
21 - 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 . ΤΕΥΧΟΣ 802 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

Τα νέα ζαχαροπλαστεία της πόλης
Της  Μανίνας Ζουµπουλάκη

Επιµέλεια: Αγγελική  Μπιρµπίλη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

20σελ.



2 A.V. 21 - 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021



21 - 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 A.V. 3 

Αthens
Voices

Λ ό γ ι α  π ό υ  α κ ό υ σ τ η κ α ν
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
panikoval500@gmail.com

«Αν κάποιος  
δεν έκανε  

τη δεύτερη δόση,  
μπορεί να κάνει  

την τρίτη;»
(πρωινή εκπομπή του αντένα, τρίτη πρωί)

Ζευγάρι μέσης ηλικίας,  
μπαίνοντας στο εστιατόριο  

του ΙΚΕΑ, σχολιάζει:

«Σάββατο μεσημέρι και  
μόνο 15 άτομα; Ερημιά...  

Σκέψου πόσοι  
είναι οι ανεμβολίαστοι…»

(ικέα σπάτων)

«Άσε, ρε,  
είχε γενέθλια  

ο Παναγιώτης και δεν είχα  
το τηλέφωνό του,  

είχε πέσει και το Facebook 
 και του έστειλα χρόνια  

πολλά στο Tinder.  
Ξεφτίλα;»

(παρέα σε cafe στο περιστέρι,  
παρασκευή βράδυ)

«Μου έκλεψαν  
το ταπεράκι μου  

σήμερα,  
το γυάλινο».

(γραβατωμένος κύριος μιλάει με το handsfree 
μέσα στο αυτοκίνητό του, με ανοιχτό  
παράθυρο, σταματημένος σε φανάρι  
της κηφισίας. δευτέρα απόγευμα)

Σε κατάστημα κινητής  
τηλεφωνίας. Μαμά με αγοράκι  
6-7 χρονών προσπαθεί μάταια  

να βρει κάτι στο κινητό της,  
σκρολάροντας συνέχεια.

Πιτσιρίκος: «Αν μου είχες  
κόψει τα νύχια, θα μπορούσα  

τώρα να σε βοηθήσω».
(καλλιθέα, τρίτη απόγευμα)

Κορίτσια αποχαιρετιούνται:

«Έλα, γεια και τα λέμε.  
Φιλιά στο αγόρι σου.  

Ή μάλλον στο αγόρι "σου"  
και "μου", χαχαχα!»

(πλατεία καρύτση, τετάρτη απόγευμα)

Infoˆ diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΝΙΑΔΑΚΗΣ
Με 10 χορευτές (όσα και τα βήματα του  

πεντοζάλη) και με 5 μουσικούς, έστησε τον πιο 
συγκλονιστικό «δεκαπεντοζάλη» που έχω δει.  

Και έχω δει πολλούς στη ζωή μου. 
Στη χορευτική κληρονομιά της Κρήτης  

το «Salema Revisited», η παράσταση που  
παρουσίασε μόνο για δύο ημέρες (!;)  

στο Μέγαρο, θα καταγραφεί ως  
η πιο μοντέρνα, μπιτάτη και τρυφερή  

εκδοχή στην ιστορία των πηδηχτών χορών  
της Κρήτης, δίπλα στη σούστα, στον τριζάλη,  

ή στον φτερωτό συρτό. Χίλια μπράβο  
στους αγέρωχους χορευτές και φυσικά  

στον Πάρη Περυσινάκη για την  
καταπληκτική προσαρμογή της μουσικής.  

Όλοι τους... σκέτο σάλεμα!
(Γράφει μια Χανιώτισσα, έτσι;)

Η ΑΚΤΙΒΙΣΤΡΙΑ  
ΜΑΡΙΑ CYBER KΑΤΣΙΚΑΔΑΚΟΥ

Χρίστηκε Ιππότης των Γραμμάτων και των  
Τεχνών από τη Γαλλική Δημοκρατία για το  

ακτιβιστικό της έργο στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα  
και τη δημιουργία του Φεστιβάλ Outview. 

Δίκαιο και ενθαρρυντικό.

ΤΟ YOLO  
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

1,821 η βενζίνη.
Γιορτάζουν τα 200 χρόνια απ την Ελληνική  

Επανάσταση, μάλλον.
(@spigaro)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
Σκέφτονται φέτος να το κυκλοφορήσουν  
και σε συσκευασία spray των 15ml.

ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΤΟΥΛΗ
Ακούγεται ότι θα μπει στη «Φάρμα».  
Trick or treat;

ΟΙΚΟΣ CHANEL 
Αποφάσισε, λέει, να πουλάει στην Κορέα  
μία τσάντα, ανά άτομο, ανά έτος. 
Μα πώς τους χτύπησε τέτοια τραγωδία;  
Ακόμα και στην Κατοχή μοίραζαν  
δύο καρβέλια ψωμί, κυρά Κοκό μου.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
Μετά τον «Μπάλλο» προτείνουμε  
να την ονομάσουν «Συρτοκαλαματιανό».

DANCING WITH THE STARS
Χορεύοντας με τους ότι να ’ναι.

ΚΑΦΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ
Είναι αλήθεια ότι θα του δώσουν το όνομα 
«Venice» από τον Βενέτη, που κέρδισε  
τον διαγωνισμό και θα το τρέχει;

ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Τα ενοίκια στο Παγκράτι έχουν πλάκα,  
ο τελευταίος στα επιχειρήματά του συμπλήρωσε 
ότι θα μείνω στη γειτονιά του Μάνου Χατζιδάκι, 
οπότε ας πληρώσω κάτι παραπάνω». 
(@n1kol1na)
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Για να πάνε κάτω τα φαρμάκια...

το Εξώφυλλο μΑς
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει η illustrator Jenny Kroik. Γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη αλλά ζει στη Νέα 

Υόρκη. Έχει πτυχίο BFA στην Εικονογράφηση από το Art Institute of Boston και MFA (Master of Fine Arts) στη 
Ζωγραφική από το Πανεπιστήμιο του Όρεγκον. Δουλεύει ως free lancer από το 2007, ενώ τα τελευταία χρόνια 

διδάσκει ζωγραφική και σχέδιο στο The City College της Νέας Υόρκης και στο Πανεπιστήμιο Fairleigh Dickinson 
στο Νιου Τζέρσεϊ. Ζωγραφικά έργα της έχουν παρουσιαστεί σε διάφορες γκαλερί στις Ηνωμένες Πολιτείες και 

έχουν γίνει εξώφυλλα σε μεγάλα περιοδικά, όπως το Τhe New Yorker. instagram: @jkroik

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης 
Λουίζα Nαθαναήλ

Σύμβουλος Διοίκησης  
Νικόλας Γαλανόπουλος

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρμάς

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος
Επιμέλεια  Ύλης Δήμητρα Γκρους

 
 Διεύθυνση Web Δημήτρης Αθανασιάδης 

Αρχισυντάκτης  Γιάννης Τσάκαλος

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

Κ. Βνάτσιου, Ρ. Γεροδήμος, N. Γεωργελέ, Μ. Γκανά,  
Ι.  Γκομούζα, N. Γεωργιάδης, Κ. Γιαννακίδης,  

Β. Γραμματικογιάννη,  B. Γρυπάρης, Θ. Ευθυμίου, 
Τ. Ζαραβέλα, Μ. Ζουμπουλάκη, Κ. Καϊμάκης,  
K. Καμπόσου, Δ. Καραθάνος, Β. Κορωναίος,  

Σπ. Λαμπρόπουλος, Τζ. Μελιτά, Δ. Μαστρογιαννίτης,  
Β. Ματζάρογλου, Ελ. Μπεζιριάνογλου, Γ. Νένες,  

Δ. Παπαδόπουλος,  Π. Παναγιωτόπουλος,  
Κ. Παναγοπούλου, Ν. Παπαηλιού, Γ. Παυριανός,  

Μ. Προβατάς, Τζ. Ρουσάκη, 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 Advertising Managers 
Μιχάλης Δρακάκης, Εύα Βαλαμβάνου,  

Νώντας Νταμπάνης
 

Υποδοχή Διαφήμισης Νίκη Σκαμάγκα 
Συντονισμός Διαφήμισης Μαίρη Κούρτη 

 marketing@athensvoice.gr 
Digital Traffic Manager Εύη Ταρνάρη

Digital Advertorial Coordinator Μίνα Γιαννάκη

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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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 
Ανάλυση για το παρελθόν, το παρόν και τις προοπτικές της Ατλαντικής Συμμαχίας

Tης ΣώτηΣ τριανταφύλλού

Στις 27 Σεπτεμβρίου η Νορβηγία ανακοίνωσε συμ-
φωνία στρατιωτικής συνεργασίας με τη Σουηδία 
και τη Δανία. Η Γαλλία, πολύ πριν από την πρόσφα-
τη διπλωματική κρίση των υποβρυχίων, είχε ταχθεί 
υπέρ του ευρωπαϊκού στρατού – εξάλλου, οι σχέ-
σεις της με το ΝΑΤΟ, όπως και εκείνες της Ελλάδας, 
ήταν ανέκαθεν ταραχώδεις: όχι μόνο εξαιτίας του 
εθνικισμού και των αριστερών τάσεων των δύο χω-
ρών, αλλά εξαιτίας των ίδιων των σφαλμάτων της 
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

 

αλήθεια είναι ότι μετά τη διάλυση του κομμου-

νιστικού μπλοκ το 1991, το ΝΑΤΟ έχασε τον 

στόχο του· σήμερα, οι εμπορικοί και ιδεολογι-

κοί του εχθροί –Ρωσία, Κίνα, διεθνές Ισλάμ– είναι πολύ 

πιο ολισθηροί από τη Σοβιετική Ένωση και τις χώρες του 

Συμφώνου της Βαρσοβίας. Επί τέσσερις δεκαετίες, η 

Βορειοατλαντική Συμμαχία προχωρούσε σε συγκεκρι-

μένες ράγες με την έμμονη ιδέα της κομμουνιστικής α-

πειλής: σήμερα, εκτός του ότι καλείται να αντιμετωπίσει 

μια δέσμη απειλών που διαφέρουν μεταξύ τους, παρου-

σιάζεται σαν δυσβάσταχτο βάρος για την αμερικανική 

οικονομία. Παραλλήλως, εσφαλμένες αποφάσεις όπως 

η εισβολή στο Ιράκ και η επέμβαση στη Λιβύη, καθώς 

και οι αποτυχίες σε Συρία και Αφγανιστάν, την έχουν α-

πονομιμοποιήσει. Το ΝΑΤΟ φαίνεται πια σαν μια μηχανή 

που καταβροχθίζει τα χρήματα των φορολογουμένων 

επιτρέποντας στις ΗΠΑ να αυξάνουν τις στρατιωτικές 

τους βάσεις σε όλο τον κόσμο και να προβαίνουν σε 

αυθαιρεσίες και αποκοτιές χωρίς να ενημερώνουν τους 

συμμάχους τους. Για πολλούς αυτό συνέβαινε ανέκα-

θεν, αλλά, όπως είπα, υπήρχε ο καλός σκοπός.

Σήμερα, σε πολλά μέρη του κόσμου εκτυλίσσονται 

σκηνές από την «Έρημο των Ταρτάρων» του Ντίνο Μπου-

τζάτι: νατοϊκοί στρατιώτες μοιάζουν με τον υπολοχαγό 

Τζοβάνι Ντρόγκο, ο οποίος περνάει τη ζωή του στο Ο-

χυρό Μπαστιάνι, όπου τοποθετείται στον πρώτο του 

διορισμό, περιμένοντας ματαίως την εισβολή του θρυ-

λικού εχθρού από τον βορρά. Ο Ντρόγκο μένει άπρα-

κτος επί 30 χρόνια σ’ ένα ξένο, έρημο τοπίο, ώσπου στο 

τέλος πεθαίνει μονάχος, χωρίς βοήθεια ή κατανόηση 

από κανέναν. Τα τελευταία χρόνια, στρατιωτικές βάσεις 

των ΗΠΑ εδώ κι εκεί, δεν σημαίνουν τίποτα πέρα από 

την αυταπάτη της διεθνούς αμερικανικής επιρροής: 

συχνά, υπερβολικά συχνά, τα υποτιθέμενα συμφέρο-

ντα δεν έχουν καμιά αντιστοιχία με τις στρατιωτικές 

δαπάνες στο πεδίο.

Το ΝΑΤΟ σχεδιάστηκε, μεταξύ άλλων, ως εμπορική 

ένωση ΗΠΑ-Ευρώπης, πλην όμως σήμερα η Κίνα έχει ε-

ξελιχθεί στον μεγαλύτερο ξένο επενδυτή, ενώ η ΕΕ έχει 

πολλές εμπορικές επιλογές πέραν των ΗΠΑ και μερικές 

ευρωπαϊκές χώρες εξαρτώνται ενεργειακά από τη Ρω-

σία. Με λίγα λόγια, όλα έχουν αλλάξει από το 1949. Η να-

τοϊκή ηγεσία φαίνεται να το αναγνωρίζει: αλλά θα δού-

με τι θα διαμειφθεί στην επόμενη διάσκεψη του ΝΑΤΟ 

στη Μαδρίτη τον προσεχή Ιούνιο, σαράντα χρόνια μετά 

την προσχώρηση της Ισπανίας στη Συμμαχία. Ο Jens 

Stoltenberg, που με αυτή την ευκαιρία επισκέφτηκε τη 

Μαδρίτη, ελπίζει ότι με αυτή την ευκαιρία θα τονώσει 

την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων, οι οποίοι, ήδη από 

τη δεκαετία του 1990, αναρωτιούνται μήπως το ΝΑΤΟ 

είναι αναχρονιστικό και άχρηστο· μήπως οι ευρωπαϊ-

κές χώρες θα έπρεπε να αναζητήσουν τη στρατηγική 

τους αυτονομία και να δημιουργήσουν περιφερειακές 

ενώσεις. Η προεδρία Ντόναλντ Τραμπ επιδείνωσε το 

κλίμα, προβάλλοντας τη δήθεν αμερικανική υπεροχή 

και διχάζοντας πικρά τη Δύση, την ιδέα της οποίας δεν 

κατανοούσε: η πολιτική του Τραμπ υπογράμμισε τις 

διαφωνίες και τον ναρκισσισμό των μικρών διαφορών 

στους κόλπους της Συμμαχίας ενώ ταυτοχρόνως την 

απαξίωσε στα μάτια των ίδιων των Αμερικανών. Το σύν-

θημα America First που πλανάται από την εποχή του 

Woodrow Wilson σημαίνει πλέον America Only, πράγμα 

που εκνευρίζει, όπως είναι φυσικό, ακόμα περισσότερο 

τους Ευρωπαίους. Προσετέθη η ασύντακτη αποχώ-

ρηση από το Αφγανιστάν, η οποία ωστόσο ίσως δεν 

μπορούσε να γίνει διαφορετικά εφόσον οι Ταλιμπάν 

κέρδιζαν μέρα με τη μέρα έδαφος και λαϊκή στήριξη. 

Από καιρό το διακύβευμα στο Αφγανιστάν δεν ήταν 

να μην επικρατήσει το φανατικό Ισλάμ στη χώρα, αλλά 

Πολιτική

Η

Η Βορειοατλα-
ντικΗ Συμμαχια, 

ΣΗμερα, εκτόΣ 
του οτι καλειται 

να αντιμετωπιΣει 
μια δεΣμΗ 

απειλών που 
διαφερόυν 

μεταξυ τόυΣ, 
παρόυΣιαζεται 
Σαν δυΣβαΣτα-
χτό βαρόΣ για 

τΗν αμερικανικΗ 
όικόνόμια

το να μη διαχυθεί προς τη Δύση είτε με τη μορφή του 

εισοδισμού, είτε της τρομοκρατίας, είτε και με τα δύο. 

Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι υπόλοιπες νατοϊ-

κές χώρες είχαν την ευκαιρία να αντιτεθούν στο σχέδιο 

του Τζο Μπάιντεν για απόσυρση από το Αφγανιστάν, 

αλλά δεν το έκαναν. Εν πάση περιπτώσει, η ήττα στο 

Αφγανιστάν μετά από τόσες περιπέτειες και δαπάνες 

χρεώνεται στο ΝΑΤΟ για το οποίο, αν θέλουμε να παίρ-

νει σωστές και γρήγορες αποφάσεις, απαιτείται δυνα-

μικότερη ευρωπαϊκή παρέμβαση – πάντως, η εικόνα 

που δίνει είναι ότι οι περισσότεροι από τους τριάντα 

εταίρους τεμπελιάζουν.

Αυτό που καλούνται να αποφασίσουν οι ευρωπαϊκές 

χώρες είναι αν η στρατηγική τους ανεξαρτησία αξίζει 

τον κόπο από οικονομική άποψη: το ΝΑΤΟ έχει ετήσιο 

προϋπολογισμό 1 τρισεκατομμύριο δολάρια· η ΕΕ δια-

θέτει για την άμυνα και την ασφάλεια περίπου 15 ή 16 

δις κατά μέσον όρο (40 δις η Γαλλία, 37 η Γερμανία, 2,4 

δις η Αυστρία, 5,5 η Ελλάδα). Πρέπει λοιπόν να εκτιμή-

σει η ΕΕ αν αυτός ο προϋπολογισμός μπορεί, αν κατανε-

μηθεί έξυπνα, να καλύψει την ασφάλεια των συνόρων 

της, τη χρηματοδότηση της μετανάστευσης που είναι 

αναπόφευκτη και τις πιθανές ανθρωπιστικές δράσεις 

που είναι αναπόφευκτες κι αυτές.

Το ΝΑΤΟ τα έβγαλε πέρα με τον κομμουνισμό αλλά δεν 

μπόρεσε να αποτρέψει την Τουρκία από το να εισβάλ-

λει στην Κύπρο, ούτε υπήρξε συνεπές με τις ιδέες της 

φιλελεύθερης δημοκρατίας. Στο εσωτερικό του δημι-

ουργήθηκαν έχθρες, γραφειοκρατία και δυσκινησία: η 

συμπεριφορά του ανάγκασε τη Γαλλία να αποχωρήσει 

από το στρατιωτικό σκέλος το 1966 (επανήλθε 43 χρόνια 

αργότερα) και την Ελλάδα να απέχει από τις νατοϊκές α-

σκήσεις από το 1974 μέχρι το 1980. Τα λόγια του Ντε Γκολ 

το 1966 ακούγονται σήμερα επίκαιρα όπως και τότε: «Τί-
ποτα δεν μπορεί να συντηρήσει αμετάβλητη μια συνθήκη 
που δεν ανταποκρίνεται στις επικρατούσες συνθήκες. Αλ-
λιώς, τέτοιες συνθήκες, απογυμνωμένες από κάθε ουσία, 
δεν θα είναι, όταν έρθει η ώρα να εφαρμοστούν, τίποτα πα-
ραπάνω από χαρτιά για τα αρχεία […] Οι δυτικές χώρες δεν 
απειλούνται σήμερα από τις ανατολικές, όπως συνέβαινε 
στα πρώτα χρόνια μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν 
οργανώθηκε μια Ευρώπη αμερικανικό προτεκτοράτο κάτω 
από τον μανδύα του ΝΑΤΟ. Από την άλλη πλευρά, οι συ-
γκρούσεις στις οποίες εμπλέκονται οι ΗΠΑ –προχτές στην 
Κορέα, χτες στην Κούβα, αύριο στο Βιετνάμ– χάρη στην 
περίφημη αρχή της κλιμάκωσης, κινδυνεύουν να πάρουν 
διαστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε γενικευμένη σύ-
γκρουση. Σε τέτοια περίπτωση, η Γαλλία, η νατοϊκή στρατη-
γική της οποίας συμπίπτει αναγκαστικά με εκείνη των ΗΠΑ, 
θα εμπλεκόταν σε πόλεμο που δεν θα είχε επιδιώξει […] 
Προπάντων, η απόφαση της Γαλλίας να πάρει την ευθύνη 
του πεπρωμένου της είναι ασυμβίβαστη με έναν αμυντικό 
οργανισμό στον οποίο η χώρα έχει θέση υποτακτικού».

Το 1966 η αποχώρηση της Γαλλίας από το στρατιωτικό 

σκέλος έκανε την Ατλαντική Συμμαχία άνω κάτω, ιδιαί-

τερα όταν ο Ντε Γκολ ανέβασε τους τόνους απαγορεύο-

ντας τη διέλευση νατοϊκών αεροσκαφών από τον γαλλι-

κό εναέριο χώρο, εκτός αν έχει δοθεί ειδική άδεια από 

τις γαλλικές αρχές· σε περίπτωση πτήσεων χωρίς άδεια, 

τα νατοϊκά αεροπλάνα θα αντιμετωπίζονταν ως εχθρικά 

και θα καταρρίπτονταν. Σε επιστολή προς τον Αμερικανό 

πρόεδρο Λίντον Τζόνσον, ο Ντε Γκολ εξηγούσε τους λό-

γους: εκτός του ότι η αλλαγή του συσχετισμού δυνάμε-

ων στον κόσμο είχε ελαττώσει τον κίνδυνο πολέμου 

στην Ευρώπη, η Γαλλία, ως πυρηνική δύναμη, απέβλεπε 

πλέον στην «πλήρη άσκηση της κυριαρχίας της», η οποία 

δεν μπορούσε να επιτευχθεί όσο υπήρχαν ξένες δυνά-

μεις στο έδαφός της. Αυτή η λογική φαίνεται ότι επανέρ-

χεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες – κυρίως σ’ εκείνες 

της παλιάς Ευρώπης που έζησαν τις περιπέτειες της 

Συμμαχίας στον Ψυχρό Πόλεμο. Από τον Ψυχρό Πόλεμο 

δεν έλειπαν οι πολεμικές εστίες δια πληρεξουσίου αλλά 

για τους κύριους παίκτες ήταν ειρηνική περίοδος: το 

ΝΑΤΟ κέρδιζε τον πόλεμο πριν από τον πόλεμο.  A
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Μέχρι πρόσφατα δεν λέγαµε καν τη 

λέξη. Λέγαµε η «επάρατη νόσος», σαν 

να θέλουµε να ξορκίσουµε το κακό, 

ενώ συγχρόνως παραδιδόµασταν στην 

αναπόδραστη µοίρα: δεν υπήρχε οδός 

διαφυγής, δεν υπήρχε σωτηρία, υπήρχε 

µόνο µια καταραµένη αρρώστια που θέ-

ριζε ζωές σχεδόν σε κάθε σπίτι. Έπαιρνε 

συγγενείς και φίλους, γνωστούς και 

γείτονες, ηλικιωµένους και νέους και 

καµιά φορά και παιδιά – πώς γίνεται να 

χτυπάει η «κατάρα» ένα παιδί, πώς µπο-

ρεί να γίνεται η ζωή τόσο σκληρή, πώς 

επιτρέπεται αυτός ο πόνος, πού ήταν, αν 

υπάρχει, ο Θεός;

πέναντι σε τέτοια ερωτήµατα 

στέκεται ο καθένας µας µόνος 

του. Είσαι µόνος σου όταν χά-

νεται η γη κάτω από τα πόδια σου, όταν 

η ζωή δείχνει ξαφνικά να φεύγει από τα 

χέρια σου, όταν το µέλλον στενεύει, γί-

νεται χρόνος που λιγοστεύει, 

µια κλεψύδρα που αδειάζει. 

Είσαι µόνος µε αυτό που εί-

πε η Ντόρα Μπακογιάννη: 

«∆εν είναι ποτέ εύκολο να 
ακούς πως έχεις καρκίνο». 
Στο µεταξύ, όµως, έχουµε 

αρχίσει να νικάµε τον καρκί-

νο. Αρχίσαµε να τον νικάµε, 

όταν είπαµε το όνοµά του. Ό-

ταν πάψαµε να τον κρύβουµε 

σαν να ήταν ένα στίγµα που 

µας χώριζε σε τυχερούς και 

άτυχους, υγιείς και ασθενείς, νικητές και 

ηττηµένους, εκλεκτούς και καταραµέ-

νους.  Επάρατος; Όχι, καµία κατάρα. Ο 

καρκίνος είναι µια µάχη. ∆εν κερδίζουν 

όλοι, αλλά όλοι έχουµε παλέψει. Ασθε-

νείς και οι οικείοι τους, αλλά και γιατροί 

και ερευνητές σε εκατοντάδες εργαστή-

ρια του κόσµου – και να που ο καρκίνος 

προλαµβάνεται πια µε ένα εµβόλιο στον 

τράχηλο της µήτρας και να που σε δυο 

τρία χρόνια νέα εµβόλια θα προλαµβά-

νουν και άλλες µορφές. Ο καρκίνος δεν 

είναι ανίκητος, µας τροµάζει ακόµη, αλ-

λά τώρα λέµε το όνοµά του και µαθαί-

νουµε, όπως είπε η Ντόρα, να ζούµε µαζί 

του όταν µας χτυπάει την πόρτα. 

«Είναι µια ασθένεια µε την οποία µαθαί-
νεις να ζεις», έγραψε 

στο µήνυµά της. Αλλά 

πώς; Ως µαχητής που 

δεν καταθέτεις πο-

τέ τα όπλα; Τον 

ζεις σαν έναν 

τιτάνιο αγώνα 

που απαιτ εί 

τεράστια ψυχικά αποθέµατα για να πει-

στείς πως αυτό είναι κάτι άλλο από ένα 

κρυφτό µε τον θάνατο, πως µόνο έτσι 

µπορείς να αρπαχτείς από τη ζωή για να 

σου χαριστεί λίγη ακόµη; Όχι, δεν είναι 

κάθε µάχη µια µεγαλειώδης µάχη ούτε 

µια απελπισµένη µάχη. Η µάχη βρίσκεται 

στην πρόληψη, στα άλµατα της επιστή-

µης, στα πρωινά που πήγαινε µόνος του 

ένας αγαπηµένος µου άνθρωπος να κά-

νει τις χηµειοθεραπείες του για να γυρνά 

κατάκοπος, στις περιοδικές εξετάσεις 

που ζητά µια φίλη να τσεκάρουµε µαζί 

και να τις συγκρίνουµε µε  τις παλαιότε-

ρες, στην απόφαση του φίλου να µην 

µπει στη λογική της πάλης αλλά της συµ-

βίωσης – «µπορεί να µε αφήσει, µπορεί 
και όχι».  
Τώρα που είπες το όνοµά του, µαθαίνεις 

να ζεις µε τον εχθρό σου – «πολλαπλό 
µυέλωµα, τόσους χτυπάει κάθε χρόνο 
στην Ελλάδα, σε αυτό το στάδιο είµαι, 

αυτή είναι η πρόγνωση, θα 
συνεχίσω να δουλεύω κανο-
νικά, αυτή είναι µια νέα κα-
θηµερινότητα». ∆ιαβάζεις το 

µήνυµα της Ντόρας Μπακο-

γιάννη και ξέρεις πως απηχεί 

τη σκέψη όλων εκείνων που 

ευτυχώς έχουν πάψει να βλέ-

πουν απέναντί τους µια «επά-

ρατη νόσο», µια καταραµένη 

αρρώστια. Ξέρεις ακόµη πως 

η δηµοσιοποίηση και από την 

Ντόρα Μπακογιάννη και από 

τη Φώφη Γεννηµατά της ασθένειάς 

τους δεν είναι µόνο µια θαρραλέα πράξη, 

αλλά και βαθιά και ουσιωδώς πολιτική, 

αν πολιτική δεν είναι κάτι άλλο από την 

υπενθύµιση της αξίας της ζωής, από τη 

σηµασία που έχει η φροντίδα της ως υ-

πέρτατου αγαθού. Είναι και µια αναγκαία 

πράξη, επειδή σπάει τη σιωπή και τα τα-

µπού όλων των ακατανόµαστων – δεν 

λέµε τι έχουµε, λέµε ότι είµαστε πάντα 

καλά, υπάρχουµε µόνον ως υγιείς, στη 

δηµόσια σφαίρα έχει θέση µόνο το σφρί-

γος. 

Όχι, δεν είµαστε πάντοτε καλά, φοβόµα-

στε για εµάς και τους αγαπηµένους µας, 

θα παλέψουµε και λέµε τα πράγµατα µε 

το όνοµά τους. Λέµε πως δεν είναι ποτέ 

εύκολο ν’ ακούς πως έχεις καρκίνο. 

Και µαζί µε τις καλύτερες προ-

γνώσεις, τα καλύτερα φάρ-

µακα, τις ανακουφιστι-

κές θεραπείες, τα νέα 

εµβόλια mRNA, τον 

νικάµε.  A  
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ΣΥΓΓΝΩΜΗ, ΔΕΝ 
ΜΕ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΚΑΛΑ 

Της ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΓΚΑΝΑ

Τις µέρες που τα κέφια βρίσκονται στο 

ναδίρ, έχω διαπιστώσει ότι ένα από τα λίγα 

πράγµατα που λειτουργούν καταπραϋντικά 

είναι να διαβάζω λίστες µε misheard lyrics, 

ή για να το πούµε στα ελληνικά, παρανοή-

σεις που προκύπτουν όταν ακούµε ένα τρα-

γούδι και το µυαλό µας, µέσω κάποιας παρά-

ξενης σύναψης, ερµηνεύει εντελώς λάθος 

κάποιους στίχους – συχνά µάλιστα δηµιουρ-

γώντας κάτι που δεν βγάζει κανένα νόηµα, 

χωρίς αυτό να µας κάνει να αναρωτηθούµε 

µήπως κάτι δεν πιάσαµε εµείς. Επιµένουµε 

στην ερµηνεία µας και πιστεύουµε ότι ο 

στιχουργός απλώς έγραψε ό,τι να ’ναι. Ίσως 

αυτό να οφείλεται εν µέρει στη γενικότερη 

ιδέα ότι οι καλλιτέχνες είναι λίγο «τρελοί», 

ίσως και στη συγγένεια της στιχουργικής 

µε την ποίηση, την τέχνη που κατεξοχήν οι 

άνθρωποι θεωρούν ακατάληπτη.

ε ό,τι και να οφείλεται, στις λί-
στες αυτές, αγγλόφωνες ως επί 
το πλείστον, βρίσκω πάντα κάτι 

που θα µε κάνει να βάλω τα γέλια. «Πώς 
είναι δυνατόν να άκουσε κανείς κάτι τέ-
τοιο;» σκέφτοµαι. Ποιος είναι ο ειρµός 
των σκέψεων που σε οδηγούν να σκε-
φτείς ότι ο Μπόουι στο Space Oddity έ-
γραψε «Clown control to Mao Tse Tung»; 
(οι στίχοι λένε «Ground control to Major 
Tom»). Τι άνθρωπος είναι αυτός; 

Και µετά σοβαρεύοµαι. Ξαφνικά µου 
έρχονται στο µυαλό όλα αυτά τα άρθρα, 
περιοδικά, βιβλία, που µας λένε ότι εί-
µαστε ο καθένας ένα τραγούδι. Αρκεί 
να αφήσουµε το τραγούδι να ακουστεί, 
στίχοι και µουσική, κάποιοι θα το αγα-
πήσουν. Και άντε, µε τη µελωδία µας 
κάτι γίνεται ίσως, αλλά µε τους στί-
χους; Πόσες φορές πιστεύω ότι έχω α-
κούσει καθαρά το τραγούδι του άλλου, 

αλλά δεν βγάζει νόηµα; Φταίει εκείνος; 
Γράφει τον εαυτό του ακατάληπτα; ∆εν 
ξέρει τι θέλει να πει; Ή εγώ αρνούµαι 
να καταλάβω; Είµαστε όλοι misheard 
lyrics; Προφανώς και είµαστε, σε πολύ 
µεγαλύτερο βαθµό και σε πολλές πε-
ρισσότερες παραλλαγές από τα κανονι-
κά τραγούδια. 
Πολύ συχνά, ειδικά όταν ακούµε τρα-
γούδια σε γλώσσες που δεν γνωρίζουµε 
καλά –και κάθε άνθρωπος είναι µια ξέ-
νη γλώσσα για τους άλλους–, δεν κα-
ταλήγουµε απλώς σε µια αστεία, ακα-
τάληπτη παρανόηση, αλλά, πιάνοντας 
µια λέξη από δω και µια φράση από κει, 
φτιάχνουµε στο µυαλό µας ένα εντελώς 
διαφορετικό τραγούδι, το επενδύουµε 
τελικά µε τους δικούς µας στίχους και 
νιώθουµε βαθιά σύνδεση. Mέχρι που 
κάποια στιγµή τυχαίνει να διαβάσουµε 
τα λόγια ή κάποιος να µας διορθώσει, και 
τότε, τι απογοήτευση! Πραγµατικά, ο 
τρόπος µε τον οποίο επιχειρούµε να δη-
µιουργήσουµε νόηµα εκεί που δεν κα-
τανοούµε κάτι, ίσως να έχει µεγαλύτερη 
ερµηνευτική σηµασία για τον ψυχικό 
µας κόσµο, ακόµα και από τις περιβόητες 
«φροϋδικές παραδροµές».
Γι’ αυτό άλλωστε και νιώθουµε τόση α-
νακούφιση όταν αντιλαµβανόµαστε ότι 
κάποιος µας «ακούει» σωστά ή ότι, έ-
στω, όταν δεν του βγάζουµε νόηµα φρο-
ντίζει να µας ρωτήσει αν κατάλαβε κα-
λά. Και µερικές φορές αυτό αρκεί για να 
καταλάβουµε κι εµείς οι ίδιοι πως λέµε 
ό, τι να ’ναι, ότι το στιχούργηµά µας θέ-
λει λίγη δουλειά ακόµη. Στα πραγµατι-
κά τραγούδια η παρεξήγηση σχεδόν 
πάντα οφείλεται στον ακροατή. Στις 
ανθρώπινες σχέσεις η ευθύνη της πα-
ρεξήγησης βαραίνει εξίσου και τον δη-
µιουργό.  A  
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νεις να ζεις», έγραψε 

στο µήνυµά της. Αλλά 

πώς; Ως µαχητής που 

δεν καταθέτεις πο-

τέ τα όπλα; Τον 

ζεις σαν έναν 

τιτάνιο αγώνα 

που απαιτ εί 

εύκολο ν’ ακούς πως έχεις καρκίνο. 

Και µαζί µε τις καλύτερες προ-

γνώσεις, τα καλύτερα φάρ-γνώσεις, τα καλύτερα φάρ-

µακα, τις ανακουφιστι-

κές θεραπείες, τα νέα 

γνώσεις, τα καλύτερα φάρ-
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Τον ∆εκέµβριο του 2008, µιλώντας για 

τον προϋπολογισµό στη Βουλή, ο Κώστας 

Σηµίτης προειδοποίησε ότι οι εταίροι στην 

Ε.Ε., µπροστά στον δηµοσιονοµικό εκτρο-

χιασµό της Ελλάδας, σχεδιάζουν να την 

παραπέµψουν στο ∆ΝΤ. Τον Σεπτέµβριο 

του 2009, ο τότε πρωθυπουργός Κώστας 

Καραµανλής –ο οποίος παρατηρούσε για 

καιρό αµέριµνος τα ελλείµµατα να διογκώ-

νονται– πριν αποδράσει από την εξουσία, 

ανακοίνωσε στη ∆ΕΘ το «πάγωµα» των 

µισθών στο ∆ηµόσιο. Ο τότε διεκδικητής 

της πρωθυπουργίας Γιώργος Παπανδρέου 

απέρριψε το «πάγωµα» και υποστήριξε 

ένα πρόγραµµα αύξησης των δαπανών 

του κράτους. Σε προεκλογική οµιλία του 

του στην Κοζάνη στις 10/9/2019 είπε: «Ρω-

τούν συνέχεια πού θα βρείτε τα λεφτά. 

Λεφτά υπάρχουν, αν τα διεκδικήσεις. Αν 

τα προσελκύσεις µε επενδύσεις. Αν νοικο-

κυρέψεις το κράτος. Αν αξιοποιήσεις τις 

παραγωγικές δυνατότητες της χώρας µας. 

Ώστε να αυγατίσουν και να διαµορφώ-

σουν, να δηµιουργήσουν έναν νέο πλούτο. 

Αλλά αυτά θέλουν σχέδιο. Θέλουν σχέδιο 

που να υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον και 

όχι το συµφέρον των κοµµατικών παραγό-

ντων, των ηµέτερων και των ισχυρών της 

χώρας µας».

ατά τη διάρκεια της προεκλο-
γικής περιόδου, ο Γιώργος Πα-
πανδρέου επανήλθε στο σύν-

θηµα λέγοντας: «Λεφτά υπάρχουν, εάν 
χτυπήσουµε φαινόµενα φοροδιαφυγής, 
αδιαφάνειας, αναξιοκρατίας, κλειστών 
επαγγελµάτων, σπατάλης και γραφει-
οκρατίας που εµποδίζουν την υγιή ε-
πένδυση και πρωτοβουλία». Το να πεις 
ότι θα υπάρξουν λεφτά, αν χτυπηθεί η 
φοροδιαφυγή, είναι µια κοινοτοπία µε 
την οποία κανείς δεν διαφωνεί. Στη συ-
γκεκριµένη εκείνη στιγµή, το ζήτηµα 
ήταν πώς θα περιοριστούν τα δίδυµα 
ελλείµµατα στις κρατικές δαπάνες και 
στη σχέση εισαγωγών-εξαγωγών. Το 
2009, το κράτος δαπάνησε 110 δισ., από 
τα οποία τα 35 δισ. δεν τα είχε και 
τα δανείστηκε, ενώ σχεδόν 
τόση ήταν η διαφορά α-
νάµεσα στις εισαγωγές 
και σ τις εξαγωγές το 
2008. Καµία χώρα δεν 
µπορεί να επιβιώσει µε 
τέτοιες επιδόσεις. 
Σε αυτή την κατά-
σ ταση ο Γιώργος 

Παπανδρέου πρότεινε την αύξηση των 
δαπανών. Τα λεφτά από το κυνήγι της 
φοροδιαφυγής και από την υγιή ανά-
πτυξη ήταν αµφίβολα και θα έρχονταν 
στο µέλλον. Τα λεφτά, όµως, για την 
αύξηση των µισθών στο ∆ηµόσιο και 
για άλλες παροχές που υποσχόταν το 
ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να δαπανηθούν α-
µέσως. Η αύξηση των δαπανών θα έ-
κανε ακόµη πιο βαθιά τη χρεοκοπία. 
Τελικά, αυτά τα λεφτά δεν υπήρχαν και 
κανείς δεν θα ήθελε να µας δανείσει. 
Αν η κατάσταση δεν ήταν τόσο κρίσιµη, 
το «Λεφτά υπάρχουν» και οι υποσχέ-
σεις για µοίρασµα χρηµάτων θα ήταν 
λόγια του προεκλογικού αγώνα, από 
τα τόσα που λέγονται στις εκλογές και 
µετά ξεχνιούνται. Όµως τότε η Ελλάδα 
έµπαινε στη µεγαλύτερη κρίση της µε-
ταπολεµικής ιστορίας της, και έπρεπε 
οι πολιτικοί να εξηγήσουν στους πολί-
τες την τεράστια δυσκολία που υπήρχε. 
Αντί για αυτό, είχαµε νέες υποσχέσεις 
παροχών, σαν να µην έτρεχε τίποτε. Ο 
Γιώργος Παπανδρέου δεν µπορεί να ι-
σχυριστεί ότι δεν γνώριζε. 
Οι υποσχέσεις των παροχών δεν έκρυ-
ψαν απλώς την κρισιµότητα της κατά-
στασης από τους πολίτες. Εγκλώβισαν 
τον ίδιο τον Γιώργο Παπανδρέου και 
τους υπουργούς του σε µια πολιτική που 
ήταν αδιέξοδη. Αντί να προχωρήσουν 
σε περιορισµό των δαπανών, σχεδία-
ζαν παροχές. ∆εν έλαβαν κανένα µέτρο 
ουσιαστικής εξοικονόµησης, και επι-
βλήθηκε έκτακτη εισφορά στις µεγάλες 
επιχειρήσεις, όχι για να µειωθεί το έλ-
λειµµα, αλλά για να δοθούν επιδόµατα. 
Και έπειτα ήρθε το µνηµόνιο. 
Η δεκαετής κρίση δεν ήταν αναπόφευ-
κτη. Είχε τόση ένταση και διάρκεια –σε 
αντίθεση µε άλλες χώρες που αντιµε-
τώπιζαν παρόµοια προβλήµατα– γιατί 
οι περισσότεροι πολιτικοί απέφυγαν να 
πουν την αλήθεια στους πολίτες και να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους. Μαζί τους 
τα περισσότερα ΜΜΕ καλλιεργούσαν 
µύθους. Αλλά και οι πολίτες έχουν ευ-
θύνη, γιατί δεν άκουσαν τις φωνές που 

έλεγαν τη σκληρή αλήθεια. Ο Γιώρ-
γος Παπανδρέου δεν είναι ο αδι-

κηµένος της υπόθεσης. Στο 
ραντεβού µε την Ιστορία 

πήγε προετοιµασµέ-
νος για εκδροµή, 

ενώ είχαµε ναυ-
άγιο.   A  

K

«ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ» 
Η ανατοµία ενός συνθήµατος 

Τoυ ΣΠΥΡΟΥ ΒΛΕΤΣΑ

τα οποία τα 35 δισ. δεν τα είχε και 
τα δανείστηκε, ενώ σχεδόν 
τόση ήταν η διαφορά α-
νάµεσα στις εισαγωγές 
και σ τις εξαγωγές το 
2008. Καµία χώρα δεν 
µπορεί να επιβιώσει µε 
τέτοιες επιδόσεις. 
Σε αυτή την κατά-
σ ταση ο Γιώργος 

µύθους. Αλλά και οι πολίτες έχουν ευ-
θύνη, γιατί δεν άκουσαν τις φωνές που 

έλεγαν τη σκληρή αλήθεια. Ο Γιώρ-
γος Παπανδρέου δεν είναι ο αδι-

κηµένος της υπόθεσης. Στο 
ραντεβού µε την Ιστορία 

πήγε προετοιµασµέ-
νος για εκδροµή, 

ενώ είχαµε ναυ-
άγιο.
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COMIC

A
πό την προηγούμενη εβδομάδα, η είδηση στην επονομαζό-
μενη βιομηχανία των κόμικς είναι πως ο θρυλικός Σούπερμαν 
αποκαλύπτεται ως μπαϊσέξουαλ. Συγκεκριμένα, η DC ανακοί-
νωσε στις 11 Οκτωβρίου 2021, ημέρα που στις ΗΠΑ γιορτάζε-
ται ως «Coming Out Day», ότι στην τρέχουσα σειρά ιστοριών 

του Σούπερμαν «Superman: Son of Kal-El», σε σενάριο του Τομ Τέιλορ και 
σχέδιο του Τζον Τιμς, ο γιος του Σούπερμαν –που ακούει στο όνομα Τζον 
Κεντ, μας συστήθηκε το 2015 και έχει πάρει το χρίσμα από τον πατέρα του 
ως ο «νέος Σούπερμαν»– θα αναπτύξει μια ρομαντική σχέση με ένα άλλο 
αγόρι σε ιστορία που θα κυκλοφορήσει τον προσεχή Νοέμβριο.

Τα νέα είναι αναμφισβήτητα σπουδαία. Το coming out του Σούπερμαν, ί-
σως του πιο αρχετυπικού Αμερικανού σούπερ ήρωα, αυτού που συμβολίζει 
επακριβώς πώς φαντάζονταν οι Αμερικανοί την τέλεια εκδοχή ανθρώπου, 
είναι μια σημαντική στιγμή, ακόμα και σε μια περίοδο κατά την οποία πολλά 
κόμικς έχουν αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και συχνά καταπιάνονται 
με φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα. Έχουμε δει τα περασμένα χρόνια και 
άλλους ήρωες να αποκαλύπτονται ως μη στρέιτ. Μια εκδοχή του Ρόμπιν, 
του βοηθού του Μπάτμαν, ερωτεύτηκε έναν άνδρα φίλο του, το 2016, ο 
χαρακτήρας της DC, Aqualad, αποκάλυψε ότι είχε αγόρι, ενώ πρόσφατα 
είδαμε σε ένα νέο κόμικς του Άκουαμαν έναν μαύρο γκέι χαρακτήρα. Τώρα 
βλέπουμε μια βερσιόν του γιου του Σούπερμαν να έχει οικολογικές ευαι-
σθησίες και να είναι αμφιφυλόφιλος. 

Όλες αυτές οι εξελίξεις δείχνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η πρό-
οδος μιας βιομηχανίας. Από τη δεκαετία του 1950, οπότε και θεσπίστηκε 
με πρωτοβουλία του Κογκρέσου ο «Comics Code Authority», ένας μηχα-
νισμός στις ΗΠΑ, με σκοπό να θέσει κανόνες για το τι θα μπορούσαν να 
απεικονίσουν τα κόμικς, βλέπουμε τη βιομηχανία των κόμικς να μη διστάζει 
στην απεικόνιση της διαφορετικότητας. Το δεύτερο είναι ότι όλο και περισ-
σότεροι αναγνώστες μπορούν να δουν πλέον τον εαυτό τους στα κόμικς 
που διαβάζουν. Όπως δήλωσε μάλιστα και ο σεναριογράφος Τομ Τέιλορ, 
σε συνέντευξη που παραχώρησε, «ο Σούπερμαν ανέκαθεν ήταν σύμβολο 
δικαιοσύνης, αλήθειας και ελπίδας. Σήμερα αυτός ο ήρωας συμβολίζει κάτι 
ακόμα: πολλοί περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να δουν τον εαυτό τους 
στον δυνατότερο σούπερ ήρωα των κόμικς». 

Η ανακοίνωση της DC, ότι ο υιός Σούπερμαν, Τζον Κεντ, θα δώσει ένα 
φιλί με έναν ρεπόρτερ ονόματι Τζέι Νακαμούρα, φυσικά και προκάλεσε 
αντιδράσεις εκτός από ενθουσιασμό. Οι υπερσυντηρητικοί διερωτήθηκαν 
γιατί η εταιρεία αποφασίζει να «χαλάσει» τον ήρωα. «Τι ακολουθεί; Μήπως 
να τον κάνουν και Μεξικανό; Δεν μπορούν απλώς να φτιάξουν δικούς τους 
χαρακτήρες;» διερωτήθηκε ένα χρήστης στο Twitter. Όταν, όμως, η κατεύ-
θυνση είναι: περισσότερη ελευθερία στη συνείδηση, ο δρόμος που πρέπει 
να ακολουθήσουμε είναι η συμπερίληψη. Είμαστε, άλλωστε, τα πρότυπά 
μας – και πρότυπα που δεν απεικονίζουν συνολικά μια κοινωνία ανήκουν σε 
μια άλλη εποχή.

Το γεγονός ότι ο χαρακτήρας Τζον Κεντ θα εξακολουθεί να είναι στρέιτ 
στο τηλεοπτικό σόου που «τρέχει» αυτή την περίοδο στις ΗΠΑ («Superman 
and Lois») και οι δηλώσεις του σεναριογράφου Τέιλορ, πως μπορεί σε ένα 
παράλληλο σύμπαν ο χαρακτήρας να ανακαλύπτει τη σεξουαλικότητά 
του, θα μπορούσαν να κάνουν κάποιον να πει ότι τις μεγάλες στιγμές που 
κάποιος χαρακτήρας των υπερηρωικών συμπάντων «κάνει coming out» 
υπάρχει αστερίσκος. Στην περίπτωση του Ρόμπιν, δεν ήταν ομοφυλόφιλος 
ο πρωτότυπος Ρόμπιν, αλλά ο Τιμ Ντρέικ Ρόμπιν, ο τρίτος χαρακτήρας που 
έπαιξε τον ρόλο του βοηθού και συνεργάτη του ανθρώπου-νυχτερίδα. Στην 
περίπτωση του Σούπερμαν, δεν είναι queer ο αυθεντικός Σούπερμαν αλλά 
ο γιος του, που μας συστήθηκε πρόσφατα. Ωστόσο, όλη αυτή η εναρμόνιση 
«σε παράλληλα σύμπαντα» με το κύμα του προοδευτισμού, αν και φαίνεται 
σε πολλούς (και είναι) ημίμετρα, κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Όπως 
είπε και ο Τομ Τέιλορ: «Πάντα πίστευα ότι όλοι πρέπει να έχουμε ήρωες και 
να βλέπουμε τους εαυτούς μας να καθρεφτίζονται σε αυτούς. Το να κάνει 
come out ο δυνατότερος σούπερ ήρωας των κόμικς είναι τρομερά ενθαρ-
ρυντικό, παρήγορο και δίνει δύναμη σε πολλούς ανθρώπους». 

Προς το παρόν, λοιπόν, το κοινό θα πάρει ό,τι έχει να του δώσει η DC, περι-
μένοντας για τον δικό του, πλήρως queer σούπερ ήρωα να καταφθάσει από 
έναν μακρινό πλανήτη συνταράζοντας τη Γη.  A  

Σούπερμαν
 

Όταν οι υπερήρωες της DC γίνονται συμπεριληπτκοί 
απλώς επειδή αποφάσισαν να δράσουν  

Του  Γιάννη Χ. ΠάΠάδόΠόυλόυ

μπαϊσέξουαλ
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Η γυναίκα Είναί 
στο ΕπίκΕντρο 
τΗσ προσοχΗσ 

για λόγόυς πόυ 
Εχουν κυρίωσ 

να κανουν μΕ τΗν 
ΕμφανίσΗ τΗσ

Η ορατότητα των γυναικών 
στην Ελλάδα 

Tης Εύας ςταμού 

Η διεθνής αναφορά για την παρουσία 

των γυναικών στα MME που δόθηκε 

στη δημοσιότητα τον Ιούλιο του 2021 

από το Global Media Monitoring Project 

καταδεικνύει ότι, από το 2015, οπότε και 

δημοσιεύθηκε η προηγούμενη έκθεση, 

παρουσιάζεται ελάχιστη πρόοδος (μό-

λις 1%) όσον αφορά τους τρόπους αλλά 

και τη συχνότητα που τα γυναικεία 

ζητήματα εκπροσωπούνται στα τηλε-

οπτικά δελτία, στις εφημερίδες και στα 

ειδησεογραφικά σάιτ παγκοσμίως. 

ύμφωνα με τα ευρήματα της 

έκθεσης, στο παρόν οι γυναίκες 

αποτελούν μόνο το 25% όσων 

ακούγονται και εμφανίζονται στα διεθνή 

ΜΜΕ. Είναι γεγονός ότι οι γυναίκες εμπει-

ρογνώμονες που παρουσιάζονται στις 

ειδήσεις έχουν αυξηθεί, όπως άλλωστε 

και οι γυναίκες δημοσιογράφοι, ωστόσο 

τα ρεπορτάζ που αφορούν την υγεία των 

γυναικών, τη βία με βάση το 

φύλο, ή τις συνθήκες εργα-

σίας των γυναικών, παραμέ-

νουν λίγα. 

Είναι ενδεικτικό ότι, αν και η 

βία κατά των γυναικών αυ-

ξήθηκε παγκοσμίως κατά τη 

διάρκεια της καραντίνας, ο 

τρόπος με τον οποίο τα πε-

ρισσότερα δελτία ειδήσεων 

παρουσίασαν το ζήτημα δεν 

κατάφερε ούτε να φωτίσει 

τις αιτίες, ούτε να συνδέσει τα 

φρικτά συμβάντα με τη θέση της γυναίκας 

στην αγορά εργασίας, τα τρέχοντα σεξι-

στικά στερεότυπα, ή τον παραδοσιακό ρό-

λο της γυναίκας σε αρκετές οικογένειες. 

Η ορατότητα των γυναικών στη δημόσια 

ζωή αποτελεί, εξάλλου, διαχρονικά ένα 

από τα πιο σημαντικά προβλήματα με τα 

οποία έρχονται αντιμέτωπες κάποια στιγ-

μή όλες σχεδόν οι γυναίκες που εργάζο-

νται και δημιουργούν στη δημόσια αρένα. 

Η γυναίκα εξακολουθεί να βρίσκεται στο 

επίκεντρο της προσοχής για λόγους που 

έχουν κυρίως να κάνουν με την εμφάνισή 

της και όχι με την εργασία της. Όταν μιλάμε 

για «γυναικεία ορατότητα», το πρώτο μάλ-

λον που έρχεται στον νου των περισσοτέ-

ρων είναι νέες σέξι γυναίκες, των οποίων 

το σώμα έχει αντικειμενοποιηθεί από τη 

βιομηχανία της μόδας, τις εικαστικές τέ-

χνες, την τηλεόραση, τον Τύπο, το εμπο-

ρικό θέατρο και την παραλογοτεχνία. Η 

απουσία ορατότητας μπορεί, αντίστοιχα, 

για αρκετούς να σημαίνει ότι μια γυναίκα 

έχει πλέον μεγαλώσει και συνεπώς δεν 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Στην Ελλάδα, έχουμε ανάγκη από περισσό-

τερα θετικά γυναικεία πρότυπα ή –για να 

είμαι ακριβής– από την προβολή μέσω των 

ΜΜΕ περισσότερων θετικών προτύπων. 

Αξιόλογες, ταλαντούχες, δυναμικές γυναί-

κες με σημαντική κατάρτιση εννοείται ότι 

υπάρχουν σε όλους τους επιστημονικούς, 

επαγγελματικούς και καλλιτεχνικούς το-

μείς και στη χώρα μας, όμως οι προβολείς 

της δημοσιότητας συνήθως τις αγνοούν 

για να ασχοληθούν με τα γνωστά ανάλα-

φρα, ροζ θέματα της πρωινής ζώνης ή τα 

ριάλιτι της βραδινής, που βασίζονται και 

ταυτόχρονα ενισχύουν τα σεξιστικά στε-

ρεότυπα για το πώς οφείλει να δείχνει, να 

σκέπτεται και να ενεργεί μια γυναίκα. 

Η ορατότητα των γυναικών στη χώρα 

μας, τόσο σε ιστορικό βάθος όσο και στη 

σύγχρονη εποχή, ήταν  ένα από τα κεντρι-

κά θέματα του συνεδρίου «Γυναίκες στην 

Ελλάδα: από την Επανάσταση έως πέρα από 

το 2021» (15-16 Οκτωβρίου), που διοργά-

νωσαν το Ίδρυμα Καπετάν 

Βασίλη και Κάρμεν Κωνστα-

ντακοπούλου και ο οργανι-

σμός για την επαγγελματική 

ενδυνάμωση των γυναικών 

Women on Top υπό την αιγίδα 

της ΑΕ της Προέδρου της Δη-

μοκρατίας Κατερίνας Σακελ-

λαροπούλου.

Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες 

είναι αξιέπαινες όσο και απα-

ραίτητες ώστε να συνειδητο-

ποιήσουμε όλοι –στην περί-

πτωση αυτή, με αφορμή τις αγωνίστριες 

που συνέβαλαν στη θετική έκβαση της 

Επανάστασης του 1821– τον αποκλεισμό 

της γυναικείας παρουσίας από την επίση-

μη ιστορία της χώρας μας. 

Διακόσια χρόνια μετά την Επανάσταση 

του 1821 και πολλοί δεν έχουν ποτέ ακού-

σει τα ονόματα σημαντικών γυναικών που 

χάρισαν στον εθνικοαπελευθερωτικό α-

γώνα την περιουσία τους ή και την ίδια τη 

ζωή τους – γυναίκες που δεν αναφέρονται 

καν στα βιβλία διδασκαλίας της Ιστορίας. 

Από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι 

αυτά της σημαντικής διανοούμενης Ευαν-

θίας Καΐρη, συγγραφέως του θεατρικού 

έργου «Νικήρατος», που αποτελεί δραμα-

τοποίηση των γεγονότων της Εξόδου του 

Μεσολογγίου. Η Καΐρη στόχευε με το έργο 

της στην αφύπνιση των Ευρωπαίων φι-

λελλήνων, μα και στη διαφύλαξη της ιστο-

ρικής μνήμης.  Ένα άλλο παράδειγμα είναι 

η καπετάνισσα από την Ανατολική Θράκη 

Δόμνα Βισβίζη, που αγωνίστηκε δίπλα 

στον άντρα της στις ναυμαχίες της Λέ-

σβου, της Σάμου, του Ευρίπου και συνέχι-

σε με αυτοθυσία τον αγώνα της κατά των 

Τούρκων και μετά τον θάνατό του. A  

Σ



Περπατώντας στην Αθήνα. Μια συνέντευξη 
υπό τους ήχους της πόλης με τον καθηγητή 

Πολιτικής Επιστήμης στην Οξφόρδη. 
Κείμενο - Φωτό:  ΛουκάΣ ΒεΛιδάκηΣ 

Ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος για να κάνεις την «ανα-
τομία» μιας πόλης και δη της Αθήνας; Ίσως με τον τρό-
πο που το έκαναν οι αρχαίοι κάτοικοί της: Περπατώντας. 
Κάπως έτσι, με τον καθηγητή Στάθη Καλύβα περπατήσα-
με στο βαθύ κέντρο, συζητώντας για την ουσία της: την 
ομορφιά, την ασχήμια, το παρόν και το μέλλον. Την ψυχή 
της, με άλλα λόγια. 

Ο Στάθης Καλύβας συμμετείχε στο πρόσφατο συνέδριο 
του Monocle, στην Αθήνα, για την Ποιότητα της Ζωής. 
Ήταν ένας από τους βασικούς ομιλητές και το θέμα το 
οποίο πραγματεύτηκε κέντριζε το ενδιαφέρον – όσων 
ζουν στην πόλη, αλλά και όσων θέλουν να τη γνωρίσουν 
πέραν μιας γρήγορης τουριστικής ματιάς. Οι σύνεδροι 
άκουσαν τον καθηγητή να τους αναλύει ποιος είναι αυτός 
ο κοινωνικός και πολιτικός ιστός που καθιστά την Αθήνα 
μια πόλη μεγάλων ευκαιριών για όσους θέλουν να αδρά-
ξουν τη στιγμή. 

Είναι μεσημέρι Δευτέρας και ο Στάθης Καλύβας στέκεται 
περιχαρής μπροστά από τα κλειστά, γεμάτα γκραφίτι, 
ρολά ενός καταστήματος στην Ευριπίδου, στο ύψος της 
Βαρβακείου. Πριν από μερικές δεκαετίες, εκεί βρισκόταν 
το μαγαζί του παππού του – εκεί μεγάλωσε και οι μνήμες 
είναι γλυκές. Θυμάται λεπτομέρειες, από πού αγόραζε 

μικρό παιδί πράγματα. Μνημονεύει τα μαγαζιά της περι-
οχής, τον κόσμο με τον οποίο μιλούσε. Παρουσιάζει μια 
Αθήνα με ζωντάνια, μια πόλη που μιλάει μέσα σου και 
σου αφήνει το αποτύπωμά της. Αγαπά πολύ την πόλη μας 
και δεν το κρύβει. Από τις παιδικές του αναμνήσεις έως 
τη σημερινή του απόφαση να ζει στο κέντρο της (από 
το 2007), υφαίνεται ένας ιστός γνώσης της Αθήνας – της 
λογικής και των προβλημάτων της. Το πιο εντυπωσιακό; 
Του μέλλοντός της. 
Συναντηθήκαμε νωρίς το μεσημέρι έξω από την Αγία Ει-
ρήνη, επί της Αιόλου. Ένας δρόμος που τα βράδια ήταν 
σκοτεινός και αδιάφορος πριν από λίγα χρόνια, ενώ τώρα 
πάλλεται από ζωή. Περνάμε ανάμεσα από τραπεζοκαθί-
σματα και οδεύουμε προς την πλευρά της Ομόνοιας. Η 
συνέντευξή μας δεν θα γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο: 
να καθίσουμε κάπου, να κάνω ερωτήσεις, να δίνει απα-
ντήσεις, αλλά αφηνόμαστε σε μια αδιάκοπη συζήτηση. 
Περπατάμε και συζητάμε για το βίωμα της πόλης, καθώς 
το ζούμε. 

Τα τέσσερα κύματα 

Είμαι περίεργος για το τι είπε στο συνέδριο, τι αφορούσε 
η διάλεξη του. «Η Αθήνα είναι σύγχρονη και σχεδιασμένη 
πόλη. Δημιουργήθηκε πάνω σε σχέδιο που στην εποχή του 

ήταν πρωτοποριακό, η ιδέα των μεγάλων βουλεβάρτων», 
λέει και αναφέρεται στο 1840-1850. Σημειώνει ότι η Αθή-
να δεν έχει τη μεσαιωνική παράδοση και το βάρος άλλων 
μεγάλων πόλεων.   
Και τι είναι τελικά; «Ένας τόπος ενσωμάτωσης ανθρώπων. 
Όπως σε όλες τις μητροπόλεις, η πόλη έχει ενδιαφέρον δι-
ότι ενσωματώνει διαρκώς καινούργιες αφίξεις». Απαριθμεί 
τα τέσσερα μεγάλα κύματα που διαμόρφωσαν την αν-
θρωπογεωγραφία της: Οι πρόσφυγες της μικρασιατικής 
καταστροφής τη δεκαετία του ’20, οι αγρότες που ήρθαν 
μετά τον εμφύλιο τη δεκαετία του ’50 και του ’60, οι Βαλ-
κάνιοι –κυρίως Αλβανοί– της δεκαετίες του ’90 και το 
προσφυγικό κύμα της τελευταίας δεκαετίας, με ανθρώ-
πους από την ανατολική Ασία και την Αφρική. 

Αντιπαροχή και πολυκατοικία 

Μιλάει για τον τρόπο ενσωμάτωσης των ανθρώπων σε 
μεγάλες πόλεις και δίνει το παράδειγμα ενός άξονα: «Στο 
ένα άκρο είναι η λογική της κρατικής παρέμβασης, με τις 
τεράστιες καινούργιες πόλεις με τα μεγάλα τεράστια κτίρια, 
στο άλλο άκρο οι σημερινές μετααποικιακές χώρες, που δεν 
έχουν αυτή τη δυνατότητα και η ένταξη γίνεται χωρίς σχεδι-
ασμό, με το μοντέλο της φαβέλας. Η Αθήνα με έναν περίερ-
γο τρόπο βρέθηκε στη μέση αυτού του άξονα». Αναφέρεται 
στο μοντέλο της αντιπαροχής, που τον χαρακτηρίζει 
«καταπληκτικό θεσμό», καθώς επέτρεψε να στεγαστούν 
άνθρωποι, χωρίς σημαντική δημόσια παρέμβαση αλλά 
και με μικρό ιδιωτικό κεφάλαιο. «Αυτό έγινε μέσω μιας 
ανταλλαγής που βασιζόταν στην αίσθηση της εμπιστοσύ-
νης: Εγώ σου δίνω το οικόπεδό μου κι εσύ θα μου δώσεις 
διαμερίσματα. Και λειτούργησε καταπληκτικά στην Αθήνα». 
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Υπογραμμίζει ότι η αντιπαροχή ελάχιστα ευθύνεται για 
την καταστροφή των νεοκλασικών κτιρίων, καθώς «α-
φορούσε κυρίως σε περιοχές που ήταν άκτιστες, ενώ στον 
βαθμό που γκρεμίστηκαν παλιά σπίτια, τα περισσότερα 
ήταν χαμόσπιτα και όχι νεοκλασικά». Όσο για την κοινω-
νιολογική διάσταση: «Για πάρα πολύ κόσμο τη δεκαετία 
του ’50 ή του ’60, η άφιξη σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας 
είναι η πρώτη φορά που συναντούν τουαλέτα σε εσωτερικό 
χώρο. Μιλάμε για τεράστιο άλμα». 

«Ναι μεν να κάνουμε κριτική στο αισθητικό κομμάτι, αλλά 
μην ξεχνάμε τι τεράστια, πρωτότυπη συμβολή υπήρξε αυ-
τός ο θεσμός». Σημειώνει εμφατικά τα πλεονεκτήματα της 
πολυκατοικίας: «Είχαμε την εφαρμογή των αρχών της μο-
ντέρνας αρχιτεκτονικής, δεύτερον δημιούργησε ένα είδος 
κάθετης ενσωμάτωσης (φτωχοί κάτω, πλούσιοι πάνω), δη-
λαδή δεν έφτιαξε γκέτο. Και τρίτον, η πολυκατοικία έχει ένα 
τρομερό στοιχείο που είναι η μίξη των χρήσεων, ότι μπορείς 
να έχεις διαμερίσματα, γραφεία, μαγαζιά και μικρά εργα-
στήρια κι αυτό είναι που δημιουργεί τη ζωή στο πεζοδρόμιο. 
Το χειρότερο που μπορείς να κάνεις, είναι να διαχωρίσεις τις 
χρήσεις – εδώ θα ζείτε και εδώ θα δουλεύετε, και ανάμεσα 
στα δύο θα πηγαίνετε με τα Μέσα. Θέλω να πω ότι με έναν 
περίεργο τρόπο η Αθήνα αναπτύχθηκε σε γενικές γραμμές 
σε σωστή κατεύθυνση και με ξαφνιάζει ότι αυτό δεν της έχει 
αναγνωριστεί, ότι μας αρέσει να καυτηριάζουμε». 

Λουκουμάδες στην Ομόνοια 

Έχουμε φτάσει στα όρια της Ομόνοιας, στεκόμαστε στη 
συμβολή της Σωκράτους με την Πειραιώς και πριν πε-
ράσουμε απέναντι τον ρωτάω ευλόγως: Αισθητικά δεν 

μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε; Κρύβει κάποια γοητεία 
αυτό το χάος; «Δεν βλέπω κάτι χαοτικό, βλέπω διάφορα 
κτίρια που δημιουργούν με οργανικό τρόπο μια ενδιαφέ-
ρουσα σύνθεση που σε ερεθίζει και σε κάνει να σκεφτείς». 
Μου δείχνει ένα κτίριο, δίνοντας την αισιόδοξη οπτική: 
«Υπάρχει η δυνατότητα να ανακατασκευαστούν τα κτίρια 
με καλύτερο τρόπο». Του δείχνω ένα ακόμα πιο άσχημο, 
αλλά επιμένει: «Μπορεί να φτιαχτεί, να πάρουμε τα κλιμα-
τιστικά, να αλλάξουμε τις προσόψεις και τα κουφώματα, 
μπορεί να γίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον». 
Βαδίζουμε τη Σωκράτους και δεν θα μπορούσαμε να μη 
σταματήσουμε σε έναν από τους πιο παραδοσιακούς 
χώρους του κέντρου, στο ζαχαροπλαστείο Κτιστάκης 
με τους διάσημους λουκουμάδες του. Μπαίνοντας μέσα 
μοιάζει με ταξίδι στον χρόνο, ίσως κάπου στο 2ο κύμα της 
ενσωμάτωσης, αρχές του ’60. 
Καθόμαστε στο στρογγυλό τραπεζάκι, δεν έχει άλλους 
πελάτες εκείνη την ώρα. Τον ρωτάω αν η Αθήνα είναι μια 
εν δυνάμει πολύ όμορφη πόλη. «Οι πόλεις που μας αρέ-
σουν δεν είναι απαραίτητα οι όμορφες πόλεις. Δεν με ενδι-
αφέρει να γίνει αντικειμενικά όμορφη πόλη, δεν μπορεί να 
γίνει όμορφη με τα στάνταρ του Παρισιού και του Λονδίνου, 
δεν έχει την οικοδομική παράδοση, μπορεί να βελτιωθεί με 
τη διευθέτηση των πολυκατοικιών και των ταρατσών, αλλά 
αυτό που έχει σημασία και κάνει την Αθήνα όμορφη πόλη 
είναι η ζωή της». 

«Το μεγάλο πρόβλημα στις πόλεις είναι η απομόνωση και 
η απομάκρυνση των ανθρώπων στα προάστια, ιδιαίτερα 
των εφήβων που μεγαλώνουν χωρίς ερεθίσματα και τις 
δυνατότητες να ξεδώσουν», λέει. «Μια πόλη έχει μεγάλη 
δυναμική και μπορεί να δώσει στα παιδιά, όχι τον κίνδυνο 

που νομίζουν οι γονείς τους, αλλά τη δυνατότητα να γίνουν 
ανεξάρτητοι από μικροί, να παίρνουν λεωφορεία, να κι-
νούνται, να μη φοβούνται – να κοινωνικοποιηθούν με έναν 
τρόπο που τους φέρνει σε επαφή με άλλους ανθρώπους». 
Υπογραμμίζει ότι είχε παρατηρήσει πως τα παιδιά που 
μεγάλωναν στο Μανχάταν ήταν πιο ώριμα από τα παιδιά 
των προαστίων. 

Μεσαία τάξη και Ομόνοια 

«Θα ήθελα να φανταστώ στο μέλλον περιοχές, όπως αυτή 
εδώ, να κατοικούνται από οικογένειες, από τη μεσαία τάξη». 
Πώς θα γίνει αυτό; «Όπως έγινε σε άλλες πόλεις, π.χ. στη 
Νέα Υόρκη, που σταμάτησαν να φεύγουν στα προάστια και 
είχαμε επιστροφή και μη αναχώρηση από το κέντρο». Και 
προσθέτει: «Ο κίνδυνος δεν είναι να επιστρέψει η μεσαία 
τάξη στην Ομόνοια, αλλά να γίνει η Ομόνοια ένας τόπος 
για τους πολύ πλούσιους και για μια διεθνή κοσμοπολίτικη 
ελίτ». Δεν έχει αμφιβολία ότι αυτό θα συμβεί τα επόμενα 
20 χρόνια. Τονίζει δε ότι αυτή η διαδικασία σκόνταψε 
στην κρίση του 2010 «που ανέκοψε δυναμικές οι οποίες 
είχαν ήδη αρχίσει να εκδηλώνονται». 

Είναι η Αθήνα επικίνδυνη; 

Είμαστε στην καρδιά της Ομόνοιας, τρώμε λουκουμά-
δες και συζητάμε για το μέλλον της πόλης. Αν κάνουμε 
ένα πρόχειρο γκάλοπ, ρωτώντας τυχαίους περαστικούς 
για το ποια είναι η πρώτη τους αντίδραση στο άκουσμα 
«πλατεία Ομονοίας», μάλλον η λέξη «επικίνδυνη» θα ερ-
χόταν αρκετά ψηλά.   
Τι πιστεύει ο Στάθης Καλύβας; «Η Αθήνα είναι πολύ ασφα-

 Οι σφαίρες από τα Δεκεμβριανά  Ο Καλύβας έξω από το μαγαζί που κάποτε ανήκε στον παππού του 

 Εξάρχεια 

 Πατησίων, πολυκατοικία Παπαλεονάρδου 

21 - 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 A.V. 11 

Θα ήΘελα 
να φαντα-

στώ στο 
μελλον 

περιοχεσ, 
οπώσ 

αυτή εδώ, 
να κατοι-
κουνται 

απο οικο-
γενειεσ, 
απο τή 
μεσαια 

ταξή



λής πόλη, σε σχέση με άλλες μεγάλες πόλεις». Μου δίνει το πα-
ράδειγμα μιας φίλης του από τη Μασσαλία που στην Αθήνα της 
έκανε εντύπωση η καθαριότητα της πόλης. «Σε σχέση με άλλες 
πόλεις δεν είναι βρόμικη, όλα είναι σχετικά. Όταν την επισκέπτε-
ται κάποιος δεν την εξετάζει ανεξάρτητα, αλλά σε σύγκριση με 
μια βεντάλια πραγμάτων. Αν τη βάλεις δίπλα στη Ζυρίχη είναι 
πανβρόμικη, αλλά υπάρχει ένα trade off εκεί, η Ζυρίχη είναι πιο 
βαρετή πόλη». Άρα, ο άλλος «την Αθήνα δεν τη βλέπει ως μονάδα, 
συγκρίνει». 

Ραντεβού το 2023 

Την επιλογή του να αγοράσει σπίτι στην καρδιά του κέντρου 
την έκανε το... μακρινό 2007, όταν η χώρα βρισκόταν σε μια 
εντελώς διαφορετική στιγμή της. Κάνουμε μια ανάλυση για το 
πώς κύλησε ο χρόνος, και δη για την ταχύτητα του ιστορικού 
χρόνου. Έχουν περάσει 14 χρόνια και η πόλη έχει ζήσει μια σει-
ρά από κρίσεις που άφησαν τα σημάδια της. 
Ο ίδιος διαθέτει μια βεβαιότητα για την εξέλιξη της πόλης. Μου 
λέει, «τον Σεπτέμβριο του 2023 θα δώσουμε ένα ραντεβού και θα 
πάμε μια βόλτα στην Πατησίων, να δούμε πόσο θα έχει αλλάξει». 
Προφανώς δέχομαι και αναρωτιέμαι για τη φύση της αλλαγής. 
«Θα αρχίζει να μένει πολύ περισσότερος κόσμος, σε Πατησίων, 3η 
Σεπτεμβρίου…» σημειώνει, εκφράζοντας για πολλοστή φορά 
την ίδια ανησυχία: «Να γίνει η αλλαγή με τρόπο που να μην α-
ποκλείει τη μεσαία τάξη, να μη γίνει η Αθήνα θεματικό πάρκο για 
πλούσιους ξένους». 
Η ακτίνα που εκτιμά ότι θα αλλάξει ουσιαστικά είναι η Πατησί-
ων, και η 3η Σεπτεμβρίου από την Ομόνοια μέχρι το ύψος του 
Αγίου Μελετίου. «Ποτέ τα πράγματα δεν μένουν στάσιμα». 
Ισχύει. «Πολλές φορές τα πράγματα αλλάζουν προς το χειρότερο, 
αλλά επίσης αλλάζουν και προς το καλύτερο. Στην Ελλάδα έχου-
με ένα status quo biased, είμαστε πολύ συντηρητικοί, οτιδήποτε 
αλλάζει τα πράγματα θεωρούμε ότι θα είναι για το χειρότερο, μας 
αρέσει η ακινησία, η μη αλλαγή».  

Γιατί στο κέντρο; 

Λίγο πριν τελειώσουν οι λουκουμάδες και αποχωρήσουμε, 
ρωτάω: «Γιατί στο κέντρο;». Το αφήνω ανοιχτό ως προς τα 
όρια, ώστε ο Στάθης Καλύβας να απαντήσει όπως θέλει. Πιάνει 
το νήμα από τα παιδικά του χρόνια. «Είχα βιώματα από μικρός, ο 
παππούς και ο θείος μου είχαν ένα κατάστημα Ευριπίδου και Αιό-
λου, με έφερνε ο πατέρας μου συχνά και μου άρεσε αυτή η αίσθη-
ση της συντροφικότητας ανάμεσα στους ανθρώπους. Πήγαινα 
στα διπλανά μαγαζιά, με κερνούσαν, μου έλεγαν ανέκδοτα, αισθα-
νόμουν ότι υπήρχε μια κοινότητα, δεν ήταν κάτι το απρόσωπο». 
Ο ίδιος συνειδητοποίησε την αξία των πόλεων ζώντας στο 
Μανχάταν. «Κατάλαβα την ενέργεια και την ουσία του τι σημαί-
νει να είσαι σε πόλη που συναντάς συνέχεια ανθρώπους, που θα 
κάνεις ενδιαφέρουσες συζητήσεις, που μια ματιά που θα γυρίσεις 
δεξιά-αριστερά θα σου δώσει ένα ερέθισμα».    

Περιγράφει το πώς βίωσε τα προάστια στο Σικάγο και στο Ο-
χάιο, «εκεί κατάλαβα πόσο καταστροφικό για τον ανθρώπινο ψυ-
χισμό είναι να ζει αποκομμένος από άλλους ανθρώπους και από 
καθημερινά ερεθίσματα. Στη Νέα Υόρκη κατόπιν ανακάλυψα την 
ουσία της σύγχρονης πόλης που μου αρέσει, την οποία επιβεβαί-
ωσα αργότερα πηγαίνοντας για ένα μικρό διάστημα στο Χονγκ 
Κονγκ, που κάνει τη Νέα Υόρκη να μοιάζει με επαρχιακή πόλη». 
«Η ενέργεια που σου δίνει η ζωή στην πόλη, που συναντάς συνέ-
χεια ανθρώπους τυχαία, το γεγονός ότι πας στην αγορά και ότι οι 
πόλεις δεν είναι απρόσωπες, ότι γνωρίζεις τους εμπόρους που θα 
σου πουν καλημέρα, θα ανταλλάξεις κουβέντες, βρίσκεσαι σε ένα 
πυκνό οικοσύστημα ανθρώπων. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα 
για την ψυχική υγεία, πολλές έρευνες υποστηρίζουν ότι οι άνθρω-
ποι που ζουν απομονωμένοι αναπτύσσουν ψυχικά προβλήματα. 
Το κέντρο είναι μια πηγή ζωής, μια πηγή ψυχικής ευεξίας». Καλά, 
πόσοι χωράνε στο κέντρο; «Πολλοί! Ξέρετε πόσα άδεια κτίρια 
υπάρχουν;» 

Monocle: Ο έρωτας με την Αθήνα

Το Monocle είναι από τα πλέον διεθνή έντυπα. Εσχάτως, με 
μπροστάρη τον ίδιο τον εκδότη του, Τάιλερ Μπρουλέ, εκφρά-
ζει μια συμπάθεια σε ερωτικά επίπεδα με την Ελλάδα και δη με 
την Αθήνα. Εδώ έγινε άλλωστε το τελευταίο του συνέδριο για 
την «Ποιότητα Ζωής», εκεί μίλησε ο Στάθης Καλύβας, αυτό υπήρ-
ξε και αφορμή για τη συζήτησή μας. Γιατί, λοιπόν, το Monocle 
ερωτεύτηκε την Αθήνα; Ο κ. Καλύβας δίνει τρεις λόγους:
1. Έχει τρομερό potential, βλέπεις τι είναι, τι θα μπορούσε να 
είναι και πόσο εύκολο είναι να φτιάξεις τη γέφυρα από το σήμε-
ρα σε κάτι διαφορετικό.
2. Το κλίμα, η τοποθεσία, η σχέση της Αθήνας με πολλούς εν-
διαφέροντες προορισμούς. Επίσης το γεγονός ότι από το αε-
ροδρόμιο της Αθήνας μπορείς να πετάξεις εύκολα σε διάφορα 
μέρη – είναι εύκολη πόλη στη διεθνή μετακίνηση.
3. Είναι πόλη που σε κατακτά, όταν έρχεσαι από μια πολύ βαρε-
τή πόλη. Η Αθήνα είναι μια ζωντανή πόλη, έχει πολλή ενέργεια.
 

Δύο Αυστριακοί στην Ομόνοια

Κι ενώ συζητάμε για το πώς «βλέπουν» οι ξένοι την Αθήνα, στο 
ζαχαροπλαστείο μπαίνει ένα ζευγάρι νεαρών Αυστριακών, 
περί τα 30. Ο κ. Καλύβας παίρνει την πρωτοβουλία: Να τους 
ρωτήσουμε! Αιφνιδιάζονται ευχάριστα στην ερώτηση και με 
χαμόγελο μας απαντούν ότι μολονότι δεν έχουν πάνω από 2 
μέρες που έχουν φτάσει, τους αρέσει πολύ. Το αγόρι της πα-
ρέας λέει ότι του θυμίζει το Βερολίνο των 90s, ότι η πόλη είναι 
ζωντανή. «Η Βιέννη είναι παραδοσιακή, αλλά βαρετή, η Αθήνα 
είναι πιο ζωντανή» λέει και τον ρωτάμε: Θα ζούσες στην Αθήνα; 
«Θα ζούσα, αν μιλούσα ελληνικά» απαντάει χωρίς δισταγμό.

«Δεν χρειάζεται να πείσουμε τους Αθηναίους για το κέντρο της Α-
θήνας, είμαστε μιμητικά όντα – όταν δουν ότι οι ξένοι την αγαπάνε 
θα την αγαπήσουν κι αυτοί. Όταν καταλάβουμε την αξία της, γιατί 
την έχουμε απαξιώσει, θα την καταλάβουμε γιατί θα τη δούμε 
στα μάτια των ξένων, θα κάνουμε κι εμείς τη στροφή. Οι Έλληνες 
είναι γενικά συντηρητικοί με την αλλαγή, αλλά είναι τρομερά ευ-
έλικτοι. Όταν βλέπουν μια αλλαγή να συμβαίνει, ανεβαίνουν στο 
βαγόνι», σημειώνει ο κ. Καλύβας συνεχίζοντας τη βόλτα μας. 
Όταν αμφισβητώ την ταχύτητα με την οποία βλέπει να έρχεται 
η αλλαγή, μου απαντά: «Υπήρξε μια διαδικασία ωρίμανσης και 
ενηλικίωσης των Ελλήνων μέσα από την κρίση. Πριν το 2008 ζού-
σαν σε έναν κόσμο που δεν υπήρχε στην πραγματικότητα, είχαν 
την αίσθηση ότι υπάρχουν χρήματα και λεφτόδεντρο κι ότι όλα 
γίνονται. Μέσα από το καμίνι της κρίσης, τη μεγάλη δοκιμασία, 
αντλήθηκε μια σοφία, βλέπω μια διαφορά». Και προσθέτει: «Η 
ιστορία της Ελλάδας είναι μια ιστορία με καταστροφές και θρι-
άμβους. Οι καταστροφές δεν φτάνουν ποτέ σε σημείο να κατα-
στρέψουν το κεκτημένο των προηγούμενων θριάμβων. Ιστορικά 
η Ελλάδα είναι μια πορεία επιτυχίας».

Η Ομόνοια και πέρα

Ανεβαίνουμε προς την πλατεία Ομονοίας και συζητούμε για το 
σιντριβάνι, που έχει γίνει πόλος έλξης για ανθρώπους που το 
απολαμβάνουν. Ο Στάθης Καλύβας γνωρίζει για όλα τα κτίρια 
και την ιστορία τους. «Το πρώην Λα Μιράζ ήταν μια μαύρη τρύ-
πα που τώρα φωτίζεται το βράδυ και έχει αλλάξει όλη αυτή την 
πλευρά», σημειώνει. «Τι ωραίο κτίριο!»

«Ένας επενδυτής από το Ισραήλ αλλάζει όλη την Ομόνοια», λέει 
καθώς συνεχίζουμε προς 3ης Σεπτεμβρίου – το κομμάτι για 
το οποίο εκτιμά ότι σύντομα θα δούμε μεγάλη αλλαγή. Στα-
ματάμε συχνά πυκνά και βλέπουμε τα κτίρια. Θαυμάζει την 
ομορφιά τους και μου επισημαίνει ότι η περιοχή ζωντανεύει, 
ενώ πριν μερικά χρόνια δεν πλησίαζε κανείς. «Το no man’s land 
αποκτά ζωή», κάπως έτσι θα ενταχτούν στη ζωή και οι άνθρω-
ποι από τα «γκέτο».
 
Κοιτάμε τα κτίρια, βλέπουμε ποια έχουν κλιματιστικά σε όλη 
την πρόσοψη, μια άσχημη εικόνα της Αθήνας και πώς αυτό 
αλλάζει σταδιακά. Παρατηρούμε ένα ερειπωμένο κτίριο α-
νάμεσα σε ένα γκαράζ, σχολιάζει ότι με μικρές προσπάθειες 
υπάρχει πρόοδος. Και η ασφάλεια; «Φέρνοντας κόσμο, έχοντας 
ζωή στον δρόμο, αυξάνεις την ασφάλεια. Σε δύο χρόνια η 3η Σε-
πτεμβρίου θα είναι αλλιώς, θα έχεις ένα διαφορετικό vibe, με νέα 
μαγαζιά, με κτίρια που έχουν φτιαχτεί».

Σχολιάζουμε την καθαριότητα και την αποφορά ούρων στην 
περιοχή, αλλά και τα διαμερίσματα με τα ψηλά ταβάνια. Παρα-
τηρεί πως τα χαμηλά ταβάνια επηρεάζουν την ψυχολογία του 
ανθρώπου. Ενώ προχωράμε παρατηρούμε τις έντονες διαφο-
ρές στα κτίρια, την ομορφιά της μίξης και της συγχώνευσης. 
Στη γωνία Μάρνης με 3ης Σεπτεμβρίου χαίρεται που υπάρχει 
αποκατάσταση ενός ερειπωμένου κτιρίου: «Αυτό αν φτιαχτεί, 
αλλάζει όλο το τετράγωνο».

Το σπίτι της Κάλλας

Φτάνουμε στη συμβολή της Πατησίων με ένα μικρό ήσυχο 
δρομάκι, την οδό Σκαραμαγκά. Ο Στάθης Καλύβας σχολιάζει 
την πολυκατοικία Παπαλεονάρδου και κοιτάμε το διπλα-

νό νεοκλασικό. Εκεί έχουμε τη δεύτερη τυχαία 
συνάντησή μας, μια συνέντευξη μέσα στη συ-
νέντευξη, αν θέλετε, που θα λειτουργήσει ως 
επιβεβαίωση των όσων λέει ο καθηγητής.

Μας πλησιάζει η κυρία Χάρις Γιαννοπούλου, η 
οποία επιβλέπει κάποια έργα που γίνονται στην 
αποχέτευση έξω από το σπίτι της. Αφού της εξη-
γούμε τι κάνουμε, μπαίνει και η ίδια στο κόλπο. 
Μας ενημερώνει ότι το όμορφο κτίριο στο οποίο 
διαμένει έχει οικοδομηθεί το 1923 με αρχιτέκτο-
να τον Κιτζίκη. Λέει ότι η οικογένειά της το έχει 
φτιάξει τώρα και πως κατοικείται ολόκληρο. Μας 
δείχνει τη διπλανή πολυκατοικία Παπαλεονάρ-
δου, «ζούσε η Μαρία Κάλλας στον 4ο όροφο, θα 
έπρεπε να γίνει μουσείο», λέει και σημειώνει ότι 
δεν έχουμε τίποτα στην Αθήνα για τη μεγάλη ερ-
μηνεύτρια της όπερας. Μας περιγράφει ποιοι 
έμεναν εκεί και στο δικό της κτίριο, μεγάλοι καλ-
λιτέχνες της εποχής, μια αθηναϊκή ιστορία που 
ακόμα εξελίσσεται. Η οδός Σκαραμαγκά ήταν 
ένας από τους πιο σημαντικούς δρόμους στις 
αρχές του περασμένου αιώνα.

Ο Στάθης Καλύβας σημειώνει ότι «το καλύτερο 
είναι αυτό που κάνετε εσείς, να κατοικείτε». «Κρα-
τάμε Θερμοπύλες. Τα βράδια έρχονται διάφορα 
άτομα για να κάνουν τη δόση τους, γίνονται τα γνω-
στά, φωνάζεις την αστυνομία και δεν έρχεται ή έρ-
χεται μετά και λέει δεν πειράζει. Δεν είναι φοβερά, 
εμείς δεν μασάμε», απαντάει δείχνοντάς μας τα 
σημάδια από τις σφαίρες από τα Δεκεμβριανά 
στο κτίριο, τις οποίες δεν κάλυψαν σκοπίμως.

Η ίδια, στο ίδιο μήκος κύματος με τον Στάθη Κα-
λύβα, σημειώνει ότι το κέντρο της Αθήνας «δεν 
πρέπει να γίνει μονοθεματικό, ένα γκέτο ξενο-
δοχείων και airbnb, αλλά μια γειτονιά με πολλές 
χρήσεις». «Πολλοί Αθηναίοι δεν αγαπούν την πόλη 
τους κι αυτό πρέπει να αλλάξει. Οι  Έλληνες είναι 
μιμητικά όντα, όταν δουν ότι οι ξένοι εκτιμούν την 
Αθήνα, θα την εκτιμήσουν κι αυτοί» επαναλαμβά-
νει εκείνος. Η κ. Γιαννοπούλου εκτιμά ότι το κέ-
ντρο εγκαταλείφθηκε τα προηγούμενα χρόνια 
από νεοπλουτισμό, εκφράζοντας τη βεβαιότητα 
ότι «η Αθήνα έχει μέσα της την αλήθεια μας».

 Η ζωή της πόλης

«Πόσο αυθόρμητα συμβαίνουν όλα αυτά», λέει ο 
Στάθης Καλύβας χαμογελώντας. Συνεχίζοντας 
προς Εξάρχεια μού δείχνει τα κτίρια, εκφράζει 
τον θαυμασμό του, ανεβαίνουμε τη Μετσόβου 
και στρίβουμε στην οδό Σαριπόλου, την οποία 
χαρακτηρίζει «μαγικό δρόμο». Συζητάμε ότι οι 
άνθρωποι στα Εξάρχεια πρέπει να μάθουν να 
«συμβιώνουν» με συνεχή επεισόδια, παρατηρώ-
ντας ωστόσο ότι έχουν μειωθεί αισθητά το τε-
λευταίο διάστημα. Σχολιάζω αρνητικά τα σταθ-
μευμένα πάνω στο πεζοδρόμιο αυτοκίνητα που 
μας δυσκολεύουν τη διέλευση. «Σε λίγα χρόνια 
η πόλη δεν θα έχει αυτοκίνητα», μου λέει και τον 
κοιτάζω με απορία. Με διαβεβαιώνει εκ νέου, 
και δεν επιμένω διότι όντως μέσα σε 15 χρόνια 
η πόλη, και η ζωή μας όλη, έχουν αλλάξει τόσο 
ριζικά...

Ενώ βαδίζουμε προς Κάνιγγος ακούμε έναν 
μετανάστη που μιλάει στο κινητό με ταχύτητα 
πρωτοφανή, σαν να ραπάρει σε μια γλώσσα που 
δεν κατανοούμε. «Είναι και αυτός ένας από τους 
ήχους της πόλης», μου λέει και λίγο μετά μου 
δείχνει το κτίριο που στέγαζε παλαιότερα το Υ-
πουργείο Εμπορίου, σημειώνοντας ότι το θεωρεί 
ως ένα από τα πιο όμορφα κτίρια της πόλης. Αν 
περνούσε από το χέρι του θα το αξιοποιούσε ως 
Πανεπιστήμιο.

Φτάνουμε πάλι στο ύψος της Ομόνοιας, μέσω 
των Χαυτείων μπαίνουμε στην Αιόλου για να κά-
νουμε μια μικρή παράκαμψη στην Ευριπίδου. 
Καθώς μου δείχνει το μαγαζί που κάποτε στέγα-
ζε το κατάστημα του παππού του, ξετυλίγονται 
οι μνήμες. Του ζητάω να τον φωτογραφίσω εκεί 
και δέχεται με γεμάτο χαμόγελο. «Δεν μπορείς να 
χαρείς την πόλη όταν είναι άδεια, τελικά αυτό που 
θες είναι η ζωή της πόλης», μου λέει λίγο πριν τον 
χαιρετίσω και ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 
2 χρόνια από τώρα για να καταγράψουμε τις αλ-
λαγές που έχει προβλέψει. A
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Του  Γ ιάν ν η Νένε 
 

ι Αθηναίοι γενικά είναι υπερήφανοι για την πόλη τους (γιατί 
είναι ψυχολογική ανάγκη). 

Εδώ που τα λέµε, δεν είναι και λίγο να ζεις τόσο κοντά στη θά-
λασσα, σε µια πόλη όπου κάθε περιοχή έχει το δικό της oλοζώ-
ντανο κέντρο µε διαφορετικό προφίλ το καθένα, µε εξαιρετικό 

µικροκλίµα και µε κατοίκους που είναι λίγο έως πολύ φιλήσυχοι. 
∆εν παύει όµως να είναι και µία πόλη που µπορεί να σου γίνει δυσάρεστη, 
να σε καταπιέσει, να σε στρεσάρει τόσο που ακόµα και ένα άσχετο, ίσως, 
glitch της καθηµερινότητας, µία ξαφνική, συχνά παροδική δυσλειτουργία 
της αθηναϊκής ζωής να σε οδηγήσει σε έκρηξη. 

 Θα ξεκινήσουµε τη σεζόν 
 µε νεύρα; 

Τι λένε οι αριθµοί 

Συνήθως µια πόλη είναι δελεαστική για να ζεις, αν εί-
ναι ασφαλής και καθαρή. Αν είναι εύκολο να βρεις εκεί 
δουλειά και σπίτι για να ζήσεις. Αν έχει καθαρό αέρα και 
καλές δηµόσιες συγκοινωνίες. Είναι µερικές µόνο από 
τις ερωτήσεις που έθεσε η Eurostat στο πιο πρόσφατο, 
εκτεταµένο γκάλοπ διαµέσου µεγάλων πόλεων της Ευ-
ρώπης το 2019 (προ covid-19) και δηµοσίευσε τα αποτε-
λέσµατα τον Οκτώβριο του 2020. 
Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι άνθρωποι που ζουν 
στις πιο βόρειες πόλεις της Ευρώπης είναι περισσότερο 
ικανοποιηµένοι από την πόλη τους αλλά ταυτόχρονα και 
οι κάτοικοι των πόλεων της ανατολικής Ευρώπης πα-

ρουσιάζουν µία ραγδαία αύξηση της ικανοποίησης από 
τη ζωή στις πόλεις τους. Οι κάτοικοι των µεγάλων πόλε-
ων είναι πιο ικανοποιηµένοι από τις δηµόσιες συγκοινω-
νίες αλλά οι κάτοικοι των µικρότερων πόλεων νιώθουν 
πιο ασφαλείς να κυκλοφορούν τις βραδινές ώρες. 

Συνολικά, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι Αθηναίοι σε 
ποσοστό 64% είναι ικανοποιηµένοι από την Αθήνα.
Στις υψηλότερες θέσεις ικανοποιηµένων κατοίκων είναι 
το Αµβούργο µε 96,9%, η Στοκχόλµη µε 97,6% και η Κο-
πεγχάγη µε 98,2%.
Αντίθετα οι πιο δυσαρεστηµένοι έδειξαν να είναι οι κά-
τοικοι της Κωνσταντινούπολης κατά 66,5%, της Νάπο-
λης µε 70% και της Ρώµης µε 74%.
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Τι µας θυµώνει
• Τρελά ενοίκια για µικρούς χώρους. Και για µεγάλους χώρους, 
δηλαδή. Η, διά της τεθλασµένης, εκδίκηση κάποιων στην κοινωνία 
έρχεται µε ένα τεράστιο µίσθωµα, όπως για παράδειγµα: Αµπελόκη-
ποι, ρετιρέ, διαµπερές, 65 τ.µ., 1.200 ευρώ.

•  Στριµωξίδι στις αστικές συγκοινωνίες. Από την εποχή της 
Θείας από το Σικάγο και ακόµα παλαιότερα, η σύσφιξη σχέσεων των 
Αθηναίων συνέβαινε και συνεχίζει, µέσα στα ΜΜΜ ακόµα και τώρα 
µε τα µέτρα κοινωνικών αποστάσεων. Και το χειρότερο: προς τα 
πού να κοιτάξεις όταν έχεις γύρω σου σφηνωµένους ανθρώπους; 
Ή προς το κινητό σου ή ψηλά, προς τον Θεό, παρακαλώντας να σε 
γλιτώσει από το µαρτύριο.

• Τα δυνατά ακουστικά του διπλανού σου, µέ-
σα στις συγκοινωνίες. ∆εδοµένου του στριµώγ-
µατος δεν ανέχεσαι να ακούς και την playlist του 
τύπου δίπλα σου, ακόµα και αν δεν διακρίνεις καν 
τι ακούει (trap). ∆εν ανέχεσαι ούτε τον θόρυβο που 
τρυπάει στο αυτί σου.

• ∆υνατή συνοµιλία στο κινητό. Ωραία. Αφού δεν τον αφήνεις να 
ακούσει µε τα ακουστικά του, ας µιλήσει στο κινητό του. Όχι κάποιος 
που θα πει κάτι συγκεκριµένο και θα το κλείσει. Αλλά εκείνοι που 
ανοίγουν κουβέντα µε φωνή καµπάνα – αν και αυτό έχει και τα καλά 
του: ακούς µαργαριτάρια, γελάς και σου περνούν τα νεύρα.

•  Manspreading στις συγκοινωνίες. Επιβάτης καθισµένος µε 
ορθάνοιχτα πόδια που πιάνει δυόµισι θέσεις. Και κοιτάζει µε θράσος. 
Οι Νεοϋορκέζοι, που µνηµονεύαµε πριν, έχουν κάνει µέχρι εκστρα-
τείες µίσους εναντίον του manspreading. Η εκδίκηση είναι µία κυρία 
µε πάρα πολλές τσάντες που τον σκουντάει: «κάνε πιο κει».

•  Λαθρανάγνωση στις συγκοινωνίες. ∆ιαβάζει τη σελίδα του 
βιβλίου σου ή παρακολουθεί την οθόνη του κινητού σου. ∆εν σε κά-
νει έξαλλο ακριβώς, αλλά σιγοβράζεις. Αρκετά, ώστε να ξεσπάσεις 
στην επόµενη αφορµή που θα σου δοθεί.

• Εφαψίες. Η αφορµή που περίµενες, είναι αυτή. Και βέβαια, τα θύ-
µατα είναι κυρίως γυναίκες. ∆ικαιούσαι να γίνεις όσο έξαλλη θέλεις. 
Βάλε τις φωνές. Ξεφτίλισέ τον. Ζήτα να τον πετάξουν έξω. Θα βρεις 
συµπαράσταση από τους άλλους επιβάτες. Τρύπησέ τον µε καρφί-
τσα. Πάτησέ τον µε το τακούνι σου.

• Άπλυτοι. Απελπισία. Πού να στραφείς; Πες του µε 
νόηµα: Babo και νερό, σπίτι καθαρό. 

• Απαγορεύεται το πτύειν. Ήταν µία πινακίδα που, παλαιότερα, 
συνηθιζόταν πολύ σε δηµόσιους χώρους γιατί, δυστυχώς, το πρό-
βληµα ήταν µεγάλο. Τώρα, αν και έχει εξαλειφθεί υπάρχουν ακόµα 
άνθρωποι που το κάνουν και, µάλιστα, µε µία άνεση, σαν να φτύ-
νουν την παλιοκενωνία. 

• Το βάδισµα του σαλιγκαριού. Το αργό βάδισµα στα πεζοδρό-
µια δεν είναι ακριβώς το τέλος του κόσµου, παρόλ’ αυτά µπορεί να 
σου σπάσει τα νεύρα, ειδικά αν δεν µπορείς να προσπεράσεις λόγω 
πολυκοσµίας και βιάζεσαι. Ένας βαθµός ενόχλησης επιπλέον αν κα-
θυστερεί γιατί κοιτάζει την οθόνη του κινητού του.

• Κατεστραµµένα - ολισθηρά πεζοδρόµια. Ισορροπείς ανάµεσα 
σε τρύπες και στραβά βαλµένες πινακίδες, επάνω σε µισοσπασµέ-
νες πλάκες και ειδικές λωρίδες όδευσης τυφλών οι οποίες, αν δεν 
είναι µπλοκαρισµένες από ισχνά δεντράκια, παγκάκια, διαφηµίσεις 
και κρουνούς, είναι τροµερά ολισθηρές.  

• Παρκαρισµένα πεζοδρόµια. Υπάρχει εκδίκηση και έρχεται από 

Η ποιότητα ζωής βέβαια δεν είναι απαραίτητα και καταπρα-
ϋντική για οξύθυµους και ταλαιπωρηµένους από την κα-
θηµερινότητα κατοίκους. Η Νέα Υόρκη, για παράδειγµα, 
µπορεί να έχει πάρκα και ωραία café αλλά οι snappy Νεο-
ϋορκέζοι είναι θρασύτατοι, αδέκαστοι και απειλούν τους 
πάντες µε µηνύσεις, ειδικά όταν κάποιος τους σπαταλάει 
άδικα τον πολύτιµο χρόνο τους. Οι Αθηναίοι µπορεί να είναι 
ευέξαπτοι σε θερµοκρασία 42°C αλλά είναι φιλόξενοι και 
φιλότιµοι µπροστά σε έναν ξένο που θα τους ζητήσει κάποια 
πληροφορία – σε αντίθεση µε τους Νεοϋορκέζους που δεν 
ανέχονται ούτε καν ένα βλέµµα προς αυτούς. 
Τα προβλήµατα που έχουν οι Αθηναίοι και τους κάνουν έ-
ξαλλους ισχύουν λίγο-πολύ και για τις άλλες πόλεις της Ελ-
λάδας, ανάλογα του µεγέθους και των συνθηκών ζωής. Στην 
Αθήνα είναι ίσως λίγο πιο εικονογραφηµένα. Είναι εκείνα 
τα κλασικά παράπονα που έχει η καθηµερινότητά µας και, 
παλιά, οι πιο µεθοδικοί έστελναν επιστολές διαµαρτυρίας 
στον ∆ήµαρχο, σε δηµόσιες υπηρεσίες, ακόµα και σε εφη-
µερίδες και περιοδικά διαµαρτυρόµενοι για σπασµένες α-
ποχετεύσεις, τρύπια πεζοδρόµια, αυθάδεις υπαλλήλους 
σε γκισέ. Ήταν τότε που υπήρχε το χρήσιµο τελικά, «κυτίον 
παραπόνων».
Σήµερα ξέρουµε ότι αν παραπονεθούµε κάπου, κάπως, δεν 
πρόκειται να γίνει τίποτα. Μπορούµε ωραιότατα να γινόµα-
στε έξαλλοι και να µοιραζόµαστε τον θυµό µας, για αποσυ-
µπίεση, στον Ψυ- µας και στην παρέα µας.

Οι Αθηναίοι πιστεύουν, 
σύµφωνα µε τη Eurostat, ότι...

• Η Αθήνα είναι ένα καλό 
µέρος για να ζουν οµο-
φυλόφιλοι άντρες και 
γυναίκες: 81%

• Υπάρχει διαφθορά στις 
δηµόσιες υπηρεσίες: 
77%

• Η Αθήνα είναι ένα καλό 
µέρος για να ζεις: 76%

• Τα ΜΜΜ είναι ασφαλή: 
76%

• Υπάρχουν πολιτιστικές 
υποδοµές στην πόλη: 
66% 

• Τα ενοίκια είναι προσι-
τά: 64%

• Η Αθήνα είναι ένα καλό 
µέρος για να ζουν µετα-
νάστες: 64%

• Στην Αθήνα είναι επι-
κίνδυνο να κυκλοφορείς 
τη νύχτα: 62%

• Είναι εύκολη η πρό-
σβαση σε υπηρεσίες 
online: 60%

• Η Αθήνα είναι ένα καλό 
µέρος για να ζουν οικο-
γένειες και παιδιά: 55%

• Η Αθήνα είναι ένα καλό 
µέρος για να ζουν ηλικι-
ωµένοι: 47%

• Οι Αθηναίοι χρησιµο-
ποιούν τα ΜΜΜ: 47%

• Έχουν υποστεί κλοπή 
χρηµάτων και περιουσί-
ας: 42%

• Υπάρχουν αθλητικές 
υποδοµές 41%

• Είναι ικανοποιηµένοι 
από τον χρόνο εξυπηρέ-
τησης σε δηµόσιες υπη-
ρεσίες: 38%

• Υπάρχουν υπηρεσίες 
υγειονοµικής περίθαλ-
ψης: 35%

• Υπάρχουν πολλοί δη-
µόσιοι χώροι: 35% 

• Είναι ικανοποιηµένοι 
από την οικονοµική τους 
κατάσταση: 34%

• Υπάρχει ηχορύπανση 
33%

• Η πόλη είναι καθαρή: 
30%

• Η Αθήνα έχει πράσινο: 
29% 

• Η ποιότητα του αέρα 
είναι καλή: 28%

• Υπάρχει ευκολία στην 
εύρεση εργασίας: 12%
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τους Streetpanthers: Αυτοκόλλητα «Είµαι γάιδαρος, παρκάρω όπου 
γουστάρω». Σε πακέτα των 50 τεµαχίων. ∆ιαστάσεις 94mm x 94mm. 
∆ιχρωµία, σε µαύρο και φωσφοριζέ πορτοκαλί για να είναι χαρα-
κτηριστικό και ορατό από µακριά. Το σχήµα και οι διαστάσεις έχουν 
επιλεγεί µε βάση την εµπειρία από τις προηγούµενες εκδόσεις, έτσι 
ώστε να χωράει στην τσέπη χωρίς να τσακίζει και να αποκολλάται 
εύκολα και γρήγορα από το προστατευτικό χαρτί. Με οδηγίες συνε-
τής αυτοκόλλησης στην πίσω πλευρά.

•  Κυλιόµενες σκάλες. Έλα, πουλάκι µου, εύκο-
λο είναι: ∆ΕΞΙΑ, κρεµµύδι, για όσους είναι ακίνητοι, 
και ΑΡΙΣΤΕΡΑ, σκόρδο, για όσους κινούνται και προ-
σπερνάνε τους άλλους.

• Customer service. Σε µεγάλο κατάστηµα, πολύ µεγάλης εταιρεί-
ας smartphones. «Καληµέρα, ενδιαφέροµαι για το (τάδε) µοντέλο». 
«Α, δεν το έχουµε». «Πρόκειται να έρθει;»  «Ναι, µάλλον». «Ξέρετε 
πότε περίπου;» «Τσου»  µε ανασήκωµα στους ώµους.

•  Ακριβά κοκτέιλ σε αδιάφορα µπαρ. Από την εποχή που τα 
θεαµατικά κοκτέιλ έγιναν της µόδας και άρχισαν να εµφανίζονται 
οι µιξόλοτζιστς, οι τιµές των ελεεινά φτιαγµένων κοκτέιλ ανέβηκαν 
υπερβολικά, και µάλιστα σε µπαρ που λυπάσαι ακόµα και να ακου-
µπήσεις στον πάγκο τους για να µην πιτσικάρει.

•  Εντωµεταξύ ο µιξόλοτζιστ δεν σε προσέχει. Θες να φύγεις 
απεγνωσµένα. Θες να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο µε τη µουσι-
κή. Κάνεις νοήµατα κάθε είδους στον µπάρµαν για να τον πληρώσεις 
κι αυτός σε αγνοεί γιατί τραπάει µε τον ντιτζέι και γενικά είναι ο άρ-
χοντας της µπάρας. Αν του πετούσες ένα παγάκι ίσως;

• Σέρβις µε θράσος ή βαρεµάρα ή ανοησία. «Συγγνώµη, δεσποι-
νίς, σας έχουµε παραγγείλει εδώ και µία ώρα ένα φρέντο εσπρέ-
σο…» . «Αχ, ναι; Συγγνώµη. Μήπως το παραγγείλατε στην αδερφή 
µου; Γιατί δουλεύει κι αυτή εδώ και µοιάζουµε»...

• Πελάτες µε θράσος. Το ίδιο ενοχλητικοί µε το αντίστοιχο σέρβις. 
Μιλούν δυνατά, δεν ξέρουν τι θέλουν, φωνάζουν και ξαναφωνά-
ζουν, αλλάζουν την παραγγελία, ζητούν τασάκια, ζητούν να αλλάξει 
η µουσική, θέλουν πάγο, θέλουν φιστίκια, θέλουν άλλα φιστίκια για-
τί αυτά είναι µπαγιάτικα. Και το χειρότερο, υπάρχουν παντού.

• Η κόρνα στο δευτερόλεπτο που ανάβει πρά-
σινο. Κι αν αργήσεις κλάσµα του δευτερολέπτου 
επιµένει και βγάζει το αριστερό χέρι από το παράθυ-
ρο: «Έιιιιιιιιιιιιι».

• Η κόρνα πριν καν ανάψει πράσινο. Ψυχαναγκαστικός. Προ-
σπαθείς να τον αγνοήσεις αλλά άνθρωπος είσαι κι εσύ. Κάπου, κά-
πως, κάποτε, µια µούτζα θα τη ρίξεις.

• Η κόρνα µέσα σε µποτιλιάρισµα. Για αυτό τον λόγο, ο πράος 
οικογενειάρχης Michael Douglas στο «Falling Down» (1993), µία ζεστή 
µέρα µε µποτιλιάρισµα στο Λος Άντζελες, βγαίνει από το αυτοκί-
νητο, το παρατάει µε ανοιχτές τις πόρτες, παίρνει ένα ρόπαλο του 
µπέζιµπολ και αρχίζει να διαλύει τζάµια, καταστήµατα, γκάνγκστερς 
και γενικά να είναι έ-ξαλ-λος.

• Παραβίαση κόκκινου. «Ήταν βαθύ πορτοκαλί». Νταήδες, απρό-
σεκτοι, φιγουρατζήδες, παπάκια, ντελιβεράδες, ποδηλάτες, πεζοί 
που «εντάξει µωρέ, προλαβαίνω». 

• ∆ιπλοπαρκάρισµα. Ο λόγος που οι Αθηναίοι είναι τόσο εφευρετι-
κοί στο βρισίδι όσο οι ήρωες  στις ταινίες του Γιάννη Οικονοµίδη.

• «∆εν ξέρω να παρκάρω». Ο λόγο που οι δρόµοι µιας ολόκληρης 
συνοικίας είναι µπλοκαρισµένοι και όλοι αναρωτιούνται γιατί, γιατί, 
γιατί, χτυπώντας το κεφάλι τους στο τιµόνι, κλαίγοντας.

•  Οδηγοί ταξί που αρνούνται µίσθωση, αν δεν σε κόψουν 
για τουρίστα. Ειδικά τους καλοκαιρινούς µήνες, για να βρεις ταξί 
πρέπει να είσαι βαµµένος το ηλιοκαµένο κόκκινο, να φοράς βερµού-
δες, πουκάµισο χαουάι, µπίρκενστοκ µε κάλτσες και να κρατάς έναν 
χάρτη στο χέρι. ∆ιότι οι µοναδικές διαδροµές που θέλουν να εξυπη-

ρετούν οι οδηγοί ταξί είναι αεροδρόµιο, λιµάνι, ξενοδοχείο.

• Οδηγοί ταξί που ακυρώνουν διαδροµές στην εφαρµογή, αν 
δεν τους αρέσει το σηµείο επιβίβασης. Με µία δική τους, αλλο-
πρόσαλλη λογική, διαλέγουν σηµεία που προτιµούν για να επιβιβά-
σουν και άλλα που όχι. Είναι η ράτσα που συνέχεια µεταλλάσσεται 
και διαιωνίζει τη φήµη του επαγγέλµατος – ακόµα και τώρα που «οι 
εφαρµογές» υποτίθεται ότι δηµιούργησαν µία νέα τάξη εξευγενι-
σµένων ταξιτζήδων. Αλλά όχι.

•  Οδηγοί ταξί ψεκασµένοι - περίεργοι - φλύαροι - άπλυτοι. 
«∆ιακοπούλες πήγαµε;»  

• Παρακάµπτοντας τη σειρά τους στην ουρά που περιµένει. 
Σπορ στο οποίο ειδικεύονται γιαγιάδες και παππούδες συνήθως, 
έχοντας εξελίξει τροµερές τεχνικές και δικαιολογίες. Συνήθως η 
υπόλοιπη ουρά διαµαρτύρεται έντονα και στήνονται µικρά, ωραία, 
απολαυστικά καβγαδάκια.

• ...Και όταν φτάσει επιτέλους η σειρά τους, αρχίζουν εκείνη 
την ώρα να σκέφτονται τι θα παραγγείλουν. «Το µακιάτο που λέτε, 
τι είναι;» 

• Βρώµικες τουαλέτες σε καφέ/µπαρ. Τους κά-
νεις φασαρία, δεν το συζητάµε.

• Κοσµοπληµµύρα σε ό,τι είναι hype. Λέγεται και FOMO (Fear Of 
Missing Out). Όταν φοβάσαι ότι θα χάσεις αυτό για το οποίο συζητάει 
όλη η πόλη. Ο βαθµός εξαλλοσύνης που προκαλεί είναι ανάλογος 
µε τον βαθµό ανοησίας που υπάρχει διάχυτη σε βλέµµατα και κου-
βέντες. 

•  «Συγγνώµη, σηκώνεστε να περάσω;» Και σηκώνονται ένας 
- ένας σε όλη τη σειρά καθισµάτων, σαν να κάνουνε κύµα στο Καραϊ-
σκάκη, γιατί εσείς µαντάµ καθυστερήσατε ή δεν πήγατε στην τουα-
λέτα πριν την παράσταση. Ορίστε, πάει, καταστρέψατε τη µέθεξη.

• Αναµµένες οθόνες µέσα στο σκοτάδι σε προβολή ταινίας. 
Ενοχλούν σαν προβολέας µέσα στα µάτια των γύρω σου. 

• Συζήτηση σε συναυλίες και παραστάσεις. Στις θεατρικές πα-
ραστάσεις ή στον κινηµατογράφο, κάποια στιγµή σταµατούν οι 
συζητήσεις µετά από διαµαρτυρίες. Στις συναυλίες δεν τους περνάει 
καν από το µυαλό ότι µπορεί να ενοχλούν. «Αφού είναι δυνατά, τι σε 
πειράζει;».

• Λάθος κουµπιά σε ασανσέρ. Ορίστε, θα κάνουµε τώρα βόλτα 
όλους τους ορόφους πάνω-κάτω. 

• Η µυρωδιά στο ασανσέρ. Ας δούµε την καλή πλευρά: ∆εν υπάρ-
χει ωραιότερο πράγµα να φτάνεις στη δουλειά σου το πρωί και το 
ασανσέρ να µυρίζει οδοντόκρεµα και φρεσκοψηµένο καφέ.

• Περιοχές που δεν έχεις σήµα στο κινητό. Και κυκλοφορείς µε 
το χέρι ψηλά σαν τη Miss Liberty για να ανέβει µία γραµµούλα η λή-
ψη. Ναι, υπάρχουν ακόµα τέτοιες περιοχές (π.χ. η οδός Ασκληπιού 
επειδή «είναι κάτω από τη σκιά του Λυκαβηττού» .

• Σκούπα και µετακίνηση επίπλων τις µεταµεσο-
νύχτιες ώρες. Ο Θεός γι’ αυτό µας έδωσε τα ζάναξ.

• Καβγάδες τις µεταµεσονύχτιες ώρες. Ξενυχτάς αλλά τουλάχι-
στον µαθαίνεις και κάτι.

•  Μεταµεσονύχτιο πέταγµα σκουπιδιών από το µπαλκόνι. 
Προσπαθώντας να πετύχουν κάδο ή έστω κοντά στον κάδο. Σύχρη-
στη συνήθεια που, δυστυχώς, συµβαίνει. Έχει συλληφθεί από κάµε-
ρα κινητού, γνωστός (τρόπος του λέγειν) Κύπριος τραγουδιστής να 
πετάει τα σκουπίδια του από τον τρίτο, µέρα µεσηµέρι…

• Βρώµικη πόλη. Υπάρχει και χειρότερο: Καύσωνας σε βρώµικη 
πόλη. A
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χουν ιδρώσει τους Αθηναίους στο 
παρελθόν με τις συναυλίες τους 
στην πόλη και έχουν ένα νέο άλ-
μπουμ γεμάτο grooves με επιρροές 
από τα dance parties και τα clubs 
της Νέας Υόρκης, στα οποία πήγαι-
ναν πριν από την πανδημία, όταν 
και δημιουργήθηκε το «Sympathy 
For Life». Ο Andrew Savage, τρα-
γουδιστής και κιθαρίστας των 

Parquet Courts, συνδέθηκε μέσω Zoom και 
εξήγησε στην ATHENS VOICE πώς προέκυ-
ψαν τα νέα τους τραγούδια, αλλά και γιατί 
μένει μακριά από rock star πράγματα… 

Χαιρετίσματα από Αθήνα και συγχαρητήρια 
για το νέο σας άλμπουμ «Sympathy For Life», 
που τα σπάει. Νομίζω πως είναι το πιο αυτο-
σχεδιαστικό από κάθε άλλο. Πώς το αποφασί-
σατε; Χαιρετίσματα από Μπρούκλιν! Είσαι πολύ 
διαισθητικός, ναι, το άλμπουμ βασίζεται στον αυ-
τοσχεδιασμό. Tώρα, αν το επιλέξαμε; Μπορώ να 
πω ότι ήταν μια ιδέα πάνω στην οποία θέλαμε να 
αρχίσουμε να πειραματιζόμαστε, κάθε άλμπουμ 
προσφέρει μια δημιουργική πρόκληση, που ε-
φαρμόσαμε έτσι ώστε να σιγουρέψουμε ότι δεν 
βαδίζουμε στα ίδια βήματα, οπότε προστέθηκε 
σαν δημιουργική πρόκληση και ήταν κάτι που 
πραγματικά άρεσε στον παραγωγό μας Rodaidh 
McDonald. Ήταν ένα πείραμα που ξεκίνησε από 
την πρώτη ηχογράφηση του δίσκου, πήγε πολύ 
καλά και αποφασίστηκε να συνεχιστεί έτσι. 

Τι σας ενέπνευσε περισσότερο κατά τη διάρ-
κεια των ηχογραφήσεων του άλμπουμ; Ποιο 
κομμάτι σάς δυσκόλεψε περισσότερο στο 
στούντιο; Δεν ξέρω αν είναι μόνο ένα πράγμα, 
για να είμαι ειλικρινής. Μερικά τα δουλεύαμε για 
ώρες, αλλά αυτό δεν ξέρω αν έγινε επειδή τα 
κάναμε λάθος ή επειδή περισσότερο προσπα-
θούσαμε για διάφορα, νομίζω ότι στο «Plant Life» 
ξοδεύτηκε ο περισσότερος χρόνος, όχι όμως 
επειδή ήταν σκληρό, αλλά επειδή συνέβαιναν 
πράγματα συνεχώς. Μερικά από τα σόλο κιθά-
ρας που είχα, όπως στο «Just Shadows» και στο 
«Pulcinella», ήταν αρκετά δύσκολα για να τα πε-
τύχω, ειδικά το «Just Shadows», υπήρχαν δύο 
στο συγκεκριμένο τραγούδι, το δεύτερο είχε 
μάκρος. Όταν κοιτάς πίσω, μπλέκονται όλα λίγο, 
και είναι δύσκολο για μένα να τραγουδήσω δυ-
νατά ένα δύσκολο τραγούδι… για να σκεφτώ… η 
ηχογράφηση του «Sympathy For life» ήταν δύσκο-
λη, για λόγους που δεν μπορώ να θυμηθώ, όμως 
θυμάμαι ότι το ηχογραφήσαμε αρκετές φορές.

Το «Marathon Of Anger» είναι από τα πιο 
ψυχεδελικά σας κομμάτια, πιστεύω. Τι πυ-
ροδότησε τη δημιουργία του; Ο Austin Brown 
τραγούδησε και έγραψε τους στίχους για το συ-
γκεκριμένο· είμαι σχεδόν σίγουρος ότι ηχογρα-
φήθηκε πριν γραφτούν οι στίχοι. Δεν μπορώ να 
σχολιάσω πολλά για τους στίχους, επειδή δεν το 
έγραψα εγώ, αλλά ήταν από αυτά που ξεκινούν 
με πρωτογενές υλικό, και βασικά το επεξεργα-
στήκαμε για να γίνει τραγούδι. Αυτό που κάνα-
με ήταν 40 λεπτά jamming και μετά ο Rodaidh 
McDonald ζήτησε να το επεξεργαστούμε, οπότε 
δεν ξέρω ποια ήταν η έμπνευση – τα περισσό-
τερα τραγούδια, εκτός από λίγα, ξεκίνησαν με 
πρωτογενές υλικό. Δεν ξέρω αν μιλήσαμε ποτέ 
για καθοδηγούμενη έμπνευση όταν ξεκινήσαμε 
το συγκεκριμένο τραγούδι. Τώρα για τους στί-
χους, αν και, όπως είπα δεν τους έγραψα εγώ, 
είμαι σίγουρος ότι μιλούν για κινήματα διαμαρ-
τυρίας, όπως το Black Lives Matter, και όσα γίνο-
νται στη Νέα Υόρκη τα τελευταία δύο χρόνια. 

Υπάρχει κάποιο τραγούδι του άλμπουμ που 
σας αγγίζει περισσότερο; Όλα μού μιλούν. Έχω 
ανάμειξη σε όλα, οπότε όλα μού είναι αρκετά 
προσωπικά, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να επι-
λέξω ένα απαραίτητα, έχω διαφορετικά αγαπη-
μένα για διαφορετικούς λόγους. Ίσως αυτό για 
το οποίο θα ήμουν λίγο πιο υπερήφανος είναι 
το «Application Apparatus», αλλά το ίδιο νιώθω 
και για το «Just Shadows», για το «Pulcinella», για 
το «Walking At A Downtown Pace». Η απάντηση 
λοιπόν είναι όχι, δεν υπάρχει κάποιο που να με 
αγγίζει περισσότερο.

Συνεργαστήκατε πολύ με τους Rodaidh Mc 
Donald και John Parish. Ποια στοιχεία πρό-
σθεσαν συνολικά στο στιλ του άλμπουμ; Ο 
Rodaidh μας ενθάρρυνε πολύ στην καθοδήγηση 
του υλικού, ο Austin δεν έπαιξε πολύ κιθάρα σε 
αυτό τον δίσκο, έπαιξε περισσότερο synths, ο 
Rodaidh πρόσθεσε υφή στον δίσκο, έδειξε μεγά-
λο ενδιαφέρον σε αυτό, και επίσης στο editing. 
Για τον John, ο λόγος που ήθελα να δουλέψω μα-
ζί του είναι γιατί είναι απίθανος στο να πετυχαί-
νει εκπληκτικούς ήχους, χωρίς να κάνει πολλά 
– ένα μικρόφωνο, ένα ηχείο και το στέλνει στο 
μηχάνημα ηχογράφησης χωρίς να κάνει τίποτε 
άλλο. Έχει την ικανότητα να φτιάχνει καθαρούς, 
αγνούς ήχους, και ο Rodaidh είναι καλός στο να 
μεταχειρίζεται τους ήχους. 

Πώς είναι να δουλεύετε και να μένετε στη 
Νέα Υόρκη και πώς επηρέασε αυτό τον τρόπο 
που κάνετε μουσική; Μια ποιότητα που έχει η 
τέχνη της Νέας Υόρκης, ξέρεις, είναι μια πολύ 
ακριβή πόλη να ζεις, είναι μια δύσκολη πόλη, δεν 
είναι φιλόξενη για τους καλλιτέχνες, πρέπει να 
δουλεύεις ασταμάτητα και σκληρά. Αν κάτι έκα-
νε τη Νέα Υόρκη αυτό που είναι, είναι η αίσθηση 
ότι πρέπει να δουλεύεις συνεχώς, δεν μπορείς 
να τεμπελιάσεις εδώ, και αυτό συντέλεσε στη 
διαμόρφωση των Parquet Courts. Προφανώς 
αυτός ο δίσκος καθυστέρησε έναν χρόνο, και, 
για να πληρώσουμε τα ενοίκιά μας, πρέπει να 
συνεχίσουμε τις περιοδείες, εκτός από το 2020 
και το μεγαλύτερο μέρος του 2021, περιοδεύ-
ουμε συνεχώς από το 2013 και μετά. Αν είναι να 
είσαι μουσικός ή καλλιτέχνης εδώ, απλά πρέπει 
να συνεχίζεις. 

Πιστεύεις ότι ο μετα-covid κόσμος είναι ένα 
νέο τοπίο για τους καλλιτέχνες, για εξερεύ-
νηση και δημιουργία; Ναι, φυσικά, ο κόσμος 
αλλάζει συνεχώς, οπότε το τοπίο για τους καλ-
λιτέχνες είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο. Σίγου-
ρα θα επηρεαστούν πράγματα, το γεγονός ότι 
κανείς δεν δούλεψε για πάνω από έναν χρόνο 
θα έχει συνέπειες που μπορεί να μην έχουμε δει 
ακόμα, και αυτό ισχύει για πολλά πράγματα. Ας 
πούμε, ο κόσμος δεν έχει δει την οικονομική κα-
τάρρευση εξαιτίας της πανδημίας, δεν μπορεί να 
την προβλέψει ακόμα, οι καλλιτέχνες προσαρ-
μόζονται, γίνονται πολλά live streams, και ναι, 
μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτονται οι 
άνθρωποι τη μουσική, αλλά πραγματικά νομίζω 
είναι νωρίς να πούμε. 

Πώς ορίζετε την επιτυχία; Δεν την ορίζω. Και 
ένας δίσκος να βγει, αυτό το ορίζω επιτυχία σε 
ό,τι αφορά τους Parquet Courts. Θα την όριζα 
δημιουργικά, θα έλεγα ότι είμαστε επιτυχημένη 
μπάντα γιατί κάνουμε ακόμα ενδιαφέρουσα μου-
σική, απαιτητική, και το απολαμβάνουμε, και, αν 
δεν συνέβαιναν όλα αυτά, θα έκανα κάτι άλλο. Αν 
δεν ήταν μια μπάντα με απαιτήσεις, δεν θα δενό-
μουν. Όμως είναι, για πάνω από δέκα χρόνια, και 
ακόμα βρίσκω χαρά και τρόπους να εκφραστώ.   

Ποιο ήταν το πιο αναπάντεχο πράγμα που εί-
δατε ή κάνατε σε περιοδεία; Σε ποια από όλες 
τις περιοδείες; Μιλάμε για δέκα χρόνια εδώ, ο-
πότε… Χριστέ μου, δεν ξέρω. Ίσως το γεγονός 
ότι εξακολουθώ να κάνω περιοδείες και να ζω 
από αυτό. Ίσως το να παίζω για πάνω από 3.000 
ανθρώπους στο Roundhouse, στο Λονδίνο.  

Ποιο ήταν το πρώτο άλμπουμ που αγόρα-
σατε; Rolling Stones, «Their Satanic Majesties 
Request». Με τράβηξε το 3D εξώφυλλο.

Ποιος σας ενέπνευσε να κάνετε μουσική; Οι 
γονείς μου είχαν πολλούς δίσκους, κανείς από 
τους δύο δεν είναι μουσικός αλλά ακούγαμε πολ-
λή μουσική στο σπίτι. Η πρώτη φορά που θέλησα 
να είμαι σε μπάντα ήταν εξαιτίας των Beatles, πε-
ρίπου στα 9 μου. Μετά από αυτούς, οι δύο αγαπη-
μένες μου μπάντες ήταν οι Oasis και οι Smashing 
Pumpkins. Θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε 
από αυτούς.

Ποιο είναι το πιο όμορφο μέρος που έχουν 
δει τα μάτια σας; Το κρεβάτι μου. 

Τι κάνετε για να φορτίσετε τις δημιουργικές 
σας μπαταρίες; Ο ύπνος βοηθάει, ο ύπνος είναι 
πολύ ωραίος και τον έχω στερηθεί τον τελευ-
ταίο καιρό. Δεν φορτίζω τις μπαταρίες μου πο-
λύ· καλύτερα πιστεύω ότι η δημιουργικότητα 
δεν έχει μπαταρίες, τη σκέφτομαι περισσότερο 
σαν μυ, έναν μυ που πρέπει να χρησιμοποιείς 
για να χτιστεί, κι αν σταματήσεις αυτός σκλη-
ραίνει. Αντί, λοιπόν, να το σκεφτόμαστε σαν 
μπαταρία που θέλει φόρτιση, το βλέπω περισ-
σότερο σαν μυ τον οποιο πρέπει να χρησιμοποι-
είς όλη την ώρα.

Ποια είναι η τέλεια συνταγή για το τέλειο 
πάρτι; Καλοί άνθρωποι, καλό φαγητό, καλή 
μουσική. 

Και ποια είναι η μεγαλύτερη παρανόηση για 
τη χορευτική μουσική στις μέρες μας; Ότι η 
χορευτική μουσική είναι η μόνη που μπορείς να 
χορέψεις. Μπορείς να χορέψεις με τα πάντα. Εί-
ναι ένα ανόητο όνομα για ένα είδος μουσικής, 
γιατί με τα περισσότερα είδη μπορείς να χορέ-
ψεις, αυτό είναι και το νόημα. 

Τι έχει αλλάξει για εσάς από το πρώτο σας άλ-
μπουμ «American Specialties» πίσω στο 2011; 
Όταν ηχογραφήθηκε αυτό το άλμπουμ, τρεις 
από εμάς ήμασταν 24 χρόνων, ένας ήταν 18, και 
τώρα τρεις από εμάς είμαστε 35 και ο Max Savage 
29, οπότε… οι τρεις μας έχουμε παντρευτεί, εί-
μαστε διαφορετικοί. Αν ακούσεις το «American 
Specialties» και το «Sympathy For Life», ουσιαστι-
κά ακούς τέσσερις διαφορετικούς ανθρώπους 
να κάνουν πολύ διαφορετική μουσική. Αλλά, 
αν ακούσεις όλα τα ενδιάμεσα, θα δεις το μεγά-
λωμα και την εξέλιξη. Όλα είναι αλλαγμένα, ό,τι 
έγινε στην πόλη, στους τέσσερις αυτούς ανθρώ-
πους σε δέκα χρόνια, μοιάζει σαν άλλος κόσμος, 
για να είμαι ειλικρινής. 

Ποιο είναι το πιο rock star πράγμα που έχετε 
κάνει; Ω, Θεέ μου, βασικά προσπαθώ να μείνω 
μακριά από rock star πράγματα, για να είμαι ειλι-
κρινής. Γαμώτο… εμ, δεν έχω γεμίσει ποτέ με 
σκουπίδια δωμάτιο ξενοδοχείου, δεν έχουμε 
θαυμάστριες, και ποια είναι τα rock star πράγμα-
τα, άλλωστε; Υποθέτω έχω υπογράψει αυτό-
γραφα, οι περιοδείες είναι rock star πράγματα, 
αλλά δεν μου αρέσουν τα rock star πράγματα, γι’ 
αυτό και μένω μακριά τους.  A

Μπορείς να χορέψεις 
με τα πάντα

Του  Δημητρη ΑθΑνΑ σιΑ Δη 
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Ο τραγουδιστής και κιθαρίστας Andrew Savage μιλάει στην ATHENS VOICE για το νέο άλμπουμ 
«Sympathy For Life», τη Νέα Υόρκη και τη μουσική σε έναν κόσμο που αλλάζει συνέχεια

Αν κΑτι 
έκΑνέ τη 
νέΑ Υόρκη 
ΑΥτό πόΥ  
έινΑι, έινΑι  
η Αισθηση  
ότι πρέπέι  
νΑ 
δόΥλέΥέισ  
σΥνέχώσ
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Ολυμπιακή Κληρονομιά της Αθήνας είναι, 
όπως εύκολα μπορούμε να φανταστούμε, 
ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας 
της πόλης, αλλά και των ίδιων των Αγώ-
νων. Η πόλη που γέννησε την Ολυμπιακή 
Ιδέα στην αρχαιότητα και φιλοξένησε τους 
πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Α-
γώνες διαθέτει από τον περασμένο Μάιο 
τον δικό της χώρο ιστορικής μνήμης και 
αναδρομής. Το Ολυμπιακό Μουσείο Αθή-
νας βρίσκεται δίπλα από τις ανανεωμένες 
Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, στο Golden 
Hall, και μια επίσκεψη αρκεί για να δώσει 
στον επισκέπτη την απόλυτη «Ολυμπιακή» 
εμπειρία.

Στον χώρο, λοιπόν, που κατά τη διάρκεια της 
Ολυμπιάδας του 2004 στεγαζόταν το Διεθνές 
Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης, βρίσκεται ένα 
από τα πιο σύγχρονα μουσεία της χώρας. Το 
Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, το οποίο είναι 
προσβάσιμο σε όλους, δημιουργήθηκε με 
πρωτοβουλία της Lamda Development SA με 
στόχο να στεγάσει σημαντικό μέρος της Ο-
λυμπιακής κληρονομιάς της χώρας μας, αλλά 
και για να αναδείξει την Αθήνα ως Ολυμπιακή 
Πρωτεύουσα.

Ουσιαστικά, από την είσοδο στο Μουσείο α-
ντιλαμβάνεσαι ότι η οπτικοακουστική εμπει-
ρία που παρέχει με τις πιο σύγχρονες πολυ-
μεσικές εφαρμογές χωρίζεται σε τρεις μεγά-
λους σταθμούς του Ολυμπιακού Ιδεώδους: 
τη Γέννηση (Αρχαία Ολυμπία), την Αναβίωση 
(Αθήνα 1896) και την Επιστροφή των Αγώνων 
στην Ελλάδα (Αθήνα 2004). Η καταγωγή και η 
ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων μέσα από 
μια χρονολογική αφήγηση που κατατοπίζει 
αμέσως τον επισκέπτη για το χωροχρονικό 
πλαίσιο της κάθε εποχής. Ποιοι ήταν οι διαση-
μότεροι αθλητές της Αρχαιότητας με τα σπου-
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δαιότερα ρεκόρ και γιατί όλος ο μέχρι τότε 
γνωστός κόσμος σεβόταν τις Αρχές, τις Αξί-
ες και τη Δομή των Αγώνων; Τα διαδραστικά 
εκθέματα μεταφέρουν τον επισκέπτη στην 
εποχή με έναν τρόπο πρωτοπόρο. Ένα άγ-
γιγμα αρκεί. Πρόκειται για ένα ταξίδι από το 
σήμερα στον μύθο. Αλλάζοντας αίθουσες 
και εκθέματα μπορείς να αντιληφθείς πώς 
από την καταγωγή των αγώνων και τη μυ-
θική δράση ηρώων και θεών, βρεθήκαμε 
στην ιδέα της αναβίωσης. Τι μπορεί να πα-
ρέμεινε ίδιο αιώνες μετά;

Η διαχρονικότητα των Ολυμπιακών Αγώ-
νων γίνεται βίωμα μέσα από την Ιστοριο-
γραμμή, μία από τις πιο επιβλητικές αίθου-
σες που συνδέει τον θεσμό με τα ορόσημά 
του και με την ιστορία. Εδώ παρουσιάζεται 
η εξέλιξη των Ολυμπιακών Αγώνων με διά-
φορα σημεία αναφοράς, όπως την πρώτη 
φορά που συμμετείχαν γυναίκες στους 
αγώνες, τα πρώτα χειμερινά αγωνίσματα, 
αλλά και τους πρώτους αποκλειστικά Χει-
μερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ξαφνικά, κάνουν την εμφάνισή τους ιστο-
ρικά ντοκουμέντα όπως οι επιστολές που α-
ντάλλασσε ο Δημήτρης Βικέλας με τον Πιέρ 
ντε Κουμπερτέν και όλος ο αγώνας που δό-
θηκε για να διεξαχθεί εντέλει η αναβίωση 
της Ολυμπιάδας το 1896 στην Αθήνα. Τι συ-
νέβη στο Συνέδριο της Σορβόννης το 1894 
και πώς δημιουργήθηκε η ΔΟΕ; Βίντεο και 
παρουσιάσεις σε τοποθετούν αμέσως στο 
κλίμα της εποχής και εκεί μέσα σε μερικά 
βήματα παρατηρείς τη σύγχρονη ιστορία 
των σημαντικότερων Αγώνων στην ιστορία 
του αθλητισμού να ξεδιπλώνονται μπροστά 
στα μάτια σου. Όλα αυτά, μέχρι η ιστορία να 
συναντήσει την Επιστροφή των Αγώνων 
στην Ελλάδα. Ένας από τους στόχους του 
Μουσείου, που είναι Μέλος του Διεθνούς 
Δικτύου Ολυμπιακών Μουσείων υπό τη Διε-
θνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), είναι άλλω-
στε να αποτελέσει τον θεματοφύλακα της 
Ολυμπιακής κληρονομιάς των Αγώνων της 
Αθήνας του 2004.

Στην επιβλητική αίθουσα που είναι αφιε-
ρωμένη στην Ολυμπιάδα του 2004 βλέπεις 
εκθέματα και ζωντανεύουν αναμνήσεις 
που είχες ξεχάσει ότι υπήρξαν. Πολύχρω-
μα κοστούμια από την τελετή έναρξης του 
Δημήτρη Παπαϊωάννου έχουν δεχθεί την 
απαραίτητη συντήρηση και εκτίθενται στο 
κοινό. Πρόκειται για μέρος της σπάνιας 
συλλογής από την εντυπωσιακή πομπή της 
τελετής έναρξης, με μορφές και μυθολογι-
κές φιγούρες από τοιχογραφίες και γλυπτά. 
Πανοπλίες, βυζαντινά κοστούμια, Καρυά-
τιδες, φτερά και ειδικές κατασκευές που 
ζωντάνεψαν από τους εθελοντές που τα 
ενδύθηκαν δεσπόζουν στο χώρο.

Για την τεκμηρίωση των Εκθεμάτων, η 
μουσειολογική ομάδα συνεργάστηκε με 
περισσότερους από 40 Εθνικούς και Διε-
θνείς Πολιτιστικούς φορείς, ενώ σημαντική 
ήταν η συνεισφορά των δωρητών, Ελλή-
νων Ολυμπιονικών και Παραολυμπιονικών, 
ιδιωτών συλλεκτών και μελών της Ολυμπι-
ακής οικογένειας οι οποίοι παραχώρησαν 
μετάλλια και προσωπικό εξοπλισμό. Ένα 
ταξίδι στο ελληνικό αθλητικό μεγαλείο από 
το χθες μέχρι και το σήμερα, φυσικά με το 
βλέμμα στο μέλλον. Άλλωστε η Ολυμπιακή 
ιστορία δεν τελειώνει ποτέ, μόνο συνεχίζει 
την πορεία της στον χρόνο και μεγαλώνει. 
Το ίδιο συμβαίνει και με το Ολυμπιακό Μου-
σείο Αθήνας.

Το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας φιλοδο-
ξεί να γίνει ένα διεθνές σημείο αναφοράς 
για τον Ολυμπισμό και τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες και σίγουρα ένα μουσείο που θα 
περίμενε κανείς να συναντήσει επισκε-
πτόμενος τη γενέτειρα των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Ο εμπλουτισμός της συλλογής του 
Μουσείου θα είναι συνεχής και η συμμετο-
χή στα Ολυμπιακά δρώμενα αναμένεται να 
εμπλουτιστεί. Ήδη, η ομάδα του Ολυμπια-
κού Μουσείου σχεδιάζει εκπαιδευτικά προ-
γράμματα και επισκέψεις.

Στους επιμέρους χώρους του Μουσείου 
δημιουργείται ένα νέο σημείο συνάντησης, 
το καφέ-εστιατόριο «1896», με ελληνική και 
μεσογειακή ταυτότητα, στο οποίο μπορούν 
οι επισκέπτες να απολαύσουν τον καφέ ή 
το γεύμα τους, με θέα στο Ολυμπιακό Α-
θλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» 
(Ο.Α.Κ.Α.). Επιπλέον, στο εξουσιοδοτημένο 
κατάστημα αποκλειστικής πώλησης των 
επίσημων προϊόντων του Ολυμπιακού Μου-
σείου Αθήνας, οι επισκέπτες θα μπορούν να 
επιλέξουν υπέροχα αναμνηστικά και δώρα, 
μέσα από τη μεγάλη συλλογή που διαθέ-
τει. Έτσι, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση 
όλου του περιβάλλοντα χώρου, το Ολυμπι-
ακό Μουσείο της Αθήνας μετατρέπεται σε 
έναν προορισμό για όλους. Τους φίλους του 
αθλητισμού, της ιστορίας και φυσικά όλων 
των μηνυμάτων που διακατέχουν τόσους 
αιώνες τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το Μουσείο φιλοδοξεί να προβάλει τις 
Αρχές και τις Αξίες, τη δομή του Διεθνούς 
Ολυμπιακού Κινήματος, το μήνυμα της πα-
γκόσμιας Ειρήνης, τα Αθλήματα και τους 
Αθλητές, τους Έλληνες Ολυμπιονίκες και 
Παραολυμπιονίκες, τους Οργανισμούς και 
τα Ιδρύματα. Αναδεικνύεται ο «Αγώνας» και 
η διαρκής προσπάθεια του ανθρώπου να 
ξεπεράσει τον εαυτό του, σε κάθε πτυχή 
της ζωής του. Η ιδέα του «Αγώνα» αποτέλε-
σε και την έμπνευση για τον σχεδιασμό της 
Μόνιμης Έκθεσης του Μουσείου. ●

ΟλυμπιακΟ μΟυσειΟ αθήνασ 
ή ιστορία των Ολυμπιακών

 αγώνων αναβιώνει  
στο Golden Hall
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«STONEHENGE»,
Χριστίνα Μήτρεντσε,  
A.Antonopoulou.art

Μάθετε τους σωστούς και ενδεδειγμένους τρόπους επιλογής του επόμενου βιβλίου 
που θα διαβάσετε: ένας οδηγός αγοράς

Του ΚυριάΚου άθάνάσιάδη

Βιβλία
Λοιπόν, πώς τα επιλέγουμε;

Lovers 
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Υπάρχουν σωστοί και λάθος τρόποι σχετικοί με το 
βιβλίο και την ανάγνωση. Σχετικοί δηλαδή με το πώς 

επιλέγουμε το επόμενο βιβλίο που θα διαβάσουμε, γιατί το 
αγοράζουμε, πώς πρέπει να το διαβάζουμε, πού και πότε 
είναι καλό να το διαβάζουμε, σε τι μορφή πρέπει να είναι 
κ.ο.κ. Στο σημερινό κείμενο, θα μιλήσουμε για τους σωστούς 
τρόπους επιλογής ενός βιβλίου. Σε επόμενο, για τους λάθος. 
Οι σωστοί λοιπόν τρόποι είναι οι εξής:

Μπορούμε να επιλέξουμε το επόμενο βιβλίο που 
θα αγοράσουμε κάνοντας μικρά βήματα, δεξιά-

αριστερά, πίσω-μπρος, σε ένα βιβλιοπωλείο, κινούμενοι 
σκυφτά από πάγκο σε πάγκο, και γέρνοντας το κεφάλι για να 
μπορέσουμε να διαβάσουμε τους τίτλους στα ράφια. Μπο-
ρούμε να το επιλέξουμε επειδή το συζητούν τα μέλη μίας 
βιβλιοφιλικής ομάδας στο Facebook, ή επειδή το προτείνει 
μια λέσχη ανάγνωσης – δεν είναι απαραίτητο να είμαστε 
μέλη της μιας ή της άλλης. Ή βέβαια μπορούμε να το επιλέ-
ξουμε από το σχετικό δημοσίευμα μιας εφημερίδας, ή ενός 
σάιτ, ή μιας έντυπης επιθεώρησης για τα βιβλία και τις ιδέες. 
Ή από μία κριτική που έπεσε στην αντίληψή μας. Ή από μία 
διαφήμιση σε κάποιο έντυπο. Ή από μία pop-up διαφήμιση 
που πετάχτηκε μπροστά μας ενώ διαβάζαμε ένα ονλάιν άρ-
θρο και κατατρομάξαμε. Ή από έναν διαδικτυακό φίλο που 
μας το σύστησε. Ή από έναν συνειρμό σκέψεων που κάναμε 
καθώς χαζεύαμε από το παράθυρο του τρόλεϊ. Ή από την 
κοπέλα που κάθεται στην απέναντι θέση και είναι βυθισμένη 
στις σελίδες του. Κάποια μάλιστα βιβλία διαφημίζονται πάνω 
στα ίδια τα τρόλεϊ – μπορούμε να τα επιλέξουμε από αυτές τις 
διαφημίσεις.

Μπορούμε να επιλέξουμε ένα βιβλίο επειδή μας 
άρεσε ο τίτλος του, ή το εξώφυλλό του, ή το χαρτί 

στο οποίο τυπώθηκε. Ή επειδή εμπιστευόμαστε τον οίκο 
που το έβγαλε. Ή επειδή είναι χοντρό, βαρύ βιβλίο, και θα 
πιάσουν τόπο τα λεφτά μας. Ή επειδή είναι μια πανέμορφη 
ολιγοσέλιδη έκδοση με άκοπα φύλλα, αν και με τσιμπημέ-
νη τιμή. Ή βέβαια επειδή απλούστατα είναι του συγγραφέα 
που αγαπάμε και ακολουθούμε. Ή επειδή δεν έχουμε, μεν, 

ξανακούσει το όνομα του συγκεκριμένου συγγραφέα, αλλά 
τυχαίνει να γράφει στο είδος που μας αρέσει – και επειδή δεν 
μας αρέσει να διαβάζουμε βιβλία άλλης κατηγορίας: είμαστε 
αυστηρά μονοθεματικοί. Ή πάλι, ακριβώς επειδή θέλουμε να 
διαβάσουμε και κάτι διαφορετικό, έτσι για αλλαγή. Ή ακόμη, 
επιλέγουμε να διαβάσουμε ένα βιβλίο επειδή το επέλεξαν 
πριν από εμάς πολλοί άλλοι – θέλουμε να διαβάζουμε μπεστ-
σέλερ: δεν γίνεται τυχαία κανείς αγαπητός σε πολλούς και 
διαφορετικούς ανθρώπους, σωστά; Ή ακριβώς το αντίθετο: 
προτιμούμε να αποφεύγουμε το γούστο των πολλών, και 
επιλέγουμε από βιβλία καταχωνιασμένα κάτω από στοίβες 
κιτρινισμένων τόμων, ή καινούργιων μεν αλλά καταδικασμέ-
νων στη λησμονιά από μιας αρχής.

Μπορούμε να αγοράσουμε ένα βιβλίο επειδή θέλου-
με κάτι ελαφρύ, κάτι γρήγορο, κάτι συνταρακτικό, 

κάτι που να κάνει την καρδιά μας να φτερουγίσει από έρωτα, 
ή κάτι που να μας φοβίσει, να μας κόψει την ανάσα και να μας 
ανεβάσει τους σφυγμούς. Ή κάτι που να μας κάνει να ξεχα-
στούμε. Κάτι επιφανειακό αλλά δροσερό – ή και καυτό. Κάτι 
συναρπαστικό και ευφάνταστο. Κάτι βατό, ευκολοδιάβαστο, 
και που να τρέχει. Ή πάλι, επειδή θέλουμε να διαβάσουμε 
ένα κείμενο που θα μας κάνει να σκεφτούμε, που θα απαιτεί 
από εμάς να γυρίζουμε ξανά και ξανά πίσω, να διαβάζουμε 
δύο και τρεις φορές τις μισές προτάσεις του, να τις γευόμα-
στε με το μυαλό, και με το στόμα, και με τη γλώσσα μας. Κάτι 
που να μείνει στη μνήμη μας για καιρό και να μας ταρακουνά 
διανοητικά, αδράχνοντάς μας από τους γιακάδες. Κάτι που 
να διαβάζεται με τον τρόπο που πρέπει να πίνει κανείς τα 
ακριβά αποστάγματα και τα μεγάλα κρασιά: με μικρές, αργές 
γουλιές, χωρίς βιασύνες.

Μπορούμε να επιλέξουμε το επόμενο βιβλίο μας μη-
χανικά, απλώς επειδή πρέπει να αγοράσουμε ακόμη 

ένα βιβλίο, ή ακόμη πέντε, ή και δέκα –κι ας έχουμε πολλά 
αδιάβαστα στο κομοδίνο, ή και στο πάτωμα ακόμη–, ή να το 
ξετρυπώσουμε από μια γωνιά της βιβλιοθήκης μας, ή πίσω 
από την πρώτη σειρά βιβλίων σε ένα ράφι. Μπορούμε να το 
επιλέξουμε από τις λίστες ευπωλήτων των κυριακάτικων 

εφημερίδων ή σε ένα μικρό και όχι ακριβώς ενημερωμένο 
βιβλιοπωλείο, που δεν βιάζεται για να προλάβει κάποια ε-
πικαιρότητα. Μπορεί να είναι μία γοητευτική, ή στριφνή, ή 
μακάβρια και δύστροπη νουβέλα του 19ου αιώνα, ή ένα πο-
λυσέλιδο μυθιστόρημα φαντασίας με ιλουστρασιόν ανάγλυ-
φο εξώφυλλο που μόλις κυκλοφόρησε σε τριάντα γλώσσες 
και σε ακόμη περισσότερες χώρες, ή κάποιο που στον καιρό 
του δεν πούλησε τίποτε μεν, μα που κάνει τώρα μια δεύτερη, 
και λαμπρή, καριέρα, γιατί έγινε σειρά στο Netflix. Μπορεί 
να είναι το τελευταίο της Μαντά, ή ένας Μπέρνχαρντ που 
διαβάσαμε παλιά, όταν μαθαίναμε να διαβάζουμε λογοτε-
χνία, μα θέλουμε να ξαναδούμε και πάλι. Μπορεί να είναι ένα 
αστυνομικό βιβλίο τσέπης ή περιπέτειας, ή ένας υπομνη-
ματισμένος τόμος με εισαγωγή, πρόλογο, σημειώσεις, πα-
ράρτημα, βιβλιογραφία και δύο index: ονομάτων και όρων. 
Μπορεί να είναι ένα Άρλεκιν, ένα θρίλερ, αλλά γιατί όχι και 
το «Μαγικό βουνό». Μπορεί να είναι παιδικό, ή εφηβικό, ή γυ-
ναικείο, ή αντρικό, ή αισθησιακό, ή ρομαντικό, ή της σχολής 
Πίντσον. Ή να μιλάει για σκυλιά. Μπορεί να είναι βραβευμένο 
στο Goodreads, ή στα Public. Ή από τη σουηδική Ακαδημία. Ή 
από ένα μικρό, περιφερειακό αλλά εστέτ περιοδικό. Ή να μην 
έχει μπει καν ποτέ σε οποιαδήποτε βραχεία λίστα.

Μπορούμε να αποκτήσουμε ένα ακόμη βιβλίο, το ε-
πόμενό μας, από καθαρή αναγνωστική αδηφαγία, 

ή από βιβλιοφιλική βουλιμία – εντέλει, μπορεί να το πάρουμε 
απλώς και μόνο για να το αποκτήσουμε, κι ας ξέρουμε πως ό-
ταν έρθει η σειρά του να διαβαστεί, ο καιρός θα έχει γεράσει, 
και εμείς θα είμαστε ένας άλλος. Μπορούμε να αποκτήσουμε 
το επόμενο βιβλίο μας επειδή πρέπει, επειδή μας το είπαν, 
επειδή σίγουρα αξίζει, επειδή δεν είναι δυνατόν να μην το 
έχουμε – ή επειδή είναι το μόνο στο σταντ του περιπτέρου 
έξω από τον Σταθμό Λαρίσης που μας έκανε κλικ. Ή επειδή 
δεν μας φτάνουν τα λεφτά για ένα μεγαλύτερο – μα κι αυτό 
καλό θα είναι, λέμε από μέσα μας. Μπορεί να το πρότεινε στη 
λέσχη της η Όπρα, ή μπορεί να μιλά για σκοτεινά και σκονι-
σμένα καφενεία, ή για το σεντέφι της Αλεξάνδρειας, ή για 
πράγματα χαμένα από καιρό, για έρωτες που δεν τους ήταν 
γραφτό να στεριώσουν. 
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Σωστές απαντήσεις: 
1Β, 2Α, 3Γ, 4Β, 5Γ, 6Β, 7Α, 8Γ, 
9Α, 10Γ, 11Γ, 12Β, 13Α, 14Α, 
15Γ, 16Β, 17Α, 18Γ, 19Α, 20Β

Οκτώβριος στην Αθή-
να, µε τις ηλιόλου-

στες µέρες να παρέρχο-
νται και την πόλη να ξανα-
βρίσκει την ατµοσφαιρική 
αύρα της. Το σκοτάδι α-
πλώνεται και ο αέρας µυ-
ρίζει βροχή – ιδανικό κλίµα 
για διάβασµα και µεθυστι-
κές αποδράσεις στη µα-
γεία του αστυνοµικού µυ-
θιστορήµατος. Πόσο true 
detective είσαι; ∆ιαβάζεις 
παθιασµένα νουάρ και πό-
σο στενά παρακολουθείς 
τη σύγχρονη λογοτεχνι-
κή σκηνή, καθώς και τους 
σηµαντικότερους εκφρα-
στές της στην Ελλάδα και 
τον κόσµο; Φτιάξαµε ένα 
κριµινολογικό τεστ που θα 
σου επιτρέψει να δοκιµά-
σεις τις γνώσεις σου γύρω 
από την κουλτούρα του 
αστυνοµικού. Προσοχή: 
Οι ερωτήσεις-παγίδα δεν 
λείπουν, αλλά ξέρουµε ότι 
παραείσαι λαγωνικό για να 
γκουγκλάρεις! 

1. Ποια δηµοφιλής 
τηλεοπτική σειρά του 
Netflix βασίζεται στη 
σειρά βιβλίων του Volker 
Kutscher µε πρωταγωνι-
στή τον αστυνόµο Γκέρε-
ον Ρατ;

Α. Dogs of Berlin
Β. Babylon Berlin
Γ. Dark

2. Προτού στραφεί στο 
αστυνοµικό µυθιστόρη-
µα, ο ανερχόµενος αστέ-
ρας του σκανδιναβικού 
νουάρ Ράγκναρ Γιόνασον 
υπήρξε µεταφραστής 
του έργου της…

Α. Άγκαθα Κρίστι
Β. ∆άφνη ντι Μωριέ
Γ. Πατρίσια Χάισµιθ

3. Γνωστή Ελληνίδα 
δηµοσιογράφος, δηµι-
ουργός της πολυδιαβα-
σµένης τριλογίας της 
αντισυµβατικής αστυνό-
µου Στέλλας Άνταµς µε 
πεδίο δράσης την Αθήνα. 
Το όνοµα αυτής…

Α. Αγγελική Νικολούλη
Β. Έλενα Χουσνή
Γ. Κική Τσιλιγγερίδου

4. Ποιος είναι ο σειριακός 
πρωταγωνιστής του συγ-
γραφέα Πάνου Ιωαννίδη 
στα νουάρ µυθιστορήµα-
τα «Τα µωρά της Αθήνας», 
«Ο χορός της µέλισσας», 
καθώς και στο φετινό «Ο 
καιρός των ρόδων»;

Α. Αστυνόµος Πιτ Ζαρέ-
µπα
B. Ντετέκτιβ Πέτρος Ρι-
βέρης
Γ. Επιθεωρητής Πέτρος 
Φιλέρης

5. Ποιον από τους παρα-
κάτω νέους τίτλους ∆ΕΝ 
υπογράφει ο Νορβηγός 
σούπερ σταρ του αστυ-
νοµικού Jo Nesbo;

Α. «Ο άρχοντας της ζή-
λιας»
Β. «Το βασίλειο»
Γ. «Ο βάλτος»

6. Ποιο πρόσωπο 
κρύβεται πίσω από το 
ψευδώνυµο Ρόµπερτ 
Γκάλµπρεϊθ, που µόλις 
κυκλοφόρησε την τέταρ-
τη περιπέτεια του ιδιωτι-
κού ερευνητή Κόρµοραν 
Στράικ υπό τον τίτλο 
«Θανάσιµο λευκό»;

Α. Τζίλιαν Φλιν
Β. Τζ. Κ. Ρόουλινγκ
Γ. Τζέιν Θάιν

7. Η συγγραφέας ψυχο-
λογικού θρίλερ Ειρήνη 
Βαρδάκη ασχολείται πα-
ράλληλα µε την...

Α. Εγκληµατολογία
Β. Ανατοµία
Γ. Ψυχολογία

8. Ανανεωτής του 
ιστορικού νουάρ µε 
τεράστιες πωλήσεις και 
έργο µεταφρασµένο σε 
17 γλώσσες. To νέο του 
βιβλίο, «Υπό κατοχή», κυ-
κλοφορεί τον Οκτώβριο. 
Είναι ο…

Α. Φίλιπ Κερ
Β. Niklas Natt och Dag
Γ. Άλαν Φερστ

9. Στη «Νοσταλγία του 
αίµατος» του Ντάριο 
Κορέντι, εκδοτικό φαι-
νόµενο που σύντοµα θα 
γίνει τηλεοπτική σειρά 
και πραγµατεύεται τη 
δράση του πρώτου κατά 
συρροή δολοφόνου της 
Ιταλίας, τα πτώµατα φέ-
ρουν σηµάδια ποιας από 
τις παρακάτω φρικωδίες;

Α. Κανιβαλισµού
Β. Βελόνες βουντού
Γ. Βιασµού παρά φύση

10. Ο αστυνόµος Καπε-
τάνος του βραβευµένου 
συγγραφέα ∆ηµήτρη 
Σίµου είναι η ελληνική 
εκδοχή του…

Α. Επιθεωρητή Ρέµπους
Β. Επιθεωρητή Μπλιξ
Γ. Επιθεωρητή Βαλάντερ

11. Ποιος διάσηµος ηθο-
ποιός ερµήνευσε επιτυ-
χηµένα τον επιθεωρητή 
Μαιγκρέ του Βέλγου στι-
λίστα Georges Simenon 
στη µεγάλη οθόνη;

Α. Ρόουαν Άτκινσον
Β. Ζαν-Λουί Τρεντινιάν
Γ. Ζαν Γκαµπέν

12. To όνοµα του εµβλη-
µατικότερου ήρωα του 
Michael Connely. Πρω-
ταγωνιστεί και στο τε-
λευταίο µπεστ σέλερ του 

Αµερικανού συγγραφέα, 
«Νυχτερινό πυρ».

Α. Χάρι Χόλε
Β. Χάρι Μπος
Γ. Χάρι Πάτον

13. O Χ.Φ. Λάβκραφτ 
συναντά τις αδελφές 
Μπροντέ στη Λατινική 
Αµερική: Το βιβλίο δεν 
είναι άλλο από το…

A .  «Πας.  Ειρήν η»,  του 
Caryl Fèrey
B. «Mexican Gothic», της 
Silvia Moreno - Garcia
Γ. «Από µακριά µοιάζουν 
µε µύγες», του Kike Ferrari 

14. Σκωτσέζος µυθιστο-
ριογράφος, κορυφαίος 
εκπρόσωπος του tartan 
noir, το κουαρτέτο περι-
πετειών του µε τον επι-
θεωρητή Λόγκαν ΜακΡέι 
κυκλοφορεί στις εκδό-
σεις Ελληνικά Γράµµατα.

Α. Stuart MacBride

B. Val McDermid
Γ. William McIlvanney

15. Στο «Κτήνος πρέπει 
να πεθάνει» του Nicholas 
Blake, ο πρωταγωνιστής 
της υπόθεσης είναι…

Α. Ιδιωτικός ερευνητής
Β. Γόης του βρετανικού 
τζετ σετ
Γ. Συγγραφέας αστυνοµι-
κού

16. Πώς ονοµάζεται ο 
σκύλος του ντετέκτιβ 
Μίλτου Οικονόµου στο 
«Μπλουζ της πεταλού-
δας», του Μάρκου Κρη-
τικού;

Α. Φλοξ
Β. Φλούδας
Γ. Φειδίας

17. Πόσα αδέλφια έχει η 
Λεξ Γκρέισι στο ψυχολο-
γικό θρίλερ «Κορίτσι Α» 
της Άµπιγκειλ Ντιν, που 
σύντοµα µεταφέρεται 

στις οθόνες από τον 
σκηνοθέτη του «Τσερνό-
µπιλ»;

Α. Έξι
Β. Τέσσερα
Γ. ∆ύο

18. Στον «Θεριστή της 
Κυψέλης» της Έλενας 
Κορδέλλα, το έγκληµα 
που πυροδοτεί τη δράση 
βρίσκει το θύµα στην 
εξής θέση…

Α. ∆εµένο σε δέντρο
Β. ∆εµένο στο αυτοκίνητο
Γ. ∆εµένο στο κρεβάτι

19. Σε ποιον διάσηµο 
συγγραφέα αστυνοµι-
κού αποδίδεται η φράση: 
«Κάθε φονιάς υπήρξε 
παλιόφιλος κάποιου»;

Α. Άγκαθα Κρίστι
Β. Χένινγκ Μάνκελ
Γ. Κάριν Σλότερ

20. Μείζων µυθιστο-
ριογράφος ιστορικού 
νουάρ, δηµιουργός της 
σειράς µπεστ σέλερ 
Germania. Πρωταγωνι-
στής των βιβλίων του 
είναι ο…

Α.  Επιθεωρητής Μπί λ-
χαρντ
Β. Επιθεωρητής Οπενχά-
ιµερ
Γ. Επιθεωρητής Μουνκ

1 έως 7 σωστές απα-
ντήσεις: Επιθεωρητής 
Κλουζώ
Καλό το διάβασµα, αλλά 
προτιµάς τη ζωή. Σεβα-
στό. Αν κάποτε θελήσεις 
να ε ν τ ρυ φ ή σ εις  σ τ ην 
αστυνοµική λογοτεχνία, 
συγκράτησε τα ονόµατα 
και τους τίτλους αυτού 
του κουίζ. 

Έως 14 σωστές απα-
ντήσεις: Επιθεωρητής 
Σαΐνης
Το δίχως άλλο, ξέρεις από 
αστυνοµικό. Μόνο που οι 
γνώσεις σου είναι χαοτι-
κότερες από τόπο εγκλή-
µατος. Οι αστείρευτοι χυ-
µοί της νουάρ κουλτούρας 
σε περιµένουν να τους α-
νακαλύψεις σε βάθος. 

Έως 20 σωστές απαντή-
σεις: True Detective
Υπάρχουν και άλλα σηµα-
ντικά πράγµατα στη ζωή 
εκτός από το διάβασµα… 
αλλά όχι πολλά. Το νουάρ 
σού µιλά στο µυαλό και 
στις αισθήσεις. Είσαι θη-
σαυρός γνώσεων. 

Quiz:
Πόσο καλά γνωρίζεις 

το αστυνομικό 
μυθιστόρημα; 

20 true detective ερωτήσεις για να τεστάρεις τη γνώση σου 
στη νουάρ λογοτεχνία

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ

Lovers 
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Ελληνική 
λογοτεχνία

Το Πέτρινο 8,  
Μιχάλης Φακίνος,  
Καστανιώτης 
Ένας τόπος, οι τρεις 
μόνιμοι κάτοικοί του 
και ένας ολόκληρος 
αιώνας. Στο Πέτρινο 8 
μια χελώνα που θέλει 
να διασχίσει ένα γκρε-
μισμένο γεφύρι, ένας 
αετός που επίμονα δι-
αγράφει οχτάρια στον 
αέρα κι ένα φίδι που 
ισχυρίζεται πως ήταν 
ο Όφις που έδωσε το 
μήλο στην Εύα παρα-
κολουθούν τις αλλαγές 
και τους επισκέπτες 
που φέρνει ο χρόνος 
στο αινιγματικό αυτό 
μέρος. Το Πέτρινο 8 θα 
γκρεμίζεται, θα πυρπο-
λείται και θα αναγεν-
νιέται κάθε φορά από 
τις στάχτες του, για να 
φιλοξενήσει ολόκλη-
ρο τον προηγούμενο 
αιώνα, την Ιστορία, τις 
ιστορίες μας, τις μέρες 
που ακόμα δεν είδαμε. 

Χρονογραφίες, 
Γιώργος  
Δουατζής, Κάκτος 
Μία συλλογή σημει-

ώσεων ημερολογίου 
του συγγραφέα, όπου 
ενυπάρχει και ένας φα-
νταστικός διάλογος με 
τον Αλμπέρ Καμύ. Κάθε 
σημείωση, σταχυολο-
γημένη από δεκάδες 
μικρά σημειωματάρια, 
είναι αποτέλεσμα μια 
στιγμιαίας έκλαμψης, 
μιας αντίδρασης σε κά-
θε λογής ερεθίσματα. 
Οι σημειώσεις αυτές, 
εν είδει αφορισμών, 
συνθέτουν ένα πο-
λυδιάστατο μωσαϊκό 
σκέψεων για τη ζωή, τη 
δημιουργία, τον έρωτα, 
τον θάνατο, τη μοναξιά, 
την κοινωνία, την πο-
λιτική, την τεχνολογία, 
την τέχνη, την ποίηση, 
την ανάγνωση, την κρι-
τική κ.ά. Το έργο αυτό 
έχει χαρακτηριστεί ως 
το απόσταγμα της πο-
λύχρονης θητείας του 
συγγραφέα στην ποίη-
ση και την πεζογραφία, 
ενώ η δομή του επιτρέ-
πει και την αποσπασμα-
τική ανάγνωση.

Ο Τζίμης στην  
Κυψέλη, Χ. Α.  
Χωμενίδης, Πατάκης
Ο Τζίμης Παπιδάκης 
είναι ένας ανα-

Η βιβλιοθήκη 
του χειμώνα!

Όλα όσα θα διαβάσεις  
όταν έξω θα λυσσομανάει

Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ 
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λογικός άνθρωπος σε 
ένα ψηφιακό σύµπαν. 
Στο πρόσωπό του οι 
επερχόµενες γενιές 
παίρνουν αιµατηρή 
εκδίκηση από τις προη-
γούµενες. Κανείς δικός 
του δεν µπορεί να τον 
προστατεύσει. Ούτε η 
δεκαεννιάχρονη κόρη 
του, που ανήκει στο 
µέλλον. Ούτε καν η 
Κυψέλη, που από πα-
τρίδα του µεταµορφώ-
νεται σε έναν άξενο για 
εκείνον τόπο. Ο Τζίµης 
στην Κυψέλη είναι το 
ρέκβιεµ όσων ανεπαι-
σθήτως µένουν πίσω, 
σε έναν κόσµο που 
αλλάζει ραγδαία. Η επί 
του φοβερού βήµατος 
απολογία ενός καλού 
ανθρώπου που απλώς 
τον ξεπερνάει η εποχή. 

Ζωές στο  
αντίθετο ρεύμα, 
Γιώργος  
Αγγελίδης, Bell
Πιστεύεις στις συ-
µπτώσεις; Οι επιλο-
γές που κάνεις είναι 
αποκλειστικά δικές 
σου ή καθοδηγούνται 
έµµεσα από γεγονότα 
που έχουν επηρεάσει 
τον χαρακτήρα σου; 
Και η τύχη; Ναι, η τύχη. 
Ίσως αυτή να είναι η 
πιο κατάλληλη λέξη 
για να περιγράψεις τον 
τρόπο που ορισµένες 
φορές οι επιλογές δια-
φορετικών ανθρώπων 
συνδέονται. Και κάπως 
έτσι οι ζωές που µέχρι 
πρότινος κινούνταν 
στο αντίθετο ρεύµα, 
ξαφνικά αλλάζουν κα-
τεύθυνση. Συντονίζο-
νται. Και κάποια στιγµή 
συναντιούνται. Όπως 
θα συναντηθούν οι 
ζωές τριών γυναικών 
σε αυτό το κοινωνικό 
µυθιστόρηµα. 

Μπλε ήλιος,  
Διονύσης  
Μαρίνος, Μεταίχμιο
Η Μαριάννα, µια γυναί-
κα ώριµη, βιώνει έναν 
ισχυρό κλονισµό. Ο 
άντρας της, ο Γεράσι-
µος, νοσηλεύεται για 
µέρες στη ΜΕΘ έπειτα 
από εγκεφαλικό. Οι 
πιθανότητες να ζήσει 
είναι ελάχιστες. Η 
Μαριάννα κάνει µια 
πλήρη αναθεώρηση 
του παρελθόντος της, 
τη στιγµή που το παρόν 
της αναφλέγεται από 
την παρουσία του Ιάσο-
να, ενός νεαρότερου 
συγγραφέα που βρήκε 
τον άντρα της να κείτε-
ται στον δρόµο και τον 
µετέφερε στο νοσο-
κοµείο. Θα µπορούσε 
να δηµιουργηθεί µια 
σχέση µεταξύ τους ή 
είναι πια πολύ αργά για 

αγάπη; Ένα µυθιστόρη-
µα για τις σύγχρονες 
σχέσεις, την ελπίδα, 
την ανθρώπινη ζεστα-
σιά, την αγάπη.

Μισό παιδί,  
Αύγουστος  
Κορτώ, Πατάκης
Ο Αντώνης Ράπτης, 
δεκαεφτά χρονώ α-
γόρι, αιµατοκύλισε το 
Χρυσοδέντρι: µπήκε 
στην τάξη του σχο-
λείου µ’ ένα κλεµµένο 
πολυβόλο, σκότωσε 
τον δάσκαλο κι όλους 
σχεδόν τους φίλους 
του, κι έπειτα αυτοπυρ-
πολήθηκε. Το µακελειό 
συντάραξε το ακριτικό 
χωριουδάκι, αλλά η 
αστυνοµία έκλεισε τον 
φάκελο εν τάχει: τι συ-
νέβη ήταν φως φανάρι, 
άλλο ένα πειραγµένο 
σκατόπαιδο που, µε 
αφορµή µια ερωτική 
απογοήτευση, έκανε 
τη ζήλια του φονικό 
όπλο. Ο Φίλιππος Σέξ-
τος, συλλέκτης µαρ-
τυριών κι ερασιτέχνης 
γραφιάς, ταξιδεύει στο 
χαροκαµένο Χρυσοδέ-
ντρι. Ποιος σκότωσε 
πρώτος και ποιο θύµα 
ξεχάστηκε; Ένα σκοτει-
νό παραµύθι που σου 
κλέβει την ανάσα.

Πέντε ιτιές,  
Δόμνα Κατσαμά-
κη, Σύγχρονη Εποχή
Αγάπη. Έρωτας. Μο-
ναξιά. Φιλία. Σχέσεις 
των ανθρώπων που 
δοκιµάζονται σε αυτήν 
την άσπλαχνη πόλη µε 
τις τόσες πολλές µε-
ταµφιέσεις. Η δεξίωση 
του πλούσιου κύριου 
Μπράιτ και ο παλιός 
ερειπωµένος ανεµόµυ-
λος του «Βλαµµένου». 
Και έπειτα, εκείνος ο 
άντρας µε τις χρυσές 
επωµίδες, που ένα κα-
ράβι µαστόρευε. Μια 
«Ελισσώ» και η άλλη 
αδερφή, η Μαρία. Οι λι-
µουζίνες που στάλθη-
καν από πολύ µακριά 
για να την παραλάβουν 
και οι υπηρέτες µε τις 
κόκκινες µεταξωτές 
λιβρέες. Και οι µεταµ-
φιέσεις συνεχίζονταν 
µε κάποιον ονόµατι 
Ροµπέρτο. Και κάποιον 
διάσηµο αστέρα του 
ράγκµπι, κάποιον Τζον 
Τροτ. Κανένας δεν 
έγραφε την ιστορία 
αυτήν. Απλά ήταν όλοι 
µέσα σε µια σάλα, πίνο-
ντας τον καφέ τους.

Περί της εαυτού 
ψυχής, Ισίδωρος 
Ζουργός, Πατάκης
Στα πρώτα χρόνια της 
βασιλείας του Μανου-
ήλ Ά  Κοµνηνού, σε µια 
ερηµική ακτή της Προ-
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ποντίδας, ο Σταυράκι-
ος Κλαδάς αναθυμάται 
τη μακρόχρονη ζωή 
του. Η γραφίδα του 
αφηγείται τη ζωή του, 
μια ιστορία εφηβικής 
μοναξιάς και χειρογρά-
φων, μια περιδίνηση 
σε διανοητικά διλήμ-
ματα, διωγμούς, έρω-
τες και αγωνίες στην 
αυγή της δυναστείας 
των Κομνηνών στα 
τέλη του 11ου αιώνα. 
Όλη η αγωνία του αν-
θρώπου σε ένα βιβλίο, 
που δεν αφηγείται 
μόνο την αναζήτηση 
της ουράνιας βασιλεί-
ας, αλλά μνημονεύει 
και την επίγεια ζωή 
και τη χοϊκή ψυχή. Το 
Περί της εαυτού ψυχής 
είναι ένα εσωτερικό 
χρονικό για τον τρόπο 
που ένας αντιγραφέας 
γίνεται συγγραφέας, 
ένα μυθιστόρημα οικο-
γένειας, περιπέτειας 
και ελευθερίας, για το 
άλλο Βυζάντιο. 

Το ράγισμα,  
Ευγενία Μακαρι-
άδη, Βακχικόν 
Το ράγισμα στο πα-
ράθυρο του ήρωα, η 
θραύση του και συνά-
μα η ηθική μείωση ή ο 
κατακερματισμός της 
προσωπικότητας του 
ήρωα, όλα αυτά σημα-
τοδοτούν τις βασικές 
έννοιες στα διηγήματα 
του βιβλίου: η απαξίω-
ση του ανθρώπου από 
άνθρωπο, η δύσκολη 
επιβίωση, στην έκφρα-
ση, στον πολιτισμό, 
στην ελευθερία. Φορά-
ει νυφικό και λερωμένο 
τούλινο πέπλο. Το νυ-
φικό κρέμεται επάνω 
της γερασμένο, όπως 
εκείνο της Μις Χάβισαμ. 
Το χρώμα του –ιβουάρ 
το λέει– είναι βρόμικο 
άσπρο. Πολλές μικρές 
τρύπες φθοράς στη 
φούστα και δυο με-
γάλες στο μπούστο. 
Το χαϊδεύει και μιλάει 
με ασθματική φωνή: 
«Είναι απόλαυση να το 
αγγίζεις. Μεταξωτό 
σατέν, λεπτεπίλεπτο. 
Θα το ξηλώσω και θα 
φτιάξω ένα ντραπέ φό-
ρεμα. Εξαιρετική ιδέα, 
δεν βρίσκεις;».

Το λευκό  
δωμάτιο, Αλέξης 
Σταμάτης,  
Καστανιώτης
Στο Λευκό Δωμάτιο 
οι χαρακτήρες και οι 
ρόλοι μεταφέρονται 
σ’ ένα καταφύγιο-
κάστρο, στην αχανή 
πανσιόν της αινιγμα-
τικής κυρίας Φλόρας. 
Εκεί η Έντα Γκάμπλερ 
θα συνομιλήσει με άλ-
λα θρυλικά πρόσωπα, 

που θα συγκρουστούν 
και θα ομονοήσουν 
για τις δυνάμεις και τις 
αδυναμίες της ύπαρ-
ξης, τις αναταράξεις 
και τις ανατροπές της 
ζωής. Ένα λογοτεχνικό 
θρίλερ όπου η αγωνία 
εξαρτάται από την 
ανάγκη της κεντρικής 
ηρωίδας ν’ αποκτή-
σει έναν πραγματικό 
εαυτό, να ζήσει, να 
ερωτευτεί, να υπάρξει 
ως οντότητα. Σ’ έναν 
κόσμο όπου κυριαρχεί 
το επινοημένο, πόσο 
δύσκολο είναι ν’ απο-
δράσει το αληθινό;

Βατσ’νιές,  
Στέργιος Χατζη-
κυριακίδης, Δίαυλος 
Άλλοτε ζουμ ιν, άλλοτε 
ζουμ άουτ. Στα νότια 
Βαλκάνια γενικότερα, 
σε νομούς, πόλεις, 
χωριά, κεφαλοχώρια, 
βατσινιές και λάσπη 
ειδικότερα. 10 στιγμι-
ότυπα μη τουριστικά, 
ντόπια, τοπικιστικά, 
από αυτά που, αν δεν 
είχαν συμβεί, θα έπρε-
πε να τα εφεύρουμε για 
να περνάει η ώρα, όταν 
η τελευταία αρνείται 
να περάσει και έξω έχει 
συννεφιά, οι πόρτες 
παραμένουν κλειστές 
και το μαγαζί, αν και 
έχει τζαμαρία, δεν φαί-
νεται από έξω, γιατί τα 
μέσα φώτα είναι τέρμα 
χαμηλωμένα. Πυκνές 
καρτ-ποστάλ με απο-
στολέα κάποιον άλλο-
τε τουρίστα και άλλοτε 

ντόπιο. Συχνά και τα 
δύο ταυτόχρονα.

Η μέρα της μαρ-
μότας, Βασίλης 
Χαντζής, Βακχικόν 
Πόσα ξέρουμε άραγε 
για τις σχέσεις ανάμε-
σα σε δύο ανθρώπους 
σήμερα; Πόσα από αυ-
τά έχουμε ξεχάσει και 
πόσα δεν μάθαμε ποτέ; 
Άνθρωποι που πλέον 
δεν νιώθουν, φο-
βούνται και έτσι ζουν 
απομονωμένα στο 
σκοτάδι της δικής τους 
φυλακής για να μην 
πονέσουν. Ένα βιβλίο 
που δεν έχει σκοπό 
να θίξει κανέναν γιατί 
απλά είναι το δικό μου 
πρίσμα, που μπορεί να 
είναι και εσφαλμένο, 
αλλά ποιος μπορεί να 
πει με βεβαιότητα; Ο 
Βασίλης Χαντζής μιλά-
ει για όλους μας, γι’ αυ-
τά που κανείς δεν μας 
έμαθε και γι’ αυτά που 
αγνοούμε. Για την ο-
μορφιά της αγάπης και 
του «δίνομαι», γι’ αυτά 
που πολεμούσαμε και 
που ακόμα πολεμάμε, 
αλλά που ποτέ δεν 
εκτιμήσαμε. 

Στο κεφάλι μου, 
Μιχάλης  
Σκολιανός, Βακχικόν
Με κοιτάζει; Είμαι σί-
γουρος ότι με κοιτάζει. 
Μα είναι δυνατόν μια 
τόσο ωραία κοπέλα να 
κοιτάζει εμένα; Μήπως 
δεν είναι τόσο ωραία; 
Τη βλέπω ωραία επει-

δή είμαι μεθυσμένος; 
Και αν όμως όντως 
είναι ωραία; Όπως 
μου φαίνεται αυτήν τη 
στιγμή; Πρέπει να πάω 
να της μιλήσω. Πότε θα 
έχω ξανά την ευκαιρία 
να κάνω κάτι με μια τό-
σο ωραία κοπέλα; Και 
γιατί να μην έχω ξανά 
ευκαιρία; Αυτή η έλ-
λειψη αυτοεκτίμησής 
μου…  Ένας νεαρός 
άντρας 30 χρονών, 
μεθυσμένος σε ένα 
μπαρ, προσπαθεί να 
πείσει τον εαυτό του να 
πάει να μιλήσει σε μια 
κοπέλα που (νομίζει) 
ότι τον κοιτάζει. Μια 
νουβέλα για την προ-
σπάθεια του σύγχρο-
νου ανθρώπου να βρει 
τη θέση του σε έναν 
απρόσωπο κόσμο, μα 
κυρίως ένα βιβλίο για 
την απώλεια και την 
αναζήτηση της αγάπης 
ως υπαρξιακή ανάγκη.

Εισαγωγή στη  
μέρα, Θάνος  
Σταθόπουλος, 
Ίκαρος 
Στο όγδοο βιβλίο του, 
ο Θάνος Σταθόπουλος 
συνεχίζει την περιήγη-
σή του στις συντεταγ-
μένες του αρχείου, που 
περιέχει τα στοιχεία 
της προσωπικής μυ-
θολογίας και της κατα-
κερματισμένης αυτοβι-
ογραφίας. Πεζόμορφα 
κείμενα, σημειώσεις, 
παραθέματα, αναγνώ-
σεις, αναφορές, επιση-
μάνσεις, ίχνη, θραύ-
σματα για την τύχη της 
μέρας, τη στιγμή και τη 
διάρκεια, το χρόνο, τον 
εαυτό και την ανθρώ-
πινη κατάσταση – ένας 
παροξυσμός για την 
αιωνιότητα και την τα-
λάντωση της μέρας.

Ο δρόμος της  
πεταλούδας,  
Γερακίνα  
Μπουρίκα, Κάκτος 
Μάρτιος του ’81. 
Στον σιδηροδρομικό 
σταθμό του Ρέντη, 
ένα εγκαταλειμμένο 
βαγόνι γίνεται το λί-
κνο της αναγέννησης 
της δεκαεξάχρονης 
Μαρουσώς που, κατα-
τρεγμένη από το αιμα-
τοβαμμένο παρελθόν 
της, βρίσκει καταφύγιο 
στη σκοτεινή αγκαλιά 
του. Ένας βιασμός, 
τρεις θάνατοι, ένας 
ανεκπλήρωτος έρω-
τας, μια μόνιμη φυγή 
και μια θετή κόρη, που 
παίρνει τη θέση ενός 
πραγματικού γιου, 
συνθέτουν το παζλ της 
ταραγμένης ζωής ενός 
κοριτσιού που βαδίζει 
θαρραλέα μέσα στα 
σκοτάδια της ψυ-
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χής της, ψάχνοντας να 
βρει τον δικό της δρό-
μο προς το φως.

The goodbye 
book, Λένα Λου-
καΐτου, Καστανιώτης 
Δέκα άνθρωποι δια-
φορετικών ηλικιών 
από διαφορετικά 
υπόβαθρα και κοι-
νωνικά στρώματα με 
διαφορετικά ζητήματα 
παλεύουν να λύσουν 
τα προβλήματά τους. 
Τι το κοινό έχουν 
αυτά τα δέκα άτομα; 
Επισκέπτονται κάθε 
εβδομάδα την ίδια ψυ-
χολόγο και συζητούν 
μαζί της, ψάχνοντας 
λύσεις, συμβουλές 
και αναζητώντας την 
αυτογνωσία, αλλά κά-
ποια στιγμή όλα αυτά 
φτάνουν σε ένα τέλος. 
Η ψυχολόγος διαγι-
γνώσκεται με ανίατη 
ασθένεια, ενημερώνει 
τους πελάτες της και 
καταλήγουν σε ένα 
είδος αποχαιρετισμού. 
Οι αποχαιρετισμοί αυ-
τοί είναι τόσο διαφορε-
τικοί όσο οι άνθρωποι, 
οι χαρακτήρες και οι 
ιστορίες τους. 

Ξένη 
Λογοτεχνία

Το πνεύμα των 
γονιών μου ε-
ξακολουθεί να 
ανυψώνεται 
μέσα στη βροχή, 
Patricio Pron, μτφ. 
Μαρία Παλαιολόγου, Ίκαρος 
Ένας νεαρός συγγρα-
φέας επιστρέφει στην 
Αργεντινή για να απο-
χαιρετήσει τον ετοιμο-
θάνατο πατέρα του. 
Στο σπίτι των γονιών 
του, βρίσκει έγγραφα, 
χάρτες, φωτογραφί-
ες… και ανακαλύπτει 
την άγνωστη ιστορία 
της οικογένειάς του, 
καθώς και το εμμονικό 
ενδιαφέρον του πατέ-
ρα του σχετικά με την 
περίεργη εξαφάνιση 
ενός άνδρα. Ξαφνικά, 
έρχεται αντιμέτωπος 
με τα φαντάσματα του 
σκοτεινού πολιτικού 
παρελθόντος της 
Αργεντινής και με τις 
αναμνήσεις της οικο-
γένειάς του από την 
αντίσταση ενάντια στο 
καταπιεστικό στρατιω-
τικό καθεστώς.

Το ημερολόγιο  
ενός κλέφτη, 
Jean Genet,  
μτφ. Ρίτα Κολαΐτη,  
Μεταίχμιο 
Το ημερολόγιο ενός 
κλέφτη είναι ένα κεί-
μενο αυτοβιογραφικό. 
Ωμό, άγριο, διαστρο-
φικό, άκρως ερωτικό, 
βαθιά ποιητικό, σκι-

αγραφεί έναν κόσμο 
που μας τρομάζει και 
μας σαγηνεύει συνά-
μα. Ο Ζενέ γνωρίζει 
πολύ καλά το κάτεργο, 
τους φονιάδες, τους 
κλέφτες, την απαγο-
ρευμένη λαγνεία, το 
πάθος που φουντώνει 
(και κατατρώει και 
τον ίδιον)… Υπάρχει 
και το παρελθόν που 
τον στοιχειώνει: η εκ-
πόρνευση σε δημόσια 
ουρητήρια για πεντα-
ροδεκάρες, ο φόνος 
που διαπράττει, η ζωή 
του ως άστεγος και 
ρακένδυτος, οι φυλα-
κές… Παρουσιάζει το 
Κακό σκληρό και ωμό, 
όπως είναι, και, την ίδια 
στιγμή, το εξιδανικεύει 
ως ύψιστο μέσο άντλη-
σης της ηδονής.

Το Χάδι του  
Αγγέλου, 
Carmella, Bell
Το Χάδι του Αγγέλου 
είναι η ιστορία της 
Λάουρας Μπατίστα και 
του Ντάνιελ Μπορν. Η 
ιστορία μιας κακοποι-
ημένης και παγιδευ-
μένης στις πληγές του 
παρελθόντος γυναί-
κας, που θα βρει στο 
πρόσωπο ενός διάση-
μου, αλλά απόμακρου 
και σκοτεινού, σκη-
νοθέτη όχι μόνο τον 
ήρωα του καινούργιου 
της βιβλίου, αλλά και 
τον άντρα που θα κάνει 
τα πάντα για να την 
βγάλει από το παραμυ-
θένιο περιβάλλον που 
δημιούργησε η ίδια για 
την προστασία της. Βι-
βλίο αφιερωμένο στις 
γυναίκες που έχουν 
πληγωθεί βαθιά στα 
παιδικά τους χρόνια 
και πολέμησαν σκληρά 
για να ξεπεράσουν 
τις δυσκολίες. Πάντα, 
κάπου, βρίσκουμε 
την ελπίδα, και τότε 
αλλάζουμε τον ρου της 
ιστορίας μας… 

Ο ρεαλισμός των 
Sous, Αλέξανδος 
Βαλσαμής,  
Σύγχρονη Εποχή
Μέσα από τις ρεαλιστι-
κές, αλλά ταυτόχρονα 
και σουρεαλιστικές 
ιστορίες της συλλο-
γής, ο Αλέξανδρος 
Βαλσαμής στήνει ένα 
πολύχρωμο παζλ, πα-
ρουσιάζοντας κυνικά 
και με δηκτικό τρόπο 
«παράλογες» εικόνες 
του σήμερα. Ήρωες και 
αντιήρωες μιας σύνθε-
της καθημερινότητας 
έρχονται αντιμέτωποι 
με απρόσμενες κατα-
στάσεις, καθρεφτίζο-
ντας ενδεχομένως τις 
ζωές μας. Τα βιώματα 
των από κάτω και η 

αντικειμενική πραγμα-
τικότητα της κοινωνίας 
της εκμετάλλευσης 
συγκροτούν τον ρεαλι-
σμό των sous.

Barracoon -  
Η ιστορία του 
τελευταίου  
σκλάβου, Zora 
Neale Hurston, 
μτφ. Αντώνης Καλοκύρης, 
Παπαδόπουλος
Έπρεπε να περάσουν 
90 χρόνια για να 
τολμήσει κάποιος να 
εκδώσει στην Αμερική 
την προσωπική μαρτυ-
ρία του Κούτζο Λούις, 
του τελευταίου, το 
1931, εν ζωή σκλάβου 
που μεταφέρθηκε από 
την Αφρική στις ΗΠΑ. 
Μεταξύ 1927 και 1931 
η ανθρωπολόγος Ζόρα 
Νιλ Χέρστον ταξίδε-
ψε στην Αλαμπάμα 
για να μιλήσει με τον 
90χρονο Κούτζο Λούις, 
που μοιράστηκε τις 
αναμνήσεις του από 
την τραγωδία της 
αιχμαλώτισής του και 
από την παραμονή του 
στα barracoon, τους 
ειδικούς στρατώνες 
όπου οι δουλέμποροι 
φυλάκιζαν τους μαύ-
ρους σκλάβους πριν 
τους στοιβάξουν σαν 
άψυχα τσουβάλια  
στα αμπάρια των πλοί-
ων τους.

Βάρβαροι, 
Alessandro 
Barbero,  
Historical Quest
«Ένας κόσμος που θε-
ωρείται ευκατάστατος 
και πολιτισμένος και 
χαρακτηρίζεται από 
ανισότητες και ανισορ-
ροπίες στο εσωτερικό 
του, αλλά διαθέτει μια 
σταθερή διοίκηση και 
μια ολοκληρωμένη 
οικονομία. Στο εξω-
τερικό λαοί που είναι 
αναγκασμένοι να επιβι-
ώνουν με ανεπαρκείς 
πόρους και απειλού-
νται από την πείνα και 
τον πόλεμο, οι οποίοι 
όλο και συχνότερα 
ζητούν να μπουν». Θα 
μπορούσε να είναι μια 
περιγραφή του κό-
σμου μας, όμως είναι η 
κατάσταση στην οποία 
βρέθηκε επί αιώνες η 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατο-
ρία έναντι των βαρβά-
ρων. Για πολύ καιρό η 
διαχείριση της ροής 
λαών διαμέσου των 
συνόρων της Αυτο-
κρατορίας παρήγαγε 
μια ασταθή αλλά λει-
τουργική ισορροπία, 
που εξασφάλισε στους 
Ρωμαίους ανθρώπους 
για τον στρατό και 
την καλλιέργεια των 
χωραφιών, με αντάλ-
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λαγμα την αφομοίωσή 
τους στο μεγαλύτερο 
κράτος του πλανήτη. 
Επίκαιρο ως εκεί που 
δεν παίρνει! 

Το αόρατο μισό, 
Brit Bennett,  
μτφ. Κάλλια Παπαδάκη, 
Παπαδόπουλος
H Brit Bennett υφαί-
νει μια οικογενειακή 
ιστορία στην Αμερική 
των δεκαετιών 1950-
1990, που μιλάει για τις 
επιθυμίες, τις προσδο-
κίες και τις αποφάσεις 
που μας φέρνουν σε 
σύγκρουση με την κα-
ταγωγή μας. Οι δίδυμες 
αδελφές Βίνις μεγαλώ-
νουν σε μια μικρή, συ-
ντηρητική κωμόπολη 
ανοιχτόχρωμων μαύ-
ρων στον αμερικανικό 
Νότο και το μέλλον 
τους είναι προδιαγε-
γραμμένο: οφείλουν 
να παντρευτούν έναν 
εξίσου ανοιχτόχρωμο 
μαύρο και να ζήσουν 
αξιοπρεπώς μες στη 
φτώχεια. Όμως, οι 
αδελφές το σκάνε στα 
δεκαέξι τους στη Νέα 
Ορλεάνη – κι εκεί οι πο-
ρείες τους αποκλίνουν. 
Τις βεβαιότητές τους 
θα τις ανατρέψει η ε-

πόμενη γενιά, οι κόρες 
τους, και τότε θα ανα-
γκαστούν για μια ακό-
μη φορά να επιλέξουν: 
ποια ζωή στ’ αλήθεια 
θέλουν, ποια ζωή μπο-
ρούν ν’ αντέξουν;

Γυναίκες,  
Λαίδες, Έμποροι 
& Ιππότες - 
 Έξι μεσαιωνι-
κές ιστορίες, 
Alessandro 
Barbero,  
Historical Quest
Είναι δυνατόν να συνα-
ντήσουμε άνδρες και 
γυναίκες του Μεσαίω-
να, να τους ακούσουμε 
να μιλούν για πολύ και 
να μάθουμε να τους 
γνωρίζουμε; Είναι η 
περίπτωση των πέντε 
από τα έξι πρόσωπα 
της ιστορίας μας. Για 
την έκτη, τη Ζαν ντ’ 
Αρκ, που ήταν αναλ-
φάβητη ή σχεδόν, 
διαθέτουμε εξίσου τα 
λόγια της, χάρη στη 
δίκη της οποίας υπήρξε 
θύμα και πρωταγωνί-
στρια. Ο διακεκριμένος 
Ιταλός ακαδημαϊκός 
Alessandro Barbero μας 
ανοίγει ένα παράθυρο 
στον μυστηριώδη 
κόσμο του Μεσαίωνα, 

με τον οποίο σήμερα 
έχουμε αρκετά κοι-
νά αλλά και πολλές 
διαφορές. Πρόκειται 
για το δεύτερο βιβλίο 
του Ιταλού ιστορικού 
και συγγραφέα που 
μεταφράστηκε στα 
ελληνικά.

Η τριλογία των 
Λήμαν, Stefano 
Massini, Δίαυλος 
Η ιστορία αρχίζει σε 
μια προβλήτα του 
λιμανιού της Νέας 
Υόρκης, όταν ένας νε-
αρός Γερμανοεβραίος 
μετανάστης αναπνέει 
βαθιά τον ενθουσια-
σμό της άφιξής του. 
Οξύνους και ορθολο-
γιστής, ο Χένρι Λήμαν 
μετακινείται στον 
Νότο των Ηνωμένων 
Πολιτειών, ανοίγοντας 
ένα κατάστημα υφα-
σμάτων. Αλλά το βαμ-
βάκι που παράγουν οι 
σκλάβοι στις φυτείες 
είναι μόνο η πρώτη δο-
κιμασία της εμπορικής 
ευφυΐας που λέγεται 
Λήμαν Μπράδερς  
(διότι στο μεταξύ  
κοντά στον Χένρι  
έχουν έρθει και τα  
αδέλφια του Εμάνιου-
ελ και Μάγιερ)... 

Το παπαγαλά-
κι, Μαρί-Χελίν 
Μπερτίνο, Κάκτος 
Την εβδομάδα του γά-
μου της, επισκέπτεται 
τη νύφη ένα πουλί, στο 
οποίο αναγνωρίζει τη 
νεκρή γιαγιά της – είναι 
ένα παπαγαλάκι. Και 
της λέει να μην πα-
ντρευτεί και να πάει να 
βρει τον αδερφό της. 
Ένα μυθιστόρημα  που 
ανταποκρίνεται στην 
ταραχώδη σύγχυση 
του να γίνεις γυναίκα 
σήμερα, ρωτά και αρχί-
ζει να απαντά στις βα-
σικές ερωτήσεις: Πώς 
μας κάνουν οι αναμνή-
σεις, μας κλείνουν σε 
κλουβί και μας ελευθε-
ρώνουν; Πώς τιμούμε 
τις εμπειρίες μας και 
συνεχίζουμε να γινό-
μαστε οι πιο δυνατοί, 
αληθινοί μας εαυτοί; 
Για ποιον είμαστε υπεύ-
θυνοι, τι οφείλουμε και 
πώς τους επιτρέπουμε 
να αλλάξουν;

Οι κόρες, Alex 
Michaelides, μτφ. 
Κλαίρη Παπαμιχαήλ, Διόπτρα
Η Μαριάννα είναι 
σίγουρη ότι ο Έντου-
αρντ Φόσκα είναι 
δολοφόνος, όμως δεν 

μπορεί να τον αγγίξει 
κανείς. Όμορφος και 
χαρισματικός, διδάσκει 
στο Πανεπιστήμιο του 
Κέμπριτζ και λατρεύε-
ται από όλους – ειδικά 
από μια κλειστή ομάδα 
ευνοούμενων φοιτη-
τριών, τις Κόρες. Η Μα-
ριάννα αποκτά εμμονή 
με τις Κόρες, όταν ένα 
από τα μέλη τους βρί-
σκεται δολοφονημένο 
στο Κέμπριτζ. Και δεν 
θα αργήσει να υπο-
πτευθεί πως πίσω από 
την ειδυλλιακή ομορ-
φιά των μεσαιωνικών 
κτιρίων και τις αρχαίες 
παραδόσεις κρύβεται 
κάτι απειλητικό. Από 
τον συγγραφέα του 
παγκόσμιου best seller 
«Η σιωπηλή ασθενής». 

Ο καθρέφτης των 
δεινών μας, Πιερ 
Λεμέτρ, μτφ. 
 Έφη Κορομηλά, Μίνωας 
Στο ιστορικό αυτό μυ-
θιστόρημα του Λεμέτρ, 
τα γερμανικά στρατεύ-
ματα προελαύνουν τον 
Απρίλιο του 1940 προς 
το Παρίσι, ο γαλλικός 
στρατός βρίσκεται σε 
άτακτη υποχώρηση και 
εκατοντάδες χιλιάδες 
άνθρωποι τρέπονται σε 

φυγή, χωρίς τρόφιμα, 
χωρίς νερό, χωρίς βεν-
ζίνη για τα αυτοκίνητά 
τους, αναζητώντας 
κάποιο ασφαλές μέρος. 
Καθώς ολόκληρη η 
Γαλλία καταλαμβάνεται 
από τον πανικό της 
εξόδου και βουλιάζει 
στο χάος, μέσα από το 
σκηνικό του πολέμου 
αναδύονται ήρωες 
και δειλοί, ψεύτες και 
απατεώνες, αλλά και 
άνθρωποι με ειλικρινή 
αισθήματα, υψηλές αξί-
ες και καλές προθέσεις.

Έρωτας με 
χάρτινα φτε-
ρά, Raphaëlle 
Giordano,  
μτφ. Γιάννα Σκαρβέλη,  
Ελληνικά Γράμματα 
Υπάρχουν μέρες που 
μπορούν να αλλάξουν 
τη ζωή μας για πάντα 
και μια τέτοια μέρα η 
Μέρεντιθ αποφασίζει 
να ξεκινήσει ένα «Love 
Tour», μια θεατρική 
τουρνέ ως ανερχόμενη 
ηθοποιός από πόλη 
σε πόλη, αλλά και μια 
περιοδεία από σταθμό 
σε σταθμό των συναι-
σθημάτων, των φόβων, 
των προσδοκιών, των 
οδυνηρών και των 
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ευχάριστων αναμνή-
σεων, των αμφιβολιών, 
των πεποιθήσεών της. 
Ένα ταξίδι στον εαυτό 
της που θα της δείξει 
ποια είναι, τι επιθυμεί 
και τι όχι, και πώς 
μπορεί να το πετύχει. 
Στόχος της, να ζήσει για 
πάντα ερωτευμένη, 
ευτυχισμένη, αλλά και 
αυτάρκης και ολοκλη-
ρωμένη ως άνθρωπος 
με τον Αντουάν, τον 
άνδρα της ζωής της.

Κυριακή της Μη-
τέρας, Γκράχαμ 
Σουίφτ, μτφ. Κατερίνα 
Σχινά, Μίνωας 
Μια ασυνήθιστα ζεστή 
μέρα του Μαρτίου 
1924, στη γιορτή της 
Μητέρας, η 22χρονη 
Τζέιν Φέαρτσαϊλντ, κα-
μαριέρα σε μια εξοχική 
έπαυλη της Αγγλίας, 
συναντά τον κρυφό 
εραστή της Πολ Σέριν-
γκαμ, νεαρό κληρο-
νόμο ενός γειτονικού 
κτήματος. Ύστερα από 
έξι χρόνια σχέσης, ο 
Πολ πρόκειται να πα-
ντρευτεί μια γυναίκα 
που ταιριάζει περισσό-
τερο στην κοινωνική 
του θέση και η σχέση 
τους πρέπει να τελειώ-

σει. Ένα φιλοσοφικό 
και εξαιρετικά διεισδυ-
τικό μυθιστόρημα για 
τη ζωή με την κομψή 
ευφυΐα και την ήρεμη 
αφηγηματική ζωντά-
νια του βραβευμένου 
με Booker Σουίφτ. 

Mexican Gothic, 
Silvia Moreno-
Garcia, μτφ. Έφη  
Τσιρώνη, Κλειδάριθμος 
Το πολυαναμενό-
μενο bestseller της 
SilviaMoreno-Garcia 
είναι μια προκλητική, 
ηλεκτρισμένη ιστορία 
τρόμου τοποθετη-
μένη σε μια σκοτεινή 
έπαυλη στο Μεξικό 
της δεκαετίας του ’50. 
Η Moreno-Garcia, της 
οποίας η γραφή προ-
σομοιάζει με το στιλ 
των Daphnedu Maurier 
και Guillermodel Toro, 
πειραματίζεται με τη 
φόρμα των gothic 
θρίλερ χτίζοντας μια 
στοιχειωτική αφήγηση 
γύρω από τους αινιγ-
ματικούς χαρακτήρες 
των πρωταγωνιστών. 
Το Mexican Gothic με-
τρά ήδη εκατομμύρια 
πωλήσεων σε όλο τον 
κόσμο μεταφράζεται 
σε 23 γλώσσες. 

Πράκτορας 
Σόνυα, Ben 
Macintyre,  
μτφ. Γ. Ι. Μπαμπασάκης,  
Κλειδάριθμος 
Είναι η αληθινή ιστο-
ρία της Ούρσουλας, 
την οποία έλεγαν και 
Σόνυα. Και Ρουθ. Έδρα-
σε τον 20ό αιώνα και 
διαδραμάτισε κρίσιμο 
ρόλο στον ρου της 
Ιστορίας, αν και ελάχι-
στοι το γνώριζαν μέχρι 
πρόσφατα. Έζησε όχι 
μία, αλλά τρεις ζωές: 
της νοικοκυράς (ως 
Ούρσουλα), της κατα-
σκόπου (ως Σόνυα), της 
μυθιστοριογράφου (ως 
Ρουθ). Μεγάλωσε τρία 
παιδιά, όλα από διαφο-
ρετικό πατέρα. Η Ούρ-
σουλα Κοτσίνσκι εκπαι-
δεύτηκε στη Μόσχα, 
και έδρασε στη Μογγο-
λία, την Πολωνία, την 
Ελβετία και τη Μεγάλη 
Βρετανία. Η ζωή της 
ήταν συναρπαστική και 
συγχρόνως γαλήνια, 
ενώ γύρω της αποκα-
λύπτονταν, φυλακίζο-
νταν και εξοντώνονταν 
φίλοι, σύντροφοι και 
συνεργάτες της.

Η τελευταία 
μονομαχία, Eric 

Jager, μτφ.: Χρύσα Φρα-
γκιαδάκη, AΘens Bookstore 
Publications
Ταυτόχρονα με την πα-
γκόσμια πρεμιέρα της 
ταινίας «Η τελευταία 
μονομαχία» κυκλο-
φόρησε το ομώνυμο 
ιστορικό θρίλερ του 
Eric Jager, στο οποίο 
βασίστηκε η επική 
ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ. 
Το καθηλωτικό βιβλίο 
του Jager περιγράφει 
τη συναρπαστική, 
αληθινή ιστορία μιας 
άγριας μονομαχίας που 
έβαλε τέλος σε όλες 
τις μονομαχίες στη 
μεσαιωνική Γαλλία. Στα 
μέσα του καταστρο-
φικού Εκατονταετούς 
Πολέμου ανάμεσα στη 
Γαλλία και την Αγγλία, 
ο Ιωάννης Ντε Καρούζ, 
ένας Νορμανδός ιππό-
της, επιστρέφει στον 
τόπο του ύστερα από 
μια εκστρατεία στη 
Σκωτία και βρίσκεται 
αντιμέτωπος με μια άλ-
λη θανάσιμη απειλή. Η 
σύζυγός του, η Μαργα-
ρίτα, έχει κατηγορήσει 
τον ιπποτικό ακόλουθο 
Ιάκωβο Λε Γκρι για 
βιασμό. Ένα διχασμένο 
δικαστήριο διατάσσει 
τη διεξαγωγή μονομα-

χίας μεταξύ των δύο α-
ντρών, το αποτέλεσμα 
της οποίας θα κρίνει και 
τη μοίρα της Μαργαρί-
τας, αφού αν ο σύζυγός 
της ηττηθεί, εκείνη θα 
θανατωθεί στην πυρά 
για ψεύτικη κατηγορία.

Αστυνομική
Λογοτεχνία

Νυχτερινό πυρ, 
Michael Connely, 
μτφ. Χριστιάννα  
Σακελλαροπούλου, Διόπτρα 
Στο καλύτερο αστυνο-
μικό μυθιστόρημα των 
New York Times για το 
2019, ο Χάρι Μπος και 
η ντετέκτιβ Ρενέ Μπά-
λαρντ συνεργάζονται 
στην υπόθεση φόνου 
που στοίχειωσε τον 
μέντορα εκπαιδευτή 
του Μπος, Τζακ Τόμ-
σον. Τον άλυτο φόνο 
ενός διαταραγμένου 
νεαρού που ο Τόμσον 
είχε αναλάβει 20 χρό-
νια πριν. Σύντομα ο 
Μπος και η Μπάλαρντ 
θα φτάσουν σε ένα 
ανησυχητικό ερώτη-
μα: Γιατί έκλεψε τον 
φάκελο της υπόθεσης 
ο Τόμσον; Επειδή ήθε-
λε να δουλέψει πάνω 
στην υπόθεση μετά 
τη συνταξιοδότησή 

του ή επειδή ήθελε να 
βεβαιωθεί ότι δεν θα 
λυνόταν ποτέ; 

Εφτά χρόνια σκο-
τάδι, Υou-Jeong 
Jeong, μτφ. Αμαλία 
Τζιώτη, Μεταίχμιο
Ένα κορίτσι βρίσκεται 
νεκρό στη λίμνη Σε-
ριονγκ, κοντά σε ένα 
απόμερο χωριό της 
Νότιας Κορέας. Η αστυ-
νομία ξεκινά αμέσως 
έρευνα. Την ίδια ώρα, 
τρεις άντρες –ο πατέ-
ρας του κοριτσιού, και 
δυο μέλη της ομάδας 
ασφαλείας του φράγ-
ματος της λίμνης, που 
όλοι έχουν από κάτι να 
κρύψουν για το βράδυ 
του θανάτου της– βρί-
σκονται μπλεγμένοι σε 
ένα περίπλοκο παιχνί-
δι, καθώς αγωνίζονται 
να αποκαλύψουν τι της 
συνέβη, χωρίς όμως να 
φανερώσουν τα δικά 
τους καλά κρυμμένα 
μυστικά. Σκοτεινό, ανα-
τριχιαστικό και γεμάτο 
ανατροπές, το Εφτά 
χρόνια σκοτάδι είναι το 
καθηλωτικό ψυχολογι-
κό θρίλερ της διεθνούς 
φήμης νοτιοκορεάτισ-
σας συγγραφέα του 
Καλού γιου. 
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Ένας γκάνγκστερ 
στο Βερολίνο, 
Volker Kutscher, 
μτφ. Τάσος Ψηλογιαννόπου-
λος, Διόπτρα
Το τελευταίο βιβλίο 
της τριλογίας της Βαΐ-
μάρης, βρίσκεται στη 
λίστα best sellers του 
περιοδικού Spiegel και 
διαδραματίζεται στο 
Βερολίνο του 1931, 
όπου στον υπόκοσμο 
μαίνεται ένας αγώνας 
επικράτησης. Ο Αμε-
ρικανός γκάνγκστερ 
Αβραάμ Γκόλντσταϊν δι-
αμένει στο ξενοδοχείο 
Excelsior και η αστυνο-
μία έχει αναθέσει την 
παρακολούθησή του 
στον ντετέκτιβ Γκέρεον 
Ρατ. Καθώς εκείνος 
αρχίζει να βαριέται και 
αναλαμβάνει ιδιωτικά 
μια υπόθεση για λογα-
ριασμό του, αμφιβόλου 
ηθικής, φίλου του Γιό-
χαν Μάρλοβ, βρίσκεται 
σύντομα στη μέση ενός 
πολέμου στους δρό-
μους του Βερολίνου. 

Αγαπημένο μου 
Ημερολόγιο,  
Ξενοφών  
Φύτρος, Bell
Από το πρώτο του 
βιβλίο, Ο θεός του πολέ-

μου (2018), ο Ξενοφών 
Φύτρος κατάφερε 
να ταράξει τα νερά 
της ελληνικής crime 
λογοτεχνίας, αφού πα-
ρουσίασε ένα καθηλω-
τικό μυθιστόρημα που 
ακροβατούσε επιδέξια 
ανάμεσα στο αστυνο-
μικό και το ψυχολογικό 
θρίλερ. Ο συγγραφέας 
επιστρέφει το 2021 με 
το δεύτερο βιβλίο του, 
ένα σκοτεινό, δυστοπι-
κό αστυνομικό θρίλερ, 
που διαδραματίζεται 
στην Αθήνα του 2031, 
την πρωτεύουσα μιας 
χώρας σε παρακμή: κοι-
νωνία και κράτος έχουν 
καταρρεύσει, νόμος και 
ηθική είναι λέξεις χωρίς 
περιεχόμενο, στους 
δρόμους τριγυρίζουν η 
βία κι ο φόβος· κι ένας 
δολοφόνος αναζητά τα 
θύματά του και κατα-
γράφει τη δράση του 
σε ένα ημερολόγιο που 
στάζει αίμα. 

Ο δολοφόνος εί-
ναι νεκρός, John 
Verdon, μτφ. Βαγγέλης 
Γιαννίσης, Διόπτρα 
Ο συγγραφέας του best 
seller «Σκέψου έναν 
αριθμό» απιστρέφει με 
ένα ακόμα μυστήριο. 

Η ειδυλλιακή κοινωνία 
του Λάρτσφιλντ συντα-
ράσσεται, όταν ο Άν-
γκους Ράσελ –το πλου-
σιότερο και ισχυρότερο 
μέλος της– βρίσκεται 
νεκρός στην έπαυλή 
του στο Χάροου Χιλ. 
Μία προκαταρκτική 
ανάλυση DNΑ από τον 
τόπο του εγκλήματος 
παραπέμπει στον Μπίλι 
Τέιτ, το κακό παιδί της 
περιοχής, μόνο που ο 
Μπίλι σκοτώθηκε πέ-
φτοντας από τη στέγη 
της εκκλησίας, ακριβώς 
την προηγουμένη του 
φόνου. Όταν όμως η 
αστυνομία σπεύδει στο 
νεκροτομείο, ανακαλύ-
πτει ότι το φέρετρο του 
Μπίλι έχει παραβιαστεί 
από μέσα και το πτώμα 
του αγνοείται…

Αληθινές  
Ιστορίες

Η Χαρά του Δρο-
μέα, Κωνσταντί-
νος Καρνάζης,  
Key Books 
Είναι ο πιο φημισμένος 
δρομέας υπεραποστά-
σεων της εποχής μας, 
έχει τρέξει σε κάθε 
γωνιά του πλανήτη, 
υπό τις πλέον αντίξοες 
συνθήκες, και έχει ε-

μπνεύσει εκατομμύρια 
ανθρώπους σε όλο τον 
κόσμο να φορέσουν τα 
αθλητικά τους παπού-
τσια και να αρχίσουν το 
τρέξιμο.  Η «Χαρά του 
Δρομέα» είναι μια περι-
πέτεια γεμάτη ενδορ-
φίνες και ταυτόχρονα 
μια ερωτική επιστολή 
στο άθλημα από έναν 
από τους πιο ξακου-
στούς πρεσβευτές του. 
Άλλωστε, όπως δηλώ-
νει ο ίδιος: «Οι αγώνες 
τελειώνουν. Το τρέξιμο 
είναι παντοτινό».

Μην τα παρατάς!, 
Μαρία Πολύζου, 
Key Books 
Η κορυφαία Ελληνίδα 
μαραθωνοδρόμος 
όλων των εποχών είδε 
τη σκοτεινή πλευρά της 
ζωής στα παιδικά της 
χρόνια όταν βίωσε την 
κακοποίηση στον στε-
νό οικογενειακό κύκλο 
της. «Σήμερα ξέρω ότι 
ήταν το τρέξιμο αυτό 
που με κράτησε ζωντα-
νή. Τρέχοντας βρήκα 
τον εαυτό μου, πιάστη-
κα από το μόνο πράγμα 
που θα μπορούσε να με 
σώσει», λέει η ίδια. Το 
σίγουρο είναι ότι η ιστο-
ρία της θα σας εμπνεύ-

σει να ζείτε με πάθος, 
να αντιμετωπίζετε με 
θάρρος κάθε δυσκολία, 
να ονειρεύεστε το ακα-
τόρθωτο και να μην τα 
παρατάτε ποτέ.

Βουνά πέρα απ’ 
τα βουνά, Tracy 
Kidder, Δίαυλος 
Η ζωή και το έργο του 
γιατρού Πολ Φάρμερ 
(1959- ), που παλεύει να 
γιατρέψει τους φτω-
χούς όλου του κόσμου, 
από τον βραβευμένο 
με Πούλιτζερ, Tracy 
Kidder. Ο Jonathan Harr, 
συγγραφέας του «Ο 
χαμένος πίνακας του 
Καραβάτζο», είπε ότι «ο 
κεντρικός χαρακτήρας 
αυτού του θαυμάσιου 
βιβλίου, ένας από τους 
πιο προκλητικούς, 
ευφυείς, αστείους 
και γοητευτικούς χα-
ρακτήρες που έχουν 
ζωντανέψει στο χαρτί, 
έχει ξεκινήσει έναν ε-
πικό αγώνα που θα σας 
μεταφέρει από τους δι-
αδρόμους της Ιατρικής 
Σχολής του Χάρβαρντ 
σε ένα ηλιοκαμένο ο-
ροπέδιο στην Αϊτή, από 
τις παραγκουπόλεις 
του Περού στις κρύες 
γκρίζες φυλακές της 

Μόσχας. Θέλει να αλλά-
ξει τον κόσμο. Αυτό το 
λαμπρό, δυνατό βιβλίο 
θα αλλάξει οπωσδή-
ποτε τον τρόπο με τον 
οποίο τον βλέπετε».

Μίκης Θεοδω-
ράκης, Θανάσης 
Λάλας, Αρμός 
Ο Μίκης ήταν χριστια-
νός; Ήταν κομμουνι-
στής; Ήταν φιλοχρήμα-
τος; Ήταν αμετροεπής, 
φιλοεξουσιαστής, 
αχόρταγος, χαμαιλέ-
οντας, ερωτομανής, 
κρυφο-δεξιός, μακε-
δονομάχος, αριστερός, 
Καραμανλικός, ΠΑΣΟΚ, 
Παπανδρεϊκός, Μη-
τσοτακικός, ό,τι τον 
βολεύει;… Το βιβλίο 
αυτό περιέχει τον Μίκη 
των αντιφάσεων, είναι 
ένα μικρό δείγμα του 
τρόπου που σκεφτό-
ταν. Και μέσα από τις 
λεπτομέρειές του φιλο-
δοξεί να μας δείξει τον 
τρόπο που αισθανόταν 
και σκεφτόταν αυτός ο 
μεγάλος Έλληνας!

Νίκος Κούνδου-
ρος, Άννα  
Βοργία, Αρμός 
Η συγγραφέας ξετυ-
λίγει γνωστές 
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και άγνωστες στιγμές 
της ζωής του μεγάλου 
σκηνοθέτη, στιγμές 
προσήλωσης και πα-
ρατήρησης και άλλες 
αποκαλυπτικές και εξο-
μολογητικές. Στιγμές ο-
λοζώντανες, και άλλες 
σιωπηρές, στο Μετς, 
στην Αίγινα, στον Άγιο 
Νικόλαο, σε δρόμους, 
σε στάδια και σε βουνά, 
με πρόσωπα που πλη-
σίασε και ψυχές που 
άγγιξε. Ένας ελάχιστος 
φόρος τιμής, αλλά και 
η υπόσχεση προς εκεί-
νον, «όταν πεθάνεις, θα 
μιλήσω εγώ για σένα, 
σε ξέρω καλά», κι αν 
συμβεί το αντίθετο, 
«γράψε εσύ για μένα».

Δοκίμια-
Ιστορικά

Εθνικολαϊκισμός 
και νεωτερικότη-
τα στην Ελλάδα, 
Ανδρέας Παντα-
ζόπουλος, Επίκεντρο
Πού πρέπει να ανα-
ζητήσουμε τις δια-
νοητικές και αξιακές 
ρίζες του πολιτικού 
εθνικολαϊκισμού που 
περιοδικά επανέρχεται 
στην επικαιρότητα; 
Άραγε, υπάρχει μία 
αφετηρία, μία απαρχή 

την οποία μπορούμε 
να θεωρήσουμε ως το 
εναρκτήριο λάκτισμα 
της κυριαρχίας αυτού 
του φαινομένου; Ο Αν-
δρέας Πανταζόπουλος 
αναζητεί, εντοπίζει και 
αναδεικνύει γνωστά 
και άγνωστα κείμενα 
των Γ. Ψυχάρη, Κ. 
Παλαμά, Αλ. Παπα-
διαμάντη, Π. Γιαννό-
πουλου, Ι. Δραγούμη, 
Γ. Θεοτοκά, Γ. Σεφέρη, 
Οδ. Ελύτη και Γ. Ρίτσου, 
που έχουν επίκεντρό 
τους τον «λαό» και την 
«εθνική» του ταυτότη-
τα, ανατέμνοντας την 
πολιτισμική εθνικολαϊ-
κή συνθήκη που αυτοί 
εγκαθιδρύουν. Και η 
οποία βρίσκεται σε ευ-
θεία σύγκρουση με την 
πολιτισμική και πολιτι-
κή νεωτερικότητα. 

Tα Kόκκινα 
Tετράδια της 
Κομμούνας - Oι 
Σημειώσεις μου, 
Μαξίμ Βιγιόμ,  
Σύγχρονη Εποχή
Ο Μαξίμ Βιγιόμ αποτυ-
πώνει στις ημερολογι-
ακές του σημειώσεις 
από τις μέρες της Κομ-
μούνας τα γεγονότα 
που σημάδεψαν την 

πορεία του παγκόσμι-
ου εργατικού κι επανα-
στατικού κινήματος. Ο 
Βιγιόμ είναι αυτόπτης 
μάρτυρας, συμμετέχει 
στα τεκταινόμενα της 
Κομμούνας και διηγεί-
ται το πώς πολέμησε, 
πώς πολέμησαν οι 
άλλοι, πώς αγωνίστηκε 
το προλεταριάτο του 
Παρισιού εκείνο το συ-
γκλονιστικό διάστημα 
του 1871. Τα Κόκκινα 
τετράδια της Κομμού-
νας αποτελούν ένα 
ιστορικής σημασίας 
ντοκουμέντο, που για 
πρώτη φορά κυκλοφο-
ρεί στην Ελλάδα από τη 
Σύγχρονη Εποχή, κα-
θώς μέσα από την αφή-
γηση-μαρτυρία του 
συγγραφέα έρχονται 
στο φως στοιχεία για 
το επαναστατικό έργο 
των Κομμουνάρων. 

Οικογενειακές 
Ιχνηλασίες -  
Θεσσαλονί-
κη, Κατοχή-
Εμφύλιος, Στέφα-
νος Γ. Σταύρου, 
Επίκεντρο
Ο συγγραφέας ιχνη-
λατεί τις παράλληλες 
πορείες τριών ατόμων 
κατά την κατοχή και τον 

εμφύλιο στη Θεσσαλο-
νίκη, άγνωστων τότε 
μεταξύ τους και κατό-
πιν μελών της οικογέ-
νειάς του. Συγχρόνως 
καταγράφει την κατο-
χική πορεία των δύο 
εβραϊκών οικογενειών 
της πόλης, Μπενσασ-
σών και Ασσαέλ, μετα-
ξύ των ελαχίστων που 
επέζησαν του ολοκαυ-
τώματος. Η διάσωση 
των οικογενειών αυτών 
άμεσα συνέχεται με τη 
δράση των μελών της 
οικογένειας του συγ-
γραφέα. Συγχρόνως, 
επιχειρείται μεταφορά 
του επικρατούντος 
τότε κλίματος και ευ-
σύνοπτη ανάπτυξη του 
ευρύτερου ιστορικού 
πλαισίου, με έμφαση 
στη Θεσσαλονίκη, την 
αναφερομένη και ως 
«μητέρα του Ισραήλ» 
και αναπόφευκτα στο 
Εβραϊκό δράμα της κα-
τοχής, στην εαμοκρα-
τία της πόλης και στον 
εμφύλιο. 

Τα Βαλκάνια ως 
Ευρώπη (1821-
1914), επιμέλεια 
Timothy Snyder 
και Katherine 
Younger, Επίκεντρο

Η συλλογή δοκιμίων 
τοποθετεί τα Βαλκάνια 
στο επίκεντρο των ευ-
ρωπαϊκών εξελίξεων 
όχι ως μια προβλημα-
τική συγκρουσιακή 
ζώνη, αλλά ως μια 
κατεξοχήν περιφέρεια 
της Ευρώπης. Οι συγ-
γραφείς υποστηρίζουν 
ότι τα Βαλκάνια δεν 
υστερούσαν συγκριτι-
κά με την υπόλοιπη Ευ-
ρώπη, αλλά σε πολλές 
περιπτώσεις προηγή-
θηκαν και προέβλεψαν 
πολλές δυτικοευρω-
παϊκές εξελίξεις στις 
δεκαετίες πριν και 
μετά το 1900. Καθώς 
εξασθένιζε η Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία και 
εφαρμόζονταν όλο και 
περισσότερες μορφές 
άτυπης διπλωματίας, 
μετασχηματίστηκαν 
παράλληλα οι σχέσεις 
μεταξύ ταυτότητας και 
γεωπολιτικής. Αποτέ-
λεσμα ήταν το φαινό-
μενο που έμελλε να 
διαπεράσει ολόκληρη 
την Ευρώπη τις δεκα-
ετίες του 1920 και του 
1930: η σταδιακή αντι-
κατάσταση των αντι-
λήψεων της θρησκείας 
και της εθνοτικότητας 
με την ιδέα της υπηκο-

ότητας και του ανήκειν 
σε ένα κράτος.

Τα μυστικά των 
εικόνων: η θά-
λασσα, η γυναίκα 
και τα μουσεία 
στη ζωγραφική, 
Ελένη Μάργαρη, 
Historical Quest
Στο βιβλίο αυτό ερευ-
νάται ο κόσμος του 
παρελθόντος και απο-
καλύπτει λησμονημένα 
μυστικά του μέσα από 
έργα ζωγραφικής που 
εικονίζουν παρόμοια 
θέματα: η θάλασσα, 
η γυναίκα και τα μου-
σεία στη ζωγραφική. 
Βασισμένο σε σχετικά 
άγνωστα έργα τέχνης 
και σε πλούσια βιβλιο-
γραφία, οδηγεί τον α-
ναγνώστη σε ένα ταξίδι 
στον κόσμο της καλλι-
τεχνικής δημιουργίας 
και της εικαστικής 
θεματολογίας, τον 
μεταφέρει σε εποχές 
του παρελθόντος, υ-
πενθυμίζει αντιλήψεις 
ξεπερασμένες και απο-
καλύπτει πόσα έχουν 
αλλάξει σήμερα στην 
τέχνη και στη ζωή, αλ-
λά και πόσα ακόμη πα-
ραμένουν εκπληκτικά 
αμετάβλητα.
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Η ιστορία έχει 
πρόσωπο – Μορ-
φές του 1821 
στην Ελλάδα του 
Όθωνα από τον 
βέλγο διπλωμάτη 
Benjamin Mary, 
Συλλογικό,  
AdVenture ΑΕ
Στη νέα κοινή έκδοση 
του Ιδρύματος Σύλβιας 
Ιωάννου και της Ιστο-
ρικής και Εθνολογικής 
Εταιρείας της Ελλάδος 
παρουσιάζονται 125 
άγνωστα και ανέκδοτα 
μέχρι σήμερα σχέδια 
με 320 μοναδικά πρό-
σωπα από το λεύκωμα 
του Benjamin Mary 
(1792-1846), πρώτου 
βέλγου διπλωμάτη 
στην Ελλάδα και ζω-
γράφου. Η έκδοση 
αποτελεί σταθμό στην 
προσωπογραφία α-
γωνιστών, πολιτικών, 
ιερωμένων, λογίων και 
καθημερινών ανθρώ-
πων των μέσων του 
19ου αιώνα, καθώς 
μορφές άγνωστες 
στην εικονογραφία 
αναδύονται, εμπλου-
τίζοντας την τοπική 
ιστορία. Ο τόμος 
συμπληρώνεται με 
εισαγωγικά σημειώμα-
τα που περιγράφουν 

το κάθε τεκμήριο, την 
ιστορική στιγμή της 
Εθνικής Συνελεύσεως 
του 1843-1844, το 
εκκλησιαστικό ζήτημα 
της περιόδου κ.λπ.  
Επιστημονική επιμέλεια – 
Συντονισμός έρευνας: Χαρί-
κλεια Γ. Δημακοπούλου. 

Ρουά ματ στο 
Βερολίνο, Τζάιλς 
Μίλτον, μτφ. Σταυρούλα 
Αργυροπούλου, Μίνωας 
Μια καθηλωτική α-
φήγηση της κούρσας 
για την κατάληψη του 
Βερολίνου μετά τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
και η ιστορία ενός 
άνευ προηγουμένου 
ανθρώπινου δράμα-
τος, που καθόρισαν 
τον σύγχρονο κόσμο. 
Αντίπαλα συστήματα, 
αντίπαλες ιδεολογίες 
και αντίπαλες προσω-
πικότητες μετέτρεψαν 
τη γερμανική πρωτεύ-
ουσα σε ένα εκρηκτικό 
πεδίο μάχης. Τα ερεί-
πια αυτής της άλλοτε 
σπουδαίας πόλης 
σύντομα γέμισαν κατα-
σκόπους, γκάνγκστερ 
και μαυραγορίτες, που 
όλοι τους επιδίωκαν να 
επωφεληθούν από την 
αναστάτωση.

Ποίηση

Ψάχνοντας τα 
βήματά μου,  
Δημοσθένης – 
Δημήτριος  
Δεσποτίδης, Όστρια 
Η πρώτη ποιητική συλ-
λογή του 14χρονου Δη-
μοσθένη - Δημητρίου 
Δεσποτίδη, του μικρού 
ποιητή που πέρυσι 
κέρδισε το πρώτο βρα-
βείο του διαγωνισμού 
που διοργάνωσε το 
ίδρυμα “Never Such 
Innocence”, ανάμεσα 
σε 4.000 συμμετέχο-
ντες από 44 χώρες, 
με το ποίημά του 
«Ποίημα έμπνευσης» 
(“Inspirational poem”). 
Το «Ψάχνοντας τα 
βήματά μου» περιλαμ-
βάνει 46 ποιήματα, τα 
οποία γράφτηκαν στην 
περίοδο της καραντί-
νας και αφορούν δια-
φορετικές ενότητες της 
ζωής του Δημοσθένη 
- Δημητρίου. Η Άνδρος, 
από την οποία κατάγε-
ται, η αγωνία του για 
την ελληνική γλώσσα, η 
Ελληνική Επανάσταση, 
τα δικά του βιώματα 
από το λοκντάουν. Η 
συλλογή τελεί υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου 
Εξωτερικών - Γενική 
Γραμματεία Απόδημου 
Ελληνισμού και Δημό-
σιας Διπλωματίας, του 
Ομίλου Unesco Πειραι-
ώς και Νήσων και του 
International Action Art. 

Ψυχολογία-
Προσωπική 
Ανάπτυξη

#AskGaryVee, 
Gary Vaynerchuk, 
Key Books 
O Gary Vaynerchuk, 
o επιδραστικός και 
αντισυμβατικός επιχει-
ρηματίας, γνωστός ως 
Gary Vee, ξέρει πώς να 
επιτυγχάνει αποτελέ-
σματα, και ταυτόχρονα 
να το διασκεδάζει. Και 
το βιβλίο του αυτό 
αποτελεί συλλογή των 
πιο χρήσιμων απαντή-
σεων σε ερωτήσεις 
που του έχει απευθύνει 
το κοινό της εκπομπής 
του. Είτε σχεδιάζετε να 
ιδρύσετε τη δική σας ε-
ταιρεία είτε εργάζεστε 
στον ψηφιακό κόσμο 
είτε μόλις πιάσατε δου-
λειά σε μια συμβατική 
επιχείρηση είτε ψάχνε-
τε για έμπνευση, μπο-
ρεί να αποτελέσει έναν 
πολύτιμο οδηγό σας. 

Βιωματικός  
οδηγός ψυχοθε-
ραπείας, Γιώργος 
Γιαννούσης, Αρμός
Ένας οδηγός που απευ-
θύνεται σε όλους όσοι 
βρίσκονται ή φιλοδο-
ξούν να ξεκινήσουν 
ένα ψυχοθεραπευτικό 
ταξίδι προς την αυτο-
γνωσία. Δεν αντικαθι-
στά βέβαια σε καμιά 
περίπτωση την ψυχο-
θεραπευτική πράξη και 
εκπαίδευση, συμβάλ-
λει όμως σε αυτή, δί-
νοντας τη δυνατότητα 
στον αναγνώστη να 
αναστοχαστεί τις δικές 
του εμπειρίες, μέσα 
από τις εργασίες που 
προτείνονται, καθώς 
και μέσα από τις αφη-
γήσεις ανθρώπων που 
βρίσκονται σε ψυχοθε-
ραπευτική διαδικασία.

Καλύτερα γίνεται, 
Δρ Νάνσυ  
Μαλλέρου, Πεδίο 
Το φετινό ημερολόγιο 
coaching «Καλύτερα Γί-
νεται» είναι αφιερωμέ-
νο σε μια βελτιωμένη 
ελαστικότερη εκδοχή 
του κόσμου, όπου το 
φάσμα του φυσιολογι-
κού μας χωράει όλους. 
Κάθε μήνας είναι ένα 

πνευματικό ταξίδι με 
αεροπλάνο, μια πρό-
κληση να δούμε τη 
ζωή από ψηλά και να 
κρατήσουμε ό,τι είναι 
όμορφο. Όπως λέει η 
συγγραφέας, «η ζωή 
μας είναι ζωή μας, και 
επιθυμία μου είναι 
όλοι να την περνάμε 
με απόλαυση, χαρά, 
ευτυχία και παραγωγι-
κότητα. Επιθυμία μου 
είναι επίσης εσείς, ο 
αναγνώστης αυτού 
του ημερολογίου, να 
νιώσετε πόσο σημα-
ντικός και ικανός είστε. 
Να κάνετε βίωμα τη 
γνώση και την αίσθηση 
ότι είστε αρκετός και 
ότι καλύτερα γίνεται». 

Ευτυχισμένοι  
ό,τι κι αν συμβεί, 
Tal Ben-Shahar, 
Κλειδάριθμος 
Ο διάσημος ψυχολό-
γος Ταλ Μπεν-Σαχάρ 
καταρρίπτει την κλασι-
κή ιδέα ότι η επιτυχία 
οδηγεί στην ευτυχία 
και ότι χωρίς αυτήν η α-
ναζήτηση είναι μάταιη. 
Σε αυτό το βιβλίο πα-
ρουσιάζει τη μέθοδο 
SPIRE, πέντε βήματα 
που προσφέρουν ελ-
πίδα και αίσθημα 
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σκοπού για να είμαστε 
ευτυχισμένοι ό,τι κι αν 
συμβεί. Ο συγγραφέας 
είναι απόφοιτος της 
σχολής Φιλοσοφίας 
και Ψυχολογίας του 
Χάρβαρντ, δίδαξε 
εκεί επί σειρά ετών 
Θετική Ψυχολογία και 
Ψυχολογία της Ηγε-
σίας και σήμερα κάνει 
εισηγήσεις στο ευρύ 
κοινό, ενώ παραδίδει 
συμβουλευτικές υπη-
ρεσίες σε πολυεθνικές 
εταιρείες και εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα. 

Επιστήμη

Το μέλλον που 
επιλέγουμε: Πώς 
θα επιβιώσουμε 
από την κλιματική 
κρίση, Christiana 
Figueres & Tom 
Rivett-Carnac,  
μτφ. Νίκος Ρούσσος, Ίκαρος
Οι συγγραφείς πα-
ρουσιάζουν δύο πι-
θανά σενάρια για τον 
πλανήτη μας. Στο ένα 
περιγράφουν πώς θα 
είναι η ζωή στη Γη το 
2050, αν δεν πετύχου-
με τους κλιματικούς 
στόχους της Συμφω-
νίας του Παρισιού. Στο 
άλλο εξηγούν πώς θα 

είναι να ζούμε σε έναν 
κόσμο με ουδέτερο ι-
σοζύγιο διοξειδίου του 
άνθρακα. Ένα από τα 
πλέον σημαντικά και ε-
πίκαιρα βιβλία που μας 
επιτρέπει να κατανο-
ήσουμε το κλιματικό 
πρόβλημα, καθώς και 
τους τρόπους με τους 
οποίους μπορούμε να 
συμβάλουμε στη  
λύση του. 

Κόμικς

BRZRKR - Τόμος 
Πρώτος: Αιώνιος 
Μαχητής, Keanu 
Reeves, Ορέστης 
Μανούσος, Anubis 
Ο Keanu Reeves κάνει 
το ντεμπούτο του 
ως σεναριογράφος 
στο χώρο των κόμιξ, 
έχοντας δίπλα του 
το διάσημο συν-
σεναριογράφο Matt 
Kindt και το διάσημο 
εικονογράφο Ron 
Garney, σε μια αμείλι-
κτα βίαιη σειρά για τις 
μάχες ενός αθάνατου 
πολεμιστή μέσα στο 
χρόνο. «Τόσο ωμό και 
αιματοβαμμένο, που 
ούτε μία σταγόνα από 
κόκκινο μελάνι δεν 
πάει χαμένη», έγραψε 

η Washington Post. Το 
NETFLIX ετοιμάζει τη 
μεταφορά του graphic 
novel στη μικρή οθόνη, 
με πρωταγωνιστή τον 
Keanu Reeves. 

Ο Λεβιάθαν  
ξυπνά, James 
S.A. Corey, μτφ. 
Βασίλειος Αθανασόπουλος, 
Anubis 
Στο βιβλίο που ενέ-
πνευσε την κορυφαία 
τηλεοπτική σειρά επι-
στημονικής φαντασίας 
των τελευταίων ετών, 
η ανθρωπότητα έχει 
αποικίσει το ηλιακό 
σύστημα, αλλά τα 
μακρινά αστέρια είναι 
ακόμα άπιαστα. Όταν 
ο Τζιμ Χόλντεν, ύπαρ-
χος μιας φορτηγίδας 
που μαζεύει πάγο από 
τους δακτύλιους του 
Κρόνου, πέσει με το 
πλήρωμά του πάνω 
σε ένα εγκαταλελειμ-
μένο πλοίο, θα βρουν 
ένα καλά κρυμμένο 
μυστικό. Ένα μυστικό 
στο οποίο εμπλέκεται 
και μια κοπέλα που έχει 
χαθεί και για το οποίο 
κάποιος είναι διατεθει-
μένος να σκοτώσει σε 
αδιανόητη κλίμακα. 

Παιδικά

Λευκό πουλί, R. J. 
Palacio, μτφ. Μαρίζα 
Ντεκάστρο, Παπαδόπουλος 
«Πάντα χρειάζεται 
θάρρος για να είσαι 
καλός. Εκείνες τις μέ-
ρες, όμως, μια τέτοια 
καλοσύνη μπορούσε 
να σου κοστίσει τα 
πάντα». Μετά το best 
seller Θαύμα, η R. J. 
Palacio στο πρώτο της 
graphic novel αφηγεί-
ται μια ιστορία για τη 
δύναμη της καλοσύ-
νης, του θάρρους και 
του ηρωισμού σε καιρό 
πολέμου. Έχοντας ως 
αφετηρία τον νεαρό 
Τζούλιαν -τον νταή του 
σχολείου που φοιτού-
σε ο Όγκι Πούλμαν στο 
Θαύμα- η R. J. Palacio 
αφηγείται μια συγκλο-
νιστική ιστορία στο 
Λευκό πουλί. Ο Τζού-
λιαν έχει να γράψει 
μια σχολική εργασία 
για την ιστορία ενός 
ανθρώπου που γνω-
ρίζει, και ζητάει από τη 
γιαγιά του Γκρανμέρ να 
του αφηγηθεί τη δική 
της – και η ιστορία αυ-
τή θα είναι μια αποκά-
λυψη για όλους μας.

Η εξέλιξη της ζω-
ής στη Γη, Eliseo 
García, μτφ. Τατιάνα 
Ραπακούλια, susaeta 
Έχεις αναρωτηθεί ποτέ 
πώς προέκυψαν όλα 
αυτά τα ζώα και τα 
φυτά που υπάρχουν 
στον κόσμο; Και πώς 
προκύψαμε εμείς; Όλα 
οφείλονται στην εξέλι-
ξη, μια εκπληκτική δια-
δικασία εκατομμυρίων 
ετών που ξεκίνησε 
από έναν πρωτόγονο 
μικροοργανισμό και 
οδήγησε στην απί-
στευτη ποικιλία ειδών 
που υπάρχει σήμερα 
στη Γη. Ανακάλυψε τα 
μυστικά της, τους λό-
γους για τους οποίους 
οι άνθρωποι και τα ζώα 
είμαστε όπως είμαστε, 
αλλά και τους τρόπους 
με τους οποίους συγ-
γενεύουμε όλοι μεταξύ 
μας όντας μέλη μιας 
μεγάλης οικογένειας.

Πιάσε το λουρί, 
Elena Browne, 
susaeta 
Ένας χρήσιμος οδηγός 
που θα κατατοπίσει κά-
θε παιδί γύρω από τα 
πιο σημαντικά θέματα 
που αφορούν την εκ-
παίδευση, τη διατρο-

φή, την περιποίηση και 
την υγεία του σκύλου 
σου. Είτε σκέφτεσαι να 
αποκτήσεις είτε μόλις 
απέκτησες το κατοικί-
διό σου, το βιβλίο αυτό 
θα σου αποκαλύψει 
όλα τα μυστικά για μια 
αμοιβαία σχέση αγά-
πης και αφοσίωσης. Σε 
εύχρηστο μέγεθος, για 
όλη την οικογένεια. 

Το λεύκωμά μου, 
Πεδίο 
Ένα πανέμορφο λεύκω-
μα-ημερολόγιο για τις 
μικρές μας φίλες, και 
όχι μόνο. Ένα ιδιαίτερο 
δώρο για τα κορίτσια 
που θέλουν να κρατούν 
τις πολύτιμες σκέψεις, 
τα κρυφά μυστικά και 
τα ξεχωριστά σχέδιά 
τους γραμμένα σε ένα 
ημερολόγιο με τις υπέ-
ροχες φιγούρες της 
Mirabelle Santoro. Ένα 
λεύκωμα που, με την ει-
κονογράφησή του, χα-
ρίζει σε όλες τις μέρες 
του χρόνου την ομορ-
φιά και τη γλυκύτητα 
των αγαπημένων ηρωί-
δων της Santoro. Μαζί 
και 30 αυτοκόλλητα 
που θα στολίσουν τις 
σκέψεις και τα γραπτά 
σας, κορίτσια!  A   
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Επιμέλεια: 
τανια δελη

Η Yamamay γιορτάζει τα 20ά της γενέθλια 

▶ Από τον Σεπτέμβριο του 2001, που κυκλοφόρησε την 

πρώτη του συλλογή, το ιταλικό brand δεν σταμάτησε να 

δημιουργεί τους δικούς του κώδικες στη μόδα. Τα εσώρουχα 

της Yamamay έγιναν σύμβολο αισθησιασμού, κομψότητας 

και ευαισθητοποίησης της σύγχρονης γυναίκας. Μέσα από 

τις συλλογές και τις καμπάνιες της δημιούργησε ιστορίες 

που απευθύνονται σε διάσημες και «καθημερινές» καλλονές 

όλων των ηλικιών, μεσογειακής και εξωτικής ομορφιάς, με 

πολύ διαφορετικούς σωματότυπους και χαρακτηριστικά. 

Στη νέα δεκαετία που ξεκινά, επανεφευρίσκει τον εαυτό της 

με γνώμονα τη βιωσιμότητα περιλαμβάνοντας διάφορους 

τομείς δράσης στο πλαίσιο του #yamamayforthefuture.-
 w

w
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Eva HErzigova
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GLAMAZON

Λίντα Εβαντζελίστα  
Να είσαι εξήντα και  
να μοιάζεις με τριάντα
Αν οι αμαζόνες της ομορφιάς και  
οι αληθινές πολεμίστριες σαν  
τη Λίντα βασανίζονται από αυτό  
το «παράδοξο», σκέψου  
οι κοινές θνητές

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ  
ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ε
κπληκτικής ομορφιάς. Κανένα νυστέρι δεν θα 
μπορούσε να μιμηθεί το συγκλονιστικό πρόσω-
πό της. Και το υπέροχο σώμα της δεν θα μπο-
ρούσε κανείς να το αντιγράψει. Σκούρα μπλε 

μάτια, γατίσια, φρύδια κοντυλογραμμένα, έντονα 
μήλα, με ένα touch από Σοφία Λόρεν. 

Que Linda! Νιάτα. Λάμψη. Φλας. Φλας. Φλας. Μο-
ντέλο με την τιάρα του “top” η Λίντα Εβαντζελίστα 
μεσουράνησε τη δεκαετία του 1990. Ήταν η επιτομή 
του αδηφάγου γκλάμουρ  εκείνης της εποχής. Όπως 
και οι σύγχρονές της Ναόμι Κάμπελ, Κέιτ Μος, Σίντι 
Κρόφορντ, Κρίστι Τέρλινγκτον, Άμπερ Βαλέτα, ήταν 
ψηλή και λαμπερή και στο απόγειο της καριέρας της  
έκανε εκείνη την περιβόητη δήλωση, «δεν σηκώνο-
μαι από το κρεβάτι μου για λιγότερα από 10.000 δο-
λάρια». Να πετάξει το πάπλωμά της για να πάει στη 
δουλειά. Περιμένοντας καρτερικά στη Ζήνωνος, να 
σκέφτεσαι τη δήλωση της Λίντας.

Και από την υπερέκθεση, την υπερπροβολή, η Λί-
ντα μεγάλωσε και έγινε αόρατη 50 plus. Δεν ήταν πια 
η θεά που λάτρευαν οι φωτογράφοι, με τις σμιλεμέ-
νες γωνίες και το εκπληκτικό βλέμμα. Για να διατηρή-
σει την ομορφιά της, αποφάσισε να υποβληθεί σε μια 
θεραπεία που πίστευε πως θα προσέθετε σφρίγος 
και θα αφαιρούσε λιποκύτταρα. Και ποιος δεν θέλει 
με ένα «τσακ» να γυρίσει πίσω τον χρόνο. Σε όλα.

Αλίμονο, όμως, όπως κατήγγειλε η ίδια, 
 η θεραπεία είχε καταστροφικά αποτελέσματα. Τα 
λιποκύτταρα, αντί να μειωθούν, αυξήθηκαν έχοντας 
περίεργο σχήμα που ούτε η λιποαναρρόφηση, στην 
οποία υποβλήθηκε στο μεταξύ το 56χρονο πρώην 
μοντέλο, είχε αποτέλεσμα. Κι όμως η Εβαντζελίστα, 
όπως είναι σήμερα, όπως δείχνει σήμερα, μεσήλικη, 
με κάποια κιλά, χωρίς μακιγιάζ και με τα γυαλιά της, 
είναι μοντελίσιμη. Η «σειρά» της άλλωστε εργάζεται 
ακόμη. Αυτό το βάρος τού να είσαι πενήντα χρονών 
αλλά να πρέπει να δείχνεις εικοσιπέντε το επι-
βάλλουν οι κανόνες της τεχνητής ομορφιάς. Στην 
τηλεόραση, στα εξώφυλλα των περιοδικών, στο 
insta φιγουράρουν διασημότητες με μαλλιά που 
δεν είναι δικά τους, με μακιγιάζ εξωπραγματικά, με 
θεραπείες που σίγουρα οι κοινές θνητές τις αγνοούν 
ή δεν μπορούν λόγω κόστους να τις προσεγγίσουν, 
με υπερβολική λεύκανση τύπου «chicklets», περίερ-
γα χείλη, με επιδερμίδες ροδάκινου ή και λίφτινγκ, 
γυναίκες που υπηρετούν πιστά ένα παράδοξο. Είναι 
εξήντα και μοιάζουν τριάντα. 

Αν οι αμαζόνες της ομορφιάς και οι αληθινές πολε-
μίστριες σαν τη Λίντα βασανίζονται, σκέψου οι κοι-
νές θνητές. Και όταν ανοίγει η πόρτα και μπαίνεις για 
να κάνεις αυτό «το κάτι» που θα σε κάνει να φαίνεσαι 
και να νιώθεις ξεκούραστη, όταν κλείσει πίσω σου 
θέλεις να έχεις ένα θετικό αποτέλεσμα. Το ερώτημα, 
ωστόσο, όπως το θέτει εύστοχα η Rhonda Garelick 
στους ΝΥΤ, είναι πόσο πολύ η κοινωνία μας εξαφα-
νίζει τη βία που εμπεριέχει η κουλτούρα της ομορ-
φιάς. Παραβλέπουμε τις πιθανές παρενέργειες, τον 
πόνο αλλά και τις παραμορφώσεις της αισθητικής 
χειρουργικής. Και παρά την πολλή κουβέντα περί 
ποικιλομορφίας και “body positivity” τι κάνουμε; 
Κάνουμε ελάχιστα για να αντιμετωπίσουμε την εμ-
μονή με τα λεπτά σώματα, τις δίαιτες, τη νεότητα, τη 
«στολή» της θηλυκότητας και τις καλογυαλισμένες 
επιδερμίδες. Όλα αυτά την ώρα που η πρωτότοκη 
κόρη της Μαντόνα λέει πως δεν θέλει να τη θυμού-
νται μόνο για την ομορφιά της. Θα ήθελε και κάτι πιο 
πνευματικό. Για δες.

Διαλέγουμε 
αντικείμενα 

από τα πωλητήρια 
του Μουσείου

-

Ελληνικού  
Πολιτισμού

Βραχιόλι με ματάκι

Ελληνικού  
Πολιτισμού
Καρφίτσα, Σημαία  
της Ύδρας €30 

Πινακοθηκη Γκικα
Χειροποίητο κεντημένο βραχιόλι με μάτια, 

των Β612 €375

Ελληνικού  
Πολιτισμού

Τσάντα χειρός με φούντα,  
της Κατερίνας Καρούσου €45

Πινακοθηκη Γκικα
Μεταξωτή εσάρπα, της Ki/ko €90

Πινακοθηκη Γκικα
Κεραμική κούπα ζωγραφισμένη στο χέρι, 
της Θεοδώρας Χωραφά

ΠΕιραιώσ 138
Σκουλαρίκια, του Crispy Kaos €43

ΠΕιραιώσ 138
Ασημένια καρφίτσα Me(nt)usa,  

των Οdd studio €90

ΠΕιραιώσ 138 
Ασημένια σκουλαρίκια,  

με φτερά €50

ΠΕιραιώσ 138
Χειροποίητη βεντάλια, των Χρήστου Χρηστίδη και 
Μιχάλη Μαϊδάτση €75

Πινακοθηκη Γκικα
Γλυπτό, δημιουργία της Μαρίας Γρηγορίου

Ελληνικού 
Πολιτισμού

Πιατέλα Κόνιτσα, της  
Θωμαής Κόντου €275

Πινακοθηκη 
Γκικα
Κούπα με το έργο του 
Γιάννη Μόραλη «Η Αρχόντισσα 
και το Παλικάρι» €25

Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας, 2103671045   

Πινακοθήκη Γκίκα Κριεζώτου 3, Αθήνα, 210 3630204   

Πειραιώς 138 Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Αθήνα, 2103453111

benakishop.gr
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Όλοι έχουµε 
αναµνήσεις συνδυα-

σµένες µε γλυκά.
Στα Σίξτις, έτρωγες 

ψωµί µε µέλι ή µε 
ζάχαρη και κανέλα. 

Κανένας δεν έλεγε ότι 
τα γλυκά παχαίνουν 
γιατί η θερµίδα ήταν 

άγνωστη λέξη.
Της ΜΑΝΙΝΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ



ο «ποιος θα γλείψει το κουτάλι;» γινόταν άθληµα 
όσο τα παιδιά µου ήταν µικρά, όπως και η όλη δι-

αδικασία παρασκευής γλυκού: υπήρχαν αρµοδι-
ότητες, ένας ανακάτευε τα στεγνά υλικά άλλος 
τα υγρά, ενώ το µίξερ µοιραζόταν από µισό (σε 

χρόνο) για να είµαστε δίκαιοι. Τώρα µόνο η κόρη 
ενδιαφέρεται για τη ζαχαροπλαστική, κι αυτό µε 

τον βαριεστηµένο τρόπο των εφήβων που έχουν 
καταπιεί την Μπίλυ Άιλις. Εγώ πάλι ενδιαφέροµαι όχι σε 

βαθµό να ανοίγω φύλλο π.χ., αλλά όσο χρειάζεται για να φτιάχνω κέικ, 
µάφιν, κουλουράκια, µπισκότα και σιροπιαστά γλυκά χωρίς κρέµα. Η 
κρέµα είναι δύσκολη δουλειά, εκτός που µε έχουν καταστρέψει τα 
παραδοσιακά ζαχαροπλαστεία, «Ανδριάς», «Βάρσος» κ.λπ., που την 
κάνουν καταπληκτική, άρα την προτιµώ έτοιµη. 
Όπως όλος ο κόσµος, θυµάµαι γλυκά της παιδικής ηλικίας µου: καρυ-
δάκι γλυκό του κουταλιού από τη Θάσο, βύσσινο γλυκό που έφτιαχνε 
η κυρία Σµαρώ επίσης στη Θάσο – ο πρώτος γιος µου, όταν ήταν έξι 
χρονών, είχε φάει καµιά εικοσαριά βυσσινάκια της πριν τον πάρουµε 
χαµπάρι (δεν έπαθε τίποτα). Η γιαγιά και η µαµά µάς έφτιαχναν µια tarte 
tatin που δεν την έλεγαν έτσι, µετά ανακάλυψα την επίσηµη ορολογία: 
την έλεγαν «γλυκό» και ήταν παντεσπάνι µε ροδάκινα, ή µε αχλάδια, 
που καραµελώνανε µε ζάχαρη στον πάτο του πυρέξ. Το πυρέξ στα 60s 
και 70s ήταν µεγάλη ανακάλυψη, µε αφήνανε µερικές φορές να βουτυ-
ρώνω το πυρέξ, µέχρι που το έριξα από το τραπέζι, ναι µεν δεν έσπασε, 
πήρα δε λαχτάρα. Έφτιαχναν επίσης στο σπίτι κρεµ καραµελέ, σε µπεν 
µαρί, µε κάµποση καραµέλα την οποία γλείφαµε µε τις ώρες από κου-
τάλια, τραπέζια και πατώµατα – δεν υπήρχαν ακόµα έτοιµα µείγµατα, 
ούτε πείραζε να τρως πράγµατα κολληµένα στο πάτωµα. Ο πρώτος 
σύζυγος, που έχει ταλέντο στη ζαχαροπλαστική, τύλιγε καταπληκτικά 
φοντάν σε κακάο, και χτυπούσε τη µοναδική µους σοκολάτα που φτιά-
χνω ακόµα (κουβερτούρα λιωµένη, στο µίξερ µε γάλα).

Η αναδροµή είναι λειψή, δεν βάζω τα ετοιµατζίδικα, τις πρώτες γκο-
φρέτες-αποκάλυψη, µε τη γεύση της σοκολάτας να «σπάει» πάνω στο 
µπισκοτέ, αφράτο βαφλο-ειδές φύλλο. Κάποιος θα γράψει σίγουρα για 
τις λεπτές σοκολάτες «Μέλο» και «ΙΟΝ», για τη βανίλια-υποβρύχιο που 
θυµίζει δυσάρεστες οικογενειακές επισκέψεις σε συγγενείς που µου 
τσιµπάγαν το µάγουλο ή καθαρίζανε ένα λεκέ από το άλλο µάγουλο, µε 
σαλιωµένο δάχτυλο. Μπλιαχ. Το καηµένο το υποβρύχιο δεν είχε σχέση, 
ποιος ξέρει γιατί το έχω συνδυάσει έτσι. Θυµάµαι τη θεία µας Άννα να 

T
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τινάζει την άχνη ζάχαρη από κάτι σκληρούς 
κουραµπιέδες, «Για να µην κολλάτε, καλέ!». Οι 
κουραµπιέδες είναι στάνταρ γλυκό στην Κα-
βάλα, στις Γιορτές αγοράζω κουραµπιέδες 
«Χρυσανθίδη» Νέας Καρβάλης – οι συνταγές 
είναι από την Γκέρβελη της Μικράς Ασίας και 
κρατάνε ακόµα. Στη διπλανή Ξάνθη βασίλευε 
ο «Παπαπαρασκευάς», του οποίου τα διάση-
µα πουράκια (αγαπηµένα του Μάνου Χατζη-
δάκι) δεν µε συγκινούν τόσο όσο ο µπακλαβάς 
του, µε πολύ καρύδι, τυλιγµένος σφιχτά στο 
άσπρο-αρζαντέ χαρτί µε τα πλαγιαστά γράµ-
µατα. Ο αντίστοιχος «Καζαντζίδης» στην Κα-
βάλα, µε υπέροχα και πάµφθηνα σιροπιαστά, 
έχει κλείσει δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια. 
Τα τελευταία τουλουµπάκια που θυµάµαι, τρα-

γανά και ταυ-
τόχρονα 

βαριά µε σιρόπι, ήτανε τα δικά του. 

Όλοι έχουµε αναµνήσεις συνδυασµένες µε 
γλυκά (αν και εγώ έχω κάµποσες µε παστά ψά-
ρια…) Στα Σίξτις, έτρωγες ψωµί µε µέλι ή µε 
ζάχαρη και κανέλα. Κανένας δεν έλεγε ότι τα 
γλυκά παχαίνουν γιατί η θερµίδα ήταν άγνω-
στη λέξη. Με το που µπήκαν οι γκοφρέτες κι 
οι σοκολάτες στα κυλικεία των σχολείων, οι 
µαθητές δεν γύρισαν να κοιτάξουν πια το κου-
λούρι. Στην Ελλάδα το τέλος της δεκαετίας 
του ’60 ήταν η αρχή της βασιλείας της ζάχα-
ρης – αλλά βέβαια, ένας ζαχαροπλάστης µπο-
ρεί να την τοποθετήσει πιο πριν ή πιο µετά, και 
θα έχει δίκιο, ειδικά αν έχει παππού ζαχαρο-
πλάστη.

Στην Αθήνα, µια και είπα «παππούς», ο παππούς 
µας αγόραζε άσπρες αφράτες Χιονούλες και 

γυαλιστερά κοκ από τον «Μαλάµο» στην 
Αχαρνών, ή πολιτικά-ανορθόδοξες 

Αραπίνες από το «Λαύριο» 
στην Οµόνοια. Ο «Μα-

λάµος» εξακολουθεί 
να φτιάχνει ωραίες 
πάσ τες µε πα λιές 
συνταγές, όπως και 
η «Καµέ λια»,  σ το 
Ψυχικό, και σίγου-
ρα ένα σωρό ακόµα 

ζαχαροπλαστεία. 
Το “Fresh” κάνει 

καταπληκτική 
λεµονόπιτα, 

κα ι  όλα  τ ο υ 
τ α  µ π ι σ κ ό -
τα σκίζουν. 
Ταχινόπιτες 
Κωνσταντι-

νούπολης φτιάχνει ο «Γκιουλίογλου», στο 
Σύνταγµα – τις τσιµπάω τρεις-τρεις όποτε 
περνάω από κει, θυµίζουν απογεύµατα στην 
Πόλη και µάλιστα στα Σέβεντις, µε τσουχτερό 
άνεµο να κατεβαίνει φορτσάτος τον Εύξεινο 
Πόντο. Τα γλυκά είναι αφορµή για νοσταλγία: 
όλα τα σιροπιαστά του «Σταµάτη», στη Θάσο, 
µε πάνε πίσω στα παιδικά µου χρόνια τα κα-
λοκαίρια, µε το Καζάν-τιπί αξεπέραστο µέχρι 
σήµερα…

Στις εγκυµοσύνες έκοβα µαχαίρι τη ζάχαρη 
για να µην ανεβάσω ζάχαρο. Ο Γρηγόρης Ψα-
ριανός µού έφερε στο µαιευτήριο τρίγωνα 
Πανοράµατος, µια µέρα µετά τον ερχοµό των 
διδύµων, την ηµέρα δηλαδή που επέστρεψαν 
τα γλυκά… και έφαγα σχεδόν όλο το κουτί, ξε-
κολλώντας το σιρόπι µε τα φυλλαράκια κρού-
στας που είχανε µείνει στον πάτο. Μετά από 
αποχή εννέα µηνών, τα τρίγωνα ήτανε σοκ ι-
κανοποίησης, έχουν περάσει δεκατρία χρόνια 
κι είναι σαν να τα έσκισα χθες. 

Αλλά έχω ξεφύγει από το θέµα, όπως συνή-
θως: τα βροχερά βράδια φτιάχναµε γλυκά µε 
τα παιδιά µου, µε τον µεγάλο στα νάιντις, προ 
ίντερνετ, που οι συνταγές ήτανε από το βιβλίο 
της Χρύσας Παραδείση, και µε τα δύο µικρότε-
ρα (παιδιά), από την εποχή που καθόντουσαν 
στα καρεκλάκια τους µε γουρλωµένα µάτια, 
µέχρι σήµερα, που σκαρώσαµε ένα µπανανό-
ψωµο. Το µπανανόψωµο είναι κέικ, µε συντα-
γή που τσίµπησα από την Τζαµάικα την ίδια, 
στη δεκαετία του ’80. Οι Τζαµαϊκανοί το φτιά-
χνουν µε µπόλικο ρούµι και πολλές µπανάνες 
αλλά είναι ευέλικτο κέικ, γίνεται µια χαρά και 
χωρίς ρούµι, ή µε λίγες µπανάνες. Επειδή είναι 
µαυριδερό (λόγω µπανάνας) γίνεται ωραίο µε 
αλεύρι ολικής και µαύρη ζάχαρη – τα παιδιά 

δεν ενθουσιάζονται µε σκούρα κέικ, εκτός αν 
έχουν σοκολάτα. Στα σοκολατένια, αγαπάµε 
µια συνταγή της Ελένης Ψυχούλη (αυτή µε 
τη Μερέντα) και άλλη µία του Στέλιου Παρ-
λιάρου (αυτή µε τη δουλίτσα). Τα δίδυµα είχα-
νε πάει σε κάποια παρουσίασή του όταν ήταν 
έντεκα χρονών, και µου ανακοίνωσαν µετά 
προσβεβληµένα ότι πρέπει να χρησιµοποιώ 
ΜΟΝΟΝ ακριβή σοκολάτα ποιότητας και όχι 
«της σειράς» για να έχω το ιδανικό αποτέλε-
σµα στα κέικ σοκολάτας, ακόµα και στο γλάσ-
σο, «που όλο κλέβεις και λιώνεις κάτι παλιά 
σοκολατάκια!» 

Η αλήθεια είναι ότι, ναι, λιώνω τα παλιά (όχι 
ληγµένα) σοκολατάκια µέσα στα κέικ, ψή-
νονται µια χαρά, και µέχρι που πετάχτηκε ο 
γλυκός κατά τα άλλα Παρλιάρος, δεν είχαµε 
παράπονα. Τα σοκολατένια γλυκά είναι χει-
µωνιάτικα, ακόµα είµαστε στα λάιτ – µάφιν, 
µπισκότα και µπανανόψωµα. Συζητάµε όσο 
κρατάει η διαδικασία της κουζίνας, είναι ένας 
τρόπος, η ζαχαροπλαστική, να πλησιάσεις τα 
παιδιά σου, ή τουλάχιστον να πάρεις πρέφα 
τι τα απασχολεί. Αναρωτιέµαι αν θα φτιάχνω 
κέικ όταν µεγαλώσουν τα παιδιά: σαν δραστη-
ριότητα, η ζαχαροπλαστική είναι ανεβαστική, 
ηρεµιστική, και η µυρωδιά του γλυκού-που-
ψήνεται, ζάχαρη, κανέλα, βανίλια κ.λπ., η µυ-
ρωδιά και µόνο, κάνει τα χειµωνιάτικα σπίτια 
πιο κόζι. 

Έχω βρει µια συνταγή για µηλόπιτα που γίνε-
ται στο τηγάνι, και είναι µια σταλιά, του ενός 
ατόµου. Τη δοκίµασα για πολλά άτοµα (κού-
κλα!) αλλά την κρατάω για πάρτη µου, για ό-
ταν θα θέλω ένα σπιτικό γλυκό και δεν θα πε-
τάγεται τουλάχιστον ένα παιδί πρόθυµο να 
γλείψει το κουτάλι… A
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Αν τύχει και περάσεις από την Ερµού στο 
ύψος της οδού ∆ιοµείας, η µυρωδιά της 
φρεσκοψηµένης ζύµης θα σε κάνει να 
κλείσεις τα µάτια. Είναι τα σουδάκια, τα 
paris-brest και τα εκλέρ του Choureal, που 
ξεφουρνίζονται κάθε µία ώρα και κάνουν 
τη µέρα καλύτερη. Ειδικά, όµως, τα σουδά-
κια έχουν και ένα επιπλέον µυστικό… Γεµί-
ζονται µε χειροποίητη κρέµα πατισερί ή 
παγωτό κι έπειτα περιχύνονται µε παχύρ-
ρευστη σοκολάτα για να δηµιουργήσουν 
το (χωρίς καµία υπερβολή) τέλειο προφι-

τερόλ. Το Choureal, βλέπεις, ειδικεύεται 
στη ζύµη των choux και ήταν αυτό που 
πρώτο έφερε στην Αθήνα τη µαγεία του 
tailor made προφιτερόλ. Αυτό σηµαίνει ότι 
εδώ µπορείς να φτιάξεις το προφιτερόλ 
των ονείρων σου! Αφού επιλέξεις το µέ-
γεθος του προφιτερόλ σου, διαλέγεις την 
κρέµα σοκολάτας που ταιριάζει καλύτερα 
στα γούστα σου (σοκολάτα bitter ή έξτρα 
bitter, σοκολάτα γάλακτος, gianduja, λευ-
κή σοκολάτα, σοκολάτα-καραµέλα, σοκο-
λάτα-passion fruit ή σοκολάτα γλυκόριζα). 
Τελική πινελιά η γαρνιτούρα: θα βρεις 18 
toppings που ξεκινούν από το (χειροποίη-
το) µπισκότο και φτάνουν µέχρι την καυ-
τή σοκολάτα και τους καραµελωµένους 
ξηρούς καρπούς. Γίνεται να αντισταθείς; 
Με τίποτα!

● Ερµού 18 & ∆ιοµείας 2, 2103317883, 
www.choureal.com, 
Fb: @choureal.profiterole, 
Instagram: @choureal_profiterole, 
Και delivery

Το πρώτο tailor made 
προφιτερόλ της Αθήνας

CHOUREAL
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Πιστό στις γλυκές απολαύσεις για τους πελάτες 
του, το παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο Καγγέλης 
αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια την αγαπημένη πρό-
ταση όταν επιθυμούμε κάποιο επιδόρπιο. 
Το κλασικό αυτό ζαχαροπλαστείο άνοιξε το 1982 
στην περιοχή του Ζωγράφου και για μεγάλο χρονικό 
διάστημα βρισκόταν στην πλατεία Καγγέλη. Οι κά-
τοικοι της περιοχής, μάλιστα, πήραν το όνομα του 
ζαχαροπλαστείου και το έδωσαν στην πλατεία. Πλέ-
ον, έχει μεταφερθεί λίγο πιο πάνω από την πλατεία, 
όμως οι περισσότεροι γνωρίζουν την ιστορία του. 
Πρόκειται για έναν όμορφο χώρο που προσελκύει 
τον κόσμο για τα φρέσκα του προϊόντα , όπως επί-
σης και την προσεγμένη καθαριότητα. 

Όμως αυτό για το οποίο φημίζεται και έχει κερδίσει 
την εμπιστοσύνη του κοινού εδώ και πάνω από 4 δε-
καετίες, είναι η ξεχωριστή ποιότητα των υλικών και 
φυσικά οι ιδιαίτερες γεύσεις. Τολμά και ακολουθεί 
τις νέες γευστικές τάσεις εκπλήσσοντας πάντα γλυ-
κά τους πελάτες. Έτσι, ο επισκέπτης θα βρεθεί μπρο-
στά σε μια μεγάλη ποικιλία: λαχταριστά σιροπιαστά, 
γλυκά του κιλού, βουτήματα, παγωτά, τούρτες, μι-
κρές λιχουδιές και πάστες. Το πιο σημαντικό, όμως, 
είναι ότι εκεί θα βρούμε τα καλύτερα μακαρόν στην 
πόλη και σίγουρα θα απολαύσουμε τον νόστιμο 
καφέ του. Όσον αφορά τις επερχόμενες γιορτές των 
Χριστουγέννων, το ζαχαροπλαστείο ετοιμάζεται 
ξανά για την ξεχωριστή βασιλόπιτα και τα αφράτα 
τσουρέκια από αγνά υλικά. 

Αλλά, εκτός από τη φυσική παρουσία στον χώρο, 
οι μοναδικές γεύσεις μπορεί να συνοδεύσουν και 
τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας. Τα εκλεκτά 
προϊόντα του ζαχαροπλαστείου Καγγέλης θα εκ-
πλήξουν ευχάριστα τους καλεσμένους μας στις 
γιορτές, τα γενέθλια, τον γάμο, τη βάπτιση και άλλες 
εκδηλώσεις. 

●●  Χλόης 37 & Λεωφόρος Κουσίδη Γρηγορίου 
30, Ζωγράφου, 2107756729, www.kaggelis.com, 
Fb: Ζαχαροπλαστείο-Καγγέλης

Γλυκές, μοναδικές 
απολαύσεις από το 1982 

στου Ζωγράφου
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Η διαδικασία παραγωγής της χειροποί-
ητης καραμέλας είναι ίσως ό,τι πιο ενδι-
αφέρον έχεις παρακολουθήσει ποτέ. Στο 
Caramella που ξεκίνησε από τη Νάξο το 
2013 –και ευτυχώς για εμάς ήρθε στην Α-
θήνα το 2015– ξέρουν πώς να σε ταξιδέ-
ψουν με χρώματα, αρώματα και γεύσεις 
στα ανέμελα παιδικά σου χρόνια. Το ερ-
γαστήριό τους, ανοιχτό στο βλέμμα του 
πελάτη, αποκαλύπτει όλα τα στάδια πα-
ραγωγής καραμέλας, ενώ σου προσφέ-
ρει τη δυνατότητα να δοκιμάσεις ζεστή 
καραμέλα για μια ολοκληρωμένη εμπει-

ρία γεύσης. Από τη νέα χρονιά μάλιστα 
θα πραγματοποιούνται και masterclass 
για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν πε-
ρισσότερα για την τέχνη της καραμέλας 
και να φτιάξουν τα δικά τους γλειφιτζού-
ρια. Κάθε δημιουργία του Caramella είναι 
χειροποίητη, χωρίς συντηρητικά, χωρίς 
γλουτένη και λακτόζη, ενώ υπάρχουν και 
επιλογές χωρίς ζάχαρη για όσους το επι-
θυμούν. Θα βρεις πάνω από 30 γεύσεις 
για να διαλέξεις, καθώς και πληθώρα σχε-
δίων σε γλειφιτζούρια. Επιπλέον, μπορείς 
να παραγγείλεις τις δικές σου customized 
καραμέλες για βαφτίσεις, γάμους, γενέ-
θλια και εταιρικά δώρα. Τα προϊόντα θα τα 
βρεις στα καταστήματα του Χαλανδρίου 
και της Νάξου, καθώς και σε συνεργαζό-
μενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. 
Δοκίμασε οπωσδήποτε την πολύχρωμη 
καραμέλα με γεύση τσιχλόφουσκα και θα 
σε εκπλήξει.

● Σωκράτους 18, Χαλάνδρι, 
2106830048 / Χώρα Νάξος 
 www.caramella-athens.gr 
FB: Caramella Halandri
Insta: caramella_naxos 

Η μαγεία της χειροποίητης καραμέλας 

Caramella

Πάνω από το κεφάλι σου σκαρφαλώνει 
θαρραλέο το γιασεμί, η διπλανή γλάστρα 
με τον βασιλικό στέλνει τα αρώματά της 
στο πρωινό σου, και τα τριαντάφυλλα μο-
σχοβολούν. Η τεράστια αυλή του Bond 
είναι το καταφύγιό σου μέσα στην πόλη 
και ταυτόχρονα μια επιστροφή στη φύση. 
Εδώ θα έρθεις για συγκλονιστικό brunch 
και ένα νόστιμο μενού, για cocktails, υγι-
εινά smoothies και χυμούς από το vitamin 
bar. Θα έρθεις, όμως, και για φοβερά, χει-
ροποίητα γλυκά!

Τα γλυκά στο Bond είναι μεγάλο κεφάλαιο. 
Φτιάχνονται εδώ καθημερινά και κάνουν 
τον κόσμο να μυρίζει βούτυρο και σοκο-

λάτα. Να δοκιμάσεις το πληθωρικό προφι-
τερόλ και τη γαλατόπιτα με πουράκια μπα-
κλαβά και παγωτό κανέλλα. Να υποκύψεις 
στη lemon pie με καμένη μαρέγκα και βα-
νίλια Μαδαγασκάρης και οπωσδήποτε στη 
γοητεία του lava cake με τα δύο είδη σοκο-
λάτας (γάλακτος και bitter). Αν προτιμάς τα 
υγιεινά γλυκά, να ξέρεις ότι θα σου κρατή-
σουν συντροφιά τα Healthy Pancakes ολι-
κής άλεσης (με μπανάνες, μέλι και κρέμα 
φιστικοβούτυρο) και πως μαζί με τον καφέ 
σου θα έρθει κέρασμα ή πιο νόστιμη (και 
vegan!) μηλόπιτα του κόσμου…

Extra tip: Τώρα το πιο γλυκό πρωινό έρχε-
ται στο σπίτι ή στο γραφείο σου! To Sweet 
Box του Bond κρύβει γλυκές εκπλήξεις για 
δύο (περιέχει pancakes μαζί και διάφορα 
spreads, αφράτα cinnamon rolls, vegan 
carrot κέικ, 2 κρουασάν βουτύρου, 2 μπά-
ρες, 2 κέικ και 2 cookies) για να αρχίσει η 
μέρα σου όσο πιο γλυκά γίνεται! Το παραγ-
γέλνεις μέσω wolt και e-food (ή το παρα-
λαμβάνεις με take away) και μαζί έχεις δύο 
καφέδες δώρο!

●  Μεγάλη του Γένους Σχολής 2, 
Άλιμος, 2109902035, 
Facebook: Bond Restaurant Bar, 
Instagram: bond_restaurant_bar

Χειροποίητα γλυκά σε μαγευτική αυλή

Bond RestauRant BaR
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Σου έχει συμβεί να μπαίνεις σε ένα ζαχαροπλαστείο 
και να μην ξέρεις πού να πρωτοκοιτάξεις; Να συμπε-
ριφέρεσαι σαν παιδάκι από χαρά και να μελετάς σαν 
pastry chef όλα τα μίγματα; Στο Pig Mamma στο Χα-
λάνδρι νιώθεις ότι ξαφνικά από το πουθενά θέλεις 
να ασχοληθείς με τη ζαχαροπλαστική κι ας μην ήτα-
νε ποτέ στο αίμα σου. Mείγματα ζαχαροπλαστικής, 
ρίπλες σοκολάτας και παγωτού, premium προϊόντα, 
όλα φιλοξενούνται κάτω από τη στέγη ενός φωτει-
νού χώρου που κάνει τις δικές του προτάσεις και λύ-
σεις για τους απανταχού γλυκατζήδες. 

Στο κατάστημα μπορείς να συνθέσεις τα δικά σου 
pancakes, red velvet cakes, waffle και brownies bites, 
σουφλέ red velvet και soft coοkies όπως ακριβώς 
τα έχεις ονειρευτεί, και έπειτα να τα απολαύσεις 
στα τραπεζάκια της Σωκράτους μαζί με τον καφέ 
σου. Στο Pig Mamma κυρίως, όμως, θα βρει κανείς 
όλων των ειδών τις πρώτες ύλες ζαχαροπλαστι-
κής ώστε να δημιουργήσει και μόνος του στο σπίτι 
γευστικά γλυκά σαν αυτά του ζαχαροπλαστείου, σε 
λιανική ή χονδρική πώληση, όπως ζαχαρόπαστες, 
σιρόπια, χρώματα ζαχαροπλαστικής, φόρμες και 
κουπάτ, βρώσιμα ντεκόρ και εργαλεία ζαχαροπλα-
στικής. Ας μιλήσουμε όμως και για τις ρίπλες για τις 
οποίες φημίζεται το Pig Mama. Στην ορολογία της 
ζαχαροπλαστικής είναι τα κυματάκια μιας άλλης 
γεύσης που παρεμβάλλονται στην κύρια γεύση ε-
νός κρεμώδους γλυκού όπως του παγωτού. Εδώ, 
λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα να διαλέξουμε α-
νάμεσα σε ρίπλες φρούτων-ζελέ, όπως βύσσινο ή 
φρούτα του δάσους και πληθώρα πραλινών, όπως 
nocciola ή salted caramel, ανάμεσά τους και vegan. 
Πέρα από αυτά, 23 διαφορετικά μείγματα για ό,τι 
μπορείς να φανταστείς, από μείγμα για red velvet 
cake, brownies και βασιλόπιτα πολύ σύντομα, μέ-
χρι για παντεσπάνι και διάφορες μους, φτιάχνονται 
καθημερινά από την ομάδα του Pig Mama για να 
σου λύσουν τα χέρια. Τώρα που ξέρεις, δεν έχεις 
δικαιολογία για να μην προσπαθήσεις μόνος σου να 
κάνεις γλυκές αλχημείες στην κουζίνα σου. Tip: H ι-
στοσελίδα του Pig Mamma λειτουργεί και ως e-shop. 

 ●Σωκράτους 7 & Ηρακλείου, Χαλάνδρι, 
2111118161, www.pigmamma.gr
Instagram: pigmammaxalandri
Facebook: pigmamma

Γλυκές λύσεις και
φρέσκιες ιδέες 

για ερασιτέχνες και 
επαγγελματίες ζαχαροπλάστες 
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Όποιος έχει πατήσει το πόδι του στα Χα-
νιά ξέρει ότι η λέξη «Ζουμερό» είναι ταυ-
τόσημη με την ακόλουθη εικόνα: λαχτα-
ριστό σοκολατένιο κέικ που περιχύνεται 
με μια πλούσια, καυτή σάλτσα σοκολά-
τας και σε πάει στον Παράδεισο. Είναι το 
best seller της Koukouvaya, του θρυλικού 
γλυκοπωλείου που άνοιξε στα Χανιά το 
1997 και με τα χρόνια εξελίχθηκε σε το-
πωνύμιο: «Οπωσδήποτε για “Ζουμερό” 
στην Koukouvaya!» θα σου πουν οι ντό-
πιοι και δεν θα σηκώσουν αντίρρηση. Το 
ίδιο θα σου πούμε κι εμείς, αλλά δεν θα 
σε στείλουμε ως την Κρήτη, μόνο μέχρι 
την Πλατεία Αγίας Ειρήνης, όπου εδώ και 
λίγες εβδομάδες απέκτησε «αδερφάκι » η 
χανιώτικη Koukouvaya! 

Εκτός από το «Ζουμερό», θα βρεις επίσης 
πληθωρικά cheesecake σε έξι κολασμέ-
νες εκδοχές (με επικάλυψη μαρμελάδα 
φράουλα, μαρμελάδα μύρτιλο, αλμυρή 
καραμέλα, σοκολάτα ή bueno), το ακατα-
μάχητο Ιγκλού (γλυκό με βάση το παντε-
σπάνι, κρέμα σοκολάτας που καλύπτεται 
από κρέμα βανίλιας και γαρνίρεται με 
θρύμματα από καραμελωμένο αμύγδαλο 
και σιρόπι), την Πυραμίδα (συνδυασμός 
από μους καραμέλα και μπισκότο βουτύ-
ρου, που γαρνίρεται με σιρόπι καραμέλας 
και τριμμένο καρύδι), λεμονόπιτες, μηλό-
πιτες, εκμέκ κανταΐφι, μπανόφι, καρυδό-
πιτα, μιλφέιγ, μωσαϊκό, ένα ρευστό και 
άκρως σοκολατένιο κέικ με τίτλο «μους 
σοκολάτας», αλλά και έναν υπέροχο… 
vegan μπακλαβά. Οι μερίδες είναι άκρως 
πληθωρικές, οπότε… κράτα χώρο!
Extra tip: τα γλυκά της Koukouvaya είναι 
κάτι παραπάνω από αγαπητά. Σε σημείο 
που αν δεν τα πάτε ιδιαίτερα καλά με τις 
ουρές, θα σας συμβουλεύουμε να αποφύ-
γετε την επίσκεψη τα Σαββατοκύριακα… 

● Σκουζέ 1, Πλατεία Αγίας Ειρήνης, 
2103318700,  
Facebook: @koukouvayadesserts, 
Instagram: @koukouvaya_athens,
Και delivery, 
www.koukouvaya.gr

Το θρυλικό γλυκοπωλείο των Χανίων
 κατακτά την Πλατεία Αγίας Ειρήνης

KoUKoUVAYA

DicKie Dee
Το χειροποίητο παγωτό των ονείρων μας 

Το λιλιπούτειο αυτό μαγαζάκι της οδού 
Βουλής άνοιξε πριν μερικά χρόνια και μας 
έμαθε τι γεύση έχει το πραγματικά καλό 
παγωτό μηχανής. Για το φανταστικό πα-
γωτό του χρησιμοποιεί μόνο εκλεκτά υ-
λικά (για παράδειγμα το γάλα είναι πάντα 
φρέσκο και η πάστα φιστικιού έρχεται 
απευθείας από το Bronte της Ιταλίας). Θα 
βρεις βελούδινο soft ice cream σε έξι γεύ-
σεις: ανθόγαλο, φιστίκι, vegan σοκολάτα, 
αλατισμένη καραμέλα, cookie dough και 
φράουλα με κρέμα. Εκτός από παγωτό 
μηχανής, υπάρχει και gelato σε 12 άκρως 
πρωτότυπες γεύσεις, όπως παγωτό ρυ-
ζόγαλό (εκπληκτικό) ή παγωτό κανέλλα 
με σταφίδες και… ρακί! 

Ωστόσο, μη μείνεις μόνο στο παγωτό, την 
προσοχή σου αξίζουν εξίσου και τα υπέ-
ροχα γλυκά που φτιάχνονται εδώ καθημε-
ρινά. Δοκίμασε το New York Cheesecake 
(μπορείς να το απολαύσεις σκέτο, με σάλ-
τσα φράουλας ή καραμέλας ή με ζεστή 
Nutella…), το red velvet cake και το carrot 
cake με γλάσο από τυρί κρέμα, το fudge 
cake, τα brownies και τη φο-βε-ρή μηλόπι-
τα που σερβίρεται με ζεστή καραμέλα και 
προκαλεί αναστεναγμούς στο πέρασμά 
της. Εννοείται ότι όλα τα γλυκά μπορούν 
να συνδυαστούν με μια μπάλα παγωτό (ή 
και δύο) και να γίνει χαμός…

Το καλύτερο το κρατήσαμε για το τέλος 
και το αφιερώνουμε στους αμετανόη-
τους γλυκατζήδες… Είναι τα Dicke Cups, 
δηλαδή κυπελλάκια που στριμώχνουν 
στο εσωτερικό τους σαντιγί, γλυκό και 
παγωτό. Μια κουταλιά από το  Strawberry 
Pavlova Dickie Cup ή το Brownie Dickie 
Cup αρκεί για να σε πείσει ότι υπάρχει Πα-
ράδεισος…

● Βουλής 23, Σύνταγμα, 
2103238277, Fb: Dickie Dee Athens,
 Instagram: @dickiedeeathens
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Όπως οι περισσότεροι από εμάς, κάθε φορά που 

βλέπεις ένα λαχταριστό γλυκό στο Instagram σκρο-

λάρεις βιαστικά στην επόμενη εικόνα γιατί σκέφτε-

σαι ότι και μόνο που το κοίταξες πήρες θερμίδες. 

Ευτυχώς, χάρη στο Yum GuiltFree τώρα όχι απλά 

θα τα κοιτάς όσο θες αλλά θα τα παίρνεις για να τα 

απολαύσεις κιόλας, χωρίς ενοχές! Η Λίζα Βαβούρη ά-

κουσε τις «προσευχές» των απανταχού λιχούδηδων 

και άρχισε να δημιουργεί γλυκά από αγνά, φυσικά 

υλικά εξαιρετικής ποιότητας χωρίς επεξεργασμένη 

ζάχαρη. Από την κουζίνα του σπιτιού της και έναν 

λογαριασμό στο Instagram για να μοιράζεται το πά-

θος της, βρέθηκε να δέχεται παραγγελίες από όλη 

την Αθήνα και να ανοίγει το δικό της κατάστημα στη 

Γλυφάδα.  

Όλες οι δημιουργίες στο Yum GuiltFree είναι χειρο-

ποίητες, ωμοφαγικές και η βάση των περισσότερων 

είναι οι ξηροί καρποί, τα οσμωτικά φρούτα χωρίς 

ζάχαρη και τα φρέσκα φρούτα εποχής. Εδώ θα βρεις 

μπάρες και μπαλάκια ενέργειας, τάρτες σε πολλές 

γεύσεις, τούρτες και μπισκότα που θα ικανοποιή-

σουν την επιθυμία σου για γλυκό χωρίς να σου δημι-

ουργούν τύψεις. Δοκίμασε οπωσδήποτε την τάρτα 

banoffee και το μωσαϊκό, είναι μια εμπειρία που θα 

θες να επαναλάβεις ξανά και ξανά. Αρκετές επιλογές 

υπάρχουν και σε γλυκά χωρίς γλουτένη, κατάλλη-

λα για τα άτομα με δυσανεξία, όπως τα λαχταριστά 

cookies με σοκολάτα, λεμόνι και γέμιση πραλίνας 

φουντουκιού. 

Εκτός από όλα τα παραπάνω, κατόπιν παραγγελίας 

ετοιμάζονται επιπλέον τούρτες γενεθλίων, guilt-free 

γλυκάκια για events, βαφτίσεις και customized γλυ-

κά. Επίσης, χάρη στο νέο eshop του Yum GuiltFree 

μπορείς να παραγγείλεις κάποιες από τις πεντανό-

στιμες δημιουργίες της Λίζας όπου κι αν βρίσκεσαι, 

ακόμα και εκτός Αθηνών. Γιαμ!

● Ξενοφώντος 40, Γλυφάδα, 
2109613374, yum-guiltfree.com,
 FB: Yum guiltfree, IG: yumguiltfree 

Απολαυστικά γλυκά,
 χωρίς ενοχές



Δεν είναι μόνο η μυρωδιά μιας φρεσκο-
ψημένης κρέπας ή εκείνη ενός δυνατού 
espresso που κάνει τους περαστικούς να 
σταματούν έξω από τη λιλιπούτεια αυ-
τή κρεπερί της Κηφισιάς. Το Bueno Crepa 
μέσα στα δέκα χρόνια λειτουργίας του 
έχει εξελιχθεί σε σημείο συνάντησης 
της περιοχής και αγαπημένο στέκι. «Θα 
βρεθούμε στο Bueno», λένε οι Κηφισιώ-
τες, όταν δίνουν ραντεβού. Στο Bueno, 
λοιπόν, ο Αλέξανδρος (ιδιοκτήτης) έχει 

βάλει όλη τη μαεστρία και το μεράκι του. 
Θα τον δεις να φτιάχνει τον χυλό για τις 
φημισμένες κρέπες του από την αρχή, 
να ρωτάει τους πελάτες τις προτιμήσεις 
τους για να δημιουργήσει την ιδανική για 
αυτούς κρέπα, και μέσα στο χαμό των πα-
ραγγελιών (σ.σ. το Bueno είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλές) να παραμένει χαμογελαστός 
και ευδιάθετος. Για πολλούς, η κρέπα του 
Αλέξανδρου είναι η τέλεια κρέπα. Ο ίδιος 
θα σου πει ότι απλά «φτιάχνω τις κρέπες 
μου όσο καλύτερα μπορώ». Χρησιμοποι-
εί επώνυμα προϊόντα και φρέσκα υλικά, 
αλλά το πραγματικό μυστικό του είναι ο 
ζήλος ενός ανθρώπου που πραγματικά 
αγαπά αυτό που κάνει. 
Extra tip: Σύντομα το Bueno θα αποκτήσει 
και νέο κατάστημα στο Περιστέρι (Αιμιλί-
ου Βεάκη 33Α). 

●  Κασσαβέτη 1, Κηφισιά, 2108012515, 
Facebook: @Bueno.crepa, 
Instagram: @buenocrepa, ανοιχτά από 
τις 08.00. Και delivery

Το meeting point της Κηφισιάς

Bueno Crepa 

Sweet Spoon
Γλυκές αμαρτίες στην Αργυρούπολη

Ένας μικρός ναός της ζαχαροπλαστικής 
που δημιούργησε ο pastry chef, Δημήτρης 
Δράκος, φροντίζοντας με τον καλύτερο 
τρόπο όλους εμάς που αγαπάμε τα γλυ-
κά. Το μότο του γλυκοπωλείου είναι «Αν το 
δοκιμάσεις δεν έχει γυρισμό» και εμείς το 
επιβεβαιώνουμε απόλυτα. Το Red Velvet 
cake, το σοκολατένιο Devil’s, το Coconut 
ή το Carrot Cake, όλα θα συνοδεύσουν ι-
δανικά τον καφέ σου, ενώ κανείς δεν μπο-
ρεί να αντισταθεί στα πολύχρωμα γλυκά 
που καταφθάνουν μέσα σε πρωτότυπα 
βαζάκια όπως τα snickers, bounty, τιραμι-
σού, προφιτερόλ με σοκαλάτα και salted 
caramel, τάρτα λεμόνι και μπανόφι! Αξέ-
χαστα θα σας μείνουν και τα cheesecake, 
σε έξι διαφορετικά είδη (φανταστικά τα 
Lila Pause και Peanbutter Caramel) και μην 
ξεχάσεις να βάλεις και μια μπάλα παγω-
τό δίπλα στο γλυκό σου, το οποίο θα μπει 
στο πιάτο σου με ένα ανάποδο χωνάκι 

και toppings που απογειώνουν εικόνα και 
γεύση! Επίσης, must try είναι και το γεμι-
στό με παγωτό κρουασάν με toppings από 
πάνω, όπως και το XL cookie sandwich με 
μπάλες παγωτού ενδιάμεσα και toppings 
της επιλογής σου.

Να θυμάσαι ακόμα ότι οι ευφάνταστες 
τούρτες γενεθλίων που «ρίχνουν» το 
Instagram φτιάχνονται κατόπιν παραγγε-
λίας και σου συνιστούμε να βιαστείς να ε-
πικοινωνήσεις με το κατάστημα για να πε-
ριγράψεις αυτό που ονειρεύεσαι για τη δι-
κή σου. Και μιας και είπαμε για Instagram, 
όλα εδώ είναι «ινσταγκραμικά», χώρος και 
προϊόντα, θα εξάψουν τη φαντασία σου 
για τις καλύτερες φωτογραφίες!

Extra tip: Στο Sweet Spoon θα βρεις ε-
ξαιρετικές χειροποίητες μαρμελάδες 
διαφόρων γεύσεων, όπως τη φανταστι-
κή με φρούτα του δάσους, φράουλα και 
πορτοκάλι και μην ξεχνάς ότι όλα τα γλυ-
κά μπορούν να σερβιριστούν με παγωτό 
στο πλάι. Τέλος, όλες οι λιχουδιές μάλιστα 
μπορούν να έρθουν και στον χώρο σου 
μέσω efood και Wolt ή να τα πάρεις take 
away σε κουτί.

● Μαρίνου Γερουλάνου 59,  
Αργυρούπολη, 2109948303
 Facebook: Sweet Spoon by Dimitris 
Drakos 
Instagram: sweetspoon_athens
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5 από τις πιο 
δυνατές ταινίες  
Μεγάλα ονόματα, καταξιωμένοι φεστι-
βαλικοί πρωταγωνιστές αλλά και ανερ-
χόμενοι σκηνοθέτες έχουν την τιμητι-
κή τους. Μάθαμε τις 5 από τις πιο δυνα-
τές ταινίες της φετινής διοργάνωσης.

Αποκλειστικό ρεπορτάζ: 
ΚωνστΑντίνοσ ΚΑϊμΑΚησ

Γ
ια πολλούς λόγους περιμένουμε πώς και πώς το 
φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονί-
κης, που θα πραγματοποιηθεί στις 4-14 Νοεμβρίου. 
Ο πιο σημαντικός, φυσικά, έχει να κάνει με τις ται-

νίες που περιμένουμε να ανακαλύψουμε και πάλι στην 
ιεροτελεστία της αίθουσας. Σας παρουσιάζουμε πέντε 
από τις πιο δυνατές ταινίες του φετινού και ιδιαίτερα 
χορταστικού προγράμματος, το οποίο φιλοδοξεί να ξα-
ναφέρει το κοινό στα γνωστά στέκια των Αποθηκών και 
του Ολύμπιον και να πετύχει να ξαναβάλει τη διοργά-
νωση σε ρυθμούς κανονικότητας, καθώς αρκετοί είναι 
εκείνοι που θα επιστρέψουν στο φεστιβάλ μετά από 
απουσία δύο ετών. Το 60ό φεστιβάλ που πραγματοποι-
ήθηκε τον Νοέμβριο του 2019 ήταν το τελευταίο που 
έγινε σε συνθήκες κανονικότητας, καθώς ο κορωνοϊός 
εμφανίστηκε λίγους μήνες αργότερα. Οι διοργανωτές 
βέβαια βρίσκονται σε εγρήγορση και αποφάσισαν το 
πρόγραμμά τους να δοθεί στη διπλή εκδοχή της παρακο-
λούθησης των ταινιών: δηλαδή τόσο online όσο και στην 
αίθουσα, τον φυσικό χώρο, δηλαδή, κάθε κινηματογρα-
φικής ταινίας.

Από τα μεγάλα φιλμ που θα παρελάσουν στη φετινή γιορ-
τή παρουσιάζουμε πέντε που αναμένεται όχι απλώς να 
κεντρίσουν το ενδιαφέρον του θεατή, αλλά και να προκα-
λέσουν ζωηρές συζητήσεις στα σινεφίλ στέκια της πόλης.

Πρώτα από όλα του «Vortex» του Γκασπάρ Νοέ. Ο γεν-
νημένος προβοκάτορας των σοκαριστικών «Μόνος ε-
ναντίον όλων» (τι ντεμπούτο!), «Μη αναστρέψιμος» και 
«Climax» αλλάζει ρότα, στιλ, ύφος και ρυθμό, αλλά πα-
ραμένει εξίσου σοκαριστικός, καθώς δεν παραλείπει 
να μας φέρει για ακόμη μία φορά τετ-α-τετ με τους πιο 
ανομολόγητους φόβους μας. Το enfant terrible του σύγ-
χρονου γαλλικού σινεμά, που φλέρταρε επικίνδυνα με 
τον θάνατο μόλις δυο χρόνια νωρίτερα, όταν ένα εγκε-
φαλικό επεισόδιο παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή, ε-
πιστρατεύει τον άρχοντα του ιταλικού τρόμου Ντάριο 
Αρτζέντο και κοιτάζει μέσα από τον καθρέφτη του θανά-
του, ψάχνοντας τη δική του αντανάκλαση. Το «Amour» 
του Χάνεκε κόβει βόλτες στο παραισθησιογόνο σύμπαν 
του Νοέ και μας προσκαλεί να ρίξουμε μια κλεφτή ματιά. 
Η προκλητική ταινία του Νοέ παρουσιάζεται στο τμήμα 
των Ειδικών Προβολών. 

Το «Pilgrims» του Laurynas Bareisa είναι επίσης μια 
δυνατή πρόταση. Στα ίχνη μιας άγριας δολοφονίας που 

τους έχει στοιχειώσει, η Ίντρε και ο Παούλιους ξεκινούν 
ένα σκοτεινό οδοιπορικό επώδυνης λύτρωσης. Οι δυο 
τους έχουν να ιδωθούν από την εποχή της μεγάλης τρα-
γωδίας: πριν από τέσσερα χρόνια, ο Μάτας –ο μικρός 
αδερφός του Παούλιους και το πρώην αγόρι της Ίντρε– 
έπεσε θύμα απαγωγής, βιασμού και άγριας δολοφονί-
ας. Παλεύοντας με τους δαίμονές τους, επισκέπτονται 
τόπους και ανθρώπους, καθώς τα τραγικά γεγονότα 
ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια τους. Ακόμη και οι πιο 
αμυδρές λεπτομέρειες αποδεικνύονται διαφωτιστικές, 
καθώς το προσωπικό και συλλογικό τραύμα σκάει σαν 
ορμητικό κύμα στην επιφάνεια. Η δυνατή δημιουργία 
του Λιθουανού Laurynas Bareisa είναι υποψήφια για τον 
Χρυσό Αλέξανδρο.

Το «Mother Lode» του Ιταλού Matteo Tortone είναι ένα 
απίστευτο ντοκιμαντέρ. Ως γνωστόν, το μεγαλύτερο 
κόλπο του Διαβόλου είναι ότι έπεισε τους ανθρώπους 
ότι δεν υπάρχει, όπως είχαμε μάθει και από τους «Συνή-
θεις υπόπτους» του Μπράιαν Σίνγκερ. Ο Χόρχε αφήνει 
την επιχείρηση και την οικογένειά του και φεύγει από τα 
προάστια της Λίμα για να αναζητήσει την τύχη του ως 
χρυσοθήρας, στο υψηλότερο και πιο επικίνδυνο χρυ-
σωρυχείο των Άνδεων, στο Περού. Κρυμμένη κάτω από 
τους παγετώνες των βουνών, η Ρινκονάδα είναι «η πιο 
κοντινή πόλη στον ουρανό» και προσελκύει χιλιάδες 
εποχιακούς εργαζόμενους, όπως ο Χόρχε, που κυνη-
γούν μια καλύτερη ζωή. Εδώ ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο 
χρησμούς, όπου η πραγματικότητα διαπλέκεται με τη 
μαγεία και η υπόσχεση του πλούτου απαιτεί (κυριολεκτι-
κές) θυσίες: κάθε τρεις και λίγο, χρυσοθήρες εξαφανίζο-
νται μυστηριωδώς. Από τη στιγμή που ο χρυσός ανήκει 
στον Διάβολο, το σατανικό πνεύμα του Tiodela Mina (o 
Θείος του Ορυχείου) ζητά να πληρωθεί με ανθρώπινο 
αίμα. Ένα υποβλητικό ασπρόμαυρο ντοκιμαντέρ, ιταλο-
γαλλοελβετικής συμπαραγωγής, που συμμετέχει στο 
Διεθνές Διαγωνιστικό. 

Το«Death of a Virgin and the Sin of Not Living» του 
George Peter Barbari δεν γεμίζει το μάτι με την πρώτη, 
αλλά οι εκπλήξεις έρχονται με καταιγιστικό ρυθμό όσο 
προχωρά η πλοκή. Πρωταγωνιστές είναι τρεις μπερδε-
μένοι έφηβοι, που προσπαθούν να χάσουν την παρθενιά 
τους και να κερδίσουν το δικαίωμα να αποκαλούνται άν-
δρες, σε μια ιστορία επώδυνης ενηλικίωσης και απώ-
λειας της αθωότητας. Ο Ετιέν ήξερε από τη στιγμή που 
ξύπνησε ότι η σημερινή ημέρα θα ήταν ξεχωριστή. Σε 
καμία περίπτωση, όμως, δεν μπορούσε να διανοηθεί πως 
αυτή θα ήταν η πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής του. Ο 
Αντνάν, ο καλύτερος του φίλος, φέρνει ολόκληρη την 
παρέα σε ένα πορνείο. Εκεί, μια σειρά από απρόσμενα πε-
ριστατικά οδηγούν τον Ετιέν σε ένα βαθύ εσωτερικό ταξί-
δι. Ο Ετιέν θα μπει σε έναν νέο κόσμο και θα κλείσει πίσω 
του την πόρτα μια και καλή. Το σκηνοθετικό ντεμπούτο 
του Λιβανέζου σκηνοθέτη έκανε αίσθηση στο Panorama 
του Φεστιβάλ Βερολίνου, όπου έκανε παγκόσμια πρεμιέ-
ρα τον περασμένο Ιούνιο. Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 
παρουσιάζεται στο τμήμα «Meet the Neighbors».

Το «The Hole in the Fence» του Joaquin del Paso δίνει άλ-
λη μια τρομακτική εικόνα του σύγχρονου Μεξικού. Εδώ 
τα αγόρια της ελίτ μαθαίνουν από νωρίς πώς θα γίνουν οι 
καταπιεστές του αύριο. Σε μια απομονωμένη καλοκαιρινή 
κατασκήνωση, στο άγριο τοπίο της μεξικανικής υπαίθρου 
και υπό το άγρυπνο βλέμμα των ενηλίκων κηδεμόνων 
τους, τα αγόρια ενός καθώς πρέπει ιδιωτικού σχολείου 
λαμβάνουν τη δέουσα σωματική, ηθική και θρησκευτική 
εκπαίδευση. Όλα κυλούν ομαλά και σύμφωνα με το πρό-
γραμμα, ωσότου η ανακάλυψη μιας τρύπας στον περιμε-
τρικό φράχτη της κατασκήνωσης πυροδοτεί μια αλυσίδα 
από ανησυχητικά γεγονότα. Η υστερία δεν θα αργήσει να 
εξαπλωθεί, η κατάρρευση είναι προ των πυλών. Η ταινία 
που απέσπασε εκτός από διθυραμβικές κριτικές και το 
βραβείο Φωτογραφίας στο πρόσφατο Φεστιβάλ της Βε-
νετίας προβάλλεται εκτός διαγωνισμού. A

Φεστιβάλ
ΚινημάτογράΦου
ΘεσσάλονιΚησ

«Vortex»

«Mother Lode»

«The Hole_in_the_Fence»

«Pilgrims»

ÇDeath_of a  Virgin_and_the_
Sin_of_Not_LivingÈ
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criticÕs CHOICE

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

Δεν υπάρχει κακό (There Is No evIl) ****
ΣκηνοθεΣία: Μοχάμαντ Ρασούλοφ ΠρωταγωνίΣτούν: Εσάν Μιροσεϊνί, Σαγκαχιέγκ Σουριάν, Καβέ Αχανγκάρ, Αλιρεζά Ζαρεπαράστ

Ένας μεσήλικας άντρας περνά κάποιες ώρες με την οικογένειά του πριν ξυπνήσει 
στις 3.00 το βράδυ για να ετοιμαστεί να πάει στη δουλειά του. Ένας στρατιώτης α-
ποφασίζει να μην εκτελέσει τα καθήκοντα που του ανέθεσαν. Ένας άλλος στρατιώ-
της παίρνει τριήμερη άδεια για να γιορτάσει τα γενέθλια της αγαπημένης του αλλά 
ένα αναπάντεχο συμβάν διαλύει το εορταστικό κλίμα. Η ρουτίνα ενός γιατρού της 
επαρχίας διακόπτεται, όταν τον επισκέπτεται η ανιψιά του από τη Γερμανία.

Σ
το εξαιρετικό σπονδυλωτό φιλμ του Μοχάμαντ Ρασούλοφ παρακο-
λουθούμε τέσσερις συναρπαστικές ιστορίες από το σύγχρονο Ιράν 
με κοινό παρανομαστή την έκθεση και τις ποικίλες αντιδράσεις μιας 
χούφτας ανθρώπων απέναντι στο κακό. Το κακό που εδώ παρου-

σιάζεται με τη μορφή της θεσμοθετημένης θανατικής ποινής (και της 
επιβολής της βίας και του εξαναγκασμού σε κάποιους απλούς πολίτες να 
λερώσουν τα χέρια τους με αίμα). Ειδικά στο κομμάτι που αφορά τη συμ-
μόρφωση με τους κανόνες όσων υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους 
στο Ιράν –και την αμείλικτη εντολή να εκτελούν οι ίδιοι κάποιους φυλα-
κισμένους μελλοθάνατους– ο σκηνοθέτης είναι απόλυτος. Η αποδοχή ή η 
αντίσταση της ανωτέρω φρικιαστικής πραγματικότητας χωρίζει τους κα-
θημερινούς χαρακτήρες σε θύτες και θύματα, παρότι ο σκηνοθέτης είναι 
ξεκάθαρος ότι σε μια τέτοια κατάσταση υπάρχουν μόνο θύματα. Η πρώτη 

ιστορία είναι μια δυνατή εικαστική ματιά, με θαυμάσια αξιοποίηση των 
σκηνικών και του φωτισμού στη μινιμαλιστική απόδοση του δράματος, 
που κορυφώνεται σε μια σκηνή-σοκ που αποτελεί και το κλειδί στη λύση 
του μυστηρίου. Η δεύτερη είναι η σθεναρή αντίσταση σε μια συνθήκη που 
δοκιμάζει έντονα τις αρχές και τις ιδέες των ατόμων, με την πάλη μέχρι 
τέλους να φαντάζει ως η μόνη λύση για όποιον αρνείται να χάσει την αν-
θρωπιά του. Θεατρικής δομής το σκετς αυτό, με κρίσιμα ηθικά διλήμματα 
και ένα απρόσμενο φινάλε που μοιάζει να δικαιώνει τη στάση του ήρωα. 
Η ένταση ανεβαίνει κι άλλο στο τρίτο μέρος, όπου αφαιρούνται κι οι τε-
λευταίες ασφαλιστικές δικλίδες προκειμένου να αναδειχθεί πλήρως η 
θλιβερή εικόνα του ανθρώπου που δεν θέλει να έχει καμιά σχέση με την 
πολιτική συνείδηση, αλλά η γνωστή ρήση του Μπρεχτ περί αφύπνισης 
έρχεται να του διαλύσει την επίφαση ευτυχίας στην οποία θεωρεί ότι ζει. 
Το τελευταίο και αριστουργηματικό κομμάτι συνθέτει όλα τα παραπάνω 
σε μια αξεπέραστη αλληγορία για το απόλυτο Κακό που συνδέεται με τη 
βία η οποία ορίζει τη μοίρα των ηρώων. Ο Ρασούλοφ συνδέει το Κακό με 
την άκαμπτη και εν πολλοίς απάνθρωπη πραγματικότητα του σύγχρονου 
Ιράν και προβαίνει σε μια καυστική κριτική για το καθεστώς της χώρας 
του που τον οδήγησε στη φυλακή, παρότι η ταινία κέρδισε τη Χρυσή Άρ-
κτο στο 70ό Φεστιβάλ Βερολίνου.

JUST THE FACTS
Δεν υπάρχει κακό **** 
Η δίκαιη βράβευση του 
Μοχάμαντ Ρασούλοφ  

στο Βερολίνο
 

Ανάμνηση (Memoria) *½ 
Ο Απιτσατπόνγκ 

Βιρασετακούν και τα 
ανεξήγητα (λέμε τώρα) 

μυστήρια!
 

Minamata **½ 
Η δύναμη των 

φωτορεπόρτερ και  
του Τζόνι Ντεπ

 
Κβο Βάντις, Άιντα; ***½ 

Η σφαγή της Σρεμπρένιτσα 
το 1995 

 
Γκαγκάριν ***

 
Venom 2 * 

Πεινάλας εξωγήινος που 
διψά για μυαλά και σοκολάτα

 
Μόνη με τα όνειρά της (-) 

Ταινία ενηλικίωσης με φόντο 
την Ιταλία των 60s

 
Ο Ρον χάλασε (-) 

Ο Ζακ Γαλιφιανάκις  
όλα τα καταφέρνει 

▶▶▶ Το «Γκαγκάριν»*** των Φανί 
Λιατάρ και Ζερεμί Τρουίλ είναι 
ένα έξυπνο καθώς και τρυφε-

ρό ντεμπούτο που έχει ήρωα τον 
16χρονο Γιούρι, ο οποίος ονειρεύεται 
να γίνει αστροναύτης και κάνει τα αδύ-
νατα δυνατά προκειμένου να αποτρέ-
ψει την κατεδάφιση του σπιτιού του, 
το οποίο βρίσκεται σε ένα συγκρότημα 
εργατικών κατοικιών που έχει το όνομα 
του διάσημου Σοβιετικού κοσμοναύ-
τη Γιούρι Γκαγκάριν. Η ταινία απέσπασε 
το βραβείο σκηνοθεσίας στο Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθή-
νας. ▶▶▶ Στο «Venom 2»* το κωμικό 

στοιχείο ενισχύεται, αλλά αυτό δεν ση-
μαίνει ότι είναι και απαραίτητα καλό ή 
πετυχημένο. O Τομ Χάρντι ενσαρκώνει 
ξανά τον διπλό ρόλο του Eddie-Venom 
και δίπλα του ο ξέφρενος Γούντι Χάρε-
σλον κάνει τα δικά του φιλοξενώντας 
τον λυσσαλέο ξενιστή Carnage. Το σί-
κουελ σκηνοθετεί ο σπουδαίος στην 
ερμηνεία χαρακτήρων με την τεχνική 
του performance capture Άντι Σέρκις. 
▶▶▶ Το ιταλικό φιλμ «Μόνη με τα όνει-
ρά της» διαδραματίζεται στα τέλη της 
δεκαετίας του 1960. Η 11χρονη Λου-
τσία μένει πίσω με τη γιαγιά της ενώ οι 
γονείς της μεταναστεύουν στη Γαλλία 

για να βρουν δουλειά. Η Λουτσία θα δει 
την παιδική της αθωότητα να χάνεται 
υπό το βάρος ενός αποτρόπαιου οικο-
γενειακού μυστικού, για το οποίο η νε-
αρή κοπέλα θα πληρώσει βαρύ τίμημα. 
▶▶▶ Η κωμική περιπέτεια κινουμένων 
σχεδίων «Ο Ρον χάλασε», με πρωταγω-
νιστές τις φωνές των Ζακ Γαλιφιανάκις, 
Ολίβια Κόλμαν και Τζάστις Σμιθ, αφηγεί-
ται την ιστορία του Μπάρνεϊ, ενός κοι-
νωνικά απροσάρμοστου γυμνασιόπαι-
δου, και του Ρον, του υπερσύγχρονου 
ψηφιακού ρομπότ που μιλά και περπα-
τά και το οποίο υποτίθεται πως είναι «ο 
αντισυμβατικός κολλητός φίλος».

© Το 2017 ο Μοχάμαντ Ρασούλοφ με το «Ένας ακέ-
ραιος άνθρωπος» βραβεύτηκε στις Κάννες (βραβείο 
καλύτερης ταινίας στο «Ένα κάποιο βλέμμα»), 
αλλά όταν επέστρεψε στη χώρα του η κυβέρνηση 

τον καταδίκασε σε έναν χρόνο φυλάκιση 
για «προπαγάνδα». Επίσης κατέσχεσε το 

διαβατήριό του, ώστε να μην μπορεί να 
βγει από το Ιράν, και του απαγόρευσε να 

ξαναγυρίσει ταινία. Τα γυρίσματα του «Δεν 
υπάρχει κακό» έγιναν μυστικά στην Τεχεράνη 

και στην ύπαιθρο, και φυσικά ο σκηνοθέτης δεν ήταν 
στο Βερολίνο για να παραλάβει το βραβείο του. 

© Το Ιράν είναι δεύτερη χώρα στον κόσμο σε αριθμό 
εκτελέσεων μετά την Κίνα. Μάλιστα το 2017 εκτε-
λέστηκαν 213 άνθρωποι. Τον ίδιο χρόνο, στις ΗΠΑ 
εκτελέστηκαν 22 άνθρωποι σε πολιτείες όπου ισχύει 
η θανατική ποινή. 

Aκόμη

TrIvIA
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 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

Ο ÇΜπάλλοςÈ έπληξε και τα σινεμά.

Ανάμνηση (MeMoria) *½
ΣκηνΟθεΣία: Απιτσατπόνγκ Βιρασετακούν ΠρωταγωνίΣτΟύν: Τίλντα Σουίντον, 
Ελκίν Ντιάζ, Ζαν Μπαλιμπάρ

Η Σκοτσέζα Τζέσικα επισκέπτεται την άρ-
ρωστη αδελφή της στην Κολομβία. Μια 

νύχτα ξυπνά από θορύβους που αγνοεί 
την προέλευσή τους, που πυκνώνουν 
και στη διάρκεια της μέρας, κι η 
έκπληκτη Τζέσικα διαπιστώνει ότι 
μόνο εκείνη τους ακούει. 
Η Τζέσικα πιστεύει πως αρχίζει να τρε-
λαίνεται. Ο Ταϊλανδός Απιτσατπόνγκ 

Βιρασετακούν, που είχε κερδίσει τον 
Χρυσό Φοίνικα το 2010 με το «Ο θείος 

Μπούνμι θυμάται τις προηγούμενες ζωές 
του», ποντάρει στο μυστήριο της κεντρι-

κής ιδέας αλλά ξεχνά να φτιάξει μια ιστορία με 
λειτουργική αφήγηση. Χωρίς ουσιαστική πλοκή, με ατμόσφαιρα που 
προκαλεί βαρεμάρα και το γεμάτο έκπληξη βλέμμα της Τίλντα Σουίντον 
απλώς να περιφέρεται πάνω από τα «θαύματα» που αντικρίζει. Ποια εί-
ναι αυτά; Η διαπίστωση ότι τα χάπια βλάπτουν την υγεία και η όποια βο-
ήθεια έρχεται από την ανάγνωση των θρησκευτικών κειμένων, καθώς 
και η βεβαιότητα πως οι εμπειρίες δεν κάνουν καλό! Ε, όταν αποκαλύ-
πτεται και η προέλευση των θορύβων, έχασα την όποια καλοπροαίρε-
τη πρόθεση είχα για το φιλμ του Βιρασετακούν.

Κβο Βάντις, Άιντα; (Quo Vadis, aida?) ***½
ΣκηνΟθεΣία: Τζασμίλα Ζμπάνιτς ΠρωταγωνίΣτΟύν: Γιάσνα Ντούρισιτς,  
Ιζουντίν Μπαζροβιτς, Μπόρις Ισάκοβιτς

Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, η 
ταινία διαδραματίζεται το καλοκαίρι 

του 1995, κατά την πολιορκία της Σρε-
μπρένιτσα από τον σερβικό στρατό. 
Η Άιντα εργάζεται ως διερμηνέας 
του ΟΗΕ. Καθώς ο κλοιός πολιορκίας 
σφίγγει, πρέπει να πάρει αποφάσεις 
ζωής και θανάτου.

H πολυβραβευμένη ταινία της Ζμπάνιτς 
(«Σαράγεβο σ’ αγαπώ») κόβει την ανάσα 

με την τολμηρή γραφή της, που ξεπερνά 
τις αγκυλώσεις του προβλέψιμου ψευδο-

ντοκιμαντέρ για να αναδείξει τη δύναμη και τον 
ρυθμό ενός σφιχτοδεμένου θρίλερ. Το παιχνίδι επι-

βίωσης που στήνεται από τη σκηνοθέτρια, πέρα από το σασπένς που 
γεννιέται από τη μάχη με τον χρόνο, ευστοχεί και στην επιλογή της 
πρωταγωνίστριας. Η ηλεκτρισμένη ερμηνεία της Σέρβας Γιάσνα Τζούρι-
σιτς είναι άθλος. Η ταινία είχε θαυμάσια πορεία σε διεθνή φεστιβάλ, ενώ 
ήταν υποψήφια για το Όσκαρ διεθνούς ταινίας καθώς και για BAFTA .

Minamata **½
ΣκηνΟθεΣία: Άντριου Λέβιτας ΠρωταγωνίΣτΟύν: Τζόνι Ντεπ, Χιρογιούκι Σανάντα, 
Μινάμι, Μπιλ Νάι, Τζουν Κουνιμούρα

O πολεμικός φωτογράφος Γιουτζίν Σμιθ 
αναλαμβάνει για το περιοδικό LIFE να 

φτιάξει ένα ρεπορτάζ γύρω από τα 
απόβλητα χημικού εργοστασίου στη 
Μιναμάτα της Ιαπωνίας και τις επι-
πτώσεις του στη ζωή των κατοίκων 
της περιοχής.
Ο Τζόνι Ντεπ υποδύεται τον πραγμα-
τικό φωτογράφο Γιουτζίν Σμιθ, που, 

στο τελευταίο μεγάλο φωτορεπορτάζ 
της καριέρας του, μπήκε τόσο βαθιά στο 

πετσί της ιστορίας, που ουσιαστικά έκρινε 
με τις συγκλονιστικές φωτογραφίες του τον 

πόλεμο μεταξύ της βιομηχανίας και των φτωχών 
εργατών. Παρότι η μυθοπλασία ακολουθεί τη συνταγή του δράματος, 
είναι τόση η δύναμη της συγκλονιστικής ιστορίας, που δεν επιτρέπει 
στον θεατή να μείνει ανεπηρέαστος. Απόλυτα εναρμονισμένος με τον 
χαρακτήρα του σεναρίου που καταγγέλλει μια ιστορία που συμβαίνει 
«παντού και πάντα», ο Τζόνι Ντεπ βρίσκει πατήματα στον ρόλο του για 
να θυμίσει κάποιες στιγμές από το ένδοξο παρελθόν του.   

«Παγιδευμένοι »



ΤΕΧΝΗ

Άνοιξε την ΠορτΆ ξΆνΆ
 Έκθεση Ζωγραφικής της

ΛιτσΆσ ΚΆσούμη
Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

Τη δέκατη τρίτη ατομική της έκθεση με 
70 έργα μικτής τεχνικής και θέμα «Άνοι-
ξε την πόρτα ξανά» πραγματοποιεί η ζω-
γράφος Λίτσα Κασούμη στο Πολιτιστικό 
Κέντρο του Δήμου Αθηναίων ΜΕΛΙΝΑ 
στο Θησείο (Ηρακλειδών 66 & Θεσσα-
λονίκης). Η ζωγράφος Λίτσα Κασούμη, 
πτυχιούχος αρχιτεκτονικού σχεδίου με 
μεταπτυχιακό στη μακέτα στην Αμερική, 
έχει συνεχή εικαστική παρουσία από το 
1977 και παρουσιάζει τα έργα της τα 25 
τελευταία χρόνια. Ζωγραφίζει σε ξύλο, 
γυαλί, καμβά, κεραμικό, ύφασμα, χρησι-
μοποιεί υλικά όπως κάρβουνο, τέμπερα, 
λάδια, ακρυλικά και ψυχρό σμάλτο. Επε-
ξεργάζεται τα χρώματα και δημιουργεί 
με μεικτές τεχνικές. Έχει κάνει 13 ατο-
μικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε 
πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. Έργα της υπάρχουν 
σε πολλές ιδιωτικές συλλογές καθώς και 
σε Δημόσιους χώρους εντός και εκτός 
Ελλάδος. Ασχολείται με τη φωτογραφία 
ερασιτεχνικά και αγαπάει… να γράφει 
για ό,τι ζωγραφίζει (έμμετρα ή πεζά). Χα-
ρακτηριστικό το κείμενο που συνοδεύει 
την τελευταία της έκθεση. 

«Γ
ια μένα ήταν ένα παζλ από ζω-
γραφιές, δημιουργικό και αισιό-
δοξο. Κράτησε ζωντανό το παλιό 
σαν συνέχεια και ταξιδέψαμε μα-

ζί στο καινούργιο, όταν με παρέσυρε η επι-
μονή σου για την επιστροφή στις ρίζες σου. 
Και τι σπουδαίο με υλικό  είχα! Αναμνήσεις 
και αγάπη!

Έβαψα με χρώμα ό,τι είχε παλιώσει στην 
ψυχή μας.

Άνοιξα την πόρτα ξανά μαζί σου στο παρελ-
θόν και ζωγράφισα σαν μικρό παιδί τα πάντα 
γύρω μου με ενθουσιασμό… λίγο μεγάλη 
για να σκεφτώ έτσι…

Διαπίστωσα όμως ότι μ’ αυτή την εμπει-
ρία της επιστροφής, όλο αυτό μεταφρά-
στηκε σε δημιουργία και βγήκε ό,τι πιο 
όμορφο είχα μέσα στην ψυχή μου καλά 
φυλαγμένο!

Τα μικρά σπιτάκια με τις αυλές, το χωριουδά-
κι με τις καμινάδες να βγάζουν καπνό…

Τα πέτρινα ζεστά πεζούλια, τα λουλούδια 
που ανθίζουν…

Τα πορτοπαράθυρα που ανοίγουν πολύ 
πρωί την ώρα που το χωριό ξυπνά από τις 
καμπάνες της εκκλησίας.

Είδα ξανά το τρένο να περνάει πλάι στο 
ποτάμι.

Μπήκα στα χωράφια του κάμπου που είναι  
οργωμένα και πότε γεμάτα καρπούς, μπα-
μπάκια καλαμπόκια, καπνά. 

Ένιωσα τα αρώματα στα ανθισμένα κη-
πάκι και τις ασβεστωμένες αυλές με τους 
βασιλικούς.

Είδα τα φρούτα στα δέντρα να μεγαλώνουν, 
τα λιόδεντρα γεμάτα καρπό…

Ζωγράφισα το πηγαινέλα των εποχών…

Έβαλα την ανάσα της φύσης και του χωριού 
στα τελάρα μου.

Με όλα τα χρώματα που αγαπάω, έβαψα 
με χρώμα ό,τι παλιώνει μέσα μας όμορ-
φα… 

Την καθημερινότητα που την περνάγαμε, 
την ξεχνάγαμε ή δεν τη ζήσαμε ποτέ!!!

Άνοιξε την πόρτα ξανά.

Με τα έσοδα από το μικρό βιβλίο που έγρα-
ψα για αυτή την έκθεση ας στηρίξουμε και 
ας ενισχύσουμε τα παιδιά της Κιβωτού του 
Κόσμου, που η στέγη, η τροφή, η ένδυση, η 
μόρφωση και, πάνω απ’ όλα, η οικογενειακή 
αγάπη και θαλπωρή, είναι προτεραιότητα 
για αυτά».

Διάρκεια έκθεσης: 20 Οκτωβρίου - 5 Νοέμ-
βριου 2021. Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Πα-
ρασκευή11:00 έως 19:00, Σάββατο & Κυριακή  
10:00 έως 15:00. Για τη διευκόλυνση των επι-
σκεπτών τα εγκαίνια θα διαρκέσουν τρεις η-
μέρες 20, 21 και 22 Οκτωβρίου. Η έναρξη των 
εγκαινίων θα γίνει την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 
στις 17:00. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της 
έκθεσης θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα 
μέτρα υγειονομικής προστασίας. 

Tears For Fears: Νέο album μετά από 17 χρόνια!

φ Το μόνο που τους έσωζε ήταν ότι δημιουργήθηκαν στο Bath, ένα 
τεταρτάκι από τον κεντρικό σταθμό του Bristol –το Templemeads– με 
το τρένο και μισή ώρα με το coach, το υπεραστικό λεωφορείο, δηλαδή. 
Το Bath ήταν ο τόπος των νερών, το θέρετρο των Ρωμαίων, η πόλη 
που, αν ήσουν από την Ελλάδα, σε κέρδιζε από την επιγραφή και 
μόνο στην είσοδο των ρωμαϊκών λουτρών της: «Άριστον μεν ύδωρ»! Οι 
Tears For Fears πάλι, που δημιουργήθηκαν εκεί στις αρχές των 80s, 
ήταν για τους πιο μαυροφορεμένους από εμάς, μια ακόμη pop μπάντα 
του mainstream, που δεν είχε τίποτε να κάνει με τα σχήματα που μας 
μάγευαν και που –κατά σύμπτωση;– ήταν αρκετά σκοτεινά: τους Joy 
Division, τους Cure, τους Bauhaus, τους Birthday Party. Κατά συνέπεια, 
οι Tears For Fears, στο πυρ το εξώτερον! Έλα όμως που το να γράφεις 
καλά τραγούδια δεν έχει σε τίποτα να κάνει με το ιδίωμα που επιλέ-
γεις! Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να κατανοήσουμε ότι οι Bauhaus 
ήταν πολύ σημαντικοί, όχι επειδή έπαιζαν gothic αλλά επειδή το gothic 
που έπαιζαν είχε πολύ πιο στέρεες βάσεις από το gothic των Alien Sex 
Fiend, για παράδειγμα. Με την ίδια λογική που η pop των Tears For 
Fears ήταν ανώτερη από την pop –ας πούμε– των Flock Of Seagulls. 
Φαίνεται ότι, όταν είσαι νέος, είναι εύκολο να δογματίζεις, να απο-
κλείεις, να φανατίζεσαι. Κι όταν ενηλικιώνεσαι, καταλαβαίνεις πόσο 
σπουδαία τραγούδια ήταν το “Shout” ή το “Everybody Wants To Rule The 

World”. Μάλιστα, νιώ-
θεις ευτυχής που ακούς 
το ομώνυμο τραγούδι 
των Tears For Fears από 
το “The Tipping Point”, 
που θα κυκλοφορήσει 
στις αρχές του 2022. Το 
βάζεις ξανά και ξανά, 
περιμένεις εναγωνίως 
το album και τη στιγμή 
που θα μπαίνει στο 
Templemeads το τρένο 
με κατεύθυνση προς 
Bath, το τρένο της 
επιστροφής σου στην 
πόλη των ρωμαϊκών 
λουτρών.

φ Η Lady Blackbird 
είναι ένα κορίτσι από το 
Los Angeles, που στέκε-
ται κάπου ανάμεσα στη 
Billie Holiday, την Gladys 
Knight, την πρώιμη 
Tina Turner και τη Nina 

Simone. Και όχι, στην προκειμένη περίπτωση, δεν πρόκειται για το 
κορίτσι που ενσωματώνει στοιχεία της soul, των blues ή της jazz για να 
τα μεταλαμπαδεύσει σε μια pop αισθητική, όπως –ας πούμε– έκανε η 
Amy Winehouse ή η Celeste. Το “Black Acid Soul” είναι πρωταρχικά ένα 
jazz album που μπορεί στο τέλος να καταχωρηθεί ως soul, μόνο και 
μόνο επειδή δεν είναι τόσο αυτοσχεδιαστικό. Είμαστε μάρτυρες στη 
γέννηση μιας μεγάλης φωνής!
 
φ Οι πιο πολλοί από τους γνωστούς μου αδυνατούν να κατανοήσουν 
την αδυναμία μου στον Simon Green, τον Bonobo, δηλαδή. Πιθανά 
έγινε υπερβολικά οικείος με το ελληνικό κοινό, πιθανότατα επαναλαμ-
βάνεται ή, ακόμη, τo ιδίωμα που υπηρετεί έχει για πάντα τελειώσει. 
Υπάρχουν όμως μερικοί μουσικοί, ένας είναι ο Bonobo, ένας άλλος 
είναι ο Burial, που σκαρώνουν ακριβώς τα beat, που θα ήθελα ν’ ακού-
σω. Ή να φτιάξω. Είναι υποκειμενικό αλλά ποιος μονομανής νοιάζεται 
για την αντικειμενικότητα; Το νέο album του Simon Green θα λέγεται 
“Fragments” και θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2022.

φ Υπάρχει κάπου στην Atlanta της Georgia ένας τύπος που λέγεται 
Eddie 9V (Nine Volt, δηλαδή), ο οποίος μοιάζει καρφωτός μ’ έναν λίγο 
πιο nerdy Nick Waterhouse. Παρά το ότι εκ πρώτης όψεως αποτελεί 
κόπια, στο “Little Black Flies” παίζει μια full band soul που, αντί για τον 
Waterhouse, φέρνει στο μυαλό τον Otis Redding. Δεν είμαι σίγουρος 
ότι θα πάρω τον δίσκο, υπόσχομαι όμως ολόψυχα να του δώσω μια 
τίμια ευκαιρία.

P.S.: Έχουν κατακτήσει τη σκηνή του hip hop κάνοντας συνεργασίες 
με τον Kendrick Lamar, τον Tyler, The Creator και τον Ghostface Killah. 
Όμως με το “Talk Memory”, που είναι και το ντεμπούτο τους για την XL 
Recordings, οι BadBadNotGood, μοιάζουν να επιστρέφουν σ’ έναν πιο 
jazz ήχο. Όσα κομμάτια έχω ως τώρα ακούσει, είναι εντυπωσιακά!

σημειώσεις ενός 
μονομανούς LXXXXXIII
Του ΓΙώΡΓΟΥ ΦλώΡΑΚη
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Γεια σου Τζενάρα! Μπαίνω κατευθείαν στο 
ζουμί. Εγώ μένω στον πρώτο. Στον 4ο μένει 
ένας τύπος με τον οποίο παίζει κάτι. Και ό-
ταν λέω παίζει κάτι, εννοώ ότι ξεκινήσαμε 
να μιλάμε στην είσοδο, στο γκαράζ, ξέρεις 
τώρα, όποτε πετύχαινε ο ένας τον άλλο. Και 
όλο αυτό εξελίχθηκε σε κάτι παραπάνω. 
Είναι 5 μήνες τώρα αυτή η κατάσταση. Το 
πρόβλημα είναι ότι ο τύπος είναι παντρε-
μένος. Νομίζω 6 χρόνια είναι μαζί με τη γυ-
ναίκα του. Πέφτει η άλλη και κοιμάται, μου 
στέλνει μήνυμα να κατέβει λίγο στο σπίτι 
μου. Φεύγει η άλλη το πρωί για δουλειά, 
μου λέει να πάμε για καφέ. Να πω 
ότι τους έχω ακούσει και εγώ 
και όλη η πολυκατοικία να 
τσακώνονται παρά πολλές 
φορές. Το έχουμε συζη-
τήσει, μου λέει πως δεν 
περνάει καλά και ότι 
σκέφτεται να χωρίσει, 
αλλά εγώ γίνομαι έξαλ-
λη, όποτε τους πετυχαί-
νω μαζί. Μου ’ρχεται κα-
μία μέρα να ανέβω επάνω 
να τα πω όλα, ρε μανεκέν. 

Ψυχραιμία. Όχι! Μη! Δεν το 
συστήνω να δράσεις τόσο παρεμ-
βατικά σε καμία περίπτωση. Πάμε να το πιάσουμε 
από την αρχή το θέμα. Όλα καλά, ρομαντικά και 
παιγνιώδη, μέχρι που διάβασα αυτό το «είναι πα-
ντρεμένος». Είναι ένα αρκετά  πολύπλοκο σχήμα 
με την επιβαρυντική περίσταση ότι ζείτε όοοοολοι 
μαζί στην ίδια πολυκατοικία. Και δεν μας νοιάζει να 
κρίνουμε ποιος είναι παντρεμένος και ποιος δεν 
είναι. Μας νοιάζει η ταλαίπα, που ενέχει όλο αυτό 
για σένα. Διότι αν μου ήσουν κυριλέ και συνειδη-
τοποιημένη, να πω ok, αλλά απ’ ό,τι καταλαβαίνω 
θέλεις περισσότερα από αυτή τη σχέση και σε αυτή 
τη φάση δεν είναι μόνο στο γήπεδό σου η μπάλα. 
Το να μπουκάρεις, λοιπόν, ξαφνικά στο σπίτι τους 
και να τα ξεφουρνίσεις όλα, μόνο χειρότερα μπο-
ρεί να κάνει τα πράγματα και πίστεψέ με θα μετα-
νιώνεις την ίδια στιγμή, που θα ακούς τον εαυτό 
σου να μιλάει στη γυναίκα του. Εκείνος χρειάζεται 
να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Το τονίζω! Στην περίπτω-
ση, δε, που διαπιστώσεις πως ο τύπος θέλει και 
την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο, σου 
προτείνω να απομακρυνθείς από αυτή την τοξική 
κατάσταση. Από το να αποφεύγεις να βλέπεστε, 
μέχρι και τη μετακόμιση θα σκεφτόμουν στη θέση 
σου. Ακόμα και να χωρίσετε και να αφήσετε πίσω 
αυτή την κατάσταση, πάντα θα σε σκεπάζει η αύρα 
του σαν σύννεφο και θα σου διαταράσσουν την 
ιδιωτικότητα οι τσακωμοί τους.

Σε έχει πιάσει ποτέ να σκέφτεσαι ότι διάλε-
ξες λάθος επάγγελμα; Να λες πώς είναι 

δυνατόν να κάνω αυτή τη δουλειά; Κά-
θε μέρα που ξεκινάω να πάω στο μά-
θημα δεν την παλεύω. Είμαι καθη-
γήτρια αγγλικών και μπορώ να σου 
εκμυστηρευτώ πως βαριέμαι αφό-
ρητα κάθε μου μάθημα. Φαντάσου 
οι μαθητές μου! Όταν ξεκίνησα, 
θυμάμαι να ετοιμάζω με τις ώρες τα 
μαθήματά μου, να προσπαθώ να τα 
κάνω διασκεδαστικά, να σκέφτο-

μαι παιχνίδια. Τώρα απλά πάω, δια-
βάζουμε το βιβλίο και φεύγω. Καμία 

διάθεση, καμία ενέργεια. Δεν ξέρω αν 
θα μου άρεσε να κάνω κάτι άλλο, όποτε 

πάω να το σκεφτώ τρέμω. Τι λες; 

Σε εμένα το λες, που όταν δούλευα ως δικηγόρος, 
πάλευα να βρω το κουράγιο να παραιτηθώ από τη 
δεύτερη μέρα; Δεν φταίει, φυσικά, το επάγγελμα, 
είναι ότι εγώ σε εκείνη τη φάση δεν ήμουν πιστή 
στον εαυτό μου και στα θέλω μου. Ευτυχώς, θα πω, 
που δεν είμαστε ρομπότ για να δουλεύουμε στον 
αυτόματο. Προτείνω να πατήσεις ένα pause για να 
χαλαρώσεις. Όχι –απαραιτήτως– να παραιτηθείς 
(εδώ παίζουν ρόλο και τα οικονομικά σου), αλλά 
να στραφείς μέσα σου. Είναι απολύτως λογικό να 
τρέμεις μπροστά στο άγνωστο. Πάρε τον χρόνο 
σου και αντί να βαρυγκωμάς, κάτσε να σε ακούσεις 
προσεκτικά. Αν καταλήξεις πως έκανε τον κύκλο 
της η δουλειά σου ως καθηγήτρια αγγλικών, ψά-
ξε να δεις πού μπορούν να σε οδηγήσουν τα υπό-

λοιπά σου ταλέντα. Ποτέ δεν είναι αργά για 
restart, ούτε καθορίζεται η ζωή μας από 

μια επιλογή που κάναμε στα 18 μας. 
Ωστόσο, επειδή μου γράφεις ότι στις 

αρχές είχες μεράκι και όρεξη, δες 
και κάποιες εναλλακτικές στον 
ίδιο χώρο και πώς μπορείς να ε-
πανοηματοδοτήσεις αυτό που κά-
νεις ή να βρεις κάποια ευκαιρία με 

ένα δικό σου φροντιστήριο.

Αγαπημένη Τζένη, έχω σχέση 
εδώ και 3 χρόνια με το αγόρι μου. 

Όλα καλά, με προσέχει, με αγαπά-
ει, κάνουμε ταξίδια, έχουμε και τα κάτω 

μας, εννοείται. Μου έκανε πρόταση γάμου 
πριν από 2 μήνες μέσα στο καλοκαίρι και 
εγώ είπα ναι! Όμως, από τότε και μετά, μου 
έχει αποκαλύψει έναν τελείως άλλο εαυτό, 
που μόνο αποστροφή μου προκαλεί. Δι-
αφωνούμε, πλέον, σε όλα. Εκφράζει από-
ψεις και σκέψεις που απέχουν χιλιόμετρα 
από τον τρόπο που σκέφτομαι εγώ και με 
εκνευρίζει τρομερά. Τι να κάνω; 

Νιώθω πως έχεις σταματήσει να θαυμάζεις το αγόρι 
σου και να σε ελκύει το μυαλό του. Δεν μπορούμε, 
φυσικά, με τους συντρόφους μας να συμφωνούμε 
σε όλα. Άλλωστε, όταν δεν υπάρχει αντίλογος, δεν 
υπάρχει και μεγάλο περιθώριο εξέλιξης. Αρχικά, 
λοιπόν, θέλω να σκεφτείς τι ρόλο παίζει η πρόταση 
γάμου στην όλη φάση σας. Αν σας έχει στρεσά-
ρει έξτρα. Από εκεί και πέρα, θα σου πρότεινα να 
ρωτήσεις τον εαυτό σου, αν 
αυτή η διάσταση απόψεων 
βρίσκεται στο επίπεδο 
του Ολυμπιακός - Πα-
ναθηναϊκός ή στο εί-
μαι υπέρ ή κατά της 
βίας. Δες πόσο θε-
μελιώδες είναι αυτό το 
χάσμα μεταξύ σας 
και αν μπορείτε να 
συνεχίσετε μαζί. Στην 
τελική, αν δεν τα βρείτε, 
στη θέση σου θα ένιωθα 
ευγνώμων για αυτή την απο-
κάλυψη και θα προχωρούσα δυνατή, ξέροντας ότι 
δεν χάρισα ούτε μια μέρα επιπλέον σε κάτι πέρα 
από την κοσμοθεωρία μου.

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΟΜΙΚΑ

–Reloaded–
Της ΤΖΕΝΗσ 

ΜΕΛΙΤΑ

Μίλα μου βρόμικα. 

Μίλα μου αληθινά. 

email: info@athensvoice.gr

instagram: @melitajenny
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Σε γνωρίζω... Με πρώτο μέλημα την ασφάλεια των μελών μας, 
συμβάλουμε στη δημιουργία σχέσεων ζωής με ποι-

ότητα και κύριο συστατικό την αμοιβαία εμπιστοσύνη. «ΠΑΠΠΑΣ», Ομή-
ρου 38, 3ος όροφος, Κολωνάκι, Αθήνα, τηλ. 210 3620.147 και 6944137189 
www.pappas.gr 

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

Μικρές 
αγγελίες

Ερωτικά αδιέξοδα, sexy απορίες, 
κρυμμένα μυστικά... και στα fm!  
Το «Μίλα μου βρώμικα» κάνει τα  
ερωτικά σας θέματα να ακούγονται 
σαν παθιάρικο τραγούδι στο  
Athens Voice Radio 102.5 
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Η επιστροφή του Ερμή σε ορθή πορεία (19/10) ύ-
στερα από αναδρομή τριών εβδομάδων αποκα-
θιστά σταδιακά τα προβλήματα που είχαν προκύ-
ψει στην καθημερινότητα και στην επικοινωνία με 
τους γύρω σου. Τα μπερδέματα στα προσωπικά 
και στα επαγγελματικά αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν, 
ενώ συμφωνίες και σχέδια «τρέχουν» πλέον πιο 
ομαλά, ιδιαίτερα μετά και τις 2/11 που θα έχει φύγει 
από τη σκιά του, οπότε ας είσαι έως τότε λίγο πιο 
προσεκτικός. Αν είχε υπάρξει κάποια νέα γνωριμία 
αυτό το διάστημα, θα μπορέσεις να δεις καθαρά τις 
όποιες προοπτικές τις, προχωρώντας αναλόγως. 
Και τώρα τα δύσκολα, καθώς την Τετάρτη σχημα-
τίζεται μια εκρηκτική Πανσέληνος στο ζώδιό σου, 
με συμμετοχή Άρη-Πλούτωνα, που έρχονται σε α-
κριβείας τετράγωνο την Παρασκευή, πράγμα που 
πρακτικά σημαίνει πως αυτές οι μέρες είναι από τις 
πιο απαιτητικές του μήνα, ιδιαίτερα για τους γεν-
νημένους τις τελευταίες πέντε ημέρες. Η ενέργεια 
που εκλύεται είναι τεράστια, βγάζοντας ένταση και 
νευρικότητα, χρειάζεται όμως αυτοέλεγχος για να 
μην ξεφύγουν τα πράγματα, αν και δυστυχώς δεν 
θα λείψουν και τα ακραία περιστατικά βίας στην ε-
πικαιρότητα. Αν βρίσκεσαι σε μια σχέση ή συνεργα-
σία που «δεν πάει άλλο», η έξοδος είναι η μόνη ίσως 
λύση, αν όμως είσαι ικανοποιημένος μέσα σ’ αυτήν, 
τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν παραπέρα.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)
 
Ο Ερμής γυρίζει ορθόδρομος στις αρχές της εβδο-
μάδας (19/10) εξομαλύνοντας σταδιακά καθυστερή-
σεις και προβλήματα σε επίπεδο καθημερινότητας 
και δουλειάς. Η επικοινωνία με συνεργάτες, συνα-
δέλφους και πελάτες αποκαθίσταται σιγά σιγά, ενώ 
και εσύ πλέον έχεις μια ξεκάθαρη 
αντίληψη των δεδομένων, γε-
γονός που σε βοηθά να προχω-
ρήσεις με τις όποιες αποφάσεις 
σου. Ακόμη, αν είχε προκύψει 
κάποιο θέμα υγείας ή μια διφο-
ρούμενη διάγνωση το τελευταίο 
διάστημα, μετά και τις 2/11 που 
θα φύγει και από τη σκιά του, θα 
μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις 
κατάλληλα. Βέβαια, η δύσκολη 
Πανσέληνος στον Κριό (20/10) 
εφιστά εκ νέου την προσοχή 
σου σε θέματα υγείας, οπότε δεν αφήνεις τίποτα 
χωρίς τσεκάρισμα, ιδιαίτερα αν είσαι γεννημένος 
στο τέλος τους ζωδίου. Αυτό το φεγγάρι δημιουργεί 
μια ανάγκη για απομόνωση και ενασχόληση με τα 
του εαυτού σου, καθώς το πολύ τρέξιμο για τα ε-
παγγελματικά σε έχει αφήσει «ρέστο» από αντοχές, 
ψυχολογικά και σωματικά. Πρέπει να ξαναβρείς τις 
ισορροπίες σου, αν και δεν αποκλείεται να βγάλει ε-
ντάσεις και παρασκηνιακές καταστάσεις στον εργα-
σιακό σου χώρο. Η είσοδος του Ήλιου στον Σκορπιό 
(23/10) τονίζει την ανάγκη για συντροφικότητα και 
περισσότερο χρόνο με τον σύντροφό σου.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Ο κυβερνήτης σου Ερμής επιστρέφει σε ορθή πο-
ρεία από την Τρίτη, βάζοντας σιγά σιγά τέλος στην 
ασυνεννοησία και στα μπερδέματα στην προσω-
πική και επαγγελματική σου ζωή, καθώς και στην 
επικοινωνία με τα παιδιά σου. Η σκέψη σου γίνεται 
πιο ξεκάθαρη, επιτρέποντάς σου να δρομολογή-
σεις σχέδια και να προχωρήσεις με συμφωνίες και 
υπογραφές, αν και ιδανικά, αν πρόκειται για κάτι πο-
λύ σημαντικό, καλύτερα να το αφήσεις για τις 2/11 
και μετά, που θα έχει βγει από τη σκιά του. Αν το τε-
λευταίο διάστημα είχε υπάρξει μια επανεμφάνιση/
επαφή με κάποιον πρώην, τώρα το πράγμα θα ξε-
διαλύνει, δείχνοντας αν μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι 
ουσιαστικό ή αντίθετα αν έχει ολοκληρώσει πλέον 
τον κύκλο του. Η Πανσέληνος στον Κριό (20/10) 
με τις δύσκολες όψεις που σχηματίζει με Άρη και 
Πλούτωνα (22/10) δημιουργεί κλίμα έντασης στις 
σχέσεις σου, με τον σύντροφο, έναν φίλο ή κάποιον 
συνεργάτη, επηρεάζοντας κυρίως τις τελευταίες 
μέρες του ζωδίου. Θα είναι δύσκολο να συγκρα-
τήσεις τα νεύρα σου, ιδιαίτερα δε αν προκληθείς, 
βγάζοντας αλαζονική και εριστική συμπεριφορά, 

που πηγάζει ίσως και από δικές σου βαθύτερες α-
νασφάλειες, αρνούμενος να κάνεις εκπτώσεις στα 
θέλω σου προς όφελος άλλων.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)
 
Με την επιστροφή του Ερμή σε ορθή πορεία από 
αυτή την εβδομάδα (19/10) αρχίζεις να ηρεμείς από 
την ψυχολογική και νοητική «λαίλαπα» του προη-
γούμενου διαστήματος, αποσαφηνίζοντας σταδι-
ακά τα πράγματα μέσα στο κεφάλι σου. Προβλή-
ματα και αναποδιές που πιθανώς είχαν προκύψει 
στα οικογενειακά και στο σπίτι θα ομαλοποιηθούν 
σιγά-σιγά, η επικοινωνία με τους οικείους σου θα 
αποκατασταθεί, ενώ κινήσεις και σχέδια για ζητή-
ματα ακινήτων και κληρονομικών που όλο αναβάλ-
λονταν θα προχωρήσουν, με τις υπογραφές και τα 
συμβόλαια να πηγαίνουν ιδανικά από τις 2/11 που 
θα έχει βγει και από τη σκιά του. Όμως, η δυναμική 
Πανσέληνος στον Κριό την Τετάρτη και το τετρά-
γωνο Άρη-Πλούτωνα, που γίνεται μάλιστα ακρί-
βειας την Παρασκευή, «δεσμεύει» αυτές τις μέρες 
ως το πιο απαιτητικές της βδομάδας, ιδιαίτερα για 
τους γεννημένους τις τελευταίες πέντε ημέρες. 
Που χρειάζεται να είσαι προσεκτικός; σχεδόν σε 
όλα: επαγγελματικά, υγεία, σχέσεις. Ο εσωτερικός 
εκνευρισμός και η ένταση δεν σου αφήνουν πε-
ριθώρια υπομονής και αν κάποιος σου πατήσει τα 
κουμπιά, τα πράγματα μπορούν να αγριέψουν. Κό-
ντρες με προϊσταμένους είναι βέβαια προτιμότερο 
να αποφευχθούν, όπως επίσης και ξεσπάσματα με 
τον σύντροφο ή την οικογένεια.

Λέων (22 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
 
Ο Ερμής γυρίζει από αυτή την εβδομάδα σε ορθή 
πορεία (19/10) βάζοντας σιγά σιγά «φρένο» στο 
αλαλούμ που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα 

στην επικοινωνία και στις μετα-
κινήσεις, αφήνοντας επιπλέον 
στην «ησυχία» τους συσκευές 
και προϊόντα τεχνολογίας, κα-
θώς νισάφι με τις σπασμένες 
οθόνες κινητών, τα χαμένα αρ-
χεία, τα λάθη σε αποστολές μέιλ, 
μηνυμάτων και δεν συμμαζεύ-
εται. Το μυαλό σου ξεκαθαρίζει 
αναφορικά με τα επαγγελματι-
κά σου σχέδια, με τις συζητήσεις 
και τις επαφές να τρέχουν στα-
διακά ομαλότερα, άσε όμως ση-

μαντικές συμφωνίες και υπογραφές ιδανικά για τις 
2/11 και μετά, που θα έχει βγει και από τη σκιά του. 
Βοηθητικά θα λειτουργήσει και η επιστροφή του 
Δία, απέναντί σου, σε ορθή πορεία την ίδια μέρα, 
επιταχύνοντας τις εξελίξεις σε συνεργασίες, αλλά 
και στην προσωπική σου ζωή, φέρνοντας συνάμα 
μεγαλύτερη αισιοδοξία στην καθημερινότητά σου. 
Η Πανσέληνος του μήνα που σχηματίζεται την Τε-
τάρτη στον Κριό είναι όμως αρκετά «τσαντισμένη», 
φορτίζοντας εκ νέου τα πράγματα σε επίπεδο επι-
κοινωνίας, επηρεάζοντας κυρίως το 3ο δεκαήμε-
ρο. Οι απότομες προσεγγίσεις μπορούν να φέρουν 
εντάσεις με συνεργάτες, φίλους, αδέλφια και καλό 
θα ήταν να μην τραβήξεις παραπάνω το σχοινί.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)
 
Η επιστροφή του κυβερνήτη σου Ερμή σε ορθή 
φορά (19/10) αρχίζει σταδιακά να εξομαλύνει την 
κατάσταση στα οικονομικά και στα αισθηματικά, 
που σε παίδεψαν ποικιλοτρόπως το τελευταίο δι-
άστημα. Ξαφνικά έξοδα, εμπόδια σε οικονομικές 
υποθέσεις, άγχη και ανασφάλειες για τον προϋπο-
λογισμό και για την πορεία των προσωπικών σου 
ξεκαθαρίζουν και μπορείς να προγραμματίσεις νέα 
ξεκινήματα στα επαγγελματικά ή να προχωρήσεις 
με συμφωνίες και συμβόλαια που είχες standby, 
ιδανικά από τις 2/11 που θα έχει φύγει από τη σκιά 
του. That being said, η Πανσέληνος στον Κριό 
(20/10) έχει τη δυναμική να προκαλέσει νέες ανα-
στατώσεις σε αυτούς τους τομείς, επηρεάζοντας 
ιδιαίτερα όσους ανήκουν στο 3ο δεκαήμερο. Προ-
βλήματα σχετικά με οικονομικά που αφορούν τρί-
τους, όπως τράπεζες, κληρονομικά, επενδύσεις, δι-
ατροφές, ασφάλειες κ.λπ. φέρνουν ενδεχομένως 
και εντάσεις με τον σύντροφό σου, αν έχετε κοινό 
πορτοφόλι. Η συναισθηματική φόρτιση είναι υπαρ-

κτή και μπορεί να  πυροδοτήσει απωθημένα ακόμα 
και σχετικά με το σεξ ή ζητήματα ελέγχου στην σχέ-
ση, καταστάσεις που θέλουν σωστή διαχείριση. Αν 
έχεις μυστικά, ή υπάρχει κάποιο τρίτο πρόσωπο, 
μπορεί να υπάρξουν αποκαλύψεις.

Ζύγός  (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)
 
Η εβδομάδα ξεκινά με την επιστροφή του Ερμή 
σε ορθή πορεία στο ζώδιό σου (19/10), βάζοντας 
σταδιακά μια τάξη στο «χάος» που επικράτησε το 
προηγούμενο διάστημα εντός σου, όσο και στις ε-
παφές με το περιβάλλον σου. Η σκέψη σου αποκτά 
και πάλι ρυθμό και μπορείς να δεις πιο καθαρά τα 
δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί τόσο στα προ-
σωπικά όσο και στα επαγγελματικά, παίρνοντας 
κατεύθυνση για να προχωρήσεις. Νέα ξεκινήματα 
και συμφωνίες βρίσκουν σιγά σιγά τον δρόμο τους 
χωρίς εμπόδια και καθυστερήσεις, αν και καλό θα 
ήταν να είσαι προσεκτικός μέχρι τις 2/11 που θα 
φύγει και από τη σκιά του, περιμένοντας μέχρι τότε 
ιδανικά για σημαντικές υπογραφές. Όμως η εκρη-
κτική Πανσέληνος απέναντί σου στον Κριό (20/10) 
συνοδευόμενη από το τετράγωνο Άρη-Πλούτωνα 
που γίνεται ακριβείας την Παρασκευή, βγάζει τε-
ράστια ενέργεια αλλά και ένταση, καθιστώντας τις 
μέρες από την Τετάρτη ως την Παρασκευή απαιτη-
τικές, ιδιαίτερα για τους γεννημένους τις τελευταί-
ες πέντε μέρες. Αυτοί θα πρέπει να προσέχουν πα-
ραπάνω και την υγεία τους, όλοι όμως θα νιώθουν 
νευρικότητα και θυμό να σιγοβράζει αναφορικά 
με σχέσεις και συνεργασίες, με προβλήματα που 
έχουν τις ρίζες τους και στο παρελθόν να ζορίζουν 
εκ νέου, οδηγώντας ακόμα και σε ρήξεις, αν νιώθεις 
ότι οι ανάγκες σου μένουν ακάλυπτες.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
 
Χρόνια Πολλά! Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία 
(19/10), ξεμπλέκοντας σταδιακά το «κουβάρι» της 
ψυχολογικής ασάφειας που επικρατούσε τόσο στα 
προσωπικά, όσο και στα επαγγελματικά σου. Η συ-
νειδητοποίηση σχετικά με πρόσωπα που πιθανώς 
επανήλθαν στη ζωή σου οδηγεί σε αποφάσεις, ενώ 
ενάρξεις και νέα σχέδια  δρομολογούνται χωρίς 
αναβολές, ακόμα περισσότερο από τις 2/11, που 
θα βγει και από τη σκιά του. Η είσοδος άλλωστε του 
Ήλιου στο ζώδιό σου το βράδυ του Σαββάτου, που 
εγκαινιάζει για φέτος τα γενέθλιά σου, σου δίνει 
την αυτοπεποίθηση να προχωρήσεις τους στόχους 
σου, διεκδικώντας το καλύτερο για τον εαυτό σου 
σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο, η Πανσέληνος στον 
Κριό (20/10) και η απαιτητική όψη Άρη-Πλούτωνα 
που τη συνοδεύει (22/10) βγάζει θυμό και σπασμέ-
να νεύρα, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους γεννημέ-
νους στο 3ο δεκαήμερο. Αιτία πιθανώς η πίεση στη 
δουλειά και μάλιστα δεν αποκλείεται να αποκαλυ-
φθεί και ένα παρασκήνιο, που μολονότι παίζει να 
είχες «πιάσει» διαισθητικά, δεν είχες παρ’ όλα αυτά 
«αποδείξεις». Ως εκ τούτου μπορεί να βγουν εντά-
σεις με συνεργάτες και διευθυντές, ενώ και η υγεία 
σου χρειάζεται προσοχή, μέσω επαρκούς ξεκούρα-
σης, ίσως και κάποιας ενίσχυσης.

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου)
 
Με την επιστροφή του Ερμή σε ορθή πορεία (19/10) 
μπαίνει σταδιακά ένα τέλος στην ασυνεννοησία 
που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα με φίλους, 
σύντροφο και τον ευρύτερο κύκλο σου, ενώ «ηρε-
μούν» και τα προβλήματα με συσκευές, προϊόντα 
τεχνολογίας κ.λπ. Μπορείς πλέον να προχωρήσεις 
σε συνεργασίες και ομαδικά πρότζεκτ με άτομα που 
στηρίζουν τις ιδέες σου, κάνοντας μια επανεκκίνη-
ση σε επίπεδο στόχων, αλλά ιδανικά θα ήταν καλό 
να περιμένεις μέχρι τις 2/11 για τυχόν σημαντικές 
υπογραφές και νέες συμφωνίες, όταν θα έχει βγει 
και από τη σκιά του. Η Πανσέληνος όμως στον Κριό 
την Τετάρτη και το τετράγωνο Άρη-Πλούτωνα που 
ολοκληρώνεται την Παρασκευή φορτίζουν το κλίμα 
στα ερωτικά, ιδιαίτερα για τους γεννημένους στο 
3ο δεκαήμερο. Δεν αποκλείεται να δεχτείς μια επι-
θετική συμπεριφορά από το ταίρι σου, γεγονός που 
σε βάζει σε θέση άμυνας, με τις ισορροπίες να είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητες. Συναισθήματα αδικίας και μια 
αίσθηση ότι ο άνθρωπός σου δεν σε καταλάβει είναι 
πιθανά, ενώ μπορεί να προκύψουν και ζητήματα 
ελευθερίας ή περισσότερης αυτονομίας μέσα στη 

σχέση. Καβγάδες για τα οικονομικά είναι επίσης ένα 
σενάριο που παίζει, αν π.χ. έχετε κοινό ταμείο.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Ο Ερμής επιστρέφει ορθόδρομος στον τομέα της 
καριέρας σου (19/10), ύστερα από ένα διάστημα 
που πιθανότατα σε ζόρισε σε επίπεδο υποχρεώ-
σεων και επικοινωνίας με προϊσταμένους και συ-
νεργάτες, κάνοντάς σε να αμφιβάλλεις ακόμα και 
για τις ικανότητές σου κάποιες φορές. Σταδιακά τα 
πράγματα αποκαθίστανται, αποκρυσταλλώνεις μέ-
σα σου αποφάσεις για την κατεύθυνση των επαγ-
γελματικών σου και μπορείς να βάλεις σιγά-σιγά 
μπρος νέα σχέδια που έχεις κατά νου, αν και ιδανι-
κά οι υπογραφές είναι καλό να περιμένουν μέχρι 
τις 2/11 που θα βγει και από τη σκιά του, αν μιλάμε 
για κάτι πολύ σημαντικό. Και πάμε στα δύσκολα, 
που δεν είναι αλλά από την Πανσέληνο στον Κριό 
(20/10) και το τετράγωνο του Άρη με τον Πλούτω-
να από το ζώδιό σου που την συνοδεύει (22/10), 
κάνοντας τις μέρες μέχρι και το Σάββατο πολύ απαι-
τητικές, ιδιαίτερα για τους γεννημένους τις πέντε 
τελευταίες μέρες. Η εσωτερική ένταση εξαιτίας θε-
μάτων στο σπίτι και στα οικογενειακά που βγαίνουν 
ξαφνικά ή λόγω καταστάσεων στη δουλειά μπορεί 
να σε φέρει σε σημείο «βρασμού», ενώ και οι απέ-
ναντί σου θα είναι έτοιμοι για επίθεση, με την αυτο-
συγκράτηση να είναι δυσεύρετη, πράγμα που θα 
φανεί δυστυχώς και στην επικαιρότητα, με έξαρση 
περιστατικών βίας.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Τα πράγματα σε επίπεδο καθημερινότητας και ε-
πικοινωνίας αρχίζουν να ομαλοποιούνται με την 
επιστροφή του Ερμή σε ορθή πορεία την Τρίτη. Αν 
αντιμετώπιζες προβλήματα με νομικές υποθέσεις, 
σπουδές, ένα ταξίδι, δοσοληψίες με το εξωτερικό ή 
τις δημόσιες υπηρεσίες, σιγά σιγά από δω και πέρα 
θα μπορέσεις να βρεις λύσεις, αλλά και να προχω-
ρήσεις σε νέα ξεκινήματα και συμφωνίες στα επαγ-
γελματικά, αφήνοντας ιδανικά υπογραφές για τις 
2/11 και μετά που θα έχει βγει από τη σκιά του. Την 
Τρίτη επιστρέφει σε ορθή φορά και ο Δίας στο ζώ-
διό σου, μια συνθήκη που αυξάνει την αισιοδοξία, 
την τύχη και την πίστη στις ικανότητές σου, βοη-
θώντας περαιτέρω τα σχέδιά σου. Ωστόσο η Παν-
σέληνος στον Κριό (20/10) και η δύσκολη όψη Άρη-
Πλούτωνα που την ακολουθεί (22/10), μολονότι σε 
επηρεάζουν λιγότερο από άλλους, βγάζουν παρ’ 
όλ’ αυτά νευρικότητα και ψυχολογική ένταση, ζορί-
ζοντας κυρίως το 3ο δεκαήμερο. Ίσως προκύψουν 
κάποια εμπόδια στη δουλειά, τις μετακινήσεις και 
τις επαφές σου και μπορεί να αισθάνεσαι μια δυσκο-
λία να ακολουθήσεις υποχρεώσεις και εξελίξεις. 
Η υγεία σου χρειάζεται μεγαλύτερη φροντίδα και 
έλεγχο του στρες, ενώ διαφωνίες με συνεργάτες, 
φίλους ή αδέρφια καλό είναι να μην επεκταθούν.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Η επιστροφή του Ερμή σε ορθή πορεία (19/10) σε 
βγάζει σταδιακά από μια περίοδο μεγαλύτερης σύγ-
χυσης τόσο στα οικονομικά όσο και στα συναισθη-
ματικά. Πιθανόν αυτό το διάστημα να έκανες μια εν-
δοσκόπηση που σε βοήθησε να συνειδητοποιήσεις 
θέλω αλλά και αδυναμίες μέσα στην ερωτική σου 
ζωή, κατανοώντας καλύτερα πώς πρέπει να πορευ-
τείς από δω και κάτω. Αν υπήρχαν κολλήματα σε 
οικονομικές υποθέσεις, κληρονομικά, φορολογικά, 
χρηματοδοτήσεις κ.λπ. αυτά σιγά σιγά θα αποκατα-
σταθούν, ιδιαίτερα και μετά τις 2/11 που θα βγει και 
από τη σκιά του. Την Τρίτη επιστρέφει σε ορθή πο-
ρεία και ο κυβερνήτης σου Δίας, βοηθώντας περισ-
σότερο σε θέματα υγείας και φυσικής κατάστασης. 
Αν είχες ξεφύγει εντελώς το τελευταίο τετράμηνο 
από μια ρουτίνα που σε κρατά υγιή, είναι καιρός 
να ξαναβρείς τη φόρμα σου. Η Πανσέληνος στον 
Κριό (20/10) και το τετράγωνο Άρη-Πλούτωνα που 
τη συνοδεύει (22/10) έρχονται με απαιτήσεις, κά-
νοντας το κλίμα στις σχέσεις σου, προσωπικές και 
επαγγελματικές, έντονο, επηρεάζοντας κυρίως το 
3ο δεκαήμερο. Ανασφάλειες, απωθημένα συναι-
σθήματα και ζήλιες μπορούν να φέρουν παρεξη-
γήσεις με τον σύντροφό σου ή κάποιον συνεργάτη, 
ενώ ίσως προκύψουν διαφωνίες αλλά και έκτακτες 
καταστάσεις γύρω από τα οικονομικά. A

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