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Οι υπόγειες 
στοές 

της Αθήνας 
Του Τάκη Σκριβάνου , σελ. 16

Χάρις Αλεξίου 
“Τίποτα δεν μπορεί να 
με παραμυθιάσει, πλέον”
Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη, σελ. 22

20 πράγματα που έμαθα 
τον Σεπτέμβριο
Του Φώτη Γεωργελέ, σελ. 6

Τι αλλάζει και τι δεν αλλάζει 
στο νέο athensvoice.gr
Oδηγίες χρήσης



Για να γιορτάσει τα 175 χρόνια της, η Εθνική Τράπεζα είχε μια πρωτότυπη ιδέα που μας έδειξε
πώς η Αθήνα μπορεί να γίνει η πόλη των ευχάριστων εκπλήξεων. Στην πρόσοψη του κτιρίου 
της, στην Αιόλου, πρόβαλε ένα έργο του Νίκου Αλεξίου.

Η ΑθΗνΑ που μΑς Αρέςέι
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Τις δέκα προηγούμενες ημέρες λοξοδρο-
μούσαμε συνεχώς προς την οδό Αιόλου προ-
κειμένου να δούμε, να θαυμάσουμε, να φω-
τογραφήσουμε την πρόσοψη του κτιρίου της 
Εθνικής Τράπεζας, φυσικά και για να βγάλουμε 
την τέλεια selfie. Γιατί θέλαμε να απαθανατί-
σουμε αυτή την ιδέα που μεταμόρφωσε μια γω-
νιά της πόλης σε έργο τέχνης, θέλαμε να δούμε 
την Αθήνα όπως θέλουμε να είναι. Η πόλη των 
ωραίων εκπλήξεων.

Η Εθνική Τράπεζα, που κλείνει φέτος 175 χρό-
νια (είναι η παλιότερη τράπεζα της χώρας), το 
γιόρτασε. Η πρόσοψη του κτιρίου της στην Αιό-
λου έγινε μια τεράστια «οθόνη» προβολής ενός 
βίντεο με το εμβληματικό έργο της σύγχρονης 
τέχνης «Ένα Τέλος - Μια αρχή» του Νίκου Αλεξίου.

«Ένα τέλος - Μια αρχή».  Ένας απολογισμός και 
μαζί μια πρόκληση για το μέλλον τόσο για την 
Εθνική Τράπεζα όσο και για εμάς. Ένα «τέλος» για 
ό,τι αφήνουμε πίσω, αλλά και μια ελπιδοφόρα 
«αρχή». Και αυτή εμείς κρατάμε περισσότερο. 

Τόσα χρόνια η Εθνική Τράπεζα αποδεικνύει 
πως αγαπάει την τέχνη και, για ακόμα μία φορά, 
μας έδειξε με τον καλύτερο τρόπο πώς μπορεί 
η τέχνη να αλλάξει την πόλη και την καθημερι-
νότητα. Τι ωραία να υπάρχει και συνέχεια… 

Η ΑθΗνΑ που μΑς Αρέςέι
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Επιμέλεια του έργου: Εθνική Τράπεζα, Δρ Όλγα Μεντζαφού, 
καλλιτεχνική σύμβουλος. Με τη συνεργασία των: Ο Μεγάλος 
Κήπος, Αρχεία Νίκου Αλεξίου, Γκαλερί Ζουμπουλάκη.
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

20 πράγμάτά 
που έμάθά τον Σέπτέμβριο

(καθώς προσπαθούσα να πάρω αποστάσεις από την «καυτή επικαιρότητα») 

1 Καταλαβαίνεις ότι έχεις αριστερή κυβέρνηση από τα ονόμα-
τα αυτών που παίρνουν τηλεοπτικά κανάλια. Έναν Βλαντι-

μίρ διαδέχεται κάποιος Ιβάν. 

2Ότι μπορεί η Χρυσιήδα Δημουλίδου να έχει και δίκιο. Τα 
μπαλκόνια μας έχουν ακόμα σκόνη μεν, αλλά ότι μας ψεκά-

ζουν είναι βέβαιο. Με χημικά. Τους συνταξιούχους.

3Οι έλληνες συνταξιούχοι είναι πολύ γυμνασμένοι. Σε τέ-
τοια ηλικία και αναποδογυρίζουν κλούβες. 

4Ότι αν έχεις πιστέψει πως κάποιος με ένα νόμο, 
ένα άρθρο θα διαγράψει το δημόσιο χρέος και 

θα επιβάλει «σεισάχθεια» στο ιδιωτικό, τότε είναι 
δυνατόν να πιστέψεις και ότι κάποιος Σώρας έχει 
τα λεφτά να τα πληρώσει όλα αυτά αντί για σένα. 

5Οι φίλες μου αυτό το καλοκαίρι συνεχώς ομορφαίνουν. 
Πρέπει να έχουν βγει καινούργια φίλτρα στο Instagram. 

6Έμαθα ότι ο κουμπάρος του υπουργού Υποδομών νίκησε 
τον κουμπάρο του υπουργού Άμυνας και πήρε κανάλι. Αλλά 

μετά δεν είχε να το πληρώσει και τελικά το πήρε ο κουμπάρος 
του υπουργού Άμυνας. Έτσι νικήθηκε η διαπλοκή. 

7Ότι όσο άσχημη κι αν είναι η οικονομική κατάσταση, προ-
σλήψεις στην ΕΡΤ πάντα θα γίνονται. Η οικονομική κατά-

σταση είναι πάντα άσχημη για σένα, όχι γι’ αυτούς.  

8Όταν παίρνεις την «πιο σέξι γυναίκα του κόσμου» και σου 
βγαίνει πρέσβειρα Ειρήνης του ΟΗΕ, έχεις και συ τα δίκια 

σου. Η συλλογή παιδιών του τρίτου κόσμου και η κοσμική φι-
λανθρωπία δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε «καυτή σχέση». 
Το διαζύγιο των Μπραντζελίνων ήταν το πιο διαβασμένο θέμα 
στο ελληνικό ίντερνετ. Τα social media είναι χαιρέκακα. 

9H Vogue έκανε ένα ριμέικ στο βίντεο του τραγουδιού 
«Freedom» του Τζορτζ Μάικλ. Στη θέση των «σούπερ 5» 

της δεκαετίας του ’90, σημερινά μοντέλα. Η μουσική είναι ί-
δια, τα κορίτσια είναι επίσης πολύ όμορφα. Το αποτέλεσμα δεν 
έχει καμία σχέση. Η δεκαετία του 2010 χάνει από τη δεκαετία 
του ’90 καθαρά. Είναι όλα ίδια και λείπει μόνο ένα πράγμα. Η 
λαγνεία. 

10 «Το μόνο που θέλουν οι άντρες είναι να τους γλείφουν. 
Όσο περισσότερες ώρες της μέρας γίνεται. Απ’ όσο πε-

ρισσότερα όμορφα κορίτσια γίνεται. Έξω απ’ αυτό, ενδιαφέρο-
νται μονάχα για τεχνικής φύσης προβλήματα. Είναι αυτό άραγε 
σαφές;» «Όταν δεν μπορούμε πια να καυλώσουμε, τα πάντα χά-
νουν σιγά-σιγά τη σημασία τους. Ο κόσμος γίνεται άξαφνα πιο 
πραγματικός». Μισέλ Ουελμπέκ, «Μορφολογία της τελευταίας 
Όχθης», Εστία. Ίσως υπάρχει μια ελπίδα για τη λογοτεχνία, για 
τα περιοδικά, τα χάρτινα Μέσα. Καθώς το Instagram απεχθά-
νεται τις γυμνές φωτογραφίες, καθώς το Facebook μπλοκάρει 
τις παλιοκουβέντες, καθώς όλα γίνονται «κατάλληλα για κάτω 
των 15 ετών», κάπου πρέπει να υπάρχει η δίψα για τα κορμιά 
των άλλων, η λαγνεία. Χωρίς πόθο είναι πολύ βαρετός αυτός ο 
πολυάσχολος κόσμος των χιλιάδων αναρτήσεων. 

11 Η Ενημέρωση μοιάζει όλο και περισσότερο με τη Super 
League. Όπως συμβαίνει και με τους προέδρους των ομά-

δων, έτσι και με τους ιδιοκτήτες καναλιών, δεν γίνεσαι αν δεν 
έχεις τουλάχιστον ένα ένταλμα σύλληψης εις βάρος σου. 

12 Κατηγορίες για φοροδιαφυγή ο ένας, διε-
θνές ένταλμα σύλληψης από την Ίντερπολ ο 

άλλος. Ο Σύριζα ακολουθεί τη γραμμή «χτυπάμε 
το σύστημα με τα ίδια του τα όπλα».

13 Ότι δεν υπάρχουν όρια στο σουρεαλισμό του ελληνικού 
πολιτικού συστήματος. Τώρα η κυβέρνηση εγκαλεί την 

αντιπολίτευση για ανέφικτες υποσχέσεις, γιατί «δεν βγαίνουν 
τα νούμερα». Αν ο Κυριάκος έχει χιούμορ, όταν ο Τσίπρας ρω-
τάει πού θα βρει τα λεφτά για να μειώσει 30% τον ΕΝΦΙΑ, πρέ-
πει να απαντάει: «Από τη διαγραφή του χρέους, από τις γερμα-
νικές αποζημιώσεις, από τα λεφτά του Πούτιν για τον αγωγό, 
από τη λίστα Λαγκάρντ». 

14Όταν χάσουν τις εκλογές, οι αρμόδιοι υπουργοί δεν θα 
’χουν επαγγελματικό πρόβλημα. Θα στήσουν ένα ριάλιτι 

«3 μέρες κλεισμένοι σ’ έναν πύργο. Χωρίς επικοινωνία με τον 
έξω κόσμο. Αυτοί και οι αστυνομικοί. Μόνο ένας νικητής». Αν 
κιόλας ξεπεράσουν τα μίση και θυμηθούν τις παλιές αγάπες, 
μπορεί και να το συνδιοργανώσουν με τον Άλφα. Με παρουσι-
αστή τον Δήμο Βερύκιο να μεταδίδει: «Τι έκανε ο υπερθεμα-
τιστής με τον αστυνομικό 40 δευτερόλεπτα στις τουαλέτες;» 
Σίγουρη τεράστια επιτυχία. 
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15 Δεν είναι για γέλια, αλλά αν δε γελάσεις με όλα αυτά, με 
τους δυο γαϊδάρους που μαλώνουν σε ξένο barn, θα πάθεις 

κατάθλιψη. Υπάρχει μια θεωρία, έμαθα αυτό τον μήνα. Ότι δεν 
είναι πως δεν ξέρουν το «κόπι πάστε», και ότι 360 μοίρες δεν εί-
ναι στροφή. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν να βγάζουν ανακοινώσεις 
στο Υπουργείο Εξωτερικών και βάζουν google translation. Αλλά 
ότι το κάνουν επίτηδες. Για να ταυτίζεται ο μέσος ψηφοφόρος 
του οποίου το μορφωτικό επίπεδο είναι ίδιο, να σκέφτεται ότι 
είναι δικά μας παιδιά, αφού μπορούν αυτοί, μπορώ κι εγώ. Δεν 
πιστεύω σ’ αυτή τη θεωρία, δεν το κάνουνε επίτηδες. Χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι δεν λειτουργεί η θεωρία. 

16 Ότι πρώτη φορά στην ιστορία η δικαιοσύνη 
αρνήθηκε να δικάσει γιατί το «κλίμα» δεν 

ήταν καλό. Ακύρωσε δηλαδή τον εαυτό της, γιατί 
αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος της. Να αποφασίζει 
βάσει των νόμων αγνοώντας το κλίμα. 

17 Ότι όταν οι άλλοι έδιναν επιδόματα ήταν «προσβολή στην 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια». Αλλά τα κουπόνια ενός ευρώ 

για τη λαϊκή δεν είναι ντροπή, είναι μέτρα υπέρ των ασθενέστε-
ρων από την κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας. 

18 Ότι τα 300 εκ. για την Τραινοσέ είναι «προκλητικά χα-
μηλή τιμή», όταν την ιδιωτικοποιεί ο Σαμαράς. Όταν την 

πουλάει αυτή η κυβέρνηση 45 εκ. είναι «αξιοποίηση δημόσιας 
περιουσίας υπέρ του λαού».

19 Ότι όταν ένα πρώην στέλεχος της κυβέρνησης καταγγέλ-
λει σκάνδαλα στην κατασκευή του κέντρου προσφύγων, 

ένα στέλεχος της αντιπολίτευσης καταγγέλλει σκάνδαλα στο χώ-
ρο ψυχικής υγείας, ένας επιχειρηματίας καταγγέλλει απόπειρα 
εκβιασμού του από δικαστικό, τότε η δικαιοσύνη διατάσσει την 
εκταφή του Αλέξανδρου Βέλιου για να διαπιστώσει αν έφυγε μό-
νος του ή αν τον βοήθησε κάποιος με ευθανασία. Γιατί έτσι είναι η 
δικαιοσύνη σ’ αυτή τη χώρα. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. 

20 Το 85% του ελληνικού λαού πιστεύει ότι η χώρα κινεί-
ται σε λάθος κατεύθυνση. Έχω βάσιμους φόβους ότι στις 

επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν Αρτέμη Σώρα. Απ’ ό,τι ακούω 
γύρω, η κοινή γνώμη δεν πιστεύει ότι πάμε στραβά γιατί όσα 
λέγαμε ήταν ψέματα κι όσα κάνουμε είναι λάθος. Αλλά γιατί οι 
λάθος και ψεύτικες υποσχέσεις δεν εκπληρώθηκαν… A

Το Εξώφυλλο μας 
Ο Kadir Akyol γεννήθηκε 

στην πόλη Μαρντίν της Νο-

τιοανατολικής Τουρκίας το 

1984. Σπούδασε στο τμήμα 

Καλών Τεχνών του Πανεπι-

στημίου της Μερσίνας απ'  

όπου αποφοίτησε το 2008 

και συνέχισε τη μεταπτυ-

χιακή του εκπαίδευση στη 

Σχολή Καλών Τεχνών στο 

Πανεπιστήμιο Γκάζι, στην 

Άγκυρα, την οποία τελείωσε 

το 2011 με τη διατριβή του 

«Υβριδικές Προσεγγίσεις 

στη Σύγχρονη Τέχνη». Την 

ίδια χρονιά ξεκίνησε και το 

δεύτερο μεταπτυχιακό του 

στην Ισπανία. Από το 2009 

ως το 2013 έκανε μερικές 

έρευνες και μελέτες σχετικά 

με τις τέχνες στις ευρωπαϊ-

κές χώρες και πήρε μέρος σε 

εργαστήρια και εκθέσεις. Το 

2013 κέρδισε το διαγωνισμό 

«Rh + Art Magazine - Νέος 

Καλλιτέχνης της Χρονιάς». 

Εκτός από αυτό, έχει τιμηθεί 

με πολλές άλλες τιμές. Έχει 

11 ατομικές εκθέσεις και έ-

λαβε μέρος σε περισσότερες 

από 100 εθνικές και διεθνείς. 

Φέτος συμμετέχει στην έκ-

θεση «Mykonos to Athens» 

στην Γκαλερί Σκουφά. 

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)
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Μεσόκοπο ζευγάρι στη Λούτσα:
-Γιώργο, πρόσφυγες είναι αυτοί 

στη βάρκα;
-Όχι καλέ, ψαράδες είναι.

-Τόσοι πολλοί;
(Σάββατο πρωί)

Δύο ηλικιωμένες, καλοντυμένες 
γυναίκες έξω από τον Βάρσο:
-Να πάμε πίσω, στην αυλή,

 έχει δροσιά.
-Ναι, είναι ας πούμε σαν προθά-

λαμος για τον άλλο κόσμο.
-Μας προετοιμάζουν, μωρή…

(Κηφισιά, Παρασκευή πρωί)

Ζευγάρι τουρίστες προσπαθεί να 
αγοράσει σάντουιτς σε κεντρικό 

φούρνο των Αθηνών.
-Do you have sandwich with 

meat?
-Νο, όνλι γουίθ τσίκεν.

(Δευτέρα πρωί)

«Εγώ τα βυζιά μου τα έβαλα το 
’90 κι ακόμα πέτρα είναι, πιάσ’ τα 

να δεις, κοιτάνε ουρανό».
(Τρανς συζητάει με φίλες, Λιμανάκια Βου-

λιαγμένης, Σάββατο μεσημέρι)

Κυρία τρέχει αλαφιασμένη προς 
την πρώτη πόρτα του τρόλεϊ και 

ρωτάει: «Πάτε θάλασσα;» 
Και ο οδηγός εκνευρισμένος της 
απαντάει: «Εγώ κυρία μου πάω 

Ομόνοια και μετά Πατήσια.  
Δεν έχει θάλασσα εκεί!»
(Πλατεία Μαβίλη, Δευτέρα πρωί)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

Αthens
Voices

★  Η  Α θ Η ν Α  μ ι Λ Α ε ι  κ ι  ε μ ε ι ς  Α κ ο ύ μ ε  ★

«Από το ντύσιμο τις καταλαβαίνεις. 
Άμα βλέπεις σαγιονάρα και τσάντα 

με πετσέτα, πάνε για μπάνιο. Να 
τους λες, άλο λέιντις, πάμε για μια 

βουτιά;»
(Καμάκια, 45άρηδες, συζητούν αραχτοί σε caf� 

στο Θησείο, Σάββατο πρωί)

ΜΟΥΣΤΑΛΕΥΡΙΑ
Το πιο απολαυστικό desert της εποχής. 

Γευστική, δροσερή και μυρωδάτη.

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
«Όταν είπα μου αρέσεις, 

δεν εννοούσα κάθε μέρα».

KARL LAGERFELD
Είπε για την κλοπή κοσμημάτων της Καρντάσιαν 

στο Παρίσι: «Δεν μπορείς να μοστράρεις τα πλού-
τη σου και μετά να εκπλήσσεσαι που κάποιοι 

θέλουν να τα μοιραστούν μαζί σου». 

BRIAN ENO
Παλιός έρωτας, μεγάλη φυσιογνωμία.  

Διαβάστε όσα είπε στη Στέγη, όπως τα κατέγρα-
ψε ο Γιώργος Δημητρακόπουλος. Απολαύστε μία 
από τις ατάκες του: «Μήπως να βάλουμε το κασε-

τοφωνάκι πιο κοντά μου για να μην ακούς μετά 
το air condition; To οποίο, βέβαια, μπορεί να έχει 

περισσότερο ενδιαφέρον¼ »

ΜΕΝΤΑ 88
Έχει πλάκα η αλλαγή σκυτάλης στο πρωινό  

7-10 π.μ. Έφυγε ο Βαγγέλης Περρής  
και ήρθε ο Βαγγέλης Περράκης! 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
Έσκασαν δειλά-δειλά τα πρώτα μανταρινάκια.

ΣΟΦΙΑ ΡΟΥΜΠΟΥ
Μια μελαγχολική, ασπρόμαυρη, διακριτική  

φιγούρα από παλιές ελληνικές ταινίες
 και «Θέατρο της Δευτέρας» που έφυγε.

ΚΑΙΡΟΣ
Ακόμα κι αυτός δεν μπορεί να αποφασίσει¼

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
Μέχρι στιγμής το έργο «Ελλάδα 2016»
το σκηνοθετεί ο Στάθης Ψάλτης.

ΑΡΓΙΕΣ
Χαρείτε όσο μπορείτε το 3ήμερο της 28ης  
Οκτωβρίου γιατί όλο το ' 17 οι αργίες πέφτουν 
σαββατοκύριακα.

ΡΟΖΕ ΚΡΑΣΙ (ΠΑΓΩΜΕΝΟ)
Η νέα ρόκα / παρμεζάνα / kale / κρίταμο.

ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Θα έρθει κάποια εποχή που θα ανοίξει ξανά ο 
δρόμος προς Μαξίμου και δεν θα ξέρουμε
πώς να το διαχειριστούμε.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΔΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά επανέρχονται  
τα 80s, τα λαμέ και οι βάτες.

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ
Ψηφίζουμε Δημοσθένη Βεργή.

ΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΡΧΕΤΑΙ
«Με καραγκούνικο ταπεραμέντο και γιορτινή 
διάθεση, καλώς ν'  ανταμωθούμε».
Όπου ταπεραμέντο εκ του τάπερ προφανώς...
(από δελτίο τύπου που λάβαμε)

Infoˆ diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Αιόλου & Πανεπιστημίου, ρώσικο 
φάρμακο (αλοιφή) που κάνει 5 ευρώ.

ΦτιΑξε μου τη μερΑ

-ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Τα καλά κόποις πάστε  
κτώνται
«Κι εγώ συνταξιούχος είμαι» 
είπε βουρκωμένος ο Τόσκας. Και 
χίλιοι συνταξιούχοι έκλιναν με 
σεβασμό το δακρυγόνυ.

Απαντώντας στις πρόσφατες δηλώ-
σεις Ερντογάν περί αναθεώρησης 
της συνθήκης της Λωζάνης, το ΥΠΕΞ 
έβγαλε μία ανακοίνωση αρκούντως α-
ποστομωτική: «Stupid boy, full of joy».

Γενικά, πάντως, οι Συριζαίοι 
έχουν ένα θέμα με τα αγγλικά. 
Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι με 
εντολή Αλέξη προσελήφθη για 
εντατικά μαθήματα στην κυβέρ-
νηση ο Νίκος ο Βαμβακούλας.

Γιου, μνημόνιο; Γιου;
Βλέπετε, το βιογραφικό που έ-
στειλε ο Νίκος κατέληγε με την 
πρόταση «να μαζευτούμε 5-6 
άτομα να φτιάξουμε μία τριμελή 
επιτροπή» και αυτό άρεσε στο 
Μαξίμου, γιατί, σου λέει, βάζει 
τους ανθρώπους πάνω από τους 
αριθμούς, δικός μας είναι.

Σα να μην έφταναν αυτά, ο Πολά-
κης μού έκανε αίτημα φιλίας στο 
Φάσεμποοκ.

Εγώ άνετος, τον έκανα ιγκνόρε. 
Κι επειδή ήτανε πρωί, του έπαιξα 
και στο μπουζουκάκι το Ιγκνόρε 
της Αυγής.

- Ήταν κι εκείνος ο κτηνώδης 
Γερμανός που έκανε φρικτά φι-
λοσοφικά πειράματα πάνω στους 
Εβραίους... Πώς τον είπαμε, ρε 
Φίλη; 
- Ο Χένγκελε, πρόεδρε.  
- Αυτός.

Πάντως έχω κι εγώ τα παιδικά τραύ-
ματά μου: Παραδείγματος χάριν, ο 
γυμναστής στο σχολείο μού έκανε 
τρομερά καψόνια. Κάθε φορά που 
με έβλεπε, μου έλεγε να κρεμάω 
το μπουφάν μου σε ένα καρφί του 
βόλεϊ.

Έπαιζα, όμως, καλή μπαλίτσα. 
Μάλιστα με είχαν ζητήσει κι από 
τη Ρεμάλ Μαδρίτης.

Φανατικός του ποδοσφαίρου είναι 
και ο κουρέας μου. Το επικίνδυνο 
είναι όταν μου περιγράφει φάση 
του ματς με ανάποδο ψαλίδι.

Σε άλλα σπορ, μαθαίνω ότι στα 
Ζωνιανά, στον Πύργο Ηλείας και 
στα Εξάρχεια έχει πολλούς φανα-
τικούς το χόκεϊ επί χόρτου. Αναρω-
τιέμαι γιατί.

Ως προς τα συναισθηματικά τώρα: 
Θρυλείται πως σε μία μακρινή 
χώρα, σε ένα ψηλό βουνό, σε ένα 
πυκνό δάσος, μέσα σε μία απομο-
νωμένη καλύβα, ζει μία γυναίκα 
που δεν πιστεύει στα ζώδια. Ξεκι-
νάω να την βρω.

Συζητούσα τις προάλλες με ένα φίλο: 
- Δηλαδή, πόσο γκρινιάρα είναι  
η γυναίκα σου; 
- Οχτώ βαθμούς της κλίμακας  
Πρήχτερ.

Εν πάση περιπτώσει. Για όλες τις ευαί-
σθητες καρδιές εκεί έξω, αποφάσισα 
να ηγηθώ του επαναστατικού κινήμα-
τος Δεν Πληγώνω.
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Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας 
Το να πανηγυρίζει η κυ-
βέρνηση επειδή στον προ-
ϋπολογισμό η ανάπτυξη 
προβλέπεται 2,7% δεν 
είναι παρόμοιο με το να 
πανηγυρίζεις για την ομάδα 
σου επειδή έπαιξες τη νίκη 
της στο στοίχημα; 

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας Νο2 
Όταν ο αρχιεπίσκοπος λέει 
ότι «τελευταία ο δημόσιος 
λόγος έχει βομβαρδιστεί με 
μια ανεξήγητη φλυαρία» 
εννοεί και τους λαλίστα-
τους ιεράρχες τύπου Σερα-
φείμ Πειραιώς, Αμβρόσιος 
Καλαβρύτων κ.λπ.; 

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας Νο3 
Αν μπλοκάρεις στα social 
media ένα τρολ που έχει 
διοριστεί για τις υπηρεσίες 
του, θεωρείται παρακώλυ-
ση έργου κρατικού υπαλ-
λήλου;

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας Νο4 
Άσχετο, αλλά το μικρό του 
όνομα δεν υποψιάζει τους 
Χρυσαυγίτες ότι ο Στηβ 
Γιατζόγλου μπορεί να μην 
είναι 100% Έλληνας;

Θα επρεπε Να υπαρχει 
μια λέξη γιαÉ
«Παρκαγαμώτο»: Το 
συναίσθημα που σου δημι-
ουργείται όταν, έπειτα από 
αλλεπάλληλους κύκλους, 
παρκάρεις σε κάποια από-
σταση από τον προορισμό 
σου και, όταν τελικά φτά-
νεις, βλέπεις άπειρες θέ-
σεις που άδειασαν ξαφνικά. 

TA TWEETS TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την απαγόρευση των αλλαντικών που 
βγαίνουν σε διαφορετικό σχήμα από αυτό του ψωμιού)

(17 ΣυμπεραΣματα ενοΣ κριΣιμου καλοκαιριου)

Πάντως την επόμενη φορά που ο 
Αλέξης Τσίπρας θα θελήσει να αποστασι-
οποιηθεί από τους υπουργούς του και να 
δείξει ότι είναι καλός και δεν φταίει αυτός, 
πρέπει να δοκιμάσει πιο δραστικά μέτρα 
από μια απλή διαρροή του στιλ «οργισμέ-
νος ο πρωθυπουργός»...
Θα μπορούσε, ας πούμε, να αρχίσει να 
εισπνέει δακρυγόνα για συμπαράσταση...
● Ή να δοκιμάσει κι αυτός να ρίξει την 
κλούβα που φράζει το δρόμο όσων προ-
σπαθούν να τον συναντήσουν.

Γιατί, δηλαδή, οι δημοσκόποι δεν προ-
σβάλλουν το πρόσωπο της προέδρου του 
Αρείου Πάγου όταν βγάζουν τον ΣΥΡΙΖΑ 
με χαμηλά ποσοστά και τη στεναχωρούν;
● Οπότε τώρα που ξεμπερδέψαμε με 
τον Ντογιάκο, ήρθε η ώρα να παίρνουν 
σειρά... 

«Είμαστε όλοι στο ίδιο κλαρί» απά-
ντησε ο Νίκος Βούτσης στον ανήσυχο 
Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο...
● Το θέμα είναι ότι δεν ακούγεται καθό-
λου καθησυχαστικό να βρίσκεσαι στο ίδιο 
κλαρί με τον Νίκο Βούτση. 

Ο Νόμος του Χάους της Εβδομάδας: Ένας 
υπουργός που προσπαθεί να διατηρήσει 
τη θέση του, φέρνει ελληνοτουρκική 
κρίση.
● Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής παθαίνει 
κρίση γλειψίματος και παρομοιάζει τον 
Τσίπρα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο...
● Ο οποίος Ελευθέριος Βενιζέλος δια-
πραγματεύθηκε τη Συνθήκη της Λωζάνης.
Την οποία αμφισβήτησε ο Ερντογάν θεω-
ρώντας ότι, αφού έχει μπροστά του ένα 
νέο Βενιζέλο, μπορεί να φτιάξει και μια 
νέα Συνθήκη...

Λίγες μέρες μετά την «παρέμβαση» στο 
Γηροκομείο Πειραιά λόγω απαγόρευσης 

του καπνίσματος στους ηλικιωμένους, ο 
Ρουβίκωνας επανεμφανίζεται σε εκδή-
λωση με ομιλητές τον Γιώργο Σταθάκη και 
τον Ευκλείδη Τσακαλώτο...
● Να, αυτά συμβαίνουν όταν καλείς τον 
Σταθάκη και του απαγορεύεις να ανάψει 
ένα τσιγάρο...  

Εντάξει, τώρα που το ΣτΕ ανέβαλε τη 
συνεδρίασή του για τη συνταγματικότητα 
του νόμου Παππά λόγω «κλίματος που 
έχει διαμορφωθεί», κανείς δεν μπορεί 
να κατηγορήσει π.χ. ένα διαιτητή που 
αναβάλλει το ντέρμπι επειδή φωνάζει η 
εξέδρα... 

Για 40΄́  έμειναν, λέει, ένας υπερθεματι-
στής και ένας αστυνομικός στην τουα-
λέτα. 
● Κανονικά τώρα πρέπει να γίνει νέα 
Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διαπι-
στώσουν αν κάποιος από τους υποψήφι-
ους είναι βαρήκοος.
● Διότι, μόνο αν κάποιος από τους δύο 
δεν ακούει, σου παίρνει 40΄́  για να ανταλ-
λάξεις δυο πληροφορίες.

Test: Πώς καταλαβαίνεις ότι η ανακοίνω-
ση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης για «Αλλαγές στο Δημόσιο» και 
για «Νέα οργανογράμματα» είναι μούφες;
● Απάντηση: Η ΑΔΕΔΥ δεν μπαίνει στον 
κόπο να εγκαταλείψει ούτε την πασιέντζα 
για να βγάλει έστω μια ανακοίνωση.   

*Χ.Α.Σ.Ο.Δ.Μ.Ν.Α. Σε άλλα νέα, ο Αλέ-
ξης Τσίπρας πρόκειται να επισκεφθεί την 
άλλη εβδομάδα το Κάιρο. 
● Οπότε, αν δοκιμάσουν να του μιλήσουν 
οι συνταξιούχοι, μπορούν κάλλιστα να 
τους «συνδέσουν με Κάιρο» χωρίς να 
μπορεί να πει κανείς τίποτα... 
*(Χαζό αστείο στο οποίο δεν μπορείς να 
αντισταθείς) A

➀

➂

➁

➃

➀ Νέο πρόσωπο στο άγαλμα της 
Θεάς Θέμιδας στον Άρειο Πάγο
➁ Ο Παύλος Πολάκης κινητοποιεί 
τους ζαχαροπλάστες
➂ Ο Κώστας Καραμανλής είπε ότι βα-
ρέθηκε να χειροκροτεί πέντε χρόνια 
τώρα. Βρέθηκε η λύση!
➃ Σε ριζοσπαστικές λύσεις προχωρά-
ει ο Αλέξης Τσίπρας για να ξανακερ-
δίσει τη δημοτικότητά του

η μεταφραση

 της εβδομάδας

Αρχιεπίσκοπος 
Ιερώνυμος (για το Δη-

μοψήφισμα με ερώτημα 

το χωρισμό Εκκλησίας-

Κράτους) 

 «Η Πολιτεία, αν το 

θελήσει και έχει τη 

συγκατάθεση αυτού του 

λαού, ας το επιχειρήσει 

τηρώντας βεβαίως τις 

υποχρεώσεις που έχει 

αναλάβει απέναντι στην 

Εκκλησία και τις σχετι-

κές συμβάσεις».

Μετάφραση «Έλα να 

μετρηθούμε για το 

χωρισμό Εκκλησίας - 

Κράτους χωρίς όμως 

να ρισκάρω το χωρισμό 

Εκκλησίας - Κράτους» 

Παύλος Πολάκης 

(μέσω Facebook) 

«Eίμαστε συνηθισμένοι 

να χάνουμε δημοσκοπή-

σεις και να κερδίζουμε 

εκλογές. Αντιληπτόν»;

Μετάφραση «Κερδά-

με, αδέρφιααααααα... 

Βαστάτε μέχρι να σας 

διορίσουμε όλους και 

δεν θα χάσουμε...»

Νίκος Τόσκας (για 

τους συνταξιούχους): 

«... και εγώ συνταξιού-

χος είμαι και μη νομίζετε 

ότι δεν συμμεριζόμαστε 

τα αιτήματα αυτών των 

ανθρώπων» 

Μετάφραση: «Δεν 

φταίω, Αλέξη... Κι εγώ 

με τους καλούς είμαι. Ο 

υφιστάμενός μου o 

αστυνομικός φταίει 

και δεν διστάζω 

να τον δώσω στε-

γνά προκειμένου 

να γλιτώσω...»

χωρισμό Εκκλησίας - 

Κράτους χωρίς όμως 

να ρισκάρω το χωρισμό 

Εκκλησίας - Κράτους» 

(για 

τους συνταξιούχους): 

«... και εγώ συνταξιού-

χος είμαι και μη νομίζετε 

ότι δεν συμμεριζόμαστε 

τα αιτήματα αυτών των 

φταίω, Αλέξη... Κι εγώ 

με τους καλούς είμαι. Ο 

 της εβδομάδας

απανθρωπη θεση εργασίασ τησ εβδομαδασΥπεύθυνος περιεχομέ-
νου στα κεντρικά του 

Facebook που προσπα-
θεί να καταλάβει τα αγ-

γλικά των χρηστών που 
ειρωνεύονται την ανα-
κοίνωση του ΥΠΕΞ

Facebook που προσπα-
θεί να καταλάβει τα αγ-

γλικά των χρηστών που 
ειρωνεύονται την ανα-
κοίνωση του ΥΠΕΞ

απανθρωπη 

θεση εργασίασ 

τησ εβδομαδασ

νο2

ασφαλιστής  

κοσμημάτων 

της κιμ καρ-

ντάσιαν

θεση εργασία

τη

υφιστάμενός μου o 

αστυνομικός φταίει 

και δεν διστάζω 

να τον δώσω στε-

γνά προκειμένου 

να γλιτώσω...»
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ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ
Tου Βαγγέλη Πέρρη

Προχθές το βράδυ η μαχητική Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ της μαρτυρικής γει-
τονιάς μας είχε γιορτή. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν πολλοί απ’ τους συ-
ντρόφους μας διότι οι μισοί είχαν βάρδια στα social media και οι άλλοι μισοί δεν έβρι-
σκαν πού να παρκάρουν τα κρατικά αυτοκίνητά τους. (Αυτή τη μάστιγα της έλλειψης 
πάρκινγκ για τους αγωνιστές η κυβέρνηση θα την αντιμετωπίσει άμεσα, γι’ αυτό και 
αύξησε τα τέλη ώστε να αδειάσουν οι δρόμοι απ’ τα τροχοφόρα της πλουτοκρατίας).

Παρ’ όλα τα προβλήματα, η ατμόσφαιρα ήταν ενθουσιώδης. Μαζευτήκαμε κάτω 
από μια φωτογραφία του συντρόφου Βελουχιώτη που είχε περισσέψει από τη δια-
κόσμηση των γραφείων του συντρόφου Πολάκη και αρχίσαμε να λέμε μαντινάδες 
για το χορηγό. «Βρε φιλελέδες και αστοί, τον τάφο ετοιμάστε, ούλους θα σας κρε-
μάσουμε πατώντας κόπι πάστε» τραγούδησε χαριτολογώντας ο ένας σύντροφος. 
«Σ’ όσους ζηλεύουν τον Παυλή θα κάνουμε κηδεία, πρώτα θα τους φορέσουμε ένα 
ζουρλομανδύα» απάντησε ο άλλος, γιατί εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον 
κόσμο. Στη συνέχεια άναψε το κέφι και παραγγείλαμε ένα φραπέ γιατί θα ερχόταν 
ο σύντροφος Φλαμπουράρης να μας πει ότι εμείς ποτέ δεν θα ξεπουλήσουμε την 
περιουσία του Δημοσίου, αλλά στο δρόμο τού τηλεφώνησαν ότι έπεσε πολλή κυ-
βερνητική δουλειά. Η συντρόφισσα Μπέτυ έπρεπε να ετοιμάσει μέσα στο απόγευ-
μα ένα διδακτορικό και κάποιος έπρεπε να διαβάσει στα παιδιά τα «Ημερολόγια μο-
τοσικλέτας» του Τσε. Το ξεπεράσαμε κι αυτό με την καθιερωμένη χαρούμενη νότα 
της ανάγνωσης της «Αυγής». Ο σύντροφος Θανάσης Καρτερός είχε γράψει ένα συ-
νταρακτικό άρθρο που κατέληγε στο διαλεκτικό συμπέρασμα ότι η αντιπολίτευση 
«προτιμά το φασιστικό τανκ απ’ το παιδικό πατίνι. Αν βέβαια στο πατίνι είναι παιδί 
αριστερού»* και αίφνης απλώθηκε τόση συγκίνηση που κάποια γεροντάκια ξέσπα-
σαν σε κλάματα. Με τον πρώτο λυγμό τηλεφώνησε αυτοπροσώπως ο σύντροφος 
πρωθυπουργός, γιατί είναι γνωστή η ευαισθησία του. Μόλις δει κάποιον να κλαίει, 
είτε γιατί ο σύντροφος Κατρούγκαλος κουτσούρεψε τη σύνταξή του είτε γιατί τον 
έχουν πλακώσει τα ΜΑΤ του συντρόφου Τόσκα, τον πιάνει το αριστερό του και εκ-
φράζει τη συμπαράστασή του στα υπερήφανα γηρατειά. Ηγέτης μεν, ψυχούλα δε.

Σκοπός της ανοιχτής συγκέντρωσής μας ήταν να χαρούμε για το μέλλον που έρ-
χεται τρεχάλα, αλλά από του χρόνου. Όταν με το καλό θα πετύχουμε ανάπτυξη με-
γαλύτερη κι απ’ αυτή του περασμένου Πάσχα –δηλαδή θα ξεπεράσουμε το 2,7%– ό-
πως ορκίστηκε (με πολιτικό όρκο) ο σύντροφος Τσακαλώτος. Στη συνέχεια ασχολη-
θήκαμε και με άλλα νούμερα, δηλαδή τα ποσοστά που δίνει το γκάλοπ της «Αυγής» 
στην κυβέρνησή μας. Το 90% είναι εναντίον της, που σημαίνει ότι πάλι ενώσαμε 
τους Έλληνες, αλλά δυστυχώς αυτή η παράμετρος δεν είχε την αντιμετώπιση που 
της έπρεπε από τις αιμοβόρες σκουληκαντέρες της Διαπλοκής, οι οποίες μας την 
έχουν στημένη γιατί θέλουν την Αριστερά στυμμένη. Σε όλους αυτούς απαντάμε με 
το έργο μας. Επειδή στο επίκεντρο της δικής μας πολιτικής βρίσκεται ο Άνθρωπος, 
αντικαταστήσαμε τα απάνθρωπα κάγκελα στην Ηρώδου του Αττικού (γνωστός α-
ντάρτης) με διμοιρίες ΜΑΤ. Τους προμηθεύσαμε με δακρυγόνα άλφα-άλφα, κι όχι με 
ληγμένα σαν αυτά των Σαμαροβενιζέλων, και τους επιφορτίσαμε με τη δύσκολη α-
ποστολή να αποδείξουν στο λαό ότι πλέον οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μένουν με τα 
χέρια σταυρωμένα. Το έκαναν αλλά τα «μπράβο» δεν περισσεύουν σ’ αυτή τη χώρα. 
Μια που μιλάμε για το σοσιαλιστικό προτσές, τα βοθροτσοντοκάναλα κρύβουν απ’ 
τους καταναλωτές το νέο τιμολόγιο στο αναψυκτήριο της Βουλής, όπου ο φρέντος 
τιμάται μόλις ένα ευρώ και μπορεί να τον απολαύσει ο κάθε μεροκαματιάρης. Αντί 
να δουν τα θετικά, έκαναν πρώτη είδηση τον παραπάνω φόρο στον καφέ, τον οποίο 
βάλαμε για κοινωνικούς λόγους. Θέλουμε να τραβήξουμε τους νέους μακριά απ’ τα 
καφενεία, γιατί θα γεράσουν πριν την ώρα τους και μετά δεν θα φτάνουν τα δακρυ-
γόνα για να τους ψεκάζουμε και να στεναχωριέται ο σύντροφος Αλέξης.

Όσο για τους άλλους ψεκασμούς, είναι πλέον αποδεδειγμένη η θεωρία του 
Ο.Υ.Κόπουλου σύντροφου Καμμένου, την οποία πλέον ασπάζεται και ο πνευματικός 
μας κόσμος. Όπως κατήγγειλε στο Facebook η συγγραφέας Δημουλίδου, τα μελαγ-
χολικά απομεσήμερα του φθινοπώρου δεν είναι συννεφιασμένα, απλώς μας ψε-
κάζουν τα συμφέροντα που δημιουργούν επίτηδες πικρής σκλαβιάς χειροπιαστό 
σκοτάδι. Μετά απ’ αυτό προτείνουμε στο σύντροφο Φίλη να εντάξει λίγη Δημουλί-
δου στο μάθημα των αντιθρησκευτικών, ίσως συντροφιά με την επίσης αδικημένη 
πασιονάρια του Σύριζα συντρόφισσα Άντζυ Σαμίου. Το «πιο χαμηλά - πιο χαμηλά» 
θα μπορούσε να γίνει μέχρι και ο ύμνος του κόμματος, αρκεί βεβαίως να το αποφα-
σίσει το συνέδριό μας. Εκεί αναμένεται να βρούμε λύσεις και για μια σειρά άλλων 
ζητημάτων ειρήνης και σοσιαλισμού, όπως πόσα κόμματα αντέχει η διαφημιστική 
πίτα στην Ελλάδα (το πολύ ένα), πώς θα διατεθούν οι γερμανικές αποζημιώσεις (θα 
ολοκληρωθεί το τάμα του Έθνους και το μετρό Θεσσαλονίκης) και τι χρώμα θα έ-
χουν τα κουπόνια Αξιοπρέπειας του ενός ευρώ (σκοτωμένο κόκκινο). Λέγαμε όμως 
για τη γιορτή μας. Δυστυχώς διεκόπη επειδή μας ειδοποίησαν ότι στο νομοσχέδιο 
για τις βατραχοκαλλιέργειες πέρασε τροπολογία για προσλήψεις φυλάκων στο 
Σκοπευτήριο και σ’ εμάς τους κομμουνιστές κάτι τέτοια μας προκαλούν ανατριχίλα.

*Το απόσπασμα είναι αυθεντικό. Το υπογράφει ο Θανάσης Καρτερός. Βαθιά υπόκλιση. ●

Τα νούμερα του Σύριζα
Παρά τα προβλήματα, η ατμόσφαιρα ήταν ενθουσιώδης
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Ο βασικός στόχος του Σουλτάνου εκείνο το πρωί, έτσι όπως 
διαμορφώθηκε μετά την απόλαυση που ένιωσε από το εξαίσιο 
τσάι που του πρόσφεραν οι αυλικοί του, ήταν ξεκάθαρος. Θα 
έπρεπε να διαμορφώσει ένα πολιτικό κλίμα που θα του επέ-
τρεπε να μοχλεύσει τις ιστορικές συγκυρίες ώστε να επιβάλει 
ως κυρίαρχη αναφορά στη σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας 
την 15η Ιουλίου. Ναι, την ημερομηνία εκδήλωσης της φαρσο-
κωμωδίας του πραξικοπήματος και άρα τη νομιμοποίηση του 
δικού του αντιπραξικοπήματος, που δεν ήταν δυστυχώς ούτε 
φάρσα ούτε και κωμωδία.

ια να υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό θα έπρεπε με αποτελε-
σματικό αλλά και εύσχημο τρόπο να αποδομηθεί ο ιστορι-
κός εχθρός του «νεο-οθωμανισμού», ο Κεμάλ Ατατούρκ, 
πράγμα δύσκολο αν όχι ακατόρθωτο ακόμη και υπό τις 

σημερινές συνθήκες. Οι σύμβουλοι του Σουλτάνου ήταν σαφείς. 
Θα έπρεπε να «μεταλλαχθεί» το περιεχόμενο του βασικού συστατι-
κού στοιχείου που προσκόμισε ο Μουσταφά Κεμάλ στη σύγχρονη 
ιστορία του Τουρκισμού. Δηλαδή η ίδια η ιδρυτική πράξη της δημι-
ουργίας της Τουρκικής Δημοκρατίας. Άρα τα κείμενα και οι πρόνοιες 
της Συνθήκης της Λωζάνης. Πρόκειται για το θεμέλιο λίθο που επέ-
τρεψε τη διάσωση ενός τμήματος (της καρδιάς ωστόσο) της κατα-
κερματισμένης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το σχέδιο «Επιχείρηση 
Μουσταφά - Ισμέτ» είχε πλέον εισέλθει σε τροχιά υλοποίησης.
Κάθε φορά που ο Σουλτάνος επιθυμεί να περάσει στις μάζες της 
Ανατολίας την πολιτική γραμμή, δεν καλεί τους εκδότες και τους 
δημοσιογράφους στο Σαράι για να τους «μεταδώσει» τη σοφία του, 
αλλά τους μουχτάρηδες. Δηλαδή, τους κοινοτάρχες. Σαν γνήσιο 
τέκνο του σύγχρονου ισλαμικού λαϊκισμού, παιδί του μεγάλου δα-
σκάλου Ερμπακάν, ο Σουλτάνος ξέρει πως οι μουχτάρηδες είναι 
αποτελεσματικότεροι από την κάθε «Σαμπάχ» ή «Χουριέτ» και από 
κάθε «NTV» ή «CNN TURK». Εκείνη την ημέρα, λοιπόν, στα μεγάλα 
σαλόνια του Σαραγιού στην Άγκυρα ένας πολυπληθής κύκλος από 
κοινοτάρχες, της Ανατολίας κυρίως, ανέμεναν με αγωνία την πα-
ρέμβαση του πολυχρονεμένου. Διαισθάνονταν πως 
επρόκειτο για κάτι το σημαντικό.
Η ομιλία του Σουλτάνου άρχισε με την αναφορά στο 
Σύνταγμα και όχι με τη Συνθήκη της Λωζάνης. Μίλη-
σε για τους «δύο μεθύστακες»… ναι αυτός ήταν ο 
όρος που επέλεξε, αναφερόμενος στους Μουστα-
φά Κεμάλ και Ισμέτ Ινονού, που «έστησαν» εκείνο 
το απαράδεκτο (για τον Σουλτάνο) Σύνταγμα της 
Τουρκίας. Ο όρος «μεθύστακες» είναι καταλυτικός. 
Παραπέμπει ευθέως στο συλλογικό ισλαμικό συντη-
ρητισμό της μουσουλμανικής Ανατολίας, στο Ικόνιο 
και την Καισάρεια, στη Νίγδη, τα Άδανα, την Ούρφα, 
το Βαν και το Ερζερούμ. Μιλά στην καρδιά του κάθε 
ευάλωτου και ανοχύρωτου μουσουλμάνου της απέ-
ραντης τουρκικής επαρχίας.
Αμέσως μετά ο Σουλτάνος περιέλαβε τη Συνθήκη 
της Λωζάνης. Όχι για να την αμφισβητήσει ή να την 
ακυρώσει, όπως μεταδόθηκε. Αλλά για να την απο-
δομήσει ηθικά στη συνείδηση των ψηφοφόρων της 
Ανατολίας. Εκεί βρίσκεται η δύναμη του Σουλτάνου.
Ο δρόμος κατόπιν τούτου ήταν ανοιχτός. Η πρότα-
ση έπεσε στην ομήγυρη σαν λουκουμάκι με άρωμα 
φιστικιού και υφή βελούδινη. Η 15η Ιουλίου ανακη-
ρύσσεται εθνική εορτή, θα είναι αργία και θα συμβολίζει τη νέα μάχη 
που έδωσε ο Σουλτάνος για εθνική ανεξαρτησία και την επιβίωση 
του «Ιερού Έθνους μας», όπως είπε χαρακτηριστικά. Οι μουχτάρη-
δες χαμογέλασαν. Μέχρι εκεί καταλάβαιναν. Θα κατέβαιναν στα 
χωριά τους, θα πήγαιναν στα τεϊοπωλεία στις γειτονιές και στα σο-
κάκια και θα πέρναγαν τη γραμμή. Η Συνθήκη της Λωζάνης ήταν μία 
ήττα. Η 15η Ιουλίου 2016  είναι μία νίκη. Ο πολυχρονεμένος πρέπει 
να είναι ένας πρόεδρος με πλήρεις αρμοδιότητες, ένα νέο Σύνταγμα 
που δεν θα παραπέμπει στους «δύο μεθύστακες». Η αποδόμηση του 
Μουσταφά Κεμάλ άρχισε αλλά θα κρατήσει καιρό.
Την επόμενη ημέρα πήραν φωτιά οι κονδυλοφόροι. Το μήνυμα σα-
φές και ευανάγνωστο. Η Τουρκία εισέρχεται στην 2η φάση του α-
ντιπραξικοπήματος. Εκείνο της νομιμοποίησης και υλοποίησης του 
ισλαμικού νεο-φασισμού με θεσμικό ένδυμα και νομικές φιοριτού-
ρες. Τα «τσιράκια» έπιασαν δουλειά, αλλά φευ… η Ιστορία διαθέτει 
τους δικούς της κανόνες. Κάθε αναλυτής, κάθε άτομο με πέντε δρά-
μια μυαλό και γνώση, κάθε ειδικός, κάθε παλαιός διπλωμάτης που 
διαχειρίστηκε το διεθνές πλέγμα που συνεπάγεται η Συνθήκη της 
Λωζάνης, αντέδρασε, έγραψε, μίλησε στα κανάλια, παρενέβη στο 
διαδίκτυο. Όχι, δεν είναι πολυάριθμη αυτή η σκεπτόμενη ελίτ μπρο-
στά στους πολυπληθείς «ψεκασμένους» της Τουρκίας. Είναι όμως 

διεθνώς γνωστή και απολαμβάνει ακόμη και κάποιας εκτίμησης στο 
μέσο τούρκο πολίτη, τουλάχιστον των αστικών περιοχών.
Το διαδίκτυο στην Τουρκία «έπηξε» εκείνη την επόμενη ημέρα από 
θεωρίες συνωμοσίας. Δημοσιογράφοι και ειδικοί κατέφυγαν στο 
ασφαλές λιμάνι που ακούει στο όνομα Σεπτάπ Ντεμιρτζή, καθηγή-
τρια πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου, αδιαμφι-
σβήτητη διεθνώς ειδικός επί θεμάτων της Συνθήκης της Λωζάνης. 
Η γυναίκα αναγκάστηκε να προβεί σε δημόσιες δηλώσεις υπό την 
πίεση των ανεξάντλητων θεωριών συνωμοσίας. Όχι, λοιπόν. Η Συν-
θήκη της Λωζάνης δεν έχει καταληκτική ημερομηνία το 2023 και 
όχι δεν περιλαμβάνει «μυστικά πρωτόκολλα». Δύο ημέρες μετά, η 
ντεμέκ δημοκρατική αντιπολίτευση, το κόμμα των Ρεπουμπλικανών 
που έχει ενταχθεί στη Σοσιαλιστική Διεθνή,  άκουσον, κατηγορεί τον 
Σουλτάνο ότι παρέδωσε 16 νησίδες, νησιά και βραχονησίδες στην 
Ελλάδα. Πρόκειται για τα 16 γνωστά σημεία στις «γκρίζες ζώνες» κα-
τά την τουρκική διπλωματία, πέντε κάτω από την Κρήτη, τα νησάκια 
στην ανατολική συνοριογραμμή, ένας βράχος (στρατηγικό σημείο 
για υφαλοκρηπίδες κ.λπ.) στο Κεντρικό Αιγαίο, δηλαδή τα απολύ-
τως γνωστά. Την επόμενη ημέρα ο δήμαρχος Άγκυρας, μουχτάρης 
με τα όλα του, πιστό κατοικίδιο του νεο-οθωμανικού θερμοκηπίου, 
δημοσιεύει το χάρτη του Αιγαίου όπως θα έπρεπε να είναι προ Συν-
θήκης της Λωζάνης. Με την Αίγινα υπό οθωμανική κυριαρχία.
Μα κανείς δεν γνωρίζει στην Τουρκία (αλλά και στην Ελλάδα), εκτός 
των ειδικών, πως κανένα νησί του Αιγαίου (εκτός Δωδεκανήσου) 
δεν παραχωρείται από τη Συνθήκη της Λωζάνης; Πως τα νησιά αυτά 
κατελήφθησαν «manus militari» κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 
και πως η Συνθήκη της Λωζάνης απλά εμπεριέχει την απόλυτη δέ-
σμευση της Τουρκίας περί μη διεκδίκησης πρώην οθωμανικών ε-
δαφών, αναφορά που αφορά το σύνολο των συνυπογραφόντων τη 
Συνθήκη, από το Ιράκ και τη Συρία έως την πρώην Σοβιετική Ένωση, 
τη Βουλγαρία και τις Κεντρικές Δυνάμεις, τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη 
Βρετανία κ.λπ. Παράλληλα αποδίδονται στην τουρκική διοίκηση η 
Ίμβρος και η Τένεδος, υπό ειδικό ωστόσο καθεστώς.
Στην Ελλάδα ως συνήθως επικράτησε ο γνωστός υπερβάλλων 

ζήλος, τουτέστιν πανικός, εκπορευόμενος κατ’ 
αρχήν από τα ΜΜΕ, αλίμονο, και τους γνωστούς α-
γνώστους να ομιλούν περί εθνικών δικαίων κ.λπ. 
κ.λπ. Δεν έγινε άραγε αντιληπτό πως η αναφορά του 
Σουλτάνου στη Συνθήκη αφορούσε μία εσωτερική 
υπόθεση στην Τουρκία, ένα ξεκαθάρισμα λογαρια-
σμών μεταξύ του Οθωμανισμού και του Κεμαλισμού, 
μία αναβίωση ενός εσωτερικού καβγά που εξελίσ-
σεται εδώ και 70 χρόνια, καβγάς που καταδεικνύει 
πως η συμβίωση του τουρκικού Ισλάμ και του κο-
σμικού Κεμαλισμού ήταν, είναι και θα είναι αδύνατος 
και πως αποτελεί την καρδιά του προβλήματος που 
ταλανίζει από το 1919 την Τουρκική Δημοκρατία; Η 
τοποθέτηση του νεοπαγούς Σουλτάνου επανέφερε 
στο φως της δημοσιότητας την πραγματική αλή-
θεια. Ότι η σημερινή Τουρκία είναι μέρος του προ-
βλήματος και όχι μέρος της λύσης του ζητήματος 
της Εγγύς Ανατολής.
Θα αρκούσε μία αυστηρή, βρετανικού τύπου και 
«πατρικού ύφους» ανακοίνωση του ελληνικού Υ-
ΠΕΞ. Του στιλ «Αποστέλλουμε επειγόντως τα επίση-
μα κείμενα των Συνθηκών που προηγήθηκαν, καθώς 
και αυτών της Συνθήκης της Λωζάνης, στο πολιτικό 

γραφείο του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας. Προφανώς οι 
συνεργάτες του κ. Ερντογάν για λόγους αγνώστους σε εμάς απέ-
φυγαν να τον ενημερώσουν περί του ακριβούς περιεχομένου των 
Συνθηκών. Σημειώνουμε πως τα κείμενα είναι μεταφρασμένα στη 
σύγχρονη τουρκικήν. Ευχόμεθα καλήν ανάγνωσιν. Είμεθα εις την 
διάθεσίν σας για κάθε άλλη πληροφορία επί του συγκεκριμένου α-
ντικειμένου». Και πέραν τούτου ουδέν. Αλλά βλέπετε ο «ψεκασμός» 
έχει επιβάλει την παρουσία του παγκοσμίως. Είναι εύπεπτος και 
παραγωγικός.
 
Υ.Γ. Θα αποτολμούσα μία παρέμβαση η οποία απευθύνεται προσω-
πικά στον κ. Ταγίπ Ερντογάν. Αυτή την περίοδο όπου κάθε διανο-
ούμενος, συγγραφέας, δάσκαλος, καλλιτέχνης, δημοσιογράφος 
που σέβεται τον εαυτό του και την κοινωνία, αναμένει με αγωνία, 
τα ξημερώματα, όχι το γαλατά αλλά τους άνδρες της ΜΙΤ για να τον 
συλλάβουν, αυτή την περίοδο όπου οι φυλακές είναι πλήρεις δημο-
κρατικών πολιτών και όχι εγκληματιών οι οποίοι αποφυλακίστηκαν, 
αυτές οι ημέρες δικαιολογούν την παράφραση των στίχων του με-
γάλου σας ποιητή Ναζίμ Χικμέτ. «Αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται, 
γιατρέ μου, στην Ελλάδα, η άλλη μισή στην Καππαδοκία βρίσκεται». 
Για να εξηγούμεθα.  A

Δύο κοσμοι
Της Μιλένας αΠοςτολακη

Η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για την παιδεία στη 
Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα κατέρριψε το ευχολόγιο 
σύμφωνα με το οποίο η παιδεία αποτελεί κατεξοχήν πεδίο για 
συναίνεση και συμφωνίες. Η αντίληψη αυτή εκκινεί προφανώς 
από τις απλουστευτικές παραδοχές ότι όλοι έχουμε παιδιά και 
θέλουμε το καλύτερο για τη μόρφωσή τους, καθώς και όλοι 
συνομολογούμε ότι η μόρφωση για κάθε κοινωνία αποτελεί πα-
ράγοντα προόδου και προκοπής. Συνεπώς, με αυτές τις κοινές 
παραδοχές θα ήταν εύκολο και αυτονόητο να συμφωνήσουμε 
στις πολιτικές εκπαίδευσης, στους εκπαιδευτικούς στόχους και 
στα εργαλεία για την υλοποίησή τους.

α πράγματα όμως δεν είναι τόσο ευθύγραμμα. Γύρω από την 

πρόσφατη διένεξη για την περιβόητη πλέον αριστεία οικοδο-

μείται ο πυρήνας της συγκρουσιακής διαφοροποίησης των 

αντιλήψεων. Από τη μία οι αστοί, οι έχοντες και κατέχοντες, 

οι ελίτ που ασχολούνται με την αριστεία και την επίδοση. Εκείνοι που 

ασχολούνται με το σε ποιο ιδιωτικό σχολείο θα φοιτήσει το παιδί τους και 

σε ποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού θα συνεχίσει τις λαμπρές σπουδές 

του. Και από την άλλη τα «παιδιά του λαού». Τα παιδιά των μεροκαματιά-

ρηδων που δεν έχουν τα μέσα, που αγωνίζονται με τις καταλήψεις για 

καλύτερη παιδεία συνεχίζοντας την αγωνιστική παράδοση της γενιάς του 

Πολυτεχνείου! Κάπως έτσι οριοθετείται από τη σημερινή κυβέρνηση η 

διαχωριστική γραμμή στο χώρο της παιδείας, με την οποία επιχειρεί καθη-

μερινά να διχάσει την ελληνική κοινωνία και η οποία συμπυκνώνεται στο 

«ή εμείς ή αυτοί» (τους οποίους και πρέπει να τελειώσουμε).

Σε αυτό το κλίμα διαρκούς απόπειρας διχασμού της κοινωνίας υπάρχουν 

πολιτικές δυνάμεις που δεν επενδύουν στο διχασμό και είναι σταθερά 

προσηλωμένες στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Ελλάδας, η οποία προ-

φανώς περιλαμβάνει την οργάνωση της χώρας με βάση τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα. Υπάρχουν κόμματα –παλαιότερα αλλά και νέα– που δεν θέλουν 

τα σχολεία ισοπεδωμένα και ομοιόμορφα, δεν θέλουν τα πανεπιστήμια 

στο έλεος των καταλήψεων, δεν επενδύουν στο φοιτητικό συνδικαλισμό, 

πιστεύουν στην εξωστρέφεια των πανεπιστημίων, δεν ξορκίζουν a priori 

κάθε μορφής συνεργασία του δημόσιου εκπαιδευτικού χώρου με τον ιδι-

ωτικό τομέα. Για τις δυνάμεις αυτές η δυνατότητα αυτενέργειας των σχο-

λικών μονάδων χωρίς την έγκριση των κομματικών αξιωματούχων του 

υπουργείου είναι προϋπόθεση για τη εμφάνιση νησίδων δημιουργίας μέ-

σα στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Για τις δυνάμεις αυτές τα δημόσια 

σχολεία και η λειτουργία τους αποτελούν προτεραιότητα για την πολιτεία. 

Την ίδια στιγμή η ιδιωτική εκπαίδευση δεν αντιμετωπίζεται ως ταξικός 

αντίπαλος και υποδοχέας των ελίτ, που πρέπει για το λόγο αυτό να περιο-

ριστεί ασφυκτικά και τιμωρητικά ώστε να μην τροφοδοτεί την κοινωνική 

ανισότητα. Για τις δυνάμεις αυτές η «προστασία» του αιώνιου φοιτητή 

υπό το πρόσχημα της στήριξης στα εργαζόμενα φοιτητικά νιάτα αλλά και 

της μηδενικής επιβάρυνσης στον προϋπολογισμό των ΑΕΙ συμπυκνώνει 

το οπισθοδρομικό δόγμα του ωχαδερφισμού και του «δε βαριέσαι». Για 

τις δυνάμεις αυτές το τι είναι προοδευτικό και τι είναι συντηρητικό απα-

ντιέται με βάση τη ζωή και τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών και των 

φοιτητών και όχι με τσιτάτα από την εποχή του εμφύλιου.

Προοδευτικό λοιπόν είναι τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να είναι καθημε-

ρινά εν λειτουργία χωρίς να διανοούμαστε ότι οποιοσδήποτε «αγωνιζόμε-

νος διεθνιστής» μπορεί να εμποδίσει τη λειτουργία τους κ.λπ. Προοδευ-

τικό είναι να αναθέτεις θέσεις ευθύνης σε εκπαιδευτικούς που διαθέτουν 

παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προσόντα και όχι κομματικά ένσημα. Να 

οργανώνεις και να διασφαλίζεις τη διαρκή αξιολόγηση των εκπαιδευτι-

κών σου μονάδων. Να εμποδίζεις τη διατήρηση της παθογένειας που γεν-

νήθηκε από τη διαπλοκή των κομματικών παρατάξεων στην διοίκηση των 

πανεπιστημίων και στην εκλογή των πρυτανικών αρχών. Προοδευτικό, 

τέλος, είναι κάθε τι που δεν διχάζει, καθετί που δεν υπηρετεί εμμονές, φα-

νατισμούς. Είναι προφανές ότι η εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης 

μόνο προοδευτική δεν είναι. Αντιθέτως είναι πολιτική οπισθοδρόμησης 

και υποβάθμισης της παιδείας με συνέπειες για το μέλλον.

Είναι επίσης προφανές ότι στη σημερινή συγκυρία ο χώρος της παιδείας 

είναι ο κατεξοχήν χώρος όπου δεν συντρέχει δυστυχώς η παραμικρή 

προϋπόθεση συναίνεσης.

Δύο κόσμοι τόσο διαφορετικοί και τόσο ασύμβατοι παρουσιάστηκαν 

στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για την παιδεία. Ο λόγος τώρα 

ανήκει στους πολίτες, στους γονείς αλλά και στους φοιτητές. Πώς θέλουν 

τα σχολεία και τα πανεπιστήμιά τους; Πώς αντιλαμβάνονται τις προϋ-

ποθέσεις για την ατομική και συλλογική πρόοδο; Πώς αξιολογούν την 

αριστεία ως παράγοντα εξέλιξης μιας χώρας; Ποιες μορφές συμμετοχής 

και διεκδικήσεων θεωρούν συμβατές με τη δημοκρατία και τη σύγχρονη 

εκπαιδευτική πραγματικότητα και ποιας μορφής προστασία επιθυμούν 

για τη δημόσια περιουσία σχολείων και ΑΕΙ; Αυτά είναι μερικά από τα ερω-

τήματα στα οποία η καθεμία και ο καθένας από εμάς οφείλει να δώσει μια 

όχι αμφίσημη απάντηση, ξεκαθαρίζοντας τι είναι σήμερα προοδευτικό και 

τι συντηρητικό στο χώρο της παιδείας και όχι μόνο. ●

Πολιτική

Γ Τ

Η Τουρκία 
είσερχεΤαί σΤΗ 

2Η φασΗ Του 
ανΤίπραξίκοπΗ-

μαΤοσ. εκείνο ΤΗσ 
νομίμοποίΗσΗσ 
και υλοποιησησ 
του ισλαμικου 

νεο-φασίσμου με 
θεσμίκο ενδυμα 

καί νομίκεσ 
φίορίΤουρεσ.

Τα ελληνοτουρκικά στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή
Του νικου γέωργιαδη
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citizen
Του ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

«Τσινάρ» είναι o πλάτανος στα τουρκικά. Τσινάρι είναι μία γειτονιά 
στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης που κατάφερε και έσωσε το ό-
νομά της χάρη σε ένα ουζερί – τα περισσότερα τουρκικά τοπωνύμια 

έφυγαν με τα πρώτα χρόνια του εικοστού αιώνα.  Για λόγους που δεν είναι 
της στιγμής, το «Τσινάρι» υιοθετήθηκε στη slang των 70s για να περιγράψει 
τους νέους που προσπαθούσαν να ντυθούν μοντέρνα και κατέληγαν σαν 
BMW Λαζογερμανού – τα είχαν όλα εκτός από βελέντζα στους ώμους. Τα 
«τσινάρια» ήταν πρώιμοι κάγκουρες, οι πρώτοι κλαρινογαμπροί. Φορούσαν 
στενά παντελόνια «σωλήνα», παπούτσια με μύτη που σκοτώνει κατσαρίδα 
σε γωνία και κάτι χρωματιστό από πάνω. Ναι, μπριγιαντίνη στο μαλλί και 
ασημένια ταυτότητα στο χέρι. Όμως αυτό που σε έκανε «τσινάρι» ήταν το 
παντελόνι, το οποίο έπρεπε να είναι τόσο στενό, λες και το χτύπησες τατου-
άζ. Η στιλίστικη μεθόδευση ήταν στοχευμένη: το τσινάρι όφειλε να πάρει 
αποστάσεις από την αισθητική των 60s-70s με τα παντελόνια «καμπάνα» 
και τα πέτα που, αν είχε αέρα, μπορεί να έβγαζαν κανένα μάτι. Όλοι αυτοί 
σύχναζαν έξω από ένα ζαχαροπλαστείο στην Τσιμισκή, την «Ωραία». Λίγο 
πιο κάτω ήταν το «Αχίλλειο» και ο «Θερμαϊκός», φρικοκαφενεία του αντιε-
ξουσιαστικού χώρου. Έφευγαν, λοιπόν, τα φρικιά με τα γιαούρτια Δορκάδας 
στο χέρι για να κυνηγήσουν τσινάρια. Οι άλλοι τους περίμεναν με αυγά. 
Ναι, στην αντιπαράθεση υπήρχε ένα στοιχειώδες πολιτικό υπόβαθρο με τα 
φρικιά να έρχονται από την Αριστερά. Στην πραγματικότητα, όμως, η κό-
ντρα ήταν αισθητική. Και γεννήθηκε από την προδιάθεση των ανθρώπων 
να ανοίγουν μέτωπα και χαρακώματα. Και η πιτσιρικαρία της πόλης έπρεπε 
πια να διαλέξει στρατόπεδο. Τσινάρι ή φρικιό; Ήταν στάση ζωής, όχι αστεία. 
Μόνο η μεγάλη αγκαλιά του ΠΑΟΚ τους χωρούσε όλους. Ούτε ο Ιησούς στο 
κατηχητικό δεν μπορούσε να ανοίξει την αγκαλιά του όσο ο Δικέφαλος τις 
φτερούγες του. Πήγαινα και στα δύο και έχω αξιόπιστη άποψη. 

Δεν είναι λίγοι αυτοί που ισχυρίζονται ότι το «κόπι πάστε» του Πολάκη είναι ε-
πιτηδευμένο για να δηλώσει τις λαϊκές καταβολές του ανδρός. Εννοείται ότι 
είναι επιτηδευμένο. Ο άνθρωπος εισπράττει ηδονή και αγάπη. Από τη μία η 
χλεύη του βοθροκάναλου και από την άλλη η αγάπη του απλού λαού. Ούτως 
ή άλλως, ο ψηφοφόρος του Πολάκη δεν αντιλαμβάνεται το λάθος. Το πολύ 
να πιστέψει ότι ο εκλεκτός του μιλάει λατινικά καλύτερα και από τον Ιούλιο 
Καίσαρα. Και οι άλλοι στο ΥΠΕΞ μια χαρά αγγλικά μιλάνε. Θα διαβάζουν έξω 
το «picking a fight for someone else’s barn» και θα ψάχνουν να δουν ποιος 
συμβολισμός κρύβεται μέσα στον αχυρώνα. Για ποιο λόγο να μαλώνουν 
δύο για έναν αχυρώνα; Τουλάχιστον αν τους βάζαμε και τους γαϊδάρους, 
μπορεί να έφτιαχναν μία εικόνα. «Some in the neighbour». Και λες ότι είτε 
είναι πολύ kinky και άτακτη είτε δαιμονισμένη. Άλλη εξήγηση δεν χωράει. 
Πώς διάολο συνέβη αυτό; Όχι, αυτό δεν ήταν επιτηδευμένο. Λαϊκά παιδιά 
έγραψαν την ανακοίνωση, μετακλητοί υπάλληλοι που πλαισιώνουν τώρα το 
γραφείο του υπουργού. Συριζόπουλα που ήταν έξω, στους αγώνες, στο δρό-
μο, στη μάχη της αφίσας. Ο μπαμπάς τους δεν μπορούσε να τους στείλει πιο 
πέρα από την «Ευρωγνώση» της γειτονιάς. Θα βγει ο Γιώργος ο Κυρίτσης να 
το εξηγήσει. Και ο Νίκος ο Φίλης με τεντωμένο το δάχτυλο θα σου πει πως 
πρέπει να αισθάνεσαι ταξικές τύψεις που το συριζόπουλο δεν τα έχει καλά 
με τα αγγλικά. Και θα έρθει το συνέδριο για να πει ο ίδιος ο Τσίπρας ότι αυτά 
είναι περιστατικά που επιβεβαιώνουν την οργανική σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με 
το λαό. Και στο τέλος μένεις εσύ που πρέπει να διαλέξεις. Ακόμα και αν δεν 
θες να το κάνεις, θα το κάνει ο διπλανός σου. Αν δεν πας μαζί του, είσαι με 
τους άλλους. Πάντα δεν πρέπει να υπάρχει ένα δίλημμα; Aριστερά ή Δεξιά; 
Με το λαϊκό ή με τις ελίτ; Με το δημόσιο σχολείο ή το ιδιωτικό; Χάρβαρντ 
ή Πάντειο; Λαός ή Κολωνάκι; Τσινάρι ή φρικιό στη Θεσσαλονίκη των 80s; 
«Κνίτης», θα απαντούσε ο πονηρός Πολάκης. ● 

➜ giannakidis@protagon.gr

Τσινάρι ή φρικιό;
>

a
d

v
e

r
t

o
r

ia
L
 a

.v
.

JuicyBee
το βιολογικό juice bar της αθήνας
στο The APIVITA Experience Store 

Οι λάτρεις των φυσικών καλλυντικών το ξέρουν καλά... Στο The APIVITA 
Experience Store βρίσκουμε τα προϊόντα της APIVITA που βασίζονται στην 
ολιστική προσέγγιση της υγείας και της ομορφιάς, αλλά  μπορούμε και να 
ενημερωθούμε ή να πάρουμε συμβουλές για την προσωπική μας περιποί-
ηση, από την κορυφή μέχρι τα νύχια! Πάμε όμως και ένα βήμα παραπέρα, 
αφού μέσα από το flagship store στο κέντρο της Αθήνας, η APIVITA προτείνει 
έναν ολοκληρωμένο τρόπο ζωής. Με αυτή τη φιλοσοφία η Σοφία Κουτσιανά, 
Holistic Life Coach και αντιπρόεδρος της APIVITA, δημιούργησε το 2013 το 
αυστηρά βιολογικό juicebar, «JuicyBee». Πρόκειται για μία συνολική πρόταση 
υγείας, ομορφιάς και αποτοξίνωσης που μας βοηθάει να είμαστε φρέσκοι, 
γεμάτοι ενέργεια και αισιοδοξία. 
Στο «JuicyΒee» βρίσκουμε φρέσκο αμυγδαλόγαλα κάθε πρωί, σκέτο ή σε 
υπέροχες παραλλαγές, με μέλι, γύρη ή ωμό κακάο, όπως και τον αποτο-
ξινωτικό «greenjuice», χυμό από σιταρόχορτο, γνωστό για τις πολλαπλές 
ευεργετικές και αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. Χυμοί που παρασκευάζονται 
με αποχυμωτή coldpress διατηρώντας έτσι τη μεγαλύτερη δυνατή βιολογική 
αξία των φρούτων και των λαχανικών, τις βιταμίνες, τα μέταλλα και τα ιχνο-
στοιχεία, αλλά και smoothies εμπλουτισμένα με superfoods, εκχυλίσματα 
βοτάνων, βιταμίνες. Όλα φτιαγμένα με πρωτότυπες συνταγές και υλικά που 
προέρχονται από τις βιολογικές καλλιέργειες και τα μελίσσια της APIVITA. 
Και επειδή η σωστή διατροφή είναι από τους σημαντικότερους παράγο-
ντες για τη σωματική και ψυχική μας υγεία, στο κατάστημα υπάρχει ένας 
ολόκληρος όροφος με βότανα της ελληνικής φύσης, διαφορετικά είδη 
μελιών, αλλά και μελισσοκομικά προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των 
υπερτροφών, όπως η γύρη και ο βασιλικός πολτός.
Save the date: Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, από τις 12.00 μέχρι τις 14.00, η 
APIVITA μας καλεί σε μία εορταστική παρουσίαση του προγράμματος και 
γνωριμία με την ομάδα της APIVITA και τους υπεύθυνους όλων των σεμιναρί-
ων και εκδηλώσεων. Θα υπάρχει special preview και παρουσίαση των σεμινα-
ρίων, δοκιμή της νέας σοδιάς μελιών και των μελισσοκομικών προϊόντων της 
APIVITA, χυμοί από το JuiceBar και πολλά δώρα έκπληξη, για ένα χαρούμενο 
φθινόπωρο γεμάτο ευεξία και δημιουργικότητα.

Info: The Apivita Experience Store, Σόλωνος 6, Αθήνα, 2103640560



Η στοά της Πειραιώς 1 & Λυκούργου 16. Στο 
βάθος υπήρχε µία δίοδος που έβγαζε στον 
Ηλεκτρικό, αλλά κάποιος εργολάβος την 
έκλεισε και την έκανε µαγαζί. Για αρκετά 
χρόνια µετά τουρίστες µε χάρτες στα χέρια 
έψαχναν πώς θα βγουν στο τρένο. 
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Υπόγειες 
ιστορίες

°Á£Ä¿¦Ã¹ º°¹ ·¿¶ª ªÆ¹ª Ë¦Ã¡¶¹¶ª 
¶»¦ÃÄ¹º¶ª ªÆÃ¶ª Æ¸ª °£¸Á°ª 
Του ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

τανε λίγο µελαγχολι-
κά εκεί κάτω. Μεγάλη 
στοά, µπορεί και 60-70 
µέτρα, µε καµιά τρια-

νταριά µαγαζιά από δω 
κι από κει, όλα θεόκλειστα 

από χρόνια. Εκτός από ένα. «Εκδόσεις Υ-
δρόγειος» έγραφε η ταµπέλα. Είναι η ε-
πιχείρηση του Θανάση Μαρούτα. «Πάµε», 
µου λέει, «να κάτσουµε στο ουζερί από πά-
νω». Εκείνος έπινε κρασί κι εγώ µπίρα. Το 
µεσηµέρι µία µπίρα είναι καλή. Η δεύτερη 
αρχίζει και ζαλίζει. ∆εν θυµάµαι πόσες µε 
κέρασε, αλλά είχα αρχίσει να τα βλέπω 
ασπρόµαυρα, σαν παλιά ελληνική ταινία. 

«Ήρθα παιδάκι εδώ, δεκατριώ χρονών, το 
1964. Από το χωριό µου, τη Χώρα Γορτυνίας, 
στην Αρκαδία. Τότε δούλευα σε έναν εκδο-
τικό οίκο, Ρέκος λεγότανε, κι έπαιρνα 150 
δραχµές τη βδοµάδα. Καρότσι κι άγιος ο 
θεός. Είχαµε πιάσει ένα υπόγειο µε την α-
δερφή µου, που ήτανε νοσοκόµα και τον α-
δερφό µου, στην Κυψέλη. Με κοινόχρηστη 
κουζίνα και κοινόχρηστο µπάνιο. Το νοίκι εί-
χε 600 δραχµές. Μαζί µε τη δουλειά, πήγαι-
να και σχολείο. Στο 15ο, στην Κεφαλληνίας. 
Καθόµουνα στο ίδιο θρανίο µε τον Ανδρέα 

Κάθε φορά που τρι-
γυρνάω στην Οµό-
νοια ρίχνω µια κλε-
φτή µατιά στις υπό-
γειες στοές, αλλά δεν 
το είχε φέρει ποτέ η 
τύχη να κατέβω σε 
κάποια από αυτές. Ε-
κείνη τη µέρα χάζευα 
τη µεγάλη, γκρι, σι-
δερένια σκάλα που ο-
δηγούσε στην υπό-
γεια στοά που ξεκινά 
από Πειραιώς 1 και 
καταλήγει Λυκούρ-
γου 16. Άρχισα να κα-
τεβαίνω και σκεφτό-
µουν... τώρα θα εµ-
φανιστεί κάποιος και 
θα µου την πει.
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τανε λίγο µελαγχολι-
κά εκεί κάτω. Μεγάλη 
στοά, µπορεί και 60-70 
µέτρα, µε καµιά τρια-

νταριά µαγαζιά από δω 
κι από κει, όλα θεόκλειστα 

από χρόνια. Εκτός από ένα. «Εκδόσεις Υ-
δρόγειος» έγραφε η ταµπέλα. Είναι η ε-
πιχείρηση του Θανάση Μαρούτα. «Πάµε»,

 «να κάτσουµε στο ουζερί από πά- «να κάτσουµε στο ουζερί από πά-
. Εκείνος έπινε κρασί κι εγώ µπίρα. Το 

µεσηµέρι µία µπίρα είναι καλή. Η δεύτερη 
αρχίζει και ζαλίζει. ∆εν θυµάµαι πόσες µε 
κέρασε, αλλά είχα αρχίσει να τα βλέπω 
ασπρόµαυρα, σαν παλιά ελληνική ταινία. 

«Ήρθα παιδάκι εδώ, δεκατριώ χρονών, το «Ήρθα παιδάκι εδώ, δεκατριώ χρονών, το 
1964. Από το χωριό µου, τη Χώρα Γορτυνίας, 
στην Αρκαδία. Τότε δούλευα σε έναν εκδο-στην Αρκαδία. Τότε δούλευα σε έναν εκδο-
τικό οίκο, Ρέκος λεγότανε, κι έπαιρνα 150 τικό οίκο, Ρέκος λεγότανε, κι έπαιρνα 150 
δραχµές τη βδοµάδα. Καρότσι κι άγιος ο δραχµές τη βδοµάδα. Καρότσι κι άγιος ο 
θεός. Είχαµε πιάσει ένα υπόγειο µε την α-θεός. Είχαµε πιάσει ένα υπόγειο µε την α-
δερφή µου, που ήτανε νοσοκόµα και τον α-δερφή µου, που ήτανε νοσοκόµα και τον α-
δερφό µου, στην Κυψέλη. Με κοινόχρηστη δερφό µου, στην Κυψέλη. Με κοινόχρηστη 
κουζίνα και κοινόχρηστο µπάνιο. Το νοίκι εί-κουζίνα και κοινόχρηστο µπάνιο. Το νοίκι εί-
χε 600 δραχµές. Μαζί µε τη δουλειά, πήγαι-χε 600 δραχµές. Μαζί µε τη δουλειά, πήγαι-
να και σχολείο. Στο 15ο, στην Κεφαλληνίας. 
Καθόµουνα στο ίδιο θρανίο µε τον Ανδρέα Καθόµουνα στο ίδιο θρανίο µε τον Ανδρέα 

Κάθε φορά που τρι-
γυρνάω στην Οµό-
νοια ρίχνω µια κλε-
φτή µατιά στις υπό-
γειες στοές, αλλά δεν 
το είχε φέρει ποτέ η 
τύχη να κατέβω σε 
κάποια από αυτές. Ε-
κείνη τη µέρα χάζευα 
τη µεγάλη, γκρι, σι-
δερένια σκάλα που ο-
δηγούσε στην υπό-
γεια στοά που ξεκινά 
από Πειραιώς 1 και 
καταλήγει Λυκούρ-
γου 16. Άρχισα να κα-
τεβαίνω και σκεφτό-
µουν... τώρα θα εµ-
φανιστεί κάποιος και 
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Μικρούτσικο, καλό παιδί. Θυµάµαι τις κοπάνες που κάναµε και 
πηγαίναµε στη Φωκίωνος Νέγρη. Χαθήκαµε και πόσες φορές 
δεν σκέφτηκα να πάω να τον βρω και να του πω “µπράβο, ρε 
Αντρέα, συγχαρητήρια, έγινες µεγάλος και τρανός”, αλλά δεν 
πήγα για να µη νοµίζει ότι ήθελα κάτι περισσότερο από εκεί-
νον». 

Το ουζερί που καθόµασταν, από πάνω, στην ισόγεια στοά, 

προς τη Λυκούργου, το λένε «Άρης». Κάθονταν διάφοροι 

τύποι µοναχικοί, άλλος µε την µπίρα του, άλλος µε το κρασί 

του, άλλος µε το ούζο του, κι όλοι µε τις σκέψεις τους. Πού 

και πού τον κυρ-Θανάση τον έπιανε η συγκίνηση και δάκρυ-

ζε. «Τι είναι, κυρ-Θανάση;» «Θανάση να µε λες». «Τι είναι;» «Τί-
ποτα. Θυµάµαι τη φτώχεια µας. Γύρναγα σπίτι κι έλεγα ψέµατα 
ότι είχα φάει. Πούλαγα και λαχεία, στο είπα; Πέντε δραχµές κά-
νανε τα λαχεία κι εγώ έπαιρνα το 12%. Πούλαγα και στα νυχτε-
ρινά κέντρα και µια φορά ένας τραγουδιστής, µεγάλη φίρµα, µε 
πέταξε έξω µε τις κλοτσιές».   

Εδώ δούλευε και 
ο Νίκος Κοεµτζής 

Ο Νίκος Κοεµτζής το 1973 σκότωσε µε σουγιά τρεις ανθρώ-

πους, οι δύο αστυνοµικοί, και τραυµάτισε άλλους οχτώ. 

Ήταν σε ένα νυχτερινό κέντρο και ο αδερφός του σηκώ-

θηκε να χορέψει ένα τραγούδι «παραγγελιά», τις «Βεργού-

λες» του Βαµβακάρη. Οι αστυνοµικοί ήξεραν τον Κοεµτζή, 

σηκώθηκαν να χορέψουν και πείραζαν τον αδερφό του. Ο 

Κοεµτζής τρελάθηκε κι έβγαλε το µαχαίρι. Αποφυλακίστηκε 

το 1996. Έγραψε την αυτοβιογραφία του («Το µακρύ ζεϊµπέ-

κικο») και πουλούσε το βιβλίο του σε πάγκο πότε έξω από 

τα δικαστήρια της Ευελπίδων, πότε στο Μοναστηράκι. Στις 

πρώτες του σελίδες γράφει για τα κυνηγητά που είχε τραβή-

ξει η οικογένειά του επειδή ήταν κοµµουνιστές. Πέθανε στις 

23 Σεπτεµβρίου 2011, στο δρόµο, στο Μοναστηράκι.  

«Ναι, δούλευε ο Νίκος εδώ. Θα ήταν περίπου το 1969, το 1970. 
∆ούλευε σε ένα µαγαζί µε ρούχα και ήτανε κράχτης. Έβγαινε, 
δηλαδή, στο δρόµο κι έπιανε τους περαστικούς και τους έφερ-
νε στο µαγαζί. Ήτανε ντόµπρος µε ψυχή µικρού παιδιού, λίγο 
πιο µεγάλος από µας και µας πρόσεχε. Αλλά είχε µπελάδες 
µε την αστυνοµία. Τότε τα µαγαζιά κλείνανε στις 7 και µισή το 
βράδυ αλλά τα αφεντικά το τραβάγανε όσο µπορούσανε κι 
εµείς παρακαλάγαµε να περάσει κανένας αστυνοµικός για να 
κλείσουµε να πάµε σπίτια µας. Το αφεντικό του Νίκου τα είχε 
καλά µε τους αστυνοµικούς, τους έδινε πότε κάνα παντελόνι, 
πότε κάνα πουκάµισο και τον αφήνανε ανοιχτό. Αλλά δεν µπο-

ρούσανε κιόλας να περάσουνε να κλείσουνε τα µαγαζιά που 
δουλεύαµε εµείς και να αφήσουνε ανοιχτό εκείνο. Έτσι, όλο και 
κάποιος ειδοποιούσε την αστυνοµία ότι τα µαγαζιά εδώ είναι 
ακόµα ανοιχτά. Το αφεντικό του Νίκου όµως έπαιρνε “τηλεφώ-
νηµα” κι έφευγε κι άφηνε τον Νίκο στο πόδι του και τραβούσαν 
εκείνον. ∆εν ήτανε τύπος να τα κρατάει µέσα του, τους έλεγε 
“τι µε τραβάτε εµένα; Εκείνον πιάστε”. Ξέρεις πόσες φορές τον 
κουτρουβαλήσανε από τις σκάλες; Μια φορά είχε µείνει στο 
νοσοκοµείο τρεις µήνες. Όταν είχε βγει από τη φυλακή είχε 
περάσει µια φορά. Μου ’πε ότι έτυχε και ήτανε σε µια ταβέρνα 
και χόρεψε µόνος του εκείνο το τραγούδι. Και τον βάρυνε. Τον 
στεναχωρούσε πολύ, είµαι σίγουρος ότι είχε µετανιώσει». 

Τα καλά τα χρόνια 
και τα χρόνια µετά 

«Εκείνα τα χρόνια η στοά ήτανε γεµάτη µαγαζιά. Τα πιο πολ-
λά µε ρούχα, αλλά υπήρχαν κι ένα καφενείο-ταβέρνα που το 
λέγανε “Ο Ντίνος”, ένα φωτογραφείο, το “Φωτό Οµόνοια Αγγε-
λάκας”, ένα τυπογραφείο, ένα χρυσοχοείο, ένα σφαιριστήριο. 
Ανά πάσα στιγµή στην υπόγεια στοά υπήρχαν 200 άτοµα, κατα-
στηµατάρχες, υπάλληλοι και περαστικοί. Τα ενοίκια ήτανε λίγο 
πιο φτηνά από πάνω αλλά µη φανταστείς µεγάλη διαφορά. Το 

Μικρούτσικο, καλό παιδί. Θυµάµαι τις κοπάνες που κάναµε και 
πηγαίναµε στη Φωκίωνος Νέγρη. Χαθήκαµε και πόσες φορές 
δεν σκέφτηκα να πάω να τον βρω και να του πω “µπράβο, ρε 

πους, οι δύο αστυνοµικοί, και τραυµάτισε άλλους οχτώ. 

Ήταν σε ένα νυχτερινό κέντρο και ο αδερφός του σηκώ-

θηκε να χορέψει ένα τραγούδι «παραγγελιά», τις «Βεργού-

ρούσανε κιόλας να περάσουνε να κλείσουνε τα µαγαζιά που 
δουλεύαµε εµείς και να αφήσουνε ανοιχτό εκείνο. Έτσι, όλο και 
κάποιος ειδοποιούσε την αστυνοµία ότι τα µαγαζιά εδώ είναι 

Η στοά µε είσοδο την Πανεπιστηµίου 64
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µαγαζί που δούλευα από πιτσιρίκι τελικά το πήρα, το ’77. Και το 
έκανα Εκδόσεις Υδρόγειος. Άρχισα µε σχολικά βοηθήµατα, µε 
λευκώµατα, ευχετήριες κάρτες, είδη στολισµού, ηµερολόγια». 
Ο κυρ-Θανάσης άρχισε να συγκινείται πάλι. Κι όλο τον φω-

νάζουνε από άλλα τραπέζια να πάει να κάτσει.   

«Η στοά άρχισε να αδειάζει γύρω στο ’95, που ο καθένας έκανε 
ό,τι του γούσταρε. Άλλος κατέβαινε να κατουρήσει όπου να 
’ναι, άλλοι πουλάγανε ναρκωτικά. Καµιά φορά τους πιάνανε και 
µετά από τρεις ώρες πάλι έξω να κάνουνε νόηµα τάχα µου ότι 
δεν µπορούν να τους κάνουν τίποτα γιατί έχουνε τις άκρες. Με 
την κρίση αποτελειωθήκαµε». Παντρεύτηκε 27-28 χρονών, 

«µεγάλος για την εποχή µου», κι έχει τρεις γιους. ∆υο οικο-

νοµολόγους κι ένα δάσκαλο. Μου φέρνει την εφηµερίδα 

«ΠΡΙΝ». «Αυτός ο µουσάτος, ο ψηλός, τον βλέπεις; Ο γιος µου 
είναι». Το δηµοσίευµα έλεγε για µια οµάδα δασκάλων που 

είχε πάει στο Κοµπάνι, στη Συρία, στο πλαίσιο µιας ανθρωπι-

στικής βοήθειας. Κι εγώ θα έπινα µια µπίρα ακόµα.  

Στη βουλγάρικη 
υπόγεια στοά 

«Μέγαρο ∆εβερίκου» γράφει µια ταµπέλα, οδός Λυκούρ-

θανε και κάτι παπατζήδες για να το κάνουνε καβάτζα τους όπο-
τε τους κυνηγούσανε. Όµως, όλα καλά τώρα. Είναι µια ικανοποί-
ηση για εµάς που έρχονται και γυναίκες µόνες τους». 

Η Οµόνοια, λένε, είναι κι αυτή µια γειτονιά. Οι επαγγελµατίες 

εδώ είναι η δεύτερη γενιά ή είναι κοντά στη σύνταξη. Μιλέν: 

«Θα φας τυρόπιτα µια φορά τη βδοµάδα, θα φας σουβλάκια 
άλλες δυο, όµως θέλεις κι ένα αληθινό πιάτο φαΐ». Η Αντωνία 

µε παίρνει να δω την κουζίνα. Κάθε µέρα έχουνε πέντε έξι δι-

αφορετικά πιάτα – «σε κανονικό πιάτο, να φας σαν άνθρωπος. 
Τι διαφορά έχει για µένα να στο βάλω σε πλαστικό; Όση ώρα θα 
µου πάρει και ρεύµα θα κάψω να το βάλω στο πλυντήριο, άλλο 
τόσο κοστίζει και το πλαστικό. Κι αν δεν σου αρέσουν οι πατά-
τες και θέλεις ρυζάκι ή κάτι άλλο, κανένα πρόβληµα».  

Το ’60, λένε, ήταν η «στοά των µαρµαράδων και των µωσαϊ-
κάδων. Με τεχνίτες και εργάτες που περιµένανε να τους πάρει 
κάποιος για µεροκάµατο και µε εργολάβους που έρχονταν να α-
γοράσουν υλικά. Τώρα µωσαϊκά δε φτιάχνουνε και τα µάρµαρα 
είναι ακριβά. Αλλά και πού να παρκάρεις να ξεφορτώσεις µες 
στην Οµόνοια». Μέχρι και πριν κάνα µήνα το «Γευσιπωλείο Υ-

ποβρύχιο» ήταν το µοναδικό µαγαζί στην υπόγεια στοά. Τώ-

ρα άνοιξε και το Fairy Nails, που στην κάρτα του λέει «µε κάθε 
επίσκεψη δώρο µια αστρολογική πρόβλεψη εντελώς δωρεάν». 

Στη Βερανζέρου 13, στο υπόγειο της στοάς Φέξη, έχει µα-

γαζιά µε παιχνίδια, µε σφραγίδες και άλλα. Στην Αρχή της 

Αγίου Κωνσταντίνου η υπόγεια στοά διαθέτει µόνο είδη 

κοµµωτηρίου. Στην Πανεπιστηµίου 64 το πάτωµα έχει µε-

γάλες µαύρες βούλες. Η υπόγεια στοά της Σταδίου 60 µοιά-

ζει κυριλέ. Έχει και κυλιόµενες σκάλες, κι ας µη δουλεύουν. 

Ένας τύπος που είναι εδώ από το 1985 λέει ότι δεν τις είδε 

ποτέ να δουλεύουν. Θυµάµαι τον κυρ-Θανάση που έλεγε 

ότι έχει φάει το πεζοδρόµιο µε το κουταλάκι κι αναρωτιέµαι 

αν είναι ακόµα στο ουζερί. A

γου 9. Στη σκάλα προς τα κάτω. Την κοιτού-

σα έξω από την τζαµαρία. Εκείνη διάβαζε 

ένα βιβλίο και δίπλα της ένα πολύ πιτσιρίκι 

έδειχνε εξπέρ µε τα κινητά. Ήταν ένα βουλ-

γάρικο δανειστικό παλαιο-βιβλιοπωλείο 

κι εκείνη είναι η Ζίφκα που στα ελληνικά 

σηµαίνει Ζωή και είναι από το Καζανλάκ 

της Βουλγαρίας. Το Καζανλάκ είναι διά-

σηµο για τα ροζ τριαντάφυλλά του που 

βγάζουνε λάδι, και το λάδι αυτό πάει 

στη Γαλλία για να φτιαχτούνε κάποια 

από τα γαλλικά αρώµατα. Η Ζίφκα έχει 

20 χρόνια στην Ελλάδα. Όλα τα ράφια 

γεµάτα πολυδιαβασµένα βιβλία µε 

βουλγάρικους τίτλους. Θα ’θελα να 

ήξερα βουλγάρικα αλλά ξέρω µόνο 

το «µπλαγκονταριά», που σηµαίνει ευχαριστώ, 

και το «ντόµπερντεν», που πάει να πει καλησπέρα ή γεια σας. 

∆εν έχει τίτλους από Βούλγαρους συγγραφείς. Ούτε από 

Έλληνες. «Τι διαβάζουν οι πελάτες;» «Ροµαντικά πιο πολύ». 
«Με τη βδοµάδα τα νοικιάζεις;» «Με το µήνα. Τα κορίτσια συ-
νήθως έχουν ρεπό µόνο µια φορά το µήνα» «Και πόσα βιβλία 

παίρνουν κάθε φορά;» «Αναλόγως τις δουλειές τους. Μπορεί 
να διαβάσουν τέσσερα βιβλία ή µόνο ένα». Η πολύ µεγάλη 

πλειοψηφία της πελατείας της Ζίφκα είναι κορίτσια ή γυναί-

κες, ή ό,τι διαφορά έχει αυτό τέλος πάντων, που εργάζονται 

σε σπίτια προσέχοντας καµιά οικογένεια και στον ελεύθερο 

χρόνο τους διαβάζουν βιβλία για την αγάπη.  

Όλα τα καταστήµατα είναι βουλγάρικα πλην ενός. Ένα από 

αυτά µοιάζει µε µίνι µάρκετ. Έχει από εφηµερίδες και περιο-

δικά, µέχρι βουλγάρικες βότκες και βουλγάρικο πελτέ. Είναι 

η Μίρα από τη Βουλγαρία και η πόλη της είναι ακριβώς πάνω 

από τις Σέρρες. Είναι στο µαγαζί κάθε Παρασκευή, Σάββατο 

και Κυριακή. Τις άλλες ηµέρες επιστρέφει στη Βουλγαρία. 

Εκτός από αυτά τα προϊόντα, όπως και άλλα µαγαζιά στη 

στοά, στέλνει δέµατα στην πατρίδα. Σουβενίρ, γκοφρέτες, 

ρούχα, «ακριβά» δέµατα που φτιάχνονται προσεκτικά, ζυγί-

ζονται και ταξιδεύουν µε αγωνία, αγάπη και καρδιοχτύπι. 

Πού είναι ο παπάς; 

Στην υπόγεια στοά της Αιόλου 102 µια ταµπέλα αναβοσβήνει 

και γράφει «1,20 ο φραπέ». Ένας τύπος έχει ελαφρώς χαίτη, 

τον λένε Μιλέν και δείχνει πολύ κουλ. Έρχεται και η γυναίκα 

του, η Αντωνία. Το µαγαζί λέγεται «Γευσιπωλείο Υποβρύχιο» 

και στις άκρες της σκάλας έχει ναυτικές πυξίδες. Άνοιξαν το 

2011 και όταν πρωτοήρθαν για να δουν το χώρο, αν τους α-

ρέσει, για να το νοικιάσουν, «στο τρίτο σκαλί ο Μιλέν µού λέει 
“πού πάµε;”». Όλα τα µεγάλα κτίρια του κέντρου µε υπόγεια 

στοά έχουν τουαλέτες στο υπόγειο για τους εργαζόµενους 

στο κτίριο. «Ήταν ένα δηµόσιο αποχωρητήριο. Μια φορά ήρ-

µαγαζί που δούλευα από πιτσιρίκι τελικά το πήρα, το ’77. Και το 
έκανα Εκδόσεις Υδρόγειος. Άρχισα µε σχολικά βοηθήµατα, µε 

γου 9. Στη σκάλα προς τα κάτω. Την κοιτού-

σα έξω από την τζαµαρία. Εκείνη διάβαζε 

Η Αντωνία και ο Μιλέν θα σας περιποιηθούν στο 

«Γευσιπωλείο Υποβρύχιο», στην Αιόλου 102   

θανε και κάτι παπατζήδες για να το κάνουνε καβάτζα τους όπο-

20 χρόνια στην Ελλάδα. Όλα τα ράφια 

γεµάτα πολυδιαβασµένα βιβλία µε 

βουλγάρικους τίτλους. Θα ’θελα να 

ήξερα βουλγάρικα αλλά ξέρω µόνο 

το «µπλαγκονταριά», που σηµαίνει ευχαριστώ, 

και το «ντόµπερντεν», που πάει να πει καλησπέρα ή γεια σας. 

Ο Θανάσης Μαρούτας µπροστά στο κατάστηµά 

του, το µόνο εν λειτουργία στην Πειραιώς 1 
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θανε και κάτι παπατζήδες για να το κάνουνε καβάτζα τους όπο-
τε τους κυνηγούσανε. Όµως, όλα καλά τώρα. Είναι µια ικανοποί-

Η Οµόνοια, λένε, είναι κι αυτή µια γειτονιά. Οι επαγγελµατίες 

εδώ είναι η δεύτερη γενιά ή είναι κοντά στη σύνταξη. Μιλέν: 

«Θα φας τυρόπιτα µια φορά τη βδοµάδα, θα φας σουβλάκια 
 Η Αντωνία 

µε παίρνει να δω την κουζίνα. Κάθε µέρα έχουνε πέντε έξι δι-

 «σε κανονικό πιάτο, να φας σαν άνθρωπος. 
Τι διαφορά έχει για µένα να στο βάλω σε πλαστικό; Όση ώρα θα 
µου πάρει και ρεύµα θα κάψω να το βάλω στο πλυντήριο, άλλο 
τόσο κοστίζει και το πλαστικό. Κι αν δεν σου αρέσουν οι πατά-
τες και θέλεις ρυζάκι ή κάτι άλλο, κανένα πρόβληµα».  

«στοά των µαρµαράδων και των µωσαϊ-
κάδων. Με τεχνίτες και εργάτες που περιµένανε να τους πάρει 
κάποιος για µεροκάµατο και µε εργολάβους που έρχονταν να α-
γοράσουν υλικά. Τώρα µωσαϊκά δε φτιάχνουνε και τα µάρµαρα 
είναι ακριβά. Αλλά και πού να παρκάρεις να ξεφορτώσεις µες 

Μέχρι και πριν κάνα µήνα το «Γευσιπωλείο Υ-

ποβρύχιο» ήταν το µοναδικό µαγαζί στην υπόγεια στοά. Τώ-

ρα άνοιξε και το Fairy Nails, που στην κάρτα του λέει «µε κάθε 
επίσκεψη δώρο µια αστρολογική πρόβλεψη εντελώς δωρεάν». 

Στη Βερανζέρου 13, στο υπόγειο της στοάς Φέξη, έχει µα-

γαζιά µε παιχνίδια, µε σφραγίδες και άλλα. Στην Αρχή της 

Αγίου Κωνσταντίνου η υπόγεια στοά διαθέτει µόνο είδη 

κοµµωτηρίου. Στην Πανεπιστηµίου 64 το πάτωµα έχει µε-

γάλες µαύρες βούλες. Η υπόγεια στοά της Σταδίου 60 µοιά-

ζει κυριλέ. Έχει και κυλιόµενες σκάλες, κι ας µη δουλεύουν. 

Ένας τύπος που είναι εδώ από το 1985 λέει ότι δεν τις είδε 

ποτέ να δουλεύουν. Θυµάµαι τον κυρ-Θανάση που έλεγε 

ότι έχει φάει το πεζοδρόµιο µε το κουταλάκι κι αναρωτιέµαι 
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Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου 

2310 Soul

8 σημεία για να τσεκαρεισ στο Θεσσαλονικιώτικο χαρτη τον 8βριο 
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8 σημεία για να τσεκαρεισ στο Θεσσαλονικιώτικο χαρτη τον 8βριο 

1 Loco Bus 
Ο Ηλίας και η μεξικάνα κουζίνα του «El 
Burrito» της Χρυσοστόμου Σμύρνης 
επεκτείνουν την κουλτούρα του vintage 

gourmet, σετάροντας ένα μαγικό λεωφο-
ρείο μέσα στην Κομνηνών, που κυριολεκτι-
κά γευστικά σε πάει παντού μέσω έξυπνων, 
γρήγορων και pop up πιάτων. Ναπολιτάνες 
πίτσες και τεξάνικα μπέργκερ, ινδονησιακά 
και ταϊλανδέζικα πιάτα, εξωτικά κοκτέιλ, 
χρώματα και ροκαμπίλι αισθητική στο δι-
άκοσμο, στέκι κοσμοπολίτικο κοινώς και 
γκλομπάλα ιντερνασιονάλ άποψη – απάντη-
ση στο παϊδάκι, σουτζουκάκι €1, που λόγω 
κρίσης σαρώνει κάθε έννοια και πρόταση 
για φαγητό. Καλός κι ο πιτόγυρος, μα καλός 
κι ο γύρος του κόσμου με τις Loco γεύσεις!

2 
Dim Zach  
Όλη η Θεσσαλονίκη χορεύει με τα 
ρεμίξ του, όλοι τον ξέρουν, μιας κι 
επιτέλους στα μπαρ αλλά και στα 

ραδιόφωνα το γλυκά νωχελικό groove του 
«Discomare Sex» και το «Alskar», που στα 
σουηδικά θα πει «σ’ αγαπώ», σκοράρουν 
καθημερινά. Επιτέλους, ο αγώνας τώρα δι-
καιώνεται: ο Δήμος aka Dim, παλιά με τους 
Lovelab και χρόνια τώρα με τους Liebe, κα-
τέχει την ηλεκτρονική μουσική και την τε-
χνολογία, και τα συνθέτει σε ηχοχρώματα 
πανδαισιακά. Ψάξε τον στο youtube, ζήτα 
του φιλία στο fb, όπου καθημερινά ποστά-
ρει και μοιράζει τα ωραία του, κι έχεις να 
πορεύεσαι, καθώς στα ακουστικά σου θα 
παίζουν μπλεντ εξαίσια. Προσωπική λα-
τρεία: το ρεμίξ στο «All of This and Nothing» 
των Soulsavers feat. David Gaham.

3 The Caravan Bed & 
Breakfast 
Ένα ανακαινισμένο νεοκλασικό 
κτίριο του 1929, δίπλα στο Καραβάν 

Σαράι, εξού και η ονοματολογική γειτνία-
ση, μετατράπηκε σε ουρμπάνα χοτελέρα 
για ταξιδιώτες ανήσυχους και περίεργους 
που θέλουν τη μέρα να αγναντεύουν το 
τράφικο της Εγνατίας και τις νύχτες να 
μετρούν τα αστέρια πάνω από τον ουρανό 
της. Πεντακάθαρο, παιχνιδιάρικο λόγω 
ντιζάιν, φωτεινό, καθώς το λούζει το φως 
με το οποίο πυρπολεί τις μέρες ο Όλυμπος 
απέναντι, και φιλικότατο ως προς τις τιμές. 
Τσέκαρε, το ρεπορτάζ δεν είναι διαφημιστι-

κό, thecaravan.gr. 

4 Toolkit Designers 
Meeting 
Το ραντεβού σου με τη γραφιστι-
κή, την αρχιτεκτονική, τη μόδα, το 

branding, κι όλα τα παιδιά αλλά και τους 
δημιουργούς, που μέσα από εξειδικευμένα 
σεμινάρια, εκθέσεις και δράσεις διακονούν, 
μετέχουν και φιλοτεχνούν το προφίλ μιας 
πόλης ανήσυχης και πάντα στην κόψη. Α-
νταλλαγή γνώσεων, μοίρασμα και επίδειξη 
έργων και γλώσσας, παραγωγή, δράση, 
save the date: 6, 7, 8 & 9 Οκτωβρίου. Και αδη-
μονία για τον νικητή του PosterBattle2016, 
με θέμα «No selfie thought, no culture», που 
πάει να πει ιδού το θέμα και ιδού η πρόκλη-
ση για το ποιος θα κερδίσει: τυπογραφία, 
φωτογραφία, ιλουστρέισιον και μια μονο-
μαχία εις το όνομα της τέχνης και της επι-
κοινωνίας. Κλικ στο designeroolkit.org/gr και 
συνάντησε τη φυλή σου. 

5 Περί Τέχνης 22 
Στο νούμερο 22 της Παλαιών Πατρών 
Γερμανού, σε συνεργασία με την γκα-
λερί της Λόλας Νικολάου, θα λειτουρ-

γεί μόνιμη έκθεση έργων σε μικρή διάστα-
ση και ειδική τιμή, που πάει να πει πολύς κό-
σμος, αλλά ευκαιρίας δοθείσης, γνωρίστε 
τον Κωστή Δαμουλάκη. Είτε στους τοίχους, 
ως στριτ πέιντερ, είτε στο δέρμα, μιας και 
σουτάρει και εκλεκτικά τατού, όμως εδώ 
σαν ζωγράφος, ο Δαμουλάκης μοιάζει α-
χαρτογράφητος. Περιχαρακωμένος στην 
ασφυκτική Θεσσαλονίκη, παγιδευμένος σε 
μια πόλη όπου πάντα το frustration ήταν η 
κινητήρια αιτία του creation, αγιογραφεί τις 
μοναξιές των ηρώων του, που τις περισσό-
τερες φορές δείχνουν περίλυποι και αντα-
ριασμένοι. Το μπαζάρ ξεκινά την Πέμπτη, 6 
Οκτωβρίου, σπεύσατε.

6 Alesta3 
«Δεν ήσουν η Ιθάκη, αλλά η Τροία 
μου», «Έφυγες και χαμογέλασα», «Δεν 
χάθηκα για να με ψάξεις», «Όσοι αγά-

πησαν δεν είναι αθώοι», «Είπες να φοράω το 
παλτό μου αλλά να που έγινες το χειρότερο 
κρύο». Το τελευταίο το χτύπησε με μαύρο 
μαρκαδόρο στη γειτονιά μου, στην Άνω 
Πόλη. Τα άλλα τα χαζεύω διασκορπισμένα 
παντού στην πόλη. Ποιητικά κι όχι βάνδαλα, 
οκ, ίσως λίγο έντεχνα και μετεφηβικώς πα-
ροξυσμικά, αλλά η υπογραφή Alesta3, κάθε 
που τη βλέπω, με κάνει να γελώ με τρυφε-
ρότητα. Σε μια πόλη που η πλειοψηφία των 
γκράφιτι και της ταγκιάς πουλά μίσος, κακία 
και πόλεμο, αυτός ο «λογαριασμός» στη μο-
ναξιά και την αγάπη μόνο λογοδοτεί.  

7 Ένο Αγκόλι, 
«Ποιητικό Αίτιο», 
εκδ. Εντευκτήριο 
Ένα Αλβανόπουλο που ήρθε στην 

Ελλάδα τη δεκαετία του ’90, είκοσι ένα 
χρονών σήμερα και φοιτητής αναλυτικής 
φιλοσοφίας, εκδίδει την πρώτη του συλ-
λογή, απ’ όπου παραθέτω την «Σούτρα της 
φθοράς». «Και χρόνια αργότερα, ειρωνικά/ 
διατυπώνοντας τους σύγχρονους φθόνους 
και δόγματα/ Αγγλοσάξονες/ ρωτούσαν 
ειρωνικά τον Βούδα, τον Γκάντι, τον Ταγκόρ:/ 
Πείτε μας, πείτε μας – εμείς πότε θα φθαρούμε 
επιτέλους». Αξίζει, ψάξε τον. 

8 Sunstainable 
Living Space in the 
EU 
Μια έκθεση έργων φιλικής αρχιτε-

κτονικής ως προς το περιβάλλον. Αειφόρος 
ανάπτυξη και έκο προοπτική. Γίνεται στη 
Σεούλ κι ένα γραφείο από τη Θεσσαλονίκη, 
οι MAS (Μakridis + Associates) έχουν την 
ευκαιρία να επιδείξουν μια ευρεία γκάμα 
από τη δουλειά τους σε ό,τι έχει να κάνει με 
την αισθητική του βιοκλιματικού περιβάλ-
λοντος, έτσι όπως του δίνουν σχήμα και 
μορφή, μέσα από κατασκευές ιδιωτικών κα-
τοικιών ή εταιρικών χώρων όπου εξειδικεύ-
ονται. Το ξαναλέω: το δυναμικό, οι ιδέες, οι 
ομάδες και οι τέχνες που απεργάζεται αυτή 
η πόλη, ειδικά τον καιρό της κρίσης και της 
συλλογικής εθνικής αλλά και τοπικής κατά-
θλιψης, δείχνουν τον δρόμο: σκληρή δου-
λειά αλλά και φαντασία, όραμα, προοπτική, 
περισκοπική όραση και ενόραση, μετά γνώ-
σεως, κόπου και πεισματικής αντίστασης 
στη μιζέρια. Αυτό ήταν, είναι και θα είναι το 
ροκ του μέλλοντός μας. A

3

Διαδρομές, άνθρωποι, γεύσεις, 

τέχνες, μουσικές, γράμματα 

και όλο το καλό κάρμα. 

Το φθινόπωρο της Θεσσαλονίκης 

της πάει πολύ.
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Εarthenware µε λευκό υάλωµα, 
επιζωγράφιση µε µαύρο 
πυρρόχρωµα και ένθετη 
διακόσµηση, 2003-2004. 

[Φωτ. Αρχείο Ελένης Βερναδάκη]

Φωτό: Τάκης ∆ιαµαντόπουλος
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Όταν λέµε κεραµική στην Ελλάδα στο µυαλό µας έρχεται 
ένα όνοµα: Ελένη Βερναδάκη. Έσπασε τα όρια µεταξύ της 
κεραµικής τέχνης και του χειροποίητου καλλιτεχνικού 
αντικειµένου· καινοτόµησε στη σχέση χρηστικού και µη 
χρηστικού αντικειµένου και έβαλε την ελληνική υπογρα-
φή της στη διεθνή εικαστική σκηνή. Υπό τη διεύθυνσή 
της το Μορφολογικό Κέντρο Αθηνών - adc (έτος ίδρυσης 
1968) αποτέλεσε σηµείο αναφοράς και προώθησης της 
τέχνης. Τώρα, επιτέλους, ήρθε η στιγµή που αντιπροσω-
πευτικό δείγµα του έργου της τακτοποιήθηκε σε έναν τόµο 
(επιµεληµένο από την ιστορικό τέχνης Ευγενία Αλεξάκη, 
εκδόσεις του Μουσείου Μπενάκη). Ξεφυλλίζοντάς το συ-
νειδητοποιείς γιατί µετά τη Βερναδάκη οι συµβατικές τα-
ξινοµήσεις των τεχνών φαντάζουν πλέον ξεπερασµένες.  
Η έκδοση της µονογραφίας θα γιορταστεί µε µια οπτικο-
ακουστική γιορτή, καθώς η προβολή του βίντεο «Ελένη 
Βερναδάκη. 1095°C» θα µετατρέψει το αίθριο του κτιρίου 
της οδού Πειραιώς σε ένα σύµπαν, µε τα έργα της σαν πλα-
νήτες να αιωρούνται στο χώρο. (Σύλληψη & σχεδιασµός: 
Βασίλης Ζηδιανάκης & Em Kei)  
12/10, 20.00, Κτήριο Οδού Πειραιώς, είσοδος ελεύθερη

-∆ηµήτρης Μαστρογιαννίτης

Earthenware µε λευκό υάλωµα, 
επιζωγραφισµένο µε µαύρο και 
κόκκινο πυρρόχρωµα, 2000-2005. 
[Φωτ. Jenny Skrapaliori Graves]

¶ ¤ ¶Á¸  µ¶ÄÁ ° ¢ ° º ¸ 
Η κορυφαία της κεραµικής
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«12 Οκτωβρίου 1944 - Η Αθήνα Ελεύθερη». Η 
ιδέα είναι ότι γιορτάζουμε, όχι τη μέρα που η Ελ-
λάδα μπήκε στον πόλεμο, αλλά τη 12η Οκτωβρί-
ου, τη μέρα που η Αθήνα απελευθερώθηκε από 
τους ναζί. Αυτή η ημερομηνία είναι ο τίτλος, για 
δεύτερη χρονιά, μιας σειράς εκδηλώσεων που 
διαρκούν όλο το μήνα και ζωντανεύουν την πόλη 
στην πιο μαύρη εποχή της στα νεότερα χρόνια. 
Εκθέσεις με αρχειακό υλικό, εικαστικές δημιουρ-
γίες, ομιλίες, προβολές, συναυλίες και μία γιορτή 
αφύπνισης αφού, όπως φαίνεται, το «φίδι παρα-
μονεύει πάντα». 

Στο φετινό πρόγραμμα, ιδιαίτερη εντύπωση 
προκαλεί η έκθεση «Ένα Γλυκό Ξημέρωμα» που 
επιμελείται ο ιστορικός τέχνης Γιάννης Κουκου-
λάς με τη συμμετοχή δεκαπέντε ελλήνων δημι-
ουργών κόμικς. Ιστορίες κόμικς για την Αθήνα της 
Κατοχής, την αντίσταση, τα μπλόκα, τους ανθρώ-
πους της. Ο τίτλος είναι παρμένος από ένα παλιό, 
άγνωστο ρεμπέτικο που λέγεται ότι έγραψε ο 
Ελασίτης λοχαγός Νίκος Δημόπουλος ή Τούντας 
με αφορμή το μπλόκο της Κοκκινιάς στις 17 Αυ-
γούστου 1944. 
Οι ιστορίες, άλλες αναπαράσταση πραγματικών 
γεγονότων και άλλες φανταστικές, επικεντρώ-
νονται στους ανθρώπους της πόλης που ζούσαν 
τις σκοτεινές εκείνες μέρες και άγριες νύχτες, ελ-
πίζοντας σε ένα γλυκό ξημέρωμα. Με την τρυφε-
ρότητα μιας ανάμνησης που μοιάζει να διατρέχει 
τις εικόνες τους, αυτήν του κλασικού, μετακατο-
χικού Μικρού Ήρωα, της πιο κοντινής αφήγησης 
του παρελθόντος με αυτό το θέμα, οι σχεδιαστές 
παίζουν με τη σκληρότητα και την απόγνωση, 
τον ηρωισμό όπως θα φάνταζε στα μάτια ενός 
μικρού παιδιού, αλλά και με σκληρές, ασπρόμαυ-
ρες εικόνες σαν χαραγμένες στον τοίχο σε κελί 
φυλακής. Έξυπνα, θαρραλέα, μοντέρνα σκίτσα 
για μια παλιά ιστορία της οποίας τα τραύματα πο-
τέ δεν έχουν κλείσει.

Συμμετοχές: Τόμεκ Γιοβάνης, Γιώργος Γούσης, 
Σπύρος Δερβενιώτης, Πέτρος Ζερβός, Δημήτρης 
Καμένος, Λέανδρος, Τάσος Μαραγκός, Θοδωρής 
Μπαργιώτας, Αλέξια Οθωναίου, Αλέκος Παπαδά-
τος, Θανάσης Πέτρου, Soloup, Γιώργος Τραγάκης, 
Γιώργος Φαραζής, Πέτρος Χριστούλιας.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 30/10 και πραγ-
ματοποιείται στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα 
του Δήμου Αθηναίων (πρώην Πιλοποιείο Πουλό-
πουλου) στο Θησείο. Τρ.-Σάβ. 10.00 - 20.00, Κυρ. 
10.00-14.00, Δευτ. κλειστά. Είσοδος ελεύθερη.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, τη Δευτέρα 10 Οκτω-
βρίου, στις 18.00, θα πραγματοποιηθεί ομιλία-
συζήτηση με θέμα: «Μνήμη, Ιστορία, Ντοκουμέ-
ντο, Τεκμηρίωση στα Σύγχρονα Κόμικς» με ομι-
λητές τον Soloup (δρ. Πολιτισμικής Επικοινωνίας, 
δημιουργό κόμικς και γελοιογράφο), τον Γιώργο 
Γούση (δημιουργό κόμικς) και τον Γιάννη Κουκού-
λα (ιστορικό τέχνης). Θα παρευρίσκονται οι συμ-
μετέχοντες καλλιτέχνες στην έκθεση.
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Αττικής, Βουλή 
των Ελλήνων, Δήμος Αθηναίων, ΕΡΤ, Γενικά Αρ-
χεία του Κράτους.

Λεπτομέρεια 
σελίδας από τη 
συμμετοχή του 
Γιώργου Φαραζή 
στην έκθεση.

«Ένα Γλυκό 
Ξημέρωμα» 

στην ελεύθερη 
Αθήνα

Δημιουργοί κόμικς σχεδιάζουν 
την Αθήνα της Κατοχής

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ

Δείτε περισσότερα έργα στο athensvoice.gr

www.athens voice.gr
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ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 
“Τίποτα δεν μπορεί να με παραμυθιάσει, πλέον”

Τα τραγούδια της δημιούργησαν το soundtrack της ζωής μας. Τώρα ξαναεπιστρέφει με την παράσταση 
ÇΧειρόγραφοÈ, που περιέχει και κομμάτια της δικής της ζωής. To συμπληρώνουμε με μερικές εξομολογήσεις. 

  Του Δημητρη μαστρογιαννιτη

ρεις η ώρα το μεσημέρι Παρασκευής ήταν ό-
ταν η πεντάχρονη Κίρα, ένα ζωηρό Γιορκσάιρ 
Τεριέ, με υποδέχτηκε με ύφος «συγνώμη, κύριε, 
ποιος είστε και μας ενοχλείτε;» «Ξέρω κι εγώ πώς 

μου ήρθε το όνομά της; Από τον ουρανό, ίσως. Ό-
πως το είχα, τότε, κατάμαυρο κουτάβι στα χέρια μου 

αναρωτιόμουν τι όνομα να της δώσω. Για έναν περίεργο λόγο 
μού κόλλησαν ομόηχες λέξεις, όπως Μπύρα, Ήρα, Μοίρα και 
κατέληξα στο Κίρα».

Είμαστε καθισμένοι σ’ έναν από τους καναπέδες στο σα-
λόνι με έναν καφέ στο χέρι. Έπιπλα και αντικείμενα γύρω μας 
δηλώνουν στιλ και χαλάρωση. Από την μπαλκονόπορτα μια 
καταπράσινη θάλασσα, βρισκόμαστε στη Φιλοθέη. Τι να κατα-
λάβω για εσάς, ρωτάω, όταν μένατε στο Καλαμάκι δίπλα στη 
θάλασσα και τώρα σας βρίσκω εδώ; «Ήθελα να μείνω σε μια 
γειτονιά που να μπορώ να περπατάω κι αυτή η γειτονιά μού 
το προσφέρει. Αλλά πίσω από αυτή τη μετακίνηση κρύβεται 
και μια διάθεση που είχα ν’ αλλάξω πολλά πράγματα στη ζωή 
μου. Μου αρέσει εδώ. Όχι πως δεν έψαξα να βρω σπίτι και στο 
κέντρο, αλλά... από τις κεραίες προτίμησα να βλέπω δένδρα! Αν 
βαρεθώ κι εδώ, θα νοικιάσω κάπου αλλού». 

Και να μην ήξερες πως σ’ αυτό το σπίτι μένει κάποιος μουσι-
κός, το πιάνο με ουρά δεν αφήνει περιθώρια για αμφιβολίες. 
Δεν ξέρω αν ισχύει το «δείξε μου τη βιβλιοθήκη σου να σου πω 
ποιος είσαι» αλλά εδώ το 70% των βιβλίων αφορούν τη μουσι-
κή, υπάρχουν κάποια πολιτικά, πολλή ποίηση, βιβλία ψυχολογί-
ας και ανατολικής φιλοσοφίας. Η ίντριγκα όμως κρύβεται στο 
βιβλίο με τίτλο «Ζώδια». «Ούτε θυμάμαι πότε το πήρα. Πάντως 
Αιγόκερως είμαι». Που σημαίνει; «Δεν ξέρω. Ξέρω μόνο πως 
πολλές φορές με κουράζει ο τρόπος που σκέφτομαι. Δεν είμαι 
άνθρωπος που βλέπει απλά τα πράγματα. Τα κάνω όλα να μη 
φαίνονται απλά. Επίσης ξέρω πως όσο μεγαλώνουμε τα στρα-
βά μας ενισχύονται. Δεν βγαίνω πολύ, δεν ψυχαγωγούμαι πολύ 
και γι’ αυτό μέμφομαι τον εαυτό μου. Δεν σπάω συχνά τη μονα-
χικότητά μου. Δεν μπορώ να “κρεμάσω την μπλούζα”, όπως λέει 
η έκφραση για τους γιατρούς όταν τελειώνουν τη δουλειά τους. 
Είμαι κάπως βαρύς άνθρωπος. Πολλές φορές με χαρακτηρίζω 
ένα φρικιό που ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα». 

Ο αυτοσαρκασμός της είναι η χαρά του δημοσιογράφου 
που προσπαθεί να ανακαλύψει κάτι πιο ιδιωτικό σε μια γυναίκα 
που η φωνή της ξεδίψασε τους πόθους και τους καημούς μιας 
χώρας για 45 χρόνια – μην ξεχνάμε, μας συστήθηκε με το «Όταν 
πίνει μια γυναίκα». Θα αυτοσαρκαστεί ξανά λίγη ώρα αργότερα, 
όταν, πάνω στην κουβέντα, της εξομολογούμαι πως όταν ήμουν 
νέος έπρεπε να μου αρέσουν μόνο όσες ταινίες ενέκρινε ο Ρα-
φαηλίδης. «Κι εγώ για πολλά χρόνια δεν έβαφα τα νύχια μου για 
να μη με πουν αστή, ενώ μπορείς να πεις πως ζούσα ως αστή». 
Γελάσαμε πολύ. Σε αυτές τις στιγμές γινόταν η Χαρούλα. Τώρα 
έχω απέναντί μου τη Χάρις; ρωτάω. «Το έχω ξαναπεί πως περιέ-
χω και τις δύο και δεν τις ξεχωρίζω πλέον» διευκρινίζει. Η φωνή 
της Χαρούλας σε κάποιες ηχογραφήσεις τραγουδιών δεν είχε 
πολύ συναίσθημα; προβοκάρω. «Πάρα πολύ, όμως. Αισθητικά 
δεν αντέχω κάποιες ερμηνείες μου, δεν θα σου πω ποιες! Με 
κρίνω συνέχεια. Αισθάνομαι πως πολλές φορές τραγουδάω ή 
τραγουδούσα χωρίς έλεγχο. Αν τραγουδούσα περισσότερο με 
το μυαλό, δεν ξέρω πώς θα κατέληγαν τα τραγούδια μου. Όμως 
πάντα παίζει ρόλο και η φάση που περνάς, όταν ηχογραφείς».

Τα τραγούδια της δημιούργησαν το soundtrack της ζωής 
μας. Από μόνη της μια Εθνική Ελλάδος. Μπορεί να μην την α-
φορά άμεσα, αλλά με τα χρόνια στην ελληνική μουσική σκηνή, 

ενώ τα γνήσια λαϊκά ποτέ δεν αντιμετώπισαν την απόρριψη, τα 
έντεχνα διολίσθησαν προς την «εντεχνίλα». Μου απαντάει σαν 
να την αφορά. «Νομίζω πως είχε να κάνει με το στίχο περισσό-
τερο. Θυμάμαι, δεν θέλαμε τραγουδώντας να απευθυνόμαστε 
σε ένα συγκεκριμένο φύλο. Αποφεύγαμε το “μόνος σου ή μόνη 
σου” και το αντικαθιστούσαμε με το “μόνο του”. Το “σ’ αγαπώ” 
έπρεπε να το πούμε με πολύ πλάγιο τρόπο. Προτιμούσαμε να 
πούμε ένα τραγούδι κι ας μην καταλαβαίναμε τα λόγια αρκεί να 
είχε μια πολύ δυνατή φράση – αυτή ήταν όλα τα λεφτά. Σιγά-
σιγά όλο αυτό έφερε και αερολογία. Έντεχνο κατέληξε να είναι 
το μη άμεσο τραγούδι. Όμως, προς Θεού, δεν θα κατηγορήσω 
με τίποτα τον μεταφορικό λόγο που έχουμε κληρονομήσει από 
το δημοτικό τραγούδι. Και βεβαίως μιλάμε πάντα με υπερβολές 
για τα “παραστρατήματα” του τραγουδιού. Η εντεχνίλα δεν 
ακυρώνει την αξία του έντεχνου». 

Ο λόγος της συνοδεύεται από μεγάλες παύσεις, σκέψεις 
χαμένες σε καπνό τσιγάρου, χαμόγελα και γέλια. Τα χέρια της 
ανοιγοκλείνουν τα 3 κουμπιά που κλείνουν το γκριζόμαυρο 
καφτάνι στο λαιμό. Εκφραστικά, σαν να βρίσκεται σε μια αό-
ρατη σκηνή μπροστά σε ένα απαιτητικό κοινό. Της προκαλώ 
νευρικότητα; Κοιμάστε καλά το βράδυ, τη ρωτάω. «Θέλω να 
πέφτω νωρίς, αλλά πριν τις δύο δεν κοιμάμαι». Ξυπνάτε μόνη ή 
χρειάζεστε ξυπνητήρι; «Η Κίρα, που κοιμάται μαζί μου, έρχεται 
και πηδάει στα σκεπάσματα σαν να μου λέει ξύπνα» (γέλια).  
Σήμερα το πρωί που ξυπνήσατε ποια ήταν η πρώτη σκέψη που 
κάνατε; «Για το νομοσχέδιο που περιμένουμε τόσο καιρό να ψη-
φιστεί στη Βουλή για τα συγγενικά και πνευματικά δικαιώματά 
μας. Είμαι πρόεδρος στο ΔΣ τόσο του ΕΡΑΤΩ, που εκπροσωπεί 
τους ερμηνευτές, όσο και στο GEA (σ.σ. ο GEA ιδρύθηκε από τρεις 
οργανισμούς που ο καθένας εκπροσωπεί χωριστά τα δικαιώματα 
των παραγωγών, των ερμηνευτών και των μουσικών). Η κοινοτική 
οδηγία στην οποία πρέπει να εναρμονιστούμε –και έχουμε μεί-
νει πολύ πίσω– εγείρει πολλά θέματα. Φαίνεται σαν το δίκαιο 
του ενός να θίγει το δίκαιο του άλλου, ενώ δεν είναι έτσι. Ο χώ-
ρος πρέπει να μείνει ενωμένος και αυτό που πρέπει να προστα-
τευτεί και επιτέλους να μπει στη συνείδηση του κόσμου είναι το 
δικαίωμά μας: πνευματικό και συγγενικό. Μου φαίνεται αδιανό-
ητο  να μην καταφέρουμε να διατηρήσουμε τη λειτουργία των 
“συλλογικής διαχείρισης” οργανισμών μας που διέπονται από 
διαφάνεια και δικαιοσύνη. Η μουσική, ένα τέτοιο πνευματικό 
αγαθό, και γενικά η πνευματική και η καλλιτεχνική δημιουργία 
καθώς και οι άνθρωποι που την ποιούν, έχουν απαξιωθεί πολ-
λές φορές από την πολιτεία και δυστυχώς χρειάζονται πολλές 
φορές άνισοι και άδικοι αγώνες για το αυτονόητο».   

Η πολιτική Αλεξίου. Αυτή η πλευρά της ήταν που την οδήγησε 
να φορέσει και τα κόκκινα γάντια της καθαρίστριας; Αυθεντική 
ή εσκεμμένη κίνηση;  «Α! Το γάντι αυθόρμητο αλλά και ωραίο. 
Κοίταξε, τη θεωρώ σήμερα μια αφελή πράξη, όχι για το γιατί 
αλλά για το πώς. Το να πάω να τραγουδήσω για κάποιους αν-
θρώπους που “διαδηλώνουν” το πρόβλημά τους το έχω κάνει 
πολλές φορές και θα το ξανακάνω βέβαια. Οι γυναίκες αυτές 
μου ζήτησαν να πάω να τραγουδήσω και το δέχτηκα. Δεν φα-
ντάστηκα πως θα το οικειοποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θεωρώ λάθος 
που πήγα να τραγουδήσω για μια μερίδα απολυμένων γυναι-
κών ούτε με νοιάζει η κακόβουλη κριτική – έχω μέσα μου τη 
δική μου φωνή δικαιοσύνης που με ησυχάζει. Αλλά, βρε παιδί 
μου, δεν έπρεπε να πάω στο Σύνταγμα. Λειτουργώ αυθόρμητα 
και καμιά φορά και παρορμητικά. Μόνο σε ό,τι έχει να κάνει 
με συναυλίες φιλανθρωπικού τύπου είμαι πολύ προσεχτική 
πλέον, γιατί έχουν δει κι εκεί τα μάτια μου...» Είστε πιο «πονηρε-
μένη» σήμερα; «Αναμφίβολα. Μη με ρωτήσεις τώρα να σου πω 
και για τα κανάλια – δεν θα πω τίποτα. Έχω δει και πολύ “House 

of Cards” και μάλλον βοήθησε κι αυτό» (γέλια). 
Αφορμή της συνέντευξης είναι η επανάληψη της παράστα-
σης «Χειρόγραφο». Μια αλλιώτικη στάση στο μακρύ ταξίδι της 
στην τέχνη. Μόνη της με συνοδεία τριών μουσικών αφηγείται 
ιστορίες από τη ζωή της και τραγουδάει. «Ο Γιώργος Νανούρης 
ήθελε να περπατήσω όλη αυτή την αφήγηση πάνω σε μια άδεια 
σκηνή – γιατί είναι ένα ξεγύμνωμα όλα αυτά που κάνω. Δημι-
ούργησε μια παράσταση-ποίημα, καθώς ένα πεζό και σκληρό 
πολλές φορές κείμενο το ξεκόλλησε από το έδαφος και τη σύμ-
βαση της καθημερινότητας. Δεν κλείνω κανέναν κύκλο με αυτή 
την παράσταση. Το μόνο που ήξερα ήταν πως ήθελα να τραγου-
δάω και παράλληλα να αφηγούμαι ιστορίες. Ήταν μια ανάγκη. 
Δεν είναι η ζωή μου εκεί, αλλά στιγμές της, σαν να ξεφυλλίζω 
ένα άλμπουμ με φωτογραφίες». 

Νιώθει την ανάγκη, από σκηνής στην παράσταση, να εξο-
μολογηθεί «τα έζησα όλα απ’ τη ζωή μου/ τα πλήρωσα με τη 
φωνή μου». Εμείς, το κοινό, ταγμένοι πάντα στο σύνθημα του 
συναισθήματος «Αχ, βρε Χαρούλα». Πώς επιλέξατε τα κείμενα; 
Ήσασταν πολύ προσεχτική ώστε να μη θαμπώνουν την εικόνα 
που ενδεχομένως έχει το κοινό για εσάς; «Κακά τα ψέματα – εκ-
θέτω τον εαυτό μου μέχρι εκεί που αντέχω. Εξάλλου έτσι δεν 
κάνουμε όλοι; Οι αυταπάτες πάντοτε υπάρχουν γιατί η αλήθεια 
είναι κάτι που συζητιέται. Μπορεί να ζω μέσα στο ψέμα αλλά 
να αντιλαμβάνομαι τη ζωή μου ως αλήθεια – κάτι που δικαιο-
λογείται μόνο όταν γίνεται ασυνείδητα. Στην παράσταση μιλάω 
για τα όνειρά μου ή τους εφιάλτες μου – πραγματοποιώ ένα 
διάλογο με τη μητέρα μου, κάποια άλλη στιγμή μιλάω για έναν 
εραστή μου, τον άνδρα μου ή το παιδί μου. Αλήθειες είναι όλα 
αυτά που λέω. Πέρυσι, πριν ξεκινήσουν οι παραστάσεις, είχε 
έρθει ο αδελφός μου σε μια πρόβα. Τσάκισε και αυτός και εγώ ό-
ταν μιλούσα για τη μητέρα μου, καθώς έλεγα πράγματα που δεν 
τα είχαμε συζητήσει ούτε μεταξύ μας. Από τις σελίδες που πήγα 
στον Γιώργο, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν από πράγματα 
που είχα γράψει κατά καιρούς και τα φυλούσα στο συρτάρι μέ-
χρι κείμενα ειδικά γραμμένα για την παράσταση, κρατήθηκαν 
μόνο οι είκοσι. Τα κείμενα μπορεί να γράφτηκαν με έναν κόμπο 
στο στομάχι ή με μια ελαφρότητα. Στην παράσταση, όμως, 
αυτό έπρεπε να λείψει. Υπάρχουν βέβαια και τα τραγούδια που 
συμπληρώνουν τα κείμενα». 

Και οι αντιδράσεις; «Υπήρξαν άνθρωποι που μου είπαν πως 
τους έκανα να με αγαπήσουν· άλλοι που είπαν, ίσως από ευγέ-
νεια, πως τους έκανα να μ’ αγαπήσουν πιο πολύ. Εγώ θέλησα 
να βρεθώ πιο κοντά στον κόσμο. Θεωρώ πως έχω δώσει την ει-
κόνα ενός σοβαρού, απόμακρου και μερικές φορές απρόσιτου 
ανθρώπου. Νομίζω πως αυτή την εικόνα τη λιώνω με την παρά-
σταση». Μπορεί να γίνει το λιώσιμο όταν υπάρχει σκηνοθεσία, 
ένα συγκεκριμένο κείμενο, χωρίς μεγάλα περιθώρια αυτοσχε-
διασμού; «Το αποτέλεσμα περιγράφω. Δεν λέω πως ξεκίνησα 
με αυτές τις προθέσεις. Συνέβηκε. Ωστόσο, μη νομίζετε πως ο 
αυτοσχεδιασμός δεν κρύβει από πίσω του εξίσου πολλή δου-
λειά. Τίποτα δεν μπορεί να μείνει αυθόρμητο όταν εμφανίζεσαι 
καθημερινά στη σκηνή». 

Στα συρτάρια σας τι βρήκατε ξεχασμένα; «Τα άλυτα 
που πρέπει να λυθούν. Το θυμό μου. Είχα επιτρέψει 
στον εαυτό μου να του συμβούν πράγματα. Γιατί 
δεν διεκδίκησα, γιατί επέτρεψα να χειραγωγηθώ 
από σχέσεις... Θυμήθηκα της αξία του έρωτα. 
Δεν ξέρω αν θα τον ξαναζήσω, τουλάχιστον 
με τον τρόπο που τον έζησα. Το κακό είναι 
πως τίποτα δεν μπορεί να με παραμυθιάσει, 
πλέον». A



Δεν σπάω  
συχνά τη  
μοναχικότητά 
μου.  Είμαι  
κάπως βαρύς  
άνθρωπος. 
Πολλές φορές 
με χαρακτηρί-
ζω ένα φρικιό 
που ασχολείται 
με πάρα πολλά 
πράγματα.
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i n f o  «Χειρόγραφο» 
με τη Χάρις Αλεξίου. 
Σκηνοθεσία: Γιώργος 
Νανούρης. Από 12/10 
στο Νέο Θέατρο Κα-
τερίνα Βασιλάκου, 
Προφήτου Δανιήλ 3 
& Πλαταιών, Κεραμει-
κός, 2110132002-5
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Μ
ας υποδέχεται στη Στέγη 

με αφρομή την τρισδιάστα-

ση ηχητική εγκατάσταση 

«The ship», από το ομώνυ-

μο νέο του άλμπουμ. Έχει 

το στομάχι του, πίνει αστα-

μάτητα χαμομήλι, ανεβοκατεβάζει με την 

κλασική βρετανική επιμονή το φακελάκι. 

Κάθεται στο κέντρο του τραπεζιού και σκα-

νάρει τη δημοσιογραφική παρέα μέσα από 

τα κόκκινα γυαλιά του. Διανοούμενος με α-

δυναμίες που δεν κρύβει. Θέτει ερωτήματα 

κοινωνικοπολιτικά, ιστορικά, φιλοσοφικά. 

Μιλά για την τέχνη και τη μουσική. Επιλέγει 

τους συνομιλητές του με το βαθμό βιβλιο-

φαγίας τους. Διαθέτει τρομερή αίσθηση του 

χιούμορ. Μια μουσική διάνοια με απολαυ-

στική σκέψη όπου κάθε λέξη βρίσκεται στη 

θέση της. Κινείται με άνεση μεταξύ υψηλής 

και ποπ κουλτούρας, ακολουθώντας τη μου-

σική σκέψη ενός Stockhausen από τη μία, 

και κάνοντας παραγωγή στο arena rock των 

U2 από την άλλη. Eίναι ο Brian Eno και αυτοί 

είναι 12 επινοητικοί αφορισμοί του που μας 

πρόσφερε…

» Ήμουν στο στούντιο γράφοντας το “Ship”, 

με τον ήχο να έρχεται από 12 διαφορετικά 

σημεία. Είχα μια ιδέα. Να φύγω από τον κλα-

σική δισδιάστατη παλέτα με τα “τακτοποι-

ημένα” όργανα. Ξαφνικά ήμουν σε κάτι δια-

φορετικό, μια νέα εμπειρία. Σκέφτηκα ότι θα 

μπορούσα να δομήσω το κομμάτι σαν ένα 

διάστημα όπου βρίσκεσαι μέσα. Το σκοτάδι 

στον εκθεσιακό χώρο της Στέγης περιορίζει 

τις υπόλοιπες αισθήσεις αφήνοντας χώρο 

μόνο για την ακοή.

» Με ενδιαφέρει πολύ η ιστορική περίοδος 

των αρχών του 20ού αιώνα. Ολοένα και πε-

ρισσότερο το διάστημα, ας το ορίσουμε από 

το 1907 ως το 1920, μου φαίνεται παρόμοιο 

με το σημερινό. Αυτό που συνέβη τότε ήταν 

ότι μια σειρά από αυτοκρατορίες, “too big to 

fail” με τραπεζικούς όρους, κατέρρευσαν. 

Ο Ά  Παγκόσμιος Πόλεμος σήμανε το τέλος 

τεσσάρων αυτοκρατοριών. Πριν ξεκινήσει ο 

πόλεμος, το 1913, έμοιαζαν ανίκητες και αι-

ώνιες. “Everything Was For Ever, Until It Was 

No More”, όπως γράφει στο ομώνυμο βιβλίο 

του ο Alexei Yurchak (καθηγητής ανθρωπο-

λογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ). 

Αυτό ακριβώς συνέβη. Μετά τον πόλεμο 

όλα άλλαξαν.

» Η βύθιση του Τιτανικού ήταν ένα είδος 

trailer για τον Ά  Παγκόσμιο. Εκεί είχες ένα 

αβύθιστο πλοίο όπου τίποτε δεν θα μπορού-

σε να πάει λάθος. Στο πρώτο του ταξίδι βυθί-

στηκε. Λόγω υπερβολικής σιγουριάς. Παρό-

μοια, αυτοκρατορίες με τεράστιους στρα-

τούς θεωρούσαν ότι τίποτε δεν μπορούσε 

να πάει λάθος. Στην Αγγλία έλεγαν πως όλα 

θα έχουν τελειώσει μέχρι τα Χριστούγεννα. 

Άρχισε τον Σεπτέμβριο του 1914. Και όλοι 

οι Άγγλοι νόμιζαν ότι θα ήταν πίσω πριν το 

τέλος του χρόνου. 

» Αντίστοιχα και με την εισβολή στο Ιράκ, 

το 2003, όπου ο Μπους πρόβλεπε ότι θα 

κρατήσει ένα μήνα. Nόμιζαν ότι θα επιβλη-

θούν ως πανίσχυροι. Ακόμη έχουμε πόλεμο 

στο Ιράκ και στην ευρύτερη περιοχή. 

» Είναι αυτό που αποκαλώ ύβρη. Κλειδί σε 

ό,τι συμβαίνει. Ύβρις και κάτι ακόμη. Παρά-

νοια. Μετά την 11 Σεπτεμβρίου η παράνοια 

γιγαντώθηκε. Είναι τρομαγμένοι και ξέρουν 

ότι είναι ευάλωτοι. Και τώρα, κάθε φορά που 

πηγαίνουμε στα αεροδρόμια, πληρώνουμε 

το τίμημα.   

» Μήπως να βάλουμε το κασετοφωνάκι πιο 

κοντά μου, για να μην ακούς μετά περισσό-

τερο το air condition. To οποίο μπορεί να έχει 

βέβαια περισσότερο ενδιαφέρον… (γέλια) 
» Η μουσική πρέπει να αλλάξει όνομα. Δι-

αφέρει τόσο πολύ από την αρχική της σημα-

σία. Μέχρι την αρχή της ηχογράφησης ήταν 

εφήμερη, ποτέ δεν επαναλαμβανόταν, αν 

είχες ακούσει την 5η συμφωνία του Μπετό-

βεν 12 φορές θα ήταν και πολύ. Και ποτέ η 

ίδια. Επίσης συνδεόταν με ένα χώρο. Ποτέ 

δεν θα άκουγες την 5η συμφωνία στο σπίτι 

σου. Έπρεπε να πας να τη δεις ζωντανά. Αυ-

τό λεγόταν μουσική. Μετά τις ηχογραφήσεις 

η μουσική μετατράπηκε σε εντελώς διαφο-

ρετική μορφή τέχνης. Ας την πούμε sound 

painting, ή κάποιος να της βρει κάποιο ω-

ραίο όνομα.

» Ποτέ δεν ολοκληρώνεις ένα μουσικό 

κομμάτι. Ξεκινάς ένα κομμάτι. Και το παρα-

δίδεις στο κοινό. Οπότε, όταν υπάρχει μι-

κρότερη διασπορά και παραγωγή τελειώνει 

καλύτερα, γιατί το ολοκληρώνει ένα μεγα-

λύτερο και αφοσιωμένο κοινό.

» Είμαι υποστηρικτής του Τζέρεμι Κόρμπιν. 

Ο επινοητής της ambient 
είναι στην Αθήνα και μιλάει για όλα

Του ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου 
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Παραφράζοντας τον Οκτάβιο Πας, θα πω 

για αυτόν ότι μπορεί να μην είναι η σωστή 

απάντηση αλλά θέτει τα σωστά ερωτήματα. 

Τον εμπιστεύομαι επίσης γιατί συμμετέχου-

με εδώ και χρόνια στο αντιπολεμικό κίνημα 

“Stop the War”, που αυτό το σαββατοκύρια-

κο μάλιστα κλείνει τα 15 χρόνια. Έχουμε πε-

ράσει πολύ χρόνο μαζί στη σκηνή. (γέλια) 
Και είναι ειλικρινής. Χωρίς κρυφή ατζέντα. 

Σπάνιο για άγγλο πολιτικό.

» Τον Βαρουφάκη τον γνώρισα μέσω μιας 

φίλης, της συγγραφέα και καθηγήτριας οι-

κονομικών Maiana Mazzucato η οποία έχει 

γράψει το βιβλίο “The Entrepreneurial State”. 

Τα πήγαμε καλά, έχει χιούμορ, είναι βιβλι-

οφάγος, πολύ μορφωμένος. Μετά αναμεί-

χθηκα στο κίνημα “DiEM 25”.  Νιώθω το ίδιο 

όπως και με τον Τζέρεμι Κόρμπιν.  Δεν ξέρω 

αν είναι η απάντηση, αλλά θα είμαι ικανοποι-

ημένος αν είναι η νέα “ψευδαίσθηση” (new 

illusion). Όσο μπορεί να μας βγάλει από την 

παρούσα κατάσταση. Είμαστε σε μια τρύπα 

και αυτό που συμβαίνει με τους «τυπικούς» 

πολιτικούς είναι ότι σκάβουν βαθύτερα. Ο 

πρώτος κανόνας, όταν είσαι σε λάκκο, είναι 

σταμάτα να σκάβεις. Αν το γράψετε αυτό 

δώστε credit στο φίλο μου Στιούαρτ Mπραντ 

(Stewart Brand). Δεν θέλω να παίρνω credit 

για κάτι που δεν έχω σκεφτεί ο ίδιος.

» Όλοι εμείς οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι 

περιμέναμε την επανάσταση. Και έγινε. Αλ-

λά όχι από μας. Και όχι έτσι. Όσοι στηρίζουν 

τον Τραμπ, που νομίζω ότι θα κερδίσει παρε-

μπιπτόντως, όποτε ας συνηθίζουμε την ιδέα, 

θα τον ψηφίσουν ακόμη κι αν χρειαστεί να 

στηθούν όλη μέρα στην ουρά. Τον ακολου-

θούν. Όλοι οι άλλοι θα πουν οκ, να θυμηθώ 

να ψηφίσω αύριο, αλλά μετά θα χαθούν στα 

social media, μία θα είναι η Paris Hilton, μία η 

Kim Kardashian, μετά το amazon shopping 

και ωχ! έκλεισαν οι κάλπες.  

» Ο κόσμος που ψηφίζει ενάντια στον 

Τραμπ κολλάει στο γαμημένο το ipad. Αν 

μπορούσαν να ρίξουν την ψήφο τους από το 

Facebook, το Playstation ή το Pokémon Go, η 

Χίλαρι θα κέρδιζε. Αλλά είναι χαμένοι στην 

οθόνη. Δεν τους περνάει από το μυαλό ότι 

πρέπει να πάρουν το περίεργο αυτό πράγμα 

που λέγεται στυλό και να ψηφίσουν. Το επί-

πεδο της απάθειας είναι εξωφρενικό. Το ίδιο 

έγινε στο Βrexit. 

» Ο David Bowie ήταν πάρα πολύ έξυπνος 

και αντιληπτικός. (σ.σ. Η μόνη στιγμή που ο 
Εno κομπιάζει…) Ήθελε να φαίνεται σοβαρός 

για να ταιριάζει στην εικόνα του, αλλά διέθε-

τε τρομερό χιούμορ. Τις προάλλες διάβαζα 

στο τρένο την αλληλογραφία μας και έχει 

πολύ ενδιαφέρον. Πρέπει να τη βγάλω σε βι-

βλίο στα γεράματα. Είχε ένα μοναδικό τρό-

πο να παίζει συνεχώς με νέες ιδέες. Υπέγρα-

φε κάθε φορά με άλλο όνομα. Ακατανόητα 

nicknames, αν δεν έχεις μεγαλώσει στην Αγ-

γλία στα 50s, με αναφορές σε τηλεοπτικές 

και ραδιοφωνικές περσόνες της εποχής. A

 
I N F O

H εγκατάσταση του Brian Eno «Τhe Ship» συνεχί-
ζεται στον εκθεσιακό χώρο της Στέγης του Ιδρύ-
ματος Ωνάση, Συγγρού 107, 2109005800 ως τις 
23 Οκτωβρίου (12.00-21.00) με περιορισμένη χω-
ρητικότητα (60 θεατές κάθε φορά) και ελεύθερη 
είσοδο με δελτία εισόδου.

 Η μουσική
 πρέπει να 
αλλάξει όνομα. 
Διαφέρει τόσο 
πολύ από την 
αρχική της
 σημασία. 

 Διαβάστε
όλη τη συνέντευξη στο  site

www.athens voice.gr
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Δεν κατέστρωσα κάποιο 
μεγαλόπνοο σκηνοθετικό 
σχέδιο, ούτε επισκέφθηκα 

επί τούτου κάποια ιδιαίτερη 
μαγευτική τοποθεσία “για να βγάλω 
καλοκαιρινές φωτογραφίες”. Γιατί να 
το κάνω άλλωστε; Το καλοκαίρι στην 
Ελλάδα είναι παντού. Σε κατακλύζει. 
Πόσο μάλλον αν ζεις στη Κρήτη, στα 
Χανιά... Έτσι έκανα απλά ό,τι κάνω κά-
θε μέρα και βέβαια είχα και εκείνη την 
εκτός εποχής NIKON FM πάντα μαζί.

Κάπου στη μέση του project πήγα 
να τα παρατήσω. Βίωσα μια τεράστια 
απώλεια. Ο σκύλος μου ο Φίγκο, 
διανύοντας το 16ο καλοκαίρι της 
ζωής του, δεν τα κατάφερε... Τον είχα 
από δύο μηνών! Δεν έτρωγα, δεν 
κοιμόμουν, γύρναγα σαν την άδικη 
κατάρα, βάδιζα ολοταχώς προς την 
κατάθλιψη και φυσικά δεν έβγαζα 
φωτογραφίες...

Είχαν περάσει κάπου 10 μέρες, 
ήμουν σε κακά χάλια, οι κοντινοί μου 
άνθρωποι με προέτρεπαν να πάω σε 
ψυχολόγο, όταν περνώντας με το πο-
δήλατο από το παλιό λιμάνι αντίκρι-
σα ένα υπέροχο κουτάβι χαρούμενο, 
χοροπηδηχτό και ολοφάνερα παρα-
τημένο. Προφανώς από κάποιους 
υπέροχα ηλίθιους, που υποθέτω θα 
είπαν “ας το αφήσουμε στο λιμάνι, 

θα το πάρει κανένας τουρίστας”. Το 
πρώτο καλοκαίρι της ζωής του δεν 
είχε ξεκινήσει με ιδιαίτερα καλούς 
οιωνούς. Η πρώτη σκέψη “φύγε, 
πού πας να μπλέξεις πάλι;”, όμως δεν 
έφυγα. Έμεινα σχεδόν ένα δίωρο και 
απλά τον παρατηρούσα. Εκείνος ακο-
λουθώντας μπρος-πίσω διάφορους 
περαστικούς έφτασε μέχρι τη Νέα 
Χώρα, στο παρκάκι μετά το κολυμβη-
τήριο. Από πίσω εγώ, απόλυτο κενό 
στο νου, μια φωνή-ζόμπι διαρκώς να 
λέει “φύγε, δε σου φτάνει αυτό που 
περνάς, θέλεις πάλι μπελάδες;”.

Διέσχισα όλη την πόλη, καθώς 
μένω σχεδόν στην άλλη άκρη, τσου-
λώντας το ποδήλατο με το ένα χέρι 
και κρατώντας αγκαλιά τον ταλαι-
πωρημένο 3 μηνών Φλοξ στο άλλο, 
ο οποίος την είχε πέσει για ύπνο... 
Για εκείνους που ασχολούνται με ρά-
τσες, ο γιατρός μού είπε ότι πρόκειται 
για Ντράχτχααρ και ότι είμαι πολύ 
τυχερός που πέτυχα τέτοιο κουτάβι 
στο δρόμο...

Ξανάρχισα να βγάζω μανιωδώς κα-
λοκαιρινές φωτογραφίες...
 
Αφιερωμένο στο Φίγκο, 
που έφυγε, και στο Φλοξ 
που ήρθε, ένα καλοκαίρι...  
-Γ. Ο.

Summertime clicks 
  Ο φωτογράφος Γιάννης Οικονόμου μάς στέλνει τα τελευταία καλοκαιρινά στιγμιότυπα από την πόλη του

Ι Ν F O

Δείτε και τις 32 φωτογραφίες στο athensvoice.gr
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Διέσχισα όλη την 
πόλη, καθώσ μένώ 
σχέΔόν στην αλλη 
ακρη, τσόυλώντασ 

τό πόΔηλατό μέ τό 
ένα χέρι και κρατώ-

ντασ αγκαλια τόν 
ταλαιπώρημένό 3 
μηνών Φλόξ στό 

αλλό, ό όπόιόσ την 
έιχέ πέσέι για υπνό... 



»Έτσι όλες οι άλλες κρατικές υπηρεσίες ως πε-
δία επαγγελματικής σταδιοδρομίας κατ’ αρχήν 
απεκλείοντο! Επί τέλους, μόνον εάν γινόμουνα 
Δικαστής θα ήμουν ανεξάρτητος. Θα εφήρμοζα 
πιστώς τους νόμους της Πατρίδος μου χωρίς 
να φοβούμαι τίποτα, ούτε μεταθέσεις, ούτε α-
πολύσεις[...] Θα ήμουν εις κάθε εκδικαζομένη 
υπόθεσιν νομοθέτης του αντικειμενικώς αγα-
θού, όπως θα το προσδιόριζαν οι νόμοι, χωρίς 
να ελέγχομαι, να απολογούμαι, χωρίς να δίνω 
λογαριασμό σε κανένα... Θα απέδιδα Δίκαιον 
εις αλληλοσπαρασσομένους συμπατριώτας μου 
απερίσπαστος.[...]. Θα κρατούσα τη ζυγαριά της 
Δικαιοσύνης, με χέρια στιβαρά. Και θα φορού-
σα διαρκώς το μαντήλι της εις τα μάτια μου, για 
να μη βλέπω τα κομματικά ή άλλα φρονήματα 
των δικαζομένων, αλλά μόνον τις άδικες πρά-
ξεις ή παραλείψεις των. Για να δικάζω σωστά 
“κατά νόμον, χωρίς φόβον και πάθος”».
 
Και πράγματι έτσι ξεκίνησε  ο Χρήστος Σαρτζε-
τάκης τη δικαστική του καριέρα από το Αγρίνιο 
όπου υπηρέτησε για τρία χρόνια, αφήνοντας 
τις καλύτερες εντυπώσεις στην τοπική κοινω-
νία για το ήθος και το σθένος του. Ζήτησε με-
τάθεση στη γενέθλια πόλη, τη Θεσσαλονίκη, 
κι έφτασε εκεί ως πρωτοδίκης στις 11 Απριλίου 
του 1963. Τον Μάιο της ίδιας χρονιάς (22 του 
μηνός) δολοφονείται ο Γρηγόρης Λαμπράκης. 
Αναζητώντας Ανακριτή για να χειριστεί τη 
γεμάτη αγκάθια αυτή «υπόθεση», ο τότε Ει-
σαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος 
Κόλλιας, πρότεινε τον αριστεύσαντα εις όλους 
τους διαγωνισμούς του Δικαστικού Σώματος 
ειρηνοδίκη και νυν πρωτοδίκη, του οποίου την 
ευφυΐα και την ακεραιότητα θαύμαζε, τον Χρή-
στο Σαρτζετάκη.
Και τότε σε λίγο αρχίζουν τα ζόρικα. Ο Κόλ-
λιας ανησυχεί για την τροπή που παίρνουν οι 
ανακρίσεις. Πιέζει, κατ’ αρχήν ήπια, αλλά όσο 
η ανάκριση προχωρά, αρχίζει να γίνεται αφό-
ρητα πιεστικός. Όμως ο ιδιοφυής νεαρός ανα-
κριτής δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν παίρνει 
ούτε από λόγια, ούτε από έμμεσες απειλές. 
Και συνεχίζει, με το μαντήλι στα μάτια του, 

τυφλά, να ξετυλίγει το μίτο της Αριάδνης στο 
σκοτεινό λαβύρινθο του παρακράτους που ε-
ποπτεύεται από τη Χωροφυλακή και την Α-
σφάλεια της πόλης.
 
Είναι θαυμαστή η περιγραφή των πιέσεων αυ-
τών και πώς αντιδρά ο ίδιος ως ανακριτής. Τον 
στηρίζουν βέβαια και δύο ανώτεροι δικαστι-
κοί, ο Μπούτης κι ο Παπαντωνίου (αργότερα 
θα προστεθεί σ’ αυτούς και ο Δελαπόρτας), ενώ 
τον υπονομεύουν όλοι οι άλλοι. Ο Σαρτζετάκης 
αμύνεται πάντα μέσα από τα υπάρχοντα πλαί-
σια του Νόμου. Ποτέ εκτός από αυτά. Κι εκεί 
που άλλος στη θέση του θα τα παρατούσε (με 
ένα ίσως «άι-σιχτίρ»), αυτός μουλαρώνει και 
βάζει όλη την τέχνη του υφαντή στο να συν-
δέσει τις κλωστές που μοιάζουν σκόρπιες στο 
πάτωμα του ανακριτικού του γραφείου, για να 
υφάνει, από την κουρελού της διαπλοκής, το 
χαλί με το «νοητό ήλιο της Δικαιοσύνης». Α-
νακαλύπτει μέσα από μια τυχαία λέξη, φράση, 
μια ασήμαντη κατά τα άλλα λεπτομέρεια, την 
εμπλοκή της Ασφάλειας και της Χωροφυλακής 
με το έγκλημα. Σαν την Αγκάθα Κρίστι. Δεν 
τον απασχολούσαν τα φτωχαδάκια που γίναν 
τραμπούκοι για μια άδεια πάγκου από τη Χω-
ροφυλακή. Μέσω αυτών θέλει να αποκαλύψει 

τους ηθικούς αυτουργούς της υπόθεσης, τα ψη-
λά καπέλα. Και το πετυχαίνει.

Αυτό δεν του συγχωρεί η Χούντα όταν πρα-
ξικοπηματικά, λίγους μήνες μετά, «αρπάζει» 
την εξουσία: το ότι έκλεισε στην «μπουρού» 
αξιωματικούς. Ας ήταν της Χωροφυλακής. Α-
ξιωματικοί ανώτατοι ήταν πάντως. Γαλονάδες. 
Κι εκείνος που τον πρότεινε για ανακριτή (ο 
Κόλλιας), τώρα ως πρωθυπουργός της χώρας 
παίρνει την εκδίκησή του για το φίδι που έτρε-
φε στον κόρφο του: τον απολύουν, του στερούν 
τη δυνατότητα να εργαστεί στο εξωτερικό, του 
αρνούνται, μόνο σε αυτόν, τους μισθούς των 
12 μηνών που δικαιούται βάσει του νόμου. Α-
κολουθεί μια τριήμερη προειδοποιητική σύλ-
ληψη που θα ολοκληρωθεί σε λίγο με ενδεκά-
μηνο απόλυτο εγκλεισμό στα κάτεργα της ΕΣΑ 
με μόνη κατηγορία τη φιλία του με την Αμαλία 
Φλέμιγκ (που σε αυθαίρετη προέκταση τη συν-
δέουν με το Π.Α.Κ. εξωτερικού του Ανδρέα). 
Δεν βγάζει άχνα στα απάνθρωπα  βασανιστή-
ρια που του κληροδοτούν μια μόνιμη αναπηρία 
στο πόδι. Δεν «ομολογεί» τίποτα από όσα του 
ζητούν να «ομολογήσει». Δεν δίνει κανένα ό-
νομα. «Τυφλός» όπως ήταν σαν δικαστικός, 
μεταμορφώνεται σε «μουγγό» κρατούμενο. 
Ώσπου η επέμβαση του Σώματος των Γάλλων  
Δικαστικών, αναγνωρίζοντας στην ταινία «Ζ» 
του Γαβρά τον «ηρωικό ανακριτή» της υπόθε-
σης Λαμπράκη, κατορθώνει να τον αποφυλα-
κίσει το 1971.

Το δίτομο αυτό βιβλίο των 1.742 σελίδων με τίτ-
λο «Επιτελών το καθήκον μου» από τις εκδό-
σεις Κέρκυρα, σε καλαίσθητη και ευανάγνωστη 
έκδοση, αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. 
Γιατί είναι το μόνο  α π ο λ ύ τ ω ς  αυθεντικό για 
τη δολοφονία που άλλαξε το ρου της Ιστορίας. 
Ο Σαρτζετάκης, εκτός από δικαστής, αποδει-
κνύεται και ικανός αφηγητής με την τέχνη του  
«μοντάζ» που άριστα κατέχει. Για τα παιδιά των 
παιδιών μας και για τα τρισέγγονα θα αποτελεί 
ένα ανάγνωσμα εποικοδομητικό της ανθρώπι-
νης αξιοπρέπειας σε καιρούς ζόφου. A  

Θα αρχίσω από 
το τέλος του 2ου 

τόμου, από μια 
παράγραφο του 

«Επίμετρου: αριθ-
μός 8» με τίτλο: 

«Πώς απεφάσισα 
να σπουδάσω νο-

μικά για να γίνω 
δικαστής»: «Τότε 
είναι, στα πικρό-

τατα εκείνα χρόνια 
της κατοχής, που α-
πεφάσισα να σπου-

δάσω νομικά για 
να γίνω Δικαστής. 

Αισθανόμουν πάντα 
τον απέραντο σεβα-
σμό που έτρεφεν ο 
πατέρας μου προς 
τους Δικαστικούς 

και Εισαγγελικούς 
λειτουργούς, κυρί-
ως προς τους πρώ-

τους. “Αυτοί είναι 
οι σωστοί άνθρω-
ποι που ξέρουν να 
εφαρμόζουν τους 

Νόμους (εννοούσε 
με το ν κεφαλαίο) 
και διασφαλίζουν 

έτσι την κοινωνική 
ειρήνη. Και είναι 

ανεξάρτητοι, αρκεί 
να το θέλουν, δεν 
τους κουνάει κα-

νείς!”, συνήθιζε να 
λέει. Ανεξάρτητοι. 

Τι ευλογημένη 
λέξις, όταν αρθρώ-

νεται μέσα σε μια 
οικογένεια που τό-
σον εταλαιπωρήθη 

από τα  υπηρεσιακά 
δεινοπαθήματα του  

πατέρα [...]
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Ο ÇτυφλόςÈ 
δικαςτής και ό

ÇμόυγγόςÈ
κρατόυμενός τής χόυντας

Ο Χρήστος Α. Σαρτζετάκης 
έγραψε το βιβλίο ÇΕπιτελών το 
καθήκον μουÈ (εκδ. Κέρκυρα), 

αποκαλύπτοντας όλα τα στοιχεία 
που είχε ως ανακριτής στα χέρια 
του για την υπόθεση δολοφονίας 

του Γρηγόρη Λαμπράκη. 
Η ATHENS VOICE το διάβασε πρώτη.

Του Βασίλη Βασιλικού
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➀ Το πρωτοσέλιδο της 
εφημερίδας «Το Βήμα» 
για τη δολοφονία του 
Γρηγόρη Λαμπράκη
➁ Το τρίκυκλο (με 
οδηγό τον Σπύρο Γκο-
τζαμάνη) στο οποίο 
επέβαινε ο Μανώλης 
Εμμανουηλίδης, που 
χτύπησε με σιδερένιο 
λοστό θανάσιμα στο 
κεφάλι τον Γρηγόρη 
Λαμπράκη.
➂ Ο πρώην Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Χρή-
στος Α. Σαρτζετάκης 
όταν ήταν ανακριτής 
στην υπόθεση δολο-
φονίας του Γρηγόρη 
Λαμπράκη.
➃ 1989. Ο Χρήστος 
Σαρτζετάκης περιστοι-
χισμένος από τους Χα-
ρίλαο Φλωράκη, Τζανή 
Τζαννετάκη, Κων-
σταντίνο Μητσοτάκη, 
Λεωνίδα Κύρκο, και 
τις κυρίες Ευφροσύνη 
Σαρτζετάκη και Μαρί-
κα Μητσοτάκη
➄ Αθήνα, Ιούλιος 1974. 
Πανηγυρίζοντας την α-
ποκατάσταση της δημο-
κρατικής νομιμότητας, 
στο διαμέρισμα της Α-
μαλίας Φλέμιγκ στην 
οδό Κανάρη, στο 
Κολωνάκι. Με την οι-
κοδέσποινα, τη Μελίνα 
Μερκούρη και τον Ζυλ 
Ντασέν, τον Γεώργιο Β. 
Μαγκάκη κ.ά.  
➅ Κλεισούρα Καστο-
ριάς, Ιουλιος 1956. 
Γραφείον Ειρηνοδίκου.
➆ Ο Γρηγόρης Λα-
μπράκης, αψηφώντας 
σχετική απαγόρευση 
της αστυνομίας, πραγ-
ματοποίησε την 1η 
Μαραθώνια πορεία Ει-
ρήνης (21/4/1963).
➇ Με τη σύζυγό του 
Ευφροσύνην (Έφην), το 
γένος Κωνσταντίνου 
Αργυρίου, ιστορικό-
αρχαιολόγο, και την 
κόρη τους Πετρούλα
➈ Χιλιάδες κόσμου 
στην κηδεία του  
Γρηγόρη Λαμπράκη  
(28/ 5/ 1963).

Η παρουσίαση του 
βιβλίου θα γίνει στις 

18 του Οκτώβρη 
(κατά σύμπτωση 

ημέρα εγκαινίων της 
πόλεως των Αθηνών 
ως «Πρωτεύουσας 

του βιβλίου» της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης) 
με ομιλητές τους: 
Νίκο Δένδια, Ηλία 
Νικολακόπουλο, 

Θόδωρο Πάγκαλο, 
τον καθηγητή Σπύ-
ρο Φλογαΐτη, τον 

υπογράφοντα, και 
με συντονιστή τον 

Αντώνη Παπαγιαννί-
δη, στο Αμφιθέατρο 

της Γενναδείου Βι-
βλιοθήκης (19.00)  

➀

➂ ➄

➃

➅

➇ ➈

➆

➁
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Το πρόσωπο του νέου Nordic Noir 

έχει νορβηγικά χαρακτηριστικά και 

κοντράρει σε πωλήσεις και κριτικές 

τον Jo Nesbo. Συγγραφέας των «Πα-

γωμένος άγγελος» και «Η κουκουβά-

για» (κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 

Διόπτρα), δημιουργός του συναρπα-

στικά ευανάγνωστου ερευνητικού 

ντουέτου Χόλγκερ Μουνκ και Μία 

Κρούγκερ, ο Samuel Bjork γράφει το 

είδος του καθηλωτικού και ολοκλη-

ρωμένου αστυνομικού που θα σε 

ταξιδέψει μέχρι το τέλος της νύχτας.  

Η A.V. μίλησε με τον συγγραφέα που 

διαβάζεται σε 30 χώρες. 

Σ
υνθέτης, μουσικός με δισκογρα-

φία, συγγραφέας θεατρικών έρ-

γων, μεταφραστής του Σαίξπηρ, 

μυθιστοριογράφος. Πώς κατορ-

θώσατε τόσα πολλά, τόσο γρήγορα; Τί-

ποτε δεν έγινε σε μια νύχτα. Μπήκα στο 

θέατρο στα 16 μου, έγραψα για πρώτη 

φορά στα 21 και έκτοτε εξερευνώ κά-

θε τομέα ενδιαφέροντος αντλώντας 

έμπνευση από τους ανθρώπους που 

συναντώ. Μοιάζουν πολλά, ωστόσο 

πρόκειται για μια περίοδο 25 ετών.

Τι σας ενέπνευσε να καταπιαστείτε με 

το αστυνομικό; Είχα μόλις ολοκληρώ-

σει μια μετάφραση του Σαίξπηρ και 

δούλευα πάνω σε ένα βιβλίο το οποίο 

κατά κάποιο τρόπο αργοπέθαινε, ε-

πομένως διαπίστωνα κάποιο κενό. 

Έπληττα και δεν έβρισκα τίποτα το 

ενδιαφέρον για να ασχοληθώ. Απο-

φάσισα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή 

για να αναδημιουργήσω τον εαυτό 

μου. Η συμφωνία ήταν ότι αν κατα-

πιεστώ θα τα παρατήσω, όμως λά-

τρεψα κάθε στάδιο της διαδικασίας. 

Ήταν επίσης απλούστατο. Το πρώτο 

βιβλίο γράφτηκε σχεδόν μόνο του.  

Στα βιβλία σας έχει πάντα κρύο και σκο-

τεινιά. Γιατί ποθούμε τόσο πολύ εμείς 

οι αναγνώστες να γίνουμε μέρος ενός 

τόσο δυσοίωνου κόσμου; Το σκότος, 

το κρύο και το δράμα είναι πάντοτε 

ενδιαφέροντα. Προσπαθώ να γράφω 

όσο πιο οπτικά γίνεται, ώστε ο ανα-

γνώστης να μπορεί να μεταφερθεί 

στο τοπίο των έργων μου. Ο στόχος 

είναι να γίνεσαι μέρος του, αντί να 

τον παρατηρείς από απόσταση, και 

πιστεύω ότι έχω κατορθώσει να με-

ταφέρω στο κοινό αυτό το εφέ. 

Είστε ικανοποιημένος από το δίδυμο των 

πρωταγωνιστών σας; Πρόκειται για προ-

εκτάσεις της δικής σας προσωπικότη-

τας; Ή μήπως το αντίθετο; Στο δικό μου 

σύμπαν, η Μία και ο Μουνχ είναι υπαρ-

κτοί με σάρκα και οστά, απολαμβάνω 

πολύ την παρέα τους. Θα έλεγα ότι ο 

Μουνχ δανείζεται από τη διαλλακτική 

και προστατευτική πλευρά μου, ενώ η 

Μία υπακούει στις πιο άγριες υπαρξια-

κές προεκτάσεις μου. 

Οφείλει ένα καλό αφήγημα να προε-

κτείνεται σε κοινωνικούς προβλημα-

τισμούς; Πώς ανταποκρίνονται οι ανα-

γνώστες σας στα ευρύτερα ερωτήματα 

που θέτει η «Κουκουβάγια»; Ένα μυστή-

ριο «whodunit» δεν μου αρκεί, μια ι-

στορία πρέπει να έχει βαθύτερο περι-

εχόμενο για να είναι ενδιαφέρουσα. Οι 

αναγνώστες εκδηλώνονται με λογιών 

τρόπους, σε μεγάλο ποσοστό πάντως 

εκτιμούν τα υποστρώματα του έργου. 

Το σύγχρονο αστυνομικό χρωστά πολ-

λά στη Σκανδιναβία. Πού αποδίδετε την 

παγκόσμια εξάπλωσή του; Πρόκειται 

για μια ερώτηση που δέχομαι τακτικά, 

στην οποία εξακολουθώ να δυσκο-

λεύομαι να απαντήσω. Διαθέτουμε 

σίγουρα μια μακρά παράδοση υπαρ-

ξιστικής λογοτεχνίας εδώ στο βορρά, 

γεγονός που σίγουρα παίζει ρόλο στη 

σκανδιναβική ιδιαιτερότητα.

Πού έγκειται η ισορροπία ανάμεσα στο 

συναρπαστικό αίνιγμα και το κοινωνικό 

σχόλιο που επιδιώκετε στα βιβλία σας; Τι 

σας εξιτάρει περισσότερο; Η ιστορία κα-

θαυτή είναι ασφαλώς κεφαλαιώδης – 

όλα περιστρέφονται γύρω της. Η ισορ-

ροπία στο μείγμα μοιάζει 

με τα μαθηματικά ή τη μα-

γειρική. Υπάρχουν ορισμέ-

να μυστικά συστατικά, τα 

οποία θα μου επιτρέψετε 

να κρατήσω για τον εαυτό μου. 

Ποιος καλλιτέχνης θα ήταν ιδανικός για 

να μεταφέρει τη δουλειά σας στον κινη-

ματογράφο ή τη δισκογραφία; Παραεί-

ναι πολλοί. Στο σινεμά θα μπορούσα να 

αναφέρω τον Paul Thomas Anderson ή 

τους αδελφούς Κοέν, ενώ στη μουσι-

κή θεωρώ ιδεατούς τους Sigur Ros και 

τους My Bloody Valentine. 

Πόσο μακριά σκοπεύετε να φτάσετε τη 

σειρά των Μία και Μουνχ; Να περιμέ-

νουμε καλύτερες μέρες για τους μαρ-

τυρικούς χαρακτήρες σας; Η ιδέα είναι 

να πρωταγωνιστήσουν σε έξι βιβλία, 

και στη συνέχεια θα δω αν το εγχεί-

ρημα φαντάζει ακόμη φρέσκο και 

ζωντανό. Φωτεινές μέρες θα έρθουν 

οπωσδήποτε, ιδιαίτερα για τη Μία 

Κρούγκερ. Γράφω την τρίτη συνέχεια 

αυτό το διάστημα και τα πηγαίνει ήδη 

καλύτερα. Ευελπιστώ να τη φέρω σε 

ειρήνη με τους δαίμονές της. A

book voice

Ο Samuel 
Bjork 
φέρνέι τΟ 
θρίλερ 
Στην ΑθηνΑ
Ένας κορυφαίος  
εκπρόσωπος του σύγχρο-
νου σκανδιναβικού νουάρ 
μιλά στην A.V. λίγο πριν 
συναντήσει το ελληνικό 
κοινό του.

Του Δημητρη Καραθανου

I N F O
Την Τετάρτη 12/10 
(19.00) θα συναντήσει 
το ελληνικό κοινό του 
στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του Public 
Συντάγματος. Το 
προνόμιο της ξεχωρι-
στής αυτής γνωριμίας 
μας προσφέρουν οι 
εκδόσεις Διόπτρα, η 
Νορβηγική Πρεσβεία 
και το Νορβηγικό Ιν-
στιτούτο Αθηνών. 
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Το μεγάλο event για την εργασία έρχεται και η Φωτεινή Γαϊτανλή, 
διευθύντρια Marketing και Επικοινωνίας στο kariera.gr,

 μας εξηγεί όσα πρέπει να ξέρουμε

Ημέρές Καριέρας 2016 

Τι είναι οι Ημέρες Καριέρας; 
Είναι μια προσπάθεια να πετύχουμε το σκοπό 
του kariera.gr, δηλαδή να βρεθεί ο κατάλληλος 
άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Πρόκειται 
για δύο ημέρες γεμάτες από συνεντεύξεις 
νέων με υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού, 
παρουσιάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
ένα Start Up Εvent και το Up Εvent με ομιλίες 
προσωπικοτήτων από διάφορους κλάδους. 
Με μια σειρά, λοιπόν, πρωτοβουλιών και ενερ-
γειών στις Ημέρες Καριέρας προσπαθούμε να 
ενισχύσουμε την εργασία, την επιχειρηματικό-
τητα και την ατομική πρωτοβουλία. 
Σε ποιούς απευθύνονται; 
Οι Ημέρες Καριέρας απευθύνονται σε όσους 
αναζητούν εργασία ή/και πρακτική άσκηση, σε 
όσους θέλουν να μάθουν για σύγχρονα μετα-
πτυχιακά προγράμματα αλλά και σε εκείνους 
που έχουν μια ιδέα αλλά δεν ξέρουν πώς να 
την υλοποιήσουν επιχειρηματικά. Τέλος, απευ-
θύνεται με το Up Event σε όσους χρειάζονται 
μια δόση αισιοδοξίας. 
Ποιοί είναι πίσω από τις Ημέρες Καριέρας;
Μια ομάδα νέων ανθρώπων που δουλεύουν 
με το όνειρο να βοηθήσουν όσο περισσότερο 
κόσμο μπορούν να έχει επιλογές στην εργασία 
και δικαίωμα στη δημιουργική εργασία. Πολλές 
φορές μια εταιρία δεν αναδεικνύει τις διαφο-
ρετικές φωνές αλλά στο kariera.gr οι άνθρωποι 
δίνουν τον παλμό της προσπάθειας. Και έχει 
αποτέλεσμα. Έστω και ένας να βρίσκει δουλειά 
αποκτά νόημα κάθε μας ενέργεια. 
Μπορεί κάποιος νέος να βρει δουλειά τη 
σημερινή εποχή; 
Η σημερινή εποχή είναι εξαιρετικά απαιτητική 
και παρέχει δύσκολα εργασιακές ευκαιρίες σε 
μια γενιά πολύ προικισμένων ανθρώπων. Επι-
τρέψτε μου, όμως, να πιστεύω πως ο καθένας 
μπορεί να πετύχει ακόμη, έστω και πολύ πιο δύ-
σκολα, με το ταλέντο του, τη σκληρή δουλειά, 
το ήθος του και την επιμονή του. 

Πώς ξεκίνησε το Up Event;   
Από μια επαναλαμβανόμενη διαπίστωση πως η 
ατμόσφαιρα στα εργασιακά και οικονομικά θέ-
ματα έχει βάλει «κάτω» πολύ κόσμο. Βλέπαμε 
νέο κόσμο να απογοητεύεται εκεί που θα έπρε-
πε να ανοίγει φτερά. Να τα παρατά πριν σφίξει 
τα δόντια και να φοβάται το αύριο. Απολύτως 
λογικό, δε χωρά αντίρρηση το γιατί. Σκεφτή-
καμε λοιπόν πως ακόμη κι αν δεν μπορούμε 
να αντιστρέψουμε το κλίμα, μπορούμε να 
προσπαθήσουμε. Να μεταδώσουμε αληθινές 
ιστορίες. Να εξηγήσουμε γιατί αξίζει να σηκώ-
νεσαι και να συνεχίζεις. Φέτος λοιπόν μαζί μας 
είναι αθλητές των Παραολυμπιακών στο Ρίο, η 
Σία Κοσιώνη, η Κατερίνα Γκαγκάκη και οι: ΘΕΣ-
γάλα, Three Cents, Pockee κ.ά. με ομιλίες που 
θα εμπνεύσουν.
Ανάμεσα στα άλλα, θα υπάρχουν και ειδικοί 
που θα συμβουλεύουν πώς συντάσσεται 
ένα σωστό βιογραφικό. Δώστε μας μερικά 
tips.
Στις Ημέρες Καριέρας παρέχεται δωρεάν συμ-
βουλευτική βιογραφικού και επαγγελματικού 
προσανατολισμού πέρα από τις συνεντεύξεις. 
Tips: Να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού 
τους. Οι άνθρωποι φαίνονται σε ένα καθαρό 
βλέμμα και ένα γεμάτο χαμόγελο. Όσοι τα 
έχουν και δεν το βάλουν κάτω θα είναι οι επό-
μενοι πρωταγωνιστές.  
Γιατί να έρθει κάποιος στις Ημέρες 
Καριέρας; 
Γιατί έχει 363 ημέρες το χρόνο να στέλνει 
βιογραφικά –πολλές φορές χωρίς να παίρνει 
απάντηση λόγω μεγάλης προσφοράς– και 
μόνο 2 για να γνωρίσει από κοντά όλους αυ-
τούς που τις υπόλοιπες ημέρες προσπαθεί να 
προσεγγίσει. 

Info: 8&9/10, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσο-
δος δωρεάν, απαραίτητη η εγγραφή στο 
www.careerguide.gr 



Σ
τέκομαι όρθια πάνω στο ξύλινο κατά-
στρωμα ενός βυθισμένου πλοίου. Ένα 
μικρό κίτρινο ψάρι με κάθετες μαύρες 
ρίγες περνάει από μπροστά μου. Κοντά 

στα πόδια μου έχουν φυτρώσει μοβ λουλού-
δια που μαζεύουν βιαστικά τα πέταλά τους ό-
ταν προσπαθώ να τα αγγίξω. Κοιτάω ψηλά και 
βλέπω τον ήλιο να φωτίζει την επιφάνεια του 
νερού. Ξαφνικά μια σκιά, μεγάλη σαν σύννεφο, 
εμφανίζεται πάνω από το κατάρτι. Γυρνάω α-
πορημένη και βλέπω πίσω από την πλάτη μου 
μια τεράστια φάλαινα να με κοιτάει κατάματα. 
Το πτερύγιό της χαϊδεύει την κουπαστή σε α-
πόσταση αναπνοής από το αριστερό μου χέρι, 
σκέφτομαι να το ακουμπήσω αλλά φοβάμαι. 
Παραμένω ακούνητη και αναποφάσιστη, ενώ 
η φάλαινα συνεχίζει να με κοιτάει ερευνητικά. 
«Δεν ξέρω ποιες είναι οι διαθέσεις σου» ακούω τον 
εαυτό μου να λέει στη φάλαινα. «Μη φοβάσαι, 
δεν θα σε πειράξει». Είναι η φωνή της Νατάσας 
που με επαναφέρει στην πραγματικότητα. Ό-
ρος, βέβαια, εντελώς σχετικός, μια που μιλάμε 
για εικονική πραγματικότητα. 

Το «The VR Project» εγκαταστάθηκε πριν λίγες 
εβδομάδες στην οδό Αθηνάς και είναι ο μοναδι-
κός χώρος στην Ελλάδα όπου μπορείς να ζήσεις 
την εμπειρία της εμβυθιστικής εικονικής πραγ-
ματικότητας (σ.σ. VR= Virtual Reality). Έτσι απλά, 
παίρνοντας το ασανσέρ έως τον 3ο όροφο του 
κτιρίου με τον αριθμό 18. Ο χώρος, εντυπωσια-
κά λευκός και ήσυχος, σε πλήρη αντιδιαστολή 
με το απόλυτο γκρι και τη βαβούρα ενός από 
τους κεντρικότερους δρόμους της Αθήνας, ήδη 
σε προϊδεάζει πως βρίσκεσαι στο κατώφλι μιας 
άλλης πραγματικότητας. Δεν έχεις καταλάβει 
τίποτα όμως ώσπου να μπεις στα μικρά λευκά 
δωμάτια και να φορέσεις το headset. 

Ο προσωπικός σου βοηθός (στην περίπτωσή 
μου η προαναφερθείσα Νατάσα) θα σε βοηθή-
σει να φορέσεις τη μάσκα, τα ακουστικά και τα 
controllers και θα σε κατατοπίσει σχετικώς. Έ-
πειτα αρχίζει η περιπέτεια. Θες να εξερευνήσεις 
τους ωκεανούς, να ανέβεις στο Everest ή μήπως 
να πολεμήσεις τους πειρατές του διαστήματος; 
Τα πάντα είναι εφικτά.

 
«Το παρακολουθούμε εδώ και καιρό. Αλλά μόλις 
τον περασμένο Μάιο η τεχνολογία έφτασε σε 
αυτό το επίπεδο. Το HTC Vive, που έχουμε εδώ, 
είναι το πιο τεχνολογικά προηγμένο σύστημα VR 
παγκοσμίως. Και κυκλοφόρησε μόλις πριν από 
λίγους μήνες!» μου λέει ο Λουκάς Κατσικάρης, 
που μαζί με τον Γιάννη Παρχαρίδη έστησαν το 
project. «Η εικονική πραγματικότητα είναι ένας 
πάρα πολύ καινούργιος τομέας και με απεριό-
ριστες δυνατότητες. Και φυσικά, όχι μόνο στον 
τομέα της ψυχαγωγίας. Πριν από λίγο είχαμε μια 
συνάντηση με ένα σύλλογο γιατρών. Συζητή-
σαμε για ένα πρόγραμμα μέσα από το οποίο οι 
νέοι γιατροί θα μπορούν να εκπαιδεύονται στο 
ανθρώπινο σώμα μέσω της εικονικής πραγμα-
τικότητας. Αυτά είναι τα μελλοντικά μας σχέδια. 
Αλλά και αυτή τη στιγμή ένας σχεδιαστής ή καλ-
λιτέχνης μπορεί να δημιουργήσει το έργο του 
σε περιβάλλον 3D με την εφαρμογή Google Tilt 
Brush, χρησιμοποιώντας μάλιστα σαν καμβά 
όλο τον περιβάλλοντα χώρο». 

Εγώ, ωστόσο, θα παραμείνω στον τομέα της 
ψυχαγωγίας. Γιατί δεν είμαι ούτε γιατρός ούτε 
καλλιτέχνης. Ένας απλός άνθρωπος είμαι, που 
δεν μπορεί να πιστέψει πως μόλις έχασε τη Γη 
κάτω από τα πόδια του. Στην κυριολεξία. Διότι 
ακριβώς αυτό συμβαίνει, όταν βρίσκομαι στην 
εκτόξευση του Apollo 11 και προσγειώνομαι 
στο φεγγάρι μαζί με τον Neil Armstrong. Κι ενώ 
βρίσκομαι μέσα στο διαστημόπλοιο και έχω από 
τη μία το φεγγάρι και από την άλλη τον πρώτο 
άνθρωπο που πάτησε πάνω του, σκέφτομαι να 
τον ακουμπήσω για να δω τι θα γίνει. Όμως είναι 
τόσο ζωντανό όλο αυτό, που μένω με το χέρι 
μετέωρο, γιατί στο επόμενο κλάσμα του δευ-
τερολέπτου ακούω έκπληκτη τον εαυτό μου 
να σκέφτεται: «Μην ενοχλείς τον άνθρωπο την 
ώρα που πιλοτάρει!».

INFO
Αθηνάς 18 (3ος όροφος), Μοναστηράκι, 2103821832, 
www.thevrproject.gr, facebook.com/thevrproject. Οι 
τιμές ξεκινούν από €10/άτομο.

Project
The

The VR Project: Η εμπειρία της εικονική πραγματικότητας μόλις 
έφτασε στην  οδό Αθηνάς  Tης Κατερίνας Βνάτσιου
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21Oδηγός
Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

ΑΘΗΝΑ

Νίκος Ζιώγαλας σελ. 39

ΧΡΟΝΗΣ 
ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ
Η έκθεση «Απέναντι του 
βουνού», που διοργανώ-
νει το Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης με έργα 
του σπουδαίου ζωγρά-
φου, έχει θέα... στη Λέσβο

110 περίπου έργα (λάδια, ακουα-
ρέλες και τέμπερες) αποτυπώνουν 
το τοπίο που ο καλλιτέχνης βλέ-
πει από το παράθυρο του σπιτιού 
του στο Πετρί της Λέσβου. Ένα 
αγαπημένο τοπίο για τον Μπό-
τσογλου, όπως φαίνεται και στο 
απόσπασμα από το ημερολόγιο 
που κρατούσε το 1997 και φιλο-
ξενείται στο βιβλίο του «Το χρώ-
μα της σπουδής». «Μέχρι τώρα 
ζωγράφισα αυτό το βουνό πάνω 
από δέκα φορές. Το ζωγράφισα με 
μπικ, με μολύβι, με μαύρη σινική 
μελάνη, με χρωματιστές σινικές, 
με τέμπερα, πάνω σε διαφορετικά 
χαρτιά και εφημερίδα. Από 
αυτά τα σχέδια δεν μου έ-
μεινε τίποτα. Είναι τα πιο 
εμπορικά έργα και έτσι ό-
λοι είναι χαρούμενοι όταν 
με βλέπουν να ζωγραφίζω. 
Σχεδόν το έχω μελετήσει. 
Συχνά ξεκινούσα από μια 
λύση για να το βρω, όμως τις 
περισσότερες φορές το ίδιο το 
βουνό και τα υλικά βοηθούσαν να 
βρω τρόπους για να το σπουδάσω. 
Λέω, άμα γεράσω, όταν θα ’χω 
ξοφλήσει τα χρωστούμενα, χω-
ρίς άλλη έγνοια θα κάτσω εδώ με 
ένα πολύ μεγάλο τελάρο για να 
ζωγραφίσω το βουνό. Λέω, στα 
γεροντάματά μου, θα ’χω τα μά-
τια για να μπορώ να δω τον κά-
μπο και το βουνό και τη θάλασσα. 
Θα ’χω κερδίσει τη σεμνότητα και 
την υπομονή για να δω τα δέντρα 
και τα σπαρτά να μεγαλώνουν. Ως 
τώρα δεν τόλμησα να πάω πέρα 
από τα σχέδια. Και καμαρώνω τον 
Θεόφιλο, που τα ζωγράφισε όλα 
τόσο αληθινά». 

χαρτιά και εφημερίδα. Από 

Συχνά ξεκινούσα από μια 
λύση για να το βρω, όμως τις 

INFO

14/10 - 3/12, 

Μέγαρο Εϋνάρ-

δου, Αγίου Κων-

σταντίνου 20 & 

Μενάνδρου, Αθή-

να, 210 5223101, 

2103234267Σχεδόν το έχω μελετήσει. Σχεδόν το έχω μελετήσει. 

14/10 - 3/12, 

Μέγαρο Εϋνάρ
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*	 νέο
C	 μέχρι			15
œ	 μέχρι	25
œœ	 μέχρι	40
œœœ	 45+
Ξ	 Ξενυχτάει	(μετά	τη	1.00	π.μ.)
Σ/Κ	 Ανοιχτό	Σάββατο/	
	 (ή)	Κυριακή	μεσημέρι
Μ	 Ανοιχτό	μεσημέρι
	 Τιμές	χωρίς	κρασί
A.V.	 Μην	ξεχάσεις	να	πάρεις					
	 την	Athens	Voice	
	 φεύγοντας	

Κέντρο

ABBEY BEER DINER							
Περσεφόνης 13 & Ορφέως, Γκάζι, 
2103459266	
Ζεστό	και	προσεγμένο	περι-
βάλλον,	με	ξύλο	σε	σκούρες	
αποχρώσεις.	Περισσότερες	
από	εβδομήντα	ετικέτες	και	16	
βαρέλια	συνδυασμένα	με	κλα-
σικό,	μα	και	διεθνές	φαγητό.	
Ανοιχτό	και	μεσημέρι.	œ

ABovo
Τσακάλωφ 18, Κολωνάκι, 2103388838
Στην	οδό	Τσακάλωφ,	σε	χώρο	
σούπερ	μοντέρνο	και	urban	
chic,	με	αρχηγό	της	κουζίνας	
τον	εξαιρετικό		σεφ	Μιχάλη	
Νουρλόγου	να	μαγειρεύει	με	
το	πάθος	που	τον	χαρακτη-
ρίζει,	πιάτα	της	σύγχρονης	
διεθνούς	γαστρονομίας.	Σά-
ντουιτς,	pasta,	σούπες,	ψάρι,	
πρωτότυπες	σαλάτες	και	άλλα	
ωραία	που	συνοδεύονται	από	
μία	πλούσια	λίστα	κρασιών.	
œœœΜ

ADEstE
Μπισκίνη 85, Ζωγράφου, 2130247333
Η	αγάπη	για	τις	τέχνες	και	την	
παράδοση	οδήγησε	στην	δη-
μιουργία	αυτού	του	μαγαζιού.	
Ένα	ρακοbar	που	συνδυάζει	
τις	κρητικές	γεύσεις	ενός	
παραδοσιακού	ρακάδικου	
με	το	μοντέρνο	ύφος	ενός	
αθηναϊκού	Bar.	Εναλλακτικά,	
στον	υπόγειο	χώρο	φιλοξενεί	
εκθέσεις	ζωγραφικής,	φωτο-
γραφίας	αλλά	και	ανταλλαγή	
απόψεων	κάθε	μορφής	τέ-
χνης.	Ανοιχτά	καθημερινά	από	
τις	6μμ	ως	αργά	το	βράδυ.	œ

AΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
Aκάμαντος & Aπ. Παύλου, Θησείο, 210 
3413795 
Mε	θέα	στην	Aκρόπολη	και	
κομψή	αισθητική.	Ποικιλία	
μεσογειακών	προτάσεων	και	
κρητικές	πινελιές.	Aνοιχτό	
από	τις	8.00	το	πρωί.	œΚ Ξ A.V.

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 210 3462983	
Ο	Αλέξης	Καρδάσης	είναι	
ένας	από	τους	πιο	βραβευμέ-
νους	Έλληνες	σεφ	και	εδώ	
είναι	το	πόστο	του.	Πολλές	
πρωτότυπες	προτάσεις	ελλη-
νικής	δημιουργικής	κουζίνας	
σε	τιμές	κάτι	παραπάνω	από	
value	for	money.	Και	κατα-
πράσινος	κήπος.	Καθημερινά	
20.00-1.00	και	Κυριακή	13.00-
18.00.	Δευτέρα	κλειστά.		œ Κ 

AΙΓΛΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Κήπος Ζαππείου, είσοδος Βασ. Όλγας, 
210 3369364-300 
Στη	ρομάντζα	του	κήπου	του	
Ζαππείου	με	τον	έναστρο	αττι-
κό	ουρανό	από	πάνω	και	απλή	
ελληνική	κουζίνα	σε	προσιτές	
τιμές.	Ελεύθερο	parking.	œ

AKAΔHMIAΣ MΠPIZOΛAKIA
Aκαδημίας 61, Aθήνα, 210 3627234 
Σουβλάκι,	πίτες	με	χαλούμι,	
αγκιναροσαλάτα.	Σπεσιαλιτέ	
μπριζολάκια	στη	λαδόκολλα.	
Delivery.	Aνοιχτά	Παρ.-Σάβ.	
μέχρι	1.30	βράδυ.	Κυριακή	
ανοιχτά.	œ

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ (Ο)
Ψαρρών 26 & Μαιζώνος, Κεραμεικός, 
2105230750

Ο	χώρος	όπου	γυρίστηκε	
ο	«Μπακαλόγατος»	μετα-
τράπηκε	σε	ένα	απλό	αλλά	
γοητευτικό	μεζεδοπωλείο	με	
τα	όλα	του.	Στο		μενού,	κλασι-
κές	ελληνικές	γεύσεις	με	τα	
απαραίτητα	συνοδευτικά	σε	
τσίπουρο,	ούζο	και	κρασί.	Και	
ζωντανή	μουσική	Παρασκευή	
με	Κυριακή.	Κλειστά	Κυριακή	
βράδυ.	œΜ

AtHINAIs BRAssERRIE
Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 99, Αθήνα, 210 
6431133	
Στο	ξενοδοχείο	Αthinais,	ένας	
ζεστός	χώρος	με	καφέ,	γλυκά	
που	δεν	αντιστέκεσαι	εύκολα	
και	ελαφριά	γεύματα	για	όλες	
τις	ώρες	της	ημέρας.	Ανοιχτό	
από	τις	8.00	το	πρωί	έως	τις	
23.00.

BARAoNDA		
Τσόχα 43, Αμπελόκηποι, 210 6444308
«Ακρωτήρι»	και	«Dream	
city»		συστεγάζονται	πια	
στο	παλιό	«Baraonda»,	ένα	
πολυτελές	και	κομψό	club	με	
mainstream	μουσική.	Τετ.	
κλειστά.	

BYZANTINO 
(Ξενοδ. Xίλτον) Bασ. Σοφίας 46, 210 
7281400  
Ίσως	ο	πιο	διάσημος	και	all	
time	classic	μπουφές	της	πό-
λης.	Εξαιρετικό	πρωινό	(και	
κινέζικο!),	ακόμη	πιο	πλούσιο	
το	μεσημεριανό,	και	πιάτα	a	
la	carte.		œœ 

2ΜαζΙ
Νίκης 48, Πλάκα, 2103222839
Ένα	εστιατόριο	ελληνικής	
δημιουργικής	κουζίνας	κάτω	
απο	τη	στέγη	του	οποίου	ενώ-
νουν	τις	δυνάμεις	τους	ο	Γιάν-
νης	Μπαξεβάνης	και	ο	Ηλίας	
Γώγος.	Οι	2Μαζί	έχουν	σαν	
πηγή	έμπνευσης	ό,τι	πιο	ε-
κλεκτό	παράγει	η	ελληνική	γη:	
κρέατα,	ψάρια,	χειροποίητα	
ζυμαρικά	και	πίτες,	παντρεύ-
ονται	με	βότανα,	αρωματικά,	
λουλούδια	και	delicatessen	
μικρών	παραγωγών	από	όλη	
την	Ελλάδα	και	εκτινάσσουν	
τη	γαστρονομική	απόλαυση.	
œœœΜ

*ΖΑχΑΡΗ ΚΙ ΑΛΑΤΙ
Αναπήρων Πολέμου 22, Κολωνάκι, 
2103801253
Το	αγαπημένο	μπιστρό	των	
Εξαρχείων	μετακόμισε	στο	
Κολωνάκι	ως	wine	bar.	Υπό	
τους	ήχους	jazz,	oldies	&	
fado	αλλά	και	rock,	blues	&	
romance	ballads	μπορείτε	να	
επιλέξετε	εκλεκτές	ποικιλίες	
καφέ,	παραδοσιακά	ελληνικά	
γλυκά,	κρασιά	του	ελληνικού	
και	του	διεθνούς	αμπελώνα,	
και	μια	εξαιρετική	ποικιλία	
ποτών	και	cocktails.	Το	Menu	
με	κλασικές	ελληνικές	&	
μεσογειακές	συνταγές	και	τις	
δημιουργικές	προτάσεις	του	
Σεφ	Αντώνη	Γιαννακάρη	σας	
προσφέρει	ιδανικές	γαστρο-
νομικές	προτάσεις.

HItCHCoKtALEs	
Πορίνου 10, Ακρόπολη, 2109210023
Μια	παλιά	κατοικία	στην	
Ακρόπολη	μεταμορφώνεται	
από	χώρο	ανταλλακτικών	αυ-
τοκινήτων	σε	bar-restaurant.	
Kουζίνα	με	διεθνείς	κατευ-
θύνσεις	και	χαλαρές	μουσικές	
ενώ	η	λίστα	των	κοκτέιλ	είναι	
εμπνευσμένη	από	τη	χιτσκο-
κική	φιλμογραφία.	œ

FREsH JUICE BAR
Περικλέους 24, Αθήνα, 211 4113865
Χυμοί	για	όλα	τα	γούστα,	σε	
όλους	τους	συνδυασμούς	
που	μπορείς	και	δεν	μπορείς	
να	φανταστείς.	Και	δυνατό-
τητα	να	διαλέξεις	από	μια	
μεγάλη	γκάμα	δροσιστικών	
smoothies	(με	γάλα	η	γιαούρ-
τι)	αλλά	και	να	δοκιμάσεις	την	
πεντανόστιμη	φρουτοσαλάτα	
με	μπισκότο	από	κουάκερ,	
μέλι,	γιαούρτι	και	φρούτα	
εποχής.	œ

G.B. RooF GARDEN    
Πλ. Συντάγματος & Πανεπιστημίου, 210 
3330000 (ξεν. Μεγ. Βρετανία) 
Η	αξεπέραστη	κομψότητα,	
πολυτέλεια,	σέρβις	της	Μεγά-
λης	Βρετανίας,	συν	καταπλη-
κτική	θέα	σε	Ακρόπολη,	Σύ-
νταγμα	και	φωτισμένη	Αθήνα.	
Μεσογειακή	κουζίνα.	œ œ œ Μ

GooDY‹s  					
Delivery service: 801 1000011, από κινητό 
210 2805120, 211 1025700 
Τα	burgers	που	σε	μεγάλω-
σαν,	οι	σαλάτες	που	κρατούν	
τη	γραμμή	σου,	οι	παραδοσι-
ακές	γεύσεις	στη	σύγχρονη	
version	τους,	η	ελληνική	
αλυσίδα	που	ξέρεις	και	εμπι-
στεύεσαι.	C	

Hot Hot
Πραξιτέλους 2& Κολοκοτρώνη 14, 213 
0272440/ Βρυούλων 3, Νέα Φιλαδέλφεια, 
213 0246631
Σημείο	συνάντησης	των	
απανταχού	μπεργκεροφάγων	
της	Αθήνας!	Θα	βρεις	πολλές	
και	πρωτότυπες	προτάσεις	
σε	burgers,	αλλά	και	hot	dog,	
πατάτες	κ.α.	Ο	χώρος	είναι	
ζωηρός	και	νεανικός,	με	προ-
σεγμένες	sixties	πινελιές,	ενώ	
η	μουσική	είναι	αυστηρά	ροκ	
και	παίζει	δυνατά.	Έχει	πάντα	
κόσμο	και	είναι	ανοιχτό	όλο	το	
24ωρο,	365	μέρες	το	χρόνο.	C

HYtRA
Λ. Συγγρού 107-109 (Στέγη Γραμμάτων & 
Τεχνών), 217 7071118	
Δημιουργικά	πιάτα	από	τον	
Τάσο	Μαντή.	Το	καλοκαίρι	
στην	ταράτσα	της	Στέγης,	ίσως	
η	πιο	πανοραμική	θέα	της	
πόλης.	œ œ œ

ΘΑ ΣΕ ΚΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ 
Ιερά Οδός 64 & Βεροίας 13, Βοτανικός, 
2103459299
Εντυπωσιακός	χώρος	για	το	
καινούργιο	εστιατόριο	που	
έστησε	ο	Δημήτρης	Λίτινας	
με	τη	συνδρομή	του	Kirios	
criton	στα	της	διακόσμησης.	
Δηλώνει	ουίσκι	μπαρ,	μουσι-
κή	σκηνή,	θέατρο	τσέπης	και	
οινομαγειρείο.	Εξαιρετική	
συλλογή	από	σκούρα	αλκοόλ,	
θαυμάσια	κάβα	κρασιών,	
καταπληκτικές	μουσικές,	μι-
κρά	πιατάκια	με	μεζέδες	που	
ξεκινούν	από	το	ψωμοτύρι	
και	φτάνουν	στο	φουαγκρά,	
συν	4-5	πιάτα	τύπου	παλιάς	
ταβέρνας.	Μόνο	βράδυ.	œœ

ΚΑΛΙΝΚΑ ΜΑΛΙΝΚΑ
Σόλωνος & Μαυρομιχάλη, 210 3388358/ 
Σταδίου 27, 210 3316070
 Ρώσικα	χειροποίητα	πιροσκί	
που	μαζεύουν	τους	πεινασμέ-
νους	του	κέντρου	σε	ουρές	
από	το	πρωί.	Εκτός	από	τα	πα-
ραδοσιακά	με	κιμά	ή	πατάτα,	
θα	βρεις	και	πιο	ξεχωριστές	
γεύσεις,	όπως	με	παπαρούνα,	
μούρο,	κοτόπουλο	ή	ανθό-
τυρο.	Και	σπιτική	ρώσικη	
σαλάτα	με	το	κιλό.	Καθη.	
7.00-17.00,	Σάβ.	9.00	-	15.00.	
Κυρ.	κλειστά.	

KUZINA 
Aδριανού 9, Θησείο, 210 3240133 
Στιλάτη	μοντέρνα	«ταβέρνα»	
με	fusion	πιάτα	από	τον	Άρη	
Τσανακλίδη.	Συνέχισε	τη	βρα-
διά	μ’	ένα	ποτό	στην	ταράτσα	
και	με	συγκλονιστική	θέα	
στην	Ακρόπολη	και	το	Ναό	του	
Ηφαίστου.	œœ	 M Ξ

LA PASTERIA
Κωνσταντινουπόλεως 68, Μπουρνάζι, 
210 5775.133-2/A. Παπανδρέου (The 
Mall, 4os όροφος), Μαρούσι, 210 
6198230/	Koλωνάκι, 210 3632032/ 
Γλυφάδα, 210 8945085/ Kηφισιά, 210 
8085.607/ Ν. Σμύρνη, 210 9319.146/ 
Αγ.Παρ., 210 6085536 /Αργυρούπολη,210 
9945772/ Χαλάνδρι, 210 6854210/ Κ. 
Πατήσια, 210 2236295/ Ν.Μάκρη, 22940 
91330/ Athens Metro Mall, Άγ. Δημήτριος, 
Λ. Βουλιαγμένης 276, 210 9751940)/ 
Θεσσαλονίκη: Mediterranean Cosmos 
11o χλμ. E.O. θεσ/νίκης/Ν. Μουδανιών, 
2310 472262 

Παντού	σε	όλη	την	πόλη,	για	
να	μη	νιώσεις	ποτέ	την	έλλει-
ψη.	Μπάρα	για	κρασί	από	την	
πλούσια	κάβα	του	και	ωραιό-
τατο	ιταλικό	μενού	με	αυθεντι-
κές	ιταλικές	συλλογές. œ Μ Ξ

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ 
Πλατεία Μοναστηρακίου, 210 3213036 
Για	δεκαετίες	στο	ίδιο	κο-
σμικό	σημείο	της	πλατείας	
σερβίρει	το	ιστορικό	κεμπάμπ	
του	στους	τουρίστες,	την	
εργατιά	αλλά	και	την	αθηναϊκή	
ελίτ.	Στους	τοίχους	άπειρες	
φωτογραφίες	του	ιδιοκτήτη	
με	τους	διάσημους	που	έχουν	
περάσει	το	κατώφλι.	œ 

*otto
Καλαμιώτου 16-18, Μοναστηράκι, 
2103314676
Καφές,	φαγητό	και	κοκτέιλ	
κάπου	μεταξύ	στα	μάρμαρα	
και	στους	τοίχους	ενός	παλιού	
νεοκλασικού	−	παλιά	ήταν	
κατοικία	του	βασιλιά	Όθωνα	
(otto).	Το	μενού	πατάει	σταθε-
ρά	στις	ελληνικές	γεύσεις	και	
στις	ελληνικές	πρώτες	ύλες,	
για	να	σταθεί	με	φαντασία	και	
arty	διάθεση	στη	σύγχρονη	
γαστρονομία.	Στο	ίδιο	ελληνι-
κό	μοτίβο	κινείται	και	η	μπάρα	
με	cocktails	που	αφηγούνται	
ελληνικούς	μύθους	(υπάρχει	
ακόμα	και	η	εκδοχή	της	Ω-
ραίας	Ελένης	σε	cocktail)	και	
παίζουν	με	διαφορετικά	υλικά	
και	ελληνικά	αποστάγματα.	œ

ΠΑΡΑΛΗΓΟυΣΑ
Λυκαβηττού 16, Κολωνάκι, 2103600088
Μεζεδοπωλείο	όπου	θα	βρεις	
όλα	τα	καλά!	Διάλεξε	πού	θα	
καθίσεις	(διαθέτει	ισόγειο,	
πατάρι	και	αυλή)	και	δοκίμασε	
από	τσιροσαλάτα	και	λουκου-
μάδες	μπακαλιάρου	μέχρι	
κεφτεδάκια,	τηγανιές	και	
άλλα	πολλά!	Θα	τα	συνδυάσεις	
με	ούζο,	τσίπουρο	και	κρασί	
σε	αφθονία.	œM

PIZZA HUT 
I.Μεταξά 5, Γλυφάδα, A. Μουτσοπούλου 
8, Πειραιάς,	Κολοκοτρώνη 32, Κεφαλάρι, 
Αγ. Παρ.ς & Στρ. Τόμπρα, Αγ. Παρ., Κύπρου 
104, Μπουρνάζι, Λ. Αλεξάνδρας 108, 
Νεάπολη, Λ. Νίκης 79 (Λευκός Πύργος), 
Θεσσαλονίκη, 18118 
Με	17	καταστήματα	σε	όλη	την	
Αθήνα	για	τους	pizza	lovers.	
Από	τα	καλύτερα	delivery	της	
πόλης.	œ œ Α.V.

ΠΙΤΑ ΑΛΛΙΩΣ 
Π. Τσαλδάρη & Ανακρέοντος, πλ. Αγίου 
Λαζάρου, Βύρωνας, 210 7601005, 6984 
421880  
Τυλιχτά	με	6	διαφορετικά	
είδη	πίτας,	μαζί	και	ω-
ραίες	σαλάτες,	και	χορτο-
μυζηθροκαλίτσουνα,	και	
πίτα	Καισαρείας,	και	καλό	
κόκκινο	κρασί.	Σε	τιμές	έξτρα	
φιλικές.	œΜ Ξ

RAtKA
Xάρητος 30-32, Kολωνάκι, 
210 7290746 
tο	απόλυτο	ραντεβού	των	
τελευταίων	τριών	δεκαετιών	
στο	κέντρο	της	αθηναϊκής	
περιπέτειας.	Μeeting	point	
για	όλο	το	κοσμικό,	πολιτικό,	
επιχειρηματικό,	δημοσιογρα-
φικό	crowd	της	Αθήνας,	μ’	
ένα	chic	κοινό	που	ορκίζεται	
στα	κλασικά	της	πιάτα	(σούσι,	
καρμπονάρα,	φιλέτο	πέτρας)	
κι	έχει	σαν	άλλοθι	την	τούρτα	
φράουλα.	Αέρας	γαλλικού	
μπιστρό,	φοβερή	λίστα	κρα-
σιών,	τα	σωστά	κοκτέιλ	στο	
μπάρ	περιμένοντας.	Σάββατο	
μόνο	μεσημέρι,	Κυριακή	κλει-
στά.			œœœ  Ξ A.V.

 ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ  							
Κρησίλα 34, πλ. Βαρνάβα, Παγκράτι, 210 
7525777, www.oraia-ellas.gr 
Παραδοσιακή	αθηναϊκή	μονο-
κατοικία	με	ελληνική	κουζίνα.	
Πολλά	μεζεδάκια,	καλό	κρασί	
και	ρακή.	Τρ.-Σάβ.	βράδυ	και	
Κυριακή	μεσημέρι	ρεμπέτικα	
και	λαϊκα	χωρίς	μικρόφωνο.	
Δευτ.	κλειστά.œ
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tastevoice Επιμέλεια: 
ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

τ
ο φαγητό μαζί με τον έρωτα ενώνει αν-
θρώπους, φυλές και χώρες, πιο εύκολα 
από οτιδήποτε άλλο. Η νέα εκπομπή της 
ΕΡΤ2 «Στην κουζίνα των μεταναστών» φι-

λοξενεί μετανάστες που μας μαγειρεύουν μέ-
σα στο σπίτι τους, εξάλλου όλοι ξέρουμε πως 
σαν το σπιτικό φαγητό δεν έχει. Μιλήσαμε με 
τον Νέστωρ Κοψιδά, εμπνευστή και παρουσι-
αστή της εκπομπής.  

>> Μένω στην Κυψέλη, σε μια πολυφυλετική 
γειτονιά. Παράλληλα ο πατέρας μου είναι σεφ, 
οπότε μου μετέδωσε την αγάπη του για τη μα-
γειρική. Ο συνδυασμός αυτών των δύο ήταν 
που μου έδωσε την ιδέα για την εκπομπή. Πι-
στεύω εξάλλου πως το φαγητό είναι ένας τρό-
πος προσέγγισης των λαών, αλλά και ένας τρό-
πος να γνωρίζεις την κουλτούρα μιας χώρας. 
>>  Στην εκπομπή μετανάστες μαγειρεύουν μέ-
σα στην κουζίνα του σπιτιού τους κι εγώ εκτε-
λώ χρέη βοηθού ή πάμε μαζί να ψωνίσουμε τα 
υλικά που χρειάζονται για τις συνταγές τους. 
Πλέον η Αθήνα διαθέτει σχεδόν όλα τα υλικά 
που χρειάζονται για τα φαγητά τους. Ωστό-
σο, όπως και οι ίδιοι μας λένε, πάντα σχεδόν 
θα βρουν ένα ελληνικό υλικό που προσομοι-
άζει σε αυτό της πατρίδας τους, και που δεν 
υπάρχει στην ελληνική αγορά. Ωστόσο στην 
εκπομπή αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε 
συνταγές που θέλουν πολύ σπάνια υλικά. Μέ-
χρι σήμερα το μοναδικό που χρειάστηκε να 
ψάξουμε για να βρούμε είναι το φοινικέλαιο, 
ενώ εντύπωση μου έκανε πως οι περισσότε-
ροι χρησιμοποιούν πάρα πολύ κόλιανδρο.
>> Προς το παρόν κανένας δεν μαγείρεψε κά-
τι που μπορεί να φανεί τόσο παράξενο στον 
ελληνικό ουρανίσκο. Έκπληκτος έμεινα από 
τον Ιορδανό που μας μαγείρεψε ένα τεράστιο 
ταψί με αρνί, το οποίο μαγειρεύουν στις γιορ-
τές και το τρώνε όρθιοι και με το χέρι. Είναι και 
το μοναδικό “τελετουργικό” που δεν θυμίζει 
το σύνηθες τελετουργικό του φαγητού γύρω 

από το τραπέζι. Από την άλλη εντυπωσιάστη-
κα με τους Bραζιλιάνους, πόσο comme il faut 
είναι, καθώς τρώνε ακόμα και την πίτσα με το 
μαχαιροπίρουνο.
>> Η ευχή που συνήθως λένε όλοι είναι πα-
ρόμοια με το δικό μας “στην υγειά σας”, όταν 
τσουγκρίζουμε τα ποτήρια. (Θεωρώ τόσο λά-
θος την ελληνική έκφραση “καλή απόλαυση”, 
λες και υπάρχει κακή απόλαυση.) Οι Ρώσοι 
χρησιμοποιούν συχνά την έκφραση “τι ωραία 
που καθόμαστε” προκειμένου να δηλώσουν 
την ευαρέσκειά τους που έχουν βρεθεί μαζί. 
>> Οι περισσότεροι προτιμούν να τρώνε στα 
σπίτια τους με την οικογένειά τους. Οι Άραβες 
βγαίνουν περισσότερο. Όμως όλοι είχαν να 
σου πουν ένα αγαπημένο εστιατόριο στην Α-
θήνα, με κουζίνα της χώρας τους. Από την άλ-
λη, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχουν πολ-
λοί μετανάστες που να έχουν δοκιμάσει άλλη 
κουζίνα, εκτός της ελληνικής φυσικά – ένας 
Ρώσος βραζιλιάνικη, για παράδειγμα. Μόνο 
ίσως αυτοί που ανήκουν σε συλλόγους που τα 
μέλη τους είναι από διαφορετικά κράτη.  
>> Δεν ξέρω αν είναι από ευγένεια που όλοι 
μου απαντούν πως τους αρέσει η ελληνική 
κουζίνα. Κάποιοι από αυτούς μαγειρεύουν ελ-
ληνικά φαγητά αλλά προτιμούν να μαγειρεύ-
ουν φαγητά της χώρας τους, εκτός αν είναι 
παντρεμένοι με Έλληνα ή Ελληνίδα, οπότε το 
εβδομαδιαίο μενού μοιράζεται. 
>> Έτυχε μέχρι τώρα να συναντηθώ με ανθρώ-
πους από Μεξικό, Βραζιλία, Λίβανο, Ιορδανία, 
Ρωσία. Την ώρα της προετοιμασίας συζητάμε 
και για το παρελθόν τους, για το πώς ήρθαν 
στην Ελλάδα, αλλά και το πώς είναι η ζωή τους 
πλέον εδώ. Όλοι έχουν δηλώσει πως είναι πιο 
ευχαριστημένοι απ’ ό,τι στην πατρίδα τους – 
χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια πως δεν τους 
λείπει. Και το φαγητό, νομίζω, καλύπτει ένα 
μέρος αυτής της νοσταλγίας.
*Η εκπομπή παρουσιάζεται κάθε Σάββατο (13.30) 
από τη συχνότητα της ΕΡΤ2.

 γεύση οδήγοσ

Στην κουζίνα των μεταναστών
Ο Νέστωρ Κοψιδάς μπαίνει σε σπίτια μεταναστών
και μαγειρεύει μαζί τους 

Του ΔημητΡη μΑστΡοΓιΑΝΝιτη
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Μουσικά ταξίδια στο σύµπαν

Ένα µουσικό είδος που έζησε ηµέρες δόξας και στην Ελλά-
δα, κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές της 
δεκαετίας του ’80, πριν παρασυρθεί στην απαξίωση από την 
κυριαρχία της rock ’n’ roll και punk άποψης που επιγραµµα-
τικά διατύπωσε ο Lou Reed «Μία νότα είναι αρκετή, δύο είναι 
ακόµη εντάξει, µε τις τρεις πάµε πια στη jazz», έχει επανέλθει 
δυναµικά τα τελευταία χρόνια και ζητά δικαίωση για τα «ξύλινα 
χρόνια».

Το σύµπαν των Gravitysays_I διαρκώς διαστέλλεται, κατα-
λαµβάνει όλο και περισσότερο χώρο και ως εκ τούτου βαραί-
νει, παραµένει όµως γοητευτικό, πρωτότυπο και ιδιαίτερο. Το 
καινούργιο ταξίδι του µυαλού έχει τίτλο «Quantum Unknown» 
και συναντά σποραδικά την κοµψή λεπτότητα του προηγού-
µενου δίσκου για χάρη µίας progressive προσέγγισης, είναι 
όµως ένας καλοφτιαγµένος και αποτελεσµατικός µουσικός 
λαβύρινθος µέσα στον οποίο µπορείς να χαθείς χωρίς ποτέ 
να φοβηθείς ότι δεν βρίσκεις το δρόµο της επιστροφής. Το 
άλµπουµ χρειάζεται πολλές και κατ’ ιδίαν ακροάσεις για να 
αποκαλυφθεί εξ ολοκλήρου, η εγκεφαλικότητα κυριαρχεί σε 
κάθε του σηµείο αλλά δικαιώνεται εκ του αποτελέσµατος και 
οι Gravitysays_I αποδεικνύουν πως µπορούν να διαχειριστούν 

ουσιαστικά, αποτελεσµατικά και κυ-
ρίως δηµιουργικά σύνθετα µουσικά 
έργα.

Πριν από λίγες µέρες το διαστηµό-
πλοιο Rosetta οδηγήθηκε στην κατα-
στροφή, καθώς είχε αποµακρυνθεί 
πολύ από τον Ήλιο και δεν µπορούσε 
να τροφοδοτηθεί µε ενέργεια. Η ESA 
σκέφτηκε να θέσει το σκάφος σε κα-
τάσταση αναµονής µέχρι να πλησιάσει 
πάλι στον Ήλιο και να ξαναζωντανέψει, 
όµως, όπως είπε ο υπεύθυνος της απο-
στολής Mat Tailor: «Θα ήταν σαν τα ροκ 
συγκροτήµατα της δεκαετίας του ’60, 
δεν θέλαµε να επανεµφανιστούµε µε 
µια κακή τουρνέ επιστροφής. Καλύτε-

ρα να τελειώσουµε στο στιλ του πραγµατικού rock ’n’ roll».    
Ο Vangelis, που ξεκίνησε το µουσικό του ταξίδι στη δεκαετία 
του ’60 και το οποίο πλέον συνεχίζεται σποραδικά αφού στη 
διαδροµή έχει δοξαστεί και βραβευτεί, επέστρεψε στη δισκο-
γραφία όχι «µε µία κακή τουρνέ επιστροφής» αλλά ούτε και µε 
«το στιλ του πραγµατικού rock ’n’ roll». Ταυτόχρονα επέστρε-
ψε και στο σύµπαν στο οποίο είχε ταξιδέψει και πάλι το 2001 µε 
την αποστολή της NASA για τον Άρη.

Το καινούργιο του άλµπουµ «Rosetta» είναι εµπνευσµένο από 
την αποστολή του διαστηµόπλοιου, από το οπτικό υλικό που 
συγκεντρώθηκε από την περιπλάνησή του στο σύµπαν και από 
την επικοινωνία του µε τον κοσµοναύτη André Kuipers.

Υπάρχουν στιγµές που το ίδιο το σύµπαν τον υποβάλλει 
και τον «υποχρεώνει» σε µία µουσική οικονοµία η οποία δη-
µιουργεί ambient ατµόσφαιρα, όµως συχνά στρέφεται στο 
progressive παρελθόν και στο δικό του µουσικό σύµπαν, δηµι-
ουργώντας εντέλει ένα υποβλητικό σάουντρακ για µια ταινία 
που δεν βλέπουµε κι όχι ένα «floating in space»… Το ογκώδες 
ύφος, το «Blade Runner» και το «Chariots of Fire» είναι παρό-
ντα, όπως κι ένα στιλ που πλέον ακούγεται ξεπερασµένο και 
παλιοµοδίτικο, σαν να προέρχεται από κάποιον που δεν παρα-
κολουθεί πια τις εξελίξεις και τη σύγχρονη πραγµατικότητα ή 
το θεωρεί περιττό για τον ίδιο και το διαµέτρηµά του. Ακόµη κι 
έτσι όµως η «Rosetta» του Vangelis παραµένει ένα από τα πιο 
ενδιαφέροντα άλµπουµ που έχει παρουσιάσει εδώ και πολλά 
χρόνια.

VARIOUSARTISTS
Του ΜΑΚΗ ΜΗΛΑΤΟΥ
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ªÆÃ KREMLINO
Ολοκαίνουργιος χώρος πολιτισµού στον 
Πειραιά. Με houseband κάθε Πέµπτη από 
τον Νοέµβριο, ευρύ µουσικό ρεπερτόριο 
από την εγχώρια σκηνη, stand up comedy, 
εκπλήξεις. Εγκαίνια µε τη δοκιµασµένη 
συνεργασία και χηµεία της Γεωργία Ντα-
γάκη και του Σταύρου Σιόλα που θα βρί-
σκονται στη σκηνή του Κρεµλίνου 8&22/10  
(Είσοδος: €12 µε µπίρα ή κρασί φοιτ/κά & 
ανεργων: €10), ενώ ο Κώστας Μακεδόνας 
θα πάρει σειρά για τις 28&29/10. Ο Χριστό-
φορος Ζαραλίκος δίνει το σουρεάλ στίγµα 
του στις 15/10 και ο Diogenis Daskalou 
φέρνει το Monie & Monie Conniente στις 
21/10. Ακολουθούν ονόµατα όπως Κίτρι-
να Ποδήλατα, Ματούλα Ζαµάνη, Πέννυ 
Μπαλτατζή, ∆ώρος ∆ηµοσθένους και πολ-
λά ακόµη µουσικά χαρµάνια.

Κremlino, Καραΐσκου 119, Πειραιάς, 2104100010
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Αφού υποδέχθηκε τους Death από το χρυ-
σωρυχείο της punk rock σκηνής, το ιστορικό 
club της Ηπείρου και Αχαρνών συνεχίζει τη 
συναυλιακή του δράση µε ελληνικά και διε-
θνή ονόµατα από τη ροκ και ποπ σκηνή. Έτσι 
στις 7/10 έρχονται οι Aυστραλοί Destroyer 
666 για δύο δυνατά shows µε «Wildfire» µε 
support από τους speed-thrashers Skull 
Koraptor  και την black-thrash συµµορία των 
Slaughtered Priest.
Στις 8/10 οι ιρλανδοί θρύλοι του folk metal 
Cruachan για πρώτη φορά στην Ελλάδα µε 
καλεσµένους τους Aherusia. Στις 9/10 νέα 
άφιξη αυτή τη φορά από την Πορτογαλία. 
Μιλάµε για το goth metal γκρουπ Moonspell, 
20 χρόνια από την ίδρυσή του στο πλαίσιο 
της περιοδείας τους Road  To Extinction Tour 
2016 (Part V). Από την εγχώρια σκηνή η τε-
τράκωπος άνευ πηδαλιούχου περνάει στον 
τελικό για 4 εµφανίσεις στις 14&15 και 21&22 
Οκτωβρίου. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης 

Γιοκαρίνης, Νίκος Ζιώγαλας και Γιάννης Μη-
λιώκας θα αναµετρηθούν µε την ιστορία τους 
και τις best of στιγµές τους. Στις 20 Οκτωβρί-
ου επιστρέφουµε στο check in του Αεροδρο-
µίου για τους Tεξανούς Flotsam and Jetsam, 
το συγκρότηµα που έπαιζε ο Jason Newsted 
πριν πάει στους Metallica µε το φετινό, οµώ-
νυµο 12ο άλµπουµ τους κοντά στον power  
thrash ήχο των 80s. Στις 28/10 οι Νορβηγοι 
avant-rockers Virus του Carl-Michael «Czral» 
Eide στο πλαίσιο της προώθησης του νέου 
τους δίσκου «Memento Collider». Στο πλευ-
ρό των Νορβηγών οι Θεσσαλονικείς prog 
rockers Ηail Spirit Noir, οι Βέλγοι Drawn Into 
Descent µε black metal και τα projects Τuria 
και Lubbert Das της  ολλανδικής black metal 
ετικέτας Haeresis Noviomagi. 
Τέλος στις 29/10 ο Ηλίας Ασβεστόπουλος και 
οι 2002 GR επανέρχονται 40+ χρόνια µετά το 
ξεκίνηµά τους στη µία και µοναδική φετινή 
τους εµφάνιση στην Αθήνα µε Μarianthi και 
∆εισδαιµόνα ως special guests.
Κύτταρο, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 2108224134, 
2108822460

EXPLOSIONS
IN THE SKY 
∆ώρο 5 προσκλήσεις 

H ATHENS VOICE και το 
Drugstore κάνουν δώρο σε 
πέντε (5) αναγνώστες από µία 
πρόσκληση για τη συναυλία 
των σπουδαίων Explosions 
In The Sky στο Gagarin, την 
Κυριακή 16/10. Το γκρουπ 
θα εµφανιστεί στο Gagarin 
και την προηγούµενη ηµέρα, 
µε διαφορετικό setlist. Εισι-
τήρια: από €20 ανά ηµέρα 
σε Drugstore, Ticket House, 
Public, Seven Spots, Reload, 
Media Markt, τηλεφωνικά στο 
11876 και online σε Ticketpro.
gr και Viva.gr και 2ήµερα 
εισιτήρια από €35 µόνο στο 
Drugstore (Παλλάδος 17, 
Πλατεία Ψυρρή). 
Στείλτε sms: AVAV (κενό) και 
το ονοµατεπώνυµό σας στο 
54344 µέχρι τις 11/10 στις 12 
το µεσηµέρι. Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν µε sms και τα 
ονόµατά τους θα βρίσκονται σε 
λίστα στα ταµεία του Gagarin 
(Λιοσίων 205). 

Κάθε µήνυµα χρεώνεται €1,24 
µε ΦΠΑ.

»¸ Ì°ª¶¹ª
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Του Δημητρη μαστρογιαννιτη

ία από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς αναλαμβάνει ένα ρόλο-

θρύλο. Αυτόν της Μπλανς Ντιμπουά στο «Λεωφορείο ο Πόθος», σε 

μια παράσταση που άρχισε να συζητιέται πριν ανέβει. Βρεθήκαμε 

και συνειδητοποίησα τι σημαίνει αληθινά χαλαρός άνθρωπος.

«Tο ρόλο δεν τον είχα σκεφτεί ποτέ μου και μάλιστα έπεσα από τα σύννε-
φα όταν μου τον πρότεινε η Ελένη (σ.σ. Σκότη, η σκηνοθέτρια). Έπαθα όμως 
πλάκα όταν συνειδητοποίησα πως η μπλανς είναι μόλις τριάντα πέντε 
ετών. Δεν είναι μεγάλη, νιώθει μεγάλη. Έχεις δει ανορεξικά άτομα που νο-
μίζουν πως έχουν παχύνει; Έτσι κι αυτή βλέποντας μια ρυτίδα θεωρεί πως 
γέρασε». Είναι τα πρώτα της λόγια. Είμαστε καθισμένοι μεσημέρι σαββά-
του σε ένα καφέ κοντά στο θέατρο, δύο ώρες πριν από την πρόβα. Φοράει 
λευκά και έχει διαολεμένο κέφι. Πρώτη φορά συναντιόμαστε και με το 
καλημέρα είναι σα να γνωριζόμαστε χρόνια. η επιτομή της χαλαρότητας.

Τι δεν αντέχεις στην Μπλανς; Δεν μου αρέσει ο ελιτισμός της – ανεξάρ-
τητα αν βρίσκω τρόπους να τον υπερασπιστώ. Δεν μου αρέσουν οι σνομπ 
άνθρωποι, ίσως γιατί κι εγώ να είχα υπάρξει.

Ποια στοιχεία της ανακάλυψες σε εσένα; νιώθω κι εγώ πολλές φορές 
πως δεν με καταλαβαίνουν (γέλια).  Έχω επίσης μια παρόμοια ευαισθησία α-
πέναντι σε καταστάσεις και ας δείχνω πιο σκληρή. Πάντως πιστεύω πως οι 
ουσιαστικά ευαίσθητοι άνθρωποι δεν έχουν λόγο να το δείχνουν. αυτοί που 
το δείχνουν, νομίζω πως το κάνουν για χειριστικούς λόγους... (την διακόπτω)

Φοράς Opium; Το άρωμά σου δεν με αφήνει να σκεφτώ... Jungle του 
Kenzo. Είκοσι χρόνια σχεδόν τη φοράω. Είναι το σήμα κατατεθέν μου. 
Jungle = Κόρα. μια φορά μπήκε μια φίλη από την πίσω πόρτα διπλού λεω-
φορείου, με... μύρισε και ήρθε και με βρήκε που καθόμουν μπροστά (γέλια).  

Το έργο έρχεται από την πουριτανική δεκαετία του ’50. Μήπως η 
Μπλανς είναι απλά μια γυναίκα που της αρέσει το sex; Και σε ποιον δεν 
αρέσει; (γέλια) Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Δεν νομίζω πως η μπλανς μπο-
ρούσε να ευχαριστηθεί το σεξ. Ζούσε πολύ «μέσα» στο θάνατο και δεν ήταν 
τόσο εύκολο να συναντήσει τη ζωή μέσω του πόθου κι ας λέει «το αντίθετο 
του θανάτου είναι ο πόθος». Πάντως δεν είναι νυμφομανής η μπλανς. Είναι 
μια γυναίκα που λαχταράει να νιώσει τρυφερότητα. Ότι είναι ζωντανή.

Όταν γράφω «γέλια» πρέπει να ακούτε ένα γέλιο δυνατό, κατευθείαν από την 
καρδιά. Χρησιμοποιεί τα χέρια της για να τονίσει τις λέξεις, καπνίζει άφιλτρα, 
και για να βολέψει τα μακριά της πόδια απομακρύνει την καρέκλα της προς τα 
πίσω. Έχει βάψει για το ρόλο τα μαλλιά της  ξανθά και σε συνδυασμό με τη λευ-
κή επιδερμίδα της σε… προκαλεί να της μιλήσεις σουηδικά  (αν ήξερες).

Το Κόρα από που βγαίνει; το πραγματικό μου όνομα είναι Κόρα μέη, που 
στα αγγλικά είναι η Περσεφόνη. Παρόλα αυτά το Κόρα είναι ελληνικό και 
στη δωρική διάλεκτο σημαίνει κόρη. Είμαι μισή αμερικανίδα, μισή Ελλη-
νίδα. σμιθ είναι το επώνυμο του πατέρα μου. 

Υπήρξες άλλη φορά ξανθιά; Πρώτη φορά και νιώθω τέλεια. ο πατέρας 
μου και οι δύο αμερικανίδες αδελφές μου είναι ξανθοί, οπότε δεν με 
παραξένεψε. ρώτησα τους άνδρες της παράστασης και όλοι μου απά-
ντησαν πως τους έλκουν οι ξανθές γυναίκες. γιατί συμβαίνει αυτό στην 
Ελλάδα, δεν το καταλαβαίνω. Πάντως είμαι μόλις δύο εβδομάδες ξανθιά 
και δεν έχω ευρήματα έρευνας να καταθέσω (γέλια).

Ποια χαρακτηριστικά πήρες από κάθε γονιό σου; τα πόδια και γενικά ο 
σωματότυπός μου είναι τελείως αμερικάνικος – χαίρομαι πολύ που δεν 
είναι… αχλάδι (γέλια). η αλήθεια είναι πως όταν βρεθώ σε ένα τουριστικό 
μέρος μού μιλούν στα αγγλικά. Έχει πλάκα. σε επίπεδο χαρακτήρα τώ-
ρα… έχω περισσότερο το αμερικάνικο χιούμορ. αστειεύομαι με ξένους 
ανθρώπους, προσεγγίζω εύκολα κάποιον και στην Ελλάδα αυτό ξενίζει. 
Έχω γεννηθεί και μεγαλώσει εδώ αλλά τελικά νομίζω πως δεν έχω πολλά 
χαρακτηριστικά της φυλής. Είμαι πάντα στην ώρα μου, είμαι υπόδειγμα 
νομοταγούς πολίτη, τυπική απέναντι σε όλες τις υποχρεώσεις μου...

Η ταυτότητά σου γράφει Σμιθ ή Καρβούνη; Καρβούνη. Όταν γεννήθηκα 
μόλις είχε ψηφιστεί ο νόμος του Παπανδρέου να επιλέγουν οι γονείς το 
επώνυμο που θα πάρει το παιδί τους και συμφώνησαν να πάρω το μη-
τρώνυμο, αφού ζούσαμε εδώ. Εξάλλου το σμιθ είναι κάτι σαν το ελληνικό 
Παπαδόπουλος. Καθόλου πρωτότυπο.
 
Είσαι ευχαριστημένη από τη μέχρι τώρα πορεία σου; Ευχαριστημένη; τι 
λες; Κάτι πολύ περισσότερο. Ευγνώμων είμαι! Υπήρξα πολύ τυχερή – όχι 
όμως ότι δεν δούλεψα σκληρά. αλλά πόσα άλλα παιδιά υπάρχουν εξίσου 
ταλαντούχα αλλά δεν προέκυψε η συνεργασία για να τους εκτινάξει... 
μπορεί να αρίστευσα στη σχολή, αλλά ήταν τύχη που ήρθε ο Βαγγέλης 

ΚΟΡΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ
Προτιμώ χίλιες φορές το ψέμα

M
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Θεοδωρόπουλος ως καθηγητής και αποφάσισε να πάρει τους μαθητές 
που αγαπούσε πιο πολύ στο θέατρό του για το έργο που ετοίμαζε εκείνη 
την εποχή. γι’ αυτό αναφέρω την τύχη. ταλέντο, τύχη και πολλή δουλειά. 
να τι χρειάζεται για να προχωρήσεις. Πάντως δεν έχω βγάλει χρήματα, 
ούτε πρόκειται να βγάλω, αλλά δεν πειράζει. Έχω την υγεία μου, κάτι στο 
ψυγείο για να φάω και πέντε ανθρώπους που με αγαπούν; μου φτάνουν.

Μέχρι στιγμής δεν νομίζω πως χρειάστηκε να κάνεις εκπτώσεις στη 
δουλειά σου. Θα έκανες αν δεν είχες να φας; Φυσικά, τι το συζητάμε! 
Δεν κάνω αυτή τη δουλειά από χόμπι. Βιοπορίζομαι. 

Δεν τρως ή είσαι από αυτούς τους σιχαμένους ανθρώπους με τον εξαι-
ρετικό μεταβολισμό; (γέλια) Και τα δύο. Όμως η δίαιτά μου αποτελείται 
από πάρα πολλά μικρά γεύματα – και δέκα την ημέρα. Επειδή δεν μπορώ 
να δουλέψω ούτε με γεμάτο αλλά ούτε και με άδειο στομάχι έχω βρει αυ-
τό τον τρόπο και έχω λύσει το πρόβλημα. 

Τι δεν αντέχεις στον εαυτό σου; Και μην μου πεις κάτι σαν την «ειλι-
κρίνεια». ούτε κατά διάνοια. Θεωρώ πως η ειλικρίνεια είναι μια πολύ 
υπερτιμημένη αρετή. Προτιμώ χίλιες φορές το ψέμα. γιατί να ακούσω μια 
αλήθεια που δεν θα την αντέξω; Πες ότι ήμασταν ζευγάρι. να ’ρθεις να 
μου πεις πως με απάτησες; για ποιο λόγο; Δεν θέλω να το μάθω ποτέ!

Θεωρείς δηλαδή την απιστία αιτία χωρισμού; Φυσικά. για να μην πω για 
τους άλλους, τις λίγες φορές που εγώ απάτησα, τελείωσα και τη σχέση. 
τώρα σε σχέση με τα ελαττώματα... έχω υπάρξει και απίστευτα ζηλιάρα, 
φθονερή, επιπόλαια… αλλά οκ, τα αποδέχομαι και δεν αυτομαστιγώνο-
μαι. Πάντως για πταίσματα μιλάμε.

Στη σκηνή; Ποιο θεωρείς ελάττωμά σου; Επειδή είμαι πολύ έντονος άν-
θρωπος, προσπαθώ να με μαζεύω. 

Ανακάλυψες κάτι για σένα μέσω ενός ρόλου; Όχι τόσο μέσω ενός ρό-
λου, αλλά μιας συνεργασίας με ένα γάλλο σκηνοθέτη. τότε κατάλαβα 
γιατί ασχολήθηκα με το θέατρο – ήθελα να αγαπηθώ.

Αν ήμουν ψυχαναλυτής θα έτριβα τα χέρια μου με την απάντησή σου. 
Να ψάξουμε την παιδική ηλικία; Δεν είχα ευτυχισμένα παιδικά χρόνια. 
Δεν έχει να κάνει με το τι άτομο ήμουν αλλά περισσότερο με εξωγενείς 
παράγοντες. μετά από ψυχανάλυση μπόρεσα, μέχρι ένα βαθμό, να κα-
τανοήσω και να αποχαιρετήσω θέματα και σήμερα νιώθω πιο ελεύθερη. 
νομίζω πως κέρδισα την ενηλικίωση. A  

Info
«Λεωφορείο ο πόθος» 
του Τενεσί Ουίλιαμς. 
Σκην.: Ελένη Σκότη. 

Πρωταγωνιστούν: Κ. 
Καρβούνη, Γ. Τσορτέ-
κης, Ηλ. Μαυρομάτη, 

Γ. Δάμπασης, Μ. Γιαννι-
κάκης, Αθ. Αλεξοπού-
λου, Γ. Γερωνυμάκης, 
Κ. Χαραμουντάνης, 

Χρ. Δημητριάδη. Από 
13/10 , Σύγχρονο Θέα-
τρο, Ευμολπιδών 45, 

Γκάζι, 2103464380

Διαβάστε όλη τη 
συνέντευξη  στο site

www.athens voice.gr
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cinevoice

The Neon 
Demon *

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νίκο-

λας Βίντινγκ 

Ρεφν

ΠΑΙΖΟΥΝ: Ελ Φά-

νινγκ, Τζίνα 

Μαλόουν, Μπέλα 

Χιθκοτ, Κιάνου Ριβς.

Η Τζέσι φτάνει στο Λος Άντζελες για να κάνει 
καριέρα στο μόντελινγκ και δεν περνάει απαρα-

τήρητη από τους ανθρώπους της μόδας.

Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το 
«Drive» και το «Μόνο ο θεός συγχωρεί» (αμφό-
τερα με τον Ράιαν Γκόσλινγκ πρωταγωνιστή) 
υπογράφει μια εικαστική ± παραληρηματική 
σχεδόν±  πανδαισία για τον αδηφάγο κόσμο 
της πασαρέλας, η οποία αποδεικνύεται κενού 
περιεχομένου. Το δάνειο της βαμπιρικής μυ-
θολογίας χρησιμεύει ως αιχμηρό σχόλιο για 
την κουλτούρα της μόδας αλλά εξελλίσεται 
αργά και κοινότοπα. Οι εγκλωβισμένοι στην ε-
φιαλτική παραζάλη της δικτατορίας της ομορ-
φιάς χαρακτήρες, παρουσιάζονται ως νεκρο-
ζώντανοι πιστοί ενός αδίστακτου θεού που δι-
ψά για αίμα. Σαν αυτό της 16χρονης Τζέσι που 
η αθωότητά της εισβάλλει σαν θύελλα στα 
καλογυαλισμένα κάδρα του Ρεφν και προκα-
λεί ρωγμές (μαζί με ξεχασμένες συγκινήσεις 
που θυμίζουν... οργασμό) στο οικοδόμημα της 
επιφανειακής «ομορφιάς» του μόντελινγκ. 

Μην ανασαί-
νεις (DoNÕT 

BReATHΕ) **    
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Φέντε 

Αλβαρέζ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέιν Λέ-

βι, Ντίλαν Μίνετ, 

Ντανιέλ Ζοβάτο, 

Στέφεν Λανγκ

Τρία κλεφτρόνια μπουκάρουν στο σπίτι τυ-
φλού βετεράνου στρατιώτη για 300.000 δολά-

ρια, θεωρώντας τον εύκολο θύμα.

Μετά το ριμέικ του «Evil Dead», ο Φέντε Αλ-
βαρέζ σκηνοθετεί ένα σφιχτοδεμένο θρίλερ 
όπου το σασπένς ή οι σκηνές τρόμου δεν 
πηγάζουν από μεταφυσικές συνθήκες αλλά 
από ρεαλιστικές (οι απίστευτες επιδόσεις του 
τυφλού βετεράνου στις μάχες σώμα με σώμα 
έχουν πειθώ), καταστάσεις που διαδραμα-
τίζονται σε ένα τέλεια κινηματογραφημένο 
σπίτι-φρούριο. Το πρόσχημα της ληστείας 
χρησιμεύει για να ξεδιπλωθεί η προβληματι-
κή του φιλμ γύρω από την απληστία, παρότι 
το ζητούμενο για τον ταλαντούχο σκηνοθέτη 
είναι μια δεξιοτεχνική άσκηση ύφους. Μια ά-
σκηση μερικές φορές άνευ λόγου, όμως, με 
τη συνεχή εναλλαγή ρόλων θύτη και θύματος 
να αποτελούν το κερασάκι στην τούρτα του 
καλογυρισμένου ανθρωποκυνηγητού που 
λαμβάνει χώρα στο υποβλητικό σκηνικό του 
κλειστοφοβικού λαβύρινθου. 

Αγανάκτηση 
(iNDiGNATioN) **    

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζέιμς 

Σέιμους

ΠΑΙΖΟΥΝ: Λόγκαν 

Λέρμαν, Σάρα 

Γκέιντον, Τρέισι 

Λετς

 
Ο εβραϊκής καταγωγής Μάρκους 

πηγαίνει να σπουδάσει με υποτροφία σε κολέγιο 
του Οχάιο των 50s και έρχεται αντιμέτωπος με 

τους συντηρητικούς πανεπιστημιακούς κανόνες. 

Όπως σε κάθε βιβλίο του Φίλιπ Ροθ έτσι και 
στην ταινία του Σέιμους (ο σεναριογράφος της 
«Παγοθύελλας» διασκευάζει το ομότιτλο μυθι-
στόρημα του συγγραφέα), το αυτοβιογραφικό 
στοιχείο είναι εντονότατο. Αυτό εγκυμονεί κά-
ποιες ανεπιθύμητες παρενέργειες (το υπερ-
τροφικό εγώ του ικανότατου λογοτέχνη, οι συ-
ζητήσιμες στα όρια του μισογυνισμού θέσεις 
του για το άλλο φύλο κ.ά.) αλλά και αρετές που 
δεν είναι δυνατόν να περάσουν απαρατήρη-
τες, όπως ο αθεϊσμός με δυνατά επιχειρήματα 
± οι καλύτερες σκηνές αφορούν στις λεκτικές 
κόντρες του ήρωα με τον πρύτανη γύρω από 
τη θρησκευτική πίστη και την ύπαρξη του Θε-
ού±,  η ορμή της νιότης, το τέλος της αθωότη-
τας, η κρίση της οικογένειας κ.ά. Οι εξοντωτικοί 
διάλογοι αφαιρούν πόντους από τη θέαση του 
φιλμ αλλά όσα ακούγονται μόνο κέρδος μπο-
ρούν να είναι για τον υπομονετικό σινεφίλ. 

>>> Το ντοκιμαντέρ «Τελευταία παραλία» 
των Θάνου Αναστόπουλου και Ντάβιντε 
Ντελ Ντεγκάν, που ήταν στο επίσημο πρό-

γραμμα των Καννών, μας ταξιδεύει στη 
χωρισμένη στα δύο από έναν τοίχο παραλία 

της Τεργέστης (αλλού κολυμπούν οι άντρες, αλλού 
οι γυναίκες) σε μια αλληγορία για την ιστορία της 
Ευρώπης, με φευγάτους διαλόγους των παραθε-
ριστών. >>> Το στούντιο που μας χάρισε την ταινία 
«Lego» δεν πέτυχε το repeat: οι «Πελαργοί» έχουν 
μεν χάρη και τρυφερότητα, αλλά το χιούμορ τους 
είναι κάπως παρωχημένο και απλοϊκό. >>> Στο βα-
σισμένο στο πρόσφατο (2015) ομώνυμο μπεστ σέ-
λερ «Κορίτσι του τρέ-
νου» όλα θυμίζουν 
Φίντσερ και μάταια η 
Έμιλι Μπλαντ παλεύ-
ει να δώσει υπόστα-
ση στην αλκοολική 
ηρωίδα που παθαί-
νει ψύχωση με μια 
υπ ό θ ε σ η φ όνο υ. 
>>> Ο γυρισμένος 
στο Παρίσι και την 
Κυανή Ακτή «Συγ-
γραφέας» με τον 
Πιέρ Νινέ είναι ένα 
θρίλερ εγκεφαλι-
κό για φονικές... 
λογοκλοπές. >>> 
Το ν τοκιμαν τέρ  
«Un condor» του 
Γι ά ν ν η  Κο λό ζ η 
παρακολουθεί το 
ταξίδι επιστρο-
φής ενός άντρα 
που εγκατέλειψε 
έφηβος τη Χιλή 
του Πινοσέτ.

ÇΔεν έχω 

κανένα ταλέντο, 

απλώς είμαι όμορφη και 

σκοπεύω να βγάλω 

χρήματα από αυτόÈ

Η κυνική ομολογία της Ελ 

Φάνινγκ στο ÇThe Neon 

DemonÈ

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Η ολική επαναφορά του Βερχόφεν  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΪΜΑΚΗ

 

Εκείνη (eLLe) ***    
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Πολ Βερχόφεν

ΠΑΙΖΟΥΝ: Ιζαμπέλ Ιπέρ, Λοράν Λαφίτ, Αν Κονσινί,  

Σαρλ Μπερλίνγκ, Βιρζινί Εφιρά 

Η Μισέλ πέφτει θύμα βιασμού από κουκουλοφόρο άντρα 
μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Ατάραχη συνεχίζει κανονικά τη 
ζωή της και αναζητάει το δράστη στο φιλικό και επαγγελμα-

τικό περιβάλλον της.

Ακούγεται σαν ψυχόδραμα τύπου Χάνεκε (διόλου τυ-
χαία η επιλογή της Ιπέρ στον πρωταγωνιστικό ρόλο) 
αλλά στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το αντίθετο. 
Ένα διασκεδαστικό, προκλητικό, κωμικό, διαολεμένα 
έξυπνο και σέξι θρίλερ γύρω από την προσωπικότη-
τα της Μισέλ, ιδιοκτήτριας εταιρείας που σχεδιάζει 
videogames, την οποία δεν συμπαθεί κανείς. Ψυχρή 
κι απρόσιτη, η Μισέλ έχει αμέτρητους εχθρούς, μερι-
κοί εκ των οποίων είναι βέβαιο πως χαίρονται με ό,τι 

της συνέβη. H μπαμπεσιά του 78χρονου Βερχόφεν 
είναι σχεδόν... απερίγραπτη! Αρχικά κατασκευάζει 
ένα ειρωνικότατο και μηδενιστικό σχόλιο γύρω από 
τη (δήθεν) ευτυχία και την ατσαλάκωτη ευμάρεια της 
μεγαλοαστικής τάξης και, με πολιορκητικό κριό την 
ερμηνεία της Ιπέρ, το διαλύει ολοκληρωτικά – ούτε ο 
Χάνεκε δεν θα τα κατάφερνε καλύτερα! Τα βέλη του 
εκτοξεύονται κατά πάντων: νοσηροί τραπεζίτες, ανό-
ητοι θρησκόληπτοι, διανοούμενοι του κώλου, βιτσιό-
ζοι επιχειρηματίες, μαλθακοί επιβήτορες, νευρωτικές 
ακτιβίστριες, συμπλεγματικοί σύντροφοι, υποκριτές 
και «φαρισαίοι»... Ο αφορισμός του πάλαι ποτέ άνι-
σου και ανοικονόμητου δημιουργού του «Βασικού εν-
στίκτου» δεν κάνει εκπτώσεις. Εδώ ο Ολλανδός μάς 
αναγκάζει να του βγάλουμε το καπέλο, καθώς η ταινία 
του εκτός από λίβελος για όλα τα παραπάνω είναι μαζί 
κι ένας τολμηρός και γενναιόδωρος ύμνος προς τη 
Γυναίκα. Ο Βερχόφεν είναι απόλυτος: τίποτα δεν αγ-
γίζει το μεγαλείο της. Κυρίως οι στάσιμοι, παθητικοί 
ή ανόητοι αντρικοί χαρακτήρες του φιλμ. Κι ενώ η 
πλοκή δείχνει να οδεύει προς την ανώδυνη κατάλη-
ξη ενός απλώς kinky γουστόζικου φιλμ, ο Ολλανδός 
πραγματοποιεί το κόλπο γκρόσο και το απογειώνει 
στην αιωνιότητα με μια ομολογουμένως μαεστρική 
ανατροπή. Είναι η στιγμή που «Εκείνη» αποφασίζει 
να αφήσει πίσω το τραυματικό παρελθόν και να ανα-
μετρηθεί στα ίσα με την αλήθεια, σε ένα φινάλε που 
κρύβει έντεχνα την πίκρα της τραυματισμένης ζωής. 
Είναι η στιγμή που το απόμακρο βλέμμα της νεαρής 
Μισέλ, στην καταραμένη φωτογραφία του παρελθό-
ντος, αποκτά επιτέλους τη ζεστασιά που στερήθηκε 
όλα αυτά τα χρόνια και προχωρά στο επόμενο βήμα.  

>>> 
των Θάνου Αναστόπουλου και Ντάβιντε 
Ντελ Ντεγκάν, που ήταν στο επίσημο πρό-

γραμμα των Καννών, μας ταξιδεύει στη 
χωρισμένη στα δύο από έναν τοίχο παραλία 

Aκόμη

criticÕs CHOICE

» όλα θυμίζουν 
Φίντσερ και μάταια η 
Έμιλι Μπλαντ παλεύ-
ει να δώσει υπόστα-
ση στην αλκοολική 
ηρωίδα που παθαί-
νει ψύχωση με μια 
υπ ό θ ε σ η φ όνο υ. 

Ο γυρισμένος 
στο Παρίσι και την 

«Συγ-
 με τον 

Πιέρ Νινέ είναι ένα 
-

Εκείνη ***   
η δύναμη της γυναίκας

Μην ανασαίνεις **   
Παλεύοντας στο σκοτάδι

The Neon Demon*ο δαίμων της πασαρέλας

Αγανάκτηση **   
Ένας αλλά ροθ

Πελαργοί**...
...σε χαμηλές πτήσεις! 

Το Κορίτσι του τρένου*   διεθνές μπεστ σέλερ της Χόκινς  
Συγγραφέας

Όλα για την επιτυχία

Un condor**η ιστορία ενός  
αυτοεξόριστου Χιλιανού

Η τελευταία παραλία**Από την τεργέστη  
μέχρι τις Κάννες.

JUST THE FACTS
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ίναι το ωραιό-
τερο κτίριο της 
Σόλωνος και δι-
καιούται να έχει 

την ωραιότερη βιτρί-
να του δρόμου. Και 
την έχει! Το γνωστό 
και οικείο 5ώροφο 
concept store «The 
Apivita Experience 
Store» υποδέχεται 
φέτος το φθινόπωρο 
με τον πιο ελληνικό 
και καλαίσθητο τρό-
πο που θα μπορούσε 
να σκεφτεί. Τοποθέ-
τησε στις βιτρίνες 
του δεκάδες πήλινα 
γλαστράκια με λε-
βάντες και δεντρο-
λίβανα, φυτά της 
ελληνικής φύσης, 
και μας καλεί να απο-
λαύσουμε το θέαμα. 
Το οποίο θέαμα δεν 
θεραπεύει μόνο την 
όραση αλλά (κυρίως) 
την όσφρηση, αφού 
οι μυρωδιές των 
ελληνικών βοτάνων 
σε λούζουν από τη 
στιγμή κιόλας που 
θα στρίψεις από την 
Κανάρη. Το πρωτότυ-
πο installation είναι 
ένα καλωσόρισμα 
- δώρο της γνωστής 
ελληνικής εταιρείας 
φυσικών προϊόντων 
με τις πράσινες υπη-
ρεσίες που μπορεί 
να απολαύσει (και 
να μυρίσει) ο κάθε 
περαστικός, κάτοι-
κος της περιοχής ή 
εργαζόμενος από το 
πρωί μέχρι αργά το 
βράδυ. Είναι η μυρω-
δάτη βόλτα που σας 
προτείνουμε γι'  αυτή 
την εβδομάδα. 

The Apivita 
Experience Store, 
Σόλωνος 6, Αθήνα, 
2103640560

Λεβάντες κάι δενδροΛιβάνά ςτη ςοΛωνος
Της ΝΑΤΑΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
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Σε γνωρίζω...

Αβαντάζ. Φαρμακοποιός 35χρονος, με δικό του φαρμακείο, ψηλός, λεπτός, μελα-

χρινός, όμορφος, ευκατάστατος, εισόδημα €6.000 μηνιαίως, ιδιόκτητη κατοικία και 

μεγάλη πατρική περιουσία, αναζητά νεαρή με σκοπό το γάμο. «Πάππας», Ομήρου 38, 

Κολωνάκι, 210 3620.147, www.pappas.gr 

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

Μικρες αγγελίες

ΝέέΣ προΣφορέΣ 
SamSung 
Φανταστείτε να απολαμβάνετε το πε-
ριεχόμενο του smartphone σας στη 
«μεγάλη οθόνη» της τηλεόρασής σας. Η 
Samsung Electronics Hellas προσφέρει 
με κάθε αγορά Samsung SUHD TV ένα 
smartphone Galaxy A3 (2016) ή Galaxy S7 
edge. Μεταφέρετε βίντεο, φωτογραφίες 
και μουσική απευθείας στην οθόνη της 
τηλεόρασης εύκολα και γρήγορα με την 
εφαρμογή Smart View και απολαύστε 
τα στην κορυφαία ποιότητα εικόνας, 
χρωμάτων και ήχου των εντυπωσιακών 
Samsung SUHD, που η γκάμα τους καλύ-
πτει ένα εύρος από 49 έως και 88 ίντσες. Η 
προσφορά ισχύει για όλα τα μοντέλα των 
σειρών KS7000, KS7500, KS8000, KS9000, 
KS9500 και KS9800 και για αγορές που θα 

πραγματοποιηθούν έως 
9 Οκτωβρίου. Μένει οι 
ενδιαφερόμενοι να επι-
σκεφτούν την ηλεκτρο-
νική διεύθυνση www.
SamsungSUHDpromo.
gr και να συμπλη-
ρώσουν τα στοιχεία 
αγοράς.  

What iS RaW? 
Είναι το ερώτημα που θέτουν η G-Star και ο νέος συνιδιοκτήτης της, 

Pharell Williams, με αφορμή τη νέα καμπάνια του brand, που δίνει και 

τις απαντήσεις. Είναι οι άνθρωποι που δημιουργούν, η τέχνη τους, οι 

χώροι όπου απασχολούνται. Αυτή η ιστορία και το φανταστικό ταξίδι 

που ακολουθεί μέσα από τον κόσμο της G-Star, απεικονίζεται στο 

οικογενειακό πορτρέτο του brand, το RAW Family Portrait. Το Family 

Portrait αποτελεί, όμως, μόνο ένα μέρος αυτής της πολυεπίπεδης 

καμπάνιας, η οποία περιλαμβάνει επίσης ένα φιλμ το οποίο ρίχνει 

φως στη σχεδιαστική διαδικασία που πραγματοποιείται στα κεντρικά 

γραφεία της G-Star στο Άμστερνταμ, καθώς και μια σειρά από μικρού 

μήκους φιλμ, στα οποία εξιστορούνται οι διαδικασίες κατασκευής των 

προϊόντων, η χαρακτηριστική δημιουργία των 3D denim, η δέσμευση 

για βιώσιμη καινοτομία και πολλά άλλα.

ΥΓΕΙΑ
Επιμέλεια: ΣΟΦΙΑ ΝΕΤΑ

Το δερΜΑ ΜΑς 
κΑι η ςωςΤη φρονΤιδΑ Του 

Τ
ο δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και ταυτόχρονα η πανοπλία 
του αφού προστατεύει το εσωτερικό του από οτιδήποτε υπάρχει στον έξω κό-
σμο. Ωστόσο τα τμήματά του που δεν καλύπτονται από τα ρούχα είναι διαρκώς 
εκτεθειμένα στις περιβαλλοντικές συνθήκες και μοιραία επηρεάζεται η υφή 

και η εμφάνισή τους.
«Για να διατηρείται το δέρμα λείο και απαλό χρειάζεται φροντίδα, η οποία συνίσταται 
σε καθημερινό καθαρισμό και ενυδάτωση. Καθημερινή χρήση αντηλιακού, ανεξάρτη-
τα από την εποχή του χρόνου, και τακτική απολέπιση» λέει ο Δρ. Μάρκος Μιχελάκης, 
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος (Αισθητική Δερματολογία-Δερματοχειρουργική). 
«Καλό είναι επίσης να μην καπνίζετε, να προσέχετε τη διατροφή σας, να πίνετε αρκετά 
υγρά και, αν δεν σας αρέσει κάτι στο δέρμα σας, να συμβουλευθείτε έναν δερματολό-
γο για να σας πει αν και τι κάνετε λάθος και τι άλλο χρειάζεστε».
● Καθαρισμός. Ακόμα κι αν το δέρμα σας είναι ξηρό, ο απαλός καθαρισμός κάθε 
βράδυ είναι απαραίτητος. Να καθαρίζετε απαλά το δέρμα του προσώπου σας χωρίς 
να το τρίβετε, για να μη το ερεθίσετε. Δεν χρειάζεται να το ξαναπλύνετε το πρωί. Ένα 
ξέβγαλμα με νερό είναι αρκετό, όταν ξυπνήσετε.
● Ενυδάτωση.  Σημαντική είναι και η καθημερινή, σωστή ενυδάτωση, η οποία απο-
τελεί ουσιαστικά το πρώτο βήμα για απαλή και ελαστική επιδερμίδα στο πρόσωπο 
και στο σώμα.    
Η ελαστικότητα του δέρματος εξαρτάται από δύο πρωτεΐνες, το κολλαγόνο και την 
ελαστίνη. Οι πρωτεΐνες αυτές μας επιτρέπουν να παίρνουμε εκφράσεις, να σου-
φρώνουμε τα χείλη μας και να συνοφρυωνόμαστε δίχως να μένουμε για πάντα σε 
αυτή τη θέση. Ωστόσο καθώς μεγαλώνουμε, τα επίπεδα και των δύο αρχίζουν να 
μειώνονται και αυτός είναι ο λόγος που εμφανίζονται ρυτίδες και το δέρμα αρχίζει να 
«σακουλιάζει» σε διάφορα σημεία του σώματος. Τις ανεπιθύμητες αυτές επιδράσεις 
του χρόνου επιταχύνουν κακές συνήθειες όπως το κάπνισμα και η ηλιοθεραπεία, 
ενώ αντίθετα επιβραδύνονται ή και  προλαμβάνονται έως ένα βαθμό με τη βοήθεια 
μεθόδων όπως η απολέπιση και η ενυδάτωση. 
Η επιλογή του προϊόντος ενυδάτωσης πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά ανάλογα 
με τον τύπο του δέρματος, τονίζει ο Δρ. Μιχελάκης. Αν το δέρμα είναι λιπαρό, δεν εν-
δείκνυνται οι κρέμες, αλλά πρέπει να προτιμώνται ενυδατικά τζελ και οροί που δεν 
αυξάνουν την έκκριση σμήγματος, ενώ αν είναι ξηρό χρειάζεται ειδικά προϊόντα που 
μειώνουν την αποβολή νερού από το δέρμα. 

Φίλοί καί εχθροί
● Ήλιος και τσιγάρο. Πρόκειται για τους δύο κυριότερους εχθρούς του δέρματος, 
αφού ο μεν ήλιος προκαλεί ρυτίδες, πανάδες και φωτογήρανση, ενώ το κάπνισμα 
γερνάει πρόωρα το δέρμα, προκαλεί ρυτίδες και βλάπτει το κολλαγόνο και την ελα-
στίνη με συνέπεια να το κάνει να «σακουλιάζει». Τις συνέπειες του ήλιου στο πρόσω-
πό σας μπορείτε εύκολα αν τις δείτε συγκρίνοντάς το με το δέρμα των γλουτών σας, 
το οποίο είναι αυτό που σπανιότερα απ'  όλα εκτίθεται στον ήλιο. Η διαφορά μεταξύ 
των δύο είναι ιδιαιτέρως εμφανής ακόμα και από νεαρή ηλικία. Επομένως, μη βγαί-
νετε ποτέ από το σπίτι χωρίς αντηλιακό, ακόμα και το χειμώνα
●  Απολέπιση. Ο ανθρώπινος οργανισμός ανανεώνει ασταμάτητα το δέρμα, απο-
βάλλοντας κάθε λεπτό της ώρας σχεδόν 40.000 νεκρά δερματικά κύτταρα τα οποία 
αμέσως αντικαθίστανται από νέα. Ο κύκλος αυτός είναι αέναος και υποδηλώνει 
ότι έχουμε άπειρες ευκαιρίες να βελτιώσουμε την υφή του δέρματός μας, το οποίο 
γίνεται θαμπό και τραχύ όταν συσσωρεύονται πάνω του νεκρά κύτταρα. Η τακτική 
απολέπιση θεωρείται ένα από τα βασικά όπλα της αντιγήρανσης, ιδιαίτερα για τις 
γυναίκες που πλησιάζουν ή περνούν τα 35-40 τους χρόνια, επειδή η έκθεση του 
δέρματος στους περιβαλλοντικούς παράγοντες μπορεί να διαταράξει τον φυσικό 
ρυθμό ανανέωσης των δερματικών κυττάρων. A
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Γεια σας. Ονομάζομαι Υρώ. Είμαι 
16 χρονών και τώρα πάω Β΄ Λυ-
κείου. Στην τριήμερη που πή-
γαμε με το σχολείο γνώρισα ένα 
παιδί και έγινε κάτι. Αφού έφυ-

γα, κρατήσαμε επαφή για λίγο καιρό 
αλλά μετά μου είπε ότι ξενέρωσε και 
ότι δεν ήθελε να συνεχιστεί αυτό που 
γινόταν. Σταματήσαμε να μιλάμε κι εγώ 
αποφάσισα να του μιλήσω για όλα αυτά 
που ένιωθα όλο αυτό το διάστημα. Του 
μίλησα ανοιχτά, χωρίς ενδοιασμούς, 
και εκείνος φάνηκε πρόθυμος να προ-
σπαθήσει να με δει αλλιώς αφού ισχυ-
ρίστηκε ότι δεν ένιωθε κάτι και ό,τι γι-
νόταν δεν σήμαινε τίποτα για κείνον. 
Έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον το χρονι-
κό διάστημα που μιλάγαμε και μου έ-
λεγε συνέχεια γλυκά λόγια. Πριν καν 
βγούμε μου είπε μέσω μηνυμάτων ότι, 
αφού κάνουμε μια σχέση, θέλει παρα-
πάνω πράγματα και του είπα ότι θέλω 
να κάτσω να σκεφτώ και ότι δεν νιώθω 
έτοιμη και τελικά συμβιβάστηκα με την 
όλη κατάσταση. Στη συνέχεια άρχισε 
να με πιέζει ζητώντας μου φωτογραφί-
ες σεξουαλικού περιεχομένου που εγώ 
του έστελνα εντός κάποιων ορίων. Σε 
κάποια φάση, λοιπόν, τσακωθήκαμε, 
καθώς εγώ του είπα ότι με θέλει μόνο 
για να του στέλνω φωτογραφίες και τί-
ποτα παραπάνω. Τώρα πια δε μιλάμε.

Και τι να πείτε; 
Υ.Γ. Άμα τον γουστάρετε πολύ και αρχίσετε 
να φρικάρετε και δεν βλέπετε φως και νιώ-
σετε εγκλωβισμένη και θυμωμένη και στενα-
χωρημένη γιατί σας λείπει, παρηγορηθείτε 
με τη σκέψη ότι σύντομα θα έρθει μια εποχή 
που δεν θα τον γουστάρετε και τόσο. Αυτή η 
εποχή θα έρθει, το εννοώ.

Αγαπητή Μυρτώ, SOS. Έρωτας με έχει 
βαρέσει κατακούτελα και ψάχνω για 
παυσίπονο. Ένα χρόνο περνάμε κα-
λά με τον μίστερ τζέντλεμαν-γλυκό-
ευγενικό και κάπου ανάμεσα στο χρόνο 
ο τύπος ψάχνεται με διάφορες wannabe 
γκομενίτσες τριτοδεύτερες του κερατά 
(μία μικρή κυρία είμαι, πανάθεμά με) 
και όλο στο θύμα του θεού γυρνάει που 
θυμήθηκε να ερωτευτεί την πιο αλλό-
κοτη ιστορία γιατί, λέει, τους δένει μία 
απίστευτη χημεία. Πού θα πάει αυτή 
η βαλίτσα; Μέσα στη βιλίτσα με τη Λί-
τσα που είναι μία κουκλίτσα; Ή μέχρι το 
Δαφνί; Γιατί εκεί θα καταλήξω, ανάθε-
μα την ώρα που μου χαμογέλασε.

Ένας που ψάχνεται με άλλες γκόμενες ύστε-
ρα από ένα χρόνο σχέσης, προσπαθώντας να 
κρατήσει και μια καβάτζα για τα πρωτοβρό-
χια, δεν το λες και αλλόκοτη ιστορία. Μάλλον 
κλασικά εικονογραφημένα το λες. Σόρι που 
σας ξενερώνω. 

Υ.Γ. Το μόνο παυσίπονο που μπορώ να σκε-
φτώ για τον έρωτα είναι οι φίλοι και ο καθρέ-
φτης. Στους φίλους λες «έλα να με πάρεις, να 
με βγάλεις έξω και να με ακούς με υπομονή 
που θα σου κλαίγομαι όλη νύχτα». Στον κα-
θρέφτη λες «έχεις εμένα, θα σε φροντίσω, θα 
σε πάω στο Δαφνί, αν χρειαστεί, αλλά πριν 
από αυτό θα σε βγάλω μερικές βόλτες με 
τους φίλους σου».

Μυρτώ, γεια σου! Τι κάνεις; Δεν θα σε 
κουράσω. Είμαι 19 χρονών και είμαι με 
ένα άτομο που περνάω καλά. Είναι αυ-
τές οι σχέσεις που ο ένας γουστάρει πε-
ρισσότερο από τον άλλον, μη σου πω ε-
ρωτεύεται. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να 
χάσω την παρθενιά μου μαζί του και το 
θέμα είναι ότι τον γουστάρω αλλά όχι 
τόσο όσο περιγράφουν φίλες-ταινίες-
βιβλία-ουτοπίες. Πιο πολύ γούσταρα 
τον πρώην μου (πριν 1 χρόνο) παρά ε-
κείνον. Αλλά προτιμώ να την χάσω με 
κάποιον που με αγαπάει πιο πολύ παρά 
με κάποιον που εγώ αγαπώ πιο πολύ. 
Η ασφάλεια, ε; Αλλά την αξίζω κι αυτή 
μετά την περσινή μόνιμη ανασφάλεια. 
Κάνω καλά; (Σου στέλνω γιατί βλέπω 
ότι οι απαντήσεις σου είναι ντόμπρες 
και «σκληρές» και δεν χαϊδεύεις αυτιά 
και ίσως είναι αυτό που χρειάζομαι τώ-
ρα). Thank you anyway! -Π.Δ.

Υ.Γ. Προβλήματα που ’χει ο κόσμος, ε; 
Απλώς δεν θέλω να το μετανιώσω, μω-
ρέ.

Εγώ στη θέση σας θα προτιμούσα να τη χά-
σω με αυτόν που, όταν με αγγίζει, παγώνει 
ο χρόνος. 
Υ.Γ. Μπορεί αυτός να μην είναι ούτε ο ένας 
ούτε ο άλλος. 

Υπέροχη Μυρτώ, έχεις σκεφτεί ή έχεις 
επιχειρήσει να επαναφέρεις τα «Υπέ-
ροχα Πλάσματα»; Πώς να είναι άραγε 
τώρα οι ζωές τους στην Αθήνα; Έχω δει 
τουλάχιστον 2-3 φορές όλο τον κύκλο 
των επεισοδίων και τώρα ετοιμάζομαι 
να τον δω ξανά γιατί μου έλειψαν αυτά 
τα πλάσματα. Και αν σε ρωτήσει η διευ-
θύντρια προγράμματος του καναλιού 
«γιατί να δουν οι άνθρωποι της περι-
φέρειας ένα σίριαλ που αφορά μόνο τον 
κόσμο της Αθήνας;» (όπως ρώτησε τότε 
τον Μπίλυ στο τελευταίο επεισόδιο), 
να της πεις «γιατί τα υπέροχα πλάσμα-
τα έχουν πολλή πλάκα!». Γιατί εσύ έ-
χεις πολλή πλάκα! Με εκτίμηση για τη 
δουλειά σου και την πένα σου (και δεν 
το λέω καθόλου τυπικά). Σοφία

Αυτό το γράμμα το δημοσιεύω για να πά-
ρω λίγο τα πάνω μου, που πήγα να ξεκινή-
σω καινούργια σειρά και χάλασε ο κόσμος. 
#GamietaioDias# A

Της ΜυρΤώΣ ΚΟΝΤΟβΑ
Μίλα Μου βρώμΙκΑ

ςτείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

Μέτρο Αγίου ίωΑΝΝη 
Τρίτη πρωί, έπινες το χυμό 
σου, μουσάτε. Αν είμαστε 
γείτονες πρέπει να γνωρι-
στούμε. Η ψηλή μελαχρινή.

έλληΝοΑΜέρίκΑΝίκη 
έΝωΣη 
Fantasticon. Σάββατο 
μεσημέρι 1/10, ήσουν με 
δυο φίλες σου, είχες καφέ 
τσάντα και μαύρη περούκα 
με κόκκινο φιόγκο….

ΣτΑυροΣ του Νοτου 
28/9, μπροστά από τους 
ηχολήπτες... Φορούσα 

αμάνικο μπλε-κόκκινο, φο-
ρούσες μπλε φουτεράκι με 
φερμουάρ. Εγώ με παρέα, 
εσύ με φίλη σου, έκανες 
βιντεοκλήση σε φίλη σου 
όταν βγήκε ο Αλκίνοος. Α-
πορώ γιατί δεν σου μίλησα. 
Tony1908@outlook.com.gr  
(το έφτιαξα για σένα)

Α7 
Το πήρες το για λίγο και 
κατέβηκες στα carrefour. 
Μικρή, καστανόξανθη, με 
βαμμένες πράσινες μύτες 
στα μαλλιά, άσπρη μπλού-
ζα, μαύρο παντελόνι, μπλε 

τζιν μπουφάν στο χέρι, 
ήσουν ό,τι πιο όμορφο 
έχω δει! prasinesmites@
outlook.com

έυΑγγέλίΣΜοΣ 
Κατεβήκαμε μαζί στο μετρό. 
Μελαχρινή με ίσια μαλλιά 
εσύ, τατού στον ώμο, 
μαύρα ρούχα με κόκκινο-
μαύρο καρό πουκάμισο 
στην μέση. Ήσουν με μια 
ξανθιά φίλη σου και πήρατε 
ταξί. Δεν μπορούσα να 
σταματήσω να σε κοιτάζω. 
theaevaggelismos@gmail.
com

Γράψε για το ΣΕ ΕΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε το με SMS: AVSE, κενό και το μήνυμά σου στο 54344
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο του αποστολέα.  κάθε μήνυμα χρεώνεται œ 1,24 με φΠΑ

ςε είδα...

Γράψε για το ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε το με SMS: AVXE, κενό και το μήνυμά σου στο 54344
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο  του αποστολέα. κάθε μήνυμα χρεώνεται œ 1,24 με φΠΑ

                   ξέρεις εςυ...

Μα τι πρέπει να κάνω πλέον 
ώστε να καταλάβεις Γ.Χ. πως 
δεν ενδιαφέρομαι; Ορίστε, 
το γράφω και  εδώ. 

Πότε θα περάσουν οι ημέ-

ρες για να σε έχω πάλι στην 
αγκαλιά μου, μωρό με τα 
πράσινα μάτια;

Αν δεν πάρεις αεροπλάνο θα 
σε βάλω εγώ στο λεωφορείο 

για Βουλγαρία. 

Νικάκη μου, θέλω να το πω 
και να το διαδώσω με όλους 
τους τρόπους το πόσο σε 
θέλω. Η Μαρίνα σου.

                   ξέρεις                   ξέρεις
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Τι σημαίνει ο Ερμής (7-24/10) στον Ζυγό; Ότι είναι 
καλή εποχή για διαπραγματεύσεις, για συζητήσεις, 
για να γεφυρώσεις αντιθέσεις και για να πάρεις α-
ποφάσεις που σχετίζονται με συντροφικές και ε-
παγγελματικές σχέσεις. Με κατανόηση, διαλλακτι-
κότητα και ακούγοντας προσεκτικά τις γνώμες των 
ανθρώπων που σε ενδιαφέρουν ή σου είναι χρή-
σιμοι ή σε ορισμένες περιπτώσεις αναπόφευκτοι, 
μπορείς να βρεις τη χρυσή τομή που θα ικανοποιεί 
και σένα αλλά και τον άλλο. Λέξη-κλειδί αυτής της 
περιόδου: διάλογος με σύντροφο, φίλο, συνεργά-
τη, πελάτη, διευθυντή. Κατά τα άλλα ο κυβερνήτης 
σου Άρης στον Αιγόκερω κάνει την επαγγελματική 
σου ζωή (ή την οικογενειακή/προσωπική σου ζωή) 
πεδίο δράσης. Προσπαθώντας να μην αφυπνίσεις 
τον ανταγωνισμό των άλλων μπορείς να δώσεις 
ώθηση στην επαγγελματική σου ζωή και να στα-
θεροποιήσεις την προσωπική σου – όχι χωρίς κενά 
αέρος ωστόσο. 

Ταύρός  (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Με την Αφροδίτη στον Σκορπιό και τον Άρη στον 
Αιγόκερω μπορείς να σχετιστείς πολύ καλύτερα, να 
συνεννοηθείς πολύ καλύτερα, να βάλεις στο τραπέ-
ζι επιθυμίες, θέλω, επιδιώξεις και να τις συζητήσεις 
με αυτούς που σε ενδιαφέρουν (σύντροφο, συνερ-
γάτη, συνεταίρο, οποιοδήποτε άλλο θεωρείς σημα-
ντικό ή σε επηρεάζει) με καλύτερες προοπτικές και 
αποτελέσματα και να δημιουργήσεις αν θέλεις νέες 
επαφές και γνωριμίες. Αν δεν είσαι με κάποιον/α, τό-
σο περισσότερο πρόθυμος/η και διατεθειμένος/η 
είσαι να μπεις σε μια συντροφική σχέση. Επίσης 
φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη για ενθουσιασμό και 
αισιοδοξία και ταυτόχρονα ανησυχία και διάθεση 
για κάτι που ξεπερνάει την καθημερινή ρουτίνα και 
την επανάληψη. Ταξίδια, σπουδές, γνώση, σεμινά-
ρια, ένα χόμπι, κάποιο θέμα που σε ενδιαφέρει ή 
ένας καινούργιος άνθρωπος στη ζωή σου θα μπο-
ρούσαν να σου δώσουν ξανά ζωντάνια και κίνητρο 
να κάνεις κάτι διαφορετικό που θα σου δώσει χαρά. 

ΔιΔύμόι  (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Ο κυβερνήτης σου στο φιλικό σου επίσης αέρινο Ζυ-
γό (7-24/10) μαζί με τον Δία που ήδη διελαύνει εκεί 
επηρεάζοντας κυρίως τους γεννημένους στο πρώ-
το δεκαήμερο φωτίζει έναν τομέα που εμπεριέχει 
Δημιουργικότητα - Έρωτα - Παιδιά. Δεν ξέρω αν ένα 
παιδί είναι στις άμεσες προτεραιότητές σου, αλλά 
φαίνεται ότι αν δεν έχεις και είσαι σε κατάλληλη η-
λικία αρχίζει να γίνεται έντονο ενδεχόμενο. Φυσικά 
ένα παιδί μπορεί να είναι και ένα πνευματικό επί-
τευγμα ή ένα δημιουργικό σου σχέδιο που υλοποιεί-
ται. Όσο για τον έρωτα είναι επίσης ένα από τα δώρα 
του Δία. Σε κάθε περίπτωση οι διελεύσεις στον Ζυγό 
αποτελούν ένα ισχυρό αντίβαρο στη βαρύτητα του 
Κρόνου στον Τοξότη, που επηρεάζει τους γεννημέ-
νους στο δεύτερο δεκαήμερο για τρίτη φορά μέσα 
στη χρονιά αναγκάζοντάς τους με δύσκολο τρόπο 
να αποφασίσουν προς τα πού και με ποιους θα πάνε. 
Άρα δίπλα στη συννεφιά του Κρόνου υπάρχει ο Δί-
ας, που σου προσφέρει μέλλον, στρέφει το κεφάλι 
σου σε επαγγελματικές ευκαιρίες που σε ενδιαφέ-
ρουν και σε δελεάζει με μια ερωτική ιστορία.  

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Όλος ο μήνας είναι σχέσεις, σχέσεις, σχέσεις. Ο Άρης 
στον Αιγόκερω φέρνει πανηγυρικά στο προσκήνιο 
τη συντροφική ζωή, την ερωτική σχέση, μία σχέση 
με κάποιον που σε επηρεάζει βαθιά ή επηρεάζει ά-
μεσα την επαγγελματική σου ζωή. Αυτό σημαίνει 
ότι μια σχέση που σε νοιάζει πολύ είτε μπαίνει σε 
εποχή κρίσης είτε χρειάζεται να ανανεωθεί ή να βγει 
από το λήθαργο, ή κάποιος/α σε κινητοποιεί ερω-
τικά, ή μια σχέση χρειάζεται να μπει στην επόμενη 
φάση της με δέσμευση, ή επίσης μέσα στο ζευγάρι 
μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια δυσαρέσκειες, 
παράπονα και ό,τι ήταν κρυμμένο κάτω από το χαλί. 
Εννοείται ότι δεν είναι πάντα ο άλλος που φταίει, 
επειδή δεν είναι όπως θα ’θελες ή σε απογοητεύει – 
μπορεί να είσαι εσύ το πρόβλημα στη σχέση, οπότε 
αναλαμβάνεις και την ευθύνη να διευκρινίσεις τι 
θέλεις, τι περιμένεις ή τι επιθυμείς, τι δίνεις και τι 
παίρνεις μέσα σε μια σχέση. Ένα κεφαλαιώδες ζήτη-
μα/ερώτημα που επανέρχεται, είναι: μένεις σε μια 
κακή σχέση παρά πάνω από ό,τι θα ’πρεπε ή εγκατα-
λείπεις μια καλή σχέση πρόωρα επειδή φοβάσαι ότι 
θα σε εγκαταλείψει ο Άλλος κάποια στιγμή; 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Μπορεί η καρδιά και η ψυχή σου να αναζητούν με 
ένταση ασφάλεια, ηρεμία, στοργή, τρυφερότητα 
και αγάπη από ένα πιθανόν συγκεκριμένο άνθρω-
πο, όμως η ζωή σε τραβάει από το μανίκι προς τον 
κόσμο. Από τη μία θέλεις να εξαφανιστείς μακριά 
από τα βλέμματα των άλλων και να απολαύσεις την 
ιδιωτικότητά σου συντροφιά με κάποιον/α (μακά-
ρι να υπάρχει) που στην αγκαλιά του/της ξεχνάς τα 
προβλήματά σου βλέποντας σειρές και τρώγοντας 
πίτσες, αλλά έχεις πολλές δουλειές εκεί έξω. Έχεις να 
μετακομίσεις ή να μετακινηθείς, να μαζέψεις ένα κά-
ρο χαρτιά που σου χρειάζονται για δουλειές, σπου-
δές ή για το ξεκίνημα μιας δικής σου δουλειάς. Έχεις 
να συναντήσεις ανθρώπους που είτε θέλεις να σε 
προσλάβουν είτε να σε βοηθήσουν επαγγελματικά 
είτε να κάνεις μαζί τους δουλειές. Μπορεί να τρέχεις 
για δίπλωμα αυτοκινήτου, μηχανής ή ό,τι, να αρχίζεις 
σχολή, μαθήματα, γλώσσες, σεμινάρια ή να φτιάχνεις 
το σάιτ σου, να τρέχεις για να διαφημίσεις αυτά που 
κάνεις ή να κάνεις δημόσιες σχέσεις, να γράφεις, να 
στέλνεις βιογραφικά ή να βγαίνεις συχνότερα για να 
συναντήσεις φίλους και γνωστούς που έχεις να δεις 
πολύ καιρό. Μια περίοδος σαν εκκρεμές μέσα-έξω. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Για να κάνουμε μια γρήγορη επισκόπηση των επιρροών 
που δέχεσαι από τους γρήγορους πλανήτες. Έχουμε 
και λέμε: ο κυβερνήτης σου Ερμής φεύγει από το ζώ-
διό σου και περνάει στον Ζυγό (7-24/10). Αυτό σημαίνει 
ότι οι ρυθμοί πέφτουν και η προηγούμενη φούρια και 
τα πιθανά τρεξίματα μειώνονται. Στον Ζυγό ο Ερμής 
μιλάει για οικονομική ασφάλεια – τα καταφέρνεις με τα 
χρήματα που βγάζεις; Χρειάζεται να αναζητήσεις και-
νούργιες δουλειές ή να ανοιχτείς ώστε να αυξήσεις το 
εισόδημά σου; Έσοδα/έξοδα: ισορροπημένα ή δράμα; 
Οι συζητήσεις για το χρήμα γίνονται σοβαρές, το μυα-
λό γίνεται ακόμα πιο πρακτικό και ψάχνεις λύσεις σε 
οικονομικά θέματα. Η Αφροδίτη στον Σκορπιό μιλάει 
για επαφές, διασυνδέσεις, επικοινωνία, κινητικότητα. 
Αναζήτησε, μίλα, ψάξου, μάθε, διαφήμισε, πλησίασε 
όποιον ή ό,τι σε ενδιαφέρει επαγγελματικά και προσω-
πικά. Και ο Άρης στον Αιγόκερω προσθέτει την επιθυ-
μία να δημιουργήσεις, να ξεφύγεις από τη ρουτίνα, να 
φλερτάρεις (μερικοί άνθρωποι φλερτάρουν ακόμα), 
να διασκεδάσεις – ναι, να διασκεδάσεις.

 Ζύγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Καταρχάς να θυμίσω ότι ο Ουρανός (αφύπνιση, σοκ, 
αλλαγές, νέο, αντισυμβατικότητα, ανεξαρτησία), 
που βρίσκεται στον Κριό, δημιουργεί έντονη επιθυ-
μία για επανεκκίνηση στα πάντα, στις σχέσεις, στη 
συντροφικότητα, στην επαγγελματική ζωή, με σύν-
θημα θέλω να ζήσω τη ζωή μου με ενθουσιασμό και 
να είμαι ο εαυτός μου αδιαφορώντας αν αρέσω ή δεν 
αρέσω. Αυτή την έντονη και καθοριστική διέλευση 
βιώνουν τους τελευταίους μήνες οι γεννημένοι γύ-
ρω στις 11, 12, 13, 14, 15 Οκτωβρίου, που πιέζονται 
ή αποφασίζουν να αντιμετωπίσουν τη ζωή τους δι-
αφορετικά μέσα από αναπάντεχους έρωτες, κρίση 
στις σχέσεις, χωρισμούς, αλλαγή επαγγελματικής 
πλεύσης, απότομες διακυμάνσεις στη δουλειά, οικο-
γενειακές συγκρούσεις, διαφορετικές εργασιακές 
επιλογές. Όλοι ωστόσο οι Ζυγοί με τον Ερμή στο ζώ-
διό τους (7-24/10) μπαίνουν σε φάση κινητικότητας, 
επαγγελματικής δραστηριοποίησης, έντονης καθη-
μερινότητας και επικοινωνιακής έξαρσης. Όσο και να 
θέλεις να μείνεις στο σπίτι σπρώχνεσαι προς τα έξω. 

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Τι συμβολίζει για σένα ο Αιγόκερως, που από το 2008 
διελαύνει ο Πλούτωνας και τις τελευταίες μέρες, για 
μερικές εβδομάδες, ο Άρης; Συμβολίζει το κατώτε-
ρο μυαλό, δηλαδή το μυαλό που λειτουργεί φυσι-
ολογικά – την καθημερινότητα, τις συνηθισμένες 
σχέσεις με τους άλλους, την επικοινωνία, τη βασική 
εκπαίδευση, την επιθυμία της γνώσης, τις μικρές 
εκδρομές και την κινητικότητα, τα αδέλφια και τους 
γείτονες. Άρα ενεργοποιούνται αφενός η μάθηση 
σε κοινωνικό και διανοητικό επίπεδο, όπως και όλες 
οι φόρμες με τις οποίες ανταλλάσσουμε πληροφο-
ρίες. Ακόμα εδώ ακονίζονται οι επικοινωνιακές μας 
ικανότητες, εδώ υπάρχει το μεταφορικό μέσο, το 
εμπόριο και τα μίντια. Δηλαδή: είναι μια εποχή που 
αφορά σπουδές, επαγγελματικές συζητήσεις, ε-
παφές με ανθρώπους που μας ενδιαφέρουν, μετα-
κινήσεις/μετακομίσεις, για κατάστρωση σχεδίων 
και εργασίες, δημόσιες σχέσεις και προώθησης της 

δουλειάς μας, για ξεκινήματα, για παρέες, για να 
μάθουμε νέα ή να διαδώσουμε νέα, για σύσφιξη της 
σχέσης μας με τα αδέλφια μας, για σοβαρές κουβέ-
ντες που αφορούν μια σχέση που μας νοιάζει ιδιαί-
τερα. Με λίγα λόγια μίλα, αντάλλαξε, μάθε, ξεκίνα. 

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Για πολλούς Τοξότες, ειδικά τους γεννημένους στις 
τελευταίες μέρες του πρώτου δεκαημέρου και στις 
αρχές του δεύτερου, που αντιμετωπίζουν τη διέλευ-
ση του Ποσειδώνα ή του Κρόνου, είναι εποχή απογο-
ήτευσης, δυσφορίας, εξαναγκασμού και αφόρητου 
ρεαλισμού. Σα να έχει σβήσει ένας πολυέλαιος και να 
υπάρχει λιγότερο φως, γεγονός εξαιρετικά δυσάρε-
στο για κάποιον που δεν αντέχει το μισοσκόταδο. Ναι, 
ο Ποσειδώνας γειώνει άτσαλα και ο Κρόνος δείχνει 
την πραγματικότητα όπως είναι. Με αυτά ως δεδομέ-
νο δεν είναι παράξενο που η Αφροδίτη στον Σκορπιό 
σε κάνει να θέλεις να αποσυρθείς στη φαντασία σου 
δημιουργώντας σου επιθυμία για απόδραση, ούτε ότι 
σε κάνει να ονειρεύεσαι έρωτες και ταξίδια ή να ψά-
χνεις πιθανόν ανακούφιση σε ποτό, φαγητό ή φθορο-
ποιές έξεις. Υπάρχει φως; ΝΑΙ. Υπάρχει μέλλον μέσα 
από καινούργιες επαγγελματικές προοπτικές και τύ-
χη μέσα από απρόοπτες σημαντικές συναντήσεις.  

αιγόΚέρως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Ο Άρης στο ζώδιό σου βρίσκεται στην καλύτερη θέ-
ση του, αφού η δύναμή του οργανώνεται και διοχε-
τεύεται σε συγκεκριμένο στόχο, διαθέτει αυτοπει-
θαρχία και η αποφασιστικότητά του συνοδεύεται 
από προσεκτικά συγκροτημένα βήματα. Άρα σου 
δίνεται η δυνατότητα να ελέγξεις όσο γίνεται τις ε-
ξελίξεις και να στρέψεις τη ζωή σου προς τα εκεί 
που θέλεις. Διάλεξε τον τομέα που θέλεις να δεις 
αλλαγές, εξελίξεις ή αποτελέσματα και τρέξε τον. 
Είτε είναι επαγγελματικοί οι στόχοι, είτε συντροφι-
κοί, προσωπικοί, οικογενειακοί ή οτιδήποτε, είναι 
μια εποχή που μπορείς να έχεις βελτίωση ή πρόοδο. 
Εννοείται βεβαίως ότι μπορεί να τελειώσεις ό,τι δεν 
λειτουργεί ή να αφήσεις πίσω ό,τι έχει ολοκληρώ-
σει τον κύκλο του. Ε ναι, δεν χρειάζεται να φορέσεις 
στολή παραλλαγής και να μπεις σε πόλεμο ή παρορ-
μητικά να κλείσεις πόρτες, γιατί μερικές φορές οι 
πόρτες που κλείνουμε πέφτουν στη δική μας μύτη. 
 
ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Αν ξεχάσεις για λίγο τους πιθανούς εκνευρισμούς στη 
δουλειά, κάποια σπασίματα της καθημερινότητας, 
ανασφάλειες που ενεργοποιούνται από ψιλοκόντρες 
σε μια σχέση που σε νοιάζει ή κάποιες στιγμές που 
σκοτεινιάζει το μυαλό σου από δυσάρεστες σκέψεις 
για το επαγγελματικό παρόν και μέλλον σου, τότε θα 
απολαύσεις καλύτερα τις δυνατότητες που δίνουν Ερ-
μής και Δίας στον Ζυγό και περιέχουν αισιοδοξία, φως, 
μέλλον. Να θυμάσαι ότι μέχρι τον επόμενο Οκτώβριο 
με τον Δία στον Ζυγό σού δίνεται η ευκαιρία να απλω-
θείς, να τολμήσεις, να ανοιχτείς, να κάνεις επαγγελ-
ματικά βήματα καταρχάς, κάτι που θα σου ανανεώσει 
την εργασιακή ζωή. Ναι, ανήκεις στα σταθερά ζώδια, 
δηλαδή αντιστέκεσαι σθεναρά στις αλλαγές, δεν ξε-
κουνιέσαι ούτε ξεβολεύεσαι εύκολα, όμως δεν είσαι 
δέντρο. Σε όλους τους Υδροχόους δίνεται διαδοχικά 
η δυνατότητα να δημιουργήσουν την εξέλιξή τους και 
το μέλλον τους. Πώς φαντάζεσαι τα επόμενα βήματά 
σου; Προς τα πού; Ε, ξεκίνα την υλοποίηση.  

ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Υπάρχουν Ιχθύες που δεν μπορείς να τους ακου-
μπήσεις γιατί πονάνε, δεν μπορείς να τους παρηγο-
ρήσεις γιατί είναι απογοητευμένοι, δεν μπορείς να 
τους υποσχεθείς γιατί είναι φοβισμένοι. Κι έχουν 
δίκιο – είτε γιατί αντιμετωπίζουν μια σκληρή πραγ-
ματικότητα (Κρόνος) είτε γιατί ένιωσαν ή νιώθουν 
να διαψεύδονται και να εξαπατώνται συναισθημα-
τικά ή και πρακτικά. Τι να σου κάνει και η Αφροδίτη, 
που διελαύνει στο φιλικό σου Σκορπιό... Όχι πολλά 
πράγματα, αλλά σου θυμίζει κάτι σημαντικό: Ό,τι κι 
αν έχεις περάσει και περνάς η ζωή συνεχίζεται – οι 
άνθρωποι συνεχίζουν να αγαπάνε, να προσπαθούν, 
να μαθαίνουν και, ναι, ό,τι κι αν συμβαίνει ο ήλιος 
συνεχίζει να βγαίνει από την Ανατολή. Έτσι λοιπόν 
συνάντησε τους ανθρώπους που αγαπάς, ρίξου στη 
γνώση και τις σπουδές, ερεύνησε τις επαγγελματι-
κές προοπτικές και μείνε πιο πολύ σε αυτόν/ή που 
σε κοιτάει παρά πάνω.  A

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

Zυγέ, είναι εποχή που
 τρέχεις δημιουργώντας

 το μέλλον σου
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