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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Ραντεβού 
το 2021!

Μέχρι τότε μείνετε συντονισμένοι 

στον Athens Voice Radio 102,5 fm.

Ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν 

στην Ελλάδα και στον κόσμο 

στο athensvoice.gr

 Καλές Γιορτές!

Αυτή την περίοδο εκπαιδεύομαι να διαβάζω τα σημάδια για να 
καταλαβαίνω την ατμόσφαιρα. Η μία εικόνα είναι η Μέρκελ να 
μιλάει δακρυσμένη στους συμπολίτες της: «Όλοι θέλουμε να 
κάνουμε Χριστούγεννα, να νιώσουμε τις γιορτές. Αλλά με 595 
νεκρούς κάθε μέρα, απλώς δεν είναι αποδεκτό, δεν μπορούμε να 
το αντέξουμε». Και το λέει αυτό η σκληρή Γερμανίδα καγκελά-
ριος. Όμως σ’ αυτό το επίπεδο έχουν φτάσει οι ευρωπαϊκές δη-
μοκρατίες, η ζωή είναι πάνω από κάθε πολιτικό και οικονομικό 
κόστος.
Στη δεύτερη εικόνα, όταν ο οκτάχρονος Γιαννάκης βγαίνει από 
την Εντατική, οι γιατροί και οι νοσηλευτές τού χαρίζουν κράνος 
και δίπλωμα «αστροναυτικής εκπαίδευσης ΜΕΘ» γιατί ο μικρός 
θέλει να γίνει αστροναύτης, όταν μεγαλώσει. Όποιος ξέρει την 
πίεση, τον φόβο, την εξάντληση, το άδειασμα της ψυχής του υ-
γειονομικού προσωπικού που δίνει ασταμάτητα αυτό τον αγώνα 
10 μήνες τώρα, δεν μπορεί να πιστέψει ότι αυτοί οι άνθρωποι 
βρίσκουν το κουράγιο να φτιάξουν μια μαγική γιορτή για τον 
μικρότερο ασθενή που κράτησαν στη ζωή.
 
Αυτή η χρονιά μάς δίδαξε πολλά για τους εαυτούς μας, για την 
κοινωνία που ζούμε, για την εποχή μας. Μιλάμε πάντα για τα 
λάθη μας, κατακρίνουμε τη δική μας συμπεριφορά και καλά 
κάνουμε, εμείς πρέπει συνέχεια να διορθώνουμε πορεία για να 
αντιμετωπίσουμε καλύτερα τη δύσκολη πραγματικότητα.
Είμαστε στο πιο δύσκολο σημείο, η κούραση μας κάνει απρό-
σεκτους, η αγωνία για τις δουλειές μας μάς κάνει βιαστικούς. Η 
βιασύνη μέσα από τα Μέσα Ενημέρωσης γίνεται πίεση που μετα-
φέρεται σε επιστήμονες και κυβέρνηση. Συζητάμε αν θα είναι 9 
τα άτομα στο ρεβεγιόν και όχι πόσους ανθρώπους χάνουμε κάθε 
μέρα. Δεν πρέπει. 100 νεκροί την ημέρα είναι απώλεια που δεν 
μπορεί να αντέξει η κοινωνία μας.
Όμως παρά τις σπασμωδικές συμπεριφορές, την επιπολαιότητα 
από κάποιους, τα λάθη στη διαχείριση της κρίσης, πάλι καλά τα 
πάμε μέχρι τώρα, όλοι μαζί το αντιμετωπίζουμε.
Έχουμε πολύ κατηγορήσει τους εαυτούς μας, τη χώρα μας, την 
Ευρώπη. Κάποια στιγμή, όμως, πρέπει να πούμε και την άλλη 
όψη. Κι αυτή η άλλη όψη είναι ότι, για τέτοιο άγνωστο και πρω-
τοφανές γεγονός, για τόση διάρκεια, για τόση δυσκολία, για τό-
σο φόβο και αγωνία για το μέλλον, κοινωνία και κράτος και πάλι 
καλά αντιδράσαμε.
Βλέπω ακόμα και τώρα τους κήνσορες του διαδικτύου, να κου-
νάνε το δάκτυλο προσπαθώντας να βρουν λάθη και παραλήψεις. 
Ναι, αλλά δεν διευκρινίστηκε, αν βάλεις κωδικό 6 και θέλεις να 
πας περίπατο στο Φάληρο, τι γίνεται αν μένεις στην Κυψέλη; Αν 
υπάρχουν ιατρικοί λόγοι για χειμερινή κολύμβηση, ποιο είναι το 
ΦΕΚ που το απαγορεύει; Η απαγόρευση άσκησης μετά τις 9 δεν 
συνιστά δυσμενή διάκριση εις βάρος των υπαλλήλων των σού-
περ μάρκετ που σχολάνε στις 9; Και ούτω καθ’ εξής. Αυτοαναφο-
ρικότητα με γκρίνια, η μόνιμη στάση του σύγχρονου ανθρώπου. 
Εύκολα «κατηγορώ την κοινωνία», «πού είναι το κράτος» και 
αναζήτηση «εχθρών». Φαντάζεται κανείς από τους σχολιαστές 
των social media σε τι απίστευτη πίεση, άγχος, φόβο, ευθύνη, 
κούραση ζουν όσοι είναι υπεύθυνοι να αντιμετωπίσουν αυτή την 
απειλή 10 μήνες τώρα;
 
Φαίνεται μερικοί δεν έχουν καταλάβει καν, τι συμβαίνει φέτος στη 
χώρα μας. Ποιο είναι το μέγεθος της γιγάντιας αυτής επιχείρη-
σης. Εγώ κάθε φορά που με παίρνει ο ΕΟΔΥ ή η Πολιτική Προ-
στασία για ιχνηλάτηση, ξαφνιάζομαι, μου έρχεται να τους πω, 
ώστε λοιπόν είναι αλήθεια, λειτουργεί; Είχαμε συνηθίσει σ’ ένα 
κράτος γραφειοκρατικό, βασισμένο στις πελατειακές σχέσεις 
και ελάχιστα στις υπηρεσίες που προσφέρει. Κι αυτό το κράτος 
βρέθηκε αντιμέτωπο με την απειλή του αιώνα. Έπρεπε σε συν-
θήκες κατεπείγοντος να μετεξελιχτεί σε αυτό που οφείλει να γί-
νει, δηλαδή «επιτελικό κράτος». Όλα όσα συμβαίνουν φέτος εί-
ναι ένα μικρό θαύμα. Γίνονται ιχνηλατήσεις δεκάδων χιλιάδων 
ατόμων, εξετάσεις στα σύνορα, δημιουργούνται σε ξενοδοχεία 
χώροι καραντίνας των ταξιδιωτών, διενεργούνται εκατομμύρια 
τεστ. Διπλασιάστηκαν μέσα σε μήνες οι ΜΕΘ της χώρας, από 530 
έγιναν πάνω από 1.200. Δημιουργήθηκαν πτέρυγες covid στα 
νοσοκομεία. Με λάθη; Με καθυστερήσεις, με παραλείψεις; Ναι, 
με λάθη, αλλά αλλάζει.
Κυρίως όμως το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας ξεπέρασε τον ε-
αυτό του. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αμέσως χωρίς 

δεύτερη σκέψη μπήκε στη μάχη ηρωικά, χωρίς τίποτα να θυμί-
ζει δημοσιοϋπαλληλικές συμπεριφορές. Οι essential workers 
κρατάνε τις πόλεις μας ανοιχτές. Οι καλύτεροι επιστήμονες της 
χώρας, ιολόγοι, επιδημιολόγοι, λοιμωξιολόγοι, πνευμονολόγοι, 
εντατικολόγοι αλλά και ειδικοί στη Διαχείριση κρίσεων, στην 
οργάνωση της δημόσιας Υγείας, ψυχολόγοι, συγκοινωνιολόγοι, 
οικονομολόγοι, στατιστικολόγοι, μηχανικοί πληροφορικής, εκ-
παιδευτικοί, οι πιο διάσημοι έλληνες επιστήμονες του εξωτερι-
κού, η ελληνική βιομηχανία, 10 μήνες τώρα λύνουν καθημερινά 
προβλήματα λειτουργίας μιας ολόκληρης χώρας. Ξεπερνούν α-
μέσως τις ελλείψεις σε μάσκες και γάντια. Βρίσκουν τρόπους να 
δουλέψει η τηλεκπαίδευση στα σχολεία. Οι επιχειρήσεις οργα-
νώνονται και προσπαθούν να λειτουργήσουν με τηλεργασία. Οι 
μεγάλες ελληνικές εταιρίες προσφέρουν βοήθεια χωρίς πολλά 
λόγια, δωρίζουν ιατρικά υλικά, κατασκευάζουν ΜΕΘ στα νο-
σοκομεία. Περιοχές ολόκληρες μπαίνουν σε καραντίνα, πρέπει 
να περιφρουρηθούν και συγχρόνως να τροφοδοτηθούν. Ειδικές 
κοινωνικές ομάδες, Ρομά, μετανάστες, άστεγοι, χρειάζονται 
αρωγή και πρέπει να βρεθούν οι διαφορετικοί επικοινωνιακοί 
κώδικες για τον καθένα.
Και συγχρόνως να μην καταρρεύσει τελείως το σύστημα. Ένα 
κράτος συνηθισμένο μέχρι τώρα να μοιράζει μόνο επιδόματα, 
αλλάζει λογική και επιδοτεί την εργασία. Επιστρεπτέες προ-
καταβολές, εργαζόμενοι σε αναστολή εργασίας με το κράτος να 
καλύπτει μισθούς, επιδοτήσεις στη μειωμένη απασχόληση, δά-
νεια, αναβολή πληρωμής φόρων, εκπτώσεις ενοικίων, αυξημένα 
επιδόματα ανεργίας. Και συγχρόνως 100δες χιλιάδες τάμπλετ 
και υπολογιστές για τους μαθητές των σχολείων. Όλα αυτά δεν 
ήταν καθόλου αυτονόητα.
 
Τώρα ήρθαν τα Χριστούγεννα. «Μας κλείνουν μέσα» φωνάζουν 
ακόμα κάποιοι που δεν έχουν καταλάβει τίποτα από αυτή την 
τεράστια μάχη που δίνεται δίπλα τους. Δεν «μας έχουν κλείσει 
μέσα», μας βοηθούν οικονομικά ώστε να μείνουμε στο σπίτι για 
να παραμείνουμε υγιείς μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο. Με χρημα-
τοδότη την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία ευτυχώς ανήκουμε.  
Ενώ το εύκολο θα ήταν να κάνουν όπως οι λαϊκιστές ηγέτες του 
κόσμου, οι Τραμπ και Μπολσονάρου, να μας πουν τα ωραία λό-
για που ακούμε και εδώ από τους κυνικούς: Είναι προτιμότερο 
να σώσουμε ζωές από τον covid και να χάσουμε περισσότερες 
από την κατάρρευση της οικονομίας; Την ψεύτικη ερώτηση δη-
λαδή, την ερώτηση που κρύβει την ανικανότητα να αντιμετωπί-
σεις τη δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι, ισχυρίζονται όσοι τα λένε 
αυτά, ότι είμαστε ανίκανοι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και 
να αναλάβουμε το πολιτικό κόστος, απλώς προτιμήσαμε να μην 
καταστραφεί η οικονομία. Τα τραγικά αποτελέσματα αυτής της 
υπεκφυγής τα είδαμε σε άλλες χώρες.
Η Ελλάδα, αλλά και το μεγαλύτερο τμήμα του κόσμου, αντιμετώ-
πισε αυτή την απειλή με θάρρος. Όσα συμβαίνουν 10 μήνες τώρα 
είναι ένα επιτυχές τεστ για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Μέσα σε 
λίγους μήνες μια τεράστια προσπάθεια ένωσε επιστήμονες, τα 
μεγαλύτερα μυαλά της ανθρωπότητας, κράτη και επιχειρήσεις, 
και έφθασε στην παραγωγή του εμβολίου. Το οποίο η χώρα μας 
και άλλες χώρες της Δύσης θα το προσφέρουν δωρεάν στους πο-
λίτες τους, τους προσεχείς μήνες. 
Εκατομμύρια δόσεις στους -70 βαθμούς θα μεταφερθούν με α-
εροπλάνα και φορτηγά, σε χιλιάδες σημεία εμβολιασμού, που 
πρέπει επίσης να διαθέτουν ψύξη, να εκπαιδευτεί προσωπικό, 
να φτάσει το εμβόλιο και στους πιο ανήμπορους, αυτούς που δεν 
θα έχουν πρόσβαση στα οργανωμένα σημεία.
Πριν 10 μήνες συζητούσαμε ότι δεν υπάρχουν αντισηπτικά στα 
ράφια. Ότι δεν υπάρχουν μάσκες για να κάνουμε εισαγωγή. 
Σήμερα συζητάμε για την οργάνωση του εμβολιασμού με προ-
σωποποιημένες, ψηφιακές ατομικές προσκλήσεις. Σε χιλιάδες 
προκαθορισμένα σημεία εμβολιασμού. Με προτεραιότητα στους 
πιο ευάλωτους και όχι στους πιο ισχυρούς ή πλούσιους.
Μας αρέσει να γκρινιάζουμε, να κατηγορούμε τον κόσμο μας, αλ-
λά σ’ αυτή την παγκόσμια απειλή φάνηκε πόσο έχουν εξελιχτεί, 
πόσο πιο προοδευτικές έχουν γίνει οι κοινωνίες που ζούμε.
Ο μικρός Γιάννης οφείλει να γίνει αστροναύτης όταν μεγαλώ-
σει, όπως ονειρεύεται, η γενιά του μπορεί να είναι αυτή που θα 
δει ξανά αισιόδοξα τούτον τον αιώνα.
Η πανδημία μπορεί να μας γέμισε φόβο αλλά μας έδωσε και αισι-
όδοξα μηνύματα για τη δύναμη του ανθρώπινου είδους.  A
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2020 Η χρονιά που θέλουμε να ξεχάσουμε
2021 η χρονιά που θα πάρουμε τη ζωή μας πίσω
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Η φωνή της αθηνας
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ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 

Αυτή την εβδομάδα το σχεδι-
άζει ο Φίλιππος Φωτιάδης. 

Γεννήθηκε στην Αθήνα και 
σπούδασε αρχιτεκτονική στο 

Rhode Island School of Design. 
Εργάστηκε για τους Skidmore 
Owings and Merill και Bernard 

Tschumi Architects, Νέα 
Υόρκη, καθώς και για τους Μι-
χάλη Φωτιάδη Αρχιτέκτονες, 

Αθήνα. Είναι ιδρυτικό μέλος 
του δημιουργικού γραφείου 

we design με έδρα την Αθή-
να (από το 2001). Δίδαξε ως 

εντεταλμένος λέκτορας στο 
τμήμα Αρχιτεκτονικής του 

Πανεπιστημίου Πατρών στον 
Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό 

(2008-2010). Έχει λάβει μέρος 
σε ομαδικές και ατομικές 

εκθέσεις ζωγραφικής στις 
γκαλερί Αγκάθι, Μαρτίνος και 
Ζουμπουλάκη στην Αθήνα. Το 
έργο του σημερινού μας εξω-
φύλλου είναι ειδική παραγγε-

λία της ATHENS VOICE για το 
χριστουγεννιάτικο τεύχος.

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Xο χο χο 

Ένα εξώφυλλο και ένα παραμύθι

Άγια νύχτα στην Αθήνα, ησυχία παντού σα να 
’χει μόλις χιονίσει, ο καιρός ωστόσο ανοιξιάτι-
κος, επιμένει. Aνοιχτή η μπαλκονόπορτα, η τηλε-
όραση παίζει βουβά παλιές σειρές, τα λαμπιόνια 
στο δέντρο αναβοσβήνουν. Λαγοκοιμάμαι στον 
καναπέ μέχρι που ακούω κάποιο θόρυβο από 
κάτω, κάπου πίσω στον ακάλυπτο, και το χαρα-
κτηριστικό χαχανητό της Λίνας που μένει στο 
ισόγειο. Πετάγομαι, κατευθύνομαι προς την κου-
ζίνα. Χωρίς να ανάψω φως ξεδιπλώνω προσεκτι-
κά τα παντζούρια και σκύβω απορημένος. Κάτω 
από τη λεμονιά κάθεται, σε μια από τις πλαστικές 
καρέκλες του γύφτου που διακοσμούν την αυλή 
της, η Λίνα με τα πόδια σταυρωμένα. Ξεφυσά-
ει σύννεφα καπνού. Στο τραπέζι ένα μπουκάλι 
Τζόνι πλάι σε δυο χαμηλά ποτήρια, ένα πιατάκι 
με δαγκωμένους κουραμπιέδες κι ένας σκού-
φος, κόκκινος με άσπρη φούντα. Ακούγεται το 
καζανάκι από το μπάνιο της πριν ξεπροβάλλει, 
κουμπώνοντας το παντελόνι του, στρουμπου-
λός, καμαρωτός κι ασκεπής ο Αϊ-Βασίλης με ένα 
πούρο στο στόμα. Αρπάζει ένα από τα ποτήρια 
και φέρνοντάς το προς τη λευκή του γενειάδα, 
τινάζει το κεφάλι πίσω για να κατεβάσει και την 
τελευταία γουλιά. Σκύβει στη Λίνα και κάτι της 
ψιθυρίζει στ' αυτί. Εκείνη, θαμπωμένη, γελάει 
ζωηρά κρύβοντας με τα δάχτυλα τα δόντια της. 
«Φεύγω μωρό» και τη φιλάει στο μέτωπο. Πιάνει 
με μια κίνηση τον σκούφο του και χτυπάει την 
κοιλιά του σα να πρέπει, μετά το διάλειμμα, να 
συμμαζευτεί για να επιστρέψει στο μεροκάματο. 
Της ανακατεύει τα μαλλιά, «τα λέμε του χρόνου, 
αν είσαι καλό κορίτσι» λέει με νόημα, και χάνεται 
τρικλίζοντας κάτω από το μπαλκόνι μου. 

Με γρήγορες δρασκελιές διασχίζω το διαμέρι-
σμα, σηκώνω, όσο πιο αθόρυβα μπορώ, το ρολό 
στο σαλόνι και βγαίνω στην μπροστινή βεράντα. 
Στη μέση του δρόμου στέκονται οκτώ τάρανδοι, 
το χρυσό έλκηθρο πίσω τους. Οι δυο μπροστά, 
σαν σκανδαλιάρικα παιδιά που έχουν πλήξει από 
την αναμονή, δαγκώνουν τους καθρέφτες από 
ένα πράσινο γκολφάκι, του ’χουν ξεχαρβαλώσει 
τον προφυλακτήρα και χαράζουν με τα κέρατά 
τους στο καπό και την οροφή απροσδιόριστες 
μουτζούρες. Οι πίσω τάρανδοι κοιτάνε απαθείς. 
Δευτερόλεπτα αργότερα η εξώπορτα της πο-
λυκατοικίας τρίζει και... νάτος! Κοντοστέκεται 
στη μέση του δρόμου –ο σάκος στον ώμο και το 
πούρο στο στόμα–, κοιτάζει δεξιά αριστερά σαν 
να ψάχνει πού έχει σταθμεύσει. Οι τάρανδοι ε-
πανέρχονται βιαστικά σε στάση προσοχής λες 
κι έχει κάνει έφοδο ο λοχαγός. Ο Αϊ-Βασίλης τρα-
βάει μια ρουφηξιά και, καθώς ξεφυσάει τον κα-
πνό, με δυο δάκτυλα τινάζει το πούρο στον αέρα. 
Η καύτρα, σα μικρό πυροτέχνημα, σκορπίζεται 
στην άσφαλτο. Πετάει το σάκο με τα δώρα στο 
έλκηθρο και, όπως ξεκινάει να ελέγχει ένα ένα τα 
γκέμια στα ζώα του, εντοπίζει το κατεστραμμένο 
αυτοκίνητο. Το πλησιάζει. Παραπατώντας εξε-
τάζει το καπό και περιεργάζεται τις γρατζουνιές. 
Κάνει ένα στραβό βήμα, στρέφει το βλέμμα του 
στον αρχηγό τάρανδο, «τς τς τς» κουνάει το κε-
φάλι του με αποδοκιμασία, έπειτα του γαργαλάει 
τη μουσούδα. Ανεβαίνει στο έλκηθρο και, χτυ-
πώντας την καμπάνα του, χάνεται στον ουρανό. 
Ούτε που του πέρασε από το μυαλό να αφήσει 
ένα σημείωμα. 
-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
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πιο αγαπητος γαλλος ςτο παριςι τα τελευταια 
χρόνια πιστεύω ότι είναι ένας… Έλληνας! Δεν εί-
ναι ούτε υπερβολικό, ούτε υποκειμενικό αυτό που 
μόλις έγραψα για τον Νίκο αλιάγα, επειδή ακριβώς 

μιλάω για ένα σταθερό αγαπημένο φίλο μου που η 
τύχη με έφερε να πίνω καφέ μαζί του ένα μεσημέρι στο Μαραί, 
πριν δύο δισεκατομμύρια χρόνια. αλλά το αποδεικνύουν οι 
πράξεις. πρώτα απ’ όλα ο Νίκος είναι από τα δημοφιλέστερα 
πρόσωπα της γαλλικής τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. 
τρομερά αγαπητός με ορκισμένο φαν κλαμπ και όχι μόνο γιατί 
είναι κούκλος. Όταν του ήρθε η όρεξη να πιάσει μια μηχανή και 
να ασχοληθεί με τη φωτογραφία, φωτογραφίζοντας κυρίως 
ασπρόμαυρα, πήρε φωτιά το Ίνσταγκραμ, και αυτή τη στιγ-
μή πάνω από 830.000 followers θαυμάζουν καθημερινά την 
εξαιρετική ασπρόμαυρη ηλεκτρονική πινακοθήκη του. από 
τον Βαλερί Ζισκάρ ντ’ εσταίν μέχρι τη Μαριόν Κοτιγιάρ, κανείς 
δεν έχει πει όχι στον φακό του. Και τώρα, η υπέροχη Hidalgo, 
διαλέγει μια φωτό του Νίκου για να την τυπώσει σε ευχετήρια 
κάρτα αλλά και σε 5.000 αφίσες που θα αναρτηθούν σε όλους 
τους φωτεινούς πίνακες σε όλη την έκταση του Δήμου.

Τι έγινε, Νίκο, πώς προέκυψε αυτή η ανάθεση;
το επιτελείο της δημάρχου παρακολουθεί εδώ και καιρό τις 
καθημερινές φωτογραφίες που ποστάρω στα κοινωνικά δί-
κτυα και έτσι επικοινώνησαν μαζί μου. η δήμαρχος ήθελε κάτι 
θετικό για το 2021, αλλά και ρεαλιστικό, γιατί η κατάσταση 
είναι πολύ περίεργη και η καθημερινότητα αβέβαιη. τους πρό-
τεινα αρκετές καινούργιες και ανέκδοτες φωτογραφίες, ιδι-
αίτερα μια νυχτερινή λήψη ενός κοριτσιού που πετάει στον 
αέρα πάνω σε ένα skateboard μπροστά στον πύργο. τελικά η 
ίδια προτίμησε μια παλαιότερη φωτογραφία μου που τράβηξα 
στο πρώτο lockdown, αυτή με το περιστέρι που μπαίνει στο 
κάδρο την ώρα που τραβάω τον πύργο. 

Ποια είναι η ιστορία της, θυμάσαι;
εκείνη την ημέρα είχα βγει για λίγο, με το χαρτί μου, για κάτι 
ψώνια, δεν υπήρχε σχεδόν κανείς στους δρόμους, είχα πά-
ρει τη φωτογραφική μου μηχανή κάτω από το μπουφάν γιατί 
μου άρεσε το φως του ουρανού. Μου άρεσε το σύμβολο της 
ελπίδας που δεν περίμενες μέσα στο απρόσμενο πέταγμα 
ενός πουλιού. ο ουρανός έχει κάτι το δραματικό, αλλά το φως 
περνάει μέσα από τα σύννεφα. 

Τι σημαίνει για σένα ο Πύργος του Άιφελ;
το παρίσι είναι η πόλη μου, εδώ γεννήθηκα. Μεγάλωσα στις 
λαϊκές συνοικίες του 10ου διαμερίσματος, στην πλατεία της 
Δημοκρατίας (Place de la République). Όταν ο πατέρας μου μού 
έταζε βόλτα στον πύργο του Άιφελ ήτανε σαν να πηγαίναμε 
ταξίδι. πηγαίναμε στις ακριβές παρισινές συνοικίες σαν να 
μπαίναμε σε άλλη πόλη. ο πατέρας μου σταματούσε το αυτο-
κίνητο, έβαζε τα τραγούδια του Καζαντζίδη και της αλεξίου και 
παρακολουθούσε τον πύργο του Άιφελ με δέος, καπνίζοντας 
σιωπηλά. τον συνέπαιρνε το θέαμα. ςτήναμε έναν διάλογο 
χωρίς λόγια, κοιτούσαμε τον πύργο και ταξιδεύαμε. ςήμερα, 
μετά από 40 χρόνια, ζω σε αυτή τη γειτονιά του πύργου και 
δεν υπάρχει στιγμή που να μη σκέφτομαι τον πατέρα μου, που 
μας έφερνε εδώ να δούμε τον πύργο. Όπως πας στο θέατρο να 
δεις μια παράσταση. ο πύργος, σαν φάρος πάνω από την πό-
λη, μου υπενθυμίζει πως για να δεις καλά, χωρίς να θολώνεις, 
χρειάζεται ανάστημα.  

Χάρηκες για την επιλογή της Hidalgo;
είναι σίγουρα πολύ τιμητική η πρόταση της δημάρχου. το πα-
ρίσι είναι για μένα ένα σκηνικό θεάτρου που μας θυμίζει το 
πέρασμα της ύπαρξής μας, ο πύργος είναι επίσης ένα σύμβολο 
αντίστασης στα κουμάντα των ανθρώπων. Όταν ο Άιφελ τον 
έχτισε στα πλαίσια της Exposition Universelle, στα τέλη του 
19ου αιώνα, δεν ήξερε πως ο πύργος θα υπήρχε ακόμα και σή-
μερα. Κατασκευάστηκε για να μείνει 20 χρόνια μόνο. Και όλη η 
καλλιτεχνική κοινότητα της εποχής τον έβριζε χυδαία, το απο-
καλούσε «έκτρωμα» και «ντροπή γα τον γαλλικό πολιτισμό». οι 
επικριτές χάθηκαν, αλλά ο πύργος επέζησε. αυτό λέει πολλά 
για την ελαφρότητα των απόψεων, για τη βοή του όχλου και 
για τη δύναμη των οραμάτων. Κάποιες ιδέες ήταν ισχυρότερες 
από τη μόδα και την αισθητική της όποιας εποχής.

Και μια μικρή είδηση: Οι φωτογραφίες του Νίκου Αλιάγα έχουν 
παρουσιαστεί σε τουλάχιστον τριάντα εκθέσεις σε Γαλλία και Ευ-
ρώπη. Αυτή την Άνοιξη ετοιμάζει μια ακόμη μεγάλη έκθεση σε συ-
νεργασία με το Δημαρχείο του Παρισιού. «Είναι περίεργη περίοδος 
για τους καλλιτέχνες και είμαι τυχερός που μπορώ να μοιραστώ τις 
φωτογραφίες μου με το κοινό σε αυτή την δύσκολη περίοδο». 

-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΜΙΑ ΦωτογρΑΦΙΑ του 
Νίκου ΑλίΑγΑ επελεξε 
η Anne HidAlgo, 
ΔηΜΑρχος πΑρΙςΙων, 
γΙΑ νΑ ςτεΙλεΙ ευχες

Ένας Έλληνας υπογράφει 
στις ευχετήριες κάρτες 

του Δήμου Παρισίων

Ο
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2020

Του
Γιάννη νένέ

panikoval500@gmailcom
Lockdown
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▶ Νέος άγνωστος ιός από την Κίνα: corona virus
▶ Κορωνοϊός - κορωναϊός - κορονιός - Covid-19
▶ Κορωνοϊός, η σωστή ορθογραφία κατά Γ. Μπα-
μπινιώτη
▶ Lockdown
▶ 13033
▶ www.forma.gov.gr 
▶ Μάσκες
▶ Προσωπίδες
▶ Μένουμε Σπίτι
▶ Σύστημα ακορντεόν
▶ Ορφανό κρούσμα
▶ Υδροστρόβιλοι στην Ελλάδα
▶ #bunker_boy
▶  “I can’t breathe”
▶ “Stop counting!” (Donald Trump)
▶  Joe Biden, o νέος POTUS
▶ #Beirut_blast
▶ Ρεμντεσιβίρη (φάρμακο)
▶ Ανακαλύφθηκε δεύτερη σελήνη γύρω από τη 
Γη
▶ Κεφαλή Ερμή σε βάθος 1,3 μ.  σε ανασκαφές 
στην Αιόλου
▶ “Greek summer is a state of mind”
▶ “Safe since 480 b.C.”
▶ Data Cloud

▶ “Κριντζάρω με τον νούμπι, να πούμε”
▶ Τηλεκπαίδευση

▶ Παγουρίνο 
▶ Κορωνο-ομόλογο 
▶ “Μπαράζ τούρκικων παραβιάσεων”

▶ Αυστηρή προειδοποίηση
▶ “Το τούρκικο DNA είναι ανθεκτικό στον 

κορωνοϊό”
▶ Υπέρκομψη
▶ Επανιδρύεται το Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής
▶ Αντίο Πάκη
▶ “Αδιαφορώ καν” (Εμιλιάνο, παίκτης GΝΤΜ)
▶ “Όχι μπουλντόζες στο Ελληνικό”
▶ “Αρμοί εξουσίας” (Αλέξης Τσίπρας)
▶ “Πλωτό φράγμα στο Αιγαίο”
▶ ΑΟΖ με την Ιταλία
▶ ΑΟΖ με την Αίγυπτο
▶ NAVTEX
▶ Ο νέος φωτισμός της Ακρόπολης
▶ “Πότε θα ανοίξουν τα Harrods στην Ελλάδα, επι-
τέλους!”(Στέφανος Τσιτσιπάς)
▶ Το glamping (glamorous camping) μπήκε στο 
νομοσχέδιο τουρισμού
▶ Εξοχικό στο Μπάντεν-Μπάντεν και  
Άστον Μάρτιν
▶ Κρουαζιερόπλοιο-φάντασμα: Diamond 
Princess
▶ “Λιποθύμησα γιατί έφαγα κοκορέτσι πριν βγω 
να τραγουδήσω” (Νότης Σφακιανάκης)
▶ Η Φανέλα του Στρατιώτη 
▶ Νέα ομάδα αστυνομικών ΟΔΟΣ (Ομάδα Διαχείρι-
σης και Οριοθέτησης Συναθροίσεων)
▶ Sputnik-5, Pfizer, Moderna, της Οξφόρδης
▶ Βιτριόλι -βιτριολίστριες
▶ #Greece_Under_Attack
▶ Όχι άλλο σεξ

Φράσεισ, λεξεισ, 
ονομάτά 
τΗσ Χρονιάσ

→

1
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Νέές 
ΛέΞέΙς
καΙ 
φραςέΙς
▶ Σχέδιο Άρτεμις για την 
κρίση με τον κορωνοϊό
▶ Telecommuting / 
Τηλεκατάρτηση
▶ Το νέο λογότυπο του 
ΣΥΡΙΖΑ
▶ Όρουκ Ρέιτς
▶  Ένεση χλωρίνης
▶ Νόσος Καβασάκι  
(νέος ιός)
▶ Avra 20 – ο πρώτος ελ-
ληνικός αναπνευστήρας
▶ ERTFLIX
▶ Support art workers
▶ Κερα-Βίκυ
▶ Συγκλό
▶ Οξύμετρο (για τη μέ-
τρηση του οξυγόνου)
▶ Ανοσία της αγέλης
▶ Corona virus = 
Boomer remover
▶ Σκόιλ ελικικού
▶ Λοιμώχθηκαν
▶ Μέτζη του νεουκτή
▶ Λασποσφαίριση  
(Αλέξης Γεωργούλης)
▶ Γελοιοφάνεια  
(Αλέξης Γεωργούλης)
▶ #PrayForRain 
#Australia
▶ “Όχι, δεν πάω σε κη-
δείες. Μόνο σε μία θα 
πάω. Τη δική μου”  
(Κώστας Βουτσάς) 
▶ “Να πίνεις πολύ νερό 
και να κάνεις γυμναστι-
κή” (Συμβουλή Τσίπρα 
προς Μητσοτάκη για το 
τζετ λαγκ)
▶ #Megxit
▶ The Orbit. Το νέο 
design μέγαρο στη λεω-
φόρο Κηφισίας 115
▶ Bleisure = business + 
leisure
▶ Η Κυψέλη είναι το νέο 
Βερολίνο
▶ Κυψελάρα – το νέο 
Κουκάκι (παραλλαγή)
▶ Τσότσο (Master Chef)
▶ “Μάξιμος Σαράφης” 
(ψευδώνυμο μάρτυρα 
στην υπόθεση Novartis) 

▶  Συναυλίες με τις πιτζάμες 
από το σπίτι
▶  Ημερολόγια καραντίνας
▶  Συναυλία της Άλκηστης  
Πρωτοψάλτη σε καρότσα 
στους δρόμους της Αθήνας 
▶  Η Χάρις Αλεξίου αποσύρεται 
από το τραγούδι 
▶  Τα “Μήλα” του Χρήστου Νί-
κου, με executive producer την 
Cate Blanchett 
▶   “Άγριες Μέλισσες” 
▶  Δεν θα πωλούνται πια βι-
βλία στα σούπερ-μάρκετ 
▶  Cinobo: Ελληνική πλατφόρμα 
με ταινίες ανεξάρτητου κινημα-
τογράφου 
▶ Σάτιρα με τον Χριστό ως 

ομοφυλόφιλο στο Βραζιλιάνικο 
Netflix 
▶  Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνο-
θετεί τηλεοπτικά διαφημιστικά 
(Gucci) και φωτογραφίζει το εξώ-
φυλλο της ουκρανικής Vogue 
▶  Ο Γιώργος Λάνθιμος γυρίζει 
ταινία στην Εθνική Λυρική Σκηνή 
με την Emma Stone 
▶  Νύχτες Πρεμιέρας σε θερι-
νά, με μάσκα 
▶  Sold out οι online προβολές 
ταινιών σε κινηματογραφικά 
φεστιβάλ 
▶   “The Crown”, πάνω από 70 
εκατομμύρια views στο Netflix 
▶  Σκίζει η “Μπαλάντα της 
Τρύπιας Καρδιάς” του Γιάννη 

Οικονομίδη 
▶   “Χαλβάη 5-0”, η πρώτη ταινία 
του Μάρκου Σεφερλή 
▶  Ξαφνική μεγάλη αγάπη των 
Αθηναίων, τα drive-in 
▶  Stand-up comedy και Κα-
ραγκιόζης στα θερινά (όσο 
πρόλαβαν) 
▶  Το θέατρο στο ραδιόφωνο 
επιστρέφει 
▶  Ο SinBoy κάνει νέα καριέρα 
στην Αλβανία 
▶  Αναβατόριο στην Ακρό-
πολη 
▶  Καζαντζίδης από τον Πολά-
κη στη Βουλή 
▶  To GNO TV, το διαδικτυακό κα-
νάλι της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, 

μόλις ξεκίνησε 
▶  Καταπραϋντικά και νοσταλγικά 
“Τα καλύτερά μας χρόνια” της 
Όλγας Μαλέα στην ΕΡΤ 
▶  Η Νότια Κορέα στα Όσκαρ: 
“Παράσιτα” 
▶  Το Mega ξαναζεί 
▶  Αναβολή (ξανά) πρεμιέρας 
Τζέιμς Μποντ 
▶  Αναβίωση περασμένων 
Eurovision στο διαδίκτυο 
▶  To comeback της Άσπας 
Τσίνα 
▶  Η Ελένη Μενεγάκη αποχω-
ρεί από την τηλεόραση 
▶  Τραγούδι της χρονιάς: “Θα 
κάτσω σπίτι” του Λουκιανού 
Κηλαηδόνη 
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    ΓέΥςΗ
      
▶ Τα πάντα delivery

▶ Αύξηση 100% στην κατανάλωση 
πόπκορν και πασατέμπου

▶ Dalgona coffee, η παγκόσμια εμμονή ή ο πλανήτης 
ανακάλυψε τον φραπέ

▶ Food in the nude (τρόφιμα χωρίς 
πλαστικές συσκευασίες)

▶ Σοκολατένια λαγουδάκια με μάσκες
▶ Τέλος το χύμα αλκοόλ

▶ Το Συριανό λουκούμι επίσημα στο Εθνικό Ευρετήριο 
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας

▶ Το καλύτερο όνομα νέου εστιατορίου 
στην Αθήνα: Προβελέγγιος

3

4
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Goodbye

2020 Λίστες
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▶ Η δίκη της Χρυσής 
Αυγής 
▶ Φυτά κάνναβης στις 
ζαρντινιέρες του Με-
γάλου Περιπάτου

▶ Πρώτη 
απαγόρευση 
κυκλοφορίας: 
23/3/2020 
▶ Με την καραντίνα 
καθάρισε η ατμό-
σφαιρα 
▶ Ακύρωση Ολυμπια-
κών Αγώνων 
▶ Ακύρωση Eurovision 
▶ Σκύλος δάγκωσε 
την Ιωάννα Τούνη 
▶ Ο ΟΗΕ αφαιρεί την 
κάνναβη από τη λίστα 
με τα επικίνδυνα ναρ-
κωτικά 
▶ Τέλος Trump
▶ Πάσχα χωρίς Άγιο 
Φως 
▶ Πάσχα στις 26 
Μαΐου 
▶ Η Μόνικα Μπελού-
τσι στην Αθήνα 
▶ Φωτογραφία α-
γουροξυπνημένου 
Τσίπρα στα Κουφο-
νήσια, με μπλουζάκι 
Intergalactic Mission 
▶ Φωτογραφία 
ζεύγους Μητσοτάκη-
Μαρέβας με ζεύγος 
Hanks-Wilson 
▶ Σαπουνάδες στο σι-
ντριβάνι της Ομόνοιας 
▶ Συμβολική ύψωση 
της Ιταλικής σημαίας 
στο Ελληνικό Κοινο-
βούλιο σε ένδειξη 
συμπαράστασης 
▶ Πιστή αρπάζει το 
χέρι του Πάπα κι εκεί-
νος γίνεται έξαλλος 
(αργότερα της ζήτησε 
συγγνώμη) 
▶ Aγωγός EastMed 
– υπογραφή συμφω-
νίας μεταξύ Ελλάδας, 
Ισραήλ, Κύπρου 
▶ Συνάντηση Μητσο-
τάκη-Τραμπ 
▶ Ειδικός χώρος 
“smokers’ club” μέσα 
σε καφετέρια στη 
Λάρισα 
▶ Στην Αθήνα ο Λίβιος 
στρατάρχης Χαλίφα 
Χάφταρ 
▶ Η Έλλη Στάη έγινε 
γιαγιά 

▶ Ο Γιάννης 
Αντετοκούνμπο 
έγινε μπαμπάς 
▶ Παπαδημούλης με 
τρία καρότσια στο 
σούπερ-μάρκετ 
▶ Ο γιατρός-μαϊμού 
που έταζε εκατομμύ-
ρια από τον κρυμμένο 
θησαυρό του Καντάφι 
▶ Brad Pitt + Jennifer 
Aniston, και πάλι μαζί 
▶ Ο Βασίλης Σπανού-
λης και η Ολυμπία 
Χοψονίδου αποκτούν 
το 6ο τους παιδί 
▶ Συναίνεση στη 
Βουλή (έλα, δεν το 
πιστεύω) για την 
υποψηφιότητα Αικα-
τερίνης Σακελλαρο-

πούλου 
▶ Ο Ερντογάν προ-
σφέρει στη Μέρκελ 
έναν καθρέφτη 
▶ Η Greta Thunberg 
κατοχυρώνει το όνο-
μά της/brand 
▶ Η J-Lo και η Shakira 
στο Super Bowl 
▶ Η Αντιπρόεδρος 
της Βουλής των Α-
ντιπροσώπων των 
ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, 
ξεσκίζει επιδεικτικά 
την έντυπη ομιλία του 
Τραμπ επειδή δεν τη 
χαιρέτισε 
▶ Η Φουρέιρα στο 
πάρτι του Elton John 
μετά τα Όσκαρ 
▶ Το σιντριβάνι της Ο-
μόνοιας επέστρεψε
▶ €95 το μπουκαλάκι 
αντισηπτικό στην Ιτα-
λία τις πρώτες μέρες 
του κορωνοϊού 
▶ Οι Ιταλοί στέλνουν 
φωτογραφίες τους 
στη λειτουργία της 
ενορίας τους 
▶ Ο ιερέας του 
Προφήτη Ηλία Ηλι-
ούπολης “κλειδώθη-
κε”στην εκκλησία μαζί 
με τους πιστούς 
▶ Για πρώτη φορά 
υπουργικό συμβούλιο 
με τηλεδιάσκεψη 

▶ Η Le Figaro 
αποθεώνει 
τον Σωτήρη 
Τσιόδρα 
▶ “Μέχρι 2 χρόνια 
φυλακή σε όσους 
παίρνουν μέρος σε 
καρναβαλικές εκδη-
λώσεις” 
▶ “Φυλάκιση έως και 
3 χρόνια σε όσους πα-
ραβαίνουν τους υγει-
ονομικούς κανόνες” 
▶ Ο Ολυμπιακός κερ-
δίζει την Άρσεναλ στο 
Λονδίνο 
▶ Μαθηματικά μέσω 
ΕΡΤ σε παιδιά δημο-
τικού, με τη χρήση 
τράπουλας 
▶ Το Pornhub 
στηρίζει την Ιτα-
λία του κορωνοϊού 
δίνοντας ελεύθερη 
πρόσβαση στο περιε-
χόμενό του 
▶ Κρυφό κομμωτήριο: 
παράνομες επισκέ-
ψεις κουρέων σε 
σπίτια 
▶ Απαγόρευση πανη-
γυριών 
▶ Αμερικανίδα συνε-
λήφθη γιατί έγλειφε 
τα προϊόντα σε σού-
περ-μάρκετ 
▶ Το Twitter κατεβάζει 
τον λογαριασμό Τελε-
ταί Μπούκουρας 
▶ Ο Λιγνάδης στην 
Επίδαυρο ασπάζεται 
τη μακέτα του Παρ-
θενώνα 
▶ Ο τίτλος: “Άρχισαν 
οι λιγούρες για την 
Τζένη Μπαλατσινού. 
Τι λαχτάρισε να φάει.” 

Μεγάλες ςτιγΜες

▶ Για το Airbnb 
▶ Πειράματα σε εργαστήρια στην Κίνα 
▶ Ένα δισεκατομμύριο ζώα χάθηκαν ή 
τραυματίστηκαν στις πυρκαγιές της Αυ-
στραλίας 
▶ Το σποτάκι για την Ελλάδα 2021, στο Καλ-
λιμάρμαρο 
▶ Έξαλλος ο Τσιτσιπάς μετά την ήττα του, 
σπάει τη ρακέτα του 

▶ Το Ιράν ρίχνει “από λάθος” ιρανικό 
αεροπλάνο 
▶ Κέρινο ομοίωμα του Tom Hanks στην 

Καβάλα 
▶ Η Πανεπιστημίου με μονή λωρίδα κυκλο-
φορίας 
▶ Big Brother GR και μπουγαδόνερα 
▶ Τα σχέδια για το νέο Ελληνικό 
▶ Ο Μεγάλος Περίπατος 
▶ Ληστεία στο σπίτι Γαρμπή-Σχοινά 
▶ Κανείς δεν κατάλαβε το  “Tenet” του Κρί-
στοφερ Νόλαν 
▶ Νυχτερίδες και φίδια 
▶ Το σήμα της επιτροπής Ελλάδα 2021 
▶ Βρετανικό Μουσείο: Κρητικόπουλα 

τραγούδησαν το “Τζιβαέρι” μπροστά στην 
“ξενιτεμένη” Καρυάτιδα 
▶ Δέκα ελληνικά σχολεία σε εκδρομή στο 
Μιλάνο 
▶ It’s official: Το ΚΚΕ απέκτησε Twitter 
▶ Στα σχολεία μοιράζονται μάσκες XXXL 
▶ Influencers με κορωνοϊό 
▶ Τελετή αφής της Ολυμπιακής φλόγας 
χωρίς θεατές 
▶ Κλειστά τα cafe και οι οίκοι ανοχής 
▶ Ανοιχτές οι εκκλησίες 
▶ Ληστεία σε θυρίδες τράπεζας στο Ψυχικό 
▶ Το ξερό γκαζόν στο σιντριβάνι της Ομό-
νοιας 
▶ Προβολές video mapping στην πρόσοψη 
της Βουλής 
▶ Αποσύρεται το σποτ με τον Χρήστο Λού-
λη για τον συνωστισμό στις πλατείες, ως 
σεξιστικό 
▶ Νέο σποτ για τον συνωστισμό με την Κα-
τερίνα Λέχου 
▶ Ανορθόγραφο πανό στην πορεία των εκ-
παιδευτικών στο Σύνταγμα 

Όχι κάι τΌςΌ Μεγάλες ςτιγΜες

Goodbye

2020 λίστες
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ΠΡΟΣΩΠΑ
▶ Νοσηλευτικό προσωπικό, γιατροί, λοιµωξι-
ολόγοι, ταµίες σε σούπερ µάρκετ 
▶ Σωτήρης Τσιόδρας - Νίκος Χαρδαλιάς  Η συ-
νήθεια των 6 µ.µ.  
▶  Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, νέα Πρόε-
δρος της ∆ηµοκρατίας 
▶ Μάγδα Φύσσα 
▶ George Floyd 
▶ Ο Γιάννης Αντετοκούνµπο µοιράζει, κρυφά, 
τρόφιµα στα Σεπόλια 
▶ Ασθενής Νούµερο1: Σχεδιάστρια µόδας στη 
Θεσσαλονίκη 
▶ Ελευθερία Ντεκώ. Φώτισε την Ακρόπολη. 
▶ Ο Άρης Σερβετάλης, Άγιος Νεκτάριος 
▶ Βασίλης Σπανούλης, ο πρώτος σκόρερ στον 
κόσµο 
▶ Η κυρά-Ρηνιώ της Κινάρου (Ειρήνη Κατσο-
τούρχη), µοναδική κάτοικος και “φύλακας” του 
ακριτικού νησιού 
▶ Χάρι & Μέγκαν, παραίτηση από τη βασιλική 
οικογένεια 
▶ Αλέξης Γεωργούλης, ευρωβουλευτής και 
κριτής στο Your Face Sounds Familiar 
▶ Good Job Nicky (ο άλλος γιος του Γιάννη 
Πάριου) 
▶ Χρήστος Παπανίκος, o σκιτσογράφος που 
συζητιέται σε όλα τα social media 
▶ Ντελιβεράδες 
▶ Ο µικρός Μανώλης Γκίνης στις διαφηµίσεις 
της Cosmote TV 
▶ LC Architects (Νατάσσα Λιανού και Ερµής 
Χαλβατζής), οι αρχιτέκτονες του The Orbit 
▶ Άκης Πετρετζίκης (στις πιο πολλές διαφηµί-
σεις της ελληνικής τηλεόρασης) 
▶ Σωτήρης Κοντιζάς (ο αµέσως επόµενος στις 
πιο πολλές διαφηµίσεις της ελληνικής τηλεό-
ρασης) 
▶ Ο Αντώνης ο Άραβας (διοργανωτής πάρτι µε 

γυναίκες και αλκοόλ στις φυλακές) 
▶ Ο πατέρας του Μπόρις Τζόνσον στο Πήλιο 
(ίδιο µαλλί) 

ΚΟΝΤΡΕΣ
▶ Ερντογάν εναντίον όλων 
▶ Τούρκοι χάκερς εναντίον ελλη-
νικών κυβερνητικών ιστοσελίδων 
▶ Μάχες αστυνοµίας - µετανα-
στών στον Έβρο 
▶ Καρναβαλιστές εναντίον αστυ-
νοµικών 
▶ ΗΠΑ - Ιράν για τη δολοφονία του 
Ιρανού υποστράτηγου Κασέµ Σου-
λεϊµανί 
▶ ∆ιαγραφή Ζαγοράκη από Νέα 
∆ηµοκρατία 
▶ Κανάκης εναντίον Σκάι 
▶ Κανάκης εναντίον Αρναούτο-
γλου 
▶ Κούλογλου εναντίον Μπαλα-
τσινού 
▶ Καλογρίτσας εναντίον Παππά 
▶ Βαρουφάκης εναντίον Amazon 
▶ Twitter εναντίον ∆ήµητρας 
Γαλάνη 
▶ Φιλοζωική εναντίον Λένας Κι-
τσοπούλου (στην ταινία της σφάζει 
ένα ζαρκάδι) 
▶ Έλενα Ακρίτα εναντίον Χρήστου 
Χωµενίδη 
▶ Έλενα Ακρίτα εναντίον Μαργαρί-
τας Θεοδωράκη 
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τρόφιµα στα Σεπόλια
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TRENDS
▶ Μάσκες χειρουργείου 
▶ Μάσκες µε στρας 
▶ Μάσκες µε µύτη αρκουδιού 
▶ Μάσκες ελαιοχρωµατιστή 
▶ Μάσκες Αθηναίου σχεδιαστή µόδας, στα €25 

▶ Μάσκες κάτω από τη µύτη 
▶ Μάσκασκουλαρίκι 
▶ Οτιδήποτε Detol 

▶ Βήξιµο σε αγκώνα 
▶ Ιατρικά πιστοποιητικά-µαϊµού για εξαίρεση 
από τη χρήση µάσκας 
▶ Drive-in τεστ για κορωνοϊό 

▶ Άνθρωποι σε καραντίνα 
τραγουδούν στα µπαλκόνια τους 
▶ Συνεννοηµένα χειροκροτήµατα σε γιατρούς 
και νοσηλευτές από τα µπαλκόνια 
▶ Τέλος στα κοσµικά φιλιά στον αέρα και στις 
αγκαλιές 
▶ ∆είπνο µε φίλους µέσω Skype 
▶ Πάρτι ορθίων στο δρόµο µε take away ποτέ 
▶ Κολόνια λεµόνι: τούρκικη πατέντα κατά του 
κορωνοϊού 
▶ Απόσταση 1 µ.  αναµεταξύ µας 
▶ Εφαρµογή που µετράει τον συνωστισµό σε µία 
περιοχή 
▶ Cheer leading στα ελληνικά σχολεία 
▶ Παίκτριες ρεάλιτι σε ροζ βίντεο στο ίντερνετ 
▶ Πτήσεις επαναπατρισµού 
▶ Φουσκωτό νοσοκοµείο των Γιατρών Χωρίς 
Σύνορα 
▶ Πλέξιγκλας στο πόντιουµ της Βουλής 
▶ Πλέξιγκλας και στο Deal 
▶ Παγκάκια anti-graffiti 
▶ Ο Κώστας Καραµανλής άφησε µούσι 
▶ Κιάλια νυχτερινής όρασης στην αστυνοµία για 
να µη φύγουν οι κάτοικοι για πασχαλινή έξοδο 
▶ Κατάργηση του fax στο Ελληνικό ∆ηµόσιο 
▶ Sex symbol ο Νίκος Χαρδαλιάς 
▶ Online καζίνο “για γυναίκες” (;;;) 
▶ Ρεπόρτερς - drama queens, στα χιόνια 
▶ Πανικός για τα καρκινογόνα τζάκια 
▶ Απαγορεύεται η χρήση βρώσιµων σεξουαλι-
κών οργάνων στους οίκους ανοχής 
▶ Για πρώτη φορά στην ιστορία οι εύζωνες της προ-
εδρικής φρουράς µε θρακιώτικη φορεσιά (14/5) 

▶ Το σκάκι  ξαναγίνεται δηµοφιλές 
χάρη στο “Γκαµπί της βασίλισσας” 
του Netflix 
▶ Ο Μαζωνάκης ξεκινάει εκστρατεία για να ξανα-
κάνει το µπουζούκι µόδα 
▶ Μπαλκόνι-πάρτι µε σκυλάδικα 
▶ Να στοκάρεις χαρτί τουαλέτας 
▶ Στο χωριό για την καραντίνα 
▶ Κούκλες βιτρίνας καθισµένες στα τραπέζια 
εστιατορίων αντί για πελάτες 
▶ Πώληση ρούχων στις εκπτώσεις µε δόσεις 
▶ ∆ιαφηµιστική καµπάνια εναντίον των αµβλώ-
σεων 
▶ Πρόστιµα σε όσους απερίσκεπτα κινδυνεύ-
ουν, κινητοποιώντας τις αρχές 
▶ Ενοικίαση σκύλου για περπάτηµα 
▶ Το Twitter της Καίτης Γαρµπή 
▶ #The_Dolly_Parton_Challenge. Το trend που 
ξεκίνησε η Dolly Parton: να παρουσιάζεις τον ε-
αυτό σου σε 4 διαφορετικές φάσεις, ανάλογα µε 
τα  LinkedIn, Facebook, Instagram και Tinder 
▶ Πάσχα µε σούβλες στα µπαλκόνια 

▶ Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν 
στις 3 το µεσηµέρι
▶ Καλοκαιρινές διακοπές µε µίνι πισίνες στα 
µπαλκόνια 
▶ Το νέο Playstation είναι µεγάλο σαν καλοριφέρ 
▶ Μεγάφωνα στη συνοριακή γραµµή του Έβρου 
▶ Τεράστιοι ανεµιστήρες στη συνοριακή γραµµή 
του Έβρου 
▶ Τι απέγινε άραγε το frozen yogurt; 
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R I P 
▶ Τα θύματα του κορωνοϊού, τα θύματα 
από πλημμύρες 
▶ Ερρικα Μπρόγιερ (ηθοποιός) 
▶ Χριστίνα Λυκιαρδοπούλου (δημοσιο-
γράφος) 
▶ Θεόδωρος Νιτσιάκος (επιχειρηματίας) 
▶ Βασίλης Βάρσος (επιχειρηματίας – το 
κλασικό ζαχαροπλαστείο της Κηφισιάς) 
▶ Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ (ποιήτρια) 
▶ R I P  - Terry Jones (Monty Python) 
▶ Kobe Bryant (μπάσκετ) 
▶ Γιώργος Κοτανίδης (ηθοποιός) 
▶ Γιάννης Τσεκλένης (σχεδιαστής μόδας 
-επιχειρηματίας) 
▶ Δημήτρης Τσούτσης (ηθοποιός) 
▶ Kirk Douglas (ηθοποιός) 
▶ Claire Bretecher (κόμικς, “Οι ανικανο-
ποίητοι”) 
▶ Σάμης Γαβριηλίδης (εκδότης) 
▶ Γιώργος Μπαλάνος (ελληνική λογοτε-
χνία του φανταστικού) 
▶ Κική Δημουλά (ποιήτρια) 
▶ Κώστας Βουτσάς (ηθοποιός) 
▶ Κυριάκος Παπαδόπουλος (εκδότης) 
▶ Άλκη Ζέη (συγγραφέας) 
▶ Χαβιέρ Πέρες δε Κουέγιαρ (Γενικός 
Γραμματέας ΟΗΕ) 
▶ Max von Sydow (ηθοποιός) 
▶ McCoy Tyner (πιανίστας της τζαζ) 
▶ Πάνος Χατζηκουτσέλης (ηθοποιός) 
▶ Kenny Rogers (τραγουδιστής country) 
▶ Minas (σχεδιαστής) 
▶ Albery Uderzo (σχεδιαστής Asterix) 
▶ Αντώνης Παπαδόπουλος (καλλιτεχνι-
κός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας) 
▶ Μανώλης Γλέζος (πολιτικός) 
▶ Κωνσταντίνος Λεβαντής (ηθοποιός) 
▶ Bucky Pizzarelli (τζάζμαν) 

▶ Adam Schlesinger (Fountains of 
Wayne) 
▶ Sergio Rossi (Ιταλός σχεδιαστής)
▶ Kenzo (Ιάπωνας σχεδιαστής)
▶ Bill Withers (soul τραγουδιστής) 
▶ Honor Blackman (Pussy Galore) 
▶ Victor Skrebenski (φωτογράφος) 
▶ Περικλής Κοροβέσης (συγγραφέας) 
▶ Christophe (τραγουδιστής των ‘70ς) 
▶ Brian Dennehy (ηθοποιός) 
▶ Ρίζος Ψύλλος (δημοσιογράφος) 
▶ Μπάμπης Γιωτόπουλος (ηθοποιός) 
▶ Peter Beard (φωτογράφος) 
▶ Γιάννης Καραχισαρίδης (σκηνοθέτης) 
▶ Ζανέτ Πηλού (υψίφωνος) 
▶ Αλεξάνταρ Νέσκωβ (χορευτής της 
Λυρικής) 
▶ Florian Schneider (Kraftwerk) 
▶ Dave Greenfield (Stranglers) 
▶ Δημήτρης Κρεμαστινός (βουλευτής) 
▶ Little Richard (η ιστορία του ροκ’ν’ρολ) 
▶ Michel Piccoli (ηθοποιός) 
▶ Αμαλία Μεγαπάνου (συγγραφέας) 
▶ Κωνσταντίνος Ξενάκης (εικαστικός) 
▶ Ασπασία Παπαθανασίου (ηθοποιός) 
▶ Λευτέρης Ξανθόπουλος (σκηνοθέτης) 
▶ Ian Holm (ηθοποιός) 
▶ Κώστας Φυσσούν (ηθοποιός) 
▶ Νίκος Αλέφαντος (κλασική φιγούρα 
του ελληνικού ποδοσφαίρου) 
▶ Joel Schumacher (σκηνοθέτης) 
▶ Διονύσης Μπουλάς (ηθοποιός) 
▶ Αφροδίτη Γρηγοριάδου (ηθοποιός) 
▶ Ennio Morricone (κινηματογραφικός 
συνθέτης) 
▶ Πιτ Παπαδάκος (αστρολόγος) 
▶ Kansai Yamamoto (σχεδιαστής κο-
στουμιών David Bowie) 
▶ Olivia de Havilland (“Όσα παίρνει ο 
άνεμος”) 
▶ Peter Green (Fleetwood Mac) 
▶ Alan Parker (σκηνοθέτης) 

▶ Αγάθωνας Ιακωβίδης (ρεμπέτης) 
▶ Ντίνος Χριστιανόπουλος (ποιητής) 
▶ Γιάννης Πουλόπουλος (τραγουδιστής) 
▶ Chadwick Boseman (ηθοποιός, Black 
Panther) 
▶ Ιουλία Σταυρίδου (σκηνογράφος, εν-
δυματολόγος) 
▶ Χρήστος Χαραλαμπόλουλος (δημοσι-
ογράφος) 
▶ Βασίλης Δημητρίου (ο ζωγράφος των 
κινηματογραφικών αφισών στο Αθήναιον) 
▶ Κία Μπόζου (ηθοποιός) 
▶ Dianna Rigg (ηθοποιός) 
▶ Ruth Bader Ginsburg (Αμερικανίδα δι-
καστής, εμβληματική φιγούρα διεθνώς) 
▶ Juliette Greco (μούσα των Γάλλων μποέμ) 
▶ Quino (σχεδιαστής κόμικς) 
▶ Eddie Van Halen (ρόκερ) 
▶ Johnny Nash (τραγουδιστής) 
▶ Γιώργος Δελαστίκ (δημοσιογράφος) 
▶ Κώστας Μπατής (αθλητικογράφος) 
▶ Jose Padilla (μουσικός) 
▶ Πέτρος Κουναλάκης (δημοσιογράφος, 
πολιτικός) 
▶ Sean Connery (ο πιο κουλ άντρας του 
πλανήτη) 
▶ Πέτρος Μπουροβίλης (εκδότης, δημο-
σιογράφος) 
▶ Δημήτρης Φατούρος (ζωγράφος) 
▶ Χρήστος Ζορμπάς (ηθοποιός) 
▶ Βαγγέλης Χατζηνικολάου (ηθοποιός) 
▶ Κλεάνθης Τσιρώνης (πρόεδρος της 
Βαρβακείου Αγοράς) 
▶ Δημήτρης Ψαριανός (ο τραγουδιστής 
του Μεγάλου Ερωτικού) 
▶ Diego Maradona (ποδοσφαιρικος 
θρύλος) 
▶ Εύα Κοταμανίδου (ηθοποιός) 
▶ Σάσα Μανέτα (τηλεπαρουσιάστρια του 
παλαιού ΕΙΡΤ) 
▶ John Le Carre  (συγγραφέας κατασκο-
πικής λογοτεχνίας) 

Ό,τι μας χαλαςε 
▶ Όλο το 2020 
▶ Φωτιά στις Μυκήνες 
▶ Πυρκαγιές της Αυστραλίας, το Τσερνόμπιλ της 
κλιματικής αλλαγής 
▶ Πολλοί σεισμοί 
▶ Η επιστροφή του Ανδρέα Μικρούτσικου 
▶ Τα χάρτινα καλαμάκια (που παπαριάζουν) 
▶ Αποχωρεί η Pizza Hut από την Ελλάδα 
▶ Η Ελλάδα δεν προσκαλείται στη διάσκεψη του 
Βερολίνου με την Τουρκία 

▶ Ακυρώνεται το Καρναβάλι της Πάτρας και 
της Βενετίας λόγω κορωνοϊού  
▶ Υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων, της μαύ-

ρης συμφοράς 
▶ Το πάρτι στην Ομόνοια 
▶ Το ψεκασμένο βίντεο του Γρηγόρη Πετράκου 
▶ Το γκρι-μουσταρδί χρώμα του ποδηλατόδρο-
μου 
▶ Το Λυβικό ζήτημα 
▶ Τουρκικές προκλήσεις 
▶ Ο Ερντογάν ανοίγει τα σύνορα προς την Ευρώ-
πη για τους μετανάστες 
▶ Ουχάν: το πιο τρομαχτικό μέρος του πλανήτη 
▶ Σούπα νυχτερίδας 
▶ Κρέας μυρμηγκοφάγου 
▶ Αφρικανική πανώλη των χοίρων 
▶ Δηλητηριώδη λεοντόψαρα στο Αιγαίο, από τη 
διώρυγα του Σουέζ 
▶ Κρυφά πάρτι στη Μύκονο 
▶  Υγειονομικές υπερ-βόμβες, οι γάμοι εν μέσω 
κορωνοϊού 
▶ Το απολυμαντικό καταστρέφει τα χέρια 
▶ Μύτες παπουτσιών αντί για χειραψίες 
▶ Αγκώνα με αγκώνα αντί για χειραψίες 
▶ Τέλος οι κουβέρτες και τα ζεστά γεύματα στα 
αεροπλάνα λόγω κορωνοϊού 
▶ Κρυφά πάρτι χωρίς μάσκες 
▶ Ξυλότριχος: έντομο που σκοτώνει τις μουριές 
της Αθήνας 
▶ Νέος καβγάς στα social media: Να έχουν χρώ-
ματα ή όχι τα νερά στο σιντριβάνι της Ομόνοιας;
▶ Μαύρη Κορβέτ χτυπάει μοτοσικλετιστή και 
εξαφανίζεται 
▶ Η Ιταλία του κορωνοϊού 
▶ Αεροχείμαρος θερμών αερίων μαζών από την 
Αλγερία, στα μέσα Μαΐου 
▶ Τελικά η ζέστη δεν σκοτώνει τον κορωνοϊό  
▶ Τα έρημα, κλειστά σινεμά και θέατρα 
▶ Θανατηφόρο κοκτέιλ φωσφορικής χλωροκί-
νης για να σωθούν από τον ιό 
▶ Ξαπλώστρες σε πλεξιγκλάς 
▶ Ο θάνατος των μινκ στην Καστοριά  

ερχΌνται! 
▶ 2020 ξανά 
▶ 1821 reboot 
▶ Brexit (μάλλον) 
▶ Ο νέος Τζέιμς Μποντ (έχει αραχνιάσει στα 
ράφια) 
▶ Καρχαρίες και τσούχτρες ρομπότ από την 
Κίνα 
▶ Δεύτερη αναβολή του Καρναβαλιού της 
Πάτρας 
▶ Δεύτερη αναβολή της Eurovision 
▶ Πόλεμος κατά του 5G A

Goodbye

2020 λίστες
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Στον ουρανό του τίποτα
με ελάχιστα*
Ιστορίες ηλικιωμένων αστέγων από την Εστία Αθηνών     
Του ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ - Φωτό: ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΕΖΗ

ίχα πάντα μια ανησυχία για τη μητέρα 
μου. Άκουγα ότι μια γειτόνισσα γλί-

στρησε κι έσπασε το πόδι της και της 
έλεγα να προσέχει. Έβλεπα στην 
τηλεόραση ότι κάποιοι μπήκαν στο 
σπίτι μιας ηλικιωμένης γυναίκας, τη 
χτύπησαν και την έκλεψαν, και το 

έκανα εικόνα. Κι όταν, πηγαίνοντας 
στη δουλειά, έβλεπα κάθε μέρα σε 

ένα σκαλοπάτι μια γυναίκα γύρω στα 75, 
άστεγη και ταλαιπωρημένη, με δυο τρεις σα-

κούλες τριγύρω που ήταν όλα της τα υπάρχοντα, φανταζό-
μουν τη μάνα μου στη θέση της και με έπιανε απελπισία. Οι 
άστεγοι μεγάλης ηλικίας είναι από τις πλέον ευάλωτες ομά-
δες, ωστόσο, μόλις δύο ξενώνες στην Αττική απευθύνονται σε 
αυτές τις ανάγκες. Το υπνωτήριο του Ομίλου Unesco Πειραιώς 
και Νήσων, στον Πειραιά, και η Εστία των Αθηνών, στην οδό 
Πατησίων 221, κοντά στην πλατεία Κολιάτσου. 
Στους ξενώνες αστέγων, γενικά, και επειδή οι θέσεις είναι λι-
γότερες από τις ανάγκες, ισχύει το εξής: Ο ωφελούμενος μπο-
ρεί να μείνει για έξι μήνες, με μια παράταση ακόμη επιπλέον 
μηνών εάν κριθεί απαραίτητο. Στην Εστία τα πράγματα είναι 
διαφορετικά. Ένας άνθρωπος 70 χρονών πώς να επανεντα-
χθεί; Έτσι, το πιθανότερο είναι ότι θα μείνει εδώ έως το τέλος 
της ζωής του. Η Εστία των Αθηνών λειτουργεί από το 2010 και 
πρόσφατα ανακαινίστηκε. Κάθε δωμάτιο διαθέτει τη δική του 
plasma τηλεόραση, σε κάθε έναν από τους πέντε ορόφους 
υπάρχει κοινόχρηστο ψυγείο, μπήκαν καινούργια έπιπλα στο 
καθιστικό και στην τραπεζαρία. Μια παρηγοριά στα μεγάλα 
που αντιμετωπίζουν οι 26 ωφελούμενοι, εκ των οποίων ο 
μεγαλύτερος είναι 83 ετών. Είναι 22 άνδρες και 4 γυναίκες, α-
νάμεσά τους και ένα ζευγάρι, με τον καθένα να έχει το δικό του 
δωμάτιο, εκτός από το ζευγάρι που μένει μαζί. 

Ο Μάκης Κυριαζής, 62 ετών, ζει εδώ από το 2014. Τον ρωτάω 
αν μπορώ να αναφέρω το όνομά του. «Έχω δυο παιδιά, δυο αγό-
ρια, που ζουν στην Κύπρο, 23 και 26 ετών. Δεν ξέρουν ότι ζω εδώ. Ξέ-
ρουν μόνο ότι είμαι στην Αθήνα και είμαι καλά. Μιλάμε στο τηλέφω-
νο κάθε μέρα. Παλεύω να τους το πω, αλλά δεν ξέρω πώς. Πέρυσι ο 
ένας από τους γιους μου θα ερχόταν στην Αθήνα με την κοπέλα του 
και δεν ήξερα τι να κάνω, τελικά του προέκυψε ένα πρόβλημα και 
δεν ήρθε. Γράψε το όνομά μου, δεν πειράζει, κι αν το διαβάσει, ας το 
μάθει έτσι», μου απαντάει. Ο κύριος Μάκης εργαζόταν στον Δήμο 
Αθηναίων από το 1981 για περίπου 20 χρόνια, κάτι έγινε και πα-
ραιτήθηκε, μετά διάφορες δουλειές, οδηγός κυρίως, ήρθε και η 
κρίση –«αλλά δεν φταίνε πάντα οι άλλοι, φταίμε κι εμείς», λέει– κι 
έμεινε έξι μήνες στον δρόμο. «Είχα γνωρίσει και άλλους τέσσερις, 
καλά παιδιά όλοι τους, και κάναμε παρέα. Στα νοσοκομεία κοιμό-
μασταν. Ξέραμε πιο εφημέρευε κάθε φορά και κοιμόμασταν εκεί. 
Πλενόμασταν σε κάποιες δομές που έδιναν αυτή τη δυνατότητα, 
τρώγαμε στα συσσίτια και, να στο πω κι αυτό, δεν ζητιάνεψα ποτέ». 
Ένας από εκείνη την παρέα, που ήτανε καλός μάγειρας, και το 
«καλός» το υπογραμμίζει ο κύριος Μάκης, κατάφερε και βρήκε 
μια δουλειά στην Τήνο και πήγε εκεί και μένει μόνιμα. Ένας άλλος 
έκανε αίτηση και μπήκε στην Εστία. «Μου έλεγε να έρθω κι εγώ, 
όμως τόσα χρόνια που δούλευα στον δήμο σκεφτόμουν ότι κάποιος 
θα με γνώριζε και ντρεπόμουνα, αλλά τελικά ήρθα». 

Πώς περνάει η ζωή στον ξενώνα; «Θα σηκωθείς, θα κάνεις το 
μπάνιο σου, θα βγεις μια βόλτα. Έχει φτιάξει πολύ και το φαγητό, 
τώρα το φέρνουνε με κέτερινγκ και είναι πολύ πιο νόστιμο, όλο 
κοτόπουλο έχουμε βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Πριν τους περιορι-
σμούς λόγω του κορωνοϊού έβγαινα πολύ έξω, είχα κάνει και φίλους 
στη γειτονιά και καθόμασταν σε ένα καφενείο, τα λέγαμε, κυρίως 
ποδοσφαιρικά». Ο κύριος Μάκης, ο οποίος έχει παίξει ποδόσφαι-
ρο στον Απόλλωνα Αθηνών και στον Ολυμπιακό Βόλου, λέει ότι 
πότε-πότε ζητάει από τους γιους του και του στέλνουν κανένα 
φράγκο, όπως και η αδερφή του. «Όμως μας έχουνε κόψει το ΚΕΑ 
(Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) και πολλοί δεν έχουνε να πάρουνε 
ούτε ένα ξυραφάκι να ξυριστούνε, δυσκολεύονται ακόμα και με τα 
φάρμακα, και για εκείνα τα ένα-δυο ευρώ της συμμετοχής. Απορώ», 
λέει ο κύριος Μάκης, «με πιο σκεπτικό μας το κόψανε». Για την 
ιστορία, το ΚΕΑ έχει κοπεί για όσους φιλοξενούνται σε δομές, με 

το σκεπτικό ότι έχουν ύπνο, φαγητό και όσα χρειάζονται. Μιλά-
με για 100 ευρώ μετρητά και άλλα τόσα σε κάρτα για ψώνια. Για 
το μέλλον, ο κύριος Μάκης περιμένει να βγει η σύνταξή του. «Αν 
είναι καλή, οπωσδήποτε θα φύγω από τον ξενώνα, θα κοιτάξω να 
νοικιάσω ένα σπιτάκι. Γιατί αν μείνεις πολύ καιρό εδώ γκετοποιείσαι, 
δεν μπορείς πια να μείνεις μόνος σου, φοβάσαι, έτσι νομίζω». 

Ένοικος του ξενώνα και η κυρία Ζ.Μ., η οποία προτιμάει να 
μην αναφερθεί το όνομά της, παρότι η κόρη της γνωρίζει ότι ζει 
εδώ. «Φυσικά και έχω σχέση με την κόρη μου. Πριν την καραντίνα 
πήγαινα από το σπίτι της καμιά Κυριακή, μαγείρευα, έφερνα και εδώ 
φαγητό. Δεν της αρέσει που είμαστε εδώ με τον σύζυγό μου, ήθελε 
να πάμε μαζί της, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, δεν θέλαμε να γίνουμε 
βάρος. Όμως της λέμε καλά λόγια για τη ζωή μας εδώ πέρα και 
λιγάκι το έχει ξεπεράσει». Η κυρία Ζ.Μ. δούλευε όλα της τα χρόνια, 
όπως και ο άντρας της, ο οποίος ήταν ελαιοχρωματιστής. Όταν 
ήρθε η κρίση και το τηλέφωνο έπαψε να χτυπάει για δουλειά, η 
ζωή τους έφερε εδώ τον Μάρτιο του 2015. 66 ετών εκείνη, 72 ο 
σύζυγος, ο οποίος είναι καρκινοπαθής. Στην αρχή, λέει, ήταν δύ-
σκολα. Μετά συνηθίζεις. «Ανθρώπους καλούς έχουμε, εννοώ από 
προσωπικό, τη ζέστη μας την έχουμε, με κάποιους κάνουμε παρέα, 
με κάποιους λιγότερο, είναι σαν μια οποιαδήποτε πολυκατοικία, δεν 
μπορείς να είσαι φίλος με όλους», λέει. 
Στο ΚΕΑ αναφέρεται και η κυρία Ζ.Μ. Υπάρχουν άνθρωποι, 
λέει, που δεν έχουν ούτε τσιγάρο να καπνίσουν. «Το θέμα θα 
λυθεί πολύ γρήγορα, βρίσκεται ήδη στη Βουλή», ενημερώνει ο 
πρόεδρος του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου 
Αθηναίων, Γρηγόρης Λέων. «Είναι ένα παράδοξο αυτό, να παίρ-
νουν το ΚΕΑ όσοι διέθεταν πιστοποιητικό απορίας και αστεγίας, 
αλλά όχι οι φιλοξενούμενοι σε κάποιον ξενώνα αστέγων. Ήταν 
και ένα αντικίνητρο σε όσους ανθρώπους πλησιάζαμε στο δρό-
μο προτείνοντάς τους να ενταχθούν σε κάποια δομή, διότι ήταν 
κάποια χρήματα που δεν θα έπαιρναν πλέον. Τόσο εγώ όσο και ο 
δήμαρχος, Κώστας Μπακογιάννης, θέσαμε το θέμα στο υπουρ-
γείο Εργασίας, υπήρξαν γρήγορα αντανακλαστικά και το θέμα θα 
λυθεί διά νόμου τις επόμενες ημέρες», λέει ο κ. Λέων.  

Οι ένοικοι της Εστίας είναι άνθρωποι οικονομικά άποροι και 
άστεγοι, κάποιοι πέρασαν από τον δρόμο, κάποιοι όχι. Όπως 
λένε η ψυχολόγος της Εστίας, Θεοδώρα Πουλή, και η κοινωνική 
λειτουργός, Εύα Βαρδάρη, νέες κοπέλες και οι δύο, οι περισ-
σότεροι θα μείνουν εδώ μέχρι το τέλος. Εκτός αν αποφασίσει 
από μόνος του κάποιος να φύγει, αν έχει τη δυνατότητα, αν υ-
πάρχει σοβαρός λόγος ασθένειας ή ανάγκη για παραπομπή σε 
κάποιο γηροκομείο. Οι σχέσεις μεταξύ τους είναι σχέσεις καθη-
μερινότητας. Κάνουν παρέες των δύο-τριών ατόμων, πότε-πότε 
τσακώνονται, αλλά και θα βοηθήσουν ο ένας τον άλλον όταν 
χρειαστεί. Κάπως «μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε», 
λένε οι κυρίες Πουλή και Βαρδάρη. Επίσης, πολλές φορές απο-
δίδουν όλα τους τα προβλήματα στον ξενώνα, στο γεγονός ότι 
ζουν εδώ, ξεχνώντας ότι και έξω όλα τα πράγματα στη ζωή των 
ανθρώπων δεν είναι ρυθμισμένα. Οι δε σχέσεις με το οικογενει-
ακό τους περιβάλλον, κάποιες φορές είναι διαταραγμένες, άλ-
λοτε δεν θέλουν οι ίδιοι πολλές επαφές, να βλέπουν τους δικούς 
τους, θεωρώντας ξεπεσμό τη διαμονή τους εδώ. 

Το να ζει κανείς σε έναν ξενώνα είναι από μόνο του επώδυ-
νο, πολύ περισσότερο όταν είναι μιας μεγαλύτερης ηλικίας, 
λένε η ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός. Το πιο δύσκο-
λο είναι να δώσεις στους ανθρώπους στόχους και κίνητρα, 
ακόμα και για την καθημερινότητα, ακόμη κι αν υπάρχει ένα 
πρόβλημα υγείας για να το παλέψουν – αισθάνονται ξοφλημέ-
νοι. Ωστόσο, ακόμη κι αν δεν υπάρχει ελπίδα με την ξεκάθαρη 
έννοια, συνυπάρχει πολλές φορές και η πίστη ότι κάτι μπορεί 
να αλλάξει. Ειδικά οι πιο νέοι έχουν μεγαλύτερες προσδοκίες 
από τη ζωή και το μέλλον, ενώ δύο από τους ωφελούμενους 
της Εστίας εργάζονται σε προγράμματα του ΟΑΕΔ. 
Τελευταίο τσιγάρο με την κυρία Ζ.Μ. Τη ρωτάω πώς βλέπει το 
μέλλον. «Δεν μπορώ να δω τίποτα. Πρέπει πρώτα να δούμε πώς θα 
εξελιχθεί η υγεία του άντρα μου. Αν πάνε όλα καλά, και πάρω και τη 
σύνταξή μου, θα φύγουμε, θα νοικιάσουμε ένα σπιτάκι, ας είναι κι 
ένα δωμάτιο, κοντά στην κόρη μου. Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, 
δεν ξέρω, ίσως να μείνω για πάντα εδώ».

Ε

*Ποίημα και ομώνυμο βιβλίο της Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ, Σεπτέμβριος 2005, εκδ. Πολιτεία, εξαντλημένο.
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Ακόμα κι αυτή τη δύσκολη χρονιά των lockdown υπήρχαν 
βιβλία, ταινίες, σειρές, τραγούδια, παραστάσεις, εστιατόρια 
που αγαπήσαμε. Η ζωή συνεχίζεται κι εμείς, όπως κάθε 
χρόνο, ξεχωρίσαμε τους καλύτερους.
Οι συντάκτες της ATHENS VOICE αναδείξαμε, με τα δικά 
μας γούστα και κριτήρια, τις προτιμήσεις μας για το 2020 και 
σας τις παρουσιάζουμε εδώ. Στη συνέχεια μπορείτε να συμ-
μετέχετε κι εσείς στα Βραβεία Κοινού. Μπείτε στο site της 
ATHENS VOICE και ψηφίστε τις δικές σας επιλογές, ανεβά-
στε και κατεβάστε τα βραβεία της χρονιάς. Τα αποτελέσματα 
της δικής σας ψηφοφορίας θα τα μάθετε με το νέο έτος.
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ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Kid Moxie ft. 
LUXXURY 

All Day Long (I Think Of You)

Monika Saving The World
Katerine Duska  
Call Me The Nyx

Νίκος Πορτοκάλογλου - 
 Ρένα Μόρφη Ένα νέο καλό

Speed_28 ft. Μάκης Παπαδη-
μητρίου Never Grow Old 

(8 bit version 2020)
The Boy Το αγαπημένο μας 

μέρος στη Γη
Γιώργος Δημητριάδης  

Όλοι καλά
Γιώργος Μαργαρίτης  

Γεννημένος να τρέχω
Κύριλλος Ρούσσος When We 

Meet Again
Qimera ft. Rosie στΑγώνες  

VIDEO

Good Job 
Nicky
January 8th

Locomondo Star
Kareem Kalokoh Heaven

Σtella Samba
Μικρός Κλέφτης Λεφτά,  

Δύναμη & Respect
Lumiere F

Γιώργος Μαζωνάκης  
Ώρες μικρές

My Wet Calvin Χαμομήλι
Monsieur Minimal ft. Rosey 

Blue Tonight (The Movie)
Sugahspank & Blend Miskin 

Yummy Man

DJ

CJ Jeff
Dof Twogee

Kill Emil
Anne

Blue Lagoon / Kormoranos
Billa Qause

Thodoris Triantafillou 
Electric Soul 

C. Da Afro 
Supersan (Panama Cardoon, 

Mister Kentro) 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Rotting Christ
Piraeus 117 Academy

Mystery Lights, Gagarin 205
Monika, Ηρώδειο

Billie & Supernatural, Temple 
The Tiger Lillies, Fuzz Live 

Music Club
Les Négresses Vertes, Gagarin 

205
Nightstalker (Unplugged), 

Τεχνόπολη 
Leprous, Fuzz Club

Mondo Generator, An Club
Papa Roach, Piraeus 117 

Academy

ΑΛΜΠΟΥΜ

Σtella
The Break

Hume Assine
The Sweetest Sound

Κύριος Κ. 
Ρεπό

Ρόδες United
Ιnternet

Ρένα Μόρφη
Σάμπα τσικίτα

Sugahspank & Blend Miskin 
Paint Everything White

Παιδί Τραύμα
Θα καταστρέψω τον κόσμο

Lumiere 
Phases

Ειρήνη Σκυλακάκη
Souvenir

Nalyssa Green
Ταξίδι αστρι κό

KID MOxIE

GOOD JOb NIcK y

cJ JEff

ROttING chRIst

Μ
Ο
Υ
Σ
Ι
Κ
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Γιώργος Καπουτζίδης (Όποιος 
θέλει να χωρίσει να σηκώσει το 
χέρι του) Θέατρο Ήβη

Γιάννης Καλαβριανός (Hotel 
Éternité) Εθνικό Θέατρο

Ελένη Σκότη (Η βασίλισσα της 
ομορφιάς) Θέατρο Επί Κολωνώ

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος  

(Ο γιος) Θέατρο  

του Νέου Κόσμου

Δημήτρης Αγαρτζίδης  

(Αγάπησέ με) Bios

Άρης Μπινιάρης (Ο χορός της 
φωτιάς) Δημοτικό Θέατρο  

Πειραιά 

Κώστας Παπακωστόπουλος 

(Europa, Μουσικό θέατρο) 
Εναλλακτική σκηνή ΕΛΣ

Γιώργος Παπαγεωργίου  

(Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι) 
Θέατρο του Νέου Κόσμου

Ανέστης Αζάς (Ερωτικές 
καρτ ποσταλ από την Ελλάδα)  
Στέγη Ιδρύματος Ονάση

 ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Βασίλης Μπισμπίκης
(Πατέρας) Θέατρο Αποθήκη

▶ Μελίνα Ασλάνογλου (Πατέρας) Θέατρο Αποθήκη

▶ Μαρία Πρωτόπαππα 

(Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ) Θέατρο Αθηνών

▶ Ιωάννα Παππά (Ο Χορός της Φωτιάς) 
 Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

▶ Αλεξία Καλτσίκη (Top Girls) Θέατρο Πόρτα

▶ Λένα Κιτσοπούλου (Ερωτικές κατρ ποσταλ  
από την Ελλάδα) Στέγη Ιδρύματος Ονάση

▶ Θέμις Μπαζάκα (Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι) 
Θέατρο του Νέου Κόσμου

▶ Έλλη Τρίγγου (This is not Romeo & Juliet)  
Θέατρο Πορεία

▶ Μαρία Κίτσου (Λαίδη Μάκβεθ) 
Εθνικό Θέατρο / Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

▶ Γαλήνη Χατζηπασχάλη (Η Κυρία του Μαξίμ)  
Εθνικό Θέατρο

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Αγορίτσα 
Οικονόμου

 (Η βασίλισσα της ομορφιάς) 
Θέατρο Επί Κολωνώ

ΑΝΤΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Οδυσσέας 
Παπασπηλιόπουλος
 (Άμλετ) Αμφι-θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου

▶ Τάσος Ιορδανίδης (Πατέρας) Θέατρο Αποθήκη

▶ Γιώργος Γλάστρας (Hotel Éternité) 
Εθνικό Θέατρο

▶ Αργύρης Πανταζάρας (Chicago) Rex

▶ Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης (Ποιος φοβάται 
τη Βιρτζίνια Γουλφ) Θέατρο Αθηνών

▶ Αντώνης Κρόμπας (Αξύριστα Πηγούνια)  
Από Μηχανής Θέατρο

▶ Κώστας Κουτσολέλος (Ερωτικές καρτ ποστάλ 
από την Ελλάδα)  Στέγη

▶ Χάρης Φραγκούλης (Κομμώτριες/ Μεταπολίτευ-
ση) Θέατρο Θησείον

▶ Μάνος Πετράκης (Εξημέρωση) Στέγη

▶ Ταξιάρχης Χάνος (Όρνιθες) Κρατικό Θέατρο 

Βορείου Ελλάδος/ Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

Θ Ε Α Τ Ρ Ο
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ΤΑΙΝΙΕΣ

Η μπαλάντα
της τρύπιας

καρδιάς  

Παρί 

Winona 

Άλυτη 

Ο απόστρατος

ΑΝΔΡΙΚΕΣ
ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Γιάννης 
Τσορτέκης 

(Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς)  

Βασίλης Μπισμπίκης 

(Η μπαλάντα της τρύπιας 
καρδιάς) 

Μιχάλης Σαράντης (Ο απόστρατος) 
Θανάσης Παπαγεωργίου 

(Ο απόστρατος) 
Προμηθέας Αλειφερόπουλος 

(Άλυτη)  

 ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ
ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Βίκυ
Παπαδοπούλου 

(Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς)  

Ανθή Ευστρατιάδου (Winona) 
Σοφία Κόκκαλη (Παρί - Winona) 
Μαρία Κίτσου (Cosmic Candy)  

Δάφνη Πατακιά (Winona)

Βίκυ Παπαδοπούλου

Γιάννης Τσορτέκης

«Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς»

Σ
Ι

Ν
Ε

Μ
Α
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Μ
πορεί όλοι να μιλά-
νε για το παρελθόν 
του, τον τρόπο που 
ξεκίνησε και το πό-
σο γρήγορα βρέθη-

κε στην κορυφή του κόσμου, όμως 
η αλήθεια είναι ότι όλοι ονειρεύ-
ονται το μέλλον του. Στα 26 του 
ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει 
υπογράψει το μεγαλύτερο συμ-
βόλαιο στην ιστορία του NBA και 
δεν είναι ακόμα ούτε στα μισά της 
διαδρομής του. Η ζωή του ηγέτη 
των Μιλγουόκι Μπακς ήδη γίνε-
ται ταινία από την Disney, όμως 
το μέλλον του είναι ακόμα μπρο-
στά και μαζί στις πλάτες του έχει 
μια πόλη, όπως το Μιλγουόκι και 
όλους εμάς που ξημεροβραδιαζό-
μαστε για αυτόν τόσα χιλιόμετρα 
μακριά. 

Ο ίδιος συνεχώς δηλώνει ότι δεν 
έχουμε δει τίποτα ακόμα από ε-
κείνον. Το πιο φωτεινό κομμάτι 
του πράγματι το φυλάει για το 
μέλλον και αυτό ακριβώς θα δει 
κανείς στο τηλεοπτικό σποτά-
κι που κάνει το γύρο του κόσμου 
τις τελευταίες μέρες. Ο MVP του 
NBA είναι ο απόλυτος πρωταγω-
νιστής στη νέα διαφημιστική κα-
μπάνια της Protergia, όπου, εκτός 
από το μπάσκετ, φαίνεται ότι τα 
χέρια του «πιάνουν» παντού!

Ο Γιάννης 
Αντετοκούνμπο
άφησε στο μέλλον 

το πιο φωτεινό κομμάτι

Όπως και στο NBA, έτσι και στο ευρηματικό 
σποτάκι της Protergia, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

 κρατάει για το μέλλον τα καλύτερά του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο 
αφού προσπαθεί να ξεφύ-
γει από τους νεαρούς φίλους 
του, αφήνει τη μάλλον... με-
γάλη λίστα του σε ένα κατά-
στημα και αμέσως ξεκινά τη 
δουλειά. Είναι η ίδια δουλειά 
που έριξε όλα αυτά τα χρόνια 
και περιμένει να καρποφο-
ρήσει με ένα πρωτάθλημα, 
αφού ό,τι άλλο βραβείο έχει 
βρεθεί στο διάβα του, το έχει 
κατακτήσει. Στο σποτάκι οι 
Μπακς έχουν την τιμητική 
τους, αφού ο Γιάννης θα δει 
μπροστά του ένα ελάφι, λίγο 
πριν ξεκινήσει τις δύσκολες 
εργασίες. 

Όπως στο NBA, έτσι και στα 
(όχι και τόσο) απλά και κα-
θημερινά ο Αντετοκούνμπο 
αποδεικνύεται MVP. Ο πιο 
πολύτιμος παίκτης του κό-
σμου, μακριά από το πεδίο 
δράσης του είναι ένας νέος 
άνθρωπος που ανησυχεί για 
το μέλλον και θέλει πάνω 
από όλα να φροντίσει αυτό 
το μέλλον να είναι το καλύ-
τερο δυνατό για όλους και 
φυσικά για την οικογένειά 
του. Μακριά από τα φώτα 
της δημοσιότητας βρίσκει 
τον χρόνο για να σκεφτεί και 

να επαναπροσδιορίσει τις 
προτεραιότητές του. Δίπλα 
στη φύση, δημιουργεί κάτι 
ουσιαστικό με τα χέρια του. 
Κάτι που έχει αξία να περά-
σει στην επόμενη γενιά. Και 
δεν είναι τόσο η κατασκευή 
που δείχνει το δρόμο προς 
το μέλλον, αλλά ο τρόπος 
σκέψης. Ένα μέλλον για να 
είναι πραγματικά φωτεινό, 
πρέπει να είναι και φιλικό 
προς το περιβάλλον. Γιατί το 
μέλλον της ενέργειας, είναι 
πλέον και το μέλλον όλων 
μας.

Και στην ευρηματική κα-
μπάνια της Protergia όμως ο 
Γιάννης φαίνεται ότι αφήνει 
το καλύτερο για τη συνέ-
χεια. «Δεν υπάρχει τίποτα 
καλύτερο από το να αφήνεις 
στο μέλλον, το πιο φωτεινό 
σου κομμάτι», λέει και στη 
συνέχεια δίνει το ΟΚ στον 
«μικρό» να ανάψει τα φώτα. 
Πράγματι το μέλλον είναι 
ήδη εδώ, είναι συναρπαστι-
κό και απαραίτητα φιλικό 
προς το περιβάλλον. Και η 
Protergia, με πρεσβευτή τον 
Γιάννη Αντετοκούνμπο, μας 
καλεί να το κάνουμε ακόμη 
πιο φωτεινό.
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ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

PROTERGIA 
- Γιάννης 

Αντετοκούνμπο
COSMOTE  Μιαν άλλη αρχή

KALOGIROU 130 Years  
“A Family Affair”

 JCOO 2021 Jewllery  
and watch campaign 

 DISNEY  Από την οικογένειά μας στη 
δική σας - Χριστούγεννα 2020

HELLMANNS Τσικνοπέμπτη με την κ. 
Κική - Το τέλειο Burger

COFFEE ISLAND Πόσο πιο μοναδι-
κός από τον δικό σου καφέ;
VOLTAROL Το gel Voltaren  

έγινε Voltarol
WIND Το πλεκτό - Η εξυπηρέτηση 

αλλάζει και γίνεται WIND ONE
Νέα COSMOTE TV  Αυτό δεν το έχεις 

ξαναδεί!

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Τα καλύτερά μας
χρόνια

(ΕΡΤ )

Έτερος Εγώ - Κάθαρσις (Cosmote TV)

Άγριες Μέλισσες (ANT1)

Αγγελική (ALPHA)

Xαιρέτα μου τον πλάτανο (ΕΡΤ)

Η τούρτα της μαμάς (ΕΡΤ)

Κόκκινο ποτάμι (ΟPEN)

Λόγω Τιμής - 20 χρόνια μετά (ΣΚΑΪ)

Ήλιος (ΑΝΤ1)

8 λέξεις (ΣΚΑΪ)Σ Ε Ι Ρ Ε Σ
T V

T V
Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ε Ι Σ
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H Σχολή των Αθηνών - Μπιε-
νάλε Αρχιτεκτονικής Βενετίας 
2018,  Επιμέλεια: Νeiheiser 
Argyros, Μουσείο Μπενάκη

Κυριακή Γόνη, Κήπος Δεδο-
μένων, Στέγη του Ιδρύματος 
Ωνάση

Διονύσης Καβαλλιεράτος, 
Αποπροσανατολισμένος χορός 
/ Παραπλανημένος πλανήτης, 
Έργο στην Πόλη, Επιμέλεια: 
Πολύνα Κοσμαδάκη, Φεστιβάλ 
Αθηνών/ ΝΕΟΝ

Lynda Benglis, In the Realm 
of the Senses Επιμέλεια: David 
Anfam, Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης

Γιώργος Δρίβας - Δομές συ-
ναισθημάτων Επιμέλεια: Άννα-
Μαρία Κάντα, Μέγαρο Μουσι-
κής Αθηνών

Paolo Colombo, Bernier 
Eliades

Παύλος Σάμιος Καφέ Παράδει-
σος, Γκαλερί Σκουφά

Brice Marden, Marbles and 
Drawings Επιμέλεια: Δημήτρη 
Αντωνίτσης, Gagosian

Joy Labinjo, The Elephant in 
the Room & Chioma Ebinama, 
Leave the thorns and take the 
roses, The Breeder

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

UBUNTU
Πέντε δωμάτια από 

τη Συλλογή Χάρη Δαυίδ
Επιμέλεια: Osei Bonsu, 

Rashid Johnson, Elvira 

Dyangani Ose, Emily 

Tsingou, Burkhard Varnholt, 

ΕΜΣΤ

FICTION

Γιώργος 
Σκαμπαρδώνης 

Casa Μπιάφρα (Πατάκης)

Κατερίνα Μαλακατέ, Χωρίς  
πρόσωπο  (Μεταίχμιο)

Λένα Διβάνη, Το πικρό ποτήρι 
 (Πατάκης)

Ρούλα Γεωργακοπούλου, Η μέθο-
δος της μπουρμπουλήθρας (Πόλις)

Ευτυχία Γιαννάκη, Η νόσος  
του μικρού θεού (Ίκαρος)

Στέφανος Δάνδολος, Φλόγα  
και άνεμος (Ψυχογιός)

Βαγγέλης Γιαννίσης, Αμαρόκ (Διό-

πτρα)

Γιώργος Γιώτσας, Το κουτί (Βell)

Μανίνα Ζουμπουλάκη,  

Μη φοβάσαι (Παπαδόπουλος)

Πέτρος Μάρκαρης, Ο φόνος είναι 
χρήμα (Κείμενα)

NON FICTION

Ρωμανός Γεροδήμος
Ανταποκρίσεις από τον 21ο αιώνα (Παπαδόπουλος)

Γιάννης Μπουτάρης σε συνεργασία με τη Μαρία 

Μαυρικάκη, Εξήντα χρόνια τρύγος…
(Πατάκης)

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Δύο βήματα μπρος, 
ένα πίσω  (Μεταίχμιο)

Άννα Διαμαντοπούλου, σε συνεργασία με τον Μάκη 

Προβατά, Από το Ντεσεβό στο drone (Πατάκης)

Στέλιος Ράμφος, Η Ελλάδα των ονείρων (Αρμός)

Τάσος Γιαννίτσης, Ασφαλιστικό, ανάπτυξη, 
μακροοικονομία: Οι κρίσιμες διασυνδέσεις

(Πατάκης)

Θοδωρής Πελαγίδης, O Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 
και η οικονομία (Παπαζήση)

Νικόλας Σεβαστάκης, Ταξίδι στο άγνωστο - Φιλελεύθερη 
δημοκρατία και κρίση πολιτισμού (Στερέωμα)

Στάθης Καλύβας - Μια συζήτηση με τον Κώστα 

Γιαννακίδη, Το ελληνικό όνειρο (Μεταίχμιο)

Σταύρος Κωνσταντινίδης, 

Αναζητώντας την κανονικότητα (Επίκεντρο)

Τ
Ε
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Ι
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FASHION

Σοφιάνα Σπίνουλα @sofianaspinoula 
Δάφνη Καλυβά @daphnekalyva 

Adam Khalil @terpsichoree 
Έβελυν Καζαντζόγλου @evelynkazatzoglou 

Τζένη Μελιτά @melitajenny
Μαρία Παπαγεωργίου @mariapapagewrgiou 

Αποστόλης Γκόφας @apostolisgofas
Αλεξάνδρα Διονά @ashinyday 

Χρυσάνθη Κουρούπη @hereccomes
Μιχαήλ Ανδρουλιδάκης @itsamanclass

FOOD

Γαβριήλ Νικολαΐδης @gabnikolaidis
The Eaters @theeaters_gr

Καλλιόπη Αναγνώστη @madamegateauxathens
Ρόη Κόντου @___eatme___

Nikí s Food @nikis_food
The Foooodies 2 @foooodiesgr

Γιάννης Μπουροδήμος @jbouro
Σάκης Τολίκας @the_coook

Αντωνία Κατή @antoniakati_cookthepicture
Ιωάννα Σταμούλου @ioannastamoulou

LANDSCAPE

Κατερίνα Κατώπη - Λυκιαρδοπούλου 
@katerinakatopis           

Δημήτριος Πάλλης @pallisd                              
Άγγελος Δανάλης @angelosdanalis             

Matt Laouder @mattlouder  
Παναγιώτης Παπαϊωάννου @panpapaioannou  

Αλέξανδρος Μαραγκός @alexmaragos                 
Χρήστος Καπούλας @chris_kap.21                                 

Ηaji Photography @nick.haji                          
Κωνσταντίνος Σαμαρτζής @samartzis 

Βασίλης Πρόκος @bill_prokos_  

TRAVEL

Kelly Ira @kelly_ira_
Μαρία Κωφού @travelstoriesfrommyworld 

Αλέξανδρος Ponomarov @oponomarov 
Gregory Kom @momentsofgregory

Γαβριήλ Παπαδιώτης @gavriilux
Ελένη Στασινοπούλου @thehoteltrotter

Δημήτρης Κατσανίκος @jimmythetraveller
Girls Top Travel @girlstraveler

John Var @john_var
Βασιλική και Γιώργος @yabatravellers

LANDSCAPE

FASHION

FOOD TRAVEL
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ

Σπονδή
Vezene

G.B. Roof Garden

Ράτκα

Premiere

Veri Table

Phi Beta Kappa  

L’ Abreuvoir

Malabar

C.T.C.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕ ΑΠΟΨΗ 

Βασίλαινας
Varoulko 

Artisanal

Hytra

Botrini’s

Aleria

Cookoovaya

Olive Garden

 Kuzina

Lost Athens

ASIAN ETHNIC 

Sushimou
Nolan

Matsuhisa

Fuga

Tuk Tuk

Huracan

Dos Hermanos

Madame Phu Man Chu

Thai Zab

The Sushi Bar

GASTRO TAVERN 

Μαύρο 
Πρόβατο

Base Grill

Τραβόλτα

Φίτα

Άμα Λάχει

Κρητικός

Σεϋχέλλες

Musique Café & More

Μυστικός Κήπος

Μάνη Μάνη

Η φετινή χρονιά ήταν η πιο δύσκολη στην 
ιστορία της αθηναϊκής εστίασης. Οι σεφ και 
οι επιχειρηματίες είδαν τα εστιατόριά τους 
κλειστά και εμείς, το κοινό, χάσαμε τα αγα-
πημένα μας στέκια όμως ταυτόχρονα κατα-
λάβαμε πόσο μεγάλο μέρος καταλαμβάνουν 
στην καθημερινότητα και στην καρδιά μας. 
Έτσι, για μία ακόμη φορά, στεκόμαστε δί-
πλα τους, βραβεύουμε αυτά που μας αρέ-
σουν πιο πολύ και υψώνουμε το ποτήρι στις 
καλύτερες στιγμές που θα έρθουν με την 
καινούργια χρονιά... 



STREET FOOD 

Πρίγκιπας
Feyrouz

Po’ Boys

The Spotted Pig

Guarantee

Hoocut

Μπούφαλος

Dirty Μάνη

Talking Breads

Everest

ΣΕΦ

Μανώλης
Παπουτσάκης

(Χαρούπι, Δέκα Τραπέζια)

Σωτήρης Κοντιζάς (Nolan, Proveleggios)

Γκίκας Ξενάκης (Aleria)

Ερβέ Προνζάτο (Herve)

Θάνος Στασινός (Huracan)

Άρης Βεζενές (Vezene, Birdman)

Νίκος Θωμάς (Privilege, Simul)

Πάνος Ιωαννίδης (Ovio)

Άνταμ Κοντοβάς (Kobra)

Αλέξανδρος Τσιοτίνης (ΣΙ ΤΙ ΣΗ, CTC)

WINE BAR RESTO

By the Glass
Paleo 

Drupes & Drips

Vintage

Warehouse

Fabrica de Vino

Oinoscent

Materia Prima

Heteroclito

Wine with Eleni

VEGAN 

Cookoomella Grill
Cats and Monsters

Avocado

Mama Tierra

Veganaki

Γη/ Yi

Bamboo Vegan

Lime Bistro

Avit

Peas

BAR RESTO

Balthazar
The Clumsies

Rock n Roll

Noel

42 Barstronomy

Λοκάλι

TGI Fridays

Dirty Ginger

Pere Ubu

The Dalliance
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lockdown
καραντίνα
social distance
πανδnμία 
rapid test
ιχνηλάτηση
Covid-19remdesivir
υποκείμενο νόσημα

13033
Μονάδα ΜΕΘ

Η χρόνια τόυ
Covid-19

τό 2020 Ηταν μια αδιανόΗτΗ χρόνια για 
όλό τόν πλανΗτΗ και για τΗ χώρα μας. 
πέρα από τόυς θανατόυς και τόν έγκλέι-
ςμό, Η χρόνια πόυ πέραςέ ανέδέιξέ πρό-
βλΗματα και κινδυνόυς για τΗν όικόνό-
μια και τΗν κόινώνια. 
λυςέις ακόμα δέν υπαρχόυν 'Η δέν έιμα-
ςτέ έτόιμόι ιςώς να διαβαςόυμέ τα ςΗμα-
δια. ΖΗτΗςαμέ από 13 ςτόχαςτές να τα έρ-
μΗνέυςόυν, να αναλυςόυν όλα αυτα πόυ 
Ζόυμέ, να κανόυν τις πρόβλέψέις τόυς 
για τα χρόνια πόυ ακόλόυθόυν.

Τάσοσ Γιαννιτσησ
ΚυριάΚοσ αΘανασιαδησ 
ΚωνσΤάνΤινοσ Ματσούκασ
Μάνοσ ΜατσαΓΓανησ
άνΤωνησ οικονοΜού
ΓιωρΓοσ ΛιΓνοσ
σωΤη τριανταφύΛΛού
Βάσω κιντη
ρωΜάνοσ ΓΕροδηΜοσ
άριέλλά ασΕρ
Μάρινά οικονοΜού-ΛαΛιώτη
σέρΓιοσ ΘΕοδώριδησ
Θέοφάνησ τασησ
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➽

ο ερώτημα «πού παμε και πού θα βρεθούμε 
κάποια χρόνια μετά» άρχισε να απασχολεί ένα 

σταδιακά μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας ό-
ταν έγινε αντιληπτό ότι η πραγματικότητα δεν 
παίζει μαζί μας. το ερώτημα αυτό συνδέεται 
με πλήθος αβεβαιότητες που αναδείχθηκαν 

μετά το ξέσπασμα της κρίσης το 2008, όχι μόνο 
στην ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Στη διάρκεια της 

κρίσης, διαπιστώσαμε ότι οι αβεβαιότητες που 
σωρεύονται οδηγούν στην ανησυχία και η ανησυχία 

στο φόβο. και ο φόβος είναι άσχημη δύναμη. ώθεί τον 
κόσμο να σκέφτεται πώς θα αποφύγει τις αβεβαιότητες και, συνεπώς, να κά-
νει συντηρητικές επιλογές. Συντηρητικές με την έννοια της αναζήτησης του τι 
εξασφαλίζει μικρότερα, ή, αν είναι δυνατό, μηδενικά ρίσκα. 
μια τέτοια στάση μπλοκάρει «από τα κάτω» κάθε κίνηση ή επιλογή, κάθε αλ-
λαγή, μορφή προσαρμογής ή μεταρρύθμισης, που μπορεί μεν να οδηγήσει 
σε ένα πιο αισιόδοξο αύριο, αλλά ενέχει κάποια ρίσκα για σήμερα. Έτσι, το 
σκηνικό αντιστρέφεται. οι προτιμήσεις για μηδενικά ρίσκα ή κόστος σήμερα, 
γεννούν μεγάλες απειλές αύριο. τα λάθη ή οι αδυναμίες της πολιτικής, ακό-
μα και η αδράνειά της να αντιμετωπίσει προβλήματα που γεννήθηκαν στο 
παρελθόν, αλλά συνεχίζουν να διογκώνονται, μετατρέπουν τα προβλήματα 
από δυνητική απειλή κινδύνου, σε κίνδυνο που επέρχεται πράγματι. 

Οι μεγάλες προσδοκίες γεννούν μεγάλες δυστοπίες. αντί έγκαιρες πα-
ρεμβάσεις για την επίλυση προβλημάτων να καταγράφονται ως επένδυση 
για ένα καλύτερο αύριο, προσλαμβάνονται ως περιττό ή παράλογο βάρος. 
Έτσι, η πολιτική και κοινωνική αδράνεια μετατρέπονται σταδιακά σε αυτοτε-
λή δευτερογενή παράγοντα κινδύνου για τη χώρα – όχι μόνο για όσους είναι 
οπαδοί της ακινησίας, αλλά για όλους. 
τόσο ιστορικά, όσο και πρόσφατα, η αβεβαιότητα και ο φόβος έστρεψαν 
πολλές κοινωνίες προς αυταρχικά ή και ολοκληρωτικά σχήματα εξουσίας. 
Γιατί; Γιατί αυτά είναι που υπόσχονται μηδενικά ρίσκα, παρ’ όλον ότι η ιστορι-
κή εμπειρία  –και η λογική– δείχνουν ότι κατά κανόνα το κόστος της απογο-
ήτευσης και του φόβου, όπως και των ά-λογων αντιδράσεων, που οδηγούν 
σε αυτά, είναι μεγάλο και για πολλούς. Όμως η μνήμη δεν διαρκεί πολύ. ο 
κόσμος ξεχνάει. ιδίως όταν απογοητεύεται, φοβάται ή βλέπει το μέλλον του 
με απαισιοδοξία. το παράλογο πάντα βρήκε άπλετο χώρο όταν οι απειλές 
συσσωρεύονται. αυτό δεν αλλάζει. πάντα ήταν έτσι. 
και παρ’ όλα αυτά, η ιστορία προχωράει, η χώρα μας επίσης προχώρησε, 
πότε εμπρός, πότε πίσω. ακόμα και η οπισθοδρόμηση, «προχώρημα» είναι. 
εμπλουτίζει τις εμπειρίες και τις γνώσεις μας για κάποιο χρονικό διάστημα. 
μέχρι να ξεχάσουμε ξανά. πληρώνουμε βαρύ τίμημα γι αυτό, αλλά αν το 
εκκρεμές «θυμάμαι-ξεχνάω» με τις θετικές και αρνητικές συνέπειές του 
εξάπτει τα στοιχεία της ανθρώπινης λαγνείας ή απληστίας, δεν μπορεί να 
ανατραπεί, παρά μόνο, ίσως, στο ατομικό και όχι στο συλλογικό επίπεδο. 

Ως κοινωνία, είναι ανάγκη να δούμε τις ευκαιρίες και τις απειλές εκείνες 
που είναι εφικτό να διαβλέψουμε, ως ένα άθροισμα συνόλων και όχι με-
μονωμένα. μια τέτοια οπτική οδηγεί σε πολύ διαφορετικές διαπιστώσεις και 
συμπεράσματα για το τι σημαίνει κάθε απειλή και τι δυναμικές υποκινεί όταν 
συνδυαστεί με περισσότερες παράλληλες εξελίξεις, θετικές ή προβληματι-
κές, στις επόμενες δεκαετίες. απρόβλεπτες καταστάσεις, νέες τεχνολογίες, 
γήρανση, ασφαλιστικό, κλιματική αλλαγή και μεταναστευτικά ρεύματα 
λόγω κλιματικής αλλαγής, γεωστρατηγικές πιέσεις θα συν-διαμορφώνουν 
ένα εθνικό και διεθνές τοπίο, μέσα στο οποίο κάθε πρόβλημα θα λειτουργεί 
αμφίδρομα με όλα τα άλλα και θα οδηγεί σε αποτελέσματα που θα διαφο-
ροποιούνται ανάλογα με τον τρόπο που κάθε φορά θα συνδυάζονται οι 
παραπάνω παράγοντες. 
Για να το διατυπώσω με άλλα λόγια: είναι πολύ διαφορετικό να πορεύεται η 
χώρα με έναν κίνδυνο (π.χ. γήρανση, κλιματική αλλαγή, πανδημία, ασφα-
λιστικό, ύφεση), από το να βρίσκεται ταυτόχρονα ή διαδοχικά αντιμέτωπη 
με ένα συνδυασμό ετερόκλητων απειλών ή πιέσεων. Διαφορετικό είναι αν 
αντιμετωπίζει μόνη μια απειλή ή αν η απειλή αυτή έχει γενικευμένη μορφή 
(π.χ. για την ευρώπη ή για τον κόσμο). Διαφορετικό είναι και αν μια απειλή 
παραμένει σταθερή, διογκώνεται ή μειώνεται με το χρόνο, ή αν πλήττει τη 
χώρα σε φάση αδυναμίας ή ισχύος. Δύσκολο; Δύσκολο. αλλά χωρίς μια τέ-
τοια προσέγγιση η πραγματικότητα θα είναι πολλαπλάσια δύσκολη. 
αθροιστικά, όλες αυτές οι προβλέψιμες, ως ένα βαθμό, εξελίξεις συγκρο-
τούν ένα «μέγα πλέγμα» συλλογικών, μακροοικονομικών, κοινωνικών και 
αναπτυξιακών ευκαιριών, πιέσεων και κινδύνων, με περισσότερες ή λιγότε-
ρες πιθανότητες και αβεβαιότητες ο καθένας. ο συνδυασμός τους μπορεί να 
μας δώσει τη «μεγάλη εικόνα» του μέλλοντός μας.  

η διαχείριση ενός πλέγματος τέτοιων ευκαιριών και κινδύνων βάζει πλέον 
στο προσκήνιο την ανάγκη μια «πολιτικής διαχείρισης κινδύνων», αν όχι και 
ευκαιριών. απαιτεί την πρόβλεψη οργανωμένων διαδικασιών προστασίας 
των συλλογικών στόχων και της κοινωνίας, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων 
τμημάτων της, με διαφορετικές προσεγγίσεις από αυτές με τις οποίες προ-
χωρήσαμε μέχρι τώρα. κάνει, επίσης, αναγκαία μια «διαφορετική διαχείριση 
του χρόνου». το να αφήνουμε κρίσιμα προβλήματα να «σαπίζουν», επιταχύ-
νει και επιβαρύνει τις αρνητικές επιπτώσεις τους. το να αφήνουμε τις ευκαι-
ρίες να περνούν χωρίς να τις αξιοποιούμε συνεπάγεται κοινωνικό κόστος. ο 
χρόνος μέσα στον οποίο ιδιωτικές ή δημόσιες αποφάσεις λαμβάνονται και 
υλοποιούνται κρίνει την επιτυχία ή την αποτυχία. μια τέτοια πολιτική αντί-
ληψη, αναπόφευκτα, διαμορφώνεται κάτω από την επίδραση αντιλήψεων, 
συμφερόντων και συσχετισμών δύναμης. το κράτος έχει να παίξει κρίσιμο 
ρόλο στις περιπτώσεις αυτές. 

Στη δεκαετία 2020-2030 θα κριθεί το μέλλον της χώρας για δεκαετίες. αν 
φτάσουμε προς το τέλος της χωρίς να κάνουμε όσα πρέπει σε σχέση με τις ε-
ξελίξεις που γνωρίζουμε ότι θα επέλθουν, οι συνέπειες σε όρους ανάπτυξης, 
επιπέδου μισθών και συντάξεων, ανεργίας, μετανάστευσης προς τα έξω, θα 
είναι αντίστοιχη της άγνοιας ή της αδιαφορίας μας. βρισκόμαστε σε μια επο-
χή στην οποία οι ανακατατάξεις σε παγκόσμια κλίμακα (στην εκπαίδευση και 
τις γνώσεις, τις τεχνολογικές ικανότητες, τις αντιλήψεις, τις γεωστρατηγι-
κές ευκαιρίες κ.ά.) συντελούνται με γρήγορους ρυθμούς, παίρνουν πολλές 
μορφές, πάνε σε βάθος και οδηγούν σε ευρύτατες αλλαγές στο παγκόσμιο 
σκηνικό. θα μπορέσουμε στη διάρκεια αυτής της περιόδου να ξεπεράσουμε 
το μικρόκοσμό μας, να ξεχωρίσουμε τα περιθωριακά από τα κρίσιμα, και να 
αποκτήσουμε την ικανότητα να αφουγκραζόμαστε τις παγκόσμιες εξελίξεις 
αλλά και τις δυναμικές στο δικό μας χώρο, προκειμένου να διατηρήσουμε ή 
να βελτιώσουμε τη θέση μας στην ιεραρχία της διεθνούς πυραμίδας; αν όχι, 
ο κίνδυνος είναι να κάνουμε συνεχώς προσπάθειες για να ξεφύγουμε «προς 
τα επάνω», αλλά σε κάθε νέα δυσκολία, κάθε απρόβλεπτη σοβαρή εξέλιξη ο-
ποιασδήποτε φύσης, όπως φέτος με την πανδημία, να διολισθαίνουμε ξανά 
και ξανά προς τα κάτω. 

Θα ισχυριστεί κανείς, και σωστά, ότι στην ιστορία, σπανιότατα μια κοινω-
νία πορεύτηκε με γνώμονα το μέλλον της σε σαράντα ή ακόμα και είκοσι 
χρόνια. Όμως αντιλήψεις ή πρακτικές που κάποτε λειτουργούσαν θετικά ή 
και ουδέτερα, κάποια στιγμή μπορεί να έχουν επικίνδυνες επιπτώσεις για 
όσους εμμένουν σε αυτές. η ιστορία δεν μένει ακίνητη. αν οι συνέπειες μιας 
τέτοιας στάσης στο παρελθόν ήσαν απαρατήρητες, με τα σημερινά δεδο-
μένα είναι υπαρξιακά επικίνδυνες. η ελλάδα είναι μικρή χώρα. οι ισχυρές 
χώρες, ακόμα και όταν κάνουν λάθη, μπορούν να διαχειριστούν από διαφο-
ρετική θέση δύναμης τα λάθη τους. οι μικρές και αδύναμες υφίστανται τις 
συνέπειες με πολύ πιο οξύ τρόπο. 
Όταν η πολιτική αδράνεια μετατρέπει την πιθανότητα κινδύνων σε πραγ-
ματικότητα, προετοιμάζει ταυτόχρονα το έδαφος για μια νέα κατανομή της 
πολιτικής εξουσίας, χωρίς μάλιστα να διασφαλίζεται η επίλυση των προβλη-
μάτων. είδαμε ότι ο κίνδυνος δημιουργίας de facto νομιμοποιημένων αυταρ-
χικών συστημάτων διακυβέρνησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ατομικά 
δικαιώματα και δημοκρατικές ελευθερίες, δεν είναι υποθετικός κίνδυνος, 
αλλά απειλή που σε διάφορες κοινωνίες πραγματώθηκε. η πραγματικότητα 
έχει δείξει ότι όταν τα λάθη συσσωρεύονται και διαφαίνεται η απειλή ευρύ-
τερων συλλογικών κινδύνων με κρίσιμες επιπτώσεις σε καίρια υπαρξιακά 
στοιχεία (υγεία, εργασία, παιδιά κτλ.), τα ανθρώπινα δικαιώματα και η Δημο-
κρατία τείνουν να βρεθούν σε δεύτερη θέση στις κοινωνικές επιλογές. 

Τι μπορεί να γίνει; οι λέξεις «μεταρρυθμίσεις»,  «καταγγελίες», «υποσχέ-
σεις», «συλλογικές ή ατομικές φαντασιώσεις», «ιδεολογικός ναρκισσισμός» 
ξεπροβάλλουν στον ορίζοντα. Όμως, όταν η πραγματικότητα έχει αφεθεί 
να φτάσει στο «ανάποδο», συγκρούσεις, διχόνοιες, διαιρέσεις, οικονομικές 
ή πολιτικές ήττες, θα είναι το βέβαιο αποτέλεσμα. η εθνική μας παράδοση, 
η κυριαρχία των ενστίκτων απέναντι στη σκέψη, οδηγούν προς ιστορικές 
επαναλήψεις. αυτό που έχει σημασία είναι να μη φτάσουν τα προβλήματά 
μας σε «σημείο τήξης», στο σημείο δηλαδή στο οποίο θα αναγκαστούμε ξα-
νά να παραδεχθούμε: «μέχρι εδώ ήταν, το παιχνίδι τελείωσε».  
ο Νίκος εγγονόπουλος στο «μπολιβάρ» γράφει κάπου: «μπολιβάρ είσαι ω-
ραίος σαν Έλληνας». είμαστε ωραίοι σαν Έλληνες; πιστεύουμε ότι μπορούμε 
να απαντήσουμε καταφατικά; την ομορφιά, τη νίκη, την πραγματικότητα, το 
μέλλον μας πρέπει να τα κατακτήσουμε. Δεν κληρονομούνται. είτε έτσι, είτε 
αλλιώς, χρειάζεται συνεχής αγώνας και αυτογνωσία για να διατηρηθούν.  

*Ο Τάσος Γιαννίτσης είναι ομοτ. καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, π. υπουργός

Τάσοσ
Γιαννιτσησ
 Το μέλλον κατακτάται, το παρελθόν κληρονομείται 
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1. Ο 21ος αιώνας επιτέλους ξεκινάει
Από τις 11 Σεπτεμβρίου 2001 μέχρι φέτος, ζήσαμε το προοίμιο. Αυτά τα 20 
χρόνια λειτουργούσαμε ακόμα με τους όρους, τους κανόνες, τους θεσμούς, 
τα όνειρα και τους κώδικες τιμής και επικοινωνίας του 20ού αιώνα. Το 2020 
είναι το έτος στο οποίο ο κόσμος κάνει και επί της ουσίας τη μετάβαση στον 
21ο. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; 

2. Το τι γίνεται στην άλλη άκρη του κόσμου επηρεάζει ευθέως και αμέσως 
τη ζωή μας 
Αυτό ούτως ή άλλως ίσχυε για μια ευρεία γκάμα θεμάτων, από τα πυρηνικά 
όπλα και τις πανδημίες, μέχρι τη μόλυνση και την κλιματική αλλαγή, απλώς 
τώρα το βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια. Όσο ατελής και να είναι θεσμικά 
και πολιτικά, η παγκοσμιοποίηση –η κίνηση κεφαλαίων, η λειτουργία των 
αγορών και των δικτύων, η αλληλεξάρτηση– δεν πάει προς τα πίσω. Παγκό-
σμια φαινόμενα όπως η πανδημία του κορωνοϊού θα εμφανίζονται τακτικά.

3. Οι θεσμοί και οργανισμοί παγκόσμιας και διακυβερνητικής συνεργα-
σίας δεν επαρκούν
Το υπάρχον σύστημα χτίστηκε την επομένη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και 
εξελίχθηκε μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ, το 
ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αναπτύξει μοναδικές στην ιστορία της 
ανθρωπότητας τεχνοκρατικές, αμυντικές, γραφειοκρατικές επάρκειες, και 
επιτελούν σημαντικό έργο σε πολλούς και ουσιαστικούς τομείς της καθη-
μερινότητάς μας. Ταυτόχρονα όμως αντιμετωπίζουν πολιτική παράλυση και 
κρίση νομιμοποίησης. Θεσμοί όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πρέπει 
να απογαλακτιστούν απ’ τον έλεγχο των εθνικών κρατών και να αποκτήσουν 
απευθείας σχέση με την παγκόσμια κοινή γνώμη. Οι οργανισμοί αυτοί είτε 
θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα –στην ανάγκη συντονισμού για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, στην ανάγκη 
συλλογικής ταυτότητας και συναισθηματικής εμπλοκής των πολιτών, στην 
ανάγκη παροχής ενός αξιακού μοντέλου για τον 21ο αιώνα – είτε θα καταρ-
ρεύσουν παίρνοντας μαζί τους τα κράτη-μέλη τους. 

4. Οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον η μόνη υπερδύναμη
Ζούμε ήδη σε έναν de facto πολυπολικό κόσμο, στον οποίο αναδεικνύεται 
η φυσική αναρχία του διεθνούς συστήματος και αμφισβητείται η σημασία 
αξιών όπως η ελευθερία, η αλήθεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Κίνα α-
ναπτύσσει επιθετικά την επιρροή και την παρουσία της – παντού. Το κάνει 
αυτό έχοντας μερικά τεράστια ατού και κυρίως την πειθαρχία των πολιτών 
της και την αδυναμία της Δύσης. Η εκστρατεία απόκρυψης γεγονότων, δια-
στρέβλωσης της αλήθειας και προώθησης ενός εναλλακτικού αφηγήματος 
για το πώς, πού και πότε ξεκίνησε ο κορωνοϊός είναι μια πρόγευση των υ-
βριδικών μαχών που θα δίνονται και στις οποίες συμμετέχουμε όλοι, είτε το 
θέλουμε είτε όχι, είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι. 

5. Η έρευνα, η τεχνολογία και η επιστήμη συντηρούν τη Δύση 
Για πόσο ακόμη; Οι μηχανισμοί αυτοί μας δίνουν τώρα τα εμβόλια που θα 
σώσουν ζωές και θα μας επιτρέψουν να γυρίσουμε στις δουλειές και στις 
πόλεις μας. Ωστόσο, η επιστήμη και η τεχνολογία δεν θα μπορούν να υπάρ-
χουν για πολύ καιρό μέσα σε ένα αξιακό κενό, μέσα σε μια διασπασμένη, 
πολωμένη δημόσια σφαίρα. Η σύγχρονη επιστήμη, οι αλγόριθμοι των εται-
ρειών υψηλής τεχνολογίας, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι κώδικες γνώσης 
και πρακτικής τους οποίους ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να κατανοήσουν 
και να επαληθεύσουν οι ίδιοι, πόσο μάλλον να νιώσουν ότι ασκούν οποια-
δήποτε μορφή θετικού ελέγχου (επιρροής πάνω τους) ή αρνητικού ελέγχου 
(αποφυγής τους). Απαιτείται, δηλαδή, ολοένα και περισσότερο ένα «άλμα 
πίστεως» που θυμίζει θρησκεία. Η επιστήμη και η τεχνολογία θα χρειάζεται 
να ρυθμίζουν κάθε πτυχή της ζωής μας. Ποιος όμως ελέγχει και ρυθμίζει 
τους μηχανισμούς αυτούς; Τα υπερχρεωμένα, απαρχαιωμένα κράτη; Οι 
ίδιες οι εταιρείες που επιζητούν το κέρδος; Ένα παγκόσμιο αλλά μη εκλεγ-
μένο δίκτυο ειδικών με τη λογική του crowdsourcing; 

6.  Ήρθαμε ένα βήμα πιο κοντά στην ολική επικράτηση της εικονικής 
πραγματικότητας
Η τηλεργασία ήρθε για να μείνει. Η τηλεκπαίδευση το ίδιο. Τα σινεμά θα 
πεθάνουν ή θα γίνουν μια απασχόληση των ελίτ, όπως η όπερα, ή θα περιο-
ριστούν σε ελάχιστες ταινίες συγκεκριμένου genre. Τα μεγάλα γραφεία στα 
κέντρα των πόλεων αλλάζουν ήδη: η παραγωγικότητα των εργαζομένων 
χωρίς την ταλαιπωρία της μετακίνησης και τους περισπασμούς του γραφεί-
ου αυξάνεται∙ οι πιο ευέλικτες και έξυπνες εταιρίες μεταφέρουν ήδη τον ό-
γκο της δουλειάς τους στο διαδίκτυο. Αυτό θα γινόταν ούτως ή άλλως –ήταν 
θέμα χρόνου–απλώς η πανδημία το έφερε βίαια. Γονείς και δάσκαλοι δια-
μαρτύρονται τους τελευταίους μήνες για το ότι τα παιδιά τους αναγκάζονται 
να περνούν 8-10-12 ώρες την ημέρα μπροστά σε μία οθόνη. Αυτή όμως είναι 
η σκληρή, μονότονη, δυστοπική πραγματικότητα για τους περισσότερους 
εργαζόμενους στις ανεπτυγμένες χώρες σήμερα. Είναι η πραγματικότητα 
που τα παιδιά αυτά θα έχουν να αντιμετωπίσουν μόλις βγάλουν το σχολείο. 

Όσο δυσάρεστο και αν είναι για εμάς αυτό, είναι μάλλον η αναπόφευκτη 
πορεία της ανθρώπινης ιστορίας∙ σε μερικές δεκαετίες θα αντιμετωπίζουμε 
τον τωρινό τρόπο ζωής όπως σήμερα αντιμετωπίζουμε τον τρόπο ζωής του 
18ου αιώνα. Η λογική, γραμμική εξέλιξη αυτής της τάσης είναι ένα μοντέλο 
ζωής που βασίζεται κυρίως, εάν όχι μόνο, στην εικονική πραγματικότητα, 
όπως στο Matrixή στο Ready Player One. Τουλάχιστον για τις ανεπτυγμέ-
νες, πλούσιες χώρες. Γιατί ταυτόχρονα σε άλλες ηπείρους –στη Μέση Ανα-
τολή, στη Λατινική Αμερική– βλέπουμε μια έντονη αντίδραση και αντίστα-
ση στην τάση αυτή. Ίσως τελικά καταλήξουμε σε ένα δίπολο ανεπτυγμένων 
χωρών-παραγωγών που ζουν κυρίως σε μια ψηφιακή, εικονική πραγματι-
κότητα, και περιφερειακών χωρών-καταναλωτών που λειτουργούν κυρίως 
στον πραγματικό, φυσικό κόσμο ως τόποι απόδρασης και διακοπών, ως 
ξενοδόχοι, εστιάτορες και πάροχοι διασκέδασης. Ίσως η Ελλάδα βρεθεί στο 
μεταίχμιο, στο σύνορο των δύο αυτών κόσμων. Ίσως αυτό να είναι ευλογία 
και κατάρα, όπως ήταν πάντα. 
 
7. Η μετακίνηση στον ψηφιακό κόσμο αλλάζει τον κώδικα επικοινωνίας μας 
Συνεχίζουμε αργά –σε βάθος δεκαετιών και αιώνων– αλλά απολύτως στα-
θερά να απομακρυνόμαστε από τα χρονοβόρα και επίσημα πρωτόκολλα 
ένδυσης, συμπεριφοράς, κοινωνικοποίησης. Κόβονται οι επισημότητες, 
οι μεγάλες εισαγωγές, οι εθιμοτυπικοί χαιρετισμοί, οι φιοριτούρες. Δια-
γράφουμε την ιστορία και τη μνήμη. Η επικοινωνία μας γίνεται πολύ πιο 
«οικονομική», συνειδητή, λιτή, ευθεία, αποτελεσματική (ως προς το πρα-
κτέο). Αυτό επηρεάζει τα πάντα – από το ντύσιμο μέχρι την τέχνη, μέχρι την 
εικόνα που προβάλλουμε στους άλλους: επιμελώς ατημέλητη. Όπως κάποτε 
βλέπαμε ταινίες εποχής και τα ρούχα και οι διάλογοι μας φαίνονταν θεατρι-
κοί και πομπώδεις, έτσι και τώρα γρήγορα θα αλλάξουν οι κώδικες προς το 
πιο ανεπίσημο, άτυπο, α-γενές. 
 
8. Η πολιτική μετράει ακόμα
Η καλή διακυβέρνηση σώζει ζωές. Η προετοιμασία, ο στρατηγικός σχεδια-
σμός, το σύστημα, η σκληρή δουλειά, η μέθοδος, οι σωστές λέξεις, το σωστό 
timing, η επιλογή ικανών προσώπων, η επαρκής ανταμοιβή και αναγνώρισή 
τους, το καλό μάνατζμεντ, η σωστή διαχείριση κρίσεων, η αναγνώριση λα-
θών και ο αναστοχασμός∙ όλα αυτά μετράνε. Το ίδιο και η έλλειψή τους. 
 
9. Όταν, ως Έλληνες, πάρουμε κάτι «ζεστά» από την αρχή, μπορούμε να 
πετύχουμε σημαντικές νίκες 
Η ελληνική κοινωνία αποτελείται από ασύλληπτης πυκνότητας, ποιότητας, 
έντασης και ταχύτητας δίκτυα σχέσεων και επικοινωνίας – οικογενειακά, 
φιλικά, επαγγελματικά. Η κοινωνία αυτή ταυτόχρονα λειτουργεί με τους 
κανόνες του αρχαίου Χορού, αλλά και του χωριού, με αποτέλεσμα να αποτε-
λεί πρόσφορο έδαφος για τον μιμητισμό. Έτσι, όταν ένα μήνυμα, ένας τρόπος 
ανάγνωσης της πραγματικότητας εμπεδωθεί εγκαίρως και αποτελεσματικά 
–π.χ. η αντίληψη για το πώς πρέπει να αντιδράσουμε στην πανδημία– τότε 
η κοινωνία ενωμένη ακολουθεί. 
 
10. ...αλλά, όταν πετυχαίνουμε, γρήγορα επαναπαυόμαστε στις δάφνες 
μας, και με την πρώτη δυσκολία στρεφόμαστε εναντίον του εαυτού και 
του διπλανού μας
Ίσως αυτό οφείλεται στο ότι αντιλαμβανόμαστε τη ζωή ως έχουσα ένα τέλος, 
έναν σκοπό, ένα διακριτό σημείο άφιξης, αντί ως ένα ταξίδι, ως μια συνεχή 
προσπάθεια. Ίσως, πάλι, οφείλεται στο ότι δεν μπορούμε να μένουμε υπό 
τον έλεγχο του συνόλου για πολύ καιρό γιατί αυτό σκοτώνει την ατομικό-
τητά μας, την αίσθηση αξιοπρέπειας και ελέγχου. Ίσως, τέλος, οφείλεται στο 
ότι δεν έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε τη διαφωνία και τη σύγκρουση με 
υγιή τρόπο, χωρίς να μπαίνουμε σε κύκλο (αυτο)ταπείνωσης και προσβολής. 
Σε κάθε περίπτωση, όμως, η προοπτική ενότητας υπάρχει. 
 
Και, τέλος, το ερώτημα. Το πιο κρίσιμο ερώτημα. 
 
Τι πραγματικά μάθαμε αυτή τη χρονιά; Όχι για τους «άλλους», για την κοι-
νωνία∙ αυτά είναι τα εύκολα∙ είναι εύκολο να κοιτάς τους άλλους και να πα-
ράγεις κρίσεις και επικρίσεις. Το ερώτημα είναι, τι πραγματικά μάθαμε για 
τον εαυτό μας αυτή τη χρονιά; Τι μηχανισμούς άμυνας και ανθεκτικότητας 
αναπτύξαμε; Έχουμε μηχανισμούς αναστοχασμού; Σιωπούμε δέκα λεπτά για 
να σκεφτούμε και να νιώσουμε; Πώς μεταβολίζουμε τη δύσκολη στιγμή, την 
αποτυχία, τη ματαίωση, την απόρριψη, τη μοναξιά, τον εγκλεισμό, τον φόβο, 
τον ψυχικό και σωματικό πόνο, το αίμα, την οσμή των σωματικών υγρών, το 
σκοτάδι, τον θάνατο, τον χαμένο χρόνο; Τι μένει απ’ όλα αυτά για το μέλλον; 
Θα μπούμε στο 2021 ακριβώς με το ίδιο μυαλό με το οποίο μπήκαμε στο 2020; 

Δεν είναι κακό να αλλάζουμε. Κακό είναι να μην ωριμάζουμε. Κακό είναι να 
μη μαθαίνουμε. 

* Ο Ρωμανός Γεροδήμος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής και Δημοσιογραφί-
ας στο πανεπιστήμιο του Bournemouth

Ρωμανός
ΓερΟΔΗμΟς 
 Δέκα πράγματα που μάθαμε το 2020  
 (και ένα κρίσιμο ερώτημα) 
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χρηματοπιστωτικη 
κρίση της προηγούμε-

νης δεκαετίας έστρε-
ψε το ενδιαφέρον του 
γενικού πληθυσμού 
στην οικονομική ε-
πισ τήμη: γύρω σ το 

2008-2009 οι άνθρω-
ποι του 21 αιώνα συνειδη-

τοποίησαν τον ρόλο των οικο-
νομολόγων στη ζωή τους. προέκυψαν πολλά 
ερωτήματα: τι είχαν προβλέψει σωστά; πού 
είχαν αποτύχει; τι ψιθύριζαν στο αυτί των 
πολιτικών; ποιο ήταν το κοινωνικοοικονο-
μικό τους όραμα; μαζί με τα ερωτήματα ε-
ντάθηκε η αβεβαιότητα και η καχυποψία: 
οι οικονομολόγοι φαίνονταν να κυβερνούν 
τον κόσμο και να μην τα καταφέρνουν και 
τόσο καλά. παρ’ όλ’ αυτά, έκαναν μακρο-
πρόθεσμες προβλέψεις –με την επιφύλαξη 
ότι κάπου-κάπου θα εμφανίζονται μαύροι 
κύκνοι– έδιναν συμβουλές και, ανάλογα με 
την κοσμοθεωρία του καθενός, μας εξηγού-
σαν πώς είχε συμβεί η οικονομική κρίση και 
η κρίση χρέους, και κυρίως πώς θα αποφύ-
γουμε να ξανασυμβούν στο μέλλον. 
οι διαμάχες μεταξύ των ειδικών στα χρημα-
τοοικονομικά άλλοτε προσέθεταν, άλλοτε 
αφαιρούσαν από το κύρος και την αξία τους. 
καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι άρχι-
σαν να κατανοούν τον αντίκτυπο της οικο-
νομικής επιστήμης στη ζωή τους –κάτι που 
ίσως μέχρι τότε δεν πολυπρόσεχαν– την επο-
χή εκείνη μεγαλύτερο ποσοστό νέων επέλε-
ξαν να σπουδάσουν στις οικονομικές σχολές. 
παραλλήλως, οι διάφορες οικονομικές θεω-
ρίες εμπότισαν τον δημόσιο διάλογο όπως 
είχε συμβεί στη μεγάλη Ύφεση της δεκαε-
τίας του 1930, κατά τη διάρκεια της πετρελα-
ϊκής κρίσης στα χρόνια του 1970 και κατά τη 
διάρκεια του πυρετού του χρηματιστηρίου το 
1995-2005. από αυτόν τον διάλογο δεν έλει-
παν οι ερασιτέχνες, οι κομπογιαννίτες και 
οι συνωμοσιολόγοι. Δεν έλειπαν οι ξερόλες· 
ποτέ δεν λείπουν οι ξερόλες. 

Νομίζω ότι η πανδημία Covid-19 αναζωπύρω-
σε παρόμοιο ενδιαφέρον για τη βιολογία, την 
ιατρική και τη φαρμακευτική. πρόκειται για 
επιστήμες αρκετά διαφορετικές από την οι-
κονομία εφόσον στηρίζονται πολύ περισ-
σότερο στη μαθηματική σκέψη per se, στη 
φυσική και στη χημεία, δηλαδή σε κλάδους 
επιστημονικής ακριβείας, και λιγότερο στην 
κοινωνική σκέψη και στην πολιτική. Ίσως η 
πανδημία να αφύπνισε το πλήθος των απορι-
ών που δεν βρίσκουμε τον χρόνο να εκφρά-
σουμε και στις οποίες μπορεί να απαντήσει η 
επιστήμη: η φυσική και η χημεία βρίσκονται 
ολόγυρά μας –ένα ακόμα «αυτονόητο»– αλλά 
δεν στοχαζόμαστε πάνω σ’ αυτές. οι νόμοι 
της φύσεως κάνουν τη δουλειά τους κι εμείς 
τη δική μας. 
Γιατί όταν μας πέφτει από τα χέρια μια φέ-

τα ψωμί με βούτυρο, προσγειώνεται σχε-
δόν πάντοτε από την πλευρά του βούτυρου; 
πώς τα αεροπλάνα πετάνε και τα καράβια 
επιπλέουν; η επιστήμη βρίσκεται παντού· το 
ξέρουμε όλοι. Βρίσκεται στην κουζίνα –στο 
πώς θα φουσκώσει ή θα δέσει το γλυκό–, βρί-
σκεται και στην μπανιέρα· αρκεί να θυμη-
θούμε τον αρχιμήδη. αλλά αν ρωτήσουμε 
ένα τυχαίο δείγμα ανθρώπων γιατί βρέχει, 
πώς δημιουργούνται οι φυσαλίδες του νερού 
που βράζει ή ποιο είναι το βάρος των νεφών, 
θα πάρουμε ασαφείς απαντήσεις. πράγματι, 
ο ζαχαροπλάστης ξέρει εμπειρικά τι πρέπει 
να κάνει και μπορούμε να κολυμπάμε χωρίς 
να σκεφτόμαστε την άνωση. 
Εκτός από τα ερωτήματα η απάντηση των ο-
ποίων μπορεί να περιμένει, ή να αναζητηθεί 
σε ό,τι διδαχτήκαμε στο σχολείο, η πραγμα-
τικότητα θέτει ειδικά ερωτήματα: τι είναι οι 
ιοί; ποιες είναι οι διαφορές τους από τα βα-
κτήρια; πώς η ιατρική αντιμετωπίζει τις α-
σθένειες από τους μεν και από τα δε; Φταίμε 
για τις επιδημίες; κι αν φταίμε, σε τι φταίμε; 
πώς μπορούμε να διορθώσουμε τα λάθη μας; 
η τελευταία αυτή δοκιμασία δεν κινητοποιεί 
μόνο το ενδιαφέρον για την επιστήμη, αλλά 
γενικότερα για το πώς η επιστήμη μπορεί να 
μας βοηθήσει να τα βγάλουμε πέρα καλύτερα. 
η διαφορά αυτού του ενδιαφέροντος από το 
ενδιαφέρον, π.χ. για την κλιματική αλλαγή, 
είναι ο επείγων χαρακτήρας των ασθενειών: 
η πρόληψη και η θεραπεία τους αφορά τον 
καθένα στο σήμερα, ενώ η εξέλιξη του κλί-
ματος φαίνεται ότι αφορά το μέλλον και ίσως 
μάλιστα απαιτεί θυσίες στο σήμερα. Έτσι κι 
αλλιώς, λίγοι ενδιαφέρονται για τη μοίρα των 
επερχόμενων γενεών· η επιβιωτικότητα, μια 
μορφή εγωισμού, είναι προς το παρόν μέρος 
της ανθρώπινης φύσης. 

Νομίζω λοιπόν ότι η πανδημία έφερε στο προ-
σκήνιο τη βαθιά μας άγνοια για την επιστήμη, 
η οποία οφείλεται βεβαίως στο σοβαρό πρό-
βλημα για το οποίο παραπονιέμαι συχνά: τη 
δευτερεύουσα θέση που έχουν τα επιστημο-
νικά μαθήματα στο σχολείο. ιδιαίτερα στην 
Ελλάδα, θα μπορούσε κανείς να πει ότι όλα τα 
μαθήματα έχουν δευτερεύουσα θέση, εφόσον 
ούτε ελληνικά μαθαίνουμε, ούτε φυσικοχη-
μεία. η απουσία θετικής σκέψης επηρεάζει 
αρνητικά τον τρόπο της ζωής, ευνοεί τον πα-
ραλογισμό και τις δεισιδαιμονίες, και αφαιρεί 
από το άτομο την ικανότητα ερμηνείας του 
κόσμου και λήψης ορθών αποφάσεων. αλ-
λά δεν πρόκειται για αποκλειστικά ελληνικό 
φαινόμενο. 
στο αμερικανικό γυμνάσιο διδάσκεται η 
«προ-άλγεβρα», που, το λέει η λέξη, δεν 
πρόκειται για «άλγεβρα» αλλά για ένα είδος 
προχωρημένης αριθμητικής. στις περισσό-
τερες ανεπτυγμένες χώρες, με τις «κλασι-
κές» και «πρακτικές» κατευθύνσεις, τις φι-
λολογικές και θετικές δέσμες, τα μαθήματα 
που σχετίζονται με την επιστήμη προορίζο-

νται τελικά για μια μειοψηφία. Ένα μεγάλο 
μέρος των παιδιών δείχνει να δυσκολεύεται 
υπερβολικά σε αυτά τα μαθήματα, προφανώς 
επειδή δεν διδάσκονται σωστά. το αποτέ-
λεσμα είναι ο γενικευμένος επιστημονικός 
αναλφαβητισμός ο οποίος ξεκινά από τον 
μαθηματικό αναλφαβητισμό, το να μην μπο-
ρείς δηλαδή να κάνεις νοερά μια απλή αριθ-
μητική πράξη, να μην μπορείς να δώσεις ρέ-
στα από πέντε ευρώ. 
σ’ αυτό το περιβάλλον του επιστημονικού α-
ναλφαβητισμού, η πανδημία ενθάρρυνε τις 
επιστημονικές συζητήσεις και διαμάχες με 
αποτέλεσμα παράλληλους διαλόγους δύο ε-
πιπέδων. από τη μια πλευρά συνδιαλέγεται 
ο γενικός πληθυσμός που δεν αναρωτιέται 
για τα απλά φαινόμενα της ζωής και επιμέ-
νει στα γιατροσόφια και στις προνεωτερικές 
αντιλήψεις: υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που 
πιστεύουν ότι τα παιδιά θα ρίξουν το πάχος 
σε ύψος, ότι τα αντιβιοτικά είναι ένα είδος 
αντιπυρετικού κι ότι ένα σπυράκι «δεν πρέ-
πει να το πειράζεις». από την άλλη πλευρά, 
η επιστημονική κοινότητα άρχισε να ξεμαλ-
λιάζεται δημοσίως – ανέκαθεν ξεμαλλιαζόταν 
αλλά όχι τόσο δημοσίως. Έτσι, αρχίσαμε the 
hard way, να ενδιαφερόμαστε περισσότερο 
για την επιστήμη και για τον αντίκτυπό της 
στη ζωή μας. 

Ο πρώτος παράγοντας που μας κινητοποί-
ησε ήταν το πώς οι επιστήμονες, οι ειδικοί, 
απέκτησαν μια εξουσία που ίσως δεν ξέραμε 
ότι είχαν. απέκτησαν τον πρώτο λόγο μιας 
και το πεδίο τους υπό την ευρεία έννοια ε-
πηρεάζει την πρωταρχική ανθρώπινη αξία, 
την υγεία – και πολλοί από μας έκριναν ότι 
αυτός ο «λόγος» ήταν πιο ελκυστικός, πιο 
έναρθρος, πιο πειστικός, από τον λόγο των 
πολιτικών. συχνά και τα πρόσωπα που εξέ-
φεραν αυτόν τον λόγο ήταν συμπαθέστερα 
από τους πολιτικούς, πιο «ανθρώπινα», με 
καλύτερες προθέσεις. 
ο δεύτερος παράγοντας που ενίσχυσε το εν-
διαφέρον για την επιστήμη είναι η παγκο-
σμιότητα της ασθένειας Covid-19 που έδειξε 
ότι, πέρα από τους εμπορικούς ανταγωνι-
σμούς και τους πολέμους, υπάρχουν ενάρε-
τες πανανθρώπινες δραστηριότητες όπως 
η επιστημονική έρευνα και η πρακτική της 
υγείας. Ενώ εμείς επί χρόνια τρέχουμε από 
’δω κι από ’κει στις δουλίτσες μας, φροντί-
ζοντας τις σοβαρές ή λιγότερο σοβαρές πα-
θήσεις μας, χιλιάδες επιστήμονες περνούν 
τη ζωή τους σε πάγκους και μικροσκόπια, σε 
μικροβιολογικά εργαστήρια και βιοχημικά 
εργοστάσια όπου αναγνωρίζουν απειλές για 
την ανθρώπινη υγεία και όπου παρασκευ-
άζουν θαυματουργά ή σχεδόν θαυματουργά 
φάρμακα. 
Όταν ήμουν παιδί, ανάμεσα στα πρότυπα 
που μπορούσε να έχει κανείς ήταν η μαρί 
κιουρί, ο καρδιολόγος κρίστιαν μπάρναρντ 
και προπάντων οι μεγάλοι αστροναύτες: ή-
μασταν έκθαμβοι μπροστά στα επιτεύγματα 
της επιστήμης και νομίζω πως είχαμε δίκιο. 
πολλά πήγαιναν στραβά στον 20ό αιώνα αλ-
λά ο σεβασμός στη γνώση και στην αυθεντία 
δεν ήταν από τα στραβά· ήταν από τις μορφές 
συμπεριφοράς που επιτάχυναν την ανθρώ-
πινη πρόοδο. η αμφισβήτηση της αυθεντίας, 
η απαξίωση των σοφών, η ανάδυση του ημι-
μαθούς που επικρίνει τους πάντες, ιδιαίτερα 
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όσους νιώθει ότι ξέρουν περισσότερα 
από τον ίδιο, μας έχει φέρει στη σημε-
ρινή κατάσταση της πολτοποίησης. Στις 
μέρες μας ο καθένας εκφέρει γνώμη ενώ 
θα έπρεπε να σιωπά. 

Απ’ ό,τι φαίνεται από τις πρόσφατες δη-
μοσκοπήσεις, όπως συνέβη το 2008-
2009 με τους οικονομολόγους, η ανά-
δειξη των επιστημόνων στην πρώτη 
γραμμή των αποφάσεων, η παραδοχή 
των πολιτικών ότι η διαχείριση των ε-
πιδημιών δεν είναι το φόρτε τους, πολ-
λοί νέοι επηρεάστηκαν από αυτή την 
εμπειρία και εκδηλώνουν τώρα αγνές 
προθέσεις σχετικά με την επιλογή των 
σπουδών στην ιατρική: επιθυμία για την 
έρευνα, για τη φροντίδα των άλλων, για 
συμμετοχή στις μεγάλες αποφάσεις της 
ανθρωπότητας. Η COVID-19 έδειξε σε 
πολλούς ανθρώπους ποιος είναι ο ρόλος 
των ερευνητών και το τι οφείλουμε στην 
ιατρική και τη φαρμακευτική, ενώ φώ-
τισε το πρόσωπο επιστημόνων που για 
τον πολύ κόσμο εργάζονται στη σκιά: 
ιολόγους, φαρμακοχημικούς, επιδημι-
ολόγους. Και παρότι το στοίχημά μας θα 
έπρεπε να είναι ένας τρόπος παραγωγής 
και αναπαραγωγής που να μην πιέζει 
αφόρητα τον πλανήτη, οι επιστήμες της 
υγείας θα βρίσκονται, με τον έναν ή τον 
άλλον τρόπο, σε προτεραιότητα από φι-
λοσοφική και υπαρξιακή άποψη. 
Πράγματι, συρρίκνωση της οικονομίας 
κατά 35% είναι ένα πλήγμα το οποίο η 
επιστήμη όχι μόνο δεν μπορεί να άρει 
αλλά για το οποίο μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη. Απευθυνόμαστε στους επι-
στήμονες σε καιρούς κρίσεως, αλλά αν 
δεν κάνουν το θαύμα τους, είμαστε έτοι-
μοι να τους στήσουμε στον τοίχο. Αυτή 
την παράξενη χρονιά, παρατηρήσαμε 
στη χώρα μας, και σε ολόκληρο τον κό-
σμο, αντίρροπες δυνάμεις και τρόπους 
σκέψης: εμπιστοσύνη στην επιστήμη 
και παραλλήλως σκεπτικισμό, θεωρίες 
συνωμοσίας που προϋποθέτουν ένα α-
όριστο και τρομερό «αυτοί» – αυτοί που 
κινούν τα νήματα. Το σύνδρομο της μα-
ριονέτας περιλαμβάνει πλέον την επι-
στημονική κοινότητα: ενώ από τη μία 
πλευρά, το σοκ της πανδημίας τόνωσε 
τη φιλομάθεια και πιθανώς δημιούργη-
σε καινούργια πρότυπα, από την άλλη 
ενίσχυσε την παρανοειδή ιδέα της πα-
γκόσμιας μηχανορραφίας στην οποία 
συμμετέχουν οι επιστήμονες: ιατροί, 
χημικοί, περιβαλλοντολόγοι και προ-
πάντων η αδυσώπητη Big Farma. Mαζί 
με μια μορφή εναλφαβητισμού στα ζη-
τήματα της υγείας, αναπτύχθηκε ή εκ-
δηλώθηκε η αντίσταση στην επιστήμη, 
τόσο όταν προσπαθεί να επιβληθεί στην 
πολιτική, όσο κι όταν συμπλέει μαζί 
της. Το παράδοξο της συνωμοσιολογίας 
εναντίον της επιστήμης είναι ότι ο συ-
νωμοσιολόγος δεν επιδιώκει να μάθει 
περισσότερα προκειμένου να αποδείξει 
αυτά που πιστεύει· αντιθέτως, αποφα-
σίζει να παραμείνει μπούφος – όσο λι-
γότερα ξέρεις τόσο πιο αθώος νιώθεις.

* H Σώτη Τριανταφύλλου είναι συγγραφέας

2020: Μια χρονιά που 
δεν θέλω να ξεχάσω 

04Βάσω
Κιντή 

εν θελω νΑ ξεχΑΣω ΑυΤΗ ΤΗ χρονιΑ. Πρώτα απ’ 
όλα χάθηκαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι σε 
λιγότερο από έναν χρόνο. Στην αρχή από άγνοια και 
έλλειψη προετοιμασίας. Μετά, από τις δυσκολίες της 
αντιμετώπισης, π.χ. στα νοσοκομεία όπου ήταν εξ α-

νάγκης εκτεθειμένο όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, 
αλλά και από προχειρότητα, ανευθυνότητα και έλλειψη 

αλληλεγγύης, αφού η τήρηση των μέτρων, που δεν είναι 
δυσβάστακτα, θα απέτρεπε πολλά δεινά. Ύστερα, εκατομμύρια άνθρωποι 
σε όλον τον κόσμο καταστράφηκαν οικονομικά, έχασαν τη δουλειά τους, 
σχέδια και όνειρα ζωής ανατράπηκαν έτσι σε μια αμετάκλητη στιγμή. Το 
μέλλον χάσκει μπροστά τους και μπροστά μας, αβέβαιο. 
θέλω να τη θυμάμαι. Γιατί παρ’ όλα τα δεινά, μας έφερε όλους πιο κοντά κα-
θώς ζήσαμε και ζούμε ακόμη, στον έναν ή στον άλλο βαθμό, στην ίδια συν-
θήκη σε όλη τη υφήλιο, από τη νότια Κορέα στη νέα Ζηλανδία, και από το 
Μεξικό, στη Σουηδία, στη Βραζιλία, στη νότια Αφρική, στη Βρετανία, στον 
Καναδά. ο ένας μάθαινε για τον άλλο και πονούσε για τον άλλο. Αυτό που 
γινόταν στη Βουχάν και μας φαινόταν στην αρχή τρομακτικό, συνέβη προο-
δευτικά σε όλους μας. Άδειασαν οι δρόμοι, έκλεισαν τα μαγαζιά, οι κινημα-
τογράφοι, τα σχολεία, τα θέατρα, κλειστήκαμε στα σπίτια.  Παρά την απομό-
νωση, συντονιστήκαμε με όλον τον κόσμο. Συγκινηθήκαμε με τις άριες στα 
μπαλκόνια της ιταλίας, διασκεδάσαμε με τις αυτοσχέδιες συναυλίες σε κάθε 
γωνιά της γης, μαγειρέψαμε με συνταγές από όλο τον κόσμο, φοβηθήκαμε 
με τα φέρετρα στα φορτηγά στο Μπέργκαμο, θαυμάσαμε τη δύναμη ψυχής 
ασθενών που παραχωρούσαν το κρεβάτι τους στις μονάδες εντατικής θερα-
πείας για να ζήσουν νεότεροι, μαθαίναμε σε πραγματικό χρόνο αποφάσεις 
για την πανδημία άλλων χωρών, τα κρούσματα και τους θανάτους που είχαν. 
Όλες οι χώρες μαζί στην ίδια περιπέτεια με τις δυσκολίες, τον πόνο αλλά και 
την ελαφρότητα της ύπαρξης που προσπερνά κι αφήνει πίσω της τα δεινά. 
Συντονισμένη ήταν και είναι και η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα που 
συνεργάστηκε, δούλεψε σκληρά, μελέτησε, σχεδίασε, δοκίμασε, έλεγξε, 
δανείστηκε ιδέες παλιές και παρήγαγε νέες. Βιολόγοι, λοιμωξιολόγοι, μα-
θηματικοί, επιδημιολόγοι, γενετιστές, μηχανικοί, κλινικοί γιατροί, ζωολό-
γοι, πληροφορικοί, βιοπληροφορικοί, φαρμακολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, 
ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, και πολλοί άλλοι, σε ερευνητικά κέντρα και 
πανεπιστήμια, σε φαρμακευτικές εταιρείες και διεθνείς οργανισμούς. Όλοι 
μαζί, σε μια αόρατη συγχορδία, μάς φρόντισαν, μάς πήραν από το χέρι και 
μάς σήκωσαν ψηλά. 
Μα πιο πολύ απ’ όλα δεν θέλω να ξεχάσω τους γιατρούς και τους νοση-
λευτές με τα χαραγμένα από τις μάσκες πρόσωπα, τους υπαλλήλους των 
σούπερ μάρκετ, τους ντελιβεράδες και τους κούριερ, τους καθαριστές και 
τις καθαρίστριες, τους ευσυνείδητους δασκάλους και καθηγητές, τους α-
στυνομικούς, τους οδηγούς και τους ταξιτζήδες, τους εθελοντές, τους αξι-
ωματούχους του κρατικού μηχανισμού και της κυβέρνησης που βρέθηκαν 
στη θέση τους και έκαναν το καθήκον τους τιμώντας, όπως λέει ο Καντ, την 
αξιοπρέπεια της ανθρωπότητας στο πρόσωπό τους. «Καθήκον! Όνομα εσύ 
μεγάλο και υψηλό» (πάλι Καντ). Αυτοί είναι που ύψωσαν τον άνθρωπο πά-
νω από τον εαυτό του (ξανά Καντ) και γέμισαν την ψυχή μας με θαυμασμό, 
σεβασμό και δέος για το τι είμαστε ικανοί να κατακτήσουμε. 
Αυτά είναι τα πολύτιμα δώρα αυτής της χρονιάς που φεύγει, δώρα που 
μπορεί να μας συνοδεύουν μια ζωή. 
*Η Βάσω Κιντή είναι καθηγήτρια Φιλοσοφίας 
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κέφτομαι συχνα ποσο τυχέρή 
υπήρξε η γενιά μου (γεννήθηκα το 
1963). πολέμους εμείς δεν ζήσαμε. 
ή δικτατορία τελείωσε όταν ακό-
μη ήμασταν μικροί. ή ενήλικη ζωή 
μας κύλισε σε συνθήκες πολιτικής 

ομαλότητας, οικονομικής ανόδου 
και σταδιακής διεύρυνσης των κοι-

νωνικών αντιλήψεων. ποια από τις προ-
ηγούμενες γενιές μπορεί να καυχηθεί κάτι ανάλογο; 

Γνωρίζω την ένσταση: «μέχρι το 2010 καλά ήταν, μετά όχι». 
ναι, βέβαια, η προηγούμενη δεκαετία ήταν δύσκολη. ση-
μαδεύτηκε όχι μόνο από την πρωτοφανή υποβάθμιση του 
βιοτικού επιπέδου των περισσοτέρων από εμάς (πράγμα από 
μόνο του αρκετά δυσάρεστο), αλλά επίσης και από τον ισχυρό 
κλονισμό της εικόνας που είχαμε δημιουργήσει για τον εαυτό 
μας. Όμως και πάλι, ας μην τα θέλουμε όλα δικά μας. έίναι 
μεγάλη τύχη να ζει κανείς μισό αιώνα σταθερότητας, ευημε-
ρίας, και ολοένα και πιο ανοιχτών οριζόντων. 
οι νεότερες γενιές ήταν λιγότερο τυχερές. Όσοι ήταν τρια-
ντάρηδες το 2010 βρέθηκαν στη δίνη της οικονομικής κα-
τάρρευσης τη στιγμή που πήγαιναν να χτίσουν κάτι, για τον 
εαυτό τους και (πολλοί) για τα παιδιά τους. Όσοι ήταν εικοσά-
ρηδες, είδαν τους γονείς τους να δυσκολεύονται να τηρήσουν 

τους όρους μιας άγραφης συμφωνίας (γενικής αποδοχής, αν 
και όχι του γούστου μου). έπιπλέον, ήρθαν αντιμέτωποι με 
την πιο εχθρική αγορά εργασίας του τελευταίου αιώνα: με υ-
περβολικά λίγες ευκαιρίες, και υπερβολικά χαμηλές αμοιβές, 
για να σχεδιάσει κανείς τη ζωή του. Για αυτό άλλωστε πολλοί 
έφυγαν για το εξωτερικό, συχνά οι πιο νέοι, οι πιο μορφωμέ-
νοι, οι πιο τολμηροί. 

Όμως η πιο άτυχη από όλες τις γενιές μου φαίνεται εκείνη 
των σημερινών πιτσιρικάδων – ας πούμε όσων γεννήθηκαν 
ανάμεσα στο 1995 και το 2005. τυχαίνει να τη γνωρίζω κα-
λά αυτή τη γενιά: έχει λίγο-πολύ την ηλικία των δικών μου 
παιδιών, άλλωστε κάποιοι τους υπήρξαν φοιτητές μου. Ήταν 
διαφωτιστική εμπειρία, εννοώ για μένα τον ίδιο: με έπεισε 
ότι οι νέες γενιές δεν είναι αναγκαστικά φτιαγμένες από κα-
λύτερη πάστα. ούτε όμως από χειρότερη. 
αυτή η γενιά σήμερα, είτε το θέλει είτε όχι, καλείται να βρει 
τη δύναμη για μια νέα αρχή. τα εμπόδια που θα βρει μπροστά 
της είναι οφθαλμοφανή. ή παράλυση της οικονομίας λόγω 
κορωνοϊού πήγε τη χώρα ακόμη πιο πίσω, εξαλείφοντας σε 
λίγους μήνες την αναιμική ανάπτυξη των τελευταίων πέντε 
ετών. σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στις αρχές του 2021 η χώρα 
θα είναι 30% φτωχότερη από ό,τι το 2007. οι κάτοικοί της 
περισσότερο: το μέσο διαθέσιμο εισόδημα είχε μειωθεί 40% 
στα χρόνια της κρίσης, όταν το αέπ συρρικνώθηκε «μόνο» 
26%. (αν και εδώ δεν χωράει απλή μέθοδος των τριών: α-
ντίθετα από ό,τι στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 2010, οι 
επιδοτήσεις και οι φοροαπαλλαγές στήριξαν τα εισοδήματα 
πάνω από τις δυνατότητες της παγωμένης λόγω πανδημίας 
οικονομίας. και ευτυχώς.) 

οι πρώτοι εμβολιασμοί θα βελτιώσουν το κλίμα. ή κατήφεια 
θα δώσει σιγά-σιγά τη θέση της στην αισιοδοξία. ή οικονομία 
θα βγει από την κατάψυξη. Όμως, τίποτε δεν εγγυάται ότι η 
ανάκαμψη θα είναι όσο δυναμική χρειάζεται να είναι ώστε να 
ξανακερδηθεί το χαμένο έδαφος. αυτό θα εξαρτηθεί από τη σο-
φία των επιλογών της πολιτικής ελίτ (κυβέρνησης και αντιπο-
λίτευσης), που θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι καλύτερη από 
ό,τι νομίζουν οι περισσότεροι ψηφοφόροι. Θα εξαρτηθεί όμως 
και από την ωριμότητα των πολιτών – και ιδίως των νεότερων. 
σε μεγάλο βαθμό, η ωριμότητα είναι θέμα αυτογνωσίας. Δεν 
είμαστε ο περιούσιος λαός. κανείς δεν συνωμοτεί εναντίον 
μας. (οι περισσότεροι δεν ασχολούνται καν.) έίμαστε μια 
μικρή χώρα με μεγάλα προβλήματα, που όμως δεν είναι όλα 
άλυτα. σύμφωνοι: δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγμα-
τα για να πάψει να μας απειλεί ο έρντογάν – εκτός ίσως από 
το να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, και να παίξουμε καλά 
το (δυνατό) χαρτί των διεθνών συμμαχιών που μας μοίρασε 
η ιστορία (και κάποιοι φωτισμένοι ηγέτες του παρελθόντος). 
τα υπόλοιπα περνάνε από το χέρι μας. 

Ίσως είναι επαγγελματική διαστροφή, αλλά θεωρώ την εκπαι-
δευτική υστέρηση ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τη 
γενιά των σημερινών πιτσιρικάδων. «ποια υστέρηση;» θα ρω-
τήσετε. πριν είκοσι χρόνια, μόνο το 23% των έλλήνων ηλικίας 
25-34 είχε πτυχίο πανεπιστημίου ή τέι. σήμερα το αντίστοιχο 

ποσοστό είναι 42%. ναι, αλλά 1 στους 5 πρόσφατους 
πτυχιούχους είναι λειτουργικά αναλφάβητος: αδυνα-
τεί να κατανοήσει κείμενο, κάνει λάθη σε αριθμητικές 
πράξεις, δυσκολεύεται να λύσει προβλήματα, τεχνο-
λογικά ή όχι. (το ακριβές ποσοστό είναι 18,7% των 
κατόχων πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 
25-34 ετών το 2015. έίναι το χειρότερο στην έυρώπη. ή 
χώρα με τη δεύτερη χειρότερη επίδοση, η Λιθουανία, 
τα πάει πολύ καλύτερα από εμάς: 9,3%.) 
ή χαμηλή ποιότητα των πτυχιούχων είναι μόνο η κο-
ρυφή του παγόβουνου. συχνά το πρόβλημα δεν είναι 
καν τα τυπικά προσόντα, αλλά τα άτυπα: η διάθεση 
συνεργασίας, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών. κατά τα 
άλλα, η τεχνική εκπαίδευση είναι απαξιωμένη, και 
οι περισσότερες επιχειρήσεις υπερβολικά μικρές (ή 

οι επιχειρηματίες υπερβολικά αδαείς οι ίδιοι) για να προσφέ-
ρουν ουσιαστικά προγράμματα μαθητείας. 
έν τω μεταξύ, ο ορίζοντας σκοτεινιάζει. ο μαζικός τουρισμός, 
που εν μέρει κάλυπτε τα ελλείμματα των άλλων κλάδων, εν-
δέχεται να μην επανέλθει ποτέ με αυτή τη μορφή (πράγμα όχι 
αναγκαστικά κακό, αρκεί να προετοιμαστούμε καλά). ή κλιμα-
τική αλλαγή κινδυνεύει να κάνει το πατροπαράδοτο περιουσι-
ακό μας στοιχείο –το «ελληνικό καλοκαίρι»– αφόρητα καυτό. 
ή τεχνολογική μεταβολή καθιστά περιττά πολλά επαγγέλματα, 
ενώ ταυτόχρονα φέρνει στο προσκήνιο άλλα (πόσο αξιοπρεπή 
και καλοπληρωμένα θα δούμε). ή παγκόσμια τράπουλα ξα-
ναμοιράζεται. Για τα προβλήματα του πλανήτη δεν μπορούμε 
παρά να κάνουμε αυτό που πρέπει, ελπίζοντας ότι θα κάνουν το 
ίδιο και οι υπόλοιποι. Για τα δικά μας προβλήματα μπορούμε να 
κάνουμε περισσότερα. 
το πρόβλημα των χαμηλών δεξιοτήτων δεν λύνεται χωρίς την 
αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης – σε όλο το φάσμα, από 
τους βρεφονηπιακούς σταθμούς έως την επαγγελματική κα-
τάρτιση. οι πιο δυναμικές οικονομίες της έυρώπης «πατάνε» 
σε καλά σχολεία που δίνουν ευκαιρίες και προοπτικές σε όλα 
τα ξύπνια παιδιά, ιδίως σε όσα μεγαλώνουν σε ταπεινές οικογέ-
νειες και σπίτια χωρίς βιβλία. αυτό είναι το διακύβευμα για τους 
σημερινούς πιτσιρικάδες: εάν στο σχολείο τους –που μπορεί να 
είναι στις δυτικές συνοικίες, ή σε κάποια μικρότερη πόλη– θα 
πάρουν τις γνώσεις, τα εργαλεία και τον τρόπο σκέψης που θα 
τους βοηθήσουν να προκόψουν σε έναν απαιτητικό κόσμο. 
έίναι ικανοί να το απαιτήσουν, από τους καθηγητές τους και τα 
συνδικάτα τους, από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, 
πετυχαίνοντας εκεί που απέτυχαν οι προηγούμενες γενιές; 
* Ο Μάνος Ματσαγγάνης είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου.

Μάνος
Ματσαγγανησ
  Με δύναμη για μια νέα αρχή 
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10 ιδέες δώρων 
από τη χριστουγεννιάτικη συλλογή 
της Yamamay για #xmastogether

Η συλλογή είναι 

διαθέσιμη σε όλα τα 

καταστήματα Yamamay και 

οnline στο yamamay.com.  

Εκμεταλλεύσου την απίθανη 

προσφορά 4+1 και πάρε 

τα δώρα σου για όλους σε μία 

Click Away παραγγελία!  

Έτσι, παίρνεις 5 προϊόντα 

πληρώνοντας μόνο τα 4.  

Η προσφορά ισχύει  

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ! 

Σε λιγότερο από δέκα μέρες είναι Χριστούγεννα κι εσύ ακόμα 
δεν έχεις βρει τι δώρα θα κάνεις στους αγαπημένους σου. 
Μην ανησυχείς, όμως, γιατί ψάξαμε εμείς για σένα και βρή-
καμε τα πιο stylish δώρα στη χριστουγεννιάτικη συλλογή της 
Yamamay. Άνετες πιτζάμες για τα κρύα χειμωνιάτικα βράδια, 
σετ εσωρούχων για γιορτινές και μη ημέρες, χριστουγεννιά-
τικα πουλόβερ για κλασικές οικογενειακές φωτογραφίες και 
ζεστές φόρμες γιατί το athleisure ήρθε για να μείνει και μας 

αρέσει να κυκλοφορούμε stylish στο σπίτι. Το μόνο που μένει 
είναι να τα βάλεις κάτω από το στολισμένο δέντρο.

Για να παραγγείλεις με Click Away
1. Μπες στο yamamay.com
2. Επίλεξε τα προϊόντα με τους κωδικούς προτίμησης
3. Τηλεφώνησε στο κατάστημα που σ’ εξυπηρετεί καλύτερα για 
ολοκλήρωση της παραγγελίας σου. (Τα τηλέφωνα  
των καταστημάτων αναγράφονται στην κατηγορία store)

Η συλλογή είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα Yamamay για αγορές click away
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ΓιώρΓοσ 
ΛιγνοΣ 
  Η μάσκα και ο θάνατος

ι εκει που τα πρωτοφανή επιτευγματα τής ιατρικής 
επιστήμης και τεχνολογίας έκαναν τον θάνατο μια ε-
λεγχόμενη πιθανότητα, χαρίζοντας στην ανθρωπότη-
τα καλύτερη υγεία και αυξάνοντας το προσδόκιμο και 
την ποιότητα της ζωής μας, εμφανίστηκε ο κορωνοϊός 

Covid-19. με μέγεθος 20 έως 1.000 nm (1 νανόμετρο =1  
δισεκατομμυριοστό του μέτρου) και με υψηλή μεταδοτι-

κότητα  κατόρθωσε το ακατόρθωτο, να ταρακουνήσει για 
πρώτη φορά την κοινωνική οργάνωση σε ολόκληρο τον πλανήτη. 
αν κάποτε η εισβολή από το διάστημα στοίχειωνε τη φαντασία των ανθρώ-
πων, τώρα ο φόβος για τον μικροσκοπικό εχθρό έχει τρυπώσει στην ψυχή 
μας. ευτυχώς όμως υπάρχει η συλλογική μνήμη. μπορεί να μην έχουμε 
ζήσει τις προηγούμενες πανδημίες, τις έζησαν όμως οι παππούδες και οι 
γιαγιάδες μας. ή υπέρβαση των δυσκολιών αφήνει τελικά σαν παρακατα-
θήκη κάποιες βέλτιστες πρακτικές. 

ςτην πανδημία του 1918 οι μάσκες, που στην αρχή ήσαν από απλό τουλου-
πάνι, διαπιστώθηκε στη συνέχεια ότι έπρεπε να  έχουν τρεις στρώσεις 
υφάσματος, ενώ σε πολλές χώρες έγιναν υποχρεωτικές διά νόμου.  

ςτη σύνθεση που βλέπουμε υπάρχει μια αντιδιαστολή ανάμεσα στα δύο 
έργα του Βέλγoυ James Ensor και των φωτογραφιών από την επιδημία της 
ισπανικής γρίπης στις ήπα. ο Ένσορ (1860 - 1949) ήταν ένας ιδιόρρυθμος 
πρωτοποριακός ζωγράφος, ο οποίος με όπλο την αλληγορία και τη σάτιρα 
άσκησε κριτική στην κοινωνία της εποχής του. το στοιχείο της μάσκας, που 
εμφανίζεται κατά κόρον στα έργα του, το εμπνεύστηκε από τις μάσκες που 
πουλούσε μαζί με άλλα περίεργα αντικείμενα στο μαγαζί του θείου του 
στην οστάνδη. οι μάσκες προορίζονταν κατ’ εξοχή για το καρναβάλι που 
γινόταν εκεί κάθε  χρόνο στην αρχή του καλοκαιριού. 
ςε μια χιαστί διάταξη έχουμε την αντιπαραβολή του πραγματικού των φω-
τογραφιών με το αλληγορικό στοιχείο των πινάκων. κεντρική φιγούρα της 
σύνθεσης ο θάνατος που τον βλέπουμε στο έργο «Ο θάνατος και οι μάσκες», 
κάτω δεξιά. Βρίσκεται σαν ιδέα και στις υπόλοιπες εικόνες, αλλά είναι αόρα-
τος. ςτο συγκεκριμένο έργο είναι μια ακόμα φιγούρα ανάμεσα στις άλλες, 
φορώντας μια μάσκα με σαρδόνιο γέλιο. οι υπόλοιπες μάσκες είναι άνθρω-
ποι, που έχουν κάνει τον θάνατο μέλος της παρέας τους. ο θάνατος όμως τι 
γυρεύει άραγε ανάμεσά τους;  

τα  ακραία συναισθηματικά χαρακτηριστικά, που αποτυπώνονται στα πρό-
σωπά τους, συνδέονται με την παρουσία του θανάτου. και ο Ένσορ αυτό εν-
νοεί. Έτσι και σε μας η εξάπλωση του θανάτου συνδέεται με την άρνηση του 
προβλήματος, τη μετάθεση της ευθύνης και τις παράλογες συμπεριφορές, 
όπως το τελετουργικό ποδοπάτημα της μάσκας που είδαμε. 
ή πρόθεση του Ένσορ ήταν να ασκήσει κοινωνική κριτική στη ματαιοδοξία 
της σύγχρονής του κοινωνίας. την ίδια αίσθηση μας δίνει και ο άλλος πίνακας, 
διαγώνια πάνω αριστερά. υποκρισία και απεχθείς συμπεριφορές κρυμμένες 
πίσω από μάσκες. και μια φιγούρα να κρατάει ένα κερί που καίει βγάζοντας 
άσχημο μαύρο καπνό: μια ακόμη αναφορά στο πεπερασμένο της ζωής.   
το στοιχείο του καθαρμού που ενέχουν εδώ και αιώνες οι γιορτές του καρ-
ναβαλιού και οι μάσκες σαν σύμβολο αλλαγής και έμμεσης παραδοχής του 
πραγματικού μας εαυτού, όλα αυτά στον κόσμο του Ένσορ γίνονται πηγή 
αγωνίας, υποδηλώνοντας την αδυναμία διαφυγής. ςε αμφότερους τους 
πίνακες βλέπουμε φιγούρες να κοιτάζουν ψηλά σαν χαμένες. καμία σχέση 
με το ευθύ βλέμμα των ενηλίκων και των παιδιών στις δύο φωτογραφίες 
που βρίσκονται μέσα στον κόσμο. υπάρχει μια καθαρότητα στη στάση των 
πραγματικών ανθρώπων. 

οι ενήλικες, με τα χέρια στις τσέπες, δείχνουν αποφασιστικοί. το μήνυμα 
που έχει καρφιτσωμένο στο στήθος της η γυναίκα κάνει τη φωτογραφία 
πιο έντονη. εκφράζει πρόθεση ορίων. Ίσως και μαχητική διάθεση. είναι 
άλλωστε γνωστό ότι στις ήπα προβλεπόταν χρηματικό πρόστιμο και ποι-
νή φυλάκισης για τους αρνητές της μάσκας. αν και διάρκειας μόνο δέκα 
ημερών, εντούτοις η άμεση εκτέλεση της ποινής σύντομα γέμισε πολλές 
φυλακές με αρνητές της μάσκας. 
τα παιδιά, όπως και οι μεγάλοι, κοιτάζουν τον φακό κατάματα. αλλά κρα-
τιούνται χέρι με χέρι. υπάρχει μια αίσθηση αλληλοπροστασίας. αν προσέ-
ξετε ή δείτε τη φωτογραφία σε υψηλή ανάλυση θα διαπιστώσετε ότι τα 
μάτια τους είναι λαμπερά, με πιο έντονα του κοριτσιού στη μέση. υπάρχει 
μια αίσθηση παιχνιδιού. γιατί τα παιδιά έχουν την ικανότητα να φέρνουν το 
δυσάρεστο στα μέτρα τους. 
Όσοι είχατε την ευκαιρία να δείτε μικρά παιδιά να φοράνε μάσκα, θα  δια-
πιστώσατε την ικανότητά τους να επικοινωνούν ακόμα και με σκεπασμένο 
το μισό τους πρόσωπο. γιατί τα παιδιά μπορούν και μιλάνε με τα μάτια. είναι 
άραγε τυχαίο που στο πρώιμο παιδικό σχέδιο πρώτα εμφανίζονται τα μάτια 
και ύστερα το στόμα; 
τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής. κι η ψυχή των παιδιών δεν βασανί-
ζεται με θεωρίες, πραγματικές ή φανταστικές. Ζει την κατάσταση και προ-
σπαθεί να τη διασκεδάσει. 
ο θόρυβος εναντίον της μάσκας των παιδιών γρήγορα κόπασε. κάτι η μά-
σκα σαν μασκαράτα, κάτι η ικανότητά τους να ανακαλύπτουν το παιχνίδι 
οπουδήποτε, προσαρμόστηκαν άψογα. 
τα παιδιά αποδείχτηκαν υποδειγματικοί πολίτες. 

ή σύνθεση του αντώνη οικονόμου μας βάζει αντιμέτωπους με το πρόβλη-
μα του covid-19 και τις άπειρες ψυχολογικές και συμπεριφορικές προεκτά-
σεις του. μας δίνει ωστόσο και διέξοδο. και η πραγματική διέξοδος δεν βρί-
σκεται στην ποινική αντιμετώπιση των ενηλίκων, αλλά στην αλληλεγγύη 
και την έμφυτα χαρούμενη αντιμετώπιση των παιδιών. 
ας τα μιμηθούμε όσο δύσκολο κι αν μας φαίνεται. 

αν θα διάλεγα κάτι ως σήμα 
κατατεθέν για το 2020 θα 
ήταν χωρίς συζήτηση, ασφα-
λώς και χωρίς καμιά πρωτοτυ-
πία, η μάσκα. επεκτείνοντας 
μιαν έμπνευση που με ακο-
λουθεί εμμονικά εδώ και κά-
μποσο καιρό, παραθέτω δύο 
διπλές αντιστοιχίες που συ-
νομιλούν νοηματικά και χρω-
ματικά μεταξύ τους σε όλους 
τους δυνατούς συνδυασμούς. 
εδώ ο ένας απ’ αυτούς: 
* Πάνω αριστερά, οι αρλεκίνοι 
του τζέιμς Ένσορ, του κορυ-
φαίου ζωγράφου που απεικό-
νισε σε δεκάδες παραλλαγές 
ανθρώπους με μάσκα, πα-
ρατάσσονται καθ’ ύψος, στο 
«The strange masks», 1892. 
* Πάνω δεξιά, τα παιδάκια παρα-
τάσσονται με ομόλογο τρόπο, 
δίνοντας με τις μάσκες τους 
το δικό τους μήνυμα για την α-
νάγκη προστασίας από τη φο-
νικότερη πανδημία, που είχε 
πλήξει μέχρι τότε τον κόσμο. 
* Κάτω αριστερά, μια εμβλη-
ματική φωτογραφία του 1918 
με την παρέα των ενηλίκων, 
εν μέσω ισπανικής γρίπης, να 
ποζάρει στον φακό κι αυτή 
με μάσκες και το σύνθημα 
«φόρεσε μάσκα ή πήγαινε στη 
φυλακή». Έναν αιώνα και κάτι 
πριν βιώσουμε τον παραλογι-
σμό των αρνητών… 
* Κάτω δεξιά, ο τζέιμς Ένσορ 
πάλι, μας δίνει τον συγκλονι-
στικό του πίνακα «Ο Χάρος και 
οι Μάσκες», 1897.   

Ο Αντώνης Οικονομου 
διαλέγει μια σύνθεση φω-
τογραφιών για τη χρονιά 
που φεύγει, και ο Γιώργος 
Λιγνός «διαβάζει» 
τις φωτογραφίες
Εδώ και αρκετούς μήνες ο Αντώ-
νης Οικονόμου ανεβάζει σχεδόν 
κάθε μέρα (!) στον προσωπικό 
του λογαριασμό στο Facebook 
δύο ετερόκλητες εικόνες, που 
συνδυάζονται χρωματικά ή/και 
νοηματικά φτιάχνοντας κάθε 
φορά ένα ξεχωριστό δίπολο ο-
μοιοτήτων. Ο Γιώργος Λιγνός, με 
τη σειρά του, αναρτά στα σχόλια 
ένα δικό του κείμενο στο οποίο 
«διαβάζει» τη σύνθεση, δίνο-
ντας πραγματολογικά στοιχεία 
και ερμηνεύοντας τα δίπολα. 
Σε αυτό το τόσο ευρηματικό και 
παιχνιώδες σοσιαλμιντιακό 
τους εγχείρημα τους παρακο-
λουθούμε, έτσι τους ζητήσαμε 
να φτιάξουν για την Α.V. ένα 
«διπλάκι» εμπνευσμένο από το 
2020. Κι αυτοί το… διπλασίασαν!
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Διαβάζοντας μια φωτογραφική σύνθεση για το 2020 
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τον μύθο της Πανδώρας, α-
φού ανοιχθεί το κουτί της ξεχύνο-
νται όλα τα δεινά και τελευταία η 
ελπίδα. Παλαιότερα αυτό με έκα-
νε να σκέπτομαι ότι ως εκ τούτου 
ίσως είναι το μεγαλύτερο δεινό 

όλων. από τότε η σχέση μου μαζί 
της υπήρξε σχετικά περίπλοκη. τις 

περισσότερες φορές γνωρίζω τι ελπί-
ζω. Άλλες συνειδητοποιώ εκ των υστέρων σε τι ήλπιζα, 
όπως βγαίνoντας κανείς από το σπίτι θυμάται ότι ξέχασε τα 
κλειδιά. Όταν μια ελπίδα μοιάζει να διαψεύδεται επιμένω 
ώσπου κατανοώ ότι μετατρέπεται σε αυταπάτη, οπότε την 
εγκαταλείπω. Εντούτοις δεν αμφισβητώ ότι οι αυταπάτες 
έχουν τη χρησιμότητά τους υπό την προϋπόθεση ότι γι-
νόμαστε περισσότερο αυτόνομοι διατηρώντας τις και δεν 
προξενούμε περιττή οδύνη στους άλλους. αφού διαψευ-
στεί μια ελπίδα, συνήθως δεν βιάζομαι να την αντικατα-
στήσω με μια καινούργια. Προτιμώ να περιμένω όπως στη 
στάση ενός προαστιακού λεωφορείου χαζεύοντας εναλλάξ 
τα σύννεφα, τους περαστικούς και τα αδέσποτα. Ένας σκύ-
λος ζει μάλλον ανέλπιδα. Κάτοικος του παρόντος όπως ένα 
χρυσόψαρο που φαίνεται να μην απελπίζεται κλεισμένο 
στη γυάλα του. μπορούμε να θεωρήσουμε την απελπισία 
γνώρισμα του ανθρώπου, γι’ αυτό νιώθω τυχερός που μέχρι 

σήμερα όποτε απελπίστηκα 
δεν ήταν παρά στιγμιαία. Ε-
κείνες τις φορές αισθάνθηκα 
όπως φαντάζομαι θα ένιω-
θε ένας αστροναύτης μόνος 
μακριά από τη Γη όταν η ε-
πιστροφή είναι αβέβαιη.  

Μεγαλώνοντας εγκαταλεί-
πουμε ορισμένες ελπίδες. 
ςε ό,τι με αφορά δεν ελπί-
ζω πλέον ότι επιμένοντας 
θα καταφέρω να βοηθήσω 
όποιον δεν αναγνωρίζει ότι 
χρήζει βοήθειας. ούτε ελ-

πίζω πια στον έρωτα ως ταύτιση ψυχών ή στη συγχώρεση 
από τους τεθνεώτες. Όμως εξακολουθώ να ελπίζω στην 
καλοσύνη των αγνώστων και στο επόμενο καλοκαίρι που 
είναι καθαυτό ελπιδοφόρο, όπως καθετί όμορφο. Όχι ότι 
η ασχήμια δεν δύναται να είναι επίσης ελπιδόπνοα. αρκεί 
να βιώνεται με υπομονή και συμπόνοια. μολοντούτο δεν 
συνοδεύεται από μια ελπίδα διατήρησής της ή ευτυχίας, 
όπως συχνά η ομορφιά. από την άλλη δυσκόλως φαντά-
ζομαι πώς το μίσος μπορεί να γεννήσει ελπίδα, αν και συμ-
βαίνει το αντίστροφο. οι ανεκπλήρωτες ελπίδες, ιδίως υπό 
συνθήκες ένδειας υλικών και ψυχικών πόρων ή κατά τη 
διάρκεια ριζικών κοινωνικών αλλαγών, δηλητηριάζουν 
τόσο το άτομο όσο επίσης τους λαούς. Επιπλέον, αν θέλουμε 
ν’ αναφέρουμε έναν ακόμη κίνδυνο που κρύβει η ελπίδα, 
υποδουλώνει αφενός το άτομο αφετέρου την κοινωνία ό-
ταν κρυσταλλώνεται σε δογματική πίστη για ένα επέκεινα. 
ςτην αρχαία Ελλάδα δεν έτρεφαν την ελπίδα για μια μετά 
θάνατον ζωή, όσο την προσδοκία της επιβίωσης στη μνήμη 
των επερχόμενων μέσω του κλέους. Ενδεχομένως αυτό 
τους κατέστησε περισσότερο ελεύθερους, συνιστώντας 
προϋπόθεση για τη θέσμιση της δημοκρατίας. ώστόσο δεν 
είμαι σίγουρος ότι είναι υποχρεωτικό να μην ελπίζει κανείς 
σε μια μετά θάνατον ζωή προκειμένου να είναι ελεύθερος. 
Ελπίζοντας σε αυτή η παρούσα θα μπορούσε να βιωθεί πιο 
απελευθερωμένα, ίσως με περισσότερη αυτονομία. 

Εξίσου απορώ ως προς το αν είναι εφικτό να στοχαζόμαστε 
ανέλπιδα. δεν εννοώ εδώ την προαναφερθείσα ελπίδα για 
αθανασία ως προσδοκία ενός επέκεινα ή της επιβίωσης στη 

μνήμη των επερχόμενων. Εννοώ δίχως την ελπίδα ή, ακρι-
βέστερα, χωρίς μια άρρητη ή ρητή πίστη στη συνέχεια της 
ανθρωπότητας. Προσωπικά αδυνατώ να στοχαστώ άνευ πί-
στης στην έλευση των επερχόμενων. Παρά το ότι δεν θα τους 
συναντήσω ποτέ διά ζώσης νιώθω έναν άρρηκτο δεσμό μαζί 
τους, ομόλογο του δεσμού προς τους προγόνους. δυστυχώς 
μη γνωρίζοντας μουσική δυσκολεύομαι να τον περιγράψω. 
από την άλλη ανάμεσα στους ζώντες δεν μπορώ ν’ αγαπώ 
όσους, θεωρώντας πως με γνωρίζουν, δεν τρέφουν ελπίδες 
για εμένα. αυτό δεν παρακωλύει την προσπάθεια να διακρί-
νω τις δικές μου ελπίδες από εκείνες των άλλων για εμένα. 
ςτον βαθμό που το πετυχαίνω με στενοχωρεί περισσότερο η 
μη εκπλήρωση των ελπίδων μου. ώστόσο δεν αδιαφορώ για 
την απογοήτευση των τρίτων, επειδή δεν επαληθεύτηκαν 
οι ελπίδες τους για το πρόσωπό μου. Χάρη σ’ αυτή κατανοώ 
καλύτερα πώς βλέπουν εμένα και τη σχέση τους μαζί μου. 
 
Εκτός από το καλοκαίρι μού δίνουν ελπίδα τα ταξίδια. 
Ένα ταξίδι γεννά, τουλάχιστον, την ελπίδα της επιστρο-
φής. Όταν ταξιδεύω ελπίζω να γνωρίσω νέους φίλους και 
ν’ ανταμώσω ξανά τους παλιούς. νεότερος μοιραζόμουν 
με τους φίλους την ελπίδα, ανάμεσα σε άλλες, για ένα 
μέλλον με συναρπαστικές κοινές περιπέτειες που θα εί-
χαν ευτυχή κατάληξη σε μια εξιδανικευμένη ωριμότη-
τα. νομίζω ότι στη νιότη μια φιλία βαθαίνει με κοινές ο-
νειροπολήσεις, ενώ στο γήρας με κοινές αναπολήσεις. 
αμφότερες βασίζονται στην αφήγηση, αλλά επίσης στη 
μοιρασμένη σιωπή καρποφορώντας στη σχόλη. η φιλία 
απαιτεί ελεύθερο χρόνο ώστε ν’ανατείλουν αμοιβαίες εκ-
μυστηρεύσεις με την ελπίδα της αποδοχής από τον άλλο. 
αντίστοιχα εύγλωττες είναι οι αποσιωπήσεις περιέχοντας 
την ελπίδα μιας μελλοντικής εξομολόγησης. η ελπίδα στη 
φιλία εκφράζεται πρωτίστως ως προς τη διατήρησή της 
και ως ελπίδα ότι οι φίλοι θα προστρέξουν όταν τους χρει-
αστούμε. Πάντα προσπαθώ ως ελπιδοδότης στους φίλους 
μου να είμαι, όσο το δυνατόν, ειλικρινής. αλλά αν ένας 
φίλος έπασχε από μια ανίατη ασθένεια δεν θα μπορούσα 
να του στερήσω την προσφορά ελπίδας και συγχρόνως 
να την αρνηθώ στον εαυτό μου. το ότι μερικές φορές δεν 
μοιραζόμαστε κοινές ελπίδες με τους φίλους δεν μειώνει 
κατ’ ανάγκην τη μεταξύ μας αγάπη ούτε την έντασή τους, 
κυρίως όταν είναι έλλογες. αν και είναι προτιμότερο οι 
ελπίδες να είναι λελογισμένες, ώστε να είναι πιθανότερη 
η εκπλήρωσή τους, ενίοτε οι παράλογες ελπίδες παρηγο-
ρούν ή νοηματοδοτούν τον βίο. Άλλωστε, μερικές φορές 
μια παράλογη ελπίδα θεωρείται λελογισμένη έχοντας 
απιθάνως εκπληρωθεί. 
το παραπάνω ισχύει κατεξοχήν στην πολιτική όπου η ελ-
πίδα, όταν δεν εκφυλίζεται σε εργαλείο χειραγώγησης, 
είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για τη δημιουργία 
μιας δικαιότερης κοινωνίας. Προκειμένου να είναι επωφε-
λής ή δημιουργική μια ελπίδα πρέπει να συνοδεύεται τόσο 
από την ανάληψη της ευθύνης της στο παρόν όσο και από 
την ανάληψη ευθύνης του μέλλοντος. Παράλληλα οφείλει 
να παρουσιάζει δυσανεξία στη σκληρότητα ως τυχόν παρά-
πλευρη συνέπεια κατά την πραγμάτωσή της. ςτην ανάλη-
ψη ευθύνης του μέλλοντος τέμνεται η ελπίδα στην πολιτι-
κή με την ελπίδα της ανθρωπότητας στο χρώμα του ναι. η 
ανθρωπότητα ελπίζει ταυτόχρονα στη συνέχειά της και στη 
διατήρηση της ανθρωπινότητας είτε στη Γη είτε σε άλλους 
πλανήτες. ακόμη και (γιατί όχι;) στην επιβίωσή της στο τέ-
λος του σύμπαντος. ςε μια παραλλαγή του μύθου της Παν-
δώρας στο κουτί δεν υπήρχαν δεινά, αλλά δώρα των θεών. 
αφού άνοιξε, πέταξαν προς τους ουρανούς με εξαίρεση την 
ελπίδα η οποία παρέμεινε στη Γη. Έκτοτε πορευόμαστε μαζί 
της δίχως να γνωρίζουμε προς τα πού και γιατί.
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και ζ) Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών συμ-
βουλευτικής και στήριξης (π.χ. ψυχοκοινωνική υ-
ποστήριξη). Κάθε σχέδιο επανένταξης είναι προ-
σαρμοσμένο στις ανάγκες του επωφελούμενου, 
την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του καθώς και την 
επανένταξή του στην τοπική αγορά εργασίας, 
λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες ευκαιρίες 
και πιθανούς περιορισμούς στην εκάστοτε χώ-
ρα καταγωγής. Ο ΔΟΜ Ελλάδας, αποσκοπώντας 
στη βιώσιμη επανένταξη του επωφελούμενου, 
ενθαρρύνει τον συνδυασμό ατομικών σχεδίων 
επανένταξης από διάφορους επωφελούμενους 
καθώς και την υλοποίηση καινοτόμων σχεδίων 
επανένταξης.

Σημαντικό μέρος του προγράμματος αποτελεί το 

–μοναδικό στην Ευρώπη– Ανοικτό Κέντρο Φιλο-
ξενίας για μετανάστες εγγεγραμμένους στο πρό-
γραμμα εθελοντικών επιστροφών και επανέντα-
ξης (OCAVRR). Το Ανοικτό Κέντρο βρίσκεται κοντά 
στο κέντρο της Αθήνας και προσφέρει διαμονή 
και υπηρεσίες (σίτιση, ασφάλεια, καθαριότητα 
και ψυχολογική και ιατρική υποστήριξη) σε μετα-
νάστες που είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα 
εθελούσιων επιστροφών και επανένταξης του 
ΔΟΜ Ελλάδας και δεν έχουν χώρο διαμονής μέχρι 
την επιστροφή τους. Οι επωφελούμενοι είναι με-
τανάστες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, που 
για τους σκοπούς του προγράμματος ορίζονται 
ως: έγκυες γυναίκες, μονογονεϊκές οικογένειες, 
μετανάστες με ιατρικές ανάγκες, ηλικιωμένοι με-
τανάστες και ανέστιοι. 

Το περιφερειακό προσωπικό του προγράμμα-
τος έχει μόνιμη παρουσία σε περιοχές της Αττι-
κής, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, της Κορίν-
θου, των Ιωαννίνων, της Ορεστιάδας, της Δράμας, 
της Κρήτης, της Ρόδου, της Λέσβου, της Χίου, της 
Κω, της Σάμου και της Λέρου, εξασφαλίζοντας ότι 
οι πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες του 
προγράμματος είναι άμεσα διαθέσιμες σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

Η Αποστολή του ΔΟΜ στην Ελλάδα διαδραμα-
τίζει σημαντικό ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη των 
προγραμμάτων εθελούσιων επιστροφών και ε-
πανένταξης, καθώς εντός της Ευρώπης υλοποιεί 
ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα εθελούσι-
ων επιστροφών κι επανένταξης.

ΔΟΜ: 12.800 εθελούσιες επιστροφές 
έως 31 Αυγούστου 2021

Ειδική μέριμνα για μετανάστες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Τύπου του ΔΟΜ: Τηλ. 2109919040, εσωτερικά: 248, 166. Email: iomathensmedia@iom.int

Ο 
Διεθνής Οργανισμός Μετανά-
στευσης (ΔΟΜ) πραγματοποιεί 
προγράμματα εθελούσιων επι-
στροφών και επανένταξης εδώ 
και τέσσερις δεκαετίες σε πα-

γκόσμιο επίπεδο, έχοντας βοηθήσει δεκάδες χι-
λιάδες άτομα να επιστρέψουν με ασφάλεια στη 
χώρα καταγωγής τους. Ο ΔΟΜ διασφαλίζει ότι 
κάθε εθελοντική επιστροφή είναι αποτέλεσμα 
μιας απόφασης που λαμβάνεται ελεύθερα από 
τον μετανάστη και διέπεται από δύο βασικές αρ-
χές: την ελευθερία της επιλογής και την τεκμηρι-
ωμένη απόφαση. Η απόφαση της επιστροφής 
είναι 100% εθελοντική και πραγματοποιείται με-
τά από αίτημα του μετανάστη. 

Από το 2010, ο ΔΟΜ Ελλάδας έχει βοηθήσει πε-
ρίπου 50.000 υπηκόους τρίτων χωρών να επι-
στρέψουν στην πατρίδα τους, συνεργαζόμενος 
με περισσότερες από 100 χώρες. Παράλληλα, 
έχει στηρίξει περίπου 9.000 επιστρέφοντες να 
υλοποιήσουν εξατομικευμένα σχέδια επανέ-
νταξης και να δημιουργήσουν συνθήκες βιωσι-
μότητας για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. 

Από τον Σεπτέμβριο του 2019, o ΔΟΜ Ελλά-
δας υλοποιεί το πρόγραμμα «H εφαρμογή των 
υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών 
συμπεριλαμβανόμενων μέτρων επανένταξης 
και λειτουργία Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας Αι-
τούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περι-
φέρεια Αττικής» (AVRR/OCAVRR) και μέχρι την 
ολοκλήρωσή του την 31η Αυγούστου του 2021, 
αναμένεται να στηρίξει την εθελοντική επιστρο-
φή 12.800 υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες 
καταγωγής τους. Η βοήθεια που παρέχεται 
στους επωφελούμενους του προγράμματος α-
φορά στην προετοιμασία τους για το ταξίδι, την 
επιστροφή και την επανένταξη (για επιλέξιμους 
μετανάστες).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπηκόους 
τρίτων χωρών που δεν διαθέτουν τις νόμιμες 
διατυπώσεις για να παραμείνουν στην Ελλάδα ή 
δεν επιθυμούν να παραμείνουν, σε αιτούντες ά-
συλο που έχουν παραιτηθεί από το αίτημά τους 
για χορήγηση διεθνούς προστασίας και σε αι-
τούντες άσυλο των οποίων το αίτημα έχει απορ-
ριφθεί. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για μετανά-
στες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως 
τα θύματα trafficking, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, 
οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα άτομα που χρή-
ζουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.ά. 

Επιπλέον, μέσω του προγράμματος, 2.000 επω-
φελούμενοι μπορούν να λάβουν εξατομικευ-
μένη βοήθεια επανένταξης σε είδος στη χώρα 
καταγωγής τους. Η βοήθεια της επανένταξης 
μπορεί να περιλαμβάνει: α) Προσωρινή στέγαση 
β) Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης γ) 
Βοήθεια για εύρεση εργασίας δ) Εκκίνηση ανε-
ξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, όπως 
μία μικρή επιχείρηση ε) Αγορά υλικών αγαθών 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% 
από Ευρωπαϊκούς Πόρους (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 

κι Ένταξης) και 25% από Εθνικούς Πόρους
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τις αρχές του 2001 ένας παρέιςα-
κτος εισέβαλε στην συνήθη τάξη των 

διαπροσωπικών και ενδοπροσωπικών 
δυνάμεων. ο κορωνοϊός μπήκε στη ζωή 
μας απειλώντας την, διαρρηγνύοντας 
την παντοδυναμία μας, πλήττοντας τον 
ναρκισσισμό μας. Θυμίζω ότι ο Φρόυντ 

μιλάει για τα τρία  ναρκισσιστικά πλήγ-
ματα που επέφερε στην ανθρωπότητα  η 

ανάπτυξη των επιστημών: Η Γη δεν είναι το 
κέντρο του ςύμπαντος (Κοπέρνικος). ο άνθρωπος είναι προϊόν 
της εξέλιξης, ένα ζώο σαν τα άλλα (Δαρβίνος). το έγώ δεν είναι 
ο αφέντης του σπιτιού του (Φρόυντ). Η επιστήμη είναι και πάλι 
εκείνη που θα αποκαταστήσει την ασφάλειά μας, και τον ταπει-
νωμένο ναρκισσισμό μας, η επιστήμη, δηλαδή η πεφωτισμένη 
ανθρωπότητα. Με τι αντάλλαγμα; «Ο πολιτισμένος άνθρωπος, 
γράφει ο Φρόυντ το 1930,  έχει την επιλογή να ανταλλάξει ένα μέρος 
πιθανής ευτυχίας έναντι ενός μέρους ασφάλειας…». Με άλλα λόγια 
η ασφάλεια είναι προϊόν παραιτήσεων από την άμεση ικανοποί-
ηση και αποδοχής απαγορεύσεων. ςτα καθ’ ημάς: καραντίνα, 
κοινωνικές αποστάσεις, μάσκες κ.λπ. 

Διαψεύσεις αλλά και παράδοξα
πέρσι, τέτοια εποχή, οι πιο κρυφοί μας 
φόβοι άρχισαν να κυκλοφορούν στους 
δρόμους. Ένα συναίσθημα ανοίκειου μας 
πλημμύριζε. «Αυτές τις μέρες η εσωτερική 
πραγματικότητα είναι έξω» έγραφε ένας 
ισραηλινός συνάδελφος σε έναν διαδι-
κτυακό διάλογο. «Βέβαια», του απαντάει 
ένας άλλος, «το γεγονός ότι είσαι παρανοϊ-
κός δεν σημαίνει ότι δεν σε κυνηγούν!».  
Έκτοτε ζούμε από κοινού μια αυταπά-
τη, ένα minimum διάψευσης της πραγ-
ματικότητας που μας επιτρέπει να συ-
νεχίζουμε, σχεδόν σαν να μην τρέχει 
τίποτα. Μερικές φορές επιπλέον μια 
μανιακή άμυνα αρπάζεται απελπισμέ-
να από ένα εξωτερικό αντικείμενο, για 
να μειωθεί η εσωτερική μας ένταση.  
Διαψεύσεις αλλά και παράδοξα: ο κο-
ρωνοϊός μάς συνδέει μεταξύ μας –οι ιοί 
αξιοποιούν τις συνδέσεις– και ταυτό-
χρονα μας απομακρύνει. Η δεμάσκα, 
που δείχνει μια κοινωνική αποσύνδε-

ση, παραδόξως είναι εκείνη που επιτρέπει κάποια προσέγγιση. 
Μια άλλη διατύπωση που ακούστηκε πολύ αυτό τον χρόνο εί-
ναι η «κανονικότητα», η επιστροφή στην κανονικότητα. υπάρ-
χει κανονικότητα; ο C. Bollas μιλάει για τους «υπερβολικά φυ-
σιολογικούς»  και μας περιγράφει πόσο ευάλωτοι είναι αυτοί οι 
άνθρωποι που ενώ τα σχέδιά τους ακούγονται εκ πρώτης καλά 
και αντικειμενικά, καταρρέουν στην πρώτη κρίση, στην πρώτη 
αποτυχία. Για τους ψυχαναλυτές βέβαια  δεν υπάρχει κανονι-
κότητα, ούτε φυσιολογικότητα, υπάρχει μόνο μοναδικότητα. 
 
Συνεδρίες μέσω βιντεοκλήσεων   
H ψυχάναλυση ταρακουνήθηκε επίσης από αυτόν τον ξαφνικό 
σεισμό, από αυτό που ονομάστηκε «πρωτόγνωρο». τι σημαί-
νει «πρωτόγνωρο»; ςημαίνει ότι είμαστε καταδικασμένοι να 
παράγουμε εντατικά αναπαραστάσεις για να εξοικειωθούμε με 
αυτό, για να το ενσωματώσουμε. 
οι ψυχαναλυτές δεν είναι ποτέ στην πρώτη γραμμή, βρίσκο-
νται πάντοτε ένα βήμα πιο πίσω, κι αν είναι δυνατόν στη σκιά, 
όχι στα φώτα, έτοιμοι να κρατήσουν τους κραδασμούς. Η δε βα-
θύτερη επεξεργασία  έρχεται πάντα εκ των υστέρων. Όταν όμως 
δεν μπορείς να προβλέψεις το μέλλον, όταν η εμπιστοσύνη στη 
ζωή κλονίζεται, η αρνητική ικανότητα του ψυχαναλυτή που 
προεξοφλεί ότι κάτι θα γίνει στο τέλος, που επενδύει δηλαδή 
στην αναμονή, χάνει τη ισχύ της.  
Η διατάραξη του ψυχαναλυτικού πλαισίου, αποτέλεσμα της 
διατάραξης του εξωτερικού πλαισίου, και το πέρασμα σε online 
συνεδρίες, με την εξαφάνιση της παρουσίας δύο σωμάτων στο 
γραφείο του ψυχαναλυτή, κυρίως κατά το πρώτο lockdown, 
έθεσαν μεγάλα ερωτήματα. Μπορείς να παραμείνεις ψυχανα-
λυτής σε αυτή την ασώματη συνθήκη; πώς μπορείς να σταθείς  
έξω από τον υγειονομικό λόγο, τον κανονιστικό λόγο και τις 
οδηγίες, ως εγγυητής της ψυχαναλυτικής διαδικασίας; Η δι-
άκριση του ψυχαναλυτικού από τον ιατρικό λόγο, που εγκαι-

νίασε ο Φρόυντ, πρέπει να υπενθυμίζεται ακόμη περισσότερο 
σήμερα που ο ιατρικός λόγος είναι τόσο παρών, και εξαιρετικά 
πολύτιμος βέβαια. Η ψυχανάλυση οφείλει να παραμείνει στη 
θέση της, και να μη μολυνθεί από την καταιγιστική υγειονο-
μική πραγματικότητα ώστε να επιτρέψει στο υποκείμενο τη 
διερεύνηση εκείνου που είναι ανυπότακτο  μέσα του. ένώ ταυ-
τόχρονα θα αναδεικνύεται πως ο ψυχισμός, το εγώ, δέχεται 
την εισβολή του εξωτερικού κόσμου, του μη εγώ. έξάλλου αυτό 
είναι που μας κατασκευάζει, μας δομεί, οι ατέλειωτες, πολύ-
πλοκες, εσωτερικεύσεις του εξωτερικού κόσμου. 
Για πρώτη φορά, 120 χρόνια από την ίδρυση της ψυχανάλυσης 
το ψυχαναλυτικό πλαίσιο, εσωτερικό και εξωτερικό, πέρασε ένα 
crash test. το ντιβάνι αντικαταστάθηκε από το τηλέφωνο, και 
από  βιντεοκλήσεις, ανάλογα με τις επιλογές του κάθε αναλυτή.  
το σταμάτημα των διά ζώσης συνεδριών, ενώ διασφάλισε την 
ψυχαναλυτική συνέχεια, αποσταθεροποίησε την ουδετερότη-
τα μετατρέποντας την ασυμμετρία της αναλυτικής κατάστασης 
σε μια κατάσταση που προσέγγιζε τη συμμετρία.  
Μια από τις μεγάλες ανατροπές της περσινής χρονιάς ήταν αυ-
τή η παράξενη απόσυρση του υλικού σώματος, σε μια περίοδο 
ακριβώς που το σώμα είναι σε διαρκή ιατρική παρακολούθηση. 
Κάθε βήχας, κάθε φτέρνισμα, κάθε λαχάνιασμα, είναι  ένας 
συναγερμός, ενώ στις επικοινωνίες μας το σώμα κάνει φτερά. 
ακόμα ένα παράδοξο. 
ο ψυχαναλυτής δεν δουλεύει με το σώμα, δουλεύει με τον λό-
γο, πάντα όμως με την αντιληπτική πραγματικότητα του σώ-
ματος, με την παρουσία του. πώς να εργαστείς σε μια συνθήκη 
όπου δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όταν η φυσική παρουσία 
έχει γίνει μολυσματική για τη δημόσια υγεία; 
Η ανατροπή που επέφεραν οι online συνεδρίες είναι ακίνδυνη; 
έίναι κομφορμιστική; έίναι ένας εκσυγχρονισμός; (αναλογίες 
μπορούμε να βρούμε και στην online εργασία γενικότερα, χω-
ρίς να ταυτίζουμε επ’ ουδενί τις δύο αυτές συνθήκες). 
ςτις συνεδρίες μέσω βιντεοκλήσεων –όχι τόσο στις τηλεφωνι-
κές συνεδρίες, διότι εκεί δεν κρύβεται η απουσία–, ο άλλος εί-
ναι παρών, με μια δυσδιάστατη όμως παρουσία, χωρίς έλλειψη. 
Έτσι καταργείται το βίωμα της στέρησης, της επώδυνης και α-
ναγκαίας αυτής συνθήκης, εμποδίζοντας διεργασίες πένθους. 
έν ολίγοις με τη χρήση της τεχνολογίας η έλλειψη σβήνεται, 
ενώ η ανάλυση αυτήν θέλει να φέρει στο φως και να αναπαρα-
στήσει. έπίσης η απουσία των σωμάτων φέρνει μια εμφανή έκ-
πτωση της συναισθηματικής διακίνησης, άρα και της ψυχικής 
διεργασίας. πρόκειται αναμφίβολα για έναν ακρωτηριασμό της 
αισθητηριακής πραγματικότητας. ςτην, ενσώματη, ψυχανά-
λυση ο αναλυτής αποσύρεται από το οπτικό πεδίο του αναλυ-
όμενου, με την ειδοποιό διαφορά ότι αποσύρεται όντας παρών, 
απουσιάζει παρουσία άλλου. Για να μπορεί και ο αναλυόμενος 
να είναι παρών παρουσία άλλου. έξάλλου, όταν δεν υπάρχει 
φυσική παρουσία, η ίδια η απαγόρευση της σωματικής επαφής, 
η αποχή, χάνει το συμβολικό της βάθος. Η απαγόρευση υπάρ-
χει, τίθεται, επειδή υπάρχει η δυνατότητα περάσματος στην 
πράξη, επειδή τα σώματα είναι εκεί. Όταν τα σώματα απουσιά-
ζουν με τι τρόπο θα αρνητικοποιηθεί η σωματική προσέγγιση; 
Μια «μη μολυσματική ψυχανάλυση»; τι γίνεται τότε με τη μό-
λυνση από το ασυνείδητο για την οποία μιλούσε ο Φρόυντ; 
 
Ανθρώπινες εμπειρίες «μη μολυσματικές». «Αγνές»; «Καθαρές»; 
Πουριτανικές;   
Η εξαΰλωση του σώματος δεν ξεκίνησε με την επέλαση του  
ιού. Θυμηθείτε τις ανέπαφες συναλλαγές στις  πιστωτικές μας 
κάρτες. τις ανέπαφες υπογραφές. τη λέξη ανέπαφες. τώρα 
έχουμε και τις άυλες συνταγογραφήσεις. Έχουμε μολυνθεί, θα 
έλεγα, από το άυλο. Η επικράτηση του ασώματου σώματος, εκ 
των πραγμάτων, και ερήμην του, φαίνεται να ακολουθεί τον 
βηματισμό της πουριτανικής πολιτικής ορθότητας που υπερ-
σεξουαλικοποιεί το άγγιγμα, με αποτέλεσμα κάθε ενσώματη 
συνύπαρξη να είναι ύποπτη. το έδαφος για τη νέα ασώματη 
πραγματικότητα ήταν ήδη προετοιμασμένο. Και ενώ η τεχνο-
λογία μάς επέστρεψε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να 
επικοινωνούμε τον καιρό του κωρονοϊού, ταυτόχρονα αφάνισε 
το σώμα μας και το αντικατέστησε με μια εικόνα. Ίσως η σωμα-
τική άσκηση, το περίφημο νούμερο 6, να ήταν μεταξύ άλλων, 
μια πρακτική αντιρρόπησης αυτής της εξαΰλωσης, φέρνοντας 
το σώμα στο προσκήνιο, με τον μετρητή των βημάτων στα κινη-
τά μας να δουλεύει στο φουλ!   
έν αναμονή της επιστροφής του λιβιδινικού σώματος…

*Η Αριέλλα Ασέρ είναι ψυχαναλύτρια, μέλος της Ελληνική Ψυχαναλυτικής  Εταιρείας

ΑριέλλΑ
ΑΣέρ
  Η ασώματη
 πραγματικότητα
 την εποχή 
 του κορωνοϊού
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εισβολή του κορωνο-
ϊου στη ζωή μας στις αρ-

χές του 2020 μας έφερε 
αντιμέτωπους με μεί-
ζονες ανατροπές και 
σημαντικές απώλειες: 
απώλειες ανθρώπινων 

ζωών, απώλειες οικονο-
μικές, συναισθηματικές, 

ψυχολογικές, αφήνοντας ένα 
βαθύ ψυχικό αποτύπωμα. Άγχος και αγωνία, α-
βεβαιότητα, οικονομική ανασφάλεια και στρες, 
θλίψη, ματαίωση και απελπισία. και πάνω απ’ 
όλα φόβος, φόβος για τη νόσηση, φόβος για το 
αύριο, φόβος για τη ζωή, φόβος θανάτου, ένας 
παθολογικός συμπυκνωμένος φόβος. 
ή προηγούμενη εμπειρία από το ξέσπασμα 
ιογενών επιδημιών έχει υπογραμμίσει τις ε-
πιπτώσεις και διαταραχές στο ψυχικό πεδίο. 
Ύστερα από φυσικές καταστροφές, επιδημίες, 
πανδημίες και γενικότερα εξωτερικές μη ε-
λεγχόμενες καταστάσεις με ποικίλες αρνη-
τικές επιπτώσεις σε ατομικό και κοινωνικό 
επίπεδο, ο βαθμός ψυχολογικής δυσφορίας 
βρέθηκε να αυξάνεται σημαντικά, να διπλασι-
άζεται ή και να τριπλασιάζεται.  
οι προηγούμενες επιδημίες, όμως, είναι φτω-
χοί «πληρεξούσιοι» της Covid-19. ή άνευ 
προηγουμένου εμβέλειά της σε όλο τον κόσμο 
και σε σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής καθιστά 
τη δυναμική της περισσότερο αντίστοιχη με 
τη δυναμική ενός παγκόσμιου πολέμου, αλλά 
χωρίς όπλα και αντιμαχόμενα στρατόπεδα, 
ενός ακήρυχτου πολέμου.  

Ποτέ ξανά στην παγκόσμια ιστορία από τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, δεν εί-
χαμε τόσα εκατομμύρια ανθρώπων να αντιμε-
τωπίζουν ταυτόχρονα, σε όλο τον κόσμο, ένα 
τόσο βαθύ και συλλογικό ψυχικό τραύμα.  
είναι αλήθεια, και πρέπει να την αντικρίσουμε 
κατάματα, ότι ακόμα και όταν η ίδια η νόσος 
τεθεί υπό έλεγχο, οι πληγές που έχει ανοίξει 
συλλογικά, θα παραμένουν ενεργές. Για πολύ 
κόσμο, η πανδημία ίσως να αποτελέσει στο τέ-
λος της ημέρας απλώς μια ενοχλητική παρέν-
θεση. υπάρχουν ωστόσο σημαντικά μεγάλες 
ομάδες συνανθρώπων μας που θα εξακολου-
θούν να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αυξημένο 
κίνδυνο εκδήλωσης διαταραχής μετατραυμα-
τικού στρες, με συμπτώματα που θα έχουν το 
«πρόσωπο» της κατάθλιψης, των συναισθη-
μάτων ενοχής, του άγχους, της απόσυρσης, 
ή θα εκδηλώνονται με συνεχείς εφιάλτες και 
επίμονα flash backs, υπενθυμίζοντας τα τραυ-
ματικά γεγονότα, την τραυματική εμπειρία. 
την ίδια ώρα, η συνεχιζόμενη έκθεση στην 
απειλή και η διαρκής «εξοικείωση» με τον 

θάνατο πολλαπλασιάζει την ευαλωτότητα του 
ψυχισμού απέναντι στην ψυχική δοκιμασία 
και συχνά την παγιώνει. 

Ωστόσο, αν «διαβάσουμε» τις μαζικές τρα-
γωδίες σωστά μπορούμε να διδαχθούμε πώς 
να μετριάσουμε τις συνέπειές τους στο μέλλον 
και να αποτρέψουμε τα συμπτώματα να γίνουν 
παθολογία. να αποτρέψουμε την εσωτερίκευ-
ση του τραύματος και την ανάπτυξη μετατραυ-
ματικής διαταραχής με όλα τα συνεπαγόμενά 
της στον ανθρώπινο ψυχισμό. 
ή βιβλιογραφική ανασκόπηση που περιγράφει 
τις ψυχικές συνέπειες που αφήνει πίσω της 
μια μαζική καταστροφή, μαρτυρά ότι ως είδος 
είμαστε ανθεκτικοί και ευπροσάρμοστοι. Άν-
θρωποι που επιβίωσαν από φυσικές καταστρο-
φές βρήκαν το σθένος και συνέχισαν. Όταν τα 
σπίτια τους γκρεμίστηκαν από σεισμούς τα 
έχτισαν από την αρχή και προχώρησαν. Ακόμα 
και οι μαζικοί βομβαρδισμοί πόλεων, κατά τον 
β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν έκαμψαν στο τέλος 
το συλλογικό ηθικό των πολιτών.  
ωστόσο, η παρούσα πανδημία συνοδεύεται 
από ασυνήθιστες προκλήσεις για την ψυχική 
ανάκαμψη. οι κοινωνίες συλλογικά, αλλά και ο 
κάθε πολίτης ξεχωριστά ήρθαν αντιμέτωποι με 
ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, διαφορετικό από 
την εμπειρία των προηγούμενων πανδημιών. 

Σήμερα ο ανθρώπινος νους λυγίζει, θυ-
μώνει, αρνείται κάτω από το άλγος των αντι-
φάσεων και κάτω από το βάρος των αριθμών, 
αριθμών που πεισματικά μπαίνουν καθημερι-
νά στη ζωή μας, αριθμοί κρουσμάτων, αριθμοί 
διασωληνωμένων, αριθμοί θανάτων. 
Όμως τα κρούσματα, σε μια ανθρωποκεντρική 
χρήση της γλώσσας, είναι άνθρωποι και όχι 
αριθμοί. Άνθρωποι που δυνητικά θα νοσήσουν 
και διακατέχονται από τον αδυσώπητο φόβο 
της νόσησης από μια αρρώστια μεταδοτική, 
επικίνδυνη, τρομακτική.   
Πίσω από τους αριθμούς, τα ποσοστά και τους 
αλγορίθμους κρύβονται άνθρωποι και προσω-
πικές ιστορίες, κρύβεται ανθρώπινος πόνος, 
κρύβονται χαμένες ζωές, κρύβεται πένθος οι-
κογενειών και αγαπημένων. 
1,6 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχα-
σαν τη ζωή τους από τον κορωνοϊό. Αμείλικτοι 
οι αριθμοί και για τη χώρα μας, αριθμοί που 
έφτασαν ή ξεπέρασαν τους 100 θανάτους κα-
θημερινά, χαμένες ζωές, ζωές ανυπεράσπιστες 
απέναντι στη δύναμη του ιού, ανυπεράσπιστες 
απέναντι στη δίνη της πανδημίας. 
Αυτό που τρομάζει είναι ότι αυτοί οι αριθμοί μας 
φέρνουν ταυτόχρονα σε μια περίεργη εξοικεί-
ωση με τον θάνατο, με έναν θάνατο παγερό, μο-
ναχικό, ασυντρόφευτο, έναν θάνατο σε σφρα-

γισμένο φέρετρο χωρίς κατευόδιο, σε μια άδεια 
εκκλησία, έναν θάνατο χωρίς τον τελευταίο α-
σπασμό. και ας λέμε ότι ο άνθρωπος έρχεται και 
φεύγει από τη ζωή με ένα φιλί, με μια αγκαλιά… 

Αυτή η εξοικείωση με τον θάνατο που ζούμε 
σήμερα, θα πρέπει να μετατραπεί σε μια αντί-
σταση στον θάνατο. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι 
μακροπρόθεσμα οι άνθρωποι έχουν καλύτερη 
απόκριση στην ψυχική ανάκαμψη όταν έγκαιρα 
αντισταθούν, όταν αντιδράσουν θετικά. 
Θα πρέπει ο φόβος του θανάτου, αυτός ο αρ-
χέγονος φόβος του ανθρώπου που διογκώνε-
ται στις μέρες μας, να πάρει άλλη μορφή, μια 
υγιώς διαχειρίσιμη μορφή. να οδηγηθούμε 
έτσι σε μια υπέρβαση και ακύρωση του φόβου. 
Απέναντι στον φόβο του θανάτου να αντιπα-
ραθέσουμε όρους ζωής με φιλοσοφικό ανα-
στοχασμό για τη ζωή. 
Αυτές είναι οι προκλήσεις που μας βάζουν οι 
καιροί και σ’ αυτές θα πρέπει όλοι να απαντή-
σουμε με υπεύθυνο τρόπο, στεκόμενοι αντά-
ξιοι των περιστάσεων. σ’ αυτές τις προκλήσεις 
πρέπει να δώσουμε απαντήσεις τώρα με ατο-
μική και κοινωνική αίσθηση ευθύνης.  

Το συλλογικό ψυχικό τραύμα που άφησε και 
αφήνει ο Covid-19 δεν μπορεί να εξαλειφθεί, 
μπορεί όμως να μαλακώσει. Προσδοκώντας 
και ενεργώντας έτσι ώστε η πανδημία να μην 
αφήσει μόνο απώλειες, να μην αφήσει μόνο 
αιμορραγούσες πληγές.  
Με νέα ψυχικά αντισώματα –άλλωστε τα α-
ντισώματα από το εμβόλιο είναι κοντά– ένα 
θετικό αποτύπωμα της εμπειρίας μπορεί σιγά 
σιγά να αρχίσει να προβάλλει. Ποιο μπορεί να 
είναι αυτό; Ένας επαναπροσδιορισμός των αξι-
ών, των ιεραρχήσεων, των ταχυτήτων μας, μια 
επανατοποθέτηση στη ζωή, στη σχέση με τον 
εαυτό μας, στη σχέση με τους άλλους. 

Η χρονιά που πέρασε γέμισε με αίμα τις σε-
λίδες της παγκόσμιας και εγχώριας ιστορίας. 
Πίσω από κάθε αριθμό, μια τραγωδία που όλοι 
μαζί κουβαλήσαμε, κάτω από τον θλιβερό α-
πολογισμό της κάθε ημέρας, μια πληγή που 
τώρα πρέπει να φροντίσουμε.  
στο κατώφλι της νέας χρονιάς, η βαθιά πίστη 
στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα, ο αναστο-
χασμός σχετικά με την ουσία της ζωής και μια 
άλλη νοηματοδότηση στην περιπέτεια που 
μας έβαλε η πανδημία αποτελούν τα νέα εφαλ-
τήρια ελπίδας για το 2021 και την απάντηση 
στο βαθύ κοινό μας τραύμα, που αφήνει πίσω 
του εκπνέοντας το 2020.  
 
*Η Μαρίνα Οικονόμου-Λαλιώτη είναι καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Α’ 

Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
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ίναί η Τεχνολογία που δρομο-
λογεί και ωθεί τις εξελίξεις. ίδεο-

λογίες και Πολιτική έπονται στο 
να καθορίσουν την επιμέρους 
πορεία, προς τη μία ή την άλλη 
κατεύθυνση, στα πλαίσια του 
εφικτού, και σύμφωνα με την 

εκάστοτε κοινωνική και πολιτι-
στική πραγματικότητα. Κοινωνίες 

που απλά αγνοούν τις Τεχνολογικές 
εξελίξεις είτε περιθωριοποιούνται ή ιστορικά αφα-
νίζονται. 
αυτό που ονομάζουμε Τέταρτη Βιομηχανική επα-
νάσταση έχει ήδη δρομολογηθεί με την αυγή του 
21ου αιώνα. Όπως και οι προηγούμενες τρεις βιομη-
χανικές επαναστάσεις, αλλάζει τα πάντα. χιλιάδες 
άρθρα έχουν γραφτεί για το Μέλλον, το μέλλον της 
εργασίας, το μέλλον της Δημοκρατίας, τις νέες γεω-
πολιτικές ισορροπίες. Στις συζητήσεις αυτές ήλθε να 
προστεθεί μία νέα παράμετρος. αυτή της πανδημίας. 
Θα παίξει ρόλο και ποιον στο ρου της ιστορίας; Πώς 
θα επηρεάσει τις  εξελίξεις που έχουν ήδη δρομολο-
γηθεί; 
αν και το μέλλον είναι δύσκολα να προβλεφθεί, στους 
μήνες αυτούς που πέρασαν φαίνεται πως η πανδημία 
είναι ο καταλύτης για επιτάχυνση των αλλαγών που 
είχαν ήδη δρομολογηθεί. η ταχύτητα των αλλαγών 
αυτών προσθέτει τα δικά της προβλήματα. Σχετικά 
αργές αλλαγές δίνουν τη δυνατότητα προσαρμογής. 
Δίνεται η δυνατότητα στις κοινωνίες να αναπτύξουν 
τις άμυνες. Σε αντίθεση, οι αλλαγές που επιτελού-
νται με ταχύτητα προσθέτουν ακόμη μεγαλύτερη 
αβεβαιότητα και γεννούν νέα προβλήματα και ανι-
σορροπίες.  Στους λίγους αυτούς μήνες, είδαμε μεγά-
λες αλλαγές, όχι μόνο ποσοτικές αλλά και ποιοτικές. 
Ποιες από αυτές τις αλλαγές θα έχουν μονιμότερη 
διάρκεια; 

Ένα από τα σενάρια των μελλοντολόγων της 4ης Βιο-
μηχανικής επανάστασης ήταν αυτό της τηλεργασίας. 
Το σενάριο αυτό έγινε πραγματικότητα. Ένα μεγάλο 
ποσοστό των εργαζομένων που δεν σχετίζεται με 
χειρωνακτική εργασία εργάζεται από το σπίτι. Σε μία 
πρόσφατη έρευνα που έγινε, μόνο το 12% των εργα-
ζομένων αυτών θέλει να επιστρέψει στους χώρους 
εργασίας. Το 72% επιθυμεί να συνεχίσει να εργά-
ζεται από το σπίτι. αν λάβουμε υπόψη ότι το κόστος 
των εργοδοτών μειώνεται με το μοντέλο αυτό της 
εργασίας, φαίνεται πως η τηλεργασία θα παραμεί-
νει. Ταυτόχρονα, αναδύονται νέα ερωτήματα. Πώς 
θα χτιστεί η εταιρική κουλτούρα της ομάδας, κάτι 
που οι ειδικοί του management διδάσκουν. Πώς θα 
γίνεται η ανταλλαγή ιδεών που απαιτεί ζύμωση και 
συζητήσεις;  Τι αποτέλεσμα θα έχει στην κοινωνικό-
τητα των εργαζομένων που είναι αναγκαία και συν-
δεδεμένη με την εργασία; Πώς θα επηρρεαστούν οι 
οικογενειακές σχέσεις από την παραμονή στο σπίτι 
και η ψυχολογία των ατόμων; Το μέλλον θα δείξει 
πού θα βρεθεί η νέα ισορροπία, ίσως σε μία μέση λύ-
ση. Κάποιες μέρες στο σπίτι και κάποιες στον χώρο 
εργασίας. 

Το άλλο μεγάλο ερώτημα αφορά στις θέσεις εργασί-
ας. Στις ηΠα χάθηκαν 40 εκ. θέσεις εργασίας, στην 
κορύφωση της πανδημίας, και προβλέπεται ότι το 
40% αυτών θα χαθούν για πάντα. η αντικατάστα-
ση των ανθρώπων από τις μηχανές προβλέπεται να 
επιταχυνθεί μετά την πανδημία, όπου οι εταιρείες, 
μετά τη φάση επιβίωσής τους, θα περάσουν στη φάση 
αναδιοργάνωσης. Πολλές μικρές εταιρείες και επι-
χειρήσεις θα έχουν δυσκολία να επιβιώσουν σε σχέ-
ση με άλλες με μεγαλύτερη οικονομική ευρωστία και 
μέγεθος. Σύμφωνα με μία από τις πρόσφατες μελέτες 
του Διεθνούς οργανισμού εργασίας (ILO), οι θέσεις 
εργασίας που προβλέπεται να χαθούν είναι μεταξύ 
5.3 (καλό σενάριο) και 24.7 εκατομμύρια (χειρότερο 
σενάριο). Ταυτόχρονα, αυτό θα έχει σαν επακόλουθο 
και τη συμπίεση των μισθών. επίσης, πολλές από τις 
θέσεις εργασίας που θα «σωθούν» θα είναι στα πλαί-
σια της λεγόμενης gigeconomy, που θα είναι θέσεις 
μη μόνιμου χαρακτήρα, επισφαλείς, με έλλεψη κοι-
νωνικής ασφάλισης και δίχτυ προστασίας. 

η άλλη παράμετρος που αναδύθηκε τους μήνες της 
πανδημίας, ήταν αυτή του ρόλου των κυβερνήσεων. 
Μετά από αρκετές δεκαετίες, όπου το κράτος θε-
ωρήθηκε, σε διαφορετικό βαθμό σε διαφορετικές  
χώρες, σαν αντιπαραγωγικός και τροχοπέδη στην 
«ανάπτυξη», η πανδημία ανέδειξε την αναγκαιό-
τητα ενός επιτελικού και ευέλικτου κράτους, όπου 
οι γνώμες των ειδημόνων θα παίζουν σημαίνοντα 
ρόλο στη χάραξη στρατηγικής και των πολιτικών ε-
πιλογών. Ταυτόχρονα, αναδύθηκε και η ανάγκη ενός 
εύρωστου Δημόσιου συστήματος Υγείας. Στη μετά 
την πανδημία εποχή, ο ρόλος του κράτους δεν μπορεί 
παρά να αναβαθμιστεί. Πέρα από τον τομέα της Υγεί-
ας, το κράτος καλείται να παίξει κύριο ρόλο στο χώρο 
της εκπαίδευσης. η ταχύτητα των αλλαγών στο χώρο 
εργασίας απαιτεί συστήματα συνεχούς εκπαίδευσης 
και διά βίου μάθησης. Προγράμματα ουσιαστικά, με 
στόχους και προσεχτικό σχεδιασμό σε πλήρη συνερ-
γασία με τον ιδιωτικό τομέα για τον προσδιορισμό 
των αναγκών που θα αναδύονται. η ελλάδα στον 
τομέα αυτόν υστερεί πολύ. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
σε μία μελέτη της «Διανέοσις» η ελλάδα είναι από τις 
τελευταίες στην εε, με ποσοστό συμμετοχής εργα-
ζομένων σε προγράμματα κατάρτισης το 2018 4.5% 
σε αντίθεση με το μέσο όρο της εε που είναι 12.1%. 
Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση θα πρέπει να εστιάσει 
στην καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων των 
εργαζομένων. η ψηφιοποίηση υπηρεσιών ήταν ένα 
άλλο χαρακτηριστικό στην περίοδο της πανδημίας. 
ειδικά στην ελλάδα, μέσα σε λίγους μήνες έγιναν, 
κάτω από την πίεση, πράγματα που χρόνιζαν. αυτό 
θα συνεχιστεί και θα είναι ένας από τους τομείς που 
θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. 
χώρες που δεν θα δράσουν έγκαιρα απέναντι  στις 
προκλήσεις αυτές θα μείνουν ευάλωτες και στο περι-
θώριο του οικονομικού και γεωπολιτικού γίγνεσθαι. 

*Ο Σέργιος Θεοδωρίδης είναι ομότιμος Καθηγητής στο ΕΚ ΠΑ και 
Distinguished Professor στο Aalborg University της Δανίας. Είναι αντιπρόε-
δρος του ΔΣ στο Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η πανδημία ως καταλύτης εξελίξεων στην  4η Βιομηχανική Επανάσταση
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01 ΟΙ ΑΠΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝ
Κατάν βαφτίσατε το νησί που µόλις ανακα-
λύψατε µαζί µε τους συντρόφους σας. Είστε 
οι πρώτοι κάτοικοί του, γι’ αυτό χτίζετε οικι-
σµούς και κατασκευάζετε δρόµους. Και σιγά-
σιγά αρχίζει η ανταλλαγή πρώτων υλών ανά-
µεσα στα χωριά και τις πόλεις. Οι ευκαιρίες για 
πλουτισµό και εξάπλωση είναι πολλές – για 
εσάς, αλλά και τους συµπαίκτες σας. Στο τέ-
λος, ένα είναι το σίγουρο: µόνο ένας µπορεί να 
κυριαρχήσει στο Κατάν. Θα είστε εσείς αυτός; 
Παίχτες: 3-4, Ηλικία: 10+, ∆ιάρκεια παιχνι-
διού: 90'

02 DIXIT
Πέντε εικόνες ανοίγουν. Έχουν όλες κάτι κοινό: 
µια αινιγµατική πρόταση. Μια όµως από τις πέ-
ντε ανήκει στον αφηγητή. Οι παίκτες θα πρέ-
πει να επιστρατεύσουν τη διορατικότητα και 
τη λογική τους για να τη βρούνε, αποφεύγο-
ντας ταυτόχρονα τις παγίδες των συµπαικτών 
τους. Το Dixit είναι ένα ευχάριστο αλλά και συ-
ναρπαστικό παιχνίδι γεµάτο εκπλήξεις για την 
παρέα αλλά και όλη την οικογένεια. Παίχτες: 
3-6, Ηλικία: 6+, ∆ιάρκεια παιχνιδιού: 30'

03 Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
Μπόινγκ, άουτς! Ο µικρός µάγος τρίβει τα µά-
τια του έκπληκτος. Υπάρχει τοίχος εδώ; Οι µα-
θητευόµενοι µάγοι εξερευνούν µε περιέργεια 
το µαγικό λαβύρινθο. Έχουν µια σηµαντική 
αποστολή σήµερα – να αναζητήσουν τα µαγι-
κά σύµβολα! Ο δρόµος τους είναι µαγεµένος, 
γεµάτος αόρατους τοίχους και µυστικά τού-
νελ! Κάθε παίκτης ψάχνει να βρει στο µαγικό 
λαβύρινθο 5 µαγικά σύµβολα. Ο πρώτος που 
θα τα καταφέρει θα είναι ο νικητής! Παίχτες: 
2-4, Ηλικία: 6+, ∆ιάρκεια παιχνιδιού: 15'

04 UBONGO
Σε αυτό το νέα επιτραπέζιο παιχνίδι, κάθε παί-
κτης έχει δώδεκα πλακίδια µε διάφορα σχή-
µατα, καθώς και έναν πίνακα µε ένα σχήµα. 
Ρίχνοντας το ζάρι, ο καθένας προσπαθεί να 
φτιάξει το σχήµα του πίνακά του µέσα στον 
προκαθορισµένο χρόνο χρησιµοποιώντας 
συγκεκριµένα πλακίδια κάθε φορά. Ο πρώτος 
που θα το καταφέρει, µετακινεί το πιόνι του 
µαζεύοντας όσα περισσότερα πετράδια µπο-
ρεί. Είναι ένα γρήγορο και εθιστικό επιτραπέ-
ζιο παιχνίδι, µε εύκολους κανόνες που µαθαί-
νονται µέσα σε 5 λεπτά. Παίχτες: 1-4, Ηλικία: 
8+, ∆ιάρκεια παιχνιδιού: 25'

05 TICKET TO RIDE EYPΩΠH
Το “Ticket to Ride Ευρώπη” είναι ένα συναρ-
παστικό παιχνίδι τρένων. Οι παίκτες µαζεύουν 
κάρτες που περιέχουν διάφορα είδη βαγο-
νιών και τα χρησιµοποιούν για να φτιάξουν 
σταθµούς, να περάσουν µέσα από τούνελ, να 
χρησιµοποιήσουν φέρι και να διεκδικήσουν 
σιδηροδροµικές διαδροµές κατά µήκος της 
Ευρώπης. Το “Ticket to Ride Ευρώπη” είναι 
κοµψό, είναι εύκολο (µαθαίνεται σε 5 λεπτά), 
και θα συναρπάσει εξίσου οικογένειες και έ-
µπειρους παίκτες. Παίχτες: 2-5, Ηλικία: 8+, ∆ι-
άρκεια παιχνιδιού: 45'

06 Η ΠΟΝΗΡΗ ΑΛΕΠΟΥ
Κάποιος έκλεψε την πίτα της γιαγιάς και τώρα 
όλοι ψάχνουν να βρουν τον ένοχο! Κινηθείτε 
πάνω στο ταµπλό, µαζέψτε στοιχεία και µετά 
χρησιµοποιήστε το ειδικό µηχάνηµα ελέγχου 
για να αποκλείσετε υπόπτους. Θα πρέπει να 
συνεργαστείτε µε τους συµπαίκτες σας, γιατί 
η ένοχη αλεπού κατευθύνεται προς τη φωλιά 
της! Ή θα καταφέρετε να πιάσετε τον λαίµαρ-

γο ταραξία πριν το σκάσει; Παίχτες: 2-4, Ηλι-
κία: 5+, ∆ιάρκεια παιχνιδιού: 20'

07 ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ-CODENAMES
∆υο αρχικατάσκοποι γνωρίζουν τις µυστικές 
ταυτότητες 25 πρακτόρων. Οι υπόλοιποι παί-
κτες γνωρίζουν τους πράκτορες µόνο από τις 
κωδικές ονοµασίες τους. Οι οµάδες συναγω-
νίζονται για να δουν ποια θα έρθει πρώτη σε 
επαφή µε όλους τους πράκτορές της. Οι Αρ-
χικατάσκοποι δίνουν µονολεκτικά στοιχεία 
που µπορεί να συνδέονται µε πολλές λέξεις 
στο τραπέζι. Οι συµπαίκτες τους προσπαθούν 
να µαντέψουν τις σωστές λέξεις, ενώ ταυτό-
χρονα αποφεύγουν αυτές που ανήκουν στην 
αντίπαλη οµάδα. Και όλοι προσπαθούν να απο-
φύγουν τον εκτελεστή… Παίχτες: 2-8, Ηλικία: 
14+, ∆ιάρκεια παιχνιδιού: 15'

08 EXIT - Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ
Η εκδροµή στην Κοιλάδα των Φαραώ είναι η 
κορυφαία στιγµή των διακοπών σας στην Αί-
γυπτο. Καθώς προχωράτε µέσα στους στενούς 
διαδρόµους, χάνετε το γκρουπ σας. Μπαίνε-
τε σε έναν µυστηριώδη νεκρικό θάλαµο. Μια 
γιγάντια πέτρινη πόρτα κλείνει πίσω σας. Στο 
πάτωµα βρίσκονται ένα σκονισµένο σηµειω-
µατάριο και ένας αρχαίος δίσκος. Παίχτες: 1-6, 
Ηλικία: 12+, ∆ιάρκεια παιχνιδιού: 60'

09 TO XΡΟΝΙΚΟ 
ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ: 1400
Βρισκόµαστε στο έτος 1400 και είστε ο Αµπε-
λάρντ Λαβέλ, ένας ιππότης που ζει στο Παρίσι. 
Από µικρό παιδί, σας στοιχειώνουν παράξε-
να προφητικά όνειρα για εγκλήµατα του πα-
ρελθόντος και του µέλλοντος. Καταφέρατε 
να χρησιµοποιήσετε αυτή τη δύναµη για κα-
λό, λύνοντας µυστήρια που κανείς άλλος δεν 
µπορούσε. Τώρα, χάρις στη φήµη που έχετε 
αποκτήσει, οι κάτοικοι του Παρισιού ζητάνε τη 
βοήθειά σας. Θα ανταποκριθείτε; Παίχτες: 1-4, 
Ηλικία: 12+, ∆ιάρκεια παιχνιδιού: 75'

10 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΛ ΝΤΟΡΑΝΤΟ
Μαζέψτε την οµάδα σας και οδηγήστε την 
µέσα από τις ζούγκλες της Νοτίου Αµερικής! 
Πρέπει να έχετε ένα καλό σχέδιο, έµπειρους 
εξερευνητές, και τον σωστό εξοπλισµό. Θα ε-
πιλέξετε τον ανιχνευτή, τον φωτογράφο ή το 
αεροπλάνο; ∆ική σας είναι η ευθύνη να βρεί-
τε τη βέλτιστη διαδροµή µέσα από την άγρια 
φύση, και να κερδίσετε την κούρσα για το Ελ 
Ντοράντο! Παίχτες: 2-4, Ηλικία: 10+, ∆ιάρκεια 
παιχνιδιού: 45'

11 ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΡΤΥ
Μια ληστεία, ένας φόνος, µια απαγωγή: ο Σέρ-
λοκ Χολµς και ο ∆ρ. Γουάτσον πρέπει να αντι-
µετωπίσουν παράξενες καταστάσεις κατά τη 
διάρκεια ενός ταξιδιού µε τρένο. Όµως το πιο 
παράδοξο είναι η συνεργασία τους µε τον θα-
νάσιµο εχθρό του Χολµς, τον Τζέηµς Μοριάρτυ! 
Πάρτε το ρόλο του Χολµς, του Γουάτσον ή του 
Μοριάρτυ. Εξετάστε υπόπτους, βρείτε στοι-
χεία, και λύστε υποθέσεις. Αυτή τη φορά, εσείς 
είστε ο ντετέκτιβ! Παίχτες: 1, Ηλικία: 10+, Βιβι-
οπαιχνίδι

12 Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ
Τρία αδέλφια θέλουν να αφήσουν πίσω τους 
της αγροτική ζωή και να γίνουν Ιππότες. Για να 
τα καταφέρουν όµως θα πρέπει να περάσουν 
από πολλές δοκιµασίες, και να ζήσουν πολλές 
περιπέτειες. Θα καταφέρουν να αποφοιτή-
σουν από τη Σχολή των Ιπποτών; Παίχτες: 1, 
Ηλικία: 10+, Βιβλιοπαιχνίδι 

  12 
προτάσεις 

επιτραπέζιων 
παιχνιδιών 

από την 
Κάισσα 

Μπορεί να έχεις το ρόλο του 
ντετέκτιβ που πρέπει να 
ανακαλύψει ένα μυστήριο, 
να ταξιδέψεις με τρένο σε όλη την 
Ευρώπη ή να γίνεις ο κυρίαρχος 
ενός νησιού που μόλις 
ανακαλύφθηκε και έγινε πόλος 
έλξης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι 
αυτές οι δύσκολες ημέρες, 
που πρέπει να τις περνάμε στο 
σπίτι, μπορούν να γίνουν αληθινά 
διασκεδαστικές παρέα με την 
οικογένεια, τους φίλους ή 
και μόνος/η σου και ένα 
επιτραπέζιο στη μέση.



56 Athens Voice

ου αρέσουν πολυ τα βιβλια και οι 
ταινίες με μετα-αποκαλυπτική θεματο-
λογία, αυτά που μιλούν για καταστρο-
φές πλανητικής κλίμακας, με πρωτα-
γωνιστές ύπουλα παθογόνα που αφα-
νίζουν με μια φρικτή ποικιλία τρόπων 
την ανθρωπότητα. τον ιούνιο του 2019, 

σε μία συνέντευξη που πήρα από τον 
γιατρό και ερευνητή για τα επιδημιολο-

γικά των λοιμώξεων Γιώργο παππά –δημοσι-
εύτηκε με τίτλο Ιοί, επιδημίες, πανδημίες–, προσπάθησα προς το 
τέλος να τον κάνω να μιλήσει για το πάθος μου με αυτό το υποεί-
δος της ποπ κουλτούρας. «πολύ συχνά», του είπα αναφερόμενος 
στο genre, «η καταστροφή του κόσμου έρχεται από την ταχεία 
εξάπλωση ενός ιού. προφανώς όλα αυτά είναι καθαρή φαντα-
σία, fiction. Όχι;» Με προσγείωσε: «το 2004 είχαμε κάνει μια 
επιστημονική ανασκόπηση των λοιμώξεων στον κινηματογράφο 
για το “Clinical Infectious Diseases”, το τότε κορυφαίο περιοδι-
κό λοιμώξεων στον κόσμο (τώρα νο2), και συζητούσαμε ακριβώς 
αυτό. το πόσο εμπνέουν τα μικρόβια και οι ιοί και γιατί (επειδή 
είναι αόρατα, επειδή προκαλούν ταχέως εξελισσόμενα σύνδρο-
μα, και επειδή η ιστορία με τον Μαύρο Θάνατο και την ισπανική 
Γρίπη έχει αποτυπώσει εικόνες στο υποσυνείδητό μας). Έκτοτε 
πολλαπλασιάστηκαν τόσο πολύ οι ταινίες και οι σειρές με τέτοιο 
θέμα, που χάσαμε το μέτρημα. έίναι φαντασία; ναι, η ανθρωπό-
τητα επέζησε και από την ευλογιά». 

Προφανώς είχε δίκιο. Δεν νικήσαμε μόνο την Covid-19 (γιατί 
πράγματι τη νικήσαμε: μολονότι εξακολουθεί να προκαλεί μεγά-
λες φθορές, σήμερα οπισθοχωρεί ατάκτως, δίνοντας πλέον μά-
χες χαρακωμάτων), αλλά ήδη πολλά χρόνια πριν συντρίψαμε και 
τη βουβωνική πανώλη, και τη χολέρα, και την ευλογιά, που σκό-
τωσαν πολύ περισσότερους και άλλαξαν στ’ αλήθεια την ιστορία 
του κόσμου. ο κορωνοϊός δεν θα την αλλάξει. Θα της δώσει μία 
ώθηση, μόνο. προς το χειρότερο: βρισκόμαστε μπροστά σε μία 
νέα περίοδο οικονομικής κρίσης, που θα πλήξει παγκοσμίως 
ακόμη περισσότερο από όσο ήδη έπληξε διάφορους κλάδους 
της οικονομίας (αλλά όχι όλους), θα περιορίσει τη μετανάστευση 
στερώντας από πολλούς ανθρώπους την ελπίδα (πλήττοντας και 
τις χώρες υποδοχής παρομοίως, κι ας αρνούμαστε να το κατα-
λάβουμε), θα μεγαλώσει τις κοινωνικές ανισότητες (τις οποίες 
ήδη ανέδειξε με όλους τους τρόπους) και θα αυξήσει τα ποσοστά 
ανεργίας ιδίως των νέων (που τον σνόμπαραν), για να αναφερ-
θούμε σε μερικά μόνο από τα δεινά που μας επιφυλάσσει ακόμη 
– γιατί είναι πολύ περισσότερα. αλλά θα της δώσει ταυτόχρονα 
και μια ισχυρή ώθηση και προς το καλύτερο: αρκεί μόνο, πολύ 
πρόχειρα, να σκεφτούμε τι ευκαιρίες ανοίγονται, αίφνης, με το 
έυρωπαϊκό ταμείο ανάπτυξης σε χώρες όπως η έλλάδα, ή πόσο 
σημαντική είναι η επιτάχυνση των πράσινων πολιτικών και της 
ψηφιακής μετάβασης των κοινωνιών (σημαντική για την επιβί-
ωσή μας και για ένα πλούσιο μέλλον, όχι για την «οικολογία»), 
τόσο στην καθημερινότητα του ελεύθερου χρόνου όλων μας και 
για τον εξορθολογισμό μίας σειράς επαγγελμάτων που «απο-
κεντρώνονται» και ενός μέρους της εκπαίδευσης που μάθαμε 
με τον δύσκολο τρόπο ότι μπορεί να παρέχεται εξ αποστάσεως 
μονίμως και όχι μόνο περιστασιακά, όσο και, επιτέλους, των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του κράτους, με το οποίο –στ’ αλήθεια 
όμως– δεν χρειάζεται να έχουμε καμία απολύτως φυσική επαφή. 
το μέλλον μας είναι ψηφιακό και πράσινο – και ξεκίνησε ήδη. 

Εκεί όμως που, ενδεχομένως, θα δούμε μεγαλύτερες αλλαγές 
–αργά μεν, αλλά όχι πια όσο αργά έχουμε συνηθίσει– είναι στα 
της ευρωπαϊκής πορείας προς την αναπόφευκτη ολοκλήρωση. Η 
έυρώπη δεν μπορεί παρά να εντείνει τις προσπάθειές της όχι μό-
νο για μία, κοινή, οικονομική, μεταναστευτική, εμπορική κ.ο.κ. 
πολιτική αλλά και για μία, κοινή, πολιτική υγείας, υγειονομικής 
ασφάλειας και αντιμετώπισης μεγάλων υγειονομικών –και όχι 

μόνο– κρίσεων: κάτι που θα έχει πολύ μεγαλύτερες και ποιοτικό-
τερες προεκτάσεις από αυτό που θα λέει ο τίτλος του, και που δεν 
θα περιοριστεί «απλώς» στη μάχη μας με τον επόμενο κορωνοϊό, 
που είναι περισσότερο από βέβαιο ότι θα ξεσπάσει, καθώς θα 
κληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι τομείς των δραστηριοτήτων 
μας. ασφαλώς οι αντιδράσεις θα είναι όπως πάντα πολλές, αλλά 
αυτός είναι ένας κανόνας που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. 
ούτως ή άλλως πάντως, το 2020, που κατά τη βασιλεία του τα 
κράτη-μέλη της Ένωσης αψήφησαν –κάτι όχι ασύγγνωστο– μία 
σειρά από κοινές πολιτικές, θα ισοσκελιστεί και θα ξεπεραστεί 
πολύ γρήγορα, και όλο το χαμένο έδαφος θα καλυφθεί. αν μη 
τι άλλο, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η απόσταση ανάμεσα στην 
έέ και στην επανακάμπτουσα μετά τον απεχθή τυφώνα τραμπ 
αμερική, και βέβαια εν σχέσει προς την Κίνα και τις μεγάλες α-
ναδυόμενες οικονομίες της ανατολής, δεν γίνεται να θεωρηθούν 
δεδομένες – δεν γίνεται να θεωρηθούν χαμένο παιχνίδι. Και 
πράγματι δεν είναι. 

Όμως, αν καταλάβαμε κάτι από την υγειονομική κρίση του κο-
ρωνοϊού, αυτή την καθολική, συμμετρική απειλή που έπληξε 
την ανθρωπότητα απ’ άκρη σ’ άκρη, και μάλιστα όχι στα βάθη 
του Μεσαίωνα, ή στις απαρχές της βιομηχανικής έπανάστασης 
ή μέσα στον κουρνιαχτό ενός παγκοσμίου πολέμου, αλλά εδώ 
και τώρα, υπό το φως των social media, δηλαδή μπροστά στα ίδια 
μας τα μάτια –και δεν μιλώ εδώ για τους ηλιθίους, τους θανατο-
λάγνους ή τους βαλτούς που βρόμισαν όλον αυτό τον χρόνο τη 
ζωή μας, έσπειραν διά ψευδολογιών την ανησυχία και οδήγησαν 
στον χαμό μυριάδες αφελείς–, αν καταλάβαμε κάτι, λέω, είναι ότι 
τα όρια των δυνατοτήτων μιας κοινωνίας (για την ακρίβεια: κάθε 
κοινωνίας) είναι τα όρια των ασθενέστερων μελών της. αν μάθα-
με κάτι το 2020, είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει ζωή, συνέχεια, 
χαρά, γέλιο, πλούτος, πολιτισμός, βιβλία, ταξίδια, ευωχία και 
επιδίωξη της ευτυχίας, o altra cosa, ό,τι λαχταρά να έχει κανείς 
(και είναι επιδίωξη της ζωής να λαχταράμε όλο και περισσότε-
ρα και όλο και καλύτερα, πάντα), αν οι κοινωνίες δεν είναι σε 
θέση να υποστηρίξουν με κάθε τίμημα τους γέρους τους, τους 
αρρώστους τους, τους μη προνομιούχους – όλα τους τα μέλη. αν 
μας είπε κάτι ο ιός, είναι αυτό: «Έτσι και δεν τα καταφέρεις εκεί, 
έτσι και δεν γλιτώσεις τους αναξιοπαθούντες, δεν υπάρχει άλλος 
τρόπος να τα καταφέρεις, και δεν αξίζει να τα καταφέρεις. Και 
ποτέ δεν άξιζε». 

Αλλά πώς μας το είπε! Διά του καθολικού παραδείγματος, και ε-
μπράκτως, χειροπιαστά, και συχνά με αυτοθυσία. Δεν ήταν κάτι 
που έγινε κρυφά, μυστικά ή μόνο εδώ κι εκεί. Έγινε σε όλο τον 
πλανήτη, το βλέπαμε και το βλέπουμε κάθε μέρα στις τηλεορά-
σεις και παντού στο ίντερνετ, το βλέπαμε και το βλέπουμε στα νο-
σοκομεία, στις υπηρεσίες, στις επιτροπές, στις κυβερνήσεις, στα 
εργαστήρια, στον Μπιλ Γκέιτς και στον Άλμπερτ Μπουρλά. Και 
είναι κάτι που στ’ αλήθεια σε κάνει ν’ ανατριχιάζεις. Η ευτυχία 
του ατόμου, του προσώπου, της αυτεξούσιας μονάδας –που αυτή 
και μόνο συγκροτεί κοινότητες, που αυτές και μόνο φτιάχνουν 
καλά μουσεία, καλά γήπεδα, καλά μυθιστορήματα, καλές τηλε-
οράσεις, καλές αεροπορικές, καλά τάμπλετ, καλά εστιατόρια και 
καλά καφέ–, δεν μπορεί παρά να στηρίζεται πάνω στον Άλλον, ή 
ακόμα-ακόμα πάνω στη συνειδητή προσπάθειά σου να στηρίξεις 
τον Άλλον, και δη πάνω σ’ αυτόν που δεν τα πάει όσο καλά τα πας 
εσύ. Φτιάξαμε ένα εμβόλιο για το μέλλον, προστατεύοντας και 
εμβολιάζοντας αυτούς που δεν θα είναι εδώ για να το δουν. 

Ναι, η ανθρωπότητα επέζησε και από τον Μαύρο Θάνατο και από 
την ισπανική Γρίπη και από την ευλογιά — και από την Covid-19. 
σε λίγο, σε πολύ λίγο, θα μπορούμε να γυρίσουμε στις ασχολίες 
και στα πάθη μας. Κι εγώ στα βιβλία και στις ταινίες με μετα-
αποκαλυπτική θεματολογία. 

* Ο Κυριάκος Αθανασιάδης είναι συγγραφέας. 

ΚυριάΚος 
ΑθΑνΑσιΑδησ
  Ναι, η ανθρωπότητα επέζησε 
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Κωνσταντίνοσ
Ματσούκασ
  2020, ανακεφαλαίωση
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Time exists in order that everything doesn’t happen all at once…
and space exists so that it doesn’t all happen to you.
σ. σόνταγκ

έσα στη χρονια που οδέυέι προσ την 
έξοδο, το Zoom είναι πλέον κοινός τόπος, 

δραστηριότητα και μέσον συνεύρεσης: 
«είμαι σε Zoom», «κάνω Zoom», «έχω 
Zoom». Ένα υβρίδιο ανάμεσα σε σύνθετο 
ρήμα κι επίρρημα που συνοδεύεται από 
προσδιορισμούς όπως «είσαι muted», 

«άνοιξε cam» και «κάνεις παράσιτα».  
η διαμεσολάβηση της ζωντανής παρουσίας 

από την τεχνολογία είναι πια κομμάτι της μαζι-
κής κουλτούρας.

στη διάρκεια του συλλογικού κατ’ οίκον περιορισμού μας, εί-
δαμε τον ημερολογιακό χρόνο να διαστέλλεται, και τον χώρο 
να επαναπροσδιορίζεται: μπαλκόνια και αυλές απέκτησαν μια 
καινούργια αίγλη, αυτήν του εξωτερικού-ιδιωτικού χώρου! 
ασκηθήκαμε στα πικνίκ κήπου και στην άθληση κατά μόνας, 
σε δημόσιες διαδηλώσεις με στοίχιση, σε ηλεκτρονικές α-
γοραπωλησίες... η επίβλεψη του δημόσιου χώρου αυξήθηκε 
ανησυχητικά, το ίδιο και τα περιστατικά ενδοοικογενειακής 
τριβής ή και βίας και η κατανάλωση αλκοόλ.  
Όλα αυτά για τον γνωστό λόγο που μονοπώλησε την προσοχή 
μας από την αρχή σχεδόν της χρονιάς και περιττεύει να ονο-
μαστεί.

Εντούτοις, το 2020 υπήρξε πλούσιο σε γεγονότα αντάξια της 
πιο γόνιμης φαντασίας, που αξίζουν μια επιλεκτική μνεία, 
έστω ως τίτλοι.

τον ιούνιο 2020, μια ομάδα αστροφυσικών υπολόγισαν ότι
«…είναι πιθανόν να βρίσκονται στον Γαλαξία μας από 4 έως 211 
πολιτισμοί ικανοί να επικοινωνήσουν μαζί μας, με τον πιθανότερο 
αριθμό να είναι 36».
ένώ αυτοί οι υπολογισμοί παραμένουν στον χώρο της επιστη-
μονικής εικασίας, υπάρχουν πάντως στο διαδίκτυο τρία, του-
λάχιστον, επίσημα βίντεο από το πολεμικό ναυτικό των ηπα 
(που κοινοποιήθηκαν τον απρίλιο στους New York Times) ά-
γνωστων ιπτάμενων αντικειμένων τα οποία «δείχνουν να αψη-
φούν τους φυσικούς νόμους».
ακόμα, φέτος, ραδιοτηλεσκόπια κατέγραψαν μια εκπομπή  
ραδιοκυμάτων άγνωστης προέλευσης, εκρηκτική σε ένταση 
και ελάχιστη σε διάρκεια. πρόκειται για φυσικό φαινόμενο 
ή όχι; παρόμοιες βραχύβιες εκρήξεις ενέργειας υπάρχουν 
καταγεγραμμένες την τελευταία δεκαετία, καμία όμως τόσο 
έντονη. Έγκριτες πηγές διατύπωσαν το ενδεχόμενο να πρό-
κειται για τους κινητήρες ενός διαγαλαξιακού σκάφους την 
στιγμή της επιτάχυνσης… 
ας προστεθεί εδώ ο μεταλλικός, ύψους τρεισήμισι μέτρων 
μονόλιθος, επίσης άγνωστης προέλευσης, που εμφανίστηκε 
τον νοέμβριο για λίγες ημέρες, στην έρημο της Γιούτα, ηπα, 
και του οποίου ρέπλικες εμφανίστηκαν ούτε μια εβδομάδα 
αργότερα σε Καλιφόρνια και βόρεια ρουμανία. από πού, γιατί, 
προς τι;

πιο κοντά στη Γη, στα τροπικά Everglades της Φλώριδας, ηπα, 
δεν χρειάζεται κανείς πλέον άδεια για να κυνηγήσει τον Βιρ-
μανικό πύθωνα ενώ, παράλληλα, απαγορεύεται να τον έχει 
κανείς ως κατοικίδιο. χωρίς φυσικούς εχθρούς, το γιγαντιαίο 
φίδι έχει μέσα σε τρεις δεκαετίες πολλαπλασιαστεί εκτός ελέγ-
χου, απειλώντας με ολική εξάλειψη τοπικά ζωικά είδη όπως 
ρακούν, αγριοκούνελα, αλεπούδες και αγριόγατες. Φέτος, η 
πολιτεία της Φλώριδας προσλαμβάνει ανθρώπους για την εξό-
ντωσή του, πληρώνοντας, κυριολεκτικά, με το μέτρο! Ένας από 
τους τρόπους που μελετώνται για να περιοριστεί η εξάπλωση 
των πυθώνων, είναι η σύλληψη τους, τροποποίηση του γονιδι-
ώματος τους και απελευθέρωσή τους πίσω στη φύση…  

παρομοίως, ο Καναδάς και η Βόρειος αμερική θορυβήθη-
καν την περασμένη άνοιξη από την εμφάνιση της ασιατικής 
vespa mandarinia αλλιώς γνωστής ως φονικής σφίγγας (killer 
hornet), που εμφανίστηκε εκεί ευνοούμενη από την κλιματική 
αλλαγή και τις διεθνείς εμπορικές διόδους. οι ίδιοι, αυτοί 
παράγοντες που επέτρεψαν την εισβολή της, κάνουν την ε-
ξάλειψή της ολωσδιόλου απίθανη. σύμφωνα με το Reuter’s, 
πρόκειται για μια ιπτάμενη δολοφονική μηχανή απαράμιλ-
λου σχεδιασμού: σε αντίθεση με την κοινή μέλισσα (την οποία 
απειλεί), τα (πολλαπλά) κεντρίσματά της είναι ιδιαζόντως το-
ξικά και προκαλούν νέκρωση του περιβάλλοντος ιστού. έίναι 
αμφίβολο εάν ένας άνθρωπος θα μπορούσε να επιβιώσει μιας 
ομαδικής επίθεσης της vespa mandarinia.

η απόσυρση των ανθρώπων από τους δημόσιους χώρους λει-
τούργησε απανταχού ως ανοιχτή πρόσκληση για διάφορα ζώα 
να συρρεύσουν εκεί: ένα νεαρό πούμα βρέθηκε να σουλατσά-
ρει στο νυχτερινό σαντιάγκο της χιλής∙ στο Λαντάντνο της 
ουαλίας, περιπολικά καταδιώκουν εκατονταμελή αγέλη από 
μακρύτριχες, κερασφόρες κατσίκες Kashmiri από το κοντινό 
βουνό που λυμαίνονται κήπους και παρτέρια∙ στο Λόμπουρι 
της ταϋλάνδης οι κάτοικοι στήνουν οδοφράγματα ενάντια σε 
συμμορίες μακάκων που έχουν κατακλύσει την πόλη σε ανα-
ζήτηση τροφής καθιστώντας κάποιες περιοχές απαγορευμέ-
νες ζώνες για τους ανθρώπους. ακόμα χειρότερα, στο Μιρούτ 
της ινδίας, μακάκοι εισέβαλαν σε ιατρικό κέντρο και έκλεψαν 
μολυσμένα δείγματα αίματος ασθενών με COVID-19. πράγμα 
που, βέβαια, γεννά το ερώτημα της δυνητικής μετάδοσης του 
ιού από άνθρωπο σε ζώο και πάλι σε άνθρωπο. 

στην ολλανδία, ισπανία και δανία το ερώτημα απαντήθηκε 
καταφατικά, καθώς διαπιστώθηκε η μετάδοση του ιού από 
ανθρώπους σε μινκ και πίσω σε ανθρώπους. σαν αποτέλεσμα, 
εκατομμύρια εκτρεφόμενων μινκ θανατώθηκαν με αέριο και 
ετάφησαν σε βάθος δυο μέτρων. δύο εβδομάδες (και μια κα-
θαίρεση υπουργού) αργότερα, στη δανία τα ζώα άρχισαν να 
αναδύονται στην επιφάνεια, εξαιτίας του αερίου που είχαν 
εισπνεύσει. συναγερμός έχει σημάνει στα αντίστοιχα εκτρο-
φεία στην υπόλοιπη έυρώπη και αμερική, που πλέον θεωρού-
νται ρεζερβουάρ επώασης του ιού.

πέραν της πανδημίας, οι φωτιές του 2019-20 στην αυστραλία, 
οι τυφώνες πάνω από τον ατλαντικό, πολυπληθέστεροι φέτος 
από ποτέ, σμήνη ακρίδων στην ανατολική αφρική, ινδία και 
Μέση ανατολή, το λεγόμενο «πράσινο χιόνι» της ανταρκτι-
κής και άλλες «φυσικές» καταστροφές κάνουν τους σχολια-
στές να αποφαίνονται ότι το 2020 έχει υπάρξει μία από τις πιο 
επικίνδυνες χρονιές να είναι κανείς ζωντανός.  
Βέβαια, έχουμε ακόμα κάποιες μέρες μπροστά μας. Θα μπο-
ρούσε και να βρισκόμαστε μπροστά στη συντέλεια του κόσμου 
αλλά, με όσα έχουν ήδη συμβεί, δεν αποκλείεται και να περά-
σει στα ψιλά γράμματα. 
Ή, όπως είχε σχολιάσει κάποιος για τους δίδυμους πύργους το 
2001, να μας φανεί σαν σκηνή που έχουμε ήδη δει στο Netflix.

*Ο Κωνσταντίνος Ματσούκας είναι συγγραφέας
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Χριστούγεννα 
με το μεγαρο 
στην οθονη μασ

Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι διαφορε-
τικά, με την πανδημία του κορωνοϊού να μας 
αναγκάζει να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις 
μετακινήσεις και τις δραστηριότητές μας. 
Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών έρχεται να 
καλύψει το κενό της απουσίας καλλιτεχνι-
κών εκδηλώσεων χαρίζοντάς μας στιγμές 
πολιτισμού online στο σπίτι, με ένα πλού-
σιο διαδικτυακό πρόγραμμα για όλη την 
οικογένεια. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν 
την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν μέσω 
streaming, από τις οθόνες τους, συναυλίες, 
ρεσιτάλ, μουσικές παραστάσεις, podcasts.

συναυλία εκκλησιαστικού 
οργάνου με την ουρανία γκάσιου

Το πιο μελωδικό live streaming των φετινών γιορτών, μια συναυλία που 
συνδυάζει κλασική μουσική με διάσημες μελωδίες, μας υπόσχονται 
η πολυβραβευμένη οργανίστα του Μεγάρου Ουρανία Γκάσιου και δύο 
διακεκριμένοι δεξιοτέχνες, ο τρομπετίστας Δημήτρης Γκόγκας και ο τρο-
μπονίστας Ανδρέας-Ρολάνδος Θεοδώρου. Αρχή, με τον λαμπερό ήχο των 
χάλκινων πνευστών να συναντά τα πλούσια ηχοχρώματα του εκκλησι-

αστικού οργάνου σε εμβληματικά θρησκευτικά έργα του Γιόχαν 

Σεμπάστιαν Μπαχ (αποσπάσματα από την Καντάτα BWV 147 και 
από το Magnificat ΒWV 243, σε εκδοχή για τρομπέτα, τρομπόνι 
και εκκλησιαστικό όργανο). Το Μπαρόκ εκπροσωπείται από τον 
ιταλό συνθέτη και ομποΐστα Aλεσσάντρο Μπεζότσι και τη Σονάτα 
σε σι ύφεση μείζονα, αρχικά γραμμένη για πιάνο και τρομπόνι, 
που τώρα θα απολαύσουμε σε μεταγραφή για τρομπόνι και όργα-

νο. Το μουσικό ταξίδι θα συνεχιστεί με δύο σταθμούς στη Γαλλία του 
19ου αιώνα: μια εορταστική μελωδία για τρομπέτα, τρομπόνι και όργανο 
του Aντόλφ Αντάμ και ένα Συμφωνικό κομμάτι για τρομπόνι και πιάνο του 
ρομαντικού συνθέτη, οργανίστα και παιδαγωγού Αλεξάντρ Γκιλμάν σε 
μεταγραφή για τρομπόνι και όργανο. Δημιουργοί του 20ού και 21ου αιώ-
να συμπληρώνουν το πρόγραμμα της χριστουγεννιάτικης αυτής συναυ-
λίας, με τον σύγχρονο πολυβραβευμένο συνθέτη από τον Λίβανο Ναζί 

Χακίμ, τον αρμενικής καταγωγής Αμερικανό Άλαν Χοβχάνες, αλλά και το 
άκρως γιορτινό medley A Christmas Fantasy για τρομπέτα, τρομπόνι και 
όργανο, με αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, που υπογράφει ο 
κερκυραίος τρομπετίστας και συνθέτης Σπύρος Μαυρόπουλος. 
Στο site και στη σελίδα fb του Μεγάρου

               21  
12. 2020 (Δευτερα)

20:30

το μεγαρο μούσικησ αθηνών 

παρουσιάζει online συναυλίες, ρεσιτάλ, 

μουσικές παραστάσεις για όλη την οικογένεια

Ουρανία Γκάσιου,
Δημήτρης Γκόγκας,
Ανδρέας-Ρολάνδο ς
Θεοδώρου

©
 Χ

Α
Ρ

Η
Σ 

Α
Κ

Ρ
ΙΒ

ΙΑ
Δ

Η
Σ



Athens Voice 61 

Εορταστικό γκαλά 
με την ΚΟΑ 

Μερικές ώρες πριν από την υποδοχή του 
2021, οι οθόνες θα προβάλλουν έναν λα-
μπερό μουσικό επίλογο της χρονιάς που 
φεύγει και ένα μελωδικό καλωσόρισμα 
για το νέο έτος στο «Εορταστικό γκαλά» 

με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. 
Τρεις  Έλληνες μονωδοί με διε-
θνή διαπιστευτήρια, η σοπρά-
νο Χριστίνα Πουλίτση, ο βαρύ-
τονος Τάσης Χριστογιαννόπου-

λος και ο μπάσος Χριστόφορος 

Σταμπόγλης, θα ερμηνεύσουν 
άριες και αποσπάσματα από ό-

περες των Μπελλίνι, Mπέρνσταϊν, Μπι-

ζέ, Ντε Φάγια, Ντονιτσέττι, Γκουνό, Βέρ-

ντι και Ροσσίνι. Στο πόντιουμ της ΚΟΑ, 
ο Κορνήλιος Μιχαηλίδης. Το πρόγραμμα 
του φετινού οnline γκαλά εμπνέεται 
από συνθέτες και έργα χωρών οι οποίες 
δοκιμάστηκαν σκληρά στο πρώτο κύμα 
της πανδημίας που σάρωσε τον πλανήτη 
την περασμένη άνοιξη. Συμπαραγωγή: 
ΚΟΑ - ΜΜΑ. 
Στο site και στη σελίδα fb του Μεγάρου

Μουσική μπαρόκ 
για τα 

Χριστούγεννα 

Μπαρόκ κοντσέρτα εμπνευσμένα από 
το χαρμόσυνο άγγελμα των Χριστου-
γέννων φέρνουν σε online μετάδοση οι 
Μουσικοί της Καμεράτας - Ορχήστρας 

των Φίλων της Μουσικής, σε όργανα ε-
ποχής, υπό τη διεύθυνση του διεθνώς 
καταξιωμένου μαέστρου Γιώργου Πέ-

τρου. Αφιερωμένη σε αριστουργήμα-
τα σπουδαίων ιταλών συνθετών, όπως, 
μεταξύ άλλων, του Aντόνιο Βιβάλντι, του 
Αρκάντζελο Κορέλλι και του Φραντσέ-

σκο Μανφρεντίνι, τα οποία εξακολου-
θούν να γοητεύουν καθώς συνδυάζουν 
το κατανυκτικό πνεύμα των ημερών με 
την κομψότητα των κοσμικών έργων 
εκείνης της εποχής. Σε αυτή τη διαδι-
κτυακή μετάδοση, το αγαπημένο αθη-
ναϊκό σύνολο –γνωστό στο εξωτερικό 
ως Armonia Atenea– που έχει βραβευτεί 
για τις ιστορικά τεκμηριωμένες προσεγ-
γίσεις του στο προκλασικό ρεπερτόριο, 
ερμηνεύει δημοφιλέστατες μελωδίες 
από concerti grossi και pastorales. 
Στο site και στη σελίδα fb του Μεγάρου

               30  
12. 2020  (ΤεΤάρΤη)

20:30

               23  
12. 2020 (ΤεΤάρΤη)

20:30

Χριστίνα
Πουλίτση

Κορνήλιος
Μιχαηλίδης

Χριστόφορος
Σταμπόγλης

Τάσης
Χριστογιαννόπουλος

Μουσικοί της Καμεράτας -  
Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής 

υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου
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Πληροφορίες 

∆ευτέρα 21.12.2020 | 20:30 | Συναυλία 
εκκλησιαστικού οργάνου µε την Ουρανία 
Γκάσιου 
Τετάρτη 23.12. 2020| 20:30 | Μουσική 
µπαρόκ για τα Χριστούγεννα
Σάββατο 26.12.2020 | 18:00 | Ταξιδεύοντας 
στον κόσµο τα Χριστούγεννα 
Τετάρτη 30.12.2020 |20:30 | Εορταστικό 
γκαλά µε την ΚΟΑ 

Για περισσότερες πληροφορίες και 
το πρόγραµµα, επισκεφτείτε τις σελίδες 
του Μεγάρου Μουσικής 
Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, 
καθώς και τα προφίλ τους στο Facebook. 
Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε στο site 
και στη σελίδα fb του Μεγάρου και στο site 
του ΥΠΠΟΑ. Οι αναµεταδόσεις πραγµατοποι-
ούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας 
του ΟΜΜΑ µε την υπηρεσία 
∆ΙΑΥΛΟΣ του Ε∆ΥΤΕ. 

ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ταξιδεύοντας στον κόσμο 

τα Χριστούγεννα  

Πώς τραγουδούν τα Χριστούγεννα οι άνθρωποι στον κόσµο; Τι µελωδίες, 
τι ρυθµοί, τι χρώµατα συνοδεύουν τους στίχους των χριστουγεννιάτικων 
τραγουδιών στην Αµερική, την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και την 
Ωκεανία; Το Μέγαρο µας προσκαλεί, µε όχηµα την ιστορία του πολυταξιδε-
µένου Ταχάρ, να µπούµε µε ένα κλικ σε µια υπέροχη µουσική περιπέτεια σε 
όλο τον κόσµο. Χριστουγεννιάτικες µουσικές από χώρες µακρινές και κο-
ντινές καταργούν τα σύνορα, στήνουν τον δικό τους χορό, ντύνονται µε 
χρωµατιστές εικόνες και συνοδεύονται από γεύσεις γεµάτες νοστιµιά. 
Συνεπιβάτες µας σε αυτό το ταξίδι θα είναι η σκηνοθέτιδα Σεσίλ Μι-
κρούτσικου, οι τραγουδιστές Θεοδώρα Μπάκα και Γιάννης Καλύβας, 
ο αφηγητής Μάκης Παπαδηµητρίου, οι Μουσικοί της Καµεράτας 
- Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής και ο µαέστρος Νίκος Τσού-
χλος. Μαζί τους, η Εύη Γεροκώστα που έγραψε το παραµυθένιο κείµε-
νο της παράστασης, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης που ενορχήστρωσε τη µουσική 
και έχτισε τις µουσικές γέφυρες και ο Τάσος Παλαιορούτας, δηµιουργός των µαγικών 
φωτισµών που θα µας µεταφέρουν νοερά από ήπειρο σε ήπειρο. 

Στο site και στη σελίδα fb του Μεγάρου. Με την υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ, στο πλαίσιο των µέτρων στήριξης 
της καλλιτεχνικής παραγωγής λόγω της πανδηµίας.

               26 
12. 2020 (ª°µµ°ÆÃ)

18:00

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ 
ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΜΑΣ

Γιάννης ΚαλύβαςΘεοδώρα Μπάκα
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Savechristmas.gr
 

Πώς θα σώσουμε τα φετινά Χριστούγεννα 
Μια πλατφόρμα γεμάτη κάλαντα, χριστουγεννιάτικες ευχές, συνταγές 

και ιστορίες έρχεται για να βοηθήσει τα παιδιά με καρδιοπάθεια 

Tης Έρρικας ρούςςού

Λ
αμπιόνια. ςτολίδια. Δέντρα, κα-
ράβια, βιβλία με χρυσόσκονη και 
τεχνητές χιονόμπαλες. Όλα τα Χρι-

στούγεννα έχουν την ίδια μυρωδιά. Την ίδια 
ζεστή ατμόσφαιρα. Τα φετινά, θα είναι πράγ-
ματι διαφορετικά ωστόσο δεν θα είναι και 
όσο άσχημα και μίζερα φανταζόμαστε κατα-
στροφολογώντας. Δεν θα τα αφήσουμε. 
Η πρωτοβουλία Save Christmas έρχεται για 
να μας δώσει την ευκαιρία να βιώσουμε όσο 
το δυνατόν πιο έντονα την εμπειρία των Χρι-
στουγέννων. Μας καλεί να ετοιμάσουμε το 
σκηνικό, να πατήσουμε το rec στην κάμερα 
του κινητού μας, να ετοιμάσουμε ένα χρι-
στουγεννιάτικο βίντεο που θα λέμε τα κάλα-
ντα ή όποιο χριστουγεννιάτικο κομμάτι θέ-
λουμε και να το στείλουμε στο savechristmas.
gr. Όποιος επισκέπτεται το site για να δει τα 
βίντεο και να ζήσει τα φετινά Χριστούγεννα 

έστω και πίσω από την οθόνη θα έχει τη δυ-
νατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει τη 
δωρεά του στον Σύλλογο για παιδιά με καρ-
διοπάθεια, «Η Καρδιά του Παιδιού». 

ςτην πλατφόρμα που προτείνει αυτές τις 
γιορτές πιο κοντά από μακριά, γεμίζει αυτές 
τις ημέρες από χριστουγεννιάτικα βίντεο 
μικρών και μεγάλων, γνωστών και αγαπημέ-
νων καλλιτεχνών, που τραγουδούν, χορεύ-
ουν, εύχονται για τη νέα χρονιά. Παράλληλα, 
επειδή Χριστούγεννα χωρίς μυρωδιές δεν 
γίνεται, πασίγνωστοι σεφ ετοιμάζουν χρι-
στουγεννιάτικα γλυκά και φαγητά μοιραζό-
μενοι εύκολες και ιδιαίτερες συνταγές τους. 
Στο Blog του savechristmas.gr αγαπημένοι 
συγγραφείς ετοιμάζουν τη δική τους χρι-
στουγεννιάτικη ιστορία που εμπνεύστηκαν 
ειδικά για το πρότζεκτ ενώ στα social media, 

το @savechristmas.gr φιλοξενεί στα προφίλ 
του δυνατούς σκιτσογράφους αλλά και αγα-
πημένα μεγάλα accounts του Instagram που 
σχολιάζουν με τον δικό τους χιουμοριστικό 
τρόπο τα φετινά Χριστούγεννα. 

αυτά τα Χριστούγεννα μπορεί να είναι 
πράγματι διαφορετικά. Αλλά δεν θα πάνε 
χαμένα. Μπορούμε όλοι να τα στηρίξουμε 
με όποιον τρόπο μπορούμε και θέλουμε. Η 
πρωτοβουλία Save Christmas δεν ανήκει σε 
κάποια ΜΚΟ ή φορέα και όλα τα χρήματα 
θα συγκεντρωθούν στον λογαριασμό του 
Συλλόγου «Η Καρδιά του Παιδιού». Στείλτε 
λοιπόν το βίντεό σας και επισκεφθείτε τη 
σελίδα savechristmas.gr για να ακούσετε, να 
δείτε, να σώσετε τα Χριστούγεννα και μαζί 
με αυτά να δώσετε ένα χαμόγελο στα παιδιά 
που το έχουν ανάγκη.   
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Σ
τον Ευαγγελισµό, 

το µεγαλύτερο νο-
σοκοµείο της χώρας 
και ένα από τα νο-
σοκοµεία αναφοράς 
για τον κορωνοϊό, 

λειτουργούν τρεις ειδικές κλινικές 
covid µε 40 περίπου κλίνες η καθε-
µιά για τους ασθενείς που νοσούν. 
Οι νοσηλευτές και το προσωπικό 
καθαριότητας της κλινικής «6Γ» 
φωτογραφήθηκαν για εµάς λίγο 
πριν βάλουν τις προστατευτικές 
στολές για να αναλάβουν υπηρε-
σία. Ο Γιώργος Μπαλάσκας, που 
εκτελεί χρέη προϊστάµενου, µας 
µίλησε εκ µέρους όλων εξηγώντας 
πόσο άλλαξε η ζωή τους στο διά-
στηµα που µεσολάβησε ανάµεσα 
στα δύο κύµατα της πανδηµίας. 

«Μας έχει γίνει συνήθειο η µάσκα, 

πολλές φορές που είµαστε εκτός 
δουλειάς ή στο σπίτι και δεν φο-
ράµε τη µάσκα νιώθουµε ότι κάτι 
µας λείπει από το πρόσωπο. Έχει 
αλλάξει ο τρόπος που τρώµε ή που 
πίνουµε νερό γιατί στο τµήµα υ-
πήρχαν νοσηλευτές θετικοί και έ-
πρεπε να προσέχουµε πολύ µεταξύ 
µας, να τα κάνουµε όλα αποµονω-
µένα. 

» Τον Μάρτιο, που δηµιουργούνταν 

οι κλινικές covid στο νοσοκοµείο 
και φέρναµε τους πρώτους ασθε-
νείς, ήµασταν τροµοκρατηµένοι, 
δεν ξέραµε πού να ακουµπήσου-
µε, τι είναι αυτό που έρχεται. Πη-
γαίναµε στο σπίτι και βγάζαµε τα 
ρούχα στην πόρτα και κατευθείαν 
µπάνιο, καθόµασταν σε ξεχωρι-
στούς καναπέδες. Αλλά έχουµε 
εξοικειωθεί και τώρα είµαστε πιο 
ψύχραιµοι. Έχουµε την εµπειρία 
του πρώτου κύµατος, οι κλινικές 
µας είναι καλύτερα εξοπλισµένες 

και οργανωµένες, χρησιµοποιού-
µε αντισώµατα από ασθενείς που 
πέρασαν τον κορωνοϊό και βλέ-
πουµε κάποια ελπίδα σε αυτό. 

» Ελεγχόµαστε συνέχεια µε τεστ, 

εποµένως µπορούµε να πούµε ότι 
κατά κάποιο τρόπο πιο ασφαλείς 
είµαστε εµείς παρά αυτοί που κυ-
κλοφορούν έξω. Οι άνθρωποι που 
νοσηλεύονται, από τη µεριά τους, 
µας συγκινούν καθηµερινά. Στην 
αρχή είναι τροµαγµένοι, δεν βλέ-
πουν άλλωστε τα πρόσωπά µας 
πίσω από τις µάσκες. Μια απλή 
κουβέντα όµως “Καλώς ήρθες” 
τους ανακουφίζει και σιγά-σιγά 
δένονται µαζί µας. Όταν βγαίνουν 
µας αφήνουν χειρόγραφα ευχαρι-
στήρια µηνύµατα. 

» Η πανδηµία µάς έφερε στο φως 
κατά κάποιο τρόπο, αλλά ο αγώνας 
των συναδέλφων στις ογκολογι-
κές και αιµατολογικές κλινικές, 
για παράδειγµα, ήταν ανέκαθεν 
καθηµερινή πάλη µε τον θάνατο. 
Στις εφηµερίες πάντοτε γίνεται 
µάχη, αλλά ευτυχώς τελευταία έ-
χουν µειωθεί οι εισαγωγές. Για να 
επανέλθουµε στην πραγµατικότη-
τα, περιµένουµε το εµβόλιο και την 
απόδοση που θα έχει. Προσωπικά 
θα εµβολιαστώ από τους πρώτους. 

» Κάποιοι από εµάς τα Χριστού-

γεννα και την Πρωτοχρονιά θα τα 
περάσουµε εδώ και οι υπόλοιποι 
σπίτι σε πολύ στενό κύκλο. Παρη-
γορεί βέβαια το γεγονός ότι έξω 
δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι πιο 
ξεχωριστό έτσι κι αλλιώς. Έχω δυο 
κόρες, που κατανοούν την ιδιαι-
τερότητα της κατάστασης. Έχουν 
γεµίσει το σπίτι µε οθόνες για τη-
λεκπαίδευση και µαθήµατα στο 
Zoom». 

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΜΠΟΣΟΥ - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ
 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

Οι νοσηλευτές της πτέρυγας covid του 6ου ορόφου:   Γιώργος Μπαλάσκας,                         Μαρία Ευθυμίου, Βασιλική Μπαράκου, Αναστασία Αλεξοπούλου, Αγγελική Καββαδία, Νίκη Ζαμάγια, Μαρία Πάφη, Δήμητρα Καρακώστα, κ. Μαριάννα 
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Θέλεις να πεις σε 
κάποιον ευχαριστώ; 

Έχετε µια εµπειρία να µοιραστείτε, ένα µε-
γάλο ευχαριστώ να πείτε σε κάποιον άνθρωπο 

που ήταν εκεί για σας σε δύσκολες ώρες; 
Μη διστάσετε. Πείτε µε τον τρόπο σας το δικό 

σας ευχαριστώ και εµείς θα το δηµοσιεύσουµε. 
Στείλτε στο info@athensvoice.gr το µήνυµά 

σας, µαζί µε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, 
φωτογραφίες ή σκίτσα. Όλοι µαζί 
είµαστε σε αυτό και όλοι µαζί θα 

το ξεπεράσουµε. 



ΗΡΩΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΠΙΑ 
ΚΑΝΕΙΣ;

Η Ελευθερία Τζεϊράνη 
γράφει για τη μοναξιά των ηλικιωμένων 

στον καιρό της πανδημίας
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Η 
Ελευθερία Τζεϊράνη εί-

ναι κοινωνική λειτουρ-

γός και εργάζεται στο 

∆ηµοτικό Γηροκοµείο 

Χανίων. Εµείς τη «γνω-

ρίσαµε» µέσα από τη 

σελίδα της στο Instagram, @tzeirani.
rita, µία σελίδα µε υπέροχες φωτογρα-

φίες από την πόλη της, τα Χανιά, και 

από όλη την Ελλάδα, αφού το πάθος 

της, όπως µας εξοµολογήθηκε, είναι 

η φωτογραφία. Της ζητήσαµε να µας 

πει πώς βιώνουν η ίδια, οι συνάδελφοί 

της, οι ηλικιωµένοι που φροντίζουν, 

όλο αυτό το τραγικό που συµβαίνει 

και µας έστειλε αυτό το κείµενο. Μας 

συγκίνησε. Τι σηµαίνει να είσαι ηλικι-

ωµένος, µόνος, φοβισµένος, µακριά 

από τα αγαπηµένα πρόσωπα ειδικά 

αυτές τις γιορτινές µέρες; Τι σηµαίνει 

να περιµένεις µια επίσκεψη που δεν 

έρχεται, να µην µπορείς να δεις ούτε 

το χαµόγελο µιας καληµέρας πίσω 

από τη µάσκα; 

 

Μπαίνοντας, η πρωινή θερµοµέτρηση 

συνοδευόµενη από το άγχος µη ξεπε-

ράσει τους 37°C. Ακολουθεί για άλλη 

µια φορά η λεπτοµερής καταγραφή των 

προσωπικών µου στοιχείων και κάποιων 

άλλων πληροφοριών. Φορώντας τη µά-

σκα, η οποία θα «αντιπροσωπεύει» το 

πρόσωπό µου για τις επόµενες 8 ώρες, 

κατευθύνοµαι προς το γραφείο µου. 

Στην είσοδο του Γηροκοµείου δεσπόζει 

το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο, 

κι αυτό όµως λες και συµµερίζεται το κλί-

µα που κυριαρχεί. Το παρατηρώ και συ-

νειδητοποιώ πως τίποτα δεν θυµίζει πως 

έρχονται Χριστούγεννα. Στα πρόσωπα 

όλων ζωγραφισµένη µια µελαγχολία και 

µια απορία, λες και όλο αυτό που περνά-

µε ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας. 

Πέρσι, τέτοιες µέρες, ο χώρος ξεχείλιζε 

από κινητικότητα. Οι φωνές των παιδιών 

που τραγουδούσαν χριστουγεννιάτι-

κα τραγούδια και κάλαντα, τα χαµόγε-

λα των ηλικιωµένων και των συγγενών 

τους που είχαν έρθει να τους επισκε-

φτούν, το πήγαινε-έλα των σχολείων... 

Θυµάµαι χαρακτηριστικά είχα πιάσει τον 

εαυτό µου να γκρινιάζει γιατί δεν υπήρ-

χε ελεύθερος χρόνος. Τώρα; Τώρα µια 

σιωπή που κάνει τέτοιο θόρυβο που σε 

τροµάζει και µια στασιµότητα που όσες 

προσπάθειες κι αν κάνεις δεν µπορείς 

να την αλλάξεις. Ίσως για να µας θυµί-

σει και να µας επιβεβαιώσει για άλλη µια 

φορά πως τίποτα στη ζωή µας δεν είναι 

δεδοµένο. 

Στο σαλόνι του α΄ ορόφου παίρνουν το 

πρωινό τους, βάζω βιαστικά τη ρόµπα 

µου και κατευθύνοµαι για την πρώτη 

καληµέρα. Φωνάζω ΚΑΛΗΜΕΡΑ και χα-

µογελώντας προχωράω. Πάντα ξεχνάω 

πως πίσω από τη µάσκα το χαµόγελο µου 

δεν θα φανεί, φαίνεται όµως στα µάτια. 

Αν κάποιος σηκώσει το κεφάλι του και µε 

δει, ίσως το προσέξει... 

Οι καληµέρες που θα ακούσω, ελάχιστες 

και σιγανές. Αλλά πώς θα µπορούσε αλή-

θεια να είναι αλλιώς; Η πραγµατικότητά 

τους ήταν δύσκολη, έγινε ακόµα δυσκο-

λότερη τους τελευταίους µήνες. Όταν 

στο µεγαλύτερο ποσοστό πληθυσµού 

το αντίβαρο για όλο αυτό που περνάει εί-

ναι το ισχυρό οικογενειακό περιβάλλον, 

φανταστείτε η παντελής έλλειψή του τι 

προβλήµατα µπορεί να δηµιουργήσει. 

Ο υποχρεωτικός εγκ λεισµ ός λόγω 

COVID-19 και η αποµάκρυνση από τα 

αγαπηµένα πρόσωπα για τόσο µεγάλο 

χρονικό διάστηµα έχει αλλάξει την καθη-

µερινότητα όλων µας, πόσο µάλλον των 

ηλικιωµένων, εντείνοντας συναισθήµα-

τα όπως φόβο, αβεβαιότητα, µοναξιά, 

θλίψη, οργή, θυµό. Ο φόβος του θανά-

του πλανιέται διάχυτος στοιχειώνοντας 

την καθηµερινότητά τους και παράλλη-

λα το συναίσθηµα του θυµού αυξάνεται 

εντοπίζοντας τη ρίζα του πολλές φορές 

σε επουσιώδη για µας, αλλά ουσιώδη για 

αυτούς θέµατα της καθηµερινότητας. Το 

συναίσθηµα της µοναξιάς, έντονο. Πώς 

αλήθεια να µπορέσεις να καλύψεις την 

απουσία µιας ζεστής αγκαλιάς και ενός 

αγγίγµατος; Μιας γλυκιάς κουβέντας 

από το παιδί σου ή από έναν δικό σου άν-

θρωπο; Κενό που δεν αναπληρώνεται 

δυστυχώς και καλούµαστε εµείς να παί-

ξουµε κάποιο υποκατάστατο ρόλο µέσα 

στον πανικό των ηµερών, µεταξύ άλλων. 

Μέσα σε όλα αυτά έρχονται να προστε-

θούν αλλαγές στο περιβάλλον που µέ-

χρι τώρα γνώριζαν σαν σπίτι τους – ήταν 

και είναι το σπίτι τους. Το προσωπικό δεν 

είναι εύκολο να το αναγνωρίσουν, λόγω 

µάσκας, οι ίδιοι δεν επιτρέπεται ούτε στο 

προαύλιο να βγαίνουν µόνοι τους και αν 

χρειαστεί να πάνε κάπου, µόνο µε τη συ-

νοδεία προσωπικού, ατη συνέχεια τους 

παίρνουν τη θερµοκρασία. 

Όµως, το κυριότερο, γιατί δεν τους επι-

σκέπτεται πια κανείς; Γιατί η επικοινωνία 

µε τους δικούς τους ανθρώπους έχει πε-

ριοριστεί σε ένα τηλεφώνηµα; 

∆εν είναι λίγες οι φορές που δεν ανα-

γνωρίζουν ούτε εµένα, και θα χρειαστεί 

να πάω κοντά τους, να τους µιλήσω και 

να τους αγγίξω στον ώµο για να µε κα-

ταλάβουν. 

∆εν είναι λίγες οι φορές που θα εξηγήσω 

ξανά και ξανά, όπως εξηγώ σε ένα µικρό 

παιδάκι –γιατί και αυτοί στη µικρή ηλι-

κία έχουν επιστρέψει, και αυτό δεν πρέ-

πει να το ξεχνάµε–, γιατί δεν πρέπει να 

βγαίνουν έξω χωρίς λόγο και ποτέ µόνοι 

τους. 

∆εν είναι λίγες οι φορές που θα προσπα-

θήσω να εξηγήσω –όσο µπορώ– αυτή 

την άχρωµη πραγµατικότητα, βάζοντας 

µέσα της κάτι όµορφο, όπως ένα τηλέ-

φωνο από ένα αγαπηµένο πρόσωπο ή 

µια ανάµνησή του, µια ιστορία που θα 

µου πουν οι ίδιοι... 

Για να ξορκίσουµε το κακό, να κοροϊδέ-

ψουµε τον χρόνο και να κερδίσουµε άλ-

λη µια µέρα στην πολύτιµη ζωή αυτών 

των ανθρώπων. 

Θα συνεχίσω να το κάνω. Για όσο ακό-

µα χρειαστεί. Κι ας νιώθω πολλές φορές 

κουρασµένη, απογοητευµένη, θυµωµέ-

νη. Η δουλειά όλων µας µέσα στον χώρο 

είναι δύσκολη, προσπαθούµε καθηµερι-

νά να δώσουµε τον καλύτερο εαυτό µας, 

ο καθένας από το δικό του µετερίζι. Είµα-

στε όλοι µαζί σε αυτό. Παίρνω δύναµη 

και αισθάνοµαι απέραντη ευγνωµοσύνη 

προς τους συναδέλφους µου. Τους ο-

φείλω ένα µεγάλο ευχαριστώ. Για τη συ-

νύπαρξη, τη συνεργασία και την υποµο-

νή τους. Μάθαµε όλα αυτά τα χρόνια να 

στηρίζει ο ένας τον άλλο στα εύκολα και 

στα δύσκολα. Με επιµονή και υποµονή. 

Και θα συνεχίσουµε να το κάνουµε. 

Γιατί, για αυτούς τους ανθρώπους, ο 

χώρος αυτός είναι το σπίτι τους και επι-

βάλλεται να νιώθουν την ασφάλεια που 

έχουν χάσει αφήνοντας το οικογενειακό 

τους περιβάλλον. Γιατί οφείλουµε σε αυ-

τό το στάδιο της ζωής που βρίσκονται 

να απαλύνουµε τις όποιες αγωνίες και 

τα άγχη τους φροντίζοντας ο υπόλοι-

πος χρόνος που τους έχει αποµείνει να 

είναι γεµάτος ηρεµία, στοργή, αγάπη, 

συντροφικότητα. 

Όπως εύστοχα είχε γράψει ο Α. Καµί: «Ε-
ξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτός ο κόσµος 
δεν έχει υψηλό νόηµα. Αλλά ξέρω ότι κάτι 
σ’ αυτόν έχει νόηµα: είναι ο άνθρωπος, για-
τί είναι ο µόνος που απαιτεί να έχει κάποιο 
νόηµα». 

Θα τελειώσω µε µία εικόνα που θέλω 

να µοιραστώ µαζί σας. Λίγο πριν το δεύ-

τερο lockdown, όταν επιτρέπονταν οι 

επισκέψεις αλλά εξ αποστάσεως, είδα 

µια γιαγιά πίσω από το τζάµι του δευτέ-

ρου ορόφου καθισµένη στο αναπηρικό 

της καροτσάκι και κρατώντας στο χέρι 

ένα κινητό. Ακριβώς από κάτω η κόρη 

της κρατώντας και εκείνη ένα τηλέφωνο 

στο χέρι προσπαθούσε µε δάκρυα στα 

µάτια να µιλήσει στη µητέρα της... 

Η αγάπη πάντα θα βρίσκει τρόπο να νι-

κάει τον θάνατο. 

Σας ευχαριστώ. 
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ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ

Έ
ν α ς  4 0 χ ρ ο -
νος ασθενής 
νοσηλεύεται 
διασωληνω-
µ έ ν ο ς  σ τ η 
Μονάδ α Ε-

ντατικής θεραπείας. Η σύζυ-
γός του τού στέλνει ένα γράµ-
µα. Του ζητάει να γίνει γρήγο-
ρα καλά και να επιστρέψει στο 
σπίτι για να δει τις ζωγραφιές 
που του ετοίµασε ο γιος τους. 
Μετά από δύο µήνες στην ε-
ντατική, ο ασθενής ανοίγει τα 
µάτια του και αποκτά και πά-
λι επαφή µε το περιβάλλον, ο 
Μάκης, ο νοσηλευτής του, του 
διαβάζει και του ξαναδιαβάζει 
το γράµµα της γυναίκας του, 
συγκινηµένος. Φαίνεται πως 
τα λόγια της του έδωσαν δύνα-
µη. Ο 40χρονοςτα κατάφερε, 
βγήκε τελικά από το νοσοκο-
µείο και συνεχίζει φυσιοθερα-
πείες στο σπίτι του, δίπλα στη 
γυναίκα του και το παιδί του. 

«Οι νοσηλευτές είµαστε εκεί 
για να δίνουµε κουράγιο στους 
ασθενείς. Ωστόσο, προσπα-
θούµε να µη δενόµαστε... », 
λέει ο Μάκης, νοσηλευτής σε 
µεγάλο νοσοκοµείο αναφοράς 

της Αθήνας. Εκείνος αλλά και 
η σύζυγός του δουλεύουν σε 
µονάδες covid του ίδιου νο-
σοκοµείου. Από τον Μάρτιο η 
ζωή τους έχει αλλάξει. Όταν ε-
κείνος δουλεύει βράδυ, εκείνη 
δουλεύει πρωί, κι όταν εκείνη 
δουλεύει βράδυ, εκείνος δου-
λεύει πρωί... Η επιστροφή στο 
σπίτι είναι µία ολόκληρη ιερο-
τελεστία. Ρούχα στο µπαλκόνι, 
παπούτσια στο µπαλκόνι και 
αποστείρωση µε ατµοκαθαρι-
στή... Έχουν δύο ανήλικα παι-
διά που αγωνιούν κάθε φορά 
που ο µπαµπάς ή η µαµά πη-
γαίνουν στη δουλειά. «Πιο πο-
λύ τους ενοχλεί να λείπει η µη-
τέρα τους τα βράδια...», εξηγεί 
ο Μάκης. «Εκεί βουρκώνουν. 
Κάθε φορά που φεύγουµε µας 
ζητούν να υποσχεθούµε ότι 
θα γυρίσουµε πίσω... Ακούνε 
συµµαθητές τους να λένε ότι ο 
ιός δεν υπάρχει, τη στιγµή που 
οι ίδιοι έχουν δύο γονείς που 
δίνουν κάθε µέρα µάχη στο 
πλευρό των ασθενών. Προ-
σπαθούµε να µη φέρνουµε τη 
δουλειά στο σπίτι, για χάρη 
των παιδιών, αλλά δεν είναι 
πάντα εύκολο... Κάποιες φο-
ρές µιλάµε µε τα µάτια...»

ΗΡΩΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ

Ο
ι κοινωνικοί λειτουργοί 

στα νοσοκοµεία αναφο-

ράς δίνουν τη δική τους 

«µάχη» καθηµερινά, στις 

δύσκολες καταστάσεις 

που δηµιουργούνται από 

το φορτισµένο κλίµα που επικρατεί εκτός των 

ΜΕΘ. Είναι κατά κάποιο τρόπο οι ενδιάµεσοι 

ανάµεσα στους ασθενείς και τους συγγενείς 

τους, µε τους οποίους επικοινωνούν ώστε να 

τους στηρίξουν ψυχολογικά. Η κ. Βαρβάρα 

Τσόφλη, µε 20 περίπου χρόνια υπηρεσίας 

στην κοινωνική υπηρεσία του Παπανικολάου, 

µας µιλά εκ µέρους των κοινωνικών λειτουρ-

γών του νοσοκοµείου. Η σηµερινή πρωτόγνω-

ρη κατάσταση είναι από τις πιο δύσκολες που 

είχε να αντιµετωπίσει ποτέ στο επάγγελµά 

της, όπως µας εξηγεί.

«Οι ασθενείς µε covid φτάνουν στο νοσοκο-

µείο µε ασθενοφόρο χωρίς όµως κάποιον δι-

κό τους µαζί λόγω της µεταδοτικότητας του 

ιού. Τότε ξεκινά και η ταλαιπωρία των οικογε-

νειών τους. Τα τηλέφωνα δεν σταµατούν να 

χτυπούν. Εµείς βρίσκουµε σε ποια κλινική και 

δωµάτιο νοσηλεύονται οι ασθενείς, ενηµε-

ρώνουµε τους συγγενείς και µεταφέρουµε τα 

µηνύµατά τους στους νοσηλευόµενους µε τη 

βοήθεια του νοσηλευτικού προσωπικού. “Πεί-

τε του χρόνια πολλά”, “∆εν τον ξεχνάµε” είναι 

συνήθως τα µηνύµατα που µας αφήνουν, ενώ 

δεν λείπουν και τα τηλεφωνήµατα συγγενών 

από το εξωτερικό που αγωνιούν για τους αν-

θρώπους τους.

 » Στο γραφείο ενηµέρωσης κοινού, έχει δια-

µορφωθεί ένας ειδικός χώρος όπου παραλαµ-

βάνουµε πακέτα συγγενών για τους ασθενείς. 

Γράµµατα, φορτιστές και προσωπικά είδη πρώ-

της ανάγκης, τα οποία διανέµονται στις κλινι-

κές από το γραφείο της εποπτείας. Οι συγγενείς 

πολλές φορές ζητούν απεγνωσµένα από εµάς 

και µια ιατρική ενηµέρωση για την κατάσταση 

που είναι ο άνθρωπός τους. Ερχόµαστε σε δύ-

σκολη θέση γιατί αυτό είναι έργο των γιατρών. 

Η αγωνία τους εξελίσσεται σε εκνευρισµό κι 

εµείς πρέπει να διαχειριστούµε τον θυµό τους 

σαν σάκοι του µποξ. Άλλοι συγγενείς κλαίνε 

σαν µικρά παιδιά. Χρειάζεται γερό στοµάχι.

 » ∆εν λείπουν και οι περιπτώσεις ασθενών 

που µπορεί να νοσηλεύονται για περισσότε-

ρο από ένα µήνα και δεν εµφανίζεται κάποιος 

δικός τους να τους αναζητήσει. Πρόκειται συ-

νήθως για µοναχικούς υπερήλικες που στε-

ρούνται περιβάλλοντος και σε αυτή την ειδική 

περίπτωση, αν καταλήξουν, εµείς αναλαµβά-

νουµε τις συνεννοήσεις µε τα γραφεία τελετών 

για την παραλαβή των σορών. Θα έλεγε κανείς 

ότι είµαστε κατά κάποιον τρόπο οι µοναδικοί 

συγγενείς των ανθρώπων αυτών.

» Κουράγιο παίρνουµε από τα χειρόγραφα 

ευχαριστήρια µηνύµατα που συνοδεύουν πολ-

λές φορές τα πακέτα που φτάνουν για τους 

ασθενείς µε Covid ή µέσα από τα τηλέφωνα 

των ίδιων όταν αναρρώνουν και παίρνουν εξι-

τήριο».

Ο ΑΓΩΝΑΣ
ΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
 ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΜΠΟΣΟΥ

Της ΒΕΛΙΚΑΣ ΚΑΡΑΒΑΛΤΣΙΟΥ
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ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ

Ο Μάκης διορίστηκε στο νοσοκοµείο 
πριν από 20 περίπου χρόνια. Εκεί γνώ-
ρισε τη σύζυγό του. Η ζωή στο νοσοκο-
µείο δεν ήταν ποτέ εύκολη... από τον 
Μάρτιο και µετά, όµως, οι εικόνες είναι 
πρωτόγνωρες. «Το πιο δύσκολα δια-
χειρίσιµο κοµµάτι είναι η ανάγκη των 
συγγενών να µάθουν νέα για την υγεία 
των δικών τους ανθρώπων. Οι ασθενείς 
µε covid είναι αποµονωµένοι... Φαντα-
στείτε γονείς να ρωτούν για το παιδί 
τους... και να µην έχουν άλλον τρόπο να 
µάθουν. Ή φανταστείτε παιδιά να θέ-
λουν να µάθουν για τους γονείς τους...» 

Οι ασθενείς δεν τους βλέπουν, έχουν 
µάθει όµως να τους αναγνωρίζουν από 
τη φωνή. Όταν τα νέα είναι ευχάριστα... 
οι νοσηλευτές κάνουν βιντεοκλήσεις 
για να φέρουν σε επαφή τους αρρώ-
στους µε τους δικούς τους ανθρώπους. 
Πρόσφατα, ο Μάκης έκανε µία βιντε-
οκλίση µε το κινητό του τηλέφωνο για 
να µιλήσει µια µητέρα µε την κόρη της. 
Αυτές είναι οι όµορφες στιγµές, όσο για 
τον θάνατο... «Ο θάνατος πάντα ήταν 
δύσκολος... είναι η στιγµή που νιώ-
θουµε ότι αποτύχαµε, ότι οι κόποι µας 
δεν απέδωσαν». Κάποιοι συνεχίζουν 
να µην πιστεύουν στην ύπαρξη του ιού, 
πάντως, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός 
του... έχουν να δουν τους γονείς τους 
από τον περασµένο Μάρτιο. 

Ο
ι γιατροί του υποσχέ-
θηκαν ότι θα κάνει 
Χριστούγεννα στο σπίτι 
του, µαζί µε τα αδέρφια 
του. Και όπως όλα δεί-
χνουν, θα κράτησαν την 

υπόσχεσή τους... Ο µικρός Γιάννης βγήκε 
από την εντατική. Στο σπίτι τον περιµέ-
νουν τα 7 του αδέρφια, 3 αδερφές και 4 
αδερφοί! Τους έχει ζητήσει, µάλιστα, να 
µην ανοίξουν το δώρο του, µέχρι να επι-
στρέψει και εκείνος στο σπίτι. 

Βγαίνοντας από την εντατική, ο γιατρός 
του, Ανδρέας Ηλιάδης, του χάρισε ένα 
σκάφανδρο, ένα «κράνος» που χρησιµο-
ποιούν στις µονάδες εντατικής και παρα-
πέµπει σε στολή αστροναύτη. Τον «βάφτι-
σε»… «Αστροναύτη της ΜΕΘ». Το βίντεο 
της «απονοµής» έκανε τον γύρο του δι-
αδικτύου κι έκανε όλους του Έλληνες να 
δακρύσουν από χαρά. Ο µικρός Γιάννης 
–που θέλει να γίνει αστροναύτης– παρα-
λαµβάνει έναν έπαινο. «Έγινε προσοµοίωση 
σε πρόγραµµα αστροναύτου και έλαβε τον κα-
λύτερο βαθµό», γράφει το χαρτί. Ο µικρός 
διαβάζει συλλαβιστά και χειροκροτείται 
από γιατρούς και νοσηλευτές. «Μπήκε της 
Αγίας Βαρβάρας και βγήκε της Αγίας Άννας», 
λέει ο Νίκος Παπαδηµητρίου, ο πατέρας 
του 8χρονου Γιάννη. 

Ο κ. Νίκος είναι θεολόγος στο επάγγελ-
µα, καθηγητής στο 1ο Γυµνάσιο του Πύρ-
γου Ηλίας και πατέρας 8 παιδιών. «Ο Θε-
ός άκουσε τις προσευχές µου», µονολογεί. 
«Χαµογέλασε… Είδαµε το χαµόγελό του... Το 
πονάω έγινε πεινάω... Έφαγε ένα τοστάκι και 
ζήτησε το τάµπλετ για να δει τους Απίθανους 
που τους είχε πεθυµήσει», λέει µε χαρά. Ο 
µικρός Γιάννης ανέβασε πυρετό στις 30 
Νοεµβρίου, νόσησε µε κορωνοϊό και µπή-
κε στο Νοσοκοµείο του Ρίου. Λίγες ηµέρες 
πριν, είχε νοσήσει και ο πατέρας του. Α-
φού ξεπέρασε τον κορωνοϊό εµφάνισε συ-
µπτώµατα της νόσου Kawasaki. Πρόκειται 
για µια σπάνια νόσο, µόλις 130 περιστατι-
κά έχουν καταγραφεί παγκοσµίως. Όµως 
τα κατάφερε. Στα 8 του χρόνια ο µικρός 
αστροναύτης απέδειξε ότι ξέρει να βάζει 
στόχους και να τους εκπληρώνει. 

Συνήθως από τον Άγιο Βασίλη ζητά-
ει lego. Φέτος όµως έκαναν µία ειδική 
συµφωνία και µάλλον... θα του φέρει ένα 
playstation!

Της ΒΕΛΙΚΑΣ ΚΑΡΑΒΑΛΤΣΙΟΥ

 Ο ΜΙΚΡΟΣ
 ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ
  ΤΗΣ ΜΕΘ
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9 φωτογράφοι αποτυπώνουν σε ένα καρέ 
τις στιγμές που έζησαν και θα θυμούνται 

από αυτό το πρωτόγνωρο έτος που φεύγει
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Κώστασ 
Αμοιρίδης 

Wear A Mask
«Φοράμε πάντα μάσκα, ακόμα 

κι αν φαινόμαστε διαφορετικοί» 
@amiridisk 

→



Χρήστοσ
Κισατζεκιάν

2020 In A Shot
Το «Μια Εικόνα, Χίλιες Λέξεις» είναι πλέον φρά-
ση γνωστή σε όλους. Ιδού λοιπόν η χρονιά του 
2020 με ένα κλικ, στα μάτια τα δικά μου. Άδειες 
τσέπες, μάσκα προστασίας και βεβαίωση κατ’ 
εξαίρεση μετακίνησης πολιτών τσεκαρισμένη 
στο Β4. Εσύ που τυγχάνεις ελεύθερος επαγγελ-
ματίας στον ευρύτερο χώρο της Τέχνης και του 
Πολιτισμού με νιώθεις ακόμη περισσότερο, αν 
έχεις υπέργηρη μητέρα που χρήζει της βοήθειάς 
σου… Σε βλέπω να χαμογελάς χαμόγελο πικρό.   
livephotographs.com, eventsphotographer.gr 

Μάριοσ 
Θεολόγης 

Next Door Heroes
Η Μαίρη, ο Λευτέρης, ο Λάμπρος, η Άννα, η 
Σταυρούλα... άνθρωποι συνηθισμένοι, του 
διπλανού διαμερίσματος, ήρωες της αλη-

θινής ζωής που μάχονται για τον Κώστα, τη 
γιαγιά Σοφία, τη Λαμπρινή, τον Στέφανο... 

για όλους μας. Να 'ναι καλά.
@math_studio, mariostheologis.com
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
Κλεάνθης 

Πρόβα µάσκας
Όταν το οικείο γίνεται ανοίκειο. Παρα-
τηρώντας τη νέα, δυστοπική πραγµα-
τικότητα του κορωνοϊού από το παρά-
θυρο του δωµατίου µου. Φωτογραφία 

µέρος της σειράς «Lockdown».
@dimitriskleanthis, dimitriskleanthis.com

ΓΙΩΡΓΟΣ 
Ξηρογιάννης 

Αλληλεγγύη
«Πώς πρέπει ν’ αγαπούµε τον Θεό, γέροντά 

µου;» ρώτησε. «Αγαπώντας τους ανθρώ-
πους, παιδί µου». - Ν. Καζαντζάκης

@george_dryjohn, dryjohn.com

ΓΙΑΝΝΗΣ 
Βελισσαρίδης 

Αποχαιρετισµοί στη Βέροια
  ∆εκέµβριος 2020. Όποιος πιστεύει ότι δεν µας αφορά ο ιός να έρθει σε 
µια κηδεία. Ας µείνει σε απόσταση. Ας δει και ας ακούσει πόσος θόρυβος 
υπάρχει στον χώρο. Και ας µην υπάρχει κανείς. Ας έρθει για να καταλάβει. 
Πως υπάρχει κάτι χειρότερο ακόµα και από τον ίδιο τον θάνατο. Να πεθαίνεις 
µόνος. Σε ένα δωµάτιο νοσοκοµείου. Και εννέα µέρες αργότερα να πεθαίνει 
και ο σύντροφος της ζωής σου χωρίς να ξέρει τίποτα ο ένας για τον άλλο. 

@yiannisvelissaridis, velissaridis.com



Θανασησ 
Καρατζάς

Πεδίον του Άρεως 
«Αισθάνομαι την αγωνία για την εξέλιξη της 
εποχής. Ανακαλύπτω εκ νέου τα πάρκα και 
τον περιπλανώμενο κόσμο. Θα περάσει».

@karatzas_thanasis, thanasiskaratzas.com

Τασοσ 
Βρεττός 

Lockdown
@tassosvrettos, studiovrettos.gr
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Τάσοσ 
Ανέστης

Μακάρι
Για μένα το χειρότερο με τον κορωνοϊό, 

εκτός βέβαια από τους θανάτους συμπολιτών 
μας, είναι οι ψυχολογικές επιπτώσεις και ειδικά 
το αίσθημα της μοναξιάς και το πώς το βιώνει ο 

καθένας μας.
@tasos_anestis_photography, tasosanestis.com
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Από τη χρονιά που θέλουμε να 
ξεχάσουμε, στη χρονιά που θέλουμε 
τη ζωή μας πίσω. Αυτά τα 25 νέα πρό-
σωπα μας γεμίζουν αισιοδοξία ότι θα 
τα καταφέρουμε. Είναι η επόμενη γε-
νιά, αυτή που θα ζήσει τον 21ο αιώνα. 
Η generation Z δείχνει ήδη τι αξίζει. 

Α.V. team

Next
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Aμαλία 
Αρσένη

Ηθοποιός
Φωτό: Πηνελόπη Μασούρη

Από τη χρονιά που πέρασε μου έμεινε η αίσθηση 
πίστης στον άνθρωπο, η ανάγκη της επαφής και 
της οικουμενικότητας. Μας ενώνουν πιο πολλά από 
όσα μας χωρίζουν. Ο εχθρός ήταν κοινός και αόρα-
τος, όλοι οι άνθρωποι βρεθήκαμε σε μια κοινή μοίρα 
όπου τα πάντα ανατράπηκαν. Η έννοια του δεδομέ-
νου, του απόλυτου, άλλαξε. Όλη αυτή η τραγωδία 
δεν είχε κάθαρση δυστυχώς, μόνο απώλειες και 
απομόνωση. Για το θέατρο ήταν μια πολύ δύσκολη 
χρονιά και όλοι εμείς που από πρώτο χέρι βιώνουμε 
αυτή την απουσία της τέχνης από την κοινωνική 
ζωή θα ευχόμαστε το 2021 να είναι από όλες τις α-
πόψεις υποστηρικτικό ως προς τη δουλειά μας και 
τη θέση του καλλιτέχνη στην κοινωνία.

Δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω σχέδια για το 2021, 
κανείς δεν μπορεί να μιλάει πλέον με σιγουριά, 
μπορεί όμως να εκφράσει όνειρα. Εμένα το όνειρό 
μου είναι το θέατρο να ανοίξει άμεσα, να μπορούμε 
να έχουμε το κοινό μας απέναντί μας και να έχουμε 
πάνω από όλα κυρίως την Υγεία μας. Από την προ-
ηγούμενη σεζόν θα συνεχιστούν καλώς εχόντων 
των πραγμάτων το «170 τετραγωνικά» του Γιωργή 
Τσουρή στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης και η «Χώρα 
που ποτέ δεν πεθαίνεις» της Ορνέλα Βόρψι σε σκη-
νοθεσία Ένκε Φεζολλάρι στο θέατρο Σταθμός. 
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Αρίων
ΣπυρίδηΣ

Business development & marketing 

& Προμηθέας 
ΣπυρίδηΣ 

Head of design
Φωτό: Coutayar

Η χρονιά που διανύουμε ήταν ομολογουμένως 
αρκετά δύσκολη. Κάθε δυσκολία ωστόσο επι-
χειρηματικά κρύβει προκλήσεις. Εμείς, ως νέα 
γενιά της εταιρείας Minas, έχουμε από καιρό α-
φουγκραστεί τη σημασία της τεχνολογίας και 
προσπαθούμε να την ενσωματώσουμε και να 
την προσαρμόσουμε στα δικά μας επιχειρηματι-
κά σχέδια. Θεωρούμε ότι η τεχνολογία αποτελεί 
το παρόν και το μέλλον των καιρών μας και δεν 
έχεις παρά να την εκμεταλλευτείς υπέρ σου. Το 
2019 και το 2020 φτιάξαμε ένα ολοκαίνουργιο 
site, φιλικό και εύχρηστο για τον καταναλωτή, 
που αποτυπώνει το δικό μας ξεχωριστό ύφος και 
χαρακτήρα στον χώρο του κοσμήματος. Φτιάξα-
με ακόμα ειδικό department στην εταιρεία που 
αφορά στο 3D printing. Επομένως, η χρονιά του 
Covid19 που έφερε στο επίκεντρο της ζωής μας 
το ηλεκτρονικό εμπόριο ως μοναδική επιλογή 
αγορών, μας έχει βρει προετοιμασμένους. 

Το 2021 μας βρίσκει γεμάτους ελπίδα –αυτό άλ-
λωστε αντικατοπτρίζει και το γούρι μας(!)– να 
συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε την οικογένεια 
του Minas και εντός της χώρας αλλά αυτή τη φο-
ρά στρέφοντας το βλέμμα μας και εκτός αυτής. 
Είμαστε νέοι, έχουμε φρέσκιες επιχειρηματικές 
ιδέες και θεωρούμε πως ήρθε ο καιρός το Minas 
design που αγαπούν πολλοί και στο εξωτερικό 
να το επεκτείνουμε και προς τα εκεί. 

Hope is in each of us!



Φανή
Τσαντίλη
Creative Director & σχεδιά-

στρια @Tsantilis Fabrics

Φωτό: Πηνελόπη Μασούρη

Τώρα, σχεδόν ένα χρόνο μετά το 
ξεκίνημα της πανδημίας, πολλοί 
από εμάς έχουμε τη δυνατότη-
τα να δούμε πλέον τα πράγματα 
τελείως διαφορετικά. Σε επαγ-
γελματικό επίπεδο, η χρονιά της 
πανδημίας επίσπευσε εκτός από 
την ανάπτυξη της επικοινωνίας 
με τους πελάτες μας και την α-
νάδειξη καινούργιων τρόπων 
προώθησης των προϊόντων μας. 
Ήταν η ευκαιρία να προσαρμο-
στούμε στη νέα πραγματικότητα 
με το να έρθουμε πιο κοντά στον 
κόσμο, να αφουγκραστούμε τις 
ανάγκες του και να ακούσουμε 
τη «φωνή» του καθώς πάντα 
εκείνος μας δείχνει τον δρόμο 
που πρέπει να ακολουθήσουμε. 
Σε προσωπικό επίπεδο, με έκανε 
να επαναπροσδιορίσω τις αξίες 
και τις προτεραιότητές μου. Να 
σκεφτώ τι πραγματικά είναι ση-
μαντικό και τι έχει αξία για εμένα 
τελικά, καταλήγοντας στο ότι 
θέλω να δίνω αξία στο «τι είμαι» 
και όχι στο «τι έχω». 

Τη φετινή χρονιά, μέσα από αυ-
τή την εμπειρία, επιβεβαίωσα 
για ακόμη μια φορά ότι η ζωή 
είναι γεμάτη ανατροπές. Όπως 
και το ότι αυτή είναι η μαγεία 
της. Πιστεύω άλλωστε ότι οι α-
νατροπές είναι αυτές που μας 
γεννούν την έμφυτη ανάγκη 
για καινοτομία, εξέλιξη, ευελι-
ξία, ιδέες, δημιουργικότητα και 
προσαρμογή στην εκάστοτε 
νέα πραγματικότητα. Μπορώ με 
σιγουριά να πω ότι το 2020 ήταν 
για εμένα πηγή έμπνευσης.
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Good Job 
Nicky 

Τραγουδιστής, στιχουργός

«Never ever again take anything for 
granted». Παίρνουμε για δεδομένα 
πολλά απλά καθημερινά πράγμα-
τα, όπως η υγεία μας, για την οποία 
έμαθα να είμαι πραγματικά ευγνώ-
μων. Επίσης ότι υπάρχει κίνηση μέ-
σα σε όλη αυτή την αδράνεια και η 
ανεξήγητη ομορφιά που πηγάζει 
από όλη αυτή τη δύσκολη κατάστα-
ση, σαν να ανθίζει κάτι καινούργιο. 
Και σε ένα πιο δυσάρεστο τόνο, 
λυπάμαι πάρα πολύ για όλες τις μι-
κρές επιχειρήσεις που έκλεισαν και 
όλους τους ανθρώπους από πίσω 
που βασανίζονται οικονομικά, τους 
πονάω πραγματικά.

Απλώς ελπίζω να είμαστε παραγω-
γικοί και να χτίσουμε κάτι όμορφο 
πάνω στα θεμέλια που φτιάξαμε το 
2020. Μακάρι να είναι ελεύθερη η 
Γη όπως πριν, να μπορέσουμε να 
κάνουμε κάποιο live για να συνδε-
θούμε με τον κόσμο, που είναι αυτό 
που μας έχει λείψει πιο πολύ από 
όλα. Το περιμένω πώς και πώς...



Κύριλλος 
Ρούσσος

Συνθέτης, στιχουργός, 
μουσικός παραγωγός, DJ 

Αυτή η πανδημία μάς έδωσε την ευκαιρία 
να θέσουμε στον εαυτό μας πιο σημαντικές 
ερωτήσεις σχετικά με το τι είναι απαραίτητο 
στη ζωή μας. Για μένα το να βρίσκομαι στο 
σπίτι με τη σύζυγό μου, τα παιδιά και τη γά-
τα έχει ενισχύσει πραγματικά την αίσθηση 
της οικογένειας και της αγάπης. Το να είμαι 
μόνος και να εξασκούμε με την κιθάρα μου 
με πήγε πίσω στα «βασικά» της δημιουργίας 
μουσικής στην πιο ακατέργαστη μορφή της 
και, πιστεύω, με έκανε καλύτερο καλλιτέ-
χνη. Μη με παρεξηγήσετε. Δεν μπορώ να 
περιμένω την ημέρα που η λέξη Covid δεν 
θα χρησιμοποιείται πλέον σε καθημερινή 
συνομιλία και δεν μπορώ να περιμένω να 
πάω στον κινηματογράφο ή σε ένα μπαρ και 
να ακούσω κάποια ζωντανή μουσική, να πιω 
ένα ποτό ή να μοιραστώ ένα γεύμα με έναν 
φίλο ή να βγω έξω με τη γυναίκα μου. Αλλά 
όταν η νόσος Covid δεν θα κάνει κουμάντο 
στη ζωή μας, ελπίζω να κρατήσω ό,τι έχω 
μάθει από όλο αυτό. Ελπίζω να με κάνει κα-
λύτερο άτομο.

Το να κάνεις πλάνα αυτή τη στιγμή μου θυμί-
ζει την παλιά ρήση «αν θέλεις να κάνεις τον 
Θεό να γελάσει, πες του τα σχέδιά σου» οπό-
τε αντί για αυτά θα σας πω τις επιθυμίες μου: 
να δημιουργήσω περισσότερη μουσική, να 
παίξω όπου μπορώ. Θα ήθελα πολύ να κάνω 
περιοδεία, θα ήθελα πολύ να επιστρέψω σε 
ένα στούντιο και να πειραματιστώ. Κάτι άλ-
λο εκτός από αυτό; Θα δούμε.
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ΑλεξΑνδρΑ
Καψή 

Ζωγράφος

Tο 2020 ήταν μια σουρεαλι-
στική χρονιά που κανένας μας 
δεν ανέμενε να ζήσει. Μοιάζει 
κάπως με ταινία φαντασίας και 
σαν κάθε καλή ταινία είχε εντά-
σεις και χρώμα, μας γέμισε με 
ανασφάλειες αλλά και ελπίδες, 
στο τέλος άφησε μια γλυκόπι-
κρη γεύση ημερών που δεν θα 
ξανάρθουν. Εντέλει, δεν υπάρ-
χει χαμένος χρόνος, κάθε λεπτό 
είναι πολύτιμο... Οι περιορισμοί 
κίνησης της πρώτης καραντί-
νας έκαναν τις συναναστροφές 
μας σχεδόν αδύνατες, και με 
τα πορτρέτα να είναι το αγα-
πημένο μου θέμα, ξεκίνησα για 
πρώτη φορά να δουλεύω από 
φωτογραφικό υλικό που έχω 
συλλέξει μέσα στα χρόνια. 

Στόχος μου το 2021 να ζωγραφί-
σω όσο το δυνατόν περισσότε-
ρο. Θέλω λοιπόν να ετοιμάσω μια 
σειρά πορτρέτων επικεντρωμέ-
νη σε άλλους καλλιτέχνες, μου-
σικούς τραγουδιστές ηθοποιούς 
και φωτογράφους (π.χ. Άννα 
Κακολύρη, Θανάσης Ισιδώρου, 
Δημήτρης Σιδηροκαστρίτης), 
μα και μερικά τοπία από μνήμης 
μιας και τα ταξίδια μοιάζουν ακό-
μα μακριά αλλά είναι ακόρεστη η 
δίψα μου για αυτά.
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Konnie 
Metaxa 

Ηθοποιός, τραγουδίστρια, performer

Η χρονιά της πανδημίας ήταν μία από τις πιο 
busy της ζωής μου. Εκτός από τα singles που 
κυκλοφόρησα, ήμουν αρχικά στο «JustThe 2 
Of Us» και μετά στο «Πρω1νό», που σημαίνει 
ότι η καθημερινότητά μου στη δουλειά ήταν 
πολύ γεμάτη. Μένοντας στο σπίτι, χαλάρωσα, 
ξεκουράστηκα, κοιμήθηκα όσο ποτέ και πέρα-
σα χρόνο με την οικογένειά μου, κάτι που είχα 
πολύ καιρό να κάνω.

Τα σχέδιά μου για το 2021 είναι… να δουλέψω 
τρεις φορές παραπάνω απ’ όσο δούλεψα το 
2020 και η ζωή μας να επιστρέψει όπως ήταν 
πριν από την πανδημία. 



ΓιώρΓος
Κακοσαίος

Τραγουδιστής, μουσικός

Ήταν μια πολύ άσχημη χρονιά για ολόκληρη 
την ανθρωπότητα, το 2020. Ο καθένας έπρε-
πε και πρέπει να παλέψει μόνος του. Είμαι 
πολύ τυχερός που όλο αυτό το διάστημα εί-
χα δίπλα μου τους ανθρώπους που αγαπώ: 
την οικογένειά μου. Το παλέψαμε μαζί και ο 
χρόνος πέρασε πολύ δημιουργικά, με πολλή 
μουσική. Εξάλλου, αυτή τη χρονιά έκανα και 
τα πρώτα δισκογραφικά μου βήματα.

Για το 2021, πρώτα ο Θεός, αν όλα πάνε καλά, 
σκοπός μου είναι να βγάλω ακόμα περισσό-
τερα τραγούδια και να ξεκινήσω τις live εμ-
φανίσεις. Να έρθω σε επαφή με τον κόσμο. 
Είναι ένα από τα πιο όμορφα συναισθήματα 
που μπορεί να νιώσει ένας τραγουδιστής κι 
ανυπομονώ γι’ αυτό.
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ΣτέλιοΣ 
Κερασίδης

Πιανίστας
Φωτό: Βαγγέλης Ζαβός

Φέτος ήταν μια πραγματικά περίεργη χρόνια. Πολύ 
διαφορετική. Από τη μία μου έλειψαν λίγο οι φί-
λοι μου, το σχολείο, οι βόλτες, τα παιχνίδια έξω στη 
φύση και το σινεμά· από την άλλη μου άρεσε που 
βρήκα χρόνο να μείνω στο σπίτι με την οικογένειά 
μου και να ασχοληθώ περισσότερο με το πιάνο και 
τη μουσική μου. Έτσι προέκυψε και το «Βαλς της α-
πομόνωσης», μια δίκη μου σύνθεση που έκανε τον 
γύρο του κόσμου και έδωσε κουράγιο και δύναμη 
στους ανθρώπους που υπέφεραν από την πανδη-

μία και τον εγκλεισμό. Ήταν πολύ τρελό όλο αυτό 
που συνέβη να μου στέλνουν χιλιάδες μηνύματα 
από κάθε γωνία της γης και να με καλούν να παίξω 
πιάνο σε μοναδικά μέρη, όπως για παράδειγμα στις 
Στήλες του Ολύμπιου Διός όπου έδωσα ρεσιτάλ για 
τη Προεδρία του Συμβουλίου της Ελλάδας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Εύχομαι πάντως μια τέτοια δύ-
σκολη χρόνια να μην ξαναέρθει ποτέ για την αν-
θρωπότητα. 

Το 2021; Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο μικρός για 
να σχεδιάζω το μέλλον. Το μυαλό μου είναι μόνο 
στο πιάνο. Α και στο παιχνίδι (χαχαχά). Μελετάω 
καθημερινά, γράφω δικές μου μελωδίες και είμαι 
τυχερός που έχω τους γονείς μου και μια φοβερή 
εταιρία σαν τη Minos EMI να οργανώσει προσεκτικά 
κάθε επόμενο βήμα στη μουσική μου πορεία. Σίγου-
ρα πάντως να περιμένετε πολλές ακόμη εκπλήξεις!
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KριΣτιάνά 
Μπέτα

Δικηγόρος, ζωγράφος

Αδιαμφισβήτητα το 2020 ήταν μια χρόνια πο-
λύ δύσκολη για όλο τον κόσμο. Όμως ήταν μια 
ευκαιρία για εμένα ώστε να έρθω πιο κοντά με 
τον εαυτό μου, να γνωρίσω κάποιες πτυχές 
του και να βελτιώσω άλλες. Ξεκίνησα να ζω-
γραφίζω, κάτι που αμελούσα για πολλά χρόνια 
και αυτό ήταν το χτύπημα μιας νέας πόρτας 
στη ζωή μου. Είχα αρκετό ελεύθερο χρόνο τον 
οποίο εκμεταλλεύτηκα αναζητώντας έμπνευ-
ση και δημιουργώντας. Το σημαντικότερο δώ-
ρο που μου έκανε το έτος που πέρασε, ήταν 
ο χρόνος που πέρασα με την οικογένειά μου. 
Για ακόμα μια χρόνια πήρα την αγάπη και την 
παρουσία των δικών μου ανθρώπων και αυτό 
νομίζω είναι το πιο πολύτιμο δώρο.

Κάθε χρόνος για εμένα είναι μια ευλογία και 
ένα δώρο από τη ζωή. Το 2021 είμαι σίγου-
ρη ότι θα είναι μια πολύ δημιουργική χρονιά 
καθώς θα αφιερωθώ σε δύο τομείς που με 
κάνουν ευτυχισμένη, την τέχνη και τη νομι-
κή. Δουλεύω πάνω στο αντικείμενο που έχω 
σπουδάσει, και ταυτόχρονα ασχολούμαι ε-
παγγελματικά με τη ζωγραφική. Το 2021 θέλω 
να δώσω περισσότερο βάση στην πνευματι-
κή και ψυχική μου υγεία. Να ανακαλύψω νέα 
πράγματα και δρόμους. Το σημαντικότερο 
μάθημα που πήρα από το προηγούμενο έτος, 
είναι ότι πρέπει να βιώνουμε την κάθε στιγμή 
μας και με αυτό ως αρχή θα ξεκινήσω το ταξίδι 
μου στο 2021.
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ΑνΑστΑσιοσ 
Ράμμος

Τραγουδοποιός

Την περίοδο της πανδημίας τη βίωσα 
όπως όλος ο κόσμος. Σπίτι, άραγμα και 
δημιουργία. Αυτές οι δύσκολές συν-
θήκες αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης, 
καθώς κυκλοφόρησα από την Panik 
Records το «Μετακίνηση 6», ένα τρα-
γούδι για τα νέα δεδομένα που διαμόρ-
φωσαν η πανδημία και το lockdown, το 
οποίο έγραψε η σπουδαία στιχουργός 
Ελεάνα Βραχάλη. 

Τα σχέδιά μου για το 2021; Έχω πάψει 
να κάνω σχέδια από πολύ πολύ μικρή 
ηλικία. Απλά ακολουθώ τα πράγματα, 
όπως είναι να τύχουν. Εύχομαι να έχου-
με όλοι μία όμορφη χρονιά, καλύτερη 
από την προηγούμενη.

HλιΑσ 
Μπόγδανος

Μουσικός

Βίωσα την καραντίνα με αισιοδοξία 
και χαμόγελο! Προσπάθησα να μεί-
νω δημιουργικός, βάζω ξυπνητήρι το 
πρωί, πηγαίνω για τρέξιμο, μαγειρεύω 
και κάνω συνέχεια πράγματα για να 
μένω δραστήριος. Έχω γράψει πολλά 
κομμάτια, γενικά έχω πολύ έμπνευ-
ση αυτό τον καιρό επειδή έγινε μια 
παύση στους τόσο γρήγορους κατά 
τα άλλα ρυθμούς ζωής και μπόρεσα 
να κάνω μια ενδοσκόπηση. Επαγγελ-
ματικά δέχτηκα μεγάλο πλήγμα, αν 
σκεφτείς ότι το show που έκανα στην 
τηλεόραση σταμάτησε, οι ζωντανές 
εμφανίσεις επίσης και τα δυο μαγαζιά 
εστίασης που έχω έκλεισαν προσω-
ρινά. Αυτό με έκανε να στραφώ στο 
ποιος είναι ο Ηλίας και να δω κάποια 
πράγματα που δεν θα έβλεπα εάν δεν 
ερχόταν η πανδημία. Πάντα πρέπει να 
κρατάμε τα καλά από το οτιδήποτε.

Τα σχέδιά μου για το 2021 είναι να κυ-
κλοφορήσω πολλά νέα τραγούδια, 
να ταξιδέψω παντού και συνέχεια (ελ-
πίζω να επιτρέπονται οι ζωντανές εμ-
φανίσεις και τα ταξίδια για συναυλίες) 
και να συνεχίσω να ζω την κάθε στιγ-
μή, γιατί κάθε μια είναι ξεχωριστή.



Τες 
Σπέντζος

Ηθοποιός
Φωτό: Πηνελόπη Μασούρη

Από τη χρόνια της πανδημίας μού έμεινε 
η ελπίδα. Είδα την ανθρωπότητα να έρ-
χεται κοντά, ενωμένη μετά από καιρό, 
πάνω σε ζητήματα όπως ο ρατσισμός ή η 
υπόθεση Τζορτζ Φλόιντ. Γνώρισα ακόμη 
καλύτερα τους ανθρώπους γύρω μου (my 
bubble) και τον εαυτό μου. Έκανα πράγ-
ματα που μέχρι τότε δεν μου επέτρεπαν 
οι γρήγοροι ρυθμοί της ζωής. Επέστρεψα 
στα θρανία μετά από καιρό αλλά «ον-λάιν» 
αυτή τη φορά. Παρακολούθησα μαθήμα-
τα υποκριτικής στη σχολή Στέλλα Άντλερ 
στο Λος Άντζελες από τον Καναδά όπου 
ζω. Διάβασα πολλά βιβλία, έκανα yoga και 
meditation και παρακολούθησα σεμινά-
ρια σχετικά με τις ταινίες και τα γυρίσματα 
μαθαίνοντας τα νέα μέτρα προστασίας 

που έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν οι εται-
ρείες παραγωγής. Πιστεύω πως αυτά που 
δούλεψα σ' αυτό τον χρόνο της υπομονής 
να με βοηθήσουν σε ένα καλύτερο αύριο 
που ανατέλλει. 

Θέλω να είμαι θετική για το 2021. Θέλω 
να πιστεύω ότι τα πιο δύσκολα τα έχουμε 
περάσει και έρχονται πιο όμορφες μέρες. 
Τα σχέδιά μου για το 2021 είναι να επικε-
ντρωθώ στις τρεις ταινίες που παίζω, «The 
Light Touch», «Isthmus» και το «Highway 13» 
και θα κάνουν release το 2021 στα ον-λάιν 
φεστιβάλ πλέον. Θα συνεχίσω να παίζω 
σε ταινίες όσο γυρίζονται, να κυνηγώ νέ-
ους ρόλους, να ασχοληθώ ακόμη περισ-
σότερο με το voice acting που μου αρέσει 
πολύ και μπορώ να το κάνω απ' το στού-
ντιο του σπιτιού μου, εάν χρειαστεί. Πα-
ράλληλα θα δουλέψω για κάποια δικά μου 
πρότζεκτ. Εύχομαι μέσα από την καρδιά 
μου να επιστρέψουν το συντομότερο όλα 
στη κανονική τους ροή και να βγούμε από 
αυτή τη «δοκιμασία» πιο δυνατοί, αγαπη-
μένοι και ενωμένοι.

ςΤαύρος 
Βαρθαλίτης

Νικητής Masterchef 2020

Βγαίνοντας από το Masterchef ομολογώ δεν 
ήταν εύκολη η καινούργια πραγματικότη-
τα. Χάθηκα με φίλους, κλείστηκα σπίτι όπως 
όλοι μας, περιορίστηκα, πάλεψα για να κα-
ταλάβω ότι αυτό είναι κάτι ανώτερο, κι έτσι 
προσαρμόστηκα! Επαγγελματικά, όσο καλό 
μου έκανε το παιχνίδι άλλο τόσο ζημιώθη-
κα από την κρίση που είχε ήδη προκύψει. 
Εστιατόρια στα όρια χρεοκοπίας, περιορι-
σμένο μπάτζετ και πολλά προβλήματα στον 
τρόπο λειτουργίας τους. Κέρδη που πέτυχα 
μέσα από σκληρή δουλειά και από το βήμα 
που μου δόθηκε από το παιχνίδι, τα έχασα. 
Παρόλα αυτά είχα χρόνο για το άλλο μου ό-
νειρο, το digital κομμάτι, στο οποίο έχω συ-
γκεντρωθεί και προσπαθώ να βρω τα πατή-
ματά μου. Τρέχω τόσο για το κανάλι μου στο 
YouTube όσο και την ιστοσελίδα που στήνω 
με την ομάδα μου και δόξα τω Θεώ η στήρι-
ξη του κόσμου είναι συγκινητική.

Τα σχέδιά μου για το 2021 είναι  να κερδίσω 
τον χώρο μου στην αγορά εργασίας και να 
εδραιωθώ ως brand μέσα από καλές και μα-
κροχρόνιες συμφωνίες. Στα σχέδιά μου φυ-
σικά είναι και το καλοκαίρι του ’21, να κάνω 
ένα πρότζεκτ όπου θα τρώει ο κόσμος από 
τα χέρια μου και θα με γνωρίσει από κοντά. 
Το μεγαλύτερο έπαθλο που πήρα από το 
παιχνίδι είναι η αποδοχή, η στήριξη και η α-
γάπη του κόσμου, και ο βασικότερος στόχος 
μου για τη νέα χρονιά είναι να βρω τρόπους, 
όταν τελειώσει όλο αυτό που περνάμε, να το 
επιστρέψω πίσω διπλά!
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ΝτάΝΝη
Γιαννακοπούλου

Ηθοποιός
Φωτό: Πηνελόπη Μασούρη

Από το 2020 θα θυμάμαι την ταχύτητα της αλ-
λαγής, το σοκ της ανατροπής, την υγεία ως πο-
λυτιμότερο αγαθό, την αξία της αγκαλιάς και 
τον φόβο της επαφής. Θα θυμάμαι επίσης το 
Πάσχα της καραντίνας στο μπαλκόνι μου στα 
Εξάρχεια, τα Χρόνια Πολλά που αντάλλαξα με 
τον άγνωστο γείτονα του απέναντι σπιτιού, 
την αξία της γυμναστικής, κάποια συνταγή για 
σοκολατένιο κέικ χωρίς γλουτένη. Αλλά και 
την τελευταία παράσταση του «Ποιος φοβά-
ται τη Βιρτζίνια Γουλφ» που δεν γνώριζα ότι θα 
ήταν η τελευταία και το πώς να καταλαβαίνω 
κάποιον όταν χαμογελά κάτω από τη μάσκα. 
Για το 2021 αποφάσισα να μην κάνω σχέδια 
παρά μόνο όνειρα, όπως να ξαναβρεθώ στη 
Θεατρική Σκηνή, να είμαι υγιής, να αγκαλιάσω 
σφιχτά και ξένοιαστα τους αγαπημένους μου, 
να ταξιδέψω στη νότια Γαλλία, τη νότια Ιταλία 
και την Ελβετία. 

ΠάΝάγιώτης 
Πέτσας

Μοντέλο

Η φάση με τον κορωνοϊό είναι πολύ περίεργη. 
Δεν περίμενα το δεύτερο lockdown και δεν 
κρύβω ότι με αναστάτωσε πολύ στην αρχή 
γιατί είχα βγει μόλις από το σπίτι του GNTM και 
ετοιμαζόμουν να ξεκινήσω καλές δουλειές και 
νέες συνεργασίες. Τελικά κλείστηκα στο σπίτι 
όπως οι περισσότεροι από εμάς και οι δουλειές 
περιορίστηκαν. Έχω έρθει όμως πιο κοντά με 
την οικογένειά μου αυτό το διάστημα του ε-
γκλεισμού και έχω χρόνο να σκεφτώ ιδέες για 
το μέλλον. 
Το νέο έτος θέλω απλά να ξεκινήσω να δου-
λεύω στο χώρο της μόδας περισσότερο, να 
μπορέσω να εστιάσω εκεί στο 100%, να ανοί-
ξουν οι δουλειές και αν πάνε όλα καλά να τα-
ξιδέψω στις ΗΠΑ. Τα τελευταία χρόνια ήταν 
δύσκολα οικονομικά για μένα και ελπίζω αυτό 
να γυρίσει. Το 2021 εύχομαι να πάει τον καθέ-
ναν από εμάς εκεί που επιθυμεί.

ΈλΈΝά
Χατζηλιάδου

Παγκόσμια πρωταθλήτρια Καράτε

Η κατάσταση αυτή με την πανδημία και την 
απαγόρευση ήταν πρωτόγνωρη και δύσκο-
λη όχι μόνο για μένα αλλά για όλο τον κόσμο. 
Το μόνο που έκανα όλους αυτούς τους μήνες 
ήταν προπόνηση, αντιμέτωπη με τον εαυτό 
μου και τις σκέψεις μου. Φυσικά δυσκολεύ-
τηκα στη διαχείριση της ψυχολογίας μου και 
στην κινητροδότηση του εαυτού μου για να 
συνεχίσω ακάθεκτη την προετοιμασία μου για 
την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 
2021. Ωστόσο είμαι άνθρωπος που εστιάζω 
μόνο στα θετικά ακόμα και στις πιο δύσκολες 
καταστάσεις. Φαντάζει πολύ δύσκολο αλλά εί-
ναι μονόδρομος για όσους πραγματικά επιζη-
τούν την ευτυχία και την επιτυχία. Οι σκέψεις 
και τα λόγια μας έχουν δύναμη.
Πιστεύω ότι όσα σκεφτόμαστε και λέμε είτε 
μέσα μας είτε φωναχτά αυτά και πραγματοποι-
ούνται. Σίγουρα υπάρχει δυσκολία στη δημι-
ουργία και επίτευξη των προσωπικών στόχων 
για το 2021 γιατί κανείς δεν μπορεί να προβλέ-
ψει την εξέλιξη της πανδημίας. Εγώ όμως χωρίς 
στόχους και όνειρα δεν νιώθω ζωντανή. Αυτό 
λοιπόν που στοχεύω για τη νέα χρονιά είναι 
όσο το δυνατόν καλύτερη αγωνιστική απόδο-
ση στους επερχόμενους αγώνες για να κατορ-
θώσω το μόνο που λείπει από την αθλητική μου 
καριέρα, τη συμμετοχή μου στην Ολυμπιάδα. 
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Αurora
Marion

 (Ορόρα Μαριόν)
Ηθοποιός

Φωτό: Πηνελόπη Μασούρη

Πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσα νοικοκυρά. Και 
αυτό το έργο είναι πραγματικά ατελείωτο όταν είσαι 
τελειομανής. Πάσχεις. Αυτό είναι Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
(με κεφαλαία) και προσαρμόζω τις επιθυμίες μου 
πλέον γύρω από αυτό. Οφείλω να πω ότι τη βαριέ-
μαι απίστευτα αυτή τη νέα πραγματικότητα. Αλλά 
πιστεύω πως βρήκα την ισορροπία μου: σκουπίζω 
χορεύοντας, πλένω πιάτα τραγουδώντας, παίζω 
πιάνο όσο δουλεύει το πλυντήριο, βλέπω ταινίες 
σιδερώνοντας. Ο κόσμος χρειάζεται τέχνη για να εκ-
φραστεί, να νιώσει, να μάθει, να ανακαλύψει… μόνο 
με τέχνη μπορεί να προχωρήσει ο κόσμος. 

Χωρίς τέχνη είμαστε νεκροί σαν κοινωνία. Αργοπε-
θαίνουμε κάθε λεπτό και, όσο μένουμε μέσα, κάτι 
μέσα μας πεθαίνει. Άρα, Τέχνη μέχρις εσχάτων είναι 
η απάντηση. Σε ένα πιο γενικό πλαίσιο θα θυμηθώ 
μόνο δύο γεγονότα παγκόσμιας δικαιοσύνης: την 
κραυγή της Μάγδας Φύσσα και το κίνημα του Black 
Lives Matter που ξέσπασε παντού. Επιτέλους!

Τα σχέδιά μου για το 2021; Μάλλον να ρωτήσουμε το 
2021 τι σχέδια έχει αυτό για μας! Έχω μια θεωρία που 
την έχω βγάλει εδώ και χρόνια και μάλλον δεν θα 
την αλλάξω. Ό,τι θέλεις να γίνει πολύ στη ζωή σου, 
δεν το λες πουθενά. Τους εφιάλτες μου όμως τους 
λέω για να μη γίνουν ποτέ. Μέχρι τώρα έχει λειτουρ-
γήσει. Μέρα με τη μέρα προχωράω και μου είναι 
αρκετό. Το μόνο καλό της εποχής αυτής, είναι πως 
έχουμε όλοι την ίδια αρρώστια. Όταν όμως κόβεται 
το ρεύμα κοιτάμε από το μπαλκόνι αν είναι «γενικό». 
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έρχεται το φως. Άραγε 
θα επιστρέψει το φως το 2021;
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Νικόλ 
Σαραβάκου

Τραγουδίστρια, μουσικός

Δεν κατάλαβα πότε ήρθε και πότε έφυγε 
αυτή η χρονιά. Ήταν πολύ διαφορετική 
από όλες τις άλλες. Όμως ήταν ιδιαίτερα 
δημιουργική για εμένα, αφού έγραψα τα 
πρώτα ολόδικά μου τραγούδια, στίχους 
και μουσικές και ήδη έχω ηχογραφήσει 
στο στούντιο τα περισσότερα από αυτά. 
Επίσης, στάθηκα τυχερή αφού σε μια τόσο 
δύσκολη περίοδο, όσο αφορά τον βιοπο-
ρισμό, τους καλοκαιρινούς μήνες τραγου-
δούσα σε μια πανέμορφη ταράτσα στο 
κέντρο της Αθήνας. 

Μέσα στο 2021 θα κυκλοφορήσει ο δεύ-
τερος δίσκος μου ο οποίος θα αποτελείται 
από τα τραγούδια που προανέφερα και 
είμαι ενθουσιασμένη. Από εκεί και πέρα, 
ανυπομονώ να παίξω ξανά live γιατί η επα-
φή με τον κόσμο είναι αναντικατάστατη 
και μου έχει λείψει πολύ.

Χάρης 
Σαβαλάνος

Απόφοιτος Οικονομικών University Of Southampton, 
στιχουργός

Όσο περίεργο κι αν ακούγεται θέλω να το θυμάμαι το 2020, δεν με 
παίρνει να το ξεχάσω. Για μένα η αρχή της πανδημίας συνέπεσε με 
την επιστροφή μου στην Ελλάδα μετά από κάποια χρόνια διαμονής 
στο εξωτερικό. Δεν πέρασε ούτε εβδομάδα από την πρώτη  μέρα ως 
μόνιμος κάτοικος στη χώρα μου και τα ρολά κατέβηκαν. Πρωτόγνωρη 
εμπειρία, απρόσμενη και ξένη για όλους μας. Η δίκη μου αντίδραση 
ήταν η ίδια που πάντα είχα. Γράφω στίχους. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος 
για μένα να τακτοποιήσω τα «μέσα» μου, τις σκέψεις και τα συναισθή-
ματά μου. Έτσι έκανα και στην πανδημία. Για πρώτη μου φορά όμως α-
ποφάσισα να δημοσιοποιήσω αυτό που έγραψα, να το βγάλω έξω από 
το στενό μου κύκλο. Εκ του αποτελέσματος, καλώς το έκανα. 
Πλέον συμπληρώνουμε 9 μήνες με τον ιό. Αυτοί οι μήνες μας χάρισαν 
το πιο ακριβό αγαθό, χρόνο. Μέχρι να κλειδαμπαρωθούμε στα σπίτια 
μας δεν είχαμε ποτέ χρόνο, όλο τρέχαμε να προλάβουμε, όλο βιαζό-
σασταν να τελειώσουμε. Στην καραντίνα είχαμε χρόνο! Όπου έκρινε ο 
καθένας τον επένδυσε. Στον εαυτό του, στη δημιουργία, στην ξεκού-
ραση, τη γνώση, οπουδήποτε. Εγώ πέρασα χρόνο με τους γονείς μου. 
Τους γνώρισα βαθύτερα, έπαιξα μαζί τους παιχνίδια, τους άκουσα, 
τους κατάλαβα. Αυτό κι αν θα το θυμάμαι από αυτή τη χρόνια.

Παρότι η χρόνια που τώρα δύει μας βροντοφώναξε το ποσό εύθραυ-
στα είναι τα σχέδιά μας, έχω κάποια για το 2021. Θέλω να συνεχίσω να 
δημιουργώ, όχι απλά να γράφω τραγούδια αλλά και να τα μοιράζομαι 
με φίλους και ξένους. Θέλω να μείνω στην Ελλάδα, την αγαπώ τη χώρα 
μου και πιστεύω σε αυτή. Πιστεύω στις γενιές του ’90 που τώρα ετοι-
μάζονται να γίνουν οι Άτλαντες της οικονομίας. Είμαστε γενιές για τις 
οποίες η μη κανονικότητα είναι κανόνας. Συνηθίσαμε όλα να αλλάζουν 
με ξέφρενους ρυθμούς. Οικονομικές κρίσεις, τεχνολογίες που αλλά-
ζουν τον επαγγελματικό χάρτη ή ακόμα και ένας «αόρατος εχθρός». 
Όλα ανατρέπονται. Μπορεί να μην είχαμε την ευκαιρία να βρούμε το 
επαγγελματικό μας λιμάνι όσο γρήγορα το έκαναν οι γονείς μας, αλλά 
μάθαμε να ταξιδεύουμε σε κάθε είδους θάλασσα. Αυτή λοιπόν η σοδειά 
φιλόδοξων, ικανών και μπαρουτοκαπνισμένων καπετάνιων με γεμίζει 
αισιοδοξία για το 2021.
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Δημητρης 
Καπουράνης

Ηθοποιός 

Η πανδημία με βρήκε τριτοετή φοιτητή στη Δραματική Σχολή του Εθνικού θεάτρου να κάνω 
ολοήμερα μαθήματα zoom στο υποφωτισμένο σαλόνι μου. Η εμπειρία αυτή σίγουρα δεν 
ήταν ευχάριστη για κανένα. Εκτός από κάποια πρωινά που είχα Ιστορία και το μάθημα θύ-
μιζε Θέατρο της Δευτέρας. Παρ’ όλα αυτά το πρώτο lockdown με βοήθησε, διότι ποτέ μου 
δεν είχα αφιερώσει ξανά τόσο χρόνο στον εαυτό μου, χωρίς υποχρεώσεις και προθεσμίες 
να τρέχουν. Το αντιμετώπισα σαν περίοδο διακοπών. Βέβαια γνώριζα ότι τελειώνοντας τη 
σχολή θα βρεθώ σε έναν εργασιακό χώρο που πλήττεται βαθιά και η πανδημία δεν είναι 
παρά το κερασάκι στην τούρτα. Για καλή μου τύχη βρέθηκα «Στα καλύτερα μας χρόνια» –μια 
τραγελαφική συγκυρία κρίνοντας από τον τίτλο και μόνο– σε μια περίοδο που οποιοδήποτε 
πλάνο μελλοντικό μοιάζει ακατόρθωτο. Ταυτόχρονα γυρίσαμε και μια μικρού μήκους με τον 
σκηνοθέτη Δημήτρη Γκότση, ενώ τώρα κάνουμε πρόβες για μια θεατρική παράσταση με 
αβέβαιο μέλλον. Ο εγκλεισμός με έχει βοηθήσει στο να αφοσιωθώ στη δουλειά μου, αλλά 
μου έχει στερήσει, όπως και σε όλους, τον αυθορμητισμό, την ενέργεια και τη ζύμωση από 
τις ζωντανές συζητήσεις που κάναμε τα βράδια έξω, με μια μπίρα στο χέρι ή έστω ένα τζιν τό-
νικ. Πλέον οι μόνες συζητήσεις που κάνω γίνονται ηλεκτρονικά ή στον χώρο της δουλειάς. Η 
αλήθεια είναι ότι αδυνατώ να κάνω το οποιοδήποτε πλάνο για το ’21, παρ’ όλα αυτά, εύχομαι 
να υπάρξει δεύτερη σεζόν στη σειρά γιατί περνάμε πολύ ωραία και θα μου λείψει. 
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Δαναη 
Λιβιεράτου

Φοιτήτρια μουσικής στο Royal Northern College of Music 
στο Manchester της Αγγλίας

Τι να πρωτοπώ… ήταν μια χρονιά με τρομακτικές αλλαγές για 
όλη την ανθρωπότητα. Εμένα προσωπικά μου έκοψε την τε-
λευταία μου χρονιά σχολείου στη μέση, άλλαξε τη συνθήκη 
των τελικών εξετάσεων και μας ανάγκασε σε μια ηλικία που 
ποτέ δεν πρέπει να γίνεται αυτό, να αποστασιοποιηθούμε ο 
ένας από τον άλλον. Η γεύση που μου μένει από τη χρονιά αυτή 
είναι λίγη μελαγχολία, αμηχανία και αγωνία για το πώς και αν θα 
επηρεάσει αυτή η κατάσταση το μέλλον μου. 

Το μόνο που σκέφτομαι είναι οι σπουδές μου, γιατί είναι η πρώ-
τη μου χρονιά που είμαι φοιτήτρια και είμαι πολύ ενθουσιασμέ-
νη με αυτό και μόνο το γεγονός. Ελπίζω πως μέσα στο 2021 θα 
μπορέσω να πάω στην Αγγλία και να βιώσω αυτή την εμπειρία 
από κοντά, γιατί προς το παρόν βρίσκομαι σε online mode. 
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Doxi
(ΓιώρΓος ΔοξιάΔης)

Μουσικός
Φωτό: Αδαμαντία Σελέκου

Μέσα στην πανδημία ήταν από τις πρώτες 
φορές που ένιωσα πως αφιέρωσα χρόνο 
στη μουσική με συγκέντρωση και εμπιστο-
σύνη στον εαυτό μου χωρίς το άγχος για 
το τι θα έρθει από τη δουλειά που παράγω. 
Αυτό με απελευθέρωσε και μπόρεσα να δη-
μιουργήσω εστιάζοντας μόνο στη δημιουρ-
γικότητα. Φυσικά η επιτυχία είναι πάντα 
παρούσα στο μυαλό μου, αλλά για πρώτη 
φορά ένιωσα ότι δεν ήταν βασικό κίνητρο, 
κάτι που νομίζω πως πρέπει να πάρω μαζί 
μου ακόμα και μετά τη λήξη αυτής της περί-
εργης περιόδου. 

Τα σχέδιά μου για το 2021 αναφέρονται πο-
λύ στη δημιουργία αλλά και στη μετάδοση 
της μουσικής μου. Τελευταία, προσπαθώ 
να τελειοποιήσω το άλμπουμ το οποίο θα 
βγει στις αρχές του 2021 και να τελειώσω 
ένα άλλο άλμπουμ που δουλεύω από τό-
τε που ήμουν στην Αμερική. Έμαθα πολλά 
φέτος, και σίγουρα νιώθω έτοιμος να μάθω 
και να κάνω ακόμα πιο πολλά.

Ερμής
Μουσικός

Φωτό: Αδαμαντία Σελέκου

Μέσα σε αυτή τη χρονιά κατάλαβα καλύτερα 
πόσο συνδέει η μουσική τον κόσμο. Πάντα 
πίστευα πως, μέσα από τις μελωδίες μου και 
τη μουσική μου, ένα κομμάτι του εαυτού μου 
ταξιδεύει και ριζώνει σε τόπους που δεν έχω 
δει ποτέ. Μέσα από αυτές τις συνθήκες φέτος 
είδα αυτές τις ρίζες από πολλούς μουσικούς να 
απαλύνουν τη δυσκολία των καιρών σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Επίσης, αφιερώνοντας χρόνο στη 
θέση του ακροατή, κατάλαβα κάτι που ψάχνω 
εγώ στη μουσική που ακούω, κι αυτό είναι η 
ταυτότητα. Η ταυτότητα που πηγάζει από τις 
παραστάσεις, από την κουλτούρα, για παρά-
δειγμα τελευταία ακούω πολύ μια μπάντα από 
το Ιράν, τους Sevdaliza. Μέσα από την κινηματο-
γραφική μουσική τους καταφέρνουν και εκπέ-
μπουν ένα πολύ δυνατό στοιχείο της ιδιαίτερης 
ταυτότητάς τους. 

Το 2021 το περιμένω με πολύ μεγάλη ανυπο-
μονησία. Αρχικά, μου έχει λείψει ο άμεσος δι-
άλογος που μπορώ να έχω με τους ακροατές 
στα live, αυτό είναι το πρώτο που σκέφτομαι με 
τον ερχομό αυτού του χρόνου. Βέβαια είναι και 
η δημιουργία που ανυπομονώ να τη μοιραστώ. 
Αν και ασυνήθιστη και μάλλον δύσκολη χρονιά, 
το 2020 μου έδωσε πολλά, ένα από αυτά ήταν 
και η συνεργασία μου με τον Good Job Nicky. 
Δουλεύοντας μαζί, είχαμε και οι δύο την ευκαι-
ρία να μπούμε ο ένας στον καλλιτεχνικό κόσμο 
του άλλου. Το 2021 αυτό θα συνεχιστεί. Το 2021 
είναι μια χρονιά που, μαζί με την ελπίδα, φέρνει 
και σκέψεις για μουσική έξω από τα όρια της 
πραγματικότητας. Θα ήθελα λοιπόν πολύ να α-
σχοληθώ με τη δημιουργία μουσικής μέσα στον 
κινηματογράφο.  



ΣτράτοΣ 
Αξιώτης

Ζωγράφος 

Αποφάσισα να αξιοποιήσω τον 
χρόνο στο σπίτι κατά τη διάρκεια 
της καραντίνας για έναν καλό σκο-
πό. Έμπνευση μου έδωσε η ταινία 
«Last Christmas» που κυκλοφόρη-
σε τον Νοέμβριο του 2019 και πρω-
ταγωνιστεί η Emilia Clarke, υποδυ-
όμενη μια γυναίκα που την εποχή 
των Χριστουγέννων, καθώς έχει 
ήδη υποστεί ένα σοβαρό πρόβλη-
μα υγείας, προσπαθεί να βρει ξανά 
την όρεξη για ζωή και την ελπίδα 
για ευτυχία, αλλά και το γεγονός 
ότι την ίδια περίοδο η ηθοποιός α-
ποκάλυψε σε μια συνέντευξή της 
πως είχε υποστεί σοβαρά εγκεφα-
λικά επεισόδια δυο φορές. Έστησα 
στο δωμάτιό μου ένα DIY art studio 
και στο διάστημα του εγκλεισμού 
δημιούργησα μια γιγαντοαφίσα 
μεγέθους 2x3 μέτρα για τον οργα-
νισμό Same You, που ίδρυσε η ηθο-
ποιός. Τα χρήματα από την πώλησή 
της θα πάνε στον οργανισμό «Same 
You» που ίδρυσε η Εmilia Clarke για 
τους ομοιοπαθείς της.  
Αυτό που θέλω να πετύχω με τη 
δημιουργία και την πώληση της α-
φίσας, εκτός από τη συνεισφορά 
μου στο έργο που εκτελεί ο ορ-
γανισμός, είναι να δείξω πως όλοι 
μπορούμε να βοηθήσουμε στο ο-
τιδήποτε με οποιονδήποτε τρόπο, 
όσο ασυνήθιστος κι αν είναι, αρκεί 
να προέρχεται κατευθείαν από την 
καρδιά! Και όπως λέει και το σλό-
γκαν της ταινίας... Sometimes you’ve 
just gotta have faith.  
 

O 16χρονος μαθητής της Β΄ Λυκείου 
ζωγραφίζει για τους ανθρώπους που 
βίωσαν εγκεφαλικό. Η συγκεκριμένη 
αφίσα, που πωλείται 500 ευρώ, πήρε 
στον Στράτο περίπου 4 εβδομάδες για 
να τελειοποιηθεί. Για τη δημιουργία 
της έκοψε τρία κομμάτια ίδιου μεγέ-
θους από ένα ρολό στρατσόχαρτο, 
τα κόλλησε μεταξύ τους με κόλλα 
atlacoll αραιωμένη με νερό και ύστε-
ρα πέρασε ολόκληρη την επιφάνεια 
της κενής αφίσας με ένα μείγμα κόλ-
λας ταπετσαρίας σε μορφή σκόνης και 
ζεστού αρχικά νερού, ώστε να σκλη-
ρύνει το χαρτί. Ύστερα σχημάτισε με 
μολύβι τη μορφή των προσώπων και 
συνέχισε τη δουλειά με πινέλο.
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5 εστιατόρια  
που σου στέλνουν 

το ρεβεγιόν  
στό σπιτι

Μεγάλη βρετανία
Ψητή γαλοπούλα, Prime Rib 
και εντυπωσιακά χριστου-
γεννιάτικα γλυκά από τον 
Arnaud Larher! Τα λαχταρι-
στά πιάτα έρχονται σπίτι σου 
για το ρεβεγιόν των Χριστου-
γέννων (€390/6 άτομα) και 
της Πρωτοχρονιάς (€480/6 
άτομα), μέσω της νέας υπη-
ρεσίας του ξενοδοχείου “Let 
Us Do The Cooking”. Πληρο-
φορίες & παραγγελίες στο 210 
3330748

Cookoovaya
Ένα από τα καλύτερα εστια-
τόρια της Αθήνας στην τρα-
πεζαρία σου! Το μόνο που 
έχει να κάνεις είναι να χα-
ζέψεις τα εορτασ τικά της 
μενού στο www.cookoovaya.
gr/el/christmasathhome. Τιμή 
χριστουγεννιάτικου μενού: 

€80/άτομο, τιμή πρωτοχρο-
νιάτικου μενού: €90/άτομο. 
Περισσότερες πληροφορίες στο 
2107235005

Μαύρο πρόβατο
Το αγαπημένο στέκι του Πα-
γκρατίου έχει πλούσιο εορ-
ταστικό μενού για όλο τον 
Δεκέμβριο. Θα βρεις από κρι-
θαρότο με κάστανα και γαλο-
πούλα γεμιστή μέχρι γουρου-
νόπουλο με καραμελωμένα 
μήλα! Επειδή αυτό το Πρόβα-
το εκτός από Μαύρο είναι και 
πολύ αγαπητό, κάνε την πα-
ραγγελία σου 2-3 μέρες πριν, 
παρότι θα είναι ανοιχτό και 
στις δύο παραμονές μέχρι τις 
9 το βράδυ προσφέροντας και 
τα κλασικά του πιάτα. Αρρια-
νού 31, Παγκράτι, 210 7223469

Nice n Easy
Καυτή σούπα κολοκύθας, 
ραβιόλι με καβούρι, γεμιστή 
γαλοπούλα με αποξηραμέ-
να φρούτα και πόσα ακόμα! 
Μπορείτε να παραγγείλετε 
a la carte όποια πιάτα επι-
θυμείτε ή το πλήρες μενού 
που περιλαμβάνει 3 ορεκτι-

κά, το κυρίως πιάτο της ε-
πιλογής σας και επιδόρπιο 
σ τα €42/άτομο. Με προ-
παραγγελίες ως τις 23 Δε-
κεμβρίου, δώρο μια φιάλη 
κρασί. Κηφισιά: 2108082014,  
Αθήνα: 2103617201

Po’ Boys
Γιορτινό τραπέζι με τις λιχου-
διές του καλύτερου αθηναϊ-
κού BBQ joint! Pulled Pork, 
γαλοπούλα φιλέτο, brisket 
και χοιρινός λαιμός έρχονται 
σπίτι σου (και μάλιστα σε 
πολύ οικονομικές τιμές!) κα-
τευθείαν από το smoker του 
Po’ Boys με ένα τηλεφώνημα 
στο 210 3234672

It
Το αγα πημέ νο σ τέκι της 
Σκουφά σε φροντίζει και στις 
γιορτές στέλνοντας σπίτι σου 
ένα λαχταριστό μενού 5 πιά-
των με €35/άτομο (ελάχιστη 
παραγγελία 4 άτομα). Επειδή 
όλα μαγειρεύονται αυθημε-
ρόν, απαιτείται προπαραγγε-
λία τουλάχιστον 48ώρες πριν. 
Πληροφορίες & παραγγελίες 
στο 2107235813

Save
 ChriStmaS 

table!
ρεβεγιόν με τα όλα του,

 χωρίς καν να βγεις από το σπίτι
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΒΝΑΤΣΙΟΥ

Aυτά τα Χριστούγεννα είναι (με διαφορά) τα πιο περίεργα της ζωής μας.  
Χωρίς αγαπημένους, χωρίς εξόδους και επισκέψεις, χωρίς καν κάλαντα.  
Δεν παύουν όμως να είναι Χριστούγεννα κι εμείς θα τα γιορτάσουμε όσο 

καλύτερα μπορούμε! Δίπλα μας, τα εστιατόρια που στέλνουν σπίτι τα γιορ-
τινά τους μενού, οι καταπληκτικοί φούρνοι της Αθήνας που μπαίνουν για 
χάρη μας σε πλατφόρμες delivery και τα αγαπημένα ζαχαροπλαστεία που 

φέρνουν ως την πόρτα μας τα τρομερά τους γλυκά. Και να θυμάστε: το 2020 
φτάνει (…ας φωνάξουμε με ανακούφιση) στο τέλος του!

Το γιορτινό τραπέζι
της Μεγάλης
 Βρετανίας
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ΓΕΥΣΗ

ΤΑ ΓΛΥΚΑ
 ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ...

Η Βασιλόπιτα 
του Bon Bon Fait Maison
Η  φηµισµένη βασιλόπιτα του Κρίτωνα 
Πουλή είναι µοναδική. Μοσχοβολάει 
Ελλάδα, αλλά έχει γαλλική φινέτσα! 
Φέτος, έχει και ένα φλουρί-κόσµηµα, 
που εµπνεύστηκε  ο designer Γιάννης 
Σεργάκης. Πρόκειται για έναν Φοίνικα, 
το πρώτο νόµισµα του ελληνικού κρά-
τους, µε τη χρονολογία 2021 σύµφωνα 
µε την ελληνική αρχαία απαρίθµηση. 
∆ιαθέσιµη µόνο µε παραγγελίες µέχρι 
τις 27/12 στο 2103318703

Το προφιτερόλ του Ανδριά
Το ιστορικό (από το 1972) ζαχαροπλα-
στείο ήταν το πρώτο που έφτιαξε το 
προφιτερόλ σε οικογενειακό µέγεθος, 
αλλά και σε µορφή τούρτας, ακόµη και 
τούρτα παγωτό! Αγνά υλικά, µακρά 
εµπειρία και µπόλικο µεράκι είναι τα 
µυστικά για το θρυλικό (και πελώριο!) 
αυτό προφιτερόλ. Λ. Καποδιστρίου 92, 
Φιλοθέη, 2102755793, και delivery

Τα bitter τρουφάκια του 
Fresh
∆εν υπάρχει άνθρωπος (γλυκατζής ή 
µη) που να έχει µείνει µόνο στο ένα. Αυ-
τές οι κολασµένες µπουκίτσες είναι βε-
λούδινες, τρυφερές και σε πληµµυρί-
ζουν σοκολάτα µε το που τις βάζεις στο 
στόµα. Βάλτε τα δίπλα στην πιατέλα µε 
τα µελοµακάρονα και παίξτε στοίχηµα 
τι θα εξαφανιστεί πρώτο (ποντάρω στα 
τρουφάκια). Αν δεν βρίσκεστε κοντά σε 
κάποιο κατάστηµα Fresh, µπορείτε να 
τα παραγγείλετε και online στο www.
order-freshpatisserie.gr

Η αθώα τάρτα σοκολάτας 
του Yum Guilt Free
Φαίνεται αµαρτωλή, αλλά είναι παντε-
λώς αθώα, το ορκίζοµαι! ∆εν περιέχει 
καθόλου ζάχαρη, ούτε ζαχαρίνη, ούτε 
στέβια, ούτε κάποιο άλλο χηµικό γλυ-
καντικό, όπως και όλα τα υπόλοιπα γλυ-
κά του Yum Guilt Free. Πάρε µαζί και raw 
µελοµακάρονα χωρίς αλεύρι και ζάχα-
ρη. Παραγγελίες µέσω Wolt και e-food, 
Ξενοφώντος 40, Γλυφάδα, 2109613374

Όλα τα γλυκά από 
το Sweet Alchemy
Από τη στιγµή που το εργαστήριο του 
Στέλιου Παρλιάρου µπήκε στη Wolt α-
ναστέναξε το delivery. Τι βελούδινες 
µους, τι µοσχοµυριστά Panettone και 
χριστουγεννιάτικα µπισκότα, τι τάρτες, 
πάστες και φοβερά cheesecake! Πραγ-
µατικά θα ήταν άδικο να διαλέξουµε 
µόνο ένα γλυκό του εθνικού µας ζαχα-
ροπλάστη.

3 ΦΟΥΡΝΟΙ
 ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΨΩΜΙ

Betty’s Bakery
Στο εργαστήριό της η Ελισάβετ Κουλού-
ρη ξεφουρνίζει καθηµερινά µικρά, προ-
ζυµένια θαύµατα. Για τα Χριστούγεν-
να δηµιούργησε το X-mas LOVEbread, 
βιολογικό προζυµένιο ψωµί σίκαλης 
µε κανέλα, γαρίφαλο και αποξηραµέ-
να φρούτα (τέλειο για να συνοδεύσεις 
πλατό τυριών), που έρχεται σπίτι σου 
µέσα σε βαµβακερό πανί ζωγραφισµέ-
νο από τον Γιώργο Χαδούλη. Κοστίζει 

€10 και µέρος από τις πωλήσεις του θα δο-
θούν στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί».Με 
e-mail στο xmaslovebread@gmail.com ή 
µε τηλεφώνηµα στο 2103424832

Φούρνοι Βενέτης
Εδώ και λίγες µέρες όλα τα προϊόντα Βενέ-
τη είναι διαθέσιµα και µέσω Wolt. Τι σηµαί-
νει αυτό; Ότι εκτός από ψωµί, έχεις στην 
πόρτα σου και σαλάτες, ελαφριά γεύµατα, 
πίτσες, πεϊνιρλί, πίτες, γλυκίσµατα, ροφή-
µατα και καφέ, όλα µε ένα κλικ. Με άλλα 
λόγια έχεις βασιλικό πρωινό (και τα απα-

ραίτητα για το χριστουγεννιάτικο τραπέ-
ζι!) χωρίς καν να σηκωθείς από το κρεβάτι. 

Kora Bakery
Ο νέος φούρνος είναι τόσο καινούργιος 
που ανοίγει τη στιγµή που τυπώνεται αυτή 
η σελίδα! Στα ράφια του πρωταγωνιστούν 
τα προζυµένια ψωµιά και οι σφολιάτες µε 
µεθόδους αργής ωρίµανσης (δοκιµάστε 
οπωσδήποτε τα κρουασάν, θα τα λατρέ-
ψετε!). Ειδικά για τις ηµέρες των γιορτών, 
θα υπάρχει και delivery. Αναγνωστοπούλου 
44, Κολωνάκι, 2103627855 

ΝΟΣΤΙΜΑ ΔΩΡΑ
 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Για τη µαµά σου
Υπέροχες µαρµελάδες µε 
κοµµάτια ολόκληρων φρού-
των, γλυκά του κουταλιού, 
µουστάρδα και σάλτσα ντοµά-
τας, αµυγδαλωτά, λουκούµια 
µε κακάο και πολλές ακόµα 
λιχουδιές! Όλα χωράνε στο 
Christmas Gift Guide της 
Citrus. Για παραγγελίες και 
πληροφορίες καλέστε στο 
2103390790

Για τον µπαµπά σου
METAXA µαζί µε εκλεκτές 
σοκολάτες ÉSOPHY, µε άλλα 
λόγια µια ολόκληρη γευσιγνω-
σία! Αυτά τα Χριστούγεννα 
ο οίκος METAXA συνεργάζε-
ται µε το brand ÉSOPHY, και 
µαζί µε το METAXA 12 stars 
προσφέρουν µια tailor made 
σοκολάτα µε πορτοκάλι, βαλ-
σάµικο, κάρδαµο και σύκο, 
ενώ ταιριάζουν το METAXA 
Private Reserve µε δύο ακόµα 
σοκολάτες: µπαχαρικά του χει-
µώνα και πικάντικο βερίκοκο. 
Σε επιλεγµένες κάβες και στο 
κατάστηµα ÉSOPHY (Αγίου Τρύ-
φωνος 10, Κηφισιά).

Για τον coffee lover 
φίλο/η σου
Χριστουγεννιάτικα blends, 
γιορτινές κούπες, εσπρεσσιέ-
ρες, φοβερές σοκολάτες, φυ-
σικά και τον αγαπηµένο του/
της καφέ από τα Coffee Island! 
Μπορείς να δηµιουργήσεις µια 
σύνθεση δώρου (από €10,80) 
µε τα προϊόντα που θέλεις και 
να τη στείλεις όπου επιθυµείς 
µέσω του Coffee Mates στο 
coffeeisland.gr ή στο My Coffee 
Island APP!

Για τον foodie κολλητό/ή
Ένα voucher από το Save One 
Seat που θα µπορεί να το εξαρ-
γυρώσει στο αγαπηµένο του ε-
στιατόριο, όταν αυτό ξεκινήσει 
πάλι τη λειτουργία του. Κάνεις 
το τέλειο δώρο στον κολλητό 
και ταυτόχρονα µια καλή  πρά-
ξη, βοηθώντας τα εστιατόρια 
στην πιο δύσκολη στιγµή τους. 
Πληροφορίες και κρατήσεις 
στο gr.saveoneseat.com
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Την πρώτη φορά που κοιτάζεις την τούρτα του 
Ανδριά, χρειάζεσαι μερικά λεπτά για να συνειδη-
τοποιήσεις τι είναι αυτό που βλέπεις. Ολοστρόγ-
γυλη, άκρως σοκολατένια, με μικρές φουντίτσες 
χειροποίητης σαντιγί ολόγυρα. Η κορφή, όμως, 
είναι που συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα: στολι-
σμένη με τρυφερά σουδάκια, περιχυμένη με επι-
πλέον σοκολάτα, είναι απολύτως αδύνατον να της 
αντισταθείς… Βλέπετε, αυτή δεν είναι μια συνηθι-
σμένη τούρτα, αλλά η μαγική τούρτα-προφιτερόλ 
του Ανδριά! Όταν ο Γρηγόρης Ανδριάς άνοιξε το 
ομώνυμο ζαχαροπλαστείο του το 1972, κατάφερε 
να κάνει το προφιτερόλ ταυτόσημο με το όνομά 
του. Ποτέ πριν οι Αθηναίοι δεν είχαν δοκιμάσει 
τέτοιο προφιτερόλ και μάλιστα σε οικογενειακό 
μέγεθος, σε μορφή τούρτας, ακόμη και σε τούρτα 
παγωτό! Σήμερα, σχεδόν μισό αιώνα μετά, ο γιος 
του Δημήτρης συνεχίζει την τέχνη του πατέρα 
του, φτιάχνοντας τις ίδιες συνταγές με μεράκι και 
απαράμιλλη μαεστρία. Εκτός από το ξακουστό 
σε όλη την Αθήνα προφιτερόλ, θα βρείτε επίσης 
τρομερές πάστες, λαχταριστά κοκ και εκλεράκια, 
όλα τα παραδοσιακά γλυκά που ονειρεύεστε, αλ-
λά και φανταστικά μελομακάρονα, κουραμπιέδες 
και τρομερή βασιλόπιτα!

● Λ. Καποδιστρίου 92, Φιλοθέη, 210 2755793, 
www.profiterolandrias.gr,  

instagram: zaxaroplasteio.andrias, 
Facebook: Ανδριάς. Και delivery.

Ζαχαροπλαστείο
ΑνδριΑς

Το ιστορικό προφιτερόλ
 της Αθήνας

Τέλεια νέα από τα αγαπημένα εστιατόρια Πιάτσα Καλαμάκι, τα οποία 
θα είναι ανοιχτά όλη τη διάρκεια των εορτών, αποτελώντας ιδανική 
πρόταση και για το εορταστικό μας τραπέζι! Τα Πιάτσα Καλαμάκι, 
που έχουν κάνει το σουβλάκι αληθινή επιστήμη, και που μετά τα 
καταστήματα σε Νέα Σμύρνη, Χαλάνδρι και Κυψέλη ετοιμάζουν το 
νέο τους στέκι στην Ηλιούπολη αλλά και άλλες εκπλήξεις, έχουν 
κάνει μεγάλο σουξέ. Για την αξεπέραστη ποιότητά τους, για την ο-
ποία μάλιστα έχουν βραβευθεί. Για την ευκολία που μας δίνουν να 
μπορούμε να παραγγέλνουμε ακόμη και αργά τη νύχτα, έως τις 2 τις 
καθημερινές και έως τις 4 τα ξημερώματα Παρασκευές και Σάββατα. 
Για τις προδιαγραφές ασφάλειες που ακολουθούν με κάθε λεπτομέ-
ρεια σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Και φυσικά, για το 
μενού τους. Βασιλιάς του οποίου είναι τα τυλιχτά, με περισσότερες 
από 80 διαφορετικές επιλογές! Θέλεις σουτζούκι; Υπάρχει. Μήπως 
παστουρμά; Φανταστικός. Χειροποίητα κεφτεδάκια; Αξεπέραστα. Τα 
πάντα όλα που λένε και μάλιστα τυλιγμένα σε έξι διαφορετικές πίτες, 
ολικής, καλαμποκιού, κυπριακή, παραδοσιακή, πίτα σάντουιτς, θρα-
κόψωμο, μέχρι και ζέας με δάκρυα σοκολάτας! Μην παραλείψετε 
να δοκιμάσετε τη νέα δημιουργία, τα μπουριά Θεσσαλονίκης, με 
αραβική πίτα 27 εκατοστών και τη διπλή ποσότητα σε κρέας ή σε ό,τι 
διαλέξετε. Επίσης, τσεκάρετε τα burgers που είναι το δεύτερο must 
μετά τα τυλιχτά και αφεθείτε στη μαγεία της αληθινής φρεσκοκομ-
μένης τηγανητής πατάτας! Μαζί με όλα αυτά, πληθώρα ορεκτικών, 
δεκάδες σαλάτες, μαμαδίστικα μαγειρευτά, ψητά κρεατικά, αλλά και 
ένα πλούσιο χορτοφαγικό μενού. Καλή μας όρεξη, λοιπόν!

● Νέα Σμύρνη: 2ας Μαΐου 34 (κεντρ. πλατεία), 210 9343023, www.
piatsakalamaki-neasmirni.gr, Fb: @piatsakalamaki.neas.smirnis 

● Χαλάνδρι: Ηρακλείου 2 (πεζόδρομος), 2106801555, www.
piatsakalamaki-chalandri.gr, Fb: @PiatsaKalamakiChalandriou 
● Κυψέλη: Φωκίωνος Νέγρη 17 (πεζόδρομος), 2108612195, www.

piatsakalamaki-fokionos.gr, Fb: @Piatsakalamaki.fokionos 
● Ηλιούπολη: Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως 10-12 (Coming Soon), 

www.piatsakalamaki.gr

ΠιΑΤςΑ
ΚΑΛΑΜΑΚι

Πρωταγωνιστής στο τραπέζι 
μας και στις γιορτές!
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Η A.V. σας 
προτείνει κάποια 
από τα καλύτερα 

βιβλία που θα 
συναντήσετε 

στα ράφια των 
βιβλιοπωλείων

Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ- 
ΘΡΙΛΕΡ

Καλό µου παιδί, Romy 
Hausmann, 
íôæ. ¢Ûóðïéîá ºáîåììïðïàìïù, 
åëä. »åôáÝøíéï 
Στο κλειστοφοβικό, 
τροµακτικό και α-
πόλυτα καθηλωτικό 
«Καλό µου παιδί», όπως 
έγραψε η Daily Mail, 
σε µια καλύβα στο δά-
σος, χωρίς παράθυρα, 
η ζωή της Λένας και 
των δύο παιδιών της 
ακολουθεί αυστηρούς 
κανόνες: γεύµατα, 
τουαλέτα, µελέτη, όλα 
ακολουθούν ευλαβικά 
ένα προκαθορισµένο 
πρόγραµµα. Ο πατέρας 
µεριµνά για την τροφή, 
τους προστατεύει από 
τους κινδύνους του 
έξω κόσµου και φρο-
ντίζει να έχουν πάντα 
τα παιδιά του µια µητέ-
ρα - όποιο κι αν είναι το 
κόστος. Αλλά µια µέρα 
η µητέρα καταφέρνει 
να αποδράσει. Και τότε 
ξεκινάει ο πραγµατικός 
εφιάλτης. Η αστυνοµία 
µαζί µε την οικογένεια 
της Λένας προσπαθούν 
απεγνωσµένα να ενώ-
σουν τα κοµµάτια ενός 
παζλ που δεν φαίνεται 
να ταιριάζουν µεταξύ 
τους. Τι απ’ όλα συµβαί-
νει πραγµατικά και τι εί-
ναι προϊόν παράνοιας;

Μόνο αν µυρίζει αίµα, 
Stephen King, 
íôæ.  Îæè Æóéòñîè, 
åëä. ºìåéäÀòéõíï÷ 
Μια συλλογή από τέσ-
σερις ανέκδοτες νου-
βέλες του Στίβεν Κινγκ, 
του συγγραφέα των 50 
µυθιστορηµάτων και 
των 200 διηγηµάτων, 
µε πάνω από 350 εκατ. 
πωλήσεις αντιτύπων. 
Η πρώτη νουβέλα, το 
«Μόνο αν µυρίζει αίµα», 
είναι η αυτοτελής συ-
νέχεια του best seller 
“The Outsider” και 
ξεκινά κάπως έτσι: Οι 
άνθρωποι της δηµοσιο-
γραφίας έχουν ένα ρη-
τό: «Μια είδηση θα γίνει 
θέµα µόνο αν µυρίζει 
αίµα» - και µια βόµβα 
στο γυµνάσιο Άλµπερτ 
Μακρέντι είναι εγγυη-
µένο ότι θα γίνει πρώτο 
θέµα σε κάθε έκτακτο 
δελτίο ειδήσεων. Με 
σηµείωµα του συγ-
γραφέα όπου µας δίνει 
πληροφορίες για την 
πηγή έµπνευσης της 
κάθε ιστορίας. 

Το καταφύγιο, Λούσι 
Φόλεϊ, íôæ. ÌòÜóôï÷ 
ºáãÀìè÷, åëä. »Ýîöá÷
Στο συναρπαστικό αυ-
τό ψυχολογικό θρίλερ 
της Φόλεϊ, που έχει ήδη 
µεταφραστεί σε 25 
χώρες, εξελίσσεται ένα 
µυστήριο και όλοι είναι 
ύποπτοι µέχρι τέλους. 
Ένα αποµακρυσµένο 
κυνηγετικό καταφύγιο, 

βαθιά στα Υψίπεδα της 
Σκοτίας, είναι το µέρος 
που έχει επιλέξει µια 
παρέα παλιών φίλων 
για να περάσει τις δια-
κοπές της Πρωτοχρο-
νιάς. Το βάρος, όµως, 
των κρυµµένων µυ-
στικών αποδεικνύεται 
υπερβολικά µεγάλο για 
να αντισταθµίσει την 
εξασθενηµένη νοσταλ-
γία και ένα µέλος της 
παρέας αποµακρύνε-
ται, την ίδια στιγµή που 
στην περιοχή κυκλο-
φορεί ένας µανιακός 
δολοφόνος, ενώ το ίδιο 
το καταφύγιο κρύβει 
ένα σκοτεινό µυστικό. 
Ανήµερα την Πρωτο-
χρονιά το αγνοούµενο 
µέλος της παρέας βρί-
σκεται νεκρό…

Σκοτεινός κήπος, 
Tana French, 
íôæ.  ¢Ûóðïùîá ¢òáëÀëè, 
åëä. »åôáÝøíéï
Στο ψυχολογικό θρίλερ 
της Tana French, ο 
Τόµπι ήταν ανέκαθεν 
τυχερός στη ζωή του, 
ώσπου µια νύχτα όλα 
αλλάζουν. Μια βάναυ-
ση επίθεση τον αφήνει 
τραυµατισµένο και δεν 
θα είναι πια ποτέ ο ίδιος 
άνθρωπος. Ο Τόµπι 
αναζητά καταφύγιο 
στο πατρικό του, ένα 
σπίτι γεµάτο όµορφες 
αναµνήσεις από τα 
καλοκαίρια του και τα 
εφηβικά πάρτι µε τα ξα-
δέλφια του. Λίγο µετά 
την άφιξή του εκεί ό-
µως, στη γέρικη φτελιά 
του κήπου θα βρεθεί 
κρυµµένο ένα κρανίο. 
Και καθώς ο κλοιός των 
αστυνοµικών αρχίζει 
να σφίγγει γύρω από 
την οικογένειά του, θα 
αναγκαστεί να επανε-
ξετάσει όσα γνωρίζει 
για τους αγαπηµένους 
του, για το παρελθόν 
του και, τελικά, για τον 
ίδιο. Με το ερώτηµα να 
είναι για ποιες πράξεις 
είµαστε ικανοί, αν δεν 
γνωρίζουµε πια ούτε 
τον εαυτό µας;

Ο θάνατος πλησιάζει, 
Peter James, íôæ. 
ºöîóôáîôÝîï÷ ºáìïçòïàìè÷, 
åëä. ÌÀòôéîè ¦Þìè
Στο τέταρτο βιβλίο µε 
ήρωα τον επιθεωρητή 
Ρόι Γκρέις, µέσα από 
την τραγωδία της 11ης 
Σεπτεµβρίου, ο Ρόνι 
Γουίλσον βλέπει µια 
µοναδική ευκαιρία: 
να εξαφανιστεί και να 
αρχίσει τη ζωή του από 
την αρχή, σε µια άλλη 
χώρα. Πέντε χρόνια 
αργότερα, η ανακάλυ-
ψη του πτώµατος µιας 
γυναίκας στο Μπράι-
τον, οδηγεί τον αστυ-
νοµικό επιθεωρητή Ρόι 
Γκρέις σε µια έρευνα, 
που λαµβάνει χώρα 
σε τρεις ηπείρους, και 
σε µια απελπισµένη 
κούρσα ενάντια στον 
χρόνο, για να σώσει τη 

ζωή µιας γυναίκας που 
ζει σαν κυνηγηµένη 
στους δρόµους και τα 
σκοτεινά σοκάκια του 
Μπράιτον. 

Άσπιλοι ένοχοι, 
Θεοφανία Ανδρονί-
κου-Βασιλάκη, 
åëä. ÌÀòôéîè ¦Þìè
Σε µια µικρή επαρχιακή 
πόλη, µια 35χρονη 
γυναίκα, µητέρα ενός 
παιδιού, εξαφανίζεται 
µυστηριωδώς. Κανένα 
ίχνος, καµία ένδειξη, 
κανένα τηλεφώνηµα 
για λύτρα, πουθενά το 
πτώµα της. Παρά τις 
έρευνες της τοπικής 
αστυνοµίας, στέκεται 
αδύνατο να βρεθεί, 
νεκρή ή ζωντανή. Ένα 
σύγχρονο, καθαρόαιµο 
αστυνοµικό µυθιστό-
ρηµα µε ανατρεπτική, 
γρήγορη πλοκή και 
ήρωες ανθρώπους της 
διπλανής πόρτας που 
ζουν στην Ελλάδα του 
σήµερα και φτάνουν 
στα άκρα, µε φόντο µια 
µυστηριώδη εξαφάνι-
ση. Ποιος είναι αθώος 
και ποιος ένοχος; Πόσο 
επηρεάζουν οι συνθή-
κες τις πράξεις µας και, 
τελικά, µήπως κατά µία 
έννοια είµαστε όλοι εν 
δυνάµει ένοχοι; 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Μια υπέροχη ζωή, 
Frank Martela, 
íôæ. ¶ùáççåìÝá ªôáùòïðïàìïù, 
åëä. ºìåéäÀòéõíï÷
Ένα ευφυές εγχειρίδιο 
που αντιµετωπίζει τα 
µεγαλύτερα ερωτήµα-
τα της ζωής µε χιούµορ 
και διορατικότητα από 
τον Φρανκ Μάρτελα, 
ο οποίος είναι φιλό-
σοφος και ερευνητής 
Ψυχολογίας µε ειδί-
κευση στη µελέτη του 
νοήµατος στη ζωή. Ο 
συγγραφέας συγκε-
ντρώνει µερικές από 
τις πιο συναρπαστικές 
ιδέες της Ιστορίας, της 
Φιλοσοφίας και της 
Ψυχολογίας και δίνει 
πρακτικές συµβουλές 
για το πώς µπορούµε 
να βρούµε περισσότε-
ρο νόηµα στη ζωή µας. 
Το «Μια υπέροχη ζωή» 
είναι ένα απολαυστικό 
ανάγνωσµα για όλους, 
από τον εξειδικευµένο 
έως τον αρχάριο στο 
πεδίο της φιλοσοφίας, 
καθώς και για όποιον 
ενδιαφέρεται να απο-
κτήσει περισσότερο 
νόηµα και αίσθηση 
σκοπού στη ζωή του. 
Το βιβλίο µεταφράστη-
κε ήδη σε 24 χώρες.

ΞΕΝΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

1984, ο Μεγάλος 
Αδελφός, Τζορτζ 
Όργουελ, åëä. ºÀëôï÷ 
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Το εµβληµατικό βιβλίο 
του Όργουελ (ψευδώ-
νυµο του Βρετανού 
Έρικ Άρθουρ Μπλαιρ, 
1903-1950), που διαβά-
στηκε σαν µανιφέστο 
και θαυµάστηκε σαν 
προφητεία, σε µια 
συλλεκτική επετειακή 
έκδοση. Το ολοκλη-
ρωτικό καθεστώς του 
Μεγάλου Αδελφού, 
παρακολουθώντας 
συνεχώς τους πάντες 
και τα πάντα µέσα από 
αµέτρητες διαδραστι-
κές τηλεοθόνες, ασκεί 
τον απόλυτο έλεγχο 
στις πράξεις και τις συ-
νειδήσεις.
Όλα προσαρµόζονται 
στη µία και µοναδική 
αλήθεια, αυτή που 
πρεσβεύει το Κόµµα, 
ο µόνος αλάθητος µη-
χανισµός, του οποίου 
προσωποποίηση είναι 
ο Μεγάλος Αδελφός. 
Το έγκληµα της σκέ-
ψης είναι το θανάσιµο 
αµάρτηµα. Γι’ αυτό 
πρέπει να εξαλειφθεί 
οτιδήποτε οδηγεί στη 
διάπραξή του: ελευθε-
ρία, γλώσσα, ανθρώ-
πινα αισθήµατα. Όταν 
ο Όργουελ έγραφε 
το βιβλίο του, το 1984 
ήταν µέλλον. Σήµερα 
είναι παρελθόν. Αλλά 
µετά από το έργο αυτό, 
το πραγµατικό 1984 θα 
είναι πάντα µια χρονιά 
του µέλλοντος, η πρώ-
τη ενός ζοφερού µιλέ-
νιουµ που απειλεί την 
ανθρώπινη ιστορία. 

Να ’µαστε λοιπόν, 
Γκράχαµ Σουίφτ, 
íôæ. ºáôåòÝîá ªøéîÀ, 
åëä. »Ýîöá÷ 
Μπράιτον, 1959. Το 
θέατρο στην άκρη της 
προβλήτας απολαµβά-
νει την πιο επιτυχηµένη 
καλοκαιρινή σεζόν των 
τελευταίων χρόνων. 
Ο ιδιοφυής νεαρός 
ταχυδακτυλουργός, 
Ρόνι, µαζί µε την εκθαµ-
βωτική βοηθό του, Ίβι, 
γίνονται τα πιο λαµπρά 
αστέρια της παράστα-
σης, προσελκύοντας 
κάθε βράδυ πλήθος θε-
ατών. Συνδετικό κρίκο 
του θεάµατος αποτελεί 
ο τρίτος της παρέας, 
o Τζακ, γεννηµένος 
διασκεδαστής και 
αξιαγάπητος κοµπέρ. 
Όµως, τα γεγονότα που 
ξετυλίγονται µέρα µε 
τη µέρα θα σφραγί-
σουν ανεξίτηλα το µέλ-
λον τους και αυτό που 
µένει είναι η µαγεία 
και το απρόβλεπτο της 
ζωής, καθώς και ένα 
βασανιστικό µυστήριο 
µε το οποίο ο Ρόνι, η Ίβι 
και ο Τζακ θα πρέπει να 
ζήσουν. Ο βραβευµέ-
νος µε Booker Γκράχαµ 
Σουίφτ, σε µια από 
τις πιο κορυφαίες 
στιγµές του. 

Μισθοφόροι του 
χρήµατος, Πέτερ 

Μπεκ, íôæ. ¢Ûóðïéîá 
ºáîåììïðïàìïù, åëä. 
ºáóôáîéñôè÷ 
Ο θάνατος ενός σεΐχη, 
τον οποίο βρίσκουν 
απανθρακωµένο στα 
βουνά της Ελβετίας, 
φέρνει αµέσως την 
αναστάτωση στις 
διακριτικές δραστηρι-
ότητες µιας εγχώριας 
ιδιωτικής τράπεζας. 
∆εν θα µπορούσε να 
γίνει κι αλλιώς, γιατί 
εκείνες οι αραβικές 
επενδύσεις σε πυρηνι-
κά εργοστάσια έχουν 
πλέον κινήσει, µεταξύ 
άλλων, και το ενδια-
φέρον της Εθνικής 
Υπηρεσίας Ασφαλείας 
των ΗΠΑ. Ο Τοµ Βίντερ, 
υπεύθυνος ασφάλειας 
στη συγκεκριµένη 
τράπεζα, αποφασίζει 
να ακολουθήσει τα ίχνη 
του χρήµατος, που τον 
οδηγούν στο Κάιρο, 
στο Μπέργκεν, στη 
Βοστόνη και πίσω στην 
Ελβετία, µαζί µε τη Φά-
τιµα, µια ελκυστική όσο 
και µυστηριώδη Αιγύ-
πτια επιχειρηµατία, 
για να διασχίσουν την 
επικίνδυνη, αιµατηρή 
ζούγκλα της δολοπλο-
κίας. Όµως τα εκρηκτι-
κά συµπεράσµατα στα 
οποία καταλήγουν θα 
µετατρέψουν σύντοµα 
και τους ίδιους σε θη-
ράµατα. 

Η αστυνοµία της 
µνήµης, Γιόκο 
Ογκάουα, íôæ. ÌÝìîôá 
¦áðáäèíèôòÝïù, åëä. ¦áôÀëè
Σ’ ένα νησί χωρίς 
όνοµα, διάφορα 
πράγµατα χάνονται 
το ένα µετά το άλλο. 
Αποφασίζεται να εξα-
φανιστούν από τη ζωή 
των ανθρώπων και 
όλοι οφείλουν να τα 
ξεχάσουν για πάντα. 
Όσοι δεν συµµορφώ-
νονται κινδυνεύουν να 
συλληφθούν από την 
αστυνοµία της µνήµης. 
Όταν µία νεαρή συγ-
γραφέας ανακαλύπτει 
ότι ο επιµελητής της 
κινδυνεύει να συλλη-
φθεί, επειδή εκείνος 
δεν ξεχνά και του 
είναι πολύ δύσκολο να 
κρύβει τις αναµνήσεις 
του, θα κάνει τα πάντα 
για να τον σώσει. Μαζί, 
θα προσκολληθούν 
στη λογοτεχνία ως 
τον τελευταίο τρόπο 
διατήρησης του πα-
ρελθόντος. Τι θα γίνει 
όµως όταν αρχίσουν να 
εξαφανίζονται και τα 
βιβλία; Η «Αστυνοµία 
της µνήµης» είναι ένα 
βιβλίο για τη δύναµη 
της µνήµης και το 
τραύµα της απώλειας, 
µια αλληγορική ιστο-
ρία, από µία από τις 
σηµαντικότερες σύγ-
χρονες συγγραφείς της 
Ιαπωνίας. 

Οι αναµνήσεις 
ενός αντισηµίτη, 

Gregor von Rezzori, 
íôæ. »áòçáòÝôá ·áøáòéÀäïù, 
åëä. ¢ñíá 
Ο αφηγητής των 
πέντε ιστοριών που 
συνθέτουν αυτό το 
µυθιστόρηµα είναι 
γόνος µιας ξεπεσµέ-
νης αριστοκρατικής 
οικογένειας από την 
κεντρική Ευρώπη. 
Αναπολεί το παρελθόν 
του και παράλληλα τα 
σκοτεινότερα χρόνια 
του 20ού αιώνα - στην 
Μπουκοβίνα, στο Βου-
κουρέστι, στη Βιέννη, 
στο Βερολίνο, στη Ρώ-
µη. Με αδυσώπητη ει-
λικρίνεια, αφοπλιστική 
απάθεια κι ένα δηλη-
τηριώδες χιούµορ που 
ξεβολεύει τον αναγνώ-
στη, αναδεικνύοντας 
τη δική του πιθανή συ-
νενοχή, ο συγγραφέας 
παρουσιάζει τον κόσµο 
της προπολεµικής 
Ευρώπης να οδηγείται 
υπνοβατώντας στο 
έγκληµα και την κατα-
στροφή, κινούµενος 
όχι τόσο από µοχθηρία 
όσο από πνευµατική 
νωθρότητα.

Ο µάγος του λούνα 
παρκ, Γελένα 
Λένγκολντ, íôæ. ¡éñòçï÷ 
¡ëïàíá÷, åëä. µáëøéëÞî
Ο «Μάγος του Λούνα 
Παρκ» περιλαµβάνει 
ιστορίες για την αγάπη 
που έχει βρει αντα-
πόκριση αλλά και γι’ 
αυτήν που είναι ανεκ-
πλήρωτη, ιστορίες για 
πράγµατα που είναι 
ορατά στην καθηµε-
ρινή ζωή, και ιστορίες 
για αξίες που σπάνια 
γίνονται αντιληπτές. Η 
Λένγκολντ, περιγρά-
φοντας τις εσωτερικές 
συγκρούσεις των 
ηρώων της, συχνά 
δηµιουργεί διαλόγους 
µε χαρακτήρες από την 
παγκόσµια λογοτεχνία 
ή µε αναγνωρίσιµα 
σύµβολα του µοντέρ-
νου πολιτισµού. Στις ι-
στορίες της, οι αναµνή-
σεις, τα συναισθήµατα 
και τα προαισθήµατα 
είναι εµποτισµένα µε 
µια ηρεµία που αποδέ-
χεται το πεπρωµένο, 
ακόµα και αν καταβάλ-
λονται προσπάθειες 
αυτό να αλλάξει. 
Επιπλέον, ο ερωτισµός 
ως φυσικό συστατικό 
της ανθρώπινης ζωής, 
ως εσωτερική τάση 
που αποτελείται 
από δύο αχώριστα 
µέρη - το σώµα και το 
µυαλό– δίνει πνοή σε 
πολλές ιστορίες της 
συλλογής. Βραβείο 
Λογοτεχνίας Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης 2011. 

Ο σκύλος µου 
ο ηλίθιος, John Fante, 
íôæ. £Àîï÷ ªáíáòôúÜ÷, 
åëä. ¢ñíá 
Κάποτε είχε µεγάλες 
φιλοδοξίες, αλλά τώ-
ρα, στα 55 του, ο Χένρι 

Μολίσε αισθάνεται 
ξοφληµένος. Τα βιβλία 
του δεν πουλάνε, τα 
σενάριά του απορρί-
πτονται, λεφτά δεν 
βγάζει. Η γυναίκα του 
δεν θέλει να του µιλή-
σει, ενώ τα τέσσερα 
αχάριστα βλαστάρια 
του, όχι µόνο τον 
περιφρονούν, µα κι 
ετοιµάζονται να εγκα-
ταλείψουν την πατρική 
εστία. Εκείνος θέλει 
να τα παρατήσει όλα 
και να πάει στη Ρώµη, 
στην Πιάτσα Ναβόνα, 
να τρώει καρπούζια, 
παρέα µε µια µελα-
χροινούλα και τότε, 
αναπάντεχα, ένας τε-
ράστιος, εκκεντρικός 
σκύλος εγκαθίσταται 
µε το στανιό στο σπίτι 
και δεν λέει να ξεκου-
µπιστεί. Μασκαρεµένη 
σαν µια βέβηλη κωµω-
δία, η νουβέλα αυτή 
είναι µια σπουδή στην 
ανδρική ψυχή – µέσα 
στην ανάγκη της για 
επιβεβαίωση και αγά-
πη, µαζί µε το φόβο της 
για την αποτυχία και τη 
µοναξιά.

Ξηρή εποχή: Ο ασυ-
νήθιστος έρωτας του 
Χαρµατάν, Γκαµπριέ-
λα Μπάµπνικ, íôæ.: ¡éñò-
çï÷ ¡ëïàíá÷, åëä. µáëøéëÞî
Η Άννα, 62 χρόνων, 
αψηφώντας τις συµ-
βάσεις, εγκαταλείπει 
τη ζωή της συζύγου 
και της µητέρας στη 
Λιουµπλιάνα και γνω-
ρίζει τον Ισµαήλ, έναν 
εικοσιεπτάχρονο από 
την Μπουρκίνα Φάσο, ο 
οποίος µεγάλωσε στον 
δρόµο· µέρος όπου 
πολλές φορές υπέστη 
κακοποίηση. Τους 
ενώνουν η µοναξιά, η 
τραγική παιδική ηλικία 
και ο Χαρµατάν, η ξηρή 
εποχή κατά την οποία 
ούτε η φύση ούτε ο 
έρωτας µπορούν να 
ανθήσουν. Η Άννα σύ-
ντοµα συνειδητοποιεί 
ότι το χάσµα µεταξύ 
τους δεν δηµιουργεί-
ται από το χρώµα της 
επιδερµίδας ούτε από 
τη διαφορά της ηλικίας 
τους, αλλά, κυρίως, 
από τις διαφορετικές 
αντιλήψεις και κουλ-
τούρες τους. Το σεξ 
δεν νικά τη µοναξιά, 
και καταπιεσµένα µυ-
στικά από το παρελθόν 
αναδύονται, σε έναν 
κόσµο που φαντάζει 
πολύ πιο σκληρός και, 
ταυτόχρονα, πιο αθώ-
ος από τον δικό της. Με 
Βραβείο Λογοτεχνίας 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2015. 

Οι εκατό µέρες, 
Joseph Roth, 
íôæ. »áòÝá °ççåìÝäïù, 
åëä. Íçòá 
Ο Γιόζεφ Ροτ, στο µυ-
θιστόρηµα αυτό του 
1935, φαντάζεται τις 
τελευταίες ένδοξες µέ-

ρες του Ναπολέοντα, 
τις εκατό µέρες αφό-
του κατάφερε να δρα-
πετεύσει από τη νήσο 
Έλβα ώς την τελειωτι-
κή του ήττα στο Βατερ-
λώ. Η αφήγηση αυτού 
του εντυπωσιακού 
έργου, που τοποθετεί-
ται στο πρώτο εξάµηνο 
του 1815 κυρίως στο 
Παρίσι, γίνεται από δύο 
διαφορετικές οπτικές 
γωνίες : από τη µία είναι 
ο ίδιος ο Ναπολέοντας 
κι από την άλλη η 
ταπεινή αφοσιωµένη 
πλύστρα του παλατιού 
Αντζελίνα Πιέτρι, µια 
άτυχη κοπέλα που του 
’χει δώσει οριστικά και 
αµετάκλητα την καρδιά 
της – και ο συγγραφέας 
καταφέρνει να εκφρά-
σει µε αριστοτεχνικό 
τρόπο τη βαθιά θλίψη 
που συνδέει τη 
µοίρα τους. 

Όλιβ Κίττριτζ, 
Elizabeth Strout, 
íôæ.: »áòçáòÝôá ·áøáòéÀäïù, 
åëä. Íçòá 
Όλιβ Κίττριτζ: Αδάµα-
στη, συµπονετική και 
συχνά δύσκολη και α-
πρόβλεπτη. Συνταξιού-
χος καθηγήτρια σε µια 
µικρή παραθαλάσσια 
πόλη του Μέην, η Όλιβ 
όσο µεγαλώνει τόσο 
πασχίζει να κατανοήσει 
τις αλλαγές στη ζωή 
της. Μια γυναίκα που 
διαβάζει τις καρδιές 
των γύρω της, τους 
θριάµβους και τις 
τραγωδίες τους… Σ’ 
αυτή τη διεισδυτική και 
γεµάτη ζωή εξερεύ-
νηση της ανθρώπινης 
ψυχής, η ιστορία της 
Όλιβ Κίττριτζ µας ε-
πιφυλάσσει χιούµορ, 
συναντήσεις µε οικεία 
συναισθήµατα, πόνο, 
ίσως και λίγα δάκρυα. 
Από τη συγγραφέα του 
βιβλίου «Το όνοµά µου 
είναι Λούσυ Μπάρτον».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Τζορτζ Όργουελ, Πιερ 
Κριστέν, Σεµπαστιέν 
Βερντιέ, íôæ. ºìáéò ÁåâÛ, 
åëä. »Ýîöá÷ 
Ο Πιερ Κριστέν και ο 
Σεµπαστιέν Βερντιέ, 
δύο από τους σηµαντι-
κότερους δηµιουργούς 
κόµικ στη Γαλλία, δι-
εισδύουν απολαυστικά 
στον κόσµο του ασυ-
νήθιστου, εκπληκτικού 
βίου ενός από τους µε-
γαλύτερους συγγρα-
φείς του 20ού αιώνα. 
Ο Όργουελ, απόφοιτος 
του Ίτον, αστυνοµικός, 
προλετάριος, δανδής, 
πολιτοφύλακας, δηµο-
σιογράφος, επαναστά-
της, µυθιστοριογρά-
φος, εκκεντρικός, σο-
σιαλιστής, πατριώτης, 
κηπουρός, ερηµίτης, 
προφητικός, πέρασε 
στην αιωνιότητα χάρη 
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στο «1984» και στην 
προφητική επινόηση 
του Μεγάλου Αδελφού. 
Προανήγγειλε, εβδο-
µήντα χρόνια πριν, τον 
έλεγχο των Μέσων 
Μαζικής Ενηµέρωσης 
και του διαδικτύου 
αλλά και την πρόσβαση 
τρίτων σε προσωπικά 
δεδοµένα. Και η ζωή 
του ήταν εξίσου 
συναρπαστική µε τα 
βιβλία του.

Τα αποµνηµονεύµατά 
µου, Σωτήρης Ε. Σπα-
θάρης, ¦áîåðéóôèíéáëÛ÷ 
¶ëäÞóåé÷ ºòÜôè÷ 
Ανέκδοτα αυτοβιο-
γραφικά κείµενα του 
λαϊκού καλλιτέχνη µε 
εισαγωγή, επιµέλεια και 
επεξηγηµατικά σχόλια 
του Γιάννη Κόκκωνα. 
Ο καραγκιοζοπαίχτης 
και οικοδόµος Σωτήρης 
Ευγενίου Σπαθάρης 
(1887-1974) είναι ο 
πρώτος Έλληνας λαϊ-
κός καλλιτέχνης που 
έγραψε εκτενή κείµενα 
για τη ζωή του και για 
την τέχνη του. Τα «απο-
µνιµονέµατά» του τα 
έγραψε τρεις φορές: 
µία το 1944, µία από το 
1950 ως το 1955, και µια 
τρίτη από το 1957 ως το 
1959. Η τελευταία εκ-
δοχή, γραµµένη επειδή 
τα προηγούµενα χειρό-
γραφα είχαν χαθεί, εκ-
δόθηκε στις αρχές του 
1960, «λογοκριµένη» 
όµως και µε γλωσσικές 
επεµβάσεις αρκετές. 
Τώρα τα χαµένα χειρό-
γραφα βρέθηκαν και 
στον παρόντα τόµο εκ-
δίδονται για πρώτη φο-
ρά οι δύο παλαιότερες 
και πολύ αξιολογότερες 
µορφές του σπουδαίου 
αυτού έργου. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
- ΚΑΛΥΤΕΡΗ 

ΖΩΗ 

Unorthodox, Το τίµη-
µα της προσωπικής 
µου ελευθερίας, 
Deborah Feldman, íôæ.: 
ÌáòÀìáíðï÷ ¡éáîîáëÞðïùìï÷, 
åëä. ¦áðáäÞðïùìï÷ 
Στο best seller της 
Φέλντµαν, το οποίο 
βρίσκεται πίσω από την 
οµώνυµη ανατρεπτική 
σειρά του Netflix, πα-
ρακολουθούµε τη ζωή 
της συγγραφέως σαν 
µέλος της αυστηρής 
θρησκευτικής σέκτας 
των χασιδιστών Εβραί-
ων του Σάτµαρ, στο 
Μπρούκλιν, όπου µεγά-
λωσε υπακούοντας σε 
έναν κώδικα επιβεβλη-
µένων εθίµων που υπα-
γόρευαν τα πάντα στη 
ζωή της. Μαθαίνουµε 
την αληθινή της ιστο-
ρία και τι σηµαίνει να ζει 
κανείς σε ένα απόλυτα 
ασφυκτικό περιβάλλον. 
Παγιδευµένη στα 17 
της σε έναν σεξουαλικά 

κάθε φόβο, αγωνία, α-
βεβαιότητα και πόνο. 

My Greek Vegan Food, 
Εύα Μονοχάρη, Ιωάν-
να Παυλάκη, åëä. ¦åäÝï 
Το My Greek Vegan 
Food είναι το 2ο βιβλίο 
της ξενόγλωσσης 
µαγειρικής σειράς «My 
Greek» της Ιωάννας 
Παυλάκη, που ξεκίνησε 
το ταξίδι της πριν από 
3 χρόνια και είναι αφιε-
ρωµένη στην ελληνική 
γαστρονοµία, και το 1ο 
βιβλίο της σειράς που 
κυκλοφορεί και στα 
ελληνικά. Το My Greek 
Vegan Food είναι ένα 
βιβλίο που µας ξεναγεί 
στην «πράσινη» πλευρά 
της ελληνικής κουζίνας 
µέσα από µια πληθώρα 
παραδοσιακών και µο-
ντέρνων vegan συντα-
γών µε την υπογραφή 
της food blogger Εύας 
Μονοχάρη, γνωστής 
ως Funky Cook. Μέσα 
από τις σελίδες του, το 
My Greek Vegan Food 
φιλοδοξεί να συστήσει 
στο ευρύ κοινό µια 
κουζίνα που σέβεται 
την εποχικότητα, 
γνωρίζει τους σω-
στούς διατροφικούς 
συνδυασµούς και που, 
επιπλέον, µαγειρεύει 
οικονοµικά µε τα πιο 
φρέσκα υλικά, ενώ 
είναι πλούσια σε γεύση 
και σε θρεπτική αξία.

Όλα θα πάνε καλά, 
Σεραφείµ Λάππας, 
åëä. ¶Á ¦¤¿
Κείµενα αυτογνωσίας 
και αναζήτησης, βα-
σισµένα σε αληθινές 
εµπειρίες. Κείµενα 
γραµµένα µε πάθος 
που µπορούν να σου 
δηµιουργήσουν συναι-
σθήµατα. ∆εν έχει ση-
µασία εάν είναι θλίψης 
ή χαράς, σηµασία έχει 
να σε βγάλουν από το 
καταθλιπτικό τίποτα. 
Να σε ενεργοποιήσουν 
νοητικά και ψυχικά. Για-
τί το ζητούµενο είναι να 
αρχίσουµε να νιώθουµε 
και να αισθανόµαστε. 
Αυτό είναι ακριβώς που 
έχουµε ανάγκη, να δια-
βάσουµε και να αφηγη-
θούµε ιστορίες µε έναν 
άλλο τρόπο. Άλλωστε 
τι είναι η ζωή µας;
Μια ιστορία που καθη-
µερινά και για χρόνια 
αφηγούµαστε µε δια-
φορετικούς τρόπους 
µέχρι να βρούµε τον 
καλύτερο επίλογο για 
να την κλείσουµε. 
(Από τον πρόλογο του 
π. Λίβυου).

Εγχειρίδιον, Οδηγός 
για µια ευτυχισµένη 
ζωή, Επίκτητος, 
åëä. °òíÞ÷ 
Στο επίκεντρο της διδα-
σκαλίας του Επίκτητου 
βρίσκεται η απόκτηση 
της ευδαιµονίας. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση 
είναι να γνωρίζουµε 

συνοδευτεί από την 
απαραίτητη ανανέωση 
των κοινωνικών µας 
δοµών. Στην εποχή της 
πρωτοφανούς αλλα-
γής, δεν έχουµε ακόµη 
ανακαλύψει νέους τρό-
πους ζωής.
Αντλώντας από τα 
πεδία των οικονοµικών 
και της ψυχολογίας, 
οι Andrew J. Scott και 
Lynda Gratton προτεί-
νουν έναν ουσιώδη 
οδηγό για µια µακρύ-
τερη, εξυπνότερη και 
ευτυχέστερη ζωή.

Το υπέρτατο µυστικό, 
Rhonda Burne, 
åëä. ¦åäÝï 
Το νέο, πολυαναµενό-
µενο και πιο σηµαντικό 
έως σήµερα έργο της 
συγγραφέως του πα-
γκόσµιου εκδοτικού 
φαινοµένου του 2006 
«Το Μυστικό», το οποίο 
µεταφράστηκε σε 
περισσότερες από 50 
γλώσσες και ξεπέρασε 
σε πωλήσεις τα 30 
εκατοµµύρια αντίτυπα 
σε όλο τον κόσµο. Η 
πολυτάλαντη Rhonda 
Byrne επιστρέφει µε 
«Το Υπέρτατο Μυστικό» 
και µε µια πανίσχυρη 
πρόσκληση, έως και 
πρόκληση, για να ανα-
καλύψουµε την αλή-
θεια και την παντοτινή 
ευτυχία. Ένα βιβλίο γε-
µάτο απλά καθηµερινά 
µαθήµατα, ανεκτίµητη 
βοήθεια για κάθε έναν 
από εµάς, µια έκδοση 
που µας προσφέρει 
απλόχερα άµεσες και 
εύκολες πρακτικές, 
ικανές να εξαλείψουν 

και συναισθηµατικά 
δυσλειτουργικό γάµο 
από προξενιό, η Ντέ-
µπορα θα βιώσει τη 
σύγκρουση ανάµεσα 
στις επιθυµίες της και 
τις ευθύνες της απένα-
ντι στην κοινότητά της. 
Μια σύγκρουση που θα 
κορυφωθεί όταν στα 
19 της θα γεννήσει τον 
γιο της, οπότε και θα 
συνειδητοποιήσει ότι 
παρά τα ανυπέρβλητα 
εµπόδια οφείλει να χα-
ράξει έναν άλλο δρόµο 
προς την ελευθερία και 
την ευτυχία.

Η νέα µακροζωία, 
Andrew J. Scott, 
Lynda Gratton, 
åëä. ºÀëôï÷ 
Ένας πρακτικός οδηγός 
για το πώς µπορούµε 
να προσαρµοστούµε 
θετικά σε έναν κόσµο 
που αλλάζει, από τους 
συγγραφείς του best 
seller «Ο γρίφος των 
100 χρόνων». Οι συγ-
γραφείς και καθηγητές 
της Σχολής Επιχειρή-
σεων του Λονδίνου 
προβλέπουν πώς η 
κοινωνία πρέπει να 
προσαρµοστεί µακρο-
χρόνια. Η ανθρώπινη 
πρόοδος έχει φτάσει 
σε µεγάλα ύψη, ενώ 
την ίδια στιγµή έχει 
προκαλέσει ανησυχία 
για το πού οδηγούµα-
στε. Απειλούνται τα 
επαγγέλµατά µας; Αν 
ζούµε έως τα 100, θα 
σταµατήσουµε ποτέ 
να εργαζόµαστε; Ένα 
πράγµα είναι ξεκάθα-
ρο: οι πρόοδοι στην 
τεχνολογία δεν έχουν 
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ποια από τα πράγµατα 
εξαρτώνται από εµάς 
και ποια όχι. Όσα δεν 
εξαρτώνται από εµάς, 
πρέπει να ξέρουµε 
ότι δεν µπορούµε 
να τα αλλάξουµε και 
οφείλουµε απλώς να 
τα ανεχόµαστε, καθώς 
είναι µάταιο να αγωνι-
ούµε γι’ αυτά ή να τα 
πολεµούµε. 
Για τον Επίκτητο είναι 
σηµαντικό να προ-
σαρµοζόµαστε σε όσα 
συµβαίνουν στη ζωή 
µας και να µην τα θε-
ωρούµε κακά ή καλά, 
αλλά αδιάφορα. Το να 
αντιµετωπίζουµε τις 
αντιξοότητες της ζωής 
µε ηρεµία, χωρίς να χά-
νουµε την εσωτερική 
µας γαλήνη, µπορούµε 
να το πετύχουµε αξι-
ολογώντας ορθά τις 
αντιλήψεις που έχουµε 
για τα πράγµατα. Η ει-
σαγωγή, η µετάφραση 
και τα σχόλια είναι του 
Ιωάννη Πλεξίδα. 

Ο καφές, η γέφυρα 
και ο Μαντέλα, 
Ιάκωβος Μαρτίδης, 
åëä. °òíÞ÷ 
Ένα βιβλίο που θέλει 
να βοηθήσει τον ανα-
γνώστη να συνειδη-
τοποιήσει τις ανεκµε-
τάλλευτες εκπληκτικές 
δυνατότητες που 
έχουµε όλοι µας και να 
κατανοήσει ότι η αλλα-
γή στάσης ζωής είναι 

το κλειδί που µπορεί 
να αλλάξει ριζικά την 
καθηµερινότητά µας, 
ώστε να ζήσουµε µια 
ζωή µε ποιοτικές εµπει-
ρίες και συν-κινήσεις. Ο 
συγγραφέας, ιδρυτικό 
µέλος της Ελληνικής Ε-
ταιρείας Γνωστικής και 
Συµπεριφορικής ψυχο-
θεραπείας, επισηµαίνει 
ότι οι περισσότεροι 
άνθρωποι αγωνιούµε 
µε την ιδέα και µόνο 
του θανάτου, όµως τα 
κρίσιµα ερωτήµατα 
είναι άλλα: Υπάρχει 
µεράκι και αγάπη σε 
αυτά που κάνουµε; 
Νιώθουµε ευγνώµονες 
για όλα τα δώρα που 
µας δόθηκαν ή τα θεω-
ρούµε δεδοµένα και τα 
προσπερνάµε;
Αναλαµβάνουµε την 
ευθύνη ή την προβάλ-
λουµε στους άλλους; 
Πόση αλήθεια έχει η 
ζωή µας; Πόση ελευθε-
ρία αντέχουµε; 

Ο πλουσιότερος 
άνθρωπος στη 
Βαβυλώνα, George 
S. Clason, íôæ.: µáóÝìè÷ 
¦ïùìÀëï÷, åëä. Key Books 
Το κλασικό, πλέον, 
κλασικό best seller «Ο 
Πλουσιότερος άνθρω-
πος στη Βαβυλώνα», 
που έχει χαρακτηρι-
στεί ως ένα από τα 
κορυφαία βιβλία όλων 
των εποχών πάνω 
στον οικονοµικό προ-

γραµµατισµό και την 
προσωπική οικονοµική 
εξέλιξη, ο George S. 
Clason αποκαλύπτει 
τα µυστικά για τη δηµι-
ουργία, την ανάπτυξη 
και τη διατήρηση του 
πλούτου. Μέσα από 
συναρπαστικές ιστορί-
ες µε πρωταγωνιστές 
εµπόρους, τεχνίτες, 
αλλά και βοσκούς, 
προτείνει πώς να απο-
ταµιεύσετε, να απαλ-
λαγείτε από τα χρέη, να 
κάνετε τα έσοδά σας 
να παράγουν κι άλλα 
έσοδα, να προσελκύ-
σετε την καλοτυχία, να 
επενδύσετε µε σοφία 
και –πάνω απ’ όλα– να 
διασφαλίσετε την περι-
ουσία σας για όλη σας 
τη ζωή. 

Γράµµα στον νεότερο 
εαυτό µου, συλλογι-
κό, åëä. Key Books
Σε αυτό το βιβλίο, 80 
παγκοσµίως αναγνωρι-
σµένοι και επιτυχηµέ-
νοι άνθρωποι γράφουν 
ένα γράµµα στον 
νεότερο εαυτό τους, 
στο παιδί που τότε 
ξεκινούσε τη ζωή του 
και έψαχνε να βρει τον 
δικό του δρόµο. Τι θα 
το συµβούλευαν; Θα 
ακολουθούσαν το ίδιο 
µονοπάτι; Θα άλλαζαν 
συνήθειες, συντρό-
φους, επιλογές και  συ-
νοδοιπόρους ή µήπως 
θα ήθελαν να διαγρά-

ψουν κάποια κεφάλαια 
της ιστορίας τους; 
Ο Πολ Μακ Κάρτνεϊ 
αποκαλύπτει τις πηγές 
της έµπνευσής του, ο 
Μο Φάρα τη σηµασία 
της ήττας, η Αριάννα 
Χάφινγκτον την αξία 
των κινήτρων, ο Τζέιµι 
Όλιβερ τη σπουδαιότη-
τα του ενστίκτου,  όλοι 
ανεξαιρέτως καταθέ-
τουν το απόσταγµα σο-
φίας που τους χάρισε 
µία γεµάτη ζωή.    

Υπαρξιακή ψυχο-
θεραπεία, Irvin D. 
Yalom, íôæ. ¶ùáççåìÝá °î-
äòéôóÀîïù, ¢Ûóðïéîá ºáëáôóÀëè, 
åëä. Íçòá 
Για την προετοιµασία 
του βιβλίου ο Γιάλοµ 
χρειάστηκε δέκα χρό-
νια µελέτης φιλοσοφι-
κών κειµένων προκει-
µένου να οριοθετήσει 
και να συγκροτήσει τη 
φιλοσοφική βάση της 
υπαρξιακής θεωρίας 
µε έναν τρόπο που να 
µπορεί να εφαρµοστεί 
στην καθηµερινή 
άσκηση της ψυχοθε-
ραπείας. Η αρχική έκ-
δοση της Υπαρξιακής 
ψυχοθεραπείας δεν 
αναθεωρήθηκε ποτέ 
και, όπως λέει ο ίδιος ο 
Γιάλοµ, χρησιµοποιή-
θηκε ως πηγή και βάση 
για όλα τα επόµενα 
λογοτεχνικά βιβλία 
του, µέσα από τα οποία 
έγιναν οι όποιες αναθε-

ωρήσεις και εξειδικεύ-
σεις της. Αυτό ακριβώς 
το στοιχείο κάνει την 
Υπαρξιακή ψυχοθε-
ραπεία ένα πολύτιµο 
βιβλίο ταυτόχρονα για 
ειδικούς και γενικό κοι-
νό. Από τον πρόλογο 
του Γιάννη Ζέρβα, ο 
οποίος έχει και την ε-
πιστηµονική επιµέλεια 
του βιβλίου. 

12 κανόνες για 
τη ζωή, Jordan B. 
Peterson, åëä. Key Books 
Ο διεθνώς αναγνω-
ρισµένος κλινικός 
ψυχολόγος Jordan B. 
Peterson παρουσιάζει 
12 θεµελιώδεις και 
πρακτικούς κανόνες 
για το πώς να ζήσουµε 
µια ζωή γεµάτη νόηµα 
- από το να βάλουµε 
το σπίτι µας σε τάξη 
πριν κατακρίνουµε τον 
οποιονδήποτε, έως 
το να συγκρίνουµε 
τον εαυτό µας µε αυτό 
που ήµασταν χθες, και 
όχι µε αυτό που είναι 
κάποιος άλλος σήµερα. 
Αντλώντας χαρακτη-
ριστικά παραδείγµατα 
από τις συνεδρίες του 
και την προσωπική ζωή 
του, τη µοντέρνα ψυ-
χολογία και τη φιλοσο-
φία, και µαθήµατα από 
τους αρχαιότερους 
µύθους της ανθρωπό-
τητας, οι 12 Κανόνες για 
τη ζωή προσφέρουν 
ένα αντίδοτο για το 
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χάος της ζωής µας: 
αιώνιες αλήθειες που 
βρίσκουν εφαρµογή 
στα σύγχρονα προβλή-
µατά µας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Χωρίς δεύτερη σκέ-
ψη, Γεωργία Εφαπλω-
µατά, åëä. ¦åäÝï 
Η Μαρίνα εργάζεται 
ως διοργανώτρια 
εκδηλώσεων σε µια 
καταξιωµένη εταιρεία 
και νιώθει ερωτευµέ-
νη µε τη δουλειά της, 
παρά την απαιτητική 
διευθύντρια που της 
δυσκολεύει τη ζωή. Α-
διόρθωτα ακατάστατη, 
αυθόρµητη, δυναµική 
και single, παρέα µε 
τους δύο καλύτερούς 
της φίλους -τον Μάνο 
και την Ντέπη- δου-
λεύουν, ερωτεύονται, 
απογοητεύονται, µα 
πάντα στηρίζουν ο 
ένας τον άλλον. Η 
µεγάλη της αδελφή, 
που ζει στο εξωτερικό, 
είναι πάντα παρούσα 
µέσω των emails που 
ανταλλάσσουν, και οι 
γονείς της, ακλόνητες 
σταθερές, ακόµα κι 
όταν οι απόψεις τους 
συγκρούονται. Σε έναν 
γάµο που έχει αναλά-
βει να διοργανώσει, η 
Μαρίνα γνωρίζει τον 
Πέτρο, έναν επιτυχηµέ-

νο γιατρό που την ερω-
τεύεται µε την πρώτη 
µατιά και τη διεκδικεί 
και µοιάζει να είναι ο 
«κύριος τέλειος». Είναι 
όµως στ’ αλήθεια; 

Παραγουάη, Μιχάλης 
Μοδινός, åëä. ºáóôáîéñôè÷ 
∆υο εποχές, δυο ζωές, 
δυο αποδράσεις, δυο 
ουτοπίες εντέλει, 
συγκλίνουν στον ίδιο 
µυθικό τόπο µε χρο-
νική απόσταση τριών 
αιώνων. Ένας καρδι-
τσιώτης γεωπόνος, ο 
Γαβριήλ, µε τη ζωή του 
στερηµένη νοήµατος, 
θα επιχειρήσει µια 
καινούργια αρχή µέσω 
του ιδεατού έρωτα και 
της απόκτησης µιας 
φάρµας στην άγνω-
στη, εξωτική στον νου 
του Παραγουάη. Πα-
ράλληλα µε τη βίωση 
της νέας ανθρωπογε-
ωγραφίας, ωστόσο, θα 
ανασυγκροτήσει, στα 
ιστορικά συµφραζόµε-
να του 18ου αιώνα, την 
πορεία ενός µακρινού 
προγόνου του από 
την Πίνδο, που είχε 
καταφύγει στον ίδιο 
προορισµό. Οικουµε-
νική, περιπετειώδης 
και διαδραστική, η 
«Παραγουάη» είναι 
ταυτοχρόνως διάνοιξη 
νέων οριζόντων, ιστο-
ρική και γεωγραφική 
αναδίφηση, χειρουργι-
κή τοµή στα αίτια και τα 

όρια της ανθρώπινης 
φυγής. 

Ένα πιάτο λιγότερο, 
Μαριλένα Παπαϊωάν-
νου, åëä. ºáóôáîéñôè÷ 
Ιούλιος του 1965, µια 
µέρα προτού παραιτη-
θεί ο πρωθυπουργός 
Γεώργιος Παπανδρέου, 
και στη Σαντορίνη ο 
νεαρός Σαράντης Κα-
γιαλής γλιστρά σε µια 
σκαµµένη τρύπα και 
µένει στον τόπο. Την 
προηγουµένη, το συ-
νεργείο των εργατών 
µε το οποίο δουλεύει 
έχει τυχαία ανακαλύ-
ψει, σε λίγα µόλις µέ-
τρα βάθος, µια αρχαία 
επιτύµβια στήλη. Ο 
θάνατός του θα βυθίσει 
στο πένθος τέσσερις 
γυναίκες που τον 
αγάπησαν βαθιά – τη 
µάνα του, την αδερφή 
του, τη γυναίκα του και 
µια πρώην ιερόδουλη. 
Στην προσπάθειά τους 
να αντιµετωπίσουν 
τον χαµό του, θα 
βρεθούν ξαφνικά να 
ψάχνουν στοιχεία για 
µια δεύτερη στήλη που 
είναι κρυµµένη στο 
νησί από την εποχή 
του πολέµου. Και µε 
φόντο τις ραγδαίες 
πολιτικές εξελίξεις στη 
χώρα, θα µπλεχτούν 
σε µια περιπέτεια α-
ναζήτησης, που θα τις 
φέρει αντιµέτωπες µε 
ανοµολόγητες ιστορίες 

κι αισθήµατα του πα-
ρελθόντος.

Ο Αχµάκης, Βαγγέλης 
Παππάς, åëä. ¶Á ¦¤¿ 
«Εγώ, µε το φτενό µ’ 
το µυαλό, ένα πράµα 
ξέρω. Μιαν ολάκερη 
ζωή την αφιέρωσα στη 
ζωγραφική γιατί καθώς 
φαίνεται ήταν της µοί-
ρας µου γραφτό να γέ-
νει έτσι· αλλιώτικα δεν 
θα µπορούσε να συµ-
βεί κάτι διαφορετικό. 
Σαν την ανάσα ένα πρά-
µα. ∆εν ανασαίνεις για-
τί αυτό σηµαίνει κάτι, 
δεν βασανίζεις τον νου 
σου για να καταλάβεις 
τι κρύβεται πίσω απ’ 
την ανάσα, αλλά απλά, 
ανασαίνεις αδιάκοπα 
γιατί θες να ζεις. Έτσι 
και η ζωγραφική µου, 
µπάρµπα. Ζωγραφίζω 
για να ζήσω. Να µην τα 
τινάξει η ψυχούλα µ’...». 
Η ζωή του αχµάκη της 
Βαρειάς, του ζωγρά-
φου της Ρωµηοσύνης, 
του Θεόφιλου Χατζη-
µιχαήλ.

Η ερευνήτρια, 
Μισέλ Φάις, åëä. ¦áôÀëè 
Ηµερολόγια, όνειρα 
και επιστολές αναδεύ-
ονται στον βυθό της 
αποσπασµατικής και 
ηµιτελούς γραφής 
του Φραντς Κάφκα 
(1883-1924). Όλη η 
αφήγηση ξετυλίγεται 
γύρω από την απροσ-

διόριστη φιγούρα µιας 
ερευνήτριας· σκοτεινή 
πνευµατίστρια, εµµο-
νική αναγνώστρια του 
Τσεχοεβραίου, πα-
θιασµένη ηρωίδα µιας 
ασχηµάτιστης ιστορίας 
του –µια γυναίκα 
που κόβει και ράβει 
σελίδες και µέρες του 
συγγραφέα του Πύρ-
γου, προσπαθώντας 
να αφουγκραστεί, 
µέσα σ’ έναν κυκεώνα 
καφκολογίας, αυτό που 
διαφεύγει: την καφκική 
σιωπή. Στοιχεία νουάρ, 
παρωδίας, δοκιµίου, 
θεάτρου και ποίησης 
συµφύρονται σ’ ένα 
περιστρεφόµενο ανα-
λόγιο, συνθέτοντας 
µια ρευστή πρόζα που 
µεταµορφώνει, διαδο-
χικά, την αγωνία του 
κενού σε αγωνία της 
ανάγνωσης, σε αγωνία 
της πλοκής, σε αγωνία 
της ύπαρξης. 

Ίσος Ιησούς, 
Γιώργος Παναγιωτί-
δης, åëä. µáëøéëÞî 
Το µυθιστόρηµα του 
Γιώργου Παναγιωτίδη 
συνδυάζει την επιστη-
µονική φαντασία µε 
την ποίηση, και τη θρη-
σκεία µε τη µυθολογία. 
Ο Ίσος είναι ένα µικρό 
δωδεκαετές αγόρι, 
αυτιστικό, που δεν ε-
πικοινωνεί ολοκληρω-
µένα µε το περιβάλλον. 
Αποφασίζεται λοιπόν 
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Ποια είναι η αγα-
πηµένη σας ώρα 
της ηµέρας; Το 
βράδυ. Όταν 
πια έχω τε-
λειώσει τη 
δουλειά µου 
και µπορώ 
να χαλαρώ-
σω µε το αγα-
πηµένο µου βι-
βλίο κι ένα ποτήρι 
κόκκινο κρασί.

Πάντα συνεπής στα ραντεβού ή 
συνεχώς αργοπορηµένη; Κάτι 
παραπάνω από συνεπής. Πά-
ντα δέκα λεπτά (τουλάχιστον!) 
πιο νωρίς...

Θα αντέχατε ένα 24ωρο χωρίς 
κινητό και χωρίς πρόσβαση στα 
social media;  Ήµουν έτοιµη να 
απαντήσω «ναι», η αλήθεια 
όµως εντέλει είναι πως «όχι». 
Έχω δηµιουργήσει υπέροχες 
σχέσεις µε τους αναγνώστες 
και τους ανθρώπους του βι-
βλίου γενικότερα κι έτσι η 
καθηµερινή µας επαφή και 
αλληλεπίδραση έχει γίνει πια 
πολύτιµη συνήθεια.

Πείτε µας απίθανα µέρη του σπι-
τιού που έχετε βιβλία (γιατί πια 
δεν χωράνε στη βιβλιοθήκη). 
Βασικά έχω βιβλία παντού. Α-
κόµα και πάνω στο τραπέζι της 
τραπεζαρίας ή στα τραπεζάκια 
του σαλονιού. Μαζεύονται 
όπως-όπως κάθε φορά που εί-
ναι να έρθει κόσµος στο σπίτι!

Βιβλίο που ανακαλύψατε πρό-
σφατα και το συστήνετε παντού; 
Ήταν µεγάλη ανακάλυψη «Η 
αλήθεια για την υπόθεση Χάρ-
ρυ Κέµπερτ». Το ρούφηξα και 
έκτοτε το συστήνω παντού, 
ιδίως σε ανθρώπους που έχουν 
µέσα τους το µικρόβιο της συγ-
γραφής. 

Πώς επιλέγετε τους τίτλους των 
βιβλίων σας; Για το πρόσφατο 
βιβλίο σας «Οι εραστές του φω-
τός», πώς προέκυψε ο τίτλος; Σε 
κάποια βιβλία, όπως για παρά-
δειγµα «Η αποικία της λήθης» 
ή «Οι κόρες της 
βασίλισσας», ο 
τίτλος υπήρχε 
στο µυαλό µου 
εξαρχής. Σε 
κάποια άλλα 
προέκυψε στην 
πορεία. Στους 
«Εραστές του 
Φωτός» ο τίτ-
λος έχει διπλή 
σηµασία. Την 
αγάπη για το 
φως ως βασικό 
συστατικό της 
φωτογραφίας 
από τη µία και 
ως τρόπο και 

στόχο ζωής από την 
άλλη. 

Τρεις λέξεις για 
να περιγράψε-
τε τη Nelly’s, 
τη σπουδαία 
φωτογράφο 

και πρωταγωνί-
στρια του βιβλί-

ου σας; Πεισµαα-
τάρα, αγωνίστρια, 

καινοτόµο.

Γιατί αγαπάτε τα µικρά βιβλι-
οπωλεία; Γιατί είναι ο χώρος 
όπου τα όνειρα µυρίζουν χαρτί 
και µελάνι, γιατί αγαπώ και 
ξεχωρίζω το χαµόγελο του 
ανθρώπου που µε γνωρίζει 
προσωπικά και µε υποδέχεται 
σαν να µοιραζόµαστε ένα κοινό 
µυστικό που δεν είναι άλλο 
από το πάθος µας για τα βιβλία, 
γιατί έχουν προσωπικότητα και 
δικό τους στιλ και τέλος, γιατί 
εκεί νιώθω σαν να είµαι στο 
σπίτι µου.

Αν ναυαγούσατε σε ένα νησί, ε-
πιλέξτε έναν χαρακτήρα από τα 
βιβλία σας και έναν χαρακτήρα 
από ένα βιβλίο άλλου συγγρα-
φέα τους οποίους θα θέλατε για 
συντροφιά; Λοιπόν, από δικό 
µου βιβλίο σίγουρα θα ήθελα 
µαζί µου την Άλµα από τους 
«Εραστές του φωτός». Νοµίζω 
ότι θα µπορούσα να µιλάω µαζί 
της για µέρες, µήνες, χρόνια, 
αιώνες! Από άλλο βιβλίο θα 
ήθελα τον Μαξ από «Το ταν-
γκό της παλιάς φρουράς» του 
Ρεβέρτε, απλά και µόνο για να 
χορέψω µαζί του. 

Μότο ζωής; Ότι «οµορφιά είναι 
όλο το φως που κρύβουµε µέσα 
µας».

Τραγούδι που ακούτε ξανά και 
ξανά το τελευταίο διάστηµα; Το 
«Λευκό µου γιασεµί» µε την 
Έλλη Πασπαλά. Μου άρεσε 
πάντα σαν τραγούδι, τον τε-
λευταίο καιρό όµως έχω πάθει 
εµµονή. Και για κάποιο λόγο το 
ακούω παντού, ακόµα και χω-
ρίς να το επιδιώξω...

Σας αρέσουν οι 
συνεντεύξεις; 
Πολύ! Και να α-
παντώ σε αυτές 
και να διαβάζω 
συνεντεύξεις 
άλλων. Είναι έ-
νας εξαιρετικός 
δίαυλος επικοι-
νωνίας και πα-
ράλληλα πολύ 
καλός τρόπος 
να µάθεις πε-
ρισσότερα για 
πρόσωπα που 
σε ενδιαφέ-
ρουν.

10+2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Κλαίρη Θεοδώρου

να συνδεθεί µε έναν 
νάνο-υπολογιστή, τον 
Ιησού, ο οποίος συνδέ-
εται µε έναν κβαντικό 
υπολογιστή, ώστε 
να καταγράφονται οι 
σκέψεις του. Είµαστε 
στην εποχή της τεχνο-
λογικής Επιστηµονικής 
Φαντασίας, όπου νάνο-
υπολογιστές εµφυτεύ-
ονται στον ανθρώπινο 
εγκέφαλο, η τεχνολο-
γία εξελίσσει τη ζωή και 
τον άνθρωπο. Παράλ-
ληλα, όµως, το µυθικό 
υπόβαθρο που υποδη-
λώνεται µε τα ονόµατα 
των πρωταγωνιστών 
συναντά την Αγία Τριά-
δα του Χριστιανισµού: 
ο Πατήρ υπολογιστής 
µε τον γιο του Ιησού και 
κάπου εκεί πετά το Άγιο 
Πνεύµα. Είναι ο Ίσος και 
οι σκέψεις του; Είναι η 
πνευµατώδης καινο-
τοµία που ανοίγει δρό-
µους; Είναι µια άλλη 
ασύλληπτη δύναµη;

Ο κήπος µε τις φράου-
λες, Φίλιππος Φιλίπ-
που, åëä. ¦áôÀëè 
Σ’ ένα ειδυλλιακό σπίτι 
στη Σαρωνίδα ζει ένα 
παντρεµένο ζευγάρι, ο 
Αργύρης και η Φαίδρα. 
Εκείνος είναι πρώην ει-
δικός φρουρός και συγ-
γραφέας – ονειρεύεται 
να γράψει ένα θεατρικό 
έργο βασισµένο στο 
«Έγκληµα και τιµωρία». 
Εκείνη είναι πρώην 
ηθοποιός του Εθνικού 
Θεάτρου. Η σχέση 
τους είναι βαλτωµένη, 
δεν φαίνεται να έχει 
µέλλον. Και ξαφνικά 
η Φαίδρα πεθαίνει σε 
τροχαίο. Ατύχηµα ή αυ-
τοκτονία; Ο «Κήπος µε 
τις φράουλες» είναι ένα 
ερωτικό και ψυχολο-
γικό θρίλερ µε έντονη 
δράση και ανατροπές. 
Σκιαγραφώντας τον 
κεντρικό χαρακτήρα 
του µυθιστορήµατος, 
ο συγγραφέας επιχει-
ρεί να µιλήσει για το 
έγκληµα και την τιµω-
ρία, έχοντας κατά νου 
τον Ντοστογιέφσκι και 
την κοσµοθεωρία του, 
αλλά και την Πατρίτσια 
Χάισµιθ και την άποψή 
της περί δικαιοσύνης. 

Η γκιλοτίνα του Ναυ-
πλίου, Φαίδων Κυρια-
κού, åëä. ºÛäòï÷ 
Φυλακές Ναυπλίου, 
1872. Στο αθλιότερο δε-
σµωτήριο της χώρας, 
δύο θανατοποινίτες 
περιµένουν την εκτέ-
λεσή τους. Ο Πάρις 
και ο Λιανός, δύο από-
κληροι που δεν έχουν 
τίποτα κοινό, βλέπουν 
το κοινό τέλος τους 
να πλησιάζει χωρίς 
να γνωρίζουν πόσες 
µέρες τούς έχουν 
αποµείνει. Κλεισµένοι 
µέσα σε πέτρινα τείχη, 
προσπαθώντας να ξορ-
κίσουν το επικείµενο 
τέλος, θα αναβιώσουν 

το παρελθόν τους µε 
όλη τη λαµπρότητα και 
την τραγωδία του. Το 
µακρινό Παρίσι του φι-
λελληνισµού, έργα τέ-
χνης και προσωπικότη-
τες που διαµόρφωσαν 
τον κόσµο µας, τραγι-
κές σκηνές της Ελληνι-
κής Επανάστασης και ο 
αγώνας για επιβίωση, 
όλα θα αναδυθούν κι 
όλα θα µπλεχτούν µέσα 
στο µικρό κελί – ένα κε-
λί όπου θα γεννηθεί µια 
αναπάντεχη φιλία.

Το Λεµονοδάσος του 
Κοσµά Πολίτη, µελέτη 
της Αγγέλας Καστρι-
νάκη, ¦áîåðéóôèíéáëÛ÷ 
¶ëäÞóåé÷ ºòÜôè÷ 
Ο Κοσµάς Πολίτης 
στο «Λεµονοδάσος» 
αφηγείται την ιστορία 
του έρωτα ανάµεσα 
στον Παύλο και στη 
Βίργκω. ∆υο νέοι που 
διαφέρουν πολύ µετα-
ξύ τους  –µε ροπή προς 
τους εύκολους έρωτες 
ο Παύλος, περήφανη 
παρθένα η Βίργκω–, 
αγαπούν µε πάθος ο 
ένας τον άλλον και τον 
παιδεύουν εξίσου, τη 
δεκαετία του 1920 α-
νάµεσα στην Αθήνα και 
τον Πόρο. Η µελέτη της 
Αγγέλας Καστρινάκη 
επιχειρεί να αποκαλύ-
ψει το κρυµµένο υπό-
στρωµα του έργου, το 
πυκνό συµβολικό του 
δίχτυ. Και βήµα το βήµα 
η συγγραφέας φέρνει 
στην επιφάνεια τη 
δεύτερη σηµασία των 
ονοµάτων, των 
τόπων, των πράξεων 
των ηρώων. 

Τίνος παιδί είσαι εσύ;, 
Έλφη Κιλλαχίδου, 
åëä. ªíÝìè 
«Τα Αποµνηµονεύµατά 
µου» είχε καλλιγραφή-
σει στην ετικέτα του 
χαρτόδετου τετραδίου 
που φύλαγε σ’ ένα 
από τα κλειδωµένα 
συρτάρια της βιβλιο-
θήκης του ο παππούς 
Ιγνάτιος, και η εγγονή 
του το πρωτοδιάβασε 
υπό το βλέµµα του. 
«Για διάβασε εδώ!» 
της έλεγε και ύστερα: 
«Περίµενε, άσε να σου 
διαβάσω εγώ αυτό το 
κοµµάτι». Και, όπως 
διάβαζε τα γραπτά του, 
άνοιγε παρενθέσεις, 
σταµατούσε, συλλο-
γιζόταν, την κοίταζε 
µε βλέµµα τρυφερό, 
σε µια ύστατη προ-
σπάθεια ν’ αναχαιτίσει 
εικόνες και συγκινήσεις 
που απλώνονταν σαν 
µετασεισµικά κύµατα 
µε επίκεντρο τις λέξεις 
του. Άλλοτε πάλι, σε 
στιγµές αδυναµίας, 
αναστέναζε µουρµου-
ρίζοντας: «Ποτέ δεν 
ξέρει ο άνθρωπος τι 
τον περιµένει...», λόγια 
που η Άννα άκουγε λίγο 
σαν προειδοποίηση και 
λίγο σαν ξόρκι. 

Το αµάρτηµα της 
Εύας, Στέφανος Τρα-
χανάς, ¦áîåðéóôèíéáëÛ÷ 
¶ëäÞóåé÷ ºòÜôè÷
Η ιστορία της Εύας 
και τριών φίλων-
συµφοιτητών της που 
µοιράζονται τους προ-
βληµατισµούς της και 
πραγµατοποιούν µαζί 
της ένα εξερευνητικό 
ταξίδι στον έναστρο 
ουρανό µε µόνο εφόδιο 
στις αποσκευές τους τη 
στοιχειώδη λυκειακή 
µηχανική και οδηγό τα 
ερωτήµατα που οι ίδιοι 
θέτουν στη διαδροµή. 
Γραµµένο –στο µεγα-
λύτερο µέρος του– σε 
διαλογική µορφή, το 
βιβλίο απευθύνεται 
σε ανήσυχους εκπαι-
δευτικούς, σε πολίτες 
µε γνήσιο ενδιαφέρον 
για την επιστήµη και, 
βέβαια, σε µαθητές ή 
φοιτητές που ασφυκτι-
ούν, όπως κι οι ήρωες 
του βιβλίου, µέσα στη 
στειρότητα του τρόπου 
διδασκαλίας της επι-
στήµης στη χώρα µας.

Μια θάλασσα, δυο πα-
τρίδες, Χριστόφορος 
Σεµεργέλης, åëä. ºÛäòï÷ 
1878. Ένας άντρας που 
ζει ριψοκίνδυνα πέφτει 
θύµα ληστείας στα Χιώ-
τικα, την πιο κακόφηµη 
συνοικία της Σµύρνης. 
Ορκίζεται να πάρει εκ-
δίκηση, αλλά, προτού 
καν επουλωθούν οι 
πληγές του, αναγκά-
ζεται να αφήσει την 
κοσµοπολίτικη Ιωνία 
και να ταξιδέψει στην 
απέναντι πλευρά του 
Αιγαίου, στην επανα-
στατηµένη Θεσσαλία. 
Στην προσπάθειά του 
να διασώσει έναν θη-
σαυρό αµύθητης αξίας 
που ανακαλύφθηκε 
στον Βόλο βρίσκεται 
στο µάτι του κυκλώνα 
και παρασύρεται σε µια 
θανάσιµη περιπέτεια, 
ενώ ερωτεύεται µια 
γενναία γυναίκα που 
ανατρέπει τα πάντα 
γύρω του.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Τα παιδιά της Επα-
νάστασης - Graphic 
Novel, Chris Jaymes, 
Ale Aragon, íôæ. °ìÛêè÷ 
ºáìïæöìéÀ÷, åëä. ºÀëôï÷ 
Ο αγώνας των Ελλή-
νων για ανεξαρτησία 
ήταν µια σύγκρουση 
που επηρέασε ολόκλη-
ρο τον τότε κόσµο. Σε 
αυτή την εικονογρα-
φηµένη εκδοχή των 
Chris Jaymes και Ale 
Aragon, ο γιος του Σου-
λιώτη αρχηγού Κίτσου 
Μπότσαρη, ο Μάρκος, 
µεγαλώνει αιχµάλω-
τος στο παλάτι του 
Αλή Πασά. ∆έκα χρό-
νια αργότερα, το 1821, 
επιστρέφει στη φωτιά 
της επανάστασης µε 

Της ΚΕΛΛΗΣ 
ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Το τελευταίο βιβλίο της Κλαίρης Θεοδώρου «Εραστές του φωτός» 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός
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«Τόσα χρόνια θεω-
ρούσα τον χορό φυ-
σική ικανότητα, ό-
πως την οµιλία ή το 
βάδισµα. Ποτέ δεν 
τον αντιµετώπισα 
σαν κάτι ξεχωριστό 
µε τη δική του αξία. 
Κατά καιρούς υπήρ-
χαν ανακατατάξεις, 
αλλά έπειτα από τη 

σύντοµη ερωτική έκλαµψη, εγώ και ο χο-
ρός επιστρέφαµε στη ρουτίνα της υπερ-
βολικής οικειότητας. Πρόκειται εξάλλου 
για ιστορία έρωτα και µίσους, ταλέντου και 
αδεξιότητας, εύνοιας και απαξίας. Που δεν 
της λείπουν οι ίντριγκες και οι παραξενιές 
της τύχης. Για µία σχέση αλλόκοτη, που 
κράτησε πάνω από έξι δεκαετίες. Όχι πως 
δεν διείδα τους κινδύνους. Η ρουφήχτρα 
του βιώµατος καιροφυλακτούσε. Τα προ-
σωπικά πάθη, χωρίς ειδικούς χειρισµούς, 
συνήθως καταλήγουν σε µιαν αδιάφορη 
κοινοτοπία…»

Η Έρση Σεϊρλή γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπού-
δασε Ιστορία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πα-
νεπιστηµίου Αθηνών και Ιστορία της Τέχνης 
στη Σορβόννη. Επίσης ασχολήθηκε µε τον 
κλασικό χορό και ακολούθησε χορευτική και 
χορογραφική καριέρα. Ο «Γκρίζος Κύκνος» εί-
ναι το όγδοο βιβλίο της.

ΓΚΡΙΖΟΣ ΚΥΚΝΟΣ 
της ΕΡΣΗΣ ΣΕΪΡΛΗ

Εκδόσεις Σµίλη  

fb: @smilipub.page
insta: @smili_editions

email: smili_ekdoseis@yahoo.gr
Εκδόσεις Σµίλη, Ναυαρίνου 18-20,

 Αθήνα - 210 3637541
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σκοπό να οδηγήσει 
τον λαό του στη νίκη. 
Σε αυτό το ταξίδι προς 
την ελευθερία, θα 
σταθεί απέναντι στους 
δαίµονές του και θα 
γνωρίσει την αγάπη, 
την προδοσία, την εκ-
δίκηση και τη δόξα. Τα 
Παιδιά της Επανάστα-
σης είναι µια σκοτεινή 
αφήγηση ενηλικίωσης 
και εξιλέωσης, µε 
φόντο την πάλη ενός 
λαού για ανεξαρτησία, 
και φέρνει στο προ-
σκήνιο µε πρωτότυπο 
τρόπο, µέσω µιας 
ιστορίας φαντασίας, 
ένα κοµµάτι της πα-
γκόσµιας ιστορίας που 
παραµένει σε µεγάλο 
βαθµό άγνωστο.

Το Τανγκό της Ηλέ-
κτρας, Αλέκα Ζωγρά-
φου, åëä. ÌÀòôéîè ¦Þìè
Ένα µυθιστόρηµα γε-
µάτο ανατροπές, που 
ταξιδεύει τον αναγνώ-
στη από την Κέρκυρα 
έως την Μπολόνια. 
Ο ερχοµός του Σίµου 
Ζέπου στην Κέρκυρα 
είναι µόνο η αρχή. Ο 
νεαρός δικηγόρος 
είναι αποφασισµένος 
να θέσει σ’ εφαρµογή 
το σχέδιό του, ακόµη 
και αν το τίµηµα για 
τον ίδιο είναι µεγάλο. 
Η οργή του αρνείται να 
ξεθυµάνει, όσο κι αν 
πέρασαν τα χρόνια, και 
θα κάνει τα πάντα για 
να εκδικηθεί. Πολύτιµο 
στήριγµά του, η Ιταλίδα 
Λούνα Σαρτόνι. Θύµατά 
του, η οικογένεια του 
Λορέντζου Μελιτινού. 
Ο ήρωας, πολύ µεθο-
δικά θα κλέψει την 
καρδιά της Αντζολίνας 
αλλά και της κόρης της, 
Ηλέκτρας. Ποιο µεγάλο 
µυστικό κρύβεται, 
άραγε, πίσω από τις 
ενέργειές του; 

Η αρχαία Αστική Οδός 
και το µετρό κάτω 
από τη Λεωφόρο 
Βουλιαγµένης, Κων-
σταντίνα Καζά - Παπα-
γεωργίου, åëä. ºáðÞî
Στο βιβλίο παρουσι-
άζονται τα ευρήµατα 
από τις ανασκαφές που 
διενήργησε η Αρχαιο-
λογική Υπηρεσία του Υ-
πουργείου Πολιτισµού 
στη Λεωφόρο Βουλιαγ-
µένης, ενώ χαρασσό-
ταν η υπόγεια Γραµµή 
2 του µετρό. Η συγκε-
κριµένη Γραµµή και η Λ. 
Βουλιαγµένης ακολου-
θούν την πορεία της 
αρχαίας Αστικής Οδού, 
η οποία συνέδεε την 
Αθήνα µε τους δήµους 
στα δυτικά του Υµητ-
τού, φτάνοντας µέχρι 
το Ιερό του Σουνίου 
και τα µεταλλεία της 
Λαυρεωτικής. Η αρχαι-
ολόγος Κωνσταντίνα 
Καζά - Παπαγεωργίου, 
µε κείµενα κατανοητά 
και ενδιαφέροντα και 
µε φωτογραφίες από 

τις ανασκαφές και τα 
ευρήµατα, προβάλλει 
την ιστορία ενός από 
τους κύριους οδικούς 
άξονες της Αττικής, εν 
χρήσει από την αρχαιό-
τητα µέχρι σήµερα. 

Η τέχνη της ζωγρα-
φικής στον αρχαι-
οελληνικό κόσµο, 
∆ηµήτρης Πλάντζος, 
åëä. ºáðÞî
Το νέο βιβλίο του ∆η-
µήτρη Πλάντζου, κλα-
σικού αρχαιολόγου και 
αναπληρωτή καθηγητή 
στο ΕΚΠΑ, προσφέρει 
µια εµπεριστατωµένη 
επισκόπηση της αρ-
χαίας ελληνικής ζω-
γραφικής µέσα από τα 
σωζόµενα µνηµεία. Πα-
ράλληλα, επιχειρεί µια 
µοναδική στο είδος της 
διεπιστηµονική µελέτη 
των αρχαιολογικών 
καταλοίπων µέσα από 
τις φιλοσοφικές αντι-
λήψεις και θεωρητικές 
προσεγγίσεις τόσο της 
αρχαιότητας όσο και 
του καιρού µας. Η µε-
λέτη αυτή απευθύνεται 
στους θαυµαστές της 
αρχαίας ελληνικής τέ-
χνης, στους µελετητές 
της κλασικής αρχαιό-
τητας, στους φοιτητές 
αρχαιολογίας και ιστο-
ρίας της τέχνης, και 
σε κάθε αρχαιόφιλο, 
Έλληνα ή ξένο, καθώς 
κυκλοφορεί παράλ-
ληλα και στην αγγλική 
γλώσσα. 

24 εικόνες για την 
Επανάσταση του 
1821, Μαρίζα 
Ντεκάστρο, åëä. ºáðÞî 
Στις σελίδες του βιβλί-
ου παρουσιάζονται 
24 εικόνες που αφη-
γούνται γεγονότα της 
Επανάστασης, από την 
έναρξή της το 1821 
µέχρι την ανεξαρτη-
σία της Ελλάδας το 
1830. Είναι οι εικόνες 
που φιλοτέχνησε ο 
λαϊκός ζωγράφος ∆η-
µήτριος Ζωγράφος µε 
την καθοδήγηση του 
στρατηγού Ιωάννη 
Μακρυγιάννη, για να 
µην ξεχαστούν όσα 
συνέβησαν εκείνα τα 
ταραγµένα χρόνια. Η 
Μαρίζα Ντεκάστρο 
σκηνοθέτησε µε παι-
δαγωγική σπουδή 24 υ-
ποθετικούς διαλόγους 
µε παιδιά και νέους. 
Παρακολουθώντας τον 
κάθε διάλογο, οι µικροί 
αλλά και µεγάλοι ανα-
γνώστες καθοδηγού-
νται σε µια γοητευτική 
αποκρυπτογράφηση 
και ερµηνεία του κό-
σµου των εικόνων του 
Μακρυγιάννη, ανακα-
λύπτοντας µικρές και 
µεγάλες στιγµές της 
Επανάστασης του 1821 
και της εποχής της που 
δεν βρίσκουµε στα 
σχολικά βιβλία! Επιστη-
µονική επιµέλεια: Φω-
τεινή Ασηµακοπούλου. 

Η άνοδος και η πτώση 
της κλασικής Ελλά-
δας, Τζόσουα Όµπερ, 
íôæ. »éøÀìè÷ ¤áìéñôè÷, 
åëä. ¢ñíá
Στην κλασική Ελλάδα ο 
πλούτος δεν ήταν συ-
γκεντρωµένος σε µια 
ελίτ γύρω από κάποιο 
ανάκτορο, αλλά αντί-
θετα ήταν µοιρασµένος 
σε ευρύτατα στρώµατα 
του πληθυσµού. Πώς 
µπορεί να εξηγηθεί 
αυτή η εντελώς ασυ-
νήθιστη και εξαιρετικά 
παρατεταµένη οικονο-
µική άνθηση; Ο Τζοσάια 
Όµπερ, καθηγητής κλα-
σικών σπουδών και πο-
λιτικής επιστήµης στο 
Πανεπιστήµιο Στάν-
φορντ, επιχειρεί να δώ-
σει µια απάντηση. Και 
αφηγείται εκ νέου την 
ιστορία της κλασικής 
αρχαιότητας, από τις 
απαρχές της µέχρι το 
τέλος του κόσµου των 
ελληνικών πόλεων-
κρατών, φωτίζοντας 
πτυχές παραµεληµένες 
ή ολότελα άγνωστες 
και παρουσιάζοντας 
γεγονότα γνωστά, 
µέσα από ένα πρίσµα 
εντελώς πρωτότυπο.

∆άνειον Έθνος, 
Ηρακλής ∆. 
Λογοθέτης, åëä. ªíÝìè 
Ένα άγνωστο για 
πολλούς επεισόδιο 
της Επανάστασης του 
1821, όπου η προσω-
ρινή κυβέρνηση των 
Ελλήνων αποπειράται 
να συνάψει κρυφή 
συµµαχική συνθήκη 
µε τους Ιππότες της 
Μάλτας. Αλλά ενώ οι 
Έλληνες και οι Ιππότες 
προφασίζονται ότι 
στρώνουν κοινό τρα-
πέζι, ετοιµάζονται να 
δειπνήσουν χωριστά. 
Το ∆άνειον Έθνος, µε 
αφορµή αυτό το ξεχα-
σµένο επεισόδιο, που 
ανέσυρε ο Κωνσταντί-
νος Σάθας το 1865 από 
τα ράφια της Ιστορίας, 
φανερώνει τις αµυχές 
από τα παλιά τραύµα-
τα, αναξέει τις πληγές 
από τα πρόσφατα δει-
νά µας, και αφουγκρά-
ζεται τους τριγµούς 
από τον περιπετειώδη 
απόπλου του ελληνι-
κού έθνους στη θάλασ-
σα της πολυπόθητης 
ανεξαρτησίας του. 

Το ταξίδι - Η Οδύσσεια 
του Κυπριακού, 
Ευάγγελος Μαυρου-
δής, åëä. ºÛäòï÷ 
Με κινηµατογραφικό 
τρόπο ο συγγραφέας 
παρουσιάζει τον ελλη-
νοκυπριακό διχασµό 
και τις αντιπαραθέσεις 
µε τους Τούρκους και 
τους Βρετανούς. Ο 
επίσκοπος Κιτίου και 
µετέπειτα αρχιεπίσκο-
πος Μακάριος, ο τότε 
βοηθός εισαγγελέα 
και αργότερα ηγέτης 
των Τουρκοκύπριων 

Ραούφ Ντενκτάς, 
ιστορικά στελέχη 
της ελληνικής και της 
κυπριακής Αριστεράς, 
πασίγνωστοι εκείνη 
την εποχή φιλελεύθε-
ροι πολιτικοί, ηγέτες 
της ∆εξιάς, επιστήµο-
νες, καλλιτέχνες, αλλά 
και αξιωµατούχοι της 
αποικιακής κυβέρνη-
σης και των µυστικών 
υπηρεσιών συγκρο-
τούν µια ανάγλυφη 
τοιχογραφία της 
κυπριακής κοινωνίας, 
που φωτίζει την πο-
ρεία του νησιού προς 
την ένοπλη σύγκρου-
ση, τον διχασµό και το 
αδιέξοδο.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

Η Ελλάδα στη γειτο-
νιά της, Κωνσταντί-
νος Φίλης, 
åëä. ¦áðáäÞðïùìï÷ 
Ο Κωνσταντίνος Φί-
λης αναδεικνύει και 
αναλύει τα γεγονότα 
που σηµάδεψαν την 
ελληνική εξωτερική 
πολιτική και τις µελ-
λοντικές επιλογές της 
ελληνικής ηγεσίας. 
2015-2020: Πότε 
εξυπηρετήθηκε το 
εθνικό συµφέρον και 
πού αναδιπλωθήκαµε; 
Αντιδρούµε σωστά 
έναντι της Τουρκίας; 
Αξιοποιούµε σωστά 
τα πλεονεκτήµατα της 
γεωγραφίας και της 
συµµετοχής µας στους 
δυτικούς θεσµούς; 
Ποια είναι η θέση 
µας στην ενεργειακή 
σκακιέρα; Μήπως 
βρισκόµαστε πλέον 
στη λάθος πλευρά της 
ιστορίας; Ο εκτελεστι-
κός διευθυντής του 
Ινστιτούτου ∆ιεθνών 
Σχέσεων ιχνηλατεί την 
πορεία της Ελλάδας 
µέσα από φλέγοντα 
ζητήµατα όπως η 
συµµετοχή της Τουρ-
κίας στον πόλεµο της 
Συρίας και η εµπλοκή 
της στο θέµα της Λιβύ-
ης, τα ενεργειακά ζη-
τήµατα της Μεσογείου 
και οι διεκδικήσεις της 
ΑΟΖ, η Συµφωνία των 
Πρεσπών αλλά και 
η πανδηµία του 
κορωνοϊού. 

Πανδηµίες, µια σύ-
ντοµη εισαγωγή, 
Christian W. McMillen, 
íôæ. ÁÝëï÷ °ðïóôïìÞðïùìï÷, 
åëä. ¦áðáäÞðïùìï÷ 
Στην εξαιρετικά ενδια-
φέρουσα επισκόπηση 
των πανδηµιών που 
έχουν πλήξει ιστορικά 
την ανθρωπότητα, ο 
καθηγητής Christian 
W. McMillen περιγρά-
φει πώς η ιστορία 
επηρεάζεται από τις 
πανδηµίες αλλά και 
πώς οι κοινωνικές 
συµπεριφορές επη-
ρεάζουν την εξέλιξη 
των πανδηµιών. Ο 
συγγραφέας διατρέχει 
τις σηµαντικές πανδη-
µίες της ανθρώπινης 
ιστορίας, αναλύει τις 
εκάστοτε κρατικές 
αντιδράσεις και δίνει 
ιδιαίτερη προσοχή στη 
µετα-πανδηµιακή α-
νάπτυξη της δηµόσιας 
υγείας και την έκρηξη 
της ιατρικής έρευνας. 
Γραµµένο από τον ∆ε-
κέµβριο του 2016, το 
βιβλίο προέβλεψε την 
ανάγκη να µάθουν οι 
κυβερνήσεις από προ-
ηγούµενες εµπειρίες 
και να συνεργαστούν 
παγκοσµίως και προ-
ληπτικά για την απο-
τροπή µελλοντικής 
πανδηµίας.

Εκ του συστάδην, 
Γιάννης Καλιόρης, 
åëä. °òíÞ÷ 
Το βιβλίο αποτελεί ένα 
οδοιπορικό σε πτυχές 
της νεοελληνικής 
πραγµατικότητας, 
κοινωνικές, πολιτικές, 
πολιτιστικές, λογο-
τεχνίας και γλώσσας, 
και φυσικά πολυπολι-
τισµικής προβληµα-
τικής. Παράλληλα και 
µια επιστηµολογική 
προσέγγιση του τρό-
που συµµετοχής της 
ιδεολογίας στη γνω-
στική διαδικασία, όταν 
προκύπτει διάσταση 
ανάµεσα σ’ αυτό που 
µπορώ να γνωρίσω 
πραγµατικά και σ’ αυ-
τό που έχω ανάγκη 
να πιστεύω για να έχει 
η ζωή µου το νόηµα 
που αποφάσισα να 
της δώσω δυνάµει 
ενός άπαξ διά παντός 
αξιολογικού δεδικα-
σµένου.

Μεγαλώνοντας παι-
διά για τη βασιλεία 
του Θεού, Φίλιππος 
Μαµαλάκης, åëä. ¶Á ¦¤¿ 
Ο συγγραφέας είναι κα-
θηγητής Ποιµαντικής 
της Θεολογικής Σχολής 
του Τίµιου Σταυρού της 
Βοστώνης και µε αυτό 
το βιβλίο θέλει να βο-
ηθήσει τους γονείς να 
µάθουν ότι η οικογενει-
ακή ζωή είναι ένα κοινό 
ταξίδι που ως άξονα 
έχει την αγάπη, όχι µια 
σειρά καθηκόντων 
προς διεκπεραίωση. Εί-
ναι οι «οδηγίες χρήσης» 
που θα ευχόταν, όπως 
λέει, να είχε δώσει 
κάποιος σε εκείνον και 
τη Γεωργία, τη σύζυγό 
του, όταν η Κυράννα, 
το πρώτο τους παιδί, 
γεννήθηκε πριν από 21 
χρόνια. «Επιστηµονική 
γνώση και προσωπική 
πείρα στις καλύτερες 
στιγµές της συνεργασί-
ας τους! Πολύτιµο βοή-
θηµα!», έχει πει ο πάτερ 
Βασίλειος Θερµός.

Μικρή ιστορία περί 
των πάντων (σχεδόν), 
Bill Bryson, íôæ. °îäòÛá÷ 
»éøáèìÝäè÷, åëä. »åôáÝøíéï 
Στο κλασικό αυτό 
έργο εκλαϊκευµένης 
επιστήµης, διεθνές 
best seller, ο Bill Bryson 
κατορθώνει το φαινο-
µενικά ακατόρθωτο: 
να µας βοηθήσει να 
κατανοήσουµε τον κό-
σµο, παρουσιάζοντας 
τις σύγχρονες θεωρίες 
της επιστήµης µε τον 
πιο προσιτό και δια-
σκεδαστικό τρόπο. Με 
άφθονο χιούµορ αλλά 
και αξιοσηµείωτη σα-
φήνεια, µας παρασύρει 
σε ένα συναρπαστικό 
ταξίδι από τη γέννηση 
και την εξέλιξη του 
σύµπαντος µέχρι τη 
δηµιουργία του πολιτι-
σµού και τις νεότερες 
ανακαλύψεις. Και αφού 
µας διαφωτίζει ακόµα 
και για δύσκολα θέµατα 
της αστρονοµίας, της 
φυσικής, της χηµείας 
και των άλλων θετικών 
επιστηµών, δεν στα-
µατά να υπενθυµίζει 
ότι, παρά τη ραγδαία 
επιστηµονική εξέλιξη, 
είναι πολλά τα ερωτή-
µατα που παραµένουν 
αναπάντητα. A

ΠΟΙΗΣΗ 

Ταξιδιωτικές οδηγίες, 
Μαρία Σκουρλά, åëä. ªíÝìè 
Big Bang: «Πλέω στον χρόνο µαζί µε τ’ 
άστρα / προσµένοντας µια κοσµική 
καταιγίδα που τη γη θα ταράξει / τους 
ισθµούς θα ενώσει και τα βουνά θα γεµί-
σει κοχύλια· εκεί / στο µόνιµο σούρουπο 
θα φιλιώσουµε κι εµείς / σε µια ήπειρο 
απαλλαγµένοι απ’ τη φθορά µας δύο αυ-
τόφωτοι / µε µόνη έγνοια πώς θα γεµί-
σουµε την πλάση / µ’ αγριολούλουδα». Η 
παρούσα είναι η δεύτερη ποιητική συλ-
λογή της Μαρίας Σκουρλά.

Λ
B

I
B

I
A
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O θησαυρός
 (αστυνοµικό µυθιστόρηµα)

Στο δεύτερο αστυνοµικό 
µυθιστόρηµα του Παναγιώτη 
Κωνσταντόπουλου, ο ιδιωτι-
κός ντετέκτιβ Πάνος Κουτσό-
πουλος, ο επονοµαζόµενος 
«Κουτσός», αναλαµβάνει ν’ 
ανακαλύψει ποιος ή ποιοι 
κρύβονται πίσω από ανυπό-
γραφες απειλητικές επιστολές 
προς τον εργοδότη του Θεο-
δόση Τσαµπαρδά.

Μιχάλης Ανυφαντής
 (µυθιστόρηµα)

Το νέο µυθιστόρηµα του 
Ντίνου Πετράκη είναι µια σύγ-
χρονη αρχαία τραγωδία που 
διατρέχει την ελληνική πραγ-
µατικότητα από το 1984 έως 
το 2018. Ο αναγνώστης, µέσω 
της δοµής του βιβλίου, που 
χωρίζεται σε στάσιµα και χορι-
κά, παρακολουθεί τη ζωή του 
Μιχάλη Ανυφαντή στα προδια-
γεγραµµένα στάδιά της.

Να µ’ αγαπάς
 (µυθιστόρηµα)

Το µυθιστόρηµα της Λίας Νικο-
λάου είναι µια λυρική, ερωτική 
επιστολή που αποσκοπεί στη 
διαχείριση της απώλειας και 
στην έκφραση της αληθινής 
αγάπης· µια ιστορία για την 
αφοσίωση και την ολοκληρω-
τική παράδοση· µια κατάθεση 
ψυχής που µας δείχνει τον 
δρόµο για την ευτυχία.

Το άβατο:
 Η µατωµένη γη

 (µυθιστόρηµα)

Στο βιβλίο επιστηµονικής 
φαντασίας του Αλέξανδρου 
Καψοκόλη, οι εννιά ηγέτες 
των ισχυρότερων κρατών του 
κόσµου καλούνται να λύσουν 
το πρόβληµα του υπερπληθυ-
σµού του πλανήτη. Η απόφα-
ση που παίρνουν οδηγεί άθελά 
τους την ανθρωπότητα στην 
καταστροφή της. 

Λυρικά ελάχιστα
 (ποιήµατα)

Ο Νίκος Βλαχάκης εργάζεται 
ως Σύµβουλος ∆ηµόσιας 
∆ιπλωµατίας στο Υπουργείο 
Εξωτερικών, έχοντας υπηρε-
τήσει στις ελληνικές πρεσβεί-
ες, σε διάφορες πόλεις στο 
εξωτερικό. Τα Λυρικά ελάχιστα 
είναι η τέταρτη ποιητική του 
συλλογή και αποτελείται από 
100+1 στιχουργήµατα.

Εµφάνεια
 (ποιήµατα)

Ο Κωνσταντίνος Σύρµος 
γεννήθηκε και µεγάλωσε στο 
Ηράκλειο Κρήτης όπου και ζει. 
Ασχολείται µε τη συγγραφή 
και την αρθρογραφία. Το 2012 
συµµετείχε στιχουργικά στον 
δίσκο «Σε τόπους που δεν ξέ-
ρω». Η Εµφάνεια είναι η πρώτη 
του ποιητική συλλογή.

Το άβατο:

6 προτάσεις για τις γιορτές 
από τις Εκδόσεις Βακχικόν

Σόλωνος 110 Αθήνα | 2103637867 | info@vakxikon.gr | ekdoseis.vakxikon.gr
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ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ
Προτείνει ο ταξιδιώτης ΑΡΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΛB I B I A

1] Στην Κολοµβία
Πας-Ειρήνη, Caryl Ferey, åëä. Íçòá
Όπου διασταυρώνονται ο αντάρτες, οι 
ακροδεξιοί, οι άνθρωποι της κοκαΐνης 
και οι αυτόχθονες της ζούγκλας. Πάντα 
ήθελα να επισκεφτώ την Μπογκοτά και 
το χωριό του Γκαµπριέλ Γκαρσία Μαρκές. 
Ήρθε η ώρα.

2] Στη Νέα Υόρκη
Το µαγικό βαρέλι, Μπέρναρντ 
Μάλαµουντ, åëä. ºáóôáîéñôè
Μια Νέα Υόρκη του µεσοπολέµου όπου 
οι Εβραίοι στα αριστουργηµατικά αυτά 
διηγήµατα δοκιµάζονται διαρκώς από τον 
Θεό τους και τη ζωή. Το διαβάζω αργά, 
σαν απόσταγµα.

3] Στο Παρίσι
Στο καφέ των υπαρξιστών, 
Σάρα Μπέικγουελ, åëä. °ìåêÀîäòåéá
Όπου πίνοντας αψέντι µε τον Ζαν Πολ 
Σαρτρ, τη Σιµόν Μποβουάρ και τον Αλ-
µπέρ Καµύ, συζητάµε περί της ελευθερί-
ας της βούλησης, της χαράς του έρωτα 
και άλλων καινών δαιµονίων.

4] Στο Τενεσί
Χίλια φεγγάρια, Σεµπάστιαν 
Μπάρι, åëä. Øëáòï÷
Όπου µια νεαρή Ινδιάνα µας καλεί στον 
κόσµο της φυλής των Λακότα και των 
προγόνων της. Εδώ βασιλεύουν τα πνεύ-
µατα και η δεινότητα του συγγραφέα. ∆εν 
θα το βρείτε σε ταξιδιωτικά γραφεία.

5] Στην Ανατολική Γερµανία 
(νυν ενωµένη)
Ψηλά τις καρδιές, Μαξίµ Λέο, 
åëä. ¢ñíá
Εκεί όπου κάποτε η ζωή ήταν διαφορετική, 
τα όνειρα διαφορετικά και οι προσδοκί-
ες άλλες. Εµείς που δεν είµεθα συλλέκτες 
ορυκτών και δεν πήραµε για σουβενίρ 
µια πέτρα από το Τείχος του Βερολίνου, 
βλέπουµε πώς ετειχίσθη µια φορά κι έναν 
καιρό η ελευθερία.

6] Στον κόσµο των µπλουζ 
και των µαύρων
Αν η Beale Street µπορούσε 
να µιλήσει, Τζέιµς Μπόλντουιν, 
åëä. ¦Þìé÷
Όπου ακµάζουν οι φυλετικές διακρίσεις 
και ο αδιάκοπος αγώνας για κοινωνική 
δικαιοσύνη. Ο Τραµπ µπορεί να έπεσε, ό-
µως η ιδεολογία του δυναστεύει ακόµα 
τις πολυφυλετικές Ενωµένες Πολιτείες.

7] Στην Πολωνία 
Ο εθελοντής, Τζακ Φεαργουέδερ, 
åëä. Gutenberg
Όπου σε δυο ώρες από τη γραφική πολί-
χνη της Κρακοβίας βρίσκεται ένας κάπως 
ιδιαίτερος καταυλισµός ανθρώπων που 
στην πύλη του φέρει ξεδιάντροπα την 
φράση: «Η εργασία απελευθερώνει». Έ-
νας Πολωνός αξιωµατικός µάς ανοίγει την 
πύλη και µας καλεί να ρίξουµε µια µατιά.

8] Σε ελληνικό νησί 
(δεν κατονοµάζεται)
Μοιρολόι, Karen Koehler, åëä. ¾ùøïçéÞ÷
Σε αυτό το νησί δεν υπάρχουν τουρίστες. 
Υπάρχουν µόνο κανόνες που επιβάλλουν 

οι Πρεσβύτεροι. Κι ένα κορίτσι νόθο που 
µεγαλώνει σε καθεστώς κοινωνικού απο-
κλεισµού. Ώσπου αποφασίζει να αποτινά-
ξει τα δεσµά. Μια σαγηνευτική δυστοπία 
στο ελληνικό αρχιπέλαγος.

9] Στην Ευρώπη, µε έναν 
Κουβανό συγγραφέα
Ηµερολόγιο επιβίωσης, Πέδρο Χουάν 
Γκουτιέρες, åëä. »åôáÝøíéï
Τι πιο θελκτικό να συνταξιδεύεις µε τον 
συγγραφέα της «Βρόµικης Τριλογίας της 
Αβάνας»; Εδώ οι γυναίκες αποκτούν άλλο 
νόηµα και τα τοπία καινούργιο ορίζοντα. 

10] Σε ξενοδοχείο
Ένας χρόνος και µια µέρα, Πασκάλ 
Μπρυκνέρ, åëä. ¦áôÀëè
Χωρίς ξενοδοχείο, πανδοχείο, χάνι ή rbnb 
δεν υπάρχει ταξίδι. Μονάχα που καµιά 
φορά το ξενοδοχείο µπορεί να κρύβει εκ-
πλήξεις. Και µπορεί από τα κρυµµένα η-
χεία στο λόµπι να ακούσεις την εφιαλτική 
εκείνη επωδό του Hotel California: “You 
can check out any time you like, but you 
can never leave”.

11] Στην Ιαπωνία
Η ηθική των σαµουράι στη σύγχρονη 
Ιαπωνία, Γιουκίο Μισίµα, åëä. ¶òáôñ
Ο αγαπηµένος µου συγγραφέας που 
αυτοκτόνησε µε τελετουργικό τρόπο µάς 
ξεναγεί στον κόσµο των ιδαλγών σωµα-
τοφυλάκων. Μια ωδή στην ενόρµηση του 
θανάτου – που δεν είναι παρά ένα άσµα 
στη ζωή.

12] Στον κόσµο της φάρµας
Τρώγοντας ζώα, Τζόναθαν Σάφραν 
Φόερ, åëä. ºÛäòï÷
Όπου ο σούπερ σταρ της νέας αµερικάνι-
κης λογοτεχνίας µάς οδηγεί –σαν άλλος 
Βιργίλιος– στη δαντική κόλαση της κτη-
νοτροφίας. Μετά την ανάγνωση υπάρχει 
µεγάλη περίπτωση να ξανασκεφτείτε την 
τοποθέτηση γαλοπούλας στο γιορτινό 
τραπέζι.

13] Στον κόσµο των αρχαίων 
Ελλήνων
Περί ψυχής, åëä. KÀëôï÷ 
Ένα απάνθισµα όσων είπαν ή έγραψαν κα-
τά καιρούς σχετικά µε την ψυχή οι παλαιοί 
του τόπου µας. Συστηθείτε ξανά µε τους 
Ορφικούς, τον Ζήνωνα, τον Πρόκλο, τον 
επίκουρο και όλο το φανταιζί ιππικό.

14] Στις απαρχές του σύµπαντος
Γένεση, η µεγάλη ιστορία της 
προέλευσης του κόσµου, Γκουίντο 
Τονέλλι, åëä. ¢éÞðôòá
Οδηγός µας εδώ είναι ο άνθρωπος που µε 
την οµάδα του ανακάλυψε το µποζόνιο 
του Χιγκς. Μαζί του κάνουµε ένα ταξίδι πί-
σω στον χρόνο, εκεί που δόθηκε το πρώ-
το φιλί κι όλα πήραν ζωή.

15] Προς τη θέωση 
∆ιδαχαί και λόγοι, Ηλίας Μηνιάτης, 
åëä. Íòôï÷ úöÜ÷
Εµπνευσµένα κείµενα σχετικά µε τον άν-
θρωπο και τον Θεό από έναν ιεροκήρυκα 
που γεννήθηκε τον 17ο αιώνα στην Κεφα-
λονιά και δίδαξε στην Πόλη και στη Βενε-
τία. Μια έκδοση υψηλής τυποτεχνίας που 
τιµά τις βιβλιοθήκες µας.
Για την A.V. θνήσκοντος του 2020
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Τ
ο Dune, που έχει κατακτήσει τα 
δύο κορυφαία βραβεία του Φα-
νταστικού, τα Nebula και Hugo, 
είναι ο Αρράκις, ο πλανήτης των 
ερήµων. Ένας κόσµος µυστηρι-

ώδης, άγονος, αφιλόξενος και το µο-
ναδικό µέρος σε ολόκληρο το γνωστό 
σύµπαν όπου υπάρχουν φυσικά απο-
θέµατα του µπαχαρικού µελάνζ, της 
πολυτιµότερης ουσίας στην Αυτοκρα-
τορία. Το µελάνζ παρατείνει τη ζωή, 
διευρύνει την ανθρώπινη συνείδηση 
κι επιτρέπει στους Πλοηγούς της ∆ια-
στηµικής Συντεχνίας να αναδιπλώνουν 
το διάστηµα, προσφέροντας έτσι στην 
ανθρωπότητα τη δυνατότητα να ταξι-
δεύει στ’ αστέρια. Στον παράξενο αυτό 
κόσµο ξετυλίγεται αριστοτεχνικά η ε-
ξιστόρηση της ζωής του νεαρού Πωλ 
Ατρείδη, ο οποίος, ως Μουάντ Ντιµπ, θα 
σφραγίσει το µέλλον του πλανήτη και 
ολόκληρης της Αυτοκρατορίας.
Μετά από είκοσι και πλέον βιβλία, µία 
κινηµατογραφική ταινία, δύο τηλεο-

πτικές σειρές και πλήθος άλλων έργων 
που βασίστηκαν στο όραµα του Frank 
Herbert, πλησιάζει ο καιρός που µία α-
κόµα γενιά θα ταξιδέψει στους αµµό-
λοφους που καλύπτουν την επιφάνεια 
του Dune, µέσω µίας εκ των πιο πολυ-
αναµενόµενων ταινιών των τελευταί-
ων ετών. Ο λόγος για τη νέα κινηµατο-
γραφική µεταφορά του διαστηµικού 
έπους, στο τιµόνι της οποίας βρίσκεται 
ο πολλά υποσχόµενος Καναδός σκηνο-
θέτης, Denis Villeneuve (Sicario, Blade 
Runner, 2049), πλαισιωµένος από ένα 
υπέρλαµπρο καστ ηθοποιών (µεταξύ 
άλλων Timothée Chalamet, Rebecca 
Ferguson, Jason Momoa, Josh Brolin, 
Javier Bardem). Η κινηµατογραφική 
υπερπαραγωγή, που είχε αρχικά προ-
γραµµατιστεί για τον ∆εκέµβριο του 
2020, µεταφέρθηκε για τον Οκτώβριο 
του 2021, εξαιτίας της πανδηµίας του 

Covid-19 και της αναστολής λειτουργί-
ας των κινηµατογραφικών αιθουσών.

«Dune, The Graphic Novel: 
Βιβλίο Πρώτο»
Στο µεταξύ, οι εκδόσεις Anubis πα-
ρουσιάζουν σε παράλληλη, παγκό-
σµια κυκλοφορία το εµβληµατικό 
κόµικ «Dune, The Graphic Novel: 
Βιβλίο Πρώτο». Εδώ, δύο κορυφαίοι 
συγγραφείς, ο Brian Herbert, γιος του 
Frank Herbert, και ο Kevin J. Anderson, 
αναλαµβάνουν τη µεταφορά του στο 
χώρο της ένατης τέχνης, µαζί µε τους 
ταλαντούχους εικονογράφους Raul 
Allén και Patricia Martίn. 
Το έργο µάς µεταφέρει στο µακρινό 
µέλλον, σε µια φεουδαρχική διαγαλα-
ξιακή κοινωνία, η οποία εκτείνεται ως 
τα πέρατα του διαστήµατος, ενώ οι δι-
άφοροι οίκοι ανταγωνίζονται µεταξύ 

τους για να κερδίσουν την εύνοια του 
αυτοκράτορα και µεγαλύτερη δύνα-
µη. Ανάµεσά τους είναι ο Οίκος των Α-
τρειδών, που θα αναλάβει τον έλεγχο 
του πλανήτη των ερήµων Αρράκις, τη 
µοναδική πηγή του πιο σηµαντικού και 
πολύτιµου αγαθού σε ολόκληρο το γα-
λαξία, του µπαχαρικού µελάνζ.

Τέσσερις νέες 
επανεκδόσεις βιβλίων 
του Dune
Το ταξίδι στον κόσµο του Dune, λογο-
τεχνικό ορόσηµο στον χώρο της επι-
στηµονικής φαντασίας, συνεχίζεται 
από τις Εκδόσεις Anubis µε τέσσερις 
νέες ανατυπώσεις βιβλίων της σειράς 
µε νέα εξώφυλλα. Πρόκειται για το 
τέταρτο, πέµπτο και έκτο βιβλίο της 
αριστουργηµατικής σειράς του Frank 
Herbert, µε τίτλους «Ο Θεϊκός Αυτο-

κράτορας του Ντιουν», «Οι Αιρετικοί 
του Ντιουν» και «Η Αδελφότητα του 
Ντιουν» αντίστοιχα, όπως επίσης και 
το prequel «Οίκος των Ατρειδών», που 
αποτελεί το πρώτο µέρος της τριλογίας 
«Dune Prequels» που έγραψε o Brian 
Herbert σε συνεργασία µε τον Kevin J. 
Anderson, δουλεύοντας πάνω σε αρ-
χεία του πατέρα του, Frank Herbert.

Νέα εξώφυλλα 
για τα τρία πρώτα βιβλία 
του Dune
Το ταξίδι στον κόσµο του Dune, που ξε-
κίνησε τον περασµένο µήνα µέσα από 
το νέο site των Εκδόσεων Anubis, dune.
gr, συνεχίζεται µε τις τρεις πρώτες α-
νατυπώσεις των βιβλίων της σειράς µε 
νέα εξώφυλλα. Πρόκειται για τα τρία 
πρώτα µυθιστορήµατα της αριστουρ-
γηµατικής σειράς του Frank Herbert, 
µε τίτλο «Dune», «Ο Μεσσίας του Ντι-
ουν» και «Τα Παιδιά του Ντιουν». A

συνεχίζεται

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το dune.gr και το anubis.gr

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
ΣΤΟΝ ΜΑΓΙΚΟ 

ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ

Εν αναμονή της πολυαναμενόμενης ταινίας, οι εκδόσεις 
Anubis μας κρατούν σε διαστημική εγρήγορση: Παρουσιά-
ζουν σε παράλληλη παγκόσμια κυκλοφορία το εμβληματικό 
κόμικ «Dune, The Graphic Novel: Βιβλίο Πρώτο», επανεκδί-
δουν τέσσερα βιβλία Dune και παρουσιάζουν τις τρεις πρώ-
τες ανατυπώσεις με καινούργια εξώφυλλα. 



 BEST 
SELLER

Αιχµάλωτοι της
 γεωγραφίας - 
12 µεγάλοι χάρτες 
για να ανακαλύψετε 
την ιστορία και τον 
πολιτισµό του κό-
σµου, Tim Marshall, 
íôæò. ÆáôéÀîá ¡áìÀôïùìá, 
åëä. ¢éÞðôòá
Γιατί ξεσπούν πόλεµοι 
σε διάφορα σηµεία της 
Γης; Και γιατί ορισµέ-
νες χώρες είναι τόσο 
πλούσιες, ενώ άλλες 
είναι τόσο φτωχές; Τα 
παιδιά ανακαλύπτουν 
τις απαντήσεις σε 
αυτά και πολλά άλλα 
ερωτήµατα σε ένα 
αποκαλυπτικό βιβλίο, 
που εξηγεί µέσα από 
πολύχρωµους χάρτες 
πώς η γεωγραφία 
έχει διαµορφώσει την 
ιστορία και τον πολιτι-
σµό του κόσµου. Γιατί 
η δύναµη της εικόνας 
είναι ασύγκριτη και 
κατορθώνει να απογει-
ώσει τη δυναµική του 
οµώνυµου best seller. 

Η βαλίτσα, Chris 
Naylor-Ballesteros, 
íôæò. µÝëù ºáôóáòïà, 
åëä. ¢éÞðôòá
Μια µέρα, όταν φτάνει 
ένας περίεργος ξένος 
κρατώντας µόνο µία 
βαλίτσα, όλοι απο-
ρούν… Γιατί είναι εδώ; 
Από πού ήρθε; Μα 
τι έχει στη βαλίτσα; 
Και όσο ο ξένος τους 
εκµυστηρεύεται τι 
περιέχει η βαλίτσα, 
τόσο η περιέργειά 
τους φουντώνει. Θα 
τον πιστέψουν ή θα 
προσπαθήσουν να 
διασταυρώσουν τα 
όσα τους λέει; Μια 
ιστορία γεµάτη ελπίδα 
και καλοσύνη, αγάπη 
και τρυφερότητα για 
όλα τα πλάσµατα που 
έχουν την ανάγκη µας.

Το βιβλίο µε τα 
λάθη, Corinna 
Luyken, íôæò. »Àçäá 
ÆóïìÀëïù, åëä. ¼ïùòæïàòé
Όπως συµβαίνει µε 
πολλές από τις καλύ-
τερες ιστορίες, «Το 
βιβλίο µε τα λάθη» ξε-
κινάει µε ένα… λάθος! 
Το µοναδικό κείµενο 
και η εντυπωσιακή 
εικονογράφηση µας 
αποκαλύπτουν πώς 
ακόµα και τα µεγαλύ-
τερα λάθη µπορούν 
να µεταµορφωθούν 
στις πιο λαµπρές ιδέες 
και να γίνουν πηγή 
έµπνευσης και δηµι-
ουργίας. Μην αφήσετε 
τα λάθη να σας εµποδί-
σουν! Απελευθερώστε 
τη φαντασία σας! Αφή-
στε τη δηµιουργικότη-
τα να σας παρασύρει!

ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ 
& ΜΕΓΑΛΑ
ΠΑΙΔΙΑ 

ΛB I B I A
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πέτειας ελπίζοντας ότι 
θα βρει το δικό της σπί-
τι, τον δικό της σκοπό. 
Στο τέλος θα γνωρίσει 
την αγάπη και θα είναι 
κεραυνοβόλος έρωτας 
και τότε θα νιώσει πως 
έφτασε σπίτι της, στο 
σηµείο δηλαδή που κα-
νείς νιώθει ότι µπορεί 
να ξεκινήσει από την 
αρχή, να ριζώσει πάλι, 
να ζήσει αρµονικά µε 
τον εαυτό του και το 
παρελθόν του. Ένα τρυ-
φερό παραµύθι για την 
τόλµη που χρειάζεσαι 
για να κυνηγήσεις το 
όνειρό σου. Η συγ-
γραφέας του βιβλίου 
είναι υποψήφια για το 
∆ιεθνές Βραβείο H.C. 
Andersen 2022, που 
ονοµάζεται «µικρό Νό-
µπελ» και Πρέσβειρα 
για το Παιδικό Βιβλίο 
για τη διετία 2021-2022.

Η εξαφάνιση της 
Μπέλλας, Ζέφη Συρι-
βλή, åéëïîïçòÀæèóè ¤Ûìá 
ªôòïàôúè, åëä. ¦áôÀëè
Όταν η Μπέλλα εξα-
φανίζεται µυστηρι-
ωδώς µέσα από την 
πολυκατοικία της οδού 
Ιφικράτους, οι υποψίες 
στρέφονται αρχικά 
στον Βλαντιµίρ, τον πιο 
εκκεντρικό κι αγέλα-
στο ένοικο, κι έπειτα 
στην κυρία Μπουκλέ, 
η οποία τον τελευταίο 
καιρό συµπεριφέρεται 
κάπως περίεργα. Ή 

µήπως αυτός ο ύπο-
πτος, µαυροντυµένος 
άντρας που ακολουθεί 
τη Λένη έχει κάποια 
σχέση µε την εξαφά-
νιση; Τίποτα δεν είναι 
σίγουρο, παρά µόνο ότι 
η Λένη κι ο Νικόλας εί-
ναι αποφασισµένοι να 
ενώσουν τις δυνάµεις 
τους και να φτάσουν 
µέχρι τέλους, ώστε να 
βρεθεί η Μπέλλα. Ένα 
εξαιρετικό µυθιστόρη-
µα για παιδιά 9-12 ετών, 
σφιχτό, µοντέρνο, 
γρήγορο, έξυπνο, µε 
πολύ δυνατούς και 
αληθοφανείς χαρα-
κτήρες, εξαιρετικούς 
πρωταγωνιστές, πολύ 
µυστήριο και πολλή 
αγωνία.

Χάρτες, Mizieliński 
Daniel/Mizielińska 
Aleksandra, íôæò. 
°îáóôáóÝá ÌáôúèçéáîîÝäè, 
åëä. ¦áôÀëè
Πενήντα εννέα µεγάλοι 
χάρτες θα σας ταξιδέψ 
ουν σε πενήντα χώρες 
και έξι ηπείρους. Ο γύ-
ρος του κόσµου µε µια 
εξαιρετική και λεπτοµε-
ρή εικονογράφηση που 
αξίζει πολλά συγχαρη-
τήρια και σίγουρα θα 
κεντρίσει την προσοχή 
των παιδιών και των 
νέων. Ένα κόσµηµα για 
κάθε βιβλιοθήκη µε το 
οποίο θα ανακαλύψετε 
τις πιο ενδιαφέρουσες 
γωνιές του κόσµου και 

θα εκπλαγείτε µε την 
ποικιλοµορφία τους. 
Μια ξεχωριστή έκδοση 
που αφήνει άφωνους 
όσους την πιάσουν στα 
χέρια τους.

1821 Επανάσταση, 
Σοφία Ζαραµπούκα, 
åëä. ¦áôÀëè
1821. Μια χρονιά ορό-
σηµο για την ιστορία 
της χώρας µας. Μόλις 
200 χρόνια έχουν 
περάσει από την επα-
νάσταση των Ελλήνων 
και η Σοφία Ζαραµπού-
κα δηµιουργεί ένα 
µοναδικά εκπληκτικό 
βιβλίο ξέχειλο από µά-
χες και αγώνες. Απλοί 
άνθρωποι, που ζούνε 
στα βουνά, στα χωριά, 
στα νησιά αυτού του 
τόπου, και άλλοι, ξενι-
τεµένοι, διανοούµενοι, 
έµποροι, στρατιωτικοί, 
όλοι, αιώνες τώρα, 
ενώνονται και αγωνίζο-
νται και ζωντανεύουν 
στο χαρτί µε τρόπο 
συναρπαστικό. Σε ένα 
βιβλίο για κάθε ηλικία.

Τάτα;; Ίρις Σαµαρτζή, 
åëä. Øëáòï÷
Τάτα πού είσαι; Έλα να 
παίξουµε! Και το νέο βι-
βλίο της Ίρις Σαµαρτζή 
ξεκινά για να χαρίσει 
στα παιδιά παιχνίδι και 
χαρά. Με χρώµατα, 
αστείρευτη φαντασία 
και έµπνευση, µια γεν-
ναιόδωρη ιστορία που 

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕ-
ΡΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ

Το φάντασµα στο 
Τσίρκο του Χειµώνα, 
Φρεντ Μπερνάρ, 
åéëïîïçòÀæèóè: ¼òáîóïùÀ 
ÄïëÀ, íôæò. ¶àè ¡åòïëñóôá, 
åëä. ºÞëëéîè ºìöóôÜ
Ένα συλλεκτικό βι-
βλίο- δώρο, για µια 
ιστορία φαντασµάτων 
γεµάτη µυστήριο που 
εκδόθηκε µε αφορµή 
την επέτειο των 150 
χρόνων του διάσηµου 
Τσίρκου του Χειµώνα. Ο 
µικροί αναγνώστες θα 
βρεθούν στο λατρεµέ-
νο Παρίσι και παρέα µε 
δυο φλύαρα φιλαρά-
κια, τον πίθηκο Σπίριτ 
και τον παπαγάλο 
Ντίνο, θα προσπαθή-
σουν να ανακαλύψουν 
αν υπάρχουν τελικά 
φαντάσµατα! Την 
υπερπολυτελή έκδο-
ση συµπληρώνει ένα 
παράρτηµα στο τέλος 
του κειµένου µε το γο-
ητευτικό ιστορικό του 
διάσηµου Τσίρκου του 
Χειµώνα που ξεκίνησε 
το 1852 σαν µια ιδέα 
του αρχιτέκτονα Ζακ 
Ιτόρφ την περίοδο της 
βασιλείας του Ναπολέ-
οντα του Γ’. Για παιδιά 
από 7 ετών και πάνω.

Πωλητής ευτυχίας, 
Ντάβιντε Καλ, åéëïîï-
çòÀæèóè: »Àòëï ªïíÀ, íôæò.: 

¶àè ¡åòïëñóôá, åëä. ºÞëëéîè 
ºìöóôÜ
Πωλείται η ευτυχία; 
Φυσικά! Σε µικρά βάζα, 
σε µεγάλα βάζα, ακόµα 
και σε οικογενειακή 
συσκευασία. Ο κύριος 
Περιστέρης κάνει ένα 
επάγγελµα τόσο συ-
ναρπαστικό όσο και α-
συνήθιστο. Μια µέρα ό-
µως δεν παρατηρεί ότι 
ένα βάζο πέφτει από το 
φορτηγό και το παίρνει 
ο κύριος Ποντίκης που 
κάνει µια µεγάλη ανα-
κάλυψη... Το µήνυµά 
του είναι ότι η ευτυχία 
που αντιµετωπίζουµε 
ως κάτι αιθέριο, αδι-
άφορο και ανέφικτο 
είναι στην πραγµατι-
κότητα πιο κοντά από 
ό,τι πιστεύουµε και 
αποτελείται από µικρά 
πράγµατα. Αρκεί να την 
παρατηρήσουµε µε τα 
µάτια της καρδιάς! Για 
παιδιά από 4 ετών και 
πάνω.

Ένας κόκκινος 
σκούφος για τον 
Ροδόλφο, Κυριάκος 
Αθανασιάδης, 
Ναταλία Καπατσού-
λια, åëä. ºìåéäÀòéõíï÷
Πριν από πολλά πολλά 
χρόνια υπήρχαν δρά-
κοι, αλλά φοβούνταν 
τους ανθρώπους και 
πήγαν να κρυφτούν 
στα δάση. Όµως, κά-
ποιοι δράκοι εξακολου-
θούσαν να γυρίζουν 

µόνοι τους στην εξοχή 
και καµιά φορά έµπαι-
ναν και στις πόλεις. Και 
οι άνθρωποι τότε έτρε-
χαν δεξιά αριστερά, 
και γινόταν µεγάλη φα-
σαρία. Έτσι, µια µέρα, 
ένα παιδί αποφάσισε 
να µαζέψει όλους τους 
δράκους και να τους 
οδηγήσει σε µία µυστι-
κή περιοχή. Το παιδί 
αυτό το έλεγαν ∆ρα-
κοσυλλέκτη. Το πρώτο 
βιβλίο της σειράς «Ο 
∆ρακοσυλλέκτης», εί-
ναι γεµάτο ιστορίες µε 
συµπαθητικά δρακάκια 
που µπλέκονται σε 
ξεκαρδιστικές περιπέ-
τειες και απευθύνεται 
σε παιδιά ηλικίας 3-6 
ετών.

Ο δρόµος για την 
αγάπη, Μαρία Παπα-
γιάννη, åéëïîïçòÀæèóè: 
¤ïùÝúá ºáòáçåöòçÝïù, åëä. 
¦áôÀëè
Μια µικρή σκαντζοχοι-
ρίνα ονειρεύεται να 
επιστρέψει στο σπίτι 
της, που βρίσκεται σε 
µια πατρίδα που δεν 
την έχει ζήσει αλλά 
την έχει γνωρίσει κι 
αγαπήσει µέσα από 
τις ιστορίες της µαµάς 
της. Υπάρχει αυτή η 
πατρίδα; Υπάρχει αυ-
τό το σπίτι; Η Εύα θα 
τολµήσει να ξεκινήσει 
το µεγάλο ταξίδι στο 
άγνωστο. Ένα ταξίδι 
αυτογνωσίας και περι-
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έρχεται να µας θυµίσει 
πως οι άνθρωποι που 
αγαπάµε τόσο ώστε 
να θέλουµε να τους 
χαρίσουµε τα πάντα, 
είναι τελικά οι ίδιοι… τα 
πάντα! Ένα αισιόδοξο 
µήνυµα για τη φιλία 
που κερδίζει τους µι-
κρούς φίλους.

Το κάτι, Ντέιβιντ 
Ουάλιαµς, íôæò. ¦åôòïà-
ìá÷ ¡áâòéèìÝäïù, åëä. ¾ùøïçéÞ÷
Από τον Νο 1 ευπώλη-
το συγγραφέα Ντέι-
βιντ Ουάλιαµς έρχεται 
«το Κάτι». Ανατρεπτικό 
και απολαυστικά θε-
ότρελο, εξωφρενικά 
εξωπραγµατικό και 
σουρεαλιστικό, συ-
ναρπάζει και µαγεύει 
τα παιδιά από την 
πρώτη στιγµή. Μια 
ιστορία έξω από τα 
όρια της λογικής για 
δύο εντελώς αγαθούς 
γονείς και την εντελώς 
φρικτή κόρη τους – 
και για τον εκρηκτικό 
ερχοµό του ΚΑΤΙ! Μια 
ιστορία που έχει αυτό 
«το Κάτι».

Ιστορίες της καληνύ-
χτας για επαναστά-
τριες 3 - 100 µετανά-
στριες που άλλαξαν 
τον κόσµο, Έλενα 
Φαβίλι, íôæò. Îòòéëá ¦Àììè, 
åëä ¾ùøïçéÞ÷
Ο τρίτος τόµος της 
καταπληκτικής αυτής 
σειράς για παιδιά, ανα-
δεικνύει αξιόλογες µε-
τανάστριες που έχουν 
δουλέψει σκληρά για 
να αλλάξουν τον κό-
σµο. Στις σελίδες του 
περιλαµβάνονται εκα-
τό βιογραφίες γυναι-
κών που άφησαν την 
πατρίδα τους για διά-
φορους λόγους, από 
την Άσµα Καν µέχρι τη 
Ριάνα. ∆υνατά πρότυ-
πα που προβάλλουν 
αξίες όπως η πυγµή, η 
αποφασιστικότητα, η 
επιµονή, η πίστη. Αξίες 
που οφείλουν να κατέ-
χουν καίρια θέση στη 
νέα γενιά. 

Γέτι - Η δύναµη του 
ακόµη, Μαρίνα 
Γιώτη, åëä. ¢éÞðôòá 
Ακόµη. Μόνο αυτή 
τη λέξη λέει το Γέτι, ο 
τεράστιος, χνουδωτός 
και χαριτωµένος φα-
νταστικός φίλος του 
Αγοριού. Και το αγόρι 
µαθαίνει να τη χρησι-
µοποιεί σωστά και νιώ-
θει πως µε αυτή µπορεί 
να καταφέρει τα πάντα. 
Αρκεί να το πιστέψει. 
Με την ξεχωριστή της 
πένα και τα ρεαλιστικά 
της σχέδια, η Μαρίνα 
Γιώτη προσφέρει ένα 
βιβλίο που αγγίζει την 
καρδιά και δίνει ώθηση 
στην ψυχή. 

Οικογένεια είναι..., 
Κατρίνα Τσάνταλη, 
åëä. ¢éÞðôòá 
Κάθε οικογένεια είναι 

µοναδική και το νέο 
βιβλίο της Κατρίνας 
Τσάνταλη το φωνάζει 
δυνατά. Έτσι όπως θα 
έπρεπε να κάνουµε ό-
λοι, µικροί και µεγάλοι. 
Γιατί οικογένεια είναι… 
µια αγκαλιά όπου το 
παιδί µεγαλώνει µε 
αγάπη και ασφάλεια. 
Οικογένεια είναι… να 
ζει µε ευτυχισµένους 
ανθρώπους. Και κανέ-
να παιδί δεν πρέπει να 
νιώθει ανεπιθύµητο 
επειδή η δική του 
οικογένεια είναι δια-
φορετική… δηλαδή 
ξεχωριστή. 

ΠΑΙΔΙΚΑ /
ΕΦΗΒΙΚΑ
 ΣΕ ΚΟΜΙΚ

Ο µικρός Νικόλας, 
Goscinny René, íôæò. 
ÄÝôá ºïìáÝôè, åëä. ¦áôÀëè
Ένας κρυµµένος θη-
σαυρός! Ξέρετε ότι «Ο 
µικρός Νικόλας» των 
Γκοσιννύ και Σενπέ 
εµφανίστηκε για πρώ-
τη φορά σε µορφή 
έγχρωµου κόµικ; Ορί-
στε λοιπόν οι πρώτες 
ανέκδοτες σελίδες µε 
έγχρωµες βινιέτες του 
1955 και µε κείµενα 
του Ρενέ Γκοσιννύ και 
σκίτσα του Σενπέ. Χά-
ρη σε αυτό το λεύκω-
µα, θα ανακαλύψετε 
για πρώτη φορά την 
αρχική εκδοχή του 
µικρού Νικόλα και 
είναι βέβαιο πως θα 
τον αγαπήσετε ακόµα 
περισσότερο.

Αλεξ και Πίκλας - 
Χρονοµπέρδεµα Νο1 
& Νο2, Κλαίρη Κα-
µπάνη, åëä. ¢éÀðìáóè
Με πολύχρωµα αλλά 
και ασπρόµαυρα 
σκίτσα, µε πίνακες µυ-
στικής γραφής και λα-
βύρινθους, µε πυξίδες 
και τρενάκια τρόµου, η 
Κλαίρη Καµπάνη προ-
σφέρει δυο µοναδικές 
περιπέ-
τειες 
που 
κρα-
τούν 
αµείω-
το το εν-
διαφέρον των παι-
διών. Ο Άλεξ και ο 
Πίκλας χάνονται 
στον χρόνο και 
ζουν µοναδικές 
στιγµές αγωνίας 
προσπαθώντας 
να επιστρέψουν 
έγκαιρα στο µέλ-
λον και φυσικά να 
βρουν τον παππού 
τους! Τα χρονο-
µπερδέµατα µόλις 
ξεκίνησαν!

Το θεότρελο δεντρό-
σπιτο µε τους 52 
ορόφους, Άντι 
Γκίφιθς, 
íôæò. Îòòéëá 
¦Àììè, åëä. 
¾ùøïçéÞ÷
Το απίστευτο 

δεντρόσπιτο του Άντι 
και του Τέρι µεγαλώνει 
συνεχώς και αποκτά 
13 νέους ορόφους. 
Έχουν προσθέσει ένα 
δωµάτιο σύνθλιψης 
καρπουζιών, µια κυµα-
τοµηχανή, ένα παιχνίδι 
φιδάκι σε πραγµατικό 
µέγεθος (µε πραγµατι-
κά φίδια), έναν πυραυ-
λοκίνητο εκτοξευτή 
καρότων, µια Σχολή 
Εκπαίδευσης Σαλιγκα-
ριών Νίντζα και ένα 
υψηλής τεχνολογίας 
γραφείο ιδιωτικών 
ερευνών, που διαθέτει 
όλες τις τελευταίες 
ντετεκτιβικές ανα-
καλύψεις - ευτυχώς, 
διότι έχουν να λύσουν 
ένα µεγάλο µυστήριο: 
την εξαφάνιση του 
κυρίου Μεγαλοµύτη. 
Τι περιµένετε, λοιπόν; 
Ανεβείτε!

Beatles, η γέννηση 
ενός θρύλου, Μάουρι 
Κούνας, åëä. ¾ùøïçéÞ÷
Η συναρπαστική ιστο-
ρία του διασηµότερου 
συγκροτήµατος όλων 
των εποχών στα πρώ-
τα δειλά του βήµατα 
προβάλλει µέσα από 
πολύχρωµες εικόνες. 
Από τα παιδικά χρόνια 
στο Λίβερπουλ έως 
τα στούντιο της Άµπι 
Ρόουντ όπου ηχογρά-
φησαν τα πρώτα τους 
σινγκλ, το βιβλίο αυτό 
φιλοδοξεί να µυήσει 
τους νέους στην ι-
στορία των Beatles µε 
έναν τρόπο τρελό και 
αστείο, µε έναν τρόπο 
που θα τα προτρέψει 
να ακούσουν τα τρα-
γούδια τους και να 
γνωρίσουν τη δύναµη 
των στίχων και της 
µελωδίας τους.

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ 
ΜΑΘΑΙΝΩ

Με τον ∆ρ. Νιαουρό-
πουλο στο ηλιακό 
σύστηµα, Γουόλιµαν 
∆ρ. Ντόµινικ, íôæò. 
¶ìÛîè »ðáëïçåñòçïù, 
åëä. ¦áôÀëè
Το ηλιακό σύστηµα πά-
ντα σαγηνεύει, ενθου-
σιάζει και γοητεύει τα 
παιδιά. Γι αυτό και ο ∆ρ. 
Νιαουρόπουλος και 
οι φίλοι του ξεκινούν 
ένα απίθανο ταξίδι µε 
πυξίδα την αγάπη τους 
για εξερεύνηση και 
βοηθούς όλα τα παιδιά 
που αγαπούν την περι-
πέτεια και τη γνώση. Ο 
Ήλιος και οι πλανήτες 
φανερώνουν τα πιο 
µεγάλα τους µυστικά 
και υποδέχονται µε 
χαρά κάθε µικρό και 
µεγάλο λάτρη του σύ-
µπαντος.

Το βιβλίο που τρα-
νταζοφυσοκουνιέ-
ται, Κρίκελ-Κράκελς, 
åëä. ¢éÀðìáóè
Η οµάδα των Κρίκελ-
Κράκελς επιστρέφει 
δυναµικά και κλείνει 
το µάτι στα παιδιά. Ένα 
διαδραστικό βιβλίο 
που πυροδοτεί τη 
σκέψη, κινητοποιεί τη 
φαντασία και διεγείρει 
τις αισθήσεις στο α-
πόλυτο. Συντροφιά µε 
το γουρουνάκι Έγκον, 
όλη η οικογένεια θα 
ζήσει µια αξέχαστη 
τρανταζοφυσοκουνη-
τική εµπειρία παρέα µε 
τραµπολίνο και χρώ-
µατα, κουκουβάγιες 
και αστραπές, γλάρους 
και πυραύλους και 
όµορφα κοχύλια. Είστε 
έτοιµοι;

Το ψηλότερο 
βουνό βιβλίων στον 
κόσµο», Ροθίο 
Μπονίγια, íôæò.ºáôåòÝîá 
Æóéïàíá, åëä. ºÞëëéîè ºìöóôÜ
Ο Ερρίκος ήθελε πολύ 
να πετάξει. Ονειρευό-
ταν να έχει δύο φτερά, 
τα ζητούσε ακόµα και 
από τον Άγιο Βασίλη. 
Μα τελικά τη λύση 
την έδωσε η µαµά 
του όταν του χάρισε 
ένα βιβλίο και εκείνος 
χάθηκε στις σελίδες 
του. Το ένα βιβλίο δι-
αδεχόταν το άλλο και 
χωρίς να το καταλάβει 
άρχισε να ανεβαίνει 
ψηλά. Πολύ ψηλά. 
Τόσο ψηλά όσο και 
η φαντασία του. Ένα 
εκπληκτικό βιβλίο για 
την ανεκτίµητη αξία 
των βιβλίων.

Μαθαίνω και 
εξερευνώ: 
το ∆ιάστηµα, 
åëä. ¾ùøïçéÞ÷
Ταξίδεψε στο ∆ιάστη-
µα σαν ένας πραγµα-
τικός αστροναύτης! 
Αυτή είναι η µεγάλη 
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πρόκληση αυτού του 
βιβλίου που φιλοδοξεί 
να µάθει στα παιδιά µε 
ευχάριστο τρόπο πώς 
δηµιουργήθηκε το Σύ-
µπαν, πόσο γρήγορα 
ταξιδεύει το φως από 
τον Ήλιο στη Γη, πόσο 
µεγάλος είναι ο Γαλαξί-
ας µας και άλλα πολλά! 
Και δεν µένει εκεί: 
δοκιµάζει τις γνώσεις 
τους µε παζλ ώστε να 
αποτυπωθούν όσα 
γνώρισαν για πάντα 
στο µυαλό τους.

Παζλ 2: Οι αριθµοί, 
åëä. ¾ùøïçéÞ÷
Οι αριθµοί είναι ένας 
ολόκληρος κόσµος. 
Και αυτό το βιβλίο κα-
ταφέρνει να βοηθήσει 
τα παιδιά να µάθουν 
τους πρώτους 10 
αριθµούς εύκολα και 
διασκεδαστικά. Πώς; 
Μα φυσικά µε έξυπνα 
ρυθµικά στικάκια αλλά 
και έντονες εικόνες 
που αιχµαλωτίζουν το 
µάτι. Το µαγικό κουτί 
αυτού του βιβλίου 

περιλαµβάνει και 
όµορφα παζλ που θα 
καλλιεργήσουν ταυ-
τόχρονα και τις κινη-
τικές δεξιότητες των 
παιδιών και θα τους 
προσφέρουν τη χαρά 
της δηµιουργίας.

Σειρά «Μαθαίνω τα 
πάντα»: «Πλανήτης 
Γη», Anita Ganeri, 
åëä. ¢éÞðôòá
Η Γη είναι ένας εκπλη-
κτικός πλανήτης και 
χρειάζεται την προστα-
σία όλων. Ειδικά των 
παιδιών µε ανήσυχο 
πνεύµα. Αν µάθουν 
περισσότερα γι αυτόν, 
είναι σίγουρο πως θα 
τον αγαπήσουν και θα 
κάνουν τα πάντα για να 
τον σώσουν. Και αυτό 
το βιβλίο παρουσιάζει 
συναρπαστικές πληρο-
φορίες για τη δοµή της 
γης, το κλίµα, τη µετα-
τόπιση των ηπείρων 
και όσα ένας γνήσιος 
εξερευνητής θα ήθελα 
να ξέρει ώστε να είναι 
έτοιµος να υπερασπι-
στεί αυτή τη µικρή κου-
κίδα του σύµπαντος. 

Πώς τρώνε τα ζώα; 
Petra Bartíková, 
åëä. ¼ïùòæïàòé
Ξέρατε ότι ένας ενήλι-
κος ελέφαντας µπορεί 
να φάει µέχρι και 300 
κιλά τροφή τη µέρα; Ή 
ότι οι πλατύποδες δεν 
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καθηµερινές καταστά-
σεις, το βιβλίο αυτό 
θα σας βοηθήσει να 
αποκωδικοποιήσετε τη 
συµπεριφορά του παι-
διού σας, να κατανοή-
σετε τα συναισθήµατά 
του και να υιοθετήσετε 
την καλύτερη προσέγ-
γιση όσον αφορά τη 
διαπαιδαγώγησή του. 
Συντονιστείτε µε τις 
ενδόµυχες σκέψεις του 
παιδιού σας και γίνετε 
ο γονιός που θα θέλατε 
να είστε.

Smart babies: Η 
συναισθηµατική, 
κοινωνική & πολλα-
πλή νοηµοσύνη του 
παιδιού, Ελένη Γαρυ-
φαλάκη, åëä. ¼ïùòæïàòé
Υπάρχουν, άραγε, συ-
νταγές για να κάνουµε 
έξυπνα και ψυχικά 
ανθεκτικά παιδιά; Όλα 
έχουν να κάνουν µε 
τη νοηµοσύνη. Όλος 
ο τρόπος που επιλέ-
γουµε να ζήσουµε, 
επηρεάζει τον τρόπο 
που εξελίσσουµε την 
ευφυΐα µας. Το βιβλίο 
αυτό ενδιαφέρεται 
να εµπνεύσει γονείς 
και εκπαιδευτικούς να 
δηµιουργήσουν ένα υ-
γιές και γόνιµο έδαφος 
για να εκδηλώσουν τα 
παιδιά, από τη βρεφι-
κή κιόλας ηλικία, την 
καλύτερη δυνατή νοη-
τική, συναισθηµατική 
και ψυχική δυναµική 

τους και να «ανθί-
σουν» ελεύθερα.

10 κόλπα των γωνιών 
για την σωστή ανα-
τροφή των παιδιών 
τους, åëä. ¢éÀðìáóè
Βασισµένο σε πραγ-
µατικές µαρτυρίες και 
εµπειρίες, ένα πολύτιµο 
εργαλείο που θα δείξει 
στους γονείς πώς να 
βάζουν τα παιδιά τους 
για ύπνο χωρίς γκρίνιες, 
να τα µάθουν να τρώνε 
τα πάντα και να ζητάνε 
κι άλλο, να αντιµετωπί-
ζουν αποτελεσµατικά 
τον θυµό των παιδιών 
τους, να τα βοηθούν 
στο διάβασµα και τη 
µελέτη τους. Επιτέλους 
ένα βιβλίο που δίνει τον 
λόγο στους γονείς!

Το βιβλίο που θα 
ήθελες να είχαν 
διαβάσει οι γονείς 
σου, Philippa Perry, 
íôæò. ¹öÀîîá ¦áðáçåöòçÝïù, 
åëä. ¢éÞðôòá
Κάθε γονιός θέλει δύο 
βασικά πράγµατα: 
Να είναι το παιδί του 
ευτυχισµένο και να 
µην τα θαλασσώσει 
µε την ανατροφή του. 
Σε αυτό το έξυπνο και 
µε χιούµορ βιβλίο, 
η αναγνωρισµένη 
ψυχοθεραπεύτρια 
Philippa Perry εξηγεί 
πώς χτίζονται ισχυροί 
δεσµοί αγάπης µε τα 
παιδιά µας και πώς 

αυτοί οι δεσµοί προά-
γουν την πνευµατική 
και ψυχική υγεία τους 
τόσο στην παιδική όσο 
και στη µετέπειτα ζωή 
τους. Mε εύστοχες και 
σοφές συµβουλές, εί-
ναι το βιβλίο που κάθε 
γονιός θα θέλει να δια-
βάσει και κάθε παιδί θα 
εύχεται να είχαν δια-
βάσει οι γονείς του!

Πώς οι ∆ανοί εκ-
παιδεύουν τα πιο 
ευτυχισµένα παιδιά 
στο σχολείο και στην 
οικογένεια, Jessica 
Joelle Alexander, íôæò. 
ÁïÛìá ¶ìéÀóá, åëä. ¢éÞðôòá
Ένα βιβλίο για έναν δια-
φορετικό τρόπο εκπαί-
δευσης των παιδιών 
µέσα από παραδείγµα-
τα, παραλληλισµούς 
και συµβουλές, ο 
οποίος βασίζεται στην 
εµπιστοσύνη, στην 
ενσυναίσθηση, στην 
αυθεντικότητα, στο 
θάρρος, στη διδασκα-
λία του χούγκα, το να 
περνάς δηλαδή χρόνο 
µε τους αγαπηµένους 
σου σε ένα όµορφο, 
ήρεµο και φιλόξενο πε-
ριβάλλον. Με την καλ-
λιέργεια αυτών των 
απλών αλλά και τόσο 
σηµαντικών εννοιών, 
οι ∆ανοί εκπαιδεύουν 
τα πιο ευτυχισµένα 
παιδιά στο σχολείο και 
στην οικογένεια. Γιατί 
όχι κι εµείς; A

έχουν στοµάχι; Μήπως 
ότι οι πιγκουίνοι µαζί 
µε την τροφή τους κα-
ταπίνουν και πέτρες; 
Ο µαγικός κόσµος των 
ζώων είναι γεµάτος 
εκπλήξεις! Εξερευ-
νήστε τον µέσα από 
τις διατροφικές τους 
συνήθειες.

ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Μεγαλώνοντας (µε) 
το παιδί µου, Κ. Γκο-
τζαµάνης, åëä. ¦áôÀëè
Ο ψυχίατρος Κώστας 
Γκοτζαµάνης στέκεται 
χρόνια δίπλα στους 
γονείς που θέλουν να 
µεγαλώσουν ελεύθερα 
παιδιά, µεγαλώνοντας 
και οι ίδιοι. Το βιβλίο 
του είναι ένας σύγχρο-
νος οδηγός επιβίωσης 
για οικογένειες και 
άτοµα, που βοηθάει 
τον κάθε αναγνώστη 
να ανακαλύπτει µόνος 
του ότι ένα αδιέξοδο 
µπορεί να αποτελεί µια 
εξαιρετική ευκαιρία. 
Χωρίς διδακτισµό, µε 
ύφος χαλαρό, χωρίς να 
κάνει εκπτώσεις στη δι-
εισδυτικότητα και στην 
αντικειµενικότητα, εί-
ναι τελικά ένα πολύτιµο 
βιβλίο, µε αστείρευτο 
χιούµορ και άκρως µε-

ταδοτικό κέφι για ζωή!

Ο εγκέφαλος του Ναι, 
Σίγκελ Ντάνιελ Τζ. / 
Πέυν Μπράυσον Τίνα, 
íôæò. °îôöîÝá ¡ïùîáòïðïàìïù, 
åëä. ¦áôÀëè
Στον Εγκέφαλο του Ναι, 
οι συγγραφείς παρου-
σιάζουν στους γονείς 
δεξιότητες, σενάρια, 
ιδέες και δραστηριό-
τητες που µπορούν 
να φέρουν τα παιδιά 
όλων των ηλικιών στην 
εξαιρετικά επωφελή 
κατάσταση του «ναι». 
Με προσωπικά παρα-
δείγµατα που εµπνέ-
ουν, µε διασκεδαστικές 
και βοηθητικές εικόνες 
και µε µια πολύ πρακτι-
κή συνοπτική παρου-
σίαση στο τέλος του 
βιβλίου, ο Εγκέφαλος 
του Ναι συνιστά ένα 
σηµαντικό εργαλείο 
για την ενίσχυση του 
θετικού δυναµικού και 
για να διατηρείτε την 
εσωτερική σπίθα του 
παιδιού σας αναµµένη 
και ολοένα πιο δυνατή.

Τι σκέφτεται το παιδί
µου, Τανίθ Κάρεϊ,
íôæò. ¶ìÛîè ¢áóëáìÀëè, 
åëä. ¾ùøïçéÞ÷
Μάθετε τι πραγµατικά 
εννοεί το παιδί σας 
όταν λέει «Κοίτα τι 
έκανα!», «Μα δεν είµαι 
κουρασµένoς» ή «Με 
ντροπιάζεις». Αναλύ-
οντας πάνω από 100 
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

Το έτος μπήκε και βγήκε με τον ίδιο πα-
ράξενο τρόπο. Με έναν βασιλιά ιό που 
έσπειρε τον πανικό σε όλο τον πλανήτη 
και έκανε άνω κάτω τις ζωές όλων. Φυσι-
κά το σινεμά δεν μπορούσε να αποτελέ-
σει εξαίρεση.

Τ
ην πρώτη βδομάδα του χρόνου βγήκε στις 
ελληνικές αίθουσες το «1917». Το φιλμ του Σαμ 
Μέντες που θα κέρδιζε 3 βραβεία Όσκαρ λίγο 
καιρό αργότερα είναι τυπικό δείγμα του επι-

κού, φανταχτερού αλλά και με ουσία σινεμά στην πα-
ράδοση του καλού (αν υπάρχει κάτι τέτοιο) Χόλιγουντ. 
Η αληθινή (;) ιστορία που είχε ακούσει όταν ήταν παιδί 
ο σκηνοθέτης, ρίχνει φως σε μια ακαταμάχητη περι-
πέτεια από τις εσχατιές του Ά   Παγκοσμίου Πολέμου. 
Μια άλλη αληθινή ιστορία, αυτή του σεναριογράφου 
Τζόζεφ Μάνκιεβιτς στο «Mank», επιχειρεί να ρίξει φως 
στα παρασκήνια του «Πολίτη Κέιν» αλλά το μόνο που κα-
ταφέρνει είναι να ρίξει αυλαία σε μια πολύπαθη χρονιά 
η οποία θα κρίνει πολλά για το μέλλον του Χόλιγουντ. 
Ο Φίντσερ μέσα στη φούρια του να ασκήσει κριτική-
στη βιομηχανία του θεάματος –της οποίας είναι αναπό-
σπαστο γρανάζι εδώ και χρόνια–, αποκαθηλώνοντας 
παράλληλα τον Όρσον Γουέλς, ξέχασε το κυριότερο: 
να πει μια στρωτή και κανονική ιστορία. Κάτι αντίστοιχο 
έπραξε κι ο Νόλαν με το «Τένετ» που επιχείρησε να χω-
ρέσει την αντιστροφή του χρόνου στα κοστούμια της 
κατασκοπικής περιπέτειας αλλά κι η δική του ιστορία, 
παρά την άψογη ραφή των καρέ, έμπαζε από παντού. 
Το φιλμ βγήκε κανονικά στις αίθουσες μετά από το πρώ-
το κύμα του κορωνοϊού για να δώσει το φιλί της ζωής 
στον κόσμο του σινεμά, αλλά ο φόβος και οι συστάσεις 
των επιδημιολόγων για περιορισμένες επαφές περιόρι-
σαν σημαντικά την εμπορική ισχύ του.
Ο καταιγισμός των υπερηρωικών μοντέλων της Marvel 
και της DComics στη διάρκεια των προηγούμενων χρό-
νων έφερε μεν πολύ χρήμα στα αμερικανικά ταμεία αλ-
λά ταυτόχρονα επέφερε και κορεσμό στο θεατή. Κάπως 
έτσι βρήκαν την ευκαιρία να αναδειχτούν δημιουργοί 
από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη που σε άλλες 
εποχές θα ήταν απλώς ανακαλύψεις – προνόμια των 
ψαγμένων σινεφίλ. Μετά τον Ιάπωνα Χιροκάζου Κό-
ρε Έντα που έδειξε το 2018 με τους «Κλέφτες καταστη-
μάτων» ότι κάποιες οικογένειες δεν έχουν ανάγκη την 
συγγένεια αίματος για να ολοκληρωθούν με γερούς 

δεσμούς, τη σκυτάλη πήρε ένας Κορεάτης. Τα «Παράσι-
τα» του Κορεάτη Μπονγκ Τζουν-Χο σάρωσαν τα ταμεία 
όπου κι αν παίχτηκαν (στη χώρα μας ξεκίνησαν τον Ο-
κτώβριο του 2019 να παίζονται και μέχρι τον Φεβρου-
άριο του 2020 είχαν φτάσει τα 135.000 εισιτήρια: ένα 
ασύλληπτο νούμερο για φιλμ που έχουν ως ταβάνι τα 
50- 60.000 εισιτήρια) κι έγραψαν τη δική τους ιστορία 
σπάζοντας ένα αραχνιασμένο ρεκόρ στα Όσκαρ. Ανα-
ρωτιόμαστε αν σε κανονικές συνθήκες θα είχαμε ανα-
καλύψει φέτος κι άλλους Ασιάτες δημιουργούς που θα 
προσέφεραν κινηματογραφική πρωτοπορία μέσα από 
το σινεμά των ειδών. Η συναισθηματική αυταπάρνηση 
της «Εποχής της βροχής» του 35χρονου Άντονι Τσεν 
από τη Σιγκαπούρη, μιας ταινίας για την ταύτιση της 
μοναξιάς με την ερωτική συνενοχή, θα μπορούσε να 
ήταν μια τέτοια περίπτωση αν δεν υπήρχε το ανάλογου 
ύφους και θεματικής φιλμ από τη Δανία «Η βασίλισσα 
της καρδιάς» πριν από ένα χρόνο.

Με το παραπάνω σκεπτικό δεν έχω καμιά αμφιβολία 
ότι η πιο πρωτότυπη ταινία της χρονιάς –από όσες τέ-
λος πάντων παίχτηκαν στο εγχώριο κινηματογραφικό 
κύκλωμα– είναι ο ανεξάρτητος «Φάρος» του πρωτοεμ-
φανιζόμενου 30άρη Ρόμπερτ Έγκερς. Ένα ατμοσφαιρι-
κό ποίημα για το σκοτάδι και τη σύγχυση που γεννιέται 
στο κλειστοφοβικό περιβάλλον των δύο φαροφυλά-
κων. Άθλος η χορογραφημένη σαιξπηρική ερμηνεία 
των Γουίλεμ Νταφόε και Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος 
χρόνο με το χρόνο δείχνει ότι είναι πολλά παραπάνω 
από το βαμπίρ αμόρε της Μπέλα στο «Twilight» ή ακό-
μη και τον επικείμενο «Μπάτμαν» που θα δούμε καλώς 
εχόντων των πραγμάτων του χρόνου τέτοια εποχή. Ο 
γοτθικός «Φάρος» είναι ένα αψεγάδιαστο αρχιτεκτονικό 
σχήμα γύρω από τη μανία της δύναμης και το κυνήγι 
της ηδονής, χτισμένος με γερούς αρχαϊκούς μύθους και 
ιστορίες βγαλμένες από τα βάθη της θάλασσας.
Σε ένα παράλληλο σύμπαν αλλά σε αντίστιξη με τον 
ανδροκρατούμενο «Φάρο», η «Έμα» του καταξιωμένου 
χιλιανού Πάμπλο Λαραίν μιλάει για τη γυναικεία χει-
ραφέτηση με τρόπο που δεν έχει ξανασυμβεί στο σι-
νεμά. Φιλμ φτιαγμένο με μια στιλάτη αγριότητα που σε 
συνεπαίρνει και καταφέρνει να είναι γήινο και ποιητικό 
μαζί, βάζοντας φωτιά στην οθόνη κάθε φορά που η ε-
ντυπωσιακή Μαριάνα ντι Τζιρόλαμο ξεκινά το επόμενο 
reggaeton της. 
Στην Ευρώπη, οι εθνικές κινηματογραφίες ακολούθη-
σαν την πεπατημένη. Ο γαλλικός μεγαλοϊδεατισμός που 
τους κάνει να νιώθουν το «Χόλιγουντ της Ευρώπης» εκ-
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φράστηκε με μια σειρά από ασήμαντες κωμωδίες 
και αστυνομικές περιπέτειες. Όποτε κάποιος γνω-
στός αλλά όχι απαραίτητα και καλός δημιουργός 
(οι περιπτώσεις των Ολιβιέ Ασαγιάς με το «Παιχνί-
δια ζευγαριών» και Κριστόφ Ονορέ με το «Οι χτύ-
ποι της καρδιάς μου») επιδιώκει να καταγράψει μια 
προσωπική ιστορία με γλυκόπικρο χαρακτήρα, 
χάνεται στα λημέρια μιας επιτηδευμένης αφήγη-
σης γεμάτης εξυπνάδες και αμπελοφιλοσοφίες. 
Πάντως γαλλικό ήταν το καλύτερο animation της 
χρονιάς. Το αφοπλιστικό «Γιοσέπ» του κομίστα της 
Le Monde Ορέλ έφερε το ιστορικό και πολιτικό 
δοκίμιο στα μέτρα του κινούμενου σκίτσου με μια 
ιστορία από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης της 
Γαλλίας του 1939 που «φιλοξένησαν» ισπανούς 
εξόριστους του φρανκικού καθεστώτος.

Οι Ισπανοί, από την άλλη, έχουν κατακτήσει με 
το σπαθί τους την εκτίμηση όλων και περισσότε-
ρων κινηματογραφόφιλων τα τελευταία χρόνια. 
Παρότι το τηλεοπτικό «Casa de papel» έκανε ζημιά 
με τους αμέτρητους κλώνους του σε μικρή και με-
γάλη οθόνη, υπάρχουν οι φωτεινές εξαιρέσεις με 
τους Όλιβερ Λάσε («Θα έρθει η φωτιά») και Ροδρί-
γο Σορογκογέν («Ο εξαφανισμένος») να προσφέ-
ρουν αιχμηρότητα και βάθος στα απλά και καλο-
φτιαγμένα κάδρα τους. 
Οι Ιταλοί δεν μπορούν να αποφύγουν το κόλλημα 
με τη σεξοκωμωδία καταστάσεων σε μια σειρά 
ασήμαντων φιλμ που όμως έφεραν κόσμοστις αί-
θουσες. Το άλλοθι των γειτόνων για την ποιότητα 
σήμερα ακούει στα ονόματα των Πάολο Σορε-
ντίνο και Ματέο Γκαρόνε όταν δεν έρχεται από 
τις παλιοσειρές, όπως ο Μάρκο Μπελόκιο που 
ξέρουν να κάνουν καλό σινεμά ακόμη και στα 80 
τους. Ο «Προδότης» του ηλικιωμένου Μπελόκιο 
διαθέτει φρεσκάδα και ενέργεια που θα ζήλευε 
και 25χρονος. Με φόντο μια τυπική –και αυθεντι-
κή– ιστορία για την Κόζα Νόστρα, εστιάζει στην 
αξία της συνείδησης και τη σημασία του να μπο-
ρείς να κοιμάσαι ήσυχος τα βράδια, χωρίς να δίνει 
δεκάρα για την κινηματογραφική μεγαλοπρέπεια 
των μαφιόζων.
Στη χώρα μας ο Γιάννης Οικονομίδης με την 
«Μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» έδειξε πως μπο-
ρούν να συνδυαστούν αποτελεσματικά το καλλι-
τεχνικό με το εμπορικό σινεμά αλλά ο κορωνοϊός 
του έφραξε το δρόμο. Πάντως τα 35.000 εισιτήρια 
που μάζεψε σε δύο δόσεις, προ και μετά του αρχι-
κού lockdown, δεν τα λες και άσχημα. Η ταινία που 
κατέκτησε την κορυφή του εγχώριου box office 
ήταν το «Χαλβάη 5-0» του Μάρκου Σεφερλή με τα 
223.692 εισιτήρια. Ουδέν σχόλιον.

Άλλα φιλμ που ξεχώρισαν σε αυτό το τοπίο αβε-
βαιότητας και περιορισμού είναι το ρωσικό ψυ-
χολογικό θαύμα «Ένα ψηλό κορίτσι» του Κάντεμιρ 
Μπαλάκοφ, το βρετανικό δράμα «Wild Rose» με 
ηρωίδα (απίθανη η Τζέσι Μπάκλεϊ) μια σκοτσέζα 
που ονειρεύεται να κάνει καριέρα ως κάντρι μου-
σικός, το τρυφερό σκηνοθετικό ντεμπούτο της 
Σάνον Μέρφι «Babyteeth». Από τις πολυδιαφημι-
ζόμενες μεγάλες παραγωγές στο ύψος τους στά-
θηκαν οι «Μικρές κυρίες» της Γκρέτα Γκέργουικ, 
ιστορική αξία συνδυαζόμενη με αυθεντική ψυχα-
γωγία χαρακτηρίζουν τη «Δίκη των 7 του Σικάγου» 
του Άαρον Σόρκιν ενώ το καλύτερο ντοκιμαντέρ 
της σεζόν ήταν το «Αντρέι Ταρκόφσκι - Σινεμά σαν 
προσευχή». Στα συν και το «Κατηγορώ» του Πολάν-
σκι που χρησιμοποιεί την υπόθεση Ντρέιφους για 
να αναδείξει υποδειγματικά τους μηχανισμούς κα-
τασκευής μίσους και ρατσισμού απέναντι σε κάθε 
τι διαφορετικό και ξένο. Απογοητευτικός ο νέος 
Τέρενς Μάλικ («Μια κρυφή ζωή»), τραγικό πέρα 
ως πέρα το μιούζικαλ «Cats» του σκηνοθέτη του 
«Λόγου του Βασιλιά» Τομ Χούπερ, χωρίς καμιά αξία 
ο «Τιμώμενος επισκέπτης» του Ατόμ Εγκογιάν.

Κλείνουμε τον ετήσιο απολογισμό μας για το σινε-
μά με την ευχή να γίνουμε όλοι λίγο πιο σοφοί μέ-
σα από αυτή την περιπέτεια και να μας δοθεί ξανά 
η δυνατότητα να κάτσουμε και πάλι δίπλα-δίπλα 
στα καθίσματα μιας σκοτεινής αίθουσας.  A

«Ένα ψηλό κορίτσι»



Στολισμένα σπίτια, δρόμοι, μαγα-
ζιά, μυρωδιές από πεντανόστιμα 
γλυκά και φαγητά, δώρα με φαντεζί 
περιτυλίγματα, γιορτινές μελωδίες 
και άνθρωποι αγκαλιασμένοι να χο-
ρεύουν και να διασκεδάζουν, είναι 
εικόνες που οι περισσότεροι έχου-
με συνυφασμένες με την περίοδο 
των Χριστουγέννων. Φέτος ήταν, 
και είναι ακόμα, μια πολύ ιδιαίτερη 
και δύσκολη χρονιά και έχοντας πε-
ράσει αρκετό χρόνο στο σπίτι μας 
θέλουμε να νιώθουμε ευχάριστα 
μέσα σε αυτό. Και τι πιο ωραίο από 
ένα στολισμένο δέντρο με χρωμα-
τιστές μπαλίτσες και φωτάκια, το 
τζάκι αναμμένο και μια χριστουγεν-
νιάτικη ταινία να παίζει στην τηλεό-
ραση. Έτσι λοιπόν κι εμείς, μετά από 
ώρες παρακολούθησης, βρήκαμε 
τις καλύτερες 10 ταινίες που θα σας 
βάλουν στο απόλυτο εορταστικό 
πνεύμα για την πιο αγαπημένη επο-
χή του χρόνου.

1. Holiday (2006)
Αναμφίβολα η πιο αγαπημένη μου, 
και με το εκπληκτικό καστ, μεταξύ 
των οποίων Kate Winslet, Cameron 
Diaz, Jude Law. Η πλοκή ακολουθεί 
τις ζωές δύο γυναικών, μια αμερικα-
νίδα ζάμπλουτη εργασιομανή και μια 
βρετανίδα ερωτευμένη με το αρρα-
βωνιασμένο αφεντικό της, οι οποίες 
καθώς βρίσκονται στην ίδια μίζερη 
φάση ζωής αποφασίζουν να ανταλ-
λάξουν σπίτια για τις γιορτές των Χρι-
στουγέννων. Προσπαθώντας λοιπόν 
να προσαρμοστούν στο νέο τους 
περιβάλλον, η κάθε μία γνωρίζει και 
ερωτεύεται έναν ντόπιο άνδρα.

2. Home Alone 1&2  
(1990 & 1992)
Ίσως η πιο αντιπροσωπευτική ται-
νία των νεοϋορκέζικων Χριστου-
γέννων και από τις πιο γνωστές κω-
μωδίες των 1990s, ο νεαρός Kevin 
McCallister βιώνει το όνειρο κάθε 
άτακτου παιδιού, διώχνοντας την 
οικογένειά του από το σπίτι και αντι-
μετωπίζοντας μόνος του δύο επίδο-
ξους λίστες. Με τους παγκόσμιους 
κωμικούς αστέρες Macaulay Culkin 
και Joe Pesci, και την guest star εμφά-
νιση του πρώην προέδρου της Αμε-
ρικής, Donald Trump, οι δύο sequel 
κατατάσσονται σίγουρα τις πιο κλα-
σικές χριστουγεννιάτικες ταινίες.

3. Love Actually (2003)
Το έπος του έρωτα θα ονόμαζε κά-
νεις την all-star καστ δραματική κο-
μεντί του Richard Curtis, που συμπε-
ριλαμβάνει ορισμένα από τα μεγα-
λύτερα ονόματα του κινηματογρά-
φου, όπως Huge Grant, Liam Neeson, 
Emma Thompson, Keira Knieightley, 
και Alan Rickman. Όπως προϊδεά-
ζει και ο τίτλος, η ταινία ακολουθεί 
και αναλύει την ιστορία της αγάπης 
μέσα από 10 σχέσεις, λίγο πριν την 
περίοδο των Χριστουγέννων. Εκτός 
από καταπληκτικές ερμηνείες, έχει 
και ένα μοναδικό soundtrack!

4. Elf (2003)
Συγκινητική και νοσταλγική, το «Το 
ξωτικό των Χριστουγέννων», είναι 
μία από τις πιο κλασικές χριστουγεν-
νιάτικες ταινίες, στην οποία ο Will 
Ferrell μεγαλωμένος ως ξωτικό του 
Αϊ-Βασίλη επιστρέφει στη Νέα Υόρκη 
για να γνωρίσει τον μπαμπά του.

5. White Christmas 
(1954)
Από τις πρώτες έγχρωμες χριστου-
γεννιάτικες ταινίες, διαχρονική και 

κλασική που πάνω από μισό αιώνα 
μετά την απολαμβάνουμε σχεδόν 
κάθε χρόνο, τα «Λευκά Χριστούγεν-
να», έσπασαν τα ταμεία όταν προ-
βλήθηκα για πρώτη φορά. Ο στόχος 
των παραγωγών ήταν η επανένωση 
των Bing Crosby και Fred Astaire, ό-
μως μετά την άρνηση του Astaire ο 
ρόλος του πήγε στον Danny Kaye. Δι-
ακρίνεται για την εκπληκτική εκδοχή 
του ομώνυμου χριστουγεννιάτικου 
τραγουδιού.

6. Polar Express (2004)
Μια από τις πιο συγκινητικές χριστου-
γεννιάτικες ταινίες, με αληθινούς η-
θοποιούς που στη συνέχεια υπέστη-
σαν ψηφιακή επεξεργασία, βασισμέ-
νη στο παιδικό βιβλίο του Κρις Βαν 
Όλσμπεργκ. Η πλοκή ακολουθεί ένα 
μικρό αγόρι που για να αποδείξει στον 
εαυτό του την ύπαρξη του Αϊ-Βασίλη, 
ταξιδεύει με το Πολικό Εξπρές στον 
Βόρειο Πόλο, όπου αντιλαμβάνεται 
ότι η πίστη είναι για όλα ικανή.

7. How the Grinch  
stole Christmas (2000)
Μια ιστορία που παρουσιάζει τον 
μικρόψυχο και κυνικό Grinch (Jim 
Carrey), ο οποίος κουράστηκε με τους 
εορτασμούς των Χριστουγέννων και 
αποφασίζει να κλέψει όλα τα δώρα 
της πόλης. Όμως για καλή μας τύχη, 
πριν τεθεί σε λειτουργία το σατανι-
κό σχέδιό του, ανακαλύπτει ότι το 
πραγματικό νόημα των γιορτών δεν 
κρύβεται στα υλικά αγαθά, αλλά στην 
αγάπη και την αλληλεγγύη.

8. A Christmas  
Carol (1999)
Το ο μ ών υμ ο μ υ θ ι σ τ όρ ημ α τ ο υ 
Charles Dickens έχει πάρει πολλές 
μορφές στη μεγάλη οθόνη, εδώ το 
καρτούν (και της Barbie είναι προσω-
πική αγαπημένη) με πρωταγωνιστή 
τον JIm Carrey στο ρόλο του μίζερου, 
τσιγκούνη Σκρουτζ, ο οποίος έρχεται 
αντιμέτωπος με τρία φαντάσματα, 
του παρελθόντος, του παρόντος και 
του μέλλοντος, για να αντιληφθεί ότι 
πραγματικό νόημα των Χριστουγέν-
νων είναι η αγάπη και να ξαναβρεί την 
ανθρωπιά του.

9. Four Christmases 
(2008)
Κ λασική αμ ερικανική κωμ ω δία 
μ ε πρ ω τα γων ισ τ ές τους Re es e 
Witherspoon και Vince Vaughn, ως 
ζευγάρι που δεν κατορθώνει να τα-
ξιδέψει στα νησιά Φίτζι για τις διακο-
πές των Χριστουγέννων. Έτσι λοιπόν 
αναγκάζονται να περάσουν 4 διαφο-
ρετικά Χριστούγεννα στους γονείς 
τους, που είναι χωρισμένοι και ο κα-
θένας έχει τη δική του οικογένεια και 
γιορτή.

10. New year’s Eve (2011)
Χριστουγεννιάτικη υπερπαραγωγή 
all-star διαστάσεων, που εστιάζει 
παράλληλα στις ζωές πολλών αν-
θρώπων οι οποίοι προετοιμάζονται 
για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς 
στη Νέα Υόρκη. Πρωταγωνιστούν οι 
Jon Bon Jovi, Jessica Biel, Robert de 
Niro, Zack Efron, Sarah Jessica Parker, 
Ashton Kutcher, Katherine Heigl, 
Lea Michele, Michele Pfeiffer, Hilary 
Swank και πολλοί άλλοι χολιγουντι-
ανοί ηθοποιοί, οπότε δεν έχεις παρά 
να το δεις πριν μπει και φέτος ο νέος 
χρόνος, που περισσότερο από κάθε 
χρονιά περιμένουμε!

χριστουγεννιάτικεσ

ταινιες 
ςτολίδια, λαμπιόνια και έρωτες 
για να μπεις σε γιορτινό κλίμα

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗ
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Το City Link
σώζει τα 
Χριστούγεννα

Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ο βραδακι της πρώτης δεκεμβριου, κατηφοριζοντας την πα-
νεπιςτημιου, το κοίταξα να στέκει σκοτεινό και μελαγχόλησα. 
την άλλη μέρα έγραψα στην εφημερίδα ένα άρθρο με τίτλο «Σώ-
στε τα Χριστούγεννα πλιζ!». και δεν ήταν μόνο το Attica, αλλά και 

όλο το πέριξ του, που ορίζουμε σαν εμπορικό τετράγωνο City Link. 
το πολυκατάστημα Attica είναι μέρος ενός μοναδικά διατηρημένου οικο-
δομικού μπλοκ στην καρδιά της πόλης, με ιστορία και τοτεμικό χαρακτήρα. 
το μέγαρο του μετοχικού ταμείου ςτρατού ισορροπώντας εξαίσια μεταξύ 
του νεοκλασικού παρελθόντος και της πρόκλησης του μοντερνισμού, τις 
παραμονές του B΄ παγκόσμιου πολέμου, όταν δημιουργήθηκε, αποτέλεσε 
ένα αρχιτεκτονικό και κατασκευαστικό γεγονός που χάρισε στην αθήνα μια 
κοινωνική και εμπορική δραστηριότητα που έμελλε να το καταστήσει μονα-
δικό. Γύρω του αναπτύχθηκαν κουρεία, μπαρ, μικροκαταστήματα, λουτρά, 
αίθουσες οπλομαχίας και γυμναστικής, καμπαρέ και φυσικά το παλλάς, το 
μεγαλύτερο κινηματοθέατρο των βαλκανίων, «θαύμα συγχρονισμού και 
πολυτέλειας, η τελευταία λέξη της αισθητικής οικοδομικής». 
η περίοδος της παρακμής του τη δεκαετία του ’70 αλλοίωσε και υποβάθμισε 
τον κάποτε κραταιό αστικό κόμβο στο μεταξύ. παραδοσιακά στέκια έσβη-
σαν, η αγορά μετατοπίστηκε, οι συνήθειες του κόσμου άλλαξαν, το σημείο 
έπαψε να έλκει για διαδρομές εμπορίου και αναψυχής. αυτό που κατάφερε η 
ομογενοποίηση υπό το οικόσημο City Link, αναπλάθοντάς το και περνώντας 
το στη νέα εποχή του, ήταν να αποκατασταθεί επιτέλους και ουσιαστικά, 
παρεμβατικά, η ιστορία της αθήνας. ώς προορισμός για βόλτα, ψώνια, δια-
σκέδαση, πολιτισμό και συναναστροφές, το αναγεννημένο μέρος όρισε και 
επανακαθόρισε τον χάρτη της πόλης. αίγλη, κύρος, εμπορικές δραστηριότη-
τες, περαντζάδα τότε και για πάντα. 
Μαθήματα ιστορίας τέλος, φυσικά δεν περιμένατε έναν Θεσσαλονικιό από 
την Ξάνθη να σας μάθει την πόλη σας, αλλά καλό είναι να ανατρέχουμε στους 
λόγους που το συγκεκριμένο σημείο είναι μοναδικής σημασίας για τον ιστό. 

Fast forward: το «αρθράκι» μου δημοσιεύτηκε στη χάρτινη και την ψηφιακή 
A.V., μέρος του το διάβασα και στη μεσημεριανή εκπομπή μου στον Athen 
Voice Radio 102.5. «Εδώ και τώρα, τα Χριστούγεννα καλπάζουν με φόρα, αλλά ο 
Covid-19 και η καραντίνα με κάνουν να μην ονειρεύομαι και πολλά πολλά. Κατή-
φεια, εγκλεισμός και μια θλιμμένη εσάνς ορίζουν το κυρίαρχο Zeitgeist των ημε-
ρών μας, συν φυσικά πως ως γνωστόν δεν υπάρχει Αϊ-Βασίλης ή Τίγκερμπελ για 
να φέρουν δώρα, ξεγνοιασιά, φωτοχυσία και ψυχική ανάταση σε μια πόλη που 
προσαρμόστηκε στην επιβαλλόμενη και υπεραναγκαία συνθήκη που λέγεται 
και… Χριστούγεννα και γαλοπούλες ή κάλαντα αλλιώς!»
Λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση του άρθρου στην εφημερίδα: ήχος τηλεφώ-
νου, άγνωστος αριθμός, παρακαλώ; «Εύη Κλαουδάτου, διευθύντρια Ανάπτυξης 
και Επικοινωνίας του City Link». μην τα πολυλογώ, η εύη μου έκλεισε ραντεβού 
με τον Γιώργο κορμά, Executive General Manager της τράπεζας πειραιώς Real 
Estate. «Κάτι θέλει να σας ανακοινώσει, που σίγουρα θα σας ενθουσιάσει». με πε-
ρίμενε στο κτίριο της κοραή. αναμένοντας το ραντεβού, έριξα μια ματιά στην 
αθήνα όπως τη σάρωνε η βροχή. μιζέρια και ομπρέλες, κρύο, κουμπωμένοι 
γιακάδες αλλά και ψυχές. 
μπαίνει χαμογελαστός, ανταλλάσσουμε συστάσεις και... θα το πω: πρώτη 
φορά γνώριζα υψηλόβαθμο τραπεζίτη από κοντά! If you know what I mean, το 
τελευταίο πράγμα που περίμενα ήταν αυτή η συνάντηση να μας βρει να συζη-
τούμε για λογοτεχνία, περιοδικά και μουσική, όμως οφείλω να το παραδεχτώ 
δημόσια: ο τύπος με εντυπωσίασε! (σ.σ. αλήθεια, Γιώργο, αφού ξέρω πλέον 
πως διαβάζεις και την A.V. ανάμεσα στις οικονομικές εφημερίδες και τους χρη-
ματιστηριακούς δείκτες της καθημερινής ενημέρωσης.)
«Όταν διάβασα το κομμάτι σου, ήταν και για μένα μια δύσκολη στιγμή, καθώς το 
λοκντάουν κρατά σφραγισμένη κάθε χριστουγεννιάτικη δραστηριότητα του City 
Link, με απίστευτες οικονομικές αβαρίες. Πήρα όμως με τους συνεργάτες μου 
την απόφαση να φωτίσω το Attica, όχι φυσικά για να ανεβάσω τους τόνους της 
καταναλωτικής κλίμακας, εφόσον το πολυκατάστημα όπως και κάθε τι στο εμπο-
ρικό τετράγωνο είναι κλειστό, αλλά για λόγους καθαρά κοινωνικής και εταιρικής 
ευθύνης. Αν με τη φωτοχυσία, που θα τη δεις ξανά να λούζει, όπως έγραψες, την 
Πανεπιστημίου σαν πολύχρωμο νορβηγικό Σέλας, καταφέρουμε να δώσουμε 
στους διαβάτες του βουλεβάρτου ελπίδα και χαρά, τότε είναι υποχρέωσή μας να 
το κάνουμε. Φίλε, Στέφανε, θα ανάψουν όλα τα λαμπάκια, ήδη η Ελευθερία Ντεκό 
και η ομάδα της κάνουν πρόβες, λίγη υπομονή κι η Πανεπιστήμιου θα επανανοη-
ματοδοτηθεί, έστω κι έτσι, σαν γιορτή». τα υπόλοιπα τα βλέπετε κι εσείς, περι-
πατητές της λεωφόρου αλλά και χρήστες των σόσιαλ μίντια: Lights on! 
Έφυγα από το ραντεβού μας ψιλοσκεφτικός, ας το πω, επειδή: α) μπορεί να 
μην υπάρχει Άγιος βασίλης, αλλά να που υπάρχουν τραπεζίτες σαν τον κορ-
μά. η συνάντησή μας ήταν κάτι που ανατίναξε τις βεβαιότητές μου περί της 
φυλής τους. ώ, όχι απλώς είναι κανονικοί και συναισθηματικοί άνθρωποι, αλ-
λά και παίρνουν δραστικές αποφάσεις. Όταν η κουβέντα μας περί τέχνης και 

μελλοντικών πρότζεκτ που ετοιμάζει στο City Link (όταν με το καλό εμβολια-
στούμε κι η αγορά ξανανοίξει), έφτασε στα έργα του Takis (ο Γιώργος κορμάς 
ονειρεύεται να τα εγκαταστήσει σε δημόσια θέα), τότε συνειδητοποίησα πως 
αυτή ήταν μια καλή Χριστουγεννιάτικη ιστορία, που άξιζε να τη μοιραστώ 
με τους αναγνώστες. ςυν φυσικά τη χαρά να δω μετά τη συνάντησή μας την 
πανεπιστημίου, φωτεινή και ξάστερη, να λάμπει σαν καθρέφτης του νυχτε-
ρινού αθηνονορβηγικού ουρανού πάνω από το κεφάλι μου. 

Baby, the stars shine. ςτο σάιτ της εφημερίδας σηκώσαμε και το πεντανό-
στιμο βιντεάκι των «εγκαινίων». Χρόνια πολλά και καλά από το City Link, για 
όλους εσάς που μας αγαπήσατε τα προηγούμενα χρόνια και σε όλους εσάς 
που θα συνεχίσετε να είστε δίπλα μας για όλα τα επόμενα. κηρύττουμε λοι-
πόν τώρα την έναρξη της φωταγώγησης του αγαπημένου μας City Link, το ο-
ποίο αποτελεί πηγή φωτός για όλη την πόλη. Χρόνια πολλά σε όλους. Γεώργιε 
κορμά, πάντα τέτοια. ευγνώμων!

Oι συντελεστές του χριστουγεννιάτικου στολισμού-φωτισμου του CityLink είναι: 
Γεώργιος  Κορμάς Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Τράπεζας Πειραιώς, Διευθύνων 
Σύμβουλος Πειραιώς Real Estate S.A και PICAR S.A. // Εύη Κλαουδάτου Διευθύντρια 
Ανάπτυξης κ επικοινωνίας PICAR S.A- CITYLINK // Βαλάντης Σαράντος Διευθυντής 
λειτουργίας PICAR S.A.-CITYLINK //Ελευθερία Ντεκό Σχεδιάστρια Φωτισμού, Δημι-
ουργίας της xριστουγεννιάτικης όψης - διακόσμησης  του CityLink  // Πάρις Μέξης 
& Νικολέττα Γαβαλά Δημιουργοί  του installation «Πανσέδες» της στοάς Σπυρομήλιου  

η πανεπιστημίου είναι πάλι ένας δρόμος που λάμπει

Τ
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Μανεκέν, αντιµετωπίζω ένα πρόβληµα 
µε την κολλητή µου. Είµαστε φίλες 5 
χρόνια, αλλά τους τελευταίους 9 µή-
νες έχει κάνει σχέση. Είναι η πρώτη 
της σχέση. Έτσι λοιπόν εµένα µε έχει 
βάλει σε δεύτερη µοίρα, αργεί να µου 
απαντήσει στα µηνύµατα κ.λπ. και ό-
ταν της είπα ότι µε ενοχλεί αυτό 
που κάνει, µου απάντησε ότι 
είµαι παράλογη. Το θέµα 
µου είναι όµως ότι ακόµα 
συµπεριφέρεται µε τον 
ίδιο τρόπο, παρόλο που 
της το είπα. Ενδεχοµέ-
νως διότι δεν έχει κατα-
λάβει πόσο µε ενοχλεί. 
Έτσι µπαίνω συνέχεια στη 
διαδικασία να αναρωτιέ-
µαι αν αυτός είναι ένας 
τρόπος για να αποµακρυνθεί από µένα; 
Τι να κάνω;

Μάντισσα δεν είµαι, αλλά δεν νοµίζω ότι θέ-
λει να αποµακρυνθεί από εσένα. Απλώς θέ-
λει να ζήσει στο έπακρο αυτή τη µαγεία που 
ονοµάζεται «πρώτος έρωτας». Αχ! Συγκινή-
θηκε τώρα το Μανεκέν! Όλες έχουµε βρεθεί 
στη θέση σου, όταν η κολλητή µας ερωτεύ-
τηκε για πρώτη φορά. Και κάπου θυµώσαµε 
και κάπου στεναχωρηθήκαµε, αλλά εκεί… 
Και της κρατούσαµε το φανάρι για ώρες και 
την καλύπταµε όποτε µας το ζητούσε και 
µπορεί να µας έγραφε για βδοµάδες, αλλά 
εµείς εκεί… Φίλες πιστές! Στα εύκολα και 
στα δύσκολα. Στο «πολύ» και στο «λίγο». Και 
µετά πάλι γελάµε παρέα. Κλαίγαµε παρέα 
και όλο πάλι από την αρχή, όταν η επόµενη 
φίλη έµπαινε στην πρώτη της σχέση. Στην 
ερώτηση «τι να κάνω;», η απάντηση είναι να 
είσαι εκεί. 

Μανεκέν Τζένη, αποφάσισα να σου 
γράψω, καθώς µου αρέσει ο τρόπος 
που αντικρίζεις τα πράγµατα. Γενικά, 
δυσκολεύοµαι πολύ να εκδηλώσω το 
ενδιαφέρον µου σε κάποιον, γεγονός 
που µου στερεί πολλές ευκαιρίες στη 
ζωή µου.

Το καταλαβαίνω. Ο καθένας µας έχει τα τα-
λέντα του, αλλά και τα στοιχεία εκείνα που 
τον δυσκολεύουν. Το ζητούµενο είναι, λοι-
πόν, να εκµεταλλεύεσαι στο φουλ τα ταλέ-

ντα σου και ταυτόχρονα να δουλεύεις όσα 
δεν σε εξυπηρετούν (πια). Εµένα να µου πεις 
να διαπραγµατευτώ τα οικονοµικά µου σε 
θέµατα δουλειάς, θα τρέµει το φυλλοκάρδι 
µου για µέρες. Αλλά το δουλεύω. Ένα βήµα 
τη φορά. Εξοικειώνοµαι. Άλλες φορές δεν 
την παλεύω µε τίποτα. ∆εν πειράζει. Ξέρω 
ότι το δουλεύω. ∆εν θέλω ούτε εγώ να στε-
ρούµαι τις ευκαιρίες της ζωής. Και ούτε εσύ 
το θέλεις. 

Γεια σου, Τζενάρααα µου! Ήµουν σε 
σχέση µε κάποιον φουλ ερωτευµένη κι 
εγώ κι εκείνος. Ήµασταν τέλεια, άσχε-
τα που δεν πολυβλεπόµασταν τώρα µε 
την καραντίνα. Το αγόρι µου αντιµε-
τωπίζει διαφορά θέµατα µε την οικο-
γένειά του και ουσιαστικά έχουν πέσει 
όλα πάνω του. Εκείνος τρέχει για όλα, 
ενώ για αυτόν δεν νοιάζεται κανείς. 
Εγώ είµαι δίπλα του σε όλο αυτό, όµως 
αυτή η κατάσταση τον έχει πάρει από 

κάτω και έχει παραιτηθεί από 
όλα. Μου ζήτησε να χωρί-

σουµε, για να µην επηρε-
άζει και εµένα. Πιστεύει 
ότι αυτή η κατάσταση 
τον κατασ τρέφει και 
δεν θέλει να καταστρέ-
ψει και εµένα µαζί του. 

Θέλει να είναι µαζί µου, 
αλλά να είναι καλά, γεγο-

νός αδύνατον αυτή τη στιγµή. 
Έχει απελπιστεί. Εγώ δεν θέλω να 

τον αφήσω µόνο σε αυτό που περνάει. 
Τον αγαπάω και προσπαθώ να του εξη-
γήσω ότι προβλήµατα πάντα θα υπάρ-
χουν, όµως δεν πρέπει να το βάζει κάτω 
και να καταστρέφει τη ζωή του. Θέλει 
να σκεφτεί τι θα κάνει. ∆εν µε αφήνει 
να είµαι δίπλα του για να µε προστα-
τεύσει και να µην ξεσπάει σε εµάς όλο 
αυτό. Τζένη, βρίσκοµαι πραγµατικά σε 
πολύ άσχηµη θέση. Στενοχωριέµαι και 
για εκείνον και γιατί έληξε κάτι τόσο 
όµορφο. Αυτός προτιµά να είναι µόνος 
και να το περνάει όλο αυτό. Πραγµατι-
κά δεν ξέρω τι να κάνω. Βοήθησέ  µε, σε 
παρακαλώ, το συντοµότερο δυνατόν. 

Στεναχωριέµαι. Είναι πολλές φορές που αυ-
τά τα αδιέξοδα τα άτιµα πρέπει να τα κατα-
πιείς αµάσητα. Έχω βρεθεί σε παρόµοια σχέ-
ση. Θυµάµαι, είχα δώσει την προσωπική µου 
µάχη µε νύχια και µε δό-
ντια, µέχρι ο τότε σύ-
ντροφός µου να κα-
ταλάβει ότι εγώ θα 
έµενα στο πλευρό 
του, όσο κι αν ε-
κείνος χτυπιόταν 
να χωρίσουµε για 
να µε προστατέψει. 
Ήταν µια ψυχοφθόρα 
περίοδος για όλους µας. 
∆εν λέω ότι ο δικός σου φίλος θα πειστεί 
σώνει και ντε να ξαναείστε µαζί. Λέω, όµως, 
ότι στα δύσκολα οι άνθρωποί µας είναι η δύ-
ναµή µας. Είτε είστε «ζευγάρι είτε όχι, εσύ 
θα είσαι δίπλα του. Ως φίλη, ως παρέα, ως 
µια βόλτα να ξεσκάσει. Κι αυτό είναι το πιο 
σηµαντικό.

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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Πώς αλλάζει ο τρόπος 
που κάνουµε συναλ-
λαγές στο Internet µε 
την εφαρµογή της ο-
δηγίας PSD2;

Μ ε γα λύ τ ερ η α σ φ ά -
λεια στις συναλλαγές 
µ έσω internet τό σο 
για τους κατανα λω -
τές όσο και για τους 
ηλεκτρονικούς εµπό-
ρους παρέχει η Ισχυρή 
Ταυ τοποίηση Πε λά-
τη (Strong Customer 
Authentication - SCA) 
που πλέον γίνεται υ-
ποχρεωτική για όλους 
από την 1η Ιανουαρίου 
2021. Η νέα αυτή υπο-
χρέωση, που έρχεται 
σε µια στιγµή που λό-
γω των συνθηκών της 
πανδηµίας σηµειώνε-
ται εκρηκτική αύξηση 
στις συναλλαγές µέσω 
internet, απορρέει από 
τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία Payment Services 
Directive (PSD2) για τις ηλεκτρονικές συναλλα-
γές. Βάσει της Οδηγίας, όλες οι συναλλαγές µε 
κάρτα σε ηλεκτρονικά καταστήµατα (e-shops), ε-
ντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), 
πρέπει να περιέχουν τη λεγόµενη Ισχυρή Ταυτο-
ποίηση Πελάτη (Strong Customer Authentication 
- SCA). Με αυτό τον τρόπο, η Ευρωπαϊκή Οδηγία 
επιβάλλει την ταυτοποίηση του χρήστη, τη στιγ-
µή που πραγµατοποιεί την αγορά. Όσοι είχαµε 
συνηθίσει, λοιπόν, να ψωνίζουµε πληκτρολογώ-
ντας µόνο τα στοιχεία της κάρτας µας, φαίνεται 
ότι θα πρέπει να υιοθετήσουµε πλέον ένα ασφα-
λέστερο τρόπο να πληρώνουµε, όπως γίνεται 
και στις αγορές στα φυσικά καταστήµατα όπου 
πληκτρολογούµε το PIN της κάρτας.

Τί σηµαίνει αυτό για τις online αγορές;

Καθώς οι τράπεζες είναι οι βασικοί διαµεσολα-
βητές για τις online συναλλαγές, έχουν ήδη αρ-
χίσει να προσαρµόζονται στα νέα δεδοµένα ε-
πιλέγοντας τους καταλληλότερους τρόπους για 
την ασφαλή ολοκλήρωση της συναλλαγής. Επι-
κρατέστεροι τρόποι είναι είτε µέσω του mobile 
banking µε το δακτυλικό αποτύπωµα ή την πλη-
κτρολόγηση του 4ψήφιου κωδικού ή ακόµα και 
µε τη χρήση κάποιας άλλη εφαρµογής στο κινη-
τό όπου θα ταυτοποιείται ο πελάτης. Εναλλακτι-
κά, η συναλλαγή µπορεί να ολοκληρωθεί µέσω 
χρήσης των κωδικών εισαγωγής του internet 
banking ή κάποιο άλλο στοιχείο που γνωρίζει ο 
πελάτης συνδυαστικά µε κωδικό µιας χρήσης, τα 
οποία αποστέλλονται αυτόµατα από την τράπε-
ζα στο κινητό του χρήστη.  

Από την πλευρά τους και οι e-shoppers θα πρέπει 
να προσαρµοστούν άµεσα για να εξασφαλίσουν 
την απαραίτητη αυξηµένη ασφάλεια, να διευ-
κολύνουν τις καθηµερινές τους συναλλαγές και 
να µην αποκλειστούν από τον κόσµο των online 
αγορών στις οποίες δείχνουν όλο και µεγαλύτε-
ρη προτίµηση η οποία, σύµφωνα µε τις έρευνες, 

δεν θα υποχωρήσει 
αισ θητά σ τη µ ε τά 
καραντίνα εποχή. Οι 
προσαρµογές που 
πρέπει να κάνουν εί-
ναι απλές και συγκε-
κριµένα θα πρέπει: 

• Να εγγραφούν στο 
internet banking των 
τραπε ζών απ ό τ ις 
οποίες έχουν κάρτα 
πληρωµών.
• Να δηλώσουν το κι-
νητό τηλέφωνο επι-
κοινωνίας τους στις 
τράπεζές τους.
• Για µεγαλύτερη ευ-
κολία να εγκαταστή-
σουν το mobile app 
ή όποιο άλλο app της 
τράπεζάς τους χρει-
άζεται για την ταυτο-
ποίηση.
•Να έ χουν µαζί µε 
την κάρτα τους και το 
κινητό τους τηλέφω-

νο όταν κάνουν online συναλλαγές.

Τι κάνει η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο ε-
φαρµογής της οδηγίας PSD2;

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη υιοθετήσει ως µέ-
θοδο ταυτοποίησης τη χρήση της ηλεκτρονικής 
τραπεζικής winbank. Αυτό σηµαίνει ότι ένας πε-
λάτης της Τράπεζας Πειραιώς που επιθυµεί να 
κάνει αγορά µε την κάρτα του σε e-shop χρειά-
ζεται να έχει ενεργοποιηµένο το winbank mobile 
ή/και web banking. 

Πιο συγκεκριµένα, µετά την καταχώρηση των 
στοιχείων της κάρτας του στην ιστοσελίδα του 
εµπόρου, στην περίπτωση που ο συναλλασσό-
µενος χρησιµοποιεί το winbank mobile app, του 
ζητείται να αποδεχτεί τη συναλλαγή µέσω ενός 
push notification που λαµβάνει στο κινητό του 
χρησιµοποιώντας τον κωδικό πρόσβασής του 
στην υπηρεσία (4ψήφιο κωδικό ή δακτυλικό α-
ποτύπωµα σε συµβατές συσκευές). 

Εναλλακτικά, στην περίπτωση που ο συναλλασ-
σόµενος χρησιµοποιεί το winbank web banking, 
του ζητείται από την Τράπεζα να καταχωρήσει 
τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής του 
στην υπηρεσία, σε συνδυασµό µε έναν µοναδικό 
κωδικό extraPIN που λαµβάνει µε SMS στο κινητό 
τηλέφωνο που έχει δηλώσει. 

Στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς σηµειώνουν 
ότι µέχρι και τις 31/12/2020, σε κάποιες ηλεκτρο-
νικές συναλλαγές ενδέχεται να µην υπάρξει ε-
φαρµογή της Ισχυρής Ταυτοποίησης λόγω στα-
διακής προσαρµογής όλων των εµπλεκόµενων 
φορέων. Σε κάθε περίπτωση, όµως, οι πελάτες 
θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι η Τράπεζα έχει 
τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας τους, κάτι που 
µπορεί να γίνει εύκολα χωρίς τη µετάβασή τους 
σε κατάστηµα µέσω της υπηρεσίας winbank web 
banking, έτσι ώστε να µην αντιµετωπίσουν προ-
βλήµατα στις online συναλλαγές τους. 

Περισσότερες πληροφορίες για την PSD2 µπορείτε να δείτε στο  

www.piraeusbank.gr

Όσα πρέπει να γνωρίζουµε για τις αλλαγές από 1ης Ιανουαρίου 
στις ηλεκτρονικές µας συναλλαγές   

Ασφαλείς
συναλλαγές
στο Ίντερνετ
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ΚΡΙΟΣ (20 »áòôÝïù - 19 °ðòéìÝïù)

Σταδιακή µείωση των επαγγελµατικών και 
προσωπικών πιέσεων 
Με την Αφροδίτη στον Τοξότη (15) κατανοείς ότι 
ούτε το πολύ κόλληµα, ούτε οι πολλές ανησυχί-
ες, ούτε το πολύ δράµα βοηθούν την προσωπική 
σου ζωή ή τη διαχείριση του κοινού ταµείου. Γίνε-
σαι λίγο περισσότερο αισιόδοξος και είσαι σε θέ-
ση να πάρεις τα πράγµατα που σου συµβαίνουν 
πιο ελαφρά. Το µόνο θεµατάκι είναι πως αυτή η 
ευχάριστη κατά τα άλλα διάθεση σε κάνει να µην 
µπορείς να ανεχτείς οτιδήποτε διαφορετικό. Ο 
Κρόνος (17) και ο ∆ίας (19) στον Υδροχόο κλείνουν 
την προηγούµενη τριετία µε τις πολύ πιεστικές υ-
ποχρεώσεις, την περιορισµένη γκάµα επιλογών 
όµως και τις αυξηµένες ευθύνες και αναγνώριση. 
∆ιευκολύνεται η πορεία των προσωπικών και ε-
παγγελµατικών σου σχεδίων και η προσοχή σου 
στρέφεται εντονότερα στις εξωεπαγγελµατι-
κές σου ασχολίες και γενικά στα πράγµατα που 
δεν είσαι αναγκασµένος να κάνεις, αλλά είναι πιο 
κοντά στην καρδιά σου. Υπάρχει µεγαλύτερη δι-
άθεση για οµαδικές ασχολίες, από φιλίες µέχρι 
δουλειές. Η δυσκολία είναι το να παίξεις όντως 
οµαδικά, εκεί όµως είναι και η ευκαιρία. 

ΤΑΥΡΟΣ (20 °ðòéìÝïù - 19 »áýïù)

Επαγγελµατικές πιέσεις, ευκαιρίες και η ανά-
γκη για προσαρµοστικότητα 
Με τον κυβερνήτη σου Αφροδίτη, στον Τοξότη 
(15) ανοίγει µια περίοδος που 
φέρνει κάποιες διευκολύνσεις 
για το κοινό ταµείο που θα έ-
πρεπε να αντιµετωπίσεις ως 
ευκαιρία να σχεδιάσεις πιο συ-
γκεκριµένα την προσέγ γισή 
σου στο συγκεκριµένο κοµµάτι. 
Παράλληλα τονώνεται η ερωτι-
κή σου ζωή, πράγµα που µπορεί 
είτε να γεννήσει υπερβολικές 
προσδοκίες, είτε να σε ωθήσει 
να αντιµετωπίσεις τα πράγµατα 
πιο ελαφριά και να θεωρήσεις 
δεδοµένες καταστάσεις που δεν είναι. Ο Κρόνος 
(17) και ο ∆ίας (19) στον Υδροχόο κλείνουν την 
τριετία που προηγήθηκε και ανοίγουν µια περί-
οδο αυξηµένων απαιτήσεων, πιέσεων, όπως και 
ευκαιριών για την καριέρα και τον γάµο σου. Ενώ 
µπορεί να χρειαστεί να αναλάβεις αυξηµένες ευ-
θύνες, και βέβαια να υπάρξουν οι ανάλογες αντα-
µοιβές, η µεγαλύτερη πρόκληση της περιόδου 
που έρχεται είναι ότι επιβάλλεται να λειτουργή-
σεις οµαδικά και συλλογικά και να περάσεις τις 
συνεργασίες σου στο επόµενο επίπεδο, όπως και 
τη σχέση σου και µάλιστα όχι µε έναν τρόπο που 
αποφασίζεις ή εξαρτάται από σένα.  

ΔΙΔΥΜΟΙ (20 »áýïù - 20 ¹ïùîÝïù)

Οι σχέσεις µονοπωλούν το ενδιαφέρον σου 
και προσφέρουν ευκαιρίες 
Η Αφροδίτη στον Τοξότη (15) στρέφει την προ-
σοχή σου στις εξελίξεις στις σχέσεις σου, κυρίως 
προσωπικές, δευτερευόντως επαγγελµατικές. 
Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα να 
διευθετηθούν παρεξηγήσεις, εκκρεµότητες και 
απωθηµένα µέσα από καλύτερη διάθεση και ίσως 

την πρόθεση να είσαι πιο δίκαιος µε τον απέναντι. 
Στη δεύτερη περίπτωση, υπάρχει η δυνατότη-
τα να προσεγγίσεις δηµιουργικά οποιοδήποτε 
πρόβληµα και να µπορέσεις να το επιλύσεις. Ο 
Κρόνος (17) και ο ∆ίας (19) στον Υδροχόο σηµαί-
νουν το τέλος της προηγούµενης τριετίας. Ένα 
αρκετά µεγάλο κοµµάτι άγχους, φόβων και πίε-
σης, σε συναισθηµατικό και οικονοµικό επίπεδο 
σταδιακά υποχωρεί, καθώς αρχίζουν να διαφαί-
νονται τρόποι να προχωρήσεις παρακάτω προ-
σωπικά και επαγγελµατικά. Έχει πολύ πιο εµφανή 
στήριξη από τους συνεργάτες και τη σχέση σου, 
ωστόσο απαιτείται και η δική σου πρόθεση να 
κινηθείς σε αρµονία µαζί τους και να αντιµετω-
πίσεις υπεύθυνα τις οποιοδήποτε ευκαιρίες προ-
σφέρονται ή τις ιδέες που πέφτουν στο τραπέζι. 
Βρίσκεται νέος τρόπος που δεν είναι απαραίτητα 
ο δικός σου. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (21 ¹ïùîÝïù - 21 ¹ïùìÝïù)

Καλύτερη φροντίδα της υγείας σου και εµβά-
θυνση στις σχέσεις σου
Με την Αφροδίτη στον Τοξότη (15) προκύπτει µια 
θετική τάση να θέλεις να αντιµετωπίσεις πιο σω-
στά το θέµα της υγείας σου και της ρουτίνας σου, 
αν και όχι αντίστοιχη τάση να το κάνεις οργανω-
µένα και µε συνέπεια. Μπορείς να αξιοποιήσεις 
το κλίµα που δηµιουργείται αν επιλέξεις όχι τις 
πλέον φιλόδοξες προσεγγίσεις, που θα είναι η 
τάση σου, αλλά οτιδήποτε µπορείς να υποστη-
ρίξεις µακροπρόθεσµα και µε κάποια ευχαρίστη-
ση. Ο Κρόνος (17) και ο ∆ίας (19) στον Υδροχόο 

κλείνουν την προηγούµενη 
τριετία και ανοίγουν µία περίο-
δο που σε φέρνει σε επαφή µε 
ουσιαστικότερα κοµµάτια των 
προσωπικών και επαγγελµα-
τικών σου σχέσεων τα οποία 
ίσως επιµένεις να αντιµετω-
πίζεις κάπως επιφανειακά. 
Ουσιαστικά καλείσαι να βγεις 
έξω από τις προσωπικές σου 
απόψεις και προσδοκίες για 
τις σχέσεις κάθε είδους και να 
µάθεις να σχηµατίζεις συλλο-

γικές απόψεις και προσδοκίες. Έτσι τεστάρεται 
η ποιότητα των υπαρχουσών σχέσεών σου και 
δύσκολα επιβιώνουν αυτές στις οποίες δεν µπο-
ρείς να λειτουργήσεις πραγµατικά σαν «οµάδα» 
µε τον απέναντι.  

ΛΕΩΝ (22¹ïùìÝïù - 22 °ùçïàóôïù)

Σαφώς καλύτερη διάθεση και σιγά-σιγά κά-
ποια απεµπλοκή της ρουτίνας σου 
Η Αφροδίτη στον Τοξότη (15) σε βάζει σε πιο χα-
ρούµενη και δηµιουργική διάθεση στις προσωπι-
κές σου σχέσεις και σε όλα σου τα πρότζεκτ, δηµι-
ουργώντας µια ηχηρή αντίθεση µε το κλίµα όπως 
διαµορφώνεται γύρω σου. Ωστόσο έχεις µεγαλύ-
τερο απόθεµα ευδιαθεσίας και αισιοδοξίας, πράγ-
µα που σε βοηθά σε κάθε επίπεδο. Ο Κρόνος (17) 
και ο ∆ίας (19) στον Υδροχόο και τον ζωδιακό σου 
άξονα κλείνουν την προηγούµενη τριετία µε τις 
αρκετές τριβές στη ρουτίνα, τη δουλειά και πιθα-
νώς σε θέµατα υγείας. Ανοίγουν µια περίοδο στην 
οποία πρωτοστατούν οι συνεργασίες και η σχέση 
σου, µε όλα τα θετικά και αρνητικά που συνεπάγε-
ται αυτό. Το θετικό είναι ότι βρίσκεις την ευκαιρία 
να µοιραστείς ιδέες και να συνεργαστείς δηµιουρ-
γικά στο επαγγελµατικό κοµµάτι, ενώ στο προσω-
πικό κοµµάτι υπάρχει η δυνατότητα για καλύτερη 
ισορροπία ανάµεσα στο πρακτικό και καθηµερινό 
κοµµάτι και τις πιο χαρούµενες πτυχές της σχέσης. 
Ο σύντροφος, τα παιδιά σου ή κάποια καινούρια 
σχέση παίζουν σηµαντικό ρόλο σε αυτό. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 °ùçïàóôïù - 21 ªåðôåíâòÝïù)

Γιορτινότερο κλίµα µέσα σου και στο σπίτι, 
διανθισµένο όµως µε άγχος 
Η Αφροδίτη στον Τοξότη (15) φέρνει µια κάπως πιο 
εορταστική διάθεση στο σπίτι και το οικογενειακό 
σου περιβάλλον, όπως και µέσα σου. ∆υστυχώς 
αυτό για σένα συνεπάγεται και αρκετό άγχος και 
αναστάτωση επειδή δεν αργείς να δηµιουργήσει 
σωρό σχετικές δουλειές για τον εαυτό σου και εν-
δεχοµένως κάποια ανεδαφικά σχέδια και µετά να 

πασχίσεις πάραυτα να τα φέρεις πέρα. Θα ήταν 
καλό να κρατούσες µόνο ορισµένα από όσα θα 
σκεφτείς ή θα πέσουν στο τραπέζι. Ο Κρόνος (17) 
και ο ∆ίας (19) στον Υδροχόο κλείνουν την τριε-
τία που προηγήθηκε και σε περνούν σε µία πολύ 
πρακτικότερη περίοδο (κι όµως), όπου καλείσαι να 
αντιµετωπίσεις πολλά ζητήµατα δουλειάς, πρα-
κτικές υποθέσεις και θέµατα ρουτίνας, ενδεχοµέ-
νως και υγείας, όχι απαραίτητα δικής σου. Ίσως η 
µεγαλύτερη πρόκληση είναι πως στις περισσό-
τερες περιπτώσεις χρειάζεται να συµµορφωθείς 
µε το πλαίσιο που επιβάλλεται από άλλους. Έχεις 
βέβαια σταθερή βοήθεια και στήριξη τόσο από το 
σπίτι, όσο και στο γραφείο, ενδεχοµένως από τα 
ίδια άτοµα που σε παιδεύουν. 

ΖΥΓΟΣ  (22 ªåðôåíâòÝïù - 22 ÃëôöâòÝïù)

Μεγαλύτερη αίσθηση ελευθερίας (όσο παρά-
δοξο κι αν φαίνεται) 
Ο κυβερνήτης σου, Αφροδίτη, στον Τοξότη (15) 
ανεβάζει τη δυσκολία του περιορισµού στις µε-
τακινήσεις ακόµη περισσότερο, καθώς η όρεξή 
σου να δεις φίλους και γενικά να κοινωνικοποι-
ηθείς µεγαλώνει. Παράλληλα, µε όποιον τρόπο 
αυτό είναι δυνατό, υπάρχουν θετικές εξελίξεις σε 
σχέδια, συµφωνίες και κουβέντες, πράγµα που 
σαφώς και σου φτιάχνει τη διάθεση. Ο Κρόνος 
(17) και ο ∆ίας (19) στον Υδροχόο κλείνουν την 
προηγούµενη τριετία και µαζί της αρχίζει να δι-
αφαίνεται η αρχή του τέλους για πολλές δυσκο-
λίες που αφορούν το σπίτι και το οικογενειακό 
σου περιβάλλον, τη σχέση µε τα αδέρφια σου ή 
και υποθέσεις που αφορούν ξεκάθαρα το θέµα 
των ακινήτων. Ψυχολογικά, διαφαίνονται νέες 
προοπτικές, ενώ σταδιακά αρχίζεις να αισθάνε-
σαι πολύ λιγότερο ακινητοποιηµένος και περι-
ορισµένος. Ενδεχοµένως αυτό να σχετιστεί µε 
καινούρια κεφάλαια στην ερωτική σου ζωή και 
στη σχέση µε τα παιδιά σου, όπως και στις δηµι-
ουργικές σου ασχολίες. Οι παράγοντες που ως 
τώρα σε περιόριζαν, αρχίζουν να δείχνουν και το 
θετικό τους πρόσωπο. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (23 ÃëôöâòÝïù - 21 ÁïåíâòÝïù)

Λάιτ οικονοµικές και συναισθηµατικές επιβε-
βαιώσεις, βαθιές και δύσκολες αλλαγές 
Η Αφροδίτη στον Τοξότη (15) ενισχύει τα οικονοµι-
κά και συναισθηµατικά σου αποθέµατα και φέρνει 
την αντίστοιχη ανακούφιση. Μαζί της έρχεται και 
µια δικαιολογηµένη ίσως, λόγω της περιόδου, α-
νακούφιση και ικανοποίηση. Αυτή καλό θα ήταν 
να τη δεις ως επιβεβαίωση ότι βαδίζεις στη σωστή 
κατεύθυνση και να συνεχίσεις, όχι σαν δικαιολογία 
για να αναβάλλεις και να µην κάνεις τίποτα. Ο Κρό-
νος (17) και ο ∆ίας (18) στον Υδροχόο κλείνουν την 
προηγούµενη τριετία µε όλες της τις ανακατατά-
ξεις στον κύκλο σου, στο επικοινωνιακό κοµµάτι 
και στις συµφωνίες σου. Η περίοδος που ξεκινά 
είναι αρκετά δύσκολη επειδή απαιτεί τη συνεπή 
ενασχόληση µε το σπίτι και την οικογένειά σου, 
όπως και µε τον ψυχισµό σου, µε διάθεση µάλλον 
να συνεργαστείς καλύτερα και να έρθεις σε επα-
φή µε τις ανάγκες των δικών σου, παρά να επιβά-
λεις τη δική σου οπτική ή να τους αγνοήσεις, όπως 
συνήθως κάνεις. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή 
σε σωµατικό και ψυχολογικό επίπεδο και αν είναι 
δυνατόν, επαγγελµατική υποστήριξη. 

ΤΟΞΟΤΗΣ (22 ÁïåíâòÝïù - 20 ¢åëåíâòÝïù)

Επιβεβαιώσεις και ευδιαθεσία, όπως και 
αλλαγή του κλίµατος στα οικονοµικά σου 
Η Αφροδίτη στο ζώδιό σου (15) φέρνει κάποια 
ευχάριστα ή τουλάχιστον επιβεβαιωτικά και µε 
ευχάριστη προοπτική πραγµατάκια στη ρουτίνα 
σου. Φυσικά είναι εξαιρετικά δύσκολο να µην τα 
φουσκώσεις περισσότερο από όσο χρειάζεται 
στο µυαλό σου, αλλά θα ’ναι χρήσιµο αν κατα-
φέρεις να το κάνεις. Κράτησε το καλό, δεν είναι 
ανάγκη να το κάνεις ΤΟ καλό µε υπερβολές και 
αβάσιµες προσδοκίες. Ο Κρόνος (17) και ο κυβερ-
νήτης σου ∆ίας (19) στον Υδροχόο σε αφήνουν 
σοφότερο όσον αφορά τη διαχείριση των χρηµα-
τικών και συναισθηµατικών σου µέσων. Μπορεί 
να µην υπάρχει συγκεκριµένο πρακτικό αντίκρι-
σµα, αλλά γνωρίζεις περισσότερα και µπορείς να 
κινηθείς πιο εύστοχα στο µέλλον. Κάποιες ερω-

τικές και οικονοµικές σχέσεις ενδεχοµένως να 
τερµατιστούν καθώς καινούρια πρόσωπα, προ-
τάσεις και προοπτικές έρχονται στο προσκήνιο. 
Έπεται µια ανανέωση του κύκλου σου και του επι-
κοινωνιακού κοµµατιού στη ζωή σου, η οποία θα 
απαιτήσει από σένα πολύ πιο διευρυµένη οπτική, 
µεγαλύτερη ανεκτικότητα και εγκατάλειψη της 
υπερβολικής προσπάθειας να έχεις δίκιο. 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ (21 ¢åëåíâòÝïù - 19 ¹áîïùáòÝïù)

Κουρασµένος οργανισµός και τάση 
για κατάχρηση, σταδιακή χαλάρωση 
Η Αφροδίτη στον Τοξότη (15) φέρνει µαζί της κά-
ποια ροπή στην κατάχρηση και την υπερβολή, σε 
φαγητό, ποτό, δουλειά ή και τα τρία, σε κάθε πε-
ρίπτωση ανθυγιεινή. Έρχεται σε µάλλον δύσκολη 
περίοδο για αποτοξίνωση ή για ένα καλύτερο πρό-
γραµµα φροντίδας του εαυτού σου, όµως ακρι-
βώς αυτό χρειάζεται. Ίσως θα µπορούσες να ξε-
κινήσεις δηµιουργώντας περισσότερο ελεύθερο 
χρόνο κι αυτό θα το κάνεις εγκαταλείποντας κά-
ποια από τα πολλά που έχεις προγραµµατισµένα. 
Ούτως ή άλλως δεν σε αφορούν πραγµατικά όλα. 
Ο κυβερνήτης σου, Κρόνος (17) και ο ∆ίας (19) στον 
Υδροχόο κλείνουν µια ιδιαίτερα απαιτητική για σέ-
να τριετία µετά την οποία το πιθανότερο είναι πως 
είσαι ένας δραστικά διαφορετικός άνθρωπος. Η 
περίοδος που έρχεται σου δίνει την ευκαιρία να 
σταθεροποιήσεις και, γιατί όχι, να απολαύσεις και 
να επωφεληθείς από αυτά για τα οποία δούλεψες 
τα προηγούµενα χρόνια. Η έµφαση µετατοπίζεται 
από τα πράγµατα στους ανθρώπους (και αυτό εί-
ναι απόλυτα απαραίτητο), πράγµα που έχει ίσως 
κάποιο χρηµατικό κόστος, σε εµπλουτίζει αλλού 
όµως. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 ¹áîïùáòÝïù - 17 ¼åâòïùáòÝïù)

Ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ζωής 
Η Αφροδίτη στον Τοξότη (15) σε βάζει ενεργά στον 
σχεδιασµό για τη χρονιά που έρχεται και γενικά 
για το παρακάτω, πράγµα που βελτιώνει τη διά-
θεσή σου και ανοίγει την όρεξη για να ασχοληθείς 
περισσότερο µε τους φίλους σου και τις εξωεπαγ-
γελµατικές σου ασχολίες. Θέλει λίγη προσοχή, για 
να µη χαθείς στα πολλά προγράµµατα και προσ-
δοκίες. Ο Κρόνος (17) και ο ∆ίας (19) στο ζώδιό σου 
κλείνουν την προηγούµενη τριετία και µαζί της 
έναν µεγαλύτερο κύκλο σχεδόν τριών δεκαετι-
ών. Η περίοδος που ανοίγει βρίθει καινουργίλας, 
καθώς θα έχεις τη δυνατότητα να κινηθείς πολύ 
πιο κοντά στα ιδανικά σου και ίσως σε τρελά σου 
σχέδια. Από την άλλη τα προβλήµατα που υπάρ-
χουν και δεν έχουν επιλυθεί ακόµη συνεχίζουν να 
δηµιουργούν πιέσεις σε ψυχοσωµατικό επίπεδο, 
αν και στο εξής γνωρίζεις µε πολύ µεγαλύτερη σα-
φήνεια µε τι έχεις να κάνεις κι έτσι πολλή από την 
ανασφάλεια και τη µελαγχολία των τελευταίων 
χρόνων υποχωρεί. Να ’σαι ανοιχτός σε αυτά που 
δεν είχες καν φανταστεί. 

ΙΧΘΥΕΣ (18 ¼åâòïùáòÝïù - 19 »áòôÝïù)

Περίοδος µεγάλης ευαισθησίας σωµατικά 
και ψυχολογικά 
Με την Αφροδίτη στον Τοξότη (15) τα πράγµα-
τα στην καριέρα και τον γάµο σου κινούνται α-
κόµη πιο έντονα ανάµεσα στο «καρότο» και το 
«µαστίγιο», αφού µε οποιαδήποτε ενίσχυση ή 
ανακούφιση ή σχέδιο µε θετική προοπτική, έρχο-
νται και αρκετή αναστάτωση, στενές απόψεις και 
γενικά µια δυσκολία να συγκεκριµενοποιήσεις τι 
ακριβώς συµβαίνει και προς τα πού χρειάζεται να 
κατευθυνθείς. Ο Κρόνος (17) και ο ∆ίας (19) στον 
Υδροχόο ανοίγουν µια εξαιρετικά απαιτητική πε-
ρίοδο, όπου χρειάζεται να ασχοληθείς πολύ πιο 
προσεκτικά, οργανωµένα, αλλά και ανοιχτόµυα-
λα και µε διάθεση συνεργασίας, µε τα προβλήµα-
τα του γάµου, της καριέρας και των σχεδίων σου. 
Μια αντίστοιχη τεράστια φροντίδα και προσοχή 
χρειάζεται και για οτιδήποτε αφορά την υγεία 
σου, µε έµφαση στην ψυχολογική σου υγεία και 
την ισορροπία του νευρικού σου συστήµατος. 
Καλό είναι να ασχοληθείς οικειοθελώς, εκ των 
προτέρων και µε επαγγελµατική υποστήριξη και 
να µην περιµένεις να εµφανιστεί το πρόβληµα, το 
οποίο, εκτός αν τα έχεις κάνει όλα τέλεια, πάντα, 
θα εµφανιστεί. A

*¡éá ðéï ïìïëìèòöíÛîè åéëÞîá ôöî áóôòïìïçéëñî óïù ôÀóåöî  õá ðòÛðåé îá äéáâÀúåé÷ ëáé ôïî öòïóëÞðï óïù
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