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Η γυναίκα που γνώρισα

Της Σταυρούλας Παναγιωτάκη, óåì. 20

MARINA ABRAMOVIC

Του Γιώργου ∆ηµητρακόπουλου, óåì. 24
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Της Αγγελικής Μπιρµπίλη, óåì. 10
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Της Ελένης Μπεζιριάνογλου, óåì. 34
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Top 10 θαλασσινές προτάσεις

Της Κατερίνας Βνάτσιου, óåì. 38
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To Φεστιβάλ που µετατρέπει τη Θεσσαλονίκη σε παγκόσµια πατρίδα
Του Στέφανου Τσιτσόπουλου, óåì. 12
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sokratisrom

#luckys7
Bρες το 7 στην πόλη και κέρδισε
Ανέβασε την καλύτερη φωτογραφία σου στο Instagram
με hashtag #luckys7. Δώρο το καλύτερο Sumsung Galaxy
που φτιάχτηκε ποτέ! Δες περισσότερα στη σελίδα 7
και στο athensvoice.gr.

PA RT Y!

Στέφανος Τσιτσόπουλος @ Εφημερίδα ATH
Ο γενναίος του βορρά! Κατεβαίνει από Θεσσαλονίκη και αυτή την Παρασκευή, στην «Εφημερίδα
ATH», θα πυρπολήσει
τα ντεκ με την καλύτερη, τη γρηγορότερη
και την πιο upliftin
rockarolla. Αυτό θα
πει Στέφανος Τσιτσόπουλος και, αν αγαπάς
τα κιθαρόνια, από Bo
Didley και Cramps έως
Jesus and Mary Chain
και Dick Dale, κόπιασε για να στρώσεις
διάθεση για χορό και
κοκτέιλ.
«Εφημερίδα ATH», Βησσαρίωνος 9 & Σίνα 6, Παρασκευή 11 Μαρτίου, από τις 21.00 έως το χάραμα.
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Θα πάω για κούρεµα στο Κουκάκι

-Καληµέρα. Έναν καφέ και
µία κούρου, παρακαλώ.
-(µε χαµόγελο) Κουρού,
εννοείτε.
-Ναι. Κούρου.
(¸ìéëéöíÛîï÷ ëáìïîôùíÛîï÷ ëàòéï÷
óå caf ôöî °íðåìïëÜðöî,
¢åùôÛòá ðòöÝ)

ªÆ° ¢¹ÌÆË° ÆÃË
¼ÃË»¦ÃË
«Για µια σοκολάτα παραλίγο
να χάσουµε το αεροπλάνο!»
(¦éôóéòéëÀ÷ çàòö óôá 7 ðåòéçòÀæåé óå æÝìï ôïù
ôé÷ ðåòéðÛôåéÛ÷ ôïù óôï ìÞíðé ëåîôòéëïà êåîïäïøåÝïù ôè÷ °õÜîá÷, ¦áòáóëåùÜ áðÞçåùíá)

Κάθε φορά που µπαίνεις µέσα στο φουµπού
µην περιµένεις να σε βρει το µεσονύχτι
έχε τα µάτια σου ανοιχτά σαν µαραµπού
γιατί µπροστά σου πάντα απλώνεται ένα δίχτυ

Μπήκα στο φέισµπουκ κι εγώ κάποια βραδιά
εγώ που το ’λεγα εξακόσια εξήντα έξι
κλείνω ένα χρόνο εδώ µέσα, βρε παιδιά
και µες στα δίχτυα του για πάντα µ’ έχει µπλέξει

«Μαµά, ο απολύτως αγαπηµένος
µου τώρα πια
είναι ο Πίτερ Πανκ».
(ÆòÝøòïîï ðéôóéòÝëé íéìÀåé óôè íáíÀ ôïù,
ëòáôñîôá÷ æöôÞóðáõï Star Wars.
»áòïàóé, ÆòÝôè ðòöÝ)

Στάση 1
Οδός Αναστασίου Ζίννη

Εδώ ξεχνάει κι ο Θεός για να σε δει
περνούν οι ώρες και δεν κλείνει ανθρώπου µάτι
είσαι ένας χρήστης παραπάνω δηλαδή
µες στου φουµπού το πονηρό το µονοπάτι

Όλα τα κουρέµατα µε 5 ευρώ

Στο φεϊσµπούκι θα σου γράψουνε πολλά
και θα σου λένε το µακρύ και το κοντό τους
θα βάζεις like κι ας σου φαίνονται κουλά
άσε τους φίλους σου να ζουν το µουσαντό τους

«Ευτυχώς που έχεις γιο και σε
κρατάει λίγο άντρα, ρε µαλάκα».

Υπάρχουν κάποιοι που απαντούν ελληνικά
άλλοι στα εγγλέζικα το σχόλιο θα γράψουν
πολλοί θα στείλουν µοναχά θαυµαστικά
και µερικοί που ξαφνικά θα σε διαγράψουν

(ªùíðÛòáóíá óå áîôòïëïùâÛîôá íðòïóôÀ áðÞ
ëÞôåòï, ìéíÀîé ·Ûá÷, ªÀââáôï íåóèíÛòé)

ΦΩΤΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

-Πότε πέφτει Πάσχα;
-Πρωτοµαγιά.
-(πανικόβλητη) Πότε πέφτει;;;
-Κυριακή και Πρωτοµαγιά.
-Και Πάσχα πότε πέφτει;
(ªùúÜôèóè ôòéñî ÐëáíÝá êáîõéÀÐ óå çòáæåÝï, ºïìöîÀëé, ¦Ûíðôè íåóèíÛòé)
Στάση 2
Οδός ∆ηµητρακοπούλου (ένα τετράγωνο παρακάτω)

∆ιορθώνουµε κουρέµατα των 5 ευρώ
Στον Ηλεκτρικό, ανάµεσα
Βικτώρια-Αττική, ακούγονται
δύο αντρικές
φωνές να συζητούν:

-Οι Βερσαλλίες ωραίες είναι, φίλε,
αλλά καλύτερα να πας στο Λούβρο,
αν είναι να µείνεις λίγο καιρό
στο Παρίσι.
-Ποιος είναι αυτός ο Λούβρος;
(¦Ûíðôè áðÞçåùíá)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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H Φαίδρα Κρέσπη γεννήθηκε στη Λέσβο το 1978 από πατέρα Έλληνα και µητέρα Νεοζηλανδή. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στη Μ.
Βρετανία, πρώτα στο Newcastle Universityκαι στη συνέχεια στο
Edinburgh University από το 1997 έωςτο 2003. Έχει συνεργαστεί µε
αρχιτεκτονικά γραφεία στην Αθήνα και στην Αγγλία και ασχολείται
πιο εντατικά µε τη ζωγραφική από το 2012. Το 2015 παρακολούθησε
µαθήµατα εικονογράφησης στο Central Saint Martins University
στο Λονδίνο, πράγµα που την ώθησε να ασχοληθεί επαγγελµατικά
µε την εικονογράφηση. Έχει πάρει µέρος σε ατοµικές και οµαδικές
εκθέσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Ζει και εργάζεται στην
Αθήνα. www.phaedracrespi.com

Μες στο φουµπού ποτέ δεν είσαι µοναχός
πάντα υπάρχει κάτι για να σχολιάσεις
κι εσύ στα πλήκτρα όλη µέρα συνεχώς
το κρεβατάκι σου για πάντα θα ξεχάσεις

Θα συναντήσεις εχθρούς, φίλους και γνωστούς
που είχες χρόνια να τους δεις και να µιλήσεις
νέους και γέρους, προλετάριους και αστούς
κι ίσως κανένα γκοµενάκι να πηδήσεις

Αν κάποτε στα δίχτυα του πιαστείς
κανείς δεν θα µπορέσει να σε βγάλει
µονάχος βρες την άκρη της κλωστής
προτού να φας τα like στο κεφάλι

ΣΗΜΕΡΑ ΑΘΛΗΤΕΣ,
ΑΥΡΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Οι γιορτές αθλητισμού της ΟΠΑΠ στηρίζουν χιλιάδες παιδιά

Μ

Αντώνης Νικοπολίδης και Θοδωρής Παπαλουκάς, Βαγγέλης Μάντζαρης, παίκτης
ομάδας μπάσκετ Ολυμπιακού, Αντώνης
Μάντζαρης, παίκτης ομάδας μπάσκετ Εθνικού, Γιάννης Αθηναίου, παίκτης ομάδας
μπάσκετ Ολυμπιακού, Ζήσης Σαρικόπουλος, παίκτης ομάδας μπάσκετ ΑΕΚ, Δημήτρης Τσιάμης, αθλητής στίβου (τριπλούν),
Στέλλα - Ηρώ Λεδάκη, αθλήτρια στίβου
(επί κοντώ), Βύρωνας Κοκκαλάνης, αθλητής ιστιοπλοΐας, Τζέλη Σκαρλάτου, αθλήτρια ιστιοπλοΐας, Γιώργος Κουτσιούμπας,
αθλητής πάλης, Γρηγόρης Πολυχρονίδης,
παραολυμπιακός αθλητής boccia, Σεζόν
Φερνάντες, παραολυμπιακός αθλητής στίβου και Δήμητρα Κοροκίδα, παραολυμπιακή αθλήτρια στίβου.

πορεί να έχεις καλό σουτ
έξω από την περιοχή ή μπορεί να είσαι άσος στα τρίποντα. Καλά όλα αυτά αλλά τι
αξία έχουν αν δεν σέβεσαι τους συναθλητές σου και τον καθένα, αν ο αθλητισμός
δεν γίνεται ένας από τους δρόμους για να
γίνεις καλύτερος και ως άνθρωπος; Αυτό
είναι το μήνυμα των μεγάλων γιορτών του
αθλητισμού που πραγματοποιεί η ΟΠΑΠ,
στο πλαίσιο του προγράμματος Αθλητικές
Ακαδημίες.
Το τελευταίο ραντεβού ήταν την Κυριακή 6 Μαρτίου στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, με τη συμμετοχή 880 παιδιών
από 13 ακαδημίες ποδοσφαίρου και 1.400
γονέων και συνοδών. Στη γιορτή, όλες οι
δραστηριότητες έγιναν με τρόπο που να
προωθούν με τον πιο ευχάριστο τρόπο το
ευ αγωνίζεσθαι, τον σεβασμό, το ήθος και
την ομαδικότητα. Οι μικροί αθλητές συμμετείχαν σε παιχνίδια ομαδικότητας και
ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων, μαθήματα
για θέματα διατροφής μέσα από παιχνίδι, καθώς και σε μία βιωματική εμπειρία,
αγωνιζόμενοι ως παραολυμπιακοί αθλητές. Την ίδια ώρα, γονείς και συνοδοί παρακολούθησαν από την εξειδικευμένη
επιστημονική ομάδα του προγράμματος
ομιλίες και σεμινάρια για θέματα ψυχολογίας, διατροφής και πρώτων βοηθειών,
ενώ οι προπονητές όλων των ακαδημιών
παρακολούθησαν προπονητικό σεμινάριο
από τον υπεύθυνο της προπονητικής ομάδας του προγράμματος και βοηθό προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου,
Κώστα Τσάνα.

Αθλητικές
Ακαδημίες ΟΠΑΠ

«Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ σήμερα, είναι επιτυχία. Ο ΟΠΑΠ είναι εδώ για να
στηρίζει τα παιδιά. Σήμερα αθλητές, αύριο
καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό είναι το όραμά
μας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της ΟΠΑΠ,
Kamil Ziegler.
Η ΟΠΑΠ θα διοργανώσει συνολικά 10
παρόμοια φεστιβάλ αθλητισμού. Τα τρία
πρώτα έγιναν στο Ηράκλειο Κρήτης, την
Πάτρα και το Περιστέρι, με τη συμμετοχή
χιλιάδων παιδιών, γονέων και συνοδών,
ενώ το ταξίδι των Φεστιβάλ Αθλητικών
Ακαδημιών ΟΠΑΠ συνεχίζεται σε Κατερίνη, Λάρισα, Άργος, Ιωάννινα, Ξάνθη και
Θεσσαλονίκη.

Οι πρεσβευτές
του ευ αγωνίζεσθε
Στη γιορτή του Περιστερίου συμμετείχε ομάδα πρεσβευτών αθλητών από διάφορα
ολυμπιακά και παραολυμπιακά αθλήματα
με σημαντικές διακρίσεις για το ήθος, τον
σεβασμό προς τους συναθλητές τους και
το ευ αγωνίζεσθαι, δίνοντας πολύτιμες
κατευθύνσεις στα παιδιά. Ήταν οι πρώην
διεθνείς αθλητές Γιώργος Καραγκούνης,

¦°ÄÃËª¹°ª¸

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα
στήριξης 125 ερασιτεχνικών ακαδημιών ποδοσφαίρου σε όλη την
Ελλάδα, που απευθύνεται σε περισσότερα από 10.000 παιδιά. Με
βασικό μήνυμα «Σήμερα Αθλητές
- Αύριο Καλύτεροι Άνθρωποι» το
πρόγραμμα στοχεύει στην προσέλκυση ακόμη περισσότερων παιδιών
και την ανάδειξη του εκπαιδευτικού
και ψυχαγωγικού ρόλου του αθλητισμού, συμβάλλοντας στη δημιουργία γερών θεμελίων για το μέλλον
του αθλητισμού στη χώρα μας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
•Επιστημονική υποστήριξη από
ειδικευμένους παιδιάτρους, παιδοψυχολόγους και διατροφολόγους
•Προπονητικές κατευθύνσεις για
τις συγκεκριμένες ηλικίες με βάση
τα διεθνή πρότυπα της UEFA
και της FIFA
•Υψηλής ποιότητας προπονητικό
υλικό
•Ασφαλιστική κάλυψη καθ’ όλη
τη διάρκεια των προπονήσεων και
των αγώνων, καθώς και για μία ώρα
πριν και μία μετά
•Συμμετοχή σε ποδοσφαιρικά
τουρνουά με εκπαιδευτικό αλλά
και ψυχαγωγικό χαρακτήρα
Δείτε περισσότερα στο
www.sportsacademies.opap.gr/el
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TA TWEETS TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαριάδη

(17 Συμπερασματα ενος κρισιμου καλοκαιριου)

Ένα νέο
περιοδικό
στα περίπτερα
Όλα τα καυτά νέα της
πολιτικής σκηνής, τώρα
στο περιοδικό που όλοι
περίμεναν! Πιπεράτα
νέα, κουτσομπολιά,
πολιτικό κους-κους και
ό,τι συμβαίνει στην ελληνική πολιτική χωρίς
λογοκρισία και χωρίς
σεμνοτυφίες.
Το «Greek Politics» φιλοδοξεί να πει επιτέλους
τα πράγματα που μας
απασχολούν στο σοβαρό
και κρίσιμο τομέα της
πολιτικής με το όνομά
τους. Έχοντας συνείδηση ότι η πολιτική
καθορίζει το μέλλον της
χώρας και των παιδιών
μας, την αντιμετωπίζει
όπως πρέπει.
Με ένα λαμπρό επιτελείο πολιτικών συντακτών και αναλυτών, το
περιοδικό μπαίνει στην
καρδιά των γεγονότων
και φέρνει στην επιφάνεια την ουσία της
πολιτικής είδησης.
Καλή ανάγνωση!
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Πολιτική
Ε όχι και κομμουνιστής
ο Κατρούγκαλος!
Του Παντελή Καψή

Ο κ. Γ. Κατρούγκαλος προκάλεσε αρκετή θυμηδία στο ακροατήριο και πάρτι
στα social media δηλώνοντας ότι και ο
ίδιος είναι κομμουνιστής! «Καλός κομμουνιστής που κόβει τις συντάξεις μας» θα
σκέφτηκαν πολλοί. Με τα ακριβά γυαλιστερά κοστούμια του, τις πολύχρωμες γραβάτες και το εξεζητημένο μαντιλάκι στο
πέτο, περισσότερο για δανδής κάνει παρά
για επαναστάτης. Κι είναι και το άλλο. Με
τα μέτρα της εποχής και κατά δήλωσή του
είναι πλούσιος: μπορούμε να τον υπολογίσουμε στο 1% των φορολογουμένων που
δηλώνουν εισόδημα πάνω από 60.000 το
χρόνο. Μπορεί να είσαι πλούσιος και κομμουνιστής χωρίς να είσαι υποκριτής;

Θ

υμάμαι νέος, στον Θούριο, το περιοδικό της οργάνωσης «Ρήγας
Φεραίος», είχα πάει να συναντήσω για κάποια συνεργασία τον Δημήτρη
Χατζή, τον εμβληματικό συγγραφέα της
αριστεράς, και μου έδινε οδηγίες από το
τηλέφωνο για το πώς θα πάω σπίτι του. Θα
έρθεις από τον τάδε δρόμο μου έλεγε, όταν
κάποια στιγμή με ρώτησε αν θα πάω με
το λεωφορείο. Χωρίς να περιμένει την απάντησή μου μονολόγησε: ε, πώς αλλιώς,
για να είσαι στον Ρήγα δεν θα
έχεις αυτοκίνητο. Ήταν περίπου αυτονόητο, γι’ αυτόν, ότι
η πολιτική ήταν και ταξική επιλογή.
Ξέρουμε βέβαια ότι δεν είναι
έτσι. Πολλοί διάσημοι κομμουνισ τές, καλλιτέχνες, επ ι χ ε ι ρημ α τ ί ες, α κό μ α και
γαιοκτήμονες, δεν βρίσκουν
καμία αντίφαση ανάμεσα στον
ιδιωτικό πλουτισμό και τη δημόσια στήριξη μιας κοινωνίας ισότητας.
Το θέμα πέρα από το κουτσομπολίστικο
ενδιαφέρον του απασχόλησε σε μια σειρά διαλέξεων το γνωστό μαρξιστή φιλόσοφο G.A.Cohen, ο οποίος εξέδωσε και
ένα βιβλίο με το χαρακτηριστικό τίτλο
«If yοu are an egalitarian how come you are
so rich?», εκδόσεις Harvard (Αν είσαι τόσο
πλούσιος πώς είσαι υπέρ της ισότητας;).
Όπως σημειώνει, τον καιρό του Μαρξ το
θέμα δεν είχε τόσο σημασία. Ο επιστημονικός σοσιαλισμός δίδασκε ότι η σοσιαλιστική κοινωνία ήταν μια ιστορική
αναγκαιότητα που θα προκύψει μέσα από
τις αντιφάσεις του κεφαλαίου και του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Οι ατομικές συμπεριφορές είχαν κατά συνέπεια
μικρή σημασία. Σήμερα βέβαια γνωρίζουμε ότι αυτή η θέση έχει διαψευστεί από
την ιστορία. Έτσι, για να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του Μαρξ, ο σοσιαλισμός
είναι όλο και λιγότερο επιστημονικός και
όλο και περισσότερο ουτοπικός. Με άλλα λόγια, δεν είναι οικονομική αναγκαιότητα αλλά ηθικό πρόταγμα. Σε αυτή την
περίπτωση όμως πώς συμβιβάζεται με τον
προσωπικό πλουτισμό;
Προφανώς μπορεί κανείς να επικαλεστεί
μια σειρά από επιχειρήματα για να υπο-

στηρίξει ότι δεν είναι υποχρεωμένος να
μοιράσει την περιουσία του για να είναι
κομμουνιστής. Για παράδειγμα, ότι η ύπαρξη μηχανισμών αναδιανομής είναι υποχρέωση του κράτους όχι του πολίτη. Ή
ακόμα ότι το να απαρνηθεί κάποιος την
περιουσία του εθελοντικά έχει πρόσθετο κοινωνικό και ψυχολογικό κόστος που
δεν μπορεί να το ζητάμε από κάποιον. Και
βέβαια ότι μια τέτοια προσωπική πράξη
δεν έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα
για την κοινωνία. Θέσεις οι οποίες από τη
σκοπιά της ηθικής έχουν προφανώς κενά. Στο κάτω κάτω κανείς δεν περιμένει
από ένα άτομο να αλλάξει την κοινωνία.
Ένας πραγματικά πλούσιος ωστόσο, και υπάρχουν τέτοιοι κομμουνιστές, μπορεί να
αλλάξει τις ζωές πολλών ανθρώπων χωρίς αναγκαστικά ο ίδιος να υποχρεωθεί να
ζήσει πολύ χειρότερα.
Πιο πειστικά είναι ορισμένα άλλα επιχειρήματα. Για παράδειγμα, η θέληση ενός
οικογενειάρχη να προστατέψει το παιδί
του από τις αρνητικές συνέπειες της ανισότητας στην κοινωνία ή ακόμα και να
διατηρήσει για τον εαυτό του ένα ελάχιστο επίπεδο ζωής που δεν συμπίπτει αναγκαστικά με τον κατώτατο μισθό. Αλλά
βέβαια αυτές οι θέσεις έχουν
νόημα μέσα σε κάποια λογικά
όρια πλούτου, αν και είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστούν. Δεν γνωρίζουμε
αν αυτά τα όρια ισχύουν για
τον κ. Κατρούγκαλο. Ούτε τον
τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τους πελάτες από τους
οποίους έπαιρνε προμήθεια
12%. Σίγουρα ένας κομμουνιστής νομικός πάντως έχει την
υποχρέωση να μην τους εκμεταλλεύεται, ιδίως όσους δεν έχουν την οικονομική
δυνατότητα. Είναι γνωστά, για παράδειγμα, τα κυκλώματα των δικηγόρων που
κυριολεκτικά θησαύρισαν με τη μέθοδο
του ποσοστού, αναλαμβάνοντας δηλαδή
να υπερασπιστούν μαζικά κατηγορίες εργαζομένων του δημοσίου σε λογής λογής
διεκδικήσεις τους. Απόλυτα νόμιμα αλλά
καθόλου κομμουνιστικά.
Εύλογα θα αναρωτηθεί όμως κάποιος, αν
η στοιχειώδης ηθική συνέπεια επιτάσσει
μια ορισμένη συμπεριφορά από τους κομμουνιστές, οι υπόλοιποι μπορούν να φέρονται όπως θέλουν; Ένας νεοφιλελεύθερος
–όρος κατ’ οικονομία– που υποστηρίζει
ότι είναι θεμιτή, αν όχι κοινωνικά αναγκαία, η άνιση κατανομή του πλούτου, φέρεται ηθικά ή απλώς υποστηρίζει τα καλά
και συμφέροντα; Το θέμα προφανώς δεν
εξαντλείται σε ένα σημείωμα. Για όσους
έχουν την τάση όμως να συμφωνήσουν
με τη δεύτερη εκδοχή, όπως ο γράφων, η
άποψη του John Rawls έχει ίσως αξία: μια
ανισότητα είναι δικαιολογημένη, αν και
όταν βελτιώνει την οικονομική θέση των
λιγότερο ισχυρών περισσότερο από ό,τι
θα τη βελτίωνε η άρση αυτής της ανισότητας. A

Μπορεί να
είσαι πλούσιος
και κομμουνιστής χωρίς να
είσαι υποκριτής;
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Πολιτική
Αξιολόγηση και προσφυγικό

Μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη:
σκέψεις και προτάσεις

Της Μιλένας Αποστολάκη

Του Θανάση Διαμαντόπουλου

Η ΔΙΠΛΗ ΠΑΓΙΔΑ
Κάνοντας έναν απολογισμό της Συνθήκης της Λωζάνης, που έθεσε
τα όρια της σύγχρονης Τουρκίας, ο Αμερικανός πρόξενος στη Σμύρνη Τζορτζ Χόρτον τη χαρακτήριζε «άθλια» επισημαίνοντας ότι ήταν
ένας αγώνας δρόμου για μια «θέση στα πετρέλαια» της Μοσούλης.
Ομοίως, ο Βρετανός Τζορτζ Λόιντ, που είχε διατελέσει πρωθυπουργός, μιλούσε για κορύφωση της αδικίας. «…Ουδείς υποστηρίζει ότι
η συνθήκη αυτή αποτελεί έντιμον ειρήνην. Δεν είναι απλώς ειρήνη»
είχε πει χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας ίσως άθελά του ότι η
ανατολική λεκάνη της Μεσογείου και η Μέση Ανατολή θα αποτελέσουν πεδίο γεωπολιτικών συγκρούσεων και ανακατατάξεων.
υτή η συνθήκη σφράγισε τη Μικρασιατική Καταστροφή, ανατρέποντας με ολέθριο τρόπο τη Συνθήκη των Σεβρών, «της Ελλάδας των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών». Ο «θρίαμβος» σε μόλις δύο χρόνια μετετράπη σε εθνική συμφορά. Ο εθνικός διχασμός, οι μοιραίες εκλογές του 1920, η διπλωματική απομόνωση
της Ελλάδας και η προφανής αδυναμία της νέας ηγεσίας να αποκρούσει
τη διπλωματική και στρατιωτική αντεπίθεση του Κεμάλ Ατατούρκ συγκροτούν ένα βασικό πλέγμα αιτιών που οδήγησαν στην καταστροφή.
Περίπου έναν αιώνα μετά, η χώρα μας βρίσκεται παγιδευμένη σε αδιέξοδα
στα οποία συνέβαλε και η ίδια με ιδεοληπτική ελαφρότητα. Η Μέση Ανατολή παραμένει θέατρο πολεμικών συγκρούσεων και ανταγωνισμών, με την
Ελλάδα πιο απομονωνμένη από ποτέ. Παρίας στην Ευρώπη, βρίσκεται στη
μέγγενη της εξαετούς οικονομικής κρίσης και της τεράστιας προσφυγικής
κρίσης. Σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία ελλοχεύει μια μοιραία
παγίδα, την οποία ενδεχομένως να στήσουμε στον εαυτό μας κινούμενοι
για άλλη μια φορά με όρους μικροπολιτικού τυχοδιωκτισμού. Η σύνδεση
της αξιολόγησης με το προσφυγικό, που δεν ομολογείται ευθέως, υφίσταται όμως ως σχεδιασμός με την πεποίθηση ότι η αντιμετώπιση της προσφυγικής τραγωδίας θα μπορούσε να αποτελέσει το ακλόνητο ισοδύναμο
για τη χαλάρωση των όρων του ελληνικού προγράμματος. Η λογικοφανής
αυτή συσχέτιση παραπέμπει στη ρήση του Ιρλανδού συγγραφέα Τζορτζ
Μουρ: «Η εσφαλμένη λύση πάντα φαίνεται εκ των προτέρων σαν η πιο
λογική».
Ενδεχόμενη χαλάρωση της αξιολόγησης λόγω του προσφυγικού θα απαιτούσε ως αντάλλαγμα από την Αθήνα να αποδεχθεί de facto να γίνει χώρα
εγκατάστασης δεκάδων χιλιάδων προσφύγων εν είδει επιδοτούμενου θαλαμοφύλακα μέχρι να βρεθεί μια λύση. Επιπροσθέτως, θα απαιτούνταν ως
αντάλλαγμα περαιτέρω δράσεις για τον έλεγχο των ροών από τα τουρκικά
παράλια. Όμως στην «εξίσωση» η Τουρκία δεν είναι και τόσο άγνωστος Χ.
Το παράθυρο διασύνδεσης της οικονομικής κρίσης με την εξωτερική πολιτική μέσω του προσφυγικού αποτελεί ήδη επεξεργασμένο σενάριο των
διπλωματικών και στρατιωτικών της επιτελείων. Οι απαιτήσεις της Τουρκίας, όπως φάνηκε στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής, είναι σημαντικές και
υπηρετούν ταυτόχρονα τον ενταξιακό της στόχο και τον αναβαθμισμένο
ρόλο που διεκδικεί στην περιοχή.
Η Άγκυρα έδωσε σαφές στίγμα προθέσεων, αξιώνοντας να μην προσγειωθεί για ανεφοδιασμό στη Ρόδο το αεροσκάφος που μετέφερε τον Αλέξη
Τσίπρα στο Ιράν με το επιχείρημα ότι η νήσος είναι... αποστρατιωτικοποιημένη! Επισης πληροφορίες, που διαψεύστηκαν υποτονικά, αναφέρουν
ότι οι τουρκικές αρχές μπλόκαραν την προσγείωση του ελικοπτέρου της
Γερμανίδας υπουργού Άμυνας στη Μυτιλήνη. Είναι προφανές ότι η Άγκυρα, αξιοποιώντας το «χρήσιμο» γεωστρατηγικό της ρόλο, παρά τα σοβαρά
μέτωπα που υπάρχουν στο εσωτερικό αλλά και στα σύνορά της, εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να προβάλει τις πάγιες διεκδικήσεις της στο
Αιγαίο, εκπέμποντας εικόνα «συγκυριαρχίας σε μια κοινή θάλασσα», την
ώρα που η προσφυγική και οικονομική κρίση καθιστούν την Ελλάδα αποδυναμωμένη. Την ίδια στιγμή η «αναβάθμιση» των Σκοπίων ως χώρας του
βαλκανικού διαδρόμου, συνοριακό ανάχωμα της Ευρώπης απέναντι στις
προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και τα οποία αποκαλούνται πλέον
ακόμη και από τον Γιούνκερ «Μακεδονία», ανατρέπει για τη χώρα μας άλλη
μια γεωπολιτική ισορροπία. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ως ανομολόγητο αντάλλαγμα για τις «καλές υπηρεσίες» της ΠΓΔΜ να ασκηθούν
πιέσεις στην Αθήνα σε ό,τι αφορά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την
ΕΕ και το ΝΑΤΟ, θέμα προγραμματισμένο να εξεταστεί πάλι το καλοκαίρι.
Σε περιόδους πολιτικής και οικονομικής αδυναμίας, παρόμοιοι σχεδιασμοί
θα οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη περιθωριοποίηση της χώρας. Η
χαλάρωση της αξιολόγησης, με δεδομένες τις δομικές παθογένειες, θα
οδηγήσει σε πάγωμα αλλαγών και αποφάσεων που θα έπρεπε να έχουν
παρθεί χθες. Ο λογαριασμός όμως κάποια στιγμή θα πληρωθεί και θα είναι
πολύ μεγαλύτερος. Στον τομέα των εθνικών θεμάτων θα αναγκαστούμε
να κάνουμε σοβαρές παραχωρήσεις και την ίδια στιγμή θα διαιωνίζουμε
τις συνθήκες οικονομικής επιτήρησης και άρα επιτροπείας. Έναν σχεδόν
αιώνα μετά την καταστροφή του ’22, η Ελλάδα του τρίτου μνημονίου, του
θλιβερού δημοψηφίσματος και των capital controls, δεν έχει περιθώρια να
χαράσσει την πολιτιτκή της με τόση ελαφρότητα και καιροσκοπισμό. A

A
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Καθυστερήσεις στην εκδίκαση και την τελεσιδικία
αποφάσεων που αγγίζουν τα όρια της αρνησιδικίας…
Άσκηση διά δικαστικών αποφάσεων πολιτικής (συχνά
με δημοσιονομικές επιπτώσεις, άρα και με συνέπειες
εις βάρος των αδύναμων ή μη επαρκώς οργανωμένων
ή μη επαρκώς εκπροσωπούμενων κοινωνικών κατηγοριών)… Ανασφάλεια στον τρόπο εφαρμογής του δικαίου… Εξαρτήσεις ή «χρέη» της δικαστικής προς την
εκτελεστική εξουσία… Άθλια λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος: στην ουσία λειτουργεί ως μεταπτυχιακό ή ως πρακτική άσκηση επί του εγκλήματος…
Σύστημα και τρόπος εφαρμογής ποινών που δεν ευνοούν ούτε τη γενική ούτε την ειδική πρόληψη κ.ο.κ.
υτές, μαζί με πολλές άλλες, είναι οι βασικές παθολογίες και παθογένειες του δικαστικού, δικαιοδοτικού
και σωφρονιστικού της χώρας μας. Οι, δε, συνέπειες
τους –και– στην παραγωγή ή τη διαιώνιση της οικονομικής υπανάπτυξης είναι, πιστεύω, παραπάνω από εμφανείς.
Κατά συνέπεια… Η προσπάθεια αντιμετώπισης ή περιορισμού των γενεσιουργών αιτίων και των εστιών που τις παράγουν θα δικαιολογούσε κάποιον ευρύτερο προβληματισμό
επί ορισμένων θεσμικών μεταρρυθμίσεων, ενδεχομένως
πρόσφορων να επενεργήσουν ευεργετικά προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και με πρόθεση συμβολής σε ένα τέτοιο
διάλογο καταθέτω κάποιες σχετικές προτάσεις.

A

Η διατήρηση του ομφάλιου λώρου μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας
Η δικαστική λειτουργία είναι πασιφανές πως συνίσταται στην
άσκηση ουσιωδέστατης πολιτειακής εξουσίας («ο τύραννος
στις δημοκρατίες είναι ο ανακριτής» έλεγε ο Β. Ουγκώ), χωρίς
ωστόσο οι λειτουργοί της να διαθέτουν, τουλάχιστον στη
χώρα μας, άμεση δημοκρατική νομιμοποίηση. Δεδομένου
λοιπόν πως τέτοια νομιμοποίηση μόνον εμμέσως αντλούν,
από το πολιτικό σύστημα, ενδεχομένως δεν είναι σκόπιμη
η πλήρης αποκοπή του ομφάλιου λώρου που τους συνδέει
με αυτό, δηλαδή με την πολιτική εξουσία. Άλλο, όμως, η πολιτική και άλλο η –στενά– εκτελεστική εξουσία. Προτείνω,
συνακόλουθα, για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης
να υιοθετηθεί μια μέθοδος μη στερούμενη αναλογιών με τις
ακολουθούμενες για την επιλογή των ανεξάρτητων αρχών
διαδικασίες: να απαιτείται μια ειδική πλειοψηφία, π.χ. των
2/3 των μελών του, ενός οργάνου στη σύνθεση του οποίου
θα συμμετέχουν αναλογικά και οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, εφόσον υπερέβησαν ένα εκλογικό ποσοστό, υψηλότερο ίσως του απαιτουμένου για την εκπροσώπησή τους στη
Βουλή. Ενώ σκόπιμη, πιθανότατα, θα ήταν η αυτοδίκαιη και
με ισότιμη ψήφο συμμετοχή στο όργανο αυτό των απερχόμενων ηγεσιών των ανώτατων δικαστηρίων, εκπροσώπων
των μεγαλύτερων δικηγορικών συλλόγων της χώρας, των
νομικών σχολών, ενός εκπροσώπου του ΠτΔ, ενδεχομένως
των πρώην προέδρων αυτοπροσώπως κ.λπ.
Βεβαίως μια τέτοια μεταρρύθμιση, για να θεσμοθετηθεί, θα
απαιτούσε σε τελική ανάλυση συνταγματική αναθεώρηση.
Θα μπορούσαν, ωστόσο, οι σημαντικές πολιτικές δυνάμεις
της χώρας να δεσμευθούν δημόσια –δημιουργώντας ντε φάκτο συνθήκη του πολιτεύματος– πως, μέχρις ότου καταστεί
δυνατή η επιψήφιση και ολοκλήρωση αυτής της αναθεώρησης, θα ακολουθούν την προαναφερόμενη πρακτική, με την
έννοια πως η εκάστοτε κυβέρνηση θα επιλέγει για την ηγεσία
των ανώτατων δικαστηρίων τις προσωπικότητες που θα προτείνει το εν λόγω όργανο (το οποίο θα έχει συσταθεί και έως
τότε θα λειτουργεί, τυπικά, ως συμβουλευτικό). Ενώ, εφόσον
δεν επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ειδική πλειοψηφία, θα μπορούσε να προβλεφθεί ανάδειξη προσωρινής ηγεσίας, π.χ.
μονοετούς διάρκειας, διά κληρώσεως διεξαγόμενης μεταξύ
των πέντε ή επτά παλαιοτέρων αντιπροέδρων ή εκλογή του
προσωρινού πρόεδρου από όργανο με στενότερη σύνθεση,
όπως το προαναφερόμενο, χωρίς συμμετοχή των εκπροσώπων των κομμάτων.

Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης
Επιπροσθέτως προς τις θεσμοθετημένες ή υπό θεσμοθέτηση προβλέψεις εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, επί
ποινικών υποθέσεων σχετικά μικρής ποινικής απαξίας (π.χ.

πλημμεληματικού χαρακτήρα), θα μπορούσε να προβλεφθεί
η απευθείας τελεσιδικία πρωτοβάθμιων αποφάσεων τριμελών δικαστηρίων, εφόσον λαμβάνονται ομοφώνως, αλλά και
με συμφωνία του εισαγγελέα έδρας. Ενώ για τα βαρύτερα εκ
των πλημμελημάτων θα μπορούσε επίσης να θεσμοθετηθεί
η τελεσίδικη εκδίκασή τους σε πρώτο βαθμό από εφέτες ή
προέδρους πρωτοδικών. Ένα τέτοιο μέτρο θα προκαλούσε,
βέβαια, τη συνδικαλιστική αντίδραση των δικηγόρων, η εισαγωγή του ωστόσο θα αναδείκνυε την αποφασιστικότητα
του πολιτικού συστήματος για τολμηρές τομές (χωρίς, επί της
ουσίας, βλάβη της ποιότητας της παρεχόμενης δικαιοσύνης).
Επίσης, σκόπιμη θα ήταν η εξαιρετικά περιοριστική πρόβλεψη στον Κώδικα Ποινικής και Πολιτικής Δικονομίας των λόγων αναβολής εκδίκασης επίδικης υπόθεσης, καθώς και η
πειθαρχική δίωξη δικαστών, επιρρεπών στις συχνές και άνευ
βασάνου αναβολές.

Μερική αναστολή ποινής
Το ελληνικό νομικό σύστημα προβλέπει είτε έκτιση εξοντωτικών ποινών –που δημιουργεί και πρόβλημα χωρητικότητας
των φυλακών– είτε ολοσχερή αναστολή των καταλογιζόμενων ποινών. Το τελευταίο, βέβαια, περιορίζει και την ειδική
και τη γενική αποτρεπτική λειτουργία του δικαιοδοτικού συστήματος. Εάν, αντίθετα, προβλεπόταν, όπως σε ξένα νομικά
συστήματα, η έκδοση ποινών με μερική αναστολή, του τύπου
«δύο μήνες εγκλεισμός σε φυλακή και τρία χρόνια φυλάκιση
με αναστολή», τότε η προοπτική φυλάκισης –και η κοινωνική
της απαξία– ασφαλώς θα λειτουργούσαν αποτρεπτικά. Ενώ
το «επικρεμάμενο υπόλοιπο» πιθανότατα θα απέτρεπε τις
πράξεις υποτροπής των αποφυλακιζόμενων με μια τέτοια
εκκρεμότητα.

Ειδικός τόπος έκτισης ποινών
Παράλληλα προς τους προβλεπόμενους πλέον εναλλακτικούς τρόπους έκτισης ποινών (συνήθως με την παροχή κοινωνικού έργου), θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα
έκτισης ποινών εκτός φυλακής –π.χ. σε μικρά νησιά της αγόνου γραμμής– ακόμη και καταδικαζόμενων για κακουργηματικές πράξεις, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ποιες; α) Η
φύση της πράξης και η προσωπικότητα του καταδικασθέντος
–«εγκληματίας εκ περιστάσεως» ή «ειδικών συνθηκών»– να
δημιουργούν τη βεβαιότητα πως αυτός, μη εγκλειόμενος σε
σωφρονιστικό κατάστημα, δεν αποτελεί κίνδυνο για τους
άλλους ανθρώπους. Και τι κοινωνικό κίνδυνο, πράγματι, θα
προκαλούσε, περιορισμένος σε ένα μικρό νησί, ο καπετάνιος
που καταδικάστηκε για πρόκληση ναυαγίου και ανθρωποκτονίες κατά συρροή εξ αμελείας; Ο επαγγελματίας οδηγός,
πρόξενος πολύνεκρου ατυχήματος; Ο ταμίας τράπεζας που
υπεξαίρεσε χρήματα; Ενδεχομένως, ακόμη και ο εξ ερωτικού
πάθους ανθρωποκτόνος; β) Η τοπική κοινωνία να συμφωνεί
στη «φιλοξενία» τέτοιου είδους καταδίκων. γ) Ο καταδικασθείς να αναλαμβάνει ο ίδιος το πλήρες κόστος της διαμονής
του στον τόπο του περιορισμού του, κάτι που και εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος θα επέφερε και την τοπική κοινωνία θα ενίσχυε. Ενδεχομένως, δε, θα προκαλούσε και άλλες
παράπλευρες ωφέλειες (προφανείς σε κάποιες περιπτώσεις,
όπως π.χ. η παραμονή ενός ηλεκτρολόγου ή ενός φυσικοθεραπευτή σε ένα μικρό νησί της αγόνου γραμμής). δ) Τέλος, δε,
σε απολύτως ειδικές περιπτώσεις, να υπάρχει εγγυοδοσία
και ανάληψη –από κάποιον ευκατάστατο πολίτη– της αστικής ευθύνης για ενδεχόμενες ζημίες σε περιουσίες που θα
μπορούσε να προκαλέσει κατά τον περιορισμό του ο καταδικασμένος.

Κατηγοριοποίηση σωφρονιστικών συστημάτων
Να καταστεί επιβεβλημένος ο διαχωρισμός των κρατούμενων ανάλογα προς τη φύση του αδικήματος για το οποίο καταδικάστηκαν, την αξιολόγηση –από δικαστές, ψυχολόγους
και κοινωνικούς λειτουργούς– της προσωπικότητάς τους, την
ηλικία τους, το αν είναι υπότροποι, το αν θεωρούνται εκπαιδεύσιμοι, αν κρίνεται πως διαθέτουν κάποιο ταλέντο κ.λπ.
Νομίζω, λοιπόν, πως οι προαναφερόμενες προτάσεις κάτι θα
μπορούσαν να συνεισφέρουν στην ποιότητα του δικαιοδοτικού και σωφρονιστικού συστήματος της χώρας μας, του οποίου η μέχρι σήμερα λειτουργία μόνο άψογη δεν θα μπορούσε
να χαρακτηρισθεί… A

Πολιτική
Μάσκες πουλάνε
στο παζάρι
Η αλήθεια για το συνταξιοδοτικό πρόβλημα
Του Λεωνίδα Καστανά
Καμιά πόρτα εξόδου από την κρίση δεν
πρόκειται να ξεκλειδώσει. Καμιά ανάπτυξη δεν πρόκειται να έλθει και καμιά βελτίωση των οικονομικών δεν πρόκειται να φανεί,
αν δεν τολμήσουμε να πούμε την αλήθεια
για το συνταξιοδοτικό πρόβλημα. Η επίλυσή του δεν είναι ικανή είναι όμως αναγκαία
για το ξεμπλοκάρισμα της χώρας. Διότι, ενώ
οι υπόλοιπες δαπάνες της γενικής κυβέρνησης έχουν περιοριστεί στα επίπεδα του
2007, οι δαπάνες για συντάξεις το 2014 ήταν
μεγαλύτερες κατά 7% από αυτές του 2007
παρόλο που οι συνταξιούχοι είχαν χάσει
σχεδόν το 50% της σύνταξής τους. Και όλα
αυτά την ίδια στιγμή που το ΑΕΠ της χώρας
είχε μειωθεί κατά 25%. Οι συνταξιούχοι 5065 ετών απομυζούν σήμερα το 25% της συνταξιοδοτικής δαπάνης.
Μια σύγκριση με την Eυρώπη είναι πάντα
χρήσιμη. Η Ελλάδα πληρώνει για συντάξεις το 16% του ΑΕΠ της και η ευρωζώνη το
13,8%, η δε Γερμανία το 12%. Σύμφωνα με

τα στοιχεία του Γ. Στρατόπουλου, το 2013 η
συνταξιοδοτική δαπάνη ανά κάτοικο στην
Ελλάδα ήταν 2.697 ευρώ, ενώ στην Ισπανία
2.786. Σχεδόν ίδια. Με μια λεπτομέρεια. Το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν 16.500
ευρώ ενώ της Ισπανίας 22.100, δηλαδή 34%
μεγαλύτερο. Μια από τις πολλές βέβαια αιτίες που η Ισπανία προχωράει ενώ η Ελλάδα υποχωρεί. Όσο δεν ομολογούμε την αλήθεια
και δεν παίρνουμε ανάλογες αποφάσεις θα
κάνουμε βήματα μόνο προς τα πίσω μέχρι
την τελική κατάρρευση. Ο Τάσος Γιαννίτσης
στο πρόσφατο βιβλίο του «Το ασφαλιστικό
και η κρίση» τα λέει όλα.
Ο Έλληνας την ξέρει την αλήθεια; Στην έρευνα της διαΝΕΟσις το μοντέλο υψηλής
φορολογίας και ισχυρού κράτους πρόνοιας
βρίσκει αποδοχή στο 49,7% του δείγματος
έναντι ενός μοντέλου «χαμηλότερης φορολογίας και λιγότερης κρατικής μέριμνας«
(39,2%). Μόνο που η αλήθεια που ξέρει είναι
η μισή. Το ισχυρό κράτος πρόνοιας δεν εί-

ναι για όλους, είναι πελατειακό και άδικο γι’
κής αντιμετώπισης. Όποιοι μπορούν να
αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Η
διαπραγματεύονται «πολιτικά» με την κυυψηλή φορολογία εμποδίζει την ανάπτυβέρνηση ή να φοροδιαφεύγουν ίσως τα καξη και σε συνδυασμό με τη μεγάλη συνταταφέρουν. Οι υπόλοιποι θα πληρώνουν και
ξιοδοτική δαπάνη αφαιρεί πόρους από τις
γι’ αυτούς.
ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις και διατηρεί την ανεργία σε υψηλά επίπεδα. Η ΕλΤο πολιτικό σύστημα ξέρει ολόκληρη την
λάδα δουλεύει για να συντηρεί τις υψηλές
αλήθεια. Ακόμα και η ημιμαθής Αριστερά
συντάξεις εκ των 2.654.198 συνταξιούχων
την έμαθε, τώρα που ανέβηκε στην εξου(2,4 δις ευρώ μηνιαίως το 2015). Η διαγενεσία. Δεν θέλει να την ομολογήσει στους
ακή αλληλεγγύη και η κοινωνική πολιτική ανέους πελάτες της, αλλά στην επικείμενη
ναδιανομής επιβάλλουν νέες
αξιολόγηση από τους εταίρους
μειώσεις των υψηλών και των
η μάσκα της θα πέσει και θα
πρόωρων συντάξεων. Θα μας
κάνει πάταγο. Η αμήχανη αντιτο πει και το κουαρτέτο.
Όποιοι διαπραγ- πολίτευση, ενώ παραδέχεται
ματεύονται πολι- ότι η υψηλή φορολογία είναι
Ποιος όμως πληρώνει τους
για την οικονομία,
τικά × φοροδια- αρνητική
φόρους; Σύμφωνα με τα στοιδεν τολμά να παραδεχτεί ότι η
φεύγουν ίσως τα μείωση αυτής προϋποθέτει και
χεία της Γενικής Γραμματείας
καταφέρουν
Δημοσίων Εσόδων (2015), το
μείωση των υψηλότερων και
50% (3,98 εκατ.) σχεδόν των
πρόωρων συντάξεων. Γιατί από
φορολογουμένων δηλώνει
τον Ιούνιο του 2012 μέχρι τον
εισοδήματα έως 5.000 ευρώ,
Ιανουάριο του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ
ενώ μόνο το 3% των φορολογουμένων, με
διπλασίασε τις δυνάμεις του στο χώρο των
εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ, πλησυνταξιούχων (από 16% σε 32%) και έπιασε
ρώνει το 42% του φόρου εισοδήματος. Τα
σχεδόν τη ΝΔ (36%). Ο λαϊκισμός, η δημανούμερα αποδεικνύουν όχι μόνο τη δυγωγία, το παραμύθι με τα οποία η αριστερά
σπραγία των πολιτών αλλά και εκτεταμέκαι η ακροδεξιά μπόλιασαν την κοινωνία,
νη φοροδιαφυγή. Με τα νέα προτεινόμενα
κρατούν ομήρους όλα τα πολιτικά κόμματα.
μέτρα οι αδικίες θα επεκταθούν για κάποιες
Οι σκηνές των επιθέσεων στους βουλευτές
κατηγορίες πολιτών ενώ όσοι μπορούν να
του ΣΥΡΙΖΑ από «αγανακτισμένους πολίτες»
κλείνουν δρόμους ή δημόσιες υπηρεσίες
στοιχειώνουν και τον ύπνο των πολιτικών
ευελπιστούν βάσιμα ότι θα τύχουν ευνοϊτης ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. A
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Πολιτική
Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε κίνδυνο αλλά το διακύβευμα δεν είναι πια
το χρήμα αλλά ο τρόπος ζωής μας. Υπάρχουν οι απαισιόδοξοι, υπάρχουν
και εκείνοι που πίστεψαν και εξακολουθούν να
πιστεύουν ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε μια
«καλύτερη Ευρώπη», πιο αποτελεσματική, πιο
δημοκρατική, πιο ασφαλή. Για αυτούς τους οραματιστές, η ομοσπονδιακή Ευρώπη είναι η μόνη
επιλογή, επιλογή για την οποία θα πρέπει να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ο Γκι Φερχόφστατ είναι ένας από αυτούς τους «πιστούς».
Μάχεται χρόνια με συνέπεια για την μεγάλη ιδέα
της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου, σήμερα ευρωβουλευτής
και πρόεδρος της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και
Δημοκρατών (ALDE), βρέθηκε πρόσφατα στη
χώρα μας για την παρουσίαση του βιβλίου του «Η
ασθένεια της Ευρώπης και η αναγέννηση του ευρωπαϊκού ιδανικού» (εκδ. Παπαδόπουλος). Όταν τον
ακούς να μιλάει με πάθος για αυτή την Ευρώπη,
το «σπίτι μας», πείθεσαι. Ναι, μπορούμε ακόμα να
σώσουμε αυτή τη διαβρωμένη και κουρασμένη
ήπειρο. Ας επανεφεύρουμε τον εαυτό μας.

H

ο κ. τσίπρασ ελεγε
οτί ήταν ύπερ τήσ
ÇαλλαγήσÈ αλλα
£ύμί·εί πολίτίκο
τού ÇπαλίούÈ
πασοκ

κανε συχνά πρωτοσέλιδα στον Τύπο, αλλά πολλές από τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες έχουν να
αντιμετωπίσουν το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Το
πρόβλημα του ισλαμικού φονταμενταλισμού
δεν είναι μικρότερο στις φτωχές συνοικίες του
Παρισιού.

Είναι η οικονομική ή η προσφυγική κρίση περισσότερο επικίνδυνη για την Ευρώπη; Το διακύβευμα είναι οικονομικό ή ο τρόπος ζωής; Και τα

Οι Ευρωπαίοι είχαν πάντα εμμονή με τα εθνικά
κράτη –το 1967 αντιστάθηκαν στην ομοσπονδιακή προοπτική, το 2005 στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα,
ειδικά η Γαλλία και η Ολλανδία– θεωρώντας ότι
έτσι διασώζουν την πολιτισμική τους ταυτότητα
και την εθνική τους ενότητα. Μήπως θα πρέπει να
θεωρήσουμε τον Διαφωτισμό, το κράτος δικαίου
κι ό,τι αποκαλούμε «δυτικό τρόπο ζωής» ως τη
θεμελιώδη πολιτισμική ευρωπαϊκή ταυτότητα
και αυτή να υπερασπιστούμε; Ακριβώς. Η Ευρω-

παϊκή Ένωση είναι ένα πολιτικό «εγχείρημα» που
βασίζεται στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, αυτά που
ενώνουν όλους μας από τη Στοκχόλμη μέχρι την
Αθήνα. Πολύ περισσότερο, όμως: η ΕΕ αποτελεί
την εγγύηση ενάντια στην πολιτισμική ομογενοποίηση, την οποία παλεύουν να εμποδίσουν
πολλά κράτη μέλη. Πιστεύω πως η ΕΕ, με όλα της
τα πολιτιστικά προγράμματα, τους μεταφραστές
της, τα περιφερειακά της κονδύλια, είναι η καλύτερη εγγύηση για τη διαφύλαξη της διαφορετικότητα της γλώσσας και της κουλτούρας της
ηπείρου μας. Για πάρα πολλές μικρές γλωσσικές
και πολιτισμικές μειονότητες, η ΕΕ αποτελεί έναν
ασφαλή «παράδεισο» και τις προστατεύει από
κάποιες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες οι οποίες δεν
επιδεικνύουν την ίδια ανοχή στη διαφορετικότητα και παραμένουν πολέμιοι της ιδέας.
Οι βασικοί στόχοι της ευρωπαϊκής ενοποίησης
των τελευταίων 10 χρόνων, το νόμισμα και η Συνθήκη Σένγκεν, αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται. Είστε από τους πιο αφοσιωμένους ευρωπαϊστές,
με θέσεις υπέρ της ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης. Θεωρείτε ότι η οικονομική και η προσφυγική κρίση θα ενισχύσει αυτή τη θέση σας; Όπως

σας είπα ισορροπούμε σε μια κλωστή, αλλά το
να αποτύχουμε δεν αποτελεί επιλογή. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή διακυβέρνηση για το ευρώ,
με έναν Ευρωπαίο υπουργό Οικονομικών και όχι
τρεις επιτρόπους υπεύθυνους για το ενιαίο νόμισμά μας. Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό ταμείο και
όχι έναν ισχνό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που
αντιστοιχεί μόλις στο 1% του ευρωπαϊκού ακαθάριστου προϊόντος. Το δολάριο προστατεύεται
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σύστημα παροχής ευρωπαϊκού ασύλου με κάποιους ελάχιστους όρους, τους οποίους όμως
θα σέβονταν όλα τα κράτη μέλη. Αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε μέχρι να γίνει κάτι τέτοιο.
Το λέω συνέχεια και θα το ξαναπώ: η Συνθήκη
της Γενεύης πρέπει να τηρηθεί στο ακέραιο, το
κείμενό της είναι ξεκάθαρο. Είναι νομικό και ηθικό μας καθήκον να βοηθάμε ανθρώπους που
έχουν ανάγκη. Όταν η Άνγκελα Μέρκελ έλεγε
«Wir schaffen das» (Μπορούμε να το κάνουμε),
είχε δίκιο: Η κοινωνία της Ευρώπης είναι αρκετά
εύπορη και δυνατή ώστε να μπορεί να βοηθήσει
αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό όμως προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων μας, και των 28.
Τόσο στην πατρίδα σας όσο και στην Ευρώπη
δημιουργήθηκε πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη ισλαμικών φονταμενταλιστικών τάσεων.
Το φαινόμενο αφέθηκε να αναπτύσσεται χωρίς
να λαμβάνονται σοβαρά μέτρα για την ενσωμάτωση των μουσουλμάνων. Είναι φυσιολογικό ή
πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες; Το Βέλγιο έ-

Τη ς α Γ Γ ε λ ι Κ ή σ μ Π ι Ρ μ Π ι λ ή

δύο θεωρώ ότι απειλούν τον τρόπο ζωή μας, για
τον οποίο το βιοτικό μας επίπεδο παίζει σημαντικό ρόλο. Είναι ο συνδυασμός της προσφυγικής
κρίσης με την οικονομική αστάθεια, που το κάνει
τόσο πιο επικίνδυνο. Προσθέστε και το γεωπολιτικό «μειονέκτημα» της Ευρώπης και την αδυναμία της να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία και θα
καταλάβετε πως πράγματι η Ευρώπη ισορροπεί
σε μια κλωστή.

κατάσχεση χρημάτων και τιμαλφών... πρακτικές
που συμφιλιώνουν την κοινή γνώμη με τη βία
κατά των προσφύγων. Έχετε κάποια πρόταση
για να το σταματήσετε; Θα έπρεπε να έχουμε ένα

¡º¹
¼¶ÄÌÃ¼ªÆ°Æ
Μια υπαρξιακή μάχη για την Ευρώπη
και στηρίζεται από μια Ομοσπονδιακή Τράπεζα
και αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 20%
του αμερικανικού ακαθάριστου προϊόντος. Επίσης η προσφυγική κρίση έδειξε πως η Συνθήκη
του Δουβλίνου ήταν τρωτή, το ίδιο και κάθε ευρωπαϊκή πολιτική: τοποθετεί ολόκληρο το βάρος στους ώμους της Ελλάδας και της Ιταλίας.
Χρειάζεται να προσφέρουμε πραγματικό άσυλο
σχεδιάζονται μια κοινή προσφυγική πολιτική: δίκαιη κατανομή των προσφύγων και στα 28 κράτη
μέλη, και δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σώματος
φύλαξης συνόρων και ακτογραμμής.
Η Ευρώπη έχει μετατρέψει την Ελλάδα «σε χαλί» κάτω από το οποίο κρύβει την αδυναμία της
να παίξει έναν ουσιαστικό γεωπολιτικό ρόλο.
Πιστεύετε θα έπρεπε αντί να διαπραγματεύεται
με την Τουρκία να διαθέσει προσωπικό και χρήματα στην Αθήνα, που πρακτικά φέρει και το βάρος της προστασίας των εξωτερικών συνόρων
της Ένωσης; Σίγουρα. Αυτό που συμβαίνει είναι

να παραμένουν εκεί. Άνθρωποι απελπισμένοι
που προσπαθούν να ξεφύγουν από πολέμους και
ανέχεια θα πειστούν με λίγα παραπάνω ευρώ ή
θα έρθουν έτσι κι αλλιώς; Δεν μιλάω για μερικά

ευρώ παραπάνω. Μιλάω για ποσά δέκα φορές
μεγαλύτερα από αυτά που έχουν σήμερα. Στην
αρχή της κρίσης (2011-2012), όταν ο αριθμός των
προσφύγων ήταν ακόμα διαχειρίσιμος, είχαν τουλάχιστον 80 ευρώ το μήνα ο καθένας στη διάθεσή
του. Σήμερα, όπως είπα, έχει 7 ευρώ στη διάθεσή
του ο καθένας, 10 φορές λιγότερα. Οι πρόσφυγες έμεναν στους καταυλισμούς
γιατί εκεί η διαβίωσή τους ήταν σε
κάπως πιο αξιοπρεπή επίπεδα. Σε
καμία περίπτωση τέλεια, αλλά αξιοπρεπής. Πρέπει να επιστρέψουμε
σε αυτές τις «συνθήκες».

Σε κάθε τρομοκρατικό χτύπημα –Μαδρίτη, Λονδίνο, Παρίσι– βλέπουμε το ίδιο μοτίβο να επαναλαμβάνεται: τρομοκράτες έχουν περάσει τα
σύνορά μας, αλλά οι μυστικές μας υπηρεσίες
εξακολουθούν να λειτουργούν σε εθνικό μόνο επίπεδο. Όλοι οι δράστες είναι γνωστοί στις
αντιτρομοκρατικές ενός κράτους, οι οποίες όμως δεν προχωρούσαν στην ενημέρωση των
συναδέλφων τους στις χώρες στις οποίες τελικά
πραγματοποιήθηκε η επίθεση. Ή η ενημέρωση
ήταν ελλιπής. Τα κομμάτια του παζλ παρέμεναν
κομμάτια. Κι όμως, ακόμη και τώρα, οι αρχηγοί
των κρατών μας αρνούνται να δημιουργήσουν
μια ενιαία Ευρωπαϊκή Μυστική Υπηρεσία που θα
μπορεί να επιχειρεί ανά πάσα στιγμή σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια και να μη σταματά
στα «σύνορα» όταν βρίσκεται στο κατόπι τρομοκρατών. Είναι εύκολο να ρίχνεις τις ευθύνες στο
Βέλγιο, αλλά αυτό δεν μας φέρνει ούτε εκατοστό
πιο κοντά σε μια λύση.
Η ΕΕ λειτούργησε ως καταλύτης για τη λιτότητα αλλά όχι για την ανάπτυξη. Υπάρχουν βαριές
ευθύνες στην ελληνική πλευρά αλλά όχι μόνο.
Υπάρχει κάποια πρωτοβουλία που μπορείτε να
πάρετε ως πρόεδρος της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών; Ήμουν πάντα υπέρ έξυπνων

μεταρρυθμιστικών σχεδίων στην
Ε λ λάδα, όχι της τυφλής λιτότητας. Οι φιλελεύθεροι πρωθυπουργοί του Συμβουλίου πάλευαν σκληρά για αυτές τις έξυπνες
μεταρρυθμίσεις και εγώ συνέχιζα,
από την πλευρά κοινοβουλίου, να
τους παροτρύνω να το κάνουν. Η
ελληνική κυβέρνηση πρέπει να απαλλαχθεί από τις διεφθαρμένες
διοικήσεις και να δώσει τέλος στο
πελατειακό σύστημα.

ντροπιαστικό. Αντί να υποσχόμαστε 3 δις στον
Ερντογάν, θα μπορούσαμε να διοχετεύσουμε
χρήματα κατευθείαν στους πρόσφυγες στους
καταυλισμούς, οι οποίοι σήμερα αναγκάζονται
να επιβιώσουν με 7 ευρώ το μήνα. Και τα χρήματα θα έπρεπε να διοχετευτούν στη δημιουργία
ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Φύλαξης των Συνόρων και της Ακτογραμμής της Ελλάδας, και των
συνόρων των άλλων χωρών, οπότε αυτό το Σώμα να είναι υπεύθυνο και για την καταγραφή και
τη μεταφορά των πραγματικών προσφύγων και
στα άλλα κράτη μέλη.

Φυσικά, εάν δεν καταφέρουμε να
βάλουμε ένα τέλος στον πόλεμο
στη Συρία και δεν υπάρχει καμία
προοπτική για αυτούς τους ανθρώπους να επιστρέψουν σπίτι
τους, τα χρήματα και μόνο δεν είναι αρκετά για να τους κρατήσουν
στους καταυλισμούς. Αυτό εννοούσα όταν αναφερόμουν παραπάνω και σε μια γεωπολιτική κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Αυτό δεν είναι μια ακαδημαϊκή
έκφραση: η αδυναμία μας να συνεννοηθούμε σε
ζητήματα εξωτερικής πολιτικής έχει τεράστιο
αντίκτυπο, πραγματικά αρνητικές επιπτώσεις
μέσα στο «σπίτι» μας, για κάθε κράτος μέλος.

Ο κ. Τσίπρας έλεγε ότι ήταν υπέρ της «αλλαγής»
αλλά οι πράξεις του δείχνουν να ακολουθούν το
ίδιο παλιό μονοπάτι, με τον ΣΥΡΙΖΑ να δέχεται δάνεια από κρατικές τράπεζες, με την τοποθέτηση
πολιτικών «φίλων» σε διάφορες καίριες θέσεις,
και άλλα. Θυμίζει πολιτικό του «παλιού» ΠΑΣΟΚ.

Έχετε προτείνει να μοιρασθούν ευρώ κατ’ ευθείαν στους πρόσφυγες που βρίσκονται στους
καταυλισμούς στην Τουρκία ώστε να πειστούν

Η Ευρώπη γίνεται ρατσιστική. Με τα «hot spots»,
με κάποιους να εφαρμόζουν «ανώτατα όρια» για
τους πρόσφυγες, άλλους να προχωρούν στην

Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να ανοίξει πολλά
επαγγέλματα που παραμένουν κλειστά για ένα
μεγάλο αριθμό νέων, πρέπει να αναδιοργανώ-

σει το φορολογικό σύστημα έτσι ώστε οι μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Αυτές
οι επιχειρήσεις θα αποτελέσουν τον κορμό της
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, όχι η δημιουργία επιπλέον γραφειοκρατίας και αναποτελεσματικών διοικητικών θέσεων.
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι διαφωνούν με τη διασύνδεση της προσφυγικής κρίσης και της εφαρμογής της συμφωνίας για το τρίτο πρόγραμμα
στήριξης. Ποια είναι η άποψή σας; Αυτά τα δυο

πράγματα σχετίζονται μεταξύ τους σε μεγάλο
βαθμό. Οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και οι μεταρρυθμίσεις στις οποίες
πρέπει να προχωρήσει, επηρεάζουν την ικανότητα ελέγχου των συνόρων της. Αυτός είναι ένας
από τους πολλούς λόγους που υποστηρίζω τη
δημιουργία Σώματος φύλαξης των Ευρωπαϊκών
Συνόρων και αντίστοιχα ακτοφυλακής, που θα
δρουν στην Ελλάδα αλλά θα χρηματοδοτούνται
και από τα 28 κράτη-μέλη.
Σε ένα δραματικό λόγο σας στις 8/7 καλέσατε
τον κ. Τσίπρα να γίνει πραγματικός ηγέτης και
όχι ψευδοπροφήτης ηγέτης. Σας άκουσε; Πώς
κρίνετε την πορεία της δεύτερης διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ; Περιμένω ακόμα να δω τα αποτε-

λέσματα. Καταλαβαίνω πως οι μεταρρυθμίσεις
δεν γίνονται μέσα σε μια νύχτα, αλλά διαισθάνομαι μια έλλειψη φιλοδοξίας, μια στασιμότητα,
σαν τίποτε να μην τους βιάζει σε αυτή την κυβέρνηση. Πραγματικά ελπίζω να κάνω λάθος, για το
καλό του ελληνικού λαού, αλλά ο Σύριζα μου δίνει μέχρι τώρα την εντύπωση ενός «παλιομοδίτικου» κόμματος: απρόθυμου να κάνει αλλαγές και
μεταρρυθμίσεις.
Ήσασταν πρόσφατα καλεσμένος και ομιλητής
στο Συνέδριο του Ποταμιού. Πιστεύετε ότι το Ποτάμι μπορεί να είναι μια εναλλακτική λύση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ; Πιστεύω πως είναι στο χέρι τους

να το διεκδικήσουν. Αλλά και πάλι, τον τελευταίο
λόγο τον έχουν πάντα οι Έλληνες ψηφοφόροι.
Μετά το «Keep calm and reform Greece» και μετά
το «Ποτέ ξανά» τι μήνυμα θα στέλνατε σήμερα
στους Έλληνες; Δεν μου αρέσει που το λέω, αλ-

λά και τα δυο μηνύματα εξακολουθούν να παραμένουν επίκαιρα. Η Ελλάδα εξακολουθεί να
χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Η δουλειά δεν έχει
τελειώσει, ούτε στο ελάχιστο. Και το «ποτέ ξανά»
είναι κι αυτό σχετικό, καθώς το τρίτο μνημόνιο
δεν άλλαξε σε τίποτε το ελαττωματικό μοντέλο
με το οποίο η Ευρώπη αντιμετωπίζει τα κράτη
μέλη που έχουν πρόβλημα. Περιμένουμε ακόμη για μια ισχυρή ομοσπονδιακή προσέγγιση,
σαν εκείνη που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των
Ηνωμένων Πολιτειών είχε σχεδιάσει για να στηρίξει τη Φλόριντα. Είχατε διαβάσει γι’ αυτό στις
εφημερίδες; Όχι. Γιατί, παρόλο που το πρόβλημα
της Φλόριντα ήταν παρόμοιο με αυτό που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν
το άφησαν να εκτροχιαστεί. Η Φλόριντα στηρίχτηκε με ομοσπονδιακά χρήματα με αντάλλαγμα
κάποιες μεταρρυθμίσεις, τις οποίες έκανε, και η
πολιτεία αυτή αποτελεί και πάλι σήμερα μία από
τις πιο αναπτυσσόμενες στις ΗΠΑ. Μακάρι να έλεγα το ίδιο και για την Ελλάδα.
Πολλοί θεωρούν ότι έχει ξεκινήσει μια μη αναστρέψιμη παρακμή της Ευρώπης, «Η Ευρώπη είναι... σχεδόν νεκρή». Εσείς πιστεύετε ότι «μια άλλη Ευρώπη είναι εφικτή». Ουτοπία ή μπορούμε
ακόμα να σώσουμε την παρτίδα, πώς, με ποιους;

Η Ευρώπη ισορροπεί σε μια κλωστή, βρίσκεται
σε μεγάλο κίνδυνο, αλλά μπορεί να σωθεί. Υπάρχει μια νέα γενιά πολιτικών που σύντομα θα
αναλάβει δράση. Οι Ciudadanos στην Ισπανία,
το Ποτάμι στην Αθήνα, οι Neos στην Αυστρία,
οι ANO στη Δημοκρατία της Τσεχίας... Αυτό που
όλοι έχουν κοινό είναι ότι όλοι σκέφτονται «μεταρρυθμιστικά», όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο
αλλά και σε ευρωπαϊκό. Χρειάζονται και τα δυο.
Έτσι, ναι, είμαι αισιόδοξος. A

Είπανε του Τσίπρα
ότι ως πρωθυπουργός πρέπει στην
κυβέρνηση να βάλει
σαφείς στόχους,
αυτός άκουσε «στόκους»... και τη συνέχεια την ξέρετε.
Το σωστό να λέγεται όμως, από
τότε η κυβέρνηση διακρίνεται
από μεγάλη στοκοπροσήλωση.
Θα κάθεται το τιμ του στρατηγικού σχεδιασμού για
σύσκεψη στο Μαξίμου και θα
έρχεται ο νέος σύμβουλος να
περάσει το τραπέζι με βετέξ
και να πάρει τις παραγγελίες.
Και µετά τη σύσκεψη ό,τι
στρατηγικά σχέδια περισσεύουν ο νέος σύµβουλος
θα τα τυλίγει σε µία λαδόκολλα και θα τα δίνει του
Τσίπρα να τα πάρει σπίτι για
το σκυλάκι.
Οχι τίποτα άλλο, πέθανε κι
ο σκύλος ο Λουκάνικος µε το
πλούσιο βιογραφικό σε
κοινωνικούς αγώνες, και δεν
πρόλαβε να τον διορίσει
πρέσβη στη Γερµανία ξερωγώ.

Για το τριήµερο έχω
κλείσει στην Αιδηψό
ένα πολύ καλό ξενοδοχείο γριών αστέρων.
Από την άλλη, πού λεφτά
για αετό φέτος; Την Καθαρά
Δευτέρα με βλέπω να πετάω
κοράκι, και αν.
Επίσης έχω ένα φίλο, πολύ
σκοτεινό τύπο, που την Καθαρά Δευτέρα γιορτάζει τα
Κθούλουμα.
Πάντως αυτό που δεν μπορώ
με το καρναβάλι είναι όλους
αυτούς τους μαλάκες που χορεύουν το «Μαλακαΐμπο».

Τώρα που το σκέφτοµαι,
ο αγαπηµένος µου παιδικός ήρωας ήταν ο Ντόναλντ Ντακ. Άφραγκος,
αλλά άνετος. Παπί και
ψύχραιµος.

-Βασιλήσ σταματιόυ
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Poster Η αφίσα του 18ου
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης
σχεδιασμένη από τον
Παναγιώτη Παλόγλου

18ï
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Ã κόσμος, όπöς τον αρμολοçούν και τον διηçούνται, τον
ακτινοçραæούν και τον αæουçκράúονται οι ταινίες του æετινού ¼εστιâάλ Áτοκιμαντέρ,
είναι çια άλλη μια æορά το
επίκεντρο του θεσμού, που
από την Παρασκευή 11 έöς
και την ºυριακή 20 »αρτίου
μετατρέπει τη £εσσαλονίκη
σε παçκόσμια πατρίδα.
Æαêιδέãετε, δείτε, επαναπροσδιορίστε τις πυêίδες σας!
Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου

1998,

δεκαοχτώ χρόνια πριν, και σε μια αξέχαστη
σύνδεση με το M.I.T., σαν πρωτόλειο skype
και σαν ανάμνηση από το μέλλον ενός καινούργιου κόσμου που ερχόταν με φόρα, ο Νόαμ Τσόμσκι χαιρέτησε
το πρώτο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Ακόμα
θυμάμαι το ρίγος και το θαυμασμό, και για τη σύζευξη,
αλλά και για το θεσμό, που έδωσε το στίγμα του με νεύρο και τόλμη: ένας κόσμος, πάμπολλες εικόνες. Το πνευματικό παιδί του Δημήτρη Εϊπίδη, κάθε μία από τις χρονιές που ακολούθησαν και μέχρι τώρα, μιας και σε λίγες
ώρες ξεκινά το 18ο ταξίδι του, χάρισε στη Θεσσαλονίκη
αίγλη, ανησυχία, περιεχόμενο και χαρακτήρα. Έδειξε και
έφερε τον ανθό της ντοκουμενταρίστικης και διερευνητικής δημοσιογραφίας. Καλωδίωσε το βορρά με σπάνιες
γαίες, εμπόλεμες, εμπύρετες, αλλά και γαλήνιες, όπως
το ταξίδι των παγετώνων, Ανταρκτική, Σουδάν, Νιγηρία,
Λατινική Αμερική, πολιτική, πόλεμος, οικολογία, ειρήνη.
Φυλές ανθρώπων, δράσεις και αντιδράσεις, τέχνη, ζωή,
θάνατος, χαρά και πανικός, σειρήνες κρούσης και καμπάνες αγαλλίασης. Θεματικό, ζωντανό, περισκοπικό,
ενορατικό και πάντα με διηγήσεις από τον πυρήνα των

συμβάντων, καθόλου άδικα δεν θεωρείται το διαμάντι
της πόλης. Που το αγκαλιάζει και το πλημμυρίζει κάθε
χρονιά, το συζητά και το τιμά, ανταμώνει και... ξεφαντώνει.
Φέτος είναι η πλέον κομβική του στιγμή, μιας και θα
είναι και το τελευταίο με τον Δημήτρη Εϊπίδη στο τιμόνι
του – ως γνωστόν αποσύρεται και παραδίδει τα κλειδιά
στον άγνωστο έως στιγμή νέο καλλιτεχνικό διευθυντή.
Κι όπως πάντα, το σημείο θέασης, η εστίασή του, το σημείο βρασμού του, είναι θέμα φλέγον και οικουμενικό:
«Πρόσφυγες: Απόδραση προς την ελευθερία;». Το ευαίσθητο μωσαϊκό της Μέσης Ανατολής, με άξονα τον πόλεμο της Συρίας, αλλά και η χαίνουσα χρόνια ανοιχτή πληγή της Αφρικής, καθώς και η Ευρώπη που βιώνει τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση της ιστορίας της μετά το
Β΄ Παγκόσμιο, συνομολογούν μια αφιερωματική τρίλιζα
που μυρίζει αίμα, πόνο μα και όνειρα καλύτερης ζωής.
Μέθοδοι, στόχοι, προκλήσεις, δεοντολογία, διάλογος
για τα σύνορα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ατομική,
πολιτική και κοινωνική ευθύνη, είναι το κύριο μενού και

οι παράμετροι που εκκινούν τη φετινή διοργάνωση.
Εσ τιάσ τε σ τις ταινίες «This is Exile: Diaries of Child
Refugees» του Μανί Μπενσελά, που πραγματεύεται τη
βίαιη ενηλικίωση και το στίγμα που κατατρύχει τα παιδιά
του τόξου Συρίας και Λιβάνου, όπως και στο «Dreaming of
Denmark» του Μίκαελ Γκράβερσεν, που παρακολουθεί
τον Αφγανό Βόσι, ασυνόδευτο «πακέτο» σε ξένο τόπο.
Δείτε ακόμα το «At Home With the World» που φιλμάρει
τη ζωή πέντε ανήλικων «φυγάδων» σε ένα σχολείο του
Ερυθρού Σταυρού. Όπως επίσης και το «Flotel Europa»
του Βλαντιμίρ Τόμιτς: ο Σέρβος κινηματογραφιστής
αυτοβιογραφείται, μιας και ανήκει στη γενιά «92» που
γλίτωσε από τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας. Στο «No
Man is an Island» ο Βέλγος Τιμ Ντε Κέερσμακερ και στο
«Lampedusa in Winter» ο Αυστριακός Γιάκο Μπρόσμαν
σκιαγραφούν το δράμα της ομώνυμης περιοχής, ενώ
στο «I am Dublin», η γνωστή απρόσωπη συνθήκη μπλοκαρίσματος ανθρώπων, προσωποποιείται στην ιστορία
του Σομαλού Αχμέντ Αμπντουλαχί.
Προσθέστε τα αφιερώματα στον Γιον Μπανγκ Κάρλσεν, τούτον τον ανήσυχο Δανό που το έργο του, μείξη
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μυθοπλασίας και βεριτέ, έχει καταγράψει ιστορίες ανθρώπων από όλο τον κόσμο, και έχετε ένα συνοπτικό
guideline για να περιπλανηθείτε στις αίθουσες και να
δείτε τον πλανήτη μα και το «θέμα» υπό συνθήκη 180
μοιρών. Μερικές κουβέντες ακόμα για τον Κάρλσεν: από
το νοτιοαφρικανικό Άπαρτχαϊντ, την εμμονή των Αμερικανών με τα όπλα και τη βία, έως και τα παλιά ερειπωμένα ξενοδοχεία πάλαι ποτέ αστέρων του Χόλιγουντ
ή τις γάτες της Λετονίας, το σινεμά του θα προκαλέσει
συζητήσεις, όπως άλλωστε και το έργο του έτερου καλεσμένου/spotlight, Μαρκ Κάζινς: υπήρξε διευθυντής
του φεστιβάλ Εδιμβούργου και συνιδρυτής μαζί με την
κολλητή του(!) Τίλντα Σουίντον του εναλλακτικού φεστιβάλ Cinema China and the Ballerina Ballroom Cinema of
Dreams. Χιούμορ, λυρισμός, ευαισθησία, γλυκιά ανισορροπία, καθηλωτικό μοντάζ και ευρύτητα θεμάτων: από
την πυρηνική καταστροφή έως τα χωριά των Κούρδων
και από τη γενέτειρά του, το Κάζινς του Μπέλφαστ, στη
Γλασκόβη των Mogwai.
Και πάμε Ελλάδα, πάμε στα δικά μας, μιας και για άλλη
μια χρονιά ο ανθός της γηγενούς ντοκουμενταρίστικης

παραγωγής ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη κομίζοντας κάδρα, ιδέες, λύσεις, καταγραφές και... αντεγκλήσεις! 72
ελληνικά ντοκιμαντέρ, τόσο στο διεθνές διαγωνιστικό
όσο και στο ελληνικό πανόραμα, πορτρετάρουν ανθρώπους και στιγμές, αφηγούνται ιστορίες για την πολιτική
και το περιβάλλον, την κρίση αλλά και τις εικόνες μιας
άλλης Ελλάδας, που παρά τις δυσκολίες, αναπνέει και
δεν παύει να αισιοδοξεί. Πώς αντιστέκονται στην κρίση
δυο αδέλφια ξυλουργοί από την Πιερία; («In Wood we
Trust», Γρηγόρης Βαρδαρινός). Τι συμβαίνει όταν μπορείς να περάσεις 24 ώρες παρέα με τον πρόεδρο της
Βολιβίας; («Μια μέρα με τον Έβο Μοράλες», Ιάσωνας Πιπίνης). Ποιος κερδίζει σε ένα τουρνουά μπάσκετ στην Αθήνα και τη Σύρο, με παίκτες και ομάδες multi ethnic; («New
Generation Got Game», Δημήτρης Πολυδορόπουλος).
Τσεκάρετε επίσης τη «Δεύτερη ευκαιρία» του Μενέλαου
Καραμαγγιώλη, που ακολουθεί έναν Λιθουανό έφηβο, τρόφιμο σε φυλακή ανηλίκων, το «Καλημέρα, γειτόνισσα» της Τάνιας Χατζηγεωργίου, που μας ταξιδεύει
στην καθημερινότητα του νησιού Κίναρος, ανατολικά
της Αμοργού, και το ηχητικό υπερθέαμα του Βασίλη

Κατσούπη «Ο φίλος μου ο Larry Gus», αφιερωμένο στον
διεθνή Έλληνα μουσικό. Μετά το πολυβραβευμένο «Πεθαίνοντας για την αλήθεια» στην Ελλάδα και το εξωτερικό
ντοκιμαντέρ, που αφορά τους δημοσιογράφους που
σκοτώθηκαν στον πόλεμο του Ιράκ, ο Νίκος Μεγγρέλης
φέρνει στη Θεσσαλονίκη το «Ως εδώ». Η ασφυξία ενός
αυτοαπασχολούμενου επιχειρηματία και η βαναυσότητα των οικονομικών αριθμών της κρίσης, σε μια χώρα
χωρίς πλάνο ανάπτυξης. Μέσα από ιστορίες απλών μικρομεσαίων επιχειρηματιών, ο Μεγγρέλης παρακολουθεί το στραγγαλισμό της επιχειρηματικότητας από το
2010 έως και σήμερα, την εξαθλίωση, την ανεργία, την
απελπισία και το δρόμο της οικονομικής μετανάστευσης
για το εξωτερικό.
Περισσότερα στο αναλυτικό πρόγραμμα, είτε μέσω του
site είτε μέσα από τον πολύτιμο κατάλογο-τσάντα, που
για άλλη μια χρονιά παραμένει όχι μόνο το απόλυτο φετίχ του περιφερόμενου από αίθουσα σε αίθουσα ορκισμένου σινεφίλ αλλά και το σήμα κατατεθέν της Θεσσαλονίκης των ημερών: όλη η πόλη μια κουλτούρα! A
filmfestival.gr

01 «I Am Belfast» του Μαρκ
Κάζινς
02 «Addicted to Solitude»
του Γιον Μπανγκ Κάρλσεν
03 «At Home in the World»
του Αντρέας Κοφόντ
04 «Déjà vu» του Γιον
Μπανγκ Κάρλσεν
05 «Dreaming of
Denmark» του Μίκαελ
Γκράβερσεν
06 «Ως εδώ» του Νίκου
Μεγγρέλη. Προβολές:
Δευτέρα 14, 20.00, Ολύμπιον,
και Τρίτη 15, 13.00, Τζον
Κασσαβέτης, Λιμάνι
07 «Μια μέρα με τον Έβο
Μοράλες» του Ιάσωνα
Πιπίνη.
08 «Ο φίλος μου ο Larry
Gus» του Βασίλη Κατσούπη
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Respect στο τερκενλίδικο τσουρέκι
και την Αριστοτέλους, στα μπιφτεκοβομβίδια του
Μοδιάνο, στα
μπουγατσάδικα της
Εγνατίας ή το
μπουγατσάν του
«Estrella», κλάσικ
πράματα εννοείται.
Μα Θεσσαλονίκη ήταν, είναι και θα είναι το φρέσκο πράμα που σαλεύει. Η
πρωτοπορία που
δημιουργεί, και ονειρεύεται, και παλεύει να αναδυθεί
και, αφού το καταφέρει, γίνεται πρώτη είδηση πανελλαδικά, αλλά εσύ το
παίρνεις χαμπάρι
πρώτος και καλύτερος. Γιατί, ορίστε,
να, οι νέοι και οι καλύτεροι. Τώρα που
συμβαίνει, όχι μόνο
χθες!

➊

➋

SALONIKA VOICE!

Του Στέφανου
Τσιτσόπουλου
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Ειρήνη Βακαλοπούλου

μες. Και μετά βουρ για το Μουσείο Ύδρευσης,
όπου το φλασμπάκ θα σε πάει ακόμα πιο πίσω:
η κοσμόπολη του 1900, ήτοι Θεσσαλονίκη όλων
των φυλών και γειτονιές χωρίς σύνορα, καθώς
χάρτες και καρτ ποστάλ καταγράφουν τον παλμό μια πόλης γεμάτης προπολεμικά καφέ, πλανόδιους πωλητές πάγου ή παγωτού, τουρκικά
κουρεία, Αρμένους οργανοπαίκτες κι όλη την
ομορφιά μιας αστικής γεωγραφίας πριν τη διαλύσει ο μεσοπόλεμος («Θεσσαλονίκη 1900», 28ης
Οκτωβρίου 19, στάση Φιξ).

Τσέκαρε ό πως+δήποτε την καινούργια της ποιητική συλλογή με
τίτλο «She’s in Parties» (Γαβριηλίδης). Γιατί η νέα γενιά των
Θεσσαλονικέων ποιητών έχει παππού τον Ντίνο Χριστιανόπουλο και μπαμπάδες τους Παυλίδη και Αγγελάκα, μα
δεν της φτάνει το ένδοξο παρελθόν, εξού και το ίδιο ανήσυχα υποσκάπτει το μέλλον: «Γαλάζια πόλη/ τα ηλιοτρόπια γύρισαν πλάτη/ φούσκωσε ο ήλιος και τα ψάρια μιλούν/
οι κορδέλες ξεθάρρεψαν/ οι παρέες, πουκάμισα χορεύουν/
μέχρι και η θάλασσα καλοκαίριασε/ όσο μένουν θυμωμένα
τα πουλιά/ εμείς δεν θα ξαναφανούμε».

ÇΠαραμύθια με ΌνομαÈ Ποπ, σουρεαλι-

➎
στική, ονειροπαρμένη και επικίνδυνη ζωγραφική, φόρος
τιμής στον Τιμ Μπάρτον και τα δάση του, όπου εντός παραμονεύουν κορίτσια με μεγάλα μάτια και αγόρια που
μοιάζει να δραπέτευσαν από τους πίνακες του Μαρκ Ράιντεν. Υπογράφουν οι Κατερίνα Χαϊδουλού και ο Νίκος Σίσκος, ζωγράφοι νέας γενιάς που ξέρουν να τιμούν από Pierre et Gilles έως Πινόκιο και pulp
movies. Στην γκαλερί Artis Causa (Μητροπόλεως 97).

Η Βέρμαχτ στον Βαρδάρη,

η Κομαντατούρ στην Αγίας
Σοφίας, ναζίδες στην Καμάρα και προπαγάνδα στα εναπομείναντα ανοιχτά λαϊκά σινεμά. Μια σπάνια έκθεση φωτογραφίας με ασπρόμαυρα
ενσταντανέ και σπάνιες εικόνες από τη Θεσσαλονίκη της Κατοχής σε περιμένει στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού («Στο περιθώριο του πολέμου: η Θεσσαλονίκη της Κατοχής», Λεωφόρος Στρατού 2). Πρόκειται για
την ανεκτίμητη συλλογή του Βύρωνα Μήτου, αποκτηθείσα από Γερμανό
στρατιωτικό που περισυνέλεξε υλικό, διασώζοντας έτσι πολύτιμες μνή-

Kled Moné

Δαιμόνιος παραγωγός και
remixer που είτε εντιτάρει το «Blue Monday» των
New Order χρησιμοποιώντας τα φωνητικά του
Stephan των Big Sleep, είτε το «Ready or Not» των
Fugges, γράφει την ιστορία του νέου τοπικούπαγκόσμιου ήχου. Αλλά και συνθέτης γκράντε, ειδικά στο δικό του
«They are Everywhere», ο ήχος σήμα κατατεθέν του ακούγεται πλέον
παντού. Free listening στο soundcloud.com/Kled Mone και ζήτα τη φιλία
του στο fb, ω, ναι, είναι τούτο το παιδί η απόλυτη γκρουβ αρμάδα της
Θεσσαλονίκης.

Fly 104

Έκλεισε ήδη ένα μήνα εκπομπών και το ραδιόφωνο της πόλης δεν είναι πλέον το ίδιο. Με απόλυτα ηλεκτρονική μουσική σφραγίδα
και με σημαία-κόνσεπτ στιλ και ζωής το «Radio Days» του Fred Falke feat.
Shotgun Kelly, ο σταθμός που παίζουν τα πιο ζόρικα παιδιά της πόλης
(Κόγιας, Βλαχοπούλου, Σταυρουλάκης, Σκαράκης, Κορδιάος και σία)
είναι το cool as fuck της «φτωχομάνας», αυτής που βγάζει τα καλύτερα
ηλεκτροπαιδιά.

01. Η ποιήτρια Ειρήνη
–«She’s in Parties»–
Βακαλοπούλου
02 Έργο της Κατερίνας
Χαδουλού, από την έκθεση
«Παραμύθια με όνομα»
στην γκαλερί Artis Causa.
03 Έργο του Νίκου Σίσκου,
από την έκθεση
«Παραμύθια με όνομα»
στην γκαλερί Artis Causa.
04 Από την έκθεση «Στο
περιθώριο του πολέμου: Η
Θεσσαλονίκη της Κατοχής
(1941-1944) μέσα από τη
φωτογραφική συλλογή
Βύρωνα Μήτου», στο
Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού
05 Από την έκθεση «Η
Θεσσαλονίκη του 1900
μέσα από κάρτες και
εικόνες», στο Μουσείο
Ύδρευσης
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ΔΥΟΜΙΣI
ΜΕΡΕΣ
ΑΠΑΝΩ

Βόλτα στη Θεσσαλονίκη
Της Μανίνας Ζουμπουλάκη
Στη Θεσσαλονίκη, με τσουρέκια, ποτά,
σεμινάριο, παρουσίαση. Όλα άψογα.

➒

➏



➐

06 Ο μουσικός παραγωγός
Kled Moné (φωτογραφία:
Sylia K.)
07 Fly 104: η τελευταία
ραδιοφωνική τρέλα του
Αντώνη Κανάκη που την
ακούει όλη η Θεσσαλονίκη.
08 «Hostel 9»: Το κοκτέιλ
τους Tango Aquatico είναι η
τελευταία τρέλα της πόλης
09 «High School Pizza Bar»:
Η πιο Ιταλιάνα
θεσσαλονικιώτικη caprese.
10 «Μασσαλία»: Το
εστιατόριο που, όταν λέμε
«όλον τον κατάλογο»,
υπακούς και παραγγέλνεις
όλον τον κατάλογο!
11 «Εφημερίδα SKG»: Το πιο
Berlin culture & urban
καφέ-μπαρ της
Θεσσαλονίκης



ÇHostel 9È, και τα μυαλά στη νέα cocktail culture,
το μάτι στον ορίζοντα, τα αυτιά στον Cockney Lama που
γκρουβάρει μαγικά και Eastλονδρέζικα, και να η νέα είσοδος. Ειδικά μετά το τέλος της ταινίας, μιας και απέχει
μια ανάσα από τις αίθουσες του φεστιβάλ, αυτό είναι το
νέο στέκι της πόλης, όπου speed fingerfood, καφεΐνη,
κλάμπινγκ, all day θέα και all night ρυθμός φτιάχνουν
ήλιους και βασιλέματα γεμάτα συγκινήσεις. Στη Λεωφόρο Νίκης 9.

ÇHigh School pizza barÈ.

Ποπ pastas,
κουλ πίτσες, απίστευτα «πρώτα», όπως το κανταΐφι τυλιχτέν με τύρο ροκφόρ, και μακράν η καλύτερη καρμπονάρα αυθέντικα με φόντο τον Όλυμπο και τη θάλασσα.
Μια μεγαλειώδης κουζίνα ζυμαρικών, ένα urban class
περιβάλλον, μια συνεχής πάρτι αίσθηση, εφόσον μουσική και γεύση πάνε πακέτο, και ένα χρυσό τιπ: αν σε
βγάλει ο δρόμος για φαγητό ή ποτό, στοίχημα «σε» πάω
πως δεν θα αποθεώσεις μόνο τον σεφ μα και τον dj Loui,
που μακράν τον θεωρώ ως τον πιο γνήσιο lounger της
πόλης. Στη Λεωφόρο Νίκης 9.

Gourmet και μπερεκέτ! Μια γρήγορη
τουρ στις κουζίνες και τα κατσαρολικά της Θεσσαλονίκης, που το κρατούν ζεστό, αληθινό, υπέρτατα γευστικό
και φαντασμαγορικό, μιας και... Σαλόνικα είσαι και κάθε
μέρα στο κουτάλι τους και το πιρούνι τους υμνούνται η
ζωή και η απόλαυση. Άρα δοκιμάζεις και τεστάρεις: το
Animal burger μετά κοκτέιλ του «Be*» στη γωνία Μητρο16 A.V. 10 - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

πόλεως και Καλαποθάκη, γιατί σαν την Αμερική και αυτό
δεν έχει! Το Κλέφτικο αλλά και τη γιαουρτλού του «Ofto,
the Stolen Lamb», στην πλατεία Ναυαρίνου, ενός απόλυτα παραδοσιακού ως προς τον τρόπο παρασκευής και
φουρνίσματος του αρνιού εστιατορίου. Το σουτζουκάκι
της «Διάβασης», Παύλου Μελά 13, με γαρνίρ την καλύτερη ρωσική σαλάτα της Θεσσαλονίκης και όλον, ναι, όλον
τον κατάλογο της «Μασσαλίας». Όλον, ρε παιδί μου, δεν
υπάρχει μέτριο, παρά μόνο παραληρηματικά πιάτα σε
αυτό το εστιατόριο, γωνία Μανουσογιαννάκη 6 και Φιλικής Εταιρείας. Και εύφημος μνεία στον «Κήπο του Θερμαϊκού», πάρκο Ντορέ, που μεζεδάδικο σαν αυτό δεν
έχουν τα πέριξ, προτείνω καραμελωμένη φάβα, τηγανιά
και τσιπουράκι Τσιλιλή, για να φύγεις σαν Μπρους Λι.

Ποτόκ-ποτόκ, ποιος είναι;

Α, για ποτά
και μουσικάρες. Έχουμε και λέμε: στην «Pastaflora» της
Ζεύξιδος, στέκι ευγενές και σινεφίλ και ιστορικό μα και
φρέσκο σαν τσάι μανταρίνι. Στον «Θερμαϊκό» της παραλίας, που συνεχίζει να θυμίζει, επιμένει να θυμίζει, τι πάει
να πει μπάρα με άποψη και κουλτούρα στη μουσική. Στο
«On the Road» της Λεωφόρου Νίκης με θέα το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα της Θεσσαλονίκης, και τυχεροί, αν ο ιδιοκτήτης του, ο περίφημος «Πρίγκιπας», είναι εκεί και
ανταλλάξετε know how για ταξίδια μακρινά ως την Τζαμάικα. Στο «Bor de l’eau» της Εγνατίας, στέκι ανήσυχο και
κομψό, με μουσικάρες, αν τρακάρετε να παίζει ο Wicked
ή η Νάντια, και φυσικά στην «Εφημερίδα Skg», στον πεζόδρομο της Φιλικής Εταιρείας: βερολινέζικο combo
από πλευράς ήχου και αλητήριας street culture διακόσμησης και συνεύρεση των πιο ωραίων παιδιών. A

Τ

ο σεμινάριο, για γράψιμο και
θέματα βιβλίων, ήταν στο «Άνωθεν» καφέ μπαρ, συμπαθητικό, ζεστό, ιδιόρρυθμο σαν
την ίδια την Θεσσαλονίκη (αρχίσανε τα
κλισέ…). Αλλά είναι ατμοσφαιρικό, μου
θύμισε κόκκινη κουβέρτα και παλιά περιοδικά και αρχές δεκαετίας του ’80 – στη
Θεσσαλονίκη, πού αλλού; Δηλαδή σχεδόν περιμένεις ένα ραδιοφωνάκι στη
γωνία να παίζει παλιά τραγούδια, κάτι
που δεν ισχύει, μια χαρά υπερσύγχρονα
είναι τα ηχητικά τους, απλώς η αίσθηση
είναι μετα-χίππικη-ζει-η-Τζάνις-Τζόπλιν,
και μου πάει πάρα πολύ. Τα παιδιά «του
μαγαζιού» με ωραία μάτια και βλέμματα
όλα, η μπάρα αναπαυτική και φθαρμένη
όσο χρειάζεται, ο αέρας βαρύς με επερχόμενη βροχή, αν και είχε λιακάδα, ωραίο
καιρό, αστραφτερή διαφάνεια στην Πλατεία Αριστοτέλους μέχρι τη θάλασσα. Τις
δύο πρώτες μέρες.
Τη μισή τελευταία μέρα ψιλόβρεχε, η
πλατεία είχε το μολυβί χρώμα που συνδυάζεις εύκολα με τη Θεσσαλονίκη, η
Μητροπόλεως γυάλιζε μουσκεμένη, η
θάλασσα έσβηνε στην ομίχλη και τα
μαλλιά φριζάριζαν σε όλα τα κεφάλια
το ίδιο. Πήρα ένα παγωτό με φρούτα,
αμύγδαλα, σοκολάτα, σιρόπι, μπισκότα, κουδουνάκια, τον Λευκό Πύργο τον
ίδιο (κατά το «άμα είναι να τουρκέψεις,
να γίνεις αγάς») αριστούργημα, από το
«Fregio» που μου το σύστησαν (ως bestof-the-best στο χώρο του προχώ παγωτού) κάτι συμπαθητικές φοιτήτριες φιλολογίας από το σεμινάριο συγγραφής
του «Άνωθεν». Ο «Τερκενλής» μοσχοβολούσε τσουρεκίλα στην οποία είναι αδύνατον να αντισταθείς, ειδικά με τέτοιο
μαλλί. Το θεϊκό του Τερκενλή, εκτός από
το τσουρέκι «μονοφύτιλο» που σημαίνει
με σταγόνες σοκολάτας, το θεϊκό είναι
η τυρόπιτα-σπανακόπιτα, όπως κι ένα
άλλο που το λένε «μπριός» αλλά στην
πραγματικότητα είναι (υπέροχο…) κρουασάν με πορτοκάλι-κόντιτο σιροπιαστό,
παρακαλώ. Ναι, μόνο στη Θεσσαλονίκη
το παθαίνουν αυτό τα μπριός αλλά τους
πάει γάντι…
Η τελευταία μόδα «απάνω» είναι τα θεματικά περίπτερα: στην Τσιμισκή, ένα
περίπτερο πουλάει αποκλειστικά μπιζού,
το διπλανό του ποδιές μαγειρικής με εξυπνακίστικες φράσεις («ο μπαμπάς μου
είναι σεφτετζής», «είμαι Πόντιος και δεν
το κρύβω», λες και κρύβεται τέτοιο προσόν), το παρα-διπλανό μόνον εικονίτσες
και αγιογραφίες πάσης φύσεως. Μετά
από ένα χρόνο, που θα ξανα-ανέβω, ίσως
να υπάρχει περίπτερο με τσουρέκια – με
μπουγάτσα υπάρχει σίγουρα, απλώς δεν
το πέτυχα.

«Άνωθεν» καφέ μπαρ, Καρόλου Ντηλ 22, Θεσσαλονίκη
«Fregio», παγωτά και γλυκά, Αριστοτέλους 3,
2310263302, Θεσσαλονίκη
«Τερκενλής» ζαχαροπλαστείο, Τσιμισκή 30,
Θεσσαλονίκη, και (Αθήνα) Παπανικολή 100-102,
2106840020 ή στο The Mall, Α. Παπανδρέου 35,
Μαρούσι, 2106106535
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Της ΣΩτηΣ τΡιανταφυλλου
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άθε φορά που «ανεβαίνω», όπως συνηθίζουµε να
λέµε, στη Θεσσαλονίκη κάτι καλό έρχεται από τη
θάλασσα – παραφράζω τον τίτλο ενός βιβλίου του
Χρήστου Οικονόµου. Συχνά σκέφτοµαι ότι εµείς οι
Αθηναίοι αγαπάµε τη Θεσσαλονίκη και παίρνουµε τον δρόµο
προς το βορρά σε περιπτώσεις µυστικών που πρέπει να παραµείνουν µυστικά, σε περιπτώσεις ερωτικών και οικογενειακών κρίσεων καθώς και επιτακτικών αναγκών για περισσότερη φιλία και περισσότερα γέλια. Οι Θεσσαλονικείς, από την
πλευρά τους, µάλλον περιφρονούν την Αθήνα: τη θεωρούν
ενδιαφέρουσα για λίγες µέρες αλλά αβίωτη για πολλές. ∆εν
τους αδικώ – εξάλλου, την περιφρονούµε κι εµείς: οι Θεσσαλονικείς αγαπούν την πόλη τους, εµείς όχι και τόσο.
Ακόμα και η κρίση βιώνεται διαφορετικά στη Θεσσαλονίκη:
η πιο γνήσια βαλκανική λαϊκή φιλοσοφία, εκείνη που εικονογραφούσε ο Κουτσουρίτσα, σώζει τους ανθρώπους από τη
µελαγχολία. Ίσως πράγµατι συντελεί η θάλασσα, το νερό: καθώς περπατάω στην παραλία (που όζει!) ξεχνάω τη µυρωδιά
και προσαρµόζοµαι σ’ έναν ρυθµό που δεν είναι ο δικός µου·
χαζεύω τα σκυλάκια –ποικίλες ράτσες– που χοροπηδάνε δίπλα στα χαλλλαρά αφεντικά τους· πολύ χαλαρά και µε βλέµµα
που σε εξετάζει από πάνω ώς κάτω κι από κάτω προς τα πάνω
(«Ποια είν’ αυτή;»). Οι γυναίκες είναι πιο κοκέτες από µας· οι
φούστες είναι πιο κοντές, τα τακούνια είναι ψηλότερα.

Το 2013, για να γράψω ένα βιβλιαράκι µε τίτλο «Σπάνιες γαίες»
είχα πάει στο Μουρµάνσκ, στη Βορειοδυτική Ρωσία. Παρά
το ακραίο πολικό τοπίο ένιωθα σαν το σπίτι µου: οι άνθρωποι
µού θύµιζαν τους Θεσσαλονικείς ακόµα και στο ότι µιλούσαν
για τη Χερσόνησο Κόλα όπως µιλούν οι Θεσσαλονικείς για τη
Χαλκιδική. Παράδεισος! Μιλλλάµε για τις ωραιότερες αµµουδιές στον κόσµο! Ήταν φιλόξενοι, τους άρεσε το καλό φαγητό
(µε σάλτσες) και τα σιροπιώδη γλυκά (το «µαύρο», ρωσικό κέικ µού φάνηκε σαν το τσουρέκι µε σοκολάτα που τρώµε στον
Τερκενλή), έπιναν σαν νεροφίδες και µε χτυπούσαν φιλικά
στην πλάτη µε τόση δύναµη που µου κοβόταν η αναπνοή.

ªÆ° ÆÄ°¦¶·¹°
º°£Ã»°ªÆ¶
¿Ä¶ª Ã¤Ãº¤¸Ä¶ª º°¹ ¤¶»¶
°Á¶º¢ÃÆ°·
¶¦¹ºÄ°Æ¶¹
°Æ»Ãª¼°¹Ä°
°¹¿Á¹ÃÆ¸Æ°ª

Όταν διαβάζω τα κείμενα του αγαπηµένου µου φίλου Στέφανου Τσιτσόπουλου για τη Θεσσαλονίκη βλέπω µια συγκινητική ταύτιση µε την πόλη που δεν βλέπω σε κανένα κείµενο για
την Αθήνα: ίσως, µεταξύ άλλων, επειδή στην Αθήνα ήρθαν
άνθρωποι από µακρινά χωριά – παραµορφώνοντας, ανεπίγνωστα, την αστικοποίησή της. Ήρθαν άνθρωποι που παρέµειναν ξένοι, που δεν συνετέλεσαν στον εξωραϊσµό της πόλης
αλλά που έγιναν συνένοχοι στην καταστροφή της. Τα τελευταία χρόνια η ζωή υποβαθµίστηκε ακόµα περισσότερο: διασχίζουµε την Αθήνα κλείνοντας τη µύτη µας. Καµιά φορά,
σκέφτοµαι να µετακοµίσω στη Θεσσαλονίκη, σ’ ένα δωµάτιο
κοντά στη θάλασσα. A

DISCOVER GREECE

Όταν επιστρέφω από τη Θεσσαλονίκη είµαι ένα κιλό βαρύτερη:
µε σφίγγει το µπλουτζίν. Έχω φάει τον περίδροµο και έχω πιει
τον άµπακο: στα τραπέζια καθόµαστε ώρες ολόκληρες και λέµε ανέκδοτα· επικρατεί ατµόσφαιρα αιωνιότητας. Κανείς δεν
µιλάει για αρρώστιες, θανάτους, φτώχεια, πολιτική, µιζέρια:

οι αφηγήσεις αφορούν αστείους και ηρωικούς προγόνους,
εκκεντρικούς χαρακτήρες της πόλης, σουρεαλιστικές καταστάσεις (από τις οποίες υπάρχει πληθώρα κυρίως εξαιτίας της
σουρεαλιστικής οπτικής) και αυτοσαρκαστικά παθήµατα. Οι
αφηγήσεις είναι ζωντανές, σε ιστορικό ενεστώτα: «Και τι γυρίζει και µου λέει; Μπουκάρει λοιπόν...»
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ΤGI
Fridays,

πιο ωραία από
ποτέ!
Γιατί η Παρασκευή είναι
η καλύτερη μέρα της
εβδομάδας

Τ

Hostel 9

Η τελευταία new entrance που μυεί τη Θεσσαλονίκη στην κοκτέιλ κοσμοθεωρία και
διάθεση. Οι πιο ενημερωμένοι mixologists, οι πιο groovy bartenders και οι πιο απογειωμένοι baristas τα κάνουν όλα μπροστά σου: από νωρίς το πρωί φρεσκοκόβουν εκλεκτές
ποικιλίες καφέ και σου προτείνουν ροφήματα flat white και drip brew, μια νέα εμπειρία
για τη Θεσσαλονίκη. Οι αλχημιστές του «Hostel 9» όμως σκοράρουν και στο fingerfood:
mini burgers με ψωμάκι brioche, φιλετίνια black angus με μαρμελάδα ντομάτας και
φουά γκρα και μια ποικιλία ακόμα γεύσεων θα σε στείλουν στον ουρανό. Και ήρθε η
ώρα για κοκτέιλ, ήρθε η ώρα για τα θαύματα. θα βρείτε μια εμβληματική λίστα από 16
signature cocktails, τα οποία υπογράφει ο World Class Champion 2009, Αριστοτέλης
Παπαδόπουλος, αυθεντικά, customized και για την απόλαυσή σας μόνο εγγυώνται
εμπειρία μοναδική. Προσθέστε τις 50 ετικέτες super premium επιλογές στην κατηγορία
κρασιών και spirits, plus τη θεϊκή champagne list, και ναι! Το «Hostel 9» είναι ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Θεσσαλονίκη με θέα τον Όλυμπο.
Λεωφόρος Νίκης 9, 2310 286161

High School Pizza Bar

ις Παρασκευές η καρδιά
σου χτυπάει πιο γρήγορα.
Το ξέρεις καλά αυτό το συναίσθημα. Είναι η λαχτάρα του
Σαββατοκύριακου που έρχεται.
Είναι η ίδια λαχτάρα που σε πιάνει κάθε φορά που μπαίνεις στα
TGI Fridays. Τώρα, το αγαπημένο σου μέρος στην καρδιά της
Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους, ανανεώθηκε. Διάλεξε το δικό σου αγαπημένο από
την πλούσια cocktail list και απόλαυσέ το στη νέα επιβλητική
μπάρα, όπου θα σε υποδεχτούν
οι πιο φιλόξενοι bartenders.
Δοκίμασε ολοκαίνουργιες γεύσεις, όπως το Quinoa Burger, σε
μια αυθεντική και trendy αμερικάνικη ατμόσφαιρα και ζήσε τις
δικές σου μοναδικές εμπειρίες
στο αγαπημένο σου στέκι, ανακαλύπτοντας μια καινούργια
έκπληξη κάθε μέρα.

Pax
Homemade Burgers
Burgers όπως στη Νέα Υόρκη
Γεννήθηκαν το 1978 στη Νέα Υόρκη και τα τελευταία χρόνια κατοικούν στη… Θεσσαλονίκη. Τα νεοϋορκέζικα burgers
στο Pax Homemade Burgers προκαλούν συνωστισμό. Urban
αίσθηση Νέας Υόρκης, ανοιχτή κουζίνα και burgers όπως
δεν τα έχεις ξαναφάει. Δοκίμασε το The Mexican Burger, το
Goat Cheese &Truffle Burger, τα Mini Corn Dogs ή τα Chili Con
Carne Fries, που είναι επηρεασμένα από το Street Food της αμερικανικής μητρόπολης. Μη χάσεις επίσης τα burgers of the
month (αυτό το μήνα θα βρεις το Chicken Marsala Burger με
το Ιταλοαμερικάνικο ταπεραμέντο), τα live events που διοργανώνονται συνέχεια και το πολύ δημοφιλές 1+1 burger που
προκαλεί κάθε φορά χαλασμό!
Stay Tuned! Κα λαποθάκη & Βενιζέλου, 2310 221852,
Mediterranean Cosmos, Πυλαία, 2310 028650

Με τον Θερμαϊκό, τα πλοία, τον Όλυμπο, τη «βόλτα», όπως λένε στον Βορρά όλη αυτή την κοσμοπλημμύρα που
κατεβαίνει στη Λεωφόρο Νίκης για ήλιο, καφέ, ποτό, φαγητό
και fun, φάτσα κάρτα! Οι γευστικές πίτσες και πάστες για τις οποίες
η Θεσσαλονίκη παραμιλάει –ναι, μιλάμε στα σίγουρα για το πιο σπεσιάλε Romano στέκι
του κέντρου–, σκοράρουν στην κατηγορία Καλύτερο Ιταλικό στο κέντρο. Στα «θρανία»,
μέσα κι έξω, από νωρίς το πρωί για καφέ, έως αργά μετά τα μεσάνυχτα για κοκτέιλ αλλά
και fingerfood on the bar, γίνεται το έλα να δεις. Και φυσικά, το έλα να δοκιμάσεις. Πρόσθεσε τις είκοσι ετικέτες φίνων ελληνικών και ιταλικών κρασιών, αλλά και τη νέα κάρτα
με τα frozen cocktails, χτύπα στο σέικερ και όλους τους ήχους που διαλέγουν μερικοί
από τους καλύτερους djs της Σαλόνικα και το πακέτο πίτσα-πάστα-μουσικάρες απογειώνεται. Λεωφόρος Νίκης 9, 2310 286161, fb: HighSchoolPizzabar
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Πέγκυ
Ζουμπουλάκη

Δύο πρόσωπα στη
ζωή μου, θα μου θυμίζουν τις εποχές που
γελούσα πολύ. Το ένα
είναι η Πέγκυ Ζουμπουλάκη. Δεν έχουν
περάσει πολλά χρόνια
από εκείνη την πρώτη
μας συνάντηση για να
μη θυμάμαι την κοινή
αφορμή που μας έφερε κοντά. Την ξέχασα.
Θυμάμαι αντίθετα ένα
σωρό σκόρπιες λεπτομέρειες από αυτή τη
γυναίκα. Θυμάμαι, ας
πούμε, τον τρόπο που
σκύβει στο φλιτζάνι
για να βρέξει τα χείλη
της. Πόσο ατρόμητη
μοιάζει μέσα στο σμαραγδί φουστάνι της.
Το μεγάλο λυτρωτικό
γέλιο της. Θυμάμαι τη
μέρα που μου ζήτησε
συγνώμη για να εκστομίσει μια φράση σόκιν
επειδή έτσι τη βόλευε.
Αναγνωρίζω τις μεθόδους που μετέρχεται
για να κρατάει τόσο
περίτεχνα τα μυστικά
της, όταν το θέλει.
Τη γνωρίζω μόνο 5
χρόνια. Ζήσαμε λίγο
η μία κοντά στην άλλη.
Ό,τι συνέβη ανάμεσά μας ήταν σύντομες
συναντήσεις, κάποια
τηλεφωνήματα, κάτι
βράδια στο σπίτι της
και στο εστιατόριο του
Φιλίππου, μια μεγάλη
αγκαλιά στην Ύδρα.
Αγνοώ τις αδυναμίες
της, τις ανησυχίες της.
Μόνο εικασίες
μπορώ να κάνω.
Τη γνωρίζω λίγο, άρα
μπορώ να τη θαυμάζω
όπως μια ξένη.

Η γυναίκα
που γνώρισα
50 επιτυχημένα
χρόνια της Γκαλερί.
δεν είναι τυχαίo.
Η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ το εξηγεί.
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● Με τον Louis Aragon παρουσία του Γιάννη Ρίτσου (δεξιά με το τσιγάρο) και του

Φασιανού (κέντρο), με τον οποίο ο Aragon συνδεόταν με μακριά φιλία

A
● Δεκαετία ’70, το ζεύγος Ζουμπουλάκη σε χαλαρές στιγμές
● Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας

και Πέγκυ Ζουμπουλάκη στο
σπίτι του πρώτου
φωτογραφημένοι από την
Τατιάνα Καραπαναγιώτη.
«Μια δυο φορές την εβδομάδα
μού τηλεφωνούσε και μου έλεγε:
“Έλα να πιούμε ένα ουζάκι”.
Πήγαινα στο ατελιέ του που ήταν
ένα πραγματικό αριστούργημα
και πότε μου πρόσφερε ένα
εξαιρετικό χαβιάρι με βότκα, πότε
ένα απλό ουζάκι με ελιές. Ο
Γκίκας ήταν πραγματικός
άρχοντας. Τον θυμάμαι
μοσχομυριστό με κάτι ρόμπες
ολομέταξες κι αυτά τα θαυμάσια
χέρια που ωραιότερα δεν έχω δει
στη ζωή μου. Είχε άλλου είδους
κουλτούρα, πιο ανατολίτικη και
κοσμογυρισμένη. Ήταν πολύ
γοητευτικός όταν το ήθελε.
Αγαπούσε ιδιαίτερα τον άνδρα
μου. Τον θυμάμαι στην κηδεία,
ήρθε με την Μπάρμπαρα τη
γυναίκα του η οποία κρατούσε
ένα τεράστιο μπουκέτο με μοβ
πασχαλιές».
(απόσπασμα από συνέντευξή της
στο «ΒΗΜΑ»)

Άπειροι λόγοι συνηγορούν για να θαυμάσεις
αυτή τη γυναίκα. Φαντάζει, στη δική μου κλίμακα τουλάχιστον, σαν ένα είδος ήρωα αυτόνομου
και παράτολμου. Πραγματοποίησε στο μέγιστο
δυνατό τα όνειρά της συχνά κάτω από αντίξοες
συνθήκες. Όταν ο άνδρας της, ο Τάσος Ζουμπουλάκης, πέθανε το ’83, η Πέγκυ ήταν μικρή αλλά
αρκετά μεγάλη για να ζει σ’ ένα κουτί ζαχαροπλαστείου. Και έβαλε στοιχήματα. Πρώτα απ’ όλα
έπρεπε να αντιμετωπίσει την απώλεια του άνδρα
της, που για 20 τόσα χρόνια τον είχε συντροφέψει με αφοσίωση και έρωτα. Επιπλέον έμενε μόνη με δύο μικρά παιδιά δίπλα της, τη Δάφνη και
τον Θοδωρή, ανίκανα να διαχειριστούν (κυρίως
το κορίτσι) μια τόσο αναπάντεχη απουσία, και
τέλος με μια γκαλερί κληρονομιά από τις πιο σημαντικές της πόλης. Την έχω ακούσει να λέει πως
μετά το θάνατο του Τάσου Ζουμπουλάκη πολλοί ήταν αυτοί που περίμεναν στη γωνία, οι μισοί
για να δουν αν θα τα καταφέρει και οι άλλοι μισοί
για να τη βοηθήσουν να τα καταφέρει. Την έσωσε ο χαρακτήρας της και η συμπαράσταση των
φίλων της. Το αλάθητο ένστικτο της Πέγκυς την
είχε οδηγήσει από νωρίς να ποντάρει σε σχέσεις
αιώνιες και σταθερές πολύ περισσότερο απ’ ό,τι
σε ψυχρά επαγγελματικά «πάρε-δώσε». Αυτές οι
σχέσεις, με Μόραλη, Τσαρούχη, Γκίκα, Φασιανό,
Νικολάου, Ακριθάκη, Κυριακούλη, Τάκη, Καρέλλα, σημαντικές και ιερές, τη βοήθησαν να ξεπεράσει την αιφνίδια καταιγίδα της ζωής της που
την είχε πετύχει στο δρόμο χωρίς ομπρέλα.

Από την Πέγκυ στη Δάφνη
Από το 1983 που ανέλαβε μόνη της μέχρι το
2000 που παρέδωσε τα ηνία στην κόρη της τη
Δάφνη, η ιστορία της γκαλερί έχει να επιδείξει
μια σταθερή συσσώρευση μικρών θριάμβων.
Η συνεργασία με τον Ιόλα άφησε εποχή με επιτυχίες και αναταράξεις. Για πρώτη φορά η Αθήνα είχε την ευκαιρία να θαυμάσει από κοντά τη
δουλειά των κορυφαίων της Παγκόσμιας Τέχνης
όπως ο Man Ray, o Magritte, ο Lalanne, η Niki de
St Phalle (που γνώρισε η Πέγκυ από κοντά), ο De
Chirico (τον φιλοξένησε μαζί με τη γυναίκα του)
και τόσοι ακόμα άλλοι. Στις σημαντικές στιγμές
καταγράφεται ακόμα η συνεργασία και η φιλία
που αναπτύχθηκε με την Denise Renne, τη σπουδαία γκαλερίστα που λάνσαρε και ανέδειξε την
κινητική Τέχνη και την op art. Με την γκαλερί
Beyeler ήταν μια άλλη σημαντική συνεργασία
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1. Εγκαίνια έκθεσης
του De Chirico,
δεκαετία του ’70.
Διακρίνονται
αριστερά ο Τάσος
Ζουμπουλάκης με το

➊

➋

γιο του Θοδωρή, εν
αναμονή
αυτογράφου από τον
καλλιτέχνη κάτω από
το βλέμμα της Πέγκυς
και του Ιόλα (στο
βάθος). Ήρθε στα
εγκαίνια, τον
φιλοξενήσαν μια
εβδομάδα μαζί με τη
γυναίκα του στην
Ανάβυσσο.

➌
➍

2. Η κόρη της, Δάφνη,
παιδί στην αγκαλιά
της Do, τότε
σύντροφος του
γλύπτη Τάκη.
3. 14 Δεκεμβρίου
1972. Ομαδική έκθεση
των Picasso, Leger,
Braque. Βιβλίο
σχολίων.
4. Ο γιος της Πέγκυς
τη στιγμή που
προσφέρει λουλούδια
στην κόρη του
Picasso, Παλόμα, κατά
την επίσκεψή της
στην γκαλερί τη
δεκαετία του ’70 με
αφορμή τη μεγάλη
έκθεση του πατέρα
της.

από την οποία προέκυψε η έκθεση του Picasso, μια έκθεση που έκανε όχι απλώς αίσθηση αλλά πάταγο στην πόλη.
Από το 2000 που αναλαμβάνει η Δάφνη, η κόρη της, τη διεύθυνση της γκαλερί, η «ήρεμη δύναμη της οικογένειας»,
ένας νέος, πιο φρέσκος και πιο σύγχρονος αέρας έρχεται
να προστεθεί στο μακρύ κατάλογο των ονομάτων που
φιλοξένησε η γκαλερί. Καλλιτέχνες της γενιάς του ’80
και ’90 (Αϊδίνης, Κεχαγιόγλου, Αυγέρος, Λαγός, αλλά και
φωτογράφοι και χάπενιγκς) άρχισαν να πλαισιώνουν τις
μόνιμες συνεργασίες. Το 2007 με το σχήμα «Ζone D» που
δημιούργησε η Δάφνη άρχισαν να διοργανώνονται εκθέσεις εκτός χώρου της γκαλερί με στόχο την παρουσίαση
νέων τάσεων της διεθνούς σύγχρονης Τέχνης με τεράστια επιτυχία.
Από το 1966 μέχρι σήμερα η γκαλερί Ζουμπουλάκη υπήρξε ένας σεισμογράφος. Έμπαινες κι έβλεπες τι συμβαίνει
και πού. Από τις πόρτες της πέρασαν όλες οι αιρέσεις της
τέχνης: από τη γενιά του ’30 μέχρι τους νεοντανταϊστές
και τους ποπαρτίστες. Κόσμος διαγκωνίζονταν στην είσοδο όχι μόνο για να δουν Μagritte και Braque από κοντά,
αλλά (κυρίως) επειδή ο καλλιτεχνικός κήπος της Πέγκυς
είχε κάτι που η εποχή ζητούσε απεγνωσμένα: υπερβολή
και στιλ. Βέβαια, τα τρανταχτά ονόματα που εδώ και μισό
αιώνα παρουσίασε και ο καθόλου αφελής τρόπος που χειρίστηκε όλα αυτά τα χρόνια το κύρος της γκαλερί μπορεί
να της κόστισαν λιγότερες συμπάθειες απ’ ό,τι άξιζε. Της
το επισήμανα ένα βράδυ που τρώγαμε στου Φιλίππου,
αλλά από την απάντηση που πήρα κατάλαβα ότι για την
ίδια σημασία είχε τι έλεγε η μικρή ομήγυρης εκείνων που
γνώριζε και εκτιμούσε προσωπικά. Λίγο πριν πεθάνει ο
Τσαρούχης, της έγραψε με τρεμάμενα χέρια σ’ ένα χαρτάκι «Πέγκυ, νίκησες!». Φιλάει αυτό το χαρτάκι με συγκίνηση
και αγάπη.
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ªτου ¼ιìίππου
Είναι βραδάκι, εποχή καρναβαλιού. Είναι καλεσμένη στο
μπαλ μασκέ στο σπίτι του φίλου της και συλλέκτη Δημήτρη Πιερίδη στη Γλυφάδα. Η Πέγκυ έχει ντυθεί περίπτερο.
Φτάνει και ο Τσαρούχης με την παρέα του τυλιγμένος απ’
την κορφή μέχρι τα πόδια με βαμβάκι στις αποχρώσεις
του λευκού και του γκρι. Έκπληκτοι και αποσβολωμένοι οι
καλεσμένοι τον ρωτούν «Μα τι έχεις ντυθεί εσύ, βρε Γιάννη;». «Σύννεφο!» απαντά ακαριαία ο Τσαρούχης.
Κάθε φορά που η Πέγκυ θυμάται τέτοιες ιστορίες, το παιδί
που έχει μέσα της επισκιάζει την ώριμη γυναίκα. Είναι
απόλαυση να την ακούς. Δροσερή και αθώα παρά τα χρόνια που πέρασαν. Και με ένα χιούμορ σαν κόμικ διαστημικής περιπέτειας. Ό,τι πρέπει δηλαδή για την αέρινη επιπολαιότητα μιας συντροφιάς γυναικών που συναντήθηκαν
κάποτε στο εστιατόριο του Φιλίππου κι έμειναν εκεί για
πάντα. Η Πέγκυ, η Ρίτα, το Ξενάκι κι εγώ. Σ’ αυτό το ιστορικό ταβερνάκι στις παρυφές του Λυκαβηττού που ο Μόραλης θεωρούσε «τραπεζαρία του» όσο ζούσε, θέσαμε ένα
βράδυ τις βάσεις της αιώνιας εφηβείας μας που έμελλε
να πάρει διαστάσεις εθισμού. Το ραντεβού έγινε jour fixe
μία συγκεκριμένη μέρα κάθε μήνα. Βρήκαμε η μία στις
άλλες το τέλειο ταίρι μας στην τρέλα. Εδώ ερχόμαστε, και
το έχουμε συμφωνήσει, για να χάσουμε την αίσθηση του
χρόνου, να ξαναγίνουμε παιδιά συντροφιά με άφθονα,
αυθόρμητα γέλια.
Η Πέγκυ με γοήτευσε από την πρώτη στιγμή που τη συνάντησα. Ήταν μια γοητεία που δεν οφειλόταν στη συνδρομή των media ούτε στο γεγονός ότι είναι μια γυναίκα
με πολύ ιδιαίτερο προσωπικό στιλ. Αναρωτήθηκα, ακόμα αναρωτιέμαι, ποιο είναι τέλος πάντων αυτό το θερμό

καύσιμο που την κινεί και την κάνει να έχει αναμμένες
τις μηχανές 24 ώρες το 24ωρο; Βρίσκεται σε μια διαρκή
εγρήγορση που πάντα θαύμαζα γιατί πάντα μου έλειπε.
Αυτό που κατάλαβα με τον καιρό είναι ότι η ζωή της είναι
μια γραμμή από ατέλειωτα «τώρα». Ζει το κάθε «τώρα»
στην ώρα του και δεν ταλαιπωρείται από το προηγούμενο ή το επόμενο. Η προσήλωσή της στα στοιχειώδη της
ζωής δεν της αφήνει περιθώριο να σιγοπνίγεται σε αναμνήσεις καταβροχθίζοντας τσάι και συμπάθεια. Δεν έχει
ανάγκη κοινωνικής ανόδου και προσκλήσεων σε γεύματα με evian και πρασινάδες. Δεν τη θαμπώνουν τέτοια
πράγματα. Τα έχει ζήσει, τα ξέρει, τα βαριέται. Τρέχει από
την Κριεζώτου στο Κολωνάκι και από εκεί στην Πειραιώς,
στα τρία νευραλγικά σημεία των επιχειρήσεών της, σαν
αναβράζον δισκίο έτοιμο να πέσει στο νερό. «Γιατί να περπατάς αφού μπορείς να τρέχεις;» ιδού το δόγμα της. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να πατήσει ξαφνικά φρένο στην
ιλιγγιώδη καθημερινότητά της, να μπει στο φέρι και να
περάσει ένα βράδυ μόνη στο σπίτι της στην Ύδρα ή να πάρει την εγγονή της παρέα για να περάσουν ένα τριήμερο
στο Παρίσι, χαζεύοντας τη θέα της πόλης από τη ταράτσα
του Beaubourg.
Ό,τι κάνει τώρα με τα εγγόνια της έκανε και με τα παιδιά
της, όταν ήταν μικρά. Θυμάμαι μια μέρα που τη ρώτησα
πώς αγοράστηκε ο χώρος στο Κολωνάκι. «Αγοράστηκε
για να γίνει η έκθεση του Τάκη, μία από τις πιο πρωτοποριακές της εποχής. Είχαμε πάει, θυμάμαι, στο Παρίσι με τον
Θοδωρή και είχαμε δει την έκθεσή του με τα μαγνητικά.
Πρώτη φορά είδα παιδί 8 χρονών να καθηλώνεται και
να βλέπει σαν μαγεμένο. Το ίδιο είχε κάνει όταν πήγαμε
στο Λονδίνο να δούμε το “L’après midi d’ un faune” με τον
Nureyev, νόμιζα πως θα ανέβει στη σκηνή».

● De Chirico,

«I miei amici
orientali»,
λιθογραφία,
79Χ61cm,
1971
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● Ο Γιάννης Τσαρούχης υπογράφει τις μεταξοτυπίες «Ερωτόκριτος» και
«Αρετούσα» στην γκαλερί της Κριεζώτου 7, 1980

Η Γκαλερί Ζουµπουλάκη, από το 1966
που ανοίγει το χώρο
στην Κριεζώτου 7, εκτός από τη συστηµατική προώθηση της
Σύγχρονης Τέχνης
–µέσω των εκθέσεων– προβάλλει το
έργο των συνεργαζόµενων καλλιτεχνών
µέσα από τις ειδικές
της εκδόσεις, χαρακτικά, λιθογραφίες,
µεταξοτυπίες, giclée
prints κ.λπ.

● Η κόρη της, Δάφνη, με τον Νουρέγιεφ

● Μάρτιος 1978. Μεγάλη

αναδρομική στον
Γιάννη Μόραλη. Από
αριστερά: Τάσος και
Πέγκυ Ζουμπουλάκη, με
το γιο τους Θοδωρή και
τον Μόραλη.

Η παρέα τη÷ Κριåúώτου
Η γκαλερί στο Κολωνάκι αγοράστηκε χάριν του Τάκη. «Η
Κριεζώτου όμως είναι πιο συνδεδεμένη με τον Φασιανό»
μου είχε πει ένα βράδυ. «Μια ζωή έχουμε περάσει με τον
Φασιανό κι αυτή τη ζωή και την εποχή κρατάω. Πιστεύω
ότι τα ωραιότερα έργα του τα έχω δείξει εγώ. Έχουμε κάνει
πολλά γέλια μαζί, η φιλία μας έμοιαζε παντοτινή…». Έτσι
τελειώνει πάντα την κουβέντα της η Πέγκυ, όταν χρειάζεται να μιλήσει για φιλίες που στην πορεία ακυρώθηκαν.
Θυμάται μόνο όσα αξίζουν να κρατά η μνήμη.
Η παρέα της Κριεζώτου… Τι sui generis παρέα! Η τρομερή
γενιά του ’30 και τα περίφημα «Ούζα του Σαββάτου». Μαζεύονταν κάθε Σάββατο μεσημέρι, φίλοι καλλιτέχνες εκεί
για να τα πουν, να τα πιουν, να μιλήσουν για τα σοβαρά και
τα ανάλαφρα της ζωής, να κάνουν πλάκα. Οι συναντήσεις
αυτές του Σαββάτου συνεχίζονται μέχρι σήμερα και με νεότερους συνδαιτημόνες. Θυμάμαι ένα αστείο περιστατικό
που μου έχει διηγηθεί. Είχε καλέσει την παρέα της στο σπίτι για ψαροφαγία. Είχε ψαρέψει ο Φασιανός ένα μεγάλο
ροφό στην Τζια και της τον είχε φέρει να τον μαγειρέψουν.
Όταν το τραπέζι ετοιμάστηκε και το ψάρι είχε ψηθεί εμφανίστηκε ο Φασιανός με την τεράστια πιατέλα ντυμένος
βατραχάνθρωπος, με τον αναπνευστήρα, το ψαροντούφεκο, το μαγιό και τα βατραχοπέδιλα, για να γίνει το τέλειο
χάπενιγκ μιας βραδιάς που άξιζε να θυμάσαι.

όäÞ÷ λùëåÝïù. ςôï óðÝôé ôè÷.
Καλεσμένη για φαγητό. Ήταν βράδυ, το φως λίγο αλλά
αρκετό για να αναγνωρίσω την παρουσία της Τέχνης, μόλις άνοιξε η πόρτα. Έργα κρεμασμένα στους τοίχους με

αριστοτεχνικό τρόπο, έργα υπέροχα, τεράστια, μυθικά
και πάρα πάρα πολύ προσωπικά. Στο σπίτι αυτό είδα το
πιο ωραίο και μεγάλο μαγνητικό του Τάκη, από τα πιο σημαντικά της καριέρας του, σ’ ένα εκτυφλωτικό κίτρινο και
μια κρυφή αφιέρωση στο πλάι «Στην Πέγκυ και στον Τάσο
με πολλή αγάπη και φιλία. Τάκης, 1982». Είδα το θηριώδες
δέντρο του Παύλου και τα πορτρέτα της Μπέργκμαν στην
πρώτη τους έκδοση με την υπογραφή του Warhol να κυριαρχούν και να γεμίζουν την κρεβατοκάμαρα. Είδα τοποθετημένους στην τουαλέττα (!) τους παιδικούς γεμάτους
χρώματα και έρωτα πίνακες της Niki de Saint Phalle «My
love in a bed with you» την εποχή που ήταν ερωτευμένη με
τον Tinguely. Είδα τεράστιους, υπέροχους Rauschenberg
και Μόραλη και Τσαρούχη και Banksy στο σαλόνι. Μια τρυφερή Μαρίνα Καρέλλα που έχει ζωγραφίσει τον εγγονό
της και της γράφει «Στην Πέγκυ μου τη γλυκιά, τα εγγόνια,
Ύδρα, Αύγουστος». Είδα έναν Κυριακούλη να εκλιπαρεί
«Πέγκυ, συγχώρεσέ με, δράμα».
Δεν ήταν τα τρανταχτά ονόματα στους τοίχους που μου
έφεραν σκοτοδίνη. Ήταν το σπίτι από μόνο του. Δεν είχα
ξαναδεί ποτέ μου πιο καλαίσθητο σπίτι και πιο φιλόξενο
σύμπαν. Θυμήθηκα κάτι που είχα διαβάσει και ταίριαζε
γάντι εδώ: «Η αισθητική είναι ένα εύκαμπτο όργανο που
διαμορφώνεται σε μέτρο ισχυρό από την –όποια– καλλιέργεια και το –όποιο– ήθος. Αυτά τα δύο σου επιβάλλουν
και σου υποβάλλουν όχι μόνο το στιλ που θα υιοθετήσεις
αλλά το στιλ που δικαιούσαι να έχεις». Αυτή η καλαίσθητη
γυναίκα διαθέτει και τα δυο. Φροντίζει λοιπόν να χαίρεται
το σπίτι της χωρίς σπουδαιοφάνεια και περιττές διαχύσεις.
Συμβιώνει μ’ αυτά τα 20-25 αγαπημένα έργα τα τελευταία
30 χρόνια και είναι τα ίδια πάντα που παίρνει στις μετακομίσεις της. «Έχω κρατήσει έργα στα οποία η προσωπικότητα και η τέχνη συναντιούνται» μου έχει διευκρινίσει.

Μαθαίνοντας να ζει μ’ αυτά τα μεγέθη, η Πέγκυ έμαθε να
ζει μ’ έναν τρόπο. Και ο τρόπος αυτός συνοψίζεται σε τρία
βασικά πράγματα. Στον τρόπο που μεγάλωσε τα παιδιά
της, στον τρόπο που χειρίστηκε το κύρος της γκαλερί της
και στον τρόπο που οργανώνει τις... «Τεμπελιάδες» της!

Ãι Çτåíπåìιάäå÷È
Άφησα για το τέλος την υπόθεση των «Τεμπελιάδων» γιατί
πιστεύω πως είναι το μόνο κλειδί που μπορεί να ξεκλειδώσει αυτό το περίεργο, εξωφρενικό και συναρπαστικό
κβάζαρ που ακούει στο όνομα Πέγκυ Ζουμπουλάκη. Μία
φορά το χρόνο, συνήθως καλοκαίρι, οι φίλες της από την
εποχή της νιότης συναντιούνται στο σπίτι της στην Ύδρα
για να διοργανώσουν την καθιερωμένη «Τεμπελιάδα», μια
διήμερη κρεπάλη όπου δεν έχει χώρο κανείς άλλος παρά
μόνο η Τεμπελιά. Η κάθε μία κάνει ό,τι θέλει, ξυπνάει όποτε
θέλει, φοράει ό,τι θέλει, κάνει μπάνιο όποτε της καπνίσει,
τρώνε και πίνουν μέχρι στομαχικής διαταραχής. «Τέλεια
αποτοξίνωση» λέει, «τύφλα να ’χει η γιόγκα!».
Aυτή είναι η κυρία Πέγκυ Ζουμπουλάκη έτσι όπως τη γνώρισα. Μια γυναίκα αρχόντισσα, αν μου επιτρέπεται η έκφραση. Που έχει την ώρα της σε όλα. Είναι τελειομανής,
μεθοδική, συγκεντρωτική, αφηρημένη, απεχθάνεται την
τσαπατσουλιά, την κουτοπονηριά, λατρεύει το χιούμορ,
τον αυτοσαρκασμό και να ρεμβάζει. Πηγαινοέρχεται με
την ίδια άνεση από το Κολωνάκι στο Ζεφύρι, τρέχει πάνω
κάτω με τα πόδια και το μετρό, θέλει να τα προλάβει όλα
και να εξαντλήσει τη γη. Μια μέρα που τη ρώτησα πώς θα
χαρακτήριζε τον εαυτό της θυμήθηκε τη φράση που της
είχε πει κάποτε ένας εργάτης που δούλευε μαζί της στην
γκαλερί: «Εσείς λοιπόν, κυρία Πέγκυ, είστε τελικά μια μικρή καρότσα σε μεγάλη μηχανή». A

Στο χώρο της πλατείας Κολωνακίου
παρουσιάζεται η
έκθεση «Γκαλερί Ζουµπουλάκη: Ειδικές
Εκδόσεις 1966-2016»
µε µεταξοτυπίες
καλλιτεχνών όπως
των Ακριθάκη, Ελύτη,
Μόραλη, Νικολάου,
Κοσµά & Κων/νου
Ξενάκη, Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Τσαρούχη,
Giorgio De Chirico,
Sonia Delaunay, Mirό,
Pavlos, Niki de Saint
Phalle, Takis και νεότερων συνεργατών
της γκαλερί, αρκετές
συλλεκτικής πλέον
αξίας, που φέρουν
την υπογραφή του
καλλιτέχνη και ανατρέχουν στην ιστορία
της Γκαλερί, στην
πορεία του έργου των
ίδιων των καλλιτεχνών αλλά και στην
εξέλιξη των τεχνικών
αναπαραγωγής
έργων τέχνης. Ο επισκέπτης της έκθεσης
θα έχει την ευκαιρία
να προσεγγίσει µια
ποικιλία έργων µέσα
από τις ενδιαφέρουσες αυτές τεχνικές
αναπαραγωγής πρωτότυπων έργων. Χορηγός επικοινωνίας
είναι η ATHENS VOICE.
Πλ. Κολωνακίου 20,
διάρκεια έκθεσης ως
26/3
Μπορείτε να βρείτε
µέρος των µεταξοτυπιών που εκτίθενται
εδώ: http://www.
zoumboulakis.gr/pl/
metaksotupies-32639
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Kάθεται απέναντί μου σε ένα ορθογώνιο τραπέζι σε μια τεράστια κενή αίθουσα του
Μουσείου Μπενάκη. Τρώει φρέσκα φρούτα, είναι καλοδιάθετη, πετάει σπίθες και από
κοντά κρύβει περισσότερα χρόνια και από τα φωτογραφικά αλά Callas πορτρέτα της ή
τα 70 έτη του εξαντλητικού βιογραφικού της. Είναι η Marina Abramovi , αιώνιο enfant
terrible της performance που ζει στο σήμερα, δεν νοσταλγεί το παρελθόν και δεν φοβάται το θάνατο. Τον έχει σκηνοθετήσει μάλιστα. Με τρία διαφορετικά σώματα στις 3
πόλεις της ζωής της. Βελιγράδι. Άμστερνταμ. Νέα Υόρκη.

Τ

ο έργο της ξεπερνά κάθε λεκτικοποιημ έ νο κ λισ έ που τη βαπτίζ ει
provocateur ή ό,τι άλλο «bullshit» χαρακτηρισμό της αποδίδεται, ξεπερνώντας τα όρια της τέχνης, επιδρώντας στο κοινό,
φτάνοντας ακριβώς δίπλα του, στην καθημερινή
ζωή. Σκοπός της να βιώσει ο καθένας το έργο της
και να πάρει κάτι μαζί του όταν κλείσει το φως
το ίδιο βράδυ σπίτι του. Για τη Marina Abramovi

Του Γιώργου Δημητρακόπουλου
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μόνο ο συνειδητοποιημένος άνθρωπος μπορεί
να αλλάξει τον εαυτό του και μαζί τον κόσμο. Όχι
η τέχνη. Η τέχνη δεν μπορεί να επιδράσει στα
πολιτικά παιχνίδια. Δεν την ελκύει η ομορφιά και
η σιγουριά, αλλά οι δυσκολίες, ο πόνος, o φόβος,
η σκληρή δουλειά.
Έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής της στη
δημιουργία της φημισμένης Abramovi method
μέσω του Marina Abramovi Institute (ΜAI). Ακου-

στικά, ο ήχος της σιωπής, κόκκοι ρύζι, ένα ποτήρι
νερό, η υπογραφή του ονόματος. Όλα σε slo-mo
κίνηση. Επιβραδύνοντας τη φρενίτιδα του χρόνου. Το ΜΑΙ αποτελεί το «σπίτι» της μεθόδου για
την οποία είναι περήφανη και μαζί με τον ΝΕΟΝ
θα εισάγουν το αθηναϊκό κοινό στην τέχνη της
performance με το πρόγραμμα «Αs Οne» από 10
Μαρτίου ως 24 Απριλίου 2016 στο Μουσείο Μπενάκη, στο κτήριο της οδού Πειραιώς, με ελεύθε-

Μπορεί η performance να λειτουργήσει σαν μηχανισμός δημιουργίας και διαχείρισης ατομικών ή συλλογικών συναισθημάτων; Ξέρεις, αν μια performance είναι κακή, το κοινό απογοητεύεται και γυρίζει την πλάτη τριγυρνώντας αδιάφορα με ένα ποτό.
Δεν σου επιστρέφει τίποτα πίσω. Όταν όμως μια performance είναι
σπουδαία, το κοινό το βιώνει πραγματικά με έναν τρόπο οργανικό.
Το έχω δει να συμβαίνει. Είναι αλήθεια. Για αυτό είναι σημαντικοί
για μένα οι έξι performing artists εδώ. Πραγματοποιούν ένα πρωτόγνωρο για αυτούς ταξίδι με τεράστια δύναμη θέλησης. Πιστεύω
πως ο κόσμος θα ζήσει κάτι απίστευτο.

Κάθομαι απέναντί της όπως οι χιλιάδες επισκέπτες στην Serpentine Gallery του Λονδίνου ή το
ΜοΜa της Νέας Υόρκης με μια σειρά από απορίες
και ερωτήματα που δεν θα προλάβω να της θέσω
στο χρόνο μας, κοιτώντας της στα μάτια, και το
στόμα της ξεκινά να εκφέρει με τη χαρακτηριστική προφορά της τις απαντήσεις της με μετρημένες και ακριβείς λέξεις... Περπατώντας μισή ώρα
αργότερα στην Πειραιώς, αισθάνομαι ήδη μέλος
της σκληροτράχηλης «αίρεσης» Abramovi .

Απαιτεί το πρόγραμμα αυτό από το κοινό τη γνώση ενός κώδικα,
μιας καλλιτεχνικής μεταγλώσσας, ώστε να κατανοήσει το έργο;
Όχι. Αυτό είναι το σημαντικό. Όχι μόνο η performance, αλλά κάθε
έργο τέχνης μπορεί να κατανοηθεί σε συναισθηματικό επίπεδο,
χωρίς νοηματοδότηση από το δημιουργό, χωρίς καν να χρειάζεται
να γνωρίζει ποιος είναι. Γιατί πρώτα το νιώθεις στο στομάχι. Απεχθάνομαι τα έργα που απαιτούν να διαβάσεις τόνους από αναλύσεις
πριν τα δεις. Και αυτό που βλέπεις τελικά να είναι μια απεικόνιση του
κειμένου. Ένα έργο διαθέτει τη δική του ενέργεια. Aπό μία καθαρίστρια μέχρι τον πρόεδρο της χώρας, όλοι μπορούν δημοκρατικά να
νιώσουν κάτι. Είναι τρελό αλλά έχω ζήσει καταστάσεις όπου οι φύλακες του μουσείου συμμετέχουν στην performance επί ίσοις όροις με
κριτικούς τέχνης. Η γλώσσα της performance
Η γλώσσα τΗσ είναι ενέργεια, είναι συναίσθημα.

performance
είναί ενεργεία,
είναί
συναίσθΗμα

Ποιος είναι ο ρόλος του σώματος σε αυτή
τη virtual εποχή όπου το κινητό είναι προέκταση του χεριού; Για αυτό ακριβώς τα βάζω στην άκρη. Θεωρώ πως η τεχνολογία μάς
καθιστά ανάπηρους με επικίνδυνες προεκτάσεις, όπως η virtual reality που ζούμε τώρα. H
επιστημονική φαντασία των seventies είναι η
πραγματικότητα του σήμερα. Με αυτή την ανισορροπία χάνεται το
κέντρο βάρους. Οι νεότερες γενιές δεν μπορούν να συνδεθούν με
τίποτε. Αλλάζουν συνέχεια προγράμματα, γκουγκλάρουν, δεν διαβάζουν βιβλία. Βλέπεις νεαρά ζευγάρια σε ένα εστιατόριο που δεν
μιλάνε μεταξύ τους, απλώς γράφουν μηνύματα. Oπότε συναισθηματικά προκαλείται η απόλυτη ανισορροπία. Για αυτό το πρόγραμμα «As Οne» αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, δίνοντάς σου τη
δυνατότητα να επικοινωνήσεις, να συνδεθείς με ανθρώπινα όντα.
Παρόλα αυτά είναι πολλοί οι νέοι άνθρωποι που ανταποκρίνονται στο έργο σου. Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Όντως
οι νεότερες γενιές έρχονται κοντά μου. Γιατί αντιλαμβάνονται αυτή
τη συναισθηματική ανισορροπία. Και αμέσως αρχίζουν να ανακαλύπτουν νέα πράγματα. Συμμετέχουν ενεργά. Γιατί ψάχνουν κάτι
που τους λείπει. Την ανθρώπινη επαφή. Όταν ήμουν στην Αυστραλία έβλεπα πολλά παιδιά μεταξύ 14 και 21 ετών. Και αυτά τα παιδιά
είναι το μέλλον, αυτά θα συνεχίσουν, όχι εγώ.

Marina Abramovi , The Artist is Present,
The Museum of Modern Art, Nέα Υόρκη, 2010

Aναφέρεσαι πολύ συχνά με άνεση στο θάνατο. Γιατί είναι το
καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Γιατί τον φοβόμαστε τόσο πολύ
και προσπαθούμε να τον αποφύγουμε. Είναι εντελώς αλαζονικό
να θεωρούμε ότι είμαστε αθάνατοι. Kάθε μέρα είμαστε κοντά στο
τέλος. Είναι τόσο σημαντικό να το αντιμετωπίσουμε. Διαρκώς αντιμετωπίζω τους φόβους μου. Έκανα ένα θεατρικό με τον Bob Wilson
(«The Life and Death of Marina Abramovi »), έχω τρία φέρετρα για τις
τρεις Μαρίνες. Στην αρχή του έργου είμαι μέσα σε ένα φέρετρο για
αρκετά λεπτά. Σκέφτομαι πώς θα είναι όταν πεθάνω πραγματικά.
Είναι μια πολύ καλή άσκηση. Για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό
να μην πεθάνω θυμωμένη, φοβισμένη και ασυνείδητα. Να νιώσω
αυτό το πέρασμα. Είχα μια καλή ζωή και θέλω να έχω ένα καλό
θάνατο. Να νιώσω αυτή τη στιγμή. Για να είσαι έτοιμος πρέπει να
προετοιμαστείς, μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή. Δύο λεπτά πριν
ή σε ένα λεπτό από τώρα μπορεί ένας αστεροειδής να χτυπήσει τον
πλανήτη. Πάντα νομίζουμε ότι δεν θα συμβεί σε μας. Όταν σκέφτεσαι το θάνατο απολαμβάνεις κάθε λεπτό αυτής της ζωής. Και ζεις
στο παρόν. Όχι στο παρελθόν. Σταματάς να ασχολείσαι με όλα τα
«bullshit» αξιοποιώντας το χρόνο σου, κάνοντας τα πράγματα που
θεωρείς σημαντικά. Είναι σημαντικό να έχεις στο μυαλό σου τη μεγάλη εικόνα. Γεννιέσαι και πεθαίνεις. Αυτό είναι. ●

Info
10/3 - 24/4 Το πρόγραμμα «As One» θα παρουσιαστεί σε όλους τους χώρους του Κτηρίου Πειραιώς του Μουσείου Μπενάκη( Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, 21 0345 3111) με ελεύθερη είσοδο.
Ώρες λειτουργίας Τρ.-Τετ.-Πέμ.-Σάβ. 12.00-20.00, Παρ. 12.00-22.00, Κυρ. 10.00-18.00, Δευτ. κλειστά. Για περισσότερες πληροφορίες http://neon.org.gr/gr/

στο πρόγραμμα «As One». Βασισμένο στην ατομική και τη συλλογική συμμετοχή, αποτελεί μια
βιωματική προσέγγιση στην άυλη τέχνη. Με μια
σειρά ασκήσεων κοινό και καλλιτέχνες θα διευρευνήσουν τα όρια του σώματος και του πνεύματος σε μια δημόσια συμμετοχική εμπειρία που
στοχεύει στο να αλλάξει μέρος της οπτικής μας
για τον κόσμο της τέχνης και την τέχνη του κόσμου. Πάντα σε present tense.

© Marco anelli

ρη είσοδο. Κυρίως όμως θα αναδείξουν μέσα από
την εξοντωτική προεργασία των 29 καλλιτεχνών,
πάντα με την καθοδήγηση της Abramovi , τη δυνατότητα της τέχνης να αφυπνίσει, να συγκινήσει
και να παρακινήσει αναβαθμίζοντας την καθημερινότητα και την οπτική του πολίτη. Εφαπτόμενο
ακριβώς με τους στόχους του ΝΕΟΝ, το «Αs Οne»
αποτελεί για το λόγο αυτό ένα εξαιρετικά σημαντικό καλλιτεχνικό event που ξεπερνά μια άρτια
τεχνικά ζωγραφική απεικόνιση της ιστορίας της
ομορφιάς μέσα σε μια τόσο σκληρή εποχή σαν τη
σημερινή.
Είναι η Marina Abramovi , έχει τη μέθοδο να ζει
στο τώρα και να γράφει ιστορία με το να κάθεται,
να κάθεται, να κάθεται. Ή να περπατά 2.500 χλμ.
στο Σινικό Τείχος. Να παίρνει μαθήματα από Θιβετιανούς μοναχούς. Ή Σαμάνους στη Βραζιλία.
Από τις αρχές του 2016 διδάσκει με τη 40χρονη
εμπειρία της τη Μέθοδο Abramovi σε 29 Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες που συμμετέχουν
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Η Μαρίνα Σάττη
σπάει ÇΚούπεςÈ
στο youtube
cool.
50% Σουδανή, 50% Κρητικιά, 100%
βάστε γιατί αυτό
Πριν ακούσετε τη μουσική της, δια
το κορίτσι έχει κάνει αίσθηση.
Του Μάκη Μηλάτου
Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
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ήξερες τι θα συμβεί μετά, έπρεπε
να είσαι συγκεντρωμένος απολύτω ς στους άλλο
υς. Τι κάνουν
και τι τραγουδάνε για να μπορέσει
ς να μπεις…
Επέσ τρεψα το 2012. Κατάθλιψη…
χάλια… Καμία
σχέση με αυτό που άφησα πίσω μου
όταν έφυγα.
Με ρωτάνε όλοι: “Και γιατί δεν κάθι
σες εκεί;” Η
αλήθεια είναι ότι κώλωσα . Θα μπο
ρού σα να αραδιάσω πολλές δικαιολογίες, αλλά
αυτή είναι η
αλήθεια.
Η μουσική με βοηθάει να εξελιχθώ
σαν άνθρωπος, αλλά και η προσπάθεια που κάνω
για να βελτιώσω τον εαυτό μου βοηθάει τη
μουσική μου.
Υπήρξε ένα διάσ τημα που ήμουν μπερ
δεμένη και
προσδιοριζόμουν από τους άλλους.
Πηγαίνον τας
σε αμερικάνικο σχολείο για να κάνω
αγγλικά (αλλά και αραβικά που ήθε λε ο πατέ
ρας μου), είχα
στο μυαλό μου ότι είμαι κάπως Αμερ
ικάνα. Μετά,
στο Berklee, λόγω του χρώματός μου
με θεωρούσαν λατινοαμερικάνα κι εγώ ήμουν
αυτό που ήθελαν οι άλλοι. Ήταν και το χρώμα μου
που με έκανε να θέλω να εντα χθώ. Το είχα κι
εδώ αυτό, στο
πανεπιστήμιο ήμουν λίγο “φυτό”. Αλλά
η αλήθεια
είναι πως είμαι από το Βόρ ειο Σου
δάν που δεν
είναι ακριβώς Αφρική, είναι μια αρα
βική ισλαμική
χώρ α (με ό,τι κι αν σημ αίνει αυτό
) κι ο πατέρας
μου σπίτι άκουγε Φεϊρούζ και Ουμ
Κουγιούμ. Μ’
αυτά μεγάλωσα. Όλα ήταν λίγο μπερ
δεμένα μέσα
μου αλλά σιγά-σιγά τα ξεμπερδεύω.
Είχα πάν τα μια αγωνία να ευχαριστ
ήσω τους άλλους, τους δασκάλους μου, τους σκην
οθέτες, να
κάνω πράγματα “σοβαρά”. Ήταν πάν
τα ένα απίστευτο βάρος. Αλλά δεν θέλω πια
να είμαι τύπου
“κουλτουριάρα”. Προσπαθώ να κατα
λάβω τις ανάγκες του εαυτού μου και να βρίσ
κω τρόπους
να μου τις παρέχω. Δεν ντρέπομαι
να πω ότι έκανα και ψυχανά λυση, “το ’καψα” μάλ
ιστα λίγο μ’
αυτό το θέμα γιατί έπεσα με τα μού
τρα, αλλά περισσότερο με βοήθησαν πράγματα
που διάβασα,
Χόρχε Μπουκάι, Ίρβιν Γιάλομ, αλλά
και ο Αλαίν ντε
Μποτόν με το βιβλίο του “Περί του
κοινωνικού
status” και ο Τομ Ρόμπινς που με
τον τρόπο που
γράφει με βοήθησε να καταλάβω
πως δεν υπάρχει όριο στη φαν τασία. Ούτε στα όνει
ρα.
Μπορεί να είναι χαριτωμένο, όταν
είσαι νέος, να
έχεις ταλέντο, αλλά να είσαι σαν να
πηγαίνεις 5η
δημοτικού. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι.
Και για μένα
το βρήκα χαριτωμ ένο, αλλά αν μεγα
λώνεις και
συνεχίζεις έτσι, λέγεται κάπως αλλι
ώς.
Όταν ζούσα στην Κρήτη κι άκουγα
την κρητική
μουσική σε γάμους και πανηγύρια
δεν μπορούσα
να συνδεθώ. Όταν άκουσα τον Ψαρ
αντώνη, κατάλαβα τι είναι αυτό.
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& Friends, που κάθε φορ ά θα συμ
μετέ χουν και
άλλοι κι ο καθένας θα φέρνει αυτό
που θέλει, με
μουσικές απ’ όλο τον κόσμο.
Ο πατέρας μου ήρθε στην Ελλάδα
για να σπουδάσει ιατρική στη δεκαετία του ’80
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Οι πολιτικοί είναι από μας. Δεν είνα
ι άλλοι, από
μία “κακή” χώρα που μας τους έφερ
αν με το ζόρι.
Είναι εμείς, είναι σαν κι εμάς.
Η εποχή που έρχεται είναι –νομίζω–
η εποχή
του απλού, του μίνιμαλ. Η εποχή του
μπαρόκ τελειώνει. Κι εγώ προσπαθώ να
το κάνω αυτό στη ζωή αλλά και στη μουσ
ική. A
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Επάγγελμα ιατροδικαστής
Του Τάκη Σκριβάνου

Σ

ε ένα βάζο επέπλεε στη φορμόλη από
τη δεκαετία του ’20 το κεφάλι ενός άνδρα που τον είχαν σκοτώσει με τσεκούρι. Τα μαλλιά του και το ξανθό μουστάκι
του φαίνονταν καθαρά. Στο διπλανό βάζο ένα μωρό που το σκότωσε η μάνα του μετά τη γέννα τη
δεκαετία του 20. Αν είχε ζήσει σήμερα θα ήταν 90
ετών, αλλά είναι ένα νεκρό μωρό στη φορμόλη με
ένα μεγάλο τραύμα από μαχαίρι στο πρόσωπο.
Βρισκόμουν στο Εγκληματολογικό Μουσείο, το
οποίο ιδρύθηκε το 1932 από τον καθηγητή της Ιατροδικαστικής και μανιώδη συλλέκτη πειστηρίων
εγκλήματος Ιωάννη Γεωργιάδη και ανήκει στην
Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Με συνόδευσε η
διευθύντριά του από το 2004 καθηγήτρια Τοξικολογίας Μαρία Στεφανίδου - Λουτσίδου. Σε μία γωνιά απειλητική μια γκιλοτίνα του 1830, την οποία
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έφερε στο Ναύπλιο ο πατέρας του βασιλιά Όθωνα,
Λουδοβίκος Α΄ για την εκτέλεση βαρυποινιτών
και η χρήση της απαγορεύτηκε το 1913. Και δίπλα
της τα ταριχευμένα κεφάλια διαβόητων ληστών.
Του Γιαγκούλα, του Μπαμπάνη, του Καραπάνου
και άλλων. Ήταν όλοι τους επικηρυγμένοι και όταν
σκοτώνονταν οι αρχές έστελναν τα κεφάλια τους
εδώ για ταυτοποίηση. Ο ιατροδικαστής Βασίλης
Κωνσταντέλος τα φρόντισε και σήμερα στέκουν
εκεί, με την έκφραση της αγωνίας και του τρόμου
του θανάτου.
Σε έναν τοίχο ανατριχιαστικές φωτογραφίες του
Αθανασόπουλου – εδώ είχε γίνει η νεκροτομή του.
Το 1931 η γυναίκα του και η πεθερά του τον σκότωσαν, διαμέλισαν το πτώμα του, το έκαψαν και
το πέταξαν στην κοίτη του ποταμού Ιλισσού. Χέρια
και πόδια κομμένα από τη ρίζα σε ένα έγκλημα που
έμεινε γνωστό ως «το έγκλημα του Χαροκόπου».

Χειρόγραφες επιστολές ψυχασθενών που καταγράφουν την έξαρση της στιγμής, αντικείμενα που
έγιναν φονικά όπλα, κανονικά όπλα, ληγμένες από
το πέρασμα των χρόνων ηρωίνες, κοκαΐνες και
χάπια και κάτι που έμοιαζε με μικρούς καμβάδες
ζωγραφικής. Ήταν το δέρμα με τατουάζ νεκρών
φυλακισμένων που είχαν καταλήξει εδώ και που
μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του ’40 συνηθιζόταν να τους γδέρνουν: το δέρμα αφαιρούνταν και
αφηνόταν στον αέρα να στεγνώσει. Ένα από αυτά
είχε πάνω του εκπληκτικά ζωγραφισμένες γυναικείες φιγούρες, ενώ διακρίνονταν και οι θηλές των
μαστών.

Έναν ιατροδικαστή, παρακαλώ
Αν μια γυναίκα πέσει θύμα βιασμού είναι κρίσιμο

Κάποιοι είναι όλη τη μέρα σκυμμένοι πάνω από τον υπολογιστή ή τις σημειώσεις τους, κάποιοι άλλοι πάνω από
ένα πτώμα. Ακολουθούν στιγμιότυπα από την καθημερινότητα των ιατροδικαστών, καθώς κι από μια επίσκεψη σε
ένα μουσείο διαφορετικό από τα άλλα.

σκοτωθεί σε τροχαίο στην Καλαμάτα, θα πρέπει η σορός του να ταξιδέψει μέχρι την Κόρινθο για να εξεταστεί. Υπάρχουν κι αυτοί που κερδίζουν από αυτή την
υπόθεση, το θέμα όμως είναι ότι οι άνθρωποι, πολύ
περισσότερο σήμερα, δεν μπορούν να πληρώσουν
τα έξοδα μιας ακόμα κηδείας επειδή η πολιτεία δεν
φροντίζει να έχει τουλάχιστον έναν ιατροδικαστή σε
κάθε νομό».

Νεκροτομείο, ιατρείο,
δικαστήριο

Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου
Αθηνών στα μέσα
της δεκαετίας ’30

Ο Ηλίας Μπογιόκας είναι ιατροδικαστής από το
1993 και τα τελευταία χρόνια προϊστάμενος της
Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πειραιά. «Έχεις σημειωματάριο;» με ρωτάει. «Έχω». « Γράφε, λοιπόν. Η
Ιατροδικαστική σαν επιστήμη, με τη βοήθεια των βιολογικών, τοξικολογικών και ιστολογικών εργαστηρίων, προσπαθεί να βοηθήσει τις νομικές επιστήμες
στην απόδοση δικαιοσύνης. Από την εμπειρία μου
παρομοιάζω την ειδικότητά μου με τους πρωτόγονους τροφοσυλλέκτες που έπαιρναν από τη γη και τα
δέντρα την τροφή τους. Έτσι κι εμείς, ως σύγχρονοι
συλλέκτες στοιχείων και ευρημάτων, τα θέτουμε στη
διάθεση της δικαιοσύνης ώστε να αξιολογηθούν, να
διερευνηθούν και να αξιοποιηθούν καταλλήλως».
Κάπου εκεί μας διακόπτει το τηλέφωνο και επιβεβαιώνονται τα περί ελλείψεων. Ήταν από την Ικαρία, όπου τις προηγούμενες ημέρες δύο άνδρες
σκοτώθηκαν σε εργατικό ατύχημα και οι σοροί
τους θα μεταφέρονταν στον Πειραιά.
«Συνεχίζω» λέει ο Ηλ. Μπογιόκας. «Ο περισσότερος
κόσμος πιστεύει ότι η ειδικότητα της Ιατροδικαστικής είναι θανατολογία και πτώματα, αλλά δεν είναι
μόνο αυτό. Ταυτόχρονα υπάρχει η Ιατροδικαστική
του ζώντος οργανισμού, π.χ. η αξιολόγηση κακώσεων και πιθανής αναπηρίας σε εργατικά ατυχήματα,
η εξέταση ενδοοικογενειακής βίας, η εξέταση κακώσεων κατά τη συμπλοκή ανθρώπων και βέβαια
το μεγάλο κεφάλαιο του βιασμού». Νεκροτομείο,
ιατρείο για ζωντανούς, δικαστήρια και καταθέσεις
είναι η καθημερινότητα για έναν ιατροδικαστή και
ρωτάω τον κ. Μπογιόκα αν είναι δύσκολο το επάγγελμα. «Σχεδόν σε κάθε επάγγελμα εξαρτάται από
τον άνθρωπο, αν το κάνει σαν λειτούργημα ή σαν δημοσιοϋπαλληλίκι. Αν δεις την Ιατροδικαστική με το
μάτι του δημοσίου υπαλλήλου και μόνο, απλά δεν
θα αντέξεις».

Έγκλημα και αυτοψία
να επισκεφθεί τον ιατροδικαστή μέσα στις πρώτες
72 ώρες. Μέχρι τότε πρέπει να μην πλυθεί και τα
ρούχα που φορούσε την ώρα του βιασμού να τα
βγάλει και να τα βάλει σε ένα καθαρό σάκο, π.χ.
απορριμμάτων, για να εξεταστούν και αυτά. «Η
γυναίκα αυτή θα υποστεί και ένα δεύτερο βιασμό.
Αν ζει στην Κέρκυρα θα πρέπει να κάνει άπλυτη ένα
μεγάλο ταξίδι μέχρι τα Γιάννενα, αν είναι από τη Σάμο
μέχρι τον Πειραιά, γιατί οι ελλείψεις σε ιατροδικαστές είναι τραγικές. Στην Περιφέρεια Ηπείρου υπάρχει ένας, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κανένας»
λέει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής
Εταιρείας (hsfm.gr) Γρηγόρης Λέων. Σύμφωνα με
το νόμο, κάθε βίαιος, αιφνίδιος και ύποπτος θάνατος (εγκλήματα, αυτοκτονίες, θάνατοι από χρήση ουσιών, τροχαία, εργατικά ατυχήματα, πνιγμοί κ.λπ.) υποχρεωτικά εξετάζεται από δημόσιο
ιατροδικαστή και γίνεται νεκροτομή. «Αν κάποιος

Σε κάθε εγκληματική ενέργεια η πρώτη δουλειά
του ιατροδικαστή είναι η αυτοψία του χώρου, «ο
οποίος πολλές φορές μπορεί να μας αποκαλύψει
την αιτία θανάτου ή άλλες χρήσιμες πληροφορίες»
λέει ο Γρηγόρης Λέων. Για παράδειγμα, η θερμομέτρηση του πτώματος και του χώρου μπορούν
να προσδιορίσουν το πότε ακριβώς επήλθε ο θάνατος. Σημαντικό στοιχείο είναι και οι πτωματικές
υποστάσεις: όταν κάποιος πεθαίνει, το αίμα συγκεντρώνεται χαμηλά και εκεί το δέρμα φαίνεται
μελανό. Αν, για παράδειγμα, μια σωρός βρίσκεται
ανάσκελα, το αίμα θα συγκεντρωθεί στην πλάτη,
στο πίσω μέρος των ποδιών κ.λπ. Αν υπάρχουν
πτωματικές υποστάσεις και σε σημεία που δεν θα
έπρεπε, μπορεί να είναι σημάδι ότι το έγκλημα έγινε αλλού και το πτώμα μεταφέρθηκε εκεί. Το δεύτερο σημείο εξέτασης γίνεται στο νεκροτομείο.
Πρώτα γίνεται η νεκροψία, δηλαδή η διαδικασία
πριν ο ιατροδικαστής ακουμπήσει το νυστέρι. Ε-

Δες και αυτά
● Στο Εγκληματολογικό
Μουσείο φιλοξενούνται
περισσότερα από 1.500
αντικείμενα εγκληματολογικού, ιατροδικαστικού,
τοξικολογικού και γενικότερου ενδιαφέροντος, που
πιστοποιούν την άσκηση
βίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη μόνο κατόπιν συνεννόησης, λόγω της ιδιαιτερότητας των αντικειμένων.
Μικράς Ασίας 75, Γουδή, 210
7462406, www.criminologymuseum.uoa.gr
● Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε
πρόσφατα τη σύσταση
Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας
Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη
Μυτιλήνη, λόγω των αυξημένων αναγκών που έχουν
δημιουργήσει οι μεγάλες
προσφυγικές ροές.
● Στην Αθήνα λειτουργούν και ιδιωτικά γραφεία
ιατροδικαστών, οι οποίοι
αναλαμβάνουν διάφορες
υποθέσεις, μεταξύ αυτών
και ιατρικών λαθών. Ο Γρ.
Λέων σημειώνει ότι αν κάποιος θεωρεί ότι έχει πέσει
θύμα ιατρικού σφάλματος,
πριν κάνει οποιαδήποτε
νομική ενέργεια θα πρέπει
να επισκεφθεί έναν ιατροδικαστή, ο οποίος βάσει
των ιατρικών δεδομένων
θα τον συμβουλεύσει αν υπάρχουν ικανά στοιχεία για
να προχωρήσει μια νομική
διαδικασία. Στην περίπτωση που αποφασιστεί να
υπάρξει νομική συνέχεια, ο
ιατροδικαστής θα συντάξει
συγκεκριμένη γνωμοδότηση.

Αν όλοι οι
εμπλεκόμενοι
παράγοντες, οι
προανακριτικές
και ανακριτικές
διαδικασίες και
ο ιατροδικαστής
κάνουν σωστά τη
δουλειά τους, δεν
υπάρχει τέλειο
έγκλημα, τα πάντα μπορούν να
εξιχνιαστούν

κεί, θα καταγράψει χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, το βάρος, αν το θύμα φέρει προηγούμενες
κακώσεις ή διάφορους ιατρικούς χειρισμούς. Αν
το θύμα πυροβολήθηκε ο ιατροδικαστής θα εξετάσει την απόσταση ή τη φορά της σφαίρας, αν αυτή
μπήκε στο σώμα από πάνω προς τα κάτω κ.λπ. Αυτό, λέει ο κ. Λέων, μπορεί να βοηθήσει στην ανακριτική διαδικασία. Μπορεί δηλαδή ο φερόμενος
ως δράστης να υποστηρίξει ότι το θύμα βρισκόταν
σε ευθεία μπροστά και τον απειλούσε, αλλά να
αποδειχθεί ότι όχι μόνο δεν ισχύει αυτό αλλά και
ότι το θύμα ήταν γονατιστό και ίσως και να παρακαλούσε για τη ζωή του. Ρωτάω τον ιατροδικαστή
αν υπάρχει το τέλειο έγκλημα. «Αν όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες, οι προανακριτικές και ανακριτικές
διαδικασίες και ο ιατροδικαστής κάνουν σωστά τη
δουλειά τους δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, τα πάντα
μπορούν να εξιχνιαστούν». Τελευταία διαδικασία
είναι η νεκροτομή.

Φοιτητής σε νεκροτομή
Κάθε φοιτητής Ιατρικής θα παρακολουθήσει στο
έκτο έτος υποχρεωτικά το μάθημα της Ιατροδικαστικής. Ο εκτοετής φοιτητής Κωνσταντίνος
Ηλιακόπουλος, ο οποίος σκέφτεται να ακολουθήσει την ειδικότητα του χειρουργού ΩΡΛ, διηγείται την εμπειρία του: «Το μάθημα είναι υποχρεωτικό
και έχει διάρκεια μίας εβδομάδας, όπου εκτός των
θεωρητικών μαθημάτων παρακολουθούμε και δύο
νεκροτομές. Δεν είναι η πρώτη μας εμπειρία με νεκρό άνθρωπο, γιατί στο δεύτερο έτος στο μάθημα
της Ανατομίας έχουμε αντιμετωπίσει ξανά κάτι τέτοιο, όμως η εμπειρία εκείνη είναι πολύ διαφορετική. Στην Ανατομία μελετάμε ανθρώπους που έχουν
δωρίσει το σώμα τους στην επιστήμη, που μπορεί να
βρίσκονταν δύο χρόνια στη φορμόλη και μοιάζουν,
πλέον, περισσότερο με λείψανα. Στη νεκροτομή όμως ο άνθρωπος μπορεί να έχει πεθάνει μόλις λίγες
ώρες πριν και είναι σα να κοιμάται. Το μάθημα γίνεται
σε ένα μικρό αμφιθέατρο με τρεις σειρές. Στη μέση
βρίσκονται η σωρός, ο καθηγητής και δύο βοηθοί του
και τριγύρω οι φοιτητές. Για κάποιον που δεν είναι
εξοικειωμένος οι εικόνες είναι πολύ σκληρές γιατί
ο νεκροτόμος ανοίγει με τρυπάνι το θώρακα και το
κρανίο και στη συνέχεια προχωρά σε εκτομή όλων
των ζωτικών οργάνων, των πνευμόνων, της καρδιάς,
του ήπατος, των νεφρών και τα τεμαχίζει, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν βλάβες, ενώ στη
συνέχεια στέλνει δείγματα για ιστολογική εξέταση.
Ακόμη, λαμβάνει βιολογικά υγρά όπως αίμα, ούρα,
χολή, για τοξικολογικές εξετάσεις. Παραδοσιακά σε
κάθε έτος θα υπάρξουν φοιτητές που θα ζαλιστούν
και θα βγουν έξω, που θα φορτιστούν συναισθηματικά και θα βάλουν τα κλάματα. Η διαδικασία είναι
αρκετά σκληρή για τους πιο ευαίσθητους, ενώ φτάνει
στα όρια των αντοχών τους τους περισσότερους. Εκτός από την εικόνα είναι και η οσμή του αίματος που
μπορεί να σε επηρεάσει. Στο προηγούμενο έτος οι
φοιτητές είχαν παρακολουθήσει τη νεκροτομή ενός
νεαρού παιδιού που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο. Αυτές
είναι ακόμα πιο δύσκολες εικόνες, να βλέπεις ένα συνομήλικό σου να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση».

Στα αζήτητα
Σωροί ανθρώπων μεταφέρονται στα νεκροτομεία
και δεν τους αναζητά κανείς. «Πάντα υπήρχαν άνθρωποι στα αζήτητα αλλά τώρα είναι περισσότεροι,
είναι το σύγχρονο φαινόμενο της πτώσης του επιπέδου ζωής άρα και του επιπέδου θανάτου» λέει ο Ηλίας Μπογιόκας. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η
σωρός μπορεί να έχει ταυτοποιηθεί αλλά να μην
έρχεται κανείς να τη ζητήσει «είτε γιατί δεν υπάρχουν συγγενείς είτε γιατί δεν έχουν λεφτά για να τη
θάψουν». Τόσο σε αυτή την περίπτωση όσο και στις
περιπτώσεις σωρών που δεν έχουν ταυτοποιηθεί,
αν περάσουν 40 ημέρες στο ψυγείο ο εισαγγελέας
θα δώσει εντολή να ταφούν δημοσία δαπάνη,
στην άκρη κάποιου μεγάλου νεκροταφείου. A
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● ● ● «Είµαι από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί γεννήθηκα και µεγάλωσα. Ο πατέρας µου είχε
έρθει από την Ιορδανία για να σπουδάσει κι έτσι γνώρισε τη µητέρα µου. Σύχναζε σε
ένα µπιλιαρδάδικο κάτω από το σπίτι της κι εκείνη έβγαινε και άπλωνε ρούχα. Ε, έτσι
έγινε το eye contact και µετά είπανε να δώσουνε ραντεβού. Το οποίο ήταν στις 17
Νοέµβρη του ’73, δηλαδή δεν έγινε ποτέ. Βγήκε απαγόρευση κυκλοφορίας και πήγε
για άλλη µέρα το ραντεβού. Τελικά παντρεύτηκαν, έκαναν παιδιά, εγώ είµαι ο τρίτος.
Γεννήθηκα το ’83, δέκα χρόνια µετά το ραντεβού εκείνο. Μεγάλωσα Θεσσαλονίκη
αλλά κάποια χρόνια έζησα και στη ∆ράµα όπου µετακοµίσαµε για οικογενειακούς
λόγους. Τελείωσα το λύκειο εκεί και έφυγα, αποφάσισα ότι δεν άντεχα να ζω άλλο στο
χωριό. Στη Θεσσαλονίκη πέρασα σε µία χαζή σχολή, Τεχνολογίας, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, όχι εντάξει δεν ήταν χαζή σχολή, ήταν πολύ χρήσιµη. Μπορώ πάντως να πω
ότι ήταν και πολύ ωραία εµπειρία, γνώρισα παιδιά που είµαστε ακόµα φίλοι κι έµαθα
πολλά για τα ψάρια, εξού και το “Fish”, χαχα.
● ● ● Στην παιδική µου ηλικία, δεν είχα ποτέ πρόβληµα µε το όνοµά µου και την κα-

ταγωγή µου. Τους φαινόταν νοµίζω εντυπωσιακό. Έπαιξε ρόλο και η φυσιογνωµία
µου που είναι πολύ ελληνική. Πάντα γινόταν η γνωστή συνοµιλία – γεια, πώς σε
λένε, Τάρεκ, πώς; Τάρεκ; Α, από πού; κλπ. Έχω στάνταρ απαντήσεις στην ερώτηση αυτή, µέχρι να καταλάβουνε το όνοµα, ειδικά αν έχει φασαρία στο χώρο.
● ● ● Η µητέρα µου, λοιπόν, έχει πολύ καλή φωνή. Ήταν πάντα το όνειρό της

να τραγουδήσει. Το όνοµά της είναι Όλγα Καλογεροπούλου και είχε βγάλει το
καλλιτεχνικό Λι Κάλας. ∆εν τραγούδησε ποτέ επαγγελµατικά, ασχολήθηκε µε
την οικογένεια. Τραγουδούσε όµως µαζί µας, όταν παίζαµε πιάνο η αδερφή
µου κι εγώ. ∆ίναµε κοντσέρτα µέσα στο σπίτι. Εγώ µεγάλωσα
ακούγοντας τις µουσικές που άκουγαν ο αδερφός µου και
η αδερφή µου, µεγαλύτεροι και οι δύο από εµένα. Ο αδερφός µου πωρωµένος µε Depeche Mode, το απορρόφησα
κι εγώ αυτό, πολύ. Μάλιστα είχε και µία πανκ µπάντα που
δεν έκαναν και πολλά πράγµατα, τους Moonstones.
Είχανε κι ένα τραγούδι που λεγόταν “Suicide Solution”,
χαχα. Η αδερφή µου άκουγε metal, µετά psychedelic
trance, µετά Dead Can Dance και Ozric Tentacles. Ο πατέρας µου άκουγε φουλ αραβική µουσική, η αλήθεια
είναι ότι πέρασε και µέσα σε µένα αυτός ο ήχος. Θέλω
να το επεξεργαστώ αυτό. Ήδη έχω έρθει σε επαφή µε
µία Λιβανέζα τραγουδίστρια που µου αρέσει πολύ και
ελπίζω να συνεργαστούµε. Η µαµά άκουγε Αλεξίου,
Πρωτοψάλτη, τέτοια. Γενικά είχαµε όλη την γκάµα
ήχων µέσα στο σπίτι. Εγώ είµαι του ηλεκτρονικού ήχου
περισσότερο. Από electropop µέχρι house και nu-disco,
αλλά και indie σκηνή, αν και οι κιθάρες ποτέ δεν µε τρέλαιναν. Όπως ποτέ δεν µου άρεσε και το industrial electro. Θέλω
λίγο πιο γλυκούς ήχους.
Στα 15 µου, η αγαπηµένη µου µπάντα ήταν οι Ace Of Base. Άρχισα να αγοράζω όλα τους τα βινύλια, τα σινγκλς και ο αδερφός
µου µε κορόιδευε φυσικά. Ο πρώτος δίσκος που αγόρασα, στα
δέκα µου, ήταν το “All that she wants is another baby” και µου
έλεγε “τι φλώρικα είναι αυτά”… Όσο για το µικρότερο αδερφό
µου τον χάσαµε το 2009. ∆εν πολυάκουγε µουσική. Περισσότερο ψυχεδελικά, trance και τέτοια. Ταίριαζε και µε το lifestyle
του. Γι’ αυτό και τον χάσαµε…
● ● ● Μετά από 4-5 χρόνια κλασικών σπουδών στο πιάνο, πήρα
τα εφόδια που χρειαζόµουν. Άφησα τις Υδατοκαλλιέργειες
γιατί αποφάσισα ότι δεν ήταν αυτό που ήθελα να κάνω. ∆ιαπίστωσα ότι µπορώ να τραγουδήσω. Εκείνη την εποχή έβλεπα
το “Fame Story” στην τηλεόραση και παρακολουθούσα την
Τζούλι Μασίνο που τους έκανε µαθήµατα και τους έλεγε “για
να τραγουδήσεις πρέπει να ακούσεις τον εαυτό σου – να πας
µπροστά σε έναν τοίχο ή να κλειστείς µέσα σε µία ντουλάπα”.
Κι έτσι σκέφτηκα, κάτσε να µπω στη ντουλάπα αφού είναι και
άδεια, χαχαχα, κάτσε να ξαναµπώ µία. Το κάνω για καλλιτεχνικούς λόγους, για το καλό της ανθρωπότητας. Και όντως, αυτό
µε βοήθησε πάρα πολύ. Το συναίσθηµά µου και ο έρωτας είχαν
ξυπνήσει µέσα µου από πολύ νωρίς και έπαιξε κι αυτό το ρόλο
του σε αυτή την απόφαση, να τραγουδήσω. Έµαθα πώς λειτουργούν όλα στη ζωή. Και µε τον καλό και µε τον κακό τρόπο.

Έτσι, τα περισσότερα τραγούδια µου, τώρα που το σκέφτοµαι, µιλούν για απώλεια ή
χωρισµό. Το πιο χαρούµενο τραγούδι που έχω γράψει είναι αυτό που είπα µαζί µε την
Μαριέττα Φαφούτη, το “Cin cin” που ήταν γραµµένο κατά παραγγελία για µία web tv
σειρά. Εκείνο τον καιρό είχα χωρίσει και ήµουν πολύ θλιµµένος, η φωνή µου στο demo
ήταν πολύ πεσµένη. Τους είπα πως δεν είναι καλό να το πω µόνος µου το κοµµάτι κι
έτσι προέκυψε η Μαριέττα.
Την εποχή που άρχιζα να τραγουδάω εµφανίστηκε ο αδερφός µιας φίλης µου που
πηγαίναµε µαζί στο ωδείο και µου πρότεινε να κάνουµε µία µπάντα ηλεκτρονική. Η
Θεσσαλονίκη και ίσως η Πάτρα πάντα ήταν λίγο πιο electropop από την Αθήνα. Έτσι ξεκινήσαµε τους Tech Soir. Στην αρχή δεν ξέραµε τι θέλαµε να κάνουµε, βγάζαµε κάποια
κοµµάτια χάουζ που ήταν κάπως, εχµ. Τότε βάλαµε και έναν κιθαρίστα στο σχήµα για
να έχουµε πιο πολλή ουσία και να κάνουµε και λάιβ. Μέσα σε δύο-τρία χρόνια ήµασταν
έτοιµοι, κάναµε ένα demo, το στείλαµε στην Undo, τους άρεσε κι έτσι ξεκίνησε η συνεργασία µας µε την εταιρεία. Στην αρχή δεν το πίστευα κιόλας γιατί ήµασταν η πρώτη
µπάντα που δεν ανήκε στην “οικογένεια” της Undo. Έτσι κατέβηκα κι εγώ για µόνιµα
στην Αθήνα.
● ● ● Στην οικογένειά µου υπήρχε πάντα ανεξαρτησία κι εγώ, επειδή είχαν οι δικοί µου
προβλήµατα µε το µικρό µου αδερφό, δεν ήθελα να τους επιβαρύνω περισσότερο. Ξεκίνησα τη δική µου ζωή και άρχισα να ταξιδεύω, έκανα ένα ταξίδι το χρόνο, τώρα κάνω
περισσότερα. Το πιο πρόσφατο ταξίδι µου ήταν στο Λονδίνο. Εκεί έζησα δύο
χρόνια, έκανα φίλους και τώρα µου αρέσει να πηγαίνω να τους βλέπω. Η
ιστορία µε τους Tech Soir δεν προχώρησε πολύ και όταν έµεινα σόλο µε
έπιασε µία ανασφάλεια. Τότε δούλευα στη Levi’s και τα βράδια έκανα
dj sets. Το 2009, µε χορηγία µάλιστα της Levi’s, κυκλοφόρησα το πρώτο µου cd, το “Cocoon”.
Την ίδια χρονιά έχασα και τον αδερφό µου. Είχαµε ένα χρόνο και τρεις
µέρες διαφορά. Κάναµε τα γενέθλιά µας από µικρά, µαζί. Ήταν ο καλύτερός µου φίλος. Ήξερε τα πάντα για µένα, πάντα µε προστάτευε
γιατί ήταν και πιο µεγαλόσωµος από µένα. Πέθανε από πρέζα. Σοκαρίστηκα, ήµουν πολύ θυµωµένος µαζί του. Είχε µπλέξει, έκανε
απεξάρτηση αλλά βγήκε πιο τρελός από ποτέ µέσα από αυτό.
∆ύο µήνες πριν πεθάνει του είχα πει, αν δεν το κόψεις δεν σου
ξαναµιλάω… Ε, και δεν του ξαναµίλησα... Και έφαγα το
σοκ. Στην ουσία, το πρώτο άλµπουµ ήταν γραµµένο γι’
αυτόν. Είχα πάει σε ψυχολόγο και µου είπε “γράψ’ του
ένα γράµµα”. Είπα, θα του γράψω ένα δίσκο. Κι έτσι
βγήκε το “Cocoon”. Κοµµάτια όπως το “Mosquito”,
το “Cold”, ήταν γραµµένα γι’αυτόν. Μιλούν για την
απώλεια σε όλες της τις µορφές.
● ● ● Αυτό ήταν σαν ένα νέο ξεκίνηµα για µένα.

∆ηµιουργήθηκα ξανά. Χωρίς να ξέρουν, πολλοί
άνθρωποι ήρθαν να συνεργαστούν σε εκείνο
το άλµπουµ, όπως ας πούµε η Νατάσσα Μποφίλιου. ∆εν γνωριζόµασταν, µας έφερε σε επαφή ένας κοινός φίλος. Πήγα σπίτι της γιατί τότε
µέναµε κοντά, εγώ ήµουν Ασκληπιού κι αυτή
λίγο πιο πέρα. Πήγα και τη βρήκα µε µία φίλη
της να κάνουνε γιόγκα. Το τραγούδι τής θύµιζε,
µου είπε, Depeche Mode και της άρεσε πολύ. Ήταν το “Feel me”. Συνεργαστήκαµε και στο “Take
me higher” από το δεύτερο άλµπουµ. Άλλοι που
ήρθαν στο άλµπουµ ήταν οι Marsheaux, ο V-Sag, ο
Χάρης Αττώνης, ο Γάλλος ο Lacquer που θα κάνει
παραγωγή και στον καινούργιο µου δίσκο και είµαι
πολύ χαρούµενος. Γενικά ήταν ένα πολύ καλό πακέτο και έβγαλε επιτυχίες. Όλα έγιναν µέσα σε έξι µήνες.
Τότε, πήρα ένα cd µαζί µου και πήγα στο µνήµα του
αδερφού µου και του λέω “Τώρα είµαστε οκέι”.
Μετά άρχισα να κάνω κακές παρέες. Άρχισα να βγαίνω
πολύ, να πίνω πολύ, να ερωτεύοµαι λάθος ανθρώπους,
να κάνω µαλακίες. Νοµίζω όλα αυτά είναι καταγεγραµµένα στο δεύτερο δίσκο, το “Fish”…»
Ο Τάρεκ, την Πέµπτη 17 Μάρτιου έχει γενέθλια. Κι εκείνη τη
νύχτα θα παρουσιάσει το αγαπηµένο «Ψάρι» του στο Kookoo,
µαζί και τραγούδια από το πρώτο άλµπουµ “Cocoon”. Ένα µεγάλο
µουσικό πάρτι όπου µαζί του θα εµφανιστούν όλοι οι αγαπηµένοι
φίλοι και συνεργάτες. Ένα ολόφρεσκο team της ελληνικής electro
pop: Η µπάντα θα είναι οι Eliot & Tharrenos. Κι οι καλεσµένοι: Νατάσσα Μποφίλιου, Ilia Darlin, Μαριέττα Φαφούτη, Marina Satti, Esterina,
RSN, Gadless, Papercut, Niadoka, Haris Attonis. A
KOOKOO live music bar, Ιάκχου 17, Γκάζι. Είσοδος €5 . Έναρξη 21.00.

➜ (panikoval500@gmail.com)
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● ● ● Ο ελληνο-ιορδανός Τάρεκ είναι µία περίπτωση ανοιξιάτικης ελαφρότητας
στην ελληνική ηλεκτρική pop που δηµιουργεί, όπου ακούγεται, ένα ευχάριστο συναίσθηµα σ αν εύκολη δροσιά πάνω σε µία πολύ ζεστή µέρα. Τον αγαπούν όλοι αλλά
γιατί; Τι κάνει την καρδιά του να χτυπάει και πώς έφτασε από το Τµήµα Τεχνολογίας
Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών στο «Ψάρι», το νέο του άλµπουµ; Του ζήτησα να πει
την ιστορία του.
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Επιμέλεια:
ΑγγΕλική ΜπιρΜπιλή

παρου σιασεισ / εκδοσεισ / συ νεντευξεισ / εκδηλώσ ε ι σ

Θα θέλατε να παρουσιάσετε το βιβλίο σας
με λίγα λόγια; Το βιβλίο αφηγείται την ιστορία της ανθρωπότητας από την παλαιολιθική
εποχή μέχρι την Εποχή του Πυριτίου, της τεχνολογικής, δηλαδή, επανάστασης. Εξηγεί ότι
οι άνθρωποι κυβερνούν τον κόσμο, γιατί είναι
τα μόνα ζώα με την ικανότητα να πιστεύουν
σε πράγματα της φαντασίας, όπως οι θεοί, τα
έθνη, τα χρήματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με βάση αυτή την προκλητική ιδέα, το
Sapiens αφηγείται ξανά την Ιστορία του ανθρώπινου είδους από μία εντελώς νέα οπτική
γωνία. Βλέπει το χρήμα ως το πιο πλουραλιστικό σύστημα αμοιβαίας εμπιστοσύνης που
μηχανεύτηκε ποτέ η ανθρωπότητα, τον καπιταλισμό ως την πιο επιτυχημένη θρησκεία
όλων των εποχών και την εκμετάλλευση των
ζώων από τη σύγχρονη γεωργία ως το χειρότερο ίσως έγκλημα της ιστορίας. Τέλος, εξηγεί τους λόγους που, ενώ είμαστε μακράν πιο
ισχυροί από τους προγόνους μας, δεν είμαστε
και πολύ πιο ευτυχισμένοι.

Με τον πολύ πρόσφατο θάνατο του Ουμπέρτο Έκο, θα έλεγε κανείς ότι οι πανεπιστήμονες, τουλάχιστον οι γνωστοί στο ευρύ κοινό
(της γραμμής π.χ. Αριστοτέλης, ντα Βίντσι,
Νιούτον, Σπένσερ, Μαρξ, Γουέλς, Τσόμσκι)
είναι ένα είδος που τείνει να εκλείψει. Αλλά
η περίπτωση του κ. Γιουβάλ Νώε Χαράρι
δείχνει ότι, παρότι η γνώση αυξάνεται με
ραγδαίους ρυθμούς, πανεπιστήμονες υπάρχουν και σήμερα. Και χρωστάω προσωπική
χάρη ± σαν αναγνώστης μιλάω± στις εκδόσεις
«Αλεξάνδρεια», που πήραν τα δικαιώματα
κι έφεραν στα ελληνικά το σπουδαίο βιβλίο
«Sapiens - Μια σύντομη Ιστορία του ανθρώπου» του παραπάνω συγγραφέα, που είναι
ένας μόλις σαραντάρης καθηγητής Ιστορίας
στην Ιερουσαλήμ.

τ

ο «Sapiens» είναι κάτι παραπάνω από γοητευτικό. Δεν είναι μόνο ότι «πατάει» σε
δεδομένα από δεκάδες επιστημονικούς
κλάδους. Είναι επίσης ευσύνοπτο, ρηξικέλευθο (με την έννοια ότι συντρίβει βεβαιότητες που αποτελούν κοινό τόπο για τους
περισσότερους από μας), απρόσμενο, κάθε
άλλο παρά στρυφνά ή ακαδημαϊκά γραμμένο, με χιούμορ, με πλευρές που αγγίζουν τη
Φιλοσοφία, τη Μελλοντολογία του παρόντος,
την Επιστημονική Φαντασία και την Οικολογία και ± πάνω απ΄ όλα± με πλήρη συνείδηση του ότι ο άνθρωπος είναι ένα αντιφατικά
εξελισσόμενο ζώο, με ισχυρό φαντασιακό,
που αποτελεί μια ελάχιστη στιγμούλα στην
Ιστορία της Γης, συνείδηση που ο συγγραφέ-

Γιουβάλ Νώε
Χαραρι
ενασ πανεπιστήμονασ
του καιρου μασ
Αποκλειστική συνέντευξη
στην A.V. για το μνημειώδες
«Sapiens»
Του Δημητρη Φύσσα

ας περνάει στους αναγνώστες του. Δεν είναι
ίσως περιττό να τονίσω ότι ο συγγραφέας εμφανίζεται σαν ένα μυαλό ελεύθερο, μακριά
από εθνικές, θρησκευτικές, οικονομικές ή άλλες δεσμεύσεις /δοξασίες. Το διαδικτυακό
του μάθημα το παρακολουθούν πάνω από
80.000 άνθρωποι, ενώ το αγγλόφωνο σάιτ
του (www.ynharari.com) έχει απίστευτη πρωτοτυπία και επιδραστικότητα. Πέρασα ώρες
τριγυρνώντας μέσα εκεί.
Το βιβλίο είναι διαρθρωμένο σε 20 κεφάλαια
που εκτείνονται σε 446 σελίδες μεγάλου μεγέθους, είναι δηλαδή σύντομο και ευσύνοπτο
σε σύγκριση με το τι (φιλοδοξεί να) κάνει. Υποστηρίζεται από χρονολόγιο που ξεκινάει
από 13,5 δισ. χρόνια πριν! (δηλαδή από την
αρχή του Σύμπαντος), φτάνει στο παρόν και
προεκτείνεται και στο μέλλον, από μόλις 123
επισημειώσεις (όχι υποσημειώσεις), επίσης
λίγες σε σύγκριση με την προδιαγραφή του,
7 χάρτες, 48 εικόνες και το απαραίτητο ± αλλά
όχι αυτονόητο± αλφαβητικό ευρετήριο κυριωνύμων και εννοιών.
Το «Sapiens» κυκλοφορεί σε καλή και σοβαρή μετάφραση του κ. Μιχάλη Λαλιώτη. Η όλη
έκδοση, που διαθέτει σκληρό εξώφυλλο και
κουβερτούρα, τιμά την «Αλεξάνδρεια» και τον
ελληνικό εκδοτικό κλάδο. Το θεωρώ ένα από
τα σημαντικότερα βιβλία της μακράς αναγνωστικής ζωής μου, το οποίο, στον τομέα του,
συνεχίζει το νήμα από τον περίφημο «Γυμνό
πίθηκο» του Ντέσμοντ Μόρις ή το «Τι πρέπει
να γίνει» του Μιχάλη Δερτούζου.

Το «Sapiens» αναπτύσσεται σε «διάλογο»
με πολλές επιστήμες. Ποιες είναι οι σημαντικότερες και ποιο ρόλο έπαιξαν στο βιβλίο σας; Στηρίζεται σε ευρήματα πολλών
επιστημών, αγνοώντας τα παραδοσιακά όρια
μεταξύ των επιστημονικών κλάδων. Το βιβλίο
διερωτάται γιατί οι άντρες έχουν κυριαρχήσει επί των γυναικών στις περισσότερες ανθρώπινες κοινωνίες. Προκειμένου να δώσω
απάντηση, έχω διαβάσει πολλά βιβλία και
άρθρα, όχι μόνο σχετικά με την ιστορία των
διαφυλικών σχέσεων, αλλά και σχετικά με την
Ψυχολογία, την Ανθρωπολογία, τη Βιολογία
και τη Ζωολογία. Μπορείς να μάθεις πολλά
για τις σχέσεις ανδρών ± γυναικών, συγκρίνοντάς τες με τις σχέσεις μεταξύ αρσενικών
και θηλυκών χιμπατζήδων ή άλλων ζώων.
Συχνά λέγεται ότι οι γυναίκες είναι υποδεέστερες των αντρών, επειδή χρειάζονται βοήθεια
στην εγκυμοσύνη ή στη φροντίδα των παιδιά,
ενώ αντίθετα οι άντρες αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους, επειδή είναι πιο ανταγωνιστικοί
και επιθετικοί. Ωστόσο, όσον αφορά τους κοντινότερους συγγενείς μας στη φύση ±τ ους
πυγμαίους χιμπατζήδες (γνωστούς επίσης ως
μπονόμπο)± η δυναμική μεταξύ εξαρτημένων
θηλυκών και ανταγωνιστικών αρσενικών οδηγεί σε μητριαρχικές κοινωνίες.
Τι συμβαίνει δηλαδή στους μπονόμπο;
Καθώς τα θηλυκά δεν μπορούν να είναι ανεξάρτητα, αναγκάζονται να αναπτύξουν τις
κοινωνικές τους δεξιότητες και να μάθουν να
συνεργάζονται, λειτουργώντας κατευναστικά. Γι' αυτό δημιουργούν κοινωνικά δίκτυα αποτελούμενα μόνο από θηλυκά, που βοηθούν
κάθε μέλος να αναθρέψει τα παιδιά του. Τα
αρσενικά, στο μεταξύ, αναλώνονται σε μάχες,
αναπτύσσοντας ανταγωνιστικές σχέσεις. Επομένως, οι κοινωνικές τους δεξιότητες και
οι κοινωνικοί τους δεσμοί παραμένουν υπανάπτυκτοι. Αυτός είναι ο λόγος που οι κοινωνίες των μπονόμπο ελέγχονται από ισχυρά
δίκτυα θηλυκών που συνεργάζονται, ενώ τα
εγωκεντρικά και μη συνεργάσιμα αρσενικά
περιθωριοποιούνται. Αν και οι θηλυκές μπονόμπο είναι κατά μέσο όρο σωματικά ασθενέστερες, συχνά συνασπίζονται προκειμένου να
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νικήσουν τα αρσενικά που καταπατούν τα όριά τους.
Δεδομένου ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει στους μπονόμπο, γιατί να μην μπορεί να συμβεί και στις δικές μας
κοινωνίες;
Οι Homo Sapiens είναι σχετικά αδύναμα ζώα, αλλά
έχουν το πλεονέκτημα να μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικά σε μεγάλους αριθμούς. Εφόσον
είναι έτσι, θα περιμέναμε οι εξαρτημένες γυναίκες να
συνεργάζονται, χάρη στις κοινωνικές τους δεξιότητες, προκειμένου να επιβληθούν στους επιθετικούς,
αυτόνομους και εγωκεντρικούς άντρες, χειραγωγώντας τους. Πώς κατέληξαν οι κατεξοχήν συνεργατικές γυναίκες να ελέγχονται τελικά από τους ανταγωνιστικούς άντρες, σε ένα είδος του οποίου η επιτυχία
στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη συνεργασία;
Πόσο καιρό εργαστήκατε για το βιβλίο αυτό; Για
περίπου 10 χρόνια. Για πολλά χρόνια δίδασκα στο
Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ Ιστορία της
Ανθρωπότητας και το βιβλίο βασίζεται στις γνώσεις
που αποκόμισα από τη διδασκαλία μου εκεί.

Μπορεί παραδοσιακά ο θάνατος να
ήταν ειδικότητα
ιερέων και
θεολόγων,
αλλά τώρα
αναλαμβάνουν οι
μηχανικοί. Πριν
από δυο χρόνια η
ÇGoogleÈ ίδρυσε
μία θυγατρική,
την ÇCallicoÈ,
με στόχο να δώσει
λύση στο θάνατο.

Ευχαριστώ την πολύτιμη συναδέλφισσα Ηρώ
Παρτσακουλάκη (ero.
partsakoulaki@gmail.com)
για τη μετάφραση των
απαντήσεων.
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Έκανε καλό στον κόσμο το ανθρώπινο είδος; Όχι,
αν το δεις από την οπτική των υπόλοιπων ζώων. Εδώ
και εκατοντάδες χρόνια, ο Homo Sapiens έχει οδηγήσει τα περισσότερα είδη στην εξαφάνιση. Αυτό δεν
αποτελεί ένα νέο, μοντέρνο φαινόμενο. Όταν πριν
4.500 χρόνια ο Homo Sapiens εγκαταστάθηκε στην
Αυστραλία, αφάνισε πάνω από το 90% των μεγάλων ζώων της περιοχής. Πριν 15.000 χρόνια, όταν
ο Sapiens έφτασε στην Αμερική εξάλειψε πάνω από
το 70% αντίστοιχα. Η ανθρωπότητα στο σύνολό της,
πριν ακόμα σπείρει έναν κόκκο σιτάρι και προτού συγγράψει το πρώτο έργο της, είχε ήδη οδηγήσει στον
αφανισμό περίπου τα μισά μεγάλα θηλαστικά της Γης.
Σήμερα; Σήμερα, πάνω από το 90% των ζώων του
πλανήτη είναι είτε Sapiens, είτε εκτρεφόμενα ζώα,
τα οποία έχουμε εξημερώσει και φυλακίσει. Μόνο
200.000 άγριοι λύκοι έχουν επιζήσει παγκοσμίως συγκριτικά με τους 500 εκατ. εξημερωμένους σκύλους.
Υπάρχουν μόνο 900.000 άγριοι βίσωνες συγκριτικά
με τα 1,5 δισ. βοοειδή, υπάρχουν 50 εκατ. πιγκουίνοι,
αλλά 50 δισ. κοτόπουλα. Σε ολόκληρη την Ευρώπη
υπάρχουν συνολικά 1,6 δισ. πουλιά όλων των ειδών,
ενώ τα εξημερωμένα κοτόπουλα, ως μεμονωμένο
είδος, φτάνουν τα 1,9 δισ.
Η βιομηχανία κρέατος, γαλακτοκομικών και αυγών
εκμεταλλεύεται αυτά τα δισεκατομμύρια εξημερωμένων ζώων, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται ως έμβια όντα που αισθάνονται πόνο και δυστυχία, αλλά
σαν μηχανές. Τα ζώα παράγονται συνήθως μαζικά σε
εργοστασιακές εγκαταστάσεις και τα σώματά τους
διαμορφώνονται με βάση τις ανάγκες της βιομηχανίας. Περνούν ολόκληρη τη ζωή τους σαν γρανάζια
μιας γιγάντιας γραμμής παραγωγής και η ποιότητα
της ύπαρξής τους καθορίζεται από τα κέρδη και τις
ζημιές των επιχειρήσεων. Αν αναλογιστούμε τα δεινά
που προκαλεί, η βιομηχανική γεωργία μάλλον αποτελεί μάλλον το μεγαλύτερο έγκλημα στην Ιστορία.
Οι άνθρωποι είμαστε πιο ευτυχισμένοι σήμερα;
Σήμερα είμαστε πολύ πιο ισχυροί απ’ ό,τι στο παρελθόν και η ζωή μας είναι σίγουρα πιο άνετη απ’ ό,τι ήταν παλιά, αλλά το αν είμαστε πιο ευτυχισμένοι από
τους προγόνους μας είναι αμφισβητήσιμο. Αν αναλογιστούμε τα όνειρα των ανθρώπων ανά τους αιώνες,
ίσως ζούμε στον παράδεισο, αλλά για κάποιο λόγο
δεν το συναισθανόμαστε. Μια πιθανή εξήγηση γι’
αυτό είναι ότι η ευτυχία εξαρτάται λιγότερο από τις
αντικειμενικές συνθήκες και περισσότερο από τις
προσωπικές μας προσδοκίες. Οι προσδοκίες, όμως,
τείνουν να προσαρμόζονται στις υπάρχουσες συν-

θήκες. Γι’ αυτό οι προσδοκίες φουσκώνουν όσο τα
πράγματα βελτιώνονται και, τελικά, ακόμα κι όταν
οι συνθήκες βελτιωθούν αποφασιστικά, μένουμε το
ίδιο ανικανοποίητοι με πριν.
Μία δεύτερη ερμηνεία είναι ότι τόσο οι προσδοκίες,
όσο και η ευτυχία, καθορίζονται από το εσωτερικό
βιοχημικό μας σύστημα, το οποίο στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ευτυχία μας.
Διαμορφώθηκε από την εξέλιξη με σκοπό να αυξήσει
τις πιθανότητες να επιβιώνουμε και να αναπαραγόμαστε. Μάλιστα η ίδια η εξέλιξη έχει διασφαλίσει το
ανικανοποίητο: ό,τι κι αν καταφέρουμε, πάντα θα
διψάμε για περισσότερα.
Με μια βαθύτερη θεώρηση του ζητήματος, προκύπτει ότι η βασική μας αντίδραση στην ηδονή δεν είναι
η ικανοποίηση, αλλά o πόθος για περισσότερη ευχαρίστηση. Οτιδήποτε καταφέρνουμε ταΐζει μόνο και
μόνο την απληστία μας και όχι την ικανοποίησή μας.
Γι’ αυτό η ανθρωπότητα ήταν τόσο αποτελεσματική
στην κατάκτηση του κόσμου και στη συγκέντρωση
ασύλληπτης εξουσίας, αλλά έχει αποτύχει να μεταφράσει αυτή την εξουσία σε ευτυχία.
Ποια είναι η άποψή σας για τον καπιταλισμό; Ο καπιταλισμός δεν είναι φυσική κατάσταση της ανθρωπότητας, αλλά αποτελεί μάλλον την πιο επιτυχημένη
θρησκεία στα χρονικά της, τόσο που σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο τον εκλαμβάνουν ως
απόλυτη αλήθεια. Το κύριο δόγμα της καπιταλιστικής
θρησκείας υποστηρίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι η πηγή όλων των αγαθών. Ισχυρίζεται ότι ακόμα κι
αν θέλει κανείς δικαιοσύνη, ελευθερία και ισότητα, δεν
μπορεί να τις έχει χωρίς οικονομική ανάπτυξη. Η λύση
για όλα τα συλλογικά προβλήματα είναι η οικονομική
ανάπτυξη, ενώ η λύση για όλα τα ατομικά προβλήματα
είναι η αγορά και κατανάλωση προϊόντων, η οποία με
τη σειρά της εξαρτάται από την οικονομική ανάπτυξη.
Επομένως κάθε άνθρωπος, κάθε οικογένεια, εταιρεία
και χώρα οφείλουν συνέχεια να παράγουν περισσότερο απ’ ό,τι σήμερα, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι
θα παραβλέψουν άλλες αξίες, όπως η διατήρηση της
κοινωνικής ισότητας, η διασφάλιση της οικολογικής
αρμονίας ή η εύρεση της εσωτερικής γαλήνης. Χάρη
στον καπιταλισμό, η ανθρωπότητα χαίρει τρομακτικής ανάπτυξης τους τελευταίους αιώνες, αλλά όλη
αυτή η ανάπτυξη δεν έχει κάνει απαραίτητα τον κόσμο
καλύτερο. Άρα χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Δυστυχώς, για την ώρα δεν γνωρίζουμε καμία βιώσιμη εναλλακτική στον καπιταλιστικό τρόπο σκέψης.
Είναι πολύ εύκολο να ασκείς κριτική στον καπιταλισμό και πολύ δύσκολο να διατυπώσεις εναλλακτικές... Η τελευταία σοβαρή εναλλακτική, ο κομμουνισμός, απαξίωσε τόσο βαθιά την ίδια του την
υπόσταση, ώστε λίγοι άνθρωποι αντέχουν να τον
δοκιμάσουν ξανά. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για κάποιον που μέμφεται τον καπιταλισμό είναι
να βρει μια ρεαλιστική και λειτουργική εναλλακτική.
Και είναι πια καιρός να σκεφτούμε κάτι, γιατί ο καπιταλισμός φαίνεται να οδηγείται όντως σε μείζονα
κρίση. Ό,τι κάνει την κρίση ιδιαίτερα οξεία, είναι οι αναμενόμενες επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης.
Οι αλγόριθμοι των υπολογιστών συναγωνίζονται την
ανθρώπινη νοημοσύνη σε ολοένα και περισσότερα
γνωστικά πεδία. Αναπτύσσουμε αλγόριθμους που
μπορούν να οδηγήσουν αυτοκίνητα, να διεξάγουν
πολέμους και να διαγνώσουν ασθένειες καλύτερα
από εμάς τους ίδιους. Μόλις τα αυτoκινούμενα οχήματα και τα ιατρικά ρομπότ ξεπεράσουν σε ικανότητες τους αληθινούς οδηγούς και γιατρούς αντίστοιχα, εκατομμύρια εργαζόμενοι σ’ όλο τον κόσμο
θα χάσουν τη δουλειά τους. Παράλληλα, παραμένει
αβέβαιο αν θα δημιουργηθούν νέοι τομείς απασχό-

λησης, όπου οι άνθρωποι θα αποδίδουν καλύτερα
από τους υπολογιστές, αντισταθμίζοντας τις απώλειες. Ποια θα είναι η χρήση των ανθρώπων σ’ έναν
τέτοιο κόσμο; Τι θα κάνουμε με τους εκατομμύρια
άχρηστους, από οικονομική άποψη, ανθρώπους; Δεν
ξέρουμε. Δεν διαθέτουμε κανένα οικονομικό μοντέλο που να αντιστοιχεί σε μία τέτοια κατάσταση.
Ποια είναι τα βασικά σας συμπεράσματα για το
μέλλον του ανθρώπινου είδους; Στο πέρασμα των
ετών, υπήρξαν πολλές οικονομικές, κοινωνικές και
πολιτικές επαναστάσεις, αλλά ένα τουλάχιστον στοιχείο παρέμεινε σταθερό: η ίδια η ανθρωπότητα. Έχουμε ακόμα το ίδιο σώμα και το ίδιο μυαλό, όπως
οι πρόγονοί μας στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή στην
αρχαία Αίγυπτο. Ωστόσο, στις επόμενες δεκαετίες
η ανθρωπότητα θα ζήσει, για πρώτη φορά στην ιστορία της, μία ριζοσπαστική επανάσταση. Πέραν
της κοινωνίας και της οικονομίας, το ίδιο το σώμα
και το μυαλό μας θα μεταμορφωθεί, ως αποτέλεσμα
της Γενετικής Μηχανικής, της Νανοτεχνολογίας και
της διασύνδεσης εγκεφάλου-υπολογιστή. Τα βασικά
προϊόντα της οικονομίας του 21ου αιώνα θα είναι ανθρώπινα μυαλά και σώματα.
Πώς να σκεφτόμαστε το μέλλον μας; Σκεφτόμαστε έναν κόσμο, στον οποίο άνθρωποι πανομοιότυποι με εμάς θα απολαμβάνουν καλύτερη τεχνολογία:
όπλα λέιζερ, ευφυή ρομπότ και διαστημόπλοια που
ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός. Ωστόσο, η
επαναστατική προοπτική των μελλοντικών τεχνολογικών επιτευγμάτων είναι η μετάλλαξη του ίδιου του
Ηomo Sapiens, συμπεριλαμβανομένων του σώματος
και του μυαλού. Η τεχνολογική επανάσταση δεν θα
αφορά δηλαδή μόνο τα οχήματα και τα όπλα μας. Το
πιο συναρπαστικό πράγμα στο μέλλον δεν θα είναι τα
διαστημόπλοια, αλλά τα όντα που θα τα χειρίζονται.
Και με το θάνατο; Παλιά ο θάνατος θεωρούνταν μεταφυσικό φαινόμενο. Πεθαίναμε γιατί ήταν θέλημα
θεού, του Κόσμου ή της Μητέρας Φύσης. Επομένως,
οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο θάνατος μπορούσε να νικηθεί μόνο με κάποια μεγάλη μεταφυσική παρέμβαση, όπως η Δευτέρα Παρουσία. Ωστόσο, τελευταία,
έχουμε επαναπροσδιορίσει το θάνατο ως ένα τεχνικό πρόβλημα. Πρόκειται αναμφίβολα για ένα πολύ
σύνθετο ζήτημα, που ωστόσο δεν παύει να αποτελεί
παρά ένα τεχνικό πρόβλημα. Και η επιστήμη πιστεύει
ότι κάθε τεχνικό πρόβλημα έχει κάποια τεχνική λύση.
Δεν χρειάζεται να περιμένουμε το θεό ή τον Χριστό ή
τον ιουδαϊκό Μεσσία για να νικήσουμε το θάνατο. Μια
χούφτα επιστημόνων σε ένα εργαστήριο αρκεί για
να γίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί παραδοσιακά ο θάνατος
να ήταν ειδικότητα ιερέων και θεολόγων, αλλά τώρα
αναλαμβάνουν οι μηχανικοί. Πριν από δυο χρόνια η
«Google» ίδρυσε μία θυγατρική, την «Callico», με στόχο να δώσει λύση στο θάνατο.
Όλο αυτό θα οδηγήσει σε απίστευτα νέες ευκαιρίες,
αλλά και σε τρομακτικούς κινδύνους. Δεν έχει νόημα να είμαστε αισιόδοξοι ή απαισιόδοξοι. Πρέπει να
είμαστε ρεαλιστές. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό πράγματι συμβαίνει –πρόκειται για επιστήμη και
όχι για επιστημονική φαντασία– και είναι καιρός να
αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε σοβαρά. Τα περισσότερα προβλήματα που απασχολούν τις κυβερνήσεις
και τους πολίτες είναι ασήμαντα, συγκριτικά με την
επερχόμενη μετάλλαξη της ανθρωπότητας. Η παγκόσμια οικονομική κρίση, το Ισλαμικό Κράτος και η
κατάσταση στην Ουκρανία φυσικά και είναι σημαντικά προβλήματα, αλλά επισκιάζονται εντελώς από το
ζήτημα της ανθρώπινης αναβάθμισης. A
➜ d.fyssas@gmail.com

ΜΗ
Χά Σε ΙΣ !

Η Δεσποιν
Δεσποινισ Τζούλια
χορεύει flamenco
τη νύχτα της γιορτής του θερινού ηλιοστα
ηλιοστασίου, η κόρη του κόμη Δεσπονίς τζούλια
κατεβαίνει στην κουζίνα του σπιτιού έτοιμη
να παίξει το παιχνίδι της γάτας και του ποντικιού με το γοητευτικό υπηρέτη της Ζαν.
Όσο όμως το παθιασμένο ερωτικό παιχνίδι
εξελίσσεται οι ρόλοι αλλάζουν μεταξύ του
κυνηγού και του θηράματος και οι αντιθέσεις
κοντράρονται σε μια ανελέητη μάχη μέχρι
το ξημέρωμα. μπορεί οι ήρωες να έχουν
βορειοευρωπαϊκή ψυχοσύνθεση, όμως ο
έρωτας είναι μεσογειακής καταγωγής και
το flamenco είναι ιδανικό για τη μεταγραφή
του στη θεατρική σκηνή. Ο ΣταύροςΛίτινας,
κρατώντας τον ρόλο του Ζαν, σκηνοθετεί/
χορογραφεί την παράσταση σημειώνοντας:
«Είναι ένα έργο που, πέρα από τα προφανή
επίπεδα της πάλης των φύλων και των τάξεων, διεισδύει αριστοτεχνικά στο δίπολο ª φόβος και εξουσίαº και μέσα από αυτό φωτίζει
πρισματικά όλες τις σχέσεις των εμπλεκόμενων προσώπων. η παράλυση που προκαλεί
ο φόβος και τα περιθώρια χειραγώγησης
που επιτρέπει, καθώς και η δυνατότητα
ανατροπής της εξουσίας, ως προέκταση, σμιλεύουν νοηματικά το κείμενο ενισχύοντας
τη διαχρονικότητά του». Πρωταγωνιστούν:
Εύα Παρασκευοπούλου, Σταύρος Λίτινας, Αλίνα
Αναστασιάδη. Θέατρο Άνεσις, Λ. Κηφισίας 14,
Αμπελόκηποι, 2107488881-2, Δευτ. & Τρ. 21.00
https://www.youtube.com/watch?v=pxbE7sm1iA

ΤΙ Νε ά

πλαισιο

με τις νέες υπηρεσίες «milamu» στα
Turbo-X tablet & smartphone, το Πλαίσιο σου
«λύνει» τα χέρια. Οι ultra-busy χρήστες δεν θα
χρειάζονται πλέον παρά μόνο τη φωνή τους για να
εκτελείται κάθε εντολή. στείλε μήνυμα την ώρα που
οδηγείς ή πάρε τηλέφωνο, χωρίς να κοιτάς την οθόνη
του κινητού σου, απλά με μια φωνητική εντολή. Γράψε το email που δεν πρόλαβες στο γραφείο, την ώρα
που είσαι στο super-market. Βάλε ξυπνητήρι χωρίς να
χρειαστεί να ανατρέξεις στην αντίστοιχη εφαρμογή,
άνοιξε Facebook, Twitter και όλα τα social στο λεπτό!

acS
Νέες υπηρεσίες παράδοσης παραγγελιών στο
εξωτερικό προσφέρει η ACS, με το «ACS EU &
Cyprus Economy». τώρα τα e-shops συνδυάζουν οικονομία και άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση για την παράδοση των παραγγελιών
τους σε Ευρώπη και Κύπρο, με τους χρήστες να
απολαμβάνουν έως και 70% φθηνότερες τιμές
σε σχέση με τις χρεώσεις της ταχυδρομικής
αγοράς, για τις αποστολές που παραδίδονται
οδικώς προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ακτοπλοϊκώς προς την Κύπρο.

10 - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 A.V. 33

α
π
μ
ύ
Τρο

μένη
παρηκμασ
ε
τ
ο
λ
λ
ά
ν
αιώρφώσει τη
βέρα Πειρ
ο
μ
ια
α
Μ
τ
;
ε
n
μ
ι
w
ε
Τι έχ
f the to
ονιά.
ο νέο talk o αγαπημένη της γειτ
τ
σ
α
π
μ
ύ
ο
Τρ
ην
ξεναγεί στ
σ τατσησ
: βαγγελη
τισσα μας
ου- Φωτό
νογλ
ς Μπεζιριά
η
ν
έ
λ
Ε
ς
Τη

Δ

εν την πρόλαβα την κακόφημη Τρούμπα
με τα μπαρ, τους οίκους ανοχής και τα χασισοποτεία. Μέχρι να φτάσω λύκειο και
να κυκλοφορώ μόνη μου στον Πειραιά
τα περισσότερα από αυτά τα μαγαζιά ήταν ήδη
κλειστά για χρόνια και η περιοχή παρήκμαζε,
τουλάχιστον τα βράδια. Παλιά αρχοντικά που
άλλοτε στόλιζαν τους δρόμους κατέρρεαν ή
γκρεμίζονταν για να μετατραπούν σε πάρκινγκ.
Σαν μανιτάρια φύτρωναν προκειμένου να λύσουν το μόνιμο πρόβλημα του Πειραιά στο παρκάρισμα και να εξυπηρετήσουν τα πολυάριθμα
γραφεία ναυτιλιακών εταιρειών, που ήταν τα
μόνα που στεγάζονταν πια εκεί. Θυμάμαι όμως
τις γκρίνιες στο σπίτι να μην περπατάω εκείνα
τα στενά όταν νυχτώνει γιατί «κυκλοφορεί υπόκοσμος». Δεν τον είδα ποτέ αλλά τη φοβόμουν
κι εγώ αυτή την υπερβολική ησυχία και το μισοσκόταδο και προτιμούσα να περνάω από τον
κεντρικό δρόμο του λιμανιού που έχει πάντα
κίνηση.
Ό,τι γνωρίζω για την Τρούμπα της δεκαετίας του
’60 είναι από τις ελληνικές ταινίες («Λόλα», «Ποτέ την Κυριακή», «Καλώς ήλθε το δολάριο», «Τα
κόκκινα φανάρια»), τις ιστορίες των παππούδων
στα καφενεία και τα τραγούδια των διάσημων
ρεμπετών, όπως ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Νίκος
Μάθεσης κ.ά. Η Τρούμπα που γνώρισα εγώ ήταν
μία από τις πιο παραμελημένες συνοικίες του
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Πειραιά, και μάλιστα ακριβώς στο κέντρο του.
Στα παραπλήσια στενά άνοιξαν μικρά μαγαζιά
που εξυπηρετούσαν τους αλλοδαπούς θαμώνες της περιοχής. Ψιλικατζίδικα, μπαρμπέρικα,
καφέ και μικρά έθνικ εστιατόρια δημιούργησαν
για μερικά χρόνια ένα πολύχρωμο γκέτο. Η οικονομική κρίση που ακολούθησε χειροτέρεψε
την κατάσταση αφού έβαλε λουκέτο στα περισσότερα μαγαζιά ρούχων και παπουτσιών που
βρίσκονταν στη Φίλωνος και αποτελούσαν δημοφιλή πιάτσα για τα ψώνια των κατοίκων.
Και ξαφνικά η Τρούμπα άρχισε να αλλάζει πρόσωπο. Πρώτα ένα ταϋλανδέζικο εστιατόριο στη
Νοταρά, μετά ένα μπαρ στη Φίλωνος κι άλλο
ένα στη 2ας Μεραρχίας, κι ακόμα ένα, και πριν το
καταλάβουμε η Τρούμπα έγινε ο νέος hype προορισμός της νυχτερινής διασκέδασης. Θυμάμαι
ένα βράδυ που κατηφόριζα τη 2ας Μεραρχίας
με μια φίλη και γκρινιάζαμε για το πώς πρέπει να
τραβιόμαστε πάλι στο κέντρο για ένα ποτό και
δεν έχουμε μαγαζιά της προκοπής στο Πειραιά,
όταν κοντοστάθηκα χαζεύοντας το απέναντι
πεζοδρόμιο. «Μ’ ακούς που σου μιλάω; Τι κοιτάς; Τι μουσική είναι αυτή;» μου είπε και χωρίς
να περιμένει απάντηση γύρισε να δει. Μουσική,
κόσμος στο πεζοδρόμιο, ποτά, γέλια, χοροί και
μια σειρά ακριβά αυτοκίνητα παρκαρισμένα πιο
δίπλα. Από τζιπ μέχρι Λαμποργκίνι. Νομίζω δεν

είχα ξαναδεί τόσο κόσμο μαζεμένο σε αυτή τη
γειτονιά της πόλης. Μου άρεσε τόσο πολύ η εικόνα που σκέφτηκα πως αυτό της αξίζει, έτσι
θα έπρεπε να είναι κάθε βράδυ. Αν ήξερα ότι θα
έπιανε μπορεί να είχα ευχηθεί και για τους αριθμούς του τζόκερ.
Ω ναι. Η αίγλη της επέστρεψε, χωρίς την άσχημη
φήμη αυτή τη φορά. Και γιατί όχι άλλωστε; Η
εμπορικότητα της περιοχής και το γεγονός ότι
δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες κατοικίες καθιστά το σημείο ιδανικό για μαγαζιά νυχτερινής
διασκέδασης. Ο κόσμος που συγκεντρώνουν τα
νέα στέκια αναβαθμίζει την περιοχή, ενώ η δυνατή μουσική και η κίνηση δίνουν ζωή στη γειτονιά χωρίς να διαταράσσουν τη νυχτερινή ξεκούραση κανενός. All day resto bars και cocktail
bars με μοντέρνα και ρετρό στοιχεία που φροντίζουν οι νέες αφίξεις να εναρμονίζονται με τη
νέα εποχή αλλά και το αμαρτωλό παρελθόν της
περιοχής, έχουν μεταμορφώσει την άλλοτε παρηκμασμένη Τρούμπα στο νέο talk of the town.
Και επειδή για τους Έλληνες το καλύτερο τέλος
μιας νυχτερινής εξόδου περιλαμβάνει φαγητό, δεν άργησαν να ανοίξουν και τα πρώτα after
hour σουβλατζίδικα, δημιουργώντας ανταγωνισμό για την καντίνα με το «βρώμικο» έξω από
την πύλη Ε10 που φρόντιζε τους ξενύχτηδες.
Φυσικά, σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την ανά-

πτυξη έπαιξαν και οι αλλαγές στο οδικό δίκτυο
του Πειραιά που έγιναν πριν περίπου 2 χρόνια. Η
μονοδρόμηση της Βασ. Γεωργίου προς το λιμάνι,
ανάγκασε τους οδηγούς που ήθελαν να βγουν
στο κέντρο του Πειραιά ή το Πασαλιμάνι να ανεβαίνουν τη 2ας Μεραρχίας περνώντας μέσα
από την καρδιά της Τρούμπας. Οι περισσότεροι
άρχισαν να επιστρέφουν τα βράδια για ποτό στα
μαγαζιά που τους είχαν εξάψει την περιέργεια.
Οι Πειραιώτες βρήκαν το στέκι τους. Κι ας αναγκάζονται να το μοιραστούν με τους υπόλοιπους Αθηναίους που κατεβαίνουν καθημερινά
να απολαύσουν το ποτό τους κοντά στο λιμάνι.
Έχω φίλους που κατεβαίνουν από την Πετρούπολη αποκλειστικά και μόνο για αυτά τα μαγαζιά. Είναι η ιστορία και οι μύθοι της περιοχής που
σε κάνουν να νιώθεις σαν να παίζεις κι εσύ σε
ελληνική ταινία εποχής. Είναι η ανάγκη που έχει
ο καθένας μας για αλλαγή παραστάσεων. Είναι ο
κόσμος που όταν έχει καλό καιρό πίνει το ποτό
του έξω στο πεζοδρόμιο στα στενά ή με φόντο
το λιμάνι και θυμίζει κάτι από καλοκαίρι σε νησί.
Είναι που δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα καλύτερο από το να σε βρίσκει η ανατολή του ηλίου
σε γνώριμα μέρη με καλούς φίλους και θέα τη
θάλασσα. Τώρα θα εξηγήσω και στη μαμά μου
ότι εκεί δεν συχνάζει πια υπόκοσμος αλλά όλος
ο καλός ο κόσμος της Αθήνας.

Beluga
Lola's Bar

Είναι μόλις λίγων μηνών κι όμως το νέο all
day art resto bar της Τρούμπας έχει κάνει
αισθητή την παρουσία του. Ίσως είναι η
κομψή αισθητική του που σε μαγεύει, με
την ιδιαίτερη διακόσμηση που συνδυάζει
το ρετρό με το σύγχρονο, με τα 75 γλυπτά
και έργα τέχνης, το γυάλινο πάτωμα με την
αρχαιολογική ανασκαφή και τη σκηνή που
θυμίζει έντονα το αμαρτωλό παρελθόν της
περιοχής. Ίσως πάλι είναι ο ποιοτικός καφές
που μπορείς να απολαύσεις από νωρίς το
πρωί και οι εξαιρετικές γεύσεις ελληνικής

Με ένα όνομα-μεταφορά από το «αμαρτωλό» παρελθόν,
το «Lola's Bar» άνοιξε πριν 2 χρόνια σχεδόν στη 2ας μεραρχίας δίνοντας νέο αέρα στην κακόφημη γειτονιά της
Τρούμπας. Η παρέα του Lola's πιστεύοντας στην περιοχή, επένδυσε σε ένα χώρο βιομηχανικού στιλ με έμφαση
σε δομικά υλικά. Απλός και οικείος, με τίτλους και ατάκες
ταινιών σχετικών με την Τρούμπα αγκάλιασε και ανέδειξε την ιστορία της περιοχής κάνοντας τον κόσμο να το
αγαπήσει αμέσως. Ανοιχτό από τις 9.00, προσφέρεται
για χαλαρό καφέ ενώ αξίζει να δοκιμάσετε τα ιδιαίτερα
πιάτα της κουζίνας που λειτουργεί μέχρι τη 1 τη νύχτα.

και διεθνούς κουζίνας που μπορείς να συνοδεύσεις με ένα ποτήρι από την πλούσια
λίστα κρασιών του. Μπορεί πάλι να είναι
τα απολαυστικά κοκτέιλ του και οι swing
jazz ρυθμοί που σε ξεσηκώνουν σε ένα
ξέφρενο πάρτι μέχρι αργά τη νύχτα. Εδώ
συχνάζει η αφρόκρεμα της Αθήνας και του
Πειραιά, ενώ αρκετά συχνά πραγματοποιούνται μοναδικά live και special events.
2ας Μεραρχίας 8-10, Πειραιάς,
210 4116505, fb: Beluga

Ελληνική κουζίνα με μεσογειακές πινελιές και αρώματα
σε μία ποικιλία γευστικών απολαύσεων τα οποία μπορείς
να συνοδεύσεις με τα επιλεγμένα κρασιά της κάβας. Η
μέθοδος του μαγειρέματος σε κενό αέρος με χαμηλή
θερμοκρασία και για πολλές ώρες (sous-vide) πρωταγωνιστεί χαρίζοντάς σας μοναδικά πιάτα. Εδώ θα σας βρει
το ξημέρωμα ακούγοντας mainstream μουσικές επιλογές και απολαμβάνοντας εκπληκτικά cocktails. Ένα ξεχωριστό μαγαζί που σε προκαλεί να το κάνεις στέκι σου.
2ας Μεραρχίας 14, Πειραιάς, 210 4529722, fb: Lola's Bar
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Το Barouge άνοιξε το Σεπτέμβρη στην ιστορική περιοχή της Τρούμπας, με όνομα που συνδέεται με το πονηρό
παρελθόν της περιοχής, δυνατή λίστα από cocktails και το
καλύτερο bar team. Το vintage industrial σκηνικό του περιλαμβάνει
ένα κανονικό κοντέινερ, μια Vespa ντυμένη με δολάρια κι ένα ροκ πορτρέτο της Marilyn
Monroe. Ανοιχτό από το πρωί σερβίρει εκλεκτές ποικιλίες espresso, γευστικά σνακ,
όπως burgers, σαλάτες, special tapas, αλλά και ιδιαίτερα πιάτα που επιμελείται ο σεφ
Γιώργος Παπουτσής σε βραδιές sushi, mexican food κ.ά. Όταν τα φώτα χαμηλώσουν το
Barouge «ακούει» mainstream, swing, funk, soul και disco edits και δοκιμάζει τα special
cocktails του bartender. Μη χάσετε τις Retro Sundays με μουσικές επιτυχίες από τα αγαπημένα 80's και 90's.
Φίλωνος 91, Πειραιάς 2130375221, fb: Barouge

Madama

Barouge

Τρούμπα facts

Λίγα βήματα από το λιμάνι, στην πιο θρυλική συνοικία
του Πειραιά, η Madama σε υποδέχεται σε ένα κατακόκκινο σκηνικό που εξάπτει τη φαντασία. Γεωμετρικά φωτιστικά οροφής, έντονες σκούρες πινελιές και πάγκοι που
ενώνονται με τη μπάρα σε ταξιδεύουν στην Τρούμπα
της δεκαετίας του '60. Ατμοσφαιρική και έτοιμη για νέες
εμπειρίες, η Madama ανοίγει τις πόρτες της στις 18.00 και
υπόσχεται να μας διδάξει όλα τα μυστικά της αποπλάνησης. Σου σερβίρει απολαυστικές ποικιλίες με ισπανικό
χαμόν, πενταλογία κροστίνι και ποικιλία τυριών. Αφέσου
στην ενέργεια της περιοχής απολαμβάνοντας τη Lolita,
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•Υπάρχουν ιστορίες που λένε ότι η
περιοχή οφείλει το όνομά της σε μια
μεγάλη τρόμπα νερού που υπήρχε
στη συμβολή των οδών Ακτή Μιαούλη και 2ας Μεραρχίας από το 1860 και
η οποία καταστράφηκε κατά τη διάρκεια έργων ανάπλασης των προβλητών γύρω στο 1930.

•Στην οδό Σκουζέ στεγάζονται το
Πρωτοδικείο και τα Δικαστήρια του
Πειραιά.

•Είναι υποσυνοικία της Τερψιθέας.
Οριοθετείται μεταξύ των εκκλησιών
του Αγίου Σπυρίδωνα και του Αγίου
Νικολάου. Αποτελείται ουσιαστικά
από 3 στενά παράλληλα στην παραλιακή (Φίλωνος, Νοταρά, Κολοκοτρώνη) και 4 κάθετα (Μπουμπουλίνας, 2ας
Μεραρχίας, Σκουζέ, Φιλελλήνων).

•Στη συμβολή Φιλελλήνων και Φίλωνος δολοφονήθηκε στις 28/5/1997
ο εφοπλιστής Κωστής Περατικός από
την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη.

•Υπήρχαν 3 κινηματογράφοι που
προέβαλαν ταινίες ακατάλληλου
για ανηλίκους περιε χομένου: το
Φως, τα Ηλύσια και το Ολύμπικ.
Πλέον υπάρχει και λειτουργεί μόνο το τελευταίο, το οποίο βρισκόταν στην 2ας Μεραρχίας και σήμερα έχει μεταφερθεί στη Φίλωνος.

με βότκα, βανίλια Μαδαγασκάρης και φράουλες που σερβίρεται με lollipop και αγάπη. Προκάλεσε τη Miss Mulata,
με γλυκές νότες από κακάο και καφέ σε λευκό ρούμι και
φρεσκοστυμμένο χυμό lime ή πλησίασε Naked, με αρωματισμένη βότκα, φρέσκο ανανά και τζίντζερ. Κι όταν η
νύχτα βαθύνει, άσε τους ρυθμούς που ανεβαίνουν να σε
παρασύρουν σε ένα πάρτι μέχρι τα ξημερώματα, σε μία
γωνιά του Πειραιά που δεν έσβησε ποτέ το φως.
2ας Μεραρχίας 9 & Φίλωνος 101, Πειραιάς ,210 4174591
1fb: Madama

•Οι οίκοι ανοχής και τα στριπτιτζάδικα της περιοχής έκλεισαν το 1968 με
εντολή του τότε δήμαρχου Αριστείδη
Σκυλίτση.

•Το εντυπωσιακό κτίριο της Εθνικής
Τράπεζας στη γωνία Μπουμπουλίνας
και Ακτή Μιαούλη είναι γνωστό και
ως Μέγαρο Βάττη. Χτίστηκε το 1929
για λογαριασμό των εφοπλιστών και
επιχειρηματιών αδερφών Βάττη. Το
1970 πέρασε στην ιδιοκτησία της Εθνικής Τράπεζας, ενώ το 2000 αποκαταστάθηκε πλήρως και στεγάζει
το Ναυτιλιακό Υποκατάστημα και τη
Διεύθυνση των Ναυτιλιακών Εργασιών της ΕΤΕ.
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Τέχνη
Μουσικη
ΘέαΤρο
Γέυση
ΒιΒλιο
σινέΜα
Κώστας Λειβαδάς, σελ. 40

ΜέσΑ Από τΗΝ
κλειδαρότρυπα
Ποιος δεν πρόδωσε στη ζωή του; Γι’ αυτό και το έργο του Πίντερ «Προδοσία»
προσφέρεται για ταυτίσεις, σε μια παράσταση που θα φέρει σε απόσταση ανάσας τους θεατές από τους ηθοποιούς.
Ο Γιάννης Μόσχος δίνει το κλειδί της
σκηνοθεσίας του στην A.V.

www.athens voice.gr
Διαβάστε όλο το
κείμενο στο site

Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία της επεξήγησης για το τι πραγματικά με συγκινεί στο έργο, θα μείνω μόνο στο γεγονός πως οι ήρωες είναι μεσήλικες ± άρα με αφορά
ως σαρανταπεντάρης που είμαι (γέλια). Το έργο
ξεκινάει όταν οι ήρωες είναι σε μια ηλικία μετά τα
σαράντα και καθώς ο χρόνος ξεφλουδίζεται προς
τα πίσω φτάνουν στην ηλικία περίπου των τριάντα.
Βασικό κλειδί του έργου είναι ο χρόνος. Ξεκινώντας
από το τώρα και πηγαίνοντας προς τα πίσω παρακολουθούμε πώς επηρέασε η παράνομη ερωτική
σχέση ± ενός άνδρα και της γυναίκας του καλύτερου φίλου του± , τα πρόσωπα του τριγώνου.
» Όλα τα πρόσωπα είναι δισυπόστατα και αυτό σε
δυσκολεύει να ταυτιστείς με κάποιον χαρακτήρα ±
με τις καταστάσεις είναι πιο εύκολο. Σε μία από τις
πρόβες ρωτήσαμε μετά από μια σκηνή φίλους που
την παρακολούθησαν ª ποιος χωρίζει ποιονº . Ο καθένας έδωσε διαφορετική απάντηση, μάλλον προβάλλοντας τις δικές του εμπειρίες. Να κάτι επίσης
πολύ ενδιαφέρον σ' αυτό το έργο. Δεν κρίνει, αλλά
αφήνει στο θεατή να βγάλει συμπεράσματα.
» Προσπάθησα να βρω έναν τρόπο
INFO ώστε οι θεατές να αλλάζουν συνε-ω
ρ ω τ α γ γο ς
Π
χώς θέση σε σχέση με τα τεκταιν: Γιώρ ία
ύ
ο
τ
ισ
ν
αρ
ρας, Μ
νόμενα. Επιπλέον ήθελα να βρω
Γλάσ τ
ς Ψαρ ο
ίκ
Ν
,
ά
Σκουλ τικό Θέατρο
τρόπο ώστε να μην είναι παγιωημ ο
ράς. Δ , Ηρώων Πομένη η απόσταση μεταξύ ηθοποιΠειραιά υ 32 & Βασιείο
ών και θεατών, και πολλές φορές
λυτε χ ν ργίου, 210
ς Γεω
ω
έ
λ
να εκμηδενίζεται. Το ταξίδι στο χρό-0 -320
414331
νο ταυτίζεται στην παράστασή μας
με ένα ταξίδι στο χώρο του Δημοτικού
Θεάτρου. Χρησιμοποιούμε χώρους του θεάτρου
(μπαρ, φουαγιέ, κλιμακοστάσιο, αίθουσα¼ ), όπου
εκεί εξελίσσονται χωριστά οι σκηνές. Γι' αυτό και σε
κάθε παράσταση θα υπάρχουν μέχρι 85 θεατές. Τις
στιγμές μετακίνησης θα υπάρχει δράση, που όμως
δεν είναι απαραίτητο να την παρακολουθεί ο θεατής, ενώ η τελευταία σκηνή θα είναι μέσα στην αίθουσα με τους θεατές να κοιτάζουν τους
ηθοποιούς από ψηλά. Με όλο αυτό δεν
ήθελα τίποτα περισσότερο από το να πετύχω την αίσθηση της κλειδαρότρυπας.
-Δημήτρης Μαστρογιαννίτης
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Επιμέλεια:
ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

κριτική εστιατοριων / προσωπα / αφιξεισ / συ νταγ εσ / ti p s γε υσ ή σ

ΑμόλΑ
ΚΑλόύμπΑ!
Ναι, αλλά πού;
Τα πιτσιρίκια θα σε τραβάνε
από το μανίκι, μην τους
χαλάς το χατίρι. Αφού κατά
βάθος κι εσύ θες ο χαρταετός σου να πετάξει πιο ψηλά
απ' όλους!

Λόφος Φιλοπάππου
Εδώ και πολλές Καθαρές
Δευτέρες ο φιλόξενος
λόφος έχει δεχθεί τη σκιά
χιλιάδων χαρταετών που
πετάνε με φόντο τον Παρθενώνα. Παραδοσιακά,
αγαπημένο σημείο για το
σπορ, πάντα πολύς κόσμος
για συναγωνισμό.

Άλσος Βεΐκου

Καθαρή Δευτέρα στην Αθήνα
Top 10 θαλασσινές προτάσεις για να γιορτάσεις τα Κούλουμα
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΒΝΑΤΣΙΟΥ

Αθερίνα

Ο Θανάσης

Μπροστά η βεράντα, πίσω ένας μεγάλος κήπος που θυμίζει
νησί, ενδιάμεσα μεγάλες σάλες που μας χωράνε όλους. Υπέροχοι μεζέδες για την αρχή ± καλή ταραμοσαλάτα, τέλειο χταποδάκι στα κάρβουνα, γαρίδες και μύδια σε πολλές παραλλαγές, θαλασσινομακαρονάδες αλίπαστα κ.λπ. Τα άπαντα από
αποστάγματα, κρασί χύμα και εμφιαλωμένο ± ίσως στις καλύτερες τιμές της πιάτσας± , ατμόσφαιρα σαν να κάνεις Καθαρή
Δευτέρα στο νησί! Χ. Τρικούπη 162, Ν. Ερυθραία, 2106200089

Κλασική και αγαπημένη ψαροταβέρνα των βορείων προαστίων. Ο Θανάσης μπορεί πια να βγήκε στη σύνταξη, αλλά
ο... επίγονος Χρήστος τα καταφέρνει εξίσου περίφημα. Μαγειρεύει φίνα γαρίδες με ούζο, γαύρο μαρινάτο με καυτερή
πιπερίτσα, μελιτζανοσαλάτα, χταποδάκι, κουτσομούρες
τηγανητές και δεκάδες ακόμα πεντανόστιμους ψαρομεζέδες, όλα τους σε εξαιρετικές τιμές. Κανάρη 43, Κοντόπευκο,
Αγία Παρασκευή, 2106004056

Αλμύρα

Παράμαλο

Ένα καλοκαίρι ξεφύτρωσε στα βόρεια της πόλης και με
καπετάνιο τον Γιάννη Λιάκου μάς μεθάει με γερές δόσεις
θαλασσινού αέρα. Για την ημέρα το μενού απογειώνεται με
νοστιμιές απ' όλη την Ελλάδα, παραδοσιακές αλλά και πειραγμένες. Στα συν η ταραμοσαλάτα σε 3 εκδοχές (άσπρη,
ροζ, μαύρη), τα πολύ φρέσκα όστρακα, τα υπέροχα γλυκά
στο τέλος. Ελαιών 54, Κηφισιά, 2106205925

Ωραία κηφισιώτικη αυλή με πεύκα, μέσα μεγάλη σάλα σε
άσπρους-γαλάζιους τόνους. Με καταγωγή από την Εύβοια, γι' αυτό πάντα άπαιχτες καραβίδες στη σχάρα. Μαζί
και πολύ φρέσκα όστρακα, αχινοί, τέλεια θράψαλα για
σχάρα ή τηγάνι, γαρίδες κ.ά. Πάρνηθος 13, Νέα Κηφισιά,
2106205927

Αιόλου 68
Καινούργιο, ψαγμένο, με μοντέρνο, φωτεινό χώρο και «καλαμωτές» στους τοίχους που παραπέμπουν σε ελληνικό νησί.
Ξεκίνα με φάβα και ταραμά, συνέχισε με γαρίδες, καραβίδες,
όστρακα και λοιπά «σύγχρονα παραδοσιακά». Καλή λύση αν
βρεθείς στο κέντρο της Αθήνας. Αιόλου 68, 2103247925

Ψαροκόκκαλο
Οι φανατικοί του πελάτες μπορούν να μιλούν με τις ώρες για
τις τέλειες ψαρομακαρονάδες, το αχνιστό μυδοπίλαφο, τα
φρεσκότατα θαλασσινά. Με €10/άτομο τρως του σκασμού
και φεύγεις κατευχαριστημένος. Ήδη γεμάτο για την Καθαρή
Δευτέρα, έχε το στο νου όμως για κάποια από τις υπόλοιπες
σαρακοστιανές μέρες. Ελ. Βενιζέλου 19, Μελίσσια, 2108077535

Θαλασσινός
Έξω και κάτω από την πέργκολα ή μέσα στη σάλα με την
ειδυλλιακή ατμόσφαιρα. Δίπλα στα κλασικά και αγαπημένα
που ποτέ δεν λείπουν, πρόσθεσε φρέσκα όστρακα, σαλάχι
μπουγιουρντί, τις άπαιχτες σουπιές με τα μάραθα, τα μυρωδάτα κυδώνια με άγρια χόρτα και άλλα πολλά. Μια Σαρακοστή δεν σου φτάνει για να χορτάσεις τη νοστιμιά τους!
Λυσικράτους 32& Ηρακλέους, Τζιτζιφιές, 2109404518
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Μπαλκόνι στις Κυκλάδες
Στις Μικρές Κυκλάδες πιο συγκεκριμένα, αφού ο ιδιοκτήτης του ωραίου αυτού «μπαλκονιού» είναι από τη Σχοινούσα και ειδικεύεται στους ψαρομεζέδες. Γιόρτασε με
φρέσκιες καραβίδες, μύδια, θαλασσομακαρονάδες, όστρακα, αχινούς σε σφηνάκι και φάβα από έναν αρχαίο
σπόρο της Σχοινούσας. Μετά δοκίμασε τις επιδόσεις σου
στο πέταγμα του χαρταετού στις πλαγιές του Υμηττού,
ακριβώς πίσω από το εστιατόριο. Π. Μελά 13, Καρέας, 210
7640240

Σαρδελάκι
Φρέσκα φιλεταρισμένα ψαράκια, μύδια αχνιστά, κολοκυθάκια και μελιτζάνες στο τηγάνι, γενικά πάνε κι έρχονται
ψαρομεζέδες για όλα τα γούστα. Στο όνομά του ορκίζονται
όλοι οι ψαροφάγοι των νοτίων προαστίων. Φοίβης 15, Γλυφάδα, 2114021195

Μπαρμπουνάκι
Άλλη μια φορά «διά χειρός Παπαϊωάννου», αυτή τη φορά
στην καρδιά της πόλης. Μεζεδάκια και ψαράκια μαγειρεμένα με μυστικές οικογενειακές συνταγές και τα πιο φρέσκα
θαλασσινά ζωγραφίζουν τον απόλυτο σαρακοστιανό παράδεισο. Χάρητος 39Β, Κολωνάκι, 2107242717

Τρέξε, παίξε και πέταξε
ελεύθερα. Στη διάθεσή σου
256 στρέμματα να βγάλεις
το άχτι σου. Όταν κουραστείς, στρώσε την αρίδα
σου σε κάποια πρασινάδα ή
στα διάφορα καφέ τριγύρω.

Άλσος Συγγρού
Το καταπράσινο πάρκο εκτείνεται σε 970 στρέμματα
και είναι πνιγμένο στα δέντρα. Υπάρχει όμως κι ένα
ξέφωτο, με το που μπαίνεις,
ιδανικό για εσένα και το
χαρταετό σου.

Πάρνηθα
Εδώ συνδυάζεις πέταγμα
χαρταετού με πεζοπορία
ή ακόμα καλύτερα με το
τσιμπολόγημα των καταπληκτικών μαγειρευτών
(και σαρακοστιανών για
την ημέρα) στο καταφύγιο
Μπάφι.

Πάρκο Φλοίσβου
Ωραία τα βουνά, ωραίες και
οι πρασινάδες, αλλά η ψυχή
δεν «καθαρίζει» αν δεν δει
και λίγο θάλασσα. Κοντά
στο κέντρο της πόλης το
πρόσφατα ανακαινισμένο
πάρκο Φλοίσβου ενδείκνυται για πτήσεις με αλμυρό
αεράκι που σηκώνει το χαρταετό ακόμα πιο ψηλά.

Τα καλύτερα
νηστίσιμα
της Ντίνας
Η Ντίνα Νικολάου
σε μαθαίνει όλα όσα
θες για να γίνει
η νηστεία νόστιμη
«Ένα τραπέζι Ελλάδα» είναι η
πολύ επιτυχημένη εκπομπή της
αγαπημένης σεφ στον ΣΚΑΙ, στο
καινούργιο της βιβλίο το πάει
ένα βήμα παραπέρα. Και καταθέτει όσα ξέρει για ένα τραπέζι
στρωμένο με νηστίσιμη Ελλάδα.
Άλλωστε, όπως εξομολογείται και η ίδια στον πρόλογο, οι
νηστίσιμες συνταγές είναι στο
γευστικό της υποσυνείδητο από
την εποχή που σε ένα σπίτι της
ελληνικής επαρχίας η γιαγιά της
«μαγείρευε όσπρια σε χίλιες δυο
παραλλαγές».
Ξεφυλλίζοντας, θα συναντήσεις του κόσμου τις συνταγές,
χωρισμένες σε 9 χορταστικές
κατηγορίες: ορεκτικά και μεζέδες, αλοιφές και σαλάτες,
πίτες και τάρτες, ψάρια και
θαλασσινά, ρύζια και ζυμαρικά,
λαχανικά και λαδερά, σούπες
και όσπρια, κεράσματα και γλυκά, «θησαυρούς απ’ το κελάρι».
Συνολικά 114 συνταγές που πείθουν και το πιο δύσπιστο στομάχι ότι η νηστεία κρύβει στις
ρίζες της μια μεγάλη νοστιμιά.
«Τα καλύτερα νηστίσιμα της
Ντίνας», εκδ. Μίνωας, €18
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Crush TesT
λΑγΑνΑ
✢
Άρτιστον
Ούτε μία, ούτε
δύο, ούτε τρεις.
Τέσσερις λαγάνες ετοιμάζουν οι
άνθρωποι για να
καλύψουν όλα τα
γούστα. Κλασική,
ολικής άλεσης, με
ελιά ή με λιαστή
ντομάτα.
Σπ. Τρικούπη 61&
Μετσόβου, Εξάρχεια, 2108211029,
Σόλωνος 91&
Χ. Τρικούπη,
2103629489,
Σκουφά 41, Κολωνάκι, 2103607907

Ο φούρνος
του τάκη
Σε δύο γεύσεις
από το φούρνο με
τη μεγαλύτερη
(για την ημέρα)
ουρά του λεκανοπεδίου: κλασική
και με ελιά.
Μισαραλιώτου
14, Κουκάκι,
2109230052

Βενέτης
Σε 5 εκδοχές
(κλασική, Βαυαρίας με σίκαλη,
με ελιά και κρεμμύδι, με ντομάτα
και πιπεριά, με
καλαμποκάλευρο
και νιφάδες καλαμποκιού) και μάλιστα όχι μόνο για
την ημέρα αλλά
για όλη τη Σαρακοστή.
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Του ΜαΚη Μηλατου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Της Νατασσασ ΚαρυστιΝου

Κ. Βήτα - Ομόνοια
Ο Κωνσταντίνος Βήτα έχει ακόμη αποθέματα
από την ανθρώπινη διάσταση της μουσικής
Στα μέσα της δεκαετίας του ' 70, σε ένα πάρτι συμμαθητή μου
στο Περιστέρι, είδα για πρώτη φορά τον Κωνσταντίνο και την
αδελφή του. Έμεινε σιωπηλός όλο το βράδυ, ήταν διαρκώς
στο δικό του κόσμο, σαν να ονειρευόταν, να ζωγράφιζε, να
έγραφε ποιήματα, μέσα στη βαβούρα ενός σχολικού πάρτι.
Όταν οι Στέρεο Νόβα άρχισαν, αυτή η εικόνα ξεμπλόκαρε τους
ήχους και τις εικόνες και το ίδιο κάνει κάθε φορά που ο Κ. Βήτα
βγάζει δίσκο ή γράφει μουσική για μια παράσταση. Αυτή η
ανάμνηση, η νεανική εικόνα ενός σιωπηλού και απόμακρου
αγοριού σε ένα δικό του κόσμο, είναι το κλειδί μου να τον ακούω, ακόμη και όταν τον συναντάω και μιλάμε.
Νεότερος ήμουν διαρκώς γοητευμένος από καλλιτέχνες
«καταραμένους», «άρρωστους», «εγωπαθείς», «αναιδείς»,
«διεστραμμένους», από κάθε λογής «κωλόπαιδα» της ποπ
κουλτούρας, καθώς η τόλμη και η έπαρσή τους έδινε τροφή
στα ροκ όνειρά μου και πότιζε την ατολμία μου αλλά θάμπωνε
και την κρίση μου. Στο ± κατά
βάση± ρηχό περιβάλλον της
ποπ κουλτούρας που είναι σαν
κάτι παραλίες που βαριέσαι
να περπατάς μέχρι να φτάσεις
στα «άπατα», οι γοητευτικές
περσόνες εύκολα ξεγελάνε
και κρύβουν την ουσία πίσω
από τα φανταχτερά ρούχα,
τους προβολείς που τυφλώνουν, την αρρωστημένη εγωπάθεια του μέτριου ταλέντου. Με το χρόνο κατάλαβα πού
κρύβεται η ουσία της τέχνης και της δημιουργίας, οι αγαπημένες μου περσόνες ξεθώριασαν, κατέρρευσαν σαν φιγούρες
από θέατρο σκιών, έχασαν τη δισδιάστατη υπόστασή τους κι
όλα πήραν τις πραγματικές τους διαστάσεις. Οι πραγματικοί
καλλιτέχνες, πιστεύω τώρα πια, έχουν ανθρώπινο πρόσωπο,
κάνουν τη δουλειά με αγάπη, αισθητική, υπευθυνότητα, μεράκι, την ώρα που διαρκώς τους κατατρώει η αμφιβολία, χωρίς
«ανέξοδη» αυτοπεποίθηση, χωρίς υποτιμητική συμπεριφορά
προς τους άλλους αλλά με το σεβαστικό τρόπο που αναλογεί
σε κάθε ανθρώπινο ον, ακόμη και «κατώτερο».
Με τον 9ο δίσκο του ο Κ. Βήτα μάς κάνει δώρο ένα ακόμη φιλικό προς το χρήστη άλμπουμ, με μια αίσθηση ηχητικής νοσταλγίας από το παρελθόν αλλά καθόλου ρετρό ή αναχρονιστικό.
Μελαγχολική διάθεση και ελλειπτικός, ποιητικός λόγος που
είναι αδύνατο να μην οδηγήσει σε συναισθήματα, σε σκέψεις,
σε εικόνες και μαζί με τις απλές αλλά όχι «εύκολες» μελωδίες
να ταξιδέψει τον ακροατή εκεί που η πραγματικότητα εμπλέκεται με την τέχνη και ξαναγεννιέται ως καλλιτεχνική πράξη,
άλλοτε χρωματιστή και όμορφη κι άλλοτε παραμορφωμένη,
τραυματισμένη και αποκρουστική. Κάνοντας βόλτα στην Ομόνοια του Κ. Βήτα είναι σαν να κοιτάς την πόλη με τα μάτια του,
σαν να παρατηρείς τώρα εικόνες που δεν είχες προσέξει, σαν
να ξαναβλέπεις τους ανθρώπους και τους δρόμους και με έναν
άλλο τρόπο. Ένας πραγματικός καλλιτέχνης, ένας ευαίσθητος
άνθρωπος, ένα ποιητικό πλάσμα που κοιτάζει τον εαυτό του,
κοιτάζει κι εμάς κι αυτό μπορεί να το μετατρέπει σε τέχνη.
➜ makismilatos@gmail.com
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κώστασ λείΒαδασ

18 ΧΡΟΝΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Δεκαοκτώ χρόνια από την πρώτη εμφάνισή του στη
δισκογραφία, έχει συνδέσει το όνομά του με πολλά τραγούδια που ερμήνευσαν άλλοι τραγουδιστές, όπως «Η επιμονή σου», «Μοίρα μου έγινες», «Για να σε συναντήσω»,
«Παιδιά των δρόμων», «Είναι εντάξει μαζί μου», «Πιάσε
με» και τόσα άλλα ερμηνευμένα από τον ίδιο. Με αφορμή
τη διπλή συλλογή «Κώστας Λειβαδάς, 18 χρόνια δρόμος»
που κυκλοφορεί από τη Feelgood Records και λίγο πριν
την εμφάνισή του στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού την
Πέμπτη 10 Μαρτίου με πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες και φίλους, ο Κώστας Λειβαδάς αποτιμά τη μακρά
του αυτή πορεία και μας αποκαλύπτει τα σχέδιά του.

σε υπέρογκα στοιχεία. Πολλές φορές αυτή η αρετή μέσα στο
ζευγάρι υποτιμάται και παρεξηγείται και μπορεί να φορτώσει
σε έναν από τους δυο το ρόλο του ξερόλα και του πρήχτη. Επίσης, η μυκονιάτικη καταγωγή της Ελεωνόρας και η πίστη μου
ότι θα ήταν πολύ ταιριαστό να φορέσει τα αιγαιοπελαγίτικα
χρώματα με οδήγησε και στο γράψιμο της μουσικής. Κάτι που
να χορεύεται και να λέει και κάτι βαθύ. Έγινε σαν σε όνειρο.
Σίγουρα είναι και οι γονείς μου μέσα στο τραγούδι.
Πώς βλέπετε την πορεία του ελληνικού τραγουδιού αυτές
τις δύο δεκαετίες; Σε γενικές γραμμές είναι ακόμα ακμαίο, αλλά
η δισκογραφία και οι τρόποι για να μπορούμε να ζούμε από τη
μουσική έχουν διαλυθεί και μείνει μετέωροι εντελώς. Οι ελάχιστοι δε προβολείς είναι πολύ απρόσωποι και μηχανικοί και
πέφτουν ακόμα κυρίως σε βιαστικά τραγούδια πίστας. Αλλιώς
είμαστε γενικά καλά και θα είμαστε καλύτερα αν νοιαστούμε
για τον κλάδο, το περιβάλλον, τους επομένους από εμάς και τον
διπλανό μας... και στη ζωή και στα θέματα των τραγουδιών.

Πώς θα αποτιμούσατε σήμερα την πορεία των 18 μουσικών
χρόνων; Υπάρχουν περίοδοι με διάφορα υφολογικά χαρακτηριστικά ή προσωπικές διαθέσεις που τις συνθέτουν;
Ναι, φυσικά. Με το πρώτο γκρουπ μετά το σχολείο, παίζαμε
ηλεκτρικό garage με πολλά στοιχεία από διαφορετικά είδη.
Διαστήματα μεγάλα με την ίδια ομάδα μουσικών, η εξερεύνηση
του τι σημαίνει λαϊκό τραγούδι σήμερα αλλά και πάντα. Η περίοδος μετά το 2008 με την επιστροφή μου στη βάση και όμως
με την ίδια ανάγκη για συγκεκριμένη ταυτότητα και αισθητική.
Τόσο δύση, όσο ανατολή. Οι διαφορετικές και απρόβλεπτες πιθανότητες της συνάντησής τους και της γέφυρας μεταξύ τους.
Διαθέσεις πολλές και διαφορετικές, ευτυχώς πάντα στο τέλος
με την ίδια φλόγα για συνέχεια. Μια μεγάλη περιπέτεια από την
οποία έμαθα πολλά και προχώρησα πολύ.

Πώς βιώνετε και αντιλαμβάνεστε σε προσωπικό επίπεδο
όλη αυτή την κοινωνικοπολιτική ένταση και τη συνεχιζόμενη ασφυκτική πίεση; Είμαι πια σε αφασία και στον κόσμο
μου εδώ και καιρό. Πήγε να με τρελάνει κανονικά όλη αυτή
η κατάσταση, αλλά σκέφτηκα πως καλλιτέχνης χωρίς ξεβόλεμα στο κάτω-κάτω δεν γίνεται. Ασχολούμαι μόνο με τη δημιουργικοτητα και την αληθινη εικόνα. Τέρμα η τηλεόραση,
τέρμα η τρομοκρατία. Το μεγάλο γήπεδο βρίσκεται αλλού,
όπως και το παιχνίδι που παίζεται.

Δηλώσατε πρόσφατα ότι προσανατολίζεστε σε έναν πιο
ηλεκτρικό ήχο. Ποια είναι τα σχέδιά σας; Ηχογραφούμε τα
πρώτα μου τραγούδια με τους Υπνοβάτες μετά από 22 χρονιά
ξανά! Είναι απίστευτη εμπειρία και πολύ συγκινητική. Eπίσης
έχω έτοιμο ένα διπλό ηλεκτρικό δίσκο, αλλά με διάφορες
ιδιαιτερότητες. Τα τραγούδια «Κρατήσου από τη στάχτη», «Το
γραμμένο με κόκκινο» και τώρα το καινούργιο τραγούδι «Ο
δικός μου πυρετός» αποτελούν δείγματα αυτού του ήχου.

Tι ετοιμάζετε για το επετειακό live; Έχουν γίνει πολλά επετειακά live από το καλοκαίρι, αλλά αυτό είναι το πρώτο στην
Αθήνα από όταν βγήκε ο δίσκος. Μεγάλη χαρά και ουσιαστική
τιμή να το μοιραστώ με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τη Μελίνα
Ασλανίδου, την Ερωφίλη και πολλούς άλλους φίλους στον
Σταυρό του Νότου στις 10 Μάρτιου. Θα είναι μια ανάδρομη
γιορτή σε όλα τα τραγούδια μου που έχουν αγαπηθεί.

Τι σας εξέπληξε πρόσφατα με θετικό ή αρνητικό πρόσημο; Η παθητικότητα του Έλληνα σε πολλά πράγματα από την
οποία εξαρτάται η ζωή του και από την άλλη η φιλοξενία των
νησιωτών μας και η αυτοθυσία τους στο προσφυγικό δράμα.

Ποια είναι η ιστορία του κομματιού «Η επιμονή σου»; Η
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ Κεντρική Σκηνή, Φραντζή & Θαρύπου 37, Νέ«Επιμονή» ήταν μια ιδέα που σαν τίτλος υπήρχε πολύ καιρό
ος Κόσμος, 2109226975 & 2109239031. Έναρξη 21.30. Είσοδος με
σε πολλά σημειωματάριά μου. Όλη αυτή η ιδέα της πίστης
μπίρα ή κρασί €12. Στις 10/3. Το άλμπουμ «Κώστας Λειβαδάς, 18
και της κοινής πορείας ενός ζευγαριού μέσα από μάχες με
χρόνια δρόμος» κυκλοφορεί από τη Feelgood Records με συμμεσυγκινούσε πολύ. Και μάλιστα όταν όλα είναι εναντίον και
τοχή από Μ. Ασλανίδου, Δ. Γλέζου, Γ. Δημητριάδη, Ε. Ζουγανέλη,
χρειάζεται να αγαπήσεις ξανά και να αναγνωΓ. Κότσιρα, Σ. Κραουνάκη, Μ. Λιδάκη, Σ. Λογαρίδη,
ρίσεις το σύντροφο και τον τόπο σου που έχει
Α. Μπάμπαλη, Γ. Νέγκα, Β. Παπακωνσταντίνου, Μ.
www.athens voice.gr
γίνει αφιλόξενος και αγνώριστος. Το κυνήγι των
Πασχαλίδη, Μ. Πολυχρονίδη, Ν. Πορτοκάλογλου,
Διαβάστε το
κοινών ονείρων και η τροφοδοσία τους χρειάΓ. Ρωμανό, Δ. Σαββόπουλο, Β. Σκουλά, Μ. Στόκα, Ε.
υπόλοιπο στο site
ζεται πάντα έναν μπροστάρη που να επιμένει
Τσαλιγοπούλου.

tv
Ο δρόμος για την εξουσία είναι σπαρμένος με
κυνισμό και κουφάρια, αλλά αυτή δεν είναι μια
διαπίστωση καινοφανής για όσους στο παρελθόν αρνήθηκαν τον ύπνο προκειμένου να ακολουθήσουν τους Underwood στο μάτι του κυκλώνα ± ή για όσους διαβάζουν εφημερίδες. Τα
νέα επεισόδια της σειράς, άλλωστε, δανείζονται
από την τρέχουσα επικαιρότητα με περισσότερους από έναν τρόπους.

Ε

πιγραμματικά, και με τη μίνιμουμ διαρροή
σπόιλερ για όποιους δεν εντρύφησαν ακόμη στην πολυβραβευμένη πολιτική ίντριγκα
του Netflix, που διοχετεύθηκε μονοκοπανιά
στους τηλεοπτικούς δέκτες σε 13 κεφάλαια την
4η Μαρτίου: Υπάρχει ένα ρατσιστικό σκάνδαλο
που πλήττει την καμπάνια του προέδρου των
ΗΠΑ ανακαλώντας τα αλισβερίσια του Φρεντ
Τραμπ, πατέρα του υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων, με την Κου Κλουξ Κλαν.
Υπάρχουν πυροβολισμοί που εκτροχιάζουν το
προεκλογικό παιχνίδι, προβοκάτορες πρόεδροι
της Ρωσίας που σέρνονται σε διαπραγματεύσεις υπό τους όρους του ΔΝΤ, της Κίνας και του
ιδιωτικού κεφαλαίου, αξιωματούχοι-φερέφωνα
μιας εξαρτημένης Δικαιοσύνης που επινοεί εχθρούς καθ' υπόδειξη, υπουργοί με εύκαμπτη
ηθική, λομπίστες στην υπηρεσία ετερόκλητων
αφεντάδων και ρεπόρτερ που ακροπατούν σε ειδησεογραφικά ναρκοπέδια, υπάρχει προπάντων

Οι Underwood
φέρνουν τον πόλεμο
στο σπίτι
Το «House of Cards» επέστρεψε
με την πιο αιμοβόρα σεζόν του
Του Δημητρη Καραθανου

το καυτό παρασκήνιο της πολιτικής σκηνής, ολέ
ολέθριο πέρα από την πιο άγρια εικασία.
Στα νέα επεισόδια, με την Claire Underwood να
περνά σε πρώτο πλάνο επιδεικνύοντας ασύδοτο
αριβισμό, ο Francis θα εξασκήσει τους πιο ντελι
ντελικάτους χειρισμούς του αστείρευτου ρεπερτορί
ρεπερτορίου του στη χειραγώγηση καταστάσεων προκει
προκειμένου να μη δει τον πύργο από τραπουλόχαρτα
που έστησε φύλλο-φύλλο σκαρφαλώνοντας
στον Λευκό Οίκο να σκορπίζει στον αέρα.
υπάρΣτην τέταρτη σεζόν του «House of Cards» υπάρ
χει μια σκηνή που επανέρχεται. Μια φαντασίωση
καμωμένη από τους δυο τους πιασμένους στα χέΚαρια, να παλεύουν σε θανάσιμο εναγκαλισμό. Κα
θρέφτες θρυμματίζονται, έπιπλα σπάζουν, αυτοσχέδια όπλα βάφουν χέρια με αίμα, ένας κόσμος
λαμπόγυαλο ολόγυρά τους, οι Underwood είναι
οι πιο λυσσασμένοι εχθροί του σπιτικού τους,
ταυτόχρονα ωστόσο γνωρίζουν αμφότεροι ότι
χώρια δεν έχει ενδιαφέρον, καμία κατάκτηση
αδεν επιβραβεύει δίχως να μπορούν να την α
πολαύσουν αναμεταξύ τους, σαν το τσιγάρο
που μοιράζονταν στο τέλος της ημέρας.
Το ορμέμφυτο της επιβίωσης ενάντια στις
συνθήκες και η χωρίς όρια φιλοδοξία είναι
το τελετουργικό ζευγαρώματος αυτού
του κυνικού αντρόγυνου. Οι Underwood
αξίζουν ο ένας στον άλλο. Τηλεόραση
για δυνατές συγκινήσεις. ●
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ÇΥπάρχουγματα
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όμορφα πόμορφα αλλά
ο,
στον κόσμάνε. και για αυτό
τ
α
δεν κρ μη πιο όμορφα...È
είναι ακό του ÇSunset SongÈ
(H ηρωίδα αίνει ομορφιά...)
μ
ξέρει τι ση

cinevoice
του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

CE
criticÕs CHOI
Ένα τραγούδι για το ηλιοβασίλεμα (SunSeT Song) ****
ΣκηνοθεΣία: Τέρενς Ντέιβις
Παίζουν: Άγκνες Ντέιν, Πίτερ Μού-

λαν, Κέβιν Γκάθρι, Ίαν Πίρι
Στη Σκοτία, πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μια νεαρή κοπέλα
μεγαλώνει σε αντίξοες συνθήκες
μα με μια εσωτερική δύναμη που τη
σπρώχνει μπροστά.

Φέλιξ και Μέιρα

(Felix & Meira) ***
ΣκηνοθεΣία: Μαξίμ Ζιρού
Παίζουν: Χαντάς Γιαρόν, Μαρτίν
Ντιμπρέιλ, Λούζερ Τβέρσκι
Μια παντρεμένη γυναίκα στη χασιδική
κοινότητα του Μόντρεαλ κι ένας άντρας
δίχως δεσμούς με τη θρησκεία ή την
οικογένειά του, θα ερωτευθούν διστακτικά σε πείσμα όσων τους χωρίζουν.

Το φιλμ του Καναδού Μαξίμ Ζιρού
δεν είναι το πρώτο που είναι τοποθετημένο στο περιβάλλον των
ορθόδοξων Εβραίων ± πρόσφατα
είδαμε και το «Fill the Void» για παράδειγμα± , αλλά περισσότερο από
μια εξερεύνηση της πραγματικότητας της ζωής κάτω από τα δεδομένα μιας θρησκείας που μοιάζει
βγαλμένη από μια άλλη πολύ μακρινή εποχή, η ταινία είναι το πορτρέτο ενός διστακτικού, απροσδόκητου έρωτα και δύο ανθρώπων
που φαίνεται να ζητούν περισσότερα απ' όσα έχουν. Το φιλμ είναι
από την αρχή ως το τέλος χαμηλότονο και τρυφερό, κοιτάζοντας τις
ατελείς ζωές των ηρώων του και το
περιβάλλον τους ± και των δύο προβληματικό με τον τρόπο του± με
κατανόηση αλλά και λεπτότητα.
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Ο Τέρενς Ντέιβις υπήρξε ανέκαθεν ένας από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες της Μ. Βρετανίας, απόλυτα προσωπικός στις
πρώτες του, εμπνευσμένες από
τη ζωή και τις εμπειρίες του ταινίες, μα εξίσου συγκινητικός και
βαθύς όταν μεταφέρει στο σινεμά
έργα άλλων. Εδώ καταπιάνεται
με ένα από τα πιο κλασικά βιβλία
της σκοτσέζικης λογοτεχνίας, το

ομώνυμο βιβλίο του Λούις Γκράσικ Γκίμπσον, κάνοντας ένα επικό σε αντίκτυπο φιλμ για τη δύναμη μιας γυναίκας σε μια εποχή όπου όλα ήταν εναντίον της.
Από νεαρή κόρη ενός σκληρού
καταπιεστικού πατέρα μέχρι δυναμική παντρεμένη γυναίκα κι
από τη γαλήνη της νεότητάς της
στη δίνη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η ίδια αποτελεί το

Ταξί στην Τεχεράνη (Taxi) ***

Μικρή Άρκτος ***

ΣκηνοθεΣία: Τζαφάρ Παναχί

ΣκηνοθεΣία: Ελισσάβετ Χρονοπούλου
Παίζουν: Σοφία Γεωργοβασίλη, Γιάννης

Ο σκηνοθέτης παίρνει το τιμόνι ενός ταξί και κινηματογραφεί τους «πελάτες»
του σε μια ταινία μυθοπλασίας που θα
μπορούσε να είναι και ντοκιμαντέρ.

Κοκκιασμένος, Διώνη Κουρτάκη

Ακόμη κι αν το επίσημο κράτος έχει
απαγορεύσει στον Ιρανό σκηνοθέτη να κάνει ταινίες, ο Τζαφάρ Παναχί εξακολουθεί να γυρίζει με όσα
μέσα διαθέτει, ταινίες που έχουν ελάχιστες απαιτήσεις μα που κατορθώνουν να βρίσκουν ένα νόημα, όχι
μόνο ως πράξεις αντίστασης μα και
ως κινηματογραφικές προτάσεις.
Το «Ταξί στην Τεχεράνη» γυρισμένο όλο σε ένα ταξί, με τρεις κάμερες
τοποθετημένες σε διάφορα σημεία
του και τα κινητά τηλέφωνα ή τις
φωτογραφικές μηχανές των επιβατών να συμπληρώνουν τα κενά,
μπορεί να μην έχει μια στιβαρή πλοκή, αλλά τα στιγμιότυπά του είναι
συχνά απολαυστικά, μερικές φορές
απόλυτα πολιτικά, άλλες ίσως πιο
προφανή απ' όσο χρειαζόταν ή περισσότερο «εσωτερικά αστεία» για
το σημείο που το σινεμά συναντά
τη ζωή. Πάντα όμως έχουν μια αμεσότητα και μια γοητευτική ναΐφ
αίσθηση που σε κερδίζει.

Ένας άντρας συλλαμβάνεται σε ένα
ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Η κοπέλα
του μεταφέρεται αναίσθητη σε ένα
ασθενοφόρο. Μια ερωτική σχέση που
πήγε στραβά. Πώς έφτασαν ως εδώ;

H ταινία της Ελισάβετ Χρονοπούλου
αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας
μέσα από τη ματιά ενός άντρα. Κυριολεκτικά. Η ηρωίδα της είναι σχεδόν
πάντα στην εικόνα, η κάμερα όμως
ορίζει το υποκειμενικό πλάνο εκείνου. Οι δυο τους θα δοκιμάσουν όχι
να ερωτευθούν, μα να χτίσουν μια
οικειότητα, να ξεπεράσουν τα τραύματά τους. Όμως πόσο εύκολο είναι
να αφήσεις κάποιον να σε αγγίξει
ουσιαστικά; Πώς βρίσκεις το κουράγιο να παραδοθείς και τι χωρίζει στ'
αλήθεια το πάθος από τη βία; Η Χρονοπούλου δοκιμάζει να εξερευνήσει
ερωτήματα σαν αυτά με φόντο μια
Αθήνα ασπρόμαυρη μα πολύχρωμη συνάμα και με δυο ήρωες που
κεντρίζουν το ενδιαφέρον, σε ένα
φιλμ που θα μπορούσε να είναι ένα
πείραμα, μα κατορθώνει να προχωρά σε πιο ενδιαφέρουσες περιοχές.

κέντρο μιας ιστορίας που σκιαγραφεί κάτι μεγαλύτερο από την
οικογένεια ή τον τόπο της: μια
εποχή και τους ανθρώπους της,
μια γυναικεία φιγούρα αρχετυπική και απόλυτα γοητευτική. Ο
Τέρενς Ντέιβις σκηνοθετεί την
υπέροχη Άγκνες Ντέιν μεγαλόκαρδα, δίνοντάς της την ευκαιρία να αναδειχθεί σε μια ηθοποιό
με βάθος και εκτόπισμα που
πιθανότατα να μην αποκτούσε
ποτέ στα χέρια κάποιου άλλου,
και την ίδια στιγμή κινηματογραφεί τη φύση, τις εποχές, την
ίδια τη ζωή των ανθρώπων, με
τρόπο μεγαλόπρεπο, γεμάτο λυρισμό και αλήθεια. Και ντύνει το
υπέροχο, σκληρό κατά στιγμές
μα σπουδαίο φιλμ του με τις φωνές, τη μουσική, τα τραγούδια
του τόπου που αποτελούν κάτι
περισσότερο από ηχητική υπόκρουση, μια αντανάκλαση της
ίδια της ψυχής των ανθρώπων
και της γης, σε ένα φιλμ που έχει
την ομορφιά ενός πίνακα νεκρής
φύσης, μα τη δύναμη και την αμεσότητα μιας φέτας ζωής. Μακρινής, μα όχι ξεχασμένης...

Στις φλόγες του έρωτα

(el ardor) **
ΣκηνοθεΣία: Πάμπλο Φέντρικ
Παίζουν: Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ,
Αλις Μπράγκα, Χόρχε Σεσάν
Ένας μυστηριώδης άντρας θα βοηθήσει την κόρη ενός μικρού γαιοκτήμονα να αντισταθεί σε μια ομάδα καταπατητών, που θέλουν να κλέψουν με
τη βία τη γη τους.

Ο ατυχής ελληνικός τίτλος σε προϊδεάζει για ένα ερωτικό θρίλερ, όταν
στην ουσία η ταινία είναι γουέστερν
στη ζούγκλα της Αργεντινής με μια
γερή δόση μεταφυσικών τόνων. Το
φιλμ ξεκινά με μια σειρά από κάρτες που εξηγούν ότι οι ιθαγενείς
ζητούν βοήθεια από το ποτάμι σε
δύσκολες στιγμές κι ο ήρωάς του
Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ βγαίνει από
εκεί για να αντισταθεί στους άντρες
που επιβουλεύονται την περιουσία
των χωρικών και την ίδια τη ζούγκλα. Όμως παρά τη μουσική που
προσπαθεί να χτίσει την ένταση και
την τελική αναμέτρηση που είναι
βγαλμένη θαρρείς από ένα τυπικό
σπαγγέτι γουέστερν, το φιλμ του
Φέντρικ χάνει σε αγωνία και αποτελεσματικότητα όσα κερδίζει σε
ατμόσφαιρα και μυστικισμό.

*
**
***
****
*****

ΑδιΑφορη
ΜέτριΑ
ΚΑλη
Πολύ ΚΑλη
έξΑιρέτιΚη

☛ Ένα μπουκέτο ταινίες

Aκ όμ η

>>> Ο Μπεν Στίλερ επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό
ρόλο και τη σκηνοθεσία του
«Zoolander no 2»* ½ στο
οποίο το πρώην διάσημο μοντέλο αφήνει την απομόνωσή του για να σταματήσει ένα
σατανικό σχέδιο των μεγαλύτερων μόδιστρων, που περιλαμβάνει και το μικρό του
γιο με τον οποίο έχουν χάσει
επαφή. Όλοι τον κατηγορούν
ότι είναι πια ξεπερασμένος
κι αν κρίνουμε από τα συχνά
κρύα αστεία και την ανόητη
πλοκή, μάλλον είναι.
>>> Στην τρίτη ταινία της
σειράς «Η τριλογία της απόκλισης: Αφοσίωση» (The
Divergent Series: Allegiant) του
Ρόμπερτ Σουέντκε, οι νεαροί
ήρωες το σκάνε από τα τείχη
που περικλείουν το Σικάγο
για να εμπλακούν σε μια μάχη
που θα απειλήσει όλη την ανθρωπότητα. Αν δεν έχετε ιδέα
τι ακριβώς σημαίνουν τα παραπάνω, μάλλον δεν έχετε δει
καμιά από τις δύο μέχρι τώρα
ταινίες της σειράς. Και προφανώς δεν θα ενδιαφέρεστε και
για την τρίτη.
>>> Ο Φαμπρίς Λουκινί είναι
ένας δικαστής που θα δει τον
κόσμο του να ανατρέπεται
όταν ένορκος σε μια του δίκη
θα είναι μια γυναίκα που είχε
ερωτευτεί πριν από χρόνια,
ίσως η μόνη γυναίκα που
αγάπησε ποτέ. Όλα αυτά στο
δικαστικό ερωτικό δράμα
του Κριστιάν Βενσάν «Το μυστικό του δικαστή»
(L’ Hermine).
>>> Το καινούργιο ντοκιμαντέρ του Μάικλ Μουρ έχει
τον τίτλο «Πού να κάνετε την
επόμενη εισβολή» (Where
to Invade Next) και δοκιμάζει
να ανακαλύψει (υποθέτουμε
με γερές δόσεις λαϊκισμού
και διδακτισμού) πώς άλλες
χώρες εκτός Αμερικής έχουν
λύσει ήδη εδώ και χρόνια τα
προβλήματα που βασανίζουν
τους Αμερικάνους.
>>> Το «Η γυνή να φοβήται
τον άνδρα» του Γιώργου
Τζαβέλλα, μία από τις πιο
απολαυστικές κωμωδίες του
παλιού ελληνικού σινεμά,
με τη Μάρω Κωντού και τον
Γιώργο Κωνσταντίνου στους
ρόλους ενός ζευγαριού που
βλέπει τις ισορροπίες της
σχέσης του να ανατρέπονται
μετά το γάμο, αυτή τη φορά
σε έγχρωμο.

elementsOFstyle
SHOPPING /
S O UL /
BODY /
M IN D /
M A R KE T

ASIAN ARENA

Η νέα δηµιουργία των adidas Originals και της Rita Ora
Με περισσότερες προτάσεις για τολµηρές αλλά αυθεντικές εµφανίσεις επιστρέφουν τα adidas Originals και το απόλυτο fashion icon, Rita Ora, µετά τις πολυσυζητηµένες τους συλλογές την περασµένη χρονιά. Η νέα συλλογή ονοµάζεται Asian Arena, εµπνέεται από την ασιατική κουλτούρα και τη µυθική γοητεία της ιαπωνικής
γκέισας, ενώ βασικό της σύµβολο είναι η ιτιά της ανατολής, γνωστή για τη δύναµη, τη λεπτότητα και τη χάρη της. Τα ρούχα της συλλογής, η οποία υπόσχεται µοναδικές εµφανίσεις για όλο το 24ωρο, αποτελούν ένα συνδυασµό oriental στοιχείων µε σχέδια που θυµίζουν origami, ενώ οι χαρακτηριστικές τρεις ρίγες και το τριφύλλι
του brand ολοκληρώνουν µε τον πιο ξεχωριστό τρόπο το στιλ γκέισας. Παράλληλα, τα ZX FLUX µε graphic prints και 3D φινιρίσµατα συνδυάζουν τα sport στοιχεία
του brand µε τη µοντέρνα αισθητική της Rita Ora για άνετες και stylish βόλτες στην πόλη. Η συλλογή είναι διαθέσιµη σε όλα τα adidas stores:
www.adidas.gr/storefinder -ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ
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ΥΓΕΙΑ

Επιμέλεια: ΣΟΦΙΑ ΝΕΤΑ

AUTO

Του Θωμά Κ. ΕυΘυμίου

VolVo V40
Cross
Country
Τι είναι

>> Το Volvo V40 Cross
Country συμπληρώνει την
γκάμα του Volvo V40.
>> Ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει την all-road αντοχή
και το δυναμισμό, με την κομψότητα και την πολυτέλεια.

Silicon Valley

Ενδοσκοπική ΧΕιρουργική
ρινοσ - Λάρυγγά: 1ο Workshop
Διαβάστε ακόμη: Νέα θεραπεία για την αιμορροφιλία, ανοιχτή
ημερίδα για το νεανικό διαβήτη

Σ

ημαντικά νέα για όσους πάσχουν από καλοήθεις παθήσεις της ρινός και του
λάρυγγα, καθώς η ενδοσκοπική χειρουργική έχει φέρει μια επανάσταση στην
αντιμετώπισή τους. Μάλιστα, στις 11-12 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το 1ο
Workshop Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Ρινός - Λάρυγγα στο Ερευνητικό Πειραματικό Κέντρο Elpen, με επιστημονική υπεύθυνο τη χειρουργό ΩΡΛ, Κεφαλής και
Τραχήλου, Ανατολή Παταρίδου, όπου αναμένεται να παρουσιαστούν όλες οι τελευταίες εξελίξεις.
«Η Ωτορινολαρυγγολογία», σημειώνει η κ. Παταρίδου, «προόδευσε σημαντικά τα
τελευταία χρόνια εστιάζοντας σε χειρουργικές τεχνικές που να συνδυάζουν την
αντιμετώπιση της πάθησης με τη διατήρηση της λειτουργικότητας του οργάνου. Η
ενδοσκοπική χειρουργική τόσο στις παθήσεις ρινός όσο και του λάρυγγα έφερε επανάσταση στην αντιμετώπιση καλοήθων παθήσεων όπως η ιγμορίτιδα, οι πολύποδες
ρινός, τα οζίδια των φωνητικών χορδών καθώς και όγκων της περιοχής. Στην Ελλάδα
έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες στον ασθενή εξασφαλίζοντας έτσι ένα άριστο θεραπευτικό αποτέλεσμα». Όπως λέει, το 1ο Workshop γίνεται ακριβώς στο πλαίσιο της διάθεσης για συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των
νέων γιατρών στις νέες τεχνικές και τις νέες εξελίξεις.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ
Η αιμορροφιλία είναι σε μεγάλο βαθμό κληρονομική διαταραχή κατά την οποία μία
από τις πρωτεΐνες που απαιτούνται για την πήξη του αίματος απουσιάζει ή βρίσκεται
σε χαμηλά επίπεδα. Η Αιμορροφιλία Α είναι ο πιο κοινός τύπος της αιμορροφιλίας,
όπου ο παράγοντας VIII είναι αυτός που απουσιάζει ή βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα
και εμφανίζεται σε 1 στα 10.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από
30.000 ανθρώπων στην Ευρώπη. Με την πάροδο του χρόνου, η αιμορροφιλία Α μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένη ή αυθόρμητη αιμορραγία, ιδιαίτερα στους μυς, τις
αρθρώσεις ή τα εσωτερικά όργανα.
Για τη θεραπεία της αιμορροφιλίας Α, σε ασθενείς όλων των ηλικιακών ομάδων, η
Bayer έλαβε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κυκλοφορία του νέου
προϊόντος Kovaltry, που είναι ένας μη τροποποιημένος, πλήρους μήκους, ανασυνδυασμένος παράγοντας VIII. Στις κλινικές δοκιμές το Kovaltry κατέδειξε τον έλεγχο των
αιμορραγιών και την προστασία από αιμορραγίες σε ασθενείς με αιμορροφιλία Α,
όταν χρησιμοποιείται ως θεραπεία προφύλαξης δύο ή τρεις φορές ανά εβδομάδα.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ
Ανοιχτή ημερίδα με θέμα «Μαθαίνω για τον Νεανικό Διαβήτη - Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στο σπίτι και στις αίθουσες διδασκαλίας», με ελεύθερη είσοδο,
συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 18 Μαρτίου (16.00-19.00) η ΜΚΟ «Με Οδηγό το
Διαβήτη - Κάρτα Διαβήτη» και το Τμήμα Διαιτολογίας της Σχολής Υγείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
Η ημερίδα έχει σκοπό την ενημέρωση των γονέων, των εκπαιδευτικών και των οικείων ενός διαβητικού ασθενούς πάνω στο νεανικό διαβήτη και την αντιμετώπιση
έκτακτων επιπλοκών στο σπίτι και στις αίθουσες διδασκαλίας. Ποιούς αφορά, πώς
διαγιγνώσκεται, τί συμβαίνει, τί σημαίνει, αλλά και πώς θεραπεύεται. Πώς μπορούμε
να προλάβουμε τις επιπλοκές του και τι πρέπει να γνωρίζουμε για να μπορέσουμε
να βοηθήσουμε έναν, συχνά νέο συνάνθρωπό μας, σε έκτακτη επιπλοκή. Πώς θα
προσεγγίσουμε και πώς θα στηρίξουμε ψυχολογικά έναν νέο με διαβήτη. Τι πρέπει να
γνωρίζουμε και τι να προσέχουμε στην καθημερινή μας διατροφή.
Στη διάρκεια της ημερίδας, η οποία θα έχει βιωματικό χαρακτήρα, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν μετρήσεις σακχάρου από εξειδικευμένη νοσηλεύτρια, καθώς και ενημέρωση σχετικά με τη σωστή χρήση των ενέσεων ινσουλίνης και των μετρητών σακχάρου. Δηλώσεις συμμετοχής: Χαρούλα Κόλλια, 210 6199891, hkollia@metropolitan.
edu.gr / Ελίνα Δρακοπούλου, 210 6520062, info@kartadiaviti.gr.
Στο κεντρικό αμφιθέατρο του campus Αμαρουσίου του Μητροπολιτικού Κολλεγίου (Σωρού 74, Μαρούσι).
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>> Όλες οι πληροφορίες
εμφανίζονται στην έγχρωμη
οθόνη 5 ή 7 ιντσών υψηλής
ανάλυσης.
>> Με ένα πάτημα του
κουμπιού My Car στην κεντρική κονσόλα, αποκτάτε
πρόσβαση σε όλες τις
ρυθμίσεις του συστήματος
όπως City Safety, Adaptive
Cruise Control (ACC), Προειδοποίηση σύγκρουσης με
Πλήρως αυτόματη πέδηση
και Ανίχνευση πεζών, Σύστημα επαγρύπνησης οδηγού,
Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, Σύστημα
επιτήρησης τυφλών σημείων
(BLIS) με ραντάρ, Σύστημα
πληροφοριών οδικής σήμανσης (RSI), φώτα, εξωτερικούς
καθρέπτες, σύστημα κλιματισμού, κεντρικό κλείδωμα,
ηχοσύστημα και τηλέφωνο.
>> Τα ηχοσυστήματα πολυμέσων με οθόνη 7 ιντσών
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με το σύστημα
πλοήγησης Road Traffic
Information (RTI), την κάμερα
υποβοήθησης στάθμευσης,
το DVD, την ψηφιακή τηλεόραση κ.λπ.
>> Όλα ρυθμίζονται με
ευκολία από την κεντρική
κονσόλα ή τα χειριστήρια στο
τιμόνι έτσι, ώστε να μπορείτε
να έχετε την προσοχή σας
στραμμένη στην κυκλο-

FAST
LANE

φορία και τα χέρια σας στο
τιμόνι.
>> Με τον ψηφιακό πίνακα
οργάνων υψηλής ανάλυσης
μπορείτε να προσαρμόσετε
εύκολα τη διάταξη των οργάνων σύμφωνα με τον τρόπο
που οδηγείτε. Υπάρχουν τρία
προγράμματα απεικόνισης
για να επιλέξετε ± Elegance,
Eco και Performance.

Safety First

>> Πρόκειται για ένα κορυφαίο στην κατηγορία του επίπεδο ασφάλειας και υποστήριξης οδηγού και επιβατών.
>> Έτσι, μεταξύ άλλων:
συμπεριλαμβάνεται η Ανίχνευση Πεζών με Πλήρως
Αυτόματο Φρενάρισμα
(Pedestrian Detection with
Full Auto Brake).
>> Η παγκόσμια πρωτοπορία
της Volvo με την τοποθέτηση
στην «οικογένεια V40» του
πρώτου στον κόσμο αερόσακου πεζών, που μάλιστα
ανήκει στο βασικό εξοπλισμό
του αυτοκινήτου.
>> Η υποβοήθηση διατήρησης πορείας στη λωρίδα
κυκλοφορίας (Lane Keeping
Aid) με αυτόματη παρέμβαση
στο σύστημα διεύθυνσης.
>> Η «έξυπνη» υποβοήθηση
Παρκαρίσματος (Park Assist
Pilot), που καθιστά ευκολότερο το παράλληλο παρκάρισμα.
>> Το City Safety, το σύστημα
αποφυγής σύγκρουσης με
τυπικές ταχύτητες πόλης,

Michelin

Η Michelin λάνσαρε τη νέα της τηλεοπτική διαφημιστική καμπάνια για την προώθηση του καινοτόμου ελαστικού Michelin CrossClimate, στο
οποίο κατάφερε με επιτυχία να συνδυάσει τεχνο
τεχνολογίες για καλοκαίρι και χειμώνα σε ένα ελαστικό
παρέχοντας ασφάλεια σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
Νέο και διαφορετικό, το CrossClimate
είναι το θερινό ελαστικό που σχεδιάστηκε με γνώμονα τις εναλλαγές του
καιρού. Για να περιγράψει τις επιδόσεις
του νέου της ελαστικού η Michelin δημιούργησε μια ψηφιακή ιστορία που
είναι διασκεδαστική και τραβάει την
προσοχή, καθώς θυμίζει περισσότερο
κινηματογράφο παρά διαφήμιση. Μια
οικογένεια με το αυτοκίνητό της έρχεται αντιμέτωπη με τους τρεις Τιτάνες
του Καιρού, που αντιπροσωπεύουν τη
Ζέστη, τη Βροχή και το Χιόνι. Τους τρεις
απειλητικούς «κακούς» αντιμετωπίζει ο Άνθρωπος της Michelin και η
οικογένεια σώζεται γιατί με το ελαστικό CrossClimate οι οδηγοί είναι
εξοπλισμένοι απέναντι σε «απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες».

έχει εξελιχθεί ακόμη περισσότερο και λειτουργεί τώρα
σε ταχύτητες μέχρι 50 χλμ./
ώρα.

Tips

>> Για να μειωθούν οι απώλειες ισχύος από την
αεροδυναμική αντίσταση
και την αντίσταση κύλισης,
χρησιμοποιούνται προηγμένη αεροδυναμική σχεδίαση,
ελαφρά υλικά και τεχνολογία
χαμηλής τριβής.
>> Εκμεταλλευτείτε την
ενέργεια! Κάθε φορά που
αφήνετε το πεντάλ γκαζιού
με επιλεγμένη σχέση στο
κιβώτιο, η ενέργεια πέδησης από τον κινητήρα, που
διαφορετικά θα χανόταν,
τροφοδοτείται ξανά στην
μπαταρία.
>> Με αυτό τον τρόπο μειώνεται το μέσο φορτίο στον
εναλλάκτη και επιτυγχάνεται
2-3% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου ± μια πολύτιμη
συμβολή στην οικονομία
καυσίμου και τη μείωση των
εκπομπών CO2.

Κοστίζει

>> Το μοντέλο V40 Cross
Cuntry D3 από 27.600 ευρώ.
>> Η τιμή περιλαμβάνει όφελος απόσυρσης. ●

www.athens voice.gr
Διαβάστε όλο το
κείμενο στο Site

Opel
Το Opel Astra «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2016»! Η ελίτ του Ειδικού Τύπου
ανέδειξε το νικητή με ψηφοφορία,
στο ξεκίνημα του 86ου Διεθνούς
Σαλονιού Αυτοκινήτου της Γενεύης, όντας νικητής του πιο ξακουστού βραβείου της βιομηχανίας!
Η κριτική επιτροπή των 58 εκπροσώπων του Ειδικού Τύπου από 22
ευρωπαϊκές χώρες απένειμε στο
Astra 309 βαθμούς, έναντι 294 στο
Volvo XC90 και 202 στο Mazda MX5. Το βραβείο παρέλαβε ο CEO της
Opel, Dr. Karl-Thomas Neumann,
από τον πρόεδρο της Επιτροπής
COTY, Hakan Matson. Το Astra συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των 7 φιναλίστ.
Πάνω από 40 νέα αυτοκίνητα, από
σπορ roadsters μέχρι πολυτελή
sedan και μοντέλα SUV, ήταν στη
λίστα υποψηφιοτήτων.

ShoppiNg / SouL / body / miNd / mArkET
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SWATCH
H Swatch ταξιδεύει στα
cool υλικά και στους
fun συνδυασμούς του
μέλλοντος και δημιουργεί τη νέα, πιο ελαφριά,
συλλογή των θρυλικών
Irony, τα Irony Xlite. Η
νέα συλλογή παρουσιάζει 7 μοντέλα για όλους
εκείνους που θέλουν το
δυναμικό, σπορ στιλ στην
καθημερινότητά τους.
Συνδυάζοντας το μοντέρνο σχεδιασμό με τα
διασκεδαστικά και ζωηρά
χρώματα, τα Irony Xlite
είναι λειτουργικά, δυναμικά και εντυπωσιακά. Στη
φωτογραφία το μοντέλο
Stripes (Π.Λ.Τ. €145)

Μίλα Μου βρώμΙΚΑ

ΒιΚΟΣ
Β

Μέλος της πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ»
είναι πλέον η εταιρεία
ΒΙΚΟΣ η οποία πιστοποιήθηκε
από την EUROCERT για την ελληνικότητα των προϊόντων της. Η ΒΙΚΟΣ, με παρουσία 25 χρόνων στην
ελληνική αγορά, δραστηριοποιείται στην εμφιάλωση Φυσικού Μεταλλικού Νερού και των Φυσικών
Μεταλλικών Αναψυκτικών (οκτώ
αναψυκτικά με κύριο συστατικό
το Φυσικό Μεταλλικό Νερό, από
την πηγή Ζαγοροχώρια) και αποτελεί μια από τις πλέον αναγνωρισμένες εταιρείες του κλάδου.

Της ΜυρΤώΣ ΚΟΝΤΟΒΑ

Γεια σου Μυρτώ, είμαι καιρό
τώρα (πάνε 4 χρόνια) κολλημένη με έναν που τραβιόμασταν από τα 16 μας. Αυτός από
τότε είχε ξεκαθαρίσει τη θέση
του ότι απλά θέλει να περνάει καλά
και τίποτα παραπάνω και εγώ από
τότε ζω με την ελπίδα ότι θα αλλάξει
γνώμη. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν
το αποτέλεσμα ήταν να πληγωθώ
αρκετά όλο αυτό τον καιρό, να πέσω
πολύ χαμηλά και όσες προσπάθειες
έκανα για να ξεκολλήσω δεν είχαν
νόημα γιατί δυστυχώς είναι μέλος
της παρέας μου, οπότε τον τρώω στη
μάπα συνεχώς. Τώρα νιώθω ακόμα
χειρότερα γιατί του είπα τέλος (2-3
μήνες τώρα) μπας και καταφέρω κάτι,
αλλά τα συναισθήματά μου δεν αλλάζουν και απλά τώρα τυραννιέμαι
διπλά, γιατί δεν έχουμε ούτε αυτή
τη σχέση (καθαρά σεξουαλική) που
είχαμε παλιά. Φίλοι μου (και φίλοι
του) μου λένε ότι θέλει χρόνο και ότι
θα περάσει και να μην ασχολούμαι
άλλο με ένα τέτοιο άτομο –χα, ναι, αν
είναι να φάω τα καλύτερα χρόνια της
ζωής μου περιμένοντας να περάσει–,
ο ψυχολόγος μου είπε να ξεκόψω εντελώς αλλά ούτε με αυτό συμφωνώ.
Έχεις κάποια άλλη πρόταση να με
προβληματίσεις;

MERCEDES-BEnZ
130 χρόνια από τη δημιουργία του
πρώτου αυτοκινήτου, η MercedesBenz παρουσίασε στο Ζάππειο
Μέγαρο την έκθεση The MercedesBenz «Circle of Art» Exhibition. 8
καλλιτέχνες (Μ.Βερνίκου, Τ. Διαμαντόπουλος, Θ. Ζουμπουλάκης,
Κ. Ζυγούλη, Τ. Καραπαναγιώτη,
Γ. Κελέφης, Μ. Κεφαλογιάννη, Β.
Μπεχράκη) εμπνεύστηκαν από
το «αστέρι» της Mercedes-Benz,
συνδέοντας το brand με την τέχνη.
Παρουσιάστηκαν επίσης ιστορικά
αντικείμενα από το Mercedes-Benz
Classic Center της Στουτγάρδης,
αλλά και θρυλικά και σύγχρονα μοντέλα της Mercedes-Benz.

Σε είδα...
Γράψε για το ΣΕ ΕΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε το με SMS: AVSE, κενό και το μήνυμά σου στο 54344
αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο του αποστολέα. Κάθε μήνυμα χρεώνεται œ 1,23 με ΦΠα
ΑθήνΑ
Δυο φορές την ίδια μέρα με
τον άσπρο Σκαραβέο σου
δίπλα μου σε φανάρι, πάει
πολύ. Ποιος είσαι τέλος
πάντων;

550
Στη στάση 7.50 το πρωί,
πήγαινες προς την Ιατρική.
Δυο χρόνια είχα να σε δω…
σε σκέφτομαι ακόμα!
ΚήφιΣιΑΣ
Παρασκευή 18.00 πέρασες
από δίπλα μου οδηγώντας
ένα μαύρο Audi. Άκουγες
δυνατά Χαρούλα Αλεξίου,
ξανθιά, με μαύρο ζιβάγκο.
Κρίμα που ήσουν στον κό-

Vinilio
5/3, εσύ με παρέα και
κόρες (η μία είχε γενέθλια). Δεν «με χαίρονται»,
θα χαρώ να σε ακούσω.
a_apollon@hotmail.com

σμο σου και δεν κοιτούσες
γύρω σου.
ΜΑγΚΑζέ
Βράδυ Σαββάτου μετά τις
12.00 τα μεσάνυχτα ήρθες,
μελαχρινέ μουσάτε, με
γυαλιά με δύο φίλους σου
και δεν σταμάτησες να χορεύεις. Αλλά ενώ έδειχνες
να περνάς καλά, ξαφνικά
έφυγες. Και τώρα; Πού θα
σε ξαναδώ;

Ε άμα δεν συμφωνείτε με αυτό που λέει ο
ψυχολόγος σας απολύστε τον και προσλάβετε κάποιον που να συμφωνείτε. Δεν μας
φτάνουν τα άλλα, έχουμε και κάτι σκιτζήδες ψυχολόγους να μας λένε να ξεκόψουμε από τις τοξικές, αρρωστημένες σχέσεις
μας. Άσε μας, ρε μεγάλε, αν θέλαμε υγιεινή
ζωή θα κόβαμε το κάπνισμα.
Υ.Γ. Συνεχίστε να πληγώνεστε, να τυραννιέστε και να πέφτετε πολύ χαμηλά. Έτσι
δένεται το ατσάλι.

ξέρεις εσυ...
Γράψε για το ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε το με SMS: AVXE, κενό και το μήνυμά σου στο 54344
αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο του αποστολέα. Κάθε μήνυμα χρεώνεται œ 1,23 με ΦΠα

Σκανδιναβέ, ετοιμάσου για
πολλά βρώμικα πράγματα
στην πόλη.

Της νύχτας τα καμώματα τα
βλέπει η μέρα και γελάει,
Ιωάννα μου.
Έμαθα, παντρεύεσαι. Απλά
θέλω να πω από εδώ πως
τη λυπάμαι. Ίσως δεν έχει

καταλάβει πως δεν ξέρεις τι
σημαίνει πίστη.
Καλά, μετά τη συνάντησή μας
έστειλες δύο μηνύματα; Τι έπρεπε να κάνω για να καταλάβεις πως δεν ενδιαφέρομαι;

ΜικρεΣ αγγελίες
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.
Σε γνωρίζω...

Αβαντάζ. Εμφανίσιμος νέος
35 ετών, επιχειρηματίας, ψηλός μελαχρινός με πράσινα

μάτια, με υψηλό εισόδημα
άνω των €15.000 και μεγάλη
ακίνητη περιουσία, δραστήριος, δυναμικός, λάτρης
του surf και του μπάσκετ,

επιθυμεί γνωριμία γάμου με
νέα ψηλή, καλλίγραμμη από
28 έως 32 ετών. «Πάππας»,
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210
3620.147, www.pappas.gr

© KATERINA MANOLESSOU, www.lemoneyed.com

Τι θα γίνει με εμάς, ρε Κώστα;
Θα το παραδεχτείς ποτέ ότι
σου αρέσω;

Αγαπητή Μυρτώ, την πάτησα μ’ έναν
τύπο που γνώριζα ελάχιστα από το
χώρο της πρακτικής μου, τον οποίο
και καψουρεύτηκα πολύ γρήγορα,
σχεδόν από τη στιγμή που τον πρωτοείδα. Υπήρχε φλερτ, βλέμματα κτλ,
αλλά κανείς δεν έκανε το βήμα που
λέμε. Μια μέρα πριν τελειώσει η
πρακτική μου, μου ’δωσε την επαγγελματική του κάρτα. «Βρες με» είπε
με νόημα. Δεν μου άρεσε αυτό, παρόλ’ αυτά του έστειλα μήνυμα κι έτσι αρχίσαμε να μιλάμε μέσω μηνυμάτων, ώσπου πρότεινε επιτέλους να
βγούμε. Βγήκαμε, ήταν πολύ ωραία,
είχαμε και κοινά ενδιαφέροντα, χημεία. Με φίλησε, το ένα πράμα έφερε
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το άλλο και τελικά πήγαμε σπίτι του
και το κάναμε. Μετά το σεξ όμως με
ξεπέταξε με τη δικαιολογία ότι σε λίγες ώρες, δηλαδή την επόμενη μέρα,
είχε δουλειά και πώς θα με ξυπνούσε,
πώς θα έφευγα κτλ. Φυσικά δεν επικοινώνησα ξανά μαζί του αλλά ούτε
κι εκείνος! Το θέμα είναι ότι έχει περάσει ένας και μήνας και ακόμα τον
σκέφτομαι. Τι να κάνω;
Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ύστερα από
12 χρόνια, έρχεται ένα τέτοιο γράμμα που
καταλήγει με την ερώτηση «τι να κάνω;». Τι
εννοείτε τι να κάνετε; Τίποτα.
Υ.Γ. Αν σώνει και καλά θέλετε να κάνετε κάτι, η Βίβλος του γκομενικού λέει να
περάσετε μια γρήγορη όλα τα «Μίλα μου
βρώμικα» από το 2004 μέχρι σήμερα. Μόλις το κάνετε, είναι βέβαιο ότι θα σκίσετε
αμέσως την επαγγελματική του κάρτα, θα
πατήσετε delete στο τηλέφωνό του, θα τον
μπλοκάρετε στο fb και, με δυο λόγια, θα
τον στείλετε στο διάολο είτε εμφανιστεί είτε όχι. Ο τύπος δεν είναι διαθέσιμος και δεν
γουστάρει (αρκετά). Δεν είναι διαθέσιμος
και δεν γουστάρει (αρκετά). Δεν είναι διαθέσιμος και δεν γουστάρει (αρκετά).

Μυρτώ, υπάρχει τελικά ο άντρας της
ζωής μας; Υπάρχει; Ντάξει, υπάρχει
ο έρωτας ο μεγάλος, η καψούρα, αυτός που δεν μπορούμε να κοιμηθούμε αν δεν ακουμπάνε τα πόδια μας
το βράδυ, αλλά όλοι κάποιο μεγάλο
κουσούρι δεν έχουν; Ο άντρας της
ζωής μας είναι δυνατόν να έχει κουσούρια; Δεν πρέπει να είναι τέλειος;
Και να κάνει τη σχέση τέλεια χωρίς
να χρειάζεται εμείς να σκεφτόμαστε
αν έχουν βγει καλά τα γιουβαρλάκια;
Τι να πω. Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί.
Σκεφτείτε αυτό που γράψατε αντεστραμμένο, κάτι σαν «υπάρχει τελικά η γυναίκα
της ζωής μας; Η γυναίκα της ζωής μας είναι
δυνατόν να έχει κουσούρια; Δεν πρέπει να
είναι τέλεια; Και να κάνει τη σχέση τέλεια
χωρίς να χρειάζεται εμείς να σκεφτόμαστε
αν βγάζουμε αρκετά λεφτά;» Νομίζω ότι
μόλις πήρατε την απάντησή σας.
Υ.Γ. 1 Ο άντρας της ζωής μας είναι αυτός
που μπορούμε να συνυπάρχουμε ομαλά,
τρυφερά, αγαπησιάρικα, με νοιάξιμο, κοντινότητα και γέλιο για ένα ικανό διάστημα. Λέω εγώ τώρα.
Υ.Γ. 2 Αν βρείτε τέλειο άντρα χωρίς κουσούρια που κάνει την τέλεια σχέση, να τον
πάτε στο Όρεγκον και να τον παραδώσετε
στους ερευνητές να τον κλωνοποιήσουν.
Υ.Γ. 3 Την καψούρα της ζωής μας προτείνω
να την ορίσουμε ως «άλλο καπέλο». A
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Stardust

Από τον Γιώργο Πανόπουλο

Iχθύες, σας αφιερώνεται
η Έκλειψη Ηλίου!
Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές
και μέλλον, το εξωτερικό σαν στόχος, η επαγγελματική
σου δικτύωση είναι μερικά από τα θέματα που ίσως σε
απασχολήσουν αυτή την περίοδο.

Η Έκλειψη Ηλίου στους Ιχθύς (9/3) σε επηρεάζει έμμεσα, υπόγεια, από σπόντα. Συμβαίνει σε έναν τομέα που
στην επιφάνειά του έχει την εργασιακή καθημερινότητα (πιθανές εντάσεις, προστριβές ή εκνευρισμό) και τις
καθημερινές υποχρεώσεις (πρακτικές υποχρεώσεις
που χρειάζονται διευθέτηση ή δικοί σου άνθρωποι που
σε αγχώνουν με τις απαιτήσεις τους). Στην κάτω πλευρά όμως της έκλειψης αυτής βρίσκονται αισθήματα
ήττας, αποτυχίας, αποξένωσης και της διάθεσης ότι τίποτα δεν σε ικανοποιεί, δεν σε γεμίζει κι ότι οι γύρω σου
δεν ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και τα αισθήματά
σου. Εντάξει, γύρω από την έκλειψη αυτά τα αισθήματα
μπορεί να πάρουν κεφάλι, αλλά έχε υπόψη σου ότι με
τον Άρη στον Τοξότη ή την Αφροδίτη στους Ιχθύς (από
12/3) υπάρχει φως, μέλλον, σημαντικές συναντήσεις
και ραντεβού, πολλές χρήσιμες συζητήσεις, ταξίδια,
σπουδές, μετακινήσεις και ζεστή καρδιά. Μπορείς να
βγεις έξω και να τρέξεις για ό,τι σε ενδιαφέρει. Ανάλαβε
δράση και βοήθησε το πεπρωμένο σου. Μην ξεχνάς ότι
μπορείς να επανέλθεις με το γνωστό σου μότο: «τίποτα-δεν-πρόκειται-να-μου-πάει-στραβά».

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)
Η έκλειψη στους Ιχθύς (9/3) και οι πλανήτες εκεί, ο Ερμής και η Αφροδίτη από 12/3, μιλάνε για φιλίες, επαγγελματικές συνεργασίες, για τον έρωτα από σπόντα,
για συμμάχους και μελλοντικά σχέδια – αυτοί είναι οι
τομείς που επηρεάζονται θετικά ή δύσκολα ή χρειάζονται σκέψη, συζήτηση και προοπτικές. Ας το πάρουμε
όμως λίγο αλλιώς. Είσαι από τους ανθρώπους που,
όταν ξέρουν κάτι, το ξέρουν στα σίγουρα γιατί το έχουν σκεφτεί εξαντλητικά ξανά και ξανά και για μεγάλο διάστημα. Ξέρεις το καλύτερο για τους δικούς σου
ανθρώπους, για τους δίπλα σου, ακόμα και για την κοινωνία που ζεις. Οπότε τρελαίνεσαι όταν ακούς γύρω
σου ανοησίες ή βλέπεις τους ανθρώπους να λειτουργούν παράλογα κι εναντίον του συμφέροντός τους.
Σύμφωνοι μέχρι εδώ, έχεις δίκιο. Τι γίνεται όμως όταν
οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν αυτά που τους
λες ή δεν είναι έτοιμοι να τα ακούσουν ή αδιαφορούν
για όσα λες; Κάποιος έμπειρος και ευφυής άνθρωπος
θα σου έλεγε να κάνεις αυτό που είναι να κάνεις για
τον εαυτό σου και να αφήσεις τους ανόητους να περιφέρονται ως ανόητοι.

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)
Ο Κρόνος και ο Άρης στον Τοξότη, ο Δίας στην Παρθένο
και η ενεργοποίηση των Ιχθύων από την Έκλειψη Ηλίου
που γίνεται σε αυτούς (9/3) σε πιέζουν. Σε πιέζουν πολύ
να αναλάβεις τις ευθύνες σου σε κάποιο βασικό τομέα
της ζωής σου, πιθανόν και σε όλους: Σε τι κατάσταση
βρίσκεται η συντροφική σου ζωή; Σε τι σημείο η επαγγελματική σου πορεία; Η οικογενειακή κατάσταση; Η
προσωπική σου ζωή; Τα όνειρα, οι προσδοκίες σου, οι
στόχοι και οι επιδιώξεις σου; Δεν μπορείς να αποφύγεις
τις αλλαγές, δεν γίνεται να μην τις δρομολογήσεις ή να
πέσεις επάνω τους. Τις χρειάζεσαι για να προχωρήσεις
πάρα κάτω. Γκάζια παντού. Πιθανές συγκρούσεις ή
αποφάσεις σου που δεν αρέσουν στους άλλους ή αποφάσεις άλλων που δεν αρέσουν σε σένα. Η περίοδος
γύρω από την έκλειψη μπορεί να δημιουργεί άγχος,
αυτολύπηση, προσδοκίες που μένουν μετέωρες, αισθήματα που δεν εκτονώνονται. Η ψυχολογική πτώση
είναι προσωρινή. Ώρα για δράση, συγκρατημένη και
κατόπιν μεγάλης σκέψης.

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
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Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)
Η Έκλειψη Ηλίου στους Ιχθύς (9/3) φέρνει στο προσκήνιο τις σημαντικές Σχέσεις, δηλαδή τη συντροφική
ζωή ή τις επαγγελματικές συνεργασίες. Για πολλούς
Παρθένους είναι μία σημαντική στιγμή κατά την οποία
το θέμα του μαζί τίθεται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Είναι η περίοδος που σταθεροποιείς τη σχέση
σου, την εξελίσσεις θετικά, που αντιμετωπίζεις στα
ίσα τα προβλήματα που ήταν κάτω από το χαλί ή που
συνειδητοποιείς ότι ο χωρισμός είναι μία από τις επιλογές. Κανείς δεν θα σε κατηγορήσει αυτές τις μέρες
αν είσαι δύσθυμος/η, μελαγχολικός/ή ή με σκοτεινή
διάθεση – ούτως ή άλλως με την Έκλειψη ζούμε για
λίγο στο σκοτάδι και στη διάρκειά του φοβόμαστε ότι
το φως μπορεί και να μην επιστρέψει. Επιστρέφει πάντα και ο δρόμος φωτίζεται, όπως και οι σκέψεις, η
λογική και η καρδιά. Με αυτή την έκλειψη χρειάζεται
να σκεφτείς ότι επιτυχημένες σχέσεις είναι αυτές που
μπαίνεις με τα μάτια ορθάνοιχτα στην επιθυμία για να
τα μισοκλείσεις μετά από κατανόηση και αγάπη.

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)
Η Έκλειψη Ηλίου στους Ιχθύς (9/3), η Αφροδίτη στους
Ιχθύς (από 12/3), ο Ερμής στους Ιχθύς τονίζουν τον
τομέα εκείνο που έχει να κάνει με την εργασιακή σου
πραγματικότητα, τονίζει τις καθημερινές υποχρεώσεις
–πληρωμή λογαριασμών, γραφειοκρατικές υποθέσεις,
επισκέψεις σε οδοντίατρο, εμβόλια για το κατοικίδιο,
ρεκτιφιέ για το μεταφορικό μέσο κ.λπ.– και σε στρέφει
προς την υγεία και το σώμα σου – γυμναστήριο, διατροφή, απόφαση να κόψεις κάποιες βλαβερές συνήθειες,
τσεκ απ. Είναι με λίγα λόγια η ρουτίνα που απορροφάει
την ενέργειά σου και σε αυτήν υπάρχει εκνευρισμός,
καθυστερήσεις, ξαφνικές αντιξοότητες. Στη δουλειά
υπάρχει πιθανόν ένταση, είσαι αναγκασμένος/η σε υποχωρήσεις και συμβιβασμούς ή η δουλειά βρίσκεται
πιθανόν σε κάποιου είδους δυσκολία. Αν ξεπεράσεις
την αίσθηση ματαιότητας γύρω από την έκλειψη, τα τυχόν εργασιακά προβλήματα ή κάποιες παρενέργειες σε
μια σχέση, τα πράγματα σταδιακά θα εξομαλυνθούν.   

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
Έρωτας. Και τι δεν έχει ειπωθεί. Στην πραγματικότητα έχουν ειπωθεί όλα για τα θέματα καρδιάς, για την έκσταση και την απελπισία του έρωτα, για το timing, για τα
ίσως, τα «για πάντα», τα «ποτέ πια». Ο έρωτας αργεί μια
μέρα, ο έρωτας έρχεται απροειδοποίητος, θα σε βρει
όπου και να είσαι, όταν παύεις να τον περιμένεις τότε
εμφανίζεται σαν σίφουνας κ.λπ. Σε όποια φάση κι αν
είσαι ο έρωτας ή το φάντασμά του είναι εδώ. Για να σε
απογειώσει, να σε ταράξει, να σε τρελάνει. Η επιθυμία
να ανταλλάξεις φιλιά, να αγχωθείς πάνω από ένα τηλέφωνο που αργεί, να λιώσεις από πόθο για κάποιον/α, να
πέσεις στο κρεβάτι αναψοκοκκινισμένος/η με αυτόν/
ήν που θέλεις πολύ, να αισθανθείς τους χτύπους της
καρδιάς σου να επιταχύνονται, η επιθυμία να κεραυνοβοληθείς είναι εδώ. Ωριμάζουμε ποτέ ερωτικά; Νόχι.
Ίσως. Μπορεί. Η καρδιά έχει την ικανότητα να αποκτάει
ξανά την ελαστικότητά της μετά από χωρισμούς, απο-

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)
Ο άξονας που αποτελείται από την οικογένεια και την
επαγγελματική ζωή έχει ήδη ενεργοποιηθεί από τον
Ερμή και τη σκυτάλη παίρνουν η Έκλειψη Ηλίου στους
Ιχθύς (9/3) και κατόπιν η Αφροδίτη στους Ιχθύς (από
12/3). Τι σημαίνει αυτό; Ότι μαζί με τον Άρη στο ζώδιό
σου η οικογένεια/ οι δικοί σου άνθρωποι/ οι άνθρωποι
που αγαπάς μπορούν να γίνουν πηγή ευχαρίστησης αλλά και άγχους, κυρίως γύρω από την έκλειψη. Μερικές
φορές χρειάζεται να απομακρυνθούμε από αυτούς που
αγαπάμε για να τους νοσταλγήσουμε, για να θυμηθούμε
γιατί τους αγαπάμε ή για να ξαναρχίσουμε μαζί τους ένα
νέο κύκλο. Δεν είναι ανέφελη ή εύκολη περίοδος, αφού
βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για επαγγελματική επιβίωση και σταθερότητα, ενώ η καρδιά σου
διψάει για συντροφικότητα και μαζί. Η ψυχική τραμπάλα είναι έντονη – μια ψηλά και μια στο έδαφος. Το θέμα
είναι μη σηκωθεί κάποιος απότομα από την τραμπάλα
την ώρα που δεν ακουμπάς τα πόδια σου στη γη.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)
Η Έκλειψη Ηλίου στους Ιχθύς (9/3), ο Ερμής ήδη σε αυτούς και κατόπιν η Αφροδίτη στους Ιχθύς (από 12/3) δεν
σε επηρεάζουν άμεσα. Πρόκειται ωστόσο για τον τομέα
που συμβολίζει την επικοινωνία σου, τις απόψεις σου,
τις σκέψεις και τη διάδρασή σου με τον καθημερινό
περιβάλλον – αδέλφια, συναδέλφους, συγγενείς. Άρα
αν μπορείς να λύσεις πιθανές παρεξηγήσεις ήρεμα και
λογικά κάνε το, αν όχι, μην μπεις σε καμιά συζήτηση που
έχει επικίνδυνο θέμα και προβλέπεις ότι θα ξεφύγει.
Ακόμα κι επειδή το μυαλό σου τρέχει περισσότερο από
τη ζωή σου αυτό το διάστημα χρησιμοποίησέ το για να
σκεφτείς το παρακάτω – της επαγγελματικής, οικογενειακής, ερωτικής σου ζωής. Το οξυγονωμένο μυαλό
προκαλεί θαύματα. Υ.Γ. Αλλιώς και γενικότερα: H ζωή
σου θα ήταν ένα εκατομμύριο φορές ευκολότερη αν
μέχρι τα τριάντα είχες τη ζωή που ονειρευόσουνα. Δεν
συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σου παίρνει πολύ περισσότερο.
Σου είναι δύσκολο να σταματήσεις τη φαγούρα, να περάσεις στο επόμενο μέρος, σχέδιο ή πρόσωπο. Πάρ’ το
απόφαση: είσαι ένα ανήσυχο μυαλό γεμάτο περιέργεια
που λατρεύει τις παρακάμψεις.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)
Τίποτα και κανένας δεν είναι αυτονόητος. Κανείς και
τίποτα δεν μας εξασφαλίζει αιώνια υποστήριξη. Οι σχέσεις επαναπροσδιορίζονται και τα γεγονότα μάς αλλάζουν κάθε τόσο. Αν έχεις κάποιο/α δίπλα σου, αν έχεις
κάποιο εισόδημα, αν κάποιος σε βοηθάει και σε στηρίζει οικονομικά, να είσαι ευγνώμων. Μπορεί να χάνεις
ένα κομμάτι της ανεξαρτησίας σου αλλά αυτή τη στιγμή
είναι τύχη να βασίζεσαι κάπου. Αυτή η περίοδος με την
Έκλειψη Ηλίου στους Ιχθύς (9/3), και τον Ερμή και την
Αφροδίτη (από 12/3) επίσης στους Ιχθύς, δίνει έμφαση
στην οικονομική σου κατάσταση, τις οικονομικές σου
δυνατότητες, την αυτοπεποίθησή σου, την καλλιέργεια
και την αξιοποίηση των ταλέντων σου. Οι άνθρωποι γύρω σου θεωρούν ότι μπορείς να τους τα φέρεις οικονομικά, πιστεύουν σε σένα και τις δυνατότητές σου. Αυτό
που έχει σημασία ωστόσο για σένα είναι η δουλειά που
επιλέγεις να κάνεις, όχι τα λεφτά που θα σου αποφέρει.
Άρα στην πραγματικότητα το μεγάλο θέμα της περιόδου είναι: βρίσκεσαι στη δουλειά που θέλεις;

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
Βρίσκεσαι εν μέσω μιας σημαντικής και δύσκολης Έκλειψης Ηλίου εδώ στο ζώδιό σου (9/3), ενώ ταυτόχρονα ο
Άρης στον Τοξότη διελαύνει σε ένα κομβικό σημείο του
ηλιακού αστρολογικού σου χάρτη. Οι διαπροσωπικές
σχέσεις μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα έντονες. (Είμαστε
μαζί από τύχη, από συνήθεια, από επιλογή; Οι διαφωνίες, οι διαφορές, οι αντιπαραθέσεις σημαίνουν μια υγιή
σχέση, μια σχέση που εξελίσσεται μέσα από συγκρούσεις, ή σηματοδοτούν ένα επερχόμενο τέλος;) Επίσης:
οι επαγγελματικές σχέσεις μπορεί να γίνουν απρόβλεπτες, δυσάρεστες, έντονες, δύσκολες, απαιτητικές.
Βρίσκεσαι σε μια δουλειά που σε ενδιαφέρει και σε κινητοποιεί δημιουργικά ή αισθάνεσαι παγιδευμένος/η,
αδιάφορος/η, σε αδιέξοδο; Εάν δεν παρασυρθείς από
παρορμητικές αντιδράσεις και επικεντρωθείς σε ό,τι σε
ενδιαφέρει (δουλειά ή σχέσεις) μπορείς να είσαι βέβαιος/η ότι δεν έχεις τίποτα να φοβάσαι. Να θυμάσαι ότι
ακόμα και στην πιο δύσκολη στιγμή προστατεύεσαι. A

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων
θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου
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Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν.
Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική,
η διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης
με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.
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Μια Έκλειψη Ηλίου (9/3). Ο Ερμής ήδη εκεί. Και η Αφροδίτη από 12/3. Όλα αυτά συμβαίνουν στους Ιχθύς που
για σένα συμβολίζουν τα τι και τα πώς, το νόημα της
ζωής, το νόημα πίσω από ό,τι συμβαίνει, την οπτική
σου γωνία και τις απόψεις σου, τη διαίσθηση και την
κατεύθυνση που χρειάζεται να πάρεις για να νιώσεις
ικανοποίηση και χαρά. Άρα σου δίνεται η ευκαιρία να
συνειδητοποιήσεις τη συμπεριφορά σου και τις αντιδράσεις σου στη συμπεριφορά των άλλων, να δεις πότε
αντιδράς παρορμητικά, τι σε θυμώνει, τι σε ευχαριστεί.
Είναι ευκαιρία να διαπιστώσεις την επαναληπτικότητα
των αντιδράσεών σου στις σχέσεις που σε ενδιαφέρουν, το μοτίβο που σε δυσχεραίνει. Η αφορμή μπορεί
να είναι ένας τσακωμός, ένταση σε κάποια σχέση σου,
η απότομη αντίδρασή σου σε μια συζήτηση, ο εκνευρισμός σου στη δουλειά, μια σκηνή στη συντροφική
σου σχέση, η αντιπαράθεσή σου με ένα γονιό, αδελφό,
φίλο, συνάδελφο. Πρακτικά οι σπουδές, οι μετακινήσεις, η ανεύρεση δουλειάς, μια μετακόμιση, κάποιες
αποφάσεις που αφορούν το επαγγελματικό σου παρόν

Η έκλειψη Ηλίου στους Ιχθύς (9/3) τραντάζει πιθανόν, πριν και μετά την έκλειψη, τα οικονομικά σου με
έκτακτα έξοδα, δάνεια, εφορία, κάρτες, οικονομικές
υποχρεώσεις, χρήματα που καθυστερούν ή ενδέχεται
να δημιουργήσουν συναισθηματική δυσφορία για μια
σχέση που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες ή τις
ανάγκες σου. Έχε στο μυαλό σου ότι τα κενά αέρος είναι
προσωρινά και η ισορροπία αποκαθίσταται. Παρόλο
όμως που είναι πολύ πιθανόν να υπάρχουν άνθρωποι
που σου κάνουν τη ζωή δύσκολη επειδή δεν έχεις τα
κότσια να τους πετάξεις στεγνά έξω από τη ζωή σου
(αναλαμβάνοντας φυσικά και το κόστος αυτής της απόφασής σου), ο Άρης στον Τοξότη σού προσφέρει
την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι ώστε να ζητήσεις
να εισακουστούν οι επιθυμίες σου – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι γίνεσαι αδιάβροχος/η στα μπουγέλα του ΟΧΙ.
Διαπραγματεύσου τις επιδιώξεις σου και τα θέλω σου,
εκμεταλλεύσου την εποχή της δημιουργικότητας που
διανύεις, χαλάρωσε συναισθηματικά ώστε να δεις ότι
δίπλα στην κλειστή πόρτα υπάρχει μια άλλη ανοιχτή,
διασκέδασε, ναι, διασκέδασε περισσότερο, βγες με
φίλους και ανθρώπους που περνάς καλά, φύγε μια εκδρομή, αν μπορείς, και μην τσιγκουνεύεσαι το γέλιο
που έχεις περισσότερη ανάγκη από ποτέ.

γοητεύσεις, δάκρυα και αντίο. Ξεχνάς και προχωράς.
Αφήνεις πίσω και ζεις ξανά. Σαν την πρώτη φορά.   

ανακυκλ

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)
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