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Του Νίκου Ασημακόπουλου, σελ. 12-21

Η κοντινή εξοχή της Αθήνας
Το Λαγονήσι, η Σαρωνίδα,
η Παλαιά Φώκαια, το Θυμάρι
και τα μικρά μυστικά τους
Επιμέλεια: Τάκης Σκριβάνος, σελ. 22

My own private Αιγάλεω
Της Ισιδώρας Μαλλικούρτη, σελ. 8
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Forrest Gump Οι απΟριες της ςεζΟν
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

● Όλοι αυτοί που διευκρινί-

ζουν (και δικαίως) ότι για την
κατάσταση της χώρας δεν
φταίει μόνο το επτάμηνο της
κυβέρνησης Τσίπρα, αλλά
πρωτίστως τα 40 χρόνια των προηγούμενων, δεν είναι οι ίδιοι
που στην περίπτωση
του μνημονίου θεώρησαν (με την ίδια ευκολία)
ότι φταίει αποκλειστικά η
κυβέρνηση ΓΑΠ και γι' αυτό
εξαίρεσαν από την εξεταστική την προηγούμενη;

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
γνωρίζει την αλήθεια για
τους ψεκασμούς και τους
την κρύβει, τώρα που έχουν
στη θέση του υπουργού έναν
«δικό τους» δεν κλονίζονται
αφού δεν έχει κάνει ούτε
αυτός καμία αποκάλυψη;
● Κάποιος που πιστεύει ότι οι

γραβατωμένοι με τα κοστούμια φορούν «συμβατική στολή», πώς είναι σίγουρος ότι
το εμμονικό «μπλαζέ-ύφοςμε-κοστούμι-χωρίς-γραβάτα»
δεν είναι επίσης μια στολή;

● Αυτοί που υπερασπίστηκαν τη χρήση αποσπασμάτων
από το βιβλίο του Ξηρού στο
έργο του Εθνικού Θεάτρου
υποστηρίζοντας την ελευθερία της έκφρασης δεν είναι
οι ίδιοι που λίγες μέρες πριν
ζητούσαν «να το βουλώσουν
οι συστημικοί δημοσιογράφοι
της διαπλοκής»;
● Αφού υποτίθεται ότι δεν

επιτρέπεται να κυκλοφορούν στους δρόμους, σε τι
χρειάζονται οι κόρνες στα
τρακτέρ;

● Αυτοί που γράφουν στο

Facebook για τη «μοναδικότητα και την ευλογία της
Ελλάδας, για τον ήλιο της και
κυρίως για τις μοναδικές της
ΘΑΛΑΣΣΕΣ, που είναι η Ψυχή
μας», γιατί στις φωτογραφίες
από τις διακοπές ποζάρουν
μονίμως αντί για τις θάλασσες (ψυχή κτλ.) στην ΠΙΣΙΝΑ
του ξενοδοχείου;
● Ο Λαφαζάνης έχει ρήτρα

για το πόσες φορές είναι
υποχρεωμένος
αν
να πει σε κάθε
● αν οι Έλ ληνες είχ
ώπρόταση τη λέξη
πρ
όν τως κατοικήσει
υ«Μνημόνιο»;
ισχ
τοι τον Άρη, όπως
ς
ένη
ριζόταν ο δημοσθ
● Το να βάζεις
Λιακόπουλος, τότε
τα
μα
ένα τετραγωνάκι
δίπλα στα υπολείμ
υ
πο
με παρκέ που
θαλασσινού νερού
ν
δε
κρύβει τα αρχικά
ανακάλυψε η NASA
άρ
«Macedonia» από
θα έπρεπε να υπ
τα
έναν αγώνα μπάμα
χουν και υπολείμ
;
ών
σκετ, προκειμέαυθαίρετων εξοχικ
νου να μη δουν
οι ανώριμοι ιθαγενείς τι συμβαίνει, δεν είναι το ίδιο με το
να κάνεις τις συναντήσεις με
την Τρόικα στο Παρίσι για να
μη δουν οι ίδιοι ιθαγενείς ότι
έρχονται στο υπουργείο;
● Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

που ζητάει να σοβαρευτούμε
και να μην ακούμε τις ανοησίες του ενός και του άλλου
όταν πρόκειται για το μάθημα
των θρησκευτικών, ενώ μας
παραπέμπει στο Σύνταγμα,
γιατί δεν δίνει την ίδια συμβουλή κάθε φορά που μιλάει
και ο Σεραφείμ Πειραιώς;
● Όλοι αυτοί που τόσα

χρόνια ήταν βέβαιοι ότι το
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● Πώς εξηγείται λογικά εκεί-

● Μια που είμαστε τόσο

νοι που κάνουν τα πιο ακραία
και τα πιο επιθετικά status
updates στο Facebook για
τα εθνικά θέματα, να έχουν
στο profile τους άφθονες
ανακοινώσεις των επιτυχιών
τους στο Candy Crash;

ανοιχτοί σε εκθέσεις ξένων
ινστιτούτων για το πόσα
κανάλια αντέχει η Ελλάδα,
γιατί δεν παραγγέλνουμε και
μία για το πόσους οργανισμούς του δημοσίου αντέχει
ο προϋπολογισμός;

● Αν μια μέρα πάθει κάτι το

● Sorry, αλλά όταν ο Νίκος

Τwitter πώς θα βγουν τα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης, αφού το μόνο σχολιαστικό τους θέμα πλέον είναι
«τι γράφτηκε στο διαδίκτυο»;

Παππάς δίνει μόνο τέσσερις
10ετείς άδειες για κανάλια
με το επιχείρημα ότι η αγορά
δεν μπορεί να συντηρήσει
άλλα, δεν είναι σα να προδικάζει ότι η σημερινή κρίση
της αγοράς θα διαρκέσει 10
χρόνια;

● Κανονικά, σε κάθε αναγγε-

λία για αθρόες προσλήψεις
στο Δημόσιο, εκείνοι που θα
έπρεπε να ανησυχούν περισσότερο δεν είναι οι ίδιοι
οι δημόσιοι υπάλληλοι που η
μισθοδοσία τους θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο,
με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με νέα μείωση γιατί «δεν
θα βγαίνει» ο λογαριασμός;
● Όταν ο Γιώργος Κατρού-

γκαλος παροτρύνει τα
συνδικάτα να βγουν στους
δρόμους εναντίον του νομοσχεδίου που έχει φτιάξει ο
ίδιος, στην πραγματικότητα
δεν είναι σα να τους ωθεί
απλώς να ξεχαρμανιάσουν,
αφού αν μπορούσε να το κάνει πιο φιλολαϊκό θα το έκανε
και χωρίς τις διαδηλώσεις;
● Πώς μπορούν να υπολογίσουν ότι οι διορισμοί
μετακλητών είναι μειωμένοι
κατά 25% σε σχέση με την
προηγούμενη κυβέρνηση,
αφού συνεχίζονται ακόμα;

● Αφού η πρόσφατη ιστορία

δείχνει πως τα κανάλια δεν
μπορούν να επηρεάσουν
τους ψηφοφόρους (να
ψηφίσουν π.χ. «Ναι» ή ΝΔ),
η κυβέρνηση πώς ακριβώς
θεωρεί ότι θα ελέγχει την
κοινή γνώμη δίνοντας άδειες
σε κανάλια που την υποστηρίζουν;
● Αφού σύμφωνα με τους

γνωστούς «πατριδέμπορους» οι πρόσφυγες είναι
στην πραγματικότητα μεταμφιεσμένοι τζιχαντιστές που
έρχονται με σκοπό να αλώσουν την Ελλάδα, γιατί με
την πρώτη ευκαιρία κάνουν
τα πάντα για να φύγουν;
● Λογικά, αυτοί που αρνούνται οποιαδήποτε περικοπή
στις κρατικές δαπάνες δεν
είναι οι πραγματικά μνημονιακοί, δεδομένου ότι όσο δεν
μειώνουμε τα έξοδα τόσο

περισσότερη ανάγκη έχουμε
τους δανειστές;
● Σύμφωνα με τη λογική του
πειθαρχικού της ΕΣΗΕΑ δεν
θα έπρεπε να διαγραφούν και οι συντάκτες
των εφημερίδων που
στηρίζουν τον Παναθηναϊκό, αφού με την
προπαγάνδα τους κάνουν
τους οπαδούς του Ολυμπιακού ± που είναι περισσότεροι± να εξοργίζονται;
● Αφού η Ζωή Κωνσταντο-

πούλου θεωρεί ότι η Ελλάδα
δεν πρέπει να έχει εξαρτήσεις και θεωρεί όποιους
υποστηρίζουν το αντίθετο
«προδότες» και «ξενόδουλους», μήπως θα έπρεπε να
αναθεωρήσει τις απόψεις
της και για τους οπλαρχηγούς του ' 21, αφού και
εκείνοι υποστήριζαν το γαλλικό, το ρωσικό ή το αγγλικό
κόμμα, άρα την εξάρτηση
από ξένα κέντρα;
● Αυτοί που πιστεύουν ότι

πρέπει να ακολουθήσουμε
τον Βλάντιμιρ Πούτιν και να
γίνουμε προστατευόμενοι
της Ρωσίας, γιατί χρησιμοποιούν ως επιχείρημα γι' αυτό
την Εθνική Ανεξαρτησία;
● Αυτοί που έκαναν αγιασμό στα αυτοκίνητά τους,
αν τελικά κάποια στιγμή
τρακάρουν ή πάθουν βλάβη
σταματούν να πιστεύουν;
● Αυτοί οι 9 στους 10 έλλη-

νες που πιστεύουν ότι τα
πολιτικά κόμματα είναι
μέρος του προβλήματος
κι όχι μέρος της λύσης,
γιατί δεν πίστευαν το
ίδιο κι όταν τους διόριζαν για να «αγοράσουν»
την ψήφο τους;
● Πώς να πετύχει
δηλαδή το πραξικόπημα κατά του Ερντογάν,
όταν οι περισσότεροι
είχαν το νου τους να
τραβάνε «συγκλονιστικά video» για
να τα πουλήσουν μετά στα
κανάλια; A
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Πολιτική
Σοσιαλδημοκρατικές αποκρατικοποιήσεις
Του Γιώργου Σιακαντάρη
Όπως και να το κάνουμε, το πολιτικό μας σύστημα δεν
θα μας αφήσει ποτέ να πλήξουμε. Φροντίζει αυτό για
τη διασκέδαση των πολιτών του, αφού, μη έχοντας
άρτο, προσφέρει θεάματα σε συσκευασία απίστευτων
κοινοτοπιών. Πριν λίγο καιρό επισκέφτηκε τη χώρα
μας ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας και πρόεδρος
του γερμανικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος μαζί
με ομάδα γερμανών επιχειρηματιών. Ήταν ένα καθαρά
τουριστικό ταξίδι, αφού κανείς δεν ενδιαφέρεται εδώ
για αυτό που ενδιαφέρονται αυτοί εκεί. Για τις αποκρατικοποιήσεις. Το έδειξαν καθαρά ο κ. Δρίτσας (ακόμη προσπαθεί να χαλάσει τη συμφωνία με τη COSCO;)
και ο κ. Σπίρτζης με το σπαρακτικό τους κλάμα.
αι καλά, αυτοί «ριζοσπάστες αριστεροί»(sic) είναι.
Οι άλλοι όμως; Αυτοί ντε, του σοσιαλδημοκρατικού πόλου; Αυτοί κλαίνε στα αμαξοστάσια. Αν και
θλίβομαι, δεν εκπλήσσομαι καθόλου που πολλοί
έχουν κολλήσει στα λάδια των αμαξοστασίων. Ό,τι και να
κάνουν ο Γκάμπριελ και οι γερμανοί επιχειρηματίες που
επισκέφτηκαν τη χώρα μας, για πολύ καιρό ακόμα θα σκοντάφτουν σε πολιτικούς «ιδεότυπους», οι οποίοι θεωρούν
ότι αποκρατικοποιήσεις και αντικρατισμός ίσον νεοφιλελευθερισμός και χαρακτηρίζουν ως νεοφιλελεύθερη (sic)
την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ λόγω των αποκρατικοποιήσεων.
Τι να περιμένει κανείς από μια χώρα η οποία αποτελεί υπόδειγμα αποτυχημένου κρατισμού με δημοκρατία (ο υπαρκτός σοσιαλισμός ήταν αποτυχημένος κρατισμός χωρίς
δημοκρατία) και παρόλα αυτά η πλειοψηφία των πολιτών, αλλά και πολλά «μορφωμένα και πολιτικοποιημένα»
μυαλά, θεωρούν ότι η κακοδαιμονία της οφείλεται στην
κυριαρχία των νεοφιλελεύθερων πολιτικών; Δυστυχώς ή
ευτυχώς –όχι γι’ αυτούς– αλλά για όλους όσοι αναζητούν

K

μια σύγχρονη σοσιαλδημοκρατική ταυτότητα, αποκρατικοποιήσεις δεν σημαίνει νεοφιλελευθερισμός.
Όσο και να φαντάζει παράδοξο στα μάτια των κρατιστών,
δεν είναι οι νεοφιλελεύθεροι αλλά οι σοσιαλδημοκράτες
που πρωτοστάτησαν στις αποκρατικοποιήσεις. Και αυτό
δεν έγινε μετά το 1990, αλλά μέσα στην περίοδο της χρυσής τριακονταετίας. Η σκανδιναβική σοσιαλδημοκρατία
έμεινε από την αρχή μακριά από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και εστίασε στην οικοδόμηση ενός υπεραναπτυγμένου συστήματος υπηρεσιών στην υγεία, στην
παιδεία, στην ασφάλεια, στις δημόσιες συγκοινωνίες (ναι)
και στην έρευνα με πόρους που αντλούσε από την υψηλή
και προοδευτική φορολόγηση. Τους σκανδιναβούς ακολούθησαν οι γερμανοί σοσιαλδημοκράτες, ιδιαίτερα μετά
το Συνέδριο του SPD στο Μπαντ Γκόντεσμπεργκ το 1959.
Ενώ ο Μιτεράν δυο χρόνια μετά την άνοδο του, το 1981,
στην εξουσία εγκατέλειψε μια πολιτική που το 1971 (Επινέ) έτεκεν την κατάργηση της μισθωτής εργασίας και το
1983 ώδινε κύμα αποκρατικοποιήσεων.
Προδοσία, προδοσία, ακούω τον «κεντροαριστερό» ανίδεο ρέκτη να φωνάζει στα πάσης φύσεως πάνελ της
χαράς του λαϊκίστικου παιδιού. Και όμως οι ευρωπαίοι
σοσιαλδημοκράτες επεδίωξαν με τις ιδιωτικοποιήσεις
την αποδυνάμωση του κράτους-βιομήχανος, του κρατισμού και της σχέσης του με παρασιτικά κοινωνικά στρώματα, για να ενισχύσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα
αδύναμα στρώματα που πρωτίστως επωφελούνται απ’
αυτές. Αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις ήταν αριστερή πολιτική.
Σοσιαλδημοκρατική. Αλλά ποιος στην Ελλάδα έχασε τη
σοσιαλδημοκρατία για να τη βρει το «Κέντρο» και η «Κεντροαριστερά»;
Και επειδή οι συγκοινωνίες είναι όντως δημόσιο αγαθό,
από τα πλέον σημαντικά μάλιστα, αυτό που πρέπει να

Όσο και να
φαντάζει
παράδοξο στα
μάτια των
κρατιστών,
δεν είναι οι
νεοφιλελεύθεροι αλλά οι
σοσιαλδημοκράτες που
πρωτοστάτησαν στις
αποκρατικοποιήσεις

κάνει ο έλληνας σοσιαλδημοκράτης είναι να εξετάζει κατά
πόσον οι παρεχόμενες από τις δημόσιες συγκοινωνίες υπηρεσίες ικανοποιούν ή όχι τους πολίτες.
Στο δε ερώτημα αν αποκρατικοποιήσεις σημαίνει και απολύσεις, εδώ φοβάμαι ότι κάποιοι θα απογοητευτούν. Γιατί ο
αριθμός των απολυμένων από τις σοσιαλδημοκρατικές αποκρατικοποιήσεις –εκτός Μεγάλης Βρετανίας του Μπλερ– ήταν μηδέν (0). Ναι, γιατί εκεί ήθελαν να ενισχύσουν με ανθρώπινο δυναμικό, που αφαίρεσαν από το κράτος-βιομήχανος,
το κράτος παροχής υπηρεσιών και γιατί εκεί το εννοούσαν,
όταν μιλούσαν για κατάρτιση και επανακατάρτιση.
Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη στενά συνδεδεμένο με τον
ελληνικό «σοσιαλδημοκρατικό» φόβο απέναντι στις αποκρατικοποιήσεις. Είναι η στενή σύνδεση αυτού του φόβου
με ό,τι καταδυναστεύει αυτή τη χώρα και την οδήγησε στη
σημερινή της κατάσταση: το πνεύμα του συντεχνιασμού.
Όταν υπογράφηκε το Τρίτο Μνημόνιο, γίναμε μάρτυρες μιας
σειράς ανακοινώσεων συνδικαλιστικών και επαγγελματικών
ενώσεων που απειλούσαν με διαγραφή τα μέλη τους που
είναι βουλευτές, αν ψήφιζαν μέτρα που έρχονταν σε αντίθεση με τα επαγγελματικά τους συμφέροντα. Απαιτούσαν
δηλαδή ο βουλευτής, από εκπρόσωπος του έθνους και του
δημόσιου συμφέροντος, να μετατραπεί σε εκπρόσωπο της
επαγγελματικής του ομάδας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απειλή κατά της δημοκρατίας και όμως, απ’ όσα γνωρίζω, μόνο
η ΔΗΜΑΡ έβγαλε τότε ανακοίνωση που καυτηρίασε αυτό το
απίστευτο γεγονός, ούτε καν ο ΣΥΡΙΖΑ για να προστατέψει
τους βουλευτές του.
Επειδή χρειάζεται να προστατέψουμε το συνδικαλισμό από
μερικούς εκ των εκπροσώπων του, πρέπει να γνωρίζουμε
ότι κάθε πολιτικό σύστημα αλλά και κάθε αναγκαίο συνδικαλιστικό κίνημα προστατεύονται μόνο και εφόσον ξεκαθαρίζουν τη θέση τους με τις «συντεχνίες» και το πνεύμα τους.
Η μέρα που όλα τα κόμματα θα βγάζουν ανακοινώσεις που
θα στηλιτεύουν το συντεχνιακό πνεύμα, θα είναι η D. Day της
μάχης κατά του συντεχνιασμού και του κρατισμού. Θα είναι
η μέρα που η Ελλάδα θα γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα
με κανονικό σοσιαλδημοκρατικό κράτος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. A
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Πολιτική
ΤΙ ΣΥΝΕΒΕΙ ΣΤ’ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Του νικου ΓέώρΓιαδη

Ο εγγονός του στρατηγού Τζεμάλ. Ενός εκ της
τριανδρίας της επανάστασης των Νεοτούρκων, ο
Χασάν Τζεμάλ, δημοσιογράφος στα εβδομήντα του
και βάλε, πρώην διευθυντής της κεμαλικής «Τζουμχουριέτ» και νυν συντονιστής της ευρωπαϊστικήςπροοδευτικής ιστοσελίδας Τ24, έγραψε με άμεσο
κίνδυνο για την ασφάλειά του πως το πραξικόπημα
της 15ης Ιουλίου ήταν κάτι σαν τον εμπρησμό του
Ράιχσταγκ από τους Ναζί. Μία προβοκάτσια, δηλαδή.
Από εκεί ορμώμενη η γερμανική «Die Welt» διερωτάται στο φύλλο της Δευτέρας που μας πέρασε, αν το
πραξικόπημα ήταν στημένο.

ριν από ενενήντα χρόνια, το 1926, ο Κεμάλ
Ατατούρκ επισκεπτόταν με τρένο τη Σμύρνη.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πληροφορήθηκε πως εξυφαίνετο συνωμοσία εναντίον
του. Αποβιβάστηκε αμέσως και επέστρεψε στο στρατηγείο του. Την επομένη διέταξε να στηθούν τα περίφημα
«Δικαστήρια της Ελευθερίας» τα οποία με συνοπτικές
διαδικασίες και χωρίς δικαίωμα έφεσης καταδίκαζαν
τους πολιτικούς του αντιπάλους. Δεκάδες χιλιάδες απαγχονίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Στην
ιστορία η εξέλιξη αυτή καταγράφηκε ως «Η υπόθεση
της Σμύρνης». Με άλλοθι τη συνωμοσία κάποιων στρατιωτικών, ο Κεμάλ «καθάρισε» για δεκαετίες το πολιτικό
τοπίο στην Τουρκία επιβάλλοντας τη σιδηρά πυγμή του.
Ενενήντα χρόνια μετά ο Ταγίπ Ερντογάν, με άλλοθι ένα
αποτυχημένο πραξικόπημα μιας ομάδας στρατιωτικών,
επιβάλλει τη δική του «Υπόθεση» αφήνοντάς να εξελιχθεί, προσλαμβάνοντας γιγαντιαίες διαστάσεις, ένα
αντιπραξικόπημα. Μέσα σε δύο εικοσιτετράωρα παύτηκε από τα καθήκοντά του το ένα τρίτο των δικαστών
και εισαγγελέων της χώρας. Σε σύνολο 14.000 εκδίωχτηκαν περί τις 4.000 δικαστές και εισαγγελείς. Έως και
τη Δευτέρα το βράδυ παύτηκαν 5.000 υπάλληλοι του
Υπουργείου Εσωτερικών με λίστες προγραφών οι οποίες προφανώς ήταν έτοιμες από καιρό.
Πάνω από 5.000 στρατιώτες και στρατιωτικοί συνελήφθησαν από τα χαράματα του Σαββάτου έως και τη
Δευτέρα το βράδυ. Οι νεκροί ξεπέρασαν μέχρι στιγμής
τους 300 και οι τραυματίες τους 1.500. Οι 208 νεκροί θεωρούνται από τον Ερντογάν ως μάρτυρες. Οι υπόλοιποι
είναι προδότες.
Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες έχουν συλληφθεί περί τους 50 επιχειρηματίες. Η Κεντρική Τράπεζα
από τη Δευτέρα το πρωί στηρίζει με νύχια και με δόντια
την τουρκική λίρα ρίχνοντας αφειδώς κεφάλαια στην
αγορά. Μέχρι πότε;
Το ξημέρωμα του Σαββάτου βρήκε την κοσμική Τουρκία πολιορκημένη. Ορδές ισλαμιστών καθοδηγημένες
από τους τοπικούς μουχτάρηδες και τους ιμάμηδες. Στη
Λεωφόρο της Βαγδάτης στη Χαλκηδόνα, το επίκεντρο
των τούρκων κοσμικών, οι ισλαμιστές κραύγαζαν «Ο
θεός είναι μεγάλος» κάτω από τα μπαλκόνια των έντρομων πολιτών που εξακολουθούσαν να πιστεύουν στην
κοσμική - ευρωπαϊκή Τουρκία. Στην παλιά γέφυρα του
Βοσπόρου οι οπαδοί του Ερντογάν δρασκέλιζαν πάνω
από τα σώματα των τραυματισμένων φαντάρων φωνάζοντας «να ψοφήσεις σκυλί», ενώ ένας ακούγεται στο
περίφημο «video» να εκλιπαρεί: «Για όνομα του Θεού,
δώστε μου και μένα ένα όπλο να σκοτώσω στρατιώτη».
Τη Δευτέρα το μεσημέρι γνωστός επιχειρηματίας ζητά
από τους εργαζόμενους στα γραφεία του να τα κλείσουν
και να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όλα ξεκινούν από μία
φήμη που ήθελε ομάδα αστυνομικών να εισβάλλουν σε
ουρανοξύστες στο City της Κωνσταντινούπολης για να
συλλάβουν κεμαλικούς - κοσμικούς επιχειρηματίες. Στην
Άγκυρα, από μία φήμη στο Διαδίκτυο, εκατοντάδες ισλαμιστές πάνω σε φορτηγά του Δήμου καταφθάνουν και πολιορκούν το Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων. Μάταια
οι αξιωματικοί επιχειρούν να μεταπείσουν το οργισμένο
ασκέρι του Ερντογάν. Τελικά επρόκειτο για άλλη μία φήμη.

η εμμονη τ¿ν κύµερνωντων σε ενα
παρασιτικΌ και
σπαταλο δημοσιο
τομεα τον ¥εκληρι·ούν. δειτε την
κατασταση στα
νοσοκομεια.
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Οι Φρουροί της Επανάστασης
Λίγες ώρες πριν, Δευτέρα πρωί, ο αρχισύμβουλος του
Ερντογάν Σερέφ Μαλκότς ανακοινώνει δημόσια πως
τα μέλη του κυβερνώντος κόμματος που κατέβηκαν
στους δρόμους θα πρέπει στο εξής να είναι οπλισμένα προκειμένου να αντισταθούν σε κάθε είδους αντίδραση στο καθεστώς. Θυμίζει τόσο πολύ τις πρώτες
εβδομάδες της επανάστασης του Χομεϊνί στο Ιράν και
την ίδρυση των ταγμάτων εφόδου των «Φρουρών της
Επανάστασης». Ο Μαλκότς είναι σαφής: «Το Υπουργείο
Εσωτερικών ετοιμάζει νομοσχέδιο ώστε στο μέλλον ο
λαός να είναι νόμιμα σε θέση να προασπίσει τα πιστεύω
του» δηλώνει.
Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, γύρω στις δύο τα
χαράματα, ο Ερντογάν εμφανίζεται από το πουθενά σε
μία συγκέντρωση «αγανακτισμένων» οπαδών του. «Το
πραξικόπημα της Παρασκευής δεν είναι το τέλος της
αλυσίδας. Έχουμε 208 νεκρούς μάρτυρες αλλά αυτό
μπορεί να τύχει και σε εσάς. Άλλωστε το έχουμε πει από
την πρώτη στιγμή. Πήραμε αυτόν το δρόμο κρατώντας
κάτω από τη μασχάλη μας τα σάβανά μας» λέει ο αρχηγός και τα πλήθη κραυγάζουν «Ένας είναι ο Θεός».
Την Κυριακή, ξημερώνοντας, ο Ερντογάν είχε αιφνιδιάσει τους πάντες δηλώνοντας: «Το πραξικόπημα ήταν
δώρο του Αλλάχ». Μετά από τόσες εκατοντάδες νεκρών

τι νε α

215 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ

Συνολικά 215 υποτροφίες σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές και
επιστήµονες, για σπουδές και έρευνα στην έλλάδα και το εξωτερικό, σε
ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών και καλλιτεχνικών κλάδων, προσφέρει
το Ίδρυµα ώνάση στο πλαίσιο του ακαδηµαϊκού έτους 2016-2017. Με τις
φετινές υποτροφίες, περισσότεροι από 6.700 φοιτητές και επιστήµονες
µε τη στήριξη του ιδρύµατος ώνάση είχαν και έχουν τη δυνατότητα να
συµβάλουν στην επιστήµη τους, να δηµιουργήσουν στην τέχνη τους, να
προσφέρουν στην κοινωνία και να διαγράψουν µια λαµπρή σταδιοδροµία.
το Ίδρυµα ώνάση καθιέρωσε από το 1978 το πρόγραµµα παροχής
υποτροφιών σε Έλληνες µε σκοπό την πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών/
διδακτορικών σπουδών στο εξωτερικό. από το 1998 καθιερώθηκε
σταδιακά νέο πρόγραµµα µε σκοπό την πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών/
διδακτορικών σπουδών και στην έλλάδα, ενώ από το 1995 θεσµοθετήθηκε
ετήσιο πρόγραµµα ερευνητικών χορηγιών και εκπαιδευτικών
υποτροφιών, το οποίο απευθύνεται σε αλλοδαπούς πανεπιστηµιακούς
καθηγητές όλων των βαθµίδων, ερευνητές κατόχους διδακτορικού
τίτλου, καλλιτέχνες και υποψηφίους διδάκτορες.

και τραυματιών είναι πολύ δύσκολο για ένα θρησκευόμενο Σουνίτη να επικαλεστεί «θείο δώρο». Ο Ερντογάν
ωστόσο δείχνει το δρόμο. Η πράσινη σημαία και το γιαταγάνι. Είναι θέλημα Θεού.
Τρίτη πρωί και η τουρκική διοίκηση επίσημα ανακοινώνει πως έχουν χαθεί δύο ελικόπτερα με 25 κομάντος
που είχαν ως αποστολή τη δολοφονία του Ερντογάν
στο προεδρικό κατάλυμα στη Μαρμαρίδα. Όλοι αρχίζουν να ψάχνονται. Δεν χάνονται έτσι δύο ελικόπτερα
με 25 άνδρες ειδικών δυνάμεων. Ένας φίλος καπετάνιος εξηγεί από το τηλέφωνο πως από την ημέρα που
έφθασε στο προεδρικό θέρετρο ο Ερντογάν, οι αρχές
απομάκρυναν κάθε σκάφος, κάθε γιοτ από τον κόλπο
της Γιάλοβα. Λές και κάτι να περίμεναν. Στο πλησιέστερο αεροδρόμιο πέραν του προεδρικού αεροσκάφους
ανέμεναν και μερικά άλλα Learjet. Με ένα από αυτά απομακρύνθηκε ο Ερντογάν την Παρασκευή.
Τη Δευτέρα το πρωί ο τούρκος διοικητής της Βάσης του
Ιντσιρλίκ, της μεγαλύτερης αμερικανικής βάσης στην
Εγγύς Ανατολή, μεταβαίνει στο συνάδελφό του αμερικανό διοικητή και ζητά πολιτικό άσυλο. Το απόγευμα
οι Αμερικανοί τον παραδίδουν στις τουρκικές αρχές.
Ο κόσμος του Ερντογάν έχει πειστεί πως πίσω από το
πραξικόπημα κρύβεται η Αμερική. Οι σχέσεις μεταξύ
Ουάσινγκτον και Άγκυρας από προβληματικές εξελίσσονται σε επώδυνες. Ο Ερτογάν ανακοινώνει πως θα
περάσει νόμο στο Κοινοβούλιο για την επαναφορά της
θανατικής ποινής. Η υπόθεση μυρίζει αγχόνες, όπως
τότε το 1926. Η Ευρώπη εξανίσταται και προειδοποιεί.
Η «Φρανκφούρτερ Αλγκεμάινε Τσάιτουνγκ» καθώς και
το σύνολο του γερμανικού Τύπου εξηγούν πως τελικά η
Γερμανία λόγω ΝΑΤΟ, λόγω προσφυγικού, λόγω συμφερόντων κ.λπ. θα είναι εξαναγκασμένη να συμβιβαστεί
με τον Ερντογάν. Το ίδιο και η Αμερική. Την ίδια ώρα
στην Κύπρο η πολιτική ηγεσία, τόσο ο Αναστασιάδης
όσο και το ΑΚΕΛ, παίρνουν μια βαθιά ανάσα ανακούφισης. Αν κέρδιζαν οι στρατιωτικοί τότε το Κυπριακό
θα επανερχόταν στις καλένδες. Τώρα όλα εξαρτώνται
αποκλειστικά από τον ίδιο τον Ερντογάν. Όλα ακόμη
παίζονται. Οι Κούρδοι της Συρίας απλώς παρακολουθούν. Δεν έχουν κανένα λόγο να αναμειχθούν. Το ίδιο
και το ΡΚΚ. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες τα F16 της
τουρκικής αεροπορίας δεν τους βομβαρδίζουν, αλλά
κυνηγούν φαντάσματα. Άσε που ο Ερντογάν ξέμεινε
από πτεράρχους. Τους συνέλαβε σχεδόν όλους.

Τι συνέβη τα χαράµατα του Σαββάτου
Ξημέρωνε η 16η Ιουλίου. Οι πραξικοπηματίες άρχισαν
να αντιλαμβάνονται περίπου από τα μεσάνυχτα πως
κάτι πήγαινε στραβά στις μεταξύ τους επικοινωνίες. Διαπίστωσαν πως «έλειπαν κρίκοι» από την αλυσίδα της
Διοίκησης. Υπέπεσαν στο τραγικό σφάλμα να βομβαρδίσουν το Κοινοβούλιο. Εκεί παίχτηκαν και χάθηκαν όλες
οι δυνατές συμμαχίες τους. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορούσαν πια να κάνουν το παραμικρό.
Σε λίγη ώρα οι πιλότοι πραξικοπηματίες βρέθηκαν στον
αέρα χωρίς καύσιμα. Ο διοικητής της βάσης του Ινστιρλίκ (ο Τούρκος) ανέβασε τάνκερ στον αέρα για τον ανεφοδιασμό τους. Δεν ήταν αρκετό. Οι Αμερικανοί είχαν
πια αντιληφθεί πως η πλάστιγγα έγερνε σε όφελος του
Ερντογάν. Οι Ρώσοι μάλλον το περίμεναν. Ερασιτεχνισμός; Επιπολαιότητα; Ανικανότητα; Απλώς οι καιροί ου
μενετοί για πραξικοπηματίες ακόμη και στην Τουρκία. Οι
μυστικές υπηρεσίες του Ερντογάν άφησαν να εξελιχθεί
ένα πραξικόπημα η προοπτική του οποίου διαφάνηκε
σχεδόν πριν ακόμη αρχίσει. Στη συνέχεια ο Ερντογάν
εκμεταλλεύτηκε τη δυναμική του αντιπραξικοπήματος.
Επιτέλους θα διαμόρφωνε συνθήκες Ιράν σε μία Τουρκία
στον 21ο αιώνα εφαρμόζοντας το δόγμα των «αγανακτισμένων πολιτών», ψεκασμένων με υπερβολική δόση
εθνικολαϊκισμού με υπερδοσολογία Ισλάμ. Μόλις την
προηγούμενη εβδομάδα μία δημοσκόπηση αποκάλυπτε
πως το 42% των τούρκων πολιτών αντιμετωπίζουν με
συμπάθεια ή ανοχή το Ισλαμικό Κράτος. «Μπλέξαμε άσχημα» δήλωναν τότε δυτικοί διπλωμάτες στην Άγκυρα.
Μπλέξαμε και δεν θα ξεμπλέξουμε εύκολα ούτε σύντομα, σκέφτονται από το μεσημέρι του Σαββάτου στις δυτικές καγκελαρίες. Ο Ερντογάν, υπερασπιστής δήθεν τάχα
μου της Δημοκρατίας, είναι ο απόλυτος κυρίαρχος σε μία
χώρα που αρνείται πεισματικά την πρόσφατη ιστορία
της και επιστρέφει χωρίς φρένα και αναστολές στο οθωμανικό παρελθόν της. Μπλέξαμε για τα καλά, λοιπόν. A
➜ n.georgiadis1@yahoo.com

ΒΡΑΒΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΦ 2009
Πώς γίνεται; Πάντα με
απασχολούσε. Πώς γίνεται να βγαίνουν διαμάντια μέσα από το έρεβος, μέσα από τη μαύρη
μαυρίλα; Πώς γίνεται να
εμφανίζονται ανθρώπινα διαμάντια (διότι περί
αυτού πρόκειται) σε απόλυτη αντιπαράθεση με
μια ζοφερή περιρρέουσα
ατμόσφαιρα; Φαινόμενο
σπάνιο αλλά υπαρκτό.
Σαν τα λευκά κρινάκια
στην έρημο. Μια τέτοια
περίπτωση, ένα σπάνιο
διαμάντι, είναι η ρωσική
μη-κυβερνητική οργάνωση «Memorial».

Ç

«Memorial». Ανεξάρτητη μη-κυβερνητική
οργάνωση που διώχνει τη σκόνη της λήθης από τα θύματα της πολιτικής καταστολής. Αποκαλύπτει τι έγινε τότε (σοβιετικό παρελθόν). Φανερώνει τι συμβαίνει
τώρα (μετασοβιετική Ρωσία). Ο στόχος
της, λοιπόν, είναι διπλός.
Πρώτον, συμβάλλει ώστε να χυθεί άπλετο φως στις μαζικές διώξεις, τα εγκλήματα, τις δολοφονίες. Δηλαδή στην ανείπωτη φρίκη που ρήμαξε τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων στην τότε Σοβιετική Ενωση
και ιδίως κατά την «αυθεντική» σταλινική
περίοδο· όταν ο ίδιος ο Στάλιν μοίραζε
γενναιόδωρα τον απόλυτο Τρόμο.
Δεύτερον, ερευνά, τεκμηριώνει και καταγγέλλει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις διώξεις, τα εγκλήματα (δύσκολα που ξεπερνιέται η παράδοση...) στη σημερινή πουτινική Ρωσία.

«Memorial»
εκπρόσωπος
μιας άλλης Ρωσίας

M

emorial». Ιδρύθηκε στη Μόσχα στο τέλος της δεκαετίας
του ’80, στα χρόνια του Γκορμπατσόφ και της Περεστρόικα.
Από μιαν ομάδα αντιφρονούντων φίλων
με εμψυχωτή τους τον Αντρέι Ζαχάρωφ.

Σεργκέι Κοβάλεφ

Σεργκέι Κοβάλεφ. Παλιός αντιφρονών.
Πάντα αντιφρονών. Ακαταπόνητος υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Διανοούμενος και μαχητής. Όλη τη ζωή
του, από τα νεανικά του χρόνια έως τώρα που είναι 84 ετών, την χαρακτηρίζε η
ρήξη με τον σταλινισμό, η ρήξη «με την
εγκληματική, αιματοβαμμένη ιστορία
μας», όπως λέει ο ίδιος. Φυσικά μια τέτοια
θαρραλέα στάση έχει κόστος: συλλήψεις
και στρατόπεδα (επί Σοβιετικής Ένωσης),
κατηγορίες για εθνική προδοσία (στη Ρωσία του Πούτιν).
Με τη βράβευση της «Memorial» τότε
στο Στρασβούργο, είχα την ευκαιρία να
συναντήσω τον Σεργκέι Κοβάλεφ για μια
σύντομη συνέντευξη που τελικά διήρκεσε πολύ. Μιλούσε με προσεγμένες, καίριες φράσεις, αλλά χωρίς να κρατάει ισορροπίες. Ελεύθερα. Έλεγε τα πράγματα
100% με το όνομά τους. Και με εκείνη τη
θλιμμένη αισιοδοξία που κουβαλούν όλοι
όσοι δεν γνώρισαν τον ολοκληρωτισμό
μέσα από μελέτες, αλλά δυστυχώς τον
έχουν υποστεί ως προσωπική εμπειρία.
Για τον Σεργκέι Κοβάλεφ, ο αγώνας για
τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ήταν ποτέ
εύκολος στη Ρωσία. Τα τελευταία χρόνια,
όμως, στην εποχή Πούτιν, ο απολογισμός
είναι τραγικός. Δολοφονίες. Δολοφονίες,
που δεν εξιχνιάζονται. Κάποιες λιγοστές
φορές συλλαμβάνεται αυτός που πάτησε
τη σκανδάλη, αλλά ποτέ δεν εντοπίζεται
εκείνος που έδωσε την εντολή.

«Memorial». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
τίμησε τη ρωσική οργάνωση το 2009 με
το Βραβείο Ζαχάρωφ. Σε πανηγυρική τελετή, στο αμφιθέατρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο. Την είχα παρακολουθήσει από τα δημοσιογραφικά θεωρεία. Όλοι όρθιοι χειροκροτούσαν παρατεταμένα τους εκπροσώπους
της οργάνωσης που είχαν έρθει από τη
Μόσχα για την απονομή.
Το βραβείο παρέλαβε ο Σεργκέι Κοβάλεφ, ιδρυτικό μέλος της «Memorial» και
εμβληματική μορφή της δημοκρατικής
αντιπολίτευσης στη Ρωσία (τονίζω το
δημοκρατικής, γιατί σκέτο αντιπολίτευση

δεν σημαίνει και πολλά πράγματα).

Της Τέτας
Παπαδοπούλου

Δεν μάθαμε ποτέ ποιος ήθελε νεκρή τη
δημοσιογράφο Άννα Πολιτκόφσκαγια (Οκτώβριος 2006). Δεν μάθαμε ποτέ ποιος
παρήγγειλε τη δολοφονία της συνεργάτιδας της «Memorial» Νατάλια Εστεμίροβα (Ιούλιος 2009). Ούτε βεβαίως μάθαμε
ποιος έδωσε το πράσινο φως να δολοφονηθεί δίπλα στα τείχη του Κρεμλίνου,

πιο κέντρο δεν γίνεται, ο ηγέτης της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης Μπόρις
Νέμτσοφ (Ιανουάριος 2015).
Πολλές δολοφονίες πολιτικών, δημοσιογράφων, ακτιβιστών των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Όλα τα θύματα –όχι μόνο
τα παραπάνω τρία– έχουν ένα κοινό στοιχείο: ασκούσαν σκληρή κριτική στο καθεστώς Πούτιν.
Και τώρα, τα νεότερα. Ο πρόεδροςτσάρος της Ρωσίας ενοχλείται πολύ από
τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις. Έχει
μάλιστα βάλει στο μάτι ειδικά μία. Ποια
άλλη; Τη «Memorial». Θέλει να την κλείσει. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει από τη
μία ημέρα στην άλλη. Η οργάνωση έχει
κύρος και αναγνώριση στο εξωτερικό. Η
βράβευσή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και άλλες διεθνείς διακρίσεις που έχει πάρει, την προστατεύουν
από το ξαφνικό λουκέτο· μέχρι στιγμής.
Χρειάζεται κάποια μεθόδευση.

Πολλές
δολοφονίες¯
πολιτικών, δημοσιογράφων,
ακτιβιστών των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Όλα τα θύματα
έχουν ένα
κοινό στοιχείο:
ασκούσαν
σκληρή κριτική
στο καθεστώς
Πούτιν.

Εδώ και ενάμιση χρόνο έχει αρχίσει
στη Μόσχα συστηματική εκστρατεία δυσφήμισης της «Memorial». Υπονόμευση.
Ξέρετε, τα γνωστά: «πράκτορες», «πληρωμένοι», «προδότες». Στο μεταξύ ψηφίστηκε νόμος που επιτρέπει στις Αρχές
να απαγορεύουν τη λειτουργία ξένων
οργανώσεων οι οποίες έχουν παραρτήματα στη Ρωσία. Για τη Διεθνή Αμνηστία
και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) ο νόμος αυτός αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο στην τάση του
Κρεμλίνου να καταστείλει τις ανεξάρτητες φωνές και να απομονώσει τις ρωσικές
μη-κυβερνητικές οργανώσεις.
Τα πολλά λόγια είναι πάντα φτώχεια.
Η «Memorial» (που για το καθεστώς Πούτιν αποτελείται από «προδότες») είναι η
λαμπρή εκπρόσωπος μιας άλλης Ρωσίας,
δημοκρατικής, ίκαιης, ελεύθερης, ανοιχτής στον κόσμο. A
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Μετά από 25 χρόνια στη Μαύρη
Πεύκη (όχι την
κρέμα του Κορρέ,
αλλά ένα αγρίως
άθλιο χωριό με
μικροαστούς νεόπλουτους που μόνο διά της οσμώσεως απέκτησε
τον τίτλο βόρειο
προάστιο), αποφάσισα να εγκατασταθώ στο Αιγάλεω. Έχω συγγενείς εδώ, σκέφτηκα, υποφερτά θα
είναι τουλάχιστον
σε σχέση με τα
νοίκια και το
κόστος ζωής.  
Της Ισιδώρας Μαλλικούρτη
Φωτό: ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ

Έ

ψαξα αρκετά για σπίτι. Δεν ήταν ακριβώς όπως τα φανταζόμουν
όταν σημείωνα τα «προς ενοικίαση» σε internet και εφημερίδες.
Ακόμα και τα «πολυτελούς κατασκευής» είχαν κακοδιατηρημένο μωσαϊκό, άθλιες κουζίνες, νοίκι υψηλό για το τι προσέφεραν και η πολυτέλεια άρχιζε και τελείωνε το πολύ πολύ σε ένα φρικαλέο αισθητικά
τζάκι. Πού; στο Αιγάλεω όπου ο χειμώνας ισοδυναμεί με ένα long weekend.
«Το Αιγάλεω είναι κόμβος» μου απαντούσε με στόμφο η ξαδέλφη μου η Κική
«διότι έχει μετρό και φοιτητές των ΤΕΙ». Και πρέπει να πληρώσω εγώ δηλαδή
το ότι σε πέντε λεπτά βρίσκεσαι στο Μοναστηράκι, σε δέκα στην Ομόνοια,
σε δώδεκα στο Σύνταγμα και πάει λέγοντας. Όσο για τη συμπαθή τάξη των
φοιτητών είναι όντως ένεση οικονομικής αδρεναλίνης για την περιοχή αλλά
δεν θα ταυτιστώ και με το φοιτητικό κίνημα στην ηλικία μου.  
Με αυτές τις δυσοίωνες σκέψεις και μια καλά εγκατεστημένη κακή διάθεση
μέσα μου, ένα απόγευμα του Απρίλη βρήκα το σπίτι που μου άρεσε. Άνετο,
σε πεζόδρομο, πολύ κοντά στο κέντρο και φυσικά με μωσαϊκά, το φετίχ προφανώς των Αιγαλεωτών. Αυτά όμως ήταν τόσο καθαρά και γυαλισμένα που
πολλές φορές κινδύνεψα να «ισιώσω» στο πάτωμα. Η προκαταβολή δόθηκε
επιτόπου (το νοίκι καλό) για να μη με προφτάσουν τα ΤΕΙ και το «Αιγάλεω είναι κόμβος». Η συμφωνία κλείστηκε στις «Ρακοθεωρίες» της ξαδέλφης μου
Αγγελικής με τους ιδιοκτήτες μου να απολαμβάνουν τους θεϊκούς μεζέδες
της και μένα να κάνω όνειρα για το καταφύγιό μου πλέον.  
Εστίασα το ενδιαφέρον στο μπαλκόνι, μάλλον λόγω άνοιξης. Από διάφορες
βόλτες στην ευρύτερη περιοχή είχα διαπιστώσει μια εμμονή στις σεφλέρες
που στρογγυλοκάθονταν σε οτιδήποτε μπορεί να αποκαλέσει κανείς υπαίθριο χώρο. Αναμφισβήτητα είναι το it φυτό του Αιγάλεω. Αγόρασα πέντε.
Μικρές, μεγάλες, δίχρωμες, πολύκορμες. Και ενώ το μπαλκόνι είχε ήδη
αρχίσει να μπουκώνει συνέχισα να αγοράζω φυτά άλλων ειδών. Σε αυτό το
σημείο προσβλήθηκα από το πρώτο κρούσμα ανθρωπιάς. Ο ανθοπώλης
Γρηγόρης στη Μάκρης μου συνέστησε να μην πάρω άλλα φυτά και κυρίως
όχι ακριβά, γιατί είχα καταξοδευτεί. Ο Γρηγορής είναι ένα 29χρονο όμορφο
αγόρι ο οποίος εκτός από το ανθοπωλείο που διατηρεί είναι και πανελίστας
σε μια gossip εκπομπή του Extra 3. Ξέρει τα πάντα για τους πάντες, μιλάμε
την ίδια γλώσσα (θεά τον μαγείρεψες πάλι το μουσακά, δεν έχεις πιο, δεν υπάρχει) τη μητρική μου διάλεκτο δηλαδή. Ένα καθημερινό πέρασμα από του Γρηγόρη όταν «δεν λείπω για λίγο» συν κινητό emergency σε ταμπελίτσα (πού
εξαφανίζεται αυτό το παιδί κάθε τόσο και λιγάκι δεν το καταλαβαίνω) είναι η
αμόλυβδη βενζίνη μου για να συνεχίσω την περιπλάνηση στο Αιγάλεω.  
Το σπίτι χρειαζόταν κάδρα καινούργια και εντελώς τυχαία βρέθηκα στο
κορνιζάδικο της Μαίρης στον πεζόδρομο της Μάκρης κοντά στην Ιερά
Οδό. Όταν την πρωτοείδα μου φάνηκε ξινή και όταν αργότερα της το είπα, ξίνησε. Η Μαίρη εκτός από κορνίζες πουλάει μεταξοτυπίες, πίνακες καλού
24 - 30
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Το Αιγάλεω, βέβαια, δεν έχει καλές σχέσεις με το ψάρι, άγνωστη λέξη για τους περισσότερους. Το μαρτυρούν τα εκατοντάδες σουβλατζίδικα της περιοχής και
οι παχύσαρκες κοπέλες που επιμένουν να ντύνονται
αλά Kate Moss. Υπάρχουν δυσανάλογα με την περιοχή
ρούχα για XXXL κυρίες, ανάρπαστα και σε πολύ καλές
τιμές. Το Αιγάλεω τρώει πολύ. Και πίνει πολλούς καφέδες επίσης. Τα καφέ ξεφυτρώνουν παντού, τίγκα στον
κόσμο και τα ΤΕΙ και σχεδόν όλα κάνουν delivery κατ’
οίκον ένα freddo. Εγώ συχνάζω φανατικά στο Lamilou,
στη Σμύρνης, με τον ωραιότερο καπουτσίνο της πόλης.
Η Χαρά και ο Δημήτρης του Lamilou, από άλλον κόσμο.
Στιλίστες στο ντύσιμό τους, το φέρσιμο και τις μουσικές
επιλογές του Δημήτρη, που ψάχνεται μονίμως με περίεργους ήχους. Οι σερβιτόρες κούκλες, αλλά όχι ξέκωλα,
το μάτι της Χαράς στους «καινούργιους» ανελέητο, σε
περνάει από κόσκινο για να ταιριάζεις στο μαγαζί της, με
πελατεία 30 somethin’ και βάλε, εγώ πάντως πέρασα τις
εξετάσεις, είμαστε φίλοι πλέον.

γούστου και έχει πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις για τη ζωγραφική.
Ακούει όλη τη μέρα «Εν Λευκώ» και ματαιώνεται αδιαλείπτως με
πελάτες της που της ζητούν να κορνιζάρει σεμεδάκια ή φανέλες του
ΠΑΟΚ. Εκεί βρήκα σπάνια σκίτσα του Montigliani, εκεί η Μαίρη διαβάζει αναρχικούς συγγραφείς όπως η Έμα Γκόλνταμ και Χάουαρντ Τζέικομπσον –την «Περίπτωση Φίνκλερ»– αλλά πλήττει αφόρητα με το
εβραϊκό ζήτημα. Ο άντρας της είναι σεφ σε γιαπωνέζικο εστιατόριο
στο Χαϊδάρι και αναρχικός. Σε μια από τις κουβέντες μας, μίλησε για
τον αιγαλιώτη τύπο, αγνώστων λοιπών στοιχείων, που τραγουδάει
Βοσκόπουλο στο Μετρό, «κατσαρομάλλης, με το στιλ που είχαν οι
παλιοί ομορφονιοί, μοιάζει με ραδιόφωνο που ανοιγοκλείνει με τραγούδια του πρίγκιπα».  

Τ

ο δεύτερο κρούσμα οικειότητας μου ήλθε στη Μάρκου Μπότσαρη. Κουβαλώντας λαχανικά από τη μανάβισσα που κάθε
πρωί έχει καθαρισμένα και κομμένα χόρτα, σπανάκι, αρακά
και ό,τι φρέσκο διαθέτει, άκουσα μια φωνή: «έι, γειτόνισσα,
πες μια καλημέρα». Ξαφνιασμένη, γύρισα και αντίκρισα μια
γλυκύτατη κυρία, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου στο οποίο αυτόματα έγινα πελάτισσα. Ώστε ξέρουν για μένα σκέφτηκα, αλλά η
διακριτικότητά τους είναι αέρινη. Σαν το χέρι του υπαλλήλου στο
«ρωτούσε για την ποιότητα» του Καβάφη.  
Και καθώς μιλάω για την ποιότητα που από καταβολής ανθρώπινου
είδους πάει αλά μπρατσέτα με την ποσότητα, βρέθηκα μια μέρα στην
Τράπεζα Πειραιώς για ανάληψη. Εκεί, συνάντησα έναν από τους ωραιότερους αρσενικούς που κυκλοφορούν στην Αθήνα. Τον Γιάννη. Γλυκός, εξυπηρετικός και απλός. Καθόταν πίσω απ’ το γραφείο του
και με εξυπηρετούσε σαν να γνωριζόμασταν από φαντάροι, που λέει
ο λόγος. Ίσια πλάτη, ευρύστερνος, με όλα τα facilities ενός Αρσενικού.
Όταν χρειάστηκε να μετακινηθεί για υπογραφή είδα το αναπηρικό
καροτσάκι. Ο Γιάννης, μηχανόβιος, είχε ένα ατύχημα πριν από λιγα
χρόνια και καθηλώθηκε. Δεν μοιρολατρεί, όλες οι γυναίκες του Αιγάλεω τον φλερτάρουν και τον έχω πετύχει να τρέχει βολίδα με το
καροτσάκι μέσα στη βροχή από και προς τη δουλειά του. Ένα πρωινό,
τον πήρε το μάτι μου με δερμάτινο Harley, χωρίς γραβάτα και γυαλιά
Steppenwolf την ώρα που άνοιγε η τράπεζα. Σε 10΄φορούσε σακάκι,
γραβάτα, συμβατικό πουκάμισο και επαγγελματικό χαμόγελο. Είχε
μπει στη δουλειά. Περνάω σχεδόν καθημερινά για ένα γεια. Πολύ
σύντομα, οι σχέσεις μου με την Πειραιώς έγιναν φιλικές σαν διαφήμιση. Μια ταμίας μου είπε «Δώστε μου την ταυτότητά σας, για τυπικούς
λόγους, αν και σας ξέρουν όλοι εδώ μέσα. Συχνάζετε».  
Παραδίπλα, επί της Ιεράς Οδού υπάρχει ένα περίπτερο απ’ όπου
έπαιρνα μια στις τόσες τσιγάρα. Κάποια μέρα ήμουν άφραγκη, ζήτησα 4 πακέτα τσιγάρα από τον υπέροχο περιπτερά βερεσέ και
μου τα έδωσε χωρίς δεύτερη σκέψη. Η Ιερά Οδός είναι μεγάλη και
σε πρώτη ανάγνωση απρόσωπη. Μπαίνεις στα Mark Milan και πληρώνεις Μενεγάκη. Η Ελένη του τελεμάρκετινγκ είναι το trade mark
του μαγαζιού. Έχουν όμως και προσφορές, όπως σε όλο το Αιγάλεω.
Δεν υπάρχει μαγαζί χωρίς προσφορές, όλο το χρόνο. 10ήμερες,
5ήμερες, μονοήμερες. Δίνουν και κάρτες εκπτώσεων. Έχει γεμίσει το
πορτοφόλι μου με αυτές. Στο Pink Woman με δύο είδη που αγοράζεις
έχεις τρία δωρεάν. Όλο το Αιγάλεω είναι μια προσφορά, μια κάρτα
μέλους ακόμα και στα φαρμακεία. Στον Εσταυρωμένο, την κεντρική
εμβληματική εκκλησία, εκεί όπου δεσπόζει ο κεντρικός σταθμός
του Μετρό, με πολύ ενδιαφέροντα αρχαιολογικά ευρήματα στο
υπόγειό του, τα μαγαζιά είναι ακριβά πολύ. Η Entella για παπούτσια
είναι απλησίαστη, με τα Ferragamo, τα Armani και τα Moschino της
σε αστρονομικές τιμές. Η ίδια η Entella απόμακρη, σου προτείνει
υποδήματα άνω των 500 ευρώ. Ποιος, ποια ψωνίζει από εκεί, άλυτο
μυστήριο. Η κρυφή αστική τάξη του Αιγάλεω ίσως. Γύρω απ’ τον
Εσταυρωμένο υπάρχουν και άλλα πανάκριβα μαγαζιά ρούχων κυρίως, τα οποία οι Αιγαλιώτισσες επιλέγουν όταν πρόκειται για γάμους,
βαφτίσια και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.  
Στην εκκλησία-κόμβο πηγαίνω κάθε 15 μέρες, στην ψυχοθεραπεύτριά μου την Αλεξάνδρα. Μου είχαν μιλήσει γι’ αυτή αλλά ποτέ δεν
πίστευα ότι θα συναντούσα μια ψυχίατρο με ψυχή. Στιλάτη, απλή,
διαβάζει λογοτεχνία και βλέπει σινεμά – κάτι που θα όφειλαν να κάνουν όλοι οι ψυχίατροι, αφού ο Φρόιντ είχε ιδιαίτερη σχέση με τη λογοτεχνία και αυτό αποδεικνύεται και με το, δυστυχώς, εξαντλημένο
δοκίμιό του «Ψυχανάλυση και λογοτεχνία» εκδ. Επίκουρος.  

Σ

τη Θηβών, ζει το σόι μου. Η Θηβών, για όσους καταλαβαίνουν, σημαίνει θόρυβος, νταλίκες, λεωφορεία, ρύπανση.
Όταν ανοίγεις την πόρτα του σπιτιού των συγγενών μου,
αντικρίζεις έναν άλλο κόσμο. Εσωτερική αυλή με δέντρα και
γύρω-γύρω 4 σπίτια πατρογονικά, ανακαινισμένα. 60s σε
2016 εκδοχή. Λεμονιές, πορτοκαλιές, τριανταφυλλιές και η απαραίτητη σεφλέρα, φερ-φορζέ και τα σκυλιά τους, η Λούσυ και ο Ρήγας
κάνουν την αυλή παράδεισο. Οι καλημέρες μεταξύ τους, τα φαγητά
από σπίτι σε σπίτι, η ξαδέλφη μου Κική, πάντα με την πόρτα της
ορθάνοιχτη για όλους, με καφέ, κουλουράκια και αγάπη σε όποιον
και αν μπει, κάνουν το κομμάτι αυτό της Θηβών ανεκτίμητο. Η Κική,
όπως και άλλοι πολλοί Αιγαλιώτες ψωνίζουν απ’ το Factory Outlet,
ένα βήμα από το Αιγάλεω, ή το River West, στο ίδιο εμπορικό κέντρο
με το ΙΚΕΑ, όπου ο κόσμος πηγαίνει για βόλτα και για το σουηδικό
σολομό του.  
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Σ

είχα διαπιστώσει μια
εμμονή στις
σεφλέρες που
στρογγυλοκάθονταν σε
οτιδήποτε
μπορεί να
αποκαλέσει
κανείς υπαίθριο χώρο

τον πεζόδρομο της Γρ. Κυδωνιών είναι το βιβλιοπωλείο της φίλης μου Μαρίας. Το «Παραμύθι»,
μοιάζει με μαγαζάκι του τρόμου, άναρχο, μπερδεμένο, σαν βιβλιοθήκη αφηρημένου επιστήμονα.
Αξίζει να ψάξεις και να βρεις ωραίες εκδόσεις, μέσ’
το συρφετό ή βιβλία για την ιστορία του Αιγάλεω. Κι εκεί
σεφλέρα! Η Μαρία του «Παραμυθιού», μια γυναίκα από
άλλη εποχή, ήπια, ανθρώπινη, έχει πολλές γνώσεις για τα
δοκίμια και τις λογοτεχνίες της, μαγειρεύει κυπριώτικες
συνταγές και διοργανώνει συχνά-πυκνά εκδηλώσεις για
τους φίλους της, τον Μιχάλη Γκανά, νέους συγγραφείς.
Χρόνια πριν, διοργανώθηκε εκδήλωση στη μνήμη του
Ιάκωβου Κουμή με παρουσιαστές τους Δ. Παπαχρήστο,
Παύλο Χατζηπαύλο και Λουκά Αξελό. «Φέραμε εδώ τον
Αλαβάνο, τον Λαφαζάνη, τη Βαλαβάνη πριν αναλάβουν
εξουσία». Η απόλαυση της Μαρίας είναι να φυτεύει ντοματάκια και αγγουράκια στο Μάζι Αλεποχωρίου, μπας και
ισορροπήσει από την ιταμότητα της εξουσίας.
Τα παιδιά του Αιγάλεω πηγαίνουν στο Μοναστηράκι
ή στο Θησείο για καφέ, όπως η 16χρονη ανηψιά μου,
μια κούκλα που αντιμετώπισε στωικά τις λυσσαλέες
επιπλήξεις της μητέρας της και ξαδέλφης μου Σοφίας
όταν την τσάκωσε με το χαλκά στη μύτη. Η Σοφία, εκπαιδευτικός, διδάσκει στο δημοτικό σχολείο του Αιγάλεω,
όπως και ο Αντρέας ο άντρας της, κάνει ό,τι καλύτερο
μπορεί σε μια multi-ethnic τάξη και φυσικά, εξαιτίας της,
το επίθετο Μαλλικούρτη είναι διάσημο σε όλη την περιοχή. Κατά τ’ άλλα, η πιτσιρικαρία κολυμπάει στη δημοτική πισίνα με 25 ευρώ το μήνα, κάνει ρυθμική γυμναστική σ’ ένα παμπάλαιο και σκιαχτικό κτίριο, βγαλμένο
από τις ιστορίες τρόμου του Πόε, και παίζει μπάσκετ. Ο
ανιψιός μου ο Στέλιος (η αναφορά στους συγγενείς δεν
είναι έπαρση, αλλά ρεαλισμός, μιας και ο παππούς μου
είχε πολλά παιδιά και τα παιδιά γέννησαν άλλα τόσα). Ο
Στέλιος, λοιπόν, που ζει ασκητική ζωή με πρωτεΐνες και
πολύ ύπνο, παίζει Άσσος στην επαγγελματική ομάδα
του Αιγάλεω με εξαιρετικές επιδόσεις, ενώ οι γονείς
του, τον κοουτσάρουν και τον καθοδηγούν στο σπίτι,
όπου ο 21χρονος είναι πασιδήλως leader. Ο Δημήτρης,
13χρονος, ύψος 1,85 και νούμερο υποδημάτων 46, παίζει κι αυτός μπάσκετ στην εφηβική ομάδα του Αιγάλεω
forward, με ισχυρό αντίπαλο τον Άρη Γλυφάδα, και είναι
φανατικός γαύρος. Πρόκειται για ένα πανέμορφο αγόρι, ετοιμόλογο, ατακαδόρο και πανέξυπνο, μένει στο
Αιγάλεω ενώ το σχολείο του βρίσκεται στον Πειραιά, το
Jeanne d’ Arc, και επιβιώνει στο αυστηρό γαλλόφωνο
σχολείο του με γνώσεις και βαθμούς πολικούς. Αυτό
το παιδί γεννήθηκε κουρασμένο, είναι ολοφάνερο. Στις
πλουσιοπάροχα ελεύθερες ώρες του, ξεκουράζεται από
την καθημερινή προπόνηση, παρακολουθώντας μπάσκετ και ποδόσφαιρο στο ίντερνετ, και μπορεί να σου
διηγηθεί όλο το ματς του ένδοξου 1987, ενώ σιγομουρμουρίζει το «με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και με τ’ άλλα
τα παιδιά ...», και μου διδάσκει μπασκετικούς όρους και
κινήσεις με μια αόρατη μπάλα. Πριν δύο-τρία χρόνια, η
μπάλα ήταν ορατή και το σπίτι του «Σκόνη και θρύψαλα». Η Ελεάνα (με ένα νι) 12 χρονών, πανύψηλη και θεά,
βλέπει «Κλεμμένα όνειρα» στο ίντερνετ για χιλιοστή
φορά, έλεος! Την Ελεάνα την ξέρει όλο το Αιγάλεω, είναι
προσηνής, ευγενέστατη και είναι ανθρωπίνως αδύνατον να μη σε κατακτήσει αυτοστιγμεί.  
Πηγαίνω στο «Πατινάζ» του Πάνου Γασπαράτου, ένα
καφέ-εστιατόριο μέσ’ στο πράσινο, παράλληλα με το
Μπαρουτάδικο, το μεγάλο άλσος του Αιγάλεω. Το «Πατινάζ» πήρε το όνομά του από τους μεγάλους τσιμεντένιους χώρους όπου οι πιτσιρικάδες κάνουν skate-

board. Χαμός στο μαγαζί, χαμός στο τσιμέντο, χαμός
και στις τιμές του Πάνου, αντιστρόφως ανάλογες με την
πολυτέλεια του χώρου. Ίσως το πιο φθηνό και ποιοτικά
άψογο καφέ-εστιατόριο της περιοχής. Το Μπαρουτάδικο εκτός από πάρκο έχει και ιστορία.
Παίρνω ταξί και σε απόσταση ενός τσιγάρου δρόμου
φτάνω στη Santa Barbara, Αγία Βαρβάρα για τους αμύητους. Στη Santa οι μαϊμούδες ζουν σ’ έναν πολυτελή ζωολογικό κήπο. Άλλες ξεπατώνουν τις μπανάνες, άλλες
είναι πολύ πιο εγκρατείς. Στα πάμπολλα μαγαζιά της περιοχής υπάρχουν Chanel, Prada, Louis Vuitton, οι μακαρίτες Versace & Moschino, Adidas, Nike, Armani, όλα σε
«μαϊμουδί» εκδοχή. Ιδιοκτήτες κατ’ αποκλειστικότητα
τσιγγάνοι, των οποίων το αετήσιο βλέμμα «κόβει» με
την πρώτη το χαζό πελατάκι και οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν ιλιγγιωδώς ανάλογα με την ασχετοσύνη του αγοραστή. Εγώ, φυσικά, την πάτησα την πρώτη φορά και
μπαίνοντας στα μαγαζιά με ύφος Κηφισιώτισσας στην
Κασσαβέτη, έφαγα κατακέφαλα δύο τσάντες Michael
Kors μια κόκκινη και μια μαύρη, μια Prada πράσινη, γιατί
είμαι οπαδός του mix-and-match, το οποίο αποτιμήθηκε 200 ευρώ και οι τρεις καραμπανάνες. Στη Santa δεν
δίνουν αποδείξεις ούτε έχουν μηχάνημα για πλαστικές
κάρτες. Εν τη παλάμη και ούτω βοήσομεν. Η εφορία έχει
κάνει αρκετές εφόδους αλλά η περιοχή είναι Άβατο. Οι
φήμες (βάσιμες) λένε ότι ειδικά προ κρίσης, όπου οι τιμές της Santa ήταν εξευτελιστικά χαμηλές, τα περισσότερα super-duper καταστήματα της Αθήνας - Β.Π. ψώνιζαν από εκεί και πουλούσαν στη –more is less– πελατεία
τους σε τιμές λιποθυμικά ακριβές όλα τα είδη με τα λογότυπα των σχεδιαστών τους να χαμογελούν ειρωνικά με
ολόχρυση οδοντοστοιχία.  

Σ

την Αγ. Βαρβάρα βρίσκεται και το ιατρείο της αγαπημένης μου δερματολόγου Σοφίας Μελέα.
Με την απίστευτη Μανιάτισσα (τα εις -εα στη
Μάνη τα έχουν τα αδούλωτα απ’ τους Τούρκους
επίθετα, με ιστορία και ενδιαφέρον γενεαλογικό δένδρο). Έπαθα ένα coup-de foudre από την πρώτη
στιγμή, όταν τσεκάροντας τη βιβλιοθήκη της είδα το
«Middlesex» του Geoffrey Ευγενίδη. Η Σοφία μού θεράπευσε ένα δύσκολο δερματικό και στη συνέχεια, συζητώντας, έμαθα ότι κάνει ενέσεις υαλουρονικού, bottox,
νήματα, όλα πολύ αυστηρά ψαγμένα, διότι ενημερώνεται ακατάπαυστα για ό,τι καινούργιο κυκλοφορεί σε πανευρωπαϊκό αλλά και βραζιλιάνικο επίπεδο. Μιλώντας,
το έφερε η κουβέντα και μου αποκάλυψε πως το ιατρείο
της επισκέπτονται αρκετοί τσιγγάνοι για λεύκανση δέρματος. Έτυχε να δω τσιγγάνα στα χρώματα της Σκάρλετ
Γιόχανσον! Οι τιμές της είναι αξιοπρεπώς χαμηλές και η
ίδια είναι μια κυρία της αστικής τάξης που μένει στην Αγ.
Παρασκευή και ασκεί ιατρική στη Santa. Λατρεμένη.  
Ξανά πίσω στο Αιγάλεω για λουκουμάδες από του Μπαλατσούρα –πιο νόστιμοι και από το «Αιγαίον»–, ένα απ’ τα
παλιότερα μαγαζιά της περιοχής. Όλοι ξέρουν πού βρίσκεται, όλοι τρώνε λουκουμάδες εκεί. Στο Σερραϊκόν της
Ιεράς Οδού η καλύτερη μπουγάτσα της πιάτσας. Ουρές
στο μαγαζί. Ταβέρνες το Αιγάλεω –εκτός απ’ την Αγ. Λαύρας όπου γίνεται το σύστριγγλο– διαθέτει ελάχιστες.
Γκουρμέ - άγνωστη λέξη, αν εξαιρέσουμε την Αγγελική.
Ό,τι μαγειρεύει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου είναι νόμος στα
νοικοκυριά. Ο Άκης, συνιδιοκτήτης των «Ρακοθεωριών,
άντρας της Αγγελικής και χαρά της ζωής, την πάτησε με
τα πιάτα της γυναίκας του και τώρα κάνει διατροφή και
υπερηφανεύεται για τα αποτελέσματα, όπως για τη μηχανή του, τα μπορσαλίνο του, τα Cohiba και τα περίεργα
ρούχα του και κυρίως τις κόρες του Τζωρτζίνα και Στελλίνα, δύο μινιόν κουκλίτσες με ροζ και καροτί μαλλιά, που
έχουν επιτελικές θέσεις στο μαγαζί.  
Το Αιγάλεω έχει όμως και τα «απρόσιτα» προάστιά του.
Δαφνί και Χαϊδάρι. Βίλες, καλόγουστες πολυκατοικίες,
πράσινο και νεκρική σιγή σε σχέση με το multi culti πολύβουο Αιγάλεω. Η κοπέλα που μου καθαρίζει το σπίτι, η
Φαμπιόλα, μένει στον κάτω όροφο και όταν έρχεται σε
μένα κουβαλάει το δικό της σίδερο γιατί το δικό μου είναι, όπως λέει η πρωτευουσιάνα αλβανή από τα Τίρανα,
«για πέταμα». Στην πολυκατοικία, ζούμε τη συνωμοσία
της ήρεμης γειτνίασης, με όλες τις φυλές εγκάρδιες και
πρόθυμες να εξυπηρετήσουν «την καινούργια».

Υ.Γ. Αν υπήρχε αστυνομία μόδας τα κρατητήρια θα ήταν
γεμάτα με 12ποντες Αιγαλιώτισσες συν το φρικαλεόταρο
έγκλημα της ιστορίας, μετά τα πογκρόμ του Στάλιν, τη φιάπα και τα πανύψηλα, λευκά πλαστικά τακούνια-τρακτέρ
που υπάρχουν σε όλες τις προσθήκες των μαγαζιών.   A

City Lover
Του Δημητρη Φύσσα
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ΤρέχονΤας νύχΤα γύρω απ’ Τα νέρα
Με τη λόξα των τελευταίων χρόνων να κάνω τζόκινγκ και καθώς βαριέμαι
να τρέχω πάντα στους ίδιους χώρους, έχω ανακαλύψει ξανά διάφορα
όμορφα μέρη κατάλληλα για την όλη φάση. Αν λοιπόν τρέχετε σας συνιστώ την τεχνητή λίμνη στο Άλσος της Φιλαδέλφειας, η περιμετρική διαδρομή της οποίας θα πρέπει να είναι 300-350 μέτρα. Γύρω γύρω πεύκα,
πικροδάφνες, πλατάνια, λεύκες κ.λπ., η θερμοκρασία σαφώς πιο χαμηλή
απ' ό,τι στην πόλη και τα νερά καθαρά, γιατί ο Δήμος τα φροντίζει (όπως
κι όλο το χώρο). Τρέχοντας βλέπεις γύρω σου άλλους που κάνουν το ίδιο,
κόσμο που πίνει μπίρες (κι όχι μόνο), οικογένειες που κάνουν πικ-νικ στα
χτιστά τραπεζοκαθίσματα, ζευγαράκια που χουφτώνονται στα παγκάκια,
νεαρά ζευγάρια με καρότσια, ποδηλάτες, ενίοτε και παρέες με κιθάρες.
Έχει χώρο για πάρκινγκ, αν έρχεστε από μακριά, αλλά μην πάτε Κυριακή
πρωί, εκτός κι αν θέλετε να τρέχετε παρέα με τα μουρμουρητά των παπάδων από τα μεγάφωνα της εκκλησίας (η οποία εννοείται ότι έχει χτιστεί /
επεκταθεί σε βάρος του Άλσους). Εγώ πάντως πηγαίνω κυρίως βράδια και
χαίρομαι τρέξιμο. Κάθε που ξαναλειτουργούν τα (χρωματιστά) σιντριβάνια, τρελαίνομαι. Κάθε που σταματάνε, χάνω προσωρινά τον πίδακα και
τα χρώματα αλλά κερδίζω σε ησυχία. Και τότε, ακούω τα νυχτοπούλια.
Υ.Γ. Ο Δήμος έχει γκρεμίσει, σαν αυθαίρετη, την καφετέρια «Κένταυρος».
Αυτό έχει γίνει καιρό τώρα. Χάθηκε όμως να φυτέψει το χώρο της και να
ξηλώσει και την ταμπέλα που έχει απομείνει μονάχη της στη Δεκελείας;

i

Φούρνος ανθρωπιςμού
Κάθε Τρίτη βράδυ παίρνω το αρχαίο οικογενειακό ρενό και πάω σ' ένα
φούρνο στο Γαλάτσι. Εκεί παίρνω ό,τι έχει περισσέψει από την παραγωγή της μέρας (ψωμιά, κουλούρια, ντόνατς, τυροπιτοειδή κ.λπ.) και τα
πηγαίνω στη Μυρτώ Θ., που έχει οργανώσει ένα δίκτυο αλληλεγγύης
για (ακόμα πιο) φτωχούς. (Η Μυρτώ είναι θεούσα παλαιοημερολογίτισσα
κι εγώ άθεο ευρωλιγούρι, όμως την εκτιμώ και την αγαπώ υπέρμετρα
για ό,τι κάνει και γι' αυτό τη βοηθάω «άνευ ορίων, άνευ όρων», όπως
θα έλεγε ο Εμπειρίκος, καμιά φορά και πέραν της Τρίτης). Επειδή οι άνθρωποι του φούρνου δεν διαφημίζουν την καλοσύνη τους, αποφάσισα
να διαφημίσω εγώ το φούρνο χωρίς να τους ρωτήσω. Λοιπόν, είναι το
«Παραδοσιακό», Ιωάννου Φωκά 110, Γαλάτσι, 2102927189

αθήνα, προΤαςέις ονομαΤοδοςιας
Η καλή free press συναδέλφισσα «Η Πατησίων ζει» είχε την ωραία ιδέα
να προτείνει στο Δήμο Αθηναίων μια σειρά αιτιολογημένα βαφτίσια για
ανώνυμες πλατείες και παρκάκια, όλα στην Κυψέλης και στα πέριξ της.
Πάμε, λοιπόν: Το κομμάτι που βρίσκεται ανάμεσα στην οδό Ευελπίδων
- Άλσος - πλατεία Πεδίο Άρεως ---> πλατεία Σμυρναϊκού, προσφυγικού
αθλητικού συλλόγου που δρούσε παλιότερα στην περιοχή. Το πλατειάκι
Αγίας Ζώνης - Κιθαρώνος - Ανάφης ---> πλατεία Αντώνη Σαμαράκη,
συγγραφέα που ζούσε εκεί κοντά (Ταϋγέτου). Το κακόφημο, λόγω κομμένων πεύκων επί Καλαμάνη, παρκάκι Κύπρου και Πατησίων ---> πλατεία
Οζέρωφ (ψάξτε την ιστορία του Ασύλου Ανιάτων και θα βρείτε την απάντηση). Επτανήσου - Κυψέλης - Πιπίνου ---> πλατεία Αιμίλιου Βεάκη,
ηθοποιού που ζούσε λίγο πιο πέρα. Ευελπίδων - Δοϊράνης απέναντι απ'
τα Δικαστήρια ---> πλατεία Κυκλοβόρου (η αρχαία ονομασία χειμάρου
που ρέει υπόγειος από τα Τουρκοβούνια και χύνεται στον Κηφισό). Ο
χώρος Αρμονίας - Ελικώνος - Βρύαντος ---> πλατεία Βρύσης / Στέρνας
Γάσπαρη, από την παλιά οικογένεια και ιστορική ονομασία της περιοχής.
Το κομμάτι Καυκάσου - Ευβοίας - Ωλένου ---> πλατεία Νίκου Γκάτσου,
ποιητή και στιχουργού που ζούσε κοντά. Μετανείρας - Γιαννιτσών --->
Πλατεία Άλσους ή Αλσύλλιο Ευμενίδων. Η μεγάλη πλατεία Αγ. Παρασκευής - Σίφνου - Σερίφου - Αιλιανού ---> πλατεία Γιάννη Μαρή, συγγραφέα-δημοσιογράφου που ζούσε στην Κύθνου1 (προέκταση Σερίφου
ή το αντίστροφο). Δελβίνου - Δοϊράνης - Χελμού ---> πλατεία Τυφώνα,
άλλου ξεχασμένου σήμερα αθλητικού σωματείου. Πριγκιποννήσων
- Πέραν - Ευβοίας ---> Αγχεσμού, πάλι από αρχαίο όνομα ενός από τα
σημερινά Τουρκοβούνια. Γιαλούρου - Παρασκευά - Δοϊράνης - σκάλα
Μετανείρας ---> πλατεία Κορακοφωλιάς, από τοπικό όνομα που δείχνει
το παρελθόν σε άλλο Τουρκοβούνι. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσες πολλές
από τις παραπάνω προτάσεις και θα ήθελα να δω τον Δήμο μας να τις συζητάει. Σε κάθε περίπτωση, οι πλατείες αξίζουν να έχουν όνομα.

Το Εξώφυλλο ΜΑς
Αυτή την εβδομάδα
το σχεδιάζει ο Νίκος
Τσιαπάρας. Γεννήθηκε στη Βέροια,
σπούδασε στην
Α.Σ.Κ.Τ. του ΑΠΘ και
με υποτροφίες του Ιδρύματος Ωνάση συνέχισε τις σπουδές
του στο Goldsmiths
College και στο
Middlesex University
του Λονδίνου, στο
οποίο και εκπόνησε
τη διδακτορική διατριβή του «Picturing
the child». Έργα του
έχει εκθέσει στη
Θεσσαλονίκη, τη
Βέροια, την Αθήνα,
το Λονδίνο, τη Λιλ
και τις Βρυξέλλες,
ενώ εκπροσώπησε
την Ελλάδα στην
Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών στη Ριέκα
και στη Ρώμη. Έργα
του βρίσκονται σε
κρατικές και ιδιωτικές συλλογές. Αυτή
την περίοδο εκθέτει
στη Spyral Art Gallery
και στο Mykonos Blu
Grecotel Exclusive
Resort στη Μύκονο.
Για πληροφορίες
www.nikostsiaparas.
com

έρμωναςςής 9
Στις παλιές ελληνικές ταινίες βλέπετε και σε παλιά βιβλία διαβάζετε πώς
ήταν οι αθηναϊκές αυλές, όπου φτωχοί άνθρωποι ζούσαν σε δωματιάκια,
με κοινόχρηστες τουαλέτες (ενίοτε και κουζίνες, ενίοτε και πηγάδια).
Ένα καλό τέτοιο απομεινάρι βρίσκεται στην παραπάνω δρόμο της Ριζούπολης. Έχει και μπόνους: παμπάλαιο μαγαζί, αμπαρωμένο με εξίσου
παμπάλαια αμπάρα.

ο Τοιχος Τής καλοςύνής
«Αν δεν το χρειάζεσαι, άφησέ το. Αν το χρειάζεσαι, πάρ’ το». Είμαι βέβαιος
ότι ξέρετε το σχετικό κίνημα, που καρφώνει τις σχετικές κρεμάστρες σε
διάφορα σημεία τις πόλεις, όπου ο καθένας αφήνει ό,τι θέλει να δώσει
κι ο καθένας παίρνει ό,τι χρειάζεται. Απλά αναφέρω μια νέα κρεμάστρα
στην Πατησίων 248, δίπλα στο τυροπιτάδικο «Τζάντε». A
➜ d.fyssas@gmail.com
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Η βιτρίνα του Ρίο έχει απ’ όλα... Ήλιο,
τεράστιες παραλίες, γυναικάρες,
beach soccer, ποδοβόλεϊ, ανάποδα
ψαλίδια, τακουνάκια και άλλα κόλπα
µε την µπάλα, σάµπα, βουτιές και ατελείωτο σεξ. Τεράστια ποσά ξοδεύτηκαν για να φτιαχτεί η όµορφη εικόνα που θα αναγκάσει τον άλλο να ξεκινήσει για το µεγάλο ταξίδι µε πρόσχηµα τους Ολυµπιακούς Αγώνες.
Του ΝΙΚΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Όποιος ταξιδέψει έστω για λίγες µέρες, θα
θαυμάσει το ολοκαίνουργιο σούπερ μοντέρνο Μαρακανά, το γήπεδο - θρύλο που ξεκίνησε να χωράει 192 χιλιάδες θεατές το 1950(!) και
μετά από τρεις ανακατασκευές φιλοξενεί πλέον
«μόλις» 78 χιλιάδες κόσμο... Στην πραγματικότητα δεν
λεγόταν ποτέ Μαρακανά. Αρχικά το ονόμαζαν «Μάριο
Φίλιο» προς τιμήν ενός αθλητικού συντάκτη και πλέον
είναι το Ζοάο Χαβελάνζε, έχοντας το όνομα του παλιού
προέδρου της FIFA.
∆εύτερο σύμβολο της πόλης το «Μουσείο του Αύριο»
στην αποβάθρα Μάουα. ∆ίπλα στη θάλασσα, δείχνει
να επιπλέει στο νερό «σαν ένα πλοίο, ένα πουλί ή ένα
φυτό»! Απλώνεται σε μια έκταση 7.600 τετραγωνικών
κάνοντας αγνώριστη την περιοχή με το που εγκαινιάστηκε πριν λίγες μέρες. Μια τεράστια πλατεία, κήποι,

πάρκα αναψυχής, ποδηλατoδρόμιο, πισίνες... «Ένα
παράδειγμα για το πώς μπορεί να ξαναβρεί μια πόλη
την ποιότητά της», όπως είπε ο δημιουργός του, (ποιος
άλλος;) ο Σαντιάγο Καλατράβα.
Όλα τα υπόλοιπα μένουν κρυμμένα πίσω και κάτω από
τη σκιά του αγάλματος του Χριστού Λυτρωτή, που κάνει πως δεν βλέπει την κακή πλευρά της πόλης από το
λόφο Κορκοβάντο, απ’ όπου καλωσορίζει με απλωμένα χέρια τους επισκέπτες ...
Πορνεία, ναρκωτικά, έγκλημα, φτώχεια κι ο καθένας
για το τομάρι του. Πριν από κανένα μήνα ο «δικός μας»
Ριβάλντο, με αφορμή τη δολοφονία μιας 17χρονης, ζήτησε από τον κόσμο να μην πάει τον Αύγουστο στη Βραζιλία: «Στο Ρίο ντε Τζανέιρο ληστές σκότωσαν ένα κορίτσι
17 χρονών. Η κατάσταση είναι κάθε µέρα και χειρότερη.
Συµβουλεύω όσους έχουν την πρόθεση να επισκεφθούν
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τη Βραζιλία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες να µείνουν στις
πατρίδες τους. Εδώ ρισκάρουν τη ζωή τους. Για να µην αναφέρουµε την κατάσταση στα δηµόσια νοσοκοµεία αλλά
και όλο αυτό το χάος στη βραζιλιάνικη πολιτική. Μόνο ο Θεός µπορεί να αλλάξει την κατάσταση της Βραζιλίας µας».
Οι άσπονδοι φίλοι του γνωστού... δραχµοφονιά, παλιού σούπερ σταρ του Ολυµπιακού και της ΑΕΚ, λένε
ότι τα είπε αυτά επειδή τον άφησαν έξω από το πάρτι
των 7,1 δισεκατοµµυρίων δολαρίων που ξοδεύτηκαν
για τη διοργάνωση. Θα µπορούσε εύκολα να είναι ένας
από τους πρεσβευτές των Αγώνων, αλλά... πρόλαβαν
άλλοι.
Όµως η αλήθεια δεν κρύβεται. Οι φαβέλες µπορεί να
µην είναι πλέον παράγκες και λασπότοποι όπως παλιά
και να ’χουν γίνει κάτι σαν κοντέινερ ή παλιές εργατικές
πολυκατοικίες δικές µας, αλλά η ζωή εξακολουθεί να

κυλάει από δύσκολα µέχρι ανυπόφορα.
Οι πιτσιρικάδες όλη µέρα µε µια µπάλα στο δρόµο ονειρεύονται να γίνουν οι νέοι Νεϊµάρ και Ροναλντίνιο.
Ανοιγµένα κεφάλια και σπασµένα δάχτυλα, αλλά πείσµα και πίστη για ένα επαγγελµατικό συµβόλαιο κάπου
στην Ευρώπη.
Οι πιτσιρίκες αρχίζουν να κάνουν πιάτσα από τα 12 στη
λεωφόρο BR116 µε την ελπίδα ότι θα τις ανακαλύψει κάποιος µάνατζερ και θα τις κάνει µια νέα Ζιζέλ, Αντριάνα
Λίµα ή Αλεσάντρα Αµπρόζιο... Ντύσιµο και βάψιµο για τα
3 ή 4 δολάρια που θα βάλουν στην τζάντα τους για τον
κάθε πελάτη. Τα υπόλοιπα λεφτά στο «βαρόνο».
«Μόλις το κάνουµε, µερικοί µε πατάνε έξω από το αµάξι».
Ο δηµοσιογράφος της «Daily Mail» Ματ Ρόµπερ, που
έχει εγκατασταθεί εκεί, διηγείται ιστορίες µε µατωµένα
ή µελανιασµένα γόνατα και τροφοδοτεί την εφηµερί-

δα του κάθε λίγο µε καινούργιο υλικό.
Όσες και όσοι δεν καταφέρουν το πολυπόθητο happy
end µέχρι τα 16-18 είναι καταδικασµένοι στη χειρότερη
να δουλεύουν µια ζωή για τα ψίχουλα των πλουσίων
ή να µπλέξουν στα διάφορα καρτέλ µε το όνειρο µιας
άλλης ζωής.
Η πρώτη συµβουλή σ’ εκείνους που θα θελήσουν να
ταξιδέψουν: µακριά απ’ όπου δεν µιλάνε αγγλικά. Μπορεί να δείτε την αληθινή εικόνα της Βραζιλίας πίσω από
τους µεγάλους δρόµους και τις παραλίες, αλλά το πιθανότερο είναι να βρεθείτε µε άστεγους, απελπισµένους,
ναρκωτικά, συµµορίες, καθόλου φιλικές αστυνοµίες
και άλλα τέτοια. Να δείτε κάποιον να βγάζει όπλο µπροστά σας, να σας γδύνει, να κλέβει ό,τι έχετε πάνω σας
και να σας παρατάει – αν δεν αντισταθείτε... Είναι και ο
ιός Ζίκα, που χρειάζεται προσοχή. ●
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Ο πρωταθλητισµός είναι άγριο πράγµα. Στερεί όλες σχεδόν τις
µικρές ή και µεγάλες χαρές χαρές που απολαµβάνουν οι υπόλοιποι. Πίσω από κάθε πρωταθλητή υπάρχει ένα παιδί κι ένας
έφηβος που δεν έζησε τα καλύτερά του χρόνια. Πάρτι, ξενύχτια
µεθύσια, εκδροµές, διακοπές, παραλίες, ξεκούραση, ύπνος ως
τις 2 το µεσηµέρι, µάσες, ξάπλες, γουρουνιές... Τίποτα!
Το «εγώ φεύγω γιατί έχω προπόνηση» µπορεί να σκορπίζει γελάκια και κράξιµο από τους υπόλοιπους της παρέας, αλλά είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για εκείνον που θέλει να ανεβεί στο
βάθρο, να ακούσει τον εθνικό ύµνο, να τυλιχτεί µε τη σηµαία,
να δαγκώσει το µετάλλιο και να δακρύσει. Είναι θέµα ψυχοσύνθεσης και επιλογής. Κάποιες στιγµές ο αθλητής ζηλεύει τους
άλλους που πάνε για έναν απλό καφέ. Θέλει να τρέξει και να
βρεθεί δίπλα τους, αλλά την ίδια στιγµή, χωρίς να το καταλαβαίνει, γεµίζει την τσάντα µε όσα χρειάζεται για την προπόνηση. Το ακόµα χειρότερο: φάρµακα. Απαγορευµένα και µη, µε τα
οποία φορτώνεται ο οργανισµός στα καλύτερά του χρόνια και
µπορούν να του βγουν αργότερα σε διάφορες αρρώστιες και παρενέργειες. Ξέρει όµως από την αρχή
πως αν δεν τα πάρει, δεν θα φτάσει πουθενά.
Όλα αυτά και µε την πιθανότητα να µην καταφέρει στο τέλος τίποτα επειδή κάποια στιγµή
θα τραυµατιστεί, θα κωλώσει την κρίσιµη
στιγµή, θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει
ή θα είναι απλά άτυχος. Υπάρχουν αθλητές που κάνουν το πρώτο τους µπάνιο αφού
τελειώσει η καριέρα τους. Βγαίνουν στην πλαζ
και νιώθουν σαν... ούφο. ∆εν ξέρουν πώς να συµπεριφερθούν. Σα να έχουν φύγει από έναν κόσµο
και να ’χουν βρεθεί σ’ ένα άλλο, εντελώς άγνωστο. Και
κάνουν καιρό να προσαρµοστούν. Όταν ο οργανισµός έχει συνηθίσει σ’ ένα στάνταρ τρόπο ζωής για είκοσι χρόνια,
χρειάζεται µια τεράστια περίοδο προσαρµογής για να ξεµάθει
από την επαγγελµατική προπόνηση και να µπει στη ζωή ενός
φυσιολογικού ανθρώπου. Στην πραγµατικότητα, ο πρωταθλητισµός παραµένει αιώνες τώρα το σύµβολο της ανθρώπινης
µαταιοδοξίας. Παλεύει ο άλλος χρόνια ολόκληρα, στερείται,
φτιάχνεται και χαλιέται, µόνο και µόνο για να τρέξει ένα δευτερόλεπτο πιο γρήγορα ή να πηδήσει ένα πόντο παραπάνω. Για
σκεφθείτε το... Και χειροκροτήστε ακόµη και τον τελευταίο ενός αγωνίσµατος. Μην τον προσπεράσετε, δώστε του την ίδια
σηµασία µε τον πρώτο. Μπορεί να το αξίζει παραπάνω...

Από την εποχή της Σακοράφα και της Βερούλη οι γυναίκες στο στίβο έβρισκαν το
επιπλέον κίνητρο για διάκριση στο µεταξύ τους ανταγωνισµό. Σπάνια βέβαια
συµβαίνει να υπάρχουν δύο αθλήτριες σε
τόσο ψηλό επίπεδο που να διεκδικούν µετάλλια σε Ολυµπιακούς Αγώνες ή Παγκόσµια Πρωταθλήµατα στο ίδιο αγώνισµα.
Του ΝΙΚΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Εδώ και µερικά χρόνια έχουμε την Κατερίνα Στεφανίδη και τη Νικόλ Κυριακοπούλου στο επί κοντώ.
Ρεκόρ που περνά από τη μία στην άλλη, ανάλογα
με το ποια βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα.
Η Στεφανίδη πέτυχε για πρώτη φορά στα 15 της την
καλύτερη επίδοση όλων των εποχών για την ηλικία της
με 4.37. Στην πορεία συνάντησε την Κυριακοπούλου δημιουργώντας ένα επιπλέον κίνητρο διάκρισης. Στα μέσα
Φεβρουαρίου, για παράδειγμα, ανέβασαν τον πήχη οκτώ
ολόκληρους πόντους μαθαίνοντας η μία τα νέα της άλλης.
Ένα απόγευμα στη Στοκχόλμη η Κυριακοπούλου είχε πετύχει πανελλήνιο ρεκόρ φτάνοντας από το 4.72 στο 4.76.
Το αμέσως επόμενο πρωί σε μίτινγκ στις ΗΠΑ η Στεφανίδη

πήδησε 4.77. Η Νικόλ το έβαλε πείσμα και κατάφερε στο
Μπέρμιγχαμ, λίγες μέρες μετά, να ξαναπάρει το πανελλήνιο ρεκόρ με 4.80, που είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση
φέτος στον κόσμο στον κλειστό στίβο.
Όμως η Στεφανίδη έγινε πάλι κυρίαρχη στη Νέα Υόρκη με
το απίστευτο 4.90, που είναι η δεύτερη καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Το ρεκόρ της σε ανοιχτό στάδιο
είναι 4.86. Και τον περασμένο Ιούνιο με υπόκρουση το
αγαπημένο της «Don’t believe me just watch» πέτυχε στη
Φιλοθέη 4.86, την κορυφαία επίδοση για φέτος σε ανοιχτό
στίβο – πέμπτη καλύτερη όλων των εποχών!
Από τη άλλη, η Κυριακοπούλου, μόνιμη κάτοικος ΗΠΑ πλέον, προσπάθησε να συνδυάσει σπουδές στο πανεπιστήμιο

και αθλητισμό. Κάποια στιγμή σκέφτηκε να τα παρατήσει
επειδή «δεν έβγαινε», αλλά ο Αμερικανός ασημένιος ολυμπιονίκης της Αθήνας στο επί κοντώ Τόμπι Στίβενσον της
άλλαξε τα μυαλά. Σήμερα είναι από τις ελάχιστες αθλήτριες που τα καταφέρνει άριστα και στα δύο. Πήρε πτυχίο,
μετακόμισε στο Φίνιξ, έκανε μεταπτυχιακό και σήμερα
διδάσκει η ίδια, την ώρα που κυνηγάει μετάλλια και ρεκόρ
στο πιο υψηλό επίπεδο. Και όταν έρχεται καμιά φορά στην
Αθήνα αναγκάζεται να προπονείται με 38 βαθμούς καλοκαίρι. Κάποτε ανέβασε ένα τέτοιο σκηνικό το f/b. «Ζέστη,
αλλά υπάρχουν λύσεις. Ανεμιστήρας στο βάθος εν έτη
2015»! Ανακηρύχτηκε κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια το
2015, όταν κάποιοι άρχισαν να απειλούν τηλεφωνικά τη

ζωή της. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, άρχισε να πηγαίνει
στις προπονήσεις με bodyguards, αλλά το θέμα δεν είχε
συνέχεια. Καλύτερα έξω...   
Στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό στο Άμστερνταμ, η Στεφανίδου
πήρε το χρυσό καταρρίπτοντας το ρεκόρ αγώνων (4.80)
της Ισιμπάγεβα με 4.81. Η Κυριακόπούλου 4η με 4.55.
Αυτή είναι και η διαφορά τους. Η μία καταφέρνει και παίρνει μετάλλια, η άλλη κάνει μεγάλα ρεκόρ σε διάφορα μίτινγκ. Όπως ακριβώς η Βερούλη με τη Σακοράφα. Η πρώτη
είχε πάρει το χρυσό στο ακόντιο στους Πανευρωπαϊκούς
της Αθήνας το 1982, και η άλλη απάντησε λίγες μέρες μετά
με παγκόσμιο ρεκόρ στα 74.20.
Κάπως έτσι θα πάνε και οι σημερινές «διάδοχοι» ως το Ρίο... ●
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Πανέτοιμη να βουτήξει στη θάλασσα
της Κοπακαμπάνα για μια θέση στο
βάθρο της μαραθώνιας κολύμβησης
Της ΗΡΩΣ ΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΑΚΗ - Φωτό: Α. ΜΠΟΥΡΝΆ
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Η 8η θέση στο περσινό Open Water του Παγκόσμιου
Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου ήταν αρκετή για το εισιτήριο των Ολυμπιακών. Η Κέλλυ Αραούζου, μαχήτρια
πρώτα της πισίνας και μετά της θάλασσας, κατέκτησε
στα 24 μια θέση στην Ολυμπιάδα του Ρίο και σε λίγες μέρες θ’ ακούσει το σήμα εκκίνησης από την ξακουστή Κοπακαμπάνα. Η αθλήτρια του Νίκου Γέμελου είναι έτοιμη να τα
δώσει όλα και έχει στο πλευρό της τον καλύτερο σύμμαχο. Η
GENESIS Pharma βρίσκεται σταθερά δίπλα της από το 2014
«με πίστη στην ίδια, τη θέληση και τις δυνατότητές της».
Η εταιρεία, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες των νέων
αθλητών, παρέχει έμπρακτη υποστήριξη και η Κέλλυ έχει ν’ ανησυχεί για ένα λόγο λιγότερο.
Για να μάθεις ποια κοπέλα βρίσκεται κάτω από το αθλητικό σκουφάκι που θα
μας καθηλώσει τον 15αύγουστο
μπροστά στην οθόνη, λίγο πριν
βουτήξει στον Ατλαντικό,
κάναμε στην Κέλλυ 10+1
ερωτήσεις.
Τι σηµαίνει η
πρόκριση
στους
Ολυµπιακούς
Αγώνες
του Ρίο;
Ήταν το
µεγάλο όνειρο; Για κάθε αθλητή είναι
ένα όνειρο, όμως για
τους Έλληνες θεωρώ πως
είναι ακόμα πιο σημαντικό. Προερχόμενοι από την Ελλάδα, όπου γεννήθηκε ο
θεσμός των Ολυμπιακών Αγώνων, επηρεαζόμαστε θετικά
από αυτή την κληρονομιά. Η προσωπική μου διαδρομή ήταν
δύσκολη σωματικά και ψυχικά, καθώς είχα μία αποτυχημένη
προσπάθεια συμμετοχής στην προηγούμενη Ολυμπιάδα.
Ποιος είναι ο στόχος σου για τους Ολυµπιακούς; Ο στόχος
είναι ένας και ξεκάθαρος στο μυαλό μου: να τελειώσει η κούρσα έχοντας δείξει τον καλύτερό μου εαυτό. Μόνο τότε θα είμαι
ικανοποιημένη.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού αγώνα; Ένας αγώνας έχει πολλές παραμέτρους για να θεωρηθεί καλός. Πάντα
υπάρχουν πράγματα που μπορείς να διορθώσεις και να αλλάξεις αν γυρίσεις πίσω, αλλά για μένα παίζει σημαντικό ρόλο και
ο στόχος που θέτω κάθε φορά.
Η πρόκριση είναι από µόνη της επιτυχία, ωστόσο πώς θα
σε επηρέαζε το ενδεχόµενο αποτυχίας; Σίγουρα επηρεάζει
μια αποτυχία, αλλά ένας αθλητής βρίσκει πάντα τον τρόπο να
επανέλθει και να συνεχίσει να προσπαθεί μέχρι την επόμενη
δοκιμασία.
Τι σε φοβίζει περισσότερο εν όψει τον Ολυµπιακών; Το βάρος του θεσµού, ο εαυτός σου ή οι αντίπαλοι; Ο αγώνας είναι
σίγουρα από μόνος του πολύ απαιτητικός, αλλά όλα είναι πρωτόγνωρα για μένα, καθώς είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω.
Σίγουρα υπάρχει πολλή αγωνία.
Τι συναισθήµατα νιώθεις την ώρα που βρίσκεσαι στο νερό
και αγωνίζεσαι; Υπάρχει χώρος στην κρίσιµη στιγµή του
αγώνα για συναισθήµατα απογοήτευσης ή ενθουσιασµού;
Αυτά μπορεί να προκύψουν σε έναν αγώνα 10 χλμ., όσο διαρκεί
η κούρσα μπορεί να αισθανθείς τα πάντα, αλλά πρέπει να έχεις
την ψυχραιμία να δράσεις σωστά. Πολλές φορές υπάρχουν
στιγμές έντασης, αλλά προσπαθώ να μείνω ήρεμη και συγκε16 A.V. 21 - 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ντρωμένη στο πλάνο του αγώνα. ∆εν αφήνω το μυαλό μου να
ξεφεύγει, αν και δεν είναι πάντα όσο εύκολο ακούγεται.
Πόσο σε επηρεάζουν οι προσδοκίες τρίτων, προπονητών,
οικογένειας, θεατών; ∆εν αφήνω να με επηρεάσει κανένας
όσον αφορά τον αθλητισμό, είναι η πιο προσωπική μου στιγμή.
Ποια είναι η καλύτερη συµβουλή που έχεις δεχτεί µέχρι
τώρα για τη συµµετοχή σου στους Ολυµπιακούς Αγώνες;
Να το ευχαριστηθώ, αλλά να μην αφήσω τον ενθουσιασμό να
με συνεπάρει, άλλωστε μετά τον αγώνα θα μπορέσω να βρω
λίγο χρόνο για ξεκούραση και περιήγηση στο Ρίο.
Πόσο σηµαντικές θεωρείς τις χορηγίες που λαµβάνουν
πολλοί αθλητές µε ιδιωτική πρωτοβουλία; Είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις πως έχεις την υποστήριξη που απαιτείται
σε μια προετοιμασία στην οποία σίγουρα η προσπάθεια και η
θέληση μετράνε πάνω από όλα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε
πως απαιτούνται και πόροι. Προσωπικά, ευχαριστώ πολύ την
GENESIS Pharma και τον κ. Ευριπίδη για τη χορηγία και τη στήριξη που μου παρείχαν αυτό το διάστημα.
Θεωρείς ότι οι θυσίες που απαιτεί ο πρωταθλητισµός στερούν στον αθλητή τη µαγεία και τη χαρά του αγωνίσµατος;
Υπήρξαν στιγµές που σκέφτηκες να αλλάξεις πορεία; Στο
«ταμείο», που λέμε, μένει το αποτέλεσμα και απλά λες στον εαυτό σου ότι τελικά τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν θυσία μπροστά σε αυτό το λεπτό που βρίσκεσαι πάνω στο βάθρο. Οι θυσίες είναι μέρος της αθλητικής ζωής. Αν θέλεις να πάρεις πρέπει
να δώσεις κιόλας.
Τι απαντάς σε όσους µιλούν για παρακµή του θεσµού των
Ολυµπιακών Αγώνων και τα προβλήµατα µε το ντόπινγκ; Έχω άποψη για το θέμα, αλλά ειδικά όσον αφορά το ντόπινγκ δεν μπαίνω στη διαδικασία να το αναλύσω, γιατί ως άνθρωπος και ως αθλήτρια είμαι
εκ διαμέτρου αντίθετη.
Τι θα κάνεις λίγο πριν αναχωρήσεις για Βραζιλία; Σίγουρα θα υπάρξει ένα μικρό τραπέζι με
οικογένεια και φίλους για το κατευόδιο. Μετά
αρχίζει το ταξίδι.
Πώς βλέπεις τον εαυτό σου µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες; Τι ονειρεύεσαι για
το µέλλον; Μετά αρχίζει πάλι μια δυναμική
τετραετία για την επόμενη Ολυμπιάδα. Την
χρονιά που έρχεται θα τελειώσω και το πανεπιστημίο και ίσως προχωρήσω σε κάποιες
επιπλέον επαγγλεματικές κινήσεις.

Æ¹ ¶¹Á°¹ ¸ »°Ä°£¿Á¹°
ºÃ¤Ë»µ¸ª¸;
Η µαραθώνια κολύµβηση 10
χιλιοµέτρων σε ανοιχτή θάλασσα είναι το new entry
των Ολυµπιακών Αγώνων,
αφού εντάχθηκε για πρώτη
φορά στο θεσµό το 2008
στο Πεκίνο. Σε αντίθεση
µε τις προηγούµενες Ολυµπιάδες, όπου αποτελούσε
επιµέρους αγώνισµα στην
κατηγορία κολύµβησης, φέτος στο Ρίο αναβαθµίζεται
και αποτελεί ανεξάρτητο άθληµα µε αφετηρία την παραλία
της Κοπακαµπάνα. Αντίθετα µε το
τι πίστευες για τη χαρά του καθαρού
θαλασσινού νερού, η προπόνηση για
κολύµβηση µεγάλων αποστάσεων
µπορεί να γίνει µια άκρως εξαντλητική εµπειρία. Επιπλέον παράγοντες
δυσκολεύουν την κούρσα του αθλητή και τίποτα δε θυµίζει τις ανέσεις
της πισίνας. Η θερµοκρασία του νερού επηρεάζει σηµαντικά την έκβαση του αγώνα, το ίδιο και τα υδάτινα
ρεύµατα, έτσι η προσοµοίωση συνθηκών ανοιχτής θαλάσσης αποτελεί
βασικό µέρος της προπόνησης. Παράλληλα δίνεται µεγάλο βάρος στη
βελτίωση της τεχνικής, ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση της θέσης
στις µεταβολές που προκαλούν τα
ρεύµατα, µε λιγότερη προσπάθεια
και «χεριές». ●
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ΚΑΪΡΙ ΙΡΒΙΝΓΚ

ΝΤΡΕΪΜΟΝΤ ΓΚΡΙΝ

Ο πιο εντυπωσιακός rookie του
ΝΒΑ. Πριν λίγο καιρό αναστάτωσε
το σύμπαν όταν βρήκε στο στρώμα
του πέντε μεγάλους κοριούς μέσα
στο Χίλτον! «Ξύπνησα στις 3 το πρωί
µε φαγούρα και κοιτούσα απορηµένος. ∆εν µπόρεσα να παίξω πάνω από
10 λεπτά». Το ξενοδοχείο μίλησε
για «µεµονωµένο περιστατικό»!

Τελευταίο κατόρθωμα η σύλληψη
μετά από καβγά σε μπαρ στο Μίσιγκαν. Κατέληξε με χειροπέδες
στο τμήμα, έμεινε ελεύθερος με
εγγύηση και φυσικά δήλωσε
«παντελώς αθώος»!

º¤¹µ¶¤°ÁÆ º°µ°¤¹¶Äª

ΚΑΪΛ ΛΟΟΥΡΙ
ÆÃÄÃÁÆÃ Ä°¦ÆÃÄª

Μέχρι τον έβδομο τελικό ο παίκτης
φημιζόταν περισσότερο για τα
άστοχα σουτ που... έσπαζαν καλάθια. Μετά το 116-89 κόντρα στους
Μαϊάμι όπου πέτυχε 35 πόντους, 9
ασίστ, 7 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα, καθιερώθηκε σαν σούπερ σταρ
των Καναδών και μαζί τους προχωράει από νίκη σε νίκη...

ΚΛΕΪ ΤΟΜΠΣΟΝ

¡ºÃ¤ÁÆ¶Á ªÆ¶«Æ ¡ÃËÃÄ¹ÃÄª
Ο Μάικλ Τζόρνταν πριν από λίγο
καιρό τον προκάλεσε, καθώς η
ομάδα του έσπαγε το ένα ρεκόρ
μετά το άλλο στο ΝΒΑ: «Αν µπορείς,
σπάσε και το δικό µας», του είπε
μεταξύ σοβαρού και αστείου όταν
τον συνάντησε στο All Star Game.
Μιλάμε για την εξωπραγματική επίδοση των Μπουλς με 72 νίκες - 10
ήττες που κρατάει από το 1995-96.
Φυσικά δεν τα κατάφερε.

ΤΖΙΜΙ ΜΠΑΤΛΕΡ
ª¹º°¡Ã »¦ÃË¤ª

Ο μόνος που μπόρεσε να σπάσει
ένα ρεκόρ (39 π.) του Τζόρνταν. Πέτυχε 40 από τους 42 πόντους σ’ ένα
ημίχρονο, κάτι που μόνο ο Air είχε
πετύχει. Ήταν σ’ ένα ματς Μπουλς
- Ράπτορς 115-113. Καθιερώθηκε
μεγαλώνοντας χωρίς γονείς. Η μητέρα του τον έδιωξε επειδή... «δεν
µου αρέσει η εµφάνισή σου»!

ΝΤΕ ΜΑΡ ΝΤΕ ΡΟΖΑΝ
ÆÃÄÃÁÆÃ Ä°¦ÆÃÄª

Είναι ο νέος ήρωας της ομάδας,
κάτι που του εξασφάλισε μυθικό
συμβόλαιο 139 εκατομμυρίων
δολαρίων. Πολλοί τον έχουν βάλει
στο μάτι με πρώτους τους Λέικερς,
αλλά προς το παρόν κανένας στην
ομάδα του δεν σκέφτεται να τον
αφήσει να φύγει...

ΚΕΒΙΝ ΝΤΟΥΡΑΝΤ
¡ºÃ¤ÁÆ¶Á ªÆ¶«Æ ¡ÃËÃÄ¹ÃÄª

Η απόφασή του να εγκαταλείψει
τους Θάντερ προκάλεσε παροξυσμό. Άλλοι του έφτιαχναν φέρετρα
και τα κάρφωναν στη μέση του
δρόμου, άλλοι έκοβαν δημόσια με
ψαλίδι τη φανέλα του. Υπάρχουν
και κάποιοι που μίλησαν για «τον
αγωνιστικό θάνατο του κορυφαίου
πρωταθλήµατος µπάσκετ στον κόσµο» μετά από αυτή τη μεταγραφή!

Του ΝΙΚΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
18 A.V. 21 - 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

¡ºÃ¤ÁÆ¶Á ªÆ¶«Æ ¡ÃËÃÄ¹ÃÄª

PAUL GEORGE

ΧΑΡΙΣΟΝ ΜΠΑΡΝΣ
¡ºÃ¤ÁÆ¶Á ªÆ¶«Æ ¡ÃËÃÄ¹ÃÄª

HARRISON BARNES

Κι αυτός με χειροπέδες, αλλά για
άλλο λόγο. Με το που υπέγραψε
συμβόλαιο για 94 εκατομμύρια
δολάρια, η ομάδα τον φωτογράφησε... δεμένο για τα επόμενα 4
χρόνια!

ΠΟΛ ΤΖΟΡΤΖ
¦¶«ª¶Äª

Με το που αποκλείστηκε η ομάδα
του από τα play offs του ΝΒΑ πέταξε για Μύκονο όπου πέρασε μερικές μέρες διακοπών, αν και είχε
τις κάμερες να τρέχουν από πίσω
του μόλις εμφανιζόταν στο Super
Paradise.

DRAYMOND GREEN

ΚΑΡΜΕΛΟ ΑΝΤΟΝΙ
Á¹ºª

Ο άνθρωπος που συμβούλευσε τον
Αντετοκούνμπο να... γυρίσει στην
Ευρώπη επειδή... δεν έκανε για το
ΝΒΑ! «Ήταν αυτός που µε πλήγωσε
περισσότερο. Ήµουν rookkie, µε είδε
τροµαγµένο, µου µίλησε άσχηµα,
αλλά αυτό µου έδωσε κίνητρο για να
συνεχίσω» είπε τότε ο Γιάννης.

ΝΤΕ ΜΑΡΚΟΥΣ
ΚΑΖΙΝΣ
ª°ºÄ°»¶ÁÆÃ º¹Á¡ºª

Ο παίκτης τον οποίο βρήκε
συμπαραστάτη ο Γιώργος
Παπαγιάννης μόλις υπέγραψε στην ομάδα πριν
λίγες μέρες. «Μου αρέσει πολύ ο χαρακτήρας του Μάρκους και
θέλω να µάθω απ’
αυτόν. Τον παρακολουθούσα τον
τελευταίο χρόνο και θα µου
άρεσε να είµαι
δίπλα του» είπε ο πρώην του
Παναθηναϊκού.

ΝΤΕ ΑΝΤΡΕ
ΤΖΟΡΝΤΑΝ

¤Ãª °ÁÆ·¶¤¶ª º¤¹¦¶Äª
Χρεώνεται την γκάφα της χρονιάς.
Στο ματς με τους Μπλέιζερς κι ενώ
το σκορ ήταν 87-87 στο τελευταίο
δευτερόλεπτο, προσπάθησε να κάνει ντράιβ ολομόναχος κάτω από
το καλάθι, αλλά κόλλησε με αστείο
τρόπο όταν όλοι πίστευαν ότι θα
καρφώσει και θα καθαρίσει. Έχασε
το ριμπάουντ και το παιχνίδι στην
παράταση με 98-93. ●

DEMAR DEROZAN

JIMMY BUTLER

DEANDRE JORDAN

DEMARCUS COUSINS

KYLE LOWRY

ANTONY KARMELO

KYRIE IRVING

KLAY THOMPSON

KEVIN DURANT
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Η Αθήνα
είναι πάντα
το σηµείο αναφοράς για τον
Γιουσέιν Μπολτ. Το
καλοκαίρι του 2004 λίγο έλειψε να τον σκοτώσει, αλλά πάλι η Ελλάδα τον
έκανε ανίκητο παγκόσµιο
πρωταθλητή και εµβληµατική φυσιογνωµία
στα 100 και στα 200
µέτρα τέσσερα
χρόνια µετά.

ÆÃ

ª¸
»°

Το
υ

ΝΙ
ΚΟ
Υ

ΑΣ
ΗΜ

ΑΚ
ΟΠ

ΟΥ
ΛΟ
Υ

¢¹
Æ¸ª
°£
¸Á
°

Το 2004 ήρθε με την ομάδα της
Τζαμάικα για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες με στόχο το χρυσό μετάλλιο. Αποκ λείσ τηκε από τον πρώτο
προκριματικό γύρο, έχοντας δηλώσει και
τραυματίας! Αμέσως μετά κάθισε να σκεφτεί
τι θα κάνει. Αρκετά αμερικάνικα πανεπιστήμια
του έδιναν υποτροφίες. Τις απέρριψε. Προτίμησε
να μείνει απομονωμένος στο Κίνγκστον Σίτι, την πρωτεύουσα της χώρας του για να ασχοληθεί (επιτέλους!)
επαγγελματικά με τα σπριντ. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
του Ελσίνκι τραυματίστηκε πάλι και αποκλείστηκε για μια ακόμη φορά από τον τελικό. Νέο πισωγύρισμα. Ευτυχώς ήρθε μετά
το Παγκόσμιο Κύπελλο της IAAF το 2006 στο ΟΑΚΑ, όπου ανέβηκε
για πρώτη φορά στο βάθρο με ασημένιο μετάλλιο στα 200 μ. και χρόνο
19.96. ∆εν του άρεσε. Σκέφτηκε να δοκιμάσει στα 100 μ. Η χρυσή ευκαιρία
ήταν τα «Βαρδινογιάννεια» στο Ρέθυμνο, με την κούρσα να παίζει σε πολύ
υψηλά στάνταρ. Πάλι η Ελλάδα μπροστά του! Νίκησε με 10.03, φόρεσε το πρώτο
χρυσό της καριέρας του και έπεισε τον προπονητή του να συνεχίσει.
Ορκίστηκε (πάλι!) να ασχοληθεί σοβαρά. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Στην
αρχή άρχισαν να τρομάζουν και τον ίδιο. Στην πέμπτη κούρσα της ζωής του στα 100 μέτρα έκανε παγκόσμιο ρεκόρ 9.72 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008!
Τον θυμάμαι μπροστά μου στη «Φωλιά του Πουλιού», όπως λένε το Ολυμπιακό Στάδιο
στο Πεκίνο, καθώς είχα φροντίσει να πιάσω θέση ακριβώς μπροστά στον τερματισμό.
Πέρασε περπατώντας από τα προκριματικά των 100 μ. και στον τελικό, είκοσι μέτρα
πριν τον τερματισμό, πάτησε φανερά φρένο. Μόλις έριξε μια λοξή ματιά στο χρονόμετρο και κατάλαβε ότι δεν έχανε το παγκόσμιο ρεκόρ άρχισε να πανηγυρίζει και να χτυπάει με τις γροθιές του το στήθος! Χρόνος 9.69! Πίσω του ο Ρίτσαρντ Τόμσον χόρευε κι

Ο Μουράντ Λαχράουι κέρδισε το χρυσό µετάλλιο
στο ευρωπαϊκό πρωτάθληµα Τάε Κβον Ντο και
προετοιµάζεται για να
εκπροσωπήσει το Βέλγιο
στους Ολυµπιακούς Αγώνες
του Ρίο. Ο µεγαλύτερος
αδερφός του, ο
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αυτός σαν τρελός. Όπως έλεγε μετά... «εγώ κέρδισα ο χρυσό, γιατί ο Γιουσέιν µε τον τρόπο
που τρέχει είναι εκτός»... Παγκόσμιο και στα 200 μ. με 19.30 παρά τον κόντρα άνεμο. Ο
θρίαμβος ολοκληρώθηκε με το χρυσό στα 4x100 με την Τζαμάικα.
Εκείνες τις βραδιές δημοσιογράφοι και ειδικοί προσπαθούσαν να δώσουν μια εξήγηση
για το «φαινόμενο», την «αστραπή», τον «υπεράνθρωπο» και όπως αλλιώς τον έλεγαν.
Ακούγοντας τις αναλύσεις κράτησα μια λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Εκτός από το
«γονίδιο του σπριντ», που το έχουν όλοι οι αθλητές οι οποίοι προέρχονται από τη ∆υτική
Αφρική, υπάρχει μια απίστευτη ισορροπία στο σώμα του που του προσφέρει επιπλέον
ενέργεια. Έπειτα, είναι ψηλότερος και πιο αδύνατος από τους άλλους. Έχει ύψος 1.96,
όταν π.χ. ο Καρλ Λιούις ήταν 1.88 – άρα διαθέτει μακρύτερα πόδια. Αυτό τον βοηθάει να
τρέχει τα 100 μ. με 41 διασκελισμούς, όταν οι υπόλοιποι χρειάζονται 43, 44 ή 45. Μπορεί
να χάνει λοιπόν στην εκκίνηση, που ήταν το δυνατό σημείο του Λιούις, αλλά βρίσκεται
στο πικ του στο μεσαίο κομμάτι της διαδρομής, από τα 30 μέχρι τα 70 μέτρα. Από κει και
πέρα, εκείνος φουλάρει μέχρι τα 80, κι όταν οι άλλοι ξεφουσκώνουν έχει τη άνεση να κόβει στα τελευταία 15-20 μέτρα, όταν βλέπει το χρονόμετρο να του δίνει ένα ρεκόρ.
Όπως και να ’χει, στη συνέχεια της πορείας του και μέχρι σήμερα περνάει σαν καταιγίδα.
Κατέβασε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα στο 9.58, το 2009 στο Βερολίνο. Το ίδιο και
αυτό στα 200 μ. όπου κάρφωσε το χρονόμετρο στα 19.19. Με εξαίρεση τον αποκλεισμό
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2011 που είχε άκυρη εκκίνηση, όπου αλλού κατέβηκε
πήρε χρυσό. Έτσι ακύρωσε και τα σενάρια των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, το
2012, που ήθελαν νικητή τον επίσης Τζαμαϊκανό Γιόχαν Μπλέικ. Νίκησε πάλι ο Μπολτ,
με 9.63 στα 100 μ. και με 19.32 στα 200 μ. Από τότε έχει εκτοξεύσει το κασέ του με έσοδα
που φτάνουν τα 25 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. «∆ώσε µου µια µεγάλη στιγµή, µια
µάχη, µια πρόκληση, και τότε κάτι θα συµβεί και θα ξυπνήσει ο πραγµατικός µου εαυτός.
Περπατάω στητός και κινούµαι ακόµη πιο γρήγορα σε κλάσµατα του δευτερολέπτου. Βάλε
µε σε µια µεγάλη σκηνή και θα δώσω τον καλύτερο εαυτό µου».
Στο Ρίο θα πάει χωρίς να έχει περάσει προκριματικά. Πάλι ένας τραυματισμός τον απειλεί. Ίσως επειδή τα τελευταία χρόνια δεν έχει έρθει καθόλου Ελλάδα... ●

ζίµ, ήταν ένας από τους βοµβιστές-καµικάζι
στις επιθέσεις αυτοκτονίας στο αεροδρόµιο των Βρυξελλών, στις 22 Μαρτίου.
∆ύο µέρες πριν από τις επιθέσεις, σε µια
συνέντευξη είχε χαρακτηρίσει τον αδερφό του «καλό και έξυπνο αγόρι που δεν είχε
εκδηλώσει σηµάδια ριζοσπαστικοποίησης», αλλά από το 2013 «έφυγε και έχασε
κάθε επαφή µε την οικογένειά του». Εκείνη την εποχή οι περισσότεροι πίστευαν

ότι βρίσκεται στη Συρία σαν ισλαµιστής-µαχητής,
ύποπτος για την κατασκευή των ζωνών εκρηκτικών
που χρησιµοποιήθηκαν από τους δράστες των επιθέσεων της 13ης Νοεµβρίου στο Παρίσι, µε τους 130
νεκρούς. «Είναι παράξενο πραγµατικά, οι ίδιοι γονείς, η
ίδια ανατροφή, κι ο ένας µεγαλώνει προς µια πραγµατικά καλή κατεύθυνση ενώ ο άλλος προς µια πραγµατική
κακή» είχε δηλώσει τον Μάρτιο ο δικηγόρος του, ο Φιλίπ Κιλό. «∆εν επιλέγεις την οικογένειά σου» σχολίασε
τότε και ο Μουράντ. ●
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Κώστας Φιλιππίδης (åðÝ ëïîôñ)
Κατερίνα Στεφανίδη (åðÝ ëïîôñ)
Νικόλ Κυριακοπούλου (åðÝ ëïîôñ)
Λυκούργος Τσάκωνας (200 í.)
Μαρία Μπελιµπασάκη (200 í.)
Αντώνης Μάστορας (àãï÷)
Κώστας Μπανιώτης (àãï÷)
Κώστας ∆ουβαλίδης (110 í. åíðÞäéá)
Αλέξανδρος Παπαµιχάηλ (50 øìí.
ëáé 20 øìí. âÀäèî)
Αντιγόνη Ντρισµπιώτη (20 øìí.
âÀäèî)
∆έσποινα Ζαπουνίδου (20 øìí.
âÀäèî)
Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου
(äÝóëï÷)
Σοφία Ρήγα (íáòáõñîéï÷)
Ράνια Ρεµπούλη (íáòáõñîéï÷)
Χριστόφορος Μερούσης (íáòáõñîéï÷)
Βούλα Παπαχρήστου (ôòéðìïàî)
Nίκος Σκαρβέλης (óæáÝòá)
Αλεξία Πάππας (10.000 í.)
Παναγιώτα Τσινοπούλου (20 øìí.
âÀäèî)
Παναγιώτα Βλαχάκη (íáòáõñîéï÷)
Μίλτος Τεντόγλου (íÜëï÷)
Λίλη Αλεξούλη (íÜëï÷)
Mιχάλης Αναστασάκης (óæùòïâïìÝá)
Mιχάλης Καλοµοίρης (íáòáõñîéï÷)
Ειρήνη Βασιλείου (400 í.)

Βύρωνας Κοκκαλάνης (RS:Ì)
Τζέλη Σκαρλάτου (RS:Ì)
Παύλος Καγιαλής,
Παναγιώτης Μάντης (470)
Γιάννης Μιτάκης (¼éî)
Σοφία Μπεκατώρου - Μιχάλης Πατενιώτης (Áacra 17)

º Ã ¤Ë » µ ¸ ª ¸ 12
Κριστιάν Γκολοµέεφ (50 í. ëáé 100
í. åìåàõåòï)
Στέφανος ∆ηµητριάδης (200 í.
ðåôáìïàäá)
Οδυσσέας Μελαδίνης (50 í.
åìåàõåòï)
Ανδρέας Βαζαίος (200 í. íéëôÜ
áôïíéëÜ)
Παναγιώτης Σαµιλίδης (200 í.
ðòÞóõéï)
Νόρα ∆ράκου (50 í. åìåàõåòï)
Σπύρος Γιανιώτης (10 øìí. íáòáõñîéá
ëïìàíâèóè)
Κέλυ Αραούζου (10 øìí. íáòáõñîéá
ëïìàíâèóè)
Άννα Ντουντουνάκη (100 í. àðôéï)
Απόστολος Χρήστου (100 í. àðôéï)
∆ηµήτρης Κουλούρης (200 í.
ðòÞóõéï)
Χρήστος Κατραντζής (4x100
åìåàõåòï)

ªË¡ÌÄÃÁ¹ª»¶Á¸
º Ã ¤Ë » µ ¸ ª ¸ 2
Ντουέτο
Ευαγγελία Πλατανιώτη, Εβελίνα Παπάζογλου ή Ευαγγελία
Κουτίδη

¦ Ã ¤ Ã 13
Εθνική οµάδα των ανδρών

ªºÃ¦ÃµÃ¤¸ 2

òå÷. Æï 58% çùîáÝëå÷,
çéá 500 äòÀóåé÷.

Άννα Κορακάκη
(áåòïâÞìï ðéóôÞìé)
Ευθύµης Μίττας (óëéô)

25.000
6 ðÞìåé÷:
ÄÝï Áôå ·áîÛéòï, ªÀï
äèíïóéïçòÀæïé.

º¿¦¸¤ °ª¹° 6
Κατερίνα Νικολαΐδου,
Σοφία Ασουµανάκη (äéðìÞ óëéæ
çùîáéëñî)
Γιάννης Χρήστου, Γιώργος
Τζιάλας, ∆ιονύσης Αγγελόπουλος, Γιάννης Τσίλης
(ôåôòÀëöðï÷ áîäòñî)

¦Àïìï, »ðÛìï ÃòéúÞîôå,
ªáìâáäÞò, »ðòáúÝìéá,
»áîÀïù÷.

3.604

äéáíåòÝóíáôá óôï
ÃìùíðéáëÞ ÌöòéÞ.

450.000

ðòïæùìáëôéëÀ çéá
áõìèôÛ÷ - áõìÜôòéå÷,
áîôéóôïéøïàî óå
42 çéá ôïî ëáõÛîá.
Æá 100.000 ðòïïòÝúïîôáé çéá çùîáÝëå÷.

¡ Ë»Á°ªÆ¹º¸ 9
Λευτέρης Πετρούνιας
(åîÞòçáîè)
Bλάσης Μάρας (åîÞòçáîè)
Βαρβάρα Φίλιου (òùõíéëÜ)
Βάσω Μιλλούση (åîÞòçáîè)
Εθνική ομάδα ανσάμπλ (Σταυρούλα Σαµαρά, Ελένη ∆όικα,
Μιχαέλα Μεταλλίδου, Ιωάννα
Αναγνωστοπούλου, Ζωή Κοντογιάννη)

7.500.000
åéóéôÜòéá.
°ðÞ 40 åùòñ óôá
ðòïëòéíáôéëÀ, íÛøòé 420
åùòñ óôïù÷ ôåìéëïà÷
ôïù íðÀóëåô ëáé ôïù
ôÛîé÷ ëïóôÝúïùî ôá åéóéôÜòéá, Þðïù ùðÀòøïùî.

¦Ã¢¸¤ °ª¹° 3
Γιάννης Ταµουρίδης (ðïäèìáóÝá
äòÞíïù)
Xρήστος Βολικάκης (ðïäèìáóÝá äòÞíïù)
Περικλής Ηλίας
(ïòåéîÜ ðïäèìáóÝá)

¥¹¼° ªº¹° 2
Βάσω Βουγιούκα
Κατερίνα
Κοντοχριστοπούλου

¦¹Á¡º ¦ÃÁ¡º 1
Παναγιώτης
κιώνης

¦°¤¸ 1
Μαρία Περβολαράκη

T·ÃËÁÆÃ 2
Ηλίας Ηλιάδης
Ροµάν Μουστόπουλος

240
500.000
ôïùòÝóôå÷.
°ðÞ 3.600 åùòñ
ëïóôÝúåé ôï æôèîÞ ôáêÝäé
ªôá
åùòñ ïé
ôåìéëïÝ ôïù óôÝâïù.

¸ DREAMTEAM
º°¹ Ã¹ °¤¤Ã¹
Όλο το πρόγραµµα
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
°‹ Þíéìï÷ Αυστραλία - Γαλλία (20.15)
Κυριακή 7 Αυγούστου
°‹ Þíéìï÷ Κίνα - Η.Π.Α. (01.00), Βενεζουέλα - Σερβία (04.30)
µ‹ Þíéìï÷ Βραζιλία - Λιθουανία
(20.15)
∆ΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
µ‹ Þíéìï÷ Κροατία - Ισπανία (01.00),
Νιγηρία - Αργεντινή (04.30)
°‹ Þíéìï÷ Σερβία - Αυστραλία (20.15).
ΤΡΙΤΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
°‹ Þíéìï÷ Η.Π.Α. - Βενεζουέλα (01.00),
Γαλλία - Κίνα (04.30)
µ‹ Þíéìï÷ Ισπανία - Βραζιλία (20.15)
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
µ‹ Þíéìï÷ Λιθουανία - Νιγηρία
(01.00), Αργεντινή - Κροατία
(04.30)
°‹ Þíéìï÷ Γαλλία - Σερβία (20.15)
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
°‹ Þíéìï÷ Αυστραλία - Η.Π.Α. (01.00),

Βενεζουέλα - Κίνα (04.30)
µ‹ Þíéìï÷. Βραζιλία - Κροατία (20.15)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
µ‹ Þíéìï÷. Νιγηρία - Ισπανία (01.00),
Λιθουανία - Αργεντινή (04.30)
°‹ Þíéìï÷ Κίνα - Αυστραλία (20.15)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
°‹ Þíéìï÷ Η.Π.Α. - Σερβία (01.00), Γαλλία - Βενεζουέλα (04.30)
µ‹ Þíéìï÷ Αργεντινή - Βραζιλία
(20.15)
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
µ‹ Þíéìï÷ Ισπανία - Λιθουανία
(01.00), Κροατία - Νιγηρία (04.30)
°‹ Þíéìï÷ Η.Π.Α. - Γαλλία (20.15)
∆ΕΥΤΕΡΑ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
°‹ Þíéìï÷ Αυστραλία - Βενεζουέλα
(01.00), Σερβία - Κίνα (04.30)
µ‹ Þíéìï÷ Νιγηρία - Βραζιλία (20.15)
ΤΡΙΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
µ‹ Þíéìï÷ Ισπανία - Αργεντινή
(01.00), Λιθουανία - Κροατία
(04.30)
Προηµιτελικοί Τετάρτη 17 & Πέμπτη 18 Αυγούστου
Ηµιτελικοί Παρασκευή 19 & Σάββατο 20 Αυγούστου
Τελικός, Κυριακή 21 Αυγούστου
(21.45)

çéá 4 íÛòå÷ óôè µòáúéìÝá óå êåîïäïøåÝï
3 áóôÛòöî ëáé è ôéíÜ
áîåâáÝîåé áîÀìïçá.

Η ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ∆ΑΧΤΥΛΙ∆Ι
Ενα καινούργιο
τραπεζικό προϊόν
κάνει την εµφάνισή
του πιλοτικά στο
Ρίο τις µέρες των
Αγώνων. Υπάρχουν
45 αθλητές µε χορηγό συγκεκριµένη
εταιρεία που θα
κυκλοφορούν µε
ένα ειδικό δαχτυλίδι
στο χέρι, το οποίο
θα µπορούν να χρησιµοποιούν για τις
αγορές τους αντί για
χρεωστική κάρτα.
Το νέο δαχτυλίδι θα
έχει ένα µικροτσίπ
το οποίο θα ενεργοποιείται όταν
θα περνά από τον
αισθητήρα της συσκευής ανάγνωσης
καρτών.
Κυκλοφορεί σε
άσπρο ή µαύρο χρώµα, δεν χρειάζεται
µπαταρία ή φόρτιση
ενώ αντέχει σε βάθος πενήντα µέτρων
κάτω από το νερό.
Σύµφωνα µε τους
εµπνευστές του, γλιτώνει το χρήστη από
τα πορτοφόλια και,
κυρίως, το φόβο της
απώλειας.
«Ως ολυµπιονίκης, τα
δαχτυλίδια έχουν έναν ιδιαίτερο συµβολισµό για εµένα» είπε η Μίσι Φράνκλιν,
τέσσερις φορές
χρυσή ολυµπιονίκης
στην κολύµβηση.
«Το συγκεκριµένο
δαχτυλίδι είναι µία
σπουδαία καινοτοµία
που ξέρω πως όλοι οι
αθλητές στο Ρίο θα
εκτιµήσουν. Αφού θα
είναι εκπληκτικό να
πηγαίνεις για ψώνια
χωρίς να πρέπει να
κουβαλάς πορτοφόλι
ή κάρτα».

°Á°¤ËÆ¹º°
Æ° 28
°¡¿Á¹ª»°Æ°
Τοξοβολία, Στίβος, Κολύμβηση, Πόλο, Συγχρονισμένη Κολύμβηση, Καταδύσεις, Μπάντμιντον,
Μπάσκετ, Πυγμαχία, Κανόε Καγιάκ (Σπριντ - Σλάλομ), Ποδηλασία (Ορεινή, BMX, Πίστας, ∆ρόμου),
Ιππασία, Ξιφασκία, Γκολφ, Ενόργανη και Ρυθμική
Γυμναστική, Τραμπολίνο, Χάντμπολ, Χόκεϊ σε
χόρτο, Τζούντο, Μοντέρνο Πένταθλο, Κωπηλασία, Ράγκμπι, Ιστιοπλοΐα, Ποδόσφαιρο, Σκοποβολή, Πινγκ Πονγκ, Τάε-Κβο-Ντο, Τρίαθλο, Τένις,
Βόλεϊ, Μπιτς Βόλεϊ, Άρση Βαρών, Πάλη ●
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Η

μάνα μου το έλεγε με τη σιγουριά του ανθρώπου που
ξέρει καλά: αν θέλεις να πας
για μπάνιο στην Αθήνα, να
πας από το Λαγονήσι και μετά.
Θυμάμαι που μπαίναμε όλοι
στο αμάξι, η μάνα μου, εγώ και
οι δύο μεγαλύτερες αδερφές
μου, με αποσκευή μια τσάντα με ένα μεγάλο
παγούρι και πλαστικά ποτηράκια, και ξεκινούσαμε. Αμέσως μετά τα λιμανάκια της Βουλιαγμένης, στις στροφές, σχηματιζόταν ουρά
αυτοκινήτων από πίσω, γιατί η μάνα μου δεν
πήγαινε με πάνω από 40 χλμ./ώρα και κάθε
φορά που κάποιος κατάφερνε να μας περάσει
κάτι μουρμούριζε κι εμείς τον κοιτούσαμε θυ-

μωμένοι από τα ανοιχτά παράθυρα.
Λαγονήσι, Σαρωνίδα, Παλαιά Φώκαια, καμιά
φορά φτάναμε μέχρι το Σούνιο και η πρώτη
μας δουλειά ήταν, εκεί που παρκάραμε, να
πιάσουμε έναν περαστικό να μας βγάλει μια
οικογενειακή φωτογραφία – έχω άπειρες
τέτοιες. Πού και πού σταματoύσαμε νωρίτερα
σε ένα φούρνο στη Βάρκιζα που δεν υπάρχει
πια και παίρναμε πιροσκί για να τα φάμε στη
θάλασσα. Ήταν το πρώτο πιροσκί που έφαγα ποτέ κι έγινε το αγαπημένο μου φαγητό.
Ακόμα τα ψάχνω και σκέφτομαι καμιά φορά
γιατί αυτά που τρώγαμε μικροί είναι πολύ πιο
νόστιμα από αυτά που τρώμε μεγάλοι.
Θυμάμαι ακόμα που όποτε έβλεπα γυναίκα να
κάνει τόπλες ενθουσιαζόμουν, που πάντα θα

μου άρεσε κάποιο κοριτσάκι στην παραλία,
που σπανίως έβρισκα πιτσιρικά να παίξουμε
μπάλα, που περνούσα πάνω από τις οικογένειες που κάνανε παραθαλάσσιο πικνίκ και
τσέκαρα τι τρώγανε, που σχολιάζαμε όλους
τους τριγύρω και που δεν μας ένοιαζε αν θα
σχολίαζε κάποιος εμάς.
Από τότε περάσανε πολλά χρόνια και κάθε
φορά που ετοιμάζομαι να πάω για μπάνιο η
μάνα μου με συμβουλεύει: μην πας πουθενά
κοντά, από το Λαγονήσι και μετά, να είναι πιο
καθαρά. Έτσι, λοιπόν, αυτό το αφιέρωμα για
τις «εξοχικές» νοτιοανατολικές περιοχές της
Αττικής ξεκινάει από αυτό που μάλλον συμφωνούμε όλοι, από τις παραλίες.

Ξέρω τι θέλεις στις διακοπές σου. Μια καθαρή και ωραία θάλασσα, καλή παρέα,
θέα για να ανοίγει το µάτι και µερικά µέρη για να απολαµβάνεις τον καφέ και το
ποτό σου, να διασκεδάζεις το βράδυ, να τρως κάτι καλό. Μην ψάχνεις για διαθεσιµότητες στα αεροπορικά εισιτήρια, µια πολύ καλή λύση βρίσκεται πολύ κοντά
σου, στο 44,5ο χλµ. της Αθηνών - Σουνίου, και λέγεται Lavo. Οι συστάσεις: Είναι
καφέ, µπαρ, εστιατόριο, µπροστά ακριβώς από τη θάλασσα της Σαρωνίδας
και ξέρει να το διασκεδάζει. Ανοιχτό από το πρωί έως σχεδόν το άλλο πρωί, µε
καλοφτιαγµένους καφέδες νωρίς και δηµιουργικά κοκτέιλ το βράδυ, προτιµά
τις mainstream µουσικές, είναι τελείως summer, ανοιχτό και δροσερό, κι αν
πεινάσεις η κουζίνα του θα σου προτείνει κάποια εξαιρετικά και καθόλου πρόχειρα πιάτα, ζυµαρικά, ριζότα, burgers, σαλάτες, φιλέτο κοτόπουλου, µπιφτέκι,
κλαµπ σάντουιτς και άλλα που θα σου αρέσουν πολύ. Με πολύ καλές τιµές.
44,5o χλµ. Λ. Αθηνών - Σουνίου, Σαρωνίδα, 2291054402, fb: LAVO Café Bar
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◗ RUSTIC
◗ ΘΑΛΑΣΣΑ BISTRO

Απλό, καθηµερινό, νόστιµο και χωριάτικο, σαν την πίτσα
που βγαίνει από το φούρνο Σισιλιάνας γιαγιάς. Μοντέρνος χώρος όπου κυριαρχεί το ξύλο και η µυρωδιά της
φρεσκοψηµένης πίτσας απλώνεται παντού, ενώ οι
πέντε διαφορετικές πίτσες (και µία ακόµα… σκέτη γλύκα!) φτιάχνονται µε τα πιο φρέσκα υλικά και από ζύµη
που παρασκευάζεται καθηµερινά εδώ. Συνόδεψέ τις
µε καλά κρασιά και απόλαυσέ τις στα τραπεζάκια που
κοιτάνε τη θάλασσα. Ανοιχτά από το πρωί, ξενυχτάει µε
ποτάκι και δροσερά cocktails. Tip: Ρώτα για το πεϊνιρλί!
Λ. Σαρωνίδος 4, 2291053732, Fb: Rustic

Αγαπηµένο καφέ - εστιατόριο, πολιτισµένο και καλαίσθητο, µε υπέροχη θέα στη θάλασσα. Μπορείτε να
απολαύσετε από νωρίς τον καφέ σας και στη συνέχεια
της ηµέρας το ποτό σας, ενώ η κουζίνα του θα σας προτείνει εξαιρετικές γεύσεις της ελληνικής και διεθνούς
κουζίνας. Οι πρώτες ύλες είναι πάντα προσεκτικά διαλεγµένες, οι άνθρωποι θα σας υποδεχθούν όπως θα
το έκανε κάποιος φίλος σας, να ενηµερώνεστε από το
Facebook για τα συχνά events.
Σπάρτης 2, Σαρωνίδα, 2291060663,
fb: Thalassa bistro
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Πώς να πάτε
Αν δεν υπάρχει µέσο, µια πολύ καλή επιτο
λογή είναι το ΚΤΕΛ Αθήνα-Σούνιο (πρώ
δροµ ολόγιο 06.10, τελευταίο δροµ ολόΕνγιο φεύγει από το Σούνιο στις 21.00).
είδεικτικά, η διαδροµή για τη Σαρωνίδα
ίζει
κοστ
και
ά
λεπτ
ι
είκοσ
και
ναι µια ώρα

µία
γύρω στα €4,50, ενώ για τα Λεγραινά
ται
ογίζε
υπολ
ος
χρόν
(ο
λεπτά
50
και
ώρα
Άαπό τη Μαυροµαταίων στο Πεδίο του
ίζει
κοστ
και
ηρία)
αφετ
η
είναι
που
,
ρεως
περίπου €6. Πληροφορίες δροµολογίων:
2108808080.

Οι παραλίες
το
Θυµάρι. Μετά την Παλαιά Φώκαια, αυτό
ούς.
πολλ
σε
τό
γνωσ
διαµαντάκι δεν είναι
άλΆµµος, ψιλοχάλικο και καθαρά νερά, τι
τατην
στε
ουθή
Ακολ
λο να ζητήσει κανείς;
µπέλα «Θυµάρι», παρκάρετε και κατεβείτε
µία από τις τσιµεντένιες σκάλες.
Σαρω νίδα . Αµµο υδερ ή ακτή µε ρηχά
νερά και εύκο λη πρόσ βαση . ∆εν είναι
οργα νωµέ νη, αλ λά µπορ είτε να προτον
µηθε υτείτ ε όλα τα απαρ αίτητ α από
.
δίπλα
βώς
ακρι
νίδας
οικισ µό της Σαρω
ΣαΜαύ ρο Λιθά ρι. Αµέσ ως µετά τη
ιρωνί δα, µε άµµο µέσα και έξω, ψάθ
αρκε
και
µπαρ
ς
νες οµπρ έ λες, µπιτ
κα.
τό κόσµ ο, ειδικ ά τα Σαββ ατοκ ύρια
πεΌρµο ς Κατα φυγ ή. Βρίσ κετα ι στην
εαποτ
και
αιας
Φώκ
ριοχή της Παλα ιάς
µε
λείτα ι από δυο µικρ ούς κολπ ίσκο υς
µε
χαλίκ ι και κατα γάλα να νερά . Μπάν ιο
κήθέα το εκκλησάκι µε τα βότανα στον
πο, µην ξεχάσετε να πάρε τε µαζί τα απανη.
ραίτη τα καθώ ς δεν είναι οργα νωµέ
ώς
Χάρακας. Στο δρόµο για το Σούνιο, ακριβ
λία,
παρα
αυτή
εται
πριν τα Λεγραινά βρίσκ
µεπου αν και µαζεύει κόσµο είναι αρκετά
Αττης
µένα
δεδο
τα
γάλη σε µέγεθος (για

ς.
τικής τουλάχιστον) και τους χωράει όλου
άµψιλή
πολύ
και
νερά
ρά
Προσφέρει καθα
µο, κι ένα άνετο πλάτωµα για parking.
Άγιο ς Νικόλαος Αναβύσσου. Μπορ είτε
να επιλέξετε τη γεµάτη από κόσµο παρα
και
λία ή να βγείτε στο πέτρινο εκκλησάκι
ει
να ακολουθήσετε το µονοπάτι που βγάζ
στην πίσω πλευρά. Θα κάνετε βουτιές από
τα βραχάκια σε καταγάλανα νερά.
Λεγραινά. Στο 63,5ο χλµ. της Λεωφόρου
θα
Αθην ών-Σ ουνί ου στρί ψτε δεξιά και
µε
ο
δρόµ
ό
στεν
ένα
σε
εσα
βρεθείτε ανάµ
βίλες ολόγ υρα. Μην περιµ ένετε να φτάθα
σετε µέχρι τέρµα µε το αµάξι γιατί δεν
δύµπορ είτε να παρκάρετ ε και θα είναι
τις
σκολο να γυρίσ ετε. Η παρα λία ειδικά
καθηµερινές είναι ένα όνειρο για τα δεδο
µετά
της,
δεξιά
στα
ενώ
ής
µένα της Αττικ
τα βράχια, προτιµάται από γυµνιστές.
Gran d Beac h Lago nissi. Η παρα λία του
επιβλητικού Grand Resort Lagonissi, πλήείρως ανακαινισ µένη. Τις καθηµεριν ές
πετιµές
στις
€25,
Σ/Κ
τα
και
σοδο ς €15
ριλαµβάνονται ξαπλώστρα και οµπρέλα,
ς
καθώ ς και ένα µενού µε σαλά τα, κυρίω
.
πιάτο και επιδό ρπιο. 22910760 00, www
r
lagonissiresort.g

EATERY SEASIDE
◗ ANCHOR
Πανέµορφος πολυχώρος διασκέδασης για όλες τις ώρες της ηµέρας, σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα. Φαντάσου το σκηνικό: Η πισίνα είναι 25
µέτρων, µε ξαπλώστρες ολόγυρα. Κάθεσαι (από τις 8 το πρωί παρακαλώ) και
απολαµβάνεις τον καφέ σου σαν άνθρωπος. Ή το ποτό σου αργότερα. Μπορείς,
φυσικά, να επιλέξεις και ένα δροσιστικό κοκτέιλ, κάποιο κλασικό ή κάποιο από
τα ευφάνταστα κοκτέιλ που φτιάχνουν τα παιδιά εδώ. Το Anchor όσο βραδιάζει
µετατρέπεται σε µπαρ µε mainstream µουσικές και πολύ συχνά events, οπότε
πολύ χρήσιµο είναι να γίνεις φίλος στο fb για να ενηµερώνεσαι. Κι ακριβώς
δίπλα το εξαιρετικό εστιατόριο Eatery, µε καλοφτιαγµένα burgers, πίτσες, µακαρονάδες, όλα φτιαγµένα µε ποιοτικές πρώτες ύλες, µε φιλόξενο και επαγγελµατικό σέρβις. Με δυο λόγια, το Anchor Eatery είναι ένας καλός λόγος για να µη
στεναχωριέσαι καθόλου, αν ξεµείνεις στην πόλη.
45o χλµ. Λ. Αθηνών - Σουνίου, Σαρωνίδα, 2291301279, fb: Anchor Eatery Seaside

Castus στα λατινικά σηµαίνει «λυγαριά». Και ο λόγος που το όµορφο αυτό
δέντρο µε τα µοβ άνθη δάνεισε το όνοµά του στο καινούργιο beach bar είναι
γιατί υπάρχει παντού ολόγυρά του! Πάνω σε µια από τις πιο όµορφες παραλίες
της Αττικής, που λέγεται Θυµάρι, «φύτρωσε» πριν ένα µήνα το beach bar µε τα
λευκά πανιά που σε αρµενίζουν στο Αιγαίο και τα µοβ πουφ που εκτελούν χρέη
ξαπλώστρας. Μένει ανοιχτό όλο το 24ωρο και ικανοποιεί κάθε σου ανάγκη.
Θα βρεις καφέ, χυµούς ή smoothies για τις πρώτες βουτιές, δροσερές (και τεράστιες!) φρουτοσαλάτες για το µεσηµεράκι, χορταστικά σάντουιτς, hot dog
αλλά και ποικιλίες για ούζο το απόγευµα. Μαζί µε το φεγγάρι όµως είναι που
έρχεται και η καλοκαιρινή µαγεία. Lounge, soul, afro και house µουσικές, φοβερά cocktails και το κύµα να σε ταξιδεύει. Να που και η Αθήνα έχει τις νησιώτικες
στιγµές της… Extra tip: Stay tuned για το beach party που θα γίνει µε την επόµενη πανσέληνο.
56o χλµ. Αθηνών - Σουνίου, 6945369149, 6972212997, Fb: Castus beach bar
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Η όµορφη Σαρωνίδα

ραλία, ενώ συνηθισμένη εικόνα είναι
και η περατζάδα στη μεγάλη πλατεία με
τα δέντρα, όπου κάθε Αύγουστο έχει έκθεση βιβλίου.

Στο 45ο χιλιόµετρο της Αθηνών Σουνίου συναντά κανείς ένα ρυμοτομικό κομψοτέχνημα, τα Πεύκα Γιουρντά. Τι είναι
αυτό; Η παλιότερη ονομασία της Σαρωνίδας. Τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που όπως πολλά άλλα σημεία στην
Αττική υπήρξε βοσκοτόπι, τσιφλίκι, άγρια εξοχή και στη συνέχεια μοντέρνο
παραθεριστικό θέρετρο για Αθηναίους
που ζητούσαν να ξεφύγουν από την ήδη
πνιγηρή πρωτεύουσα.
Το πρώτο της όνομα το πήρε από τα πεύκα που ευδοκιμούν στην περιοχή και τη
λέξη γιουρντά, ή γκιουρντάς, που όπως
λένε οι παλιοί σημαίνει πολύ ζεστό μέρος. Η ιστορία της μεταμόρφωσης της
Σαρωνίδας ξεκίνησε μετά τον εμφύλιο,
καθώς οι κάτοικοι της Αθήνας δεν άργησαν να ανακαλύψουν την ομορφιά και
τη χάρη της ολόφυτης (τότε ακόμη περισσότερο) περιοχής και ξεκίνησαν να
συρρέουν σε διάφορα καταλύματα ή και
σκηνές κατά τους θερινούς μήνες, δημιουργώντας μικροκοινότητες και μια
πρώτη κίνηση που προμήνυε τουριστική
ανάπτυξη. Η δημιουργία της λεωφόρου
Αθηνών-Σουνίου στις αρχές της δεκαε-

◗ HAWAII BEACH BAR

Το εξοχικό Λαγονήσι

Γαλάζια νερά, ψάθινες οµπρέλες, ξαπλώστρες που τις χαϊδεύει το κύµα…
Ποιος είπε ότι η Αθήνα δεν έχει τη δική της ειδυλλιακή Χαβάη; Μετά το πρώτο µακροβούτι στην παραλία Αλυκών Αναβύσσου ένας καφές στο Hawaii
Beach Bar σχεδόν είναι αναγκαίος. Εκτός από τον αγαπηµένο σου καφέ όµως,
θα βρεις και φρέσκους χυµούς, ενώ αν πεινάσεις υπάρχει ένα χορταστικό
club sandwich και νόστιµα σαντουιτσάκια. Το βραδάκι δροσίσου µε ωραία
cocktails και άφησε τις νότες της mainstream µουσικής να σε παρασύρουν
µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες… Μη χάσεις τα διάσηµα full moon parties που
διοργανώνονται εδώ, αλλά και το επόµενο summer party που δίνει ραντεβού
µε όσους θα βρίσκονται στην Αθήνα στις 14 Αυγούστου.
Λ. Αθηνών - Σουνίου 51, 6944990973, Fb: Hawaii Beach Bar
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τίας του 1960 διευκόλυνε την κατάσταση
και τα Γιουρντά έγιναν σύντομα θέρετρο για τον παραθερισμό ευκατάστατων
Αθηναίων. Ο πολύ καλός ρυμοτομικός
σχεδιασμός (ημικυκλικές οδοί που ξεκινούν από το λόφο και καταλήγουν όλες
στην παραλία) εφαρμόστηκε αμέσως μετά και εξασφάλισε τη μετέπειτα πορεία
της περιοχής, η οποία το 1965 μετονομάστηκε σε Σαρωνίδα από τη θέα που προσφέρει στον Σαρωνικό Κόλπο.
Στις µέρες µας, η Σαρωνίδα έχει διατηρήσει στοιχεία από την παλιά αίγλη αλλά και τις ιστορικές της αντιθέσεις. Αν
κάτι χαρακτηρίζει την περιοχή είναι τα
πολλά σουβλατζίδικα, κάποια εκ των
οποίων έχουν φημισμένο κρέας, αλλά
και τα γήπεδα τένις. Τα καλοκαίρια εκεί σημαίνουν τη μέρα βουτιά μπροστά
στον οικισμό, στην παραλία ή δεξιά στα
βραχάκια για τους πιο τολμηρούς. Οι φιλήσυχοι και μονήρεις θα πάνε αριστερά,
στη μικρή παραλία με την άμμο που έχει πιο δύσκολη πρόσβαση και λιγότερους παραθεριστές. Εκεί κοντά είναι και
οι παλιές πολεμίστρες, όπου μαζεύονται
τα παιδάκια και χαζεύουν τη θέα. Ωραία
είναι η θέα και από την εκκλησία της Σαρωνίδας, που βλέπει τη θάλασσα, όπως
και από το βουναλάκι της περιοχής, ιδανικό για πεζοπορία ατενίζοντας τον
Σαρωνικό. Το βράδυ ταινία σε ένα από τα
τέσσερα θερινά σινεμά της περιοχής. Οι
έφηβοι απ’ όλες τις γειτονιές μαζεύονται
μπροστά στο κεντρικό σούπερ μάρκετ,
κάνουν skate και κάθε χρόνο ξεπηδούν
πολλά ταλέντα. Με κιθάρες και φωτιά
οργανώνονται βραδινά πάρτι στην πα-

Εκεί που τελειώνουν τα φώτα της πόλης
και η έντονη ζωή της παραλιακής βρίσκεται το Λαγονήσι, όπου μπορεί να μη
βρεις λαγούς αλλά σίγουρα θα πειστείς
για την εγκυρότητα του δεύτερου συνθετικού, αφού έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός νησιού. Κάθε σχεδόν στροφή
της παραλιακής και μια μικρή παραλία.
Το Λαγονήσι είναι μία από τις περιοχές
της Αθηναϊκής Ριβιέρας και η πρώτη παραθαλάσσια που οι Αθηναίοι έφτιαξαν τα
εξοχικά τους, στην κατάλληλη απόσταση
από το κέντρο για να νιώσεις ότι βρίσκεσαι εκτός Αττικής.
Βλέπεις καθόλου παλιές ελληνικές ταινίες; Σκηνές από το «Βίβα Ρένα» με τη
Βλαχοπούλου, το «Ο τρελός τα ’χει 400»
με τον Κωνσταντάρα και το «Ξυπόλητος
Πρίγκιψ» με τον Βουτσά γυρίστηκαν στο
ιστορικό ξενοδοχείο «Ξενία», εκεί όπου
βρίσκεται σήμερα το επιβλητικό Grand
Resort Lagonissi. Το Λαγονήσι έχει από
τις καλύτερες και καθαρότερες παραλίες της Αττικής και δεν είναι τυχαίο που
οι περισσότερες από αυτές έχουν πάρει
γαλάζια σημαία, ενώ αποτελεί γνωστή επιλογή και για τους φίλους του ψαρέματος. Οι παραλίες είναι για όλα τα γούστα,
ελεύθερες, οργανωμένες ή κρυμμένες
στα βραχάκια. Αυτές τις τελευταίες προτιμούν και οι ντόπιοι.

Βόλτα στην
Παλαιά Φώκαια
και το Θυµάρι
Η κατασκευή του παραλιακού δρόμου
που συνέδεσε την πρωτεύουσα με το
Σούνιο έφερε και την Παλαιά Φώκαια
–εκεί είχαν εγκατασταθεί αρκετοί Φωκιανοί πρόσφυγες από τη δεκαετία του
’20– πιο κοντά στην Αθήνα και τους κατοίκους της. Έτσι, από το 1965 άρχισαν να
κατασκευάζονται οι πρώτες παραθεριστικές κατοικίες οι οποίες με τα χρόνια
πολλαπλασιάστηκαν.
Aνάμεσα στην Ανάβυσσο και το Σούνιο
βρίσκεται το Θυμάρι και, ναι, πήρε το όνομά του από τις γεμάτες με θυμάρι πλαγιές. Κατά τη δεκαετία του 1980 ολοένα
και περισσότερες οικογένειες άρχισαν
να διαμένουν μόνιμα στην περιοχή, με
αποτέλεσμα σήμερα να έχει κόσμο χειμώνα-καλοκαίρι. Καθόλου τυχαίο, αφού
ο οικισμός του Θυμαριού, η μοναδική
θέα από τις πλαγιές του, η πανδαισία
πρασίνου και οι υπέροχες παραλίες, δημιουργούν την τέλεια εικόνα. A

◗ΑΠΟΜΕΡΟ

◗ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
◗ ALME

Έχει βγάλει τη φήµη ότι έχει ένα από τα καλύτερα σουβλάκια της περιοχής και καθόλου άδικα. Ανάµεσα στα
εξαιρετικά του πιάτα είναι το µοσχαρίσιο µπιφτέκι και
το µπιφτέκι γαλοπούλας, αλλά θα βρεις τα πάντα που
πρέπει να υπάρχουν στον κατάλογο ενός σουβλατζίδικου. Πεντανόστιµη και σπιτική χωριάτικη σαλάτα, τραγανός όσο πρέπει ο γύρος, το περιβάλλον δροσερό και
ανοιχτό, τα παιδιά εκεί όλα φιλόξενα και εξυπηρετικά.
Ανοιχτό από τη µία το µεσηµέρι έως τη µία το βράδυ,
γυρνώντας από το µπάνιο κάνε µια στάση και θα µας
θυµηθείς. Χλόης 1, Σαρωνίδα, 2291053271

Έχει µόλις µερικούς µήνες που άνοιξε και είναι ήδη το
στέκι της πλατείας. Στα άνετα, λευκά τραπεζάκια του
πίνεις καφέ και κοιτάς τη θάλασσα, ενώ οι καναπέδες
πάνω στην πλατεία Ελευθερίας υπόσχονται γέλια και
ανέµελες συζητήσεις µε τους φίλους. Σερβίρει τέλειο
καφέ, τεράστια club sandwiches, πληθωρικά burgers,
σαλάτες και ζυµαρικά να γλείφεις τα δάχτυλά σου. Το
βράδυ µπορείς να έρθεις εδώ για ένα χαλαρό ποτάκι ή
για ένα υπέροχο cocktail, πάντα µε φόντο τη θάλασσα,
που βρίσκεται σε απόσταση µόλις 3 λεπτών µε τα πόδια.
Πλατεία Ελευθερίας 13, Παλαιά Φώκαια, 2291078465,
Fb: ALME CAFÉ

Γνήσια ελληνική ταβέρνα από αυτές που χαίρεται η ψυχή σου. Τα τραπεζάκια,
προστατευµένα από τη σκιά που ρίχνουν οι καταπράσινες µουριές, χωράνε
πάνω τους όλα αυτά που θες από το καλοκαίρι. Μεζεδάκια για το ούζο σου, λαχταριστά πιάτα κρεατικών και φυσικά ολόφρεσκο ψαράκι, κατευθείαν από τα
νησιά του Αιγαίου. Και όλα αυτά µε τα τζιτζίκια να τραγουδάνε, κάτω να πατάς
χαλικάκι και στο βάθος το βλέµµα να συναντά τη θάλασσα. Παρόλο που είσαι
τόσο κοντά στην πόλη, τέτοια ηρεµία και χαλάρωση νιώθεις που έχεις την εντύπωση ότι µόλις αποβιβάστηκες στο νησί! Επιπλέον, οι τιµές είναι κάτι παραπάνω
από προσιτές, ενώ ο εντυπωσιακός χώρος προσφέρεται και για κάθε είδους
εκδηλώσεις. Extra tip: Η όµορφη και πεντακάθαρη παραλία Θυµάρι βρίσκεται σε
απόσταση αναπνοής. Κάνε το µπάνιο σου και µετά έλα εδώ για φρέσκο ψαράκι.
Τι καλύτερο;
56o χλµ. Λεωφ. Σουνίου, Θυµάρι Αττικής, 22910 38855, Fb: To Apomero
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τους τομείς ανεξαιρέτως είτε αυτό το λένε
δημόσια διοίκηση είτε ασφαλιστικό είτε θεσμοί για την επαναδημιουργία ενός υγιούς
πολιτικού συστήματος, που θα προστατεύει
το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ευημερία
του. Έτσι μόνο θα οδηγηθεί και η κοινωνία σε
δρόμους υγιείς, με κύρια χαρακτηριστικά την
οικονομική ανάπτυξη, την ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, την προστασία των
αδύναμων και τον σεβασμό στα ανθρώπινα
δικαιώματα, όπως εξάλλου επιτάσσει και το
Σύνταγμά μας.

ο πρόσφατο βιβλίο σας «Ποια ανάπτυξη;» ξεκινάει με το σκεπτικό ότι η ανάπτυξη αποτελεί τη μόνη διέξοδο από τα
μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει
η Ελλάδα της κρίσης. Πώς ακριβώς το εννοείτε αυτό; Είμαστε σίγουροι πως όλοι μας, α-

νεξάρτητα από ιδεολογικές ή πολιτικές τοποθετήσεις, συμφωνούμε ότι το κυρίαρχο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα ως χώρα
αφορά τις πληγές της κοινωνίας μας. Δηλαδή:
Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι είτε
σε κατάσταση ένδειας είτε στα όρια της φτώχειας ± ένα πολύ μεγάλο, επίσης, μέρος είναι
χωρίς καθόλου ή έστω επαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τέλος ένα πάλι μεγάλο
μέρος του ενεργού μάλιστα πληθυσμού είναι
σε κατάσταση ανεργίας ή υποαπασχόλησης.
Όλοι μας συμφωνούμε ότι λύση στα πιο πάνω εθνικά προβλήματα αποτελεί μόνο η οικονομική ανάπτυξη, που θα επιτρέψει να επουλωθούν ± σταδιακά έστω± οι πληγές και
να δημιουργηθεί ένα νέο ευνοϊκό περιβάλλον
για υγιή, δυναμική και ανοδική πορεία της οικονομίας μας και κατ' επέκταση της κοινωνίας
μας. Επίσης συμφωνούμε ότι για να μπορεί
η χώρα να συντηρεί ένα υγιές και δίκαιο κοινωνικό περιβάλλον φροντίδας και προστασίας, ιδιαίτερα για τους πιο αδύναμους, αυτό
προϋποθέτει την ύπαρξη εθνικού πλούτου (εκτός αν προτιμάμε την αβέβαιη «ελεημοσύνη
των ξένων»¼ ). Για να υπάρχει, όμως, εθνικός
πλούτος, προϋπόθεση είναι η επονομαζόμενη
Ανάπτυξη. Με άλλα λόγια, η άνοδος του Α.Ε.Π.
Αρκεί μόνο η άνοδος του ΑΕΠ; Το ΑΕΠ φυσικά
στηρίζεται σε τρία πόδια: επενδύσεις - κατανάλωση - εξαγωγές. Για να έχουμε, όμως, εξαγωγές χρειαζόμαστε παραγωγή προϊόντων
και υπηρεσιών. Οι επενδύσεις, επίσης, δημιουργούν ή αναπτύσσουν με τη σειρά τους
κι αυτές παραγωγή. Η κατανάλωση, τέλος,
στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την εθνική παραγωγή. Το ζητούμενο συνεπώς είναι η εθνική
παραγωγή να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες
των τριών πιο πάνω τομέων σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι εισαγωγές που χρειαζόμαστε για
πρώτες ύλες ή προϊόντα που δεν διαθέτουμε
να έχουν μικρότερο όγκο από τις εξαγωγές
μας. Να έχουμε, δηλαδή, πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο (εισαγωγές προς εξαγωγές).
Το θετικό εμπορικό ισοζύγιο σημαίνει προφανώς, επίσης, ότι η χώρα μας θα βρίσκεται σε
μια υγιή και δημιουργική οικονομική πορεία,
συνδυάζοντας την ανάπτυξη με μια νοικοκυρεμένη πλεονασματική οικονομία. Δηλαδή τα
εμπορικά πλεονεκτήματα, σε συνδυασμό με
τα «υποχρεωτικά» πλέον δημοσιονομικά, να
δημιουργούν τις προϋποθέσεις, ώστε:
1. Να υποστηρίζονται οι κοινωνικές δαπάνες
(υγεία, πρόνοια, παιδεία, ασφάλεια, δικαιοσύνη κ.λπ.)
2. Να αποπληρώνονται τα παλαιότερα χρέη.
3. Να δημιουργούνται υποδομές ανάπτυξης
μέσω των δημοσίων επενδύσεων.
4. Να βελτιώνεται το επίπεδο ζωής των πολιτών.
5. Να προβάλλεται μια θετική εικόνα για τη
χώρα σε διεθνές επίπεδο, κάτι που αποτελεί
μια σημαντικότατη εθνική «περιουσία».
Πολλοί λένε ότι η χώρα μας θα μπορούσε να
είναι ένας παράδεισος. Δεν ακούγεται όμως
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Αντώνης Ζαΐρης
Γιώργος Σταμάτης

Ο υπότιτλος του βιβλίου σας είναι «Σχεδιασμένη Δημιουργική Αναρχία». Λίγο αντιφατικό δεν ακούγεται αυτό; Ξέρουμε ότι η

η λύση
ειναι στη
ΣχεδιαΣμενη
δημιουργικη
αναρχια
Ο Αντώνης Ζαΐρης, αντιπρόεδρος του ΣΕλπΕ* και ο Γιώργος
Σταμάτης, σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων πιστεύουν
πως ένας τρόπος υπάρχει για να
βγει η Ελλάδα από την κρίση και
τον καταθέτουν στο βιβλίο τους
«ποια Ανάπτυξη; Σχεδιασμένη
Δημιουργική Αναρχία»
(εκδ. ι. ΣιΔΕρήΣ).
Του Δημητρη μαστρογιαννιτη

κρίση δεν έχει κυκλικό, αλλά διαρθρωτικό
χαρακτήρα. Δεν έχουμε πρόβλημα ζήτησης
κυρίως, αλλά παραγωγής, παραγωγικότητας
ρούσε να είναι όχι μόνον ένας, αλλά «πολλοί»
και ανταγωνιστικότητας. Πώς θα αντιμετωπαράδεισοι: • Παράδεισος καινοτομίας (το
πισθούν αυτά τα προβλήματα; Τη λύση την
μυαλό και η εφευρετικότητα δεν νομίζω ότι
ονομάζουμε «Σχεδιασμένη Δημιουργική Αμας λείπουν). • Παράδεισος επιχειρηματικόναρχία». Τι συμβολίζουν αυτές οι έννοιες;
τητας (το εμπορικό δαιμόνιο, ούτε κι αυτό
Σχεδιασμένη, γιατί 7 χρόνια ύφεσης, αποπληλείπει). • Παράδεισος αγροτικής παραγωγής
θωρισμού, παραγωγικής αποδυνάμωσης, κοι(το κλίμα και το ηφαιστειογενές παρελθόν
νωνικής υποβάθμισης, φτώχειας και ανεργίμας μάς έχουν κληρονομήσει μια μοναδική
ας, δεν μας επιτρέπουν την έλλειψη σχεδίου.
γη και θάλασσα). • Παράδεισος εκπαίδευσης
Ενός σχεδίου που θα στηρίζεται στη δημιουρ(ιδιαίτερα σε τομείς όπως ο πολιτισμός, η αργία του περιβάλλοντος και των ικανών προχαιολογία, η θαλάσσια έρευνα, οι ναυτιλιακές
ϋποθέσεων για ανάπτυξη. Κάτι που σημαίνει
σπουδές, οι κλασικές σπουδές, η αγροτική
σημαντικές θεσμικές αλλαγές και συγκεκριοικονομία, οι περιβαλλοντικές σπουδές). •
μένες μεταρρυθμίσεις.
Παράδεισος οικοτουρισμού (υπ' αριθμόν ένα
Δημιουργική, μέσω κινήτρων ( φορολογικών,
χώρα σε περιοχές natura, η χώρα με τα πεασφαλιστικών, διοικητικών κ.ά.) σε τομείς ερισσότερα είδη χλωρίδας στην Ευρώπη). •
ξωστρεφείς , με ανταγωνιστικά πλεονεκτήΠαράδεισος μεταποιητικής παραγωγής (ενματα και μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης.
δεικτικό το γεγονός ότι η εφευρετικότητα και
Αλλά και μέσω κινήτρων που θα προωθούν τη
το φιλότιμο ανέδειξαν τους Έλληνες μετασυνεργασία (μέσω κοινών υποδομών, εμπονάστες ως τους καλύτερους βιομηχανικούς
ρικών, υποστηρικτικών δράσεων, κοινοπραεργάτες στη Γερμανία). • Παράδεισος φιλοξεξιών, συνεταιρισμών κ.ά.) . Ιδιαίτερα μάλιστα
νίας και περίθαλψης (ποιος Βορειοευρωπαίτων Μικρών και Μεσαίων, που αριθμός τους
ος, π.χ., και όχι μόνο, δεν θα ονειρευόταν να
είναι ο μεγαλύτερος στη Ευρώπη ως ποσοστό
«ξεχειμωνιάσει» στην Ελλάδα, όταν φτάσει
επί του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεστην τρίτη ηλικία;). • Παράδεισος εμπορικών
ων. Υπόδειγμα αντίστοιχων δράσεων είναι το
δρόμων (η θέση και η απόστασή από παρα«ιταλικό» (ακόμα και γαλλικό ή δανέζικο ή ολγωγούς χώρες και εμπορικούς κόμβους σε
λανδικό) μοντέλο, όπου πολλοί μικροί παρασυνδυασμό με τα λιμάνια μας, προσφέρουν
γωγοί υποστηρίζονται από κοινού σε θέματα
ισχυρότατα πλεονεκτήματα στη διακίνηση
νομικά, φορολογικά, φοροτεχνικά, ασφαλικαι αποθήκευση (logistics) του παγκόσμιου
στικά, marketing, branding κ.ά.
εμπορικού κυκλώματος.
Αναρχία, (με τη συμβολική ένΔώρο Βιβλία
νοια φυσικά) τέ λος, αν αφήΑυτοί οι παράδεισοι μπορούν να
ή ATHENS VOICE
σουμε ελεύθερο, χωρίς περιτεξασφάλισε για
γίνουν, έστω και μερικώς, πραγτους αναγνώτούς παρεμβατισμούς, αλλά και
ματικότητα; Αυτό είναι εν τέλει
στες 10 αντίπροστατευτισμούς, τον Έλληνα
το κυρίαρχο εθνικό μας στοίχητυπα του βιβλίου «ποια
Ανά«
επιχειρηματία, για να αποκαλυμα, αν βέβαια έχουμε διδαχθεί
πτυξη; Σχεδιασμένη
φθεί ο δυναμισμός, η ευελιξία,
κάτι από την κρίση των τελευΔημιουργική Αναρχία».
Στείλτε sms: AVAV κενό
η φαντασία και η ευφυΐα του!
ταίων ετών: το να μπορέσουμε,
και το ονοματεπώνυμό
Χαρακτηριστικό είναι το παράδηλαδή, πολιτικό σύστημα και
σας στο 54344 μέχρι την
Τρίτη 26/7 στις 10.00.
δειγμα της ναυτιλίας, η οποία
κοινωνία να δημιουργήσουμε
Οι νικητές θα ειδοποιημεγαλουργεί διεθνώς, ακριβώς
τις προϋποθέσεις, ώστε οι παθούν με sms και τα ονόματά τους θα βρίσκονται
επειδή έχει γλιτώσει από το θαραπάνω εν δυνάμει εθνικοί παστο βιβλιοπωλείο των
νάσιμο εναγκαλισμό της γραράδεισοι να γίνουν, έστω και εν
εκδόσεων Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ
(Σόλωνος 116, Αθήνα,
φειοκρατίας, των αγκυλώσεων
μέρει, πραγματικότητα¼ Αντι9.00-15.00), απ’ όπου
του κρατικού παρεμβατισμού
λαμβανόμαστε τελικά ότι η περιμπορούν να το πάρουν.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται
και του αθέμιτου ανταγωνισμού
βόητη και περιζήτητη ανάπτυξη
€1,24 με ΦΠΑ.
των προστατευόμενων από το
δεν είναι τόσο θέμα οικονομικό,
πολιτικό σύστημα. A
όσο θέμα πολιτικό. Δηλαδή θέμα
www.athens voice.gr
πολιτικού συστήματος, άρα και
Διαβάστε όλη τη συνέπολιτικής βούλησης. Τι σημαίνει
*ΣΕΛΠΕ: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
ντευξη στο site
αυτό; Μεταρρυθμίσεις σε όλους
και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος.

αυτό λίγο υπερβολικό; Η χώρα μας θα μπο-

Ρήξή με τους
θεςμους

κοί μελετητές των θεσμών (Βενιζέλος, Λοβέρδος, Μποτόπουλος, Πικραμμένος κλπ).
Αναμφίβολα οι πολιτικές παθογένειες είναι
ο σημαντικότερος λόγος για την κατάσταση
στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα.
Είναι όμως στιγμή για τόσο μεγάλες αλλαγές;
Κάθε κρίση μεγιστοποιεί και τους κινδύνους και
τις ευκαιρίες. Ασφαλώς και έχω την αγωνία πως
σήμερα ένας θεσμικός μεταρρυθμισμός, με επιλογή της άμεσης εκλογής του Κοινοβουλευτικού ΠτΔ και με εισαγωγή της απλής αναλογικής
σε κοινοβουλευτικό σύστημα, θα μπορούσε να
οδηγήσει προς την αντίθετη του επιθυμητού
κατεύθυνση, θεσμοθετώντας ή ευνοώντας την
ακυβερνησία, τη διαρχία και τις κρίσεις.

Στο βιβλίο του «Θεσμοί, κρίση και ρήξη» (εκδ. πατάκη) ο Θανάσης Διαμαντόπουλος προτείνει
τομές και μεταρρυθμίσεις, αναγκαίες ώστε να
καταπολεμηθούν οι αιτίες της παρακμής, αλλά και
φιλοξενεί την κριτική των θέσεών του, από συνταγματολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, πολιτικούς κ.ά.
Του Δημητρη μαστρογιαννιτη
Ενστερνιζόμενος τη ρήση του Κ. Wicksell
«Όταν επιθυμείς βελτίωση της πολιτικής, βελτίωσε τους κανόνες, βελτίωσε τις δομές. Μην
προσδοκάς από τους πολιτικούς διαφορετική
συμπεριφορά. Συμπεριφέρονται κατά τα συμφέροντά τους», ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Θανάσης Διαμαντόπουλος καταθέτει
προτάσεις με την ελπίδα πως θα βοηθήσουν
ώστε να εκριζωθούν ± ή να περιοριστούν± παθογένειες του πολιτικού μας συστήματος.

ο

ι μεταρρυθμίσεις που προτείνει είναι από
αυτές που μπορούν να γίνουν με την παρέμβαση ενός απλού νομοθέτη έως και
ρηξικέλευθες, καθώς δεν μπορούν να
προωθηθούν ούτε με την ειδική διαδικασία που
προβλέπεται για την αναθεώρηση του Συντάγματος και απαιτούν πρωτογενή άσκηση συντακτικής εξουσίας. Μετατροπή του Πολιτεύματος
σε Προεδρική Δημοκρατία, 5αετής διάρκεια
κοινοβουλευτικής περιόδου ± με εκλεγμένους
από απλή αναλογική βουλευτές± , ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου και Γερουσίας, ασυμβίβαστο ιδιότητας υπουργού και βουλευτή
είναι μερικές από αυτές. Να τις μελετήσουν,
να τις κρίνουν και να τις σχολιάσουν ζήτησε,
μεταξύ άλλων, από τους Ευάγγελο Βενιζέλο,
Παρασκευά Αυγερινό, Άδωνι Γεωργιάδη, Άννα
Διαμαντοπούλου, Μαριλένα Κοππά, Πέτρο Τατσόπουλο, Κώστα Χρυσόγονο και τα κείμενά
τους φιλοξενούνται μετά τις προτάσεις του. Η
αντιπαραβολή θέσεων και σχολίων-κρίσεων
εκτός του ότι υπενθυμίζει τι σημαίνει γόνιμος
πολιτικός διάλογος, προ(σ)καλεί ακόμα και τον
πιο αδαή, αλλά πολιτικά σκεπτόμενο και «εμβολιασμένο» κατά του λαϊκισμού αναγνώστη, να
βγει από τη θέση του απλού αποδέκτη πολιτικών-θεσμικών αποφάσεων και να αναλάβει τη
θέση ενός κριτικού συνομιλητή.
Θεωρώντας το βιβλίο σας κάτι σαν την αλογόμυγα που περιγράφει ο Σωκράτης, δεν
μπορώ να μην αναρωτηθώ ποιο αλήθεια
τελικά είναι το μεγάλο νωθρό άλογο: η ελληνική κοινωνία ή η πολιτική εξουσία; Κοινωνία και πολιτικό σύστημα/πολιτική εξουσία ± παρά το μύθο του «άσφαλτου», πάντα
αθώου και προδομένου λαού± είναι καταστάσεις αλληλοπροσδιοριζόμενες και αλληλοτροφοδοτούμενες, άρα αδιαχώριστες. Η μία
«εμπλουτίζει» την άλλη με τα ελαττώματα και
τις παθογένειές της. Ο Γεώργιος Βλάχος αποκαλούσε τους πολιτικούς της εποχής του «τε-

λευταίους κρίκους της αμαρτωλής αλύσου,
της οποίας πρώτος κρίκος είναι ο εκλογέας».
Διαβάζοντας τις κρίσεις των θέσεών σας
από τους φιλοξενούμενούς σας, ειδικά των
πολιτικών, βρέθηκα σε αδιέξοδο καθώς
συνειδητοποίησα πως ό,τι αναφέρετε στο
βιβλίο σας εξαρτάται μόνο από την πολιτικήκομματική βούληση. Όταν δημιουργούσατε
τις προτάσεις σας λάβατε υπόψη σας την
πολιτική πραγματικότητα; Μόνο μια πραγματικότητα κρίσης, όπως η σημερινή, θα μπορούσε να νομιμοποιήσει έναν προχωρημένο θεσμικό αναθεωρητισμό. Από την άλλη ασφαλώς
και είναι αμφίβολο προς ποια κατεύθυνση θα
έσπρωχνε η κοινωνία τις αναθεωρητικές διεργασίες, αφόσον δρομολογούνταν. Προσπαθώ
να επενδύσω στην ωρίμανση των αντιλήψεων,
εκκινώντας από την ιστορικά επιβεβαιωμένη
διαπίστωση πως «η αίρεση του σήμερα είναι ο
κοινός νους του αύριο»...

μπληρώνω την πρόταση εισαγωγής της με τέσσερα θεσμικά συνοδεύματα που αμβλύνουν
τον κανόνα της σταθερής ενός «ανδρός αρχή».
Σχεδόν όλοι οι φιλοξενούμενοί σας προέρχονται από την ίδια ιδεολογική κοιτίδα. Η
επιλογή βάση ποιας λογικής έγινε; Επέλεξα
και αριστερούς (Χρυσόγονο, Πανούση, Κοππά)
και δεξιούς (Άδ. Γεωργιάδη). Ωστόσο στον ενδιάμεσο χώρο βρίσκονται περισσότεροι ειδι-

Οι συμπληρωματικές σκέψεις σας στο τέλος του βιβλίου για τη σύνθεση του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι απόρροια ενστάσεων που κατατέθηκαν από τους προσκεκλημένους; Η πολιτική ουδετερότητα του
Συνταγματικού Δικαστηρίου μπορεί να διασφαλισθεί με δύο τρόπους: είτε τη συναινετική επιλογή των μελών του, που προτείνω στο κυρίως
κείμενο, είτε με τη διασπορά της αρμοδιότητας
της επιλογής τους, την οποία ± εναλλακτικά± εισηγούμαι στο συμπληρωματικό κείμενο. A

Μία από τις πιο ρηξικέλευθες προτάσεις σας
είναι η μετατροπή του πολιτεύματος σε Προεδρική Δημοκρατία. Σε μια χώρα που πολλές
δημοσκοπήσεις καταλήγουν σε ακατανόητα ευρήματα (ο υψηλότερης δημοτικότητας πολιτικός δεν προέρχεται αναγκαστικά
από το κόμμα με τη μεγαλύτερη αποδοχή) τι
νόημα θα είχε; Η προεδρική δημοκρατία ± σύστημα εξουσίας, πλην απροόπτου, σταθερής
διάρκειας, που δυνητικά τουλάχιστον ενισχύει
τον εκφραστή του κρατικού όλου έναντι μερικών και διαπλεκομένων συμφερόντων± επιτρέπει και την καλύτερη διαχείριση των αντιφάσεων της λαϊκής ψήφου: η εκτελεστική
και η νομοθετική εξουσία (σε αντίθεση προς
ό,τι συμβαίνει στα ημιπροεδρικά συστήματα
γαλλικού ή ρωσικού τύπου) μπορεί να είναι αντίθετου πολιτικού προσανατολισμού, χωρίς
μείζονα κρίση. Αυτό, βέβαια, υπό την προϋπόθεσ πως το κοινοβούλιο εκλέγεται, όπως προτείνω, με ολοσχερώς αναλογική μέθοδο. Είναι,
νομίζω, η μόνη περίπτωση που η αναλογική
± αντί να οδηγεί σε ακυβερνησία± διευκολύνει
την κυβερνησιμότητητα, επιτρέποντας στην
εκτελεστική εξουσία να προωθεί τις νομοθετικές της πρωτοβουλίες, με διαφορετική κατά
περίπτωση κοινοβουλευτική στήριξη. Ούτε η
Προεδρική Δημοκρατία βέβαια αποκλείεται να
παραγάγει δυσλειτουργίες. Πρωτίστως συνδεόμενες με τη δυσκαμψία που δημιουργεί μια
πρόωρη αλλαγή κυβέρνησης. Γι' αυτό και συ21 - 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 A.V. 31

ιΣτοριεΣ για αγιουΣ
Θώμάσ κοροβινησ

book voice

Ένα πρωτοχρονιάτικο
τηλεφώνημα
Της μαριασ
μανωλέλη
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Καλοκαιρινό πρωινό στην πλατεία
Προσκόπων, το πάλαι ποτέ στέκι
του Μάνου Χατζηδάκι.

κ

αθόμαστε στο «Αερόστατο» ο
Θωμάς Κοροβίνης, ο Κώστας
Καλημέρης κι εγώ. Πίνουμε
πρωινό καφέ και συζητάμε ή
μάλλον τους ακούω. Ο χειμαρρώδης
Κοροβίνης κάνει απολαυστική οποιαδήποτε συζήτηση, ο Κώστας Καλημέρης θυμάται κι άλλες λεπτομέρειες και
επιβεβαιώνει με πινελιές όσα λέγονται.
Θέλω να τους κλέψω μια ιστορία από
όλα αυτά που λέμε και να τη μοιραστώ, να φύγει από τη γειτονιά του Παγκρατίου να μπει σε στόματα που θα
τη διηγηθούν με τη σειρά τους αλλού.
Κάθε φορά που γίνομαι μάρτυρας μιας
καλοειπωμένης ιστορίας, η χαρά της
ακρόασης μπολιάζεται με την αγωνία
μου να τη μεταφέρω και σε άλλους. Επαγγελματική διαστροφή.
Ο Θωμάς Κοροβίνης, φύσει κοινωνικός
και αγαπητός, έχει φίλους κάθε ηλικίας.
Μιλάει για αυτούς με αγάπη ειλικρινή,
τους εγκωμιάζει, καμαρώνει. Η εικόνα
του σκοτεινιάζει όταν μιλάει για τους αγαπημένους του που έχουν φύγει. Για
τον Μανώλη Ρασούλη, τον Νίκο Παπάζογλου. Κάποια στιγμή το πρόσωπό
του φωτίζεται ξανά, όταν η συζήτηση
πάει στη Διδώ Σωτηρίου. Μου εξηγεί

το σημαντικό ρόλο που έχει παίξει στη
ζωή του και στον τρόπο που βλέπει τα
πράγματα. Μου μιλάει για ένα τηλεφώνημα από αυτά που θα μπορούσαν να
λέγονται «τυπικά τηλεφωνήματα εορτών» το οποίο όμως στάθηκε αφορμή
να ακολουθήσει μια πιο αισιόδοξη στάση ζωής.
Είχες φιλική σχέση με τη Διδώ Σωτηρίου; Παρά τη μεγάλη ηλικιακή διαφορά;
«Δεν υπάρχει διαφορά ηλικίας στη
φιλία. Κι ο μεγαλύτερος φίλος και ο
νεότερος ωφε λούν ται. Μπορεί να
φαίνεται σαν μαθητεία του νεότερου
αλλά στην πραγματικότητα κι ο μεγαλύτερος παίρνει πολλή χαρά και ενέργεια από το νεότερο. Μαθήματα ζωής
βγαίνουν μέσα από αυτές τις συναναστροφές. “Να μην είμαι, βρε, κοριτσάκι
και να σε ερωτευτώ!” Έτσι μου είχε πει
σε ένα τηλεφώνημά μας η Διδώ, σε ένα
τηλεφώνημα που μου άλλαξε τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα όταν έχω
κακή διάθεση.
»Με τη Διδώ, που είναι ένας νεοελληνικός μύθος, αλληλογραφούσαμε και μιλούσαμε στο τηλέφωνο συχνότατα, με
επηρέαζαν οι σκέψεις και οι συμβουλές
της πολύ. Η Διδώ δεν ήταν απλώς μια
σπουδαία συγγραφέας. Ήταν επανα-

στατημένη, ριζοσπαστική αγωνίστρια,
ενώ παράλληλα έσφυζε από ζωή. Ήταν μια αρχοντογυναίκα, μια φλογερή
προσωπικότητα με διασυνδέσεις με
σημαντικούς έλληνες και ευρωπαίους
διανοούμενους. Μεγάλωσε το παιδί
του Νίκου Μπελογιάννη όσο η μητέρα
του παιδιού και αδερφή της, Έλλη Παππά, ήταν στη φυλακή. Ανταπεξήλθε
γενναία σε μια εποχή μαρτυρική χωρίς
να υπολογίζει τον κίνδυνο. Μια φεμινίστρια ουσιαστική, μια ουμανίστρια
δυναμική και παράλληλα μια τρυφερή
γυναίκα. Τα βιβλία της δεν είναι απλά
μυθιστορήματα. Τα “Ματωμένα χώματα” είναι ένα βιβλίο που όποιος δεν το
έχει διαβάσει έχει ελλειμματική νεοελληνική ταυτότητα. Η στάση της και το
ήθος της επιβάλλονταν από μόνα τους.
Ήταν ένα ηθικό μέτρο και για εμένα.
Έτσι λειτουργούν κάποιοι σπάνιοι άνθρωποι, η φιλία τους γίνεται ηθικό μέτρο στην καθημερινότητα. Από αυτή τη
θέση θα σου πω πόσο με επηρέασε ένα
πρωτοχρονιάτικο τηλεφώνημά της.
»Είναι Πρωτοχρονιά βράδυ, νομίζω το
1994, και με παίρνει τηλέφωνο η Διδώ
για ευχές. Με πετυχαίνει σε κάπως κακή
διάθεση χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο.
Μάλλον ήταν η μελαγχολία των εορτών
που πιάνει κυρίως τους εργένηδες.
-Πώς είσαι, Διδώ;

-Θαυμάσια! Εσύ τι κάνεις, αγόρι μου;
-Ε, έτσι κι έτσι.
-Έτσι κι έτσι; Τι σου συμβαίνει;
-Ε...
-Α στο καλό, μάθατε κι εσείς, τώρα, παλιόπαιδα, και λέτε αυτά τα “έτσι κι έτσι, δε
βαριέσαι, ας τα λέμε καλά”. Γιατί παρακαλώ; Να λες “είμαι καλά” και να το κάνεις
πράξη.
Ακούγοντας μια ηλικιωμένη μοναχική
γυναίκα που τη σεβόμουν και τη λάτρευα, να μου μιλάει έτσι, ντράπηκα
για τη δική μου, χωρίς λόγο έκφραση
δυσφορίας. Για την ανωριμότητά μου,
αν θες, που αντί να ρωτήσω εκείνη για
τη διάθεσή της έσπευσα να πω «έτσι κι
έτσι». Το υπερήφανο φρόνημα και η εν
γένει στάση της ήρθε σε αντίθεση με
τη δική μου νεανική βαρεμάρα και με
έκανε από τότε να κρατώ υψηλό φρόνημα και να μη μεμψιμοιρώ όταν δεν
έχω κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα. Ή
μάλλον να μη μιζεριάζω ποτέ. Φαίνεται, στα νιάτα μου, είχα τη συνήθεια να
δείχνω την κακή μου διάθεση γιατί τώρα θυμήθηκα και ένα περιστατικό με
τον Ντίνο Χριστιανόπουλο που, όταν
τον συνάντησα τις πρώτες μέρες αφότου είχα τελειώσει το φανταρικό μου,
ήμουν και πάλι μουτρωμένος. Ο Ντίνος
με πλησίασε και μου είπε επιτιμητικά:
“Τι έγινε, Θωμά; Πήγες στρατό και τώρα
φταίμε εμείς;”». A
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Η MadaMe
PIaF
συΝΑΝτΑει
τουσ TIger
LILLIes
O Martyn Jacques
μας μιλάει για τη
σκοτεινή πλευρά και
το νέο του μακιγιάζ
Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ
➜ (panikoval500@gmail.com)

Τέχνη
Μουσικη
ΘέαΤρο
Γέυση
ΒιΒλιο
σινέΜα
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καταπόνητος, ο αρχηγός του
τρίο, ο Martyn Jacques, ο άνθρωπος με το μακιγιάζ τρελαμένου κλόουν και την πιο
σπαραχτική ψηλή κραυγή του καμπαρέ-νουάρ, μετά τις διασκευές
των τραγουδιών του Cole Porter που
παρουσίασε πρόσφατα στο Λονδίνο,
επανέρχεται με ένα νέο project: τη
«Madame Piaf». Εκατό χρόνια από τη
γέννησή της. Τα δικά της πιο γνωστά
κομμάτια αλλά και νέα, δικά του, βασισμένα στη ζωή της, θα μας παρουσιάσει για πρώτη φορά στο τέλος Αυγούστου στο Κηποθέατρο Παπάγου,
στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη.
Σχεδόν πολιτογραφημένος Έλληνας
πια, μας είπε δύο λόγια για αυτές τις
έντονα συναισθηματικές νύχτες...
Πόσο έχει αλλάξει το Σόχο και το Λονδίνο από τότε που πρωτοσχηματίστηκαν οι Tiger Lillies, 27 χρόνια πριν; Δεν

ήταν κανένα «ωραίο» ή ασφαλές μέρος να ζει κανείς. Εγώ έμενα σε ένα
δωμάτιο και από κάτω μου ζούσαν 20
κινέζοι σερβιτόροι. Το πάτωμα ήταν
καλυμμένο από στρώματα. Δούλευαν στη γειτονική China Τown, οι 10
έκαναν την πρωινή βάρδια και οι 10
τη βραδινή. Όταν η βραδινή βάρδια
γύριζαν σπίτι, έπαιζαν όλοι κινέζικο
ντόμινο. Σπάζοντας πράγματα και
φωνάζοντας. Και σαν δεύτερη δουλειά ντιλάριζαν ηρωίνη.
Λες ότι η Πιάφ είναι μία από τις κυριότερες επιρροές σου. Με ποιον τρόπο;

Ήταν πάρα πολύ έντονη, γεμάτη από
συναίσθημα, λέγοντας ιστορίες.
Είχε μία εξαιρετική σχέση με τα
τραγούδια. Απόλυτα δοσμένη, επαγγελματίας, σκοτεινή και νουάρ. Δεν ήταν καμιά φτηνή τραγουδίστρια για διασκέδαση.
Ναι, όντως ήταν αληθινή
έμπνευση!
Πες μου αν θέλεις μερικά πράγματα για
τα τραγούδια της
παράστασης. Εί-
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ναι μερικές από
τις μεγαλύτερες επιτυχίες
της! Τα καλύτερα τραγούδια της.
Εί ν α ι ό λα
πολύ αυτοwww.athens voice.gr
Διαβάστε όλη τη
συνέντευξη στο site
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βιογραφικά. Οι συνθέτες και οι στιχουργοί της, της έγραφαν τραγούδια
που ταίριαζαν με την περσόνα της. Τα
δικά μου τραγούδια περιγράφουν τη
ζωή της, την τρέλα της, τις υπερβολές της και το φόβο της να είναι μόνη.
Ήταν τρελή, σήμερα θα λέγαμε ότι υπέφερε από μεταιχμιακή διαταραχή
προσωπικότητας. Έχω συναντήσει
μερικές τρελές γκρούπις όλα αυτά τα
χρόνια. Η Έντιθ ήταν σαν αυτές.
Αλλάζεις καθόλου το μέικ-απ σου για
την παράσταση της «Madame Piaf»;

Ναι, βάφομαι στο δικό της στιλ. Πολύ
λεπτά φρύδια, αλλά το μακιγιάζ της
ήταν πραγματικά πολύ κοντά στο μακιγιάζ κλόουν ούτως ή άλλως.
Δείχνεις να έχεις μία μεγάλη ενέργεια
στο να δημιουργείς και να παίζεις επάνω στη σκηνή. Από πού έρχεται αυτή
η έμπνευση; Όντως έχω μία έντονη

διάθεση δημιουργίας. Είναι η δουλειά
μου, το απολαμβάνω και όπως φαίνεται υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που
με θεωρούν καλό σε αυτό. Εμπνέομαι από τον κόσμο μέσα στον οποίο
ζω αλλά και από τον κόσμο που έχω
ζήσει. Είναι ο μοντέρνος κόσμος; Δεν
είμαι σίγουρος ότι αυτή η λέξη πραγματικά υπάρχει. Αλλάζει στ’ αλήθεια
κάτι από γενιά σε γενιά; Δεν νομίζω
ότι πραγματικά συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Όταν είσαι νέος πιστεύεις ότι ο κόσμος αλλάζει και μετά περνάς το υπόλοιπο της ζωής σου διαπιστώνοντας
ότι έκανες λάθος.
Τι πιστεύεις για την Ελλάδα; Έχεις νιώσει ποτέ κάποιο είδος «σκοτεινιάς»
όταν είσαι εδώ; Αγαπώ την Ελλάδα!

Αγαπώ τους Έλληνες! Αγαπώ τη μουσική τους και την ιστορία τους. Σκοτάδι; Χεχε, πιο σκοτεινοί δεν γίνεται,
έχουμε πολλά κοινά σε αυτό.
Έχεις εφιάλτες; Υπάρχει κάτι που φοβάσαι ή δεν τολμάς να πλησιάσεις ή
να κάνεις; Τα τραγούδια μου είναι εφι-

άλτες αλλά όταν πάω για ύπνο, απλώς
κοιμάμαι. Φόβος; Άκου τα τραγούδια
μου, υπάρχει πολύς φόβος εκεί μέσα.
Είμαστε όλοι φοβισμένοι, αλλά μερικοί δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα.
Υπάρχουν καλλιτέχνες που θα ήθελες
να εργαστείς μαζί τους; Τι γνώμη έχεις
για τον Τιμ Μπάρτον; Τον μισώ τον Τιμ

Μπάρτον κι ακόμα περισσότερο τον
Ντάνι Έλφμαν, τους μπάσταρδους!
Όσο σκέφτομαι ότι θα μπορούσα εγώ
να έχω κάνει τη μουσική για όλα αυτά
τα φιλμ κάτι με πιάνει... Αν ζηλεύω; Εντάξει, ναι λίγο ζηλεύω. :)
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ➜ gdim400@gmail.com

Του ΜΑΚΗ ΜΗΛΑΤΟΥ

Αισθητική αξιοπρέπεια

»USE

Τα αυτονόητα που σπανίζουν: δηµιουργικότητα, ευαισθησία, αναζήτηση, αποτελεσµατικότητα.

H εµπορικότερη συναυλία της χρονιάς
πετάει µε Drones

Οι πραγµατικά σπουδαίοι δίσκοι ήταν πάντα, είναι ακόµη και θα
είναι και στο µέλλον ένα σπάνιο αστρικό φαινόµενο που η κάθε γενιά έχει τη δυνατότητα να το συναντήσει ελάχιστες φορές. Ο ενδιάµεσος χώρος ανάµεσα στα µνηµειώδη άλµπουµ
γεµίζει κυρίως µε δίσκους (τους κακούς που είναι πάµπολλοι
δεν τους λογαριάζουµε) που εδώ συχνά έχουµε ονοµάσει «συµπαθές τίποτα». Χιλιάδες δίσκοι που τους ακούς «ευχάριστα»
και τους ξεχνάς γρήγορα χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος να
επανέλθεις σε αυτούς. Η γοητεία τους εξαντλείται στο πρώτο
άκουσµα, η ποπ κουλτούρα απλώς θα τους καταγράψει χωρίς
να τη σηµαδέψουν, η σκόνη του χρόνου θα τους σκεπάσει
εντελώς. Υπάρχουν όµως και τα άλµπουµ που ξεφεύγουν απ’
αυτό το σωρό δηµιουργώντας µια ιδιαίτερη ζώνη ανάµεσα
στα σπουδαία άλµπουµ και τα «συµπαθή τίποτα». ∆ίσκοι που
είναι φανερό πως περιέχουν δηµιουργικότητα, ευαισθησία,
αναζήτηση, αποτελεσµατικότητα και πως οι δηµιουργοί τους
έκαναν καλά τη δουλειά. Αυτονόητο αλλά σπάνιο… ∆ίσκοι
που µπορείς να ακούσεις και να ξανακούσεις, που δεν θα ξεχαστούν εύκολα και γρήγορα, που έχουν λόγο ύπαρξης και επιτελούν το έργο για το οποίο προορίζονται: προσφέρουν στον
ακροατή αισθητική απόλαυση. Ιδού 4 τέτοια δείγµατα από την
πρόσφατη δισκογραφία...
Radiohead - A Moon Shaped Pool
Αφήνουν στην άκρη τις «ανορθοδοξίες» και τους «πειραµατισµούς» και
ασχολούνται µε τη µουσικότητα, την
απλότητα, τις µελωδίες, την ατµόσφαιρα, τους χαµηλούς τόνους. ∆ίσκος ωριµότητας, καλλιτεχνικής αποτελεσµατικότητας και δηµιουργικότητας που
πιστοποιεί και την αξία τους και ανανεώνει το ενδιαφέρον µας
για την περίπτωσή τους.
Paul Simon - Stranger to Stranger
Πατάει γερά στην πολύχρονη πείρα
του, η τραγουδοποιία είναι πια στο αίµα του και χωρίς ίχνος κούρασης από
τα γεράµατα, µε µουσικά υλικά που
προέρχονται από µία ευρεία γκάµα, µε
το µεράκι του παλιού µάστορα και τη
φλόγα που δεν έχει σβήσει κάνει ένα
άλµπουµ που δεν χάνει από πουθενά.
BADBADNOTGOOD - IV
Με το 4ο άλµπουµ τους οι Καναδοί βελτιώνουν ακόµη περισσότερο το χαρµάνι τους, που συνδυάζει επιτυχώς
και µε δηµιουργικό τρόπο την jazz µε
στοιχεία από την pop ως το hip-hop και
πετυχαίνουν ένα ευχάριστο και ευήκοο
αποτέλεσµα που έχει έντονη την προσωπική σφραγίδα.
Bat For Lashes - The Bride
Η Natasha Khan επανέρχεται µε ένα
κόνσεπτ άλµπουµ που περιγράφει όσα
ζει µία νύφη στο µήνα του µέλιτος όπου πηγαίνει µόνη µετά τον ξαφνικό
θάνατο του συζύγου. Το θέµα από µόνο
του «σκοτεινιάζει» την pop στην οποία
µας έχει συνηθίσει, οι στίχοι παίρνουν
µία άλλη διάσταση, η προσπάθεια για µια πιο ώριµη δηµιουργία είναι κι εδώ φανερή και –εν πολλοίς– αποτελεσµατική, αν
και οι κόνσεπτ δίσκοι είναι πάντα µια δύσκολη υπόθεση.
➜ makismilatos@gmail.com
34 A.V. 21 - 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ù

κτικής επιτήρησης.
ταν υποψήφιος γαµπρός
3. Ο Matthew Bellamy θεωρείται ένας
λέει ότι δεν πρόλαβε να αλαπό τους καλύτερους κιθαρίστες της
λάξει την ηµεροµηνία του
γενιάς του. Το ίδιο ισχύει
γάµου του
για τον µπασίστα Chris
χάνοντας
Setlist
Wolstenholme, που δίνει το
τη συναυλία των Muse,
áðÞ ôèî ðòÞóæáôè óùîáùìÝá óôï
στίγµα του σε κοµµάτια όκαταλαβαίνεις γιατί
Arenes de Nimes óôè ¡áììÝá
πως «Hysteria» και «Time is
έκαναν τη µεγαλύτερη
Running Out», αλλά και τον
προπώληση από όλα τα
● Drill Sergeant (ηχογραντράµερ Dominic Howard.
music events της χροφηµένο)
4. Παίζουν εκλεκτικά το
νιάς για τη δεύτερη µέρα
● Psycho
● Plug In Baby ●Interlude
παιχνίδι των διασκευών και
του Ejekt. Το τρίο από το
● Hysteria (µαζί µε riff από
των αναφορών στην ιστοΝτέβον, που έχει χαραρία του ροκ.
κτηριστεί το µεγαλύτερο
το Heartbreaker των Led
5. Eξαιρετικό στήσιµο στη
ροκ γκρουπ του πλανήZeppelin και το Back in
σκηνή. Σε κάθε κοµµάτι το
τη, έχει χτίσει ένα µύθο
Black των AC/DC)
●Resistance
stage µεταµορφώνεται σε
γύρω από το όνοµά του
●The 2nd Law: Isolated
κάτι µοναδικό.
και τις επικές συναυλίες
6. Ο Μatt Bellamy οργώνει
του. Αυτοί είναι 7 λόγοι
System
● The Handler
κυριολεκτικά τη σκηνή και
που το πετυχαίνουν…
●Undisclosed Desires
σολάρει στα γόνατα.
●Supermassive Black Hole
7. Όλοι τους είναι υπερ1. Ασταµάτητη κίνηση
● Munich Jam
κούλ µε τους φαν, χωρίς να
στη σκηνή για δύο ώρες,
●Madness
σνοµπάρουν ποτέ το πιστό
εντυπωσιακά visuals και
● Dead Inside
τους κοινό.
φώτα σε ένα «εκνευ● Starlight
ριστικά» προσεγµένο
●Time Is Running Out
Πλατεία Νερού, Φάληρο,
show µέχρι την τελευ●The Globalist
Πληρ. 2109636489 & ejekt.
ταία του λεπτοµέρεια.
●Drones (ηχογραφηµένο)
gr Έναρξη 17.00. Είσοδος
Κάθε live ένας καινούρ● Encore
€53, ταµείο €60. Προπώγιος muse κόσµος.
● Uprising
ληση viva.gr, Public, Seven
2. Οι στίχοι τους έχουν
● Mercy
Spots, tickethour.com. Στις
κάτι να πουν χωρίς να
●Knights of Cydonia (εισα23 Ιουλίου. Ώρες εµφάνικάνουν κήρυγµα. To
γωγή από το Μan With a
σης: 17.30-18.15 Ilia Darlin,
τέλος του κόσµου, η τεHarmonica του Μορικόνε)
18.45-19.45 Temples, 20.15χνολογία, το οργουελικό
21.30 Uncle, 22.15 Muse
1984 σχηµατίζουν τη θεµατική των τραγουδιών
τους για ένα δυστοπικό µέλλον ασφυ-
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1η ΜΠΙΕΝΑΛΕ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Τα Κύθηρα στα χρόνια της Ενετοκρατίας ονοµάζονταν «Το Μάτι της Ανατολής». ∆εσπόζουν ανάµεσα στο Ιόνιο, το Κρητικό και το Αιγαίο πέλαγος,
µε καθαρή θέα στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ εξαιτίας της γεωγραφικής
τους θέσης αποτέλεσαν πόλο έλξης
για εισβολείς και «Μήλον της Έριδος»
για πολλούς πολιτισµούς. Το νησί και
η ιστορία του θα είναι η θεµατική της
έκθεσης «Ταξίδι στα Κύθηρα, ∆ιαχρονικό Παρατηρητήριο», όπου θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, εφαρµογής εικονικής πραγµατικότητας και εγκατάστασης. Θα
παρουσιαστεί στη διατηρητέα παλαιά
κοινοτική αγορά Μαρκάτο, στο Αγγλικό Σχολείο Μυλοποτάµου και στο Κάστρο Κάτω Χώρας έως 28/7, µε επιµέλεια Άντας Αναστασέα και Θεοδώρας Πανταζοπούλου. Για επικοινωνία:
voyage.kythira@gmail.com,
6978329726, 6978908759

cinevoice

ότι
Πώς είπεοςμέρος;
τ
λένε αυτόαράδεισος.
π
Είναι οαπÕ όσο θυμόμαστε στον

(Μόνο που ο υπήρχε φίδι κι όχι
παράδεισ πως σ το ÇΣε ρηχά
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☛ Όχι στα βαθιά. Έχει καρχαρίες.

του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

criticÕs CHOI

CE
Σε ρηχά νερά (The ShallowS) ***
ΣκηνοθεΣία: Γιομ Κολέτ-Σέρα

Νεαρή, όμορφη σέρφερ, σε απομονωμένη
παραλία, συναντά αποφασισμένο καρχαρία.

Παίζουν: Μπλέικ Λάιβλι, Όσκαρ Ζαενάντα, Μπρετ Κάλεν

Τσεκούρι
από κόκαλο
(Bone Tomahawk)

***

Star Trek
Βeyond
ΣκηνοθεΣία: Τζά-

ΑδιΑφορη
ΜέτριΑ
ΚΑλη
Πολύ ΚΑλη
έξΑιρέτιΚη

Η Μπλέικ Λάιβλι με μπικίνι, ο πιο
ξεροκέφαλος καρχαρίας από τις μέρες του «Jaws» και μια υπέροχη παραλία στο Μεξικό. Τι άλλο μπορεί να
θέλει ο άνθρωπος για μια χορταστική
βραδιά στο σινεμά; Ένα σενάριο που
ξέρει ότι δεν θέλει να χτίσει τίποτα
παραπάνω από μια καλοφτιαγμένη
b-movie και μια σκηνοθεσία που, όπως και η πρωταγωνίστρια, δεν έχει
καθόλου περιττό λίπος. Μπορεί ο
τίτλος του φιλμ να λειτουργεί με και
σαν σχολιασμός για το «βάθος» της
ταινίας, αλλά υπάρχουν φορές που
η κινηματογραφική σου απόλαυση
έρχεται σχεδόν ενστικτωδώς και το
«The Shallows» είναι μία από αυτές
τις ταινίες. Δίχως να υποτιμά τη νοημοσύνη σου, κάνοντας αντίθετα μια
ενδιαφέρουσα μινιμαλιστική άσκηση
πάνω στην αγωνία, το φιλμ του Χάουμε Κολέτ-Σέρα μπορεί να ζητά από
τους θεατές να χαλαρώσουν τα όρια
της δυσπιστίας τους, αλλά τους αποζημιώνει με μια συνεχώς αυξανόμενη ένταση κι ένα μεγαλειώδες φινάλε στο οποίο σχεδόν δεν μπορείς να
αντισταθείς από το να χειροκροτήσεις. Και δίχως να νιώθεις καθόλου
ένοχος για αυτό.

Ένας
προδότης
ανάμεσά
μας

Στάσου στο
ύψος σου

(un homme
α la hauTeur)

Κρεγκ Ζάλερ
Παίζουν: Κερτ
Ράσελ, Πάτρικ
Γουίλσον,
Μάθιου Φοξ,
Ρίτσαρντ Τζένκινς

στιν Λιν
Παίζουν: Κρις
Πάιν, Ζάκαρι
Κουίντο,
Τζον Τσο,
Αντον Γιέλτσιν,
Σοφία Μπουτέλα,
Καρλ Ούρμπαν, Ιντρις Ελμπα, Σάιμον Πεγκ,
Ζόι Σαλντάνα

Στο Τέξας του 1880, ο σερίφης και οι κάτοικοι
μιας μικρής πόλης προσπαθούν να σώσουν μια
γυναίκα που απήγαγαν κανίβαλοι τρωγλοδύτες.

Ταξιδεύοντας ξανά εκεί που κανείς άνθρωπος
δεν έχει πάει, το πλήρωμα του «Star Trek» συναντά νέους κινδύνους και περιπέτειες.

Ένα ακόμη βιβλίο του Τζον Λε Καρέ μεταφέρεται στο σινεμά με καστ που το κάνει να δείχνει
εξαιρετικά ελκυστικό.

Άλλη μια ρομαντική κομεντί που μιλά γαλλικά. Πόσες χωράνε σε ένα καλοκαίρι;

Κανίβαλοι τρωγλοδύτες. Αν είχατε κάποια αμφιβολία για το τι είδους γουέστερν είναι το «Τσεκούρι από κόκαλο» οι
δύο παραπάνω λέξεις περιγράφουν εξαιρετικά αυτό που σας περιμένει στην οθόνη, ένα μείγμα κλασικής αφήγησης με
πολλά δάνεια από την περιοχή του cult
σινεμά. Φανταστείτε το «The Searchers»
του Τζον Φορντ και το «Μισητοί οκτώ»
του Ταραντίνο με μια δόση από σπλάτερ.
Το αποτέλεσμα είναι ως επί το πλείστον
απολαυστικό, κατά στιγμές με γερές δόσεις χιούμορ, ίσως λιγότερο «σφιχτό»
αφηγηματικά απ’ όσο θα χρειαζόταν, μα
αναμφίβολα ενδιαφέρον από την αρχή
ως το τέλος.

Tο πλήρωμα του Εντερπράιζ με επικεφαλής τον ατρόμητο κυβερνήτη Τζέιμς
Τ. Κερκ εξερευνά τις πιο απόμακρες περιοχές του αχαρτογράφητου διαστήματος. Απομονωμένοι σε έναν άγνωστο
πλανήτη, έρχονται αντιμέτωποι με ένα
νέο, μυστηριώδη εχθρό που απειλεί να
αφανίσει το πλήρωμα, την ίδια στιγμή
που τους κάνει να αμφισβητήσουν όλα
όσα γνωρίζουν για την Ομοσπονδία και
τα ιδανικά που αυτή πρεσβεύει. Ο Τζέι
Τζέι Έιμπραμς αφήνει τη σκηνοθεσία
στον Τζάστιν Λιν του «Fast and Furious»,
μένοντας όμως στο ρόλο του παραγωγού για την τρίτη συνέχεια του reboot
της σειράς.

Ένα συνηθισμένο ζευγάρι Άγγλων, ο Πέρι και η Γκέιλ, βρίσκονται στο Μαρόκο
για διακοπές. Εκεί θα γνωρίσουν τον
Ρώσο Ντιμά και θα κάνουν παρέα. Αυτό
που δεν γνωρίζουν είναι ότι είναι μέλος
της ρωσικής μαφίας. O Ντιμά εξαναγκάζει τον Πέρι να μεταφέρει απόρρητες
πληροφορίες στις αγγλικές μυστικές υπηρεσίες. Το ζευγάρι θα βρεθεί ξαφνικά διαμέσου ενός διεθνούς παιχνιδιού
κατασκοπίας και βρώμικης πολιτικής. Ο
Πέρι και η Γκέιλ θα ταξιδέψουν με τη βία
από το Παρίσι στη Βιέννη, από εκεί στις
Γαλλικές Άλπεις και τελικά στο Λονδίνο,
προκειμένου να βρουν ένα σύνδεσμο με
τη βρετανική κυβέρνηση.

Η Ντιάν είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα, πετυχημένη δικηγόρος και γοητευτικός χαρακτήρας. Έχει μόλις βάλει
τέλος σε ένα γάμο στον οποίο ήταν δυστυχισμένη και είναι πια ελεύθερη να
συναντήσει τη μεγάλη αγάπη της ζωής
της. Και επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο,
η Ντιάν δέχεται ένα τηλεφώνημα από
έναν άνδρα ονόματι Αλεξάντρ, ο οποίος έχει βρει το χαμένο της κινητό. Ο
Αλεξάντρ είναι ευγενικός, αστείος και
καλλιεργημένος, και η Ντιάν, μαγεμένη
από την προσωπικότητά του, δέχεται να
συναντηθούν από κοντά. Το ραντεβού
τους, όμως, δεν είναι καθόλου όπως το
περίμενε...

ΣκηνοθεΣία: Σ.

(our kind of
TraiTor)

ΣκηνοθεΣία:

ΣκηνοθεΣία:

Παίζουν: Ζαν

Σουζάνα
Γουάιτ
Παίζουν: Γιούαν
ΜακΓκρέγκορ, Ναόμι
Χάρις, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Ντέμιαν Λιούις

Λοράν Τιράρ
Ντιζαρντέν,
Βιρζινί Εφιρά,
Σεντρίκ Καν,
Στεφανί Παπανιάν,
Σεντάρ Ντομπόι
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Swatch Beach Swing
Γεμάτη με καλοκαιρινή ενέργεια

Μια συλλογή γεμάτη καλοκαιρινή ενέργεια, με όλα αυτά που μας θυμίζουν ότι αυτή την εποχή θέλουμε να περνάμε περισσότερο χρόνο στην παραλία, να
κάνουμε πιο πολλά πράγματα μέσα και έξω από την πόλη, παρουσιάζει η Swatch. Στην Beach Swing συλλογή της Swatch τα
Chrono Plastic μοντέλα Bleusurbleu και Solleore αντανακλούν φως και χρώματα καλοκαιρινά, με λεπτομέρειες που ταιριάζουν στο στιλ εκείνων που η
εξωστρέφεια και ο δυναμισμός, η περιπέτεια και η δράση τούς οδηγούν σε κάθε καλοκαιρινή δραστηριότητα. Θα τα βρείτε σε όλα τα σημεία Swatch με
προτεινόμενη λιανική τιμή €105 και έτοιμα για όλα! www.swatch.com/el_gr, Swatch Group Greece, 2109565656
- ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ
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σε είδα...

Μίλα Μου βρώμικα
Της Μυρτώς Κοντοβά

Up Festival
Αμοργός 2016, εσύ που
μοιάζεις με τον John
Lennon, φοράς περίεργα γυαλιά και κρατάς
κάμερα, στείλε μήνυμα.
6980524489

λης μου, είσαι ψηλή, ξανθιά,
κοιταχτήκαμε! Μετανιώνω
που δεν σου μίλησα…

Gazarte
Tαράτσα, Παρασκευή 15/7
καθόσουν με φίλη σου δίπλα
στην παρέα γενεθλίων φί-

Χίλτον
Είμαι η Bonita Aurelia. Είσαι
αυτός με τα κόκκινα all star.
Χίλτον 14/7, 6976465829
just in case…
ΑμφίθέΑς
Γέμιζες με αέριο σε βενζι-

νάδικο, το πρωί 14/7, σε
κοίταζα, μπήκες προκλητικά
στο αμάξι, έφυγες… σε θέλω sigeru.otori@gmail.com
ςίνέ φλοίςβος
5/7 ήσουν με μια φίλη και
δεν σου έδωσαν εξ αρχής
τα μεγάλα ποπ κορν. Είδες
ότι υπάρχουν όταν τα παρήγγειλα εγώ. ntsimos@
yahoo.com

Κοντεύει, Μυρτώ μου, να τελειώσει κι ο Ιούλιος χωρίς
να νιώσω λίγο καλοκαιρινά. Λ εφ τά γ ια δια κοπές
δεν παίζουν, λεφτά για έξω
δεν παίζουν, όρεξη για τίποτα δεν
παίζει και ένα αγόρι που «παίζει»
μάλλον θα σταματήσει να «παίζει»
αφού δεν παίζουν όλα τα παραπάνω… Βασικά δεν θα ξεκινήσει
καν γιατί βρισκόμαστε ακόμα στα
«γεια σου, τι κάνεις, πάμε να πιούμε κάνα ποτό;». Δεν βαριέσαι. Αυτά είχα να πω και δεν σου ζητάω
να μου λύσεις κανένα πρόβλημα,
απλώς έτσι μου ’ρθε και στα έγραψα. Φιλιά. -Άννα.

ξέρεις εσυ...
Τελικά ακόμα προσπαθώ να
καταλάβω αν μου αρέσεις ή
όχι, Γιώργο.
Ντάνιελ Ντέι Λιούις, έλα να

με βρεις έξω απ’ το σινεμά
που με πήγες, 1/8 στις 17:00.
Έπρεπε να σε πάρω όταν σε
είδα στην Πάρο, αλλά ήσουν

με μία που κυκλοφορούσε
συνεχώς με το ένα φρύδι σηκωμένο και φοβήθηκα πως
μπορεί να ήσουν κι εσύ το
ίδιο σνομπ, μουσάτε.

Μίκρεσ αγγελίες

Αν σταματήσει να παίζει το αγόρι επειδή
δεν παίζουν όλα τα υπόλοιπα θα είναι
ο τρόπος για να βυθιστείτε ωραιότατα
στη ματαιότητα του φετινού καλοκαιριού. Άρα ξέρουμε εκ των προτέρων τι
θα γίνει στη μία περίπτωση ή τουλάχιστον προβλέπουμε πως ο Σεπτέμβριος
θα σας βρει μίζερη, απογοητευμένη και
γενικώς σκατά – που δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει μια καινούργια,
πιθανότατα υπερζόρικη σεζόν. Παίζει
όμως και το άλλο. Ποιο; Να δώσετε μια
ευκαιρία στο αναπάντεχο αυτού του καλοκαιριού (που ως γνωστόν δε ξανάρχεται) με αυτό το αναπάντεχο αγόρι (που
ίσως ξανάρθει αλλά ποιος ξέρει κόλας)
και να μπείτε στο φθινόπωρο πιο κοντά
στη φάση «θα την παλέψουμε» από ό,τι
στη φάση «δεν παλεύεται τίποτα». Βέβαια μπορεί και να μη συμβεί τίποτα απ’
όλα αυτά και το γκομενικό να αποδειχτεί χάλι και εσείς να βυθιστείτε ακόμα
περισσότερο στη ματαιότητα του καλοκαιριού. Ή μπορεί να αποδειχτεί χάλι το
γκομενικό κι εσείς να πείτε «ασταδιάλα
θα βρω κάτι άλλο» και να πάρετε τα πάνω σας. Σε κάθε περίπτωση, όταν ανοίγουμε μόνοι μας δρόμο, υπάρχει δρόμος
να περπατήσουμε.
Υ.Γ. 1 Γιατί να είναι τόσο περίπλοκο το
να φροντίζουμε τον εαυτό μας gamoto;
Υ.Γ. 2 Μου λείπουν οι αστείες, γκαφατζίδικες ιστορίες, τα γκομενικά που έχουν
πλάκα – τι έγινε; Η κρίση ή η αλλαγή της
γενιάς;

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.

άβαντάζ. Εξαιρετικής εμφάνισης 36χρονη μεγαλοεπιχει-

ρηματίας, με μεταπτυχιακό,
ψηλή, αδύνατη, με επιχείρηση, βίλα με πισίνα, μηνιαίο
εισόδημα άνω των €2.000, ε-

πιθυμεί γνωριμία γάμου με κύριο έως 45 ετών. «Πάππας»,
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210
3620.147, www.pappas.gr

© KATERINA MANOLESSOU, www.lemoneyed.com

ςε γνωρίζω...

Μυρτώ μου, είμαι 21 χρονών και το
αγόρι μου 24. Είμαστε μαζί 6 μήνες
(εκείνος πριν από μένα είχε σχέση
με μια μεγαλύτερή του για δυο χρόνια και εγώ τα είχα με ένα παιδί από
τα 17 μου) και περνάμε καλά, όμως
το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί είναι ότι το αγόρι μου μου ζητάει να κάνουμε διάφορα που δεν
μου αρέσουν και με κομπλάρουν.
Περίπου μετά από 3 μήνες που αρχίσαμε, ήρθε και μου ζήτησε να ξυ-
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ριστώ τελείως γιατί λέει τον φτιάχνει περισσότερο και τώρα, πριν
από μερικές μέρες, την ώρα του σεξ,
άρχισε να δοκιμάζει να το κάνουμε
από πίσω χωρίς να με προειδοποιήσει. Εγώ φυσικά φρίκαρα, σταμάτησα τελείως, του είπα ότι δεν μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες χωρίς
να με ρωτήσει αν μου αρέσει κάτι
και τελικά τσακωθήκαμε και έφυγε. Μου αρέσει και τον θέλω, αλλά
όχι τόσο πολύ ώστε να κάνω αυτά
που μου ζητάει μόνο και μόνο για
να ικανοποιηθεί. Είναι μια υπέρβαση που θα γινόταν για κάποιον
πολύ ξεχωριστό για μένα και φοβάμαι ότι δεν είναι αυτός. Δεν ξέρω
αν έχω δίκιο ή αν είναι παρανοϊκά
αυτά που λέω και νιώθω, πάντως
το αγόρι μου με θεωρεί υπερβολική
και πολύ φοβάμαι ότι όλο αυτό μεταξύ μας δεν θα οδηγήσει πουθενά
ακριβώς επειδή έχουμε τόσο διαφορετικές θεωρίες για τη ζωή και
τις σχέσεις. Δεν ξέρω Μυρτώ μου,
είμαι στεναχωρημένη.
Ομολογώ ότι δεν είχα σκεφτεί ποτέ μου
ότι το να το ξυρίσεις ή να το αφήσεις αξύριστο καθρεφτίζει μια θεωρία απέναντι στη ζωή και στις σχέσεις. Τι να πω;
Ίσως έχουν πέσει νέα δεδομένα στο τραπέζι και δεν τα ’χω πάρει χαμπάρι.
Υ.Γ. Κάπως προβληματίστηκα τώρα.
Σοβαρά. Ένας 25χρονος γνωστός μου
σκέφτεται να παντρευτεί με το κορίτσι
του. Ένας άλλος συνομήλικός του είναι
σε σχέση εδώ και πέντε χρόνια. Αρμαγεδδών.
Μυρτώ μου, τι κάνεις; Σε διαβάζω
χρόνια και σε γουστάρω πολύ αλλά δε σου έχω γράψει ποτέ γιατί
μέχρι σήμερα η ζωή μου δεν είχε
κανένα πρόβλημα! Γελάς; Γέλα,
λέω αλήθεια όμως. Μου έχουν πάει όλα καλά και σταθερά, δουλεύω
σε δουλειά που μου αρέσει, παίρνω καλά λεφτά, έχω υπέροχους
γονείς, υπέροχη σχέση, γαμάτους
φίλους, γαμάτη ζωή. Και ξαφνικά
έσκασε ΤΟ πρόβλημα. Ερωτεύτηκα! Ερωτεύτηκα! Ερωτεύτηκα! Το
παιδί δουλεύει στη δουλειά του
πατέρα μου, που δυστυχώς εκεί
δουλεύει και το «επίσημο» αγόρι
μου! Μυρτώ μου, το ξέρω ότι οι περισσότεροι που με διαβάζουν τώρα
θα λένε «μωρή μαλάκω, χέσε μας»
αλλά τα προβλήματα του καθενός
είναι σχετικά με τη ζωή του, έτσι
δεν είναι;
Έτσι είναι.
Υ.Γ. Αλλά δαγκώνω τη γλώσσα μου να
μην πω το ίδιο. A
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Stardust

Λέοντα, καλά και καλύτερα

Από τον Γιώργο Πανόπουλο
Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές

Η Αφροδίτη στον Λέοντα, ναι, είναι ένα καλό νέο
που συνεχίζεται δημιουργώντας καταρχάς αισιοδοξία και διάθεση να είσαι ανάμεσα σε ανθρώπους
διασκεδάζοντας. Σε όποια φάση κι αν είναι η ζωή
σου προστίθεται τώρα ελαφρότητα, επιθυμία για
παρέες και φίλους, βόλτες, εξόδους, σου κάνει
κέφι να γνωρίσεις καινούργιους ανθρώπους ή να
φλερτάρεις, να αφεθείς σε μια ερωτική περιπέτεια. Ενισχύεται η δημιουργικότητα, μπορείς να
σχεδιάσεις το μέλλον και τις επόμενες επαγγελματικές σου κινήσεις χωρίς φόβο και άγχος, να δεις
το παρά κάτω σου πιστεύοντας ότι όλα είναι δυνατά. Από αυτή την άποψη πρόκειται για ένα καλό
διάστημα που η καρδιά πηγαίνει στη θέση της.

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)
Από τη μια ο Άρης πάντα στον Σκορπιό σε τσαντίζει
πότε με το αφεντικό, πότε με το συνεργάτη ή το/η
σύντροφο και πότε με κάποιον που πάει να στην
πει ή προσπαθεί να σε στραβώσει, να σου τη σπάσει συνειδητά ή από λάθος εκτίμηση. Με λίγα λόγια
κάποιοι άνθρωποι γύρω σου μεταμορφώνονται σε
ενοχλητικούς τύπους που κάτι θέλουν από σένα,
σε πιέζουν ή προσπαθούν να σου βάλουν τα δύο
πόδια σε ένα παπούτσι. Όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις (που εννοείται σε ενδιαφέρουν, αλλιώς
κόβεις σχέσεις και προχωράς ή απλώς αδιαφορείς)
χρειάζεται συζήτηση, ψυχραιμία και κατανόηση.
Αυτό το τρίπτυχο ενισχύεται από τους πλανήτες
στον Λέοντα, που μέσα σε τυχόν αντιξοότητες λειτουργεί προστατευτικά. Ναι, υπάρχουν περισσότερες καλές μέρες και ώρες, μεγαλύτερη ευχαρίστηση, περισσότερη χαρά και συνεννόηση. Αλήθεια.

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)
Ναι, ok, ο Κρόνος στον Τοξότη σού κάνει τη ζωή δύσκολη κι έχει αφαιρέσει κάτι από την εξωστρέφεια,
προσθέτοντας σοβαρότητα που μερικές φορές γίνεται ιδιαιτέρως βαριά. Ωστόσο έχε κατά νου ότι έχεις ακόμα δύο σχεδόν μήνες, όσο μείνει δηλαδή ο
Δίας στην Παρθένο, που μπορεί η ζωή σου να πάρει
τα πάνω της μέσα από μια ερωτική σχέση, μέσα από
μία σημαντική συνάντηση που θα σου ανοίξει έναν
καινούργιο δρόμο, πιθανόν από μια επαγγελματική
εξέλιξη, ευκαιρία ή πρωτοβουλία που μπορείς να
πάρεις εργασιακά είτε με μία σκέψη που μπορεί
να δημιουργήσει μια καινούργια πραγματικότητα
που θα σου αλλάξει τη ζωή. Με δύο λόγια, υπάρχει
το ενδεχόμενο μιας πρότασης, συνάντησης, γνωριμίας, σχεδίου, προοπτικής, μετακίνησης, ακόμα
και σπουδών που μπορούν να κάνουν το 2016 μια
κομβική χρονιά για το μέλλον σου.

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
Ο οίκος που για σένα περιλαμβάνει την ερωτική
σου ζωή, τα παιδιά, τη διασκέδαση, τη δημιουργικότητα και τη χαρά της ζωής, ανήκει στο ζώδιο του
Σκορπιού. Όλα αυτά τα ζεις, δηλαδή, και τα αντιμετωπίζεις με ένταση, βαρύτητα, σκοτάδι, μελόδραμα, πρωτόγονα ένστικτα και είναι ζήτημα ζωής και
θανάτου. Έτσι όταν ερωτεύεσαι δεν ερωτεύεσαι
ελαφρά – στην πραγματικότητα ερωτεύεσαι σαν
να παίζεις σε τραγωδία. ΤΟ ίδιο και η δημιουργικότητα, ό,τι κάνεις το κάνεις εμμονικά, επιστρατεύοντας όλο το πάθος που διαθέτεις. Ακόμα και η
διασκέδαση έχει κάτι σκοτεινό ώρες-ώρες. Ακόμα
και στα παιδιά σου μπορεί να προβάλλεις δικούς
σου φόβους και αγωνίες. Ένας τομέας δηλαδή που
αντιπροσωπεύει την ελαφρότητα, τη χαρά και τον
έρωτα μπορεί να γίνεται για σένα πεδίο αγώνα.
Άρα χρειάζεσαι πρακτικούς και εξωστρεφείς ανθρώπους/φίλους ή σύντροφο που σε γειώνουν
και σε ελαφραίνουν συναισθηματικά. Βρες τους.

Οι Λέοντες υποτίθεται ότι είναι όντα του φωτός.
Ότι είναι οι σταθεροί λαμπαδηδρόμοι, πάντα θετι38 A.V. 21 - 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)
Ο Δίας συνεχίζει να είναι στο ζώδιό σου (μέχρι τις
9 Σεπτεμβρίου). Επικεντρώσου σε αυτόν. Ο Δίας
επηρεάζει το μέλλον, εστιάζει στο μέλλον, προετοιμάζει κι έχει στόχο το μέλλον. Στην Παρθένο
ευνοεί την εργασία, τη μάθηση και στρέφει την
προσοχή στη φροντίδα του σώματος. Με αιχμή
τα προηγούμενα να υπενθυμίσω ότι ο Δίας ενθαρρύνει τις νέες αρχές, δημιουργεί νέες σχέσεις –ερωτικές, επαγγελματικές, φιλικές– που μπορούν
να εξελιχθούν σε σημαντικές ή κομβικές στη ζωή
μας, ρίχνει το σπόρο για ευκαιρίες που θα καρποφορήσουν. Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες,
στρέφοντας τη ζωή στο πάρα κάτω, εντείνοντας
την προσπάθεια, μπορείς να μπεις σε μια νέα περίοδο της ζωής σου που θα σε εξελίξει. Ξανά: ο
Δίας δεν είναι οντότητα που επιβάλλει χαρά, αυτοπεποίθηση, τύχη και ευκαιρίες – ΕΣΥ είσαι που
δημιουργείς τη ζωή σου και τις ευκαιρίες. Ο Δίας
δείχνει ότι η ώρα είναι ΤΩΡΑ.

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)
Ξέρεις το αίσθημα – σα να σηκώνεσαι το πρωί με
το σημάδι ενός δράκουλα στο λαιμό. Δεν ξέρεις
πού το απέκτησες, ή πώς, ξέρεις ότι αισθάνεσαι
αδύναμος/η και καταπονημένος/η. Αυτό αισθάνεσαι όταν πας στο ATM να πάρεις χρήματα και δεν
υπάρχουν παρά μερικά ευρώ που δεν μπορείς καν
να πάρεις κι εκεί μπροστά στην οθόνη παθαίνεις
κρίση πανικού. Το ίδιο συμβαίνει και στις σχέσεις
σου: μπαίνεις ενθουσιασμένος/η με τις καμπάνες
του γάμου να ακούγονται κάπου στο βάθος και καταλήγεις μετά το δάγκωμα του βρικόλακα να παραπατάς από εξάντληση και απογοήτευση. Χρήμα και
σχέσεις – μπερδεύονται, μπερδεύεσαι, μπερδεύεις. Το θέμα είναι ότι διαλέγεις συντρόφους που σε
λίγο καταλήγουν να σου κάνουν ό,τι κατά βάθος θα
’θελες να τους κάνεις. Χρειάζεται να εξετάσεις τις
πρακτικές και τη συμπεριφορά σου εξονυχιστικά
ώστε να μην μπεις ποτέ ξανά σε σχέσεις με βαμπίρ
που πίνουν το αξιολάτρευτο αίμα σου. (Χρήμα και
σχέσεις το θέμα και αυτής της εβδομάδας)

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
Φυσικά και μπορείς αντί για απάντηση να ρίξεις
μια δολοφονική ματιά σε όποιον σου πει ότι «τι
ανάγκη έχεις, εσύ αφού σαν Σκορπιός αντέχεις
και πάντα τα καταφέρνεις στο τέλος». Μπορείς
να θυμώσεις σε τέτοιες εκτιμήσεις και κυρίως
αν είσαι γεννημένος/η στο τελευταίο δεκαήμερο, αφού εδώ και εβδομάδες υποφέρεις με τον
Άρη στον Σκορπιό, ο οποίος μπορεί να σου δίνει
δύναμη αλλά σε εξουθενώνει με το παρελθόν,
την ένταση, τη δυσφορία, την απογοήτευση, τις
πληγές που ξανανοίγουν, τους φόβους που αναζωπυρώνονται, τους ανθρώπους που δεν ξέρεις
πώς θα βγάλεις από τη ζωή σου ή τις ψυχολογικές εκκρεμότητες που επιμένουν. Ωστόσο όλους
τους Σκορπιούς η ενεργοποίηση του Λέοντα από
Αφροδίτη και Ερμή τούς επαναφέρουν στο φως,
στη κοινωνική ζωή, στους ανθρώπους, στο έξω
καρδιά, στο αφού έχω μια ζωή ας τη διασκεδάσω
όσο μπορώ. Ναι, επανέρχεσαι στην καλή πλευρά
της πραγματικότητας.

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)
Με τον Κρόνο στο ζώδιό σου και τον Άρη κυριολεκτικά πίσω από την πλάτη σου στον Σκορπιό είναι
φυσικό να δυσανασχετείς, να πιέζεσαι, να εκνευρίζεσαι, να αισθάνεσαι θυμό και άγχος ή να νιώθεις
ότι έχεις χάσει το γέλιο και ένα μεγάλο κομμάτι από
την απόλαυση της ζωής. Ωστόσο αν αυτή την εποχή
έχεις φύγει ήδη για διακοπές, λείπεις μακριά ή ετοιμάζεσαι να πας κάπου, συντονίζεσαι με την αστρολογική συγκυρία που σε σπρώχνει να φύγεις να φύγεις να φύγεις οπουδήποτε δεν υπάρχουν ζόρια και
πίεση – έστω για μερικές μέρες. Λέξη-κλειδί, απόδραση. Αυτή η τάση ενισχύεται και από την ενεργοποίηση του Λέοντα από την Αφροδίτη και τον Ερμή
που σε παροτρύνουν να κάνεις οτιδήποτε σε βγάζει
από την επανάληψη της καθημερινότητας. Επίσης
μην ξεχνάς ότι ο κυβερνήτης σου Δίας στην Παρθένο δεν σε αφήνει να πέσεις κι επιπλέον σου δίνει
μία δύο ευκαιρίες στην επαγγελματική σου ζωή ή
φέρνει στο δρόμο σου ανθρώπους που μπορείς να
ερωτευθείς, συνεργαστείς ή να σε βοηθήσουν.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)
Η περίοδος από τη μία πλευρά της έχει οικονομικές δοσοληψίες και συνεργασίες ενώ μπορεί
να βγάζεις άκρη με διακονονισμούς –εφορία,
τράπεζα κ.λπ.– ή να συμβαίνει κάτι θετικό στα οικονομικά σου. Ευνοεί επίσης τις σχέσεις και τις
ανανεώνει, τονίζει τη σεξουαλική ζωή και εντείνει αισθήματα και επιθυμίες. Η άλλη πλευρά έχει
μέλλον, επαγγελματικές ευκαιρίες, μετακινήσεις,
μετακομίσεις, εξωτερικό, ταξίδια, σπουδές, επαφές, γνωριμίες, δρομολόγηση σχεδίων ή σκέψεις
που αφορούν την εργασιακή σου εξέλιξη. Όπως
βλέπεις, υπάρχει μια μεγάλη γκάμα επιρροών που
είναι εποικοδομητικές και ευνοϊκές ή που σε διευκολύνουν να βρεις λύσεις, να σχεδιάσεις τα επόμενα βήματά σου ή και να διασκεδάσεις ή να βγεις
από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)
Οι γεννημένοι μεταξύ 11-18 Φεβρουαρίου έχετε
κάθε δίκιο να παραπονιέστε ότι ο Άρης στον Σκορπιό σάς έχει εξαντλήσει, γονατίσει, μπερδέψει,
αποσυντονίσει –συνεχίστε με ό,τι θέλετε και είστε
μέσα– είτε στα επαγγελματικά είτε στις σχέσεις
που σας νοιάζουν ή σας επηρεάζουν άμεσα είτε
ψυχολογικά και συναισθηματικά γυρίζοντάς σας
στο παρελθόν που φαίνεται ότι επεμβαίνει δημιουργώντας πόνο και απογοήτευση. Η διέλευση
ωστόσο δύο πλανήτων στον Λέοντα, στον τομέα
που συμβολίζει τις διαπροσωπικές, σημαντικές
σχέσεις και τη συντροφικότητα, φαίνεται ότι απαλαίνει τις εντάσεις, ανανεώνει τις σχέσεις, ισορροπεί την ψυχή και την καρδιά, φέρνει ανάσα
όπου υπάρχουν δυσκολίες – αυτό ισχύει για όλους
τους Υδροχόους. Μετά από ένα μεγάλο διάστημα,
που σε μερικούς Υδροχόους φάνηκε αιώνας, επιστρέφετε στον κόσμο και τους ανθρώπους περισσότερο ζωντανοί και στο μέσο της σκηνής.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
Υπολογίζοντας τον αγώνα και το βάρος που σηκώνεις με τον Κρόνο στον Τοξότη, ή τη διάλυση, την
ασάφεια, την ομίχλη και τις υπερβάσεις που σε υποχρεώνει ο Ποσειδώνας, η εποχή που διανύεις με
τον Άρη στο φιλικό σου Σκορπιό και τον Δία στην
Παρθένο σού δίνει τη δυνατότητα για ανάκαμψη,
θάρρος, τόλμη, συγκρατημένο ρίσκο να κολυμπήσεις σε νέες θάλασσες και ευκαιρίες για να οργανώσεις το μέλλον που θέλεις. Δηλαδή; Δηλαδή οι
πόρτες είναι ανοιχτές να συναντηθείς με ανθρώπους που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο
στη ζωή σου, να δρομολογήσεις το μέλλον σου
πρακτικά, να σκεφτείς και να επιλέξεις δρόμο και
κατεύθυνση, να αρπάξεις τις ευκαιρίες όπου σου
δοθούν, να αντιμετωπίσεις τη ζωή σου από διαφορετική οπτική γωνία και κυρίως να πιστέψεις ότι
αξίζεις τα καλύτερα από ό,τι προσφέρει η ζωή. A

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

τε
ωσ

αυτό

τ

ντυπο
οέ

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

κοί, πάντα αφοσιωμένοι. Πώς μπορεί να συμμερίζεσαι όλα αυτά όταν έχει βιώσει τόσο σκοτάδι στη
ψυχή σου που ούτε οι νυχτερίδες δεν θα άντεχαν;
Έχεις ζήσει στο πετσί σου εγκατάλειψη, προδοσίες, έχεις δώσει μάχες για να επιβιώσεις, έχεις
πέσει κι έχεις σηκωθεί αρκετές φορές χωρίς να το
μάθει κανείς. Η παρουσία του Άρη στον Σκορπιό
επί εβδομάδες έχει κάνει πολλούς Λέοντες να παραμιλάνε, τους έχει ανοίξει περασμένα τραύματα,
τους κατεβάζει με διάφορες αφορμές και τρόπους
στο υπόγειο της ψυχής φέρνοντάς τους αντιμέτωπους με το σκοτάδι τους. Κανείς δεν μπορεί να
καταλάβει τι περνάς και κυρίως τώρα που με την
Αφροδίτη και τον Ερμή στο ζώδιό σου δείχνεις
όμορφος/η, φωτεινός/ή, επικοινωνιακός/ή, γοητευτικός/ή, αξιαγάπητος – αχ και να ’ξεραν.
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)
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