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Αthens
Voices

Λ ό γ ι α  π ό υ  α κ ό υ σ τ η κ α ν
 δ η μ ό σ ι ω σ  μ έ σ α  σ τ η ν  π ό Λ ηV V

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
panikoval500@gmail.com

«Είμαι υπέρ  
της βασιλείας  

γιατί έφεραν πολιτισμό  
σε μια χώρα που ήταν  
πεσμένη στα γόνατα»

(περικλής κονδυλάτος,  
σχεδιαστής κοσμημάτων,  

σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή)

«Έχετε τη δυνατότητα  
να σας στείλουμε  

έναν ώμο να τον δείτε;» 
(γραμματεία νοσοκομείου στο τηλέφωνο.  

παρασκευή μεσημέρι)

Κυρία με σκυλάκι  
στον δρόμο. Το σκυλάκι  

γαβγίζει ασταμάτητα  
προς όλους.

«Κάρμελ, γιατί  
συμπεριφέρεσαι  

ακατανόητα στους  
ανθρώπους; Φίλοι μας  

είναι, σταμάτα»
(περιστέρι, κυριακή πρωί)

«ΗΠΙΑ  
ΤΟ ΝΟΙΚΙ  

ΜΟΥ»
(σε τοίχο στου Ζωγράφου)

Μαμά με 6χρονη- 
περίπου κόρη βγαίνουν  
από μεγάλο κατάστημα  

παιχνιδιών. Η μικρή γκρινιάζει  
γιατί η μαμά της δεν της πήρε  
ένα μεγάλο κάστρο που είδε  

και της άρεσε.
Μαμά: Δεν μπορώ να στο πάρω,  

βρε αγάπη μου, είναι πολύ ακριβό.
Μικρή: Καλά, τότε θα το ζητήσω  

από τον Άγιο Βασίλη  
που είναι τζάμπα.

(Χαλάνδρι, σάββατο πρωί)

«Βιομηχανία κινηματογράφου 
εμβολιασμένων: Μπόλιγουντ».

(από τον τοίχο  
του Θοδωρή τσεκούρα) 

Infoˆ diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΙ
Τι φωνάρα έχει αυτή η κοπέλα;  

Τι υπέροχη φιγούρα!

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Μια φωτεινή πόλη, πεντακάθαρη με ευγενικούς  
οδηγούς και τρομερό φαγητό. Να μη μιλήσουμε 

για το «Μουσείο Βικτωρία Καρέλια»  
με τις θαυμάσιες ενδυμασίες από κάθε γωνιά  

της χώρας που κέντησαν κάποτε  
έλληνες ραφτάδες. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ Ή «Η ΦΤΕΡΟΥ»
Αγαπητός σε όλους, sui generis τύπος,  

έφυγε από τη ζωή αφήνοντας το κέντρο  
της Αθήνας με μία φωνή μείον. 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ HIGH TECH ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
43.678 σύγχρονα φωτιστικά σώματα  
νέας τεχνολογίας θα τοποθετηθούν  

στους κοινόχρηστους χώρους, σε αντικατάσταση 
των σημερινών, και στα επτά δημοτικά  

διαμερίσματα της πόλης. 

TO TATOO-TWIT ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Όταν  βλέπω όμορφη γυναίκα με πολλά  

τατουάζ σκέφτομαι αυθόρμητα: μια Ferrari  
με αυτοκόλλητο «ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ»

(@LavrentisBeria4)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Ερώτηση: Σε σημαδεύουν με όπλο  

και σου λένε να κάνεις ένα τηλεφώνημα.  
Αν απαντήσουν πέθανες, αν δεν το σηκώσουν 

είσαι ελεύθερος. Ποιον παίρνεις;
Απάντηση: Το ΕΦΚΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ SOCIAL MEDIA
Δύο θέματα συγκλόνισαν τη χώρα αυτή την εβδο-
μάδα. Οι καλαμποκο-σειρές στα μαλλιά της Ισμή-
νης και πότε πιάνει δουλειά η λεχώνα Στικούδη. 

Ζούμε όντως σε ένα απέραντο φρενοκομείο.

ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ
Πώς σας φαίνεται που νυχτώνει από τις πεντέμισι 
αλλά η θερμοκρασία είναι ακόμα 23 βαθμοί Κελσί-

ου; Πώς το δέχεται το βιορυθμικό σας ρολόι; 

ΘΛΙΒΕΡΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ
Υπάρχουν άνθρωποι που σπάνε τα μακαρόνια 

πριν τα ρίξουν στην κατσαρόλα.
Δεν θα γίνουμε ποτέ κράτος, κύριοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
«Τιμές κηδείας, δείτε τιμοκατάλογο!»

Τις βλέπετε κι εσείς ή είναι στη φαντασία μου; 

ΤΑ ΓΕΛΟΙΑ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
Ό,τι κάνουμε είναι υστερικό και ψεύτικο.  

Πέρυσι χειροκροτούσαμε  
από τα μπαλκόνια μας τους λοιμωξιολόγους,  

φέτος τους τουλουμιάζουμε στο ξύλο.

ΑΘΗΝΑΪΚΟ STREET FASHION  
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Από μπότα και παλτό-βελέντζα μέχρι  
βερμούδα και φλιπ-φλοπς.

Η ΧΑΪΝΤΙ ΚΛΟΥΜ ΞΥΠΟΛΥΤΗ  
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Χάιντι, δεν είσαι η Αν Λόμπεργκ και  
δεν παίζεις στο «Κορίτσια στον ήλιο».

ΦτιΑξε μου τη μερΑ

το Εξώφυλλο μΑς
Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι των  Έλια Καλογιάννη - Γιώργου Κυβερνήτη,  

από την περφόρμανς του Θανάση Δεληγιάννη «ENA ENA» στη Στέγη. 

Όποιος μπορεί να τραβήξει προς τα μέσα 
να σηκώσει το χέρι του!



Η συμφωνία που σφραγίσε τΗν τυχΗ του γίωργου 
Πώς και γιατί ο Ομπάμα δεν άφησε τη Μέρκελ να «κουρέψει» το χρέος 

Του Παντελή Καψή

«Φταίω εγώ ή στ’ αλήθεια δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε 
ένα διάλειμμα;» Είναι ο Ομπάμα ο οποίος απευθύνεται στον 
υπουργό του επί των Οικονομικών Τίμοθι Γκάιτνερ. Θέμα 
της συζήτησής τους, κάπου στις αρχές του 2010, είναι η 
οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Η Αμερική κάνει τα πρώτα 
της βήματα μετά την αντιμετώπιση της μεγάλης κρίσης του 
2008, και η μεγάλη ανησυχία της είναι μια νέα αναστάτωση 
στις αγορές κεφαλαίου που θα έπληττε και την αμερικα-
νική οικονομία. Κάτι τέτοιο πίστευαν ότι θα μπορούσε να 
συμβεί αν η Ελλάδα χρεοκοπούσε και αναγκαζόταν να βγει 
από το ευρώ. Παρά τις πιέσεις τους, ωστόσο, οι Ευρωπαίοι 
εμφανίζονταν απρόθυμοι αλλά και ανίκανοι να συμφωνή-
σουν σε ένα αποτελεσματικό πακέτο βοήθειας. «Έτσι, από 
το πουθενά», συνεχίζει ο Ομπάμα, «η σταθεροποίηση της 
Ελλάδας έγινε ξαφνικά μία από τις κορυφαίες προτεραιό-
τητες της οικονομικής και της εξωτερικής μας πολιτικής».

ε λίγες ημέρες συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την 

κατάρρευση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ του Γιώργου 

Παπανδρέου. Η «επέτειος» συμπίπτει με την αποχώρηση 

της κυρίας Μέρκελ από την πολιτική. Λίγες εβδομάδες 

νωρίτερα, η ίδια είχε ομολογήσει ότι ζήτησε «πολλά» από τους 

Έλληνες. Ήταν προφανώς μια προσπάθεια να κλείσει μια πληγή 

στις σχέσεις της με την ελληνική κοινή γνώμη. Μια σχέση η οποία 

δοκιμάστηκε σκληρά από τα Μνημόνια. Όμως πολλά ερωτήματα 

σε σχέση με τις αποφάσεις εκείνης της περιόδου παραμένουν ανα-

πάντητα. Ίσως το πιο ενδιαφέρον είναι πώς η διαπλοκή διαμετρικά 

αντίθετων συμφερόντων, πολιτικών αντιλήψεων και προσωπικών 

επιδιώξεων οδήγησαν το 2010 σε ένα αλυσιτελές πακέτο σωτηρίας 

για την Ελλάδα με καταστροφικές επιπτώσεις στην πολιτική ζωή, 

την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Η Μέρκελ 

αλλά και ο Ομπάμα διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη λύση που 

δόθηκε. Ως έναν βαθμό καθόρισαν και τις πολιτικές τύχες του Γιώρ-

γου, ο όποιος σήμερα διεκδικεί μια άτυπη ρεβάνς. 

Όπως είναι γνωστό, για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση του 

Μνημονίου αξιοποιήθηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). 

Ήταν το μόνο που είχε ανάλογη εμπειρία στη διάσωση χωρών που 

βρίσκονταν υπό χρεοκοπία. Μια καλή αρχή, λοιπόν, είναι το γιατί το 

Ταμείο αποδέχθηκε μια τόσο κακή λύση. Το ίδιο το Ταμείο, από την 

πρώτη στιγμή, είχε σοβαρές επιφυλάξεις για το πακέτο σωτηρίας. 

Όπως προκύπτει από τα πρακτικά της συνεδρίασης για την έγκριση 

της βοήθειας, «η πλειοψηφία σχεδόν» του Συμβουλίου των Διοικη-

τών πίστευε ότι το πρόγραμμα δεν θα έφερνε τα επιθυμητά αποτε-

λέσματα. Θεωρούσαν ότι οι προβλέψεις ήταν «άγρια αισιόδοξες» 

και ότι οι όροι θα φόρτωναν στην Ελλάδα ένα «βάρος-μαμούθ», 

το οποίο η χώρα δεν θα μπορούσε να σηκώσει. Από την πλευρά 

της διοίκησης του Ταμείου, ωστόσο, δεν άφηναν πολλά περιθώ-

ρια επιλογής. «Πρέπει να είμαι ξεκάθαρος σε ορισμένα σημεία», είπε 

χαρακτηριστικά στη διάρκεια της συνεδρίασης ο Τζον Λίπσκι, ανα-

πληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου. «Δεν υπάρχει σχέδιο 
Β, υπάρχουν σχέδιο Α και η αποφασιστικότητα να κάνουμε το σχέδιο Α 
να πετύχει. Κι αυτό είναι». Έτσι και έγινε, παρά τις ζωηρές ενστάσεις 

που διατυπώθηκαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για να συμμετάσχει στη βοήθεια το ΔΝΤ, 

παραβίασε τους ίδιους τους δικούς του όρους λειτουργίας. Κατ’ 

αρχάς ως προς το ύψος της βοήθειας, το οποίο έφτασε να είναι 

32 φορές όσο η ελληνική συμμετοχή στα κεφάλαια του Ταμείου. 

Ήταν η μεγαλύτερη βοήθεια που έχει δοθεί ποτέ σε χώρα. Ωστόσο, 

η σοβαρότερη παρέκκλιση ήταν η απόφασή του να συμμετάσχει 

στη χρηματοδότηση μιας χώρας της οποίας το χρέος δεν κρίνε-

ται βιώσιμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για να συμμετάσχει το Τα-

μείο, θα πρέπει να έχει προηγηθεί «κούρεμα» του χρέους. Κάτι το 

οποίο, βέβαια, δεν έγινε. Τεχνικά, η παρέκκλιση από τους κανόνες 

επιτεύχθηκε με την τροποποίησή τους από τον τότε διευθυντή του 

Ταμείου Ντομινίκ Στρος Καν. Σύμφωνα με αυτήν, το Ταμείο θα μπο-

ρούσε να συμμετάσχει στη βοήθεια χώρας η οποία δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις, αν η χρεοκοπία της αποτελούσε συστημικό κίνδυνο 

για τη σταθερότητα του παγκόσμιου νομισματικού συστήματος. Η 

Ελλάδα, παρά το μικρό της μέγεθος, ως χώρα της Ευρωζώνης, θεω-

ρήθηκε ότι μπορούσε να αποτελέσει έναν τέτοιο κίνδυνο.

Στο επίκεντρο των διαφωνιών ήταν, βέβαια, το αν θα πρέπει να 

προηγηθεί «κούρεμα» του χρέους ώστε να καταστεί βιώσιμο. Κάτι 

το οποίο κατέστη τελικά αναπόφευκτό, αφού όμως προηγουμέ-

νως η οικονομική κατάσταση στη χώρα είχε επιδεινωθεί δραματι-

κά, ενώ και το χρέος είχε εκτιναχθεί. Το ζήτημα έλαβε και πολιτικές 

διαστάσεις στην Ελλάδα, καθώς η τότε κυβέρνηση κατηγορήθηκε 

ότι αδράνησε και δεν επέμεινε στην αναδιάρθρωση, βάζοντας τη 

χώρα σε έναν φαύλο κύκλο.

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης υποστήριξε ότι αυτό 

έγινε λόγω της κυβερνητικής ανεπάρκειας, «δεν ήξερε να κάνει 
αλλιώς», έγραψε χαρακτηριστικά. Και ο εκπρόσωπος της Ελλάδας 

στο ΔΝΤ, όμως, ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης, υποστήριξε ότι η 

κυβέρνηση δεν αξιοποίησε την υποστήριξη του Στρος 

Καν για το «κούρεμα» του χρέους. Όσο για το ίδιο το 

ΔΝΤ, πολύ αργότερα, σε έκθεσή του για την αξιολόγη-

ση του προγράμματος, ισχυρίστηκε ότι δεν επέμεινε 

στο «κούρεμα» επειδή διαφωνούσαν οι Ευρωπαίοι. 

Ισχυρισμός ο οποίος προκάλεσε την οργισμένη αντί-

δραση του τότε επιτρόπου για τα Οικονομικά Όλι Ρεν. 

Σε συνέντευξή του μάλιστα στους Financial Times είπε 

ότι ο Στρος Καν δεν έθεσε ποτέ θέμα αναδιάρθρωσης. 

Αυτή την εκδοχή επιβεβαιώνει ουσιαστικά και ο Ρουμε-

λιώτης, σημειώνοντας ότι η θέση του Στρος Καν ήταν η 

κυβέρνηση να επιδιώξει την αναδιάρθρωση «αμέσως 
μετά την επίτευξη της συμφωνίας για τη χρηματοδότηση 
της Ελλάδας». Ούτε αυτός, με άλλα λόγια, υποστήριξε 

την αναδιάρθρωση πριν από την υπογραφή του πρώτου Μνημο-

νίου. Κι αυτό για να μην προκαλέσει αντιδράσεις από την πλευρά 

των Ευρωπαίων ηγετών, που είχαν τον φόβο ότι ένα ελληνικό «κού-

ρεμα» θα αποδυνάμωνε την πιστοληπτική θέση άλλων χωρών της 

περιφέρειας.

Η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη υπήρχαν επιφυλάξεις για ένα 

ελληνικό «κούρεμα». Αυτός που παρέμεινε έως το τέλος κατηγο-

ρηματικά αντίθετος ήταν ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας Ζαν Κλοντ Τρισέ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ελληνικό 

χρέος «κουρεύτηκε» μετά την αποχώρησή του από τη διοίκηση της 

ΕΚΤ. Ακόμα και τον Απρίλιο του 2011, μάλιστα, όταν είχε πια φανεί 

ότι το πρώτο Μνημόνιο είχε οδηγήσει τη χώρα σε αδιέξοδο, απει-

λούσε με διακοπή της χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών, 

αν η Ελλάδα προχωρούσε έστω και σε εθελοντική αναδιάρθρωση 

του χρέους. Η άμεση συνέπεια μιας τέτοιας κίνησης, έγραφε ενδει-

κτικά στην «Καθημερινή» ο Γιάννης Παλαιολόγος, «θα ήταν η έξοδος 
από το ευρώ και η εκτύπωση εγχώριου νομίσματος για να αποφευχθεί 
ο ξαφνικός θάνατος των Τραπεζών».

Η απειλή αυτή ήταν και ο λόγος που η κυβέρνηση, σύμφωνα 

με την έκθεση του ΔΝΤ, αντιμετώπιζε ως «red herring», δηλαδή ως 

αντιπερισπασμό, κάθε συζήτηση για αναδιάρθρωση πριν από την 

επίτευξη της συμφωνίας για το πρώτο Μνημόνιο. Τουλάχιστον στις 

επίσημες διαπραγματεύσεις, γιατί στο εσωτερικό από την πρώτη 

στιγμή ο σύμβουλός της Ματιέ Πιγκάς, επικεφαλής της Λαζάρ, είχε 

ξεκαθαρίσει ότι το πρόβλημα του χρέους ήταν η έλλειψη εμπιστο-

σύνης και όχι απλώς ρευστότητας. Με άλλα λόγια, θα έπρεπε να 

καταστεί βιώσιμο για να μπορέσει η Ελλάδα να ξαναβγεί στις αγορές. 

Ο σχετικός προβληματισμός υπήρχε στο οικονομικό επιτελείο από 

την αρχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου 

έθεσε το θέμα, και μάλιστα δημόσια, υπό μορφή ερωτήματος στον 

Λάρι Σάμερς, στενό σύμβουλο του Μπαράκ Ομπάμα, στη διάρκεια 

συζήτησης που είχαν στη Λέσχη Bilderberg τον Ιούνιο του 2010, πριν 

καν γίνει δηλαδή η πρώτη αξιολόγηση της τρόικας! «Μου εξέφρασε 
την έκπληξή του για το γεγονός ότι είχα θέσει το ζήτημα αυτό δημόσια», 

σχολίασε ο Έλληνας υπουργός.

Η αλήθεια είναι ότι ανάλογος προβληματισμός υπήρχε 

και στο Eurogroup. Είναι ενδεικτική η αναφορά του 

Μπαράκ Ομπάμα στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε 

ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ  Τίμοθι Γκάιτνερ 

με τους ομολόγους του στην Ευρώπη: «Οι Ευρωπαίοι 
αξιωματούχοι», γράφει στο βιβλίο του, «επέμεναν ότι, 
για να έχει πρόσβαση ένα κράτος-μέλος στο Ταμείο, θα έ-
πρεπε να έχει υποστεί ένα υποχρεωτικό “κούρεμα”… Αυτό 
το συναίσθημα ήταν απολύτως κατανοητό, σε τελευταία 
ανάλυση ο τόκος που οι δανειστές χρεώνουν σε ένα δάνειο 
υποτίθεται ότι συνυπολογίζει και τον κίνδυνο χρεοκοπίας 
του δανειζόμενου. Στην πράξη, ωστόσο, κάθε απαίτηση 
για “κούρεμα” θα έκανε το ιδιωτικό κεφάλαιο απρόθυμο 

να δανείσει ξανά χώρες που είχαν υψηλό χρέος όπως η Ιρλανδία και η 
Ιταλία, ακυρώνοντας έτσι τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθη-
κε το τείχος προστασίας».

Πιο ακραία θέση υπέρ του «κουρέματος», και μάλιστα με ανοι-

χτή χρεοκοπία και έξοδο από το ευρώ, είχε ο Γερμανός υπουργός 

Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Το έχει αποκαλύψει ο ίδιος σε 

συνέντευξή του στους Financial Times το2019. Είχε χρησιμοποιήσει 

μάλιστα το ίδιο επιχείρημα που είχε επικαλεστεί στη συνάντησή 

του με τον Βαγγέλη Βενιζέλο, τον Σεπτέμβριο του 2011, όταν και 

πάλι είχε προτείνει «φιλική» έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. «Του 
είπα [του Παπακωνσταντίνου] ότι πρέπει να μπορείς να κάνεις υποτίμη-
ση, δεν είστε ανταγωνιστικοί». Οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται 

«δύσκολα επιτυγχάνονται σε μια Δημοκρατία. Γι’ αυτό πρέπει να βγείτε 
από το ευρώ για ένα διάστημα. Όλοι όμως έλεγαν πως δεν υπάρχει 
καμιά πιθανότητα για κάτι τέτοιο». Η συνέντευξη είχε τον χαρακτηρι-

στικό τίτλο «Είμαι αρκετά πεισματάρης».
Η ιδέα του Σόιμπλε δεν «περπάτησε», κι είναι προφανές ότι καθορι-

Σ

Η Μέρκέλ ικανο-
ποιΗσέ το αιτΗΜα 

του οΜπαΜα να 
ΜΗν κουρέυτέι το 

χρέοσ, κι αυτοσ τΗσ 
το ανταπέδωσέ προ-

σφέροντασ τΗσ το 
δντ... στο πιατο
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Χιτζάμπ κάι ελευθεριά  
Είναι η μαντίλα ένα απλό κεφαλομάντιλο;  
Ενώ πλήθος μουσουλμάνων γυναικών στην Ευρώπη πασχίζουν να απαλλαγούν από τη δυνα-

στευτική ισλαμιστική πατριαρχία, το Συμβούλιο της Ευρώπης συμπεριφέρεται ως βασιλικότερο 

του βασιλέως διαβεβαιώνοντας τες ότι η χιτζάμπ είναι ένα χαριτωμένο κεφαλομάντιλο 

Της ΣώτηΣ τριανταφύλλού

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, ένα παρα-ευρωπαϊκό 

όργανο, υποτίθεται ότι προάγει τις ευρωπαϊκές αξίες: 

αυτός ήταν ο αρχικός του στόχος. Στη συνέχεια, όπως 

συμβαίνει συνήθως με τους αόριστους αρχικούς 

στόχους, το πράγμα μπερδεύτηκε: το Συμβούλιο αφαί-

ρεσε από το λεξιλόγιό του την αφομοίωση των εξω-

ευρωπαϊκών πληθυσμών και ταυτίστηκε με τις πολυ-

πολιτισμικές και δικαιωματικές μόδες. Την περασμένη 

εβδομάδα ξεπέρασε τον εαυτό του με μια εκστρατεία 

καλών αισθημάτων και σύνθημα «Η ελευθερία στη 

χιτζάμπ» ―τι σήμαινε αυτό; Σήμαινε κάτι αυτονόητο: 

ότι οι γυναίκες στην Ευρώπη έχουν το δικαίωμα να 

φοράνε ό,τι θέλουν― και κάτι παράδοξο: ότι η μαντίλα 

είναι κατά πρώτον σύμβολο ελευθερίας, κατά δεύτε-

ρον σύμβολο πολυμορφίας και κατά τρίτον αξεσουάρ 

ομορφιάς. 

ην πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης χειροκρότησαν μόνο οι ισλαμιστι-
κές οργανώσεις· όλοι οι άλλοι είτε βρέθη-

καν σε αμηχανία, είτε έγιναν, δικαίως, έξαλλοι, 
μπροστά σε μια ακόμα χαζοχαρούμενη κίνηση α-
πέραντης καλοσύνης και γενναι-
οδωρίας. Οι ευρωπαϊκές αρχές 
αποδεικνύουν ξανά και ξανά ότι 
δεν καταλαβαίνουν γρυ από τη 
διεθνή και ευρωπαϊκή πολιτική 
κι ότι δεν έχουν ιδέα για την κα-
τάσταση των γυναικών στις μου-
σουλμανικές μεταναστευτικές 
κοινότητες. Αν και το Συμβούλιο 
απέσυρε την εκστρατεία η οποία 
στοίχισε κάμποσα εκατομμύρια 
στους Ευρωπαίους φορολογου-
μένους ―σε δουλειά να βρισκό-
μαστε― παραμένει το πρόβλημα 
του σύγχρονου ορισμού της ατο-
μικής ελευθερίας, του πλουρα-
λισμού και της αρμονικής συμ-
βίωσης ατόμων με διαφορετική θρησκεία και ήθη.

Η πρόθεση του Συμβουλίου ήταν να απαλλάξει 
τις γυναίκες που φορούν μαντίλα από τον δήθεν 
στιγματισμό· από τις λοξές ματιές στον δρόμο που 
εξάλλου είναι σπάνιες. Κανείς δεν δίνει σημασία 
στις μαντίλες· το πολύ-πολύ να εντυπωσιάσει ο 
ολικός φερετζές. Η προπαγανδιστική καμπάνια 
έμοιαζε να απευθύνεται σε νήπια: ούτε λίγο, ού-
τε πολύ προσπαθούσε να μας πείσει πόσο ωραίο 
και ενδιαφέρον είναι να ντύνονται οι γυναίκες 
σύμφωνα με τις επιταγές των ιμάμηδων, των αυ-
στηρών πατέρων και των αρσενικών αδερφών. 
Αναμφισβήτητα, πάρα πολλές μουσουλμάνες φο-
ράνε χιτζάμπ, ακόμα και νιχάμπ, επειδή το έχουν 
επιλέξει ―πιθανότατα δεν τις υποχρεώνει κανείς 
εκτός από τη θρησκευτική τους πίστη στην οποία 
αποδίδουν τέτοιου είδους εντολές. Οι περισσό-
τερες μουσουλμάνες είναι φυσικά σεμνότυφες, 

δεν νιώθουν άνετα στο περιβάλλον του δυτικού 
βλέμματος και πιστεύουν ότι η κάλυψη του κεφα-
λιού και του προσώπου προστατεύει το σώμα τους 
και την προσωπικότητά τους. Εντάξει ως εδώ: ό-
μως, στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες υπάρχουν, και 
πρέπει να υπάρχουν, νόμοι που να εφαρμόζονται 
―προς το παρόν οι νόμοι σχετικά με το πολιτικό 
Ισλάμ δεν εφαρμόζονται από φόβο μήπως το ε-
ξερεθίσουμε― και οι οποίοι να καθοδηγούν τους 
πολίτες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομιμότητας. 
Οι μουσουλμάνοι της Ευρώπης έχουν την υποχρέ-
ωση να σέβονται αυτή τη νομιμότητα η οποία τούς 
προσφέρει θρησκευτική ελευθερία αλλά όχι εξαί-
ρεση από τους νόμους που εξισώνουν τις γυναί-
κες με τους άνδρες στην οικογένεια, στην εργασία 
και στον δημόσιο χώρο. Με το να παρουσιάζουμε 
τη χιτζάμπ σαν τοπική ενδυμασία, σαν μόδα και 
σαν φορέα «χαράς», είτε δεν καταλαβαίνουμε την 
εθνικο-θρησκευτική κουλτούρα που αντιπροσω-
πεύει, είτε προσπαθούμε να αφαιρέσουμε μηχανι-
κά τις αιχμές από το ολοένα και πιο οξύ πρόβλημα 
του εξισλαμισμού. 

Με λίγα λόγια, ενώ πλήθος μου-
σουλμάνων γυναικών στην Ευ-
ρώπη πασχίζουν να απαλλαγούν 
από τη δυναστευτική ισλαμι-
στική πατριαρχία, το Συμβούλιο 
της Ευρώπης συμπεριφέρεται ως 
βασιλικότερο του βασιλέως και 
τις διαβεβαιώνει ότι η χιτζάμπ 
είναι ένα χαριτωμένο κεφαλο-
μάντιλο. Καθώς από το Συμβού-
λιο διαφεύγει οποιαδήποτε συμ-
βολικότητα, αντί να προασπίζει 
τις μουσουλμάνες από την ενδε-
χόμενη εχθροπάθεια που μπο-
ρεί να προκύψει σε περιβάλλον 
κοινοτισμού και απόσχισης από 

τη δημοκρατία, τις διαχωρίζει ακόμα περισσότερο. 
Ο στόχος της Ευρώπης έχει γίνει μια πολυμορφία 
αμερικανικού τύπου, η οποία, θα συμφωνήσουμε 
όλοι σ’ αυτό, δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως υπό-
δειγμα· είναι δυσλειτουργική. Οι κοινωνίες δεν 
προχωρούν στη βάση της διαφοράς· προχωρούν 
στη βάση της ενότητας. 

Ο στόχος της διαφοράς ταυτίζεται με μια ασυνάρ-
τητη προώθηση δικαιωμάτων: με ποια λογική η 
χιτζάμπ μπορεί να θεωρηθεί «δικαίωμα» και ατο-
μική ελευθερία; Όπως υπαινίχθηκα, δεν μπορού-
με να τραβάμε μαντίλες από κεφάλια ―είναι απα-
ράδεκτο― υπάρχει όμως μεγάλη απόσταση από 
μια τέτοια χειρονομία και το εγκώμιο της μαντί-
λας. Το Συμβούλιο του Στρασβούργου έχει γίνει το 
ευρωπαϊκό wokistan: το πρόβλημα δεν είναι ποτέ 
οι «καλές» προθέσεις· είναι η κόλαση στην οποία 
μπορούν να οδηγήσουν.   A

T

στικό ρόλο έπαιξε η θέση της Άνγκελα Μέρκελ. Στη Γερμανία είχαν 

διατυπωθεί δύο θεωρίες. Η μία ήταν η θεωρία της αλυσίδας που 

πρέσβευε ο Σόιμπλε. Σύμφωνα με αυτή, η Ελλάδα ήταν ο αδύναμος 

κρίκος και, αν αποχωρούσε, τότε η αλυσίδα, δηλαδή η Ευρωζώνη, 

θα γινόταν πιο δυνατή. Θα ήταν και μια καλή προειδοποίηση για άλ-

λους «απείθαρχους». Η Μέρκελ, ωστόσο, πρέσβευε τη θεωρία του 

ντόμινο, ότι η χρεοκοπία της Ελλάδας θα παρέσυρε και άλλες χώ-

ρες, την οποία υιοθετούσαν και οι περισσότεροι  Ευρωπαίοι ηγέτες.

Είναι πολύ πιθανό, ωστόσο, ότι το θέμα δεν κρίθηκε μόνο από 

τους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς. Εκείνος ο οποίος έριξε το βά-

ρος του υπέρ της παραμονής της Ελλάδας αλλά και εναντίον μιας 

προηγούμενης αναδιάρθρωσης του χρέους φαίνεται ότι είναι ο Ο-

μπάμα. Στο βιβλίο του το λέει σχεδόν καθαρά. «Η Μέρκελ», γράφει, 
«με διαβεβαίωσε ότι δεν θα κάνουμε άλλη μια Lehman». Εκείνη την 

περίοδο αυτή ήταν η μεγάλη αγωνία του Αμερικανού προέδρου, 

καθώς προσπαθούσαν να σταθεροποιήσουν την αμερικανική οι-

κονομία. Έχει ενδιαφέρον ότι στο βιβλίο του, όσον αφορά το θέμα 

του ελληνικού χρέους, αναφέρεται στη θέληση των Ευρωπαίων 

να επιβάλουν τη «δικαιοσύνη της Παλαιάς Διαθήκης». Να τιμωρή-

σουν δηλαδή και όσους έσπευσαν να δανείσουν την Ελλάδα κερ-

δοσκοπώντας. Η αναφορά παραπέμπει προφανώς στη διαγραφή 

των χρεών κάθε 7 χρόνια σύμφωνα με τη Βίβλο. Ακριβώς την ίδια 

φράση χρησιμοποιεί και σε άλλο ένα σημείο του βιβλίου του, όταν, 

όπως γράφει, εξετάζει τη λύση της εθνικοποίησης για τα χρεοκο-

πημένα πιστωτικά ιδρύματα αντί να τα στηρίζει με τα εκατομμύρια 

των Αμερικανών φορολογουμένων. Πείθεται όμως να μην το κάνει 

για τους ίδιους λόγους που επικαλείται και στην περίπτωση της 

Ελλάδας, την αποθάρρυνση δηλαδή των επενδυτών.

Την κατηγορηματική αντίθεση των ΗΠΑ προς την αναδιάρθρωση 

του χρέους επιβεβαίωσε ο Γκάιτνερ και στη συνάντηση που είχε με 

τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου την επομένη του Καστελλόριζου. 

«Ο Γκάιτνερ μου τόνισε και αυτός ότι για τις ΗΠΑ, και άρα και για το ΔΝΤ, 
το ζήτημα της αναδιάρθρωσης ήταν εκτός συζήτησης». Τον βαρύνο-

ντα όμως ρόλο της Lehman στην απόφαση να μην αναδιαρθρωθεί 

το ελληνικό χρέος επιβεβαίωσε πολλά χρόνια αργότερα και ένας 

δικός μας, ο Πολ Τόμσεν, σε ομιλία του στο Ελληνικό Παρατηρητή-

ριο του LSE το 2019, επισημαίνοντας ότι το ελληνικό πρόγραμμα 

συμφωνήθηκε 18 μόλις μήνες μετά τη χρεοκοπία του αμερικανικού 

κολοσσού. Στην ίδια ομιλία παραδέχθηκε ότι, αν το PSI είχε γίνει 

εγκαίρως, το χρέος θα είχε μειωθεί κατά 18 μονάδες του ΑΕΠ και θα 

είχαμε ένα πιο ήπιο και γι’ αυτό λιγότερο άδικο Μνημόνιο.

Η ύπαρξη μιας, άγνωστης σε εμάς, συμφωνίας Ομπάμα - Μέρ-

κελ για τη διάσωση της Ελλάδας, χωρίς προηγούμενη αναδιάρ-

θρωση του χρέους, εξηγεί πολλά παράδοξα. Κυρίως σε σχέση 

με το ΔΝΤ, όπου τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχουν οι ΗΠΑ. 

Κατ’ αρχάς, τον σχεδόν τελεσιγραφικό τρόπο με τον οποίο παρου-

σιάστηκε το πρόγραμμα βοήθειας της Ελλάδας στο Συμβούλιο 

των Διοικητών. Επίσης, την παραβίαση των όρων του ΔΝΤ για 

την παροχή βοήθειας σε ένα χρεοκοπημένο κράτος. Και βέβαια 

το ύψος της βοήθειας, που ήταν πολλαπλάσιο από όσα κανονι-

κά θα μπορούσε να διεκδικήσει η Ελλάδα. Εξηγεί ακόμα γιατί ο 

Στρος Καν δεν εξέφρασε την παραμικρή αντίρρηση, παρότι ο ίδιος 

προσωπικά θεωρούσε ότι το πρόγραμμα, χωρίς «κούρεμα», δεν 

θα έσωζε την Ελλάδα. Πιθανότατα βέβαια να μέτρησαν και πιο 

προσωπικοί λόγοι. Καθώς λογάριαζε, πριν από τη σύλληψή του, 

να είναι υποψήφιος πρόεδρος στη Γαλλία, ήθελε πάση θυσία να 

μετάσχει το ΔΝΤ στη διάσωση μιας χώρας της Ευρωζώνης. Τι κα-

λύτερη διαφήμιση για τον ίδιο, για χάρη της οποίας μπορούσε να 

κάνει τα στραβά μάτια.

Κάπως έτσι καταλήξαμε στη συμφωνία που καθόρισε την τύχη της 

Ελλάδας. Η Μέρκελ ικανοποίησε το αίτημα του Ομπάμα να μην «κου-

ρευτεί» το χρέος, κι αυτός της το ανταπέδωσε προσφέροντάς της 

το ΔΝΤ… στο πιάτο. Χωρίς να προβάλει αντιρρήσεις, δηλαδή, για 

ένα προβληματικό και εξαρχής καταδικασμένο πακέτο σωτηρίας. 

Εδώ αξίζει, μάλιστα, να επισημανθεί ότι έως την τελευταία στιγμή 

όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ήταν αντίθετοι με την εμπλοκή του 

ΔΝΤ. «Είναι για την Μπουρκίνα Φάσο», είχε πει ο Γάλλος πρόεδρος Νι-

κολά Σαρκοζί, λίγες μόνο εβδομάδες πριν ανακοινωθεί επίσημα η 

συμμετοχή του. Το ότι μεταξύ των δανειστών πάντως που γλίτωσαν 

το «κούρεμα» ήταν και πολλές γερμανικές και γαλλικές τράπεζες ή-

ταν σίγουρα πρόσθετο μπόνους. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετοί 

μήνες για να πετύχουν οι Γερμανοί, στην Ντοβίλ, να τεθεί ξανά το 

«κούρεμα» χρέους ως προϋπόθεση πια για τη βοήθεια σε μια χώρα. 

Αλλά και πάλι αυτό το πλήρωσε μόνον η Κύπρος.  A
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Η επελασΗ του cancel culture   
Της ΣοφίαΣ Καλαμαντή

Ο Bright Sheng είναι αναγνωρισμένος κινεζικής καταγωγής 
Αμερικανός συνθέτης, μαέστρος και πιανίστας. Μεταξύ των 
τιμών που έχει λάβει για τη σταδιοδρομία του συγκαταλέγο-
νται οι δύο φορές που έχει υπάρξει φιναλίστ για το βραβείο 
Pulitzer, καθώς και η υποτροφία που έλαβε το 2001 από το 
πρόγραμμα «MacArthur», το οποίο δίδεται σε υποψηφίους 
που επέδειξαν «εξέχουσες προσπάθειες πρωτοτυπίας και 
αφοσίωσης στις δημιουργικές αναζητήσεις τους». Πρόσφα-
τα, ο Sheng αποσύρθηκε από τη διδασκαλία ενός σεμιναρίου 
σύνθεσης που δίδασκε σε πρωτοετείς φοιτητές της μουσικής 
σχολής του Πανεπιστημίου του Michigan. Ο λόγος, σύμφωνα 
με τους New York Times, για τον οποίο ο Sheng στην πραγματι-
κότητα εκδιώχθηκε από το σεμινάριο ήταν η απόφασή του να 
προβάλει στους φοιτητές του την κινηματογραφική μεταφο-
ρά «Οθέλλος» του Σαίξπηρ με τον Lawrence Olivier στον πρω-
ταγωνιστικό ρόλο. Σκοπός της προβολής ήταν να μελετήσουν 
οι φοιτητές πώς το κείμενο του Σαίξπηρ έγινε λιμπρέτο για την 
ομότιτλη όπερα του Βέρντι.

κηνές απείρου κάλλους ακολούθησαν την πρωτοβου-
λία του Sheng. Οι φοιτητές, εξαγριωμένοι στη θέα του 
Olivier, ο οποίος έφερε για τις ανάγκες του ρόλου το 
λεγόμενο «blackface» με τη χρήση έντονου σκούρου 

μακιγιάζ, μετά βίας περίμεναν να ολοκληρωθεί η προβολή προ-
τού προχωρήσουν σε συλλογικές πρωτοβουλίες ψηφιακής ε-
νορχήστρωσης, οι οποίες αποτελούν σήμερα την κυρίαρχη μορ-
φή ακτιβισμού. Σε συνεννόηση, μέσω group chat, συνέταξαν 
email-καταγγελία εναντίον του Sheng προς τη γραμματεία του 
τμήματος, στο οποίο δήλωναν «βαθύτατα προσβεβλημένοι από τη 
συγκεκριμένη προβολή, αλλά και από το γεγονός πως δεν έλαβαν την 
παραμικρή εξήγηση ως προς το γιατί αυτή η ταινία επιλέχθηκε για την 
τάξη τους».
Μετά από δύο εκτενέστατες επιστολές απολογίας από πλευράς 
του Sheng, επικοινωνίες φοιτητών με τη διοίκηση του πανεπι-
στημίου και ακυρώσεις των επόμενων διαλέξεων του σεμιναρίου, 
έγινε τελικώς αυτό που έμοιαζε εξ αρχής προδιαγεγραμμένο: ο 
Bright Sheng, μέλος του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστη-
μίου του Michigan από το 1995 και κάτοχος του τίτλου 
Leonard Bernstein Distinguished University Professor, 
της υψηλότερης τιμητικής διάκρισης της σχολής του, 
αποχώρησε οικειοθελώς από τη διδασκαλία του συ-
γκεκριμένου σεμιναρίου, προκειμένου να συνεισφέ-
ρει σε ένα «θετικό περιβάλλον μάθησης».

Το πόσο «θετικό» είναι ένα περιβάλλον μάθησης στο 
οποίο ένας καθηγητής μπορεί πρακτικά να εκδιωχθεί 
εν μια νυκτί κατόπιν πιέσεων μιας μικρής ομάδας φα-
νατικών είναι, βεβαίως, προς συζήτηση. Βασικό αίτιο 
της κατακραυγής που υπέστη ο Sheng ήταν, σύμφωνα 
με τα λεγόμενα των φοιτητών, το ότι δεν προνόησε να 
τους προειδοποιήσει για το θέαμα που επρόκειτο να 
αντικρίσουν, το οποίο όχι απλώς τους πλήγωσε και τους πρόσβα-
λε αλλά τους έκανε να αισθανθούν πως το πανεπιστήμιο δεν είναι 
πλέον ένας ασφαλής χώρος συμβίωσης. Δεν σκέφτηκε, με απλά 
λόγια, ο άτυχος καθηγητής πως στην εποχή μας δεν αρκεί να 
αναλαμβάνεις την ευθύνη όσων λες και πράττεις, μα οφείλεις να 
σηκώσεις το βάρος των συμβολισμών που φέρουν τα πολιτισμικά 
προϊόντα προηγούμενων εποχών, εάν και εφόσον τολμήσεις να 
τα προσεγγίσεις με οποιονδήποτε τρόπο και για τον οποιονδή-
ποτε λόγο. Στην προκειμένη περίπτωση, η διοίκηση του πανεπι-
στημίου πείστηκε ότι και μόνον η προβολή του συγκεκριμένου 
έργου αποτελεί από μόνη της πράξη ρατσιστική, ανεξαρτήτως 
των προθέσεων του καθηγητή. Η απόφαση εμπεριέχει πλήθος 
λογικών σφαλμάτων, μα η δύναμη που έχουν σήμερα λέξεις όπως 
«προσβολή» συνθλίβει τα πάντα στο πέρασμά της. 

Το cancel culture, ή κουλτούρα ακύρωσης, έχει πλέον γίνει ε-
ξαιρετικά δημοφιλές κυρίως διότι πολλοί νέοι αδυνατούν να 
προσεγγίσουν καλλιτεχνικά και πολιτιστικά δημιουργήματα 
υψηλής αισθητικής και φιλοσοφικής αξίας ως προϊόντα μιας 
συγκεκριμένης εποχής. Η συλλογιστική που ακολουθούν, στην 

πραγματικότητα, λειτουργεί αντίστροφα: δεν διερωτώνται για 
τους λόγους που ένα έργο αναπαράγεται ανελλιπώς για δεκαετί-
ες, περνώντας από γενιά σε γενιά, ώστε να εντοπίσουν τα συστα-
τικά που το καθιστούν διαχρονικό στις πνευματικές αναζητήσεις 
γύρω από την ανθρώπινη φύση, την εξουσία, τις σχέσεις, τον 
έρωτα. Αντιθέτως, εστιάζουν σε όλα τα αφηγηματικά σημεία 
που, αναπόφευκτα, είτε θα είναι εκτός τόπου και χρόνου, είτε θα 
αποτελούν ενθύμια ενός κόσμου ομολογουμένως πολύ λιγότερο 
συμπεριληπτικού από τον σημερινό.  

Επηρεασμένη και καταφανώς εξαρτημένη από τις πολιτικά ορ-
θές ετυμηγορίες της αυθεντίας του Twitter και του Facebook, 
η γενιά Ζ των σημερινών εικοσάρηδων ταράζεται και βλέπει 
την πίστη της στην πρόοδο –όπως αυτή ορίζεται από τα νεοα-
ριστερά κινήματα– να κλονίζεται βάναυσα ακόμη και μέσω της 
επιδερμικής επαφής με έργα που δεν συμβαδίζουν πλήρως με 
το αξιακό της σύστημα. Αγγίζοντας μάλιστα δυσθεώρητα ύψη 
αυταρέσκειας και εγωκεντρισμού, μέλη της συγκεκριμένης γε-
νιάς εκλαμβάνουν και μόνο την ύπαρξη τέτοιων προϊόντων ως 
προσωπική επίθεση και απαιτούν τον αφανισμό τους, εξαπολύ-
οντας ταυτοχρόνως απειλές ισοπέδωσης της φήμης και της κα-
ριέρας οποιουδήποτε σχετίζεται με την προώθησή τέτοιων έρ-
γων, όπως στην περίπτωση του καθηγητή Sheng. Εκ των πραγ-
μάτων, λοιπόν, τα εν λόγω άτομα μάλλον δεν νιώθουν και τόσο 
αβοήθητα όσο θέλουν να πιστεύουμε. Όπως και να έχει, όμως, 
αποτέλεσμα της συλλογιστικής αυτής είναι η κριτική σκέψη 
να εκμηδενίζεται και τη θέση της να παίρνει ένας συνοπτικός 
και κυρίως ανακουφιστικά ξεκάθαρος οδηγός αποδεκτών ερε-
θισμάτων, εξαίσιο δείγμα των μεταμοντέρνων ζυμώσεων που 
συντελούνται στο ψηφιακό πεδίο συζήτησης.

Από την πλευρά τους, μεγάλες εταιρείες, όπως π.χ. κινηματογρα-
φικών και τηλεοπτικών προϊόντων, με τον φόβο ότι θα χάσουν το 
ισχυρότερο αυτή τη στιγμή κομμάτι αγοραστικού κοινού τους, 
πράττουν αναλόγως, ώστε να επιδείξουν έγκαιρα τις καλές τους 
προθέσεις, επιβεβαιώνοντας τις στρεβλές θεωρήσεις της πραγ-
ματικότητας όπως σχηματοποιούνται από το cancel culture: το 

HBO ανακοίνωσε θριαμβευτικά προ ολίγων μηνών 
πως στην πλατφόρμα streaming του η ταινία «Gone 
with the Wind» θα ξεκινάει με προειδοποίηση για τα 
ρατσιστικά μηνύματα και τις φυλετικές προκατα-
λήψεις που περιέχει. Μία ταινία, δημιούργημα του 
1939 για μια ιστορία στον Αμερικανικό Εμφύλιο το 
1861, χρειάζεται ειδική εισαγωγική προειδοποίηση, 
ώστε να καταστεί σαφές πως ό,τι δούμε δεν αντιπρο-
σωπεύει νόρμες και συμπεριφορές αποδεκτές στο 
σήμερα και ότι φυσικά η εταιρεία διαχωρίζει τη θέση 
της. Σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες προχώρησε και 
η Disney στη συνδρομητική της υπηρεσία, αυτή τη 
φορά για ταινίες κινουμένων σχεδίων, που θεωρήθη-
κε πως αναπαράγουν ρατσιστικά στερεότυπα μέσω 

των τετράποδων ηρώων τους, όπως ο «Ντάμπο» ή «Η Λαίδη και ο 
Αλήτης».

Ο τρόπος σκέψης που έρχεται εκβιαστικά να επιβάλει η κουλ-
τούρα της ακύρωσης είναι από μόνος του ανησυχητικός, εκείνο 
όμως που επίσης πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά είναι πως 
κοιτίδα εκκόλαψης του φαινομένου αποτελούν πρωτίστως οι α-
καδημαϊκές κοινότητες, ιδιαίτερα στα Ivy League πανεπιστήμια 
των ΗΠΑ. Σε ένα πεδίο όπου η ελευθερία του λόγου, ο πλουρα-
λισμός απόψεων και η ανοχή σε καθετί διαφορετικό ή ακόμη 
και «αιρετικό» θα έπρεπε όχι απλώς να ενθαρρύνονται, αλλά να 
αποτελούν το κατεξοχήν συστατικό στοιχείο της ακαδημαϊκής 
διαδικασίας, ένας καθηγητής διαπομπεύθηκε και εν τέλει εξο-
βελίστηκε επειδή έδειξε μία ταινία που έκανε μία μικρή ομάδα 
φοιτητών να νιώσει άβολα.
Σχετικά με το τι θα είναι αυτό που θα κάνει τους ίδιους φοιτητές 
να αισθανθούν άβολα σε δεύτερο χρόνο και θα τους δώσει την 
ορμή να βρουν το επόμενο θύμα τους, το πιθανότερο είναι πως 
το Twitter θα σπεύσει να τους ενημερώσει εγκαίρως μέσω του 
κατάλληλου hashtag. A
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ΣΠΗΛΙΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00-10.00

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00-10.00

ΓΙΟΒΑΝΝΑ 
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

12.00-14.00

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

18.00-20.00

ΣΩΤΗΡΗΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

22.00-00.00

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΕΝΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

10.00-12.00

ΕΛΕΝΗ 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

16.00-18.00

ΣΠΥΡΟΣ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

20.00-22.00

ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΑΝΔΟΛΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

14.00-16.00

Το soundtrack της πόλης
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Το παλιό ρητό λέει ότι «όταν κλείνει μια πόρτα, α-
νοίγει ένα παράθυρο». Όταν, λοιπόν, το πήραμε α-
πόφαση ότι το πολυαναμενόμενο δεκαήμερο τα-
ξίδι στη Νέα Υόρκη θα έπρεπε να ακυρωθεί λόγω 
της απαγόρευσης εισόδου στις ΗΠΑ (που επιτέ-
λους καταργείται στις 8 Νοεμβρίου), ψάξαμε για 
εναλλακτικό προορισμό για ένα τριήμερο στην 
Ευρώπη. Η λίστα με τις προσφορές της Ryanair 
–πτήσεις με 10, 20 και 30 ευρώ– λειτούργησε σαν 
ρουλέτα. Το ότι θα βλέπαμε μια καλή φίλη, συν 
το ότι δεν είχα πάει ποτέ στη Βαλτική, βοήθησε τη 
μπίλια να κάτσει στο Βίλνιους της Λιθουανίας.  

T
ο ταξίδι αυτό, εκτός από πολύτιμη δια-
φυγή από την καθημερινότητα και τον 
καταπιεστικό καιρό της Αγγλίας, ήταν και 
μια μικρή νίκη έναντι της πανδημίας – επι-
στροφή στις χαρές και τις ιεροτελεστίες 

της κανονικότητας. Τον καφέ που θα αγοράσεις στο 
αεροδρόμιο. Τη δημιουργική συγκέντρωση που θα 
βρεις στην απομονωμένη ησυχία του αεροπλάνου. Τη 
διαφυγή, μέσα σε 3 ώρες, από την γκρίζα ρουτίνα, σε 
μια διαφορετική χώρα και σε μια πόλη γεμάτη ιστορία. 
Το αεροπλάνο προσγειώνεται στο αεροδρόμιο του 
Βίλνιους, σε βολική απόσταση 10 χιλιομέτρων από 
το κέντρο. Από την πρώτη στιγμή παρατηρείς μικρές 
υπενθυμίσεις του ότι η Λιθουανία, μαζί με τη Λετονία 
και κυρίως την Εσθονία, έχουν μπει για τα καλά στην 
ψηφιακή εποχή. Το εισιτήριο της συγκοινωνίας το 
πληρώνεις και το επικυρώνεις μέσα από app στο κι-
νητό. Το λεωφορείο της γραμμής έχει wifi και πρίζες 
για να φορτίζεις τις συσκευές σου. Σε 15 λεπτά είσαι 
έξω από την Παλιά Πόλη. Το όνομα της στάσης του 
λεωφορείου: Sparta. Σπάρτη. Καλός οιωνός.

Ο ουρανός είναι καταγάλανος. Ο χαμηλός ήλιος 
αντανακλάται στους δρόμους και στις προσόψεις 
των κτιρίων με αυτό το τόσο όμορφο, τόσο φθινο-
πωρινόπλαϊνό φως που βλέπεις και στη Σκανδιναβία. 
Η ατμόσφαιρα είναι πεντακάθαρη και, ενώ δεν έχει 
ζέστη, το κρύο είναι τόσο απαλό και ξηρό ώστε να 
σε ανανεώνει. Οι Άγγλοι έχουν μια ωραία λέξη για το 
κρύο αυτό:το λένε «τραγανό» (crispy). Απ’ ό,τι μαθαί-
νουμε μετά, αυτή θα είναι μάλλον η τελευταία εβδο-

μάδα καλού καιρού. Από τα τέλη Οκτωβρίου και μετά, 
η Λιθουανία βυθίζεται στη βροχή, στο χιόνι και στο 
κανονικό, βαλτικό κρύο. 
Το Βίλνιους θεωρείται η πιο πράσινη πρωτεύουσα 
της Ευρώπης και τρίτη στον κόσμο. Σύμφωνα μετον 
δείκτη HUGSI, το 62% της πόλης είναι πάρκα, πλατεί-
ες και δάση· μόνο τα δέντρα καλύπτουν το 49% της 
πόλης(!). Από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι και τα τέλη 
Οκτωβρίου, τα δέντρα αυτά παρέχουν στον κάτοικο 
ή τον επισκέπτη ένα πραγματικά μεγαλειώδες θέαμα 
χρωμάτων που συγκρίνεται μόνο με το φθινόπωρο 
στη Νέα Αγγλία, καλύπτοντας όλη την πόλη με κόκκι-
να, χρυσαφί και μπρούντζινα φύλλα. 

Η Παλιά Πόλη είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτε-
ρες μεσαιωνικές πόλεις της Βόρειας Ευρώπης και 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
Ουνέσκο. Το αστικό τοπίο θυμίζει Πράγα, Στοκχόλμη 
και Σάλτσμπουργκ. Οι προσόψεις σε παστέλ χρώ-
ματα –μπεζ, ροζ, φυστικί, γαλάζιο– συνταιριάζουν 
αρμονικά διαφορετικά στιλ αρχιτεκτονικής: γοτθι-
κή, αναγεννησιακή, μπαρόκ, νεοκλασική, αλλά και 
σοβιετική. Στοές οδηγούν σε εσωτερικές αυλές και 
αίθρια, εξάπτοντας την περιέργεια του περιπλανώ-
μενου επισκέπτη και δημιουργώντας την εντύπωση 
ότι εκεί μέσα κρύβονται παράλληλοι κόσμοι· πτυχές 
της πόλης. Σε τέτοιες αυλές θα βρεις τα εργαστήρια 
καλλιτεχνών που εκθέτουν και πωλούν ξύλινα γλυ-
πτά και, βεβαίως, κοσμήματα και διακοσμήσεις από 
κεχριμπάρι που είναι «το χρυσάφι της Λιθουανίας».
Στην Παλιά Πόλη δεσπόζουν οι (αμέτρητες) εκκλησίες, 
τα παλάτια και το Πανεπιστήμιο του Βίλνιους (έτος ίδρυ-
σης: 1579) με τον ψηλό πύργο με την καμπάνα. Αν επι-
βιώσεις από το βέρτιγκο της ανάβασης από την ξύλινη 
σπειροειδή σκάλα (ή αν απλώς επιλέξεις το ασανσέρ), 
ανταμοίβεσαι με μια πανοραμική θέα, βλέποντας τις 
κεραμοσκεπές να καλύπτουν σαν κουβέρτα την πόλη. 

Στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας, 
στο Κάουνας, υπάρχουν ακόμα πολλά ωραία δείγ-
ματα μεσοπολεμικής αρχιτεκτονικής, Αρ Ντεκό και 
Μπάουχαους, δεδομένου ότι το Κάουνας ήταν τότε 
η μεγαλύτερη και σημαντικότερη πόλη της χώρας. 
Αντιθέτως, αυτά απουσιάζουν από το Βίλνιους, το 

οποίο ανάμεσα στους δύο παγκοσμίους πολέμους 
έγινε μήλο της Έριδος ανάμεσα στη Σοβιετική Ρωσία 
και την Πολωνία, με τον λιθουανικό στρατό να μην 
μπορεί να επιβάλει την ενσωμάτωση της πόλης στο 
νέο ανεξάρτητο κράτος.

Οι πληγές της ιστορίας και οι αμαρτίες της Ευρώπης 
είναι χαραγμένες στο αστικό τοπίο. Στο παλαιότερο 
νεκροταφείο της πόλης, το Ράσος, βρίσκονται δίπλα-
δίπλα οι τάφοι Πολωνών και Λιθουανών στρατιωτών 
που έπεσαν στο πεδίο της μάχηςαπό το 1918 μέχρι 
το 1921 στον Πολωνο-Σοβιετικό και στον Πολωνο-
Λιθουανικό Πόλεμο. Η συνεργασία των δύο χωρών 
για την αποκατάσταση του νεκροταφείου τη δεκαε-
τία του 1990 σηματοδοτούσε την ελπίδα της Ευρώ-
πης ότι μπορούσε να αφήσει το παρελθόν πίσω της. 
Οι ορατοί βανδαλισμοί στους τάφους των Πολωνών 
στρατιωτών (και, απ’ ό,τι μαθαίνουμε, αντίστοιχοι 
βανδαλισμοί σε λιθουανικό νεκροταφείο της Πολω-
νίας) μας θυμίζουν ότι η μάχη για τη συνύπαρξη και 
την ειρήνη δεν τελειώνει ποτέ.
Πριν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το Βίλνιους ήταν γνω-
στό και ως «η Ιερουσαλήμ του Βορρά» λόγω της ση-
μαντικής παρουσίας και της πολιτισμικής επιρροής 
του εβραϊκού πληθυσμού στην πόλη. Κατά τη διάρ-
κεια του Ολοκαυτώματος, εξοντώθηκε το 95% των Ε-
βραίων του Βίλνιους (265.000). Σήμερα, η μεγάλη Συ-
ναγωγή στην Παλιά Πόλη θυμίζει φρούριο με διπλή 
περίφραξη, ενώ το Εβραϊκό Μουσείο, με συγκινητικά 
εκθέματα και εκδηλώσεις,διατηρεί τη μνήμη.

Οι πληγές της ιστορίας και οι αμαρτίες της Ευρώπης 
είναι χαραγμένες στα σώματα των ανθρώπων. Το 
Βίλνιους απέχει λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη 
Λευκορωσία. Στις 26 Απριλίου 1986 έγινε το πυρηνικό 
ατύχημα του Τσερνόμπιλ στα σύνορα Ουκρανίας-
Λευκορωσίας. Και οι τρεις αυτές χώρες δέχτηκαν το 
πρώτο μεγάλο κύμα ραδιενεργών σωματιδίων που 
απελευθερώθηκε τις πρώτες ώρες μετά το ατύχημα 
(το κύμα πρωτοέφτασε στην Ελλάδα στις 2 Μαϊου 
και η ένταση του κορυφώθηκε στις 6 Μαϊου 1986). 
Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική ά-
υξηση στον καρκίνο του θυρεοειδούςστη Λιθουανία, 
ενώ η στάση της διεθνούς κοινότητας στο θέμα της 
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πυρηνικής ενέργειας και ειδικά των συνεπειών από 
το ατύχημα είναι ίσως το μεγαλύτερο σκάνδαλο των 
τελευταίων 40 ετών – τόσο στη φτωχή Λευκορωσία 
που, εκτός από την τυρανία Λουκασένκο, μαστίζεται 
από παιδικούς καρκίνους και παθήσεις από γενετικές 
μεταλλάξεις, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Πέρα από τα τείχη της Παλιάς Πόλης, απλώνεται η 
ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή του Βίλνιους που α-
ποτελείται κυρίως από κατοικίες και πράσινο. Το πρωί 
της τρίτης μέρας μπαίνουμε στο λεωφορείο και μετά 
από διαδρομή μισής ώρας φτάνουμε στο Fabijoniskes 
– μια πρότυπη γειτονιά που χτίστηκε στα μέσα της δε-
καετίας του 1980. Οι τεράστιες, ομοιόμορφες, γκρίζες 
πολυκατοικίες του Fabijoniskes είναι το μοντερνιστικό 
όραμα του χτες για το αύριο, θυμίζοντάς μας αντί-
στοιχα πειράματα όπως το Thamesmead στο Λονδίνο· 
πειράματα που σήμερα συνδυάζουν τη δυστοπία, το 
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και τη βιωμένη καθημερι-
νότητα των ανθρώπων που ζουν εκεί. 
Το Fabijoniskes όμως ήταν και κάτι παραπάνω: ήταν το 
σοβιετικό όραμα για την ιδανική πολιτεία, όπως άλλω-
στε και το Pripyat (η πόλη έξω απ’ τον πυρηνικό σταθμό 
του Τσερνόμπιλ) γι’ αυτό και τα γυρίσματα της (εξαιρε-
τικής) τηλεοπτικής σειράς του HBO, βασισμένου στο 
ομώνυμο (συγκλονιστικό) βιβλίο της Σβετλάνα Αλεξί-
εβιτς («Τσερνομπιλ: Ένα Χρονικό του Μέλλοντος», Εκδ. 
Πατάκη), έγιναν εκεί: στο Fabijoniskes του Βίλνιους.

Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για τη Λιθουανία του 
σήμερα χωρίς να αναφερθεί στις σχέσεις της χώρας με 
τη Σοβιετική Ένωση και πλέον με τη Ρωσία. Η Λιθουα-
νία ήταν η πρώτη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία 
που διεκδίκησε την ανεξαρτητοποίησή της το 1990, 
τροχιοδρομώντας και επισήμως τη διάλυση της Σοβι-
ετικής  Ένωσης. Σε αντίθεση με την Ουκρανία, η οποία 
ήταν πάντα ενσωματωμένη στον «ζωτικό χώρο» της 
Ρωσίας, η Λιθουανία έχει μακρά ιστορία εθνικής συ-
νείδησης. Ο μεγάλος συνθέτης και ζωγράφος Μικα-
λόγιους Κονσταντίνας Τσιουρλιόνις είναι ο κορυφαίος 
εκπρόσωπος της εθνικής σχολής της Λιθουανίας· το 
έργο του παρείχε στη χώρα ένα αισθητικό λεξιλόγιο και 
μια γέφυρα με τη Δύση (συνιστώ τα έργα του για πιάνο, 
διαθέσιμα από τον κατάλογο της Naxos). 

Αλλά και μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ανακή-
ρυξη της Λιθουανίας ως ανεξάρτητο κράτος ήταν 
καθοριστική στιγμή για την εμπέδωση της εθνικής 
ταυτότητας. Η ανεξαρτησία αυτή δεν κράτησε πολύ. 
Η Λιθουανία όμως δεν επέλεξε να ενσωματωθεί στην 
Σοβιετική Ένωση· της επιβλήθηκε. Και αυτό είναι κάτι 
που οι Λιθουανοί δεν θα το ξεχάσουν ποτέ. Η μελανή 
ιστορία της Σοβιετικής κατοχής είναι ορατή παντού 
στον δημόσιο χώρο: οι προθήκες των βιβλιοπωλείων 
είναι γεμάτες με βιβλία για τη δράση της Λιθουανικής 
KGB, ενώ στον τοίχο τουεπιβλητικού Μουσείου (και 
πρώην βάση) της KGB είναι χαραγμένα τα ονόματα 
των θυμάτων της. Λίγο παρακάτω, στο κτίριο του κοι-
νοβουλίου, της Seimas, υπάρχουν ακόμα τα ίχνη από 
τον αγώνα για την ελευθερία. 
Στις 13 Ιανουαρίου 1991, σε μια προσπάθεια να πα-
τάξει το κίνημα της ανεξαρτητοποίησης των Λιθου-
ανών, ο Σοβιετικός στρατός εισέβαλε στον πύργο 
της τηλεόρασης, με τα τανκς να επιτίθενται στους 
διαδηλωτές, ενώ την τελευταία στιγμή αποφεύχθη-
κε η εισβολή στο κοινοβούλιο. 14 άνθρωποι σκοτώ-
θηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν εκείνο το 
βράδυ, ενώ το τι γνώριζε και κατά πόσον ενέκρινε 
την εισβολή ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπα-
τσόφ αποτελεί ακόμα αντικείμενο ακαδημαϊκών και 

πολιτικών διαξιφισμών.Το αντιρωσικό συναίσθημα 
ήταν και παραμένει ισχυρό στη χώρα. Στον ιστότοπο 
του κοινοβουλίου μπορεί κανείς να βρει τους καταλό-
γους από πρόσφατες εκθέσεις. Θα περίμενε κανείς οι 
εκθέσεις αυτές να προβάλλουν την τέχνη της χώρας. 
Οι θεματικές τους: η ένταξη της Λιθουανίας στη δυτι-
κή αρχιτεκτονική ασφαλείας· τα μαθήματα από την 
(Σοβιετική) Κατοχή του 1940· η επιστροφή της Λιθου-
ανίας στην κοινότητα των ελεύθερων χωρών. 

Η Λιθουανία, μαζί με την Εσθονία και τη Λετονία, 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του Νέου Ψυχρού 
Πολέμου· υφίστανται τις υβριδικές πιέσεις του Πού-
τιν, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι εκεί αναπτύχθηκαν οι 
νέες δυνάμεις ταχείας επέμβασης του ΝΑΤΟ μετά 
το 2016. Για τους περισσότερους πολίτες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, η έννοια της φυσικής στρατιωτικής 
εισβολής είναι ένα ξεπερασμένο φαινόμενο που ανή-
κει στα βιβλία της ιστορίας, ή σε περιοχές του κόσμου 
που (νομίζουμε ότι) δεν μας αφορούν. Όπως όμως η 
Ελλάδα φυλάει το νοτιοανατολικό σύνορο της ΕΕ και 
αντιμετωπίζει υβριδικές απειλές στον Έβρο και στο 
Αιγαίο, έτσι και οι χώρες της Βαλτικής αποτελούν το 
βορειοανατολικό σύνορο της ΕΕ και αντιμετωπίζουν 
παρόμοιες (αλλά και διαφορετικές) απειλές.

                                                              * * *
Στον δημόσιο χώρο του Βίλνιους  –στα μέσα συγκοι-
νωνίας, στους δρόμους, στα μαγαζιά, στα γραφικά ε-
στιατόρια, στα πολύ όμορφα και ελαφρώς χίπστερ 
καφέ, η Λιθουανία έχει εξαιρετική κουλτούρα του κα-
φέ– επικρατεί η απόλυτη ησυχία και ηρεμία. Η έλλειψη 
δράσης/διάδρασης στον δημόσιο χώρο είναι εντυ-
πωσιακή – με μικρή εξαίρεση την Ουζούπη (ή, όπως 
θα έλεγαν οι ντόπιοι, τη «Δημοκρατία της Ουζούπης»), 
μια εναλλακτική και (υποτίθεται) αναρχοαυτόνομη γει-
τονιά, σαν την Κριστιάνια της Κοπεγχάγης, που όμως, 
παρά την ομορφιά και το ωραίο Σύνταγμά της, μάλλον 
ρέπει προς τον mainstream χιπστερισμό. 
Η έλλειψη διάδρασης στον δημόσιο χώρο και η ησυχία 
ίσως είναι κληρονομιά μιας άλλης εποχής, όταν επικρα-
τούσε ο φόβος της κατάδοσης στο καθεστώς και μια 
φήμη αρκούσε για να αλλάξει την πορεία της ζωής σου. 
Ίσως οφείλεται στο κλίμα. Ίσως, όπως πιστεύει η φίλη 
μας, οφείλεται στο ότι η κοινωνία αυτή κρίνει εύκολα· 
η σιωπή εξασφαλίζει το ότι δεν θα κριθείς (σε αντίθεση, 
π.χ., με την Ελλάδα όπου η επιθυμία του να φανεί και να 
αναγνωριστεί κάποιος από το κοινωνικό σύνολο είναι 
πλέον τόσο ακατανίκητη ώστε να οδηγεί πολλούς να 
μοιράζονται φωναχτά τις πιο προσωπικές τους υποθέ-
σεις, στο μετρό, στο μπαλκόνι, στην παραλία).

Σε κάθε περίπτωση, μπορεί κάποιος να διαγνώσει 
στη Λιθουανία το σύνδρομο της κλειστής κοινωνίας 
και της μικρής, περιφερειακής χώρας. Παρά την ο-
μορφιά του, την ιστορία του, το πράσινο, και τα πολλά 
άλλα προτερήματα του, το Βίλνιους δεν έχει έχει γίνει 
(ακόμα) δημιουργικός ή πολιτισμικός ή τεχνολογικός 
πόλος έλξης, αν και μπορεί και πρέπει να γίνει.
Μια κοινωνία που περιορίζεται στην κοινωνικοποίηση 
μέσα στον ιδιωτικό χώρο του σπιτιού θα κινδυνεύει 
πάντα να στερέψει από οξυγόνο. Ο ανοιχτός, πορώ-
δης, νευρώδης αστικός δημόσιος χώρος είναι ζωτικής 
σημασίας για την πρόοδο και την εξωστρέφεια μιας 
κοινωνίας. Επιτρέπει την πρόσβαση σε όσους δεν έ-
χουν ήδη έτοιμα δίκτυα κοινωνικοποίησης και υποστή-
ριξης. Επιτρέπει την ποικιλομορφία, τον πλουραλισμό, 
την τριβή, την είσοδο νέων μηνυμάτων και ερεθισμά-
των από το εξωτερικό· τη δημιουργία κοινοτήτων και 
φυλών που θα αναπτύξουν και θα προωθήσουν εναλ-
λακτικές ταυτότητες και μορφές ζωής. Και αυτή η ποι-
κιλομορφία, η τριβή, η πρόοδος της σκέψης, η οξυγό-
νωση της κουλτούρας με νέες ιδέες και πρακτικές, είναι 
οι καλύτερες άμυνες απέναντι στα φαντάσματα του 
παρελθόντοςκαι τις υβριδικές απειλές του μέλλοντος 
– τον ολοκληρωτισμό, τον σκοταδισμό, τον παραλογι-
σμό, την καταπίεση και το μίσος. A  

Το π λήρες φωτογραφικό οδοιπορικό του Ρωμανού Γεροδή-
μου με 200 φωτογραφίες από το Βίλνιους είναι διαθέσιμο εδώ:  
www.romangerodimos.com/photos/urban-landscapes-vilnius/
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΨΥλλΑΚΗ
«Tο ένστικτο είναι 
χημικές αντιδράσεις»  
H καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης 
συμπεριλήφθηκε ανάμεσα στους 100 
κορυφαίους επιστήμονες στον τομέα της 
Αναλυτικής Χημείας για το 2021 
Του ΜΑΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ
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� Η Χημεία μοιάζει σαν να είναι πιο υποτιμη-
μένη σε σχέση με επιστήμες όπως η  Βιολογία, 
η Φυσική και τα Μαθηματικά. Νομίζουμε ότι 
παίζει τον μικρότερο ρόλο.
Η Χημεία όσον αφορά την έρευνα ακμάζει, πάντα 
άκμαζε. Απλά οι ερευνητικές περιοχές στις οποίες 
τρέχει αυτή τη στιγμή, δεν περιέχουν τον καθα-
ρόαιμο ορισμό της Χημείας. Υπάρχουν φοβερές 
εξελίξεις στον τομέα των υλικών όπου από πίσω 
είναι η Χημεία και εμείς δεν μεταφέραμε προς τα 
έξω τις εξελίξεις του τομέα μας. Η Χημεία είναι 
παντού, είναι μία βασική επιστήμη. Προσωπικά 
δουλεύω πάνω στο περιβάλλον. Τη χημεία χωρίς 
περιβάλλον μπορώ να τη φανταστώ, περιβάλλον 
χωρίς χημεία δεν γίνεται.
 
� Αδυνατούμε, για κάποιο λόγο, να συνδέσου-
με τη Χημεία με τις εφαρμογές της.
Νομίζω ότι παντού, σε όλες τις γλώσσες, είναι κα-
κό αν πεις «αυτό το πράγμα έχει χημικά». Γενικά 
θεωρούμε ότι η Χημεία είναι η πηγή της ρύπαν-
σης, κάτι που δεν είναι καθόλου αλήθεια. Ο άν-
θρωπος ρυπαίνει, η Χημεία δίνει λύσεις, αν εμείς 
δεν τις χρησιμοποιούμε σωστά προφανώς θα 
ρυπαίνει. Για παράδειγμα, στο κομμάτι των πλα-
στικών κάναμε κακή χρήση, και έρχεται η Χημεία 
να μας δώσει τα βιοδιασπώμενα. Τα ρούχα που 
φοράμε είναι όλα χημεία, τομείς που δεν μπορού-
με να το φανταστούμε.

� Από τη δικής σας πλευρά, πού λέτε ότι βρι-
σκόμαστε σε σχέση με το περιβάλλον και την 
κλιματική κατάρρευση; 
Είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση. Ήμουν για χρό-
νια αισιόδοξη αλλά τα τελευταία χρόνια ανησυχώ 
πολύ. Το πρόβλημα με το περιβάλλον είναι πολύ 
σύνθετο, δεν είναι κάτι ελεγχόμενο όπως σε ένα 
εργαστήριο, και αν αλλάξει μία παράμετρος, μπο-
ρεί  να ξεκινήσει ένα ντόμινο και να επικρατήσουν 
εντελώς άλλες συνθήκες. Όμως με πολλές, μεγά-
λες ερευνητικές ομάδες σε  συνέργειες, γίνονται 
καταπληκτικά πράγματα πάνω στο πρόβλημα 
«Περιβάλλον».

� Σε σχέση με τη ρύπανση του περιβάλλοντος 
στην πραγματικότητα ψάχνετε ιχνοστοιχεία;
Είναι ακριβώς το κομμάτι με το οποίο ασχολούμαι. 
Η ρύπανση σίγουρα έχει ξεφύγει πολύ, δεν μιλά-
με πια για την ορατή ρύπανση που είναι οι μαύροι 
καπνοί, σήμερα είναι αόρατη. Μπορεί να έχεις ένα 
ποτήρι νερό που είναι διάφανο, αλλά να έχει μέσα 
τοξικά σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Η έρευ-
να σε αυτό το κομμάτι έχει εξελιχθεί απίστευτα, 
τα τεχνολογικά άλματα είναι πραγματικά εντυ-
πωσιακά. Δεν είναι μόνο να βρεις τα ιχνοστοιχεία 
που είναι σε νανογραμμάρια ανά λίτρο, είναι ότι 
συνήθως πρέπει να τα βρεις σε σύνθετα υπο-
στρώματα. Σε ένα τρόφιμο είναι πολύ δύσκολο να 
καταφέρεις επιλεκτικά να αφαιρέσεις τον ρύπο 
για να μπορέσεις να τον αναλύσεις. Είναι πραγμα-
τικά πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά.

� Συμπεριληφθήκατε στους 100 κορυφαίους 
επιστήμονες στον τομέα της αναλυτικής Χη-
μείας…
Γενικά η επιστήμη πηγαίνει στους Έλληνες. Χρειά-
ζεται σίγουρα στήριξη από την κάθε κυβέρνηση. 
Εμείς σαν ερευνητικές ομάδες λειτουργούμε μέ-
σα σε εργαστήρια και σίγουρα χωρίς να έχουμε 

τον ίδιο εξοπλισμό που έχουν εργαστήρια στον 
υπόλοιπο κόσμο. Όμως, η εφευρετικότητα του 
Έλληνα είναι απίστευτη στο πώς μπορεί να προ-
σαρμοστεί, να βρει λύσεις. Έχουμε μια πρακτικό-
τητα, την ικανότητα να εντοπίζουμε το πρόβλη-
μα, την ευελιξία να βρίσκουμε πολλαπλές λύσεις 
στο εργαστήριο και να τις εφαρμόζουμε. Δηλα-
δή η καθημερινή συμπεριφορά μας και ο τρόπος 
σκέψης μας είναι αρκετά επιστημονικός χωρίς να 
το ξέρουμε, και αυτό μας καθιστά πολύ ικανούς 
σε αρκετούς τομείς, και ένας από αυτούς είναι η 
Χημεία.

� Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος ρύπος που συ-
νεχίζει να χρησιμοποιείται;
Υπάρχουν δυστυχώς κάποιες ενώσεις που δεν 
τις ξέρουμε, οι οποίες γίνονται από ανθρωπογε-
νείς χρήσεις, αλλά και από φυσικές διεργασίες. Οι 
διοξίνες είναι πάρα πολύ παλιές ενώσεις και δεν 
μπορείς να αποφύγεις τη δημιουργία τους. Επί-
σης, υπάρχουν ρύποι που είναι αρκετά επίμονοι 
στο περιβάλλον. Το παλιό ddt, για παράδειγμα, πι-
στεύω ακόμη και τώρα ότι αν κάνουμε αναλύσεις 
σε χώματα μπορεί να το βρούμε γιατί δεν διασπά-
ται. Στις βιομηχανικές διεργασίες προσπαθούμε 
να συνθέσουμε ενώσεις  ανθεκτικές, αλλά όταν 
μία ένωση είναι τόσο ανθεκτική και βρεθεί στο 
περιβάλλον δεν μπορούμε να τη διασπάσουμε. 
Είναι δίκοπο μαχαίρι. Είναι οι λεγόμενοι επίμονοι 
ρύποι, και για όλους υπάρχει πλέον νομοθεσία.

� Στην Ελλάδα, στο θέμα των ρύπων, πού βρι-
σκόμαστε;
Η δραστηριότητα της χώρας μας είναι τέτοια που 
δεν υπάρχει πρόβλημα παντού. Στην Κίνα πριν 
βγεις έξω κοιτάζεις το κινητό σου για το air quality 
index (δείκτη ποιότητας αέρα), αυτό δεν το έχου-
με στην Ελλάδα, και υπάρχουν και φορές που έχω 
βγει που οι δείκτες είναι πολύ υψηλοί. Υπάρχει 
μάλιστα μία περιοχή, η οποία ουσιαστικά είναι και 
η ειδικότητα στο εργαστήριο, οι λεγόμενη αναδυ-
όμενοι ρύποι – ρύποι που τους παρακολουθούμε 
και τα αποτελέσματα των ερευνών μας είναι αυτά 
που θα πούνε αν μπορούμε να συνεχίσουμε να 
τους χρησιμοποιούμε ή όχι. Αυτό μας πάει στο 
θέμα της εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, πόσοι Έλ-
ληνες κοιτάζουν ετικέτες να δουν τι συστατικά 
υπάρχουν; Έξω ξέρουν όλοι να τις διαβάζουν.

� Κάποτε ψάχναμε διαρκώς στα προϊόντα τα 
Ε.
Μετά το ξεχάσαμε. Υπάρχουν διάφοροι συμβο-
λισμοί που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για 
να σε βοηθήσει, αλλά δεν είμαστε εκπαιδευμέ-
νοι. Στο εξωτερικό η πληροφορία αυτή σε βρί-
σκει, ενώ στην Ελλάδα πρέπει να  ψάξεις για να τη 
βρεις. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο σε θέματα εκ-
παίδευσης και ενημέρωσης και σε μεγάλο βαθμό 
υπεύθυνο για αυτό είναι το κράτος. Δεν είμαστε 
καν εξοικειωμένοι με τις ομάδες ρύπων. Στους 
νέους, εάν ρωτήσεις ποιο είναι το σύγχρονο πρό-
βλημα περιβάλλοντος που έχουμε σήμερα, αδυ-
νατούν να το προσδιορίσουν. Ακόμα έχουν μείνει 
στα φουγάρα που βγαίνουν από τις βιομηχανίες. 
Έχουν έναν πυρήνα σκέψης που είναι εικοσαετίας 
τουλάχιστον. Τα personal care products (προϊόντα 
προσωπικής φροντίδας) είναι μία ομάδα την ο-
ποία μελετάμε πολύ έντονα, αφού τα χρησιμοποι-
ούμε συνέχεια και είναι πολύ μεγάλη η ποσότητα 

ρύπων που απελευθερώνεται στο περιβάλλον. Γι’ 
αυτό το θέμα οι Έλληνες δεν είναι ενημερωμένοι 
ικανοποιητικά. Στο εξωτερικό τα γνωρίζουν αυτά. 
Ίσως έχετε δει τα «parabens» (παραβένια), κάποια 
σαμπουάν γράφουν «parabens free» για να είναι 
ασφαλή, αφού τα parabens όταν συσσωρεύο-
νται σε μεγάλες ποσότητες μπορούν να επηρεά-
σουν τον άνθρωπο και το οικοσύστημα γενικά. Τα 
parabens στο εργαστήριο τα είδαμε το 2009. Πρέ-
πει να κατανοήσουμε τι είναι όλο αυτό που ζούμε. 
Μου κάνει εντύπωση, όλα αυτά τα ακρωνύμια τα 
βλέπουν, δεν τους αγχώνει τι είναι;  

� Είστε μια σπουδαία Χημικός σε παγκόσμιο ε-
πίπεδο. Το όραμά σας επιστημονικά ποιο είναι;
Δεν αισθάνομαι σπουδαία. Αισθάνομαι ότι είμαι 
σε μία ηλικία που από εδώ και πέρα μπορώ να 
προσφέρω αρκετά πράγματα γιατί έχω αρκετή 
εμπειρία. Συνήθως στη δική μου ηλικία μπορείς 
να συνθέσεις όλη τη γνώση που έχεις συσσω-
ρεύσει και να προσφέρεις κάτι. Με ενδιαφέρουν 
πολλά κομμάτια της Χημείας που θέλω να προ-
σφέρω, όπως στην αναλυτική Χημεία και τους 
νέους επιστήμονες, αλλά και στον τομέα πολιτι-
κής στη Χημεία όπου κάνουμε μια δράση με τον 
ΙUPAC (International Union of Pure and Applied 
Chemistry -  Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρμο-
σμένης Χημείας). Θέλουμε να αντικαταστήσουμε 
τα πρωτόκολλα που ρυπαίνουν το περιβάλλον 
με εναλλακτικά τα οποία είναι πράσινα, κάτι πολύ 
δημιουργικό και ουσιαστικό. Δεν νομίζω να βαρε-
θώ ποτέ αυτό που κάνω, γιατί κάθε μέρα ανακα-
λύπτονται καινούργια κομμάτια, δημιουργούνται 
καινούργια ερωτήματα, είναι ένας τομέας πολύ 
δυναμικός και με πολύ ενδιαφέρον.   

� Έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα, επαγγέλ-
ματα που ισχύουν σήμερα σε δέκα χρόνια ή 
δεν θα ισχύουν καθόλου ή θα είναι πολύ δια-
φορετικά. Τι θα λέγατε σε ένα παιδί που δεν 
έχει αποφασίσει ακόμα;  
Έχουμε προχωρήσει πια τόσο πολύ, που όλοι έ-
χουν πτυχίο. Το πρώτο πτυχίο θα με άγχωνε μόνο 
γιατί είναι σαν να επιλέγω τον τρόπο σκέψης μου. 
Οι διαδρομές που μπορείς να κάνεις μέσα από τις 
σπουδές είναι πολύ ευέλικτες. Πολύ βασικό, που 
λέω σε όλους, είναι να ακολουθούν το ένστικτό 
τους, να μη φοβούνται να εκτεθούν σε καινούριες 
καταστάσεις. Κάτι άλλο που βλέπω είναι ότι τα 
παιδιά τώρα φοβούνται να αποτύχουν. Ο λόγος 
που προχωράει η έρευνα είναι η αποτυχία. Ένα 
κακό πείραμα που έγινε στο εργαστήριο σου  δί-
νει την ιδέα να γίνει κάτι άλλο. Άρα δεν πρέπει να 
φοβούνται την αποτυχία, είναι  μέρος της ζωής.

� Στο ένστικτο υπάρχει Χημεία;
Εννοείται, όλα είναι Χημεία. Και το ένστικτο είναι 
χημικές αντιδράσεις, όπως και η σκέψη…

� Το πιο εντυπωσιακό χημικό στοιχείο ποιο 
είναι;
Εμένα αυτό που με εντυπωσίαζε, και θα συνεχίσει 
να με εντυπωσιάζει, είναι το μόριο του νερού. Εί-
ναι ένα μόριο πάρα πολύ απλό, έχει σύνθετες ιδιό-
τητες, και είναι ο λόγος για τον οποίο είμαστε στη 
ζωή. Και υπάρχουν ακόμα πλευρές στο νερό τις 
οποίες δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε. Πώς 
είναι, ας πούμε, σε μοριακό επίπεδο η επιφάνεια 
στο σημείο όπου το νερό έρχεται σε επαφή με τον 
αέρα, υπάρχει τάξη; Πώς αντιλαμβάνεται ένα μό-
ριο μέσα στο νερό ότι υπάρχει δίπλα ο αέρας στον 
οποίο μπορεί να μεταφερθεί με εξάτμιση; Έχει και 
μια σεμνότητα, είναι πολύ μικρό. Είναι πολύ ενδια-
φέρον. Είναι πράγματα τα οποία σου ανατρέπουν 
τον τρόπο που κατανοείς πώς δουλεύει κάτι. Προ-
τρέπω γενικά τους νέους στο κομμάτι της έρευ-
νας, είναι ένα πολύ δημιουργικό κομμάτι και πραγ-
ματικά είναι κάτι που πρέπει να στηρίξουμε στην 
Ελλάδα. A  

Έλια Ψυλλάκη είναι καθηγήτρια Υδατικής Χημείας στη Σχολή Χημικών 
Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 
Για το 2021 συμπεριλήφθηκε στους 100 κορυφαίους, πιο επιδραστικούς 
επιστήμονες στον τομέα της Αναλυτικής Χημείας (2021 Power List of the 
100 most influential analytical scientists). Οι έρευνές της είναι πάνω στην 
ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ανίχνευσης ιχνο-ποσοτήτων οργανικών 

ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα. Θελήσαμε μια συζήτηση μαζί της, αφού 
έτσι κι αλλιώς, όπως έγραψε ο Ρεμπώ, «η επιστήμη είναι η νέα Αριστοκρατία».

Τα παιδια 
φοβούνΤαι 
να αποΤύ-

χούν.  
ο λογος 
πού προ-
χωραει η  
ερεύνα  
ειναι η 

αποΤύχια.

H
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Κ
ά π ο ι ε ς  β ό λτ ε ς  σ τ ο 
κέντρο της πόλης σε 
φέρνουν μπροστά σε 
μικρές –και άλλοτε, με-
γάλες– ανακαλύψεις. 
Πόσες φορές δεν έχω 
περπατήσει στην οδό 
Βασιλίσσης Σοφίας και 

έχω προσπεράσει, χωρίς να δώσω μεγά-
λη προσοχή, την πολυκατοικία στον αριθ-
μό 79; Κάποια στιγμή, κοντοστέκεσαι και, 
σηκώνοντας το βλέμμα σου, δεν ξέρεις τι 
σε τραβάει προς τα εκεί, αντικρίζεις μία 
γοργόνα να σε κοιτάει κατάματα. Δίπλα 
από το ΝΙΜΤΣ και σχεδόν απέναντι από το 
Χίλτον, ποιο είναι αυτό το κτ;iριο και ποιος 
φιλοτέχνησε το γλυπτό της γοργόνας;

Στη μεταπολεμική πολυκατοικία της Βα-
σιλίσσης Σοφίας '79, στεγάζεται το Ίδρυμα 
Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, ένας ζωντανός 
οργανισμός στο κέντρο της Αθήνας, που για 
περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες συνε-
χίζει να προάγει και να μελετά την αισθητική 
και φιλοσοφία της τέχνης. Έχει, επίσης, επι-
χορηγήσει ελληνικά ΑΕΙ για υποτροφίες 400 
αποφοίτων τους σε μεταπτυχιακές σπουδές 
στο εξωτερικό με γνωστικό αντικείμενο την 
Αισθητική, έχει πραγματοποιήσει περισσό-
τερες από 30 επιστημονικές εκδόσεις, έχει 
διοργανώσει με επιτυχία συνέδρια, σεμινά-
ρια, διαλέξεις και καλλιτεχνικές εκθέσεις 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ένα πραγ-
ματικό σπίτι πολιτισμού και γραμμάτων 
στην καρδιά της Αθήνας.

Ο Παναγιώτης Μιχελής (1903-1969) υπήρ-
ξε αρχιτέκτονας και φιλόσοφος της τέχνης, 
τακτικός καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, με πλούσιο έργο, βιβλιογρα-
φία και διεθνή αναγνώριση. Ακόμα και σή-
μερα, δίνονται τέσσερα βιβλία ως εγχειρί-
δια στο Πολυτεχνείο, ενώ το 1998 ιδρύθηκε 
η Θέση Μιχελή στο Τμήμα Φιλοσοφικών και 
Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, στο Ρέθυμνο. Η πολυκατοικία της 
Βασιλίσσης Σοφίας σχεδιάστηκε από τον 
ίδιο και ανεγέρθηκε το 1957, με κάποιους 
από τους πρώτους ενοίκους της να είναι κα-
θηγητές του Πολυτεχνείου, που, όπως φαί-
νεται, βρήκαν μία φιλόξενη στέγη. «Η πολυ-
κατοικία των αρχιτεκτόνων», θα μπορούσε 
να πει κάποιος. Εδώ, έμενε και ο Γεώργιος 
Αθανασιάδης-Νόβας, πρωθυπουργός της 
Ελλάδας για ένα μήνα (15 Ιουλίου 1965 - 20 
Αυγούστου 1965), ιδρυτικό μέλος της Ενώ-
σεως Συντακτών Αθήνας και πρόεδρος της 
Ακαδημίας Αθηνών. 

Η ανέγερση της πολυκατοικίας έγινε σε μία 
εποχή που η παλιά Αθήνα και πολλά κτίρια 
της εποχής χάνονταν και κατεδαφίζονταν. 
Η αντιπαροχή και η ανοικοδόμηση είχαν 
έρθει και άλλαξαν για πάντα το πρόσωπο 
της πρωτεύουσας. Γκρίζες πολυκατοικίες 
παντού, μία τσιμεντούπολη που γεννιόταν. 
Το κτήριο της Βασιλίσσης Σοφίας 79, σε α-
ντίθεση, είναι ένα από τα λαμπρά παραδείγ-
ματα, μέσα στον κυκεώνα της λανθασμένης 
χρήσης της αντιπαροχής. 
«Η τέχνη μου δεν είναι νατουραλιστική αλ-

λά αντλώ τα θέματά μου από ό,τι βλέπω γύρω 
μου. Τα καθημερινά πράγματα: μια αυλή, μια 
γλάστρα, αφελείς προσπάθειες διακοσμή-
σεως, πράγματα τα οποία προσπαθώ και εγώ 
να αναδείξω με απλά μέσα. Και η διάθεση α-
φέλειας που υπάρχει στα έργα μου, ίσως να 
υπάρχει επίσης και στα απλά πράγματα που 
ζωγραφίζω. Δεν μιμούμαι, συνθέτω, αλλά 
προσπαθώ να αποδώσω απλά και φυσικά την 
απήχηση που όλα αυτά έχουν μέσα μου. Έτσι, 
όταν ζωγραφίζω πρόσωπα και σκηνές της ζω-
ής, αισθάνομαι πιο κοντά στους ανθρώπους, 
και οι σχέσεις και οι κινήσεις τους είναι όλες 
απλές και χαρακτηριστικές. Τα περισσότερα 
έργα μου νομίζω ότι είναι γαλήνια και χαρού-
μενα. Ίσως διότι αισθάνομαι όταν ζωγραφίζω 
γαλήνη και χαρά, αλλά και διότι η ελληνική 
φύση είναι χαρούμενη και γαλήνια», Έφη Μι-
χελή, 1974

Η Έφη Μιχελή (1906-1984) υπήρξε ναΐφ ζω-
γράφος και σύζυγος του Παναγιώτη Μιχελή, 
μέλος τη Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής, 
με τα έργα της να έχουν ταξιδέψει σε εκθέ-
σεις σε όλο τον κόσμο. Το 1979 ίδρυσε το 
Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, κληρο-
δοτώντας σε αυτό όλη την περιουσία της. 
Είναι το δικό τους «παιδί» και κληρονομιά 
στον τόπο μας. Πολλά από τα έργα της εκτί-
θενται μόνιμα στην Αίθουσα Εκθέσεων και 
Εκδηλώσεων, μαζί με άλλα έργα Ελλήνων 
ναΐφ ζωγράφων. 

Αν βρεθείτε στο Ίδρυμα Μιχελή, επισκε-
φτείτε την αίθουσα εκθέσεων και εκδηλώ-
σεων, αλλά και τη Βιβλιοθήκη Αισθητικής 
–στον δεύτερο όροφο– που ειδικεύεται σε 
θέματα αισθητικής, αρχιτεκτονικής, καλών 
τεχνών, φιλοσοφίας της τέχνης και φιλοσο-
φίας γενικότερα. Ο κύριος όγκος των βιβλί-
ων προέρχεται από την προσωπική συλλο-
γή του Παναγιώτη Μιχελή, με περισσότερα 
από 11.000 βιβλία, περιοδικά και σπάνια 
ανάτυπα άρθρων. Η βιβλιοθήκη είναι ανοι-
χτή για το κοινό, ενώ ο ηλεκτρονικός της 
κατάλογος ξεπερνάει τις 20.000 εγγραφές 
και είναι επίσης προσιτός στον αναγνώ-
στη μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος 
(michelisfoundation.gr). 

Σίγουρα, δεν θα μείνετε μόνο στην αίθου-
σα εκθέσεων και στη βιβλιοθήκη. Το ίδιο το 
κτήριο σε καλεί να το εξερευνήσεις, με την 
υπέροχη είσοδο και σκάλα του, τη μοναδική 
θέα προς στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Τελικά ποια είναι η μαρμάρινη γοργόνα 
που μας υποδέχεται πάνω από την είσοδο; 
Έργο του σπουδαίου τηνιακού γλύπτη και 
καθηγητή της Αρχιτεκτονικής Σχολής του 
Εθνικού Μετσόβιου  Πολυτεχνείου, Αντώνι-
ου Σώχου (1888-1975), κάποιοι λένε ότι, πα-
λαιότερα, η θέση της βρισκόταν σε κάποιο 
άλλο κτήριο της περιοχής, ίσως σε κάποιο 
αρχοντικό. Από το 1957,  κοσμεί το Ίδρυμα 
Μιχελή και κοιτάει τους περαστικούς που 
–βυθισμένοι στη σκέψη τους– διασχίζουν 
την πόλη.

Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή
Βασιλίσσης Σοφίας 79, Αθήνα, 2107218626
michelisfoundation.gr        

Μία μαρμάρινη γοργόνα σε μία πολυκατοικία 
στο κέντρο  της Αθήνας, ξεναγεί τους

 επισκέπτες στον κόσμο της  ναΐφ 
ζωγραφικής  και του πολιτισμού.  

Του Μάνου νοΜικου, Φωτο: ΘάνάΣΗΣ κάΡάΤΖάΣ
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Ο γύρος της 
Αθήνας σε 139 
παραστάσεις
Οι πρεμιέρες της φετινής σεζόν, έργα κλασικά 
και άλλα που παίζονται πρώτη φορά, 
λογοτεχνικά κείμενα που ανεβαίνουν στο σανίδι 
και οι προτάσεις των μεγάλων οργανισμών

Επιµέλεια: ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΟΜΟΥΖΑ
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Ένα έργο για την επιβίωση
«O γυάλινος κόσμος»

ΙΒΟ ΒΑΝ ΧΟΒΕ

να σπίτι υπόγειο, χωρίς πα-
ράθυρα, αποσυνδεδεµένο 
από τον έξω κόσµο, όπως 
και το σύµπαν των εύθραυ-
σ των ενοίκων του. Εδώ, 

στην κεντρική σκηνή της Στέγης του 
Ιδρύµατος Ωνάση, θα ανασάνουν τον 
λόγο του Τενεσί Ουίλιαµς η Ιζαµπέλ Ι-
πέρ, η Ζιστίν Μπασλέ, ο Σιρίλ Γκέι και 
ο Αντουάν Ρενάρτζ στις 13 και 14/11, σε 
δύο παραστάσεις που έγιναν sold out 
ούτε ώρα αφότου ξεκίνησε η προπώλη-
ση των εισιτηρίων τους. Θα κρύψουν τις 
ουλές και τα µυστικά τους, θα φωνάξουν 
τα όνειρά τους, θα αγωνιστούν για να 
ζήσουν. Γιατί για τον περιζήτητο σκη-
νοθέτη  Ίβο βαν Χόβε, που τους καθο-
δηγεί επί σκηνής «“Ο γυάλινος κόσµος” 
είναι ένα έργο για ανθρώπους που είναι εύ-
θραυστοι, ευάλωτοι, δεν έχουν χρήµατα και 
προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Μας α-
φορά γιατί έχει να κάνει µε την επιβίωση σε 
έναν σκληρό κόσµο όπου υπάρχουν πολλοί 
άνθρωποι ακόµα σε αυτή την κατάσταση. 
∆είχνει, επίσης, ότι µπορείς να επιβιώσεις 
µέσω της φαντασίας, φτιάχνοντας ιστορίες 
στο µυαλό σου». Καταφεύγοντας στις α-
ναµνήσεις από ένα παρελθόν ευµάρειας 
σε µια φυτεία του αµερικανικού νότου 
αντιµετωπίζει τις τωρινές της δυσκολί-
ες η Αµάντα, η µητέρα της οικογένειας 
Γουίνγκφιλντ που υποδύεται η Ιζαµπέλ 
Ιπέρ. Η συνεσταλµένη κόρη της Λώρα 
αφιερώνει ατέλειωτες ώρες στα γυάλι-
να ζωάκια της, ενώ ο γιος της Τοµ, που 
τους συντηρεί δουλεύοντας σε ένα ερ-
γοστάσιο παπουτσιών, βλέπει τα όνειρά 
του να συνθλίβονται και δραπετεύει τις 
νύχτες στους δρόµους - µια επιλογή την 
οποία ο Βέλγος σκηνοθέτης «διαβάζει» 
ως ένδειξη οµοφυλοφιλικού προσανα-
τολισµού του ήρωα. 
Έχοντας σκηνοθετήσει τη δεκαετία του 
’90 το «Λεωφορείον ο πόθος» «που εί-
χε να κάνει µε την αρρεπωπότητα και 
την ανδρική βαναυσότητα», ο βαν Χόβε 
είδε στον «Γυάλινο κόσµο» την άλλη 
πλευρά του ίδιου νοµίσµατος. «Αυτό το 
έργο πάντα µε περίµενε αλλά δεν έβρισκα 
τις κατάλληλες συνθήκες, τους  ανθρώπους 
για να το ανεβάσω», µου λέει. Ώσπου α-
ποφάσισε να το προτείνει στην Γαλλί-
δα σταρ, που απάντησε αµέσως θετικά. 
«Είναι υπέροχο να δουλεύεις µαζί της. Α-
φοσιωµένη και ανοιχτή σε ό,τι της πρότει-
να, µια πραγµατική ηθοποιός µε την έννοια 

ότι επιζητεί την περιπέτεια στη σκηνή. Το 
πιο σηµαντικό, όµως, είναι ότι µπορεί µε 
δεξιοτεχνία να κάνει το πέρασµα από το ένα 
συναίσθηµα στο άλλο».
Μου περιγράφει την κουζίνα της Αµά-
ντα, όπου περνά τη µέρα της και καµιά 
φορά τραγουδά και αποκαλύπτει πως 
χρησιµοποιεί πολύ τη µουσική στην πα-
ράσταση, «κυρίως γαλλικά chanson (το 
“L’ aigle noir” της Barbara, το “La mer”) 
µε ένα πιο συναισθηµατικό τρόπο, όχι 
διανοητικά». Η µουσική υπογραµµίζει 
και την εισαγωγή µιας καινούργιας α-
τµόσφαιρας στην εναλλαγή των σκη-
νών που, επιπλέον, ενεργοποιείται µέσα 
από έντονα cut και ανεβοκατεβάσµατα 
της αυλαίας. 
Ένα τέτοιο πέρασµα στον κόσµο των 
Γουίνγκφιλντ θα σηµάνει και η επί-
σκεψη του Τζιµ, ενός φιλόδοξου συνα-
δέλφου του Τοµ που αναπολεί τα εξι-
δανικευµένα γυµνασιακά του χρόνια 
και σπουδάζει προσδοκώντας σε ένα 
καλύτερο αύριο. Γιατί αλήθεια επίλεξε 
έναν µαύρο ηθοποιό για το ρόλο µε 
δεδοµένη την εποχή και το υπόβα-
θρο του έργου; «Ήταν ξεκάθαρο για 
µένα ότι πρέπει να είναι µαύρος γιατί 
ο Τζιµ έρχεται από τον έξω κόσµο, εί-
ναι ο µόνος “ξένος” σε αυτό το πλαί-
σιο, ένα εντελώς καινούργιο πρόσωπο 
στον κόσµο που ζουν αυτοί οι άνθρωποι» 
διευκρινίζει. Το έργο διαδραµατίζεται 
τη δεκαετία του ’30, κατά τη άνοδο του 
φασισµού στην Ευρώπη και για τον βαν 
Χόβε τόσο ο Ουίλιαµς ως συγγραφέας 
όσο και ο ήρωάς του, Τοµ, που ελπίζει 
να ασχοληθεί µε τη συγγραφή, έχουν 
σαφή συνείδηση του ιστορικού φαινο-
µένου.
Γράφοντας για τον «Γυάλινο κόσµο», 
ο Αµερικανός θεατρικός συγγραφέας 
Τόνι Κούσνερ επισηµαίνει τη µεγάλη 
ισχύ που έχει η έντονη ευθραυστότητα 
των ηρώων τονίζοντας ότι ο Ουίλιαµς 
γνώριζε «τη φυλή των όντων που βρίσκο-
νται σε διαρκή φυγή» και ήθελε να γίνει 
η φωνή τους. Ως καλλιτέχνης, αλήθεια, 
ο συνοµιλητής µου σε ποιους θέλει να 
δώσει φωνή µέσα από τη δουλειά του; 
«Σε ανθρώπους που ζουν σε µυστικούς κό-
σµους, που δεν µπορούν να είναι όλη την 
ώρα ο εαυτός τους», ήρθε η απάντησή του 
εµφατική. 
«Γυάλινος κόσµος», του Τενεσί Ουίλιαµς, Στέγη 

Ιδρύµατος Ωνάση, 13 & 14/11

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΚΟΜΟΥΖΑ

Μια ανάσα πριν την πρεμιέρα της παράστασης του «Ο γυάλινος κόσμος» με την Ιζαμπέλ Ιπέρ, 
ο Βέλγος δημιουργός αποκαλύπτει τη ματιά του στο σύμπαν του Τενεσί Ουίλιαμς

Ίβο βαν Χόβε
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Κάτω από μια Στέγη
Θέατρο, χορός, περφόρμανς, μουσικές παραστάσεις

Χαλεπάς 

Η Αργυρώ Χιώτη µάς βάζει σε έναν ονει-
ρικό κόσµο µέσα από µια σύγχρονη µου-
σική τραγωδία σε λιµπρέτο Αλέξανδρου 
Βούλγαρη (The Boy) και µουσική Jan Van 
Angelopoulos για τον βίο του ιδιοφυή γλύ-
πτη Γιαννούλη Χαλεπά. Ο σκηνικός χώρος 
είναι της Έφης Μπίρµπα ενώ ερµηνεύουν 
οι Σίµος Κακάλας, Κώστας Κορωναίος, 
Χαρά Κότσαλη, Αντώνης Μυριαγκός κ.ά. 
Κεντρική Σκηνή, 10-27/2/2022

Trouble

Στην πρώτη του θεατρική παράσταση, ο 
βραβευµένος µε Χρυσό Φοίνικα στο Φεστι-
βάλ των Καννών και υποψήφιος για Όσκαρ 
Αµερικανός σκηνοθέτης Gus Van Sant ε-
µπνέεται από τον πατέρα της popart Andy 
Warhol και φέρνει στη σκηνή ένα αντισυµ-
βατικό µουσικό πορτρέτο του αναβιώνο-
ντας ένα ανολοκλήρωτο κινηµατογραφικό 
του εγχείρηµα µέσα από µια υβριδική αφή-
γηση που συνδυάζει τραγούδι, µυθοπλασία, 
τεκµηρίωση, αναµνήσεις και φαντασία. 
Κεντρική Σκηνή, 18-20/3/2022

Φράνκενσταϊν - Ο χαμένος 
παράδεισος 

Η Λένα Κιτσοπούλου φέρνει στη σκηνή της 
Στέγης τον Φράνκενσταϊν και το τερατούρ-
γηµά του, διερωτώµενη για το τίµηµα της 
δηµιουργίας. Μήπως το Τέρας είµαι εγώ; Ή 
εσύ; Η ανατρεπτική συγγραφέας, σκηνο-
θέτις, περφόρµερ και εικαστικός αντλεί την 
πρώτη ύλη από το εµβληµατικό µυθιστό-
ρηµα τρόµου για σαρκάσει τα τέρατα της 
καθηµερινότητάς µας και να µιλήσει για τη 
µοναξιά, τον ναρκισσισµό, την απελπισία, 
τη βία, τους σταρ δολοφόνους και τους ηθι-
κούς αυτουργούς που θεωρούνται αθώοι. 
Κεντρική Σκηνή, 14/5 - 10/6/2022

Ποιητικές Συνομιλίες

Στο πρωτότυπο τηλεφωνικό - ποιητικό πρό-
γραµµα του Τhéâtre de la Ville, ο ακροατής 
κλείνει ένα ραντεβού, ο/η ηθοποιός τον κα-
λεί και συνοµιλεί µαζί του επί 20 λεπτά, του 
απαγγέλλει ένα ποίηµα που εµπνεύστηκε 
από τη συνοµιλία και, στο τέλος, του προτεί-
νει µια ποιητική «συνταγή» ειδικά γι’ αυτόν. 
Η ποίηση µας δείχνει τον τρόπο να ζούµε, να 
απολαµβάνουµε, να αισθανόµαστε, να επι-
βιώνουµε. Αναµείνατε στο ακουστικό σας! 
11/2021 - 6/2022

Ένα Ένα

Ένα ιδιότυπο µουσικό ταξίδι σε ένα επαρχι-
ακό κέντρο διασκέδασης περασµένων δε-
καετιών σε σύλληψη, σκηνοθεσία, ηχητικό 
σχεδιασµό και περφόρµανς του Θανάση 
∆εληγιάννη. Μια µπάντα, ένας τραγου-
διστής, ένας σερβιτόρος και µια κάµερα 
ασφαλείας δίνουν ζωή στον κόσµο της πα-
ράστασης, αλληλεπιδρώντας µεταξύ τους 
και µε το κοινό. Η µουσική είναι ένα µικρο-
τονικό αµάλγαµα των ελληνικών κλαρίνων 
των δεκαετιών 1970-90, αναµειγµένο µε 
αυτοσχέδια µέρη, ηλεκτρονική µουσική και 
ηχογραφήσεις πεδίου. Εκθεσιακός Χώρος -1, 
17-21/11/2021

Εγκάρσιος Προσανατολισμός

Οι πρώτες κριτικές από διεθνή Μέσα απο-
θεώνουν τον ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου και 
τη νέα του παραγωγή µε τη Στέγη. Εικόνες, 
κινήσεις, ήχοι που σε εκτοξεύουν προς την 
πηγή της ζωής, της δηµιουργίας, της φα-

ντασίας, του παιχνιδιού και σε καλούν να 
ανακαλύψεις τη δική σου αλήθεια προς το 
φως. Ο τίτλος παραπέµπει στη µέθοδο που 
χρησιµοποιούν τα έντοµα για να διατηρούν 
µια σταθερή γωνία προς µια µακρινή πηγή 
φωτός για προσανατολισµό, ο λόγος για τον 
οποίο πετούν προς ό,τι λάµπει. 
Κεντρική Σκηνή, 22/12/21 - 16/1/22

Onassis New Choreographers 
Festival 9 - ONC 9

Το καθιερωµένο φεστιβάλ της νέας γενιάς 
Ελλήνων δηµιουργών του χορού της Στέγης 
που παρουσιάζει το αύριο του σύγχρονου 
χορού έρχεται για 9η χρονιά εξίσου ζωντα-
νά όσο και ψηφιακά στο Onassis You Tube 
Channel. Συντονιζόµαστε στον ρυθµό του.
Εντός & εκτός Στέγης, 10&13/3/2022

LarsenC 

Ο LarsenC, η επιστηµονική ονοµασία του 
τεράστιου ακινητοποιηµένου όγκου νερού 
ηλικίας 10.000 ετών που βρίσκεται στην Α-
νταρκτική, κινείται τόσο αργά, ώστε δεν συλ-
λαµβάνεται από τις ανθρώπινες αισθήσεις. 
Στη νέα χορογραφία του Χρήστου Παπαδό-
πουλου, τα ανθρώπινα σώµατα συντονίζο-
νται στον ίδιο αέναο ρυθµό, σε µια ονειρική 
ακολουθία, όπου προοδευτικά φαντάζουν 
εξίσου απόκοσµα µε το πολικό τοπίο. 
Κεντρική Σκηνή, 30/3 - 3/4/2022

New Creation

Από τις γειτονιές του Ρίο ντε Τζανέιρο, ο Βρα-
ζιλιάνος Bruno Beltrâo, ανανεωτής της σκη-
νής του hiphop µε παγκόσµια αναγνώριση 
και η οµάδα του αντιδρούν στις ακροδεξιές 
πρακτικές και στη βαρβαρότητα της κυβέρ-
νησης Μπολσονάρο. Η νέα του χορογραφία 
επιβεβαιώνει πως το να µένεις σε κίνηση εί-
ναι συνειδητή πολιτική πράξη. 
Κεντρική Σκηνή, 29 & 30/04/2022

Once to be realized

Ο Μιχαήλ Μαρµαρινός και έξι συνθέτες 
του σύγχρονου µουσικού θεάτρου συνα-
ντιούνται µε τα µη ταξινοµηµένα αρχεία 
έργων του Γιάννη Χρήστου, 50 χρόνια από 
τον θάνατό του, σε ένα µουσικό θέατρο που 
µοιάζει µε αρχαϊκό δράµα αλλά και µε κοι-
νωνικό γλυπτό.
Κεντρική Σκηνή, 15-17/4/2022
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Η σεζόν στο Εθνικό Θέατρο

Κεντρική Σκηνή  
Η σεζόν στο κτίριο Τσίλερ της Α-
γίου Κωνσταντίνου ήδη ξεκίνησε 
µε το «Φουέντε Οβεχούνα» του 
Λόπε δε Βέγα, σε µετάφραση Μα-
ρίας Χατζηεµµανουήλ και σκηνο-
θεσία Ελένης Ευθυµίου. Ένα έργο 
των αρχών του 17ου αιώνα που 
βασίζεται σε πραγµατικό γεγονός 
του 15ου αιώνα στην Ισπανία και 
το οποίο αγγίζει το θέµα της κακο-
ποιητικής συµπεριφοράς προς τις 
γυναίκες, αλλά και τον αυταρχι-
σµό προς όλους τους πολίτες, που 
προκαλεί την εξέγερση ενός ολό-
κληρου χωριού. Έως 23/1/2022. 
Το έργο του Νόελ Κάουαρντ «Πο-
νηρό πνεύµα» ανεβαίνει για 
πρώτη φορά στο Εθνικό Θέατρο, 
σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρ-
δά. Μια αριστοτεχνικά δοµηµένη 
κωµωδία µε καυστικό χιούµορ για 
τον γάµο και τις δυσκολίες της συ-
ζυγικής πίστης. Παίζουν: Αµαλία 
Μουτούση, Αργύρης Ξάφης, Άννα 
Μάσχα, Κωνσταντίνα Τάκαλου, 
Κατερίνα Λέχου, Θανάσης ∆ήµου 
κ.ά. Από 10/2/2022.

Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» 
Ο Τενεσί Ουίλιαµς είναι ο αγαπη-
µένος των σκηνοθετών και του 
κοινού. Το «Λεωφορείον ο Πό-

θος», η ιστορία της απελπισµένης 
Μπλανς και του σκληρού Στάνλεϊ 
Κοβάλκσι, ξεκινάει τις παραστά-
σεις του στη Νέα Σκηνή, σε µετά-
φραση και σκηνοθεσία Θανάση 
Σαράντου. Στον ρόλο της Μπλανς 
Ντιµπουά, η Κωνσταντίνα Τάκα-
λου και στον ρόλο του Στάνλεϊ, ο 
Αποστόλης Τότσικας. ∆ιάρκεια: 
12/11/2021 - 2/2/2022. 

Η Μαρία Μαγκανάρη καταπιά-
νεται µε ακόµη ένα εµβληµατικό 
κείµενο, τον «Ματωµένο γάµο» 
του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, σε 
µετάφραση Έφης Γιαννοπούλου, 
που έχει παρουσιαστεί περισσό-
τερο απ’ όλα τα δηµιουργήµατα 
του Ισπανού συγγραφέα στις ελ-
ληνικές σκηνές. Ένα έργο για τον 
απόλυτο έρωτα, που υπερβαίνει 
φραγµούς, νόµους και πρέπει. Η 
γνωριµία του µε το ελληνικό κοι-
νό πηγαίνει πίσω στο 1947 χάρη 
στον Κάρολο Κουν και το Θέατρο 
Τέχνης, ενώ στο Εθνικό πρωτοπα-
ρουσιάστηκε το 1981, σε σκηνο-
θεσία Αλέξη Σολοµού. Στη νέα πα-
ράσταση του Εθνικού παίζουν οι 
Μαρία Κεγαχιόγλου, Σύρµω Κεκέ, 
Μαρία Σκουλά, ∆ήµητρα Βλαγκο-
πούλου κ.ά. Από 20/1/2022. 

Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» 
Με ένα έργο αφιερωµένο στα 
100 χρόνια από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή κάνει πρεµιέρα η 
Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη», την 
«Αιολική γη» του Ηλία Βενέζη, 
σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαµαργιά 
και διασκευή Σάββα Κυριακίδη 
και ∆ηµήτρη Χαλιώτη. Ένα έργο 
που αγγίζει τις µνήµες που χάθη-
καν οριστικά, τη ζωή που έµεινε 
πίσω, στις Κυδωνιές της Μικράς 
Ασίας. Παίζουν: Αλίκη Αλεξανδρά-
κη, Θοδωρής Κατσαφάδος, Νίκος 
Καρδώνης, Γιασεµί Κηλαηδόνη, 
Μάξιµος Μουµούρης, ∆ηµήτρης 
Ντάσκας, ∆ηµοσθένης Παπαδό-
πουλος, ∆ηµήτρης Παπανικολά-
ου, Μιχάλης Συριόπουλος, Γαλήνη 
Χατζηπασχάλη κ.ά. Από 2/12/2021. 

Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη» 
Πασίγνωστο, αγαπηµένο, διαχρο-
νικό έργο «Η φάρµα των ζώων» 
του Τζορτζ Όργουελ, που σκηνο-
θετεί ο Άρης Μπινιάρης, ενώ υ-
πογράφει και τη διασκευή για το 
θέατρο µαζί µε τους Έλενα Τρια-
ν ταφυλλοπούλου και Βύρωνα 
Θεοδωρόπουλο. Και σίγουρα ανα-
µένουµε µε µεγάλο ενδιαφέρον 
αυτό το νέο εγχείρηµα του γνω-
στού σκηνοθέτη. Τον πληθυσµό 
της «Φάρµας» θα ζωντανέψουν 
οι Προµηθέας Αλειφερόπουλος, 
Βάσω Καβαλλιεράτου, Ιωάννα 
Μαυρέα, Κώστας Μπερικόπου-
λος, Πάνος Παπαδόπουλος κ.ά. 
Από 18/11/2021. 

Ένα έργο για την τέχνη της µάχης 
και του έρωτα, το «Τρωίλος και 
Χρυσηίδα» του Ουίλιαµ Σαίξπηρ, 
θα ακολουθήσει στον ίδιο χώρο, 
σε µετάφραση Νίκου Χατζόπου-
λου και σκηνοθεσία Μαρίας Πα-
νουργιά. Οι Ευδοξία Ανδρουλιδά-
κη, Στέλλα Βογιατζάκη, Γιάννης 
Κλίνης, Κώστας Κουτσολέλος, 
Γιώργος Κριθάρας, Κωνσταντίνος 
Πλεµµένος κ.ά. θα αναλάβουν 
να ζων τανέψουν τους ήρωες 
του Τρωικού Πολέµου έτσι όπως 
τους φαντάστηκε ο Σαίξπηρ. Από 
17/2/2022. 

Σκηνή «Κατίνα Παξινού» 
Το έργο του Νάιτζελ Ουίλιαµς «Ο 
εχθρός της τάξης» παρουσιάζε-
ται στη σκηνή αυτή του Εθνικού, 
που φέτος θα φιλοξενεί παραστά-
σεις που αφορούν και το εφηβικό 
κοινό. Ένα έργο γραµµένο τη δεκα-
ετία του ’70, το οποίο αφουγκρά-
ζεται τις αγωνίες και τις αρνήσεις 
των εφήβων που αποφασίζουν, 
απορρίπτοντας τα πάντα, και το 
σχολείο, να γίνουν οι καθηγητές 
του εαυτού τους. Η σκηνοθέτιδα 
της παράστασης Γεωργία Μαυ-
ραγάνη έχει εµπειρία τόσο από 
θέατρο όσο και στην εκπαίδευση, 
και περιµένουµε µε ενδιαφέρον 
να δούµε την προσέγγισή της 
σε ένα έργο που σκηνοθέτησε 
για τον κινηµατογράφο ο Πέτερ 
Στάιν το 1983. Τη µετάφραση υ-
πογράφει ο Αλέξης Καλοφωλιάς. 
Έως 23/1/2022. 

12-1912-19

ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΙΛΕΡ 

ΘΕΑΤΡΟ REX 

Η σεζόν στο Εθνικό Θέατρο ξεκινά με νέο καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Γιάννη Μόσχο, 
στον οποίο έδωσε χρόνο προετοιμασίας η μεταβατική καλλιτεχνική διευθύντρια Έρι Κύργια, 

που είχε ήδη ετοιμάσει το ρεπερτόριο για όσες παραστάσεις κάνουν πρεμιέρα ή ξεκινούν 
τις πρόβες τους εντός του 2021. Να, λοιπόν, τι βρίσκουμε στο πρόγραμμά του. 

Της ΟΛΓΑΣ ΣΕΛΛΑ

«Λεωφορείον ο Πόθος»

«Φουέντε Οβεχούνα»

«Ο εχθρός της τάξης»
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Στην Αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» 

Ξεκίνησαν ως µυθιστόρηµα, µεταφράστηκαν σε ουκ ολίγες γλώσσες, 
διασκευάστηκαν σε θεατρικό έργο και τώρα «Τα µαγικά µαξιλάρια» 
του Ευγένιου Τριβιζά έγιναν όπερα. Μέσα από το λιµπρέτο που έγραψε 
ο ίδιος ο συγγραφέας και τη µουσική του Γιώργου ∆ούση, µικροί και 
µεγάλοι θα έχουµε την ευκαιρία να ταξιδέψουµε στη µακρινή Ουρανού-
πολη, εκεί όπου ο άπληστος άρχοντας Αρπατίλαος, αποφασισµένος να 
αυξήσει την παραγωγή σµαραγδιών στη χώρα του, καταργεί γιορτές 
και διακοπές, λούνα παρκ και παιδικές χαρές, χτίζει φυλακές για όσους 
τολµούν να του αντιταχθούν και... φιλοδωρεί τον ύπνο τους µε αποτρό-
παιους εφιάλτες. Σε ένα υποβαθµισµένο σχολείο, όµως, µερικοί µαθητές 
και ένας εµπνευσµένος δάσκαλος αποφασίζουν να αντισταθούν και να 
ξαναβρούν τα χαµένα τους όνειρα… Από τις 14/11 και για 10 παραστάσεις.  

Τον ∆εκέµβριο επιστρέφει «Η φόνισσα», η όπερα του καλλιτεχνικού δι-
ευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουµεντάκη, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε 
το 2014. Το ποιητικό κείµενο του Γιάννη Σβώλου βασίζεται στην οµώνυµη 
νουβέλα του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη και τον ρόλο της βασανισµέ-
νης µεσόκοπης Φραγκογιαννούς, η οποία καταλήγει να πιστέψει ότι 
είναι αποστολή της να απαλλάξει τον κόσµο από τα κορίτσια, κρατά η 
διακεκριµένη µεσόφωνος Μαίρη-Έλεν Νέζη. ∆ιευθύνει ο αρχιµουσικός 
Βασίλης Χριστόπουλος. Στις 3, 5, 28 και 30/12. 

Και καθώς Χριστούγεννα χωρίς τον «Καρυοθραύστη» και την Κλάρα δεν 
γίνονται, ο Κωνσταντίνος Ρήγος υπογράφει µια νέα χορογραφία για ένα 
από τα δηµοφιλέστερα µπαλέτα ρεπερτορίου. Ακολουθώντας τις µελω-
δίες του Τσαϊκόφσκι, ο διευθυντής του µπαλέτου της ΕΛΣ θα επιχειρήσει 
να αναδείξει τη σκοτεινή αλλά και τη φωτεινή, φαντασµαγορική πλευρά 
του γνωστού παραµυθιού. Τα κοστούµια της παράστασης σχεδίασαν οι 
Deux Hommes. Στις 17, 19, 24, 26, 29, 31/12/2021 και 2/1/2022.

Στην Εναλλακτική Σκηνή

∆ύο έργα µουσικού θεάτρου σε πρεµιέρα φέρνει ο κύκλος εκδηλώσεων 
«Ωδές στον Βύρωνα», στο πλαίσιο του εορτασµού των 200 ετών από την 
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Αντλώντας υλικό από τις επιστολές 
του λόρδου Μπάιρον, αποσπάσµατα από τα γραπτά, τις σκέψεις και τους 
στίχους του, ο Αλέξανδρος Μουζάς συνέθεσε τις «Σκιές στον Άδη», 
ένα µονόδραµα σε πρώτο πρόσωπο που παρακολουθεί την πορεία του 
Άγγλου ποιητή στον τελευταίο σταθµό του βίου του, το Μεσολόγγι. Την 
ατµόσφαιρα της ύστατης περιπέτειάς του θα επιχειρήσει να αποδώσει η 
σκηνοθεσία του Θωµά Μοσχόπουλου. Στις 27 και 28/11. 

Το σχετικό αφιέρωµα ολοκληρώνεται τον ∆εκέµβριο µε το νέο µουσι-
κοθεατρικό έργο «Ο αέρας της Ελλάδας» του Γιώργου Τσοντάκη. Ο 
Ελληνοαµερικανός βραβευµένος συνθέτης τοποθετεί τη «σκηνή» του 
έργου του στη νεκρική κλίνη του λόρδου Βύρωνα και, µε όχηµα ιστορικά 
τεκµήρια και χωρία από τον ποιητικό του λόγο, επιχειρεί να ανασυνθέσει 
την τρίµηνη περιπέτειά του στον τόπο µας, από την εµπλοκή του στην 
ελληνική Εθνεγερσία µέχρι το ανεκπλήρωτο πάθος για τον νεαρό Πατρι-
νό οπλαρχηγό Λουκά Χαλανδριτσάνο. Στις 17 και 18/12.  

Ο ∆εκέµβριος, επιπλέον, φέρνει και µιούζικαλ για παιδιά και νέους, το 
δηµοφιλές «Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει» των Νίκου Κυπουργού και 
Θωµά Μοσχόπουλου. Εµπνευσµένο από το παραµύθι του Χανς Κρί-
στιαν Άντερσεν «Τα καινούργια ρούχα του βασιλιά» και αφιερωµένο στη 
µνήµη του Αµερικανού πρωτοπόρου Τζον Κέιτζ, αφηγείται την ιστορία 
ενός ανυπόφορου βασιλιά που δεν είναι ποτέ ευχαριστηµένος, όποιο 
κοµµάτι κι αν του παρουσιάσει ο µουσικός της αυλής του, και λειτουργεί 
ως εισαγωγή στις έννοιες, τις τεχνικές και τα εργαλεία της µουσικής γρα-
φής. Θα το δούµε σε νέα σκηνοθεσία του Θοδωρή Αµπαζή και µέσα από 
τις ερµηνείες των Χάρη Ανδριανού, Βάσιας Ζαχαροπούλου και ∆ηµήτρη 
Ναλµπάντη. ∆ιάρκεια παραστάσεων: 12/12/2021 - 2/1/2022.

Όπερα, χορός και μουσικό θέατρο δίνουν τον 
τόνο στις αίθουσές της Λυρικής μέχρι το τέλος 
του 2021. Και το καλύτερο; Έχει κάτι για όλους, 
μεγάλους και μικρούς.
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΚΟΜΟΥΖΑ
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«Η φόνισσα», Μαίρη-Έλεν Νέζη
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«Σκιέ ς στον Ά δη»

«Ο αέρας της Ελλάδας», 
Γιώργος Τσοντάκης
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Ελπίς Πατρίδος 
Η όπερα του Γιώργου Κουρουπού, σε λιµπρέτο Ιουλί-
τας Ηλιοπούλου και σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνστα-
ντίνου επιστρέφει και αναβιώνει την περιπέτεια της 
προετοιµασίας και του ξεσπάσµατος της Επανάστασης 
του 1821. Μέσα από τη ζωή µιας οικογένειας στη Σµύρνη 
διασταυρώνονται τα ιστορικά γεγονότα, τα πρόσωπα 
και οι ιδέες που οδήγησαν στον Αγώνα και στα πρώτα 
βήµατα της διαµόρφωσης του νεοελληνικού κράτους. 
Γενναίοι άνθρωποι που καθόρισαν, είτε µε την πνευµα-
τική τους δύναµη είτε µε τις τολµηρές τους αποφάσεις 
και πράξεις, την Επανάσταση –ο Ρήγας, ο Καποδίστρι-
ας, οι Φιλικοί, ο Παπαφλέσσας, ο Μαυροκορδάτος, οι 
ήρωες αγωνιστές– επιστρέφουν και ζωντανεύουν την 
ανάγκη ανεξαρτησίας. Εµβληµατικές φάσεις της πε-
ριόδου αυτής, από την κήρυξη της Επανάστασης έως 
την Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, προβάλλουν 
ανάγλυφα την ελπίδα για µια ελεύθερη πατρίδα, για µια 
δικαιότερη ζωή. Συµπράττουν η Χορωδία της ΕΡΤ και 
η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών µε διευθυντή χορωδίας 
τον ∆ηµήτρη Κτιστάκη και τη µουσική διεύθυνση του 
Μίλτου Λογιάδη. ∆ιάρκεια: 8-10/12.

Μια υπέροχη ζωή 
You don’t need to run and hide, It’s a Wonderful, Wonderful 
Life: Η αγαπηµένη ταινία του αµερικανικού κινηµατο-
γράφου που σκηνοθέτησε ο Φρανκ Κάπρα το 1946, κλα-
σική και αιώνια επίκαιρη, διασκευάστηκε θεατρικά από 
τον ευρηµατικό Joe Landry και έρχεται να µεταµορφώ-
σει την Αίθουσα Τριάντη σε ζωντανό ραδιοτηλεοπτικό 
στούντιο του 1940. Η ιστορία-ύµνος στην αλληλεγγύη 
και την αυταπάρνηση θα ζωντανέψει, µε γνωστούς 
και αγαπηµένους ηθοποιούς να παίζουν όλους τους 
ρόλους, να τραγουδούν, να αλλάζουν φωνές και να πα-
ράγουν ήχους, καθώς µια τζαζ ορχήστρα θα αναβιώ-
νει το κλίµα της εποχής: µια γιορτή, µετά το τέλος του 

Πολέµου, µε τη χαρά της ζωής να κοιτά µε αισιοδοξία 
το µέλλον. Μετάφραση: Νίκος Χατζόπουλος. Σκηνοθε-
σία: Γιάννης Καλαβριανός. Ερµηνεύουν: Κωνσταντίνος 
Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νάντια Κοντογεώργη, 
Γιώργος Γλάστρας, Άγγελος Μπούρας, Θεοδοσία Σαβ-
βάκη. Μουσική σύνθεση - Ενορχήστρωση - ∆ιεύθυνση 
της Athens Collective Orchestra: Αλέξανδρος ∆ράκος 
Κτιστάκης. ∆ιάρκεια: 23/12/2021 - 5/1/2022. 
 
Μιούζικαλ: Η αυλή των θαυμάτων 
Η «Αυλή των Θαυµάτων» του Ιάκωβου Καµπανέλλη 
πρωτοπαρουσιάστηκε το 1957 από το Θέατρο Τέχνης 
σε σκηνοθεσία Κάρολου Κουν, σκηνικά του Γιάννη Τσα-
ρούχη και µουσική του Μάνου Χατζιδάκι. Θεωρείται 
ένα από τα έργα που σηµάδεψαν την πορεία του ελ-
ληνικού θεάτρου και, 65 χρόνια µετά, έρχεται για να 
συγκινήσει αλλά και να συζητηθεί. Το µιούζικαλ, που 
σκηνοθετεί ο βραβευµένος µε το «Κάρολος Κουν» Χρή-
στος Σουγάρης και τη µουσική του οποίου υπογράφει 
ο Στέφανος Κορκολής, την έλλειψη σταθερότητας 
και σιγουριάς που χαρακτηρίζει τη ζωή του Έλληνα. 
Όλα στην Ελλάδα ανεβοκατεβαίνουν πολύ εύκολα, 
κυλούν, φεύγουν κι η συνηθισµένη λαχτάρα µας είναι 
να στεριώσουµε κάπου, να σιγουρέψουµε κάτι. Επι-
στροφή στη µεταποιηµένη µορφή των δωµατίων της 
κλασικής πλέον αυλής, στον συνοικισµό του Βύρωνα 
όπου κατοικούν άτοµα και οικογένειες της λαϊκής τά-
ξης αλλά µε διαφορετική προέλευση ο καθένας. Στον 
εµβληµατικό ρόλο της Αννετώς η Ρούλα Πατεράκη, 
ενώ επί σκηνής θα δούµε και τη µέτζο σοπράνο Ειρήνη 
Καράγιαννη. Μαζί τους οι Γιώργος Γάλλος (Στέλιος), 
Αλέξανδρος Μπουρδούµης (Μπάµπης), Κατερίνα 
Παπουτσάκη (Όλγα), Κόρα Καρβούνη (Μαρία), Μαρία 
∆ιακοπαναγιώτου (Ντόρα), Μαρίζα Τσάρη (Μαρία), 
Γιώργος Τσιαντούλας (Στράτος), Αλέξανδρος Βάρθης 
(Γιάννης), Κώστας Λάσκος (Άνδρας), Σωτηρία Ρουβο-

λή (Γυναίκα). Ο Γεράσιµος Ευαγγελάτος έγραψε τους 
στίχους, η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου έκανε τη δραµα-
τουργική διασκευή και ο Φωκάς Ευαγγελινός τις χορο-
γραφίες. Πρεµιέρα: 24/1/2022. 
 
Nederlands Dans Theater (NDT I) 
Πέντε λεπτά παράστασής τους αρκούν για να βεβαιω-
θείς πως βλέπεις ένα από τα επτά χορευτικά θαύµατα 
του κόσµου. Το υµνηµένο Nederlands Dans Theater 
(NDT I) έρχεται ξανά στην Αθήνα για τέσσερις παραστά-
σεις, µε δύο νέες χορογραφίες σε πρώτη παρουσίαση 
στη χώρα µας, αλλά και µια παλαιότερη του Γίρζι Κί-
λιαν. Για όσους γνωρίζουν τι πάει να πει Paul Lightfoot, 
το θέαµα θεωρείται εγγυηµένο. Για όσους δεν ξέρουν 
το όνοµα του καλλιτεχνικού διευθυντή των ιπτάµενων 
χορευτών Ολλανδών, ας πούµε µόνο αυτό: απογείωση! 
∆ιάρκεια: 10-13/3/2022. 
 
Clara Haskil, Prelude &Fugue 
Η Λετίσια Κάστα στο Μέγαρο. Η ηθοποιός και πάλαι 
ποτέ σούπερ µοντέλο θα υποδυθεί τη µυθική πιανί-
στρια Κλάρα Χάσκιλ, µία από τις εµβληµατικές µουσι-
κούς του περασµένου αιώνα. Η παράσταση, βασισµέ-
νη σε κείµενο του Serge Kribus, φέρνει στη σκηνή και 
την εξαίρετη πιανίστρια Isil Bengi. Οι πτυχές της ζωής 
της Χάσκιλ θα ξεδιπλωθούν µε σηµείο εκκίνησης τη δε-
καετία του 1960, τότε που η ερµηνεύτρια έφτασε στις 
Βρυξέλλες. Σκοπός της ήταν να ξεκινήσει µια περιοδεία 
συντροφιά µε τον βιολιστή Arthur Grumiaux, συνεχί-
ζοντας να µαγεύει όπως έκανε µε τις θριαµβευτικές εµ-
φανίσεις της στο Παρίσι. Στο σιδηροδροµικό σταθµό, 
όµως, γλίστρησε και έπεσε, µεταφέρθηκε εσπευσµένα 
στο νοσοκοµείο και έσβησε το επόµενο πρωινό, µε τον 
θάνατό της να βάζει µακάβρια τελεία σε µια λαµπρή 
καριέρα που σταµάτησε άδοξα στα 65 της χρόνια. 
∆ιάρκεια: 22-25/2/2022. 

Το Μέγαρο τριαντάρισε αλλά ο ενθουσιασμός, το πάθος και η αγάπη του για ό-
λες τις τέχνες παραμένουν φλογερά εφηβικοί και ενθουσιώδεις. Μια ειδική 
ματιά στα θεατρικά και χορευτικά δρώμενα του καλλιτεχνικού του προγράμ-
ματος για τη χρονιά που φεύγει αλλά και τη χρονιά που έρχεται πιστοποιεί 
του λόγου το αληθές. Αθήνα, συντονίσου και ανάμενε.
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

«:Casta Laetitia theatre»
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Η μηχανή του Τούρινγκ

Στο γαλλικό βιογραφικό του το έργο του Μπενουά 
Σολές µετρά αρκετές εκατοντάδες sold-out και 
τέσσερα βραβεία Moliere. Το πρώτο του ανέβα-
σµα στην Ελλάδα, πάλι,προσφέρει πεδίο συνερ-
γασίας σε δύο δηµοφιλείς πρωταγωνιστές, τον 
Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, που επιµελείται 
τη διασκευή και τη σκηνοθεσία, και τον Ορφέα 
Αυγουστίδη, που υποδύεται τον Άλαν Τούρινγκ. 
Μιλάµε φυσικά για τον διάσηµο πλέον επιστήµονα 
ο οποίος έσπασε τον κώδικα των ναζί και άλλαξε 
την πορεία του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Ο ρόλος 
του, όµως, στην Ιστορία και στην επιστήµη έµεινε 
για δεκαετίες κρυφός λόγω της οµοφυλοφιλίας 
του, της διαπόµπευσης και της αυτοκτονίας του.
Νέο Θέατρο Βασιλάκου, Προφήτου ∆ανιήλ 3 & 
Πλαταιών, Κεραµεικός, 2121042777

Ο γιατρός της τιμής του 

Ένα παραλίγο µοιραίο ατύχηµα φέρνει τον Ενρί-
κε, διάδοχο και αδερφό του βασιλιά Πέδρο Ά  της 
Καστίλλης, ξανά µπροστά σε έναν έρωτά του που 
νόµιζε χαµένο, τη ∆όνια Μενθία. Εκείνη, όµως, 
είναι πλέον παντρεµένη µε τον επιφανή Σεβιλλιά-
νο Γκουτιέρε Αλφόνσο ντε Σολίς. Όταν το ερωτικό 
τρίγωνο εµπλακεί σε ριψοκίνδυνες απόπειρες 
ελέγχου µιας έκρυθµης κατάστασης, κάθε βε-
βαιότητά τους πλήττεται. Σε τέτοιες περιπέτειες 

έβαζε τους ήρωές του το 1635 ο µεγάλος δρα-
µατουργός του ισπανικού Χρυσού Αιώνα Πέδρο 
Καλντερόν ντε λα Μπάρκα εναλλάσσοντας τη 
δυναµική πλοκή µε φιλοσοφικούς τόνους, το ε-
ρωτικό θρίλερ µε το σαρδόνιο χιούµορ. Μας τους 
συστήνει ο σκηνοθέτης Θωµάς Μοσχόπουλος. 
Πρεµιέρα: 21/11. 
Θέατρο Πόρτα, Μεσογείων 59, 210771133

Όπως πάει το ποτάμι 

Σαράντα χρόνια µετά το θρυλικό «Μπεντ», το 
τελευταίο έργο του Μάρτιν Σέρµαν συναντά το 
αθηναϊκό κοινό σε µετάφραση του Αντώνη Πέρη 
και σκηνοθεσία του Γιάννη Λεοντάρη. Πρόκειται 
για µια ερωτική ιστορία που ισορροπεί ανάµεσα 
στο χιούµορ και στη συγκίνηση, αποτυπώνοντας 
τους θριάµβους και τις ήττες του κινήµατος των 
οµοφυλοφίλων, µέσα από τη δεκατετράχρονη 
συµπόρευση του 62χρονου πιανίστα Μπο και του 
29χρονου διπολικού δικηγόρου Ρούφους. Στο 
τέλος, ένας νεαρός drag performer θα επιδρά-
σει καταλυτικά στη σχέση τους. Ένα θεατρικό 
έργο δωµατίου που θέλει να µιλήσει για όλα τα 
ζευγάρια, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανα-
τολισµού. Ερµηνεύουν: Περικλής Μουστάκης, 
Μάνος Καρατζογιάννης, ∆ηµήτρης Ροΐδης. 
Πρεµιέρα: 26/11. 
Θέατρο Σταθµός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Μεταξουρ-
γείο, 2105230267 

Οι ναυαγοί  

Στο συγγραφικό ντεµπούτο της Ηρώς Μπέζου, 
ένας νεαρός δηµοσιογράφος επισκέπτεται το 
αποµονωµένο σπίτι ενός καταξιωµένου συγγρα-
φέα και σύντοµα οι δυο τους αντιλαµβάνονται 
ότι έχει ασκήσει καθοριστική επίδραση ο ένας 
στη ζωή του άλλου. Όµως, δεν βρίσκονται εκεί 
µόνοι. Μαζί µε τον οικοδεσπότη ζει και η ανήλικη 
κόρη του. Ο έρωτας των δύο νέων έχει γεννηθεί 
πολύ πριν γνωριστούν και οι τρεις χαρακτήρες 
θα βρεθούν σε ένα λούνα παρκ µε τις ίδιες τους 
τις λέξεις για παιχνίδια. Η συγγραφέας υπογρά-
φει και τη σκηνοθεσία από κοινού µε τον Γιάννη 
Παπαδόπουλο. Παίζουν: Σοφία Κόκκαλη, Γιάν-
νος Περλέγκας, Μιχάλης Τιτόπουλος.  
Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν - Υπόγειο, Πεσµα-
ζόγλου 5, 2103222760 

Μια ιστορία αγάπης  

Η ιστορία της Κάτιας και της Ζυστίν ξεκινά όπως 
τόσες άλλες και ερωτεύονται σαν σε παραµύθι. 
H Ζυστίν επιθυµεί ένα παιδί αλλά η Κάτια διστάζει 
επειδή έχει πληγωθεί πολλές φορές και φοβάται 
το µέλλον. Με µια περίεργη ανατροπή της µοί-
ρας, η Κάτια µένει έγκυος και λίγο πριν από τη 
γέννηση του παιδιού της, η Ζυστίν εξαφανίζεται. 
∆ώδεκα χρόνια µετά, η µοίρα θα δείξει πάλι ότι οι 
µεγάλες ιστορίες αγάπης επιλέγουν το δικό τους 

µοναδικό τέλος.Ο Σίµος Κακάλας σκηνοθετεί 
και συµπρωταγωνιστεί µε τις Βίκυ Βολιώτη, Ευ-
δοκία Ρουµελιώτη, Τζίνη Παπαδοπούλου και 
Στεφανία Ζώρα.  
Άνεσις, Λεωφόρος Κηφισίας 14, 2107718943 

Το καινούργιο παιδί  

Ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης 
Ρέππας σκηνοθετούν τον µονόλογο της Κάτιας 
∆ανδουλάκη, η οποία υποδύεται τη ∆άφνη, µια 
γυναίκα η οποία γεννήθηκε το 1950. Είναι µία από 
εµάς, χωρίς να έχει κάτι που να την ξεχωρίζει από 
το πλήθος. Και αφηγείται περιστατικά που όλοι 
µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχουµε ζήσει, µε 
τη ζωή να ξετυλίγεται άλλοτε σαν δράµα, άλλοτε 
σαν κοµεντί κι άλλοτε σαν φάρσα.  
Θέατρο Κάτια ∆ανδουλάκη, Αγίου Μελετίου 61, 
2108640414  

Οι άθικτοι  

Ο Νικορέστης Χανιωτάκης ανεβάζει το έργο 
των Ολιβιέ Νακάς και Ερίκ Τολεντανό, µια αληθι-
νή, συγκινητική ιστορία, που περιγράφει τη σχέ-
ση δύο διαφορετικών ανθρώπων οι οποίοι συνα-
ντήθηκαν κάτω από αντίξοες συνθήκες και δέθη-
καν µε µια δυνατή φιλία. Ερµηνεύουν οι Αντώνης 
Καρυστινός και Σπύρος Χατζηαγγελάκης. Τη 
διασκευή επιµελήθηκε ο Αντώνης Γαλέος.  
Νέος Ακάδηµος, Ακαδηµίας & Ιπποκράτους 17, 
2103625119, 2100080900 

Good people 

Το έργο του Ντέιβιντ Λίντσεϊ-Αµπέρ επέλεξε η 
Άννα-Μαρία Παπαχαραλάµπους για το σκηνο-
θετικό της ντεµπούτο, ένα κείµενο που µιλά για 
τον ρατσισµό, για τις ίσες ευκαιρίες και, τελικά, 
για το τι σηµαίνει καλός άνθρωπος. Η ίδια κρατά 
και τον κεντρικό ρόλο της Μάργκαρετ, η οποία 
µεγαλώνει µόνη της ένα παιδί µε αναπηρία σε µία 
φτωχική γειτονιά της Αµερικής και, όταν χάνει τη 
δουλειά της, αποφασίζει να ζητήσει βοήθεια από 
τον Μάικ (Τάσος Γιαννόπουλος), µε τον οποίο 
είχε σχέση 30 χρόνια πριν.  
Θέατρο  Ήβη, Σαρρή 27, Ψυρρή, 2103213112 

Nerium Park 

Μια σύγχρονη ελεγεία για την αποξένωση και την 
απώλεια, στα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, η 
ιστορία του Ζεράρ και της Μάρτα, που έρχονται 
σαν έποικοι στο Nerium Park, ένα µεγάλο οικιστι-
κό συγκρότηµα µε πισίνες και καταστήµατα που 
ανοίγει τις πόρτες του στους πρώτους του αγο-
ραστές. Κι εκείνοι, σε ένα τοπίο που δεν πρόκει-
ται να κατοικηθεί ποτέ, κάνουν ένα ταξίδι µέσα 
στη σχέση τους, θυσιάζοντας ό,τι πολυτιµότερο 
έχουν. To έργο του Josep Maria Miro σκηνοθετεί 
ο Γρηγόρης Καραντινάκης. Ερµηνεύουν οι Βιρ-
γινία Ταµπαροπούλου και Αστέριος Πελτέκης. 
Μέχρι 30/12. 
Θέατρο 104, Ευµολπιδών 41, Γκάζι, 2103455020 

Ονόριο 

Μεσαίωνας. Οι ισορροπίες ενός µοναστηριού δι-
αταράσσονται από µια µοναχή που φέρνει την α-
µαρτία. Μια δούκισσα βασανίζεται από τις ενοχές 
της και τιµωρείται µέσα από δαίµονες του ύπνου. 
Τσιγγάνοι στήνουν γλέντι και ξεγελούν ανυποψί-
αστους διαβάτες. Και ένας µυστηριώδης άνθρω-
πος εξαπατά τους πάντες, γλιστρώντας ανάµεσά 
τους και καταργώντας κάθε νόµο. To νέο έργο του 
Στέφανου Παπατρέχα, το οποίο συνσκηνοθετεί 
µε τον Λάζαρο Βαρτάνη. Μαζί τους επί σκηνής οι 
Αλέξανδρος Καναβός, Σύνθια Μπατσή, Μαίρη 
Ξένου, Γεωργία Πιερρουτσάκου. 
Θέατρο Βαφείο - Λάκης Καραλής, Αγ. Όρους 
16 & Κωνσταντινουπόλεως 115, Βοτανικός, 
6981135820

Η πρώτη τους φορά 
Έχοντας ως φόντο την εποχή μας αλλά και καιρούς μακρινούς, 

20 έργα συστήνονται για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό 

Των ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΚΟΜΟΥΖΑ, ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ 

«Η µηχανή του Τούρινγκ»
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Talking Heads 

Η Ελένη Σκότη σκηνοθετεί, και ο Κωνσταντίνος 
Τζούµας επί σκηνής ζωντανεύει µια σειρά θεµα-
τικών µονόπρακτων που βασίζονται σε συνοµιλί-
ες του Θανάση Λάλα µε εµβληµατικές προσωπι-
κότητες των γραµµάτων και των τεχνών. Πρόσω-
πα που κατάφεραν, ζώντας και δηµιουργώντας, 
να κερδίσουν τον χρόνο: Ίνγκµαρ Μπέργκµαν, 
Χάρολντ Πίντερ, Πίτερ Μπρουκ, Πίνα Μπάους, 
Άριαν Μνιούσκιν, Αρθούρ Μίλλερ, Ντέιβιντ Μά-
µετ, Σαµ Σέπαρτ, Άντριου Λόιντ Βέµπερ. Έναρξη: 
τέλος 12/2021. 
Ε π ί  Κο λ ω ν ώ ,  Ν α υ π λ ί ο υ  12  &  Λ έ ν ο ρ µ α ν, 
2105138067 

Cry 

Τα θέµατα συζήτησης είχαν επιλεγεί προσεκτικά. 
Όλοι ήταν αποφασισµένοι να «περάσουν καλά». 
Τότε πώς και γιατί «ξέφυγε» έτσι η βραδιά; Πώς 
χύθηκε όλο αυτό το αίµα; Τι συµβαίνει όταν η 
ευγένεια µας οδηγεί να ανεχτούµε καταστάσεις 
που δεν αντέχουµε; Μια πρώτη εκδοχή του «Cry» 
ανέβηκε το 2017 στη Γενεύη. Η νέα του βερσιόν 
θα παρουσιαστεί τον προσεχή ∆εκέµβριο στην 
ελβετική πόλη για να έρθει κατόπιν στην Ελλά-
δα µόνο για πέντε παραστάσεις. Η Λένα Κιτσο-
πούλου σκηνοθετεί, υπογράφει τη σκηνογραφία 
και συµπρωταγωνιστεί µε τους Νίκο Καραθάνο, 
Άννα Λεµονάκη και Πωλίν Ουγκέ. ∆ιάρκεια: 5-
9/1/2022. 
Θέατρο Τέχνης «Κάρολος Κουν», Φρυνίχου 14, 
Πλάκα, 2103222464  

Επαρχία 

Παραµονές Χριστουγέννων στην ελληνική πε-
ριφέρεια, µια παρέα νέων σχεδιάζουν το κόλπο 
της ζωής τους, να ληστέψουν µια τράπεζα, µε 
έναν τρόπο που δεν το επιχείρησε ποτέ κανείς και 
φανερώνει τα σηµεία των καιρών. ∆ολοπλοκίες, 
αρρωστηµένοι έρωτες, ναρκωτικά, χρήµα, παι-
χνίδια εξουσίας µε φόντο τους σκαµµένους από 
λακκούβες επαρχιακούς δρόµους. Ο Μιχάλης 
Βιρβιδάκης («Στην Εθνική µε τα µεγάλα», «Περί 
φύσεως») διερευνά τις σχέσεις περιθωρίου και 
κράτους, σε µια µαύρη κωµωδία που σκηνοθετεί 
ο Γιώργος Σκεύας. Έναρξη: 2/2022. 
Θέατρο οδού Κυκλάδων-Λευτέρης Βογιατζής, Κυ-
κλάδων 11 & Κεφαλληνίας, Κυψέλη, 2108217877 

Κόκαλο 

Ο Γεράσιµος  Γεννατάς υποδύεται τον επιδρα-
στικό διανοητή, καλλιτέχνη και θεωρητικό του 
σύγχρονου θεάτρου Αντονέν Αρτό σε ένα νέο 
µονόλογο που υπογράφουν η Ιόλη Ανδρεάδη 
και ο Άρης Ασπρούλης. Θραύσµατα από φρά-
σεις, εικόνες, ποιήµατα, θεατρικά έργα, δοκίµια, 
διαλέξεις και επιστολές γίνονται το υλικό για 
µια ποιητική κατάδυση στη ζωή και το έργο του 
ευφυούς αλλά και παραληρηµατικού και αυτο-
καταστροφικού καλλιτέχνη και επιδιώκουν µια 
προβοκατόρικη εξοµολόγηση απέναντι στον 
σύγχρονο καθωσπρεπισµό και στην υποκρισία 
της πολιτικής ορθότητας. Στη σκηνή θα παίζει 
και ο µουσικός Γιώργος Παλαµιώτης. ∆ιάρκεια: 
14/2-12/4/2022. 
Θέατρο Τέχνης - Υπόγειο, Πεσµαζόγλου 5, Αθήνα, 
2103228706 

Δράκος 

Η περίφηµη ταινία του Νίκου Κούνδουρου, το 
σύµπαν του βιβλίου «2666» του Ροµπέρτο Μπο-
λάνιο και το κίνηµα #MeToo υπήρξαν η αφετηρία 
για το νέο εγχείρηµα του Γιώργου Βαλαή, το ο-
ποίο επικεντρώνεται στο ζήτηµα της σεξουαλι-
κής βίας και παρενόχλησης. Γιατί τόσοι πολλοί ά-
ντρες κακοποιούν και βιάζουν γυναίκες, άλλους 
άντρες ή µικρά παιδιά; Πώς µια κοινωνία µπορεί 
να αντιµετωπίσει την αλλαγή των ρόλων µεταξύ 
των φύλων που συµβαίνει αυτή τη στιγµή; Μαζί 
του σε αυτή τη σκηνική «περιπέτεια» οι Κατε-
ρίνα Ζησούδη, Μάγδα Καυκούλα, Θοδωρής 
Πεντίδης, κ.ά. ∆ιάρκεια: 28/2-19/4/2022. 
Θέατρο Τέχνης «Κάρολος Κουν», Φρυνίχου 14, 
Πλάκα, 210 3222464 

Μοτέλ 

Σε ένα φθηνό, µοναχικό µοτέλ, µια γυναίκα δο-
λοφονείται. Ένας περιπλανώµενος ειδικός ανα-
λαµβάνει να επαναφέρει το δωµάτιο όπου δια-
πράχθηκε το έγκληµα σε λειτουργική κατάσταση 
έχοντας ως βοηθό του την κόρη του ιδιοκτήτη, 
ένα εικοσάχρονο κορίτσι που ο κόσµος αντιµετω-
πίζει ως «περίεργη». «Καθαρίζοντας» τον χώρο, οι 
δυο τους καταλήγουν να «επισκευάζουν» τα δικά 
τους τραύµατα. Το νέο έργο του Βασίλη Μαυ-
ρογεωργίου, ανάθεση του Θεάτρου Τέχνης στο 
πλαίσιο της θεµατικής «Η βία παντού», διερευνά 
τις σχέσεις των φύλων και τη συνύπαρξη των αν-
θρώπων µέσα στα κοινωνικά στερεότυπα. Επί 
σκηνής οι Νίκος Αλεξίου, Ιωάννα Μαυρέα, Μα-
ριάννα Κάλµπαρη και Χρήστος Σαπουντζής. 
∆ιάρκεια: 4/3-17/4/2022. 
Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν, Φρυνίχου 14, Πλά-
κα, 2103222464 
 
Νυχιάνγκ 

Καρπός της Σχολής Πυροδότησης Θεατρικής Γρα-
φής, που καθοδήγησαν ο Βαγγέλης Χατζηγιαννί-
δης και ο Θανάσης Τριαρίδης, η σκοτεινή κωµω-
δία της δεκαοκτάχρονης Ευαγγελίας Γατσωτή – 
που θα σκηνοθετήσει ο ∆ηµήτρης Τάρλοου την 
προσεχή άνοιξη στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Νέο 
Αίµα». Πρωταγωνίστριες, η Αργυρώ, αισθητικός 
που προσφέρει τις υπηρεσίες της κατ’ οίκον, και 
η πελάτισσά της Κάλλια. Όταν την ιεροτελεστία 
του µανικιούρ διαρρηγνύει ο επίµονος ήχος κλή-
σης του κινητού της Κάλλιας, η Αργυρώ επιµένει 
να µάθει ποιος και γιατί προκαλεί τέτοια αναστά-
τωση. Με την Αλεξία Καλτσίκη και τη Θάλεια 
Σταµατέλλου. ∆ιάρκεια: 11/5-5/6/2022. 
Θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3-5 &3ης Σεπτεµβρί-
ου 69, 2108210991  
 
Labor 

Οι Στέλιος Μάινας, Ιωάννα Παππά και Ορέστης 
Χαλκιάς θα µας πρωτοσυστήσουν το έργο της 
Ανθής Τσιρούκη, στο φεστιβάλ νέου ελληνικού 
θεατρικού έργου του «Πορεία». Είναι ο Κίµων και 
η Ζέτα, αγαπηµένο ζευγάρι και ταλαντούχοι πλα-
στικοί χειρουργοί. Ένα βράδυ που χτυπά την πόρ-
τα τους ένας νεαρός, ο οποίος είχε ένα ατύχηµα 
και δεν θυµάται ποιος είναι, τον φιλοξενούν και 
τον περιθάλπουν. Κι όταν νιώθουν πως θα ήθε-
λαν ένα παιδί σαν αυτόν, αποφασίζουν να επέµ-
βουν χειρουργικά ώστε να µοιάζει µε το παιδί που 
θα είχαν. Σκηνοθετεί η Έµιλυ Λουίζου. ∆ιάρκεια: 
12/5-5/6/2022. 
Θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεµβρί-
ου 69, 2108210991  

Ο συνεργός  

Η πραγµατική ιστορία ενός εγκλήµατος µε θύµα 
ένα νεαρό κορίτσι στη Βέροια που συντάραξε την 
ελληνική κοινωνία έδωσε την έµπνευση. Και ο 
Γιώργος Χριστοδούλου ανεβάζει στη σκηνή ένα 
έργο που εστιάζει στις συνθήκες και την οπτική 
ενός ανθρώπου που αποφασίζει να συγκαλύψει 
και να προστατέψει έναν δολοφόνο. Παίζουν: 
Χρήστος Κοντογεώργης, Στάθης Κόικας, Φα-
νή Παναγιωτίδου, Μαρία Προϊστάκη. Έναρξη: 
2/2022.  
Ε π ί  Κο λ ω ν ώ ,  Ν α υ π λ ί ο υ  12  & Λ έ ν ο ρ µ α ν, 
2105138067 

Οι απαρατήρητοι  

Έχεις προσέξει ποτέ τα χέρια της ταµία στο σού-
περ µάρκετ που ψωνίζεις; Ξέρεις το όνοµα του 
ντελιβερά που σου φέρνει την παραγγελία σου; 
Είναι, άραγε, ερωτευµένη η κυρία στα διόδια; 
Βασισµένη στο οµώνυµο βιβλίο της Αγγελικής 
Σπανού (εκδ. Πόλις), η παράσταση φέρνει στο 
προσκήνιο τους ανθρώπους που βρίσκονται συ-
νεχώς µπροστά µας χωρίς να µαθαίνουµε ποτέ το 
όνοµά τους. Σκηνοθετεί η Ελένη Σκότη.  
Ε π ί  Κο λ ω ν ώ ,  Ν α υ π λ ί ο υ  12  & Λ έ ν ο ρ µ α ν, 
2105138067

«Οι άθικτοι»

«∆ράκος»

«Cry»

«Κόκαλο»

«Μια ιστορία αγάπης»

«Το καινούργιο παιδί»

«Ονόριο»

«Όπως πάει το ποτάµι»

«Ο γιατρός της τιµής του»

«Επαρχία», ο σκηνοθέτης 
Γιώργος Σκεύας

33-5133-51
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Στο έργο του Τάσου Ιορδανίδη, µε έµπνευση από το 
νούµερο ένα χιτ του 1964 στη Βρετανία, το I Want to Hold 
Your Hand των Beatles, οι δύο ήρωες µάς «προσκαλούν» 
να ισορροπήσουµε ανάµεσα στο γέλιο και το δάκρυ και να 
αντιληφθούµε, µέσα από τις συναντήσεις τους, ότι αυτό 
που ψάχνουµε όλοι µας στο τέλος της ηµέρας είναι η ουσι-
αστική συντροφικότητα. Κάποιον να µας κρατάει το χέρι. 
Θα τα καταφέρουν; 

Λέει ο Τάσος Ιορδανίδης για το έργο του: «Μια νύχτα στην  
καραντίνα. H Θάλεια Ματίκα ξενυχτούσε µαζί µου. Σιγο-
τραγουδώντας για να µην ξυπνήσουµε τα παιδιά µας απο-
φασίσαµε να µιλήσουµε για όλα όσα αποτελούν την καθη-
µερινότητα που µας  κυνηγά, µας κάνει ευτυχισµένους και 
που εντέλει είναι η ζωή µας. Λίγες ώρες µετά βρέθηκα να 
γράφω ασταµάτητα. Αφορµή τα 14 χρόνια συµβίωσης µε 
τη Θάλεια, οι γέννες των παιδιών µας, η κοινή µας επαγγελ-
µατική ζωή, οι ώρες στο σπίτι. Το έργο περιλαµβάνει πολλά 
δραµατοποιηµένα βιογραφικά στοιχεία. Για πράγµατα που 
έχουµε βιώσει, για πράγµατα που έχω παρατηρήσει, για 
κάποιες προσωπικές εµπειρίες ζωής. Για τη συµβίωση. Για 
τον έρωτα. Για την κοινή πορεία. Για τα προβλήµατα. Για τις  
αµφισβητήσεις. Για τις ανάγκες, τον σεβασµό, την απόγνω-
ση, την αγάπη, την έννοια της συντροφικότητας». 

Σε σκηνοθεσία Θάλειας Ματίκα, 
παίζουν οι Τάσος Ιορδανίδης και Θάλεια Ματίκα. 

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 21.00 
και Κυριακή στις 19.00. Προπώληση στο ταµείο 
του θεάτρου και στο viva.gr 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΦΑ – ΛΗΝΑΙΟΣ – ΦΩΤΙΟΥ Θέλω να σου κρατάω το χέρι 

 ΘΕΑΤΡΟ 
ΑΛΦΑ - ΛΗΝΑΙΟΣ 
- ΦΩΤΙΟΥ, 28ης Οκτω-
βρίου 37, 2105201828. 
Το θέατρο Άλφα - Λη-
ναίος - Φωτίου κάθε 
Σάββατο και Κυριακή 
λειτουργεί ως αµιγώς 
covid free  κλειστός 
χώρος, µόνο για 
εµβολιασµένους και 
νοσήσαντες µε πιστο-
ποιητικό σε ισχύ. Κάθε 
Παρασκευή λειτουρ-
γεί ως µεικτός χώρος, 
δηλαδή για όσους 
έχουν κάνει rapid test 
µε διάρκεια 48 ωρών, 
εµβολιασµένους και 
νοσήσαντες, και µε 
πληρότητα 50%.

Η συμβίωση, ο έρωτας, η κοινή πορεία,
σε μια τρυφερή παράσταση με βιογραφικά 

στοιχεία 
του Τάσου Ιορδανίδη 
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Ένα ροµαντικό δράµα µε συµβολικές 
αναφορές, «Τα τρία φιλιά… Η Σταχτιά 
γυναίκα», µετά τη διαδικτυακή παρου-
σίαση στο YouTube ως «θεατροφίλµ», 
µεταφέρεται στο θέατρο. Πρόκειται για 
µια διασκευή από δύο έργα του θεατρι-
κού συγγραφέα Κωνσταντίνου Χρη-
στοµάνου, ενός από τους πρωτεργάτες 
του νεοελληνικού θεάτρου. 
Η ∆όρα και η Λιάνα, δύο ορφανά κορί-
τσια, βρίσκονται σε µυστικό ραντεβού 
–στο προαύλιο ενός παρθεναγωγεί-

ου– µε τον Εύελπι Φαίδη. Η ∆όρα έχει 
ήδη συνάψει σχέση µε τον νεαρό, ενώ 
η Λιάνα είναι κρυφά ερωτευµένη µα-
ζί του. Μετά από χρόνια, η ∆όρα και ο 
Φαίδης παντρεύονται. Η ∆όρα αρρω-
σταίνει βαριά από φυµατίωση και η 
Λιάνα επισκέπτεται το ζευγάρι στο δω-
µάτιο του ξενοδοχείου τους. Η ∆όρα 
ζητάει από τον Φαίδη να τη φιλήσει µια 
τελευταία φορά, ξέροντας πως αυτό 
που θα ακολουθήσει θα τους χωρίσει 
για πάντα... Στο µεταξύ, ο ερχοµός της 

Σταχτιάς γυναίκας δηµιουργεί µια εφι-
αλτική κατάσταση στην έπαυλη ενός 
νεαρού παντρεµένου ζευγαριού µιας 
άλλης εποχής. Μπροστά στο ανοιχτό 
παράθυρο, ο γιος τους θα γλιστρήσει 
µέσα από την αγκαλιά της και θα χαθεί  
στα βράχια της θάλασσας. Ο νεαρός 
σύζυγος µαγεύεται από την ελκυστική 
παρουσία της Σταχτιάς γυναίκας ενώ 
η γυναίκα του, µέσα στο παραλήρηµά 
της, «φεύγει» ακολουθώντας µια εσω-
τερική δύναµη που την «καλεί» σε µια 

µυστική ένωση µε την παιδικότητα και 
τη φύση. Σε διασκευή και σκηνοθεσία 
της Σοφίας Φιλιππίδου. 

Πρωταγωνιστούν: Αναστασία Ιθακη-
σίου, Βίκυ Μαϊδάνογλου και Κωνσταντί-
νος Χειλάς.

Πρεµιέρα Παρασκευή 12 Νοεµβρίου. 
Παραστάσεις: Κάθε Παρασκευή στις 
18.30 και 21.00. Προπώληση εισιτηρί-
ων: viva.gr. 

ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ

Η Σταχτιά γυναίκα
Τα τρία φιλιά… 

 Θέατρο 
Μεταξουργείο,

Ακαδήµου 14, 
2105234382

«Τα τρία φιλιά… Η Σταχτιά γυναίκα», στο Θέατρο Μεταξουργείο 
Δύο έργα του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου, 

σε διασκευή και σκηνοθεσία  Σοφίας Φιλιππίδου 
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ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΙΟΒΑΝΙΔΗΣ

Ποιος ο ρόλος ενός δημοτικού πολιτιστικού φορέα; 
Ποια τα στοιχήματα και τα επόμενα βήματα 

για το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά; Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του μοι-
ράζεται τους στόχους του και τη ματιά του για το θέατρο.

Tης ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΚΟΜΟΥΖΑ - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Με ενδιαφέρει 
ένα θέατρο που 

αφηγείται ιστορίες, 
που σου δίνει τη 
δυνατότητα να 

θυμηθείς το φθαρτό 
της ύπαρξής σου.
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εν αγαπούµε την οµορφιά», αναφωνεί χαµηλόφωνα, µε µια 
αµυδρή θλίψη στο βλέµµα, καθώς η βοηθός του µπαίνει στο 
γραφείο µε έναν κουβά µπογιάς. Είναι πρωινό καθηµερινής, 
από το ανοιχτό παράθυρο καταφθάνει ο ήχος της πόλης και 
η θέα στην πλατεία πλευρικά του ∆ηµοτικού Θεάτρου Πει-
ραιά, και ο Λευτέρης Γιοβανίδης θέλει να ελέγξει το χρώµα 

που θα χρησιµοποιηθεί για να ξαναβαφτεί ένας βανδαλισµένος από γκραφί-
τι τοίχος. Ο ίδιος, πάντως, οµολογεί ότι την αναζητά από µικρός. Μέχρι που 
αρνήθηκε να πάει στο γυµνάσιο της περιοχής του όταν αντίκρισε ένα κτίριο 
µίζερο, χωρίς µεγάλο προαύλιο, κι έτσι βρέθηκε µαθητής στον Πειραιά. 
Θυµάται να διασταυρώνεται συχνά έκτοτε µε το κτίριο τοπόσηµο και τώρα, 
που πλέον βρίσκεται επικεφαλής του, δεν παραλείπει να µιλήσει µε ευγνω-
µοσύνη για το προσωπικό που αντιµετωπίζει αυτό το αρχιτεκτονικό στολίδι 
µε την αγάπη που του πρέπει. 
Βρίσκεται στο τιµόνι του ∆ΘΠ από τον Απρίλιο του 2020. Μόλις στα µέσα 
Οκτωβρίου, όµως, κατάφεραν να δώσουν την πρώτη τους πρεµιέρα. «Το θέ-
ατρο, όσο ωραίο και ιστορικό κτίριο να είναι, χωρίς θεατές και καλλιτέχνες 
χάνει την ουσία του, την πνοή του», πιστεύει και αναφέρεται στη συγκίνηση 
της συνάντησης µε το κοινό. «Μια πρεµιέρα λειτουργεί ως λύτρωση για όλη 
την προσπάθεια και τον κόπο που καταβάλλεται για τη δηµιουργία µιας πα-
ράστασης. Ο πιο βασικός µου στόχος για φέτος είναι η αναγνώριση πεδίου. 
Να καταλάβω αυτό το θέατρο πώς λειτουργεί».  

Ποια, λοιπόν, η φιλοσοφία σας ως προς το τι χρειάζεται και τι οφείλει 
στο κοινό ένας δηµοτικός καλλιτεχνικός οργανισµός;
Ένας δηµοτικός καλλιτεχνικός οργανισµός στην περιφέρεια σε σχέση µε το 
∆ηµοτικό Θέατρο του Πειραιά έχει διαφορετικές αποστολές. Αναφέροµαι 
επίτηδες στα ∆ΗΠΕΘΕ γιατί θεωρώ ότι αξίζουν και προσφέρουν πολλά στις 
πόλεις όπου υπάρχουν, δίνουν πολιτιστική πνοή. Έχω θητεύσει, άλλωστε, 
στο ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης. Συγχρόνως, βέβαια, πιστεύω 
ότι ως θεσµός οφείλει να ανανεωθεί, και γενναία να δούµε την επόµενη 
µέρα στον τρόπο λειτουργίας τους. Σήµερα τα περισσότερα ∆ΗΠΕΘΕ είναι 
γίγαντες που κοιµούνται. Από την άλλη, το ∆ΘΠ ως δηµοτικός καλλιτεχνι-
κός οργανισµός έχει πολλά διαφορετικά δεδοµένα. Μιλάµε για ένα ιστορι-
κό θέατρο του κέντρου µε σηµαντικό ρόλο να επιτελέσει. Σε όλα τα δυτικά 
προάστια, σε µια µεγάλη ακτίνα, είµαστε ο µοναδικός δηµόσιος πολιτιστι-
κός φορέας. Ένα θέατρο επηρεάζει απόλυτα τη λειτουργία της πόλης, ως 
σηµείο αναφοράς, ως φάρος πολιτισµού και ψυχικής αγαλλίασης. 

Τι οραµατίζεστε; Τι θα θέλατε να έχετε ολοκληρώσει κατά τη διάρκεια 
της θητείας σας;
Προτεραιότητά µου είναι η εξασφάλιση νοµικού πλαισίου λειτουργίας του 
θεάτρου. Το ∆ΘΠ πρέπει να έχει µια αυτονοµία λειτουργίας και έσοδα από 
την πολιτεία. Έτσι µόνο θα εξασφαλιστούν το µέλλον του και η αποδοτικό-
τητά του ως φορέα πολιτισµού. Τα τελευταία χρόνια, µετά την ανακαίνισή 
του, ως θέατρο αναζητά δυναµικά την ταυτότητά του.

«Καλούµαστε να δούµε πάλι τον άνθρωπο σε σχέση µε τη µεγάλη εικό-
να του κόσµου», έχετε γράψει. Τι σας αποκάλυψε αυτός ο αναστοχα-
σµός και πώς ενδεχοµένως θα το δούµε να εκφράζεται;
Μέσα στα τελευταία δύο χρόνια έχουµε δει πολλές αλλαγές που, όπως λέ-
γεται, ήρθαν για να µείνουν. Ειδικά για την ελληνική κοινωνία πολλές ήρθαν 
απότοµα. Η καθηµερινότητά µας έχει σε πολλούς τοµείς απλουστευθεί, 
αλλά τι γίνεται µε την ψυχική µας υγεία; Πώς συνυπάρχουµε; Αυτή η άνεση 
της επικοινωνίας τελικά µήπως µας αποµονώνει; Οι νέες γενιές τι κριτήρια 
αντίστασης έχουν; Πολλά ερωτήµατα στα οποία δεν είναι ακόµα εύκολη η 
απάντηση. 

Η εξωστρέφεια είναι µια λέξη που αναφέρετε σταθερά µιλώντας για 
τους στόχους του ∆ΘΠ, τον ρόλο του οποίου αντιλαµβάνεστε ως κόµ-
βο ανθρώπων, συνεργασιών, ιδεών. Πώς σκοπεύετε να ενεργοποιήσε-
τε αυτή τη συνάντηση και τι βήµατα έχουν γίνει σχετικά;
Κατ’ αρχάς βασική µέριµνα είναι το ρεπερτόριο. Τι έργα επιλέγουµε. Πού 
στοχεύουµε. Στη δική µου σκέψη το ∆ΘΠ οφείλει να γίνει ένα από τα ισχυρά 
θέατρα της χώρας. Έχει όλες τις προδιαγραφές. Για φέτος διαλέξαµε ένα 
ρεπερτόριο µε στόχο να συνοµιλήσει αφενός µε το κοινό του Πειραιά και 
αφετέρου να προκαλεί κάποιον να κατέβει στον Πειραιά. Η επιλογή του 
«Μινόρε» ήταν ακριβώς για να καταφέρουµε να συνοµιλήσουµε µε την πό-
λη. Είναι στόχος µου να φέρω τους Πειραιώτες στο θέατρο. Από την άλλη, 
µε το «Αµαντέους» αλλάζει θεµατολογία και συµµετέχει µαζί µε τα µεγάλα 
θέατρα της Ευρώπης σ’ αυτό που λέµε σύγχρονο κλασικό ρεπερτόριο. Και 
τέλος, τα «Ματωµένα χώµατα», µια επιλογή µε γνώµονα την ευθύνη που 
έχουµε ως δηµόσιο θέατρο να συµµετέχουµε στις εκάστοτε επετείους και 
µε αφορµή αυτές να καταθέτουµε προβληµατισµούς.  

Η σκηνή «Ωµέγα» συστήνεται για πρώτη φορά στο κοινό. Με τι στόχο; 
Είναι βασικό και απαραίτητο για ένα θέατρο να έχει δυνατότητα να ανεβάζει 
και εναλλακτικές παραστάσεις. Αυτό µέχρι τώρα συνέβαινε στο Φουαγιέ 
αλλά δεν πληρούσε τις απαραίτητες προδιαγραφές. Έχουµε πια µια υπέροχη 
νέα σκηνή, πλήρως εξοπλισµένη, που µπορεί να λειτουργεί συγχρόνως µε 
την κεντρική σκηνή. Φέτος εστιάζουµε στους Έλληνες δραµατουργούς. Το 
καλοκαίρι του 2020 πραγµατοποιήσαµε ένα σεµινάριο θεατρικής γραφής µε 
τον Λεωνίδα Προυσαλίδη και από αυτό επιλέξαµε δύο έργα: το «Lamington» 
του Βαγγέλη ∆ουκουτσέλη και τους «Αριστερόχειρες» της Νεφέλης Μαϊ-

στράλη. Ξεκινήσαµε µε τον «Λουκή Λάρα» του ∆ηµητρίου Βικέλα, ενώ θα 
δούµε και το «Αµαλία Melancholia» της Ζωής Χατζηαντωνίου. Υποστηρίζου-
µε και προκαλούµε έτσι την ελληνική παραγωγή θεατρικών κειµένων.

«Υιοθετείτε», όµως, και τον χώρο Κωσταράκος στα Καµίνια, ενώ η 
σεζόν ξεκίνησε µε δράσεις στην Πέτρινη Αποθήκη στο λιµάνι. Προς τι 
αυτό το άνοιγµα και µε τι προοπτική;
∆εν µπορούµε να έχουµε υπό την ευθύνη µας έναν χώρο και να µην τον 
αξιοποιούµε. Ειδικά όταν βρίσκεται στην καρδιά µιας γειτονιάς, τα Καµίνια, 
που έχει ανάγκη από πολιτιστικές παρεµβάσεις. Στόχος είναι το «Κωστα-
ράκος», ως η πειραµατική µας σκηνή, να φιλοξενήσει επιχορηγούµενες 
οµάδες θεάτρου. Η Πέτρινη Αποθήκη στον ΟΛΠ είναι ένας µαγικός τόπος 
που σε εµπνέει να θέλεις να διοργανώσεις δράσεις εκεί. Μην ξεχνάτε ότι 
είµαστε ένα θέατρο της θάλασσας. Θέλω το ∆ηµοτικό Θέατρο να ανοιχτεί 
στον Πειραιά, να µπούµε στις γειτονιές, να ανακαλύψουµε νέες προοπτικές 
της πόλης µας. 

Το φεστιβάλ Artport Πειραιάς σηµατοδότησε την έναρξη της σεζόν. 
Ποια τα συµπεράσµατά σας «κάνοντας ταµείο» και τι να περιµένουµε 
στη συνέχεια; 
Ο Πειραιάς, ως το πρώτο λιµάνι της χώρας αλλά και της Μεσογείου, οφείλει 
να είναι πέρα από εµπορικός κόµβος και κόµβος πολιτισµού. Στόχος είναι 
µελλοντικά η δηµιουργία ενός διεθνούς φεστιβάλ κάθε Σεπτέµβριο. Ο Σε-
πτέµβριος πολιτιστικά να ανήκει στον Πειραιά. Το Artport Πειραιάς λειτούρ-
γησε ως δοκιµή των δυνάµεών µας και προετοιµασία γι’ αυτό που θέλουµε 
να κάνουµε µελλοντικά. ∆εν ξέρω πότε θα είµαστε έτοιµοι να ξεκινήσουµε 
επίσηµα αυτό το φεστιβάλ, αλλά προσπαθούµε να βρούµε τον δρόµο για 
να το πραγµατοποιήσουµε σωστά.  

Ο πολιτισµός και το θέατρο ειδικότερα βγαίνουν από µια δύσκολη 
περίοδο λόγω της πανδηµίας. Πώς σκοπεύετε να συνδράµετε στη στή-
ριξη των Ελλήνων δηµιουργών;
Με το να προκαλούµε συνεργασίες και να προσπαθήσουµε όσο µπορούµε 
από την πλευρά µας να επιστρέψουµε σ’ αυτό που όλοι ποθούµε και λέµε 
κανονικότητα. Αλλά µια κανονικότητα σε νέες βάσεις και µε περισσότερη 
ουσία. ∆υστυχώς ακόµα η πανδηµία δεν έχει γίνει παρελθόν. Είναι εκεί και 
οφείλουµε όλοι µας να είµαστε προσεκτικοί. ∆εν έχουµε ούτε οικονοµικά 
αλλά ούτε και ψυχικά περιθώρια πισωγυρίσµατος. 

«Εγώ είµαι ο γκρεµιστής, γιατί ειµ’ εγώ κι ο χτίστης, ο διαλεχτός της άρ-
νησης κι ο ακριβογιός της πίστης», γράφει ο Κωστής Παλαµάς και τον 
µνηµονεύετε στο σηµείωµά σας που συνοδεύει την ανακοίνωση του 
φετινού προγράµµατος. Τι θα θέλατε να χτίσετε και τι να «γκρεµίσετε»;
Αυτή η στροφή είναι σαν µεγεθυντικός φακός για το τι σκέφτοµαι, τι νιώθω 
και τι θέλω. ∆εν είναι εύκολη η περίοδος που διανύσαµε. ∆εν µπορεί να 
συνεχίσουµε σαν να µην έχει συµβεί τίποτα. Αυτό το ποίηµα το νιώθω σαν 
µια αυτοκριτική. Το «γκρέµισµα» για µένα είναι µια προσταγή που µας δίνει 
ο Παλαµάς για δηµιουργία και αναγέννηση. Σαν να πρέπει όλοι, ως πολιτική 
πράξη µε πίστη, σκέψη, ενέργεια και ανάγκη να εξαφανίσουµε το άσχηµο, 
το µη αληθινό. 

Προς ποια κατεύθυνση θα κινηθείτε για την επόµενη καλλιτεχνική 
περίοδο; 
Έχουµε ξεκινήσει τον σχεδιασµό µας, και στόχος είναι να παρουσιάσουµε 
έργα µοντέρνου και κλασικού ρεπερτορίου (όπως π.χ. των Αυγ. Στρίν-
µπεργκ, Τ. Ουίλιαµς και Μολιέρου), καθώς έχουµε ασχοληθεί αρκετά µε δι-
ασκευές λογοτεχνικών κειµένων. Έχουµε σχέδια και σκέψεις για το µέλλον. 
Αλλά για αρχή έχω ανάγκη να δω το θέατρο µε κόσµο, γι’ αυτό φροντίζω 
να είµαι εκεί. Να δω τις ανάγκες του. Έτσι µόνο νιώθω, περισσότερο εν-
στικτωδώς, ότι µπορώ να καταφέρω να πετύχω τον όποιο σχεδιασµό. Να 
επικοινωνήσω µε τον κόσµο.

Ανήκετε σε µια νεότερη γενιά που ηγείται πλέον θεσµικών καλλιτεχνι-
κών οργανισµών. Πώς βλέπετε το θεατρικό τοπίο στην χώρα αλλά και 
τη θέση του θεάτρου στην κοινωνία; 
Το να ηγείσαι κάπου είναι µια µεγάλη ευθύνη. Η γενιά µου οφείλει να συ-
νεχίσει και να εξελίξει ότι έχουµε παραλάβει. Να λύσουµε χρόνια προ-
βλήµατα. Να ψάξουµε την επόµενη µέρα. Να εξελίξουµε τη σκέψη µας. 
Και όταν έρθει η στιγµή, να έχουµε κάτι να παραδώσουµε στις γενιές που 
ακολουθούν. Το θέατρο ως τέχνη έχει µια δύναµη που επιβιώνει και θα επι-
βιώνει µέσα στους αιώνες. Είναι ανάγκη του ανθρώπου να εκφράζεται, να 
συνευρίσκεται. Αυτό η τεχνολογία δεν θα µπορέσει να το αντικαταστήσει. 
Και µε το πέρασµα των χρόνων, όσο η ζωή και η καθηµερινότητά µας θα 
εξαρτώνται από αυτή, τόσο εµείς θα αναζητούµε άλλους πιο πρωτόγονους 
δρόµους συνύπαρξης. Και η τεχνολογία θα κάνει τον κύκλο της. Είδαµε πό-
σο γρήγορα «ξεφούσκωσε» σε παγκόσµιο επίπεδο το live streaming. 

Ποιο είναι το θέατρο που σας ενδιαφέρει; 
Ένα θέατρο που άγει την ψυχή. ∆υστυχώς στη σύγχρονη κοινωνία έχουµε 
µπερδέψει την πραγµατική έννοια της ψυχαγωγίας. Ψυχαγωγούµαστε 
ενοχικά. Μια νόθα ψυχαγωγία, θα έλεγα. Γι’ αυτό και πολλές φορές δεν µας 
γεµίζει αυτό που ζούµε. Με ενδιαφέρει ένα θέατρο που αφηγείται ιστορίες, 
που σου δίνει τη δυνατότητα να θυµηθείς το φθαρτό της ύπαρξής σου, δη-
λαδή το µαγικό ον που είναι ο άνθρωπος.  A   

Β
Ο

Η
Θ

Ο
Σ 

Φ
Ω

ΤΟ
Γ
Ρ

Α
Φ

Ο
Υ 

Η
Λ

ΙΑ
Σ 

Κ
Ο

Ν
ΤΟ

Γ
ΙΩ

Ρ
ΓΟ

Σ

11 - 17 ΝΟΕΜΒΡIOY 2021 A.V. 27 



28 A.V. 11 - 17 ΝΟΕΜΒΡIOY 2021

5555

ου πάνε οι θεατρικοί ήρωες όταν τε-
λειώνει το έργο;» Το παραπάνω ε-
ρώτηµα ήταν η αφορµή για να γρά-
ψω το θεατρικό έργο αλλά και το 
µυθιστόρηµα το «Λευκό δωµάτιο».
Τι να απέγινε η Έντα Γκάµπλερ; 

Πού είναι τώρα η Μπλανς Ντιµπουά;
Είναι λοιπόν σε έναν ου-τόπο, που βρίσκεται σε 
ένα ψηλό βουνό, όπου υπάρχει µία Πανσιόν για  
θεατρικούς ήρωες. 
Αυτούς που έχουν γεννηθεί από το χέρι του συγ-
γραφέα - δηµιουργού τους –του «Νονού» τους– 
και είναι στη διάθεση κάθε σκηνοθέτη, στις σκη-
νές όλου του κόσµου. 
Όταν τελειώνει η «κατασκευή» τους και αφού τα 
είδωλά τους έχουν ανέβει στις σκηνές, τα πλά-
σµατα αυτά συγκεντρώνονται στην Πανσιόν. Ό-
µως, εκεί συµβαίνει κάτι µοναδικό: το ανύπαρκτο 
δηµιουργεί πραγµατική ζωή. Μια ζωή, ωστόσο, 
προγραµµατισµένη και εσώκλειστη.
Την Πανσιόν αυτή διευθύνει µια αινιγµατική 
γυναίκα, η κυρία Φλόρα. Το έργο αρχίζει από τη 
στιγµή που έρχεται στο χώρο η Έντα Γκάµπλερ, η 
ηρωίδα του οµώνυµου έργου του Ερρίκου Ίψεν.
Πώς γεννήθηκε αυτό το θεατρικό; Έχοντας από 
µικρός ταυτιστεί µε πολλούς ήρωες, από τον Όλι-
βερ Τουίστ µέχρι τον Άµλετ, θεωρούσα ότι η ζωή 
των χαρακτήρων παρατείνεται και πέρα από τις 
σελίδες. Υπάρχουν χαρακτήρες που µας συνο-
δεύουν πιθανόν και καθόλη τη διάρκεια του βίου 
µας. Τι γίνεται όµως µε την πεµπτουσία αυτών 
των «πλασµάτων», αν µπορούµε να τα αποκαλέ-
σουµε έτσι; Πώς θα ήταν η ζωή τους εκτός πλαισί-
ου, εκτός των ορίων των λόγων και των δράσεών 
τους, εκτός της συνθήκης µέσα στην οποία έχουν 
συλληφθεί; Τι θα γινόταν εάν αυτό το ανύπαρκτο 
αλλά τόσο «παρών» πλάσµα που είναι ο χαρα-
κτήρας αποκτούσε µια δική του ζωή; Το «Λευκό 

∆ωµάτιο» άρχισε από το βασικό αυτό ερώτηµα: 
«Τι θα γινόταν εάν;»
Το περίφηµο What if?, ένα από τα βασικά ερ-
γαλεία της λογοτεχνίας. Κι ύστερα οδηγήθηκα 
προς µια αλληγορία εγκλεισµού. Η αλληγορία 
ως γνωστόν εµπεριέχει υπαινιγµό κρύβοντας 
νοήµατα διαφορετικά από εκείνα που φαίνεται 
ότι δηλώνει. Προέρχεται από τις ελληνικές λέ-
ξεις: «άλλως» –δηλαδή, διαφορετικά και «αγο-
ρεύω»– δηλαδή, λέω. Όσο για τον εγκλεισµό, 
όλοι πλέον ξέρουµε τι είναι, βαθιά µες στο πετσί 
µας. Κάπως έτσι άρχισε η περιπέτεια συγγραφής 
του «Λευκού ∆ωµατίου». Είναι µια αλληγορία 
που συνδυάζει θέατρο και πραγµατικότητα και 
φαντασία, ακριβώς όπως το θέµα της.

Το «Λευκό ∆ωµάτιο» ξεκίνησε ως αναλόγιο. Πα-
ρουσιάστηκε στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ 
«Αναλόγιο», τον Σεπτέµβριο του 2019, σε σκηνο-
θεσία Μάνου Καρατζογιάννη, στο Θέατρο Τέχνης 
Κάρολος Κουν-Φρυνίχου µε τη Λένα Παπαληγού-
ρα, την Εύα Σιµάτου, την Άννα Φόνσου στον ρόλο 
της Φλόρας και κοµπέρ τον Νίκο Βατικιώτη.
Η εποµένη φάση ήταν η συγγραφή του βιβλίου 
µε το ίδιο θέµα. Το µυθιστόρηµα έχει τον ίδιο 
τίτλο και µόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 
Καστανιώτη. Στο βιβλίο επεκτείνεται η ιδέα και 
µε την προσθήκη κι άλλων χαρακτήρων. Έτσι δη-
µιουργείται ένας πολυσύνθετος κόσµος ο οποίος 
απευθύνεται σε αναγνώστες που θα ζήσουν την 
ιστορία µέσα από τις σελίδες και καταστέλλοντας 
τη δυσπιστία τους θα µπουν σε έναν κόσµο όπου 
όλα είναι ενδεχόµενα.
Και φτάνουµε στην παράσταση. Το έργο, σε θε-
ατρική µορφή, µπολιασµένη µε στοιχεία του µυ-
θιστορήµατος, ανέβηκε στις 28/10 στο Θέατρο 
Σταθµός σε σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάν-
νη. Πρωταγωνιστούν η Πέγκυ Σταθακοπούλου ως 

Μπλανς, η Εύα Σιµάτου ως Έντα και ο ∆ηµήτρης 
Τσίκλης ως κοµπέρ. Στον ρόλο της Φλόρας, η Σµα-
ράγδα Σµυρναίου. Για έναν συγγραφέα είναι πολύ 
σηµαντικό να εµπιστεύεται το έργο του απόλυτα. 
Είναι κάτι που συνέβη µε τον Μάνο Καρατζογιάν-
νη, ο οποίος το είχε διαβάσει πολύ εύστοχα από το 
αναλόγιο. Ο Μάνος είναι ένας πολυσυλλεκτικός 
καλλιτέχνης, εξαιρετικά εύστροφος, µε την µαγι-
κή ικανότητα να µεταφράζει θεατρικά ό,τι διαβά-
ζει. Η µνήµη του δε, είναι κάτι το απίθανο. Χάρηκα 
πολύ τη δουλειά που έκανε µε τους ηθοποιούς, 
την Πέγκυ (που τη γνώρισατώρα και την εκτίµησα 
βαθύτατα), τη Σµαράγδα (που την ξέρω… σαράντα 
χρόνια) και τον ∆ηµήτρη, ένα πολύ ταλαντούχο-
πλάσµα µε πολύ µέλλον. Με την Εύα είναι η δεύ-
τερη φορά που συνεργαζόµαστε. Η πρώτη ήταν 
στο Innerview στο Southbank Centre του Λονδίνου 
και στο Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης. Όπως λέει 
η ίδια για τον ρόλο της: «Να περιµένετε ένα πολύ 
σύνθετο πλάσµα, που λειτουργεί µεν µε οδοδείκτη την 
Έντα Γκάµπλερ αλλά το ζητούµενο της ελευθερίας εί-
ναι τόσο ισχυρό που έχει τη δύναµη να ωθήσει σε µια 
απροσδόκητη λύση…». Και έχουµε και τον Ερµή, 
τον γιο µας, να λέει: «Η µαµά και ο µπαµπάς είναι στο 
λευκό δωµάτιο».
«Η ζωή δεν είναι τραγική, είναι γελοία. Και αυτό δεν 
αντέχεται», έλεγε ο Ερρίκος Ίψεν, ο «Νονός» της 
Έντας, εισάγοντας έτσι νότες µαύρης κωµωδίας 
σε ένα δράµα που αποδεικνύεται παιγνιώδες. 
Ένα παιχνίδι σαν αυτό µε τις ρωσικές κούκλες 
που στο βάθος κρύβει τη ζωτική µας ανάγκη να 
βρούµε την πραγµατική µας ταυτότητα και να υ-
πάρξουµε ως ελεύθερα πλάσµατα. 

Θεατρική παράσταση, λοιπόν, και βιβλίο ταυτό-
χρονα. Είναι µια συγκυρία που δεν νοµίζω να έ-
χει ξανασυµβεί ταυτόχρονα. Όσοι πιστοί, λοιπόν, 
προσέλθετε σε βιβλιοπωλείο και σκηνή!

οι θεατρικοί ήρωες 
όταν τελειώνει το έργο;

Πού πάνε 

Ο Αλέξης Σταμάτης γράφει στην Athens Voice για το βιβλίο του 
«Λευκό Δωμάτιο» (εκδ. Καστανιώτης) που ανεβαίνει στο Θέατρο Σταθμός



υτή είναι η τρίτη παράσταση που βασίζεται σε κεί-
µενά µου.  

Η πρώτη ήταν η παράσταση «Εδώ», που σκηνοθέτησε 
µε µεγάλη µαεστρία ο Γιώργος Νανούρης το 2008 – βα-
σισµένη σε αληθινές ιστορίες µεταναστών που πρωτο-

δηµοσίευσα στην Athens Voice. Νοµίζω ότι πρωτοπορήσαµε µε την 
Athens Voice τότε, αφού αυτές οι ιστορίες ήταν ουσιαστικά η εισαγωγή 
της προφορικής ιστορίας στην ελληνική δηµοσιογραφία.  
Η δεύτερη ήταν η παράσταση «Ξένοι» του ταλαντούχου Βασίλη Βηλαρά 
το 2012 µε το Θέατρο Κωφών Ελλάδας – βασισµένη στο «Μικρό Ηµε-
ρολόγιο Συνόρων». Το «Μικρό Ηµερολόγιο» έγινε θέατρο, επίσης, στη 
δανέζικη γλώσσα το 2013 από τον ∆ανό σκηνοθέτη Svane Boutrup και 
παίχτηκε σε ένα από τα πιο ιστορικά θέατρα της σκανδιναβικής χώρας, 
στο νησί Bornholm. Πέρυσι ανέβηκε και στην Αλβανία από ερασιτέ-
χνες ηθοποιούς ενός περιπλανώµενου θιάσου, µέλη µιας οµάδας νέων 
στα πιο φτωχά προάστια των Τιράνων.  
Τώρα η παράσταση στην Αθήνα που βασίζεται στο «Λάθος Χώρα». Προ-
σωπικά νιώθω ευγνώµων για την προσοχή Ελλήνων ταλαντούχων 
σκηνοθετών του θεάτρου προς τα βιβλία µου. Το «Λάθος Χώρα» είναι 
µια ξεχωριστή παράσταση για µένα. Βασίζεται στο πρώτο βιβλίο που 
έγραψα στην καινούργια µου «αυτοεξορία», εδώ στην Αµερική, στα 
αλβανικά αρχικά. Είναι το βιβλίο της «ωριµότητας» όσον αφορά τη 
µετανάστευση, µε την έννοια ότι κλείνει τον πρώτο κύκλο των βιβλίων 
µου για το µεταναστευτικό ταξίδι – ως ένα φαινόµενο τοπικό και παγκό-
σµιο, διαχρονικό αλλά και εντελώς του παρόντος, συλλογικό αλλά και 
εντελώς ατοµικό, γεµάτο προσωπικά και κοινωνικά διλήµµατα, απρόο-
πτα, παρεξηγήσεις, τραύµατα, λάθη και πάθη. 

Την ίδια στιγµή, η µετανάστευση σε αυτό το βιβλίο λειτουργεί ως φό-
ντο όπου προβάλλονται και εµπλέκονται ζητήµατα που µε απασχο-
λούν όλο και πιο πολύ, όπως οι µηχανισµοί της βαλκανικής οικογένειας, 
η βαλκανική ιστορία ως κοµµάτι της ευρωπαϊκής ιστορίας, η πολιτική 
καταπίεση, η µισαλλοδοξία και ο έρωτας, ο κωµικοτραγικός ρόλος του 
τυχαίου στη ζωή µας και το πώς µπλέκονται το τοπικό και το παγκόσµιο 
µε τα αιώνια προβλήµατα της ανθρώπινης ελευθερίας και ταυτότη-
τας. Τα δυο αδέλφια που πρωταγωνιστούν στο βιβλίο, ο Καρλ και ο 
Φρεντερίκ, µπορεί να είναι και παραβολές των πολιτισµικών πολέµων 
που βιώνουµε στην εποχή µας. Κάτι άλλο: µε τα µυθιστορήµατά µου 
έχω δηµιουργήσει έναν ελληνο-αλβανικό λογοτεχνικό χώρο που δεν 
υπήρξε ποτέ ούτε στην ελληνική ούτε στην αλβανική λογοτεχνία.  
Θα προσπαθήσω να έρθω στην Αθήνα να δω την παράσταση. Θα είναι 
µια ευκαιρία συζήτησης µε αναγνώστες/αναγνώστριες και φίλες/φί-
λους. ∆εν έχω έρθει στην Αθήνα, µια από τις πιο σηµαντικές πόλεις της 
ζωής µου, από το 2015. Αυτήν τη φορά θα έρθω ως Αµερικανός πολίτης 
που γράφει ακόµα για την Αλβανία και την Ελλάδα – και ελπίζω σύ-
ντοµα και για την Αµερική, αφού γράφω το πρώτο µου «αµερικάνικο» 
µυθιστόρηµα αυτή τη στιγµή. 
Το «Λάθος Χώρα» βρίσκεται στα χέρια ενός εξαιρετικά ταλαντούχου και 
πρωτοπόρου Έλληνα σκηνοθέτη: του Παντελή Φλατσούση. Όταν µι-
λήσαµε στο τηλέφωνο πριν από λίγους µήνες, µε εντυπωσίασαν η ευ-
γένειά του και η αντίληψή του για τη σχέση µυθοπλασίας και θεάτρου 
ντοκιµαντέρ. Θέλω να τον ευχαριστήσω που επέλεξε να µεταφέρει το 
βιβλίο µου στη σκηνή και να ευχηθώ από την καρδιά µου καλή επιτυχία 
σε εκείνον και σε όλη την οµάδα του.  
 
Mirupafshim në Athinë. 

Λάθος Χώρα
Του Γκαζμέντ Καπλάνι

5656
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ο µεγάλο θεατρικό µακροβού-
τι στον ωκεανό της λογοτεχνί-
ας προσφέρει ορισµένες από τις 
πλέον ευφυείς επιλογές κειµέ-
νων των τελευταίων ετών. Τη 
φετινή σεζόν, το ελληνικό θέα-

τρο τολµά να αναµετρηθεί µε κλασικά αλλά 
και σύγχρονα έργα από το παλµαρέ του γρα-
πτού λόγου, αφήνοντας βάσιµες υποσχέσεις 
ότι οι παραστάσεις του χειµώνα θα διεκδική-
σουν µε αξιώσεις το ενδιαφέρον µας. 

Ορλάντο
Ένας ήρωας που µετατρέπεται σε ηρωίδα, ώστε 
να αγαπήσει γυναίκες και άνδρες εξίσου παράφο-
ρα, ένας ύµνος στα δύο φύλα και στη ρευστότητα 
της σεξουαλικής έκφρασης και ταυτόχρονα ένα 
εγκώµιο στη δηµιουργία, την ποίηση, την τέχνη, 
την ίδια τη ζωή. Το διαχρονικά οραµατικό «Ορλά-
ντο», το απόλυτο κείµενο της Βιρτζίνια Γουλφ, δι-
ασχίζει τους αιώνες ώστε να συστηθεί στη σκηνή 
του ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ, σε µεταφορά και σκηνοθεσία 
του Νίκου Καµτσή. Κωµωδία, δράµα, έρωτας και 
προδοσία, ρεαλισµός και ροµαντισµός, τέχνη και 
πραγµατική ζωή σε ένα έργο που δε χρειάζεται 
συστάσεις.
Θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ, Κεφαλληνίας 17, Κυψέλη, 2108656004

Τσέρνομπιλ - Ένα χρονικό του μέλλοντος
Βασισµένη στο οµώνυµο βιβλίο της Σβετλάνα 
Αλεξίεβιτς, το οποίο τιµήθηκε µε Νόµπελ Λογο-
τεχνίας, η παράσταση που σηµατοδοτεί τα 30 
χρόνια σκηνοθετικής σταδιοδροµίας του Βαγ-
γέλη Θεοδωρόπουλου επιλέγει 16 µαρτυρίες 
από το έργο της συγγραφέως, που ερµηνεύονται 
από 6 ηθοποιούς. Το θεµατικό επίκεντρο εδώ δεν 
είναι το ίδιο το ατύχηµα, αλλά τα πρόσωπα του 
Τσέρνοµπιλ – τα συναισθήµατα, η οδύνη, η κα-
ταστροφή που ρήµαξε µπροστά στα µάτια τους 
κάθε ιδέα για το νόηµα της ανθρώπινης ζωής. 
Όλα αυτά ενώ η παγκόσµια κοινότητα βρίσκεται 

αντιµέτωπη µε µια πανδηµία που έχει χαρακτηρι-
στεί ως «πραγµατικό Τσέρνοµπιλ του 21ου αιώνα», 
και οι παραλληλισµοί ανάµεσα στην καταστροφή 
του πυρηνικού αντιδραστήρα και στη σύγχρονη 
περιπέτεια που κλονίζει τον πλανήτη µας θα δώ-
σουν τροφή για γόνιµους προβληµατισµούς.
Θέατρο του Νέου Κόσµου (Κεντρική Σκηνή), Αντισθένους 7 & 

Θαρύπου, 2109212900

Η τριλογία των Λήμαν Μπράδερς
Μυθιστόρηµα µοναδικό στο είδος του, που πα-
ντρεύει τη λογοτεχνία µε το δοκίµιο, το θέατρο, το 
έπος, τον κινηµατογράφο και το τραγούδι για να 
φτάσει έως τα κόµικς και τους τύπους των µαθη-
µατικών, το πολυβραβευµένο έργο του Στέφανο 
Μασσίνι, το οποίο µεταφράστηκε σε 24 γλώσσες 
και διασκευάστηκε από κορυφαίους σκηνοθέτες, 
ανάµεσά τους ο Λούκα Ρονκόνι και ο Σαµ Μέντες, 
τώρα και στην Αθήνα. Μάκης Παπαδηµητρίου, 
Αργύρης Ξάφης και Μιχάλης Οικονόµου κα-
ταλαµβάνουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους 
υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Βαγγέλη 
Θεοδωρόπουλου σε αυτή την τοιχογραφία επο-
χής που συµπλέκει τα µεγάλα γεγονότα της Ιστο-
ρίας µε την πορεία των αδελφών Λήµαν και των 
απογόνων τους, µια ιστορία ανόδου και πτώσης, 
θριάµβου αλλά και κατάρρευσης. 
Θέατρο Ιλίσια, Παπαδιαµαντοπούλου 4, Ιλίσια, 210 7210045

Αβυσσαλέο κτήνος
Ο Τζακ Λόντον υπήρξε µια από τις θρυλικότερες 
λογοτεχνικές φυσιογνωµίες της εποχής του, εµ-
φορούµενος από την ακλόνητη πίστη ότι η πρόζα 
οφείλει να αντικατοπτρίζει τις πιο οριακές εµπει-
ρίες του συγγραφέα. Οµοίως και στο «Αβυσσαλέο 
κτήνος», η διεισδυτική µατιά του εµβαθύνει στον 
κόσµο της πυγµαχίας και του επαγγελµατικού 
µποξ. Σε σκηνοθεσία του Γιώργου Σίµωνα, η πα-
ράσταση που φιλοξενείται στο Rabbithole το-
ποθετείται στο Ρίνο της Νεβάδα, µε επίκεντρο 
έναν πυγµάχο στο απόγειο της δόξας του, ο ο-
ποίος κατατροπώνει τους αντιπάλους του τον 

έναν µετά τον άλλον. Η ξαφνική επίσκεψη ξένων 
προσώπων, ωστόσο, ταράζει τα νερά, καθώς α-
ναδύεται η πραγµατικότητα πίσω από τον µύθο 
του αθλητή και του συστήµατος που τον στηρίζει 
στη διαδικασία των στοιχηµάτων. 
Rabbithole, Γερµανικού 20, Μεταξουργείο, 210 5249903

Συνέντευξη με τον Μαρξ
Η συγγραφέας Ελένη Ζαφειρίου δραµατοποι-
εί το βιβλίο «Ο εµφύλιος πόλεµος στη Γαλλία» 
του Καρλ Μαρξ, και ο Κώστας Σταµατόπουλος 
σκηνοθετεί την παράσταση που αντλεί από τα 
τεκταινόµενα της Κοµµούνας του Παρισιού το 
1871, τότε που η εργατική τάξη για πρώτη φορά 
στην Ιστορία κατέλαβε την εξουσία. Στο έργο 
που παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη και Πέµπτη, ο 
Καρλ Μαρξ απαντά στις ερωτήσεις του Αµερικά-
νου δηµοσιογράφου Αρ Λάντορ ξεδιπλώνοντας 
τις 72 ηρωικές και αιµατοκυλισµένες ηµέρες εξέ-
γερσης της παρισινής Κοµµούνας. Εκατόν πενή-
ντα χρόνια µετά την πρώτη έφοδο του γαλλικού 
λαού, τα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν και τα 
κοινωνικά ζητήµατα που τέθηκαν παραµένουν 
επίκαιρα. 
Θέατρο OLVIO, Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Βοτανικός,

2103414118

Οι δολοφόνοι
Ένα αντιηρωικό νουάρ στις παρυφές του γουέ-
στερν, από την απαράµιλλη διηγηµατογραφία 
του Έρνεστ Χέµινγουεϊ, σε µια θεατρική εκδοχή 
της οµάδας Νοσταλγία, µε στοιχεία ζωντανής 
κινηµατογράφησης. Μια απόµερη γωνιά της Α-
µερικής, κατάλοιπο της Άγριας ∆ύσης, γίνεται ο 
τόπος επίσκεψης δύο πληρωµένων δολοφόνων. 
Σκοπός τους, ο εντοπισµός του υποψήφιου θύ-
µατος στο τοπικό ντάινερ της µικρής πόλης και 
η εκτέλεσή του. Ο Γιώργος Σίµωνας σκηνοθετεί 
ένα έργο το οποίο προσφέρει µια απρόσµενη 
µατιά πάνω στην κατασκευή της παράστασης, 
καλώντας τους θεατές να επανατοποθετηθούν 
σχετικά µε το πώς δέχονται και προσλαµβάνουν 

Μεταμόρφωση
Το λογοτεχνικό αριστούργηµα 
του Φραντς Κάφκα, σε σκηνοθε-
σία Τάσου Σαγρή, φιλοξενείται 
για τρίτη χρονιά στο θέατρο 
Πόρτα. Σε µια παράσταση που 
φέρνει το κοινό αντιµέτωπο µε 
το «ριζικό κακό», την επαναλη-
πτική και αδιαµφισβήτητη υπα-
κοή στις καταστροφικές νόρµες, 
οι οποίες µε τον τρόπο τους 
αναπαράγουν µια τερατώδη 
εκδοχή του κόσµου, το καφκικό 
κείµενο παίρνει νέα πνοή µέσα 
από µια θεατρική διασκευή που 
αξιοποιεί στο έπακρο το ερµη-
νευτικό δυναµικό της όσο και τα 
δυνατού δραµατουργικού αντί-
κτυπου µουσικά αποσπάσµατα, 
που κυµαίνονται από τους 
Radiohead και τους Einstürzende 
Neubauten έως τον Arvo Pärt και 
τον Max Richter. 
Θέατρο Πόρτα, Μεσογείων 59, 2107711333

Η λογοτεχνία
στο θέατρο

Η Αθήνα πλημμυρίζει από παραστάσεις που 
εμπνέονται από τον κόσμο των βιβλίων
Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ

«Φυλαχτό»

«Η τριλογία των Λήµαν Μπράδερς»

«Ιστορία ενός σκύλου 
που τον έλεγαν πιστό»
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Ο Βασίλης Μπισµπίκης µε µια πα-
ράσταση ακραίου ρεαλισµού αφη-
γείται τη ζωή δύο εκτοπισµένων ψυ-
χών, του Βασίλη και του Λένου στην 
περιοχή του Ρέντη, µέσα σε βιοµηχα-
νικές αποθήκες και εργοστάσια που 
αναζητούν δουλειά. Οι ήρωες του 
«Άνθρωποι και ποντίκια» είναι εργά-
τες ταλαιπωρηµένοι από τη δουλειά 
και τη σκληρή πραγµατικότητα που 
βιώνουν. Αντιµετωπίζουν τον ρατσι-
σµό και κυρίως την ανάγκη για ένα 
µεροκάµατο. Ο ρατσισµός, το απα-
τηλό όνειρο για µια µικρή ιδιοκτησία, 
η δύναµη της φιλίας, η σηµασία της 
ελπίδας, τα ιδανικά της αφοσίωσης, 
της πίστης, της αυτοδιάθεσης και της 
αλληλεγγύης, είναι τα στοιχεία της 
διαχρονικότητας του αριστουργήµα-
τος του Τζον Στάινµπεκ.
 
Τους ρόλους ερµηνεύουν: Βασίλης 
Μπισµπίκης, ∆ηµήτρης ∆ρόσος, Μαί-
ρη Μηνά, Στέλιος Τυριακίδης, Μάνος 
Καζαµίας, Γιώργος Σιδέρης, Γιανµάζ 
Ερντάλ, Λευτέρης Αγουρίδας, Αγγέ-
λα Πατσέλη, Μάρα Ζαλόνη, Ερατώ 
Αγγουράκη.

Ηµέρες παραστάσεων: Παρασκευή, 
Σάββατο και Κυριακή, ώρα έναρξης 
21.00. Προπώληση εισιτηρίων: viva.gr 

Σε µια εποχή µετάβασης, την ώρα 
που οι εξελίξεις, κοινωνικές και όχι µό-
νο, καθιστούν ατοµικά και συλλογικά 
αναγκαία την αλλαγή και την πορεία 
προς µια καλύτερη εκδοχή της ανθρω-
πότητας, η Οµάδα Cartel ανάβει στον 
Τεχνοχώρο τα «Κόκκινα φανάρια» της 
µε έναν τρόπο ωµά ρεαλιστικό, σκλη-
ρό και την ίδια στιγµή βαθιά τρυφερό 
και ανθρώπινο, θέτοντας για άλλη µια 
φορά στον πυρήνα του την αλήθεια. 
Αυτή που οι ήρωες ζούνε επί σκηνής 
διεκδικώντας το αυτονόητο: την ορα-
τότητα και την ελεύθερη ανάσα της 
ύπαρξης. Στην παράσταση, που σκη-
νοθετεί ο Βασίλης Μπισµπίκης και είναι 
βασισµένη στα «Κόκκινα φανάρια» του 
Αλέκου Γαλανού, η Μαντάµ Παρί και τα 
κορίτσια της ανοίγουν µε γενναιότη-
τα την κουρτίνα του queer µπαρ τους, 
αφηγούνται τις ιστορίες τους, χορεύ-
ουν, τραγουδούν, ερωτεύονται, ονει-
ρεύονται, ελπίζουν, διαψεύδονται, 
σκιαγραφώντας έναν κόσµο ζωντανό. 
Έναν κόσµο υπαρκτό ανάµεσά µας, 
όσο κι αν επιλέγουµε ενδεχοµένως να 
αποστρέφουµε το βλέµµα µας, όσο κι 
αν µας βολεύει ίσως να κάνουµε ότι εί-
ναι αόρατος. 

Παίζουν: Ερατώ Αγγουράκη, Λευτέ-
ρης Αγουρίδας, Ελεονώρα Αντωνιά-
δου, Μπέττυ Βακαλίδου, ∆ηµήτρης Γα-
λάνης, Γιανµάζ Ερντάλ, Μάρα Ζαλώνη, 
Μάνος Καζαµίας, Βασίλης Καραγιάν-
νης, ∆ιονύσης Κοκκοτάκης, ∆ηµήτρης 
Παπάζογλου, Αγγέλα Πατσέλη, Γιώρ-
γος Σιδέρης, Τάσος Σωτηράκης, Στέλι-
ος Τυριακίδης. 

ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΣΤΟΝ CARTEL ΤΕΧΝΟΧΩΡΟ
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 CARTEL Τεχνοχώρος 
Ο CARTEL Τεχνοχώρος θα λειτουργεί κάθε Σάβ-
βατο και Κυριακή ως αµιγώς covid free κλειστός 

χώρος, µόνο για εµβολιασµένους και νοσήσα-
ντες µε πιστοποιητικό σε ισχύ. Κάθε Παρασκευή 
θα είναι µεικτός χώρος, δηλαδή για όσους έχουν 

κάνει rapid test µε διάρκεια 48 ωρών, εµβολια-
σµένους και νοσήσαντες, και µε πληρότητα 50%.

Δύο εξαιρετικές παραστάσεις με την ορατότητα και τον ρατσισμό στον πυρήνα τους

Νέα ∆ιεύθυνση: Λεγάκη 7, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 6939898 258 (χώρος στάθµευσης απέναντι από το θέατρο)

CORONET

 Κάθε ∆ευτέρα στις 
19.30 και κάθε Τρίτη 
στις 21.15. Προπώλη-
ση στο viva.gr. Θέατρο 
CORONET, Φρύνης 11, 
2107012123. 
 

Η «Πόρνη από πάνω» επιστρέφει 
στο Θέατρο CORONET 

Το αριστούργημα του Αντώνη Τσιπιανίτη
 με  την Κατερίνα Διδασκάλου

H Πόρνη από πάνω
Για δέκατη σεζόν και στο πλήρως 
ανανεωµένο και ανακαινισµένο 
Θέατρο CORONET ανεβαίνει από 
τις 8 Νοεµβρίου ο αριστουργη-
µατικός µονόλογος του Αντώνη 
Τσιπιανίτη «Η πόρνη από πάνω», 
µε την εξαιρετική Κατερίνα ∆ι-
δασκάλου. Στο έργο, η Ερατώ –η 
νοικοκυρά από κάτω– µιλάει για 
τον έρωτα, την απόρριψη, την 
προδοσία, τη βαναυσότητα σε 
βάρος των γυναικών, τους διε-
φθαρµένους δηµόσιους λειτουρ-
γούς, την έλλειψη αυτοεκτίµη-
σης. Με υποµονή και στωικότητα 
ζει στο περιθώριο, µέχρι την η-
µέρα που στο από πάνω διαµέρι-
σµα µετακοµίζει µια πόρνη. 
Η Κατερίνα ∆ιδασκάλου, ανα-
πολώντας τη ζωή της Ερατούς, 
πληµµυρίζει κυριολεκτικά τη 
σκηνή παίζοντας ταυτόχρονα µε 
απίστευτη ευκολία όλους τους 
χαρακτήρες που έπαιξαν ρόλο 

στη ζωή της ηρωίδας. Ένα µονα-
δικό ρεσιτάλ ηθοποιίας που µας 
ταξιδεύει για 90 λεπτά από το 
γέλιο στη συγκίνηση, παραµένο-
ντας κάθε στιγµή στην πραγµα-
τικότητα για να οδηγήσει σε ένα 
τέλος έκπληξη.
Η προδοσία, η απόρριψη, η βα-
ναυσότητα εναντίον των γυναι-
κών και ταυτόχρονα ο έρωτας, 
η δύναµη που βρίσκει κανείς 
µέσα του ακόµη και στις δυσκο-
λίες και η επιδίωξη για τη χαρά 
της ζωής, ξετυλίγονται µέσα από 
την αφήγηση µιας γυναίκας που 
µέσα από τον δύσκολο γάµο της 
έχασε πολλά, κέρδισε όµως τον 
εαυτό της, σε µια παράσταση-
φαινόµενο η οποία εξακολουθεί 
να ενθουσιάζει και να συγκινεί το 
κοινό που αγαπά το καλό θέατρο. 
Σε κείµενο του Αντώνη Τσιπιανί-
τη και σκηνοθεσία Σταµάτη Πα-
τρώνη. 
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µια ιστορία, ανοίγοντας παράλληλα έναν διάλο-
γο µε τα σύγχρονα µέσα διήγησης. 
Rabbithole, Γερµανικού 20, Μεταξουργείο, 2105249903

Ο Κοτζάμπασης του Καστρόπυργου
Έχοντας ντεµπουτάρει αποκλειστικά µέσα από 
δύο live streaming παραστάσεις στο Εθνικό Θέα-
τρο λόγω των συνθηκών της πανδηµίας, το έργο 
του Μ. Καραγάτση έρχεται επιτέλους ζωντανά 
αυτή τη φορά στο θέατρο Πορεία, µε ένα πλού-
σιο καστ δεκαεννέα ηθοποιών και µουσικών. Η 
τριλογία του µείζονος συγγραφέα της Γενιάς του 
’30, σε σκηνοθεσία του ∆ηµήτρη Τάρλοου και 
διασκευή για το θέατρο του Θανάση Τριαρίδη, α-
ναβιώνει επί σκηνής και πραγµατεύεται µε τόλµη 
τις αρετές όσο και τα σκοτεινά σηµεία του Αγώνα 
του 1821. Ήρωες και προδότες, νικητές και ηττη-
µένοι µιας ολόκληρης µυθιστορηµατικής σκη-
νής και εποχής συναντούν το θεατρικό κοινό σε 
µια από τις πιο πολυαναµενόµενες παραστάσεις 
της θεατρικής σεζόν. 
Θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεµβρίου 69, Πλατεία 

Βικτωρίας, 2108210991

Η χώρα που ποτέ δεν πεθαίνεις
Αρκούν δύο ώρες για να αποτυπώσεις µια ζωή, 
ένα σώµα, µια χώρα, τα ίδια τα Βαλκάνια; Υπό τη 
σκηνοθετική καθοδήγηση του Ένκε Φεζολλάρι, 
την Αµαλία Αρσένη στον πρωταγωνιστικό ρό-
λο και τις Αθηνά Καραγιώτη και Vefi Redhi να 
πλαισιώνουν τη διανοµή, το πολυµεταφρασµένο 
µυθιστόρηµα της Ornela Vorpsi έρχεται στη σκη-
νή του θεάτρου Σταθµός. Ένα µανιφέστο ενάντια 
στην πατριαρχική δοµή της Αλβανίας και στην 
καταπίεση του λαού της από την περίοδο του ’70 
έως τη διάλυση του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, 
το «Η χώρα που ποτέ δεν πεθαίνεις» πλάθει ένα 
καθαρά γυναικείο σύµπαν το οποίο αµύνεται, ο-
νειρεύεται, συνθλίβεται στιγµιαία προκειµένου 
να επιβιώσει σε έναν ανδροκρατούµενο κόσµο. 
Θέατρο Σταθµός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, 210 5230267

Φυλαχτό
Μια σπάνια ευκαιρία να αναµετρηθείτε µε το έρ-
γο του πρόωρα χαµένου γίγαντα της λατινοα-
µερικάνικης λογοτεχνίας. Το µυθιστόρηµα του 
Χιλιανού κορυφαίου συγγραφέα Ροµπέρτο Μπο-
λάνιο µεταφέρεται στη σκηνή, σε σκηνοθεσία 

της Μάγδας Κόρπη και ερµηνεία της Αγγελικής 
Παπαθεµελή. Τόπος είναι το Μεξικό και περίο-
δος το 1968, µε πρωταγωνίστρια την Αουξίλιο 
Λακουτύρ, επί δώδεκα ηµέρες κρυµµένη στις 
γυναικείες τουαλέτες της Σχολής Φιλοσοφίας 
και Φιλολογίας, όταν η αστυνοµία καταλαµβάνει 
το πανεπιστήµιο. Εκεί θα αρχίσει το παραληρη-
µατικό της παραµύθι µέσα από το παρελθόν, το 
µέλλον και τη µήτρα της µεξικάνικης ποίησης, σε 
µια παράσταση που συµπυκνώνει την ορµητική 
δύναµη της αφήγησης του Μπολάνιο.  
Θέατρο οδού Κυκλάδων - Λευτέρης Βογιατζής, Κυκλάδων 11, 

Κυψέλη, 210 8217877

Η ανταλλαγή
Σε ένα έργο που διαδραµατίζεται στο διάστη-
µα µιας ηµέρας, σε πραγµατικό σχεδόν χρόνο, 
τέσσερα πρόσωπα, σε αναζήτηση της χαµένης 
τους ενότητας, στέκουν αντίκρυ στον Νέο Κό-
σµο, στην αµερικάνικη ήπειρο και, ρίχνοντας το 
φως τους ο ένας στον άλλον, µένουν µαζί από την 
ανατολή έως τη δύση του ήλιου, το καθένα τους 
διαδραµατίζοντας αθέλητα έναν συγκεκριµένο 
ρόλο, ώστε να αποκαλύψει την πραγµατική ταυ-

τότητα για τα υπόλοιπα πρόσωπα. Πρόκειται για 
την «Ανταλλαγή» του Πολ Κλοντέλ, ένα από τα 
σηµαντικότερα κείµενα της παγκόσµιας δραµα-
τουργίας, το οποίο παρουσιάζεται από την οµάδα 
«The 3rd person theatre group», σε σκηνοθεσία 
Βαλάντη Φράγκου, σε µια διασκευή βασισµένη 
στη µετάφραση της Παναγιώτας Πανταζή και σε 
ανανεωµένη εκδοχή της. 
Θησείον, ένα Θέατρο για τις Τέχνες, Τουρναβίτου 7, 2103255444

Το τρίτο στεφάνι
Το έργο ορόσηµο για τη νεότερη ελληνική πεζο-
γραφία, το οποίο αφηγείται την ιστορία της χώ-
ρας µέσα από τη ζωή δύο γυναικών µε φόντο το 
πρώτο µισό του 20ού αιώνα, σε µια παράσταση 
µε ορµητική ροή και συνεχείς εναλλαγές δράσης. 
Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης κερδίζει το τολ-
µηρό σκηνοθετικό στοίχηµα της µεταφοράς ενός 
τόσο µνηµειώδους λογοτεχνικού κειµένου, ενώ 
η Μαρία Καβογιάννη και η Μαρία Κίτσου εν-
σαρκώνουν υποδειγµατικά τους εµβληµατικούς 
χαρακτήρες της Εκάβης και της Νίνας. Εξήντα 
χρόνια µετά την κυκλοφορία του εµβληµατικού 
µυθιστορήµατος του Κώστα Ταχτσή, το «Τρίτο 

«Τσέρνοµπιλ» «Λάµπρος»

«Σηµείο µηδέν»
«Η χώρα που ποτέ 

δεν πεθαίνεις»

«Ο Κοτζάµπασης του 
Καστρόπυργου»
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ΘΕΑΤΡΟ ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

  Κάθε Τετάρτη και 
Κυριακή στις 20.00 
και κάθε Πέµπτη, 
Παρασκευή και 
Σάββατο στις 21.00. 
Προπώληση στο 
ταµείο του θεάτρου 
και στο viva.gr. Θέα-
τρο Οδού Κεφαλληνί-
ας, Κεφαλληνίας 16, 
Κυψέλη, 2108838727. 
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Φθινόπωρο Χειμώνας,
στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας 

Το συγκλονιστικό έργο του σπουδαίου
 Λαρς Νορέν που φέρνει στο φως τα καλά κρυμμένα 

μυστικά μιας οικογένειας. Σκηνοθεσία Νικος Μαστοράκης. 
Ερμηνεύουν: Μπέτυ Αρβανίτη, Άννα Καλαϊτζίδου,  Μαρία 

Καλλιμάνη, Άλκης Παναγιωτίδης.

Φ
θι

νό
πω

ρο
 Χ

ει
μώ

να
ς Το συναρπαστικό έργο του βραβευµέ-

νου Σουηδού συγγραφέα Λαρς Νορέν 
«Φθινόπωρο Χειµώνας», παρουσιάζεται 
στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας, σε συν-
θήκες απόλυτης ασφάλειας και µε όλα τα 
επιβεβληµένα από τον νόµο πρωτόκολλα 
υγιεινής. 

Στο οικογενειακό δράµα του Νορέν, ο ο-
ποίος έφυγε από τη ζωή τον περασµένο 
Ιανουάριο χτυπηµένος από την COVID-19, 
ο γιατρός Χένρικ και η σύζυγός του Μαρ-
γκαρέτα υποδέχονται στο σπίτι τους τις 
δύο κόρες τους, Άννα και Εύα, για ένα 
οικογενειακό δείπνο. Η εικόνα της ευτυ-
χισµένης και  «υγιούς οικογένειας», που 
συγκεντρώνεται γύρω από το ίδιο τραπέζι 
κάθε µήνα, θα δώσει γρήγορα τη θέση της 
σε ένα πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης 
που τροφοδοτείται από το έρεβος του θε-
σµού της οικογένειας και των κοινωνικών 
στερεότυπων. Η Άννα, ανύπαντρη µητέρα 
που εργάζεται ως σερβιτόρα σε ένα γκέι 
µπαρ, κατηγορεί τη Μαργκαρέτα για τα 
φριχτά παιδικά της χρόνια, ενώ η Εύα, 

φαινοµενικά µόνο επιτυχηµένη, ανακαλύ-
πτει και αποκαλύπτει σταδιακά τις ρωγµές 
της δικής της ζωής, την αποτυχία του γά-
µου της και τον εφιάλτη της στειρότητας. 
Απογοήτευση, ζήλια, κρίση ταυτότητας 
και καταφυγή στο αλκοόλ, τα ηρεµιστικά 
χάπια και τα ναρκωτικά. Η µία αποκάλυψη 
οδηγεί στην άλλη, µέχρι… τα καλά κρυµ-
µένα µυστικά της πολυετούς συµβίωσης 
του Χένρικ και της Μαργκαρέτα.

Με επιρροές από τον Στρίντµπεργκ (αν 
και ο ίδιος δεν συµφωνούσε να τον α-
ποκαλούν διάδοχο του σπουδαίου δρα-
µατουργού), αλλά και τον Μπέργκµαν, ο 
Λαρς Νορέν άφησε παρακαταθήκη στην 
παγκόσµια δραµατουργία περισσότερα 
από 70 έργα. Το «Φθινόπωρο Χειµώνας» 
αποτελεί µέρος του βιβλίου «Τρία αστικά 
κουαρτέτα», µιας συλλογής τριών θεατρι-
κών που η κάθε µία πραγµατεύεται τη ζωή 
τετραµελών µεσοαστικών οικογενειών, 
µε επαναλαµβανόµενη την κεντρική ιδέα: 
πνευµατικές ασθένειες, αλκοολισµός, ε-
παπειλούµενη αυτοκτονία. 
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στεφάνι» παρουσιάζεται και φέτος στη σκηνή µε 
εικοσαµελή θίασο και µουσική του Μίνου Μάτσα. 
Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 3-5, 2103213100

Τα πουλιά
Η ιστορία περίφηµη, η αίγλη του µύθου διαχρο-
νική. Μυστηριώδη σµήνη πουλιών επιτίθενται 
βίαια οδηγώντας δύο ξένους σε ένα ερηµωµένο 
σπίτι, µε την άφιξη µιας µυστηριώδους γυναί-
κας να δοκιµάζει τις εύθραυστες ισορροπίες. Το 
συναρπαστικό αφήγηµα της ∆άφνης Ντι Μοριέ 
που µεταφέρθηκε στο σινεµά από τον Άλφρεντ 
Χίτσκοκ διασκευάζεται για το θέατρο από τον 
βραβευµένο Ιρλανδό συγγραφέα Κόνορ Μακ-
φέρσον, δίνοντας µια νέα εκδοχή στη διαχρονι-
κή αυτή αλληγορία για την εκδίκηση της φύσης 
απέναντι στον άνθρωπο. Το έργο, που ανέβηκε 
στο Gate Theatre του ∆ουβλίνου, παρουσιάζεται 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία του 
Λεωνίδα Παπαδόπουλου. 
Vault Theatre Plus, Μελενίκου 26, Βοτανικός, 2130356472

Σεροτονίνη
Το τροµερό παιδί των γαλλικών γραµµάτων, ο 
προβοκάτορας της ευρωπαϊκής διανόησης, ένας 
από τους επιδραστικότερους σύγχρονους λο-
γοτέχνες, σε µια από τις κορυφαίες στιγµές του. 
Πρόκειται για τη «Σεροτονίνη», το µυθιστόρηµα 
του Μισέλ Ουελµπέκ που πραγµατεύεται την πο-
λιτική παρακµή που εξασθενεί το σώµα και την 
ψυχή, σε µια παράσταση που παρουσιάζεται για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα και σε παγκόσµια πρώ-
τη στο θέατρο. Πατριαρχία, ρατσισµός, ένοπλη 
βία, διακρίσεις, φυλετικά στερεότυπα, έλλειµ-
µα ψυχολογικής υποστήριξης, body shaming, 
οικολογική καταστροφή, είναι ορισµένα µονά-
χα από τα ζητήµατα που ανατέµνει η ελεύθερη 
µεταφορά του οµώνυµου µυθιστορήµατος του 
Ουελµπέκ, το οποίο σκηνοθετεί ο ∆ηµήτρης Α-
γαρτζίδης. ∆ιάρκεια: 3/1 - 1/2/2022.
Κάµιρος, Ιθάκης 32, Κυψέλη, 2117251384, 6989945228

Ιστορία ενός σκύλου που τον έλεγαν πιστό
Το αριστούργηµα του Λούις Σεπούλβεδα σε δι-
ασκευή για το θέατρο, σε µια παρθενική παρου-
σίαση στην Αθήνα. Ο Κώστας Γάκης σκηνοθετεί 
και δανείζεται τη φωνή του σκύλου, αλλά και του 
ίδιου του συγγραφέα, σε έναν συγκλονιστικό µο-
νόλογο που αναφέρεται σε όλα όσα µας καίνε, 
στην ιδιότητα δυνάστη που ασκούµε πάνω στη 
Γη αλλά και στα διδάγµατα που µας προσφέρουν 
οι φυλές του κόσµου, οι οποίες πορεύονται υπό 
µια οργανική και αρµονική σχέση µε τη φύση. Ένα 
θεατρικό έργο που η καρδιά του χτυπά δυνατά 
για το φυσικό περιβάλλον και τα αρχαία δάση του 
πλανήτη. Παράλληλα, ένας φόρος τιµής στον 
αδικοχαµένο στη µάχη µε τον κορωνοϊό Χιλιανό 
συγγραφέα. 
Θέατρο Ά λφα - Ληναίος- Φ ωτίου, 28ης Οκ τωβρίου 37, 

2105201828

Η γυναίκα της Πάτρας
Έντεκα χρόνια µετά τη σκηνική συνάντηση που 
της χάρισε το βραβείο ερµηνείας «Κάρολος 
Κουν», η Ελένη Κοκκίδου ντύνεται ξανά το κο-
στούµι και τον βίο της Πανωραίας, µιας παθια-
σµένης, πονεµένης γυναίκας που εξοµολογείται 
τη ζωή της και µιλά ανοιχτά χωρίς φόβο για τον 
πόνο, τη βία, την ηδονή, την αγάπη, τον έρωτα. 
Μιας πόρνης που τραγουδά, χορεύει, κλαίει, γε-

λά, θυµώνει, προκαλεί... Το κείµενο του Γιώργου 
Χρονά περικλείει την Ελλάδα περασµένων δε-
καετιών (του ’50, του ’60 και του ’70) και έκανε 
κάποτε τον Μάνο Χατζιδάκι να πει πως είναι το 
καλύτερο βιβλίο που διάβασε στη ζωή του. Πα-
ρουσιάζεται σε σκηνοθετική επιµέλεια της Λέ-
νας Κιτσοπούλου.
Θέατρο Πόλη, Φωκαίας 4 & Αριστοτέλους 87, Πλατεία Βικτωρί-

ας, 2111828900

Μικροί πυροβολισμοί μέσα στη νύχτα
Βασισµένη στη νουβέλα «Μίχαελ Κόλχαας» του 
Χάινριχ Φον Κλάιστ, η παράσταση της οµάδας 
Sforaris, την οποία σκηνοθετεί ο Γιάννης Καλα-
βριανός, αντλεί από το σπουδαίο κείµενο της 
γερµανικής λογοτεχνίας προκειµένου να ανα-
δείξει ζητήµατα που απασχολούν τον σύγχρο-
νο άνθρωπο έως τις ηµέρες µας. Το θέµα του 
νοµοταγούς πολίτη που παρανοµεί, της φύσης 
της εξουσίας, καθώς και τα ζητήµατα των κοι-
νωνικών εξεγέρσεων και της ριζοσπαστικοποί-
ησης πολιτών τοποθετούνται στο µικροσκόπιο 
και ανοίγουν ξανά τη συζήτηση για τα ηθικά όρια 
µιας εξέγερσης. Μπορεί να πρόκειται για έργο 
που διαδραµατίζεται στον 16ο αιώνα, ωστόσο 
ο θεατής θα διαπιστώσει ότι ο Μίχαελ Κόλχαας 
είναι ο πλέον σύγχρονος Ευρωπαίος ήρωας της 
εποχής µας.  
Θέατρο Τέχνης «Κάρολος Κουν» - Φρυνίχου, Φρυνίχου 14, Πλά-

κα, 210 3222464

Αναφορά σε μια Ακαδημία
Η οµάδα Σηµείο Μηδέν συνεχίζει την ερευνητική 
εργασία της στο λογοτεχνικό έργο του Φραντς 
Κάφκα, µε το «Αναφορά σε µια Ακαδηµία», σε σκη-
νοθεσία Σάββα Στρούµπου. Κεντρικός χαρακτή-
ρας του διηγήµατος που µεταφέρεται στη σκηνή 
είναι ο πίθηκος Rotpeter, πυροβοληµένος στη 
ζούγκλα, ευνουχισµένος, αιχµαλωτισµένος, α-
νήµπορος και βασανισµένος, ο οποίος στο τέρ-
µα του ταξιδιού του στο Αµβούργο καλείται να 
επιλέξει ανάµεσα στον ζωολογικό κήπο ή στο 
βαριετέ. ∆ιαλέγει το δεύτερο, ολοκληρώνει την 
εκπαίδευσή του στην ανθρώπινη συµπεριφορά 
και παρουσιάζει ως περφόρµανς τη διαδικασία 
του βίαιου εξανθρωπισµού του. Ποιο τραύµα α-
φηγείται και τι είδους αγωνίες θα εκφράσει; Απα-
ντήσεις στη σκηνή του θεάτρου Άττις. 
Θέατρο Άττις - Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12, Μεταξουργείο, 

2107234567

O Λάμπρος
Μια παράσταση εµπνευσµένη από το οµώνυµο 
ποίηµα του ∆ιονύσιου Σολωµού, «Ο Λάµπρος» πα-
ρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Έλενας Μαυρί-
δου. Πρόκειται για ένα έργο πρωτοποριακό, το 
οποίο εξερευνά τα όρια µεταξύ διαφορετικών 
τεχνών. Ανάµεσά τους, η κινηµατογραφική αφή-
γηση, το θέατρο σκιών, το αναλογικό animation, 
η περφόρµανς, η τε χ νολογία του ήχου, η 
electronica, το ambient, η ανθρώπινη φωνή και 
τα παραδοσιακά µουσικά όργανα της Μακεδονί-
ας και της Θράκης. Στο αµάλγαµά τους, αναδύεται 
ένα ακουστικό και οπτικό σύµπαν µέσα από το ο-
ποίο ταξιδεύει προς τον θεατή ο υπέροχος λόγος 
του Σολωµού. 
Θέατρο Χώρος, Πραβίου 6, Βοτανικός, 2103426736

«Λάµπρος»

«Το τρίτο στεφάνι»
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79 Μια σουρεαλιστική σάτιρα εµπνευσµένη 
από τη µυθολογία και τη σύγχρονη ελληνική 
πραγµατικότητα, όπου το υπουργικό συµ-
βούλιο των δώδεκα θεών συγκαλείται λίγο 
πριν το ξεκίνηµα του Τρωικού πολέµου για 
να αποφασίσουν µε ποια πλευρά θα συντα-
χθούν. Η «συζήτηση» όµως εκτροχιάζεται 
πολύ νωρίς και καθώς τα... πολύ λερωµένα ά-
πλυτα όλων βγαίνουν στη φόρα, οι συγκρού-
σεις είναι σφοδρές και οι καταστάσεις που 
εκτυλίσσονται µεταξύ των θεών-υπουργών-
κυβερνώντων είναι, αν µη τι άλλο... τραγε-
λαφικές! Με ένα εξαιρετικό καστ δεκατριών 
ηθοποιών, το «Ξεκατίνιασµα του Ολύµπου» 
δεν είναι µόνο µια κωµωδία-καθρέφτης της 

σύγχρονης ελληνικής πραγµατικότητας, 
αλλά και η διαχρονική σηµειολογία της ιστο-
ρίας µας, δοσµένη µε άφθονο, καυστικό και 
τολµηρό χιούµορ! Σε κείµενο Αβγί Παπ και 
σκηνοθεσία ∆ηµήτρη Κανέλλου.  

Ερµηνεύουν: Χάρης Αγγέλου, Αντώνης
 Αντωνάκος, Έλενα Αρβανίτη, Ειρήνη Ιωάν-
νου, Λίνα Καµπούρογλου, Μαριάννα Λαγου-
ρού, Αρµάν Εδουάρδος Μενετιάν, Βασίλης 
Πουλάκος, Τάκης Σακελλαρίου, Χαρά Τσιτο-
µενέα, Κωνσταντίνος Φερεντούρος, Λήδα 
Χατζή και φιλική συµµετοχή Ντίνος Φρά-
γκος.  Κάθε ∆ευτέρα και Τρίτη στις 21.00, 
προπώληση viva.gr 

Ένα ταξίδι από τη Σκύρο στην Αγγλία και από την Αγγλία στην Ικαρία και 
τον Πειραιά. Ένα ταξίδι από τον πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο στο σήµερα, 
στις αγωνίες και στους φόβους των ανθρώπων. Ένα παντρεµένο ζευγάρι, 
µια νοσοκόµα, τρεις φίλοι, ένας νεκροθάφτης, η Βιρτζίνια Γουλφ και ο 
κος Στιντ, ένας άντρας, η µάνα και µια πόρνη, συζητούν ή µονολογούν 
για τον Άγγλο ποιητή Ρούπερτ Μπρουκ που απεβίωσε στη Σκύρο κατά τη 
διάρκεια του Á  Παγκοσµίου Πολέµου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 
συγγραφέας Γιάννης Σκαραγκάς το «Αυτοί που περπατούν στα σύννεφα» 
είναι µια ιστορία για τις αναµνήσεις των ανθρώπων που µας αγάπησαν 
αφόρητα». Σε σκηνοθεσία Νατάσας Παπαµιχαήλ. 
Ερµηνεύουν: Έλενα Αρβανίτη, Χριστίνα ∆ενδρινού, Καλλιόπη Καραµά-
νη, Ηλίας Μπαγεώργος, Γιούλη Μπανούση, Χριστόδουλος Στυλιανού, 
Ιωάννα Μαυρέα (φωνή), Μουσική-Τσέλο-Αυτοσχεδιασµοί επί σκηνής: 
Αναστάσης Μισυρλής. Κάθε Σάββατο στις 21.00 και κάθε Κυριακή στις 20.00, 
προπώληση viva.gr 

περπατούν στα σύννεφα      
Αυτοί που   

Το ξεκατίνιασμα του Ολύμπου 

 OLVIO, Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7,  Βοτανικός, 
2103414118,  www.olviotheater.gr  
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Με τις παραστάσεις «Το ξεκατίνιασμα του Ολύμπου»
 και «Αυτοί που περπατούν στα σύννεφα»

Θεατρικό φθινόπωρο στο Θέατρο OLVIO 
OLVIO
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Νόρα

Μία µάχη µεταξύ του τροµαγµένου, κατασκευα-
σµένου εγώ και του καταχωνιασµένου, αληθινού 
εαυτού που αγωνίζεται να πάρει ανάσα, το υψη-
λής καλλιτεχνικής ευαισθησίας εγχείρηµα του 
Θόδωρου Τερζόπουλου επιστρέφει για τρίτη 
χρονιά για περιορισµένο αριθµό παραστάσεων. 
Έχοντας στη διάθεσή του µια εξαιρετική τριάδα 
πρωταγωνιστών (Σοφία Χιλλ, Τάσος ∆ήµας, Α-
ντώνης Μυριαγκός), ο σπουδαίος σκηνοθέτης 
διαβάζει το ιψενικό «Κουκλόσπιτο» ερευνητικά 
µεταφέροντας την ουσία του κειµένου µέσα από 
τον λόγο και την κίνηση. ∆ιόλου τυχαία η παρά-
σταση έχει υµνηθεί από κοινό και κριτική. Έναρ-
ξη: 19/11. Θέατρο Άττις, Λεωνίδου 7, Μεταξουργείο, 
2105226260

Γυάλινος κόσμος

Είδαµε το περίφηµο έργο του Τενεσί Ουίλιαµς 
σε live streaming τον Ιανουάριο του 2021 από το 
Εθνικό Θέατρο. Ο Γιώργος Νανούρης το σκηνο-
θέτησε, η Άννα Μάσχα ήταν η µητέρα Αµάντα, ο 
Κωνσταντίνος Μπιµπής, ο γιος Τοµ, η Λένα Πα-
παληγούρα, η Λώρα, η ευαίσθητη κόρη, και ο 
Αναστάσης Ροϊλός, ο Τζιµ. Μια παράσταση που 
έφερε την ατµόσφαιρα και την ευαισθησία του 
έργου και των χαρακτήρων. Φέτος συναντά ζω-
ντανά το κοινό του, µε τους ίδιους συντελεστές.
Θέατρο Αλκυονίς, Ιουλιανού 42, 2108828100

Moby Dick

Μπορεί το κυνήγι µιας φάλαινας να κλείνει µέ-
σα του όλες τις περίπλοκες λειτουργίες του αν-
θρώπινου νου και την ανάγκη του ανθρώπου να 
νικάει ό,τι τον ξεπερνάει; Το µιούζικαλ του ∆η-
µήτρη Παπαδηµητρίου, που βασίστηκε στο εµ-
βληµατικό µυθιστόρηµα του Χέρµαν Μέλβιλ, και 
σκηνοθετεί ο Γιάννης Κακλέας επιστρέφει για 
να µιλήσει για τη φιλία, την ανθρώπινη µοίρα και 
τη σχέση των ορίων του ανθρώπου µε τον Θεό. 
Μια µεγάλη παραγωγή του Onassis Culture µε 23 
ηθοποιούς, 12 µουσικούς να ερµηνεύουν ζωντα-
νά υπό τη διεύθυνση του Αλέξη Πρίφτη, 135 κο-
στούµια (διά χειρός Ηλένιας ∆ουλαδίρη), σκηνικά 
που εναλλάσσονται (του Μανόλη Παντελιδάκη) 
και εντυπωσιακές ολογραµµατικές προβολές βί-
ντεο. Πρωταγωνιστούν: Μπάµπης Βελισσάριος, 
Θοδωρής Βουτσικάκης, Αιµιλιανός  Σταµατά-
κης, Ivan Svitailo, Ορφέας Ζαφειρόπουλος κ.ά. 
∆ιάρκεια: 9/2 -10/4/2022.
City Theater by Christmas Theater, Βεΐκου 137, Γαλά-
τσι, πληροφορίες κρατήσεων: onassis.org

Αξύριστα πηγούνια 

Το βραβευµένο –τιµήθηκε το 2004 µε το A΄ Κρα-
τικό Βραβείο Πρωτοεµφανιζόµενου Θεατρικού 
Συγγραφέα από το ΥΠΠΟ– θεατρικό έργο του 
Γιάννη Τσίρου έχει παρουσιαστεί αρκετές φορές  
στη σκηνή. Και είναι πάντα επίκαιρο, διεισδυτικό 

και αποκαλυπτικό. Αυτή τη φορά το σκηνοθετεί 
ο Γιώργος Παλούµπης και καταφέρνει, µε τον 
θίασο των ερµηνευτών του, να µας δώσει µια πα-
ράσταση που αφορά το σήµερα αυτού του τόπου 
και τις παθογένειες των συµπεριφορών του. Και 
τα θίγει όλα µε σοβαρότητα, ειρωνεία, χιούµορ, 
κάνοντάς µας να κοιταχτούµε στον καθρέφτη της 
κοινωνίας µας. Με τους Γιώργο Πυρπασόπουλο, 
Ηλία Βαλάση, Στέλιο ∆ηµόπουλο, Μαρία Νεφέ-
λη-∆ούκα. Το βιβλίο κυκλοφόρησε πρόσφατα 
από την ΚΑΠΑ Εκδοτική. 
Θέατρο ∆ηµήτρης Χορν, Αµερικής 10, 2103612500

Masterclass

Μετά από τριακόσια και πλέον sold out σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Κύπρο, η Μαρία Ναυπλιώτου 
ενσαρκώνει για τέταρτη χρονιά τη µεγάλη ντίβα 
του λυρικού θεάτρου Μαρία Κάλλας, στην παρά-
σταση που αγάπησαν κοινό και κριτική. Τη σκηνο-
θεσία στο έργο του Αµερικανού συγγραφέα Τέ-
ρενς ΜακΝάλι υπογράφει ο Οδυσσέας Παπασπη-
λιόπουλος και τη µετάφραση, ο ποιητής Στρατής 
Πασχάλης, ο οποίος θέλησε να µείνει πιστός στο 
ύφος και στο γράµµα του πρωτότυπου κειµένου.
Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 3-5, 2103213100

Προδοσία

Ο Αιµίλιος Χειλάκης, η Αθηνά Μαξίµου και από 
αυτή τη σεζόν και ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος 

αναµετριούνται µε τους ήρωες του νοµπελίστα 
Χάρολντ Πίντερ, τρεις ανθρώπους που προδί-
δουν (τους συντρόφους, τον γάµο, τη φιλία τους, 
τον εαυτό τους, τα ιδανικά τους και τα πιστεύω 
τους) και προδίδονται. ∆εµένοι στον ιστό ενός ε-
ρωτικού τριγώνου, παρακολουθούµε την ιστορία 
τους να ξετυλίγεται χρονολογικά αντίστροφα, 
από την τελευταία συνάντηση των πρώην παρά-
νοµων εραστών, στην αποκάλυψη της σχέσης 
από τον σύζυγο, την αντιπαράθεση των δύο πρώ-
ην φίλων και το πρώτο παράνοµο φιλί.
Θέατρο Βρετάνια, Πανεπιστηµίου 7, 2103221579

Μια Γερμανίδα γραμματέας

Μία γυναίκα επί σκηνής. Ώριµη. Αυτή η γυναίκα, 
η Μπρουνχίλντε Πόµσελ, ωστόσο, έζησε δίπλα 
σε πρόσωπα που άφησαν οδυνηρό στίγµα στην 
παγκόσµια ιστορία, αφού ήταν η γραµµατέας του 
Γκέµπελς. Το έργο του Κρίστοφερ Χάµπτον που 
σκηνοθετεί ο Γιάννης Μόσχος πρόλαβε να πα-
ρουσιαστεί ελάχιστες φορές στη σκηνή τον πε-
ρασµένο χειµώνα. Φέτος, η Μπρουνχίλντε Πόµ-
σελ της Ρένης Πιττακή επιστρέφει. Ένα έργο που 
αποκαλύπτει µε τρόπο κυνικό πόσο εύκολο είναι 
να γίνουν εκπτώσεις σε αξίες και αρχές. Ένα κεί-
µενο που φτάνει στο µεδούλι µιας παρανοϊκής λο-
γικής, µια παράσταση για έναν ρόλο, καθηλωτική. 
Θέατρο Ιλίσια - Βολανάκης, Παπαδιαµαντοπούλου 
4, 2107210045

Συνεχίζονται και μας περιμένουν
Κάποιες έπαιξαν πέρυσι μπροστά σε θεατές μόνο για λίγες μέρες, πριν τη δεύτερη καραντίνα. Κάποιες άλλες βρήκαν το 
κοινό μέσω live streaming και μας έκαναν θεατρική παρέα εκείνο το δύσκολο διάστημα.  Μερικές από εκείνες τις παρα-
στάσεις δοκιμάζουν φέτος να μας συναντήσουν ξανά, ζωντανά, στις αίθουσες. Ας σταθούμε σε κάποιες από αυτές.           
 Των ΟΛΓΑΣ ΣΕΛΛΑ, ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΚΟΜΟΥΖΑ

82-8882-88 «Νόρα»
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ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το TERROR
θα σας κόψει
την ανάσα
Το δικαστικό θρίλερ στο 
οποίο οι θεατές παίρνουν
το  ρόλο των ενόρκων,  
επιστρέφει στο Θέατρο 
Αθηνών με ένα εξαιρετικό 
cast. 

TE
RR

O
R

Το συγκλονιστικό δικαστικό θρίλερ του 
Γερµανού συγγραφέα Φέρντιναντ φον Σίραχ 
«TERROR», έχοντας γνωρίσει τεράστια επιτυ-
χία σε 70 και πλέον σκηνές σε Ευρώπη και Α-
µερική, επιστρέφει ανανεωµένο στο Θέατρο 
Αθηνών, σε σκηνοθεσία Γιώργου Οικονόµου, 
µετάφραση Ευαγγελίας A. Νάνου και δια-
σκευή Μιρέλλας Παπαοικονόµου. 
Στην παράσταση, το κοινό είναι αυτό που θα α-
ποφασίσει µε ψηφοφορία την έκβαση της δί-
κης, στην υπόθεση που ξεκινάει ως εξής: Στις 
26 Μαΐου και λίγο µετά τις οχτώ το απόγευµα, 
ένα αεροπλάνο της Lufthansa ταξιδεύει από 
το Βερολίνο στο Μόναχο µε 164 επιβάτες, υπό 
καθεστώς οµηρίας. Η διαταγή του τροµοκρά-
τη στον πιλότο είναι να το ρίξει στο γήπεδο 
Allianz Arena του Μονάχου, κατά τη διάρκεια 
του αγώνα Γερµανίας - Αγγλίας, τον οποίο πα-
ρακολουθούν ζωντανά 70.000 φίλαθλοι. Η 
γερµανική κυβέρνηση ενηµερώνεται άµεσα 
και σηκώνει δύο µαχητικά αεροσκάφη για να 
παρακολουθούν την κατάσταση από απόστα-
ση αναπνοής και να περιµένουν οδηγίες.

Η δίκη
Στην αίθουσα του δικαστηρίου, ο κατηγορού-
µενος εµφανίζεται φορώντας στολή της πο-
λεµικής αεροπορίας. Κατηγορείται για τον θά-
νατο και των 164 επιβατών, µετά από εκτόξευ-
ση ρουκέτας η οποία είχε ως αποτέλεσµα την 
κατάρριψη του υπό οµηρία αεροσκάφους και 
η οποία πραγµατοποιήθηκε αποκλειστικά µε 
πρωτοβουλία του ίδιου και όχι κατόπιν εντο-
λής ανωτέρου. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου 
εισέρχεται στην αίθουσα και απευθύνεται 
κατευθείαν στο κοινό. Ξεκινά η ακροαµατική 
διαδικασία. Ξεκινά η παράσταση. 
Ποιος έδωσε το δικαίωµα σε έναν απλό εκ-
πρόσωπο του γερµανικού κράτους να σκο-
τώσει λίγους για να σωθούν οι πολλοί; Ποιος 
κώδικας τιµής και ποια αίσθηση δικαιοσύνης 
τού όπλισε το χέρι; Τι είναι δίκαιο; Και τι άδικο; 
Εθνικός ήρωας ή δολοφονικός αλαζόνας; Η 
ακροαµατική διαδικασία ολοκληρώνεται. Ο 
λόγος τώρα στις ενόρκους για την τελική ε-
τυµηγορία. Οι θεατές στις παράστασης έχουν 
τον λόγο. Αυτοί είναι οι ένορκοι της δίκης που 
µόλις παρακολούθησαν, αυτοί καλούνται και 
να απαντήσουν στα ηθικά διλήµµατα. Άραγε, 
θα αποφασίσουν ως υποψήφιοι θύτες ή ως 
υποψήφια θύµατα; Αυτό δεν µπορεί να το ξέ-
ρει κανείς.
Ερµηνεύουν: Μαρίνα Ασλάνογλου, Βασίλης 
Παλαιολόγος, Μιχάλης Αλικάκος, Γιώργος 
Σπάνιας, ∆ηµήτρης Λιόλιος, Βιργινία Ταµπα-
ροπούλου. 

  Έναρξη 28 Νοεµβρίου και κάθε ∆ευτέρα 
και Τρίτη στις 20.00 και κάθε Κυριακή στις 
17.30. Θέατρο Αθηνών, Βουκουρεστίου 10, 
2103312343. 
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Οι πρωταγωνιστές
για το έργο

Γιώργος Οικονόμου
(σκηνοθέτης)
Σύντοµα οι ηθοποιοί θα πάρουν τις θέ-
σεις τους στο δικαστήριο. Το ίδιο και οι 
ένορκοι-θεατές. Το δίληµµα που τίθεται 
είναι βασανιστικό. Terror: Μια πτήση, 
µια έκρηξη, µια δίκη.

 Ηθοποιοί
 Μαρίνα Ασλάνογλου
Η εισαγγελέας εκπροσωπεί το δηµόσιο 
συµφέρον και φροντίζει για την εφαρ-
µογή των νόµων. Εδώ, σε αυτήν την πα-
ράσταση, αυτό που την απασχολεί πε-
ρισσότερο είναι οι αξίες και αν κάποιος 
έχει το δικαίωµα να ζυγίζει ζωές και να 
αποφασίζει για την τύχη τους.

Βασίλης Παλαιολόγος
Η δικαστική λειτουργία είναι µία από τις 
τρεις λειτουργίες κάθε δηµοκρατικού 
κράτους και η αποστολή της είναι να 
εξασφαλίζει την ίδια την ύπαρξη του 
κράτους δικαίου µε έναν αµερόληπτο, 
ακριβή, δίκαιο και αποτελεσµατικό τρό-
πο. Η δικαστική ανεξαρτησία και αµε-
ροληψία αποτελούν προαπαιτούµενα 
της λειτουργίας της δικαιοσύνης.

Μιχάλης Αλικάκος
Τα κελεύσµατα των καιρών προσπερ-
νούν µερικές φορές τους νόµους. Οι 
νόµοι δείχνουν ηθικά παράνοµοι και 
βραδυκίνητοι στο να ακολουθήσουν 
και να εναρµονιστούν στη νέα τάξη 
πραγµάτων. Αυτό διεκδικούµε. Οι νόµοι 
να φτάσουν την πραγµατικότητα.

Δημήτρης Λιόλιος
∆εν είναι δουλειά µου να αµφισβητώ 
διαταγές…

Γιώργος Σπάνιας
Θέλω µονάχα να αποκαταστήσω το ό-
νοµα και τη τιµή µου. ∆εν θέλω να µεγα-
λώσει ο γιος µου θεωρώντας τον πατέ-
ρα του δολοφόνο. Γνωρίζω πολύ καλά 
πως οι νόµοι γράφονται στα γραφεία, 
αλλά η αληθινή ζωή είναι εκεί έξω.

Βιργινία Ταμπαροπούλου
Πώς να εξηγήσεις σε ένα µικρό παιδί 
κάτι που αδυνατείς να κατανοήσεις εσύ 
ο ίδιος; Με ποιο δικαίωµα σου αφήνει 
κάποιος τη ζωή σου µισή; Πού είναι το 
δίκιο; Πού χωράει τόσος πόνος;



36 A.V. 11 - 17 ΝΟΕΜΒΡIOY 2021

Ξύπνα Βασίλη

Το πασίγνωστο και αγαπηµένο έργο του ∆ηµήτρη 
Ψαθά γνώρισε πριν από δύο χρόνια, στη Νέα Σκη-
νή του Εθνικού Θεάτρου, µια νέα ζωή, θεατρική 
αυτή τη φορά, που είχε την ίδια επιτυχία µε την 
πρώτη. Ο Άρης Μπινιάρης µε κάµερα στο χέρι, 
κάνοντας µια θαυµαστή σύζευξη κινηµατογρά-
φου και θεάτρου, µνήµης και ζωντανής εικόνας, 
µε τη µουσική του Φώτη Σιώτα, µας έκανε να 
δούµε τη διαχρονία του έργου και µια αξέχαστη 
παράσταση. Στον ρόλο του Βασίλη φέτος, ο Λα-
έρτης Μαλκότσης. 
Θ έ α τ ρ ο  Ι λ ί σ ι α ,  Π α π α δ ι α µ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ  4 , 
2107210045

170 τετραγωνικά (Moonwalk) 

Το κείµενο του Γιωργή Τσουρή πρωτοπαρουσιά-
στηκε την άνοιξη του 2019, σε σκηνοθεσία Γιώρ-
γου Παλούµπη. Ένα έργο που µας επιτρέπει να 
εισχωρήσουµε σε ένα µικροαστικό επαρχιακό 
σπίτι και σε όσα κρύβονται συνήθως περίτεχνα 
κάτω από το χαλί της δηµόσιας εικόνας. Μια πα-
ράσταση που συνεχίζεται για τρίτη χρονιά, γιατί 

ίσως σε αυτήν κάνουµε γνωστές ή οικείες διαπι-
στώσεις. Με τους Αµαλία Αρσένη, Ήβη Νικολαΐ-
δου, Αντώνη Τσιοτσιόπουλο, Ελένη Τσιµπρικί-
δου και Γιωργή Τσουρή, ο οποίος κέρδισε και το 
βραβείο «∆ηµήτρης Χορν» γι’ αυτό τον ρόλο του.
Θέατρο Ιλίσια - Βολανάκης, Παπαδιαµαντοπούλου 
4, 2107210045

This is not Romeo and Juliet

Η δεύτερη καραντίνα το πρόλαβε λίγες µέρες 
πριν από την πρεµιέρα του πέρυσι. Έφτασε όµως 
στις οθόνες µας µέσω live streaming, και έτσι α-
πολαύσαµε µια παράταση που απαιτούσε την α-
κρίβεια της χορογραφίας, φρέσκια, µε ευρηµατι-
κά και λειτουργικά σκηνικά στον απόλυτο µινιµα-
λισµό τους. Με δύο νέα παιδιά (φέτος στη σκηνή 
ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουµάση) 
που θέλουν να παίξουν το παιχνίδι του έρωτα µέ-
σα από τον µύθο του Ρωµαίου και της Ιουλιέτας. 
Παίζουν θέατρο και δανείζονται εκείνη την παλιά 
ιστορία. Μέχρι 23/11.

Θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3, 2108210991 

Κομμώτριες / Μεταπολίτευση, Τζιανγκ - Σιν - 
Μπι - Σιν, Φαντάσου την καρδιά μου δική σου 

Είναι ο πλήρης τίτλος της παράστασης που παρουσίασε τον περασµένο χει-
µώνα στο Θησείον - Ένα θέατρο για τις τέχνες ο Μιχαήλ Μαρµαρινός. Μια 
παράσταση-γιορτή για µια περίοδο που όλο τελειώνει και όλο τη βρίσκουµε 
µπροστά µας, µια παράσταση για όσα κληροδότησε εκείνη η εποχή στους 
επόµενους: στην αισθητική, στις σχέσεις, στις αντιλήψεις, στις πολιτικές συ-
µπεριφορές, στη µουσική. Μεταπολίτευση. Μια παράσταση που είχε δράση, 
ξεφάντωµα, αδιάκοπο στροβιλισµό στα γεγονότα και στη γεύση που άφησαν. 
Θησείον - Ένα θέατρο για τις τέχνες, Τουρναβίτου 7, Ψυρρή, 2103255444

«Μια Γερµανίδα 
γραµµατέας»

«Mute»
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«Γυάλινος κόσµος»

Υποστηρίζω πάρα πολύ όλη την παράσταση. Πέραν της αι-

σθητικής της, που νοµίζω πως για αυτή θα µπορούσα να 

µιλήσω ανεπιφύλακτα, παρόλο που σπάνια µιλάω υπέρ 

της αισθητικής ενός έργου που έχω συµµετάσχει, είναι 

σηµαντικά τα κείµενα που έχουν προκύψει από αυτήν. 

Είναι κείµενα τα οποία προέρχονται µέσα από µια πολύ στενή 

συνεργασία µε όλο το Ensemble, γιατί αυτοί οι ηθοποιοί δεν είναι 

απλώς καλλιτέχνες, είναι καλλιτέχνες-δηµιουργοί. Είναι άλλη κα-

τηγορία ηθοποιών. Θα τολµούσα να πω ότι αυτή την παράσταση τη 

χρωστάµε λίγο στους εαυτούς µας, και θα έλεγα ότι βοηθάει όσους 

την έχουν δει, τηρουµένων των αναλογιών, να πουν ένα “goodbye” 

στη Μεταπολίτευση. Περνάµε στην επόµενη φάση, όποια κι αν είναι 

αυτή. Για µένα είναι ένα σηµείο καµπής, νοµίζω πως χωρίς αυτή την 

παράσταση δεν θα µπορούσα να πάω παρακάτω, και από αυτή την 

πλευρά έχει µια σηµασία για µένα προσωπικά. Είναι ιδιαίτερα κρίσιµη 

παράσταση, έχει έναν τρόπο που διαφεύγει του τυπικά θεατρικού. 

Ξαναλέει την ιστορία µε έναν ελεύθερο, διακριτικό τρόπο. Άλλωστε, 

τα πρόσωπα που συµµετέχουν δεν έζησαν τη Μεταπολίτευση, ούτε 

την αλλαγή, ούτε το πέρασµα, κι έχει και αυτό τη δική του σηµασία. 

∆εν πρόκειται για µια ρετροσπεκτίβα αναµνηστική, έχει νέους τρό-

πους να δούµε την περίοδο αυτή, και αυτό είναι αρκετά 

περίεργο. Είναι σαν µία “επίσκεψη” σε κάτι δυναµικό 

που τρέχει µέσα µας µε πολλούς τρόπους, όπως τρέχει 

η µουσική µέσα µας. ∆εν µου αρέσει πολύ το θέατρο, 

µου αρέσει η θεατρικότητα των πραγµάτων.

Τι μας είπε ο Μιχαήλ Μαρμαρινός 
για την παράσταση 

«Κοµµώτριες / Μεταπολίτευση»

90-9490-94
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 Ελληνικός Κόσµος
Πειραιώς 254, Ταύρος, 
2122540300, 
www.theatron254.gr 

«Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη», της Μιμής Ντενίση 
Το σίκουελ της σπουδαίας παράστασης «Σμύρνη μου αγαπημένη» ανεβαίνει στο «Θέατρον» του «Ελληνικού Κόσμου» 

Με την υπερπαραγωγή «Κι από Σµύρνη… Σαλονί-
κη», σε κείµενο και σκηνοθεσία Μιµής Ντενίση, 
ανοίγει αυλαία και πάλι το υπερύγχρονο «Θέατρον» 
του Κέντρου Πολιτισµού «Ελληνικός Κόσµος», µετά 
από µία µακρά περίοδο αποχής, λόγω της πανδη-
µίας. Πρόκειται για το σίκουελ της εµβληµατικής 
παράστασης «Σµύρνη µου αγαπηµένη», η οποία απο-
τέλεσε µία από τις πλέον αγαπηµένες παραστάσεις 
του ελληνικού θεάτρου, που µεταφέρθηκε µε µεγά-
λη επιτυχία και στον κινηµατογράφο. 
Η παράσταση ανεβαίνει από το Ίδρυµα Μείζονος 
Ελληνισµού, πιστό πάντα στην προώθηση της ελ-
ληνικής ιστορίας και πολιτισµού, µε έναν θίασο κα-
ταξιωµένων συντελεστών, µε πλούσια σκηνικά, 
κοστούµια και βιντεοπροβολές, και συµπίπτει µε τη 
συµπλήρωση 100 χρόνων, το 2022, από τη Μικρα-
σιατική καταστροφή. Να σηµειωθεί ότι στο θέατρο 
τηρούνται όλα τα µέτρα προστασίας, ενώ µπορούν 
να προσέλθουν µόνο εµβολιασµένοι και νοσήσα-
ντες, µε τα απαραίτητα πιστοποιητικά 

Η Μιµή Ντενίση στο ρόλο της Φιλιώς
Η παράσταση «Κι από Σµύρνη… Σαλονίκη» παρουσι-
άζει τη συνέχεια της ζωής των πρωταγωνιστών της 
παράστασης «Σµύρνη µου αγαπηµένη», όταν φτά-
νουν στη Θεσσαλονίκη, η οποία γίνεται η νέα τους 
πατρίδα. Η πρωταγωνίστρια, την οποία υποδύεται 
η Μιµή Ντενίση σε έναν ρόλο ζωής, η αρχόντισσα 
της Σµύρνης Φιλιώ Μπαλτατζή και τα παιδιά της φυ-
γαδεύονται από τη φλεγόµενη Σµύρνη και, µετά 
από µεγάλες περιπέτειες, καταλήγουν στη Μακεδο-
νία και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Η Φιλιώ, µαζί µε 
την κόρη της Λευκοθέα (Μαρία Εγγλεζάκη) και τον 

γιο της Βασιλάκη (Λευτέρης Βασιλάκης), αλλά και 
τη Ζαχαρούλα (Κατερίνα Γερονικολού), την αγαπη-
µένη της βοηθό, η οποία γίνεται γυναίκα του γιου 
της, προσπαθούν να βρουν έναν µακρινό συγγενή 
του πατέρα της και εγκαθίστανται σε ένα φτωχικό 
σπίτι στη συνοικία του Τσινάρ. Εκεί, γνωρίζονται 
µε άλλους πρόσφυγες από τον Πόντο, όπως τον 
Πολύκαρπο (Γιάννης Τσιµιτσέλης) και τη µητέρα 
του (Νικολέττα Βλαβιανού), αλλά και ντόπιους ό-
πως τον καλοκάγαθο µπακάλη Παντελή (Λευτέρης 
Ελευθερίου). Η Φιλιώ ξεκινάει στη δούλεψη της 
πανίσχυρης οικογένειας Εβραίων της πόλης, του 
Λεβί (Πρόδροµος Τοσουνίδης) και της συζύγου του 
κυρίας Λεβί (Κωνσταντίνα Μιχαήλ), ενώ γνωρίζεται 
µε τον Χατζηπέτρου (Αλέξανδρος Αντωνόπουλος), 
συνεταίρο του Λεβί, ο οποίος δείχνει µεγάλο εν-
διαφέρον για τη Φιλιώ. Ξανασµίγει µε τον µακρινό 
της θείο, τον Συµεών (Μιχάλης Μητρούσης) και τη 
γυναίκα του Μορφούλα (Νίκη Παλληκαράκη) και 
αναλαµβάνει να δηµιουργεί τα φηµισµένα γλυκά 
της στο καφενείο του.
Η ανέλιξη των προσφύγων από την απόλυτη φτώ-
χεια σε µια καινούρια αξιοπρεπή ζωή, η προσπάθειά 
τους να γίνουν ένα µε τ’ αδέλφια τους στην Ελλάδα, 
η άνοδος και η πτώση της ακµάζουσας Εβραϊκής 
κοινότητας, δίνονται ανάγλυφα µέσα από τους χα-
ρακτήρες. Το έργο είναι µια µεγάλη νωπογραφία 
της εποχής µε φόντο την πολιτική κατάσταση µέ-
σα από προσωπικές ιστορίες και µε τη µουσική της 
εποχής από τα σεφαραδίτικα, µέχρι τα ρεµπέτικα 
και τον Αττίκ, να αναδεικνύουν τις αισθητικές και 
πολιτιστικές αντιθέσεις ανάµεσα σε ντόπιους και 
πρόσφυγες. 

Συντελεστές
Κείµενο - Σκηνοθεσία: Μιµή Ντενίση
Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης
Κοστούµια: Ηλένια∆ουλαδίρη
Μουσική: Ανδρέας Κατσιγιάννης
Κινησιολογία: Μάρω Μαρµαρινού
Φωτισµοί: Αργύρης Θέος
Τρισδιάστατα γραφικά: Κωνσταντίνος Τηλιγάδης 
- ∆ηµήτρης Αγαθόπουλος

Πρωταγωνιστούν µε αλφαβητική σειρά: 
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Λευτέρης Βασιλάκης, 
Νικολέττα Βλαβιανού, Κατερίνα Γερονικολού, 
Μαρία Εγγλεζάκη, Λευτέρης Ελευθερίου, 
Εστέλλα Κοπάνου, Μιχάλης Μητρούσης, 
Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Νίκη Παλληκαράκη, 
Όλγα Πολίτου, Αναστασία Σκοπελίτη, 
Πάνος Σταθακόπουλος, Πρόδροµος Τοσουνίδης, 
Γιάννης Τσιµιτσέλης
Παίζουν, επίσης, αλφαβητικά: 
Κατερίνα Αντωνιάδου, Αντώνης Βαρθαλίτης, 
Χρήστος Βελιάνο, Μανώλης Γεραπετρίτης, 
Μαρία Μαρκέτου, ΜαρίλιαΜητρούση, ∆ήµητρα 
Μιχαηλίδου, Αιµίλιος Μωσαΐδης, Νίκος Νικολαΐδης, 
Ηλίας Νοµικός, Έφη Σταυροπούλου
Ζωντανά επί σκηνής οι µουσικοί Σωτήρης 
Μαργώνης & Θεοδόσης Συκιώτης. 

Πρεµιέρα: Σάββατο 20 Νοεµβρίου. 
Ηµέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 19.00, 
Πέµπτη 19.00, Παρασκευή 20.00, Σάββατο 20.00, 
Κυριακή 18.30. 
Προπώληση εισιτηρίων viva.gr

Κι από Σμύρνη... Σαλονίκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

9595
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Mute

Παράσταση για έναν ρόλο, ένα έργο σχεδόν χω-
ρίς λόγο. Σαν παντοµίµα. Ο Γιώργος Χρυσοστό-
µου υποδύεται διάφορους χαρακτήρες µόνο µε 
τη γλώσσα του σώµατος. Μια απαιτητική όσο και 
γοητευτική παράσταση, που γρήγορα έκανε αλ-
λεπάλληλα sold out, για χαρακτήρες διπλανούς, 
για συµπεριφορές και αντιδράσεις γνώριµες. 
Θέατρο του Νέου Κόσµου, Αντισθένους & Θαρρύ-
που, 2109212900

Μαρίκα

Αντλώντας έµπνευση από τη ζωή της µεγάλης 
θεατρίνας Μαρίκας Κοτοπούλη, ο Πέτρος Ζού-
λιας γράφει και σκηνοθετεί µια παράσταση που 
έµεινε επίσης στη µέση εξαιτίας της περυσινής 
καραντίνας. Φέτος ανεβαίνει και πάλι στη σκη-
νή η Νένα Μεντή, η οποία υποδύεται τη Μαρίκα 
Κοτοπούλη. Ένα έργο που ξεκινά από το 1936, 
τη χρονιά που εγκαινιάστηκε το θέατρο REX, και 
φτάνει µέχρι τον θάνατο της Κοτοπούλη, το 1954. 
Η ιστορία του θεάτρου των χρόνων εκείνων, αλ-
λά και στιγµές από την ιστορία της χώρας περ-
νούν από τη σκηνή. 
Θέατρο Χώρα, Αµοργού 20, 2108673945

Φαίδρας Έρως

Μια ριζοσπαστική εκδοχή της «Φαίδρας» µε µα-
κρινές επιρροές από την ελληνική µυθολογία αλ-
λά και τον Σενέκα πρότεινε η Σάρα Κέιν µε αυτό 
το κείµενο που η ίδια χαρακτήρισε ως την «κω-
µωδία» της. Αντικρίζοντας τον µύθο µέσα από το 
εµµονικό και καταστροφικό πάθος της ηρωίδας 
για τον θετό γιο της Ιππόλυτο, το έργο αποκαλύ-
πτει τη βίαιη φύση του έρωτα µέσα από τη δυ-
σλειτουργία µιας σεξουαλικά διεφθαρµένης βα-
σιλικής οικογένειας σε µια κοινωνία που έχει ως 
θρησκεία τη λατρεία διασηµοτήτων. Με όχηµα 
τη µετάφραση του ∆ιονύση Καψάλη, η Άντζε-
λα Μπρούσκου σκηνοθετεί τους Παρθενόπη 
Μπουζούρη, Τζέο Πακίτσα, Τσιµάρα Τζανάτο 
και Νατάσα Εξηνταβελώνη. Μέχρι 12/12.
Θέατρο Σφενδόνη, Μακρή 4, στάση µετρό Ακρόπο-
λη, 6945054160

Η πόρνη από πάνω

Ρόλος, δεκάχρονης πλέον, θεατρικής ζωής για 
την Κατερίνα ∆ιδασκάλου, η ηρωίδα από τον 
µονόλογο του Αντώνη Τσιπιανίτη. Έχοντας ζή-
σει µε υποµονή και στωικότητα στο περιθώριο, 
µέχρι την ηµέρα που στο από πάνω διαµέρισµα 
µετακοµίζει µια πόρνη, η Ερατώ µιλά για τον έρω-
τα, την απόρριψη, την προδοσία, τη βαναυσότη-
τα σε βάρος των γυναικών, τους διεφθαρµένους 
δηµόσιους λειτουργούς, την έλλειψη αυτοεκτί-
µησης. Σκηνοθετεί ο Σταµάτης Πατρώνης.
Co ro net,  Φρύνης 11 & Υµ ητ τού,  Παγ κράτι , 
2107012123

Η Γίδα ή Ποια είναι η Σύλβια;

Μια προβοκατόρικη ιστορία απιστίας από τον 
διάσηµο συγγραφέα Έντουαρντ Άλµπι («Ποιος 
φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ»). Γιατί η ευτυχία του 
Μάρτιν (Νίκος Κουρής) και της συζύγου του (Λου-
κία Μιχαλοπούλου) δεν κινδυνεύει από κάποια 
άλλη γυναίκα, αλλά από τον παράφορο έρωτά 
του επιτυχηµένου οικογενειάρχη και επαγγελµα-
τία για µια… γίδα ονόµατι Σύλβια. Μαζί τους, στην 
παράσταση που σκηνοθετεί ο Νικορέστης Χανι-
ωτάκης, οι Γιάννης ∆ρακόπουλος και Μιχαήλ 
Ταµπακάκης. 
Θέατρο Αθηνών, Βουκουρεστίου 10, 2103312343

«Προδοσία»

«17 τετραγωνικά» «This is
not Romeo 
and Juliet»

«H πόρνη από πάνω»
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«Moby Dick »
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Σε µια µικρή επαρχιακή πόλη της Ιρλανδίας στις 
αρχές της δεκαετίας του ’90, δύο γυναίκες ζουν µό-
νες τους. Η Μαγκ Φόλαν, ηλικιωµένη και αυταρχική, 
και η 40χρονη κόρη της Μωρήν, που τη φροντίζει. Η 
σχέση τους θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µια 
σχέση αγάπης-µίσους, που κάνει τη συµβίωσή τους 
σχεδόν αφόρητη και ανυπόφορη, που οδηγεί σε έ-
ναν ανελέητο αλληλοσπαραγµό. Όταν ο Πάτο Ντού-
λυ εµφανίζεται στη ζωή τους, όλα ανατρέπονται. 
Ο άνδρας, που επιστρέφει για λίγο στην πόλη, είχε 
πάντα στο µυαλό του τη Μωρήν ως τη βασίλισσα της 
οµορφιάς της µικρής τους πόλης. Ο Πάτο ουσιαστικά 
είναι και η τελευταία ευκαιρία της Μωρήν να αγαπή-
σει και να αγαπηθεί. Ένα έργο ωµού ρεαλισµού, που 
κατατάσσεται στο ρεύµα in-yer-face theatre, που 
αναπτύχθηκε στη Μεγάλη Βρετανία τη δεκαετία του 
’90, αποτελεί µια βαθιά τοµή στη σύγχρονη ζωή, µια 
ανατοµία σχέσεων µε επιθετικό και βίαιο τρόπο, αλ-
λά και βαθιές ανθρώπινες ρωγµές. «Η Βασίλισσα της 
Οµορφιάς», του Ιρλανδού συγγραφέα Μάρτιν Μακ 
Ντόνα, θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα έργα 
της παγκόσµιας σύγχρονης δραµατουργίας και πα-
ρουσιάζεται για τρίτη χρονιά από την Οµάδα Νάµα, 
σε σκηνοθεσία της Ελένης Σκότη. 

Πρωταγωνιστούν: Σοφία Σεϊρλή, Αγορίτσα Οικο-
νόµου, Ιωσήφ Ιωσηφίδης και Γιώργος Κατσής.

Παραστάσεις: Τετάρτη 21.15 , Πέµπτη  21.00, Σάβ-
βατο και Κυριακή 18:15. 
Προπώληση εισιτηρίων: viva.gr

 Σύγχρονο Θέατρο
Ευµολπιδών 43-45, 
Κεραµεικός, 
2103464380

Αυλαία στο Σύγχρονο Θέατρο 
Δύο από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας στη σκηνή 

Η
 Β

ασ
ίλ

ισ
σα

 τ
ης

 Ο
μο

ρφ
ιά

ς

Ένα από τα σηµαντικότερα έργα της παγκόσµι-
ας δραµατουργίας, µια σπουδή πάνω στην έννοια 
του θανάτου. «Τετέλεσται». Από την πρώτη λέξη του 
κειµένου ακυρώνεται εξαρχής η θεατρική Πράξη, η 
Πράξη της ζωής. Επικυρώνεται µε αυτό τον τρόπο το 
µότο του Σάµουελ Μπέκετ πως «το τέλος βρίσκεται 
στην αρχή, και ωστόσο συνεχίζουµε». Οι κωµικοτρα-
γικοί, έγκλειστοι ήρωες του έργου, απεγνωσµένοι 
λόγω της επίγνωσης της κατάστασης που βιώνουν, 
επιστρατεύουν τη δύναµη της ρουτίνας, τον διάλογο, 
το χιούµορ, τις µνήµες και µια «µορφή απέραντου 
οίκτου», για να παρατείνουν µε αυτό τον τρόπο την 
πορεία προς το αναπόφευκτο. Όταν αρχίζει και επι-
κρατεί η ανεξέλεγκτη κόπωση σε συνδυασµό µε τη 
φυσική φθορά σχέσεων, σώµατος και νου, παραδίδο-
νται µε τρόµο και συνάµα αξιοπρέπεια στο «γνωστό 
τέλος ενός παιχνιδιού, χαµένου προ πολλού» εκεί ό-
που πλέον δεν υπάρχει ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ε-
λιγµοί, εναλλαγές ύφους και γλώσσας, ενορχηστρώ-
νονται ερασιτεχνικά από την πένα του Μπέκετ, ώστε 
το κείµενο να αποτελεί το σπουδαιότερο θεατρικό 
έργο του συγγραφέα και το αγαπηµένο του, όπως 
εκείνος συνήθιζε να λέει. Σε µετάφραση της Θάλειας 
Μελή - Χωλλ, σκηνοθεσία του Γιώργου Σκεύα, σε µια 
παραγωγή της Οµάδας Νάµα Λυκόφως.

Πρωταγωνιστούν: ∆ηµήτρης Καταλειφός, Άρης 
Μπαλής, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη και Γιώργος Ζιόβας.

Παραστάσεις: Τετάρτη 18.15, Παρασκευή 21.00, 
Σάββατο & Κυριακή 21.15. 
Προπώληση εισιτηρίων: viva.gr 
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Πόσο κοστίζει να ζεις
Τέσσερις άνθρωποι πασχίζουν να 
τα βγάλουν πέρα µε τις αναπηρίες 
τους, εξωτερικές αλλά και εσω-
τερικές, και µάχονται ανά ζεύγη 
για να επανακαθορίσουν τις αξίες 
τους. Ένας πρώην οδηγός φορτη-
γού (Μελαχροινός Βελέντζας) 
και η πρώην γυναίκα του, που πρό-
σφατα έµεινε παράλυτη (Αµαλία 
Καβάλη), ένας υπερόπτης νεαρός 
µε εγκεφαλική παράλυση (Φώτης 
Στρατηγός) και η νέα του φροντί-
στρια (Ειρήνη Μακρή). Τρυφερό 
όσο και σκληρό, εύστοχο και χωρίς 
διδακτισµούς στην αποτύπωση της 
πραγµατικότητας, το έργο χάρισε 
στη συγγραφέα Μαρτίνα Μαγιόκ 
το βραβείο Πούλιτζερ και στους 
θεατές του θεάτρου Πόρτα µια κα-
λοστηµένη παράσταση µε ρυθµό 
και ευαισθησία, διά χειρός Θωµά 
Μοσχόπουλου. 
Θέατρο Πόρτα, Μεσογείων 59, 
2107711333

Ο κήπος µε τις αλήθειες
Ο Σταµάτης Φασουλής και η 
Μίρκα Παπακωνσταντίνου συ-
ναντιούνται µετά από χρόνια στη 
σκηνήχάρη σ’ ένα γλυκόπικρο οι-
κογενειακό δράµα από τους µακρι-
νούς Αντίποδες. Γνωστός στα µέρη 
µας από τις «Σκοτεινές γλώσσες» 
που είχε ανεβάσει προς εξαετίας-
στο θέατρο Πόρτα ο Θωµάς Μο-
σχόπουλος, ο βραβευµένος συγ-
γραφέας Άντριου Μπόβελ ξετυ-
λίγει εδώ την ιστορία του ζεύγους 
Πράις και των παιδιών τους, που τα 
προβλήµατά τους δεν διαφέρουν 
από αυτά µιας ελληνικής οικογέ-
νειας. Το πρωταγωνιστικό δίδυµο 
πλαισιώνουν οι Ματίνα Νικολάου, 
Ιωάννης Αθανασόπουλος, Πανα-
γιώτης Γαβρέλας, και Βίκυ ∆ιαµα-
ντοπούλου. Ηχηρό δυναµικό βρί-
σκουµε και στην υπόλοιπη παρα-
γωγή: τα σκηνικά έχει επιµεληθεί 
ο Μανόλης Παντελιδάκης, τα κο-
στούµια η Ντένη Βαχλιώτη, τους 
φωτισµούς η Ελευθερία Ντεκώ, 
την µουσική ο Ιάκωβος ∆ρόσος, 
ενώ ο Σταµάτης Φασουλής έχει 
αναλάβει επιπλέον τη µετάφραση 
και τη σκηνοθεσία.
Θέατρο Μουσούρη, Πλ. Καρύτση 7,
2103310936

Ο θεός της σφαγής
∆υο εντεκάχρονοι διαπληκτίζονται 
µε αποτέλεσµα τον τραυµατισµό 
του ενός και οι γονείς τους συνα-
ντιούνται για να αντιµετωπίσουν 
πολιτισµένα το πρόβληµα και να λύ-
σουν την παρεξήγηση. Όσο περνά 
η ώρα, όµως, η αρχικά ευγενική συ-
ζήτηση σύντοµα µετατρέπεται σε 
προφορικό πόλεµο. Την πολυβρα-
βευµένη και δηµοφιλή στα µέρη 
µας µαύρη κωµωδία της Γιασµίνα 
Ρεζά σκηνοθετεί φέτος ο Κώστας 
Φιλίππογλου έχοντας στη διανο-
µή τους Μυρτώ Αλικάκη, Κώστα 
Κάππα, ∆ηµήτρη Αλεξανδρή και 
Ευσταθία Τσαπαρέλη.
Θέατρο Αθηνά, ∆εριγνύ 10 & Πατη-

σίων, Πεδίον Άρεως, 2108237330

Αγώνας νέγρου και σκύλων
Γραµµένο το 1979, το έργο του 
Μπερνάρ Μαρί Κολτές µας διακτι-
νίζει σε ένα καλά φρουρούµενο ερ-
γοτάξιο στη δυτική Αφρική, όπου 
ένας µαύρος άνδρας (ανα)ζητά το 
σώµα του νεκρού αδελφού του, 
που σκοτώθηκε σε εργατικό ατύ-
χηµα. Μέσα σε µια νύχτα, η επίµονη 
στάση του φέρνει στην επιφάνεια 
τη συγκάλυψη της δολοφονίας του 
αδερφού του και ένα σκάνδαλο δι-
αφθοράς. «Έργο σκληρό αλλά και 
βαθειά ουµανιστικό, µας µιλάει για 
τον φόβο της συνύπαρξης, τον φό-
βο του ανθρώπου για τον άνθρω-
πο» αναφέρει ο Αλέξανδρος Σω-
τηρίου δηλώνοντας πώς η σκηνο-
θεσία του «εστιάζει στην πάλη του 
ατόµου για ανεξαρτησία απέναντι 
στην διαφθορά, τον ρατσισµό και 
την εκµετάλλευση του ανθρώπου 
από άνθρωπο».
Θέατρο Τζένη Καρέζη, Ακαδηµίας 
3, Αθήνα, 2103636144

Παράξενη κοπέλα
Ο Γιώργος Μπλάνας έδωσε το κεί-
µενο, η Μαριάννα Κάλµπαρη τη 
σκηνοθετική καθοδήγηση στους 
ερµηνευτές (ανάµεσά τους οι Βε-
ρόνικα ∆αβάκη και Γιάννος Περ-
λέγκας) και ο ∆ηµήτρης Παπαδη-
µητρίου τη µουσική στο «ρεµπέτι-
κο µιούζικαλ» που κάνει πρεµιέρα 
τη νέα χρονιά στην ιστορική σκηνή 
της Φρυνίχου, µε αφορµή τα 100 
χρόνια από την Μικρασιατική Κατα-
στροφή. Αντλώντας έµπνευση από 
τη ζωή της Μαρίκας Νίνου, η πα-
ράσταση παρακολουθεί τη διαδρο-
µή µιας παθιασµένης, ταλαντούχας 
τραγουδίστριας που σώθηκε από 
τη φωτιά της Σµύρνης για να «καεί» 
από την λαχτάρα της να ζήσει τον 
απόλυτο έρωτα, την µεγάλη επιτυ-
χία, την άπιαστη ευτυχία. ∆ιάρκεια: 
14/1-1/3/2022.
Θέατρο Τέχνης «Κάρολος Κουν», 
Φρυνίχου 14, Πλάκα, 2103222464 

Noises off
Σµαράγδα Καρύδη, Οδυσσέας 
Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος 
Χρισοστόµου, Στεφανία Γουλιώ-
τη, Λένα Παπαληγούρα, µε all-star 
θίασο και τον Κωνσταντίνο Μαρ-
κουλάκη σε ρόλο σκηνοθέτη και 
συµπρωταγωνιστή αναµένεται «Το 
σώσε» στο Παλλάς τον προσεχή 
Μάρτιο. Η σπαρταριστή κωµωδία 
του Μάικλ Φρέιν, που παίζεται µε 
τον πρωτότυπο τίτλο της, καταγρά-
φει τα ευτράπελα και τη ζωή στα 
παρασκήνια ενός περιοδεύοντος 
θιάσου «δεύτερης κατηγορίας» 
που ανεβάζει µια σεξοκωµωδία µε 
τίτλο «Nothing On». Παρουσιάστη-
κε για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
το 1983 από τον Ανδρέα Βουτσινά 
και πιο πρόσφατα στη Στέγη του 
Ιδρύµατος Ωνάση από τον Έκτο-
ρα Λυγίζο.
Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, 
2103213100

6 νέες παραστάσεις
στις σκηνές της Αθήνας
Από την επικράτεια της κωμωδίας ως το κοινωνικό δράμα, έξι νέες παραστάσεις 

με σύγχρονα έργα αναζητούν το κοινό τους στα θέατρα της πόλης. 
Της  ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΚΟΜΟΥΖΑ
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Πόσο κοστίζει να ζεις
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ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ 

Ορισµένες φορές η ζωή µοιάζει µε παιχνίδι. Με ένα απε-
γνωσµένο παιχνίδι ρόλων, µε την ελπίδα πως θα κρατή-
σουµε κοντά µας ό,τι ποθούµε. Ό,τι έχουµε ανάγκη για να 
υπάρξουµε ή για να αντέξουµε την ίδια την ύπαρξή µας. 
Αυτό το παιχνίδι µπορεί να αντικαταστήσει την πραγµατι-
κότητα και να µας οδηγήσει σε επικίνδυνα µονοπάτια;  

Ο Όσκαρ, ένας καθηγητής που δεν διδάσκει πια εξαιτίας 
µιας τραυµατικής εµπειρίας στο σχολείο που εργαζόταν, 
δέχεται µετά από παρότρυνση ενός αγαπηµένου του δα-
σκάλου να αναλάβει τη µελέτη ενός µαθητή, παιδιού µιας 
παράξενης και γοητευτικής γυναίκας που προσπαθεί κι 
εκείνη να αντιµετωπίσει τα δικά της τραύµατα. Ο πόνος 
τους αβάσταχτος κι ο καθένας µε τον τρόπο του έχει πλά-
σει ένα ψέµα για την πραγµατικότητα, µια φανταστική 
εικόνα για να  αντέξει. Όµως η αλήθεια συνεχίζει να υπάρ-
χει. Η εξέλιξη δεν θα είναι η αναµενόµενη και οι ιστορίες 
των τριών αυτών ηρώων θα συναντήσουν η µία την άλλη 
µε φόντο µια σιωπηλή λίµνη.

Το βραβευµένο έργο του Ισπανού συγγραφέα Νταβίντ 
Ντεσόλα είναι ένα βαθύ ψυχολογικό υπαρξιακό δράµα, 
µε λεπτές αποχρώσεις χιούµορ. Ένα σύγχρονο έργο που 
η γραφή κι οι αναφορές του παραπέµπουν σε έναν κόσµο 
που έρχεται από παλιά, εκεί που ο χρόνος κάποτε σταµά-
τησε. Από την Οµάδα Νάµα σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη, 
σε µετάφραση της Μαρία Χατζηεµµανουήλ. Πρωταγω-
νιστούν: Παναγιώτα Βλαντή, Θανάσης Κουρλαµπάς και 
Χάρης Τσιτσάκης. 

Σιωπηλή λίμνη

 Πρεµιέρα
21 Νοεµβρίου. 
Παραστάσεις: 
Πέµπτη, Παρασκευή, 
Σάββατο 21.15 & 
Κυριακή 19.00.  
Προπώληση: Viva.gr
Επι Κολωνώ (Κεντρι-
κή Σκηνή) Ναυπλίου 
12 & Λένορµαν 94, 
2105138067

«Σιωπηλή λίμνη», 
η νέα παράσταση 
της Ομάδας Νάμα

Το βραβευμένο έργο του Ισπανού
 Νταβίντ Ντεσόλα στο Επί Κολωνώ 

Στη συνταρακτική τραγωδία του Αισχύλου αρχαϊκές θεότητες κυβερ-
νούν τη γη προκαλώντας κοσµογονικές αλλαγές. Χτίζουν τον κόσµο από 
την αρχή και θέτουν τα θεµέλια για τον ανθρώπινο πολιτισµό. Ο άνθρω-
πος όµως µοιάζει πολύ µικρός µπροστά σε αυτές τις συµπαντικές δυνά-
µεις. Απροστάτευτος µπροστά στους θεούς, µε τη φλόγα του Προµηθέα 
να σιγοκαίει στα χέρια του. Τι συµβολίζει όµως αυτή η φλόγα; Τι έπραξε 
τελικά ο άνθρωπος µε το δώρο του Προµηθέα; Μετά τον «ανθρωπισµό», 
τις ιδέες του Βολταίρου, την αποκαθήλωση του θεού, τη βιοµηχανική και 
τεχνολογική επανάσταση, ο άνθρωπος χάνει σταδιακά την πίστη στον 
εαυτό του. Στον καθρέφτη αντικρίζει την αιτία κάθε κακού. Ο Προµηθέας, 
ακόµα καρφωµένος στα βάθη του χρόνου, αντικατοπτρίζει τη συνείδηση 
του ανθρώπου.  Σε σκηνοθεσία του Βασίλη Μαυρογεωργίου. Πρωταγωνι-
στούν: Θανάσης ∆οβρης, Αριάδνη Καβαλιέρου, Μιχάλης Πανάδης, Ντίνη 
Ρέντη, Σωτήρης Τσακωµίδης.  Πρεµιέρα 13 ∆εκεµβρίου.

SKROW THEATER 

Προμηθέας Δεσμώτης

 Skrow Theater, 
Αρχελάου 5, 

Παγκράτι, 
2107235842, 

www.skrowtheater.gr 
Προπώληση 

Εισιτηρίων: viva.gr

Επιλογές από τη σκηνή του Skrow   

Το βραβευµένο µε Πούλιτζερ το 2014 «The Flick» εκτυ-
λίσσεται στη Μασαχουσέτη, όπου η χώρα διανύει οικο-
νοµική κρίση. Σε άθλια οικονοµική κατάσταση βρίσκονται 
και οι τρεις πρωταγωνιστές. Σε έναν κινηµατογράφο σε 
κατάσταση παρακµής, από τους λίγους που δεν έχουν 
υιοθετήσει ακόµα την ψηφιακή τεχνολογία προβολής 
ταινιών, ο Σαµ, η Ρόουζ και ο Έιβερυ είναι τρεις χαµηλό-
µισθοι υπάλληλοι που εκτελούν τα αφάνταστα βαρετά 
καθήκοντά τους. Παράλληλα, αγωνίζονται να επιβιώ-
σουν και να βρουν την προσωπική τους ταυτότητα, µέσα 
σε µια εργασιακή κατάσταση που συνεχώς υπονοµεύει 
τις προσπάθειές τους. Στην πορεία, αναδεικνύονται  ως 
σύνθετοι χαρακτήρες που έχουν την απραγµατοποίητη 
φιλοδοξία να ξεφύγουν από τη µουντή και µίζερη ζωή 
τους. Σε µετάφραση του ∆ηµήτρη Κιούση και σκηνοθεσία 
του Βασίλη Μαυρογεωργίου.  

Πρωταγωνιστούν: Αριάδνη Καβαλιέρου, Μιχάλης Πα-
νάδης και Σωτήρης Τσακοµίδης. Παραστάσεις: Σάββατο 
21.15, Κυριακή 18.00. 

ΦΛΙΚ
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Σύμφορα από το πολύ μυαλό

Τριάντα πέντε χρόνια µετά την πρώτη (και µονα-
δική του) παρουσίαση στην Ελλάδα από τον Λευ-
τέρη Βογιατζή, η κλασική κωµωδία του Αλεξάντρ 
Γκριµπογέντοφ συναντά ξανά το ελληνικό κοινό. 
Ο Στάθης Λιβαθινός προσεγγίζει µε σύγχρονο 
βλέµµα τη δηκτική ανατοµία του Ρώσου συγγρα-
φέα στην κοινωνία της εποχής του και επιδιώκει 
να αναδείξει τις αναλογίες µε το σήµερα, µέσα 
από την ιστορία ενός  ευφυούς πολυτάλαντου αν-
θρώπου που αρνείται να προσαρµοστεί σε έναν 
κόσµο που αποθεώνει τη µετριότητα.
Θέατρο Οδού Κυκλάδων - Λευτέρης Βογιατζής, Κυ-
κλάδων 11 & Κεφαλληνίας, Κυψέλη, 2108217877

Οι μάγισσες του Σάλεμ

Το έργο του Άρθουρ Μίλερ βασίζεται στην υπό-
θεση µιας πραγµατικής δίκης που οδήγησε στη 
θανάτωση 20 ανθρώπων µε την κατηγορία της 
µαγείας στη Μασαχουσέτη του 1692. Ανεβάζο-
ντάς το στο Μπρόντγουεϊ το 1953, τα βέλη του 
διάσηµου Αµερικανού συγγραφέα ενάντια στις 
προκαταλήψεις και τον φανατισµό στόχευσαν και 
την αντικοµµουνιστική υστερία της εποχής του 
µακαρθισµού. Στην παράσταση που σκηνοθετεί 
ο Νικορέστης Χανιωτάκης, οι Νικήτας Τσακίρο-

γλου, Άκης Σακελλαρίου, Ρένια Λουιζίδου και 
Ιωάννα Παππά µπλέκονται στη δίνη ενός κόσµου 
δογµατικών, µε αφετηρία µια συζυγική απιστία.
Θέατρο «∆ηµήτρης Χορν», Αµερικής 10, Κολωνάκι, 
2103612500

Η νύχτα της Ιγκουάνα

Το έργο του Τενεσί Ουίλιαµς που συνοψίζει όλες 
τις αγαπηµένες του θεµατικές σπάνια παρουσιά-
ζεται στην Αθήνα. Η σκηνοθέτις Μαρία Μαγκα-
νάρη έχει στήσει ένα σκηνικό που χωράει τους 
συµβολισµούς του συγγραφέα αλλά και το ύφος 
του µεξικανικού ξενοδοχείου «Costa Verde», όπου 
οι ήρωες βρίσκονται αντιµέτωποι µε τα ζωτικά 
τους ψεύδη σχετικά µε τη ζωή, τη θρησκεία, την 
αγάπη. Σύµµαχοί της στο εγχείρηµα, οι εξαιρετι-
κές ερµηνείες της Μαρίας Κεχαγιόγλου και της 
Σύρµως Κεκέ, στους δύο κεντρικούς γυναικείους 
χαρακτήρες.
Θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3-5, Πλατεία Βικτωρίας, 
2108210991

Μακμπέθ

Μια νέα προσέγγιση στο σκοτεινό αριστούργηµα 
του Σαίξπηρ µε διανοµή που µας ιντριγκάρει. Ο 
Θάνος Τοκάκης ντύνεται το κοστούµι του σπου-

δαίου πολεµιστή, ο οποίος, στοιχειωµένος από µια 
προφητεία µαγισσών και την αλαζονεία του, που 
τροφοδοτεί η Λαίδη Μακµπέθ (Εύη Σαουλίδου), 
σκοτώνει τον Βασιλιά Ντάνκαν για να πάρει τη θέ-
ση του. ∆εν θα είναι το µόνο έγκληµα που θα δια-
πράξει για να µην κινδυνεύσει η βασιλεία του… Τη 
διανοµή, στην παράσταση που σκηνοθετεί ο Θα-
νάσης ∆όβρης και θα «µιλήσει» µε τη µετάφραση 
του Θέµελη Γλυνάτση, συµπληρώνουν οι Κώστας 
Κουτσολέλος, Κώστας Ξυκοµηνός, Γρηγόρης 
Ποιµενίδης και Κωνσταντίνος Πλεµµένος. 
Θέατρ ο Τέ χ νης -  Υπ όγει ο,  Πεσ µ α ζόγλ ου 5, 
2103222760

H κολεξιόν

Την τραγικωµωδία του Χάρολντ Πίντερ µε θέµα 
τις ανθρώπινες σχέσεις –την απειλή, τις αµφιβο-
λίες αλλά και το παιχνίδι εξουσίας µεταξύ δυο 
ζευγαριών– επέλεξε για το ξεκίνηµα της σεζόν ο 
Τάσος Πυργιέρης. Μένοντας πιστή στην εποχή 
που εκτυλίσσεται το έργο, η παράσταση ποντάρει 
στο φλεγµατικό χιούµορ του Άγγλου συγγραφέα. 
Ο σκηνοθέτης βασίστηκε στη µετάφραση της Χρι-
στίνας Μπάµπου-Παγκουρέλη και συνεργάστηκε 
µε τον ∆ηµήτρη Μαραµή (µουσική), τον Βασίλη 
Ζούλια (κοστούµια), την Ελίνα ∆ράκου (σκηνικά) 
και τους ηθοποιούς Αλέξανδρο Βάρθη, Πανα-

γιώτα Βιτετζάκη, Θάνο Λέκκα και Χρήστο Στα-
θούση. Μέχρι 19/12.
Faust, Καλαµιώτου 11 & Αθηναΐδος 12, Αθήνα, 
2103234095

Ο κουρέας της Σεβίλλης

Μια παράσταση κωµική, φασαριόζικη και ονει-
ροπόλα, µε γλώσσα σηµερινή, θέλησε να παρα-
δώσει η Σοφία Σπυράτου δουλεύοντας πάνω 
στο κείµενο του Καρόν ντε Μποµαρσέ, το οποίο 
µετέφρασε και διασκεύασε η Λουίζα Μητσάκου. 
Με δεκαεπταµελή θίασο αλλά και ζωντανή ορχή-
στρα που ερµηνεύει γνωστά θέµατα του Ροσίνι 
και πρωτότυπες µελωδίες του Μιλτιάδη Παπα-
στάµου. Με τον Βασίλη Χαραλαµπόπουλο στον 
πρωταγωνιστικό ρόλο του Φίγκαρο να συνδράµει 
µε τα τεχνάσµατά του ώστε να κερδίσει ο κόµης 
Αλµαβίβα την όµορφη Ροζίνα, παρά τις προφυλά-
ξεις του γερο-Ντοτόρε Μπαρτόλο (Φάνης Μου-
ρατίδης), που επίσης τη διεκδικεί.
Θέατρο Ακροπόλ, Ιπποκράτους 9 -11, Αθήνα, 
2103648303

Πάρτυ γενεθλίων

Χαρακτηριστική περίπτωση «κωµωδίας της α-
πειλής», µε χιούµορ και απειλητική ατµόσφαιρα, 

 Με τη σφραγίδα του κλασικού
Ο λόγος των μεγάλων κλασικών συγγραφέων διεκδικεί ηχηρά τη θέση του στην ατζέντα των θεατρόφι-
λων. Η φετινή καλλιτεχνική περίοδος μας δίνει την ευκαιρία να συναντήσουμε επί σκηνής κείμενα-σταθμούς 
της παγκόσμιας δραματουργίας που μπορεί να γράφτηκαν εκατοντάδες χρόνια πριν ή και τον 20ό αιώνα, 
αλλά έχουν τη δύναμη να μιλούν στο σήμερα θίγοντας διαχρονικά ζητήματα. Από το θεατρικό καλαντάρι, 
όμως, φέτος δεν λείπουν και άλλα, λιγότερο γνωστά έργα, που σπανίως συναντούν το αθηναϊκό κοινό.

   Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΚΟΜΟΥΖΑ

«∆ον Ζουάν»112-117112-117
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6 παραστάσεις 
από τις Θεατρικές Παραγωγές Τεχνηχώρος 

Ο «Ρινόκερος», ο «Τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού», οι «Παίχτες», το «Υπέροχό μου διαζύγιο», 
ο «Killer Joe» και η χορευτική παράσταση «U(R)TOPIAS»

Ο Γιάννης Στάνκογλου, στην πρώτη σκηνο-
θετική του απόπειρα, µεταφέρει επί σκηνής 
το «Killer Joe» του Tracy Letts. Στο έργο, ένας 
καταχρεωµένος νεαρός έµπορος ναρκωτι-
κών ζητά από έναν ντετέκτιβ της αστυνοµίας 
του Τέξας, που συµπληρώνει το εισόδηµά του 
ως επαγγελµατίας εκτελεστής, να σκοτώσει 
τη µητέρα του ώστε να εισπράξει την ασφά-
λεια ζωής. Καθώς δεν έχει να δώσει προκα-
ταβολή για τον φόνο, ο ντετέκτιβ του ζητά 
ως εγγύηση τη µικρή του αδερφή και εκείνος, 
µε τη σύµφωνη γνώµη του πατέρα του, τη 
δίνει. Παίζουν: Γιάννης Στάνκογλου, Νικούλι 
Κώστας, Σειραδάκης Κωνσταντίνος, ∆ήµητρα 
Ληµνιού, Ναταλία Σουίφτ. 

Η αδρεναλίνη της κοµπίνας, η µαεστρία 
και η αρρώστια του τζόγου, η κάψα να ε-
ξαπατήσεις τους πάντες, αλλά να µην εξα-
πατηθείς εσύ ο ίδιος και η εµµονή για την 
επικράτηση απέναντι στον οποιονδήποτε 
«δίπλα», κυριεύουν την πένα του Νικολάι 
Βασίλιεβιτς Γκόγκολ, για να γράψει αυ-
τή τη δαιµονισµένη µυστήρια κωµωδία. 
Ζωντανή µουσική, αφηνιασµένοι ρυθµοί 
και µαύρο χιούµορ σε µια φαρσοκωµωδία 
καταστάσεων, για την τέχνη της εξαπά-
τησης. Σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή. 
Παίζουν: Γιάννης Νιάρρος, Βασίλης Μα-
γουλιώτης, Ηλίας Μουλάς, Αλέξανδρος 
Χρυσανθόπουλος, Γιώργος Τζαβάρας, 
Γιώργος Μπουκαούρης και guest star ο 
Χρήστος Στέργιογλου. 

Η αριστουργηµατικά φαρσική, καυστι-
κή και καταγγελτική σάτιρα του Ντάριο 
Φο για τη βία, την ηλιθιότητα, την αυθαι-
ρεσία της εξουσίας, που βασίζεται σε α-
ληθινά γεγονότα, εδώ ακολουθεί τα χνά-
ρια ενός αρχετυπικού Γελωτοποιού. Μία 
διαχρονική δαιµονική, αστεία και επικίν-
δυνη φιγούρα για κάθε εξουσία και κάθε 
στερεότυπο. Μέσα από µια έξυπνη και 
επίκαιρη κωµωδία, η εξουσία ξεγυµνώνε-
ται και παρουσιάζονται τα «αδιάσειστα» 
στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την 
ενοχοποίηση κάποιου. Σε σκηνοθεσία 
Γιάννη Κακλέα. Παίζουν: Πάνος Βλάχος, 
Φοίβος Ριµένας, Θοδωρής Σκυφτούλης, 
Ιφιγένεια Αστεριάδη, Κωνσταντίνος Μα-
γκλάρας, Στέλιος Πέτσος. 

Τι πιστεύετε ότι µπορεί να κάνει µία χα-
ριτωµένη 45άρα όταν την εγκαταλείπει ο 
«αγαπηµένος» της σύζυγος, ύστερα από 
25 χρόνια γάµου; Μήπως τρελαίνεται από 
τη χαρά της, πάει σε ψυχίατρο, τρέχει στα 
σεξ σοπ, παίρνει ό,τι χάπια βρει µπροστά 
της ή ξυρίζει το κεφάλι της; Όλες τις απα-
ντήσεις σε αυτά και σε άλλα ερωτήµατα 
που πιθανόν να σκεφτείτε, δίνει η Φαίδρα 
∆ρούκα, ερµηνεύοντας την Άντζελα Κέν-
νεντι Λίπσκυ στο έργο της Geraldine Aron. 
Σε σκηνοθεσία Κοραή ∆αµάτη. 

H οµάδα σύγχρονου χορού Αερίτες πα-
ρουσιάζει το καινούριο της έργο, µε τίτλο 
«U(R)TOPIAS». Με αφορµή την επέτειο για 
τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστα-
σης, οι Αερίτες επιθυµούν να αναφερ-
θούν στις σύγχρονες ουτοπίες. Η Ελλη-
νική Επανάσταση ήταν µια ουτοπία που 
έγινε πραγµατικότητα 200 χρόνια µετά. 
Σήµερα µας φαίνεται αδιανόητη. Έχοντας 
λοιπόν ως άξονα την ουτοπία και τα συ-
στατικά της, το έργο επιδιώκει να ανακα-
λύψει τις ιδέες αυτές, βασιζόµενο όµως 
στη γνώση του παρελθόντος. Και σε αυτό 
το σηµείο, η ουτοπία γίνεται Ur-topia. Σε 
χορογραφία της Πατρίσια Απέργη. 

Μετά την τεράστια επιτυχία και τα αλλε-
πάλληλα sold out κατά την προηγούµενη 
θεατρική περίοδο, το αριστουργηµατικό 
έργο του Ευγένιου Ιονέσκο, σε σκηνοθε-
σία Γιάννη Κακλέα, επιστρέφει. Όπως ση-
µειώνει ο ίδιος ο Ιονέσκο, πρόκειται για 
ένα έργο που αντιτίθεται σε κάθε µαζική 
υστερία, σε κάθε επιδηµία που καλύπτε-
ται κάτω από τον µανδύα της λογικής και 
των ιδεών, που αποκαλύπτει τις κοινωνι-
κές αρρώστιες που µε άλλοθι τις ιδεολο-
γίες µεταµορφώνουν τον άνθρωπο σε ε-
πιθετικό ζώο. Παίζουν: Άρης Σερβετάλης, 
Στέλιος Ιακωβίδης, Ροζαλία Κυρίου, Θά-
νος Μπίρκος, Γιώργος Νούσης, Αγγελική 
Τροµπούκη, Κωστής Μπούντας, Αναστα-
σία Στυλιανίδη, Αναστασία Κελέση.

διαζύγιο 

ενός αναρχικού 

Killer Joe 

Οι παίχτες Ο Ρινόκερος 

Το υπέροχό μου 

Ο τυχαίος θάνατος 

U(R)TOPIAS

  Κάθε Τετάρτη 
και Κυριακή στις 
20.00, Πέµπτη 
και Παρασκευή 
στις 21.00 και 
Σάββατο στις 
18.00 και στις 
21.00. 
Θέατρο 
Εµπορικόν, 
Σαρρή 11, 
Ψυρρή, 
2103211750. 

  Κάθε ∆ευτέρα 
& Τρίτη στις 21.00. 
Θέατρο Κιβωτός, 
Πειραιώς 115, 
2103427426.

  Κάθε Τετά 
ρτη και Κυριακή 
20.00, Πέµπτη 
και Παρ ασκευή 
21.00 και Σάββατο 
18.00 και 21.00. 
Θέατρο Γκλόρια, 
Ιπποκράτους 7, 
2103600832. 

 Κάθε Τετάρτη 
και Κυριακή στις 
20.00, Πέµπτη, 
Παρασκευή και 
Σάββατο στις 
21.00. Μικρό Άνε-
σις, Λεωφ. Κηφισί-
ας 14, 2107718943. 

 Στις 12, 13, 18, 
19 και 20 Νοεµ-
βρίου στις 21.00 
και στις  14 και 21 
Νοεµβρίου στις 
19.00 & 21.30. 
Ολύµπια, ∆ηµοτικό 
Μουσικό Θέατρο 
«Μαρία Κάλλας», 
Ακαδηµίας 59, 
2103642540.

 Κάθε Τετάρτη 
και Κυριακή 20.00, 
Πέµπτη και Παρα-
σκευή 21.00 και 
Σάββατο 18.00 
και 21.00. Θέατρο 
Κιβωτός, Πειραιώς 
115, 210342 426.
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αποτελεί για τον σκηνοθέτη Γιώργο Παλού-
µπη το διάσηµο κείµενο του Χάρολντ Πίντερ, 
χωρίς να του λείπει, όµως, και µια «προέκταση 
µάλλον υπαρξιακή». Με έναν θίασο πρωταγω-
νιστών που απαρτίζει τη διανοµή (Πυγµαλίω-
νας ∆αδακαρίδης, Άλκηστις Ζιρώ, Γιάννος 
Περλέγκας, Γιάννης Στεφόπουλος, Αθηνά 
Τσιλύρα), µας µεταφέρουν στο περιβάλλον 
µιας παρατηµένης πανσιόν όπου δύο µυστηρι-
ώδεις άγνωστοι έρχονται να συλλάβουν έναν 
ένοικο µε αινιγµατικό παρελθόν. «Μέσα στον 
ρευστό κόσµο που δηµιουργεί, ο συγγραφέας εν-
διαφέρεται µάλλον περισσότερο για το δίπολο 
θύτη-θύµατος παρουσιάζοντας µια έντονη επιβο-
λή εξουσίας». Μέχρι 16/1/2022.
Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύ-
ρος, 2103418550

Τρωίλος και Χρυσηίδα

Τέταρτη φορά Σαίξπηρ για τον Αλέξανδρο 
Κοέν, που φέτος αναµετριέται µε ένα από τα 
λιγότερο γνωστά έργα του Βρετανού βάρδου. 
Με φόντο την Τροία κατά τον έβδοµο χρόνο 
του πολυτραγουδισµένου πολέµου, ο γιος του 
Πριάµου, ο Τρωίλος, ερωτεύεται την κόρη του 
µάντη Κάλχα, τη Χρυσηίδα, η οποία σύντοµα θα 
προδώσει την αγάπη του και θα προβληθεί ως 
ένα σύµβολο της απόλυτης σαρκικής απιστίας. 
Στην έκτη του συνεργασία µε την Αιµιλία Υψη-
λάντη, ο σκηνοθέτης καθοδηγεί έναν ως επί τα 
πλείστον γυναικείο θίασο και µελετά ζητήµατα 
όπως η θηλυκοποίηση της κοινωνίας, η κρίση 
των αξιών και η κατάρρευση των ιδανικών.
Θέατρο Αργώ, Ελευσινίων 15, Μεταξουργείο, 
2105201684

Δον Ζουάν 

Ο Όµηρος Πουλάκης φέρει επί σκηνής το κο-
φτερό πνεύµα του διάσηµου ήρωα του Μολιέ-
ρου, που αµφισβητεί καθιερωµένους θεσµούς 
και κλονίζει την παραδοσιακή ηθική. Μαζί του, 
η Μάνια  Παπαδηµητρίου και η ∆ανάη Παπου-
τσή στην παράσταση που σκηνοθετεί ο Αλέ-
ξανδρος ∆ιαµαντής, µε όχηµα τη µετάφραση 
του Παντελή Πρεβελάκη. Πρεµιέρα: 12/2021.
Θέατρο Σηµείο, Χαριλάου Τρικούπη 4, Καλλιθέα, 
2109229579

Μανδραγόρας

Μια νέα και όµορφη γυναίκα µε σύζυγο ηλικιω-
µένο και εύπιστο, ένας κοµπιναδόρος που απο-
φασίζει να την κατακτήσει έχοντας παραστάτη 
του έναν δαιµόνιο υπηρέτη, ένας επίορκος κα-
θολικός ιερέας και µια αχαλίνωτη, ραδιούργα 
πεθερά είναι οι ήρωες της κωµωδίας του Νικο-

λό Μακιαβέλι. Έργο γραµµένο το 1518, ανάµεσα 
στον «Ηγεµόνα» και στην «Τέχνη του πολέµου», µε 
όπλο του τη σάτιρα, στηλιτεύει την ανεντιµότητα 
της καθεστηκυίας τάξης και την ηθική και την πο-
λιτική κατάπτωση. Η Ρέινα Εσκενάζυ σκηνοθετεί 
έναν θίασο έµπειρων ερµηνευτών (Άρης Λεµπε-
σόπουλος, Γιώργος Ψυχογιός, Νικορέστης Χα-
νιωτάκης, Λουκία Πιστιόλα). Έναρξη: 23/11.
Αθηναΐς, Καστοριάς 34-36, Βοτανικός, 2103480099

Το Φιόρο του Λεβάντε

Ο Κρατερός Κατσούλης, ο Γεράσιµος Γεννα-
τάς, η ∆ανάη Λουκάκη και η Λήδα Πρωτοψάλτη 
(στον ρόλο της γιαγιάς) θα συµπορευθούν θεατρι-
κά µε το ξεκίνηµα της νέας χρονιάς. Στην ηθογρα-
φία του Γρηγορίου Ξενόπουλου, ο Νιόνιος Νιονιά-
κης, ένας καπάτσος Ζακυνθινός, αφήνει το νησί 
του για να πιάσει δουλειά στο σπίτι του συµπα-
τριώτη του δικηγόρου Βάλδη στην πρωτεύουσα 
έως τη στιγµή που η νοσταλγία για το «Φιόρο του 
Λεβάντε» τον παρακινεί να πάρει την απόφαση 
της επιστροφής. Η σκηνοθετική προσέγγιση του 
Γιώργου Βάλαρη επιχειρεί να δώσει νέα πνοή 
στο έργο ως µουσική κωµωδία µε αναφορές µέ-
σω προβολών στον βωβό κινηµατογράφο και 
ζωντανή υπόκρουση από µικρό µουσικό σχήµα. 
Η πρωτότυπη µουσική σύνθεση και τα τραγούδια 
είναι του Φοίβου ∆εληβοριά και τα κοστούµια 
της Ντένης Βαχλιώτη. Πρεµιέρα: 20/01/2022.
Ολύµπια, ∆ηµοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλ-
λας» (Πρώην ΕΛΣ), Ακαδηµίας 59-61, 2103642540

Μακμπέθ

Μπορεί ο διάβολος να λέει την αλήθεια; Έργο πο-
λιτικό και βαθιά υπαρξιακό, το διάσηµο σαιξπηρι-
κό δράµα σκιαγραφεί µοναδικά την πολύπλοκη 
και αµφίσηµη σχέση του ανθρώπου µε τον χρόνο, 
τη φιλοδοξία και την ηθική. Ανεβαίνει από την ο-
µάδα Νοσταλγία, µε την Τώνια Ράλλη να σκηνο-
θετεί τους Αχιλλέα Βατρικά, Γιώργο Κισσανδράκη 
/ Hλία Καρακωνσταντάκη, Ίριδα Μάρα, Γιώργο 
Σίµωνα και Γιώργο Φριντζήλα, και τη µετάφραση 
του ∆ηµήτρη ∆ηµητριάδη να δίνει τον τόνο. Έως 
21/11. Rabbithole, Γερµανικού 20, Μεταξουργείο, 
210 5249903

Δεν μπορώ να φανταστώ το αύριο

Μια γυναίκα κι ένας άντρας. Όταν εκείνη (∆άφνη 
Σκρουµπέλου), αδυνατώντας να διαχειριστεί τη 
δραµατική αλλαγή που έχει επέλθει στη ζωή της, 
αποφασίζει να σπάσει τη ρουτίνα των καθηµερι-
νών συναντήσεών τους, εκείνος (Θωµάς Βούλ-
γαρης) αντιδρά, κι ένα παιχνίδι αρχίζει όπου οι 
ρόλοι «νικητή» και «ηττηµένου» εναλλάσσονται 
µε αβέβαιο αποτέλεσµα. Το όψιµο µονόπρακτο 
του Τενεσί Ουίλιαµς, που σκηνοθετεί ο Γιάννης 
Νταλιάνης, προσεγγίζει τα προσφιλή στον σπου-
δαίο συγγραφέα θέµατα, της εξάρτησης, της µο-
ναξιάς και της απώλειας. Μέχρι 26/11.
Θέατρο Φούρνος, Μαυροµιχάλη 168, Νεάπολη 
Εξαρχείων, 2106460748

Αντιγόνη

Μετά το επιτυχηµένο «Ρίτερ, Ντένε, Βος», η Μαρία 
Πρωτόπαππα προσεγγίζει ένα από τα κορυφαία 
κείµενα της σύγχρονης δραµατουργίας σχετικά 
µε την εξουσία. Η «Αντιγόνη» του Ανούιγ συνιστά 
µια µεταφορά για τον άνθρωπο, ως µονάδα, και 
τον αγώνα του απέναντι σε ένα παντοδύναµο και 
αυταρχικό κράτος. Ένα έργο του 1942 που παρα-
µένει επίκαιρο σε µια εποχή κατά την οποία «ο άν-
θρωπος, καθηλωµένος τεχνολογικά και πολιτικά, 
ενώ απολαµβάνει τον δηµόσιο λόγο, τον στερεί-
ται, όπως στερείται δηµοκρατίας και ελέγχου του 
εαυτού και του βίου του». Στη διανοµή απαντούµε 
τους Χρήστο Στέργιογλου, Γιάννη Τσορτέκη 
και Κίττυ Παϊταζόγλου. Τα κοστούµια υπογράφει 
η Εύα Νάθενα, τα σκηνικά ο Σάκης Μπιρµπίλης και 
τη µουσική ο Λόλεκ. Πρεµιέρα: 4/2/2022.
Θέατρο Τέχνης - Υπόγειο, Πεσµαζόγλου 5, 
2103222760 ●

«Οι µάγισσες του Σάλεµ»

«Πάρτυ γενεθλίων»

«Η κολεξιόν»

«Τρωίλος και Χρυσηίδα»
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 Παίζουν: Γιώρ-
γος Νούσης, Φαί-
δων Φαρίντ, Κων-
σταντίνος Χειλάς, 
∆ανάη Οµορεγκιέ. 
 Έναρξη ∆ευτέρα 
29 Νοεµβρίου και 
κάθε ∆ευτέρα και 
Τρίτη στις 21.00. 
Προπώληση στο 
viva.gr 

Η ερωτική κωµωδία του Τζόρνταν Σίβεϊ, σε σκηνοθεσία Αντώνη 
Γαλέου, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο «Από 
Μηχανής» Θέατρο, µε πρεµιέρα στις 29 Νοεµβρίου. Το πολυ-
βραβευµένο έργο του Jordan Seavey µιλάει για τις προσπάθειες 
δύο ανδρών, ενός Έλληνα και ενός µετανάστη δεύτερης γενιάς, 
να γνωριστούν και να αγαπηθούν σε µια περίοδο έξι ετών, από 
το 2006 µέχρι το 2011, µια ανάσα πριν από την κατάρρευση της 
οικονοµίας. Ένα αδυσώπητο, υπερτολµηρό και συνάµα τρυφερό, 
ξεκαρδιστικό έργο µε σύγχρονο χιούµορ και τρόπο αφήγησης, 
ανατοµία των στιγµών που ενώνουν δύο ανθρώπους – των ίδιων 
στιγµών που τους χωρίζουν. Η παράσταση, µιλώντας για ένα 
οµοφυλοφιλικό ειδύλλιο σε όλα του τα σκαµπανεβάσµατα, ξε-
περνάει τα φύλα και τις φυλές, και ανατέµνει τον έρωτα στο τώρα 
όπως καµία άλλη. Με έναν πολυπολιτισµικό θίασο ηθοποιών, σε 
παραγωγή του «Από Μηχανής» Θεάτρου, στην Πάνω Σκηνή.     

στην Ελλάδα όλοι 
Homos,

Η θεατρική σεζόν στο
 «Από Μηχανής» Θέατρο 

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟ

Το «Από Μηχανής» θέατρο είναι covid free και κατά την είσοδο των θεατών

 θα γίνεται έλεγχος του πιστοποιητικού εµβολιασµού ή νόσησης.

Η χρήση προστατευτικής µάσκας είναι υποχρεωτική

σε όλους τους χώρους του θεάτρου και κατά τη διάρκεια της παράστασης. 

Απο Μηχανής Θέατρο, Ακαδήµου 13, 

Μ εταξουργείο, 2105232097,  www.amtheater.gr

 Παίζουν: Σωτήρης 
Χατζάκης, ∆ηµήτρης 
Μυλωνάς. 

Έναρξη: 18 Νοεµβρίου 
2021. Κάθε Τετάρτη στις 
18.00, Πέµπτη και Σάβ-
βατο στις 21.00, 
Κυριακή στις 17.00. 
Προπώληση στο viva.gr 

Το κορυφαίο ψυχολογικό θρίλερ του Άντονι Σάφερ «ΣΛΟΥΘ», 
που παίχτηκε για περισσότερες από 2.300 παραστάσεις 
στο West End του Λονδίνου και περίπου 2.000 στο Broadway, 
ανεβαίνει στην Κάτω Σκηνή του «Από Μηχανής» Θεάτρου από 
την Πέµπτη 18 Νοεµβρίου, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη. 
Στο έργο η σύγκρουση δύο ανδρών µε επίκεντρο µια γυναίκα 
µετατρέπει τη σκηνή σε ένα πεδίο «µάχης» µεταξύ του απα-
τηµένου συζύγου και του εραστή της γυναίκας του ο οποίος 
διεκδικεί να την παντρευτεί. Με γενναίες δόσεις φλεγµατικού 
χιούµορ και την ατµόσφαιρα ενός στιβαρού αστυνοµικού έρ-
γου, το συναρπαστικό θεατρικό του Άντονι Σάφερ εξελίσσεται 
σε ένα συµφωνηµένο µεταξύ των ηρώων «παιχνίδι» όπου όλα 
επιτρέπονται: οι ρόλοι εναλλάσσονται, η πραγµατικότητα θο-
λώνει, η µεταµόρφωση αντανακλά την αλήθεια. 

ΣΛΟΥΘ 

6+16+1
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ

 Πρεµιέρα 
∆ευτέρα 15 Νοεµβρί-
ου. Κάθε ∆ευτέρα 
και Τρίτη στις 21.00. 
Προπώληση 
στο viva.gr  

Ο νέος, συγκλονιστικός θεατρικός µονόλογος του Βασίλη Ρίσβα 
παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό, στην Κάτω Σκηνή του 
«Από Μηχανής» Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Μπέσυς Μάλφα και ερ-
µηνεία Ράνιας Παπαδάκου. Η Ελπίδα. Γυναίκα χωρίς ηλικία. Γυναίκα 
µε όλες τις ηλικίες να σηµαδεύουν το βλέµµα της και το κορµί της. 
Μικρό κορίτσι, έφηβη, ενήλικη. Με ένα παρόν στοιχειωµένο από 
παρελθόντα χρόνο. Η Ελπίδα δεν έχει καταγωγή, δεν έχει εθνικό-
τητα. Είναι από εκείνα τα πλάσµατα που νιώθουν τη ζωή ως βαρύ 
φορτίο. Είναι εκείνα τα πλάσµατα που τα «πιάνει» η περιφερειακή 
µας όραση φευγαλέα, καθώς αποτραβιούνται στη σκιά. Που τα 
προσπερνάµε όταν βρεθούν τυχαία στον δρόµο µας και ποτέ δεν 
τα κοιτάµε στα µάτια. Που αδιαφορούµε για την ύπαρξή τους και 
που µόνο όταν πρωταγωνιστήσουν στα δελτία ειδήσεων και στα 
πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων διεκδικούν µε επιτυχία την προσο-
χή µας. Μια παράσταση τρυφερή, συγκινητική, µε χιούµορ, που θα 
συγκινήσει! Σε παραγωγή του «Από Μηχανής» Θεάτρου. 

Λείπεις... 
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 Παίζουν: ∆ηµήτρης 
Λιακόπουλος, Κωνστα-
ντίνα Κλαψινού, Μαρού-
σκα Παναγιωτοπούλου, 
Τόνια Μαράκη, ∆ηµήτρης 
Μπούρας, Κώστας 
Κουτρούλης. 

Έναρξη: 8 ∆εκεµβρίου 
2021. Κάθε Τετάρτη 
στις 18.00, Πέµπτη και 
Σάββατο στις 21.00, 
Κυριακή στις 17.00. 
Προπώληση στο viva.gr

Βασισµένη στο οµότιτλο µυθιστόρηµα του Νίκου Σκορίνη, η πα-
ράσταση «Όπου κι αν πας να µη χαθείς», σε σκηνοθεσία ∆ηµήτρη 
Μυλωνά, παρουσιάζεται από την Τετάρτη 8 ∆εκεµβρίου στην Πάνω 
Σκηνή του «Από Μηχανής» Θεάτρου. Το συγκλονιστικό αυτό µυ-
θιστόρηµα γίνεται η αφετηρία για τη δηµιουργία ενός πρωτότυ-
που θεατρικού κειµένου γεννηµένου µέσα από τη διαδικασία των 
προβών λειτουργώντας ως ένα σύγχρονο «έπος», µια σύγχρονη 
Οδύσσεια στην οποία ξετυλίγεται η Ιστορία της νεότερης Ελλάδας 
από τη δεκαετία του 1950 έως και τις µέρες µας και µαζί η ξενιτιά, η 
δικτατορία, τα κινήµατα, η µεταπολίτευση, η πτώση του ανατολι-
κού µπλοκ κ.ά. Η περιπλάνηση του κεντρικού ήρωα Ορέστη στους 
τόπους της Ιστορίας γίνεται ένα ταξίδι µε προορισµό την προσω-
πική του «Ιθάκη» αλλά ταυτόχρονα αντανακλά την προσδοκία και 
τη µαταίωση µιας ολόκληρης εποχής. Μια παραγωγή της Εταιρείας 
Θεάτρου Εν ∆ράσει, που επιχορηγείται από το ΥΠΠΟΑ.

να μη χαθείς
Όπου κι αν πας 

 Παίζουν: Γιάννης 
Νταλιάνης, Θανάσης 
Βλαβιανός, Άννα 
Ελεφάντη, ∆ηµήτρης 
Μπούρας.

Έναρξη: Σάββατο 20
 Νοεµβρίου. Κάθε 
Τετάρτη και Παρασκευή 
στις 21.00, Σάββατο 
18.00, Κυριακή 20.00. 
Προπώληση στο viva.gr 

Η ανατρεπτική παράσταση «Μάκµπεθ - ο κύκλος του στΑΙΜΑτος», 
αποτελεί µια διασκευή πάνω στον Μάκµπεθ  του Ουίλιαµ Σαίξπηρ 
για 3 πρόσωπα, σε σκηνοθεσία ∆ηµήτρη Μυλωνά και πρωτότυπη 
µετάφραση Γιάννη Νταλιάνη. Στο έργο ο Μάκµπεθ, στρατηγός του 
Σκωτσέζου Βασιλιά Ντάνκαν, επιστρέφει από τον πόλεµο νικητής 
και µε δίψα για εξουσία. Η υποκίνηση της γυναίκας του Λαίδης 
Μάκµπεθ, καθώς και η Προφητεία των τριών Μαγισσών που τον 
διαβεβαιώνουν ότι είναι γραφτό να γίνει Βασιλιάς, τον εξωθούν 
σε µία σειρά από αποτρόπαια εγκλήµατα µε πρώτο τη δολοφονία 
του ίδιου του Βασιλιά Ντάνκαν και την κατάληψη του θρόνου. Μια 
παράσταση που κινείται ανάµεσα στο θέατρο και την πειραµατική 
performance, σύγχρονη, αισθητικά αιχµηρή, απαιτητική για τους 
ερµηνευτές, η οποία στόχο έχει να προσφέρει µια εναλλακτική 
εµπειρία ψυχαγωγίας κι ανάγνωσης του κλασικού έργου. Μια πα-
ραγωγή του «Από Μηχανής» Θεάτρου, στην Κάτω Σκηνή. 

ο κύκλος του στΑΙΜΑτος
Μάκμπεθ

Ο ξεκαρδιστικός µονόλογος της Έµµα Πίρσον, σε παραγω-
γή του «Από Μηχανής» Θεάτρου, παρουσιάζεται στο Γυάλι-
νο Μουσικό Θέατρο, µε την Κατερίνα Ζαρίφη στον ρόλο της 
Cavewoman. Ένας απολαυστικός µονόλογος µε στοιχεία 
stand-up comedy, ο οποίος µε καταιγιστικό χιούµορ, αδυ-
σώπητες ατάκες αλλά συνάµα τρυφερότητα και µελαγχο-
λία σαρκάζει τα κουσούρια και τις ιδιαιτερότητες στη συνύ-
παρξη αντρών και γυναικών και µας υπενθυµίζει ότι πολλές 
φορές όσα µας ξεχωρίζουν από το άλλο φύλο είναι τελικά 
κι εκείνα που µας συµπληρώνουν! Σε µετάφραση Αντώνη 
Γαλέου και σκηνοθεσία ∆ηµήτρη Μυλωνά. 

Cavewoman 
   Έναρξη: 30 Νοεµβρίου 
2021. Κάθε ∆ευτέρα και Τρίτη 
στις 19.00. Προπώληση στο 
viva.gr. Γυάλινο Μουσικό 
Θέατρο - Κεντρική Σκηνή, 
Λεωφόρος Συγγρού 143, 
Νέα Σµύρνη, 2109315600, 
2109316101-4, 2105232097 
(Το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο 
µέχρι νεωτέρας θα λειτουρ-
γήσει αµιγώς ως χώρος 
υποδοχής πολιτών που έχουν 
εµβολιαστεί πλήρως ή έχουν 
νοσήσει εντός του τελευταίου 
εξαµήνου)

 ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

 Παίζουν: Μαριλί-
τα Λαµπροπούλου, 
Νίκος Νίκας, Γιάννης 
Σοφολόγης, Παρή 
Τρίκα, Μπίλιω 
Μαρνέλη, Γιώργος 
Κοροµπίλης. 
Κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο 21.00, 
Κυριακή στις 20.00. 
Προπώληση 
στο viva.gr 

Η κωµωδία του Πιερ ντε Μαριβώ, σε µετάφραση Ανδρέα Στάικου 
και σκηνοθεσία Γιάννη Νταλιάνη, επανέρχεται στο «Από Μηχανής» 
Θέατρο, στην Πάνω Σκηνή, για δεύτερη χρονιά. Η «Κληρονοµιά» α-
ποτελεί ένα ισχυρό crash test του έρωτα: Σε µια εποχή µεγάλης οικο-
νοµικής και πολιτικής κρίσης όπως αυτή που περνούσε η Γαλλία στα 
µέσα του 18ου αιώνα (που οδήγησε τελικά στη Γαλλική Επανάσταση) 
και ενώ το τραπεζικό σύστηµα είχε καταρρεύσει, δεν είναι τόσο απλό 
να θυσιάσει κανείς 200 χιλιάδες φράγκα προκειµένου να διατηρήσει 
εντελώς ακηλίδωτο τον έρωτά του! Η παράσταση είναι µια παραγω-
γή της οµάδας Zero Gravity, που επιχορηγείται από το Υπουργείο Πο-
λιτισµού. «Η παράσταση, καθώς επιστρέφει στον εσωτερικό χώρο, 
θα εξελιχθεί αναδεικνύοντας µια ατµόσφαιρα µηχανορραφίας και 
εσωτερικών συγκρούσεων, παράλληλα µε τις κωµικές ανατροπές 
και τους απολαυστικούς συνδυασµούς των “ερωτευµένων κληρο-
νόµων” του έργου...», αναφέρει ο Γιάννης Νταλιάνης. 

Η κληρονομιά 
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Θέατρο Φούρνος, 
Μαυροµιχάλη 168, 
Νεάπολη Εξαρχείων, 
2106460748. 
Παραστάσεις: 15/11-
14/12, κάθε ∆ευτ. & Τρ. 
στις 21:00

Το έργο εκτυλίσσεται σε μια μικρή θεατρι-
κή σκηνή όπου ο θίασος συναντιέται για µια 

πρόβα. Στην πορεία ανακαλύπτουν πως κάτι 

περίεργο συµβαίνει µε το θέατρο και αυτό 

αρχίζει να δηµιουργεί εντάσεις. Η πλο-

κή επικεντρώνεται στην σκηνοθέτιδα 

και τη σχέση της µε τους ηθοποιούς, το 

έργο που ανεβάζει αλλά και την ταυτό-

τητα της ως καλλιτέχνη, ως γυναίκα 

και άνθρωπο. 

Οι χαρακτήρες είναι πολύ κοντά 
μας. Νέοι που ζουν στο σήµερα και 

κάνουν τέχνη µε τους όρους που γνω-

ρίζουµε οι περισσότεροι στο θέατρο. Η 

υπόθεση µας δίνει την ευκαιρία να συστή-

σουµε και την διαδικασία της θεατρικής πρό-

βας στο ευρύ κοινό. 

Με την Μέγκαν Τζένκινς γνωριστήκαμε στο 
Λονδίνο το 2017 και συνεργαστήκαµε σε δύο παραγωγές. 

Πρόκειται για µια πανέξυπνη συγγραφέα αλλά και ηθοποιό/σκηνο-

θέτη, που γράφει µε ευθύτητα και ειλικρίνεια και δουλεύει κυρίως α-

νεξάρτητες παραγωγές µε οµάδες. Μια κοινή µας φίλη µου είπε πως 

θα λατρέψω το καινούργιο έργο της, όπως και έγινε. Σχεδόν αµέσως 

ζήτησα την άδειά της να το µεταφράσω και να δω αν θα µπορούσα 

να το ανεβάσω στην Αθήνα. 

Έχω μια αδυναμία στα σύγχρονα έργα γιατί νιώθω ότι δεν 

τους δίνονται πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να παλέψουν µε κλασσικά 

µεγαθήρια του δράµατος και να βγουν νικητές σε έναν κόσµο που 

λατρεύει το παρελθόν. Το συγκεκριµένο έχει µια αµεσότατη και 

ανθρώπινη πλοκή που διαταράσσεται, όµως, από µια ασυνήθιστη 

συνθήκη. Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ µε αρκετές δόσεις κλασικού 

«µαύρου» βρετανικού χιούµορ και χαρακτήρες καθηµερινούς και 

οικείους. Αυτά µε κέρδισαν. Ήθελα να δοκιµάσω κάτι φρέσκο, και-

νούριο και κάπως ανατρεπτικό. 

Το «Knock» ισορροπεί στα όρια μεταξύ πραγματικότητας 
και φαντασίας µε άξονα τη θεατρική σκηνή, έναν χώρο-κράµα 

στον οποίο αναµιγνύεται η αλήθεια µε το ψέµα. Ζητώντας από η-

θοποιούς σε ένα θέατρο να παριστάνουν πως είναι ηθοποιοί που 

όντως βρίσκονται σε ένα θέατρο αλλά προβάρουν ένα άλλο έργο 

από αυτό που προβάρεις εκείνη την στιγµή µαζί τους δηµιουργού-

νται πολύ ενδιαφέρουσες καταστάσεις και απαιτείται µια πολυεπί-

πεδη προσέγγιση. Άρα η απόσταση ανάµεσα στη δική µας πρόβα και 

στην πρόβα των χαρακτήρων του έργου είναι σχεδόν µηδενική. Το 

θέατρο είναι µέρος της πραγµατικότητας, όλοι όσοι το κάνουν είναι 

πραγµατικοί άνθρωποι, η πρόβα είναι µια εντελώς πραγµατική δια-

δικασία. Η µαγεία βρίσκεται στην πανάρχαια σύµβαση που κάνει το 

κοινό µε τους ηθοποιούς, στην σκληρή δουλειά των συντελεστών 

και στις ιστορίες που µας σπρώχνουν να  θέλουµε να τις πούµε. ∆εν 

υπάρχει θέατρο που η πραγµατικότητα και η σκηνή δεν είναι διαρ-

κώς σε συνάντηση και σε διάλογο.

Αποφάσισα από πολύ μικρός να γίνω ηθοποιός καθότι 
η εποχή μας μου φαινόταν πολύ βαρετή. Έτσι, θα είχα την 

ευκαιρία να γνωρίσω άλλους κόσµους και ανθρώπους και να τους 

δώσω σάρκα και οστά. Στην πορεία έβρισκα όλο και περισσότερους 

λόγους να µένω στο θέατρο. Είχα εξαιρετικούς δασκάλους, φίλους 

και συναδέλφους που πορευτήκαµε παρέα και ό,τι δουλειά έκανα 

την απολάµβανα. Νοµίζω πως οι σηµαντικότεροι είναι η πληθώρα 

των πραγµάτων µε τα οποία πρέπει να ασχοληθείς, αλλά πάνω από 

όλα η δύναµη της οµάδας που µαζεύεται γύρω από ένα έργο και το 

ζωντανεύει λειτουργώντας αρµονικά και συνδυαστικά. Σε όποια 

δουλειά και αν βρέθηκα στο θέατρο, αυτό που µου µένει πάντα είναι 

οι άνθρωποι.

Δεν είμαι σίγουρος για πολλά πράγματα, άρα και για την 
ιδανική μου ταυτότητα. Ξέρω πως µου αρέσει το θέατρο, ως η-

θοποιός αλλά τώρα περισσότερο ως σκηνοθέτης. Η µουσική πάντα 

ήταν κοµµάτι της ζωής µου. Είχα µπάντα στο σχολείο, έκανα µιού-

ζικαλ στο θέατρο, έγραψα µουσική για το θέατρο, έµαθα να παίζω 

όργανα και φέτος έβγαλα σε συνεργασία µε τον Βασίλη Μάλαµα ένα 

τραγούδι για πρώτη φορά. Επιφυλάσσοµαι σύντοµα να κυκλοφο-

ρήσουν και άλλα. Ο κινηµατογράφος έχει µεγάλη δύναµη πάνω µου 

και, από τις λίγες ταινίες στις οποίες µπόρεσα να συµµετάσχω ως 

ηθοποιός ή βοηθός, µου κέντρισε το ενδιαφέρον και σε αυτό το µέ-

σο η δουλειά του σκηνοθέτη. Είναι, πάντως, κάτι που αντιµετωπίζω 

µάλλον µε δέος. 

Γιατί να δει κάποιος το «Knock»; Για να θαυµάσει ένα φρέσκο, 

ιδιαίτερο κείµενο αλλά και για τους εξαιρετικούς ηθοποιούς (Aulona 

Lupa, ∆ηµήτρης ∆ρόσος, Ιωάννα Καλλιτσάντση). Το έργο, πέραν της 

πρωτοεπίπεδης πλοκής της πρόβας που δεν πάει καλά, προσπαθεί 

ταυτόχρονα να θίξει ζητήµατα όπως η ψυχική υγεία, η σχέση µεταξύ 

των δύο φύλων αλλά και των συντελεστών µιας παράστασης. 

Ντίνο Ψυχογιέ, 
τι είναι το «Knock»;

O 37χρονος 
σκηνοθέτης και 

ηθοποιός μάς 
συστήνει το έρ-

γο της Μέγκαν 
Τζένκινς, που 
ανεβάζει στο 

θέατρο Φούρ-
νος, αλλά και 

την προσωπική 
του καλλιτε-

χνική διαδρομή
Από την ΙΩΑΝΝΑ 

ΓΚΟΜΟΥΖΑ
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Επιμέλεια: 
τανια δελη

Η σειρά Sculpt Zero της Yamamay 
προστατεύει το περιβάλλον

▶ Η σειρά εσωρούχων Sculpt της Yamamay είναι φτιαγμένη 

με το πατενταρισμένο ύφασμα Sensitive® Sculpt, από την 

EUROJERSEY, που προσφέρεται για ακατέργαστη κοπή, επιτρέ-

ποντας έτσι τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων λόγω της ευ-

έλικτης και πολλαπλής χρήσης του. Παράλληλα, η Yamamay μέ-

τρησε το αποτύπωμα άνθρακα του προϊόντος και για να αντι-

σταθμίσει τις εκπομπές που παράγονται από τη γραμμή Sculpt, 

υποστήριξε ένα έργo ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

στη Σρι Λάνκα – εκεί που γίνεται η παραγωγή της σειράς. Έτσι, το 

Sculpt Zero έγινε το πρώτο body εσώρουχο της Yamamay που α-

ναγγέλλει ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αντισταθ-

μίζει τις εκπομπές CO
2
. Στη φθινοπωρινή συλλογή προστέθηκαν  

ένα σουτιέν με μπανέλα και διαφοροποιημένα cups, ένα κορμάκι 

και ένα ψηλόμεσο σλιπ. -
 y

am
am

ay
.c

o
m
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GLAMAZON

Στα μωρά 
που γεννήθηκαν 
Τα μωρά της πανδημίας  
και οι γονείς τους 

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ 
ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Έ
να γλυκό άρωμα σαν δέκα μα-
λακτικά πλυντηρίου. Ζυμάρι 
μοσχομυριστό που κλαίει, πεινάει, 
χαμογελάει. Τα μωρά της καραντί-

νας δεν είναι ένα και δύο, είναι κάμποσα. 
Οι συνθήκες πρωτόγνωρες, αγχωτικές, 
δύσκολες, γεμάτες πανικό, φόβο. Η ώρα 
της αλήθειας έρχεται όταν τα ζευγάρια 
μένουν μόνα ή αναγκάζονται να ζουν μαζί 
είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. 
Το τεστ είναι δύσκολο και δυσκολότερο ό-
ταν τα τετραγωνικά είναι λίγα και μέσα σε 
αυτά, ένα και δύο παιδιά, και πρέπει και να 
δουλέψεις. Ή θα αγαπηθείς, ή θα συμβι-
βαστείς, ή θα σιχαθείς, ή θα ζοριστείς και 
θα πάρεις τις αποφάσεις σου. Στο πολύ 
στενό συγγενικό και φιλικό περιβάλλον 
ξέρω αμέσως αμέσως δύο ζευγάρια που 
μεγάλωσαν την οικογένειά τους. Τα δύο 
παιδιά έγιναν τρία, και να τους ζήσουν. 
Γεννιούνται και ανάγκες, δεν λέω. Δεν υ-
πάρχει πια το χωριό που θα μεγαλώσει το 
παιδί. Αν γίνονταν όλα με ραβδί μαγικό, το 
σπίτι θα αποκτούσε κι άλλο δωμάτιο, το 
αυτοκίνητο θα ανέβαινε κατηγορία και ο 
μισθός θα αποκτούσε κι άλλα μηδενικά.

Ανεκτίμητα τα μικρά δακτυλάκια, η 
μυτούλα. Ένα από τα κακά με τα μωρά 
της πανδημίας είναι ότι δεν μπορείς να τα 
επισκεφτείς, τουλάχιστον όπως γινόταν 
παλιά. Στο μαιευτήριο. Και είχες την ευκαι-
ρία να χαμογελάσεις με τα μπαλόνια και 
τις γλάστρες και τα αρκουδάκια γκοτζίλα. 
Τώρα μόνο ο σύζυγος επιτρέπεται ή και 
κάποιος γονιός. Τα μωρά της πανδημίας, 
όσα γεννήθηκαν στη δεύτερη σεζόν και 
όχι στην πρώτη, τα βλέπεις μέσα από 
φωτογραφία. Της πρώτης σεζόν βαφτί-
στηκαν ήδη. 

Είναι σπουδαίο να νιώθεις ερωτευμέ-
νος όταν διαταράσσονται οι ισορροπίες. 
Ο εγκλεισμός δεν είναι συναρπαστικός. 
Είναι προφανές ότι έτσι εκφράζεις την  
επιθυμία για ζωή, υπάρχουν άλλωστε πο-
λύ τρόποι, και προσαρμόζεσαι στα  
δεδομένα. Οι αβεβαιότητες υπάρχουν 
 και θα υπάρχουν, για την υγεία, την οικο-
νομική κατάσταση, το μέλλον. Είναι αδύ-
νατον πλέον να σχεδιάζεις το μέλλον. Πο-
λύ περισσότερο να κάνεις οικογενειακό  
προγραμματισμό. 

Οι γεννήσεις στην Ελλάδα έπεσαν κα-
τά 6,5%. Συγκεκριμένα, το Ιανουάριο του 
2021 είχαμε 7.049 νέες γεννήσεις έναντι 
του αντίστοιχου μήνα του 2020 που  
ήταν 7.778. 

Η Φινλανδία και η Ολλανδία –εν μέσω 
πανδημίας– αντέστρεψαν τις επί χρόνια 
αρνητικές δημογραφικές τάσεις τους, εμ-
φανίζοντας μικρές αυξήσεις γεννήσεων 
κατά τον πρώτο μήνα του 2021. Πάντως, 
εγώ γύρω μου, μάλλον κατά σύμπτωση, 
βλέπω καρότσια με μωρά. Στην υγεία των 
μωρών της πανδημίας και όλων των μω-
ρών, γενικώς και ειδικώς. 

«Animal print 
μόνο η Ασημίνα 
είχε τολμήσει 

να βάλει»
Λεωνίδας  

Κουτσόπουλος  
στο Master  

Chef 5

KALOGIROU
Δερμάτινη UGG παντόφλα €130

MINAS
Pendant Scorpio 
από ασήμι €270

SMASH BOX
Κραγιόν από τη σειρά 

The Suicide Squad €28  

TED BAKER
Γυναικείο πουκάμισο €175

SOPHIA ENJOY 
THINKING

USB καλώδιο φορτιστή €19,90

YAMAMAY
Εσώρουχα με λεοπάρ τύπωμα

GUESS
Μπλούζα με 

τρουακάρ μανίκι  

KORRES
Lip balm με άγριο 

τριαντάφυλλο

ZOUMBOULAKIS 
GALLERIES

Διακοσμητικός πλαστικός 
σκύλος €55

MI-R Ō
Φόρεμα από συνθετικό δέρμα €378 

CALZEDONIA
Κοντές κάλτσες €3,95/

ζευγάρι

REMIXSHOP.COM
Φούτερ Diesel

CONVERSE
Sneaker με chunky 

σόλα €119,90

LOUIS 
VUITTON
Δερμάτινη 
τσάντα

ADIDAS
Αθλητικό σετ για κορίτσια, κολάν και φούτερ €28
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α μάτια του κύριου Λουκά με κοιτούν με 
ανυπομονησία λίγο πριν μπει στο «Κοι-
νωνικό Κομμωτήριο» του Δήμου Αθη-
ναίων, που εγκαινιάστηκε μόλις, στην οδό 
Δομοκού 2 & Φιλαδέλφειας. Στον χώρο μιας 
παλιάς αποθήκης, ο Δήμος Αθηναίων και 
το Κ.Υ.Α.Δ.Α. με την ευγενική χορηγία 
της L'Οréal Professional Products, δημι-

ούργησαν ένα όμορφο και σύγχρονα εξοπλισμένο 
κομμωτήριο, όπου θα προσφέρεται δωρεάν λού-
σιμο, κούρεμα και ξύρισμα σε πάνω από 25.000 
συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Ο κύριος Λουκάς είναι ένας από τους πρώτους ωφελούμε-

νους που έσπευσαν στο «Κοινωνικό Κομμωτήριο», απένα-

ντι από τον Σταθμό Λαρίσης. Μακροχρόνια άνεργος, ζούσε 

μέχρι πρότινος με τη μητέρα του, μας περιγράφει τις δύσκο-

λες συνθήκες που αντιμετωπίζει στη ζωή του και εκφράζει 

την ευγνωμοσύνη του, καθώς ο Δήμος Αθηναίων με τις 

κοινωνικές του δράσεις έχει κατορθώσει να ελαφρύνει το 

φορτίο του. 

«Το χρειαζόμασταν αυτό, μας έλειπε. Νιώθω ευγνώμων. Είναι  

πολύ καλή ιδέα για να βοηθηθούν οι άνεργοι και οι άποροι, διότι 

αυτή τη στιγμή το κούρεμα μπορεί να κοστίζει 20 ευρώ», εξηγεί 

ο κύριος Λουκάς πριν μπει στον χώρο του κομμωτηρίου. 

Εκεί, τον υποδέχεται ομάδα εθελοντών, ανάμεσά τους και ο 

Αναστάσιος Σταυρόπουλος, γνωστός και ως Anber, που τα 

τελευταία χρόνια προσφέρει σημαντικό κοινωνικό έργο.

Η πρωτοβουλία αυτή έγινε πραγματικότητα με την ευγενική 

χορηγία της L'Oréal Professional Products, η οποία, εκτός 

από την κατασκευή και τον εξοπλισμό του κομμωτηρίου, 

θα παράσχει και τα προϊόντα φροντίδας. Η υπέροχη αυτή 

πρωτοβουλία φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενίσχυση της 

ψυχολογίας των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στην καθημερινότητά τους, μέσα από τη φροντίδα των έ-

μπειρων επαγγελματιών, που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους εθελοντικά. 

Με τη δημιουργία του «Κοινωνικού Κομμωτηρίου» ολο-

κληρώνεται ένα δίκτυο υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος Α-

θηναίων σε όλους τους δημότες που χρειάζονται στήριξη. Ο 

Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης τόνισε στην 

ομιλία του πως «Ο Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών είναι μια 

δομή μέσα από την οποία φροντίζουμε με τον απαιτούμενο 

σεβασμό να προσφέρουμε σε άστεγους, αλλά και σε άτομα και 

οικογένειες που έχουν ανάγκη όλα τα απαραίτητα αγαθά και τις 

υπηρεσίες για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους». 

Η γενική διευθύντρια του Κλάδου Επαγγελματικών Προ-

ϊόντων της L'Oréal Hellas, Μαρία Κοράλη, συγκινημένη 

λέει χαρακτηριστικά: «Οι άνθρωποι, οι όποιοι προσφεύγουν 

στο Κ.Υ.Α.Δ.Α. έχουν πλέον τον χώρο και τη δυνατότητα να φρο-

ντίσουν τον εαυτό τους, όπως ακριβώς επιθυμούν. Το μεγάλο 

στοίχημα, αυτό που πιστεύουμε ότι έχει κερδηθεί ήδη, από τις 

πρώτες ενδείξεις που είχαμε σήμερα, είναι ότι θα το αγκαλιάσει 

ο κομμωτικός κλάδος, προσφέροντας δωρεάν τον χρόνο του σε 

γυναίκες, παιδιά, άντρες, όλων των ηλικιών. Είμαστε σίγουροι 

ότι αυτή η πρωτοβουλία θα πάει καλά γιατί η ανάγκη που υπάρ-

χει και πολύ μεγάλη η καρδιά των κομμωτών εθελοντών».

Μέσα από την πλατφόρμα του Κ.Υ.Α.Δ.Α., όσοι κομμωτές επι-

θυμούν μπορούν να δηλώσουν εθελοντικά τη διαθεσιμότητά 

τους και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ανθρώ-

πους που τις έχουν ανάγκη. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν 

στη διαδικασία της κοινωνικής επανένταξης των πολιτών 

που οι συνθήκες διαβίωσής τους είναι δύσκολες. Επιδιώκουν 

να μοιράσουν χαμόγελα και αυτοπεποίθηση μέσα από την 

τέχνη τους, προσφέροντας ένα περιποιημένο κούρεμα. 

Οι κομμωτές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην παρακάτω 

πλατφόρμα: kyada-athens.gr/social-hair-salon

To πρώτο  
«Κοινωνικό 

Κομμωτήριο» 
για ανθρώπους 

που έχουν ανάγκη
Μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων 

και του Κ.Υ.Α.Δ.Α. με την ευγενική χορηγία 
του Κλάδου Επαγγελματικών Προϊόντων 
της L'Οréal Hellas (L'Οréal Professional 
Products), που θα προσφέρει σε 25.000 
ωφελούμενους το δώρο της ομορφιάς 

και της φροντίδας. 

Της ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ



Μετά την παράσταση πεινάς, 
διψάς και θέλεις κουβέντα. 

Να πεις πώς σου φάνηκε η παράστα-
ση, να μοιραστείς τα συναισθήματά 

σου, να σχολιάσεις ηθοποιούς 
και σκηνοθεσία. Μην ανησυχείς… 

με το που βγεις από 
την αίθουσα, κάποιο όμορφο στέκι 

σε περιμένει ανοιχτό.  

Ραντεβού εκεί!

Ραντεβού 
μετα το θεατΡο 

Της ΝαταΣΣαΣ ΚαρυΣτιΝου

Η ρομαντική γωνία 
του Κεραμεικού 
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ε αυτό το παλιό μηχανουργείο 
που μετατράπηκε σε εστιατό-
ριο, το αστικό γκρι συναντά το 

φωτεινό κίτρινο σε έναν χώρο με καλ-
λιτεχνική αύρα και ξεχωριστές γεύ-
σεις. Ο επιβλητικός πολυέλαιος από 
μπουκάλια σού τραβάει το βλέμμα, ο 
τοίχος με τις αφίσες σε ενημερώνει 
για τις παραστάσεις που δεν πρέπει να 
χάσεις, η cosy βεράντα και η χαλαρή 
μουσική σε προσκαλούν να καθίσεις, 
το φιλόξενο περιβάλλον εξασφαλίζει 
ότι θα επιστρέψεις ξανά. 

Από το 20 07, χρονιά που άνοιξε, 
το Tirbouson έχει γίνει το αγαπημένο 
στέκι επισκεπτών από όλη την Αθήνα, 
αλλά και ηθοποιών και σκηνοθετών, 
οι οποίοι συναντιούνται εδώ μετά 
την παράσταση. Μπροστά οι ράγες 
και τα τρένα, ένα ρομαντικό σκηνικό 
που όλοι όσοι κάθονται στα τραπέζια 
απολαμβάνουν ρίχνοντας ανάμεσα 

στις συζητήσεις κλεφτές ματιές στα 
βαγόνια που περνούν. Έχει πολύ καλή 
ελληνική κουζίνα με τοπικές συνταγές 
μαγειρεμένες λίγο πιο δημιουργικά – 
πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις τα 
πικάντικα λεχματζούν, τις διάσημες 
πια τραγανές τηγανητές πατάτες του 
χωρίς ίχνος λαδιού, το σαγανάκι φέ-
τας σε φύλλο με ουζομέλι και σουσάμι 
και φυσικά τα ζουμερά μπιφτεκάκια. 

Για να συνοδεύσεις το φαγητό ή τους 
μεζέδες της παρέας υπάρχουν κοκτέιλ 
και μεγάλη ποικιλία κρασιών, αλλά θα 
εκτιμήσεις σίγουρα και το εξαιρετικής 
ποιότητας χύμα που διαθέτει.  
Πέμπτη και Παρασκευή μετά τις 18.00,
Σάββατο και Κυριακή μετά τις 14.00.

●  Κων/πόλεως 104, Κεραμεικός, 
2103410107,
tirbouson.com, 
FB: Tirbouson
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Το νέο εστιατόριο της Αθήνας 
έχει έναν κρυφό, τροπικό 

κήπο και μενού από 
τον Γιάννη Λουκάκο

Iv
Is

 4
 

Ά
νοιξε στην καρδιά του καλο-
καιριού μετά από πολύμηνη 
προετοιμασία φέρνοντας νέα 

πνοή στη γειτονιά του Ψυρρή. Το νέο 
boutique hotel της Αθήνας υψώνεται 
σε ύψος 5 ορόφων και στα συνολικά 
14 δωμάτιά του μπορεί κανείς να βρει 
καταφύγιο μέσα στην πόλη. Στο ισό-
γειο, όμως, είναι που μας περιμένει το 
υπέροχο, κρυφό διαμάντι του... Το ε-
στιατόριο του Ivis 4 είναι στην ουσία 
ένας μυστικός, τροπικός κήπος που 
ξεκινάει από μια ήσυχη, υπαίθρια αυ-
λή για να συνεχιστεί ακόμη και στον 
εσωτερικό χώρο. Εδώ, μέσα σε πλού-
σια βλάστηση και με την  τοιχογραφία 
του καλλιτέχνη Simple G σε πρώτο 
πλάνο, θα απολαύσεις το εμπνευσμέ-
νο μενού που δημιούργησε ο γνωστός 
σεφ Γιάννης Λουκάκος. Το πληθωρικό 
πρωινό (σερβίρεται 07.30-11.00) ακο-
λουθεί ένα ιδιαίτερα ευρηματικό lunch 
(12.30-17.00), το οποίο με τη σειρά του 
δίνει τη σκυτάλη στον νόστιμο κατάλο-
γο του dinner (18.00-23.30). Το φαγητό 
βασίζεται σε κλασικές συνταγές της 
μεσογειακής κουζίνας, που προσεγ-
γίζονται, όμως, από μια σύγχρονη γα-
στρονομική οπτική. Έτσι θα δοκιμάσεις 

ωραίες ιδέες (όπως η σπανακόπιτα που 
παίρνει τη μορφή… σαλάτας), πραγμα-
τικά comfort πιάτα (όπως η βελουτέ 
σούπα πατάτας ή τα ιταλικά ζυμαρικά 
orecchiette με σάλτσα αβοκάντο), ενώ 
αν είσαι λάτρης του burger θα βρεις 
μερικές πολύ δυνατές προτάσεις (δο-
κίμασε οπωσδήποτε το Greek Style 
Burger!). Μη φύγεις χωρίς μία (τουλάχι-
στον) μπουκιά από τα θαυμάσια γλυκά 
(η μους από χαλβά με θυμαρίσιο μέλι 
και καβουρδισμένο σουσάμι ή η σπι-
τική καρυδόπιτα με παγωτό λουκού-
μι είναι μόνο μερικά παραδείγματα). 
Μπορείς να έρθεις και μόνο για κάποιο 
από τα ωραία signature cocktail που 
θα πιεις ψιθυρίζοντας τα μυστικά σου 
στα «αυτιά του ελέφαντα» (σ.σ. η ονο-
μασία του φυτού που κυριαρχεί στον 
χώρο)…
Extra tip: Το Ivis 4 είναι ο ορισμός του 
value for money. Για ένα πλήρες γεύ-
μα μαζί με ποτό υπολογίστε γύρω στα 
€25/ άτομο.

● Ήβης 4, Ψυρρή, 210 3213340, 
www.ivis4.com, 
FB: Ivis4 Restaurant 
Instagram: @ivis4restaurant

Επικό cocktail bar, 
καλά κρυμμένο 

σε μια στοά του κέντρου
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Τ
ο αθηναϊκό Blind Beggar* βρί-
σκεται καλά κρυμμένο στη Στοά 
Atrium. Από την είσοδο της Χα-

ριλάου Τρικούπη λίγα βήματα αρκούν 
για να μεταφερθείς στο αριστοκρατικό 
Λονδίνο του 18ου αιώνα σε έναν χώρο 
που θυμίζει σκηνή βασιλικού θεάτρου. 
Κόκκινες, βελούδινες κουρτίνες και 
retro επίπλωση αναδεικνύουν το ση-
μείο ενδιαφέροντος: το ίδιο το μπαρ 
που στα ράφια του φυλάει ευλαβικά 
μια τεράστια ποικιλία σε αποστάγμα-
τα (ειδικά τα ουίσκι είναι δεκάδες) για 
όποιον θέλει να εξερευνήσει τη μα-
γεία του fine drinking. Ο ιδιοκτήτης 
Σταύρος Τιτάκης είναι bartender εδώ 
και 25 χρόνια, έχει δουλέψει σε μπαρ 
του Λονδίνου, του Βερολίνου, της Νέ-
ας Υόρκης, στη ζωή του έχει φτιάξει 
εκατομμύρια cocktails. Τα signature 
cocktails του Blind Beggar έχουν όλα 
την υπογραφή του. Κάθε cocktail που 
θα δεις στον κατάλογο κρύβει πίσω 
του πολλή δουλειά και μελέτη, ενώ η 
προπαρασκευή γίνεται σε ειδικό ερ-
γαστήριο. Προτείνουμε να αρχίσεις τις 

δοκιμές από το Flow of Rum (blend από 
παλαιωμένα ρούμια, εξωτικά φρού-
τα, γλυκά μπαχαρικά και ginger beer), 
το Smoking Lane (καπνιστό ουίσκι 12 
ετών, κεράσια, φρούτα του δάσους, 
αρωματικά bitters) ή το Mostly Citrus 
(gin αρωματισμένο με βότανα, μείγμα 
εσπεριδοειδών, mix από μπαχαρικά). 
Θα πιεις το cocktail σου ακούγοντας 
groovy, funk και soul μουσικές, και σί-
γουρα δεν θα μείνεις στο ένα…
*Για την ιστορία, το Blind Beggar του 
Λονδίνου με έτος ίδρυσης το 1894 είναι 
από τα παλαιότερα μπαρ του κόσμου. 
Χρωστά το όνομά του στον Henry de 
Montfort, έναν αριστοκράτη που πέ-
ρασε όλη τη ζωή του μαχόμενος το κα-
τεστημένο, μοίρασε όλη την περιουσία 
του στους αδύναμους και κατέληξε να 
ζητιανεύει τυφλός στο ίδιο σημείο που 
χρόνια αργότερα χτίστηκε το μπαρ. 

● Χαριλάου Τρικούπη 6-10, 
Στοά Atrium, 210 3639242,
FΒ: Blind Beggar, 
Instagram: @blindbeggarathens

11 - 17 ΝΟΕΜΒΡIOY 2021 A.V. 53 



54 A.V. 11 - 17 ΝΟΕΜΒΡIOY 2021

criticÕs CHOICE

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

Ιστορίες της τύχης και της φαντασίας (Wheel of fortune and fantasy)***1/2

ΣκηνοθεΣία: Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι ΠρωταγωνίΣτούν: Κοτόνε Φουρουκάουα, Κιγιοχίκο Σιμπουκάουα, Κατσούκι Μόρι, Φουσάκο Ουράμπε, Αόμπα Καουάι

H Γκάμι εκμυστηρεύεται στη Μέικο τον εν-

θουσιασμό της για τη γνωριμία της με τον γο-

ητευτικό Κάζου, αγνοώντας ότι ο τελευταίος 

τα είχε παλιά με τη Μέικο. Ένας φοιτητής θέ-

λει να εκδικηθεί τον καθηγητή του και χρησι-

μοποιεί την ερωμένη του για να πετύχει τον 

σκοπό του. Ένα reunion παλιών συμμαθητρι-

ών και μια παρεξήγηση γίνονται αφορμή για 

να βρουν δύο άγνωστες μεταξύ τους γυναί-

κες τους πραγματικούς εαυτούς τους.

Έ
να σπονδυλωτό τρίπτυχο φτιαγ-

μένο ως γλυκόπικρη μελέτη χαρα-

κτήρων είναι η άποψη περί έρωτα 

του Iάπωνα Ριγιουσούκε Χαμα-

γκούτσι που φέρει τον εύστοχο τίτλο «Ι-

στορίες της τύχης και της φαντασίας». Το 

ντελικάτο και τρυφερό πόνημα του 43χρο-

νου δημιουργού ποντάρει πολλά στους δύο 

αστάθμητους παράγοντες.  

Η τύχη και η φαντασία όχι μόνο επηρεά-

ζουν αλλά και καθορίζουν, σύμφωνα με τον 

σκηνοθέτη, σε μεγάλο βαθμό τις ερωτικές 

ζωές μας. Όπως κάθε σπονδυλωτό φιλμ, έ-

τσι κι αυτό που κέρδισε την Αργυρή Άρκτο 

του Φεστιβάλ Βερολίνου 2021 δεν μπορεί 

να επιτύχει συνοχή και ομοιογένεια, αλλά 

αυτό σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τη 

θέαση τριών ιστοριών με θαρραλέες από-

ψεις. Το πρώτο φιλμ που έχει τίτλο «Magic 

or something less assuring» είναι μια ντε-

λικάτη και απόλυτα ειλικρινής ματιά πάνω 

στο τυχαίο, με το ιψενικό τρίγωνο να δοκι-

μάζει τις αντοχές των αισθημάτων του κάθε 

φορά που η αλήθεια πλησιάζει πιο κοντά 

στις εύθραυστες γωνίες του.  

Το πιο σκανδαλιστικό δεύτερο σκετς με 

τίτλο «Door wide open» αναρωτιέται πού 

συναντά η πραγματική ζωή τον κόσμο της 

φαντασίας («Τι σε κάνει να γράφεις έτσι;» 

ρωτά η ηρωίδα τον πρώην καθηγητή της 

έχοντας ολοκληρώσει την ανάγνωση μιας 

σχεδόν πορνογραφικής ιστορίας από το 

βραβευμένο βιβλίο του.), ενώ στο κορυφαίο 

τρίτο φιλμ, το «Once again», αποκαλύπτε-

ται η γυμνή και συνταρακτική αλήθεια 

πίσω από την τακτοποιημένη, «ευτυχισμέ-

νη» καθημερινότητα μιας γυναίκας που 

θεωρητικά τα έχει όλα στη ζωή της.  

Ο Χαμαγκούτσι σχεδόν μεγαλουργεί χωρίς 

να προβαίνει σε κανένα ακραίο, εντυπωσι-

ακό ή μεγαλόσχημο τέχνασμα.  

Η δύναμη της ταινίας του είναι η χαμηλό-

τονη αλλά και απόλυτα στοχευμένη αφή-

γηση των ιστοριών του, που έχουν σαφή 

αισθητικό και ιδεολογικό προσανατολι-

σμό. Με την αποφασιστικότητα να πει τα 

πράγματα με το όνομά τους, ο Χαμαγκούτσι 

στρέφει το στοργικό του βλέμμα πάνω από 

τις ζωές κάποιων γυναικών και μας δίνει 

εύστοχες απαντήσεις σε μια σειρά ερωτη-

μάτων τα οποία σχετίζονται με την απιστία, 

την ερωτική απογοήτευση, το κόστος  

της ειλικρίνειας, την αναζήτηση της ευτυ-

χίας, τη σημασία τού να διατηρείς το  

πάθος στη ζωή σου.

JUST THE FACTS
Καλάβρυτα 1943 ** 

Η διαχείριση του ελληνικού 
«Ολοκαυτώματος»

 
Ιστορίες της τύχης  

και της φαντασίας ***1/2 
Ιαπωνικό εγχειρίδιο  

για τον έρωτα
 

Το εργοστάσιο *** 
Ακτινογραφώντας  
τη σημερινή Ρωσία

 
Εξόριστος ** 

Απομακρυσμένος  
από όλους

 
Antlers ** 

Το πρόσωπο  
του τρόμου

 
Αρχηγός από κούνια 2: 

Οικογενειακή  
υπόθεση (-) 

Μικρομέγαλα αδελφάκια

▶▶▶ Το «Antlers» ** του Σκοτ Κούπερ («Crazy Heart») είναι ένα σκοτεινών τόνων μεταφυσικό θρίλερ με ήρωα ένα μικρό αγόρι που κρύβει ένα ολέθριο μυστικό. Παραγωγός του φιλμ είναι ο 
Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο. ▶▶▶ Το animation «Αρχηγός από κούνια 2: Οικογενειακή υπόθεση» ( - )  είναι η νέα κινηματογραφική περιπέτεια της δημοφιλούς σειράς της Dreamworks Animation 
με ήρωα έναν υπερ-κατάσκοπο μπέμπη που φοράει tuxedo και κρατάει χαρτοφύλακα!

Aκόμη
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 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

Τζέιμς Μποντ: 300.000  
και πρωτιά στις αίθουσες  

για το ÇNo time to dieÈ

«Καλάβρυτα 1943» «Το Εργοστάσιο»

Εξόριστος (Exil) **
ΣκηνοθεΣία: Βισάρ Μορίνα ΠρωΤαγωνίΣΤούν: Μισέλ Ματίσεβιτς, 
Σάντρα Ούλερ, Ράινερ Μποκ

Ο Τζαφέρ, ένας μεσήλικας χημικός από το Κόσοβο, ζει 
και εργάζεται στη Γερμανία, ενώ έχει δημιουργήσει οι-
κογένεια με μια Γερμανίδα. Όταν βρίσκει στην εξώπορ-
τα του σπιτιού του κρεμασμένο ένα ποντίκι, αρχίζει να 
υποψιάζεται έναν συνάδελφό του που επιδεικνύει, 
σύμφωνα με τον ίδιο, ρατσιστική συμπεριφορά.
 
Στη δεύτερη ταινία του ο Βισάρ Μορίνα σκιαγραφεί την 
εύθραυστη ψυχολογία του ήρωά του, ενός καταπιεσμέ-
νου άντρα που επιλέγει να θυματοποιείται διαρκώς και 
υποψιάζεται τους πάντες και τα πάντα για ό,τι παράδο-
ξο συμβαίνει στη ζωή του. Το όριο ανάμεσα στην πραγ-
ματικότητα και στη φαντασία θολώνει διαρκώς όσο 
προχωρά η ιστορία, αλλά όχι και η διάκριση μεταξύ δρά-
ματος και μαύρης κωμωδίας. Ο σκηνοθέτης επιλέγει να 
στραφεί σε κάποια κωμικά τεχνάσματα (ο διάλογος του 
ήρωα με τον πρόεδρο της εταιρείας όπου εργάζεται, η 
συνεργασία με τον υφιστάμενό του κ.ά.) για να ελαφρύ-
νει την ιστορία, αλλά το δράμα υπερισχύει, και μάλιστα 
σκληραίνει αρκετά, σε σημείο που μεταβάλλεται σε 
ασφυκτικό, πεσιμιστικό θρίλερ. Το σενάριο με αρκετές 
σουρεαλιστικές νύξεις επιχειρεί να αναλύσει όχι και 
τόσο διεξοδικά τις έννοιες της ταυτότητας και του εκπα-
τρισμού, η λύση του μυστηρίου είναι προβλέψιμη και η 
αναφορά στην παράνοια ως αιτία για τους αμέτρητους 
συνωμοσιολόγους είναι μάλλον μια εύκολη λύση.   

Καλάβρυτα 1943 **
ΣκηνοθεΣία: Νικόλας Δημητρόπουλος  
ΠρωΤαγωνίΣΤούν: Μαξ φον Σίντοφ, Άστριντ Ρους,  
Δανάη Σκιάδη, Νικόλας Παπαγιάννης, Μάρτιν Λάερ,  
Άλις Κρίγκε, Τόμας Αράνα, Γιώργος Βογιατζής,  
Μάξιμος Λιβιεράτος, Τάσος Καρλής
 
Μια Γερμανίδα δικηγόρος ενάντια της ελληνικής αξίω-
σης για πολεμικές αποζημιώσεις φτάνει στην Ελλάδα 
και συναντά έναν από τους τελευταίους επιζήσαντες 
της Σφαγής των Καλαβρύτων. 
 
Ταινία μυθοπλασίας και όχι σινεμά τεκμηρίωσης είναι το 
φιλμ του Νικόλα Δημητρόπουλου, που χρησιμοποιεί τη 
Σφαγή των Καλαβρύτων, τον Δεκέμβριο του 1943, για 
να αφηγηθεί μια ιστορία που έχει προκαλέσει αντιδρά-
σεις – λόγω της ύπαρξης στο φιλμ ενός αμφιλεγόμενου 
χαρακτήρα, του περίφημου «Αυστριακού» στρατιώτη 
της Βέρμαχτ, ο οποίος υποτίθεται ότι απελευθέρωσε τα 
γυναικόπαιδα που έκλεισαν στο σχολείο οι Γερμανοί με 
σκοπό να τα κάψουν. Οι περισσότεροι ιστορικοί συγκλί-
νουν πλέον ότι η ιστορία του «Αυστριακού ναζί» είναι 
μύθος. Το ερώτημα είναι αν η ταινία λειτουργεί αναθε-
ωρητικά ως προς τα συμπεράσματα της ανάγνωσης 
της Ιστορίας και αν η κτηνωδία των ναζί μαλακώνει με 
τη στάση του «Αυστριακού». Ως καλλιτεχνικό προϊόν, η 
ταινία παρακολουθείται με τη συναισθηματική φόρτιση 
της καταγραφής ενός αποτρόπαιου εγκλήματος με θύ-
ματα σχεδόν 750 άντρες που εκτελέστηκαν εν ψυχρώ. 
Από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι η παράλληλη 
δράση μεταξύ του χθες και του σήμερα, που κλείνει με 
τη συνάντηση της Γερμανίδας δικηγόρου και του επιζή-
σαντα Ανδρέου (με τον Μαξ φον Σίντοφ στον τελευταίο 
του ρόλο) στο βολικό φινάλε.

Το Εργοστάσιο (ThE FacTory) ***
ΣκηνοθεΣία: Γιούρι Μπίκοφ ΠρωΤαγωνίΣΤούν: Denis Shvedov, 
Vladislav Abashine, Andrey Smolyakov,  
Alexander Bukharov

Όταν ένας ντόπιος ολιγάρχης σε μικρή περιφερειακή 
πόλη της Ρωσίας ανακοινώνει την πτώχευση του ερ-
γοστασίου του, οι απλήρωτοι εργάτες αποφασίζουν 
να τον απαγάγουν για να πάρουν τα χρήματα που τους 
χρωστάει. 
 
Πολιτικές νύξεις για τη διεφθαρμένη και απάνθρωπη με-
τακομμουνιστική Ρωσία σε ένα αγωνιώδες και σφιχτο-
δεμένο θρίλερ όπου το ταλέντο του σκηνοθέτη Γιούρι 
Μπίκοφ (το προηγούμενο φιλμ του ήταν ο «Ο ηλίθιος») 
ξεδιπλώνεται σε κάθε σκηνή. Υποδειγματικά ενταγμένο 
στη νευρώδη αφήγηση, το εύρημα της παράλληλης 
δράσης μεταξύ της αντιπαράθεσης των μπράβων του 
εργοστασιάρχη και των απελπισμένων εργατών (που 
αναγκάζονται να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους αλλά 
και τις αρχές τους για να διεκδικήσουν το δίκιο τους) 
προσδίδουν στο φιλμ τα χαρακτηριστικά ενός ιδιοσυ-
γκρασιακού δράματος. Ενός κοινωνικο-πολιτικού δρά-
ματος το οποίο έχει πίσω από κάθε ανατροπή ή δραμα-
τουργική σύγκρουση την καθαρή ματιά να εστιάσει στα 
αυθεντικά ζητήματα της κοινωνικής αλληγορίας που 
πραγματεύεται, με πρωταρχικό το ερώτημα «πού είναι 
η δικαιοσύνη». Και όπως απαντά ο ίδιος ο φυλακισμένος 
ολιγάρχης στους απαγωγείς του: «Δεν υπάρχει δικαι-
οσύνη, παρά μόνο ο διαφορετικός στόχος που βάζει ο 
καθένας στη ζωή του».  
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«Εξόριστος»



Η
Tzef Montana είναι ένα από τα πρόσωπα του 
62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλο-
νίκης, καθώς είναι η πρώτη φορά που το φε-
στιβάλ θα εκπροσωπηθεί από ένα τρανς άτομο 
με διπλή μάλιστα παρουσία. Θα τη δούμε να 
παρουσιάζει την τελετή λήξης την Κυριακή 14 
Νοεμβρίου, οπότε θα απονεμηθούν τα βραβεία 
της φετινής διοργάνωσης, και παράλληλα θα 

είναι το ένα από τα τρία μέλη της κριτικής επιτροπής του Βραβεί-
ου Mermaid, ενός από τα σημαντικότερα ανεξάρτητα βραβεία 
που απονέμεται στην καλύτερη ταινία ΛΟΑΤΚΙ+ θεματικής. Πώς 
είναι να είσαι παιδί που ανακαλύπτεις τη διαφορετικότητά σου; 
Κάποιος που η οικογένειά του δεν τον αποδέχεται και πρέπει 
να κρύψει την ερωτική του ζωή και τον σεξουαλικό του προ-
σανατολισμό; Πώς μπορείς να αποδεχθείς τον εαυτό σου όταν 
μεγαλώνοντας κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και δεν αναγνωρίζεις 
το φύλο σου; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που μας ανοίγουν 
σε έναν μη ορατό, σε μεγάλο βαθμό, κόσμο μέσα από ιστορί-
ες φτιαγμένες από τα υλικά της πραγματικής ζωής. Το queer 
cinema έχει μια ξεχωριστή θέση στο Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου Θεσσαλονίκης αναδεικνύοντας τις ιστορίες ανθρώπων 
που παλεύουν να τους αποδεχθούν οι άλλοι, παλεύοντας την 
ίδια στιγμή να αποδεχθούν οι ίδιοι τον εαυτό τους και να τον 
αγαπήσουν. 

Αυτή περίπου είναι και η ιστορία της Tzef Montana, όπως η ίδια 
μάς την εξιστορεί στο βιβλίο της «Από την Κόρινθο στο non-
binary» που θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες από τις εκδόσεις  
Athens Voice Books. Με επιτυχημένη καριέρα non-binary μο-
ντέλου στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη, έχει περπατήσει 
στο catwalk του New York Fashion Week, της έχουν κάνει αφιε-
ρώματα η Vogue και το Totem, τη φωτογράφισαν οι μεγαλύτε-
ροι φωτογράφοι μόδας του πλανήτη, επιλέχθηκε ως κεντρικό 
πρόσωπο για διαφημιστικές καμπάνιες μεγάλων εταιρειών, έχει 
εργαστεί στη διεθνή μουσική βιομηχανία ως μουσικός μάνα-
τζερ της SOPHIE και των Slayer και συμμετείχε στις καμπάνιες 
καλλιτεχνών όπως  οι Rosalia, CL, 30 seconds to Mars, Charli XcX. 
Έχει υπάρξει μπροστά και πίσω από τις κάμερες με πολύ μεγάλη 
επιτυχία, όμως το πιο μεγάλο βήμα ορατότητας είναι αυτό το 
βιβλίο όπου μας αφηγείται το πιο μύχιο κομμάτι της, τις εσωτερι-
κές μάχες κάποιου που καθώς μεγαλώνει και χτίζει την προσω-
πικότητά του ταλανίζεται από ένα βασανιστικό ερώτημα: «Ποιο 
σώμα είναι σωστό για μένα;». Είναι η δική της ιστορία, μια ιστορία 
που δίνει φωνή στους ανθρώπους που η εξωτερική τους εικόνα 
δεν συνάδει με την εικόνα που έχουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους. 
Είναι άντρες ή γυναίκες; 

Έρωτες, χώρες, χειρουργικά κρεβάτια, απογοητεύσεις, ματαιώ-
σεις, επιτυχίες, μεταμορφώσεις, διεκδικήσεις. Η Tzef Montana 
αφηγείται την ιστορία ενός παιδιού που ξεκίνησε από μια κα-
ταπιεστική οικογένεια της ελληνικής επαρχίας και έφτασε να 
γίνει αφίσα στις μεγάλες βιομηχανίες ομορφιάς του Χόλιγουντ. 
Και ταυτόχρονα το πονεμένο και συναρπαστικό ταξίδι ενός αν-
θρώπου που εξερευνά τον εαυτό του πέρα από τις κοινωνικές 
νόρμες και τα δίπολα περί φύλου, με όρους ατομικότητας και 
επιθυμίας. Δεν είναι θεωρητική συζήτηση, αλλά η βιωματική εξι-
στόρηση του πώς κάποιος διεκδικεί το δικαίωμά του να υπάρχει 
με βάση την επιθυμία του και την αίσθηση που έχει για τον εαυτό 
του, και όχι αυτό που οι άλλοι περιμένουν από εκείνον.

Η Tzef Montana, στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή, 
διεκδικεί αυτή την ορατότητα για την ίδια και για τους άλλους, εκ-
παιδεύοντάς μας σε έννοιες όπως «μη δυαδικό φύλο» και «trans». 
Γιατί γράφει το βιβλίο της; Γιατί έχει αυτή την πίστη στη μεταμόρ-
φωση των ανθρώπων και των κοινωνιών. Που είναι όχι μόνο εφι-
κτή αλλά και αναγκαία στον βαθμό που θα μας απελευθερώσει 
όλους ώστε να μπορούμε να χαρούμε τις ζωές μας. «Γι’ αυτό απο-
φάσισα να δράσω, να αξιοποιήσω τα προνόμια και τη δημοσιότητα 
που έχω για να συμβάλω στην ορατότητα αυτών των τρανς ατόμων. 
Για να το κάνω, όμως, έπρεπε πρώτα εγώ η ίδια να πάψω να είμαι η 
σκιά άλλων ανθρώπων και να υψώσω τη δική μου φωνή». 

Σήμερα, με βάση της την Αθήνα, δουλεύει ως καλλιτέχνης και 
ακτιβίστρια κατά της κακοποίησης και υπέρ της αναγνώρισης 
της μη δυαδικότητας του φύλου. Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 
θα παρευρεθεί και με την ιδιότητά της ως ηθοποιού, καθώς μό-
λις έκανε το ντεμπούτο της στην καινούργια ταινία του Πάνου 
Κούτρα «Dodo» με συμπρωταγωνιστές τους Ahmad Kontar, 
Σμαράγδα Καρύδη, Άκη Σακελλαρίου. Να πούμε πως από την 
πλευρά της ορατότητας έχει πολύ μεγάλη σημασία η επιλογή 
του Φεστιβάλ να βάλει έναν τρανς άνθρωπο να εκπροσωπήσει 
τον θεσμό, δείχνοντας πως ένας τέτοιος θεσμός δεν μπορεί 
παρά να συντονίζεται με έναν κόσμο που εξελίσσεται διαρκώς 
διεκδικώντας  τα αυτονόητα. Για το Βραβείο Mermaid θα δια-
γωνιστούν συνολικά επτά ταινίες και στην κριτική επιτροπή, 
εκτός από την Tzef Montana, θα είναι ο Οκτάβιαν Νταντσιλά και 
η Ειρήνη Βουγούκαλου. Η τελετή λήξης του 62ου Φεστιβάλ Κι-
νηματογράφου Θεσσαλονίκης, που θα παρουσιάσει η Τζεφ, θα 
κλείσει με την ταινία «Παρίσι, 13ο Διαμέρισμα του Ζακ Οντιάρ. 
Ανυπομονούμε. A
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Αγγελική ΜπιρΜπιλή
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ε
ίναι γνωστό το απόφθεγμα ότι η δημοσιογρα-
φία οδηγεί παντού. Συνήθως με αρνητικές συν-
δηλώσεις, αν και οι γενικεύσεις δεν λένε πάντα 
την αλήθεια. Νομίζω πως οι δημοσιογράφοι 

που σέβονται τη δουλειά τους, είναι κατά κάποιον 
τρόπο οι συγγραφείς του μυθιστορήματος της συλ-

λογικής μας ζωής. Πέραν τούτου, στη λογοτεχνι-
κή ιστορία υπάρχουν σημαντικοί συγγραφείς 

που έγραψαν μυθιστορήματα αξιοποιώ-
ντας την τεχνική του ρεπορτάζ, από την 

εποχή του Ντίκενς μέχρι και σήμερα. 
Όπως αντίστροφα, υπάρχουν πολλοί 

συγγραφείς που μετεξελίχθηκαν σε 
δημοσιογράφους και σχολιαστές 
της επικαιρότητας.
Η Χριστίνα Πουλίδου λοιπόν, ως 
ανήσυχη και πολυγραφότατη δη-
μοσιογράφος, φυσιολογικά θα έ-
λεγα, εξελίχθηκε σε ικανότατη και 
πολυγραφότατη μυθιστοριογρά-

φο.Γιατί, τρία βιβλία μέσα σε πέντε 
χρόνια είναι ένα αξιοσημείωτο δείγ-

μα επιτυχημένης γραφής. Και επειδή 
ακριβώς συνδυάζει την ικανότητα του 

ρεπόρτερ με τη δημιουργική φαντασία, 
τα βιβλία της έχουν ως κοινό νήμα τις ε-

μπειρίες της,την ερευνητική ματιά της και την 
αναζήτηση κοινωνικών δεσμών, συλλογικών 

παθών και αναζητήσεων.

Από τη Σύρο, λοιπόν, που ήταν η κοινή αναφορά των 
δύο πρώτων, σήμερα βρισκόμαστε στην Ευρώπη, την 
αριστερά αλλά και τις εφημερίδες. Τρία «μέτωπα», για 
να χρησιμοποιήσουμε την αριστερή φρασεολογία, 
στα οποία η Πουλίδου έχει υπηρετήσει, έχει αγωνι-
στεί, έχει παθιαστεί.  Σχηματικά, θα λέγαμε ότι οι τρεις 
άξονες πάνω στους οποίους δομείται το βιβλίο είναι η 
κρίση της αριστεράς, η κρίση της Ευρώπης και η δια-
χείρισή τους από μια εφημερίδα σχεδόν κομματική. 
Τα προβλήματα και οι αντιθέσεις που ταλανίζουν την 
Ευρώπη και την αριστερά σκιαγραφούνται μέσα από 
την καθημερινότητα, τις προσωπικές ιστορίες και δια-
δρομές μιας σειράς προσώπων που συμβιώνουν στον 
χώρο της εφημερίδας.
Αν και οι ιστορίες που παρακολουθούμε αναφέρονται 
σε μεταγενέστερο χρόνο από τον σημερινό, είναι προ-
φανές στον αναγνώστη ότι έχουν ως αφετηρία τους 
τα χρόνια της κρίσης και τον τρόπο που τη βιώσαμε 
την τελευταία δεκαετία στην πατρίδα μας.
Ο μελλοντικός χρόνος, που κρύβει μέσα του όμως τις 
συλλογικές εμπειρίες του παρελθόντος και του παρό-
ντος, είναι το τέχνασμα που επιλέγει η Χριστίνα για να 
καταγράψει με γλαφυρότητα τις δύσκολες σχέσεις, 
τις τραυματικές συγκρούσεις και μεταλλάξεις, τις ε-
χθροπάθειες που κυριάρχησαν πολλές φορές στην 
ελληνική κοινωνία την τελευταία δεκαετία.
Η κρίση και τα διλήμματα της Ευρώπης(που εξελίσσο-
νται με μελανά χρώματα την περίοδο που εξιστορείται 
στο βιβλίο) είναι η αφορμή για να παρακολουθήσουμε 
την αντίστοιχη κρίση και τις διαρκείς συγκρούσεις 
που ενδημούν στην ελληνική (κι όχι μόνο) αριστερά.
Όσοι έχουν περάσει από το χώρο της αριστεράς και 
της δημοσιογραφίας, αναμφίβολα θα αναγνωρίσουν 
οικείες καταστάσεις που σε μεγάλο βαθμό έχουν ση-
μαδέψει τις δικές μας γενιές κι έχουν αφήσει το στίγμα 
τους σε συντροφικές και φιλικές σχέσεις.

Τα κεντρικά πρόσωπα του βιβλίου είναι ο Πάλλης 
– ο διευθυντής της εφημερίδας με τις αγωνιστικές 
περγαμηνές, με το χαρισματικό μυαλό και τη διαρκή 
ισορροπιστική τακτική, αναγκαία προϋπόθεση προ-

σωπικής επιβίωσης. Ένα πρόσωπο σε διαρκή ταλά-
ντευση ανάμεσα στα προσωπικά του «πρέπει» και τις 
ανάγκες που υπαγορεύει η σύμπλευση με την κομμα-
τική γραμμή.
Μόνιμος ανταγωνιστής του είναι ο Μπάρκας, που εκ-
φράζει τη λεγόμενη «αριστερή συνείδηση», το διαρκές 
αντιστασιακό πρόσημο, την υπεροχή του κομματικού 
καθήκοντος απέναντι σε μια δύσκολη και αμφίσημη 
πραγματικότητα, αλλά και απέναντι στις προσωπικές 
και συντροφικές σχέσεις. Στη διαδρομή της ζωής του 
κατάφερε –ακολουθώντας το ρεύμα– να ανέλθει στην 
κομματική επετηρίδα, δημιούργησε τον κύκλο των υ-
ποτακτικών του, αλλά κουβάλησε (ως καλά κρυμμένο 
μυστικό) την οικογενειακή του ιστορία.
Αντίπαλο δέος στον Μπάρκα, είναι ο (επίσης με αρι-
στερές περγαμηνές) Μορφίδης, που αν και μεγάλωσε 
στη Βουδαπέστη, εκπαιδεύτηκε στο Βελιγράδι και 
στη μεγάλη των κομμουνιστών σχολή στη Μόσχα, 
κούτβης δηλαδή, είναι η φωνή της λογικής και των 
επιχειρημάτων μέσα σε έναν χώρο που κυριαρχούσαν 
οι αυταπάτες και η πίστη στους θεούς και τους προφή-
τες της αριστεράς.
Το πρόσωπο, όμως, πέριξ του οποίου εκτυλίσσεται η 
ιστορία και εξελίσσονται οι συγκρούσεις, είναι η Νίκη. 
Νεότερης γενιάς, δεν κουβαλά τα αγωνιστικά παρά-
σημα των άλλων, αλλά είναι αυτή που τολμά να φέρνει 
διαρκώς αντιρρήσεις κι ενστάσεις, να υπερασπίζεται 
το ευρωπαϊκό όραμα. Και κυρίως να αγωνιά διαρκώς 
για την υπονόμευσή του, από εθνικοπατριωτικές ε-
ξάρσεις και λαϊκισμούς που αναφύονται διαρκώς. Ένα 
σκηνικό οικείο, θα έλεγα, σε πολλούς από εμάς. Που 
όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, με αφορμή την κρίση, 
τα μνημόνια και τον ρόλο της Ευρώπης, είδαμε κομμα-
τικές ταυτίσεις να καταρρέουν, παλιά πάθη να αναζω-
πυρώνονται, φιλίες να δοκιμάζονται και συντροφικές 
σχέσεις να αποδεικνύονται υποκριτικές και τοξικές. 

Δεν είναι τυχαίο ότι (όπως συνέβη και στην πρόσφα-
τη πραγματικότητα) έτσι και στο βιβλίο της Χριστί-
νας, κεντρικό διακύβευμα είναι η 
σχέση μας με την Ευρώπη, οι δυ-
σλειτουργίες και οι αντιφάσεις της 
και βέβαια οι οραματισμοί για το 
μέλλον της. Η επιστροφή των ε-
θνικισμών, το αίσθημα της παγκό-
σμιας αταξίας, η ηθική άμβλυνση, 
η οπισθοδρόμηση στη βία που μας 
προβληματίζουν και μας ανησυ-
χούν εδώ και καιρό περιγράφονται 
και στο βιβλίο – μέσα από τις διαρ-
κείς αντιπαραθέσεις αλλά και τις 
προσωπικές διαδρομές (εμφανείς 
και υπόγειες) των ηρώων του. 
Γιατί, όπως έχει σημειώσει ο κορυ-
φαίος διανοητής Τζoρτζ Στάινερ, 
αυτό που εξουσιάζει τις συμπερι-
φορές μας τελικά είναι οι εικόνες 
και οι μύθοι του παρελθόντος, που 
συνήθως μάλιστα είναι επιλεκτικά 
δομημένες για να συντηρούν την 
ταυτότητά μας –και δη την αριστε-
ρή μας ταυτότητα– η οποία  κινδυ-
νεύει να διαβρωθεί από τις ρωγμές 
που τη διαπερνούν ιστορικά.
Χαρακτηριστική αυτής της συ-
μπεριφοράς είναι η στάση του 
Μπάρκα. Ο μονήρης, ιδεολογικά άκαμπτος, ο μονί-
μως συγκρουσιακός Μπάρκας αρχίζει να μεταλλάσ-
σεται και να αναδεικνύει το ανθρώπινο πρόσωπό 
του, μετά τον τραυματισμό και την περιπέτεια της 
Νίκης. Κυρίως όμως, όταν ερωτεύεται την πολύ νεό-

τερη συνάδελφο που του συμπαραστέκεται στη δική 
του περιπέτεια υγείας.
Μια αντίστοιχη ρωγμή, η περιπέτεια της μάνας του, 
μεταμορφώνει και τον γιο της Νίκης, που η εφηβική 
του ορμή τον είχε οδηγήσει στα πρόθυρα της τρομο-
κρατίας. Είναι κι αυτή μια πτυχή της ιστορίας της αρι-
στεράς, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου η βία παραμένει 
ακόμα ενδημική. Αλλά και ταμπού για την αριστερά 
που διστάζει, με διάφορα προσχήματα να την αποκη-
ρύξει επί της ουσίας, ιδιαίτερα αν προέρχεται από τη 
«δική μας» ευρύτερη αριστερή οικογένεια. Κι αν αυτό 
δεν ισχύει για τη Νίκη και τον επίσης αμφισβητία σύ-
ζυγό της ως προς την περίπτωση του γιου τους, υπάρ-
χουν όμως οι σύντροφοι στην εφημερίδαπου ταυτίζο-
νται μαζί του εν ονόματι του πολέμου με την εξουσία. 
Όπως στη ρεαλιστική πραγματικότητα, έτσι και στη 
φαντασιακή πραγματικότητα των ηρώων του βιβλί-
ου, βλέπουμε μια διαρκή σύγκρουση. Από τη μια είναι 
το περιβόητο «ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς» κι 
οι αυταπάτες των ηγεσιών της που την οδηγούν σε 
παρά φύσιν συμμαχίες, ακόμα και με την ακροδεξιά, 
εν ονόματι κάποιου αόριστου, ακαθόριστου καλύτε-
ρου μέλλοντος που συνήθως καταλήγει σε τραγωδίες 
ή οδυνηρές απογοητεύσεις. Κι από την άλλη, είναι  
η δύσκολη, αντιφατική, οδυνηρή πολλές φορές πο-
ρεία για ένα ρομαντικό αν θέλετε όραμα, για ένα κοινό 
ευρωπαϊκό μέλλον, χωρίς εθνικιστικές υστερίες και 
λαϊκίστικες δημαγωγίες.
Για να ξαναγυρίσουμε πάλι στον Στάινερ, για ένα μεγά-
λο ρεύμα της αριστεράς (κυρίαρχο ίσως στην Ελλάδα), 
δεν υπάρχει τίποτε πλησιέστερο στη θρησκευτική 
μανία των προφητών της για δικαιοσύνη, όσο το σο-
σιαλιστικό –κομμουνιστικό θα έλεγα εγώ– όραμα, για 
την καταστροφή των αστικών Γομόρρων και τη δημι-
ουργία μιας νέας καθαρής πολιτείας για τον άνθρωπο. 
Που έχουμε δει, βέβαια, πού κατέληξε...

Η λογοτεχνία δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. 
Μας βοηθά όμως να τον κατανοήσουμε καλύτερα, 

να σκεφτούμε, να αναρωτηθούμε και 
για το δικό μας μερίδιο ευθύνης σε όσα 
συμβαίνουν.
Ίσως για αυτό η Πουλίδου επιλέγει να 
τελειώσει το βιβλίο με μια φαινομενι-
κά άσχετη ιστορία, την περιπέτεια των 
παγιδευμένων παιδιών από τον σεισμό 
στη Χίο. Ίσως γιατί θέλει να μας υπεν-
θυμίσει ότι είναι η δύσκολη και επώδυ-
νη πραγματικότητα (και όχι οι θεωρίες 
και οι ιδεοληψίες) που αναδεικνύει την 
κρυμμένη πολλές φορές ανθρωπιά 
μας, ότι τα πάθη και οι συγκρούσεις 
υποχωρούν μπροστά στην αδήρι-
τη πραγματικότητα της ζωής. (Όπως 
πρόσφατα διαπιστώσαμε στην ξαφνι-
κή απώλεια της. Φώφης Γεννηματά). 
Το «Χωρίς πυξίδα» ανατέμνει ουσιαστι-
κά τη σύγχρονη περιπέτεια της χώρας, 
με την... ευγενική χορηγία της «πρώτη 
φορά αριστεράς». Είναι κατά συνέπεια 
μια σημαντική και ουσιαστική συμβο-
λή στη δική μας αυτογνωσία. Γιατί τα 
όσα περιγράφει και καταγράφει είναι 
στον ένα ή στον άλλο βαθμό και δι-
κές μας εμπειρίες, δικές μας αντιφά-
σεις, δικά μας προσωπικά βιώματα. 

Και όπως έλεγε πρόσφατα ο Μπαράκ Ομπάμα (με α-
φορμή το βιβλίο που έγραψε με τον Μπρους Σπρίν-
γκστιν), το να μοιράζεσαι ιστορίες σου υπενθυμίζει 
πως δεν είσαι μόνος. Και ίσως σε βοηθά να καταλάβεις 
τον εαυτό σου λίγο καλύτερα. A  

Χριστίνα Πουλίδου, 
Χωρίς πυξίδα, 
εκδ. Μεταίχμιο, σελ. 363

Χωρίς πυξίδα 
 Στο βιβλίο της Χριστίνας Πουλίδου (εκδ. Μεταίχμιο) η κρίση της αριστεράς, 

η κρίση της Ευρώπης και η διαχείρισή τους από μια εφημερίδα, 
μέσα από την καθημερινότητα και τις προσωπικές ιστορίες των ηρώων 

Του Σήφή πολυΜιλή
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πως στη σχέση του με τους άλλους ανθρώπους, 
κανείς μπορεί να αναπτύξει διάφορες, και εύκο-
λα διακριτές μεταξύ τους, σχέσεις και με τα βι-
βλία – με τα βιβλία σαν πράγμα, σαν αντικείμενο, 

και με τα τυπωμένα και δεμένα σε μορφή βιβλί-
ου κείμενα. Δεν υπάρχει μόνο μία οδός. Υπάρχουν 

πολλές. Επίσης, ο ίδιος άνθρωπος συχνά αναπτύσσει 
περισσότερες από μία τέτοιες σχέσεις ταυτόχρονα.

Επί παραδείγματι, κάποιος μπορεί να τρέφει μεγάλη αγάπη 
για ένα είδος λογοτεχνίας, να απεχθάνεται κάποια άλλα, να 
μην έχει καμία σχέση με πολύ περισσότερα, και να είναι ου-
δέτερος παρατηρητής της πορείας των υπολοίπων – ενώ 
ταυτόχρονα συλλέγει σχολαστικά το ίδιο βιβλίο, τον ίδιο 
τίτλο δηλαδή, σε όλες τις εκδόσεις που μπορεί να βρει και 
να αγοράσει. Κάποιοι άλλοι, πάλι, αγαπούν «παθολογικά» 
την ανάγνωση: δεν είναι απαραίτητο να την αγαπούν όλοι 
με τον ίδιο τρόπο, όπως δεν αγαπούν το ίδιο όλοι οι λουόμε-
νοι τη θάλασσα. Υπάρχουν όμως άνθρωποι, νέοι συνήθως, 
που δεν μπορούν να σκεφτούν τον εαυτό τους χωρίς ένα 
βιβλίο στο χέρι – όταν, εν πάση περιπτώσει, δεν τους απο-
σπούν την προσοχή ή δεν διεκδικούν το ενδιαφέρον τους 
φίλοι, εραστές, ο ύπνος ή κάποιοι απλήρωτοι λογαριασμοί. 
Είναι οι βιβλιοφάγοι, ή βιβλιομανείς, ή βιβλιοσκώληκες: όχι 
πολύ κολακευτική λέξη αυτή η τελευταία, μα τέτοιοι είναι – 
και φέρουν τον βαθμό με υπερηφάνεια.

Και βέβαια υπάρχουν οι άνθρωποι που συνδέουν τη ζωή 
τους με τα βιβλία «φυσιολογικά», διαβάζοντας σχεδόν κα-
θημερινά ή έστω όποτε βρουν χρόνο (πράγμα όμως που 
επιδιώκουν, γιατί ξέρουν καλά ότι ο ελεύθερος χρόνος 
ειδικά για διάβασμα δεν προκύπτει από μόνος του – τον 
δημιουργείς), επιλέγοντας συνήθως τα είδη που προτι-
μούν: ας πούμε αστυνομικά, ή ρομάντζα, ή επιστημονική 
φαντασία, ή τα μπεστ-σέλερ της σοβαρής λογοτεχνίας 
– σε κάθε περίπτωση, το είδος των βιβλίων δεν έχει ποτέ 
σημασία, είναι δευτερεύον ζήτημα στα θέματα της βιβλι-
οφιλίας. Αυτή η κατηγορία είναι η πιο πολυάριθμη μεταξύ 
των σταθερών αναγνωστών, ή σίγουρα η πιο συνήθης, 
αυτή που την καταλαβαίνει κανείς περισσότερο.

Όλοι αυτοί, μολονότι τοποθετούνται απέναντι στους πε-

ριστασιακούς αναγνώστες, στους ανθρώπους δηλαδή 
που θα αγοράσουν ένα βιβλίο στη χάση και στη φέξη, ή το 
καλοκαίρι για τις διακοπές ή στις Γιορτές, ανήκουν εντέλει 
στην ίδια ομάδα με αυτούς – είναι κάπως σαν τη βασική 
ενδεκάδα και τους αναπληρωματικούς παίκτες. Μάλιστα, 
κοινό μυστικό είναι ότι οι περιστασιακοί αναγνώστες είναι, 
συνολικά, πολύ περισσότεροι από τους σταθερούς. Ακόμη 
βασικότερο: αυτοί είναι και οι βασικοί αιμοδότες της αγο-
ράς του βιβλίου – οι σταθεροί, όπως καταλαβαίνει κανείς, 
δεν φτάνουν για να την κρατήσουν όρθια. (Για να συνεχί-
σουμε το ποδοσφαιρικό παράδειγμα: οι σταθεροί είναι, αν 
θέλετε, οι άνθρωποι που πηγαίνουν στο γήπεδο της ομά-
δας τους – οι περιστασιακοί είναι οι υπόλοιποι οπαδοί).

Όμως οι κατηγορίες αναγνωστών, ή καλύτερα: των ανθρώ-
πων αναφορικά με τη σχέση τους με το βιβλίο, είναι ακόμη 
περισσότερες. Ας δούμε μερικά παραδείγματα από την 
κοινή εμπειρία: 

Υπάρχουν βέβαια οι βιαστικοί αναγνώστες, αυτοί που δεν 
χολοσκάνε πολύ πάνω στις σελίδες και απλώς διαβάζουν 
για την υπόθεση, προτιμώντας σχεδόν πάντα μεγάλα μυ-
θιστορήματα, πηδώντας πού και πού μερικές αράδες, ό-
ταν καταλάβουν πως ο συγγραφέας τις έγραψε απλώς και 
μόνο για να υποστηρίξει σε όγκο το βιβλίο του. Υπάρχουν 
οι λαίμαργοι πλην προσεκτικοί αναγνώστες, άνθρωποι 
συνήθως με καλά εξασκημένο μάτι που ξέρει να απορρο-
φά ολόκληρες παραγράφους με μια αστραπιαία ματιά. 
Υπάρχουν, αντιθέτως, και οι νωχελικοί, εκείνοι που δια-
βάζουν με έναν τρόπο αριστοκρατικό, σαν να ζουν σε ένα 
περιβάλλον όπου ο χρόνος δεν έχει καμιά δικαιοδοσία και 
καμία απολύτως εξουσία. Υπάρχουν οι αναγνώστες που 
διαβάζουν ξανά και ξανά τα ίδια βιβλία, επανεφευρίσκο-
ντας τον εαυτό τους με κάθε ανάγνωση, όπως και εκείνοι 
που απλώς θέλουν να καταναλώσουν όσο περισσότε-
ρους τίτλους μπορούν, αυτοί δηλαδή που έχουν πάντα 
μερικά ακόμη βιβλία στο κομοδίνο τους για να μη χάσουν 
χρόνο με την αναζήτηση του επόμενου τίτλου όταν τε-
λειώσουν με αυτό που διαβάζουν τώρα – γιατί η ζωή είναι 
μικρή, τα βιβλία άπειρα, και ποτέ, ποτέ  –αλίμονο– δεν θα 
προλάβουμε να διαβάσουμε τίποτε περισσότερο από ένα 
ελάχιστο ποσοστό των βιβλίων που περισσότερο από την 

πλειονότητα όλων των υπολοίπων τυχαίνει να βρίσκονται 
πιο κοντά στα αναγνωστικά μας γούστα.

Υπάρχουν ακόμη οι φιλέρευνοι και φιλίστορες αναγνώ-
στες, που αναζητούν τόπους, επιπρόσθετες πληροφορίες 
και ιστορικά ή επιστημονικά ντοκουμέντα για όσα διάβα-
σαν σε αυτό ή εκείνο το βιβλίο, ή απλώς σε αυτήν ή εκείνη 
τη σελίδα, με ζήλο εντομολόγου. Δεν κουράζονταν ποτέ 
να ψάχνουν σε εγκυκλοπαίδειες τον παλιό καιρό, και είναι 
συνέχεια πάνω από το Googleπλέον: το απολαμβάνουν. 
Υπάρχουν αυτοί που υπογραμμίζουν τα βιβλία τους, αυτοί 
που τα υπογραμμίζουν με πολλούς ξεχωριστούς τρόπους 
(με απλή υπογράμμιση, διπλή υπογράμμιση, με πλαίσια, με 
σημειώσεις και σταυρουδάκια στο περιθώριο, φλούο τονι-
στές κ.τ.π.), και αυτοί που θεωρούν βάρβαρο κάτι τέτοιο: 
τα βιβλία τους, ακόμη και μετά το πέρας της αναγνώσεως, 
μοιάζουν ακόμη του κουτιού, σαν να μην πέρασε μάτι από 
πάνω τους.

Φυσικά, υπάρχουν και αυτοί που, σε αντίθεση με τους «μο-
νογαμικούς», έχουν μία απολύτως απελευθερωμένη σχέ-
ση με τα βιβλία, και θα τους δεις να διαβάζουν τη μια μέρα 
ένα βιβλίο τσέπης και την άλλη ένα πειραματικό μυθιστό-
ρημα. Τους αρέσουν, υπό μία έννοια, το ίδιο – αν βέβαια 
είναι καλά. Άλλοι πάλι, σαν έναν ορκισμένο βέγκαν,δεν 
πρόκειται ποτέ να απιστήσουν απέναντι στο είδος ή τα εί-
δη που προτιμούν, όποια κι αν είναι αυτά. Θα παραμείνουν 
πιστοί, και θα προτιμήσουν να διαβάσουν την ετικέτα ενός 
σαμπουάν έτσι και δεν υπάρχει κοντά τους ένα βιβλίο της 
αρεσκείας τους. Είναι οι σνομπ του κόσμου των βιβλίων, 
και κάνουν παρέα μόνο με βιβλιόφιλους.

Άλλοι αναγνώστες είναι περίεργοι: για το τέλος του βιβλί-
ου –λατρεύουν τα σπόιλερ ακόμη και στα αστυνομικά– για 
τις νέες φωνές, για τους εγχώριους συγγραφείς, για τους 
νέους συγγραφείς, για τις τάσεις της μόδας, για τα βιβλία 
που βραβεύονται στο Goodreads, ή για τα βιβλία που ση-
κώνουν συζητήσεις – όχι ότι είναι πολλά αυτά τα τελευ-
ταία. Ή, βέβαια, άνθρωποι που διψούν για ιστορικά γεγο-
νότα, για επιστημονικά επιτεύγματα ή αναζητήσεις, ή για 
το πώς μπορούν οι ίδιοι να γίνουν καλύτεροι. Αγοράζουν 
σχεδόν αποκλειστικά non-fiction βιβλία –ιστορίας, εκλαϊ-
κευμένης επιστήμης, αυτοβοήθειας κ.λπ.– και νιώθουν για 
τη μυθοπλασία και τα μυθιστορήματα ό,τι άλλοι άνθρωποι 
για τα φαντάσματα: δεν τους απασχολούν. 

Επίσης, δεν είναι όσο λίγοι νομίζουμε αυτοί που διαβάζουν 
πλέον μόνο σε συσκευές ανάγνωσης, ή που  –εναλλακτι-
κά, όταν οδηγούν ας πούμε, ή όταν πλένουν τα πιάτα, ή 
όταν τρέχουν ημιμαραθώνιο– προτιμούν να ακούν audio 
books. Θα πληθαίνουν όλο και περισσότερο προϊόντος του 
χρόνου. Από την άλλη, βέβαια, οι αμετανόητοι εραστές 
του τυπωμένου βιβλίου, όχι μόνο δεν θα σταματήσουν να 
υπάρχουν –κάθε άλλο: θα αυξάνουν– αλλά δεν θα μείνουν 
και ποτέ δίχως το αντικείμενο του έρωτά τους: ποτέ δεν θα 
πάψουν να τυπώνονται με παραδοσιακό τρόπο τα βιβλία· 
ας μη φοβούνται κάποιοι.

Κάποιοι, πάλι, διαβάζουν τα Σαββατοκύριακα, οπότε επιδί-
δονται σε binge-reading, ενώ άλλοι καταφέρνουν το βρά-
δυ, στο κρεβάτι τους, να διαβάσουν έναν συγκεκριμένο 
αριθμό σελίδων – ή, έστω, το προσπαθούν, πριν παραδο-
θούν στο μεγάλο μυθιστόρημα του ύπνου.

Και βέβαια, υπάρχουν και οι βιβλιολάγνοι. Αυτοί δεν διαβά-
ζουν απαραίτητα. Ή, τέλος πάντων, δεν διαβάζουν πολύ. 
Και όχι πάντα. Σίγουρα δεν είναι βιβλιοσκώληκες. Όμως 
θέλουν να έχουν πολλά βιβλία – πραγματικά πολλά. Θέ-
λουν να περιστοιχίζονται από βιβλία. Ξεκοκαλίζουν τους 
καταλόγους των εκδοτών, μπαίνουν σε βιβλιοπωλεία, ψά-
χνουν στις διαδικτυακές λέσχες, είναι μέλη στις λέσχες 
δύο ή τριών βιβλιοκαφέ, βλέπουν κλεφτά τι διαβάζει η 
απέναντι στο τρόλεϊ, σημειώνουν τίτλους και καταρτίζουν 
λίστες. Και αγοράζουν βιβλία. Πολλά βιβλία. Θα ήθελαν 
να τα έχουν όλα, ακόμη και αν ήδη δεν μπορούν να ελίσ-
σονται καλά-καλά μέσα στο ίδιο τους το σπίτι: παντού υ-
πάρχουν ντάνες με αδιάβαστα, ντάνες με διαβασμένα, ή 
ντάνες με βιβλία που δεν ξέρουν αν τα διάβασαν κάποια 
στιγμή στη ζωή τους, ή που δεν θέλουν με τίποτε να τα 
διαβάσουν. Όμως θέλουν να τα έχουν. Και φυσικά δεν δα-
νείζουν ποτέ. Άλλωστε, το σωστό είναι να χαρίζει κανείς 
βιβλία – όχι να δανείζει.

Συμπέρασμα; Δεν υπάρχει κανένα συμπέρασμα. Υπάρ-
χουν μόνο ωραίοι τύποι αναγνωστών. Ή μάλλον υπάρχει 
ένα: σε όποιον ή όποιους τύπους και να ανήκετε, είστε 
ΚΑΛΟΣ ΤΥΠΟΣ. A  

Οι φυλές των 
αναγνωστών

Αναγνωστικοί και βιβλιοφιλικοί τύποι, ή: 
Οι πολλές και διάφορες σχέσεις που μπορεί 

να αναπτύξει κανείς απέναντι στα βιβλία
Του ΚυριάΚοY άθάνάσιάδη



Tricky: Επιστροφή στον ήχο του Bristol

 Η ζωή δεν είναι για όλους εύκολη. Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα 
γίνεται δύσκολη, ειδικά αν είσαι πιτσιρικάς, μαύρος και ανήσυχος. Για 
καλή του τύχη, ο Tricky γεννήθηκε στο Bristol. Έμπλεξε από πολύ νωρίς 
με τη Wild Bunch, την παρέα των djs που δημιουργήθηκε στα μέσα των 
eighties και σύντομα μετεξελίχθηκε στους Massive Attack. Όμως στην 
πραγματικότητα, ποτέ δεν κολλούσε ακριβώς μαζί τους. Τον κρατού-
σαν γιατί είχε να προσθέσει κάτι σημαντικό στη συνταγή: έφερνε έναν 
αλήτικο rap αέρα, μύριζε Ατλαντικό και Δύση, διάβαζε τον κόσμο από την 
ανάποδη κι είχε το ένστικτο της επιβίωσης. Ο Del Naja είχε πάντα μεγάλα 
σχέδια. Ήξερε ότι το Bristol ήταν ένας μικρός τόπος. Κι όσο προετοίμα-
ζε το άλμα για το Λονδίνο, ο μικρός ήταν εντάξει. Στην πρωτεύουσα, 
περίσσευε. Άσε που οι έρωτές του ήταν επιπόλαιοι. Αρχικά ήταν η Bjork 
και στη συνέχεια η Martina Topley-Bird. Όταν ο Tricky τη σύστησε στους 
υπόλοιπους, εκείνη ήταν μόλις δεκαπέντε ετών. Και μπορεί να είχε καλή 
φωνή αλλά θα ήταν επικίνδυνο να την κουβαλάνε μαζί τους. Ο Tricky την 
κράτησε, έφυγε από τους Massive Attack και ηχογράφησε μαζί της το 
“Maxinquaye” το 1995. Την ίδια χρονιά γεννήθηκε και η Mina Mazy. Ύστε-
ρα ο Tricky χώρισε με τη Martina, εκείνη βυθίστηκε στα ναρκωτικά και 
η Mina Mazy στην κατάθλιψη, μέχρι που η μικρή αυτοκτόνησε, το 2014. 
«Μοιάζει σαν να ζω σ’ έναν κόσμο που δεν υπάρχει. Τίποτα δεν θα είναι πια το 
ίδιο. Η ψυχή μου είναι άδεια», είχε πει ο Tricky τότε. Έζησε για λίγο στη Νέα 
Υόρκη, ύστερα στο Βερολίνο και τώρα που ακούω το νέο του album, το 

“Lonely Guest”, νιώθω ότι 
επιστρέφει στο trip hop, 
στον ήχο της πατρίδας 
του, στον ήχο του Bristol. 
Αργοί ρυθμοί, υπόγειες 
φωνές, μια βόλτα με τα 
πόδια, σούρουπο, υπό 
βροχή, στις ανισόπεδες 
διαβάσεις και τα σκοτεινά 
περάσματα της πόλης. 
Μελαγχολικός δίσκος, 
όμορφος δίσκος...

 Η Delerium του 
Richard Allen ήταν 
αποκάλυψη. Μια ψυχεδε-
λική εταιρεία σε… λάθος 
εποχή. Αλλά αυτή είναι 
ακριβώς η μεγάλη επιτυ-
χία: να δημιουργείς έναν 
ολοκαίνουργιο κόσμο στη 
μέση του χάους. Το μεγάλο 
album της πρώτης εποχής 
της ήταν το “The Sky Moves 

Sideways”. Ένα μικρό σχήμα από το Hemel Hempstead, οι Porcupine Tree. 
Στην πραγματικότητα ένας και μόνο άνθρωπος, ήσυχος, χαμηλόφωνος, 
που δεν τον έπιανε το μάτι σου για τέτοιο ταλέντο, ο Steven Wilson. Το 
τελευταίο album ως Porcupine Tree, το “Incident” κυκλοφόρησε το 2009 
και στις συνεντεύξεις του ο Steven έλεγε ότι τον ενδιαφέρει περισσό-
τερο η προσωπική του καριέρα, ότι θέλει να συνεργαστεί με άλλους 
ανθρώπους, να παίξει καινούργια είδη, να πειραματιστεί με φρέσκους 
ήχους. Και ξαφνικά, αναγγέλλει το καινούργιο album των Porcupine Tree 
για τον Ιούνιο του 2022. Κομμάτια που αρχικά είχαν μπει σ’ έναν φάκελο 
στον υπολογιστή υπό το όνομα PT2012, που μετά έγινε PT2014, PT2018, 
PT2020 και τελικά PT2022. «Τραγούδια που ήταν σίγουρα τα καινούργια 
τραγούδια των Porcupine Tree», όπως λέει ο Steven. Για την ώρα, ακούμε και 
ξανακούμε το αρκετά progressive “Harridan” και περιμένουμε.

 Αυτός ο μοναδικός τρόπος που είχε πάντα ο Jay-Jay Johanson 
να τραγουδάει με τον τρόπο των crooner σε trip hop βάσεις, ήταν 
εντυπωσιακός. Και ταυτόχρονα, μοναδικός. Το καινούργιο του album, 
το “Rorschach Test”, είναι εξαιρετικό κι έχει μερικά τραγούδια από τα 
καλύτερα που έχει γράψει.

 Μια από τις μεγαλύτερες μορφές της γαλλικής jazz ήταν ο Barney 
Wilen. Η μουσική –αλλά και το comic– που υπάρχει μέσα στο «Barney et 
la Νote Βleue” αποτελεί μία από τις κορυφαίες στιγμές της ευρωπαϊκής 
jazz. Την ίδια χρονιά με το “…Note Bleue”, το 1987, έρχεται και το “French 
Ballads”, το album που φέρνει τον Barney στη μέση ακριβώς: ανάμεσα 
στο γαλλικό chanson και την αυτοσχεδιαστική μουσική. Επανακυκλοφο-
ρεί αυτές τις μέρες και είναι απαραίτητο!

P.S. Είναι γιoς του Don Cherry, αδελφός της Neneh Cherry, γεννήθηκε 
στη Σουηδία και σπούδασε Θέατρο στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν συμφοι-
τητής της Jennifer Aniston. Ο Eagle Eye Cherry έχει ένα καταχαρούμενο 
single που λέγεται “Done, Done, Done” και αξίζει να το ακούσεις.

Σημειώσεις Ενός 
Μονομανούς LXXXXXVI
Του ΓιώρΓου Φλώράκη

Είναι γνωστό ότι εμείς τα αγόρια –που ενίοτε μας λένε και άνδρες–

αντιμετωπίζουμε με φρίκη κάθε λογής αρρώστια που τυχαίνει στο 

αδύναμο σαρκίον μας. Μια επιπόλαια αμυχή μπορεί να φαντάζει 

στα μάτια μας σαν καταβόθρα του Άδη, ενώ ένα απλό κρυολόγημα 

μπορεί να μας ρίξει στο κρεβάτι για μέρες. Αντίθετα, εσείς οι γυναί-

κες –που ενίοτε σας λένε και «κορίτσια»– δείχνετε μια αξιοθαύμα-

στη αδιαφορία απέναντι στις πλέον κοινότοπες των νόσων. Είστε 

γερά σκαριά, και οπωσδήποτε όχι το αδύναμο φύλο.

Οπότε,  εύκολα αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης του μυθιστορή-

ματος «Πρόσωπα σε απόγνωση», της Αμερικανίδας Πόλα Φοξ, 

γιατί η ηρωίδα του βιβλίου δείχνει να μη δίνει ιδιαίτερη σημασία 

στο δάγκωμα που της επιφέρει στο χέρι μια αδέσποτη γάτα. 

Ωστόσο, το δάγκωμα αυτό είναι ο σπινθήρας εκείνος που βάζει 

σε κίνηση την ιστορία και οδηγεί τη Σόφη (διόλου σοφή, κατά 

τα άλλα) και τον άντρα της, ένα ζευγάρι καλοβαλμένων αστών 

χωρίς παιδιά, να αναρωτηθούν για τη σχέση τους, τις καριέρες 

τους, τους φίλους τους και τελικά την ίδια τη ζωή (οπότε και τον 

θάνατο, από λύσσα ή άλλο).

Είναι ένα από  τα μυθιστορήματα που δυσκολεύεσαι να αφήσεις 

από το χέρι. Η μεταφράστρια Ρένα Χάτχουτ βοηθάει σε αυτό τον 

Έλληνα αναγνώστη. Η συγγραφέας δημιουργεί έναν κόσμο που 

τραβάει αμέσως την προσοχή. Δεν υπάρχουν περιττά στολίδια 

στο κείμενο, κάθε λέξη είναι σωστά τοποθετημένη, οι παράγραφοι 

ισοζυγιασμένες, οι ανάσες κοφτές. 

Τι θα συμβεί άραγε στο ζευγάρι; Γιατί δημιουργείται αυτός ο ε-

κνευρισμός μεταξύ τους; Τι τους λείπει; (Ενώ θεωρητικά δεν τους 

λείπει τίποτα.) Πολλοί άνδρες συγγραφείς έχουν γράψει ιστορίες 

γάμου. Μου έρχονται αμέσως στον νου ο Τολστόι με την «Άννα Κα-

ρένινα», ο Ντοστογιέφσκι με τον «Αιώνιο σύζυγο», ο Φλομπέρ με 

τη «Μαντάμ Μποβαρύ», ο Τζόυς στον «Οδυσσέα» του, ο Τζόναθαν 

Σάφραν Φόερ με το «Ιδού εγώ». Ακόμη κι εγώ έγραψα την ιστορία 

του γάμου μου στο «Δεν ήξερες… δεν ρώταγες»! Όμως δύσκολα 

θυμάμαι γυναίκες συγγραφείς που να έχουν γράψει με τέτοια ειλι-

κρίνεια για τον υμέναιο. Ίσως η Βιρτζίνια Γουλφ – αλλά δεν ήταν ο 

γάμος της (ελπίζω) που την οδήγησε στην αυτοκτονία.

Ε, λοιπόν, η Πόλα Φοξ μας καλεί  να κοι-

τάξουμε μέσα από την κλειδαρότρυπα 

τον γάμο αυτού του ζευγαριού που πε-

ριγράφει τόσο αριστουργηματικά. Αδύ-

νατο να μην αναγνωρίσει κάποιος στις 

σελίδες του βιβλίου τον δικό του προ-

βληματικό γάμο. Ετούτος ο μαζοχιστι-

κός καθρεφτισμός φέρνει τον αναγνώ-

στη να αναστοχάζεται τις προσωπικές  

του αστοχίες στη ζωή, να αναζητά τα 

λάθη που τον έφεραν στα δύσβατα μο-

νοπάτια του έγγαμου βίου και να ονει-

ροπολεί μια άλλη πραγματικότητα όπου 

ο έρωτας δεν θα σβήνει αναπότρεπτα 

– αλλά κι αν σβήνει, θα μένει τέλος πά-

ντων η αγάπη.

Κοντολογίς, πρόκειται περί ενός εξαι-

ρετικού μυθιστορήματος. Θα συμβού-

λευα πάντως τον αναγνώστη να μη 

διαβάσει παρά στο τέλος τον πρόλογο του Τζόναθαν Φράνζεν 

– όπως και κάθε πρόλογο άλλωστε. Ο Φράνζεν –και μαζί του 

κι εγώ– ομολογεί πόσο του άρεσε το βιβλίο και ότι μάλιστα το 

εκμεταλλεύτηκε σε κάποια σεμινάρια δημιουργικής γραφής 

που έκανε. Σκοπεύω να τον μιμηθώ στα δικά μου σεμινάρια που 

ξεκινούν στην Ανοιχτή Τέχνη.

Ιστορίες γάμου  
από μια γυναίκα
Tου άρη ΣΦάκιάνάκη

Πόλα Φοξ 
Πρόσωπα σε απόγνωση 
εκδ. GutenberG

ΑνΑγνώστησ 
με ΑιτιΑ
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Ο 
Βασίλης Σούλης δεν θα μπορούσε να ζήσει 
χωρίς τη παρουσία της τέχνης στη ζωή του. 
Παλιά, νόμιζε ότι θα μπορούσε να κάνει ο-
τιδήποτε άλλο σαν επάγγελμα αλλά ακόμα 

και κάτι άλλο να έκανε θα το χρωμάτιζε διαρκώς 
με μια εικαστική νότα. Γιατί, όπως λέει ο ίδιος, 
ό,τι κάνει έχει μέσα μια καλλιτεχνική αύρα. Είτε 
της επίμονης παρατήρησης είτε της ενδοσκό-
πησης είτε του αυθορμητισμού και μιας προ-
σεγμένης αισθητικής και πάντα της ενδελεχούς 
ανάλυσης. Ό,τι δηλαδή έχει ένα έργο τέχνης. 
Απλά μέσω της ζωγραφικής τα κάνει όλα αυτά 
πιο φανερά, χωρίς συστολή ή όρια.

«Μου αρέσει ό,τι έχει σχέση με την τέχνη. Σκέφτο-
μαι καθημερινά τα περισσότερα πράγματα σαν να 
μπορούν να μετουσιωθούν σε έργο τέχνης. Μέσω 
αυτής, μπορείς να κατανοήσεις καλύτερα τα ερωτή-
ματα γύρω από τη ζωή με έναν τρόπο πιο γοητευτικό 
και όμορφο. Όταν η τέχνη είναι υψηλή, ακόμα και 
το άσχημο φαίνεται θελκτικό. Και η τέχνη έχει τους 
δικούς της νόμους, είναι ένα οικοσύστημα μόνη της. 
Γεμίζω με πραγματική ικανοποίηση όταν βλέπω ένα 
έργο τέχνης, σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν με 
γοητεύσει, με στοιχειώνει για πολύ καιρό μετά. Νιώ-
θω ότι είναι τυχεροί όσοι μπορούν να νιώσουν ένα 
έργο τέχνης και, φυσικά, να το δημιουργήσουν».

Εσύ πότε ένιωσες ότι ανήκεις στους τυχερούς 
που δημιουργούν; Ζωγράφιζα από πολύ μικρός, 
χωρίς κάποια πίεση και χωρίς να έχω ιδιαίτερα 
ερεθίσματα. Αλλά μέσω αυτής της διαδικασίας 
ένιωθα να συγκεντρώνομαι, να «οργανώνω» το 
μυαλό μου και τα συναισθήματά μου. Έχω μια πο-
ρεία 20 ετών από τη στιγμή που αποφάσισα να 
δώσω εξετάσεις στην ΑΣΚΤ μέχρι σήμερα και δεν 
έχω αφήσει τη ζωγραφική καθόλου. Προτιμώ να 
κάνω έργα που να τα παρουσιάζω σαν μεγάλες 
ενότητες, γι’ αυτό δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα  
οι ομαδικές εκθέσεις αν και έχω πάρει μέρος σε 
πάρα πολλές. Έχω πραγματοποιήσει τρεις ατομι-
κές εκθέσεις κι όλες είχαν διαφορετικά στοιχεία 
κάθε φορά.

Σε κουράζει η επανάληψη; Κουράζομαι να κά-
νω το ίδιο, γιατί κι εγώ διαρκώς αλλάζω. Αυτή την 
περίοδο ετοιμάζω μια ατομική έκθεση η οποία θα 
γίνει την άνοιξη στο Λονδίνο. Το να δείχνω το έργο 
μου σε άλλους λαούς, με άλλη κουλτούρα, με εξι-
τάρει. Έχω ήδη πάρει μέρος σε σημαντικά artfair 
στο Λονδίνο και στο Μιλάνο. Παρόλο που αυξάνο-
νται οι υποχρεώσεις μου και ο διαθέσιμος χρόνος 
είναι λιγότερος, καμιά φορά νιώθω ότι δουλεύω 
πιο στοχευμένα έτσι, αφού πολλά πράγματα «ζω-
γραφίζονται» από πριν στο μυαλό μου.

Τι εννοείς όταν λες ότι ζωγραφίζονται από 
πριν; Συνήθως, όταν ξεκινάω να φτιάχνω μια 
σειρά έργων, οραματίζομαι από πριν πρώτα την 
αίσθηση, την ατμόσφαιρα, το κλίμα που θέλω να 
έχουν τα έργα. Πολλές φορές έχω φτιάξει στο 
μυαλό μου το «κλίμα» του έργου και δεν έχω βρει 
το θέμα. Μέχρι να σκεφτώ τι αισθητική θέλω να 
έχουν τα έργα, υπάρχει μια άχαρη –αλλά αναγκαία 
για να γεννηθεί αυτό που θες– φάση, που συμβαί-
νει μεταξύ των ατομικών εκθέσεων. Μόλις βρω 
την ατμόσφαιρα που θέλω να πιάσω, μετά προ-
σαρμόζω και το κατάλληλο-ταιριαστό θέμα.

Μέσα από τα έργα σου «μιλάς» για θέματα που 
σε απασχολούν; Φυσικά! Εξάλλου, έχω ανάγκη 
να μιλήσωγια τόσα θέματα. Όμως δεν αρχίζω από 
αυτό. Η ζωγραφική θα με οδηγήσει στο τι θέμα θα 
κουμπώσει καλύτερα κάθε φορά. Πολλές φορές 
βέβαια αλλάζουν οι επιμέρους ζωγραφικοί στό-
χοι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενός έργου, 
αλλά μια βασική πρόθεση νομίζω πρέπει να προ-
ϋπάρχει πάντα. Μπορεί κάποιες φορές μέσα από 

την τυχαιότητα να προκύψει καινούργιος στόχος 
αλλά από εκείνο το σημείο θα υπάρχει ξεκάθαρη 
πρόθεση πάλι για τα επόμενα έργα που θα γίνουν.

Μια μείξη τυχαίου και πρόθεσης; Το έργο είναι 
μείξη πρόθεσης, λογικής, τυχαιότητας, συναι-
σθήματος και μεταφυσικής.Οι «δόσεις» που θα 
είναι αυτά μέσα στο έργο έχει να κάνει με την ι-
διοσυγκρασία του κάθε καλλιτέχνη. Υπάρχουν 
και περίοδοι που αν δεν έχω κάποιο στόχο δεν 
ζωγραφίζω, το λεγόμενο, όπως το λέω εγώ, «κενό 
χρόνου», που όμως σου δίνει τη δυνατότητα να 
γεμίσεις και να τροφοδοτήσεις» τις «μπαταρίες 
σου», τον εσωτερικό σου κόσμο και τον νου.

Εξήγησέ μου τη σχέση θέματος και κλίματος. 
Το θέμα του έργου πρέπει πάντα να συνάδει με 
την ατμόσφαιρα και με τη τεχνική που θα έχει το 
έργο. Δηλαδή, το τι κάνεις να δένει με το πώς το 
κάνεις. Η σύνθεση είναι πάρα πολύ σημαντικό. 
Ίσως –μετά τη ξεκάθαρη πρόθεση και την ατμό-
σφαιρα που πιάνει ένα έργο– το σημαντικότερο 
στοιχείο! Η δυνατή σύνθεση καθηλώνει τον θεατή 
και «συγχωρεί« τυχόν άλλα λάθη στο έργο.

Δεν σε τρομάζει η ύπαρξη λάθους; ή και αν αυ-
τό το λάθος γίνεται αντιληπτό από το κοινό; 
Πολλές φορές, τα λάθη φανερώνουν μια «φυσι-
κότητα» στη διαδικασία της παραγωγής τους, άρα 
και μια αυθεντικότητα για αυτό που είσαι. Όταν 
κάνεις ένα πολύ καλό έργο, το νιώθεις κατευθείαν. 
Στην ουσία, όταν νιώθεις ότι ανακάλυψες κάτι και-
νούργιο ή έκανες μια σκέψη παραπάνω από αυτές 
που κάνεις συνήθως.

Ο Βαν Γκογκ είχε πει ότι «Η τέχνη είναι πίστη 
και επιβάλλει το καθήκον να αγνοήσεις την 
κοινή γνώμη». Κατά πόσο συμφωνείς με αυτό; 
Όταν φτιάχνεις ένα έργο πρέπει πρωτίστως να 
το κάνεις για σένα. Να εκφράζει εσένα, να αρέσει 
σε σένα. Σίγουρα υπάρχουν ερεθίσματα, τάσεις 
και γνώμες από άλλα έργα που έχεις δει και από 
ανθρώπους που εκτιμάς, αλλά την ώρα που είσαι 
στο εργαστήριο πρέπει να τα πετάς απ’ έξω και 
να συντάσσεις τη δική σου αισθητική. Εάν αρέ-
σει αυτό που φτιάχνεις στο κοινό έχει καλώς, εάν 
όχι, θα το κάνεις εσύ να του αρέσει, εάν πιστεύεις 
πραγματικά σε αυτό που κάνεις! 

Υπάρχει κάποιο στοιχείο που θα έλεγες ότι α-
ποτελεί χαρακτηριστικό της δουλειάς σου; Στη 
δουλειά μου κυριαρχεί πάντα –μέχρι στιγμής του-
λάχιστον– η ανθρώπινη παρουσία και οι εσωτερι-
κές διεργασίες του ανθρώπου. Με ενδιαφέρει ο 
άνθρωπος σχεδόν αποκλειστικά. Στις τελευταίες 
δουλειές μου άνοιξα τον ορίζοντα των ενδιαφερό-
ντων μου τοποθετώντας τον είτε σε φυσικό, είτε 
σε βιομηχανικό περιβάλλον, όπως το έχει φτιάξει 
ο ίδιος, κάνοντας σκέψεις για την αλληλεπίδρασή 
του με αυτό και βάζοντας περισσότερο μεταφυσι-
κούς προβληματισμούς. Με ενδιαφέρει το «πλάσι-
μο» με το χρώμα στο έργο, αφού νιώθω ότι μέσω 
αυτής της διαδικασίας το έργο παίρνει ποιότητα, 
βάθος και εσωτερικότητα. Τα έντονα σχήματα ε-
πίσης δίνουν μια δυναμική, οργάνωση και ένταση 
στο έργο στα σημεία που το χρειάζεται. Μου αρέ-
σει ο συνδυασμός έντονων σχημάτων με υπερβο-
λικά πλασμένες και δουλεμένες περιοχές.

Θεωρείς τη δημιουργική διαδικασία ψυχο-
φθόρα; Είναι τρομερά ψυχοφθόρα διαδικασία, 
από πολλές απόψεις. Όμως, νιώθω ευγνώμων  
για την ενασχόλησή μου με τα καλλιτεχνικά. Η  
δημιουργία έχει πολλά σκαμπανεβάσματα και 
πολλές ματαιώσεις, όμως απολαμβάνεις ένα τε-
ράστιο κέρδος: ότι σε κρατάει διαρκώς ζωντανό 
και νέο. Και φυσικά, σου δημιουργεί και την ελπίδα 
της αθανασίας.  A

ΤΕΧΝΗ
Προτζέκτορας
Της Villy Calliga

Ο Βασίλησ σΟύλησ 
μετουσιώνει την καθημερινότητα σε τέχνη
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Αγαπητή Τζένη, το δικό μου θέμα σχετίζε-
ται με τις κοινωνικές συναναστροφές μου. 
Είμαι φοιτήτρια και χάρη στην καραντίνα 
κατάφερα να δω κάποια πράγματα δια-
φορετικά. Με την παρέα αυτή που ήμουν, 
δεν ταίριαζα κι απομακρύνθηκα, γιατί έ-
νιωθα ότι πιέζομαι ψυχολογικά. Ο καθέ-
νας έχει την παρέα του και μου φαίνεται 
πολύ δύσκολο να ενταχθώ κι εγώ σε κά-
ποια. Είναι φορές που νιώθω μειονεκτικά 
και αγχωμένη, χωρίς να υπάρχει λόγος, 
αλλά κι ανεπιθύμητη. Πιστεύω ότι κάτι 
θα μου συμβεί. Αυτά ήθελα να σας γράψω. 
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων! 

Αυτός ο πληθυντικός με διαλύει! Πιά-
νω τον ενικό και πάμε στο θέμα 
μας. Όλοι, πιστεύω, στην κα-
ραντίνα κάναμε το ξεσκαρτά-
ρισμά μας, ηθελημένα ή μη. 
Αυτή η απόλυτη ησυχία/α-
πραξία μάς έδωσε πολυυυυύ 
χρόνο να σκεφτούμε και να 
μας γνωρίσουμε καλύτερα. 
Αυτό ακριβώς έκανες κι εσύ. 
Και, προφανώς, δεν είναι μια 
εύκολη διαδικασία η αυτογνω-
σία, it’s a lifetime project, που 
λέμε και στο Κάτω Χαλάνδρι. 
Το σημαντικό είναι ότι ξέρεις πλέον ότι δεν 
ταιριάζει η προσωπικότητά σου με τον χαρακτή-
ρα της παρέας σου και επιλέγεις, αντί να αναλω-
θείς και να διασκορπιστείς, να κρατήσεις απο-
στάσεις. Πολλές φορές, μπροστά σε μια νέα και 
άγνωστη φάση της ζωής μας, βιώνουμε άγχος. 
Όταν αποφάσισα το 2007 να πάω μόνη μου σε 
μια ξεχασμένη πόλη της Ισπανίας για Erasmus, 
ξέροντας ότι εκεί δεν βρίσκεται κανένας άλλος 
Έλληνας, πίστεψέ με το κλάμα πήγε κορόμηλο, 
όμως σιγά-σιγά και σταθερά βρήκα τα πατήματά 
μου. Ίσως είναι πολλή αρχή ακόμη για να πεις ότι 
δεν ταιριάζεις με κανέναν και να είσαι απόλυτη. 
Μέχρι να βρεις τα «κολλητάρια» σου και να κα-
ταλήξεις στην «οικογένεια» που θα φτιάξεις εσύ, 
ίσως περάσει λίγος καιρός, αλλά κάποια στιγμή 
θα γίνει νομοτελειακά. Σε κάθε περίπτωση, αν 
νιώθεις ότι το χρειάζεσαι μπορείς να βρεις και να 
μιλήσεις με κάποιον ειδικό, που θα σε βοηθήσει 
να διαχειριστείς ό,τι σε δυσκολεύει. 

Γεια σου, Τζενάρα! Τον θέλω, θέλω να φλερ-
τάρουμε, μπαίνω κάθε μέρα στο προφίλ του 
και τον τσεκάρω. Δυο-τρεις φορές μου είχε 

ξεκινήσει αυτός συζήτηση με αστειά-
κια κλπ, αλλά τώρα είναι πιο τυπικός 

από ποτέ. Τι άλλαξε; Να σημειώσω 
ότι ξεκινήσαμε να δουλεύουμε 
μαζί πρόσφατα και ότι είναι ανώ-
τερός μου στην εταιρεία. Αυτά. 
Τα είπα και ησύχασα. 

Αχ, αυτά τα προφίλ και αυτά τα views 
στα instagram stories! Πόσος χρόνος 
σπαταλημένος στο «είδε αυτό που 
ανέβασα;». Μας γίνεται περισσότερο 

εμμονή και χάνουμε την ουσία. Έτσι 
όπως ακούω την κατάσταση, το πιθα-

νότερο είναι να υπάρχει κάποιο ενδια-
φέρον από τη μεριά του, αλλά τώρα λόγω 

των νέων επαγγελματικών ρόλων να πρέπει 
να κρατηθεί μια απόσταση. Ίσως και να υπάρχει 

κάποιο νέο πρόσωπο στη ζωή του και να έγινε 
τυπικός ξαφνικά εξ αυτού; Να εξεταστεί, παρακα-
λώ, και αυτή η πιθανότητα. 
-Πώς; 
-Μα φυσικά, με εμπεριστατωμένη παρακολούθη-
ση στα social media. 
-Μα εσύ δεν έλεγες πριν για χαμένο χρόνο; 
-Το έλεγα ε;! Anyway, μη με παίρνεις στα σοβαρά. 
Αν δεν παίζει, λοιπόν, το σενάριο της καινούργιας 
σχέσης, με τον καιρό στη δουλειά μπορεί να βρείτε 
τους ρυθμούς σας, να αναπτύξετε δικούς σας κώ-
δικες επικοινωνίας και η έξαψη να πάει σύννεφο. 
Εννοείται, βέβαια, πως εσύ συνεχίζεις κανονικά 
τη ζωή σου, χωρίς να σου καθορίζει το πρόγραμ-
μα και την όρεξη αυτός.

Αχ Τζένη μου, πώς να στο πω τώρα αυτό. 
Νιώθω ότι είμαι η μοναδική στην Ελλά-

δα του 2021 που το βιώνει. Μένω 
με το αγόρι μου μαζί εδώ και 

ένα χρόνο σε σπίτι της οικο-
γένειάς του. Η αδερφή του, 
όμως, που μένει ακριβώς 
από πάνω μας, νέα σε ηλι-
κία, μας έχει κάνει το βίο 
αβίωτο. Παίρνει τηλέφω-
να άκυρες στιγμές χωρίς 
να σέβεται τον προσωπικό 

μας χρόνο, αν κοιμόμαστε 
κ.λπ., με χαζούς θεατρινι-

σμούς μου ζητάει να της κουβα-
λήσω εγώ τα ψώνια από το σουπερ-

μάρκετ, μας χτυπάει την πόρτα κλαμένη 
ζητώντας μας να φάει από το φαγητό που 
μαγειρέψαμε, μέχρι που ρωτάει τον αδερφό 
της και αγόρι μου για τις σεξουαλικές μας 
επιδόσεις. Το αγόρι μου και η μητέρα τους 
ευτυχώς είναι με το μέρος μου. Πώς να το 
διαχειριστώ εγώ;
 
Μα τι άλλο θα ακούσω πια σε αυτή τη στήλη;! Η 
αδερφή του την έχει δει κακιά πεθερά ή είναι η 
ιδέα μου; Λοιπόν, έχω πολύ συγκεκριμένη άπο-
ψη στο θέμα «μένω πάνω/κάτω από τους γονείς 
μου». Όσο εκπληκτικές ευκολί-
ες έχει, κάποιες φορές έχει 
και τρομακτικά μικρο-
αστικά μπερδέματα, 
τα  οποία αντιπαθώ 
σφόδρα. Αν μπορεί-
τε φύγετε, να φύγε-
τε. Στην περίπτωση 
του «όχι» να δούμε τι 
κάνεις. Εν πρώτοις, το 
σημαντικό είναι ότι το 
αγόρι σου σε στηρίζει σε 
αυτό τον κυκεώνα ασυνεννο-
ησίας, αν δεν σε στήριζε θα σου έλεγα να τρέξεις. 
Θα μπορούσατε μαζί με τον φίλο σου να της μι-
λήσετε με όμορφο τρόπο, θέτοντας ξεκάθαρα τα 
όριά σας. Δεν είναι κακό μερικές φορές να υπερα-
σπιζόμαστε τις ανάγκες μας, έστω κι αν γινόμα-
στε ολίγον τι δυσάρεστοι. 

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... Τα γραφεία «ΠΑΠΠΑΣ» κάνουν εκλεκτές γνωριμίες. 
Άνθρωποι εμφανίσιμοι, με υψηλό κοινωνικο-

οικονομικό επίπεδο, όρεξη για ζωή από όλες τις ηλικίες, αναζητούν  
σύντροφο ζωής. «ΠΑΠΠΑΣ», Ομήρου 38, 3ος όροφος, Κολωνάκι, Αθήνα, 
τηλ. 210 3620.147 www.pappas.gr, www.pappas-dating.com 

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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Σε είδα...
Στο λεωφορείο 230
Σε είδα στο 230 προς 
Ζωγράφου, καθόμουν 
απέναντί σου στα τελευταία 
καθίσματα, κοιταχτήκαμε 
αρκετές φορές, αλλά 
ντρεπόμουν και απέφευγα να 
σε κοιτάω συνέχεια …Μετά 
που κατέβηκα όμως το 
μετάνιωσα. Είχες υπέροχα 
ματιά και βλέμμα. Είχες ντυθεί 
αθλητικά. Εγώ, καρέ, κάστανα 
μαλλιά και ντυμένη στα μαύρα, 
κρατούσα και έναν καφέ. 
Ελπίζω να σε ξαναπετύχω, και 
αυτή τη φορά δεν θα σε 
αφήσω από τα μάτια μου …

The mosT  
beauTiful eyes  
i have ever seen…
A3661 flight Aegean,  
Malpensa - Athens. We were  
on the same flight, looking at 
each other from the airport, 
during the flight and at the 
arrival... I need to see  
those eyes again...

Χαϊδαρί, δαΣοΣ,  
λαϊκή αγορα
Μελαχρινή, άσπρο τοπ μαύρο 
τζιν. Ήθελα να σου πω ότι είσαι 
πανέμορφη, αλλά 
τραγουδούσα. Ο κιθαρίστας.

Σε είδα καί κολλήΣα
Σε είδα στην πλατεία 
Συντάγματος, μαυρομάλλα 

μου. Ήθελα πολύ να έρθω να 
σου μιλήσω, αλλά εκείνη τη 
στιγμή ήρθε άλλη μια φίλη σου 
και προχωρήσατε. Ο ψηλός με 
τα μούσια και τα τατού.  
Ελπίζω να το δεις.

Σε είδα Στον 
ΠροαΣτίακο
Κιάτο - Πειραιάς στον 
Προαστιακό, 16:30 κατέβηκες 
κάτω Αχαρναί. Σε είδα και  
στις 2/11, που κατέβηκα  
κάτω Αχαρναί.

ΠείραίαΣ: ΣταματήΣεΣ 
να ΠεραΣω
Σε είδα στη 2ας Μεραρχίας, 
σταμάτησες να περάσω, έχεις 
μπλε πανέμορφα μάτια. Με 
ρώτησες το όνομά μου και με 
ρώτησες αν είμαι ελεύθερη. 
Ξαναρώτησέ με, σε παρακαλώ, 
γιατί απλά ντράπηκα...

Σε είδα Στο μετρο, 
αμΠελοκήΠουΣ
Φορούσες γκρι φούτερ και 
ήσουν με έναν φίλο σου. Το 
μετρό ήταν γεμάτο και 
βγήκατε. Βγήκαμε και εμείς.

κονίτΣα: Πρωίνο  
Στο «γεφυρί»
Ερχόσουν κάθε πρωί με την 
παρέα σου για πρωινό. 
Καθόσουν εξωτερικά στη δεξιά 
καρέκλα. Μιλήσαμε στα 
γρήγορα για ταξίδια και μου 

είπες πως μένεις Ζωγράφου. 
Είπα απλά πως ελπίζω να τα 
ξαναπούμε και χαμογέλασες. 
Είμαι σίγουρος πως θέλω  
να σε ξαναδώ.

δίαΠεραΣτίκο  
μΠλε βλεμμα
Smart Park, Σπάτα.  
Πέρναγα περπατώντας από 
πλευρά Bershka... Ψηλή, 
καστανόξανθη, ελαφρώς  
plus size, με καφέ τζιν 
παντελόνα και εκρού τοπάκι... 
Τα βλέμματά μας ενώθηκαν 
καθώς περπατούσαμε 
αντίθετα, τι μπλε μάτια ήταν 
αυτά... Και τα δικά μου χακί,  
δεν έχεις παράπονο... Χεχε

κρυφτο, Παγκρατί
Ωραία μου ξανθιά, σε κοίταζα, 
με κοίταζες αλλά δεν κατάλαβα 
αν ο συνοδός σου ήταν το 
αμόρε σου. Αν όχι και σε ψήνει, 
στείλε μου. Ο τύπος με τα 
μακριά μαλλιά.

κυψελή, ΣουλατΣο, 
μοβ μαλλία
Κοτσίδας με την κόκκινη 
βερμούδα. Ήμουν με την 
παρέα μου και καθόσουν 
απέναντί μου. Σε χάζευα  
όλη την ώρα και είχα την 
αίσθηση ότι με κοιτούσες  
και εσύ (έχω μυωπία). Θέλω 
-πολύ- να σε ξαναδώ.  
Οι μπίρες σε εμένα.

Κάποιος σε ψάχνει. Ψάξε τον κι εσύ και επικοινώνησε μαζί του στο www.athensvoice.gr/stiles/se-eida.
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Τα οικονομικά και τα ερωτικά σου θα δημιουργή-
σουν πιεστικές καταστάσεις αυτή την εβδομάδα 
με την πληθώρα δύσκολων όψεων μεταξύ Ερμή 
και Άρη από τον Σκορπιό με Κρόνο και Ουρανό, 
με τα «ωραία» να ξεκινούν από την Τετάρτη και να 
συνεχίζονται μέχρι και το Σάββατο, επηρεάζοντας 
περισσότερο το 1ο και τις αρχές του 2ου δεκαημέ-
ρου. Εμπόδια που σχετίζονται με οικονομικά που 
μοιράζεσαι με τρίτους, κληρονομικά, περιουσια-
κά, οφειλές, διατροφές κ.λπ. μπορεί να φέρουν 
μια ξαφνική αναστολή του σχεδιασμού και του 
προγραμματισμού σου, δημιουργώντας άγχος, 
πολλά νεύρα αλλά και απογοήτευση. Μπορεί, για 
παράδειγμα, να θέλεις να κάνεις μια γονική παρο-
χή και να υπάρχουν θέματα με χαρτιά, προβλήμα-
τα από μηχανικό, συμβολαιογράφο κ.λπ, ενώ οι 
μέρες… ευνοούν και εντάσεις με τον σύντροφό 
σου αν έχετε κοινό πορτοφόλι ή συζείτε, και καλά 
θα κάνεις να μην ανοίξεις συζήτηση γι’ αυτά αν δεν 
θες να καταλήξετε τσακωμένοι. Τα συναισθήματα, 
άλλωστε, θα είναι αρκετά μπλεγμένα, βγάζοντας 
ανασφάλειες, ζήλιες ή και ένα πάγωμα μεταξύ σας, 
με την επικοινωνία να μη «δουλεύει», την αίσθηση 
ότι ο άλλος δεν σε καταλαβαίνει και την τάση για 
τα λάθος λόγια τη λάθος στιγμή να είναι έντονη.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)
 
Απαιτητική η εβδομάδα που ξεκινά, Ταύρε μου, με 
μια σειρά σκληρών όψεων στον άξονα και στον 
ζωδιακό σου σταυρό, που δυναμιτίζει το κλίμα 
σε σχέσεις και συνεργασίες, φέρνοντας και δυ-
σκολίες στα επαγγελματικά και 
επηρεάζοντας κυρίως το 1ο και 
τις αρχές του 2ου δεκαήμερου. 
Η ενέργεια θα είναι εκρηκτική 
και, δυστυχώς, μπορεί να φέρει 
και ανάλογη επικαιρότητα, με 
την Τετάρτη, την Πέμπτη και το 
Σάββατο να είναι οι μέρες μεγα-
λύτερης προσοχής. Η σύνοδος 
Ερμή-Άρη απέναντί σου (10/11) 
βγάζει επιθετικότητα στην επι-
κοινωνία και μια τάση να λες όσα 
σκέφτεσαι χωρίς κανένα φίλτρο 
και χωρίς να υπολογίζεις τις όποιες συνέπειες, ενώ 
τα τετράγωνα του Κρόνου με Ερμή (10/11) και Άρη 
(11/11) προκαλούν ανασφάλεια, αρνητικό τρόπο 
σκέψης, τάση για μελαγχολία, αλλά επίσης βία, 
σκληρότητα και επιπλέον εμπόδια στο επικοινω-
νιακό κομμάτι, συνθήκες που φυσικά δεν ευνοούν 
νέα ξεκινήματα σε προσωπικές σχέσεις ή στα ε-
παγγελματικά. Η δυσκολία στο να διατηρηθούν οι 
υπάρχουσες ισορροπίες σε αυτούς τους τομείς θα 
είναι μεγάλη, ενώ με την αντίθεση Ερμή-Ουρανού 
(13/11) μπορεί να προκύψουν ξαφνικά ξεσπάσμα-
τα θυμού, ατυχήματα, αλλά και προβλήματα με 
την τεχνολογία και το διαδίκτυο.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Μία εβδομάδα με μπόλικο άγχος και ένταση, αλ-
λά και πολλή δουλειά ξεκινά, με τους γεννημέ-
νους του 1ου και των αρχών του 2ου δεκαημέ-
ρου να επηρεάζονται περισσότερο, εξαιτίας των 
δύσκολων όψεων που δημιουργούνται – αυτοί 
είναι που θα πρέπει να προσέξουν παραπάνω και 
το κομμάτι της φυσικής κατάστασης, ιδιαίτερα 
την Τετάρτη, την Πέμπτη και το Σάββατο, που 
είναι και οι πιο ζόρικες μέρες. Οι απαιτήσεις της 
καθημερινότητας και των επαγγελματικών θα 
είναι στα ύψη, με τη σύνοδο Ερμή-Άρη (10/11) 
να φέρνει μεν ευστροφία και παραγωγικότητα 
αλλά και τάση για βιασύνες και απότομες συμπε-
ριφορές στην επικοινωνία με συναδέλφους, συ-
νεργάτες, υπαλλήλους, υφιστάμενους, άτομα 
που σου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ενώ τα 
τετράγωνα που σχηματίζει ο Κρόνος με τον Ερμή 
(10/11) και τον Άρη (11/11) βγάζουν κούραση, εν-
δεχομένως και εμπόδια σε σχέδια, που φαίνεται 
πως δεν προχωρούν όπως θα ήθελες, με αποτέ-
λεσμα να υπάρξουν και εκνευρισμοί ή σπασμένα 
νεύρα από την όλη υπερπροσπάθεια. Προσοχή 
θα πρέπει να δείξεις και με την αντίθεση Ερμή-
Ουρανού (13/11) που μπορεί να φέρει ξαφνικά 

γεγονότα και αλλαγές στα εργασιακά, αλλά και 
υπερβολικές αντιδράσεις, ρήξεις ή και θεματάκια 
υγείας, που, αν και προσωρινά, θα σε αγχώσουν.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)
 
Η ερωτική σου ζωή και οι διαπροσωπικές σου 
σχέσεις βρίσκονται στο προσκήνιο αυτή την ε-
βδομάδα, με ποικίλες εστίες εντάσεων και απρό-
οπτων, ιδιαίτερα για τους γεννημένους του 1ου 
και των αρχών του 2ου δεκαημέρου. Η σύνοδος 
Ερμή-Άρη την Τετάρτη φέρνει, από τη μια, κινη-
τικότητα στο φλερτ και στο κομμάτι της διεκδί-
κησης για τους αδέσμευτους, αλλά και τάση για 
επιθετικότητα και παρορμητικές συμπεριφορές 
με τον σύντροφό σου, ενώ τα τετράγωνα που 
σχηματίζει ο Κρόνος με τον Ερμή και τον Άρη, την 
ίδια μέρα και την επομένη αντίστοιχα, φέρνουν 
μια δυσκολία στην έκφραση του συναισθήματος, 
απογοήτευση ή και απόρριψη μέσα στη σχέση ή 
σε μια ερωτική γνωριμία, προβλήματα στις σχέ-
σεις με τα παιδιά ή και εμπόδια σε δημιουργικά/ 
επιχειρηματικά σχέδια λόγω των οικονομικών. 
Διαφωνίες για την οικονομική διαχείριση μπο-
ρούν να υπάρξουν και με τον σύντροφό σου, αν 
έχετε κοινό πορτοφόλι ή και για κληρονομικά, 
περιουσιακά, διατροφές κ.λπ. Με την αντίθεση 
Ερμή-Ουρανού το Σάββατο καλύτερα να μην α-
νοίξεις συζητήσεις με φίλους, σύντροφο και συ-
νεργάτες για τυχόν διαφορές, γιατί η ψυχραιμία 
θα λείπει από όλους.

Λέων (22 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
 
Δυσκολίες και εντάσεις σε θέματα σπιτιού, οικογε-

νειακών ή επαγγελματικών έχει 
αυτή η εβδομάδα, με το 1ο και 
τις αρχές του 2ου δεκαημέρου 
να επηρεάζονται περισσότερο 
και την Τετάρτη, την Πέμπτη 
και το Σάββατο να αποτελούν 
τις πιο «επικίνδυνες» μέρες. 
Η σύνοδος Ερμή-Άρη (10/11) 
φέρνει νευρικότητα, ευέξαπτες 
συμπεριφορές και ανταπαντή-
ματα με μέλη της οικογένειας 
ή άτομα με τα οποία συγκατοι-
κείς, ακόμα και δίχως λόγο, ενώ 

τα τετράγωνα του Κρόνου με Ερμή (10/11) και Άρη 
(11/11) βγάζουν αυστηρότητα, ψυχρή στάση και 
τάση για γκρίνιες, προβλήματα ή απογοητεύσεις 
με τους δικούς σου ανθρώπους ή κάποιους συνερ-
γάτες. Πιθανώς να ανακύψουν και ζητήματα από 
το παρελθόν ή θέματα με το σπίτι ως ακίνητο, ενώ 
θα υπάρχει και μια κατάσταση πρόκλησης ενόχων 
και από τις δύο πλευρές, με τη συναισθηματική δυ-
σφορία να λειτουργεί ίσως και ανάποδα για μερι-
κούς, μπλοκάροντας την έκφραση σχετικά με αυ-
τό που σκέφτονται ή αισθάνονται, αδυνατώντας 
να υποστηρίξουν τον εαυτό τους. Η αντίθεση Ερ-
μή-Ουρανού (13/11) μπορεί να βγάλει ξεσπάσματα 
ή και απρόσμενα συμβάντα στα επαγγελματικά, 
ενώ θα πρέπει να επενδύσεις όσο μπορείς στην 
υπομονή, αποφεύγοντας τον παρορμητισμό, γιατί 
αυτές οι όψεις συνδέονται και με ατυχήματα.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)
 
Τρέξιμο στη δουλειά και στην καθημερινότητα 
αλλά και τάση για λεκτικά ατοπήματα και καβγά-
δες φέρνει η εβδομάδα, με το 1ο και τις αρχές του 
2ου δεκαημέρου να επηρεάζονται περισσότε-
ρο, ενώ Τετάρτη, Πέμπτη και Σάββατο χρειάζε-
ται μεγαλύτερη προσοχή και στην οδήγηση, με 
αποφυγή παρορμητικών συμπεριφορών στον 
δρόμο, καθώς μπορεί να υπάρξουν ατυχήματα ή 
και θέματα με το μεταφορικό σου μέσο. Η σύνο-
δος Ερμή-Άρη (10/11), αν και φέρνει «ατάκα» στο 
φλερτ και στις δημόσιες σχέσεις, σε κάνει ταυτό-
χρονα από παρλαπίπα έως γλωσσοκοπάνα, δημι-
ουργώντας εντάσεις με συνεργάτες, σύντροφο, 
φίλους, αδέλφια ή κοντινούς συγγενείς, αφού 
μάλλον δεν θα αφήνεις τίποτα να πέσει κάτω, 
ενώ τα τετράγωνα του Κρόνου με Ερμή (10/11) 
και Άρη (11/11) βγάζουν εμπόδια στη δουλειά, 
κούραση και άγχος επίδοσης. Δεν είναι καλές μέ-
ρες για συζητήσεις και υπογραφές συμφωνιών, 
ενώ η απογοήτευση για τυχόν καθυστερήσεις 

στον προγραμματισμό μπορεί να σε κάνει πε-
ρισσότερο οξύθυμο. Η αντίθεση Ερμή-Ουρανού 
(13/11) «προμηνύει» τεχνολογικό black out, αλλά 
και έκρυθμες καταστάσεις στην επικοινωνία, γι’ 
αυτό προτίμησε να ακούς παρά να μιλάς, απο-
φεύγοντας να βγάλεις συμπεράσματα.

Ζύγός  (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)
 
Τα οικονομικά σου και η διαχείρισή τους βρίσκονται 
διαρκώς στο μυαλό σου, δημιουργώντας προκλή-
σεις αυτή την εβδομάδα, εξαιτίας των δύσκολων 
όψεων στον σταθερό σταυρό, με το 1ο και τις αρχές 
του 2ου δεκαημέρου να επηρεάζονται περισσότε-
ρο. Η σύνοδος Ερμή-Άρη (10/11) εστιάζει τη σκέψη 
και τη δράση σου στην αναζήτησή νέων πόρων, σε 
συζητήσεις για κινήσεις αξιοποίησης κεφαλαίων, 
περιουσιακών στοιχείων κ.λπ., φέρνοντας όμως 
άγχος και βιασύνη που οδηγεί σε λάθος υπολογι-
σμούς, ασυμφωνίες ή ρήξεις με συνεργάτες και τον 
σύντροφό σου γύρω από χρήματα που μοιράζεστε, 
ενώ τα τετράγωνα του Κρόνου με Ερμή (10/11) και 
Άρη (11/11) μιλούν για οικονομικούς περιορισμούς, 
πιέσεις με χρέη, φορολογικά, επιχειρήσεις, δυσκο-
λίες και εμπόδια σε νέα δημιουργικά ξεκινήματα λό-
γω έλλειψης των απαιτούμενων χρημάτων και γε-
νικότερα δυσκολίες που βγάζουν απογοήτευση. Η 
αντίθεση Ερμή-Ουρανού (13/11) ίσως φέρει κάποια 
απρόοπτα έξοδα, ενισχύοντας την ανασφάλεια, με 
τις μέρες να μην είναι καλές για επενδύσεις, ρίσκα, 
αγορές, συναλλαγές και υπογραφές συμβολαίων 
και συμφωνιών, ενώ δεν αποκλείονται και συναι-
σθηματικά ξεσπάσματα σε προσωπικές σχέσεις.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
 
Εκρηκτική εβδομάδα, Σκορπιέ μου, με μια πλειά-
δα σκληρών όψεων μεταξύ του Ερμή και του Άρη 
από το ζώδιό σου με τον Κρόνο και τον Ουρανό να 
βγάζουν υπερένταση, άγχος και εσωτερικό θυμό, 
με το 1ο και τις αρχές του 2ου δεκαημέρου να ε-
πηρεάζονται περισσότερο. Η σύνοδος Ερμή-Άρη 
(10/11) σε κάνει αποφασιστικό και δυναμικό στην 
εκδήλωση της ενέργειάς σου, αλλά ταυτόχρονα 
εγωιστή, ανυπόμονο και ευέξαπτο, έτοιμο να ε-
πιτεθείς προς κάθε κατεύθυνση, αδιαφορώντας 
για τις συνέπειες. Τα τετράγωνα του Κρόνου με 
Ερμή (10/11) και Άρη (11/11) δυσχεραίνουν έτι πε-
ραιτέρω την επικοινωνία με τους κοντινούς σου 
ανθρώπους και την οικογένεια, προκρίνοντας 
τους καβγάδες, τις σκληρές, ψυχρές και απαξι-
ωτικές συμπεριφορές και από τις δύο πλευρές 
και μια αίσθηση απόρριψης ή πνευματικής κα-
τάπτωσης, βγάζοντας πιθανώς και δυσκολίες ή 
προβλήματα με τον χώρο του σπιτιού ως οίκημα. 
Η αντίθεση Ερμή-Ουρανού (12/11) σε κάνει να 
θες να εκφράσεις τα πάντα από μέσα σου, να πεις 
ό,τι σε πονά και σε πιέζει, να κάνεις με λίγα λόγια 
την επανάσταση σου, φέρνοντας και απρόοπτες 
εξελίξεις σε σχέσεις και συνεργασίες. 

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου)
 
Η ψυχολογία σου αυτή την εβδομάδα «σού κάνει 
νερά», καθώς είσαι περισσότερο επιρρεπής σε 
κυκλοθυμίες, νεύρα και συσσωρευμένη ένταση, 
απόρροια των δύσκολων όψεων Ερμή και Άρη 
από τον 12ο οίκο σου σου με Κρόνο και Ουρανό, 
επηρεάζοντας κυρίως το 1ο και τις αρχές του 2ου 
δεκαημέρου. Η σύνοδος Ερμή-Άρη (10/11) βγάζει 
υπερδιέγερση σε νοητικό και σωματικό επίπεδο, 
και θα αισθάνεσαι σαν να έχεις πιει μια ντουζίνα 
καφέδες, μόνο που αυτό το «σπιντάρισμα» θα εί-
ναι πολύ «εύθραυστο», καθώς τα τετράγωνα του 
Κρόνου με Ερμή (10/11) και Άρη (11/11) φέρνουν 
εξάντληση σε ψυχολογικό αλλά και σωματικό 
επίπεδο, αλλά και μια τάση για αρνητικές σκέψεις 
και συναισθήματα, βασανίζοντάς σε ακόμα και 
για θέματα του παρελθόντος. Ίσως επηρεαστείς 
και από την επικαιρότητα που ενδεχομένως να 
αφορά και νέα μέτρα περιορισμού, ενώ αυτή η 
ευερεθιστότητα μπορεί να σε κάνει και πιο από-
τομο επικοινωνιακά, διαταράσσοντας τις ισορ-
ροπίες με κοντινά σου άτομα, συνεργάτες κ.λπ. 
οδηγώντας σε λεκτικές επιθέσεις ή καβγάδες, 
ενώ με την αντίθεση Ερμή-Ουρανού το Σάββατο 
μπορεί να υπάρξουν και απρόοπτα μέσα στην 
καθημερινότητα.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Οι πρώτες δύο μέρες της εβδομάδας είναι βοηθη-
τικές για να κανονίσεις δουλειές και εκκρεμότητες, 
και οφείλεις να τις αξιοποιήσεις, καθώς στα μέσα 
της δημιουργούνται πιεστικές συνθήκες… for 
everybody, με το 1ο και τις αρχές του 2ου δεκαη-
μέρου να επηρεάζονται περισσότερο. Η σύνοδος 
Ερμή-Άρη (10/11), μολονότι σε κινητοποιεί κοινω-
νικά και σε επίπεδο δικτύωσης με άτομα που έχετε 
κοινούς στόχους, βγάζει ταυτόχρονα ένταση στην 
επικοινωνία με συνεργάτες, συναδέλφους αλλά 
και φίλους, ακόμα και χωρίς ιδιαίτερο λόγο, ενώ 
τα τετράγωνα που σχηματίζει ο Κρόνος με Ερμή 
(10/11) και Άρη (11/11) φέρνουν δυσκολίες και εμπό-
δια στον σχεδιασμό σου και σε πιθανά νέα δημιουρ-
γικά ή επιχειρηματικά ξεκινήματα, πηγαίνοντάς σε 
πίσω αναφορικά με τα όνειρα που είχες σε αυτούς 
τους τομείς. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει 
να καταβάλεις περισσότερο κόπο και δουλειά για 
να τα δεις να παίρνουν σάρκα και οστά, ξεπερνώ-
ντας σκοπέλους και καθυστερήσεις, ενώ μπορεί 
να προκύψουν και συγκρούσεις με συνεργάτες και 
φίλους και γύρω από τα οικονομικά, ιδιαίτερα αν 
μιλάμε για ένα συλλογικό πρότζεκτ, οπότε και θα 
πρέπει να προχωρήσεις σε περικοπές για να είναι 
βιώσιμο. Το Σ/Κ με την αντίθεση Ερμή-Ουρανού 
μπορεί ξαφνικά να εκδηλωθεί ερωτικό ενδιαφέρον 
από ένα φιλικό σου πρόσωπο.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Απαιτητική η εβδομάδα που ξεκινά, με πίεση στον 
άξονα καριέρας-οικογένειας, λόγω της ενεργοποί-
ησης του ζωδιακού σου σταυρού που πυροδοτεί 
προκλήσεις, με το 1ο και τις αρχές του 2ου δεκαη-
μέρου να επηρεάζονται περισσότερο. Η σύνοδος 
Ερμή-Άρη (10/11) βγάζει, από τη μια, φιλοδοξία 
και γρήγορη αντίληψη, αλλά ταυτόχρονα αυξά-
νει κατακόρυφα το τρέξιμο, τις απαιτήσεις και το 
pressing από συνεργάτες, πελάτες, προϊσταμέ-
νους κ.λπ. Τα τετράγωνα του Κρόνου από το ζώ-
διό σου με Ερμή (10/11) και Άρη (11/11) δείχνουν 
δυσκολίες και μπλοκαρίσματα στην αναγνώριση 
των προσπαθειών σου, πιθανά εμπόδια και καθυ-
στερήσεις σε νέα ξεκινήματα και σχέδια, αλλά και 
μια τάση να επωμιστείς ευθύνες άλλων στη δου-
λειά, χωρίς το ανάλογο αντίκρισμα. Εκεί είναι όπου 
πρέπει να αντιδράσεις ψύχραιμα και να βάλεις τα 
όριά σου, αλλά και να ελέγξεις τα νεύρα σου, α-
ποφεύγοντας άσκοπους τσακωμούς ή και ρήξεις 
που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο όσα με τόσο 
κόπο έχεις χτίσει. Ενδεχομένως να υπάρξουν και 
οικογενειακά θέματα, ίσως με άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας, ενώ η αντίθεση Ερμή-Ουρανού (13/11) 
μπορεί να φέρει ένα ξέσπασμα, ή ένα απρόσμενο 
γεγονός που αλλάζει τις ισορροπίες.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Το ξεκίνημα της εβδομάδας είναι καλύτερο για να 
τρέξεις σημαντικές δουλειές και υποχρεώσεις, 
καθώς στη συνέχεια δημιουργούνται δύσκολες 
όψεις, που, μολονότι δεν σε «βρίσκουν» άμεσα, 
επηρεάζουν ωστόσο περισσότερο το 1ο και τις 
αρχές του 2ου δεκαημέρου. Η σύνοδος Ερμή-Άρη 
(10/11) φέρνει έντονη κινητικότητα στην καθημε-
ρινότητα, επαφές, συναντήσεις, αλλά ταυτόχρο-
να αρκετό άγχος και μια «εξυπνακίστικη» διάθεση 
στις προσεγγίσεις σου, ενώ τα τετράγωνα του 
Κρόνου με Ερμή και Άρη βγάζουν ψυχολογική, νο-
ητική ή και σωματική κόπωση, αλλά και ένα είδος 
αυτομπλοκαρίσματος αναφορικά με σχέδια που 
αφορούν σπουδές, επαγγελματικά και σχέσεις 
με εξωτερικό. Η αίσθηση ανεπάρκειας μπορεί να 
προκαλείται από καταστάσεις του παρελθόντος 
που δεν έχεις διαχειριστεί ουσιαστικά και που απο-
τελούν βαρίδια για την εξέλιξή σου, ενώ αντικει-
μενικές δυσκολίες στην επίτευξη των στόχων σου, 
σε συνδυασμό με θέματα επικαιρότητας, μπορούν 
να φέρουν πεσιμισμό και μελαγχολία. Σημαντικό 
να προσέχεις τον τρόπο που επικοινωνείς με τους 
άλλους, καθώς και το πώς οδηγείς αυτές τις μέρες, 
γιατί οι όψεις μιλούν και για διαφωνίες ή ατυχή-
ματα, ιδιαίτερα με την αντίθεση Ερμή- Ουρανού 
(13/11), που ωστόσο μπορεί να φέρει και απρόσμε-
νες γνωριμίες σε ερωτικό επίπεδο. A

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