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Κάτι συµβαίνει στην οδό Αριστείδου
Της Ελεωνόρας Βερυκοκίδη, óåì. 24

Ο Σταύρος Τσακυράκης στο εδώλιο
Της Αγγελικής Μπιρµπίλη, óåì. 16

Γράφουν Γιώργος Κύρτσος  / Βασίλης Πεσµαζόγλου 
Νίκος Γεωργιάδης / Χρύσα Φωτοπούλου, óåì. 12
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)

Τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων: Νέες προκλητικές δη-
λώσεις του Αυστριακού υπουργού, ο βαλκανικός 
διάδρομος πρέπει να σταματήσει, είπε, τα σύνορα 
θα κλείσουν οριστικά. Σχόλιο οργισμένου τηλεπα-
ρουσιαστή για την κατάντια της Ευρώπης, της ανάλ-
γητης, της νεοφιλελεύθερης, που δεν δέχεται τους 
πρόσφυγες στο έδαφός της. Επόμενη είδηση: Προ-
κλητικές δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν, ο Τούρκος 
πρόεδρος ειρωνεύτηκε την Ευρώπη η οποία δυσα-
νασχετεί με τους πρόσφυγες που περνάνε το Αιγαίο 
προς τις ελληνικές ακτές. Οργισμένο σχόλιο δη-
μοσιογράφου, «με την ανοχή και ενθάρρυνση της 
Τουρκίας, οι δουλέμποροι στέλνουν τους πρόσφυ-
γες στην Ελλάδα». 
Τέλος του δελτίου. Άραγε, υπάρχει κάποιος από τους 
τηλεθεατές που να αντιλαμβάνεται τον παραλογι-
σμό; Ότι θεωρούμε προκλητικές τις δύο δηλώσεις 
για τους ακριβώς αντίθετους λόγους; Ότι αν οι Σύροι 
περνάνε από την Τουρκία στην Ελλάδα φταίνε οι 
Τούρκοι που δεν τους σταματάνε, ενώ αν περνάνε 
από την Ελλάδα στα Σκόπια φταίει η Ευρώπη που 
δεν τους δέχεται; Σιγά-σιγά, προϊόντος του χρό-
νου, απομακρυνόμαστε όχι απλώς από τη λογική και 
τους κοινούς κώδικες συνεννόησης με τους γύρω 
μας, αλλά και από την πραγματικότητα συνολικά. 
Δεν μιλάμε πια πολιτικά, οι διαφωνίες μας δεν εί-
ναι πολιτικές αλλά αντίληψης της πραγματικότη-
τας. Δεν ζούμε την ίδια με τον άλλο κόσμο. Χρόνια 
λαϊκισμού, προπαγάνδας, υποκρισίας, μεταμφιε-
σμένων επιδιώξεων, καλυμμένων στρατηγικών και 
επικοινωνιακού πολέμου έχουν διαστρέψει κάθε 
έννοια λογικής. Όλα παρουσιάζονται ως τα αντίθε-
τά τους. Έχουμε πάψει να έχουμε απλώς πολιτικά, 
οικονομικά θέματα, μοιάζουμε πια με έναν ασθενή 
οργανισμό, ο οποίος αντιμετωπίζει ψυχοπαθολο-
γικά προβλήματα. Είμαστε καλύτεροι από όλους, ο 
εξυπνότερος λαός της οικουμένης, δεν μας καταλα-
βαίνουν και μας ζηλεύουν, παραδίδουμε μαθήματα 
δημοκρατίας, ανθρωπισμού, συμπόνιας, επανάστα-
σης στην ανθρωπότητα, είναι όλοι εχθροί μας, είμα-
στε περικυκλωμένοι, έχουμε πάντα δίκιο, φυλάμε 
Θερμοπύλες, σ’ αυτό το μετερίζι, εμείς, ο φτωχός 
λαός ο πάντα ηρωικός και πάντα προδομένος. 

Το κράτος καταρρέει κάθε μέρα και περισσότερο 
μπροστά στα μάτια μας, δεν μπορούμε να λύσουμε 
κανένα πρόβλημα, βλέπουμε την παρακμή σε κάθε 
τομέα της δημόσιας ζωής, αλλά δεν φταίει κανείς. 
Φταίνε πάντα οι άλλοι. Ο πρωθυπουργός μαθαίνει 
από το τουίτερ ότι αποφασίστηκε κλείσιμο συνόρων 
στη Σύνοδο στην οποία συμμετείχε. Το καταγγέλ-
λει. Ιταλοί στρατιώτες περιπολούν με Αλβανούς στα 
σύνορα με την Αλβανία, Αυστριακοί στα σύνορα με 
FYROM, το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Ανεπαισθήτως αυτό 
που προς στιγμήν αποφύγαμε με το Grexit, επανέρ-
χεται γεωπολιτικά, η χώρα μας απομακρύνεται από 
την Ευρώπη. Δεν πειράζει, όπως λέει κι ο Αρκάς, 
άλλη μια νίκη, η Ελλάδα, μια μικρή χώρα, κατάφερε 
να βάλει σε απομόνωση ολόκληρη την Ευρώπη. 
Φταίει κανείς για όλα αυτά; 1 εκατομμύριο Σύροι 
βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη, 2,5 εκατομμύρια στην 
Τουρκία, 1 στην Ιορδανία, γιατί πουθενά δεν βλέ-
πουμε τέτοιες εικόνες χάους και δυστυχίας; Δεν 
είναι κρατική δομή η Ειδομένη, απαντάει ο υπεύ-
θυνος Κυβερνητικής Αλήθειας, δεν ευθυνόμαστε 
εμείς. Είδες πώς μαθαίνεται εύκολα ο κυνισμός της 
εξουσίας; Φταίει κανένας για τους χιλιάδες που πε-

ριφέρονται στην Ποσειδώνος, στα κρύα γήπεδα, για 
τα τσαντίρια στην πλατεία Βικτωρίας; Είναι ευθύνη 
της Ιστορίας, απαντάει ο υπεύθυνος υπουργός. 
Είναι αξιοθαύμαστοι οι άνθρωποι, πώς μπορούν να 
ιδεολογικοποιήσουν πάντα το προσωπικό τους συμ-
φέρον. Οι χθεσινοί εισαγγελείς, που κατηγορούσαν 
τους πάντες για τα πάντα, τώρα είναι ανεύθυνοι πα-
ρατηρητές του «ρου της Ιστορίας». Αυτοί που έκαναν 
διαδηλώσεις γιατί δεν δούλευε το ερκοντίσιον στην 
Αμυγδαλέζα, τώρα παρακολουθούν απαθείς τους 
εκατοντάδες πνιγμούς στο Αιγαίο και το δράμα των 
παιδιών στις λάσπες. Άραγε, ένας από αυτούς που 
μοίραζε την προκήρυξη στην Ειδομένη, αισθάνεται 
ένοχος για τον πνιγμό 3 δυστυχισμένων ανθρώπων; 

Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε την κάθε καινούρ-
για μέρα ξανά σαν να είναι η ίδια. Γιατί για ό,τι μας 
συμβαίνει δεν λέμε ποτέ καμιά αλήθεια, δεν βγά-
ζουμε συμπεράσματα, δεν αποδίδουμε ευθύνες. Δεν 
αναγνωρίζουμε και δεν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες 
που μας αναλογούν. Όλα είναι ανοιχτά, ποτέ δεν 
απονέμεται η δικαιοσύνη της απόδειξης. Ποιος είχε 
δίκιο; Ποιος λέει το σωστό;
 Έτσι, σε μια κυβέρνηση που οδηγεί τη χώρα της όλο 
και πιο χαμηλά, σε ένα υπουργικό συμβούλιο που 
αποτυγχάνει καθημερινά να λύσει το οποιοδήποτε 
πρόβλημα, υπόλογος είναι ο υπουργός που είπε τη 
Fyrom Μακεδονία. Όπως τη λένε δηλαδή 7 δισεκα-
τομμύρια άνθρωποι. Όπως την ακούμε στους αθλη-
τικούς αγώνες, στις ειδήσεις, στις δηλώσεις όλων 
των ανθρώπων του κόσμου, αλλά όχι όπως τη λέμε 
εμείς εδώ. Γιατί 25 χρόνια τώρα, ποτέ δεν είπαμε, 
«κάναμε λάθος». Πάμε παρακάτω. Χάσαμε πολύτιμο 
εθνικό, διπλωματικό κεφάλαιο, διεκδικώντας το 
άδικο μάξιμουμ, για να καταλήξουμε σε ήττα. Αντί 
να πούμε πως θα κλείσουμε ένα πρόβλημα που χει-
ριστήκαμε λάθος, το αποσιωπούμε, δημιουργούμε 
άλλη μια φορά τη βολική πραγματικότητα που έ-
χουμε συνηθίσει. Τη δικιά μας εικονική, απέναντι 
σε όλη την άλλη, όλου του πλανήτη, την πραγματική 
πραγματικότητα. Γιατί ούτε το όνομα της Μακεδο-
νίας μάς ενδιαφέρει, ούτε οι πρόσφυγες, ούτε οι με-
τανάστες, ούτε η Ευρώπη. Όλα είναι «δουλίτσες». Ε-
παγγελματίες πατριώτες, κατ’ επάγγελμα αριστεροί, 
επαναστάτες, αλληλέγγυοι, εθνικόφρονες, χριστια-
νοί. Δεν λύνεται τίποτα γιατί πρέπει να συνεχίζεται 
αέναα το ίδιο θέατρο. 
Η χώρα της δηθενιάς, η κοινωνία της άγνοιας, η κυ-
βέρνηση της παρακμής, συζητάει αμέριμνη για το αν 
πρέπει να παραιτηθεί ο Μουζάλας που είπε τα Σκό-
πια Μακεδονία. Φτάνει η συγγνώμη του ή πρέπει να 
απομακρυνθεί από την κυβέρνηση; Περιμένουν κι 
άλλοι να υποδεχτούν την Αντζελίνα Τζολί. 

Την ίδια στιγμή, σιωπηλά, όλα γύρω μοιάζουν να κα-
ταρρέουν σε αργή κίνηση. Κοινωνικές δομές, κρα-
τικές υπηρεσίες, δημοκρατικοί κανόνες, κώδικες 
συμπεριφοράς, δουλειές, σπίτια, φιλίες. Δεν πρέπει 
να το βλέπεις, δεν πρέπει να το λες, είσαι αντεθνι-
κώς σκεπτόμενος, είσαι εχθρός του λαού. Επιτέλους 
έγινε πραγματικότητα το όνειρο κάθε αυταρχικού. 
Ο αυταρχισμός έγινε ένας, δεξιός και αριστερός μα-
ζί. «Πρέπει να ευθυγραμμιστείτε με το λαό, κύριε» 
λέει απειλητικά στο δημοσιογράφο η υπουργός που 
καθαρίζει φασολάκια στο υπουργικό συμβούλιο. Ο 
καθεστωτικός λόγος δεν είναι ο λόγος της δύναμης, 
είναι ο λόγος της παρακμής. A

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης  Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες, 
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος

Συντακτική ομάδα: Δ. Αθανασιάδης, Ν. Αργυρο-
πούλου, Κ. Βνάτσιου, N. Γεωργελέ, N. Γεωργιάδης, 
Κ. Γούναρη, Κ. Γιαννακίδης, Β. Γραμματικογιάννη, B. 
Γρυπάρης, Γ. Δημητρακόπουλος, N. Zαχαριάδης, Μ. 

Ζουμπουλάκη, Δ. Καραθάνος, Λ. Καρανικολού, M. 
Kοντοβά, Γ. Κρασσακόπουλος,  Β. Ματζάρογλου, M. 

Mηλάτος, Ευτ. Παλλήκαρης, Γ. Παναγόπουλος, Κ. Πα-
ναγοπούλου, Γ. Πανόπουλος, Δ. Παπαδόπουλος, Γ. 

Παυριανός, K.Ρήγος,  Ζ. Σφυρή, Σ. Tριανταφύλλου, Σ. 
Tσιτσόπουλος, Δ. Φύσσας, Θ. Χειμωνάς, Λ. Χουρμού-
ζη, Στέλλα Χαραμή, Αγγελική Νικολάρη, Θ. Ευθυμίου, 

Ι. Μαραγκουδάκη

Γραμματεία Σύνταξης: Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr

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

Υπεύθυνη οδηγού: Δανάη Καμζόλα  
(avguide@athensvoice.gr) 

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

Benoit Paré, art@athensvoice.gr
Φωτό: Θανάσης Καρατζάς, Ιn Time, Ideal Images, 

Αλ. Βλάχος (Action Images) Κ. Αμοιρίδης,  
Α. Κούρκουλος, Στ. Καλησπέρης,  

Mάρω Kουρή, Θ. Σταμάτης, Π. Βουμβάκης,  
Τ. Βρεττός, Στ. Ρόκκος, Βαγγέλης Τάτσης

 
 Διαχείριση Web: Βαγγέλης Κορωνάκης

vkoron@athensvoice.gr
A.V. Web Crew: Ντίνα Βλαχοπούλου,  

Γιάννης Τσάκαλος, Ελένη Μπεζιριάνογλου,  
Μαριάννα Μαρμαρά, Καρολίνα Νιαμονιτάκη

Διευθυντής Εμπορ. Ανάπτυξης:  
Νίκος Τσουανάτος

Digital Advertising Manager:  
Αναστασία Μπαφούνη

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

Θεμελή, Ελεονώρα Βερυκοκίδη, 
Βαγγέλης Κώτσος  

Υποδοχή Διαφημιστικής Αγοράς & Direct 
Market: Μαρία Αυγερινού marketing@

athensvoice.gr

Διεύθυνση Λογιστηρίου:  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο:  Κλειώ Κουζούμη,  

Ουρανία Μιχάλη

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση:  
«Kαθημερινές Εκδόσεις AE»

Διανομή: Free Sunday

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

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369, fax: 210 3632.317
Διαφημιστικό: 210 3617.530, fax: 210 3617.310

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

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

επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν. 
Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, 

η διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης 
με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο, 

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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Μπήκαµε στη Σαρακοστή

κι όλες οι καραβίδες
έχουνε προετοιµαστεί
να πάνε στις Μαλβίδες

Μπήκαµε στη Σαρακοστή
κλαίνε τα καβουράκια

είδαν τη µάνα τους βραστή
στο κέντρο «Βοτσαλάκια»

Μπήκαµε στη Σαρακοστή
φεύγει το καλαµάρι

µήπως και δεν τηγανιστεί
µια νύχτα µε φεγγάρι

Μπήκαµε στη Σαρακοστή
έχει ο αστακός σεκλέτι

τη µοίρα του έχει φανταστεί
θα γίνει µε σπαγγέτι

Μπήκαµε στη Σαρακοστή
αγχώθηκε το µύδι

ξέρει πως θα µαγειρευτεί
µε ρύζι και κρεµµύδι

Μπήκαµε στη Σαρακοστή
το στρείδι καµαρώνει

όµως σε λίγο θα λουστεί
µε ένα ξινό λεµόνι

Μπήκαµε στη Σαρακοστή
τρέχει το χταποδάκι

γιατί θα γίνει, αν πιαστεί,
κοφτό µακαρονάκι

Μπήκαµε στη Σαρακοστή
κι ο αχινός φρικάρει

πως ίσως θα σερβιριστεί
µε ένα κρασί Μπουτάρη

Μπήκαµε στη Σαρακοστή
και πίσω από ένα φύκι

γαρίδες έχουνε κρυφτεί
και γράφουν διαθήκη

Μπήκαµε στη Σαρακοστή
και η σουπιά δηλώνει:

«Αυτοί δεν είναι πια πιστοί!
Αυτοί είναι δολοφόνοι!»

GREATEST
hits
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ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΒΟΥΛΑΡΙΝΟΥ
Κάθε εβδοµάδα και καλύτερα.

ΒΟΟΚPOINT
Η νέα συνήθεια της πόλης. Βιβλιοπωλείο-

ξενυχτάδικο και πάµφθηνο. 
Καθηµερινές ανοιχτά µέχρι τα µεσάνυχτα και τα 

Σάββατα µέχρι τις 3 το πρωί. 
(Κολοκοτρώνη 29 & Θησέως)

ΤΑLKIN HEADS
To πιο cool κοµµωτήριο της πόλης. Καθρέφτες 

στο ταβάνι και βινύλια για µουσική. Έχει και την 
πιο ωραία ανδρική πελατεία, κορίτσια.

(στη Μασσαλίας) 

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
Πόσο ταιριαστό που ο χαλβάς 

είναι το εθνικό µας γλυκό, ε;

Η ΤΡΙΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΘ. ΔΕΥΤΕΡΑ
Παγκόσµια ηµέρα «Ταπεράκι

 µε χταπόδι στη δουλειά».

HOUSE OF CARDS
Τζολί µε Τσίπρα στου Μαξίµου.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
-Τι να ντυθώ τις Απόκριες;
-Τίποτα, κράτα µια τσάπα.

-Και τι θα έχω ντυθεί;
-Τσαπατσούλα.

ΘΕΟΣ
Αν υπάρχει... κοιτάει αλλού.

Η ΕΛΛΑΔΙΤΣΑ ΜΑΣ
Η µισή πνίγεται στη λασπουριά και η άλλη µισή 
βάζει στοίχηµα να καταρρίψει τα Γκίνες στη λα-
γάνα, στην µπουγάτσα και στην Bachata.

AI WEI WEI
Μια καλλιτεχνική κράµπα που παίζει µε την ψυ-
χραιµία µας και ταλαιπωρεί την όρασή µας. Βάλτε 
συρµατόπλεγµα σ’ αυτή την «εικαστική» απάτη.

ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ
Τα νέα µπουζούκια.

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΕΣ
Ποια Μακεδονία; Ποια Στικούδη;

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Έτσι γράφει η µοίρα µας: Να γεράσουµε µε Ρούλα 
Κοροµηλά και πλέξιµο.

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ»
Αν είναι το µέικ απ όπως πρέπει, η θλίψη πιστευ-
τή και η µαντίλα στη σωστή θέση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Ας το πάρουµε χαµπάρι για να χαλαρώσουµε:
«Ουδέν µονιµότερον του προσφυγικού».

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

i
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ÆÃ ¶¥¿¼Ë¤¤Ã »°ª 
Αυτή την εβδοµάδα το 
σχεδιάζει η Ισµήνη Μπο-
νάτσου. Γεννήθηκε στην 
Κεφαλονιά, σπούδασε 
στην ΑΣΚΤ (1986-1991), 
στο Facultad de Bellas 
Artes του Πανεπιστηµίου 
της Βαρκελώνης  (1993-
1994) και πήρε µάστερ 
από το Πολυτεχνείο της 
Αθήνας. Έχει πραγµατο-
ποιήσει µέχρι σήµερα 
12 προσωπικές εκθέσεις 
στην Ελλάδα, το Βέλγιο 
και στην Ισπανία και έχει 
συµµετάσχει σε οµαδικές 
εκθέσεις στην Ελλάδα, το 
Βέλγιο, την Αυστρία, την 
Ολλανδία, την Κίνα κ.ά. 
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-Την είδες τη Λουίζα 
στο φέισµπουκ; Άλλαξε φόρεµα, 

έβαλε ένα καφέ.
-Σα βουβάλα είναι µε το καφέ.
(¼Ýìå÷ óùîïíéìïàî óôé÷ äéáâÀóåé÷ ôè÷

 ¦áîåðéóôèíÝïù ðåòéíÛîïîôá÷ 
îá áîÀãåé ðòÀóéîï)

-Της πήρα αυτό το µατσούκι 
να τραβάει φωτογραφίες από µα-
κριά, να µην την απλώνει ο φακός.
-Καλά της έκανες. Αλλά το καφέ 

φταίει, την κάνει σαν βουβάλα αυτό 
το χρώµα.

(Ãé Ýäéå÷ æÝìå÷ óùîåøÝúïùî ôè 
óùúÜôèóè óôé÷ äéáâÀóåé÷)

«Τρεις στους δέκα επιβάτες 
είναι γκέι και µας την πέφτουν, 

κύριέ µου».
(ÆáòÝæá÷ äéáíáòôàòåôáé çéá ôá ðòïâìÜ-
íáôá ôïù ëìÀäïù. ¢éáäòïíÜ »áòïàóé-

¶êÀòøåéá, ¦Ûíðôè ðòöÝ)

Σερβιτόρα φέρνει το 
φρέντο καπουτσίνο σε γυάλινο 

µπουκάλι µε καλαµάκι. Ο πελάτης 
εκπλήσσεται.

-Ωχ!
-Σε κούφανα ε;

(ªå caf� ôè÷ ªÞìöîï÷, ÆåôÀòôè ðòöÝ)

 
«Εµένα ο πατέρας µου έπρεπε να 

είχε πεθάνει από το ’11. Όµως 
ζούσε κεκτηµένα…»

(¢àï óáòáîôÀòå÷ ëùòÝå÷ óùîïíéìïàî óå 
Everest, áðÛîáîôé áðÞ çîöóôÞ íåçÀìï 

îïóïëïíåÝï. 
¢åùôÛòá ðòöÝ)

-Γκοµενιάρης ο Παναγιωτάκης!
-Πήρε απ’ τον παππού του, γιατί

 ο πατέρας του δεν είναι.
(»åóÞëïðå÷ ëùòÝå÷ óôïî ̧ ìåëôòéëÞ, óôáõíÞ÷ 

Æáàòïù, ÆåôÀòôè ðòöÝ)

Eίσοδος του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και 
είσοδος του Πανεπιστηµίου Berkeley California.

★  ¸  ° £ ¸ Á °  » ¹ ¤ ° ¶ ¹  º ¹  ¶ » ¶ ¹ ª  ° º Ã Ë » ¶  ★



1. Eίσαι σε σούσι μπαρ. Tι 
ψάρι είναι το «maguro»;  
A. Xέλι
B. Σολομός
Γ. Tόνος

2. Eίσαι ξερόλας. Ποιο 
από τα παρακάτω δεν 
είναι τυρί; 
A. Mαρσάλα
B. Mαλάκα
Γ. Μάφρα

3. Eίσαι στην Iκαρία, κα-
λεσμένος σε γάμο. Ποιο 
παραδοσιακό πιάτο σε 
κερνάνε; 
A. Kέικ πετιμεζιού
B. Mασουράκια  
αμυγδάλου
Γ. Tη γραβάτα του  
γαμπρού 

4. Eίσαι στο σινεμά και 
βλέπεις το «Rocky». Tι 
πίνει πρωί-πρωί ο Στα-
λόνε;
A. Σκέτο καφέ 
B. 5 ωμά αυγά 
Γ. Πορτοκαλάδα

5. Eίσαι στο Mαρόκο. 
Πώς ονομάζεται η 
σάλτσα από κόκκινες 
καυτερές πιπεριές που 
χρησιμοποιείται ευρέως 
εδώ; 
A. Hegira
B. Peperino
Γ. Harissa

6. Eίσαι στο περίπτερο. 
Ποιο από τα M&M παίζει 
σαξόφωνο;  
A. Tο κόκκινο
B. Tο κίτρινο
Γ. Tο μπλε

7. Eίσαι στα τυριά στο 
σούπερ-μάρκετ. Ποια 
χώρα παράγει το αυθε-
ντικό έμενταλ; 
A. H Αυστρία 
B. H Ελβετία 
Γ. H Ολλανδία 

8. Eίσαι μερακλής. Ποια 
χώρα παράγει το σπανι-
ότερο καφέ στον κόσμο;  
A. H Iνδονησία 
B. H Kίνα
Γ. H Kούβα

9. Eίσαι φοιτητής. Aπό 
ποιον καρπό φτιάχνεται 
η Nutella;
A. Kαρύδι 
B. Φουντούκι
Γ. Aμύγδαλο 

10. Eίσαι στην Iταλία. 
Aπό τι γάλα φτιάχνεται 
η παρμεζάνα; 
A. Αγελαδίσιο
B. Πρόβειο
Γ. Kατσικίσιο 

11. Eίσαι στο 1475 μ.X. 
Πού άνοιξε το πρώτο κα-
φενείο στον κόσμο; 
A. Στη Γένοβα
B. Στην Iερουσαλήμ 
Γ. Στην Kωνσταντινούπολη

12. Eίσαι στη Pωσία. 
Ποιο είναι το βασικό 
συστατικό μιας σούπας 
μπορς;  
A. Oι πατάτες
B. Tο παντζάρι
Γ. Tο σέλινο

13. Eίσαι στο Τόκυο. 
Ποιο είναι το βασικό συ-
στατικό της διατροφής 
των μοσχαριών από τα 
οποία προέρχεται το 
κρέας κόμπε;
A. Γλυκοπατάτες 
B. Mπίρα 
Γ. Kαλαμπόκι

14. Eίσαι στην αρχαία 
Σπάρτη και έχεις βάλει 
χύτρα. Aπό τι κρέας 

φτιάχνεις το μέλανα 
ζωμό;
A. Xοιρινό
B. Kατσικίσιο
Γ. Mοσχαρίσιο

15. Έχεις ερωτική απογο-
ήτευση. Πόσα λουλού-
δια είναι σε κάθε πλευρά 
ενός μπισκότου Oreo;  
A. Δώδεκα
B. Έξι
Γ. Oκτώ

16. Είσαι στο Μπάκιν-
γχαμ. Τι γεύση έχει το 
τσάι Earl Grey;
Α. Περγαμόντο
Β. Κάρδαμο
Γ. Μύρτιλο

17. Eίσαι στο μπαρ. Τι 

περιέχει ένα κοκτέιλ 
Manhattan; 
A. Λικέρ Curacao 
B. Creme de cassis
Γ. Ουίσκι

18. Eίσαι στην Kίνα. Ποιο 
είναι το βασικό συστα-
τικό ενός πιάτου chow 
mein;  
A. Το μπρόκολο
B. Τα νουντλς
Γ. Τα καρότα

19. Eίσαι στην παραλία. 
Σύμφωνα με τη Διεθνή 
Ένωση Παγωτού, πόσες 
γλειψιές χρειάζονται 
για να τελειώσεις με μια 
μπάλα παγωτού;  
A. 50
B. 100

Γ. 35

20. Eίσαι στο Τέξας. Tι 
έχεις παραγγείλει αν 
ακούσεις τη σερβιτόρα 
να φωνάζει στην κουζί-
να να φτιάξουν «Τεξανό 
χαβιάρι»;  
A. Μπρικ
B. Φασόλια μαυρομάτικα
Γ. Παϊδάκια 

21. Eίσαι στην Aφρική. 
Ποιο είναι το πιο νόστι-
μο κομμάτι του κροκό-
δειλου; 
A. H ουρά 
B. H μπριζόλα 
Γ. Tο πόδι

22. Eίσαι κοσμοπολίτης. 
Γιατί η φρουτοσαλά-

τα είναι γνωστή ως 
«macedoine de fruits»;  
A. Γιατί περιέχει το  
μπαχαρικό mace
B. Γιατί «macerer» σημαίνει 
να μαρινάρεις σε χυμό ή 
αλκοόλ
Γ. Γιατί ο Mέγας Aλέξαν-
δρος ο Mακεδόνας κυβερ-
νούσε ένα μωσαϊκό λαών

23. Eίσαι άτυχος, μόλις 
έφαγες μια καυτερή πι-
περιά. Mε τι ενδείκνυται 
να απαλύνεις τη φωτιά 
στα σωθικά σου;
A. Σανγκρία
B. Ψωμί
Γ. Γάλα 

24. Eίσαι στη Γαλλία. Tι 
έχει το Croque Monsieur 

που δεν έχει το Croque 
Madame; 
A. Ένα τηγανητό αυγό από 
πάνω 
B. Ζαμπόν
Γ. Σιρόπι σφενδάμου 

25. Eίσαι ο Άμλετ. Kατά 
τον Σέξπιρ, ποιο θεω-
ρείται το βότανο της 
μνήμης; 
A. Tο δεντρολίβανο
B. H μέντα 
Γ. Tο φασκόμηλο 

26. Eίσαι στο Mεξικό. 
Tρως μια τορτίγια δι-
πλωμένη στα δύο με 
λιωμένο τυρί για γέμιση. 
Tι έχεις παραγγείλει; 
A. Mπουρίτο 
B. Tάκο
Γ. Kεσαντίγια 

27. Eίσαι στην Kρήτη.  
Mε τι σερβίρονται οι  
σφακιανές πίτες;
A. Μυζήθρα
B. Mέλι
Γ. Aλατσολιές 

28. Eίσαι στο δημοτικό. 
Tι ζώο είναι ο Coco των 
Kellogg’s;
A. Mαϊμού 
B. Τίγρης
Γ. Παπαγάλος

29. Eίσαι στην αρχαία 
Ρώμη. Τι τρως αν τρως 
«Το σανδάλι του Δία»; 
A. Γλώσσα μοσχαριού
B. Ψάρι γλώσσα 
Γ. Σπανακόπιτα

30. Eίσαι στη Νέα Υόρκη. 
Ποιο είναι το επίσημο 
ποτό της πολιτείας;  
A. O χυμός κράνμπερι 
B. Το τσάι 
Γ. Το γάλα A

ΣΩΣTEΣ AΠANTHΣEIΣ 
1Γ,  2Α, 3Γ, 4Β, 5Γ, 6Γ, 7Β, 
8Α, 9Β, 10Α, 11Γ, 12Β, 13Β, 
14Α, 15Α, 16Α, 17Γ, 18Β, 
19Α, 20Β, 21Α, 22Γ, 23Γ, 
24Β, 25Α, 26Γ, 27Β, 28Α, 
29Β, 30Γ

Τελικά πόσο 
καλοφαγάς είσαι;

0-10 σωστές απαντήσεις 
OΥΤΕ ΒΡΑΣΤΟ ΑΥΓΟ 
Mάλλον αυτή τη στιγμή 
είσαι στο Everest και κά-
νεις το τεστ γεμίζοντας 
την «Athens Voice» με 
ψίχουλα. 

10-20 σωστές απαντήσεις
KΑΝΟΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
«Από τότε που κατέβασα 
wikpedia στο κινητό σώ-
θηκα!» 

20-30 σωστές απαντήσεις: 
MΑΜΑΛΑΚΗΣ
Ε, καλά, έχουμε κι εμείς 
ίντερνετ στο κινητό, φίλε. 

QU I Z

ΠOΣO KAΛOΦAΓAΣ EIΣAI;
H A.V. εξετάζει το  IQ του οισοφάγου σου

Tης MΑΡΓΑΡΙΤΑΣ MΙΧΕΛΑΚΟΥ
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Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

ΣταματηΣ KόκόταΣ. 
Ναφ ΣεΝτ.

Η 
φωνή ίδια όπως seventies, τα γνωστά τραγούδια vintage – χωρίς να το 
καταλάβεις περνάς καταπληκτικά… Ο Σταμάτης Κόκοτας εμφανίζεται 
κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στο    «Baraonda»: τραγουδάει Ξαρχάκο, Καλ-
δάρα, Κουγιουμτζή, Πλέσσα, όλα τα μεγάλα σουξέ του, χαμογελαστός και 

γλυκός,  με αυτή τη συγκινητική επαφή που έχει με το κοινό του. Είμαι φαν του 
Κόκοτα χρόνια τώρα: φαγώθηκα πριν μια δεκαπενταετία να γράψω ένα μεγάλο 
κομμάτι για τη ζωή του, με έρευνα, συνεντεύξεις από παλιούς συνεργάτες και 
φίλους του, τα πάντα όλα. Το κομμάτι βγήκε σούπερ αλλά κανένα περιοδικό δεν 
το δημοσίευε. «Ρε παιδί μου, ο Κόκοτας; Πώς σου ήρθε;» με ρωτάγανε μπερδε-
μένοι αρχισυντάκτες. Κι ας είχα σχεδόν όλη την ελληνική μουσική βιομηχανία 
να μιλάει μέσα για τον Κόκοτα ιντίντ, ντοκουμέντα, στοιχεία και ανέκδοτα να 
σου βγαίνουν από τα αυτιά. Ετεροχρονισμένα, δημοσιεύτηκε κάποτε σε «περι-
θωριακό» έντυπο – ωραιότατο, πλην όμως όχι ευρείας κυκλοφορίας. Και δεν το 
κατάλαβα ποτέ, για ποιο λόγο βάζανε π.χ. τα περιοδικά τον δεν-θυμάμαι-ποιον, 
συνάδελφο και συνομήλικό του επίσης οκτακοσίων, αλλά όχι τον Κόκοτα. Γιατί 
ενώ το κοινό τον αποθεώνει όποτε εμφανίζεται κάπου, τα έντυπα (που τότε ήτα-
νε στα πάνω τους) τον θεωρούσανε «κάπως»…
Τέλος πάντων τραγουδούσε σε ένα μαγαζί στην πλατεία Βικτωρίας πριν δέκα χρό-
νια και πηγαίναμε να τον ακούσουμε με τρέλα. Δεν είναι μόνο η φωνή, είναι και 
το χαμόγελο, η σκηνική παρουσία, η σχεδόν τρυφερή επικοινωνία με τον κόσμο. 
Όλα αυτά ισχύουν ακόμα κι ας έχει μεγαλώσει ο Κόκοτας – ξεχνάς πόσο χρονών 
είναι όταν τραγουδάει, το μόνο που θυμάσαι είναι το ρητό «ο καλλιτέχνης δεν έχει 
ηλικία», που το έχεις κεντημένο σε κάντρα σ’ όλο το σπίτι έτσι κι αλλιώς…
Το πρόγραμμα λοιπόν στο «Baraonda» ξεκινάει κατά τις 11.00 με μια καλή τρα-
γουδίστρια και με επίσης καλή ορχήστρα. Λίγο αργότερα βγαίνει ο ωραιότατος 
Μανώλης Καραντίνης με το μπουζούκι του. Λίγο ακόμα πιο αργότερα βγαίνει η 
πολύ καλή Μαρία Σουλτάτου. Στο μεταξύ σου έχουν φέρει φαγητό εξαιρετικής 
ποιότητας, πρώτο-κυρίως-επιδόρπιο, δηλαδή επειδή έχω φάει ένα σκασμό λα-
στιχένια «φιλετάκια» σε ξενυχτάδικα κατά καιρούς, ορκίζομαι ότι το μενού του 
«Baraonda» είναι καταπληκτικό και λίγα λέω.
 Έχεις φάει λοιπόν όταν εμφανίζεται κατά τις 12.20 ο Κόκοτας. Είσαι σκεπτικι-
στής. Εγώ προσωπικά όχι, ομολόγησα ότι είμαι φαν από τα 14 (μου) αλλά άλλοι 
στην παρέα το αντιμετωπίζουν με ελαφρύ σαρκασμό το θέμα. Κοιτάνε με μισό 
μάτι γύρω τους ενώ τελειώνουν τη μαρέγκα-φράουλες-σαντιγί, ενώ οι λουλου-
δούδες φορτωμένες πλαστικούς δίσκους με γαρίφαλα φουρφουρίζουν φορ-
τσάτες στην πίστα. Ενώ ήδη ο πιτσιρικάς που μαζεύει τους άδειους πλαστικούς 
δίσκους δεν προλαβαίνει να πάρει μια ανάσα.  

Κ
αι… αναρωτιέσαι προς στιγμήν σε ποια εποχή βρίσκεσαι. Αργότερα, μπορεί 
να αναρωτιέσαι ποιος είσαι και πού πας αλλά θα είναι επειδή έχεις πιει – 
τώρα, μεσάνυχτα και κάτι, απλώς χαόνεις ξαφνικά και θέλεις να πεταχτείς 
απάνω και να φωνάξεις «ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΟΝ ΣΤΑΜΑΤΗ!»

Δεν το κάνεις, εννοείται. Χειροκροτείς, τραγουδάς τα ρεφρέν, απορείς που τα ξέ-
ρεις όλα ακόμα κι αυτά που δεν σου αρέσουν. Θα ήθελες να μη σε αγγίζει καθόλου 
όλο αυτό, να είσαι σαρκαστικός σκεπτικιστής σύγχρονος άνθρωπος του 2016, αλλά 
έλα που δεν είσαι; Έλα που τραγουδάς μαζί με τον Κόκοτα «ένα όνειρο τρελό/ όνειρο 
απατηλό/ ξεκινήσαμε οι δυο μας»; Χωρίς να αισθάνεσαι νούμερο με την καμία; 
Υπάρχει κάτι το αυθεντικό και ειλικρινές στον Κόκοτα, ίσως να το έλεγε κανείς 
παλιακό, αλλά ταυτόχρονα απόλυτα αληθινό. Σίγουρα είναι η νοσταλγία για μια 
εποχή που «με κυνηγούν κάθε βραδιά/της γειτονιάς/της γειτονιάς σου τα παιδιά», μια 
εποχή με γειτονιές, γαζίες, γιασεμιά και όνειρα… Αλλά δεν περνάς καλά με τη νο-
σταλγία και το ξέρεις. Περνάς καλά επειδή διασκεδάζεις ακούγοντας αγαπημένα 
τραγούδια και τραγουδώντας παράφωνα στη διαπασών με χαμόγελο-μπλάστρι. 
Επίσης… το «Baraonda» είναι συμμαζεμένο μαγαζί, είσαι κοντά στην πίστα όπου 
κι αν κάθεσαι. Πήγα καλεσμένη (σε τραπέζι καλής τους πελάτισσας) αλλά το 
σέρβις ήταν άψογο, και στα διπλανά τραπέζια. Το κοινό δεν ήτανε τσικό –μεγά-
λοι άνθρωποι, που ξέρανε τα τραγούδια από τα νιάτα τους– και είχε μια συνωμο-
τικότητα η όλη ατμόσφαιρα, ένα είδος συνενοχής. «Είμαστε όλοι αντάμα εδώ και 
κρατάμε το ρυθμό!», κάπως έτσι, ή διαβάζω πολλά σε μια ωραία, απίθανη βραδιά 
με τον ακόμα πιο απίθανο Σταμάτη Κόκοτα. A

Ρε παιδί μου, ο κόκοτας; 
πώς σου ήρθε; 

Baraonda bar club 
restaurant, Τσόχα 43, 
2106444308, 6979341498. 
Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη, 
10.00-4.00. 
Περίπου €45 το άτομο.
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City Lover
Του Δημητρη Φύσσα

Κομπιουτεράς άπ’ τους Κάλους 
Αν έχετε θέμα με τον υπολογιστή σας, ο 

Λεωνίδας Γαλατερός είναι πιθανότατα ο 

άνθρωπός σας. Συνθέτει μηχανήματα από 

την αρχή, επισκευάζει τα χαλασμένα, κάνει 

σέρβις, αλλάζει κάρτες (σε μένα για παρά-

δειγμα), αναβαθμίζει, καθαρίζει ιούς, ανα-

κτά δεδομένα από τον «παιγμένο» σκληρό 

δίσκο, πουλάει ανταλλακτικά ή αναλώσιμα  

και δεν ξέρω και γω τι άλλο. Α σπίτια άμα λά-

χει. Συμπληρωματικά, κατέχει κι από δορυ-

φορικές, κάμερες και συναγερμούς – ένας 

ηλεκτρονικός τύπος με τα όλα του. Σας τον 

προτείνω γιατί είναι αποτελεσματικός και 

τίμιος κι εξηγεί καλά τα πράγματα, ενώ είναι 

τσεκαρισμένος όχι μόνο από μένα. Δημητρα-
κοπούλου 23, κοντά στο σταθμό Άνω Πατήσια, 
210202270, 6944451111, info@utility.gr

οι εΚΚληςιες ως ιδιωτιΚά πάρΚινγΚ 
Το είχα δει πρώτη φορά στον Άγιο Διονύσιο 

της Σκουφά κι από τότε το παρατηρώ σε 

πολλές περιπτώσεις: οι ορθόδοξοι ναοί κλεί-

νουν με κάγκελα χώρους προς το πίσω μέρος 

τους και/ή τα πλάγια, μετατρέποντάς τους 

σε ιδιωτικούς, δημιουργώντας πάρκινγκ – υ-

ποθέτω των παπάδων. Δεν τους φτάνει που 

επεκτείνουνε συνέχεια τους ναούς τους, μια 

και σπάνια είχανε χτιστεί εξαρχής μεγάλοι (κι 

αν κανείς θέλει ένα μόνο τρανό παράδειγμα, 

ας πεταχτεί μέχρι το Σκουζέ, να δει πώς ο 

Άγιος Αιμιλιανός ξεκατίνιασε το λόφο), μόνο 

καλύπτουνε και τον ελάχιστο περιβάλλο-

ντα χώρο γύρω τους. Και φυσικά, δεν τους 

μιλάει κανείς. Τόσα προνόμια δεν μπορούν 

να πειραχθούν – ποιον να ενοχλήσουνε το 

πάρκινγκ και τα κάγκελα; 

τυροΚομειο ςτά ΒορειοδυτιΚά 
Αν βρεθείτε στη βορειοδυτική Αττική (βου-

νό Πατέρας, βουνό Κιθαιρώνας, Ψάθα, Αλε-

ποχώρι, Χώνη, Κάντζα, Γυφτόμαστρο κ.λπ.), 

ξέρω πως θα πάτε τις βόλτες σας στα όμορ-

φα δάση, θα χτυπήσετε τίποτα κοψίδια στις 

άπειρες αρβανίτικες χασαποταβέρνες, θα 

βγείτε στις θάλασσες του Κορινθιακού να 

χαζέψετε τα Καλάνησα (επίσημα: Αλκυονί-

δες) και τις άλλες ωραίες θέες, θα δείτε το 

καλύτερα σωζόμενο αρχαίο κάστρο της Ελ-

λάδας (των Αιγοσθένων, στο Πόρτο Γερμενό, 

βέβαια). Μαζί μ’ αυτά, μην παραλείψετε και 

μια επίσκεψη σε κάποιο από τα μαγαζιά ή και 

το ίδιο το τυροκομείο του Πλούμπη (πλούμπι 

αλβανιστί = περιστέρι). Δεν χρειάζεται να 

πω περισσότερα, παρά μονάχα πως όποτε 

περνάω, πάντα κάτι θα ψωνίσω από κει. Τα 

υπόλοιπα, ψάξε τα μόνοι/μόνες σας. Βίλια, 
2263022550, Οινόη 2263022232 A    

➜ d.fyssas@gmail.com

H άθηνά της πάνεπιςτημιου
Το ότι η ζυγή Πανεπιστημίου προς τα Χαφτεία έχει (ξανα)γίνει πιάτσα πρόχειρου φαγη-
τού και καφέ (7 τέτοια μαγαζιά από Μπενάκη μέχρι Πατησίων) σας το είχα γράψει πολύ 
έγκαιρα, από καιρό. Τώρα θέλω να σας πω ότι για μένα, που κάθε πρωί ανεβαίνω απ'  τον 
ηλεκτρικό προς τα γραφεία της A.V., ή κάτι λίγα απομεσήμερα που κατεβαίνω, η πιάτσα 
αυτή έχει αποχτήσει φάτσα και όνομα: είναι η Αθηνά στο «Γιαννιώτικο» όπου και τη γνώ-
ρισα, και που τη βλέπετε εδώ να μου ποζάρει ανάμεσα σε κουλούρια, τυρόπιτες, κοτόπι-
τες, γλυκά, μπουγάτσες, χαρτοπετσέτες, χαρτοσακούλες κι ό,τι άλλο μπορεί να πουλάει 
ένα τέτοιο μαγαζί. Περιποιημένη (μα όχι προκλητική), γελαστή (μα όχι χαζοχαρούμενη), 
ευγενική (μα όχι δουλική), είναι για μένα η προσωποποίηση των Χαυτείων. Στεκόμουνα 
και τη χάζευα ένα μεσημέρι. Παρατηρούσα πόσο πολλούς προσωπικούς πελάτες είχε και 
πόσο καλά ± παρά την κούραση±  τους σερβίριζε όλους. Κι ήτανε κιόλας το πρωί εδώ, την 
είχα δει όρθια μπροστά στις βιτρίνες της και στην ταμειακή, κι ήταν ακόμα στο πόστο της, 
ενώ εγώ θα ήμουνα σε δυο λεπτά στο τρένο για Πατήσια. Αθηνά  Πανουτσοπούλου στο 
«Γιαννιώτικο», Πανεπιστημίου 66 & γωνία Πατησίων, Χαφτεία

Μπες κι εσύ!

  www.athensvoice.gr

Ανανεωμένο και πλήρως

ενημερωμένο
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TA TWEETS TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την επιβολή διά νόμου 
χαλαρότερων κόμπων στις σακούλες των delivery)

(17 ΣυμπεραΣματα ενοΣ κριΣιμου καλοκαιριου)

η μεταφραση

 της εβδομάδας

Νέο happening του ai WeiWei 
μέ τους διοριςμέΝους ςτο μαξιμου
Ο μεγάλος Κινέζος καλλιτέχνης, μετά τις παρεμβάσεις 

του στο Προσφυγικό, μεταφέρει τη δράση του και 

στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου οι πρόσφατοι διορισμοί 

του εκδότη της εφημερίδας «Χωνί» Γιώργου Χριστο-

φορίδη και του ανορθόγραφου εκπαιδευτικού Νίκου 

Καρανίκα, φαίνεται ότι δημιουργούν ένα ακόμη αν-

θρωπιστικό δράμα. 

Θέλοντας λοιπόν να δείξει ότι η Τέχνη είναι πάνω από 

κρατικές θέσεις, μετέφερε ένα πιάνο στο προαύλιο του 

Μεγάρου Μαξίμου και έβαλε τους δύο φρεσκοδιορι-

σμένους να παίξουν κάτω από ένα νάιλον κάλυμμα. Το 

κάλυμμα είναι διαφανές συμβολίζοντας τη διαφάνεια 

της κυβέρνησης όσον αφορά στους διορισμούς, αφού 

δεν θέλει να κρύψει ούτε να δικαιολογήσει τις τοπο-

θετήσεις δικών της στον κρατικό μηχανισμό. Και ταυ-

τόχρονα προστατεύει τους ειδικούς συμβούλους από 

την κακία του κόσμου, δίνοντάς τους την εντύπωση ότι 

αυτά που ακούνε είναι η βροχή και όχι τα φτυσίματα. 

Το εικαστικό happening κινηματογραφήθηκε από 

την ΕΡΤ και θα μεταδοθεί σύντομα, ενώ μέρος από τα 

κέρματα που θα πετάξουν οργισμένοι περαστικοί θα 

χρησιμοποιηθούν προκειμένου να καλυφθεί μέρος 

της υψηλής αμοιβής των διορισμένων. Έτσι θα εξοικο-

νομηθούν χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό 

για να τα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για την κατα-

πολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης στην οποία μας 

οδήγησε το «πελατειακό κράτος» και η διαπλοκή εφη-

μερίδων (όχι το «Χωνί», η άλλη...) με την εξουσία.  

Όλγα 
Γεροβασίλη
«Δεν μπορεί ο κ. 

Μητσοτάκης να πατά 

ταυτόχρονα και στη 

βάρκα του ακροδεξιού 

λαϊκισμού και στη βάρ-

κα της ευαισθησίας».

 

Μετάφραση 

«Εμείς το κάνουμε 

καλύτερα γιατί έχουμε 

τον Καμμένο και το 

σινάφι του για να 

καλύψουμε τον ακρο-

δεξιό λαϊκισμό, οπότε 

μπορούμε να παριστά-

νουμε τους ευαίσθη-

τους με άνεση».

Λοιπόν, έχουμε και λέμε: 
«Η εικόνα της ειδομένης 
είναι τιμητική για την 
Ελλάδα» ισχυρίζεται ο 
Αριστείδης Μπαλτάς. 
● Το πρόβλημα είναι 
όμως ότι «η Ειδομένη 
δεν είναι κρατικός κα-
ταυλισμός» σύμφωνα με 
τον Νίκο Τόσκα, οπότε 
η κυβέρνηση, αφού δεν 
έχει ευθύνη γι’ αυτήν, 
δεν δικαιούται να αισθά-
νεται υπερήφανη. 
● Και ποιος δικαιούται 
να αισθάνεται υπερήφα-
νος; Μα η Ιστορία, αφού 
σύμφωνα με τον αρμόδιο 
υπουργό Γιώργο Μουζά-
λα, «υπάρχει στην Ειδο-
μένη ένα χάος με ευθύνη 
της Ιστορίας»...

● Γι’ αυτό εξάλλου και 
η Ιστορία έστειλε τους 
πρόσφυγες εδώ για «να 
λύσουν το δημογραφικό 
μας πρόβλημα», σύμφω-
να με τον Νίκο Ξυδάκη...
● Έτσι, το μόνο που 
έχουμε να κάνουμε 
είναι να περιμένουμε να 
ξαναβγεί ο ήλιος ώστε να 
αρχίσουν πάλι να λιάζο-
νται, όπως πολύ εύστοχα 
έχει προβλέψει η Τασία 
Χριστοδουλοπούλου...
● (Σημείωση: Και να 
σκεφτεί κανείς ότι οι 
περισσότερες από τις 
παραπάνω δηλώσεις 
είναι από ανθρώπους που 
ανήκουν στο Συντονιστι-
κό Κυβερνητικό Όργανο 
για το Προσφυγικό. 

● Γεγονός που φυσικά 
εξηγεί γιατί βρισκόμαστε 
στο σημείο που βρισκό-
μαστε.)  

έκπρόσωποι της κυβέρ-
νησης και της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης 
τσακώνονται μέσω 
Τwitter για το κλείσιμο 
των συνόρων. Λογικό. 
● Η μεν Όλγα Γεροβασίλη 
κατηγορεί την αξιωματική 
αντιπολίτευση ότι κάνει 
αντιπολίτευση ενάντια 
στα εθνικά συμφέροντα. 
Ο δε Γιώργος Κουμου-
τσάκος ότι οι εταίροι 
άδειασαν τον πρωθυ-
πουργό και δεν τήρησαν 
τα συμφωνημένα... 
● Το αστείο: Στο κείμενο 

της Διάσκεψης Κορυφής 
δεν γίνεται λόγος για 
ανοιχτά ή κλειστά σύνορα! 
● Το αποτέλεσμα: Οι 
followers-ψηφοφόροι 
είναι ευχαριστημένοι 
και από τις δύο πλευρές, 
γιατί ο «δικός» τους «τά-
πωσε» τον άλλον. 
● Και το καλύτερο: Κα-
νείς δεν ενδιαφέρεται για 
το τι συμφωνήθηκε στην 
πραγματικότητα. 

Πάντως η συζήτηση που 
έχει ανοίξει σχετικά με 
τη διδασκαλία ξένης 
γλώσσας από τις πρώτες 
τάξεις του Δημοτικού, 
μοιάζει να έχει βάση. 
● Πρώτον διότι αν 
τα παιδιά δεν ξέρουν 

αγγλικά, είναι πολύ πιο 
δύσκολο να φύγουν στο 
εξωτερικό. Οπότε θα μεί-
νουν αναγκαστικά στην 
Ελλάδα για να φορολο-
γούνται προκειμένου να 
μπορεί η κυβέρνηση να 
διορίζει μετακλητούς. 
● Και δεύτερον διότι αν 
δεν ξέρουν αγγλικά δεν 
θα είναι σε θέση να κο-
ροϊδεύουν τα αγγλικά 
του Αλέξη Τσίπρα.

αύξηση 0,1% στην 
απασχόληση ση-
μείωσε το τελευταίο 
τρίμηνο του 2015 η 
Ελλάδα. Τουλάχιστον 
κάπου πιάνουν τόπο 
οι διορισμοί μετακλη-
τών... A

απανθρωπη θεση εργασίασ τησ εβδομαδασΥποτιτλιστής του ελληνικού τραγουδιού για τη Eurovision

τραγουδιού για τη Eurovision

διορίζει μετακλητούς. 
Και δεύτερον διότι αν 

δεν ξέρουν αγγλικά δεν 
θα είναι σε θέση να κο-
ροϊδεύουν τα αγγλικά 
του Αλέξη Τσίπρα.

 στην 

μείωσε το τελευταίο 
τρίμηνο του 2015 η 
Ελλάδα. Τουλάχιστον 
κάπου πιάνουν τόπο 
οι διορισμοί μετακλη-

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας 
Αφού σύμφωνα με τους 
γνωστούς «πατριδέμπο-
ρους» οι πρόσφυγες είναι 
στην πραγματικότητα με-
ταμφιεσμένοι τζιχαντιστές 
που έρχονται με σκοπό να 
αλώσουν την Ελλάδα, γιατί 
με την πρώτη ευκαιρία 
κάνουν τα πάντα για να 
φύγουν;

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας Νο2 
Δηλαδή, σοβαρά τώρα, 
αυτοί που καλούν τον Νότη 
Σφακιανάκη στις εκπομπές 
τους ξέροντας ότι θα πει τις 
γνωστές γελοίες «χρυσαυ-
γιτιές» του, θεωρούν ότι 
κάνει καλό στην εκπομπή 
τους;

Θα επρεπε Να υπαρχει 
μια λέξη γιαÉ 
«Κινηταθρέφτης»: Το 
κινητό ως καθρέφτης με 
τη χρήση της μπροστινής 
κάμερας προκειμένου να 
διορθωθεί μακιγιάζ, να 
τσεκαριστούν δόντια κ.ο.κ.
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Τις τελευταίες εβδομάδες πολιορκούμεθα από το 
προσφυγικό πρόβλημα, αλλά και από ποικίλους 
τρόπους παρουσίασής του από ΜΜΕ και πολιτικούς. 
Εστιάζοντας στο δεύτερο σκέλος, δηλαδή της πρό-
σληψης/θεώρησης, σχολιάζω ορισμένα ζητήματα.

1. Μια ÇνεοφιλελεύθερηÈ μεταναστευτική πολιτική;
«Νεοφιλελευθερισμός»: αυτός ο αρκούντως ασαφής όρος, που τον 
χρησιμοποιούν καταγγελτικά κυβερνητικοί παράγοντες (δόκτορες 
και μη), ταιριάζει νομίζω στην περιγραφή της ασκούμενης από τους 
ίδιους πολιτικής. Έχουμε συστηματική υποκατάσταση της παρου-
σίας του κράτους από ιδιωτικές πρωτοβουλίες (ΜΚΟ και εταιρείες) 
και, το κυριότερο, προσδοκία ότι το πρόβλημα θα «αυτορυθμιστεί»: 
οι μεν πρόσφυγες/μετανάστες απογοητευμένοι θα φύγουν από την 
Ειδομένη, οι δε επίδοξοι στα τουρκικά παράλια θα πάρουν το σήμα. 
Λίγο σαν τα σήματα που εκπέμπει η αγορά σε παραγωγούς και κα-
ταναλωτές. Οσμή «νεοφιλελευθερισμού»;

2. Το ιστορικό ÇβάθοςÈ ως αναλυτική ρηχότητα;
Πρόσφατα, ο ΣΚΑΙ στις 6 (ενδεχομένως και άλλα κανάλια) συνέ-
δεσε μεγαλοπρεπώς την παρουσία Ιταλών καραμπινιέρων στα ελ-
ληνοαλβανικά σύνορα με το 1940. Ο ίδιος παρουσιαστής, ως προς 
τη συνδιάσκεψη των «Βίσεγκραντ», είχε ερμηνεύσει τη στάση της 
Σερβίας (που πρότεινε να παρίσταται και η Ελλάδα) επικαλούμενος 
πάλι τη δεκαετία του 1940: οι Σέρβοι δεν ήταν ναζί, όπως οι άλλοι. 
Έδινε έτσι συνέχεια στην προσφιλή, την περίοδο της αντιμνημονι-
ακής ρητορείας, ταύτιση των Γερμανών με τους ναζί. Παραφωνία 
βέβαια ότι, ως προς το προσφυγικό, η Γερμανία υιοθετεί μέχρι τώρα 
την πλέον ανοιχτή στάση (με τη Μέρκελ να πληρώνει το πολιτικό 
κόστος – βλ. εκλογές 13/3).

3. ÇΑνθελληνικά παραληρήματαÈ
Ο γνώριμη αυτή έκφραση, με αφορμή το προσφυγικό και το κλείσιμο 
των βόρειων συνόρων, επανεμφανίστηκε δριμύτερη. Λ.χ. Οι Αυστρι-
ακοί κατηγορούνται όταν μιλάνε για «Μακεδόνες» και λένε το αυ-
τονόητο: ότι μέχρι πρότινος (με την ευλογία της αρμόδιας υπουργού) 
μεγάλη μάζα μεταναστών/προσφύγων άνετα περνούσαν στην Ελλά-
δα τράνζιτο για τη Β. Ευρώπη. Νοτιότερα, όποτε η ΠΓΔΜ (που διε-
θνώς όλοι αναφέρουν πλέον ως Μακεδονία) εμφανίζεται να φυλάει 
ευρωπαϊκές Θερμοπύλες, πυροδοτεί μένος. Όμως αυτές οι δηλώσεις 
δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα, είτε μας αρέσει είτε όχι. 
Ας κάνουμε τη διανοητική άσκηση να σκεφτούμε τι θα λέγαμε στη 
θέση τους. Αυτό δεν αναιρεί το ότι οι κρατούντες της ΠΓΔΜ βλέπουν 
την παρούσα κατάσταση ως ευκαιρία να αναβαθμίσουν τη σχέση τους 
με την ΕΕ και να «εκδικηθούν» την Ελλάδα για την 25ετή πολιτική 
της σχετικά με την ονομασία. Τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, αν 
μη τι άλλο από πλευράς κλίματος, αν αυτό είχε τότε επιλυθεί. Στερνή 
μου γνώση.

4. Ανθρωπιστικός εθνικισμός;
Τα παραπάνω συνδέονται με ένα καινούργιο φαινόμενο που παρε-
λαύνει στις τηλεοπτικές οθόνες: υπογραμμίζεται η υπαρκτή συμπα-
ράσταση πολλών συμπολιτών μας στους μετανάστες/πρόσφυγες 
και δεν χάνεται ευκαιρία να αντιδιαστέλλεται με κρούσματα κακο-
μεταχείρισης ή αδιαφορίας (από Τούρκους διακινητές ή ενστόλους 
της ΠΓΔΜ ή Ούγγρους πολιτικούς). Ολίγη αριθμητική μάς θυμίζει 
πάντως ότι η Γερμανία και η Αυστρία έχουν ήδη δεχτεί μεγάλο αριθμό 
προσφύγων για μόνιμη εγκατάσταση: αναλογικά, μεγαλύτερο των 50 
χιλιάδων που βρίσκονται προσωρινά εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα. Εν 
ολίγοις, εμείς είμαστε οι ψυχοπονιάρηδες και όλοι οι «άλλοι» ανάλγη-
τοι. Και, ως συνήθως, μέσα στην καλοσύνη μας, είμαστε ανάδελφοι.

5. Περί δημοψηφισμάτων: Ελλάς-Ουγγαρία συμμαχία;
Η προοπτική προκήρυξης δημοψηφίσματος στην Ουγγαρία, με 
σκοπό την απόρριψη της εκεί μετεγκατάστασης προσφύγων, θέτει 
πάλι το ζήτημα της σχέσης εθνικής δημοκρατίας και ΕΕ. Με ένα 
υπερήφανο ΟΧΙ οι Μαγυάροι ετοιμάζονται να αντισταθούν στις 
επιταγές των Βρυξελλών. Μας θυμίζει τίποτα αυτό;

6. Δημογραφία: βραχυπρόθεσμο κόστος και μακροπρόθεσμο 
όφελος
Σημειώνεται συχνά ότι η προσφυγική ροή θα μπορούσε να συμ-
βάλει στην αντιμετώπιση της πληθυσμιακής γήρανσης που πα-
ρατηρείται όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά λίγο πολύ παντού στην 
Ευρώπη. Το πιστοποιούν τα δημογραφικά-οικονομικά μοντέλα, 
ιδίως σε σχέση με τα ασφαλιστικά ταμεία. Αλλά για να πας από το 
σημείο Α στο ζητούμενο σημείο Β, η πορεία εν προκειμένω δεν εί-
ναι κατ’ ανάγκην ομαλή: προσκρούει μεταξύ άλλων στην ανεργία 
σε πολλά κράτη, στο κόστος διαχείρισης της περίφημης πολυπο-
λιτισμικότητας, αλλά και στο «πολιτικό κόστος». Άλλωστε, δεν 
είναι καθόλου δεδομένο ότι η μάζα ανθρώπων ζητούντων άσυλο 
αντιστοιχεί επακριβώς στις (παρούσες και μελλοντικές) ανάγκες 
της αγοράς εργασίας: μπορεί να υπερβαίνει κατά πολύ το θεωρη-
τικό βέλτιστο σημείο ισορροπίας. Συνυπολογίζοντας τον κίνδυνο 
διαιώνισης του πολέμου, το ενδεχόμενο αποσταθεροποίησης της 
Αιγύπτου και (αργότερα) τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, 
ίσως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή ενός πολυετούς μεταναστευ-
τικού-προσφυγικού κύματος (με την κάπως αυθαίρετη διάκριση 
ανάμεσα στα δύο να ξεθωριάζει). Και είμαστε, ως Ευρώπη και ως 
Ελλάδα, μάλλον ανέτοιμοι.

7. Μια νέα ÇσυνήθειαÈ;
Πριν από λίγα χρόνια, ο πνιγμός ενός παιδιού στο Αγα-
θονήσι είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Με την 
τότε καταγγέλλουσα αντιπολίτευση να είναι πλέον κυ-
βέρνηση, οι θάνατοι στο Αιγαίο αριθμούνται πλέον σε 
εκατοντάδες. Μια νέα «κανονικότητα»: ως κοινή γνώ-
μη, φευ, με την επανάληψη, τείνουμε να εξοικειωθούμε 
με αυτήν την καθημερινή ζοφερή εικόνα. Υπάρχει όμως 
και μια άλλη συνήθεια: κατά πόσον θα μάθουμε να ζού-
με με το πλήθος των κατατρεγμένων που, εκόντες άκο-
ντες, θα παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο 
έδαφός μας. Μήπως με το πρώτο (αναπόφευκτο) δυσά-
ρεστο περιστατικό (μεταδοτική ασθένεια; μικροκλοπή; 
βιασμός;) καραδοκεί ο κίνδυνος έντονης ξενοφοβικής 
αντίδρασης; Θα το αποτρέψει άραγε το «αντιρατσιστικό 
DNA» μας; Πάντως δεν έχει εμποδίσει τα πάμπολλα κρού-
σματα εγχώριας αισχροκέρδειας, τα οποία και θα πολλαπλασια-
στούν προσεχώς με την παράτυπη διακίνηση προς Β. Ευρώπη.

8. Τα οικονομικά της ευτυχίας: Τζόουνς και Αχμέτ
Ποία η σχέση Μνημονίου ΙΙΙ και Προσφυγικού; Εκτός από την εύ-
λογη (κατά προτίμηση άρρητη) διαπραγματευτική σύνδεση των δύο 
ζητημάτων, υπάρχει και το εξής: Οικονομολογικές έρευνες κατα-
τείνουν στο συμπέρασμα ότι μέρος της αίσθησης ευτυχίας σχετί-
ζεται με τη σύγκριση, από πλευράς ευμάρειας, με τους διπλανούς 
μας. «Keeping up with the Jones», που λένε στις ΗΠΑ. Παρά την 
παρατεινόμενη οικονομική δυσπραγία, βλέποντας στην TV την κα-
τάσταση των νέων συντοπιτών μας (=των μεταναστών/προσφύγων), 
καταλήγουμε να εκτιμούμε περισσότερο αυτά που έχουμε: στέγη, 
τροφή κ.λπ. Μήπως αυτή η ψυχολογική παράμετρος απαλύνει το 
πώς θα εκληφθούν τα (αναπόφευκτα) νέα οικονομικά μέτρα;

9. Η αρχιτεκτονική της εγκατάλειψης: ρώσικες κούκλες
«Κλείνουν τα σύνορα». Στην κουβέντα αυτή, δεν διευκρινίζεται 
πάντα ότι το κλείσιμο αφορά «αυτούς», όχι «εμάς» με τα ελληνικά 
μας έγγραφα: διαβατήρια και (ακόμη, ελέω Σένγκεν) ταυτότητες. 
Όμως βαθμιαία, βοηθούσης της οικονομικής κατάρρευσης, βλέπω 
να διαμορφώνεται «ψυχολογία εγκατάλειψης». Για την ακρίβεια, 
έχουμε εγκατάλειψη δύο ταχυτήτων (όπως λέμε ενίοτε και για την 
Ευρώπη): Α. Οι πρόσφυγες, αφημένοι στη μοίρα τους και Β. Εμείς, 
που τουλάχιστον έχουμε σπίτι και φαγάκι. Αλλά είμαστε όλοι μαζί 
παρέα, εγκαταλειμμένοι από την Ευρώπη εδώ, στη νοτιοανατολική 
εσχατιά της: δυνητικά εκρηκτικό ψυχολογικό μείγμα, περίεργο και 
πονηρό «πνεύμα της εποχής» (zeitgeist). ●

* O Β.Π. είναι επίκουρος καθηγητής ατο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
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ΑΥΤΟΠΤΗΣ 
ΜΑΡΤΥΡΑΣ

στισ 
χιλιαδεσ 

Razan 
του κοσμου

Της ΧΡΥΣΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Μια πόλη, που φιλοξενεί στις 
αρτηρίες της χιλιάδες εκδοχές κό-
σμου. Η Αθήνα, που ένα καθήκον 
της δεν ακύρωσε ποτέ: να αντι-
γυρίζει ένα σκληρό φως στα ξερά 
αίματα και το σακατεμένο μέλλον.
Μελαμψή μαμά, πολύ μικρό 
παιδί. Πλατεία Μεσολογγίου, 
Παγκράτι. Εμείς στο «Γιουκάλι». 
Μετά από λίγο, όλοι οι εμείς, με 
διάπλατα χέρια για το πολύ μικρό 
παιδί. Τα μάτια μας, η προσοχή 
μας. «Αφήνεις χιλιάδες παιδιά να 
κομματιάζονται». Τι ρήμα αυτό το 
«κομματιάζομαι». Τι πραγματικό-
τητα σκουριάζει το συνοπτικό και 
εξακολουθητικό μας μέλλον.  

«Παιδιά, κοιτάχτε τη μάνα». Μικρό-
τερή μας. Με πρόσωπο, που πια 
έχει το σχήμα της απώλειας, χέρια 
που δεν πρόλαβαν ή δεν κατάφε-
ραν να σώσουν, βλέμμα ανυποχώ-
ρητου. Θέλει να ζήσει και η ίδια και 
το πολύ μικρό παιδί. Τι βλακεία να 
περιγράφεις την κατακλείδα μιας 
καταστροφής από το απέναντι 
μαγαζί με όλη την καλή πρόθεση, 
αλλά τι βλακεία.  

Δεν μας αντέχω. Πάμε δίπλα τους.

Ο Γιάννης παίρνει στην αγκαλιά 
του το μωρό, η Ξένη πιάνει κουβέ-
ντα στα αγγλικά, εγώ τίποτα. Σφίγ-
γω μόνο το μικροσκοπικό χεράκι. 

Η Razan είναι γεμάτη ρυτίδες και 
σημάδια, στο μέτωπο και το λαιμό. 
Έχει σκοτωμένο άνδρα, χαμένους 
γονείς και καθόλου ελπίδες.
Το μωρό της είναι σχεδόν καχεκτι-
κό, βήχει συχνά, ενώ έχει να κοι-
μηθεί ούτε αυτή ξέρει από πότε.  

Μείναμε μαζί τους 34 λεπτά. Χαϊ-
δέψαμε το μωρό για να ’χει ζέστη 
για όλο τον Μάρτη. Δώσαμε τη σα-
κούλα με τα ψώνια από το φούρ-
νο. Η Razan δεν μας είπε πού κοι-
μούνται τα βράδια, μας είπε όμως 
ότι συνήθως σ’ αυτή την πλατεία 
θα τη βρίσκουμε.
 

Μία εβδομάδα μετά στην πλατεία 
δεν υπήρχε κανένα μελαμψό 
μωρό που να βήχει, καμία μαμά 
με ρυτίδες στο μέτωπο. Ο Ιάσονας 
μας είπε ότι η Razan αυτοκτόνησε 
και το παιδί βρίσκεται κάπου στο 
Γαλάτσι.

Αυτοκτόνησε, ρε φίλε.  

Κι ας έλεγε «Να ζήσω για το παιδί 
μου. Δεν παραιτείται ο άνθρωπος 
τόσο εύκολα».
Το παιδί της είναι χλωμό.  

Η ίδια δεν υπάρχει πια.
Και δεν αντικαθίσταται. ●
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Τα αποτελέσματα στις εκλογές για την 
ανάδειξη των κοινοβουλίων των ομό-
σπονδων κρατιδίων της Βάδης - Βυρτεμ-
βέργης, της Ρηνανίας - Παλατινάτο και 
της Κάτω Σαξονίας ήταν δύσκολα για 
τους Χριστιανοδημοκράτες, οι οποίοι 
είδαν τις δυνάμεις τους να υποχωρούν 
σημαντικά, δεν πρόκειται όμως να οδη-
γήσουν την καγκελάριο κ. Μέρκελ σε αλ-
λαγή της πολιτικής της στο προσφυγικό. 

Επένδυση στο μέλλον

Η καγκελάριος τάσσεται υπέρ της οργανω-
µένης οικονοµικής και κοινωνικής ενσωµά-
τωσης προσφύγων που προέρχονται από 
τη Συρία και το Ιράκ. Θεωρεί ότι η Γερµανία 
έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ένα νέο 
ξεκίνηµα σε εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυ-
γες κάθε χρόνο και να βγει κερδισµένη. Στην 
αντίληψη της καγκελαρίου και των συνερ-
γατών της η οργανωµένη ενσωµάτωση 
προσφύγων είναι ευεργετική για τη γερµα-
νική οικονοµία που έχει χαµηλό ποσοστό 
ανεργίας, της τάξης του 5-6%, βοηθάει στην 
αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλή-
µατος και κυρίως αλλάζει τη διεθνή εικόνα 
της χώρας.  
Η Γερµανία θέλει να αφήσει πίσω της το µιλι-
ταριστικό, ναζιστικό, επεκτατικό παρελθόν 
της και να στρέψει τη µεγάλη οικονοµική 
ισχύ που έχει αποκτήσει στην αντιµετώπιση 
παγκόσµιων κοινωνικών προβληµάτων, ό-
πως είναι το προσφυγικό εξαιτίας της ουσι-
αστικής διάλυσης της Συρίας και του Ιράκ. 
Η κ. Μέρκελ γνωρίζει τις δυσκολίες του εγ-
χειρήµατος, απευθύνεται όµως στους συ-
µπατριώτες της λέγοντάς τους «µπορούµε 
να τα καταφέρουµε».

Ο μεγάλος νικητής 

Ο µεγάλος νικητής των εκλογών για την α-
νάδειξη των κοινοβουλίων τριών οµόσπον-
δων κρατιδίων της Γερµανίας είναι το κόµ-
µα Εναλλακτική για τη Γερµανία. Το κόµµα 
ιδρύθηκε πριν από τρία χρόνια και ανέπτυξε 
τις δυνάµεις του ζητώντας να σταµατήσει η 
χρηµατοδότηση του ελληνικού προγράµ-
µατος από τη Γερµανία και να αποχωρήσει η 
τελευταία από την ευρωζώνη. 
Υπό την ηγεσία του ευρωβουλευτή και κα-
θηγητή οικονοµικών κ. Λούκε, η Εναλλακτι-
κή για τη Γερµανία λίγο έλειψε να πάρει 5% 
στις βουλευτικές εκλογές του 2013 και να 
περάσει το όριο το οποίο επιτρέπει την εκ-
προσώπηση στην οµοσπονδιακή Βουλή. Το 
περασµένο καλοκαίρι η αντιπρόεδρος του 
κόµµατος Φράουκε Πέτρι κινητοποίησε τη 
βάση κατά του καθηγητή Λούκε και τον  α-
ντικατέστησε στην ηγεσία. 
Η κ. Πέτρι προέρχεται από την πρώην Ανα-
τολική Γερµανία, έχει τη δική της εταιρεία 
στον κλάδο της χηµικής βιοµηχανίας, είναι 
χωρισµένη µε τέσσερα παιδιά κι έχει δεσµό 
µε έναν ευρωβουλευτή του κόµµατος. Μορ-
φωµένη, δυναµική, µόλις 40 ετών, επένδυ-
σε στην αντίδραση της γερµανικής κοινής 
γνώµης στο προσφυγικό κύµα και επιβρα-
βεύτηκε εντυπωσιακά.

Τα ποσοστά του κόµµατός της ήταν της τά-
ξης στου 12-15% στη Βάδη - Βυρτεµβέργη 
και στη Ρηνανία - Παλατινάτο, ενώ στην Κά-
τω Σαξονία, περιοχή που γεύτηκε τον ανα-
τολικογερµανικό κοµµουνισµό, ξεπέρασε 
το 24%. 
Η Εναλλακτική για τη Γερµανία καθιερώθηκε 
µέσα από την εκλογική αναµέτρηση της πε-
ρασµένης Κυριακής σαν η τρίτη σηµαντικό-
τερη πολιτική δύναµη της χώρας µετά τους 
Χριστιανοδηµοκράτες και τους Σοσιαλδη-
µοκράτες. Η Φράουκε Πέτρι και τα στελέχη 
του κόµµατος θεωρούν εγκληµατική την 
πολιτική της κ. Μέρκελ στο θέµα των προ-
σφύγων, ζητούν την αποµάκρυνσή της από 
την εξουσία και συσπειρώνουν πολλούς 
συµπολίτες τους γύρω από µια δεξιόστρο-
φη και σε αρκετές περιπτώσεις ξενοφοβική 
πολιτική. 

Παραμένει πανίσχυρη

Παρά τη µεγάλη εκλογική πτώση των Χρι-
στιανοδηµοκρατών η κ. Μέρκελ παραµένει 
πανίσχυρη και αναµένεται να συνεχίσει την 
πολιτική της οικονοµικής και κοινωνικής έ-
νταξης των προσφύγων περιορίζοντας ό-
µως τις ροές από 1,2 εκ. άτοµα που ήταν το 
2015 στο 50-60% για να ελεγχθούν οι κοινω-
νικές και πολιτικές αντιδράσεις. 
Με βάση τα αποτελέσµατα των εκλογών 
στα τρία οµόσπονδα κρατίδια, οι Χριστιανο-
δηµοκράτες παραµένουν πρώτοι µε µεγάλη 
διαφορά και µε ένα ποσοστό της τάξης του 
30%. Στη Βάδη - Βυρτεµβέργη θριάµβευ-
σε ο απερχόµενος πρωθυπουργός κ. Κρέ-
τσµαν, του κόµµατος των Πρασίνων, ενώ 
στη Ρηνανία - Παλατινάτο επανεκλέχθηκε η 
πρωθυπουργός κ. Ντράγιερ, του Σοσιαλδη-
µοκρατικού κόµµατος. Οι δύο πολιτικοί ακο-
λούθησαν γραµµή Μέρκελ στο προσφυγικό 
–ανοιχτά σύνορα, ανοιχτή κοινωνία– ενώ 
οι υποψήφιοι του Χριστιανοδηµοκρατικού 
κόµµατος προσπάθησαν, χωρίς επιτυχία, 
να κρατήσουν κάποιες αποστάσεις από την 
πολιτική της καγκελαρίου. 
Η Γερµανία έχει µια παράδοση κυβερνήσε-
ων συνασπισµού και οι καλές σχέσεις που 
έχει η καγκελάριος µε πολλούς ψηφοφό-
ρους των Σοσιαλδηµοκρατών, των Πρασί-
νων και των Φιλελευθέρων, που φαίνεται να 
ανακάµπτουν εκλογικά, περίπου εξασφα-
λίζει ότι οι Χριστιανοδηµοκράτες θα είναι η 
µεγάλη πολιτική δύναµη και του επόµενου 
κυβερνητικού σχηµατισµού, ο οποίος θα 
προκύψει από τις βουλευτικές εκλογές του 
Νοεµβρίου του 2017. 
Η θεαµατική εκλογική άνοδος της δεξιό-
στροφης έως ακροδεξιάς Εναλλακτικής 
για τη Γερµανία κάνει ακόµη πιο αναγκαίους 
τους Χριστιανοδηµοκράτες για το σχηµατι-
σµό κυβέρνησης συνασπισµού από τα άλλα 
κόµµατα. 
Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι η καγκελά-
ριος Μέρκελ θα επιµείνει στην πολιτική των 
ανοιxτών συνόρων και της ανοιxτής κοινω-
νίας για τους πρόσφυγες, ασκώντας παράλ-
ληλα πίεση στην Τουρκία και σε ένα βαθµό 
στην Ελλάδα για να περιοριστούν οι ροές 
στα επιθυµητά επίπεδα. ●

¸ εκλο¡ικ¸ πτ¿σ¸ 
δεÁ επ¸ρεα·ει τ¸ »ερκελ
Θα επιµείνει στην πολιτική της ενσωµάτωσης των προσφύγων

Του Γιώργου Κύρτσου

Ο χείμαρρος του Ìαμηλού
Οι τρεις Αφγανοί µετανάστες που παρα-
σύρθηκαν από τα νερά του διασυνοριακού 
χειµάρρου µερικά χιλιόµετρα δυτικά της Ει-
δοµένης κατέδειξαν µε την απέλπιδα προ-
σπάθειά τους την πραγµατική κατάσταση 
που επικρατεί στα βορειοδυτικά σύνορα 
της χώρας. Η κυβέρνηση και οι κρατικές δο-
µές δεν είναι σε θέση να ελέγξουν το φαινό-
µενο το οποίο δηµιουργήθηκε και διογκώ-
θηκε έτσι ώστε να χρησιµοποιηθεί ως «ερ-
γαλείο» άσκησης πίεσης προς τον ∆υτικό 
Βαλκανικό ∆ιάδροµο, αλλά και ως πολιτικός 
µοχλός µεταφοράς του πολιτικού βάρους 
που συνεπάγεται το  χάος της Ειδοµένης» 
στο τραπέζι των συνοµιλιών στις Συνόδους 
Κορυφής της ΕΕ. Το έλλειµµα ωστόσο ως 
προς ένα στρατηγικού επιπέδου σχέδιο 
ανέτρεψε τις φαντασιώσεις µε τις οποίες 
εκτρέφεται επικοινωνιακά το Μαξίµου µε 
τους αρµόδιους εκτελεστικούς υπουργούς. 
Το «χάος» διογκώθηκε, η ΕΕ δεν «τσίµπησε», 
µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να παγιδευτεί στο 
ίδιο της το «πλάνο» και να αντιµετωπίζει επι-
πλέον τον κίνδυνο άµεσης διπλωµατικής 
εµπλοκής, σήµερα µε την ΠΓ∆Μ, αύριο 
ενδεχοµένως µε την Αλβανία 
και µεθαύριο µε την Τουρκία. 
Από τη στιγµή που στο Χαµηλό 
παρενέβησαν αστυνοµικοί και 
φαντάροι της ΠΓ∆Μ µε τα κα-
λάσνικοφ στα χέρια, όλα είναι 
πλέον πιθανά έως και αναµε-
νόµενα. Η κατάσταση στα βο-
ρειοδυτικά σύνορα της χώρας 
είναι πλέον ρευστή και µία δια-
συνοριακή γραµµή από τη Θε-
σπρωτία έως το Κιλκίς εξελίσ-
σεται σε µία «No Man’s Land» 
µε τους µετανάστες και τους 
πρόσφυγες να διαδραµατί-
ζουν ρόλο πιονιού ένθεν κακείθεν όπου 
ο πολυδιαφηµιζόµενος ανθρωπισµός 
πνίγεται στις λάσπες και τους χειµάρρους. 
Η Ελλάδα απέτυχε, η κυβέρνηση της Αρι-
στεράς «αυτοκτονεί» καθηµερινά στο βα-
ροµετρικό «Χαµηλό» και η αντιπολίτευση 
παρακολουθεί αµήχανα, ασυντόνιστα και 
αναποτελεσµατικά καταδεικνύοντας πο-
λιτικό ευνουχισµό. Εκεί στα σύνορα, στην 
Πάτρα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 
θα παιχτεί µέσα στα επόµενα δύο µε τρία 
χρόνια η τελευταία πράξη ενός δράµατος 
όπου όλα τα εµπλεκόµενα µέρη θα διεκδι-
κήσουν την επίλυση των υφιστάµενων εκ-
κρεµοτήτων. Η υπόθεση προσφυγικό - µε-
ταναστευτικό δεν θα λήξει χωρίς απώλειες 
ή έστω κοµβικές ανακατατάξεις, τόσο σε 
πολιτικό επίπεδο µε την άνοδο της ευρω-
παϊκής, βαλκανικής και… ελληνικής ακρο-
δεξιάς όσο και σε διπλωµατικό επίπεδο ως 

προς τις σχέσεις της Ελλάδας µε τα ∆υτικά 
Βαλκάνια και την Τουρκία.

Ο Ερντογάν απασφάλισε

Αν η Ευρώπη και προσωπικά η Άνγκελα 
Μέρκελ επενδύουν στη διαµόρφωση ε-
ντός Τουρκίας και Ελλάδας συνθηκών συ-
γκέντρωσης µεταναστών και προσφύγων, 
ενεργούν χωρίς τον ξενοδόχο ο οποίος α-
κροβατεί διακυβεύοντας την ίδια την ύπαρ-
ξη της κρατικής του δοµής. Η Άγκυρα σύµ-
φωνα µε τις στατιστικές έρχεται πρώτη σε 
θύµατα από βοµβιστικές ενέργειες στο διά-
στηµα από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο α-
φήνοντας πίσω της τις εµπόλεµες Βαγδάτη 
και ∆αµασκό. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ά-
γκυρα εξέδωσε το πρωί της Τρίτης που µας 
πέρασε ανακοίνωση µε την προειδοποίηση 
τροµοκρατικού χτυπήµατος την 20ή Μαρτί-
ου, παραµονή της γιορτής του Nevroz, του 
κουρδικού δηλαδή νέου έτους. Τη ∆ευτέρα 
στις 23.00 οι στρατιωτικές αρχές της Τουρ-
κίας κήρυξαν δύο πόλεις στα νοτιοανατολι-

κά της χώρας σε κατάσταση στρατιωτικού 
νόµου µε απαγόρευση κυκλοφορίας και 

µε µαζική είσοδο - εισβολή στρατιωτι-
κών σχηµατισµών υπό τον ήχο 
παιάνων των Γενιτσάρων. Θεα-
τρικά ενδιαφέρον αλλά πολιτι-
κά και στρατιωτικά απολύτως 
ανατριχιαστικό. Υπ’ αυτές τις 
συνθήκες κάθε κουβέντα της 
Ευρώπης µε την Άγκυρα περνά 
αναγκαστικά από τους µαιάν-
δρους των πολιτικών Ερντο-
γάν ο οποίος βρίσκεται σε α-
νοιχτό πόλεµο εντός και εκτός 
συνόρων. Η αποχώρηση των 
Ρώσων από τη Συρία δεν είναι 
παρά η αρχή ενός νέου κεφα-
λαίου αναµέτρησης όπου η 

Άγκυρα θα παίξει το έσχατο χαρτί της 
προκειµένου να διατηρήσει τουλάχιστον 

τα µέχρι σήµερα κεκτηµένα της στην περι-
οχή. Οι αναλυτές θεωρούν το αποτέλεσµα 
αβέβαιο. Η Ευρώπη δεν έχει και πολλά να 
προσφέρει στον Ερντογάν. Οι ΗΠΑ, το ΝΑ-
ΤΟ µπορούν, οπότε αλλάζουν και οι συσχε-
τισµοί.
Στο Μαξίµου φαίνεται να θεωρούν πως για 
άλλη µία φορά ο «Θεός της Ελλάδας» θα 
σώσει την παρτίδα, αλλά κάθε φορά που 
αυτός ο «Θεός» ανακατεύεται, στην Ελλάδα 
επικρατεί ιστορικού µεγαλείου παλινδρό-
µηση. Σµύρνη, Γιάλτα, Εισβολή στην Κύπρο, 
µόνον τρεις περιπτώσεις όπου ο… «Θεός 
της Ελλάδας» διασκέδασε µε την ψυχή του 
ως φαίνεται και η χώρα βυθίστηκε σε υπαρ-
ξιακή περιδίνηση. Λέτε το προσφυγικό ζή-
τηµα να αποτελέσει πεδίον «θεϊκής διασκέ-
δασης» για άλλη µία φορά; ●

Το μελάνι δεν στέγνωσε καλά-καλά πάνω στο δημοσιογραφικό χαρτί της Πέμπτης 
που μας πέρασε και οι τοπικές εκλογές στη Γερμανία ήλθαν να επιβεβαιώσουν όλους 
τους φόβους του υπογράφοντος. Η γερμανική ακροδεξιά, υπό την επωνυμία Εναλλα-
κτική για τη Γερμανία, για πρώτη φορά μεταπολεμικά αναρριχάται στην τρίτη θέση 
του πολιτικού χάρτη με ένα ποσοστό της τάξης του 15% σε εθνικό-ομοσπονδιακό 
επίπεδο. Ο ιστορικός ηγέτης της γερμανικής υπερδεξιάς, πρόεδρος επί δεκαετίες 
των Βαυαρών «Χριστιανο-Κοινωνιστών» Γιότζεφ Στράους, συνήθιζε να λέει πως «δε-
ξιότερα από εμάς είναι μόνο ο τοίχος». Μακαρίτης πια, ο υπερασπιστής της Χούντας 
των Συνταγματαρχών στην Ελλάδα και της Χούντας του Πινοσέτ στη Χιλή, τελικά δι-
αψεύδεται. Η Γερμανία διαθέτει πλέον τη δική της ακροδεξιά, στο μοντέλο της Μαρίν 
Λεπέν, με διαφορετικό πολιτικό λόγο στην πρώην Δυτική Γερμανία και διαφορετικό 
στα εδάφη της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Στις μεσοαστικές περιοχές της Ρηνα-
νίας και της Βυρτεμβέργης εμφανίζεται με έναν εθνικιστικό και συντηρητικό λόγο, 
στις δε ανατολικές επαρχίες υιοθετεί πλήρως νεοναζιστικό προφίλ, όπως επισημαί-
νουν οι Γερμανοί αναλυτές. Με αυτά τα δεδομένα η Άνγκελα Μέρκελ θα είναι σαφώς 
διαφορετική στην επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής. Θα διατηρήσει τη στρατηγική της 
Γερμανίας των ανοιχτών συνόρων διότι μόνο με αυτό τον τρόπο έχει τη δυνατότητα 
να διαδραματίζει διεθνή ρόλο, αλλά θα μετατοπίσει την αποκλειστική ευθύνη διαχεί-
ρισης του προσφυγικού στους ώμους της Ελλάδας και της Τουρκίας. 

σε μια ÇNO MAN‹S 
LANDÈ μετανα-

στεσ και ¦ροσφύ-
γες ¢ία¢Äα»ατί-

·ουÁ Äολο ¦ίοÁίου 
ενθεν κακειθεν

εσΠασαÁ τα φρεÁα στο Çχα»¸λοÈ
Του Νίκου Γεωργιάδη
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Ο υπό συγκρότηση σοσιαλδημοκρατικός πόλος μερικούς μήνες μετά 
τη συγκρότηση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης φαίνεται να λει-
τουργεί όπως εκείνος ο αργός στις κινήσεις σκακιστής όταν βλέπει 
ένα φορτηγό να τρέχει καταπάνω του, κάνει ό,τι και όταν παίζει σκάκι. 
Αργεί να αποφασίσει. 

συζήτηση για τη σοσιαλδηµοκρατία συνεχίζεται. Το πνεύµα όµως 
της λογικής του «να µη σπάσουµε αυγά» που τη δια-
τρέχει, απειλεί να της προσδώσει χαρακτήρα συζή-
τησης που δεν συγκινεί την ελληνική κοινωνία. Έτσι 

αντί να µετατραπεί αυτή η συζήτηση των κοµµάτων και των 
συνιστωσών που αποτελούν τη ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη σε 
διάλογο µε την κοινωνία, κινδυνεύει να µετατραπεί σε διάλογο 
ιδεών αδιάφορων για την κοινωνία. Η παράθεση ονοµάτων 
στελεχών –άλλων πολύ και άλλων λιγότερο φθαρµένων–, ο 
αυτοπροσδιορισµός ως τρίτος πόλος, η ταύτιση µε το Πολιτικό 
Κέντρο ή οι εµµονές σε λογικές διατήρησης των συµβόλων και 
των ονοµάτων, όλα αυτά δεν κάνουν «κλικ» στην ευρύτερη 
κοινωνία. Αυτά είναι το ανώτατο και τελευταίο στάδιο του «ιδε-
ολογικού γκρουπουσκουλισµού». 
Έχουµε εδώ τα εξής ζητήµατα. Πρώτον, οι λογικές διάσωσης 
των αρχικών συντελεστών της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης 
ήταν καλές για εσωτερική χρήση και χρειάζονταν στην αρχή 
του εγχειρήµατος. Από εδώ και πέρα συναντούν τοίχο στην 
κοινωνία. ∆εύτερον, ο λεγόµενος τρίτος πόλος αναφέρεται ευθέως στην 
αντιπαράθεση τόσο µε το νεοφιλελευθερισµό όσο και µε το λαϊκισµό. Η άρ-
νηση του αντιπάλου όµως από µόνη της δεν δίνει πολιτικό στίγµα. Τρίτον, ο 
εγκλεισµός στο Πολιτικό Κέντρο απισχνάνει τη δυναµική του εγχειρήµατος. 
Στη σηµερινή Ελλάδα χρειάζονται πολιτικές που θα εκφράζουν τη συµµα-
χία των µισθωτών µε τα µεσοστρωµάτα και την υγιή επιχειρηµατικότητα, 
πολιτικές που θα καταλήγουν σε προγραµµατικές συµφωνίες µε στόχο τη 

µείωση των ανισοτήτων. Αυτό σηµαίνει πως ο χώρος της σοσιαλδηµοκρα-
τίας πρέπει να πάψει να πατάει σε δυο βάρκες. Πρέπει να υποστηρίξει χωρίς 
ενδοιασµούς και δεύτερες σκέψεις µια πολιτική που θα υποχρεώνει σε µια 
προοδευτική φορολογία µε ίδιους συντελεστές, ανάλογα µε το εισόδηµα 
και όχι ανάλογα µε την κοινωνική τάξη που ανήκει ο καθένας. Καµία υποχώ-
ρηση στο αίτηµα που λέει πως επιτέλους έφθασε η ώρα να µάθουν όλοι ότι 
δεν γίνεται να πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές µόνο οι µισοί 

και να επωφελούνται όλοι οι άλλοι από τους φόρους και τις 
εισφορές αυτών των µισών. Ο «µικρός λαϊκισµός» του όχι σε 
όλα (όχι στη µείωση συντάξεων, όχι στους πλειστηριασµούς, 
όχι στην υπερφορολόγηση των αγροτών και όχι στις οµαδικές 
απολύσεις) δεν µπορεί να ανατρέψει το µικρό δικοµµατισµό 
του ΣΥΡΙΖΑ και της Ν∆. 
Αν λοιπόν η ελληνική σοσιαλδηµοκρατία θεωρεί πως ο στόχος 
της οφείλει να είναι µια ευρύτερη συµµαχία για τη µείωση των 
ανισοτήτων –το ασφαλιστικό και το φορολογικό είναι οι τόποι 
που εδώ και 200 χρόνια προσφέρονται αυτές οι ανισότητες 
στο πιάτο–, αν θεωρεί πως ο τόπος µας έχει ανάγκη από πολι-
τικές που θα συγκλίνουν στο κέντρο των κοινωνιών, αλλά όχι 
από φθαρτά σχήµατα κάποιου πεθαµένου Πολιτικού Κέντρου 
ή από ανύπαρκτους «τρίτους πόλους», αν θεωρεί πως δεν υ-
πάρχει αριστερή, κεντρώα ή δεξιά σοσιαλδηµοκρατία, αλλά 
µόνο σοσιαλδηµοκρατία του κράτους παροχής κοινωνικών 
υπηρεσιών και της ισονοµίας ως βάσεις της ανάπτυξης, τότε 

πρέπει να εγκαταλείψει τις λογικές γκρουπούσκουλου και τους εκπροσώ-
πους τους στην τύχη τους. 
Ο δρόµος της σοσιαλδηµοκρατίας είναι αυτός της ανανέωσης σε πρόσωπα 
και ιδέες, όπως θα προκύψει από ένα Ιδρυτικό Συνέδριο του χώρου, το οποίο 
όµως, για να γίνει, χρειάζεται επίµονη και µακροπρόθεσµη προγραµµατική 
συζήτηση. Γιατί αυτό σηµαίνει προτεραιότητα της πολιτικής ή µε άλλα λόγια 
σοσιαλδηµοκρατία…. A

Τα ιδεολογικά γκρουπούσκουλα τραγουδούν ακόμα
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ

H

ο δρομοσ τησ 
ςοςίαλ¢η»οκÄα-
τιασ ειναι αύτοσ 
τησ ανανεώσησ 

σε ¦ροσώ¦α 
και ιδεεσ

Από τον Φεβρουάριο του 2015 γράφαμε ότι ο 

τρόπος που πολιτεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ 

πιθανό να μετατρέψει το «πρώτη φορά αρι-

στερά» σε «τελευταία φορά αριστερά». Δεν 

ξέρω αν οψέποτε γίνουν εκλογές θα επιβε-

βαιωθεί αυτή η εκτίμηση, αυτό που βλέπω, ό-

μως, είναι ότι εδώ και καιρό αρκετοί φίλοι και 

γνωστοί ντρέπονται να αυτοπροδιοριστούν 

ως αριστεροί, ακόμα και κεντροαριστεροί. 

Με την έννοια ότι η ιδέα της αριστεράς έχει 

σχεδόν γελοιοποιηθεί, λοιδορηθεί καθώς έ-

χει ταυτιστεί με το λαϊκισμό, τους διορισμούς 

ημετέρων, την αναποτελεσματικότητα, το 

ψέμα, τη στρεψοδικία. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε 

σε μόλις 15 μήνες να διαψεύσει ή και να ακυ-

ρώσει οράματα δεκαετιών. Διότι, απολύτως 

τίποτα από τα ατέλειωτα που είχε υποσχεθεί 

δεν κατάφερε να υλοποιήσει. Με κορυφαίο 

παράδειγμα αυτό του προσφυγικού, όπου 

αποδεικνύεται η πλήρης ανικανότητα της κυ-

βέρνησης και η εξάντλησή της στα αγαπησιά-

ρικα λόγια. Το μόνο που βλέπουμε είναι ο συ-

μπονετικός λόγος και πέραν τούτου ουδέν. Ά, 

και ότι φταίει η ανάλγητη Ευρώπη. Όπως έκα-

νε δηλαδή με το μνημόνιο, όπου μπορεί να το 

ψήφισε αλλά δεν το ήθελε ή δεν το πίστευε ή 

μας το επέβαλε η (τότε κακιά) Μέρκελ. 

α αναρωτηθεί κάποιος µα πίστε-
ψες ποτέ ότι θα κάνει αυτά που υ-
ποσχόταν; Προφανώς και όχι. Ούτε 

το 10% από αυτά που έλεγε προεκλογικά 
δεν πίστευα ότι θα κάνει. Ούτε στις ανοη-
σίες που περιελάµβανε το πρόγραµµα της 
Θεσσαλονίκης πίστευα, ούτε πολύ περισ-
σότερο στο ιδεολόγηµα της σκληρής δια-
πραγµάτευσης, ούτε, βεβαίως, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
θα αλλάξει την Ευρώπη. Αποδείχτηκε στην 
πράξη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβλεπε την 
ΕΕ σαν φράξια ή σαν µια συ-
νεδρίαση της Κεντρικής Επι-
τροπής, όπου κάνει διάφορα 
τεχνάσµατα στο «σχέδιο από-
φασης» για να πάρει την πλει-
οψηφία του σώµατος, αλλά-
ζοντας τους εσωκοµµατικούς 
συσχετισµούς. 
Για να είµαι απολύτως ειλικρι-
νής είχα µια αµυδρή ελπίδα ότι 
κάτι θα προσπαθήσει να κάνει 
στα θέµατα ηθικής τάξεως, α-
ξιοκρατίας, λειτουργίας των θεσµών και ε-
λέγχου του υποκόσµου της δηµοσιογραφί-
ας. Ε λοιπόν όχι απλώς δεν έκανε τίποτα, αλ-
λά αντιθέτως ακολούθησε και ακολουθεί τις 
πλέον σκοτεινές πρακτικές. ∆ιότι έχουµε, ό-
πως αποκαλύπτεται, ωµές παρεµβάσεις στο 
έργο της δικαιοσύνης και µάλιστα από τον 
ίδιο τον αναπληρωτή υπουργό ∆ικαιοσύνης 
κ. Παπαγγελόπουλο. Έχουµε ακύρωση και 
απαξίωση των ανεξάρτητων αρχών, όπως 
προκύπτει από την ακύρωση του ρόλου του 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ 
(ΑΥΤΗ Η) ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Του ΑΝ∆ΡΕΑ Ε. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΣΡ. Έχουµε στρατιές διορισµών κολλητών, 
συγγενών και συντρόφων, χωρίς ίχνος αξι-
οκρατίας. Λες και το κάνουν επίτηδες, εµφο-
ρούµενοι από µια λογική τύπου «διορίζουµε 
και τους κηπουρούς µας», προκαλούν µε τις 
τοποθετήσεις των πλέον απίθανων τύπων. 
Σαν να θέλουν να εκδικηθούν τους νέους 
ανθρώπους που κόπιασαν για να πάρουν 
µεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους. 
Και για να µην ξεχνιόµαστε, ενδεικτικές των 
διαθέσεών τους είναι οι προσπάθειες ελέγ-
χου των ΜΜΕ. Τόσο µε τις προσωπικές πι-
έσεις του κ. Τσίπρα, όταν ήταν ακόµα στην 
αντιπολίτευση για να αλλάξουν οι διευθυ-
ντές στα «ΝΕΑ» και το «Έθνος», όπως και οι 
σχολιαστές του δελτίου του ΜEGA, όσο και 

µε το νόµο για τις τηλεοπτικές 
άδειες. 

Νοµίζω, όµως, ότι το αποκορύ-
φωµα της ταύτισης µε το... έρε-
βος είναι για τους γνωρίζοντες 
το χώρο των ΜΜΕ δύο συγκε-
κριµένοι διορισµοί. Ο ένας του 
εκδότη της εφηµερίδας το «Χω-
νί» στο Μαξίµου και ο άλλος του 
ιδιοκτήτη του ακροδεξιού σάιτ 
Olympia.gr στο γραφείο Επικοι-
νωνίας του υπουργού Άµυνας. 

Και όλα αυτά χωρίς να ανοίξει µύτη. Λες και 
η συνεργασία µε τους ΑΝΕΛ του κ. Καµµέ-
νου έκλεισε αυτοµάτως την απόσταση(;) 
που χώριζε τη ριζοσπαστική αριστερά από 
τη λαϊκίστικη ακροδεξιά. 
Με βάση όλα τα παραπάνω, αποδεικνύεται 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήρθε στην εξουσία για να… 
αλλάξει τον κόσµο, αλλά για να γίνει το νέο 
καθεστώς χρησιµοποιώντας τις µεθόδους 
των παλαιών. Και µάλιστα σε αγαστή συνερ-
γασία µε ό,τι πιο παρακµιακό κυκλοφορεί. A

ο σύρι·α ηρθε 
γία Áα γίÁεί το 
νεο καθεστώσ 

Ìρησιμο¦οιώντασ 
τισ μεθοδούσ 
τ¿Á ¦αλαί¿Á

Θ

-ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Κατ’ αρχήν, ένα µε-
γάλο µπράβο στον 
πρωθυπουργό που 
ανακηρύχθηκε επί-
τιµος γιδάκτωρ. 
Σοβαρά τώρα, αφού ανακηρύ-
χθηκε ο Τσίπρας διδάκτωρ πο-
λιτικής οικονοµίας, λογικά θα 
ανακηρυχθεί και ο Καρανίκας 

υπάλληλος της χρονιάς.

Ως προς τα τρέχοντα, τα α-
δέσποτα της γειτονιάς μου 
έχουν φτιάξει ένα συγκρο-
τηματάκι και γαβγίζουν πολύ 
ωραία τραγούδια. Τα ρώτησα 
αν έχουν βρει όνομα για το 
συγκρότημα και μου είπαν, 
Ρεντ Χοτ Σκύλοι Πέπερς.

Εντωμεταξύ, στο καινούρ-
γιο διαμέρισμα που μετακό-
μισα, τις νύχτες ακούω φω-
νές από το υπερπέραν να 
μου κάνουν απρεπή σχόλια 
και αναίσχυντες προτάσεις. 
Μάλλον το σπίτι είναι προ-
στυχειωμένο.

Και πάµε στα αισθηµατικά: 
Μου λέει η άλλη, σε θέλω 
για πάντα. Της λέω εγώ, σιγά, 
µωρή, µη µε θέλεις και για 
ρακούν.

Άσχετο. ∆εν µε παίρνει 
ο ύπνος κι ανησυχώ. 
Λες να του συνέβη τίποτα;

Μείζων Έλλην ποιητής γεν-
νημένος στη βόρειο Αφρική 
με εξαιρετικά αυταρχικές τά-
σεις: ο Κ. Π. Καντάφης.

Επίσης, αρχαίο ισπανικό αλ-
λαντικό που βρέθηκε στο α-
σύλητο ψυγείο αιγυπτιακής 

πυραμίδας: το τουταγχαμόν.

Μου λέει ο άλλος «εν κατα-
κλείδι θα ήθελα...» και του λέω, 
µεγάλε, ο κλειδαράς είναι στην 
άλλη γωνία, πάνε και θα σου 

φτιάξει ό,τι θέλεις.

Κι όπως λέει µία παλαιά 
κυπριακή παροιµία, «φάε 
λάδιν κι έλα βάδην». 

Tελικά τo χιούµορ µου είναι 
πολύ εγκεφαλικό. Και όταν λέω 
εγκεφαλικό, εννοώ το επεισό-
διο.



Xτυπάει το τηλέφωνο, μιλάει λίγο για το συ-
νέδριο στη Λισαβόνα στο οποίο είναι προσκε-
κλημένος για να σχολιάσει τις αποφάσεις του 
Πορτογαλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου που 
έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές μισθών 
και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων. Ταξι-
δεύει την επομένη. 

Τα ίδια προβλήματα και στην Πορτογαλία… 
Σαν κοινωνία φαίνεται να έχουμε αποδεχθεί 
τον ιδιαίτερο ρόλο που έχουν τα δικαστήρια. 
Πού οδηγεί αυτό; Ναι, υπάρχει και διεθνώς ένα 
πρόβλημα βαθύ δημοκρατίας, μόνο που σε εμάς 
είναι πια προφανές και γίνεται χωρίς προσχήμα-
τα. Αν δηλαδή για όλα τα ζητήματα, από το ύψος 
του προστίμου στο παρκάρισμα μέχρι οτιδήποτε 
άλλο, τίθεται θέμα δικαστικού ελέγχου, εάν αυτό 
είναι συνταγματικό ή όχι, στην ουσία θεωρείς 
ότι ο δικαστής είναι ο τελικός κριτής όλων των 
αποφάσεων μίας κοινωνίας. Η θέση μου, που θα 
υποστηρίξω και στη Λισαβόνα, είναι ότι οι δικα-
στές δεν έχουν την εξουσία να κρίνουν την κατα-
νομή πόρων σε μια κοινωνία. Αν δεχθούμε ότι σε 
κάποια ζητήματα είναι κάποιοι –δικαστές ας πού-
με– που θα έχουν τον τελικό λόγο, αυτό σημαίνει 
ότι αλλάζει η έννοια της δημοκρατίας. Ποιοι θα 
είναι αυτοί άνθρωποι, θα είναι κάποιοι που έχουν 
κάνει την καριέρα τους μέσω του δικαστικού σώ-
ματος για παράδειγμα; Αστεία πράγματα. Εγώ 
δεν δέχομαι ούτε ότι θα έπρεπε να εκλέγονται, 
να έχεις δηλαδή μία ομάδα έστω σοφών που σε 
τελευταία ανάλυση θα κρίνει για κάθε ζήτημα. 

Αυτά που έχουν σχέση με παροχές, πώς θα κατα-
νεμηθούν οι πόροι σε μία κοινωνία, είναι πολιτι-
κές αποφάσεις. Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες, 
αυτή όμως η διαπάλη, η διαμάχη και ο διάλογος 
είναι ένας πολιτικός διάλογος που δεν μπορεί 
παρά να λυθεί πολιτικά. 

Πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος της δι-
καστικής εξουσίας; Αυτό είναι από τα μεγάλα ζη-
τήματα που με απασχολούν θεωρητικά. Ο ρόλος 
της δικαστικής εξουσίας δεν ήταν τόσο σημαντι-
κός πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ας το πω 
έτσι πολύ χονδρικά, αλλά τώρα είναι και οφείλου-
με να τον επαναπροσδιορίσουμε βάζοντας όλα 
αυτά τα στοιχεία που λέω, να εξετάσουμε πώς θα 
στελεχωθεί η δικαιοσύνη. Διότι ούτε μου φαίνε-
ται ότι αρκεί να πει κανείς ότι θα έχεις μία δημοσιο-
ϋπαλληλική καριέρα σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, 
ούτε ότι κανένας έλεγχος επάνω στη δικαιοσύνη 
δεν είναι νοητός. Κάποιος έλεγχος πρέπει να υ-
πάρχει. Φυσικά πρέπει να είναι αδέσμευτη, φυσι-
κά πρέπει να είναι ανεξάρτητη, φυσικά πρέπει να 
έχει τέτοιες εγγυήσεις. 
 
Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει άλλος τρόπος 
ανάδειξης των προέδρων (και των μελών) στα 
Ανώτατα Δικαστήρια, ώστε να αποφεύγεται ο 
διορισμός τους από την εκάστοτε κυβέρνηση, 
οι «βουτιές» στην επετηρίδα; Όχι, δεν λέω να 
αποφεύγουμε το διορισμό τους, όμως με κάποια 
στοιχεία διαφάνειας, να συζητάμε τις αποφάσεις 
που πήραν. Ξέρετε εσείς τι απόφαση πήρε η κυρία 

Α
ς ακούσουμε τι θα έλεγε μια φοιτήτρια - μάρτυρας υπεράσπι-
σης του Σταύρου Τσακυράκη. «Είναι σαν πατέρας μου, ίσως 
είναι και πιο σημαντικός, γι’ αυτά που με δίδαξε μόνο αγάπη 
του χρωστάω». Και ο επόμενος μάρτυρας θα πει για την αφι-
έρωση στο βιβλίο του Αρίστου (Δοξιάδη): «Σε όλους αυτούς 

που όταν έπρεπε ήταν εκεί χωρίς ποτέ να γίνουν η γένια του Πολυ-
τεχνείου», που μετά εξήγησε στο fb: «Όταν έγραφα αυτό το βιβλίο, 
τον Σταύρο είχα στο μυαλό μου». Συμμαθητές στο Κολέγιο (αρένων 
τότε). Το παιδί του αριστερού γιατρού από τη Λέσβο, οικότροφος 
και υπότροφος, «μετανάστης» στην καρδιά του  μεγαλοαστικού 
σχολείου και της πρωτεύουσας, ήταν πραγματικά εκεί όταν έπρεπε 
και κατόπιν αρνήθηκε να εξαργυρώσει το οτιδήποτε. Τι άλλο; Ότι 
γεννήθηκε στη Μήθυμνα κι εκεί επιστρέφει κάθε καλοκαίρι να δει 
τις κατσικούλες του, που είναι η αγάπη του. Γραμματέας στον Ρήγα, 
συνελήφθη και βασανίστηκε στη δικτατορία –μαρτυράει ο Σωτήρης 
(Γκορίτσας)– αλλά δεν μιλάει ποτέ γι’ αυτά, μόνο για κάτι πλάκες λέ-
ει όταν ήταν στην παρανομία και κρυβόταν. «Τι, να κάνω και εγώ τον 
αντιστασιακό;» Δικός του, σύμβολο συνέπειας, αμετακίνητος στις 
απόψεις του, κάποιος που δεν θέλησε να ενταχθεί στις παρατάξεις 
του παλιού κόσμου, που ήθελε, θέλει, ένα κόμμα με νέους. Τι άλλο; 
Απέραντη αγάπη για τους φοιτητές του. Αγάπη που του επέστρεψαν 
αυτό τον καιρό, τόσο δυνατά, τόσο άμεσα, μέσα από μηνύματα, αναρ-
τήσεις, κείμενα και άλλες εκδηλώσεις συμπαράστασης στα σόσιαλ 
μίντια με αφορμή τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του η Πρόεδρος 
του Αρείου Πάγου. «Δεν καταφέρνω να βρω τις κατάλληλες εκφρά-
σεις, λοιπόν, όπως μου βγαίνει: πολλά από τα μηνύματα που έλαβα 
(μολονότι γνωρίζω ότι είναι υπερβολικά) με συγκίνησαν βαθύτατα. 
Σας ευχαριστώ». Τι άλλο; Το σπίτι του, ένα μικρό διαμέρισμα που 
βλέπει σε μια πράσινη θάλασσα κάπου στα Ιλίσια, το γραφείο του μια σταλιά –δεν παρατη-
ρώ ούτε ένα ίχνος πολυτέλειας κι αυταρέσκειας, παρά μόνο το ράφι με τις κούπες καφέ που 
συλλέγει από τις προσκλήσεις σε πανεπιστήμια του εξωτερικού– κι ο ευθύς τρόπος που λέει 
τη γνώμη του και που μπορεί να τον σύρει στα δικαστήρια. «Aισθάνομαι μεγάλη τιμή για τη 
μήνυση που ασκήθηκε εναντίον μου από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Τη θεωρώ, κατά 
κάποιο τρόπο, αναπόφευκτη συνέπεια των αγώνων που έχω δώσει στη ζωή μου». Αυτός είναι 
ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σταύρος Τσακυράκης. 

Ο Σταύρος 
Τσακυράκης 

στο εδώλιο 
Πρόεδρος Αρείου Πάγου κατά καθηγητή 

Συνταγματικού Δικαίου. Μια προαναγγελ-
θείσα «καταδίκη» και ένα ερώτημα: Διώ-
κεται η ελευθερία του λόγου στην Ελλά-
δα; Μιλήσαμε με τον «κατηγορούμενο».

Της Αγγελικής Μπιρμπίλη

Θάνου στην καριέρα της; Κανένας δεν το ξέρει. Ή 
ο Σακελαρίου ή κάποιος άλλος; Ναι, αξιολόγηση 
των προσόντων και της δουλειάς τους από την 
πολιτική εξουσία και έπειτα ο διορισμός τους. Εγώ 
είμαι υπέρ του διορισμού τους, ειδάλλως αν μόνοι 
τους τα κάνουν όλα, μόνοι τους παίρνουν τα λε-
φτά τους, μόνοι τους αναδεικνύονται, μόνοι τους 
προχωρούν στην καριέρα, τότε είναι ανεξέλεγκτη 
πέρα για πέρα εξουσία. 

Με αυτή την έννοια θεωρείτε ότι η κυρία Θά-
νου «εξαργυρώνει» την Προεδρία της Ένωσης 
Δικαστών και Εισαγγελέων ή την τοποθέτησή 
της στην Προεδρία του Αρείου Πάγου ή την 
πρωθυπουργία της στην υπηρεσιακή κυβέρ-
νηση; Δεν ξέρω με ποια κριτήρια η κυρία Θάνου 
έγινε Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, το βέβαιο εί-
ναι ότι δεν υπήρξε καμία συζήτηση γύρω από τις 
ικανότητές της στη δικαστική σταδιοδρομία της. 
Γι’ αυτό ρωτώ εγώ, ξέρετε εσείς καμία σημαντι-
κή απόφαση που έβγαλε η κυρία Θάνου; Εγώ δεν 
γνωρίζω, και για να είμαστε δίκαιοι δεν είναι μό-
νο για την κυρία Θάνου, είναι και για τους άλλους 
Προέδρους των άλλων δικαστηρίων. Θα πρέπει 
όταν γίνεται η επιλογή να μπορεί ο κόσμος να κρί-
νει τα προσόντα τους και τα προσόντα των δικα-
στών κρίνονται με βάση τις αποφάσεις που παίρ-
νουν ή με βάση τις αποφάσεις που είχαν ενεργό 
ρόλο. Η κριτική που ακούστηκε για την επιλογή 
της κυρίας Θάνου ήταν ότι έγινε «βουτιά» στην 
επετηρίδα. Εμένα εκεί δεν είναι το πρόβλημά μου, 
θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει βουτιά, αρκεί να 
ήταν διαφανής ο τρόπος του γιατί έγινε, γιατί ας 
πούμε η κυρία Θάνου, παρόλο που στην ιεραρχία 
ήταν πιο χαμηλά, είχε τέτοιες ικανότητες που μπο-
ρούσε να αναλάβει αυτές τις θέσεις. Η κυβέρνη-
ση, η εκτελεστική εξουσία, θα το κρίνει αυτό και 
θα είναι υπόλογη για τις επιλογές της, όπως είναι 
και τώρα. Απλώς εάν η συζήτηση μετατοπιστεί 
στα προσόντα που έχει ο δικαστής, νομίζω ότι 
θα εθιστεί και η κοινωνία να αναμένει διορισμούς 

με αξιοκρατικά κριτήρια και όχι με πολιτικά ή δεν 
ξέρω τι άλλα μπορεί να σκεφθεί κανείς.
Η μήνυσή της εναντίον σας προκάλεσε πλή-
θος αντιδράσεων υπέρ σας… «γιατί διώκεται 
η ελευθερία του λόγου στο πρόσωπο ενός 
διακεκριμένου υπερασπιστή της». Κάποιοι, 
πάντως, θεώρησαν ότι ενήργησε στα πλαίσια 
των δικαιωμάτων της. Τελικά δικαιούται ένα 
θεσμικό πρόσωπο να στείλει επιστολή προς 
«ενημέρωση της επικρατούσας στη χώρα μας 
κατάστασης»; Η κ. Θάνου έχει το δικαίωμα να 
δημοσιοποιεί τις απόψεις της στους ομολό-
γους της των ευρωπαϊκών χωρών; Εγώ λέω ότι 
δεν είχε κανένα δικαίωμα να το κάνει, είμαι πολύ 
καθαρός σε αυτό. Απευθυνόμενη στους συνα-
δέλφους δικαστές για αυτά τα ζητήματα και μά-
λιστα καλώντας τους να βοηθήσουν πολιτικά την 
Ελλάδα ή οτιδήποτε άλλο, δείχνει ότι υπάρχει μία 
διαφορά αντίληψης στο ρόλο του δικαστή. Ο ρό-
λος του δικαστή, όπως είπα, δεν είναι πολιτικός. 
Αυτό λέει και το Σύνταγμα, το οποίο απαγορεύει 
στους δικαστές να έχουν μία ενεργή εκδήλωση υ-
πέρ πολιτικών κομμάτων, επειδή θα πρέπει όχι μό-
νο να είναι, αλλά να δίνουν και την εντύπωση ότι 
είναι αμερόληπτοι. Εδώ είχαμε μία επιστολή που 
καλούσε και σε κάποιου είδους πολιτική δράση 
άλλους δικαστές. Όταν ο δικαστής εμπλέκεται σε 
πολιτικές διαμάχες, διακινδυνεύεται ακριβώς αυ-
τή η αμεροληψία του. Εάν εγώ ως δικαστής βγω 
και πω ότι το μνημόνιο είναι αντισυνταγματικό, 
μετά πώς θα κρίνω μία υπόθεση με το μνημόνιο, 
για παράδειγμα; Παντού στον κόσμο οι δικαστές 
απέχουν από άμεσες πολιτικές πράξεις, είναι πά-
ρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά. Γι’ αυτό θεωρούσα 
ότι η πράξη αυτή που έκανε, δείχνει παρανόηση 
και του δικού της ρόλου, που είναι ένα θέμα, αλλά 
και του ρόλου όλων των άλλων δικαστών στους 
οποίους απευθύνεται. Αυτή ήταν η κριτική μου.

Πώς σχολιάζετε την άποψη ότι προσπάθησε 
να εκφράσει το κοινό αίσθημα; Δεν είναι δου-
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λειά του δικαστή να εκφράσει το κοινό αίσθημα. 
Και τι θα πει κοινό αίσθημα; Το δικό μου δεν το 
εξέφρασε, δεν είμαι εγώ κοινό;  Εμένα δεν με ε-
ξέφρασε, σας διαβεβαιώνω, άρα εγώ δεν περι-
λαμβάνομαι σε αυτό το κοινό αίσθημα. Αυτές είναι 
κουβέντες που πετάγονται χωρίς να διακρίνει κα-
νένας τι κρύβεται από πίσω. Εκτός αν πιστεύουμε 
ότι υπάρχουν κοινωνίες οι οποίες όλες έχουν ένα 
αίσθημα ή μία άποψη, που ξέρετε ότι δεν ισχύει. 
Επίσης, δεν είναι δική της δουλειά, αν υποτίθεται 
ότι ήθελε να το εκφράσει. Η δική της δουλειά εί-
ναι άλλη και την οποία πρέπει να κάνει με κάποιες 
προϋποθέσεις, αυτή είναι η δική μου αντίληψη.

Η κ. Θάνου σάς κατηγορεί για εξύβριση και δυ-
σφήμηση, ότι προσβάλλετε την προσωπικό-
τητά της, την τιμή και την υπόληψή της, εκτός 
από τη δικαστική της ιδιότητα… Είναι δύο πράγ-
ματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαριστούν. Δεν είναι 
δυνατό να συζητήσουμε εάν ο χαρακτηρισμός 
αφελής, εμπίπτει στην κατηγορία προσβολής της 
προσωπικότητάς ή όχι. Σας το λέω έτσι πολύ απλά, 
όταν ξεκινήσει κάποιος να συζητά εάν το αφελής 
είναι υβριστικό ή όχι, τότε δεν υπάρχει καμία απο-
λύτως κριτική που μπορεί να κάνει κανένας κάτω 
από οποιαδήποτε συνθήκη, η οποία να μην εμπί-
πτει σε αυτή την κατηγορία. Άμα μπούμε σε αυτή 
τη λογική δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου. Αυτά 
λένε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αλλά και όλων 
των δικαστηρίων των φιλελεύθερων δημοκρατι-
ών ανά τον κόσμο. 
Όπως έχω πει, η κυρία Θάνου ως πρόσωπο, ως 
ιδιώτης, δεν με ενδιαφέρει. Προσωπικότητα ση-
μαίνει τι κάνει στη ζωή της και αυτό δεν έχω καμία 
διάθεση να το μάθω. Εκείνο που με ενδιαφέρει 
όμως είναι σαφώς ο πολιτειακός της ρόλος, ο τρό-
πος που ασκεί το αξίωμά της. Εγώ θα σας το πω 
πολύ ειλικρινά, όποιος φοιτητής μού πει ότι αυτό 
σηκώνει μήνυση για εξύβριση δεν θα τον περά-
σω! Κάτι πρέπει να είναι λάθος, ή εγώ δεν κάνω 

καλά τη δουλειά μου ή η κυρία Θάνου κάνει λάθος, 
για να το πω έτσι.

Όσον αφορά τη δικαστική της ιδιότητα, πόσο 
θεσμικά επικίνδυνη είναι η «μείωση του κύ-
ρους του αξιώματος», του «κύρους του θε-
σμού»; Ας μην ξεγελιόμαστε τώρα, νομικά δεν 
στέκουν αυτά τα πράγματα, έχουν καταργηθεί, 
δεν υπάρχει «κύρος θεσμού». Όσο για τη δικαστι-
κή της ιδιότητα έχω όλο το δικαίωμα του κόσμου 
να την προσβάλλω σε εισαγωγικά, όπως το εννο-
εί εκείνη, να της ασκώ κριτική, να θεωρώ ότι δεν 
κάνει καλά τη δουλειά της και να προσπαθώ με 
επιχειρήματα να πω την άποψή μου. Αυτό είναι 
αναφαίρετο δικαίωμά μου, όχι μόνο προς το δικα-
στή, αλλά και προς κάθε κρατικό όργανο, από τον 
πρωθυπουργό μέχρι το βουλευτή, μέχρι οποιον-
δήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς.

Και πόσο θεσμικά επικίνδυνη είναι η άσκη-
ση μήνυσης από πρόεδρο του Αρείου Πάγου 
για επικριτικά σχόλια σε νομικό; Όχι μόνο από 
πρόεδρο που, φυσικά, προηγείται της ιεραρχίας, 
αλλά από κάθε δικαστή. Από τα διάφορα πολιτει-
ακά όργανα, αυτά που πρέπει να επιδεικνύουν 
τη μεγαλύτερη ανοχή είναι οι δικαστές. Πώς θα 
τον κρίνουν οι συνάδελφοί του; Η συναδελφική 
αλληλεγγύη είναι σαφές ότι μπορεί να υπάρχει 
και να καθιστά την κρίση, έστω, αν θέλετε, να φαί-
νεται, ότι δεν είναι αντικειμενική. Το βέβαιο είναι 
ότι υπάρχει μία επίδειξη άσκησης εξουσίας, που 
κατά τη γνώμη μου ξεπερνά κάθε όριο και η οποία 
αδιαφορεί για τις όποιες αντιδράσεις. 

Ασκήσατε τη δημόσια κριτική σας εδώ και αρ-
κετόν καιρό. Γιατί, λέτε, υπήρξε τόσο καθυστε-
ρημένη αντίδραση από την κ. Θάνου; Ούτε αυ-
τό με ενδιαφέρει γιατί το έκανε. Κάποιοι μου λένε 
να κοιτάξω τις παραγραφές και διάφορα τέτοια. 
Δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι παραγραφές ούτε 
τίποτα, η ουσία με ενδιαφέρει. Και ειλικρινά δεν 
ξέρω τι την πείραξε, δεν καταλαβαίνω. Ίσως την 
πειράζει το να ζητά κάποιος την παραίτησή της. Κι 
εμένα θα με πείραζε, αν μου ζητούσατε να παραι-
τηθώ από το πανεπιστήμιο...

Έκτος από τη δική σας περίπτωση, ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Πα-
παγγελόπουλος «νουθετεί» την εισαγγελέα 
εφετών Γεωργία Τσατάνη. Συμμερίζεστε τις 
απόψεις που θέλουν να υπάρχει κυβερνητικό 
σχέδιο ελέγχου της Δικαιοσύνης; Δεν μου αρέ-
σει να κάνω υποθέσεις, εκείνο που ξέρω είναι ότι 
η δικαιοσύνη βρίσκεται σε μία κατάπτωση. Από το 
2010 που μιλώ για τα μισθολογικά, για τις απεργί-
ες και για διάφορα άλλα θέματα, είχα επισημάνει 
ότι πρέπει να προσέξουμε τη δικαιοσύνη γιατί εί-
ναι κλειδί στο να βγούμε από την κρίση. Έχω την 
εντύπωση ότι πρώτον υπάρχει μία πολιτικοποίη-
ση και κομματικοποίηση στη δικαιοσύνη που δεν 
κάνει καλό και δεύτερον ότι η εξουσία, την οποίαν 
έχουν, ασκείται χωρίς έλεγχο και χωρίς καμία πε-
ρίσκεψη. Όλη αυτή η ιστορία «Μα, εγώ δε θα πω 
τις απόψεις μου σαν δικαστής;» υποκρύπτει αυτό 
το γεγονός. Πες ό,τι θες, αρκεί να διατηρείς την 
αμεροληψία σου. Από τους δικαστές δεν θέλουμε 
απλώς να είναι αμερόληπτοι, πρέπει να φαίνο-
νται κιόλας ότι είναι αμερόληπτοι, αυτό έχει πει 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είναι το σημαντικό. 
Φοβάμαι ότι απ’ όλα αυτά που ακούγονται στο 
χώρο της δικαιοσύνης, το 1/10 να είναι αληθή, 
δείχνουν μία κατάσταση μεγάλης κρίσης. Όλα πια 
πηγαίνουν στα δικαστήρια, δεν γινόταν πάντα 
αυτό και υπήρχε και μία περίσκεψη από πλευράς 
και δικαστικού σώματος στο ποια ζητήματα μπο-
ρούν να ελέγξουν, που τώρα δεν υπάρχει. Αλλά, 
σας το είπα από την αρχή, είναι και λίγο διεθνές 
ως φαινόμενο, δεν είναι μόνο ελληνικό. Τώρα, αν 
υπάρχει σχέδιο, δεν έχω τέτοια στοιχεία ώστε να 
μπορώ να μιλήσω έτσι. Εκείνο που μπορώ να πω 
είναι ότι δεν υπάρχει καμία φροντίδα στο να υπε-
ρασπιστούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και 
να την περιβάλουν με τις εγγυήσεις εκείνες ώστε 
να κάνει καλά τη δουλειά της, να της δίνουν το 
σήμα ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει κομματικά τι θα 
κάνετε και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου εάν είστε 
μαζί μας ή με κάποιον άλλον. 

Θα ήθελα να σχολιάσετε και την ανακοίνωση 
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων μετά 
τη μήνυση Θάνου και τη διχογνωμία που ση-

μειώθηκε στην απόφασή της. Η ανακοίνωση 
αυτή, εκτός του ότι εξεδόθη με οριακή πλειοψη-
φία 6 υπέρ και 5 κατά, θέτει και ορισμένα ζητή-
ματα. Δεν είναι δυνατόν η Ένωση Δικαστών και 
Εισαγγελέων να παίρνει θέση επάνω σε ένα θέ-
μα που έχει πάει στη δικαιοσύνη, που αφορά την 
Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και που μάρτυρα έχει 
την Πρόεδρο της Ένωσης. Δηλαδή η Πρόεδρος 
της Ένωσης, θέλω να καταλάβω, ψήφισε σε αυ-
τήν την ιστορία που πήγε ως μάρτυς; Αυτά είναι 
πρωτάκουστα πράγματα, λυπάμαι που το λέω. Να 
σας πω την αλήθεια, η Ένωση έχει πάρει κι άλλες 
αποφάσεις που θεσμικά είναι χειρότερες αλλά, ει-
λικρινά, είναι αδιανόητο να παίρνει αυτή τη θέση.

Ας αλλάξουμε θέμα. Είχατε στρατευθεί αρχικά 
με το Ποτάμι. Σας απογοήτευσε ή εξακολουθεί-
τε να το θεωρείτε την πιο ενδιαφέρουσα πολι-
τική πρόταση; Με το Ποτάμι έχουμε ένα πρόβλη-
μα και καλά που μου κάνατε την ερώτηση, για να 
το ξεκαθαρίσω. Έχω μία διαδρομή, έχω μία ηλικία, 
έχω διανύσει το μεγαλύτερο μέρος του βίου μου, 
ίσως το περισσότερο, δεν είναι δυνατόν να ακούω 
ότι είμαι συνταγματολόγος του Ποταμιού. Αυτό 
το πράγμα με διαλύει, αν το ήξερα ότι θα συμβεί 
δεν θα ανακατευόμουν σε καμία περίπτωση. Έχω 
να αναφέρω τη λέξη Ποτάμι δύο χρόνια περίπου, 
δεν πηγαίνω σε εκδηλώσεις, δεν συμμετέχω που-
θενά. Πάλι Ποτάμι, Ποτάμι, Ποτάμι. Εγώ βοήθησα 
εξαρχής πιστεύοντας ότι ο τόπος χρειαζόταν κάτι 
καινούργιο. Από εκεί και πέρα, το καινούργιο, ό-
πως όλοι ξέρουν, δεν είναι εύκολη υπόθεση να 
φτιαχτεί. Δεν θεωρώ όμως ότι το Ποτάμι έκανε 
κακό στον τόπο, τα περισσότερα από αυτά που 
λέει είναι σωστά. Αυτό που δεν κατάφερε είναι 
να γίνει ένας πολιτικός οργανισμός 
ζωντανός και να δεθεί με την κοινω-
νία. Από εκεί και πέρα εγώ δεν είμαι 
πολιτικός, εάν ήθελα να ασχοληθώ 
με την πολιτική θα το είχα κάνει 
πολλά χρόνια, δεν θα περίμενα να 
φτάσω στο τέλος του βίου μου για 
να ασχοληθώ. Συμμετείχα αρχικά 
με την αίσθηση ότι έχουμε μία έκτα-
κτη ανάγκη και θα έπρεπε να βοη-
θήσω. Εντάξει, το έκανα, τελείωσε.

Βλέπετε κάποιο μέλλον στην Κε-
ντροαριστερά; Ναι, εγώ είμαι από 
αυτούς που θεωρώ ότι είναι πολύ 
χρήσιμο να εμφανισθεί κάτι στο 
χώρο της Κεντροαριστεράς, του 
Κέντρου θα έλεγα.

Το Κέντρο μπορεί να εκτείνεται και δεξιότε-
ρα; Μπορεί να εκφράσει το «κέντρο» ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης; Και τότε έχει νόημα ύπαρξης 
ο μεσαίος χώρος; Όχι, δεν θεωρώ ότι μπορεί να 
το εκφράσει ο Μητσοτάκης. Πολύ χάρηκα που ε-
κλέχθηκε, πολύ χαίρομαι η Νέα Δημοκρατία να 
τραβήξει ένα δρόμο πιο φιλελεύθερο, αλλά από 
εκεί και πέρα είναι προφανές ότι δεν είναι κέντρο. 
Αυτός ο μεσαίος χώρος έχει νόημα ύπαρξης. Θεω-
ρώ πάρα πολύ κακό για τον τόπο να συνεχίσει να 
υπάρχει ένα δίλημμα Νέας Δημοκρατίας - ΣΥΡΙΖΑ. 
Ένας δικομματισμός στην Ελλάδα δεν θεωρώ ότι 
είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να μας συμβεί. Θα σας 
έλεγα ότι έχει αποδειχτεί κιόλας εκ των πραγμά-
των. Πιστεύω ότι αν η τακτική της Νέας Δημοκρα-
τίας είναι μία τακτική που λέει, ψηφίστε μας για 
να ξεμπερδεύουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι μία λάθος 
τακτική, το έχει κάνει πολλές φορές και απέτυχε. 
Ο Σαμαράς το είχε κάνει και δεν πέτυχε. Αλλά να 
πετύχει, έχεις πάλι μία διακυβέρνηση που θα είναι 
με μία οριακή πλειοψηφία από τη Νέα Δημοκρατία 
και μία αντιπολίτευση από τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα 
είναι σε τρελή γραμμή και θα είναι πάλι αδιέξοδο. 
Γι’ αυτό λοιπόν πιστεύω ότι ο κεντρώος χώρος έ-
χει τη δυνατότητα να εκφράσει κάποιες υπαρκτές 
κοινωνικές ή πολιτικές δυνάμεις, θεωρώ όμως ότι 
πρέπει να γίνει με νέους ανθρώπους.

Είναι θέμα ηγεσίας; Είναι και θέμα ηγεσίας, τι να 
κάνουμε.

Τόσες κινήσεις και προσπάθειες έγιναν. Γιατί 
απέτυχε να συσπειρωθεί ο κεντρώος/ κεντρο-
αριστερός χώρος και τι κατά τη γνώμη σας 
χρειάζεται να γίνει;  Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε 
εναλλαγή γενεών στο πολιτικό μας προσωπικό. 
Το λέω με ειλικρίνεια. Πολλοί μου λένε ότι δεν εί-

ναι θέμα ηλικίας, είναι θέμα ιδεών. Χαίρω πολύ, 
δεν είμαι τόσο ανόητος να μην καταλαβαίνω ότι 
φυσικά οι ιδέες είναι που μετρούν πάνω από την 
ηλικία, αλλά έχουμε ένα πολιτικό προσωπικό το ο-
ποίο έχει αποδείξει εδώ και έξι χρόνια ότι δεν είναι 
σε θέση να κάνει τίποτα, τα έχει κάνει μαντάρα.  
Εμείς φταίμε, το βλέπετε, όλοι έχουν φύγει, έχουν 
βγει από τα μνημόνια, έχουν βγει από την κρίση, 
έχουν κάνει βήματα, εκτός από εμάς που θαρρείς 
ότι πηγαίνουμε κάθε λίγο από την αρχή.  Είναι ένα 
πολιτικό προσωπικό τελείως μπλοκαρισμένο, αν 
και δεν είναι για πέταμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι 
οποίοι είναι ευφυείς, συγκροτημένοι και ικανοί, 
όλα τα έχουν, όμως για διαφόρους λόγους έχουν 
μάθει να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ο οποίος εί-
ναι αναποτελεσματικός και δεν μας οδηγεί πουθε-
νά. Εγώ πιστεύω ότι η χώρα χρειάζεται εναλλαγή 
ηγεσίας γενεαλογική, να έρθουν στην εξουσία οι 
σαραντάρηδες και οι τριανταπεντάρηδες.

Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαραντάρης… Ο Τσί-
πρας –το έλεγα από τότε και δεν ήταν πολύ πει-
στικό– εκπροσωπεί ένα παλιό πολιτικό προσω-
πικό, το βλέπετε. Δηλαδή, σας εκπλήσσει ποιους 
διορίζει; Τι σας εκπλήσσει από αυτά που κάνει, τι 
είναι αυτό που κάνει το οποίο είναι διαφορετικό 
από ό,τι έκανε το παλιό πολιτικό προσωπικό; Εγώ 
πάντως δεν συζητώ για κάποιον νέο για να αντι-
παραταχθεί στον Τσίπρα, όχι, μου φαίνεται ότι 
υπάρχει ένας λόγος βαθύτερος, δικαιοσύνης.

Δηλαδή; Δηλαδή οι νέοι άνθρωποι, αυτοί που εί-
ναι 35-40 χρόνων, θα έχουν μπροστά τους 35-40 
χρόνια ζωής. Αν τα πράγματα εξελιχθούν χάλια ας 

έχουν να ψέγουν τον εαυτό τους γι’ αυτό, αλλά 
όχι εγώ να καθορίζω τη ζωή τους. 
Αυτός είναι ένας λόγος, για παρά-
δειγμα, που βλέπω τον Γλέζο ή τον 
Θεοδωράκη και λέω ότι ανεξαρτή-
τως του τι λένε, σε αυτή την ηλικία 
το να θες εσύ να καθορίσεις πώς θα 
πρέπει να ζήσουν οι νέοι άνθρωποι 
είναι τρομερό. Πιστεύω στη γενε-
αλογική εναλλαγή και σας καλώ να 
δείτε το θέμα της δικαιοσύνης και 
του ξεμπλοκαρίσματος αυτού του α-
διεξόδου που υπάρχει με το πολιτικό 
προσωπικό, το οποίο έχει συνηθίσει 
να δρα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, 
να πηγαίνει στο γραφείο του και να 
παίρνει τα τηλέφωνά του, στους πε-
λάτες του, στους δημοσιογράφους 
και να μη δουλεύει. Είμαι από αυτούς 

τους αισιόδοξους που θεωρούν ότι υπάρχει ένα 
κοινό το οποίο μπορεί να μας ακούσει, εάν του 
μιλήσει κανένας με ειλικρίνεια και καθαρά.

Το Ποτάμι, που είναι νέο, το άκουσαν; Το άκου-
σαν πάρα πολλοί το Ποτάμι. Εγώ, όπου πήγα και 
ό,τι ανθρώπους έτυχε να συναντήσω με το Ποτά-
μι έμεινα κατάπληκτος από την ποιότητά τους. Και 
δεν μιλώ για την Αθήνα, τους γνωστούς που ξέ-
ρουμε και είναι η παρέα μας, αλλά όπου πήγα στα 
Τρίκαλα, στις υπόλοιπες πόλεις, στη Λαμία, στην 
Κόρινθο... Μπορεί να μπλοκαρίστηκε, αλλά όχι 
ότι το μήνυμά του δεν πέρασε. Εγώ πιστεύω ότι υ-
πάρχει ένα ακροατήριο το οποίο θέλει να ακούσει 
πράγματα, θέλει να τα ακούσει με μία σαφήνεια 
και με μία ειλικρίνεια.  

Είστε καθηγητής, οι φοιτητές σάς αγαπούν και 
σας εκτιμούν ιδιαίτερα, μιλάτε μαζί τους. Πόσο 
πιστεύετε αφορούν όλα αυτά τους νέους σή-
μερα, πόσο τους ενδιαφέρει να κάνουν πολιτι-
κή καριέρα; Οι νέοι είναι πιο ανοιχτοί, αλλά δίκιο 
έχετε, ορισμένα από αυτά μπορεί να τα βλέπουν 
διαφορετικά. Καμιά φορά απορώ με το πόσο 
προσδεδεμένοι είναι σε αξίες και παραστάσεις 
που είχαμε εμείς οι παλαιότεροι, συμπεριφέρο-
νται όπως οι μπαμπάδες τους και οι μαμάδες τους, 
αυτή είναι η κριτική που τους κάνω. Θεωρώ όμως 
ότι αυτός ο χώρος του Κέντρου έχει μέλλον, έχει 
δυνατότητες και πρέπει να βρούμε ένα νέο παιδί 
γύρω στα 35-40 και όλοι αυτοί οι γνωστοί του Κέ-
ντρου, οι οποίοι είναι συγκροτημένοι, είναι ικανοί, 
έχουν δυνατότητες, να βοηθήσουν, να παίξουν 
ένα ρόλο συμβουλευτικό, ενισχυτικό των νέων. 
Γιατί, τι να κάνουμε, κάποια στιγμή τελειώνει η κα-
ριέρα. Στην Ελλάδα φαίνεται να μην τελειώνει πο-
τέ η πολιτική καριέρα!  A

υπάρχει μιά επι-
δειξη άσκησησ 
εξουσιάσ, που 
κάτά τη γνώμη 

μου ξεπερνά  
κάθε οριο
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Ποια είναι η ιστορία της ταινίας και 

ποια είναι η κοπέλα που υποδύεστε 

εσείς; Μια νέα Ελληνίδα, η Έλενα, φεύγει 

από την Ελλάδα και πάει να δουλέψει στη 

Γερµανία. Στην πορεία µαθαίνει ότι είναι 

έγκυος. Τελικά δουλεύει ως νταντά σε µια 

γερµανική οικογένεια. Από την άλλη, η 

Τέσα, η Γερµανίδα µαµά, προσπαθεί να α-

νταπεξέλθει στις απαιτήσεις του να είσαι 

εργαζόµενη µητέρα. ∆ύο διαφορετικές 

γυναίκες που παλεύουν και οι δυο για τα 

παιδιά τους. Εγώ υποδύοµαι την Έλενα.

 
Τι ήταν αυτό που σας προσέλκυσε σε 

αυτό το σενάριο και σε αυτό το χαρα-

κτήρα; Είναι  µια έντονη ιστορία µε έντο-

να συναισθήµατα. Στο χαρακτήρα που 

υποδύοµαι µε προσέλκυσαν πολλά, αλλά 

αν πρέπει να ξεχωρίσω κάτι νοµίζω πως 

είναι ότι αυτός ο ρόλος µιλούσε τις δυο 

µητρικές µου γλώσσες. 

Ποια είναι η ηρωίδα που υποδύεστε 

σαν χαρακτήρας µέσα στη σηµερινή 

Αθήνα; Υπάρχει ή είναι µία υπερβολή 

για την κινηµατογραφική σύµβαση; 

Η υπερβολή χρειάζεται στην αφήγηση 

ακραίων γεγονότων. Αυτό που καθιστά 

το χαρακτήρα υπερβολικό είναι αυτά που 

του συµβαίνουν. Η Έλενα στη σηµερινή 

Αθήνα µπορεί να είναι µια κόπελα που 

ψάχνει µια καλύτερη ζωή, µια κοπέλα που 

διψάει για ζωή, µια κοπέλα που αποφα-

σίζει να φύγει από την Αθήνα, µια κοπέλα 

που ψάχνει να βρει τι θέλει, µια κοπέλα 

που όταν βρει τι θέλει θα παλέψει µε όλο 

της το είναι για αυτό. Κι όλα αυτά είναι χα-

ρακτηριστηκά που συναντάµε συχνά στη 

σηµερινή Αθήνα.

Η πορεία της Έλενας, της ηρωίδας σας, 

είναι µία ιστορία ενηλικίωσης ή επιβίω-

σης; Πώς βγαίνει µετά από αυτήν; Είναι 

µια ιστορία ενηλικίωσης από την οποία 

η Έλενα βγαίνει πληγωµένη αλλά και πιο 

δυνατή.

Στην προσωπική σας ζωή πώς βλέπετε 

να συνδυάζονται η γερµανική µε την 

ελληνική κουλτούρα; Υπάρχουν στ’ 

αλήθεια κοινά σηµεία; Πολύ αρµονικά. 

Νοµίζω µόνο καλά µου έχει δώσει αυτός ο 

συνδυασµός. Φαινοµενικά  είναι δύο αντί-

θετες κουλτούρες και έχουν όντως πολ-

λές διαφορές αλλά φυσικά και υπάρχουν 

κοινά σηµεία. Ειδικά στις µέρες µας.

Τι συµβολίζει για εσάς η ταινία; Και ο 

τίτλος της; Όσο διαφορετικές και να είναι 

ίσως κάποιες κουλτούρες, τα συναισθή-

µατα είναι πάντα τα ίδια. Μια ανάσα είναι 

δύο ζωές που µοιράζονται κάτι κοινό.

Τι είναι η επανάσταση για την ηρωίδα 

σας; Και τι για εσάς την ίδια; Επανάστα-

ση για την Έλενα είναι να κρατήσει το 

παιδί της, παρά τις δυσκολίες και το νεαρό 

της ηλικίας της. Ξεχνάει τη λογική και η α-

πόφαση είναι µε γνώµονα το συναίσθηµα. 

Αυτό είναι επανάσταση.

Πώς θα βλέπατε την Αθήνα µετά από 

δέκα χρόνια; Θέλω να βλέπω την Αθήνα 

µε πιο χαρούµενους ανθρώπους. A

Η ταινία κυκλοφορεί την Πέµπτη 17 Μαρτίου.

Ì
αρά Μάτα Γιαννάτου. Μισή Eλληνίδα, µισή Γερµανίδα. Ένα πρόσωπο µε βόρεια 

κατατοµή και χρώµατα αλλά πληµµυρισµένo από µεσογειακή εκφραστικότητα. 

Φυσιογνωµία σοβαρή, τρυφερή αλλά και δυναµική που αποπνέει ποιότητα. Ένα 

νέο πρόσωπο στην πόλη για το οποίο ακούµε µόνο καλές ειδήσεις. 

Η Χαρά Μάτα γεννήθηκε στο Βερολίνο και µεγάλωσε στην Αθήνα. Αποφοίτησε 

από τη ∆ραµατική σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 2013, συνεργάστηκε µε τον Μιχάλη 

Μαρµαρινό στην παράσταση «Insenso» στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών, µε τον Ακύλλα 

Καραζήση που υπήρξε και δάσκαλός της στις παραστάσεις «Πενθεσίλεια», «Ο σεισµός στη 

Χιλή» και τώρα στον «Ματωµένο γάµο» που παίζεται στη Γερµανία µε γερµανικό θίασο. 

Στον κινηµατογράφο έχει συνεργαστεί µε τον Τάσο Μπουλµέτη στην ταινία «Νοτιάς» και 

µε τον Christian Zübert στην ταινία «Μια ανάσα» που θα προβάλλεται στους κινηµατογρά-

φους από αυτή την Πέµπτη 17/3.

Πρόκειται για µια ελληνογερµανική συµπαραγωγή που πήρε εξαιρετικά σχόλια στα 

φεστιβάλ του Τορόντο και της Θεσσαλονίκης, και έχει ήδη προβληθεί στη Γερµανία και 

την Ισπανία. Στην ταινία, η Χαρά Μάτα υποδύεται τη νεαρή Έλενα η οποία αποφασίζει να 

µεταναστεύσει στη Γερµανία σε αναζήτηση µιας καλύτερης ζωής εν µέσω της οικονοµι-

κής κρίσης, αφήνοντας πίσω το σύντροφό της. Χωρίς να έχει τις απαραίτητες γνώσεις, 

πιάνει δουλειά ως παιδαγωγός ενός µικρού κοριτσιού. Μια µέρα, όµως, ενώ είναι υπό την 

επίβλεψη της Έλενας, η µικρή εξαφανίζεται. Από εκείνη τη στιγµή ξεκινά η µεγάλη περι-

πέτεια της Έλενας, η οποία πανικόβλητη επιστρέφει στην Ελλάδα, ενώ στη Γερµανία θεω-

ρείται ύποπτη για απαγωγή και καταζητείται. Παράλληλα, η απεγνωσµένη Γερµανίδα µη-

τέρα του µωρού, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις της αστυνοµίας και του συζύγου της, 

αποφασίζει και εκείνη να ταξιδέψει στην Ελλάδα προκειµένου να εντοπίσει την Έλενα.

Η ταινία φέρνει κοντά, αλλά και αντιµέτωπες, δύο γυναίκες. Ένα παιδί που έχει χαθεί και 

µία ανάσα που θα τις ενώσει σε ένα ταξίδι που θα τους αποκαλύψει τον πραγµατικό τους 

εαυτό. Οι γυναίκες στη σύγχρονη κοινωνία αλλά και η διαφορά νοοτροπίας ανάµεσα στη 

Βόρεια και τη Νότια Ευρώπη.

Ο σκηνοθέτης Κρίστιαν Τσούµπερτ δήλωσε ότι ήθελε να κάνει µία ταινία που θα µπλέκει 

τα συναισθήµατά µας, θα µας κάνει να γελάµε αλλά και να κλαίµε, ή ακόµη και να µας προ-

καλεί σοκ. Είναι µια ιστορία για την ενοχή, τη συγχώρεση και τη λύτρωση. 

«Μια ανάσα» πριν βγει η ταινία στους κινηµατογράφους, ζητήσαµε από τη Χαρά Μάτα 

Γιαννάτου να απαντήσει σε µερικές ερωτήσεις µας.
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Στην προηγούμενη συνέντευξή μας 
θα ξεκινούσες στις αρχές του 2015 
τα γυρίσματα μίας νέας ταινίας στη 

Κύπρο και ήσουν «ιδιαίτερα ευτυχισμένη 
για αυτό». Ένα χρόνο μετά η «Σεμέλη» κέρ-
δισε το πρώτο βραβείο στην Βerlinale. Πώς 
ήταν η κινηματογραφική εμπειρία της δη-
μιουργίας της και πώς βίωσες την τελική 
της βράβευση; Πέρασε τόσο γρήγορα αυ-
τός ο χρόνος και έχουν συμβεί τόσο πολλά... 
Η κινηματογραφική εμπειρία ήταν όπως 
κάθε προηγούμενη και μάλλον κάθε επόμε-
νη – περνάς από χαρές, λύπες, δυσκολίες, 
ευκολίες, απογοητεύσεις, στιγμές μαγικές, 
όλα για να ολοκληρώσεις ένα στόχο. Το πιο 
σημαντικό είναι να μην τα βάλεις κάτω, αλλά 
αντιθέτως να απολαύσεις την κάθε στιγμή. 
Να απολαύσεις την πορεία και τη διεργασία. 
Είμαι πανευτυχής που η «Σεμέλη» τιμήθηκε 
στη φετινή Berlinale. Πραγματικά δεν θα μπο-
ρούσα να ευχηθώ κάτι περισσότερο από αυτό 
για την ταινία. Σίγουρα το βραβείο αποτελεί 
επιπλέον κίνητρο για να συνεχίσω τη δουλειά 
μου στη βιομηχανία του σινεμά.

To παλτό έφερε γούρι τελικά; Αναμφισβή-
τητα. Τίποτα δεν θα έκανα χωρίς το παλτό... 
Παρόλο που έχω χάσει μισή περιουσία από τις 
τρύπιες τσέπες του.

Αυξάνεται και το άγχος μαζί με τις νέες δυ-
νατότητες του βραβείου αυτού; Το δημι-
ουργικό άγχος είναι πάντα εκεί. Με ή χωρίς 
βραβείο. Πάντα προσπαθείς να κάνεις ό,τι κα-
λύτερο ξέρεις και μπορείς κάτω από τις συν-
θήκες που βρίσκεσαι.

Έχει μπει στο μυαλό σου η πρώτη μεγάλου 
μήκους ταινία; Είναι ήδη σενάριο...

Πόσο ικανοποιημένη έμεινες όταν ολοκλή-
ρωσες τη «Σεμέλη» και κατά πόσο περίμε-
νες τη βράβευση; Ήμουνα αρκετά ικανοποιη-
μένη με την ολοκλήρωση της «Σεμέλης». Δεν 
είχα όμως και πολύ χρόνο να το σκεφτώ, γιατί 
πριν καν τελειώσω τη μεταπαραγωγή της ται-
νίας, την είχαν ήδη δεχτεί στο Φεστιβάλ του 
Τορόντο. Έτσι απλώς συνέχισα να δουλεύω α-
σταμάτητα μέχρι την προβολή. Γι’ αυτό, νομί-
ζω, δεν πρόλαβα να καταλάβω ακριβώς τι έγι-
νε με το τέλος της ταινίας.  Ένα είναι σίγουρο, 
ότι εάν με ρωτούσες πριν ένα χρόνο ακριβώς, 
ποτέ δεν θα σκεφτόμουν ότι μ’ αυτή την ται-
νία θα κερδίζαμε 
β ρ α β ε ί ο  σ τ η ν 
Berlinale.

Στην προβολή 
τ η ς  τ αι ν ί α ς  ή -

σουν πάλι δίπλα στην 
πόρτα εξόδου; Χαχα! 
Όχι, αυτή τη φορά μου 
κράτησαν θέση πιο 

μπρο-
στά. 

Αλλά 
δεν είχα 

προδιά-
θ ε σ η  ν α 

δραπετεύ-
σ ω  π ά λ ι . 

Αυτή τη φο-
ρά ήθελα να 

δω την ταινία με τους θεατές. Μάλλον κάθε 
φορά θα είναι διαφορετικό το αίσθημα...

Ποιο είναι το πιο τρελό σου όνειρο τώρα; 
Ποιον ή ποια σκηνοθέτη θα επέλεγες αν 
μπορούσες να συν-δημιουργήσετε μια ται-
νία μεγάλου μήκους και γιατί; Όνειρα έχω 
τόσο πολλά... και είναι μάλλον όλα τρελά. Το 
πιο ζωντανό τώρα είναι να ολοκληρώσω την 
ταινία μεγάλου μήκους σύντομα. Δεν είμαι 
σίγουρη αν θα ήθελα να συν-δημιουργήσω 
ταινία με άλλο σκηνοθέτη αυτή τη στιγμή. Και 
ειδικά με σκηνοθέτες που εκτιμώ αφάντα-
στα, γιατί δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθούμε σε 
διαφωνία. 

Σε ποια ταινία θα έδινες εσύ το Όσκαρ; «Mad 
Max» 100%. 

Τι ακολουθεί; Η Νέα Υόρκη πάντα. Τελειώνω 
το μεταπτυχιακό μου τον Μαΐο, ακολουθούν 
γυρίσματα για ακόμη μια μικρού μήκους ται-
νία (πτυχιακή) και απομόνωση για το τελείω-
μα της μεγάλου μήκους. A

Η μικρού μήκους ταινία της ÇΣεμέληÈ βραβεύτηκε στο φετινό 
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου (Berlinale) 
και θα προβληθεί στο Tribeca Film Festival στη Νέα Υόρκη που 
ξεκινά στις 15 Απριλίου, επιλεγμένη από 3.553  συμμετοχές.
Η Μυρσίνη Αριστείδου γεννήθηκε στη Λεμεσό και ολοκληρώνει 
με υποτροφία τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο πρόγραμμα TV/
Film Production στο Tisch School of the Arts της Νέας Υόρκης μετά το 
πτυχίο της στον Κινηματογράφο και την Ιστορία της Τέχνης στο  Pratt 
Institute. Το όνειρό της ήταν να σπουδάσει Καλές Τέχνες αλλά στο 
παρά πέντε άλλαξε κατεύθυνση και ακολούθησε τον κινηματογράφο. 
Ευτυχώς. Όλα δείχνουν ότι έχουμε πολλούς λόγους για να περιμένουμε 
το επόμενό της βήμα που δεν είναι άλλο από την πρώτη της ταινία μεγάλου 
μήκους. Το σενάριο είναι ήδη έτοιμο.

Η βραβευμένη 
σκηνοθέτρια της 

μικρού μήκους 
ταινίας ÇΣεμέληÈ 

είναι μέλλον 
Tου ΓιώρΓοΥ ΔΗΜΗΤρΑΚοΠοΥλοΥ

ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
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44 εικόνες που φλερτάρουν, συνθέτουν και 

συνομολογούν μια ζωγραφική αφήγηση, 

που όμως συνομιλεί ευθέως με το σινεμά 

και το κόμιξ, τη φωτογραφία, τη διαφήμιση 

και τη λογοτεχνία. Παλιά του τέχνη κόσκινο: 

αν ξέρεις τη ζωή και το έργο του Σκούρα, τις 

περιπλανήσεις του, σπουδαστικές και επαγ-

γελματικές, στην Ευρώπη και την Αμερική, 

τότε αυτό το εικαστικό τζετ λαγκ και αυτή 

η πολυκύμαντη αφηγηματική φόρμα που 

παρουσιάζει στην έκθεσή του στη Θεσσα-

λονίκη δεν είναι παρά μια crossover επιτομή 

του τάλαντού του, που ποτέ δεν σταμπιλαρί-

στηκε σε μία και μόνο διακονία. 

Π
ολυτεχνίτης και προικισμένος, με σπου-
δές αρχιτεκτονικής στο Μιλάνο και ση-
μειολογείας/επικοινωνίας στη Σορβόνη/
Paris 3, ο Σκούρας συμμετείχε από τις 
αρχές της δεκαετίας του ’80 στην πρω-

τοπορία του ευρωπαϊκού graphic novel, δημο-
σιεύοντας στην αφρόκρεμα των εντύπων: στο 

γαλλικό «Metal Hurlant», στο ιταλικό «Alter» και 
στο αμερικάνικο «Heavy Metal». Θυμάμαι με συ-
γκίνηση τις δουλειές του στα δικά μας «Βαβέλ» 
και «Αντί», αυτή τη μιξ ματς γραμμή, όπου ήρωες, 
σενάριο, χρώματα και δράση μαρτυρούσαν άν-
θρωπο παθιασμένο με τον Βέντερς και τον Ρέι-
μοντ Τσάντλερ, την Κίνσκι του «Παρίσι - Τέξας» 
και του «Αντίο γλυκιά μου», της «Αρρώστιας του 
θανάτου» της Ντιράς και των ατέρμονων δρομο-
λογίων του Κέρουακ, χωρίς εισιτήριο επιστρο-
φής. 

Έργα δίχως στέγη και δίχως νόμο, δίχως νόρμα, 

αταξινόμητα μα και την ίδια στιγμή δομημένα 
με τόσο στέρεα και διακριτή από πλευράς επιρ-
ροών εικαστική γλώσσα. Μεγαλουργώντας και 
στη διαφήμιση, αφού σχεδίασε και ζωγράφισε 
καμπάνιες για τους Armani, Versace, Fiat, Pirelli, 
Rolex, Persol, Παπαστράτος κι ένα κάρο ελλη-
νικά και ξένα μπραντς που του χάρισαν διεθνή 
βραβεία σε Κάννες και Μιλάνο, το 2010 εγκατα-
λείπει τη διαφήμιση και ασχολείται αποκλειστικά 
με τη ζωγραφική. 

Με τη Θεσσαλονίκη των ημερών να φιλοξενεί 
τις εικόνες του 18ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, αλ-

44 ζωγραφικά μονοπλάνα
φτιάχνουν μια Θεσσαλονίκη 
global noir!

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου
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λά και το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
να παρουσιάζει μια ενότητα-σπουδή στην «Τυ-
πογραφία ως Καλλιτεχνική Πράξη, 1900-1980», 
δεν θα μπορούσε να υπάρξει ιδανικότερο timing 
για την έκθεσή του «Black and White Stories: 44 
ζωγραφικά μονοπλάνα». Μια ενότητα ζωγραφι-
κών συνθέσεων όπου η σκοτεινή πλευρά των 
ανθρώπινων σχέσεων, ο αδιέξοδος κοινωνικός 
περίγυρος, τα λαχανιασμένα συναισθήματα και 
η διαρκής αίσθηση εκκρεμότητας που περιλού-
ζει ανθρώπους και πόλεις, αποτυπώνονται και 
οπτικοποιούνται με τη «σκούρεια» γραμμή: ιστο-
ρίες που κρύβουν άγριο σασπένς και ερωτισμό, 

κίνδυνο, υπαρξιακά αδιέξοδα και μυστηριώδη 
αχλύ. Μητροπολιτικές no man’s land που θα 
μπορούσαν να έχουν δραπετεύσει από πλάνα 
του Μικελάντζελο Αντονιόνι ή σελίδες του Μου-
ρακάμι, επικινδυνότητες βαθμού Τζέιμς Ελρόι 
και Στάνλεϊ Κιούμπρικ, εκλεκτικές συγγένειες με 
Τζορτζ Πελεκάνος και αδελφούς Κοέν, Κούντε-
ρα, Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο, Τζακ Λόντον και Τρού-
μαν Καπότε. 

Κάθε ένας από τους πίνακες εμπεριέχει μια εν 
δυνάμει ιστορία που εκκρεμεί να αποκαλυφθεί, 
ενώ παράλληλα οι εικόνες συνοδεύονται και από 

αποσπάσματα κειμένων λογοτεχνίας συνθέτο-
ντας έτσι μια πιθανή αφηγηματική εκδοχή. Η έκ-
θεση θα συνοδεύεται από λεύκωμα με την πλή-
ρη ενότητα των έργων, από τις εκδόσεις Νήσος. 
«Μια φωνή μέσα μου μού έλεγε να μην ανακατευ-
τώ, αλλά ποτέ μου δεν την άκουσα. Πλησίασα το 
αυτοκίνητο. Γυάλιζε ακόμα και στο σκοτάδι, βου-
βό, χωρίς φώτα, με τις πόρτες κλειστές. Άδειο. Το 
κλειδί κρεμόταν από την κλειδαριά με μια λεπτή 
αλυσίδα. Όλα στη θέση τους. Ξαφνικά πάγωσα 
στο άκουσμα κάποιου ήχου. Όποιος και να ήταν, 
μου κατάφερε ένα από τα ωραιότερα χτυπήματα 
στο κεφάλι. Αργότερα θυμήθηκα πως μάλλον 

είχα ακούσει ένα σφύριγμα στον αέρα. Εκ των 
υστέρων πάντα κάτι τέτοια θυμόμουν». 

Ανάμεσα σε όρια αισθήσεων και παραισθήσεων, 
χαμηλοφωτισμένων γειτονιών ή υποφωτισμέ-
νων δωματίων, οι πίνακες του Σκούρα επιμένουν 
να υπενθυμίζουν πως τα όρια είναι ρευστά, οι 
λέξεις και οι εικόνες, τα καρέ και οι καμβάδες, οι 
βιβλιοθήκες και οι οθόνες όχι απλώς συνομιλούν 
μα αφηγούνται το ίδια πράγμα: it’s all about love, 
danger, travel, cities and bodies, darling. Το τε-
λευταίο δικό μου κι όλο το σέβας μου δικό σου, 
Μίλτο. A
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ΟδΟς ΑριςτειδΟυ  το δρομάκι των επάγγελμάτιων

Τις μεγάλες δόξες της έζησε στα 90s, την εποχή της άνθησης του χρηματι-

στηρίου. Ήταν πάντα αυτό που λέμε «πρωινός δρόμος». «Σε αυτό το δρόμο 
πλέον έρχεται κόσμος για συγκεκριμένες δουλειές. Να κάνει εκτυπώσεις, να 
φτιάξει σφραγίδες, να επισκευάσει ηλεκτρικές συσκευές ή να πάει στη ΔΕΗ για 
διακανονισμό. Έχει ακόμα μαγαζάκια με πολλά χρόνια ιστορία. Δίπλα είναι ο Τρύ-
φωνας με τις σφραγίδες 45 ολόκληρα χρόνια. Απέναντι, λίγο πιο κάτω είναι το 
χαρτοπωλείο του Αλευρά από το 1925» περιγράφει η Ιωάννα Μικικούδη που 

διατηρεί το café εντός της στοάς Αριστείδου 8. «Κάποτε ήταν πολύ ζωντανός 
δρόμος. Νομίζω πως ήταν κι ο αγαπημένος δρόμος του Αντώνη Τρίτση. Τον θυ-
μούνται οι παλιοί να τριγυρνά εδώ συχνά. Χαρακτηρίζεται από μία σταθερότητα, 
αν σκεφτούμε ότι τα μαγαζιά εδώ δεν έχουν κλείσει όπως σε άλλους δρόμους, 
δεν παύει όμως να έχει ξενοίκιαστους ορόφους στα περισσότερα κτίρια. Ήταν 
και παραμένει δρόμος επαγγελματιών. Πιο παλιά υπήρχαν εδώ και πολλά δι-
κηγορικά γραφεία» περιγράφει η Νατάσα Δρακοπούλου που συνεχίζει την 

παράδοση του ιστορικού χαρτοπωλείου. «Το ιδανικό θα ήταν πια να εξελιχθεί 
σε πεζόδρομο» λέει ο Σωτήρης Παπανικολόπουλος, επαγγελματίας της πε-

ριοχής και είναι πράγματι μια καλή ιδέα. 

Στη στοά Αριστείδου 10-12 κατεβήκαμε στο υπόγειο για να φωτογραφίσουμε 

απομεινάρια από τα αρχαία τείχη της Αθήνας και μετά ανεβήκαμε στον 7ο 

όροφο, εκεί όπου βρίσκεται η Εταιρεία Μελέτης Έργου του Ιωάννη Καποδί-

στρια. «Η εταιρεία ασχολείται με τη μελέτη της ιστορίας από το 16ο αιώνα μέχρι 
το 19ο, δίνοντας έμφαση στο έργο του Ιωάννη Καποδίστρια. Συνιδρυτής της 
εταιρείας ήταν και ο Κων/νος Δεσποτόπουλος που πέθανε πρόσφατα» μας λέει 

ο κ. Ανδρέας Κούκος, νομικός, ιστορικός και πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρεί-

ας που μας υποδέχτηκε εκεί. «Το αρχείο περιλαμβάνει περίπου 3.000 βιβλία. 
Παροχή υλικού προσφέρεται στη δευτεροβάθμια αλλά και την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, στηρίζουμε μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ συμμετέχουμε και σε 

επιστημονικά συνέδρια» μας εξηγεί. Στον απέναντι δρόμο βρίσκεται μία από 

τις αίθουσες του ΕΚΠΑ με το οποίο η εταιρεία έχει ακόμα πιο στενή συνεργα-

σία. «Η ονομασία του πανεπιστημίου έχει πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Ιδρύθηκε 
το 1837 ως οθωνικό. Το 1862, όταν έφυγε ο Όθωνας, μετονομάστηκε σε εθνικό. 
Ο Ιωάννης Δομπόλης που καταγόταν από την Ήπειρο, γεννήθηκε στη Ρωσία και 
γνωρίστηκε με τον Καποδίστρια το 1809, όταν ο δεύτερος μπήκε στο διπλωματι-
κό σώμα της Ρωσίας. Μαζί ξεκίνησαν να θέτουν το ελληνικό ζήτημα στις ευρω-
παϊκές αυλές. Επιστρέφοντας ο Καποδίστριας, έδωσε το 1828 τα οικονομικά του 
κράτους στο Δομπόλη. Όταν 1850 ο Δομπόλης πέθανε, άφησε στη διαθήκη του 
260.000 ασημένια ρούβλια για να χρησιμοποιηθούν μετά το 1906 για την επέκτα-
ση του εθνικού πανεπιστημίου με τον όρο να μετονομαστεί σε καποδιστριακό. 
Το 1911, για να εισπράξει το ελληνικό κράτος το ποσό, χωρίζει το πανεπιστήμιο 
σε δύο κομμάτια όπου το τμήμα των θεωρητικών επιστημών μετονομάστηκε σε 
καποδιστριακό και το τμήμα των θετικών παρέμεινε ως εθνικό. Τα δύο τμήματα 
ενώθηκαν ξανά το 1932 και έτσι προέκυψε η διπλή ονομασία σε ΕΚΠΑ» μας εξι-

στορεί και καταλήγει πως «τα πάντα πρέπει να γίνονται για τη μόρφωση. Όπως 
είχε πει και ο ίδιος ο Καποδίστριας το 1804, όταν ήταν Γραμματέας Επικρατείας 
στην τότε Δημοκρατία των 7 Ηνωμένων Νήσων (σ.σ. σημερινά Επτάνησα) και τον 
πλησίασαν οι κλεφταρματωλοί, πρώτα πρέπει να μορφώσουμε τους Έλληνες 
και μετά ιδρύσουμε ελληνικό κράτος». Αξίζει να σημειωθεί ότι ετοιμάζονται 

να εκδώσουν αδημοσίευτα διπλωματικά κείμενα από τα ρωσικά αρχεία 

που αφορούν στην ίδρυση του ελληνικού κράτους, καθώς κι ότι από τον 

Ιανουάριο του 2016 βρίσκεται σε εξέλιξη σειρά διαλέξεων με τίτλο «Προς την 
επανάσταση και τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους» με ελεύθερη είσοδο 

στο κοινό. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 

http://www.kapodistrias.info/etaireia-meletis-ergou-ioanni-kapodistria. 
Στη στοά Αριστείδου 8 ανεβήκαμε στον 8ο όροφο, εκεί όπου βρίσκεται η Εται-

ρεία Βυζαντινών Σπουδών για να συλλέξουμε υλικό που μαρτυρά την ιστορία 

της εκκλησίας των Αγίων Θεοδώρων. Η βοήθειά τους ήταν πολύτιμη.  

και στην πλατεια αγιων Θεοδωρων
Κείμενο - Φωτό: ΕλΕωνόρα ΒΕρυκόκίδη / Φωτό καταστημάτων: ΒαγγΕλης ΤαΤςης

Η οδός Αριστεί-
δου είναι ένα 
δρομάκι στην 

καρδιά της πό-
λης που σχεδόν 

όλοι επισκέπτο-
νται για κάποια 

δουλειά. Ξεκινά 
από την οδό 

Ευρυπίδου, στο 
σημείο που βρί-
σκεται η πλατεία 

Αγίων Θεοδώ-
ρων, και κατα-

λήγει στη Σοφο-
κλέους, συνδέο-
ντας ταυτόχρονα 
κι άλλους δρό-
μους μέσα από 

τις πολλές στοές 
που υπάρχουν 

στο πέρασμά της. 
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πλάτειά άγιων Θεοδωρων Στη Σκιά τηΣ κλάυΘμωνοΣ

Το εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων από το οποίο έχει πάρει το όνομά 

της και η πλατεία που το φιλοξενεί, σηματοδοτεί την αρχή της Αρι-

στείδου καθώς και περίπου χίλια χρόνια ιστορίας. Έτυχε να βρίσκεται 

πίσω από την πλατεία Κλαυθμώνος με αποτέλεσμα οι περισσότεροι 

να αναφέρονται σε αυτή την πλατεία σαν να πρόκειται για συνέχεια 

της πρώτης, αδικώντας τη δική της ιστορία. 

Το εκκλησάκι είναι ένα από τα παλαιότερα της Αθήνας. Πρόκειται για 

βυζαντινό ναό, σταυροειδή, αθηναϊκού τύπου του 11ου αιώνα που 

υπολογίζεται ότι χτίστηκε το 1049 μ.Χ. Δεν στηρίζεται σε κίονες όπως 

άλλοι ναοί τέτοιου τύπου, αλλά πάνω σε δύο τοίχους του ιερού και 

δύο αντίστοιχους της δυτικής πλευράς. Το καμπαναριό προστέθηκε 

αργότερα. Υπέστη ζημιές κατά την περίοδο της επανάστασης αλλά 

επισκευάστηκε το 1840. Λειτουργεί ακόμα κανονικά. 

«Η πλατεία αυτή αλλάζει ρυθμούς εποχιακά παρέα με τον πλάτανο που 
είναι στο κέντρο. Όταν βλέπουμε τα φύλλα κάτω, καταλαβαίνουμε ότι 
μπήκε το φθινόπωρο. Όταν τον βλέπουμε να ανθίζει μπαίνουμε κι εμείς 
σε ρυθμούς άνοιξης. Είμαστε γειτονιά κι ας είμαστε στο κέντρο» μας λέει 

η Μαρία Λατσώνα, συνιδιοκτήτρια του εστι-

ατορίου «Καλντερίμι». 

Παραδίπλα βρίσκεται 

το Μέγαρο Παπαθα-

να σ ίου.  «Το μ έγα ρ ο 
ανήκει πλέον στο γνω-
στό συνθέτη και στον 
αδερφό του. Είναι κτίριο 
του 1936. Κάτω υπήρχε 
καταφύγιο που το μετα-
τρέψαμε σε τουαλέτες» 

μας λέει ο Ηλίας Τσιού-

ρης που διατηρεί το κα-

φενείο στο ισόγειο και 

βρίσκεται εδώ από παι-

δάκι. Μέσα στο καφενείο 

υπάρχει ένα κάδρο με μια 

φωτογραφία της πλατείας 

όπως ήταν τη δεκαετία του 

' 70. Μας επέτρεψε να το 

φωτογραφίσουμε και μας 

περιέγραψε λεπτομέρειες 

της εποχής. «Η πλατεία δεν 
ήταν πεζοδρομημένη τότε. 
Περνούσαν αυτοκίνητα κανο-
νικά. Γύρω από την εκκλησία 
υπήρχαν καταστήματα με η-
λεκτρικά είδη αλλά και άλλες 

γνωστές επιχειρήσεις. Στη συμβολή των οδών Ευρυπίδου & Αριστείδου 
ήταν για παράδειγμα το πρώτο κατάστημα του Πατίστα με τα καλλυντικά. 
Φαντάσου ότι εδώ συνέβαινε ό,τι περίπου συμβαίνει σήμερα στη Συγ-
γρού. Πίσω, στην Πραξιτέλους, υπήρχαν βιοτεχνίες. Εδώ μπροστά έκαναν 
πιάτσα τα φορτηγά των μεταφορικών εταιρειών. Τα μεσημέρια γινόταν 
χαμός γιατί κατέβαιναν όλοι για το μεσημεριανό τους διάλειμμα. Μεταξύ 
’98-99 έκανε μια βαθιά κοιλιά και αργότερα ξεκίνησε η γκουρμέ φάση 
που έφτασε μέχρι την πλατεία της Αγίας Ειρήνης» εξιστορεί. «Η ροή του 
κόσμου άλλαξε όταν έγινε συνεχόμενο το ωράριο. Δεν κατέβαιναν πια τα 
μεσημέρια. Σιγά-σιγά έκλεισαν και οι βιοτεχνίες που υπήρχαν τριγύρω και 
άλλαξε ριζικά το κομμάτι. Αλλά είναι όμορφη πλατεία κι έρχεται άλλος 
κόσμος. Χρειάζεται όμως και φροντίδα από το δήμο. Πρέπει να κλαδευ-
τούν τα δέντρα και να μπει φωτισμός. Βλέπεις τον πράσινο στύλο; Η λά-
μπα του κάηκε πριν δέκα χρόνια» σημειώνει με παράπονο ο Δημήτρης 

Κουτούλας, που διατηρεί μαγαζί στο σημείο από το 1970. Λίγο παρα-

δίπλα, συναντήσαμε τραπεζάκια και καρέκλες με κολάζ από εξώφυλ-

λα και άρθρα της Athens Voice και άλλων εφημερίδων. Ανήκουν στο 

«Pili-Pili», ένα σουβλατζίδικο-έκπληξη στην καρδιά της πλατείας. A

και στην πλατεια αγιων Θεοδωρων
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η Μαρία Λατσώνα, συνιδιοκτήτρια του εστι

του 1936. Κάτω υπήρχε 
καταφύγιο που το μετα
τρέψαμε σε τουαλέτες»
μας λέει ο 

ρης

φενείο στο ισόγειο και 

βρίσκεται εδώ από παι

δάκι. Μέσα στο καφενείο 

υπάρχει ένα κάδρο με μια 

φωτογραφία της πλατείας 

όπως ήταν τη δεκαετία του 

' 70. Μας επέτρεψε να το 

φωτογραφίσουμε και μας 

περιέγραψε λεπτομέρειες 

της εποχής. 

ήταν πεζοδρομημένη τότε. 
Περνούσαν αυτοκίνητα κανο-
νικά. Γύρω από την εκκλησία 
υπήρχαν καταστήματα με η
λεκτρικά είδη αλλά και άλλες 

Πλατεία Αγίων Θεοδώρωνδεκαετία 1970

Το Στέκι δημιουργήθηκε πριν δύο χρόνια μέσα στη 
στοά Ανατολής με σκοπό να γίνει ένας χώρος στον 
οποίο να μαζεύονται φίλοι και γνωστοί και να απολαμ-
βάνουν τις καθημερινές τους. Κάπως έτσι προέκυψε και το 
όνομά του. Ζεστή ατμόσφαιρα, ωραία διακόσμηση και μια αυλή 
όνειρο στο αίθριο συνθέτουν ένα χώρο που προσελκύει ανθρώπους όλων των ηλικιών 
και όλων των κοινωνικών στρωμάτων. Υποδέχεται κόσμο από το πρωί προσφέροντας 
brunch, σπιτικές πίτες και χειροποίητα εδέσματα και κατεβάζει ρολά στις 19.00 το 
απόγευμα. Ωστόσο, λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου, οι εκδηλώσεις είναι συχνές 
με μεγάλη έμφαση στα Σάββατα όπου surprise - events μονοπωλούν το ενδιαφέρον 
των θαμώνων.
Αριστείδου 10-12 (εντός στοάς Ανατολής), 210 3315005, fb:  Το-Στέκι
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Pili-pili στα σουαχίλι σημαίνει 
«πιπέρι-πιπέρι». Μία σάλτσα 
που δοκίμασαν κάποτε στην Α-
φρική και ξεσήκωσαν τη συντα-
γή της, έμελλε να γίνει το σήμα 
κατατεθέν του μαγαζιού αφού 
συνοδεύει μοναδικά μπιφτεκά-
κια, σουβλάκια και άλλα πιάτα. 
Όλα περνούν από τα χέρια της 
Μαργαρίτας που μεταξύ άλλων 
έχει εντάξει στο μενού και τα 
«μπιφτεκάκια mici», μια καθαρά 
ρουμανική συνταγή με κιμά 
από τρία διαφορετικά κρέατα 
και συγκεκριμένα μπαχαρικά.
Πλ. Αγίων Θεοδώρων 3, 210 
3210310
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Εμπνευσμένο από το ομότιτλο 
τραγούδι και εμπειρία χρόνων, 
το Καλντερίμι μεταφέρθηκε 
στην Πλατεία Αγίων Θεοδώρων 
πριν από περίπου τέσσερα χρό-
νια. Καθημερινά πειραματίζεται 
πάνω στη μεσογειακή κουζίνα 
βάζοντας τις δικές του πινελιές. 
Είναι το μέρος που θα πας με 
παρέα για μεζέ αλλά θα βρεις 
και το μαγειρευτό σου μετά τη 
δουλειά. Αν και το μενού αλλά-
ζει ανάλογα με την εποχή και τις 
φρέσκιες πρώτες ύλες, σταθε-
ρά πιάτα όπως το συκώτι με το 
πετιμέζι και το φασκόμηλο δεν 
λείπουν ποτέ από τον κατάλογο.
Σκουλενίου 1, Πλ. Αγίων Θεο-
δώρων,  210 3310049, 
fb: Καλντερίμι
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To ότι η ταυτότητά του Κωνσταντίνου Ν. ∆εκαβάλλα γράφει στην ηµερο-
µηνία γέννησης 1925 είναι σίγουρα τυπογραφικό λάθος. Γιατί µπροστά µου 
έχω έναν έφηβο που απλά τυγχάνει να είναι ένας από τους σπουδαιότερους 
αρχιτέκτονες µε παραγόµενο έργο αλλά και µε ακαδηµαϊκή καριέρα εδώ 
και στο εξωτερικό. Η έκδοση ενός βιβλίου µάς έφερε στο γραφείο του.

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

ταν φοβερός καθηγητής» θα µου πει µια φίλη 
αρχιτεκτόνισσα, «είχε κάτι από Λάµπρο Κωνστα-
ντάρα το στιλ του. Ποτέ δεν έµενε, δε, σ’ ένα θέµα, 

ήταν µια ζωντανή εγκυκλοπαίδεια». Καταλαβαίνω τι εννοεί, 
αφού στη συζήτησή µας µπαινοβγαίνει τόσο στην ελληνική 
ιστορία, όσο και στην ιστορία της αρχιτεκτονικής, µε απίστευτη 
ευχέρεια κι ας επιµένει πως «πλέον κολλάει το µυαλό µου. Τώρα 
που γράφω τα αποµνηµονεύµατά µου ανακαλύπτω πως όσο πιο 
πίσω πάω στο χρόνο τόσο περισσότερες λεπτοµέρειες θυµάµαι. 
Όσο πλησιάζω στο σήµερα αυτές ελαττώνονται». Αφορµή της 
συνάντησης η έκδοση του βιβλίου του «Περπατώντας στην πόλη, 
η αρχιτεκτονική του χώρου των πεζών» από τις εκδόσεις Μέλισσα. 
«Περιλαµβάνει 1.300 σκαριφήµατα που δηµιουργούσα όλα αυ-
τά τα χρόνια, ζωγραφίζοντας εδώ και στο εξωτερικό, άλλωστε 
οι περισσότερες αρχιτεκτονικές δηµοσιεύσεις µου συνοδευ-
όντουσαν από σκίτσα µου. Για να γίνει το βιβλίο η προσπάθεια 
ήταν πολύ κοπιώδης. ∆ύο χρόνια κράτησε η σελιδοποίηση». 
«Ποια ήταν η αφορµή για να τα εκδώσετε;» «Ένα µάθηµα στο 
Πολυτεχνείο. Ζητώντας µια εργασία από τους φοιτητές µου συ-
νειδητοποίησα πως δεν γνώριζαν ποια είναι η αισθητική του δη-
µόσιου χώρου. Όχι ότι έφταιγαν τα παιδιά, γιατί απ’ ό,τι φάνηκε 
ούτε εµείς τη γνωρίζαµε. Έτσι, λοιπόν, ξεκίνησα την έρευνα για  
τη δηµιουργία του βιβλίου µε θέµα την αρχιτεκτονική των χώ-
ρων πεζών σε πόλεις και οικισµούς µε σχέδια, όλα µε ελεύθερο 
χέρι, που έκανα είτε επιτόπου είτε κοιτάζοντας φωτογραφίες».

Οπότε, έχοντας υπόψη και αυτή την έλλειψη αισθητικής του 
δηµόσιου χώρου που αναφέρατε, µπορούµε να πούµε πως 
για την εικόνα της σηµερινής Αθήνας έχουν 
ευθύνη και οι αρχιτέκτονες; Όταν ήµουν φοιτη-
τής είχα καθηγητή πολεοδοµίας τον ∆οξιάδη. Ο 
∆οξιάδης έφτιαξε µεταξύ άλλων την πρωτεύου-
σα του Πακιστάν, το Ισλαµαµπάντ, καθώς και τα 
σχέδια της επέκτασης της Ουάσινγκτον. Στην Ελ-
λάδα η µόνη δουλειά που του ανέθεσαν ήταν το 
Απολλώνιο –έχω κάνει δύο τρία σπίτια εκεί– αλλά 
ποτέ δεν εισακούστηκαν άλλες προτάσεις του. 
Αυτό είναι ένα παράδειγµα για να καταλάβουµε 
πώς λειτουργεί η πολιτεία. Τώρα που γράφω τα 
αποµνηµονεύµατά µου αναφέρω πολλά επεισό-
δια, που αποδεικνύουν πως την ευθύνη για την 
κακοµοιριά µας την είχαν πάντα οι κυβερνήσεις.

Έχω διαβάσει και άρθρα σας που αφορούν σε θέµατα κοινω-
νικά και πολιτικά. Θελήσατε ποτέ να πολιτευτείτε; Όχι, ποτέ. 
Η µόνη πολιτική µου δραστηριότητα είχε να κάνει µε τη δουλειά 
µου. Αγωνίστηκα πάρα πολλά χρόνια, µαζί µε άλλους συνα-
δέλφους, µέσα από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, το Ινστιτούτο 
Αριχτεκτονικής, την Ελληνική Εταιρία για την Προστασία του 
Περιβάλλοντος –είµαι από τα ιδρυτικά στελέχη της– αλλά πάντα 
βρίσκαµε απέναντι την αδιαφορία της πολιτείας.

Για όλα φταίει η αντιπαροχή; Η αντιπαροχή είναι καλή για πε-
ριοχές που είναι χωράφια και µπαίνουν στην πόλη. ∆εν έπρεπε 
να ισχύσει σε περιοχές που είχαν µια αρχιτεκτονική οντότητα, 
όπως το κέντρο της Αθήνας. Πολεµήσαµε οι αρχιτέκτονες ενα-
ντίον αυτής της κατάστασης, αλλά δεν εισακούστηκαν οι φωνές 
µας. Κι εγώ είµαι από τους αµαρτωλούς που χρησιµοποίησαν 
την αντιπαροχή προκειµένου να φτιάξω πολυκατοικίες, αλλά 
αν δεν το έκανα δεν θα είχα δουλειά. Έκανα ένα σωρό αηδίες 
στο κέντρο της Αθήνας, µε την έννοια πως έχτισα πολυώροφα 
κτίρια στη θέση διώροφων σπιτιών. Στην Ελλάδα, µε το θεσµό 
της µελετοκατασκευής η αρχιτεκτονική µελέτη µετράει µόνο 

στο 9%. Αυτό που κυρίως µετράει είναι ο χρόνος αποπεράτωσης 
και το κόστος. Γι’ αυτό και έχουµε την επικράτηση του εργολά-
βου. Το έχω ζήσει επανειληµµένως αυτό το καθεστώς ως µέλος 
επιτροπών αξιολόγησης µελετών. 

Θα γκρεµίζατε δικά σας κτίρια; Ορισµένα, ναι! ∆εν θα σας πω 
όµως ποια. Ο λόγος είναι η παραποίησή τους. Από την άλλη βλέ-
πω πολυκατοικίες που έχω δηµιουργήσει πριν από 55 χρόνια και 
µε ευχαριστούν. ∆εν έχω αλλάξει άποψη γι’ αυτές, παραµένουν 
φιλικές προς τον άνθρωπο. Γιατί πιστεύω πως η αρχιτεκτονική 
πρέπει να λαµβάνει υπόψη πρώτα απ’ όλα τον ένοικο, αλλά και 
αυτούς που θα βλέπουν το κτίριο περνώντας απ’ έξω.

Αυτό σηµαίνει πως δεν επηρεαστήκατε από µόδες; Η µόδα 
είναι πανίσχυρη, αλλά δεν νοµίζω πως πάντοτε µε επηρέαζε. 
Έχω ασχοληθεί κυρίως µε διασκευές υφισταµένων κτιρίων. Η 
πρώτη µου δουλειά ήταν το ξενοδοχείο των ΣΠΑΠ στην Ολυ-
µπία (σ.σ. Σιδηρόδροµοι Πειραιώς Αθηνών Πελοποννήσου). 
Ήταν ένα νεοκλασικό κτίριο του 19ου αιώνα που έπρεπε να 
διπλασιάσουµε τους χώρους του µε τον Πάνο Τσολάκη, µε 
τον οποίο δουλεύαµε µαζί. Η προσθήκη δεν ήταν µοντέρνα – 
σήµερα, αν το δεις, νοµίζεις πως όλο είναι κτίριο του 19ου αι-
ώνα. Το ίδιο έκανα όταν ασχολήθηκα µε  το θέατρο της κόρης 
µου (σ.σ. Το Θέατρο των Εξαρχείων των Τάκη Βουτέρη & Αννίτας 
∆εκαβάλλα). Από την άλλη µεριά, αν δείτε το σπίτι µου στην 
Αίγινα –έργο του 1961– θα µου πείτε πως ακολούθησα τη µόδα 
του µοντερνισµού. Αυτό που ήθελα πάντα είναι να δηµιουργώ 
κτίρια φιλικά προς το περιβάλλον.

χει σηκωθεί τουλάχιστον 4 φορές από 
το τραπέζι συσκέψεων για να πάει στο 
µέσα δωµάτιο όπου έχει το γραφείο του 

και να µου φέρει βιβλία ή περιοδικά µε δηµοσι-
εύσεις του. «Το σπίτι µου είναι στον κάτω όροφο. 
Ανεβαίνω κάθε µέρα εδώ –τώρα, πλέον, στεγάζει το 
αρχιτεκτονικό γραφείο της εγγονής µου ∆έσποινας 
Βουτέρη και των συνεργάτιδών της– προκειµένου 
να γράψω τα αποµνηµονεύµατά µου». Του λέω 
πως θαυµάζω την ενεργητικότητά του. «Ποια 
ενεργητικότητα; ∆ιαδροµή που για να την κάνω 
χρειαζόµουν µισή ώρα τώρα χρειάζοµαι δύο ώρες» 
θα µου πει. Για να το λέει, µπορεί να συµβαίνει. 
Πάντως, για να κάνει τη διαδροµή στην ιστορία 

είτε αφορά την ελληνική επανάσταση είτε την αρχαιότητα είτε 
µεγάλους αρχιτέκτονες που έδρασαν στη διάρκεια του χρόνου, 
χρειάζεται δευτερόλεπτα.

Πού γεννηθήκατε; Στην Αθήνα, κι έχω καταγωγή από τη Σίκινο. 
Ο πιο σηµαντικός χώρος για µένα ήταν η Αίγινα. Από την πλευρά 
της µάνας µου, o παππούς µου, Περόγλου στο επώνυµο που 
είχε έρθει από τη Μέση Ανατολή, είναι ο πρώτος που έφερε τη 
φιστικιά στην Ελλάδα, από τη Συρία. Το αστείο είναι πως τα 
δένδρα στο κτήµα της οικογένειας είναι θάµνοι, τα µικρότερα 
της Αίγινα0.0ς – βέβαια, το πλεονέκτηµα είναι πως τα φιστίκια 
µαζεύονται µε το χέρι. 

Μικρός τι θέλατε να γίνετε; Αυτό που µε ενδιάφερε περισ-
σότερο απ’ όλα ήταν η θάλασσα. Ήθελα να γίνω ναυπηγός. 
Τόσο ο παππούς µου όσο και ο πατέρας µου ήταν ναυτικοί 
πράκτορες. Ο πατέρας µου, όταν έκλεισε το γραφείο, έφυγε 
στην Αργεντινή χωρίς την οικογένεια, αλλά επέστρεψε. Όταν 
µεταπολεµικά έφυγε πάλι µε όλη την οικογένεια µαζί του, εγώ 
σπούδαζα στο Πολυτεχνείο και δεν τον ακολούθησα. Έχω ακό-
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µη συγγενείς στην Αργεντινή.

Το «θέλω να γίνω αρχιτέκτονας» πότε σας µπήκε ως ιδέα;
Με επηρέασε ένας θείος µου, ο αρχιτέκτονας και αρχαιολόγος 
Gorham Phillips Stevens. Ήταν ο σύζυγος της αδελφής της γιαγιάς 
µου. Ο πρώτος που έκανε µια σοβαρή µελέτη του Ερεχθείου, η 
οποία ακόµη θεωρείται πρότυπη. Ζούσαµε µαζί στην Αθήνα, τον 
έβλεπα να σχεδιάζει, κι αυτό µε ενθουσίαζε. Ως µικρά παιδιά µαζί 
µε την ξαδέλφη µου Τζούλια Χιτζανίδου (Βλαχάκη µετά), φτιά-
χναµε σπίτια. Παίρναµε κουτιά από κουραµπιέδες, γεµίζαµε τα 
χωρίσµατα µε χώµα και  δηµιουργούσαµε πλίθρες. Στη συνέχεια 
χρησιµοποιούσαµε κόντρα πλακέ, ενώ µε µπαταρίες βάζαµε και 
φωτάκια. Η ξαδέλφη µου έφτιαχνε και έπιπλα χρησιµοποιώντας 
κουτιά από σπίρτα που τα έντυνε µε ύφασµα. Όλα αυτά στην Αί-
γινα. Αργότερα έφτιαξα και τρεις βάρκες µε τα χέρια µου... Τελικά 
το καλύτερο δίπλωµα που έχω είναι το «δίπλωµα ανοιχτής θα-
λάσσης». Λέω το καλύτερο γιατί δεν θεωρώ πως το δίπλωµα αρ-
χιτεκτονικής σε κάνει αρχιτέκτονα, αλλά η δουλειά στο γιαπί και 
στα κτίρια. Το δίπλωµα ανοιχτής θαλάσσης λέει πως παρακολού-
θησα τα µαθήµατα, αλλά δεν λέει πως δεν θα σας πνίξω αν σας 
πάω βόλτα µε το σκάφος (γέλια). Το δίπλωµα αρχιτεκτονικής από 
την άλλη εγγυάται πως είσαι έτοιµος να χτίσεις. Αυτό είναι λάθος. 

Αν ξεκινούσατε πάλι από την αρχή θα ασχολιόσασταν µε 
τη θάλασσα; Όχι, την ερωτεύτηκα την αρχιτεκτονική. Η θά-
λασσα είναι µητέρα και η αρχιτεκτονική η ερωµένη (γέλια).

Στο εξωτερικό βγήκατε για να συνεχίσετε τις σπουδές σας 
πάνω σε ποιο τοµέα; Στην πολεοδοµία. Σας πληροφορώ, όταν 
πήγα µε υποτροφία στο Columbia  διαπίστωσα πως οι Αµερικά-
νοι σε θέµατα σπουδών πολεοδοµίας ήταν πιο πίσω από εµάς. 
Γι’ αυτό και τελικά ασχολήθηκα πολύ µε θέµατα µηχανολογικών 
εγκατάστασεων των κτιρίων. Πολεοδοµία σπούδασα αργότερα  
στη Μεγάλη Βρετανία. Τις σπουδές µου τις ξεκίνησα το ’42 και 
τελείωσα το ’56 δουλεύοντας στο ενδιάµεσο σε γραφεία εδώ και 
στο εξωτερικό. Στην Αµερική δούλευα στο γραφείο του καθηγη-
τού µου Percy Goodman, που προσπάθησε να µε πείσει να µην 
επιστρέψω στην Ελλάδα. Αυτός είχε τη µανία κανένα κτίριό του 
να µη µοιάζει µε άλλο δικό του. Νοµίζω µου την κόλλησε.

Μου µυρίζει έρωτα ο λόγος επιστροφής σας. Πού το καταλά-
βατε; Πράγµατι. Στην Αµερική γνώρισα τη γυναίκα µου. Οι µισές 
από τις κοπέλες στη ζωή µου ήταν ξένες. Οι Ελληνίδες όµως είναι 
καλύτερες. Η µετέπειτα σύζυγός µου ήθελε να επιστρέψει στην 
Ελλάδα και µε παρέσυρε. Πιστεύω πως η Ελλάδα είναι ο επίγειος 
Παράδεισος αλλά οι Έλληνες κάνουν τα πάντα προκειµένου να 
τον καταστρέψουν. ∆εν ξέρουν να χαρούν τις οµορφιές της. 
Κάθε µέρα πάω βόλτα στον Εθνικό Κήπο. Εκεί χαζεύω τις νερο-
χελώνες, που πιστεύω πως είναι καθ’ εικόνα και οµοίωση των 
Ελλήνων. Κάνουν τα πάντα να αναρριχηθούν, καβαλώντας η µία 
την άλλη και αδιαφορώντας αν η από κάτω χάσει την ισορροπία 
της και πέσει στο νερό παρασύροντας και τις υπόλοιπες. 

Πάντως, παρόλα αυτά, εσείς συνεχώς χαµογελάτε…
Πρώτα απ’ όλα δεν έχω άγχος. Όποιος βιάζεται, απλά δεν µπορεί 
να οργανώσει το χρόνο του. Εγώ ό,τι έκανα το έκαναν µε ραχάτι. 
Επιπλέον, βάσισα τη ζωή µου στο ότι ακόµη και αν πηγαίνει κάτι 
στραβά εγώ να το θεωρώ αστείο. Έτσι γλιτώνω από το να είµαι 
συνέχεια δυστυχής. Όταν πέθανε η γυναίκα µου, την οποία υπε-
ραγαπούσα, είπα «χαίροµαι γιατί γλίτωσε και δεν θα µε δει γέρο». 
Μικρός ήµουν άγριος και κακός. Θυµάµαι είχα ρωτήσει τον πα-
τέρα µου, που πολέµησε το ’12, «πόσους Τούρκους σκότωσες;» 
«Μα δεν σκότωσα κανέναν» µου είχε απαντήσει, «έπιασα έναν 
αιχµάλωτο µόνο». «Και τι του έκανες;» «Του έφτιαξα τσάι επειδή 
κρύωνε». Είχε δίκιο ο πατέρας µου που του έκανε τσάι, αλλά ε-
κείνη την εποχή δεν το καταλάβαινα. Βέβαια δεν έχω παράπονο. 
Μου έχουν συµπεριφερθεί εξαιρετικά οι Έλληνες και απορώ 
µε αυτούς που µε 
βρίσκουν συµπαθη-
τικό. Ίσως, γιατί δεν 
επιτίθεµαι (γέλια). 

Χαζεύω τις νεροχελώνες, που πιστεύω 
πως είναι καθ’ εικόνα και οµοίωση 
των Ελλήνων. Κάνουν τα πάντα να α-
ναρριχηθούν, καβαλώντας η µία την 
άλλη και αδιαφορώντας αν η από κάτω 
χάσει την ισορροπία της και πέσει στο 
νερό παρασύροντας και τις υπόλοιπες.

Όλη η συνέντευξη στο site 

www.athens voice.gr
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«Ποτάμια» είναι ο τίτλος του πρώτου βιβλίου 

της Μαρίας Γαρζώνη-Μαυρικίου (μητέρα του 

γνωστού σκηνοθέτη Δημήτρη Μαυρίκιου), 

μια συλλογή έξι διηγημάτων (εκδόσεις Κέ-

δρος) με θέμα το καθένα από αυτά ένα διαφο-

ρετικό ποταμό του πλανήτη. Κι ενώ το δικό 

μας «Ποτάμι» που ξεκίνησε ορμητικό  προκύ-

πτει από τις δημοσκοπήσεις να περνά μια πε-

ρίοδο ανομβρίας, τα δικά της «Ποτάμια» μέσω 

μιας έμπειρης γραφής μάς πλημμυρίζουν με 

την ονειρική φουσκονεριά τους. (Και περι-

μένουμε, με ανυπομονησία, και άλλα από τα 

γραφτά της που υπάρχουν ήδη  στο συρτάρι 

της από καιρό να εκδοθούν λίαν συντόμως!)

Γ
εννημένη στην Αίγυπτο 

από Έλληνες γονείς ιταλι-

κής καταγωγής (όπως δια-

βάζουμε στο «αυτί» του βι-

βλίου) ήθελε να σπουδάσει στην 

Αθήνα, μα ο πόλεμος του 1940 

ματαίωσε την αναχώρησή της. 

Έτσι γλωσσομαθής καθώς ήταν 

–μιλών τας πέν τε γλώσσες– 

παρέμεινε στην Αίγυπτο όπου 

εργάστηκε στα γραφεία της Ε-

ταιρείας της Διώρυγας του Πορτ 

Σάιντ. Από την πόλη αυτή, μέτω-

πο του «πολέμου του Σουέζ» (1956), διέφυγε με 

τα δυο παιδιά της, τον Δημήτρη και τον Πέτρο, 

προς το εσωτερικό της Αιγύπτου, όπου εργα-

ζόταν ο άντρας της, Γιάννης Μαυρίκιος, πολιτι-

κός μηχανικός. Κι από εκεί στην Ελλάδα όπου 

εγκαταστάθηκε με την οικογένειά της το 1957, 

ενώ το 1963 ακολούθησε στο Πακιστάν τον σύ-

ζυγό της που επιτηρούσε έργα στη Λαχώρη. 

Αλλά και από την πόλη αυτή, μέτωπο του ινδο-

πακιστανικού πολέμου του 1965, διέφυγε δια-

σχίζοντας την έρημο Θαλ μέχρι το Αφγανιστάν. 

Επόμενη χώρα διαμονής η Λιβύη (1966-1967) 

με γεύση από τον πόλεμο των «Έξι Ημερών» 

(Ισραήλ-Αιγύπτου) από όπου φεύγει ξανά για να 

βρεθεί στην άνοιξη του παρισινού Μάη το 1968 

όπου η οικογένεια θα παραμείνει 18 ολόκληρα 

χρόνια. Στην Πόλη του Φωτός θα σπουδάσει 

Ιστορία της Τέχνης στη Σχολή του Λούβρου και 

θα αποκτήσει τη γαλλική υπηκοότητα.

Αναφέρθηκα σ’ αυτό το μυθιστορηματικό βι-

ογραφικό για να πω ετούτο: ότι τα διηγήματα 

που αναφέρονται στους έξι ποταμούς  (Νεί-

λος, Πηνειός, Ινδός, Τίγρης, Τίβερης, Σηκουά-

νας) απηχούν το «βιωμένο» της ταλαντούχου 

συγγραφέως που δεν υπερτονίζεται, ούτε 

αποτελεί καν, θα έλεγα, μέλημά της. Πηγάζει 

ωστόσο από κάτι λεπτομέρειες που μόνο κά-

ποιος που έχει ζήσει πραγματικά σ’ έναν τόπο, 

πονώντας για τη φτώχεια του κι ανακαλύπτο-

ντας μέσα απ’ αυτή την ομορφιά του, μπορεί 

να τις γνωρίζει.  Η αυθεντικότητα της γραφής 

και των ανθρώπων που περιγράφει, με τρόπο 

όσο γίνεται πιο λιτό, αναδεικνύει τη βαθύτερη 

ποιητική τους φλέβα.

Τα έξι διηγήματα δίνουν μια απόλαυση στον 

αναγνώστη που είχα αισθανθεί μόνο στις «Χί-
λιες και μία Νύχτες». Μέσα στη νευρωτική εποχή 

που ζούμε αποτελούν οάσεις στην έρημο. Ξε-

διψάει η ψυχή σου. Γαληνεύουν τα άγχη σου. 

Ξαναβρίσκεις τη χαμένη ονειρική διάσταση 

των απλών ανθρώπων. Κάθε διήγημα, ανάλογα 

με το «αξονικό ποτάμι» της ιστορίας, αποτελεί 

ένα θησαύρισμα  της χαμένης ανθρωπιάς μας. 

Βρισκόμαστε μπροστά στην ασκήμια ενός κό-

σμου που γίνεται ομορφιά. Οι άνθρωποι που 

κατάντησαν ρομπότ στην εποχή μας ενώ ξε-

κίνησαν από τον πίθηκο και τον ουρακοτάγκο, 

ξαναγίνονται άνθρωποι, με όνειρα, με καλο-

σύνη, μες στον πιο δύσκολο αγώνα της επιβί-

ωσης (όπως τα δύο ορφανά της 

Νάπολης που δραπετεύουν στη 

Ρώμη)· ή με τον  έρωτα που «κι-
νεί τον ήλιο και τ’ άλλα αστέρια» 
(όπως στο τελευταίο διήγημα) 

όπου το  ζευγάρι για να εκπλη-

ρώσουν τα διαμετρικά αντίθετα 

όνειρα της ζωής τους (ναυτικός 

εκείνος, στη στεριά με δικό της 

σχολείο αυτή) βρίσκουν τη λύση 

της ποταμίσιας μαούνας για να  

στεγάσουν τον έρωτά τους, α-

φού μπορούν και να αρμενίζουν 

με αυτήν στα μεγάλα ποτάμια  

φορτωμένη εμπόρευμα και να τη δένουν σαν 

το «σπίτι» τους στην όχθη του Σηκουάνα.

Κι ενώ σήμερα μιλάμε για το Ιράκ (και τη Συρία) 

που καταστράφηκαν, να ένα μικρό απόσπασμα  

για την αληθινή καταστροφή που προηγήθη-

κε: «Στις αρχές της δεκαετίας του εβδομήντα δύ-
σκολα διέκρινες τις μνήμες της παλιάς, μυθικής 
Βαγδάτης. Ελάχιστα τα ίχνη από τα παλιά χρό-
νια, με τα παραμυθένια σαράγια των χαλίφηδων, 
του Μάχντι, του Χαρούν Αλ Ρασίντ, τότε που η 
Βαγδάτη ήταν σταυροδρόμι του εμπορικού δι-
κτύου ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. Λίγα στενά 
σοκάκια, κάποια ξύλινα καφασωτά μπαλκόνια ή 
παράθυρα, η Μαστανσιρίγια, το πρώτο πανεπι-
στήμιο που ιδρύθηκε στον Μεσαίωνα, το τέμενος 
Χαντιμάιν, με τον χρυσό τρούλο, και μερικά άλλα 
παλιά τζαμιά, λείψανα αξιόλογης ισλαμικής αρ-
χιτεκτονικής, έστεκαν ακόμα όρθια για να θυμί-
ζουν την αρχαία αίγλη της πόλης.
Τα πλούσια σουκς, τα περίφημα παζάρια της 
Βαγδάτης, έφθιναν. Η βιοτεχνία είχε γίνει πα-
ρελθόν. Οι ατέλειωτες στοές είχαν αδειάσει 
από βιοτέχνες, δημιουργούς και μικρέμπορους 
με τα κομψοτεχνήματά τους. Το πετρέλαιο εί-
χε φέρει την οικονομική ανάπτυξη μα και την 
αλλοτρίωση. Οι άνθρωποι είχαν απορροφηθεί 
στην οικοδομή, στα κατασκευαστικά έργα, στη 
βιομηχανία, στο εμπόριο. Γιαπιά για κάθε είδους 
έργα είχαν μετατατρέψει τους δρόμους της νέας 
πόλης σε ατέλειωτους λάκκους που έχασκαν[...] 
Μόνον ένα λιοντάρι διαβρωμένο έστεκε όρθιο, 
φύλακας μοναχικός ενός σωρού τούβλων».
Όπως ο Λέων της Αμφίπολης σε μας. Γιατί κι ε-

μείς, ακόμα και χωρίς πετρέλαιο, είχαμε το ίδιο 

τη δεκατία του εβδομήντα αλλοτριωθεί. A  

5+1 ποτάμιά
Το αρχέγονο, το οργισμένο, το απατηλό, το προφητικό, της  
φυγής και το μαγεμένο είναι τα «Ποτάμια» της Μαρίας Γαρζώνη-
Μαυρικίου, που είναι και ο τίτλος του πρώτου της βιβλίου. 

Του Βασίλη Βασίλίκού    
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INFO

19 & 20/3 20.00, 

Μέγαρο Μουσικής 

Αθηνών (Αίθουσα Α. 

Τριάντη), Βασ. Σοφίας & 

Κόκκαλη, 2107282333, 

www.megaron.gr, €55-

25, 44-20 (Φ/Μαθητικά/

Παιδικά), 19(Άνεργοι/Α-

ΜΕΑ/65+/Πολύτεκνοι)

Μέγαρο Μουσικής 

Αθηνών (Αίθουσα Α. 

Τριάντη), Βασ. Σοφίας & 

ΜΕΑ/65+/Πολύτεκνοι)

Με την παράσταση ο Russell 

Maliphant γιορτάζει την επέτειο των 

20 ετών από τη δημιουργία της ομά-

δας του, ενώ παράλληλα γιορτάζει 

τα 20 χρόνια συνεργασίας του με 

το σπουδαίο σχεδιαστή φωτισμού 

Michael Hulls. 

ο 
Maliphant δήλωσε χαρακτη-
ριστικά: «Για μένα η κίνηση 
και η άρθρωση έχουν μία από-
λυτα λογική σχέση με τη ροή, 

τη βαρύτητα, τη δυναμική, τη φόρ-
μα, το ρυθμό και το χώρο. Αυτά τα 
στοιχεία συνδέονται όχι μόνο με το 
σώμα, αλλά και με την κατεύθυνση 
και την ένταση του φωτός. Τόσο ο 
Michael όσο και εγώ θεωρούμε ότι 

το φως αλληλεπιδρά με ένα μονα-
δικό τρόπο στην κίνηση και πάνω 
σε αυτό το δεδομένο δουλεύουμε 
κάθε μας χορογραφία για αυτό ε-
ξάλλου πολλές φορές τον έχω απο-
καλέσει και «συν-χορογράφο». 
Τρεις χορογραφίες του θα απολαύ-
σουμε στο «Conceal | Reveal». Το 
διάσημο «Broken Fall», σε  μουσική 
Barry Adamson που πρωτοπαρου-
σιάστηκε από τη Sylvie Guillem 
και το Τhe Ballet Boyz, κερδίζο-
ντας το βραβείο Olivier ως η κα-
λύτερη νέα χορογραφία το 2004.  
Τη νέα χορογραφία με τίτλο «Piece 

No. 43», ένα μοναδικό 
κουιντέτο διάσημων 
χορευτών, που απο-

τελεί τη γέφυρα - σύνδεση μεταξύ 
της κλασικής και σύγχρονης κί-
νησης. Διερευνά τον τρόπο με τον 
οποίο η δυναμική αρχιτεκτονική 
του φωτισμού μπορεί να πλαισι-
ώσει την κίνηση του σώματος και 
να τροφοδοτήσει τη σχέση τους με 
τα ρυθμικά, γεμάτα συναισθήματα 
και ενέργεια στοιχεία της μου-
σικής. Και τέλος το «Both, and», 
ένα σόλο που σηματοδοτεί και την 
επιστροφή της πρώην χορεύτριας 
του The Royal Ballet Company, 
ελληνικής καταγωγής και συζύγου 
του Maliphant, Dana Fouras, η ο-
ποία μετά από 10 χρόνια απουσίας, 
επιστρέφει στη σκηνή.  
-Νατάσσα Καρυστινού

ΧορεύοΝτΑς 
με πΑρτεΝερ 

το φως
Η παράσταση «Conceal | Reveal» (Α-
πόκρυψη | Αποκάλυψη) στη σκηνή 

του ΜΜΑ είναι χορογραφημένη από 
τον εκφραστή της μεταμοντέρνας 
βρετανικής σκηνής, το φημισμένο 

χορευτή και καινοτόμο χορογράφο 
του χορευτικού οργανισμού Sadler’s 

Wells, Russell Maliphant. 

Sleep Party People , σελ. 32
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tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ 

ΓΕΩΡΓΕΛΕ

✢ 
ΤΣΕΚΑΡΕ ΤΟ!

✢

Νέές 
γέύςέις 

ςτα 
StarbuckS

Η άνοιξη κάνει ποδα-
ρικό στα Starbucks με  
μοναδικές γευστικές 
προτάσεις. Δοκιμά-

στε το εξαιρετικό 
Cold Brew, την από-

λυτη πρόταση κρύου 
καφέ με τη διακριτικά 

γλυκιά γεύση του 
χαρμανιού Cold 

Brew Blend, αλλά 
και την ανανεωμένη 
τριλογία απόλαυσης 

Macchiato που πε-
ριλαμβάνει, εκτός 
από το διαχρονικό 

Caramel Macchiato, 
αναμφισβήτητα το 

σήμα-κατατεθέν 
των Starbucks, δύο 
ακόμη νέες γεύσεις, 

το Vanilla Bean 
Macchiato με τα απα-
λά αρώματα της βα-

νίλιας να κυριαρχούν 
και το Honey Blossom 

Macchiato που συν-
δυάζει το μέλι και τη 

γεύση βανίλιας με τις 
εξαιρετικές ποικιλίες 
καφέ των Starbucks.

Δ
εν τον είχα δοκιμάσει τον Μιχάλη Νουρλόγλου στο Abovo του Κεφαλαρίου. Με 
το που άνοιξε όμως στο Κολωνάκι, έσπευσα τη δεύτερη κιόλας μέρα να στρογ-
γυλοκάτσω στα τραπέζια του. Η σύγχρονη αισθητική, οι καθαρές γραμμές κι 
ένας «κάθετος» σούπερ κήπος στην κεντρική σάλα γεμάτος πρασινάδες στά-

θηκαν οι πρώτες καλές εντυπώσεις. Πάνω, το μεγάλο πατάρι με το μπαρ και μαέστρο 
τον Βασίλη Τσομπανίδη (και τραπέζια για όσους καπνίζουν), στο υπόγειο, ένας δεύ-
τερος μικρός κήπος. Εδώ μεγαλώνουν οι καπουτσίνοι, τα λαγοκέρασα και τα λοιπά 
microgreens που μπαίνουν στα πιάτα. Εντύπωση πολύ μου έκανε κυρίως ο ίδιος ο 
σεφ. Νέος –μόλις έκλεισε τα 30–, ήδη με φήμη και βραβεία, ενδιαφέρων και με ά-
ποψη, εργατικός μέχρι εκεί που δεν παίρνει (Παρθένος), άνετος αλλά και μ’ εκείνο 
το τρακ που έχουν πάντα οι «άριστοι». Ό,τι έφαγα (πήγα κι άλλες απανωτές φορές, 
πράγμα σπάνιο για μένα), ήταν θαυμάσιο. Να σας πω για το ψωμί που έρχεται στην 
αρχή με ένα «ξινισμένο» βούτυρο (φέρε κι άλλο), για το... airbag, το μπισκοτάκι με 
μους από συκωτάκια πουλιών, για το «αυγό» με την κρέμα κρόκου, τον αφρό μπέικον 
και το αφυδατωμένο κρεμμύδι, για το στρείδι σε σάλτσα από λευκό κρασί και λάδι 
άνηθου, για το καρπάτσιο γαρίδας σε thai σάλτσα και πουρέ από κουνουπίδι. Κι όλα 
αυτά to start with… Μετά ακολουθούν τα κυρίως. Αρνί ψημένο με δύο τρόπους, συ-
κώτι με κυδώνι, miso και λαχανίδα, πάπια με καπνιστό παντζάρι, μούρα και μαύρο 
σκόρδο, rib eye ξηρής ωρίμανσης με μανιτάρια φρικασέ και άλλα πολλά που γεννάει 
η αχαλίνωτη φαντασία του σεφ. Στο τέλος έρχονται τα γλυκά. Εκεί ο Μιχάλης ζωγρα-
φίζει…. Για να σας δώσω να καταλάβετε (οι περισσότεροι τραβάνε βίντεο με τα κινητά 
τους αυτή τη σκηνή) στο τραπέζι έρχεται ένα τεράστιο άσπρο πλέξιγκλας, πάνω του 
ο σεφ πετάει πούδρες από μπισκότα, διαγράφει κύκλους μ’ ένα κουτάλι απλώνοντας 
μαρμελάδες, στη μέση σού σκάει μια... οβίδα που βγάζει λευκούς καπνούς! Ένα κα-
ταπληκτικό παγωτό από γιαούρτι και κρέμα γάλακτος – νομίζω, δηλαδή, ποτέ δεν 
ξέρεις μ’ αυτούς τους σεφ… Το Abovo και ο Νουρλόγλου στη νέα τους εποχή δείχνουν 
πάθος για το καλό φαγητό, αγαπούν τις πολύ ποιοτικές πρώτες ύλες, ρίχνουν όλη 
τους τη μαεστρία σ’ έναν και μοναδικό σκοπό: να περάσει καλά όποιος κάτσει στα 
τραπέζια τους. Το πετυχαίνουν. Η μέρα ξεκινάει από τις 12 το μεσημέρι με «Abovo 
White», πιο ελαφριές γεύσεις, σάντουιτς με €5, υπερσαλάτες με €9, τέλειο ταρτάρ 
τόνου, καρμπονάρα και τορτελίνι με πάπια και φουαγκρά καταπληκτικά, ε, ναι, πέ-
ρασα και μεσημέρι και πολύ ευχάριστη εντύπωση μου έκαναν οι εξαιρετικές τιμές. 
Αν πάτε βράδυ που το Abovo παίρνει πιο romantic-luxury όψη, ζητήστε και το μενού 
«Put the blame on me», ένα μενού degustation 10 πιάτων, και αφεθείτε να σας φτιά-
ξει εν αγνοία σας ο σεφ τα «δικά» του. Δεν θα χάσετε. Έτσι κι αλλιώς, με όποια σας 
επιλογή, δεν θα χάσετε στο καινούργιο Abovo.

Τσακάλωφ 18, Κολωνάκι, 2103388838, ανοιχτό καθημερινά

Abovo 
Η σύγχρονη γαστρονομία ταιριάζει στο Κολωνάκι

 taste police
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ



17 - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 A.V. 31 



musicVOICE
ª Ë Á °Ë¤ ¹ ¶ ª  /  ª Ë Á ¶ Á Æ ¶ Ë ¥ ¶ ¹ ª  /  ¶ º ¢ ¸ ¤ ¿ ª ¶ ¹ ª  /  ¢ ¹ ª º Ã ¹

ÆÃ SOUNDTRACK THª ¦Ã¤¸ª
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ➜ gdim400@gmail.com

➜ makismilatos@gmail.com

Πόλη µέσα στην πόλη
∆ιαρκώς δηµιουργούνται εστίες αισθητικής 
αξιοπρέπειας    

Είναι σαν µυστικιστική οργάνωση, ένα σύνολο ανθρώπων 
που δρουν στο «χώρο του αοράτου», µια πόλη µέσα στην πόλη. 
∆εν είναι ακριβώς γειτονιά, ούτε οι κάτοικοι έχουν πάντα άρι-
στες σχέσεις µεταξύ τους, όµως –ως επί το πλείστον– ζουν στις 
ίδιες περιοχές, συχνάζουν στα ίδια µέρη, βλέπουν, ακούνε, δια-
βάζουν παρόµοια πράγµατα κι έχουν έναν τρόπο να καταλαβαί-
νονται, σαν να µυρίζονται όπως τα ζώα. Σε µια πραγµατικότητα 
που ορίζεται αισθητικά από τη µουσική του Παντελίδη και το 
θάνατό του, από τη Μενεγάκη και το καινούργιο της συµβόλαιο, 
από το εξώφυλλο του «Downtown», από τα twits των πολιτικών 
που µπορούν να εξοντώσουν ακόµη και βούβαλο, από τον «πο-
νόψυχο Έλληνα» που γίνεται πάλι λαϊκός ήρωας καθώς µε την 
πετσοκοµµένη του σύνταξη βοηθάει αυτούς που δεν µπορεί 
να βοηθήσει το κράτος µε την πετσοκοµµένη του υπόσταση, οι 
κάτοικοι της φανταστικής µου πόλης δουλεύουν, δηµιουργούν, 
η µατιά τους µπορεί να δει τον κόσµο ολόκληρο και η αισθητική 
τους να πάει πέρα από την «ελληνική πραγµατικότητα». 
Σε µια χώρα που στραβά αρµενίζει και που ο λαϊκισµός εί-
ναι σαν µικρές δόσεις αρσενικού µέσα στο φαΐ µας, υπάρχουν 
διαρκώς εστίες αισθητικής αξιοπρέπειας που θα µπορούσαν 
να είναι «µια κάποια λύσις». Όµως τους κατοίκους αυτής της 
πόλης αντί να τους αξιοποιήσουν, να στραφούν προς αυτούς 
και να τους κάνουν χώρο, να τους δουν σαν µία από τις ελάχι-
στες προοπτικές, απλώς δεν τους βλέπουν κι έτσι δρουν στο 
χώρο του αοράτου. Πάλι καλά να λες, που δεν τους έχουν βάλει 
τίποτα κίτρινα αστέρια στο πέτο… Οι άξιοι και οι ικανοί σε αυ-
τή τη χώρα ζούνε στο χώρο του αοράτου, είναι εξαϋλωµένοι 
κάτοικοι µια πόλης µέσα στην πόλη. ∆εν είναι όµως ηττηµένοι 
γιατί δηµιουργούν.

Katerine Duska - Embodiment
Αν δεν ζούσε στην «πόλη µέσα στην 
πόλη» αλλά σε ένα κανονικό κράτος ή αν 
είχε προτιµήσει τον Καναδά (όπου έχει µε-
γαλώσει) κι όχι την Ελλάδα, θα ήταν ήδη 
τοποθετηµένη στο ίδιο κάδρο µε ονόµατα 
όπως: Jessie Wire, Laura Mvula, Lianne La 

Havas, Joss Stone, Alicia Keys και πάει λέγοντας. Φωνή µε ιδιαί-
τερο χρώµα, ερµηνεία ικανοποιητικού επιπέδου, τραγούδια µε 
µελωδική υπόσταση, φαντασία στην ενορχήστρωση και την 
ανάπτυξη, όλα συνηγορούν για έναν «εξαγώγιµο» δίσκο.

Space Blanket - Καλέµι
Με το «Καλέµι» τους προσπαθούν να 
σπάσουν τα τείχη της πόλης ή να δραπε-
τεύσουν απ’ αυτή µε αναρριχήσεις και 
αλεξίπτωτο πλαγιάς. Τα σινθεσάιζερ είναι 
αναλογικά, το τοπίο είναι γκρίζο, ο κόσµος 
που περιγράφουν µε τον ήχο τους είναι 

εφιαλτικός, διαρκώς υπονοµεύουν το υλικό τους και δεν το 
αφήνουν σε ησυχία, οι εγκεφαλικές διεργασίες είναι διαρκείς, 
οι Joy Division, το 70s Βερολίνο, οι Suicide, βλέπουν µε ευχαρί-
στηση αυτό το βινύλιο να περιστρέφεται στο πλατό.

Dalot - Mutogibito
Ξέφυγε από τα στενά όρια της πόλης η 
Μαρία Παπαδοµανωλάκη και «δραπέτευ-
σε» στην Αµέρικα και ηχογραφεί εδώ και 
καιρό τα ambient τοπία της για την ετικέ-
τα: n5MD. Με το καινούργιο της άλµπουµ 
επιβεβαιώνει την άποψη ότι µπορεί να 

υπάρξει «γυναικεία» µουσική, καθώς περιµένοντας να φέρει 
στον κόσµο µια νέα ζωή, δηµιουργεί συνθέσεις πιο φωτεινές, 
περισσότερο συναισθηµατικές, µε λυρική διάθεση και αγωνία 
για το µέλλον. Η δηµιουργία της επηρεάζεται από τη φύση της. 

VARIOUSARTISTS
Του ΜΑΚΗ ΜΗΛΑΤΟΥ

• Sleep Party People @ Gagarin 205, Λιοσί-
ων 205, 2114112500, 19/3 Το σχήµα του ∆α-
νού Βrian Batz µε επιρροές από την κλει-
στοφοβική neo-noir αισθητική του David 
Lynch και αναφορές σε Mogwai, Sigur Ros, 
Boards Of Canada. Παίζουν πάντα φορώ-
ντας µάσκες κουνελιών. Σαν την Αλίκη 
στη χώρα των φαντασµάτων. Οpening 
Act από το ανερχόµενο θεσσαλονικιώτικο 
shoegaze ντουέτο των Gioumourtzina.

• Chinese Basement @ Bios, Τesla, Πειραι-
ώς 84, 2103425335, 17/3 (FREE) Η παρέα από 
τη Θεσσαλονίκη στο Acoustic Room του 
Bios για το πρώτο τους ακουστικό Acoustic 
Room, όπου θα παρουσιάσουν την κυκλο-
φορία της νέας τους κασέτας «Ζητιάνοι» 
µετά τα δύο προηγούµενα άλµπουµ 
«Litmus» και «∆ιαδικασία Ηµέρευσης - 
Domestcation Process». 

• Clock DVA @ Gagarin 205, 18/3 (€20-22)
Ποιος θα περίµενε να δει live τους νονούς 
του «υστερικού» industrial-EBM 38 χρόνια 
µετά την ίδρυσή τους. Η πάντα πειραµατι-

κή dada πορεία τους ξεκίνησε το 1978 στο 
Σέφιλντ και θεωρούνται πρωτοπόροι της 
πρώιµης ηλεκτρονικής σκηνής µε κυκλο-
φορίες σαν το πρώτο  «White Souls in Black 
Suits» στην ετικέτα των Throbbing Gristle.

• The Lab Fest Vol ΙΙΙ @ An Club 
Σολωµού 13, Εξάρχεια, 2103305056 (19/3) 
Σύµπραξη κορυφής από τη ροκενρόλα πα-
ρέα του Lab µε unplugged εµφάνιση των 
Last Drive και full ηλεκτρισµό από τους 
1000 Mods, Wish Upon A Star, Big Nose 
Attack. 

• Jeremy Pelt Power Quintet @ Half Note, 
Τριβωνιανού 17, Μετς, 2109213310, 18/3 - 
21/3 (€20-35)
Ο τροµπετίστας Jeremy Pelt για jazz-
soulful fusion 4 βραδιές στο Ηalf 
Note µε αφορµή την περιοδεία του 
για το πρόσφατο άλµπουµ «Tales, 
Musings and Other Reveries». Μαζί 
του ο Bill Stewart στα ντραµς, ο Peter 
Washington στο µπάσο, ο Steve 
Nelson στο βιµπράφωνο και ο  

Danny Grissett στο πιάνο. 

 • The Ambrose Akinmusire 
Quartet @ Στέγη Λ. Συγγρού 107, 
2109005800, 18/3 (€15-28) Το σχήµα του 
πολυβραβευµένου Καλιφορνέζου τρο-
µπετίστα Ambrose Akinmusire, που ανα-
κάλυψε ο σαξοφωνίστας Steve Coleman. 
Συνεργασίες µε ονόµατα όπως οι Wayne 
Shorter, Herbie Hancock, Aaron Parks και 
Esperanza Spalding και εξαιρετικές κυ-
κλοφορίες στην οικογένεια της Blue Note 
Records.

• Echo Train @ six d.o.g.s, Αβραµιώτου 6-8, 
Μοναστηράκι, 2103210510, 17/3 (€5)
Πρώτη παρουσίαση του ντεµπούτο άλ-
µπουµ «Μemento Mori» στη The Sound of 
Everything των Echo Train µε διαφορετική 
πλέον σύνθεση αλλά πάντα βασικό κορµό 
τον κιθαρίστα και παραγωγού Greggy K. 
και τη Ren στα φωνητικά. Παράλληλα 
visual και videos από την οµάδα των Echo 
Train.
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ΤΟ WORLD CLASS 
ΣΤΟ THE CLUMSIES 

HOTEL BAR
Το WORLD CLASS των Reserve Brands 

της Diageo συνεργάζεται µε το bar The 
Clumsies πραγµατοποιώντας τη 

µεγαλύτερη ξενοδοχειακή άφιξη της 
χρονιάς και επτά από τα κορυφαία 

ξενοδοχειακά bars του πλανήτη, που 
επιλέχθηκαν και συµπεριλήφθηκαν στη 

λίστα των The World’s 50 Best Bars, 
φιλοξενήθηκαν για µία ηµέρα στο The 
Clumsies Hotel Bar (Πραξιτέλους 30), 

την Τετάρτη 16/3. Οι επισκέπτες είχαν 
την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά 
τις οµάδες των επτά καλύτερων Hotel 
Bars του πλανήτη και να δοκιµάσουν 
τρία από τα signature cocktails τους. 

ACS
Βραβείο για το ραδιοφωνικό µήνυµα 

«Κουλουράκια/Κοµµάτια» της ACS, που 
βασίστηκε στην αξιόπιστη µεταφορά 

πασχαλινών προϊόντων που προσφέρει, 
µέσω των καταστηµάτων της και των 

ειδικών τυποποιηµένων συσκευασιών 
που παρέχει στους πελάτες της, για την 

πλέον ασφαλή αποστολή σε όλη την 
Ελλάδα. Η ACS πήρε το Bronze βραβείο 

στην κατηγορία Ermis Ad / Ραδιοφωνικά 
Μηνύµατα / Υπηρεσίες, στα Ermis 

Awards 2016.

ΤΟ WORLD CLASS 

» ¸ 
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CLUBBING

1Needless Takeover @ 

Senza (18/3) Λέκκα 23, 
2103251789

∆ιπλό event του Needless 

party µε τους ∆ηµήτρη Παπα-

ϊωάννου, Μr Z και Larry στο 

Upstairs και πιο ανεβασµέ-

να beats στο Basement µε 

electronic disco, acid house 

και leftfield technο από τους 

SoulSeduction, Kasseta Rec 

και φυσικά τον resident DJ του 

Needless, Chevy.

2    Π14: Beatnik meets Π @ 

six d.o.g.s (18/3) Αβρα-
µιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 210 
3210510
Η αθηναϊκή µουσική οµάδα 

Βeatnik µαζί  µε το Π καλεί τoν 

εκκεντρικό Αµερικανό Rrose 

της Sandwell District, ενώ οι 

Sepho και Cue Ed του Βeatnik 

παρέα µε τους Nemmett και 

3.14 του Π θα αναλάβουν τα 

support DJ sets. 

3  Athens Pride @ Ροµά-

ντσο (19/3) Αναξαγόρα 3, 
Oµόνοια, 21 6700 3325
Για τρίτη συνεχόµενη χρο-

νιά, 17 DJ της Αθήνας και 5 

performers στα δύο stages 

του Ροµάντσο µε στόχο την 

ενίσχυση του Αthens Pride, 

που φέτος θα πραγµατοποιη-

θεί 11 Ιουνίου. Μεταξύ άλλων 

στα ντεκ K.atou, Chevy, D'Arcy 

Foxx, Methi Blonde.

4 Carola Pisaturo @ six 

d.o.g.s (19/3)

Το Blend υποδέχεται για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα 

την Ιταλίδα παραγωγό και DJ, 

Carola Pisaturo, ιδιοκτήτρια 

της Claque Musique, που α-

ποτελεί φυτώριο νέων dance 

παραγωγών. Μαζί της οι 

resident Djs του Blend, Mikee 

και Μanolaco. 

5  Gus & Bonso + Guests @ 

Μaze (19/3) Iάκχου 19, Γκάζι 
Dance night µε το house δί-

δυµο των Gus & Bonso να συ-

µπληρώνεται από τη Marsha, 

τον Clubkid και τους Ζοο Roo.

Carola Pisaturo
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>>> Το κ λασικό βιβλίο της 

Τζέιν Οστιν βρίσκει μια ριζικά 

ανατρεπτική ανάγνωση στο «Πε-

ρηφάνια και ροκατάληψη και ζόμπι» 

(Pride and Prejudice and Zombies)* ½  του 

Μπαρ Στιρς το οποίο βουτά στο αίμα τη 

ρομαντική ιστορία εποχής. Ναι, ακού-

γεται να έχει πλάκα και μερικές φορές 

έχει όντως, όμως το φιλμ δεν μπορεί να 

σταθεί στο ύψος των υποσχέσεων που 

αφήνει ο αληθινά απίθανος τίτλος. >>>  
Το πάντα Πο βρίσκει τον πατέρα του και 

ταξιδεύει σε έναν τόπο γεμάτο αραχτά 

αρκουδάκια τα οποία θα πρέπει να εκ-

παιδευτούν στις πολεμικές τέχνες, όταν 

ένας επικίνδυνος εχθρός νικά όλους 

τους πολεμιστές Kung fu της Κίνας. Όλα 

αυτά στο «Kung Fu Panda 3» των Αλε-

σάντρο Καρλόνι και Τζένιφερ Γιου. >>>  
Βασισμένο στην αληθινή  ιστορία μιας 

διάσωσης του πληρώ-

ματος ενός τάνκερ 

στα ανοιχτά της Νέ-

ας Αγγλίας το 1952, 

το φιλμ του  Κρεγκ 

Γκιλέσπι «Η μεγάλη 

διάσωση» (The Finest 
Hours) θέλει να είναι 

ένα πα λιομοδίτικο 

φιλμ ηρωισμού. Πα-

ρά το λαμπερό καστ η 

ταινία ήταν μία από τις 

μεγαλύτερες αποτυχί-

ες της χρονιάς για την 

Disney, κι αυτό ίσως ε-

ξηγεί γιατί δεν έγινε δη-

μοσιογραφική προβολή 

για το φιλμ. 

cinevoice

Η κυρία και 
το φορτη-
γάκι (The Lady 

in The van) **  

ΣκηνοθεΣία: 

Νίκολας Χά-

ιτνερ

Παίζουν: Μάγκι 

Σμιθ, Άλεξ 

Τζένινγκς, Τζέιμς 

Κόρντεν, Ντομινίκ 

Κούπερ, Τζιμ Μπρόαντμπεντ

Μια εκκεντρική γεμάτη μυστικά ηλικιωμένη 
γυναίκα που ζει σε ένα φορτηγάκι, θα μετα-
κομίσει στην αυλή του θεατρικού συγγραφέα 
Άλαν Μπένετ για μερικές μέρες και θα κατα-

λήξει να μείνει εκεί 15 μέρες. 

Βασισμένο σε μια (σχεδόν ολοκληρωτικά) 

αληθινή ιστορία, το φιλμ του Νίκολας Χά-

ιτνερ μεταφέρει στην οθόνη το βιβλίο του 

Άλαν Μπένετ, ενός από τους πλέον ανα-

γνωρισμένους θεατρικούς συγγραφείς της 

Μεγάλης Βρετανίας, δίνοντας στη Μάγκι 

Σμιθ ένα ρόλο που μοιάζει πρόκληση για 

κάθε ηθοποιό. Η παράξενη αυτή γυναίκα 

που μοιάζει να έχει γεννηθεί στη φαντασία 

ενός συγγραφέα αλλά που ήταν απόλυτα 

αληθινή, θα ήταν ένας δύσκολος χαρακτή-

ρας να μεταφερθεί στο σινεμά από κάποιον 

άλλον ± ακόμη και η ερμηνεία της Σμιθ μοιά-

ζει μερικές φορές μια συλλογή από εκκε-

ντρικότητες και τικ. Όμως η τρυφερή ατμό-

σφαιρα, «η καθώς πρέπει» σκηνοθεσία κι 

ένα γλυκόπικρο χιούμορ που διαπερνά το 

φιλμ το καθιστούν τρυφερό κι εντέλει α-

πρόσμενα χαριτωμένο. 

Πέρα από 
τα βουνά 

(MounTains May 
deparT) **  

ΣκηνοθεΣία: Ζία 

Ζανγκέ

Παίζουν: Ζάο 

Τάο, Ζανκ 

Γι, Λιανγκ Γιν 

Ντονγκ, Ντονγκ 

Ζιγιάν, Σίλβια Τσανγκ 

Η ιστορία μιας γυναίκας, των δύο ανδρών που 
είναι ερωτευμένοι μαζί της και του γιου της 
που θα μετακομίσει στην Αυστραλία όταν με-
γαλώσει, σε ένα φιλμ που διατρέχει δεκαετίες 

και χαρακτήρες. 

Το φιλμ του Ζία Ζανγκέ διαδραματίζεται σε 

τρεις διαφορετικούς χρόνους, στο 1999, το 

2014 και 2025, θέλοντας να κάνει ένα ψη-

φιδωτό όχι μόνο μιας Κίνας που αλλάζει, 

αλλά κυρίως των ανθρώπων της και της συ-

μπεριφοράς τους, των σχέσεών τους, της 

νοοτροπίας τους, της ζωής τους. Φιλόδοξο 

και συχνά θεαματικό, το φιλμ του Ζανγκέ 

είναι αναμφίβολα το έργο ενός σπουδαίου 

σκηνοθέτη, που ξεκινά θεαματικά με μια ο-

μάδα Κινέζων να χορεύει το «Go West» των 

Ρet Shop Boys, δείχνοντας πως δεν φοβά-

ται τους συμβολισμούς. Στην πορεία όμως, 

μέσα από έναν καταιγισμό γεγονότων, το 

focus του φιλμ θα χαθεί και το δράμα θα αγ-

γίξει σχεδόν τη σαπουνόπερα. Κι ένα φινά-

λε που είναι αναμφίβολα εξαιρετικό, δεν 

είναι αρκετό για να διασώσει μια ταινία που 

θα μπορούσε να είναι σπουδαία.

Μια ανάσα 
(ein aTeM) **  

ΣκηνοθεΣία: 

Κρίστιαν 

Τσούμπερτ

Παίζουν: Γιόρ-

ντις Τρίμπελ, 

Χαρά Μάτα 

Γιαννάτου, Μπέ-

ντζαμιν Σάντλερ, 

Αποστόλης Τότσικας, 

Ακύλας Καραζήσης

Η Ελληνίδα Έλενα μετακομίζει στη Γερμα-
νία σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής και 
γίνεται νταντά της μικρής Λότε. Μια μέρα το 
κορίτσι θα εξαφανιστεί και η Έλενα θα βρεθεί 

να καταζητείται.

Ο Γερμανός Κρίστιαν Τσούπερτ κάνει με 

το «Μια ανάσα» ένα ψυχολογικό θρί-

λερ που ενδιαφέρεται για την αγωνία 

και το σχήμα του κινηματογραφικού 

είδους που υπηρετεί, μα που στην 

ουσία είναι περισσότερο ένας σχο-

λιασμός πάνω στην οικονομική και 

κοινωνική συγκυρία  της Ευρώπης. 

Ακούγεται εξαιρετικά ενδιαφέρον 

σαν ιδέα και ως επί το πλείστον κα-

τορθώνει να κάνει πράξη τα όσα θέ-

τει ως στόχο, ακόμη κι αν δεν κατορ-

θώνει να πάει πολύ πιο πέρα από τα 

προφανή. Ακόμη κι έτσι όμως αυτή 

η ελληνογερμανική συμπαραγω-

γή λειτουργεί πάνω σε μια έξυπνη 

ιδέα και προσφέρει μια διαφορε-

τική ματιά πάνω στην απεικόνιση 

της «κρίσης» στο σινεμά.   

διάσωσης του πληρώ

ματος ενός τάνκερ 

στα ανοιχτά της Νέ

ας Αγγλίας το 1952, 

το φιλμ του  Κρεγκ 

Γκιλέσπι 

διάσωση»

Hours) 
ένα πα λιομοδίτικο 

φιλμ ηρωισμού. Πα

ρά το λαμπερό καστ η 

ταινία ήταν μία από τις 

μεγαλύτερες αποτυχί

ες της χρονιάς για την 

Disney, κι αυτό ίσως ε

ξηγεί γιατί δεν έγινε δη-

μοσιογραφική προβολή 

για το φιλμ. 

Ο Γερμανός Κρίστιαν Τσούπερτ κάνει με 

το «Μια ανάσα» ένα ψυχολογικό θρί-

λερ που ενδιαφέρεται για την αγωνία 

και το σχήμα του κινηματογραφικού 

είδους που υπηρετεί, μα που στην 

ουσία είναι περισσότερο ένας σχο-

λιασμός πάνω στην οικονομική και 

κοινωνική συγκυρία  της Ευρώπης. 

Ακούγεται εξαιρετικά ενδιαφέρον 

-

-

-

H Απόφαση ***Πολεμική ταινία ηθικών  
διλημμάτων

Η Κυρία και το Φορτηγάκι **   Στο τιμόνι η Μάγκι Σμιθ

Πέρα από τα Βουνά **   Φιλόδοξο, αλλά όχι απόλυτα πετυχημένο 

Μια Ανάσα **   Θρίλερ της οικονομικής κρίσης

Περηφάνια και  Προκατάληψη και Ζόμπι *   Ο τίτλος είναι καλύτερος από την ταινία

Kung Fu Panda 3
Πο Πο Πο! 

Η Μεγάλη ΔιάσωσηΠαλιομοδίτικος ηρωισμός 

JUST THE FACTS

ÇΜπορεί να 

πέθαναν οχτώ παιδιά 

εκεί, αλλά έχεις τρία 

ζωντανά παιδιά στο σπίτιÈ. 

(Τίνος η ζωή αξίζει περισσότερο; αυτό 

είναι ένα από τα ερωτηματικά που 

θέτει το Çη απόφασηÈ)

 * ΑδιΑΦΟρη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** ΠΟλύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Πόλεμος, κρίση και ζόμπιτου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

H απόφαση (Krigen) ***
ΣκηνοθεΣία: Τομπίας Λίντχολμ

Παίζουν: Πίλου Άσμπεκ, Τούβα Νοβότνι, 

Νταρ Σαλίμ, Σόρεν Μάλινγκ

Ο διοικητής μιας δανέζικης στρατιωτικής 
βάσης στο Αφγανιστάν θα πάρει μια δύσκο-
λη απόφαση στη διάρκεια μιας μάχης και 
αυτή θα επηρεάσει τη ζωή του τόσο στη βά-

ση όσο και πίσω στην πατρίδα του. 

Ο Τομπίας Λίντχολμ, σκηνοθέτης 
του εξαιρετικού «Πειρατεία στον Ω-
κεανό» και συν-σεναριογράφος στο 
«Κυνήγι» του Τόμας Βίντερμπεργκ 
αλλά και στην καινούργια του ταινία 
«The Commune», κάνει σχεδόν το α-
ντίθετο από ένα πολεμικό δράμα στην 
«Απόφαση». Ναι, το πρώτο μισό της 
ταινίας αντιπαραβάλλει τη ζωή του 

κεντρικού του ήρωα στη στρατιωτική 
του βάση στο Αφγανιστάν με αυτή της 
οικογένειάς του στη Δανία και, ναι, 
νωρίς στο φιλμ μια σκηνή μάχης δεν 
έχει τίποτα να ζηλέψει από μια χολι-
γουντιανή περιπέτεια στο μέτωπο. 
Όμως το φιλμ του Λίντχολμ δεν έχει 
να κάνει με ηρωικά κατορθώματα ή 
με εύκολα αντιπολεμικά κηρύγμα-
τα, αλλά μιλά με εξαιρετικά ενδιαφέ-
ροντα τρόπο για μια σειρά από ηθι-
κά διλήμματα και με τον τρόπο που 
μια ολόκληρη κοινωνία διαχειρίζε-
ται την εμπλοκή της σε έναν πόλεμο 
στον οποίο δεν έχει κανένα λόγο να 
συμμετάσχει. Στην παράδοση (πλέον) 
του δανέζικου σινεμά, «η Απόφαση» 
χτίζει πάνω σε μια σειρά καλοδουλε-
μένους και πειστικούς χαρακτήρες 
ένα δράμα γεμάτο δύσκολα ηθικά ε-
ρωτήματα και για το τι κάνει κάποιον 
ήρωα ή εγκληματία, για τη συνολική 
και ατομική ευθύνη, για το παράλογο 
του πολέμου και για τα θύματά του, 
όχι μόνο στο πεδίο των μαχών. 

>>> 
Τζέιν Οστιν βρίσκει μια ριζικά 

ανατρεπτική ανάγνωση στο

AκόΜη

criticÕs CHOICE



ÇÙìá íðïòïàî 
îá åÝîáé ÆÛøîèÈ
i-D concept store, ένα puzzle 
που δεν τελειώνει ποτέ, αλλά-
ζει συνέχεια προσθέτοντας και 
αφαιρώντας όµορφα πράγµα-
τα που ταιριάζουν στη δική σου 
προσωπικότητα και τα θες όλα 
εδώ και τώρα.
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Η Ειρήνη Ντέρου ανήκει σ’ αυτή τη γενιά Ελ-
λήνων επιχειρηµατιών που η κρίση αντί να 
την καταβάλει της έδωσε ακόµη µεγαλύτερη 
ώθηση, έµπνευση και διάθεση για νέες, πρω-
τοποριακές µορφές επιχειρηµατικότητας. Το 
µικρό, πάντα γεµάτο από κόσµο i-D µέσα στο 
Golden Hall ήταν γι’ αυτήν η µαγιά, αυτό που 
την έπεισε να ανοίξει ένα ακόµη στο κέντρο 
– «το Κολωνάκι, ας µη γελιόµαστε, θα είναι πά-
ντα η πιο avant garde περιοχή της Αθήνας». Το 
καινούργιο είναι µεγάλο, φωτεινό, και δίνει µια 
νότα αισιοδοξίας σε όσους στέκονται στις βι-
τρίνες του και στη συνέχεια περνάνε την πόρ-
τα του. Μέσα... ένας ωραίος, λαµπερός κόσµος 
από πράγµατα που µπορούν µέσα σε µια στιγ-
µή να σου φτιάξουν τη διάθεση. «Θαυµάζω 
πάντα το ωραίο, χωρίς στεγανά και ετικέτες, 
χωρίς “πρέπει”. ∆εν κολλάω απαραίτητα στα 
ακριβά, µπορώ να ενθουσιαστώ µε οτιδήποτε 
αρκεί να είναι όµορφο, να έχει καλή ποιότητα 
και να νιώσω ότι θέλω να το αποκτήσω για-
τί εκφράζει µια πτυχή της προσωπικότητάς 
µου, µου κάνει κλικ». Πολλά κλικ θα νιώσει 
και κάθε πελάτης µια και οι συνεργασίες στο 
i-D είναι πολλές. Από κοµµάτια fine jewelry µε 
κοσµήµατα Ελλήνων κυρίως σχεδιαστών, ό-

πως αυτά της Lito, της Dolly Boucoyannis, της 
Μαρίας Μάστορη, της Κατερίνας Ψωµά, µέχρι 
costume jewelry, αυτά τα, όχι πάντα ακριβά, 
κοσµήµατα που µπορούν να απογειώσουν ένα 
καθηµερινό ντύσιµο. Υπάρχουν ρολόγια που 
απευθύνονται σε collectors –βλέπε τα περί-
φηµα Nomos και Ralf Tech–, αλλά υπάρχουν 
και τα Briston και Nixon για πιο casual ανάγκες. 
Κολόνιες και αρώµατα Diana Vreeland, Heeley, 
Escentric Molecules που δεν θα βρεις αλλού. 
Γυαλιά ηλίου και οράσεως όλων των σχεδίων 
και βαλαντίων. T-shirts σαν αυτό µε τη Μέριλιν 
Μονρόε... πάπια που θες αµέσως να προσθέ-
σεις στη συλλογή σου. Ξυριστικά για κυρίους 
που σέβονται το στιλ τους και το υποστηρί-
ζουν σε κάθε τους στιγµή. Κεριά µε υπέροχα 
αρώµατα και τόσο αγνά που µπορεί άφοβα 
µια γυναίκα να χρησιµοποιήσει και σαν... κρέ-
µα σώµατος. Κι ακόµη, κασµιρένια πουλόβερ 
και µπλουζάκια στις σωστές τιµές, πανωφό-
ρια και δερµάτινα jackets, µαντίλια και φου-
λάρια σε απίθανα φινετσάτους χρωµατικούς 
συνδυασµούς, γάντια, τσάντες - επιτοµή της 
σύγχρονης κοµψότητας αλλά και τσάντες αλ-
λιώτικες και µοναδικές φτιαγµένες από  Έλλη-
νες designers µε πολύχρωµες κουρελούδες! 
«Θεωρώ πολύ σηµαντικό όλος ο κόσµος που 
µπαίνει µέσα να βρίσκει κάτι που του αρέσει 
και να µπορεί να το πάρει». «Και η Τέχνη; Πού 
κολλάει η Τέχνη;» τη ρωτάω. «Όλα µπορούν 
να είναι Τέχνη, η ζωή µας η ίδια είναι Τέχνη» 
µου λέει και µου µιλάει για τον 2ο όροφο του 
τριεπίπεδου καταστήµατος, ένα χώρο αφιε-
ρωµένο στα i-Dentities, τα events που συχνά 
διοργανώνονται εδώ. Μεθαύριο Σάββατο 19 
Μαρτίου ξεκινάει η έκθεση µε αντικείµενα - 
έργα Τέχνης του γνωστού δηµοσιογράφου 
Θανάση Λάλα που τα τελευταία χρόνια µάς 
παρουσιάζει την πιο καλλιτεχνική-εικαστική 
πλευρά της... ταυτότητάς του. Ενδιαφέρον; 
Πολύ, θα σας δω εκεί.

Κανάρη 12, Κολωνάκι, 2103221801

ÇÙìá íðïòïàî 
îá åÝîáé ÆÛøîèÈîá åÝîáé ÆÛøîèÈ

λάρια σε απίθανα φινετσάτους χρωµατικούς 
συνδυασµούς, γάντια, τσάντες - επιτοµή της 

Εγκαίνια έκθεσης: Σάβ-
βατο 19/3 , 12.00 - 20.00.
∆ιάρκεια έως 2 /4 τις ώ-
ρες που είναι ανοιχτό το 
κατάστηµα (∆ευτ.-Τετ.-
Σάβ. 10 .00 - 19.00, Τρ.-
Πέµ.-Παρ. 10.00 - 21.00)

Φωτιστικά, πιάτα, 
κούπες, πίνακες, 
τσάντες και πετσέτες 
θαλάσσης, γλυπτά, 
πλακάκια, κουτιά 
περιλαµβάνονται 
στην έκθεση του 
δηµοσιογράφου, 
αλλά τώρα πια και 
εικαστικού, Θανάση 
Λάλα.

17 - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 A.V. 35



36 A.V. 17 - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΥΓΕΙΑ
Επιμέλεια: ΣΟΦΙΑ ΝΕΤΑ

Σχιζοφρένέια 
Η πρώτη ελληνική ιστοσελίδα για την ασθένεια 

Η 
σχιζοφρένεια είναι μια σύνθετη ασθένεια. Όσοι πάσχουν από αυτήν 
έχουν δυσκολίες στη διαδικασία της σκέψης τους, με αποτέλεσμα να 
εμφανίζουν ψευδαισθήσεις, παραληρητικές ιδέες, αποδιοργανω-
μένη σκέψη και ασυνήθιστη ομιλία ή συμπεριφορά, όλα αυτά που 

είναι γνωστά ως «συμπτώματα της ψύχωσης» ή «ψυχωσικά συμπτώμα-
τα». Τώρα, μια ολοκληρωμένη ενημέρωση καθώς και συμβουλές σε θέ-
ματα που απασχολούν τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με σχιζοφρένεια, 
καθώς και στο περιβάλλον τους, έρχεται να προσφέρει η φαρμακευτική 
εταιρία Janssen, μέσα από τον ενημερωτικό ιστότοπο schizophrenia24x7, 
ένα εκπαιδευτικό site το οποίο διατίθεται πλέον και στα ελληνικά, έχο-
ντας ήδη μεταφραστεί σε περισσότερες από 20 γλώσσες. 
Η Janssen, μέσα από το schizophrenia24x7.gr, επιθυμεί να περάσει το μή-
νυμα ότι όταν κάποιος έχει σχιζοφρένεια δεν σημαίνει ότι έχει «διχασμέ-
νη προσωπικότητα», όπως υποδηλώνει το όνομα της νόσου, αλλά ότι ίσως 
βλέπει τον κόσμο διαφορετικά απ’ ό,τι οι γύρω του. Αν και η σχιζοφρένεια 
είναι βασανιστική και τρομακτική, δεν είναι απίθανο για ένα άτομο που 
πάσχει από την ασθένεια αυτή να έχει καλή ποιότητα ζωής. Όπως όλοι οι 
ασθενείς που πάσχουν από μια μακροχρόνια ή υποτροπιάζουσα ασθένεια, 
τα άτομα με σχιζοφρένεια μπορούν να μάθουν πώς να διαχειρίζονται την 
πάθησή τους και να συνεχίσουν κανονικά τη ζωή τους. 
Τα άτομα με σχιζοφρένεια μπορεί να ακούν/βλέπουν/μυρίζουν/αι-
σθάνονται πράγματα που δεν γίνονται αντιληπτά από τους άλλους 
(ψευδαισθήσεις), για παράδειγμα να ακούνε φωνές (που αποτελούν τον 
πιο συνηθισμένο τύπο ψευδαισθήσεων). Μπορεί επίσης να πιστεύουν 
ακλόνητα πράγματα που δεν είναι αληθινά (παραληρητικές ιδέες), π.χ. 
ότι κάποιος διαβάζει τη σκέψη τους, ελέγχει το μυαλό τους ή καταστρώ-
νει σχέδια για να τους βλάψει. Μερικές φορές ο κόσμος τους μοιάζει 
στρεβλωμένος από τις ψευδαισθήσεις και τις παραληρητικές ιδέες και 
γι’ αυτό τα άτομα με σχιζοφρένεια μπορεί να νιώθουν φόβο και άγχος ή 
να βρίσκονται σε σύγχυση. Αποδιοργανώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό 
και μπορεί να αισθάνονται φόβο αλλά και να προκαλούν το φόβο σε ό-
σους βρίσκονται γύρω τους. 
Η θεραπεία παίζει καθοριστικό ρόλο για τα περισσότερα άτομα με σχιζο-
φρένεια. Εκτός από τις θεραπείες με βάση τα φάρμακα, βοηθούν επίσης 
η ψυχοθεραπεία (θεραπεία συζήτησης), που μαθαίνει στους ασθενείς 
πώς να αντιμετωπίζουν τη σχιζοφρένεια, καθώς και οι ομάδες υποστή-
ριξης ασθενών, που αποτελούν χρήσιμη πηγή πολύτιμων πληροφοριών. 
Η ιστοσελίδα schizophrenia24x7.gr απευθύνεται σε ασθενείς, φίλους 
και φροντιστές. Προσφέρει ενημέρωση σχετικά με τη σχιζοφρένεια, τη 
σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, τη σημασία της διατήρησης της φυσι-
κής κατάστασης των ασθενών, αλλά και συμβουλές προς τους φροντι-
στές. Επίσης παρουσιάζει παραδείγματα ασθενών οι οποίοι συνεχίζουν 
να ζουν μια όσο το δυνατό πιο φυσιολογική ζωή, δουλεύοντας, κάνοντας 
παρέα με φίλους κ.λπ., ενώ ενθαρρύνει τη δημιουργική έκφραση, η ο-
ποία σε πολλές περιπτώσεις βοηθάει στην αντιμετώπιση της νόσου. ● 

Τι είναι
>> To συμπαγές premium 
crossover της Mercedes-Benz
>> Βασίζεται στην πολυχρη-
στική πλατφόρμα της A-Class 
και είναι το τρίτο μέλος της οι-
κογένειας «Α» μαζί με την CLA 

Ξεχωρίζει για  
>> Τα χαρακτηριστικά της «πε-
ριπέτειας», σε σχέση με την 
«απλή» A-Class, όπως ράγες ο-
ροφής, πλαστικά στις στεφά-
νες των θόλων, άλλο μαρσπιέ 
και άλλο προφυλακτήρα
>> Την εντυπωσιακή αεροδυ-
ναμική, με το συντελεστή ο-
πισθέλκουσας στο cd:0,29 ±  ο 
καλύτερος στην κατηγορία
>> H ποιότητα υλικών-
κατασκευής είναι υπεράνω 
κριτικής

Safety First
>> Η Mercerdes-Benz λάνσαρε 
πριν χρόνια το σύστημα Pre-
Safe και η προσέγγιση του 
τομέα της ασφάλειας συνε-
χίστηκε με το Distronic Plus. 
Τώρα, έρχεται το Intelligent 
Drive, ένα σύστημα στο οποίο 
άνεση και ασφάλεια έχουν 
πλέον συγχωνευθεί.  
>> Χάρη στη δικτύωση, οι ειδι-
κοί στα θέματα ασφάλειας το 
ονόμασαν «συγχώνευση αι-
σθητήρων», τα έξυπνα συστή-
ματα υποβοήθησης αναλύουν 
πολύπλοκες καταστάσεις 
και αναγνωρίζουν πιθανούς 
κινδύνους χρησιμοποιώντας 
αισθητήρες τοποθετημένους 
γύρω από το όχημα.
>>  Στην πληθώρα των συστη-
μάτων που ενδιαφέρουν τον 
κάθε αγοραστή, συναντάμε 
μεταξύ άλλων τα εξής: 
• 9 αερόσακοι (μετωπικοί, 
πλευρικοί, οροφής και γονά-

των οδηγού) • Ηλεκτρονικό 
Πρόγραμμα Ευστάθειας (ESP)
• Attention Assist • Collision 
Prevention Assist Plus • Απο-
σπώμενη κάμερα οπισθοπο-
ρείας με γραμμές καθοδήγη-
σης και ευρυγώνια όψη 180° 
στην οθόνη μέσων • Υποβο-
ήθηση Διατήρησης Λωρίδας 
Κυκλοφορίας (προαιρετικά) • 
Υποβοήθηση Ορατότητας Νε-
κρής Γωνίας (προαιρετικά)

Silicon Valley
>>  Το Mercedes me Connect 
συνδέει τον οδηγό με το ό-
χημά του ±  και τα οχήματα με 
ολόκληρο τον κόσμο
>> Η δυνατότητα ενσωμά-
τωσης smartphone ή άλλων 
συσκευών είναι προαιρετικά 
διαθέσιμη

Κινείται  
>> Το αυτοκίνητο της δοκιμής 
μας «φόραγε» έναν από τους 
πλέον σύγχρονους τεχνολογι-
κά και οικονομικά σχεδιασμέ-
νους κινητήρες της αγοράς
>> Πρόκειται για τον πετρε-
λαιοκινητήρα των 1.500 κ.εκ. 
που αποδίδει 109 ίππους και 
260 Nm ροπής στις 1.750-
2.500 σ.α.λ.
>> Το σύνολο επιταχύνει 
0-100 χλμ./ώρα σε 11,9' ' , η 
τελική του ταχύτητα αγγίζει 
τα 190 χλμ./ώρα και η μεικτή 
εργοστασιακή κατανάλωση 
είναι 3,9 λίτρα/100 χλμ.
>> Συνδυάζεται με αυτόματο 
7G-DCT κιβώτιο 7 σχέσεων με 
κλιμάκωση τέτοια, προσανα-

τολισμένη στην οικονομία

Χωράει 
>> Για τις αποσκευές σας, 421 
λίτρα ωφέλιμου όγκου 
>> Αναδιπλώνοντας τα κα-
θίσματα, ο χώρος μπορεί να 
φθάσει τα 1.235 λτ.
>> Προαιρετικά διατίθεται και 
το πακέτο Load Compartment, 
με πίσω κάθισμα που γέρνει 
την πλάτη του μπροστά κατά 
15 μοίρες, προσθέτοντας 60 
λίτρα στα 421 του χώρου απο-
σκευών

Tips
>>  Στην έκδοση εκτός δρό-
μου, διατίθεται με ποδιές 
ασφαλείας από κάτω μπρος/
πίσω
>> Παραπέμπει στην A-Class, 
έχει όμως αυξημένη απόστα-
ση από το έδαφος από 155 
έως 204 χλστ.), πλαϊνά ενισχυ-
μένα μαρσπιέ, πιο φουσκωμέ-
νους προφυλακτήρες 

Κοστίζει  
>> Το μοντέλο GLA 180 CDI 
από €30.070 με απόσυρση

Προβληματίζει 
>> Η τιμή του θα μπορούσε 
να έχει μία μεγαλύτερη οικο-
νομική «ανάσα» για να είναι 
πρόσβάσιμο σε ευρύτερο 
κοινό. ●

AUTO
Του Θωμά Κ. ΕυΘυμίου

Mercedes
- Benz
GLA 180 cdI

Honda
Η νέα CRF1000L Africa Twin, σύμφωνα με τη 
Honda, κληρονομεί και διαιωνίζει το πνεύμα 
των προγόνων της που έγιναν διάσημες με το 

σλόγκαν «go anywhere» («πάμε παντού»). Χρη-
σιμοποιεί έναν καινοτόμο και ισχυρό, εν σειρά δι-

κύλινδρο κινητήρα σε ελαφρύ, ευέλικτο πλαίσιο και 
δηλώνει έτοιμη για αληθινή περιπέτεια εντός και εκτός δρόμου, 
είτε διασχίζοντας ηπείρους ή σε 
καθημερινές αστικές διαδρομές. 
Εκτός από το στάνταρ μοντέλο, 
διατίθενται δύο ακόμα εκδόσεις: 
η πρώτη με ABS (με δυνατότητα 
απενεργοποίησής του, στο πίσω 
φρένο) και multiple mode Honda 
Selectable Torque Control (HSTC), 
και η δεύτερη με το μοναδικό Κι-
βώτιο Διπλού Συμπλέκτη - Dual 
Clutch Transmission της Honda 
(που περιλαμβάνει νέα λειτουρ-
γία off-road), ABS (με δυνατότητα 
απενεργοποίησής του, στο πίσω 
φρένο) και HSTC. 

Rally Cross
Ο Sebastien Loeb, εννέα φορές 
Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο 
WRC που φέτος είχε ενθαρρυντι-
κή εμφάνιση και στο ράλι Ντακάρ, 
θα αγωνισθεί με την Team Peugeot 
Hansen έχοντας πλήρη συμμετο-
χή στη διάρκεια όλου του φετινού 
Παγκό σμιου Πρωταθλήματο ς 
Rallycross, το οποίο ξεκινά από 
την Πορτογαλία (15 Απριλίου) και 
ολοκληρώνεται στην Αργεντινή 
(27 Νοεμβρίου). O Sebastien Loeb 
θα είναι ο φετινός team-mate του 
Timmy Hansen δημιουργώντας 
ένα δίδυμο που θα αγωνιστεί με τα 
Peugeot 208 WRX Supercar των ο-
ποίων η ισχύ αγγίζει τα 550 άλογα! 
Έτσι, ο 42-χρονος Αλσατός ρέκορ-
ντμαν έχει να αντιμετωπίσει μία α-
κόμη πρόκληση, στην ήδη πλουσι-
ότατη από πλευράς τίτλων, ρεκόρ 
και διακρίσεων καριέρα του!

Διαβάστε όλο το 
κείμενο στο Site

www.athens voice.gr

Honda

των προγόνων της που έγιναν διάσημες με το 
σλόγκαν «go anywhere» («πάμε παντού»). Χρη

σιμοποιεί έναν καινοτόμο και ισχυρό, εν σειρά δι
κύλινδρο κινητήρα σε ελαφρύ, ευέλικτο πλαίσιο και 

FAST 
LANE
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Αγαπητή Μυρτώ, θέλω εδώ και 
πολύ καιρό να σου στείλω, ο-
πότε τώρα δεν ξέρω τι να σου 
πρωτοπώ. Για το ότι στα 21 
μου, ερωτεύτηκα για πρώτη 

φορά τον Δ; Για τη φίλη φίλου, που 
μου έστελνε «προκλητικά» μηνύμα-
τα, εξαφανίζεται και κάθε φορά που 
εμφανίζεται το ίδιο τροπάριο (μα-
τιές, έντονα βλέμματα κ.λπ.); Για τον 
ενθουσιασμό του περασμένου κα-
λοκαιριού που με έκανε να φάω τα 
μούτρα μου; Για τον Κ, που ενώ έχει 
σχέση, κάθε φορά που βγαίνουμε, 
λέει πόσο πολύ με αγαπάει και πόσο 
με έχει ερωτευτεί, κάνει σκηνές ζή-
λειας (what the fuck?), μόνο και μόνο 
για να με κάνει να τον σκέφτομαι; Για 
το ότι είμαι 24 χρονών και δεν έχω 
κάνει ακόμα σεξ; Ή μήπως για την Α; 
Με την οποία γνωριστήκαμε σε πλαί-
σια δουλειάς και τον τελευταίο μήνα 
βγαίνουμε και μιλάμε και κάθε φορά 
περνάω τέλεια και δεν ξέρω πώς να 
το χειριστώ όλο αυτο! Θέλω να πω ότι 
το μυαλό μου οργιάζει και τρώει συ-
νέχεια κολλήματα. Ενθουσιάζομαι με 
κάθε καινούργια γνωριμία (τελευταία 
αυτή της Α), είτε είναι γυναίκα είτε 
είναι άντρας. Δεν εννοώ ότι τους θέ-
λω όλους, αλλά τι γίνεται με αυτούς 
που θέλω; Το θέμα είναι, μήπως είμαι 
τρελή; Μήπως τα ’χω χαμένα; Δεν ξέ-
ρω τι ακριβώς είναι αυτό που μου α-
ρέσει και δεν θα μπορέσω να μάθω, θα 
μου πεις, αν δε δοκιμάσω. Όμως τι να 
κάνω, ρε Μυρτώ, πώς να τις χειρίζο-
μαι αυτές τις καινούργιες γνωριμίες; 
Γιατί το να είμαι ειλικρινής δεν έχει 
οδηγήσει ποτέ πουθενά μέχρι στιγ-
μής. Δεν είμαι από αυτές που βγαί-
νουν με σκοπό την αναζήτηση, ούτε 
από αυτές που ξέρουν πότε γίνεται 
παιχνίδι και φλερτ με κάποιον. Είμαι 
24 χρονών και η σεξουαλική μου ζωή 
είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Φταίει η 
αυτοπεποίθηση; Και τελικά μετράει 
η εμφάνιση ή το λέγειν; Να συνεχίσω 
να φοράω κόκκινο κραγιόν; :P

Η μόνη ξεκάθαρη απάντηση στις τόσες 
ερωτήσεις είναι αυτή για το κόκκινο κρα-
γιόν: ναι.
Υ.Γ. 1 Δικαίωμά σας είναι, νομίζω, να μην 
έχετε κάνει ακόμα σεξ στα 24. Και στα 25. 
Και στα 26. Και στα 126. Ειδικά όταν δεν έ-
χετε ακόμα αποφασίσει ποιος σας ελκύει 
αληθινά, ποιον εμπιστεύεστε αρκετά, ποιο 
σώμα και ποια μυρωδιά σάς εξιτάρει τόσο 
ώστε να πάτε προς τα εκεί. Επίσης, δικαί-
ωμά σας είναι να ενθουσιάζεστε με κάθε 
καινούργια γνωριμία και να φλερτάρετε με 
το σύμπαν στα 24 σας – και μη μου λέτε ότι 
δεν ξέρετε πότε γίνεται παιχνίδι και φλερτ 

με κάποιον, μια χαρά ξέρετε.
Υ.Γ. 2  Το πρόβλημα προκύπτει όταν μέσα 
σε όλο το πανηγύρι χάνεται ή διακόπτεται 
η επαφή με τον εαυτό μας κι αρχίζει το ξό-
δεμα. Κοινώς, αν δεν θέλετε να είστε ειλι-
κρινής με τους άλλους και πάλι δικαίωμά 
σας. Με τον εαυτό σας όμως μπείτε στον 
κόπο. Μόνο έτσι ξεμπλέκεται το κουβάρι.
Υ.Γ. 3 Και για να το θέσω πιο απλά, αν κατά 
βάθος αγχώνεστε με διάφορα διλήμματα 
του τύπου «λες να είμαι λεσβία;» και σας 
φρικάρει η ιδέα του πώς θα αντιμετωπίσετε 
ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λογικό είναι να πη-
γαινοέρχεστε μπερδεμένη ανάμεσα σε δύο 
φύλα προσπαθώντας να μπερδευτείτε όσο 
γίνεται περισσότερο. Δεν λέω ότι συμβαίνει 
σώνει και καλά αυτό, μια υπόθεση κάνω.

Μυρτώ μου, γεια σου! Η αλήθεια εί-
ναι πως σου είχα ξαναγράψει στο 
παρελθόν. Τότε με είχες μπερδέψει 
λίγο, αυτή τη φορά ελπίζω να ξεμπερ-
δευτώ, αν και δύσκολο το βλέπω. 
Ήμουν σε σχέση τα τελευταία τρει-
σήμισι χρόνια περίπου. Στην αρχή ή-
μουν πολύ ερωτευμένη, τρεμάμενη 
θα έλεγα, σταδιακά όμως και επειδή 
όπως αποδείχτηκε, δεν θέλαμε τα ί-
δια πράγματα, μου πέρασε σιγά-σιγά 
και χωρίσαμε. Τις τελευταίες ημέρες 
βρέθηκα ξανά με τον πρώην μου, την 
πρώτη μου μεγάλη σχέση και έναν 
άνθρωπο που αφήνοντας στην άκρη 
κάθε υποψία εγωισμού, ήταν πάντα 
εκεί για μένα. Περνάω όμορφα μαζί 
του, με κάνει να γελάω και να νιώθω 
ασφάλεια. Και το σεξ είναι καλύτερο 
από ποτέ. Κάτι όμως σαν να λείπει.  
Σαν να μην έφταναν αυτά, σήμερα μου 
έκανε σχεδόν ερωτική εξομολόγη-
ση ένας τύπος παύλα φίλος που είχε 
συμβεί κάτι μεταξύ μας πριν από δέκα 
χρόνια περίπου αλλά έκτοτε συνέχι-
σε ο καθένας τη ζωή του. Και είναι όλα 
αυτά στο μυαλό μου και απλά γυρνά-
νε. Και νιώθω περίεργα. Και ίσως στα 
λέω και περίεργα. Αν κατάλαβες κάτι 
και μπορείς να μου δώσεις ένα φως σε 
όλο αυτό, καλοδεχούμενο.
Ευχαριστώ προκαταβολικά. -Π.Π.

Ξέρουμε τι λείπει. Οι πεταλούδες στο 
στήθος, τα μυρμήγκια στη ραχοκοκαλιά, 
οι μέλισσες στα αυτιά, τα καλειδοσκόπια 
στους αμφιβληστροειδείς – όλα όσα στε-
ρείται κάποιος προκειμένου να ζήσει μια 
σχέση που την χαρακτηρίζει η μαγική λέ-
ξη «ασφάλεια». Άμα νιώθεις ασφάλεια δεν 
φτεροκοπάει τίποτα. Απ’ την άλλη, πόσο 
μπορείς να αντέξεις ένα αδιάκοπο φτερο-
κόπημα και μάλιστα σε εποχές σαν αυτή;
Υ.Γ. Μιλάμε για πολύ μπερδεμένη βδομά-
δα. Πού να αρχίσει και η έκλειψη, μύλος 
θα γίνει. A

Της Μυρτώς Κοντοβά
Μίλα Μου βρώμικα

Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

Σε γνωρίζω...

άβαντάζ. Πολύ όμορφη ε-
στεμμένη πτυχιούχος Πολιτι-
κών Επιστημών, 51 ετών, με 

αγάπη στα ταξίδια, τον κινη-
ματογράφο, τη γυμναστική, 
πρόσχαρη και αυθόρμητη, 
με αγάπη στα κατοικίδια, εν-
διαφέρεται να γνωρίσει ευ-

κατάστατο κύριο από 55-70 
χρονών, δεκτός ελεύθερος 
και διαζευγμένος. «Πάππας», 
Ομήρου 38,  Κολωνάκι, 210 
3620.147, www.pappas.gr 

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

ΜίκρεΣ αγγελίες

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

                   ξέρεις εΣυ...

Κώστα, αϊ στο διάολο κι εσύ 
και η Δ. Έπρεπε να το είχα 
καταλάβει.

Για την κυρία με τα ξανθά 
μαλλιά που τις αρέσουν οι 
μεταφυσικές αναζητήσεις, 

αν τα δεις, στείλε. Πέτρος 
6948 437339

Μου δίνεις υποσχέσεις 
κυριαρχίας και καταλήγεις 
υποτακτικό σκυλάκι. Αν συ-
νεχίσεις έτσι δεν θα υπάρξει 

μέλλον.

Θα με κάνεις να διαβάσω 
πάλι τους «Βοστωνέζους» 
του Χένρι Τζέιμς, εσύ Γλυ-
φαδιώτη που ξενιτεύτηκες 
στην Αμερική.

                   ξέρεις                   ξέρεις

ΑκΑδημίΑΣ 
Ένα Σάββατο πρωί του Φλε-
βάρη να περπατάς. Σάστι-
σα, μπήκες με λαχτάρα στο 
βιβλιοπωλείο για να μην 
ξαναβγείς… 

ΝέΑ ίωΝίΑ  
9/3, Ηλεκτρικός. Εσύ μελα-

χρινός με μουστάκι, μπλε 
σκούρο μπουφάν, εγώ λαδί 
μπουφάν, κοιταζόμασταν 
και κατεβήκαμε μαζί… 
frameforyou@yahoo.gr 

ΑΝω ΠΑτηΣίΑ 
8/3, Ηλεκτρικός. Εσύ 
superdry military μπου-

φάν, εγώ μαύρο military 
παλτό. Θα βρεθούμε ξανά; 
frameforyou@yahoo.gr 

ΧρύΣΑ 
Καθαρά Δευτέρα. Γκριζο-
μάλλη με το δερμάτινο, 
έκλεψες καρδιές. Λάθος 
επιλογή έχεις κάνει.

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

Σε είδα...
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SWATCH
ςτο σχεδιασμό των ρολογιών 
της Swatch υπάρχει «ποίηση» 
και τη γράφει ο κορυφαίος 
Ιταλός σχεδιαστής, αρχι-
τέκτονας και καλλιτέχνης 
Alessandro Mendini. Μερικά 
από τα πιο διάσημα κομμάτια 
του για τη Swatch εκτέθηκαν 
πρόσφατα στην Κορέα σε μια 
έκθεση με τίτλο ª Alessandro 
Mendini - Η ποίηση του 
ςχεδιασμούº . Η Swatch και 
ο Alessandro Mendini ενώ-
νουν για μια ακόμη φορά τις 
δυνάμεις τους για να δημι-
ουργήσουν ένα νέο Swatch 
Art Special, το Spot the Dot, 
φόρο τιμής στη μακρόχρονη 
συνεργασία τους. Η πρωτο-
ποριακή, γεμάτη χρώματα 
και ενέργεια δουλειά του 
Mendini χαρακτηρίζει και το 
νέο μοντέλο με το διαφανές 
καντράν, το λουράκι σιλικό-
νης με τις μεγάλες χρωματι-
στές κουκίδες σε διάφορα 
χρώματα, το χαρούμενο 
πουά σχέδιο που διακοσμεί 
και το special sleeve της συ-
σκευασίας του ρολογιού. 

μ Η 
Χ α Σ Ε ι Σ ! το Special Sales Day από 

το RIEN by Penny Vomva, 
με δερμάτινα είδη όπως 

clutces, τσάντες και μαγιό, 
όλα χειροποίητα και πάντα με 

την υπογραφή της σχεδιάστρι-
ας. το ςάββατο 19/3, 12.00-23.00. 
τριπτόλεμου 2-4, Γκάζι, 210 
3420622, www.rien.gr
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Τι ψάχνεις; Τι φαντάζεσαι ότι θα ανακαλύψεις 
μετά το επόμενο βουνό κι ύστερα το άλλο και 
μετά το άλλο; Διψάς για εμπειρίες και γνώση 
που ποτέ δεν σου είναι αρκετά. Μοιάζεις με 
τον τουρίστα που φτάνει στο Λονδίνο και με-
τά από δύο ώρες αρχίζει να ξεφυλλίζει τον 
οδηγό του Παρισιού. Αυτό δεν σημαίνει ότι 
δεν ευχαριστιέσαι. Φυσικά και ευχαριστιέσαι. 
Απλώς η περιέργειά σου είναι οξυμένη – θες 
να τα ξέρεις όλα. Αυτή η εισαγωγή είναι γιατί 
ο Κρόνος και ο Άρης στον Τοξότη μιλάνε για 
σπουδές, ταξίδια, νέους ορίζοντες, για διεύ-
ρυνση της δουλειάς σου, καινούργιες ιδέες, 
νέους ανθρώπους, εκπαίδευση, μετακινήσεις, 
μετακομίσεις, καινούργια κατορθώματα, για 
επιθυμία να ενεργοποιηθείς μέσα από μια και-
νούργια αγάπη, για περισσότερες γνώσεις, για 
την υιοθέτηση ενός νέου στιλ επικοινωνίας. 
Κι επειδή μπορείς να γίνεις θυελλώδης όταν 
ενθουσιάζεσαι, θυμήσου τη λέξη κλειδί κάθε 
επιτυχίας: μετριοπάθεια. 

Ταύρός  (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Δεν ξέρουμε το ζώδιο του εκατομμυριούχου 
που όταν τον ρώτησαν ποια είναι η αγαπημέ-
νη του μπίρα απάντησε «μα φυσικά η τζάμπα», 
αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι ήταν 
Ταύρος. Είναι ασυνήθιστο για έναν Ταύρο να 
μην έχει το χρήμα ως βασικό άξονα της ζωής 
του. Η ειρωνεία είναι ότι τα λεφτά έρχονται 
και εξαφανίζονται κάθε τόσο εν μέρει γιατί 
τελικά δεν είσαι και πολύ έξυπνος/η όσον α-
φορά τα χρήματα ή επίμονος/η και εν μέρει 
γιατί το σύμπαν προσπαθεί να σε διδάξει ότι 
χρειάζεται να δέχεσαι από τους άλλους αυτό 
που σου προσφέρουν κι όχι να τους παίρνεις 
ό,τι έχουν απλώς επειδή το θέλεις. Με τον Άρη 
στον Τοξότη θέλεις δεν θέλεις εξαρτάσαι από 
τους άλλους – οικονομικά, συναισθηματικά, 
ψυχολογικά. Τα (δυσάρεστα) θέματα που ανα-
κύπτουν σχετίζονται με οικονομικές συνεργα-
σίες και συνεταιρισμούς, με δάνεια, τράπεζες, 
εφορία, χρήματα που περιμένεις από τους άλ-
λους και πρέπει να δώσεις στους άλλους. Και 
στην απίθανη περίπτωση που τα χρήματα δεν 
σου λένε τίποτα, τότε δες το αλλιώς: αν δεν εί-
σαι γενναιόδωρος/η  στα αισθήματά σου πώς 
περιμένεις ο Άλλος να στα ανταποδώσει;  

ΔιΔύμόι  (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Οι πλανητικές επιρροές είναι σημαντικότα-
τες, αντικρουόμενες και κρίσιμες. Από τη μία 
πλευρά ο Κρόνος και ο Άρης στον Τοξότη σε 
πιέζουν για αποφάσεις και ξεκαθαρίσματα 
στις σημαντικές διαπροσωπικές σου σχέσεις, 
επαγγελματικές και συντροφικές, και από την 
άλλη ο Δίας στην Παρθένο και τώρα ο Ερμής 
και η Αφροδίτη στους Ιχθύς σε ενθαρρύνουν 
να ρισκάρεις: δηλαδή να γοητευτείς, να πεις 
το ναι σε μία σχέση ή να γνωρίσεις επαγγελ-
ματικά χρήσιμους ανθρώπους, να δρομο-
λογήσεις ένα σχέδιό σου, να ανοιχτείς στο 
μέλλον ή να ανοίξεις έναν καινούργιο και πιο 
ενδιαφέροντα για σένα δρόμο στη ζωή σου. 
Δεν είναι ώρα ούτε για αισιοδοξία ούτε για 
απαισιοδοξία. Είναι εποχή σκέψης, δράσης 
με συγκεκριμένο στόχο, συζητήσεων, μάθη-
σης, επαφών, εξωστρέφειας. Προσοχή στα 
ψιλά γράμματα που υπάρχουν σε κάθε σχέ-
ση και επαγγελματική συνεργασία – δες τα, 
διαπραγματεύσου τα, συνειδητοποίησέ τα.     

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση ότι οι Καρκίνοι 
είναι ένα μάτσο συναισθηματικά υστερικών 
που κολυμπάνε σα τρελαμένα ψάρια μέσα σε 
ένα βαρέλι. Λένε επίσης ότι δεν διαθέτουν α-
ναλυτικό μυαλό. Κούνια που τους κούναγε. 
Ως Καρκίνος διαθέτεις έντονη διαίσθηση και 
ένα μυαλό που συνεχώς σκέφτεται. Ακόμα 
περισσότερο έχεις βάθος σκέψης, ένα ασυ-
νήθιστα αναλυτικό μυαλό που κατατρύχεται 
από πολλές αμφιβολίες για όσα του έμαθαν 
όταν ήταν παιδί. Βρίσκεσαι σε μια εποχή της 
ζωής σου που όλες αυτές οι ιδέες, τα πιστεύω, 
οι απόψεις που σου μετέδωσαν σπίτι, θρη-
σκεία, κοινωνία έχουν μπει στο στόχαστρο του 
μυαλού και της ψυχής σου για να αλλάξουν, 
να μεταποιηθούν, να εξελιχθούν. Σημασία έχει 
πια τι πιστεύεις ΕΣΥ για τις σχέσεις, τη δουλειά, 
τον έρωτα, τη δημιουργία, το σεξ – όχι οι άλλοι. 
Σημασία έχει ο δικός σου δρόμος, το ένστικτό 
σου, οι αποφάσεις σου. Είτε σπουδάζοντας 
κάτι διαφορετικό από ό,τι σου είπαν είτε δημι-
ουργώντας παρόλες τις αντιρρήσεις των άλ-
λων, ερωτευμένος/η με όποιον θέλει η ψυχή 
σου, χωρίζοντας από ψυχοφθόρες σχέσεις, 
ξεκινώντας μια άλλη δουλειά ή φεύγοντας 
από μια δουλειά, μετακομίζοντας ή αλλάζο-
ντας πόλη και χώρα, εσύ κάθεσαι στο τιμόνι 
του αυτοκινήτου σου. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Τι σημαίνει να είσαι Λέων; Με τι αποστολή ήρ-
θες στον κόσμο; Με τον Κρόνο στον Τοξότη 
για δυόμισι χρόνια και τώρα με τον Άρη επίσης 
στον Τοξότη για πολλές εβδομάδες σού δίνε-
ται η ευκαιρία να ξαναθυμηθείς τι θέλεις, ποιος 
είσαι και ποια είναι η αποστολή σου. Ο αγώνας 
και η αποστολή σου είναι να εφεύρεις τον εαυ-
τό σου, να δημιουργήσεις την προσωπική σου 
ταυτότητα και να μην ακολουθήσεις το δρόμο 
κανενός, αλλά να φτιάξεις το δικό σου. Μόνο 
έτσι θα είσαι ευχαριστημένος/η και ισορροπη-
μένος/η. Ποιο είναι το όπλο σου; Η θέλησή σου 
– για το καλό ή το κακό. Κανένα άλλο ζώδιο δεν 
έχει την τεράστια θέληση που διαθέτεις εσύ. 
Μπορείς να γιατρέψεις τους ανθρώπους ή να 
τους κάψεις. Ο Τοξότης συμβολίζει για σένα 
τον Έρωτα, τη Δημιουργικότητα, τα Παιδιά, την 
Αυτοέκφραση, τη Χαρά της Ζωής. Είτε δημι-
ουργείς είτε αγαπάς ήδη είτε ερωτευτείς είτε 
δουλεύεις, να θυμάσαι ότι χρειάζεται να το κά-
νεις με όλη σου την καρδιά.    

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Παρόλο που μπορεί να μην είσαι στα κέφια 
σου, να αγχώνεσαι για το επαγγελματικό πα-
ρόν και μέλλον σου, να προσπαθείς να σταθε-
ροποιήσεις δουλειά ή σχέσεις, να ψάχνεσαι 
εργασιακά ή να προσπαθείς να δεις πού θα 
στραφείς με τις σπουδές σου, ο Δίας εδώ στο 
ζώδιό σου και ο Ερμής και η Αφροδίτη στους 
Ιχθύς σού δίνουν ένα χεράκι βοηθείας, σου 
λένε ότι όλα παίζονται και είναι ανοιχτά. Να 
θυμάσαι ότι για να υπάρξει χάπι εντ χρειάζε-
ται ο πρωταγωνιστής ή η πρωταγωνίστρια να 
περάσει δυσκολίες και εμπόδια και κρίσεις. 
Φυσικά και θα τα καταφέρεις. Προς το παρόν 
έχε υπόψη σου ότι ο σημαντικός τομέας των 
συντροφικών σχέσεων και των επαγγελμα-
τικών συνεργασιών είναι ενεργοποιημένος 
και ευνοείται.  Όπως και να αισθάνεσαι μέσα 
σου, ό,τι κι αν αντιμετωπίζεις στην καθημε-

ρινότητά σου δεν φαίνεται προς τα έξω. Αυ-
τό που βλέπουν οι άλλοι είναι κάποιος/α που 
μπορούν να εμπιστευτούν, να αγαπήσουν, να 
ερωτευθούν, να πάρουν στη δουλειά τους ή 
να κάνουν δουλειές μαζί του.   

 Ζύγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

1. Χρειάζεται να αγαπάς το σώμα σου κι όχι να 
παθιάζεσαι με αυτό: αν πιστεύεις ότι σε αγαπά-
νε μόνο όταν έχεις τέλειο σώμα, τέλεια υγεία 
και τέλειο πρόσωπο το μόνο που θα καταφέ-
ρεις είναι να τρελαθείς. 2. Το να περιμένεις το 
χειρότερο δεν βγάζει πουθενά. Ούτε και το να 
αποφεύγεις προβλήματα που είναι αληθινά 
και χρονίζουν. 3. Μπορείς να συνδυάσεις μα-
γεία και πρακτικότητα, λυρική φαντασία και 
γήινη χρησιμότητα. Τα προηγούμενα είναι μια 
ανάγνωση των διελεύσεων του Ερμή και της 
Αφροδίτης στους Ιχθύς που έχουν σαν αιχμή 
τους την εργασία, την καθημερινότητα, το σώ-
μα και την υγεία. Ναι, η ρουτίνα και οι καθημε-
ρινές εκκρεμότητες σε αποθαρρύνουν, όπως 
και οι εντάσεις στις σχέσεις ή τα προβλήματα 
που δεν μπορείς να κρύψεις κάτω από το χαλί. 
Όμως όσο κι αν ξενερώνεις με τις πρακτικές 
όψεις της ζωής χρειάζεται να τις αντιμετωπί-
σεις. Όπως ίσως χρειάζεται να εκφράσεις και το 
θυμό σου προς τους άλλους, ή στον Ένα/Μία, 
χωρίς να σε ταράζει η ιδέα ότι θα τους χάσεις.   

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Εάν η καρδιά σου έχει ανεβασμένους παλμούς 
αυτή την περίοδο και δεν τρέχεις στο διάδρο-
μο του γυμναστηρίου τότε μπορεί να παίζουν 
διάφορα σενάρια, όπως ότι σε ενθουσιάζει 
κάτι δημιουργικό που κάνεις. Ή είσαι ερωτευ-
μένος/η. Ή σε έχει χτυπήσει η άνοιξη και κάθε 
τόσο ένας άντρας ή μια γυναίκα σού κόβουν 
την ανάσα. Ή σε κάνει υπερήφανο/η ένα παι-
δί σου. Ή περιμένεις πώς και τι το βράδυ που 
το ραντεβού θα καταλήξει στο κρεβάτι. Ή ε-
τοιμάζεις ένα ταξίδι. Μπορεί να είναι πολλά 
τα σενάρια και οι παραλλαγές τους αλλά στο 
κέντρο τους βρίσκονται επιθυμία για έρωτα, 
προσοχή, κάτι που σου δίνει χαρά και ευχα-
ρίστηση. Α ναι, η επιθυμία μπορεί να είναι για 
διασκέδαση – παλιά καλή διασκέδαση με φί-
λους, ξενύχτι, ένα ποτό παραπάνω και γέλιο, 
ιερό γάργαρο γέλιο.  

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Πού ανήκουμε τελικά; Αισθάνεσαι ασφαλής ε-
κεί που βρίσκεται η οικογένειά σου; Σπίτι σου 
είναι εκεί που έχεις την οδοντόβουρτσά σου; 
Οι φίλοι σου; Ο/η σύντροφός σου; Εκεί που έ-
χεις δώσει την καρδιά σου; Η δουλειά σου; Με 
τον Ουρανό στον Κριό, τον Άρη στο ζώδιό σου 
και την Αφροδίτη στους Ιχθύς δεν μπορείς να 
δώσεις μια απόλυτη απάντηση. Σπίτι σου είναι 
όλα. Όσο ανέφελη κι αν είναι η οικογενειακή 
ζωή υπάρχουν φορές που δεν αντέχεις ούτε 
λεπτό παραπάνω. Και τώρα που χρειάζεται να 
τρέξεις για την επαγγελματική σου ζωή, που 
αντιλαμβάνεσαι ότι εξαρτάσαι από κάθε ηλίθιο 
που επηρεάζει την πορεία σου, που χρειάζεται 
να πείσεις για τα σχέδια και τις προθέσεις σου 
ανθρώπους που δεν θα καθόσουν ποτέ στο ίδιο 
τραπέζι, νιώθεις σαν να ανεβάζεις ξανά και ξανά 
το βράχο του Σίσυφου. Να θυμάσαι ωστόσο ότι 
ο κυβερνήτης σου Δίας βρίσκεται στο πλευρό 
σου – αντίθετα με τον Σίσυφο, εσύ θα ανεβά-
σεις μια και καλή το βράχο στην κορυφή. 

αιγόΚέρως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Ο Άρης στον Τοξότη είναι ένα αγκάθι στο 
πλευρό σου αφού υπάρχουν ώρες ή μέρες 
που σκέφτεσαι ό,τι δεν κατάφερες στη ζωή 
σου, η καθημερινότητα της δουλειάς έχει 
αγριέψει με μικροπαρεξηγήσεις, καθυστε-
ρήσεις ή μικροαναποδιές που σου σπάνε τον 
τσαμπουκά, οι γύρω σού φορτώνονται με 
άγχη και προβλήματα που πρέπει εσύ να λύ-
σεις ή να διευκολύνεις, ή γιατί υποφέρεις από 
αλλεργίες της εποχής, ίωση ή απλώς ακεφιά. 
Με λίγα λόγια, αν σε ρωτούσαν τι θα ήθελες 
τώρα να κάνεις η απάντηση αυθόρμητα θα 
ήταν «να με αφήσουν ήσυχο/η και να σηκω-
θώ να φύγω, να δραπετεύσω κάπου μακριά 
από τις επαναλαμβανόμενες υποχρεώσεις και 
την πίεση». Από την άλλη, η Αφροδίτη και ο 
Ερμής στους Ιχθύς σού λένε ότι είναι υπέροχα 
να παρατάς τη μοναξιά για να βγεις με φίλους, 
να κυκλοφορήσεις εκεί έξω, να συναντήσεις 
όμορφους ανθρώπους και να ξεχαστείς μέσα 
στη βουή της πόλης. 

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Μπορεί να μην ξέρεις επακριβώς τι είναι αυτό 
που σε ενοχλεί (πέρα από το εργασιακό άγχος 
και τη στενότητα των χρημάτων που είναι ένα 
κοινό πια μοτίβο για όλους) ή να μην μπορείς να 
προσδιορίσεις τη δυσφορία σου, αλλά υπάρχει 
σαν χαλίκι στο παπούτσι σου. Κι έτσι μπορεί 
τη μία να έχεις ξεσπάσματα επαναστάτη και 
την άλλη να συμπεριφέρεσαι σαν θυμωμένος 
έφηβος που δεν ξέρει πώς να ζητήσει να τον 
αγαπάνε. Πριν κάνεις τα πράγματα εκρηκτικά 
σκέψου μήπως η δυσανεξία έχει να κάνει με 
τις επαγγελματικές σου επιλογές, τις σχέσεις 
σου ή τα αισθήματα που αισθάνεσαι ότι ΔΕΝ 
παίρνεις – ζήτα τα επιτέλους. Θυμήσου ωστό-
σο ότι έχεις καλούς φίλους που πιθανόν να μη 
σε βοηθάνε πρακτικά, αλλά οι συμβουλές και 
οι λέξεις τους είναι ικανές να σε ισιώσουν και να 
ντοπάρουν την αυτοπεποίθησή σου.

ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Παιχνίδια εξουσίας; Εσύ; Είναι δυνατόν; Τζάνκι 
της δημοσιότητας; Ένα κομμάτι σου ανήκει στον 
αόρατο καλλιτέχνη, τον άγγελο που έρχεται και 
φεύγει, που κάνει θαύματα και εξαφανίζεται 
χωρίς κανείς να τον πάρει είδηση ή να τον ευχα-
ριστήσει, ευτυχισμένος που έδωσε αγάπη στον 
κόσμο. Και το άλλο; Ο σταρ, ή οι φαντασιώσεις 
ενός σταρ που εμφανίζεται με μαύρα γυαλιά 
και τσακώνεται άγρια με τους παπαράτσι για να 
δει τη φωτογραφία τους την επόμενη μέρα στις 
αντίστοιχες εφημερίδες και περιοδικά. Ναι, με 
πλανήτες σε κομβικά σημεία του ηλιακού σου 
χάρτη θέλεις να είσαι στο κέντρο της σκηνής 
(της μεγάλης του κόσμου ή της μικρής για τους 
γύρω σου): θέλεις να είσαι ορατός/ή, να σε συ-
ζητάνε, να αναγνωριστείς, να σε μάθουν. Παρό-
λα αυτά είσαι Ιχθύς κι αυτό σημαίνει ότι ξέρεις 
πόσο ανόητο πράγμα είναι η φήμη, πόση υπο-
κρισία και υποχωρήσεις κρύβει. Συμπέρασμα: 
Είτε στον επαγγελματικό χώρο είτε στις προ-
σωπικές σου σχέσεις χρειάζεσαι το μπράβο, «τα 
πας καλά», «το κάνεις σωστά» και είσαι διατεθει-
μένος/η να παλέψεις για αυτά. Και στην προσω-
πική ζωή χρειάζεσαι αγάπη και είσαι έτοιμος/η 
επίσης να παλέψεις για αυτήν. A

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

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Iχθύες, αυτό που ονομάζεται 
«πραγματική ζωή» με δυσκολίες και 

υποχρεώσεις δεν είναι αστικός μύθος 
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