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ΑφιέρωμΑ 

Βιβλίο
        Επιμέλεια: 
        Αγγελική 
        Μπιρμπίλη

Τα  αξέχαστα στέκια 
της αθηναϊκής νύχτας 
7 γνωστοί Αθηναίοι γράφουν 
για τα στέκια που σύχναζαν 
στις δεκαετίες του 1980 και 1990
A.V. team

8ο φεστιβάλ 
Νέων Χορογράφων
Ποπ εναντίον υψηλής κουλτούρας 
στη Στέγη
Της Αλεξάνδρας Σκαράκη

21σελ.
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Λ ό γ ι α  π ό υ  α κ ό υ σ τ η κ α ν
 δ η μ ό σ ι ω σ  μ έ σ α  σ τ η ν  π ό Λ η★ ★

«Παρακαλώ,  
να σας ρωτήσω κάτι;  

Πιαστήκαμε στην  
κουβέντα εδώ με τους  
κυρίους και έχασα τη  
σειρά μου. Μπορώ  

να μπω τώρα;»
(60άρης κύριος στον νοσηλευτή  

στην είσοδο εμβολιαστικού κέντρου.  
δάφνη, τρίτη μεσημέρι)

«Μέχρι τον Μάιο  
που θα ανοίξει η εστίαση, 
θα είμαι free. Κάθε μέρα 
θα πηγαίνω για κολύμπι.

(πολύ fit, 60άρης κύριος με μαύρισμα,  
μιλώντας στο κινητό του. κολωνάκι,  

πλατεία, σάββατο μεσημέρι)

«…και του λέω,  
να ξυρίζεσαι,  
τι γυρνάς έτσι  

και είσαι σαν μπάμια 
με χνούδι;»

(κορίτσια στο μετρό, σάββατο πρωί)

«Είμαι 62 χρονών, κύριε.  
Δεν θα καθίσω σε αυτή  
τη χώρα να με τρώει.  
Θα φύγω. Η Ούμπερ  

σου δίνει παντού δουλειά.  
Όπου θέλω πάω. Καναδά, 
 Ιρλανδία, Τζαμάικα…»

(ιστορίες με ταξιτζήδες.  
διαδρομή αμπελόκηποι -  
έξάρχεια, πέμπτη πρωί)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

Σκηνή σε ταµείο  
ιδιωτικού θεραπευτηρίου:
Ταµίας: Όνομα πατρός;

Πελάτης: Τι;
Ταµίας: Όνομα πατρός.

Πελάτης: Τι πράμα;
Ταµίας: ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ  

ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΣ, ΚΥΡΙΕ!
Πελάτης: Εμ, πες μου  
έτσι να καταλάβω!
(αμπελόκηποι, τρίτη πρωί)

«Παρακαλώ, δύο λαγάνες  
για τη μανούλα μου κι ένα 

πεϊνιρλάκι για μένα».
(Βενέτης, Βασιλίσσης σοφίας,  

σάββατο μεσημέρι)

GRAMMY 2021
O θρίαμβος των γυναικείων ρεκόρ.

ΟΣΚΑΡ 2021
Η φετινή απονομή θα γίνει, λέει, σε διάφορα  

μέρη του Λος Άντζελες, ανάμεσά τους  
και στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό.  

Υπάρχει βέβαια πάντα και  
το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού. 

(αν διαθέτουν χιούμορ)  

ΑΡΗΣ ΣΕΡΒΕΤΑΛΗΣ 
Ωραίος στο trailer ως Άγιος Νεκτάριος. 

ΠΑΥΛΟΣ ΓΑΛΑΚΤΕΡΟΣ
Το πιο γλυκό παιδί της ελληνικής τηλεόρασης.

ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΕΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Από σήμερα θα μπορούμε να υποβάλλουμε 

ηλεκτρονικά πια τη δήλωση για την απώλεια  
της ταυτότητάς μας μέσω του gov.gr.  

Με την υποβολή της δήλωσης η ταυτότητα  
θα ακυρώνεται αυτόματα.

ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΕΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Θα ανοίξει (επιτέλους) η Εθνική Πινακοθήκη.

Η ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡ ΣΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ

Συγνώμη για το περσινό ημερολόγιο  
που έγραψα «Ευτυχισμένο το 2020».

ΝΕΤFLIX
Πρόκειται να καταργήσει την κοινή χρήση 
password. Θα κλάψουν μανούλες.

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΕΣ
Η πρέπουσα στολή τους για φέτος θα έπρεπε  
να ήταν εκείνη του «αλητάμπουρα».

ΧΑΡΙ-ΜΕΓΚΑΝ
Ακόμα και ένα Μπάκιγχαμ έχει ανάγκη  
τη σαπουνόπερά του.

ΟΙ ΜΕΤΑΝΟΪΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΙΟΥ
Η γελοιοδέστερη πανίδα.

ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΣΤΑ GRAMMYS
Ρετάλια Υψηλής Ραπτικής.

Η ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ  
(σε repeat)
«H επόμενη εβδομάδα θα είναι κρίσιμη».

ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ MASTERCHEF
Το μεγαλύτερο ξεκατίνιασμα  
από καταβολής τηλεριάλιτι.

ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ  
ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ
Ένας, ένας δεν έχει το φιλότιμο να κοντοσταθεί 
και να μαζέψει τα σκουπίδια που αφήνει  
πίσω του; 

Infoˆ diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΦτιΑξε μου τη μερΑ

το Εξώφυλλο μΑς
Στο πλαίσιο του 8ου Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων, ειδικά φτιαγμένου για τον ψηφιακό κόσμο, 

στη Στέγη, η 11μελής ομάδα και η χορογράφος Εύη Σούλη συνθέτουν μια περφόρμανς 
με τίτλο “442, or A Game Without Score”, που αφορά τον πολυδιάστατο κόσμο 

που σχηματίζεται γύρω από την «ασπρόμαυρη θεά» και ξεδιπλώνεται σαν ένα παιχνίδι 
διαρκώς μεταβαλλόμενων δυναμικών, πλεγμάτων και σχηματισμών. 

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης   
Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρμάς

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος
Επιμέλεια  Ύλης Δήμητρα Γκρους

 
 Διεύθυνση Web Δημήτρης Αθανασιάδης 

Αρχισυντάκτες  Γιάννης Τσάκαλος, Έρρικα Ρούσσου

Συντακτική ομάδα: Ν. Αμανίτης, Μ. Βελέντζας,  
Ντ. Βλαχοπούλου, Σ. Βλέτσας, Κ. Βνάτσιου,  
Ρ. Γεροδήμος, N. Γεωργελέ, N. Γεωργιάδης,  

Κ. Γιαννακίδης, A. Γκόρου, Β. Γραμματικογιάννη,  
B. Γρυπάρης, Θ. Ευθυμίου,Τ. Ζαραβέλα,  

Μ. Ζουμπουλάκη, Κ. Καϊμάκης, K. Καμπόσου,  
Δ. Καραθάνος, Β. Κορωναίος, Τζ. Μελιτά,  

Δ. Μαστρογιαννίτης, Β. Ματζάρογλου,  
Ελ. Μπεζιριάνογλου, Γ. Νένες, Δ. Παπαδόπουλος, 

Γ. Πουλιόπουλος, Μ. Νομικός,  
Π. Παναγιωτόπουλος, Κ. Παναγοπούλου,  

Ν. Παπαηλιού, Γ. Παυριανός, Μ. Προβατάς, Τζ. Ρου-
σάκη, Α. Σκαράκη, Ζ. Σφυρή, Σ. Tριανταφύλλου,  

Zarastro, Σ. Tσιτσόπουλος, Γ. Φλωράκης,  
Ε. Χελιώτη, Γ. Ψύχας

Γραμματεία Σύνταξης Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr 

Υπεύθυνη οδηγού Δανάη Καμζόλα  
avguide@athensvoice.gr

Aτελιέ Sotos Anagnos
Εικονογραφήσεις art@athensvoice.gr

Φωτό: Θανάσης Καρατζάς, 
Γιώργος Ζαρζώνης, Τάσος Βρεττός, 

Έκτορας Δ. Βούτσας, Κώστας Αμοιρίδης, 
Βαγγέλης Τάτσης, Χρήστος Κισατζεκιάν,  
Δημήτρης Κλεάνθης, Πέτρος Νικόλτσος

Digital Advertising Director Eύα Βαγγέλη

Advertising Manager Πέπη Κράλιοβιτς,

Direct Market Βασίλης Ζαφειρούλης
Υποδοχή Διαφήμισης Νίκη Σκαμάγκα 

 marketing@athensvoice.gr 
Digital Advertorial Coordinator Έφη Ορφανάκου 

efiorfanakou@athensvoice.gr  
Digital Traffic Manager Εύη Ταρνάρη

Διεύθυνση Λογιστηρίου  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη, Βασίλης Νάκος,  

Μαίρη Λυκούση

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση  
«Kαθημερινές Εκδόσεις AE»

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

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369 
fax: 210 3632.317

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

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

www.athensvoice.gr
Aν δεν βρίσκετε την A.V. στα σημεία διανομής,  

μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:  

210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021

ISSN 1790-6164

Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν. 

Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, 

η διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης 

με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο, 

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
Aγγελική Mπιρμπίλη
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Κορωνοϊος Και πολεις
Μέρος 1ο

Η ζωή αλλιώς
Tου Ρωμανού ΓεΡοδήμού

Θα σκοτώσει ο κορωνοϊός τις πόλεις; Θα επιβιώσει 
η αστική κουλτούρα ή μπαίνουμε ήδη στην εποχή 
της πλήρους ψηφιακής ύπαρξης; Τι θα απογίνουν τα 
κέντρα των μεγαλουπόλεων; Και πώς συνδέεται η 
μοναξιά με τον ολοκληρωτισμό;

σιδηροδρομικός σταθμός του Waterloo στο 
Λονδίνο είναι –ή μάλλον ήταν– ο πιο πολυ-
σύχναστος σταθμός στη Βρετανία και την 
Ευρώπη. Στη διάρκεια ενός έτους υπήρχαν 

πάνω από 200 εκατομμύρια αφίξεις και αναχωρήσεις 
στους δύο τερματικούς σταθμούς και στον υπόγειο 
σιδηρόδρομο. Μέχρι πριν ένα χρόνο, αν βρισκόσουν 
στο Waterloo γύρω στις 8-9 το πρωί, θα έβλεπες να 
καταφτάνουν ασφυκτικά γεμάτα τα τρένα της South 
Western Railway από τις νότιες κομητείες. Στα τρένα 
αυτά στριμώχνονταν όρθιοι, μισοκοιμισμένοι, μισο-
αγχωμένοι, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και 
επιχειρηματίες που επέλεξαν να δουλεύουν στο Λον-
δίνο και να ζουν στην αγγλική επαρχία, προκειμένου 
αφενός μεν να μπορέσουν να αγοράσουν με δάνειο 
σε λογική τιμή ένα σπίτι, αφετέρου δε να παρέχουν 
στην οικογένειά τους μια καλύτερη ποιότητα ζωής: 
καλύτερα σχολεία για τα παιδιά, επαφή με τη φύση, 
περισσότερο χώρο, αίσθηση της κοινότητας. 

Ο χαρακτηριστικός ήχος που κάνουν οι πόρτες των 
τρένων πριν ανοίξουν, λειτουργούσε σαν το πυρο-
βολισμό εκκίνησης του αφέτη στον στοίβο. Μέσα σε 
περίπου δύο με τρία δευτερόλεπτα απ’ το άνοιγμα της 
πόρτας, η πλατφόρμα κατά μήκος δέκα βαγονιών είχε 
γεμίσει με ανθρώπους που διαγκωνίζονταν για να 
περάσουν τις μπάρες εξόδου και να μπουν στην ουρά 
για τον υπόγειο (ήσουν άτυχος, αν χρειαζόταν να κι-
νηθείς ενάντια στο ανθρώπινο αυτό κύμα). Η ουρά για 
το μετρό του Waterlo στις ώρες αιχμής ξεκινούσε λίγο 
παραδίπλα, στα μαγαζιά, συνέχιζε μετά τις κυλιόμε-
νες στο ισόγειο, στην κυρίως είσοδο του μετρό, περ-
νούσε τις μπάρες εισιτηρίων, κατέβαινε δύο επίπεδα 
με τις σκάλες, συνεχιζόταν στους διαδρόμους και στις 
πλατφόρμες και κατέληγε στις ειδικές προστατευτι-
κές πόρτες που ανοίγουν όταν φτάνει το τρένο. Πολύ 
συχνά, τις ώρες αιχμής ο σταθμός έκλεινε για λόγους 
ασφαλείας, με την αστυνομία και τους υπαλλήλους 
του σταθμού να προσπαθούν να διαχειριστούν τη 
ροή του πλήθους ώστε να ξαναανοίξει. 

Οι εργαζόμενοι αυτοί είχαν ξυπνήσει στις 5 το 
πρωί σε μια κωμόπολη του Χάμσαϊρ ή του Σάρεϊ για 
να φτιάξουν πρωινό, να στείλουν τα παιδιά τους 
στο σχολείο, να ετοιμαστούν, να πάνε στον σταθ-
μό, να πάρουν το τρένο (δουλεύοντας όρθιοι για μια 
ή δύο ώρες σε λάπτοπ και κινητά απ’ τη στιγμή που 
μπήκε το WiFi στα τρένα), να φτάσουν στο Λονδίνο, 
να μπουν στον υπόγειο και μετά να περπατήσουν 
ή να μπουν ενδεχομένως σε ένα λεωφορείο, για να 
φτάσουν εντέλει κατά τις 9-10 στη δουλειά τους, να 
δουλέψουν μέχρι τις 6-7 το απόγευμα και να επανα-
λάβουν τη διαδικασία αυτή ώστε να γυρίσουν στο 
σπίτι τους κατά τις 8-9 το βράδυ. Συνήθως δεν προ-
λάβαιναν να δουν καν τα παιδιά τους τα οποία ήδη 
κοιμούνταν. Το μυαλό τους συνέχιζε να τρέχει, να 
σκέφτεται τη δουλειά, τις προθεσμίες, τα μέιλ. Σίγου-
ρα δεν είχαν ενέργεια για να κάνουν οτιδήποτε άλλο 
–πόσο μάλλον π.χ. να επικοινωνήσουν ουσιαστικά με 
τον/τη σύντροφό τους– πέραν του να φάνε ένα πιάτο 
φαΐ ή να δουν λίγο τηλεόραση και να πέσουν για ύπνο 
προκειμένου να ξυπνήσουν πάλι στις 5 το πρωί. Αυτό 
βέβαια προϋπέθετε ότι θα κοιμηθούν, γιατί κάποιοι 
από αυτούς ξαγρυπνούσαν στριφογυρίζοντας εμμο-

νικά στο μυαλό τους τα προβλήματά τους.

Αυτή ακριβώς ήταν η καθημερινή πραγματικότητα 
για εκατομμύρια ανθρώπους, για πάρα πολλά χρόνια. 
Το πιο περίεργο ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι που τα 
είχαν όλα –οικογένεια, καριέρα, εισόδημα, καλό σπίτι 
στην εξοχή– ήταν πολύ, μα πολύ δυστυχισμένοι. Στη 
Βρετανία υπάρχει εδώ και χρόνια ένα μεγάλο πρόβλη-
μα με την υπερκόπωση (burnout), την κρυφή κατά-
θλιψη και τις αυτοκτονίες ανδρών, ειδικά της μέσης 
ηλικίας, αφού σε αυτό το στάδιο της ζωής συνήθως 
συνδυάζονται πολλοί επιβαρυντικοί παράγοντες: 
η απώλεια των γονέων, η πίεση της φροντίδας των 
παιδιών, η κορύφωση της παραγωγικότητας και των 
προσδοκιών στη δουλειά, η εμφάνιση προβλημάτων 
υγείας, και κυρίως τα υπαρξιακά ερωτήματα και ο α-
ναπροσανατολισμός αξιών, αναγκών και προτεραιο-
τήτων που φέρνει η κρίση της μέσης ηλικίας.

Πριν από δύο χρόνια ο συντάκτης των Times, Ματ 
Ραντ, έκανε μια σημαντική, εκτεταμένη έρευνα μι-
λώντας με πολλούς μεσήλικες άνδρες που ζούσαν 
αυτό το μοντέλο ζωής. Οι συνεντεύξεις, τα άρθρα 
και το βιβλίο του Ραντ ήταν για τον δημόσιο διάλογο 
σαν να σπας ένα σπυρί που μαζεύει χρόνια πύον. Τα 
συναισθήματα ξεχείλισαν. Οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν 
κάθε μέρα, επί χρόνια, όχι μόνο με τη φθορά και την 
κόπωση της εργασίας, της μετακίνησης και των οικο-
γενειακών καθηκόντων, αλλά κυρίως με την ενοχή: 
την ενοχή της απουσίας από την οικογενειακή εστία, 
από τη ζωή των παιδιών, από τη συζυγική ζωή, από 
την ίδια τη ζωή.

Όπως αναφέρει ο Ραντ, μιλάμε συχνά –και καλά κά-
νουμε– για το πώς οι γυναίκες παγιδεύτηκαν σε ένα 
σύστημα το οποίο τις υποχρεώνει να πρέπει να κά-
νουν τα πάντα, και να πρέπει να τα κάνουν καλά. Στις 
συνεντεύξεις μάλιστα αρκετές γυναίκες σημείωσαν 
ότι το να κάθεσαι σπίτι για να φροντίσεις τα παιδιά 
θεωρείται ως κοινωνική αποτυχία (και για αυτό πρέ-
πει να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους, ειδικά όσοι 
ακόμη και σήμερα προωθούν το απατηλό όνειρο του 
να συνδυάζεις την τέλεια καριέρα με την τέλεια οικο-

γένεια και την τέλεια ζωή). 

Ωστόσο, η κρυφή «βόμβα» του κοινωνικού ιστού 
ήταν τα συναισθήματα των ανδρών. Η αίσθηση παγί-
δευσης σε έναν φαύλο κύκλο οικογενειακών εξόδων, 
στεγαστικού δανείου, ανάγκης για υψηλό μισθό και 
μιας δουλειάς που σε σκοτώνει αργά αλλά σταθερά. 
Τα συναισθήματα ενοχής και υπερηφάνειας που τους 
αποτρέπει όχι μόνο από το να μοιραστούν το πώς 
νιώθουν, αλλά και να το επεξεργαστούν οι ίδιοι: «Δεν 
έχω το περιθώριο να σκεφτώ το πώς νιώθω· δεν με 
παίρνει». Η έλλειψη δικτύων και δομών επικοινωνίας 
και υποστήριξης. Η έμφυλη, μάτσο κουλτούρα που 
θέλει τους άνδρες να είναι οι «πάροχοι» εργασίας και 
εισοδήματος – και η κουλτούρα της επίδειξης και της 
κατανάλωσης που απαιτεί αντίστοιχο χρήμα, για την 
οποία φταίνε και οι άνδρες και οι γυναίκες. Αλλά κυρί-
ως η κουλτούρα της σιωπής.

Αυτή η δομή έσπασε αναγκαστικά με το λοκντάουν 
και την εργασία απ’ το σπίτι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι 
γλίτωσαν απεριόριστες ώρες μετακίνησης και ταλαι-
πωρίας και χιλιάδες λίρες σε εισιτήρια και καθημερινά 
έξοδα· πέρασαν έναν ολόκληρο χρόνο με τις οικογέ-
νειές τους, συζητώντας με τους συντρόφους τους, 
διαβάζοντας τα παιδιά τους, τριγυρνώντας στα πάρκα 
και στις γειτονιές τους, μιλώντας με τους γείτονες. Έ-
μαθαν τι σημαίνει να μεγαλώνεις παιδιά ή να συζείς 
με κάποιον, απ’ την καλή και απ’ την ανάποδη. Για έ-
ναν ολόκληρο χρόνο δεν χρειάστηκε να αγοράσουν 
καινούργιες συσκευές, αυτοκίνητα ή ρούχα. Η παν-
δημία μπορεί να τους στέρησε τον εργασιακό χώρο, 
τα ταξίδια και όλα τα καλά της πόλης –πολλές φορές 
δοκίμασε τις αντοχές της συμβίωσης– αλλά ξεγύμνω-
σε τη ζωή τους από την ταπετσαρία των κοινωνικών 
συμβάσεων και τον θόρυβο των περισπασμών, ενώ 
ταυτόχρονα τους έδωσε την προοπτική ενός άλλου 
μοντέλου ζωής.

Εννοείται βέβαια ότι ο εγκλεισμός, η απουσία από 
τις πόλεις, και η πλήρης κατάρριψη των ορίων ανά-
μεσα στον εργασιακό και τον οικογενειακό χώρο δεν 
είναι βιώσιμα ή επιθυμητά. (Άλλωστε, απ’ την οπτική 
του φιλελευθερισμού, η κατανάλωση, η επίδειξη, η 
«απληστία» του να τα θέλεις όλα, και ο κοινωνικός 
ανταγωνισμός της προπανδημικής ζωής, δεν είναι 
εγγενώς κατακριτέα πράγματα, εφόσον όμως αποτε-
λούν συνειδητή επιλογή). 

Το ερώτημα όμως είναι αν η πρακτική αυτής της 
χρονιάς θα είναι μια προσωρινή παρένθεση –εάν δη-
λαδή αυτά τα κοινωνικά στρώματα θα επιστρέψουν 
στον προηγούμενο τρόπο ζωής, με την ανάμνηση της 
πανδημίας να αποκτά κάθε χρόνο τη μυθική πατίνα 
μιας αλλοτινής αυθεντικής εμπειρίας, μιας «χρυσής 
εποχής» την οποία θα περιγράφουν στα εγγόνια τους, 
ξεχνώντας τις δυσκολίες της απομόνωσης και αναπο-
λώντας την ουσία της οικογενειακής επικοινωνίας– ή 
αν θα οδηγήσει σε πιο μόνιμες δομικές αλλαγές στις 
σχέσεις εργασίας-καθημερινότητας, πόλης-επαρχίας, 
ψηφιακού-φυσικού χώρου. 

Η εμπειρία της χρονιάς αυτής μπορεί να πείσει κά-
ποιους να αλλάξουν επάγγελμα ή καριέρα, μειώνο-
ντας τις αποδοχές τους αλλά παραμένοντας κοντά 
στην οικογένειά τους. Μπορεί να πείσει άλλους να 
αφήσουν τις ανέσεις της επαρχίας και να ασπαστούν 
τα δεινά και τις ευτυχίες της αστικής ζωής στο κέντρο 
της πόλης. Μπορεί, τέλος, να ωθήσει κάποιους άλ-
λους να αναθεωρήσουν τις επιλογές και τις προτεραι-
ότητές τους ώστε να δώσουν έμφαση στις σχέσεις και 
τη συνεισφορά και συμμετοχή τους στην κοινότητα, 
είτε αυτή είναι η γειτονιά τους είτε η τέχνη τους. 

Βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι, όπως έγραψε κάποτε και 
ο Νασίμ Νίκολας Τάλεμπ, οι τρεις πιο επιζήμιοι εθισμοί 
για τον άνθρωπο είναι η ηρωίνη, οι υδατάνθρακες και 
ο μηνιαίος μισθός...

Συνεχίζεται την επόμενη εβδομάδα. A
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Το ερώΤημα  είναί 
αν η πρακΤίκη 

αυΤης Της 
χρονίας θα είναί 

μία προςώρίνη 
παρενθεςη 

× αν θα οδηγηςεί 
ςε πίο μονίμες 

δομικές αλλαγές
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Τα μοντέλα ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκαν στις χώρες της 
Ευρώπης έχουν αλλοιωθεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. 
Σε έθνη-κράτη όπως η Γαλλία, η αφομοίωση εγκαταλείφθηκε 
προς όφελος μιας ενσωμάτωσης που επιτρέπει τη διατήρηση 
όλο και περισσότερων πολιτιστικών διαφορών. Το 1981, η 
θέσπιση ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας (ZEP) έδειχνε 
ότι η γαλλική δημοκρατία αποδεχόταν την ιδέα ότι η ισότητα 
μπορεί να περιλαμβάνει τη διάθεση ιδιαίτερων πόρων σε ορι-
σμένες μειονεκτικές περιοχές. Ήδη, το 1991, το νομοσχέδιο υ-
ποχρέωνε κάθε κοινότητα να οικοδομεί ένα ορισμένο ποσοστό 
κοινωνικής στέγασης για να προωθήσει την ταξική και «φυλε-
τική» πολυμορφία. Παραλλήλως, άρχισαν να εφαρμόζονται 
θετικές διακρίσεις για την εισαγωγή σε σχολές γοήτρου όπως 
οι Sciences Po με στόχο νέοι από χαμηλά στρώματα να σπουδά-
σουν στις «Grandes Ecoles». Παρά τα προγράμματα κάλυψης 
των κοινωνικών ανισοτήτων, η Γαλλία προσπάθησε να εφαρ-
μόσει πολιτική φυλετικής και εθνοτικής αχρωματοψίας. Αλλά, 
το 1996, στην ετήσια έκθεσή του το Κρατικό Συμβούλιο παρα-
δέχτηκε ότι οι καθολικοί νόμοι δεν επαρκούσαν για να εξαλεί-
ψουν τις διακρίσεις: έτσι, ακόμα και στη Γαλλία επικράτησε η 
αρχή της πολυπολιτισμικότητας, όπως συνέβη στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και στις Κάτω Χώρες.

την Ευρώπη ο όρος «πολυπολιτισμικότητα» αναφέρεται 
συχνότερα στη βρετανική και ολλανδική εμπειρία, μολο-
νότι αυτές οι χώρες δεν έχουν υιοθετήσει επισήμως την 
πολιτική της πολυπολιτισμικότητας. Κατά κάποιον τρόπο, 

η πολυπολιτισμικότητα επικράτησε μόνη της. Το 1948, μετά την 
ανεξαρτησία πολλών αποικιών της, η Βρετανία αποφάσισε να πα-
ραχωρήσει σε όλους τους πολίτες των χωρών της Κοινοπολιτείας 
το δικαίωμα να εργάζονται και να ψηφίζουν στην πρώην μητρόπολη 
(Nationality Act). Πολλοί μετανάστες από την Αφρική, την Καραϊβική, 
την Ασία και την ινδική υποήπειρο, μετανάστευσαν 
στη Βρετανία, χωρίς να είναι στην πραγματικότητα 
καλοδεχούμενοι. Η «φυλή» και η εθνικότητα έγιναν 
κεντρικό χαρακτηριστικό της βρετανικής πολιτικής έ-
νταξης. Το 1966, ο Roy Jenkins, τότε υπουργός Εσωτε-
ρικών, συνόψισε την καινούργια προσέγγιση: «Ένταξη 
δεν σημαίνει ότι οι μετανάστες χάνουν τα δικά τους 
χαρακτηριστικά και την εθνική τους κουλτούρα. Δεν 
πιστεύω ότι χρειαζόμαστε χωνευτήρι […], χρειαζόμα-
στε ίσες ευκαιρίες που σχετίζονται με την πολιτιστική 
πολυμορφία, σε κλίμα αμοιβαίας ανοχής». Το θέμα 
ήταν να ενισχυθεί ο πλουραλισμός στη βρετανική κοι-
νωνία χωρίς την υπερβολική αύξηση των διαφορών 
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην παγίωση και 
σκλήρυνση των ταυτοτήτων, όπως είχε συμβεί με τις 
ινδικές κάστες στη διάρκεια της βρετανικής παρου-
σίας στην Ινδία. Όμως, παρά τις προσπάθειες για ίσες 
ευκαιρίες στην εκπαίδευση, οι μειονότητες γκετοποιή-
θηκαν. Ακόμα και η προσπάθεια προσαρμογής στην de 
facto πολυπολιτισμικότητα ―για παράδειγμα, πολλά 
διοικητικά έγγραφα μεταφράζονται σε γλώσσες των 
μειονοτήτων― αποδείχθηκε επιζήμια για την ένταξη. Όλα τα συ-
στατικά της πολυπολιτισμικότητας, όπως τα θρησκευτικά σχολεία 
των μειονοτήτων, αποδείχτηκαν εξίσου επιζήμια. Μόλις το 2002 
ξεκίνησε ο θεσμός του τεστ για άτομα που ζητούν την υπηκοότητα, 
σκοπός του οποίου ήταν να ελέγξει το επίπεδο της αγγλικής και τη 
γνώση των θεσμών, την ιστορία και τους νόμους της Βρετανίας. Στη 
διαδικασία προστέθηκε τελετή κατά την οποία καινούργιοι πολίτες 
ορκίζονται πίστη στη βασίλισσα: το περίεργο δεν είναι η θέσπισή της 
αλλά το ότι δεν υπήρχε νωρίτερα. Πάντως, το σύνθημα τώρα είναι 
Reclaiming Britishness: όπως ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 
συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα της κοινής ταυτότητας και των 
κοινών αξιών για την κοινωνική συνοχή. Είναι κάπως αργά. 
 
Η πολιτική ένταξης των Κάτω Χωρών άλλαξε το 2002, μετά τη δολο-
φονία του εθνικιστή Pim Fortuyn. Μέχρι τότε, οι αρχές συμβουλεύ-
ονταν τακτικά τους εκπροσώπους των μουσουλμανικών ενώσεων 
σύμφωνα με τα πρότυπα του σεβασμού των Προτεσταντών και 
των Καθολικών. Έτσι, όταν οι μουσουλμάνοι απαίτησαν «δικά τους» 
σχολεία, στο όνομα της ισότητας, οι αρχές το αποδέχτηκαν. Μόνο 
που αυτά τα σχολεία προωθούσαν μια κουλτούρα αντίθετη στην 

ευρωπαϊκή δημοκρατία· μια κουλτούρα που ήταν συχνά εχθρική και 
διαλυτική. 
Μια έκθεση τον Μάιο του 1989 ενθάρρυνε τις αρχές να συνεχίσουν 
πολιτική ένταξης με μεγαλύτερη έμφαση στην εκμάθηση ολλαν-
δικών και στην ένταξη στην αγορά εργασίας. Το 2000 ο Ολλανδός 
διανοούμενος Paul Scheffer δημοσίευσε ένα άρθρο «Το πολυπο-
λιτισμικό δράμα», στο οποίο ανέλυε την αποτυχία του ολλανδικού 
μοντέλου ένταξης: «Στις Κάτω Χώρες ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον 
χωρίς να συναντιόμαστε ποτέ: ο καθένας έχει τα δικά του καφέ, τα 
δικά του σχολεία, τα δικά του ινδάλματα, τη δική του μουσική, τη δι-
κή του πίστη, τον δικό του χασάπη, και σύντομα θα έχει τον δικό του 
δρόμο και τη δική του γειτονιά». Πράγμα που συνέβη.  
Μετά τη δολοφονία του Pim Fortuyn που κατήγγελλε τον ρόλο του 
Ισλάμ στην κοινωνία, δολοφονήθηκε ο σκηνοθέτης Τeo van Gogh 
από έναν νεαρό ισλαμιστή μαροκινής καταγωγής. Αυτά τα γεγονότα, 
μαζί με την αύξηση των βίαιων επεισοδίων κατά της μουσουλμανι-
κής κοινότητας, ώθησαν την ηγεσία σε μια νέα πολιτική ένταξης με 
τεστ για την επιλογή του κάθε μετανάστη που ζητούσε την υπηκο-
ότητα και με την κατάργηση της εκμάθησης της μητρικής γλώσσας 
που προσφερόταν στα δημοτικά σχολεία. Αντιθέτως, στη Γαλλία, 
μέσα σε μια αλλοπρόσαλλη κατάσταση διαμάχης, τα αραβικά έγιναν 
γλώσσα επιλογής στα σχολεία. 
Η πρόκληση των μοντέλων ένταξης επηρέασε χώρες με παράδοση 
αφομοίωσης, όπως η Γερμανία. Για πολύ καιρό η Γερμανία θεωρήθη-
κε ένα τυπικό παράδειγμα του «εθνικού έθνους», σε αντίθεση με το 
μοντέλο «πολιτικό έθνος» το οποίο εκπροσωπεί η Γαλλία. Το πρώτο 
ιδρύθηκε στο δίκαιο του αίματος (jus sanguinis) και αναφέρεται σε 
κοινά γλωσσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, ενώ το δεύτερο 
βασίζεται στο δίκαιο του εδάφους (jus soli) και στην ανταλλαγή 
πολιτικών αρχών. Στη Γερμανία, ο τρόπος μετάδοσης της εθνικότη-
τας-υπηκοότητας βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με την κληρο-
νομικότητα χαλάρωσε προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξη νέων 

πολιτών. Κι ενώ παλιότερα οι Gastarbeiter καλούνταν 
να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, από το 1990 η 
Γερμανία παραχώρησε στους αλλοδαπούς ίσα δικαι-
ώματα, πρόσβαση στο κοινωνικό σύστημα και στην 
υπηκοότητα. Πράγμα που δεν εμπόδισε καθόλου τον 
κοινοτισμό και την γκετοποίηση. 
 
Τα πολυπολιτισμικά μοντέλα έχουν επικριθεί για τον 
κοινοτισμό που προκαλούν: η γεωγραφική συγκέ-
ντρωση των μεταναστών σε συγκεκριμένες γειτονιές 
τις καθιστά συνήθως προβληματικές. Αυτό το φαινό-
μενο εντείνεται σε χώρες όπου οι μετανάστες προέρ-
χονται κυρίως από πρώην αποικίες, όπως συμβαίνει 
με τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Κάτω Χώρες. 
Ο κοινοτισμός ενισχύεται σε όλα τα κράτη όπου κάθε 
κοινότητα έχει τα δικά της σχολεία, τους χώρους λα-
τρείας και τους συλλόγους της, αλλά στην πραγματι-
κότητα συμβαίνει σε όλες τις χώρες: στη Βρετανία, στο 
Βέλγιο, στη Γαλλία εκτεταμένες συνοικίες παγιδεύουν 
τους κατοίκους σε ένα ηθικό και νομικό σύστημα που 
δεν είναι το ηθικό και νομικό σύστημα του κράτους. 

Ωστόσο, η πολιτική που στηρίζεται στην τύφλωση μπροστά στις 
πολιτιστικές διαφορές παράγει τα ίδια αποτελέσματα: τα γαλλικά 
προάστια δημιουργήθηκαν σε μια εποχή που, όπως είπα, η Γαλλία 
προσπαθούσε να εφαρμόσει φυλετική, θρησκευτική και εθνοτική 
αχρωματοψία.  
Όποια και αν είναι τα συστήματα ένταξης, αντιμετωπίζουμε τις εξής 
προκλήσεις: τη συγκέντρωση των μειονοτήτων σε γειτονιές που έ-
χουν την τάση να υποβαθμίζονται, την τζιχαντοποίηση της μου-
σουλμανικής νεολαίας, τον κοινωνικό κατατεμαχισμό που προκύ-
πτει από το κοινωνικό και θρησκευτικό μίσος, την ανυπακοή στους 
νόμους της δημοκρατίας και συχνά την αφοσίωση στο έθνος προέ-
λευσης όπως συμβαίνει συχνά με τις τουρκικές και αλγερινές μειο-
νότητες. Αυτές οι προκλήσεις αναγκάζουν τα κράτη να εξελιχθούν 
προς μια πιο ρεαλιστική διαχείριση των προβλημάτων που προκα-
λεί η συμβίωση, χωρίς να παραιτηθούν από μια καθολική πολιτική 
βασισμένη στην πρακτική της κοινής γλώσσας, τον σεβασμό κοι-
νών πολιτικών αρχών και στην ίση πρόσβαση τόσο στα δικαιώματα 
―παιδεία, στέγαση, απασχόληση― όσο και στις υποχρεώσεις. Αν ο 
στόχος μας είναι ο ρεπουμπλικανισμός και η κοσμικότητα έχουμε 
κάνει πολλά βήματα πίσω.  A  

Μοντέλα ένταξης μεταναστών (κι εμείς)
Μέρος 2ο

Της ΣώτηΣ τριανταφύλλού

Τα πολυπολιΤισμικα 
μονΤέλα έχουν 

έπικριθέι για Τον 
κοινοΤισμο που 

προκαλουν: 
η γέωγραφικη 

συγκένΤρωση Των 
μέΤανασΤων σέ 
συγκέκριμένέσ 

γέιΤονιέσ Τισ 
καθισΤα συνηθωσ 
προβλημαΤικέσ

79 δημόσιες υπαίθριες 
συναθροίσεις και 

πορείες πραγματοποι-
ήθηκαν τον Φεβρουά-
ριο στην περιοχή της 
Αττικής, σύμφωνα με 
στοιχεία της Ελληνικής 
Αστυνομίας. 

63 εξ αυτών πραγμα-
τοποιήθηκαν στο 

μαρτυρικό κέντρο της 
Αθήνας. 

41 πορείες πραγματο-
ποιήθηκαν μόνο το 

πρώτο δεκαήμερο του 
Μαρτίου, καθώς έφτιαξε 
ο καιρός και οι σύντρο-
φοι αποφάσισαν να το 
ρίξουν στην επαναστατι-
κή γυμναστική.  

30 εξ αυτών πραγματο-
ποιήθηκαν στο κέ-

ντρο της πρωτεύουσας. 

3.000 αστυνομικοί 
υπηρετούν στη 

φύλαξη επισήμων ή στό-
χων τρομοκρατικών ορ-
γανώσεων. Ίσως γι’ αυτό 
δεν βλέπουμε αστυνο-
μικό σχεδόν πουθενά. 
Φυσικά η αντιπολίτευση 
μιλά για αστυνομοκρα-
τία και η κυβέρνηση 
δικαιολογείται λέγοντας 
ότι δεν μπορεί να υπάρ-
χει ένας αστυνομικός για 
κάθε πολίτη. Αμφότεροι 
ψεύδονται.  

31 διαδηλώσεις υπο-
κίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 

περασμένο Σαββατο-
κύριακο, σύμφωνα με 
όσα κατήγγειλε η ΝΔ. 
Μάλιστα η γνωστή ανι-
ματέρ της επανάστασης, 
Κατερίνα Ακριβοπούλου, 
δημοσίευσε το σχετικό 
πρόγραμμα στη σελίδα 
της στο Facebook, για 
να μην μπερδεύονται οι 
σύντροφοι με τις μετακι-
νήσεις και να προλάβουν 
να πάνε σε όλες. 

2.000 άτομα παρευρέ-
θησαν στην κη-

δεία του ιερέα Αριστείδη 
Παπαδόπουλου στην 
Προσοτσάνη Δράμας, 
σύμφωνα με σχετική 
παραδοχή του τοπικού 
δημάρχου.  

560 είναι οι κάτοικοι 
της τοπικής κοι-

νότητας Μικρόπολης, 
όπου και τελέστηκε το 
μυστήριο, αλλά για κα-
λύτερα αποτελέσματα 
στη διάδοση μετέβησαν 
πιστοί και από τις γύρω 
κοινότητες.  
 

20 θαμώνες, μια τρα-
γουδίστρια, σερβι-

τόροι και δύο αλλοδαποί 
«θυρωροί» ήταν αρκετοί 
για να λειτουργήσει 
το νυχτερινό κέντρο 
Bella Vita Club εν μέσω 
–υποτίθεται– αυστηρού 
lockdown.  

141 θαμώνες είχαν 
συλληφθεί στο ίδιο 

κατάστημα στα τέλη του 
περασμένου Οκτωβρί-
ου αλλά σύμφωνα με 
δημοσιεύματα συνέχισε 
να λειτουργεί καθ’ όλο 
το ενδιάμεσο διάστημα, 
αποδεικνύοντας στην 
πράξη ότι «δεν μπορεί 
να υπάρχει ένας αστυνο-
μικός για κάθε πολίτη» 
όπως λέει και το Υπουρ-
γείο ΠροΠο.  

3 περιοχές της χώρας 
διεκδικούν το βραβείο 

«δεν μπορούν άλλο 
οι πολίτες». Σε Ξάνθη, 
Κοζάνη και Πάτρα, δι-
οργανώθηκαν «αυθόρ-
μητες» καρναβαλικές 
εκδηλώσεις το περα-
σμένο Σαββατοκύριακο. 
Τόσο αυθόρμητες, που 
ο δήμαρχος Ξάνθης, για 
παράδειγμα, είχε τοπο-
θετήσει ηχοσύστημα 
που έπαιζε καρναβαλική 
μουσική στην κεντρική 
πλατεία της πόλης. Επι-
χείρησε δε να τους απο-
τρέψει λέγοντάς τους ότι 
«δεν είναι σωστό». 

6.986 άνθρωποι έχα-
σαν τη ζωή τους 

από τον κορωνοϊό στη 
χώρα μας σε έναν χρόνο, 
αρχής γενομένης από τις 
12 Μαρτίου 2020, όπως 
επισημαίνει η Δήμητρα 
Γκρους στο κείμενό 
της στο athensvoice.gr 
με τίτλο «10 (σκληρές) 
σκέψεις για τους 6.986 
θανάτους».  

65 ημέρες απεργία 
πείνας ολοκλήρωσε 

ο δολοφόνος της 17Ν 
Δημήτρης Κουφοντίνας, 
πριν τη διακόψει την 
Κυριακή.  

6 αριστερές οργανώ-
σεις τον είχαν καλέσει 

το Σάββατο να σταματή-
σει την απεργία πείνας. 

382 μέρες είναι η πιο 
μακροχρόνια 

νηστεία που έχει κατα-
γραφεί στο βιβλίο Γκίνες 
το 1971. Ο βάρους 206 
κιλών ασθενής σταμά-
τησε να τρώει αλλά χρει-
άστηκε διαρκή ιατρική 

Τα νούΜερα        Της εβδοΜαδας
Tου Σταματη Ζαχαρού
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επίβλεψη για να επιβιώ-
σει. Μετά το πέρας της 
νηστείας ζύγιζε 81 κιλά. 

138 ειρηνικοί διαδηλω-
τές σκοτώθηκαν 

μετά το πραξικόπημα της 
1ης Φεβρουαρίου στη 
Μιανμάρ, σύμφωνα με 
στοιχεία της Ύπατης Αρ-
μοστείας για τα Ανθρώ-
πινα Δικαιώματα. Ίσως 
πρέπει να σκεφτόμαστε 
αυτές τις καταστάσεις 
πριν χαρακτηρίσουμε οτι-
δήποτε δεν μας συμφέρει 
ως «χούντα».  

23 ετών ήταν ο Ιάσωνας, 
δικυκλιστής που 

έχασε τη ζωή του όταν 
υπηρεσιακό όχημα της 
ασφάλειας της Ντόρας 
Μπακογιάννη έκανε μια 
«κλασική» παρανομία, 
για να μπει στον χώρο 
του κοινοβουλίου. Δεν θα 
μαθαίναμε ποτέ και τίπο-
τε αν δεν αφορούσε την 
αδελφή του πρωθυπουρ-
γού, οπότε το θέμα προ-
σφέρονταν για πολιτική 
εκμετάλλευση. Κανείς 
δεν ανέλαβε την ευθύνη 
για μια εγκληματική πα-
ρανομία που κάνουν εδώ 
και δεκαετίες χιλιάδες 
αστυνομικοί και πολιτικοί.  

3 τόνοι κοκαΐνης, 700 κι-
λά χασίς και ένα αυτο-

σχέδιο υποβρύχιο (!) ήταν 
το μερικό αποτέλεσμα 
της τεράστιας επιχείρη-
σης αστυνομικών από 
διάφορες χώρες (Ισπανία, 
Κολομβία, Ολλανδία, 
Αγγλία και Πορτογαλία) 
με τον κωδικό «operation 
FERRO» προκειμένου να 
εξαρθρώσουν τεράστια 
σπείρα διακίνησης ναρ-
κωτικών.  

9 μέτρα ήταν το μήκος 
του υποβρυχίου και 

μπορούσε να μεταφέρει 2 
τόνους ναρκωτικών. 

52 άτομα συνελήφθη-
σαν μετά από έρευ-

νες που περιελάμβαναν 
μεταξύ άλλων και 47 
κατοικίες.   

62ος είναι ο γύρος των 
διερευνητικών 

επαφών μεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας που ξεκίνη-
σε χθες στην Αθήνα. 

200 εκατ. δόσεις θα 
παραδώσει η Pfizer 

στην ΕΕ στο δεύτερο τρί-
μηνο του 2021 και ίσως 
καλύψει ένα μέρος από 
τις απώλειες που προκα-
λεί η υπόθεση διακοπής 
των εμβολιασμών με το 
εμβόλιο της AstraZeneca 
σε κάποιες χώρες.  

17 είναι συνολικά οι 
χώρες που διέκοψαν 

τους εμβολιασμούς 
με το συγκεκριμένο 
σκεύασμα. Μεταξύ τους 
περιλαμβάνονται η Γερ-
μανία, η Ιταλία, η Γαλλία 
η Σλοβενία, η Ισπανία, η 
Πορτογαλία, η Λετονία 
και η Βουλγαρία.  

4 υποκείμενα νοσή-
ματα ευθύνονται 

για περίπου τα 2/3 
των νοσηλειών λόγω 
κορωνοϊού στις ΗΠΑ, 
σύμφωνα με μελέτη 
που δημοσιεύθηκε στην 
ιατρική επιθεώρηση 
Journal of the American 
Heart Association. 

575.419 περιπτώσεις 
από τους 

906.849 ασθενείς που 
νοσηλεύθηκαν στις 
ΗΠΑ σχετίζονταν με τα 
4 αυτά νοσήματα.  

30% των περιπτώσε-
ων σχετίζονταν 

με την παχυσαρκία. 

26% με υπέρταση. 
 

21% με σακχαρώδη 
διαβήτη. 

12% με καρδιακή ανε-
πάρκεια. 

6% και όχι 24% θα 
είναι πλέον ο 

συντελεστής ΦΠΑ στα 
εισιτήρια θεατρικών 
παραστάσεων και συ-

ναυλιών ζωντανής διαδι-
κτυακής μετάδοσης. «Σε 
μια περίοδο που το live-
streaming αποτελεί γέ-
φυρα που φέρνει κοντά 
τους θεατές και τους καλ-
λιτέχνες, οφείλουμε να 
καθιστούμε ευκολότερη 
την πρόσβαση του κοινού 
στη σύγχρονη δημιουρ-
γία», δήλωσε σχετικά ο 
υφυπουργός Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, αρμόδιος 
για θέματα Σύγχρονου 
Πολιτισμού, Νικόλας Για-
τρομανωλάκης.

Verba Volant
ΈλΈνα ακρίτα 
 
«Εγώ που περιμένω πώς και τι να 
εμβολιαστώ, AstraZeneca δεν 
κάνω». Η διάσημη σεναριογρά-
φος διατρανώνει το δικαίωμα 
στην επιλογή. Μη μου κάνετε 
τις άγαμες θυγατέρες. Σίγουρα 
το έχετε πάθει όλοι σας σε σου-
βλατζίδικο, όταν ο «μάστορας» 
σας ανακοίνωσε ότι δεν έχει το 
αναψυκτικό τύπου κόλα που 
προτιμάτε και προσπαθεί να 
σας επιβάλει το ανταγωνιστικό 
προϊόν. 
 
ΈπίμΈλητηρίο Έίκαστίκών 
τΈχνών 
 
«Μόνο μέλη του ΕΕΤΕ μπορούν 
να αναλαμβάνουν εικαστικά 
έργα στο δημόσιο χώρο (άρθρο 
9 του ν. 1218/81)». Ποτέ στη ζωή 
μου δεν μπορούσα να φαντα-
στώ ότι υπάρχει σχετικός νόμος 
για τα γκράφιτι και επιπλέον ότι 
οι συνδικαλιστές εικαστικοί θα 
περιφρουρούσαν τα «δικαιώμα-
τα του κλάδου» τους, καταγγέλ-
λοντας τον graffiti artist Εύρυτο 
για το έργο του με τους ήρωες 
της επανάστασης στο κολυμβη-
τήριο Αργυρούπολης. Ελπίζω ο 
Banksy να μην τολμήσει να βά-
ψει κανέναν τοίχο στην Αθήνα ή 
τουλάχιστον πρώτα να γραφτεί 
στο σωματείο. Και να είναι και 
«ταμειακά ενήμερος». 
 
αλΈξησ τσίπρασ 
 
«Θα μου απευθύνεστε με σεβα-
σμό. Δεν είστε καν εκλεγμένος 
με την ψήφο του λαού, κύριε υ-
πουργέ Επικρατείας. Πηγαίνετε 
να εκλεγείτε πρώτα και μετά να 
απευθύνεστε στον αρχηγό της α-
ξιωματικής αντιπολίτευσης». Tοι-
ουτοτρόπως εγκάλεσε ο τέως 
πρωθυπουργός από το βήμα της 
Βουλής τον Γιώργο Γεραπετρίτη, 
όταν ο τελευταίος του απευθύν-
θηκε με τη φράση «άνθρωπέ 
μου». Να θυμίσουμε ωστόσο ότι 
ο Γεραπετρίτης έχει εκλεγεί με το 
ψηφοδέλτιο επικρατείας, αλλά 
επίσης ότι και ο ίδιος ο Τσίπρας έ-
χει εκλεγεί ως αρχηγός κόμματος 
χωρίς ουδέποτε να σχηματίσει 
αυτοδύναμη κυβέρνηση.  A

Τα νούμερα        Της εβδομαδας
Tου Σταματη Ζαχαρού
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Οι επιµελητές Ιλειάνα ∆ηµάδη, 
Κωνσταντίνος Τζάθας και 
Στεριανή Τσιντζιλώνη µιλούν 
στην ATHENSVOICE
Της ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ ΣΚΑΡΑΚΗ

ΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ, ΝΕΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ, 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Αυτά συν-

θέτουν το καλλιτεχνικό έργο που 
θα παρακολουθήσουµε φέτος 
στο πλαίσιο του 8oυ Φεστιβάλ 
Νέων Χορογράφων. Ο καθιερω-
µένος θεσµός της Στέγης του 

Ιδρύµατος Ωνάση καταλαµβάνει 
τις οθόνες µας παρουσιάζοντας 11 

πρωτότυπες δηµιουργίες νέων Ελλή-
νων καλλιτεχνών, που κινούνται στο δίπολο «ποπ εναντίον 
υψηλής κουλτούρας». Για δύο ηµέρες, 20 και 21 Μαρτίου, κά-
νουµε µια παύση στην πρωτόγνωρη καθηµερινότητα για να 
απολαύσουµε σε ψηφιακό περιβάλλον τους χορογράφους 
της νεότερης γενιάς. Με σύνθηµα «Είµαστε εδώ, χορεύο-
ντας» τα έργα που δηµιούργησαν καταγράφουν τη στιγµή 
σε συνεργασία µε προγραµµατιστές, youtubers και digital 
media artists, στέλνοντας το δικό τους µήνυµα γι’ αυτά που 
όλοι βιώνουµε, σκεφτόµαστε, αισθανόµαστε. Από µικρού 
µήκους ταινίες ενηλικίωσης εν χορώ, κινηµατογραφηµένες 
παραστάσεις και βιντεοκλίπ, µέχρι χορευτικά µαθήµατα 
µαγειρικής, περιπατητικές περφόρµανς και performative 
διαλέξεις. Λίγο πριν την εκδοχή του Φεστιβάλ Νέων Χορο-
γράφων για το 2021, οι επιµελητές Ιλειάνα ∆ηµάδη, Κων-
σταντίνος Τζάθας και Στεριανή Τσιντζιλώνη µιλούν στην 
ATHENSVOICE για τη µεταφορά της διοργάνωσης στο ∆ιαδί-
κτυο, το πρόγραµµα και την επόµενη µέρα του φεστιβάλ.

Ποια είναι η σχέση σας µε την τέχνη του χορού και τι ση-
µαίνει το Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων για τον καθένα 
ξεχωριστά; 
Στεριανή Τσιντζιλώνη Η τέχνη του χορού είναι το πλαίσιο 
µέσα στο οποίο κινούµαι τα τελευταία χρόνια της ζωής µου. 
Περιλαµβάνει όλες τις πρακτικές που έχω δοκιµάσει από τη 
διδασκαλία, τη θεωρητική έρευνα, το curation και τη θέαση 
ως θεατής, τη σκέψη πάνω στον χορό. Νοµίζω ότι αυτή ή-
ταν και ίσως η αφορµή για την οποία προσκλήθηκα να συµ-
µετάσχω σε αυτή την επιµελητική οµάδα, καθώς έχω βαθιά 
σχέση και αγάπη µε τον χορό. Το Φεστιβάλ Νέων Χορογρά-
φων ήταν πάντα ένας θεσµός πολύ σηµαντικός για την α-
νάδειξη νέων φωνών στην ελληνική σκηνή και η φετινή 
χρονιά συνέπεσε και µε τη συνθήκη της πανδηµίας, οπότε 
µας έφερε όλους σε µια ανάγκη επαναπροσδιορισµού. Ποια 
είναι η σηµασία της ύπαρξης αυτού του φεστιβάλ, τώρα, 
και πώς µπορεί να λειτουργήσει στις υπάρχουσες συνθήκες 
µε γνώµονα την καλλιτεχνική δηµιουργία και τη στήριξή 
της. Νοµίζω ότι ήταν µια πρόκληση, που προσπαθήσαµε να 
την αφουγκραστούµε όσο καλύτερα µπορούσαµε.
Ιλειάνα ∆ηµάδη Προέρχοµαι από τον κόσµο του θεάτρου 
και της θεατρολογίας, αλλά πάντοτε αυτός ο κόσµος αλ-
ληλοσυµπληρώνεται µε αυτόν της performance. Οπότε για 
µένα ο χορός ήταν ένα από τα πιο υβριδικά και καινοτόµα 
πεδία που µπορούσα να δω νέες γλώσσες να αρθρώνονται. 
∆εν ήταν τυχαίο ότι στο περσινό Φεστιβάλ Νέων Χορογρά-
φων αποφασίσαµε να καλέσουµε τον Ευριπίδη Λασκαρίδη 
ως µια περίπτωση καλλιτέχνη που έχει πυροδοτήσει νέες 
αναζητήσεις για τον σύγχρονο χορό. Και ίσως να έχει επη-
ρεάσει και αρκετούς από τους καλλιτέχνες που θα δείτε στο 
φετινό, αδιόρατα ή και πολύ εµφανώς. 
Κωνσταντίνος Τζάθας Αντίστοιχα, προέρχοµαι από έναν 
πιο θεατρικό χώρο. Ίσως περισσότερο τα τελευταία χρόνια 
στην ενασχόλησή µου µε το πιο επιµελητικό κοµµάτι της τέ-
χνης ασχολήθηκα µε τον χορό, για µένα σχήµα ελευθερίας 
σε σχέση µε το θέατρο. Πάντα είχα στο µυαλό µου ότι θα 
πάω να δω κάτι που δεν έχει τα όρια ή τους περιορισµούς 
που µπορεί να σου δίνει µια θεατρική πράξη και ήταν πιο 
απελευθερωτικό και απελευθερωµένο στο µυαλό µου. 

Πώς µεταφέρεται ένα «σωµατικό» φεστιβάλ διαδικτυα-
κά; Ποια είναι η ιδέα πίσω από τη φετινή διοργάνωση;
Κωνσταντίνος Τζάθας Η σκέψη όλων ήταν το πώς θα µπο-
ρούσε αυτό το φεστιβάλ µε αυτή την ιστορία που έχει και 
αυτό που έχει δηµιουργήσει για την κοινότητα του χορού 
στην Ελλάδα –είναι από τις ελάχιστες ευκαιρίες που υπάρ-
χουν για τη νεότερη γενιά των χορευτών και χορογράφων– 
να µεταφερθεί ψηφιακά. Να δηµιουργηθούν έργα που είναι 
αµιγώς ψηφιακά και δεν είναι µόνο απλές βιντεοσκοπήσεις 
από µια θεατρική σκηνή και να διατηρήσει τον ίδιο αντίκτυ-
πο τόσο στην κοινότητα του χορού όσο και στους θεατές.  

Ιλειάνα ∆ηµάδη Νιώσαµε ότι δεν χρειάζεται να πτοηθούµε 
λόγω της πανδηµικής συνθήκης, αλλά να δούµε τη δυνατό-
τητα που διανοίγεται. Μια δυνατότητα που επιτρέπει στους 
καλλιτέχνες να λειτουργήσουν µε νέα µέσα για µια µια άλλη, 
ψηφιακή σκηνή. Εκτός από τον τεράστιο όγκο προτάσεων, 
περίπου 184, είναι αρκετοί οι Έλληνες καλλιτέχνες που είναι 
έτοιµοι να οικειοποιηθούν τα ψηφιακά µέσα είτε αυτά είναι 
interfaces ή social media, stories και selfies που µπορούν να 
τα αξιοποιήσουν µε όρους χορογραφίας, ήταν εντυπωσια-
κό. Όπως και τα υλικά από τα έργα που δηµιουργήθηκαν. 
Στεριανή Τσιντζιλώνη Με λίγα λόγια προσπαθήσαµε να 
δούµε τι δηµιουργικό υπάρχει σε αυτή τη συνθήκη, να χρη-
σιµοποιήσουµε την ευκαιρία των συνθηκών όχι ως αρνη-
τικό στοιχείο αλλά ως θετικό. Το βλέπουµε να υπάρχει στο 
DNA της δηµιουργικότητας των καλλιτεχνών, των διαδικα-
σιών και των φορµάτ που έχουν τελικά ολοκληρώσει. 

Πόσο αλλάζει η εικόνα του φεστιβάλ των προηγούµε-
νων χρόνων σε σύγκριση µε αυτή του φετινού; 
Ιλειάνα ∆ηµάδη Ακόµα πιο απενοχοποιηµένα έργα, που 
αµφισβητούν πάσης φύσεως στερεότυπα ή συνήθειες για 
το τι είναι ο σύγχρονος χορός παίζοντας πάρα πολύ πάνω 
στη λεπτή γραµµή του τι είναι υψηλή τέχνη και τι είναι λαϊκή 
κουλτούρα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η παράσταση του 
ποδοσφαίρου, το «442», που αντλεί από τα γήπεδα και την 
κουλτούρα τους µεταβολίζοντας τον χουλιγκανισµό, τις πά-
σες και τα τερµατάκια σε συνθήκη χορογραφικής παρτιτού-
ρας. Μιλάµε νοµίζω και οι τρεις πολύ εντυπωσιασµένοι από 
το αποτέλεσµα, χωρίς να θέλουµε να τονίσουµε µε όρους 
σπουδαιοφάνειας «α, τι ανακαλύψαµε». Είναι γεγονός ότι 
υπάρχει µια ολόκληρη γενιά καλλιτεχνών που προέρχονται 
από πολύ διαφορετικά πεδία: κάποιοι µε σπουδές στη Σχο-
λή Καλών Τεχνών και µαζί στη Γυµναστική Ακαδηµία, στην 
Αρχιτεκτονική. Κάποιοι είναι όντως χορευτές και χορογρά-
φοι. Όλοι τους έτοιµοι να περάσουν σε µια άλλη πίστα. Να 
παίξουν δηλαδή µε τα νέα µέσα, µε αυτή τη λεγόµενη δρα-
µατουργία του νέου µέσου σε ακραίο επίπεδο. 
Κωνσταντίνος Τζάθας Για τους φανατικούς του Φεστιβάλ, 
η εµπειρία θα είναι σε κάποιο βαθµό παρόµοια. ∆ηλαδή θα 
έχουµε δύο ηµέρες διαφορετικών έργων κάθε ηµέρα, οπό-
τε µιλάµε για δύο µαραθώνιους χορού. Τρεις ώρες περίπου 
συνολικής ροής τη δεύτερη ηµέρα. 

Φέτος, στο πρόγραµµα εντάσσονται 11 νέα καλλιτεχνι-
κά πρότζεκτ. Πώς προέκυψε η θεµατολογία τους;
Ιλειάνα ∆ηµάδη ∆εν υπήρχε εξαρχής κάποιος 
θεµατικός άξονας που προσδιορίσαµε, ένα 
επιµελητικό σηµείωµα που να παραπέµπει 
σε κάποια συγκεκριµένη έννοια πέρα από 
την ανάγκη µας να δούµε τους καλλιτέχνες 
να ορµούν σε αυτό το νέο χώρο. Οπότε ούτε 
τώρα προσπαθούµε να κατασκευάσουµε κά-
ποιο θεµατικό πλαίσιο. Αν θέλουµε να δούµε 
µια αδιόρατη γραµµή που να τα ενώνει, είναι 
το αίνιγµα, τι τελικά είναι ψηλό και τι λαϊκό, 
τι είναι εξεζητηµένο και τι είναι πραγµατικό, 
τι είναι ρεαλιστικό και τι σουρεαλιστικό και 
τι τελικά συναντάς ως θεατής ως χορευτικό 
βηµατισµό και τι ως µια συνολική χειρονοµία 
σωµατικής χειραφέτησης. 

Πώς φαντάζεστε το µέλλον του φεστιβάλ 
µετά την πανδηµία και συνεπώς αυτή την 
πρωτότυπη εκδοχή του 2021;
Ιλειάνα ∆ηµάδη Θεωρώ ότι είµαστε έτοιµοι 
να πούµε ότι θα έχουµε και ψηφιακά και µη 
ψηφιακά έργα εφεξής. 
Κωνσταντίνος Τζάθας Και δεν νοµίζω ότι ι-
σχύει µόνο γι’ αυτό το φεστιβάλ. Ίσως ούτε 
µόνο για τη Στέγη. ∆ηλαδή, νοµίζω ότι είναι 
µια πραγµατικότητα η οποία ήρθε για να µεί-
νει. ∆εν νοµίζω ότι θα αλλάξει τόσο εύκολα, 
ακριβώς γιατί δεν έγινε µόνο εξαιτίας της 
ανάγκης αλλά γιατί απλώς µας βοήθησε να 
ανοίξουµε αυτό το νέο πεδίο και να επενδύ-
σουµε περισσότερο σε αυτό. 
Ιλειάνα ∆ηµάδη Ούτως ή άλλως ακόµα και µεγάλοι χορο-
γράφοι –για να το πιάσουµε λίγο πιο ιστορικά– όπως ο Αµε-
ρικανός Γουίλιαµ Φόρσαϊθ ή ο Βρετανός Γιούαν ΜακΓκρέ-
γκορ, πειραµατίζονται από τις αρχές του 2000 µε την τηλε-
µατική και µε την τεχνητή νοηµοσύνη, «ταΐζοντας» µε τις 
χορογραφίες τους το ίδιο το ∆ιαδίκτυο, φτιάχνοντας online, 
A.I. αρχεία µε σκορ χορογραφίας, για να αναφέρω δύο χα-
ρακτηριστικές περιπτώσεις. Βλέπουµε ότι τα έργα των Ελ-
λήνων δηµιουργών έχουν µια δική τους θερµοκρασία, µια 
δική τους ιδιοσυγκρασία, ένα δικό τους ταπεραµέντο. Όσο 
ξεχωριστοί κι αν είναι µεταξύ τους οι καλλιτέχνες, έχουν µια 
κοινή τρέλα σε αυτό που κάνουν.  A
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υψηλης 
κουλτουρας

Info: 8ο Φεστιβάλ 
Νέων Χορογράφων 

(ONC 8), 20 & 21 Μαρτί-
ου 2021. Παρακολου-

θήστε το φεστιβάλ 
μέσα από το YouTube 

Channel του Ιδρύματος 
Ωνάση, το Onassis.org 

και τα socialmedia.
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Αθηναίοι 
γράφουν για 
τα εμβληματικά

στέκια-τοπόσημα 
που καθόρισαν την 
αθηναϊκή νυχτερινή 
περιπέτεια στις δεκαετίες 

του 1980 και 1990.

Τα αξέχασΤα
στέκια 
Τησ αθηναϊκησ

νύχΤασ
7
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Τη συµβολική χρονιά 1984, στο Club 
Eργοστάσιο, έγινε ένα αποκριάτικο 
πάρτι που έµεινε ιστορικό. Όσοι είχαν 
την τύχη να µπουν µέσα και ζουν ακό-
µα, το θυµούνται µε νοσταλγία. Ήµουν 
εκεί, ντυµένος Κινέζα, και γράφω τις 
αναµνήσεις µου.... 
 
 

ελευταία Κυριακή της Απο-
κριάς του 1984. Στην οδό 
Βουλιαγµένης, το Club 
«Eργοστάσιο», το κατα-
πληκτικό αυτό µαγαζί που 

έχουν φτιάξει ο Τάσος και 
ο Σπύρος Μελετόπουλος εί-

ναι κλειστό. Είναι νύχτα, χιονίζει και κάνει 
τροµερό κρύο, παρ’ όλα αυτά όµως, µια τε-
ράστια ουρά από ένα αλλοπρόσαλλο πλή-
θος µεταµφιεσµένων, έχει µαζευτεί στην 
είσοδο και φωνάζει ρυθµικά: «Ανοίξτε τις 
πόρτες! Ανοίξτε τις πόρτες!». Ένα πούλµαν 
παρκάρει στη Βουλιαγµένης κι από µέσα 
ξεπετάγονται χαρούµενοι καρναβαλιστές 
που έχουν έρθει ολόκληρο ταξίδι από τη 
Θεσσαλονίκη (!) για να µπουν και αυτοί και 
να διασκεδάσουν σ’ αυτό το µαγαζί που η 
φήµη του έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ελλά-
δα. Λίγο πιο πέρα, µια παρέα από νέα παι-
διά, µεταµφιεσµένοι σε τσιγγάνους, έχουν 
ανέβει στην καρότσα ενός Datsun, έχουν 
βάλει ένα γύφτο στη µέση να παίζει κλαρί-
νο και χορεύουν αδιαφορώντας για το χιόνι 
και το κρύο. 
Μέσα στο µαγαζί επικρατεί αναβρασµός. 
Απόψε θα γίνει φοβερό αποκριάτικο πάρτι 
µε θέµα Κιτς. Σε όλο τον  χώρο, που έχει δι-
ακοσµηθεί από τον Κύριο Κρίτωνα, έχουν 
µπει γελοία σεµέν της γιαγιάς, κουλές πλα-
φονιέρες, πλαστικά τραπεζάκια και καρέ-
κλες, ντουλάπες από µουσαµά, φανταχτε-
ροί πολυέλαιοι, ό,τι κιτσαριό µπορεί κανείς 
να βάλει µε το νου του, είναι εδώ. Όσοι δου-
λεύουν στο µαγαζί, πάνε και έρχονται σαν 
τρελοί ανάµεσα στις παλιές µηχανές του 
εργοστασίου παρκετοποιίας «∆ρυάς». Αυ-
τό το εργοστάσιο το κληρονόµησαν οι Με-
λετόπουλοι απ’ τον πατέρα τους κι αντί να 
συνεχίσουν να κάνουν παρκέτα, το µετέ-
τρεψαν σε ντισκοτέκ, αφήνοντας τα µηχα-
νήµατα στο χώρο, σαν ένα µεταµοντέρνο 
σκηνικό. Είµαι κι εγώ εδώ, µεταµφιεσµένος 
σε… µικρή Κινέζα! Μέσω του κολλητού µου 
Άρη ∆αβαράκη είχα γνωρίσει τα δύο αδέλ-
φια, είχαµε γίνει φίλοι και όταν άνοιξαν το 
µαγαζί µού πρότειναν να δουλέψω στο τα-
µείο. ∆έχτηκα γιατί το νυχτοκάµατο ήταν 
πολύ καλό και οι περισσότεροι από τους ερ-

γαζόµενους ήταν φίλοι µου. 

Στο πρώτο µπαρ δούλευε ο Γιώργος Ευ-
σταθίου µε τη Σούλα Φρίκη, στο δεύτερο 
µπαρ ήταν ο Πέτρος Χριστοδούλου και ο 
Γιώργος Παπατριανταφύλλου. Μια µεγά-
λη παρέα ήµασταν, που την ηµέρα ζούσα-
µε, σκεφτόµαστε, ετοιµαζόµασταν, για να 
πάµε το βράδυ να δουλέψουµε εκεί. 
Να, εγώ ας πούµε. Ξύπνησα αργά το µεση-
µέρι και έτρεξα στο µαγαζί του ∆ηµήτρη 
Μάο για να µου δώσει ένα µαύρο µακρύ 
φόρεµα, σαν κιµονό. Πήγα στον Καψάλη 
και πήρα µια µαύρη περούκα, συνάντησα 
τον ∆ηµήτρη Ζουρντό και µου έδωσε υλικά 
για µακιγιάζ, αγόρασα από τον Σπηλιωτό-
πουλο ένα ζευγάρι κοθόρνους από φελλό 
και µε όλα αυτά τα ψώνια κατέληξα αργά το 
απόγευµα στη σουίτα του Σωκράτη Καλκά-
νη στο King George. Αφού φάγαµε, ήπιαµε 
και καπνίσαµε, άρχισα να ντύνοµαι. Όταν 
τελείωσα, «Πώς σου φαίνοµαι;» λέω του Σω-
κράτη. «Ωραία είσαι, βρε αγάπη µου, αλλά η 
Κινέζα δεν είναι κιτς» «Είµαι Κιτσινέζα!» του 
απάντησα, κατέβηκα στο lobby, πήρα ένα 
ταξί και να ’µαι τώρα εδώ στο ταµείο µου, να 
περιµένω να ανοίξουµε. 
Ο Άρης δουλεύει στην είσοδο, κάνει «πόρ-
τα», διαλέγει ποιοι θα µπουν και ποιοι θα 
µείνουν απέξω. «Με τι κριτήρια τους διαλέ-
γεις;» τον ρώτησα µια µέρα. «Από τα παπού-
τσια τους! Αν είναι σκονισµένα έχουν έρθει 
για να χαζέψουν, αν είναι περιποιηµένα έχουν 
έρθει για να διασκεδάσουν. ∆εν βάζω όµως 
µόνο όσους φορούν ακριβά παπούτσια, αλλά 
και πανκιά µε λουστρίνια, αδελφές µε ντά-
κους, στελέχη εταιρειών µε αθλητικά, κοσµι-
κές µε σανδάλια, τεκνά µε µπότες». Να τος 
τώρα, είναι στη θέση του και κρυφοκοιτά-
ζει από ένα παραθυράκι, τον κόσµο που έ-
χει µαζευτεί έξω. 
Μετά έρχεται προς το µέρος µου. «Τι ώρα θα 
ανοίξουµε; O κόσµος δεν κρατιέται, θα σπά-
σουν την πόρτα». «Ο Τάσος είπε στις έντεκα». 
«Και τι ώρα είναι τώρα;» Κοιτάζω το Swatch 
ρολόι µου. «Έντεκα παρά είκοσι» «Εσύ είσαι 
έτοιµος; Έχεις πάρει τα "ξυλάκια" από τον κύ-
ριο Θεοδώρου;» «Έτοιµος είµαι, µην ανησυ-
χείς». Το ταµείο µου απέχει λίγα µέτρα από 
την πόρτα. Είµαι µέσα σε ένα κουβούκλιο, 
σαν ταµίας σε θερινό σινεµά. Μπροστά µου 
έχω τα «ξυλάκια», µικρά παρκέτα που έχουν 
πάνω τη σφραγίδα «Εργοστάσιο». Όταν λοι-
πόν ο Άρης ανοίγει την πόρτα και αφήνει 
κάποιον τυχερό να µπει µέσα, αυτός προχω-
ράει λίγα βήµατα και φτάνει µπροστά µου. 
«Καλησπέρα» του λέω. «Πόσα άτοµα εί-
στε;» 

Aς πούµε, µου λέει «Τρία». Παίρνω τρία 
«ξυλάκια» και του τα δίνω. «Αυτά είναι για τα 
ποτά σας» του λέω και κολλητά «Χίλιες πε-
ντακόσιες δραχµές». Το κάθε «ξυλάκι» δηλα-
δή, κάνει ένα πεντακοσάρικο, πολλά λεφτά 
για ένα ποτό, αλλά εκείνη την εποχή ήταν 
το Πασόκ στην εξουσία, πολλοί άνθρωποι 
είχαν βρεθεί µε πολλά λεφτά στα χέρια και 
έδιναν όσο-όσο για να µπουν στο «Εργο-
στάσιο» έστω και για µια φορά. 
Από τις τουαλέτες εµφανίζεται ο θρύλος 
του µαγαζιού, η Έλενα. Μοιάζει µε τη Γε-
ωργία Βασιλειάδου, αλλά είναι πιο άσχηµη. 
Θεωρητικά είναι υπεύθυνη για τις τουαλέ-
τες αλλά στην πράξη είναι γενικών καθη-
κόντων. Αυτή καθαρίζει το µαγαζί, αυτή κά-
νει τις προµήθειες σε λεµόνια, πορτοκάλια 
και ό,τι άλλο χρειάζονται στα µπαρ, αυτή 
αντικαθιστά τα σπασµένα ποτήρια µε και-
νούργια, αυτή επιβλέπει τους barmen όταν 
πηγαίνουν στην αποθήκη για να πάρουν τις 
φιάλες µε τα ποτά, αυτή έχει όλα τα κλειδιά 
του µαγαζιού, αυτή είναι κάθε βράδυ Κέρ-
βερος στις τουαλέτες. Τώρα, πηγαίνει πά-
νω-κάτω στο µαγαζί και έχει για όλους ένα 
σχόλιο ή µια παρατήρηση. Φτάνει σε µένα, 
βλέπει που έχω ντυθεί Κινέζα, ξεκαρδίζεται 
στα γέλια: «Μπα, πανάθεµά σε, τι ντύθηκες; 
Φάντασµα; Να, πάρε αυτές τις σακούλες του 
Σκλαβενίτη για να βάζεις εδώ µέσα τα λεφτά 
και όταν γεµίζουν να µου τις φέρνεις απένα-
ντι, να τις φυλάω» µου λέει επιτακτικά και 
χάνεται ξανά µέσα στο βασίλειό της. 
Ανοίγει η µυστική πόρτα που έχουµε για το 
προσωπικό και τους καλούς πελάτες, µπαί-
νει ο dj του µαγαζιού, ο Τάκης Τσαντίλης 
και ο Ζανό Μαστρανδρέας που χειρίζεται 
τα φώτα. «Bitch is Kitsch!» λένε κι οι δυο µε 
µια φωνή. «Άντε, ρε παιδιά, σε λίγο ανοίγου-
µε» γκρινιάζει ο Άρης. Ο Τσαντίλης τσαντί-
ζεται «εντάξει, βρε αγαπούλα µου, δεν έγινε 
καµιά καταστροφή. Μην κάνεις έτσι.  Πάω 
αµέσως να ανοίξω τα µηχανήµατα και να βά-
λω το "1984" του Μπόουι». «Μην παίξεις ντα-
ουνιάρικα σήµερα, έχουµε πάρτι. Παίξε και 
κανένα από αυτά που έφερε ο Τάσος από το 
Λονδίνο» επιµένει ο Άρης. «Ξέρω, χρυσό µου, 
τι θα παίξω, ξέρω, µην κάνεις έτσι» απαντάει 
ο Τάκης και φεύγει πικαρισµένος. Περνά-
ει από το πρώτο µπαρ για µια καλησπέρα, 
τους χαιρετάει όλους βιαστικά, διασχίζει 
την πίστα µε τα φώτα και τα παράξενα µηχα-
νήµατα, ανεβαίνει από µια σκάλα πάνω στα 
deck, o Zανό ανάβει τα φώτα, ο χώρος γίνε-
ται αµέσως µαγικός, o Μπόουι τραγουδάει 
«Βeware the savage jaw of 1984...», µπαίνουν 
ο Σπύρος και ο Τάσος Μελετόπουλος, η 
Χριστίνα Αλεξίου µε µια αγκαλιά τριαντά-
φυλλα, βάζουµε ποτά, τσουγκρίζουµε τα 
ποτήρια µας, ευχόµαστε µεταξύ µας καλή 
επιτυχία. «Ανοίγω τις πόρτες» φωνάζει ο Ά-
ρης και µετά από λίγο ένα ανθρώπινο πο-
τάµι ξεχύνεται µέσα στο µαγαζί διψασµένο 
για µια µοναδική βραδιά και αποφασισµένο 
να διασκεδάσει χωρίς όρια... 
Τρεις ώρες αργότερα, έχουν περάσει από 
µπροστά µου χιλιάδες άτοµα, γνωστοί, 
άγνωστοι, µεταµφιεσµένοι, στρέιτ, γκέι, 
αµφί, όµορφοι και άσχηµοι, πλούσιοι και 
φτωχοί, λαϊκές γκόµενες από τις δυτικές 
συνοικίες και γιάπις από τα βόρεια προά-
στια. Οι περισσότεροι, παρ’ όλο που είµαι 
µεταµφιεσµένος, περνούν από το ταµείο 
και µε χαιρετούν, ο καθένας µε τον τρόπο 
του: «Γεια σου, Γιωργάκη», «Καλησπέρα, Κι-
νεζάκι µου», «Hello, little China girl». Χαµο-
γελάω κινέζικα, τους καλησπερίζω κι εγώ, 
ενώ τα χέρια µου δουλεύουν γρήγορα, δί-
νω «ξυλάκια», παίρνω πεντακοσάρικα, τα 
χώνω στις σακούλες του Σκλαβενίτη. 
Αρχίζουν να έρχονται οι διάσηµοι, και τι 

Εργοστάσιο, 1984: 
Ο Γιώργος Παυριανός µε 
«πολιτικά» στο ταµείο του club 
δίπλα στη Σοφία Αλιµπέρτη.  
Και ντυµένος κινέζα στο 
αποκριάτικο πάρτι του 1984.

Τ

Μια ανεπανάληπτη 
απόκρια στο club Εργοστάσιο

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Θ. ΠΑΥΡΙΑΝΟΥ*  
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Εργοστάσιο, Μάιος 1989:  
Ο Τάκης ∆ιαµαντόπουλος µε 

τη Χριστίνα Αλεξίου σε 
καλλιστεία σκύλων.  Από την 
ίδια βραδιά, η Λιάνα Κανέλλη 

µε τον Σταµάτη Κραουνάκη 



ταν πριν από κάποιες µέρες η Σ.Π. 
µου πρότεινε να γράψω κάτι κι 
εγώ, για το θέµα που ετοίµαζε 
η ATHENS VOICE µε αντικείµενο 

τα «στέκια», εκείνο που έκανα, 
πριν καθίσω στο κοµπιούτερ για 

να γράψω, ήταν το να προσπαθήσω 
να καταλάβω τι σήµαινε για µένα η λέξη «στέκι». 
Προφανώς για τον καθένα από εµάς η λέξη «στέ-
κι», στο νόηµά της περιλαµβάνεται κάτι που το 
θεωρούµε «οικείο». Αυτός ο χώρος οφείλει να 
αποτελεί µια άλλη προσέγγιση του προσωπικού 
µας χώρου και συγχρόνως είναι ένας χώρος µε 
«πλεονεκτήµατα» καθώς περιλαµβάνει και ένα 
πλήθος κόσµου. Και προφανώς έχει να κάνει και 
µε τις αναζητήσεις µας, σε κάθε συγκεκριµένη 
περίοδο.
Καθώς τα σκεφτόµουν όλα αυτά κατάλαβα πως 
δεν θα µπορούσα να καταλήξω σε ένα συγκεκρι-
µένο «στέκι», γιατί απλώς οι χώροι άλλαζαν κα-
θώς εγώ µεγάλωνα και συγχρόνως άλλαζαν και 
οι αναζητήσεις µου. Κατάλαβα, όµως, καθώς όλα 
αυτά περνούσαν από το µυαλό, ότι η λέξη «στέ-
κι» περιελάµβανε πάντα δύο «σταθερές. Για να 
τις βρω χρειάστηκε να πάω πολλά χρόνια πίσω.
Έτσι θυµήθηκα κατ’ αρχάς την παιδική µου ηλικία. 
Είχα την τύχη να γεννηθώ σε µια εποχή που οι 
περισσότερες γειτονιές της Αθήνας, πέρα από 
αυτές που βρίσκονταν στο κέντρο, ήταν ακόµη 
χωµατόδροµοι κι αυτό ήταν ένα µεγάλο πλεονέ-
κτηµα που δυστυχώς δεν ισχύει για τα σηµερινά 
παιδιά. Τότε υπήρχε η «γειτονιά», οι δρόµοι ανά-
µεσα στα σπίτια, που καθώς τα αυτοκίνητα που 
κυκλοφορούσαν ήταν ακόµη λίγα και δεν υπήρ-
χαν και οι σηµερινοί κίνδυνοι για τα παιδιά, είχαµε 
την ευκαιρία να µαζευόµαστε όλα τα πιτσιρίκια, 
αγόρια και κορίτσια. Εκείνη την εποχή, θα ήµουν 
περίπου δέκα ετών, θα τέλειωνα το διάβασµα 
γύρω στις 4 το απόγευµα και µετά θα κατέβαινα 
έναν δρόµο πάρα κάτω, εκεί που ήταν η γειτο-
νιά µας και καθισµένος στα σκαλιά της εισόδου 
κάποιου σπιτιού θα περίµενα πότε θα βγουν οι 
παιδικοί φίλοι και φίλες µου για να παίξουµε ό,τι 
παίζαµε τότε. Αυτό ήταν ίσως και το πρώτο «στέ-
κι» µου. Τα σκαλιά κάποιου σπιτιού της γειτονιάς. 
Και σε γενικές γραµµές θα ήταν αυτό που πάντα 
θα αναζητούσα – µε κάποιες παραλλαγές.
Αυτές οι δύο «σταθερές», που έλεγα πριν, καθο-
ρίζονται για µένα από δύο µικρές αλλά πολύ ση-
µαντικές για µένα µικρές, απολαύσεις της ζωής. 
Η πρώτη είναι το να κάθοµαι κάπου χωρίς σκοπό, 
σε κάποιο καφέ σε εξωτερικό χώρο συνήθως –έ-
τσι µεταφράστηκαν τα σκαλιά κάποιου σπιτιού 
της παιδικής µου ηλικίας– και να χαζεύω τον 
κόσµο. Κάποιοι κάνουν meditation. Το δικό µου 
meditation είναι το να κάθοµαι κάπου πίνοντας έ-
ναν καφέ και δυστυχώς ή ευτυχώς καπνίζοντας κι 
ένα τσιγάρο και να βλέπω τον κόσµο να περνάει. 
Η δεύτερη είναι το να συζητάω. Για να πω ότι, µια 
µέρα, ένα βράδυ, µια έξοδος ή µια επίσκεψη ήταν 
«καλή» και όχι χαµένος καιρός, θα έπρεπε απα-
ραίτητα να περιλαµβάνει και κάποια συζήτηση.
Γι' αυτό και όσα θα καθόριζα σαν «στέκια» στη 
ζωή µου, έπρεπε να συµπεριλαµβάνουν αυτά. 
Κάπου που θα µπορούσα να πάω και µόνος, κά-
που που θα υπήρχε και κόσµος περαστικός ή µό-
νιµος, όπου θα µπορούσε να προκύψει απλώς 
ένα ευχάριστο απόγευµα, βράδυ ή πρωί, ή κά-
ποιο «απρόοπτο» το οποίο δεν θα µπορούσε να 
προκύψει χωρίς να προηγηθεί κάποια συζήτηση. 
Το «στέκι» για µένα δεν ήταν κάποιος συγκεκρι-
µένος χώρος, αλλά εκείνος ο χώρος που θα ε-
πέτρεπε όλα τα πάρα πάνω. Και υπήρξαν πολλοί 
τέτοιοι χώροι στη ζωή µου.
Όταν αλλάξαµε σπίτι, έχασα αυτές τις παιδικές 
παρέες και τη αίσθηση της γειτονιάς. 
Στα 25 µου και µόλις είχα χωρίσει από την πρώτη 
µου σχέση, βρέθηκα µέσα σε µια µεγάλη παρέα 
που ο πυρήνας της είχε καµιά εικοσαριά άτοµα, 
αγόρια και κορίτσια, αλλά ο περίγυρος της, κα-

θώς ο καθένας θα γνώριζε και κάποιους άλλους, 
ήταν κυριολεκτικά απέραντη και όλοι λίγο-πολύ 
γνωρίζονταν µε όλους. Τότε, ανάµεσα στην 
Πρωτοχρονιά και το καλοκαίρι του 1970, συνέβη 
η µεγαλύτερη κοινωνική µεταλλαγή που έχει 
συµβεί ποτέ, τόσο εµφανισιακά όσο και στις συ-
νήθειες, κυρίως σε ό,τι αφορούσε στις σχέσεις, 
είτε τις πάρα πολύ σύντοµες είτε τις µακροχρόνι-
ες. Όλα έγιναν ξαφνικά πάρα πολύ εύκολα. Στην 
εµφάνιση, ενώ µέχρι τότε το στυλ ήταν τελείως 
συντηρητικό, κοντά µαλλιά, γραβάτα και πολύ 
κλασικό ντύσιµο για τα κορίτσια, βρεθήκαµε ό-
λοι µε µακριά µαλλιά και γένια, χαϊµαλιά κ.λπ. 
ενώ τα κορίτσια µε εκείνα τα µακριά φορέµατα 
των σέβεντις. Και µε µεγάλη ευκολία στις και-
νούργιες γνωριµίες. Όλη αυτή η αλλαγή βρήκε 
για πρώτη φορά τον χώρο  της σ’ ένα καινούργιο 
κλαµπ που είχε ανοίξει στην Πλάκα. Το «Τριπ» 
–όνοµα και πράγµα– µε εκκωφαντική µουσική, 
Led Zeppelin, Jimi Hendrix κ.λπ. και ψυχεδελικό 
φωτισµό. Όµως ο εσωτερικός χώρος του Τριπ 
δεν ήταν ο ιδανικός. Ήταν καλύτερα απ’ έξω που 
κάποια στιγµή κατέληγαν οι περισσότεροι µε ένα 
ποτό στο χέρι και πολλές καινούργιες γνωριµίες.

Όλη αυτή η επιρροή των σέβεντις, µε τα χρόνια 
µεταλλάχτηκε σε κάτι άλλο, που βρήκε την ιδα-
νική του έκφραση στις «9 Μούσες» του Κώστα 
Ζουγανέλη, στην οδό Ακαδηµίας και όλη αυτή 
η µεγάλη παρέα των 200 ή 300 ατόµων θα βρι-
σκόταν κάποια στιγµή εκεί κυρίως το Σάββατο το 
βράδυ. Οι «9 Μούσες» είχαν µια πίστα στη µέση, 
ένα µεγάλο µπαρ στη µια µεριά και πολλά τραπέ-
ζια για φαγητό στην άλλη. Έτσι, όµως, όπως ήταν 
και το συνήθειο της εποχής, σχεδόν ποτέ δεν 
καθόσουν όλη τη βραδιά στο τραπέζι που µπο-
ρεί να είχες κλείσει µε την παρέα σου. Τη µια θα 
βρισκόσουν στο ένα τραπέζι και µετά στο άλλο ή 
στο παράλλο ή σε κάποια µεριά του µπαρ. Και αυ-
τό ίσχυε για όλους. Με άλλη παρέα φίλων θα πή-
γαινες και πιθανόν µε άλλη να έφευγες. Γιατί στο 
επίκεντρο εκείνης της εποχής δεν ήταν ακριβώς 
το να πας κάπου να φας ή να πιεις ένα ποτό, όπως 

συµβαίνει τώρα. Το επίκε-
ντρο τότε ήταν οι γνωριµίες. Και όλες αυ-

τές οι µεγάλες και εναλλασσόµενες παρέες, το 
Σάββατο το βράδυ, όταν θα είχαµε φύγει άλλοι 
από τις «9 Μούσες» και άλλοι από την «Αθηναία» 
που το καλοκαίρι στεγαζόταν στους χώρους του 
Ιπποδρόµου, εκεί που τώρα βρίσκεται το Ίδρυµα 
Σταύρος Νιάρχος, θα βρισκόµασταν στο τέλος 
της βραδιάς µετά τις 3 το βράδυ στα «Νούφαρα» 
στο Κολωνάκι στην κάτω µεριά της Πλατείας, για 
µια υπέροχη µακαρονάδα καρµπονάρα και για 
άλλες εναλλασσόµενες παρέες και συχνά η βρα-
διά θα κρατούσε µέχρι το πρωί της Κυριακής. 
Εκεί, στο επίκεντρο θα βρισκόταν συνήθως ο 
Βλάσης Μπονάτσος µε τη βροντερή όπως πά-
ντα φωνή του και όταν τον «έπιανε» θα άρχιζε να 
µας λέει ιστορίες για τους Κινέζους, που κατά την 
άποψή του προέρχονταν από τη σκοτεινή µεριά 
της Σελήνης, και για τη Βασίλισσα της Αγγλίας η 
οποία ήταν στην πραγµατικότητα ερπετό. Ίσως 
ο Βλάσης να ήταν ο πρώτος και πιο αυθεντικός 
συνωµοσιολόγος που συνάντησα ποτέ.

Ο

Τα στέκια 
της ζωής µου

Του ΑΡΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ*

διάσηµοι. Η Μελίνα Μερκούρη, ο Μπίλυ 
Μπο, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Βλάσσης 
Μπονάτσος, η Μιµή Ντενίση, ο Αλέξαν-
δρος Ιόλας, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, 
υπουργοί του Πασόκ, εκδότες εφηµερί-
δων και περιοδικών, γνωστοί επιχειρη-
µατίες, µοντέλα, πολιτικοί, καλλιτέχνες, 
µπαίνουν και κάθονται στον ειδικό χώρο 
για VIPs µε τους καναπέδες και τα τραπέζια 
ή αναµιγνύονται µε το πλήθος που πίνει, 
καπνίζει, χορεύει, φλερτάρει. Ο Σταµάτης 
Φασουλής µε πλησιάζει και µε περιεργά-
ζεται. «Ποια είσαι; Ποια είσαι; ∆εν µπορώ να 
καταλάβω». «Η Παύρη είµαι, µωρή» του λέω 
και ξεσπάµε σε γέλια. Ακόµα και σήµερα, 
όταν τον παίρνω τηλέφωνο, το θυµόµαστε 
και γελάµε. Ξαφνικά στην είσοδο γίνεται 
µεγάλη φασαρία, η πόρτα ανοίγει διάπλα-
τα και µπαίνει µέσα η Σοφία Αλιµπέρτη κα-
βάλα σε ένα άσπρο άλογο. Κάνει µια βόλτα 
ανάµεσα στο εκστασιασµένο πλήθος που 
την βλέπει και ουρλιάζει από ενθουσιασµό 
και αποχωρεί θριαµβευτικά. 
Γεµίζω τις σακούλες µε χαρτονοµίσµατα, 
τις µεταφέρω απέναντι στις τουαλέτες 
και τις παραδίδω στην Έλενα. Σε µια από 
τις επισκέψεις, τη βλέπω να κάνει χαρές 
και υποκλίσεις στη Μελίνα Μερκούρη και 
να την οδηγεί στην VIP τουαλέτα που δι-
αθέτει το µαγαζί. «Περάστε, περάστε, από 
εδώ κυρία Μελίνα». Από το βάθος βλέπω να 
έρχεται η Βουγιουκλάκη. Μπροστά πηγαί-
νει ο Βλάσσης που προσπαθεί να ανοίξει 
χώρο ανάµεσα στο αγριεµένο πλήθος που 
έχει γεµίσει ασφυκτικά το µαγαζί. Ξαφνικά 
πετάγεται µια τρελή αδελφή, η Μανώλα 
η Μοσκίτο. Τη λέγαµε έτσι γιατί γύρναγε 
όλο το µαγαζί και ρούφαγε µε ένα καλαµά-
κι όσα ποτά άφηναν οι πελάτες. «Για να δω, 
µωρή, είναι πραγµατικά τα βυζιά σου;» λέει 
στην Αλίκη, πέφτει πάνω της και αρχίζει να 
της πασπατεύει το στήθος. «Βλάσση! Βλάσ-
ση!» φωνάζει έντροµη η Αλίκη, ο Βλάσσης 
γυρνάει, βλέπει τη σκηνή, ορµάει, αρχίζει 
τη Μοσκίτο στα χαστούκια, πιάνει την Α-
λίκη αγκαζέ και φτάνουν στις τουαλέτες. 
Την βλέπει η Έλενα «Αααχ! δεν µπορώ να 
σας δεχτώ κυρία Αλίκη, έχω µέσα την κυρία 
Μελίνα. Μπορείτε να έρθετε σε λίγο;» της λέ-
ει απελπισµένη γιατί βλέπει ότι θα χάσει 
το πουρµπουάρ. «∆εν πειράζει, θα πάω στις 
αντρικές τουαλέτες!» απαντάει το Αλικάκι 
και χώνεται στις αντρικές τουαλέτες. 
∆ύο σκηνές θυµάµαι ακόµα. Στην πρώτη, 
είναι ξηµερώµατα, τι ξηµερώµατα; Η ώρα 
είχε πάει 10 το πρωί, το πάρτι είχε πια τε-
λειώσει κι εγώ, λιώµα τελείως, µπροστά 
σε ένα βουνό από χαρτονοµίσµατα, να 
προσπαθώ να µετρήσω την είσπραξη της 
βραδιάς. Με είδε κάποια στιγµή ο Τάσος, 
µε λυπήθηκε, «Άσ’ τα, θα τα µετρήσουµε εγώ 
κι ο Σπύρος» µου λέει. «Πήγαινε σπίτι σου να 
κοιµηθείς». Στη δεύτερη σκηνή, είµαι στο 
σπίτι µου, µπροστά στον καθρέφτη του 
µπάνιου, µια ρηµαγµένη Μαντάµ Μπατερ-
φλάι και προσπαθώ να βγάλω τη στρούκα 
του µακιγιάζ, που έχει γίνει δεύτερο δέρµα 
στο πρόσωπό µου. Αχ! βρε παιδιά, τι µε βά-
ζετε και τα θυµάµαι; Κλεισµένος µέσα στο 
σπίτι, από τη µια χαίροµαι που τα έζησα 
όλα αυτά και από την άλλη λυπάµαι που η 
Μελίνα, η Αλίκη, ο Βλάσσης, η Σούλα Φρί-
κη, η Έλενα, η Μανώλα η Μοσκίτο και τόσοι 
άλλοι, δεν υπάρχουν πια... 
 
*Ο Γιώργος Θ. Παυριανός είναι δηµοσιο-
γράφος και συγγραφέας. Το τελευταίο του 
βιβλίο «Ζωντανός στο Zonars» κυκλοφορεί 
από τις εκδ. Οδός Πανός

Το 1964 ο Άρης Τερζόπουλος χόρευε 
µε φίλους χάλι γκάλι. Ένα χρόνο 
ακριβώς µετά αφήνει µούσια και 
µεταµορφώνεται σε αυτό που 
φαίνεται στη φωτογραφία κάτω.
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Για τη δική µου αντίληψη, όλα αυτά δεν ήταν 
παρά µια µετεξέλιξη της παλιάς αίσθησης της 
«γειτονιάς».
Τα καλοκαίρια, καθώς όλες αυτές οι παρέες ήταν 
και «αεροµεταφερόµενες µεραρχίες» και συγ-
χρόνως είχαµε ανακαλύψει τη Μύκονο, αυτός ο 
τρόπος ζωής θα µεταφερόταν εκεί. Ήταν η επο-
χή που είχαν δηµιουργηθεί και δύο ονοµαστά 
στέκια που άλλαξαν και το στυλ της διασκέδα-
σης στη Μύκονο. Η «Βεγγέρα» των αδελφών 
Θεοδωρόπουλων και η «Ιµπίζα» του Μπάµπη 
Πασάογλου, που κάποια χρόνια αργότερα θα 
άλλαζε χώρο και όνοµα και θα λεγόταν «Άστρα» 
µε την εκπληκτική για την εποχή αισθητική του 
Μηνά, που τα διαµόρφωσε. Τόσο η «Βεγγέρα» 
όσο και τα «Άστρα» ήταν οι πρώτοι και σχεδόν 
µοναδικοί σχεδόν «Αll day & all night» xώροι, κα-
θώς άνοιγαν από το πρωί για πρωινό και σχεδόν 
δεν έκλειναν ποτέ, ίσως µόνο για κάποιες ώρες 
πριν από το ξηµέρωµα, για να ετοιµαστούν τα 
πρωινά. Ήταν  εκείνα τα εκπληκτικά πρωινά που 
είχε λανσάρει ο Μιχάλης Χαιρέτης στην «Βεγ-
γέρα» και που πάνω στον πάγκο θα έβρισκες ότι 
µπορούσες να φανταστείς. 
Ένα άλλο δικό µου στέκι στην Αθήνα ήταν το 
« Ένα» του Γιώργου Κούνδουρου, στην αρχή 
της οδού Σκουφα. Το βασικό φαγητό ήταν µια µε-
ρίδα κεφτεδάκια µε πατάτες τηγανητές, αλλά ι-
διοµορφία ήταν το ότι πάνω σε κάθε τραπέζι βρι-
σκόταν κι ένα σκάκι. Αλλά η αληθινή «ατραξιόν» 
ήταν ο ίδιος ο Γιώργος Κούνδουρος, µάλλον ο πιο 
έξυπνος και φιλοσοφηµένος άνθρωπος που έχω 
συναντήσει και που αργά το βράδυ παίρνοντας 
αφορµή από κάποια κουβέντα θα άρχιζε να µιλά-
ει και τότε όλα τα τραπέζια θα σταµατούσαν να 
συζητούν, να τρώνε ή να παίζουν σκάκι και θα ά-
κουγαν τον Γιώργο να αναλύει τα φαινόµενα της 
ζωής. Είναι κρίµα που ούτε εγώ ούτε και κανείς 
άλλος δεν σκέφτηκε να µαγνητοφωνήσει αυτά 
που έλεγε ο Γιώργος Κούνδουρος. 
Έτσι φτάσαµε σιγά-σιγά στη δεκαετία του ’80. Και 
αυτό που διαµόρφωσε το στυλ και την αισθητική 
της εποχής, ήταν τα τελείως πρωτοποριακά µα-
γαζιά που είχε φτιάξει ο Τάσος Μελετόπουλος, 
το «Εργοστάσιο» στη λεωφόρο Βουλιαγµένης, 
και το «Αεροδρόµιο» κοντά στο Ελληνικό, µε το 
απαράµιλλο γούστο του, που σε αισθητική και-
νοτοµία ξεπερνούσαν και τη Νέα Υόρκη.
Στη δεκαετία του ’90 είχαν και πάλι όλα αλλάξει, 
όπως και οι συνθήκες της ζωής µου. Το καινούρ-
γιο στέκι για τότε έγινε η Πλατεία στο Κολωνάκι, 
η «Λυκόβρυση» ή το «Τοπς», όπου θα πήγαινα 
από το µεσηµέρι, συνήθως µόνος για φαγητό και 
για καφέ και εφηµερίδα και περιοδικά. Κάποιος 
φίλος, κάποια φίλη θα περνούσαν από εκεί και 
συχνά η παρέα στο τραπέζι, για κάποια ώρα ή για 
κάποιες ώρες, θα γινόταν αρκετά µεγαλύτερη
Τα τελευταία χρόνια αυτό που θα µπορούσα να 
καθορίσω σαν στέκι µου είναι το τένις κλαµπ 
Loubier, όπου θα πιω έναν καφέ, θα συζητήσω 
µε φίλους για αυτά που συµβαίνουν και για εκεί-
να που θα συµβούν και επίσης θα κάνω και καµιά 
µπαλιά στο τένις που συνήθως θα είναι αµφι-
σβητούµενης τροχιάς και ποιότητας.
Καθώς όµως τα γράφω όλα αυτά και κοντεύω να 
τελειώσω, αρχίζω να καταλαβαίνω και ποιο ήταν 
πάντα το αληθινό «στέκι» της ζωής µου. Τα γρα-
φεία της Γυναίκας και του Κλικ στο Μαρούσι, 
εκεί που πέρασα τα πιο δηµιουργικά χρόνια της 
ζωής µου και γνώρισα τους φίλους που µαζί γρά-
ψαµε µια εποχή. Τα γραφεία αυτά που δεν ήταν 
ποτέ ακριβώς χώρος δουλειάς, αλλά εκεί που 
θα συναντούσα µαζεµένα τα καλύτερα ταλέντα 
της εποχής στον χώρο του περιοδικού Τύπου, θα 
πίναµε έναν καφέ, θα συζητούσαµε και συγχρό-
νως θα φτιάχναµε και το επόµενο τεύχος.
∆εν αναπολώ ποτέ το παρελθόν µου, αλλά γι' αυ-
τήν την ατµόσφαιρα παρέας και δηµιουργίας, θα 
µπορούσα ενδεχοµένως και να το κάνω…
*Ο Άρης Τερζόπουλος είναι εκδότης

πό πού είχε πάρει την ονοµασία 
του δεν ρώτησα ποτέ. Να ήταν 
από την ταινία του Πολάνσκι; 
Γιατί όχι; Πάντως ένοικοι του 
Ένοικου ήµασταν τότε στα τέ-

λη της δεκαετίας του ’89 –κι 
όλη τη δεκαετία του ’90– µια 

πανσπερµία ανθρώπων της τέχνης. Από συγ-
γραφείς –κυρίως συγγραφείς– έως ηθοποιοί, 
µουσικοί, σκηνοθέτες, εικαστικοί ακόµη και 
νεκροποµποί. Μάγειροι δεν υπήρχαν τότε 
ανάµεσά µας, το µάστερ σεφ θα επέσυρε, φα-
ντάζοµαι, τη χλεύη µας καθώς για εµάς µια 
µονάχα τροφή υπήρχε: η πνευµατική. Εντά-
ξει, και το αλκοόλ.
Ο Ένοικος βρισκόταν στις υπώρειες του λό-
φου του Στρέφη, στην οδό Καλλιδροµίου στα 
Εξάρχεια. Λίγο πιο εκεί είχε αυτοκτονήσει ο 
Άσιµος. Στη γωνία ήταν το Καλλιδρόµιο, πιο 
πέρα το Άµα Λάχει και το Green Door. Πάρκαρα 
εύκολα το Ντεσεβό µου στα ταλαιπωρηµένα 
ρείθρα. 
Είχαν µόλις αρχίσει να κυκλοφορούν τα πρώ-
τα κινητά τηλέφωνα. Εγώ αρνιόµουν να υιο-
θετήσω αυτόν τον διάβολο, ισχυριζόµουν πως 
µια χαρά κανόνιζα τα ραντεβού µου και χωρίς 
δαύτο. Εξάλλου, δεν υπήρχε κανένας λόγος 
να κλείσει κάποιος ραντεβού· πήγαινε απλώς 
µετά τις δέκα το βράδυ στον Ένοικο. Εκεί θα 
συναντούσε κάθε καρυδιάς καρύδι. Από τον 
αείµνηστο Χρήστο Βακαλόπουλο έως τον 
Άρη Ρέτσο. Από τη Μάνια Παπαδηµητρίου 
έως τον ∆ηµήτρη Καταλειφό. Και βέβαια, την 
αφρόκρεµα των συγγραφέων µε προεξάρχο-
ντα τα χρυσά παιδιά της γενιάς του ’80 Πέτρο 
Τατσόπουλο και Άρη Σφακιανάκη. Ο τρίτος 
της γενιάς µας, ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος πέ-
ρασε για λίγο από εκεί, δεν ταίριαξε µε τον 
χώρο και δεν εµφανίστηκε ξανά. Ήρθαν και 
νεότεροι –συγγραφικά εννοώ– ο Γιώργος 
Ξενάριος (που µε πάντρεψε αργότερα), ο Ξε-
νοφών Μπρουντζάκης, ο Σωτήρης ∆ηµη-
τρίου, ο Γιώργος Ίκαρος Μπαµπασάκης κι 
ένα σωρό άλλοι, ανάµεσα στους οποίους και 
πολλοί ποιητές. Ο ιδιοκτήτης του Ένοικου, ο 
Βαγγέλης, ζωγράφος ο ίδιος, είχε την ιδέα να 
κορνιζώσει τα εξώφυλλα των βιβλίων όσων 
συχνάζαµε εκεί και να στολίσει τον τοίχο του 
µαγαζιού που οδηγούσε στις τουαλέτες. 
Αχ, εκείνες οι τουαλέτες στις οποίες έφτανες 
από µια στενή σκάλα σε ένα είδος ηµιωρόφου. 
Το ανέβασµα εκείνης της σκάλας σε έφερνε 
–ενώ οι υπόλοιποι θαµώνες κοίταζαν άλλοτε 

µοχθηρά κι άλλοτε µε επιδοκιµασία– σε δυο 
στενούτσικες καµπίνες  που κάθε βράδυ στέ-
ναζαν από ερωτική ευωχία. Εκείνη την εποχή 
οι τουαλέτες των µπαρ ήταν ιδανικές για ένα 
γρήγορα σβήσιµο του πάθους ανάµεσα σε δυο 
ποτά. Κάθε βράδυ µε διαφορετικό πρόσωπο 
– η προσφορά ήταν απεριόριστη. Οι κοπέλες 
κοίταζαν εκστατικά τους συγγραφείς κι εµείς 
δεν ορρωδούσαµε προ ουδενός. Λογοτεχνία 
εκστατική! Αγία αλκοόλη!
Εκείνο τον καιρό δεν είχαν αρχίσει ακόµα 
να εµφανίζονται οι λίστες µε τα µπεστ-σέλερ 
κι έτσι εµείς οι αγνοί και άδολοι λογοτέχνες 
συζητούσαµε φλογερά περί νουβό ροµάν και 
µοντερνικότητας, αναλύαµε περισπούδαστα 
νέους τίτλους βιβλίων και κριτικάραµε καλο-
προαίρετα ο ένας τα πονήµατα του άλλου. Ώ-
σπου ήρθαν οι λίστες µε τα µπεστ σέλερ και η 
µόνη ερώτηση που άκουγες πια να απευθύνει 
οµότεχνος σε οµότεχνο ήταν: «Πόσα πούλη-
σες;» Τότε άρχισε κι ο φθόνος στο εσνάφιον. 
Όταν ένιωσα πια ότι τα κορνιζαρισµένα µου 
εξώφυλλα στον τοίχο του µπαρ είχαν να αφη-
γηθούν περισσότερα από εµένα για εκείνο το 
µέρος, έβαλα ρότα για αλλού. Όµως ο Ένοικος 
θα είναι πάντα στην καρδιά µου σαν µια έπαλ-
ξη ροµαντική της προ γάµου εποχής µου.

*Ο Άρης Σφακιανάκης είναι συγγραφέας, δηµοσιο-
γράφος και Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας   
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ταν, επί 15 χρόνια στη ζωή της νυχτερινής 
Αθήνας, κάτι σαν την Κολυµπήθρα του Σι-
λωάµ: µετά τις 12, κατηφόριζαν όλοι εκεί 
για να ξεπλύνουν (µε αλκοόλ) τις αµαρτίες 

τους και να αποκτήσουν καινούργιες.  
Από το 1988 και µέχρι τις αρχές των 00s όταν 

έκλεινε το Κολωνάκι, Aleko’s Island, Alexanders 
και τα περιφερειακά, όλο το gay crowd της πόλης και οι 
φίλες τους «περνούσαν από το Graffiti», ένα κλαµπ στον 
4ο (ή µάλλον 3o) όροφο µίας σύχρηστης, εγκαταλελειµ-
µένης πολυκατοικίας σε ένα στενό στο κέντρο της πόλης, 
για να συνεχίσει η νύχτα λίγο πιο σκληρά. 
Το Graffiti πέτυχε την Οµόνοια στην ωραιότερη στιγµή 
της, από τα 60s και µετά: µόλις χτύπαγαν µεσάνυχτα, ει-
δικά τα Σαββατόβραδα, όλη η Αθήνα περνούσε από την 
ολοζώντανη πλατεία για να πάρει τις κυριακάτικες εφη-
µερίδες φρέσκιες από το τυπογραφείο, τα ξένα περιοδικά 
από τα φορτωµένα µε τον παγκόσµιο Τύπο περίπτερα και 
να διώξει τις λιγούρες από το πιόµα, µε street food που 
δεν ήταν από γκουρµέ καντίνα αλλά είχε πολλή περισ-
σότερη πλάκα γιατί εκεί συναντούσες όσους έψαχνες να 
βρεις αλλά δεν είχες το τηλέφωνό τους. Ήταν τα χρόνια 
που δεν υπήρχαν κινητά, αλλά υπήρχαν Στέκια. 
Το κλαµπ το άνοιξαν δύο φίλοι, ο µακαρίτης Γιώργος 
Σταυριανός και ο Γιώργος Καρακελάφης. Μία πολυκα-
τοικία µε έρηµα γραφεία, στον 4ο (ή µάλλον 3ο) όροφο 
της οποίας υπήρχε η φαρµακαποθήκη όπου δούλευε ο 
Σταυριανός. Όταν η φαρµακαποθήκη έκλεισε, ο Γιώργος 
νοίκιασε τον χώρο αποφασίζοντας να κάνει ένα κλαµπ 
σαν να βρισκόταν στην κρεαταγορά της Νέας Υόρκης. Hip 
και γεµάτο γκράφιτι.  
Η οδός Ξούθου είναι ένα µικρό ανήλιαγο στενό. Η µία άκρη 
της έβγαζε στα κλαρίνα και στα µικρά, κοµψά µπουρδελά-
κια της Μενάνδρου. Η άλλη άκρη της βγάζει στο αστυνο-
µικό τµήµα της Οµόνοιας, στο οποίο συχνά ο Σταυριανός 
έστελνε πεσκέσι µπουκάλες γουίσκια στους µπάτσους. 
Στριµωγµένη, απέναντι από την είσοδο του Graffiti ήταν 
και η µικρή, διακριτική είσοδος της ιστορικής γκέι σάου-
νας της Αθήνας µέσα στην οποία πολλά κορµιά, γνωστά 
και άγνωστα, έχουν ιδρώσει. Τον ιδρώτα που έρρεε όµως 
στην τσιµεντένια πίστα, µε τους ανεµιστήρες και τα συρ-
µατοπλέγµατα στο Graffiti, καµία σάουνα δεν µπορούσε 
να αντικαταστήσει. Αφού περνούσες την πρώτη πόρτα, 
στο ισόγειο, µε τον σωµατώδη, καραφλό Βαγγέλη (τον 
είδαµε χρόνια αργότερα drag queen µε µεγάλη επιτυχία), 
ανέβαινες µε το ασανσέρ του τρόµου, που έτριζε και µύ-
ριζε µία ανάµνηση παρφούµ µε λέδερ, αλκοόλ, πόπερς 
και µπεντζίνα, στον τέταρτο όροφο κι εκεί σε υποδεχόταν 
ένας ευγενικός κύριος που σου έδινε το χαρτάκι εισόδου. 
Το µπαρ του 4ου ήταν ένα είδος προθάλαµου, σαν λιτό, 
παλιοµοδίτικο ποτάδικο. Ψηλά σκαµπό, ντίβες του Χόλι-
γουντ στον τοίχο, µουσική άλλα αντ’ άλλα από κασέτες 
που έβαζε ο υπέροχος Κάρλο, ένας Αργεντίνος µπάρµαν 
που έκαιγε καρδιές σαν κάφτρα επάνω σε πολυέστερ. 
Εκεί συνήθως καθόταν η Μάρβα Βελλιανίτη, φάσιον 
έντιτορ και µποέµ Αθηναία, απολαµβάνοντας πάντα «ένα 
Perrier». Η απάντηση σε αυτό ήταν «Σιγά, µωρή Παριζιάνα. 
Πες εκεί, µία γκαζόζα». 
 
Ο προθάλαµος µε την γκαρνταρόµπα και το κόκκινο 
τηλέφωνο –µε ένα δίφραγκο τηλεφωνούσες– είχε και 
τον τοίχο µε τα αυτόγραφα. Θαµώνες, ονόµατα, love 4 
ever, σκίτσα, ανάµεσά τους η υπογραφή της Μαίρης Χρο-
νοπούλου (θαµών) και των Bronski Beat – του πρώτου 
γκρουπ του Jimmy Somerville. Εδώ η ιστορία είναι ότι 
όταν οι Bronski Beat είχαν έρθει στην Αθήνα για εµφά-
νιση σε παραλιακό κλαµπ, µετά, µη θέλοντας να πάνε µε 
τη δισκογραφική τους εταιρεία για φαγητό, αναζήτησαν 
gay night out και η Νίκη Βίσση, τότε υπεύθυνη στο PR, 
µε παρακάλεσε να τους «πάω κάπου». Φυσικά, τους πήγα 
στο Graffiti: ενθουσιάστηκαν, πέρασαν τέλεια, έγραψαν 
τα ονόµατά τους στον τοίχο και µάλιστα ο Steve Bronski 
έφυγε µε δεσµό που τον πήρε και µαζί του στο Λονδίνο.  
Το κόλπο στο Graffiti ήταν ότι το κυρίως κλαµπ ήταν στον 
3ο, αλλά έµπαινες από τον 4ο. Καλύτερος έλεγχος για θε-
µιτούς και ανεπιθύµητους αλλά και λαβυρινθοειδής περι-
πέτεια για να κατέβεις όταν την ίδια ώρα ανέβαιναν άλλες. 
Το καλό µε εκείνη τη θεόστενη κατάµαυρη σκάλα ήταν ότι, 
και να έπεφτες, δεν έπεφτες: δεν είχε χώρο. Το Graffiti, 
µαύρο µε µικρές τούβλινες παρεµβάσεις και κατεβασµέ-
νες λαµαρίνες σαν στόρια καταστηµάτων γεµάτα εικόνες 
µε σπρέι, τίµησε δεόντως τη νεοϋορκέζικη «γραµµή Keith 

Haring». Ήταν οι µέρες που η gay κουλτούρα είχε περάσει 
στη ζωή των µεγάλων πόλεων όχι σαν περιθώριο αλλά µε 
δυνατή φωνή (για πρώτη φορά), διεκδικώντας όχι µόνο 
χώρο για να ερωτευθεί και να διασκεδάσει αλλά και να 
διαδηλώσει, να ζητήσει προστασία από το AIDS – ήταν οι 
µέρες που όσο πιο πολύ διασκεδάζαµε και δηµιουργού-
σαµε σχέσεις φιλίας και εµπιστοσύνης, τόσο πιο πολλούς 
φίλους χάναµε από εκείνη την καταραµένη αρρώστια. 
 
Η αγάπη στο Graffiti έβγαινε από παντού, ξεχείλιζε 
από τα ποτήρια, τα κεράσµατα, απλωνόταν στο µικρό, 
γωνιακό dark room όπου έβλεπες µόνο κάφτρες και λευ-
κά δόντια να δουλεύουν, ξεχυνόταν από τα ηχεία, έλιω-
νε στον χορό µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το κλαµπ 
είχε απενοχοποιήσει όλες τις µουσικές αλλά δεν έχανε 
τον χαρακτήρα του σαν prog dance µεταµφιεσµένο σε 
pop. Mέσα από το µικρό, σιδερόφρακτο DJ booth είχαν 
περάσει πολλοί όπως ο ∆ηµήτρης Πάντσος, ο Νικήτας 
Καραγιάννης, οι δύο Στέρεο Νόβα, ακόµα κι ο υπογρά-
φων κάθε Τετάρτη µε ροκ, όπου δεν πατούσε άνθρωπος. 
Όλοι όµως υποκλινόµασταν στον DJ Mikee που µας εί-
χε στα πατώµατα. Τα «ξαφνικά» στο Graffiti συνέβαιναν 
πραγµατικά ξαφνικά, όταν για παράδειγµα ο Σταυριανός 
αποφάσιζε να παραγγείλει σουβλάκια για όλους. Ή όταν, 
σε κάποια έφοδο της αστυνοµίας (παραβίαση ωραρίου;) 
οι δύο Γιώργηδες πρόλαβαν και µάζεψαν όσους υπήρχαν 
στο κλαµπ, τους έβγαλαν από ένα παραθυράκι του φω-
ταγωγού σε µία ταράτσα του ακάλυπτου και περίµεναν, 
σκυφτοί και χωρίς κιχ όλοι, να περάσει ο κίνδυνος.  
Ξαφνικά συνέβαιναν και τα drag show, όπως όταν ο Γιάν-
νης Αγγελάκης-Τάρα είχε τραγουδήσει Σοφία Βόσσου 
στην Eurovision, ο Πασκάλ Καραγιαννάκης, πιο λεπτός 
κι από κλαράκι είχε ντυθεί Divine και για το ίδιο πάρτι, ένα 
απολαυστικά αστείο κορίτσι, η Φάνυ Πολέµη, ντυµένη 
αλάνθαστα Michael Jackson τραγούδησε το «Dirty Diana» 
µε ελληνικούς στίχους «Μωρή Βρωµιάρα» για ένα πάρτι. 
Στο ίδιο εκείνο πάρτι, πάνω στην έξαρση, κάποιοι, κάπως, 
κανείς δεν κατάλαβε πώς, είχαν γκρεµίσει κάτι µέσα από 
το µαγαζί και το χάραµα µας βρήκε να χορεύουµε πάνω 
στα µπάζα µε πρώτο και πιο λυσσασµένο τον Ιάσονα Τρι-
ανταφυλλίδη. 
 
Ήταν πια η εποχή που το Graffiti είχε γίνει τουριστικός 
προορισµός της hip Αθήνας. Είχε ήδη τραβήξει το ενδι-
αφέρον του Κωστόπουλου (είχε έρθει µάγκικα, µε την 

καλλονή, Αυστραλέζα Φιλίππα Μάθιους στο πλευρό του), 
του Λαζόπουλου, ξέρεις τώρα, φωτογράφων και άλλων 
lifestyle πρακτόρων. Το πρώτο κοινό όµως του µαγαζιού, 
αγόρια και κορίτσια gay µε πολλές παραλλαγές, το κρα-
τούσε αλώβητο, παρά µόνο επέτρεπε τους ξένους σε 
ώρες και µέρες επισκέψεων. Τα club kids του Graffiti ήταν 
ήδη ή έγιναν πρώτες φίρµες στον χώρο του design, των 
περιοδικών, της µουσικής, της µόδας, του κινηµατογρά-
φου. Από τον Απόστολο Μητρόπουλο, τον Μιχάλη Πά-
ντο, τον Γιάννη Κολιόπουλο (καταπληκτικός Hellraiser), 
την Κλειώ Χατζηστεφάνου, τον Γιώργο Πανόπουλο, 
τον Νίκο Πατρελάκη και την Μελίτα Κάραλη, τον Πάνο 
Κούτρα, τον Μάρκελλο Νύχτα, τον Βασίλη Ζούλια, τον 
Σταύρο Ζαλµά, τον Κύριο Κρίτωνα, τον Λευτέρη Αντω-
νούλη και πολλούς ακόµα, καθώς και µικρότερης ηλικίας 
party animals που έρχονταν και παρακαλούσαν στην εί-
σοδο να µπουν «έστω και για λίγο». Μία τέτοια φιγούρα 
ήταν ένα κοντό, κατάµαυρο πανκ κορίτσι, σαν κόρη της 
Siouxise Sioux, που ήθελε να την φωνάζουµε Τούρνα – 
γιατί ήταν πάντα τούρνα. Συχνά ο Σταυριανός άφηνε τα 
µικρά να µπουν αλλά αυστηρά «όχι αλκοόλ». Λες και χρει-
αζόσουν αλκοόλ στο Graffiti. 
 
Τον δείκτη εξαλλοσύνης στο κάτω κλαµπ τον ανεβοκατέ-
βαζαν τα δύο αστέρια του µαγαζιού, στο µπαρ, ο Θεοδό-
σης και ο Κώστας (τους χάσαµε και τους δύο…). Με ένα 
λουκ από gym bunnies µέχρι Μαίρες Χρονοπούλες, είχαν 
κοφτερό χιούµορ και ακαριαία αντανακλαστικά. Όταν 
σε κάποιο πάρτι ο Κώστας είχε ντυθεί νύφη και  ανέβηκε 
επάνω στο µπαρ, ο Θεοδόσης από κάτω και από λάθος 
έβαλε φωτιά στο νυφικό. Το πάρτι άναψε για τα καλά, οι 
δύο Γιώργηδες κόντεψαν να πάθουν συγκοπή πριν καού-
µε όλοι µαζί ζωντανοί στο Κούγκι, ήρθαν οι ενισχύσεις, 
το νυφικό έσβησε και ο χορός συνεχίστηκε µέσα στους 
αφρούς– αδειάσαµε επάνω µας όλους τους πυροσβεστή-
ρες του µαγαζιού. 
Πολύ δικαιολογηµένα, 
δεν θυµάµαι άλλα. 
 
Πριν λίγα χρόνια είδα την Ξούθου 
σε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ για 
τους µετανάστες. Εκεί που ήταν το 
Graffiti σήµερα ζουν άνθρωποι σε 
άθλιες συνθήκες. Ήταν µία υπενθύ-
µιση ότι οι ζωές περνούν, αφήνουν 
το ίχνος και τις ιστορίες τους επά-
νω στους τοίχους, αλλά τα κτίρια 
µένουν εκεί, ακίνητα, γνωρίζο-
ντας τα πάντα.

*Ο Γιάννης Νένες είναι δηµοσιογρά-
φος και µουσικός παραγωγός στον 
Athens Voice Radio 102,5 καθηµε-
ρινά 10:00-12 :00 εκτός σκ

Νύχτες στο Graffiti 
Ένα ταξίδι στο πιο hip, ιστορικό κλαµπ της Αθήνας 

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ * 
(panikoval500@gmail.com)  
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◀ O Γιάννης Νένες 
µε τη Μανίνα 
Ζουµπουλάκη, 
στο Graffiti, 1989.

▲ Ο Πασκάλ 
Καραγιαννάκης 
ως Divine, σε 
πάρτι του Γιάννη 
Νένε. 



πάω το κεφάλι µου να θυµηθώ επώνυµους 
στο “Balthazar” κι έχω κολλήσει σε µια 
εικόνα: ο Λάκης Γαβαλάς, µε µπρονζέ 
πουκαµισο-ειδές ανσάµπλ πολύ προχω-
ρηµένο, πολύ µαυρισµένος κι ας ήταν αρ-

χές Ιουνίου, µε παπούτσια-πλατφόρµες, α-
γκαζέ µε τη Νατάσσα Λιακουνάκου, κούκλα, 

εξίσου µαυρισµένη και ντυµένη αιθέρια, γερµένη απαλά 
στο µπράτσο του. Το φόρεµα της Νατάσσας ήταν κρεµ-
λευκό, άφηνε τους κοιλιακούς στη φόρα και κυµάτιζε στο 
ελαφρύ αεράκι. Το θυµάµαι, γιατί κάποιος µου είπε πόσο 
είχε κοστίσει και δεν έχω συνέλθει ακόµα από το σοκ. 
Μπορεί βέβαια να µην είχε αεράκι καθόλου, να τη βλέ-
πω έτσι τη Νατάσσα λόγω της βραδιάς… που όµως άντε 
να βρω τώρα τι είδους βραδιά ήτανε: πάρτι γενεθλίων ή 
επετείου στο “Balthazar”; Γκαλά; Συγκέντρωση πολλών 
επωνύµων στα χάι τους; Ένα συνηθισµένο βράδυ, αρχές 
καλοκαιριού, στο κέντρο της Αθήνας, σε έναν κήπο που 
έµοιαζε (και εξακολουθεί να µοιάζει) πιο εξοχικός και ταυ-
τόχρονα πιο κοσµικός από την Ίµπιζα; 
Για εννέα ευτυχισµένα χρόνια, έµενα σε ένα διαµέρισµα 
ακριβώς απέναντι από το “Balthazar”. Όταν µετακόµισα 
εκεί, ο προηγούµενος ένοικος, φίλος δηµοσιογράφος 
Γιώργος Ευσταθίου µου είχε πει «Θα περάσεις υπέροχα τα 
καλοκαίρια στο µπαλκόνι, αν έχεις κιάλια θα χαζεύεις τον κή-
πο του “Balthazar”!» ∆εν είχα κιάλια. Κατέβαινα όµως στον 
κήπο του “Balthazar” για ψύλλου πήδηµα, διστακτικά τις 
πρώτες χρονιές, που δεν είχα µάθει ακόµα τα «παιδιά», 
τους ιδιοκτήτες και εργαζόµενους, πιο τσουπωτά, όσο 
περνούσε ο καιρός κι έπαιρνα αέρα. Ο Θάνος ήταν στην 
έξω πόρτα, κι αν είχε ενδιαφέρον το πάρτι, η βραδιά, η 
ατµόσφαιρα, µου το έλεγε χωρίς να το λέει. Η Τζένη και 
η Λίζα ήταν στις δηµόσιες σχέσεις – κούκλες, και κατα-
πληκτικά κορίτσια. Ο κήπος, δροσερός, περιποιηµένος, 
µε κάτι από Αλεξάνδρεια (ήδη νοσταλγικό στα 90s), µου 
φαινόταν πιο όµορφος στις αρχές κάθε καλοκαιριού, λες 
κι είχε σηµειώσει προόδους µέσα στοn χειµώνα, που το 
µαγαζί λειτουργούσε µόνο «µέσα».

Νωρίς ένα βράδυ καθηµερινής, στο βάθος του κήπου 
πήρα συνέντευξη από τον Νίκο Σεργιανόπουλο. «Μου 
θυµίζει λίγο τη ∆ράµα», είχε πει ο Νίκος για τον κήπο σε 
σχέση µε την πατρίδα του, «τυχερή είσαι που µένεις απέ-
ναντι, είναι σα να µένεις στη ∆ράµα!» Στη ∆ράµα βέβαια 
δύσκολα συναντούσες µαζεµένους µέσα σε µια βραδιά 
τη Ζωή Λάσκαρη, τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, τον 
Ντίνο Πετράτο, τη Ναταλία ∆ραγούµη, τη Βαλέρια Χρι-
στοδουλίδου, τον Νίκο Μουρατίδη, τον Ντέµη Νικο-
λαΐδη, τη ∆έσποινα Βανδή, τη Γωγώ Μαστροκώστα, 
τη ∆ήµητρα Ματσούκα, τον Κλέωνα Γρηγοριάδη, τον 
Νίκο Χατζηνικολάου, τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, 
την Ελένη Μενεγάκη, τον Γιάννη Πρετεντέρη, τη Μιµή 
Ντενίση, τον Τάκη Ζαχαράτο, για να αναφέρω στην τύχη 
µερικά –πολύ λίγα– ονόµατα. Για την ακρίβεια, πουθενά 
αλλού δεν συναντούσες µαζεµένο τόσο λαµπερό κόσµο 
που ήξερες αµυδρά ή καλά-καλά, από την τηλεόραση ή 
τα περιοδικά – σάιτ δεν υπήρχαν ακόµα τότε. Το people 
watching ήτανε στάνταρ δραστηριότητα για τους µη-
διάσηµους θαµώνες του “Balthazar”. 
Το οποίο είχε πάντοτε εξαιρετικό φαγητό, όσους σεφ κι 
αν άλλαζε – αν και τα τελευταία χρόνια έχει δέσει η συ-
νεργασία τους µε τον ταλαντούχο Χριστόφορο Πέσκια. 
Κανένας δεν πήγαινε στο «Β» για ένα ξερό φαγητό, βέβαια 
(κι ας µην ήτανε ποτέ ξερό, κι ας θυµάµαι ακόµα τα σου-
βλάκια-κοτόπουλο). Πήγαινες για το χάζι, για ένα-δύο-
πέντε ποτά, για την έξοδο, που γινότανε κοσµική ακόµα 
κι αν ήσουνα µε το τζιν, µια και όλοι οι άλλοι ήτανε στην 
τρίχα. «Με το τζιν» ήσουν επειδή έφτανες κατευθείαν από 
τη δουλειά, και η δουλειά σου ήτανε σε γυρίσµατα σίριαλ, 
διαφηµιστικού ή ταινίας, σε περιοδικά, σε διαφηµιστική 
ή δισκογραφική εταιρεία, σε ραδιόφωνο, τηλεόραση  ή 
σε εταιρεία παραγωγής. Μιλάµε για πολλά χρόνια χλιδής 
των Μίντια, µια και το «Β» άνοιξε το 1973. Πέρασε ολόχρυ-
σες εποχές, τις οποίες πέτυχα τσακ-µπαµ, από το 1999, 
που κατσικώθηκα απέναντί του, µέχρι το 2008, που µε-
τακόµισα...
Το κτίριο είναι υπέροχο, νεοκλασσικό του 1897, κάποτε 

ήτανε το σπίτι της Κυβέλης. Σε προδιαθέτει σαν ατµό-
σφαιρα από την ώρα που περνάς τη δαντελωτή σιδερένια 
πύλη της εισόδου: σαν να µπαίνεις σε άλλη εποχή, µαζί 
και σε άλλη διάσταση. Οι φωτισµοί είναι πάντοτε οι πιο 
µελετηµένοι, για βραδινό µαγαζί – όλες και όλοι δείχνου-
µε ωραίοι στο ζεστό φως που µε κάποιο τρόπο µιµείται το 
φως των κεριών. 
Στο «Β» έκανα ένα τουλάχιστον πετυχηµένο προξενιό: 
γνώρισα την αγαπηµένη δηµοσιογράφο Κάτια ∆ηµο-
πούλου στον Νίκο Κούλη, οι οποίοι µετά παντρεύτηκαν 
ωραιότατα. Έκανα κι άλλες συνεντεύξεις εκεί, επειδή µου 
άρεζε τόσο ο κήπος κι επειδή η µουσική ήτανε στη σω-
στή ένταση.  Έπιασα κουβέντα µε τη Μιµή Ντενίση, και 
τη Ζωή Λάσκαρη, γυναίκες που δεν ήξερα προσωπικά 
αλλά θαύµαζα ή/και συµπαθούσα. Ίσως έπαιρνα θάρρος 
επειδή έπινα πολλά φραουλένια Strawberry Daiquiris, και 
πουθενά δεν έχω πιει καλύτερα. Η Ζωή καθότανε συνή-
θως στο πάνω αριστερά τραπέζι, µπαίνοντας. Η Μιµή, 
στο ακριβώς απέναντι, πάλι στην υπερυψωµένη αριστε-
ρή πλευρά του κήπου. Τη θυµάµαι ένα καλοκαιρινό βρά-
δυ, πολύ λαµπερή και όµορφη, να τρώει µε τον πρώην 
υπουργό Οικονοµικών, Νίκο Χριστοδουλάκη. Φορούσε 
ένα ζαχαρί ταγιέρ µε χρυσαφένιο πουκάµισο – η Μιµή, όχι 
ο υπουργός. 
Μερικά βράδια κατεβαίναµε νωρίς, πριν πλακώσει ο κό-
σµος, µε τον (µικρό τότε) πρώτο µου γιο, που τρελαινόταν 
για το πικάντικο κοτόπουλο-σατάυ του «Β». Ο αέρας µέσα 
στον κήπο µοσχοβολούσε αρώµατα λουλουδιών, και διά-
σηµων οίκων µόδας, όσο περνούσε η ώρα. Το προσωπικό 
ήτανε άψογο, όλοι οι εργαζόµενοι έµοιαζαν να είχανε 
έρθει κατευθείαν από µοντελάδικα. Πολλές κανονικές µο-
ντέλες επίσης ερχόντουσαν κατευθείαν από µοντελάδικα 
– αν πήγαινες αργά, όταν πια το µπαρ ήταν γεµάτο, έψα-
χνες µε αγωνία κάπου να καθίσεις για να µην αισθάνεσαι η 
κοντύτερη κοντή εκεί µέσα. Μιλάµε πάντα για την εποχή 
της χλιδής των Μίντια-και-όχι-µόνον, 80s-90s-00s… όταν 
τα καλοκαίρια στο «Β» έµοιαζαν µε γυαλιστερά εξώφυλλα 
περιοδικών, µε πλατό φωτογραφήσεων ή γυρισµάτων, 
µε υπερπαραγωγές φροντισµένες ως την τελευταία λε-
πτοµέρεια. Με το “Frankie & Grace”, για να µας φέρω στο 
Σήµερα. 
Τη µέρα που µετακόµισα, βρήκα σ’ ένα συρτάρι πράγ-
µατι ένα ζευγάρι κιάλια. Τα παράτησα στο µπαλκόνι του 
άδειου διαµερίσµατος, απέναντι από το «Β», ανάµεσα 
στις δύο τεράστιες γλάστρες του Γιώργου Ευσταθίου, που 
δεν κατάφερα να τις κουβαλήσω στο καινούργιο σπίτι. 
Ελπίζω κάποιος να τα χρησιµοποιεί αυτά τα κιάλια. Για να 
χαζεύει τον ωραίο, καλοκαιρινό κήπο του «Β» φέτος, κι 
όλα τα επόµενα λαµπερά καλοκαίρια του… 
*Η Μανίνα Ζουµπουλάκη είναι συγγραφέας, σεναριογράφος 
και δηµοσιογράφος 

Balthazar, η ιστορία 
(της Αθήνας) 

Το µαγαζί-concept, που άλλαξε τη βραδινή ζωή της πόλης
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ια τη δικιά µου γενιά, µια νέα λα-
µπρή νυχτερινή έκπληξη ήρθε 
στα µέσα της δεκαετίας του ’70, 
µόλις τέλειωσα το σχολείο. Μέ-

χρι τότε, όλο το παιχνίδι της νυ-
χτερινής διασκέδασης παιζόταν 

στις «9 Μούσες» του Μυκονιάτη Κώ-
στα Ζουγανέλη. Το ιστορικό αυτό µαγαζί αφού 
έγραψε τη δική του ιστορία στο νησί των Ανέµων 
συγκεντρώνοντας όλο το ανφάν γκατέ του διε-
θνούς τζετ σετ τα καλοκαίρια στη Μύκονο, στη 
συνέχεια µετακοµίζει στην Αθήνα, στην οδό Α-
καδηµίας, και εκεί γράφει µία ακόµα ιστορία που 
δεν πρόλαβα να ζήσω. 
Το 1976 όµως το νέο κυκλοφόρησε από στόµα 
σε στόµα σε όλο τον στενό κύκλο της κοσµικής 
Αθήνας: οι Μούσες θα έκλειναν,  αλλά ο Ζουγα-
νέλης θα άνοιγε ένα κλαµπ-ρέστοραν που όµοιό 
του δεν είχε δει η πόλη. Η φήµη έλεγε ότι θα είχε 
δυο αίθουσες, στη µία θα λειτουργούσε το κλαµπ 
και στην άλλη το καλύτερο εστιατόριο που είχε 
ποτέ φανταστεί η Αθήνα µε διεθνή κοσµοπολί-
τικη κουζίνα, εξού και το όνοµα 9+9 για τη διττή 
λειτουργία του χώρου. Το ενδιαφέρον ήταν ότι o 
Ζουγανέλης αντί να διαλέξει την ασφάλεια της 
πιάτσας γύρω απ’ το Κολωνάκι, πήγε µε αυτοπε-
ποίθηση σε µια περιοχή που ποτέ δεν υπήρχε κά-
τι ανάλογο κοντά ή γύρω, σε ένα στενάκι δίπλα 
στο Παναθηναϊκό στάδιο, στο Παγκράτι.

Το καλό το µαγαζί φαίνεται απ’ τη πόρτα του 
και εδώ η πόρτα ήταν απ’ την αρ-
χή αυστηρή και επιλεκτική. Απ’ 
τη πρώτη φορά που πήγα στο 
9+9 ως την τελευταία, υπήρχε 
πάντα µια ουρά και ένας µικρός 
αγώνας για να µπεις µέσα, εκτός 
αν είχες καταφέρει να έχεις κά-
νει κράτηση στο εστιατόριο. Ο 
Κώστας, ο πορτιέρης,  πάντα 
εκεί µε χαµόγελο αλλά και α-
ποφασιστικότητα να κρατήσει 
το στιλ των θαµώνων στο επί-
πεδο που αναλογούσε σ’ έναν 
τέτοιο χώρο. 

Ανεβαίνοντας τα δυο σκα-
λάκια της εισόδου και µπαί-
νοντας στα Εννιάρια, δεξιά 
ήταν η αίθουσα µε τους φι-
µέ καθρέπτες που ήταν το 
κ λαµπ. Όπως τη θυµάµαι 
ήταν-δεν ήταν 70 τετρα-
γωνικά.  Αυτό ς ο χώρ ο ς 
κατάφερε να χωρέσει ό,τι 
πιο γοητευτικό, µοδάτο και 
κοσµικό είχε η Αθήνα εκείνα τα χρόνια. Απ’ 
τον Μπίλυ Μπο µε τον Τσέλιο και τις µοντέλες 
τους, µέχρι παιδιά σηµαντικών οικογενειών της 
πόλης αλλά και µας, που σαν παιδιά µας άρεσε 
να νιώθουµε µέρος αυτής της λαµπερής παρέ-
ας. Νιώθαµε ότι είµαστε ανάµεσα στον «καλό 
κόσµο», όπως, φαντάζοµαι, ένιωθαν όσοι πήγαι-
ναν στο Studio 54 που άρχισε να γίνεται γνωστό 
λίγα χρόνια µετά. Για εµάς τα Εννιάρια έγιναν το 
δικό µας Στούντιο 54, κι ας µη µπήκε ποτέ µέσα 
καµία Μπιάνκα Τζάγκερ πάνω σε άσπρο άλογο. 
Το µόνο σίγουρο ήταν ότι θα συναντούσες και θα 
λικνιζόσουν δίπλα στις πιο όµορφες και κοµψές 
υπάρξεις. Εκεί τα καλά κορίτσια γνώριζαν τους 
καλύτερους γαµπρούς και εκεί γινόντουσαν τα 
καλύτερα πάρτι. Επίσης εκεί ξεκινούσαν οι τά-
σεις και οι µόδες σε µουσική, ρούχα, τα πάντα!

Απ’ την αριστερή πλευρά  ήταν το εστιατόριο 
µε το µπαρ. Ένας πολύ exclusive χώρος, µε τιµές 
πολύ υψηλές για τα στάνταρ της εποχής και το να 
έχεις καταφέρει να κλείσεις ένα τραπέζι απ’ τον 
Αλόρα, ήταν ένας µικρός θρίαµβος. Ο Αλόρας ως 
µετρ και γενικός επιτηρητής του µαγαζιού έκανε 
το παιχνίδι και το έκανε καλά. Συνδυάζοντας µια 
µικρή δόση έπαρσης (µη ξεχνάµε, δούλευε  στο 
καλύτερο µαγαζί της πόλης), µε µια µεγάλη δόση 
καλών τρόπων και επαγγελµατισµού, ο Αλόρας  
είχε κατορθώσει να τρέχει το µαγαζί άψογα, σαν 
καλοκουρδισµένο ρολόι. Είχε απόλυτα ευχαρι-
στηµένους όσους κατάφερναν να βρουν τραπέ-
ζι, αλλά και διατηρούσε άσβεστη την επιθυµία 
όσων δεν το κατάφεραν, ώστε να επιστρέψουν 
κάποια άλλη φορά που «θα είναι τυχεροί». 

Το φαγητό ήταν κλασική διεθνοποιηµένη γαλ-
λική κουζίνα µε χαρακτηριστικά πιάτα τα φιλέ 
µινιόν σος µαδέρα, φιλέ ο πουάβρ, τουρνεντό 
ροσίνι, σατοµπριάν, εσκαλόπ α λα κρεµ, µπεφ 
στρογγανόφ, και για πρώτα υπήρχαν σπαράγ-
για βινεγκρέτ, µανιτάρια α λα κρεµ, σολοµός 
καπνιστός, γαρίδες κοκτέιλ και φέτα συναγρί-
δα ή σφυρίδα. Πολλά απ’ αυτά µάλλον πρωτο-
εµφανιζόντουσαν στην Αθήνα ή έτσι νιώθαµε. 
Μιλώντας πρόσφατα µε τον Κώστα Ζουγανέλη, 
µου είπε πως ούτε αυτός ήξερε τα περισσότερα 
απ’ αυτά τα πιάτα τότε, αλλά ρώτησε, έµαθε τι 
παίζει έξω και κανόνισε να τα βάλει στο µαγαζί 
και µάλιστα όσο πιο καλά εκτελεσµένα γινόταν. 
Εκεί ήταν και η εξυπνάδα του, να πρωτοπορήσει 
στοχεύοντας στο υψηλότερο επίπεδο, µια και 
το εύρωστο οικονοµικά  κοινό του µαγαζιού, εί-
χε αίσθηση της κουζίνας αυτής καθώς ταξίδευε 
συχνά στην Ευρώπη. Ο κατάλογος του κρασιού 
είχε µια µικρή επιλογή από τις ελάχιστες ελλη-
νικές ετικέτες της εποχής και κάποια ξένα που 
ξεκινούσαν από Λιµπφράουµιλχ και Ματέους 
ροζέ ως Πουιγύ Φουσέ, Στ. Εµιλιόν και Σατό νεφ 
ντι Παπ. 

Αν υπάρχει κάτι που διαπερνούσε την ατµό-
σφαιρα σ’ αυτό το µέρος ήταν µια αίσθηση κο-
σµοπολίτικης κοµψότητας που αποτελούσε όα-
ση σε µια πόλη που γινόταν όλο και πιο άσχηµη, 
όλο και πιο δύστροπη. Ο Κώστας Ζουγανέλης 
είχε ένα ανεπιτήδευτο στιλ, ένα charm, µια κοµ-
ψότητα, σε έκανε να νιώθεις τυχερός που είσαι 
στο µαγαζί του. Ακόµη τον θυµάµαι να περνά α-
έρινος και χαµογελαστός ανάµεσα στα τραπέζια 
του εστιατορίου µε ένα ποτήρι στο χέρι, φορώ-
ντας ένα µεταξωτό λευκό πουκάµισο πάνω απ’ 
το µαύρο παντελόνι.
Ο άλλος λόγος της επιτυχίας του µαγαζιού ήταν 
η συνοχή ανάµεσα στους θαµώνες. Σε µια επο-
χή που οµολογουµένως η «καλή κοινωνία των 
Αθηνών» ήταν ολιγοµελής, τα Εννιάρια γέµιζαν 
από κόσµο που είχε στιλ, κοµψότητα και κοσµο-
πολιτισµό. Έτσι έµεινε πάντα στο ρόλο ενός µη 
θεσµοθετηµένου exclusive semi-private club, 
αποκλειστικά για όσους ήξεραν, για όσους ήταν 
µυηµένοι στα µυστικά της καλής ζωής χωρίς πο-
τέ να απευθυνθεί στο ευρύ κοινό. 
Το 9+9 έµοιαζε να είναι µόνο «για µας», το µυστι-
κό µας ραντεβού µε το κοσµοπολίτικο γκλάµουρ 
σε µια εποχή που το είχε ανάγκη πριν ξεκινήσει η 
πασοκοποίηση των πάντων. 

O ∆ηµήτρης Παπαζυµούρης είναι διαφηµιστής και 
foodblogger  (CUCINA CARUSO) 

9+9
Το αθηναϊκό στούντιο 54

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΖΥΜΟΥΡΗ *

Γ

ΤΑ ΑΞΕΧΑΣΤΑ
στέκια 
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ

ΝΥΧΤΑΣ

κοσµικό είχε η Αθήνα εκείνα τα χρόνια. Απ’ 
τον Μπίλυ Μπο µε τον Τσέλιο και τις µοντέλες 
τους, µέχρι παιδιά σηµαντικών οικογενειών της 
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Όχι µόνο αποκριάτικα 
πάρτι αλλά και 
εντιτόριαλ µόδας 
στήθηκαν µε ντεκόρ 
τους χώρους του 9+9. 
Στις φωτό µοντέλα 
ποζάρουν στον φακό 
του Τάκη 
∆ιαµαντόπουλου για 
εντιτόριαλ µόδας το 
περιοδικού Sored. 



την αρχή, ένας κινηµατογράφος 
β΄ προβολής και µια αποθήκη 
ηλεκτρικών συσκευών. Ύστε-
ρα, ένα µεγάλο υποκατάστηµα 

supermarket. Κι ενδιάµεσα, ο τό-
πος που µας πρόσφερε απλόχερα 

την προσωπική µας ταυτότητα και τη 
συλλογική µας συνείδηση. 
Από Πετράλωνα µέχρι Θησείο δεν πιάνεται, εί-
ναι πάνω-κάτω η αυλή σου. Ύστερα ανεβαίνεις 
Ερµού για να πιάσεις την Αθηνάς και µετά, δεξιά 
µέχρι την Οµόνοια. Στην τσέπη ένα cd-walkman, 
από εκείνα που συνηθίζονταν την εποχή πριν 
από τα κινητά µε το cd του συγκροτήµατος της 
βραδιάς, έτσι για να φτιάχνεις ατµόσφαιρα. Τρί-
της Σεπτεµβρίου κι έφτασες. Κόσµος µαζεµένος 
απ’ έξω, συζητήσεις, υποψία ντου, κάποιοι που 
θέλουν να πουλήσουν εισιτήριο, κάποιοι που ζη-
τιανεύουν εισιτήριο, κάποιοι που απλώς πέρα-
σαν, τέτοια πράγµατα…
Ήµουν τυχερός άνθρωπος. Την εποχή που ξε-
κινούσε το Ρόδον, τον Νοέµβρη του 1987, δού-
λευα σε δισκοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας. 
Πουλούσαµε και εισιτήρια, οπότε έσκαγαν προ-
σκλήσεις σχεδόν για τα πάντα. Μετά, από τις 
αρχές των 90s ήµουν (και) στον Ηχώ FM, οπότε 
έρχονταν προσκλήσεις κι από ‘κει. Ύστερα, από 
το ’93, τα περιοδικά, Ποπ+Ροκ, Metal Hammer, κι 
έτσι κύλησαν οι καλές εποχές στο 24 της οδού 
Μάρνη. Αν δεν ήσουν τόσο τυχερός έπρεπε να 
κάνεις αιµατηρές οικονοµίες και οδυνηρές επι-
λογές. ∆εν έβγαινε αλλιώς. ∆εν ήταν εύκολο να 
θεωρείς το Ρόδον δεύτερο σπίτι σου.
Θυµάµαι που ήταν µαύρο, θυµάµαι που είχε την 
απόλυτη κάπνα. Θυµάµαι που η σκηνή ήταν στο 
τέλειο ύψος. Θυµάµαι τη σκάλα που σε ανέβαζε 
στον εξώστη, τα πλαστικά ποτήρια της µπίρας, 
την αναµονή για τις µπάντες που αγαπούσα, την 
πρώτη µατιά σε µπάντες που δεν ήξερα καλά, µε-
ρικές µουσικές (και όχι µόνο) απογοητεύσεις, τον 
dj στ’ αριστερά κι ύστερα πάνω. Θυµάµαι που, αν 
δεν κάπνιζες, καλύτερα να ήσουν στο φουαγιέ. 
Θυµάµαι που, όταν καλοκαίριαζε, καλύτερα να 
έµενες στο πρώτο σου σπίτι, το κανονικό. 
Η Ελλάδα ήταν µια χώρα εκτός συναυλιακού χάρ-
τη πριν από το Ρόδον. Ο χειµώνας ήταν ηµιθανής 
µε κάτι ψιλά στο Σπόρτινγκ και µόνο το καλοκαίρι 
είχε ένα κάποιο ενδιαφέρον µε τον Λυκαβηττό 
και µερικά ακόµη ανοιχτά µέρη. Με το που άνοιξε 
το Ρόδον και ειδικά στα 90s, οι χειµώνες ήταν γε-
µάτοι συναυλίες, τρεις φορές την εβδοµάδα κάτι 
φορές, µπέρδευες τις µέρες, άλλο περίµενες κι 
άλλο σου ’βγαινε. Αν είχες πρόσκληση, ήξερες τι 
cd να βάλεις στο player. Αν δεν είχες πρόσκληση, 
έπαιρνες τηλέφωνο στη φάση, «Ρε Μαίρη τι παί-
ζει σήµερα»; κι εκείνη, εκτός που σήκωνε όλα τα 
τηλέφωνα, ήξερε να σου πει ακόµη κι αν η µπάντα 
ήταν καλή από το sound check που είχε ακούσει.
Αρκεί να βρισκόσουν εκεί. Μπροστά αν ήθελες 
να χτυπηθείς, πάνω αν ήθελες να παρακολουθή-
σεις, στο φουαγιέ αν ήθελες να κάνεις δηµόσιες 
σχέσεις, στο µπαρ αν ήθελες να πιεις, backstage 
αν είχες πάρει την τελευταία συνέντευξη, στα 
σκαλιά αν βαριόσουν τη ζωή σου. Η σχέση µε τη 
ζωντανή µουσική κρατιόταν ζεστή, τα βράδια 
της Αθήνας των 90s.
Στα sold out ανέπνεες το υπέροχο χάος του rock 
n’ roll: Motorhead, Τρύπες, Iggy Pop, Ramones, 
µια κόλαση χωρίς επιστροφή, να γίνεσαι κοµµάτι 
ενός και µοναδικού τεράστιου σώµατος, πέρα-
δώθε µπρος-πίσω σχεδόν µέχρι την είσοδο, δη-
λαδή όσο πέρα-δώθε, µπρος-πίσω ήταν εφικτό 
µε τέτοιον συνωστισµό. Θυµάµαι έναν ή δύο α-

πίθανους Cave στο όριο, θυµάµαι το δερµάτινο 
σετάκι του Blixa, θυµάµαι που στο “Mercy Seat” 
δεν έβλεπα το δεξί χέρι του Mick Harvey –τόσο 
γρήγορα έπαιζε–, θυµάµαι τον Cave στη φάση 
«φίλε, δεν θα τη βγάλει καθαρή». Ήταν σαν εκείνο 
το club να τον ανέβαζε στα φτερά του. 
Θυµάµαι τις απίστευτες κιθάρες του Gravenites 
µε τον Cipollina, δεν θα πίστευα ότι τις είχα α-
κούσει αν δεν είχε βγει εκείνος ο δίσκος µε το 
“Walking Blues” και το “Born In Chicago”, θυµάµαι 
τον Nikki Sudden να πίνει εις υγείαν της προ αι-
ώνων νεκρής Γαλλικής Επανάστασης σ’ ένα σχε-
δόν άδειο Ρόδον, θυµάµαι τον Peter Hammill 
στο “Too Many Of My Yesterdays”, τον Jonathan 
Richman να γίνεται ένας από τους µουσικούς της 
ζωής µου, τα Κρίνα, τη Λευκή Συµφωνία, τους 
Fall του Mark E. Smith, τον Greg Sage µε τους 
Wipers, τους Mano Negra, τους Sonic Youth κι 
αργότερα την Kim µε τη Lydia Lunch ως Harry 
Crews (ναι, από τότε αγαπούσα τα obscure σχή-
µατα), τον Bevis Frond σχεδόν σαν σε όνειρο, 
τη Marianne Faithfull, τους Walkabouts, τον 
Steven Wilson µε τους Porcupine Tree…
Ήταν ακόµη και τα παζάρια των δίσκων. Ένας 
τρόπος να επανασκηνοθετήσεις τον χώρο, να 
πιείς µπίρα το µεσηµεράκι ή το απόγευµα, να µα-
ζέψεις µερικούς από τους δίσκους που σου έλει-
παν και να συναντήσεις κάποιους φίλους.
Θυµάµαι το φουαγιέ. Συχνά µαζευόµασταν όσοι 
γράφαµε σε περιοδικά ή παίζαµε σε ραδιόφω-
να κι ανταλλάσσαµε απόψεις για τα καινούργια 
album, για τις καινούργιες τάσεις, συχνά σε όλη 
τη διάρκεια της συναυλίας. Παρακολουθούσαµε 
δυο ή τρία τραγούδια, όση ώρα περιµέναµε στο 
bar για τον επόµενο γύρο µε µπίρες. Αν ήξερα πό-
σο θα νοσταλγούσα, δεν θα ξεκόλλαγα µπροστά 
απ’ το αριστερό ηχείο. 
Το ότι το Ρόδον στάθηκε ο πιο σηµαντικός χειµε-
ρινός συναυλιακός χώρος στην Ελλάδα είναι ένα 
αδιαµφισβήτητο γεγονός, που ελάχιστη σηµασία 
έχει να το επισηµάνεις σήµερα. Το Ρόδον ήταν 
πάνω απ’ όλα το σηµείο που χτίστηκε η ταυτότη-
τα του καθενός από εµάς, ως µουσικόφιλου, ως 
ανθρώπου που δηλώνει πίστη στο rock n’ roll, ως 
ανθρώπου που διάλεξε να ζει µια ολόκληρη –ή 
έστω µια παράλληλη ζωή– ακούγοντας δίσκους 
και παρακολουθώντας συναυλίες. Ταυτόχρονα, 
έγινε ο τόπος όπου καθιερώθηκε µια ιδιότυπη 
συλλογική συνείδηση, ένα ισχυρότατο rock «ε-
µείς», που δεν τελείωσε µαζί µε το Ρόδον αλλά 
µας συνδέει ακόµη και σήµερα. Είµαστε µια φα-
ντασιακή κοινότητα προσώπων, που αναγνω-
ρίζονται ως µέλη µιας πολύ ιδιαίτερης µουσικής 
συνοµοταξίας. Είναι αστείο αλλά χαιρετιόµαστε 
ακόµη και τώρα, αν τύχει να διασταυρωθούµε 
πουθενά. 
Ο καλύτερος τρόπος για να ζήσεις το Ρόδον ήταν 
να πηγαίνεις µόνος και να επιστρέφεις µόνος. Πά-
ντα µε τα πόδια. Στα Πετράλωνα µε ευκολία, στη 
Νέα Σµύρνη και τα Πατήσια, κάπως πιο δύσκολα. 
Τις δύο φορές που µ’ έφεραν τα πόδια µου στο 24 
της Μάρνη, µετά το τέλος των ένδοξων εποχών, 
µπήκα στο super market, προσπαθώντας να ανα-
συνθέσω τον χώρο, όπως τον είχα ζήσει. ∆εν ήταν 
δύσκολο: εκεί η σκηνή, εδώ τα σκαλιά, ο εξώστης 
όπως ακριβώς τον είχες αφήσει. Κι εσύ, απαράλ-
λαχτος, όπως σε διαµόρφωσε το Ρόδον, αυτό που 
σε υιοθέτησε στα 23 και σε πέταξε από το σπίτι στα 
41 σου. Μισή ζωή, µπορεί και λίγο παραπάνω, αν 
λογαριάσεις την ουσία των νοηµάτων της. 
*Ο Γιώργος Φλωράκης είναι ραδιοφωνικός παρα-
γωγός στο Τρίτο Πρόγραµµα της EΡΑ και στο 
Kosmos 93,6 & 107 A

Ρόδον Live 
Regina Rosas Amat

Μάρνη 24, 11472 Αθήνα

Tου ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΛΩΡΑΚΗ*
Φωτό: Χρήστος Κισατζεκιάν 

Σ
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Κώστας ΑκρίβοςΚυριάκος Αθανασιάδης 

°¼¹¶Ä¿»° BOOK

∆ύο συγγενή βιβλία που δοκιµάζουν να διαρρήξουν 
τον φλοιό του αήττητου χρόνου για να ανιχνεύσουν 
τον εσώτερο πυρήνα του, το παρελθόν. Γιατί, ας µην 
ξεχνάµε: «Το παρελθόν είναι µια ξένη χώρα: τα κά-
νουν όλα διαφορετικά εκεί». «Στο βάθος του αιώνα» 
(εκδόσεις Μεταίχµιο) ο Νίκος Βατόπουλος οδοιπορεί 
µετά έρωτος τόσο µε τις προσωπικές του αναµνήσεις, 
όσο και µε τη βοήθεια της φωτογραφίας και τα λόγια 
άλλων συνοδοιπόρων στην Αθήνα των τελευταίων 
δεκαετιών και η αστική ανθρωπογεωγραφία που 
ανακαλύπτει έρχεται να συµπληρώσει θαυµαστά το 
οικιστικό της περίβληµα, το οποίο δυστυχώς συντίθε-
ται σε µεγάλο βαθµό από οικήµατα που πλέον έχουν 
παραδοθεί στην ιστορία της πόλης. Το αποτέλεσµα 
είναι ένας γοητευτικός χάρτης πατριδογνωσίας, κα-
τάστικτος από νοσταλγική µελαγχολία. 

Ο Γιάννης Ευσταθιάδης στο «Ανοικτό µικρόφωνο» 
(εκδόσεις Μελάνι) µονολογεί και οµολογεί την πα-
νταχού παρουσία του θανάτου σε όλες τις εκφάνσεις 
της ζωής. Φιλοτεχνώντας υπέροχες γλωσσικές 
µινιατούρες, καταγράφει σκηνές και πρόσωπα που 
χρωµατίζονται από την ποικιλοµορφία του Μαύρου. 
Η µουσική, η γραφή και το πένθος στήνουν ένα α-
τέρµονο γαϊτανάκι που δεν θρηνωδεί, το αντίθετο: 
πληµµυρίζει ευφρόσυνη χαρµολύπη την ανάγνωση, 
κάνοντας στέρεη τη γνώση ότι τη ζωή την καταξιώνει 
ο θάνατος και µόνον ο θάνατος. Όπως, βέβαια, και το 
αντίστροφο. 

▶ Το νέο του µυθιστόρηµα του Κώστα Ακρίβου µε τίτλο 
«Πότε διάβολος πότε άγγελος» θα κυκλοφορήσει στις 
29 Μαρτίου από τις εκδόσεις Μεταίχµιο.

«Άµνετ», Μάγκι Ο’Φάρελ, 
µτφ. Αύγουστος Κορτώ, 
εκδόσεις Ψυχογιός

Ένα συγκλονιστικό βιβλίο 
για την απώλεια, τον 
χαµό, αλλά (κυρίως) τη 
ζωή. Η συγγραφέας έχει 
µελετήσει εξονυχιστικά 
την εποχή που έζησε και 
έγραψε ο Σέξπιρ, γνω-
ρίζει τη βιογραφία του 
από τις πηγές και από την 
έρευνα, και καταθέτει 
εδώ µία µυθιστορηµατική 
βιογραφία, όχι του ίδιου 
τού δραµατουργού (δεν 
θα κατονοµαστεί καν 
στις σελίδες του βιβλίου) 
αλλά της συζύγου του, µε 
φόντο τον γιο τους, τον 
Άµνετ, που θα χαθεί µόλις 
στα έντεκά του χρόνια πι-
θανότατα από τον λοιµό.

Η Μπλε Περίοδος, 
Luke Jerod Kummer, 
µτφ. Αλέξης Καλοφωλίας, 
εκδόσεις Κλειδάριθµος 

Όποιος αγαπά τις µυθι-
στορηµατικές βιογρα-
φίες, τη ζωγραφική και 
την εποχή που η τέχνη 
µπορούσε να αλλάξει τον 
κόσµο, πρέπει να διαβά-
σει αυτό το βιβλίο. Ο νεα-
ρός Πικάσο και ο ποιητής 
φίλος του Κάρλες Καζαχέ-
µας θα παρατήσουν την 
ασφυκτική τους ζωή για 
να κυνηγήσουν τα ορά-
µατά τους. Οι δύο µποέµ 
θα χαράξουν έναν δρόµο 
που δεν έχει όµοιό του, 
θα ερωτευτούν, θα µεθύ-
σουν, θα συγκρουστούν, 
και µέσα από όλα αυτά ο 
Πικάσο θα γίνει αυτό που 
ξέρουµε.

▶ Το τελευταίο βιβλίο του 
Κυριάκου Αθανασιάδη εί-
ναι το non-fiction «Πήραµε 
σκύλο» και κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Κλειδά-
ριθµος

Ο Covid-19 
«στηρίζει» το 16

ΕΛΛΗΝΕΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
και τα

ΒΙΒΛΙΑ 
που
διάβασαν
στην
καραντίνα
Της ΚΕΛΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ



18 - 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 A.V. 19 

Νάγια ΔαλακούραΒαγγέλης ΓιαννίσηςΕιρήνη Βαρδάκη

Τι διάβασαν οι συγγραφείς στην καραντίνα

 «4 3 2 1» Paul Aster, 
μτφ. Μαρία Ξυλούρη, 
εκδόσεις Μεταίχμιο

Ένα αριστουργηματικό 
έργο, ένα πραγματικό 
επίτευγμα της σύγχρο-
νης λογοτεχνίας. Με 
φόντο μια Αμερική που 
κλυδωνίζεται από τον 
ρατσισμό και τη φτώ-
χεια, που ονειρεύεται 
με τον Κέννεντυ , σοκά-
ρεται με τη δολοφονία 
του και ταυτόχρονα 
εμπλέκεται στον πόλεμο 
του Βιετνάμ, ο Auster 
δημιουργεί τον Φέργκι-
ουνσον. Στον ήρωα αυτό 
δεν θα δώσει μία, αλλά 
τέσσερις διαφορετικές 
ζωές. Η αφετηρία είναι 
πάντα ίδια, όπως και το 
άγριο κοινωνικοπολι-
τικό σκηνικό. Ωστόσο 
οι μεταβλητές των επι-
λογών και των τυχαίων 
γεγονότων συνθέτουν 
με ευφυέστατο τρόπο 
τη διαφορική εξίσωση 
των πολλαπλών εκδο-
χών της ανθρώπινης 
ύπαρξης.

«Στίγμα θανάτου», 
Αλκιβιάδης Σκουλάς, 
εκδόσεις Λυκόφως

Ένα ατμοσφαιρικό, α-
στυνομικό μυθιστόρημα 
γεμάτο μυστήριο και 
δυνατές ανατροπές που 
καθηλώνουν. Μικρά 
κεφάλαια, ασθματική 
γραφή και ένα παζλ για 
δυνατούς λύτες. Το μι-
κρό ξενοδοχείο δίνει το 
σήμα της εκκίνησης. Στη 
μέχρι πρότινος φιλήσυ-
χη κοινωνία κανένα ατύ-
χημα δεν μοιάζει αθώο 
και καμιά μνήμη δεν έχει 
αποκοιμηθεί.

▶ Το νέο μυθιστόρημα 
της Ειρήνης Βαρδάκη «Ο 
μέντορας» θα κυκλοφο-
ρήσει στις 5 Απριλίου από 
τις εκδόσεις Μίνωας

Μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χε-
ριού τα βιβλία που διάβασα στη φετινή 
καραντίνα και παρόλο που ευτύχησα να 
απολαύσω όλες μου τις επιλογές, δύο εξ 
αυτών ξεχωρίζουν με κλειστά τα μάτια. 
Πρόκειται για την «Τράτα των παιδιών» 
και το «Άγριο φιλί», τα πρώτα μυθιστο-
ρήματα του Roberto Saviano (μτφ. Μαρία 
Οικονομίδου, εκδόσεις Πατάκη), ενός 
συγγραφέα που γνωρίσαμε από τα non 
fiction βιβλία του «Γόμορρα» και «Μηδέν 
Μηδέν Μηδέν». Ο Saviano μας μεταφέρει 
στα σοκάκια της Νάπολης, όπου μια νέα 
συμμορία εφήβων, η Τράτα των παιδιών, 
προσπαθεί να γεμίσει το κενό που αφήνει 
η σύλληψη ενός τοπικού αφεντικού της 
καμόρρα. Έφηβα πιράνχας, που ξορκί-
ζουν την παιδική τους ηλικία και προσπα-
θούν να φορέσουν παπούτσια μεγαλύ-
τερα από το νούμερό τους. Η διλογία του 
Saviano είναι σκληρή, παρουσιάζει την 
καθημερινότητα και την εγκληματικότη-
τα στη Νάπολη δίχως ρομαντισμό, ταυ-
τόχρονα όμως συμπονά τους ήρωές του, 
τους αγαπά και εξηγεί τις πράξεις τους 
δίχως να τις δικαιολογεί. Διαβάζονται και 
τα δύο μονορούφι.

▶ Το νέο μυθιστόρημα του Βαγγέλη Γιαν-
νίση «Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173» μόλις 
κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διόπτρα

«Στα βήματα του Μάρκο 
Πόλο. Από τον Πανάγιο 
τάφο στο παλάτι  
του Κουμπλάι Χαν»,  
William Dalrymple, 
μτφ. Γιώργος Κ. Καλαμα-
ντής, εκδόσεις Πατάκης

Σε μια περίοδο που δεν 
μπορεί να ταξιδέψει κανείς, 
αυτό που αποζητάει πε-
ρισσότερο είναι τα ταξίδια. 
Ο Dalrymple περιγράφει 
με τρόπο ευφυή ένα οδοι-
πορικό που οδηγεί μέσα 
από τους κακοτράχαλους 
και επικίνδυνους δρόμους 
της Ασίας, προκειμένου να 
ακολουθήσει ένα συναρπα-
στικό ταξίδι του 13ου αιώνα: 
εκείνο του Μάρκο Πόλο από 
τον Πανάγιο Τάφο ως το πα-
λάτι του Κουμπλάι Χαν. Μια 
εκκεντρική ταξιδιωτική α-
φήγηση πλεγμένη με την α-
νεμελιά της νιότης, χιούμορ, 
περιπέτεια, αρχιτεκτονική, 
εθνογραφία, ιστορία, πολι-
τική. Αποδοσμένη με τρόπο 
απολαυστικό, προκλητικό 
και ειλικρινή. Ένα εξαιρετι-
κό αφήγημα ταξιδιωτικής 
λογοτεχνίας για όσους αγα-
πούν το άγνωστο.

«Η Μπλε Περίοδος»,  
Luke Jerod Kummer, 
μτφ. Αλέξης Καλοφωλιάς, 
εκδόσεις Κλειδάριθμος 

Δύσκολα αντιστέκεται κανείς 
στην ανάγνωση της «Μπλε περι-
όδου», μιας μυθιστορηματικής 
βιογραφίας του Πικάσο για μια 
εποχή ολέθρια για τον ψυχισμό 
του, κατά την οποία αποτύπωσε 
με ένα μόνο χρώμα την ψυχή του 
και την παρέδωσε σε αυτό. Έχο-
ντας ήδη ρουφήξει το πρώτο μέ-
ρος του βιβλίου, έχω ρουφήξει 
μαζί τα ξερά καλοκαίρια της Αν-
δαλουσίας και τους αέρηδες της 
Γαλικίας· ονειρεύομαι ζωγραφιές 
με πόδια περιστεριών, πίνουμε 
παρέα ταγγισμένο καφέ στα κα-
ταγώγια της Βαρκελώνης, ψιθυ-
ρίζω τα επαναστατικά ποιήματα 
του Καζαχέμας, ανυπομονώ να 
με υποδεχτεί το μποέμ φως του 
Παρισιού και να τυφλωθώ από 
την πρόσκαιρη λάμψη του. Η 
αφήγηση του Κούμερ ζωντανή 
όσο τα έργα του Πικάσο.

▶ Το τελευταίο μυθιστόρημα της 
Νάγιας Δελακούρα «Θράσσα - Η 
μάγισσα της Θράκης» κυκλοφο-
ρεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος
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Μάνος ΚοντολέωνΜαίρη Κόντζογλου

«Μαξ», Σάρα Κοέν - Σκαλί, 
μτφ. Άννα Κοντολέων, 
εκδόσεις Πατάκη

Ένα αληθινά ιδιαίτερο μυ-
θιστόρημα για τη γέννη-
ση, άνδρωση και πτώση 
του ναζισμού.
Η πρωτοπρόσωπη αφή-
γηση ενός παιδιού που 
γεννήθηκε σύμφωνα με 
το πρόγραμμα «Λέμπεν-
σμπορν» ξεσκεπάζει με 
ανατριχιαστικό τρόπο τη 
θηριωδία της μαζικής πό-
ρωσης μεγάλου μέρους 
της γερμανικής κοινω-
νίας του μεσοπολέμου. 
Παρακολουθώντας την 
καθημερινότητα του γεν-
νημένου το 1936 Μαξ, α-
νακαλύπτουμε εκείνες τις 
συνθήκες διαπαιδαγώ-
γησης που οι ηγέτες του 
Τρίτου Ράιχ εφαρμόζανε 
για να δημιουργήσουν 
μια νέα γενιά εκπροσώ-
πων της άριας φυλής. 
Ευρηματική αφήγηση 
–μείγμα τρυφερότητας 
και μίσους– και η ολοκλή-
ρωση ενός χαρακτήρα 
που εγγράφεται στη μνή-
μη του αναγνώστη.

«Ξέρω γιατί κελαηδάει το πουλί 
στο κλουβί», Μάγια Αγγέλου, 
μτφ. Ιωάννα Καρατζαφέρη, 
εκδόσεις Πατάκη

Η Μάγια Αγγέλου υπήρξε μία από τις 
πλέον ενδιαφέρουσες φωνές της 
αμερικάνικης λογοτεχνίας του 20ού 
αιώνα, αλλά και μια από τις πλέον βα-
σικές εκπροσώπους του κινήματος 
για τα δικαιώματα των μαύρων της 
Αμερικής. Το μυθιστόρημα αυτό είναι 
το πρώτο μέρος μιας σειράς λογο-
τεχνικών  έργων που όλα τους στη-
ρίζονται στην ίδια της ζωή της. Με 
μια απελευθερωμένη ματιά που δεν 
εμποδίζεται από καμιά στερεοτυπική 
κοινωνική σύμβαση, η Αγγέλου πε-
ριγράφει τον τρόπο με τον οποίο με-
γάλωσε κάπου σε μια νότια πολιτεία 
των ΗΠΑ και μαζί με τα δικά της πάθη 
και δεινά καταφέρνει να καταγράψει 
στην ουσία και τον τρόπο ζωής μα 
και σκέψης όλων των αφροαμερικα-
νών κατοίκων της χώρας της. Το μυ-
θιστόρημα αυτό –εμβληματικό έργο 
της αμερικάνικης λογοτεχνίας– ίσως 
είναι το πρώτο έργο όπου η αυτοβι-
ογραφική αφήγηση ταυτίζεται με  τη 
μυθιστορηματική δομή.

▶ Το τελευταίο μυθιστόρημα του Μά-
νου Κοντολέων είναι το «Νησί με τις  
λέξεις που αγαπάνε», και κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Πατάκη

Τα σταφύλια της 
οργής, Τζον Στάινμπεκ

Έπειτα από πολλά 
χρόνια ξαναδιάβασα 
από τη βιβλιοθήκη 
μου «Τα σταφύλια της 
οργής», ένα βιβλίο 
δρόμου για μια εποχή 
περασμένη που έχει 
όμως εκπληκτικές ομοι-
ότητες με τη σημερινή 
εξαιτίας του προβλή-
ματος της προσφυγιάς-
μετανάστευσης και 
της φτωχοποίησης της 
κοινωνίας, ένας ύμνος 
στον άνθρωπο και στην 
ανθρωπιά. Στα «Σταφύ-
λια της οργής» βρήκα 
την ωραιότερη σκηνή 
τέλους που έχω διαβά-
σει ποτέ, τέλος που συ-
νοψίζει το μήνυμα της 
αλληλεγγύης και της 
ανθρώπινης αντοχής.

«Ο ταχυδρόμος», 
Γιώργος Παπαδάκης, 
εκδόσεις Εστία

Ένα βιβλίο «ήσυχο», 
εξαιρετικά ευαίσθητο, 
μια βυθοσκόπηση της 
κρητικής ψυχής, όπως 
δεν τη γνωρίσαμε από 
τη λογοτεχνία. Ο ήρω-
ας, που είναι σαφώς 
αντι-ήρωας, ποδηλατεί 
στα κρητικά οροπέδια, 
ονειρεύεται και σκύβει 
το κεφάλι στη ζωή που 
τον ξεπερνάει.  Όλα, 
ακόμα και η πιο συγκλο-
νιστική στιγμή που θα 
μπορούσε να είναι μια 
ρουκέτα πάθους, δίνο-
νται χωρίς συγκίνηση, 
τα αισθήματα συνε-
χίζουν να κρύβονται 
κάτω από μια συνθήκη 
την οποία ποτέ δεν υπέ-
γραψε.  

▶ Στις 6 Μαΐου θα κυκλο-
φορήσει από τις εκδόσεις 
Μεταίχμιο η συλλογή 
διηγημάτων της Μαίρης 
Κόντζογλου «Ώρες κοι-
νής ανησυχίας»

«Ο άνθρωπος που αγαπούσε 
τα σκυλιά», Λεονάρδο Παδού-
ρα, μτφ. Κώστας Αθανασίου,  
εκδόσεις Καστανιώτη

Τρεις άντρες που «αγαπάνε 
τα σκυλιά». Ο Τρότσκι, ο δολο-
φόνος του, Ραμόν Μερκαντέρ 
και ο Ιβάν, ένας αποτυχημένος 
Κουβανός συγγραφέας. Οι 
ζωές τους διασταυρώνονται 
και οι ίδιοι γίνονται έρμαια της 
κομμουνιστικής ουτοπίας, των 
ακυρωμένων ιδανικών και της 
καταστροφικής μανίας του 
Στάλιν. Δεν πρόκειται για ένα 
εύκολο βιβλίο. Πρόκειται όμως 
για ένα βιβλίο σταθμό. Ένα 
βιβλίο που με ταξίδεψε και μου 
φώτισε πάρα πολλές άγνω-
στες πτυχές της παγκόσμιας 
ιστορίας του 20ού αιώνα. Ένα 
βιβλίο που με έκανε εντέλει να 
αναρωτηθώ τι είναι αυτό για 
το οποίο αξίζει να ζήσει, να πε-
θάνει ή ακόμα και να σκοτώσει 
κανείς.

«Σκοτεινή μου Βανέσα», Κέιτ 
Ελίζαμπεθ Ράσελ, μτφ. Φωτει-
νή Πίπη, εκδόσεις Ψυχογιός

Ένα βιβλίο που, αν είχα κό-
ρη, θα την υποχρέωνα να το 
διαβάσει. Ένα βιβλίο που προ-
τρέπω πλέον τους μαθητές 
μου να διαβάσουν. Ένα βιβλίο, 
τώρα, πιο επίκαιρο από ποτέ. 
Η ερωτική σχέση μιας δεκαπε-
ντάχρονης με έναν καθηγητή 
της εξιδανικεύεται στα μάτια 
της, καθώς εκείνη θεωρεί 
πως αυτό που βίωσε δεν ήταν 
κακοποίηση αλλά έρωτας. Ή 
μήπως όχι; H παράλληλη αφή-
γηση στο παρόν και στο πα-
ρελθόν πλέκει μια ατμόσφαιρα 
σκοτεινή, εθιστική και άκρως 
ανατριχιαστική. Πρόκειται για 
μια ιστορία που καθηλώνει, μια 
ιστορία που αφήνει μια πικρή 
γεύση στο στόμα και έναν κό-
μπο στο στομάχι, μια ιστορία 
που αξίζει να διαβαστεί.

▶ Το τελευταίο βιβλίο της Κλαί-
ρης Θεοδώρου «Εραστές του 
φωτός» κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Ψυχογιός. 

Κλαίρη Θεοδώρου

Τι διάβασαν οι συγγραφείς στην καραντίνα
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Έρση ΣωτηροπούλουΦωτεινή ΝαούμΑργυρώ Μαντόγλου

«Κορίτσι» Edna O’ Brien, 
μτφ. Χριστίνα 
Σωτηροπούλου, 
εκδόσεις Κλειδάριθμος 

Η Ιρλανδή Ο’ Μπράιαν 
παίρνει το μεγάλο ρίσκο 
να αφηγηθεί σε πρώτο 
πρόσωπο την απαγωγή 
της Μαριάμ, μιας έφηβης 
από κάποιο χωριό της 
Νιγηρίας όπου κυριαρχεί 
ο τρόμος από τις επιθέσεις 
της ισλαμικής ομάδας 
Μπόκο Χαράμ και ακολου-
θεί την πορεία της στο 
δάσος και τη μεταφορά 
της στα στρατόπεδα. Στο 
«Κορίτσι», η συγγραφέας 
τολμάει να γράψει για το 
απόλυτο κακό, την ανείπω-
τη βία, επιστρατεύοντας 
όλα τα μέσα της πολυε-
τούς πείρας της, κατορ-
θώνοντας να ισορροπήσει 
τον όλεθρο και τον ύστατο 
τρόμο με καλοζυγισμένο 
λυρισμό. Ακούγεται άθλος 
και πράγματι είναι, καθώς 
επινοεί μια γλώσσα και έ-
ναν τρόπο για να αποδοθεί 
το ανείπωτο.  

«Άμνετ», Μάγκι Ο ’Φάρελ, 
μτφρ. Αύγουστος Κορτώ, 
εκδόσεις Ψυχογιός

 Στο «Άμνετ», η Ο’Φάρελ 
αποδίδει με μεγάλη έ-
νταση και βασανιστικές 
λεπτομέρειες τη σύντομη 
ζωή και τον άδικο χαμό 
ενός νέου αγοριού το 1596 
στο Στράτφορντ αλλά και 
την αξεπέραστη απώλεια 
που βιώνει η εκκεντρική 
Άγκνες, η μητέρα του 
παιδιού, και τον πόνο του 
απόντος πατέρα ο οποίος, 
λίγα χρόνια αργότερα, με-
τουσιώνει το πένθος στο 
έργο του με τίτλο «Άμλετ». 
Με μαεστρία η συγγραφέ-
ας αποδίδει την ατμόσφαι-
ρα και τον χαρακτήρα του 
μεγάλου δραματουργού 
–που δεν κατονομάζεται– 
αλλά και την επίδραση 
που ασκεί, έστω και εξ α-
ποστάσεως, στα μέλη της 
οικογένειάς του.

▶ Το τελευταίο μυθιστόρη-
μα της Αργυρώ Μαντόγλου 
«Τρικυμίες παθών» κυ-
κλοφορεί από τις εκδόσεις 
Κλειδάριθμος

«Το τζόκερ», 
Μαργαρίτα Αλευρίδη, 
εκδόσεις Bell

Είχα καιρό να διαβάσω 
βιβλίο φρέσκο, σύγ-
χρονο, απολαυστικό, 
γεμάτο ενέργεια. Ένα 
όνειρο, δελτία Τζόκερ 
και  μ ια απ οκά λυψη. 
Δυο τύποι, μεσήλικες, 
χαμένοι ο καθένας μέ-
σα του, κουβαλούν με 
έναν παράξενο τρόπο 
πάνω τους τη νιότη. Τις 
προσδοκίες του τότε 
που φτάνουν στο πα-
ρόν, τις πληγές εξίσου. 
Είμαστε όντως μια γενιά 
που δυσκολεύεται να 
ενηλικιωθεί και, αφού 
δυσκολευόμαστε, πώς 
στα κομμάτια αντέχου-
με και ζούμε ως ενήλι-
κες; Ένα διασκεδαστι-
κό, τρυφερό βιβλίο για 
τον έρωτα, τη ζωή, την 
«τύχη».

«Και τώρα ανθρωπά-
κο;» Hans Fallada, 
μτφ. Κώστας 
Κουτσουρέλης, 
εκδόσεις Gutenberg

Λάτρεψα το βιβλίο 
που αυτή τον φώναζε 
Μικρέ μου και αυτός 
τη φώναζε Μανάρι και 
ήταν γεμάτοι δύναμη, 
πάθος, όραμα για τη 
ζωή, αλλά η ζωή βάδιζε 
ολοταχώς στις μαύρες 
σελίδες του δεύτερου 
παγκόσμιου πολέμου 
και δεν υπολόγιζε από 
αγάπες και νιάτα και 
οράματα. Δυο άνθρω-
ποι ανάμεσα σε άλλους 
που είδαν τη ζωή τους 
να τσαλακώνεται, να 
πετιέται στην άκρη της 
ιστορίας, χωρίς καμία 
τύψη, κανέναν δισταγ-
μό. Ένα κοινωνικό βι-
βλίο, αριστούργημα.

▶ Το τελευταίο βιβλίο 
της Φωτεινής Ναούμ «Η 
Ζέλντα έφυγε» θα κυ-
κλοφορήσει 23 Μαρτίου 
από τις εκδόσεις Bell.

Το πρώτο βιβλίο που αναζήτησα όταν ξε-
κίνησε η καραντίνα ήταν η «Πανούκλα» 
του Αλμπέρ Καμύ. Βρήκα μια παλιά γαλ-
λική έκδοση που είχα να διαβάσω από 
την εφηβεία μου. Υπήρχαν πολλά κοινά 
στο μυθιστόρημα του Καμύ με αυτό που 
μας συνέβαινε, όμως πέρα από την πα-
γωμάρα, τον φόβο, τους νεκρούς, το πιο 
ενδιαφέρον ήταν η διάβρωση της αίσθη-
σης του χρόνου. Στην πανδημία ο χρόνος 
είναι ατελείωτος και οι μέρες περνάνε 
χωρίς να το καταλάβεις. 

Ύστερα ξαναδιάβασα το «Μια βοήθεια, 
παρακαλώ!» της Γλυκερίας Μπασδέκη 
(εκδόσεις Bibliotheque). Ποιήματα αιφνί-
δια, ανυπάκουα, που πάλλονται από ζωή. 
Ο κόσμος χωρισμένος στα δυο, στους ζη-
τιάνους και στους έχοντες. Το σύμπαν της 
ζητιανιάς που διαστέλλεται γιατί μέσα 
του χωράμε όλοι – όσο για τους έχοντες, 
πόσο έχοντες είναι; Σε ποιον δεν λείπει 
κάτι; Καταφεύγουμε στα βιβλία για δια-
φορετικούς λόγους κάθε φορά, ακόμα 
και για εξιλέωση ή θεραπεία, κι αν η «Πα-
νούκλα» λειτούργησε ως αγωγή ομοιο-
παθητική, το «Μια βοήθεια, παρακαλώ!» 
ήταν η εξιλέωση. 
 
▶ Το τελευταίο μυθιστόρημα της Έρσης Σω-
τηροπούλου «Ζιγκ ζαγκ στις νεραντζιές» 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη 



Γιώργος ΤζιτζικάκηςΜένιος ΣακελλαρόπουλοςΧίλντα Παπαδημητρίου

«Ιστορίες του υποκό-
σμου», Χανς Φάλαντα, 
μτφ. Αγγελική Κορρέ, 
εκδόσεις Κοβάλτιο

Διηγήματα στα όρια της 
αυτοβιογραφίας για τις 
μέρες και νύχτες εθισμού 
(και αναζήτησης ελπίδας) 
που βίωσε ο Γερμανός 
συγγραφέας την περίοδο 
του Μεσοπολέμου. Διάχυ-
τη μελαγχολία μα και αρ-
κετές δόσεις αυτοκριτικής 
και σαρκασμού, προερ-
χόμενες από κατακερμα-
τισμένους ήρωες και μια 
κοινωνία βυθισμένη στην 
απελπισία της ανεργίας, 
του πόνου, του μόχθου 
και της αυταπάρνησης. Το 
μοτίβο των ιστοριών, πα-
ρά τη σκοτεινότητά τους, 
μιλάει ουσιαστικά για τον 
παραλογισμό εκείνων των 
χρόνων και τη μηδενική 
ανοχή σε ευαισθησίες.

«Η χώρα του Λάβκραφτ», 
Ματ Ραφ, 
μτφ. Ουρανία Τουτουντζή, 
εκδόσεις Κάκτος

Μυθιστόρημα φαντασίας 
γεμάτο μυστήριο και σα-
σπένς, τοποθετημένο στη 
δεκαετία του ’50. Μέσα 
στις σελίδες του διαβάζεις 
μεν για στοιχειώματα, μυ-
στηριώδεις εξαφανίσεις, 
συνδέσεις πραγματικού 
και εξωπραγματικού, μαγι-
κά φίλτρα, μακρινούς πλα-
νήτες, υπόγειες πολιτείες, 
απόκοσμα πλάσματα και 
άλλα, όμως ουσιαστικά 
επιχειρεί μια σύνδεση 
στη λογοτεχνία τρόμου 
του Χ.Φ. Λάβκραφτ για να 
αποτυπώσει μια κοινωνία 
βυθισμένη στον ρατσισμό 
και τον φυλετικό διαχωρι-
σμό των Αφροαμερικανών 
της Αμερικής εκείνα τα 
χρόνια.

▶ Το τελευταίο μυθιστόρη-
μα του Γιώργου Τζιτζικάκη 
«Παραθεριστής» κυκλοφο-
ρεί από τις εκδόσεις Κάκτος

Μέσα από τα πολλά βιβλία που διάβασα τη φετινή καρα-
ντινοχρονιά, δυσκολεύομαι να ξεχωρίσω δύο μόνο. Θα 
προσπαθήσω, πάντως.

Ξαναδιάβασα το «Manhattan Transfer» του John 
Dos Passos (μτφ. Τρισεύγενη Παπαϊωάννου, εκδόσεις 
Μεταίχμιο), ένα δαιδαλώδες μυθιστόρημα με πρω-
ταγωνιστή την πόλη της Νέας Υόρκης, στις αρχές του 
20ού αιώνα. Οι διασταυρούμενες ιστορίες κάθε λογής 
ανθρώπων που προσπαθούν να στήσουν τη ζωή τους 
στη μεγαλούπολη που τότε άρχισε να μορφοποιείται 
σε ομφαλό του σύγχρονου κόσμου. Από τους προδρό-
μους του μοντερνισμού στη λογοτεχνία, ο Dos Passos 
πειραματίστηκε με τη γλώσσα, τη μορφή, την αφηγη-
ματική συνέχεια, δημιουργώντας το μυθιστόρημα των 
μυθιστορημάτων. 

Ξεχώρισα επίσης το «Κβάντι» του Μίνου Ευσταθιάδη 
(εκδόσεις  Ίκαρος), ένα αστυνομικό μυθιστόρημα που 
ξεφεύγει από τα στερεότυπα του είδους, και μιλάει για 
το Κακό και την ηθική του σύγχρονου πολιτισμού, για 
το αίμα που ζητάει δικαίωση και τη φαντασιακή Αφρική 
του Ρεμπώ, με σπάνια λογοτεχνική δεινότητα και χωρίς 
να χάνει τον μίτο της αστυνομικής πλοκής. Ταξιδεύο-
ντας από το Αίγιο στη Μονμάρτρη, κι από κει στην καρ-
διά της Μαύρης Ηπείρου, δεν εξωραΐζει τίποτα αλλά 
αποκαλύπτει τα σιωπηλά εγκλήματα, τους θύτες και τα 
θύματα ενός πολιτισμού χτισμένου με αίμα. 

▶ Το νέο της αστυνομικό μυθιστόρημα της Χίλντας Παπα-
δημητρίου με τίτλο «Ένοχος μέχρι αποδείξεως του ενα-
ντίου» θα κυκλοφορήσει στις 8 Απριλίου από τις εκδόσεις 
Μεταίχμιο.

Όταν η καραντίνα άρχισε να με 
πυροβολεί κατά ριπάς αρχικά 
στο πρόσωπο –για να το βρουν 
εντελώς αλλοιωμένο οι αρχαι-
ολόγοι του μέλλοντος– και στη 
συνέχεια στην ψυχή –για να 
καταρρεύσω ολοκληρωτικά– 
κατέφυγα στο καινούργιο βι-
βλίο του Jay Shetty, «Σκέψου 
σαν μοναχός» (μτφ. Χριστίνα 
Σωτηροπούλου, εκδόσεις Ψυ-
χογιός). 

Δεν σκόπευα να… καλογερέ-
ψω (αν και φαντάζομαι ότι οι 
μοναχοί που ζουν κοντά στη 
φύση θα ήταν πιο άνετοι στην 
καραντίνα) αλλά με τράβηξε 
από το μανίκι η ιστορία αυτού 
του τύπου. Ο αθεόφοβος, αντί 
να πάει στην τελετή αποφοίτη-
σης του κολεγίου του, κατέλη-
ξε στην Ινδία να γίνει μοναχός 
και να κάνει διαλογισμό τέσσε-
ρις με οκτώ ώρες την ημέρα! 

Όταν επέστρεψε στον κανο-
νικό κόσμο έγραψε αυτό το 
υπέροχο βιβλίο, που χαρίζει η-
ρεμία και σύνεση και σκοτώνει 
κάθε καραντίνα και αρνητισμό! 

Κι αφού ο πρώην μοναχός με 
ηρέμησε διώχνοντας κάθε 
αρνητισμό, έκανα μια βουτιά 
εκεί που η ψυχή δοκιμάζεται 
και πονάει. Στο «Αηδόνι» της 
Kristin Hannah (μτφ. Χριστίνα 
Σωτηροπούλου, εκδόσεις 
Κλειδάριθμος) που περιγράφει 
με αριστουργηματικό τρόπο 
την ιστορία δύο κοριτσιών λίγο 
πριν την εισβολή των Ναζί στη 
Γαλλία του 1939. 

Ένα σύμβολο ελπίδας και 
συνάμα μήνυμα για την αν-
θρωπιά, την ισότητα και την ε-
λευθερία, την αγάπη προς τον 
συνάνθρωπο και την ίδια τη 
ζωή, ένας ύμνος για τη δύναμη 
της ψυχής. Πάντως διαπιστώ-
νεται για πολλοστή φορά ότι 
το βιβλίο είναι ίαμα «διά πάσαν 
νόσον», μια ασπίδα στις βολές 
της καραντίνας. 

Και, μοναχό δεν σε κάνει!

▶ Το τελευταία μυθιστόρημα 
του Μένιου Σακελλαρόπουλου 
«Τα δεκαέξι γράμματα» κυκλο-
φορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός

Τι διάβασαν οι συγγραφείς στην καραντίνα
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«Το τραγούδι των δέντρων», 
Αντόνιο Μορέσκο,
 µτφ. Μαρία Φραγκούλη, 
εκδόσεις Καστανιώτη

Αποκλεισµένος λόγω παν-
δηµίας στην Πάντοβα, ο 
συγγραφέας περιπλανιέται 
τα βράδια στην πόλη του και 
συνοµιλεί µε τα δέντρα της. 
Μέσα στην εκκωφαντική σιω-
πή της πόλης, η δική τους ζωή, 
σε συνθήκες µη βιώσιµες, τον 
προσκαλεί να τα αφουγκρα-
στεί. Κι έτσι, τους µιλά. Κυρίως 
όµως τα ακούει. Άλλοτε  ένα 
µικρό δέντρο, άλλοτε ένα ε-
γκλωβισµένο, άλλοτε τα λευκά 
κλαδιά ενός τρίτου. Ακούει 
προσεκτικά τις διηγήσεις τους 
για τη γνωριµία τους µε τους 
ανθρώπους. Μέσα από τους δι-
αλόγους, όµως, ακτινογραφεί 
την ανθρώπινη κατάσταση, 
στο τώρα και στο ες αεί, την 
ανάγκη να επιτύχουµε µια δη-
µιουργική µεταµόρφωση, την 
αποτρόπαιη εποχή µας και στο 
τέλος, ίσως, την τελετουργία 
ενός ουσιαστικού διαλόγου µε 
τον εαυτό µας.  

«Κβάντι», Μίνως Ευσταθιάδης, 
εκδόσεις Ίκαρος

Mε τα χαρακτηριστικά αρχαί-
ας τραγωδίας αλλά και ενός 
διαχρονικού πανανθρώπινου 
δράµατος, ο Μίνως Ευσταθιά-
δης δοµεί µια αφήγηση  γεµάτη 
περιδινήσεις, εσωτερικές 
αναµετρήσεις, ψυχολογικές ε-
ντάσεις και νουάρ ατµόσφαιρα. 
Από το Αίγιο στη Μονµάρτη κι 
από εκεί στην έρηµο Καλαχάρι, 
η ιστορία αποκαλύπτεται µε 
γεωγραφικούς, χρονικούς και 
θεµατικούς όρους, µε µια γλώσ-
σα κυνική και ταυτόχρονα λυρι-
κή, µε αδηφάγες βουτιές στην 
ανθρώπινη σκοτεινιά. Ο Τζον 
Πάπας, ντετέκτιβ στο Αίγιο, θα 
κληθεί να θάψει έναν άγνωστο, 
να ερµηνεύσει µια αυτοκτονία, 
να ανακαλύψει µια µυστηριώδη 
γυναίκα και να καταλάβει ένα 
ταξίδι στην καρδιά της Αφρικής. 
Ένα ψυχολογικό θρίλερ άρτια 
δοµηµένο, µια ιστορία που αφή-
νει τα χνάρια της και θυµίζει τη 
διαδροµή του αίµατος!

▶ Το τελευταίο βιβλίο της Έλε-
νας Χουσνή «Παγωµένο νερό» 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Κύφαντα.

Έλενα ΧουσνήΚική Τσιλιγγερίδου

«Αν το Πεις», Gregg Olsen, 
µτφ. Νεκτάριος 
Καλαϊτζής, εκδόσεις Bell

Όσοι διαβάζουµε και 
γράφουµε αστυνοµικό 
µυθιστόρηµα έχουµε 
µία συχνά ανοµολόγητη 
αγάπη για το true crime. 
To βιβλίο του Όλσεν είναι 
ένα από τα καλύτερα του 
είδους που έχω διαβάσει 
ποτέ µου. Αφορά την 
απολύτως αληθινή, όσο α-
διανόητη και αν φαίνεται, 
ιστορία τριών αδελφών 
που ζούσαν µία ζωή βα-
σανισµών και εγκλεισµού 
από την ίδια τους τη µη-
τέρα, αλλά και τον αγώνα 
τους για την ελευθερία. 
Ένα βιβλίο σαν αριστο-
τεχνικό µυθιστόρηµα. 
Μόνο που δυστυχώς είναι 
αληθινό.

«Το σκοτάδι», 
Ράγκναρ Γιόνασον,  
µτφ. Βίκυ Αλυσσανδράκη, 
εκδόσεις Καστανιώτη

Αγαπώ πολύ την Ισλανδία, 
και παρακολουθώ, δια-
βάζω, βλέπω οτιδήποτε 
ισλανδικό µπορέσω. Αυτό 
το αστυνοµικό µού άρεσε 
στ’ αλήθεια πολύ, γιατί 
είναι πρωτότυπο και ιδιαί-
τερο. Θα αρέσει σε όποιον 
αγαπά τη σκανδιναβική 
σχολή, αλλά και σε όσους 
την έχουν «ξεπεράσει». 
Ξεχωρίζει βέβαια η πρω-
ταγωνίστριά του, για την 
οποία είµαι σίγουρη πως 
θα ακούσουµε πολλά 
ακόµη στο µέλλον. Ένα 
χιονισµένο νουάρ, µε µια 
αξέχαστη κεντρική ηρωί-
δα που δεν το βάζει κάτω 
ακόµα και όταν τα πάντα 
είναι εναντίον της.

▶ Το τελευταίο βιβλίο της 
τριλογίας της Κικής Τσι-
λιγγερίδου µε πρωταγωνί-
στρια τη Στέλλα Άνταµς και 
τίτλο «Κρύο δέρµα» κυκλο-
φορεί από τις εκδόσεις Bell

Τι διάβασαν οι συγγραφείς στην καραντίνα

Πριν από µια εβδοµάδα, ένα ατυχές γεγονός µε έριξε στο 

κρεβάτι. Καθώς το πρώτιστο µέληµα αυτής της εποχής είναι 

να κτίσουµε ένα τείχος ανοσίας κι όχι να ανοίξουµε κερκό-

πορτα σ’ αυτό το τείχος, δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στο 

συγκεκριµένο ατυχές γεγονός. Το θέµα είναι ότι το ίδιο βρά-

δυ του ατυχούς γεγονότος έπεσα µε υψηλό πυρετό και ρίγη 

που έκαναν το κρεβάτι µου να πηγαίνει πέρα δώθε στο δω-

µάτιο, µε κίνδυνο να µου χαράξει το υπέροχο ξύλινο πάτω-

µα από µπαµπού Κεϋλάνης. Κουκουλωµένος κάτω από τις 

κουβέρτες κι ενώ τα δόντια µου κροτάλιζαν σαν καστανιέτες 

του Φρεντ Αστέρ προσπάθησα να συνεχίσω το βιβλίο που 

διάβαζα (θεωρώ ανέκαθεν τα βιβλία ως ένα εξαιρετικό για-

τρικό), όµως καθώς η ηρωίδα του είχε αρρωστήσει από γρί-

πη –και δεν πιστεύω στην οµοιοπαθητική– έψαξα για κάποιο 

άλλο µυθιστόρηµα. Σύρθηκα ως το βιβλιοθήκη µου κι άρχισα 

να ψάχνω – ενώ η όραση µε εγκατέλειπε σιγά-σιγά. Και τότε 

εµβρόντητος συνειδητοποίησα ότι η λογοτεχνία τρέφεται 

από τη δυστυχία, τη θλίψη και το κακό. 

Αναµνήσεις από το σπίτι των πεθαµένων, Ο θάνατος του Ιβάν 
Ίλιτς, Ο απαρηγόρητος, Οι σατανικοί στίχοι, Ο ζοφερός οίκος, 
Περί ηρώων και τάφων, Τα χαµένα όνειρα (Μπαλζάκ), Ουδέν 
νεότερο από το δυτικό µέτωπο (όπου δεν ισχύει το No news, 

good news), Το ακριβό φαρµάκι, Η φόνισσα, κι ένα σωρό άλλα 

όπου άλλοτε ο ήρωας µεταµορφώνεται σε κατσαρίδα, άλλο-

τε  πέφτει σε βαθύ πηγάδι (Μουρακάµι), άλλοτε προβαίνει σε 

χαρακίρι (Γιουκίο Μισίµα) κι άλλοτε σκοτώνει το παιδί του (Ο 
αθώος, του Ντ’ Ανούντσιο – το αγαπώ αυτό το βιβλίο).

Τίποτε από τα παραπάνω δεν θα µε βοηθούσε να αποσπάσω 

κάπως το µυαλό µου από τα βάσανα που τραβούσα  εκείνες 

τις ώρες. Και τότε, σε ένα τράνταγµα του νου (πώς αλλιώς, έ-

τρεµα από τα ρίγη) σκέφτηκα τον Γούντι Άλεν. Μόλις είχε κυ-

κλοφορήσει σε µετάφραση η Αυτοβιογραφία του και µάλιστα 

ήταν ανάµεσα στα βιβλία που µε περίµεναν για διάβασµα. 

Βέβαια το κατάµαυρο εξώφυλλο δεν προµήνυε κάτι εξόχως 

φωτεινό, ο δε τίτλος: Σχετικά µε 
το τίποτα δεν προοιώνιζε ακρι-

βώς κάτι ευφρόσυνο για την 

ταραγµένη ψυχή µου. Ωστόσο, 

ήταν Γούντι Άλεν. Ο άνθρωπος, 

αν µη τι άλλο, είχε χιούµορ. Μέ-

σα στον ζοφερό µου οίκο θα ή-

ταν µια αχτίδα φωτός. 

Και δεν µε απογοήτευσε. (Με 

είχε απογοητεύσει πριν πολλά 

χρόνια, όταν είχα βρεθεί για 

πρώτη φορά στη ζωή µου στη 

Νέα Υόρκη µε µια νεαρή ηθο-

ποιό  –και τον άντρα της–  και 

κλείσαµε τραπέζι στο Michael’s 

Pub όπου έπαιζε το κόρνο του 

ο Γούντι Άλεν. Για κάποιο λόγο 

που δεν θυµάµαι, ο Γούντι Άλεν 

δεν εµφανίστηκε ποτέ κι εγώ 

έµεινα να µετράω οργισµένος 

το έξτρα 10% φιλοδώρηµα στον λογαριασµό. 

Το βιβλίο αυτό του Γούντι Άλεν πραγµατικά µ’ έσωσε. Μου 

κράτησε υπέροχη συντροφιά µε τις περιπέτειες της ζωής 

του, µε το ευφυές του χιούµορ, µε την εξιστόρηση των ται-

νιών του (όταν ανέρρωσα έσπευσα στο γειτονικό βίντεο 

κλαµπ για να αναζητήσω το Manhattan, το Annie Hall και όσες 

µπορούσα να βρω, µα είχα ξεχάσει πως είχαµε καραντίνα 

κι όλα ήταν κλειστά). Με ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, στο Λος 

Άντζελες, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Βαρκελώνη. Και µε 

ενηµέρωσε λεπτοµερώς για το δικό του ατυχές γεγονός που 

τον τάραξε σύγκορµο: τον θανάσιµο εναγκαλισµό του µε τη 

Μία Φάροου. Σ’ ευχαριστώ, συνάδελφε συγγραφέα. Να αγα-

πάς πάντα τη Σουν-Γι.

Μεθεόρτια
Tου ΑΡΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

°Á°¡Á¿ªÆ¸ª 
»¶ °¹Æ¹°

«Σχετικά με το τίπο-
τα», Γούντι Άλεν, 
εκδ. Ψυχογιός

24 A.V. 18 - 24 MΑΡΤΙΟΥ 2021



18 - 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 A.V. 25 



26 A.V. 18 - 24 mΑΡΤΙΟΥ 2021

λέσουν μεγάλα προβλήματα στην ανθρωπότητα.

Το “Dune” μας μεταφέρει στο μακρινό μέλλον, σε 
μια φεουδαρχική διαγαλαξιακή κοινωνία, η οποία 
εκτείνεται ως τα πέρατα του διαστήματος και όπου 
διάφοροι οίκοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους για 
να κερδίσουν την εύνοια του αυτοκράτορα και με-
γαλύτερη δύναμη. Ανάμεσά τους είναι και ο Οίκος 
των Ατρειδών, που αναλαμβάνει τον έλεγχο του 
πλανήτη των ερήμων Αρράκις (που αποκαλείται 
και Dune), τη μοναδική πηγή του πιο σημαντικού 
και πολύτιμου αγαθού σε ολόκληρο το γαλαξία, του 
μπαχαρικού μελάνζ. Το μελάνζ παρατείνει τη ζωή, 
διευρύνει την ανθρώπινη συνείδηση κι επιτρέπει 
στο ανθρώπινο είδος να ταξιδεύει στ’ αστέρια. Στον 
παράξενο αυτό κόσμο, μετά τη δολοφονία του πα-
τέρα του, ξετυλίγεται αριστοτεχνικά η εξιστόρηση 
της ζωής του δεκαπεντάχρονου Πωλ Ατρείδη, που 
ως Μουάντ’ Ντιμπ θα δώσει σάρκα και οστά στο πιο 
μεγαλεπήβολο όνειρο της φυλής των Φρέμεν και,  
κατ’ επέκταση, του ανθρώπινου είδους. Ο Πωλ Α-
τρείδης διαθέτει πνευματικές και μεταφυσικές δυ-
νάμεις που την αρχή δεν ελέγχει, βρίσκοντας όμως 
τον τρόπο να τις τιθασεύσει, γίνεται ένας ηγεμόνας, 
όχι μόνο κοσμικός αλλά και θρησκευτικός. Αντι-
μετωπίζοντας κατάματα τον φόβο του, ξεπερνά 
τον εαυτό του και οδηγεί έναν λαό με σεβασμό στη 
Φύση, έναν λαό ελεύθερων ανθρώπων (Φρέμεν-
Freemen) σε δυσθεώρητα ύψη.

Πέρα από το πρώτο και σημαντικότερο βιβλίο της 
σειράς, το “Dune” του Frank Herbert, που επανα-
κυκλοφόρησε πρόσφατα, κυκλοφορούν όλα τα 
βιβλία της σειράς από τις Εκδόσεις Anubis, όπως 
και τα συνοδευτικά βιβλία του Brian Herbert (γιου 
του Frank) και του Kevin Anderson. Μάλιστα, πριν 
από μερικές ημέρες ήρθε και το πρώτο βιβλίο του 
graphic novel με εικονογράφηση των Raul Allen και 
Patricia Martin. 

Εκείνο όμως που περιμένουν με αγωνία οι πολυ-
πληθείς fans του “Dune” είναι η ταινία του Dennis 
Villeneuve (Prisoners, Sicario, Arrival, Blade Runner 
2049). Η ταινία επρόκειτο να κυκλοφορήσει στα 
τέλη του 2020 αλλά ο Covid-19 δεν το επέτρεψε. Έ-
τσι, αναμένεται τον Μάιο που μας έρχεται. Ο ίδιος ο 
Villeneuve έχει δηλώσει πως η δική του μεταφορά 
δεν θα θυμίζει την παλαιότερη ιδιότυπη προσέγ-
γιση του David Lynch. «Βασίζομαι στο βιβλίο και τις 
εικόνες που μου ήρθαν στο μυαλό όταν το διάβασα. 
Ο David Lynch είναι ένας από τους σπουδαιότερους 
σκηνοθέτες εν ζωή, τρέφω υπέρμετρο σεβασμό για 
το έργο του. Όταν είδα τη δική του ταινία, εντυπωσιά-
στηκα, αλλά δεν ήταν αυτό που ονειρευόμουν, οπότε 
θα προσπαθήσω να πραγματοποιήσω το δικό μου 
όνειρο».

Ο σκηνοθέτης δήλωσε επίσης πως η ταινία αυ-
τή θα είναι η πρώτη από τουλάχιστον δύο που θα 
βασίζονται στο κείμενο του Herbert. Ο Timothée 
Chalamet ενσαρκώνει τον Πωλ Ατρείδη, η Rebecca 
Ferguson υποδύεται τη μητέρα του, τη Λαίδη Τζέσι-
κα, και ο Stellan Skarsgard ζωντανεύει στη μεγάλη 
οθόνη τον αδίστακτο Βλαντιμίρ Χαρκόνεν. Τα κε-
ντρικά πρόσωπα πλαισιώνει μια πλειάδα διάσημων 
ονομάτων, όπως ο Javier Bardem, ο Josh Brolin, ο 
Jason Momoa και η Charlotte Rampling. Τέλος, σε 
αντίθεση με την περίεργη απόφαση να αναλάβουν 
τη μουσική της παλαιότερης ταινίας οι Toto, έστω 
και υπό την επίβλεψη του Brian Eno, αυτή τη φο-
ρά προτιμήθηκε ο πολύπειρος  κινηματογραφικός 
συνθέτης Hans Zimmer. 

Το “Dune” μαζί με τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» 
αποτελούν τα δύο πιο σημαντικά βιβλία Φαντασίας 
του 20ού αιώνα. Αρκετοί διαχωρίζουν τα δύο κείμε-
να, θεωρώντας το “Dune” ως εμβληματικό κείμενο 
της Επιστημονικής και όχι της απλής Φαντασίας, αν 
και ως προς αυτό υπάρχουν αρκετές διαφωνίες. 
Φυσικά, ελάχιστη σημασία έχουν τέτοιοι σχολα-
στικοί διαχωρισμοί. Εκείνο που έχει σημασία είναι 
ότι το “Dune” στην πρωταρχική μορφή του βιβλίου 
είναι ένα απέραντα γοητευτικό ανάγνωσμα. Την 
ίδια γοητεία ασκεί και το comic. Μόνο ο Villeneuve 
μένει να δούμε τι έχει δημιουργήσει. Αν και είμαι 
σχεδόν σίγουρος…

 Du
ne

Θα Αντιμετωπίσω Κατάματα Τον Φόβο Μου
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΦλΩΡάκη

Το έπος φαντασίας του 
Frank Herbert επανακυ-
κλοφορεί σε  βιβλίο, κυκλο-
φορεί για πρώτη  φορά σε 
comic, ενώ ο πλανήτης  πε-
ριμένει με αγωνία την ταινία  
του Denis Villeneuve

T ο 1513 ο Niccolo Macchiaveli 
γράφει την πολιτική πραγματεία 
«Ο Ηγεμόνας» (“Il Principe”). Στο 
κείμενο αυτό που δημοσιεύεται 
το 1532, πέντε χρόνια μετά τον 
θάνατο του συγγραφέα του, ο 

Φλωρεντίνος φιλόσοφος παρουσιάζεται εντυ-
πωσιασμένος από τις ηγεμονίες της εποχής του 
–που είχαν δημιουργηθεί με άσκηση βίας– κι επι-
πλέον από τους ηγεμόνες με τη σιδερένια πυγμή. 
Σύμφωνα με την οπτική του, που βασίζεται στη 
φιλοσοφία του όψιμου Μεσαίωνα, το Κράτος δεν 
είναι η συνολική συνείδηση των πολιτών αλλά 
το ευφυές δημιούργημα ενός ατόμου, ένα δημι-
ούργημα –σε τελευταία ανάλυση– ξένο προς την 
πραγματικότητα του λαού. Το κυρίαρχο ζήτημα 
για τον Μακιαβέλι είναι οι ικανότητες ενός πολιτι-
κού ηγέτη, που πάνω απ’ όλα πρέπει να βασίζονται 
στην αρετή. Η ηγεμονία του είναι μια κατάσταση 
που απαιτεί ισχύ και κυριαρχία. Για να διατηρή-
σει και να υπερασπιστεί την εξουσία του πρέπει 
να γνωρίζει πώς θα δράσει στρατηγικά, σε ποιες 
συμμαχίες θα πρέπει να επενδύσει, πώς θα χρη-
σιμοποιήσει τη βία όταν είναι αναγκαίο και πώς να 
επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που χαρίζει η τύχη. 
Ο «Ηγεμόνας» στάθηκε μία από τις πιο σημαντικές 
πραγματείες ως προς την άσκηση της πολιτικής 
εξουσίας, ένα βιβλίο που διαβάστηκε και συνεχί-
ζει να διαβάζεται από εκατομμύρια ανθρώπους. 
Ο Frank Herbert ήταν οπωσδήποτε ένας από αυ-
τούς.

Στο Florence του Oregon, όχι και πολύ μακριά 
από τις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού, υπάρχει μια 
έκταση 31.566 στρεμμάτων που αποτελείται από 
άμμο. Εκεί, συναντάς αμμόλοφους (dunes) που 
ανάλογα με τις διαθέσεις του ανέμου και μερικών 
ακόμη γεωλογικών φαινομένων μετασχηματίζο-
νται σε μια αέναη κίνηση, συχνά καταπίνοντας ο-
τιδήποτε βρεθεί στην πορεία τους. Το 1959 ο Frank 
Herbert νοικιάζει ένα Cessna και πετάει πάνω από 
την περιοχή εκείνη, νιώθοντας ότι εκεί θα μπορού-
σε να δημιουργηθεί ένα πρωτοποριακό οικολογι-
κό σύστημα. Όταν το 1963 ο E.R. Hampton δημοσι-
εύει την οικολογική του μπροσούρα “Ground Water 
in the Coastal Dune Area Near Florence, Oregon”, o 
Herbert νιώθει δικαιωμένος. 

Το “Dune” βασίζεται στα δύο πιο πάνω ζητήματα: 
τη φύση του Ηγεμόνα, τις εξωτερικές και τις εσω-
τερικές συνθήκες που διέπουν την ύπαρξή του, 
αλλά και ζητήματα που αφορούν στην οικολογική 
ισορροπία του κόσμου. Κάθε κείμενο φαντασίας 
έρχεται να θίξει τα ζητήματα που σχετίζονται με 
την εποχή του. Το “Lord Of The Rings” ασχολείται σε 
πολύ μεγάλο βαθμό με την άνοδο του φασισμού, 
τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τα χρόνια του 
σκοταδιού που θα μπορούσαν να έχουν ακολου-
θήσει τον πόλεμο αυτό, στην περίπτωση που η 
ναζιστική Γερμανία τον κέρδιζε. Το μεγάλο αυτό 
κείμενο του Τόλκιν γράφεται από το 1937 μέχρι το 
1949, μέσα στα χρόνια της απειλής κατά το μεγα-
λύτερο μέρος του. Ο Frank Herbert έρχεται σε μια 
διαφορετική εποχή, σε μια εποχή που αρχίζουν να 
γίνονται εμφανείς οι συνέπειες της κακής σχέσης 
που έχει αναπτύξει ο άνθρωπος με το περιβάλ-
λον, σε μια εποχή που ο άνθρωπος έχει αρχίσει 
να ασχολείται με όψεις διαφοροποιημένων κατα-
στάσεων συνείδησης, σε μια εποχή που ο πιθανός 
πόλεμος και η εύθραυστη ειρήνη αποτελούν δύο 
καταστάσεις που απαιτούν περίπου την ίδια εγρή-
γορση. Είμαστε ήδη στο 1965 και, επιπλέον, έχει 
αρχίσει να γίνεται εμφανές ότι οι θρησκευτικοί 
διαχωρισμοί μπορούν να προκαλέσουν φανατι-
σμούς, που με τη σειρά τους μπορούν να προκα-
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ΒιΒλια 
στο 

Τι θα 
διαβάσουμε 

τους 
επόμενους

μήνες 
7 Εκδοτικοί μάς αποκαλύπτουν 
σε αποκλειστικότητα δύο από 
τα δυνατά τους χαρτιά από το 
νέο εκδοτικό τους πρόγραμμα 

Της Κέλλης ΚρητιΚού

Γλυκερία Δημητροπούλου
Rights & Acquisitions Manager

των εκδόσεων Διόπτρα 

Ασημίνα Γιαννοπούλου 
Υπεύθυνη Λογοτεχνίας

των εκδόσεων Κλειδάριθμος 

Στέλα Ζουμπουλάκη
 Υπεύθυνη έκδοσης Ελληνικής και Ξένης 

Λογοτεχνίας των εκδόσεων Μεταίχμιο 

 «Οι μέρες του ουράνιου τόξου» 
Αντόνιο Σκάρμετα, 

μτφ. Αγγελική Βασιλάκου 

Μια πραγματική ιστορία γεμάτη προσδοκία και 
ελπίδα. Παρακολουθούμε πώς μια διαφήμιση α-
νοίγει δίοδο ελευθερίας σε μια χώρα βυθισμένη 
στη δικτατορία και τη σιωπή. Την 5η Οκτωβρίου 
1988 στη Χιλή, δεκαπέντε λεπτά στάθηκαν αρ-
κετά για να βάλουν τέλος σε δεκαπέντε χρόνια 
μιας από τις σκαιότερες δικτατορίες στον κόσμο, 
αυτής του Πινοτσέτ. (κυκλοφορεί 22 Μαρτίου) 

«Σάγκι Μπέιν»,
Douglas Stuart 

Ένα βιβλίο που περιμένουμε πώς και πώς, ένα σύγχρο-
νο «κλασικό» μυθιστόρημα. Έρχεται με τη φόρα του 
βραβείου Booker 2020, που δικαιολογημένα κέρδισε 
ο πρωτοεμφανιζόμενος Douglas Stuart. Μια δυνατή, 
βαθιά συγκινητική ιστορία, όπου πρωταγωνιστούν ο 
Σάγκι και η μητέρα του, αλλά και η Γλασκόβη της δεκα-
ετίας του ’80, η εργατική τάξη, η φτώχεια, ο εθισμός. Ο 
Stuart, με γραφή ωμή αλλά και τρυφερή, μιλά για την α-
νέχεια, τις καταχρήσεις και τις διαλυμένες οικογένειες. 
Μέσα από το σκοτάδι όμως μας φανερώνει και το φως, 
την αφοσίωση και τελικά την ελπίδα. Το «Σάγκι Μπέιν» 
δικαιολογημένα αγαπήθηκε πολύ σε όλο τον κόσμο, 
κατακτώντας ολοένα και περισσότερους αναγνώστες. 
(κυκλοφορεί στις 10 Ιουνίου) 

«Ένσταση»
Γκράχαμ Μουρ (βραβευμένος με Όσκαρ για το σε-

νάριο της ταινίας «Το παιχνίδι της μίμησης»), 
μτφ. Αλέξης Καλοφωλιάς 

Ένα δικαστικό θρίλερ που μιλάει με πολύ διεισ-
δυτική γλώσσα για τα προβλήματα της σημε-
ρινής Αμερικής. Ένας νεαρός αφροαμερικανός 
κατηγορείται ότι σκότωσε την κόρη επιφανούς 
οικογένειας. Απίστευτα επίκαιρο, φέρνει στην 
επιφάνεια τον ρατσισμό, τις ταξικές προκαταλή-
ψεις, την αστυνομική αυθαιρεσία, τις κοινωνικές 
ανισότητες και τις διακρίσεις με γνώμονα το φύ-
λο. (κυκλοφορεί 9 Ιουνίου) 

«Ανησυχία», 
Linn Ulmann 

Η «Ανησυχία» της Λιν Ούλμαν, κόρης του Ίνγκμαρ 
Μπέργκμαν και της Λιβ Ούλμαν, σε ξαφνιάζει με την 
αφηγηματική του δύναμη. Ξεκινώντας την, περιμέ-
νεις να διαβάσεις ένα βιβλίο γεμάτο αναμνήσεις για 
τους διάσημους γονείς, τελικά όμως διαβάζεις για 
έναν πατέρα, μία μητέρα και ένα παιδί, για την οικο-
γενειακή ζωή και την πολυπλοκότητα των σχέσεων, 
για την παιδική ηλικία και τα γηρατειά, την απώλεια 
και τη μνήμη. Μυθοπλασία και πραγματικότητασυν-
δυάζονται αριστοτεχνικά στη λιτή και συγκινητική 
πρόζα της Ούλμαν και κάνουν την  Ανησυχία να ξε-
χωρίζει στο ολοένα και δημοφιλέστερο ρεύμα του 
autofiction. (kυκλοφορεί στις 22 Απριλίου) 

«Ο βάλτος» 
Val McDermid, μτφ. Έφη Τσιρώνη 

Η βασίλισσα του εγκλήματος Val  McDermid 
συνδυάζει αριστοτεχνικά μια σειρά από αινιγ-
ματικές υποθέσεις, πρωτοπόρα εγκληματο-
λογική επιστήμη και στοιχεία από την Ιστορία 
του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Η ντετέκτιβ Κά-
ρεν Πίρι είναι απολαυστικά κυνική και ασυμ-
βίβαστη, χαρακτήρας βασισμένος σε έρευνα 
που προσδίδει αληθοφάνεια στην ίδια και στο 
περιβάλλον της. 

«Ο άρχοντας των μυγών» 
William Golding, μτφ. Έφη Τσιρώνη 

Η ιστορία μιας ομάδας Άγγλων μαθητών που 
απομονωμένοι σε ένα τροπικό νησί κατρακυ-
λούν στη βαρβαρότητα, είναι ένα κορυφαίο 
έργο της σύγχρονης λογοτεχνίας. Το απαισι-
όδοξο συμπέρασμα του νομπελίστα William 
Golding για την αγριότητα που κρύβουμε κά-
τω από τον πολιτισμένο μας εαυτό παραμένει 
δυσοίωνα επίκαιρο σήμερα που η μισαλλοδο-
ξία και η βία κερδίζουν ξανά έδαφος. 

τυπογραφειο
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Ελένη Σταματέλου
υπεύθυνη Τµήµατος ∆ηµοσίων σχέσεων 

εκδόσεων Πατάκη 

Αγγέλα Σωτηρίου
Publishing Director των εκδόσεων Ψυχογιός 

Χάρης Νικολακάκης
διευθυντής εκδόσεων Bell 

Κατερίνα Τριανταφύλλου
Executive Editor των εκδόσεων Παπαδόπουλος 

«Αν το πεις» 
Gregg Olsen, 

µτφ. Νεκτάριος Καλαϊτζής  (If you tell) 

Ο µετρ της λογοτεχνίας του αληθινού εγκλήµα-
τος Gregg Olsen έρχεται στα BELL µε το «Αν το 
πεις»: µια απίστευτη υπόθεση κακοποίησης –και 
φόνων– που ξετυλιγόταν αθόρυβα επί χρόνια 
σε µια µικρή πόλη της Αµερικής. Ένα συγκλονι-
στικό πορτρέτο του τρόµου που έζησαν τρεις 
αδελφές στα χέρια της µητέρας τους, µια συντα-
ρακτική ιστορία για τα όσα µπορεί να καταφέρει 
το θάρρος και η δύναµη της ψυχής. (κυκλοφορεί 
19 Μαρτίου) 

«Το αόρατο μισό» 
Brit Bennett, µτφ. Κάλλια Παπαδάκη 

Ένα συνταρακτικό µυθιστόρηµα για την αναζήτηση 
ταυτότητας, δύο παράλληλες πορείες µε µία διαφορά, 
το χρώµα του δέρµατος, που αναπόφευκτα θα διασταυ-
ρωθούν για µια ακόµη φορά• στην επόµενη γενιά. Η Brit 
Bennett δηµιουργεί κάτι περισσότερο από µια συναρ-
παστική, συναισθηµατική οικογενειακή ιστορία. Μιλάει 
για το πώς το παρελθόν και η επιλογή της ταυτότητας 
µπορεί να καθορίσει, να επηρεάσει και να διαµορφώσει 
καταλυτικά τις αποφάσεις, τις επιθυµίες και τις προσδο-
κίες ενός ατόµου, ξεδιπλώνοντας παράλληλα ένα µεγά-
λο κοµµάτι της σύγχρονης αµερικανικής ιστορίας. H Brit 
Bennett επιλέχθηκε πρόσφατα από το περιοδικό TIMES, 
σαν µια από τις 100 πιο επιδραστικές προσωπικότητες 
του 2021 (The next 100 most influential people). 

«Η υπέροχη γυναίκα μου», 
Samantha Downling (My Lovely Wife)  

Η Samantha Downing είναι αυτή τη στιγµή η πιο 
φρέσκια και αναζωογονητική φωνή στο ψυχο-
λογικό θρίλερ και το ντεµπούτο της «Η υπέροχη 
γυναίκα µου» έγινε #1 bestseller σε πάνω από 20 
χώρες. Αυτή η συναρπαστική ιστορία για ένα 
ζευγάρι που για να κρατήσει ζωντανό το γάµο 
του ξεκινάει τους… φόνους, είναι πανέξυπνη, 
σκοτεινή και γεµάτη ανατροπές. (κυκλοφορεί 7 
Μαΐου) A

«Το τραγούδι του Σόλομον», 
Toni Morrison, 

µτφ. Κατερίνα Σχινά 
Το «Τραγούδι του Σόλοµον», αγαπηµένο βιβλίο 
του Μπάρακ Οµπάµα και σηµείο τοµής στην α-
φροαµερικανική λογοτεχνία, είναι ένα «επικό» µυ-
θιστόρηµα ενηλικίωσης. Με επίκεντρο το ταξίδι, 
κυριολεκτικό και µεταφορικό, του νεαρού ήρωα, 
µέσα από το οποίο συγκροτεί την ταυτότητά του 
και συνδέεται µε τις ρίζες του, η Τόνι Μόρισον δη-
µιουργεί µια πολυεπίπεδη, σαγηνευτική αφήγηση 
που αντλεί από το παρελθόν για να προσγειωθεί 
στην ανάστατη δεκαετία του 1970, ανατέµνοντας 
τις συγκρούσεις και τα διλήµµατά της.

«Η εξομολόγηση»
Τζέσσι Μπέρτον, 

µτφ. Μυρτώ Καλοφωλιά 

Ένα φωτεινό, δυνατό και βαθιά συγκινητικό 
µυθιστόρηµα για τα µυστικά και την αφήγη-
ση, τη µητρότητα και τη φιλία, για το πώς χά-
νει κανείς και βρίσκει τον εαυτό του, από τη 
συγγραφέα του «Κουκλόσπιτου». 

«Η λέσχη των φόνων της  Πέμπτης»,
 Ρίτσαρντ Όσµαν, 

µτφ. Αύγουστος Κορτώ 

Τι µπορεί να περιµένει κανείς όταν τέσσερις 
συνταξιούχοι σε οικισµό ευγηρίας συστήνουν 
µια λέσχη έρευνας ανεξιχνίαστων δολοφονι-
ών και αναλαµβάνουν να διαλευκάνουν δύο 
φόνους στην περιοχή τους; Χιούµορ, πλοκή, 
ανατροπές, αγωνία; Ναι, όλα αυτά µαζί και, 
κυρίως, πολλή πολλή τρυφερότητα.  

«Άμστερνταμ», 
Ίαν ΜακΓιούαν, 

µτφ. Γιώργος-Ίκαρος Μπαµπασάκης 

Ο Ίαν ΜακΓιούαν συνθέτει ένα δυναµικό µυ-
θιστόρηµα για τη φιλία, τον έρωτα, τις µηχα-
νορραφίες στον πολιτικό στίβο, τον νεοκυ-
νισµό και τη σκληρότητα µιας εποχής που α-
κροβατεί ανάµεσα στη γενικευµένη απάθεια 
και την εκ νέου επινόηση της συγκίνησης, του 
συναισθήµατος και της ευαισθησίας. 

 «Το σανατόριο», 
Σάρα Πιρς, 

µτφ. Νεκτάριος Καλαϊτζής 

Φανταστείτε ένα υπέρλαµπρο ξενοδοχείο, 
πρώην σανατόριο, όπου γίνονταν πειράµατα 
σε ανθρώπους κατά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο 
Πόλεµο, στις Άλπεις, µια νύχτα όπου λυσσο-
µανάνε ο αέρας και το χιόνι. Και µόνο το σκη-
νικό αυτό σου κόβει την ανάσα και νιώθεις 
έντονη την ανάγκη να κρυφτείς στη σκιά της 
ντετέκτιβ Γουόρνερ, καθώς πέφτει από παγί-
δα σε παγίδα αναζητώντας τον δολοφόνο. 

Τι θα διαβάσουμε τους επόμενους μήνες



ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Σεμίνα Διγενή, Οι 
Απείθαρχοι, εκδόσεις 
Κάκτος
Στους 50 ορόφους 
ενός παράξενου «Κόκ-
κινου ουρανοξύστη» 
συνυπάρχουν και 
διαλέγονται ξεχωρι-
στές προσωπικότητες, 
συγγραφείς, ηθοποιοί, 
ποιητές, τραγουδιστές, 
επιστήμονες. Ανάμεσα 
στους 100 απείθαρχους 
«ενοίκους», ο Μπόουι, 
ο Λένιν, η Νίνου, ο Αϊν-
στάιν, ο Μπέρνχαρντ, η 
Μονρόε, η Κοτοπούλη, 
ο Προυστ, ο Αττίλας, 
η Γουάινχάουζ, η 
Λαμπέτη, ο Βέγγος, ο 
Σαραμάγκου, ο Φρόιντ, 
ο Σιδηρόπουλος, ο 
Γουίλιαμς, η Γώγου, ο 
Πικάσο, ο Βάρναλης, 
ο Κομπέιν, η Βασιλει-
άδου, ο Χόκινγκ. Μια 
παράξενη Βαβέλ, 
όπου περιέργως όλοι 
συνεννοούνται άψογα. 
Ακόμη και μέχρι το 
αναπάντεχο τέλος. 
Πρόκειται για μια σύν-
θεση έρευνας, μελέτης 
και μυθοπλασίας, με 
εξώφυλλο έναν υπέρο-
χο πίνακα του διεθνούς 
εικαστικού Κωστή 
Γεωργίου και επιμέλεια 
Γιώργου Προεστού. 
Το βιβλίο μεταφέρει 
τον αναγνώστη στο 
«μεταιχμιακό» σύμπαν 
μιας εξαϋλωμένης 

ουτοπικής πόλης, όπου 
βρίσκονται έγκλειστα 
κάποια μαγικά πλά-
σματα που δεν χωρούν 
πουθενά.

Θάνος Αλεξανδρής, 
Του όσιου Αλμοδό-
βαρ ανήμερα, εκδόσεις 
Κάκτος
Πορτρέτα ανθρώπων 
των γραμμάτων, των 
τεχνών, της τηλεόρα-
σης και του περιθωρίου 
συνυπάρχουν και διη-
γούνται στον αναγνώ-
στη τις εξαίσιες αλλά 
και ανατρεπτικές τους 
ιστορίες. Αβανγκάρντ 
χώροι, καλλιτεχνικά 
στέκια, ετερόκλητοι 
ήρωες και τα πρώτα 
ντεκαντάνς ντραγκ 
σόου της Αθήνας πε-
ρασμένων δεκαετιών 
αναδεικνύουν μια Ελ-
λάδα που αλλάζει, που 
μεταλλάσσεται συνε-
χώς στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης, 
ενώ φίλοι και διανοού-
μενοι αναζητούν απε-
γνωσμένα τα χρόνια 
εκείνα της χαράς, της 
μέθεξης, του έρωτα και 
των εκρηκτικών συναι-
σθημάτων. Αυτοσχέδια 
επιθεωρησιακά νούμε-
ρα από ραδιοφωνικές 
εκπομπές, αναμνήσεις 
φίλων συναγωνιστών 
που έζησαν συγκλονι-
στικά χρόνια ευτυχίας 
στα σκυλάδικα της 
παραμεθορίου και, 
γενικά, ό,τι περίσσεψε 
απ’ το ηρωικό έπος τού 

Αυτή η νύχτα μένει. Το 
βιβλίο συνοδεύεται 
από δεκάδες φωτογρα-
φίες των πραγματικών 
ηρώων που συνάντησε 
ο συγγραφέας συστή-
νοντάς μας ένα σύμπαν 
σχεδόν αλμοδοβαρικό.

Μουράτης Κοροσιά-
δης, Ήμερες ημέρες 
(διηγήματα), εκδόσεις 
Βακχικόν
Ο Μουράτης Κοροσιά-
δης γεννήθηκε στη 
Δράμα και αποφοίτησε 
από το Τμήμα Γερμα-
νικής Φιλολογίας και 
Γλώσσας του ΑΠΘ. Οι 
μεταπτυχιακές και δι-
δακτορικές του σπου-
δές στη Φιλοσοφική 
Σχολή του ΑΠΘ αναφέ-
ρονται στις απόψεις 
του Αυστριακού φιλο-
σόφου L. Wittgenstein 
σχετικά με τη γλώσσα, 
τα όριά της και τη σιω-
πή στην τέχνη, καθώς 
και με τα πολιτικά και 
εντροπικά χαρακτηρι-
στικά της τέχνης του 
19ου και 20ού αιώνα. 
Επίσης, έχει εκπονή-
σει μεταδιδακτορική 
έρευνα στο Τμήμα Πο-
λιτικών Επιστημών του 
ΑΠΘ σχετικά με τα ίχνη 
και τη γενεαλογία του 
λαϊκισμού στην αρχαία 
αθηναϊκή δημοκρατία. 
Οι «Ήμερες ημέρες» εί-
ναι η δεύτερη συλλογή 
διηγημάτων του.

Βούλα Ηλιάδου, 
Ο πλανήτης των ψυ-
χών, εκδόσεις Βακχικόν
Στο έργο παρακολου-
θούμε τα φωτεινά και 
σκοτεινά χρώματα της 
ζωής του κεντρικού 
ήρωα Αλέξανδρου 
Νοταρά, που στα χρό-
νια της εφηβείας του 
εκδηλώνει τις πρώτες 

ΟΙ σΕΛΙδΕσ 
της άνοιξης

Η A.V. ξεφυλλίζει μερικές από τις πιο 
ενδιαφέρουσες εκδόσεις των ημερών

Της Νατασσασ ΚαρυστιΝου
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την απειλήσει ότι θα α-
ποκαλύψει τα μυστικά 
της, η Γκουίν θα χρει-
αστεί προστασία. Ο 
δίδυμος αδελφός της, 
ο Θορν, προσλαμβάνει 
το θηροφύλακα του 
κτήματος, Τζόσουα 
Γουλφ, για να την κρα-
τήσει ασφαλή. Ως ήρω-
ας πολέμου, ο Τζόσουα 
νιώθει υποχρεωμένος 
να φέρει εις πέρας 
την αποστολή του. 
Αλλά ως άντρας, το να 
βρίσκεται τόσο κοντά 

στην καλλονή που προ-
σπαθεί να αγνοήσει, 
είναι μαρτύριο. Με τον 
κίνδυνο να πλησιάζει, 
η Γκουίν πρέπει να απο-
φασίσει ποιο είναι το 
μεγαλύτερο ρίσκο: να 
εμποδίσει τις προσπά-
θειες ενός παλιάνθρω-
που να τη σαμποτάρει 
ή να ανοίξει την καρδιά 
της στον ακαταμάχητο 
σωματοφύλακα...

Emily St. John Mandel, 
Το γυάλινο ξενοδο-
χείο, εκδόσεις Ίκαρος
Η Βίνσεντ εργάζεται 
στο Ξενοδοχείο Κάιετ, 
ένα παλάτι πέντε α-
στέρων από γυαλί και 
κέδρο, στη Νήσο Βαν-
κούβερ της Βρετανικής 
Κολομβίας. Το βράδυ 
που γνωρίζει τον Τζό-
ναθαν Αλκάιτις, στην 
τζαμαρία του ξενοδο-
χείου εμφανίζεται ένα 
απειλητικό μήνυμα: 
Πρόσεχε μην καταπιείς 
κανένα σπασμένο γυα-
λί. Την ίδια εποχή στο 
Μανχάταν ο Αλκάιτις 
απολαμβάνει τα κέρδη 
μιας καλοστημένης 
επενδυτικής απάτης, 
μεταφέροντας ανύ-
παρκτα ποσά μεταξύ 
των λογαριασμών των 
πελατών του. Όταν η 
επιχείρηση καταρρέει, 
αφανίζοντας περιου-
σίες και ανθρώπινες 
ζωές, η Βίνσεντ, που 
παρίστανε τη σύζυγό 
του, εξαφανίζεται. 
Χρόνια μετά ένα από τα 
θύματα της απάτης του 
Αλκάιτις προσλαμβά-
νεται για να διερευνή-
σει την παράξενη εξα-
φάνιση μιας γυναίκας 
από το κατάστρωμα 
ενός πλοίου. Το βιβλίο 
φωτίζει αθέατες πλευ-
ρές ενός μωσαϊκού που 
το συνθέτουν τα παρα-
πήγματα των αστέγων, 
τα υπόγεια κλαμπ, η δι-
εθνής ναυτιλία, πολυ-
τελή ξενοδοχεία, η ζωή 
σε μια ομοσπονδιακή 
φυλακή.

Mat Raf, Η χώρα του 
Λάβκραφτ, εκδόσεις 
Κάκτος
Σικάγο, 1954. Όταν 
εξαφανίζεται ο πατέ-
ρας του, ο 22χρονος 
νέγρος βετεράνος 
του στρατού Άττικους 
Τάρνερ ταξιδεύει στη 
Νέα Αγγλία με τον θείο 
του, Τζορτζ, και την 
παιδική του φίλη Λετί-
σια, για να τον βρουν. 
Στο ταξίδι τους προς 
το υποστατικό του 
Σάμιουελ Μπρεθγουάιτ 
(όπου κάποτε δούλευε 
ως σκλάβα η προγια-
γιά του Άττικους), θα 
συναντήσουν τους 
εγκόσμιους κινδύνους 
της λευκής Αμερικής, 

όσο και τους υπερκό-
σμιους κινδύνους που 
μοιάζουν βγαλμένοι 
από τα μυθιστορήματα 
του Λάβκραφτ. Ένα 
μυθιστόρημα τρόμου 
και σκοτεινής φαντα-
σίας, που επιχειρεί να 
ανακαλύψει τους συν-
δέσμους ανάμεσα στη 
λογοτεχνία τρόμου του 
Χ. Λάβκραφτ και στον 
τρόμο του φυλετικού 
διαχωρισμού που 
βίωναν οι μαύροι της 
Αμερικής την εποχή 
της ρατσιστικής νομο-
θεσίας που έμεινε γνω-
στή ως «Νομοθεσία 
Τζιμ Κρόου». Το βιβλίο 
αποτέλεσε τη βάση 
της ομώνυμης επιτυ-
χημένης τηλεοπτικής 
σειράς του HBO.

Brian Herbert & Kevin 
J. Anderson, «Dune: 
Ο Δούκας του Κάλα-
νταν», εκδόσεις Anubis
Το πρώτο βιβλίο μιας 
συναρπαστικής τρι-
λογίας που αποτελεί 
άμεσο προοίμιο του 
θρυλικού Dune και ρί-
χνει φως στις ιστορίες 
μερικών από τους πιο 
θρυλικούς χαρακτήρες 
της επιστημονικής 
φαντασίας, στήνοντας 
το σκηνικό για το έπος 
που δημιούργησε ο 
Frank Herbert. Έναν 
περίπου χρόνο πριν 
τα γεγονότα που ο-
δήγησαν στην άνοδο 
του θρυλικού Μουάντ 
Ντιμπ, η εξουσία των 
Κορρίνο μοιάζει αδι-
αμφισβήτητη. Κερδί-
ζοντας την εύνοια του 
αυτοκράτορα Σαντάμ, 
ο Λίτο Ατρείδης θα προ-
καλέσει την οργή των 
εχθρών του και θα δώ-
σει το έναυσμα για μια 
σειρά γεγονότων που 
θα αλλάξουν τις ισορ-
ροπίες δυνάμεων στο 
γνωστό σύμπαν. Με 
τον Πωλ ανήσυχο για 
το μέλλον του Οίκου 
των Ατρειδών και την 
Τζέσικα μπλεγμένη σε 
ένα ακόμη σχέδιο των 
Μπένε Τζέζεριτ, ο Λίτο 
καλείται να ισορροπή-
σει ανάμεσα στο χρέος 
του προς το λαό του, 
τον γιο του και την αγα-
πημένη του σύντροφο. 
Θα καταφέρει άραγε να 
επιβιώσει διατηρώντας 
άθικτες την τιμή και την 
οικογένειά του;

Alejandro Zambra, 
Χιλιανός ποιητής,  
εκδόσεις Ίκαρος
Ο Γκονσάλο είναι ένας 
«κακός ποιητής» που 
ονειρεύεται να γίνει 
αληθινός ποιητής, αλ-
λά κι ένας πατριός που 
συμπεριφέρεται σαν 
ο βιολογικός πατέρας 
του Βισέντε, ενός α-

μεταφυσικές ανησυ-
χίες, καθώς ψάχνει να 
βρει τους βιολογικούς 
γονείς του. Οι κατά 
συνθήκη «φιλίες» του 
στα γυμνασιακά χρόνια 
έχουν σαν αποτέλεσμα 
να πέσει θύμα εκβια-
σμού ενός νεοφερμέ-
νου νταή του σχολείου. 
Όταν τα πράγματα 
φτάνουν στο απροχώ-
ρητο, καταφτάνει στο 
σχολείο ως θεόσταλ-
τος άγγελος ο Μάξιμος 
Καντακουζηνός, με τον 
οποίο ο Αλέξανδρος 
συνδέεται φιλικά και 
οικογενειακά. Ανάμεσα 
στον ήρωα και τον φίλο 
του αναπτύσσονται 
σχέσεις δασκάλου-
μαθητή, όταν ο πρώτος 
αναλαμβάνει να τον μυ-
ήσει στις μεταφυσικές 
αναζητήσεις για την 
ύπαρξη του Θεού και το 
ταξίδι της ψυχής μετά 
θάνατον.

Glenon Doyle, Αδάμα-
στη, εκδόσεις Κλειδάριθμος
Ποια ήσουν προτού ο 
κόσμος σου πει ποια 
πρέπει να είσαι; Η Αδά-
μαστη είναι η ιστορία 
του πώς μια γυναίκα 
έμαθε ότι υπεύθυνη 
μητέρα δεν είναι εκεί-
νη που αργοπεθαίνει 
για τα παιδιά της, αλλά 
εκείνη που τους δείχνει 
πώς να ζήσουν με όλη 
τους την καρδιά. Είναι 
μια ιστορία που περι-
γράφει ένα διαζύγιο, τη 
δημιουργία μιας νέας, 
σύνθετης οικογένειας, 
και τη συνειδητο-
ποίηση ότι το πόσο 
ενωμένη ή διαλυμένη 
είναι μια οικογένεια 
εξαρτάται από το κατά 
πόσο τα μέλη της μπο-
ρούν, όταν κάθονται 
στο τραπέζι, να είναι ο 
πραγματικός τους εαυ-
τός. Και είναι η ιστορία 
του πώς μπορούμε 
όλες μας να αρχίσουμε 
να εμπιστευόμαστε 
τον εαυτό μας αρκετά, 
ώστε να βάλουμε τα 
όριά μας, να συμφιλιω-
θούμε με το σώμα μας, 
να τιμήσουμε τον θυμό 
και τον πόνο μας, και να 
απελευθερώσουμε τα 
πιο αληθινά, πιο άγρια 
ένστικτά μας, ώστε να 
μπορέσουμε, ως γυναί-
κες, να κοιτάξουμε τον 
εαυτό μας και να πού-
με: Αυτή είμαι εγώ.

Παστουρματζή Μα-
ρία, Ζωή από τη ζωή 
μου, εκδόσεις Εν Πλω
Mε έμπνευση από το 
θυσιαστικό λειτούρ-
γημα ιατρών και νοση-
λευτών και τον αγώνα 
τους να σώσουν με 
αυταπάρνηση ανθρώ-
πινες ζωές, το βιβλίο 
αυτό μιλά για έναν Θεό 

που μας ακολουθεί 
κατά βήμα, χτυπά την 
πόρτα των ψυχών 
μας και περιμένει… 
«“Κύριε... Κύριε!”. Ήταν 
Μεγάλη Πέμπτη. Ο 
Θεός του θυσιαζόταν. 
Τον έπαιρνε μαζί Του 
στη Γεθσημανή. Τον 
διάλεξε να πάρει κάτι 
από τον πόνο Του. Να 
ανοίξει και εκείνος την 
πλευρά, για να αναβλύ-
σει τη ζωή. Δεν άντεξε. 

Οι λογισμοί βουβά-
θηκαν ξανά. Η παρο-
μοίωση τον έλιωνε. 
“Κύριε”, Του φώναξε 
με πόθο. “Κύριε! Πάρε 
την τετρωμένη μου 
πλευρά αντίδωρο”. 
“Ότι τέτρωμαι της σης 
αγάπης εγώ”. Έγειρε το 
κορμί του ταπεινά, σαν 
να ζητούσε να γίνει ένα 
με τη γη. “Κύριε, δέξου 
τη λίγη, τη μικρή θυσία 
μου, μία μικρή μου 
σταύρωση. Ζωή απ’ τη 
Ζωή... Δώσε ζωή από 
τη ζωή μου, Κύριε!”».

Χρύσα Μαστορο-
δήμου, Τα τεμάχια, 
εκδόσεις Βακχικόν
Η Κατερίνα γεννήθηκε 
λίγο πριν από την έναρ-
ξη του Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου και η ζωή της 
ταυτίζεται με τα πιο δύ-
σκολα χρόνια της ελ-
ληνικής ιστορίας. Στην 
εποχή της σύγχρονης 
οικονομικής κρίσης, 
αναμετράται ξανά 
με το παρελθόν της. 
Σαν άλλη Ελλάδα, δεν 
φιλοδοξεί να αποτελέ-
σει μια πολυσύνθετη 
προσωπικότητα ούτε 
να επιτελέσει ιστορικό 

ή πολιτικό έργο. Μέσα 
από τη δική της μάτια, 
θα καταγράψει τον 
αγώνα επιβίωσης των 
απλών ανθρώπων της 
ελληνικής υπαίθρου 
εκείνης της εποχής, οι 
οποίοι, ως «τεμάχια», 
αποτελούσαν φτηνό 
εργατικό δυναμικό 
για τις ανεπτυγμένες 
χώρες. Παράλληλα, κά-
νοντας μια πικρή ανα-
δρομή, θα φτάσει στο 
παρόν, στο οποίο οι 
σύγχρονοι άνθρωποι, 
ως νέα «τεμάχια», θα 

ακολουθήσουν για άλ-
λη μια φορά τον δρόμο 
της μετανάστευσης. 
Στα «Τεμάχια» οι ήρωες 
έρχονται αντιμέτωποι 
με τον φαύλο κύκλο 
των πολιτικών πρα-
κτικών αλλά και των 
δικών τους ευθυνών, 
παραπαίοντας στα ίδια 
λάθη.

 
ΞΕΝΗ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Sabrina Jeffries, Για 

την καρδιά ενός εργέ-
νη, εκδόσεις Anubis
Ένα ιστορικό, ρομα-
ντικό μυθιστόρημα, 
δεύτερο βιβλίο της 
σειράς «Duke Dynasty» 
από την bestselling 
συγγραφέα των New 
York Times, Sabrina 
Jeffries. Η Λαίδη Γκουίν 
Ντρέικ προστατεύει 
το όνομα της οικογέ-
νειάς της κρύβοντας 
μια ασύνετη σχέση 
της νιότης της. Όταν 
ο πρώην θαυμαστής 
της εμφανίζεται για να 
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γοριού εθισμένου στις 
γατοτροφές. Χρόνια 
αργότερα, ο Βισέντε 
αρνείται να σπουδάσει 
γιατί το όνειρό του 
είναι να γίνει κι αυτός 
ποιητής, παρά τις συμ-
βουλές της Κάρλας, της 
περήφανης και μονα-
χικής του μητέρας, και 
του Λεόν, ενός μέτριου 
πατέρα που έχει αφο-
σιωθεί στη συλλογή 
του από μινιατούρες 
αυτοκινήτων. Ο ισχυ-
ρός μύθος της χιλιανής 
ποίησης τίθεται υπό 
αμφισβήτηση από την 
Πρου, μιαν αμερικανί-
δα δημοσιογράφο που 
εμπλέκεται τυχαία σε 
μια σπαρταριστή κοι-
νότητα λογοτεχνικών 
ηρώων και καμποτί-
νων. Ο Χιλιανός ποιη-
τής πραγματεύεται τα 
πάνω και τα κάτω του 
έρωτα και της οικογέ-
νειας (επίμονο μοτίβο 
στις μυθοπλασίες του 
Zambra), την πάντα 
παρούσα δυσπιστία 
στους θεσμούς και την 
εξουσία, την εμπειρία 
της συγγραφής και της 
ανάγνωσης σ’ έναν κό-
σμο εχθρικό που μοιά-
ζει να καταρρέει.

Joe Haldeman, Ο Αιώ-
νιος Πόλεμος, εκδόσεις 
Anubis
Εμπνευσμένος από τις 
προσωπικές εμπειρίες 
του Joe Haldeman στον 
πόλεμο του Βιετνάμ, 
«Ο Αιώνιος Πόλεμος» 
αποτελεί ένα κορυ-
φαίο διαχρονικό και 
αντιπολεμικό έπος, 
τιμημένο με τα βραβεία 
Hugo, Nebula και Locus. 
Ο Γουίλιαμ Μαντέλα 
είναι ένας απρόθυμος 
ήρωας στον πρώτο 
διαστρικό πόλεμο της 
ανθρωπότητας. Μέλος 
μιας επίλεκτης μονά-
δας στρατιωτών με 
IQ πάνω από 150, που 
είναι εκπαιδευμένοι σε 
νέες, πανίσχυρες τε-
χνολογίες, θα διασχίσει 
έτη φωτός για να αντι-
κρούσει στο δικό τους 
έδαφος τους εξωγήι-
νους Ταυριανούς, έναν 
εχθρό μυστηριώδη και 
ακατανίκητο. Ο ίδιος 
και οι συμπολεμιστές 
του θα βάλουν τα δυ-
νατά τους για να εκπλη-
ρώσουν το καθήκον 
τους και να γυρίσουν 
ζωντανοί στην πατρίδα 
παρά τις τρομερές 
αντιξοοότητες. Όμως 
η επιστροφή στη Γη 
ίσως αποδειχθεί ένα 
έργο ακόμη δυσκολό-
τερο, καθώς λόγω της 
διαστολής ο Μαντέλα 
βρίσκεται να μάχεται 
για μία πατρίδα που δεν 
έχει πλέον τίποτα το 

γνώριμο…

Ta-Nehisi Coates, Ο 
χορευτής του νερού, 
εκδόσεις Ίκαρος
Ο Χάιραμ Γουόκερ γεν-
νιέται στη σκλαβιά σε 
μια φυτεία της Βιρτζί-
νια. Είναι προικισμένος 
με μια ανεξήγητη δύνα-
μη που θα ανακαλύψει 
–σχεδόν άντρας– όταν 
θα διακινδυνεύσει να 
χάσει τα πάντα σε μια 
προσπάθεια να δραπε-
τεύσει. Μια δύσκολη α-
πόφαση θα τον απομα-
κρύνει από την προσω-
ρινή του οικογένεια –τη 
θετή του μητέρα Θίνα, 
μια λιγομίλητη γυναίκα 
με πολλά μυστικά, 
και την αγαπημένη 
του Σοφία– και θα τον 
οδηγήσει στην καρδιά 
του υπόγειου πολέμου 
κατά της δουλείας. Ε-
κεί, ένα εκτενές δίκτυο 
μυστικών πρακτόρων 
εργάζονται για την απε-
λευθέρωση των μαύ-
ρων σκλάβων. Ο Χάι-
ραμ εντάσσεται στον 
πόλεμο του Υπόγειου 
Δικτύου, αλλά λαχταρά 
να επιστρέψει στη δική 
του, ακόμη σκλαβω-
μένη, οικογένεια. Για 
να το καταφέρει, θα 
χρειαστεί πρώτα να 
τιθασεύσει τη μυστη-
ριώδη του δύναμη. Μια 
συναρπαστική ιστορία 
αντοχής αλλά και αντί-
στασης στις διακρίσεις, 
στην καταπίεση και 
στον αποχωρισμό.

Geoff Johns, 
Doomsday Clock: Ώρα 
Μηδέν, Μέρος Δεύτερο, 
εκδόσεις Anubis
Στο επικό φινάλε του 
«Doomsday Clock», ο 
χρόνος τελειώνει… 
Ο Δρ. Μανχάταν, ένα 
σχεδόν παντοδύναμο 
ον από τον κόσμο του 
Watchmen, έχει στρέ-
ψει την προσοχή του 
στο σύμπαν της DC. Για 
χρόνια επαναγράφει 
την ιστορία του, αλλά-
ζοντας τις μοίρες των 
ηρώων του… αλλά για 
ποιο σκοπό; Τώρα, ο 
Οζυμανδίας, ο Κωμικός 
και ένας νέος Ρόρσαχ 
ακολουθούν τα ίχνη 
του στο Γκόθαμ. Με όλα 
τα πιόνια να βρίσκονται 
στις θέσεις τους, είναι 
η σειρά του Δρ. Μανχά-
ταν να κάνει την κίνησή 
του. Μόνο μία δύναμη 
στο Σύμπαν της DC θα 
μπορούσε να σταθεί 
απέναντι στο ον που 
ήταν κάποτε ο Τζον 
Όστερμαν. Αλλά όταν 
αυτοί οι δύο τιτάνες 
αναμετρηθούν, ο Σού-
περμαν θα καταστρέ-
ψει τον Δρ. Μανχάταν 
ή ο Δρ. Μανχάταν θα 

καταστρέψει τα πάντα;

Λέων Τολστόι, Πόση 
γη χρειάζεται ο άν-
θρωπος & Ο θάνατος 
του Ιβάν Ιλίτς, εκδόσεις 
Μίνωας
Δύο αριστουργημα-
τικές νουβέλες του 
Τολστόι από τη σειρά 
«Φάροι Ιδεών». Το 
πρώτο έργο έχει ως 
θέμα την απληστία και 
την ακόρεστη ματαιο-
δοξία του ανθρώπου 
να αποκτήσει όσο το 
δυνατόν περισσότερα. 
Ο συγγραφέας κατα-
γράφει τις περιπέτειες 
του αγρότη Παχόμ 
στις επαρχίες της 

προεπαναστατικής 
Ρωσίας, στην υπεράν-
θρωπη προσπάθειά 
του να αποκτήσει 
όλο και περισσότερη 
καλλιεργήσιμη γη. Το 
μικρόβιο της απληστί-
ας γεννιέται μέσα του, 
μεγαλώνει, τον τυφλώ-
νει και τον καθοδηγεί. 
Στη δεύτερη νουβέλα 
ο Τολστόι σκιαγραφεί 
τον βίο ενός ανώτε-
ρου δικαστικού που 
έχει κατακτήσει ό,τι 
θεωρείται κοινωνική 
επιτυχία. Στο τέλος της 
ζωής του ο Ιβάν Ιλίτς, 
έντρομος, βρίσκεται 
αντιμέτωπος με ένα 
πολύ απλό αλλά καίριο 

ερώτημα: «Μήπως δεν 
έζησα όπως έπρεπε;». 
Και τα δύο κείμενα δη-
μοσιεύτηκαν το 1886, 
αλλά ο αναγνώστης 
μένει έκπληκτος από το 
πόσο λίγο έχει αλλάξει 
ο άνθρωπος, τα πάθη 
και οι αδυναμίες του και 
πόσο επίκαιρος είναι ο 
Τολστόι.

 

ΔΟΚΙΜΙΑ

Χάνα Άρεντ, Άνθρω-
ποι σε χρόνους ζοφε-
ρούς, εκδόσεις Επίκεντρο
Ο Δημήτρης Ψυχογιός, 
που γράφει την εισα-
γωγή και μεταφράζει 
το βιβλίο, γράφει: «Στο 
“Άνθρωποι σε χρόνους 
ζοφερούς” η Χάνα Ά-
ρεντ μέσω των βιογρα-
φιών δέκα “φωτεινών 
προσώπων” αξιοποιεί 

τη δύναμη της 
γραφής της, 
τις γνώσεις της 
και την κριτική 
δεινότητά της, 
προσεγγίζο-
ντας θέματα σε 
πλήθος πεδί-
ων: φιλοσοφία, 
λογοτεχνία, 
θέατρο, ποί-
ηση, πολιτική 
– ακόμα και την 
ιεροσύνη. Σε 
όλους αυτούς 
τους χώρους 
κινήθηκαν τα 
πρόσωπα που 

τιμά για την προσφορά 
τους στην ανθρωπό-
τητα. Πρόσφεραν, είτε 
σκορπίζοντας ισχυρές 

δέσμες φωτός φάρων, 
είτε –συνήθως– σπιν-
θηρίζοντας σαν καλο-
καιρινές πυγολαμπίδες 
μέσα στο σκοτάδι, προ-
σελκύοντας δίπλα τους 
άλλες σπινθηροβόλες 
πυγολαμπίδες, ώστε 
να κρατιέται ζωντανή 
η ελπίδα ότι κάποτε θα 
φωτίσει – όσοι έχουν 
δει σμήνη πυγολαμπί-
δων στην ύπαιθρο, κα-
ταλαβαίνουν τι εννοώ».

Χάνα Άρεντ, Γιατί πρέ-
πει να διαβάζουμε, 
εκδόσεις Επίκεντρο
Ο R.J. Bernstein θεωρεί 
ότι η διεισδυτική σκέψη 
της Χάνα Άρεντ μας βο-
ηθά να σκεφθούμε και 
για τον ζόφο της επο-
χής μας και για τις πηγές 
φωτός που μπορούν να 
τον διαλύσουν. Σε αυτό, 
προφανώς, οφείλεται 
και η έκρηξη του ενδι-
αφέροντος για τη ζωή 
και το έργο της συγγρα-
φέως, βιβλία της οποί-
ας έχουν μεταφραστεί 
σε δεκάδες γλώσσες 
και πληθαίνουν συνε-
χώς τα συνέδρια, τα 
άρθρα, οι συζητήσεις 
που επικεντρώνονται 
στις ιδέες της. Εδώ δι-
ερευνά τα θέματα που 
την έχουν απασχολή-
σει: για τους ανέστιους 
και τους πρόσφυγες, 
για το δικαίωμα να 
έχουμε δικαιώματα, για 
τις σύνθετες σχέσεις 
μεταξύ αλήθειας, ψεύ-
δους, εξουσίας, βίας. Σε 
επιμέλεια Δημήτρη Ψυ-
χογιού και μετάφραση 
Βασιλικής Σουλαδάκη.

Massimo Pigliucci, 
Πώς να είμαστε Στω-
ικοί - Αρχαία σοφία 
για τη σύγχρονη ζωή, 
εκδόσεις Ίκαρος
Ο Massimo Pigliucci 
μοιράζεται με τους ανα-
γνώστες το προσωπικό 
του ταξίδι, μέσα από 
το οποίο ανακάλυψε 
τη δύναμη της Στωικής 
σκέψης. Μέντοράς 
του σε αυτό το ταξίδι 
είναι ένας από τους με-
γαλύτερους Στωικούς 
δασκάλους, ο Επίκτη-
τος. Ο συγγραφέας μάς 
προσφέρει τόσο έναν 
προσιτό οδηγό της Στω-
ικής φιλοσοφίας, όσο 
και πρακτικές πνευμα-
τικές ασκήσεις. Οι Στωι-
κοί μάς συμβουλεύουν 
πώς να κατακτήσουμε 
την εσωτερική γαλήνη, 
μέσα από τον ορθολο-
γικό έλεγχο των παρορ-
μήσεών μας. Στο μέτρο 
που η ανθρώπινη φύση 
δεν έχει αλλάξει στο 
διάβα του χρόνου, οι 
συμβουλές τους παρα-
μένουν επίκαιρες, ιδιαί-
τερα στον σημερινό κό-
σμο της ρευστότητας 

και της αβεβαιότητας. 
Όποιο κι αν είναι το 
ζήτημα που μας απα-
σχολεί, ο στωικισμός 
έχει κάτι να μας πει. Το 
βιβλίο ανήκει στη σειρά 
φιλοσοφικών κειμένων 
«Στοχαστικός βίος» που 
διευθύνει ο Χαρίδημος 
Κ. Τσούκας.

Σερμέτης Τριαντά-
φυλλος, Η φιλοσοφία 
του φόβου, εκδόσεις 
Αρμός
Το βιβλίο στοχεύει να 
αναδείξει την απόπειρα 
των εξουσιαστικών 
δομών να χειραγωγή-
σουν τους ανθρώπους, 
με αφορμή τις απειλές 
που προέρχονται από 
την τρομοκρατία, από 
πανδημίες είτε από οτι-
δήποτε εμπεριέχει την 
απειλή του θανάτου. 
Mίσθαρνα όργανά τους 
είναι τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, με τις 
διαστρεβλωμένες 
αλήθειες που προβάλ-
λουν. Ο πολιτισμός μας 
χρειάζεται εμπιστοσύ-
νη και όχι φόβο. Οδη-
γούμαστε σταδιακά 
σε μια κοινωνία, όπου 
ο φόβος θα είναι κα-
θολικός. Το πιο πιθανό 
αποτέλεσμα του σταδι-
ακού ολοκληρωτισμού 
θα είναι να υπάρχει μια 
ατμόσφαιρα καχυπο-
ψίας, με συνέπεια η 
ζωή να δηλητηριάζεται. 
Σαφώς, η εμπιστοσύνη 
και η διαφάνεια περ-
πατούν χέρι-χέρι στην 
ηλιόλουστη πλευρά 
του δρόμου, ενώ ο 
φόβος και η προδοσία 
περπατούν στη σκιά. Η 
Φιλοσοφία του Φόβου 
αποτελεί το δεύτερο βι-
βλίο της τριλογίας που 
αφορά στα αρνητικά 
συναισθήματα, με πρώ-
το την Απελπισία.

Κωστής Καλογρού-
λης, To μυθιστόρημα 
της Eυρώπης - Μια 
συνοπτική ιστορία 
του μεταπολεμικού 
ευρωπαϊκού μυθιστο-
ρήματος, εκδόσεις Δίαυλος
Για πρώτη φορά επι-
χειρείται μια σύντομη 
ιστορία του μεταπολε-
μικού ευρωπαϊκού μυ-
θιστορήματος η οποία 
προσεγγίζει σφαιρικά 
ολόκληρη σχεδόν την 
ήπειρο, εστιάζοντας σε 
είκοσι και πλέον χώρες, 
αντί να περιοριστεί 
στις τέσσερις-πέντε 
μεγαλύτερες εξ αυτών. 
Η ανάλυση επικεντρώ-
νεται σε συγκεκριμένα 
έργα που συνοψίζουν 
το όραμα των δημι-
ουργών τους και έχουν 
αφήσει το σημάδι τους 
στη σύγχρονη εξέλιξη 
του πλέον πληθωρικού 
και ρευστού λογοτεχνι-
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κού είδους. Σημείο εκ-
κίνησης δεν μπορεί πα-
ρά να είναι ο Δεύτερος 
Παγκόσμιος Πόλεμος, ο 
οποίος και διαμόρφω-
σε πολιτικά, οικονομικά 
και πολιτισμικά την 
πορεία της Ευρώπης 
μέχρι τις μέρες μας. 
Προϊόν πολλών ετών έ-
ρευνας και συγγραφής, 
η παρούσα μελέτη απο-
τελεί ιδανική εισαγωγή 
για όποιον επιθυμεί να 
εξερευνήσει το αχανές 
πεδίο του σύγχρονου 
ευρωπαϊκού μυθιστο-
ρήματος. Ο Κωστής 
Καλογρούλης έκανε 
σπουδές συγκριτικής 
λογοτεχνίας και ιστο-
ρίας στα πανεπιστήμια 
UCL και Κεντ, ενώ είναι 
διδάκτορας συγκριτι-
κής λογοτεχνίας από το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Άνθρωπος 3ο τεύχος, 
Αναλυτική φιλοσο-
φία, θρησκεία και θε-
ολογία, εκδόσεις Αρμός
Το περιοδικό «Άνθρω-
πος» θέλει να αναδείξει 
και να συζητήσει ζητή-
ματα και ερωτήματα 
που άπτονται της 
φιλοσοφίας, της θεο-
λογίας, της φιλολογίας, 
της λογοτεχνίας και 
των άλλων τεχνών, 
αλλά και ηθικά προ-
βλήματα με ευρύτερη 
σημασία. Θέλει να είναι 
περιοδικό σκέψης και 
προβληματισμού αλλά 
και διαλόγου. Το τρίτο 
τεύχος του Ανθρώπου 
είναι αφιερωμένο στο 
θέμα: «αναλυτική φιλο-
σοφία, θρησκεία και θε-
ολογία». Η ανοιχτότητα 
που επιδεικνύουν στο-
χαστές τόσο σημαντι-
κοί όσο ο Λ. Βιττγκεν-
στάιν, η Ε. Άνσκομπ και 
η Α. Μέρντοχ απέναντι 
στο θρησκευτικό φαι-
νόμενο προσδίδει μια 
εντελώς ιδιαίτερη αξία 
και έναν πολύ σημαντι-
κό ρόλο στην αναλυ-
τική φιλοσοφία τόσο 
για την περιγραφή του 
φαινομένου αυτού και 
των ερωτημάτων του 
όσο και για τον διάλογο 
με τη θεολογία.

Χάνα Άρεντ, Περί 
βίας, εκδόσεις Επίκεντρο
Το κλασικό έργο πολιτι-
κής θεωρίας για τις κα-
ταστροφικές συνέπειες 
της πολιτικής βίας στη 
δημοκρατία και στις δι-
εθνείς σχέσεις. Ενάντια 
σε υμνητές της βίας, ό-
πως ο Ζαν Πω Σαρτρ και 
ο Φραντς Φανόν, και 
στο μαοϊκό «η εξουσία 
βρίσκεται στην κάννη 
του τουφεκιού», η Χάνα 
Άρεντ αντιτάσσει: η 
κάννη του τουφεκιού 
εξασφαλίζει ακαριαία 

και τέλεια υπακοή – αλ-
λά ποτέ από αυτή δεν 
εκπορεύεται εξουσία. 
Σε εισαγωγή και με-
τάφραση των Άννας 
Δαμιανίδη, Δημήτρη 
Ψυχογιού.

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ - 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αναστάσιος Χ. Κο-
ντοκώστας, Drones 
- Οδηγός χειρισμού 
μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών, εκδόσεις 
Δίαυλος
Τα συστήματα μη επαν-
δρωμένων αεροσκα-
φών (ΣΜηΕΑ) ή Drones, 
όπως είναι πια διαδε-
δομένο να αποκαλού-
νται, έχουν μπει για 
τα καλά στη ζωή μας. 
Είτε σαν παιχνίδι, είτε 
σαν απειλή, είτε σαν 
υπηρεσία είναι εδώ, 
ή μάλλον από πάνω 
μας, και θα είναι όλο και 
περισσότερο. Τι πρέπει 
λοιπόν να γνωρίζουμε 
για τα είδη, τις χρήσεις 
και τους κινδύνους, 
τις υποχρεώσεις, τα 
είδη και τις κατηγορίες 
Drone, τα πλεονεκτή-
ματα, τα μειονεκτή-
ματα, τις εφαρμογές, 
τους κανόνες εναέριας 
κυκλοφορίας, τη νο-
μοθεσία (κλάσεις των 
drone, υποκατηγορίες 

χειριστών, αρμοδιότη-
τες χειριστή και φορέα 
εκμετάλλευσης) και 
άλλες πολύ χρήσιμες 
πληροφορίες. Το βι-
βλίο, εναρμονισμένο 
με τον νέο κανονισμό 
EASA, είναι χρήσιμο για 
όποιον θέλει να γνωρί-
σει τα Drone, πολύτιμο 
για όποιον θέλει να τα 
χειριστεί, και αναγκαίο 
για όποιον θέλει να 
γίνει νόμιμος χειριστής 
Drone.

Brian Dumaine, 
Bezonomics - Πώς 
αλλάζει η Amazon τη 
ζωή μας, εκδόσεις
Ψυχογιός 
 Βασισμένο σε παρα-
σκηνιακές αναφορές 
από 150 πηγές, εντός 
και εκτός της Amazon, 
το βιβλίο αποκαλύπτει 
τις αρχές με βάση τις 
οποίες ο Τζεφ Μπέζος 
έχει οικοδομήσει την 
κυριαρχία του – εμμονή 
στην εξυπηρέτηση 
του πελάτη, μόνιμη 
εστίαση στην καινοτο-
μία, μακροπρόθεσμη 
αντίληψη, όλα αυτά 
με την υποστήριξη της 
τεχνητής νοημοσύνης. 
Επίσης, δείχνει πώς 
αυτές οι αρχές αντι-
γράφονται και αναπα-
ράγονται από εταιρείες 
στις ΗΠΑ, στην Κίνα 
και αλλού και, κυρίως, 
απαντά στο θεμελιώ-
δες ερώτημα: Πώς η 
Amazon και οι μιμητές 
της επηρεάζουν τον 
τρόπο που ζούμε και τι 
μπορούμε να μάθουμε 
απ’ αυτούς; Μια αποκα-
λυπτική, αμερόληπτη, 
σε βάθος παρουσίαση 
του επιχειρηματικού 
μοντέλου της Amazon: 
Πώς τα Bezonomics 
διαμορφώνουν τον 
τρόπο που οι άνθρω-
ποι καταναλώνουν 
παγκοσμίως. Πώς ο 
ανταγωνισμός προ-
σπαθεί να τα μιμηθεί ή 
να τα ξεπεράσει.

 

 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

Χαριτίνη Μαλισσόβα, 
Σχέσεις γονέων - 
εκπαιδευτικών στο 
δημοτικό σχολείο, 
εκδόσεις Αρμός
Πού αρχίζει και πού 
τελειώνει η δικαιοδο-
σία των γονέων στην 
άσκηση κριτικής στη 
λειτουργία του σχολεί-
ου; Τι συμβαίνει όταν οι 
θεωρίες παιδαγωγών, 
ψυχολόγων και κοινω-
νιολόγων εφαρμόζο-
νται στη σχολική τάξη; 
Πώς γεφυρώνεται η 
θεωρία με την εκπαι-
δευτική πράξη; Πότε, 

με ποιον τρόπο και σε 
ποιο βαθμό μπορεί ο 
γονέας να παρέμβει 
στην εκπαιδευτική δια-
δικασία; Πού τελειώνει 
η ορθή κρίση και πού 
αρχίζει η μεροληψία; 
Ποια, εντέλει, είναι τα 
στοιχεία του καλού 
γονιού μαθητή και του 
καλού εκπαιδευτικού 
και ποια τα όρια που ο-
φείλουν να τηρούνται 
και από τις δύο πλευ-
ρές; Η συγγραφή του 
βιβλίου προέκυψε από 
προβληματισμούς και 
ερωτήματα που δημι-
ουργήθηκαν ή τέθηκαν 
στη συγγραφέα κατά 
τη διάρκεια των 25 
χρόνων διδασκαλίας 
σε δημόσιο Δημοτικό 
Σχολείο. Το βιβλίο ε-
στιάζει στην αρμονική 
συνεργασία μεταξύ 
γονέων και εκπαιδευτι-
κών με απώτερο στόχο 
την υγιή σχέση των 
παιδιών με τη σχολική 
ζωή, τόσο σε μαθησια-
κό, όσο και σε επίπεδο 
κοινωνικοποίησης και 
ψυχικής διάθεσης.

Γιώργος Αντωνάκης, 
Ναυαγοί στα Μετέω-
ρα, εκδόσεις Εν Πλω
Εφτά μέρες αγωνίας, 
περιπέτειας και μυ-
στηρίου. Τρία παιδιά 
αποκλεισμένα σε ένα 
έρημο μοναστήρι των 
Μετεώρων, μακριά 
από τα σπίτια τους, 
προσπαθούν να 
κρατηθούν στη ζωή. 
Υπάρχει όμως και κά-
ποιος άλλος στον ίδιο 
βράχο… Ποιος είναι 
και γιατί κρύβεται; Μία 
ιστορία όπου το μίσος 
κι η αγάπη συναντιού-
νται σε ατέλειωτο, 
σκληρό παιχνίδι. Ποιος 
θα νικήσει στο τέλος 
και ποιοι θα καταφέ-
ρουν να ζήσουν, να 
σωθούν; Η γνωστή 
παιδική συντροφιά σε 
μια νέα περιπέτεια! Μια 
περιπέτεια για παιδιά 
σε εικονογράφηση 
Χρήστου Γουσίδη.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Αργυρώ Μαντόγλου, 
Τρικυμίες παθών - Τα 
νεανικά χρόνια του 
Κοραή στο Άμστερ-
νταμ, εκδόσεις Κλειδάριθμος
Τον Ιούνιο του 1771 
ένας νεαρός έμπορος 
αποπλέει με τον βοηθό 
του από το λιμάνι της 
Σμύρνης με προορισμό 
το κοσμοπολίτικο 
Άμστερνταμ, όπου θα 
αναλάβει τη διεύθυν-
ση ενός εμπορικού 
συνεταιρισμού. Είναι 
ο εικοσιτριάχρονος 
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∆ιαµαντής Κοραής, 
που πέρα από τις εµπο-
ρικές δραστηριότητες 
θέλει απελπισµένα να 
ξεφύγει από τον ζυγό 
των Τούρκων, να ανα-
πνεύσει τον αέρα της 
ελευθερίας και να καλ-
λιεργήσει το πνεύµα 
του στη «φωτισµένη» 
Ευρώπη. Σε αυτή τη 
µυθιστορηµατική βι-
ογραφία, δίνεται ένα 
άγνωστο πορτρέτο 
του νεαρού Κοραή, 
µιας πολύπλευρης 
προσωπικότητας, που 
βιώνει τη σύγκρουση 
ανάµεσα σε ό,τι του 
δίνεται και ό,τι φιλο-
δοξεί να γίνει. Mε τους 
δισταγµούς, την τόλµη, 
την ευαισθησία, αλλά 
και το σπινθηροβόλο 
πνεύµα – ιδιότητες που 
έµελλε να συµβάλουν 
στην κατοπινή εξέλιξη 
του µεγάλου ∆ασκά-
λου του Γένους.

Rafel Nadal, Ο γιος 
του Ιταλού, εκδόσεις 
Κλειδάριθμος
4 Σεπτεµβρίου 1943. 
Το Roma, θωρηκτό του 
Ιταλικού Πολεµικού 
Ναυτικού, αποπλέει 
από τη ναυτική βάση 

της Λα Σπέτσια, αλλά 
στα στενά του Μπονι-
φάτσιο βοµβαρδίζεται 
από τη Λουφτβάφε. 
Οι επιζώντες ξεκινούν 
ένα ταξίδι που θα 
τους οδηγήσει στο 
Κάλντες ντε Μαλαβέ-
για, ένα µικρό χωριό 
της Καταλονίας όπου 
θα εγκατασταθούν 
σε αναµονή της επι-
στροφής τους στην 
Ιταλία. Εκεί, ο Τσίρο, 
ένας από τους Ιταλούς 
ναύτες, που σφυρίζει 
διαρκώς ναπολιτάνικα 
τραγούδια, συναντά 
την Τζοάνα, µια πα-
ντρεµένη γυναίκα που 
φυτεύει γαρίφαλα για 
να βρει διέξοδο από 
τον τελµατωµένο γάµο 
της. Εξήντα χρόνια 
αργότερα, µετά τον θά-
νατο της µητέρας του, 
ο Ματέου αποφασίζει 
να βρει τον άντρα που 
όλοι πιστεύουν ότι εί-
ναι ο πραγµατικός του 
πατέρας. Ο «Γιος του Ι-
ταλού» είναι ταυτόχρο-
να µια απαγορευµένη 
ερωτική ιστορία στα 
χρόνια του Ισπανικού 
Εµφυλίου και ένα ταξίδι 
αναζήτησης ταυτότη-
τας. Βραβευµένο µε 

Ramon LLull ιστορικό 
µυθιστόρηµα.

Γιώργης Έξαρχος, 
Κωνσταντίνου Ερμο-
νιακού - Ο πόλεμος 
της Τροίας - Έμμετρος 
ιστορική αφήγησις 
(Ραψωδίαι ΚΔ’ - Συγ-
γραφή περί το 1323-
1355), εκδόσεις Δίαυλος
Ο Κωνσταντίνος Ερ-
µονιακός δεν είχε την 
πρόθεση να αποκαλύ-
ψει στους αναγνώστες 
τον ποιητή ή ιστορικό 
Όµηρο, ούτε ήθελε να 
διασκεδάσει το κοινό 
µε την Ιλιάδα του. Με 
τη στιχουργική –που 
επέλεξε να ιστορήσει 
τον Τρωικό πόλεµο– 
αποσκοπούσε στο 
να µεγιστοποιήσει τα 
αποτελέσµατα του 
χρήσιµου εργαλείου 
που λέγεται προφορι-
κός λόγος, για να εξυ-
πηρετήσει τον βασικό 
σκοπό του, που ήταν 
το να εισηγηθεί µια 
ηθική διάσταση και µια 
παιδευτική λειτουργία. 
Με την Ιλιάδα του Κων-
σταντίνου Ερµονιακού 
µπορεί να προσεγγίσει 
κάποιος καλύτερα τον 
Τρωικό πόλεµο ως 

ιστορικό γεγονός και 
συνάµα να ταξιδέψει 
στην Ήπειρο του 14ου 
µ.Χ. αιώνα και να ανα-
καλύψει εκεί άντρες 
και γυναίκες που θέ-
λουν να προσεγγίσουν 
την αρχαία ελληνική 
λογοτεχνική κληρο-
νοµιά. H Ιλιάδα του 
Ερµονιακού υπήρξε 
το «υπόδειγµα» που 
χρησιµοποίησε ο Νι-
κόλαος Λουκάνος, το 
1526, για τη δική του 
Ιλιάδα, ενώ το έργο 
φαίνεται να τιµούσε 
ιδιαίτερα ο Κωνστα-
ντίνος Καβάφης.

Chris Jaymes - Ale 
Aragon, Τα παιδιά 
της επανάστασης 
(graphic novel),  
εκδόσεις Κάκτος
Ο γιος του Σουλιώτη 
αρχηγού Κίτσου 
Μπότσαρη, ο Μάρκος, 
µεγαλώνει αιχµάλωτος 
στο παλάτι του Αλή 
Πασά. ∆έκα χρόνια 
αργότερα, το 1821, 
επιστρέφει στη φωτιά 
της επανάστασης µε 
σκοπό να οδηγήσει τον 
λαό του στη νίκη. Σε 
αυτό το ταξίδι προς την 
ελευθερία, θα σταθεί 

απέναντι στους δαίµο-
νές του και θα γνωρίσει 
την αγάπη, την προ-
δοσία, την εκδίκηση 
και τη δόξα. Τα Παιδιά 
της Επανάστασης είναι 
µια σκοτεινή αφήγηση 
ενηλικίωσης και εξι-
λέωσης, µε φόντο την 

πάλη ενός λαού για α-
νεξαρτησία. O Αµερικα-
νός συγγραφέας/σκη-
νοθέτης Chris Jaymes 
δεν έχει σκοπό να 
διηγηθεί ή να καταγρά-
ψει µε πιστότητα ένα 
κοµµάτι της Ελληνικής 
Επανάστασης. Στέκεται 
µε δέος απέναντί της, 
εµπνέεται από τις προ-

σωπικότητες και τους 
ήρωές της, βασίζεται 
σε πραγµατικά γεγο-
νότα και δηµιουργεί τη 
δική του περιπέτεια, µε 
στόχο να κάνει γνωστό 
τον Αγώνα του 1821.

Αγγελική Μαστρομι-
χαλάκη - Παντελής 
Ζούρας, Δυο φορές  
το ’21-21 ήρωες - 21  
ηρωίδες της Ελληνι-
κής Επανάστασης του 
1821, εκδόσεις Εν Πλω
Το 1821 είναι ένα 
ορόσηµο όχι µόνο 
ελληνικό αλλά και 
ευρωπαϊκό, µια µικρή 
άνοιξη των λαών εις 
βάρος του κόσµου των 
Αυτοκρατοριών και αυ-
τό οφείλεται σε µεγάλο 
βαθµό στις ιστορίες 
των ανθρώπων που θα 
διαβάσετε σε αυτό το 
βιβλίο. Το βιβλίο είναι 
ένας µικρός φόρος 
τιµής στους ήρωες και 
τις ηρωίδες που αγωνί-
σθηκαν για να απολαµ-
βάνουµε εµείς σήµερα 
µια ελεύθερη Ελλάδα. 
Όλες και όλοι δεν είναι 
µυθικά πρόσωπα, δεν 
είναι κατασκευασµένοι 
υπερ-ήρωες. Είναι πρό-
τυπα αυθεντικά. Είναι 

µια αλήθεια που ποτέ 
δεν πρέπει να ξεχαστεί. 
Όλοι αυτοί οι ήρωες 
σήκωσαν το ανάστηµά 
τους, έπιασαν τα όπλα, 
πήραν πρωτοβουλίες 
και κυρίως τη ζωή 
και τη µοίρα τους στα 
δικά τους χέρια. Έγιναν 
ήρωες, θρύλοι που 
ενέπνευσαν και συνε-
χίζουν να εµπνέουν 
έναν ολόκληρο κόσµο. 
Έγιναν ένδοξη ιστορία, 
γεµάτη αίµα και δά-
κρυα, ντυµένη µε τη 
γαλανόλευκη σηµαία 
µας. Σε εικονογράφηση 
του Σπύρου Ζαχαρό-
πουλο και πρόλογο του 
∆ρ Στέφανου Καβαλλι-
εράκη.

Defne Suman, Πρωινά 
στα Πριγκηπόνησα, 
εκδόσεις Κλειδάριθμος
Το θέµα της συλλο-
γικής αµνησίας που 
σκόπιµα προκάλεσε το 
τουρκικό κράτος και η 
δική του εκδοχή της Ι-
στορίας αποτελούν την 
καρδιά του µυθιστο-
ρήµατος. Οι νεότερες 
γενιές αγνοούν όψεις 
της Ιστορίας, όπως 
αυτήν του Πόντου, 
ωστόσο το παρελθόν 
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έχει τραυµατίσει το 
υποσυνείδητό τους. Η 
οικογένεια της διάση-
µης ζωγράφου Σιρίν 
Σακά συγκεντρώνεται 
στο σπίτι της στην Πρί-
γκηπο για να γιορτάσει 
τα εκατοστά γενέθλιά 
της. Φιλοξενούµενοι 
στο σπίτι είναι ο γιος 
της, τα εγγόνια της κι 
ένας δηµοσιογράφος 
που θα της πάρει συνέ-
ντευξη. Μαζί τους είναι 
και ο Σαντίκ ουστάς, 
ο έµπιστος φίλος και 
υπηρέτης της Σιρίν 
Σακά. Την ηµέρα των 
γενεθλίων, όλοι µα-
ζεύονται στο τραπέζι 
για πρωινό. Έπειτα από 
µια έντονη συζήτηση, 
ο γιος της, Φικρέτ, 
εξαφανίζεται. Είναι 
σίγουρος ότι η Σιρίν Σα-
κά κι ο Σαντίκ ουστάς 
κρύβουν ένα µεγάλο 
µυστικό, και πιστεύει 
βαθιά ότι η οικογένεια 
δεν θα ησυχάσει ποτέ 
αν δεν αποκαλυφθεί 
αυτό το µυστικό.

Μιχάλης Ρέππας, Αλέ-
ξανδρος Αντωνόπου-
λος, Μην ενοχλείτε 
τη Μις Κάλλας, åëäÞóåé÷ 
¾ùøïçéÞ÷ 
 Η πρώτη συνάντηση 
του Αλέξανδρου Αντω-
νόπουλου, εγγονού 
της Κατίνας Παξινού 
και του Αλέξη Μινωτή, 
µε τη Μαρία Κάλλας 
έγινε το 1958, όταν ε-
κείνος ήταν 11 χρονών. 
Ο Αλέξανδρος αρχικά 
αισθάνθηκε απέναντί 
της φόβο, που εξελί-
χθηκε σχεδόν αµέσως 
σε µια ενθουσιώδη 
φιλία, όταν η Κάλλας 
τού χάρισε την πρώτη 
του λευκή σοκολάτα 
και χάρη σε αυτή τη 
λευκή σοκολάτα έγινε 
λάτρης της όπερας 
και παραµένει µέχρι 
σήµερα. Το βιβλίο αυτό 
είναι η ιστορία αυτής 
της εικόνας, όπως 
καταγράφηκε στην 
παιδική και νεανική 
ψυχή του Αλέξανδρου. 
Ποια ήταν, όµως, η 
Μαρία Κάλλας; Πραγ-
µατικότητα, φαντασία, 
εξιδανίκευση και απο-
µυθοποίηση συµπλέ-
κονται και αλλοιώνουν 
την εύθραυστη ύλη της 
αλήθειας των γεγονό-
των, που φαντάζει όλο 
και πιο απροσπέλαστη. 
Το µόνο που µας µένει 
είναι η αλήθεια των 
αισθηµάτων µας. 

Κρίστοφερ Μ. Γού-
ντχαουζ, Το µήλον 
της έριδος - Ελλάδα: 
Η ταραγµένη δεκαε-
τία (1940-1949), åëäÞóåé÷ 
»Ýîöá÷
Ο Κρίστοφερ Μ. Γου-

ντχάουζ ήταν είκοσι 
δύο ετών όταν ξέσπα-
σε ο Β'  Παγκόσµιος 
Πόλεµος. Στην Ελλάδα 
κατέφθασε για πρώτη 
φορά ως αξιωµατικός 
της Βρετανικής Στρατι-
ωτικής Αποστολής.
Συµµετείχε σε διάφο-
ρες επιχειρήσεις, ενώ 
από κοινού µε µέλη 
της Βρετανικής Στρα-
τιωτικής Αποστολής 
και άνδρες του Άρη 
Βελουχιώτη και του 
Ναπολέοντα Ζέρβα 
ανατίναξαν τη γέφυρα 
του Γοργοπόταµου. 
Ως γνώστης της ελλη-
νικής ήρθε σε επαφή 
µε πολλούς από τους 
πρωταγωνιστές των 
εξελίξεων και διαµόρ-
φωσε από πρώτο χέρι 
άποψη για τα γεγονότα 
που σηµάδεψαν την 
ιστορία της χώρας. Το 
1948, και ενώ µαινόταν 
ο εµφύλιος πόλεµος, ε-
ξέδωσε στα αγγλικά το 
βιβλίο του Το µήλον της 
έριδος. Επτά δεκαετίες 
αργότερα, το βιβλίο 
παραµένει εξαιρετικά 
ενδιαφέρον. Ο συγ-
γραφέας περιγράφει 
µε λεπτοµέρειες τα 
κρίσιµα για την Ελλάδα 
γεγονότα µιας ταρα-
χώδους δεκαετίας τις 
συνέπειες των οποίων 
διαπιστώνουµε µέχρι 
σήµερα.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μίνως Ευσταθιάδης, 
Κβάντι, åëäÞóåé÷ Øëáòï÷
Η δολοφονία ενός ά-
ντρα χωρίς ταυτότητα 
στους δρόµους της 
Μονµάρτης οδηγεί τις 

έρευνες της γαλλικής 
αστυνοµίας σε αδιέξο-
δο. Την ίδια ώρα στο 
νεκροταφείο κάποιου 
ελληνικού χωριού ο 
ντετέκτιβ Κρις Πάπας 
κρατάει στα χέρια 
του έναν παλιό χάρτη 
γεµάτο σηµάδια: αλ-
λεπάλληλα ταξίδια, 

τεθλασµένες γραµµές, 
παράλληλες πορείες, 
που οδηγούν στην 
άκρη της ερήµου Κα-
λαχάρι. Τα τελευταία 
ίχνη τον παρασύρουν 
στις παρισινές στέγες. 
Εκεί θα καταλάβει ότι 
οι τίγρεις τρέχουν 
γρήγορα και δεν ξε-
χνούν ποτέ. Τι λέει 
ο συγγραφέας του 
βιβλίου: «Πρωτοπήγα 
στην Αφρική το 2003 
και επέστρεψα δύο α-
κόµη φορές. Η Μαύρη 
Ήπειρος είναι ένας άλ-
λος κόσµος. Στην αρχή 
νόµιζα πως κρατούσα 
κάποιου είδους ηµε-
ρολόγιο, τελικά όµως 
ήταν το προσχέδιο 
ενός βιβλίου. ∆εν πρό-
κειται για ταξιδιωτικό 
χρονικό, αλλά για µια 
ιστορία αίµατος. Τόσο 
πραγµατική όσο και ο 
κάθε καθρέφτης. Το 
αίµα ακολουθεί περί-
εργες διαδροµές, που 
κανείς δεν µπορεί να 
προβλέψει. Και ίσως 

να είναι καλύτερα 
έτσι».

Ελευθερία Μεταξά, Το 
χέρι του Θεού, åëäÞóåé÷ 
»Ýîöá÷
Ο αστυνόµος Μάνος 
Βαρσάµης και η συ-
νεργάτιδά του, Έλσα 
Γληνού, στην προσπά-
θειά τους να δώσουν 
απάντηση σε µια σειρά 
από παράξενα γεγονό-
τα, θα έρθουν αντιµέ-
τωποι µε τον θανάσιµο 
κίνδυνο που κρύβουν 
η θρησκοληψία, το πά-
θος για εκδίκηση και οι 
προσωπικοί δαίµονες 
των ηρώων. Τι είναι 
αυτό που συνδέει τους 
τρεις νεκρούς του µυ-
θιστορήµατος; Ποιος 
είναι εκείνος που καίει 
ανθρώπους ζωντα-
νούς, αφήνοντας πλάι 
τους έναν φλεγόµενο 
σταυρό, φωτογραφίες 

και υπογραµµισµένα 
αποσπάσµατα από 
την Αγία Γραφή; Ποια 
σχέση έχουν µε τα 
αποτρόπαια εγκλή-
µατα η άρρωστα θρη-
σκευόµενη µητέρα 
του Σταθόπουλου, η 
φρικτά παραµορφω-
µένη αδελφή του, ο 
εµβληµατικός πατήρ 
Χρυσόστοµος και η αι-
νιγµατική γερόντισσα 
Φεβρωνία; Ένα καθη-
λωτικό ψυχολογικό 
θρίλερ.

Belinda Bauer, Έξο-
δος, åëäÞóåé÷ Bell
Η πολυβραβευµένη 
Μπάουερ συνεχίζει να 
ανακαθορίζει τα όρια 
της αστυνοµικής λο-
γοτεχνίας. Ο Φίλιξ Πινκ 
έχει πάρει σύνταξη. 
Ζει µια ζωή ρουτίνας, 
δραστηριοποιείται 
εθελοντικά ως Εξοδο-

φύλακας, αναλαµβά-
νει βοηθά ανθρώπους 
που διανύουν το 
τελευταίο στάδιο ανία-
των, επώδυνων νόσων 
την ώρα που αυτο-
κτονούν, παρέχοντάς 
τους ηθική υποστήρι-
ξη και εξαφανίζοντας 
τα πειστήρια για να µη 
βρεθούν µπλεγµένοι 
οι συγγενείς και οι φί-
λοι τους. Όταν µπαίνει 
στο σπίτι της οδού 
Μπλακ Λέιν, για να 
επιτελέσει µια πράξη 
ευσπλαχνίας κρατώ-
ντας συντροφιά σε 
έναν ετοιµοθάνατο, θα 
διαπράξει το µεγαλύ-
τερο λάθος της ζωής 
του. Ο κόσµος του 
καταρρέει, κι εκείνος, 
κυνηγηµένος από την 
αστυνοµία, προσπαθεί 
να διαλευκάνει αν 
αυτό που συνέβη ήταν 
απλό λάθος ή µια προ-
µελετηµένη δολοφο-
νία. Ανατρεπτικό και 
απρόβλεπτο, συγκι-
νητικό και αστείο, ένα 
αστυνοµικό µυθιστό-
ρηµα µε ευφυέστατη 
πλοκή. 

Chris Carter, ∆ιαβολι-
κός, åëäÞóåé÷ Bell
Ένα βιβλίο που βασί-
ζεται σε αληθινά γεγο-
νότα και χαρακτήρες, 
η έκτη υπόθεση του 
ντετέκτιβ Ρόµπερτ 
Χάντερ. Ένα παράξενο 
ατύχηµα στο επαρ-
χιακό Γουαϊόµινγκ 
οδηγεί στη σύλληψη 
ενός υπόπτου για µια 
διπλή ανθρωποκτονία, 
ωστόσο περαιτέρω 
έρευνες θα αποκαλύ-
ψουν κάτι φρικιαστικό 
– έναν σίριαλ κίλερ, 
ο οποίος απήγαγε, 
βασάνιζε και ακρωτη-
ρίαζε θύµατα σε όλη 
την αµερικανική επι-
κράτεια τα τελευταία 
είκοσι πέντε χρόνια. Ο 
ύποπτος ισχυρίζεται 
πως είναι απλά ένα 
πιόνι σε έναν πελώριο 
λαβύρινθο ψεµάτων 
και εξαπάτησης. Η 
υπόθεση περνάει στη 
δικαιοδοσία του FBI, 
που αναγκάζεται να 
ζητήσοει βοήθεια από 
τον πρώην ψυχολόγο 
εγκληµατικής συµπε-
ριφοράς και ντετέκτιβ 
της Μονάδας Υπερβί-
αιων Εγκληµάτων της 
Αστυνοµίας του Λος 
Άντζελες, Ρόµπερτ 
Χάντερ. Οι ανακρίσεις 
θα αποκαλύψουν ανα-
τριχιαστικά µυστικά, 
ανάµεσα στα οποία και 
η πραγµατική ταυτό-
τητα ενός δολοφόνου 
τόσο σκιώδους που 
κανείς, ούτε καν το FBI, 
δεν γνώριζε πως υ-
πήρχε… µέχρι τώρα. A
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Επιμέλεια: 
τανια δελη

▶ Η PUMA δημιούργησε ένα sneaker εμπνευσμένο από την 

ομορφιά των vintage αυτοκινήτων που απογειώνει το 

streetwear. Και ποια θα ήταν πιο κατάλληλη ambassador από 

το εμβληματικό μοντέλο Winnie Harlow, που έκανε την ιδιαι-

τερότητα του δέρματός της σημείο αναφοράς στον κόσμο 

της μόδας. Σημείο αναφοράς θα αποτελεί και το Cruise Ride 

sneaker σου που είναι άνετο, έχει παιχνιδιάρικο vibe και ται-

ριάζει με όλα! 

Η Winnie Ηarlow «πετάει» με PUMA
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ΜΠΛΕ: 
Φετίχ με τις 

στολές, 
αριστοκρατική 

καταγωγή,  
ηρεμία,  

γαλήνη, πολύ 
ξύλο (μπλε 

μαρέν)

PUMA
Sneakers από τη σειρά 

Puma x Peanuts 

INTIMISSIMI UOMO
Μποξεράκι από βαμβάκι Supima® €12,90 

KARL LAGERFELD
Καπέλο €65

SISLEY
Φόρεμα με τρουακάρ μανίκι 

YAMAMAY
Εσώρουχα με δαντέλα, 

σουτιέν €19,95/ 
σλιπ €12,95

BENETTON
Αμάνικη μπλούζα

APIVITA
Beessential balm προσώπου νύχτας €32

KIEHL’S
Έλαιο προσώπου 

Midnight Recovery 
Concentrate

GARNIER
Κρέμα επανόρθωσης 3 σε 1 
χωρίς ξέβγαλμα

TOD’S
Δερμάτινη τσάντα €1.300, διαθέσιμη στα kalogirou.com 

G STAR 
RAW

Γυναικείο τζιν 
«καμπάνα» 

€139,90

NIVEA
Κρέμα σε συλλεκτική limited edition συσκευασία

FILA
Γυναικείο αθλητικό 

παπούτσι Εlectrove 2, 
€92,90

JIMMY CHOO
Γυναικεία γυαλιά ηλίου 

Το καλό μου παλτό
Το παλτό φορέθηκε πολύ φέτος 
από τις τηλεοπτικές ηρωίδες  
και στην ορκωμοσία του Τζο 
Μπάιντεν, ενώ οι κοινοί θνητοί,  
με πόνο ψυχής, τα ξέχασαν  
στις ντουλάπες

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α
ν υπάρχει ένα ρούχο που φορέθηκε από 
ελάχιστα έως καθόλου αυτή την περίεργη 
και δύσκολη χρονιά, αυτό ήταν το παλτό. 
Ξεχασμένο στις ντουλάπες, μαζί με το ξεθυ-
μασμένο σκοροκτόνο, δεν φανταζόταν ότι 

θα γνώριζε στιγμές δόξας σε συνθήκες πανδημίας. 
Όταν επενδύουμε σε άνετα ρούχα, σε comfy home 
wear, που δεν θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και φρο-
ντίδα, συνηθίζουμε σε υφάσματα μαλακά, με ελα-
στική μέση και συγχρόνως νοσταλγούμε την ελευ-
θερία που απολαμβάναμε πριν από ένα χρόνο. Την 
ελευθερία να ταξιδεύουμε όπου θέλουμε, να πηγαί-
νουμε όπου θέλουμε, να κάνουμε αγκαλιές, να δί-
νουμε φιλιά και να φοράμε είτε το παλιό μας παλτό, 
είτε το καλό μας παλτό. Α, και να βάζουμε κραγιόν. 
Νοσταλγώ την επιστροφή σε πιο δομημένα ρούχα 
την ώρα που το κουτί με τις μάσκες χαιρετά τις 
παντόφλες από ψεύτικη γούνα. Πόσες πια φόρμες, 
πόσα σαλβάρια, πόσα κολάν, πόσα «εύκολα» μπου-
φάν. Δεν ξέρω και πολλούς που να έβγαλαν φέτος 
από την ντουλάπα τους το παλτό τους, το καλό τους 
παλτό. Ωστόσο, κάποιοι το φόρεσαν. Ένα πολύ γλυ-
κό γαλάζιο, σε άνετη γραμμή, φόρεσε η Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, στην 
επίσκεψή της στη Ρόδο. 

Αλλά η κρεμ ντε λα κρεμ των Δημοκρατικών είναι 
που το τίμησε φέτος όσο κανείς άλλος, στην ορκω-
μοσία του 46ου Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. 
Τι κι αν ο Νίξον, ως υποψήφιος αντιπρόεδρος το 
1952, αναφερόμενος στη σύζυγό του, είπε «η Πατ 
δεν έχει παλτό από βιζόν». Και έστειλε το μήνυμα ότι 
αντί για μινκ «έχει ένα αξιοσέβαστο ρεπουμπλικανικό 
παλτό». Μεταξύ σοβαρού κι αστείου, τα παλτό φαί-
νεται πώς άλλαξαν κόμμα. Και έγιναν το επίσημο 
πανωφόρι των Δημοκρατικών στο ντεφιλέ της Ου-
άσινκγτον. Τουλάχιστον αυτή είναι η οπτική γωνία 
των ΝΥΤ, που είδαν τα παλτό να φοριούνται από την 
Τζιλ Μπάιντεν (ζωηρό μπλε τουίντ), τη Μισέλ Ομπά-
μα (μακρύ σε ζεστό υπέροχο μπορντό), τη Νάνσι 
Πελόζι (τιρκουάζ) και τη νεαρή ποιήτρια Αμάντα 
Γκόρμαν (γλυκό κίτρινο, με υπογραφή Prada), εστι-
άζοντας στις κυρίες. Τα παλτό δεν αφυδατώθηκαν 
σαν τάση. Κυριάρχησαν φέτος και στις virtual πασα-
ρέλες όλων των οίκων μόδας σε πολλά χρώματα και 
σχέδια, γιορτάζοντας την επαναδιαμόρφωσή τους, 
αγκαλιάζοντας και τη νεότερη γενιά. 

Μπορεί να μην το φορέσαμε οι περισσότεροι και 
να βουρκώναμε στη σκέψη των περισσοτέρων των 
δύο αφόρετων παλτό, αλλά το παλτό έγινε το αγα-
πημένο τρεντ της καραντίνας. Μακρύ ή κοντό, στενό 
ή χαλαρό, με ζώνη ή χωρίς, σταυρωτό ή σε στιλ 
ρόμπας, από κασμίρι, τουίντ, μαλλί, βελούδο μπρο-
κάρ, καρό ή μονόχρωμο, φορέθηκε παθιασμένα στις 
τηλεοπτικές σειρές. Η προραφαηλιτική φιγούρα της 
Νικόλ Κίντμαν αλλάζει τα παλτό σαν τα πουκάμισα 
στο φοβερό «Τhe Undoing». Στο δημοφιλές «Γκαμπί 
της βασίλισσας» η Ανια Τέιλορ-Τζόι, ως Μπεθ Χάρμον, 
τίμησε τα παλτό σε στιλ Courreges και Cardin της δε-
καετία του ’60, σετάροντάς τα με καπελάκι. 

Το καλό τους παλτό φόρεσαν και οι Μέγκαν 
Μαρκλ, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Κέιτι Χολμς, Κέιτ 
Μίντλετον. Διαχρονικά, ανθεκτικά, ζεστά, είτε 
εντυπωσιακά, είτε χουχουλιάρικα ή και τα δύο μαζί, 
τα παλτό δεν είναι… ψηφοφόροι ενός συγκεκρι-
μένου κόμματος. Είναι υπερκομματικά. Και ένα 
καλό παλτό μπορεί να φορεθεί κάμποσα χρόνια. 
Ανάλογα την τιμή του, την ποιότητά του και την 
υπογραφή του, αναδύεται και ως σύμβολο πολυτέ-
λειας. Παλαιότερα είχαν ένα για μια ζωή. Και μύριζε 
ναφθαλίνη όλη τη χειμερινή σεζόν. 

Στις Πρώτες Κυρίες πάλι. Έλαμψαν διά των κομψών 
παλτό τους, η Τζάκι Κένεντι με δημιουργίες Όλεγκ 
Κασίνι σε γραμμή άλφα, η Νάνσι Ρέιγκαν με το κατα-
κόκκινο Αντόλφο της και πιο πρόσφατα η Μελάνια 
Τραμπ με παλτό που διέγραφαν τη σιλουέτα της σε 
εντυπωσιακά χρώματα, όπως το μπλε Altuzarra.

Ως το «opening statement», του καθενός και της 
καθεμιάς, χαρακτηρίζουν το παλτό οι ειδικοί. Σαν 
το αυτοκίνητό σου, είναι το πρώτο που παρατηρεί 
κανείς κατά την άφιξή σου.

GLAMAZON
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»
ια µεγάλη βραδιά ετοιµά-
ζει το Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών στις 25 Μαρτίου, 
στις 20.30, όταν µε αφορ-

µή την εθνική επέτειο θα παρου-
σιάσει τον Ύµνο εις την Ελευθε-
ρίαν του ∆ιονυσίου Σολωµού, σε 
µια σπάνια εκδοχή του Νικόλαου 
Χαλικιόπουλου-Μάντζαρου, 
από το ανδρικό φωνητικό σύνο-
λο ΜΕΙΖΟΝ. 

Στη συναυλία θα παρουσιαστεί 
το µεγαλύτερο µέρος της τρί-
της, τελικής και πιο περίτεχνης 
µελοποίησης του Ύµνου, µε από-
λυτο σεβασµό στις στιχουργικές 
ενότητες του ∆ιονυσίου Σολω-
µού, όπου περιλαµβάνονται σε 
ένα ενιαίο δραµατουργικό και 
µουσικό σύνολο τα συνθετικώς 
αντιπροσωπευτικότερα µέρη 
της πιο ώριµης δηµιουργικής πε-

ριόδου του συνθέτη. 

Τη µουσική διεύθυνση του Συνό-
λου έχει αναλάβει ο Αγαθάγγε-
λος Γεωργακάτος και την πιανι-
στική συνοδεία ο Στάθης Σού-
λης. Η «πολυφωνική» µελοποί-
ηση του Ύµνου από τον Νικόλαο 
Μάντζαρο, που θα ερµηνεύσει το 
ΜΕΙΖΟΝ Ensemble, µελετήθηκε 
και αποκαταστάθηκε επιστηµο-
νικά από τον ∆ρ Μουσικολογίας 
Κώστα Ζερβόπουλο.

Επίσης, για την καλύτερη κατα-
νόηση του ποιητικού κειµένου, η 
ψηφιακή προβολή θα συνοδεύ-
εται από δυνατότητα επιλογής 
ελληνικών ή αγγλικών υποτίτλων 
(αγγλική µετάφραση του Charles 
Sheridan, ευγενική παραχώ-
ρηση του εκδοτικού οίκου 24 
γράµµατα). Ακόµη, εµβληµατικοί 

πίνακες ελλήνων ζωγράφων του 
19ου αιώνα, οι οποίοι ύµνησαν 
τον αγώνα για την εθνική παλιγ-
γενεσία, εµπλουτίζουν το βίντεο 
της µετάδοσης. Θα προβληθούν 
εικαστικές δηµιουργίες των Θεό-
δωρου Βρυζάκη, Άγγελου Γιαλ-
λινά, Νικόλαου Γύζη, Γεώργιου 
Μαργαρίτη και ∆ιονύσιου Τσό-
κου (οι φωτογραφίες των έργων 
είναι ευγενική παραχώρηση της 
Εθνικής Πινακοθήκης).    

Η µεγάλη επετειακή συναυλία για 
τα 200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση µεταδίδεται µέσω 
του site του Μεγάρου, της σελί-
δας στο fb και του καναλιού του 
στο YouTube και θα είναι διαθέ-
σιµη σε όλες τις πλατφόρµες για 
ένα µήνα και από το site του ΜΜΑ, 
έως 31 ∆εκεµβρίου 2021 
Πληροφορίες: megaron.gr 

www.megaron.gr/event/meizon-ensemble/ digitalculture.gov.gr/ www.facebook.com/megaron.gr   

Ύμνος εις την Ελευθερίαν
Μεγάλη επετειακή διαδικτυακή  συναυλία στο Μέγαρο, στις 25 Μαρτίου

 µε αφορµή  τα  200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Η  Έξοδος του Μεσολογγίου - Βρυζάκης Θ. 1853, λάδι σε µουσαµά 169 Χ 127 εκ. - ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
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Πού θα πιεις
 τα ανοιξιάτικα 
πολύχρωμα 

latte
∆οκιµάσαµε τα εναλλακτικά 

ροφήµατα της άνοιξης

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΜΠΟΣΟΥ

Μπορεί να έχουµε συνηθίσει έναν ζεστό 
καπουτσίνο ή ένα διπλό εσπρεσάκι για τα 
πρωινά µας, τι γίνεται όµως όταν θέλουµε 
κάτι να µας τονώσει και να µας φτιάξει 
τη διάθεση; Επισκεφτήκαµε το Mr Bean 
Coffee Brewers και ανακαλύψαµε τρία 
πολύχρωµα lattes που σερβίρονται ζεστά 
ή κρύα και ταιριάζουν µε τις ανοιξιάτικες 
µέρες. Αυτό που εκτός των άλλων τα κά-
νει και υγιεινά, είναι ότι περιέχουν µόλις 
ένα κουταλάκι σιρόπι αγαύης και Sproud, 
φυτικό γάλα που προέρχεται από πρωτε-
ΐνη αρακά. Ο καθένας µπορεί να επιλέξει 
το γάλα της αρεσκείας του είτε ζωικής 
προέλευσης, είτε καρύδας ή αµυγδάλου. 

Pink Latte με παντζάρι
Τα ροζ ροφήµατα φιγουράρουν στα 
trends των τελευταίων χρόνων, πότε µε 
το όνοµα Rose Latte και πότε ως Red Velvet 
ή Ruby Latte. ∆οκιµάσαµε το παντζάρι-γά-
λα, που πέρα από ότι είναι ένας νόστιµος 
τρόπος να πάρουµε θρεπτικά συστατικά, 
γράφει τέλεια στις φωτογραφίες του 
Ιnstagram. Οι µπαρίστες του µαγαζιού 
οµοιογενοποίησαν το παντζάρι σε σκόνη 
διαλυµένη σε ζεστό νερό, το γάλα και τη 
γλυκαντική ουσία και ο βελούδινος latte 
έφτασε µπροστά µας. 

Yellow Latte
 με κουρκουμά

Ή αλλιώς Golden Milk, σύµφωνα µε 
την ονοµασία που έδωσαν στον latte 
µε κουρκουµά οι vegan bloggers του 
εξωτερικού, που µας το πρωτο-σύστη-
σαν. Το συγκεκριµένο είναι µέρος ενός 
ευρύτερου κινήµατος, γνωστού και ως 
Superfood Latte, που µας προτρέπει να 
«πίνουµε» τα superfoods. Το Yellow latte 
είναι εύκολο και για όσους θέλουν να 
το παρασκευάσουν στο σπίτι, αρκεί να 
έχουν στα ντουλάπια της κουζίνας τους 
το ινδικό αυτό µπαχαρικό. 

Matcha Latte 
Ρόφηµα µε βάση το ιαπωνικό τσάι στο 
οποίο ορκίζονται οι απανταχού healthy 
foodists. Το µάτσα είναι γνωστό για την 
ισχυρή αντιοξειδωτική του δράση, ενώ 
βοηθά στη συγκέντρωση και στην απο-
βολή του στρες. Στη Νέα Υόρκη υπάρχουν 
φηµισµένα specialty matcha cafe, που 
έχουν αναγάγει την παρασκευή ενός 
matcha latte σε επιστήµη προκειµένου 
να πετύχουν την τέλεια υφή στο γάλα, τη 
σωστή θερµοκρασία και τις λεπτές ισορ-
ροπίες στη γεύση. Έχει τη µεγαλύτερη 
ζήτηση ανάµεσα στα non coffee lattes 
του Μr Bean Coffee Brewers. 
 
Εµµανουήλ Μπενάκη 20, 2103810899

ΓΕΥΣΗ
Επιµέλεια
ΝΕΝΕΛΑ 

ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Με το νέο κατάστηµα στην παλιά αγορά 
της Φιλοθέης, το ζαχαροπλαστείο Μικέ 

έρχεται πιο κοντά στα βόρεια προάστια 
προσφέροντας την απίστευτη ποιότητα 

και τα old school γλυκά του σε ακόµη 
µεγαλύτερο κοινό.

¸ 
µυρωδιά αυτής της τυρόπιτας που παραµένει 
σταθερά ζεστή για όσο διάστηµα βρίσκεται στην 
προθήκη είναι η χρονοκάψουλα που µε στέλνει 
στα παιδικά µου χρόνια. Είναι η φέτα, το βούτυ-

ρο, η ζύµη που ξεκουράζεται µέχρι να ψηθεί στο εργα-
στήριο της οδού ∆ορυλαίου και Σούτσου, που από το 
1956 δεν έχει πάψει να δουλεύει φούρνους και µίξερ 
παρά συνεχίζει ακάθεκτα να αφρατεύει σαντιγές και 
να απλώνει το φύλλο που την κάνει µοναδική. Παρα-
µένει σπιτική σε µια εποχή που τίποτα δεν είναι σπι-
τικό, ενώ ακόµη και αυτά που κάνουµε στο σπίτι δεν 
θυµίζουν σε τίποτα αυτά που έκαναν οι γιαγιάδες µας: 
άλλα τυριά, άλλα φύλλα, άλλα βούτυρα. Το µυστικό 
αυτής της τυρόπιτας δεν θα το µάθω, δεν αποκαλύ-
πτουν πολλά για τη «φουντωτή» τους πρωταγωνί-
στρια, όπως µου την αναφέρουν. 

Ο Τρύφωνας ∆ιαµαντάκης, γόνος των πρώτων ιδιοκτη-
τών, αποφάσισε να κλωνοποιήσει τον Μικέ της Μαβί-
λη. «Στην περιοχή της Φιλοθέης ανηφορίσαµε τον Νο-
έµβριο του 2020, εν µέσω µιας αρκετά δύσκολης λόγω 
covid περιόδου, που όµως το κοινό µάς αγκάλιασε µε 
πολλή αγάπη». Πώς εξηγεί ο ίδιος αυτή την αγάπη του 

κόσµου; «Είναι ο παραδοσιακός τρόπος παρασκευής 
και παρουσίασης των γλυκισµάτων, σε συνδυασµό µε 
τις εξαίρετες πρώτες ύλες». Στα γλυκά, ξεχωρίζω πάντα 
την πάστα αµυγδάλου και τη σοκολατίνα, είναι τα γλυκά 
που στο δικό µας σπίτι σηµατοδοτούν µικρές και µεγά-
λες γιορτές. 

Το νέο τους κατάστηµα στην παλιά αγορά της Φιλοθέης 
διατηρεί τον αθηναϊκό, αστικό χαρακτήρα του ιστο-
ρικού καταστήµατος αλλά έχει και µια σιγουριά, µια 
βεβαιότητα. «Μας αρέσει το παλαιωµένο, βαθύ σε χρώ-
µα κόκκινο κρασί. Κάπως έτσι λειτουργούµε και στα 
καταστήµατά µας: διατηρούµε έναν vintage χαρακτήρα 
στην εικόνα αλλά και την παρασκευή των γλυκών µας 
και φαίνεται να µας δικαιώνει η επιλογή». Το λογότυπο 
που δεν έχει αλλάξει, η σακούλα της τυρόπιτας, όλα 
µοιάζουν να έχουν ένα άγγιγµα στοργής. Σε µια γει-
τονιά αµιγούς κατοικίας και µε ελάχιστα καταστήµατα, 
έχει σηµασία κάθετι καινούριο να έχει αποδείξει την 
αξία του στον χρόνο. 

Έτσι, κάθε επίσκεψη µοιάζει µε βόλτα σε φίλους, όχι 
µόνο για εκείνους που θα συναντήσεις στην ουρά αλλά 
και για τους ανθρώπους που δουλεύουν στο κατάστηµα. 
Όπως η Αναστασία, που θυµάται τις προτιµήσεις και 
χαµογελά πάντα κάτω από τη µάσκα. ∆ίπλα στις Saint 
Honoré, τις πάβλολες, τις πουατιέ, τα sablé και τις τούρ-
τες, θα βρείτε τα γλυκά χωρίς ζάχαρη, τις µους και τα σι-
ροπιαστά. Αµάν, τα σιροπιαστά: σ’ αυτό το σταυροδρόµι 
Παρισιού και Πόλης, νικητής είναι οι αναµνήσεις. ●
Καλλιγά 33, Φιλοθέη, 2106800062

Η καλύτερη 
τυρόπιτα της 

Αττικοβοιωτίας 
στον Μικέ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
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ΤΕΧΝΗ
ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ
Της VILLY CALLIGA

Æ 
Τα πρώτα ερεθίσµατα στη ζωγραφική 
τα πήρε από τον πατέρα του. Έναν, ό-
πως λέει, δύσκολο άνθρωπο που όµως 
τον θυµάται να ζωγραφίζει µε ευαισθη-

σία παιδιού. Ο πατέρας του δούλευε σε έναν 
µεγάλο καµβά µια σταύρωση. Επίµονα, για 
χρόνια. Κι αυτός, κάθε µέρα δίπλα του, τον 
παρακολουθούσε και προσπαθούσε να α-
ντιγράψει το ίδιο θέµα περιµετρικά σε όλο 
τον τοίχο του δωµατίου. Σήµερα, ο Γιάννης 
Ευθυµίου µε σπουδές στην Ανώτατη Σχολή 
Καλών Τεχνών, δύο βραβεία, µια ατοµική έκ-
θεση και αρκετές συµµετοχές σε οµαδικές 
στο ενεργητικό του, έχει ήδη επιλέξει τον δι-
κό του, βαθιά προσωπικό δρόµο έκφρασης 
µέσα από την τέχνη.

«Ως παιδί δεν σταµατούσα να ζωγραφίζω. Η µη-
τέρα µου φύλαξε όλες τις ζωγραφιές µου. Στοί-
βες από τετράδια και µπλοκ. Αυτό που θυµάµαι 
είναι ότι δεν έβαζα χρώµα πουθενά, µε απωθού-
σε. Σήµερα, σκέφτοµαι ότι ίσως ήταν απόρροια 
µια ιδιαίτερα δύσκολης παιδικής ηλικίας. Όµως η 
ζωγραφική για µένα ήταν ο κόσµος µου, που τον 
δηµιουργούσα ο ίδιος όπως ακριβώς τον ήθελα». 

Ξεκίνησες τις σπουδές σου στην τέχνη από 
τη Σχολή Μαρµαρογλυπτικής της Τήνου. Το 
2008, όταν τελείωσα το Λύκειο, έδωσα κατατα-
κτήριες στη συγκεκριµένη σχολή. Ο τόπος κου-
βαλούσε ένα ειδικό βάρος λόγω του Γιαννούλη 
Χαλεπά. Γοητεύτηκα από το νησί και τη φύση 
του, έµαθα την αξία της απλότητας και είχα την 
τύχη να γνωρίσω ανθρώπους που είχαν ιδιαίτε-
ρη αγάπη για αυτό που έκαναν.

Μετά από τρία χρόνια αποφάσισες να περά-
σεις την πόρτα της Ανώτατης Σχολής Καλών 
Τεχνών. Μίλησέ µου για την περίοδο των 
σπουδών σου.  Όταν άρχισα τις σπουδές µου 
στην ΑΣΚΤ η πρώτη αίσθηση που είχα ήταν ότι 
είχε πολύ γρήγορους ρυθµούς. Υπήρχε η τάση 
να γίνονται όλα γρήγορα και όλα να θεωρού-
νται έργα ώστε µε την αποφοίτησή σου να είσαι 
«έτοιµος» καλλιτέχνης.

Αυτό πώς σε έκανε να νιώθεις;  Ήταν κάτι 
που ερχόταν σε σύγκρουση µε εµένα, την ιδι-
οσυγκρασία µου, τον τρόπο που προσέγγιζα τα 
πράγµατα. Εγώ επέµενα να βρω το προσωπικό 
µου στίγµα, είχα την ανάγκη να βελτιώνοµαι 
διαρκώς. ∆ούλευα ένα µικρό τελάρο θυµάµαι 
για µήνες, χωρίς να έχω στο µυαλό µου το έργο. 
Έσβηνα και άρχιζα ξανά και ξανά, έλεγα ότι δεν 
έχω τίποτε να χάσω, το πολύ πολύ να ήµουν 
ένας κακός ζωγράφος. 

Οι µετέπειτα διακρίσεις σου λειτούργη-
σαν ως επιβράβευση της διαδροµής σου; 
Οι διακρίσεις, όπως το Βραβείο Σπυρόπουλου 
ή το δεύτερο βραβείο στον εικαστικό διαγω-
νισµό της Εθνικής Ασφαλιστικής, σαφώς και 
µε βοήθησαν καθώς ήταν πράγµατι ένα είδος 
επιβράβευσης για την µέχρι τότε δουλειά µου, 
όµως αυτό που µου έδινε και εξακολουθεί να 
µου δίνει πραγµατική ικανοποίηση είναι να έχω 
το θάρρος να ακολουθώ τον βαθιά προσωπικό 
µου δρόµο και να δηµιουργώ τα καλύτερα δυ-
νατά έργα παρά τον βαθµό δυσκολίας τους. 

Σήµερα θεωρείς ότι επιτέλους ακολουθείς 
αυτό τον δρόµο;  Το έχω πετύχει σε ένα βαθ-
µό αλλά όχι ολοκληρωτικά. Ακόµα νιώθω άβο-
λα όταν κάποιος µε αποκαλεί καλλιτέχνη. Όχι 
γιατί δεν είµαι αλλά επειδή πιστεύω 
ότι όποιος φέρει τον τίτλο του καλ-
λιτέχνη πρέπει να διαπραγµατεύεται 
καθηµερινά µε την τέχνη του, να ζυ-

µώνεται µέσα από αυτή, να συνδιαλλάσσεται 
κάθε λεπτό µαζί της. Είναι µια µακριά διαδροµή 
και είναι δύσκολος ο δρόµος.

Πώς βιώνεις τη συνύπαρξή σου µε τη ζωγρα-
φική; Όταν δεν ζωγραφίσω για µία ή δύο µέρες, 
νιώθω κενός. ∆εν µε ενδιαφέρει να µιλάω για 
την τέχνη, θέλω να ζω µέσα της. Νιώθω ότι έχω 
την υποχρέωση και την ευθύνη για αυτό. Τον 
τελευταίο καιρό ζούµε µια δυστοπική κατάστα-
ση και είναι φορές που αισθάνοµαι ότι δεν µπο-
ρώ να ονειρεύοµαι ή να προσδοκώ κάτι για το 
µέλλον. Παρόλα αυτά προσπαθώ να βλέπω την 
οµορφιά της κάθε µέρας, να παίρνω κάτι από 
αυτή και να το µεταφέρω στην τέχνη µου. Τότε 
νιώθω ψυχική ηρεµία. 

Τι πιστεύεις για την τέχνη στις µέρες µας;   
Είναι εύκολο να κρίνουµε αρνητικά την τέχνη 
στις µέρες µας. Όµως το αν κάποιος δηµιουρ-
γός κάνει καλή ή κακή τέχνη το αποφασίζει η 
ίδια η ιστορία. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι 
που θέλουν να δηµιουργούν κάτω από οποιεσ-
δήποτε συνθήκες γιατί πάντα θα υπάρχει η ανά-
γκη για δηµιουργία και οµορφιά. Ως άνθρωπος 
της εποχής µου θέλω να φιλτράρω αυτά που 
αντιλαµβάνοµαι και να τα αναδιαµορφώνω χω-
ρίς δογµατισµούς, να λειτουργώ µε το ένστι-
κτό µου χωρίς δισταγµό. ∆εν γνωρίζω αν είµαι 
καλός, κακός ή µέτριος ζωγράφος, αυτό που 
ξέρω είναι ότι «ψάχνω» τη ζωή όχι γιατί είµαι 
υπηρέτης κλασικών αξιών αλλά γιατί δίνει νόη-
µα στην καθηµερινότητά µου, είναι επαναστα-
τική κίνηση η αναζήτηση της ζωής µέσα από 
την τέχνη, είναι πληρότητα.  

Ένα έργο τέχνης είναι από µόνο του ένα κοµ-
µάτι ζωής; Φυσικά! Και νοµίζω ότι αυτό, εάν εί-
σαι ανοιχτός να το δεχτείς, το καταλαβαίνεις µε 
τη µία γιατί σε ταράζει! Ένα έργο έχει ζωή όταν 
γίνεται ασυνείδητη ζωγραφική πράξη, όπου µε 
την αντίληψη του εκάστοτε ζωγράφου δηµι-
ουργεί µια απόλυτη καθαρότητα σκέψης. Ο Βαν 
Γκονγκ πίστευε ότι ένα έργο µπορεί να είναι πιο 
αληθινό και από την ίδια τη ζωή! 

Η πραγµατική επιβράβευση για έναν καλ-
λιτέχνη ποια είναι;  Θυµάµαι στην Art Athina, 
στην οποία συµµετείχα το 2019 εκθέτοντας ένα 
έργο µου, την «Άλωση της Πόλης», µια κυρία µού 
είπε συγκινηµένη ότι µέσα από αυτό βίωσε την 
ατµόσφαιρα της Πόλης, στην οποία, όπως µου 
εξήγησε, είχε γεννηθεί. Για τον καλλιτέχνη, η 
πραγµατική επιβράβευση είναι ακριβώς αυτό: 
να νιώθει ότι προκάλεσε συγκίνηση µέσα από 
το έργο του, ότι επικοινώνησε µέσα από αυτό. 

Βοηθάει έναν δηµιουργό να αντιµετωπίζει 
τα έργα του ως θεατής;  Νοµίζω πως ναι. Τον 
Ιούνιο του 2020, παρουσίασα τη δουλειά µου 
στην Γκαλερί Ευριπίδης. Για πρώτη φορά είδα 
όλα τα έργα µου σε περιβάλλον εκτός του εργα-
στηρίου µου. Ήταν ιδιαίτερη εµπειρία. Τα είδα 
όλα πιο καθαρά, συνειδητοποίησα καλύτερα τι 
έκανα, ήταν το επίκεντρο και εγώ ο παρατηρη-
τής τους. Ένιωσα σαν να κλείνει ένας κύκλος.

Με τι ασχολείσαι αυτό τον καιρό; ∆ουλεύω 
ένα τρίπτυχο µε µεγάλα έργα από χρωµατιστό 
χαρτοπολτό µε θέµα την Αθήνα τη νύχτα. Παρό-
λο που είναι «σκοτεινό» έχει ένα φως υπόκωφο 
και το δουλεύω µε τρόπο που υπονοούνται όλα 
τα επίπεδά του. Θέλω αυτός που το βλέπει να 
γίνεται µέρος του. Ταυτόχρονα δουλεύω διά-

φορα υλικά, λάδια καθώς και γλυπτά 
από λαδοµπογιά που αποτελούν ξε-
χωριστό κοµµάτι και εξελίσσονται µε 
τον χρόνο.

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

«Είναι επαναστατική κίνηση η αναζήτηση

 της ζωής µέσα από την τέχνη»

∆ιαβάστε όλη τη 
συνέντευξη

www.athens voice.gr
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Αγαπημένο μου, μανεκέν! Ήρθε η ώρα 
να σου πω κι εγώ τη δική μου ιστορία, 
που έχει ως εξής: είμαι μια κοπέλα 22 
ετών με κάποια σοβαρά θέματα υγείας 
(σε φάση να είμαι σε αμαξίδιο). Είμαι με 
ένα παιδί 2 χρόνια. Είμαστε πολύ ερω-
τευμένοι και οι δύο, νιώθω ασφάλεια 
μαζί του και γενικά βλέπω ότι είναι ε-
ντάξει μαζί μου, δηλαδή δεν 
νιώθω ότι του φορτώνομαι. 
(Ναι, έχω και λίγο θεμα-
τάκι με την αυτοεκτίμη-
ση! Θα το συζητήσουμε 
άλλη στιγμή αυτό!)
Το αγόρι μου τώρα είναι 
στρατό. Έχουμε συζη-
τήσει αρκετές φορές το 
ενδεχόμενο να συγκατοι-
κήσουμε μόλις απολυθεί, 
ωστόσο τον βλέπω πάρα 
πολύ διστακτικό, ενώ έχουμε κάνει και 
διακοπές μαζί και γενικά πολλά πράγ-
ματα. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να φοβά-
ται; Μπορώ κάπως να τον κάνω να νιώ-
σει άνετα; Εύχομαι να μου απαντήσεις. 

Άκου, λέει, δεν θα σου απαντήσω! Υπάρχουν 
άπειρα τυπάκια εκεί έξω (συμπεριλαμβανο-
μένης και της υποφαινόμενης κατά το παρελ-
θόν), που μόλις ακούσουν τη λέξη «συγκατοί-
κηση», τους πιάνει ένα πνίξιμο, μία ασφυξία 
να το πω, ένα «πωωωω! πότε μεγάλωσα», ένα 
«θέλω τον χώρο μου» και άλλα τέτοια. Άλλοι 
το ξεπερνάνε νωρίτερα, άλλοι αργότερα στη 
ζωή τους και υπάρχουν και οι περιπτώσεις, που 
ακόμη και 10 και 20 χρόνια να είναι μαζί, δεν 
γουστάρουν με τίποτα να συγκατοικήσουν (κι 
από αυτή την περίπτωση έχω στο καρνέ μου). 
Να σου πω ειλικρινά, εγώ πιστεύω πως το να 
αποφασίσεις να συγκατοικήσεις αφορά στο 
ίδιο το άτομο και στο πώς το βιώνει μέσα του 
εκείνη την περίοδο και όχι απαραιτήτως στη 
σχέση με το άλλον. Δηλαδή πρέπει εσύ μέσα 
σου ψυχολογικά να είσαι έτοιμος να κάνεις αυ-
τό το βήμα. Εννοείται παίζει ρόλο και ο άλλος 
άνθρωπος και το κατά πόσο αρμονική σχέση 
έχετε, αλλά… Έχω φίλες, που με το που νιώ-
σουν ερωτευμένες σου φτιάχνουν βαλίτσα 
στο άψε-σβήσε και εγκαθίστανται με συνοπτι-
κές διαδικασίες στο σπίτι του άλλου. Χωρίζουν 
και μετά βαλίτσα και στον επόμενο. Και έχω 
και φίλες, που δεν τις ξεκουνάς από το σπιτάκι 
τους με τίποτα. Υποπτεύομαι ότι στους άντρες 
λειτουργεί ακόμη πιο δύσκολα η φάση «συ-

γκατοίκηση». Οπότε, ναι, εσύ μπορείς να του 
εξηγήσεις ότι το να συγκατοικήσετε δεν σημαί-
νει ότι θα υπογράψετε και κανένα συμβόλαιο 
εφ’ όρου ζωής, ότι ο καθένας θα έχει τον χώρο 
και τον χρόνο του (άλλωστε δεν γνωριστήκα-
τε χθες. Είστε 2 ολόκληρα χρόνια μαζί, ξέρει ο 
ένας πολύ καλά τις ανάγκες και τα χούγια του 

άλλου) και να του πεις με αγάπη ότι όταν νιώ-
σει έτοιμος, εσύ θα το ήθελες πάρα πολύ! 

Είμαι με 20 χρόνια μεγαλύτερο! 2 χρόνια 
μαζί. Ο καλύτερος σύντροφος, που θα 
μπορούσα να βρω. Ταιριάζουμε σε όλα, 
αλλά είμαι 22 και αυτός 42. Τον αγα-
πάω τόσο πολύ. Αυτός με έχει βασίλισ-
σα. Λιώνει. Αλλά δεν θέλω να έρθει η 
στιγμή που θα είναι ο χαμένος της υπό-
θεσης, εάν εγώ φύγω έξω ή μου γυρίσει 
το μάτι με αποτέλεσμα να μείνει 50 π.χ. 
χρονών μόνος του χωρίς οικογένεια.
Δίλημμα: Τι είναι καλύτερο; Να χωρίσεις εσύ 
τον φίλο σου στα 50 του και να μείνει μόνος 

και έρμος χωρίς οικογένεια, ή να 
χωρίσει, για παράδειγμα, ένα πα-

ντρεμένο ζευγάρι μετά από 10 
χρόνια σχέσης;
Απάντηση: Τίποτα από τα 
δύο. Κάθε χωρισμός εκείνη 
τη στιγμή πονάει. Είναι α-

παίσιος. Για την ακρίβεια, ο 
ένας θα πονάει και ο άλλος θα 

νιώθει τύψεις. Ε, τι θα κάνουμε 
όμως; Δεν θα κάνουμε όμορφους 

δεσμούς για να μην πονέσουμε σε μελλο-
ντικό χρόνο; Μα, πότε είναι η ζωή; Μεθαύριο ή 
στο εδώ και τώρα; 

Τζένη, έχω πρόβλημα. Ξέρω ένα παιδί 
από πολύ μικρή ηλικία, λόγω της οι-
κογένειάς μου. Τώρα, είμαι 18 χρονών 
κι αυτός 24. Άρχισε να μου σχολιάζει 
τα stories με φατσούλες και μετά ξεκι-
νήσαμε να μιλάμε. Είπαμε να βγούμε 
πριν την καραντίνα, περίμενα κι εγώ 
να μου στείλει μήνυμα, αλλά το μήνυμα 
δεν ήρθε ποτέ. Μετά από 3 εβδομάδες 
περίπου, μέσα στην καραντίνα πια, τον 
συνάντησα τυχαία και δεν είπαμε κάτι. 
Ξεκίνησε πάλι να μου στέλνει και μετά 
από 1 εβδομάδα, που μιλούσαμε, μου 
λέει «θα τα ξαναπούμε σύντομα, φι-
λιά». Μετά από αυτό δεν ξαναμιλήσα-
με. Και τώρα πάλι σχολιάζει τα stories 
μου. Ρε Τζένη, δεν ξέρω τι να πιστέψω 
και τι να κάνω...
Αχ, μικρή μου 18άρα! Πολύ ορθώς δεν ξέρεις τι 
να πιστέψεις και τι να κάνεις. Αν δεν υπήρχαν 
και αυτά τα «δράματα» στα 18, τι θα είχατε να 
σχολιάζετε με τις κολλητές σου στα τηλέφωνα 
μέχρι το πρωί. Να σου πω την αλήθεια, 3 φορές 
το διάβασα το θέμα σου, έ-
βαλα κάτω τις ημερο-
μηνίες (μόνο σχεδι-
άγραμμα, που δεν 
έκανα) και –απ’ 
ό,τι κατάλαβα- 
αυτός μια στέλνει 
- μια δεν στέλνει, 
μια εμφανίζεται - 
μια εξαφανίζεται, μια 
έτσι - μια γιουβέτσι, μια 
θέλει - μια δεν θέλει. Ως άλλη Πυθία, λοιπόν, 
θα απαντήσω το εξής: ή θα τα φτιάξετε ή δεν 
θα τα φτιάξετε. 

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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Σε είδα...
Τι μάΤιά ήΤάν άυΤά...
AB Άνω Γλυφάδα, 10/3. 

Κόλλησα με τα υπέροχα 

μάτια σου. Μάλλον το 

κατάλαβες και χαμογέλασες. 

Μετά φεύγοντας με το αμάξι 

(λευκό Mini Cooper) το ίδιο...

ΣΤο μεΤρο
Έκατσα απέναντί σου στο 

μετρό, στο Αιγάλεω, και με 

κοίταζες με αυτά τα υπέροχα 

μάτια σου. Παρότι 

κοιταζόμασταν, εγώ είχα τα 

δικά μου θέματα και κακώς 

δεν σου μίλησα. Κατέβηκες 

στη στάση του Κεραμικού. 

Φόραγες μαύρο ολόσωμο 

φόρεμα και είχες ολόμαυρα 

μακριά μαλλιά. Τα υπόλοιπα 

όταν μου στείλεις. Κι εγώ στα 

μαύρα και με μακρύ μαλλί! 

Περιμένω να μου 

απαντήσεις!

ΣΤήν ΚήφιΣιά
Γενική Ταχυδρομική. Σε λένε 

Ανδρέα, ερχόσουν κάθε 

μέρα για να παραλάβεις  

και να παραδώσεις, θα 

έβγαινες σε άδεια και δεν 

ξαναήρθες πότε.

Διπλά ΣΤά... 
άμυγΔάλά!
Στο σούπερ μάρκετ. 

Κοιταχτήκαμε και σου είπα 

ότι ο κύριος σου πήρε τη 

σειρά σου. Και ύστερα στα 

ταμεία, είχες πολύ όμορφη 

έκφραση παρ’ όλες τις 

μάσκες! Στείλε μου!

ΣΤον πορφυρά
Πειραϊκή. Στον Πορφύρα. 

Ήσουν με τον σκύλο σου και 

περίμενες έναν φίλο. 

Κατέβαινα με ένα φίλο μου 

και διασταυρώθηκαν τα 

βλέμματά μας δυο φορές. 

Έχεις τα πιο όμορφα μάτια 

που έχω δει.

άνάπάνΤεχά!
Μιλήσαμε στον σταθμό του 

ΗΣΑΠ στον Ταύρο. Ψάχναμε 

και οι δύο τρόπο να 

φτάσουμε στον Πειραιά, 

καθώς μόλις μας είχαν 

ανακοινώσει ότι ο συρμός 

αποσύρεται. Προσφέρθηκες 

να πάρουμε μαζί ταξί, αλλά 

δίστασα να σ’ ακολουθήσω.

ΣΤο φάνάρι
Σάββατο βράδυ, σταμάτησες 

δίπλα μου στο φανάρι έξω 

από το τρένο, στο λιμάνι του 

Πειραιά. Οδηγούσαμε μέχρι 

τον Άγιο Νικόλαο δίπλα-

δίπλα χαμογελώντας ο ένας 

στον άλλο. Θέλω να ξαναδώ 

το χαμόγελό σου.

ΨήλοΣ μελάχρινοΣ 
με ΣΚυλο
Αγία Παρασκευή. Έβγαινα 

από το αμάξι και μου 

χαμογέλασες περνώντας με 

το σκυλάκι σου (γουέστι 

θηλυκό)! Κατέβασα και εγώ 

το σκυλάκι της κολλητής 

μου βόλτα για να σε 

προλάβω και κάπως μου 

έπιασες την κουβέντα για τα 

σκυλάκια μας! Τρομερό 

χαμόγελο 

πήγά  
νά Σε πάΤήΣω
Για σένα με το ποδήλατο που 

παραβίασες το στοπ στον 

Κεραμεικό. Το ‘χα σίγουρο 

ότι θα σε πάταγα, πώς 

σταμάτησε το υπηρεσιακό 

με τα λιωμένα λάστιχα. Μου 

ζήτησες συγγνώμη κι 

έφυγες. Μου χρωστάς  

έναν καφέ.

Κάποιος σε ψάχνει. Ψάξε τον κι εσύ και επικοινώνησε μαζί του στο www.athensvoice.gr/stiles/se-eida. 
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)
 
Χρόνια πολλά, αγαπητέ Κριέ! Αυτή η εβδομάδα ε-
γκαινιάζει επίσημα τον μήνα των γενεθλίων σου, 
καθώς το Σάββατο 20/3 ο Ήλιος περνά στο ζώδιο 
σου και μια μέρα μετά τον ακολουθεί και η Αφρο-
δίτη. Ένας καινούργιος ετήσιος κύκλος ξεκινά για 
σένα γεμάτος όνειρα, προσδοκίες, ελπίδα για το 
μέλλον και όρεξη για νέα ξεκινήματα τόσο στα 
προσωπικά όσο και στα επαγγελματικά σου. Η αυ-
τοπεποίθησή σου αυξάνεται, το ίδιο και η γοητεία 
σου. Το επόμενο διάστημα ίσως θελήσεις να κάνεις 
κάποιες αλλαγές στην εμφάνισή σου, να πειραματι-
στείς με το στιλ ντυσίματος ή ακόμη και να προχω-
ρήσεις σε μια πιο δραστική αισθητική παρέμβαση 
με τη βοήθεια της ιατρικής. Γιατί όχι; Η ανάγκη σου 
για ανανέωση θα είναι μεγάλη και άλλωστε είναι 
καλό να θυμάσαι πως η αγάπη και η φροντίδα προς 
τον εαυτό σου είναι κομβικής σημασίας για το πώς 
νιώθεις και κατ’ επέκταση για το πώς λειτουργείς 
στη ζωή σου. Από την άλλη, ίσως δεν έχεις τη συ-
νηθισμένη σου «φόρα» μιας και η είσοδος του Ερμή 
στους Ιχθείς (16/3) δείχνει πως υπάρχουν θέματα 
που σε προβληματίζουν, πιθανότατα στη δουλειά 
όπου φαίνεται να παίζει αρκετό παρασκήνιο, και 
μάλιστα μπορεί να υπάρξουν αποκαλύψεις που θα 
σε αναστατώσουν. 

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)
 
Από αυτή την εβδομάδα θα παρατηρήσεις πως κάτι 
αλλάζει σε επίπεδο επαφών και κοινωνικών συνα-
ναστροφών, καθώς θα έχεις πε-
ρισσότερη ζήτηση από φίλους 
και συνεργάτες με την είσοδο 
του Ερμή στους Ιχθείς (16/3). 
Δεδομένης πάντα και της κατά-
στασης που υπάρχει, ίσως κατα-
φέρεις με κάποιο τρόπο να επι-
κοινωνήσεις και πάλι με άτομα 
που είχατε ξεκόψει τελευταία. 
Η επικοινωνία θα παίξει καθορι-
στικό ρόλο και στις επαγγελμα-
τικές σου αλληλεπιδράσεις και 
θα χρειαστεί να αφήσεις τυχόν 
συναισθηματισμούς και ευαισθησίες έξω από το 
παιχνίδι, εστιάζοντας μόνο στα αντικειμενικά γε-
γονότα για να μην υπάρξουν μπλεξίματα. Με την 
είσοδο όμως του Ήλιου (20/3) και της Αφροδίτης 
(21/3) στον Κριό, δεν θα έχεις ιδιαίτερη διάθεση για 
αλληλεπίδραση με αλλά άτομα, καθώς μπαίνεις σε 
μια φάση μεγαλύτερης εσωστρέφειας. Νιώθεις 
ότι χρειάζεσαι λίγο την ηρεμία σου και θέλεις να 
ξεκουραστείς τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά. 
Ίσως αυτό οφείλεται σε προσωπικά ζητήματα από 
το παρελθόν που θα σε απασχολήσουν εκ νέου. 

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)
 
Τα δίνεις όλα για την καριέρα σου από αυτή την ε-
βδομάδα, καθώς η είσοδος του κυβερνήτη σου Ερ-
μή στο ζώδιο των Ιχθύων και το Μεσουράνημά σου 
την Τρίτη δείχνει πως το ενδιαφέρον σου θα εστιά-
ζεται σε επαγγελματικά θέματα ως επί το πλείστον 
για το επόμενο διάστημα. Θα έχεις τη διάθεση να α-
ναλάβεις πρωτοβουλίες και να κάνεις κινήσεις που 
θα σε φέρουν σε καλύτερη θέση ιεραρχικά. Συζη-
τάς ασταμάτητα, διερευνάς προθέσεις, «κόβεις» α-
ντιδράσεις και σχεδιάζεις τα επόμενά σου βήματα. 

Φυσικά η αποφασιστικότητά σου μπορεί να δημι-
ουργήσει και ανταγωνιστικές συμπεριφορές, μιας 
και μην ξεχνάς ότι και ο Άρης βρίσκεται στο ζώδιό 
σου δίνοντας «αέρα στα πανιά σου» big time. Η φό-
ρα σου όμως δεν θα ανακοπεί, αφού ο Ήλιος (20/3) 
αλλά και η Αφροδίτη (21/3) περνάνε στο φιλικό για 
σένα ζώδιο του Κριού, λειτουργώντας βοηθητικά 
στις επιδιώξεις σου, ιδιαίτερα μάλιστα αν σχετίζο-
νται με συλλογικά επαγγελματικά ή επιχειρηματικά 
σχέδια. Μάλιστα δεν αποκλείεται η συμβολή ενός 
φιλικού προσώπου να παίξει σημαντικό ρόλο, μέ-
σω π.χ. μιας επαγγελματικής συνεργασίας. 

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)
 
Βρίσκεσαι σε μια περίοδο αναβρασμού αναφορικά 
με το μέλλον σου, με τη νέα θέση του Ερμή στους 
Ιχθείς από την Τρίτη 16/3. Ζητήματα που έχουν να 
κάνουν με τις σπουδές σου, με σεμινάρια, με μετεκ-
παίδευση πάνω στο αντικείμενό σου, αλλά και με 
την επαγγελματική σου δικτύωση με το εξωτερικό 
σε απασχολούν έντονα και αναμένονται μάλιστα 
και ευχάριστες εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστη-
μα. Ίσως πάρεις την απάντηση που περίμενες από 
το Πανεπιστήμιο που είχες δηλώσει ή σε δεχτούν 
στο μεταπτυχιακό που σε ενδιαφέρει ή από την άλ-
λη μπορεί να είσαι στη φάση που τώρα στέλνεις τα 
χαρτιά σου και τρέχεις να προλάβεις προθεσμίες, 
ενώ μπορεί να καταστρώνεις και τα επόμενά σου 
βήματα για ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα ή 
μια συνεργασία. Ο τομέας της καριέρας σου άλ-
λωστε έρχεται στο προσκήνιο από το τέλος της ε-
βδομάδας με την είσοδο τόσο του Ήλιου (20/3) όσο 

και της Αφροδίτης (21/3) στον 
Κριό. The struggle is real για τις 
επόμενες εβδομάδες, καθώς οι 
απαιτήσεις θα είναι αυξημένες, 
όμως το γενικότερο κλίμα θα εί-
ναι θετικό με ευκαιρίες επέκτα-
σης και καινούργιες προτάσεις.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
 
Το μυαλό σου μπορεί να σου παί-
ζει περίεργα παιχνίδια από αυτή 
την εβδομάδα με την είσοδο 

του Ερμή στους Ιχθείς (16/3), δημιουργώντας σου 
δεύτερες σκέψεις ή και αμφιβολίες για πρόσωπα 
που υπάρχουν στο περιβάλλον σου. Θα σου βγει 
ένα ένστικτο ντετέκτιβ και θα προσπαθείς να δεις 
τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις, περιπλέκοντας λί-
γο τα πράγματα χωρίς λόγο. Ίσως πάλι εσύ να είσαι 
ο κρυψίνους της υπόθεσης και να κρατάς το στόμα 
σου κλειστό κυρίως σε ό,τι αφορά οικονομικές σκέ-
ψεις και σχέδια που έχεις κατά νου. Eμπιστεύσου 
τη διαίσθησή σου, για να διαπραγματευτείς επι-
χειρηματικές κινήσεις και οικονομικά, βρίσκοντας 
λύσεις σε εκκρεμότητες που σε πιέζουν. Η είσοδος 
του Ήλιου (20/3) και της Αφροδίτης (21/3) στο φιλι-
κό για σένα ζώδιο του Κριού θα φέρει περισσότερη 
διάθεση για κοινωνική αλληλεπίδραση και έναν 
αέρα ανανέωσης μέσα στη σχέση σου. Θα έχεις πε-
ρισσότερο χρόνο για να ασχοληθείς με το σύντρο-
φό σου, ενώ στην περίπτωση που είσαι μόνη/ος οι 
πιθανότητες να βρεις ταίρι είναι με το μέρος σου.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)
 
Περισσότερη δράση και επαφές σε επαγγελματι-
κό και προσωπικό επίπεδο θα υπάρξουν από αυτή 
την εβδομάδα με την είσοδο του κυβερνήτη σου 
Ερμή απέναντί σου, στο ζώδιο των Ιχθύων (16/3). 
Μπορείς να διαχειριστείς με μεγαλύτερη ευκολία 
ζητήματα στα επαγγελματικά, να διαπραγματευ-
τείς καλύτερους όρους ή και νέες συμφωνίες με 
πελάτες και συνεργάτες, μιας και οι ιδέες σου μπο-
ρεί τώρα να βρουν περισσότερους συμμάχους. 
Για να το καταφέρεις, θα χρειαστεί να αποφύγεις 
την υπερβολική κριτική που σε χαρακτηρίζει και 
να γίνεις πιο διαλλακτικός, υιοθετώντας ένα άνε-
το στιλ στην επικοινωνία σου. Η είσοδος τόσο του 
Ήλιου (20/3) όσο και της Αφροδίτης (21/3) στον 
Κριό πιθανότατα να σου δημιουργήσουν μια πίεση 
σε ψυχολογικό επίπεδο. Αρκετές ανασφάλειες και 
παράλογοι φόβοι κυρίως σε σχέση με τα προσωπι-
κά και τα οικονομικά σου μπορούν να έρθουν στην 
επιφάνεια, βάζοντάς σε στη διαδικασία να «αυτο-
μαστιγωθείς» χωρίς έλεος, κάνοντας τελικά ζημιά 
στον εαυτό σου. Δεν θα ήταν κακή ιδέα να επισκε-

φτείς κάποιον ειδικό που θα μπορούσε να σε βοη-
θήσει να δεις τα πράγματα πιο αντικειμενικά και να 
εστιάσεις στις λύσεις και όχι στην αυτοτιμωρία. Το 
sex είναι επίσης κάτι που μπορεί να λειτουργήσει 
πολύ ανακουφιστικά, δεδομένου ότι η λίμπιντό 
σου θα είναι αυξημένη.

Ζύγός  (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)
 
Με περισσότερο άγχος στην καθημερινότητά σου 
ξεκινά αυτή η εβδομάδα, με τον Ερμή να περνά 
στους Ιχθείς (16/3), αυξάνοντας την πίεση στον 
τομέα της δουλειάς. Δεν είναι τόσο το αντικειμε-
νικό βάρος που μπορεί να υπάρξει σε αυτό το κομ-
μάτι του ωροσκοπίου σου, όσο το γεγονός ότι το 
μυαλό σου θα απασχολείται συνεχώς με ζητήματα 
της δουλειάς, ψάχνοντας να βρει λύσεις και νέες 
προοπτικές, πράγμα που ασφαλώς δεν είναι κακό, 
μπορεί όμως να σε εξαντλήσει ενεργειακά. Παρ’ 
όλ’ αυτά αν οργανώσεις σωστά το πρόγραμμά σου 
θα μπορέσεις να αυξήσεις την παραγωγικότητα 
σου και να καταφέρεις να τακτοποιήσεις τις υπο-
χρεώσεις σου, βρίσκοντας χρόνο και για την προ-
σωπική σου ζωή. Άλλωστε ο τομέας των σχέσεών 
σου έρχεται στο προσκήνιο με το πέρασμα του Ή-
λιου (20/3) και της Αφροδίτης (21/3) στον άξονα 
σου, στο ζώδιο του Κριού. Η αρμονία παίζει πολύ 
σημαντικό ρόλο στη ζωή σου και θα θελήσεις να 
ανταποκριθείς στις απαιτήσεις των γύρω σου στα 
επαγγελματικά αλλά και του συντρόφου σου. Ίσως 
μάλιστα αποφασίσετε να συγκατοικήσετε, ενώ αν 
είσαι ελεύθερη/ος θα έχεις τις κατακτήσεις σου.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
 
Αυξημένη διάθεση να εκφράσεις τα συναισθήμα-
τά σου και να επικοινωνήσεις με τον ερωτικό σου 
σύντροφο θα έχεις από αυτή την εβδομάδα με την 
είσοδο του Ερμή στους Ιχθείς (16/3), καθώς και ό-
ρεξη για περισσότερη διασκέδαση και ενασχόλη-
ση με τα παιδιά σου και ό,τι σου δίνει χαρά, όπως τα 
αγαπημένα σου χόμπι. Η σκέψη σου γενικότερα θα 
είναι πιο ανάλαφρη και αισιόδοξη, το αν θα τα κα-
ταφέρεις βέβαια να ασχοληθείς με όλα τα παραπά-
νω είναι ένα άλλο ζήτημα, καθώς από τα τέλη της 
εβδομάδας ο Ήλιος (20/3) και η Αφροδίτη (21/3) 
περνούν στο ζώδιο του Κριού, ενεργοποιώντας 
τον τομέα του ωροσκοπίου σου που σχετίζεται με 
την εργασία και την καθημερινότητά σου. Πολλή 
δουλειά και αρκετή κόπωση προβλέπεται για το 
επόμενο διάστημα με τις απαιτήσεις στα επαγγελ-
ματικά να αυξάνονται. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα 
έχεις ήδη φτύσει, τι να κάνουμε όμως, έτσι έχουν 
τα πράγματα. Υπομονή και ψηλά το κεφάλι, καθώς 
θα υπάρξουν και θετικά αποτελέσματα, με αρκετό 
όμως κόπο. Παράλληλα, μπορεί να αποφασίσεις 
να μπεις σε ένα πρόγραμμα διατροφής ή να κόψεις 
κάποιες βλαβερές συνήθειες που επηρεάζουν τη 
φυσική σου κατάσταση, ενώ, αν υπήρχε κάποιο 
πρόβλημα υγείας, μπορεί τώρα να βρεις την κα-
τάλληλη θεραπεία.

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου)
 
Κάποια τρεξίματα που αφορούν το σπίτι ή μέλη 
της οικογένειάς σου, ιδιαίτερα τους γονείς, μπορεί 
να φέρει το πέρασμα του Ερμή στους Ιχθείς από 
την Τρίτη 16/3. Ίσως πάλι χρειαστεί να ασχοληθείς 
με ένα καινούριο ακίνητο ή να ψάξεις για ένα νέο 
χώρο δουλειάς. Παράλληλα, θα έχεις την τάση να 
είσαι πιο ευαίσθητος συναισθηματικά και καλά θα 
κάνεις να αποφύγεις λογομαχίες στον επαγγελ-
ματικό σου χώρο εξαιτίας της συναισθηματικής 
πίεσης που θα νιώθεις. Πάντως, στα τέλη της ε-
βδομάδας η ενέργειά σου θα επηρεαστεί θετικά 
από την είσοδο του Ήλιου (20/3) και της Αφροδίτης 
(21/3) στο φιλικό για σένα ζώδιο του Κριού. Θα α-
σχοληθείς με περισσότερη αποφασιστικότητα και 
δυναμισμό πάνω σε επιχειρηματικά και δημιουργι-
κά σχέδια το επόμενο διάστημα, κάνοντας έξυπνες 
κινήσεις και γυρίζοντας το όλο κλίμα προς όφελός 
σου. Ευνοϊκά θα είναι τα πράγματα και στην προ-
σωπική σου ζωή, καθώς θα παθιαστείς και θα απο-
λαύσεις όμορφες στιγμές, ερχόμενος πιο κοντά με 
το ταίρι σου. Η παιχνιδιάρική σου διάθεση μπορεί 
να φέρει αποτελέσματα και σε περίπτωση που εί-
σαι αδέσμευτος, μιας και θα έχεις ιδιαίτερη γοητεία 
και σπιρτάδα στις προσεγγίσεις σου.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Μεγαλύτερη «ρέντα» στο τομέα της επικοινωνί-
ας φέρνει η είσοδος του Ερμή στους Ιχθείς (16/3) 
αυτή την εβδομάδα. Μπορείς να περάσεις με με-
γαλύτερη ευκολία το μήνυμά σου και να φέρεις με 
το μέρος σου πρόσωπα που ενδέχεται να αποδει-
χτούν πολύ βοηθητικά σε επαγγελματικό επίπεδο, 
ενώ το κλίμα είναι ευνοϊκό και για «διερευνητικές 
επαφές» για νέες συνεργασίες, κυρίως εμπορικού 
χαρακτήρα, ή ακόμα και για τελικές υπογραφές 
για μερικούς. Ζητήματα σπουδών μπορούν επί-
σης να έχουν θετική έκβαση το επόμενο διάστημα. 
Από την άλλη, το πέρασμα του Ήλιου (20/3) και της 
Αφροδίτης (21/3) στον Κριό στο τέλος της εβδομά-
δας δείχνει ότι μέσα σου τα πράγματα είναι λίγο δι-
αφορετικά, καθώς έχεις ανάγκη από me-time, ενώ 
ίσως αισθάνεσαι και ένα ψυχολογικό ανακάτεμα. 
Αυτή η κατάσταση μπορεί να σε φέρει σε απόστα-
ση με τα μέλη της οικογένειάς σου, δημιουργώντας 
εκνευρισμό και από τις δυο πλευρές. Ίσως, πάλι, 
η οικογένεια να είναι να «η αιτία που υποφέρεις» 
καθώς ζητήματα που προκύπτουν με κάποια πρό-
σωπα του σπιτιού ή και μεγαλύτερους σε ηλικία 
συγγενείς, σε αναγκάζουν να αφιερώσεις όλο τον 
χρόνο και την ενέργεια σου εκεί, με αποτέλεσμα 
να νιώθεις στο τέλος άδειος. Δείξε κατανόηση και 
πρόσφερε τη βοήθειά σου, κρατώντας όμως και 
κάτι για τον εαυτό σου.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Το μυαλό σου επικεντρώνεται σε οικονομικά ζη-
τήματα από αυτή την εβδομάδα, με το πέρασμα 
του Ερμή στους Ιχθείς στις 16/3. Αυτός ο τομέας 
χρειάζεται οργάνωση και σωστή διαχείριση, με 
βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή την περί-
οδο και όχι πλάνα που δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα της εποχής. Ενδεχομένως να 
μπορέσει να κλείσεις τρύπες και να διακανονίσεις 
λογαριασμούς, όμως θα πρέπει να αποφύγεις και 
την παρόρμηση για περιττά έξοδα. Ναι, τα πράγ-
ματα είναι πολύ δύσκολα, πάντα όμως υπάρχουν 
ευκαιρίες και αυτές καλείσαι να ψάξεις για να αυξή-
σεις το εισόδημά σου, βρίσκοντας χρηματοδότη-
ση από τρίτες πηγές ή σχεδιάζοντας ένα επιχειρη-
ματικό σχέδιο που μπορεί να αποφέρει καρπούς. 
Βοηθητική προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι η 
παρουσία τόσο του Ήλιου (20/3) όσο και της Αφρο-
δίτης (21/3) στο ζώδιο του Κριού από το τέλος της 
εβδομάδας για τον επόμενο μήνα. Δικτυώνεσαι 
μέσα από επαφές και συναντήσεις που μπορούν 
να υπάρξουν με ανθρώπους που εκπέμπετε στο 
ίδιο μήκος κύματος και μπορεί να καταφέρεις ση-
μαντικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα αν ασχολείσαι με 
τους τομείς της τεχνολογίας, της διαφήμισης, του 
εμπορίου και των Μ.Μ.Ε. Παράλληλα θα μπορέσεις 
να εποκοινωνήσεις καλύτερα με το ταίρι σου βελ-
τιώνοντας τη σχέση σου, αλλά και να φλερτάρεις 
με μεγαλύτερο «θράσος».

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Η παρουσία του Ερμή (16/3) στο ζώδιό σου από αυτή 
την εβδομάδα, σου δίνει τη δυνατότητα να επικοι-
νωνήσεις πιο άμεσα τις ανάγκες και τις σκέψεις σου 
προς το περιβάλλον σου. Σαν άτομο είσαι ιδιαίτερα 
δεκτικό προς τα προβλήματα και τις απαιτήσεις των 
γύρω σου, λειτουργώντας διαισθητικά πολλές φο-
ρές, «μαντεύοντας» ακόμα και πριν απ’ αυτούς το τι 
έχουν ανάγκη. Αυτή η υπερβολική ενσυναίσθηση 
όμως σε οδηγεί πολλές φορές σε βραχυκύκλωμα 
αναφορικά με τα δικά σου θέλω. Πού είσαι εσύ στο 
όλο πλάνο; Σε αυτό καλείσαι να απαντήσεις από 
δω και κάτω, επικεντρώνοντας την ενέργεια και τη 
δράση σου στις προσωπικές και επαγγελματικές 
σου επιδιώξεις. Παράλληλα, ο Ήλιος και η Αφροδίτη 
εγκαταλείπουν το ζώδιό σου και εισέρχονται σε αυ-
τό του Κριού στις 20 και 21/3 αντίστοιχα, δίνοντας 
έμφαση στο κομμάτι των οικονομικών σου. Οικονο-
μικές υποθέσεις που βρίσκονταν στα σκαριά και α-
φορούν επαγγελματικά ξεκινήματα θα μπορέσουν 
τώρα να προχωρήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα, 
ενώ μπορεί να έχεις εύνοια και σε ζητήματα που 
αφορούν ακίνητα, όπως κάποια αγοραπωλησία. 
Προσοχή χρειάζεται σε παρορμητικές αγορές κα-
θώς και σε διαφωνίες με το ταίρι σου όσον αφορά 
την οικονομική διαχείριση.. A

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