεται στην καριέρα και τους στόχους 
σου, καθώς γίνεται σαφές τι χρειάζεται για να 
φτιάξεις καλύτερη κατάσταση. Ενδεχομένως 
να δυσκολεύεσαι να βρεις την αυτοπεποίθηση 
για να λειτουργήσεις βάσει των σχεδίων σου 
λόγω ατελειών. Αυτές όμως αποτελούν έναυ-
σμα για να διορθώσεις πορεία, όχι για να δε-
χτείς ό,τι σου σερβίρουν.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτοπεριορίζεσαι 
επικοινωνιακά λόγω συνήθειας
Στην αρχή της εβδομάδας αντιλαμβάνεσαι αρ-
κετά καθαρά πως το να κινείσαι αποκλειστικά 
μέσα στη ζώνη ασφαλείας σου στις επαφές 
σου σε κρατάει πίσω, έστω κι αν σου παρέχει 
μια αίσθηση οικονομικής και συναισθηματικής 
σιγουριάς. Πιθανόν να αντιληφθείς ότι κάποιες 
σχέσεις σου ή μοντέλα επικοινωνίας, αν και βο-
λικά, ματαιώνουν ή καθυστερούν λύσεις ή και 
ολοκληρώσεις και τέλη που χρειάζονται για να 
προχωρήσεις. Ο ανάδρομος Κρόνος στον Αιγό-
κερο (5) εντείνει την τάση σου να περιοριστείς 
επικοινωνιακά ή να χρεωθείς ολόκληρη την 
ευθύνη για διαπραγματεύσεις, συναντήσεις, 
ακόμη κι εξόδους. Έτσι μπορεί να ελέγχεις κα-
λύτερα την ποιότητα, όμως παράλληλα περιο-
ρίζεις τον κύκλο και τις επαφές σου. Η έκλειψη 
Σελήνης (5) παρουσιάζει δυνατότητες για ανα-
νέωση, αυτοβελτίωση, διεύρυνση προσωπική 
κι επαγγελματική, όπως και για να εξυγιάνεις 
τη σχέση με τους συγγενείς σου. Αρκεί να είσαι 
πρόθυμος να αποφύγεις τον υπερσυναισθημα-
τισμό και την αντιδραστικότητα. Μια καινού-
ρια οπτική γωνία μπορεί να ωφελήσει και τις 
προσωπικές σου σχέσεις, καθώς βρίσκονται σε 
φάση αναδιοργάνωσης.
 
ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Κάπως ανήσυχος για τα οικονομικά και τα ερω-
τικά σου, έστω κι αν σου βγαίνει το στοίχημα
Στην αρχή της εβδομάδας τα πράγματα στην 
τσέπη και το κρεβάτι σου κινούνται λίγο πολύ 
βάσει των προσδοκιών σου, από την άποψη 
ότι ξέρεις τι είναι σωστό και τι είναι λάθος και 
τοποθετείσαι, όπως συνήθως κι αυτό λειτουρ-
γεί. Απόλαυσε το θετικό, όμως λάβε υπόψη 
σου πολύ σοβαρά οποιαδήποτε υποψία σου 
ότι κάτι μπορεί να μην πηγαίνει καλά επειδή, 
σε δεύτερο χρόνο, όντως οι ισορροπίες θα αλ-
λάξουν. Καλό είναι να είσαι προετοιμασμένος. 
Με τον ανάδρομο Κρόνο στον Αιγόκερο (5) οι 
άμυνές σου σε ό,τι αφορά την οικονομική και 
συναισθηματική σου συμπεριφορά είναι στα 
πάνω τους. Προσπάθησε να μη σαμποτάρεις 
τον εαυτό σου αγνοώντας τι συμβαίνει στο πα-
ρόν για χάρη του τι θα μπορούσε να συμβεί. Η 
έκλειψη Σελήνης στον Καρκίνο (5) ρίχνει φως 
στο βαθύτερο κομμάτι των ερωτικών σου σχέ-
σεων, όπως και στις οικονομικές σου συμφω-
νίες. Είναι ευκολότερο να δεις καθαρά πού σε 
οδηγούν οι προσπάθειες σου να βελτιωθείς και 
να ανανεωθείς προσωπικά κι επαγγελματικά, 
τονίζοντας πως δεν γίνεται να το αντιμετωπί-
σεις επιφανειακά.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Δυσκολεύεσαι να αφήσεις αυτά που σε 
δυσκολεύουν και κάνεις ακόμη μια απόπειρα
Στην αρχή της εβδομάδας σε πιάνει μια αρκετά 
έντονη νοσταλγία ή ξεροκεφαλιά και θέλεις να 
βρεθείς ξανά χωμένος ως τον λαιμό σε ασχο-
λίες, φιλίες και σχέδια που διέγραψες ως «όχι 
κι ό,τι καλύτερο», επειδή έχεις την ευκαιρία κι 
ίσως επειδή πρόσκαιρα ξεχνάς την ταλαιπωρία 
που σου έχουν προξενήσει. Ο κυβερνήτης σου, 
Κρόνος, ανάδρομος στο ζώδιό σου (2) επιβε-
βαιώνει αυτή την τάση να πας οικειοθελώς να 
παιδευτείς στις προσωπικές κι επαγγελματι-
κές σου σχέσεις, ειδικά όπου αισθάνεσαι ότι 
έχεις ευθύνη για όλα, δηλαδή παντού και πά-
ντα. Μαζί με την πρόσκαιρη ικανοποίηση πως 
έχεις τον έλεγχο της κατάστασης όμως έρχεται 
η κούραση, η δυσφορία, ίσως και η σωματική 
δυσχέρεια. Η έκλειψη Σελήνης στον Καρκίνο 
και τον ζωδιακό σου άξονα (5) σου δείχνει αρ-
κετά καθαρά τις δυναμικές στις σχέσεις και τις 
συμφωνίες σου. Συγκεκριμένα το πόσο καλά 
ή όχι λειτουργούν οι προσπάθειές σου να δι-
ασφαλίσεις οικονομική και συναισθηματική 
ασφάλεια. Θα επωφεληθείς από την κουβέντα 
για το επόμενο βήμα πρακτικά, χωρίς κλισέ ή 
μαλώματα όμως.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Καθυστερούν ολοκληρώσεις, 
καταλήξεις και λύσεις, σε κάποιες 
περιπτώσεις ανακουφιστικά
Στην αρχή της εβδομάδας βρίσκεσαι τρόπον 
τινά προ εκπλήξεως καθώς βλέπεις να καθυ-
στερεί και να αναβάλλεται η ολοκλήρωση κά-
ποιων επαγγελματικών σου σχεδίων. Ίσως να 
μην μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται 
και τι φταίει, καθώς ένα μεγάλο κομμάτι δεν 
εξαρτάται καθόλου από σένα. Ενδεχομένως 
η καθυστέρηση ή και η παύση να είναι μέχρι 
κι ευπρόσδεκτη, αλλά καλό θα ’ναι να μη χα-
λαρώσεις τελείως επειδή επίκειται και τρίτη 
πράξη. Το νου σου για θέματα υγείας που ε-
πίσης δείχνουν σημεία ύφεση ή βελτίωσης, 
καλό είναι να συνεχίσεις τις ορθές πρακτικές. 
Ο ανάδρομος Κρόνος στον Αιγόκερο (5) τονίζει 
τέτοιες ευαισθησίες σωματικές και ψυχολογι-
κές και ως ένα βαθμό σε κάνει να αμφισβητείς 
όποια πρόοδο έχει γίνει. Απόφυγε αυτό το ά-
κρο. Η έκλειψη Σελήνης στον Καρκίνο (5) σε 
εστιάζει σε τέτοια θέματα ρουτίνας, υγείας, 
πρακτικά με αφορμή τη σχέση ή τις συνεργα-
σίες σου. Βγες από τον αυτοματισμό και κου-
βέντιασε ιδέες για το πώς μπορεί να συμβαδί-
σει καλύτερα το επιφανειακό με το πιο σοβαρό 
κομμάτι.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Δίνεις ευκαιρίες κι εκτιμάς περισσότερο 
την ανάγκη για απλότητα στα ερωτικά σου
Είσαι έτοιμος να δώσεις δεύτερες και τρίτες 
ευκαιρίες σε ασχολίες, μέρη, ιδέες κι άτομα 
που θεωρούσες ότι δεν έχουν θέση στο μέλ-
λον και τα σχέδιά σου, στην αρχή της εβδομά-
δας. Ενδεχομένως να αισθάνεσαι ότι οι στόχοι 
σας συναντιούνται κι αυτό να βοηθά να υπάρ-
ξουν καλύτερες ισορροπίες. Έχε το νου σου να 
κρατήσεις τα ευχάριστα και θετικά, να θυμάσαι 
όμως πως ισχύουν κι όσα έχουν προηγηθεί. Ο 
ανάδρομος Κρόνος στον Αιγόκερο (2) θα βοη-
θήσει σ’ αυτή την κατεύθυνση αφού θα εγγυη-
θεί πως η κατάχρηση της υπομονής, της καλή 
σου διάθεσης, ακόμη και το οικειοθελές θό-
λωμα των νερών, θα είναι αρκετά κουραστικό 
ώστε να συνεχιστεί για πολύ. Η έκλειψη Σελή-
νης στον Καρκίνο (5) είναι μια μεγάλη ευκαιρία 
να απλοποιήσεις διαδικασίες στα ερωτικά σου, 
τη σχέση με τα παιδιά σου και στη δημιουργική 
σου ζωή. Φαίνεται πιο ξεκάθαρα το τι έχεις α-
νάγκη στην καθημερινότητά σου, πέρα από το 
κλισέ και τη φαντασίωση και είναι ευκαιρία να 
κουβεντιάσεις διαφορετικά για σπίτι, οικογέ-
νεια και σχέση. A

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

Kατέβασε δωρεάν την εφαρμογή 

Cosmic Telegram και διάβασε 

κάθε μέρα τι συμβαίνει στο ζώδιό σου

από την Ευαγγελία Τσαβδάρη

Tο κορυφαίο αστρολογικό app 
στα ελληνικά

Μην χάνεις τα μηνύματα από τα άστρα!

Διάβασε την αστρολο-
γική «μπουκιά» της μέρας, 
και εβδομαδιαίες, μηνιαί-
ες και ετήσιες πρόβλεψεις 
για κάθε ζώδιο. 

Ενημερώσου με  
αναλύσεις για σημαντικά  
αστρολογικά  συμβάντα 
και διασκέδασε με το 
lifestyle των ζωδίων. 

Συμβουλέψου το α-
στρολογικό ημερολόγιο 
για τη διάθεση της  
κάθε μέρας!

Ξεκλείδωσε έξτρα  
αναλυτικές προβλέψεις 

για  το κάθε ζώδιο για  
τους κρίσιμους τομείς των  
Σχέσεων, Οικονομικών και 
Υγείας, με μικρή χρέωση. 

Γίνε μέλος για να βρεις  
πρωτότυπο υλικό  
αστρολογικών μαθημά-
των για να γνωρίσεις  
καλύτερα τον εαυτό σου 
και τους αγαπημένους 
σου. Αστρολογικά  
πορτρέτα για τις διασημό-
τητες κάθε ζωδίου,  
την ανάλυση της κορυ-
φαίας αστρολογικής  
συγκυρίας κάθε βδομά-
δας και αποκλειστικά 
lifestyle άρθρα.
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