
Μιλούν 
Κώστας Μπακογιάννης
Philip Kerr
Ρέα Γαλανάκη 
Νεκτάριος Βορρές 
Τζίμης Πανούσης

ΑόΡΑΤόι 
ΑΝθΡωΠόι 
200.000 παιδιά που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν 
στην Ελλάδα δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια 
Του Τάκη Σκριβάνου, σελ. 16

Παίξε το Φιδάκι
ό δρόμος του ΣΥΡιΖΑ 
προς την εξουσία
Του Νίκου Ζαχαριάδη, σελ. 10

O Βασίλης Βασιλικός 
γράφει για το λεμονοστύφτη 
της Μέρκελ, σελ. 30
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Η τοιχογραφια τΗς εβδομαδας
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Ο συνεργάτης της A.V. 
street artist Billy Γρυ-

πάρης δεν θα ξεχάσει 
ποτέ τον «Λουκ». Mαζί 

με τους δύο φίλους ε-
πίσης street artists, τον 

Alex Martinez και τον 
Ν_Grams ζωγράφισαν 

την περασμένη Κυριακή 
σε ένα δρόμο στου Ψυρ-

ρή (Ρήγα Παλαμίδου & 
Σαρρή) το υπέροχο όλο 
χρώματα και ζωντάνια 

πορτρέτο του.  

Βρείτε περισσότερα για 
τις δουλειές των street 

artists στα ακόλουθα 
sites: BILLYGEE.GR

alexmartinezink.com
https://www.facebook.

com/naipngrams?fref=ts

Στα ξέσπασμα της ελληνικής οικονομι-
κής κρίσης και στα χρόνια των ταραχών 
που την ακολούθησαν, έκανε την εμ-
φάνισή του. Ο «Λουκάνικος», όπως τον 
φώναζαν όλοι, βρισκόταν πάντα στην 
πρώτη γραμμή των διαδηλώσεων να 
οδηγεί το αγανακτισμένο πλήθος, ορ-
θώνοντας το ανάστημα –και το γάβγι-
σμά του– στα ΜΑΤ, μέχρι την τελευταία 
του πνοή. Έγινε «ήρωας» στα ελληνικά 
media, έγινε θέμα και στα ξένα. Τώρα 
ήρθε η σειρά των φίλων street artists 
να τον απαθανατίσουν στους αθηναϊ-
κούς τοίχους.  

Πριν μια εβδομάδα είχα επισκε-

φτεί το Βέλγιο για δουλειά. Περιμέ-

νοντας στο αεροδρόμιο την πτήση 

μου, χάζευα όλα τα αφιερώματα 

που είχε ο Τύπος για το θάνατο του 

Λουκάνικου. Για μια οκταετία ο συ-

γκεκριμένος σκύλος άραζε στα πό-

δια μου στην πλατεία Συντάγματος 

εκεί που κάναμε skate. Υποσχέθηκα 

στον εαυτό μου να κάνω κάτι στη 

μνήμη αυτού του αγαπημένου τε-

τράποδου φίλου μου. Επιστρέφο-

ντας στην Ελλάδα συναντήθηκα με 

τον καλό μου φίλο Alex Martinez 

και καθώς τα λέγαμε του εκμυστη-

ρεύτηκα την επιθυμία μου να κά-

νουμε κάτι για τον Λουκάνικο, να 

βάψουμε κάτι στον τοίχο. Με κοί-

ταξε γελώντας και μου απαντάει α-

καριαία: «Δεν θα το πιστέψεις, αλλά 
μόλις σήμερα τύπωσα κι εγώ τη φω-
τογραφία του για να βρω ένα τοίχο να 
τον ζωγραφίσω». Αποφασίσαμε να 

συνεργαστούμε. 

Την Κυριακή που μας πέρασε, δώ-

σαμε ραντεβού και μαζί με το φί-

λο μας N_Grams βρεθήκαμε στου 

Ψυρρή και βάλαμε μπρος το συγκε-

κριμένο production αφιερωμένο 

στον αγαπημένο μας Κανέλο. Μας 

πήρε μερικές ώρες να το τελειώ-

σουμε, αλλά το αποτέλεσμα ήταν 

ικανοποιητικό. Και μια μικρή διευ-

κρίνηση: Κανένας δεν μας πλήρω-

σε, κανένας δεν διέθεσε δωρεάν τα 

σπρέι και τα υλικά, όπως εσφαλμέ-

να γράφτηκε και ειπώθηκε. Το κά-

ναμε με δικά μας έξοδα, αποκλει-

στικά για το κέφι μας, αποκλειστικά 

για το Λουκανικάκι που μας κοιτάει 

από ψηλά. 

-ΒILLY ΓΡΥΠΑΡΗΣ

23 - 29 ΟΚΤΩΒΡIOY 2014 A.V. 5 



6 A.V. 23 - 29 ΟΚΤΩΒΡIOY 2014

Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)

Την προηγούμενη βδομάδα το ελληνικό πολιτικό σύστη-
μα αντιμετώπισε άλλη μια μετωπική σύγκρουση με τη 
πραγματικότητα. Μέσα σε 5 μέρες, η ατμόσφαιρα γύρισε 
5 χρόνια πίσω. Τα επιτόκια από τις αγορές έφτασαν στα 
επίπεδα του Καστελόριζου απαγορεύοντας στην πραγ-
ματικότητα το δανεισμό. Και το ελληνικό χρηματιστήριο 
κατέρρευσε χάνοντας μέσα σε λίγες μέρες 8 δις. Φυσι-
κά, δεν θα λείψουν οι αναλφάβητοι δημοσιογράφοι που 
θα γράψουν και τι μας νοιάζει εμάς αυτό το όργανο του 
σατανά, αλλά οι μαζικές πωλήσεις σημαίνουν απόσυρ-
ση επενδύσεων από τις επιχειρήσεις, απόσυρση χρη-
μάτων από την ελληνική οικονομία, δηλαδή ανεργία.  
Το πολιτικό σύστημα είναι εγκλωβισμένο στην ίδια του 
τη στρατηγική. Δεν έχει plan B. Μόνο του Λαφαζάνη. 
Γι’ αυτό αμέσως η κυβέρνηση έτρεχε πανικόβλητη στον 
Ντράγκι και η αξιωματική αντιπολίτευση στο ΔΝΤ. Γι’ 
αυτό ο Γ. Σταθάκης έλεγε, έχουμε πει 100 φορές ότι δεν 
θα προβούμε σε μονομερείς ενέργειες. Θα άξιζε να δη-
μοσιεύονταν οι 100 φορές που ο Σύριζα δήλωνε ότι θα 
σκίσει τα μνημόνια στα σκαλοπάτια της Βουλής, ότι θα 
τα καταργήσει με ένα νόμο, ένα άρθρο. Αλλά δεν έχει 
κανένα νόημα, το κακό έχει ήδη γίνει. Κανείς δεν μας 
δανείζει, επενδύσεις δεν γίνονται, όχι γιατί βιάζεται ο Α. 
Σαμαράς να βγει από τα μνημόνια ούτε γιατί ο Α. Τσίπρας 
θα τα σκίσει. Αλλά γιατί σύσσωμη αυτή η χώρα, από την 
άκρα δεξιά ως την άκρα αριστερά, αρνείται πεισματικά να 
αλλάξει το χρεοκοπημένο μοντέλο. 

Μια μέρα, στην τηλεόραση, στέλεχος κυβερνητικού κόμ-
ματος κατήγγελλε σε όλους τους τόνους την τρόικα. Τη 
Μέρκελ, τους Ευρωπαίους, τον καταραμένο «νεοφιλε-
λευθερισμό». Που μας ζητάνε θυσίες και η κυβέρνησή του 
διαπραγματεύεται σκληρά, τις αποκρούει, βάζει κόκκινες 
γραμμές. Εντέλει, λέει περήφανος για την ατάκα, αν δεν 
τους αρέσει, «ας πάνε να διαπραγματευτούν με τον Σύ-
ριζα. Τόσο απλά». Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, ο πολιτικός 
του ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι οι υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης είναι λάθος, ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος ο οποίος αν 
δεν εφαρμόζεται είναι γιατί δεν πείθονται οι Ευρωπαίοι 
από τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησής του. Και ότι, 
τέλος, ο Σύριζα θα είναι σκληρότερος διαπραγματευτής 
από αυτούς. Με δυο λόγια έλεγε στο τηλεοπτικό κοινό, 
ψηφίστε Σύριζα. Δεν καταλάβαινε ότι εκείνη τη στιγμή 
επιχειρηματολογούσε υπέρ του υποτιθέμενου αντιπάλου 
του; Δεν το καταλάβαινε γιατί είναι ήδη Σύριζα. ΝΔ, ΠΑ-
ΣΟΚ και Σύριζα είναι οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. 
Ενός νομίσματος όμως που χάνεις στην κορόνα, χάνεις και 
στα γράμματα. Από τον Μάιο και τις ευρωεκλογές, έχουν 
σταματήσει ξανά τα πάντα σ’ αυτή τη χώρα. Συζητάμε για 
τις επόμενες εκλογές. Κάθε 2 χρόνια εκλογές και στο ενδι-
άμεσο προεκλογικές περίοδοι. Οι διαρθρωτικές αλλαγές 
που πρέπει να γίνουν για να πάρει μπρος η οικονομία μέ-
νουν πάντα πίσω και τα λίγα που γίνονται ξεπερνιούνται 
από τις καταστάσεις. Όταν λένε γίνονται μεταρρυθμίσεις, 
εννοούν ψηφίζονται νόμοι. Οι οποίοι δεν εφαρμόζονται 
ποτέ. Όταν λένε γίνονται αποκρατικοποιήσεις, εννοούν 
ότι αποφασίζονται. Για να ξεκινήσουν μετά οι αμφισβητή-
σεις στα δικαστήρια οι οποίες θα κρατήσουν 10 χρόνια. 
Το πολιτικό σύστημα έχει δυο γραμμές άμυνας για να δι-
ατηρήσει το χρεοκοπημένο καθεστώς της μεταπολίτευσης 
αλώβητο. Η ακραία επιθετική, με την ταμπέλα του αντι-
μνημονιακού μετώπου, υπερασπίζεται κάθε παθογένεια 
του συστήματος αποτελώντας άλλοθι για την υποτιθέμε-
νη μετριοπαθέστερη. Ο πρώην αντιμνημονιακός πρωθυ-
πουργός, μετά μνημονιακός και ξανά αντιμνημονιακός, 
«σκίζει τα μνημόνια κάθε μέρα» και κλείνει το μάτι σε όσο 
περισσότερες ομάδες πελατών μπορεί, σε δικαστικούς, έν-
στολους, αγρότες, πυροσβέστες, οφειλέτες δανείων. Μην 
ακούτε αυτούς τους πρωτόγονους της αντιπολίτευσης 
που θα μας βάλουν σε περιπέτειες, όλοι τα ίδια λέμε, εμείς 

έχουμε τον τρόπο να κοροϊδέψουμε τους Ευρωπαίους με 
τις καθυστερήσεις, να επαναφέρουμε τα μισθολόγια του 
δημοσίου στο πριν το 2012 καθεστώς, να ψηφίζουμε αφο-
ρολόγητα στο Άγιον Όρος, να μη μειώνουμε τα συνδικαλι-
στικά προνόμια. Γιατί να μπούμε σε περιπέτειες;
Κι έτσι αρχίζουν πάλι τα γνωστά προβλήματα από το πα-
ρελθόν. Τα πλεονάσματα δεν είναι πια τόσο πλεονάσματα 
αφού πρέπει να καλυφθούν οι αυξήσεις. Για να καλυ-
φθούν τα εφάπαξ των πρόωρα συνταξιοδοτηθέντων αυ-
ξάνονται πάλι τα χρέη του δημοσίου, μειώνονται οι επεν-
δύσεις. Κάθε φοροαπαλλαγή δημιουργεί μια νέα τρύπα, 
άγνωστο πώς θα καλυφθεί. Υποσχέσεις κι από τους δύο 
αντιπάλους που προϋποθέτουν πάντα δανεικά. 
ΝΔ και Σύριζα ποντάρουν στο ίδιο σχέδιο. Δεδομένου ότι 
τα ελλείμματα μειώθηκαν, όπως μειώθηκαν, απαλλασ-
σόμαστε από την επιτήρηση και καλύπτουμε τις ανάγκες 
μας δανειζόμενοι ξανά από τις αγορές. Γιατί αυτό είναι το 
μόνο πολιτικό σχέδιο που έχει το ελληνικό πολιτικό προ-
σωπικό: ο Δανεισμός. Να διατηρήσουν ένα καθεστώς που 
χρεοκόπησε με δανεικά από τους ξένους. Έστω κι αν δα-
νείζονται με υψηλότερα επιτόκια, έστω κι αν μεταθέτουν 
ξανά το πρόβλημα στα παιδιά τους. Γι’ αυτό οι μεν υπό-
σχονται το τέλος της επιτήρησης όταν γίνουν κυβέρνη-
ση και οι δε βιάζονται να το επιτύχουν πριν τις εκλογές. 
Διαπαιδαγωγώντας έτσι τον κόσμο στην ακινησία. Στις 
ψευδαισθήσεις. Ότι γίνεται σ’ αυτό το γεμάτο προβλήμα-
τα κόσμο, τον στριμωγμένο, να επιφυλαχθεί στην Ελλάδα 
ένας αδιανόητος ρόλος: Να ζει με δανεικά. Και πάνε τα 
spreads στις 9 μονάδες και οι ψευδαισθήσεις τελειώνουν. 
Η εκδίκηση της πραγματικότητας. 

Πρέπει να τελειώνουμε με τα μνημόνια; Φυσικά. Πριν από 
μας το θέλουν οι άλλοι. Το ΔΝΤ που το πιέζουν οι χώρες-
μέλη του οι οποίες, φτωχότερες από μας, δεν θέλουν να 
μας δανείζουν άλλο. Το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να 
ξεμπερδεύει και να ασχοληθεί με τα μεγάλα προβλήματά 
της. Τα δικά μας προβλήματα είναι προβλήματα καθυ-
στέρησης, είναι προβλήματα που τα έχει λύσει από τη 
δεκαετία του 1970. Σκέψου, το 2015 εμείς συζητάμε αν 
πρέπει να ευθυγραμμίσουμε το παρωχημένο οικονομικό 
μοντέλο μας του προηγούμενου αιώνα με το παρόν, την 
ώρα που το «παρόν» είναι ήδη λίγο και η Ευρώπη οφεί-
λει να το μεταρρυθμίσει για να προλάβει το μέλλον. Τα 
προβλήματά μας είναι προ-προηγούμενης γενιάς. Και γι’ 
αυτό οι πολιτικές προτάσεις που συγκρούονται στη χώρα 
μας μοιάζουν να βγαίνουν από την Κατοχή, τον Β΄ Πα-
γκόσμιο και τον Εμφύλιο. Σε λίγο θα πέσει το τείχος του 
Βερολίνου. Προς το παρόν κάνουμε εκδηλώσεις για την 
αποκατάσταση της μνήμης του συντρόφου Ζαχαριάδη 
και οι δίκες των ναζί αναβάλλονται γιατί δεν έγινε νό-
μιμη κλήτευση στον κατηγορούμενο. Ο οποίος ήταν στη 
φυλακή και δεν μπορούσαν να τον βρουν… 
Το πολιτικό σύστημα από την αρχή αρνήθηκε να προ-
χωρήσει στις αλλαγές που χρειάζονται, αρνήθηκε να 
θίξει το σύστημα εξουσίας. Δεν είναι περίεργο που με 
αυτή την πολιτική διαπαιδαγώγηση, η συντηρητική κοι-
νωνία μετατοπίζεται από τα κόμματα που δεν μπορούν 
να εκπληρώσουν πια τις υποσχέσεις τους σε εκείνα που 
με άλλες ταμπέλες υπόσχονται εκ νέου την επιστροφή 
στο αδύνατο παρελθόν των δανεικών. Το αποτέλεσμα 
το πληρώνουμε όλοι. Η ύφεση συνεχίζεται, η οικονομία 
δεν παίρνει μπρος. Τα κόμματα παραπειστικά συζητάνε 
αν το χρέος είναι βιώσιμο. Ενώ το πρόβλημά μας είναι αν 
η οικονομία είναι βιώσιμη. Η οικονομία κάνει βιώσιμο ή 
όχι το χρέος. Εγκλωβισμένα στα πολιτικά τους παιχνίδια, 
κάνουν συνεχώς εκλογές και κάθε 2 χρόνια καίνε πρωθυ-
πουργούς μέχρι να περάσουν όλοι από το δημόσιο ταμείο. 
Το τέλος των ψευδαισθήσεων δεν θα αργήσει, μόνο που 
όσο περνάει ο χρόνος ανεκμετάλλευτος τόσο πιο δύσκο-
λα γίνονται τα πράγματα για τη συνέχεια. A

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης  Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες, 
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος

Συντακτική ομάδα: Δ. Αθανασιάδης, Ν. Αργυρο-
πούλου, Μ. Αυγέα, Γ. Βαλλιανάτος, Κ. Βνάτσιου, N. 

Γεωργελέ, N. Γεωργιάδης, Κ. Γιαννακίδης, Β. Γραμμα-
τικογιάννη, B. Γρυπάρης, Ν. Δαμίγου - Παπώτη, Γ. Δη-
μητρακόπουλος, N. Zαχαριάδης, Μ. Ζουμπουλάκη, Δ. 
Καραθάνος, Λ. Καρανικολού, Σ. Καρρά, M. Kοντοβά, 
M. Κοραχάη, Σ. Κραουνάκης, Γ. Κρασσακόπουλος,  Γ. 
Kωνσταντινίδης, Λ. Λαζόπουλος, M. Λεάνης, Β. Μα-
τζάρογλου, M. Mηλάτος, Θ. Μήνας, Α. Μυλωνά, Ευτ. 
Παλλήκαρης, Γ. Παναγόπουλος, Κ. Παναγοπούλου, 

Γ. Πανόπουλος, Δ. Παπαδόπουλος, Γ. Παυριανός, 
K.Ρήγος,  Ζ. Σφυρή, Π. Τατσόπουλος, Κ. Τζήκας, Γ. 

Τζιρτζιλάκης, Σ. Tριανταφύλλου, Σ. Tσιτσόπουλος, Δ. 
Φύσσας, Θ. Χειμωνάς, Λ. Χουρμούζη

Γραμματεία Σύνταξης: Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr

Aτελιέ: Mορφούλα Bογιατζόγλου, Sotos Anagnos
Διόρθωση κειμένων: Δήμητρα Γκρους  

Εικονογραφήσεις: Θοδωρής Μπαργιώτας, 
Νεκτάριος Σταματόπουλος, Smart, Β. Γκογκτζιλάς, 

Benoit Paré, art@athensvoice.gr
Φωτό: In Time, Ideal Images, Αλ. Βλάχος (Action 

Images) Κ. Αμοιρίδης, Στ. Ανδριώτης, Α. Κούρκου-
λος, C. Makkos, Στ. Καλησπέρης, Mάρω Kουρή, 

Damien Argi, Α. Φιλιππίδης, Θ. Σταμάτης, Π. 
Βουμβάκης, Τ. Βρεττός, Β. Georgousis, Στ. Ρόκκος, 

Βαγγέλης Τάτσης
 

 Διαχείριση Web: Βαγγέλης Κορωνάκης
vkoron@athensvoice.gr

A.V. Web Crew: Ντίνα Βλαχοπούλου, Γιάννης  
Τσάκαλος, Καρολίνα Νιαμονιτάκη,  

Αγγελική Νικολάρη, Ελένη Μπεζιριάνογλου

Διευθυντής Εμπορ. Ανάπτυξης:  
Νίκος Τσουανάτος

Digital Advertising Manager:  
Αναστασία Μπαφούνη

Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας
Direct Market: Νίκος Δαμδημόπουλος, Δημήτρης 

Καλαμάρης, Θεοδώρα Θεμελή, 
Ελεονώρα Βερυκοκίδη  

Υποδοχή Διαφημιστικής Αγοράς & Direct 
Market: Μαρία Αυγερινού marketing@

athensvoice.gr

Διεύθυνση Λογιστηρίου:  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο: Σωτηρία Ψυχογυιού,  

Μιχάλης Παπακωνσταντίνου

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση:  
«Kαθημερινές Εκδόσεις AE»
Διανομή: City Promotions

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

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369, fax: 210 3632.317
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«Γειά σας. Θα ήθελα κάτι  
καταθλιπτικό».

( Έφηβη κοπέλα σε υπάλληλο βίντεο 
κλαμπ, Σάββατο απόγευμα)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ ➜ panikoval500@gmail.com

Αthens Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε

«Ε, κύριε βλάκα! Γιατί παίρνεις 
τα λεφτά της μαμάς μου;»

(Πιτσιρικούλης από το πίσω κάθισμα του αυτο-
κινήτου φωνάζει στο βενζινά που πληρώνει η 

μαμά του για τη βενζίνη που μόλις έβαλε. Βενζι-
νάδικο Κηφισίας, Κηφισιά, Δευτέρα πρωί)

Έξω από το Μακ Ντόναλντς, 
στο σταθμό Μοναστηρα-

κίου, δύο κοπέλες συνομι-
λούν σε έντονο ύφος:

«Ε, τι ήθελες; Να μην αρ-
γήσουμε; Δύο ηλεκτρικά 

πέρασαν και δεν τα 
πήραμε!»

(Παρασκευή μεσημέρι)

Κύριος 65άρης με γκρίζα 
ροκ αλογοουρά και φιδίσια 
μπότα, μιλάει στο κινητό με 

τη μαμά του:
«Μαμά, δεν τρώω εγώ τέ-
τοια πράγματα. Εκτός από 
προσούτο και μια σαλάτα. 
Δεν τρώω, ρε χριστιανή, 

τέτοια πράγματα! Δεν 
πουλάω τρέλα εγώ… είμαι 

μουρλός!» 
(Δεξαμενή, Κολωνάκι, Τετάρτη

 μεσημέρι)

Αμπελόκηποι, Τετάρτη α-
πόγευμα, μέσα στο λεωφο-
ρείο. Αγοράκι αντικρίζο-
ντας ένα φούρνο, γυρνάει 

και λέει στη μαμά του:
«Μαμά, τι θα γίνω άμα με-

γαλώσω;»

Σε υπόγειο μαγαζιού ρούχων 
στην Ερμού. Κοριτσάκι όχι 

πάνω από 4 χρονών κρατάει 
από το χέρι τη μαμά του φω-
νάζοντας δυνατά με θεατρικό 

πάθος: «Μαμά, σ’ αγαπώ! 
Σ’αγαπώ, μαμά! Μαμά, σ’αγα-
πώ!» Η μαμά απαντάει: «Βρε, 
αγάπη μου, γίνεται να με αγα-
πάς λίγο πιο χαμηλόφωνα;»

(Σάββατο μεσημέρι)

BAcK2theFUTURe
Μπορείτε να μας στείλετε και τις δύο φωτογραφίες σας (παλιά και νέα), είτε ψηφιακά (ανάλυση 300 dpi, 

διαστάσεις 22x32, στη διεύθυνση  info@athensvoice.gr με την ένδειξη “Back 2 the future”) είτε τυπωμένες, 
στη διεύθυνση της ATHENS VOICE (Χαριλάου Τρικούπη 22, Αθήνα 10679). Είναι απαραίτητο να γράφετε τα 

στοιχεία σας και τις λεπτομέρειες των φωτογραφιών (χρονολογία, τοποθεσία, πρόσωπα).

Το Εξώφυλλο μΑς 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει 

η Μαριάντα Παπαϊωάννου. Γεννή-

θηκε στην Αθήνα λίγο πριν ο Νίκος 

Γκάλης περπατήσει στον αέρα. 

Μεγάλωσε σε μια εποχή που τα 

παιδιά έπαιζαν έξω στο δρόμο, ενώ 

οι γονείς τους έπαιζαν ξύλο για τα 

πολιτικά. Το πρώτο της έργο το ζω-

γράφισε το 1984, πάνω σε κάποια 

εργασία του Μεγάλου Αδελφού 

της. Τα επεισόδια δεν ήταν εκτετα-

μένα και έτσι συνέχισε ακάθεκτη. 

Από το 2011 έχει εκθέσει τα έργα 

της έξι φορές, σχεδόν όλες δίπλα 

στα γλυπτά της μητέρας της. Για να 

διασκεδάζει τον ψυχαναγκασμό 

της τρέχει σε μαραθωνίους και ερ-

γάζεται στον τραπεζικό τομέα. 

ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΠΑΝΤΟΥ
Μετά την Αμφίπολη και τα Αντικύθηρα, νέες  
ανασκαφές στη Ζάκυνθο και το Μεσολόγγι. 

Σκάψτε παντού της γης οι πικραμένοι, να βρείτε 
όλοι τον Αλέξανδρό σας.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ
Προστατέψτε με κάθε τρόπο αυτόν το σοβαρό 

άνθρωπο που έχει πάρει στα σοβαρά όχι  
τον εαυτό του, αλλά τη δουλειά του. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ EXPRESS
Mε δύο φωτογραφίες και ένα μάρτυρα, το Αστυ-

νομικό Τμήμα της περιοχής σας 
μπορεί να σας βγάλει επιτόπου ταυτότητα.  

Τα καλά της διασύνδεσης των δημοσίων υπηρε-
σιών. Το μέτρο είναι ήδη σε εφαρμογή.

ΜΕΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ TWEET
Γιακουμάτος: «Σε πέντε χρόνια θα έχουμε φθάσει 

τους μισθούς της Γαλλίας». Οι οποίοι θα έχουν 
πέσει στα επίπεδα Ρουμανίας.

(@giopso)

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
«Είδα κάτι παιδάκια να παίζουν και να γελάνε 

στην παιδική χαρά. Έπαθα σοκ. Δεν έχουν 
Tablet;»

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
-I can do it.

-No you can’t.
-I can and I paracan.

ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ
Είπαμε, πέφτει η θερμοκρασία,  
αλλά δεν είναι και για αμπέχωνα.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ
«Θα στηρίξω με κάθε τρόπο τον ΣΥΡΙΖΑ».
(Ιδού η Καρυάτιδα που τους έλειπε)

ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ
Του απένειμαν το βραβείο που άξιζε:  
«Καλύτερου performer».
(στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου  
στο Λονδίνο) 

ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΤΗΣ ΜΠΙΧΛΑΣ
5,5 τόνους σκουπιδιών απομάκρυνε ο Δήμος από 
τη Σχολή τους. Και δεν κοκκίνησαν από ντροπή, 
δεν έστησαν τόσο καιρό μια ομάδα φοιτητών 
να τα μαζέψει, δεν έκαναν μια κατάληψη να δια-
μαρτυρηθούν. Κανένα πανεπιστήμιο δεν θα είναι 
πανεπιστήμιο, αν δεν έχουν συνείδηση ευταξίας 
και κοσμιότητας οι ίδιοι οι φοιτητές του.  
Τι λέω τώρα ε;  

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
«Όλα για λίγο παράδεισο» είναι ο τίτλος του  
βιβλίου με το οποίο ξεκινά κι αυτή τη συγγραφι-
κή της καριέρα. Mιλάει για τον ιδανικό άντρα, το 
ιδανικό σεξ, το ιδανικό νυφικό. Ιδανικό για ανα-
γνώστες με δανεικό IQ.

Info-dieT
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Πεύκη 2012. 
Η ίδια παρέα με ποτά

Πεύκη, 1995
 Τα εξαδέλφια Τάκης, 
Μαρία, Γιώργος, Μά-

ρα, Βίκυ, Χρήστος, 
Ελεάννα και Τάκης με 

παγωτά
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Ζωντανός στην πόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

BAR, ΑΛΛΑ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ…
Μία στις τόσες (πια), καταλήγουμε σε κανένα μπαρ. Με ποτό στο χέρι και παρέα, 

όπως τον παλιό καιρό, να λέμε ασυναρτησίες όσο περνάει η ώρα όλο και πιο ασυ-

νάρτητες… αλλά λειτουργεί σαν ψυχοθεραπεία η διαδικασία, και το μπαρ το χαβά 

του, σαν κανονικό μπαρ. Σιγά μη γινότανε ο Γιουνγκ. 

Μ
α είναι πολλά: το να κυνηγάς ένα φευγαλέο τάλιρο με μια απόχη στην κεφάλα που 

λέγεται «πρόστιμο»/«εφορία»/«δόσεις δανείου»/«ενφιά»/«φιπιά», το να μην έ-

χεις δουλειά ή η δουλειά σου να είναι πέτσα, ο Έμπολα, το ότι δεν συμφέρει/δεν γί-

νεται να γυρίζονται κινηματογραφικές ταινίες στην Ελλάδα. Με τούτα και με κείνα 

κανείς δεν συζητάει πια στα μπαρ για τα ωραία παλιακά θέματα όπως π.χ. «δεν υπάρχουν 

άντρες», «όλα εμείς οι άντρες/γυναίκες τα κάνουμε», «έχουνε χαλάσει οι άντρες/γυναί-

κες», «ένας στρατός/τοκετός σας χρειάζεται» κλπ κλπ. Οι ανάλαφρες, μισο-ηλίθιες αλλά 

χαλαρωτικές συζητήσεις έχουν αραιώσει – μας λείπει ένας ευχάριστος έστω και χαζός φί-

λος που να μην ασχολείται με πολιτική, να λέει ωραία ανέκδοτα με το Μπόμπο.

Ναι όχι, η βραδιά δεν θα γινόταν καλύτερη με το Μπόμπο. Απλώς… μερικές φορές θέλεις να 

μην είναι σοβαρά τα πράγματα ούτε τα θέματα, ούτε οι συζητήσεις ούτε οι άνθρωποι. Ειδικά 

στα μπαρ. Όπου σχεδόν πάντα θέλεις να μην είναι σοβαρά τα πράγματα/θέματα/πρόσωπα. 

Όλη σου η ζωή είναι σοβαρή τα τελευταία χρόνια, ψοφάς για λίγη γελοιότητα. 

Λοιπόν δεν ξέρω γιατί τα έγραψα τα παραπάνω – σίγουρα όχι επειδή τα μπαρ που αναφέ-

ρονται εδώ είναι γελοία: δεν είναι, καθόλου μάλιστα. Είναι ωραιότατα, μετρημένα, ντιζαϊ-

νάτα και ψύχραιμα. Άρα, καμία σχέση. 

(Αμήχανη σιωπή περίπου τεσσάρων αράδων.) 

Μπαρ, μια και το έφερε η κουβέντα: μόνο φίλες, πήγαμε ένα βράδυ στο «310 Street» που 

έχει πάρει το όνομά του, κατά το νεο-υορκέζικο σύστημα, από το νούμερο του δρόμου – 

εδώ, της Κηφισίας. Το «310 street» έχει υπέροχα ασπρόμαυρα πλακάκια 60s, πυκνούς θά-

μνους γύρω-γύρω για να μη σε πιάνει η κηφισι-ίλα, ωραία κοκτέιλ, ψυχραιμία και πολλή 

άπλα. Η πελατεία είναι κυρίες και κύριοι, με μια γκάμα πιτσιρικάδας «της περιοχής», αλλά 

βασικά με Το Κοινό Που Βγαίνει Ακόμα: Βορείων Προαστίων; Με ύφος ΒΠ, αλλά από άλλα 

προάστια; Πάντως με καλές τσάντες, άμα κάνεις τη σούμα από τις τσάντες (της πελατείας) 

νομίζω έχεις ξεπληρώσει, αν όχι το Εθνικό Χρέος, τουλάχιστον το οικογενειακό σου. Της 

ευρύτερης οικογένειάς σου (συμπεριλαμβανόμενου και σόι του μπατζανάκη σου καρα-

χρεωμένου σε ελβετικό. Φράγκο, όχι εντελβάις). 

Άλλο βράδυ βρέθηκα στο «Fabric», νωρίς, και είχε ησυχία – αργότερα λέει γίνεται χαμός, 

μακάρι τα παιδιά, που είναι και πολύ συμπαθητικά. Ενώ έχει άλλο κοινό και είναι σε εντε-

λώς άλλη περιοχή, κι αυτό μοιάζει ψύχραιμο, σε εναλλακτικό στιλ. Φανταστείτε το «310» 

σαν διακριτικό κολιέ με μαργαριτάρια και το «Fabric» σαν σκουλαρίκι στη μύτη, όχι χαλ-

κά-τραβάω-γελάδα-μου, περισσότερο προς το μικρό χαλκαδάκι-στο-ένα-ρουθούνι, και θα 

καταλάβετε…  

τ
έλος το τρίτο μπαρ λέγεται «Vice Versa», είναι κι αυτό στιλάτο, καμία σχέση με τα δύο 

παραπάνω αλλά με μια ψυχραιμία στο βάθος: ξεκίνησε με αμέτρητα κοκτέιλ, συνέχι-

σε με μουσικές εκδηλώσεις, τζαμαρίσματα, dj, πάρτι, τα πάντα. Κοκτέιλ έχει ακόμα, 

πολλά και πολύ ιδιόρρυθμα, για τολμηρούς και μη – έχω ξεχάσει τα ονόματα των κο-

κτέιλ αλλά είναι τόσο περίεργα που τα παραγγέλνεις για να δεις τι καπνό φουμάρουν, και 

δεν απογοητεύεσαι. Εκτός από κοκτέιλ έχει ατμόσφαιρα, διάθεση και πιτσιρικάδα, αλλά 

δεν μπορείς να τα έχεις όλα σ’ αυτή τη ζωή, ούτε καν τα μισά. 

…Δεν λέω ότι ένα μπαρ θα μας σώσει, ούτε περισσότερα μπαρ – ίσως να μη μας σώζει 

τίποτα, ίσως να μην έχει σημασία, άρα σωζόμαστε άρα όχι. Λέω ότι τα μπαρ είναι ωραία 

μέρη, και χρήσιμα. Επικοινωνιακά, χαλαρωτικά, σε κάνουν να αλλάζεις ρότα ή μούρη, να 

χαμογελάς έστω και απρόθυμα, να αισθάνεσαι μυστηριώδης τυπάκος… και όχι επειδή είσαι 

ντίρλα, ντε και καλά. A   

«310 street food 
& bar», Κηφησίας 
310, Νέο Ψυχικό, 
210 6710688 

«Fabric all day 
café restaurant 
& cocktail bar» 
Αθηναΐδος 3,  
210 3211152

«Vice versa - 
by the leading 
bartender 
society»,  
Ευρυμέδοντος 3, 
210 3412120  
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Εκτός από τη βίαιη ωρίμανση (σ.σ. του 

ΣΥΡΙΖΑ) για την οποία εγκαίρως έχει 

μιλήσει ο Γιάννης Δραγασάκης, υπάρχει 

και η βίαιη αντίδραση. Αυτή τη φορά 

όχι ενός κόμματος, αλλά της αγοράς. 

Τα αποτελέσματα της ρητορικής της 

κυβέρνησης ότι η χώρα είναι έτοιμη 

να φύγει από το ΔΝΤ και ότι θα βγει σύ-

ντομα στις αγορές, και μάλιστα χωρίς 

επιτήρηση, τα είδαμε. Άμεση εκτίναξη 

των spreads και της αγοράς των ελληνι-

κών ομολόγων. Βεβαίως, το κακό κλίμα 

επέτεινε και η ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ, η 

εκλογολογία και η παραφιλολογία γύρω 

από τον ενδεχόμενο χρηματισμό των 

βουλευτών προκειμένου να ψηφίσουν 

για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

ι δηλούν τα παραπάνω; Ότι τα 
δύο κόμματα εξουσίας πρέ-
πει να είναι πολύ προσεκτι-

κά όταν ομιλούν. Διότι, δυστυχώς, η 
ελληνική οικονομία, όπως φάνηκε 
με την πρώτη αναταραχή, 
είναι απολύτως ακάλυπτη 
από τους «διεθνείς ανέ-
μους». Και αυτό οφείλε-
ται σε πολύ μεγάλο βαθμό 
στο γεγονός ότι δεν έχουν 
προχωρήσει οι μεταρρυθ-
μίσεις και οι διαρθρωτικές 
αλλαγές. Το φορολογικό 
αλλάζει πιο συχνά και από 
τον καιρό στο Λονδίνο, η 
γραφειοκρατία δεν έχει 
αντιμετωπιστεί, τα επαγ-
γέλματα δεν έχουν ανοί-
ξει, το δημόσιο δεν έχει 
εκσυγχρονιστεί, οι ιδι-
ωτικοποιήσεις δεν προ-
χωράνε, ενώ επενδύσεις 
ακούμε και επενδύσεις 
δεν βλέπουμε. Μπορεί να 
έχουν γίνει και μάλιστα 
μεγάλα βήματα σε δημο-
σιονομικό επίπεδο, ωστόσο δεν έ-
χουν αλλάξει πολλά στο παραγωγικό 
μοντέλο της χώρας. Άρα σε επίπεδο 
λειτουργίας-μοντέλου είμαστε ακό-
μα στα χρόνια της οικονομικής ευμά-
ρειας, αλλά χωρίς λεφτά. 
Ο καθηγητής Γιάννης Βούλγαρης 
συνηθίζει να μιλά για το «κόμμα της 
εθνικής ανασυγκρότησης», διαπι-
στώνοντας ότι ένα τέτοιο κόμμα δεν 
υπάρχει. Διάσπαρτα υπάρχουν πρό-
σωπα με ατζέντα μεταρρυθμιστική. 
Ωστόσο τον τόνο τον δίνουν οι ακραί-

οι και οι λαϊκιστές. Άλλωστε η λέξη 
συνεννόηση είναι (σχεδόν) ποινικο-
ποιημένη. Συν τοις άλλοις, είναι πρό-
δηλο ότι χωρίς οριζόντια πολιτική 
συνεννόηση δεν μπορούν να προχω-
ρήσουν οι διαρθρωτικές αλλαγές που 
έχει ανάγκη η οικονομία. «Κυβέρνη-
ση ειδικού σκοπού», την ονομάτισε ο 
Σπύρος Λυκούδης.  
Για αυτό έχει μεγάλη σημασία ότι ο 
Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι «επι-
διώκουμε μια ευρύτατη εθνική, κοι-
νωνική και πολιτική συνεννόηση». 
Και έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία 
ότι την αναφορά αυτή την έκανε στη 
συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτρο-
πής του ΣΥΡΙΖΑ και όχι στο… Κόμο ή 
στο Τέξας! 
Βεβαίως, τα λόγια του προέδρου του 
ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να ηχούν ως 
παραφωνία όταν ακούει κανείς τα 
(περισσότερα) στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ 
στα τηλεπαράθυρα ή διαβάζει τον ι-

στότοπο Iskra (απηχεί τις 
απόψεις της ομάδας Λα-
φαζάνη). Παρά ταύτα και 
για το καλό της χώρας, ο 
πρωθυπουργός επιβάλ-
λεται να πιαστεί από τις 
φράσεις αυτές και να ε-
πιδιώξει ένα πλαίσιο ε-
πικοινωνίας με την αξι-
ωματική αντιπολίτευση. 
Οι ελίτ, τα ΜΜΕ και, γιατί 
όχι, η ίδια η κυβέρνηση 
πρέπει να ενισχύσουν τις 
φωνές εκείνες (Σταθάκης, 
Δραγασάκης κ.ά.) εντός 
του ΣΥΡΙΖΑ που επιθυ-
μούν μια ρεαλιστική προ-
σέγγιση των ζητημάτων. 
Η κοινωνία μόνο να κερ-
δίσει θα έχει αν κάτσουν 
στο ίδιο τραπέζι ο κ. Σα-
μαράς με τον κ. Τσίπρα, 

όπως συμβαίνει σε καιρούς κρίσης σε 
όλες τις πολιτισμένες χώρες του κό-
σμου (βλ. Πορτογαλία, Ιρλανδία κ.ά.).  
Δεν μπορεί να μονοπωλούν και πολύ 
περισσότερο να διαμορφώνουν την 
ατζέντα της επικαιρότητας οι γραφι-
κές φιγούρες των δύο κομμάτων – 
άσε που είναι και πολλές. Και στην 
τελική, ο πρωθυπουργός ακόμα και 
αν χάσει από αυτή την τακτική, θα 
ξέρει ότι έχει κάνει το απολύτως σω-
στό. Και αυτό είναι το σημαντικότερο 
αυτή την ώρα!  A  

Το μυσΤικο βρισκεΤαι 
σΤη συνεννοηση

Του ΑνδρέΑ έ. ΠΑΠΑδόΠόυλόυ

Τ

Οι ελιτ, τα ΜΜε 
και, γιατι Οχι, η 

ιδια η κυβερνηση 
πρεπει να ενισχυ-

σΟυν τισ φωνεσ 
εκεινεσ (σταθα-

κησ, δραγασακησ 
κ.ά.) εντΟσ τΟυ 

συριΖα πΟυ επιθυ-
ΜΟυν Μια ρεαλι-
στικη πρΟσεγγιση 

των ΖητηΜατων 
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πΟλιτικη

Η ευρωπαϊκή κρίση οδήγησε στην ενίσχυ-

ση των ευρωσκεπτικιστών και των αντιπά-

λων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που 

αποτυπώνεται στα αποτελέσματα των ευ-

ρωπαϊκών εκλογών του περασμένου Μαΐ-

ου και στην ίδια τη σύνθεση του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου. 

ι ευρωσκεπτικιστές και οι αντίπα-

λοι της ΕΕ δεν είναι ενωμένοι γιατί 

οι περισσότεροι από αυτούς είναι 

εθνικιστές και θεωρούν ότι η χώρα τους 

πρέπει να έχει περισσότερα δικαιώματα και 

ευκαιρίες από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Παρόλ’ αυτά είναι σε θέση να αξιοποιούν τις 

δυσκολίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

και τις αντιθέσεις μεταξύ της Κεντροδεξιάς 

και της Κεντροαριστεράς που κυριαρχούν 

στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και στο Ευ-

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Την περασμένη Τρίτη (21/10/14) το κύριο άρ-

θρο των «FinancialTimes» είχε τίτλο «Ο Κά-

μερον φέρνει τη Μ. Βρετανία πιο κοντά στην 

πόρτα εξόδου» και υπότιτλο «Η δέσμευση 

του πρωθυπουργού να περιορίσει τη μετα-

νάστευση από χώρες της ΕΕ είναι ένα μη ρεα-

λιστικό και υψηλού κινδύνου στοίχημα».

Ο Κάμερον δέχεται μεγάλη πίεση από τον 

Ο

Έχεις μια ιδέα που πιστεύεις ότι είναι καινοτόμος, 

αλλά δεν γνωρίζεις τον κατάλληλο τρόπο να την 

προχωρήσεις. Μια πολύ καλή ευκαιρία σου δίνει 

η πρωτοβουλία του ΣΕΒ «EkinisiLAB», η οποία σου 

προσφέρει το κατάλληλο υποστηρικτικό περι-

βάλλον για να κάνεις την ιδέα σου ένα ολοκλη-

ρωμένο επιχειρηματικό πλάνο. 

ο EkinisiLAB  προσφέρει φιλοξενία 

σε οργανωμένο περιβάλλον στήριξης, 

coaching και συμβουλευτική για τη δια-

μόρφωση της στρατηγικής, του επιχειρηματικού 

σχεδιασμού και την προώθηση της ιδέας σου στην 

αγορά, επιμόρφωση για την αποτελεσματική ορ-

γάνωση και λειτουργία μιας επιχείρησης, καθώς 

επίσης mentoring και δικτύωση από υψηλόβαθ-

μα στελέχη επιχειρήσεων - μελών του ΣΕΒ. Σου 

προσφέρει, δηλαδή, ένα ολοκληρωμένο πλάνο, 

μια διαδρομή που από μόνη της είναι η καλύτερη 

εκπαίδευση με πραγματικούς όρους, σε συνθήκες 

αγοράς. 

Η προσπάθεια αυτή, που βασίζεται στην πίστη ότι 

η επάνοδος της Ελλάδας στην ανάπτυξη περνά 

μέσα από τη δημιουργία καινοτόμων και ανταγω-

νιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, απευθύνεται 

τόσο σε μελλοντικούς και νέους επιχειρηματίες, 

όσο και σε ομάδες επιστημόνων και ερευνητών. 

Δήλωσε συμμετοχή

Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να καταθέσεις την 

ιδέα σου, η οποία θα αξιολογηθεί από επιτροπή 

αποτελούμενη από σημαντικές προσωπικότη-

τες του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού χώ-

ρου. Δήλωσε συμμετοχή έως τις 30/10 στο www.
ekinisilab-sev.gr για να υποστηριχθείς από τη δο-

μή EkinisiLAB που στεγάζεται στην οδό Καρύτση 

5 (κέντρο Αθήνας) και έως τις 15/11 στο www.
sev4enterprise.org.gr για την αντίστοιχη δομή που 

βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος 

(Αγία Παρασκευή).  A

Κάνε την ιδέα σου επιτυχημένη επιχείρηση 
EkinisiLAB, μια πρωτοβουλία του ΣΕΒ για την προώθηση των καινοτόμων ιδεών 

Φάρατζ, τον ηγέτη του Κόμματος για την Α-

νεξαρτησία του Ηνωμένου Βασιλείου (UKIP). 

Το αντιευρωπαϊκό κόμμα του κ. Φάρατζ ήρ-

θε πρώτο στις ευρωεκλογές του Μαΐου, κα-

ταγράφει δημοσκοπικά ποσοστά της τάξης 

του 15%-20% σε βρετανικό επίπεδο, υποδέ-

χεται στις τάξεις του πολλά δυσαρεστημένα 

στελέχη του Συντηρητικού Κόμματος του κ. 

Κάμερον, κέρδισε πρόσφατα τις αναπληρω-

ματικές εκλογές στο Κλάκτον και διεκδικεί 

με σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας τη νίκη 

στις αναπληρωματικές εκλογές στο Ρότσε-

στερ, τον επόμενο μήνα.

Όπως επισημαίνουν οι «FinancialTimes», 

ο πρωθυπουργός κ. Κάμερον αν τί να 

οργανώνει την προεκλογική εκστρατεία των 

Συντηρητικών εν όψει των βουλευτικών 

εκλογών του Μαΐου 2015 στη βάση της 

αντιπαράθεσης με τους Εργατικούς για 

την οικονομική και την κοινωνική πολιτική, 

καταλήγει να ανταγωνίζεται τον κ. Φάρατζ 

σε μια ξενοφοβική επιχειρηματολογία 

που μετατρέπει τους εργαζόμενους που 

πηγαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από 

άλλες χώρες μέλη-της ΕΕ σε εύκολο πολιτικό 

στόχο των δημαγωγών και των λαϊκιστών. 

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής κ. Μπαρόζο προειδοποίησε τον 

κ. Κάμερον ότι κάνει ένα λάθος στρατηγικής 

σημασίας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η 

χώρα του να βρεθεί εκτός ΕΕ και να δει το ει-

δικό βάρος της στη διεθνή οικονομία και την 

πολιτική να περιορίζεται δραστικά.

Δεν είναι μόνο ο Κάμερον πολιτικός αιχμάλω-

τος του αντιευρωπαίου Φάρατζ 

αλλά και ο σοσιαλιστής πρόε-

δρος της Γαλλίας Φρανσουά Ο-

λάντ δεσμεύεται ολοένα περισ-

σότερο στις επιλογές του από τη 

ΜαρίνΛεπέν και το Ακροδεξιό Ε-

θνικό Μέτωπο, ενώ η Κεντροδε-

ξιά Καγκελάριος της Γερμανίας 

Άγκελα Μέρκελ δυσκολεύεται κι 

αυτή να διαχειριστεί ζητήματα 

μεγάλης ευρωπαϊκής σημασίας, 

όπως το χρέος της Ελλάδας και 

του ευρωπαϊκού Νότου, εξαιτίας 

της πίεσης που δέχεται από τους 

δεξιούς ευρωσκεπτικιστές του κόμματος 

«Εναλλακτική για τη Γερμανία», του οποίου 

ηγείται ο ευρωβουλευτής κ. Λούκε. 

Ο τελευταίος υποστηρίζει ότι τα χρήματα 

που δίνονται στην Ελλάδα και σε άλλες υπερ-

χρεωμένες χώρες του Νότου είναι ουσιαστι-

κά δανεικά κι αγύριστα, που θα επιβαρύνουν, 

αργά ή γρήγορα, τους Γερμανούς φορολο-

γούμενους. Το κόμμα «Εναλλακτική για τη 

Γερμανία» κατέγραψε ένα ποσοστό 7% στις 

ευρωεκλογές ενώ πέτυχε διψήφιο ποσοστό 

στις τρεις τελευταίες περιφερειακές εκλογές 

που πραγματοποιήθηκαν στη Γερμανία. Η κ. 

Μέρκελ θέλει να αποφύγει με κάθε τρόπο 

ένα νέο δανειακό «πακέτο» για την Ελλάδα 

και καθυστερεί την αναγκαία ρύθμιση του 

χρέους μέχρις ότου βγάλει οριστικά συμπε-

ράσματα για τις δυνάμεις και την προοπτική 

των Γερμανών ευρωσκεπτικιστών.

Στη Γαλλία, ο κ. Ολάντ και οι συνεργάτες 

του άφησαν πίσω τους τις ιδεολογικές α-

γκυλώσεις και προσπαθούν 

να προωθήσουν τις αναγκαί-

ες διαρθρωτικές αλλαγές στη 

γαλλική οικονομία. Διστάζουν 

όμως να αναβιώσουν το γαλλο-

γερμανικό άξονα, που αποτέ-

λεσε για δεκαετίες ολόκληρες 

την κινητήριο δύναμη της ευ-

ρωπαϊκής ολοκλήρωσης, γιατί 

η εθνικιστική, αντιγερμανική, 

αντιευρωπαϊκή ρητορεία της 

ΜαρίνΛεπέν αποκτά ολοένα 

μεγαλύτερη απήχηση. 

Ο Κάμερον τρέμει τον Φάρατζ, 

ο Ολάντ δεσμεύεται από τη Λεπέν, η Μέρκελ 

διστάζει εξαιτίας του Λούκε και η Ευρωπαϊκή 

Ένωση χάνει πολύτιμο χρόνο στην αντιμετώ-

πιση των προβλημάτων και μένει πολύ πίσω 

στο σκληρό ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ και τη 

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Οι αντιευρωπα-

ϊστές και οι ευρωσκεπτικιστές σέρνουν, σε 

τελική ανάλυση, τον ευρωπαϊκό χορό.    A  

Τ

Φάρατζ, Λεπέν και Λούκε σέρνουν τον ευρωπαϊκό χορό
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές δυσκολεύονται να τους αντιμετωπίσουν
Άρθρο του ευρωβουλευτή της ΝΔ ΓιώρΓόυ Κυρτσόυ

Ο καΜερΟν τρεΜει 
τΟν φαρατΖ, Ο 

Ολαντ δεσΜευεται 
απΟ τη λεπεν, η 

Μερκελ δισταΖει 
εξαιτιασ τΟυ λΟυ-
κε και η ευρωπα-
ϊκη ενωση χανει 
πΟλυτιΜΟ χρΟνΟ 
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«Σκοπός μας είναι να κόψουμε τον ομφά-
λιο λώρο που μας συνδέει με το κράτος» 
επισημαίνει ο περιφερειάρχη Στερεάς Ελ-
λάδας Κώστας Μπακογιάννης και προσθέ-
τει: «Αν μαθαίναμε να ζούμε με τα έσοδά 
μας, με μια μεταβίβαση φορολογίας στους 
Δήμους και τις Περιφέρειες, τότε θα μιλού-
σαμε κατά κυριολεξία για αυτοδιοίκηση». 
Όσο για τις πολιτικές εξελίξεις, τονίζει πως 
«η περίσταση απαιτεί μια κυβέρνηση καμι-
κάζι που θα βάλει την οικονομία σε σειρά 
σήμερα ακόμα και αν χρειαστεί να θυσια-
στεί η ίδια αύριο».

εφτά υπάρχουν στην Περιφέρεια; 
Και αν ναι, ποιες είναι οι προτεραι-
ότητές σας; Είναι τελικά πανάκεια 

τα κοινοτικά κονδύλια; Νομίζω πως μπορού-
με να συμφωνήσουμε όχι μόνο πως δεν υπάρ-
χουν λεφτά, αλλά και πως δεν θα υπάρξουν 
και για αρκετά χρόνια. Το οικοδόμημα της με-
ταπολίτευσης πληρώθηκε με αντιπαροχή την 

αλόγιστη σπατάλη και ουσιαστικά την εξαγο-
ρά και τον εκμαυλισμό συνειδήσεων. Αυτό τέ-
λειωσε όταν τερματίσαμε τα όρια της εθνικής 
μας πιστωτικής κάρτας. Συνεπώς, αν θέλεις να 
κάνεις δουλειά στην Ελλάδα του 2014, οφεί-
λεις να σέβεσαι το κάθε ευρώ του Έλληνα το 
οποίο είναι πονεμένο και ματωμένο έχοντας 
προκύψει από υπερφορολόγηση και περικο-
πές. Ο στόχος μας λοιπόν είναι διττός: πρώτον, 
να πολεμήσουμε τους δαίμονες της δημόσιας 
διοίκησης, δηλαδή τη σπατάλη, την κακοδια-
χείριση, τη διαφθορά. Το οποίο όμως δεν είναι 
θέμα μόνο βούλησης ή ωραίων λόγων, αλλά 
πάνω από όλα έχει να κάνει με τους κανόνες ε-
νός δημόσιου οργανισμού: το οργανόγραμμα, 
τις διαδικασίες, τον τρόπο ελέγχου. Δεύτερον, 
πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. 
Τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουμε στη διά-
θεσή μας πρέπει να τα αξιοποιήσουμε με σύνε-
ση. Με στρατηγική και σχέδιο. Τι να το κάνω το 
έργο, για παράδειγμα, αν μου φέρνει ψήφους 
αλλά δεν δημιουργεί δουλειές;

Υπάρχουν έργα ή διαγωνισμοί της προη-
γούμενης αρχής που θα απορρίπτατε; Θε-
ωρείτε ότι υπάρχει συνέχεια στο έργο που 
παραλάβατε; Ασφαλώς και υπάρχει συνέχεια, 
αλίμονο. Να βγω και εγώ να λέω τις γνωστές 
γελοιότητες για το πώς παρέλαβα καμένη γη; 
Τι νόημα έχει να κοιτάς συνέχεια προς τα πίσω 
στον καθρέφτη σου, αν θες να πας μπροστά; 
Σέβομαι όλους τους προκατόχους μου άσχετα 
από την όποια προσωπική γνώμη μπορεί να 
έχω σχηματίσει. Από τη πρώτη του Σεπτέμ-
βρη, όμως, υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Για όλα. 
Τα θετικά και τα αρνητικά. Έτσι, ήδη τον πρώτο 
μήνα ακυρώσαμε δύο διαγωνισμούς που ήταν 
εν εξελίξει. Ο ένας είχε να κάνει με την τουρι-
στική προβολή, με κόστος 1.300.000 ευρώ, 
γιατί αποκλείεται να μπορούσαμε να επενδύ-
σουμε ορθολογικά ένα τέτοιο ποσό μέχρι το 
τέλος του 2015, όπως προβλέπει το ΕΣΠΑ. Θα 
επαναδημοπρατήσουμε με σαφώς μειωμένο 
το οικονομικό αντικείμενο. Ο δεύτερος δια-
γωνισμός ήταν για ένα σύμβουλο, κόστους 

700.000 ευρώ, διότι πολύ απλά κρίναμε πως 
δεν τον είχαμε ανάγκη ειδικά όταν τα χρήματα 
αυτά μπορούν να πιάσουν τόπο αλλού.

Αναφέρω μια διατύπωσή σας κατά την ορ-
κωμοσία: «Θα χτυπήσουμε τη γροθιά στο 
μαχαίρι εκεί όπου χρειάζεται. Θα σπάσουμε 
αβγά... Θα αναμετρηθούμε με την αδικία 
σε κάθε της έκφραση». Μπορείτε σήμερα 
να γίνετε πιο σαφής; Το προφανές είπα. Αν 
θες να κάνεις δουλειά θα πρέπει να συγκρου-
στείς. Δυστυχώς δεν μπορείς να τα έχεις καλά 
με όλους. Τουλάχιστον δεν μπορείς, αν θες να 
πετύχεις απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. 
Εδώ όταν καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι 
για φαγητό το βράδυ δεν συμφωνούμε όλοι. 
Κοιτάξτε, δεν είμαι από άλλο πλανήτη, αντι-
λαμβάνομαι πλήρως πως σπουδαίες σταδι-
οδρομίες στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης 
έχουν βασιστεί πάνω στην απραξία και το α-
πόλυτο κενό. Όπως μου έχει πει ένας παλιός 
πολιτικός κάποτε: «Κώστα μου, σε συμβου-
λεύω να μην υπογράφεις, έτσι δεν θα σου πει 
κανείς ποτέ τίποτα και δεν θα μπλέκεις». Κατά 
τη γνώμη μου όμως, αυτού του τύπου η πο-
λιτική πέθανε. Στο μέλλον θα μετριούνται οι 
γωνίες μας και όχι οι κύκλοι που κάνουμε γύρω 
από τον εαυτό μας. Αυτό δεν σημαίνει πως κα-
νείς δεν αναζητά συναίνεση, συνεργασία και 
συνεννόηση. Αυτή άλλωστε είναι η πεμπτου-
σία της τοπικής αυτοδιοίκησης που εξ ορισμού 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να χτίζουμε 
γέφυρες. Στο τέλος της ημέρας, όμως, όλοι 
αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και παραδι-
νόμαστε στην κρίση της κοινωνίας. Αν δεν μας 
αρέσουν οι κανόνες του παιχνιδιού, ας πάμε 
σπίτια μας.

Θεωρείτε ότι οφείλετε ως περιφερειάρχης 
να συγκρουστείτε ή να  συνεργαστείτε με 
την κεντρική κυβέρνηση; Τι είναι πιο συμ-
φέρον; Εξαρτάται. Όπως ίσως ξέρετε ως δή-
μαρχος είχα κάνει και τα δύο. Όπως ήταν μονα-
δικό κριτήριο για μένα χθες το συμφέρον του 
Δήμου, είναι σήμερα το συμφέρον της Περι-

φέρειας. Αυτή άλλωστε είναι και η αποστολή 
μου. Το βασικό όμως ερώτημα σχετίζεται με 
τους βαθμούς ελευθερίας που ο καθένας μας 
έχει. Προσωπικά αισθάνομαι πολύ τυχερός 
διότι από την πρώτη στιγμή έχω ξεκαθαρίσει 
τη θέση μου: ναι, είμαι αυτός μου είμαι, ναι, πι-
στεύω αυτά που πιστεύω, αλλά όταν έχει να 
κάνει με τη δουλειά μου δεν βλέπω ούτε κόμ-
μα ούτε χρώμα. Αν μπορώ όμως να προσθέσω 
κάτι: Σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, η ερώτηση 
που κάνατε θα ήταν δευτερεύουσα. Γιατί; Διότι 
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του αναπτυγμέ-
νου κόσμου η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πραγ-
ματικά ανεξάρτητη και ουσιαστικά αυτόνομη. 
Εμάς μας αντιμετωπίζουν σαν το ανήλικο προ-
στατευμένο τέκνο του πολιτικού συστήματος. 
Μας έχουν δέσει με χίλιους διαφορετικούς 
τρόπους και το μακρύ χέρι του κράτους μπαί-
νει μονίμως στα συρτάρια μας. Τη σπουδαι-
ότητα του θεσμού τη θυμούνται τα κόμματα 
μόνο λίγο πριν τις εκλογές με ένα πλειστηρια-
σμό υποκρισίας. Σκοπός λοιπόν πρέπει να είναι 
ένας: να κόψουμε τον ομφάλιο λώρο που μας 
συνδέει με το κράτος. Αν μαθαίναμε να ζούμε 
με τα έσοδά μας, με μια μεταβίβαση φορολογί-
ας στους Δήμους και τις Περιφέρειες, τότε θα 
μιλούσαμε κατά κυριολεξία για αυτοδιοίκηση. 
Αυτό βέβαια απαιτεί να καταλάβουμε και όλοι 
εμείς οι αυτοδιοικητικοί πως δεν έχουμε 
μόνο δικαιώματα αλλά κυρίως υποχρε-
ώσεις.

Ποιες οι σχέσεις σας με την αντι-
πολίτευση στην Περιφέρεια και 
ποιες οι σχέσεις σας με δημάρ-
χους, ακόμα και με αυτούς που 
δεν συμφωνείτε πιθανόν πολιτι-
κά ή δεν εγκρίνετε τις επιλογές 
τους; Στο περιφερειακό συμβούλιο 
άλλες φορές συμφωνούμε και άλ-
λες διαφωνούμε. Συνυπάρχουμε 
όμως δημοκρατικά. Όλοι μας άλ-
λωστε έχουμε την ίδια αφετηρία: το καλό 
της Περιφέρειας. Ξέρετε, με την κρίση έ-
χει γίνει της μόδας να διχάζουμε της κοινω-
νία για να κερδίσουμε μικροπολιτικά οφέλη. 
Κάπως έτσι μας προεκύψαν οι μνημονιακοί και 
οι αντιμνημονιακοί, οι προδότες και οι πατριώ-
τες, οι καλοί και οι κακοί Έλληνες που άκουσα 
τελευταία και ούτω καθεξής. «Επινοημένες 
σαρανταποδαρούσες λέξεις σαν έτοιμες από 
ουρλιαχτό» που έλεγε και ο ποιητής. Κάποια 
στιγμή πρέπει να αφήσουμε πίσω μας αυτή τη 

ρητορική του φόβου και του μίσους και να μι-
λήσουμε απλά και πρακτικά. Πού είμαστε; Πού 
θέλουμε να πάμε; Πώς θα φτάσουμε μέχρι ε-
κεί; Η δικιά μου μικρή εμπειρία λέει πως όταν 
προσπερνάμε τα συνθήματα και τις κραυγές 
και μιλάμε για την ουσία, εντέλει συμφωνού-
με, περισσότερο από ό,τι διαφωνούμε. Τώρα 
ως προς τους δημάρχους, τι να πω; Μέχρι πριν 
ενάμιση μήνα περπατούσα στα παπούτσια 
τους. Ταυτίζομαι, λοιπόν, μαζί τους. Είναι οι φυ-
σικοί μας σύμμαχοι. Όλοι ανεξαιρέτως.

Πήρατε θέση κατά των πλευρικών διοδίων 
πρόσφατα. Πώς διαμορφώνεται σήμερα 
η κατάσταση; Παραμένετε στην ίδια θέση; 
Είπα το εξής απλό: Πως αν σας έλεγα πριν από 
μερικά χρόνια, όταν ακόμα είχαμε τη δραχμή, 
πως θα πληρώνατε 1.300 δραχμές στα διόδια 
θα μου φέρνατε κάτι –προφανώς βαρύ– στο 
κεφάλι. Αυτό δεν σημαίνει πως υποτιμώ την 
αξία των συγχρηματοδοτικών εργαλείων ή 
την αναγκαιότητα ύπαρξης διοδίων. Σε όλα 
όμως υπάρχουν όρια τα οποία καθορίζει η κοι-
νωνική και οικονομική πραγματικότητα. Θα 
μπορούσαν για παράδειγμα να υπολογίζονται 
τα διόδια, όπως στο εξωτερικό, βάσει της χι-
λιομετρικής απόσταση που έχει διανυθεί ή να 
υπάρχουν εκπτώσεις σε ευάλωτες κοινωνι-
κές ομάδες. Θυμίζω πως μπορεί να είμαστε ό-
λοι ίσοι, αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Γιατί δηλα-
δή να πληρώνω το ίδιο εγώ και η άνεργη μάνα;

Θεωρείτε ότι οι περιφερειάρχες έχουν λό-
γο για τα πολιτικά δρώμενα; Το ρωτάω με 
αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του πε-
ριφερειάρχη Κεντρ. Μακεδονίας Απ. Τζιτζι-
κώστα ότι η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση 
εθνικής ενότητας χωρίς τον Αντ. Σαμαρά... 
Σαφώς και έχουμε λόγο. Kαι το λέω δίχως υ-
στεροβουλία. Όταν σε έχουν ψηφίσει εκατο-
ντάδες χιλιάδες άνθρωποι δεν δικαιούσαι να 
κάνεις την πάπια. Βέβαια, πρέπει να σας πω, 
πως όταν κάνουμε σενάρια ή καταθέτουμε 
προτάσεις καλό είναι να διακρίνουμε το υπο-
κειμενικά ευκταίο από το αντικειμενικά εφι-
κτό, πόσο μάλλον όταν διακυβεύονται έννοιες 
που μας ξεπερνούν όλους όπως η σταθερό-
τητα και η ομαλότητα. Ούτε πραξικοπήματα 
χρειαζόμαστε, ούτε τα χειμερινά ανάκτορα 

να καταλάβουμε. Η περίσταση απαιτεί μια 
κυβέρνηση καμικάζι που θα βάλει την οικο-

νομία σε σειρά σήμερα, ακόμα και αν χρει-
αστεί να θυσιαστεί η ίδια αύριο.  

 
Πώς θα σχολιάζατε πρόσφατα 
δημοσιεύματα που αναφέρο-
νται στην προσωπική σας ζωή; 
Η υπόθεση αυτή είναι ανάμεσα 
σε μένα, την οικογένειά μου και 
τη συνείδησή μου. Καμία πτυχή 
της δεν αφορά οποιονδήποτε 
άλλον και για αυτό δεν μιλάω δη-
μοσίως για αυτό. Εντέλει, σε ό,τι 
με αφορά προσωπικώς, λίγο κακό 
μπορούν να μου κάνουν τα όποια 

δημοσιεύματα. Το μεγάλο κόστος των 
λαθών μου το έχω πληρώσει εγώ και οι 

άνθρωποί μου –που είναι και το χειρότε-
ρο– σε βαθμό που η ηδονοβλεπτική τακτική 
κάποιων δεν μπορεί ούτε να διανοηθεί. Αυτό 
που με θυμώνει όμως είναι ότι κάποιοι για να 
χτυπήσουν εμένα, με τη δύναμη που τους δίνει 
η πένα, έβαλαν στο στόχαστρο ανήλικα παιδιά 
χωρίς ίχνος ντροπής. Ας κανιβαλίσουν εμένα 
όσο θέλουν. Να αφήσουν όμως τα παιδιά μου 
ήσυχα.  A

Πολιτική

Λ

Κώστασ ΜπαΚογιαννησ
«Αν δεν μας αρέσουν οι κανόνες του παιχνιδιού, ας πάμε σπίτια μας»
Του ΕυΤυχη Παλληκαρη 

Αν μΑθΑίνΑμε 
νΑ ζούμε με 

τΑ εσοδΑ μΑσ, 
τότε θα μιλόύ-

σΑμε γίΑ 
Αύτοδίοίκηση.
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Τι πραγμαΤικα συμβαινει σΤην κυπριακη αοΖ
Του νιΚόυ ΓέώρΓιΑδη

Το νεοαποκτηθέν προεδρικό αεροσκάφος 

τύπου Air Force1 (όλα τα ’χει η Μαριωρή, ο 

φερετζές της έλειπε) απογειώθηκε από το 

αεροδρόμιο της Καμπούλ με προορισμό 

την Κωνσταντινούπολη. Ο Ταγίπ Ερντογάν 

ανακάθισε και έκανε νόημα στους δημο-

σιογράφους και τους αξιωματούχους να 

μαζευτούν. Ήταν τραχύς και απότομος. 

Άρχισε να μιλά για τους Αμερικανούς. «Δεν 

πρόκειται να τους δώσω τίποτε. Δεν θα 

κάνω πίσω. Πρώτα να ανατραπεί ο Άσαντ 

και μετά βλέπουμε. Δεν θα ανεχτώ να εξο-

πλιστούν και να ενισχυθούν οι τρομοκρά-

τες του PYD (Κούρδοι πεσμεργκάδες της 

Συρίας). Ο δημοσιογράφος που εκτελούσε 

το ρόλο του… «αναμεταδότη» κατέγραφε 

επιμελώς το νεο-οθωμανικό οίστρο του 

προέδρου του. Το ρεπορτάζ του ήταν έτοι-

μο και γλαφυρά δοσμένο. Ο τίτλος που είχε 

επιλέξει ο εντεταλμένος δημοσιογράφος 

ήταν ενδεικτικός. « Έδωσε τα ρέστα του ο 

Πρόεδρος».

ίγο μετά τη μία τη νύχτα του 
Σαββάτου, το αεροσκάφος προ-
σγειωνόταν στο αεροδρόμιο της 

Πόλης. Ο Ταγίπ Ερντογάν σηκώθηκε 
για να αποβιβαστεί όταν ένας σμπίρος 
του έτρεξε καταϊδρωμένος. «Τηλεφώ-
νησε ο πρόεδρος Ομπάμα. Επείγεται. 
Θέλει να σας μιλήσει το συντομότερο 
δυνατόν» είπε ο σμπίρος. Ήταν δύο πα-
ρά δέκα όταν ο Ερντογάν με τους μετα-
φραστές του μίλησε με τον Λευκό Οίκο. 
Ο Ομπάμα ήταν σαφής και λακωνικός. 
«Στέλνουμε όπλα στους Κούρδους στο 
Κομπάνι. Η επιχείρηση έχει αρχίσει».
Ο εντεταλμένος δημοσιογράφος κα-
τακίτρινος παρακολουθούσε τις γκρι-
μάτσες του προέδρου Ερντογάν. Μέσα 
σε λίγα λεπτά ο πατριωτικός οίστρος 
και το μεγαλειώδες σχέδιο που θα α-
νάγκαζε τους Αμερικανούς να υποκύ-
ψουν κατέρρεε. Το δόγμα «Κομπάνι» 
δεν υπήρχε πια. Οι Αμερικανοί επί-
σημα εξόπλιζαν τους... τρομοκράτες. 
Τους συμμάχους του Άσαντ. Τα πάνω 
κάτω, δηλαδή. «Μα πώς εξηγείται ότι 
ο Ομπάμα τηλεφώνησε στον Ερντογάν 
αμέσως μετά τις αντιαμερικανικές κο-
ρόνες του προέδρου της Τουρκίας στο 
αεροπλάνο» διερωτάτο την επομένη ο 
εντεταλμένος δημοσιογράφος. « Ίσως 
και να υπάρχουν τεχνολογίες που δεν 
τις ξέρουμε» κατέληγε, υπονοώντας 
πως οι Αμερικανοί υπέκλεψαν τις συ-
ζητήσεις του Τούρκου προέδρου. Κρί-
ση παράνοιας ή βλακώδης προσέγγιση; 
Προφανώς και τα δύο.
Την Κυριακή, νωρίς το πρωί, οι Τούρ-
κοι φαντάροι πάνω στα τεθωρακισμέ-
να τους παρακολουθούσαν με τα κιάλια  
τις ρίψεις με αλεξίπτωτα πυρομαχικών, 

βαρέως οπλισμού και άλλων εφοδί-
ων προς τους Κούρδους υπερασπιστές 
του δικού τους «Στάλινγκραντ». Στην 
Κωνσταντινούπολη είχαν αρχίσει οι 
διαβουλεύσεις. Το μεσημεράκι ο Τσα-
βούσογλου, τυπικά ο υπουργός Εξωτε-
ρικών, για πρώτη φορά στην πολύ πρό-
σφατη κυβερνητική καριέρα του ήταν 
υποχρεωμένος να χρεωθεί τη διπλωμα-
τική ήττα της Τουρκίας. Μέχρι εκείνη 
την ώρα δεν είχε διαχειριστεί ούτε μία 
λεπτομέρεια όσον αφορά το ζήτημα του 
Ισλαμικού Κράτους και των Κούρδων 
στο Κομπάνι. Ο ρόλος τους ήταν διακο-
σμητικός. «Η Τουρκία ανοίγει διάδρο-
μο για τους Κούρδους πεσμεργκά που 
επιθυμούν να πολεμήσουν στη Βόρειο 
Συρία» είπε κοιτάζοντας το υπερπέ-
ραν. Η Τουρκία αναγκάστηκε μέσα σε 
λίγες ώρες να ξεχάσει το δόγμα Ντα-
βούτογλου. «Δεν θα πετάξει ούτε πουλί 
στην περιοχή χωρίς την συναίνεση της 
Τουρκίας» είχε πει τότε με τη χαρακτη-
ριστική νεο-οθωμανική αλαζονεία του. 
Το αμερικανικό επιτελείο τον «έγρα-
ψε» κανονικά.

Στο Κάβο Γκρέκο με τον 
ÇΚοκινοτρίχηÈ

ευτέρα μεσημέρι και το φρε-
σκοβαμμένο κόκκινο σκαρί 
του «Χαριεντίν Μπαρμπαρό-

σα» άρχισε να πλέει γύρω στα 20 μί-
λια ανοιχτά του Κάβο Γκρέκο, εντός της 
κυπριακής ΑΟΖ, μέσα σε ένα από τα 
«οικόπεδα» προς εκμετάλλευση υδρο-
γονανθράκων. Λίγα μίλια από εκεί οι 
εκτοξευτήρες του ρωσικού πολεμικού 
«Μόσκβα» είχαν αναλάβει δράση με 
ρουκέτες και κανονιές. Τα ρωσικά γυ-
μνάσια είχαν ήδη αρχίσει στη δεσμευ-
μένη από Τούρκους και Ρώσους, με 
NAFTEX, ευρύτερη περιοχή. Την Τρίτη 
το πρωί άρχισαν να υπερίπτανται της 
περιοχής τα ισραηλινά αεροσκάφη, από 
τα δυτικά της Πάφου έως νότια του Κά-
βο Γκρέκο, εντός της Κυπριακής ΑΟΖ 
επίσης, εκτελώντας προγραμματισμέ-
νη άσκηση « Έρευνας και διάσωσης» 
παρέα με τους Κύπριους. Το μεσημέρι 
της Τρίτης ο «Κοκκινοτρίχης» (Barba 
Rossa) άρχισε, έλεγαν δημοσιογραφι-
κές πηγές, να ποντίζει τα σύρματα για 
τις σεισμικές έρευνες. Οι ειδικοί ξέρουν 
πως κάτι τέτοιο είναι εντελώς άτοπο 
όταν πολύ κοντά ήδη λειτουργεί γεω-
τρύπανο (στο πηγάδι Αφροδίτη). Απλά 
για να κρατηθούν τα προσχήματα και η 
δεινά ταλαιπωρημένη αξιοπρέπεια του 
Αχμέτ Νταβούτογλου μετά από το αμε-
ρικανικό χουνέρι που υπέστη.

Κραυγούλες και ψίθυροι

τη Βασιλίσσης Σοφίας επικρα-
τούσε εδώ και δύο εβδομάδες α-
πόλυτη ψυχραιμία. Η Αθήνα δεν 

προέβη σε καμία απολύτως κίνηση που 
θα πρόδιδε αμηχανία ή επιθετικότητα. 
Η Άγκυρα είναι αναγκασμένη να βγά-
λει μόνη της το «φίδι από την τρύπα». 
Άλλωστε η Ουάσιγκτον με επίσημη α-
νακοίνωση της, εις διπλούν παρακαλώ, 
ξεκαθάριζε πως «Η Κύπρος έχει κάθε 
δικαίωμα εκμετάλλευσης της Απο-
κλειστικής Οικονομικής Ζώνης της». 
Σε ανάλογη δήλωση προέβησαν και οι 
Βρυξέλλες. Μόνο κάποιος Πρόδρομος 
Προδρόμου, εκπρόσωπος 
του κυβερνώντος κόμματος 
«Δημοκρατικός Συναγερ-
μός» και συνεργάτης του 
προέδρου Νίκου Αναστασι-
άδη, φρόντισε να καλλιερ-
γήσει ένα μίνιμουμ πολιτι-
κής υστερίας με μία αψυχο-
λόγητη δήλωση, ότι δηλαδή 
«η πρόκληση στην κυπρια-
κή ΑΟΖ είναι χειρότερη από 
τα  Ίμια». Οι διπλωματικοί 
κύκλοι στην Λευκωσία τού 
έβαλαν αμέσως πάγο. «Δεν 
είναι συγκρίσιμα μεγέθη» σχολίαζαν 
το απόγευμα της Τρίτης που μας πέρα-
σε διπλωματικοί και δημοσιογραφικοί 
παράγοντες στο νησί, απαντώντας σε 
ερώτημα της Athens Voice.

Το ÇΠακέτοÈ, ο Έρογλου 
και η μοιρασιά των 
πετροδολαρίων

το μυαλό του Ταγίπ Ερντογάν 
το «Κυπριακό» θα ήταν έως και 
αδιάφορο μέγεθος, αν δεν είχαν 

παρεισφρήσει στο γεωπολιτικό τοπίο οι 
υδρογονάνθρακες και αν στην εξίσω-
ση δεν συμμετείχε το Ισραήλ. Το 2004 
ο Ερντογάν είχε απόλυτη ανάγκη την 
υιοθέτηση του Σχεδίου Ανάν προκει-
μένου να καταδείξει «ευρωπαϊκή συ-
μπεριφορά». Ήταν τότε που η Τουρκία 
προσέβλεπε στο διάλογο με την Ευρω-
παϊκή Ένωση και στην ευρωπαϊκή της 
προοπτική. Η εικόνα έχει αλλάξει άρ-
δην έκτοτε. Ούτε ο Ερντογάν ούτε και 
η κοινωνία της Τουρκίας γοητεύονται 
πλέον από ένα ευρωπαϊκό φλερτ. Αρκεί 
οι γερμανικές φάμπρικες να κατασκευ-
άζουν τα προϊόντα τους στην Τουρκία 
με μπιρ-παρά λειτουργικά έξοδα και οι 
γαλλικές φίρμες να πωλούν τα εμπο-
ρεύματά τους στη νεο-οθωμανική ε-
λίτ ενόσω οι Ολλανδοί έμποροι κάνουν 
χρυσές δουλειές στο Ικόνιο, την Πόλη 

και την Άγκυρα. Αν οι τρεις αυτοί πα-
ράγοντες είναι ενεργοί στην Τουρκία, 
τότε ο ισλαμισμός του Ερντογάν θα 
χαίρει εξαιρετικής υγείας. Ακόμη και 
η ελληνόφωνος φίρμα «Πίτσος» ει-
σάγει τα ψυγεία της από την Τουρκία 
με γερμανική τεχνολογία και τα προ-
σφέρει στον Έλληνα καταναλωτή μέσω 
των γνωστών εμπορικών αλυσίδων. Ο 
καπιταλισμός και το χρήμα «ευτυχώς ή 
δυστυχώς» δεν έχουν σύνορα.
Ο Ερντογάν ξέρει πολύ καλά ότι υπό τις 
κυριαρχούσες συνθήκες η Τουρκία δεν 
πρόκειται να ενταχθεί ως μέλος στην 
ΕΕ. Άλλωστε δεν είναι αυτό το πρόβλη-
μά του. Αυτό που ενδιαφέρει τον ίδιο 

και το επιτελείο του είναι 
ο τουρκικός παράγων να 
συμμετέχει στο γεωπολιτι-
κό παιγνίδι της Ανατολικής 
Μεσογείου, οι Τουρκοκύ-
πριοι να συμμετέχουν στα 
κέρδη από τους υδρογονάν-
θρακες και ο αγωγός διακί-
νησης του φυσικού αερίου 
από τα κυπριακά και ισραη-
λινά αποθέματα να περάσει 
τελικά από την Τουρκία ως 
πλέον φθηνή και αξιόπιστη 
λύση, με την υπογραφή μά-

λιστα του Τελ Αβίβ. Αυτό είναι το παι-
χνίδι του Ερντογάν. Όλα τα υπόλοιπα, 
ερευνητικά σκάφη και πολεμικές φρε-
γάτες, εκβιασμοί και εμπρηστικές δη-
λώσεις, είναι μέρος του παζαριού. 
Σε αυτό το παζάρι η Αθήνα παραμένει 
ψύχραιμη (λόγω και αδυναμίας), η κυ-
πριακή πλευρά ξέρει να παζαρεύει (λό-
γω παράδοσης) και ο διεθνής παράγων 
έπεισε την Αίγυπτο, η οποία σήμερα 
δεν μπορεί να ακούσει ούτε το όνομα 
του Ερντογάν, να πάρει μέρος στο παι-
χνίδι αυτό. Ο Σαμαράς και κυρίως ο Βε-
νιζέλος χειρίζονται το ζήτημα με καπα-
δόκικη διάθεση. Διότι ως γνωστόν «Το 
φίδι δάγκωσε τον Καπαδόκη και ψόφη-
σε… το φίδι». Αργά ή γρήγορα η Τουρ-
κία, ο Τουρκοκύπριος «νομάρχης» ο κ. 
Έρογλου που αντιμετωπίζει εκλογές σε 
λίγους μήνες, καθώς και ο ίδιος ο Ερ-
ντογάν θα θέσουν το εμπορικό πακέτο 
στο τραπέζι έτσι ώστε να κερδίσουν ένα 
μέρος της πίτας. Λογικά πράγματα. Άλ-
λωστε ο καλύτερος τρόπος για να επα-
ναδρομολογηθούν οι συνομιλίες είναι 
η απότομη διακοπή τους. Στο μεταξύ, 
ο «Κοκκινοτρίχης» θα έχει επιστρέψει 
στο λιμάνι του διότι οι καιροί ου μενε-
τοί για πειρατές.   A

➜ n.georgiadis1@yahoo.com
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«Ήρθα στην Ελλάδα με τους γονείς 
μου 5 ετών. Πήγα στο δημοτικό από 
την πρώτη τάξη, μετά γυμνάσιο, λύ-
κειο και φέτος τελειώνω το ΤΕΙ Αθήνας 
στη Φωτογραφία. Δεν έχω ελληνική 
ιθαγένεια. Όλα αυτά τα χρόνια βρίσκο-
μαι στην Ελλάδα με άδεια διαμονής. 
Για να πάρω την ελληνική ιθαγένεια θα 
πρέπει, ανάμεσα στα άλλα, να περά-
σω από εξετάσεις ελληνικής γλώσσας 
και ιστορίας, παρότι έχω περάσει από 
όλες τις βαθμίδες της ελληνικής εκ-
παίδευσης». 

Η Λορέτα σήμερα είναι 25 χρονών 
και, μετά την κατάργηση του νόμου 
Ραγκούση, που έδινε την ελληνική 
ιθαγένεια σε όσα παιδιά γεννήθηκαν 
ή έκαναν 6 χρόνια σχολείο στην Ελ-
λάδα, έχει την ίδια αντιμετώπιση με 
περίπου άλλα 200.000 παιδιά μετα-
ναστευτικής καταγωγής: με την ενη-
λικίωσή τους αντιμετωπίζονται ως 
μετανάστες, χωρίς κάποια ξεχωρι-
στή μέριμνα, μια διαφορετική, έστω, 
διαδικασία ακριβώς επειδή γεννή-
θηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα. 

Έτσι η Λορέτα και κάθε μία «περίπτω-
ση» από τις 200.000: Δεν έχουν πο-
λιτικά δικαιώματα. Δεν έχουν πλήρη 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 
Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να 
σπουδάσει φυσικός, όμως δεν μπο-
ρεί να προσληφθεί στο δημόσιο ως 

καθηγητής, αφού 
για να δώσει για ΑΣΕΠ θα πρέπει να 
έχει την ελληνική ιθαγένεια. Δεν 
μπορεί να εργαστεί ούτε σε ιδιωτι-
κό σχολείο ή φροντιστήριο, καθώς 
και για την άδεια διδασκαλίας χρει-
άζεται η ιθαγένεια. Το ίδιο ισχύει για 
όλους τους παιδαγωγικούς και κα-
θηγητικούς κλάδους. Οι δικηγορικοί 
σύλλογοι, επίσης, δεν δίνουν άδεια 
άσκησης επαγγέλματος χωρίς ιθα-
γένεια («αυτά κανείς δεν μας τα είπε 
στο σχολείο» λέει η Λορέτα). Ακόμα, 
αντιμετωπίζουν περιορισμούς στο 
να ταξιδέψουν ελεύθερα στο εξω-
τερικό και, το βασικότερο από όλα, 
χρειάζονται άδεια διαμονής για να 
ζήσουν νόμιμα στη χώρα που γεν-
νήθηκαν ή μεγάλωσαν. 

Η οργάνωση Generation 2.0 δημι-
ουργήθηκε το 2006 κυρίως από νέ-
ους αλβανικής και αφρικανικής κα-
ταγωγής, καθώς ήταν οι πρώτοι που 
έφθασαν στην ενηλικίωση αντιμε-
τωπίζοντας, τότε, τον κίνδυνο απέ-
λασης. Από το 2010 μέλος της ομά-
δας είναι η Άντα Παπαϊωάννου, ελ-
ληνικής καταγωγής. Στην Generation 
2.0 συμμετέχουν έτσι κι αλλιώς πολ-
λοί Έλληνες γιατί «δεν μας χωρίζει 
τίποτα με τα παιδιά που πήγαμε μαζί 
σχολείο και πανεπιστήμιο, που είμα-
στε γείτονες και φίλοι. Δεν θέλουμε να 
ζούμε σε μια διαιρεμένη κοινωνία και 
επιλέγουμε να παλέψουμε μαζί τους 
για τα αυτονόητα» λέει η Άντα. 

Αιτήματα της οργά-
νωσης, λέει, είναι αφενός το τυπικό, 
δηλαδή το δικαίωμα στην ιθαγένεια 
για όλα τα παιδιά που έχουν γεννη-
θεί ή μεγαλώσει στην Ελλάδα, και 
αφετέρου το ουσιαστικό, η αποδοχή 
όλων των παιδιών μεταναστευτικής 
καταγωγής ως ισότιμα μέλη της ελ-
ληνικής κοινωνίας, γιατί «μια ταυτό-
τητα ή ένα διαβατήριο από μόνα τους 
δεν είναι αρκετά για να σταματήσει ο 
ρατσισμός». 

Εσύ μΕ ποιον
 θα πολεμήσεισ;  

Ο Ερμάλ, αδερφός της Λορέτας, εί-
ναι 20 χρονών. Ήρθε στην Ελλάδα 
μηνών και ούτε εκείνος έχει ελληνι-
κή ιθαγένεια. Λέει το κλασικό, πως 
όταν είναι στην Ελλάδα τον αποκα-
λούν Αλβανό και όταν πηγαίνει για 
διακοπές στην Αλβανία τον λένε Έλ-
ληνα. Μάλιστα, υπάρχουν κι εκείνοι 
που τον ρωτούν «αν γίνει πόλεμος, με 
ποιον θα πολεμήσεις;». Στην ερώτη-
ση αυτή γελάει, τι να κάνει, είναι και 
ευγενικό παιδί και αναγκάζεται να 
επαναλαμβάνει τα αυτονόητα. Πως 
τον νοιάζουν η ζωή του, η οικογένειά 
του, το μέλλον του, οι σπουδές του, 
οι φίλοι του, όχι οι πόλεμοι. Η Λορέτα 
προσθέτει μια ακόμα ερώτηση που 
την κάνει να αισθάνεται κάπως πε-
ρίεργα: αν αισθάνεται περισσότερο 
Αλβανίδα ή Ελληνίδα, ποια χώρα α-
γαπάει περισσότερο και αισθάνεται 

σαν πατρίδα της. «Έχω μεγα-
λώσει στην Ελλάδα, όλες σχεδόν οι 
αναμνήσεις μου είναι από εδώ. Έχω 
όμως αναφορές και από την Αλβανία. 
Είναι η καταγωγή μου από εκεί, είναι 
οι γονείς μου, έχω συγγενείς. Είναι σα 
να σου λένε, ποιο δάχτυλο αν σου κό-
ψουν θα πονέσεις περισσότερο». 

Χωρισ καμια
 ιθαγενεια 

Ο όρος «ανιθαγενής» αναφέρεται 
σε άτομα που δεν έχουν καμία ιθα-
γένεια. Η Λορέτα και ο Ερμάλ του-
λάχιστον έχουν μία ιθαγένεια, την 
αλβανική. Αρκετά παιδιά όμως, με 
καταγωγή κυρίως από την Αφρική, 
δεν έχουν καμία ιθαγένεια, δεν τα 
αναγνωρίζει επίσημα η χώρα κατα-
γωγής των γονιών τους αφού δεν 
γεννήθηκαν εκεί. «Κανείς δεν ξέρει 
πόσοι είναι οι άνθρωποι αυτοί, δεν 
είναι καταγεγραμμένοι» λέει η Άντα. 
«Πρόκειται για ανθρώπους που δεν έ-
χουν κανένα επίσημο έγγραφο που να 
αποδεικνύει την ταυτότητά τους πέρα 
από μια ληξιαρχική πράξη γέννησης, 
δεν έχουν διαβατήριο, δεν μπορούν 
να νοικιάσουν ένα σπίτι στο όνομά 
τους, να δουλέψουν νόμιμα, ούτε καν 
να βγάλουν μια μηνιαία κάρτα για το 
μετρό. Για το κράτος μας, είναι αόρα-
τοι, δεν υπάρχουν πουθενά». 

Η Generation 2.0 συγκεντρώνει η-
λεκτρονικά υπογραφές για τα αιτή-
ματά της. Δείτε περισσότερα εδώ: 
www.ithageneia.orgΑό
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(από αριστερά) Ο Ερμάλ, η Λορέτα, η Άντα και η Ευδοκία
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Η 
ISIS προελαύνει στο Κομπάνι και ο κλοιός 

σφίγγει γύρω από τα σύνορα του ιρακι-

νού Κουρδιστάν με την Τουρκία, εάν ό-

μως γυρεύεις εικόνες που φλερτάρουν 

με την απόγνωση όπως ο καρχαρίας με 

το αίμα, τότε ψάχνεις στο λάθος μέρος. Ο 

Δημήτριος Μπούρας επέστρεψε από τη φωτοδη-

μοσιογραφική αποστολή του στα πλέον ριψοκίν-

δυνα εδάφη του χάρτη φορτωμένος με αμέτρητα 

γιγαμπάιτ εγκληματικής ωμότητας, ωστόσο δεν 

νοιάζεται στο παραμικρό για την προβολή τέτοιων 

στιγμιοτύπων. Η οπτική πληροφορία του πόνου εί-

ναι ευτελές προϊόν στη σύγχρονη ειδησεογραφία 

και ο Μπούρας ξέρει το δρόμο για όλα τα μονοπά-

τια της δυστυχίας, μπορεί να σου διηγηθεί ιστορί-

ες που σηκώνουν τις τρίχες ολόρθες. 

Ο βετεράνος φωτορεπόρτερ διατηρεί παρτίδες 

με το Κουρδιστάν από το 1991 και τις εξεγέρσεις 

κατά τον πρώτο πόλεμο του Ιράκ. Εικόνες του από 

εκείνη την περίοδο έκαναν το γύρο του κόσμου, 

δημοσιεύτηκαν στους Times του Λονδίνου, μα 

προπάντων καλλιέργησαν τη σχέση του με τον 

κουρδικό λαό, τον ευαισθητοποίησαν απέναντι 

στο διαχρονικό πογκρόμ μιας εθνότητας της ο-

ποίας το μότο είναι «μόνοι φίλοι μας είναι τα βου-

O Δημήτριος Μπούρας μάς στέλνει αποκλειστικές εικόνες 
από το πιο εύφλεκτο μέρος του πλανήτη

Toυ Δημητρη Καραθανου - Φωτό: ©dimitriosbouras.com
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νά», και αποκρυστάλλωσαν μια αλήθεια που ήδη 

υπέβοσκε μέσα του: «Το χειρότερο συναίσθημα 

που μπορώ να νιώσω ως δημιουργός είναι το ότι 

εκμεταλλεύομαι την τραγωδία του άλλου», διαβά-

ζουμε στα προσωπικά του σημειωματάρια από το 

ταξίδι. «Αυτή η ιδέα με στοιχειώνει». 

Από τη στιγμή που η πρώτη σπίθα άναψε στο Ιράκ 

φέτος το καλοκαίρι, ο Μπούρας φόρτωσε κάμε-

ρες, ισοθερμικά ρούχα και αντιβιοτικά, σφράγισε 

από υπηρεσία σε υπηρεσία την άδεια εισόδου του 

στο ιρακινό Κουρδιστάν και ρίχτηκε με τα μούτρα 

στην καταγραφή των συνθηκών ζωής σε χωριά 

και στρατόπεδα προσφύγων. «Για μένα, η δύναμη 

της φωτογραφίας έγκειται στην ικανότητά της να 

αφυπνίζει την ανθρωπιά. Αν ο πόλεμος είναι μια 

απόπειρα εκμηδενισμού της ανθρωπιάς, τότε η 

φωτογραφία θα έπρεπε να εκληφθεί ως το άκρο 

αντίθετο του πολέμου» διαβάζουμε σε παράθεμα 

των ταξιδιωτικών του σημειωματαρίων. Φίνες σκέ-

ψεις. Τις οποίες τα ντοκουμέντα επιβεβαιώνουν. 

Τα καρέ του ρεπορτάζ προέρχονται από δύο στρα-

τόπεδα προσφύγων. Του Domiz στο Ιράκ, όπου 

74.000 εκτοπισμένοι στοιβάζονται σε έκταση 

1.142.500 τετραγωνικών μέτρων (η αρχική πρόβλε-

ψη του στρατοπέδου δεν ξεπερνούσε τους 38.000 

κατοίκους), καθώς και του Akre στο Duhok – εκεί κα-

ταλύουν 1.392 πρόσφυγες σε υποδομές που στο 

παρελθόν λειτουργούσαν ως φυλακές του καθε-

στώτος του Σαντάμ Χουσεΐν. Σε αμφότερες τις περι-

πτώσεις, πρόκειται για Κούρδους από τη Συρία οι ο-

ποίοι κατέφυγαν μαζικά στο Ιράκ –περισσότεροι 

από 223.000 εγκατέλειψαν τα εδάφη της Συρίας την 

τελευταία διετία και φιλοξενούνται στους οκτώ συ-

νολικά οργανωμένους καταυλισμούς των Ηνωμέ-

νων Εθνών. Στην πραγματικότητα, μεγάλο μέρος 

των προσφύγων συνωστίζεται έξω, χαϊδεύοντας τα 

συρματοπλέγματα με ελπίδα. Υπάρχει ένα κοινό μο-

τίβο σε όλα αυτά τα στρατόπεδα, και ακριβώς πάνω 

σε αυτό εστιάζει το φακό του ο Μπούρας. Οι συνθή-

κες είναι το λιγότερο ατελείς. Πολυπληθείς οικογέ-

νειες μοιράζονται σκηνές με άλλες φαμίλιες. Η στοι-

χειωδέστερη αίσθηση ιδιωτικότητας απουσιάζει. Τα 

αποχετευτικά λύματα φιδογυρίζουν και λιμνάζουν 

έξω από τις οικιστικές εγκαταστάσεις. Οι ασθένειες 

ελλοχεύουν: διάρροια, χολέρα, ηπατίτιδα. Υπερ-

πληθυσμός, ψυχολογική πίεση, ανταγωνισμός για 

τις ελλιπείς υπηρεσίες και, προπάντων, η ίδια η σου-

ρεαλιστική ετεροτοπία μιας κοινωνίας στημένης 

στη μέση του πουθενά. Ένα πολιτισμικό επέκεινα 

στους 50 βαθμούς Κελσίου υπό σκιά, που συνοψίζει 

τη μοίρα του πρόσφυγα: δεν μπορείς να πας μπρο-

στά, δεν γίνεται να γυρίσεις πίσω. A

Δεστε ολοκληρο 
το συγκλονιστικο 
φωτορεπορταζ του 
Δημητριου μπουρα στο 
www.athensvoice.gr
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Μια αποκλει-
στικότητα, ένα 
ατύχημα και δυο 
λαχτάρες, με τα 
μάτια ενός φα-
ντάσματος. 

Της ΝάΝτιάς 
άργυροπουλου
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1. Κωστής Βελώνης Εξώ-
φυλλο προπαγανδιστικού 
βιβλίου της δικτατορίας, 
1967.  Από τη συζήτηση 
στο «τουμαραθωνί-
ουmarathonproject», 2010 

2. Πάνος Κου-
τρουμπούσης «All 
underground». Από τη συ-
ζήτηση στο «τουμαραθωνί-
ουmarathonproject», 2010

3. Βαγγέλης Βλάχος
«Buildings like texts are 
socially constructed»
Άποψη από την εγκατάστα-
ση στη Μανιφέστα 5, Σαν 
Σεμπαστιάν, 2004.
Εικόνα από τη συζήτηση 
στο «τουμαραθωνί-
ουmarathonproject», 2010

Η 
Αμφίπολη είναι η-πόλη-γύρω-από-τον-τάφο πια 
και θυμίζει τις πόλεις του Καλβίνο που είναι «σαν 
όνειρα», φτιαγμένες «από επιθυμίες και φόβους». 
Και από διεγερτικές εικασίες βεβαίως, tweets και 

πυρετικές αναρτήσεις, έξαλλες τυμβολάγνες αντα-
ποκρίσεις αλλά και από εφιάλτες: ενδοεπιστημονικές 
αρχαιογνωστικές αντεγκλήσεις με αποχρώσεις αντι-
πολιτευτικού ή θεσμικού εθνικισμού και τη σχιζοφρε-
νική διαχείρηση μιας πολιτιστικής ανακάλυψης και της 
εθνικής λαχτάρας για διεθνή αποκατάσταση. 

Στην Αθήνα τώρα –που αναζητά νέο χρησμό διεκδί-
κησης για τα μαρμαρωμένα, κομμένα μέλη της– η τε-
λευταία είδηση, σε αποκλειστικότητα από το έντυπο 
αυτό, είναι ότι βρέθηκε ο μέγας «ένοικος» του τάφου, 
«μίλησε ο τάφος» δηλαδή, κατά την προσφιλή έκφρα-
ση των σχετικών ανακοινώσεων. Αναγνωρίστηκε έ-
τσι καταρχάς ότι η παράδοξη αυτή ορολογία η οποία 
παρέπεμψε εξαρχής σε μια ζώσα κατοίκηση (αν και 
δεσμευμένη από επίσημη εκ-προσώπηση στην επικοι-
νωνία της με τον έξω κόσμο) δεν ήταν κακή επιλογή. 
Γιατί ο ένοικος είναι ένα Φάντασμα! 
Ένας που «πέθανε αναστημένος», για να θυμηθούμε 
την πεντζικική διατύπωση, προορισμένος δηλαδή να 
σηκωθεί σε καινούργια γη, νέος, σχηματισμένος, συ-
νοδευόμενος από ζωηρά άλογα και τον ίδιο τον με-
γάλο ψυχοπομπό Ερμή, τον γενειοφόρο Πλούτωνα 
και την κοκκινομάλα Περσεφόνη, τη φεύγουσα κόρη, 
απαχθείσα από το αόρατο και προς το αόρατο. Αρχαι-
ολόγοι, ανασκαφείς, ο Τύπος, μεγάλο κοινό και σύμπα-
σα η επίσημη ελληνική πολιτεία κατάλαβε τη σημασία 
του νεκρού και του τύμβου του με όρους δημόσιας 
τελετουργίας στην οποία διακυβεύονται τα πρωτεία 
κάποιας γενικευμένης επίδειξης χαρμολύπης: χαρά 
για όσους απολαμβάνουν κάποια καταγωγική δικαί-
ωση, λύπη, πένθος για όσους κλαίνε την ανακάλυψη 
ως ήδη «υποθηκευμένη έναντι του δημόσιου χρέους». 
(Εξαιρετικού ενδιαφέροντος η σχετική παρέμβαση 

του Παναγή Παναγιωτόπουλου, «Το καλειδοσκόπιο της 
Αμφίπολης, προσωρινή κοινωνιολογία για ένα ανησυχη-
τικό μνημείο», Τhe book’s journal, τ.48). 
Καμία σύνδεση δεν έγινε φυσικά με τα νεώτερα, έστω 
ως άσκηση. Το νόημα φερ’ ειπείν του κατά Πεντζίκη 
«χρέους», της τρομερής θέλησης δηλαδή να αναστη-
θεί ο νεκρός «γιατί αλλιώς η ζωή μένει αδικαιολόγη-
τη». Να αντιμετωπιστεί η ανακάλυψη τάφου και ενοί-
κου όχι ως όριο τρομερό, αλλά ως συνέχεια-έκπληξη 
που μας συμπληρώνει, ένα αντικειμενικά τυχαίο. Ούτε 
ευτύχημα, ούτε δυστύχημα. «Ατύχημα», όπως όλες οι 
επίμονες επιστημονικές ανακαλύψεις που έχουν δυ-
ναμική, σημασία κοινή και πιθανότητες που υπερβαί-
νουν ήδη κατοχυρωμένες γνώσεις και εθνικά πλαίσια 
ενώ ανανεώνουν τη σχέση μας με τον κόσμο και τη 
θέση μας σε αυτόν. 
Και έτσι ξαφνιάστηκαν όλοι δυσάρεστα όταν το Φά-
ντασμα ανακοίνωσε (επισήμως και αυτοπροσώπως) 
ότι ήταν «το Φάντασμα του Σύγχρονου». Κοιμήθηκε 
και τάφηκε σαν σύγχρονο εκεί στο τέλος του 4ου αι. 
π.Χ., ο Ερμής το συνόδευε γιατί ως Ψυχοπομπός ή-
ταν το πιο ικανό και σφριγηλό σύμβολο της ζωής που 
κινείται και μεταβάλλεται αλλά και αυτός που γύριζε 
κάθε φορά την Περσεφόνη από τον Άδη στη γη. Και 
οι Κόρες-που-βλέπουν, η σφίγγα, η γεμάτη ένταση 
έκφραση, ο χιτώνας και το κόσμημα, το σώμα της Περ-
σεφόνης, τα κατώφλια-περάσματα ανάμεσα στους 
δύο κόσμους και όσα τυχόν ακόμα θα βρεθούν, ήταν 
κομμάτια της εποχής του Φαντάσματος και μέρος του 
οίκου του, πιθανότατα αδρά πληρωμένα σε τεχνίτες 
και καλλιτέχνες. Το Φάντασμα αναρωτήθηκε πού και 
πώς μπορεί να συναντήσει σήμερα το Σώμα, το σχή-
μα του σύγχρονου, οπότε και σημειώθηκε τεράστια 
αναταραχή γιατί κανείς δεν ήξερε πού είναι, ούτε καν 

ακριβώς τι είναι αυτό για το οποίο μίλαγε το Φάντα-
σμα. Η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση 
της χώρας της Αμφίπολης είχαν μόλις ανταλλάξει επι-
στολές για τον πολιτισμό και επερωτήσεις στη Βουλή 
που ήταν τραγελαφικοί τύμβοι κοινοτοπιών, χωρίς το 
ελάχιστο δείγμα στέρεης γνώσης του σύγχρονου και 
της ευθύνης του. 
Άλλος αναρωτήθηκε μήπως το φάντασμα ζήταγε το 
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, άλλος μια νέα Α-
καδημία μουσικής, άλλος επιχορηγήσεις και τη χαμένη 
ελληνική ταυτότητα/παραγωγικότητα, άλλος το δη-
μόσιο χώρο, άλλος την επικερδή τουριστική λαίλαπα, 
προγράμματα μυθοπλασίας, «ριζοσπαστικές πολιτι-
κές» κ.o.κ. 
Ορισμένοι, ευέλικτοι ρέκτες της «πολιτικής επικοι-
νωνίας», επεσήμαναν ότι το Σώμα ΔΕΝ μπορεί να συ-
ναντήσει το Φάντασμα, αν κάποιο από τα δύο είναι 
παλαιότερο του 18ου αιώνα και χωρίς άδεια ή αυστη-
ρή επιτήρηση απο το Κ.Α.Σ. Προφανώς για τα όσα συμ-
βαίνουν μετά αυτό το όριο ας έχει ο καθένας το νου 
του και ό,τι ήθελε προκύψει, ή ό,τι συμφέρει. [Κανείς, 
ας πούμε, εκ των ανωτέρω ή κανείς γενικώς από τους 
λαλίστατους θεράποντες του σύγχρονου δεν ασχο-
λήθηκε με το γεγονός ότι στην πρώτη μεγάλη έκθεση 
συνύπαρξης αρχαίων και σύγχρονων έργων τέχνης με 
την ευκαιρία της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. («Ναυ-
τίλος: Ταξιδεύοντας την Ελλάδα», Βρυξέλλες, 2014) το 
ΥΠΠΟΑ κράτησε για τον εαυτό του ΚΑΙ τη διαχείρηση 
του σύγχρονου χωρίς να αναγνωρίσει αυθεντία, πείρα 
και το δικαίωμα βέτο που το ίδιο ασκεί στη διαχείρηση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, πουθενά εκτός του ί-
διου του Οργανισμού και των υπηρεσιών του]. 
Συγκεκριμένοι, οι πιο ικανοί μάλλον, σιωπούσαν για να 
μην τραβήξουν την προσοχή σε άκαιρες μάχες χωρίς 
προσωπικό όφελος και κυρίως γιατί κράταγαν το Σώ-
μα όμηρο να το μοιράζουν με προσκλήσεις και αντί-
στοιχους αποκλεισμούς και αγοραίες αποκλειστικό-
τητες, σαν λείψανο ιερό μετά τον εμβαπτισμό του στη 
συνθήκη της κρίσης, η οποία στη φάση αυτή «ξορκί-
ζεται» από τα φολκλόρ χαρακτηριστικά της ώστε το 
Σώμα να αποδοθεί εκ-συγχρονισμένο, ανοιχτό στη 
διεθνή ανατομία και την εκπαιδευτική της.
Άλλοι, πιο υποψιασμένοι, άρχισαν να εξηγούν στο 
Φάντασμα ότι το Σώμα είναι καλό να μείνει «ζητού-
μενο» για να μην αισθητικοποιηθεί η όλη δράση-
σύνθεση, να θριαμβεύσει η ιστορία του ως τέτοια και 
μόνο, καθώς η γνωστική περιέργεια και η παραμυθη-
τική λειτουργία της δεν είναι παίξε-γέλασε, θέλουν πι-
στοποιητικά φρονήματος κ.ο.κ. Στο κάτω κάτω δεν θα 
έπρεπε να έχει και το σύγχρονο τα μνημεία και τους 
ταφικούς εκπροσώπους του [άντερ-γκράουντ τεχνο-
λόγοι της (αντι)εξουσίας κλπ.];
Γενικώς εστάθη πολύ δύσκολο να καταλάβει η ομήγυ-
ρη γιατί ακριβώς αλαφιαζόταν όλο και περισσότερο 

το Φάντασμα, καθώς μάθαινε ότι στη χώρα της Αμφί-
πολης θέλει περισσότερο κουράγιο από ό,τι οπουδή-
ποτε αλλού για να είναι κανείς σύγχρονος. Άσε που 
δεν ήταν καν σαφές πού ακριβώς στεκόταν αυτή η 
χώρα. Το είχε φωνάξει πρόσφατα κάποιος μορφωμέ-
νος κάτοικος και θεσμικός εκπρόσωπός της, ενθαρ-
ρυντικά, ως ξεπροβόδισμα σχεδόν για παραπέρα, σε 
κάτι άλλα ταλαίπωρα φαντάσματα, της Ανατολής, που 
προσπαθούσαν να περάσουν το Αιγαίο χύμα, λάθρα σε 
μια σάπια βάρκα: 
ΔΕ ΓΚΡΙΣ ΙΖ ΔΕΑΡ. ΧΙΑΡ ΙΖ ΑΪΛΑΝΤ. 

Η Libby o Adam και ο HUO
«Ποια είναι τα φαντάσματα που μας στοιχειώνουν, μας 
συγκροτούν, μας εξουσιάζουν, μας συντροφεύουν, μας 
παιδεύουν, μας απελευθερώνουν; Ποια είναι η φωνή 
τους, καλά κρυμμένη μέσα στη δική μας φωνή; Εμφα-
νίζονται ερήμην μας, τα απόθεσαν άλλοι σε εμάς ή τα 
εγκάλεσαν οι σκέψεις κι οι επιλογές μας; Μας στοιχειώ-
νουν ερωτήματα που παραμελήσαμε να θέσουμε ή τα 
ανεπίλυτα προβλήματα;»
Το Libby Saccer Foundation θέτει ερωτήματα σαν και 
αυτά για 7 μήνες, από τον Ιούνιο που πέρασε και μετά, 
στο χώρο του Cheap Art στα Εξάρχεια, σε ένα μεγάλο 
εργαστήρι πάνω στη συγχρονία όπου «οι ιστορικές 
έρευνες του παρελθόντος δεν είναι παρά η σκιά από τη 
θεωρητική έρευνα του παρόντος» για να επικαλεστούμε 
τον Foucault. Παίρνοντας το όνομά του από την άγνω-
στη ως το θάνατό της το 2013 Libby Saccer (τυχαία άρα 
η ηχητική παραπομπή στο αγγλικό sucker =κορόιδο 
& τρικ;), το Ίδρυμα εξέθεσε 
το πρόσφατα ανακαλυφθέν 
αρχείο της στην έκθεση «Κα-
ταπίστευμα», μελετά το ρόλο 

της σε κινήματα τέχνης, σκέψης και πολιτικής για μια 
περίοδο που καλύπτει πάνω από μισό αιώνα και την 
κάνει παράγοντα της κινητοποίησης ομάδων ειδικών 
από κάθε χώρο που ερευνούν και ταξινομούν τα όσα 
«εκείνη είδε και έζησε», αφυπνίζουν δηλαδή το «πνεύμα 
της εποχής από την οποία καταγόμαστε». Πραγματική ή 
επινοημένη, η Libby γίνεται λόγος για συζητήσεις ζωη-
ρές και σημαντικές και εύχεται κανείς να υπήρχε ένας 
τουλάχιστον πολιτικός και πολύ περισσότερος κόσμος 
να ασχοληθεί με τα φαντΑσματά της (τραγούδια των 
πνευμάτων) τουλάχιστον όσο με τις Κόρες του εθνικού 
τάφου. http://libbysacer.blogspot.gr
Στο μεταξύ τον Foucault ως πρόταγμα επικαλείται και ο 
καινούργιος καλλιτεχνικός διευθυντής της περίφημης 
(μνημειακών διαστάσεων σε αναλογία στο επίπεδο 
του σύγχρονου) documenta, Adam Szymczyk: «Η Ιστο-
ρία μετατρέπει τα ντοκουμέντα σε μνημεία» προειδοποι-
εί (Unfollow, τ.34) και υπόσχεται να συλλάβει και αυτός 
με τους συνεργάτες του το πνεύμα των καιρών, ως ένα 
άλλο νόημα της Ιστορίας - εν τω γίγνεσθαι, σε δύο τό-
πους, Αθήνα-Κάσελ και ως το βασικό «έλλειμμα» που 
θα αναζητά η κίνηση ανάμεσά τους. 
Λέξη-κλειδί: «ισότιμα» – όπως εκεί, έτσι και εδώ. Πάνω 
σε αυτήν θα ανθίσει μάλλον το πολιτιστικό μας φαντα-
σιακό για δίκαια καταμερισμένη εξουσία ως το 2017 
και θα βρει έδαφος η άλλη λαχτάρα, για τη νέα αφή-
γηση της «διδαχής» του γερμανικού Κάσελ από την 
πόλη-παράδειγμα της γενικευμένης πια διαταραχής, 
την ελληνική Αθήνα. Η «αντιηγεμονική», όπως χαρα-
κτηρίστηκε με ανακούφιση, διάθεση του γνωστού Πο-
λωνού επιμελητή, καθώς και το άνοιγμα στον κόσμο 
μέσα από ένα εργαστήριο σαν αυτό που προτείνει, 
είναι σίγουρα θετική, αισιόδοξη. Θυμίζει δε ως προς 
τους ερευνητικούς προβληματισμούς της, αν όχι τόσο 
το Διεθνές Συνέδριο Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής (CIAM) 
του 1933 που πραγματοποιηθήκε με πρωτοβουλία του 
Le Corbusier πάνω στο SS Patris II στη θαλάσσια οδό 
ανάμεσα στη Μασσαλία και την Αθήνα, περισσότερο 
μία πιο πρόσφατη, ανοιχτή καλλιτεχνική-πολιτική συ-
ζήτηση. Αυτή που έγινε με πρωτοβουλία του Ελβετού 
επιμελητή Hans Ulrich Obrist (HUO) και της υπογρά-
φουσας, το 2010 στη σαστισμένη από τα νέα δεδομέ-
να Αθήνα, ως ένα 14ωρο ανοιχτών ερωτημάτων προς 
εξερεύνηση με Έλληνες και ξένους συμμετέχοντες. 
Το Μουσείο της Ακρόπολης όπου διεξήχθη το «τουμα-
ραθωνίουmarathonproject» ήταν ιδανικό σημείο για 
να ξεκινήσει η κουβέντα για αυτή την ανομολόγητη 
αλήθεια, το «θέατρο του λάθους» για το οποίο μιλά 
τώρα και ο Szymczyk με όρους ενός σημερινού αντι-
ηρωικού τραγικού ύφους. 
Είναι πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνει κανείς τον άτακτο 
σφυγμό εκείνης της στιγμής με το διαμορφωμένο και 
επιτακτικό χτύπο του παρόντος κάτω από τις ζυμώ-
σεις ειδικότερα που δημιουργεί η συνάντησή μας με 
κάποια αρχή ή αυθεντία. Κυρίως όμως, όπως και τότε 
έτσι και τώρα, είναι πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε όλοι, 
εκεί και εδώ, τι ακριβώς εννοούν οι ένοικοι της χώρας 
της Αμφίπολης όταν αναφέρονται στην «αρχαιότητα 
ως εργαλειοθήκη για το σύγχρονο» (ερώτημα του HUO 
στους συνομιλητές του το 2010) και τι όταν θα τοπο-
θετούνται στο ζήτημα της «απώλειας και της προσμο-
νής» (θέμα του Szymczyk για την επόμενη documenta) 
με φόντο τη μη ριζωμένη έκθεση-εκκρεμές ανάμεσα 
στην Αθήνα και το Κάσελ. Είναι χρήσιμο γιατί μόνο έ-
τσι «η παραγωγή γνώσης», η «μάθηση» για την οποία 
μιλούν οι καλοπροαίρετοι ξένοι θεωρητικοί, θα μετα-
μορφωθεί σε δραστική επινόηση πραγμάτων άλλων, 
ζωής άλλης - αυτοπραγμάτωσης ουσιαστικής, και δεν 
θα παραμείνει η Ελλάδα σκηνή ιδανική και πένθιμη 
για τη συγγραφή του «εγχειριδίου της κρίσης» ή μια 
διαρκής εκκρεμότητα, ένα επισφαλές –και γι’ αυτό 
πολιτι(στι)κά σέξι– αλλά πάντως προσωρινό testing 
ground. Όπου, όπως παραδέχθηκε, εκ παραδρομής 
ίσως, ο Szymczyk υπάρχει ένα ενδιαφέρον «σημείο 
αναφοράς» πέραν της προφανούς επικαιρότητας, επι-
δεχόμενο ωστόσο βελτιώσεων: «Ίσως είμαι υπερβολι-
κά αισιόδοξος αλλά πιστεύω ότι σε τρία χρόνια η Αθήνα 
θα είναι σίγουρα ένα μέρος στο οποίο θα θέλεις να ζήσεις, 
να είσαι εκεί– (Αθηνόραμα, #753, σ. 77)
συνεχίζεται...  

Υ.Γ. Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων διευκρινίζεται ότι η 
υπογράφουσα είναι αρχαιολόγος-ιστορικός, απόφοιτος 

του Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου και  μεταπτυχιακός της 
θεωρίας της τέχνης και των μορ-
φών του σύγχρονου. A
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1 
Είσαι μελανωμένος/η και 
αναρωτιέσαι αν είσαι στη 
μόδα ή όχι; Η μόδα στα τα-
τουάζ είναι μύθος. Η αλή-
θεια είναι ότι τα τελευταία 

δύο χρόνια βλέπουμε πολύ συχνά 
τα old school, που έχουν χοντρά 
περιγράμματα, πιο πολύ χρώμα, 
πολύ γέμισμα και θεματολογία 
«παραδοσιακή», όπως καράβια, 
τιμόνια, άγκυρες και λοιπά. Όσοι 
δεν έχετε κάτι παρόμοιο, τρεχάτε 
να αφαιρέσετε το παλιό σας με λέ-
ιζερ, παλμικό φως, dermabrasion 
ή με ένα πολύ καλό cover up. Α-
στειεύομαι... Κανένα τατουάζ δεν 
μπορεί να χαρακτηριστεί μοδάτο, 
πολυφορεμένο ή ντεμοντέ. Όπως 
λέει ο Κυριάκος, υπήρξε μία περίο-
δος που όλος ο κόσμος θεωρούσε 
ότι γέμισε ο τόπος από τατουάζ με 
αστεράκια και κινέζικα γράμματα. 
Αν και οι τατουατζήδες τα χτύπη-
σαν άπειρες φορές, μας υπενθυ-
μίζουν πως αυτή η αντίληψη επι-
κρατεί επειδή τα συγκεκριμένα 
σχέδια βρίσκονται σε πιο εμφανή 
σημεία. Υπάρχουν πολλοί που έ-
χουν δράκους, χελιδόνια, τριαντά-
φυλλα και άλλα, σίγουρα πιο πολ-
λοί από εκείνους με τα αστεράκια 
και τα κινέζικα. Θα μπορούσαν τα 
tribal να θεωρηθούν ξεπερασμένα 
και ντεμοντέ, αλλά με έναν τρόπο 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια το 
maori και το tribal έχει ξαναέρθει 
στο προσκήνιο με άλλου είδους 
τεχνική, με το dotism. Παλιότερα 
η πλειοψηφία των γυναικών έκανε 
συνεχώς τριαντάφυλλα. Τώρα τα 
τριαντάφυλλα είναι πολύ hot στο 
old school. Πλέον έχουμε φύγει 
από το στάδιο «μπαίνουμε μέσα 

σε ένα τατουατζίδικο και ζητάμε 
έναν κατάλογο σχεδίων για να ε-
πιλέξουμε». Υπάρχει μεγαλύτερη 
αναζήτηση και έρευνα και αυτό εγ-
γυάται καλύτερα αποτελέσματα, 
αλλά και διαχρονικότερα, που δεν 
θα σε βάλουν σε σκέψεις όταν πε-
ράσει η «μόδα».
 

2 
Νέα μέθοδος tattoo και 
μοναδική στην Ελλάδα: 
Water Color Όταν συνα-
ντήσαμε τον Κυριάκο, ανα-
καλύψαμε μια νέα μέθοδο 

τατού, μοναδική στην Ελλάδα, που 
φέρει την υπογραφή του. Με ιδιαί-
τερο στιλ τα γραφιστικά και έργα 
που συνδυάζουν βαριά θέματα, 
γραμμές, σχήματα και ναΐφ λεπτο-
μέρειες χρωμάτων, κατάφερε να 
παντρέψει, γραφιστικά, γραμμές 
και χρώματα δίνοντας την αίσθη-
ση πως πρόκειται για νερομπο-
γιές επάνω στο δέρμα. Η νέα αυτή 
τεχνική ονομάζεται watercolor 
tattoo. Είναι μια τεχνική που ανα-
κάλυψε καθώς πειραματιζόταν με 
χρωματικά αποτελέσματα. Υπάρ-
χουν κι άλλοι ανά τον κόσμο που 
κάνουν water color tattoos, αλλά 
ο καθένας έχει ανακαλύψει μόνος 
του τον τρόπο που πετυχαίνει αυ-
τό το εφέ της νερομπογιάς.
 

3 
Πώς το λέτε εσείς εδώ; 
Έπειτα από ώριμη σκέψη, 
αποφασίσαμε να καταγρά-
ψουμε έναν κατάλογο με 
tattoo λάθη προς αποφυ-

γή.
Κινέζικα γράμματα Στα κινέζικα 
υπάρχουν δίφθογγοι και όχι γράμ-
ματα. Μη ζητάτε λοιπόν το μονό-

γραμμά σας γιατί πολύ απλά δεν 
υπάρχει. Δυστυχώς το όνομά σας 
δεν μπορεί να γραφτεί στα κινέζι-
κα.
G o o g l e  tran sl ate  Το  G o o gl e 
translate μεταφράζει κάθε λέξη 
μεμονωμένα. Γι’ αυτό μη γράφετε 
φράσεις, ρητά και αποφθέγματα 
γιατί το πιο πιθανό είναι να μην 
έχετε χαραγμένη επάνω σας τη 
ρήση που σας εκφράζει, αλλά το 
πώς να πάτε από την Κρόκοβα στα 
Μπαρμπουνέικα.
Μεσοανατολικά μπερδέματα 
Πριν χτυπήσετε ένα τατουάζ στα 
αραβικά, λάβετε υπόψη σας πως 
μια φράση που λέγεται/ακούγεται 
στην Ιορδανία μπορεί στην Άκα-
μπα να είναι τελείως διαφορετική.
 

4 
«Κουφές» ιστορίες για 
tattoo από μαρτυρίες 
των τατουατζήδων
Ιστορία 1η: « Έχω κάνει και 
στίχους του Λεμπέση. Η 

αλήθεια είναι αυτή και δεν ντρέπο-
μαι γι’ αυτό».
Ιστορία 2η: «Έχω κάνει ό,τι περί-
εργο μπορεί να σου περάσει από 
το μυαλό. Ακόμα και πορτρέτο της 
Βίσση».
Ιστορία 3η: «Έχω βαρέσει σε πε-
λάτη στίχους του Τερλέγκα με α-
ραβικούς χαρακτήρες».
Ιστορία 4η: «Έχω βαρέσει σε όλη 
την πλάτη ενός τύπου ένα χεβιμε-
ταλάδικο σχέδιο με ένα διάβολο 
και μετά από ένα χρόνο μου ζήτη-
σε να του κάνω cover up αντικαθι-
στώντας το με τον Χριστό».
 

5 Άνδρες 
vs Γυναίκες Οι άνδρες ήταν 
το φύλο που είχε πάντοτε 

τα περισσότερα τατουάζ. Όμως 
χάρη στο γεγονός ότι οι γυναίκες 
είναι περισσότερες σε αυτόν τον 
πλανήτη, καθώς και σε μια αλλα-
γή της νοοτροπίας, ο αριθμός των 
γυναικών που έχουν αποκτήσει 
τατουάζ τα τελευταία χρόνια έχει 
αυξηθεί κατά πολύ.
Τατουάζ ανδρών: σκ ληρά και 
μεγάλα κομμάτια. Επιλέγουν συ-
νήθως σημεία του σώματος που 
φαίνονται, όπως τα μπράτσα, οι 
γάμπες, ο πήχης και ο αυχένας.
Τατουάζ γυναικών: μικρά, χαρού-
μενα και συμβολικά. Επιλέγουν πιο 
«κομψά» σημεία, όπως οι μηροί, οι 
ωμοπλάτες, τα δάχτυλα και οι α-
στράγαλοι. Φαίνεται να κερδίζουν 
έδαφος τελευταία οι γυναίκες με 
τα girly tattoos. Τατουάζ πιο old 
school με χοντρά περιγράμματα, 
πολλά και πιο funky χρώματα αλλά 
και χαριτωμένη θεματολογία.
 

6
Τατού για ποδοσφαιρι-
σ τές και υδραυλικούς  
Βλέπουμε κατά καιρούς 
κάποια επαγγέλματα που 
στρέφονται στα τατού. Για 

παράδειγμα, μουσικοί που ασχο-
λούνται με το heavy metal χτυπούν 
μια κοινή θεματολογία, οι ροκάδες 
κάτι άλλο. Τώρα βλέπουμε ποδο-
σφαιριστές και μπασκετμπολίστες 
γεμάτους τατού. Έπειτα από έρευ-
νες καταλήξαμε σε μια διαπίστω-
ση και μια έκπληξη: Η διαπίστωση 
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που πρέπει 
να ξέρετε 
για τα τατού
Της ΜΑΪΡΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

Με αφορμή το 

1ο Balkan Tattoo 

Convention στη Θεσ-

σαλονίκη,  που θα 

πραγματοποιηθεί 1-2 

Νοεμβρίου, η AThens 

VoiCe τρύπωσε στο 

στούντιο Dark side 

Tattoo society και μί-

λησε με τον Κυριάκο 

Μπαλάσκα, tattoo 

artist και διοργανωτή 

του event σε Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη, α-

νακαλύπτοντας νέες 

πτυχές στον τατουα-

ζόκοσμο.

 

Φωτογράφισε τα 
τατουάζ σου, ανέβασέ 
τα στο instagram με 
#avtattoo και δες τα 

τυπωμένα στο επόμενο 
φύλλο της A.V.
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είναι πως οι ποδοσφαιριστές και 
γενικά οι αθλητές κάνουν πιο 
«θρησκευτικά» τατουάζ, ο ροκάς 
και ο χεβιμεταλάς διαλέγουν κά-
τι πιο dark. Η έκπληξη είναι πως 
από την εμπειρία του Κυριάκου 
όλοι οι υδραυλικοί που γνωρί-
ζει έχουν κάνει κάτι σχετικό με 
japanese. Τυχαίο;

7 
Νέα προϊόντα για τα-
τουάζ Τον τελευταίο και-
ρό παρατηρείται είσοδος 
προϊόντων στην αγορά 
σχετικά με τα τατουάζ, 

όπως κρέμες, αν τηλιακά και 
λάδια. Για ένα σωστό και ολο-
κληρωμένο αποτέλεσμα  σημα-
ντικό στάδιο είναι και αυτό της 
αποθεραπείας. Κάθε νέο τατού 
απαιτεί την ανάλογη προστασία 
για τουλάχιστον 15 ημέρες. Πέρα 
από τη συχνή πλύση του σημεί-
ου στο οποίο βρίσκεται, θα πρέ-
πει να αλείφεται και από κρέμες 
που βοηθούν στην επούλωση 
του δέρματος και την αποφυγή 
μολύνσεων. Επιπλέον, ένα τατού 
δεν πρέπει να εκτίθεται στον ή-
λιο χωρίς αντηλιακό, διαφορε-
τικά θα αρχίσει να χάνει τα χρώ-
ματά του είτε είναι έγχρωμο είτε 
ασπρόμαυρο.

8 
1st Balkan Tattoo Con-
vention στη Θεσσαλο-
νίκη  Ο Κυριάκος Μπα-
λάσκας είναι ο βασικός 
διοργανωτής του Tattoo 

Convention στην Αθήνα. Η επιτυ-
χία του εδώ και 8 χρόνια οδήγη-
σε στην ανάγκη μίας διοργάνω-
σης Tattoo Convention και στη 
Θεσσαλονίκη. Το event θα πραγ-
ματοποιηθεί 1-2 Νοεμβρίου στο 
ξενοδοχείο Porto Palace (26ης 
Οκτωβρίου 65). «Είναι η πρώτη 
φορά που στήνουμε κάτι τέτοιο 
στη Θεσσαλονίκη. Το συζητού-
σαμε πάρα πολύ καιρό γιατί η 
σκηνή της Θεσσαλονίκης έχει 
ανέβει πάρα πολύ, έχει πολλούς 
καλλιτέχνες άξιους σεβασμού. 
Υπάρχουν πάρα πολλές συμμε-
τοχές, από Βόρεια Ελλάδα αλλά 
και από Βαλκάνια, Ρουμανία, 

Σκόπια, Αλβανία. Περιμέναμε να 
φτιάξουμε γύρω στους 50 χώ-
ρους για τους τατουατζήδες και 
είμαστε ήδη στους 110. Το Tattoo 
Convention είναι μια γιορτή του 
tattoo, μια καλή ευκαιρία για 
τους επαγγελματίες να δείξουν 
τη δουλειά τους στον κόσμο και 
για κάποιον που δεν έχει tattoo 
να έρθει εκεί και να έχει επιλογές. 
Ό,τι θα έβλεπες στην Αθήνα θα το 
δεις και στη Θεσσαλονίκη, σε λί-
γο μικρότερη σκηνή βέβαια» το-
νίζει ο Κυριάκος και ανακοινώνει 
πως το επόμενο, της Αθήνας, θα 
γίνει 15-17 Μαΐου. «Φέτος στην 
Αθήνα θα φιλοξενούμε πολλούς 
γνωστούς και σημαντικούς καλ-
λιτέχνες, Έλληνες και ξένους. 
Οι συμμετοχές είναι απίστευτα 
πολλές χωρίς να έχω καν ανακοι-
νώσει τις ημερομηνίες επίσημα. 
Είμαστε ήδη στις 50… Το Tattoo 
Convention διοργανώνει η Red 
and White productions. Ξεκίνησε 
το Tattoo Convention στην Ελ-
λάδα με πάρα πολύ αργούς ρυθ-
μούς εξέλιξης, γιατί αρχικά ήταν 
κάτι πρωτόγνωρο για τη χώρα 
μας. Αυτή τη στιγμή έχει φτά-
σει να είναι στην πρώτη δεκάδα 
στην Ευρώπη».
 

9
Τα τ ο υ α τ ζ ήδ ε ς,  κρ υ -
φτείτε... έρχονται ρο-
μπότ Φοιτητές του ENSCI 
-  L e s  At e l i e r s  S c h o o l 
στο Παρίσι έφτιαξαν το 

MakerBot, ένα εξάρτημα που 
ψεκάζει το υλικό (μελάνι) με ένα 
στυλό. Στη συνέχεια πρόσθεσαν 
στο MakerBot ένα εξάρτημα από 
πραγματικό μηχάνημα tattoo, 
κάνον τάς το έναν ρομποτικό 
tattoo artist. Ο δημιουργός του 
project, Pierre Emm, επιβεβαι-
ώνει πως μέχρι τώρα ο εκτυ-
πωτής μπορεί να τραβάει μόνο 
γραμμές και να σχηματίζει απλά 
σχήματα, όπως κύκλους, ενώ το 
δυσκολότερο κομμάτι είναι το 
να κρατηθεί το ανθρώπινο δέρ-
μα ίσιο και τεντωμένο. Ας μην 
ενθουσιαζόμαστε ακόμη, καθώς 
ένα ρομπότ δεν μπορεί να αντι-
καταστήσει τα μάτια και το μυα-

λό ενός tattoo artist.

10 
Tattoo δίχως όριο 
Μ έ χ ρ ι  τ ο  π ρ ώ τ ο 
tattoo η σκέψη είναι 
ο φόβος για τον πό-
νο και για το αν θα 

βγει ωραίο. Όταν επιλέξει κανείς 
το σχέδιο και τον επαγγελματία 
που θέλει και το αποτέλεσμα εί-
ναι αυτό ακριβώς που φανταζό-
ταν, οι αμφιβολίες φεύγουν και 
η δεύτερη φορά είναι κάτι που 

θα έρθει πολύ εύκολα. Ο πόνος 
είναι ανεκτός. Από εκεί και πέρα 
αντιλαμβάνεται το tattoo λίγο δι-
αφορετικά. «Ξεφυλλίζοντας ένα 
περιοδικό βλέπεις τις εικόνες για 
tattoo. Έτσι το δεύτερο τατουάζ 
έρχεται πολύ πιο σύντομα απ’ 
ό,τι είχες στο μυαλό σου. Και γι’ 
αυτούς που είναι γεμάτοι, έχω να 
πω πως πάντα χωράει ένα ακό-
μα» λέει ο Κυριάκος και μας βάζει 
σε σκέψεις για τα επόμενα. A

8Βall
Πατησίων 128, Αθήνα, 
210 8214780
Τα παιδιά του 8Βall 
ψάχνονται και ενη-
μερώνονται διαρκώς 
για το χώρο του tattoo 
και συμβουλεύουν: 
«Ακόμα και για μόνιμο 
μακιγιάζ προτιμήστε τα 
tattoo studios και όχι τα 
ινστιτούτα αισθητικής. 
Όποιος μακιγιάρει σω-
στά δεν σημαίνει πως 
μπορεί να “χτυπήσει” 
κιόλας. Ο Tolle είναι ο 
ιδρυτής του στούντιο 
και κάνει παραδοσιακό 
tattoo, αλλά θα πας 
στη Vasso για vintage 
American old school 
σχέδια και ρεαλιστικές 
προσωπογραφίες». 

lizard
Pιζάρη 32 & Καλλιμά-
χου, Παγκράτι,  
210 7249816
Εδώ σκέφτηκαν την πα-
νικόβλητη μερίδα πλη-
θυσμού που δεν αντέχει 
τον πόνο και, χάρη σε 
μια «μαγική» αλοιφή, 
μπορούν να σου κάνουν 
tattoo, piercing και δια-
κόσμηση του σώματος 
με κοσμήματα χωρίς να 
πάρεις χαμπάρι. Κάνουν 
επίσης henna. 

Sake tattoo Studio
Κολοκοτρώνη 9 & 
Γκίνη, Χαλάνδρι, 210 
6814681
Αν έχεις βαρεθεί να βλέ-
πεις ξεπερασμένα και 
άκομψα tattoo, κάνε τη 
διαφορά. Εδώ παίζουν 
με ρεαλιστικά σχέδια 
αλλά και «πειραγμένα» 
σαν ψηφιακά, γεμάτα 
φαντασία. Το Sake 
Tattoo Studio διακρίνε-
ται και για την καθαρι-
ότητά του. Παράγγειλε 
το σχέδιο που θέλεις ή 
άφησε τους ειδικούς να 
σου προτείνουν. 

Studio tattoo
Σερρών 57, Κορυδαλ-
λός, 210 4946226
Ο Λουκάς και η Μάγδα 
έχουν έναν άψογα 
εξοπλισμένο χώρο ο 
οποίος τηρεί όλους 
τους κανόνες υγιεινής, 
όπως τους υπαγορεύει 
το Stigma Skin Society 
(φεύγοντας, παίρνεις 
και τη βελόνα σου για 
να πειστείς). Οπότε: 
νέο tattoo με φυτικά 
χρώματα, διόρθωση ή 
κάλυψη ενός παλιότε-
ρου, henna tattoo και 
body piercing τα κάνεις 
άφοβα και εγγυημένα. 

true love tattoo
Αλατσατών 1 & Ελ. 
Βενιζέλου, Νέα Ιωνία, 
210 2711215
Ο γνωστός hip-hopάς 
Taki Tsan αφήνει το 
μικρόφωνο και τις ρίμες 
και βαράει με το δικό 
του, χαρακτηριστικό 
στιλ σε έντονα χρώμα-
τα, γιαπωνέζικα, παρα-
δοσιακά tattoo, tribal, 
σχέδια από τη μυθολο-
γία και την αρχαιότητα 
κ.ά. Κάνουν επίσης και 
piercing. 

unicorn
Mεταξά 24-26, εμπο-
ρικό κέντρο Plaza, 
Γλυφάδα, 
210 8940839 
Oι βασικοί λόγοι της 
επιτυχίας του είναι ο 
Mατ (super tattoo artist 
από τη Γερμανία με 
δέκα χρόνια πείρας), η 
Tiffani (η οποία θα δια-
κοσμήσει το σώμα σου 
με σκουλαρικάκια από 
χειρουργικό ατσάλι) και 
η συνεχής επαφή που 

έχει το studio με τους 
πελάτες του για να τους 
κρατά ενημερωμένους 
σχετικά με τα νέα σχέ-
δια και τις καινούργιες 
τεχνικές. Και tattoo-
piercing πια. 

urban tribe
Αγ. Τριάδος 5, πλ. Ελ.  
Βενιζέλου, n. Φιλαδέλ-
φεια,  210 2515135
«Οι περισσότεροι πελά-
τες μου είναι κορίτσια» 
λέει ο Θανάσης, που 
έχει δύο μανίκια από 
tattoo. Υπέροχα τατου-
άζ που στα κάνουν επι-
τόπου, κι άμα το τραβά-
ει ο οργανισμός σου σού 
τρυπάνε και τον αφαλό 
(ίου). Θα τον προτιμή-
σεις για νεράιδες και ξω-
τικά, ειδικεύεται όμως 
στο oriental tattoo, στα 
σχέδια ασιατικών φιλο-
σοφιών και στο tribal. 
Γενικά βγαίνεις αρτιμε-
λής εντελώς από μια 
εμπειρία λίγο φρίκουλη, 
όπως και να ’χει. 

Μέδουσα
Σολωμού 7, Εξάρχεια, 
210 8254593
Παρελαύνουν από το 
ροκά που «χτυπάει» το 
πορτρέτο της μαμάς 
του, μέχρι διάσημοι των 
οποίων τα ονόματα δεν 
αποσπάσαμε (αλλά υ-
ποψιαζόμαστε), καθώς 
και αρκετοί υπερτολμη-
ροί για piercing στα γεν-
νητικά όργανα (άουτς!). 
6 ειδικοί, ο καθένας με 
το μαγικό του πενάκι, θα 
σου χτυπήσουν καλές 
γραμμές και ακριβή 
σχέδια. 

HoneSt tattoo
Λεπενιώτου 21, Ψυρ-
ρή, 210 3225336
Αυτό που λέμε γνήσιο 
tattoo shop. Κορυφαία 
old school χελιδόνια, 
αλλά και από τα πιο 
πειστικά coinfish. Βασι-
σμένο στη λογική του 
τατουατζίδικου που θα 
δεις ξαφνικά στο δρόμο 
και θα μπεις να χτυπή-
σεις το κατιτί σου. 

nico tattoo
Αδριανού 97, Πλάκα, 
210 3241502
Έχοντας σαρώσει τα 
βραβεία στο παλμαρέ 
και ξεκινώντας από την 
ξακουστή Αλεξάνδρεια, 
μπορεί κανείς να τους 
βρει τώρα και στην 
Πλάκα. Με τη Betty στο 
ρόστερ, το Nico Tattoo 
είναι το ιδανικό για πο-
λυσχιδή μανίκια.

Εκήβολος TaTToo
Μιαούλη 6, Μοναστη-
ράκι, 210 3317558
Το studio Εκήβολος δί-
νει έμφαση σε ελληνικά 
σχέδια, εμπνευσμένα 
από τη μυθολογία, την 
Αρχαία Ελλάδα και τους 
ήρωές της. Το καλύτερο 
στούντιο για να χτυπή-
σεις τον Αχιλλέα ή τον 
Πάτροκλο, αν είναι αυ-
τοί που σε εκφράζουν.

dark Side tattoo 
Society
Λυκαβηττού 11, Κολω-
νάκι, 210 3602834
O Κυριάκος με ένα 
ιδιαίτερο στιλ στα 
γραφιστικά και στα 
έργα που συνδυάζουν 
βαριά θέματα, γραμμές, 
σχήματα και ναΐφ λε-
πτομέρειες χρωμάτων, 
καθώς και μια νέα μέ-
θοδο εν ονόματι water 
color  tattoo, μπορεί να 
αποδώσει μοναδικά στο 
δέρμα σου το εφέ της 
νερομπογιάς.
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Από το #avtattoo, spyros_joker (πάνω) & anna_loves_buttons (κάτω) 

Ο Κυριάκος Μπαλάσκας 
στο στούντιό του
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Τι τραγούδι 
τραγουδάτε στην 

μπανιέρα το πρωί;

Το Τζιγκλ 
μπελς, γιαΤι 

πλενομαι καθε 
ΧριςΤούγεννα 

οπως ο 
μπρανΤ πιΤ
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Λέτε συχνά: «Πρέπει να χάσω ένα κι-

λάκι»;
Λέω συχνά «πρέπει να χάσω 5 κιλά».                                    
Τι κάνατε χθες βράδυ;

Πρεμιέρα σε παγκόσμια πρώτη το 
«Χωρατόριο σε ρε μίζερο».  
Τι ώρα συνήθως πέφτετε για ύπνο;

5 το πρωί.
Ποια ήταν η τελευταία φορά που ξενυ-

χτήσατε; Για ποιο λόγο;

Καθημερινά ξενυχτάω, γιατί είμαι βρι-
κόλακας.                          
Ποιο είναι το όνομα του πιο αγαπημέ-

νου σας προσώπου;

Φωτεινή.
Αδέλφια έχετε; Πόσα;

Ένα αδερφό, τρία χρόνια μικρότερό  
μου.                                                       
Τι θα διαλέγατε να δείξετε σ’ έναν ξένο 

από την Αθήνα;

Τον Αϊ-Γιάννη στην κολόνα στην Ευ-
ριπίδου.                              
Πού δουλεύετε;

Στην Ακτή Πειραιως και στο σπίτι μου.                                
Τηλεόραση βλέπετε; Τι;

Καθόλου. Μου αρέσει, αλλά δεν έχω 
χρόνο.
Ποιο είναι το αγαπημένο σας στέκι;

Το μπουγατσάδικο «Σερραϊκόν» στο 
Νέο Ψυχικό.         
Αγαπημένη σας βόλτα στην Αθήνα;

Αθηνάς, Μοναστηράκι, Ευριπίδου, 
Μητρόπολη.                        
Τι άλλες εργασίες έχετε κάνει στη ζωή 

σας εκτός από την παρούσα; 

Μουσικός σε ρεμπετάδικα, φοιτητής, 
τραπεζικός υπάλληλος στην Εθνική, 
φωτογράφος, ηθοποιός, τεχνικός φω-
τιστής σε μπουλούκια και σε σκυλάδι-
κα και σε πολλά άλλα. 
Ποιο τραγούδι ακούτε συχνά;

Κανένα.
Σε ποια συναυλία πήγατε τελευταία;

Δεν θυμάμαι.                                                                            
Στα μπουζούκια έχετε πάει; Τι πάθατε;

Πολλές φορές. Μου αρέσει η αρχαιο-
πρεπής συμμετοχή του κόσμου. Όπως 
σπάμε τώρα πιάτα, έτσι σπάγανε αμφο-
ρείς οι πρόγονοί μας.               
Όταν σηκώνεστε το πρωί και κοιτάτε 

τον εαυτό σας στον καθρέφτη, τι του 

λέτε;

Δεν μιλάω με αγνώστους.                                                     
Ποιο cd αγοράσατε τελευταία;

Λέοναρντ Κοέν.                                                                      
Πόση ώρα μιλάτε κατά μέσο όρο στο 

τηλέφωνο;

Σχεδόν καθόλου.                                                                      
Καφές ή τσάι;

Τσάι.
Μπίρα, ουίσκι ή κρασί;

Σιχαίνομαι το αλκοόλ γενικώς.                                              
Σιχαίνεστε και τις μελιτζάνες;

Τις λατρεύω.                                                                          
Ποιον άνθρωπο συναντάτε περισσό-

τερο από τρεις φορές την εβδομάδα 

εκτός δουλειάς;

Την κόρη μου.                                                                            
Σας αναγνωρίζουν στο δρόμο. Θυμη-

θείτε μια καλή ατάκα.

Ναι και το απολαμβάνω. «Αφού είστε 
τόσο ωραίος, κύριε Πανούση, γιατί φο-
ράτε αυτά τα κουρέλια και μας ξεκαυ-
λώνετε;»     
Τι είναι ο γάμος;

ΑΙΔΕΙΟΝ ΕΠΙ ΠΙΝΑΚΙ.
Τι γνώμη έχετε για τα παιδιά;

ΤΟ νόημα της ζωής.                                                               
Ποιο ταξίδι είναι εκείνο των ονείρων 

σας;

Κόστα Ρίκα.                                                                            
Καπνίζετε και τι;

Τίποτα. Μπουχτίζω από αυτά που κα-
πνίζουν οι θεατές.        
Ποια φράση χρησιμοποιείτε πιο συχνά; 

«Ας πούμε...»                                                                        
Ποια είναι η μεγαλύτερη ανακρίβεια 

που έχουν γράψει για εσάς;

Ότι πέθανα. ΠΟΛΛΕΣ φορές στο δια-
δίκτυο.                            
Τι τραγούδι τραγουδάτε στην μπανιέ-

ρα το πρωί;

Το τζιγκλ μπελς, γιατί πλένομαι κάθε 
Χριστούγεννα όπως ο Μπραντ Πιτ.            
Ποιο είναι το πιο αγαπημένο αντικείμε-

νο που υπάρχει στο σπίτι σας;

Η γυναίκα μου.                                                                        
Έχετε εμμονές; Με τι;

Με την απληστία των πλουσίων και τον 
κανιβαλισμό του καπιταλισμού.          
Τι ρόλο παίζει στη ζωή σας το χρήμα;

Του ατάλαντου κομπάρσου.                                                  
Με τις γυναίκες πώς τα πάτε;

Το ίδιο όπως και με τους άνδρες. Από 
μακριά κι αγαπημένοι.                              
Τι έχει το ψυγείο σας αυτή τη στιγμή;

Τυριά και μαρμελάδες.                                                            
Ποια περιοδικά υπάρχουν πάνω στο 

τραπέζι σας;

Αυτά που δίνουν δωρεάν οι εφημερί-
δες.                              
Τι διαβάζετε πρώτο σε μια εφημερίδα;

Το πρωκτοσέλιδο.                                                                  
Με ποιον/α ονειρεύεστε να κάνετε 

ντουέτο στη σκηνή;

Με τον εαυτό μου σε καστράτο.
Συστήστε μας τον καλύτερό σας φίλο.

Τον ποιητή ΣΩΤΗΡΗ ΚΑΚΙΣΗ.                                            
Πείτε μας 5 λόγους που πρέπει να δού-

με τη φετινή σας παράσταση.

ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ. Επειδή ζω από 
τη δουλειά μου, να ερθει ο κόσμος, για 
να ζήσω αξιοπρεπώς. A

Ι Ν F O
Ο Τζ.Π. ξεκίνησε τη 
φετινή του παράσταση  
«Horatorio σε Re Mizero» 
στο club Guantanamo 
(Ακτή Πειραιώς 178, 210 
3418020) από 17/10 για 10 
μόνο παραστάσεις.

Tα 40 χτυπήματα
Ο Τζιμάκος απαντάει σε 40  ÇψιλοκίτρινεςÈ ερωτήσεις 

Επιμέλεια: Σταυρουλα Παναγιωτακη
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Σ
υναντηθήκαμε με τον Νεκτάριο Βορρέ, διευ-

θυντή του μουσείου, με αφορμή τη νέα έκ-

θεση που εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα. Έφτα-

σε κρατώντας δύο φρεσκοτυπωμένους κα-

ταλόγους, κουρασμένος αλλά χαρούμενος. 

Με το που κάθισε άρχισε να μου μιλάει για το πόσες 

ήταν οι δουλειές για να την ετοιμάσουν, παράλληλα 

με τις τρέχουσες δραστηριότητες του μουσείου 

που δεν είναι λίγες. Γρήγορα η κουβέντα πήγε στον 

Ίωνα Βορρέ. Η ιστορία του Μουσείου Βορρέ είναι η 

δική του ιστορία.

«Ο Ίωνας, ο παππούς, γύρισε το ’64 στην Ελλάδα από 
τον Καναδά. Είχε φύγει τον ’42, κι όταν επέστρεψε έ-
παθε σοκ. Έχει περάσει η Κατοχή, ο εμφύλιος, είναι η 
εποχή που αρχίζει η ανοικοδόμηση. Ο Ίωνας βλέπει 
παντού τσιμέντο, το πράσινο εξαφανίζεται, τα αστικά 
σπίτια στολίζονται με περσικά χαλιά και σουηδικά έπι-
πλα. Κι εκείνος τι κάνει; Ψάχνει να βρει ένα μέρος κοντά 
στην Αθήνα να φτιάξει εκεί το σπίτι του. Τυχαία βρίσκε-
ται στην Παιανία, που τότε ήταν χωριό, και την ερωτεύ-
εται. Αρχίζει να μαζεύει γούρνες, μυλόπετρες, αντικεί-
μενα που έπιαναν χώρο σε κάποιου την αποθήκη. Eίναι 
η εποχή που οι άνθρωποι θέλουν να ξεφορτωθούν τα 
παλιά πράγματα, να κόψουν τις ρίζες τους, να γίνουν 

κάτι άλλο. Ο μεγαλοαστός Βορρές βλέπει ομορφιά 
εκεί που άλλοι βλέπουν άχρηστα πράγματα και σκου-
πίδια. Μπορώ να το καταλάβω, εκείνος δεν χρειάστηκε 
να βγάλει το ψωμί του μέσα από τη γούρνα, το πιθάρι, 
τη μυλόπετρα, υπήρξε και ο νόστος μετά από όλα αυτά 
τα χρόνια που ήταν μακριά. Όμως, δεν ήταν τυχαίος 
άνθρωπος, το ’πιασε πολύ γρήγορα πού θα κατέληγαν 
όλα αυτά. Ακόμα και τώρα, όταν το αναλογίζομαι, σκέ-
φτομαι, δεν ήταν ένας συνηθισμένος παππούς…»
Ένας «τρελός» του καιρού του, ο Ίωνας Βορρές, έχει 

ένα όραμα: να φτιάξει μια γέφυρα με το παρελθόν, 

πριν αυτή χαθεί. Στα λίγα στρέμματα που αγοράζει 

στην Παιανία υπάρχουν δύο εγκαταλειμένα χω-

ριατόσπιτα και ένας σταύλος… Φτιάχνει εκεί το 

σπίτι του και αρχίζει να συλλέγει παλιά αντικείμε-

να. Το σπίτι γίνεται σιγά-σιγά μουσείο, λαογραφικό 

μουσείο. Είναι η μία όψη του Μουσείου Βορρέ, που 

επίσημα ιδρύεται το 1983.

Ο Ίωνας Βορρές όμως, ως προσωπικότητα, είχε 

κι άλλες πτυχές. Ήταν μανιώδης συλλέκτης σύγ-

χρονης ελληνικής τέχνης. Σε μια διάρκεια 30 δη-

μιουργικών χρόνων αποδελτιώνει περισσότερους 

από 300 μάχιμους καλλιτέχνες, καταγράφοντας 

το εικαστικό κλίμα που δημιουργείται στην Ελλάδα 

της Μεταπολίτευσης και το καλλιτεχνικό δυναμικό 

που εμφανίζεται. Όχι μόνο αποκτάει μερικά από 

τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα του έργου των 

μεγάλων ζωγράφων, αλλά σαρώνει τις αθηναϊκές 

γκαλερί διαλέγοντας τα καλύτερα έργα τους, δη-

μιουργώντας  μία από τις πιο πλούσιες συλλογές. 

Κατάληξη αυτής της ιστορίας είναι η πλούσια Συλ-

λογή Νεοελληνικής Τέχνης του Μουσείου Βορρέ, 

αλλά και η συγκεκριμένη έκθεση. Η συζήτησή μας 

επιστρέφει στο παρόν και στο νέο αέρα που πνέει 

στο Μουσείο Βορρέ την εποχή της κρίσης.

«Η έκθεση αυτή εντάσσεται σε ένα νέο πνεύμα, στα 
πλαίσια τού να αρχίσουν να ξαναγίνονται πράγματα, 
έστω με πενιχρά μέσα. Δεν υπάρχει budget, όχι μόνο 
για μας, για όλους. Αυτή είναι η κατάσταση, το θέμα 
είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Πριν ήταν η ευμάρεια 
που μας είχε μαλακώσει, μετά η κρίση μάς καθήλω-
σε. Η ιδέα, τώρα, είναι πως μέσα από δημιουργικές 
συνεργασίες μπορούν να γίνουν πράγματα. Αυτό το 
κατάλαβα όταν κάναμε την αναδρομική του Σπυρό-
πουλου τον Μάρτιο, η οποία τελικά κόστισε λίγα χρή-
ματα, με χορηγίες, συνεργασίες και φυσικά με πολλή 
προσωπική εργασία. Η έκθεση αυτή ήταν κάτι σαν 
σημείο εκκίνησης. Ήρθε ο καιρός για όλους να βγούμε 
από τη στασιμότητα και να δημιουργήσουμε. Δικός 
μας στόχος είναι να γίνονται εκθέσεις υψηλού επι-

Μουσείο Βορρε 40 χρονία 
ΝεοελληΝικης  ΤεχΝης & ιςΤοριας 
H ιστορία ενός παθιασμένου συλλέκτη, όπως μας τη διηγείται ο εγγονός του 
Νεκτάριος Βορρές με αφορμή την έκθεση «Ιστορία - Ειρωνία»
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΚΡΟΥΣ
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Ο κατάλογος της έκθε-
σης, άψογα επιμελη-
μένος και με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον από μόνος 
του, είναι χωρισμένος 
σε δύο διακριτά μέρη, 
τυπωμένα ανάποδα. Από 
τη μία η  «Ιστορία», σε ε-
πιμέμεια Μάνου Στεφα-
νίδη, το νέο στήσιμο της 
συλλογής του μουσείου 
με έργα των Μόραλη, 
Πάβλο, Σπυρόπουλο, Α-
κριθάκη, Ζογκολόπουλο, 
Χρύσα, Ζούνη, Απέργη, 
Κατζουράκη, Μποστ και 
πολλών άλλων. Ένα αντι-
προσωπευτικό εικαστικό 
«κολλάζ» της Μεταπολί-
τευσης, αλλά και ένα πο-
λιτικοκοινωνικό σχόλιο. 
Το δεύτερο μέρος «Ει-
ρωνία» αφορά στο κομ-
μάτι που επιμελήθηκε ο 
Άγγελος Παπαδημητρίου 
στη νέα πτέρυγα του 
μουσείου, όπου στήνει 
ένα μικρό μνημείο νέας 
ελληνικής τέχνης με τον 
ιντριγκαδόρικο τίτλο «Οι 
Συγχωρεμένοι».

πέδου. Στο τέλος πάντα κάτι μένει, όχι αναγκαστικά 
οικονομικό κέρδος, αλλά κέρδος από άποψη υποδο-
μών, και όχι μόνο, φτιάχνεις το όνομά σου ως μουσείο, 
έχεις ένα δείγμα γραφής και προχωράς».

Η συγκεκριμένη έκθεση είναι αποτελέσμα συνερ-

γασίας πολλών προσώπων. «Ξέρεις, είναι πολλοί οι 
τρόποι να δείξεις μια συλλογή. Ψάχναμε να βρούμε 
μια νέα οπτική να παρουσιάσουμε τη συλλογή του 
μουσείου. Ο πλέον κατάλληλος ήταν ο Μάνος Στε-
φανίδης, με κοφτερή ματιά και γνώση της ιστορί-
ας, που είχε και την ιδέα. Η συλλογή μας είναι πολύ 
μεγάλη, κι αν έχει κάτι χαρακτηριστικό στο οποίο 
ξεχωρίζει είναι το γεγονός ότι είναι πολύ αντιπροσω-
πευτική, ένα κολάζ όχι μόνο της ελληνικής εικαστι-
κής δημιουργίας αλλά και της κοινωνίας. Η έκθεση 
επιχειρεί να ανατρέξει 40 χρόνια ιστορίας».
Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που γί-

νεται μια συνολική δουλειά όσον αφορά την επιμέ-

λεια της μόνιμης συλλογής του μουσείου. Οι τοίχοι 

άδειασαν και τα έργα ξαναστήθηκαν με ένα σκεπτι-

κό πολύ συγκεκριμένο, το οποίο απηχεί και ο τίτλος 

της έκθεσης «Ιστορία - Ειρωνία».  Η έκθεση παρου-

σιάζει τα αριστουργήματα της μόνιμης συλλογής 

του Μουσείου Βορρέ και παράλληλα δίνει ευκαιρία 

στους «ξεχασμένους» να διεκδικήσουν ξανά μια 

θέση στην Ιστορία. Ταυτόχρονα, όπως γράφει στον 

κατάλογο ο Μάνος Στεφανίδης, το δίπολο ιστορία-

ειρωνία θέτει ερωτήματα: Πόση ειρωνία κρύβεται 

στη μυθοποίηση του γούστου, αλλά και την πίστη 

ότι ένα έργο τέχνης είναι εξ ορισμού αιώνιο; Η επο-

χή μας, όπως την καταντήσαμε, θα κριθεί με όρους 

ειρωνίας ή ιστορίας και από ποιον;

Εκτός από τον Μάνο Στεφανίδη που επιμελήθηκε 

την έκθεση, υπάρχει και ένα δεύτερο πρόσωπο.  

«Θέλαμε να είναι έντονο το στοιχείο της ειρωνίας, και 
εκεί έρχεται ο Άγγελος Παπαδημητρίου ο οποίος υ-
πογραμμίζει αυτό το στοιχείο με το δικό του μοναδικό 
τρόπο. Στη νέα πτέτυγα του μουσείου φτιάχνει ένα 
Μνημείο της νέας ελληνικής τέχνης από τη δική του, 
μελετημένη αλλά ιντριγκαδόρικη σκοπιά. Ειρωνία με 
πολύ χιούμορ, φαντασία και γνώση».
Μια σπουδαία έκθεση σε ένα ξεχωριστό μουσείο, 

όχι μόνο για τις συλλογές του, αλλά και από άποψη  

υποδομών και κτιρίων, εκτός αστικού ιστού. «Δεν 
είναι δύσκολο να φτάσει κανείς εδώ. Στο εξωτερικό υ-
πάρχουν σπουδαία μουσεία εκτός αστικού ιστού με 
μεγάλη επισκεψιμότητα. Αλλά και εδώ, αν υπολογίσεις 
τα σχολεία που έρχονται καθημερινά, τις εκθέσεις, τις 
εκδηλώσεις, τους μεμονωμένους επισκέπτες, το μου-

σείο δέχεται 28.00-30.000 επισκέψεις το χρόνο, δεν 
είναι μικρό νούμερο. Πάντως, το μουσείο αναπνεέει, 
έχει χώρο, πράσινο». Εκτός απο το Λαογραφικό μου-

σείο και και την Πινακοθήκη, το Μουσείο Βορρέ έχει 

μοναδικούς κήπους, κατά κύριο λόγο με μεσογειακή 

χλωρίδα, δέντρα που έχουν φυτευτεί και πριν 50 

χρόνια. Είναι ο κήπος του λαογραφικού που «ακόμα 
και σήμερα είναι το σπίτι του Ίωνα».
Επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινήσαμε. Ο Ίωνας Βορ-

ρές, σίγουρα, δεν ήταν τυχαίος άνθρωπος. Είχε α-

γάπη για τη φύση και την ύπαιθρο, όπως και για τη 

σύγχρονη ελληνική τέχνη και την παράδοση. Το 

Μουσείο Βορρέ, μεγαλώνοντας μαζί με το δημι-

ουργό του, με ελευθερία και όραμα, απηχώντας τη 

ζωή και τη σκέψη του, κατάφερε να γίνει ένα από 

τα πιο σημαντικά μουσεία της χώρας, αναγνωρι-

σμένο και διεθνώς. Όπως γράφει και ο ίδιος στο 

προλογικό σημείωμα του καταλόγου: «Η τέχνη δεν 
εκφράζει παρά μόνο τον εαυτό της. Άρα κάθε καλλιτε-
χνικό έργο εκφράζει μια δική του ανεξάρτητη και από-
λυτη αλήθεια και πραγματικότητα. Ακριβώς λόγω της 
ανεξάντλητης ιδιαιτερότητας, προσωπικότητας και 
ποικιλίας της καλλιτεχνικής έκφρασης, πιστεύω ότι η 
τέχνη είναι η μεγαλύτερη επιβεβαίωση ελευθερίας 
που έχει την τύχη να απολαμβάνει ο άνθρωπος». A

Μουσείο Βορρε 40 χρονία 
ΝεοελληΝικης  ΤεχΝης & ιςΤοριας 

Διαβάστε όλη 
τη συνέντευξη στο site

www.athens voice.gr
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Ο Σκοτσέζος Philip Kerr απέκτησε τεράστιο 

ακροατήριο ως δημιουργός του ντετέκτιβ 

Μπέρνι Γκούντερ, ενός χαρακτήρα που 

ανανέωσε το αστυνομικό μυθιστόρημα, 

διαλέγοντας να κινηθεί στην επικράτεια 

του «ιστορικού νουάρ».

Π
εριδινούμενος σε πραγματικά γεγονό-

τα της τραυματικής ιστορίας του 20ου 

αιώνα και συναναστρεφόμενος υπαρ-

κτά πρόσωπα του επιχειρησιακού θε-

άτρου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Γερ-

μανός ντετέκτιβ που τρεκλίζει υπό το βάρος 

της ιστορίας δεν παύει να συναρπάζει: ξεκο-

καλίσαμε άμα τη κυκλοφορία τους την επί-

τομη έκδοση της «Τριλογίας του Βερολίνου», 

καταβροχθίσαμε την «Μοιραία Πράγα» και το 

φετινό «Άνθρωπος χωρίς ανάσα» (όλα από τις 

εκδόσεις Κέδρος), ενώ είχαμε την ευκαιρία 

να συνομιλήσουμε με το δημιουργό του, ο 

οποίος βρέθηκε πρόσφατα στην Αθήνα. 

Από το ανατολικό μέτωπο και τα ερείπια 

της κεντρικής Ευρώπης ως τις δικτατορί-

ες της Λατινικής Αμερικής, ο Μπέρνι Γκού-

ντερ διέσχισε μακρινές εκτάσεις στην πο-

ρεία των 9 ιστοριών του. Εξακολουθείτε να 

τον αγκαλιάζετε με τον ίδιο ενθουσιασμό; 

Γράφω πολλά διαφορετικά πράγματα, που 

με αποσπούν από τον Μπέρνι. Έχω εκδώσει 

άφθονα παιδικά βιβλία, ενώ μόλις ξεκίνησα 

μια σειρά για το ποδόσφαιρο. Πάντοτε όμως 

επιστρέφω πίσω, τουλάχιστον όποτε κατορ-

θώνω να σκαρώσω μια υπόθεση. Πράγμα 

που γίνεται ολοένα δυσκολότερο. Αρέσκο-

μαι να διερευνώ τις ρωγμές της Ιστορίας, οι 

οποίες δεν παύουν να στενεύουν. 

Μοιράζεστε κοινά χαρακτηριστικά με τον 

ήρωά σας; Όμοια με τον Μπέρνι, είμαι άκρως 

γοητευτικός και διαθέτω θαυμαστή αίσθη-

ση του χιούμορ. Είναι, φυσικά, πιο βίαιος από 

εμένα. Ωστόσο πάντοτε αναρωτιέμαι τι θα έ-

κανε στη θέση μου σε οποιαδήποτε κατάστα-

ση, άρα δεν είμαστε τόσο ανόμοιοι. Πιστεύω, 

ο ίδιος θα με μισούσε. Του έχω κάνει τη ζωή 

πολύ δύσκολη στο πέρασμα του χρόνου. 

Παρουσιάσατε πρόσφατα ένα νέο χα-

ρακτήρα, Gil Martins, πράκτορα του FBI. 

Πώς τον υποδέχτηκαν οι αναγνώστες 

σας; Επρόκειτο για αυτοτελές βιβλίο, και 

ομολογώ πως δεν τα πήγε πολύ καλά. Ομο-

λογουμένως το κοινό δεν παύει να επιζητά 

περισσότερο Μπέρνι Γκούντερ και ίσως α-

πογοητεύεται όταν δεν εκπληρώνω τις επι-

θυμίες του. Πιστεύω όμως ότι είναι πολύ ση-

μαντικό να μη δίνεις στον κόσμο αυτό που 

θέλει. Καλλιτέχνης γίνεσαι μονάχα όταν έ-

χεις τα κότσια να απομακρυνθείς από τη δο-

κιμασμένη συνταγή και να προσπαθήσεις 

κάτι δύσκολο και διαφορετικό. Οι εκδότες 

μισούν αυτή την τακτική, φυσικά. 

Ο «Άνθρωπος χωρίς ανάσα» πραγματεύ-

εται τη σφαγή του Κατίν, μια τραγωδία 

άγνωστη σε πολλούς. Σας ευχαριστεί η 

παιδαγωγική παράμετρος της δουλειάς 

σας; Ναι, το λατρεύω αυτό το στοιχείο. Κα-

τά τη γνώμη μου, ένα μυθιστόρημα δεν θα 

έπρεπε απλά να ψυχαγωγεί, αλλά να ενημε-

ρώνει και να αφυπνίζει ταυτόχρονα. Μέρος 

της ικανοποίησης που αντλώ ως συγγραφέ-

ας συνίσταται στο να μαθαίνω για λογαρια-

σμό μου γεγονότα της ιστορικής περιόδου 

την οποία θεωρώ ως πλέον σημαντική από 

τον καιρό της Μεταρρύθμισης και έπειτα. 

Είναι όντως τόσο αστείρευτος σε επεισό-

δια ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος; Είναι πράγ-

ματι αχανής. Κάθε τόσο καταφέρνω να ξε-

θάψω κάτι που με ιντριγκάρει αρκετά ώστε 

να στείλω τον Μπέρνι να το διερευνήσει. 

Το βιβλίο που μόλις ολοκλήρωσα, η δέκατη 

περιπέτεια του Γκούντερ, εκτυλίσσεται στη 

Γιουγκοσλαβία το 1943.

Έχετε δηλώσει ότι ένα καλό μυθιστόρη-

μα θα έπρεπε να δύναται να διατυπώσει 

μεγάλους προβληματισμούς. Θεωρείτε 

πως σας προσφέρει μια τέτοια αφηγημα-

τική πλατφόρμα το νουάρ; Πιστεύω πως 

οι αναγνώστες θα ακούσουν οποιοδήπο-

τε μήνυμα θέλεις να μεταδώσεις, αρκεί να 

φροντίσεις να τους διασκεδάσεις στο ενδι-

άμεσο. Μεγάλο μέρος του σύγχρονου αστυ-

νομικού το βρίσκω παρωχημένο, προβλέ-

ψιμο και στερούμενο φιλοδοξίας. Μπορεί 

όμως να πετύχει θαύματα όταν διαλέγει να 

απομακρυνθεί από τις συμβάσεις.  

Ο όρος «τσαντλερικό ύφος» διατυπώνεται 

τόσο συχνά σε σχέση με εκπροσώπους 

του αστυνομικού, που καταντά δημοσι-

ογραφική κοινοτοπία. Εκτός από την πε-

ρίπτωσή σας, όπου ισχύει απόλυτα. Είστε 

όντως ό,τι πλησιέστερο στην παράδοση 

του Ρέιμοντ Τσάντλερ. Προκύπτει με φυ-

σικότητα τέτοιο ύφος; Αγαπώ το γράψιμό 

του, επειδή αγαπώ τις περιγραφές του. Είναι 

σαν κομψές μικρές μινιατούρες, πνευματώ-

δεις και πλούσιες σε λεπτομέρεια. Ένα τέτοιο 

είδος πρόζας δεν θα έπρεπε ποτέ να φεύγει 

από τη μόδα. Γι’ αυτό και το εξασκώ. Πάντοτε 

διατεινόμουν ότι τα «ήσυχα» μέρη ενός βιβλί-

ου –ο συνδετικός ιστός ανάμεσα στις σκη-

νές– προσφέρουν το χώρο για τα καλύτερα 

δείγματα λόγου. Ο κάθε ανόητος μπορεί να 

γλιστρήσει ανάμεσα σε αυτά τα μονοπάτια, 

όμως προσωπικά τα φροντίζω στο έπακρο. 

Το να προσδίδω ζωντάνια σε φαινομενικά 

αδιάφορα σημεία είναι πρόκληση για να πα-

ράγω την καλύτερη δουλειά μου.

Η σχέση του Μπέρνι Γκούντερ με το αντί-

θετο φύλο είναι σταθερά επεισοδιακή. 

Πώς επινοείτε αυτά τα απίθανα θηλυκά; 

Λατρεύω τις γυναίκες, και προπάντων τις 

έξυπνες. Προσπαθώ πάντοτε να τις πλάθω 

κάπως πιο πνευματώδεις από τον Μπέρνι, 

ώστε να τον βγάζουν από τα νερά του και να 

εκπλήσσουν τον αναγνώστη. 

Πιστεύω ότι θα έπρεπε να ήσασταν δη-

μοφιλέστερος, πιο μοσχοπουλημένος 

συγγραφέας. Τι λέτε για αυτό;  Συμφωνώ, 

αλλά δεν χάνω και τον ύπνο μου για τέτοια 

πράγματα. Τα βιβλία πωλούνται όλο και πιο 

δύσκολα, ενώ οι άνθρωποι πασχίζουν τόσο 

σκληρά να τα βγάλουν πέρα, που δεν μπο-

ρείς να τους κατηγορήσεις για έλλειψη α-

ναγνωστικής ανησυχίας. Νιώθω συχνά έτσι 

και ο ίδιος. Καμιά φορά, έπειτα από μια μέρα 

σκληρής δουλειάς στο γραφείο, το μόνο 

που θέλεις είναι να ξαπλώσεις στον καναπέ, 

μπροστά από έναν αγώνα ποδοσφαίρου. 

Σχετικά με το σκοτσέζικο δημοψήφισμα 

ανεξαρτησίας, είστε ευχαριστημένος με 

το αποτέλεσμα;  Ναι. Ζήτω! Ο κοινός νους 

επικράτησε, έστω για μια φορά.

Η γνώση σας για την ευρωπαϊκή ιστορία 

είναι βαθύτατη. Πώς αξιολογείτε την πε-

ρίοδο που βιώνουμε τώρα; Δεν υπάρχει τί-

ποτα πιο απρόβλεπτο από το μέλλον. Μόνο 

η εκ των υστέρων γνώση μας επιτρέπει να 

διακρίνουμε τα όποια επαναλαμβανόμενα 

μοτίβα. Θεωρώ ωστόσο αναπόφευκτη τη 

διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν μη τι 

άλλο διότι πρόκειται για το λιγότερο δημο-

κρατικό θεσμό που γνώρισε ποτέ η ήπειρος. 

Τουλάχιστον ο Χίτλερ διέθετε ένα πρόσωπο. 

Ελάχιστοι όμως μπορούν να διακρίνουν αυ-

τό που κρύβεται πίσω από έναν ευρωπαίο 

επίτροπο: Έναν γραφειοκράτη που επιμένει 

να μας υπαγορεύει πώς να ζούμε.

Τι απέγινε ο λογαριασμός σας στο τουί-

τερ; Ήταν τόσο καυστικά πνευματώδης, 

που τον ακολουθούσα με θρησκευτική 

προσήλωση!  Παραήταν ευεπίφορος σε 

μπελάδες. Τα τουίτ γίνονται εύκολα βορά 

της Αστυνομίας της Σκέψης, όπως πολύ σω-

στά προέβλεψε ο Όργουελ. A

Η σκοτεινΗ 
ευρώΠΗ του 

PhiliP 
Kerr
Ο κορυφαίος συγγραφέας 
ιστορικού νουάρ μιλά στην A.V. 

Του Δημητρη Καραθανου

Επιμέλεια: 
ΑγγΕλική ΜπιρΜπιλή
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Μ
ου την έστειλε ένας φίλος εδώ και καιρό, από το Βερολίνο. Έστυβα βέ-

βαια όχι λεμόνια σ’ αυτήν, είναι πολύ μεγάλο το κεφάλι της σε σχέση με 

τα λεμόνια (κυρίως εισαγωγής από την Αργεντινή, διότι στον τόπο μας 

φαίνεται να ανθεί μόνον η «φαιδρά πορτοκαλέα»), έστυβα όμως γηγενή 

πορτοκάλια και «δικές μας» ροζέ φράπες. ή κυρία Μέρκελ δεν με απασχολούσε 

πια, την είχα αποδεχτεί σαν στιφτήρι, όταν με την προδημοσίευση στο «Σπίγκελ» 

αποσπάσματος της βιογραφίας του πρώην καγκελαρίου Χέλμουτ κολ (που νόμιζα 

ότι είχε προ πολλού μεταναστεύσει κι αυτός εις κύριον), ξαφνικά τη θυμήθηκα. 

Στη χώρα μας πέρασαν κάτι «ψιλά» από όσα έλεγε ο κολ στο βιογράφο του και 

όπως πάντα απομονώθηκαν δυο φράσεις που πέρασαν πανομοιότυπες σε όλες 

τις εφημερίδες, όπως ότι «δεν ήξερε να κρατά το πιρούνι και το μαχαίρι» (που είπε 

ο κολ) και ότι «δεν είχε καμιά ιδέα από το τι εστί Ευρώπη». 

Συνήθως η αχαριστία χρεώνεται στον ευεργετούμενο και όχι στον ευεργέτη. 

Εδώ αντιστράφησαν οι όροι του κλάσματος κι αντί διαιρέσεως έχουμε πολλα-

πλασιασμό. Ας είναι. Αυτά ειπώθηκαν στο βιογράφο-δημοσιογράφο στις αρχές 

της νέας χιλιετίας και ενώ το πρώτο τσιτάτο είναι σχήμα λόγου, που εννοεί ότι 

δεν είχε την εμπειρία των επίσημων δείπνων, στο δεύτερο όμως ο κολ βάζει γκολ 

από σέντρα. 

πριν την έχω σπίτι μου σαν λεμονόκουπα πολύ αμφέβαλλα για την ιδέα της κυρί-

ας Μέρκελ περί Ευρώπης. Όταν του λόγου μου από το 1955, στην επαρχιακή τότε 

Θεσσαλονίκη, ως δευτεροετής φοιτητής της Νομικής (με την ευκαιρία της Ευρω-

παϊκής κοινοπραξίας Άνθρακα και Χάλυβα) ιδρύσαμε την «Ευρωπαϊκή κίνηση Νέ-

ων», η κυρία Μέρκελ μια δεκαετία ή μια εικοσαετία μετά, ενώ η Ευρώπη κάλπαζε 

προς την κοινή Αγορά, εκείνη αγρόν ηγόραζε. και σε όλη την επιστημονική της 

καριέρα στο Ανατολικό Βερολίνο, ποτέ μα ποτέ δεν είχε ενοχληθεί από τη Στάζι. 

(Ενώ πάμπολλοι συνάδελφοί της είχαν υποφέρει από αυτήν.) 

Είχα διαβάσει προ τριετίας στο «Nouvel Observataur» ότι εκείνο που την ξεκούραζε 

τα βράδια της, ως καγκελαρίου πια, ήταν η συντροφιά ανθρώπων της τέχνης. Της 

μουσικής, της λογοτεχνίας, του θεάτρου και των εικαστικών. Τους καλούσε σπίτι 

της, χωρίς καμιά δημοσιότητα. Είχε μάλιστα και τις συγκεκριμένες προτιμήσεις 

της. κι αυτό πολύ μου είχε αρέσει. 

Ωστόσο, η βαθύτερη άγνοιά της για το τι σήμαινε Ευρώπη πάντα με εξόργιζε. Ή-

ταν μια ξένη στο χώρο αυτό. Οι στυλοβάτες της Ευρώπης μετά το 1980, ο Μιτεράν 

και ο κολ, είχαν ανεβάσει τον πήχη πολύ ψηλά συνεορτάζοντας ως και τη συμ-

μαχική απόβαση στη Νορμανδία. Ο κολ ένιωσε προδομένος στην απομόνωσή 

του και στην κατάθλιψή του (με την ανίατη αρρώστια της γυναίκας του) από την 

προστατευομένή του (poulin, όπως το λένε οι γάλλοι). Τη βοήθησε να ανέβει πο-

λύ ψηλά στην κομματική ιεραρχία. κι όταν κατάλαβε τον κίνδυνο ήταν πια αργά. 

Νόμιζε ότι είχε μάθει δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια. Με θλίψη διαπίστωσε ότι δεν 

είχε μάθει τίποτα απολύτως. γιατί η Ευρώπη δεν μαθαίνεται, βιώνεται. Όπως τη 

βίωσαν οι πολωνοί και οι Τσεχοσλοβάκοι ανήκοντας στον Ανατολικό Συνασπισμό. 

Ενώ οι Ανατολικογερμανοί θέλαν πρωταρχικά την ένωση με τη Δυτική γερμανία. 

και διόλου την ευρωπαϊκή. Σ’ αυτούς άνηκε και η Αντζολίνα λεκρέμ. 

Μας έμεινε ωστόσο σαν λεμονόκουπα. Όπου και στύβω στην κεφάλα της τα φρα-

ποπορτόκαλα ωσάν να την εκδικούμαι. 

Υπάρχει συνταγή για να γίνει κάποιος συγ-

γραφέας; Τι σημαίνει η «Τέχνη της γραφής»; 

Τι σημαίνει διδάσκω μυθιστόρημα; Με α-

φορμή τη συμμετοχή της στα σεμινάρια του 

ΙΑΝΟS, η Ρέα Γαλανάκη λύνει τις απορίες. 

Το ’75 εκδόθηκε η πρώτη σας ποιητική 

συλλογή, το ’89 το πρώτο σας μυθιστόρη-

μα. Εκεί, στην αρχή, νιώσατε την ανάγκη 

ενός δασκάλου να σας μάθει την τέχνη; 

Είχα έναν εξαιρετικό φιλόλογο, τον Μενέλαο 

Παρλαμά, στο Λύκειο Κοραή του Ηρακλείου 

Κρήτης όπου μεγάλωσα. Ήταν πνευματική 

προσωπικότητα, ένας εμπνευσμένος άνθρω-

πος. Στην τελευταία τάξη μάς έκανε ένα μήνα 

Σολωμό, ένα Μακρυγιάννη, ένα Ερωτόκριτο, 

είχε φέρει στην τάξη ένα μαγνητόφωνο με 

μπομπίνες και ακούσαμε το Άξιον Εστί – και 

όλα αυτά το ’65. Για μένα υπήρξε καθοριστι-

κός. Είχε διακρίνει πως είχα, ας πούμε, λογο-

τεχνικό ταλέντο, κυρίως μέσα από τις εκθέ-

σεις μου, και με έσπρωχνε προς τα εκεί.

Τι σημαίνει ταλέντο; Για μένα είναι η δου-

λειά. Μπορεί ένα κομμάτι να το γράψω και 

13 φορές. Ακόμα και μια επιστολή να γρά-

ψω, δεν πρόκειται να ικανοποιηθώ αν δεν 

τη γράψω τρεις φορές. Είναι ένας κανόνας 

που τον έμαθα από το δάσκαλο που προ-

ανέφερα. Αν χωράφι είναι το ταλέντο, για 

να καρπίσει θέλει πάρα πολλή δουλειά. Για 

κάθε βιβλίο μου χρειάζομαι 4 με 5 χρόνια, 

όχι καθημερινής ενασχόλησης, αλλά τόσο 

χρειάζομαι. Και μου έχει τύχει στη διάρκεια 

που δούλευα ένα μυθιστόρημα να εκδοθεί 

ένα άλλο με το ίδιο θέμα. Το παράτησα, φυ-

σικά. Είναι από τις φυσικές θεομηνίες που 

καταστρέφουν το χωράφι σου. Επιπλέον, 

ταλέντο είναι να είσαι ευαίσθητος απέναντι 

στο λογοτεχνικό κείμενο και να μπορείς να 

γράψεις μ’ έναν τρόπο διαφορετικό – πιο 

ευαίσθητο, πιο συγκροτημένο, να μπορείς 

να φτάσεις σ’ ένα βάθος.

Επειδή η ευαισθησία έχει ταυτιστεί με 

κλαμένες ηρωίδες και δακρύβρεχτα ε-

ρωτικά δράματα, μήπως πρέπει να την 

ορίσετε; Φυσικά και δεν την ταυτίζω. Μι-

λάω για την ευαισθησία στη λογοτεχνική 

διαχείριση. Να καταλαβαίνεις τα κλειδιά 

του κειμένου και να βρίσκεις τα αντικλεί-

δια. Είναι και ο τίτλος των σεμιναρίων μου 

στον IANO: «Μυθιστόρημα: Κλειδιά και α-

ντικλείδια». Ο συγγραφέας κλειδώνει με 

διάφορες τεχνικές το κείμενό του και ο α-

ναγνώστης μπορεί να ξεκλειδώσει κάποια 

απ’ όλα τα κομμάτια  – αν έχει την αναγνω-

στική εμπειρία θα γίνει πολύ πιο εύκολα. 

Αυτό προϋποθέτει να έχει διαβάσει πολλά 

βιβλία. Και για να γίνει επίσης ένας συγ-

γραφέας καλός, πρέπει να έχει διαβάσει 

πάρα πολύ.

Πιο πριν αναφέρατε Μακρυγιάννη, Κορ-

νάρο… Δεν είχαν διαβάσει τόσο… Είναι 

άλλες εποχές σήμερα. Δεν μπορούμε να 

προσποιούμαστε τους αυθόρμητους πάρα 

πολύ, αφήστε που στο μεταξύ έχει προστε-

θεί τόση σκέψη. Το σίγουρο είναι πως δεν 

φτάνει ένας καλός δάσκαλος –από το μάθη-

μα του φιλόλογου που ανέφερα, ζήτημα να 

βγήκαμε δύο συγγραφείς– ούτε τα πολλά 

βιβλία που έχεις διαβάσει για να γίνεις συγ-

γραφέας, πόσο μάλλον καλός. 

ΡΕΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ

ΔιΔάσκετάι 
η λογοτεχνιά; 
Του Δημητρη μαστρογιαννιτη

Η Λεμονόκουπα της Μέρκελ

Ο 
ΒασίληΣ ΒαΣίλίκοΣ 
ΣΤήΝ αTHENS VOICE
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Εδώ συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε 

την έκφραση «η τέχνη της γραφής» και 

όχι «η επιστήμη». Γιατί; Όλα παίζουν. Όταν 

χρησιμοποιούμε τον όρο «τέχνη» είναι και 

σωστό, αλλά και από την άλλη περιορισμέ-

νο. Αφήνει περιθώρια όμως να διατυπώ-

σεις ορισμούς. Μου αρέσει ο ορισμός του 

Ταμπούκι «η λογοτεχνία είναι νομάδας, όχι 

μόνο επειδή μας ταξιδεύει σε τόπους, αλλά 

επειδή μας ταξιδεύει στην ανθρώπινη ψυ-

χή». Να μου επιτραπεί να συμπληρώσω… 

μας ταξιδεύει στο χρόνο. «Και οι νομάδες» 

συμπλήρωσε, «καμιά φορά σταματάνε σε 

μια όαση σε ένα παζάρι. Αυτό το σταμάτημα 

ας το πούμε βιβλίο». Η λογοτεχνία για μένα 

πρέπει να διασπά τα όρια που έχουμε στην 

καθημερινότητά μας. Με βοηθάει να βλέ-

πω πέρα από τις αγκύλες της καθημερινής 

ζωής – που είναι απαραίτητες στη ζωή. Μου 

αρέσει να παραβιάζω τα όρια του άσπρου-

μαύρου, νεκρός-ζωντανός, άνδρας-γυναίκα. 

Φτάνει να θυμηθούμε τα φαντάσματα με τα 

οποία έχουμε μιλήσει στη λογοτεχνία…

Δείτε τον εαυτό σας ως φάντασμα. Σε 

ποιου συγγραφέα την πλάτη θα θέλατε 

να έχετε σκύψει για να δείτε πώς δουλεύ-

ει; Σίγουρα στον Μάρκες, στη Γιουρσενάρ, 

μια περίοδο μου άρεσε εξίσου πάρα πολύ… 

Είναι πολλοί, αν και έχω καταλήξει σε μερι-

κούς… Πάντως το δίτομο βιβλίο του Ανταί-

ου Χρυσοστομίδη «Οι κεραίες της εποχής 

μας» καλύπτει την περιέργειά μου, 

με έχει συναρπάσει. Οι συζη-

τήσεις του με τους συγγρα-

φείς είναι ένας θησαυρός 

και νομίζω πως αυτό το 

βιβλίο πρέπει να είναι κά-

τω από το μαξιλάρι του 

καθενός από εμάς που α-

γαπάμε τη λογοτεχνία. Όσο 

έμπειρος και να νιώθει κανείς 

δεν παύει να είναι μαθητής. Και φυσικά σε-

μνός – για πιο λόγο να είμαστε επαρμένοι;

Θα διδάξετε, όμως. Δεν απαιτεί μια σι-

γουριά η διδαχή; Προσωπικά, και στα σε-

μινάρια που θα δώσω, πρώτα απ’ όλα θα πω 

πως ό,τι ακούσουν έχει να κάνει με τη δική 

μου άποψη και μόνο. Με το «κατ’ εμέ». Αν 

δίδασκα πριν από πολλά χρόνια θα ήμουν 

διαφορετική. Σήμερα νιώθω πιο ώριμη για-

τί στο μεταξύ έγραψα περισσότερα βιβλία, 

και αυτά πιστεύω πως σου επιστρέφουν 

πράγματα. Η τέχνη του γραψίματος είναι 

ένα μεγάλο πεδίο ελευθερίας και παραβία-

σης. Πρέπει να έχουμε γνώσεις, όρια, και να 

τα έχουμε εμπεδώσει προκειμένου να πάμε 

πιο κάτω. Πάντως το συνταγολόγιο δεν έχει 

σχέση με το γράψιμο.

Με τα μαθήματα εσείς θα δώσετε σ’ έναν 

που έχει ήδη μπει στο δρόμο του «νομά-

δα» μια βοήθεια. Σε αυτόν όμως που δεν 

έχει μπει υπάρχει ο κίνδυνος να τον μετα-

τρέψετε σε δικό σας… παπαγάλο. Μπορεί 

να μιλήσω για τις δικές μου τεχνικές που 

τις ξέρω καλύτερα, αλλά θα μιλήσω και για 

τις τεχνικές και άλλων συγγραφέων, κυρί-

ως όσων μου αρέσουν. Και όλα αυτά μέσω 

των παραδειγμάτων. Τα σεμινάρια δεν α-

φορούν αναγκαστικά κάποιον που θέλει να 

γίνει συγγραφέας, αλλά και κάποιον που 

θέλει να διευρύνει τις γνώσεις του. Όμως, 

πιστεύω πως κάποιος που θα έρθει εδώ, ο-

φείλει να έχει απαντήσει πρώτα στο γιατί 

έλκεται από τη λογοτεχνία. Να έχει ψάξει 

μέσα του.

Αυτό προϋποθέτει και πως ο δάσκαλος, 

εσείς στην προκειμένη περίπτωση, έχε-

τε αυτογνωσία του ποια είστε για να το 

ζητάτε και από τους μαθητές σας. Nιώ-

θω πολύ ανασφαλής, κι ας αισθάνομαι πως 

έχω ένα πιο σίγουρο βηματισμό, ως επαγ-

γελματίας. Προσωπικά είμαι σε μια ανοιχτή 

διαδικασία με τον εαυτό μου. Έχω καταλή-

ξει σε κάποια συμπεράσματα, αλλά έχουν 

ανοιχτεί και νέες ερωτήσεις που περιμέ-

νουν απάντηση.

Το καλός συγγραφέας δεν σημαίνει α-

παραίτητα και καλός δάσκαλος. Σίγουρα, 

όχι. Μ’ εμένα απλά συμβαίνει το εξής. Δύο 

αποσπάσματα μυθιστορημάτων μου (σ.σ. 

από τα «Ελένη ή ο κανένας» και «Ο Βίος του 

Ισμαήλ Φερίκ Πασά») βρίσκονται σε βιβλία 

της Μέσης Εκπαίδευσης. Πάρα πολύ συχνά 

πηγαίνω και μιλάω στα σχολεία κι έτσι έχω 

δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό. Υπολογίστε 

και άλλα σεμινάρια, λέσχες ανάγνωσης… 

Μόνο που αφορούσε το δικό μου έργο. Η 

πρόκληση, εδώ είναι, που θα μιλήσω και 

για έργα άλλων, τα έργα των οποίων μου 

αρέσουν. 

Γιατί πάντα εσείς οι συγγραφείς φοβά-

στε να μιλήσετε αρνητικά για το έργο 

κάποιου άλλου δημοσίως; Μιλώντας για 

μένα, γιατί σέβομαι τη δουλειά του. Και για-

τί μπορεί να μη μου πηγαίνει/αρέσει, αλλά 

διόλου απίθανο να αρέσει σε κάποιον άλλο. 

Με τη διαμεσολάβηση έχω πρόβλημα, που 

χαρακτηρίζει για παράδειγμα τη ροζ λογο-

τεχνία ως γυναικεία λογοτεχνία.

Είμαι σίγουρος πως δεν θα πείτε ποτέ σε 

κάποιον «παιδί μου δεν κάνεις εσύ για 

συγγραφέας». Θα το σκεφτείτε όμως;

(γελάει) Να σας πω κάτι; Εγώ πιστεύω σ’ αυ-

τό που έχει γράψει ο Καβάφης «Εδώ που 

έφθασες, λίγο δεν είναι…». Τόσο καλό και 

παρηγορητικό, κι εγώ έχω ακουμπήσει πά-

νω του ανασφάλειές μου… A

INFo

η ρ.γ. θα διδάξει 

στα σεμινάρια δη-

μιουργικής γραφής 

που διοργανώνει ο 

ιανοS. για πληρο-

φορίες ergastiria@

ianos.gr, 210 

3217929

Η Ρ.Γ. θέλησε να φωτογραφηθεί 
μπροστά στα καμένα κτίρια του 

«Αττικόν-Απόλλων» 
για λόγους που θα 

αποκαλυφθούν την Άνοιξη

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη στο site

www.athens voice.gr

ΕργαΣτηρί ΠοίηΣηΣ 
& ΔημίουργίκηΣ 
γραφηΣ
Ο ποιητής-κριτικός 

λογοτεχνίας κώ-

στας γ. παπαγεωργί-

ου είναι ο υπεύθυνος-

συντονιστής μιας σειράς συναντήσεων 

με θέμα την ποίηση, που διοργανώνουν 

το περιοδικό ποίησης «Τα ποιητικά» και 

οι Εκδόσεις γκοβόστη.  για πληροφο-

ρίες: Αφροδίτη Κοντονή, 210 3822251, 
6940395000, www.govostis.gr

ΧτίΣΕ το οΝομα Σου
John Purkiss & David 
Rouston-Lee, εκδ. Rosili 
Ή αλλιώς brand you. Ένα 
βιβλίο που θέλει να σας 
βοηθήσει να ανακαλύ-
ψετε τα ταλέντα σας, να 
γίνετε πιο ορατός στην 
αγορά που δραστηριο-

ποιείστε, να εκμεταλλευτείτε κατάλληλα τις 
διασυνδέσεις σας, να χτίσετε αποτελεσμα-
τικά το επιχειρηματικό σας προφίλ μέσω του 
διαδικτύου και των social media. Σε επιστη-
μονική επιμέλεια του καθηγητή Μάρκετινγκ, 
Κώστα τζωρτζάκη.

τί ΝΕα
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Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

American Horror Story σελ. 40

Το φεστιβάλ InMute γίνεται τριήμερο επεκτείνοντας το πρό-

γραμμά του σε έργα της αμερικανικής μεταπολεμικής αβάν 

γκαρντ και βωβές ταινίες του 21ου αιώνα. Συνενώνοντας 

ήχο και κινούμενη εικόνα, πάντα με στόχο τον  πειραματι-

σμό και την αναζήτηση του αναπάντεχου σε μια ζωντανή 

οπτικοακουστική σειρά παραστάσεων. Στο φετινό ΙnMute 

η πρώτη μέρα αφορά στον πειραματικό κινηματογράφο, η 

δεύτερη σε σύγχρονες ταινίες και η τρίτη σε δύο λογοκρι-

μένες ταινίες από την εποχή του βωβού κινηματογράφου. 

Κινηματογραφιστές όπως οι Σταν Μπρέκχατζ, Μαν Ρέι, Χάρι 

Έβερετ Σμιθ, Γουάλας Μπέρμαν, Χανς Ρίχτερ συνοδεύονται 

από τους ηλεκτρονικούς και ακουστικούς ήχους των Μάικ 

Κούπερ, Γιώργη Σακελλαρίου, Balinese Beast, Γιώργου Κα-

τσάνου, ενώ το φεστιβάλ κλείνει με την ταινία «The Passion 

of Joan Of Arc» του Καρλ Ντράιερ, για την οποία συνέθεσε 

νέα μουσική ο Δανός καλλιτέχνης Γιάκομπ Κίρκεγκορ. 

Ο Μιχάλης Μοσχούτης, επιμελητής του 
Φεστιβάλ, μιλάει για το φετινό πρόγραμμα

Τι προκλήσεις αντιμετωπίσατε στη μουσική επένδυση 

των ταινιών του Βίκτορ Σγιόστρομ; Σε κάθε ταινία που προ-

σεγγίζω ηχητικά βρίσκω κάτι στο οποίο βασίζομαι. Στο «The 

Wind» του Σγιόστρομ ήταν η ψυχική αναταραχή της ηρωίδας 

και το φαινόμενο του ανέμου. Δύο φαινομενικά άσχετα μετα-

ξύ τους στοιχεία που στην ταινία παρουσιάζονταν ως ένα. Αυ-

τό ακριβώς προσπάθησα να αναδείξω και με τη μουσική μου.  

Τι καινούργιο υπάρχει στο φετινό In Mute; Φέτος έχουμε 

και πολλές μικρού μήκους πειραματικές, αλλά και μια οπτι-

κοακουστική περφόρμανς βασισμένη σε μια παλιά ελληνι-

κή ταινία, την «Κοινωνική σαπίλα» (1932). Θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι το πρόγραμμα έχει ανοίξει προς διάφορες κατευ-

θύνσεις, εστιασμένο πάντα στη βωβά κινούμενη εικόνα.

Πώς θα συστήνατε τους 3 καλεσμένους του Φεστιβάλ; 

Η Vicki Bennett, ή αλλιώς People Like Us, θα παρουσιά-

σει μια οπτικοακουστική περφόρμανς στα πλαίσια των 

παράλληλων δράσεων. Ο Mike Cooper ξεκινάει από 

την αγγλική σκηνή blues των 60s και συνεχίζει στη free 

improv αλλά και στο προσωπικό του ιδίωμα (tropical-

ambient), με βασικό του όργανο τη steel guitar. Ο Jacob 

Kirkegaard είναι ένας σημαντικός Δανός sound-artist, 

που συμμετείχε στην έκθεση «Soundings» στο MoMA.

Πώς βλέπετε την εγχώρια σκηνή της πειραματικής-

αυτοσχεδιαστικής σκηνής; Είναι πολύ ζωντανή. Έχω την 

αίσθηση ότι αφορά όλο και περισσότερο κόσμο. ● 

InMute Õ14
ΒΩΒοσ κινηΜαΤοΓραΦοσ 
// συΓχρονη Μουσικη
Του ΓιώρΓΟυ ΔΗμΗτρΑΚΟπΟυλΟυ

InFO

Στέγη Γραμμάτων 

και τεχνών, Συγγρού 

107-109, 210 9005800. 

μικρή Σκηνή, €18, 10 

«μειωμ.), 5 (ανέργων), 

€28 (διημέρου), €40 

(τριημέρου). Από τα 

εκδοτήρια της Στέγης 

ή στο 213 0178036. 

24-26/10. 
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tastevoice
Μύκονος γερά, 
γαστρονομικά
Κοπανιστή, η πικάντικη ντίβα 
του νησιού 

Δ
εν είμαι αυτό ακριβώς που λέμε λάτρης 
της Μυκόνου, η πρόσκληση όμως μέσα 
στον Οκτώβρη, καιρός που τα πλήθη έ-
χουν καταλαγιάσει και το νησί μπορεί να 

μου δείξει ένα άλλο του πρόσωπο, μου φέρνει 
χαρά. Η βασίλισσα των Κυκλάδων και «ναυαρχί-
δα» του ελληνικού τουρισμού έχει εδώ και χρόνια 
κατακτήσει λαμπερή θέση στο διεθνές στερέω-
μα. Κοσμοπολίτισσα, με υπερπολυτελή ξενοδο-
χεία, με εστιατόρια που βαδίζουν στα χνάρια των 
παγκόσμιων τάσεων, επιδεικνύει εξωστρέφεια 
προσφέροντας πιάτα και κουζίνες από κάθε άκρη 
του πλανήτη. Τα τελευταία χρόνια έχει κι αυτή 
κάνει μια ξεκάθαρη στροφή και αναδεικνύει την 
ελληνική κουζίνα και μάλιστα την κυκλαδίτι-
κη, ενώ ξεπετιέται και μια σειρά από ντόπιους 
και μη σεφ που προβάλλουν τη γαστρονομική 
της ταυτότητα πατώντας πάνω στην παράδο-
ση και τα τοπικά προϊόντα. Ένας Ερασιτεχνικός 
Οινοελαιουργικός Σύνδεσμος (για τους φίλους 
απλά ΕΡΟΣ) λειτουργεί ήδη δέκα χρόνια, ενώ και 
η Λέσχη Γαστρονομίας με τις εκδηλώσεις της νο-
στιμίζει τους μυκονιάτικους χειμώνες. Μας συ-
στήνουν τους θησαυρούς της γης της Μυκόνου, 
δηλαδή τη λούζα, τα λουκάνικα, τα «καφεμάτι-
κα» φασολάκια, το ξινότυρο, την τυροβολιά, την 
κοπανιστή. Αυτό το πικάντικο, μαλακό τυρί που 
παράγεται σε όλες τις Κυκλάδες, αλλά εδώ φτιά-
χνεται στην πιο νόστιμη και πιο διάσημη εκδοχή 
του, ήταν η αφορμή για ένα συνέδριο στο οποίο 
πήραν μέρος δημοσιογράφοι, άνθρωποι της πα-
ραγωγής, της επιστήμης και 
του τουρισμού. Ο Μυκονιά-
της συγγραφέας και δημοσι-
ογράφος Δημήτρης Ρουσου-
νέλος ήταν ο εμπνευστής και 
η ψυχή όλου του εγχειρήμα-
τος. Ο Δήμος Μυκόνου και η 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
συνδιοργάνωσαν την εκδή-
λωση προσφέροντας κάθε 
βοήθεια και υποστήριξη. Οι 
ντόπιοι μάς μετέδωσαν με 
τρόπο αφοπλισ τικά απλό 
αλλά και πλούσιο σε συναι-
σθήματα την ομορφιά, την 
παράδοση, την εξέλιξη, τη 
γεύση του νησιού τους. 

Γεύση από Μύκονο
Ο  τ υ ρ ο κό μ ο ς  Θ ο δ ω ρ ή ς 
Κουκάς είναι πολύ νέος, 23 
χρονών. Από οικογένεια κτη-
νοτρόφων, έχει σπουδάσει 
τυροκομία στα Γιάννενα και 
συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση προσαρ-
μόζοντας στην πρότυπη μονάδα του τις σύγχρο-
νες απαιτήσεις τυροκόμησης και ασφάλειας τρο-
φίμων. Μας μιλάει για τις δυσκολίες αυτού του 
ιδιόρρυθμου τυριού που παράγεται από πρόβειο, 
κατσικίσιο ή και αγελαδινό γάλα, μας λέει για τις 
ποσότητες – 1 τόνος γάλακτος αποφέρει περίπου 
80 κιλά κοπανιστής μόνο, ενώ η ίδια ποσότητα 
μπορεί να δώσει και 150 κιλά γραβιέρας ή άλλου 
τυριού. Μας δείχνει πώς ζυμώνεται με αλάτι στο 
ζυμωτήριο, πώς το στραγγίζουν σε τσαντίλες και 
το αφήνουν μέχρι να αναπτυχθεί το πενικίλλιο 

το γλαύκο, ο μήκυτας που 
του δίνει αυτή την υπέροχα 
πικάντικη γεύση. Στο τέλος 
μάς τρατάρει τα προϊόντα 
του, κοπανιστή, ξινοτύρι και 
γιαούρτι στραγγιστό, καθώς 
και μελόπιτα και κρεμμυδό-
πιτα από τα χεράκια της μα-
μάς του. 

Νησιώτικη γιορτή 
στο μοναστήρι
Το μοναστήρι του Άη Γιώργη 
του Αμπελόκηπου στην Άνω 
Μερά ήταν το σημείο που 
ντόπιοι και διάσημοι σεφ έ-
νωσαν τις δυνάμεις τους για 
να μας προσφέρουν ένα δεί-

πνο μοναδικό κι αξέχαστο. Φτάνουμε μετά το τυ-
ροκομείο και μας περιμένουν με ζουμί βραστό και 
πεντανόστιμο από τράγο (έγινε δεκτό με αλαλαγ-
μούς, το κρύο εκείνο το μυκονιάτικο βράδυ ήταν 
κάτι παραπάνω από τσουχτερό), με χοιροσφαγί-
σιους κεφτέδες και κροκέτες κοπανιστής.  Οι μά-
γειροι σε  «κρυφό» από μας χώρο μεγαλουργού-
σαν με την επίβλεψη του σεφ Γιώργου Βενιέρη – 
ας με συγχωρήσουν που ο χώρος δεν με βοηθάει 
να τους αναφέρω όλους. Μέσα, στην πανέμορφη 
αυλίτσα, τη στολισμένη με τραπέζια, υφαντά 
τραπεζομάντιλα, βάζα με λουλούδια από τους 

κήπους των σπιτιών, μας υποδέχτηκαν με νησιώ-
τικα βιολιά και τραγούδια. Και τι δεν γευτήκαμε 
εκείνη τη βραδιά. Από το καταπληκτικό smoothie 
αχινού με θάλασσα (ναι, σε μορφή παγακίου), τις 
κροκέτες κοπανιστής με σύκο, λούζα και μπαρ-
μπαρόλα (η αρμπαρόριζα στη μυκονιάτικη διάλε-
κτο), μέχρι το ιμάμ, το μαύρο κριθαράκι με αστα-
κό, ντομάτα και ίχνη κοπανιστής, τη σμέρνα σα-
βόρε, το αρνί γιαχνί του πανηγυριού, το καρπούζι 
με την παγωμένη κοπανιστή, τη μουσταλευριά 
με παγωτό κοπανιστής και μικρό παστελάκι, όλα 
ήταν ένα θαύμα υψηλής, υψηλότατης μπορώ να 
σας πω γαστρονομίας, που κέρδιζε παραπάνω 
πόντους, έτσι καθώς μας σέρβιραν όλα τούτα τα 
εκπληκτικά ντόπιες ευγενέστατες γυναίκες που 
είχαν φέρει μάλιστα από τα σπίτια τους την …art 
de la table  – υπέροχες παλιακές πιατέλες, πιατου-
δάκια, βαζάκια. Μπράβο σε όλους.

Η εξέλιξη της παράδοσης
Την άλλη μέρα στο Γρυπάρειο Μέγαρο μας μίλη-
σαν  για το νησί τους, για τα προϊόντα τους, για τις 
μεθόδους που χρησιμοποιούν εδώ και αιώνες, 
για το άλλο πρόσωπο της Μυκόνου. Ειπώθηκαν 
απόψεις για την εξέλιξη του τόπου και τη γαστρο-
νομική του ταυτότητα, είδαμε ένα ντοκιμαντέρ 
με εικόνες της παλιάς αγροτικής ζωής της Μυκό-
νου, η κοπανιστή  εξετάστηκε ενδελεχώς και ανι-
χνεύθηκαν οι «δρόμοι» που πρέπει να ανοιχτούν 
ώστε τα παραδοσιακά προϊόντα του νησιού να 

περάσουν στη σύγχρονη διεθνή γαστρονομία. 
Ακολούθησε γευσιγνωσία κοπανιστών απ’ όλες 
τις Κυκλάδες με πικάντικες εκδοχές από Τήνο, 
Άνδρο, Σύρο, ναι, της Μυκόνου έχει κατακτήσει 
επάξια τα παράσημα της πιο νόστιμης. Την άλλη 
μέρα, μια ηλιόλουστη Κυριακή, μαζευτήκαμε στο 
Σινέ Μαντώ (μάλλον το πιο ωραίο θερινό σινεμά 
που έχω ποτέ δει), όπου και πάλι οι μάγειρες του 
νησιού μαγείρεψαν κριτσίνια με κοπανιστή, ορτύ-
κια γεμιστά (Ορτυγία, γνωστή για τα ορτύκια της 
από την αρχαιότητα η Μύκονος), τυροκουλούρες, 
μέχρι και… σούσι που σας βεβαιώνω πως η κο-
πανιστή τού πήγαινε πολύ. Σουξέ μεγάλο έκανε η 
νοστιμιά της Αντωνίας Ζάρπα από το Θαλασσάκι 
της Τήνου που ήρθε από το νησί μαζί με τη δική 
της κοπανιστή και έφτιαξε ελληνικό καφέ με πε-
τιμέζι στον οποίο ύστερα βούτηξε κομμάτια κα-
ψαλισμένου ψωμιού που είχαν πάνω τους και μια 
γερή δόση κοπανιστής. Φύγαμε εντυπωσιασμέ-
νοι και κατενθουσιασμένοι από τη φιλοξενία των 
ντόπιων (όλοι, μάγειρες, εστιάτορες, ξενοδόχοι, 
ενώθηκαν για να προωθήσουν το νησί τους) και 
με μια νέα (εγώ είμαι αυτή) αναβαθμισμένη άπο-
ψη για την κοσμοπολίτισσα Μύκονο που δεν αρ-
κείται στη μονόπαντη εξέλιξη αλλά βάζει ψηλά 
τον πήχυ σε όλα τα επίπεδα. Αυτή η πρώτη, κάτι 
παραπάνω από πετυχημένη συνάντηση ανοίγει 
το δρόμο στα άλλα θαυμάσια προϊόντα του νη-
σιού αλλά και όλων των Κυκλάδων, ήδη μαθαίνω 
δρομολογείται αφιέρωμα στη λούζα. A

 taste police
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Τα ταίρια 
της κοπανιστής
Έντονο τυρί, ταιριάζει με έντο-
νο και υψηλόβαθμο αλκοόλ.

• Σούμα, ούζο, τσίπουρο, τα 
αποστάγματα που την «τιθα-
σεύουν».

• Λευκό γλυκό παλαιωμένο κρα-
σί μαλακώνει την αψάδα της.

• Ένα Μοσχάτο λευκό αφρώδες 
τύπου D’Asti την κάνει ακόμη πιο 
σπιρτόζα.

• «Σπασμένη» με βούτυρο μπο-
ρεί να ταιριάξει και με κόκκινα 
κρασιά.

Παξιμάδι, κοπανιστή, λάδι, ντομάτα,  
η περίφημη μόστρα της Μυκόνου

Στα σπίτια, οι Μυκονιάτισσες 
εξακολουθούν να ζυμώνουν την 
κοπανιστή σε ξύλινες σκάφες

Ψωμί με κοπανιστή σε ελληνικό καφέ με πετιμέζι, η έμπνευση της Αντωνίας Ζάρπα από το «Θαλασσάκι» της Τήνου

Οι σεφ καταχειροκροτούμενοι στην αυλή του μοναστηριού, πρώτος από δεξιά ο Γ. Βενιέρης

Νησιώτικη ομορφιά και art de la table στο 

τραπέζι της γιορτής. Διακρίνονται τα φιαλίδια 

με τους καταπληκτικούς αχινούς.
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Την αντίστοιχη περσινή διοργάνωση 

παρακολούθησαν περίπου 3.000 επι-

σκέπτες. Φέτος αναμένεται να είναι ακό-

μα περισσότεροι, καθώς ο θεσμός του 

Athens Bar Show έχει καθιερωθεί ως το 

ετήσιο event που φέρνει κοντά τους ε-

παγγελματίες των bars. 

Το Athens Bar Show 
Απευθύνεται σε επαγγελματίες των bars, 
δηλαδή σε bartenders, bar managers, ε-
πιχειρηματίες, σερβιτόρους και σε όλους 
όσοι ασχολούνται με το χώρο της εστία-
σης και κυρίως με το bar. 

Παρουσιάζει κάθε τι καινούργιο. Μπορεί 
να είναι ένα νέο ποτό ή ένας νέος εξοπλι-
σμός. Οι περίπου 30 εταιρείες-εκθέτες 
θα σας δώσουν μια πλήρη εικόνα της α-
γοράς σήμερα, καθώς θα παρουσιαστούν 
περισσότερα από 300 προϊόντα. 

Μέσα από τις αντίστοιχες εκδηλώσεις, 
ομιλίες και παρουσιάσεις, δίνει ιδέες για 
νέα και πρωτότυπα κοκτέιλ και άλλες δη-
μιουργίες, τις οποίες ο κάθε επαγγελμα-
τίας μπορεί να προσαρμόσει στα μέτρα 
και τις ανάγκες του. 

«Κάθε επαγγελματίας που 
θα επισκεφθεί την έκθεση 
θα ανανεώσει και θα ανα-
πτύξει τις γνώσεις του γύ-
ρω από το αντικείμενο. Θα 
γίνει, δηλαδή, καλύτερος 

επαγγελματίας» 

ΜπάΜπης Κάϊδάλίδης
 διοργανωτής του Athens Bar Show

Μας συστήνει, επίσης, τρεις από τους εξέ-

χοντες ομιλητές της εκδήλωσης. 

Simon DifforD Ο διάσ ημος δημοσ ιο-
γράφος, δημιουργός του περιοδικού 
«diffordsguide» και της ιστοσελίδας 
difordsquide.com, όταν δεν βρίσκεται στο 
Λονδίνο γυρνάει όλο τον κόσμο και επι-
σκέπτεται bars και αποστακτήρια. 

A le x K r At en A Ο head bartender του 
Artesian bar του Longham Hotel στο 
Λονδίνο, που έχει ψηφιστεί ως το καλύ-
τερο bar του κόσμου για δύο συνεχόμενα 
χρόνια. 

mAtthew BAx Κορυφαίος bartender και ιδι-
οκτήτης bar σε Μελβούρνη, Σιγκαπούρη 
και Μόναχο. Από τους πρώτους που χρη-
σιμοποίησαν τη μοριακή γαστρονομία, 
ντύνοντάς τη με τη θεατρικότητα. 

Info 
4 & 5 Νοεμβρίου (12.00-20.00), στην «Τεχνό-
πολις» του Δήμου Αθηναίων (μετρό «Κεραμει-
κός»). Εισιτήριο €12 προπώληση, €20 στο τα-
μείο. Πληρ.: www.athensbarshow.gr 
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Λίγο πριν την άφιξή του στην Αθή-
να με τo νέο άλμπουμ «Magnetica», 
ο Μπραϊτονέζος Will Holland που 
επέλεξε να κάνει έδρα του την τρίτη 
μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, 
Κάλι, θυμάται το ξεκίνημά του και 
επιλέγει το καλύτερο μέρος του 
κόσμου.

Έτυχε να πετύχω το συναυλιακό ξε-
κίνημά σας με την Alice Russell στο 
Μπράιτον μαζί με τις Tru Thoughts 
club βραδιές Etch… Τι έχει αλλάξει 
από τότε; Είσαι ο ίδιος άνθρωπος;  
Σίγουρα, τουλάχιστον ήμουν την τελευ-
ταία φορά που με τσέκαρα. Ήμουν 20 
χρονών στο ξεκίνημά μου, οπότε θέλω 
να ελπίζω ότι έχω εξελιχθεί ως καλλιτέ-
χνης. Οι βραδιές αυτές ήταν πολύτιμες 
για μένα γιατί εξελίχθηκα σαν DJ και 
ανακάλυψα τον ήχο μου.
Σου λείπουν οι φίλοι σου εκεί;  Bέβαια, 
έχω πολλούς φίλους στο Μπράιτον. Εκεί 
στεγάζεται και η Tru Thoughts οπότε εί-
ναι πάντα ωραία να πετάγομαι να βλέπω 
τι συμβαίνει. Από τότε που έφυγα εδώ 
και 8 χρόνια δεν είναι και πολύ εύκολο 
να επιστρέφω συχνά αλλά σίγουρα εί-
ναι ξεχωριστό μέρος.
Πάντα γοητεύεσαι από  τον κλασικό 
σόουλ, φανκ ήχο; Όσο ζούσα στην 
Αγγλία δούλεψα πολύ πάνω σε φανκ, 
σόουλ υλικό και κλασικά κομμάτια. 
Τον τελευταίο καιρό έχω εστιάσει σε 
παραγωγές που περιέχουν το κλασικό 
αποκτώντας έναν περισσότερο ηλε-
κτρονικό απόηχο.
Πώς επηρέασε τον ήχο σου η Κολομ-
βία; Tι έμαθες από τους μουσικούς 
που συνάντησες εκεί;
Έμαθα πολλά για την ενορχήστρωση, 
εκπαιδεύτηκα στη λάτιν ρυθμολογία κα-
τανοώντας βαθύτερα τη σκηνή αυτή. 
 Όπως κάθε φορά, έγραψες το νέο 
άλμπουμ με πολλούς διαφορετικούς 
συνεργάτες. Τι διαφορετικό φέρ-
νει το άλμπουμ «Magnetica» στον 
Quantic ήχο; Η ιδέα με το  «Magnetica» 
ήταν να δημιουργηθεί ένας ακόμη πιο 
ευρύς και ποικιλόμορφος ήχος σε σχέ-
ση με προηγούμενες παραγωγές. Έγινα 
γνωστός για τον ήχο αυτό της Κολομ-
βίας, αλλά ήθελα να διευρύνω το ύφος 
μου αντανακλώνοντας σε αυτό πολλά 
από τα διαφορετικά είδη που συχνά 
παίζω σαν DJ.
Ποιο είναι το πιο πολύτιμο μηχάνημα 
που έχεις; Ένα 19402 Neumann am31 
για κοπή δίσκου, 
Τι ακολουθεί; Μετά από 6 εβδομάδες 
στο δρόμο αξίζω λίγη ξεκούραση και 
μετά πίσω στη μουσική και σε νέους 
δίσκους!
Έχεις ταξιδέψει πολύ. Ποιο είναι το 
καλύτερο μέρος του κόσμου τελικά;
Η κουζίνα της μαμάς.  

Gagarin, Λιοσίων 205, Έναρξη 21.00.  Eίσ. 
€20, 23 ταμείο. Προπώληση: Viva.gr, 11876, 
Public.gr, Παπασωτηρίου, Seven spots, 
Ianos, Reload Support Kill Emil. Στις 23/10.

Ο ΕΞΩΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
ΤΟΥ QUANTIC

              * ΑδιΑφορος

        ** Μέτριος

     *** ΚΑλος

  **** Πολύ ΚΑλος

***** έξΑιρέτιΚοςmusicvoice
σ υ ν αυλ ί ε σ  /  Σ Υ ν Ε ν Τ Ε Υ Ξ Ε Ι Σ  /  ε κ δ η λ ώ σ ε ί σ  /  δ Ι Σ Κ Ο Ι

ΤΟ SOUNDTRACK THσ ΠΟλησ
του ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου ➜ gdim400@gmail.com

➜ makismilatos@gmail.com

Η δική μου πατρίδα
Η βία μπαίνει από παντού στο σπίτι… Το πολιτικό τοπίο είναι 
τόσο αντιαισθητικό, φτηνό και ρηχό που τρομάζει ακόμη και 
τους αριβίστες. Βρισιές, προσωπικές επιθέσεις, αβάσιμες κατη-
γορίες, χουλιγκανισμός με επίφαση πολιτικής αντιπαράθεσης, 
«έξυπνες» ατάκες, αντί για απαντήσεις, που χωράνε εύκολα στο 
twitter και κάνουν καριέρα στο facebook. Κάθε «εξυπνάδα», κά-
θε βρισιά, κάθε κατηγορία, κάθε ροχάλα, κάθε κουταλιά λάσπης 
εξασφαλίζει τα 15΄ λεπτά δημοσιότητας που της αναλογούν. Η 
«αντιπαράθεση» μεταφέρεται στο διαδίκτυο, ο κυρίαρχος λαός 
επιδεικνύει την ίδια και χειρότερη αισθητική. Εχουμε τους πολι-
τικούς που μας αναλογούν κι αυτοί με τη σειρά τους έχουν την 
πελατεία που τους αντανακλά. Το ίντερνετ είναι το σύγχρονο 
σφαγείο, το επίπεδο, η αισθητική, η «δημοκρατική» αντίληψη, 
η άποψή μας για το διάλογο κάνει τις ρωμαϊκές αρένες και τα 
μεσαιωνικά δικαστήρια της Ιεράς εξέτασης να φαίνονται σαν 
παιδική χαρά. Ό,τι ξεκινάει σαν διάλογος ή διαφορετική άποψη, 
καταλήγει εύκολα και γρήγορα σε βρισιές, αλληλοκατηγορίες, 
υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς κι όλα αυτά ανακατεμένα με 
ημιμάθεια, με λάθος στοιχεία, με ανυπόστατα «τρολαρίσματα», 
με ψεκασμούς, συνωμοσίες, «αποκλειστικές» πληροφορίες, 
γίνονται ένας αχταρμάς που μου προκαλεί τρόμο. 
Πριν από μερικούς μήνες ήμασταν 
ένα από τα P.I.G.S. της Ευρώπης. Τώ-
ρα πια είμαστε μόνοι μας. Έχουμε γίνει 
η «νόσος των χοίρων», ο Έμπολα της 
Ευρώπης. Φτερνιζόμαστε και τρόμος 
απλώνεται παντού, τα χρηματιστήρια 
καταρρέουν. Προκαλούμε τρόμο και 
υστερία. Γύρω μας καίγεται ο κόσμος, 
τα γεωπολιτικά παιχνίδια μαίνονται, 
οι τευτονικές πλάκες μετακινούνται 
κι εμείς στην κοσμάρα μας, ανίκανοι 
να δούμε με το κεφάλι χωμένο στην 
άμμο. Καταφεύγω και πάλι στη δική 
μου «μικρή» πατρίδα. Εκεί που άνθρω-
ποι το παλεύουν με τη δημιουργία, με 
την αισθητική, με τη φαντασία, με τα 
όνειρα, με το σεβασμό του άλλου, με 
την ικανότητα να ακούνε, να σιωπούν, 
να κοιτάνε το όλον. Στον κόσμο της τέ-
χνης κάτι συνεχίζει να ανθίζει σε αυ-
τή την άνυδρη γη. Κι εγώ προτιμώ να 
καταφεύγω εκεί για ανακούφιση και 
σωτηρία, στο θέατρο, στο σινεμά, στη 
μουσική. Όχι απαραίτητα για σπουδαία 
πράγματα που θα μείνουν στην ιστο-
ρία αλλά για ανθρώπινες, καλοπροαίρετες, σεβαστικές, ανα-
κουφιστικές καλλιτεχνικές πράξεις που δείχνουν ανθρώπους 
μίας άλλης αισθητικής και νοοτροπίας. Αυτοί είναι οι πολίτες 
της δικής μου «μικρής» πατρίδας, μέσα στη «μεγάλη» πατρίδα 
που είναι αποκρουστική και ανυπόφορη. 
>>> Οι Mechanimal με το δεύτερο δίσκο τους «Secret Science» 
(***) διευρύνουν το μουσικό τους τοπίο και πηδάνε το χαντά-
κι του 2ου δίσκου, κλείνοντας το μάτι στο krautrock, στους 
Kraftwerk, στους Cabaret Voltaire, στους Joy Division, στους 
Depeche Mode και τους Tears For Fears. Ένα ολόκληρο μουσικό 
σύμπαν που όλοι αγαπάμε αλλά με προσωπικό στίγμα. >>> Τα 
Παιδιά της Παλαιότητας, κάτι σαν συνέχεια των Κόρε Ύδρο, 
πρωτοεμφανίζονται με τα «12 τραγούδια από τις κατακόμβες» 
(***) και επιβεβαιώνεται πως ο ιδιοσυγκρασιακός Παντελής 
Δημητριάδης είναι ένας πραγματικός καλλιτέχνης με ένα δικό 
του συναρπαστικό σύμπαν, στραπατσαρισμένο, ανορθόδοξο, 
λοξό και πειραγμένο κι ως εκ τούτου ενδιαφέρον και μοναδικό. 
Ή τον αγαπάς ή τον μισείς, αλλά αδιάφορος δεν περνάει. >>> Οι 
Lowercut πρωτοεμφανίζονται με το «Off my head» (***) και πα-
ρότι παλεύουν με ένα «εξαντλημένο» είδος όπως είναι η indie 
και noisy κιθαριστική ποπ και το shoegaze, εντούτοις έχουν το 
πάθος, την ενέργεια, την ικανότητα και τα αντικειμενικά δεδο-
μένα για να υποστηρίξουν σωστά και αποτελεσματικά αυτό 
που κάνουν.

VariousARTISTS
του μακη μηλατου
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ΜΟΥΣΙΚΕΣ σκηνές liVe

O ΚΙΘΑΡΙΣΤΑΣ 
ΤΩΝSONIC YOUTH
ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ
ο Lee Ranaldo, ιδρυτικό μέλος των Sonic 
Youth και ένας από τους σημαντικότερους 
κιθαρίστες των τελευταιών 30 ετών, σε μια 
ακουστική συναυλία με υλικό από τα προ-
σωπικά του άλμπουμ «Between The Times 
And The Tides» του 2012, το «Last Night On 
Earth» του 2013 με το σχήμα Dust και το 
καινούργιο του άλμπουμ «Acoustic Dust» 
που μόλις κυκλοφόρησε. πιθανές και οι δι-
ασκευές σε Neil Young, Monkees και Sandy 
Denny. Support από το ντουέτο  Sancho 
003, των Φώτη Σιώτα (βιολί, πλήκτρα, φω-
νή) και κώστα παντελή (κιθάρες).

παρΝαΣΣοΣ, πλ. καρύτση 8, 210 3221917, 
210 3225310. Έναρξη 21.00. Είσοδος €17, 
20 ταμείο. προπώληση: Public, Seven 
Spots, παπασωτηρίου, ιανος, Reload 
Stores. Στις 27/10.

ΑΝ CLUB 
Σολωμού 13-15,  
210 3305056 
23/10: Βrant Bjork & The 
Low Desert Punk Band. 
25/10: Μisty Blue Boys. 
26/10: Fadom. 27/10: 
Helmet.

 BIOS ΡΟΜΑΝΤΣΟ 
αναξαγόρα 3-5, ομόνοια, 
216 7003325 
23-26/10: Public Art Fest.  

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
λ. Συγγρού 143, Νέα Σμύρ-
νη, 210 9316101
Upstage παρ. Αλέξανδρος 
Ιακώβου Γιώργος Α. Μιχα-
ήλ. Σάβ. Νίκος Καλλίνης, 
Πέτρος Συνοδινός, Σαββέ-
ρια Μαργιόλα. 

CRIME SCENE
κακουργοδικείου 6 & Θέμι-
δος, μοναστηράκι,  
210 3254390
25/10:This is our scene 
party με hip hop, rap, trap, 
dance, mainstream και 
host τον Snapy Boy από E 
Records. 

DEATH DISCO
ώγύγου 16 & λεπενιώτου 
24, Ψυρρή, 210 0006666
230/10: Victorian 
Vampires.

ENZΖO DE CUBA 
αγ. παρασκευής 72, περι-
στέρι, 210 5782610  
πέμ. Νoche Latino. παρ.-
Σάβ. Pedro Santana. κυρ. 
Salsa Dominicana. Δευτ. 
Βrasilian Party. Tρ. Todo 
Suave. Tετ. Los Locos.  
Club: πέμ. Γυναικεία 
Υπόθεση live. παρ και 
Σάβ. Mainstream Nights. 
Δευτ. Tριαντάφυλλος. 
Tρ. «Νοτική Βραδιά». Tετ. 
«Δύσκολη Νύχτα». παρ. 
«Greek Style Edition». 
κυρ. «El Greco The Party».

FAUST 
καλαμιώτoυ 11, 
2103234095
26/10: Δημήτρης Βασι-
λάκης, Νext Step Quintet. 
27/10: Opera Chaotique. 
29/10: Echo Train. 

FLORAL 
Θεμιστοκλέους 80, 
2103800070
24/10: Φένια Παπαδό-
δημα, Delos Project. 
25/10: Kelly Kaltsi & The 
Special K’z. 

GAGARIN  
λιοσίων 205, αττική
23/10: Quantic. 24/10: 
Στίχοιμα, Ψυχόδραμα. 
25/10: Saxon.

GAZARTE 
Βουτάδων 32-34, Γκάζι, 
2103460347
27/10:  Classic Mondays 
«Los Eroticos». 24/10: 
Δημήτρης Καλαντζής 
Quintet. 25/10: Christian 
McBride Trio. 

GUANTANAMO CLUB ΣΤΗΝ 
ΑΚΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
πειραιώς 178, 210 
3418020
παρ.&Σάβ. Τζίμης Πανού-
σης «Xωρατόριο 3 σε ρε 
μίζερο». 

HALF NOTE 
Tριβωνιανού 17, μετς, 210 
9213310

23/10: Moυσικό Σύνολο 
«Γιάννης Μαρκόπουλος». 
24-27/10: Πετρολούκας 
Χαλκιάς, Αντώνης Κυρί-
τσης.29/10: Kρινιώ Νικο-
λάου. Kυρ. Duo Fina. 

IN VIVO 
X. Tρικούπη 79, 
25/10: Thomais Defois 
Band.

ΚΥΤΤΑΡΟ
Hπείρου 48 & αχαρνών, 
210 8224134
25/10: Nightstalker. 
27/10: Mπλε, Λάκης Παπα-
δόπουλος.

KOO KOO
Iάκχου 17, Γκάζι,  
210 3450.930 
24/10: Beggar’s Βlues 
Diary. 25/10: Greeklish 
Babylon, Sinema. 27/10: 
7000 Watt.

ΡΥΘΜΟΣ STAGE
μαρίνου αντύπα 38, ηλι-
ούπολη, 210 9750060
23/10: Aπόστολος 
Καλτσάς, «μικρόγειος». 
25/10: Mπάμπης Στόκας, 
Παυλίνα Βουλγαράκη. 
29/10: Νίκος Πλατύραχος 
& Κώστας Βασιλιάγκος.

SIX DOGS 
Aβραμιώτου 6-8, μονα-
στηράκι, 210 3210510
23/10: Speedblow. 26/10: 
Lower Cut. 27/10: Boogie 
Belgique.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 
Φραντζή & Θαρύπου 35-
37, 2109226975 
Kεντρική Σκηνή  Σάβ. 
Δημήτρης Ζερβουδάκης. 
27/10: Aρμός με καλεσμέ-
νες τις Mελίνα Κανά, Ρίτα 
Αντωνοπούλου, Κορίνα 
Λεγάκη.
Club πέμ. Φώτης Αν-
δρικόπουλος, Βιολέτα, 
Θεολόγος Κάππος. παρ. 
Xρήστος Θηβαίος. Σάβ. 
Ηοuse Band.27/10: 
Jaguar Bombs με guests 
τη Μαρίζα Ρίζου και τον 
μάρκο Κουμαρη από τους 
Locomondo. 29/10: Bασί-
λης Μπαμπανιάρης. 
Plus παρ. Χριστόφορος 
Ζαραλίκος, Σπύρος Γραμ-
μένος. 25&27/10. Γιώτα 
Νέγκα - Θέμης Καραμου-
ρατίδης. 

XAMAM 
Δημοφώντος 97, Άνω πε-
τράλωνα, 210 3421212
24/10: Ηρώ Σαΐα & Σταυ-
ρός Σιόλας.

ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΙΑΝΟΣ 
Σταδίου 24, 210 3217917
25/10: Βασιλική Καρακώ-
στα. 27/10: Eύα Φάμπα.

MEΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Βασ. Σοφίας & κόκκαλη, 
210 7282000
23/10: Γκαλά με κορυφαί-
ους κόντρα τενόρους. 
24/10: «Συναυλίες στη Βι-
βλιοθήκη». 25/10: Παρου-
σιάσεις Νέων Μουσικών 
[αθηναϊκό ώδείο].

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΩΝ
23&24/10:«Σατυρικόν» 
του Δημήτρη Παπαδημη-
τρίου.  24-26/10: InMute 
Festival.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 
• «Analogue» party 

(techno) @ Six Dogs 

Rankin Johnny (roots, 

dub) @ Red Sea [ποταμιά-

νου 23, ιλίσια] 

• «Say What» presents 

Tomsize (trap) @ Kύτταρο

• Cure party με Λεωνίδα 

Σκιαδά & Jeremy @ Death 

Disco 
Α. Κοuklakis, Eazy, Stefani 

(house, techno) @ Senza 

[λέκκα 23, Σύνταγμα]

ΣΑΒΒΑΤΟ 25
• Claap Night με Jerome 

Sydenham και GummiΗz  

(house, techno) @ Six Dogs

Μοdernluv, γυναικείο DJ 

duo (μoderna + Jeniluv) 

από καλιφόρνια και 

Ghostly International @ 

Loft… Yoo Dance [Tριπτο-

λέμου 50, Γκάζι]

• Damian Lazarus της 

Crosstown Rebels με deep/

tech house@ Vice Versa, 

[Eυρυμέδοντος 3, Γκάζι] 

• ο Iσπανός παραγωγός 

της tech house Cuartero @ 

Pixi [Eυμολπιδών 11, Γκάζι]

George Fakinos, Geo Kar, 

Paul Phillippou (Industrial, 

EBM,Dubstep,Goth) @ 

[Second Skin, Δαμοκλέους 

8, Γκάζι]

• Dimitris 
Papaspyropoulos «Last 

Chance» party @ Death 

Disco

ΔΕΥΤΕΡΑ 27
• Grand Opening με Πέτρο 

Μπρατάκο, Greg Staikos, 

Nick Tsagalidis κ.ά. @ 

Disco Barbarella [Συγγρού 

137, κουκάκι]

• ηalf Baked 5th 
Anniversary Tour Party 

του λονδρέζικου label με 

καλεσμένους Robin Ordell, 

Greg Brockmann @ Vice 

Versa

• Bέλγος DJ και techno πα-

ραγωγός Peter Van Hoesen 

@ Six Dogs 

• DJ και παραγωγός των 

Deep Dish, Sharam, και μαζί 

του ο Τοlis Q @ PIXI 

ο περουβιανός παρα-

γωγός της tech house 

Matthew Lima μαζί με τους 

Μikee, Tech1ne και Dio Jr. 

@ Loft… Yoo Dance

• «Grey Area» με Λεωνίδα 

Σκιαδά, Γιάννη Μαντωνα-

νάκη & Πάνο Παναγιωτά-

κο @ Death Disco  

Modtown night με 

Northern Soul,R&B @ Tiki

CLUBBING

Zaf 

All DAy 
Coffee BAr
Με αυτόν τον τέλειο φθινοπωρινό καιρό, μια 
μόνο σκέψη τριβελίζει το μυαλό μας. Πού 
θα βγαίνουμε τώρα τα βράδια; Μα στο κέ-
ντρο, και φυσικά στο ZAF, στην πλατεία Αγ. 
Ειρήνης. Εκεί με περιμένει η πιο χαρούμενη 
παρέα, η οποία κάνει πράγματα δημιουργικά 
και όμορφα. O cappuccino, ο espresso και 
όλα τα είδη καφέ σερβίρονται από νωρίς, 
για να μας τονώσουν στην αρχή της ημέρας 
και να μας χαλαρώσουν μετά τη δουλειά. Τη 
χαλάρωση μπορoύν να την προσφέρουν 
και τα κρασιά από τη νέα λίστα, αλλά και τα 
cocktails, όπως το Drose Mojito, το Mastic 
Mandarine και οι υπόλοιπες επιλογές σε αλ-
κοόλ. Τι άλλο λείπει για να κλείσει όμορφα η 

βραδινή έξοδος; Η καλή μουσική και το ZAF 
με τα νέα του events δεν μας απογοητεύει. 
Ξεκινάμε από την Τετάρτη και στα decks βρί-
σκουμε την πολυγαπημένη Άννα Αναστα-
σίου, που την είχαμε ακούσει και τον Ιούλιο 
στο ZAF και πραγματικά ευχόμασταν να συ-
νεχίσει και με τη νεά σαιζόν. Οπότε Πέμπτη 
βράδυ και ναι... chills down my spine… ο Βα-
σίλης Βάρφης, γνωστός και μη εξαιρετέος, 
παίρνει τη σκυτάλη, ανεβάζοντας ένταση 
πριν την Παρασκευή. Η Παρασκευή φέρνει 
στο booth τον Δημήτρη Κρητικό aka MCD & 
με τη Lia Hide και άλλους guests με το project 
του «The Year of A Dog named Rodriguez» 
και κινούμαστε πλέον σε funky και grooveful 
ρυθμούς.  Το πολυαναμενόμενο σαββατό-
βραδο έρχεται και στα decks είναι ο George 
Kanouras, που όλοι είχαμε αγαπήσει να τα-
ξιδεύουμε με το set του Nu City Stories την 
προηγούμενη χρονιά.

Πλ. Αγίας Ειρήνης 8, Μοναστηράκι, 
210 3236711, fb: ZAF café – bar

GoiNÕ OUT
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Το φθινόπωρο είναι η εποχή των «σίριαλ κίλερ», που δεν το έχουν σε τίποτα να κλειστούν στο σπίτι και να «σκοτώσουν» έναν ολόκληρο κύκλο 
της αγαπημένης τους σειράς. Αρχίζουν οι νέες σεζόν και οι μανιακοί με τις σειρές αμπαρώνουμε πόρτες και παράθυρα, εξαφανιζόμαστε συγκεκρι-
μένες ώρες κάθε εβδομάδα, γράφουμε οργισμένα στάτους στο fb για τις ανεπιθύμητες εξελίξεις και πλουτίζουμε τα ντελίβερι. Τα κανάλια FOX και 
FOX Life έχουν βαλθεί να μας καταστρέψουν, αφού θα προβάλλουν τα πιο δυναμικά comeback αλλά και περισσότερες από 20 νέες παραγωγές. 

  Κλέφτές &αςτυνόμόι
Όλοι έχουμε κρυμμένο μέσα μας έναν 
Σέρλοκ Χολμς γι’ αυτό βλέπουμε του-
λάχιστον μια σειρά δράσης-επίλυσης 
μυστηρίων-εξιχνίασης εγκλημάτων. 
Έτσι εξηγούνται οι 10 κύκλοι «Criminal 
Minds», οι 7 «Castle», οι 4 «Homeland» 
και γιατί κοιτάς το διπλανό σου στο 
λεωφορείο καχύποπτα. Το αστυνο-
μικό δαιμόνιο πουλάει, η αίσθηση ότι 
εισχωρείς στα «άδυτα» των μυστικών 
υπηρεσιών ιντριγκάρει και η ανακάλυ-
ψη του ενόχου πριν το φινάλε τονώνει 
τον εγωισμό μας. Ξεχωρίζουμε το 
«White Collar» (και τον «ασχημούλη» 
Μπόμερ) και το «Elementary», το 
σύγχρονο Σέρλοκ που παραμένει 
δαιμόνιος και εκκεντρικός αλλά πα-
ρουσιάζεται πιο ρεαλιστικός. Από τις 
νέες παραγωγές, στο «Gang Related» 
θα παρακολουθήσουμε τις μάχες ανά-
μεσα σε συμμορίες και εκπροσώπους 
του νόμου. Ενδιαφέρον σενάριο, πολ-
λά υποσχόμενος Ραμόν Ροντρίγκεζ, 
έξτρα δράση.

  Για Γέλια Και Για Κλαματα
Το παρεΐστικο αρέσει πολύ (βλ. «Φι-
λαράκια»). Κλασικές ατάκες, καυστικά 
σχόλια, ξεκαρδιστικά περιστατικά και 
ερωτικά μπερδέματα για να περνάει 
ευχάριστα η ώρα. Αυτά θέλουμε, οπό-
τε φέτος θα λιώσουμε στο «How I Met 
Your Mother» με τον Τεντ να ψάχνει τη 
γυναίκα της ζωής του, ενώ το περιστα-
τικό του ανανά παραμένει μυστήριο. 
Θα γελάμε με την Τζες και τους περί-
εργους συγκάτοικούς της στο «New 
Girl», και φυσικά το «Modern Family» 
μας θυμίζει την τρέλα της δικής μας 
οικογένειας. Σημειώστε το «Friends 
With Better Lives» στα incoming γιατί 
όλοι έχουμε φίλους που ζηλεύουμε τις 
ζωές τους και το «The Crazy Ones», την 
τελευταία σειρά του εμβληματικού 
Ρόμπιν Γουίλιαμς, όπου θα τον δούμε 
ως γκουρού της διαφήμισης με απρό-
βλεπτη συμπεριφορά και ανορθόδο-
ξες μεθόδους.

  Ζόμπια & μαΓιςςές
Ζόμπι, μάγισσες, βρικόλακες, πνεύματα, 
λυκάνθρωποι, υπεράνθρωποι, λασπάν-
θρωποι και οτιδήποτε υπερφυσικό είναι 
viral. Το διάσημο «American Horror Story» 
επιστρέφει με το «Freak Show» και την 
Τζέσικα Λανγκ ως Γερμανίδα που διοικεί 
ένα από τα τελευταία freakshows της 
Αμερικής τη δεκαετία του ’50. Η πρε-
μιέρα του «The Walking Dead», μετά το 
ευτυχές reunion, μας προετοίμασε για 
μια συναρπαστική σεζόν. Από την άλλη, 
η Έμμα στο «Once Upon a Time» έφερε 
νέες φασαρίες στο Στόριμπρουκ και το 
«έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα» 
μπαίνει στον... πάγο. Τουλάχιστον βλέ-
πουμε περισσότερο κούκλο Κάπτεν 
Χουκ. Αν είστε γενικά φαν της μαγείας, 
ετοιμαστείτε γιατί έρχονται το «Salem» 
και το «Witches of East End». Εμείς 
πάντως ψηφίζουμε «Sleepy Hollow». 
Εντάξει δεν παίζει ο Τζόνι Ντεπ, αλλά η 
εμφάνιση του ακέφαλου καβαλάρη στο 
σήμερα και μάλιστα ως ένας από τους 
τέσσερις καβαλάρηδες της Αποκάλυ-
ψης, μας κέντρισε το ενδιαφέρον.

  ΒΓαλμένα από τη Ζωη
Ερωτικά τρίγωνα, ίντριγκες, μυστικά, 
σκάνδαλα, λυκοφιλίες, συνωμοσίες. 
Όλες γνωρίσαμε κάποια στιγμή έναν 
McDreamy για τον οποίο πέσαμε στα 
πατώματα. Γι’ αυτό συμπάσχουμε με το 
«Grey’s Anatomy» κι ας μη μένουμε στο 
Σιάτλ, κι ας μην είμαστε χειρούργοι. 
Κι ας μην ξεφυτρώνουν ετεροθαλείς 
αδελφές κάθε τρεις κύκλους. Όσο για 
το «The Americans», που εξιστορεί τη 
ζωή ενός ζευγαριού Ρώσων μυστικών 
πρακτόρων στην Αμερική τη δεκαετία 
του ’80, μοιάζει υπερβολικό αλλά δεν 
απέχει πολύ από την πραγματικότη-
τα. Το «Revenge» ορκίστηκα να μη το 
ξαναδώ, αλλά το είδα και συγχύστηκα 
περισσότερο με τη Βικτόρια. Ευτυχώς 
που θα μάθουμε στο «Scandal» τι έγινε 
με την Κέρι και τον Τζέικ που το έσκασαν 
μαζί. Και μιλώντας για σκάνδαλα, ση-
μειώνουμε την Αναλίς Κίτινγκ στο «How 
To Get Away With Murder», τη νέα σειρά 
της Shonda Rimes (βλ. «Grey’s Anatomy», 
«Scandal»), γιατί προβλέπεται «ύποπτα» 
ενδιαφέρουσα. ● 

FOX 
www.fox-greece.gr

Homeland 4   
Δευτέρα στις 21.30 (αμέ-
σως μετά την Αμερική)  
Criminal Minds 10   
Παρασκευή στις 21.30  
White Collar 5   
Έρχεται το 2015  
Elementary 3   
Έρχεται το 2015  
How I Met Your Mother 
1-8   
Καθημερινά στις 20.40 
(διπλό επεισόδιο)  
American Horror Story: 
Freak Show   
Πρεμιέρα 16/11, Κυριακή 
στις 23.15 
The Walking Dead 5  
Δευτέρα στις 22.30 (αμέ-
σως μετά την Αμερική)  
Sleepy Hollow   
Παρασκευή στις 21.30  
The Americans 2  
 Έρχεται το 2015 (ο 1ος 
κύκλος προβάλλεται ξα-
νά από 16/12 στις 23.10)  
Gang Related   
Πέμπτη στις 21.30 

FOX LiFe 
www.foxlifetv.gr

Castle 1-6  
Καθημερινά στις 22.40 
(ο 7ος κύκλος το 2015)  
New Girl 1-3   
Καθημερινά στις 19.20 (ο 
4ος κύκλος το 2015)  
Modern Family 1-5   
Καθημερινά στις 19.45 (ο 
5ος κύκλος το 2015)  
Friends with better lives  
Πρεμιέρα 4/11 και Τρίτη 
στις 21.25  
The Crazy Ones  
Τρίτη στις 21.00  
Once Upon a Time 4  
Πρεμιέρα 5/11  
Salem  Έρχεται το 2015  
Witches of East End   
Έρχεται το 2015  
Grey’s Anatomy 11  
Τετάρτη στις 21.00  
Revenge  Πρεμιέρα στις 
15/12, Δευτέρα στις 21.50  
Scandal   
Πέμπτη στις 21.00  
How to get away with 
murder  Πρεμιέρα στις 
4/12, Πέμπτη στις 21.50

πιαςέ Καναπέ 
& πόπΚόρν
Τα comeback και οι νέες σειρές των FOX και FOX Life

Της ΕλΕνης ΜπΕζιριάνογλου

©
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D

American 
Horror Story: 

Freak Show   
Πρεμιέρα 16/11
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cinevoice
 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Αλητείεςτου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ÇΣιχαίνομαι 

μέχρι θανάτου τους 

φτωχούς ανθρώπουςÈ 

(Τα αγόρια στη ÇΛέσχη της Κομψής 

ΑλητείαςÈ έχουν 

αμφισβητήσιμες απόψεις...)

>>> Πιθανότατα το τελευταίο 
πράγμα που χρειαζόταν το σι-
νεμά του 2014 ήταν ένα κινημα-

τογραφικό reboot της τηλεοπτι-
κής σειράς (και αποτυχημένης ταινίας) 
«Τα χελωνονιντζάκια» (Teenage Mutant 
Ninja Turtles). Σκηνοθετημένο από τον 
Τζόναθαν Λίμπεσμαν φιλοδοξεί να δώ-
σει νέα ζωή στην ιστορία τεσσάρων με-
ταλλαγμένων αδελφών που βγαίνουν 
από τους υπονόμους για να υπερασπι-
στούν τη Νέα Υόρκη.

>>> Η Ζέτα Μακρυπούλια κι ο Οδυσσέας 
Παπασπηλιόπουλος πρωταγωνιστούν 
στη νέα κωμωδία του Νίκου Ζαπατίνα 
«Στα καλά καθούμενα» στην οποία η 
συνάντηση κι ο έρωτάς τους αλλάζει τη 
ζωή τους, κι ένας κρυμμένος θησαυρός 
πιθανότατα θα την ανατρέψει οριστικά.

>>> Ένας αδέσποτος γάτος βρίσκει κα-
ταφύγιο στο σπίτι ενός μάγου, όμως τα 
άλλα κατοικίδιά του έχουν βαλθεί να 
τον διώξουν στην ταινία κινουμένων 
σχεδίων «Το μαγικό σπίτι» (The House 
of Magic) των Μπεν Στάσεν, Ζερεμί Ντε-
γκρισόν. 

AκόμηΟ δικαστής  
(The Judge) **
ΣΚηνοθεΣία: Ντέιβιντ 

Ντόμπκιν

Παίζουν: Ρόμπερτ 

Ντάουνι Τζούνιορ, 

Ρόμπερτ Ντιβάλ,  

Βέρα Φαρμίγκα

Ένας αδίστακτος μεγαλοδικηγόρος αναγκά-
ζεται να υπερασπιστεί το δικαστή πατέρα 
του, όταν αυτός κατηγορείται για φόνο. Και 
στην πορεία φυσικά έρχονται κοντά.

Η εξαιρετική ερμηνεία του Ρόμπερτ Ντι-
βάλ στο ρόλο του σκληρού μα δίκαιου δι-
καστή που έρχεται σε αντίστιξη με αυτή 
του Ρόμπερτ Νταόυνι Τζούνιορ που δεν 
μπορεί να αποτινάξει μια μάλλον αταί-
ριαστη παιχνιδιάρικη σπιρτάδα από το 
ρόλο, αποτελεί ίσως το πιο ενδιαφέρον 
στοιχείο αυτού του οικογενειακού δρά-
ματος που προσθέτει στην ιστορία μια 
ιδέα από σασπένς. Αυτό που ξεκινά σαν 
ένα από τα πιο αργόσυρτα θρίλερ του 
Τζον Γκρίσαμ, όμως, γρήγορα μεταμορ-
φώνεται σε μια μάλλον βαρετή μελοδρα-
ματική ιστορία παραμένοντας σταθερά 
αργόσυρτη. Μπορεί να κρατά το ενδια-
φέρον σου παρά την ανησυχητική συ-
χνότητα με την οποία τα κλισέ κάνουν 
την εμφάνισή τους, γρήγορα όμως θα 
καταρρεύσει κάτω από το βάρος και την 
ακαμψία τους. 

Άπληστοι  
γείτονες  
(good PeoPle) *
ΣΚηνοθεΣία: Χένρικ 

Ρούμπερ Γκενζ 

Παίζουν: Κέιτ  

Χάντσον, Τζέιμς 

Φράνκο, Ομάρ Σι,  

Τομ Ουίλκινσον

Ένα φιλήσυχο ζευγάρι Αμερικάνων στο Λον-
δίνο βρίσκουν μια τσάντα με χρήματα στο 
σπίτι του κακοποιού ενοίκου τους. Κι αυτή 
είναι η αρχή των προβλημάτων τους. 

«Τα κακά πράγματα συμβαίνουν σε κα-
λούς ανθρώπους» λέει το ρητό αλλά στην 
ταινία Δανού Γκενζ, που κάνει εδώ το 
αγγλόφωνο ντεμπούτο του, είναι λιγάκι 
δύσκολο να ξεχωρίσεις τους καλούς από 
τους κακούς, αφού οι πράξεις όλων δια-
σχίζουν τη γραμμή μεταξύ των δύο. Όμως 
αυτό το θρίλερ, που χρησιμοποιεί ανάμε-
σα σε άλλα και την οικονομική κρίση για 
να δικαιολογήσει τα κίνητρα των ηρώων 
του, μπορεί να χτίζει μια ενδιαφέρουσα 
ατμόσφαιρα, αλλά δεν καταφέρνει πο-
τέ να αποκτήσει ιδιαίτερη αγωνία ούτε 
συναισθηματικό αντίκτυπο. Όλα μοιά-
ζουν όπως θα έπρεπε, αλλά τίποτα δεν 
κατορθώνει να ξεχωρίζει σε αυτό το φιλμ, 
που μοιάζει σαν τον ουρανό του μη τουρι-
στικού Λονδίνου, όπου διαδραματίζεται: 
μουντό, γκρίζο και δίχως ζωή...

 

Η λέσχη της κομψής αλητείας 
(The RioT Club) ***

ΣΚηνοθεΣία: Λόνε Σέρφινγκ

Παίζουν: Σαμ Κλάφλιν, Μαξ Άιρονς,  

Σαμ Ριντ, Νάταλι Ντόρμερ

Μια μυστική λέσχη γόνων καλών οικογε-
νειών στην Οξφόρδη και η εκτός ελέγχου 

συμπεριφορά τους θα οδηγήσουν μια 
ομάδα φοιτητές στα άκρα.

Βασισμένη σε ένα θεατρικό έργο που 
με τη σειρά του έπαιρνε την αφορμή 
του από μια αληθινή λέσχη φοιτητών 
του πανεπιστημίου της Οξφόρδης στην 
οποία υπήρξε μέλος ακόμη κι ο πρω-
θυπουργός της Αγγλίας Ντέιβιντ Κά-
μερον, το φιλμ της Σέρφινγκ είναι τό-
σο μια ταινία ενηλικίωσης όσο και μια 
πικρή σάτιρα ενός κόσμου που μπορεί 
να μοιάζει ελκυστικός σε όλους όσοι 
λατρεύουν να βλέπουν το «Downton 
Abbey» ή το «Επιστροφή στο Μπράι-

ντσχεντ»... Γοητευτικό εκ φύσεως –το 
να βλέπεις καλοβαλμένους νεαρούς 
στην πρώτη τους εβδομάδα στο πα-
νεπιστήμιο είναι αναμφίβολα ένα θέ-
αμα αρκούντως κινηματογραφικό–, 
το φιλμ ξέρει να χτίζει με ωραίο τρό-
πο τον κόσμο όλων των πιθανοτήτων 
που ανοίγονται μπροστά τους. Μόνο 
που αυτό που μοιάζει σαν μια διαφο-
ρετική ανάγνωση ενός ακόμη college 
movie αποκτά μία πιο πολιτική ματιά 
στο δεύτερο μέρος, όταν η λέσχη των 
φοιτητών συγκεντρώνεται για ένα 
γεύμα σε μια επαρχιακή παμπ κι αφή-
νει τα χειρότερα ένστικτά της να βγουν 
στην επιφάνεια. Η ουσία της ιστορίας 
μοιάζει βγαλμένη από την πιο βασική 

ανάγνωση της πάλης των τάξεων, σχε-
δόν τόσο «απλή» σαν ένα τραγούδι των 
Pulp: «It’s more a case of haves against 
haven’ts». Ακόμη κι αν η προβληματική 
του όμως δεν πηγαίνει πολύ βαθιά κι 
αν η πολιτική του αιχμή δεν είναι όσο 
επώδυνη όσο θα μπορούσε, το φιλμ δεν 
παύει να είναι μια στρογγυλεμένη μεν, 
μα αρκούντως κυνική και σαρδόνια 
ματιά σε έναν κόσμο που εξακολουθεί 
να ζει στο δικό του αυτοτροφοδοτούμε-
νο παλιομοδίτικο μύθο. 

criticÕs CHOICE
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ΑθήνΑς
 
Α ΑΒΟΡΑ
Ιπποκράτους 180, Νεάπολη, 2106423271

Το ανθρώπινο κεφάλαιο 
Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:20, 22:30 

ΑΒΑΝΑ
Κηφισίας 234 &Λυκούργου 3, 
2106756546

‘71 Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 
22:30 

AΕ Λ ΛΩ CinemA x 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259975 

Αίθ.1 Η λέσχη της κομψής 
αλητείας Πέμ.-Τετ. 20:15 / Ά-
πληστοι γείτονες Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Δευτ., Τετ. 18:15 / 
Ο δικαστής Πέμ.-Τετ. 22:30 / 
Το μαγικό σπίτι (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:30 
/ Σάβ. 14:30, 16:30 / Κυρ. 
12:30, 14:30, 16:30 • Αίθ.2 
Πώς να εκπαιδεύσετε το 
δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
16:15 / Στα καλά καθούμενα 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 22:45 
Αίθ.3 Ο μικρός Νικόλας πάει 
διακοπές (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:00 / 
Κυρ. 12:00, 14:00, 16:00 / Ο 
δικαστής Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:45 / Άπληστοι γείτονες 
Πέμ.-Τετ. 23:30 • Αίθ.4 Το 
κορίτσι που εξαφανίστηκε 
Πέμ.-Τετ. 21:30 / Χελωνο-
νιντζάκια Πέμ.-Τετ. 17:30 / 
Annabelle Πέμ.-Τετ. 19:30 
/ Τα τερατοκουτάκια (μτγλ.) 
Σάβ., Δευτ., Τρ. 15:30 / Κυρ. 
11:30, 13:30, 15:30 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ
Βασ. Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 
2107782122

Αίθ.1 Get on Up Πέμ.-Τετ. 
15:00 / Ο δικαστής Πέμ.-Τετ. 
17:20, 20:00, 22:40 
Αίθ.2 Χελωνονιντζάκια 
Πέμ.-Τετ. 16:30 / Στα καλά 
καθούμενα Πέμ.-Τετ. 18:30, 
20:20, 22:20 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis
Ζησιμοπούλου 7 & Ιωάννου Μεταξά, 
Γλυφάδα, 2108983238

Αίθ.1 Ο δικαστής Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:40 / Το μαγικό σπίτι 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 16:10  
/ Χελωνονιντζάκια Πέμ.-Τετ. 
18:00  • Αίθ.2 ‘71 Πέμ.-Τετ. 
20:20, 22:20 / Ο δικαστής 
Πέμ.-Τετ. 17:40 / Τα τερατο-
κουτάκια (μτγλ.) Σάβ.-Τρ. 
15:40 • Αίθ.3 Get on Up 
Πέμ.-Τετ. 18:00 / Στα καλά 
καθούμενα Πέμ.-Τετ. 20:40, 
22:40 / Χελωνονιντζάκια 
Σάβ.-Τρ. 16:00 • Αίθ.4 Στα 
καλά καθούμενα Πέμ.-Τετ. 
18:40 / Dracula Untold Πέμ.-
Τετ. 20:50 / Annabelle Πέμ.-
Τετ. 22:50 / Ο μικρός Νικόλας 
πάει διακοπές (μτγλ.) Σάβ.-
Τρ. 16:30 

ΑΙΓΛΗ
Λεωφ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι, 
2106841010

Αίθ.1 Ο δικαστής Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:40 / Το μαγικό 
σπίτι (μτγλ.) Πέμ., Τετ. 18:00 
/ Παρ.-Τρ. 16:00 / Ο μικρός 
Νικόλας πάει διακοπές 
(μτγλ.) Παρ.-Τρ. 18:00 • 
Αίθ.2 Στα καλά καθούμενα 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 22:30 
/ Τα τερατοκουτάκια (μτγλ.) 
Παρ.-Τρ. 16:30  

Α ΛΕΞ ΑΝΔΡΑ
Κρέμου 141, Καλλιθέα, 2109512624 

Αίθ.1 Στα καλά καθούμενα 
Πέμ.-Τετ. 18:15, 20:00, 21:50 
/ Τα τερατοκουτάκια (μτγλ.) 
Σάβ., Τρ. 16:30 • Αίθ.2 Το 
ανθρώπινο κεφάλαιο Πέμ.-
Τετ. 22:00 / Χελωνονιντζάκια 
Πέμ.-Τετ. 18:15 / Ήσυχες 
μέρες Πέμ.-Τετ. 20:00 

Α ΛΕΞ ΑΝΔΡΑ eURopA CinemAs
Λεωφ. Αλεξάνδρας & Πατησίων 77-79, 
σταθμός ΗΣΑΠ Βικτώρια, 2108219298

Θεέ μου, τι σου κάναμε; 
Πέμ.-Τετ. 22:30 / Ένα ταξίδι 
30,5 μέτρα μακριά Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:20 

Α ΛΚ ΥΟΝΙΣ ne W sTAR ART 
CinemA
Ιουλιανού 42-46, πλατεία Βικτω-
ρίας (ΜΕΤΡΟ Βικτώρια), Αθήνα, 210 
8220008

Κλειστό Πέμ.-Σάβ. / Αλέ-
ξης Ζορμπάς Κυρ. 20:00 / 

Τρ. 21:00 / Το μυστικό του 
Θησέα Κυρ. 20:00 [19:45-
Ντοκιμαντέρ για τον Καζα-
ντζάκη] / Δευτ.-Τετ. 18:50 
[18:30-Ντοκιμαντέρ για τον 
Καζαντζακη] / Ο Χριστός 
ξανασταυρώνεται Δευτ.-Τετ. 
19:00 / Ο Τελευταίος πειρα-
σμός Δευτ., Τετ. 21:00

ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦΟΣ 2+1
Αγ. Στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι,  
2105813470

Αίθ.1 Χελωνονιντζάκια Πέμ.-
Τετ. 17:30 / Στα καλά καθού-
μενα Πέμ.-Τετ. 19:15, 21:00, 
22:50 / Τα τερατοκουτάκια 
(μτγλ.) Σάβ.-Τρ. 15:45 
Αίθ.2 Κάποτε στη Νέα Υόρκη 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 22:15 / Το 
ανθρώπινο κεφάλαιο Πέμ.-
Τετ. 20:15 

Α ΣΤ Υ
Κοραή 4, Αθήνα, 2103221925

Afterlife Πέμ. 22:00 / Θεϊκή 
Παρέμβαση Πέμ. 18:15 / 
Angels Πέμ. 20:00 / Ο χρόνος 
που απομένει Παρ. 20:30 / 
No one’s child Παρ. 18:30 / 
The Judgement Παρ. 22:40 
/ Το όνομά μου είναι Τζο Σάβ. 
18:15 / El ardor Σάβ. 22:30 / 
Τα ερείπια είναι πάντα θλιμ-
μένα Σάβ. 20:45 / 7 ημέρες 
στην Αβάνα Κυρ. 21:45 / Ο 
άνεμος χορεύει το κριθάρι 
Κυρ. 19:20 [17:00-Β’ πρό-
γραμμα ταινιών μικρού της 
Ευρωπαϊκής Ακαδημίας] 
/ Το γυάλινο κλουβί Δευτ. 
20:00 / Η μεγάλη χίμαιρα 
Δευτ. 22:15 / Κιέριον Δευτ. 
18:15 / Εγώ και οι γυναίκες Τρ. 
20:15 / Ο μεγάλος πόλεμος Τρ. 
22:00 / Happy Anniversary 
Τρ. 20:00 / Γιο-Γιο Τρ. 18:00 / 
Ουδέν νεότερο από το Δυτικό 
μέτωπο Τετ. 18:00 / Όσο 
έχουμε την υγεία μας Τετ. 
20:30 / Σταυροί στο μέτωπο 
Τετ. 22:15 

ΑΤΛ ΑΝΤΙΣ 3D DiGiTAl
Λεωφ. Βουλιαγμένης 245, Πλατεία 
Καλογήρων, Δάφνη, 2109711511

Αίθ.1 Στα καλά καθούμενα 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:30, 20:30, 22:30 / Σάβ.-
Κυρ. 16:30, 18:30, 20:30, 
22:30 • Αίθ.2 Ένα ταξίδι 30,5 
μέτρα μακριά Πέμ.-Τετ. 17:15, 
19:45 / Η λέσχη της κομψής 
αλητείας Πέμ.-Τετ. 22:15 

ΑΤ ΤΑ ΛΟΣ DiGiTAl CinemA
Κοτιαιου & Ελ. Βενιζέλου, Ν. Σμύρνη, 
2109331280

Το ανθρώπινο κεφάλαιο 
Πέμ.-Τετ. 20:20, 22:30 / Με-
γαλώνοντας Πέμ.-Τετ. 17:30 

ΒΑΡΚΙΖ Α
Θάσου 22, 2108973926

Αίθ.1 Στα καλά καθούμενα 
Πέμ.-Τετ. 18:40, 20:50, 22:40 
/ Τα τερατοκουτάκια (μτγλ.) 
Σάβ.-Τρ. 17:00 • Αίθ.2 Ένα 
ταξίδι 30,5 μέτρα μακριά 
Πέμ.-Τετ. 18:40, 20:30, 22:30 
/ Ο μικρός Νικόλας πάει δια-
κοπές (μτγλ.) Σάβ.-Τρ. 17:00  

CineR AmA DiGiTAl CinemA
Αγ. Κυρ.ιακής 30, Π. Φάληρο, 
2109403593

Ένα ταξίδι 30,5 μέτρα μακριά 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:15 / Το 
μαγικό σπίτι (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
16:30 / Η λέσχη της κομψής 
αλητείας Πέμ.-Τετ. 22:30 

VillAGe 15 CinemAs @ THe mAll 
Α. Παπανδρέου 35, 14848 

Αίθ.1 Ο λαβύρινθος Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τετ. 17:20, 19:50 
/ Σάβ., Κυρ., Τρ. 14:40, 17:20, 
19:50 / The Equalizer Πέμ.-
Τετ. 22:40 • Αίθ.2 Τα τερατο-
κουτάκια (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τετ. 15:30, 17:40 / Σάβ., 
Κυρ., Τρ. 13:30, 15:30, 17:40 / 
Ο δικαστής Πέμ.-Τετ. 19:40, 
22:30 • Αίθ.3 Dracula Untold 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 19:30, 21:40, 
23:40 / Αεροπλάνα 2: Ιπτάμε-
νοι πυροσβέστες (μτγλ.) Σάβ., 
Κυρ., Τρ. 13:20, 15:20 
Αίθ.4 Στα καλά καθούμενα 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:00, 00:00 
/ Το μαγικό σπίτι (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τετ. 16:10, 
18:10 / Σάβ., Κυρ., Τρ. 12:10, 
14:10, 16:10, 18:10 • Αίθ.5 Το 
κορίτσι που εξαφανίστηκε 
Πέμ., Δευτ., Τετ. 20:30, 23:40 
/ Παρ., Σάβ., Κυρ., Τρ. 20:50, 
00:00 / Ο μικρός Νικόλας 
πάει διακοπές (μτγλ.) Πέμ., 
Δευτ. 18:30 / Παρ. 16:30, 

18:50 / Σάβ., Κυρ., Τρ. 12:30, 
14:30, 16:30, 18:50 / Τετ. 
16:30, 18:30 • Αίθ.6 Ένα 
ταξίδι 30,5 μέτρα μακριά 
Πέμ.-Τετ. 20:20, 22:50 / Τα 
τερατοκουτάκια (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τετ. 16:20, 18:20 
/ Σάβ. 14:20, 16:20, 18:20 / 
Κυρ., Τρ. 12:20, 14:20, 16:20, 
18:20 • Αίθ.7 Annabelle Πέμ., 
Δευτ., Τετ. 18:50, 21:10, 23:30 
/ Παρ., Σάβ., Κυρ., Τρ. 18:50, 
21:10, 23:45 / Χελωνονιντζά-
κια Σάβ., Κυρ., Τρ. 16:00 
Αίθ.8 ΧελωνονιντζάκιαΠέμ.-
Τετ. 19:10 / Ο μικρός Νικόλας 
πάει διακοπές (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 17:10 / Άπληστοι 
γείτονες Πέμ.-Τετ. 21:20, 
23:20 Barbie στο μυστικό 
βασίλειο (μτγλ.) Σάβ., Κυρ., 
Τρ. 13:10, 15:10 • Αίθ.9 Το κο-
ρίτσι που εξαφανίστηκε Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τετ. 16:20, 19:20, 
22:20 / Σάβ., Κυρ., Τρ. 13:20, 
16:20, 19:20, 22:20 • Αίθ.10 Ο 
δικαστής Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τετ. 15:50, 18:40, 21:30, 00:20 
/ Σάβ., Κυρ., Τρ. 13:00, 15:50, 
18:40, 21:30, 00:20 

Αίθ.11 Στα καλά καθούμενα 
Πέμ.-Τετ. 17:00, 19:00, 21:00, 
23:10 / Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Σάβ., 
Κυρ., Τρ. 12:45, 15:00  • 
Αίθ.12 Annabelle Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τετ. 17:50, 20:00, 
22:10, 00:15 / Σάβ., Κυρ., Τρ. 
13:30, 15:40, 17:50, 20:00, 
22:10, 00:15 • Αίθ.13 Στα καλά 
καθούμενα Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:10 • Αίθ.14 Το κορίτσι που 
εξαφανίστηκε Πέμ.-Τετ. 
19:10, 22:20

VillAGe 5 CinemAs pAGRATi 
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, Παγκράτι, 
14848

Αίθ.1 Ο δικαστής Πέμ.-Τετ. 
18:10, 21:10, 00:10 
Αίθ.2 Annabelle Πέμ., Παρ., 
Δευτ. 18:40, 20:50, 23:00 / 
Σάβ., Κυρ., Τρ., Τετ. 19:40, 
21:50, 00:00 / Πώς να εκ-
παιδεύσετε το δράκο σας 2 
(μτγλ.) Σάβ., Κυρ., Τρ., Τετ. 

17:40  • Αίθ.3 Dracula Untold 
Πέμ., Παρ., Δευτ. 20:30, 
22:30, 00:30 / Σάβ., Κυρ., 
Τρ. 21:40, 23:40 / Τετ. 19:20, 
21:20, 23:20 / Τα τερατοκου-
τάκια (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ. 18:20 / Σάβ., Κυρ., Τρ. 
17:10, 19:20 / Τετ. 17:10 
Αίθ.4 Το κορίτσι που εξαφα-
νίστηκε Πέμ., Παρ., Δευτ. 
20:20, 23:30 / Σάβ., Κυρ., Τρ., 
Τετ. 19:30, 22:40 / Το μαγικό 
σπίτι (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ. 18:30 / Σάβ., Κυρ., Τρ., 
Τετ. 17:30 • Αίθ.5 Ο μικρός 
Νικόλας πάει διακοπές 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τετ. 
18:00 / Σάβ., Κυρ., Τρ. 17:00, 
19:10 / Στα καλά καθούμενα 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τετ. 20:10, 
22:10, 00:20 / Σάβ., Κυρ., Τρ. 
21:30, 23:30     

VillAGe 9 CinemAs @ FAliRo 
Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος 1 & Μωραϊ-
τίνη 3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου, 14848

Αίθ.1 Annabelle Πέμ.-Τετ. 
20:20, 22:30 / Τα τερατο-
κουτάκια (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 

Δευτ., Τρ., Τετ. 18:20 / Σάβ.-
Κυρ. 16:20, 18:20 • Αίθ.2 Το 
κορίτσι που εξαφανίστηκε 
Πέμ.-Τετ. 19:50, 23:00 / 
Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι 
πυροσβέστες (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:00, 18:00 
Αίθ.3 Τα τερατοκουτάκια 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 17:30 / Ο 
δικαστής Πέμ.-Τετ. 19:30, 
22:20 • Αίθ.4 Το κορίτσι που 
εξαφανίστηκε Πέμ.-Τετ. 
21:00, 00:00 / Χελωνονιντζά-
κια Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:50 / Σάβ.-Κυρ. 16:40, 
18:50 • Αίθ.5 Ο μικρός Νι-
κόλας πάει διακοπές (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:10 / Σάβ.-Κυρ. 16:10, 18:10 
/ Dracula Untold Πέμ.-Τετ. 
20:10, 22:10 / Ένα ταξίδι 30,5 
μέτρα μακριά Πέμ.-Τετ. 00:10 
Αίθ.6 Στα καλά καθούμενα 
Πέμ.-Τετ. 19:40, 21:40, 23:40 
/ Το μαγικό σπίτι (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 17:40 

Αίθ.7 Ο δικαστής Πέμ.-Τετ. 
18:40, 21:30, 00:20 • Αίθ.8 
Το κορίτσι που εξαφανίστηκε 
Πέμ.-Τετ. 18:15, 21:25 
Αίθ.9 Στα καλά καθούμενα 
Πέμ.-Σάβ. 20:00, 22:00, 
00:00 / Κυρ.-Τετ. 20:00, 22:00   
   
VillAGe ATHens meTRo mAll 
Λεωφ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος 
Δημήτριος, 14848

Αίθ.1 Ο μικρός Νικόλας πάει 
διακοπές (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τετ. 15:00, 17:00 / Σάβ., 
Κυρ., Τρ. 13:00, 15:00, 17:00 
/ Στα καλά καθούμενα Πέμ.-
Τετ. 19:00, 21:10, 23:10 
Αίθ.2 Τα τερατοκουτάκια 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τετ. 
15:30, 17:30 / Σάβ., Κυρ., Τρ. 
13:30, 15:30, 17:30 / Ο δικα-
στής Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:20 
Αίθ.3 Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι 
πυροσβέστες (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τετ. 16:00, 18:00 
/ Σάβ., Κυρ., Τρ. 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00 / Dracula Untold 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:00, 00:10 
Αίθ.4 Annabelle Πέμ.-Τετ. 

19:15, 21:40, 23:50 • Αίθ.5 
Χελωνονιντζάκια Πέμ.-Τετ. 
18:20 / Annabelle Πέμ.-Τετ. 
20:30 / Το μαγικό σπίτι (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ. 16:20 / 
Σάβ., Κυρ., Τρ. 12:20, 14:20, 
16:20 / Το κορίτσι που εξαφα-
νίστηκε Πέμ.-Τετ. 22:45   

VillAGe sHoppinG AnD moRe 
Θηβών 228 & Παρνασσού, Άγιος Ιωάν-
νης Ρέντης, 14848

Αίθ.1 Ο δικαστής Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:50 • Αίθ.3 Sex 
Tape: Μια τρελή βραδιά Πέμ.-
Τετ. 19:00, 21:10, 23:15 
Αίθ.4 Τα τερατοκουτάκια 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:10 / Σάβ. 
15:00, 17:10 / Ο δικαστής 
Πέμ.-Τετ. 19:20, 22:20 
Αίθ.5 Στα καλά καθούμενα 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:30, 19:30, 21:30, 
23:30 / Σάβ. 15:30, 17:30, 
19:30, 21:30, 23:30 • Αίθ.6 

Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι πυ-
ροσβέστες (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30 / 
Σάβ. 16:30, 18:30 / Annabelle 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:50 
Αίθ.7 Dracula Untold Πέμ.-
Τετ. 19:15, 21:15, 23:20 / Ο 
μικρός Νικόλας πάει διακο-
πές (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:15 / Σάβ. 
15:15, 17:15 • Αίθ.8 Στα καλά 
καθούμενα Πέμ.-Τετ. 20:20, 
22:30, 00:30 / Το μαγικό 
σπίτι (μτγλ.)Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:20 / Σάβ. 
16:20, 18:20 • Αίθ.9 Ο δικα-
στής Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:50, 
23:50 • Αίθ.10 Χελωνονιντζά-
κια Πέμ.-Τετ. 17:00, 19:10 / 
Annabelle Πέμ.-Τετ. 21:20, 
23:40 • Αίθ.11 Ένα ταξίδι 30,5 
μέτρα μακριά Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:45 / 
Σάβ. 15:10, 17:45 / Άπληστοι 
γείτονες Πέμ.-Τετ. 20:10, 
22:10, 00:10 • Αίθ.12 Αερο-
πλάνα 2: Ιπτάμενοι πυροσβέ-
στες (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:40 / Σάβ. 
15:40, 17:40 / The Equalizer 

Πέμ.-Τετ. 19:50, 22:40 
Αίθ.13 Το κορίτσι που εξα-
φανίστηκε Πέμ.-Τετ. 18:00, 
21:00, 00:00 • Αίθ.14 Dracula 
Untold Πέμ.-Τετ. 18:15, 20:15, 
22:15, 00:20 • Αίθ.15 Ο λαβύ-
ρινθος Πέμ.-Τετ. 20:40, 23:10 
/ Τα τερατοκουτάκια (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:10 / Σάβ. 16:00, 18:10    
Αίθ.16 Φύλακες του Γαλαξία 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:30, 23:00 
Αίθ.17 Οι Αναλώσιμοι 3Πέμ.-
Τετ. 17:30, 20:00, 22:45 
Αίθ.18 Αμνησία Πέμ.-Τετ. 
19:40, 21:45, 23:45 / Φίλοι 
ή κάτι Παραπάνω; Πέμ.-Τετ. 
17:40 • Αίθ.19 Ξόρκισε το 
κακό Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:40, 
00:10 • Αίθ.20 Annabelle 
Πέμ.-Τετ. 17:20, 19:45, 22:00, 
00:15

ΓΑ Λ Α ΞΙΑ Σ 3D DiGiTAl
Μεσογείων 6, Αμπελόκηποι,  
2107773319

Αίθ.1’71 Πέμ.-Τετ. 18:30, 
20:30, 22:30 / Το μαγικό 
σπίτι (μτγλ.) Σάβ.-Τρ. 16:45 • 
Αίθ.2 Το μαγικό σπίτι (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 18:30 / Η λέσχη της 
κομψής αλητείας Πέμ.-Τετ. 
20:20, 22:40   

GA Z ARTe
Βουτάδων 34, Γκάζι, 2103452277

Ιστορίες για αγρίους Πέμ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00, 
21:30 / Παρ.-Σάβ. 19:00, 
21:30, 23:45

ΓΛΥΦΑ Δ Α oDeon
Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31, Γλυφάδα, 
210 9650318

Αίθ.1 Το κορίτσι που εξαφανί-
στηκε Πέμ.-Τετ. 19:20, 22:30/ 
Το παιδί με την κουρδιστή 
καρδιά Σάβ.-Τρ. 17:20 • Αίθ.2 
Ένα ταξίδι 30,5 μέτρα μακριά 
Πέμ., Παρ., Τετ. 20:20, 23:00 
/ Σάβ.-Τρ. 17:40, 20:20, 23:00 

Δ ΑΝΑΟΣ
Λεωφ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου,  
2106922655

Αίθ.1 Xenia Πέμ.-Τετ. 22:40 
/ Ιστορίες για αγρίους Πέμ.-
Τετ. 17:45, 20:15 / Greece, 
Days Of Change Κυρ. 16:00 
Αίθ.2 Το ανθρώπινο κεφάλαιο 
Πέμ.-Τετ. 17:40, 20:00, 22:20 
/ Ο μικρός Νικόλας πάει 
διακοπές (μτγλ.) Κυρ. 12:00, 
15:30

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14,Μαρούσι, 2108028587

‘71 Πέμ.-Τετ. 18:20, 22:25 / Ι-
στορίες για αγρίους Πέμ.-Τετ. 
20:15 / Το μαγικό σπίτι (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 16:40 

Ε Λ ΛΗ
Ακαδημίας 64, Αθήνα, 2103632789

Ο δικαστής Πέμ.-Τετ. 17:00, 
19:45, 22:30 

ΕΜΠΑ ΣΣ Υ noVA oDeon
Πατρ.  Ιωακείμ 5 & Ηροδότου, Κολωνά-
κι, 2107215944

Ένα ταξίδι 30,5 μέτρα μακριά 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:00, 22:30 

ΖΕΦΥ ΡΟΣ (ΘΕΡΙΝΟ)
Τρώων 36, Θησείο, 210 3462677

Θεώρημα Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:00 

ΙΛΙΟΝ DiGiTAl CinemA
Τροίας 34 & Πατησίων 113, 2108810602

‘71 Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 
22:20 

ΙΝΤΕ Α Λ
Πανεπιστημίου 46, Αθήνα, 2103826720

‘71 Πέμ.-Τετ. 20:15, 22:30 / 
Ιστορίες για αγρίους Πέμ.-
Τετ. 18:00 

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemA x Cy TA
Λεωφ. Κηφισίας 245, (Ζηρίνειο), 
Κηφισιά, 2106233567

Αίθ.1 Το κορίτσι που εξαφα-
νίστηκε Πέμ.-Τετ. 22:00 / 
Χελωνονιντζάκια Πέμ.-Τετ. 
16:00 / Ο μικρός Νικόλας πάει 
διακοπές (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00 / 
Κυρ. 12:00, 14:00, 18:00 / Η 
λέσχη της κομψής αλητείας 
Πέμ.-Τετ. 20:00 • Αίθ.2 Ένα 
ταξίδι 30,5 μέτρα μακριά 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:30 / 
Τα τερατοκουτάκια (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 15:45 / Η λέσχη της 
κομψής αλητείας Πέμ.-Τετ. 
23:00 / Το μαγικό σπίτι (μτγλ.) 
Κυρ. 12:15, 14:00 

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemA x Cl Ass Cy TA
Δροσίνη 6 (απέναντι από Βάρσο ), 
Κηφισιά, 2106231601

Ο δικαστής Πέμ.-Τετ. 18:40, 
21:30 / Το μαγικό σπίτι (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 16:45  

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ FilmCenTeR
Λεωφ. Συγγρού 106, 210 9215305

Xenia Πέμ.-Τετ. 20:00 / Το αν-
θρώπινο κεφάλαιο Πέμ.-Τετ. 
18:00, 22:15  

ΝΑΝΑ CinemA x Cy TA
Λεωφ. Βουλιαγμένης 179 Δάφ-
νη,(στάση ΜΕΤΡ.Ο Αγ.Ιωάννης), 
2109703158

Αίθ.1 Το κορίτσι που εξαφα-
νίστηκε Πέμ.-Τετ. 20:00 / 
Annabelle Πέμ.-Τετ. 23:00  
/ Τα τερατοκουτάκια (μτγλ.) 

Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:00 / Κυρ. 11:30, 13:30, 
18:00 / Get on Up Σάβ.-Τρ. 
15:30 • Αίθ.2 Χελωνονιντζά-
κια Πέμ.-Τετ. 17:30, 19:30 / Ο 
δικαστής Πέμ.-Τετ. 21:30  
/ Barbie στο μυστικό βασίλειο 
(μτγλ.) Σάβ., Δευτ., Τρ. 15:45 / 
Κυρ. 12:15, 14:00, 15:45 
Αίθ.3 Στα καλά καθούμενα 
Πέμ.-Τετ. 22:45 / Το μαγικό 
σπίτι (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Τετ. 
17:00 / Σάβ., Δευτ., Τρ. 15:15, 
17:00 / Κυρ. 12:00, 15:15, 
17:00 / Άπληστοι γείτονες 
Πέμ.-Τετ. 18:45, 20:45 
Αίθ.4 Το κορίτσι που εξαφανί-
στηκε Πέμ.-Τετ. 22:15 / Στα κα-
λά καθούμενα Πέμ.-Τετ. 18:15, 
20:15 • Αίθ.5 Ο μικρός Νικόλας 
πάει διακοπές (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Τετ. 17:45 / Σάβ., Δευτ., 
Τρ. 15:45, 17:45 / Κυρ. 11:45, 
13:45, 15:45, 17:45 / Ο δικα-
στής Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:30 • 
Αίθ.6 Πώς να εκπαιδεύσετε το 
δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
17:30 / The Equalizer Πέμ.-
Τετ. 19:30, 22:00 / Αεροπλάνα 
2: Ιπτάμενοι πυροσβέστες 
(μτγλ.) Σάβ., Δευτ., Τρ. 15:30 / 
Κυρ. 12:30, 15:30 

ΝΙΡΒΑΝΑ CinemA x Cy TA
Λεωφ. Αλεξάνδρας 192, Αμπελόκηποι,  
2106469398

Το κορίτσι που εξαφανίστηκε 
Πέμ.-Τετ. 21:30 / Ένα ταξίδι 
30,5 μέτρα μακριά Πέμ.-Τετ. 
17:00, 19:15 

oDeon Kosmopolis mApoyΣi 
Λεωφ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 14560
 
Αίθ.1 Το κορίτσι που εξαφανί-
στηκε Πέμ., Παρ., Τετ. 20:00, 
23:10 / Σάβ.-Τρ. 16:40, 20:00, 
23:10 • Αίθ.2 Ο φύλακας της 
μνήμης Πέμ.-Τετ. 18:30 / 
Λάθος στο λάθος Πέμ.-Τετ. 
20:40, 22:40 • Αίθ.3 Ο λαβύ-
ρινθος Πέμ.-Τετ. 18:40 / Το 
κορίτσι που εξαφανίστηκε 
Πέμ.-Τετ. 21:00 • Αίθ.4 Το 
κορίτσι που εξαφανίστηκε 
Πέμ.-Τετ. 21:00 / Μαγεία στο 
σεληνόφως Πέμ.-Τετ. 18:40 
/ Ένας σκίουρος σούπερ-
ήρωας (μτγλ.) Σάβ.-Τρ. 16:30 
Αίθ.5 ‘71 Πέμ.-Τετ. 19:00 / Στα 
καλά καθούμενα Πέμ.-Τετ. 
21:10, 23:20 / Barbie στο 
μυστικό βασίλειο (μτγλ.) 
Σάβ.-Τρ. 17:00 / Το παιδί με 
την κουρδιστή καρδιά Σάβ., 
Κυρ., Τρ. 15:00 • Αίθ.6 Ένα 
ταξίδι 30,5 μέτρα μακριά 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τετ. 18:00, 
20:30, 23:00 / Σάβ., Κυρ., Τρ. 
15:30, 18:00, 20:30, 23:00 
Αίθ.7 Annabelle Πέμ.-Τετ. 
20:40, 22:50 / Τα τερατο-
κουτάκια (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τετ. 18:20 / Σάβ., 
Κυρ., Τρ. 16:10, 18:20 • Αίθ.8, 
Χελωνονιντζάκια Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τετ. 17:10, 19:20 / Σάβ., 
Κυρ., Τρ. 15:00, 17:10, 19:20 / 
Άπληστοι γείτονες Πέμ.-Τετ. 
21:30, 23:30 • Αίθ.9 Ο μικρός 
Νικόλας πάει διακοπές 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τετ. 
18:00 / Σάβ., Κυρ., Τρ. 16:00, 
18:00 / Η λέσχη της κομψής 
αλητείας Πέμ.-Τετ. 20:20, 
22:40 • Αίθ.10 Στα καλά 
καθούμενα Πέμ., Παρ., Δευτ. 
17:50, 20:10, 22:10 / Σάβ., 
Κυρ., Τρ. 15:50, 17:50, 20:10, 
22:10 / Τετ. 17:50, 22:10 
Αίθ.11 Ο δικαστής Πέμ.-Τετ. 
19:30, 22:20 / Το μαγικό σπίτι 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τετ. 
17:30 / Σάβ., Κυρ., Τρ. 15:20, 
17:30 • Αίθ.12 Dracula Untold 
Πέμ.-Τετ. 19:50, 22:00 / Πώς 
να εκπαιδεύσετε το δράκο 
σας 2 (μτγλ.) Σάβ., Κυρ., Τρ. 
15:10, 17:20 / Δευτ. 17:20   

oDeon ΟΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, Αθήνα, 2103622683

Αίθ.1 Μαγεία στο σεληνόφως 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:10 / Η λέσχη της 
κομψής αλητείας Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 20:20, 
22:40 / Jimmy’s Hall Κυρ. 
20:30 • Αίθ.2 Το κορίτσι που 
εξαφανίστηκε Πέμ.-Τετ. 
19:20, 21:30 

ΟDeon sTARCiTy
Λεωφ. Συγγρού 111 & Λεοντίου,  
Νέος Κόσμος, 14560 

Αίθ.1 Το κορίτσι που εξαφα-
νίστηκε Πέμ.-Τετ. 20:00 / 
Annabelle Πέμ.-Τετ. 23:00  
/ Το μαγικό σπίτι (μτγλ.) Σάβ., 
Κυρ., Τρ. 18:00 • Αίθ.2 Το 
κορίτσι που εξαφανίστηκε 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 22:00 / Ένας 
σκίουρος σούπερ-ήρωας 
(μτγλ.) Σάβ., Κυρ., Τρ. 16:50 

cine ωρεσ προβολησ
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☛ Το πρόγραμμα προβολών στις αίθουσες ισχύει από την Πέμπτη

Αίθ.3 Ένα ταξίδι 30,5 μέτρα 
μακριά Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τετ. 20:10, 22:40 / Σάβ., Κυρ., 
Τρ. 17:40, 20:10, 22:40 
Αίθ.5 Στα καλά καθούμενα 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τετ. 19:10, 
21:10, 23:10 / Σάβ., Κυρ., Τρ. 
17:00, 19:10, 21:10, 23:10 
Αίθ.6 Το μαγικό σπίτι (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τετ. 18:50 / 
Η λέσχη της κομψής αλητείας 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:20 / Ο μι-
κρός Νικόλας πάει διακοπές 
(μτγλ.) Σάβ., Κυρ., Τρ. 18:30 
Αίθ.7 Χελωνονιντζάκια Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τετ. 19:20 / Σάβ., 
Κυρ., Τρ. 17:10, 19:20  
/ Άπληστοι γείτονες Πέμ.-Τετ. 
21:30, 23:30 • Αίθ.8 Ο φύλα-
κας της μνήμης Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τετ. 19:50, 22:10 / Σάβ., 
Κυρ., Τρ. 17:30, 19:50, 22:10 
Αίθ.9 Dracula Untold Πέμ.-
Τετ. 20:50, 22:50 Τα τερατο-
κουτάκια (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
18:40  • Αίθ.10 Ο δικαστής 
Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:30 / Πώς 
να εκπαιδεύσετε το δράκο σας 
2 (μτγλ.) Σάβ., Κυρ., Τρ. 17:20 

ΟΣΚ ΑΡ DiGiTAl
Αχαρνών 330, Κ. Πατήσια, 2102281563

Χελωνονιντζάκια Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:40 / 
Σάβ.-Κυρ. 17:30 / Στα καλά 
καθούμενα Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:30, 20:30, 22:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 19:20, 21:10, 22:40 

ΠΑ Λ Α Σ
Υμηττού 109, Παγκράτι, 210 7511868

Αίθ.1 Έρωτας αλά Ισπανικά 
Πέμ.-Τετ. 18:30 / Η ζωή είναι 
ωραία με τα μάτια κλειστά 
Πέμ.-Τετ. 22:25 / Ο αξέχα-
στος μήνας Πέμ.-Τετ. 20:20 
Αίθ.2 Ο θυρωρός Πέμ.-Τετ. 
20:10, 22:20 

ΠΤΙ ΠΑ Λ ΑΙ
Ριζάρη 24, Παγκράτι, 2107253915

Το ανθρώπινο κεφάλαιο 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:15, 22:30 

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΛΟΜΑ)
Μεσογείων 232 & Βεντούρη,  

Χολαργός, 2106525122

Ο δικαστής Πέμ.-Τετ. 19:15, 
22:00 / Το μαγικό σπίτι (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Τετ. 17:20 / Σάβ.-
Τρ. 15:30, 17:20 

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, Πλατεία Αγίας Τριάδος, 
Αργυρούπολη,  2109927447

The Equalizer Πέμ.-Τετ. 
22:15 / Θεέ μου, τι σου 
κάναμε; Πέμ.-Τετ. 20:00 / 
Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι πυ-
ροσβέστες (μτγλ.) 
Σάβ.-Τρ. 18:00 

ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦΟΣ 
(ΘΕΡΙΝΟ)
Κων. Παλαιολόγου 18, Νέα Σμύρνη,  
2109313360

Αίθ.1 Το μαγικό σπίτι (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Τετ. 17:20 / Σάβ.-
Τρ. 15:30, 17:20 / Ο δικαστής 
Πέμ.-Τετ. 19:15, 22:00 
Αίθ.2 Ιστορίες για αγρίους 
Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:10, 22:30

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ ΑΙ 
ΤΕ Χ ΝΩΝ (ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ 
ΣΤΕΓΗΣ )
Λεωφ. Συγγρού 107-109, Αθήνα, 
2109005800 

Rhythmus 21 / Rhythmus 
23 / Dog Star Man: Part I / 
Emak-Bakia / Aleph / Early 
Abstractions, Nos. 1-4, 7 & 10 
Παρ. 21:00 / Notations Σάβ. 
21:00 / Cowards Bend the 
Knee Σάβ. 21:00 / Το πάθος 
της Ζαν ντ’Αρκ Κυρ. 21:00 / 
Κοινωνική σαπίλα Κυρ. 21:00  

sTeR CinemAs
Λεωφ. Δημοκρατίας 67α, 
Εμπορικό κέντρο ESCAPE, Ίλιον, 801 
801 7837, 210 8092690
 
Αίθ.1 Στα καλά καθούμενα 
Πέμ., Παρ., Τετ. 16:00, 18:00, 
20:00 / Σάβ., Δευτ., Τρ. 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00 / Κυρ. 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00 / Ο δικαστής 
Πέμ.-Τρ. 22:00 • Αίθ.2 Ο 
μικρός Νικόλας πάει διακο-

πές (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Τετ. 
17:30 / Σάβ., Δευτ., Τρ. 15:30, 
17:30, 19:30 / Κυρ. 13:30, 
15:30, 17:30, 19:30 / Άπληστοι 
γείτονες Πέμ., Παρ., Τετ. 
19:30, 21:30, 23:20 / Σάβ.-Τρ. 
21:30, 23:20 • Αίθ.3 Ο δικα-
στής Πέμ., Παρ., Τετ. 18:10, 
20:20, 23:30 / Σάβ., Δευτ., 
Τρ. 15:20, 18:10, 20:20, 23:30 
/ Κυρ. 12:10, 15:20, 18:10, 
20:20, 23:30 • Αίθ.4 Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 
2 (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Τετ. 
17:00 / Σάβ., Δευτ., Τρ. 15:00, 
17:00 / Κυρ. 13:00, 15:00, 
17:00 / Στα καλά καθούμενα 
• Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:00, 
23:00 • Αίθ.5 Το μαγικό σπίτι 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Τετ. 16:40 
/ Σάβ., Δευτ., Τρ. 14:40, 16:40 
/ Κυρ. 12:40, 14:40, 16:40 / 
Χελωνονιντζάκια Πέμ.-Τετ. 
18:20, 20:20 / Dracula Untold 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Τρ., Τετ. 
22:15 / Σάβ., Δευτ. 22:15, 
00:10 • Αίθ.6 Αεροπλάνα 
2: Ιπτάμενοι πυροσβέστες 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Τετ. 16:20 
/ Σάβ., Δευτ., Τρ. 14:20, 16:20 
/ Κυρ. 12:20, 14:20, 16:20 / Το 
κορίτσι που εξαφανίστηκε  
Πέμ., Παρ., Κυρ., Τρ., Τετ. 
18:20, 21:10 / Σάβ., Δευτ. 
18:20, 21:10, 00:00 • Αίθ.7 
Annabelle Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Τρ., Τετ. 20:30, 22:30 / Σάβ., 
Δευτ. 20:30, 22:30, 00:30 / 
Τα τερατοκουτάκια (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Τετ. 16:30, 18:30 / 
Σάβ., Δευτ., Τρ. 14:30, 16:30, 
18:30 / Κυρ. 12:30, 14:30, 
16:30, 18:30 

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Ε Λ Λ Α ΔΟΣ 
- Λ ΑΪΣ
Ι. Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-
136,  2103609695

Αίθ.1 Δεν είμαι εγώ Πέμ. 
20:30 / Η Εξορία Παρ., 
Δευτ. 18:00 / Ο κύκλος Παρ., 
Κυρ. 22:30 / Το όνειρο της 
πεταλούδας Σάβ., Τετ. 18:00 
/ Η νύφη Σάβ. 20:30  / Με τα 
μάτια της ψυχής Σάβ. 22:30 
/ Τετ. 20:30 / Μούχλα Κυρ. 
18:00 / Γιόζγκατ Μπλουζ Κυρ. 
20:30 / Ξενοδοχείο η Πατρίς 

Δευτ. 20:00 / Αθωότητα Δευτ. 
22:00  / Κόσμος Τρ. 18:00 / Το 
κορίτσι με την κόκκινη μα-
ντίλα Τρ. 20:30 • Αίθ.2 Οι άν-
θρωποι του παππού μου Παρ. 
19:45 / Τετ. 22:00 / Ο δρόμος 
Παρ., Κυρ. 22:00 / Κόσμος 
Σάβ. 19:45 / Αθωότητα Σάβ. 
22:00 / Το κορίτσι με την κόκ-
κινη μαντίλα Κυρ. 19:45 / Η 
νύφη Τρ. 22:00 / Μούχλα Τρ. 
19:45 / Ξενοδοχείο η Πατρίς 
Τετ. 19:45 

ΤΙΤΑΝΙΑ CinemA x
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους 5, 
Αθήνα, 210 3811147

Fear and Desire Πέμ.-Τετ. 
18:00 / Η σκύλα Πέμ.-Τετ. 
22:00 / Kapo Πέμ.-Τετ. 19:30 

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, Νέο Ηράκλειο, 
210 2826873 

Αίθ.1 Χελωνονιντζάκια Πέμ.-
Τετ. 16:45 / Ο δικαστής Πέμ.-
Τετ. 18:45, 21:30 • Αίθ.2 Στα 
καλά καθούμενα Πέμ.-Τετ. 
19:15, 21:00, 22:45 / Ο μικρός 
Νικόλας πάει διακοπές 
(μτγλ.) Σάβ.-Τρ. 17:30 / Τα 
τερατοκουτάκια (μτγλ.) Κυρ.-
Τρ. 15:45 

ΤΡΙΑΝΟΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101, 
2108222702

Βραβεία και Διακρίσεις 37ου 
Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών 
Μικρού Μήκους Δράμας 
Πέμ., Τετ. 19:00, 21:00 
Παρ., Κυρ. 19:00 / Εθνικό 
διαγωνιστικό Παρ.-Τρ. 21:00 
/ Πανόραμα Επιλεγμένων 
Πολωνικών Ταινιών Μικρού 
Μήκους Σάβ., Δευτ., Τρ. 19:00  

ΦΟΙΒΟΣ DiGiTAl CinemA
Εθν. Αντιστάσεως 1, στάση ΜΕΤΡΟ 
Περιστέρι, 2105711105

Στα καλά καθούμενα Πέμ.-
Τετ. 18:30, 20:30, 22:30 / Το 
μαγικό σπίτι (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:45 / Κυρ. 11:30, 16:45 ●
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4 νέα παιχνιδια 
ΣΚΡαΤΣ 
Με τέσσερις νέες διασκεδαστικές 
επιλογές για «τύχη στη στιγμή» 
εμπλουτίζονται τα παιχνίδια του 
ΣΚΡΑΤΣ, με τους παίκτες να έχουν 
πλέον 8 συνολικά επιλογές, ενώ οι 
κατηγορίες κερδών είναι από €1 
έως €500.000. Οι 4 νέες εκδόσεις 
του επιτυχημένου παιχνιδιού της 
Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. έχουν πρω-
τότυπη θεματολογία η οποία είναι: 
η αγαπημένη απ’ όλους τρίλιζα, το 
συναρπαστικό επιτραπέζιο παιχνί-
δι MONOPOLY, τα γνωστά σύμβολα 
της τράπουλας  «Άσος και Ρήγας», 
και η «Φλέβα Χρυσού». 

MέΤΡό
Κατεχάκη, Δευτέρα 20/10 
μεσημέρι περίπου 4, μια 
ζέστη μια κρύο… φόραγες 
σκισμένο τζιν και κόκκινη 
μπλούζα στη μέση… κατέ-
βηκες Κεραμεικό… συνέ-
χισα αλλά δεν μπόρεσα να 
σε ξεχάσω… πού πήγες; 
Kokkini_blouza@yahoo.gr 

StarbuckS
Μοναστηράκι. 13.30, 19/10 
καθόσουν με μια φίλη σου 
κι εγώ με ένα φίλο μου… 
κοιτάζαμε ο ένας τον άλλο, 
αλλά δυστυχώς δεν σου 
μίλησα.

ναυΤιΚό Σαλόνι
Κυριακή 19/10, περίπτε-
ρο Tohatsu, μίλαγες με 
κάποιον, με κόλλησε το 
βλέμμα και τα μάτια σου, 
φορούσα γκρι μπλούζα και 
τζιν, η κοκκινομάλλα που 
σε κοίταζε. naftikosaloni@
outlook.com.gr 

ΜέΤΡό
H ψηλή με τα μακριά μαλ-
λιά, ίσως να με γνωρίσεις… 
δώσε email ή τηλέφωνο 
όμως…

παΡΤι GyM tonic
Ήσουν συνεχώς με 3 ή 4 
φίλες σου, φορούσες jean 
με μποτάκια κι είσαι μελα-
χρινή με υπέροχο σώμα, 
σε κοιτούσα συνεχώς αλλά 

δεν κατάφερα να σου μι-
λήσω…

παπαγόυ
Ήσουν στο φανάρι με μηχα-
νάκι… πέρασα από μπρο-
στά, κοιταχτήκαμε… με-
λαχρινή με λευκό t-shirt…   
seeidapapag@hotmail.com 

Μπλέ παπαγαλόΣ
23/3, είσαι ψηλή, μελαχρι-
νή, φορούσες μαύρα και 
ένα κολιέ με αστέρια, είμαι 
ο τύπος με τα γυαλιά που σε 
κοιτούσα…

Mall 
Κάπου εκεί έξω 14/10… 
ήσουν με ένα φίλο σου, μου 
ζήτησες οδηγίες για κέ-
ντρο... στο επόμενο φανάρι 
μου ξαναμίλησες… τελικά 
θέλω οδηγίες για Πειραιά. 
annasxd@yahoo.com

ΚένΤΡό πΡόΣ 
ΖωγΡαφόυ 
Τετάρτη απόγευμα, είχες 
πυκνά γένια αλλά όχι μα-
κριά και πράσινα μάτια. Δεν 
άντεξα και στο είπα πως 
είσαι πολύ τρέντι χωρίς να 
είσαι καθόλου γελοίος και 
απάντησες πως δεν είσαι 
τόσο τρέντι όσο… φοιτη-
τής Θεολογίας στο τμήμα 
Ποιμαντικής κι έμειναν… 
άλαλα τα χείλη εμού της 
αμαρτωλής που σκεφτό-
μουν… 6983 783072 

ΚυΡιόΣ χόυ 
Πριν κάνα μήνα, ήσουν με 
ένα φίλο σου, κοιταζόμα-
σταν όλο το βράδυ, πότε 
θα σε ξαναδώ, όμορφέ μου 
τζιβάτε!

Snatch
Μου θύμιζες μια κοπέλα 
που ήξερα από παλιά με 
ένα περίεργο όνομα αλλά 
δεν είχες τα υπέροχα μά-
γουλα…

ΜέΤΡό χαλανδΡι
Με κουκούλα, ποδήλατο και 
ακουστικά στο αυτί. Φαι-
νόσουν λίγο «στον κόσμο 
σου», αλλά χαμογέλασες 
πριν φύγεις. Γιατί έφυγες; 

Τό ΣόυβλιΣΤό 
πόΡΤόΚαλι
Πόσα σουβλάκια πρέπει να 
φάω ακόμα για να βρω το 
θάρρος να σου πω, ότι με 
τρελαίνει ο τρόπος με τον 
οποίο τυλίγεις το καλαμάκι; 
Σε θέλω κολασμένα, γοη-
τευτικέ ψήστη! 

φέΣΤιβαλ ΣυΡιΖα
Την ημέρα που έπαιζε ο Θα-
νάσης Παπακωνσταντίνου. 
Μελαχρινή με τα πράσινα 
μάτια κόλλαγες αφίσες και 
μίλαγες σε ντουντούκες. 
Είσαι υπερβολικά πολιτι-
κοποιημένη για μένα, αλλά 
θέλω απεγνωσμένα να σε 
βάλω στον ίσιο δρόμο. 

Γράψε για το ΣΕ ΕΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε το με SMS: AVSE, κενό και το μήνυμά σου στο 54121
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο του αποστολέα. 

Κάθε μήνυμα χρεώνεται œ 1,23 με ΦΠΑ

Σε είδα...

Γράψε για το ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε το με SMS: AVXE, κενό και το μήνυμά σου στο 54121
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο  του αποστολέα. Κάθε μήνυμα χρεώνεται œ 1,23 με ΦΠΑ

                   ξέρεις εΣύ...

Κοριτσάκι μου, λουλουδάκι 
μου, ξέρεις πόσο θέλω να 
σε πάω για ένα καφέ στα 
σκαλάκια της ΑΣΟΕΕ, όπως 
παλιά; Σε λατρεύω…

Κάποια λόγια ήταν μαχαίρια 
ωστόσο τα ξεγράφω και 
κρατάω μόνο τα…

You are my life… 23/8/2014

Χανιωτόπουλό μου, μ’ εσένα 
και τις φωτογραφίες σου 
χάνω το μυαλό μου. 

Αβαντάζ. «Μια Θέση στην 
Καρδιά σου». Μια εκπομπή 
του Γιώργου Πάππα με 
θέμα συμβίωση-γάμος-
οικογένεια-εκδηλώσεις 
γνωριμιών. Συνεργασία 
επαρχία, εξωτερικό, γονείς. 
Επικοινωνία κάθε Κυριακή 
στο ΕΧΤΡΑ στις 8.30-9.30 
μ.μ., και κάθε Τρίτη 5.30-6.30 
το πρωί στον ΑB και Τετάρτη 

5.30-6.30 το πρωί στο  ΕΧΤΡΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Για πληρο-
φορίες: 210 3623294-295, 
www.pappas.gr

Αβαντάζ. Καρδιολόγος 
40χρονος, μοντέρνος, 
εμφανίσιμος 1,75 ύψος, 
πράσινα μάτια, με χόμπι H/Y, 
ταξίδια, διάβασμα, €1.500 
μηνιαίως, επίσης εισοδήματα 

από ενοίκια ακινήτων, Ι.Χ., 
αναζητά σύντροφο ζωής για 
δημιουργία οικογένειας, να 
υπάρχει επικοινωνία, ήθος, 
καλλιέργεια, καλή ανατρο-
φή. Ξανθιά, λεπτή με ανοιχτά 
μάτια. «Πάππας». Ομήρου 
38, Κολωνάκι, 3ος όροφος, 
210 3620.147, καθημερινά 
9.00-21.00, Σάββατο 10.00-
14.00, www.pappas.gr   

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

ΜιΚρεΣ αγγελίες
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Για περισσότερη μόδα, ομορφιά, shopping μπες στο www.athensvoice.gr/fashion-look 

ό ΡόλόΣ Τόυ όΗέ ΣΤα βαλΚανια 
Συνέδριο με θέμα τον απολογισμό του ρόλου του ΟΗΕ στα 
βαλκάνια, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με αφορμή τη 

συμπλήρωση 69 χρόνων του Οργανισμού, συνδιοργανώνουν το 
Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC), το Γραφείο 

της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η Εθνική Επιτροπή 
UNICEF, η Εθνική Επιτροπή UNESCO, η Ελληνική Εταιρία Διεθνούς Δικαίου και Διε-
θνών Σχέσεων, το Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών και το  New York College. 
Στις 24/10 (18.00 - 20.00), στην αίθουσα «Γιάννου Κρανιδιώτη» του υπουργείο 
Εξωτερικών, Ακαδημίας 1. Με ελεύθερη είσοδο, συμμετοχές στο 210 3225961 και 
στο nycath@nyc.gr 

Panthenol extra 
Η νέα καλλυντική σειρά της ελλη-
νικής εταιρείας Medisei παρου-
σιάζει ένα μοναδικό προϊόν, που 
ενυδατώνει τα χείλη και ταυτό-
χρονα προστατεύει τα χέρια σας. 
Το Panthenol Extra Hand Cream 

& Lipstick, που συνδυάζει 
την κρέμα χεριών 
μαζί με το lipstick 
σε μια συσκευα-
σία, κυκλοφορεί 
αποκλειστικά στα 
φαρμακεία. 

Σ υ ζ ή τ ή Σ ή
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Της ΜυΡΤώΣ ΚΟνΤΟβΑ
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Μίλα Μου βρώμικα
Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της a.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

Είναι 2 το βράδυ και δεν μπο-
ρώ να κοιμηθώ. Και σκέφτομαι. 
Τις χυλόπιτες.  Αυτές που σου 
δίνουν στη μάπα οι άλλοι. Δεν 
είμαι καλή με τις χυλόπιτες. Τις 

αποφεύγω όπως ο διάολος στο λιβάνι. 
Όλων των ειδών τις χυλόπιτες. Τις ερω-
τικές, τις επαγγελματικές, όλες. Από μι-
κρή. Που μου λέγανε συνέχεια όχι, και 
βρήκα τόσους περίτεχνους τρόπους να 
αποσπώ τα ναι και να αποφεύγω τα όχι. 
Με το να λουφάζω και να αποφεύγω να 
ζητάω (έτσι δεν ακούς ποτέ όχι), με το 
να γοητεύω, να μαντεύω, να σχεδιά-
ζω, να εντοπίζω την κατάλληλη φράση 
που πρέπει να ειπωθεί την κατάλληλη 
στιγμή, να με συμπαθούν πάντα οι κα-
τάλληλοι άνθρωποι, να φροντίζω να με 
χρειάζονται τα αφεντικά, οι φίλοι, οι 
γκόμενοι, να γίνομαι τόσο απαραίτητη, 
που κανείς να μη μου πει όχι. Ω, κούρα-
ση, Μυρτώ. Πόση κούραση. Και είμαι 
τόσο καλή στο να αποφεύγω τις χυλό-
πιτες. Τόσο καλή. Καλλιτέχνις. Ιδιοφυ-
ΐα. Μάστερ. Μόνη. Δειλή. Κουρασμέ-
νη. Αγχωμένη. Ψεύτικη. Γιατί κάνεις 
τα πάντα για να μη σου πει ο άλλος όχι, 
φροντίζεις τα πάντα, κάνεις όλες τις κα-
τάλληλες κινήσεις για να μη σε απορρί-
ψει, κρύβεσαι, μεταμορφώνεσαι, ελίσ-
σεσαι, και μετά ανακαλύπτεις ότι έχεις 
πει εσύ τόσα πολλά όχι στον εαυτό σου, 
που τι να το κάνεις το ναι του άλλου. Να 
το βράσεις το ναι του. Οπότε, πείνασα 
για χυλόπιτες. Πείνασα γι’ αυτόν που 
θα δει τον αληθινό μου εαυτό, και θα με 
φτύσει κατάμουτρα. Γιατί αυτός θα μου 
δείξει ότι υπάρχει ελπίδα ένας άλλος 
να δει τον αληθινό μου εαυτό και να με 
πάρει αγκαλίτσα. Λέω τώρα. 
Μια Άυπνη 

Σίγουρα υπάρχει ελπίδα να σας πάρει κάποιος 
αγκαλίτσα, αφού πρώτα θα σας έχετε πάρει 
εσείς η ίδια. Πολύ σωστά. Μεγάλη κούραση να 
αγωνίζεσαι να αποφύγεις τη ζωή.

Τους τελευταίους 5 μήνες είμαι ερωτευ-
μένη με τον αδερφό της κολλητής μου, 
ενώ έχω καταλάβει πως κι εγώ του α-
ρέσω. Όμως, όσες κινήσεις κι αν έχει 
κάνει, εγώ «κάνω την κινέζα» και το 
παίζω αδιάφορη, γιατί φοβάμαι μήπως 
σε περίπτωση που στραβώσει κάτι χα-
λάσει η φιλία μου με την αδερφή του – 
κάτι που δεν θέλω με τίποτα να συμβεί! 
Επιπλέον, οι υπόλοιπες φίλες μου με α-
ποθαρρύνουν από το να κάνω κάτι μαζί 
του και μου λένε να μην τον σκέφτομαι 
καν, λόγω της μεγάλης (;) ηλικιακής 
μας διαφοράς – εγώ 21 κι εκείνος 29. 
Μήπως έχουν δίκιο και πρέπει να τον 
ξεχάσω; Κι αν ναι, πώς ξεχνάς κάποιον, 
όταν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια 

σου βλέπεις το ζεστό του χαμόγελο και 
τα υπέροχα μάτια του;
ΥΓ. Να ’χεις τέτοιο θέμα και να μην 
μπορείς να το μοιραστείς με την κολλη-
τή σου… μη σου τύχει!
Μπερδεμένη Τσούπρα

Δεν έχω καταλάβει τι σας εμποδίζει να το 
μοιραστείτε με την κολλητή σας – δεν είναι ο 
γκόμενός της, σωστά; Αν φοβάστε τόσο όλα 
αυτά που γράφετε, η μόνη λύση είναι να τον 
ξεχάσετε και να μείνετε με το φόβο.

Μυρτώ μου, ένα μυαλό μπάχαλο! Έχω 
μια σχέση με κάποιον, ο οποίος κάνει 
πραγματικά τα πάντα για μένα και εγώ 
τον αγαπώ αλλά δεν είμαι σίγουρη για 
το πώς. Εγώ έχω πωρωθεί με τη δουλειά 
μου και ενημερώνομαι συνεχώς και 
για τους σημαντικούς ανθρώπους του 
κλάδου. Υπάρχει λοιπόν ένας άλλος 
άντρας ο οποίος με έχει συγκλονίσει 
(είναι πανέξυπνος, έμπειρος, γοητευ-
τικός, Mr.Big). Η τύχη έφερε το φίλο 
μου να δουλεύει μαζί του και να κάνουν 
και παρέα. Τελικώς μέσω του φίλου 
μου τον γνώρισα και εγώ. Στο άκουσμα 
της φωνής του χάνω τα λόγια μου. Ό-
ταν συναντιόμαστε δεν μπορώ να πάρω 
τα μάτια μου από πάνω του. Αυτός με 
βλέπει σαν παιδί νομίζω (καθώς έχουμε 
20 χρόνια διαφορά). Επίσης αλλάζει τις 
γκόμενες σαν τα πουκάμισα. Σε λίγες 
μέρες έχω επαγγελματικό ραντεβού 
μαζί του και έχω τρελαθεί στην ιδέα και 
μόνο. Θέλω να είμαι συνέχεια μαζί του. 
Να προσπαθήσω να τον κάνω να με δει 
σαν γυναίκα; Τρελαίνομαι στην ιδέα 
της εμπειρίας μαζί του. Και αν δεν κάνω 
τώρα την τρέλα μου πότε θα την κάνω; 
Και αν βέβαια τα χάσω όλα, και τη δου-
λειά και το φίλο μου; Είμαι ερωτευμένη 
και ξέρω ότι μαζί του μπορώ να κάνω τα 
πάντα και τα σκέφτομαι κιόλας. Με το 
φίλο μου δεν το αισθάνομαι αυτό. Ό-
μως αισθάνομαι τύψεις για τη σχέση 
μου... Τα φώτα σου άμεσα! Λιώνω! ΤΙ 
ΝΑ ΚΑΝΩ;

Γεμίστε την κατάψυξη με πάγο για την κου-
τουλιά.
Υ.Γ. 1 Αν σας δώσω τα δικά μου φώτα, σας έ-
καψα. Θα έκανα αυτό που είμαι σίγουρη ότι 
έχετε ήδη κάνει.
Υ.Γ. 2 Επειδή τον αναφέρετε ως «Mr Big», α-
φενός θα σας θυμίσω πόσους κύκλους επει-
σοδίων έφαγε η Κάρι για να καταλήξουν μαζί 
και τι μεσολάβησε μέχρι τότε. Αφετέρου θα 
σας κρούσω τον κώδωνα μήπως δεν είναι ο 
Mr Big, αλλά εκείνος ο γκόμενος της Σαμάνθα 
που τον είχε βρει με το κεφάλι σφηνωμένο 
σε ένα V. Αφετρίτου μπορεί όλα αυτά να μην 
έχουν σημασία, επειδή ενδιαφέρεστε μόνο 
για την εμπειρία. Sure, sure. A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Μπορεί να είχες μια δύσκολη παιδική ηλικία, ο γε-
νέθλιος αστρολογικός σου χάρτης να είναι ζόρικος, 
αλλά σίγουρα έχεις τη δύναμη να ακολουθήσεις το 
δρόμο που χαράζεις, όπως και να διαμορφώσεις 
ΕΣΥ ο ίδιος το πεπρωμένο σου. Ωστόσο, όσο κι αν 
θεωρείς τον εαυτό σου ανεξάρτητο, ή κάποιον/α 
που δεν έχει να δώσει λογαριασμό σε κανένα εδώ 
και μήνες, οι κοντινοί σου άνθρωποι, αυτοί που ε-
πηρεάζουν την επαγγελματική σου εξέλιξη, αυτός 
ή αυτή που σχετίζεσαι ερωτικά, σου ζητάνε να α-
ναλάβεις επιπλέον ευθύνες, να υπομείνεις τις αντι-
φατικές αντιδράσεις τους και να δείξεις ψυχραιμία 
στις παράλογες μερικές φορές απαιτήσεις τους. Και 
τότε αισθάνεσαι θυμό. Το αν οι σχέσεις θα σπάσουν 
ή θα σταθεροποιηθούν με μπετόν δεν είναι εύκολο 
να ειπωθεί. Είτε έτσι είτε αλλιώς, όμως, το έργο που 
σου αρέσει, το Hit and Run, δεν κόβει πια εισιτήρια.
[+] Βαθιές τομές σε οικονομικά, επαγγελματικά, 
προσωπικά.
[-] Οικονομικά άγχη, έξτρα έξοδα, συναισθημα-
τική πίεση. 

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Η έκλειψη Ηλίου στον Σκορπιό (24/10) που σε εν-
διαφέρει άμεσα συμπίπτει σχεδόν με το πέρασμα 
της Αφροδίτης στον Σκορπιό και του Άρη στον Αι-
γόκερω. Η έκλειψη σε τραντάζει και αναμοχλεύει 
θέματα που σχετίζονται με τις σημαντικές διαπρο-
σωπικές σου σχέσεις, συντροφικές/ ερωτικές/ 
επαγγελματικές, αλλά η Αφροδίτη και ο Άρης σε 
φιλικά σου ζώδια σε προσγειώνουν με μία πολύ 
καλύτερη εποχή. Βρίσκεσαι στα τελευταία χιλιό-
μετρα του Κρόνου, γεγονός που σημαίνει ότι ο Δί-
ας περισσότερο απερίσπαστος θα σου ανοίξει και 
πάλι τα πανιά για νέους προορισμούς, πρόσωπα, 
γεγονότα. Μετά από ένα διάστημα που ίδρωναν 
οι παλάμες σου από αγωνία και έτριζες τα δόντια 
σου από άγχη, είσαι ελεύθερος/η να σκεφτείς πιο 
καθαρά και να κοιτάξεις το μέλλον με αισιόδοξο 
βλέμμα. Καταρχάς συνειδητοποιείς ότι έχεις μέλ-
λον, ευκαιρίες στα επαγγελματικά, δυνατότητες 
για συνεργασίες, κοινωνική αποδοχή και ευοίωνες 
συναντήσεις (εργασιακές ή ερωτικές). 
[+] Εκδόσεις, δίπλωμα οδήγησης, ξένες γλώσ-
σες, μετακινήσεις, επαγγελματικά ραντεβού, 
σκανάρισμα επαγγελματικών ευκαιριών. 
[-] Προσοχή στις σχέσεις που σε ενδιαφέρουν 
– κενά αέρος.
   
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Τόσο δοτικός/ή, τόσο ευμετάβλητος/η, τόσο υ-
περκινητικός/ή, τόσο αναίσθητος/η. Κάποιος που 
ζει μαζί σου θα μπορούσε να γράψει ένα συναρπα-
στικό δοκίμιο πάνω στις ακραίες ψυχικές  σου μετα-
βολές κι εσύ διαβάζοντάς το να μην αναγνωρίσεις 
τον εαυτό σου όχι επειδή δεν διαθέτεις κριτική ικα-
νότητα αλλά γιατί δεν βρίσκεις τίποτα επιλήψιμο 
σε όλες αυτές τις διακυμάνσεις. Ο Αιγόκερως, που 
πυρακτώνεται από τον Άρη, έρχεται να δώσει το 
φιλί της ζωής στα επαγγελματικά σου σχέδια, στη 
συναισθηματική αλλά και τη σεξουαλική σου ζωή 
που το τελευταίο καιρό έμοιαζαν όλο και περισσό-
τερο με σεληνιακό τοπίο. Με τον Ερμή επιτέλους 
σε ορθή πορεία (από 25/10) στον Ζυγό μπορείς να 
ξεμπερδέψεις πιθανές συναισθηματικές εκκρε-
μότητες, παρεξηγήσεις ή μπερδέματα, ακόμα και 
του παρελθόντος, και να ξαναπάρουν εμπρός κάθε 
είδους επαγγελματικές δραστηριότητες που είχαν 
σταματήσει, αναβληθεί ή ματαιωθεί. 
[+] Οικονομική στήριξη, αισθηματικές εξελίξεις, 
πιθανή μια καινούργια σχέση.
[-] Εργασιακές εντάσεις, φροντίδα σώματος 
και υγείας. 

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Η έκλειψη Ηλίου στον Σκορπιό (24/10) σου θυμίζει 
ότι η καρδιά σου έχει πολλές φορές προδοθεί, με 
αποτέλεσμα να γίνεις εύκολα πικρόχολος/η και να 

χάσεις την πίστη σου στην αγάπη, όπως και να απο-
γοητευτείς επειδή βοηθώντας υπομονετικά τους 
άλλους αυτό που σου επιστρέφεται είναι αχαριστία 
και αδιαφορία. Όμως… στον Σκορπιό αρχίζει τη διέ-
λευσή της η Αφροδίτη ( από 23/10) μαλακώνοντας 
την καρδιά σου, ενώ ο Άρης περνώντας στον Αιγό-
κερω ενεργοποιεί άμεσα τον τομέα που συμβολίζει 
κυρίως τις συντροφικές σου σχέσεις και κατ’ επέ-
κταση τις επαγγελματικές. Ξεκινάει μια έντονη και 
σημαντική περίοδος: μην πέσεις πάνω σε αυτόν 
ή αυτήν που σε  ενδιαφέρει με δύναμη νταλίκας. 
Θυμήσου ότι αυτό που εσύ ονομάζεις αδιαφορία 
και αναισθησία και θυμώνεις ή απογοητεύεσαι δεν 
είναι παρά η προσπάθεια αυτού/ής που αγαπάς να 
βρει άκρη με τα προβλήματά του/της.  
[+] Μπορείς να χορέψεις cheek to cheek με τον 
κόσμο, ακόμα κι αν υπάρχουν καρχαρίες κάτω 
από την πίστα.
[-] Χτυπηθείς δεν χτυπηθείς, στο τέλος τα 
πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά από ό,τι 
τα σχεδίαζες. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Ναι, η έκλειψη Ηλίου στον Σκορπιό (24/10) ανα-
μοχλεύει ανησυχίες, άγχη, φόβους, παρελθόν, 
αγωνία αν έχεις πάρει τις σωστές αποφάσεις, αν 
σωστά άφησες πίσω σου ανθρώπους, συνήθειες 
ή δουλειές. Φυσικά κι έχεις δίκιο να δυσφορείς. Η 
Αφροδίτη όμως αρχίζει σχεδόν ταυτόχρονα με την 
έκλειψη την πορεία της επίσης στον Σκορπιό: ανά-
σα. Η ψυχή τραντάζεται αλλά σε λίγο ισορροπεί. 
Μην ξεχνάς καθόλου επίσης τον Δία στο ζώδιό σου: 
δεν μπορεί να μη δημιουργεί μια αίσθηση ζωντά-
νιας και ενεργητικότητας  που μεταφράζεται σε 
καινούργιους στόχους, αναθεώρηση σχέσεων που 
δεν κυλάνε, νέες προοπτικές στα επαγγελματικά, 
υπεράσπιση των επιθυμιών σου. Επίσης όταν η ε-
πιθυμία να δημιουργήσεις κάτι που σε ενδιαφέρει 
υπερθερμαίνεται, με την Αφροδίτη, και συνεχίζεται 
περισσότερο πρακτικά με τον Ερμή στον Ζυγό σε 
ευθεία πορεία (25/10), ακόμα κι ένας απογοητευ-
μένος Λέων είναι έτοιμος να δοθεί σε οποιοδήποτε 
σοβαρό σχέδιο ή σε οποιονδήποτε άνθρωπο τον 
κάνει να αισθάνεται σημαντικός. Μην αφήσεις την 
ανάγκη σου για αναγνώριση και ρομαντικές περι-
πέτειες να περάσουν χωρίς αποδέκτες. 
[+] Κάθε φορά που κοκκινίζεις, όσοι θέλεις να 
γοητεύσεις σε βρίσκουν ακαταμάχητα σέξι.
[-] Αν φταίνε οι άλλοι είναι γιατί τους άφησες 
εσύ να επηρεάζουν τη ζωή σου. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Με ενεργοποιημένο τον 3ο ηλιακό οίκο σου από την 
έκλειψη Ηλίου (24/10) κυρίως, αλλά και από την 
Αφροδίτη στον Σκορπιό, ίσως νιώσεις σαν κλόουν 
που τρέχει από πάρτι σε πάρτι για να φτιάξει το κέ-
φι των άλλων αλλά κανείς δεν σκέφτεται τη δική 
του διάθεση. Και τότε θέλεις να εκραγείς. Όταν, λοι-
πόν, νιώθεις την ακατανίκητη επιθυμία να χρησιμο-
ποιήσεις τη γλώσσα σου σαν όπλο εναντίον αυτών 
που αγαπάς ή κάποιων ενοχλητικών γνωστών, τα 
βιβλία αυτοβοήθειας συμβουλεύουν να κρατήσεις 
την αναπνοή σου μέχρι το δέκα ελπίζοντας ότι η 
σφαίρα που ετοιμάζεται να φύγει από το στόμα σου 
θα μεταμορφωθεί καθ’ οδόν σε χαριτωμένο λογο-
παίγνιο. Επειδή όμως οι γύρω σου πιθανόν να μην 
είναι τόσο ευφυείς για να πιάσουν τα υπονοούμενα 
του χιούμορ σου, μήπως θα ’πρεπε να δοκιμάσεις 
πιο ευθείς τρόπους επικοινωνίας; Πες τι θέλεις (με-
τά την έκλειψη) και θα εκπλαγείς συνειδητοποιώ-
ντας ότι κάποιοι θα σπεύσουν να ανταποκριθούν. 
[+] Δημιουργικός οίστρος, ερωτική διάθεση, 
καλή ζωή, διασκέδαση, φίλοι, σεξ.
[-] Μίλα αργά, καθαρά, κατανοητά, χωρίς θυμό 
και ένταση. 

Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Η ισορροπία ενός Ζυγού εξαρτάται από την ικανό-
τητά του να αντιμετωπίζει τα προβλήματα με αντι-
κειμενικότητα, να βάζει όρια και να αποδέχεται το 
είδος των ανθρώπων που τον έλκουν, τον γοητεύ-

ουν, τον ξετρελαίνουν και ερωτεύεται: δυναμικοί, 
αυτοδημιούργητοι, ανεξάρτητοι, έξυπνοι, που 
δεν κακοποιούν. Μια σχέση δεν είναι ο αγώνας δύο 
μονομάχων. Μάλιστα. Ξεχνώντας τους πολυμέ-
τωπους αγώνες που δίνεις, το στοίχημά σου αυτή 
την εποχή είναι να ανανεωθείς, να κινητοποιήσεις 
την ενέργειά σου και να αποσυμπιεστείς. Πώς; Με 
ό,τι καλύτερο διαθέτει η ζωή: Δημιουργικότητα 
και Έρωτα. Ξανακούρδισε την καρδιά σου. Δημι-
ούργησε και ονειρέψου την πραγματικότητά σου. 
Δώσε καινούργια φόρα στη δουλειά σου. Ξενύχτι-
σε σε ένα γραφείο δημιουργώντας ή στο κρεβάτι 
μαζί του/της. Εκτός από λογαριασμούς, άγχη και 
φόβους για το παρόν και το μέλλον υπάρχουν και 
περίοδοι που η απόλαυση, το σεξ και η χαρά απαι-
τούν το κομμάτι τους στη ζωή σου. Αφέσου. Υ.Γ. 
Ουφ… Πάει κι αυτό, ο Ερμής σε ορθή πορεία (από 
25/10) – η επικοινωνία αποκαθίσταται και τώρα 
μπορείς να τρέχεις με αποτέλεσμα. 
[+] Ξαναπαίρνεις μπρος. 
[-] Μίνι οικονομικό κραχ ή οικογενειακές στε-
ναχώριες; 

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Με την έκλειψη Ηλίου στο ζώδιό σου (24/10) ανα-
γκάζεσαι να έρθεις αντιμέτωπος/η με ό,τι απεχθά-
νεσαι περισσότερο – μια συναισθηματική ανατα-
ραχή στην οποία κανείς δεν είναι διατεθειμένος να 
μιλήσει από καρδιάς γιατί φοβάται ότι ο άλλος θα 
τον εκμεταλλευτεί, ή γιατί παίζονται υπόγεια και 
ασυνείδητα παιχνίδια εξουσίας, ή γιατί ο καθένας 
περιμένει την πρώτη κίνηση από τον άλλο, ή γιατί α-
πλώς κανείς δεν ενδιαφέρεται, ή δεν θέλει να προ-
σπαθήσει. Από την άλλη μπορεί αυτή η έκλειψη να 
ξεκαθαρίσει είτε ενισχύοντας είτε διαλύοντας μια 
σχέση – δέσμευση ή χωρισμός; Είναι παρόλα αυτά 
εντυπωσιακό να διαπιστώνεις ότι πολλοί Σκορπιοί 
τους τελευταίους μήνες, με τον Χείρωνα και τον 
Ποσειδώνα στους Ιχθύς, όταν ερωτεύονται το κά-
νουν με αφοσίωση στα όρια της ψύχωσης και πως 
μετατρέψουν τις ερωτικές σχέσεις σε ψυχολογικό 
δράμα. Εννοείται ότι ακολουθούν το λάθος δρόμο. 
Ο σωστός δρόμος έχει άλλους στόχους: τη γνώση 
ότι η ζωή είναι μικρή και βρίσκεται μακριά από τις 
αυταπάτες και τους ιδανικούς έρωτες. Έχοντας αυ-
τό κατά νου και με την Αφροδίτη πια στο ζώδιό σου 
μπορείς να συνεχίσεις να είσαι Σκορπιός στα καλύ-
τερά του αναζητώντας και πέφτοντας σε μια παθια-
σμένη σχέση σήμερα και μετανιώνοντας αύριο. 
[+] Σημαντική επαγγελματική στιγμή. Προς του 
πού; Με ποιους; Πώς;
[-] Πώς να ξεχαστείς στη δουλειά όταν είναι α-
διάφορη, εκνευριστική και επισφαλής; 

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Τρεις είναι οι προτεραιότητες αυτού του διαστή-
ματος που αρχίζει με την είσοδο του Άρη στον Αι-
γόκερω (26/10): Xρήμα, Χρήμα και Χρήμα. Δηλαδή 
η αυτοεκτίμησή σου, η οικονομική σου ασφάλεια 
και το «δικό μου, δικό σου» στις σχέσεις. Η Αφρο-
δίτη, εντωμεταξύ, στον Σκορπιό σε ξελογιάζει με 
έρωτες που δεν μπορούν να ευοδωθούν, με την 
επιθυμία να αποδράς από την καθημερινότητα, 
με όνειρα θερινής νυκτός, με περασμένες αγάπες 
που στο πέρασμα του χρόνου έχουν εξαγνιστεί, με 
τις παλιές καλές εποχές κ.λπ. Βεβαίως θα πρέπει 
να ικανοποιήσεις συναισθηματικές σου ανάγκες 
που είναι μεγαλύτερες από όλων των περιστεριών 
στο Σύνταγμα που κατεβαίνουν σμήνη για σουσά-
μι. Όμως όλοι θέλουν κάτι από σένα και κανείς δεν 
υποχωρεί ούτε πόντο από τις απαιτήσεις του. Τι 
σημαίνει αυτό; Ότι ή θα κάνεις τη μητέρα Τερέζα 
προσφέροντας χωρίς ανταπόδοση ή θα ξενυχτάς 
με σειρές που κατεβάζεις για να ξεχαστείς από τα 
ζόρια που σου προκαλούν οι άλλοι. 
[+] Μπορεί η οικονομική σου κατάσταση να βρί-
σκεται στο κόκκινο, αλλά μπορείς να ανακα-
λύψεις φλέβες χρυσού χρησιμοποιώντας την 
έκτη αίσθηση που μυρίζεται το χρήμα όπως ο 
λύκος τα τρία γουρουνάκια.
[-] Προσοχή στις εργασιακές ίντριγκες – μα-
κριά. 

αιγόΚέρως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Με τον Άρη στο ζώδιό σου (26/10) είσαι ξανά ζω-
ντανός/ή, εντυπωσιακά διαυγής και ακριβής, με-
θοδικός/ή, αποφασιστικός/ή και σίγουρος/η. Ταυ-
τόχρονα η επιστροφή του Ερμή σε ορθή πορεία 
(25/10) σε διευκολύνει ακόμα περισσότερο στις επι-
διώξεις σου. Ξέρεις τι θέλεις, οπότε τρέξε για αυτό. 
Και μπορείς και γίνεται και τα περισσότερα φανάρια 
είναι πράσινα. Χρειάζεται να βαθύνεις τις δεσμεύ-
σεις σου με ό,τι και όποιους είσαι σίγουρος/η ότι σε 
νοιάζουν και να συνεχίσεις τις αλλαγές (που ενέ-
χουν εκτός από νέες αρχές και χωρισμούς και αντίο) 
που είτε έχουν ξεκινήσει είτε συνειδητοποιείς ότι 
είναι αναπόφευκτες. Με τον Πλούτωνα επίσης εδώ, 
στο ζώδιο σου, οι αποφάσεις σου είναι οριστικές. Αν 
και η Αφροδίτη διευκολύνει την κοινωνικότητα, την 
επικοινωνιακή άνεση και τις επαφές κάθε είδους, 
εντούτοις με τον Ουρανό στον Κριό δεν υπάρχει 
αίσθηση αμεριμνησίας και χαλαρότητας. Ναι, το 
μυαλό και η διαίσθηση δουλεύουν εξαιρετικά, η 
αγωνία ωστόσο παραμένει έντονη – τι θα γίνει στην 
επόμενη σκηνή; Για να μην αγχώνεσαι το σενάριο 
είναι ανοιχτό, γράφεται ταυτόχρονα με ό,τι ζεις. 
[+] Welcome back!  
[-] Κάθε ρήξη μπορεί να είναι οριστική. 

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Μία έκλειψη Ηλίου στον Σκορπιό (24/10) σημα-
τοδοτεί πιθανές εξελίξεις στον επαγγελματικό 
τομέα ή σε μια σημαντική σου σχέση – αν θα εί-
ναι θετική ή αρνητική μόνο εσύ το ξέρεις. Όσο 
για την είσοδο του Άρη στον Αιγόκερω είναι ένα 
χμμμ… νέο αφού όσο περισσότερο θα θέλεις να 
αποδράσεις από την πραγματικότητα τις επόμε-
νες εβδομάδες τόσο πιο πιεστικά θα σε τραβάει 
από το μανίκι κι όσο περισσότερο θα θέλεις να σε 
αφήσουν ήσυχο στη δουλειά τόσο περισσότερο 
οι απαιτήσεις θα αυξάνονται εν μέσω ενός εργα-
σιακού ανεμοστρόβιλου που θα έχει ένταση, πα-
ρεξηγήσεις και εκνευριστικά απρόοπτα. Και μέσα 
σε όλα το παράπονο ότι η ζωή δεν σου έχει φερθεί 
καλά κι από δίπλα να επανέρχονται σκηνές χωρι-
σμού στο μυαλό και η καρδιά σου να στενάζει από 
λάθη και τύψεις για πράγματα που έγιναν στο πα-
ρελθόν. Η ειρωνεία είναι ότι όσο πιο ευάλωτος/η 
και αδύναμος/η αισθάνεσαι, τόσο περισσότερο 
δημιουργικός/ή και παραγωγικός/ή θα γίνεσαι. 
[+] Μετά την έκλειψη μπορείς να είσαι κοινωνι-
κά ορατός και περιζήτητος/η.
[-] Μην παίρνεις στα σοβαρά όλες τις σκέψεις σου. 
 
ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Αν μπορούσες να διακτινιστείς κάπου μακριά –και 
με την έκλειψη Ηλίου (24/10) και την Αφροδίτη 
επίσης στον Σκορπιό– ένα ταξίδι είναι πιθανό – θα 
μπορούσες να δεις τη ζωή σου μέσα από μια α-
ποστασιοποιημένη και θετική οπτική γωνία. Έτσι, 
θα απαλλασσόσουν από την αίσθηση ότι είσαι 
μπερδεμένος/η με προσωπικά και εργασιακά ζη-
τήματα που δεν θέλεις να συζητήσεις ούτε καν με 
τους κολλητούς σου. Ίσως τότε να ριχνόσουν με 
τα μούτρα στη φιλοσοφία, στα ταξίδια, αναζητώ-
ντας το νόημα της ζωής ή σπουδάζοντας μήπως 
το μυστικό της ζωής κρύβεται στη γνώση. Όμως ο 
Ερμής στον Ζυγό σε ευθεία πια πορεία (25/10) λέει 
ότι, πριν, έχεις να λύσεις προβλήματα διαπροσω-
πικών σχέσεων, να τρέξεις πίσω από τον υπέροχο 
(αλλά τώρα τελευταία αφόρητο) Άλλο και να μιλή-
σεις για τα επαγγελματικά σου με ανθρώπους που 
καθυστερούν την απογείωσή σου ή σου κάνουν 
τη ζωή δύσκολη. Είναι από τις φορές που αισθάνε-
σαι τη μία στιγμή εγκαταλειμμένος/η και την άλλη 
πουλί που το ’σκασε από το κλουβί του.
[+] Ταξίδια, σπουδές, μετακινήσεις, επαγγελματι-
κές συναντήσεις, διασυνδέσεις, κοινωνικότητα.
[-] Αυτό που σε κάνει να μελαγχολείς έχει ό-
νομα;  A  

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσε-
ων  θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Σκορπιέ, μη μένεις για πολύ στο 
σταυροδρόμι, προχώρα 
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