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EDITO
Tου Φώτη Γεωργελέ

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)

Οφείλουµε µια µεγάλη συγνώµη στον πρύτανη του Οικονοµικού Πα-
νεπιστηµίου για τη δηµοσιοποίηση της φωτογραφίας µιας στιγµής 
που υποφέρει. Του οφείλουµε συγχρόνως ως κοινωνία και ένα µε-
γάλο ευχαριστώ. Γιατί αυτή η σοκαριστική φωτογραφία ήταν η αιτία 
να σπάσει η συνωµοσία της απόκρυψης και να αντιληφθούν όλοι τι 
σηµαίνει πολιτική βία. Το γεγονός είχε συµβεί µερικές µέρες πριν και 
είχε περάσει όπως πάντα στα ψιλά της ειδησεογραφίας. Στη ρουτίνα 
των πανεπιστηµίων, λέξεις αφηρηµένες, «προπηλακισµός», «συν-
θήµατα», «παρέµβαση» στη Σύνοδο, «χτίσιµο» γραφείων, φροντι-
σµένες λέξεις πάντα, που κάνουν το κακό κοινότοπο. Η φωτογραφία 
παρέπεµπε σε σκοτεινές εποχές σύνθλιψης προσωπικοτήτων αλλά 
στα ελληνικά πανεπιστήµια ξέρουν ότι έχουν συµβεί και χειρότερα. 
Κάποτε τους είχαν βάλει µπρούµυτα στο πάτωµα µε τα χέρια στο 
σβέρκο. Καθηγήτριες λένε ότι όταν φεύγουν το βράδυ µε το αυτοκί-
νητό τους, τις ακολουθούν και κόβουν βόλτες επιδεικτικά έξω από το 
σπίτι. Πριν µερικές βδοµάδες, άλλωστε, είχαν επιτεθεί για δεύτερη 
φορά στο σπίτι ενός δηµοσιογράφου και έγραψαν συνθήµατα απ’ έξω. 
∆εν υπάρχει πιο απροκάλυπτη µορφή φασιστικού εκφοβισµού από 
την επίθεση στο εργασιακό ή το οικογενειακό άσυλο ενός ανθρώ-
που. Είναι η ωµή απειλή: Υπάρχει κάποια οµάδα που σε παρακο-
λουθεί, ξέρει πού µένεις, ελέγχει την προσωπική σου ζωή, τροµά-
ζει τα ανήλικα παιδιά σου, είναι στο χέρι της τι θα πάθεις και πότε. 
Ακόµα κι αν δεν το έχεις σκεφτεί πολύ, ακόµα κι αν δεν συµπαθείς τα 
θύµατα, µπορείς να νιώσεις την παγωµένη απειλή που κρύβεται κάτω 
από τις κουκούλες, µπορείς να καταλάβεις τι θα ένιωθαν τα δικά σου 
παιδιά αν έβλεπαν το σύνθηµα «ψόφα» για τον πατέρα τους. Γι’ αυτό 
κάθε φορά που συµβαίνουν τέτοια ανατριχιαστικά γεγονότα, από 
την αµέσως επόµενη ώρα, ο πολιτικός βραχίονας του εκφοβισµού 
αναλαµβάνει να δικαιολογήσει τη βία, να τη σχετικοποιήσει, να τη 
µεταµφιέσει, να κρύψει τους σκοπούς της. Κυρίως να της αλλάξει ό-
νοµα, να µας κάνει να µη βλέπουµε αυτό που συµβαίνει αλλά κάτι άλ-
λο. Μιλάνε για µπογιές, για συνθήµατα, για προκηρύξεις, για «υπερ-
βολές», µιλάνε για αστικά πταίσµατα για να αποκρύψουν το πολιτικό 
έγκληµα: τον πολιτικό εκφοβισµό. Τη φίµωση του Τύπου, την κυρι-
αρχία στα πανεπιστήµια, την εξόντωση των αντίθετων απόψεων. 

∆εν χρειάζεται παρά να κάνεις µια βόλτα στους τίτλους των ελληνι-
κών ΜΜΕ και θα βρεις µπόλικους συµπαθούντες της πολιτικής βίας. 
«Παρέµβαση» ονοµάζουν αυτές τις επιθέσεις πολλά Μέσα ενηµέ-
ρωσης. Παρέµβαση; Παρέµβαση λέµε όταν παίρνεις τον λόγο σε ένα 
συνέδριο, σε µια συνέλευση. Παρέµβαση λέµε όταν παίρνεις τηλέ-
φωνο για να παρέµβεις σε µια εκποµπή. Σε ποια ελληνικά θεωρείται 
παρέµβαση η επίθεση στο σπίτι ή το γραφείο κάποιου; Κάποιοι δεν 
αρκούνται καν στην «παρέµβαση», πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι το 
θύµα είναι ο ένοχος: «Παρέµβαση από την αναρχική συλλογικότητα 
µετά τα εµετικά του σχόλια». Όχι απλώς δεν ήταν τίποτα σηµαντι-
κό αλλά µια απλή παρέµβαση, όχι απλώς δεν µιλάµε για τάγµατα 
εφόδου που τροµοκρατούν κραδαίνοντας λοστούς, βαριοπούλες 
και πυροσβεστήρες, αλλά για «συλλογικότητες» λες και πρόκειται 
για φοιτητικές λέσχες, αλλά και το βάρος πέφτει στις απόψεις του 
θύµατος. Ας πρόσεχε. Αν το θέµα δεν θαφτεί γρήγορα και υπάρξει 
αντίδραση, αν υπάρξουν διαµαρτυρίες, συλλογές υπογραφών ενα-
ντίον της βίας, αρχίζουν οι απροκάλυπτες απειλές: «Να τους έχουµε 
όλους µαζεµένους να µην τους ψάχνουµε». Ποιοι να µας έχουν µα-
ζεµένους, ποιοι µας ψάχνουν και γιατί µας ψάχνουν; Παραδόξως, 
κανένας εισαγγελέας δεν ζητάει εξηγήσεις, είναι απασχοληµένη η 
∆ικαιοσύνη µε τις µηνύσεις κατά συγγραφέων από τον εξ επαγγέλ-
µατος µηνυτή της χώρας. 

Μετά τον δηµοσιογραφικό βραχίονα ακολουθεί ο πολιτικός για να 
σχετικοποιήσει τη βία. «Το να γράψει κάποιος στην πυλωτή σου 
συνθήµατα δεν είναι διατάραξη οικιακής ειρήνης αλλά θεωρητικά 
µόνο φθορά ξένης ιδιοκτησίας και χρειάζεται έγκληση». Μετατρο-
πή της βίας σε πταίσµα του αστικού κώδικα, λες και τσακώνονται 
κάποιοι για την προτεραιότητα στα φανάρια: Από µαρκαδόρο και 
τρικάκια δεν πέθανε ποτέ κανείς / Ε, βία τώρα, σιγά, ένα γιαουρ-
τάκι δηλαδή / Τι κακό έχουν οι µολότοφ; Ανάλογα από ποια µεριά 
είσαι, από κει που πέφτουν ή από εκεί που φεύγουν / ∆εν πέθανε 
κανείς από µολότοφ / Ε, ρόπαλα ήταν, δεν ήταν και καλάσνικοφ / Τι 
αδίκηµα συνιστά να µεταφέρεις µολότοφ; / Κόκκινες µπογιές, ένα 
πταίσµα ήταν, ένα ελαφρύ πληµµέληµα / ∆εν είναι τροµοκρατία, 

είναι πολιτικός ακτιβισµός / Σιγά τον εγκληµατία, τον τοξοβόλο. 
Πολιτικό άλλοθι στις παρακρατικές οµάδες, νοµιµοποίηση των ε-
πιθέσεων, ενίσχυση του στόχου τους, δηλαδή την οριστική φίµωση 
όποιου ενοχλεί. 
Στις κοινοβουλευτικές δηµοκρατίες η πολιτική βία είναι εκτός συ-
νταγµατικού τόξου. Όλες αυτές οι προσπάθειες σχετικοποίησης της 
βίας που τη µετρούν µε όρους αστικού κώδικα, αν είναι πταίσµα ή 
πληµµέληµα, προσπαθούν να κρύψουν αυτό ακριβώς. Όλος ο πολι-
τισµένος κόσµος ασχολείται µε το bullying. Το διαβάζουµε, το ακού-
µε στα δελτία ειδήσεων, µας σφίγγεται η καρδιά µε το κοριτσάκι που 
γλείφει το πάτωµα, κλαίµε τον άτυχο Γιακουµάκη. Γιατί; Για παιδικά 
πταίσµατα; Όχι φυσικά. Επειδή ξέρουµε ότι ο εκφοβισµός, η επιθε-
τικότητα, ο τραµπουκισµός στις τρυφερές ψυχές δηµιουργεί τραγω-
δίες και πολύ συχνά µεγαλώνει θύµατα, ακρωτηριασµένες προσω-
πικότητες, ενήλικες σηµαδεµένους µε τραύµατα που δεν µπορούν 
να ξεπεράσουν και ενήλικες θύτες, τραµπούκους που θα προσπαθή-
σουν και πάλι να επιβληθούν µε τη βία. Αλλιώς γιατί συζητάµε; Γιατί 
κάποια την είπανε «χοντρέλα» και της πέταξαν κάτω την τυρόπιτα; 
Σιγά το έγκληµα. Και κάποιον τον είπαν «αδερφή»; Σιγά µωρέ, µέ-
χρι να πάει φαντάρος θα το έχει ξεχάσει, έτσι δεν λένε;  

Όχι, εµείς δεν λέµε. Ίσα ίσα. Μιλάµε για τον βιασµό της προσωπικότη-
τας του άλλου, για εκφοβισµό, προσβολή της αξιοπρέπειας. ∆εν συ-
ζητάµε αν θεωρείται αδίκηµα να πεις τον άλλον «φλώρο». Λέµε ότι 
το µπούλινγκ δεν είναι ανεκτό στα σχολεία µας. Τελεία και παύλα. 
Το ίδιο φυσικά είναι το πολιτικό µπούλινγκ. Γι’ αυτό δεν είναι ανε-
κτό στη δηµοκρατία µας. Γιατί επιβάλλει την εξουσία κάποιων µε τη 
βία. Εµείς µπορούµε να λέµε ό,τι θέλουµε, εσείς όχι. Εµείς µπορούµε 
να δέρνουµε, εσείς θα είσαστε προσεκτικοί όταν µιλάτε. Αλλιώς 
ξέρουµε πού µένετε, πού διασκεδάζετε, πού συχνάζετε. Κολλάµε 
τις φάτσες σας στους τοίχους, σας βιντεοσκοπούµε µε ταµπέλα στον 
λαιµό. Καλώς ήλθατε στο Τρίτο Ράιχ. 

Αυτοί που υφίστανται τις επιθέσεις µπαίνουν στον ρόλο του θύµατος. 
Πρέπει να προστατεύσουν τον εαυτό τους, τις οικογένειές τους. 
Κάθε τους λέξη στοχοποιείται. Οι κουκουλοφόροι χτυπάνε, καίνε, 
σπάνε, οι ηθικοί αυτουργοί απειλούν ανοιχτά, πρόσεχε τι λες, προ-
καλείς τη «δίκαιη οργή». Στο καθεστώς φόβου η απειλή είναι δυνα-
τότερη κι από την πραγµατοποίησή της, όλες οι συµµορίες το ξέρουν 
αυτό. Μα δεν είναι σοβαρό, λένε µε αφέλεια δήθεν, παλαίµαχοι δη-
µοσιογράφοι και πολιτικοί καριέρας. Μια προκήρυξη, ένα σύνθηµα 
είναι, δεν είναι και τίποτα. Στη χώρα που θρηνεί δεκάδες θύµατα και 
εκατοντάδες τραυµατίες, στη χώρα που ο πρωθυπουργός, ο δήµαρ-
χος, ο υπουργός, έχουν θύµατα στο προσωπικό τους περιβάλλον, το 
σύνθηµα, ας πούµε, «το ’89 έγινε µισή δουλειά», είναι ένα σύνθηµα 
ή δολοφονική απειλή; Ρωτήστε τα παιδιά του Μπακογιάννη. 

Ας το πούµε µε το όνοµά του: Οι επιδροµές στα σπίτια και τα γραφεία, 
τα πανεπιστήµια και τα µέσα ενηµέρωσης, είναι πολιτικό µπούλινγκ. 
Έχουν στόχο τη φίµωση της αντίθετης φωνής. Έχουν στόχο να ανα-
γκάσουν τους αντιπάλους σε σιωπή. Να φοβούνται, να έχουν απώ-
λειες, έξοδα, χαµένες δουλειές, τροµαγµένα παιδιά, φοβισµένους 
γείτονες που καταλαβαίνουν αλλά τι χρωστάνε κι αυτοί να βλέπουν 
τα αυτοκίνητά τους καµένα; ∆ηµοσιογράφοι ξαφνικά σιωπούν, αλ-
λάζουν αντικείµενο, πηγαίνουν να ζήσουν στην επαρχία, στο εξω-
τερικό, καθηγητές αποσύρουν τις υποψηφιότητές τους από τις πρυ-
τανικές εκλογές, κοιτάνε τη δουλειά τους, κοιτάνε χαµηλά, κόµµατα 
δεν µπορούν να κάνουν ούτε προεκλογική συγκέντρωση. Αυτός 
είναι ο ορισµός του πολιτικού εκφοβισµού. Υπάρχει περίπτωση να 
µην το ξέρουν όλοι αυτοί οι ροµαντικοί δήθεν που βλέπουν τάχα µε 
κατανόηση τα «παιδιά» που κάνουν «ακτιβισµό»; Ο τελευταίος από 
αυτούς έχει 26 άτοµα φρουρά. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν. 

Πολλά χρόνια τώρα το κοµµατικό σύστηµα έχει αποδεχτεί την πολι-
τική βία ως µέρος του πολιτικού παιχνιδιού. Αλλιώς δεν θα επιβίωνε 
ανενόχλητη τόσο καιρό. Η κοινωνία µας, τουλάχιστον σ’ αυτό, πρέ-
πει να δώσει πια µια σαφή απάντηση. Το πολιτικό µπούλινγκ δεν 
είναι ανεκτό σε µία κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Απαγορεύεται. 
Εξορίζεται. Όποιος προσπαθεί να το κρύψει αυτό, είναι εχθρός της 
δηµοκρατίας. Στις δηµοκρατίες δεν υπάρχουν κουκούλες. Αν αυτό 
δεν τελειώσει, δεν έχει νόηµα να συζητάµε τίποτε άλλο.  A
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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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-Τις σακούλες 
σκουπιδιών 

δεν τις πήρατε τελικά; 
-Όχι, ήταν πολύ ακριβές.

(¢éÀìïçï÷ ôáíÝá - ðåìÀôè óå óïàðåò íÀòëåô. 
ÁåÀðïìè, ªÀââáôï ðòöÝ) 

-Ναι, είναι πολύ επώδυνη 
επέµβαση και το χειρότερο 
είναι ότι πρέπει να κάνεις 

αποχή από το σεξ για µεγάλη 
περίοδο.

-Πόσο δηλαδή; 
-Μια εβδοµάδα.

(¡ùîáéëïóùúÜôèóè, óå cafe ôè÷ ðìáôåÝá÷
 ¶êáòøåÝöî, ÆåôÀòôè áðÞçåùíá)

Έξαλλη και κάπως 
αγενής ηλικιωµένη κυρία, 
στο ταµείο σούπερ µάρκετ:

-Θέλω να σας επιστρέψω τον 
ατµοµάγειρα που 

αγόρασα χτες.
-Μάλιστα, κυρία µου. 

Πού είναι ο 
ατµοµάγειρας; 

-Σπίτι. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

«Αν θέλετε, µου φέρανε 
σήµερα παγωτά. Πάρτε 

πριν χειµωνιάσει».
(¦åòéðôåòÀ÷ óå ðåìÀôè, ðåòéïøÜ ÌÝìôïî,

 ¢åùôÛòá áðÞçåùíá) 

«Είχε και 82άρα αλλά 
δεν θα χωρούσε στο 

σπίτι».
(ºùòÝá ðïù íÞìé÷ Ûøåé áçïòÀóåé ôèìåÞòáóè, íéìÀåé 

óôï ëéîèôÞ ôè÷, ðåòéíÛîïîôá÷ óôèî ïùòÀ çéá ôï 
ôáíåÝï óå íåçÀìï ëáôÀóôèíá èìåëôòïîéëñî. 

»áòïàóé, ªÀââáôï ðòöÝ)

...η συνέχεια:

-Μα πώς θα τον αλλάξουµε αν 
δεν τον φέρετε πίσω;

-Έχει φαγητό µέσα και έχει 
κολλήσει, δεν ανοίγει.

-Φέρτε τον µε το φαγητό µέσα.
-Ωραία! ΠΑΩ! (έξαλλη)

(°çÝá ¦áòáóëåùÜ, ÆòÝôè íåóèíÛòé)

ÆÃ ¶¥¿¼Ë¤¤Ã »°ª
Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει ο Loui Jover. Γεννήθηκε στην Ουγγαρία, κατάγεται από τη Σερβία, αλλά ζει στο Κουίνσλαντ 
της Αυστραλίας. Το 1980 σπούδασε γραφικές τέχνες και προχώρησε αποκτώντας Advanced Certificate στην Οπτική Επικοι-
νωνία. Ζωγραφίζει καθηµερινά και µε το ίδιο πάθος από µικρό παιδί. Την περίοδο της στρατιωτικής του θητείας εργαζόταν 

σαν εικονογράφος και φωτογράφος του στρατού. Στην αρχή της καλλιτεχνικής του καριέρας ζωγράφιζε λάδια και ακριλικά, 
ενώ ασχολήθηκε µε τη γλυπτική και το κολάζ. Τα έργα όµως που τον έκαναν να ξεχωρίσει ήταν εκείνα που ζωγράφισε µε 

µελάνι πάνω στις τυπωµένες σελίδες παλιών βιβλίων. Ο Loui Jover έχει συµµετάσχει σε πολλές συλλογικές εκθέσεις και έχει 
κάνεις τρεις ατοµικές. Το σηµερινό εξώφυλλο είναι ένα κολάζ πάνω στο γνωστό γνωµικό του Αλβέρτου Αϊνστάιν.

Ηλεκτρονικά ραντεβού

Στόχος είναι να γίνει η ζωή µας πιο 
απλή, αλλά και να αποφευχθεί 
ο συγχρωτισµός στις διάφορες 
δηµοτικές υπηρεσίες. Η πλατ-
φόρµα είναι το www.rantevou.
cityofathens.gr και µέσω αυτής 
µπορείτε να κλείσετε ραντεβού µε 
τις υπηρεσίες του δήµου, να κάνε-
τε ηλεκτρονικά τις πληρωµές σας, 
να αναζητήσετε πρωτόκολλα, να 
ενηµερωθείτε για τους όρους δό-
µησης. Η είσοδος στην πλατφόρµα 
γίνεται ηλεκτρονικά, µε τους 
προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. 
Εναλλακτικά, καλέστε στο 1595 για 
να κλείσετε το ραντεβού σας.

Εγκαταλειμμένα οχήματα

Την αρµοδιότητα της αποµάκρυν-
σης των εγκαταλειµµένων οχηµά-
των έχει το Τµήµα Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων της 
∆ιεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύ-
κλωσης και οι πολίτες, αν βλέπουν 
στη γειτονιά τους καιρό κάποιο 
όχηµα παρατηµένο, µπορούν να 
επικοινωνούν µε το 1595 και µε το 
2103470763. Από τον Σεπτέµβριο 
του 2019 έχουν αποµακρυνθεί από 
τους δρόµους της πόλης περισσό-
τερα από 2.000 εγκαταλειµµένα 
αυτοκίνητα και δίκυκλα.

Απόρριψη ογκωδών
αντικειμένων

Οι δηµοτικές αρχές συνιστούν εάν 
πρόκειται να πετάξουµε κάποιο 
ογκώδες αντικείµενο, όπως ένα 
παλιό έπιπλο, ένα στρώµα κ.λπ., να 
καλέσουµε στο 1595. Στην επικοι-
νωνία θα υπάρξει µια συνεννόηση 
για την ηµέρα και την ώρα απόρ-
ριψης του αντικειµένου ώστε να 
περάσει ο δήµος και να το µαζέψει, 
προκειµένου να µη δηµιουργού-
νται προβλήµατα στην κυκλοφο-
ρία των πεζών και µεγαλύτερη 
ρύπανση.

Ανακύκλωση
ηλεκτρικού και 
ηλεκτρολογικού υλικού 

Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η 
ανακύκλωση των ηλεκτρικών και 
ηλεκτρολογικών συσκευών (ψυ-
γείο, H/Y κ.ά), δηλαδή µε ένα τη-
λέφωνο στο 1595 προκειµένου να 
κανονιστεί ο χώρος και ο χρόνος 
που οι πολίτες µπορούν να απορ-
ρίψουν τα αντικείµενα ώστε να 
περισυλλεχθούν από τα συνεργεία 
του δήµου. 

Ανακύκλωση ρούχων 

Γίνεται στους κόκκινους κάδους, 
όπου µπορείτε να απορρίπτετε 
ρούχα, παπούτσια, λευκά είδη, 
τσάντες και αξεσουάρ. Αυτά που 
είναι σε καλή κατάσταση προσφέ-
ρονται σε ευπαθείς κοινωνικές 
οµάδες, ενώ τα υπόλοιπα προω-
θούνται για επανάχρηση. Μπορεί-
τε να δείτε πού υπάρχουν κόκκινοι 
κάδοι στο www.recycom.gr/cms/
δήµος-αθηναίων

Φροντίδα πρασίνου

Αν κοντά στο σπίτι σας βρίσκεται 
κάποιος παρατηµένος χώρος 
πρασίνου, ένα κοινόχρηστο παρ-
τέρι για παράδειγµα, µπορείτε να 
επικοινωνήσετε µε τη ∆ιεύθυνση 
Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, η 
οποία έχει την ευθύνη της συντή-
ρησης όλων των κοινόχρηστων 
υποδοµών πρασίνου. Τµήµα 
Πρασίνου 1ης ∆ηµοτικής Κοινότη-
τας: 2103251742, Τµήµα Πρασίνου 
2ης και 3ης ∆ηµοτικής Κοινότητας: 
2107525470, Τµήµα Πρασίνου 4ης 
και 5ης ∆ηµοτικής Κοινότητας: 
2108663533, Τµήµα Πρασίνου 6ης 
και 7ης ∆ηµοτικής Κοινότητας: 
2108664077. 

Λειτουργία 
των λαϊκών αγορών

Στα όρια του ∆ήµου Αθηναίων λει-
τουργούν επισήµως 44 λαϊκές αγο-
ρές, για τις οποίες µπορείτε να ενη-
µερωθείτε στην ιστοσελίδα www.
cityofathens.gr/node/934. Βιολο-

γικές λαϊκές θα βρείτε στο Κολω-
νάκι, στην Πλατεία ∆εξαµενής κάθε 
Παρασκευή (14.30-17.30), και στα 
Κάτω Πατήσια, Πάτµου & Καραβία, 
κάθε Σάββατο (09.00-14.00).

Ηλεκτρονικό «ραντε-
βού» για δημοτικά κολυμ-
βητήρια (όταν ξανανοίξουν)

Ηλεκτρονικά, πλέον, προγραµµα-
τίζονται οι επισκέψεις στα 4 δη-
µοτικά κολυµβητήρια του ∆ήµου 
Αθηναίων (Σεράφειο, Κολοκυνθού, 
Γκράβα, Γουδή), για την αποφυγή 
του συγχρωτισµού. Τα «ραντε-
βού» για άσκηση ή την ακύρωσής 
της, αλλά και για πληροφορίες 
εγγραφής κ.λπ., γίνονται µέσα 
από το www.rantevou.opanda.
gr. Αν πάλι δεν καταφέρετε να 
ολοκληρώσετε τη διαδικασία, 
µπορείτε να κλείσετε το ραντεβού 
σας επικοινωνώντας τηλεφωνικά 
µε τη γραµµατεία του κάθε κολυµ-
βητηρίου. Σεράφειο 2103313334, Κο-
λοκυνθού 2105153725 & 726, Γκράβα 
2102282714, 2102287506, Γουδή 
2107771990, 2107794408.

Αδέσποτα ζώα 

Με τα αδέσποτα ζώα της πόλης  
ασχολείται το Τµήµα Αστικής Πανί-
δας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε 
µαζί του τόσο αν θέλετε να υιοθε-
τήσετε κάποιο ζωάκι όσο και αν θέ-
λετε να κάνετε κάποια καταγγελία. 
2103239201-202, t.astikis.panidas@
athens.gr 

Νέες πιάτσες ταξί

Οκτώ νέες πιάτσες ταξί δηµιουργεί 
ο ∆ήµος Αθηναίων, µε στόχο τόσο 
την καλύτερη εξυπηρέτηση του ε-
πιβατικού κοινού, όσο και τη βελτί-
ωση των συνθηκών δουλειάς των 
επαγγελµατιών αυτοκινητιστών. 
Οι οκτώ νέες πιάτσες έρχονται να 
προστεθούν στις έξι νόµιµες πιά-
τσες που λειτουργούσαν έως σή-
µερα. Ήδη έχουν δοθεί θέσεις στις 
έξι από τις οκτώ νέες πιάτσες, στις 
οδούς Σοφοκλέους, Ευριπίδου, 
Πλατεία Μοναστηρακίου, Αγίων 
Ασωµάτων, Οµήρου και Σίνα.

Δημιουργικός
ελεύθερος χρόνος

Προγράµµατα δηµιουργικής απα-
σχόλησης για ενήλικες και παιδιά, 
σε όλα τα δηµοτικά διαµερίσµατα, 
τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Μάθη-
σης, πραγµατοποιεί ο Οργανισµός 
Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νε-
ολαίας του ∆ήµου Αθηναίων. Με-
ταξύ άλλων, θα βρείτε κατασκευή 
κοσµήµατος, παραδοσιακούς 
χορούς, ζωγραφική, θέατρο, κατα-
σκευή κούκλας κ.λπ. Πληροφορίες: 
2105284995.

Κάντε ένα αίτημα
 ή μια καταγγελία 

Μπορείτε να στείλετε ένα αίτη-
µα για κάποιο θέµα που αφορά 
στην πόλη, µία πρόταση ή µία 
καταγγελία. Μπορείτε, επίσης, να 
ενηµερώνεστε για την εξέλιξη του 
αιτήµατος σας. Όλα αυτά γίνονται 
στο www.cityofathens.gr/khe/
crm, όπου θα πρέπει πρώτα να 
κάνετε την εγγραφή σας στο σύ-
στηµα.

Επίσκεψη 
στα δημοτικά ιατρεία

Εξυπηρετούν υπηρεσίες που 
δεν απαιτούν εισαγωγή σε νοσο-
κοµείο, γίνονται πρωτοβάθµια 
οδοντιατρική φροντίδα, παρα-
κολούθηση χρονίων πασχόντων, 
συνταγογράφηση υπό προϋπο-
θέσεις, χορήγηση ιατρικών πιστο-
ποιητικών υπό προϋποθέσεις, 
εργαστηριακές εξετάσεις κ.ά. 1ο 
∆ηµοτικό Ιατρείο – Καλφοπούλειο 
Υγειονοµικό Κέντρο, Σόλωνος 78, 
Αθήνα, 2103626587, 2ο ∆ηµοτι-
κό Ιατρείο – Νέος Κόσµος, Φα-
νοσθένους και Φρειδερίκου 
Σµιθ, 2109239865, 3ο ∆ηµοτικό 
Ιατρείο – Πετράλωνα, Θεσσαλονί-
κης & Ηρακλειδών, 2103427515 & 
2103427513, 4ο ∆ηµοτικό Ιατρείο 
– Κολωνός, Προποντίδος & Αγίας Σο-
φίας 110, 2105121921, 5ο  ∆ηµοτικό 
Ιατρείο - Άνω Πατήσια, Σαραντα-
πόρου 4,6ο Πολυδύναµο ∆ηµοτικό 
Ιατρείο Κυψέλης – Κυψέλη, Χανίων 
4β, 2108836200.

Τι κάνω όταν εντοπίσω 
στον δρόμο μου ένα 
εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο;
13 χρήσιμες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων
 που μπορούν να δώσουν λύσεις στην καθημερινότητά μας 

Της ΤΑΝΙΑΣ ∆ΕΛΗ
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Πολιτική

Σ

Πριν από ακριβώς έναν χρόνο ξεκίνησα έναν γύρο συνο-

μιλιών και συνεντεύξεων με κορυφαίους δημοσιογρά-

φους, διπλωμάτες, ιστορικούς και αναλυτές των διεθνών 

σχέσεων, στο πλαίσιο ακαδημαϊκής έρευνας για την 

ασφάλεια στην Ευρώπη, μέρος της οποίας δημοσιεύτηκε 

στο ντοκιμαντέρ Αποτροπή.

 
τις συζητήσεις αυτές άρχισε να διατυπώνεται 
–έμμεσα, διστακτικά, διπλωματικά, off the 
record, αλλά ξανά και ξανά– ένα σχεδόν α-
διανόητο ερώτημα: Μπορεί να παραμείνει η 

Τουρκία στο ΝΑΤΟ;

Η Τουρκία δοκιμάζει εδώ και καιρό τα όρια και την υπο-
μονή των δυνάμεων και των θεσμών της Δύσης: αγο-
ράζοντας πυραύλους S-400 από τον στρατηγικό αντί-
παλο του ΝΑΤΟ, τη Ρωσία∙ καταπατώντας θεμελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα και καταδιώκοντας και φυλα-
κίζοντας αντιφρονούντες, ακαδημαϊκούς και δημοσι-
ογράφους στο εσωτερικό της∙ υποθάλποντας κρυφά 
το Ισλαμικό Κράτος, την τρομοκρατική οργάνωση που 
διέλυσε τη Μέση Ανατολή και έσπειρε τον θάνατο στην 
Ευρώπη∙ εισβάλλοντας στη Συρία και διεξάγοντας 
εκστρατεία εθνοκάθαρσης εναντίον των Κούρδων∙ 
παρεμβαίνοντας στον εμφύλιο της Λιβύης και παρα-
βιάζοντας το εμπάργκο όπλων∙ εργαλειοποιώντας με 
τον πιο κυνικό τρόπο την ανθρώπινη τραγωδία των 
προσφύγων και των μεταναστών, ανοιγοκλείνοντας 
τις «κάνουλες» των ροών σε Έβρο και Αιγαίο προκει-
μένου να εκβιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Το ΝΑΤΟ δεν διαθέτει μηχανισμό αποβολής ή κυρώσεων 
κατά των ίδιων των μελών του, οπότε αυτή η συζήτηση 
αρχικά έμοιαζε ως ακαδημαϊκή, ως ένας διπλωματικός 
μοχλός πίεσης. Εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες, η 
Τουρκία εκμεταλλεύεται τη γεωστρατηγική της θέση, 
την εύνοια των Ηνωμένων Πολιτειών, τις στρατηγικές 
ανάγκες της Δύσης στη Μέση Ανατολή και της Ρωσίας 
στη Μεσόγειο, τα «μεταδυτικά», ενοχικά και φοβικά 
σύνδρομα δρώντων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και 
–κυρίως– την αρχή της ομοφωνίας στο ΝΑΤΟ, μέσω 
της οποίας μπλοκάρει οποιαδήποτε δράση ή δήλωση 
που δεν την εξυπηρετεί.
 
Ωστόσο, μόνο μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, ο 
Τούρκος πρόεδρος: υπέγραψε ένα ανεκδιήγητο μνη-
μόνιο με τη Λιβύη για την οριοθέτηση των θαλάσσι-
ων ζωνών∙ απείλησε ότι θα μπλοκάρει τις αμυντικές 
δράσεις του ΝΑΤΟ στη Βαλτική και την Ανατολική 
Ευρώπη, παρολίγον εκτροχιάζοντας τη Διάσκεψη Κο-
ρυφής του Λονδίνου προκειμένου να εξυπηρετήσει τα 
συμφέροντά του∙ διεξήγαγε επιχειρήσεις υβριδικού 
πολέμου εναντίον της Ελλάδας στον Έβρο∙ μετέτρεψε 
την Αγία Σοφία σε τζαμί∙ άνοιξε τα Βαρώσια στα Κατε-
χόμενα∙ δημιούργησε ναυτικό επεισόδιο με γαλλική 
φρεγάτα σε αποστολή του ΝΑΤΟ∙ κήρυξε λεκτικό και 
πολιτισμικό πόλεμο εναντίον του Προέδρου Μακρόν∙ 
ρίχνει λάδι στη φωτιά της σύγκρουσης Αρμενίας-
Αζερμπαϊτζάν για το Ναγκόρνο Καραμπάχ, που απο-
σταθεροποιεί τον Καύκασο∙ και, φυσικά, εδώ και μή-
νες παίζει ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι στο Αιγαίο και 
την Ανατολική Μεσόγειο, με απανωτές NAVTEX και 
πλεύσεις του Oruc Reis, αμφισβητώντας κυριαρχικά 
δικαιώματα της Ελλάδας και παραβιάζοντας τους κα-
νόνες αποχής από προκλητικές ενέργειες που ισχύ-

ουν σε περιπτώσεις διαφωνίας γειτονικών κρατών. 
Η Τουρκία δεν είναι απλώς ο μεγάλος ασθενής∙ είναι 
πλέον ένα κράτος-παρίας (rogue state).
 
Κάπως έτσι, μέσα σε λίγους μήνες, το αδιανόητο (δηλ. 
το αίτημα αποπομπής της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ) έ-
γινε το επιβεβλημένο. Οι ψίθυροι πίσω από κλειστές 
πόρτες έγιναν δημόσιες τοποθετήσεις από τους σοβα-
ρότερους αναλυτές στις κορυφαίες δεξαμενές σκέψεις 
και ΜΜΕ:
 
· Τον Φεβρουάριο, έκθεση της αμερικανικής δεξα-
μενής σκέψης RAND εμφανίζει σενάριο εξόδου της 
Τουρκίας από το ΝΑΤΟ.
· Τον Ιούλιο, η κορυφαία δεξαμενή σκέψης των Ενό-
πλων Δυνάμεων της Βρετανίας RUSI δημοσιεύει σχό-
λιο αναλυτή το οποίο χαρακτηρίζει την Τουρκία ως «το 
σκουλήκι μέσα στο φρούτο» και «αναδυόμενο στρα-
τηγικό εχθρό εντός του ΝΑΤΟ».
·  Τον Αύγουστο, οι New York Times δημοσι-
εύουν ανώνυμες δηλώσεις Ευρωπαίων δι-
πλωματών που χαρακτηρίζουν την Τουρκία 
ως «τον ελέφαντα στο δωμάτιο του ΝΑΤΟ»∙ 
κανείς τους δεν βγαίνει να το πει δημοσίως, 
αλλά πίσω από τις κάμερες σκέφτονται το 
ίδιο πράγμα: η Τουρκία βλάπτει τα συμφέ-
ροντα του ΝΑΤΟ και η αδυναμία των αξιω-
ματούχων του να αντιδράσουν πλήττει την 
αξιοπιστία της Συμμαχίας.
· Τον ίδιο μήνα, ο Μάικλ Ρούμπιν, α-
ν α λ υ τ ή ς  το υ  A m e r i c a n  E n te r p r i s e 
Institute (AEI) γράφει στη Washington 
Post ότι ήρθε η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι 
του ΝΑΤΟ και της Τουρκίας.
· Τον Αύγουστο επίσης, με κύριο άρθρο τους, 
οι Times του Λονδίνου διακηρύσσουν ότι 
«το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να έχει ένα κράτος ως 
μέλος του όταν αυτό δεν μπορεί να περιορι-
στεί στα προ πολλού καθορισμένα σύνορά 
του και εισέρχεται σε ύδατα της Ελλάδας και 
της Κύπρου».
· Τις τελευταίες εβδομάδες πρώην δι-
πλωμάτες και αξιωματούχοι δυτικών δυ-
νάμεων βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλον 
στο Twitter και στα ΜΜΕ και ζητούν την αποπομπή 
της Τουρκίας ή τη «χαλιναγώγησή» της από την ΕΕ και 
το ΝΑΤΟ.
· Το περασμένο Σάββατο, το συντηρητικό περιοδι-
κό Spectator –κατεξοχήν εκπρόσωπος του πολιτικού 
κατεστημένου της Βρετανίας– απαιτεί να αποπεμφθεί 
η Τουρκία από το ΝΑΤΟ.
 
Οι ψίθυροι έγιναν τσουνάμι. Ένα χαρακτηριστικό της 
κοινότητας διπλωματίας και ασφάλειας της Δύσης εί-
ναι ο έμφυτος συντηρητισμός της και το ότι αργεί να 
κινητοποιηθεί δημόσια προς μια συντεταγμένη κα-
τεύθυνση. Όταν όμως το κάνει, η πίεση είναι ασφυ-
κτική.
 
Αυτό που όλοι αντιλαμβάνονται –εντός και εκτός ΝΑ-
ΤΟ, εντός και εκτός δυτικών κυβερνήσεων– είναι ότι 
πλέον δεν μιλάμε απλώς για απόκλιση συμφερόντων 
ανάμεσα στην Τουρκία και μεμονωμένα κράτη της Δύ-
σης, όπως η Κύπρος ή η Ελλάδα ή ακόμη και η Γαλλία. 
Η Τουρκία του Ερντογάν πλήττει το κύρος, την αξιο-

πιστία, τη σταθερότητα, και τις προοπτικές επιβίωσης 
θεσμών-πυλώνων της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας 
σταθερότητας όπως το ΝΑΤΟ. Σε μια εποχή στην ο-
ποία η νομιμοποίηση θεσμών και κυβερνήσεων κρέ-
μεται από την κλωστή των αξιών, η Τουρκία προκαλεί 
καθημερινά ανεπανόρθωτη ζημιά στη δημόσια αντί-
ληψη του ρόλου τους.
 
Πέραν του τυπικού και τεχνικού εμποδίου –της μη ύ-
παρξης ξεκάθαρου μηχανισμού αποπομπής κράτους-
μέλους– συνήθως αναφέρονται δύο βασικά επιχειρή-
ματα υπέρ της παραμονής της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Το 
πρώτο είναι ότι αν εκδιωχθεί από τη Συμμαχία, τότε η 
Τουρκία «θα πέσει στα χέρια του Πούτιν». Με δεδομέ-
νο όμως ότι η Ρωσία ήδη χτίζει τον πυρηνικό αντιδρα-
στήρα της Τουρκίας, της παρέχει πυραύλους, και απ’ 
ό,τι φαίνεται της συγχωρεί όλα τα παραπτώματα που 
πλήττουν τα συμφέροντα και το κύρος της ίδιας της 
Ρωσίας, η Τουρκία μάλλον έχει ήδη πέσει στα χέρια 

του Πούτιν.
 
Το δεύτερο επιχείρημα είναι ελληνικού ενδι-
αφέροντος και αφορά στο ότι το ΝΑΤΟ είναι 
ένα από τα λίγα, και σίγουρα το βασικότερο, 
φόρουμ διπλωματίας, ανεπίσημων καθημε-
ρινών επαφών και διαχείρισης κρίσεων ανά-
μεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Αυτό το 
επιχείρημα έχει ισχυρή βάση. Όπως σε όλους 
τους διακυβερνητικούς θεσμούς, το τι συμ-
βαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες είναι ε-
ξίσου ή και περισσότερο σημαντικό ή χρήσι-
μο από αυτά που διαδραματίζονται μπροστά 
στις κάμερες. Παρά τα φαινόμενα, το ΝΑΤΟ 
ιστορικά έχει διαδραματίσει πολύτιμο και 
σταθεροποιητικό ρόλο στη σχέση Ελλάδας-
Τουρκίας. Ωστόσο, η παρούσα πολιτική ίσων 
αποστάσεων του Γενικού Γραμματέα Στόλ-
τενμπεργκ απέναντι στην Τουρκία και την 
Ελλάδα –που φυσικά οφείλεται στην αρχή 
της ομοφωνίας– με δεδομένα τα όσα ανα-
φέραμε πριν, δεν είναι βιώσιμη: πλήττει την 
αποτρεπτική ικανότητα της Ελλάδας αλλά 
και την αξιοπιστία του ίδιου του ΝΑΤΟ, το ο-
ποίο φαίνεται να βρίσκεται «εκτός θέματος» 

σε σχέση με τα τεκταινόμενα στη διεθνή κοινότητα. Το 
επιχείρημα πάντα ήταν ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επιτρέψει 
πόλεμο ανάμεσα σε δύο κράτη μέλη του γιατί αυτό θα 
έπληττε το κύρος του. Πολλοί όμως φοβούνται ότι αυ-
τό έχει ήδη γίνει και χωρίς πόλεμο. Ήδη πληθαίνουν 
οι φωνές για ανεξάρτητο ευρωπαϊκό στρατό που θα 
αντικαταστήσει τον ρόλο του ΝΑΤΟ. Εάν η Τουρκία, 
όντας εκτός του ΝΑΤΟ, μας επιτεθεί, τότε η Ελλάδα θα 
μπορούσε να ενεργοποιήσει το Άρθρο 5 του καταστα-
τικού χάρτη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ο οποί-
ος υποχρεώνει όλα τα μέλη να συνδράμουν το κράτος 
το οποίο δέχεται επίθεση.
 
Η αποπομπή της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να 
είναι ένα ακραίο ενδεχόμενο και είναι σίγουρο ότι 
πολλοί εντός και εκτός Συμμαχίας θα προσπαθήσουν 
να το αποτρέψουν. Ωστόσο, αν ο Ερντογάν συνεχίσει 
την ίδια στρατηγική –και δεν υπάρχει απολύτως κα-
μία ένδειξη ότι σκοπεύει να αλλάξει πορεία– η Δύση 
θα βρεθεί μπροστά σε ένα υπαρξιακό δίλημμα, και τότε 
η μόνη λύση ενδέχεται να είναι ακραία. A  

Θα παραμείνεί η Τουρκία σΤο ναΤο;
Tου Ρωμανού ΓεΡοδήμού

αν ο Ερντογαν 
συνΕχίσΕί την 

ίδία στρατηγίκη 
-καί δΕν υπαρ-

χει απολύτως 
καμία ΕνδΕίξη 

οτί σκοπΕυΕί να 
αλλαξει πορεια- 
η δυση θα βρΕθΕί 
μπροστα σΕ Ενα 

υπαρξίακο 
διλημμα, και 
τοτΕ η μονη 

λύςη ενδεχεται 
να Είναί ακραία 
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τους μέτρα, τις παραπάνω κατηγορί-
ες ανθρώπων, απαιτούν από τις δικές 
μας κοινωνίες να αλλάξουμε τις αρχές 
και τις αξίες μας· να προσαρμοστούμε. 
Και εκμεταλλεύονται το Charlie Hebdo 
γιατί ξέρουν πως ενδόμυχα, αλλά και 
ανοιχτά, πολλοί άνθρωποι το βρίσκουν 
κακόγουστο. Όμως, εδώ η ουσία δεν εί-
ναι το καλό και το κακό γούστο: το σύν-
θημα Je suis Charlie έχει νόημα μόνο αν 
βρίσκουμε τα σκίτσα κακόγουστα. 
Το ισλάμ δεν εκπόρθησε το Chalrie 
Hebdo αλλά έχει, εν πολλοίς, επιβάλει 
τους νόμους του στους θεσμούς: στο 
σχολείο, στον κρατικό μηχανισμό· 
προπάντων, στο σύστημα της δικαιο-
σύνης που λειτουργεί ακριβώς όπως ε-
πιθυμούν οι ιμάμηδες, κάνοντας τα 
στραβά μάτια στη Σαρία, λογοκρίνο-
ντας ανθρώπους και ιδρύματα, θεσπί-
ζοντας ξεχωριστούς νόμους για τους 
μουσουλμάνους και ευνοώντας τον εξι-
σλαμισμό μέσω του σωφρονιστικού δι-
κτύου – οι φυλακές είναι φυτώρια τζι-
χαντιστών. Το Charlie Hebdo προκάλε-
σε και εξερέθισε ένα τέρας που προϋ-
πήρχε και που πολλοί Ευρωπαίοι δυ-
σκολεύονται ακόμα να αναγνωρίσουν. 
Είχε λόγους που το προκάλεσε: την α-
φόρητη ισλαμική πίεση, τη γελοιότητα 
της ισλαμικής θρησκοληψίας, της επι-
θετικότητας και του πουριτανισμού – 
αλλά, όλα αυτά παραείναι τραγικά για 
να βγάζει κανείς τη γλώσσα του. Έτσι, 
από τη μία πλευρά πλήρωσε με αίμα 
αυτή την πρόκληση –όπως και ο Σα-
μουέλ Πατύ ο οποίος προφανώς δεν εί-
χε αντιληφθεί πού έχει φτάσει ο εξι-
σλαμισμός στη Γαλλία– ενώ από την 
άλλη πλευρά έγινε ένα πρόσχημα. Ένα 
πρόσχημα «μερικό», που δεν αποκα-
λύπτει ολόκληρη την εικόνα της ισλα-
μικής παρουσίας και το οποίο, προπά-
ντων, συνηγορεί υπέρ μιας ελευθερίας 
του λόγου χωρίς ουσιαστικό περιεχό-
μενο. Το ουσιαστικό περιεχόμενο της 
ελευθερίας και της δημοκρατίας θα ή-
ταν η αντίσταση του πολιτεύματος στον 
πειρασμό του σκοταδισμού με συγκε-
κριμένη πολιτική σε όλα τα πεδία: έ-
λεγχο της μετανάστευσης, αθρόες απε-
λάσεις των υπόπτων για τζιχαντισμό, 
αφαιρέσεις ιθαγένειας, κλείσιμο τζα-
μιών, εκκαθάριση των κρατικών οργά-
νων, αναθεώρηση της νομοθεσίας, ευ-
ρωπαϊκή συνεργασία για την προστα-
σία των συνόρων και την αναχαίτιση 
του προσηλυτισμού. Όσο για το Charlie 
Hebdo ας περιμένουμε να βρει ένα α-
ντικείμενο σάτιρας που να βγάζει λίγο 
γέλιο ή, έστω, που να μας βγάζει από 
μια ζώνη άνεσης. A

Πολιτική

Η διαμάχη με το ισλάμ δεν στρέφεται γύρω 

από τις ανοησίες του Charlie Hebdο, ούτε 

μπορεί να επικεντρωθεί σ’ αυτές. Aς το 

ξεκαθαρίσουμε: η διαρκής αναφορά στο 

σατιρικό περιοδικό μάς αποπροσανατολί-

ζει και μας παραπλανά. Το Charlie Hebdo 

είναι περιοδικό μιας περασμένης εποχής: 

σήμερα η σάτιρά του παραβιάζει ανοι-

χτές θύρες. Κανείς δεν σοκάρεται με την 

ανάμειξη γυμνότητας, σεξ και θρησκείας 

– εκτός από τους μουσουλμάνους φυσικά, 

οι οποίοι ζουν σε διαφορετικό αιώνα και 

με διαφορετικό τρόπο. Το χιούμορ του 

Charlie Hebdo ήταν και παραμένει εφηβι-

κό· εκφράζει το Zeitgeist της δεκαετίας του 

1960, όταν οι άνθρωποι ήταν ακόμα σεξου-

αλικά πεινασμένοι και καθηλωμένοι στον 

αστερισμό της εκκλησίας. Το πρόβλημα 

με το ισλάμ δεν μπορεί να συζητείται μέσω 

της αντι-ισλαμικής σάτιρας: μολονότι το 

περιοδικό συνέβαλε, με τον τρόπο του, 

στο να αποκαλυφθεί ο μουσουλμανικός 

σκοταδισμός, πρέπει να το αφήσουμε 

πίσω μας και να ασχοληθούμε με σοβαρό-

τερα ζητήματα.

α πώς έχει το πράγμα: στις δη-
μοκρατικές χώρες, η κακή τέ-
χνη, όπως είναι συχνά τα σκί-

τσα του Charlie Hebdo, πέφτει στο κενό. 
Δεν θέλουμε να διαβάζουμε κακογραμ-
μένα βιβλία ή να βλέπουμε ζωγραφική 
της κακιάς ώρας. Είναι αλήθεια ότι πά-

ντοτε τίθενται υποκειμενικά κριτήρια, 
όμως οι άνθρωποι συμφωνούν πάνω-
κάτω στο τι είναι ωραίο, ενδιαφέρον 
και καλοφτιαγμένο. Η διαστροφή των 
πολυπολιτισμικών κοινωνιών είναι α-
κριβώς αυτή: διαρρηγνύεται η κοινή 
λογική, η συναίνεση επί του καλού και 
του κακού, του ωραίου και του άσχη-
μου. Έτσι, σε μια διελκυστίνδα την ο-
ποία ξεκίνησαν οι ισλαμιστές πριν από 
αρκετές δεκαετίες, το Charlie Hebdo 
τράβηξε το σχοινί και το καλλιτεχνικό 
του έργο απέκτησε κοινωνική και πο-
λιτισμική αξία – την οποία του προσέ-
δωσαν οι θιγμένοι μουσουλμάνοι. Αντί 
δηλαδή να περάσουν απαρατήρητα τα 
σκίτσα έγιναν casus belli και το περιο-
δικό έπεσε σε μια φονική παγίδα. Μαζί 
του έπεσαν στην παγίδα πολλοί πολιτι-
κοί και σχολιαστές.
Αυτό το casus belli καταδεικνύει το 
πρόβλημα της ένταξης και τη δομική 
αδυναμία της συνύπαρξης ιστορικά 
εχθρικών αξιακών συστημάτων. Δεν 
πρόκειται μόνο για μια υπόθεση «ελευ-
θερίας της έκφρασης», ένα δικαίωμα 
που στη δημοκρατία περιλαμβάνει την 
ατιμωρησία της χαμηλής τέχνης: δεν 
διώκουμε τους ατάλαντους, τους ασε-
βείς, τους αγενείς και τους ανάγωγους· 
το πολύ-πολύ να μην τους δίνουμε ση-
μασία. Όμως, οι ισλαμιστές, εκτός του 
ότι δεν ανέχονται, σύμφωνα με τα δικά 

ΠΕΡΙ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗΣ
Της ΣώτηΣ τριανταφύλλού

Ν

Το ουσιασΤικο 
περιεχομενο 

της ελευθερίας 
και Τησ 

δημοκραΤιασ 
θα ηταν 

η ανΤισΤαση Του 
πολίτευματος 
σΤον πειρασμο 

Του σκοΤαδισμου
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6,7 ρίχτερ ήταν ο σεισμός που χτύπησε το με-
σημέρι της Παρασκευής τη Σάμο και είχε σαν 

αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο νεαρά 
παιδιά, καθώς τους καταπλάκωσε τοίχος που 
κατέρρευσε μετά τον σεισμό, όπως επέστρεφαν 
από το σχολείο.

 42 νεκρούς και 896 τραυματίες είχαν ανασύρει 
μέχρι το πρωί της Κυριακής οι διασώστες 

στη Σμύρνη.

 57 μηχανικοί του Υπουργείου Υποδομών βρέ-
θηκαν την επόμενη ημέρα του σεισμού στη 

Σάμο.

 215 αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν σε κτίρια του 
νησιού μέχρι το βράδυ του Σαββάτου. 

 30 χρόνια καριέρας έχει ο σεισμολόγος Άκης 
Τσελέντης και ήταν η πρώτη φορά που του 

τηλεφώνησε πρωθυπουργός, σύμφωνα με δή-
λωσή του. Επιπλέον εκθείασε την κινητοποίηση 
της Πολιτικής Προστασίας. Βάζει λοιπόν σοβαρή 
υποψηφιότητα για να δεχθεί προσωπικές επιθέ-
σεις ως φερέφωνο της κυβέρνησης, όπως συνέ-
βη δηλαδή και με τον Σωτήρη Τσιόδρα.
 

20 A.EU1 είναι η ονομασία του νέου, μεταλλαγ-
μένου στελέχους του κορωνοϊού 

που χτυπά την Ευρώπη, σύμφωνα με ερευνη-
τές στην Ελβετία και την Ισπανία. Δεν γνωρίζουν 
ωστόσο αν αυτή η μετάλλαξη κάνει τον ιό πιο 
επικίνδυνο. 

80% των κρουσμάτων σε Βρετανία και Ισπανία 
οφείλονται σε αυτό το νέο στέλεχος, που 

ανιχνεύθηκε πρώτα σε Ισπανούς αγρότες και εν 
συνεχεία εικάζεται ότι μεταφέρθηκε στη Βρετα-
νία από τουρίστες που κατέβηκαν, όπως κάθε 
καλοκαίρι, στη Μεσόγειο.
 

100.000 ευρώ είναι η χρηματική αμοιβή που 
δίνει η κυβέρνηση σε όποιον παρά-

σχει στοιχεία και πληροφορίες για τους δράστες 
της επίθεσης στο γραφείο του πρύτανη του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η βουλευτής 
Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Γκαρά, χαρακτή-
ρισε πρωτόγνωρη την επικήρυξη αλλά μάλλον 
η μνήμη της δεν τη βοηθά. Ας βοηθήσουμε με 
μερικά νούμερα.

1.000.000 ευρώ ήταν το ποσό με το οποίο εί-
χε επικηρυχθεί ο Βασίλης Παλαι-

οκώστας τον Φεβρουάριο του 2011. Αρμόδιος 
Υπουργός ήταν και τότε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. 
Επίσης ο Παλαιοκώστας δεν έχει συλληφθεί πα-
ρά την επικήρυξη.

1.000.000 ευρώ ήταν και η επικήρυξη από το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

για τους δράστες της απόπειρας δολοφονίας, 
τον Δεκέμβριο του 2008 στα Πετράλωνα, της 
44χρονης συνδικαλίστριας Κωνσταντίνας Κού-
νεβα – ένα χρόνο μετά, στο πλαίσιο της εξαγ-
γελίας του Μ. Χρυσοχοΐδη για επανεξέταση της 
υπόθεσης από μηδενική βάση.

4.000.000 ευρώ ήταν το αντίστοιχο ποσό με 
το οποίο είχαν επικηρυχθεί οι κατα-

ζητούμενοι Χριστόδουλος Ξηρός, Νικόλαος Μα-
ζιώτης και Παναγιώτα Ρούπα το 2014. Υπουργός 
τότε ήταν ο Νίκος Δένδιας. Δεν είναι γνωστό αν 
στη σύλληψή τους βοήθησαν πληροφορίες.
 

42.709 αιτήσεις δανειοληπτών για υπαγωγή 
στο νόμο Κατσέλη βρίσκονται σε εκ-

κρεμότητα και αναμένουν να λάβουν δικάσιμο 
μέχρι και το 2032.

6 δισ. ευρώ είναι το συνολικό ποσό δανείων 
που αφορούν στις συγκεκριμένες αιτήσεις 

και φυσικά οι αντίστοιχοι δανειολήπτες απολαμ-
βάνουν προστασίας μέχρι και την εκδίκαση της 
υπόθεσης. Οι εκκρεμείς αιτήσεις αφορούν πε-
ρίπου το 40% του συνόλου των υποθέσεων που 
αναζήτησαν προστασία στο νόμο Κατσέλη.

40% είναι και οι απορριπτικές αποφάσεις για 
τις αιτήσεις που έχουν ήδη εκδικαστεί. 

Αυτό σημαίνει ότι 4 στους 10 προστατεύονταν 
μέχρι την εκδίκαση, χωρίς να το δικαιούνται. Δι-
καίως κάποιοι τους ονόμασαν στρατηγικούς κα-
κοπληρωτές.
 

17,99 $ θα κοστίζει από τις επόμενες ημέρες η 
premium συνδρομή του Netflix, ήτοι 

2 $ ακριβότερα σύμφωνα με αποκλειστικές 
πληροφορίες του ιστότοπου Τhe Verge. Η τιμή 
του standard πακέτου θα αυξηθεί από 12,99 σε 
13.99$ ενώ αμετάβλητη θα παραμείνει στα 8,99$ 
η τιμή του βασικού πακέτου.

165.0%αυξημένα ήταν τα κέρδη ανά μετοχή 
της εταιρείας στο δεύτερο τρίμηνο του 

2020. Αν οι συνωμοσιολόγοι είχαν –ακόμη πιο–
καλπάζουσα φαντασία θα επέμεναν ότι «ο ιός 
είναι κατασκεύασμα της Netflix για να πουλάει 
συνδρομές».

90 ετών ήταν ο Sir Thomas Sean Connery, που 
άφησε τον μάταιο τούτο κόσμο το Σάββατο.

7 ήταν οι ταινίες στις οποίες υποδύθηκε τον 
διασημότερο κινηματογραφικό πράκτορα ό-

λων των εποχών, James Bond. Ήταν αρκετές για 
να αποδοθεί στον Bond, όπως τον ενσάρκωσε 
ο Connery, ο τίτλος του τρίτου διασημότερου 
κινηματογραφικού ήρωα όλων των εποχών από 
το American Film Institute. Οι δύο πρώτοι ανή-
κουν στους Gregory Peck (Atticus Finch/To Kill a 
Mockingbird) και Harrison Ford (Indiana Jones/
Raiders of the Lost Ark).

59 ετών ήταν το 1989 όταν σε σχετικό διαγω-
νισμό του περιοδικού People ψηφίστηκε ως 

«ο πιο sexy άνδρας εν ζωή». 10 χρόνια αργότερα, 
στο ίδιο περιοδικό ψηφίστηκε ως «ο πιο sexy άν-
δρας του αιώνα».
 

534 ευρώ μηνιαίως θα λάβουν ως ενίσχυση οι 
εργαζόμενοι που θα τεθούν σε προσωρινή 

αναστολή σύμβασης εργασίας. Παράλληλα 

καλύπτονται πλήρως από τον προϋπολογισμό 
και οι ασφαλιστικές τους εισφορές.

12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο προβλέπονται 
για την πληρωμή ΦΠΑ όσων επιχειρήσεων 

αναστέλλουν τη λειτουργία τους με εντολή Δη-
μόσιας Αρχής.

50% τουλάχιστον του προσωπικού πρέπει να 
εργάζεται απομακρυσμένα σε ιδιωτικό και 

δημόσιο τομέα.

50% της επιστρεπτέας προκαταβολής 4 (με 
βάση την πτώση τζίρου Σεπτεμβρίου Ο-

κτωβρίου) και 5 (με βάση την πτώση τζίρου Νο-
εμβρίου) δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν στο 
κράτος οι δικαιούχοι.
  

113,6 εκατομμύρια κονσόλες PlayStation 4 έ-
χουν πουληθεί μέχρι σήμερα, χαρίζοντας 

τον τίτλο της δεύτερης πιο εμπορικής κονσό-
λας όλων των εποχών. Πρώτο σε εμπορικότητα 
παραμένει το PlayStation 2 με 155 εκατομμύρια 
τεμάχια.

101,6 εκατομμύρια κονσόλες Wii έχει πουλή-
σει η Nintendo, ως το πιο εμπορικό προϊόν 

της, ενώ καταϊδρωμένη ακολουθεί η Microsoft 
με μόλις 50 εκατομμύρια κονσόλες XBox One.

100 λεωφορεία των ΚΤΕΛ προστέθηκαν στο 
δυναμικό του ΟΑΣΑ από την αρχή της εβδο-

μάδας, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κατά-
σταση σαρδελοποίησης κατά τις ώρες αιχμής.

100 επιπλέον λεωφορεία των ΚΤΕΛ θα προστε-
θούν μέχρι το τέλος του μήνα.

1.500 λεωφορεία θα έχουν βγει στους δρόμους 
το επόμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τον υ-

πουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Σύμ-
φωνα πάντα με τον υπουργό επί διακυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αγοραστεί κανένα λεωφορείο.

270 λεωφορεία και τρόλεϊ «κάθονται» στα αμα-
ξοστάσια, όπως κατήγγειλε ο Νίκος Παπ-

πάς.
 

96% των κτιρίων σε ολόκληρη την Ελλάδα εί-
ναι υποψήφια για το Εξοικονομώ - Αυτο-

νομώ, το επιδοτούμενο πρόγραμμα του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος για ενεργειακή αναβάθ-
μιση των κτιρίων. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων στη χώρα 

μας κατατάσσονται στις χαμηλότερες κατηγορί-
ες, από άποψη ενεργειακής απόδοσης. Αν μη τι 
άλλο στην πλειονότητά τους έχουν ισχυρή αντι-
σεισμική προστασία.
 

6 μήνες ακόμη θα παραμείνει στον θρόνο της 
η βασίλισσα Ελισάβετ, η Β’ του Ηνωμένου 

Βασιλείου, σύμφωνα με εκτίμηση του βασιλικού 
βιογράφου Robert Jobson στο True Royalty 
TV. Την ίδια εξέλιξη προβλέπει και ο βασιλικός 
συντάκτης του Newsweek Jack Royston. Τότε η 
βασίλισσα θα γίνει ακριβώς 95 ετών.

72 ετών θα γίνει σε δύο εβδομάδες ο πρίγκιπας 
Κάρολος της Ουαλίας. Η μητέρα του τον θε-

ωρεί ενδεχομένως ακόμη πολύ νέο για να ανα-
λάβει τα βασιλικά καθήκοντα αλλά μάλλον δεν 
γίνεται αλλιώς.

Πολιτική

Τα νούμερα της Εβδομάδας
Tου Σταματη Ζαχαρού

Νούμερα με πολλά μηδενικά

ΓρηΓόρης ΠΕΤρΑΚός
«Αν λοιπόν δεν μας είχε πληροφορήσει κα-
νείς ότι υπάρχει μια πανδημία, εμείς εδώ 
στην Ελλάδα δεν θα είχαμε καταλάβει τίπο-
τα» αναφέρει ο διάσημος εμπειρικός λοιμω-
ξιολόγος Γρηγόρης Πετράκος σε ανάρτησή 
του στην έγκυρη επιστημονική επιθεώρη-
ση Facebook. Ο επιστήμων –ο οποίος στο 
παρελθόν έχει εμφανιστεί και σε κάποιο 
reality, μου διαφεύγει σε ποιο– παρέθεσε 
συγκλονιστικά στοιχεία για τη Σουηδία ό-
πως ότι «εξαφανίστηκαν» οι θάνατοι από τη 
γρίπη και έγιναν όλα τα περιστατικά Covid. 
«Επίσης εξαφανίστηκαν και τα εμφράγμα-
τα» προσθέτει. Περιμένουμε το πόρισμα δι-
επιστημονικής επιτροπής με εκπροσώπηση 
μελών από το The Wall, το Fame Story και το 
Χ Factor.
 
ΓιΑνης ΒΑρόυφΑΚης
«Εκ μέρους του ΜέΡΑ25, η σκέψη μας κι η 
αλληλεγγύη μας σε όσους επλήγησαν στη 
Σμύρνη και αλλού από τον σημερινό σει-
σμό». Αυτό ήταν το tweet υψηλής συναι-
σθηματικής –και όχι μόνο– νοημοσύνης του 
επικεφαλής του κόμματος. Το αλλού βεβαί-
ως περιελάμβανε τη Σάμο, όπου χάθηκαν 
δύο παιδιά, αλλά για τον Johny (with one n) 
International, όπου γη και Πατρίς.
 
ΜηΤρόΠόΛιΤης ιΕριςςόυ ΘΕόΚΛηΤός
«Κοινωνώ τον κόσμο, βλέπετε να έχω κορω-
νοϊό;» Αυτό ήταν το ερώτημα που απηύθυνε 
προ ημερών ο συγκεκριμένος παπάς. Η α-
πάντηση δυστυχώς είναι ναι, καθώς ο ιερω-
μένος διαγνώστηκε με Covid19 και το χει-
ρότερο είναι ότι πήρε και άλλους στον λαιμό 
του. Όχι μόνο διότι σε κήρυγμά του από άμ-
βωνος εξηγούσε τους πιστούς ότι ο κορω-
νοϊός δεν κολλάει από τη θεία κοινωνία αλ-
λά ούτε εντός της εκκλησίας. Ο μητροπολί-
της ήταν εκ των ιερέων που χοροστάτησαν 
στη θεία λειτουργία του Ιερού Ναού του Αγί-
ου Δημητρίου την περασμένη εβδομάδα 
στη Θεσσαλονίκη. A

8 A.V. 5 - 11 νόΕΜΒριόυ 2020

©
C

h
r

is
 W

a
r

e
/K

e
y

st
o

n
e

 F
e

a
t

u
r

e
s/

G
e

t
t

y
 im

a
G

e
s

©
st

u
a

r
t

 C
. W

il
so

n
/G

e
t

t
y

 im
a

G
e

s



 5 - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020  A.V. 9 

Στην «Καθηµερινή» 
ο πολύ καλός συνά-
δελφος και παλαιό-
τερα συνοδοιπόρος 
στα βαλκανικά µο-
νοπάτια, ο Σταύρος 
Τζίµας, κατέθετε τη 
δική του µαρτυρία 
για το πώς λειτουρ-
γούν «κέντρα περί-
θαλψης» της ελλη-
νικής ακροδεξιάς 
και των ναζιστικών 
παραφυάδων της, ό-

πως αυτό της Μονής Εσφιγµένου στο 
Άγιον Όρος όπου «σταυλίζονταν» οι 
Κασιδιάρης, Ηλιόπουλος, Μιχαλολιά-
κος, Παππάς κλπ. Κάτι ήθελε να µας πει 
ο Σταύρος από τις στήλες της «Καθηµε-
ρινής». Κάτι υπονοούσε. Κάτι τρέχει το 
ανοµολόγητο εκεί πάνω. Ακόµη και οι 
καλογέροι άνοιξαν τα στόµατά τους.
Φθάσαµε σε ένα σηµείο όπου πλέον δεν 
υπάρχουν διαφυγές παρά µόνο διαφυ-
γούσες συνειδήσεις. Είτε µε αριστερό, 
αντιεξουσιαστικό ή άλλο προκάλυµµα, 
είτε µε γνήσιο φασιστικό προφίλ. Στις 
µέρες µας «παίζεται» η ουσία της λει-
τουργίας της ∆ηµοκρατίας. Είτε στην 
Αµερική είτε στην Κεντρική Ευρώπη. 
Η κοινωνία στην οποία συνηθίσαµε να 
ζούµε (και να την παρενοχλούµε συ-

σ τηµατικά) αντιµετωπίζει 
καθηµερινά την αµφισβήτη-
ση της ύπαρξής της, είτε µε τη 
µορφή του αποκεφαλισµού 
του καθηγητή στη Γαλλία, εί-
τε µε την επίθεση των Τζιχα-
ντιστών στη Βιέννη, είτε µε 
τη σφαγή στην εκκλησία της 
Νίκαιας είτε µε τη συµβολικά 
ασυγχώρητη και συνειδησια-
κά απαράδεκτη και πολιτικά 
φασιστική επίθεση κατά του 
πρύτανη του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου. Είτε ακόµη 
µε τη συστηµατική εργαλει-
οποίηση του Μεταναστευ-
τικού από καθεστώτα τύπου 
Ερντογάν ή από δυνάµεις της 
εκτροπής όπως είναι οι Σαλα-
φιστές της Βόρειας και Ανατο-

λικής Αφρικής.
Ο δικός µας τρόπος ζωής, στη δική µας 
Ευρώπη, δεν είναι δυνατόν να ανεχθεί 
εκπτώσεις στη διαχείριση της αποκή-
ρυξης του φασισµού. ∆εν υπάρχουν «ο-
λίγον φασίστες» και «ολίγον εχθροί της 
δηµοκρατικής διαδικασίας». Υπάρχουν 
αυτοί και ενδεχοµένως εµείς. Θεωρητι-
κά, τουλάχιστον.  A

¦Ã¤¹Æ¹º¸

Στα µυαλά ορισµένων ατόµων του λεγόµε-

νου και συνήθως δηµοσιογραφικά αποκα-

λούµενου «αντιεξουσιαστικού» χώρου, η 

ενέργεια της οµάδας που επιτέθηκε στον 

πρύτανη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου 

ήταν και επαναστατική και ηθικά επιβε-

βληµένη. Τα άτοµα αυτά ούτε διακατέχο-

νται από κανένα συνειδησιακό πρόβληµα 

ούτε και τους περνά από το µυαλό πως η 

φωτογραφική αποτύπωση της ενέργειάς 

τους παραπέµπει στις µεγαλύτερες τραγω-

δίες της πρόσφατης ιστορίας των ανθρώ-

πων. Αν ζούσαν οι παλιοί του χώρου των 

Εξαρχείων, όταν ακόµη ο Ισπανικός Εµφύ-

λιος ήταν αναφορά και το «Προσκύνηµα 

στην Καταλωνία» κοινό ανάγνωσµα αλλά 

και όταν η δύσκολη ανάγνωση της «Κοινω-

νίας του Θεάµατος» ήταν µια επιβεβληµέ-

νη περιπέτεια, αν λέµε, τότε τα άτοµα που 

τόλµησαν να προσβάλουν µε αυτόν τον 

ιστορικά αναιδή και κοινωνικά φασιστικό 

τρόπο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ενός 

πολίτη, του οποιουδήποτε πολίτη, θα είχαν 

ήδη εξοστρακιστεί από τον χώρο. ∆ηµόσια 

και πεντακάθαρα. Η βαρβαρότητα ουδεµία 

σχέση µπορεί να έχει µε την οποιαδήποτε 

µορφή και εκδοχή της αντιεξουσιαστικής 

λογικής. Τα άτοµα αυτά είναι τα προϊόντα 

µιας βαθιά ριζωµένης διαστρέβλωσης 

όπου η βία είναι υποχρεωτικά και η µήτρα 

και ο φορέας και το εργαλείο της Ιστορίας. 

Αυτό θα προσδοκούσε και θα ευχόταν το 

κάθε φασιστικό σκουπίδι που η θέση του 

είναι στον κάλαθο της ιστορίας. 

αµία λογική που θέτει τον άν-
θρωπο ως επίκεντρο της κο-
σµοθεωρίας της δεν θα µπο-

ρούσε να ανεχθεί, ούτε καν ως ζήτηµα 
προς συζήτηση, το κουρέλιασµα της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αυτό που 
συνέβη στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 
ήταν και ο επίλογος µιας οδυνηρής πο-
ρείας ενός χώρου που άρχισε την πο-
ρεία του παραµονές του Πολυτεχνείου 
και συνέχισε επιχειρώντας να ιχνη-
λατήσει τα άγνωστα εν πολλοίς, γοη-
τευτικά σίγουρα αλλά και βασανιστικά 
µονοπάτια της Αναρχίας. Ήταν ενδεχο-
µένως αυτονόητο πως αργά ή γρήγορα 
πίσω από την κουρτίνα του αντιεξουσι-
αστικού χώρου θα κρύβονταν προϊόντα 
του ιδεολογικού super market που θα 
τα βόλευε αυτή η γενικόλογη θολούρα 
περί αναρχισµού. Μια λεπτή τρίχα δια-
χωρίζει τα ούτως ή άλλως δυσδιάκριτα 
όρια µεταξύ διεκδίκησης της συλλο-
γικής και προσωπικής αυτονοµίας και 
της συστηµατικής άρνησης που οδηγεί 
µε µαθηµατική ακρίβεια σε φασιστικές 
ή σταλινικές εκδοχές και εκφράσεις. 

Ας µην ξεχνάµε το πώς περιέγραψε τις 
λεπτές και αδιόρατες γραµµές στα σύ-
νορα µεταξύ της επανάστασης και του 
φασισµού (πάσης εκδοχής) ο ίδιος άν-
θρωπος που έγραψε το «1984» αλλά και 
το «Προσκύνηµα στην Καταλωνία» και 
που συνέλαβε την ιδέα της «Φάρµας 
των Ζώων» ενώ πολεµούσε στα χαρα-
κώµατα κατά των φασιστικών ορδών 
(και των σταλινικών παραφυάδων) εκεί 
στην Ισπανία το 1935 και το 1936, νε-
αρός τροτσκιστής τότε. Ναι, ο Τζoρτζ 
Όργουελ δεν ήταν ούτε συνήθης ούτε 
εύκολη περίπτωση. Ήταν ωστόσο µια 
αυτονόητα υπαρκτή περίπτωση για την 
εποχή του. Μια τέτοια περίπτωση αν-
θρώπου δεν θα ήταν κατανοητή στις 
µέρες µας. Θα ήταν εκτός mainstream. 
Πού θα κατέτασσε τα άτοµα 
που επιτέθηκαν στον πρύ-
τανη ένας αντίστοιχος νέος 
στην ηλικία Τζορτζ Όργου-
ελ, αναρχο-τροτσκιστής της 
εποχής του; Μα αναµφισβή-
τητα στα φασιστοειδή - στα-
λινικά λούµπεν στοιχεία 
που και τότε υπήρχαν και 
δρούσαν στις γειτονιές της 
Βαρκελώνης.
Την ώρα λοιπόν που ο Χρή-
στος Παππάς ως γνήσιος 
ναζί προκαλούσε το κράτος 
δραπετεύοντας για να απο-
φύγει τη σύλληψη µετά την 
καταδίκη του, ρεζιλεύοντας 
την οµάδα της ΕΥΠ που τον 
παρακολουθούσε αλλά και 
την ΕΛΑΣ που είχε τη θε-
σµική ευθύνη για την εκτέλεση της δι-
καστικής απόφασης, στην Πατησίων 
επικηρύσσονταν οι υπαίτιοι της επίθε-
σης κατά του πρύτανη προκαλώντας µια 
αυτονόητη σύγχυση. Γιατί µία φασιστι-
κή ενέργεια επικηρύσσεται και όχι µία 
άλλη που προσβάλλει εξίσου τους θε-
σµούς και την αξιοπρέπεια ενός νεκρού 
ανθρώπου; Του Φύσσα;

ΣΤΗΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Η ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΝΑΣΤΕΝΑΖΕΙ (και η ζωή µας)

Tου ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η

K

� late night �
SESSIONS

22:00 - 24:00

Athens Incoming 
με τον 

Δημήτρη Λιλή

22:00 - 24:00

Black Athena 
με τον 

Κωστή Νικηφοράκη

24:00 - 02:00

Flipside 
με τον

Νίκο Δημόπουλο

24:00 - 02:00

Keep it 
Real 

με τον

Χρήστο Αντωνίου
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Τρεις
ξένοι 

απ’ το Παγκράτι
Αιθιοπία, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, 
απ’ όπου κι αν έφτασαν, διάλεξαν 

το Παγκράτι για να ανοίξουν
τα δικά τους μαγαζιά και να 

ελπίσουν σε μια καλύτερη ζωή
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΜΠΟΣΟΥ

Φωτό: ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟλΙΝΤΑηΣ  

ι σημαίνει να είσαι μετανάστης και να διατηρείς οικογενειακή επιχεί-
ρηση στην εποχή του covid-19 σε μια περιοχή της Αθήνας, το Παγκράτι, 
που παραδοσιακά τα συνοικιακά καταστήματα ανήκουν σε παλιούς Α-
θηναίους; Με το πέρασμα του χρόνου κάθε γειτονιά αποκτά νέα δυναμι-

κή, καινούριες επιχειρήσεις προστίθενται στις υπάρχουσες, διαφορετικά 
πρόσωπα περιμένουν πίσω απ’ τις βιτρίνες. Κάποια από αυτά έχουν να διηγη-
θούν ιστορίες από μια πολύ μακρινή ζωή. Συναντήσαμε την Άμπι, τον Αζάμ, τον 
Νόμπι-νουρ, να δίνουν τις μικρές τους καθημερινές μάχες. Μπήκαμε στο μαγαζί 
τους και μας διηγήθηκαν ο καθένας το δικό του μακρινό και εξωτικό ταξίδι.

T

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
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Αzam 
Khan 

muhammad
Εδώδιμα και εξωτικά

Αζάμ από το Πακιστάν είναι ο πα-
τέρας του Ίαν και ο καλύτερός του 
φίλος ταυτόχρονα. Τον παίρνει 
στη δουλειά και του λέει ανέκδο-

τα στα αγγλικά, αφού αυτή είναι 
η γλώσσα που συνεννοούνται με τη 

φιλιππινέζα σύζυγο. Πριν ανοίξει κατάστημα με 
ασιατικά προϊόντα, σπούδαζε λογιστική στα ΤΕΙ 
Μεσολογγίου.

Ήρθα στην Ελλάδα στα 17 μου να βρω τον α-
δερφό μου που είχε εγκατασταθεί ήδη εδώ. Δεν 
αλλάξαμε χώρα απλά για να έχουμε ένα πιάτο 
φαΐ, θέλαμε να πετύχουμε κάτι παραπάνω. Το 
πρώτο πράγμα που έκανα όταν έφτασα ήταν να 
γραφτώ στη Φιλοσοφική για να μάθω τη γλώσ-
σα. Όταν πήρα την πιστοποίηση αποφάσισα να 
δώσω πανελλαδικές για να μπω σε κάποιο τμή-
μα μηχανικών. Τελικά πέρασα λογιστική στα ΤΕΙ 
Μεσολογγίου. Εκεί δεν υπήρχε η δυνατότητα 
να νοικιάζω σπίτι για να πηγαίνω κάθε μέρα στη 
σχολή και τα παράτησα.

Μένω στο Παγκράτι κι έχω το μαγαζί μου εδώ 
και 10 χρόνια. Τότε ήμουν ο μόνος εδώ με τέτοιο 
κατάστημα και άνοιξα τη χειρότερη εποχή, μέσα 
στην κρίση. Ήθελα να κάνω τη δική μου δουλειά, 
να μην είμαι υπάλληλος. Δεν μου άρεσε να το 
κάνω στο κέντρο, εκεί γίνονται φασαρίες.
Γνώρισα τη γυναίκα μου, όταν ήρθε στο μαγαζί 
ως πελάτισσα. Ερωτευτήκαμε, παντρευτήκαμε 
και κάναμε τον Ίαν, που είναι τριών. Είναι Φιλιπ-
πινέζα, δεν μιλάει τα ελληνικά ούτε τα πακιστα-
νικά, γι’ αυτό μιλάμε αγγλικά μεταξύ μας. Ο Ίαν 
με αγγλικά μεγαλώνει. Έχουμε διαφορετικό Θεό 
αλλά δεν μας πειράζει.

Επισκέπτομαι το Πακιστάν κάθε 2 χρόνια – η 
σύζυγος δεν πάει στη χώρα της γιατί έχει μπερ-
δέματα με τα χαρτιά. Δεν θέλω να γυρίσω όμως 
στο Πακιστάν, η Ελλάδα μού ταίριαξε από την 
πρώτη στιγμή. Η ζωή πίσω στη Σιαλκόμα, μια 
πόλη εργατών σε μεγάλα εργοστάσια, είναι πο-
λύ διαφορετική. Συναντάς τα δύο άκρα, πολύ 
πλούσιους ή πολύ φτωχούς. Οι οικογένειες είναι 
υπερβολικά δεμένες, μένουν σε ένα μεγάλο σπί-
τι γονείς με παππούδες, θείους και ξαδέρφια, 
όλοι μαζί. Όπως έμεναν κάποτε εδώ στα χωριά. 
Αυτό το κάνουν για να μοιράζονται τα έξοδα, 
εδώ όμως ένα μόνο παιδί να έχεις και είναι δύ-
σκολο οικονομικά να το μεγαλώσεις. Δεν ξέρω τι 
θα έκανα με τον Ίαν αν δεν είχα το μαγαζί γιατί η 
γυναίκα μου δεν έχει σταθερή δουλειά. Τρέχου-
με με τα χαρτιά για να πάρουμε μια βοήθεια από 
το κράτος, που χρειαζόμαστε.

Ρατσιστικά περιστατικά μου έχουν τύχει αλλά 
λίγα. Αν δεν δίνεις σημασία δεν υπάρχει πρόβλη-
μα. Αν κάτσεις να απαντήσεις δημιουργείται φα-
σαρία. Εγώ δεν ασχολούμαι. Κάποιος μπορεί να 
σκεφτεί αρνητικά για εμένα επειδή είμαι ξένος 
και έχω δικό μου μαγαζί, αλλά αυτό μπορούν 
να το πουν και στο Πακιστάν για κάποιον. Ο ρα-
τσισμός μπορεί να τύχει παντού, απ’ όπου και 
να είσαι.
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Abbie 
ErpAye
Από το ελληνικό κλαμπ 

του Ολυμπιακού της Αντίς 
Αμπέμπα, στο κομμωτήριο 

του Παγκρατίου 

Άμπι στην εφηβεία σύχναζε στο 
ελληνικό κλαμπ του Ολυμπιακού 
της Αντίς Αμπέμπα. Πλέον διατη-
ρεί κομμωτήριο και μένει με τον 

αδερφό της, που έχει κινητικά 
προβλήματα, στον κεντρικότερο 

δρόμο του Παγκρατίου. Όταν δεν δουλεύει 
δοκιμάζει τα μπαχάρια που φέρνει από την 
Αφρική και πλέκει κοτσίδες σε φίλες.

Είχα την τύχη να γεννηθώ σε πόλη, στην 
Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας, που είναι στη 
μόδα τώρα για τους καφέδες. Στην Αθήνα ήρ-
θα πριν 32 χρόνια για πολιτικούς λόγους και 
συγκεκριμένα επειδή είχαμε δικτατορία. Προ-
σπάθησα πρώτα να πάω στην Αμερική αλλά 
δεν γινόταν κι έτσι ταξίδεψα ως εδώ μόνη με 
μια διεύθυνση στα χέρια, να βρω κάτι  Έλληνες 
γνωστούς μου από την Αντίς Αμπέμπα που 
θα με φιλοξενούσαν. Δεν ζουν πλέον. Μετά 
παντρεύτηκα Έλληνα και έκανα την Μπέτυ, 
ώσπου το 2002 άνοιξα το μαγαζί μου. Η με-
γαλύτερη δυσκολία ήταν να το ανοίξω κι όχι 
να το συντηρήσω. Προσπαθούσα κάθε χρόνο 
μέχρι το 1998, που με τον νόμο Σημίτη βγήκαν 
οι άδειες για εμάς. Μέχρι τότε έκανα διάφορες 
δουλειές, περισσότερο ως οικιακή βοηθός.

Στη χώρα μου έχει πολλούς Έλληνες. Είχα 
κάνει φίλους από το ελληνικό σχολείο που οι 
δικοί τους ήταν έμποροι και συχνάζαμε στο 
κλαμπ φίλων του Ολυμπιακού της πόλης. Οι 
πιο ωραίες αναμνήσεις μου ήταν από τη σχο-
λική ζωή. Φτώχεια αλλά ξεγνοιασιά. Από μι-
κρά –ακόμα πριν ξεκινήσουμε το σχολείο– μα-
θαίναμε να κάνουμε κοτσίδες και να πλέκουμε 
σχέδια στα μαλλιά. Μπορώ να σου κάνω πλε-
ξούδα σε δευτερόλεπτα. Γι’ αυτό όταν ήρθα 
στην Ελλάδα γράφτηκα σε σχολή κομμωτι-
κής. Πάντα θα μου λείπει η πατρίδα μου και 
οι συγγενείς μου, οι διαφορές όμως της Αντίς 
Αμπέμπα με την Ελλάδα δεν είναι πολλές. Ε-
μείς για παράδειγμα είμαστε  χριστιανοί, από 
μια πολύ δεμένη οικογένεια σαν τις ελληνικές. 
Γιορτάζαμε την Παναγιά, νηστεύαμε για τη Σα-
ρακοστή… Στην Αφρική ταξιδεύω κάθε χρόνο 
για να δω τους συγγενείς μου.

Το Παγκράτι το λατρεύω. Εδώ μεγαλώνω. 
Μένω σε έναν απ’ τους πιο κεντρικούς δρό-
μους τα τελευταία 7 χρόνια παρέα με τον α-
δερφό μου, που ήρθε στην Αθήνα αλλά έπαθε 
εγκεφαλικό, και χρειάζεται βοήθεια. Ακούω 
τους σπουδαστές που κάνουν βόλτες στο 
δρόμο και εύχονται να βρουν ένα σπίτι ακρι-
βώς εδώ. Τότε που ήρθα εγώ, όμως, τα ενοί-
κια δεν ήταν τόσο ακριβά.

Η

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

→
12 A.V. 5 - 11 ΝΟΕΜΒΡιΟυ 2020



5 - 11 ΝΟΕΜΒΡιΟυ 2020 A.V. 13 



Nobi M. 
Nur 

O ράφτης του 
Μπαγκλαντές

Νόμπι Νουρ ήξερε ότι θα γίνει 
ράφτης από τότε που άκουγε 
για τους αρχαιοελληνικούς χι-
τώνες στα μαθήματα ιστορίας 

του σχολείου. Τον γνωρίσαμε την 
ώρα που έκανε βίντεο κλίση μέσω 

skype με τα παιδιά και τη γυναίκα του που βρί-
σκονται πίσω στο Μπαγκλαντές.

Είμαι στην Αθήνα γύρω στα 20 χρόνια και 
ήρθα εδώ από το Noakhali του Μπαγκλαντές 
για να βρω δουλειά. Για την Ελλάδα μάς έλε-
γαν από το σχολείο, μαθαίναμε για τον Σωκρά-
τη στα μαθήματα ιστορίας, για την Ακρόπολη 
και τα αρχαία. Έτσι μου άρεσε η χώρα πριν τη 
δω. Μας έλεγαν και ότι τα πρώτα ενδύματα 
του ανθρώπου, τους χιτώνες, τους εμπνεύ-
στηκαν οι αρχαίοι Έλληνες κι επειδή ήμουν 
ράφτης σκέφτηκα ότι είναι ακόμα ένας λόγος 
να έρθω εδώ, παρόλο που μπορούσα να πάω 
και στην Ιταλία ή την Τουρκία. Όταν έφτασα, 
κατευθείαν άρχισα να δουλεύω ως ράφτης σε 
βιοτεχνίες μέχρι να ανοίξω το μαγαζί μου το 
2014 στο Παγκράτι. 

Έρχομαι κάθε πρωί με το λεωφορείο από 
την Αχαρνών. Στη γειτονιά μου, στη Βικτώρια, 
μένουμε όλοι οι φίλοι κοντά αλλά εδώ είναι 
πιο οικογενειακά, με έχουν αγκαλιάσει.

Ο κορωνοϊός με τρομάζει. Πέρσι τέτοια επο-
χή είχα κόσμο μέσα στο μαγαζί που μου ζητού-
σε κόντεμα, φάρδεμα ή στένεμα των ρούχων 
του και τώρα τίποτα. Τα έξοδα του μαγαζιού 
βγαίνουν με το ζόρι. Στην πατρίδα μου η κατά-
σταση στα νοσοκομεία είναι πολύ κακή και τα 
κρούσματα περισσότερα από ό,τι εδώ. 

Εκεί έχω τη γυναίκα μου και τα τέσσερα παι-
διά μου –τρεις κόρες και έναν γιo– που μιλάμε 
όλη μέρα από το skype ή what’s up. Ήθελα να 
κάνω παραπάνω παιδιά. Κανονικά τους επι-
σκέπτομαι κάθε 1-2 χρόνια αλλά φέτος δεν θα 
τα καταφέρω γιατί δεν υπάρχουν χρήματα.  A
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16 A.V. 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

το φετινο Athens Pride 
είδαμε στην τεχνόπολη 

μια έκθεση φωτογραφίας 
με τίτλο «Ιλίρ, ένας ήλιος 
από πούλιες» με αντιπρο-
σωπευτικούς χαρακτή-
ρες από την gay κοινό-

τητα που θύμιζαν εικόνες 
από ρομάντσο του παλιού 

ελληνικού κινηματογράφου, 
από το παρελθόν της gay πινακοθήκης α-
ναφορών, όταν όλα ήταν πιο «ωμά», ακα-
τέργαστα και αθώα. Και ο αγώνας για την 
αποδοχή του εαυτού σου, το ίδιο σκληρός 
και πάντα στα σκοτεινά. φως σε αυτή τη 
σκοτεινιά του θέματός του έφερε ο Δημή-
τρης Μασούρας, ένας πολυτάλαντος καλ-
λιτέχνης στα πρώτα του βήματα, που κι-
νούνται από τις σπουδές κινηματογράφου 
στην Αγγλία, στη σκηνή της eurovision και 
από εκεί στο εθνικό Θέατρο και στο σπίτι-
φωτογραφικό του στούντιο στην Ακρόπο-
λη, σε ένα καινούργιο πρότζεκτ που έχει έ-
τοιμο: φωτογραφίες τρανς γυναικών όλων 
των ηλικιών, σαν να πρόκειται για editorial 
μόδας. Ζήτησα από τον Δημήτρη να μου 
μιλήσει για τη δουλειά του και τη ζωή του 
χωρίς να τον διακόπτω. Απολάμβανα τη 
χαρά ενός ανθρώπου που έχει ισορροπή-
σει ιδανικά ανάμεσα στην υποστηρικτική 
οικογένειά του, τον σύντροφό του και την 
τέχνη του που τόσο αγαπάει. 

Ένας μικρός gay μεγαλώνει

«Είμαι ο Δημήτρης Μασούρας του Χρήστου, 31 ε-
τών, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Τελεί-
ωσα Γραφιστική στην Αθήνα, μετά έκανα το πρώ-
το μου Master of Arts επάνω στον κινηματογράφο, 
φωτογραφία και σκηνοθεσία στο Bournemouth 
University. Συνέχισα σε ένα μεταπτυχιακό στο 
fashion management στη Σκωτία και γύρισα στην 
Ελλάδα πριν 6 χρόνια. Mε αφορά η γνώση, θέλω 
να υπάρχει στη ζωή μου, αλλιώς πλήττω. Έτσι τε-
λείωσα στο Εθνικό Θέατρο σκηνογραφία - ενδυ-
ματολογία και μόλις ολοκλήρωσα και τις σπουδές 
μου επάνω στο performance art, πάλι στο Εθνικό 
Θέατρο. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ όμορ-
φα. Μαμά δασκάλα, μπαμπάς δημοσιογράφος. Τη 
διαφορετικότητά μου την κατάλαβα από τότε που 
θυμάμαι τον εαυτό μου. Έχω έναν μεγαλύτερο α-
δερφό αλλά με την αγαπημένη μου δίδυμη αδερ-
φή, Κατερίνα, τα μοιραζόμασταν όλα από μικρά. Η 

Δημήτρης Μασούρας, 
φωτό: Helias Doulis

Ο Δημητρης 

Μασούρασ 
φωτΟγραφίζεί

τρανς γυναίκες 
ςαν editorial 

μΟΔας
Ένας μοντέρνος αθηναίος, gay, ακτιβιστής 

και καλλιτέχνης, μας συστήνεται

Του Γιάννη νένέ

Σ
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προτίμησή μου για τα αγόρια ήταν το μόνο που ένιωθα ότι δεν πρέπει να της 
πω. Ούτε και στους γονείς μου. Και άργησα. Μέχρι τα 20 ήθελα να ζήσω αυτό 
που θα απέρριπτα, να έχω επαφή με το γυναικείο φύλο. Μέχρι τότε είχα μόνο 
στρέιτ σχέσεις. Μου έκανε πολύ καλό γιατί μετά ήμουν 100% σίγουρος για αυ-
τό που θέλω. Ανοίχτηκα δύσκολα, βέβαια. Ήταν ένα βράδυ, 1η Ιανουαρίου του 
’10, όταν εκμυστηρεύτηκα στην καλύτερή μου φίλη, τη Γεωργία, ότι μου αρέ-
σουν οι άντρες. Ένιωθα να πνίγομαι στη σκέψη για το πού θα πάμε διακοπές 
με την τότε στρέιτ μου σχέση. Έλεγα στον εαυτό μου, πρέπει να ζήσεις αυτό 
που νιώθεις, τώρα που είσαι νέος και όμορφος. Το ίδιο βράδυ, με την κολλητή 
μου, πήγαμε στο Sodade όπου έδωσα το πρώτο μου φιλί. Ήμουν ταραγμένος, 
ήταν σαν να ζούσα το “αμερικάνικό” μου όνειρο. Στην αδερφή μου δεν το είχα 
πει γιατί ένιωθα ότι δεν μπορεί να το στηρίξει. Στα 22 μου, η σχέση που είχα με 
ένα παιδί από τη Γαλλία, με έκανε να δω ότι αυτό που είμαι, έχει υγεία, ομορ-
φιά και χαμόγελο. Και τότε μίλησα στην Κατερίνα». 

Η μαμά και ο μπαμπάς

«Η επαφή με τον gay χώρο με τρόμαξε στην αρχή. Ήταν κάτι πάρα πολύ ά-
γνωστο. Έκρυβε μία πολύ τρελή επιθυμία του να ανήκω αλλά παράλληλα δεν 
ήξερα και τι είναι όλο αυτό. Μιλάμε για συναισθήματα που δύσκολα μπορεί 
να διαχειριστεί ένας νέος μπροστά σε κάτι απαγορευμένο και σκοτεινό. Η 
μαμά το έμαθε μέσω Skype call όταν ήμουν Λονδίνο, στα 25 μου. Δυστυχώς, 
τα πρώτα δύο χρόνια το βίωσε κάπως δύσκολα γιατί είχαμε αποφασίσει να 
το κρατήσουμε μυστικό από τον μπαμπά, για να τον “προστατέψουμε”. Με 
πίεσε πολύ αυτή η άρνηση, μου έκανε πάρα πολύ κακό και μετά από 2 χρόνια 
το είπαμε στον μπαμπά. Ο οποίος με πήρε αγκαλιά και μου είπε “Εγώ, αγόρι 
μου, είμαι υπερήφανος για σένα και θέλω να είσαι απλά ευτυχισμένος. Δεν με 
αφορά τίποτε άλλο”. Κι έτσι λύθηκε το πρόβλημα, είμαστε καλά – σε σημείο να 
πηγαίνω να τους ευχηθώ στα γενέθλιά τους με τον σύντροφό μου».

Το Λονδίνο, το Εθνικό και η Eurovision

«Όταν γύρισα από το Λονδίνο είχα την τύχη να συνεργαστώ με τη σπουδαία 
ενδυματολόγο - σκηνογράφο Εύα Νάθενα, για την οποία δούλεψα ως βοηθός 
σε κάποιες παραγωγές στην Επίδαυρο, σε ταινίες όπως ο “Νοτιάς” του Τάσου 
Μπουλμέτη, ενώ συνσκηνοθετήσαμε για δύο χρονιές τα θεατρικά βραβεία 
Μελίνας Μερκούρη. Της λέω πάντα ότι η σκέψη της είναι ευλογία για την ύπαρ-
ξή μου. Με τη βοήθειά της μπήκα στο χώρο, με την αξία και την αισθητική που 
εκείνη διέκρινε σε μένα. Η πρώτη μου official ανάθεση ήταν ενδυματολόγος 
και stage video director για τη συμμετοχή του Αζερμπαϊτζάν στη Eurovision, 
το 2017,  στην Ουκρανία. Μάλιστα τα κοστούμια μου εκείνα είχαν βραβευτεί. 
Την επόμενη χρονιά, το 2018, ο Φωκάς Ευαγγελινός μου ζήτησε να είμαι στην 
ομάδα του, μαζί με τον Δημήτρη Κοντόπουλο, τον Philipp Kirkorov και τον Ηλία 
Κοκοτό. Εκείνη την ίδια χρονιά σχεδίασα και τα κοστούμια για τη συμμετοχή 
της Μολδαβίας. Εδώ έρχεται να κουμπώσει και αυτό που αγαπάω εξίσου, το 
performance art, το να χρησιμοποιώ ως εργαλείο το σώμα μου για να εκφρά-
σω σκέψεις. H πρώτη μου performance ήταν το το “Dust Before Happiness” 
στο Εθνικό. Φέτος κάναμε άλλη μία και τώρα έχω στα σκαριά ένα τρίτο έργο 
και ψάχνω χώρο για τον χειμώνα. Μια performance - σκηνική σύνθεση, που 
πραγματεύεται τον κύκλο της ζωής και των διαπροσωπικών σχέσεων».

Ακτιβισμός

««Μπαίνοντας στα 31 μου, ξέρω ότι κυρίως μιλάω για πράγματα που είχαν 
ένα αίσιο τέλος. Είχα την πολυτέλεια οι γονείς μου να δεχτούν ότι είχα κάποιο 
ταλέντο στα εικαστικά και να με υποστηρίξουν. Η πρώτη εικόνα που έχω από 
έκθεση είναι 4 ετών με τη μητέρα μου στην Εθνική Πινακοθήκη, στην έκθεση 
“Από τον Δομίνικο Θεοτοκόπουλο στον Σεζάν”. Μεγαλώνοντας με τέτοια βιώμα-
τα, θαρρώ πλέον ότι ελεύθερος είναι ο άνθρωπος που σέβεται την ομορφιά. 
Αλλά έχω ζήσει και πολλές δύσκολες στιγμές σχετικά με την ομοφυλοφιλία, 
ειδικά στην Αγγλία. Το “γιατί σε εμένα”. Στα 31 μου, έχω την απάντηση: γιατί εί-
μαι δυνατός. Έγινα δυνατός. Αν μπορούσα να περάσω ένα μήνυμα θα ήταν ότι 
δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά στη ζωή από το να ζεις αυτό που είσαι. Αξίζουν 
όλες οι θυσίες γιατί η ζωή σου αποκτάει νόημα. 
Σαν ακτιβιστής άρχισα να κινούμαι τα τελευταία δύο χρόνια. Η πρώτη μου 
δράση ήταν με την εταιρεία Πλαίσιο, είχα προτείνει στον CEO, για την Ημέρα 
Κατά του HIV, να παίξει σε όλα τα κανάλια της εταιρείας μία 5λεπτη συνέντευ-
ξη που είχα πάρει από τον Γιώργο Τσιακαλάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Οροθε-
τικών Ελλάδας. Το θέμα ήταν πώς δεν κολλάς τον HIV. Μπορεί να είναι κάποιος 
οροθετικός και να έχει την ίδια ποιότητα ζωής με εμένα, τηρώντας την αγωγή 
του χωρίς να υπάρχει καμία μετάδοση και να είναι όλα όμορφα. Παλιότερα, 
είχα άγνοια. Δύο συναντήσεις που είχα στη ζωή μου με έκαναν να σοκαριστώ 
και να το δω πιο βαθιά. Υπάρχει ιατρική αντιμετώπιση που σε κάνει να ισορρο-
πείς. Ήταν τόσο άγριο όταν εμφανίστηκε, που ο απόηχός του ακόμα ισχύει.

Φωτογραφίζοντας τρανς γυναίκες 

«Πρώτοι με πλησίασαν η κειμενογράφος Χριστίνα Μαργιώτη, και ο ηθοποι-
ός Ορέστης Τζιόβας, για να κάνουμε αυτό το πρότζεκτ ειδικά για το Pride. 
Θέλαμε να γίνει μία κοινωνική ευαισθητοποίηση για το ζήτημα των τρανς 
γυναικών, των sex workers και όλων των μειονοτήτων που περνάνε πραγ-
ματικά πάρα πολύ δύσκολα. Θέλαμε να συνδυάσουμε δύο ηθοποιούς, 
του Εθνικού μάλιστα, με δύο τρανς sex workers. Σκεφθήκαμε πώς μπο-
ρούσε από αυτό να βγει κάτι όμορφο και μάλιστα χωρίς μπάτζετ. 
Η προσέγγισή μου ήταν καθαρά κινηματογραφική. Μου έκανε 
εντύπωση ότι όσοι θεατές τίμησαν την έκθεσή μας, ρωτούσαν 
τους διοργανωτές του Pride πού μπορούν να βρουν αυτή την 
ταινία. Νόμιζαν ότι οι φωτογραφίες είναι από κάποια ταινία. Χάρη στην αγάπη 
μου για το θέατρο και τον κινηματογράφο, και με διακριτές αναφορές στον 

Γιάννη Τσαρούχη, προσπάθησα να προσεγγίσω αυτούς τους χαρακτήρες του 
’60. Είναι οι ναύτες και πώς καλλωπίζονται να βγουν στην “αγορά” ερωτικής 
απόλαυσης και επιθυμίας. Οι γυναίκες το ίδιο. Ετοιμάζονται για να πατήσουν 
στα πόδια της πιο δυνατής τους εικόνας. Έτσι συναντιούνται όλοι αυτοί οι 
χαρακτήρες. Ήθελα, στο φινάλε όμως, να υπάρχει και μία αναφορά στον 
“Αγγελο”, την ταινία του Γιώργου Κατακουζηνού που γυρίστηκε το ’82, αλη-
θινή ιστορία. Βλέποντάς την, αυτό που με είχε σοκάρει ήταν η “αγνότητα”, η 
μη-επιτήδευση στα όρια του ατσούμπαλου, των γυναικείων πρόσθετων χα-
ρακτηριστικών σε ένα αντρικό σώμα όπως είναι τα κραγιόν, τα σουτιέν. Όλα 
αυτά ήταν φορεμένα τόσο άγαρμπα! Τόνιζαν την επιθυμία νομίζω, παρά την 
ποίηση του ότι είναι κάτι το divine, το θεϊκό. Σήμερα ζούμε σε μία εποχή που 
βασιλεύει ο RuPaul και γίνεται χαμός, βλέπουμε πώς είναι οι τρανς, αλλά τότε 
κυριαρχούσε μια σκληρότητα, μια έλλειψη καλαισθησίας, ή ταν άγριο».  

Τρανς γυναίκες σαν editorial μόδας

«Τον περασμένο Δεκέμβριο, φεύγοντας από ένα συνέδριο στη Στέγη Γραμμά-
των και Τεχνών, γνώρισα την Άννα Κουρουπού, σεξεργάτρια, ακτιβίστρια και 
πρόεδρο του Red Umbrella. Βλέποντάς την στο βήμα, καθώς μιλούσε, είδα μία 
υπέροχα όμορφη εμφανισιακά, γυναίκα. Συζητώντας το αργότερα με τον σύ-
ντροφό μου, λέγαμε πόσο εντύπωση μας κάνει το ότι δεν έχουμε δει ποτέ 
τρανς γυναίκες φωτογραφημένες όμορφα. Κι έτσι μου μπήκε η ιδέα και άρχι-
σα να δουλεύω την πρώτη μου φωτογράφηση για την κοινότητα, η οποία ακό-
μα δεν έχει δημοσιοποιηθεί – κυρίως λόγω covid-19. Σε αυτό το πρότζεκτ έκα-
να το art direction και φωτογράφησα 14 τρανς γυναίκες. Ήθελα να φωτογρα-
φηθούν επιτέλους μόνες τους, αποθεωμένες σε ένα φωτογραφικό στούντιο. 
Είναι η πρώτη φορά που δεν υπάρχει κάποιος πελάτης μαζί τους στο κάδρο, 
ναρκωτικά. Είναι μόνο η ομορφιά της και αυτό που ουσιαστικά διεκδικεί από 
τότε που γεννήθηκε: να είναι γυναίκα. Μάλιστα, είναι γυναίκες όλων των ηλικι-
ών – από κορίτσια 20 χρονών που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τη φυλομε-
τάβαση μέχρι σεξ εργάτριες ετών 55. Θυμάμαι ότι την πρώτη μέρα της φωτο-
γράφησης είχαμε δώσει ραντεβού στις 7 το πρωί στο στούντιο στη Βουκου-
ρεστίου και τρέμανε τα χέρια μου, δεν μπορούσα να κρατήσω την κάμερα. Εί-
χα πολλή αγωνία, όλο αυτό ήταν μία σκέψη που ξεκίναγε και τελείωνε στο 
μυαλό μου. Ζούσα σε αυτούς τους ρυθμούς για τρεις εβδομάδες. Μέχρι τότε, η 
εικόνα που είχα για τις τρανς γυναίκες ήταν από ταινίες που παρουσίαζαν τα 
αδιέξοδά τους. Η πρώτη μου επαφή με την τρανς κουλτούρα ήταν στη σειρά 
του Αντένα, τα “Εγκλήματα”, στη σκηνή με το πάρτι της Κορίνας. Εκεί πρωτοεί-
δα και την Έυα Κουμαριανού. Στην έκθεσή “Ιλίρ, ένας ήλιος από πούλιες” που ε-
γινε στην Τεχνόπολη, για το Pride, το όνειρό μου να φωτογραφήσω αυτόν το 
μύθο, την Έυα, έγινε πραγματικότητα. Όσο για τον τίτλο, ήθελα να τιμήσω την 
αγάπη που έχουμε αναμεταξύ μας με τον σύντροφό μου γιατί Ιλίρ στα αλβανι-
κά είναι το όνομα Ηλίας. Είναι ο Ηλίας μου, που λάμπει για μένα». A

instagram: Dimitrios_C_Masouras
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Η εικαστικός Χαρίκλεια Μυταρά, σύζυγος  
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Κείμενο-Φωτό:  ΠηνελόΠη Μασόύρη

Ζουζου Μυταρα
18 A.V. 5 - 11 νόεΜΒριόύ 2020



5 - 11 ΝΟΕΜΒΡιΟυ 2020 A.V. 19 

ίναι μια ζωή ολόκληρη ογδόντα 
πέντε χρόνων ουκ ολίγων, χρειάζο-
νται μερόνυχτα για να τη διηγηθώ, 
αλλά έχω καλή μνήμη!

Είμαι παιδί της Κατοχής. Γεννήθη-
κα το ’35 στον Πειραιά. Πέρασα κα-

τά τους μεγάλους άσχημα, κατά τους 
μικρούς καλά. Εγώ θα πω ότι πέρασα πε-

ρίεργα, είδα κρεμασμένους δωσίλογους στην πλατεία Αμε-
ρικής. Στην Κατοχή ήμουν σε ιδιωτικό σχολείο, μετά πήγα 
γυμνάσιο στις σχολές Χατζηδάκη με καταπληκτικούς καθη-
γητές στο γυμνάσιο. Ήταν μαγικό το σχολείο μου, μια βίλα 
στο Γαλάτσι σκαρφαλωμένη στα ύψη, έβλεπες πιάτο την Α-
θήνα, είχαμε παραδόξως στην αυλή μας ένα κρι-κρι. Έβλεπα 
τους Γερμανούς στην Κατοχή, με απωθούσε η γλώσσα τους, 
οι τρόποι τους, πότε δεν τους συμπάθησα. Όταν αργότερα 
ταξίδεψα στο Μόναχο το επιβεβαίωσα, με ξένισαν τα ξέχει-
λα ποτήρια με τις μπίρες, οι μεγαλόσωμοι άνθρωποι, η βάρ-
βαρη γλώσσα τους! Οι Ιταλοί ήταν πιο γλυκείς, μας έδιναν 
και μια καραμελίτσα σαν να είμαστε τα παιδιά τους, μας φώ-
ναζαν και Μπέλα. Ήταν οι Γερμανοί που σφράγισαν το ράδιο, 
ο πατέρας μου το ξεσφράγισε και έτσι συγκεντρώναμε όλη 
τη γειτονιά στο δικό μας σπίτι. Από Ευρωπαίους συμπαθώ 
κυρίως τους Έλληνες, είμαστε ξεχωριστός λαός! 

Ήμουν συμμαθήτρια με την κόρη του Πικιώνη, αλλά δεν 
μου πήγαινε καθόλου αυτή η τάση του στη λαϊκή κουλτού-
ρα, εμένα που εκτιμώ τους μινιμαλιστικών χαρακτηριστι-
κών αρχιτέκτονες, τους πιο ξεκάθαρους. Αυτά τα σπίτια με 
ξεκουράζουν. Μου αρέσει ο εσωτερικός χώρος ίσως γιατί 
είμαι καρκίνος και είμαι του σπιτιού. Έχω τόσα στο μυαλό 
μου, νιώθω ότι ο κόσμος σέβεται την προσπάθεια που έ-
χουμε κάνει.

Για ένα πολύ μικρό διάστημα πήγα στον Κουν, που ήταν 
φίλος μας, με παρακίνηση του Μίμη, όταν κατάλαβα όμως 
την τρομακτική δυσκολία να υποδύεσαι και να εμβαθύνεις 
συνεχώς σε χαρακτήρες ξένους προς εσένα, δεν μπόρεσα 
να συνεχίσω. Δεν μου πήγαινε άλλωστε το περιβάλλον και 
έφυγα. Δεν μπόρεσα ποτέ να παίξω ρόλους, να προσποιη-
θώ, δεν έχω νιώσει ποτέ ούτε έχω κάνει την ωραία, και όταν 
μου το λένε απαξιώ. Ήθελα να έκανα χορό, ήθελα να γίνω 
πολλά, ακόμα και ηθοποιός, είχα ταλέντο στο πιάνο και χό-
ρευα, θα μπορούσα να κάνω χιλιάδες πράγματα αλλά δεν με 
άφηνε η μητέρα μου και είχα σεβασμό σε αυτήν.

Είχα μια μαμά Σμυρνιά, μια κούκλα, είχε έρθει το ’22 στην 
Ελλάδα λίγο πριν γίνει η καταστροφή στη Σμύρνη, μας έμα-
θε αξίες ζωής με τις πράξεις της. Είχε τρία αγόρια, τον άντρα 
της και ένα κορίτσι, εμένα. Το σιδέρωμα μόνο που έκανε της 
έφτανε, ήταν πολύ καλή μάνα, πολύ καλή νοικοκυρά, πολύ 
όμορφη. Θυμάμαι τα χέρια της, που ήταν σαν πορσελάνινης 
κούκλας, ήμουν τυχερή! Τα παιδικά μου χρόνια περάσαν με 
τρεις αδελφούς στο σπίτι να θέλουν να με κάνουν αγόρι, να 
παίζουμε πόλεμο, να ανεβαίνουμε με το ποδήλατό τους α-
νηφοριές και κατηφοριές, να χτυπάμε γόνατα. Καλά παιδιά, 
πάνε και οι τρεις. Τώρα είμαι μόνη. 

Από τον Πειραιά θυμάμαι την Τρούμπα, τον κρότο τα ξη-
μερώματα που χτύπησαν το λιμάνι του Πειραιά και έπεφταν 
τα παράθυρα και οι πόρτες από τα σπίτια, σηκωθήκαμε οι 
Πειραιώτες με τα πόδια να φύγουμε. Ήμουν πέντε ετών, με 
έβαλαν στους ώμους, γυρνούσα προς τα πίσω και έβλεπα 
τους καπνούς από το λιμάνι, διαλυμένα πλοία – μου είχε μεί-
νει αυτή η εικόνα. Είναι αυτή που κουβαλάω όλα τα χρόνια 
που έζησα σε κάθε εργάκι μου που δεν θεωρώ τελειωμένο, 
αν δεν έχει ένα σύννεφο καπνού από πάνω σαν υπόκωφη 
θλίψη. Περάσαμε άσχημη παιδική ηλικία. Δολοφόνησαν τον 
πατέρα μου όταν ήμουνα 17 μες στο σπίτι αλλά δεν θέλω να 
το συζητάω. 

Τον Μυταρά τον γνώρισα στη σχολή Καλών Τεχνών, 
εκείνος είχε μπει στη σχολή από την προηγούμενη χρονιά. 
Του άρεσε να μπαίνει στο προκαταρκτικό, που ήταν η τάξη 
μου, και να κοιτάζει τα έργα που κάναμε – συνήθως ήταν 
κάρβουνα, κεφάλια. Σιγά-σιγά ερχόταν και για μένα, ήμουν 
νοστιμούλα, μετά κάναμε πολλή παρέα. Είχε πολύ χιούμορ, 
ήταν πολύ χαριτωμένος άνθρωπος. Δεν τον ενδιέφερε κα-
θόλου η εξωτερική του εμφάνιση. Η φιλική παρέα προς το 
τέλος των σπουδών άλλαξε και γίναμε ζευγάρι. Έτσι όταν 
πήρε υποτροφία στη Γαλλία πήγα και εγώ για να κάνω ύ-
φασμα και διακόσμηση εσωτερικού χώρου, ενώ ο Μίμης 
θέατρο, κοστούμια και σκηνικά. Στον γυρισμό δουλέψαμε 
μαζί στου Δοξιάδη και στην Καλών Τεχνών. Είχαμε αρκετό 
σεβασμό εκατέρωθεν, θαυμάζαμε ο ένας τον άλλον, δεν 
προέκυψε ποτέ αντιζηλία, είχαμε μια πολύ καλή σχέση. 
Ξέρω καλλιτέχνες που ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν και χώ-
ρισαν, είναι αυτός ο υπερ-εγωισμός του καλλιτέχνη που δεν 
ξεπερνιέται εύκολα και ξεκινάει από πολύ βαθιά. 

Τον θεωρώ από τους μεγαλύτερους σχεδιαστές διεθνώς. 
Τον θαύμαζα και τον θαυμάζω. Ήμασταν πολύ ειλικρινείς με-
ταξύ μας, αν και διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες. Δεν ξεχνάω 
τη μεγάλη τρυφερότητά του όταν παντρευτήκαμε την επό-
μενη μέρα των Χριστουγέννων και τη μεθεπόμενη που με 
ελάχιστα χρήματα πήραμε το τρένο για το Παρίσι. Διαισθα-
νόταν ότι θα περνούσα μια ταλαιπωρία, εμένα διόλου δεν με 
ένοιαζε αλλά εκείνον ναι. Κάναμε ταξίδια για να δούμε τέχνη 
πάντα με περιορισμένα τα οικονομικά μας, γιατί ζούσαμε και 
οι δύο από μία υποτροφία. Δεν ήμασταν στο κέντρο του Πα-
ρισιού, όπως άλλοι, άρα έπρεπε να προσέχουμε.

Σπουδαίος σχεδιαστής και δάσκαλος, μαζί διδάσκαμε 
τους φοιτητές μας που έβγαιναν στην αγορά έχοντας εφό-
δια. Πολλές γενιές πέρασαν από μας, τους μαθαίναμε πώς 
να κάνουν τέχνη εν τω βάθει – ακόμα και σήμερα συναντάω 
στον δρόμο κάποιους που ήταν μαθητές μας. Πολλά παιδιά 
μας έκαναν σπουδαίες καριέρες. 

Μου άρεσε να βλέπω τα σχέδιά του στην καθημερινότη-
τα, πάνω στα φλιτζανάκια του καφέ πολύ ωραία σχεδιασμέ-
να, να γίνεται η τέχνη χρηστική και ένας απλός άνθρωπος 
να έχει ένα καλόγουστο αντικείμενο έστω μαζικής παρα-
γωγής. Δεν δέχτηκα ποτέ καμία ειρωνεία επί του θέματος, 
αντίθετα χαιρόμουν. Έχω κάνει πολλή δουλειά με το αρχείο 
Μυταρά, με απασχολούν θέματα σε σχέση με το έργο του.

Ο γιος μου, ο Αριστείδης, δυστυχώς μου μοιάζει πολύ. 
Είναι σεμνός, δεν του αρέσει να διαφημίζεται. Μου αρέσει 
η μουσική του και διαθέτω ένστικτο γιατί είμαι από οικο-
γένεια μουσικών και ακούω μουσική επιπέδου. Αγαπώ το 
παιδί μου, δεν μπορώ να το δείξω εύκολα, όταν πεθάνω θα 
αφήσω μια επιστολή «τι δεν καταλάβατε από μένα 1, 2, 3». Ο 
γιος μου και η εγγονή μου πήραν το χιούμορ του Μίμη. Το να 
βλέπεις ένα παιδί 11 χρονών να είναι τόσο υπεύθυνο, να έχει 
ροπή και ταλέντο προς την τέχνη, να διαμορφώνει την ύλη 
της επιμελώς, να τελειώνει τη μικρή της δημιουργία μόνο 
όταν της αρέσει, είναι πολύ θετικό σημάδι για μια μελλοντι-
κή εξέλιξη. Διακρίνω το DNA μας πολύ καθαρά στην εγγονή 
μου, είναι παιδί της τέχνης, μπορεί να μην είναι καλή στα 
μαθηματικά, όταν πρόκειται για τέχνη όμως γίνεται αμέσως 
πάρα πολύ σοβαρή. Δεν είναι το αφάν γκατέ της γιαγιάς, 
είναι αυτόνομος χαρακτήρας, έχει μια ανεξαρτησία κι αν 
δεν της αρέσει κάτι που της δείχνω σηκώνεται και φεύγει. 
Δεν είναι βέβαια έτσι με τους γονείς της, που τους λατρεύει, 
είναι πάρα πολύ τυχερό παιδί γιατί μεγαλώνει με πολύ δο-
τικούς γονείς. Αυτή είναι η αδυναμία μου, δεν το πολυ-λέω 
όμως για να μην τους βαραίνω. Απολαμβάνω κάθε στιγμή 
που είμαι μαζί της. 

Η τέχνη είναι εγωκεντρική. Εσύ δουλεύεις, εσύ υποφέ-
ρεις. Τον Μίμη τον ξέρει ο κόσμος, εγώ ήμουν πολύ κλειστή, 
μόνο στη Χαλκίδα ανοίγομαι. Νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι 
στη Χαλκίδα με όλη αυτή τη θετική ενέργεια του κόσμου 
που μας έχει αγκαλιάσει τόσα χρόνια, με το Εργαστήρι Τέ-
χης που φτιάξαμε το 1978. 

Πιστεύω στη φιλία και στην τιμιότητα, είχα πάντα φιλίες 
που διατηρώ ακόμα και σήμερα. Έχω μία φίλη τη Χρύσα, που 
ήταν και μαθήτριά μου, 72 ετών, που κάθε μέρα στις 9:30 τη-
λεφωνεί για καλημέρα. Με προβληματίζει όταν πηγαίνει σε 
σεμινάρια ψυχολογίας και τα κάνει με πάθος. Εγώ νομίζω ότι 
αυτά που κάνει τα γνωρίζω έμπρακτα. Με σέβονται, αλλά 
χάνω από αγάπη και στεναχωριέμαι για αυτό.

Δεν κάνω ποτέ έργο, αν δεν το πιστεύω. Αν αισθάνομαι ότι 
δεν μου αρέσει το πετάω, αλλά τα περισσότερα τα αγαπάω. 
Η εργασία μου είναι μοναχική. Δεν ζωγραφίζω αυτό που βλέ-
πω, επεμβαίνω άθελά μου, υποσυνείδητα. Δεν με ενδιέφε-
ραν ποτέ τα ταξίδια που είναι μόνο περιβάλλον, έχω ανάγκη 
να βλέπω τέχνη, ευφάνταστα προϊόντα, ακόμα και έπιπλα, 
προσέχω τις λεπτομέρειες. Όταν πήγαμε στις Μαλδίβες ομο-
λογώ πως βαριόμουν, ο γιος μας ο Αριστείδης μόλις μιλούσε 
και μου έδειχνε με νεύματα ό,τι πολύχρωμο τον εντυπωσί-
αζε. Απ’ την άλλη ο Μίμης, σαν ζωγράφος που ήταν, έβλεπε 
καθετί σε σχέση με το σχέδιο ή το χρώμα. Ήταν γεννημένος 
για αυτό, η Ελλάδα για εκείνον ήταν ένας καμβάς.

 O Μίμης είχε πει κάποτε ότι από τα πρώτα του σχέδια κα-
τάλαβε τι άνθρωπος ήταν. Είχε μία κριτική διάθεση απένα-
ντι στα πράγματα που εκφράστηκε με διάφορους τρόπους, 
άλλοτε ορατούς, σαν αντιδράσεις στα γεγονότα, κι άλλοτε 
έμμεσα με τη ζωγραφική, για να αποδώσει την αλήθεια με 
ειλικρίνεια και πίστη. Yποστήριζε ότι δεν πρέπει να μιλάς πο-
λύ για την τέχνη σου γιατί αυτή είναι κάθε στιγμή έτοιμη να 
σε διαψεύσει. Οι άνθρωποι που δημιουργούν, έλεγε, πρέπει 
να έχουν μια έντονη αίσθηση ζωής και να τη μεταδίδουν και 
στο έργο τους. Να έχουν επίγνωση του μάταιου και της οξύ-
τητας των πραγμάτων που υπάρχουν εκ γενετής μέσα σου, 
που είναι ο χαρακτήρας σου, και που φέρνουν ένα συνεχές 
«φάγωμα» μέσα σου και δίνουν τροφή στη δουλειά σου. 

Ο Μυταράς, έστω και αν άλλαζε θεματογραφία, είχε μια 
ανησυχία ταυτισμένη με το είναι του, μια συνεχή αντιπαρά-
θεση με τον κόσμο γύρω του. Η τέχνη του ήταν ανθρωποκε-
ντρική, κάπου υπήρχε και κάποιος σκύλος ή αυτοκίνητα, μο-
τοσικλέτες, έπιπλα, αλλά τα αντικείμενα που ζωγράφιζε ποτέ 
δεν ήταν άψυχα. Η ζωγραφική δεν είναι όπως η σχέση μας με 
τους ανθρώπους, αποκαλύπτεται δίχως περιορισμό και δεν 
έχει τέλος. Όσο δίνεσαι, ατελείωτα σου δίνει. Κάποιοι άσχετοι 
του έλεγαν για το πώς ζωγραφίζει έτσι ανάκατα ενώ φαίνεται 
«καλό παιδί». Έλεγε ότι ένα χαμόγελο αξίζει περισσότερο από 
μια επίσημη δεξίωση, για αυτόν η αλήθεια των συναισθημάτων 
ήταν σημαντικότερη από την αληθοφανή λογική. Συμβούλευε 
ότι όταν έρχονται άνυδρες ώρες στην τέχνη, να αφήνουμε να 
λειτουργήσει το ένστικτο και τότε ένας μυστηριώδης σπινθή-
ρας θα λάμψει από τη σύγκρουση με την πραγματικότητα, θα 
διαπεράσει το έργο, που θα αρχίσει να ζει τη δική του ιστορία. 
Θεώρησε τη ζωγραφική τρόπο να ζεις, έλεγε, γιατί δίνει πε-
ριεχόμενο και λόγο ύπαρξης και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Η 
δυνατότητα να εκφράζεσαι είναι μεγάλη διαφυγή, που όμως 
ταυτόχρονα εμπεριέχει την υπαρξιακή αγωνία, ουσιαστικά χω-
ρίς διέξοδο. Συνδύασε τη δημιουργική του σταδιοδρομία με τη 
διδακτική του προσφορά στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 
σε ένα από τα πιο ακμαία εργαστήρια. Η διδακτική του μέριμνα 
τον έχει εξοικειώσει με τα πιο σημαντικά θεωρητικά κείμενα 
του 20ού αιώνα και με τη γλώσσα των μορφών διακεκριμένων 
ψυχολόγων της αντίληψης.

Ήταν ένας θαλασσινός, ένα παιδί της θάλασσας ο Μυταράς. 
Χρόνια μάζευε κοχύλια, είχε μεγάλη συλλογή, αγόραζε και 
έκανε ανταλλαγές από το εξωτερικό με μεγάλους συλλέκτες. 
Ήταν κάτι που τον χαλάρωνε. Όταν ήθελε να διακόψει για λίγο 
από τη ζωγραφική του πήγαινε στο διπλανό δωμάτιο και χά-
ζευε τα κοχύλια, παρατηρούσε τις γραμμές. Στο δωμάτιο δίπλα 
στο ατελιέ υπάρχουν κοχύλια για δύο και τρία μουσεία σε μια 
παραθαλάσσια πόλη. Δεν ήρθε κανείς εδώ, να τα δει, κανένα 
όραμα, καμιά πρόταση, κυνηγάω μια Χαλκίδα 40 χρόνια, ό,τι 
θέλει ας γίνει πια! Ζωγράφισε τα κοχύλια όπως όλα τα άλλα, ό-
πως εμένα. Γεννήθηκε με ένα μολύβι και ένα πινέλο, ήταν μέσα 
σε όλη του την ψυχολογία να του αρέσει και το αριστούργημα 
της φύσης, ήταν αυθόρμητος στις επιλογές του. 

Όταν κάτι του άρεσε του αφιερωνόταν με πάθος. Κάπως έτσι 
καταλήξαμε στο Σούνιο όπου ζωγράφισε τη μικρή εκκλησούλα 
της Παναγιάς της Καταφυγής, τον συνεπήρε το τοπίο, το έκανε 
με τον δικό του τρόπο χωρίς ορθόδοξους κανόνες και συχνά 
μου έλεγε: «Η φύση δεν είναι ο πιο σπουδαίος παράγοντας για 
να ζωγραφιστεί;» Ζωγράφισε καράβια και ανέμους στο ιερό, 
μερικοί τον βρίζουν βλέποντάς τα και άλλοι τα καμαρώνουν. 
Το σύμπαν που δημιούργησε σε αυτό το μικρό εκκλησάκι είναι 
αποτέλεσμα ενός καθαρά ποιητικού μυαλού. Εκείνα τα χρόνια 
είχαμε μία βάρκα, τον «Αριστείδη», και κάναμε βόλτες στην 
ακτογραμμή γύρω από το Σούνιο που έχει μία περίεργη σκλη-
ρή γοητεία, βραχώδεις ακτές με κουφάρια από μοτοσικλέτες, 
εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα και κτίρια φαντάσματα. Η ελ-
ληνική θάλασσα είναι μαγική, πουθενά αλλού δεν τη βρήκα. 
Δεν κάναμε μπάνιο όταν πηγαίναμε στην Ευρώπη, είχαμε άλλα 
πράγματα να κάνουμε από το να μπούμε στη θάλασσα. Είχα μια 
λατρεία για το Σούνιο, τον ναό του Ποσειδώνα, μετά τον θάνα-
τό του δεν ξαναπήγα.

Είχε μια πολιτική άποψη που δεν την έπιανες εύκολα. Έκανε 
την έκθεσή του μες στη δικτατορία, ήταν συγκλονισμένος από 
το τι συνέβαινε την εποχή εκείνη και το μετέφερε στα έργα του, 
τα οποία συγκέντρωσαν πολύ κόσμο που παρέμενε έκπληκτος 
και σιωπηλός. Τότε ήταν που τον είχαν πιάσει και στην αστυνο-
μία και του ζητούσαν εξηγήσεις για τα έργα, αλλά, εξαίρετος 
χειριστής του λόγου, μπορούσε να υποστηρίξει εξ απαλών 
ονύχων την τέχνη του και να διαφύγει. 

Ο τόπος του, η Χαλκίδα, και ο πορθμός του Ευρίπου, η απί-
στευτα γοητευτική αλλαγή των νερών, επιφέρει μία αναστά-
τωση στο μυαλό των αυτόχθονων, είναι σαν να είναι νησιώτες 
οι Χαλκιδέοι. Όλα αυτά ήταν και ο Μίμης. Ενώ ήταν φαινομε-
νικά ήρεμος, ήταν επαναστατικός, πολλές φορές τον είχαν 
αποβάλει με αφορμή ότι δεν φορούσε κασκέτο στο γυμνάσιο. 
Κάποιες φορές εγώ τον αποκάλεσα μουλωχτό. Δεν ήταν τυχαία 
ούτε αθώα τα διακοσμητικά πορτρέτα που έκανε με επώνυμα 
πρόσωπα, οι κυρίες με τα τσιουάουα μες στις μόδες τους και 
τα μποτέ τους, να αναπαύονται σε χαλιά με κεφάλια λεοπάρ-
δαλης, ή τον Λούρο που έχουν τώρα στην 
Πινακοθήκη. 

Περάσαμε πολλά τα τελευταία 
χρονιά που έχανε σταδιακά το φως 
του, είναι τρία χρόνια που έχει φύ-
γει και πολλές οι στιγμές που μου 
λείπει. Νιώθω να έχω κάνει τον κύ-
κλο μου, λέω «άντε να φεύγουμε τώ-
ρα». Να γλιτώσει η γη κι από τον υπερ-
πληθυσμό. A
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Ο καλλιτεχνικός 
διευθυντής του 
Ηλεκτροθεάτρου 
Στανισλάφσκι, 
ένας από τους ση-
μαντικότερους 
σκηνοθέτες, θεω-
ρητικούς και δα-
σκάλους της επο-
χής μας, μιλά για 
την πορεία του 
στην underground 
σκηνή της πάλαι 
ποτε Σοβιετικής 
Ενωσης, τη συντα-
γή της επιτυχίας 
και την επιθυμία 
του να κάνει τα 
πράγματα με τον 
δικό του, διαφορε-
τικό τρόπο.
Συνέντευξη στην

ΙΣμα Μ. ΤουλαΤου

Γιουχανανοφ
Μπορις

«Ο,τι αγγίζει 
την ψυχή, ξυπνά 
την έμπνευση»
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 Γιουχανάνοφ μπορεί να μετατρέ-
ψει τα πάντα σε τέχνη, ακόμη και 

τις στιγμές εκείνες τις οποίες 
κάθε άλλος άνθρωπος θα ήθε-
λε να σβήσει από τη ζωή του, 
έγραψε πρόσφατα κάποιος 

θεατρικός κριτικός αναφερόμε-
νος σ’ έναν από τους σημαντικό-

τερους σκηνοθέτες, θεωρητικούς 
και δασκάλους της εποχής μας. Δικαιο-

λογημένα. Η ζωή του ανθρώπου ο οποίος πριν από λί-
γα, μόλις, χρόνια ανέλαβε το «κουρασμένο» Δραματικό 
Θέατρο Στανισλάφσκι και μέσα σ’ εντυπωσιακά σύντο-
μο διάστημα το μετέτρεψε σ’ έναν από τους συναρπα-
στικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς της Μόσχας 
και όχι μόνο μετονομάζοντάς το –όχι τυχαία– σε Ηλε-
κτροθέατρο Στανισλάφσκι, είναι γεμάτη ανατροπές.
 Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, έχοντας ολοκληρώ-
σει έναν κύκλο σπουδών υποκριτικής, υπηρέτησε τη 
στρατιωτική του θητεία στην τότε Σοβιετική Ενωση.  
Επρόκειτο για εμπειρία τραυματική, ωστόσο ο Μπόρις 
Γιουχανάνοφ τη μετέτρεψε σ’ ένα γοητευτικό μυθιστό-
ρημα με τίτλο «Οι αυθόρμητες σημειώσεις ενός συναι-
σθηματικού στρατιώτη». Παρόλο που με το πέρας της ή-
θελε να φύγει «κάπου στην Αμερική», τελικά παρέμεινε 
στη χώρα του σπουδάζοντας σκηνοθεσία στο Κρατικό 
Ινστιτούτο Θεατρικών Τεχνών (GITIS), στη θρυλική τάξη 
των Ανατόλι Βασίλιεφ και Ανατόλι Εφρος.
Βασική φιγούρα της σοβιετικής underground σκηνής 
στη διάρκεια της δεκαετίας του ’80  οπότε και δημιούρ-
γησε το πρώτο ανεξάρτητο θεατρικό συγκρότημα  (το 
Θέατρο-Θέατρο), υπήρξε, παράλληλα, ιδρυτικό μέ-
λος του λεγόμενου «παράλληλου  κινηματογράφου» 
ο οποίος αποτέλεσε το «αντίδοτο» στο επίσημο σινεμά 
της παλαι ποτε ΕΣΣΔ παράγοντας ταινίες οι οποίες γρή-
γορα προσείλκυσαν διεθνές ενδιαφέρον.
Μέσα απ’ αυτό το πρίσμα, όταν το 2013 επελέγη για τη 
θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δραματικού 
Θεάτρου Στανισλάφσκι, έγινε ο πρώτος σκηνοθέτης 
με τόσο πλούσια διαδρομή στην underground σκηνή 
που ανέλαβε να διοικήσει έναν κρατικό πολιτιστικό ορ-
γανισμό, στο κέντρο της Μόσχας. Δεν δίστασε στιγμή, 
όπως λέει. Κι όταν τον ρωτώ πώς, τελικά, τα κατάφερε, 
χαμογελά με αυτοπεποίθηση και με διαβεβαιώνει ότι 
ποτέ δεν ξεχνά την πρώτη του μεγάλη αγάπη. Είναι αυ-
τή η οποία τελικά τον οδηγεί στο να κάνει τα πράγματα 
διαφορετικά, εξασφαλίζοντας την επιτυχία…

Έχετε έρθει στην Ελλάδα; Ναι βεβαίως, αρκετές φο-
ρές, η τελευταία ήταν προ διετίας. Μου αρέσει πολύ η 
χώρα σας. Έχω επισκεφθεί επανειλημμένως την Κρήτη, 
την Αθήνα… Έχω φίλους εκεί, διατηρώ ωραίες εικόνες 
στο μυαλό και πραγματικά κάθε φορά έρχομαι με μεγά-
λη χαρά. Περιμένω, λοιπόν, το επόμενο ταξίδι μου…

Θα θέλατε να παρουσιάσετε κάποια παράσταση 
εδώ; Ασφαλώς. Κατά καιρούς σκέπτομαι ότι υπάρχουν 
διάφορα πρότζεκτ που θα μπορούσαν να παρουσια-
στούν σε συμπαραγωγή με κάποιον ελληνικό πολιτι-
στικό οργανισμό. Δεν μπορώ να δώσω συγκεκριμένους 
τίτλους αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να πω κάτι βιαστικό, 
χωρίς να το έχω σκεφθεί εξονυχιστικά και να το έχω 
μελετήσει. Το τι θα παρουσίαζα έχει σχέση με πολλές 
παραμέτρους: το θέατρο όπου θ’ ανέβαινε και τις δυ-
νατότητές του, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τη 
διοργάνωση κάτω από την «ομπρέλα» της οποίας θα 
παιζόταν  και πολλά άλλα. Σαφώς, όμως, θα ήθελα να 
παρουσιάσω δουλειά μου στην Ελλάδα. Όταν ανέλα-
βα την καλλιτεχνική διεύθυνση του Ηλεκτροθεάτρου 
Στανισλάφσκι, η πρώτη παράσταση που ανεβάσαμε 
τον Ιανουάριο του 2015 ήταν οι «Βάκχες» του Ευρυπίδη 
σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου. Είχε για μένα 
συμβολική σημασία αυτό: ήταν σαν να έπαιρνα την ευ-
χή του Διονύσου. Και το πρότζεκτ, όμως, επάνω στο ο-
ποίο δουλεύουμε αυτή τη στιγμή έχει ελληνικό τίτλο…

Δηλαδή; Μιλώ για την «Κατάβαση», μια συμπαραγωγή 
του Ηλεκτροθεάτρου Στανισλάφσκι και του γερμανι-
κού Κρατικού Θεάτρου Cottbus. Bασίζεται στους «Δαι-
μονισμένους» του Ντοστογιέφσκι, ένα μυθιστόρημα 
που αποτυπώνει τη φύση των ολοκληρωτικών συστη-
μάτων πριν αυτά γίνουν πραγματικότητα. Πρόκειται για 
ένα μεγάλο πρότζεκτ που περιλαμβάνει συντελεστές 
από τον χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου, της 
μουσικής, του χορού, της αρχιτεκτονικής. Aξιοποιούμε 
χώρους μέσα κι έξω από το θέατρο, επεκτεινόμαστε 
στον αστικό χώρο, συνεργαζόμαστε με φοιτητές από 
το τοπικό Πανεπιστήμιο και με πολλούς ακόμη... Είναι 
μια ανοιχτή διαδικασία, μια ακόμη πρόταση στο πλαί-
σιο του «θεάτρου του σκηνοθέτη» που πρεσβεύω…

Μιλήστε μας γι’ αυτό… Όταν αποφάσισα να λάβω 
μέρος στην ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για 
την ανάληψη της διεύθυνσης του Θεάτρου Στανισλάφ-
σκι το 2013, πολλοί προσπάθησαν να με αποτρέψουν. 
Το θέατρο βρισκόταν σε φάση παρακμής, το κτίριο 
ήταν σχεδόν ερείπιο, ο οργανισμός ήταν βουτηγμένος 
στα σκάνδαλα… Αρκετούς ξένισε το γεγονός ότι ένας 
άνθρωπος με το δικό μου υπόβαθρο το οποίο δεν εί-
χε ποτέ καμία σχέση με το mainstream θα μπορούσε 
να ενδιαφέρεται για ένα ιστορικό θέατρο δίπλα στην 
πλατεία Πούσκιν, καταμεσής της Μόσχας. Κερδίζοντας 
τη διαδικασία, έγινα ο πρώτος σκηνοθέτης με τόσο 
μεγάλη πορεία στην underground σκηνή ο οποίος α-
ναλάμβανε μια τέτοια θέση. Εξαρχής ξεκαθάρισα ότι 
αυτή είναι η κατεύθυνσή μου: ένα θέατρο που θα δίνει 
τον πρώτο ρόλο στον σκηνοθέτη, που θα υπηρετεί το 
όραμά του, που θα είναι ανοιχτό σε πολλές και διαφο-
ρετικές φωνές κι όχι μόνο σε μία. Οι πρώτες παραστά-
σεις ήταν ενός Έλληνα, ενός Ιταλού κι ενός Γερμανού 
σκηνοθέτη: του Θεόδωρου Τερζόπουλου για τον οποί-
ον μίλησα ήδη, του Ρομέο Καστελούτσι και του Χάινερ 
Γκέμπελς. Θέλησα να δώσω το μήνυμα ότι δεν είμαστε 
απομονωμένοι. Είμαστε μέρος του κόσμου και θα δου-
λέψουμε μαζί…

Θεωρείτε ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι πιο εύ-
κολη ή πιο λειτουργική με τα σύγχρονα έργα; Όχι, 
ακριβώς το αντίθετο. Το καινούριο έργο θέλει να του 
δώσεις χώρο, να αναδείξεις το ίδιο το κείμενο έτσι ώ-
στε να έχει την ευκαιρία του να δοκιμαστεί. Εάν και 
όταν γίνει αποδεκτό από το κοινό, εάν αντέξει στον 
χρόνο, τότε μπορεί να «αναγεννηθεί» στα χέρια ενός 
σκηνοθέτη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα: Για περισ-
σότερα από δέκα χρόνια, από το 1990 ως το 2001, α-
σχολήθηκα μ’ ένα πρότζεκτ βασισμένο στον «Βυσσι-
νόκηπο» του Τσέχοφ. Είχα δώσει τον τίτλο «Κήπος» 
γιατί στηρίχθηκε πολύ στην ιδέα του Κήπου της Εδέμ. 
Η δουλειά αυτή γνώρισε οκτώ διαφορετικές «αναγεν-
νήσεις» με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας νέας 
«μυθολογίας». Δεν μιλώ για αναβιώσεις: για την πα-
ρουσίαση, δηλαδή, της ίδιας ακριβώς παράστασης με 
κάποιες, έστω, μικροαλλαγές. Μιλώ για «αναγεννή-
σεις»: για καινούριες προσεγγίσεις που κάθε μία τους 
περιλάμβανε λεπτομερή ανάλυση του κειμένου του 
Τσέχοφ που αποτέλεσε την «πηγή» της εργασίας αυ-
τής, διαφορετική σκηνική σύλληψη, άλλους ερμηνευ-
τές. Μια απ’αυτές τις «αναγεννήσεις» παρουσιάστηκε 
σε μια αγροικία κάποιου χωριού, κάποια άλλη σε μια 
γκαλερί, και η τελευταία στο νεότευκτο, τότε,  πειρα-
ματικό κέντρο Μέγιερχολντ ως μέρος της θεατρικής 
Ολυμπιάδας. Ο «Κήπος» σηματοδότησε την απαρχή 
της θεατρικής μεθόδου μου που έχει να κάνει με μια 
διαρκή διαδικασία δημιουργικής εξερεύνησης όπου το 
στοίχημα δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα…

Αλλά; Αν όχι το αποτέλεσμα, τότε ποιο είναι το ζη-
τούμενο; Η δουλειά μου διακρίνεται απ’ αυτό που λέ-
με «μέγεθος» σε όλα τα επίπεδα. Οι παραστάσεις μου 
διαρκούν ώρες, κάποιες φορές και τρεις, τέσσερις ή 
περισσότερες ημέρες. Εν προκειμένω ακυρώνεται η 
ίδια η ιδέα του τέλους. Η δουλειά δεν ολοκληρώνεται 
και δεν οριστικοποιείται την ημέρα της πρεμιέρας, το 
ζητούμενο είναι η διαρκής εξέλιξη εξού και ο αυτο-
σχεδιασμός του ηθοποιού ενθαρρύνεται απολύτως. 
Ο σκοπός είναι η διάδραση με τον χρόνο, με την ίδια τη 
ζωή. Το αποτέλεσμα είναι αυτή καθαυτή η διαδικασία, 
η «εγγραφή» της παράστασης σ’ ένα αιώνιο σύμπαν 
που περιλαμβάνει τόσο την ύπαρξη του δημιουργού 
όσο και την ύπαρξη του θεατή…

Αλήθεια πώς αποφασίσατε να μετονομάσετε το Θέ-
ατρο Στανισλάφσκι σε Ηλεκτροθέατρο; Υπάρχουν 
δύο βασικοί λόγοι. Ο ένας έχει να κάνει με την παράδο-
ση, με την Ιστορία. Έτσι ονομάζονταν οι κινηματογρά-
φοι στη Ρωσία όταν πρωτοεμφανίστηκαν, τη δεύτερη 
δεκαετία του 20ού αιώνα και ο ίδιος έχω μεγάλη σχέση 
με το σινεμά, το βίντεο κ.λπ. Από την άλλη ήθελα να 
δώσω κι ένα στίγμα: ότι αυτό που συμβαίνει σ’ αυτό 
το θέατρο αποσκοπεί στο να «ηλεκτρίσει» τόσο τους 
δημιουργούς και τους συντελεστές όσο και το κοινό. 
Κάποια στιγμή, σε μια συζήτησή μου, είχα μιλήσει για 
ένα πρότζεκτ που είχα κατά νου και ήθελα να υλοποι-
ήσω μια μέρα: το ονόμαζα «τρομοκρατικό θέατρο». 
Ήθελα να ορμήσω με μια ομάδα ηθοποιών μου σ’ ένα 
μοσχοβίτικο θέατρο, ας πούμε, να «καταλάβουμε» τη 
σκηνή για τρία-τέσσερα λεπτά και να κάνουμε κάτι δι-
αφορετικό, προτού προλάβει κανείς να αντιδράσει. 
Θα το σκάγαμε αμέσως, αφήνοντας όλους πίσω μας 
άφωνους και μπερδεμένους… Έστω και γι’ αυτά τα λί-
γα λεπτά όμως θα είχαμε φέρει τη ζωή σε κάτι άψυχο, 

βαρετό…Δεν το έκανα ποτέ, ασφαλώς, αλλά η σκέψη 
μου αυτή είναι ενδεικτική της νέας πνοής που ήθελα 
να φέρω στο θέατρο… Και, νομίζω, εξηγεί το πώς ένας 
καλλιτέχνης όπως εγώ, με τόσο μεγάλη πορεία στο 
underground που είναι η πρώτη και η μεγάλη μου αγά-
πη, μπορεί να διοικεί έναν κορυφαίο, ιστορικό θεσμό 
με διαφορετικό τρόπο…

Η αγάπη σας αυτή για το underground τη δεκαετία 
του ’80 πώς εξελίχθηκε, αλήθεια, αργότερα, με την 
πτώση της Σοβιετικής  Ένωσης;  Η έλλειψη ελευθε-
ρίας οδηγεί σε μια μοναχική αντίσταση η οποία είναι 
δημιουργική. Αξίζει, ίσως, να πω προκειμένου να γίνω 
πιο κατανοητός ότι στη διάρκεια του πραξικοπήματος 
τον Αύγουστο του 1991 βρισκόμουν στα δικά μου χα-
ρακώματα: σ’ ένα υπόγειο κάνοντας πρόβες. Αργότε-
ρα, όλη αυτή η εσωτερική διεργασία με οδήγησε στην 
καλύτερη κατανόηση της κοινωνίας, στην ανάπτυξη 
της μεθόδου της «αέναης διαδικασίας» που περιέγρα-
ψα παραπάνω αλλά και σ’ αυτό που μόλις προ ολίγου 
ανέφερα: στην ανάγκη μου να κάνω τα πράγματα δι-
αφορετικά…Όλ’ αυτά εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την 
πορεία του Ηλεκτροθεάτρου Στανισλάφσκι την τελευ-
ταία πενταετία…

Τελικά υπάρχει συνταγή επιτυχίας; Ποιες ήταν οι 
πρώτες σας κινήσεις όταν αναλάβατε τη διοίκηση;
Όπως σας είπα, το θέατρο ήταν σχεδόν ερείπιο.  Αφού 
διαβεβαίωσα όλους τους εργαζόμενους ότι θα διατη-
ρήσουν τη δουλειά τους και δεν επρόκειτο κανείς να 
φύγει, τους εξήγησα ότι για δυο χρόνια δεν θα έχουμε 
«ζωντανές» παραστάσεις και τους έστειλα διακοπές. 
Γυρίζοντας, βρήκαν καινούριες, σύγχρονες αίθουσες 
δοκιμών, νέα καμαρίνια και λοιπούς βοηθητικούς χώ-
ρους. Ανακαινίσαμε την ίδια την αίθουσα ώστε να ανα-
βαθμίσουμε τεχνολογικά κι αισθητικά τις δυνατότητές 
της. Ωστόσο, διατηρήσαμε αλώβητα όλα τα στοιχεία 
του τα οποία είχαν την οποιαδήποτε ιστορική αξία. 
Τα φροντίσαμε, τα συντηρήσαμε και τα αναδείξαμε. 
Φτιάξαμε μια δεύτερη, μικρή σκηνή, προκειμένου να 
δώσουμε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να παρου-
σιάσουν τη δουλειά τους. Όχι μια και δυο φορές, αλλά 
τρεις και περισσότερες.  Ως τότε, σκηνοθέτες 40 και 45 
ετών θεωρούνταν ακόμη «νέοι» καθώς δεν είχαν την 
ευκαιρία να παρουσιάσουν πέρα από μια παράσταση. 
Το αλλάξαμε αυτό. Σημαντική πλευρά της δουλειάς 
μας ήταν η ενίσχυση μιας επιδίωξης του ίδιου του 
Στανισλάφσκι: να φέρουμε κοντά το θέατρο και την 
όπερα. Πέρα απ’αυτά, θεωρώ αξιοσημείωτη μια ακόμη 
πρωτοβουλία η οποία έχει να κάνει με την ίδρυση μιας 
Σύγχρονης Σχολής Θεατών και Ακροατών…

Τι ακριβώς είναι αυτό; Θέλουμε ένα θέατρο όπου η 
δράση και η δραστηριότητα δεν σταματά ποτέ. Πέρα 
από τις παραστάσεις μας, λοιπόν, φιλοξενούμε διάφο-
ρα δρώμενα: διαλέξεις, αναγνώσεις ποιημάτων και πε-
ζών από ηθοποιούς και σκηνοθέτες, συζητήσεις που 
«επανατοποθετούν» ιστορικά γεγονότα με βάση νέα  
τεκμήρια που έρχονται στο φως, πειραματικά events 
που «παίζουν» με τα όρια ανάμεσα σε διαφορετικά 
είδη τέχνης. Κι όλ’ αυτά φιλοξενούνται παντού: στη 
μεγάλη σκηνή, στη μικρή σκηνή, στην γκαρνταρόμπα, 
στο κλιμακοστάσιο…δεν αφήνουμε κανέναν χώρο 
ανεκμετάλλευτο, χωρίς ζωή…

Πώς βιώνετε, αλήθεια, την πανδημία; Είναι μια κα-
τάσταση που αγγίζει όλους τους ανθρώπους σε ολό-
κληρο τον κόσμο, μια πολύ δύσκολη στιγμή για την 
ανθρωπότητα. Έχει ενδιαφέρον ότι παρά τις επιβεβλη-
μένες αποστάσεις, τη χρήση της μάσκας, οι άνθρωποι 
έρχονται πιο κοντά ψυχικά. Κατά κάποιον τρόπο η από-
σταση, αντί να χωρίζει, ενώνει…

Είναι, άραγε, εμπνευστική για έναν καλλιτέχνη μια 
τέτοια κατάσταση; Απολύτως. Ό,τι αγγίζει την ανθρώ-
πινη ψυχή ξυπνάει την έμπνευση. Μίλησα προηγουμέ-
νως για τη μοναχική αντίσταση στην οποία με οδήγησε 
το underground στη διάρκεια της νεότητάς μου. Τώρα 
η μοναξιά είναι διαφορετική. Δεν έχει σχέση με την έλ-
λειψη ελευθερίας, με την κοινωνική και πολιτική κατα-
πίεση. Είναι μια τελείως άλλη κατάσταση. Είναι η τρίτη 
φορά που προσωπικά έρχομαι σ έπαφή με τον θάνατο. 
Η πρώτη ήταν στα τέλη του ’80 με αρχές του ’90, η δεύ-
τερη στην αυγή της νέας χιλιετίας με το τέλος κάποιων 
σημαντικών θεσμών και η τρίτη τώρα.  Η διαφορά είναι 
ότι εν π ροκειμένω έχει να κάνει με κάτι βαθιά ανθρώ-
πινο που δε γνωρίζει σύνορα, γλώσσες, φυλές, μας 
αγγίζει όλους όπου κι αν ζούμε, σ ό́,τι και σ ό́ποιον κι αν 
πιστεύουμε. Ολο αυτό δεν μπορεί παρά να επηρεάζει 
βαθειά την καλλιτεχνική δημιουργία….  A

O
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ο Blend Mishkin 
κι ένα άλμπουμ από το lockdown

Η καραντίνα έφερε μια συνεργασία που περιμέναμε 12 χρόνια και το χαρισματικό δίδυμο μιλάει για το «Paint Everything White»
Του Δημητρη ΛιΛη - Φωτό: Θανασησ Καρατζασ

Η Sugahspank, 
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Φαντάζομαι, πάει καιρός από τότε που 
βρεθήκατε στο στούντιο μαζί.
(Και οι δύο) Μα ούτε τώρα βρεθήκαμε στο 
στούντιο μαζί. (ξεσπάνε σε γέλια)
Sugahspank Είναι ένας δίσκος καραντίνας. 
Ξεκινήσαμε να ανταλλάσσουμε αρχεία, πίσω 
στον Φλεβάρη, δηλαδή εγώ πρώτη έστειλα 
στον Γιώργο την ιδέα του ομότιτλου «Paint 
Everything White» και μετά χωρίς καν να βρε-
θούμε ή να πολυ-επικοινωνούμε –πέραν της 
μουσικής– καταφέραμε να το τελειώσουμε. 
Blend Mishkin Θα μπορούσε να λέγεται και 
«Covid-19» ο δίσκος (γέλια), αν και στην ουσία 
η καραντίνα ήταν μόνο η αφορμή και μια βο-
λική συνθήκη δεδομένου ότι βρίσκαμε όλους 
τους μουσικούς διαθέσιμους. Ο καθένας έ-
γραφε τα μέρη που του αναλογούσαν σπίτι 
του, μας τα έστελνε και προχωρούσαμε με 
το πρότζεκτ. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι 
βρήκαμε ξαφνικά νόημα και δημιουργούσα-
με κάτι που μας ανανέωσε σε μια δύσκολη για 
όλους εποχή.

Πάμε σε μία από τις βασικές απορίες όλων. 
Γιατί σας πήρε τόσα χρόνια να συνεργα-
στείτε ξανά; 
BM Δύσκολο. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό 
από μένα. 
S Ας πούμε ότι ήταν κάτι που έκανε τον κύκλο 
του. Έπρεπε να γίνει αυτό το μεγάλο διάλειμ-
μα μάλλον και τώρα που έχει γίνει, νιώθουμε 
ότι τα πράγματα είναι τόσο καλά όπως ήταν 
στην αρχή που ξεκινούσαμε.

Σε όλο αυτό το διάστημα χρόνων διατη-
ρούσατε επικοινωνία; 
BΜ Όχι κάτι σπουδαίο. Πιθανόν σε διάστημα 
12 χρόνων να μιλήσαμε 3-4 φορές. 

Εντυπωσιακό, ειδικά για το πόσο δεμένο 
ακούγεται το αποτέλεσμα. Σε ποιο είδος 
θα κατατάσσατε εσείς το άλμπουμ; 
BM Ας πούμε ότι είναι pop και σίγουρα δεν 
είναι Roots Evolution γιατί δεν θα είχε νόημα 
να ήταν. 
S Συμφωνώ, νομίζω τα λες «εύκολα στο άκου-
σμα» κομμάτια. Με εξαίρεση το επικό κλείσι-
μο του δίσκου με το «Holy Murdered Virgin», 
ίσως γιατί είναι και το μόνο που ξεπερνάει τα 

5 λεπτά σε διάρκεια, αλλά και πάλι ο 
ήχος του είναι άμεσος. Επίσης, θέλω 
να πιστεύω ότι είναι κομμάτια που 
σου φτιάχνουν τη διάθεση και αυτό 
είναι πολύ βασικό για μένα. Άλλω-
στε, μέρος της δουλειάς μου (και ελ-

πίζω να το πετυχαίνει η μουσική μου) είναι να 
κάνω τον κόσμο να νιώθει καλύτερα. Και αυτό 
είναι κάτι που το παίρνω πολύ σοβαρά πλέον. 
Παλιότερα δεν είχα πρόβλημα να βγάζω και 
λίγο «βόθρο» στους στίχους και ίσως με βο-
ηθούσε σαν ψυχοθεραπεία, αλλά τώρα βλέ-
πω ότι όπως σαν ακροατής θέλω να ακούω 
θετικά πράγματα, έτσι χαρούμενα μηνύματα 
θέλω να μεταφέρει και η μουσική μου. 
BM Κι εμένα με βοήθησε η ενέργεια της Γε-
ωργίας. Με ώθησε να ξεφύγω από τα όρια 
που είχα θέσει μόνος μου στον εαυτό μου σε 
σχέση με τη μουσική που θα κυκλοφορώ. Και 
ξέφυγα χωρίς τύψεις γιατί έριχνα το φταίξιμο 
στη Γεωργία (γέλια). Επιπλέον, ήταν και για 
μένα κάτι σαν ψυχοθεραπεία γιατί ήξερα ότι 
ήθελα να ανοιχτώ και σε άλλα είδη μουσικής 
πέρα από reggae, οπότε αυτός ο δίσκος ήρθε 
σε καλή στιγμή.
S Πάντως, από τα τόσα χρόνια που τον ξέρω 

εγώ, απλά θα έλεγα ότι ο Γιώργος είναι soul-
ας. Δηλαδή φτιάχνει μουσική με ψυχή και η-
χητικά ίσως είναι πιο κοντά σε δημιουργούς 
όπως π.χ. ο David Axelrod.
ΒΜ Έτσι κι αλλιώς η reggae έχει soul ρίζες.

Καλύπτετε ευρύ φάσμα ήχων εδώ πάντως 
και αυτό σπανίζει τουλάχιστον στην εγχώ-
ρια παραγωγή. Το «Lost Cause» για παρά-
δειγμα είναι ένα gospel σχεδόν κομμάτι.
S Ακούω πολύ gospel και πιστεύω ότι στην 
τέχνη η μεγαλύτερη ανάγκη που έχει ο δη-
μιουργός είναι να επικοινωνήσει με κάτι πιο 
«θείο». Και αυτή είναι και η ουσία της «μαύ-
ρης» μουσικής. Ξεκίνησε από την ανάγκη 
τους να επικοινωνήσουν την πίστη τους σε 
κάτι μεγαλύτερο. Ακόμα και όταν λες «μω-
ρό μου» και αναφέρεσαι στον έρωτά σου, τη 
σχέση σου, ψάχνεις ένα θείο συναίσθημα. 
Αυτό είναι που μιλάει ακριβώς σε μένα και αυ-
τό είναι που με πωρώνει σε αυτή τη μουσική. 

Πάμε και στα περί πολιτείας και κοινωνίας 
γύρω από τη μουσική. Ξέρω ότι και οι δύο 
έχετε ισχυρές απόψεις πάνω σε αυτά που 
συμβαίνουν τώρα. Αυτός ο δίσκος περνάει 
σχετικά μηνύματα; 
ΒΜ Εγώ δεν πιστεύω ότι η μουσική μπορεί 
πλέον να αλλάξει την κοινωνία. Μπορεί να 
κάνει πιο ευχάριστη τη ζωή κάποιου αλλά όχι 
να αλλάξει πράγματα. 
S Εγώ πάλι πιστεύω ότι αυτό είναι το μεγάλο 
πρόβλημα της μουσικής τελευταία. Εμείς οι 
μουσικοί νομίζουμε πλέον ότι δεν μπορούμε 
να αλλάξουμε την κοινωνία. Όταν μεγάλω-
να συνέβαιναν οι Rage Against The Machine 
κι αυτό μου έκανε πάρα πολύ καλό γιατί με 
έμαθε να σκέφτομαι και να παρατηρώ και 
πολιτικά πράγματα γύρω μου, πέρα από τη 
μουσική. Σήμερα, μπορεί να μη συμβαίνει κά-
τι αντίστοιχο και πάρε για παράδειγμα αυτό 
τον δίσκο που έχει μόλις ενάμισι τραγούδι με 
κοινωνικοπολιτικό νόημα. Πρέπει να είναι και 
δική μας ευθύνη, έχουμε εγκλωβιστεί στους 
εαυτούς μας πιθανόν από τους ρυθμούς της 
εποχής.
ΒM Και πάλι, ως προς την ενημέρωση και την 
αφύπνιση που θα ενεργοποιήσει την αντί-
ληψη του κοινού συμφωνώ, αλλά πρακτικά 
αυτό το τέλμα που ζούμε κοινωνικά και πολι-
τικά. H μουσική δεν μπορεί να το βγάλει από 
τη μέση. 

Ίσως δεν είναι κακό οι καλλιτέχνες να παίρ-
νουν ανοιχτά θέση και να μιλάνε. Και δεν 
έχω δει μεγάλη μάζα μουσικών να υψώ-
νουν φωνή ακόμα και για θέματα που σας 
αφορούν, όπως τα πνευματικά δικαιώματα.
S Σε ρεαλιστικό επίπεδο και με βάση όσα έχω 
ζήσει από τα 19-20 μου που κάνω αυτή τη 
δουλειά, ο μουσικός στην Ελλάδα βιοπορίζε-
ται από τα live του. Αυτό που με έχει δυσκολέ-
ψει τελευταία είναι ότι προφανώς –και σω-
στά– δεν μου επιτρέπεται να δίνω συναυλίες 
αλλά ταυτόχρονα δεν έχει μεριμνήσει κά-
ποιος (φορέας δημόσιος ή μη) να λαμβάνω 
ένα υποτυπώδες έστω επίδομα, είτε για να 
περνάω τους μήνες μέχρι να ανοίξει η αγορά 
είτε για να μην αναγκαστώ να στραφώ σε άλ-
λο επάγγελμα. A

Το άλμπουμ «Paint Everything White» κυκλοφορεί 
ψηφιακά από τη Rewind Guaranteed και θα εκδοθεί 
και σε 300 limited βινύλια από το νεοσύστατο label 
Boom Selecta της Θεσσαλονίκης σε συμπαραγωγή με 
τη Rewind Guaranteed, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. 

Γεωργία -Sugahspank- Καλαφάτη γνωρίζει σαν την παλάμη της τον Γιώργο 
-Blend Mishkin- Μαντά, αλλά και αυτός γνωρίζει ότι έχει μια pop-soul 

πλευρά που τη φανερώνει μόνο όταν «μαγειρεύει» beats για τη Γεωργία. 
Τους πήρε χρόνια να δουλέψουν ξανά μαζί και ας είχαν αφήσει ανε-
ξίτηλη τη σφραγίδα τους στην αθηναϊκή urban σκηνή των αρχών της 
δεκαετίας που έφυγε. Fast forward στο δυστοπικό 2020. Στα τέλη Φε-
βρουαρίου η Γεωργία στέλνει μια ιδέα στον Mishkin και αυτός, για όλους 

τους σωστούς λόγους αυτή τη φορά, αποφασίζει ότι έχει έρθει η ώρα 
να ξανακάνει μουσική με τη Sugahspank. Το άλμπουμ «Paint Everything 

White» σώζει την παρτίδα για την ανεξάρτητη σκηνή της χώρας σε μια χρονιά 
που έλειψαν οι εμπνευσμένοι –και με άποψη– δίσκοι από τους  Έλληνες μουσικούς. 
Σε εξαιρετική διάθεση, με την αναμενόμενη όμως ανησυχία για τη ραγδαία αύξηση 
των Covid κρουσμάτων, βρεθήκαμε με το δίδυμο Sugahspank και Blend Mishkin και 
ανταλλάξαμε απόψεις ενώ παράλληλα ακούγαμε το νέο τους άλμπουμ. 

Η

Mέρος της δουλειάς μου είναι να κάνω 
τον κόσμο να νιώθει καλύτερα. 

Και αυτό είναι κάτι που παίρνω πολύ 
σοβαρά πλέον. - Sugahspank

Διαβάστε όλη 
τη συνέντευξη

www.
athens voice.gr
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Tης MΑΝΙΝΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Æ
ο άµεσα χειρότερο από το να ζεις µε φό-

βο µεταδοτικής ασθένειας είναι το να έχεις 

αρπάξει ασθένεια, αυτή ή άλλη, χειρότερη: 

πάντα υπάρχουν χειρότερες ασθένειες από 

τη δική σου, µεταδοτικές ή ξεκούδουνες. Το ακόµα 

πιο άµεσα χειρότερο είναι το να µη ζεις καθόλου, 

που δεν το συζητάµε, είναι πίκρα.

Οι συζητήσεις τον τελευταίο καιρό ξεχειλίζουν α-

γανάκτηση: δεν αντέχουµε άλλο. ∆εν αντέχουµε πα-

ρόλο που υπάρχουν επαρκή τρόφιµα, νερό, ηλεκτρι-

κό, τηλέφωνο, µονάδες, mobile data, wifi, στις περισ-

σότερες περιπτώσεις των διαµαρτυρόµενων. Οι α-

παγορεύσεις είναι πολλές, αν και δεν έχουν σχέση µε 

τις απαγορεύσεις επιπέδου Χούντας/Μάο/Στάλιν. Το 

τραπέζι γάµου απαγορεύεται, όπως και τα γκαλά, οι 

δεξιώσεις, τα πάρτι, ο χαµός στο ίσιωµα. Και οι ταβέρ-

νες, τα µπαρ, καφέ, η εστίαση γενικά, ξεχνιούνται για 

ένα µήνα σύµφωνα µε τα νέα µέτρα. Φίλος που ζούσε 

µέχρι πέρσι οργανώνοντας συναυλίες σε κλειστούς 

και ανοιχτούς χώρους, έχει κάθε λόγο να κλαίει µε 

µαύρο δάκρυ – η δουλειά του είναι σε παύση εδώ και 

µήνες. Φίλοι µε µπαρ, καφέ και εστιατόρια, ψάχνουν 

κάπου να καθαρίζουν σκάλες. Φίλη ηθοποιός που 

∆ΕΝ παίζει στις «Μέλισσες», όπως οι περισσότεροι 

φίλοι ηθοποιοί (επίσης δεν παίζουν στις «Μέλισσες»), 

αναρωτιέται να κάνει ή να µην κάνει διαφηµιστικό 

για σφουγγαράκια αλλά 

πατάει πόδι στις πάνες 

ακράτειας – ε όχι, δεν 

θα πέσει τόσο χαµηλά, κυρίως επειδή τα λεφτά είναι 

τρίχες. Φίλη δηµοσιογράφος όµως γράφει κείµενα 

για τις ίδιες πάνες (ανώνυµα, χωρίς να δείχνει φά-

τσα, οπότε άνετα). Φίλος φωτογράφος που ξεκίνησε 

την καριέρα του φωτογραφίζοντας ελιές, χαίρεται 

µε κλαυσίγελο, µε λίγη πίκρα στο βάθος, που ξανα-

έχουνε ζήτηση οι ελιές και τις φωτογραφίζει, τριάντα 

χρόνια µετά, σα να µην πέρασε µια ελιά, λάθος, µια 

µέρα. Η καλλιτεχνική µας παρέα έκλαιγε κι από πριν, 

τώρα έχει βαρεθεί να οδύρεται: δεν υπάρχει ελπίδα 

να ανέβει το θεατρικό µας, πόσο µάλλον το φιλόδο-

ξο µιούζικάλ µας, που κάποτε είχε τόσο αρέσει στον 

∆ηµήτρη Λιγνάδη, στον Σταµάτη Φασουλή, σίγουρα 

και σε άλλο πάρα πολύ καλλιτεχνικό παράγοντα που 

χάνεται στα βάθη του Πολιτισµού. Όσοι εργάζονται 

σε κανονικές δουλειές (γραφείου, µαγαζιά κ.λπ.) µας 

κοιτάνε µε µισό µάτι και λένε δεικτικά, «∆εν δουλεύ-

ουµε όλοι από το σπίτι, όπως εσείς οι τυχεροί!», πα-

ρόλο που ούτε εµείς οι τυχεροί δουλεύουµε µε την 

παραδοσιακή ή εξαντρίκ έννοια από το σπίτι µια και 

η πλειοψηφία της ίδιας και διπλανής παρέας είναι 

άνεργοι. Όταν δουλεύεις από σπίτι, σφίγγεσαι να µη 

ξεφεύγει το 8ωρο σε 12ωρο αλλά δεν σε απασχολεί 

που πέφτει τρελό στρίµωγµα στα ΜΜΜ τις ώρες που 

σχολάς – έχεις τα µπερεκέτια σου, µε άλλα λόγια.

Η άλλη όψη του µπερεκετίου, εκτός του ότι δεν 

αγοράζεις κότερο ίσως ούτε 

τσιγάρα, είναι ότι δεν χω-

ράς στα ρούχα σου, διότι 

δεν βγαίνεις ιντίντ από το 

σπίτι: ξεχειλώνεις µέσα 

σε φόρµες, σαγιονάρες 

και τρύπια τίσερτ, εκτός κι 

αν κάποια στιγµή βάλεις 

σκληρό πρόγραµµα. Φί-

λες και φίλοι που µένουν 

µόνοι, ορκίζονται ότι µόνο 

µε πρόγραµµα τη βγάζεις 

καθαρή – αν µαγειρεύεις, 

τρως, κοιµάσαι, βγαίνεις πε-

ρίπατο, πλένεσαι, συγκεκριµένες ώρες 

και όχι όποτε σου καπνίσει, αν φέρεσαι 

δηλαδή σαν να είσαι σε δουλειά παλαι-

ού τύπου. Φίλες και φίλοι που συγκατοι-

κούν µε κόσµο, όπως εγώ, πλενόµαστε 

για να µη µας πετάξουν έξω οι υπόλοιποι, 

συντονιζόµαστε µε το κοινό, και ζούµε 

στιγµές τρελής ελευθερίας όταν πε-

ταγόµαστε ξαφνικά («θα σκάσω, δεν 
αντέχω!») µέχρι το µπακάλικο 

της γειτονιάς για κωλόχαρτο. 

Κάθε εξωτερική δραστηριό-

τητα που τελειώνει µετά τις 

10.00 µ.µ., µας αγχώνει φριχτά, 

µια και η απαγόρευση κυκλοφορίας 

αρχίζει στις 12.00, πριν γίνουµε 

κολοκύθες. Τα πάντα όλα κλεί-

νουν 12.00-5.00, κι εµείς µαζί – 

ούτε πλατείες, πια… 

Είναι άλλη ζωή αυτή, άσχετη µε την προηγούµενη 

ζωή, που την είχαµε συνηθίσει και πολύ µας άρεζε 

(αν και, γκρινιάζαµε και τότε, οι µισοί…) Είναι συµµα-

ζεµένη, προγραµµατισµένη εβδοµάδα, µε στάνταρ 

εξωτερικές εργασίες και άλλες τόσες εσωτερικές: 

όλοι έχουµε φτιάξει τα ντουλάπια µας, έχουµε πετά-

ξει ληγµένα τρόφιµα, φάρµακα, δηλητήρια και δο-

λοφονικά εργαλεία, έχουµε καθαρίσει συρτάρια και 

χιλιο-ψεκάσει ψυγεία, έχουµε πλύνει σκεπάσµατα 

επίπλων, µπουφάν, µαξιλάρες, τσουλάκια και γενικό-

τερα πράγµατα που τα είχαµε γραµµένα, στην προ-

ηγούµενη ζωή µας. Τότε που δεν είχαµε χρόνο για 

τέτοιες βλακείες επειδή βλέπαµε κόσµο, πηγαίναµε 

σε συναυλίες, διαλέξεις, θέατρα, σόου, σινεµά, καφέ, 

εστιατόρια και µπαρ. Τότε που δίναµε ραντεβού µε 

φίλες/φίλους για ψύλλου πήδηµα και ξενυχτούσαµε 

συζητώντας το νόηµα της ζωής επίσης για ψύλλου, ή 

και για ανθρώπου, πήδηµα.

Σόρι που χαλάω το σερί της νοσταλγίας, αλλά όλα 

αυτά τα κάναµε σε παλαιότερες δεκαετίες, εµείς προ-

σωπικά, επειδή ήµασταν τσικό. Για την παρέα µας, 

που τριγυρίζουµε χέρι-χέρι το φράγµα των 60 ετών, 

τα πολλά πήγαινε-έλα είχανε µαζευτεί πριν το λο-

κντάουν, χρόνο µε τον χρόνο πηγαίναµε σε όλο και λι-

γότερες ταβέρνες, συναυλίες, σόου κ.λπ. Οι νέοι είναι 

αυτοί που χάνουνε σε τζερτζελέ, όχι οι άνω των 50.

Από την άλλη, δε µας παρατάνε οι νέοι; Οι οποίοι 

πρώτον είναι νέοι, οπότε σιγά µη τους λυπηθούµε, 

δεύτερον περνάνε καλά στις πλατείες, οι οποίες ξε-

χειλίζουν από νέους έστω µέχρι τα µεσάνυχτα, όσο 

κρατάει ο καλός καιρός. Που στην Ελλάδα κρατάει 

καιρό, περίπου 8/10 του χρόνου. Οι νέοι βλέπουν/κά-

νουν ένα σωρό πράγµατα ον λάιν, από παραστάσεις 

και ταινίες µέχρι σόου, σειρές, εκποµπές, στάνταπ, 

τα πάντα. (Η τελευταία µας εµπειρία ως µη-νέοι σε 

υπαίθριο λάιβ στάνταπ ήτανε περίεργη, µια και όλοι 

οι θεατές φορούσαµε µάσκες, δεν πίναµε αλκοόλ, 

και ο έρηµος ο καλλιτέχνης στη σκηνή δεν ήξερε αν 

γελάµε ή χτυπιόµαστε πίσω από τις µάσκες….)

Θα συζητάµε και θα παίζουµε έξω, νωρίς, αν είµα-

στε µεσήλικες, γέροι ή νέοι, ή στα σπίτια µας, όσο 

έχουµε κέφια κι όσο κρατάει η καλοκαιρία και η παν-

δηµία – για την οποία, άλλοι φίλοι εκφράζουν αµφι-

βολίες (=δεν υπάρχει, είναι κόλπο της Εξουσίας να 

µας κρατήσει µαντρωµένους, είναι η τρίχα που έγινε 

τριχιά κ.λπ.). Αν είµαστε άνω των 50, φοράµε τη µά-

σκα και συνεχίζουµε, περισσότερο µέσα και λιγότερο 

έξω από το σπίτι. Αν είµαστε κάτω των 50, κάνουµε 

ό,τι µας φωτίσει ο Θεός/Βούδας µια κι έχουµε µε το 

µέρος µας τις πιθανότητες (να µην κολλήσουµε ή/και 

να επιζήσουµε, έτσι και κολλήσουµε).

Εκτός από τα καλύτερα, που αναστενάζουµε όταν τα 

σκεφτόµαστε, αυτά και άλλα χειρότερα έχει η ζωή. 

Της οποίας η λέξη-κλειδί, όπως λέει και το τραγούδι*, 

είναι «υποµονή»… A

«*Υποµονή», στίχοι Αλέκος Σακελλάριος, µουσική Σταύρος 
Ξαρχάκος, τραγουδήθηκε από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση, την 
Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον ∆ηµήτρη Παπαµιχαήλ στην ταινία 
«Μοντέρνα Σταχτοπούτα», το 1965.

·¿ÁÆ°ÁÃª ªÆ¸Á ¦Ã¤¸

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ
Από το να ζεις µε τον φόβο; Εκατό χειρότερα πράγµατα που µπορούµε να φανταστούµε αυτή τη στιγµή…
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Επιµέλεια: 
ΤΑΝΙΑ ∆ΕΛΗ

▶ Κανείς δεν ξέρει πώς στ’ αλήθεια δηµιουργή-

θηκε η Dr.Martens. Αυτό που ξέρουµε όλοι 

είναι ότι αυτά τα µποτάκια χαρακτήρισαν µια ολό-

κληρη εποχή. Τα είδαµε σε δρόµους, σε εργοστά-

σια, σε συναυλίες, σε fashion show, στην Κοατσέ-

λα, φορεµένα στους 40 βαθµούς µε µαγιό. Λατρέ-

ψαµε όλες αυτές τις δεκαετίες της δόξας τους, το 

τροµερό τους δέρµα, τη χαρακτηριστική κίτρινη 

ραφή, την αυλακωτή σόλα, κι αυτή την ανάλαφρη 

αίσθηση στο περπάτηµα. Είµαστε σίγουρες-οι ότι 

και µετά από 60 χρόνια πάλι τα ίδια θα σας γρά-

φουµε σ’ αυτή εδώ τη σελίδα.

Dr.Martens Τα ροκ µποτάκια της µόδας κλείνουν τα 60! 
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GLAMAZON

Last Christmas
Nα στολίσεις δέντρο 
από τώρα. Για να ξορκίσεις 
το αβέβαιο, το απρόβλεπτο, 
το στενάχωρο. 

Της ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ 

ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

¼
έτος έχουµε αρχίσει να γιορτά-

ζουµε τα Χριστούγεννα από τις 28 

Οκτωβρίου. Με αυτό τον κορωνοε-

φιάλτη των Χριστουγέννων και όλα 

αυτά τα περίεργα και τα πρωτόγνω-

ρα, µία από τις διεξόδους είναι να στολίσεις 

δέντρο από τώρα. Για να ξορκίσεις το αβέ-

βαιο, το απρόβλεπτο, το στενάχωρο. Τραβάς 

τη µαύρη κουρτίνα. Η φωνή του Τζορτζ 

Μάικλ τραγουδά τρυφερά –κάθε χρόνο από 

το 1984– «Last Christmas I gave you my heart». 

Κάτι, ποιος ξέρει τι, σε σηκώνει ψηλά νοερά 

και γλυκαίνεσαι από όλα τα κλισέ. Θέλεις να 

δεις και ταινία για το θρυλικό τραγούδι των 

Wham!, την έχεις! Νοικιάζεις από το Rakuten 

την ταινία «Last Christmas», εµπνευσµένη 

από τη µουσική που έγραψε ο Τζορτζ Μάικλ, 

και απολαµβάνεις ένα καλό καστ µε Εµίλια 

Κλαρκ, Μισέλ Γιο, Χένρι Γκόλντιν και Έµα 

Τόµσον, που συνυπογράφει το σενάριο. Η 

φωνή της Κλαρκ αναπολεί τα περασµένα 

Χριστούγεννα.

Η θερµοκρασία στην Αθήνα µπορεί να 

φτάνει τους είκοσι βαθµούς Κελσίου, αλλά 

κανείς δεν αποθαρρύνθηκε από λίγη ζέστη 

για να µπει στο χριστουγεννιάτικο mood. 

Και να ονειρεύεται σκανδιναβικό «hygge» και 

ζεστή σοκολάτα.

Και µέσα σε όλα, ναι, υπάρχει χώρος για 

Glam και διάθεση ζωντανή, µικρές ανάσες 

αισιοδοξίας. Στη Θεσσαλονίκη, τη ∆ευτέρα, 

µια µέρα πριν το lockdown οι ουρές δεν σχη-

µατίστηκαν µόνο έξω από το IKEA, το Leroy 

Merlin, σε όλα τα µεγάλα σούπερ µάρκετ, 

είχε τρελή ουρά και ο Χόντος. Το εµπόριο δεν 

κλείνει, αλλά… Είναι ο φόβος ότι αυτό που 

ξεκινά θα κρατήσει περισσότερο; Είναι ο φό-

βος ότι θα ξεµείνεις από κρέµες προσώπου 

και βαφές µαλλιών; Το πιθανότερο. Το πλέον 

ανθρώπινο. Αγωνία. «Κάνουν πρόβα για την 

Αθήνα». Σκεπτικό emoji. Κάποιοι γνωρίζουν 

πολύ περισσότερα…

Στιγµή τη στιγµή καθορίζεται ο χρόνος. Τα 

SMS νόµιζα ότι ανήκαν στο µακρινό παρελ-

θόν. Ώρες πριν το lockdown συνειδητοποιείς 

ότι τότε χρειάζεσαι καινούριο στρώµα ή 

κρεβάτι. Πάπλωµα, σεντόνια ή πετσέτες. Ή 

ακόµα και την οικονοµική εκδοχή της φίρµα 

Vampire’s Wife που κυκλοφόρησε και στην 

Ελλάδα από γνωστή αλυσίδα ρούχων. Πά-

ρε και κανένα γιόγκα µατ για διαδικτυακά 

µαθήµατα, κανένα καλοριφέρ ή δεν ξέρω 

κι εγώ τι. Να είσαι προετοιµασµένος. Να µη 

σε πιάσει κανείς στον ύπνο. Και τραγούδα. 

Άλλωστε, όλη η Ελλάδα τραγουδάει. «Last 

Christmas I gave you my heart but the very next 

day, you gave it away…»
FALCONERI

Κασκόλ από cashmere €129

BOBBI BROWN
Highlighter µε µικροσφαιρίδια 

µαργαριταριού €52

SAMSUNG
Smartphone Samsung 

Galaxy S20 FE

APIVITA
Αφρόλουτρο µε αιθέρια έλαια

BENETTON
Ανδρική πλεκτή 

µπλούζα µε 
γκράφιτι €89,95

YAMAMAY
Σατέν νυχτικό €39,95

TEZENIS
Λεοπάρ βαµβακερά 

καλτσάκια €2,59

SOPHIA ENJOY 
THINKING

Βιβλιοστάτης Cycladic Thinker €119

SWATCH
Ρολόι Tokyo 

Gray Multi 
Camo, από τη 
σειρά Swatch 
Big Bold Bape 

€135

MOLESKINE
Σηµειωµατάριο €19,90

LA ROCHE POSAY
Βερνίκι νυχιών ΠΡΑΣΙΝΟ

Σκούρο Χρήµα
Ανοιχτό Περιβάλλον, 

ηρεµία, υγεία
Φανάρι Σήµα 

για να κορνάρει 
ο από πίσω
Green Room 

Χώρος αναµονής 
για καλλιτέχνες 

µε τσιτωµένα νεύρα
Greenpeace 

Πιθανώς το επόµενο 
Παγκόσµιο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος

SISLEY
∆ερµάτινο ψηλόµεσο σορτς €59,95

KARL 
LAGERFELD

Γυναικεία τσάντα 
€365



5 - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 A.V. 27 

Με Kimalé δεν σε φοβάµαι, κορωνοϊέ! 
Στον ζόφο της εποχής επιλέγουμε το χρώμα και το δόγμα KIMALÉ της Ιρέν Μαμφρεντός. 

Αυτές είναι οι πιο στιλάτες μάσκες της Αθήνας.

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

γαπάµε την Ιρέν 

Μαµφρεντός. Για 

τη θαλασσινή της 

αύρα, το αβίαστο 

χαµόγελό της και τη 

δηµιουργικότητά της. Ένα κοµµάτι 

KIMALÉ το ξεχωρίζεις από µακριά, 

το αναγνωρίζεις από κοντά και 

το επιβεβαιώνεις µιλώντας µε 

εκείνον που το φορά. ∆ιότι από το 

2013 όταν και ξεκίνησε το brand 

της, η Ιρέν κατάφερε όχι απλώς 

να φτιάχνει ρούχα και accessories 

αλλά να κατασκευάζει αβιάστα ένα 

αισθητικό σύµπαν, έναν πολύχρω-

µο κόσµο στον οποίο µετέχουν 

συνειδητά οι φίλοι του brand. Είναι 

η χαρά της ζωής ανεξαρτήτως φύ-

λου, φυλής και φίλων που γεµίζει 

την πόλη µε µοναδικά prints που 

αναπνέουν Αφρική. 

Από την αρχής της επιδηµίας, 

παρουσίασε µια σειρά από µάσκες 

φτιαγµένες µε τα χαρακτηριστι-

κά υφάσµατα KIMALÉ. Στη δεινή 

στιγµή που έκρυψε το χαµόγελό 

µας, η Ιρέν κάρφωσε φως, αισιο-

δοξία και ασφάλεια. «Αποφάσισα 
να φτιάξω µάσκες, όταν κατάλαβα 
ότι ο ιός δεν θα είναι κάτι παροδικό 
αλλά θα πρέπει να προσαρµοστού-
µε µε ψηλά το κεφάλι. Γιατί όχι µε 
στιλ στη νέα πραγµατικότητα;» µου 

λέει η Ιρέν. Τη βρίσκω στο ατελιέ 

στην οδό Μαυροµιχάλη 21 όπου 

δίπλα στα κοσµήµατα ψάρια και 

την πρόσφατη συλλογή της, προε-

τοιµάζει τη νέα limited edition από 

hand crafted µάσκες. «Οι µάσκες 
Kimalé έπρεπε να είναι όπως και τα 
ρούχα µας: κάτι ξεχωριστό, άνετο 
και χαρούµενο. Το motto µας είναι 
#kimalejoiedevivre και υπογραµµί-
ζει τη “χαρά της ζωής”  καθώς πρέπει 
να είναι σαν επαναλαµβανόµενο 
mantra στις µέρες που ζούµε». Ένα 

brand που στο DNA του εµπεριέχει 

την κοινωνική ευθύνη, την αειφο-

ρία και την αδιαπραγµάτευτη ποι-

ότητα σε καθετί, δεν θα µπορούσε 

να µη βρει τρόπο να εκφράσει 

δηµιουργικά και υπεύθυνα την 

αγωνία της εποχής. 

Στο ολοκαίνουριο e shop του 

KIMALÉ χαζεύω όχι µόνο τα items 

αλλά κυρίως τον ιδιοφυή τρόπο 

που συνδυάζει διαφορετικά prints 

σ’ ένα µόνο look. Συνδυάζει τη δύ-

ναµη ενός πίνακα του Rashid 

Johnson (έργο του βλέπουµε στην 

έκθεση Ubuntu της Συλλογής Χάρη 

∆αυίδ στο ΕΜΣΤ, όταν µε το καλό α-

νοίξει θα τη ξαναδούµε), την παλέ-

τα του Robert Colescott και τη ζωη-

ράδα του Boris Nzebo και νοστιµί-

ζει τις ηµέρες µας. Θα έρθει η ηµέ-

ρα που η µάσκα δεν θα χρειάζεται 

και θα ξαναανακαλύψουµε το joie 

de vivre. Σε µια παραλία, µε µεγάλα 

cocktails και µεγαλύτερα χαµόγε-

λα κι ένα σακίδιο KIMALÉ γεµάτα 

κοχύλια, µοτίβα κι αγάπη. A

KIMALÉ, Μαυροµιχάλη 21, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ 
ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ 

ΜΑΣΚΕΣ 
ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ 

ΟΤΙ Ο ΙΟΣ 
ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 

ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ 
ΠΑΡΟΔΙΚΟ



°
πό την Τρίτη 3 Νοεµβρίου και για ένα µή-
να (…ελπίζουµε), τα εστιατόρια, τα bar, τα 
café και όλα τα αγαπηµένα µας στέκια παρα-
µένουν κλειστά. Μέτρο που αναµενόµενα 

σήκωσε πολλές αντιδράσεις, ωστόσο αναγκαίο. 
Με την εµπειρία της πρόσφατης καραντίνας στις 
πλάτες µας, ξέρουµε από τώρα ότι αυτός ο µήνας 
δεν θα είναι εύκολος για κανέναν. Το κοµµάτι της 
εστίασης είναι που περισσότερο απ’ όλα κρατά ζω-
ντανή µια πόλη, και όχι ότι δεν το ξέραµε, αλλά 
τώρα, στο λοκντάουν, το νιώσαµε στο πετσί µας, 
µας έγινε ακόµη πιο ξεκάθαρο πως η εστίαση έχει 
αναγορευτεί σε «Παγκόσµια Αναψυχή». Χωρίς 
τραπεζάκια έξω, χωρίς µυρωδιές στους δρόµους, 
χωρίς ακόµα κι εκείνο το αδιόρατα ενοχλητικό 
βουητό οµιλίας που έφτανε στο µπαλκόνι σου από 
το συνοικιακό µπαράκι, η Αθήνα µένει άδεια. Της 
λείπει η ζωή και η «κανονικότητα». ∆εν είναι κα-
θόλου λίγα τα εστιατόρια που θα δυσκολευτούν να 
ανακάµψουν, όπως καθόλου αµελητέες και οι θέ-
σεις εργασίας που θα χαθούν. Ωστόσο, όταν έρθει 
η επιστροφή στην κανονική µας ζωή, θα είµαστε 
εδώ, όλοι µαζί να τα στηρίξουµε, µέχρι να βρουν 
ξανά τον δρόµο τους, κι αυτά κι εµείς. Προς το πα-
ρόν, ας κοιτάξουµε όλοι να παραµείνουµε υγιείς.

Παρ’ όλα αυτά, µέσα από την έντυπη και ηλε-
κτρονική ATHENS VOICE, αλλά και τον λογα-
ριασµό @tastevoice στο Instagram, συνεχίζουµε 
να σας µεταφέρουµε όλα τα νέα της εστίασης: τα 
πρόσωπα, τα αγαπηµένα στέκια που µπορείτε πια 
να βρείτε µε delivery και take away, τις καινούρ-
γιες ιδέες, τις νόστιµες αθηναϊκές εκπλήξεις, 
ναι, πάντα υπάρχουν. Ταυτόχρονα, ενισχύουµε 
ακόµα περισσότερο την ποικιλία των συνταγών 
στο www.athensvoice.gr: για όλο τον Νοέµβριο, το 
site της ATHENS VOICE θα εφοδιάζεται καθη-
µερινά µε λαχταριστές συνταγές. Συνταγές εύ-
κολες, γρήγορες και απολαυστικές, από εκείνες 
που σου λύνουν τα χέρια τις µέρες που δεν έχεις 
έµπνευση ή σε σώζουν τις δύσκολες ώρες της 
Μεγάλης Λιγούρας. 

Αγαπάµε τη µαγειρική και λατρεύουµε το φαγη-
τό, οπότε σκεφτήκαµε και ένα νόστιµο παιχνίδι 
για να διασκεδάσουµε λίγο την αναµονή, µέχρι τα 
αγαπηµένα µας εστιατόρια να µπορέσουν να µας 
δεχτούν πάλι… Ένα cooking challenge µε συντα-
γές, νόστιµα δώρα, κι άλλες συνταγές, ατελείωτα 
µαγειρέµατα! 

º Ä ¹ Æ ¹ º ¸ 
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ª Ë Á Æ° ¡ ¶ ª  / 
T I P S  ¡ ¶ Ë ª ¸ ª

Ένα cooking 
challenge στο 

@taste voice 
Το μόνο που πρέπει να 

κάνεις εσύ είναι αυτό που 
ήδη κάνεις... 

Να µαγειρεύεις! Αν είσαι κι εσύ 

ο αγαπηµένος σεφ του σπιτιού 

σου, βγάλε φωτογραφία το 

πιάτο που µαγείρεψες σήµερα 

και ανέβασέ το στο Instagram, 

µαζί µε τη συνταγή, κάνοντας 

tag την @tastevoice, τον γευ-

στικό λογαριασµό της ATHENS 

VOICE! Στη συνέχεια, οι συντα-

γές που µας τράβηξαν περισ-

σότερο την προσοχή θα συ-

γκεντρώνονται σε ένα άρθρο 

που θα δηµοσιεύεται στο site 

της ATHENS VOICE. Όχι µόνο, 

όµως! Κάθε εβδοµάδα, θα δια-

λέγουµε µία από τις καλύτερες 

συνταγές και ο δηµιουργός της 

θα κερδίζει ένα µεγάλο και λα-

χταριστό δώρο! Ένα υπέροχο 

καλάθι γεµάτο ωραία κρασιά, 

περίφηµα τυριά και αλλαντικά 

από το botiglia.gr

Οι συνταγές µπορεί να είναι 

από κλασικά πιάτα της ελληνι-

κής κουζίνας, µέχρι εντελώς 

πρωτότυπες δικές σου δηµι-

ουργίες ή απλά, καθηµερινά 

φαγητά, που λατρεύεις να 

τρως και για αυτό τα µαγειρεύ-

εις ξανά και ξανά. 

Σκοπός είναι να περάσουµε 

τον χρόνο µας δηµιουργικά και 

να ξεχαστούµε λίγο από όσα 

συµβαίνουν. Το χρειαζόµαστε.

ΓΕΥΣΗ
Επιµέλεια
ΝΕΝΕΛΑ 

ΓΕΩΡΓΕΛΕ

I      Restos
Ένας µήνας  µακριά από τα αγαπηµένα µας στέκια. Θα περάσει κι αυτό.
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ΤΕΧΝΗ
ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ
Της VILLY CALLIGA

Με το ντοσιέ των σχεδίων του στα χέρια, 
άφησε τη γενέτειρά του για να συναντήσει 
στην Αθήνα τον γλύπτη ∆ηµήτρη Καλαµά-
ρα. Από εκείνη τη στιγµή, για τον Γιώργο 
Παστάκα ξεκίνησε ένα µακρύ ταξίδι που 
περνώντας µέσα από τις «Ωδές» του Κάλ-
βου, έφτασε στα «Λάβαρα», τη δική του 
εικαστική µετάφραση της επαναστατικό-
τητας.

Ç¸
πορεία µου στην τέχνη ξεκίνησε πο-
λύ νωρίς καθώς γεννήθηκα και µε-
γάλωσα σε µια επαρχιακή πόλη που 
είχε παράδοση στον χώρο αυτό. Σαν 

παιδί τα καλοκαίρια συναντούσα στη Φλώρινα 
καλλιτέχνες που ερχόντουσαν και δούλευαν 
είτε ατοµικά είτε οµαδικά εµπνεόµενοι από τις 
εναλλαγές και τα παιχνίδια των χρωµάτων πά-
νω στα βουνά που περιέκλειαν την πόλη. 

Ο τόπος, κατά κάποιο τρόπο, σας έδωσε κί-
νητρο και έναυσµα;
Τα πρότυπά µου και η αρχή της ιστορίας µου 
ήταν καλλιτέχνες, όπως ο Κωστάκης ο Λού-
στας, ο γλύπτης ∆ηµήτρης Καλαµάρας, ο 
Κούλης Στερίκας. Ο τόπος είχε την τύχη µετά 
την καταστροφή του ’22 να δεχθεί ξεριζωµέ-
νους Μικρασιάτες που εγκαταστάθηκαν και 
δηµιούργησαν σ’ αυτόν. Ανάµεσά τους και ο 
αείµνηστος Ηλίας Βυζάντης (1910-1980). Αυτή 
ήταν και η αρχή ώστε να δηµιουργηθεί στην 
πόλη µια κυψέλη τέχνης και κάποια χρόνια αρ-
γότερα (το 1977) να αποκτήσει ένα Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης αποτελούµενο από µικρό 
αριθµό έργων της Εθνικής Πινακοθήκης. Από 
την πρώτη στιγµή τα σωληνάρια, η µυρωδιά 
από το νέφτι, τα πινέλα, τα ξεχαρβαλωµένα 
από την πολυχρησία καβαλέτα µε µετέφεραν 
σε ένα χώρο που ήθελα µεγαλώνοντας να α-
κολουθήσω και να γίνω ένα µε αυτόν. 

Η οικογένειά σας είδε θετικά αυτή την επι-
λογή σας;  Οι αντιδράσεις από το οικογενειακό 
περιβάλλον, όπως είναι λογικό, ήταν έντονες 
καθώς ένα τέτοιο επάγγελµα προµήνυε ένα 
µέλλον αβέβαιο και διαφορετικό. Αυτό βέβαια 
δεν µε εµπόδισε από το να ακολουθήσω ένα 
δρόµο που γνώριζα από την αρχή τη δυσκολία 
του. Ήθελα να ζω και να γράφω µε το χρώµα. 
Ήθελα να γίνω ζωγράφος και τίποτα άλλο. 

Έχετε διανύσει µια µακρά πορεία στον χώ-
ρο της τέχνης. Πώς θα χαρακτηρίζατε τη 
δουλειά σας; Τη δουλειά µου τη χαρακτηρίζω 
φύσει ανθρωποκεντρική και πάντα συνυφα-
σµένη µε τον ιστό της ιστορίας. Θεωρώ πολύ 
σηµαντικό ένας καλλιτέχνης να εµπνέεται από 
το παρελθόν ώστε να µπορεί να προχωρήσει 
στο µέλλον. Για τον λόγο αυτό θεωρώ αδιανό-
ητο για έναν εικαστικό να µη γνωρίζει ιστορία 
τέχνης, ή την ιστορία του τόπου του. Ένας καλ-
λιτέχνης πρέπει να έχει βάσεις για να µπορεί 
να χτίσει, να παρουσιάσει ένα δοµηµένο έργο 
που θα έχει διάρκεια στον χρόνο. Όλο µου το 
έργο βασίζεται πάνω σε αυτόν τον άξονα. Σε 
όλες τις εκθέσεις που έγιναν είτε στο εξωτε-
ρικό, όπως στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες και τη 
Στουτγάρδη, όσο και στην Ελλάδα, η θεµατική 
µου είχε πάντα ως βάση το ιστορικό στοιχείο. 

Πότε αποφασίσατε να παντρέψετε τα έργα 
σας, µε τον λόγο και τον ήχο; Τα τελευταία 
χρόνια, και πιο συγκεκριµένα από την αρχή 
της συνεργασίας µου µε το Πολιτιστικό Ίδρυµα 
Οµίλου Πειραιώς το 2008, µέχρι και τη µόνιµη 
έκθεση στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυµφα-

λίας που φέρει τον τίτλο «Έκτος Άθλος», άρχι-
σα να δουλεύω πάνω στο εικαστικό ταίριασµα 
του Λόγου µε το Χρώµα και τη Μουσική. Για να 
επιτευχθεί αυτό, είχα την ευτυχία να συνερ-
γαστώ µε δύο εξαιρετικούς δηµιουργούς, τον 
λογοτέχνη Γιώργο Μανιώτη ο οποίος ξαναέ-
γραψε τον 6ο Άθλο του Ηρακλή και τον Γιώργο 
Κουµεντάκη που µε τη µουσική του έντυσε τα 
έργα. Θεωρώ ότι στους καιρούς που ζούµε οι 
συνέργιες είναι, αν όχι απαραίτητες, εξαιρετι-
κά σηµαντικές στο να κρατήσουν την καλλιτε-
χνική έµπνευση ενεργή. 

Το έργο του Ανδρέα Κάλβου υπήρξε πηγή 
έµπνευσης για σας.
Η φράση «Ανδρέας ο Πρωτόκλητος και Πρω-
τοψάλτης Κάλβος» από το ποίηµα «Του αιγά-
γρου» του Ανδρέα Εµπειρίκου, άφησε βαθιά 
το αποτύπωµά της µέσα µου πριν από αρκετά 
χρόνια, όταν άρχισα να ασχολούµαι µε το έργο 
του Ανδρέα Κάλβου. Η δύναµη του λόγου του, 
στη µετάφραση των «Ψαλµών του ∆αβίδ», ή-
ταν αυτή που κέντρισε την περιέργειά µου να 
µελετήσω σε βάθος το έργο του Καρµπονά-
ρου ποιητή. Τον τελευταίο χρόνο ασχολήθηκα 
συστηµατικά µε το έργο του, τη «Λύρα» και τα 
«Λυρικά» που απαρτίζουν τις «Ωδές» του. Έ-
στρεψα το ενδιαφέρον και την έρευνά µου σε 
αυτόν τον ποιητή που ήταν συνοµιλητής του 
Σολωµού στα χρόνια της Εθνικής Παλιγγενε-
σίας. Οι Ωδές εκτός απο γλωσσικό αριστούρ-
γηµα είναι και µια αλυσίδα από επιβλητικές 
εικόνες, που δίνουν στο απλό και εφήµερο το 
µεγαλείο του αιώνιου. Σε αυτόν τον λόγο του, 
τον τόσο δυνατό, αποφάσισα να δώσω σχήµα 
και χρώµα. Αρχικά ξεκίνησα να δουλεύω σε κε-
ρωµένο και βερνικωµένο χαρτί και να του δώ-
σω το σχήµα του ειληταρίου. Πάνω στο χαρτί 
δηµιουργήθηκαν ζώνες ενώ τα υλικά µου ήταν 
χρυσός, λάδια, σκόνες και µελάνια.

Και κάπως έτσι, δηµιουργήθηκε µια ιδέα... 
Ναι. Στην προσπάθειά µου να µεταφράσω µε 
τον δικό µου τρόπο τον επαναστατικό λόγο, 
γεννήθηκε η ιδέα του «Λαβάρου» που συµβο-
λίζει και ακριβώς αυτόν τον ρόλο του καλβι-
κού έργου. Το δέρµα ήταν αυτό που αντικατέ-
στησε το χαρτί, δίνοντας ένα νέο συµβολισµό. 
Ως σκληρό υλικό – προϊόν σφαγής, ιδιαίτερα 
δύσκολο και κοπιαστικό στην επεξεργασία 
του, είναι ταυτόχρονα ανθεκτικό και άφθαρτο. 
Σε τρία δέρµατα (δύο δέρµατα ταύρου και ένα 
µοσχαριού) χρησιµοποίησα φύλλα χρυσού, 
λάδια καθώς και µεταλλικά αναθήµατα (τά-
µατα) που προσφέρονται ως σύµβολα σεβα-
σµού, τόσο στο θαύµα της Επανάστασης όσο 
και σε όλους αυτούς τους άγνωστους ήρωες 
που θυσιάστηκαν στον Αγώνα.

Υπάρχει η προοπτική παρουσίασης αυτού 
του έργου στο κοινό; Ευχή και αγωνία µου 
την τόσο περίεργη περίοδο που διανύουµε, 
είναι να καταφέρω να παρουσιάσω τη δουλειά 
αυτή στο ευρύ κοινό καθώς οι ιδιαίτερες συν-
θήκες της πανδηµίας έχουν δώσει σε όλες τις 
εκθέσεις και τις πολιτιστικές δράσεις το βασα-
νιστήριο της αναµονής. ∆εν µπορώ όµως πα-
ρά να παραµείνω αισιόδοξος γιατί η «δυσκο-
λία», η «υποµονή» και η «ελπίδα» είναι λέξεις 
µε τις οποίες ένας καλλιτέχνης  έχει µάθει να 
επιβιώνει σε όλη τη ζωή του».  A

*Πληροφορίες για το έργο και την πορεία της 
δουλειάς του Γιώργου Παστάκα περιέχονται 
στο νέο Ελληνικό Λεξικό Νεοελλήνων Ζωγρά-
φων του εκδοτικού οίκου Μέλισσα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΤΑΚΑΣ
«Ήθελα να γίνω ζωγράφος και τίποτε άλλο»

Φ
Ω

Τ
Ο

ΓΡ
Α

Φ
ΙΕ

Σ:
 V

IL
LY

 C
A

LL
IG

A
 



30 A.V. 16 - 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

Τ
ο σκηνικό είναι οικείο για τους µόνιµους 
θαµώνες. Sold out προβολές και αµέτρητες 
ουρές στα ταµεία. Χαµός στα στέκια που εί-
ναι φυτεµένα στα πέριξ του Φεστιβάλ που 
συνήθως κρατά µέχρι τις πρώτες πρωινές 

ώρες. Ατέλειωτες συζητήσεις για το αν όντως ο «θείος 
Μπούνµι» είναι καλύτερος του «θείου» του Τατί, για το 
αν ο Αντρέι Σβιάνγκιντσεφ είναι ο άξιος διάδοχος του 
Αντρέι Ταρκόφσκι και για το αν το σινεµά του Λάνθιµου 
είναι εντέλει ελληνικό ή ξένο. 

Όλα τα παραπάνω ανήκουν πλέον στη σφαίρα όχι της φα-
ντασίας αλλά στις επιλεκτικές αναµνήσεις του καθενός και 
θα ενισχυθούν µε τις µη αναµνήσεις του 61ου Φεστιβάλ Κι-
νηµατογράφου Θεσσαλονίκης το οποίο θα πραγµατοποιη-
θεί διά αποστάσεως ελέω κορωνοϊού. Οι διοργανωτές του 
είχαν εκπονήσει τρία σενάρια διεξαγωγής του κάτω από το 
σύνθηµα «Σινεµά µε κάθε τρόπο»: ένα µε την παραδοσιακή 
του «φορεσιά» και την παρουσία κόσµου στις αίθουσες, ένα 
συνδυασµό online και κανονικών προβολών κι ένα µόνο µε 
διαδικτυακές προβολές. Αναγκάστηκαν µε βαριά καρδιά να 
επιλέξουν το τελευταίο. 

«Μόλις τελείωσε το Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ µε τη διαδικτυακή 
µορφή του τέλη Μαΐου, σκεφτήκαµε ότι δεν έχουµε το δικαίωµα 

να πάµε σε ένα επόµενο φεστιβάλ µε µόνο ένα πλάνο. Έτσι φτιά-
ξαµε τα τρία πιθανά σενάρια και δουλεύαµε ταυτόχρονα» λέει 
ο καλλιτεχνικός διευθυντής Ορέστης Ανδρεαδάκης. «Κά-
ποιος που γνωρίζει τη λειτουργία ενός φεστιβάλ καταλαβαίνει 
ότι είναι διαφορετικό να κλείνεις µια ταινία για την αίθουσα και 
διαφορετικό για ένα υβριδικό ή για ένα online φεστιβάλ. Είχαµε 
λοιπόν έτοιµο το πλάνο για το online φεστιβάλ και το δουλεύ-
αµε ταυτόχρονα µε τα άλλα δύο. ∆υστυχώς επαληθεύτηκε το 
τρίτο σενάριο αλλά το είχαµε ήδη έτοιµο οπότε από σήµερα 
το βγάζουµε στον αέρα. ∆εν είναι φυσικά αυτό που επιθυµού-
σαµε αλλά δεν θέλαµε µε τίποτα να κλείσει το φεστιβάλ». Ο 
επικεφαλής προγράµµατος Γιώργος Κρασσακόπουλος συ-
µπληρώνει: «Σχεδιάσαµε το φετινό φεστιβάλ όπως κάθε φορά, 
µε τα ίδια κριτήρια και την ίδια λογική που ακολουθούσαµε και 
στα προηγούµενα φεστιβάλ. Όµως η πανδηµία µάς υποχρέωσε 
στον σχεδιασµό των τριών εναλλακτικών σεναρίων. Η πραγµα-
τικότητα δυστυχώς µας ανάγκασε να επιλέξουµε αυτό που δεν 
θέλαµε. Πάντως η κατάλληλη προετοιµασία και τα γρήγορα 
αντανακλαστικά που επιδείξαµε στο κλείσιµο των δικαιωµά-
των για τις online προβολές των περισσοτέρων  ταινιών, µας 
επιτρέπει να πραγµατοποιήσουµε το φεστιβάλ µε 177 ταινίες 
για τις οποίες είµαστε αρκετά περήφανοι και χαρούµενοι». Ο 
∆ηµήτρης Κερκινός, υπεύθυνος Αφιερωµάτων (Ματιές στα 
Βαλκάνια), καταθέτει τις σκέψεις του γύρω από το ιδιαίτερο 
φετινό Φεστιβάλ. «Ως διοργανωτής αισθάνοµαι απογοήτευ-

Σε μια άλλη, όχι πολύ μακρινή πραγματικότητα, σήμε-
ρα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, θα είχε ανέβει σύσσωμη η 
εγχώρια κινηματογραφική κοινότητα στη Θεσσαλονί-
κη και θα ξεκινούσε η μεγάλη γιορτή του σινεμά.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΙ ΟΜΩΣ... ΓΙΝΕΤΑΙ!

«All  the pretty little horses»

«Μήλα» «Mustang» 
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ση που οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε 
μας αναγκάζουν να πραγματοποιήσουμε την 61η 
διοργάνωση μ’ έναν αφύσικο για μας τρόπο. Φε-
στιβάλ σημαίνει πολύβουες αίθουσες, ζωντάνια, 
διάδραση, έξαψη, χαρά, ενέργεια. Νιώθω, λοιπόν, 
ένα μεγάλο κενό, καθώς φέτος δεν θα βιώσω τον 
παλμό και τη συγκίνηση της αίθουσας, δεν θα α-
φουγκραστώ ούτε θα συνομιλήσω με θεατές και 
δημιουργούς, δεν θα συναντηθώ με συναδέλφους 
και φίλους, δεν θα χαρώ την οικειότητα του λιμα-
νιού – αναπόσπαστα κομμάτια της ζωής μου για 
περισσότερο από είκοσι χρόνια. Σαν να δειπνείς 
μόνος σπίτι σου, αντί να απολαμβάνεις ένα πλού-
σιο δείπνο έξω με μεγάλη παρέα. Σινεμά με κάθε 
τρόπο, λοιπόν». 

Ο Ορέστης Ανδρεαδάκης επισημαίνει πως «και 
στα τρία σενάρια βάλαμε πρωταγωνιστή το ελ-
ληνικό σινεμά και σκεφτήκαμε ενέργειες που 
μπορούν να πραγματοποιηθούν online μέσω του 
αναπτυξιακού προγράμματος της Αγοράς (που ού-
τως ή άλλως λειτουργεί ήδη online εδώ και τρεις 
μήνες) και θα μπορούν να υποστηρίξουν την  ε-
θνική κινηματογραφική κοινότητα» ενώ για το 
αν μπορεί το φεστιβάλ να καλύψει το κενό στο 
σινεμά που δημιουργείται από τα μέτρα κατά 
του κορωνοϊού είναι κατηγορηματικός. «Όχι. 
Όμως υπάρχει πολύς κόσμος κλεισμένος στα 
σπίτια του, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που θέλει να 
ξεφύγει από όλο αυτό που ζούμε. Να πάρει λίγο 
κουράγιο, λίγη ελπίδα, λίγη χαρά. Οι ταινίες που 
παρουσιάζουμε στο online φεστιβάλ είναι η ιδα-
νική λύση. Όμως δεν μπορεί κανείς και με οποιο-
δήποτε τρόπο να καλύψει την εμπειρία της κινη-

ματογραφικής αίθουσας. Πόσο μάλλον της εμπει-
ρίας ενός φεστιβάλ, όπου εκτός των γεμάτων με 
σινεφίλ αιθουσών, υπάρχουν συζητήσεις με τους 
σκηνοθέτες που έρχονται για να παρουσιάσουν 
τις ταινίες τους, που οι ίδιοι οι θεατές βρίσκονται 
σε μια διάθεση γιορτής και χαράς. Κάθε προβολή 
δεν είναι μόνο μια απλή προβολή ταινίας αλλά μια 
ευκαιρία για συνάντηση, για κουβέντα, για διαφω-
νίες, για έρωτες – γιατί όχι. Αυτό είναι πραγματικό 
φεστιβάλ και το κενό του δυστυχώς δεν μπορεί να 
καλυφθεί. Αλλά μπορεί ένα online φεστιβάλ σαν 
το δικό μας να δώσει λίγη χαρά σε ανθρώπους που 
έχουν κλειστεί στα σπίτια τους, που έχουν χάσει 
τις δουλειές τους». 

Η επιλογή των φετινών ταινιών έγινε «με τον ίδιο 
τρόπο που γίνεται πάντα» αναφέρει ο Ανδρεαδά-
κης. «Συνήθως ζητάμε ταινίες και μας τις δίνουν 
πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Η μόνη διαφορά εί-
ναι ότι δεν ταξιδέψαμε όπως συνήθως στα μεγάλα 
φεστιβάλ των Καννών, Λοκάρνο, Βενετίας, Κάρλο-
βι Βάρι για να δούμε τα φιλμ στον φυσικό τους χώ-
ρο, την αίθουσα. Όμως καταφέραμε να δούμε τα 
φιλμ που μας ενδιέφεραν καθώς μας τα έστειλαν, 
και μαζί με τον Γιώργο Κρασσακόπουλο που είναι ο 
επικεφαλής προγράμματος και σε συνεργασία με 
τους υπόλοιπους προγραμματιστές καταλήξαμε 
στις ταινίες του φετινού προγράμματος». 

Όσον αφορά τα κριτήρια του φετινού Διεθνούς 
Διαγωνιστικού Τμήματος, ο Κρασσακόπου-
λος επισημαίνει: «Η δύσκολη εποχή και τα όσα 
συμβαίνουν γύρω μας, οι επιπτώσεις στο δημόσιο 
και τον ιδιωτικό χώρο, το φαινόμενο του αυτοπε-

ριορισμού, ηθελημένου ή όχι, ήταν στοιχεία που 
μέτρησαν στην επιλογή του βασικού θέματος του 
φετινού Διεθνούς Διαγωνιστικού με τίτλο “Οικει-
ότητα. Μια σύγχρονη τυραννία”. Ομολογώ ότι η 
βασική ιδέα προέρχεται, όπως κάθε χρόνο, από 
τον Ορέστη ο οποίος συνήθως ξετρυπώνει αυτές 
τις ιδέες και το ίδιο έγινε και φέτος με το προφητι-
κό βιβλίο του Αμερικανού Ρίτσαρντ Σένετ. Η δική 
μου δουλειά είναι σε συνεργασία πάντα με τον Ο-
ρέστη να βρούμε τις ταινίες που θα στελεχώσουν 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα ταιριάζουν στην 
κεντρική ιδέα και θα αφορούν παρόμοια ζητήμα-
τα με τα όσα πραγματεύεται ο τίτλος. Όμως το κε-
ντρικό κριτήριο είναι η ποιότητα των ταινιών». 

Ως δυνατό «χαρτί» του φετινού προγράμματος 
ο Ανδρεαδάκης θεωρεί το αφιέρωμα στην επι-
στημονική φαντασία. «Θα προβληθούν online 
δυστυχώς μόνο οι 14 από τις 20 ταινίες αλλά α-
κόμη και μέσα από αυτές μπορείς να δεις αυτό 
που ζούμε τώρα. Είναι ταινίες που γυρίστηκαν 
την εποχή του Ψυχρού Πολέμου (1950-1990) και 
κατέγραψαν με τρόπο αλληγορικό τους φόβους 
που ζούσε ο μέσος άνθρωπος εκείνης της εποχής 
και μοιάζουν, δυστυχώς, με τους φόβους που βι-
ώνουμε σήμερα» λέει χαρακτηριστικά ενώ για 
το αφιέρωμα στα δύο τιμώμενα πρόσωπα του 
φεστιβάλ, την Άνια Μπρέιεν και τη Βέρα Χιτί-
λοβα, ο Κρασσακόπουλος τονίζει. «Και οι δύο 
έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο σύγχρονο 
σινεμά και μέτρησε στην επιλογή μας ότι δεν είναι 
ιδιαίτερα γνωστές, οπότε αξίζει να τις ανακαλύψει 
ο Έλληνας σινεφίλ. Η Άνια Μπρέιεν, με το σινεμά 
της να θεωρείται φεμινιστικό –αλλά για μένα πρω-

τίστως ουμανιστικό–, που ήταν και συμφοιτήτρια 
του Αγγελόπουλου, έχει σημαντική παρουσία στο 
φεστιβάλ Καννών, ενώ η δεύτερή της ταινία με 
τίτλο “Wives” θεωρήθηκε σαν μια απάντηση στο 
“Husbands” του Κασαβέτη. Η Τσέχα Χιτίλοβα από 
την άλλη έχει μια πιο αναρχική ματιά στον τρόπο 
που κοιτάζει το σινεμά, με μια φλέβα τρέλας, με 
την καλή έννοια βέβαια». 

Σε ανάλογη διάθεση ο Δημήτρης Κερκινός α-
ναφέρει τα δυνατά σημεία του Βαλκανικού 
Τμήματος: «Οι ταινίες του τμήματος “Ματιές 
στα Βαλκάνια” αναδεικνύουν φέτος μια έντονη 
διάθεση πειραματισμού στις ταινίες των Πούιου 
(«Μάλμκρογκ»),  Ζούντε («Με κεφαλαία γράμμα-
τα»), Μπάριτς («Η τυχαία πληθωρικότητα του η-
μιδιαφανούς υδάτινου ρέμπους») αλλά και στη 
μικρού μήκους «Μικροκασσέτα» του Μπεζίνοβιτς. 
Παράλληλα, η ισχυρή αφηγηματική παράδοση 
του βαλκανικού σινεμά παραμένει παρούσα και 
εκφράζεται από τους γνώριμους στο ελληνικό κοι-
νό, καταξιωμένους δημιουργούς Γκολούποβιτς 
(«Father»), Στάκα («Μάρε»), Μορίνα («Εξόριστος») 
και Καλέφ («Φεβρουάριος») όπως και στις ταινί-
ες μικρού μήκους». Τέλος στις πιέσεις μας για 
ένα αγαπημένο του φιλμ ο Κρασσακόπουλος 
στάθηκε σε εκείνο που δίνει το εναρκτήριο σύν-
θημα στην διοργάνωση. «Θα αδικήσω κάποιες 
αλλά νομίζω ότι η ταινία έναρξης, το «Ταξίδι της 
φάλαινας» είναι από αυτές που αγαπώ πολύ. Έκανε 
πρεμιέρα στη Βενετία. Την είδαμε με τον Ορέστη 
και σκεφτήκαμε πόσο ωραία και φρέσκια ιστορία 
ενηλικίωσης είναι μέσα από την περιπέτεια ενός 
αγοριού στην άκρη της Ρωσίας». 

«King  of Belgians» «Sisters»

«Ράφτης» «The whaler boy»
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¦
ρωτοσυναντήσαµε τo Μovement Radio 
τον Φεβρουάριο του 2020 στο πλαίσιο 
του φεστιβάλ «Movement 1920-2020: 
Πέρα και ανάµεσα από σύνορα». Τώρα, 

από τις 2 Νοεµβρίου 2020 στις 12.00 το µεση-
µέρι, o διεθνής διαδικτυακός ραδιοφωνικός 
σταθµός άρχισε να εκπέµπει και πάλι από τη 
Στέγη, σε επιµέλεια των Detach (Voltnoi & 
Quetempo) 24 ώρες την ηµέρα, 7 µέρες την ε-
βδοµάδα. Το πρόγραµµά του αποτελείται από 
καθηµερινές ζωντανές εκποµπές, dj-sets και 
θεµατικά µουσικά αφιερώµατα, αφιερώµατα 
που σχετίζονται µε θέµατα της επικαιρότη-
τας, συνεντεύξεις και εκποµπές λόγου, ζω-
ντανά events και πρωτότυπες ραδιοφωνικές 
δράσεις από µια πολυάριθµη οµάδα παρα-
γωγών από την ελληνική και παγκόσµια hip 
hop και electronica σκηνή. Θα ακούσου-
µε από τους Optimo έως τη Moor Mother, 
από τον Alan Bishop έως τον Christopher C. 
King, από τον Black Athena (γνωριµός από το 
Athens Voice Radio) έως την Carina καθώς 
και από διάφορες άλλες σκηνές και υβρίδια 
που αναδύονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. 
Με έµφαση στον ήχο και τις ιστορίες της Με-
σογείου, το Movement Radio εστιάζει στην 

πολιτιστική δυναµική που έχει αναπτυχθεί 
ιστορικά µέσα από τη µουσική και τις τέχνες 
σε αυτό το κοµµάτι του κόσµου που ανήκου-
µε και εµείς. Πρόκειται ουσιαστικά για µια 
πολιτιστική πλατφόρµα που µιλάει µε ιδέ-
ες και ήχους και εστιάζει στη νέα µουσική 
παραγωγή και στην ιστορική διαδροµή της, 
αφουγκράζεται την τρέχουσα πολιτική µε 
κριτική σκέψη και περιλαµβάνει την καλλι-
τεχνική δυναµική η οποία εκτείνεται από τη 
Μέση Ανατολή, τις χώρες του ευρωπαϊκού 
Νότου, τη Βόρεια Αφρική έως το Χαρτούµ και 
την Καµπάλα, το Ντέρµπαν και την Κινσάσα, 
το Ντιτρόιτ και το Κίνγκστον, την Ινδία και 
την Ινδονησία. Το νέο αυτό ραδιόφωνο είναι 
ένας ποµπός που φιλοδοξεί να καταγράψει, 
να διαδώσει και να ενώσει το παρελθόν, το 
παρόν και το µέλλον, εκπέµποντας από την 
Αθήνα.
Σε αυτή την πρωτοβουλία συµµετέχουν µε-
ρικά από τα πιο σηµαντικά ονόµατα της διε-
θνούς µουσικής και ραδιοφωνικής σκηνής. 
Ενδεικτικά να αναφέρουµε τη Moor Mother, 
πειραµατική ράπερ από τη Φιλαδέλφεια, την 
Tash LC, Αγγλίδα παραγωγός τζαµαϊκανής 
καταγωγής, την Τυνήσια παραγωγό Deena 

Abdelwahed, τον Αµερικανοαρµένιο 
dj και δηµοσιογράφο Jackson Allers, 
τον βραβευµένο µε Grammy παρα-
γωγό Christopher C. Κing, γνωστό 
στη χώρα µας από το διεθνές µπεστ 
σέλερ βιβλίο του «Ηπειρώτικο Μοι-
ρολόι», τον Αµερικανό Alan Bishop, 
συνιδρυτής του εµβληµατικού ε-
θνοµουσικολογικού label Sublime 
Frequencies και της αβανγκάρντ 
µπάντας Sun City Girls, τον Maxton 
Fort, ιδρυτή του αιγυπτιακού avant 
label Nashazphone, τον Λιβανέζο ρα-
διοφωνικό παραγωγό Ziad Nawfal 
αλλά και τη µουσικό και θερεµι-
νίστρια από τη Θεσσαλονίκη May 
Roosevelt. Στις εκποµπές λόγου συ-
µπεριλαµβάνονται επίσης ραδιοφω-
νικές παρεµβάσεις από µέλη µετα-
ναστευτικών κοινοτήτων τις Αθήνας 
όπως οι Syrian Greek Youth Forum, 
και οι C.I.G. A

Επιµέλεια: Detach (Voltnoi & Quetempo)
Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύµατος Ωνάση. 
Σε συνεργασία µε: Goethe-Institut Athen

Movement radio 
στη Στέγη 

Μια πολιτιστική 
πλατφόρμα που μιλάει 

με ιδέες και ήχους

ΜΟΥΣΙΚΗ
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ΒΙΒΛΙΟ
Επιµέλεια: 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

¦ ° Ä ÃË ª ¹ ° ª ¶ ¹ ª  / 

¶ º ¢ Ã ª ¶ ¹ ª  / 

ª Ë Á ¶ Á Æ ¶ Ë ¥ ¶ ¹ ª  / 

¶ º ¢ ¸ ¤ ¿ ª ¶ ¹ ª

Η Βάλια Καραµάνου, προικισµένη νέα πεζογράφος, συµπληρώνει 
µια δεκαετία εκδοτικής παρουσίας, που άρχισε µε τα πολύ καλά 
διηγήµατα Το Πηγάδι (2011) και κορυφώνεται µε εξίσου καλά µυθι-
στορήµατα τα πέντε τελευταία χρόνια. 

Æ
ο In tenebris –τελευταίο µυθιστόρηµά της (2020)– κι-
νείται στον γνώριµο χώρο της µυθοπλασίας της, µεταξύ 
Αργολίδας-Κορινθίας-Φαντασίας, ή υπέρβασης του ρε-
αλισµού προς εξπρεσιονιστική/µπαρόκ κατεύθυνση, η 

οποία περιορίζεται στον µύθο χωρίς να γενικεύεται στην έκ-
φραση (γλώσσα-ύφος). 
Το φανταστικό εδώ δεν αντιτίθεται στο ρεαλιστικό αλλά στο 
ροµαντικό των ωραίων ιδανικών και στον αφελή ουµανισµό! 
Και, κατά το κλασικό σχήµα, τρέπεται προς την αγωνία, µε την 
ανατροπή της κανονικότητας και τον κίνδυνο. 
Η κατάσταση αυτή δηµιουργείται από τη διάλυση του Κράτους 
και της έννοµης τάξης, σε µια Ελλάδα εµπόλεµη, όπου επικρα-
τεί κυριολεκτικά το «ο σώζων εαυτόν…». Το in tenebris της 
δαντικής κόλασης στα ηλιόλουστα –και µάλιστα καλοκαιρι-

νά– τοπία της Αττικής και της Αργολιδοκορινθίας είναι 
η ανθρώπινη κατάσταση µόλις διαβεί τα όρια του νόµου 
και του πολιτισµού. 
«Όλα συνέβησαν ξαφνικά µέσα σε µια νύχτα»: είναι η 
πρώτη φράση της ιστορίας. Προσδιορίζεται και ο χρόνος: 
λίγο µετά το Πάσχα του 2017. Σε ατµόσφαιρα γενικής δι-
άλυσης και πανικού, η Αγγελική, αδιόριστη καθηγήτρια, 
και ο συνάδελφός της Νίκος, σιωπηρά ερωτευµένοι και 
αυτοσυγκρατούµενοι, καταφεύγουν στο χωριό Καλλιά-
νοι της Αργολίδας, σε µικρό αγρόκτηµα της οικογένειας 
του Νίκου. Στην περιπετειώδη διαδροµή µε το αυτοκίνη-
τό του, παίρνουν συνεπιβάτες (ωτοστόπερ), ένα ζευγάρι 
µε µικρό παιδί.
Στην οµάδα θα προστεθούν δυο κοριτσάκια ορφανεµένα, 
από τα οποία το ένα αποδείχνεται ψυχοπαθής δολοφό-
νος· αλλά και µια… από µηχανής κατσίκα, που εξασφα-
λίζει το γάλα για το βρέφος. Λάθρα βιούντες, οι φυγάδες 

αντιµετωπίζουν βαρύ πρόβληµα εφοδιασµού και επιβίωσης, 
ενώ η συµµορία των φονιάδων λυµαίνεται την περιοχή και, 
µεταξύ άλλων, εξοντώνουν µια αποικία Ολλανδών από τους ο-
ποίους οι Αθηναίοι έλπιζαν βοήθεια. Στο εσωτερικό της συµβί-
ωσης αναπτύσσονται παντοίες σχέσεις, επεισόδια, αισθήµατα 
και διαφοροποιήσεις χαρακτήρων µε πειστικό τρόπο, και, επι-
τέλους, ολοκληρώνεται η ερωτική σχέση Αγγελικής-Νίκου. 
Λιγότερες από πενήντα µέρες (49, για την ακρίβεια) κράτησε 
αυτή η κόλαση, µεταξύ Πρωτοµαγιάς και 22 Ιουνίου 2017. Ο 
πόλεµος τελείωσε, απωλέσαµε «κάποια εδάφη», αναγγέλλει 
στους πολιορκηµένους ο στρατιώτης που τους ελευθερώνει. 
Πολύ περισσότερα χάθηκαν από ψευδαισθήσεις, βεβαιότητες, 
ουτοπίες· και τσαµπουκά… (αναπόφευκτη αργκό λέξη της ε-
πικαιρότητας). Εγένετο φως: Lux in tenebris· λαµπαδηφόρος 
ένας ένστολος. 
Οι λαθρόβιοι φυγάδες, από «ποντικάκια» (έτσι τους φώναζαν 
οι διώκτες τους) ξαναγίνονται πολίτες. Και, για να γίνει αυτό, 
χρειάστηκε να ξαναγίνει Κράτος. (Κράτος, βέβαια, δεν σηµαί-
νει κρατισµός).
Ο µύθος δηλοί πολλά για την ανθρώπινη φύση, αλλά και για 
την ανθρώπινη συνθήκη. «Συνθήκη»: αυτή είναι η ακριβής 
λέξη· το Κοινωνικό συµβόλαιο. 
Αυτές τις µέρες διάβασα σ’ ένα τοίχο κάτι εξ ίσου ηλίθιο µε τα 
συνθήµατα κατά της µάσκας (υπέρ του ιού): «Τιµή στους πολί-
τες - αίσχος στο Κράτος». 
Μετά απ’ αυτό πήγα στο κοντινότερο εστιατόριο και παράγ-
γειλα σκορδαλιά χωρίς σκόρδο. ●
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Ο µάντης Τειρεσίας συνάντησε κάποτε στην όχθη ενός ποταµού 

δυο φίδια που συνευρίσκονταν και τα χώρισε βίαια µε το ραβδί 

του. Για τούτη τη βέβηλη πράξη του µεταµορφώθηκε από τους 

θεούς σε γυναίκα. Ύστερα από καιρό, επέστρεψε στην ανδρική 

του µορφή. Ο ∆ίας, φιλοπερίεργος, τον ρώτησε αν ο έρωτας 

είναι πιο ευχάριστος στον άνδρα ή στη γυναίκα. Ο Τειρεσίας απο-

κρίθηκε απερίφραστα πως η ηδονή είναι εννέα φορές µεγαλύτε-

ρη στη γυναίκα. 

∆εν γνωρίζουµε αν ύστερα απ’ αυτό ο ∆ίας έπαψε να µεταµορ-

φώνεται σε κύκνους, ταύρους ή χρυσή βροχή κι άρχισε να φο-

ράει νυµφικά πέπλα και  να ψάχνει µια πιο διεµφυλική ταυτότητα 

στις  ερωτικές του περιπέτειες. 

Προσωπικά θα δοκίµαζα ευχαρίστως τη µεταµόρφωση σε γυ-

ναίκα για ένα εικοσιτετράωρο.    

Το βιβλίο αυτό της Εβαρίστο, Κορίτσι, γυναίκα, άλλο, µας δίνει την 

ευκαιρία να γνωρίσουµε το γυναικείο φύλο –που ενίοτε αποφα-

σίζει να γίνει άλλο– στις πιο ακραίες εκφάνσεις του. 

Με µια γραφή ιδιότυπη

σ’ ένα µυθιστόρηµα απ’ όπου έχει εξοβελιστεί πλήρως η τελεία 

ως σηµείο στίξης 

η συγγραφέας ξετυλίγει τις ιστορίες των ηρωίδων της µε τρόπο 

εξόχως συναρπαστικό 

Κι αν οι ηρωίδες της µοιάζουν στην αρχή τόσο διαφορετικές 

καθώς άλλη είναι µεγάλο στέλεχος σε τράπεζα κι άλλη καθαρί-

στρια, 

άλλη θεατρική σκηνοθέτης κι άλλη αντάρτισσα των πόλεων, 

ωστόσο όλες αναζητούν τον πυρήνα της ύπαρξής τους σ’ έναν 

κόσµο που ανδροκρατείται 

Είναι οι Αφρικανές Αµαζόνες 

οι οποίες –σε αντίθεση µε εκείνες της Ελλάδας– δεν κόβουν τα 

στήθη τους, ίσα ίσα που φροντίζουν να τα αναδείξουν 

Έγχρωµες οι περισσότερες –η συγγραφέας είναι κόρη Νιγηρια-

νού πατέρα κι Αγγλίδας κατάλευκης µητρός–  

δοκιµάζουν πλουραλιστικά το ουράνιο τόξο του τρανς σύµπα-

ντος  

του µη-δυαδικού, όπως οι Χίρτζα στην Ινδία 

των κυµαινόµενων –που η ένταση του φύλου τους έχει διακυ-

µάνσεις– 

των πολύφυλων 

των θολόφυλων –που το φύλο τους δεν προσδιορίζεται µε ακρί-

βεια– ακόµη και των ρευστόφυλων

Σε µια µετάφραση άξια επαίνου της Ρένας Χάτχουτ 

το µυθιστόρηµα αυτό της εξηντάρας Εβαρίστο που µοιράστηκε 

το περσινό Booker Prize  

µε την ακάµατη Καναδέζα Μάρ-

γκαρετ Άτγουντ 

(για τις ∆ιαθήκες) 

είναι ένα βιβλίο µε χιούµορ και 

συγκίνηση που το διάβασα µε δέ-

ος µπροστά στις πτυχώσεις της 

γυναικείας ψυχής –κύµατα ενός 

ωκεάνιου πνεύµατος που ψηλα-

φίζει την ταυτότητά του σ’ έναν 

κόσµο παραδοξοτήτων, ανδρικής 

τεστοστερόνης και κοινωνικών 

στερεοτύπων (εδώ βάζω τελεία 

διότι ο αρχισυντάκτης έχει αρχίσει 

να µε  κοιτάζει µε µισό µάτι). 

Στο µεταξύ, οι Αφρικανές Αµαζό-

νες έχουν υψώσει το τόξο τους 

και το βέλος έχει κιόλας φύγει για 

την καρδιά του αναγνώστη. ●

Αφρικανές αμαζόνες
Tου ΑΡΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Μπερναρντίν Εβαρίστο, 
Κορίτσι, γυναίκα, άλλο 
Εκδ. Gutenberg

Βάλια Καραμάνου
In tenebris, 
Εκδ. Φιλύρα

°Á°¡Á¿ªÆ¸ª 
»¶ °¹Æ¹°



34 A.V. 5 - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Æ
ι ακριβώς κάνει ένας ψυχολόγος - παιδοψυχο-
λόγος; Η παιδοψυχολογία είναι ένας κλάδος της 
ψυχολογίας που ασχολείται µε τη µελέτη και την 
αξιολόγηση της αναπτυξιακής πορείας του παιδιού 

από τη βρεφική ηλικία µέχρι και την ενηλικίωση, καθώς 
και µε την αντιµετώπιση των διαφόρων προβληµάτων 
που παρουσιάζει αυτά τα χρόνια στη συµπεριφορά, 
στον γνωστικό τοµέα, τον νοητικό κ.λπ.
Συχνά οι γονείς απευθύνονται στον ψυχολόγο για να τον 

συµβουλευτούν για τον ορθότερο τρόπο 
διαχείρισης του διαζυγίου τους ή ε-

νός τραυµατικού γεγονότος που 
συνέβη στην οικογένεια, ή 

απώλειας κάποιου µέλους, 
για τη διαχείριση σεξου-

αλικής παρενόχλησης 
– κακοποίησης του 

παιδιού τους, περι-
στατικών σχολικού 
εκφοβισµού, υιοθε-
σία, προσπάθεια ε-
ξωσωµατικής κλπ. 
Εκ τός αυτών, ό -
µως, στον ψυχολό-
γο µπορεί να απευ-

θυνθεί κάθε γονιός 
που παρατηρεί ότι 

έχει δυσκολίες µε το 
παιδί του σε διάφορους 

τοµείς όπως: 
• Στη συµπεριφορά (προ-

κλητική/αντιδραστική συµπε-
ριφορά, αρνητισµός, δυσκολία 

στην οριοθέτηση, επιθετικότητα, ψέ-
µα, κλοπή, δυσκολία στην αλληλεπίδραση, 

ντροπαλότητα, παραβατική συµπεριφορά κλπ.)
• Στον ύπνο (άρνηση για ύπνο, νυχτερινοί τρόµοι, υ-
πνοβασία, παραµονή στο δωµάτιο των γονιών, ενού-
ρηση – εγκόπριση)
• Στο σχολείο (µάθηση, ∆ΕΠΥ, σχολική άρνηση, σχολι-
κός εκφοβισµός, επαγγελµατικός προσανατολισµός, 
πανελλήνιες κλπ.)
• Προβλήµατα στη χρήση του διαδικτύου 
• Παρουσιάζει άγχος, αγχώδεις διαταραχές ή κατά-
θλιψη (γενικευµένη αγχώδης διαταραχή, άγχος α-
ποχωρισµού, πανικός, ειδική φοβία, κατάθλιψη, αυ-
τοκτονικός ιδεασµός, δυσθυµία, διπολική διαταραχή 
κλπ.)
• Παρουσιάζει διαταραχές σίτισης και πρόσληψης 
τροφής (ψυχογενής ανορεξία, ψυχογενής βουλιµία, 
παχυσαρκία, άρνηση λήψης τροφής κλπ.)
• Κάνει χρήση ναρκωτικών ή κατάχρηση αλκοόλ 
• Νοητική υστέρηση
• Σεξουαλικός προσανατολισµός, πρώιµες σεξουαλι-
κές σχέσεις, ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη κ.ά.

Η πρώτη συνάντηση πάντα γίνεται µε τους γονείς και 
ανάλογα µε την περίπτωση µπορεί να ακολουθήσει και 
η αξιολόγηση του παιδιού, που γίνεται σε 1-2 συνεδρί-
ες (ενίοτε µπορεί να χρειαστούν και περισσότερες). 
Στη συνέχεια γίνεται συνάντηση µε τους γονείς όπου 
ο ψυχολόγος συζητά τα συµπεράσµατά του και τους 
καταθέτει τις προτάσεις του για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος.
Σε αρκετές περιπτώσεις µπορεί να χρειαστεί συνεργα-
σία µόνο µε τους γονείς και να λυθεί µε αυτό τον τρόπο 
το πρόβληµα που ταλανίζει το παιδί αλλά και την οικο-
γένεια. Άλλοτε µπορεί να χρειαστεί και θεραπεία του 
ίδιου του παιδιού προσαρµοσµένη στην ηλικία και τις 
ανάγκες του ή γονιών και παιδιού. 
Βασικό µέσο θεραπευτικής προσέγγισης του παιδιού 
είναι το παιχνίδι και το ιχνογράφηµα, ενώ στα µεγαλύτε-
ρα παιδιά είναι ο διάλογος. Σε κάποιες περιπτώσεις µπο-
ρεί να χρειαστεί η συνδροµή και άλλων ειδικών όπως 
παιδοψυχιάτρου, παιδονευρολόγου, λογοθεραπευτή, 
ειδικού παιδαγωγού κλπ.

Τι σας έκανε να ακολουθήσετε αυτή την ειδικότητα; 
Είχατε κάποιον στο µυαλό σας; Στη Β΄ Λυκείου είχα µια 
εµπνευσµένη φιλόλογο που ονειρευόταν να σπουδάσει 
ψυχολογία αλλά για κάποιους λόγους δεν τα είχε κατα-

φέρει. Άρχισε λοιπόν να µας συστήνει τον µαγικό κόσµο 
της ψυχολογίας και εντυπωσιάστηκα. Έκτοτε άρχισα να 
µελετώ µε πάθος βιβλία ψυχολογίας που κυκλοφορού-
σαν τότε. Με συνεπήρε η επιστήµη της ψυχολογίας και 
η ανάγκη µου να φανώ χρήσιµη στον συνάνθρωπό µας 
έγινε µέσα µου φλόγα. Έτσι αποφάσισα να σπουδάσω 
ψυχολογία.

Τι σας παρακίνησε να γράφετε βιβλία, να αρθρο-
γραφείτε, να εµφανίζεστε στην τηλεόραση, να δη-
µιουργήσετε έναν ειδικό ιστότοπο που αφορά τον 
τοµέα σας; Άρχισα να εργάζοµαι ως ψυχολόγος στο 
ελεύθερο επάγγελµα το 1986, τότε που η ψυχολογία 
ήταν κάτι άγνωστο για την Ελλάδα και µάλιστα για αρ-
κετούς αποτελούσε ταµπού η λέξη Ψυχολόγος. Αυτό 
µου δηµιούργησε ισχυρό κίνητρο να γνωστοποιήσω 
τον ρόλο του ψυχολόγου και να µιλήσω για τις σχέσεις 
γονέων-παιδιών και σταδιακά και προβλήµατα ψυχοπα-
θολογίας των παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Η επαφή 
µου µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης προέκυψε το 1987 
τυχαία από το ραδιόφωνο και µετά από άρθρα, ενώ από 
το 1989 άρχισε σταδιακά η επαφή µε την τηλεόραση, 
που συνεχίζεται µέχρι σήµερα. 
Η ανάγκη µου να γράψω βιβλία ήταν φυσικό επακόλου-
θο που προήλθε από την επαγγελµατική µου εµπειρία, 
αλλά και από τη διαπίστωσή µου ότι στη χώρα µας υ-
πήρξε µεγάλο κενό στην ενηµέρωση των γονέων για 
θέµατα διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους. Από τις 
διαλέξεις και τα σεµινάρια που έδινα παρατηρούσα τη 
δίψα τους να αποκτήσουν έγκυρη πληροφόρηση για 
τα θέµατα ψυχικής υγείας των παιδιών τους. Αυτό απο-
τέλεσε την αφορµή να ξεκινήσω το 1997 να ετοιµάζω 
το πρώτο µου βιβλίο «Γνωρίστε το παιδί σας», το οποίο 
κυκλοφόρησε το 1998 από τις εκδόσεις Μοντέρνοι Και-
ροί και αποτέλεσε µεγάλη εκδοτική επιτυχία – µαζί του 
µεγάλωσαν χιλιάδες παιδιά. Ακόµη και σήµερα, µετά 
από 22 χρόνια, ενήλικες που µε επισκέπτονται στο γρα-
φείο µου, µου αναφέρουν πόσο τους είχε βοηθήσει στο 
µεγάλωµα των παιδιών τους. Από το 2013 τα βιβλία µου 
κυκλοφορούν αποκλειστικά από τις εκδόσεις Μίνωας. 
Από το 2014 προσθέσαµε και τα ετήσια ηµερολόγια για 
γονείς, που περιλαµβάνουν tips που µπορεί να φανούν 
χρήσιµα στην καθηµερινότητα της οικογένειας. Η δηµι-
ουργία του site µας www.akappatou.gr ήταν η συνέχεια 
της ανάγκης µας να ενηµερώνονται οι οικογένειες για 
θέµατα της ψυχικής υγείας και το εµπλουτίζουµε καθη-
µερινά µε πολύ µεράκι. 

Η ψυχική υγεία του παιδιού και της οικογένειας πρέ-
πει να αντιµετωπίζεται µε επισκέψεις σε εκπαιδευ-
µένους ειδικούς ή µπορούν οι γονείς να καλυφθούν 
µε βιβλία όπως τα δικά σας; Σήµερα η πληροφόρηση 
είναι τεράστια µέσα από τα βιβλία αλλά και από το δια-
δίκτυο. Όλα αυτά στοχεύουν στο να δώσουν κάποιες 
κατευθυντήριες γραµµές στους γονείς για θέµατα που 
τους απασχολούν ή προκύπτουν. Σε καµία περίπτωση, 
όµως, δεν υποκαθιστούν την επίσκεψη στον ειδικό ψυ-
χικής υγείας όταν κρίνουν ότι είναι αναγκαία. Με τα βι-
βλία δεν αντιµετωπίζεις ούτε θεραπεύεις, προσφέρεις 
πληροφόρηση, ερεθίσµατα για προβληµατισµό και σε 
κάποιες περιπτώσεις πρώτες βοήθειες για τη διαχείριση 
ενός προβλήµατος µέχρι να απευθυνθεί κάποιος στον 
ειδικό.

Πότε πρέπει να ανησυχούν οι γονείς και να απευθυν-
θούν σε παιδοψυχίατρο; Ο παιδοψυχίατρος έχει κάνει 
σπουδές ιατρικής και ειδικότητα στην παιδοψυχιατρική 
και είναι αρµόδιος για την αξιολόγηση και διάγνωση των 
συµπτωµάτων µιας ψυχικής διαταραχής και εκείνος 
που θα χορηγήσει φαρµακευτική αγωγή στα παιδιά και 
τους εφήβους όταν κρίνει ότι είναι αναγκαίο. Ωστόσο, 
αρκετοί παιδοψυχίατροι σήµερα έχουν εκπαιδευτεί και 
σε µοντέλα ψυχολογικής θεραπείας, τα οποία εφαρµό-
ζουν παράλληλα στην κλινική τους πρακτική.

Από την εµπειρία σας, οι γονείς επισκέπτονται τον 
παιδοψυχίατρο ή το αποφεύγουν ανησυχώντας µή-
πως η επίσκεψη στιγµατίσει τους ίδιους ή το παιδί 
τους; Τι θα τους συµβουλεύατε; Θεωρώ ότι οι επο-
χές έχουν αλλάξει. Το στίγµα της ψυχικής ασθένειας 

που βάραινε τους ανθρώπους, κυρίως, µάλιστα, για τα 
παιδιά τους, έχει παρέλθει, οπότε δεν αντιµετωπίζουν 
ιδιαίτερες δυσκολίες στο να απευθυνθούν στον παιδο-
ψυχίατρο. Ωστόσο, παρατηρώ ότι τους είναι πιο εύκολο 
να ζητήσουν βοήθεια από τον ψυχολόγο κυρίως επειδή 
έχουν συνδέσει τον παιδοψυχίατρο λόγω της ιατρικής 
του εκπαίδευσης µε τη χορήγηση της φαρµακευτικής 
αγωγής, γεγονός που προκαλεί φόβο στους περισσότε-
ρους γονείς. Όµως πρέπει να γνωρίζουν ότι ο παιδοψυ-
χίατρος χορηγεί φαρµακευτική αγωγή µετά από πολλή 
σκέψη και όταν είναι απόλυτα αναγκαίο και µε την πα-
ρακολούθησή του. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 
χορηγεί φάρµακα.

Με τα βιβλία σας απευθύνεστε µόνο στους γονείς 
ή µπορούν να τα διαβάσουν και έφηβοι και να βο-
ηθηθούν; Απευθύνονται κυρίως στους γονείς, στους 
επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, στους θεραπευτές, αλ-
λά κάποια κεφάλαια µπορούν να τα διαβάσουν και οι 
έφηβοι ώστε να βοηθηθούν να καταλάβουν κάποιες 
αντιδράσεις τους ή να πάρουν ιδέες για τη διαχείριση 
θεµάτων που τους απασχολούν. 

Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγµα να καταλάβουν οι 
γονείς; Ότι το πρόβληµα που παρουσιάζει το παιδί τους 
αποτελεί τον καθρέπτη της λειτουργίας της οικογένειάς 
τους και ότι οι ίδιοι αποτελούν σηµαντικό µέρος της επί-
λυσής του. Αυτό σηµαίνει ότι µε τη δική τους συνεργα-
σία και αλλαγή µπορούν να επιλυθούν τα προβλήµατα 
που παρουσιάζει το παιδί.

Πώς θα καταλάβουµε αν αυτά που διαβάζουµε και 
εφαρµόζουµε έχουν αποτέλεσµα; Στα βιβλία µου υ-
πάρχει, σε κάθε θέµα που αναλύεται, παράδειγµα και α-
κολουθούν µε προσιτό ύφος τα αίτια που προβλήµατος 
και οδηγίες διαχείρισης. Αυτό είναι ιδιαίτερα βοηθητικό 
για τους γονείς και µπορεί να τους δώσει σηµαντική ώ-
θηση. Όλα αυτά τα χρόνια που κυκλοφορούν τα βιβλία 
µου έχω εκατοντάδες αναφορές από γονείς για το πόσο 
πολύ τους έχουν βοηθήσει. Το ίδιο µου λένε συνάδελφοί 
µου ψυχολόγοι και παιδοψυχίατροι, ότι δηλαδή είναι 
πολύ αναλυτικά, προσιτά και ξεκάθαρα. Αυτό αποτελεί 
ισχυρότατο κίνητρο για να συνεχίζω. Σε κάθε περίπτω-
ση, όµως, αφήνοµαι στην κρίση των αναγνωστών µου.

Ποιο νοµίζετε πως είναι το σπουδαιότερο δίδαγµα 
για τους γονείς που θα διαβάσουν το βιβλίο σας «Με-
γαλώνοντας ευτυχισµένα παιδιά»; ∆εν µπορώ να σας 
απαντήσω µε βεβαιότητα γιατί εξαρτάται από τον τρό-
πο που κάθε γονιός εισπράττει και µεταφράζει τα µηνύ-
µατα. Θα µου επιτρέψετε να το αφήσω στην κρίση των 
αναγνωστών µας.

Έχετε µεγάλο συγγραφικό έργο. Ποιο είναι πιο δύσκο-
λο: να δουλεύεις σαν ψυχολόγος-παιδοψυχολόγος 
ή να γράφεις συµβουλευτικά βιβλία; Είµαι τυχερή που 
είµαι ψυχολόγος γιατί εισπράττω µεγάλη χαρά από την 
ευγνωµοσύνη των ανθρώπων όταν ξεπερνούν τις δυ-
σκολίες τους. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν υπάρ-
χει δυσκολία. Ασφαλώς το καθηµερινό µου πρόγραµµα 
είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και ασφυκτικό, όµως όλα αυ-
τά τα προσπερνώ όταν αισθάνοµαι ότι έκανα τα πάντα 
για κάθε άτοµο που µε εµπιστεύεται. 
Η συγγραφή των βιβλίων αποτελεί µια διέξοδο από την 
καθηµερινότητα, µε ξεκουράζει, έρχοµαι σε επαφή µε 
τα τελευταία δεδοµένα της επιστήµης και µου δίνεται 
η δυνατότητα να γίνοµαι χρήσιµη σε κάποιες περιπτώ-
σεις. Αυτό από µόνο του είναι συναρπαστικό. Σε καµία 
περίπτωση, ωστόσο, δεν θεωρώ τον εαυτό µου επαγ-
γελµατία συγγραφέα.

Τελικά, από την εµπειρία σας πιστεύετε ότι είναι 
πραγµατικά εφικτό να µεγαλώσουµε ευτυχισµένα 
παιδιά; Η λέξη «ευτυχία» είναι στόχος για τους περισ-
σότερους γονείς, επειδή όµως ζούµε σε συνθήκες µη 
ιδανικές, µε µια καθηµερινότητα συχνά δύσκολη, όπως 
στην παρούσα φάση που η πανδηµία έχει αλλάξει όχι 
µόνο τη δική µας ζωή, αλλά και των παιδιών µας, είναι 
ορθότερο να πω ότι είναι εφικτό να µεγαλώσουµε παι-
διά ισορροπηµένα και χαρούµενα εάν τους επιτρέπουµε 
να εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήµατά τους, 
εάν τους δείχνουµε ότι τα καταλαβαίνουµε, αν τα δια-
βεβαιώνουµε ότι είµαστε δίπλα τους, αν τα ακούµε µε 
προσοχή, τους διαθέτουµε χρόνο, έχουµε ξεκάθαρα 
όρια και κοινή αντιµετώπιση οι δύο γονείς. Τέλος, αν τα 
ενθαρρύνουµε, αν τα προτρέπουµε και τα ενισχύουµε 
να προσπαθούν, ώστε να αναπτύξουν την αυτοεκτί-
µησή τους. Συµπερασµατικά, η επικοινωνία µας µε τα 
παιδιά αποτελεί τη σηµαντικότερη πρόκληση της δια-
παιδαγώγησής τους. ●

Eυτυχισμένα παιδιά
Η γνωστή παιδοψυχολόγος και συγγραφέας Αλεξάνδρα Α. Καππάτου 
µας εξηγεί την ψυχολογία των παιδιών

Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

Καππάτου 
Α. Αλεξάνδρα: 
Μεγαλώστε 
ευτυχισμένα παιδιά
Εκδ. Mίνωας
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΤΑ, ΜΑ ΠΑ-
ΝΤΑ, τουλάχιστον ένα θε-
τικό στην αναποδιά. Σκάψε 
όσο βαθιά χρειάζεται για να 
βρεις αυτό τον θησαυρό.

Έψαχνες λέξεις και τελικά 
την ονόµασες ήττα, όµως 
είναι η βάση της επόµενης 
µεγάλης σου νίκης.

Αν απορριφθείς, µην το κρί-
νεις. Μόνο ψάξε το γιατί, 
αυτό είναι που εντέλει έχει 
αξία για σένα.

Να ψάχνεις σεµινάρια και 
τ η  γ ν ώ σ η  κα θ η µ ε ρ ι νά . 
Κλείσε τώρα µια θέση σε 
ένα σεµινάριο, µια οµιλία, 
µια διάλεξη.

Ξεκίνα µια δυναµική ηµέρα 
µε το στρώσιµο του κρεβα-
τιού σου. Θα νιώσεις καλά 
µε την αίσθηση ότι ήδη ολοκλήρωσες µια ερ-
γασία.

Αν δεν έχεις τι να κάνεις, έχεις... Μοίρασε όσα 
είναι στριµωγµένα και αφόρετα στην ντουλά-
πα. Πάντα υπάρχει ένας ενδιαφερόµενος που θα 
σε ευγνωµονεί γι’ αυτήν τη διανοµή.

Ξύπνα µισή ώρα νωρίτερα από τον ανταγωνιστή 
σου και κοιµήσου µισή νωρίτερα. Μετά ξέχασε τον 
ανταγωνιστή σου, δεν υπάρχει κανένας τέτοιος. 
Μόνο εσύ είσαι.

Παρατήρησε λίγο καλύτερα ακόµα και µέρη που 
έχεις χιλιοπατήσει. Κρύβουν οµορφιές που δεν έ-
χεις δει.

Συσπειρώσου σε µια εθελοντική οµάδα ή οργάνω-
σε τη δική σου. ∆ες την προσφορά να σου γυρίζει 
πίσω ποικιλοτρόπως.

Η λέξη «καληµέρα» είναι µαγική, αφού συνδέει τον 
κόσµο. Να την τιµάµε, και αν οι άλλοι δεν την αγα-
πούν. Θα την αγαπήσουν αν σε ακούσουν.

Για να πας στο βουνό, αρκεί να κάνεις το πρώτο βή-
µα. Το δεύτερο έχει πάρει ήδη δυναµική από τη ροή 
του πρώτου.

Η ζήλια µπορεί πάντα να κάνει την εµφάνισή της. 
Επίλεξε να είναι δηµιουργική, να φτάσεις στην επί-
τευξη των στόχων σου.

∆ώσε το παράδειγµά σου µε πράξεις. Έτσι υπογραµ-
µίζεις όσα θες µε τον πιο εµφατικό τρόπο.

Όταν µέσα σου βράζεις από θυµό ή αδικία, πιες τρία 
χαπάκια µε µικρή διαφορά της ώρας: του χρόνου, 
της σκέψης και του χιούµορ. Είσαι ήδη πολύ καλύ-
τερα. 

Φτιάξε την ηµέρα κάποιου µε ένα µήνυµα κατευθεί-
αν από τα χεράκια σου.

Οργάνωσε τώρα ένα ταξίδι, µε ηµέρα απογείωσης 
ένα χρόνο µετά. Θα σου βγει φθηνότερα και η δι-
άρκειά του είναι ετήσια, γιατί ξεκινά από σήµερα 
κιόλας.

Βρες για εσένα έναν µέντορα. Και ο µέντορας επί-
σης έχει µέντορα.

Εντόπισε το µαγικό «σηµείο µηδέν» στο πέρας µιας 
διαφωνίας ή φιλονικίας. Προπονήσου, ώστε να α-
ναγνωρίζεις το σηµείο αυτό, και γύρισε τη σελίδα 
µόνος σου. Τελείωσε, άσ’ το να φύγει από πάνω 
σου, µην το κουβαλάς στους ώµους σου. Γέλα για 
την ευφορία της στιγµής, αλλά και για να γυµνάσεις 
τα εσωτερικά σου όργανα. 

Γέλα µε την καρδιά σου ή κάνε παρέα µε ανθρώ-
πους που έχουν το άγγιγµα της χαράς.

Εκτίµησε τη φύση, το νερό, τον αέρα. Προστάτευσέ 
τα σαν περιουσία σου. Συνάντησέ τα κολυµπώντας, 

τρέχοντας, πετώντας.

Φρόντισε το φαγητό σου 
πρ ο σ ω πικά .  Φρ όν τισ ε 
ειδικά το δεκατιανό σου, 
που το ορµητικό ποτάµι 
της ηµέρας θέλει να το πα-
ρασύρει.

Πολλές αγκαλιές υπάρ-
χουν και περιµένουν εσέ-
να. Ψάξε και κούµπωσε 
σφιχτά. Μαζί κουµπώνει 
και η ανάπτυξή σου.

Απόδρασε µε όχηµα ένα 
βιβλίο. Έχεις το πιο φθηνό 
εισιτήριο για το πιο µεγά-
λο ταξίδι.

Κάνε µεγάλα όνειρα, σαν 
αυτά που κάνουν τα παι-
διά. Μην περάσουν άλλα 
χρόνια για να καταλάβεις 
ό τ ι  η  πρ α γ µ α τ ικό τ η τ α 
µπορεί να ξεπερνά τη φα-
ντασία.

Να αναπνέεις. Κάν’ το συ-
στηµατικά. Μάθε για τη 

δύναµη των αναπνοών και 
ρίξ’ το στις ανάσες όταν εί-

σαι στα φανάρια της κίνησης.

Μια ιδέα, αν ταιριάζει µε το όνειρο, είναι ο απόλυ-
τος συνδυασµός.

Ασκήσου στον ίδιο τον λόγο σου. Μίλα στον εαυτό 
σου δυνατά και άκου αν αυτό που λες είναι ξεκάθα-
ρο. Μάθε ακόµα και το άσχηµο να το περιγράφεις 
µε όµορφες λέξεις.

Κύκλωσε έναν πολύτιµο χρόνο µερικών λεπτών 
την ηµέρα, ώστε να ψάχνεις το µέλλον.

Ίδρωσε ένα φανελάκι γυµναστικής την ηµέρα, δε-
καπέντε λεπτά αρκούν να το στείλεις µε στιλ στο 
καλάθι των άπλυτων και εσένα στην εκκίνηση µιας 
µοναδικής ηµέρας.

Εκπαιδεύσου στα social media, ώστε να παράγουν 
για σένα και όχι να σου αποµυζούν χρόνο και συ-
ναισθήµατα.

Συντονίσου µε τη δύναµη της αγαπηµένης σου 
µουσικής και αναγνώρισε κάθε στοιχείο που ξεση-
κώνει το έσω σου.

Κλείσε την ηµέρα µε µεγαλοπρέπεια, χωρίς εκκρε-
µότητες, χωρίς προσωπικές διαφορές.

Κοιµήσου αρκετά, ειδικά αν εµπνέεις κόσµο το 
πρωί. Όλοι µας εµπνέουµε κάποιους, και ας µην το 
έχουµε καταλάβει.

Για όσα γκριζάρουν εµπρός σου, αναγνώρισε τη 
δική σου ευθύνη.

Κλείσε το µάτι επιτέλους και σε σένα. Εσύ τα έχεις 
πετύχει όλα αυτά.

Είσαι µοναδικός σε αυτό τον κόσµο, δεν υπάρχει 
περίπτωση να έχει περάσει παρόµοιο πλάσµα από 
τον πλανήτη από τη γέννηση της ανθρώπινης ζω-
ής. ∆εν υπάρχει περίπτωση, όσα δισεκατοµµύρια 
χρόνια και να περάσουν, ίδιος σαν και σένα να βρε-
θεί. Να τιµάς αυτήν τη µοναδικότητα.

Μια από τις χαρές της ηµέρας είναι να ανοίγεις πόρ-
τες σε άλλους.

Η χαρά δεν είναι δική µας, η χαρά είναι για να κυ-
κλοφορεί, να αιωρείται.

Τον κόσµο εσύ τον φτιάχνεις και εσύ τον αλλάζεις! 

Μια συνταγή που πρέπει να περάσουν πενήντα 
χρόνια για να τη βρεις. Μπορεί να περάσουν και 
εκατό. Μα σαν τη βρεις, ακόµα και µία ηµέρα ζωής 
αρκεί για να συµπληρώσεις την ευτυχία σου. 

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 
Απόσπασμα από το βιβλίο Εὖ 

του Λεωνίδα Καραΐσκου

Ξύπνα µισή ώρα νωρίτερα από τον ανταγωνιστή 

διά. Μην περάσουν άλλα 
χρόνια για να καταλάβεις 
ό τ ι  η  πρ α γ µ α τ ικό τ η τ α 
µπορεί να ξεπερνά τη φα-
ντασία.

Να αναπνέεις. Κάν’ το συ-
στηµατικά. Μάθε για τη 

δύναµη των αναπνοών και 
ρίξ’ το στις ανάσες όταν εί-

σαι στα φανάρια της κίνησης.
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Σημειώσεις Ενός 
Μονομανούς LXV
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΛΩΡΑΚΗ

Lennon & McCartney: Νέα από το στρατόπεδο των Beatles

➽ Αν ήταν κοντά µας, στις 9 Οκτωβρίου θα γινόταν ογδόντα ετών ο John 
Lennon. Αντί άλλων εορτασµών, η Capitol κυκλοφορεί σε νέο remix ένα πλη-
ρέστατο Best Of… του µεγάλου µουσικού µε τίτλο Gimme Some Truth σ’ ένα 
πλήθος format, που περιλαµβάνουν διπλό και τετραπλό LP, µονό και διπλό cd, 
blu-ray, βιβλίο, αφίσα, κάρτες, και λοιπά συλλεκτικά αντικείµενα που κάνουν 
ευτυχισµένο κάθε φετιχιστή. Παράλληλα, ο Paul McCartney, έχοντας µόλις 
κλείσει τα 78, ετοιµάζει για τις 11 ∆εκεµβρίου το ΙΙΙ, το δέκατο όγδοο προσω-
πικό album του, που όπως και τα Ι και ΙΙ στο παρελθόν, τον παρουσιάζει να 
παίζει όλα τα όργανα µόνος του. Πρόκειται για ένα σχέδιο που φαινόταν να 
έχει εγκαταλείψει από το 1980 αλλά λόγω του lockdown –ο ίδιος αναφέρεται 
σ’ αυτό ως rockdown– είχε τον χρόνο να το ενεργοποιήσει και πάλι. Πρόκειται 
για τραγούδια που γράφτηκαν στο πιάνο ή στην ακουστική κιθάρα και στη 
συνέχεια πρόσθεσε τύµπανα και µπάσο. Μάλιστα, έπαιξε στο παλιό, γνωστό 
Hofner 500, εκείνο το µπάσο του 1963 σε σχήµα βιολιού που τόσο αγαπήθηκε 
από την εποχή των Beatles.

➽ «Μόνος / απόψε / στο σπίτι, / µόνος µε / 6 γάτες / /που µου λένε / χωρίς / κόπο 
/ όλα εκείνα που / πρέπει / να ξέρω». Το Θερµό Φως, ένα από τα ποιήµατα που 
υπάρχουν στον µικρό τόµο Για τις Γάτες του Τσαρλς Μπουκόφσκι, βιβλίο 
που έρχεται µετά τα Για τον Έρωτα και Για τη Γραφή, σε µετάφραση του Γιώρ-
γου Λαµπράκου. Πρόκειται για τον ποιητή και συγγραφέα που σφράγισε τη 
σύγχρονη αµερικάνικη τέχνη βάζοντας στο χέρι τα πάντα, από το πρώιµο 

underground του dirty old 
man µέχρι το Hollywood, 
χωρίς ν’ αφήσει τίποτα 
στο ενδιάµεσο. Στον τόµο 
αυτό, που έχει επιµεληθεί 
στο πρωτότυπο ο µελετη-
τής του Μπουκόφσκι Abel 
Delbritto, περιλαµβάνο-
νται τα πιο σηµαντικά από 
τα πολλά κείµενα του ποιη-
τή και συγγραφέα που έχει 
αφιερώσει στην ωραία αι-
λουροειδή, όπως ανέφερε 
τη γάτα ο Μπωντλαίρ. «Αυ-
τός ο γάτος είµαι εγώ. Ήρθε 
στην πόρτα πεινασµένος του 
θανατά. Ήξερε ακριβώς πού 
να έρθει. Είµαστε κι οι δυο 
αλήτες του δρόµου».

➽ Ο τίτλος Off Off And On 
µοιάζει ιδιαίτερα ταιρια-
στός µε τους Covid καιρούς 
που διανύουµε. Προφα-
νώς αυτό είχε στο µυαλό 
της και η Kate Stables, η 
κοπέλα που βρίσκεται πί-

σω από τους This Is The Kit, ένα σχήµα που έχει γίνει από τα πιο αγαπηµένα 
των κριτικών στη Βρετανία αλλά και των παραγωγών του BBC. Η Kate έβαλε 
τις τελευταίες πινελιές του νέου album της λίγο καιρό µετά την επιστροφή 
της από µια περιοδεία µε τους National. Με µεγαλύτερη από τη συνηθισµένη 
στους κύκλους του underground οµάδα παραγωγής και µε όλα τα δύσκολα 
συναισθήµατα που σου δηµιουργεί η ζωή στον δρόµο αλλά και ο εγκλεισµός, 
έρχεται να µιλήσει την πιο σύγχρονη γλώσσα της indie αισθητικής και να πα-
ρουσιάσει τον πιο πλήρη ως τώρα δίσκο της.

➽ Μιλώντας για δίσκους που αγαπήθηκαν από τους παραγωγούς του BBC, 
δεν µπορώ να ξεχάσω την αγάπη του πιο σηµαντικού από αυτούς, του John 
Peel, για τον Captain Beefheart κι εκείνο το κορυφαίο Trout Mask Replica, 
ένα album αρκετά παράξενο αλλά την ίδια στιγµή, όπως έλεγε ο Peel, «αν έχει 
υπάρξει στην ιστορία της pop µουσικής ένα έργο τέχνης που να µπορεί να γίνει 
αντιληπτό ως τέτοιο από κάθε καλλιτέχνη ανεξάρτητα από τη µορφή της τέχνης 
στην οποία εκείνος εµπλέκεται, αυτό είναι σίγουρα αυτό εδώ το album». Από τις 
τέσσερις βινυλιακές εκδόσεις αυτού του κορυφαίου δίσκου που έχω στο σπί-
τι, την πρώτη αγγλική, την πρώτη αµερικανική, την πρώτη ελληνική και την 
πρόσφατη επανέκδοση της Third Man του Jack White, διαλέγω την τελευταία 
και βάζω στο πικάπ να γυρίσει το Moonlight On Vermont. Ύστερα αλλάζω δίσκο 
του Beefheart για ν’ ακούσω το I’m Glad.

➽ «Τα περισσότερα από αυτά τα έργα γεννήθηκαν σε µια περίοδο προσωπικών 
δυσκολιών, µε την πρόθεση να µε οδηγήσουν πιο κοντά στο κέντρο µου. Μέσο 
για το ταξίδι αυτό γίνονται πρόσωπα αγαπηµένα σε στιγµές καθηµερινές, ιδέες 
και σύµβολα οικεία, ακόµη και εικόνες που βλέπω από το παράθυρό µου» γρά-
φει η Βερονίκη ∆αµιανίδου για την ατοµική της έκθεση ζωγραφικής που… 
ήταν να παρουσιάσει η γκαλερί του Black Duck µε τίτλο Ιερή Καθηµερινότητα, 
από τις 3 έως και τις 18 Νοεµβρίου 2020. Η Βερονίκη γεννήθηκε στην Αθήνα, 
σπούδασε Ζωγραφική µε καθηγητές τους ∆. Μυταρά και Ζ. Αρβανίτη, Ψηφι-
δωτό µε τη ∆. Αγγελίδου και ∆ιδακτική της Τέχνης µε τους Α. Κ. ∆ανασσή - Α-
φεντάκη και Τ. Σάλλα - ∆οκουµετζίδη στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Η 
έκθεση αναβάλλεται για τον ∆εκέµβριο, µε την ελπίδα ότι θα αποκατασταθεί 
η λειτουργία των χώρων πολιτισµού, που ανεστάλη από αυτή την εβδοµάδα. 

P.S. Μια επιστροφή στην παλιά καλή disco της καρδιάς µας: η δισκάρα των 
γαλλόφωνων Le Couleur από το Montreal µε τίτλο Concorde. 

°ÁÆÄ¶ª Ì¿Ä¹ª °ÁÆÄ¶ª
∆ιαβάσαµε πρώτοι (και µιλήσαµε) 
µε τον Νίκο ∆αββέτα για το νέο του µυθιστόρηµα
Tου ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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µεταπολεµική Ελλάδα όπως την έζησαν 
ένας αφανής παρακρατικός και ο µονά-
κριβος γιος του, που, δραπετεύοντας από 
την προβληµατική του οικογένεια στο Πα-

ρίσι, επιστρέφει για την κηδεία και συναντά τον 
παιδικό του φίλο στο σχολείο και στα φοιτητικά 
αµφιθέατρα της κοινής αριστερής νιότης τους. 
Στο «Άντρας µε άντρα» ο ∆αββέτας γράφει και 
παρακολουθεί δυο γενιές µετέωρων ανδρών 
σε ντούετα απρόβλεπτων διαδροµών. Από τον 
σκληρό εµφυλιοπολεµικό ∆εκέµβριο του ’44 
ως την Αθήνα του σήµερα, το µυθιστόρηµά του 
είναι πρότυπο ύφους και συµπύκνωσης, κα-
θώς σε 232 σελίδες –«ποτέ δεν γράφω µεγάλα 
µυθιστορήµατα»– καταφέρνει να φτιάξει ένα 
µεγαλειώδες σκρολ στη σύγχρονη ελληνική 
ιστορία µε έµφαση στα χρόνια της χούντας. 
Η κοσµογονία της µεταπολίτευσης, η οικο-
νοµική κρίση του 2010, αγόρια που δεν ενη-
λικιώνονται, ενήλικες που δεν ωρίµασαν αµ-
φιταλαντευόµενοι µεταξύ ορθού και λάθους, 
κρυµµένα πάθη και ανολοκλήρωτες ζωές – ο 
πατέρας του ήρωα είναι µεν παρακρατικός 
και δικτυωµένος µε βαρβάτους αρσενικούς 
στρέιτ εθνικόφρονες, αλλά αγαπά τα αγόρια. 
(Η σκηνή που ο γιος βλέπει κατά λάθος τον 
πατέρα να ψάχνει αγάπη στη Συγγρού είναι 
καθοριστική). 

Βιβλίο εντάσεων που από υποδόριες ξαφνι-
κά αναδύονται σαν ψυχικό σπλάτερ. Άλλοτε 
ασταθείς και φοβισµένα κι άλλοτε ριψοκίν-
δυνα και αποφασισµένα, τα αγόρια, όσο κι 
αν δεν το παραδέχονται, κουβαλούν τους 
πατεράδες τους. Ακριβώς! Οι δυο φίλοι, µέλη 
του Ρήγα Φεραίου, αναλύουν 
τη σχέση µε τους πατεράδες 
τους, που κατά κάποιο τρόπο 
όσο διαφορετικοί και να δεί-
χνουν έχουν κοινό όνοµα. Κι ο 
γιος γίνεται συγγραφέας για 
να µπορέσει να βγει έξω από το 
πατρόν, έξω από το µονοπάτι 
της οικογενειακής παράδοσης. 
∆ραπετεύει στη Γαλλία, αλλά 
καταλαβαίνει πως όποιες προ-
σπάθειες και να κάνει πέφτουν 
στο κενό. ∆εν είναι µόνο το αίµα 
που µας ενώνει και δεν µπορού-
µε να σπάσουµε τη γραµµή του 
αλλά και πολλά άλλα που έχουν 
να κάνουν µε το τραύµα της ε-
νηλικίωσης. 

Πώς συνέλαβες την ιδέα του βιβλίου; ∆εν ξέ-
ρουµε από πού έρχονται τα βιβλία, αν το ήξερα 
θα έγραφα συνέχεια! Είναι αυτό το τσακ στα 
ξαφνικά που έρχεται κι αρχίζεις να το γράφεις. 
Πράγµατα που ήθελες να πεις και περίµεναν 
την αφορµή; Μπορεί… Για αυτό πάντως το βι-
βλίο η αφορµή ήταν η δικτατορία. Εγώ τη θυµά-
µαι πολύ συγκεκριµένα.

Να βλέπουµε τον Άρµστρονγκ να πατάει 
στη Σελήνη από την τηλεόραση... Ναι, ναι, 
την κατάκτηση του φεγγαριού και την επόµενη 
χρονιά το Μουντιάλ του ’70 µε τη Βραζιλία του 
µεγάλου Πελέ...

Κι ένα ραδιοσίριαλ που ανατρέχεις στις σε-
λίδες σου. Ήταν η ραδιοφωνική εκποµπή Το 
Σπίτι των Ανέµων, που έκανε θραύση, 11.30 µε 
12.00 καθηµερινά, ακόµα το θυµάµαι.

Από το ξεκίνηµα, εντελώς ψυχαναλυτικά(!) 
βάζεις τον κεντρικό ήρωα - συγγραφέα να έ-
χει µνήµες όχι σαν του εµβρύου, τις προγεν-
νητικές, αλλά του σπερµατοζωαρίου. Μου 
ήρθε στα ξαφνικά αυτή η αρχή, αλλά µ’ έβαλε 
και σε έναν τροµερό πειρασµό να γράψω, συ-
νεχίζοντας έτσι ένα µυθιστόρηµα µαγικού ρεα-
λισµού: το σπερµατοζωάριο µόνο να µιλάει και 
να πρωταγωνιστεί σαν µάγος που ξέρει το µέλ-
λον! Ένα εντελώς φανταστικό µυθιστόρηµα, αν 
και την ίδια ιδέα την έπαιξε κι ο Γούντι Άλεν!

Εκτός από την αριστερά και τη δεξιά, τους 
παρακρατικούς της χούντας και τον Σαρτρ 
στα παριζιάνικα αµφιθέατρα, ακούω διαβά-
ζοντάς σε Νιλ Γιανγκ και Πάτι Σµιθ. Τη Σµιθ τη 
λατρεύω. 1978, σε ένα πάρτι άκουσα το Because 
the Night κι έµεινα αµίλητος και ακούνητος για 

πέντε λεπτά. Το ίδιο σοκ έπαθα 
µε όλο τον δίσκο Easter κι από 
τότε, οπότε έρχεται, την ακο-
λουθώ. Θυµάµαι κι ένα σύνθη-
µα που βγάλαµε στα αµφιθέα-
τρα της νιότης µας όπως τα λες: 
Η νύχτα ανήκει στους εραστές 
κι όχι στους αφισοκολλητές!

Τι να σου ευχηθώ εκτός από 
stay safe; Καλά διαβάσµατα, 
καλές αντοχές, οι καιροί είναι 
δύσκολοι, ο καθείς τα όπλα του 
αλλά και µακάρι  όχι άλλο τό-
σο… ιστορικούς καιρούς, όχι 
άλλη ιστορία, µιαν επιστροφή 
σε µια κάποια οµαλότητα και 
πάλι να µου ευχηθείς και να ευ-
χηθούµε σε όλους. ●

Νίκος Δαββέτας
Άντρες χωρίς άντρες
Εκδ. Πατάκη
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Τζένη µου, γνώρισα 
κάποιον εν τελώς 
τυχαία. Πήρα ένα 
τηλέφωνο, που βρή-
κα στο Ίντερνετ για 

ψυκτικούς (είχα θέµα 
στο σπίτι), του άρεσα και 

µου άρεσε και αν και κορίτσι 
22 ετών φοιτήτρια, αυτός σίγουρα 30 
χρονών, έκανα την κίνηση και του είπα 
να βγούµε! Ωστόσο, αρνήθηκε και πολύ 
ευγενικά µου είπε ότι είναι παντρεµένος 
και ότι αν δεν ήταν, θα έκανε κάτι µαζί 
µου! Ήρθε 3 φορές στο σπίτι και τις τε-
λευταίες φορές δεν πήρε λεφτά, φεύγο-
ντας µου είπε «∆εν θα χαθούµε». Σήµε-
ρα, µε έκανε φίλη στο Facebook και µου 
έστειλε µήνυµα απλά ένα «καληµέρα». 
Εγώ ένιωσα άσχηµα, που δεν τον έχω 
πληρώσει (είχα σκεφτεί τότε ότι αφού 
δεν θέλει να πάρει λεφτά, δεν υπάρχει 
λόγος να επιµένω) και του είπα να περά-
σει από το σπίτι να τον πληρώσω. Είπε 
«θα προσπαθήσω να βρω λίγο χρόνο». Τι 
γίνεται; Ενώ ήταν τόσο ξεκάθαρος 
από την αρχή στο ότι είναι πα-
ντρεµένος, τώρα τι; Να βρει 
λίγο χρόνο για ποιο πράγ-
µα; Για να τον πληρώσω; 
Κάτι παει να δηµιουργη-
θεί ή είναι η ιδέα µου; 

Η περίπτωσή σας, παιδιά, θα 

γινόταν ωραίος τίτλος σε Άρλε-

κιν «Η φοιτήτρια και ο ψυκτι-

κός». Έχω την εντύπωση ότι 

και οι δύο κάνετε τις αθώες πε- ριστερές, 

παριστάνοντας ότι δεν καταλαβαίνετε τι συµ-

βαίνει. Εσύ ότι τάχα µου δήθεν ξαφνικά ένιωσες 

άσχηµα, που δεν τον πλήρωσες εν πρώτοις, και 

του ζήτησες να περάσει εκ νέου από το σπίτι. Ε-

κείνος ότι τάχα µου δήθεν ναι µεν είναι παντρε-

µένος, αλλά θα προσπαθήσει να βρει λίγο χρό-

νο να περάσει. Πιάσ’ το αυγό και κούρευ’ το. Ας 

είµαστε ρεαλιστές. Εσύ θέλεις να περάσει από 

το σπίτι, αυτός θέλει να περάσει από το σπίτι, 

η γυναίκα του –σίγουρα– δεν θέλει να περάσει 

από το σπίτι και πάει λέγοντας. Τώρα που αντι-

κρίσαµε όλοι µε θάρρος την πραγµατικότητα, 

είναι η ώρα να διαλέξεις µε ωριµότητα, σύνε-

ση, αλλά χωρίς ταµπού και προκαταλήψεις, τι 

αντέχεις να κάνεις µε αυτόν τον ψυκτικό. Btw, 

υπάρχει και το e-banking. 

Γλυκιά µου Τζένη, ελπίζω να θίξεις το θέ-
µα άντρες και social! Έχω κουραστεί πο-
λύ µε αυτή την κατάσταση! Πλέον όλα 
γίνονται από δω! Από δω σε ψάχνουν, 
σε γνωρίζουν, σου µιλάνε, σου την πέ-
φτουν και όχι µόνο... Πού πήγε η ανθρώ-
πινη επαφή και το θάρρος; Έλεος πια µε 
τις φωτό και τα videocalls!! Θες κάποιον; 
Πήγαινε βρες τον!

Λοιπόν, έχω σχετικά πρόσφατη προσωπική ι-

στορία/εµπειρία. Είµαι, που λέτε, σε µπαρ. Εκεί-

νες τις ένδοξες παλιές εποχές π.C. (προ Covid), 

που ακόµη το κρατάγαµε ζωντανό και παίζει 

τύπος, που µε καρφώνει µε τα µάτια του όλο 

το βράδυ. Μιλάµε για κόλληµα, όχι αστεία. Εγώ 

–να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο– ότι ήµουν α-

συνόδευτη από Σπάιρους. Γελάµε µε τη φίλη 

µου και µου λέει: «Τώρα θα έρθει να σου µιλή-

σει», «Τώρα θα έρθει να σου µιλήσει». Τζίφος! 

Μην σας τα πολυλογώ, 3 ολόκληρες ώρες στο 

ίδιο µπαρ, ο τύπος δεν τόλµησε να πλησιάσει 

να πει ένα «γεια σου». Με το που φτάνω σπίτι, 

σκάει follow στο Instagram και καπάκι dm «Τι 

κάνεις; Πώς πέρασες απόψε;» Και εκείνη την 

ώρα σκέφτοµαι πως και ελεύθερη να ήµουν, 

σιγά µην απαντούσα σε έναν τύπο που φοβάται 

να µε πλησιάσει και να πει µια απλή καλησπέρα. 

∆εν σου λέω να µου αρχίσει την ανάλυση του 

«Homo Deus» του Χαράρι. Γι’ αυτό, φίλε µου α-

γαπηµένε από εκείνο το µπαρ, µπορεί να µη σου 

απάντησα στο dm, αλλά άκου αυτό! Μόνο τα 

τολµηρά αγόρια θα δικαιωθούν!

Μου έστελνε µηνύµατα εδώ και 2 χρό-
νια, τύπου φιλικά. Έδινα, όµως, 

πανελλήνιες και δεν ήθελα να 
µπλεχτώ µε ερωτικά. Αφού 

τελείωσα τις πανελλήνι-
ες, άρχισε πάλι να µου 
στέλνει και αργότερα πιο 
συστηµατικά. Τον τε-
λευταίο µήνα, αρχίσαµε 

να κάνουµε κάτι, αλλά το 
αφήσαµε στο φλου. Στην 

αρχή, φαινόταν να έχει ενδι-
αφέρον, αλλά τώρα έχω ξενερώ-

σει, κάπως νιώθω. Έχουµε να βρεθούµε 
15 µέρες και δεν βλέπω προσπάθεια από 
µεριάς του. Εγώ σε λίγες µέρες φεύγω 
για φοιτήτρια και αυτός θα µείνει εδώ. 
Τι µε συµβουλεύεις να κάνω, αγαπητή 
Τζένηηη;;; Επίσης, να σου πω ότι γνω-
ριζόµαστε πολλά χρόνια και αρχικά το 
έβλεπα κι εγώ φιλικά. Τώρα, όµως, σε 
λίγες µέρες φεύγω και η στάση του δεν 
είναι τόσο καλή. Να του µιλήσω να του 
πω να σταµατήσουµε; Αρχίζουν και µου 
δηµιουργούνται συναισθήµατα και ήταν 
αυτό που φοβόµουν...

Τα συναισθήµατα δεν είναι για να τα φοβόµα-

στε. Τα συναισθήµατα είναι φανταστικά! Είναι 

η πεµπτουσία της ζωής! Είναι το αλατοπίπερό 

µας! Τώρα τι θα είχαµε να συζητάµε; Αν έχεις 

φτιάξει βαλίτσες για το ταξίδι σου; Βαρετό. 

Μπορεί απλώς να ήθελε να σε κατακτήσει και 

γεια σας. Μπορεί να θέλει να αποστασιοποιηθεί 

για να µην πληγωθεί, που φεύγεις. Μπορεί να 

βρήκε άλλη. Μπορεί να φοβάται να σου µιλήσει 

πρώτος εκείνος. Μα είναι τόσο πολλά τα «µπο-

ρεί», τόσο πολλά τα σενάρια… 

Υπάρχει, όµως, ευτυχώς 

µ ι α  σ ί γ ο υ ρ η  λ ύ σ η . 

∆ύσκολη, αλλά σί-

γουρη. Η χύµα κου-

βέντα. «Φίλε µου, 

φεύγω. Με θες; Για-

τί εγώ έχω φαντα-

στικά συναισθήµατα 

για πάρτη σου».

Ερωτικά αδιέξοδα, sexy απορίες, 
κρυµµένα µυστικά... και στα fm! Το 
«Μίλα µου βρώµικα» κάνει τα ερω-
τικά σας θέµατα να ακούγονται σαν 
παθιάρικο τραγούδι στο Athens 
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–Reloaded–
Της ΤΖΕΝΗΣ 

ΜΕΛΙΤΑ

ª¶ åÝäá...
ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ
Πειραιάς, λιµάνι. Ήσουν 
πολύ γλυκό κορίτσι, 
όµορφο, φωτεινό. Φο-
ρούσες κόκκινη µάσκα 
και σου έδωσα προτε-
ραιότητα για ταξί. Ασυ-
ναίσθητα στεκόµασταν 
δίπλα δίπλα στη σιωπή 
µας και µου άρεσε πολύ. 
Πήγαινες Βράχο ενώ εγώ 
Κηφισό και έχανα το λε-
ωφορείο µου. Ήθελα να 
µπούµε στο ίδιο ταξί µαζί 
χωρίς να το σκεφτώ και 
αν δε µε σταµατούσες 
ίσως να σε γνώριζα. Στε-
κόµουν ήρεµος κοντά 
σου. Μου έκανε εντύ-
πωση πως υπάρχει και ο 
ροµαντισµός σε χρόνο 
που δεν το περιµένεις. 
Θα ήθελα να µιλήσουµε 
αν το έβλεπες. Σε φιλώ!
  
ΑΛΙΝΑ!!!
Σε λένε Αλίνα. Είσαι 37. 
Έτσι έγραφες τουλάχι-
στον στο Tinder. Σου 
έστειλα µήνυµα αλλά 
µάλλον δεν το είδες πο-
τέ. ∆εν ξέρω αν την έχεις 
ακόµα την εφαρµογή ή 

την έσβησες, αλλά περι-
µένω ακόµα...

 ΜΕ ΤΟ ΩΡΑΙΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΟΡΕΜΑ
Βέρα από Χαϊδάρι µε το 
ωραίο πράσινο φόρε-
µα... Με τη φωτογραφία 
στα Χανιά στο παγκάκι... 
Με το ταξίδι βαλίτσα 
σπάζοντας τους πάγους 
και µε την καφέ τσάντα 
Gucci. Αν δεις το µήνυµα 
αυτό, θα ήθελα να σε 
γνωρίσω... Νίκος, Αθήνα
 
ΤΑΞΙ ΑΠΟ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟ-
ΠΕΙΟ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εσύ ο ωραίος ταξιτζής 
που µε πήρες σήµερα το 
πρωί κούρσα από Νο-
µισµατοκοπείο και που 
όταν φτάσαµε στον προ-
ορισµό µας, στην Αγία 
Παρασκευή, σε ρώτησα 
αν έχεις ρέστα από 50ά-
ρικο και µου απάντησες 
«Ναι. Τι να σε κάνω, µία 
σ’ έχω!» Το είπες τόσο 
αρρενωπά. (Επίσης αν 
πρόλαβες να µου απο-

κτήσεις αδυναµία από 
Νοµισµατοκοπείο µέχρι 
Αγία Παρασκευή, έχουµε 
να πούµε πολλά οι δυο 
µας!) Αν είσαι εσύ, πες 
µου τι άλλο µε ρώτησες 
µετά, τι σου απάντησα 
και τι συµβουλή µου 
έδωσες στο τέλος! Έ-
πρεπε να µου ζητήσεις 
τηλέφωνο!
 
ΕΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΟ 
ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ 
ΜΕΡΑ
Ένα χαµόγελο γνώριµο 
κάτω από τη µάσκα σε 
κάνει να ξεχνάς τη δύ-
σκολη µέρα που είχες. 
Την κυνηγάς αλλά τη 
χάνεις, παρ’ όλα αυτά 
πιστεύεις πως θα την ξα-
ναδείς! Σταθµός Λαρίσης, 
Παρασκευή 30/10, ώρες 
20:21. Καστανή κοντά 
στο 1,75, γνώριµη φυσι-
ογνωµία. Κοιταχθήκαµε 
έντονα. Είµαι ο ψηλός 
µελαχρινός µε δερµάτινο 
τζάκετ. Αν υπάρχεις ό-
ντως και δεν ήσουν δηµι-
ούργηµα της φαντασίας 
µου, κάλεσέ µε!

ºÀðïéï÷ óå ãÀøîåé. ¾Àêå ôïî ëé åóà ëáé åðéëïéîñîèóå íáúÝ ôïù óôï www.athensvoice.gr/stiles/se-eida. 

Μίλα µου βρόµικα. 

Μίλα µου αληθινά. 

email: info@athensvoice.gr

instagram: @melitajenny

Σε γνωρίζω...
Αβαντάζ. 28χρονη εντυπωσιακά όµορφη Αρχιτέ-
κτων-µηχανικός, από άριστη οικογένεια επιστηµό-

νων, γλωσσοµαθής, µε καλλίγραµµο σώµα, οικονοµικά ανεξάρτητη µε 
µεγάλη ακίνητη περιουσία, επιθυµεί να γνωρίσει νέο έως 35 ετών. 
«Πάππας», Οµήρου 38, Κολωνάκι, 210 3620.147, www.pappas.gr 

¡éá îá ëáôáøöòÝóåôå íéá áççåìÝá åðéëïéîöîÜóôå íå ôï 210 3617.369 (11.00-18.00) 
Ìòåñóåé÷: œ 34 ïé 20 ðòñôå÷ ìÛêåé÷ ëáé œ 0,35 ëÀõå åðéðìÛïî. °ççåìÝá óå ðìáÝóéï: œ 45.
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ΚΡΙΟΣ (20 »áòôÝïù - 19 °ðòéìÝïù)

Ευκαιρίες να αποκατασταθεί η συνεννόηση σε 
προσωπικές κι επαγγελµατικές σχέσεις
Ο Ερµής επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Ζυγό (3) 
και στον ζωδιακό σου άξονα δίνοντάς σου περιθώ-
ριο να τοποθετηθείς σωστότερα και ενδεχοµένως 
να µαζέψεις τα σπασµένα του προηγούµενου δι-
αστήµατος στη σχέση µε τον σύντροφό σου και 
τους συνεργάτες σου. Έχεις µια ευκαιρία να επέµ-
βεις σε πρακτικά και ζητήµατα ρουτίνας, όπως και 
να ξανακάνεις σχετικές συζητήσεις που ενδεχο-
µένως ξέφυγαν από τον έλεγχό σου την πρώτη 
φορά. Το αποτέλεσµα γίνεται να διαφοροποιηθεί 
εφόσον κάνεις τον κόπο να είσαι ειλικρινής στις 
προθέσεις σου, όπως και να εστιαστείς αποκλει-
στικά σε αυτά που είναι σηµαντικότερα, χωρίς να 
χάνεσαι σε λεπτοµέρειες και πολλές διαφορετικές 
κατευθύνσεις. Άλλωστε το συνολικό επαγγελµα-
τικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο κινείσαι πα-
ραµένει  συγκεκριµένο και περιοριστικό και ούτως 
ή άλλως ξεδιαλέγει µε το καληµέρα σας πολλά 
από όσα σκέφτεσαι/ θα ήθελες/ επιθυµείς. Θα ’ναι 
έξυπνο να µην αναζητήσεις παλιές ισορροπίες, 
επειδή δεν πρόκειται να βρεθούν, ούτε στις συ-
νεργασίες ούτε στη σχέση σου, παρά να εξετάσεις 
τι µπορεί να γίνει τώρα. 

ΤΑΥΡΟΣ (20 °ðòéìÝïù - 19 »áýïù)

Τακτοποίηση της ρουτίνας σου, αν και µε την 
επιµονή να κοιτάζεις προς τα πίσω
Καταφέρνεις επιτέλους να βάλεις ορισµένα ζη-
τήµατα της δουλειάς σε σειρά 
κι ενδεχοµένως να ρυθµίσεις 
µε έναν περισσότερο ισορρο-
πηµένο τρόπο την προσωπική 
σου ζωή µέσα στην καθηµερι-
νότητά σου, µε την επιστροφή 
του Ερµή σε ευθεία πορεία (3). 
Υπάρχει η δυνατότητα να βρεις 
χώρο και χρόνο για την ερωτική 
σου ζωή και ό,τι σε ικανοποιεί 
και σου δίνει χαρά, όπως και για 
δηµιουργικές δραστηριότητες 
στη ρουτίνα σου, εφόσον απο-
φασίσεις ότι δεν γίνεται να ασχολείσαι µε όλους 
και µε όλα και να εστιαστείς µόνο σε όσα έχουν 
πραγµατική αξία, ψυχολογική και πρακτική, δη-
λαδή οικονοµική. Αυτό για σένα µπορεί να σηµαί-
νει επιστροφή ή αναζήτηση κάποιων τρόπων και 
προγραµµάτων που έχουν λειτουργήσει στο πα-
ρελθόν. Ωστόσο κάτι τέτοιο δύσκολα µπορεί να 
έχει επιτυχία, καθώς απαιτεί κι εσύ να µείνεις σε 
µια εκδοχή του εαυτού σου, την οποία στην πραγ-
µατικότητα καλείσαι να αφήσεις πίσω, έστω κι αν 
το αναβάλεις. Ειδικά στην υγεία σου, καλό είναι 
να είσαι σε επαφή µε το παρόν και όχι µε ό,τι ήταν 
κάποτε αποτελεσµατικό.

ΔΙΔΥΜΟΙ (20 »áýïù - 20 ¹ïùîÝïù)

Καλύτερη επαφή µε το θετικό για να βρεις τη 
δύναµη να επέµβεις στο αρνητικό
Ο κυβερνήτης σου, Ερµής, ορθοδροµεί στον Ζυγό 
(3) δίνοντάς σου την ευκαιρία να αντλήσεις χαρά 
από τη συναναστροφή µε τα παιδιά σου, από τα 
δηµιουργικά σου πρότζεκτ και την ερωτική σου 
ζωή, εφόσον µπορείς να αποφύγεις τα άκρα στο 
σπίτι και το γραφείο µε µεγαλύτερη ευκολία κατό-

πιν αρκετών πειραµάτων κι έτσι να βρεις κάποια 
καλύτερη ρευστότητα στις συνεννοήσεις σου. 
Καλό είναι στο εγχείρηµα αυτό να µην αγνοήσεις 
τα προβλήµατα, τα άγχη, τις εκκρεµότητες και τις 
ως τώρα αρνητικές σου εµπειρίες, αναζητώντας 
να απολαύσεις τα ίδια πράγµατα µε τον ίδιο τρόπο, 
επειδή αυτό δεν είναι εφικτό. Υπάρχουν κάποιες 
αδυναµίες και δυσκολίες, οι οποίες δεν εξαφανίζο-
νται, δεν αποτελούν όµως και ολόκληρη την εικό-
να και το µοναδικό που υπάρχει. Όσο περισσότερο 
διατεθειµένος είσαι να αποδεχτείς το αρνητικό 
µαζί µε το θετικό, τόσο µεγαλύτερες είναι και οι 
πιθανότητές σου να αντλήσεις δύναµη από το θε-
τικό ώστε τελικά να επιλύσεις και το αρνητικό. Η 
εθελοτυφλία ή οι φαντασιώσεις, αντίθετα, δυσχε-
ραίνουν την κατάσταση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (21 ¹ïùîÝïù - 21 ¹ïùìÝïù)

Ανακουφιστική καθαρότητα, όµως και άρνηση 
να κάνεις οτιδήποτε διαφορετικά
∆ίκοπο µαχαίρι η επιστροφή του Ερµή σε ευθεία 
πορεία (3), καθώς δίνει µεγαλύτερη καθαρότη-
τα για υποθέσεις της οικογένειας και του σπιτιού 
σου που σε προβληµάτισαν το προηγούµενο δι-
άστηµα και ξεκαθαρίζει σχετικές συζητήσεις και 
έγνοιες. Από την άλλη αυτό δεν συνεπάγεται κά-
ποια αλλαγή στη στάση του απέναντι, παρά µάλ-
λον την επιβεβαίωσή της, µε καθαρότητα, µέσα 
σου. Αυτό ισχύει και όσον αφορά τις δυναµικές 
στο γραφείο, όπου αντιλαµβάνεσαι πως τα δε-
δοµένα των συνεργασιών σου είναι τα δεδοµένα 
σου, παρά τις απόπειρές σου να το προσεγγίσεις 

από χίλιες διαφορετικές πλευ-
ρές ή να αποδώσεις διαφορε-
τικές ερµηνείες. Αν κάτι γίνεται 
να διαφοροποιηθεί αυτό είναι η 
δική σου στάση. Η τάση σου θα 
είναι να καταφύγεις σε ένα «τι 
είχες Γιάννη, τι είχα πάντα» και 
να συνεχίσεις να κάνεις τα ίδια 
ακριβώς πράγµατα µε την ελπί-
δα ότι πρόκειται να λειτουργή-
σουν διαφορετικά στο µέλλον. 
Ωστόσο τα σχέδιά σου και η 
ποιότητά ζωής σου ορίζονται 

µόνο από ό,τι κάνεις τώρα.

ΛΕΩΝ (22¹ïùìÝïù - 22 °ùçïàóôïù)

Καλύτερη επικοινωνία, που όµως δεν πρέπει 
να εκλάβεις ως επιβεβαίωση παλιών ζητου-
µένων. 
Καταφέρνεις να βάλεις στη σειρά πράγµατα που 
κυνηγάς σχεδόν µήνες τώρα µε τον ορθόδροµο 
Ερµή (3), ιδιαίτερα όσον αφορά τα σχέδιά σου, κα-
θώς και τις οικονοµικές και συναισθηµατικές σου 
ισορροπίες. Είναι ευκολότερο να πιάσεις σωστά το 
νόηµα στις συζητήσεις και τις επαφές σου και αυ-
τές να έχουν αρχή, µέση και τέλος, ιδιαίτερα όσο 
δεν βάζεις πολλά άτοµα και δραστηριότητες στο 
πρόγραµµα και πολλές σκέψεις στο µυαλό σου, 
επειδή ο χρόνος και οι αντοχές σου δεν αυξάνο-
νται µαγικά. Θα σε εξυπηρετήσει να θυµάσαι πως 
εύκολες κι ανώδυνες κουβέντες, ιδέες και συνα-
ναστροφές δεν υπάρχουν στην πραγµατικότητα, 
καθώς αλλάζουν και τα δικά σου ζητούµενα από 
όλα αυτά, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγ-
γελµατικό επίπεδο. Οι συµφωνίες, συναντήσεις 
και σχέσεις που φαίνονται «εύκολες» είναι µάλλον 
απίθανο να ευθυγραµµιστούν µε τους προσωπι-
κούς ή επαγγελµατικούς σου στόχους. Το πιθα-
νότερο είναι πως αναφέρονται σε πράγµατα που 
κυνηγάς από παλιά και τα οποία χρήζουν αναθεώ-
ρησης, ασχέτως αν θέλεις ή όχι να την κάνεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 °ùçïàóôïù - 21 ªåðôåíâòÝïù)

Κάποια ευχαρίστηση και θετικά πράγµατα που 
βοηθούν να «αθωώσεις» επιλογές σου
Εξοµαλύνονται κάπως οι καταστάσεις στα οικονο-
µικά σου και τη συναισθηµατική σου ζωή, µε τον 
κυβερνήτη σου, Ερµή, ορθόδροµο στον Ζυγό (3), 
όχι υπό την έννοια πως ανοίγουν οι ουρανοί και 
πέφτει ό,τι επιθυµείς, αλλά πως είναι ευκολότε-
ρο να συµφωνήσεις σε συγκεκριµένα πράγµατα 
στην καριέρα και τη σχέση σου κι έτσι ξέρεις τι α-
κριβώς να περιµένεις. Αν δεν είσαι οπαδός του 
more is more, µπορεί να ευχαριστηθείς και να εστι-

αστείς σε λιγότερα όµως πολύ ουσιαστικότερα. Οι 
περιορισµοί και οι πιέσεις στην ερωτική σου ζωή, 
σε δηµιουργικό επίπεδο και γενικά σε ό,τι σου δίνει 
χαρά παραµένουν, ιδιαίτερα αν το βασικό µέληµά 
σου είναι να συντηρήσεις γνωστές καταστάσεις 
και σχήµατα, όπως είναι πολύ πιθανό να κάνεις. 
Καθώς όντως υπάρχουν ευκαιρίες για ικανοποίη-
ση, απόλαυση και κέρδη, είναι ιδιαίτερα εύκολο να 
θεωρήσεις πως έχεις βρει κάποια καινούρια προ-
σέγγιση, έχεις ανανεώσει κοµµάτια της δουλειάς 
και της καθηµερινότητάς σου, ενώ στην πραγµα-
τικότητα δεν συµβαίνει, απλά συνεχίζεις να ζεις µε 
την πίεση που έχεις µάθει.

ΖΥΓΟΣ  (22 ªåðôåíâòÝïù - 22 ÃëôöâòÝïù)

Ικανοποιητικά µηνύµατα σε ένα δύσκολο πλαί-
σιο, τα οποία σε αφοπλίζουν εσφαλµένα. 
Ο Ερµής επιστρέφει σε ευθεία πορεία στο ζώδιό 
σου (3) δηµιουργώντας κατάλληλες συνθήκες 
για να εκφραστείς πιο άνετα και δίνοντάς σου την 
ευκαιρία να βαδίσεις επικοινωνιακά ανάµεσα σε 
άκρα πολύ καινούριων πραγµάτων και πολύ φορ-
τισµένων και δυσάρεστων παλιών πραγµάτων. 
Το καλό είναι πως ούτε τα πρώτα, ούτε τα δεύτε-
ρα αναιρούνται, µε έµφαση στις σχέσεις σου, κι 
έτσι µπορείς να έχεις µια ευρύτερη οπτική που 
ίσως σε βοηθήσει να συνειδητοποιήσεις και τους 
περιορισµούς που υπάρχουν στο οικογενειακό 
σου πλαίσιο και το σπίτι σου καθαρότερα, αλλά και 
τις δυνατότητες που µπορούν να υπάρξουν έξω 
από αυτούς τους περιορισµούς. Κοινώς να αντιλη-
φθείς πως στο παρόν περιορίζεσαι, αλλά πως το 
εάν, πόσο και πώς θα περιορίζεσαι οικογενειακά 
και σε σχέση µε το σπίτι σου, στο µέλλον, εξαρ-
τάται απόλυτα από σένα. Καθώς υπάρχει και το 
ευχάριστο στην ερωτική και οικονοµική σου ζωή, 
είναι εύκολο να επιλέξεις να µην κάνεις απολύτως 
τίποτα. Πάντως, υπάρχουν περιθώρια µεγάλης 
βελτίωσης στις στενές οικονοµικές και ερωτικές 
σου σχέσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (23 ÃëôöâòÝïù - 21 ÁïåíâòÝïù)

∆ύσκολες συνειδητοποιήσεις, καθαρότερη ει-
κόνα και αντίδραση σ’ αυτά
Καθώς ο Ερµής ορθοδροµεί (3) σου δίνεται η δυ-
νατότητα να βάλεις σε µια σειρά και να αποδεχτείς 
δύσκολες συνειδητοποιήσεις και εξελίξεις σε υ-
ποθέσεις που αφορούν τη συναισθηµατική και 
οικονοµική σου ζωή. Υπάρχουν ολοκληρώσεις 
και λήξεις που είναι ακόµη βαριές και απαιτητικές, 
ωστόσο τα πράγµατα φαίνεται να µπαίνουν στην 
τελική ευθεία, χωρίς την αµφιταλάντευση της 
προηγούµενης περιόδου. Ενδεχοµένως επίσης 
να ξεκαθαρίζει και η εικόνα σε σχέση µε θέµατα 
υγείας, χωρίς αυτό να σηµαίνει την αποκατάστα-
σή τους, αλλά µάλλον πως γνωρίζεις µε τι έχεις 
να κάνεις. Η αντίδραση και η κόντρα θα είναι µάλ-
λον η βασική σου άµυνα, όµως θα είναι επίσης µια 
τεράστια σπατάλη δυνάµεων, τις οποίες καλύτε-
ρα να διατηρήσεις αποδεχόµενος πως σε κάποια 
πράγµατα δεν έχεις απολύτως κανέναν έλεγχο. Η 
προσπάθεια να κινηθείς παρασκηνιακά, να κάνεις 
χειρισµούς, να κάµψεις κανόνες και να υποβιβά-
σεις αξίες «για να…» είναι ανούσια, εφόσον µάλ-
λον αποκατάσταση της τάξης χρειάζεται στις σχέ-
σεις σου παρά µεγαλύτερη θολούρα. Καλύτερα να 
κινηθείς σ’ αυτή τη δύσκολη κατεύθυνση. 

ΤΟΞΟΤΗΣ (22 ÁïåíâòÝïù - 20 ¢åëåíâòÝïù)

Σχέδια που βρίσκεις ευχάριστα, θα παραµεί-
νουν µακρινά αν δεν κάνεις κάτι πρακτικά
Με την επιστροφή του Ερµή σε ευθεία πορεία (3) έ-
χεις την ευκαιρία να «κλειδώσεις» σχέδια και δρα-
στηριότητες, είτε µε τον σύντροφο και την παρέα 
σου, είτε σε επαγγελµατικό επίπεδο, καθώς είναι 
ευκολότερο να καταλήξεις µαζί µε τους εµπλεκό-
µενους στο πώς είναι καλύτερα να βαδίσετε στο 
µέλλον. Ενδεχοµένως να µην είναι ακριβώς αυτό 
που περίµενες, προσωπικά επειδή είναι πολύ δύ-
σκολο να πάρεις αυτά που θέλεις συναισθηµατικά, 
επαγγελµατικά επειδή είναι αντίστοιχα δύσκολο 
να εξασφαλιστούν αυτά που θέλεις οικονοµικά. 
Χρειάζονται δηλαδή συµβιβασµοί, καθώς οι δυ-
νατότητες είναι συγκεκριµένες. Επειδή και µόνο 
η προοπτική του µελλοντικού και οποιασδήπο-
τε αλλαγής στη ρουτίνα σου εσένα µπορεί να σε 

σπρώξει πολύ µακριά, επειδή σου αρέσει, είναι κα-
λή ιδέα να τα εξετάζεις όλα αυτά σε σχέση µε την 
επαγγελµατική και προσωπική σου ρουτίνα. Αυτό, 
επειδή η ρουτίνα σου δεν πρόκειται να αλλάξει 
µαγικά και µόνο εφόσον ενσωµατωθούν κάποιες 
αλλαγές σε αυτή θα µπορέσεις τελικά να πραγµα-
τοποιήσεις τα σχέδιά σου. Επειδή το σκέφτηκες, 
δεν συνέβη κιόλας.

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ (21 ¢åëåíâòÝïù - 19 ¹áîïùáòÝïù)

Εξοµαλύνσεις και σωσίµατα τελευταίας στιγ-
µής, µια ευκαιρία να το πάρεις αλλιώς
Καθώς ο Ερµής επιστρέφει σε ευθεία πορεία (3) 
µπορείς να πετύχεις κάποια συνεννόηση σε επί-
πεδο καριέρας και γάµου για τα καινούρια κοµµά-
τια ή την ανανέωση που επιδίωξες το τελευταίο 
χρονικό διάστηµα. Καλό είναι αυτό να µην το ε-
κλάβεις σαν επιβεβαίωση για να συνεχίσεις στο 
ίδιο βιολί και να βάλεις κι άλλα στο πρόγραµµα. 
Καταφέρνεις να βρεις άκρη µε πέντε πραγµατάκια 
και χρειάζεται να εστιαστείς στη δυσκολία µε την 
οποία συνέβη αυτό και το κόστος που µπορεί να 
είχε συναισθηµατικά και ψυχολογικά, ώστε στο 
µέλλον να αποφύγει να εµπλακείς µε τον ίδιο τρό-
πο ή µε τα ίδια πράγµατα. ∆εν είναι επιβράβευση 
για τις επιλογές σου, είναι ένα σώσιµο της τελευ-
ταίας στιγµής και µια ευκαιρία να αναθεωρήσεις 
από πού αντλείς χαρά, τι βρίσκεις δηµιουργικό και 
βέβαια τι συνιστά για σένα το χαρούµενο κοµµάτι 
της σχέσης σου. Επειδή η υγεία σου συνεχίζει να 
είναι σε ευαίσθητη περίοδο, έχει σηµασία να τη 
σεβαστείς και να σχεδιάσεις διαφορετικά για το 
µέλλον.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ  (20 ¹áîïùáòÝïù - 17 ¼åâòïùáòÝïù)

Μεγάλο δυναµικό ανανέωσης που δεν χρειά-
ζεται να σκιαστεί από υπάρχοντα προβλήµατα. 
Με την επιστροφή του Ερµή σε ευθεία πορεία (3) 
γίνονται εφικτές οι συνεννοήσεις που παλεύεις 
αρκετό καιρό τώρα για να εξισορροπήσεις καλύ-
τερα τα διαφορετικά επίπεδα της ερωτικής σου 
ζωής, όπως και του δίπολου δηµιουργικότητα-
χρήµα στα επαγγελµατικά σου. Είναι δυνατόν να 
γεφυρωθούν άκρα και να πάρει τον δρόµο της η α-
νανέωση την οποία σκέφτεσαι και κουβεντιάζεις, 
αρκεί να µην επιλέξεις κάποιο άκρο και να µη θεω-
ρήσεις ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Θέµατα 
υγείας, καλή διάθεση και ψυχολογία συνεχίζουν 
να σε βαραίνουν, όµως δεν είναι η προοπτική σου, 
αλλά µάλλον κάποιες γνωστές και παλιές ιστορί-
ες που δυσκολεύεσαι να αποδεχτείς. ∆εν γίνεται 
να επιταχυνθούν, όµως δεν θα διαρκέσουν για 
πάντα. Αυτό που µπορείς και καλό είναι να κάνεις, 
είναι να προσπαθήσεις να πάρεις την όποια ανα-
νέωση βρίσκεις και να τη διοχετεύσεις στο σπίτι, 
το οικογενειακό σου περιβάλλον και βέβαια µέσα 
σου προκειµένου να τακτοποιήσεις τα πράγµατα 
µε έναν διαφορετικό τρόπο, γιατί, όπως έχουν, 
µάλλον δυσκολεύουν και δεν λειτουργούν.

ΙΧΘΥΕΣ (18 ¼åâòïùáòÝïù - 19 »áòôÝïù)

Τείνεις να σπαταλήσεις την αξία που δηµιουρ-
γείς σε «κουρασµένες» ιδέες και σχέδια
Οι δύσκολες σκέψεις και κουβέντες µε τον σύ-
ντροφο και την οικογένειά σου, όπως και µε τους 
ανθρώπους στον επαγγελµατικό σου χώρο, φαί-
νεται να παίρνουν τον δρόµο τους δηµιουργώντας 
την υπόσχεση κάποιου οφέλους, είτε ψυχολογι-
κού είτε χρηµατικού τύπου. Το πρόβληµα είναι πως 
ακόµη και αν κάποιες δυσκολίες εξοµαλυνθούν, 
το παρακάτω παραµένει ιδιαίτερα περιορισµένο 
και δεσµευτικό και δεν µπορείς να σχεδιάσεις και 
πάρα πολλά, σε προσωπικό ή επαγγελµατικό επί-
πεδο. Καλό θα είναι να µην ακυρώσεις οτιδήποτε 
θετικό εξαιτίας αυτού. Ό,τι καταλαβαίνεις, ό,τι συ-
νεννοείσαι και ό,τι κερδίζεις καλό είναι να το αξι-
οποιήσεις για να προσεγγίσεις καινούριες ιδέες, 
διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας και γενικά 
για να αναθεωρήσεις τον τρόπο που συνδέεσαι 
µε τους ανθρώπους στην καθηµερινότητά σου. 
Σε αυτό το κοµµάτι χρειάζεται να γίνουν µεγάλες 
αλλαγές και προς τα εκεί είναι η χρησιµότερη κα-
τεύθυνση για σένα, όχι σε σχέδια που στηρίζονται 
σε αυτά που γνωρίζεις και κάνεις ήδη, ούτε στο να 
επιδιώξεις το παραπάνω σε υπάρχουσες προσω-
πικές κι επαγγελµατικές δραστηριότητες.   A
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