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Αφιέρωμα

34ος 
Αυθεντικός 

ΜΑρΑθώνιός
ΑθΗνών

Κυριακή 13/11 η A.V. παίρνει 
θέση στην αφετηρία 

Συνεντεύξεις, ιστορίες, tips & συμβουλές 
για τη μεγάλη γιορτή της πόλης 

Από τους: Παντελή Καψή, Αγγελική Κοσμοπούλου, 

Δημήτρη Καραθάνο, Βαγγέλη Τζάνη 

Made in USa στη ςτεγΗ 
Το φεστιβάλ των σκηνικών 

επαναστάσεων ξεκινάει  
Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη, σελ. 12
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

εξώφυλλο
Αυτή την 

εβδομάδα 

φωτογραφία του 

Τάσου Βρεττού. 

Όταν κυκλοφόρησε το βίντεο στο οποίο μια νέα υπουργός 
θεραπεύει με τα χέρια εξ αποστάσεως, μια φίλη μου της 
οποίας εκτιμώ την κρίση, προσπάθησε να φρενάρει τα κύ-
ματα γέλιου που ξεχείλισαν στο διαδίκτυο γράφοντας ότι 
δεν είναι σωστή η δολοφονία χαρακτήρων και ότι τα τρολ 
που είχε προσλάβει ο Σύριζα για να πάρει την εξουσία, τώ-
ρα τα προσέλαβαν οι αντίπαλοί του. 
Είναι πράγματι έτσι; Είναι αυτό δολοφονία χαρακτήρων; 
Αυτό εννοούσαμε τόσα χρόνια όταν λέγαμε ότι ο λαϊκι-
σμός «δολοφονεί προσωπικότητες» και δημιουργεί ε-
χθρούς για να αντικαταστήσει την πολιτική με το μίσος 
απέναντι στους αντιπάλους; 

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, σε καμία εποχή, με καμία 
κυβέρνηση ΝΔ ή Πασόκ, με οποιονδήποτε υπουργό νέο 
ή γέρο, καινούργιο ή παλιό, άντρα ή γυναίκα, που θα έ-
κανε αγιουβέρδες και θα θεράπευε ομ, ομ, μετακινώντας 
την αύρα και τα μέσα ενημέρωσης και τα social media δεν 
θα έκαναν την ίδια χοντρή πλάκα. Αυτό φυσικά δεν έχει 
καμία σχέση με δολοφονία χαρακτήρων και με πολιτικό 
«μπούλινγκ». Έχει σχέση όμως με την προσπάθεια της νέ-
ας εξουσίας να επιτύχει τη δική της ασυλία. Επαναλαμβά-
νει από την πρώτη στιγμή τις φράσεις, σχεδόν κατά λέξη, 
με τις οποίες κατηγορήθηκε, ώστε να τους αφαιρέσει το 
νόημα, να διαστρέψει το περιεχόμενό τους και, εντέλει, να 
επιτύχει να ξεχαστεί εκείνη η οδυνηρή για τη δημοκρατία 
και την κοινωνία περίοδος, κατά την οποία ο πολιτικός 
αγώνας για την εξουσία έγινε ασύδοτος, εκτός δημοκρατι-
κών κανόνων, ανήθικος, βίαιος. 

Έτσι βαφτίζει κάθε πολιτική αντιπαράθεση «μπούλινγκ», 

κάθε δημοσιογραφική κριτική «δολοφονία χαρακτήρων», 
κάθε διαφοροποίηση της αντιπολίτευσης «εμφυλιοπολε-
μική σύγκρουση». Ακόμα και ο πρόσφατα αποπεμφθείς 
υπουργός Παιδείας που έσπευσαν όλοι οι δημοκράτες της 
αντιπολίτευσης να τον στηρίξουν, στην έξοδό του έκανε 
επίσης την ίδια προπαγάνδα και την ίδια στοχοποίηση 
απέναντι στα μέσα ενημέρωσης. Μίλησε για πολιτική δο-
λοφονία του, η οποία εκτελέστηκε με τη συνέντευξη του 
Αρχιεπισκόπου στον Σκάι. Πάλι οι δημοσιογράφοι που 
παίρνουν συνεντεύξεις, που κάνουν τη δουλειά τους δη-
λαδή, είναι εχθροί, όργανα άλλων συμφερόντων. Όμως 
έτσι συμβαίνει, η Εκκλησία μιλάει και κρίνεται γι’ αυ-
τά που λέει από την κοινωνία, οι δημοσιογράφοι ρωτάνε 
και μεταδίδουν και οι πολιτικοί εφαρμόζουν την πολιτική 
τους. Κι επειδή δεν είναι όλοι Σημίτης, τον κύριο Φίλη τον 
απέλυσε ο αρχηγός του, ούτε ο Ιερώνυμος ούτε ο Σκάι. 

Είναι πολύ νωπές ακόμα οι μνήμες για να ξεχαστούν τα γε-
γονότα. Και δεν θα γίνουμε πολιτισμένο κράτος αν δε-
χτούμε την παραποίηση της πραγματικότητας. «Δολο-
φονία χαρακτήρων» και πολιτικός εκφοβισμός είναι να 
ονομάζεις τους δημοσιογράφους «καρακόλια» των δανει-
στών, «ερπύστριες» των δυνάμεων κατοχής, «θεραπαι-
νίδες» των αφεντικών. Είναι να λες τους πολιτικούς σου 
αντιπάλους προδότες, νεναίκους, «λιγότερο Έλληνες», 
δοσίλογους, Τσολάκογλου. Να τους απειλείς ότι δεν θα 
μπορούν να βγουν από το σπίτι τους να πάνε στη Βουλή να 
ψηφίσουν, να τοποθετείς ανθρώπους, πολιτικούς, Μέσα 
ενημέρωσης, «εκτός του εθνικού κορμού». Να προαναγ-
γέλλεις ότι «έρχονται τα καλάσνικοφ» και οι «αγχόνες στο 
Γουδί». Να στοχοποιείς ονομαστικά, να κολλάς τις φωτο-
γραφίες τους στις αφίσες, «αυτοί είναι οι συνεργάτες των 
Γερμανών». 

Επειδή το Facebook έχει αυτή την υπηρεσία που σου υπεν-
θυμίζει περασμένες μέρες σαν σήμερα, πολλοί φίλοι με 

ρώτησαν αν θα κάνουμε κάτι για κείνη τη μέρα. Δεν θέ-
λουμε να κάνουμε τίποτα, δεν θέλουμε να θυμόμαστε αυτή 
την επέτειο, όλοι πρέπει να ξεχάσουμε αυτά τα άγρια χρό-
νια. Όχι όμως να ξεχάσουμε τα μαθήματα που πήραμε. Όχι 
να ξεχάσουμε τα συμπεράσματα. 
Τότε λοιπόν μετά τον εμπρησμό της Athens Voice, πλη-
ροφορήθηκα πώς δουλεύει το σύστημα της «δολοφονίας 
χαρακτήρων», πώς ενορχηστρώνεται η στοχοποίηση και 
πώς σταδιακά δηλητηριάζεται μια κοινωνία μέχρι να φτά-
σει στο αδιανόητο: Να πεθαίνουν 3 άνθρωποι, δολοφονη-
μένοι, καμένοι ζωντανοί, και να ακούγονται φωνές που να 
λένε «γιατί δεν απήργησαν». 

Στην αρχή ξεκινάνε και μάλιστα από επίσημες φωνές, όχι 
από ανώνυμα τρολ, οι ετικέτες που στοχοποιούν: «Εί-
ναι όργανα των δανειστών», «πληρώνεται από το ΔΝΤ», 
«νεοφιλελεύθερος που ζητάει απολύσεις». «Γράφουν 
κατ’ εντολήν και καθ’ υπόδειξιν», που σημαίνει πληρω-
μένοι, στα άρθρα βάζουν χαριτωμένο τίτλο «Athens (CSI) 
Voice», δηλαδή είσαι και υπηρεσία της ασφάλειας. Μετά 
αρχίζουν τα δημοσιεύματα που υπονοούν ότι δεν πρέπει 
να υπάρχεις: Ο περίφημος «ψαρομάλλης» που πιάνει 
κοριτσάκια στο μετρό και τους λέει γιατί διαβάζουν την 
Athens Voice και δηλητηριάζονται. Ο «φοιτητής» που 
πηγαίνει κάθε Πέμπτη στο πανεπιστήμιο και παίρνει τις 
εφημερίδες από το stand και τις πετάει στα σκουπίδια 
για να μη διαβάζουν και αλλοτριώνονται οι φοιτητές. 
Μετά ακολουθεί ο συγχωρεμένος που δεν πρέπει να θί-
γουμε, κρατικός υπάλληλος. Βάζει τη φωτογραφία και 
γράφει: «Αυτός παραδίδει φοιτητές στους φασίστες και 
ασφαλίτες». Από κάτω αρχίζει η σταυροβελονιά, «είναι 
ο ΦΓ της Athens Voice», ο πρώτος. «Τότε θα πεθάνει το 
κτήνος», ο δεύτερος. Πόσο στημένα είναι όλα φαίνεται 
από το γεγονός ότι κανείς δεν ρωτάει το αυτονόητο, πώς 
«παραδίδεις» φοιτητές, ρε παιδιά; Ψιλά γράμματα. Ίδιες 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις, οι γνωστές σεσημασμένες 
του πολιτικού υποκόσμου. Το θέμα είναι το τελικό μήνυ-
μα: θα πεθάνει. Μετά κάποιος θα βρεθεί να εκτελέσει το 
συμβόλαιο. Που ξέρει ή δεν ξέρει τι κάνει. Γεμάτη «χρή-
σιμους ηλίθιους» είναι αυτή η χώρα. 

Αν ξαναθυμήθηκα τώρα αυτές τις ιστορίες που όλοι θέ-
λουμε να ξεχάσουμε, είναι για να πω ότι τα ίδια λάθη δεν 
πρόκειται να τα κάνουμε. Πρέπει να συγχωρούμε και να 
αφήνουμε τα πράγματα πίσω μας, αλλά δεν πρέπει να ε-
πιτρέψουμε ποτέ ξανά και σε κανένα να μας φιμώσει. Να 
μας επιβάλλει, δήθεν για λόγους πολιτικής ορθότητας, να 
μην τολμάμε να μιλήσουμε. Είμαι ο τελευταίος που θα κα-
τηγορούσα κάποιον για την προσωπική του ζωή, αρνούμαι 
να μιλήσω για την ερωτική ζωή του οποιουδήποτε. Αλλά 
αυτό είναι διαφορετικό από τον εκφοβισμό που ασκεί ο 
λαϊκισμός. Που ασκεί ακόμα και σήμερα επιβάλλοντας ένα 
είδος «Συνδρόμου της Στοκχόλμης» στο δημόσιο λόγο. 
Ακόμα και η χοντρή πλάκα του διαδικτύου, ακόμα και η 
«πολιτική μη ορθότητα» δεν έχει καμία σχέση με τον πο-
λιτικό τραμπουκισμό της εξουσίας. Της κάθε εξουσίας. Ας 
κάνουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση συγκεκριμένη. Κάθε 
φορά. Για οποιονδήποτε. Η πλάκα με το «Πράνικ χίλινγκ» 
δεν είναι πολιτική «δολοφονία χαρακτήρων». Να πεις ότι 
αν δεν έχεις δουλέψει ποτέ στη ζωή σου δεν μπορείς να 
διοικήσεις υπουργείο, δεν είναι σεξισμός. Να πεις δημο-
σίως αυτά που λες ιδιωτικά, για καριέρες που χτίζονται σε 
κρεβάτια, είναι. Για να το καταγγείλεις όμως αυτό, πρέπει 
πρώτα να έχεις καταγγείλει τη δημοσίευση της προσωπι-
κής αλληλογραφίας των δικαστών. Είναι δύσκολο να κρί-
νεις κάθε φορά, αλλά έτσι φαίνεται πότε είναι κομματική 
προπαγάνδα και πότε ελευθερία έκφρασης. A

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης  Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρμάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες, 
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος
Επιμέλεια Ύλης: Δήμητρα Γκρους

Συντακτική ομάδα: Δ. Αθανασιάδης, Ν. Αργυροπού-
λου, Ντ. Βλαχοπούλου, Κ. Βνάτσιου, N. Γεωργελέ, 
N. Γεωργιάδης, Κ. Γούναρη, Κ. Γιαννακίδης, Β. Γραμ-
ματικογιάννη, B. Γρυπάρης, Γ. Δημητρακόπουλος, Θ. 
Ευθυμίου, N. Zαχαριάδης, Μ. Ζουμπουλάκη, Κ. Καϊ-

μάκης, Δ. Καραθάνος, Λ. Καρανικολού, M. Kοντοβά,Ι. 
Μαραγκουδάκη, Μ. Μαρμαρά, Β. Ματζάρογλου, M. 
Mηλάτος, Ελ. Μπεζιριάνογλου, Κ. Νιαμονιτάκη, Α. 
Νικολάρη, Ευτ. Παλλήκαρης, Κ. Παναγοπούλου, Γ. 

Πανόπουλος, Δ. Παπαδόπουλος, Η. Παρτσακουλάκη, 
Γ. Παυριανός, K.Ρήγος,  Ζ. Σφυρή, Σ. Tριανταφύλλου, 
Γ. Τσάκαλος, Σ. Tσιτσόπουλος, Δ. Φύσσας, Σ. Χαρα-

μή, Λ. Χουρμούζη

Γραμματεία Σύνταξης Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr

Aτελιέ Mορφούλα Bογιατζόγλου, Sotos Anagnos
Υπεύθυνη οδηγού Δανάη Καμζόλα  

avguide@athensvoice.gr
Εικονογραφήσεις Θοδωρής Μπαργιώτας, 

Νεκτάριος Σταματόπουλος, Smart, Β. Γκογκτζιλάς, 
Benoit Paré, art@athensvoice.gr

Φωτό: Θανάσης Καρατζάς, Ιn Time, Ideal Images, 
Αλ. Βλάχος (Action Images) Κ. Αμοιρίδης,  

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

 
 Διαχείριση Web Βαγγέλης Κορωνάκης

vkoron@athensvoice.gr
Αρχισυνταξία Ελίζα Συναδινού

Διευθυντής Εμπορ. Ανάπτυξης 
Νίκος Τσουανάτος, ntsouanatos@athensvoice.gr

Digital Advertising Manager 
Αναστασία Μπαφούνη, anastasia@athensvoice.gr

Direct Market Manager Βασίλης Ζαρκαδούλας
Direct Market Νίκος Δαμδημόπουλος, Θεοδώρα 

Θεμελή, Ελεονώρα Βερυκοκίδη, Βαγγέλης Κώτσος  
Υποδοχή Διαφημιστικής Αγοράς & Direct 

Market Μαρία Αυγερινού 
 marketing@athensvoice.gr 

Ροή Διαφήμισης Web Έφη Ορφανάκου 
efiorfanakou@athensvoice.gr 

Διεύθυνση Λογιστηρίου  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη, Μαρία Καραχοντζίτη

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση «Kαθημερινές Εκδόσεις AE»
Διανομή: Free Sunday

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

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

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

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

επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

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

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

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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¦åîèîôÀòá, ëïíãÜ ëùòÝá ðåòðáôÀåé óå óôåîÞ 
ðåúïäòÞíéï ôè÷ ªëïùæÀ. ¥áæîéëÀ, Ûîá íáàòï 
ëáçéÛî íå æéíÛ ôúÀíéá ðáòëÀòåé íðòïóôÀ ôè÷ 
ëáâáìñîôá÷ ôï ðåúïäòÞíéï. Îêáììè è ëùòÝá 

ëÀîåé îÞèíá óôïî ïäèçÞ îá ëáôåâÀóåé ôï ôúÀíé:

«Οδηγείς καγιέν και δεν έχεις 5 
ευρώ να δώσεις σε ένα πάρκινγκ; 

ΤΟΣΟ φτηνιάρης είσαι! Εκτός 
αν δεν είναι δικό σου, ε; Είναι του 

αφεντικού σου;»

(ºïìöîÀëé, ¢åùôÛòá ðòöÝ)

Κοπέλα σε ακριβό κατάστηµα 
ψάχνει τα φορέµατα µε τη 

βοήθεια υπαλλήλου ο οποίος 
έχει πολύ ύφος.

-Για τι περίσταση το θέλετε το 
φόρεµα;

-Για γάµο. Είµαι η κουµπάρα.
-Πότε είναι ο γάµος;
-Σε µια εβδοµάδα.

-Πολύ χαλαρή σας βλέπω.
(ºïìöîÀëé, ¦Ûíðôè áðÞçåùíá)

Νεαρός 25άρης, πολύ ψύχραι-
µος και καλοντυµένος, κάθεται 
στα σκαλιά του µετρό και ανα 
δέκα δευτερόλεπτα σηκώνει 

το κεφάλι προς τον ουρανό και 
φωνάζει… 

«Πού ’σαι, κυρα-Νίτσαααα…»
(ªàîôáçíá, ¦Ûíðôè âòÀäù)

«Οι δράκοι δεν είναι ράτσα 
ειδική. Είναι έλληνες άντρες 

καθηµερινοί».
(ªôÛîóéì óôèî ùðÞçåéá äéÀâáóè ðïù 

äéáóøÝúåé ôèî ºèæéóÝá÷ ëáé âçáÝîåé íÛóá 
óôï Golden Hall)

°çÞòé ëáé ëïòÝôóé, 18 øòïîá, ðòöÝ-ðòöÝ óå ðÀòëï.

«Για δώσε το κινητό σου να δω κάτι» 
λέει αυτός. Του δίνει, κάτι βλέπει, 

κάτι κάνει, της το δίνει πίσω.
Αυτή το κοιτάει και του λέει: «Γιατί, 
ρε συ Μάκη, το έβαλες στα κινέζικα, 

τι θα κάνω τώρα;»
«Να µωρέ, µπήκε ο Τσίπρας µέσα 
µου χαχαχα… Άµα µου δώσεις ένα 

φιλάκι στο ξαναγυρίζω 
στα ελληνικά».

(Íìóï÷ ºèæéóéÀ÷, ÆòÝôè ðòöÝ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

°THENS
VOICES

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

Μαµά ρωτάει τον 4χρονο γιο της, τι 
έγινε όταν ήρθαν οι Ιταλοί το 1940. 

Απάντηση:
«Είπαµε όχι και µετά κάναµε 

γιορτή».
(»åô÷, ðáòáíïîÜ 28è÷ ÃëôöâòÝïù)

INFO 1
Ο φωτογράφος ήταν ο 
Stefan Wallgren. Η φωτο-
γραφία παρέµεινε στο προ-
σωπικό του αρχείο χωρίς 
ποτέ να δηµοσιευθεί. ∆ηµο-
σιεύτηκε για πρώτη φορά 
το 2011 µαζί µε τη διήγηση 
του ίδιου του φωτογράφου 
σε αµερικάνικο free press 
µε αφορµή την κυκλοφορία 
του δίσκου της Faithful 
«Ηorses and high heels». 

INFO 2
O Stefan Wallgren θεωρεί-
ται ο πάπας της µουσικής 
φωτογραφίας για πάνω 
από 35 χρόνια. Τα πρόσωπα 
που φωτογράφισε στη 

διάρκεια της καριέρας του, 
συνθέτουν µια λίστα από 
τα µεγαλύτερα και πιο εµ-
βληµατικά ονόµατα της πα-
γκόσµιας µουσικής σκηνής: 
David Bowie, Jimi Hendrix, 
Blondie, The Ramones, 
Queen, Bob Dylan, Lou 
Reed, Iggy Pop και πολλοί 
άλλοι... Η δουλειά του «έ-
ντυνε» µουσικές εκδόσεις, 
περιοδικά και εφηµερίδες, 
αλλά ένα µεγάλο κοµµάτι 
της παρέµενε τα τελευταία 
30 χρόνια αδηµοσίευτο στο 
προσωπικό του αρχείο, το 
οποίο περιλαµβάνει στιγ-
µιότυπα από σπάνιες εµ-
φανίσεις καλλιτεχνών και 
εποχές που έχουν περάσει 
ανεπιστρεπτί.   

ΣΑΝ ª¸»¶Ä°

Σαν σήµερα, 
37 χρόνια πριν, η 

Marianne Faithful 
κυκλοφορεί το επι-
δραστικό άλµπουµ 

της «Broken 
English». Ο διάση-
µος φωτογράφος 
Stefan Wallgren, 

µε αφορµή µια 
αδηµοσίευτη 

φωτογραφία, διη-
γείται την ιστορία 
που συνέβη στην 

Κοπεγχάγη εκείνη 
την εποχή.

Η απρόσµενη αυτή συνάντηση προέκυψε στις 18 
Νοεµβρίου του 1979, στο ξενοδοχείο Plaza της Κοπεγ-
χάγης, το ξενοδοχείο που φιλοξενούσε όλα τα µεγάλα 
ονόµατα της rock που περνούσαν από τη δανέζικη 
πρωτεύουσα εκείνη την εποχή. 
Ένα σµήνος σκανδιναβών µουσικών δηµοσιογράφων έ-
κανε το λόµπι του ξενοδοχείου να βουίζει, οι Dire Straits 
ήταν στην πόλη. Μέσα σε αυτό το ανυπόµονο µπουλού-
κι, µόνο ο Olle Berggren, ένας σουηδός δηµοσιογράφος, 
αναγνώρισε το χλωµό πρόσωπο της κοπέλας που κα-
θόταν στο µπαρ του ξενοδοχείου απορροφηµένη στις 
σελίδες ενός βιβλίου του Τσαρλς Μπουκόφκι. 

Ο Olle µε τράβηξε παράµερα και µου είπε πως η “δε-
σποινίς Faithfull” είχε συµφωνήσει σε µια κουβέντα µα-
ζί του και µου ζήτησε αν µπορούσα να τραβήξω µερικές 
φωτογραφίες για την αποκλειστική συνέντευξη που θα 
δηµοσιευόταν την αµέσως επόµενη µέρα. Προφανώς 
έπρεπε να είµαστε διακριτικοί, έτσι αποτραβηχτήκαµε 
σε ένα πιο ήσυχο σηµείο του ξενοδοχείου. 
Η δεσποινίς Faithfull θα πήγαινε στη Στοκχόλµη για την 
προώθηση του νέου της άλµπουµ “Broken English”. 
Μετά την κυκλοφορία της τελευταίας της δουλειάς, 
δυο χρόνια νωρίτερα, είχε εγκαταλείψει τη µουσική και 
έκανε τουρνέ στη Σκωτία µε ένα θεατρικό θίασο παίζο-
ντας τον “Βροχοποιό” του N. Richard Nash τρεις φορές 
τη βδοµάδα. “Μια θλιβερή περίοδος της ζωής µου” 
εξοµολογήθηκε. 
Και εκείνη την περίοδο η Marianne συνειδητοποίησε 
πως έπρεπε να επιστρέψει σε αυτό που ήξερε καλύ-
τερα, τη µουσική. Το αποτέλεσµα ήταν το “Broken 
English”, που έγραψε µε τον Barry Rynolds και τον Joe 
Mavety. 

Το συµβόλαιο του νέου δίσκου ήρθε αφού η Marianne, 
µε την µπάντα που είχε σχηµατίσει, είχε γυρίσει όλα 
τα κλαµπ του Λονδίνου. Όπως είπε, ήταν η πανκ σκηνή 
που είχε ήδη ετοιµάσει το έδαφος κατά µια έννοια. Ο 
κόσµος πειραµατιζόταν και έγραφε µουσική µε την επι-
θυµία να ανακαλύψει την πραγµατική του ταυτότητα. 
“Η ύστατη προσπάθεια της Marianne Faithfull να επι-
στρέψει στη µουσική σκηνή ως σόλο καλλιτέχνιδα” 
ήταν ο τίτλος του άρθρου που σήµερα αποδεικνύεται 
πιο αληθινός από ποτέ, αφού εκείνο το άλµπουµ χαρα-
κτηρίστηκε “κλασικό”, ένα άλµπουµ που για πολλούς 
ήταν η “πραγµατική” Marianne Faithfull. 

¸ ¹ªÆÃÄ¹°

»¹°ª ¼¿ÆÃ¡Ä°¼¹°ª

¦ÃË ¢¶Á ¢¸»Ãª¹¶Ë£¸º¶ 
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Η  Ένωση Ρουμάνων 
Αρχιτεκτόνων
Γιατί «Βουκουρέστι lover»; Και τι βλέπουμε στη φωτογραφία 

σήμερα; Απαντήσεις: «Βουκουρέστι lover» επειδή τύχη αγαθή 

και σειρά ευτυχών συγκυριών μ'  έφερε, δεύτερη φορά στη 

ζωή μου, στην υπέροχη αυτή πόλη ±  κι έτσι είπα να επεκταθώ 

σήμερα, πρώτη φορά  στη στήλη, και εκτός Ελλάδας. 

Ό
σο για την Ένωση Αρχιτεκτόνων Ρουμανίας, είναι επει-

δή αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία είναι το κτίριο 

που τη στεγάζει, στην πρωτεύουσα βέβαια της χώρας. 

Σε πρώτη ματιά, πρόκειται για κάτι αρκετά εύληπτο, 

οικείο και με βάση τις δικές μας πρακτικές: ένα κουφάρι παλιού 

αρχιτεκτονήματος, που έχει διατηρηθεί εξωτερικά, ενώ στο 

εσωτερικό του και προς τα πάνω έχει δημιουργηθεί ένα και-

νούργιο, μοντέρνο κτίριο. Αλλά μια προσεκτικότερη μελέτη 

του παλιού κτίσματος δείχνει τρύπες που έχουν διατηρηθεί α-

νεπισκεύαστες. Τρύπες από βλήματα όχι μονάχα ντουφεκιών, 

μα κι από βαρύτερα όπλα. Πλησιάζεις και η επιγραφή που έχει 

βάλει ο Δήμος κάτω από τον τίτλο «Monument Istoric», όπως 

και σε άλλα σημαντικά κτίρια, τα λέει όλα: Αρχικά σπίτι της 

(προφανώς πλούσιας) οικογένειας Παουσέσκου από τον 19o 

αιώνα, στέγασε στη συνέχεια την πρεσβεία της Αυτρουγγαρί-

ας κι αργότερα, στην κομμουνιστική περίοδο, έγινε αρχηγείο 

της μισητής από το λαό Κρατικής Ασφάλειας (δεν μπόρεσα 

να διευκρινίσω αν ήταν η μυστική αστυνομία Σεκιουριτάτε ή 

άλλη ανάλογη, διαβόητη και πάλι, υπηρεσία). Στη δημοκρατική 

- αντικομμουνιστική επανάσταση του Δεκέμβρη του 1989, που 

οδήγησε στην πτώση του καθεστώτος Τσαουσέσκου, το κτίριο 

καταστράφηκε. Και η ανακαίνιση του 2003 - 2007 έγινε με τέ-

τοιο τρόπο, ώστε να μη χαθεί η ιστορική μνήμη που κουβαλάει 

το σύγχρονο αυτό μνημείο.  Άλλωστε βρίσκεται σε μια μεγάλη 

πλατεία που σήμερα λέγεται «της Επανάστασης», αφού εδώ 

είχαν γίνει, τότε, οι μεγαλύτερες μάχες με τους ασφαλίτες και 

όσες άλλες δυνάμεις είχαν μείνει πιστές στη δικτατορία.  

Η πόλη διατηρεί τη μνήμη του ' 89. Το Βουκουρέστι διατηρεί τη 

μνήμη της Επανάστασης. Πρώτα πρώτα, υπάρχει το νεκροταφείο 

«των ηρώων - μαρτύρων», πολύ κοντά στο Μνημείο του Άγνω-

στου Στρατιώτη, πάνω σε κεντρική λεωφόρο, αρκετά ανοιχτό 

στον κόσμο.  Εδώ βρίσκονται οι τάφοι των περισσότερων από 

τους επαναστάτες νεκρούς εκείνης της περιόδου, κάτι λιγότεροι 

από 300 (μόνο στην πρωτεύουσα, γιατί συνολικά υπήρξαν πολύ 

περισσότεροι, αφού τα γεγονότα είχαν αρχίσει στην Τιμισοάρα, 

ενώ μάχες είχαν γίνει σε πολλές πόλεις). Βλέπεις όλα τα επαγγέλ-

ματα (από τραγουδίστριες μέχρι μηχανικούς, από δασκάλους μέ-

χρι εργάτες κι από μάγειρες μέχρι αθλητές) κι όλες τις ηλικίες των 

ηρώων, κυριαρχούν όμως οι νέοι ή και πολύ νέοι άντρες: σπου-

δαστές, φοιτητές, νεαροί εργάτες. Ξεχωρίζουν οι στρατιωτικοί 

όλων των όπλων, ακόμα και ανώτεροι, αφού ένα μεγάλο μέρος 

του στρατού είχε ενωθεί με τους διαδηλωτές μαχητές. Μάλιστα 

όσοι ήταν αεροπόροι έχουν ένα εδικό, όρθιο, μπλε σταντ δίπλα 

στον τάφο. Εκτός από το νεκροταφείο υπάρχουν επίσης σε πολ-

λά μέρη του Κέντρου μικρές επιγραφές με φωτογραφίες που 

θυμίζουν «Εδώ έπεσε ο/η τάδε, την τάδε του μήνα/χρόνου». Και 

βέβαια, όπως και σε μας από τα Δεκεμβριανά, έχουν απομείνει 

και τρύπες σε κτίσματα που δεν έχουν ανακαινιστεί.

Το Βουκουρέστι είναι όμορφο. Είναι γεμάτο πάρκα, με άπειρα 

δέντρα (πολλά κίτρινα ή πορτοκαλιά λόγω φθινοπώρου), πολ-

λές λίμνες/γεφύρια/παπιά/παγκάκια, έχει ποτάμι και διαθέτει 

ένα Κέντρο που δίκαια το αποκαλούν «μικρό Παρίσι». Όλοι κα-

πνίζουν εκτός κλειστών χώρων, τ'  αυτοκίνητα σταματάνε πριν 

και όχι πάνω στη διάβαση των πεζών όταν τα πιάνει κόκκινο 

ή απλά πατήσει ο πεζός το πόδι σε μια οποιαδήποτε διάβαση, 

πουλιούνται μπρέτζελ και άλλα ψωμοειδή σε κάθε γωνιά, έ-

χουν εξαιρετικές και πάμφτηνες σούπες (η ρουμάνικη λέξη 

είναι «τσόρμπα»), οι νέοι διασκεδάζουν, οι ζώνες φτώχειας μού 

φάνηκαν λιγότερες απ'  ό,τι στην Αθήνα, οι άστεγοι στο Κέντρο 

± δεν μου φάνηκαν, μα±  ήταν πολύ λιγότεροι απ'  ό,τι σε μας, οι 

πεζόδρομοι είναι πολλοί και είναι αληθινοί πεζόδρομοι δίχως 

να τους διασχίζουν μηχανάκια, η πόλη είναι (σχεδόν) ολοκά-

θαρη. Πρόκειται για ένα δώρο στον πεζό, τον περιπατητή, τον 

δρομέα, το flaneur, τον τριγυριστή, το lover όποιας city. A    

➜ d.fyssas@gmail.com

Βουκουρέστι Lover
Του Δημητρη Φύσσα

Μπες κι εσύ!

  www.athensvoice.gr

Ανανεωμένο και πλήρως

ενημερωμένο
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TA TWEETS TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για τη ριζική απλοποίηση 
των σταθερών ασύρματων τηλεφώνων)

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας 
Sorry, αλλά αυτοί που α-
ντιδρούν –δικαίως– στις 
αναφορές για τα προσω-
πικά του Κατρούγκαλου, 
δεν είναι οι ίδιοι που υπε-
ρασπίστηκαν την «Αυγή» 
όταν δημοσίευσε το όνομα 
του δικαστή;

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας Νο2 
Δηλαδή όταν ο Δημήτρης 
Παπαδημητρίου του Υ-
πουργείου Οικονομίας λέει 
ότι «ως ακαδημαϊκός έλεγε 
πράγματα που τώρα που 
πρέπει να τα εφαρμόσει 
δεν είναι και τόσο σωστά», 
στην πραγματικότητα δεν 
αποκαλεί την ακαδημαϊκή 
κοινότητα «παπαρολό-
γους»;

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας Νο3 
Αφού στον ΣΥΡΙΖΑ θεω-
ρούν ότι έχουν συλλογική 
ευθύνη, γιατί ο Σκουρλέ-
της δηλώνει υπερήφανος 
ότι δεν υπέγραψε για την 
πώληση του 17% της ΔΕΗ 
ως υπουργός, αφού θα το 
κάνει ο επόμενος;  

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας Νο4 
Κανονικά η Ferrari δεν 
θα έπρεπε να πληρώνει τη 
συμμορία των Ρομά για να 
μην οδηγούν επιδεικνύ-
οντας τα αυτοκίνητά της 
δημόσια;

Θα επρεπε Να υπαρχει 
μια λέξη γιαÉ
«Περιστενάρισμα»  
Η ασυνείδητη επιβράδυν-
ση του αυτοκινήτου όταν 
ο οδηγός βλέπει μπροστά 
στο δρόμο ένα περιστέρι να 
περπατά αμέριμνο, περι-
μένοντας να απομακρυνθεί 
την τελευταία στιγμή

(17 ΣυμπεραΣματα ενοΣ κριΣιμου καλοκαιριου)

Μεγάλη αλήθεια της εβδομά-
δας: Ο αριθμός των μελών μιας 
ελληνικής κυβέρνησης περιο-
ρίζεται μόνο από το εύρος του 
φακού των φωτογράφων ώστε 
να χωράνε όλοι στο πλάνο όταν 
βγαίνει η οικογενειακή φωτο-
γραφία.

Ο Εμίρης του Κατάρ θύμωσε και 
θέλει να κόψει τις επενδύσεις στην 
Ελλάδα. Παράξενο! Ο Κώστας 
Βουτσάς στη σχετική ταινία που 
είχαμε ως οδηγό αραβικών επεν-
δύσεων δεν το έκανε ποτέ αυτό!

Πάντως αυτό που έκανε ο Φίλης 
βγαίνει και σε ανέκδοτο. 
● Με έναν κυνηγό που κουβαλάει 
ένα ελάφι. Που το έχει σκοτώσει 
παράνομα. Και που, όταν τον 
πιάνουν, αναφωνεί όλο έκπληξη 
«Αχ, ένα ελάφι στον ώμο μου! 
Πώς βρέθηκε εδώ;».
● Απλώς η εκδοχή του Νίκου Φίλη 
είναι: «Αχ, ένας Καμμένος στην 
κυβέρνηση! Πώς βρέθηκε εδώ;»

Εντάξει, να δεχτούμε ότι η Λυδία 
Κονιόρδου μπορεί με μερικές 
απλές κινήσεις να απομακρύνει 
την «αρνητική ενέργεια» και να 
την πετάξει παραπέρα...
● Μετά δεν θα έπρεπε να μαζεύει 
όλη αυτή την ενέργεια που πέτα-
ξε σε ειδικό σακουλάκι μην την 
πατήσει κανείς;

Να δούμε τι σύνθημα θα χρη-
σιμοποιούν στις διαδηλώσεις 
τώρα που το «Αχτσιόγλου» δεν 
ομοιοκαταληκτεί με τίποτα...

Ο νέος υπουργός οικονομίας 
οραματίζεται να γίνουμε η Φλόρι-
ντα της Ευρώπης. 
● Ε, ναι, άλλο «γκαρσόνια» της 

Ευρώπης και άλλο «υπάλληλοι σε 
ιαματικά λουτρά». 

Όταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
χειροκροτούσαν τον Ζουράρι στη 
Βουλή, δεν είπα τίποτα γιατί δεν 
ήμουν βουλευτής...
Όταν εκπροσωπούσε τη συγκυ-
βέρνηση στα πάνελ, δεν είπα τίπο-
τα γιατί δεν ήμουν καλεσμένος...
Τώρα που τον κουβάλησαν στο 
Υπουργείο Παιδείας, δεν έχει 
μείνει κανένας να διαμαρτυρηθεί 
για μένα...
● (Υποθετικό απόσπασμα από 
τον αποχαιρετιστήριο λόγο του 
πρόεδρου της Εθνικής Επιτρο-
πής Διαλόγου, Αντώνη Λιάκου, 
που αντέδρασε στην επιλογή 
Ζουράρι) 

Θα μπορούσε να είναι και νέα 
ευχή σε νιόπαντρους: «Να ζήσετε, 
να ευτυχήσετε και, όταν με το 
καλό πάρετε διαζύγιο, να είστε 
τόσο γνωστοί που να χρειαστεί να 
βγάλετε επίσημη ανακοίνωση».

Πάντως αν για κάθε δημοσκό-
πηση που βγάζει μπροστά τη ΝΔ, 
η κυβέρνηση νιώθει την ανάγκη 
να απαντήσει με μια άλλη, σύ-
ντομα οι δημοσκόποι εκείνης της 
μοναδικής εταιρείας που βγάζει 
μπροστά τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάθουν 
υπερκόπωση. 

Και τώρα ενός λεπτού σιγή 
προς τιμήν των μετακλητών που 
θα στελεχώσουν τα επιπλέον 
Υπουργεία Επικρατείας...

Το συμπέρασμα: Η έλλειψη 
χρημάτων σε συνδυασμό με 
κάποιον που ποζάρει ως «αντι-
συστημικός» μπορούν τελικά να 
καταστρέψουν έναν πολιτισμό. A  

➁

➃

➀ Οξείες αντιδρά-
σεις προκαλεί η 
σχέση της νέας 
υπουργού Πολι-
τισμού με τη θερα-
πεία της «κακής 
ενέργειας» 
➁ Οργισμένοι οι 
Σύριοι από τον 
ανασχηματισμό 
της κυβέρνησης
➂ Θύμα γενικευ-
μένης στοχοποίη-
σης ο Νίκος Φίλης
➃ Βοήθεια από 
κάθε κατεύθυνση 
ζητάει η κυβέρνη-
ση για να αλλάξει 
στάση ο Εμίρης 
του Κατάρ σχετικά 
με τις επενδύσεις 
στην Ελλάδα.

η μεταφραση

 της εβδομάδας

➋ Μαρίνα Χρυσοβελώνη 
«Αυτή τη στιγμή η σχέση μου 

μαζί του (σ.σ. με τον Πάνο 

Καμμένο) βρίσκεται υπό ανα-

θεώρηση».

Μετάφραση «Αν δεν είσαι 

στην κυβέρνηση, δεν αξίζει 

τον κόπο να γίνεσαι ρόμπα 

κάθε πρωί στα πάνελ υποστη-

ρίζοντας αυτές τις φιλοκυβερ-

νητικές αηδίες». 

 
➌ Δημήτρης 
Τζανακόπουλος 

«Το ύψος της φορολογίας δεν 

επηρεάζει με κανέναν τρόπο 

τις επενδύσεις...»

Μετάφραση «Οι επενδυ-

τές δεν έχουν κανένα 

πρόβλημα να τους 

τα παίρνουμε για να 

πληρώνουμε μετακλη-

τούς και πολυμελείς 

συνοδείες στα ταξίδια».

➊ Γιώργος 
Κατρούγκαλος
«Η διαπραγμάτευ-

ση συνεχίζεται 

σα να ήμουν εγώ 

εκεί».

Μετάφραση «Μη 

φρικάρετε που η 

Αχτσιόγλου είναι 

νέα και γυναίκα. 

Την στηρίζω 

εγώ που είμαι 

μεσήλικας άνδρας 

και κατά συνέπεια 

αξιόπιστος».

➀

➂

απανθρωπη θεση εργασίασ τησ εβδομαδασΜεταφραστές νοηScouter προπονητών στον Παναθη-ναϊκό

προπονητών στον Παναθη

Η (πραγματικ
τ
Sorry, αλλά αυτοί που α
ντιδρούν –δικαίως– στις 
αναφορές για τα προσω
πικά του Κατρούγκαλου, 
δεν είναι οι ίδιοι που υπε

ναϊκό

απανθρωπη 

θεση εργασίασ 

τησ εβδομαδασ νο2

Υπεύθυνος 

marketing της 

Toblerone

θεση εργασία

τησ εβδομ
τη

απανθρωπη θεση εργασίασ τησ εβδομαδασ νο3Υπεύθυνος καρε-κλών στην αίθουσα του υπουργικού συμβουλίου

τη

κλών στην αίθουσα 

τ

συμβουλίου

απανθρωπη 

θεση εργασίασ 

τησ εβδομαδασ νο4

ίδιαιτέρα του 

κώστα Ζουράρι 

στο Υπουργείο 

Παιδείας

θεση εργασία

τησ εβδομ

τις επενδύσεις...»

Μετάφραση

τές δεν έχουν κανένα 

πρόβλημα να τους 

τα παίρνουμε για να 

πληρώνουμε μετακλη

τούς και πολυμελείς «Περιστενάρισμα»
Η ασυνείδητη επιβράδυν-
ση του αυτοκινήτου όταν 
ο οδηγός βλέπει μπροστά 
στο δρόμο ένα περιστέρι να 
περπατά αμέριμνο, περι-
μένοντας να απομακρυνθεί 
την τελευταία στιγμή

τούς και πολυμελείς 

συνοδείες στα ταξίδια».

τούς και πολυμελείς 

συνοδείες στα ταξίδια».

➊

➋

➌



«Η Θρησκεία μπορεί να σε κάνει να αγαπή-
σεις τον Θεό, τίποτε όμως δεν έχει τέτοια ικα-
νότητα ώστε να σε κάνει να απεχθάνεσαι τον 
άνθρωπο και να μισείς την ανθρωπότητα» 
(από το «2084 το τέλος του κόσμου» του Μπουα-
λέμ Σανσάλ, εκδ. Διάμετρος)

Ο Αλέξης Τσίπρας με μία μονοκοντυλιά κατά-
φερε να ενταφιάσει το ιστορικό αίτημα της 
Αριστεράς αλλά και του ρεύματος του σύγ-
χρονου Διαφωτισμού, τόσο αναγκαίου για 
τη μεταρρύθμιση της ελληνικής κοινωνίας 
και του πολιτικού συστήματος, που αφορά τη 
ριζική διαμόρφωση των σχέσεων Κράτους-
Εκκλησίας με τον αναπόφευκτο διαχωρισμό 
των ρόλων.

εν πρόκειται για μία απλή υποχώρηση 
μίας κυβέρνησης προ της εξουσίας 
του Αρχιεπισκόπου. Πρόκειται για μία 
ευμεγέθη και πλήρη επιπτώσεων πο-

λιτική ήττα ενός σύγχρονου (κατά τας γραφάς 
δυστυχώς) ευρωπαϊκού (στα χαρτιά δυστυχώς) 
κράτους, η οποία για πολλοστή φορά επιβεβαι-
ώνει την άποψη πως στη μετά το 1823 ελλαδική 
επικράτεια ενθρονίστηκε σε πείσμα της ιστορι-
κής αναγκαιότητας ο Κοτζαμπασισμός στην ελε-
εινότερη δυνατή μορφή του, επηρεάζοντας όλο 
το φάσμα της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, από 
την αστικού τύπου Δεξιά έως την Αριστερά. «Τα 
κακομαθημένα παιδιά της Ιστορί-
ας», η αυτοκαταστροφική πορεία 
δηλαδή της ελλαδικής κοινωνίας 
από το Σύνταγμα της Τροιζήνας 
και μετά, όπως με ακρίβεια ηλε-
κτρονικού μικροσκοπίου καταδει-
κνύει με έκδηλο πόνο ο ιστορικός 
μελετητής Κώστας Κωστής στο 
συγγραφικό του έργο. 
Ανεξάρτητα από την άποψη που 
διατηρεί κανείς ως προς το πο-
λιτικό πρόσωπο του Νίκου Φίλη, 
το κόμμα στο οποίο ανήκει, την 
εσωκομματική τάση την οποία υ-
πηρετεί αλλά και τις επιλογές του 
στο Υπουργείο Παιδείας από το 
οποίο αποπέμφθηκε με έναν τόσο 
άκομψο πολιτικά τρόπο, η αποπο-
μπή του ως τέτοια καθορίζει το 
μέγεθος της ήττας, η οποία και ξε-
περνά τα πολιτικά όρια μεταξύ Α-
ριστεράς (έστω και κατ’ ευφημισμό) και του αστι-
κού Φιλελευθερισμού. Σφραγίζει δε μία ιστορική 
περίοδο, αυτή της Μεταπολίτευσης, όπου μετά 
την κυνική καταβαράθρωση του Αντώνη Τρίτση 
καταγράφεται η πανικόβλητη υποχώρηση της 
«Πρώτης φοράς Αριστεράς» προ της απυθμένου 
κυνικότητας της αρχιεπισκοπικής παρέμβασης, 
παραμονές Ανασχηματισμού, στα πράγματα της 
Πολιτείας. 
Πολλοί κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, άν-
θρωποι προοδευτικοί κατά τεκμήριο, προσπά-
θησαν να εξηγήσουν πως το «ολίσθημα» του 
Αλέξη Τσίπρα συνίσταται στο ότι «έριξε τον Αρ-
χιεπίσκοπο στην αγκαλιά των σκληροπυρηνικών 
της Ιεράς Συνόδου». Πρόκειται για μία προφανώς 
αφελή εξήγηση. Η παρέμβαση του Επισκόπου Α-
θηνών κατά τη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό 
σταθμό «ΣΚΑΪ» και τον Αλέξη Παπαχελά αποτελεί 
μνημειώδη πολιτική τοποθέτηση ενός ανώτατου 
εκκλησιαστικού παράγοντα και μία ωμή παρέμ-
βαση στα πράγματα της Πολιτείας. 
Ο Αρχιεπίσκοπος ήταν σαφής, ο λόγος του τα-

πεινωτικά ακροδεξιός, το μήνυμά του ως προς 
το «Πλήρωμα» απάνθρωπα διχαστικό και η θέση 
του ως προς το Μουσουλμανικό Τέμενος των Α-
θηνών χαρακτηριστικά ανιστόρητο, επικίνδυνο 
και εκδικητικό. Εκούσια αγνόησε τα περί χριστια-
νικής συμπεριφοράς εκκλησιαστικά πρότυπα, 
ακόμη πιο εκούσια υιοθέτησε τις χυδαιότερες 
τοποθετήσεις των «Τζιχαντιστών» της Ιεράς 
Συνόδου όπως εκείνες των Αδελφών Σεραφείμ 
Πειραιώς και Αμβροσίου Καλαβρύτων αλλά και 
άλλων γνωστών όπως του Μεσογαίας Νικολάου. 
Ούτε κουβέντα για τις φασιστικού περιεχομένου 
ύβρεις Αμβροσίου, για τις ομοφοβικές εξάρσεις 
πανικού του Πειραιώς, τις υστερικές στριγκλιές 
των «πυλώνων» του Ιερατείου. Όλως περιέργως, 
η πλειοψηφία των «Τζιχαντιστών» της Ιεράς Συ-
νόδου τάχθηκε με δόσεις μεν αλλά σαφώς σε 
διάφορες περιπτώσεις και συγκυρίες κατά των 
επιλογών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ιδι-
αίτερα κατά την πρόσφατη Σύνοδο της Κρήτης, 
προεξάρχοντος του λαλίστατου Πειραιώς.
Δεν πρόκειται δηλαδή για κάποιον Αρχιεπίσκο-
πο που παρασύρθηκε προς τα ακροδεξιά λόγω 
αγαρμποσύνης ενός πρωθυπουργού, αλλά για 
μία ακραία εκδήλωση μίας παγίας θέσης του Ιε-
ρατείου ως προς το μείζον ζήτημα που αφορά τις 
σχέσεις Κράτους - Εκκλησίας, της μισθοδοσίας 
των κληρικών από τον κρατικό κορβανά αλλά 
και του μέλλοντος της ισχυρότερης «Ανωνύμου 
Εταιρείας» ever, τουτέστιν της Εκκλησίας. Το μό-

το του Αρχιεπισκόπου ήταν δια-
χρονικά «ψεκαστικό». Η ελληνική 
κοινωνία «αφελληνίζεται και α-
ποχριστιανικοποιείται». Ο πραγ-
ματικός καθοδηγητής της κυβέρ-
νησης κ. Πάνος Καμμένος μπορεί 
να κοιμάται ήσυχος. Ευτυχώς που 
η παγκόσμια ιστορία καταγράφει 
πως «όσα έχει απωλέσει ο Ελλη-
νισμός ευτυχώς τα έχει κερδίσει 
η Ανθρωπότητα», τουτέστιν την 
Παιδεία, τον Διαφωτισμό, την Επι-
στήμη και τελικώς τον Πολιτισμό. 
Ο Αλέξης Τσίπρας, συμπληρώνο-
ντας οσονούπω δύο χρόνια ιδεο-
λογικής κυριαρχίας στα πολιτικά 
πράγματα, χρονικό διάστημα ως 
φαίνεται υπεραρκετό στις μέρες 
μας για την έναρξη της αντίστρο-
φης μέτρησης, είναι πια υποχρε-
ωμένος για λόγους προσωπικής 

υγείας και μόνον, να καταγράψει τη λίστα των 
ηττών που υπέστη λόγω των προσωπικών του 
επιλογών. Από τον Βαρουφάκη έως τον Αρχιεπί-
σκοπο ο κατάλογος είναι μακρύς και οδυνηρός, 
αλλά οδυνηρότερη είναι η ήττα μίας γενιάς, η 
αιχμή του δόρατος της οποίας οραματίστηκε μία 
διάρθρωση κοινωνίας σε ευρωπαϊκά πρότυπα 
με σαφή ουμανιστική ταυτότητα, προοδευτική 
διάθεση και δημοκρατική λειτουργία. Εντός δύο 
περίπου ετών ούτε τα προσχήματα ισχύουν αλ-
λά ούτε και τα συνθήματα, που σημαίνει πως το 
«Υπερθέαμα» με όρους κοινωνιολογικούς είχε 
ημερομηνία λήξης με ή χωρίς Ανασχηματισμό. 
Πρόκειται δηλαδή για μία περαίωση «Ενός προ-
αναγγελθέντος ξαφνικού θανάτου» ο οποίος και 
θα καταγραφεί ως επικοινωνιακή πανωλεθρία με 
ή χωρίς νέο επιτελείο στο Μαξίμου. Οι διαδοχικές 
ήττες, όχι τα εγκλήματα, αλλά τα λάθη που είναι 
χειρότερα από αυτά, γεμίζουν το «αέναο πιθάρι 
της Ιστορίας» η οποία αρέσκεται και σωστά να 
απαριθμεί τις χασούρες και όχι τις νίκες. Ευλόγη-
σον, Δέσποτα.   A

Πολιτική

Η ελλΗνικΗ κοινω-
νια ÇαφελλΗνι-

ζεται και αποχρι-
στιανικοποιειταιÈ. 

ο πραγματικοσ 
καθοδΗγΗτΗσ τΗσ 

κυβερνΗσΗσ κ. 
πανοσ καμμενοσ 
μπορει να κοιμα-

ται Ησυχοσ.

Από την κόινωνιΑ πόλιτων 
στην κόινωνιΑ των πΑπΑδων

Του Νίκου ΓεωρΓίάδη

Δ
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το κΑΡΑΒΑΝι
Tου ΒάΓΓελη Περρη

Οι κ@λ@φυλλάδες της Διαπλοκής αλλά και τα τσοντοβοθροκάναλα, ξανά της Διαπλοκής, έδωσαν και πάλι 
τα ρέστα τους! Δημιούργησαν μια εντελώς στρεβλή εικόνα για τους νέους μας υπουργούς τους οποίους πα-
ρουσίασαν λες και ήταν τίποτε τεχνοκράτες, κάποια σπουδαγμένα μυαλά που υπουργοποιήθηκαν απλώς για 
να συμμαζέψουν την κυβέρνηση. Ε, λοιπόν, όχι! Οι νέοι σύντροφοι υπουργοί έχουν στόχο να διαλύσουν ό,τι 
απέμεινε από το σάπιο οικοδόμημα που ονομάζουμε «κράτος», και μόνο εμείς τολμάμε να παρουσιάσουμε το 
πλήρες βιογραφικό τους που είναι γεμάτο διαδηλώσεις, κινήματα, επαναστάσεις και τσιπουράδικα. 

Ζουράρις: Τα θέματα της προοδευτικής παιδείας τα παίζει στα δάχτυλα, μη ξεχνάμε ότι στα μαθήματα γλωσ-
σολογίας που παρέδιδε στην ΕΡΤ είχε αποδείξει ότι η «θηλιά» έχει κοινή ρίζα με το «θηλυκό» γιατί αμφότερα 
σε πνίγουν. Επίσης παίζει στα δάχτυλα τα πλήκτρα του πιάνου και τώρα που η χώρα βρίσκεται σε κατοχή, θα 
πηγαίνει στα μπαρ που συχνάζουν οι κατακτητές, θα τους παίζει τη «Λιλή Μαρλέν» (βασίζεται στις νότες του 
«Ακάθιστου Ύμνου»), αυτοί θα μεθάνε και μετά θα πέφτουν στα δίχτυα καμπαρετζούδων-τρολ του Σύριζα, οι 
οποίες θα τους αποσπάνε τα ένοχα μυστικά της τρόικας. Όταν με το καλό η πατρίδα απελευθερωθεί, ο σύντρο-
φος Ζουράρις θα επιστρέψει στη γλυκιά καθημερινότητα της Λευτεριάς, δηλαδή θα δίνει συνεντεύξεις στη 
Χριστίνα Λαμπίρη. 

Σκουρλέτης: Το είχε δηλώσει ξεκάθαρα, όπως άλλωστε συνηθίζουμε όλοι εμείς οι κομμουνιστές. «Θέλω να 
συνεχίσω το έργο μου. Υπάρχουν ακόμη καμιά δεκαριά καπιταλιστικές επιχειρήσεις που δεν έχουν βάλει λου-
κέτο και κάποιος πρέπει να τις κλείσει. Ή θα μείνω, λοιπόν, στο Υπουργείο Ενέργειας ή θα επιστρέψω στα έδρα-
να σαν απλός βουλευτής. Δεν συζητάω καμία μετακίνησή μου». Μετά απ’ αυτή τη λεβέντικη στάση, ορκίστηκε 
υπουργός Εσωτερικών και ξεκίνησε τη θητεία του στέλνοντας ένα ηχηρό επαναστατικό μήνυμα. Δήλωσε ότι 
στοχεύει κάτι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή να πάει παντού η Δημοκρατία, γεγονός που μας καθησυχάζει ότι 
παραμένει ο διανοούμενος που αγαπήσαμε. Παράλληλα ετοιμάζεται να διοργανώσει την πεμπτουσία της δη-
μοκρατίας, δηλαδή τις επόμενες εκλογές, το αποτέλεσμα των οποίων θα υπογράψει αλλά δεν θα αναγνωρίσει 
ώστε να ξανααποθεωθεί στο επόμενο συνέδριο του Σύριζα. 

Βερναρδάκης - Λιάκος: Θα σταθούν στο πλευρό του συντρόφου Φλαμπουράρη, ο οποίος αδυνατεί πλέον 
να ανταποκριθεί στα διαρκώς διογκούμενα καθήκοντα του υπουργού Επικρατείας. Από τη στιγμή που η 
συντρόφισσα Μπέττυ υποχρεώθηκε από την ιστορία να θυσιαστεί για το λαό και να αφήσει το γειτονικό της 
Γυμνάσιο για να διδάξει –εντελώς αξιοκρατικά– στο μακρινό Πολυτεχνείο, τα παιδιά της οικογένειας μένουν 
πολλές ώρες μόνα τους και όσα παραμύθια κι αν τους πει στο σαλόνι ο σύντροφος Φλαμπουράρης, εκείνα 
δυστροπούν και βαριούνται. Τώρα οι νέοι υπουργοί θα μπορούν να τα βγάζουν έξω για να πάρουν τον αέρα 
τους, στην αρχή μάλιστα σκέφτονταν να τα πηγαίνουν στον Εθνικό Κήπο για να δουν από κοντά τις κότες και 
το Μέγαρο Μαξίμου. Γρήγορα η ιδέα εγκαταλείφθηκε γιατί μπροστά στα αθώα παιδικά μάτια υπήρχε κίνδυνος 
οι δυο έννοιες να ταυτιστούν. 

Κονιόρδου: Τέρμα οι ερασιτεχνισμοί! Ήρθε η ώρα να μπει και ένας αληθινός ηθοποιός στην κυβέρνηση! Η συ-
ντρόφισσα Λυδία διαθέτει πλουσιότατο βιογραφικό στη σοβαρή τέχνη, μην ξεχνάμε άλλωστε ότι είναι αυτή 
που είχε κόψει τον Σαββιδάκη από τη Eurovision. Έκτοτε πορεύεται στο μοναχικό δρόμο του πολιτιστικού γί-
γνεσθαι της χώρας (αυτό το κλέψαμε από την «Αυγή» – είναι τόσο ωραίο) συνδυάζοντας την αρχαία τραγωδία 
με τη σύγχρονη αριστερά, που τόσα κοινά έχουν. Ειδικότερα στον καθαρισμό της αύρας, γεγονός που αυτομά-
τως την τοποθετεί στο πλευρό της συντρόφισσας Θεανώς Φωτίου, η οποία καθαρίζει ακτινίδια και αχλάδια. 

Αχτσιόγλου: «Παλιοβοθροτσοντοκαναλιτζήδες, μακριά τα βρωμόχερά σας από την κοπελιά μας», όπως είπε 
και ο σύντροφος Πολάκης κατά την καθημερινή άσκηση εκτόνωσης των νεύρων του. Η κοπελιά μας πράγματι 
δεν είναι τροφή για τα σιχαμενοδόντια τους. Έχει εκπονήσει ένα τέ-λει-ο σχέδιο εξόδου από την κρίση που 
περιλαμβάνει άμεσο διώξιμο της τρόικας, διαρκείς αυξήσεις μισθών και γενικευμένη επιβολή της Σεισάχθειας. 
Όπως γνωρίζουν όλοι οι αγωνιστές, η Σεισάχθεια αποτελεί ένα μοντέρνο και υλοποιήσιμο τρόπο για να εξαφα-
νισθούν τα χρέη των δούλων και την είχε εφαρμόσει το 600 π.Χ. ο Σόλων ο Αθηναίος. Επειδή όμως η δροσερή 
συντρόφισσα Έφη θα ασχοληθεί κυρίως με το ασφαλιστικό, με τη δύναμη της νιότης της είναι αποφασισμένη 
να υιοθετήσει τις πρακτικές των επίσης Αθηναίων τριάκοντα τυράννων, οι οποίοι μετείχαν σε ένα ολιγομελές 
κυβερνητικό σχήμα που έλυσε μια και καλή το πρόβλημα των ταμείων προσφέροντας στους γηραιότερους, 
αντί για συντάξεις, κώνειο. 

Παπαδημητρίου: Επιτέλους η κυβέρνησή μας απομάκρυνε τα δεξιά βαρίδια των πασοκογενών που την 
κρατούσαν καθηλωμένη και μαζί με τους ΑΝΕΛ επιστρέφει στις κομμουνιστικές της ρίζες. Από την εποχή του 
συντρόφου Βαρουφάκη είχαμε να χαρούμε μια τόσο αριστερή προοπτική σαν αυτή που πρότεινε δημοσίως ο 
νέος υπουργός Οικονομικών. Αντί να ταλαιπωρούμαστε με δάνεια, τράπεζες, κάρτες, capital controls και άλλα 
δείγματα της καπιταλιστικής σήψης, θα τυπώσουμε ένα δικό μας τσίφτικο νόμισμα που θα μετατρέψει τον κά-
θε Έλληνα σε τρισεκατομμυριούχο, σαν τον Σώρα και βάλε. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χαρτί για τύπωμα, 
θα μπει σε εφαρμογή το πανούργο «plan B», δηλαδή αντί για νόμισμα θα ισχύει ο λόγος τιμής. «Δεσμεύομαι ότι 
σου χρωστάω ένα κιλό παϊδάκια» θα λέει ο πολίτης στην ταβέρνα και με αυτή τη διαβεβαίωση ο ταβερνιάρης 
θα ψωνίζει από το χασάπη, ο χασάπης από το ζωέμπορο κ.ο.κ. Γενικά ολόκληρος ο Σύριζα είναι υπέρ της άπο-
ψης ότι «ο λόγος είναι συμβόλαιο» και το έχει αποδείξει με την τήρηση των δικών του δεσμεύσεων. Βέβαια 
ο σύντροφος Παπαδημητρίου με μετέπειτα δηλώσεις απαρνήθηκε τα λεγόμενά του, επιβεβαιώνοντας ότι 
πράγματι είναι ο νέος Βαρουφάκης. Το μόνο που του λείπει είναι να αρχίσει εκστρατεία κατά της φτώχειας 
φωτογραφιζόμενος στο Paris Match καθώς τρώει τσιπούρες. 

Παππάς: Έπρεπε να πάρει οπωσδήποτε ένα υπουργείο ώστε να συνεχίσει την επιτυχημένη επαναστατική 
δράση του αλλά τα υπάρχοντα δεν τον κάλυπταν γιατί είναι δεξιάς προέλευσης. Ο σύντροφος πρωθυπουρ-
γός, γνωστό μαμούνι, σκέφτηκε να του φτιάξει ένα καινούργιο, γεγονός που προκάλεσε εσωτερικές ανατα-
ράξεις. Οι ατόφιοι αριστεροί «53» πρότειναν να ονομαστεί «Ψοφιακής Πολιτικής» ως ελάχιστη ένδειξη τιμής 
στους ηρωικούς αγωνιστές που φώναζαν «ψόφα» στους «μενουμευρωπαίους» και τους φιλελέδες. Οι κάπως 
δεξιόστροφοι οικολόγοι-εναλλακτικοί προτιμούσαν τον τίτλο «Υπουργείο Ψυχιακής Πολιτικής» που θα ασχο-
λείται με την αγιουρβέδα την οποία, ως γνωστόν, καθιέρωσε ο Ντιπάκ Τσόπρα, προφανής μακρινός συγγενής 
του συντρόφου Τσίπρα. Αμφότερες απορρίφθηκαν γιατί θα υπερκάλυπταν τις αρμοδιότητες της Γραμματείας 
Ενημέρωσης και του Υπουργείου Πολιτισμού. Μετά από πολλές συζητήσεις και ψηφοφορίες επικράτησε ο 
όρος «Ψηφιακής Πολιτικής» που επίσης έχει πλάκα. Το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο ψηφιακός υπουργός δηλώ-
νοντας ότι ήρθε η ώρα που «η Ελλάδα θα γίνει παγκόσμιος ψηφιακός κόμβος», ετοιμάζει μάλιστα ράντζα για 
όσους επιχειρηματίες θέλουν να εμπλακούν στο εγχείρημα.  ●

Τιμώ τα υπουργεία μας
Μόνο εδώ οι απαντήσεις στο ερώτημα 

«τι έχουν αυτοί και τους έκανε υπουργούς ο Τσίπρας;»

συνηθιζετΑι 
η φτωχειΑ;
Του λεωΝίδά κάστάΝά

Αν ψηλαφίσουμε την ιστορία, ναι, η φτώχεια συνηθίζεται. Τεράστι-

ες χώρες με σημαντικά αποθέματα φυσικού πλούτου επέλεξαν να 

ζουν στη φτώχεια επί δεκάδες χρόνια σχεδόν αδιαμαρτύρητα. Τα 

παραδείγματα της Σοβιετικής Ένωσης και της Κίνας αρκούν. Αρνή-

θηκαν την ανάπτυξη των παραγωγικών τους δυνάμεων, εγκατέ-

στησαν ολοκληρωτικά και βάρβαρα καθεστώτα, απομονώθηκαν, 

έζησαν πίσω από τον κόσμο, υπέφεραν. Όταν το κατάλαβαν, είχαν 

ήδη χάσει πολλές γενιές. Η επαναφορά στην κανονικότητα είναι 

δύσκολη και ιδιαίτερα τραυματική υπόθεση.

την Ελλάδα συνηθίζουμε τη φτώχεια, μαθαίνουμε να ζούμε 

μαζί της, σχεδόν μας αρέσει. Τη δεκαετία του ’60 ήμασταν 

φτωχοί αλλά δεν μας άρεσε. Είχαμε ως δικαιολογία τον πό-

λεμο και τον εμφύλιο αλλά είχαμε και την ελπίδα ότι θα βγούμε από 

το τούνελ. Πιστεύαμε ότι δεν φταίγαμε εμείς, οι ξένες επεμβάσεις 

ήταν η αιτία, γι’ αυτό μισούσαμε τους δυτικούς ενώ θέλαμε να τους 

μοιάσουμε. Υπήρχε προσδοκία. Δουλέψαμε σκληρά και κάτι κατα-

φέραμε. Κάποια στιγμή φάνηκε ότι ανεβήκαμε κατηγορία. Μπήκαμε 

στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, βρήκαμε φθηνό δανεικό χρή-

μα και επιδοτήσεις, αλλάξαμε τα παραδείγματα, γίναμε πλούσιοι, 

44η πλουσιότερη χώρα του κόσμου. Από τη μια άκρη στην άλλη. 

Γι’ αυτό και αφιερωθήκαμε στην κατανάλωση. Αφήσαμε το χωριό, 

καταστρέψαμε τις πόλεις, εγκαταλείψαμε τη γη και τη φάμπρικα, 

διαλύσαμε την εκπαίδευση, καταφύγαμε στις ευκολίες, νομίσαμε 

ότι η ζωή είναι μόνο γλυκιά και οι δείκτες μόνο ανεβαίνουν. Μετά 

ήρθε η κρίση.

Χρεώσαμε την κρίση στα μνημόνια και στους κακούς δανειστές, 

απαξιώσαμε τους μέχρι πρότινος ήρωές μας και αναζητήσαμε την 

κάθαρση στον κάθε λογής λαϊκισμό. Πιστέψαμε στα παραμύθια, 

στην άκοπη ανάκαμψη με ένα νόμο και ένα άρθρο. Αποτύχαμε. Τώ-

ρα καίμε τις επιστολές που μας στέλνουν οι μέχρι χθες λυτρωτές 

μας και τους αποδοκιμάζουμε σε κάθε ευκαιρία. Επιστρέφουμε αλα-

φιασμένοι σε αυτούς που πριν από δυο χρόνια βρίζαμε. Τι θέλουμε 

επιτέλους από τη ζωή μας;

Θέλουμε τη φτώχεια. Αν είναι να πουλήσουμε την ψυχή μας στο 

διάολο, να παραδεχτούμε την αλήθεια των αριθμών, να δουλέψουμε 

σοβαρά και με υπομονή, να πάει στα κομμάτια η ανάπτυξη. Καλύτερα 

φτωχοί αλλά τίμιοι. Αν είναι να πουλήσουμε τα ασημικά μας, να επεν-

δύσουμε στη γνώση, να ανοίξουμε την κοινωνία μας στην πρόοδο, 

τότε καλύτερα να γυρίσουμε πίσω στα κανόνια μας, στα χωριά μας, 

και να λιαζόμαστε στα καφενεία. Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι.

Και τα παιδιά μας, τι θα απογίνουν τα παιδιά μας; Όσα καταφέ-

ρουν να μάθουν γράμματα και έχουν τη δυνατότητα να φύγουν, ας 

πάνε πέρα στους «ανθρωποφάγους» να δουλέψουν, να μας στέλ-

νουν και εμβάσματα. Τα άλλα, αυτά που δεν μπορούν ή δεν θέλουν, 

ας μείνουν εδώ να πεινάσουν μαζί μας. Ένας καφές κι ένα σουβλάκι 

πάντα θα μας βρίσκονται. Θα την παλέψουμε. Αρκεί εργοστάσια να 

κλείνουν, υπουργεία να ανοίγουν, να ‘χουμε να βολεύουμε. Αρκεί 

να βγαίνουν στα κανάλια ακροβάτες και κλόουν να μας πιπιλάνε τα 

μυαλά με ξουρίες ολημερίς και ολονυχτίς. Και εμείς να βρίζουμε ή να 

αποθεώνουμε τον ένα ή τον άλλον αγράμματο ήρωα της ευκαιρίας. 

Στα καφενεία και στα social. Και μη δούμε κανένα λογικό, αμέσως να 

τον πούμε ξενερουά ή διαπλεκόμενο.

Η εθνική μοναξιά δεν έφυγε ποτέ από μέσα μας. Καλά τα μεγα-

λεία αλλά θέλουν μελέτη και τρέξιμο. Οι εποχές έχουν αλλάξει και 

στο παγκόσμιο περιβάλλον επιβιώνει ο πιο προσαρμοστικός αλλά 

εμείς δεν θέλουμε να προσαρμοστούμε. Είμαστε με το ΟΧΙ, δεν αγα-

πάμε το ΝΑΙ. Είμαστε με την Ανατολή, δεν αγαπάμε τη Δύση. Δεν έχει 

νόημα να βρίζουμε πια τον Σόιμπλε, βαρεθήκαμε. Είδαμε κι αυτούς 

που τον έβριζαν, τα ίδια κάνουν, μας εξαπάτησαν. Τι μας απομένει; Να 

γυρίσουμε στο καβούκι μας και στο νόμισμά μας. Να σιγουρέψουμε 

τη φτώχεια μας. Το στείλαμε το μήνυμα στους ανωτέρους και αυτοί 

το έλαβαν. Τι είναι το Geuro; Υπάρχει κάποιος να μας εξηγήσει;  A
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σως η πιο κραυγαλέα ένδειξη της νο-

σηρότητας ενός οργανισμού, φυσικού 

ή κοινωνικού, είναι η εκ μέρους του α-

δυναμία στάθμισης των δεδομένων της πραγ-

ματικότητας, η αδιάφορη έως χαζοχαρούμενη 

ενασχόληση με τα ελάσσονα τη στιγμή που 

καλπάζουν εναντίον του όλοι οι δαίμονες της 

κολάσεως, ακόμη και η ανικανότητα αξιολό-

γησης της σοβαρότητας των προβλημάτων.  

Δύσκολα, δε, θα μπορούσε να βρεθεί, ακόμη 

και σε παγκόσμια κλίμακα, περίπτωση άλλη 

κοινωνίας και πολιτικού συστήματος τόσο πο-

λύ, όσο τα ημέτερα, αποπροσανατολισμένων 

από τα μείζονα και τόσο πολύ επιδιδόμενων σε 

μια σχεδόν αυτιστική ενασχόληση με τα ήσσο-

να, τα ασήμαντα έως και ανύπαρκτα.

Ειδικότερα…

Α. Τα κυρίαρχα προβλήματα 
(ατάκτως ερριμμένα και, εν πολλοίς, αλληλο-

τροφοδοτούμενα)

1. Υπερεξοπλισμός και επιθετική εθνικιστική 

ρητορεία της Τουρκίας, μέσα σε μια γενικώς 

υπερθερμασμένη ευρύτερη περιοχή...

2. Κατάρρευση του ασφαλιστικού...

3. Δημογραφικό: εκγήρανση/αφελληνισμός 

πληθυσμού…

4. Δημόσια υποχρεωτική μη παιδεία (την ο-

ποία, σε καθημερινή βάση, το τηλεοπτικό το-

πίο, όχι δε μόνο τα υποκοσμικά του στοιχεία, 

την «πτύει» προς την κατεύθυνση μιας –«ει-

κόνα σου είμαι και σου μοιάζω»– εγκεφαλικά 

ημιθανούς κοινωνίας)...

5. Τριγμοί τραπεζικού συστήματος: πιθανό-

τατη ημιδήμευση δεσμευμένων/εγκλωβισμέ-

νων καταθέσεων, λόγω ανάγκης εσωτερικής 

ανακεφαλαίωσης τραπεζών...

6. Αιμορραγία προς το εξωτερικό επιστημονι-

κού δυναμικού της χώρας (το οποίο θα καθί-

στατο πλεονέκτημα, μόνον εάν μια όλως απί-

θανη και πάντως προς το παρόν μη διαφαινό-

μενη ανάπτυξη τους επανέφερε κάποια στιγμή 

οίκαδε, ως φορείς μιας πολύτιμης επαγγελμα-

τικής εμπειρίας και μιας ακόμη πολυτιμότερης 

άλλης, «ξενόφερτης», εργασιακής ηθικής)...

7. Αναγνώριση από το κράτος θυλάκων κατάρ-

γησης της κρατικής κυριαρχίας, άλλως ειπείν 

αποδοχή ανεξέλεγκτων βασιλείων ανομίας, κα-

θώς και ανοχή πεζοδρομικής τρομοκρατίας...

8. Ακύρωση της οικονομικής λειτουργίας του 

κέντρου της πρωτεύουσας της χώρας...

9. Κοινωνική απονομιμοποίηση δημοκρατικού 

πολιτεύματος...

10. Διάλυση εθνικού συστήματος υγείας...

11. Κυρίως μέσω του ποδοσφαίρου διείσδυ-

ση στον δημόσιο βίο νονών και μπράβων του 

υπόκοσμου…

Κ.ο.κ…

Β. Τα κυρίαρχα θέματα τώρα...
1. Η αδειοδότηση των καναλιών...

2. Ο, πρόσκαιρος έστω, «επανεκβυρωνισμός» 

της δημόσιας ζωής... 

3. Η διάσπαση/μετονομασία των υπουργεί-

ων...

4. Η καθημερινή αναζήτηση «πολιτικών μετε-

ωρολογικών δελτίων», καταγραφόντων την 

αενάως μεταβαλλόμενη διάθεση έναντι της 

κυβέρνησης του προέδρου Λεβέντη...

5. Το «εθνοκτόνο ενδεχόμενο» η μελέτη των 

θρησκειών ως κοινωνικών και ψυχολογικών 

φαινομένων να υποκαταστήσει, έστω και με-

ρικώς, τον κατηχητισμό στα σχολεία…

Κοκ…  A

η ΑντιφΑση τόυ υπΑρκτόυ ελληνισμόυ
Του ΘάΝάση δίάμάΝτοΠουλου
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Στη Στέγη, για πρώτη φορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 
γίνεται ένα αφιέρωμα (13-29/11) στις σπουδαιότερες πει-
ραματικές αμερικάνικες ομάδες. Μιλώντας με την Κάτια 
Αρφαρά, καλλιτεχνική διευθύντρια Θεάτρου και Χορού 
της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, συνειδητοποιήσαμε 
γιατί αυτό το Φεστιβάλ είναι πραγματικά ξεχωριστό. 

Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη

Made
 in USa

(ιντριγκαδόρικοι) 
λόγοι για να δούμε το 

«Phone Hommer»,  
Michelle Ellsworth
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1
Χρήση της νέας τεχνολογίας 
Αριθμοί, αλγόριθμοι, ίντερνετ, 
skype αποτελούν δραματουρ-
γικά εργαλεία με ένα φυσικό 

και οργανικό τρόπο. Η πειραματική 
αμερικανική σκηνή δείχνει το μέλλον. 
Όπως στο «Phone Homer» της michelle 
ellsworth (20-21.11), στο «Who Left This 
Fork Here» του Daniel fish (16-17.11) ή 
στο «A Piece of Work» της annie Dorsen 
(16-17.11), όπου αναρχικοί χάκερ 
συναντούν τον Άμλετ και τη Λόρι 
Άντερσον.

2
Μιλούν χωρίς ταµπού για τα 
φύλλα Ο ορισμός που δίνουν 
οι Αμερικάνοι στο πολιτικό θέ-
ατρο είναι πολύ διαφορετικός 

από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Δεν 
ασχολούνται με θέματα ιστορίας ή 
συλλογικής μνήμης, αλλά με θέματα 
φύλου και ταυτότητας. Όλο αυτό δίνε-
ται με αμεσότητα και χωρίς καθόλου 
ιδεολογικό βάρος. «A quartet» (20-
21.11), «Age & Beauty Part 1: Mid-Career 
Artist/Suicide Note or &:-/» του τρομε-
ρού βετεράνου της πειραματικής 
σκηνής miguel Gutierrez (24-25.11), 
«Judson Church is Ringing in Harlem 
(Made-to-Measure)» & «Τwenty Looks 
or Paris is Burning at The Judson Church 

(M2M)» του trajal Harrell (13-14.11).

3
Συµµετοχική τέχνη Καλλι-
τέχνες και κοινό ένα. Η Faye 
Driscoll µας προ(σ)καλεί να πά-
ρουµε µέρος σε ένα βακχικό χο-

ρό («Thank you for coming: Attendance», 
28-29.11). Ο χορογράφος Trajal Harrell 
(13-14.11) επικοινωνεί µε έναν τελείως 
προσωπικό τρόπο µε το κοινό του σε 
δύο χορογραφίες που εξετάζουν πώς 
η ιστορία κατασκευάζεται και ερµηνεύ-
εται . Στο «Τhe Record» (13-14.11) δύο 
πολύ νέα παιδιά (600 Highwaymen) 
δούλεψαν από τον Αύγουστο με 45 
Έλληνες, που δεν γνωρίζονται ο ένας 
με τον άλλο, και θα βρεθούν για πρώ-
τη φορά στη σκηνή την ημέρα των 
παραστάσεων.

4
Έµπνευση χωρίς όρια Για πα-
ράδειγµα στη χορογραφία «Tell 
Me Love Is Real» του Zachary 
oberzan (28-29.11) η Whitney 

Houston, o paul simon, ο Buddy Holly, 
o Bruce lee, η amelia earhart, o serge 
Gainsbourg, ο Bob Dylan συνδέονται 
με μια υπέρβαρη ετοιμόγεννη γυναί-
κα, τα Xanax και την αγάπη. 

5 
Richard Maxwell Κορυφαία 
µορφή του αµερικάνικου πει-
ραµατικού θεάτρου, αλλά και 
ένας από τους σπουδαιότερους 

συγγραφείς θεατρικών κειµένων. 
Επιτέλους θα δούµε δουλειά του στην 
Ελλάδα και µάλιστα δύο έργα του: «The 
Evening» (24-25.11) και «Showcase» (26-
27.11)

6 
Εξοικείωση µε το γυµνό 
Σ’ ένα δωµάτιο ξενοδο-
χείου (Intercontinental) 
θα βρεθούµε δίπλα, σε 

απόσταση αναπνοής, σε έναν 
ολόγυµνο ηθοποιό. Πώς θα αντι-
δράσουµε και τι είδους σχέση θα 
αναπτυχθεί µαζί του; «Showcase» 
(26-27.11).

7 
Heather Kravas Για 
πρώτη φορά η ελληνοα-
µερικανίδα σκηνοθέτρια 
έρχεται στη χώρα των 

γονιών της µ’ έναν ύµνο για την 
αξία της διαφορετικότητας, το 
«A quartet» (20-21.11).

8
Μια Αµερικανίδα στην 
Κάλυµνο Η Michelle 
Ellsworth δούλεψε ένα 
µήνα στην Κάλυµνο για 

να ετοιµάσει το «Phone Homer», 
ένα σόλο µε τον Αγαµέµνονα και 
τον Αίγισθο στο Skype και την 
Κλυταιµνήστα καλωδιωµένη 
στο Google (20-21.11).

9
Πανευρωπαϊκή πρε-
µιέρα «Who Left This Fork 
Here» του Daniel Fish (16-
17.11). Οι τρεις αδελφές 

του Τσέχοφ, όπως δεν τις έχου-
µε δει ποτέ µέχρι τώρα. 

10
Off-off Broadway 
«Μην ξεχνάµε πως 
στην Αµερική γεννή-
θηκε η performance, 

ο µεταµοντέρνος χορός κ.ά. 
Όλες οι σκηνικές επαναστά-
σεις απέναντι στην κυρίαρχη 
κοινωνική και αισθητική τάξη 
ξεκίνησαν από εκεί. Η µείξη 
των τεχνών, το να φέρνουν επί 
σκηνής ή να συναντώνται στους 
δρόµους κοινό και καλλιτέχνες 
επίσης ξεκίνησαν από εκεί. 
Πρόκειται για την πειραµατική 
ανεξάρτητη σκηνή, µε καλλι-
τέχνες που συνοµιλούν µεταξύ 
τους. Είναι καλλιτέχνες που ζουν 
και δουλεύουν στη Νέα Υόρκη. 
Όλοι πειραµατίζονται µε τόλµη 
και προτείνουν ιδιότυπα σκη-
νικά σύµπαντα, ωστόσο στην 
ερώτηση αν εδώ µιλάµε για Νέα 
Πρωτοπορία, θα πρέπει να πε-
ριµένουµε το Συµπόσιο που θα 
πραγµατοποιηθεί στη Στέγη µε 
κορυφαίους Ακαδηµαϊκούς στις 
18/11 να δώσει την απάντηση».

INFO
∆ιαβάστε αναλυτικά το 
πρόγραµµα στο site της A.V.
13-29/11, Στέγη Ιδρύµατος 
Ωνάση, Λ. Συγγρού 107, 
2109005800 
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«Age & Beauty Part1», Miguel Gutierrez
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Προχθές άκουγα µια ιστορία 

φίλης µικρής, τσαχπίνας και 

έξω καρδιά, όπου ο επίδοξος 

εραστής την πήγε –άκουσον, 

άκουσον– σε βαρύγδουπο 

εστιατόριο περιωπής. Η καλή 

µου φίλη όµως, αντίθετα απ’ 

ό,τι περιµένουν τα κλισέ, δεν ε-

ντυπωσιάστηκε ούτε µε τα λινά 

τραπεζοµάντιλα, ούτε µε τον 

τρισευγενικό (σε εκνευριστικό 

βαθµό) σερβιτόρο, ούτε µε το 

πανάκριβο µενού. Πόσο µάλλον 

όταν η ίδια είχε €5 στην τσέπη 

και παντελή αδιαφορία για την 

ύπαρξη του savoir vivre. Εννο-

είται ότι το ραντεβού κατέληξε 

στα αζήτητα µαζί µε τον αριθµό 

τηλεφώνου του γαµπρού.

Συµπέρασµα: ∆εν είναι όλες 

οι γυναίκες ίδιες. Αυτό που 

εντυπωσιάζει τη µία, κάνει την 

άλλη να τρέπεται σε άτακτη 

φυγή (στην καλύτερη περί-

πτωση). ∆εν βλέπεις, καλέ µου, 

ότι κυκλοφορεί µε σκισµένο 

τζιν και σταράκια; Πού την πας 

στο κυριλέ εστιατόριο; Ή, στην 

αντίθετη περίπτωση, είναι δυ-

νατόν να δίνεις ραντεβού στην 

κοκέτα που της πήρε δύο ώρες 

να βάψει νύχι, να ισιώσει µαλλί 

και να βρει το κατάλληλο για την 

περίσταση τακούνι, στο υπόγειο 

κουτούκι; Σύνελθε. Η καθεµία 

έχει τον τύπο της και θα ξενερώ-

σει διπλά αν καταλάβει πως δεν 

το έχεις πάρει χαµπάρι. Ψυχραι-

µία. Έχουµε σκονάκι. 

Κορίτσι εναλλακτικό Το El 

Convento del Arte ξεσηκώνει 

όλες τις αισθήσεις. Πρωτότυπες 

θεατρικές παραστάσεις και 

performances, κουζίνα που επι-

µελείται ο εξαιρετικός Μιχάλης 

Ντουνέτας, ατµοσφαιρικές µου-

σικές, κινηµατογραφικό σκηνι-

κό. Κεριά, πολυέλαιοι, µπορντό 

βελούδινες κουρτίνες – αν δεν 

πέσει στην αγκαλιά σου, ή τα 

έχει χάσει ή δεν σε θέλει. Βιργι-

νίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο, 

2105200602

Κορίτσι ροµαντικό Στο Chez 

Violette, γιατί θα της θυµίσει την 

Amelie, που είναι και η αγαπηµέ-

νη της ταινία. Πρόκειται για γαλ-

λικό µπιστρό, κοµψό, γλυκούλι 

και (κυρίως) οικονοµικό. Πες 

της ότι εδώ ήταν κάποτε δηµο-

τικό σχολείο και ότι στην αυλή 

µπορεί ακόµα να δει τις βρύσες 

του προαυλίου. Πιάνουν κάτι τέ-

τοια. Καλλιδροµίου 69, Εξάρχεια, 

2103845974

Κορίτσι vegan Μα φυσικά στο 

αγαπηµένο της εστιατόριο! Tο 

Avocado (Νίκης 30, 2103237878) 

το έχει φιλοσοφήσει πολύ το 

θέµα της «αυστηρής χορτοφα-

γίας». Επίσης καλή ιδέα είναι και 

το Mama Tierra (Ακαδηµίας 84, 

2114114420) και η Γη, ειδικά αν εί-

ναι και γλυκατζού (Γρ. Λαµπράκη 

69, 2109648512). Μην πει ότι δεν 

το έψαξες καθόλου.

Κορίτσι επαναστατηµένο Στο 

Bread and Roses, που πήρε το 

όνοµά του από το σύνθηµα της 

απεργίας που πραγµατοποίη-

σαν οι εργάτριες της American 

Wool Company τον Ιανουάριο 

του 2012 ζητώντας καλύτερες 

συνθήκες εργασίας. Συνεργα-

τικό και νόστιµο, έχει µια µικρή 

ταράτσα-όνειρο και διαφορετι-

κό µενού κάθε µέρα. Πανεπιστη-

µίου 64 (στοά), 2103802898

Κορίτσι gourmet Στο Aleria, φυ-

σικά (Μεγ. Αλεξάνδρου 57, Μετα-

ξουργείο, 2105222633). Φινέτσα, 

η τέλεια δηµιουργική κουζίνα 

από τον Γκίκα Ξενάκη, εξαιρε-

τικό σέρβις. Κάτσε δίπλα στη 

σφυρήλατη πόρτα που βλέπει 

στην αυλή, ιδανικά µια µέρα µε 

βροχή (πού πας χωρίς βροχή;). 

Κι εγώ κουµπάρα! 

Κορίτσι ταξιδεµένο Στο και-

νούργιο και πολυσυζητηµένο 

Los Loros µε βενεζουελάνικο και 

κολοµβιανό street food. Τσιµπή-

στε µια arepas στα όρθια (δεν θα 

την πειράξει, είναι µαθηµένη, 

να’ ναι καλά οι ατέλειωτες ου-

ρές στον έλεγχο διαβατηρίων) 

και µετά πηγαίνετε για ποτάκι 

στην Ηπίτου. Ξενοφώντος 14, 

Σύνταγµα, 2103243232

Κορίτσι σινεφίλ Στο Zampano, 

που πήρε το όνοµά του από 

τον οµώνυµο χαρακτήρα της 

ταινίας «La Strada» του Φελίνι 

(καλού-κακού δες την ταινία 

πριν, µη γίνουµε ρεζίλι). Είναι 

απέναντι από θέατρο (double 

score!), ροµαντικό και µε ωραιό-

τατη κουζίνα. Σαρρή 18, Ψυρρή, 

2130233244

∆ύσκολο το πρώτο ραντεβού. Ψυχραιµία, έχουµε σκονάκι για όλα τα γούστα.

Tης ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΒΝΑΤΣΙΟΥ

εστιατόρια
για να πας το κορίτσι7

El Convento del Arte

Bread and Roses

Chez Violette

Avocado
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τις όχθες της λίμνης Neuchatel στην 
Ελβετία υπάρχει ένα υπέροχο μετα-
βιομηχανικής αισθητικής κτίριο που 
λέγεται «Cube». Θα μπορούσε κάλλι-

στα να είναι ένα μουσείο σύγχρονης 
τέχνης όμως πρόκειται για κάτι τελείως 

διαφορετικό. Είναι το κέντρο έρευνας και τε-
χνολογίας της καπνοβιομηχανίας Philip Morris 
International (PMI). Μέσα σε αυτό το κτίριο η 
PM θέλει να αλλάξει τον τρόπο και το μέσο κα-
πνίσματος, να περάσουμε από τον καπνό στον 
ατμό. 
Τα δεδομένα δεν είναι υπέρ των καπνιστών 
και αυτό είναι το μόνο σίγουρο, προς το παρόν 
τουλάχιστον. Το κάπνισμα δεν μειώνεται με το 
βαθμό που θα ήθελαν τα κράτη – υπολογίζο-
ντας και το κόστος για το σύστημα υγείας κάθε 
χώρας. Το προσωπικό κόστος είναι δεδομένο. 
Το κάπνισμα σκοτώνει αλλά ο εθισμός στη νι-
κοτίνη είναι τόσο ισχυρός που ενίοτε νικάει 
ακόμα και το ένστικτο αυτοσυντήρησης. Ο υ-
πογράφων έχει ήδη κινδυνεύσει μια φορά και, 
παρόλα αυτά, η νικοτίνη κάνει διαρκώς βόλτες 
ή και στάσεις στη ζωή του. 
Ο  Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και  οι κα-
πνοβιομηχανίες ξέρουν ότι η νικοτίνη προκα-
λεί ισχυρό εθισμό και λίγες άγριες εικόνες μα-
ζί με την αύξηση της τιμής δεν αρκούν για να 
κάνει πίσω ο καπνιστής. Με αυτό το δεδομένο 
–και γνωρίζοντας ότι ακόμα και το 2025 οι κα-
πνιστές θα ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο– 
υπάρχει μόνο ένας τρόπος να ελπίζεις ότι θα 
αλλάξεις ό,τι ισχύει μέχρι τώρα. Και αυτός εί-
ναι τα προϊόντα μειωμένου κινδύνου (Reduced 

Risk Product - RRP). Η φιλοσοφία των RRP είναι 
απλή: αφού δεν μπορείς να νικήσεις τον εθι-
σμό στη νικοτίνη τουλάχιστον προσπάθησε 
να μειώνεις τον κίνδυνο όταν τη λαμβάνεις. 
Τη μία μορφή RRP την ξέρετε ήδη, είναι τα η-
λεκτρονικά τσιγάρα, αλλά πλέον η PMΙ ρίχνει 
στο παιχνίδι κάτι πρωτοποριακό για τη συγκε-
κριμένη παγκόσμια αγορά – όχι για το R&D της 
εταιρείας. 

To IQOS
Επανερχόμαστε στο εντυπωσιακό Cube, εκεί 
όπου γεννήθηκε το IQOS, μια συσκευή που δεν 
έχει υγρό. Χρησιμοποιεί καπνό που δεν καί-
γεται αλλά θερμαίνεται. Βέβαια χρειάστηκαν 
πολλά χρόνια και πολύ χρήμα για να καταλήξει 
η PMI να βγάλει το IQOS στην αγορά. Και μια με-
γάλη αποτυχία – ως γνωστόν η προϋπόθεση 
της επιτυχίας. Ήταν το 2006 που η εταιρεία πα-
ρουσίασε το ίδιας φιλοσοφίας «Ηeatbar», που 
απλά δεν τα κατάφερε. Χρειάστηκαν 10 χρό-
νια, κάποια δισεκατομμύρια και πολλή δουλειά 
από εκατοντάδες ανθρώπους μέσα στο Cube. 
Σύμφωνα με την PMI, με τη χρήση του IQOS 
μειώνεται σε μεγάλο ποσοστό 

(σχεδόν 90-95%) η πίσσα και το μονοξείδιο του 
άνθρακα, τα οποία λαμβάνουμε από το παρα-
δοσιακό τσιγάρο και είναι καρκινογόνα. Η εξέ-
λιξη του IQOS και τα δεδομένα της PMI προέρ-
χονται από μεγάλο αριθμό  ερευνών που έχουν 
δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά – σχε-
δόν 150 έρευνες αποτελούν τις επιστημονικές 
«πλάτες» του IQOS. 
Ο Ανδρέας Καλατζόπουλος (ο έλληνας επικε-
φαλής της Philip Morris International) είχε πει 
πριν από αρκετό καιρό ότι δεν απέχει η στιγ-
μή που ο Marlboro man θα κάθεται γύρω από 
τη φωτιά με τους άλλους καουμπόηδες με το 
power bank του. Όπως φαίνεται, αυτό είναι το 
μέλλον των καπνιστών.  Εκτός από την εξάρ-
τηση από τη νικοτίνη δεν θα πρέπει να μείνεις 
και από μπαταρία. Ισχύει για τα ηλεκτρονικά 
τσιγάρα, ισχύει και για το IQOS. 

Πώς λειτουργεί
Το IQOS αποτελείται από τρία μέρη: το power 
bank, το στέλεχος και τα sticks. Το στέλεχος 
είναι ιδιαίτερα καλοσχεδιασμένο, σχεδόν σαν 
ένα στιλό, όπου στη μία του άκρη βάζουμε 
μέσα το τσιγάρο – η εταιρεία τα λέει sticks και 
καλά κάνει καθώς είναι κάτι περισσότερο από 
ένα απλό τσιγάρο. Τι συμβαίνει εκεί μέσα; Σε α-
ντίθεση με το κανονικό τσιγάρο, που η καύτρα 
πιάνει σχεδόν 900 βαθμούς Κελσίου και φυσι-
κά αυτό που εισπνέουμε είναι προϊόν καύσης, 
στο IQOS δεν υπάρχει καύση. Όταν πιέζουμε 
τα sticks μέσα στο στέλεχος, μία αντίσταση 
μπαίνει μέσα στον καπνό. Αντί να τον καίει, με 
τη βοήθεια ενός εξελιγμένου επεξεργαστή, 
θερμαίνει τον καπνό ανεβάζοντας θερμοκρα-
σία 300 με 350 βαθμούς Κελσίου. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα αυτό που πλέον εισπνέει ο κα-
πνιστής να είναι ατμός και όχι καπνός, προϊόν 
θέρμανσης και όχι καύσης. Δοκιμάζοντάς το 
παρατηρείς ότι δίνει περισσότερο την αίσθη-
ση ενός κανονικού τσιγάρου –σε σχέση με το 
ηλεκτρονικό τσιγάρο που έχει υγρό– και αυτή 
άλλωστε ήταν μια βασική επιδίωξη κατά την 
εξέλιξή του. 

Το IQOS στην Ελλάδα
Το IQOS έχει έρθει ήδη στην Ελλάδα και προς 
το παρόν κάποιος μπορεί να το αποκτήσει μό-
νο από ένα κατάστημα που βρίσκεται στο The 
Mall αλλά και on line στο www.iqos.gr. 

γάλη αποτυχία – ως γνωστόν η προϋπόθεση 
της επιτυχίας. Ήταν το 2006 που η εταιρεία πα-
ρουσίασε το ίδιας φιλοσοφίας «Ηeatbar», που 
απλά δεν τα κατάφερε. Χρειάστηκαν 10 χρό-
νια, κάποια δισεκατομμύρια και πολλή δουλειά 
από εκατοντάδες ανθρώπους μέσα στο Cube. 
Σύμφωνα με την PMI, με τη χρήση του IQOS 
μειώνεται σε μεγάλο ποσοστό 

τσιγάρα, ισχύει και για το IQOS. 

Τελικά τι θα κάνουµε µε το κάπνισµα;
Tα τσιγάρα αλλάζουν και τo IQOS είναι το επόμενο βήμα 

 Tου ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΚΑΛΟΥ



10 - 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 A.V. 19

Και τώρα τι; 
Τι ακριβώς αλλάζει στη ζωή του καπνιστή 
με το νέο προϊόν; Τη βελτιώνει, την προ-
στατεύει; Προκαλεί  εξάρτηση; Ποιο είναι 
το μέλλον του τσιγάρου σήμερα; Σ’ αυτές 
και σε μερικές ακόμα σημαντικές απορίες 
που έχουμε όλοι μας, απαντάει μία ειδικός, 

η  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΨΑΡΡΑΚΟΥ. * 

Προκαλεί εξάρτηση; Όλα τα προϊόντα που περιέχουν 
νικοτίνη προκαλούν εθισμό. Όμως η νικοτίνη, παρά το 
γεγονός ότι είναι εθιστική, δεν αποτελεί τη βασική αιτία 
για την εμφάνιση των ασθενειών που σχετίζονται με το 
κάπνισμα. Το πρόβλημα με τα συμβατικά καπνικά προϊ-
όντα δεν είναι τόσο η νικοτίνη και ο εθισμός από αυτήν, 
αλλά οι βλαβερές ουσίες που παράγονται από την καύ-
ση, μεταξύ άλλων η πίσσα και το μονοξείδιο του άνθρα-
κα. Το IQOS ήρθε για να απαντήσει σε αυτό το πρόβλη-
μα. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει καύση δεν παράγεται 
πίσσα, όπως στα συμβατικά τσιγάρα, ενώ το μονοξείδιο 
του άνθρακα είναι μειωμένο κατά τουλάχιστον 95%.   

Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που το καθιστούν ένα 
πρωτοποριακό προϊόν καπνού; Είναι πολύ παραπάνω 
από ένα προϊόν καπνού. Είναι ο νέος πολιτισμένος τρό-
πος να απολαμβάνει κανείς τον καπνό. Χαρίζει στο χρή-
στη ελευθερία κινήσεων, δεν του στερεί την απόλαυση, 
του επιτρέπει να σέβεται απόλυτα τους γύρω του και 
το χώρο στον οποίο βρίσκεται, τον προστατεύει από τα 
βλαβερά παράγωγα της καύσης και παράλληλα είναι 
ένα εξαιρετικά κομψό gadget τόσο στο σχεδιασμό του 
όσο και στα αξεσουάρ που το συνοδεύουν. Το IQOS εί-
ναι η νέα τάση και ήδη προκαλεί αίσθηση, γιατί η καθη-
μερινότητά μας αλλά και οι σύγχρονες απαιτήσεις της 
ζωής μάς ωθούν να βρίσκουμε λύσεις που βελτιώνουν 
τη ζωή μας χωρίς να περιορίζουμε τις επιθυμίες μας. 

Υπάρχουν εμπεριστατωμένα  στοιχεία με τα ακριβή 

οφέλη για έναν καπνιστή; Η Philip Morris International 
(PMI) έχει δεσμευτεί να αναπτύξει προϊόντα μειωμένου 
κινδύνου εδώ και μία δεκαετία, και από το 2008 έχει επεν-
δύσει περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια στην 
ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου από καινοτόμα προϊόντα 
που έχουν σκοπό να αναπαράγουν τις αισθητηριακές και 
γευστικές ιδιότητες του τσιγάρου, ενώ θα παράγουν ένα 
αερόλυμα που θα είναι σημαντικά λιγότερο βλαβερό από 
τον καπνό του τσιγάρου. Παράλληλα, έχει στελεχώσει 
μια ειδική ομάδα με πάνω από 300 επιστήμονες και μη-
χανικούς/ σχεδιαστές από τους πιο σημαντικούς επιστη-
μονικούς κλάδους, οι οποίοι εργάζονται στις παγκόσμιας 
κλάσης εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Neuchatel της 
Ελβετίας και στη Σιγκαπούρη. 
Αυτή τη στιγμή, η εταιρεία έχει κατοχυρώσει πάνω από 
1.000 πατέντες και έχει καταθέσει αιτήσεις για ακόμη 
2.000 εφαρμογές σχετικές με την εξέλιξη νέων δυνητικά 
μειωμένου κινδύνου προϊόντων. Επενδύοντας, λοιπόν, 
όλα αυτά τα χρόνια στην έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο 

τομέα, έχει στη διάθεσή της και δημοσιεύσει σε επιστημο-
νικά έντυπα αποτελέσματα ερευνών και εργαστηριακών 
ελέγχων που πιστοποιούν τη μειωμένη παραγωγή επι-
κίνδυνων παραγώγων και τη μείωση του κινδύνου. Όλα 
συγκλίνουν στο ότι δίνεται πλέον η δυνατότητα στους 
καπνιστές (οι οποίοι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας θα ανέρχονται σε περισσότερους από 1,1 
δισ. παγκοσμίως το 2025) να αλλάξουν τη ζωή τους στρε-
φόμενοι σε εναλλακτικά προϊόντα μειωμένου κινδύνου. 
Ένα τέτοιο προϊόν είναι το IQOS. Παρόλα αυτά, προτού 
προβούμε σε οποιουσδήποτε ισχυρισμούς αυτού του εί-
δους προς τους καταναλωτές, θα αξιολογήσουμε προσε-
κτικά το σύνολο των δεδομένων που προκύπτουν από τις 
σχετικές επιστημονικές μελέτες, για να διαπιστώσουμε 
κατά πόσο τεκμηριώνεται η μείωση της έκθεσης ή του 
κινδύνου. Οποιοιδήποτε ισχυρισμοί αυτού του είδους 
ενδέχεται επίσης να υπόκεινται σε κρατικές διαδικασί-
ες ελέγχου και έγκρισης, όπως ισχύει σήμερα στις ΗΠΑ. 

Σε ποιες χώρες έχει ήδη δοκιμαστεί; Ποια ήταν εκεί η α-
νταπόκριση του κόσμου; Από το 2014 κυκλοφορεί στην 
Ιαπωνία και την Ιταλία και στη συνέχεια κυκλοφόρησε και 
στην Ελβετία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Ρωσία, την 
Ουκρανία, τη Ρουμανία, τη Δανία και το Μονακό. Εδώ και 
λίγες εβδομάδες ήρθε και στην Ελλάδα. Η ανταπόκριση 
του κόσμου ήταν πραγματικά εντυπωσιακή στις χώρες 
αυτές, αλλά και στη χώρα μας τα πρώτα δείγματα που 
έχουμε είναι πολύ θετικά. Μας δείχνουν ότι ο κόσμος θέλει 
να το «αγκαλιάσει», να το κάνει μέρος της καθημερινότη-
τάς του και να ζήσει την πραγματική εμπειρία του καπνού.  

Ποιο είναι το μέλλον του τσιγάρου σήμερα; Κανείς δεν 
μπορεί να γνωρίζει με σιγουριά ποιο είναι το μέλλον του τσι-
γάρου. Στόχος της PMI είναι σε λίγα χρόνια όλοι οι σημερινοί 
καπνιστές να έχουν στραφεί στα εναλλακτικά του τσιγάρου 
προϊόντα μειωμένου κινδύνου. Η μέχρι σήμερα ανταπόκρι-
ση των καπνιστών μάς κάνει να αισιοδοξούμε ότι θα τον 
πετύχουμε, μας δείχνει ότι οι καπνιστές που συνεχίζουν να 
επιλέγουν να καπνίζουν θέλουν να έχουν ένα εναλλακτικό 
προϊόν μειωμένου κινδύνου. Άρα τόσο το IQOS όσο και τα 
άλλα προϊόντα που αναπτύσσει η PMI έχουν τη δυνατότητα 
να αλλάξουν τον κόσμο μας για πάντα.

* H K.Ψ. είναι  Διευθύντρια Tμήματος Προϊόντων Μειωμένου Κινδύνου 

/ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Το κέντρο έρευνας 
και τεχνολογίας 
«Cube» της PMI, 

στις όχθες της 
λίμνης Neuchatel 

στην Ελβετία
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Μ
εθαύριο, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, κατά 
πώς λένε οι ναυτικοί, πρόκειται να τρέξω τον 9ο Μαραθώ-
νιο της ζωής μου. Οφείλω να ομολογήσω ότι μου προκαλεί 
το ίδιο περίπου δέος με τον πρώτο. Εντάξει, έχω λίγα πε-
ρισσότερα χιλιόμετρα στα πόδια αλλά και επίγνωση πως ο 
Μαραθώνιος ταπεινώνει πολύ πιο έμπειρους και ικανούς 
δρομείς από του λόγου μου. Ο φίλος μου ο Γιάννης, ένας 

από τους 10 καλύτερους Έλληνες μαραθωνοδρόμους εκείνης της χρονιάς, είχε 
εγκαταλείψει τον αγώνα λίγο μετά την Κατεχάκη με ζαλάδες καθώς είχε αφυδα-
τωθεί. Εκ των υστέρων έλεγε ότι το μετάνιωσε, θα μπορούσε να τερματίσει, φυσικά 
με πολύ χειρότερο χρόνο, αλλά θα είχε τη χαρά του τερματισμού στο Παναθηναϊκό 
Στάδιο. Ιδού λοιπόν το πρώτο μάθημα που πήρα: βασικός στόχος, και για όσους τρέ-
χουν πρώτη φορά μοναδικός στόχος, ο τερματισμός.
Εδώ που έχουμε φτάσει βέβαια ό,τι κάναμε κάναμε από προετοιμασία. Μπορούμε 
ωστόσο να αποφύγουμε λάθη της τελευταίας στιγμής. Μάθημα δεύτερο, λοιπόν, 
σταματήστε να αγωνιάτε, περάστε τη μέρα ξεκούραστα και φροντίστε στο βραδινό 
σας να έχετε αρκετούς υδατάνθρακες με λίγη πρωτεΐνη αποφεύγοντας σάλτσες, 
χορταρικά ή ό,τι άλλο μπορεί να σας φουσκώσει. Εννοείται και αλκοόλ. Μια βραδιά 
είναι, αντέχεται.

Για τον ύπνο μην ανησυχείτε, θα ξαπλώσετε νωρίς, είναι πολύ πιθανό όμως ότι δεν 
θα σας παίρνει ο ύπνος. Κανένα πρόβλημα, αρκεί να έχετε κοιμηθεί καλά το προ-
ηγούμενο βράδυ. Πιο σημαντικό, το τρίτο μάθημα, να ετοιμάσετε από το βράδυ τον 
εξοπλισμό σας καθώς το πρωί, μέσα στο άγχος, είναι πολύ πιθανό να ξεχάσετε κάτι. 
Έχω βρεθεί να ψάχνω απελπισμένος βαζελίνη από φίλους την τελευταία στιγμή για 
τα σημεία τριβής και να τερματίζω αγώνες καταματωμένος. Θα έχετε ήδη επιλέξει 
τι θα πάρετε μαζί σας, τζελάκια, μπάρες κ.λπ. Κάτι που συχνά πολλοί παραβλέπουν 
ωστόσο είναι το πρωινό κρύο. Μια σακούλα σκουπιδιών με ανοίγματα για κεφάλι, 
χέρια, ανάλογα και με τον καιρό, μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη γιατί τα ρούχα σας 
θα πρέπει να τα παραδώσετε στα φορτηγά που θα τα μεταφέρουν στο Παναθηναϊκό 
Στάδιο πολύ πριν την εκκίνηση. Στα προ-αγωνιστικά φροντίστε και την επίσκεψη 
στην τουαλέτα γιατί οι ουρές, μερικές φορές, είναι αποθαρρυντικές. Όσο για το 
πρωινό, 2-3 ώρες νωρίτερα από τον αγώνα, οι ειδικοί συμβουλεύουν να είναι τουλά-
χιστον 400-500 θερμίδες και να περιλαμβάνει μαύρο καφέ – πρόκειται για την πιο 
αποτελεσματική, νόμιμη μέθοδο ντοπαρίσματος. Ιδίως αν έχετε κάνει αποχή από 
τον καφέ για λίγες ημέρες. Βασική αρχή πάντως είναι ότι δεν προσθέτουμε τίποτα 
στη δίαιτα που δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει για να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλή-
ξεις. Παρεμπιπτόντως το ίδιο ισχύει και για τον εξοπλισμό, ιδίως για τα παπούτσια.

Με το στομάχι κόμπο, λοιπόν, αλλά και μια γλυκιά προσμονή σε ένα εορταστικό 
κλίμα βρισκόμαστε στη γραμμή της εκκίνησης. Όσοι δεν ανήκουμε στην κατη-
γορία των ελίτ θα είμαστε μέσα σε ένα τσούρμο δρομέων, κι όταν ξεκινήσουμε 
θα δυσκολευόμαστε να βρούμε το ρυθμό που έχουμε προαποφασίσει. 
Εύκολα χάνει κανείς τη συγκέντρωσή του, παρασύρεται και κάνει το 
πιο σημαντικό λάθος: πηγαίνει πιο γρήγορα από όσο αντέχει. Μά-
θημα τέταρτο, λοιπόν, και ασφαλώς πιο σημαντικό: αν δεν θέλουμε 
να πέσουμε στον περίφημο τοίχο κρατάμε δυνάμεις τουλάχιστον στο 
πρώτο μισό του αγώνα. Ειδικά για τον Μαραθώνιο της Αθήνας, 
που πάει ανηφορικά ως την Αγία Παρασκευή, οι λιγότερο γρή-
γοροι πηγαίνουμε προσεκτικά περίπου ως το 32ο χιλιόμετρο 
κι ανάλογα με τις δυνάμεις που (δεν) μας έχουν απομείνει 
ανοίγουμε στην κατηφόρα. Επειδή η διαδρομή έχει εναλλα-
γές, κατηφόρα ανηφόρα, ο καλύτερος τρόπος ελέγχου είναι 
η καρδιακή συχνότητα – να μην ξεπερνάμε το 75-80% της 
μέγιστης. Εναλλακτικά παρακολουθούμε την ταχύτητά μας 
είτε με το GPS είτε με ρολόι μετρώντας τα χιλιόμετρα. Πολλοί 
προπονητές συμβουλεύουν να ακούμε το σώμα μας, αλλά αυτό 
είναι μερικές φορές δύσκολο. Στον πρώτο μου Μαραθώνιο 
στο 15ο χιλιόμετρο ενθουσιάστηκα, άνοιξα, και μετά τα 30 χι-
λιόμετρα σερνόμουν. Σε αυτό βέβαια συνετέλεσε και ότι δεν 
τήρησα με ευλαβικότητα το πρόγραμμα ανεφοδιασμού πα-
ραλείποντας να πάρω όλα τα τζελάκια μου. Μάθημα πέμπτο 
και τελευταίο, λοιπόν, τηρούμε το πρόγραμμά μας – στη 
δική μου περίπτωση κάθε 40-50 λεπτά ένα τζελ για τις πρώ-
τες τρεις ώρες, μαζί με λίγο νερό. Στον ανεφοδιασμό φυσικά 
περιλαμβάνεται και η ενυδάτωση. Προσωπικά πίνω έστω 
λίγες γουλιές νερό σε όλους τους σταθμούς. Παρ’ όλα αυτά, 
με εξαίρεση έναν αγώνα που είχα προπονηθεί πολύ καλά, 
στα τελευταία χιλιόμετρα φτάνω πάντα εξαντλημένος. Ο 
πόνος, ιδίως την πρώτη φορά, είναι αναπόφευκτος. Πι-
στέψτε με, ο πανέμορφος τερματισμός στο Παναθηναϊκό 
Στάδιο μάς κάνει να τα ξεχάσουμε όλα. Καλό αγώνα!

ΤρέχονΤας 
ςΤον ΚλαςιΚο 

Μαραθώνιο 
Της αθηνας
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απο Τη ΦαλούΤζα 
ςΤον Μαραθώνιο
Του Παντελή Καψή

Με ρεκόρ 3:08:49 στην κλασική διαδρομή του Μαραθωνί-
ου, έχοντας στο ενεργητικό του το Virgin Forest Ultra Trail 
των 128 χιλιομέτρων στο Παρανέστι και δεκάδες άλλους α-
γώνες σε αποστάσεις που πολλοί από εμάς τρομάζουμε μό-
νο που τις ακούμε, ο Γιάννης Κόντος σίγουρα δεν είναι ένας 
συνηθισμένος δρομέας. Ο ίδιος αρνείται ότι κάνει πρωτα-
θλητισμό και αυτοσυστήνεται ως σοβαρός ερασιτέχνης. Κι 
ίσως αυτό να είναι το χαρακτηριστικό του. Ό,τι κάνει το κά-
νει με σοβαρότητα και πάθος, το φτάνει μέχρι τα άκρα. Κι ό-
ταν αισθανθεί ότι έχει κάνει τον κύκλο του το παρατά.
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Σ
αν η ζωή μας να αποτελείται από κάποια κεφάλαια 
που τα ανοίγουμε και τα κλείνουμε, του λέω. «Ακρι-
βώς έτσι» μου απαντά.
Αυτό έγινε με τον πρωταθλητισμό. Όχι στο τρέξιμο, 
αλλά στην κωπηλασία με την οποία ασχολήθηκε από 
13 ετών κατακτώντας χάλκινο μετάλλιο στο παγκό-
σμιο πρωτάθλημα το 1989, 20 χρυσά στην Ελλάδα 

και αναρίθμητες άλλες διακρίσεις. Όταν έπαψε να έχει κίνητρο, το 
1991, πριν καλά καλά κλείσει τα 20, την εγκατέλειψε και ασχολήθηκε 
με την άλλη του αγάπη, του την είχε εμφυσήσει ο πατέρας του, τη φω-
τογραφία. Στην αρχή ερασιτεχνικά και στη συνέχεια επαγγελματικά 
στο φωτογραφικό ρεπορτάζ.
«Με ενδιέφεραν όλα, το ελεύθερο, το αθλητικό, το πολιτικό. Το κυνήγι 
της είδησης είχε την αδρεναλίνη και την ενέργεια που επιζητούσα 
αλλά και τη δημιουργικότητα».
Δούλεψε επαγγελματικά στο φωτορεπορτάζ για 16 ολόκληρα χρόνια 
με το ίδιο πάθος και με τις ίδιες επιτυχίες, όπως όταν έκανε πρωταθλη-
τισμό. Στην  αρχή στην Ελλάδα, στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο συνερ-
γαζόμενος με μερικά από τα μεγαλύτερα φωτογραφικά πρακτορεία 
και τις μεγαλύτερες εφημερίδες. New York Times, Newsweek, Time, 
Figaro, L’Express, όλα έχουν φιλοξενήσει τη δουλειά του. Γύρισε όλο 
τον κόσμο εργαζόμενος σε εξαντλητικούς ρυθμούς, ταξίδευε για 6 με 
9 μήνες το χρόνο και μια χρονιά, το 2005, πήγε σε αποστολές σε 19 δι-
αφορετικές χώρες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Κάλυψε 
πολέμους, στο Κόσοβο, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ. Πολύμηνες, επι-
κίνδυνες και ψυχοφθόρες αποστολές. Στη Φαλούτζα σε κάθε έξοδο 
από το στρατόπεδο είχαν διορία 7 λεπτών για κάθε αποστολή. Μετά 
κινδύνευαν να τους απαγάγουν. Όπως και με τον πρωταθλητισμό 
έτσι και στη φωτογραφία θέλησε ό,τι κάνει να το κάνει όσο καλύτερα 
μπορούσε. Κάποια στιγμή κατάλαβε ότι μόνο εμπειρικά η δουλειά του 
θα έφτανε σε ένα όριο. Τελείωσε ΤΕΙ φωτογραφίας, συνέχισε με μετα-
πτυχιακά στην Αγγλία και τελικά, το 2011, έκανε διδακτορικό στη φω-
τοδημοσιογραφία. Ήδη όμως ένιωθε ότι είχε κάνει τον κύκλο του στο 
κυνήγι του ρεπορτάζ. Μετά από τόσα χρόνια μέσα στον κίνδυνο και 
τον ανθρώπινο πόνο νιώθεις μια ματαιότητα, χάνεις το κίνητρό σου. Κι 
είχε κουραστεί με τους εξοντωτικούς ρυθμούς. Άρχισε να ασχολείται 
με τη φωτοδημοσιογραφία, να κάνει θέματα δηλαδή σε μεγαλύτερο 
βάθος και με μεγαλύτερη άνεση χρόνου που προϋπέθεταν έρευνα και 
συνοδεύονταν και από γράψιμο. Εκεί παραδόξως ξανασυναντήθηκε 
με τον αθλητισμό. 
«Με τον προηγούμενο εαυτό μου ούτε μπορούσα να διανοηθώ τον 
αθλητισμό» λέει. Επέλεξε το «πιο απλό», το τρέξιμο, και άρχισε δειλά-
δειλά τις προπονήσεις. Το μυαλό διατηρούσε μνήμες από τον πρωτα-
θλητισμό αλλά το σώμα τα είχε ξεχάσει. Έτσι αποφάσισε μαζί με ένα 
φίλο, χωρίς να το πολυσκεφτούν, να τρέξουν Μαραθώνιο. Η απόλυτη 
καταστροφή. 
«Κάναμε 56 μόνο προπονήσεις, των 10-15 χιλιομέτρων. Στα 32 χιλιόμε-
τρα, στην Αγία Παρασκευή, το έκοψα για το σπίτι και για μια εβδομάδα 
δεν μπορούσα να περπατήσω. Ανέβαινα με ασανσέρ. Είχα κοκκαλώ-
σει. Εκεί κατάλαβα ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, απαιτούσαν 
τη δέουσα σοβαρότητα».
Ανέλαβε προπονητής του εαυτού του καθώς ανάμεσα στα άλλα έχει 
τελειώσει σαν αθλητής και τη Γυμναστική Ακαδημία.
«Έβγαλα ένα πρόγραμμα προπόνησης, άρχισα να προπονούμαι πιο 
συστηματικά, να μπαίνω λίγο στο χώρο, ο ένας Μαραθώνιος έφερνε 
τον άλλο, κάθε φορά κατέβαινα 20 λεπτά και το 2014 έκανα το ρεκόρ 
μου 3 ώρες και 6 λεπτά  στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης».
Στο μεταξύ ανακάλυψε και το βουνό.
Όλα ξεκίνησαν από μια φωτογραφία από τον Μαραθώνιο του Ολύ-
μπου στο «Runner». Τρέχουν εκεί, είπα μέσα μου. Πρέπει να πάω.

Σου αρέσει να βάζεις συνεχώς προκλήσεις; Ναι, και όπως είμαι άν-
θρωπος των άκρων κι ό,τι κάνω θέλω να το κάνω καλά και να το πάω 
ως το τέλος, σύντομα άρχισα να τρέχω μεγαλύτερες αποστάσεις, 130 
και 160 χιλιόμετρα.

Δεν είναι υπερβολή αυτό; Είναι, αλλά με εξιτάρει η εσωτερική αναζή-
τηση και η μοναχικότητα των μεγάλων αποστάσεων. Ο Μαραθώνιος 
είναι αγώνας της μιας ανάσας. Συγκεντρώνεσαι, το μυαλό και η σκέψη 
δεν μπορεί να παρεκκλίνουν. Αντίθετα, στις υπεραποστάσεις τρέχεις 
με λιγότερο άγχος. Όταν ξεπερνάς τις 10-12 ώρες, όταν τρέχεις τη 
νύχτα, όταν είσαι πραγματικά μόνος, όταν ο προηγούμενος και ο επό-
μενος είναι μια ώρα μακριά, όταν τρέχεις με το φακό και ακούς τους 
ήχους της φύσης σε μέρη καταπληκτικά και όχι στη μονοτονία της 
ασφάλτου, ανακαλύπτεις έναν καινούργιο κόσμο.

Όλα αυτά βέβαια μετά από την ανάλογη προπόνηση. Μιλάμε για 67 
προπονήσεις την εβδομάδα, συνολικά 12 με 16 ώρες, ξύπνημα κάθε 
πρωί στις 5.30, λόγω δουλειάς, και στις 6.30 στα Ανάβρυτα. Και Σαββα-
τοκύριακο λονγκ ραν, σκαλάκια… ¹

Τα γνωστά, στην υπερβολή... Τα γνωστά και μαζί αγώνες όλη τη χρο-
νιά, κάποιοι αγώνες στόχοι και άλλοι αγώνες προπόνησης.

Δεν αισθανόσουνα ότι φθείρεις το σώμα σου; Όχι, δεν ένιωσα ποτέ 
έτσι. Στην αρχή είχα κάποιους τραυματισμούς, λαγοκνημιαία ταινία, 
προσαγωγούς, τα συνηθισμένα στους δρομείς. Μετά κατάλαβα ότι 
πρέπει να σέβεσαι την αρχή της προοδευτικότητας στις προπονήσεις. 
Άλλωστε οι τραυματισμοί προκαλούνται από την ταχύτητα. Στο βου-
νό τραυματίζεσαι λιγότερο. Έχεις βέβαια άλλους κινδύνους, να πέσεις 
και να χτυπήσεις άσχημα, οπότε θέλεις εξοικείωση. Όσο περισσότερο 
προπονείσαι, πάντως, τόσο πιο ανώδυνα βγαίνουν οι αγώνες. Έκανα 
το λάθος και πήρα μέρος σε μερικούς αγώνες χωρίς την κατάλληλη 

προετοιμασία και υπέφερα πολύ. Αποφάσισα λοιπόν να μην το ξανα-
κάνω κι έπεσα με τα μούτρα στην προπόνηση».

Όμως 130 χιλιόμετρα είναι φθορά έτσι κι αλλιώς. Είναι φθορά αλλά 
είναι και υπέρβαση κι αυτό που εισπράττεις μετά είναι επί πέντε ο Μα-
ραθώνιος. Είναι και προσωπικό στοίχημα, δεν υπάρχει ανταγωνισμός, 
είναι πρόκληση, το κίνητρο είναι να το ευχαριστηθείς, να είναι μέσα 
στα πλαίσια των δυνατοτήτων σου, δεν εστιάζεις στη φθορά. Από την 
άλλη, λόγω της υποδομής που είχα από την κωπηλασία έβλεπα ότι το 
σώμα μου είναι αρκετά σκληραγωγημένο, άντεχα.

Καταλαβαίνω ότι θεωρείς τους αγώνες στο βουνό πιο ολοκληρω-
μένους. Ναι, στο βουνό υπάρχουν αγώνες δρομικοί, μπορείς να πας 
γρήγορα παρά τις υψομετρικές, μπαίνει όμως και ο παράγων απόλαυση, 
η επαφή με τη φύση, οι σκέψεις που κάνεις, το ταξίδι. Στον Μαραθώνιο 
είναι κουκιά μετρημένα, η πρόκληση είναι να ακολουθήσεις το ρυθμό.

Πριν ασχοληθείς με το τρέξιμο, σαν πολεμικός ανταποκριτής, 
ζούσες μέσα στον κίνδυνο, όπως λες σε πολύ στρεσογόνες κατα-
στάσεις. Και μου κάνει εντύπωση η αντίθεση ανάμεσα σ’ αυτό και 
μετά στο να τρέχεις ώρες, μόνος, μέσα στο βουνό. Έχει σχέση το 
ένα με το άλλο; Έχει. Χρειαζόμουν χρόνο για μένα και οι αγώνες μεγά-
λης διάρκειας μου τον έδιναν, σαν να διαβάζεις ένα βιβλίο...

Σαν να κάνεις ψυχολογική αποκατάσταση. Ακριβώς. Μπορείς να 
αφεθείς χωρίς να στρεσάρεσαι κι αυτό λειτουργεί σαν φάρμακο, σε 
ανακουφίζει. 

Πώς θα περιέγραφες την κοινότητα των δρομέων. Έχεις σχέσεις 
μαζί τους; Είναι εξαιρετικά ετερόκλητη, άνθρωποι από τελείως δι-
αφορετικά background, με τους οποίους σε δένει όμως κάτι το πολύ 
σημαντικό, η αγάπη για το τρέξιμο. Με κάποιους ταιριάζεις, έρχονται 
κοντά σου ή πηγαίνεις εσύ κοντά τους. Κάποιους ανθρώπους για 
τους οποίους το τρέξιμο δεν είναι απλώς τρόπος ζωής αλλά υγιεινός 
τρόπος ζωής, μια φιλοσοφία. Έχω πάρει πράγματα που δεν μπορούσα 
να φανταστώ πριν, έχουμε κάνει παρέα, έχουμε μοιραστεί φοβερές 
προπονήσεις, αγώνες, έχουμε περάσει πάρα πολύ όμορφα. Βέβαια η 
γκάμα είναι τεράστια. Γενικά πάντως στο βουνό έχω συναντήσει πιο 
φιλοσοφημένους, πιο ψαγμένους.

Έχεις συναντήσει και ανθρώπους με τους οποίους δεν θα ήθελες 
να έχεις σχέση; Έχω γνωρίσει, ναι. Ανθρώπους που το κάνουν σαν κα-
ταναγκασμό, που είναι κολλημένοι σ’ αυτό. Ο καθένας το κάνει βέβαια 
για τους δικούς του λόγους, το σέβομαι, αλλά θα επιλέξω να κάνω 
παρέα με αυτούς που έχουμε την ίδια φιλοσοφία. 

Είσαι ανταγωνιστικός στο τρέξιμο; Ναι, όταν τρέχω τα δίνω όλα, 
φτάνω στα άκρα, θέλω να βγω με το φορείο.

Υπάρχει όμως και μια αρρωστημένη εκδοχή του ανταγωνισμού…
Ναι, το έχω συναντήσει κι αυτό, δεν έχει νόημα όμως, είμαστε ερασι-
τέχνες και κάνουμε το κέφι μας.

Στο σημείο αυτό τη συνέντευξη τη διακόπτει μια ειδοποίηση στο κινητό. 
Είναι υπενθύμιση για να πάρει την μπάρα των δημητριακών, καθώς σε 
λίγες ώρες έχει διαλειμματική προπόνηση. Συνεχίζουμε...

Θα μπορούσες να φανταστείς το εαυτό σου χωρίς τρέξιμο; Όχι, 
με τίποτα. Ήδη αυτό τον καιρό, που έχω αυξημένες επαγγελματικές 
υποχρεώσεις, μου λείπει η καθημερινή προπόνηση.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια έκρηξη στο τρέξιμο στην Ελλά-
δα. Πώς το εξηγείς; Έχει σχέση με την κρίση, λειτουργεί αγχολυτικά, 
ακολουθούμε όμως με καθυστέρηση και μια παγκόσμια τάση.

Πιστεύεις ότι αυτή η μαζικότητα ευτελίζει το άθλημα; Καθόλου, 
νομίζω ότι έτσι ανεβαίνει η ποιότητα των αγώνων και το επίπεδο των 
αθλητών. Είναι καλό.
Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου αγώνες; Στο βουνό ο Μαραθώνι-
ος του Ολύμπου, το Ζαγόρι, ιδίως τα 80 χιλιόμετρα, και ο Ταΰγετος  
Challenge, και μετά τα μεγάλα, το Παρανέστι.

Και για αρχάριους; Το mountain cup στην Αττική, τρεις αγώνες 10-15 
χιλιομέτρων είναι η πιο κατάλληλη εισαγωγή στο ορεινό τρέξιμο.

Και ο Μαραθώνιος της Αθήνας; Η κλασική είναι μια μεγάλη πρόκλη-
ση, ένας ιδιαίτερος αγώνας, ο πιο δύσκολος από όσους έχω τρέξει. 
Θέλει στρατηγική. Τον έχω τρέξει έξι φορές, κάθε φορά εφαρμόζω 
διαφορετική στρατηγική και δεν έχω καταλήξει ποια είναι η σωστή. 
Την τελευταία φορά, πέρσι, έφαγα τα μούτρα μου ενώ θεωρούσα ότι 
τον ξέρω τον αγώνα κι είχα προπονηθεί.

Τι νομίζεις ότι πρέπει να προσέξει ένας που θα τρέξει πρώτη φορά 
μεθαύριο; Ε, νομίζω ότι πρέπει να πάει το πρώτο μισό πιο αργά και να 
κρατήσει δυνάμεις μέχρι το 30.

Σαν οργάνωση πώς σου φαίνεται; Γίνεται όλο και καλύτερος, αν και 
δεν έχει τη συμμετοχή που έχουν άλλοι μαραθώνιοι, στη Νέα Υόρκη 
βγαίνουν δύο εκατομμύρια άνθρωποι.

Έχει σούπερ τερματισμό όμως; Σούπερ, πράγματι, αλλά νομίζω ότι 
ο κόσμος πρέπει να το δει περισσότερο σαν γιορτή και όχι ότι πάει 
απλώς να δει ένα δικό του άνθρωπο. Και χρειάζεται περισσότερο εξω-
στρέφεια, να έρθει κόσμος απ’ έξω.

(1) «Λονγκ ραν» στη γλώσσα των δρομέων είναι μια προπόνηση, κυρίως στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας για τον Μαραθώνιο,  στην οποία τρέχουν μεγαλύ-
τερη απόσταση από τις υπόλοιπες προπονήσεις της εβδομάδας. Τα «σκαλά-
κια» είναι μια διαδρομή στην Πάρνηθα, ακολουθεί την πορεία του τελεφερίκ, 
με αρκετά απότομο ανέβασμα, κατάλληλη για προπονήσεις βουνού.

ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ 
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Εκτός από τις άλλες ιδιότητές του, ο Γιάννης Κό-
ντος κατέχει και ένα ξεχωριστό ρεκόρ: είναι ένας 
από τους ελάχιστους, ίσως ο μοναδικός, που έχει 
παντρευτεί στην κορυφή του Ολύμπου!

Από ό,τι ξέρω και η γυναίκα σου, η Όλγα, είναι 
δρομέας. Τη γνώρισες μέσα από το τρέξιμο; 
Όχι, καμία σχέση. Είναι γιατρός, δεν έτρεχε ποτέ 
και έγινε δρομέας εξαιτίας μου. Είμαστε μαζί 24 
χρόνια και παντρευτήκαμε στα 20 στην κορυφή 
του Ολύμπου. Ήταν δική της ιδέα. Θα έτρεχα στον 
Μαραθώνιο του Ολύμπου και μου είπε, μήπως 
θέλεις επετειακά, να παντρευτούμε, έχει ένα εκ-
κλησάκι στην κορυφή, τον Προφήτη Ηλία, πα-
ντρευόμαστε και μετά συνεχίζεις τον αγώνα.

Τι, παντρευτήκατε μέσα στον αγώνα; Ακριβώς. 
Εγώ με τον κουμπάρο ξεκινήσαμε το πρωί τον α-
γώνα και η νύφη με την κουμπάρα και όλους τους 
καλεσμένους, 75 άτομα, ξεκίνησαν την προηγού-
μενη σε τρία γκρουπ, αργό, γρήγορο, μεσαίο. Α-
νεβήκαν περπατώντας στην κορυφή και έμειναν 
στο καταφύγιο. Εμείς ξεκινήσαμε στις 6 το πρωί, 
φτάσαμε στην κορυφή στις οχτώμισι, εννιά, έ-
γινε ο γάμος και κατεβήκαμε κάτω, τερματίσαμε 
όλοι μαζί, εγώ, η νύφη, ο κουμπάρος. Είχε μάθει 
όλο το βουνό ότι γίνεται γάμος, μας πετούσαν 
ρύζι οι Σαμαρείτες, χειροκροτούσαν οι αθλητές, 
ήταν κάτι απίστευτο.

Ο  μΑρΑθωνιΟς έινΑι ΑγωνΑς τής μιΑς ΑνΑςΑς. 
ΣυγκεντρώνεΣαι, το μυαλο και η Σκεψη δεν παρεκ-
κλινουν. αντιθετα, ΣτιΣ υπεραποΣταΣειΣ, οταν ξε-
περναΣ τιΣ 10-12 ώρεΣ, οταν τρεχειΣ τη νυχτα, ειΣαι 
πραγματικα μονοΣ, ακουΣ τουΣ ηχουΣ τηΣ φυΣηΣ, 

ανακαλυπτειΣ εναν καινουργιο κοΣμο.
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Ε
κατόν είκοσι χρόνια 
πριν,  τη ά νοιξ η του 
18 9 6 ,  σ τ η ν  π ρ ώ τ η 
σύγχρονη Ολυμπιάδα, 
αθλητές από πέντε χώ-
ρες παρατάχθηκαν στη 
γέφυρα του Μαραθώνα, 

στην αφετηρία, για να διανύσουν τη χωμά-
τινη διαδρομή ως το Παναθηναϊκό Στάδιο. 
Την ιδέα είχε ο Γάλλος φιλόλογος Μισέλ 
Μπρεάλ ο οποίος έπεισε το φίλο του Πιερ 
ντε Κουμπερντέν να συμπεριλάβει αυτό το 
παράδοξα απαιτητικό αγώνισμα στο πρό-
γραμμα των πρώτων σύγχρονων  Ολυμπι-
ακών Αγώνων της Αθήνας. Εμπνευσμένος 
από την αρχαία διαδρομή του Αθηναίου 
οπλίτη ημεροδρόμου που το 490 π.Χ., τρέ-
χοντας, από τον Μαραθώνα ως την Αθήνα, 
έφερε το μήνυμα της νίκης πριν ξεψυχήσει 
από την προσπάθεια, ο μαραθώνιος δεν 
είχε ιστορικό αθλητικό προηγούμενο. Δεν 
υπήρξε ποτέ άθλημα ως τότε, καθώς οι αρ-
χαίοι αγώνες μεγάλων αποστάσεων ήταν 
πολύ μικρότεροι, προσεγγίζοντας τα σημε-
ρινά 5 χιλιόμετρα. Μα λίγο ο εμβληματικός 
άθλος και λίγο η ιστορία που τον ενέπνεε, 
δημιουργούσαν ένα πλαίσιο ιδανικό για να 
συνδεθεί το νέο ολυμπιακό εγχείρημα με 
το παρελθόν, δίνοντας μια πάντα χρήσιμη 
νομιμοποίηση. 

Στην αφετηρία, στον Μαραθώνα, ο παπάς της ενορίας έδωσε την ευχή του στους α-
θλητές που ξεκίνησαν τη διαδρομή από τα Μεσόγεια ως την Αθήνα. Στο κατάμεστο Πα-
ναθηναϊκό Στάδιο, το νήμα έκοψε πρώτος ο αθλητής Σπύρος Λούης με επίδοση 2:58:50, 
σε μια νίκη που έμεινε στην ιστορία συμβολίζοντας την προσπάθεια, την υπέρβαση των 

σωματικών και ψυχικών ορίων, καθώς και την αντοχή. Το «Είναι  Έλληνας» που αντηχούσε 
στη διαδρομή ενθουσίασε και εμψύχωσε το κοινό, γεννώντας πανηγυρισμούς χωρίς 

προηγούμενο. Σημαντικότατη στον αγώνα ήταν η παρουσία του έμπειρου δρομέα Χα-
ρίλαου Βασιλάκου, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος και μαζί με τον Λούη έγιναν οι δύο 
πρώτοι Ολυμπιονίκες στην ιστορία του Μαραθωνίου δρόμου. 

Την ίδια χρονιά έτρεξε και η πρώτη γυναίκα μαραθωνοδρόμος. Στον απόηχο 

της μεγάλης ελληνικής νίκης, την επόμενη 
του Ολυμπιακού Μαραθωνίου, η Σταμάτα 
Ρεβύθη, μια φτωχή τριαντάχρονη χήρα 
από τη Σύρο που κατοικούσε στην Πειραιά, 
αποφάσισε να τρέξει την ίδια διαδρομή για 
να κερδίσει το ενδιαφέρον του κόσμου δι-
εκδικώντας μια δουλειά για την ίδια και μια 
καλύτερη τύχη για το παιδί της. Τερμάτισε 
την ίδια διαδρομή σε 5:30 ώρες, φτάνοντας 
ωστόσο μόνον έξω από το Παναθηναϊκό 
Στάδιο, καθώς οι αστυνομικοί δεν της επέ-
τρεψαν να μπει. Η ιστορία της ξεχάστηκε 
γρήγορα, μα η ίδια άνοιξε το δρόμο για τη 
γυναικεία παρουσία στους δρόμους, που 
εκπληρώθηκε πλήρως πολύ αργότερα.  
Η διαδρομή του Μαραθωνίου δεν ήταν από 
την αρχή σταθερή. Στους Ολυμπιακούς της 
Αθήνας και στους αμέσως επόμενους α-
γώνες, οι δρομείς έτρεξαν περίπου 40 χι-
λιόμετρα. Η απόσταση των 42.195 μέτρων 
καθιερώθηκε το 1924 από τη Διεθνή Ολυ-
μπιακή Επιτροπή, ακολουθώντας εκείνην 
που διέτρεξαν οι δρομείς στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες του Λονδίνου το 1908, φτά-
νοντας ως τη βασιλική εξέδρα για λόγους 
αβρότητας. 

Από τότε, χρόνο με το χρόνο, ο μαραθώ-
νιος έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα αθλή-
ματα σε όλο τον κόσμο, με εκατομμύρια 

φίλους και συμμετέχοντες σε όλες τις διοργανώσεις του. Ξεχωριστός ανάμεσα στους 
πολλούς διεθνείς μαραθωνίους που διεξάγονται σε όλο τον κόσμο είναι ο Μαραθώνιος της 
Αθήνας, ο μόνος στην αυθεντική διαδρομή. Διεξήχθη για πρώτη φορά το 1955, με τη συμ-
μετοχή μόλις 21 αθλητών και νικητή τον Φινλανδό Βέικο Κάρβονεν, με χρόνο 2:27:30. Με τη 
σημερινή του μορφή διεξάγεται συνεχώς από το 1983, αφιερωμένος στο μεγάλο Έλληνα 
γιατρό, βαλκανιονίκη του στίβου και ειρηνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη.

Φέτος, στην 34η επανάληψή του, ο Μαραθώνιος της Αθήνας γιορτάζει τα 120 χρόνια από 
την πρώτη σύγχρονη διοργάνωση μαραθωνίου, με τον πιο εμβληματικό τρόπο. Με 50.000 
συμμετοχές στην αυθεντική μαραθώνια διαδρομή και στα αγωνίσματα των 10 χλμ. και 5 
χλμ. που αποδεικνύουν με τον πιο δυναμικό τρόπο πως η συγκίνηση του κορυφαίου δρομι-
κού αθλήματος είναι διαχρονική.
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Είναι τρία χρόνια τώρα, από το 2014, που ο ΟΠΑΠ 
συμβάλλει στην ανακαίνιση των δύο παιδιατρικών νο-

σοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη & Αγλαΐας 
Κυριακού» και ήδη έχει παραδώσει 8 Νοσηλευτικές Μο-

νάδες. Ήξερες, όμως, ότι μπορείς κι εσύ να βοηθήσεις και 
μάλιστα με έναν πολύ διασκεδαστικό τρόπο; 

Αφορμή είναι ο 34ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθή-
νας και φράση-κλειδί η εφαρμογή «Κάτι Καλύτερο», η 

οποία είναι διαθέσιμη στο Play Store και στο App Store και 
μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό σας ή στο tablet 

σας, ενώ η συμμετοχή είναι δυνατή και μέσω υπολογιστή. 
Εκεί, μπορείτε να παίξετε, να πάρετε μέρος στις δοκιμα-
σίες, να κάνετε share ή να βγάλετε selfies. Είναι εντελώς 

δωρεάν και με το εικονικό ποσό που συγκεντρώνει ο κάθε 
παίκτης, ανεβαίνει και το ποσό που θα προσφέρει ο ΟΠΑΠ 

για την ανακαίνιση των δύο νοσοκομείων. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.katikalytero.gr. 

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα
 της ανακαίνισης των δύο νοσοκομείων 

Το πρόγραμμα ανακαίνισης των Παιδιατρικών Νοσοκο-
μείων ανεβάζει την ποιότητα περίθαλψης των παιδιών. 

Το φιλόδοξο έργο ανακαίνισης των δύο δημόσιων Παιδι-
ατρικών Νοσοκομείων, «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη 
και Αγλαΐας Κυριακού», βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με 
στόχο την προσφορά υπηρεσιών υγείας σε συνθήκες 

κορυφαίου επιπέδου σε παιδιά απ’ όλη την Ελλάδα. Ήδη, 
μέχρι σήμερα, ο ΟΠΑΠ έχει παραδώσει 8 Νοσηλευτικές 

Μονάδες, συνολικής έκτασης 5.330 τετραγωνικών μέ-
τρων και δυναμικότητας 191 κλινών, αλλάζοντας πλήρως 
την εικόνα τους και δημιουργώντας έναν ευχάριστο χώρο 

για όσους βρίσκονται εκεί. 

Συγκεκριμένα: 
Στο Νοσοκομείο «Η Αγία Σοφία» ανακαινίσθηκαν δύο 

Νοσηλευτικές Μονάδες του 5ου ορόφου, συνολικού εμ-
βαδού 1.800 τετραγωνικών μέτρων και δυναμικότητας 

50 κλινών, η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Νεογνών, 
δυναμικότητας 50 θερμοκοιτίδων, η Α & Β Ορθοπεδική 

του 2ου ορόφου, δυναμικότητας 29 κλινών, η Ά  & Β΄ 
Χειρουργική του 2ου, δυναμικότητας 32 κλινών, τα δύο 
9ώροφα κλιμακοστάσια καθώς και η κεντρική είσοδος 

του 1ου ορόφου.

Στο Νοσοκομείο «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» α-
νακαινίσθηκε η Νοσηλευτική Μονάδα του 3ου ορόφου 

της Ά  Πτέρυγας συνολικού εμβαδού 550 τετραγωνικών 
μέτρων που έχει δυναμικότητα 30 κλινών, οι κεντρικές εί-

σοδοι του ισογείου και του 1ου ορόφου, το κεντρικό κλι-
μακοστάσιο, οι αίθουσες αναμονής και αντικαταστάθηκε 

ο κεντρικός ανελκυστήρας.

Επίσης: 
Σε όλους τους ανακαινισμένους χώρους των Νοσοκο-
μείων έχει γίνει επισκευή και μερική αντικατάσταση του 

Ξενοδοχειακού και του Γραφειακού Εξοπλισμού.

Επιπλέον, και στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία αναμορ-
φώθηκε η διακόσμηση των χώρων ώστε να δημιουργηθεί 
ένα κατάλληλο περιβάλλον για τα παιδιά που θα λειτουρ-
γήσει θεραπευτικά και θα είναι σε απόλυτη συμφωνία με 

τις σύγχρονες ιατρικές αντιλήψεις. 

Πιο συγκεκριμένα, στο Νοσοκομείο «Η Αγία Σοφία», η 
θεματολογία που διέπει τις ανά όροφο θεματικές ενό-
τητες των Νοσηλευτικών Μονάδων, αντλεί έμπνευση 

από την ιστορική, κοινωνική και διανοητική εξέλιξη της 
ανθρωπότητας και θα παρουσιάζει μεγάλα επιτεύγματα 

της ανθρώπινης διάνοιας υπό τύπο παιχνιδιού. Επιπλέ-
ον, βασικό δημιουργικό στοιχείο για τη διακόσμηση του 

Νοσοκομείου είναι το συνεχώς εξελισσόμενο δέντρο της 
ζωής, της επιστήμης και της κοινωνίας, που καρποί του 

υπήρξαν όλες οι ανθρώπινες επινοήσεις. Το στοιχείο αυ-
τό θα συνενώσει όλες τις επιμέρους θεματικές ενότητες, 

καθώς θα εξελίσσεται περιστρεφόμενο με τη μορφή υ-
ψηλού προστατευτικού κιγκλιδώματος στους έλικες των 

δύο κλιμακοστασίων του κτιρίου. 

Στο «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» η βασική θεμα-
τική ενότητα που επηρεάζει την εσωτερική διακόσμηση 
του Νοσοκομείου αντλεί την έμπνευσή της από το παιδι-
κό παιχνίδι με κινούμενα και αγαπημένα αντικείμενα που 

μας παίρνουν από το γήινο περιβάλλον και μας ανυψώ-
νουν ως τα σύννεφα μαζί με την παιδική φαντασία.

Ç Κάτι Κάλύτερο È 
για τα παιδια από τόν οΠαΠ 

για 3η συνεχόμενη χρονιά προσφέρει στην ανακαίνιση των νοσοκομείων 
«Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού»



η 
κουλτούρα του 
running αφήνει κα-
θημερινά το στίγμα 

της σε κάθε κουκκίδα του 
χάρτη, μέσα από αναρίθ-
μητες μικρές και μεγάλες 
διοργανώσεις. Ορισμένοι 
αγώνες ωστόσο είναι πιο 
ξεχωριστοί από τους άλ-
λους. Διαλέξαμε 5 μαραθώ-
νιους που καταλαμβάνουν 
σπουδαία σημασία στο 
δρομικό καλεντάρι.

Η A.V. διασχίζει 
τρέχοντας τον πα-
γκόσμιο χάρτη των 
μεγάλων αγώνων

Του Δημήτρη 

Καραθάνου

Βοστόνη, ΗΠΑ

Πρόκειται για τη διαδρομή με 
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
για τους εγκυκλοπαιδιστές 
του αθλήματος, όσο και για 
τους αφοσιωμένους δρο-
μείς. Όντας ο παλαιότερος 
μαραθώνιος πόλης, οφείλει 
τη σύστασή του στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του 1896 
στην Αθήνα, ενώ συγκαταλέ-
γεται στους ελάχιστους που 
απαιτούν την επίτευξη συ-
γκεκριμένου χρονικού ορίου 
προκειμένου να συμμετάσχει 
κανείς. Μόνο οι γρηγορότε-
ροι κατορθώνουν να διαγω-
νιστούν σε αυτή την κούρσα, 
η οποία απέκτησε αυξημένο 
συμβολικό ενδιαφέρον έπει-
τα από το τραγικό τρομοκρα-
τικό χτύπημα του 2013. 

Βερολίνο, Γερμανία

Η κούρσα των ρεκόρ. Έπειτα 
από το εξωπραγματικό περ-
σινό 2:03:23 του Γουίλσον 
Κίπσανγκ, ακολούθησε το 
2:02:57 του Κενυάτη Ντένις 
Κιμέτο στις 28 Σεπτεμβρίου 
του 2014, για να εκτινάξει το 
παγκόσμιο ρεκόρ κατά 26 
δευτερόλεπτα. Γενικότερα, 
χάρη στο μοναδικό συνδυ-
ασμό ιδεωδών καιρικών 
συνθηκών και επίπεδης 
διαδρομής που μόνο αυτό 
προσφέρει, το Βερολίνο 
επιφυλάσσει σταθερά τις συ-
ναρπαστικότερες επιδόσεις, 
εάν όχι και τα πιο γοητευτικά 
στιγμιότυπα.

Λονδίνο, Μεγάλη 
Βρετανία

Περισσότεροι από 900.000 
αθλητές έχουν ολοκληρώσει 
τον περίβλεπτο αυτό μαρα-
θώνιο, στοιχείο που μαρτυρά 
από μόνο του το κύρος και 
την αίγλη του αγώνα. Ας 
αφήσουμε τα νούμερα να 
μεταφέρουν τη σημασία του 
δρώμενου: 125.000 δήλωσαν 
συμμετοχή στο φετινό αγώ-
να, 36.000 πήραν θέση στη 
γραμμή εκκίνησης ενός μα-
ραθωνίου που αναμεταδίδε-
ται τηλεοπτικά σε 196 χώρες 
του κόσμου. Ο Γουίλσον Κίπ-
σανγκ από την Κένυα έθεσε 
το νέο καλύτερο χρόνο μόλις 
φέτος, ενώ η θρυλική Πόλα 
Ράντκλιφ διατηρεί από το 
2005 το γυναικείο ρεκόρ και 
ταυτόχρονα το παγκόσμιο 
ρεκόρ με 2:15:25, παραμένο-
ντας η γρηγορότερη γυναίκα 
του πλανήτη – και μάλιστα 
Ευρωπαία. Πραγματικά 
ασύλληπτο επίτευγμα, εάν 
αναλογιστούμε ότι ο μαρα-
θώνιος αποτελεί προνομιακό 
σπορ των Αφρικανών.

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Ξεκίνησε σαν αστείο το 1970, 
με μόλις 127 δρομείς που 
κατέβαλαν αντίτιμο ενός 
δολαρίου έκαστος για να 
διαγωνιστούν. Σήμερα απο-
τελεί έναν από τους αγώνες 
υψηλότερου προφίλ στην 
υφήλιο και παράλληλα μια 
περίφημη αφορμή για να επι-
σκεφθεί κανείς τη Νέα Υόρκη 
το φθινόπωρο. Η διαδρομή, 
την οποία παρακολουθούν 
315 εκατομμύρια θεατές από 
τους δέκτες τους, διέρχεται 
και τα πέντε διαμερίσματα 
της πόλης προτού ολοκλη-
ρωθεί στο Σέντραλ Παρκ του 
Μανχάταν. Η πεμπτουσία ε-
νός ξεχωριστού μαραθωνίου 
συνίσταται στο να προσφέ-
ρει απαράμιλλα ταξιδιωτικά 
ενσταντανέ παράλληλα με 
την αγωνιώδη πορεία των 
αθλητών. Και πουθενά αλλού 
οι δύο κόσμοι δεν συναντώ-
νται με τόση αρμονία από 
όση προκύπτει εδώ.

Αθήνα, Ελλάδα

Η παγκόσμια απήχηση του 
αγώνα που ξεκίνησε εμπνε-
όμενος από τα ιδεώδη του 
«νενικήκαμεν» δεν λέει να 
ξεθωριάσει στο πέρασμα 
του χρόνου, διατηρώντας 
την Αθήνα στην κορυφή 
των παγκόσμιων δρομικών 
ραντεβού του Νοεμβρίου. Η 
περίπου συνεχής ανηφορική 
κλίση του αγώνα τον καθιστά 
πραγματική δοκιμασία για 
τους τετρακέφαλους κάθε 
αθλητή – στο επίπεδο του 
βαθμού δυσκολίας, ελάχιστοι 
ξεπερνούν το μαραθώνιο της 
πρωτεύουσας. Είναι τέτοια τα 
συναισθήματα που βιώνει κα-
νείς ωστόσο καθώς εισέρχε-
ται στο Παναθηναϊκό Στάδιο 
και διασχίζει τα τελευταία 170 
μέτρα ως το νήμα του τερμα-
τισμού, που κάθε απομεινάρι 
εξάντλησης αναβλύζει μέσα 
από ευφρόσυνα δάκρυα 
συγκίνησης. Ο αυθεντικός 
μαραθώνιος της Αθήνας είναι 
μια πραγματικά σπάνια εμπει-
ρία αυτοεκπλήρωσης, την 
οποία αξίζει να χαρίσει στον 
εαυτό του κανείς.
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ΑφιέρωμΑ Μαραθωνιοσ 

ΑθήνΑς
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ΓιορΤη 
ςΤην πολη
Ένας επιτυχημένος Μαραθώνιος 
είναι ο κόσμος του

οι παλιότεροι μαραθωνοδρόμοι θυμούνται καλά την 
εποχή που έτρεχαν σχεδόν ανάμεσα στα αυτοκίνη-
τα με τους οδηγούς να τους βρίζουν γιατί κλείνουν 

τους δρόμους. Όχι πια. Ξεκινώντας από το πολύ αδικημένο 
2004, το κλίμα έχει αλλάξει ριζικά. Εντάξει, δεν είμαστε 
Νέα Υόρκη όπου οι θεατές ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια, 
αλλά σήμερα μιλάμε για πολλές χιλιάδες σε όλο το μήκος 
της διαδρομής να μεταδίδουν τον ενθουσιασμό τους στους 
δρομείς. Κι αυτό μετράει πολύ. Θυμάμαι μια χρονιά που 
έτρεχα τραυματισμένος και ήταν το «high five» με δεκάδες 
πιτσιρίκους που με γέμιζε αδρεναλίνη και με κράτησε στον 
αγώνα. Ένας επιτυχημένος Μαραθώνιος άλλωστε είναι 
ο κόσμος του. Είναι η γιορτή στην πόλη, οι αθλητές από 
κάθε άκρη του πλανήτη που κάνουν ο καθένας τη δική του 
ξεχωριστή προσπάθεια και κυρίως οι θεατές που ενθαρρύ-
νουν, εμπνέουν και εμπνέονται, και –συμβαίνει πιο συχνά 
από όσο νομίζουμε– συγκινούνται, αναγνωρίζοντας στα 
εξαντλημένα πρόσωπα και στα βήματα που τρεκλίζουν 
βαθιά ανθρώπινα συναισθήματα. Αυτή είναι και η διαφορά 
για όσους παρακολουθούν τον Μαραθώνιο: καθώς μπο-
ρούν να δουν από πολύ κοντά τους αθλητές, στην πραγμα-
τικότητα συμμετέχουν στον αγώνα. Ετοιμαστείτε λοιπόν 
για μια πολύ διαφορετική εμπειρία.

Πού Σε όλο το μήκος της διαδρομής. Οι περισσότεροι, περι-
μένοντας φίλους, προτιμούν τις κερκίδες του Σταδίου, έτσι 
όμως χάνουν την επαφή με τους αθλητές. Προσωπικά επι-
λέγω την διασταύρωση Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου 
όπου ο κόσμος είναι σχετικά αραιός για να βλέπεις καλά, 
αρκετός όμως για να υπάρχει και ο μεταδοτικός ενθουσια-
σμός. Είναι ακόμα πολύ κοντά στον τερματισμό, στο σημείο 
δηλαδή που το χειροκρότημα είναι ταυτόχρονα επιβρά-
βευση και αναγκαία ενθάρρυνση για τα τελευταία 300-
400 μέτρα. Άλλα σημεία, αν δεν κατεβείτε στο κέντρο, 
είναι η Αγία Παρασκευή, η Παλλήνη και η Νέα Μάκρη, 
όπου συνήθως είναι αρκετός κόσμος συγκεντρωμένος και 
επικρατεί εορταστικό κλίμα. Φυσικά μπορείτε να πάτε σε 
οποιοδήποτε σημείο σε όλο το μήκος της διαδρομής (Λεω-
φόρος Μαραθώνος, Μεσογείων, Βασιλίσσης Σοφίας).
Πότε Η εκκίνηση είναι στις 9 π.μ. στον Μαραθώνα και οι 
πρώτοι θα μπούνε στο Παναθηναϊκό Στάδιο σε 2 ώρες και 
κάτι – το ρεκόρ διαδρομής το έχει από το 2014 ο Κενυάτης 
Φέλιξ Κάντι με 2 ώρες, 10 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα. Αν 
πάτε στο κέντρο νωρίτερα θα παρακολουθήσετε τους αγώ-
νες των 5 και 10 χιλιομέτρων.
Πώς Συμμετοχή συνεπάγεται και ενθάρρυνση. Σύντομα ό-
μως, αν φωνάζετε, θα βραχνιάσετε. Προμηθευτείτε λοιπόν 
μια σφυρίχτρα –ή και περισσότερες για να τις μοιράσετε–, 
μια καραμούζα, μια ροκάνα ή ό,τι άλλο θορυβώδες μπορεί-
τε να σκεφτείτε. Μπορείτε ακόμα να έχετε μαζί σας σημαί-
ες, μπαλόνια, χαρτόνι με κάποιο σύνθημα-παρότρυνση για 
τους δρομείς ή ό,τι άλλο. Το μόνο που πρέπει να αποφύγε-
τε είναι να κλείνετε το δρόμο. Όπως είναι κουρασμένοι οι 
δρομείς είναι πολύ πιθανό να μη μπορέσουν να σας απο-
φύγουν και να πέσουν πάνω σας – κι αυτό βέβαια αφορά 
κυρίως τα μικρά παιδιά που έχουν την τάση να πετάγονται.
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OI θέΑτές ένθΑρρύνΟύν, 
εμπνεουν και εμπνεονται,    
ςύγκινΟύντΑι, ΑνΑγνωρι-
ζονταΣ Στα εξαντλημενα 
προΣώπα και Στα βηματα 

που τρεκλιζουν βαθια  
ανθρώπινα ΣυναιΣθηματα

Του Παντελή Καψή

Φωτό: Μαίρη 

Αδαμοπούλου
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αθηναϊΚές 
διαδροΜές 

Της Αγγελικής Κοσμοπούλου  - Φωτό: Τάσος Βρεττός

Λ
έγεται πως είναι πόλη αφιλόξενη για τους 

δρομείς, ακατάλληλη για αθλητισμό. Κι αυτό συ-

νοδευόμενο από μια αιώνια σύγκριση με τις ευ-

ρωπαϊκές μεγαλουπόλεις αλλά και με το δικό της 

ένδοξο –αν και πανάρχαιο– αθλητικό παρελθόν.

Όμως η Αθήνα, που γέννησε εν πολλοίς τον αθλητισμό και φιλο-

ξενεί επί χρόνια την κορυφαία δρομική διοργάνωση, δεν είναι α-

φιλόξενη. Ναι, σίγουρα δεν είναι αυτό που έχει κανείς σε πρώτη 

φάση κατά νου όταν σκέφτεται ανοιχτούς δρόμους, μα έχει τις 

δικές της μυστικές διαδρομές που μας καλούν να τις ακολουθή-

σουμε, για προπόνηση κι όχι μόνο.

Στο κέντρο της πόλης, ο Εθνικός Κήπος και το Ζάππειο προ-

σφέρουν την καλύτερη και ασφαλέστερη λύση για όσους θέ-

λουν να προπονηθούν σε μια ασφαλή και μετρημένη διαδρομή, 

με δυσεύρετη αίσθηση πρασίνου. Το εσωτερικό του Κήπου, με 

αρκετές χωμάτινες επιλογές και τις αναγκαίες ανηφόρες, προ-

σφέρει το ιδανικό κλίμα για όλο το χρόνο, με δροσιά και σκιά 

σε ισορροπημένες δόσεις. Μία μεγάλη στροφή 2 χιλιομέτρων 

σε σχήμα 8 και μια μικρότερη 1.500 μέτρων φιλοξενούν παρα-

δοσιακά τους καλύτερους δρομείς μεγάλων αποστάσεων της 

πόλης. Μοναδικό μειονέκτημα οι ώρες προπόνησης, που περιο-

ρίζονται στο διάστημα από την ανατολή ως τη δύση του ήλιου. 

Πριν ή μετά, η μετρημένη διαδρομή των 1.000 μέτρων από και 

προς το ρολόι ηλεκτροδότησης του Ζαππείου αντικαθιστά ή 

συμπληρώνει τα αναγκαία χιλιόμετρα.

Λίγο πιο πάνω, ο περιφερειακός του Λυκαβηττού μοιάζει 

απρόσιτος αλλά αποτελεί ιδανική προετοιμασία για τους συμμε-

τέχοντες στον κλασικό μαραθώνιο. Κάθε γύρος μετρά 2.700 μέ-

τρα, με μια γενναία δόση απαιτητικής αλλά απαραίτητης για την 

αντοχή ανηφόρας. Οι φίλοι των χωμάτινων διαδρομών μπορούν 

να διαλέξουν κάποιο από τα πολλά μονοπάτια του λόφου, ενώ οι 

λάτρεις της ανηφόρας μπορούν να βάλουν στόχο την κορυφή, 

το εκκλησάκι του Αη-Γιώργη, με τη μοναδική θέα της Αθήνας.

Όσοι αναζητούν την ισορροπία ανάμεσα στα χιλιόμετρα και 

στις αστικές βόλτες, έχουν στην Αθήνα την ιδανική ευκαιρία 

να τρέξουν στον ιστό της αρχαίας πόλης. Από τη Διονυσίου Α-

ρεοπαγίτου ο δρόμος χωρίζεται σε δύο διαφορετικές κατευ-

θύνσεις. Το δεξί σκέλος κατηφορίζει την Αποστόλου Παύλου 

και φτάνει ως το αρχαίο νεκροταφείο του Κεραμεικού, σε μια 

διαδρομή που επιτρέπει τη θέαση του εμβληματικού λόφου 

στα δεξιά και των μικρών κατοικιών και ιερών στα αριστερά, 

λαξευμένων στο φυσικό βράχο. Στην επιστροφή, κουραστική 

σαν κάθε ανηφόρα, η Ακρόπολη μπροστά, σταθερό σημείο α-

ναφοράς, αποζημιώνει και μαλακώνει τα βήματα. Εναλλακτικά, 

το αριστερό σκέλος περνά από το εκκλησάκι του Λουμπαρδιά-

ρη και χάνεται στην Πνύκα ή στο κράσπεδο της αρχαίας «Διά 

Κοίλης» οδού, στη θεραπευτική μοναξιά του αρχαίου τοπίου. 

Στα βόρεια προάστεια, το πεντάρι της Φιλοθέης, διαδρομή 

προστατευμένη σε μία από τις ωραιότερες περιοχές κατοίκη-

σης, είναι ιδανικό σημείο για μεγάλες προπονήσεις και αγαπημέ-

νος τόπος συνάντησης όσων ετοιμάζονται για μαραθώνιο. Ενώ 

στα νότια, το παραθαλάσσιο μέτωπο από το Φάληρο ως το Κα-

βούρι, με το βλέμμα σταθερά στα νερά, ισορροπεί τη μουντάδα 

της πόλης με καλοκαίρι, ανεξάρτητα από συνθήκες και εποχές.

Πέρα από τις διαδρομές, το τρέξιμο δεν ζητά παρά τα ελάχι-

στα. Ένα ζευγάρι παπούτσια, ρούχα κατάλληλα και διάθεση για 

αναζήτηση στη διαδρομή που θα επιλέξουμε για δική μας. Γνώ-

ριμη ή άγνωστη, μακριά ή επαναλαμβανόμενη. Αρκεί να μένει ο 

δρόμος ανοιχτός.



5 Καλοι λοΓοι Για να Τρέχέις ςΤα βούνα
Όλο και περισσότεροι δρομείς εμπνέονται από το κάλεσμα για επιστροφή στη φύση. 

Αποκωδικοποιούμε την κουλτούρα τους και ξεκλειδώνουμε τα μυστικά της ορεινής προπόνησης. 

Του Δημήτρη Καραθάνου - Φωτογραφία: © David Marcu / unsplash.com
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1. Από την πόλη έρχομαι
Όσοι ανάμεσά μας έχουν λιώσει παπούτσια στα ταρτάν και στους δρό-μους έχουν εξοικειωθεί με την ψυχολογική και σωματική κόπωση των πεπερασμένων παρα-στάσεων: η απαράλ-λαχτη μονοτονία της ασφάλτου, το αδιάκοπο στριφογύρισμα των γη-πεδικών διαδρόμων, οι επαναλήψεις, η αίσθηση του τετριμμένου και όλα όσα επιφέρουν ακόμη και στον πιο ενθουσιώδη αθλητή την αίσθηση της «Μέρας της Μαρμότας», συναντούν στο βουνό την αντίθετη εκδοχή τους: νέες διαδρομές, καινούργια τοπία, αχαρ-τογράφητα μονοπάτια και πρωτόγνωρα περά-σματα συνθέτουν ένα προπονητικό σκηνικό ανεξάντλητο όσο και οι γραμμές του χάρτη. Η Ελλάδα τρέχει σε δά-ση, λόφους, υψίπεδα, μονοπάτια πεζοπορίας, δύσβατα εδάφη, ρυάκια, κορυφές, εξοχές. Όταν μιλάμε για ορεινό τρέ-ξιμο, ain’t no mountain high enough. 

Τ ο τρέξιμο 
στο βουνό 
θα σε ανε-

βάσει ψηλότερα. 
Με τους ορεινούς 
μαραθωνίους να 
κεντάνε σταυρο-
βελονιά τη χώρα 
σε ολοένα τακτι-
κότερο ρυθμό και 
καθώς η κοινό-
τητα των υψομε-
τρικών δρομέων 
αυξάνεται πολ-
λαπλασιαστικά, 
απαριθμούμε το 
δεκάλογο της 
τόσο ξεχωριστής 
αυτής δρομικής 
κουλτούρας. Το 
βουνό είναι το νέο 
cool. Δοκίμασε τις 
προκλήσεις του. 

2. Σώμα μου φτιαγμένο για βουνό
Στις προπονήσεις μαραθωνίου ερ-γάζεσαι με πολύ συγκεκριμένους όρους: η προετοιμασία είναι ρητή και απαρέγκλιτη, ο αγωνιστικός ρυθμός σαφής. Στο βουνό αντίθετα οι συνθήκες είναι εντελώς διαφο-ρετικές. Το τέμπο εναλλάσσεται δι-αρκώς, υπάρχουν ανηφόρες, μεγα-λύτερες ανηφόρες και πραγματικά ατελείωτες ανηφόρες, υπάρχουν κατηφόρες που διασχίζονται ιλιγ-γιωδώς δίνοντας τη θέση τους σε περπάτημα, κατά τόπους σε πολύ περπάτημα, ενώ αφθονούν και τα επίπεδα σημεία που απαιτούν γρή-γορη προσαρμογή και επιταχύνσεις. Οι αυξομειώσεις είναι συνεχείς στο ορεινό τρέξιμο και το ζητούμενο είναι να αποκτήσεις εμπειρία κατα-νοώντας προπάντων το ίδιο σου το σώμα ώστε να το προσαρμόζεις στις συνθήκες. Δεν είναι αυτή η πεμπτουσία της εξαιρετικής προ-πόνησης; Επιπλέον, μια ουσιώδης διαφορά της προπόνησης βουνού σε σχέση με την προπόνηση μεγά-λων αποστάσεων συνίσταται στο ότι δεν παίζει ρόλο μονάχα ο όγκος των χιλιομέτρων που καλύπτει κανείς, αλλά κυρίως η υψομετρική διαφορά – το σύνολο της ανηφόρας που εκπαιδεύεσαι να ανεβαίνεις. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλοι οι αγώνες βουνού αναφέρουν ανα-λυτικά τις υψομετρικές τους διακυ-μάνσεις. Ουσιαστικά περιγράφουν το επίπεδο δυσκολίας τους. 

3. Οι τέσ-σερις υψο-μετρικές 
εποχές
Στο βουνό, ζέ-
στη και κρύο, 
βροχή και ξηρα-
σία συχνά δεν 
απέχουν μεταξύ 
τους παρά λίγα 
λεπτά της ώρας. 
Ο ορεινός δρο-
μέας απολαμβά-
νει τα στοιχεία 
της φύσης και 
εξοικειώνεται με 
τις απρόβλεπτες 
διαθέσεις τους 
ενστικτωδώς, 
προσθέτοντας 
μια επιπλέον 
πρόκληση σε 
ένα άθλημα 
που συχνά 
εξασκείται υπό 
την ασφάλεια 
του διαδρόμου 
γυμναστηρίου ή 
του αστικού διά-
κοσμου. Τρέχο-
ντας στο βουνό 
αποχωρίζεσαι 
κάθε ρουτινιάρι-
κη βεβαιότητα. 
Τrail running 
σημαίνει περιπέ-
τεια. 

4. Τα καινούργια ρούχα του ορεινού βασιλιά
Γνωρίζεις τα στάνταρ και έχεις τρέξει αρκετά ώστε να κατανοείς ότι στην ανάγκη προμή-θειας κατάλληλου εξοπλισμού δε χωρούν εκπτώσεις. Τα παπούτσια αποτελούν εύλογα την πεμπτουσία του αθλήματός μας, με επι-πλέον μάλιστα προδιαγραφές για το βουνό. Το ειδικό trail ζευγάρι προστατεύει τα πόδια από τις ιδιομορφίες του ορεινού εδάφους, ενώ προσφέρει καλύτερη πρόσφυση και έλεγχο στο πάτημα. Αντιανεμικό ή αδιάβροχο τζάκετ, τεχνικό t-shirt το οποίο θα πρέπει να συνοδεύ-εται από αναπληρωματικό μπλουζάκι για την περίπτωση που ο ιδρώτας και η υγρασία δυ-σχεράνουν τις συνθήκες, κολάν με άνεση στην κίνηση και ενδύματα ικανά να διατηρούν τη θερμοκρασία του σώματος σε υψηλές και χα-μηλές θερμοκρασίες θα πρέπει να μη λείπουν από το σακίδιο πλάτης του ορεινού δρομέα – ναι, ακούς σωστά. Ο δρομέας βουνού θα ήταν περίπου ανήμπορος δίχως ένα ελαφρύ σακίδιο πλάτης και ειδική ζώνη για υδροδοχείο, ηλε-κτρολύτες, σνακ, φακό και λοιπά αξεσουάρ προπόνησης ειδικών συνθηκών. Πέρα από τις βασικές κατηγορίες εξοπλισμού, οι έμπειροι υιοθετούν συχνά στο δρομικό τους dress code τις γκέτες, οι οποίες αποτρέπουν τις ανεπιθύ-μητες εισχωρήσεις λάσπης, χιονιού ή χώματος στα παπούτσια, ενώ σπανίως παραλείπουν τα γάντια, καθώς τα χέρια διαδραματίζουν βασικό ρόλο στο βουνό δίχως μάλιστα να λείπουν και οι πτώσεις.   

5. Τρέχουμε ΕλλάδαVermio Mountain Running, Νυμφαία Κομοτηνής, Λασι-θιώτικα Βουνά, Πήλιο Ultra Trail, Χειμωνιάτικος Ενιπέας, Ημιμαραθώνιος Ταΰγετου, Ανάβαση Αγχαίου Όρους, Χνά-ρια του Δευκαλίωνα, Λέβαδος Mountain Trail, Ραψάνη Ολύ-μπου, Corfu Path: οι μικρές και μεγάλες διοργανώσεις είναι ατελείωτες και αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένους μονάχα από τους αγώνες που πραγ-ματοποιούνται στην Ελλάδα το προσεχές δίμηνο. Ακόμη και για τον πιο ενθουσιώδη δρομέα, που επιθυμεί να παρα-μένει απασχολημένος όλο το χρόνο, τα αθλητικά ραντεβού παραείναι άφθονα για να καλυ-φθούν σε μια χρονιά. Διάλεξε τις τοποθεσίες της χώρας που προτιμάς και την αγωνιστική έ-νταση που επιθυμείς, μάρκαρε τις άδειες στο ημερολόγιο, ορ-γάνωσε τις εκδρομές με την οι-κογένεια και τη δρομική παρέα σου, φρόντισε να μετατρέψεις το αγωνιστικό καλεντάρι σε αδιάκοπο special event, σχεδι-ασμένο να προσφέρει συγκινή-σεις και τακτικές αποδράσεις από την καθημερινότητα. Οι ορεινοί αγώνες της Ελλάδας είναι πολυάριθμοι και συναρ-παστικοί. Αγαπάς το τρέξιμο; Πάρε τα βουνά.  
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Τίποτα δεν 
αναπληρώ-
νει την αξία 

μιας σωστής διατρο-
φής, αλλά είναι διαπιστω-
μένο ότι ο τακτικός δρομέας 
χρειάζεται το κάτι παραπάνω. 
Λίγοι αθλητές καταπονούνται περισσό-
τερο από τους τακτικούς δρομείς αποστάσεων, 
επομένως αρκετά σκευάσματα καταλήγουν να αποτελούν 
οργανικό τμήμα της καθημερινής ρουτίνας. Ας δούμε ορι-
σμένα δρομικά στάνταρ.
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ΜύςΤιΚα 
πού θα 

έΚΤοξέύςούν 
Την ανΤοχη 

ςού
Δοκιμάζουμε τα απολύτως απαραίτητα 
διατροφικά συμπληρώματα για να δια-

λέξεις αυτά που σου ταιριάζουν
Του Δημήτρη Καραθάνου

Μαγνήσιο 
Το αχώριστο φιλαράκι σου για προ-
στασία από μυικές κράμπες, αγγει-
οσυστολή, αύξηση της πίεσης, τα-
χυκαρδία. Οι καθημερινές ανάγκες 
ενός ενήλικα κυμαίνονται περί τα 
300 mg μαγνησίου την ημέρα τα 
οποία τα παίρνει συνήθως με μια 
ισορροπημένη δίαιτα. Όλες σχεδόν 
οι τροφές περιέχουν μαγνήσιο 
άλλες περισσότερο και άλλες λι-
γότερο. Οι ηλιόσποροι, ο σολομός 
και τα πράσινα λαχανικά περιέχουν 
το περισσότερο, ενώ το κρέας 
περιέχει ελάχιστο. Κυκλοφορεί σε 
ταμπλέτες και αναβράζοντα δισκία 
και αποτελεί δρομικό must have.

Συμπληρώματα πρωτεΐνης 
Χρησιμεύουν για την προπονητική αποκατάσταση 
και την προσπάθεια του οργανισμού να ανακάμ-
ψει από την καταπόνηση των χιλιομέτρων. Διατί-
θενται σε πλείστες μορφές. Σκόνες, ροφήματα, 
μπάρες, σοκολάτες. Μια σημαντική διάκριση: 
υπάρχει η εκδοχή του σκευάσματος σε καθαρή 
πρωτεΐνη, υπάρχει και ο συνδυασμός του με υδα-
τάνθρακα, ο οποίος θα μπορούσε να διαταράξει 
τη διατροφική ισορροπία και να επιφέρει ανεπιθύ-
μητα κιλά. Επιλέξτε ανάλογα με το είδος της προ-
πόνησης και το στάδιο της προετοιμασίας σας.

Ηλεκτρολύτες
Απαραίτητοι τόσο για τις προ-
πονήσεις, όσο και για τις αγω-
νιστικές ημέρες. Η πλειοψηφία 
χρησιμοποιεί τυποποιημένα 
έτοιμα ροφήματα που διατίθενται 
σε περίπτερα και σούπερ μάρκετ, 
ωστόσο τα πιο εξειδικευμένα 
καταστήματα αθλητικών ειδών 
προσφέρουν αξιόπιστες επιλογές 
ηλεκτρολυτών σε χαπάκια, κά-
ψουλες, αναβράζοντα δισκία και 
υδροδιαλυτή σκόνη. Οι κάψουλες 
αποτελούν πιθανότατα την πιο 
εύχρηστη λύση, ιδιαίτερα σε με-
γάλες διαδρομές, όπου τα σημεία 
ανεφοδιασμού σπανίζουν.

Τζελ
Ή «τζελάκια» στη δρομική αργκό, τα οποία ουσιαστικά λειτουργούν ως 
εύπεπτα γεύματα άμεσης κατανάλωσης σε πυκνόρρευστη, υγρή μορ-
φή. Εδώ ο στόχος είναι η άμεση εισροή ενέργειας και η αναπλήρωση 
του χαμένου γλυκογόνου. Κυκλοφορούν σε κάθε διαθέσιμη ποικιλία, 
εμείς ωστόσο αδυνατούμε να απεξαρτηθούμε από τη γεύση του τζελ-
εσπρέσο, εμπλουτισμένου με καφεΐνη.

ΤΟ διΑιΤΟΛΟΓιΟ 
ΤΟΥ δΡΟΜΕΑ

Πώς διαχειρίζεται σωστά ένας 
δρομέας τη διατροφή του

 

Το «είμαστε ό,τι τρώμε»  γνωρίζει την 
αποθέωσή του στο καλοδουλεμένα λι-
ποβαρές κορμί του μαραθωνοδρόμου, 
του οποίου η ζωή επικεντρώνεται σε ένα 
διατροφικό οξύμωρο: οφείλει να τρο-
φοδοτεί τον οργανισμό του αδιάκοπα 
με θερμίδες, φρον τίζον τας παρά λ λη-
λα να μη συσσωρεύει οτιδήποτε περιττό.  
 
Το φαγητό για το δρομέα σημαίνει καθα-
ρή, ανόθευτη ενέργεια, προορισμένη να 
ξοδεύει καθημερινά τον εαυτό της. Αναλογι-
στείτε ότι μια προπόνηση μέτριας έντασης 
επιφέρει απώλεια περίπου 1.000 θερμίδων. 
Συνυπολογίστε ωστόσο ότι το παραμικρό 
παραπανήσιο δράμι κοστίζει – δοκιμάστε 
να τρέξετε κρατώντας ένα κιλό κρέας στα 
χέρια, εάν θέλετε να εξακριβώσετε τις επι-
πτώσεις. 
 
Κύριο καύσιμο του μαραθωνοδρόμου 
είναι ο υδατάνθρακας. Στο δρομικό μενού 
συγκαταλέγονται σταθερά τα μακαρόνια, 
το ρύζι, το ψωμί, όλα τους προτιμώμενα σε 
εκδοχή ολικής άλεσης, καθώς απελευθερώ-

νονται με βραδύτητα στο σώμα 
και του χαρίζουν εντονότερο 

αίσθημα κορεσμού, α λ λά 
και διαρκέστερη μορφή ε-
νέργειας. Παράλληλα, δεν 
πρέπει ποτέ να αμεληθεί 
η σημασία της πρωτεΐνης 
για την αποκατάσταση και 
τη διατήρηση της μυϊκής 

μάζας.

Οι δύο κόσμοι συναντώνται ιδανικά στα 
όσπρια, που χαρίζουν υδατάνθρακες και 
πρωτεΐνες σε θαυμαστή αναλογία. Υιοθε-
τήστε με ζήλο φακές, ρεβίθια, φάβα, κινόα 
και συμπληρώστε με υπερτροφές όπως τα 
μπρόκολα και τα μανιτάρια, τα ασπράδια 
αυγών, το σολομό και το αβοκάντο για τα 
πολύτιμα Ω3 λιπαρά οξέα τους, και μην αμε-
λείτε ποτέ τους ξηρούς καρπούς (ωμά αμύ-
γδαλα, καρύδια, ηλιόσποροι σε συνδυασμό 
με αποξηραμένα φρούτα), σποραδικές με-
ρίδες λευκού και κόκκινου κρέατος, καθώς 
και τα άφθονα λαχανικά.

Σπουδαίος σύμμαχος του δρομέα απο-
στάσεων είναι επίσης το κακάο, ενώ παρότι 
τα λιπαρά αντενδείκνυνται σε κάθε μορφή 
τους, μπορείτε ενίοτε να επιβραβεύετε τον 
εαυτό σας και με το περιστασιακό κομμάτι 
μαύρης σοκολάτας. Όλα αυτά με άφθονες, 
αν όχι αστείρευτες, ποσότητες νερού. Απαι-
τητικό όσο και αν φαντάζει, το διαιτολόγιο 
του δρομέα προσφέρει πλούσιες γευστικές 
απολαύσεις. Φάτε υπεύθυνα. -Δ.Κ.

Γράφει ο Κωστής Σφυρικίδης 

Όλα άρχισαν στο περιστύλιο του Καυταντζόγλειου 
στη Θεσσαλονίκη, χρόνια πριν. Με το παλιό αναλογι-
κό ρολόι του πατέρα μου, προσπαθώντας να χρονο-

μετρήσω τις στροφές, μ’ ένα ιταλικό περιοδικό να ξεσηκώνω 
προπονήσεις, με άσπρες-μπλε «ελβιέλες» στα πόδια, με τις 
σκληρές πλάκες πεζοδρομίου για τερέν και τη ρυθμική ανα-
πνοή του φίλου μου δίπλα. Απόλαυση.
Απόλαυση να μη σε νοιάζει αν κάνει κρύο, να μη σε νοιάζει αν 
βρέχει, με το σώμα να ανταποκρίνεται, να δυναμώνει, να αντέ-
χει, με την ανεπανάληπτη αίσθηση αθανασίας της νεότητας.
Διαβάσαμε για πρώτη φορά για μια «εξωτική» σειρά ασκή-
σεων που λεγόταν στρέτσινγκ και που υπόσχονταν ακόμα 
καλύτερες επιδόσεις. Αφεθήκαμε στη συγκίνηση του να ανα-
καλύπτεις κάτι για πρώτη φορά.
Οι απαιτήσεις μας μεγάλωσαν, οι ελβιέλες παροπλίστηκαν, 
αποκτήσαμε ωραία Ασίκς, που τότε λέγονταν «Ονιτσούκα».
Ώσπου μια μέρα είπες: «Σκέψου να λέμε “Έχω τρέξει Μαραθώ-
νιο”». Αυτό ήταν. Να τρέξεις τον άθλο των άθλων!
Αυτά σκεπτόμουν χρόνια μετά στο ανεμοδαρμένο Staten 
Island της Νέας Υόρκης ένα πρωινό του Νοεμβρίου του ’91, 
περιμένοντας την πιστολιά του πρώτου μου μαραθωνίου. 
Με τα Air Μax στα πόδια, με το Casio (αυτό με τα δύο κόκκινα 
κουμπάκια) στον αριστερό καρπό, με τη στρατηγική μου στο 
μυαλό, με το φόβο στην καρδιά. Θα τα καταφέρω;
Και να που παρατασσόμαστε, να που πετάμε τα περιττά ρού-
χα, να που μηδενίζουμε τα ρολόγια, να η πιστολιά.
Δέκα λεπτά έκανα να φτάσω τη γραμμή εκκίνησης. Ήμασταν 
είκοσι επτά χιλιάδες...
Να ’μαι, περνάω τη μεγαλοπρεπή γέφυρα που ενώνει το 
Staten Island με το Brooklyn στο ρυθμό που έχω προαποφα-
σίσει, και νιώθω καλά. Κοιτάζω το πολύχρωμο πλήθος γύρω 
μου, τρέχουμε συντηρητικά δεν υπάρχει χώρος. Μυρμηγκιά...
Είμαστε στο Brooklyn, άγνωστοι δρόμοι, ήλιος και κρύο, κό-
σμος παρακολουθεί, μας εμψυχώνει. Looking good! Αυτή η 
φράση θα ακούγεται στ’ αυτιά μου μέχρι το τέλος, καθώς οι 
θεατές είναι πολλοί, χειροκροτούν, μας τείνουν τις παλάμες 
τους, παίζουν μουσικές. Γιορτή για την πόλη.
Περνάω την πρώτη γέφυρα, μπαίνω στο Queens, αρχίζω 
να βαραίνω, μάλλον δεν είμαι σε καλή μέρα. Μέχρι να φτάσω 
στην Queensboro bridge, τη γέφυρα που ενώνει το Queens με το 
Manhattan, νιώθω την κόπωση να με κυριεύει. Θα τα καταφέρω;
Περνάω απέναντι κι αρπάζω ένα μήλο, το τρώω λαίμαργα. 
Ύστερα μια μπανάνα. Μάλλον το γλυκογόνο μου έχει πέσει, 
σκέπτομαι, το ’χω μάθει το μάθημα.
Είμαι στην πρώτη λεωφόρο και νιώθω κάπως καλύτερα, ελα-
φριά ανηφόρα, τη νιώθω στα πόδια μου, ατελείωτη ευθεία, 
αλλά είμαι στο Manhattan, εδώ θα τερματίσω, έστω κι αν πρέ-
πει πρώτα να περάσω από το Bronx...
Μια κυρία μού δίνει ένα πορτοκάλι, το απομυζώ ηδονικά, 
συνεχίζω. Ατελείωτη η Πρώτη Λεωφόρος, πού και πού περ-
πατάω, πρέπει να αντέξω ως το τέλος. Σκέψου, σκέψου να 
τερματίζεις, μου λέω, η αγαπημένη μου με περιμένει.
Περνάμε στο Bronx κι αρχίζω να κόβω γωνίες. Δεν είναι 
ηθικό, δεν πειράζει, κερδίζω μερικά μέτρα. Ξαναπερνάμε στο 
Manhattan, είμαστε στην τελική ευθεία, βέβαια έχουμε ακόμα 
δρόμο αλλά στο τέλος είναι το πάρκο. 
Να ’το στα δεξιά μου, κάπως με ανακουφίζει η θέα των δέ-
ντρων, κάπως δροσίζομαι. Μπαίνουμε μέσα μετά από λίγο, ο 
δρόμος ωραίος, γραφικός, αλλά κυματιστός, κάτι που τώρα 
μοιάζει μαρτύριο. Αρχίζω να περπατάω στις ανηφόρες αλλά 
πλησιάζω, όλο και πλησιάζω. Οι δρομείς έχουν αραιώσει γύρω 
μου, δεν αντέχουν όλοι αλλά εγώ κάπως αντέχω. Αυτός που 
βάδιζε από το Staten Island και τον πέρασα εδώ και ώρα, τώρα 
βαδίζοντας με περνάει, πω-πω ντροπή. Bγαίνουμε πάλι για 
λίγο έξω και να ’μαι στο κάτω μέρος του πάρκου, με το Plaza 
αριστερά μου. Ο κόσμος ζητωκραυγάζει και κλαίω, κλαίω. Ναι, 
τα καταφέρνω, τα κατάφερα. Τερματίζω, είμαι στην αγκαλιά 
της, βλέπει το πλήθος των ανθρώπων που παλεύουν να ξεπε-
ράσουν τον εαυτό τους και κλαίει κι αυτή. Τι άλλο να ζητήσω, 
την αγαπώ. Πρώτος μαραθώνιος, λέω. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ 
ΜΟΥ 
ΜΑΡΑΘΩΝιΟΣ
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Οι συμμετοχές, οι διαδρομές, και τα δεδομένα πριν την εκκίνηση των event 
που προσελκύουν τη μαζικότερη συμμετοχή δρομέων

Του Δημήτρη Καραθάνου

T ι είναι μια μεγάλη διοργάνωση αν όχι οι άνθρωποι που την απαρτίζουν; Ο 34ος Αυθεντικός Μαρα-

θώνιος παίρνει θέση στην αφετηρία την Κυριακή 13 Νοεμβρίου και περισσότεροι από 50.000 δρομείς 

διεκδικούν μετάλλιο στο μεγάλο αθλητικό, ιστορικό και πολιτιστικό γεγονός της πόλης, που συμπλη-

ρώνει φέτος 120 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του. Μολονότι η σκληρή διαδρομή των 42.195 μέτρων συ-

γκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ως αποθέωση της ανθρώπινης θέλησης και σαν γέφυρα με την πα-

ράδοση του μαραθωνίου, σημαντικό μερίδιο στη αίγλη ανήκει και σε όσους δοκιμάζονται στις συντομότερες 

κούρσες. Οι αφανείς πρωταγωνιστές του 34ου Αυθεντικού Μαραθωνίου είναι επιπλέον αυτοί οι οποίοι τον α-

ναδεικνύουν σε μαζικό δρώμενο: περισσότεροι από 20.000 δρομείς θα βρεθούν στην εκκίνηση των αγώνων 

δρόμου 5 και 10 χιλιομέτρων, ενώ ο απογευματινός αγώνας δρόμου WIND μετρά 6.000 συμμετοχές. Μαραθώ-

νιος άλλωστε δεν είναι μόνο τα 42.195 μέτρα. Είναι η διάθεση να γίνεις μέρος μιας παγκόσμιας κοινότητας, σε 

όποια ένταση το επιτρέπουν η προετοιμασία και οι τρέχουσες αντοχές σου, είναι η διάθεση να εμπνεύσεις με 

το παράδειγμά σου τις επόμενες γενιές δρομέων, να βγάλεις το τρέξιμο από την επικράτεια του εξειδικευμέ-

νου σπεσιαλίστα και να το εξασκήσεις ως το απλό και προσιτό σε όλους άθλημα πόλης που οφείλει να είναι. Οι 

26.000 δρομείς των 5 και 10 χιλιομέτρων της προσεχούς Κυριακής είναι ήδη κερδισμένοι με τη συμμετοχή τους. 

Για όσους αρέσκονται στα στατιστικά, ας σημειωθεί ότι την περσινή διοργάνωση των 5 χιλιομέτρων κέρδισαν 

στους άνδρες ο Χρήστος Καλλίας, με χρόνο 15.09 και στις γυναίκες Αναστασία Μαρινάκου με 17.23. Στα 10 

χιλιόμετρα, ο Κωνσταντίνος Γκελαούζος τερμάτισε πρώτος σε χρόνο 32.03, ενώ η Αναστασία Καρακατσάνη, 

σειριακή νικήτρια των τεσσάρων τελευταίων διοργανώσεων, πέτυχε χρόνο 34.59. Θα επιτρέψουν οι καιρικές 

συνθήκες και η αγωνιστική διάθεση ακόμη καλύτερες επιδόσεις φέτος; Τα αποτελέσματα των αγώνων θα δη-

μοσιεύονται σε πραγματικό χρόνο στην ιστοσελίδα του Αυθεντικού Μαραθωνίου (athensauthenticmarathon.

gr) και η ΕΡΤ θα καλύψει τη διοργάνωση με τέσσερις ώρες ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης.

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για 
τους αγώνες 5 και 10 χλμ. του 

34ου αυθεντικού Μαραθωνίου

Οι διΑδΡΟΜΕΣ 
ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Αγώνες Δρόμου 10 και 5 χλμ. Wind
Η εκκίνηση των 10 χλμ. θα γίνει στις 08.35, 
ενώ των 5 χλμ. στις 07.45. Η αφετηρία των 
αγώνων έχει οριστεί στη Λεωφόρο Αμαλί-
ας, στο ύψος του Εθνικού Κήπου. Ο τερματι-
σμός και των δύο Αγώνων, όπως και του Μα-
ραθωνίου, είναι πλέον στη βόρεια πλευρά 
του στίβου του Καλλιμάρμαρου. 

H διαδρομή των 10 χλμ.
Η όδευση της διαδρομής των 10 χλμ. είναι 
η ακόλουθη: Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Χαρ. 
Τρικούπη, δεξιά Ακαδημίας, αριστερά Βασ. 
Σοφίας, Φειδιππίδου, αριστερά Μεσογείων 
μέχρι Σχολή Αστυνομίας, αναστροφή (στο 
φανάρι της Σχολής Αστυνομίας), Μεσογεί-
ων, Μιχαλακοπούλου, Φειδιππίδου, αριστε-
ρά Μεσογείων, Βασ. Σοφίας (μπροστά από το 
Hilton), Ηρώδου Αττικού, είσοδος στα Προ-
πύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου - Είσοδος 
στο Παναθηναϊκό Στάδιο και τερματισμός 
τρέχοντας πάνω στους διαδρόμους του Στα-
δίου στην αριστερή πλευρά. 

H διαδρομή των 5 χλμ.
Η όδευση της διαδρομής των 5 χλμ. είναι η 
ακόλουθη: Λεωφόρος Αμαλίας, Πανεπιστη-
μίου, Ρήγα Φεραίου, δεξιά Ακαδημίας, αρι-
στερά Βασ. Σοφίας, αναστροφή επί της Βασ. 
Σοφίας - διασταύρωση ΝΙΜΙΤΣ), Βασ. Σοφίας 
(μπροστά από το Hilton), Ηρώδου Αττικού, 
είσοδος στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού 
Σταδίου - Είσοδος στο Παναθηναϊκό Στάδιο 
και τερματισμός τρέχοντας πάνω στους δι-
αδρόμους του Σταδίου στην αριστερή πλευ-
ρά. 
Η εκκίνηση των δρομέων και στους αγώνες 
δρόμου των 5 και 10 χλμ. θα γίνει κατά κύ-
ματα κατανεμημένοι σε έξι (6) blocks εκκί-
νησης, ενώ στον απογευματινό αγώνα των 5 
χλμ. οι διαδοχικές εκκινήσεις θα είναι τρεις. 
Οι εκκινήσεις θα δίνονται με χρονοκαθυ-
στέρηση η μία από την άλλη, ενώ οι δρομείς 
θα χρονομετρηθούν με βάση τον «καθαρό» 
χρόνο (net time).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Αθήνα - Λεωφόρος Αμαλίας 
(Ύψος Εθνικού Κήπου)

07.45 - 09.15: Αγώνας Δρόμου 5 χλμ. WIND
Εκκίνηση επί της Λεωφόρου Αμαλίας στο 

ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη
Τερματισμός μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο
Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου Δρομέα: 

08.00
08.35 - 10.30: Αγώνας Δρόμου 10 χλμ. 

WIND
Εκκίνηση επί της Λεωφόρου Αμαλίας στο 

ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη
Τερματισμός μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο
Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου Δρομέα: 

09.06
Αθήνα - Λεωφόρος Αμαλίας 

(Ύψος Εθνικού Κήπου)
16.00 - 17.20: Απογευματινός Αγώνας 

Δρόμου 5 χλμ. WIND
Εκκίνηση επί της Λεωφόρου Αμαλίας στο 

ύψος του μεγάρου Μποδοσάκη
Τερματισμός μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού |
1ου δρομέα: 16.15
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Το τρέξιμο για πολλούς είναι μόδα. 
Για την ομάδα όμως «Τρέχουμε για 
τον Διαβήτη» είναι πια συνήθεια. Την 
Κυριακή, η ομάδα βάζει τα δυνατά της 
στον Μαραθώνιο.  Ο Βασίλης Τσια-
τσιάµης, ψυχή της ομάδας, ξεκίνησε 
την προσπάθεια πριν από 7 χρόνια. 
Χρόνο με το χρόνο, η ομάδα μεγαλώ-
νει! «Πρέπει να προσαρμόσεις στη ζωή 
σου το διαβήτη και όχι να προσαρμό-
σεις τη ζωή σου για το διαβήτη» μας 
λέει. Συζητήσαμε μαζί του για το πώς 
και το γιατί. 

Æï êåëÝîèíá
«Πάσχω από σακχαρώδη διαβήτη τα τελευταία 

16 χρόνια και ποτέ δεν σκέφτηκα πως αυτό θα 

μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στην καθημερινό-

τητά μου. Ο διαβήτης αποτελεί μια πάθηση που 

απαιτεί καλή διατροφή και άσκηση σε συνδυα-

σμό με τον αυτοέλεγχο και την απαραίτητη φαρ-

μακευτική αγωγή. Είναι μια συνήθεια που ποτέ δεν βγάζεις 

από το μυαλό σου, την κουβαλάς πάντα. Το θέμα είναι να 

συμβιβαστείς και να αποδεχτείς την «ιδιαιτερότητά» σου. 

Πρέπει να προσαρμόσεις στη ζωή σου το διαβήτη και όχι 

να προσαρμόσεις τη ζωή σου για το διαβήτη».

¥áæîéëÀ, ðòéî áðÞ 7 øòÞîéá...
Με αφορμή το διαβήτη έβαλα στη ζωή μου το τρέξιμο και 

ενώ αρχικά το έκανα διστακτικά πλέον δεν μπορώ να ζήσω 

χωρίς αυτό. Ξεκίνησα να τρέχω πριν 7 χρόνια περίπου και 

είδα τρομερές αλλαγές σε σχέση με το διαβήτη. Αλλάζει 

όλη σου η ζωή. Έτσι αποφάσισα να φτιάξουμε μια ομάδα 

που θα παρακινεί τους ανθρώπους να τρέξουν μαζί μας, 

με σκοπό να ενημερώσει και να αναδείξει το όφελος της 

σωματικής άσκησης για τους πάσχοντες από σακχαρώδη 

διαβήτη, αλλά και να ευαισθητοποιήσει το κοινωνικό σύ-

νολο για τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της ασθένειας 

εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου ζωής και 

των διατροφικών συνηθειών που συνε-

πάγεται.

ºáé åçÛîåôï ëÝîèíá!
Δημιουργήσαμε το «Τρέχουμε για τον 

Διαβήτη», μια προσπάθεια που στην αρ-

χή ξεκίνησε εντελώς ερασιτεχνικά και 

στην πορεία υιοθέτησε όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που έχει ένα δρομικό 

κίνημα. Μέσω των social media απο-

κτήσαμε κοινό και η ομάδα άρχισε να 

γίνεται ευρέως γνωστή, με αποτέλε-

σμα όλο και περισσότερος κόσμος να επικοινωνεί 

μαζί μας για να συμμετέχει με το «Τρέχουμε για το Διαβήτη» 

στους αγώνες. Το τρέξιμο έχει γίνει μόδα και προσελκύει 

πολύ περισσότερο κόσμο απ’ ό,τι στο παρελθόν. Αυτό μας 

βοήθησε πολύ.

ÌöòÝ÷ óùóôïìÜ
Πέραν όμως της ουσιαστικής παρουσίας της ο-

μάδας, το «Τρέχουμε για τον Διαβήτη» βοήθησε 

πολύ κόσμο που πάσχει από σακχαρώδη διαβή-

τη να εξωτερικεύσει το πρόβλημά του και να μι-

λήσει γι’αυτό. Οι περισσότεροι πάσχοντες έχουν 

μια συστολή για το αν θα πρέπει να κοινοποιή-

σουν αυτή τους την ιδιαιτερότητα. Η παρουσία 

της ομάδας και η δυναμική που απέκτησε στο 

διαδίκτυο, βοήθησε πολύ κόσμο να καταλάβει 

πως ο διαβήτης δεν είναι ταμπού και με τη στάση 

του ο καθένας μπορεί να βοηθήσει κάποιον που 

είναι στην ίδια θέση.

ÆòÛøïùíå ðáîôïà!
Τρέχουμε με κάθε ευκαιρία 

είτε σε αγώνες είτε στις 

προπονήσεις που κάνου-

με 3-4 φορές την εβδο-

μάδα. Μας αρέσει να τρέ-

χουμε μέσα στην πόλη, να 

φοράμε τα μπλουζάκια μας 

και ο κόσμος να βλέπει το 

μήνυμά μας. Πολλοί είναι ε-

κείνοι που μας σταματούν για 

να μας ρωτήσουν πληροφο-

ρίες για την ομάδα. Τρέχει μα-

ζί μας κόσμος που δεν πάσχει 

από διαβήτη, αλλά τους αρέσει 

ο σκοπός μας. Προς το παρόν κι-

νητοποιούμε, οργανώνουμε και 

συντονίζουμε τη συμμετοχή σε 

αγώνες δρόμου στην Αττική και 

στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά σύ-

ντο- μα σκοπεύουμε να επεκτείνουμε 

τη δραστηριότητά μας με παράπλευρες, κοινωνικού και 

ενημερωτικού χαρακτήρα δραστηριότητες. Να είμαστε 

καλά να τρέχουμε και να τρέχουμε για να είμαστε καλά!
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στην πορεία υιοθέτησε όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που έχει ένα δρομικό 

κίνημα. Μέσω των social media απο-

κτήσαμε κοινό και η ομάδα άρχισε να 

σμα όλο και περισσότερος κόσμος να επικοινωνεί 

μαζί μας για να συμμετέχει με το «Τρέχουμε για το Διαβήτη» 
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Φαντάζει παραμύθι. Νικητής σε αγώνα μαραθωνίου ένας 

ξυπόλυτος. Και όμως. Ένας ξυπόλυτος δρομέας από την Αφρι-

κή δείχνει άνετος, μετά από τόσα χιλιόμετρα, και τερματίζει 

πρώτος. Ρώμη. 1960. Ρεκόρ Μαραθωνίου 2 ώρες 16 λεπτά. Η ιστορία 

ζηλεύει κάποιες φορές τη συνηθισμένη ζωή κάποιων ανθρώπων που 

ζουν σε υψίπεδα, μακριά από πόλεις και μεγάλα γήπεδα. Για αυτόν, τι πιο 

φυσιολογικό, έκανε αυτό που ήξερε καλά. «Ξυπόλυτος για πρώτη φορά, 

ξυπόλυτος για πάντα». 

Στους Ολυμπιακούς αγώνες της Ρώμης το ’60 συμμετείχαν 5.338 

αθλητές από 83 χώρες. Το μεγάλο στοίχημα της αναβίωσης των αγώ-

νων από το βαρόνο Coubertin παίρνει σάρκα και οστά. Άνθρωποι τόσο 

διαφορετικοί μεταξύ τους γίνονται ίσοι σε έναν κοινό τόπο, που οι κα-

νόνες είναι ίδιοι για όλους. 

Οικουμενικότητα, διαφο-

ρετικότητα, άμυλα. 

 

Όμως η εικόνα θολώνει τα τελευταία χρόνια. Α-

θλητές πλήττουν την έννοια του αθλητισμού και 

τελικά της δικαιοσύνης. Είναι αυτοί που στέκονται 

στη γραμμή και έχουν αποφασίσει να είναι αήττη-

τοι με κάθε μέσο. Εμείς, θαυμαστές μόνο του πρώ-

του, μόνο του καλύτερου, ανοίγουμε συνεχώς την 

όρεξή τους για μεγαλύτερα επιτεύγματα. Ήρθε 

η ώρα που το σύστημα πρέπει να κάνει μια ενδο-

σκόπηση στα ίδια του τα σπλάχνα. Ο φτιαγμένος αθλητής, ο διψασμένος μόνο για τη δόξα και τη 

νίκη, ο εθισμένος στην ντόπα, είναι πια κοινό μυστικό. Ο αθλητής μιας γενικευμένης παραφρο-

σύνης που απαιτεί μόνο πρωταθλητισμό. Όλα για μια νίκη. Όλα για λίγες στιγμές πανηγυρισμών 

σε ένα στάδιο. Όλα στην προσφορά του θεάματος. Σκοπός όχι το άθλημα, αλλά το ρεκόρ.    

Ο ξυπόλυτος πρίγκιπας νίκησε όντας ξυπόλυτος. Ο αγώνας αυτών των ανθρώπων ξεκινάει 

από την παιδική τους ηλικία με ατελείωτες ώρες περπατήματος, κυνηγώντας τις καθημερινές 

υποχρεώσεις. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Το σώμα τους αναπτύσσει συνεχώς νέες ικανότητες 

για να μπορεί να ανταπεξέλθει στη σκληρή πραγματικότητα – λίγα χιλιόμετρα τρεξίματος, ένας 

μαραθώνιος, φαντάζει παιχνίδι. Η καθημερινότητά τους, νικητής στα στάδιά μας.     

Ξεχάσαμε, λοιπόν, το σώμα μας. Αρνηθήκαμε την έκπληξη στη μαγεία του φυσικού, στη γοη-

τεία της φυσικής μας προσπάθειας. Πιστέψαμε ότι η ταχεία και υπέρμετρη μυϊκή ανάπτυξη είναι 

φυσιολογική ακόμα κι αν δεν υπάρχει στις γενετικές μας προδιαγραφές. Γυρίσαμε την πλάτη στη 

φθορά που είναι μέσα μας και συνοδεύει τη ζωή μας. Δώσαμε τόπο σε κάτι πλαστό, μια εξαπάτηση 

τους εαυτού μας. Ο ξυπόλυτος πρίγκιπας έτρεξε με τα πόδια του, οι σύγχρονοί του με τι τρέχουν;  

Αφιερωμένο στον Abebe Bikila (1932-1973, αιθίοπας μαραθωνοδρόμος και δύο φορές χρυσός ολυ-
μπιονίκης, θρυλική μορφή του παγκόσμιου αθλητισμού, ο πρώτος που κατέκτησε δύο χρυσά μετάλ-
λια στο μαραθώνιο) και σε όλους του πρίγκιπες που χωρίς το άγχος της πρωτιάς θα τρέξουν στον 34o 
μαραθώνιο. 

ΠΩΣ ΝΑ ΕιΣΑι 
ΚΑΛΟΝΤΥΜΕΝΟΣ 

(ΓιΑ ΤΡΕξιΜΟ)
H εξάρτυση του δρομέα και πώς 

επηρεάζει την απόδοσή του
Του Δημήτρη Καραθάνου

Κανείς δεν θα ήθελε να βρεθεί ακατάλλη-
λα ντυμένος στα μισά του δρόμου. Η λαν-
θασμένη επιλογή σε ρούχα και παπούτσια 
μπορεί να αποβεί μοιραία σε συνθήκες 
αγώνα και να προκαλέσει μεγαλύτερη 
προπονητική καταπόνηση. Επενδύστε 
στα απολύτως απαραίτητα ενδύματα, ως 
αναγκαία συνεισφορά προς τη δρομική 
κουλτούρα που θα αποπληρώσει με τόκο 
το κόστος της στο πέρασμα του χρόνου. 
Ακολουθούν οι βασικές κατηγορίες.

Παπούτσι Επιλέξτε σύμφωνα με το βάρος 
και το είδος του βηματισμού σας. Περίπου 
όλα τα running μοντέλα των μεγάλων 
εταιρειών είναι ασφαλή και αξιόπιστα. 
Προτιμήστε χαμηλό βάρος για τις ζεστές 
περιόδους, σταθερότερα ζευγάρια για 
τις ημέρες της υγρασίας. Συμβουλευτείτε 
τους πωλητές, επισκεφτείτε τις ιστοσελί-
δες των κατασκευαστών και των διανομέ-
ων, αναλογιστείτε το είδος του εδάφους 
στο οποίο προπονείστε: άλλο το παπού-
τσι του βουνού, άλλο της ασφάλτου. 

Κολάν Θα διατηρήσει τη θερμοκρασία 
του σώματός σας, ενώ παράλληλα θα 
κρατήσει ζεστούς τους μύες, προστατεύ-
οντας από τραυματισμούς και περιττούς 
πόνους, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των 
πρώτων, αποφασιστικών λεπτών, τότε 
που τα πόδια προσπαθούν να προσαρμο-
στούν στο μικρό κλιματικό σοκ των εξω-
τερικών συνθηκών.

T-shirt Φροντίστε να ντύνεστε με τεχνικά 
μπλουζάκια που απομακρύνουν τον ιδρώ-
τα – dry fit, climacool, διαλέξτε το είδος 
του ενδύματος ανάλογα με την προτίμη-
σή σας σε αθλητικές φίρμες. Προληπτικά, 
συνδυάστε με ελαστικό μακρυμάνικο που 
εφαρμόζει κατάσαρκα. Κυκλοφορούν σε 
ποικιλίες χρωμάτων και υφάνσεων, με ή 
δίχως λαιμό, ενώ προσφέρουν τη δυνα-
τότητα να δοκιμάσετε τις προσωπικές σας 
στιλιστικές πινελιές χάρη στα εναλλακτι-
κά mix and match που θα προβάρετε με 
μπλουζάκια.

Τζάκετ και αξεσουάρ για το κρύο Συν-
θέτουν ολόκληρη κατηγορία. Στο εμπόριο 
κυκλοφορούν κατάλληλα ακόμη και για 
θυελλώδεις συνθήκες. Αποκτήστε ένα 
βασικό, ανάλαφρο windbreaker και κινη-
θείτε μελλοντικά ανάλογα με τις καιρικές 
συνθήκες. Έχουμε άλλωστε το προνόμιο 
να ζούμε σε μια θερμή, φιλική προς το 
δρομέα χώρα. Γάντια, κάλτσες συμπίε-
σης, σκουφάκια, μπαντάνες, περικάρπια, 
περιαγκωνίδες, επιγονατίδες και λοιπά 
γκάτζετ, κυκλοφορούν σε όλα τα είδη 
και τους τύπους. Κινηθείτε ανάλογα με το 
κονδύλι και τις διαθέσεις σας. 

Ρολόι Η επένδυση σε ένα αξιόπιστο ψη-
φιακό ρολόι δεν θα σας απογοητεύσει. Η 
καταγραφή χρόνων, αποστάσεων, επιδό-
σεων και καρδιακών παλμών λογίζεται 
δίκαια στα κομβικότερα στοιχεία μιας σω-
στής προπόνησης. Τα περισσότερα πλέον 
κυκλοφορούν με τεχνολογία γεωτοποθε-
σίας και usb για να μοιράζεστε τους δρομι-
κούς άθλους σας στα social media ώστε ο 
περίγυρος να ζηλεύει.
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Του Βαγγέλη 

Τζάνη

αληθέια 
ΓραΜΜένη 
ςΤις παΤούςές
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Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα
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21Oδηγός
ΑΘΗΝΑ

Leonard Cohen σελ. 39

Info
Η γιορτή του προγράμ-
ματος «Είμαστε όλοι 
Πολίτες» του Ιδρύματος 
Μποδοσάκη θα πραγ-
ματοποιηθεί το Σάββα-
το 19 Νοεμβρίου στην 
Τεχνόπολη του Δήμου 
Αθηναίων, με ανοιχτή 
είσοδο για όλους. Δες 
περισσότερα εδώ: 
www.weareallcitizens 
festival.gr Χορηγός 
επικοινωνίας της εκδή-
λωσης είναι η ATHENS 
VOICE.

ΕίμαστΕ ΌλΌί ΠΌλίτΕσ 
Η μεγάλη γιορτή της αλληλεγγύης και της 
συνεισφοράς το Σάββατο στην Τεχνόπολη 

Π
άντα με γοήτευαν οι άνθρωποι που δίνουν λίγο 
από τον ελεύθερο χρόνο τους για να βοηθήσουν 
κάποιον άλλο. Θα μπορούσαν να πάνε εκδρομή, 
σινεμά, να κάτσουν σπίτι και να δουν τηλεόραση. 

Τα κάνουν κι αυτά αλλά λίγες ώρες την εβδομάδα ή το 
μήνα είναι αφιερωμένες στους «άλλους». Σε μια μεγά-
λη γιορτή γνωριμίας με αυτή την κοινωνία των πολιτών 
μάς καλεί το πρόγραμμα «Είμαστε όλοι πολίτες».   
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε, α-

φού πρώτα ενίσχυσε με 7,34 εκατ. ευρώ 100 Μη Κυβερ-
νητικές Οργανώσεις, με τη χρηματοδότηση της Νορβη-
γίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν. Υλοποιήθηκαν 
76 έργα σε όλη την Ελλάδα, με άμεσα ωφελούμενους 
περισσότερους από 245.000 ανθρώπους. 
Το «Είμαστε όλοι πολίτες» στήριξε τις ευπαθείς κοινω-
νικές ομάδες, τις μειονότητες, τα παιδιά και τους νέους, 
τα άτομα με αναπηρία, τους μετανάστες και πολλές ακό-
μα ευάλωτες ομάδες, συμβάλλοντας στην καταπολέμη-
ση των κοινωνικών ανισοτήτων και των διακρίσεων σε 
όλα τα επίπεδα. Το πρόγραμμα της ημέρας θα περιλαμ-
βάνει ομιλίες, διαδραστικά εργαστήρια, καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις, εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, 
καθώς και πολυθεματικά δρώμενα. Και ποιος ξέρει, ί-
σως όλα αυτά μας αλλάξουν λίγο τον τρόπο που βλέπου-
με τα πράγματα. - Ν. Καρυστινού 

Η φωτογραφία είναι από την έκθεση «Εδώ Ρομά, εκεί Ρομά, πού είναι 
οι Ρομά», μια έκθεση για τον κοινωνικό αποκλεισμό, όπως βιώνεται 
από τους Ρομά στην Ελλάδα, η οποία μας καλεί να μπούμε στη θέση 
των συνανθρώπων μας στις φωτογραφίες. Τις φωτογραφίες έχουν 
τραβήξει μέλη της ΜΚΟ Θετική Φωνή. 
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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

ΑΘΗΝΑΙΑ
Καρνεάδου 25,Κολωνάκι, 2107294290
Το	ιστορικό	εστιατόριο	ξανα-
νοίγει	τις	πόρτες	του	έπειτα	
από	απουσία	ετών	από	την	
«σκηνή»	της	Αθήνας.	Μενού	
μεσογειακό	και	κλασικά	
πιάτα	όπως	entrecote	cafe	de	
Paris,	μουσική	κυρίως	ελλη-
νική	κυρίως	με	τον	Δάκη	να	
συμπληρώνει	το	νοσταλγικό	
σύνολο.	Κυριακή	κλειστά.		œœ

AΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
Aκάμαντος & Aπ. Παύλου, Θησείο, 210 
3413795 Mε	θέα	στην	Aκρόπολη	
και	κομψή	αισθητική.	Ποικι-
λία	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 

ATTIC MOON
Ξενοφώντος 10-12, Αθήνα, 2103227095
Όμορφος	χώρος	με	χαμηλό	
φωτισμό,	πολύ	κόκκινο	
και	λιτή	απωανατολίτικη	
διακόσμηση	για	το	καλό	
εστιατόριο	που	συνδυάζει	
κινέζικες	και	ταϊλανδέζικες	
γεύσεις.	Στο	μενού	σαλάτες	
και	σούπες,	noodles,	spring	
rolls,	τηγανιτό	ρύζι,	γλυκόξινα	
πιάτα	με	χοιρινό,	γαρίδες	ή	
κοτόπουλο,	κινέζικο	τσάι	και	
πολλές	άλλες	ακόμα	εξωτικές	
σπεσιαλιτέ.		œΜ

ΑΤΤΙκΟς greek house	
Γαριβάλδη 7, Ακρόπολη, 2109215256
Aπό	το	1990	εώς	και	σήμερα	
ανήκει	στον	Βασίλη	και	την	
Μίνα	Γεροντή.	Η	κουζίνα	του	
εστιατορίου	περιλαμβάνει	
ελληνικά	παραδοσιακά	εδέ-
σματα	παρασκευασμένα	με	
φροντίδα	και	αγνά	υλικά.	Με	
σκοπό	τη	διατήρηση	της	υψη-
λής	ποιότητας,	η	παραγωγή	
και	η	ποικιλία	των	φαγητών	
είναι	ανάλογη	με	την	καθημε-
ρινή	κατανάλωση.	œ œΜ

BAIT	
Καρνεάδου 25-29, Κολωνάκι, 
2107240773 Στη	θέση	του	πα-
λιού	Ουζάδικου,	μέσα	στο	
Εμπορικό	Κέντρο	Λαιμού.	
Bait	σημαίνει	δόλωμα,	και	στα	
πιάτα	σερβίρονται	ολόφρεσκα	
όστρακα	και	θαλασσινά	σε	
λιτές	ή	πιο	περίπλοκες	συ-
νταγές,	σεφ	ο	νεαρός	Σπύρος	
Ασημάκης.	Ανοιχτά	από	το	με-
σημέρι,	τιμές	καλές.	Κυριακή	
κλειστά.		œœΜ		

BerLIN BY 5 DruNk MeN
Τιμοθέου 8, Παγκράτι, 2107010006	Η	
πρώτη	self	service	μπιραρία	
της	Αθήνας	με	κάθε	τραπέζι	
να	έχει	2	προσωπικές	κάνου-
λες,	μια	Lager	και	μια	Weiss	
για	να	μπορείς	να	σερβιρι-
στείς	μόνος	σου.	Το	concept	
ολοκληρώνεται	με	νόστιμα	
πιάτα/finger	foods,	όπως	τα	
tapas	Berlin	και	το	πιάτο	«να	
σε	βλέπω	να	λιώνεις»,	όπου	

στην	κυριολεξία	το	απολαυ-
στικό	τυράκι	λιώνει	μπροστά	
σου	και	το	απολαμβάνεις	με	
λαχταριστό	σκορδόψωμο.	
Ανοιχτό	κάθε	μέρα	από	το	
απόγευμα. 	œΞ

BLue BAMBoo
Κυδαντιδών 24, Άνω Πετράλωνα, 210 
3423124	Ταϊλανδέζικο	στα	
hot	Πετράλωνα.	Με	καλές	
γεύσεις,	πάντα	γεμάτο	από	
φανατικούς	της	asian	
κουζίνας.			œ

 ΓκΡΙΦΑ
Μαυρομιχάλη 9, Κέντρο, 2103633468
Ένα	εστιατόριο	γεμάτο	αγνές	
ελληνικές	γεύσεις,	με	προϊό-
ντα	προερχόμενα	από	μικρούς		
Έλληνες	παραγωγούς	που	
κρατούν	την	παράδοση	και	
την	ποιότητα	στον	τρόπο	
παρασκευής	τους	και	δίνουν	
την	δυνατότητα	για	καινούριες	
γαστρονομικές	εμπειρίες	
διατηρώντας	την	αρμονία,	την	
ιστορία	και	την	γευστική	μνή-
μη	αυτών	των	υλικών.	Κλειστά	
Κυριακή.	œΜ

CzAr
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 62-64, 
Καισαριανή, 2107237837
Ένα	στέκι	για	όλη	τη	μέρα	που	
διαθέτει	αρκετές	ποικιλίες	
καφέ,	με	τον	ελληνικό	να	αξί-
ζει	ειδικής	αναφοράς	αφού	
σερβίρεται	με	γλυκό	κουτα-
λιού.	Παράλληλα	προσφέρει	
συνδυασμούς	τσαγιού,	κρα-
σιά,	μπύρες,	ποτά	και	κοκτέιλ,	
καθώς	και	κρύα	πιάτα	όπως	
σαλάτες	κοτόπουλου,	σολω-
μού	και	προσούτο,	σάντουιτς	
με	σολωμό	και	άλλα	πολλά.	
Ιδιαίτερη	προσοχή	αξίζουν	οι	
σπιτικοί	φυσικοί	χυμοί	και	τα	
γλυκά	ημέρας.	Στα	της	μουσι-
κής	jazz,	soul	και	funky	ήχοι	
και	με	αρκετά	συχνά	live.	œ

CTC 
Ολυμπιανής 14, Ιλίσια, 2107228812
Η	ονομασία	του	εστιατορίου	
δεν	είναι	πάρα	ένα	παιχνίδι	
παρήχησης	−σίτιση−,	που	
υποδηλώνει	πώς	το	κλασικό	
μπορεί	να	συναντήσει	το	μο-
ντέρνο	σε	νέες	δημιουργικές	
συνταγές.	Και	à	la	carte	μενού	
αλλά	καλύτερα	εμπιστευτείτε	
τον	νεαρό	και	ταλαντούχο	
σεφ	Αλέξανδρο	Τσιοτίνη	για	
να	σας	συμπαρασύρει	σε	
ένα	πλούσιο	γαστρονομικό	
ταξίδι.	Κυριακή	και	Δευτέρα	
κλειστά.	œœœœ

ΕΛΑΦΟκΥΝΗΓΟς
Περ. Σταύρου 5, Αμπελόκηποι, 
2106926049	Εδώ	και	σαράντα	
περίπου	χρόνια	συνεχίζει	
μια	παράδοση	πέρα	από	
μόδες	και	νέα	trends.	Από	
το	ρεμπέτικο	και	το	λαϊκό	
μέχρι	το	δημοτικό,	και	από	
το	κλασικό	ελληνικό	πιάτο	
μέχρι	το	κυνήγι,	όλα	τους	
καλά	και	παινεμένα!	Ζω-
ντανό	μουσικό	πρόγραμμα	
Πέμπτη	με	Κυριακή	
μεσημέρι.	œ

*FeeDΕΛ
Κτενά 1, Αθήνα (κέντρο), 210 
3210551
Μόλις	ένα	βήμα	από	την	
πολυσύχναστη	Ερμού,	σε	
περιμένει	με	δημιουρ-
γίες	που	ετοιμάζει	στην	
κουζίνα	ο	γνωστός	σεφ	
Λεωνίδας	Κουτσόπου-
λος.	Θα	βρεις	μεζέδες	
με	ένα	touch	υψηλής	
γαστρονομίας,	αλλά	
και	μεγάλη	ποικιλία	σε	
πιάτα	με	έμφαση	στα	
ελληνικά	προϊόντα.	
Ανοιχτό	από	τις	10	το	
πρωί,	είναι	ιδανικό	για	
ένα	γρήγορο	διάλειμμα	
από	τα	ψώνια,	αλλά	και	
για	ένα	χαλαρό	ποτό	
το	βράδυ.	highlight	η	
κρυφή	πλατεία-κήπος.	
Ανοιχτά	και	μεση-
μέρι.	œœ

FeYrouz	
Καρόρη 23 & Αιόλου, Μοναστηράκι, 
213 0318060
Σερβίρει	το	πιο	αυθεντικό	και	
πεντανόστιμο	λαχματζούν	
της	Αθήνας.	Η	μυρωδιά	του	
φρεσκομαγειρεμένου	μαμα-
δίσιου	κιμά	θα	σε	οδηγήσει	
από	μόνη	της	στο	μικρό	στενό.	
Αν	κάνει	κρύο	πάρε	και	μια	
από	τις	άπαιχτες	σούπες	σε	
χάρτινο	κυπελάκι	για	το	δρό-
μο.	Σκέτη	απόλαυση.	Κυριακή	
κλειστά.	CΜ

guAPA
Νίκης 17, Σύνταγμα, 2103253994
Το	χειμωνιάτικο	«αδελφάκι»	
του	μυκονιάτικου	Guapa	
Loca.	Εδώ	μπορεί	κάποιος	να	
τσιμπολογήσει	συνοδεύοντας	
τα	τάπας	του	με	ένα	κοκτέιλ	
ή	ένα	ποτήρι	σανγκρία	ή	να	
επιλέξει	ένα	πλήρες	γεύμα	
από	το	μικρό	μεσογειακό	
μενού	του.	œ

hot hot
Πραξιτέλους 2& Κολοκοτρώνη 14, 213 
0272440/ Βρυούλων 3, Νέα Φιλαδέλφεια, 
213 0246631Σημείο	συνάντησης	
των	απανταχού	μπεργκερο-
φάγων	της	Αθήνας!	Θα	βρεις	
πολλές	και	πρωτότυπες	προ-
τάσεις	σε	burgers,	αλλά	και	
hot	dog,	πατάτες	κ.α.	Ο	χώρος	
είναι	ζωηρός	και	νεανικός,	με	
προσεγμένες	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

*IzAkAYA
Λεβέντη 5, Κολωνάκι, 2107244406
Ένα	καινούργιο	εστιατόριο	
στη	λογική	της	γιαπωνέζικης	
γαστροπάμπ,	με	βιομηχανικά	
στοιχεία	και	ανοιχτή	κουζίνα.	
Στο	κατάλογο	κλασικές	ια-
πωνικές	γεύσεις	όπως	nigiri,	
shashimi,	sushi	και	πιάτα	με	
τηγανητό	ρύζι	και	teriyaki	αλ-
λά	και	σύγχρονες	δημιουργίες	
δια	χειρός	Χρόνη	Δαμαλά.

JINg
Νίκης 13, Σύνταγμα, 2112159352 
Κινέζικο	εστιατόριο	που	στα	
δυο	του	επίπεδα	συνδυάζει	
την	μοντέρνα	αισθητική	
με	την	παράδοση.	Μεγάλη	
γκάμα	από	όλα	τα	γνωστά	ή	
και	λιγότερο	γνωστά	πιάτα	
της	κινέζικης	κουζίνας	που	
θα	ανακαλύψεις	μέσα	από	το	
iPad	που	χρησιμοποιεί	σαν	
κατάλογο	και	σου	δίνει	την	
περιγραφή,	την	εικόνα	αλλά	
και	τις	θερμίδες	του	κάθε	
πιάτου.	Και	μεσημέρι.	œœΜ

Just	Burgers	
Καψάλη 10, Κολωνάκι, 2121049200
Ένας	μοντέρνος	χώρος	
με	μίνιμαλ	αισθητική	που	
αποφεύγει	σκόπιμα	τις	
αμερικανιές	και	τις	φολκλόρ	
λεπτομέρειες.	Εδώ	ο	απόλυ-
τος	πρωταγωνιστής	είναι	το	
φαγητό.	Μη	χάσεις	τα	best	
sellers	Βig	Papa	και	Brie	&	
cranberry,	ενώ	στα	must	μιας	
επίσκεψης	είναι	τα	σπιτικά	
onion	rings,	τα	BBQ	Ribs,	το	
αυθεντικό	αμερικάνικο	corn	
Doc	(και	όποιο	από	τα	σπιτικά	
γλυκά	σου	γυαλίσει).	Διαθέτει	
και	delivery.	
	
Just MADe 33
33 Ευαγγελιστρίας 33, Κέντρο, 
2155258062
Μέσα	στο	ιστορικό	κέντρο,	
ανοιχτό	όλες	τις	ώρες	της	
ημέρας	με	λιχουδιές	που	
επιμελείται	ο	Αντρέας	Λα-
γός	και,	όπως	υποδηλώνει	
η	επωνυμία	–	φτιάχνονται	
την	ώρα	της	παραγγελίας.	
Και	μπρουσκέτες	(μεγάλη	
ποικιλία),	και	πίτες	και	
σάντουιτς,	και	πάστα	και	ρι-
ζότο	και	ωραία	γλυκά.	Πολύ	
καλός	καφές,	ενδιαφέ-
ρουσες	ελληνικές	ετικέτες	
κρασιού	και	σε	ποτήρι.	œ Μ

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.	

Les hIBoux
Ούλωφ Πάλμε 27, Ζωγράφου, 
2107778057
Οι	«κουκουβάγιες»	ήρθαν	
στην	καρδιά	της	φοιτητού-
πολης.	Ένα	μαγαζί	για	όλες	
τις	ώρες	της	ημέρας	αφού	
μπορείς	να	πας	από	το	πρωί	
για	καφέ	και	πρωινό,	το	με-
σημέρι	για	να	τσιμπήσεις	κάτι	
αλλά	και	το	βράδυ	για	να	πιεις	
υπέροχα	ποτά	και	κοκτέιλς.	
Έχει	και	τραπεζάκια	έξω	για	
τις	ηλιόλουστες	μέρες.	

ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ
Ρόμβης 21, Σύνταγμα, 2103233459
Ένα	μαγαζί	μικρό	στο	μάτι	
στο	κέντρο	της	πόλης	που	
προσφέρει	φιλοξενία	και	
ήρεμο	περιβάλλον.	Από	φα-
γητό,	νόστιμα	μαγειρευτά	με	
μενού	που	αλλάζει	κάθε	μέρα	
ανάλογα	με	την	εποχή	και	τη	
διαθεσιμότητα	των	υλικών.	
Από	12.30	μεσημ.-	7	μ.μ.	œ

ΜoNk
Καρόρη 4, Μοναστηράκι, 2103211117  
Wine	bar,	αλλά	και	με	μεγάλη	
δύναμη	στα	κοκτέιλ.Πάνω	από	
100	ετικέτες	κρασιών	(πολλές	
και	σε	ποτήρι),	κουζίνα	σύγ-
χρονη	και	νόστιμη	για	να	τα	
συνοδεύσεις.		œ Μ	

NAkAMA
	Μασσαλίας 5, Κολωνάκι, 2103616053
Η	casual	αντιμετώπιση	του	
γιαπωνέζικου	σούσι.	Είναι	
μικρό,	μοντέρνο,	ανοίγει	
από	το	πρωί,	σερβίρει	
επιτόπου	αλλά	στέλνει	και	
στο	σπίτι.	Στα	συν	οι	πολύ	
προσιτές	τιμές.	Κάθε	μέρα	
12	μ.μ.-12	π.μ.,	Κυρ.	15	μ.μ.-	
12	π.μ.		œ Μ

ΝΕΡΑΝΤζΙ
Μητροπόλεως 72,Κέντρο, 2103315882
Σε	ένα	νεοκλασικό	κτίριο	στο	
κέντρο	της	Αθήνας	που	κε-
ντρίζει	αμέσως	τα	βλέμματα:	
ψηλοτάβανο,	φωτεινό,	κομψό,	
με	μάρμαρο,	ασπρόμαυρο	πά-
τωμα-σκακιέρα	και	γοητευτι-
κά	γύψινα	στοιχεία.	Το	μενού	
έχει	επιμεληθεί	ο	Κώστας	
Ζέππος	και	προτείνει	πιάτα	
με	ελληνικό	χαρακτήρα	όπως	
φάβα,	μελιτζανοσαλάτα,	σα-
γανάκια	και	κεφτεδάκια	μέχρι	
κριθαρότο	και	στριφτάρια	ή	
γεμιστό	χοιρινό	με	πιπεριές	
Φλωρίνης	και	γραβιέρα	αλλά	
και	πίτσες	και	τα	πεϊνιρλί.	œœ

*NoLAN
Βουλής 31-33, Σύνταγμα, 2103243545
Πιάτα	που	δεν	ορίζονται	από	
τη	«γεωγραφία»,	πατούν	
στα	εξαιρετικά	προϊόντα	της	
Ελλάδας	και	συνδυάζουν	
γεύσεις,	σκέψεις	και	έμπνευ-
ση	από	ταξίδια	σε	όλον	τον	
κόσμο.	Με	επιρροές	από	
παντού,	από	το	street	food	του	
Πεκίνου	ή	του	Βιετνάμ	μέχρι	
ένα	ελληνικό	παραδοσιακό	
φαγητό	που	έχει	υποστεί	το	
δημιουργικό	άγγιγμα	του	σεφ.	
Κλειστά	Δευτέρα.	œ Μ

NONNA
Κακουργοδικείου 6, Μοναστηράκι, 
2130320321
Σε	χώρο	που	θυμίζει	παλιές	
δεκαετίες	και	με	τη	νοσταλγία	
του	σπιτίσιου	φαγητού,	προ-
σφέρει	υπέροχα	μαγειρευτά	
που	θυμίζουν	αυτά	της	μαμάς	
και	της	γιαγιάς.	œΜ
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tastevoice Επιμέλεια: 
ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

κ
άτι γίνεται στην Πλάκα κι εκεί που 

ήταν γεμάτη ταβέρνες «Zorbas» και 

«Καρυάτιδες» αποκτά τώρα κι αυτή 

τα δικά της «καλά» εστιατόρια. Τέτοιο 

είναι και το 2Μαζί (προτεινόμενο και από 

τον οδηγό Michelin, παρακαλώ) του Ηλία 

Γώγου που εδώ είναι ο επιχειρηματίας του 

εστιατορίου, χωρίς αυτό να ακυρώνει ότι 

πάντα είναι και ένας πολύ δυνατός σεφ. Την 

κουζίνα έχει αναλάβει ο νεαρός (μόλις 28 

χρονών) Χάρης Νικολούζος – έχω ακού-

σει τα καλύτερα και σπεύδω. Μεσημέρι με 

λιακάδα κάθομαι στην ήσυχη και άκρως 

ρομαντική αυλή του παλιού πλακιώτικου 

νεοκλασικού, πρασινάδες, μπαλκονάκια, 

γλαστράκια, λουλουδάκια, στήνουν τέλειο 

σκηνικό. Μιλάμε με τον Ηλία για την ελληνι-

κή κουζίνα και το μέλλον της, μου λέει πως 

το 2Μαζί δέχεται συχνά τουρίστες και πι-

στεύει πως όλοι μας και κυρίως ο ξένος πρέ-

πει να τρώμε και κάτι πέρα από σουβλάκι – η 

γαστρονομία είναι στοιχείο του πολιτισμού 

μας, isn’t it? «Στο μενού μας θέλω να υπάρχει 
ταυτότητα γι’ αυτό και έχω ένα νέο σεφ που, 
ενώ της... αλλάζει τα φώτα της παράδοσης, τα 
πιάτα του είναι ευθέως αναγνωρίσιμα. Κάτσε 
να δοκιμάσεις να μου πεις». Ξεκινάμε με ω-

ραία ψωμιά και ταραμοσαλάτα. Είναι αέρινη 

και ξινούτσικη, ακριβώς όπως μου αρέσει. 

Στη «σαλάτα σπανακόπιτα» σκάει μύτη ο 

σεφ κι εγώ περιπαιχτικά του λέω πως βαρέ-

θηκα τις αποδομημένες σπανακόπιτες, το 

έκανε ένας και το ξεπατικώσατε όλοι. Ναι, 

μου λέει, αλλά «εγώ είμαι ο πρώτος που την 
έκανε»... και με αποστομώνει. Συνεχίζουμε 

με καλαμάρι με σελινόριζα, crumble φου-

ντουκιού, πράσινο μήλο και σάλτσα ταρα-

μά, πιάτο ντελικάτης νοστιμιάς. Περνάμε σε 

ριζότο με σύγκλινο Μάνης, παντζάρι, πρά-

σο και πορτοκάλι. Είναι ένα από τα καλύτε-

ρα που έχω δοκιμάσει. Διάλειμμα με κρασί 

και κουβέντα με τον Χάρη όπου μαθαίνω ότι 

έχει δουλέψει στον Διόνυσο, στο Squirell 

της Χαλκιδικής με τον Ερβέ Προνζάτο, στην 

Κέρκυρα με τον Έκτορα Μποτρίνι και τον 

πατέρα του τον Ετρούσκο, που τους θεωρεί 

μεγάλους δασκάλους. Μου λέει ακόμη πως 

πέρα από τους πειραματισμούς που πολύ 

του αρέσουν, αυτό που τον εμπνέει είναι 

η παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Γι’ αυτό 

και έχει εντάξει στο μενού πιάτα που «α-

ναφέρονται» στην κουζίνα της Κέρκυρας, 

του νησιού του που τόσο αγαπάει. Όπως η 

περίφημη μπακαλιαρόπιτα «που ακόμα και 
στην Κέρκυρα δεν θα τη δεις σε εστιατόριο, 
μόνο στα σπίτια», και αυτός την φτιάχνει με 

αφρό πατάτας, κρόκο αυγού, τυλιγμένη σε 

dumpling, πασπαλισμένη με τρίμμα αυγο-

τάραχου Τρικαλινός – ύψος σας λέω! Φτιά-

χνει και κοτόπουλο τεμπούρα με μαγιονέζα 

από σπετσιερικά (σ.σ. mix μπαχαρικών που 

οι Κερκυραίοι βάζουν στην παστιτσάδα και 

το αγοράζουν από τα φαρμακεία) και αρνί 

σοφρίτο με αγκινάρες Ιερουσαλήμ. «Μη κά-
νεις έτσι, στην Κέρκυρα τις λέμε κανκιόφολες, 
τις είχαν φέρει οι Γάλλοι και παίζει σε πολλά 
παραδοσιακά μας πιάτα». Έφαγα εξαιρετικά 

στο 2Μαζί του φίλου μου του Ηλία. Και απέ-

κτησα και έναν ακόμη, τον Χάρη Νικολού-

ζο, μάγειρα άξιο από αυτούς που χαίρεσαι 

να τρως και να ξανατρώς. Να ξέρετε πως 

εκτός από τα πιάτα a la carte υπάρχουν 2 

μενού degustation με €50 και €60 και, ναι, 

τα αξίζουν τα λεφτά τους, πως αν η αυλή εί-

ναι ρομαντική ο μέσα χώρος είναι πιο πολυ-

τελής και παθιάρης έτσι όπως κυριαρχούν 

το μαύρο και το κόκκινο, πως είναι ανοιχτά 

μεσημέρι-βράδυ όλη την εβδομάδα.

Νίκης 48, Σύνταγμα, 2103222839  

 taste police
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

 γεύση οδήγοσ

2Μαζί 
Ελληνική δημιουργική κουζίνα (με την καλή έννοια)
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Ο Leonard Cohen µε 
τα δικά του λόγια
Ο James Joyce δεν έχει πεθάνει! 
Ζει στο Μόντρεαλ και τον λένε Cohen.

Μακάρι να µπορούσα να πω όλα όσα έχω να πω µε µία λέξη.
Απεχθάνοµαι όλα εκείνα που µπορούν να συµβούν ανάµεσα 
στην αρχή και το τέλος µιας πρότασης.

O Leonard Cohen τραγούδησε, έγραψε, και όσα συνέβησαν ανά-
µεσα στην αρχή και το τέλος κάθε του πρότασης είναι σπουδαία. 
Πόσο γλυκά νιώθεις τη στιγµή όταν πλέον είναι πολύ αργά. Ζώντας 
µια ελεύθερη και πλούσια ζωή –τώρα που πεθαίνω δεν µετανιώνω 
για κανένα παραστράτηµα–, έγινε στοχαστής της µουσικής και 
του λόγου µοναδικός και ανεπανάληπτος, ένας περιπλανώµενος 
φιλόσοφος που µας ψιθυρίζει νουάρ ιστορίες µε καθησυχαστικό 
τρόπο. Μπορεί να ήταν η απάτη του λογιστή του που τον ανάγκα-
σε να επιστρέψει στην έντονη δράση, ένας πόλεµος µε τους ανε-

µόµυλους που µου επέτρεψε 
να δουλέψω σκληρά και η 
δουλειά από µόνη της αποτε-
λεί µια κάποια ευλογία. Μπο-
ρεί κάποιοι από τους πιο πρό-
σφατους δίσκους να έγιναν 
µε «αυτόµατο πιλότο», όµως 
τελικά η συναναστροφή µαζί 
του άξιζε τον κόπο. Ποτέ δεν 
βρήκα το κορίτσι, Ποτέ δεν 
έγινα πλούσιος, Ακολουθή-
στε µε. 

Ο ίδιος σηµείωνε το 2003 πως δεν είµαστε πεπεισµένοι ότι υ-
πήρξε κάποια βελτίωση, το καινούργιο του άλµπουµ όµως, 
«You Want It Darker», έχει µόνο εκλεκτά συστατικά και ανεπανά-
ληπτη ατµόσφαιρα. Ο γιος του Adam Cohen στην παραγωγή 
τον βγάζει από τη µουσική στασιµότητα και φέρνει ήχους, δι-
ακριτικές αποχρώσεις και λεπτεπίλεπτα στολίδια από gospel, 
blues, country, ακόµη και rock, δηµιουργώντας αισθητική αξιο-
πρέπεια και γοητευτική φινέτσα για τον αφηγηµατικό του λόγο 
που είναι πάλι σε υψηλό επίπεδο. Εκτός από τις χιλιάδες που 
είναι γνωστοί ή που θα ήθελαν να είναι γνωστοί ως ποιητές, 
ίσως ένας ή δύο να αξίζουν, οι υπόλοιποι είναι κίβδηλοι… ∆εν 
χρειάζεται, βέβαια, να πω πως είµαι κίβδηλος κι αυτή είναι η 
δική µου ιστορία. Κι αν αυτό είναι το κύκνειο άσµα του, ίσως 
γιατί η ζωή είναι ναρκωτικό που δεν έχει καµία επίδραση πια, τι 
σηµασία έχει; Το γεγονός είναι πως µας προσφέρει ένα ακόµη 
θαυµάσιο άλµπουµ και µας επιτρέπει να κοιτάξουµε εντός του. 
Πρέπει να ξεγυµνωθώ πολύ για να φτάσω στην αλήθεια. ∆εν 
είµαι ούτε αυθόρµητος ούτε διαισθητικός τύπος.

Αν όντως αυτή, η 14η απόχρωση του σκοτεινού του σύµπαντος 
είναι και η τελευταία, µας αφήνει µε τη γεύση ενός από τα καλύ-
τερα και πιο ατµοσφαιρικά άλµπουµ που δηµιούργησε και έρχε-
ται να προστεθεί σε µια σειρά από σπουδαίους δίσκους που µε 
τον τρόπο τους αποτελούν µία άτυπη κατηγορία για το 2016 και 
ορίζουν ένα «τέλος εποχής».

O David Bowie µας αποχαιρέτησε βάζοντας στον ουρανό ένα 
«Blackstar» ώστε να τον θυµόµαστε για πάντα, ο Iggy Pop υπο-
κλίθηκε µε το αξιοπρεπέστατο «Post Pop Depression», καλύτερο 
και από τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες, οι Swans φτάνουν στο 
τέλος υπό την παρούσα σύνθεση µουσικών και το αποχαιρετι-
στήριο «The Glowing Man» (που θα έρθουν να µας παρουσιάσουν 
ζωντανά τον ερχόµενο Μάρτιο στη συναυλία της χρονιάς µε τη 
συµµετοχή και του Ψαραντώνη) είναι ένας από τους καλύτερους 
δίσκους φέτος. Τέλος οι Rolling Stones επιστρέφουν στις ρίζες 
τους, στα blues απ’ όπου ξεκίνησαν, για το τελευταίο αντίο.

VARIOUSARTISTS
Του μακη μηλατου

Ã 
Blend Mishkin, διαρκώς εστιασµέ-
νος στην παραγωγή reggae και 
dancehall ήχου, έχει γνωρίσει ήδη 
τη διεθνή αποδοχή µε συχνές συ-
νεργασίες, περιοδείες και ψηφια-

κές πωλήσεις έξω από τα ελληνικά σύνορα. 
Το νέο του άλµπουµ «Ιn Real Life» υπάρχει 
ήδη σε ψηφιακή µορφή από την Rewind 
Guaranteed. Σε οργανικό reggae ύφος µε 
70s αισθητική, ηχογραφήθηκε στην Αθήνα 
µε το συγκρότηµα Roots Εvolution, και στη 
συνέχεια ο Blend ταξίδεψε στην εξωτική 

Αντίγκουα της Καραϊβικής για να συναντή-
σει τον Promise No Promises, που ανακά-
λυψε στο YouTube, ο οποίος συνέβαλε στα 
φωνητικά. Το πρώτο single «No Skylarking» 
ακούστηκε και µοιράστηκε διεθνώς, γεν-
νώντας την ιδέα κυκλοφορίας του σε βινύ-
λιο. Έτσι οργανώθηκε η κυκλοφορία του «In 
Real Life» σε περιορισµένο αριθµό βινυλίων 
(300 αντίτυπα) µέσω crowdfunding, όπου ο 
καθένας θα µπορεί να το προαγοράσει και 
να βοηθήσει µε τη συµµετοχή του στην πα-
ραγωγή. Οι βινυλιάκηδες θα παραλάβουν 

το συλλεκτικό αντίτυπό στην πόρτα τους 
µετά την ολοκλήρωση της crowfunding κα-
µπάνιας που ήδη έχει ξεκινήσει και θα διαρ-
κέσει µέχρι 19 ∆εκεµβρίου 2016. Έχοντας έ-
µπρακτα στηρίξει τη µουσική κυκλοφορία, 
συµµετέχοντας στην παραγωγή του.

INFO Το νέο άλμπουμ «Real Life» του Blend 
Μishkin με τον Promise No Promises και τους 
Roots Evolut±ion Band κυκλοφορεί ψηφιακά 
από την Rewind Guaranteed. Το βινύλιο είναι 
στα χέρια σου.

BLEND
MISHKIN
Μέσω Καραϊβικής
στη διεθνή 
reggae dancehall σκηνή

Η βινυλιακή έκδοση του καινούργιου του άλµπουµ εξαρτάται από σένα µε crowfinding
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Το πιο ενεργό 
κορίτσι του Lowbap 
είναι εδώ 

Του ΓιώρΓου 
Δημητρακοπουλου

μο
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ή

Διαβάστε όλο το 
κείμενο στο site

www.athens voice.gr

Ο
ι Active Member έκλεισαν τον κύκλο τους. τα συ-
στατικά τους όμως μέλη συνεχίζουν τη μουσική 
και συναυλιακή δημιουργία. η Sadahzinia (Γιολάντα 
τσιαμπόκαλου) ακολούθησε το μουσικό ρεύμα του 

lowbap με πυρήνα τον B.D. Foxmoor στο πέραμα. μέλος 
της κοινότητας από το 2002, συνδημιούργησε μέρος της 
ιστορίας των Active Member ακολουθώντας και προσω-
πική πορεία. με το πρόσφατο  προσωπικό της άλμπουμ 
«Kάρπιμο» βιώνει τη μετα-Active Member εποχή, έχοντας 
όμως κοντά της όλο το βασικό πυρήνα τους αλλά κυρίως 
ένα πιστό κοινό που μιλά τη γλώσσα τους και εμπιστεύεται 
απόλυτα τα κίνητρά τους και την κοινωνική τους στάση 
απέναντι στα πράγματα. λίγο πριν την επερχόμενη συναυ-
λία της στο καινούργιο live stage κremlino, με ελεύθερη 
είσοδο, μοιράζεται τις κοφτερές της σκέψεις μαζί μας. 

Πώς βιώνεις στην πράξη πια το τέλος των Active 
Member; Εκείνο το βράδυ στις 7 Νοέμβρη 2015 μετά από 
αυτή τη σπουδαία παρέα και μεγάλη συναυλία μας στο πο-
δηλατοδρόμιο του οακα, δεν ήθελα να ξημερώσει… Όσο 
κι αν το δούλεψα μέσα μου, για μένα δεν είχε ακόμα τελειώ-
σει. κατά κάποιον τρόπο τελείωσε όταν άρχισα να γράφω 
τους πρώτους στίχους από το προσωπικό μου album, το 
«κάρπιμο», όταν δηλαδή έκανα το επόμενο βήμα. απ’ την 
άλλη τα τραγούδια των Active Member αποκτούν καινούριο 
νόημα σε κάθε εποχή κι έτσι παρηγοριέμαι ότι θα υπάρχει 
η συνέχεια ακόμα και σε παιδιά που δεν θα προλάβουμε να 
δούμε να γεννιούνται. Ίσως εκείνα δουν πιο καθαρά τα ση-
μάδια που έχουμε αφήσει γιατί έχουμε αφήσει πολλά, που, 
σημειωτέον, δεν έχουν βρεθεί ακόμα… και ο μιχάλης αλλά 
κι εγώ, παρασυρμένοι απ’ τη βιάση μας, τ’ αφήνουμε μονα-
χά τους και προχωράμε στα επόμενα. Σαν μικροί αναμμένοι 
φάροι μια ηλιόλουστη μέρα μες στο αρχιπέλαγος. Δύσκολο.

Πάντα οι στίχοι σας έχουν κοινωνικοπολιτικό περιεχό-
μενο. Πόσο πιο δύσκολη είναι τώρα, σε μια εποχή βα-
θιάς κρίσης, η επιλογή των λέξεων; Είναι παράξενα. Γιατί 
από τότε που άρχισα να γράφω στίχους περίπου στα μέσα 
της δεκαετίας του ’90 (μιλάμε για προηγούμενο αιώνα δη-
λαδή!) η δυσοσμία της κατάστασης ήταν έντονη. Ευαίσθη-
τες ψυχές ή σκληρά χτυπημένες νομίζω το αισθάνονταν 
από τότε να έρχεται μεγάλο κι αδιάκριτο το κύμα της κρί-
σης. κι όχι κύμα, γιατί τα κύματα σκάνε και ύστερα διαλύ-
ονται. τούτη η εποχή ήρθε μάλλον σαν κατακλυσμός και 
πλημμύρα. Εμείς –κι άλλοι κάποιοι– μυρίζανε τη βροχή, και 

διάλεγαν από τότε τις λέξεις και τα έργα τους. Σκέφτονταν 
φωναχτά, κι ήταν οι τρελοί του χωριού. κι αυτό το αντέξα-
νε και συνεχίσανε ως την κατρακύλα του σήμερα. τώρα, 
δεν είναι αργά, γιατί ποτέ δεν είναι τελικά, αλλά νιώθω την 
ανάγκη –προσωπικά– να γίνω άλλοτε πιο δυσνόητη για να 
τραβήξω εκείνους που ψάχνονται και βγάζουν το κεφάλι 
απ’ την πλημμύρα για ανάσα. κι άλλοτε χρειάζομαι να γίνω 
σαφής, με λέξεις απλές, δισύλλαβες, τρισύλλαβες, κάποια 
ερωτηματικά και πολλές τελείες…

Ποια είναι σήμερα η σχέση με το πιστό σας κοινό, το 
οποίο ανανεώνεται διαρκώς από τις νεαρότερες ηλι-
κίες που ανακαλύπτουν την ιστορία πλέον των Active 
Member; Είναι συγκινητικό πλέον όταν τυχαίνει και φέρ-
νουν τα παιδιά τους σε συναυλίες ή και εγγόνια ακόμα – έ-
χει συμβεί! και από την άλλη υπάρχουν πολλοί που ακόμα 
διστάζουν να έρθουν σε συναυλίες, νομίζοντας ότι το κοι-
νό μας είναι μόνο κάτω των 20… το σίγουρο είναι ότι έχου-
με πια αποκτήσει ένα υγιές θάρρος μεταξύ μας. Όσο για τις 
νεαρότερες ηλικίες που τώρα ανακαλύπτουν την ιστορία 
των Active Member, πραγματικά αισθάνονομαι την ανάγκη 
να τους το πω σαν παραμύθι, σε συνέχειες, βάζοντας μου-
σικές, δείχνοντας φωτογραφίες και διαβάζοντας στίχους. 
ο όγκος δημιουργικής δουλειάς που θα συναντήσουν είναι 
πραγματικά πολύ μεγάλος. και αξίζει ο μιχάλης να το δει 
αυτό, να σταθεί λίγο, να συγκρατήσει τη δημιουργικότητά 
του και να κάτσουμε παρέα να τακτοποιήσουμε κάπως όλο 
αυτό το υλικό στα σωστά «συρτάρια» και αναδεικνύοντας 
κρυμμένα λογάρια. Δεν ξέρω αν τελικά θα το χρειαστεί ο 
κόσμος που θα έρθει. αλλά πιθανόν να πρέπει να γίνει!

Πώς μπορεί να αντισταθεί κανείς στο φόβο, ένα τόσο 
κυρίαρχο παγκόσμια εξουσιαστικό όπλο; με το να συ-
νεχίζει ν’ απλώνει το χέρι πέρα απ’ το σκοτάδι. με το να 
μιλάει. με το να σκέφτεται. Σχεδόν τα πάντα γύρω τείνουν 
να γίνουν εικονική πραγματικότητα. ας κρατηθούμε απ’ 
έξω. ας υπερασπιστούμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια κι 
ας βαδίσουμε με κόπο προς τη γνώση. ας γελάμε περισσό-
τερο… Είμαστε τόσοι δα. ας ξεπεράσουμε τις διαδικασίες 
και τους τίτλους κι ας ψάξουμε την ουσία των πραγμάτων.  

Υπήρξαν πολλές διαφορετικές αντιδράσεις στο προ-
σφυγικό, από την απόλυτη αλληλεγγύη και ενσυναί-
σθηση μέχρι τις ρατσιστικές κραυγές. Πώς βλέπεις 
συνολικά τη διαχείριση του ζητήματος αυτού που κα-

τέδειξε την υποκρισία του κυρίαρχου δυτικού πολιτι-
σμού;  το τρομακτικό, Γιώργο, είναι ότι συχνά, πολύ συχνά, 
οι αντιδράσεις που περιγράφεις εκφράζονταν από τα ίδια 
πρόσωπα. Έχω ένα τραγούδι στον καινούριο μου δίσκο 
που ονομάζεται «ο ανθρωπάκος» και μιλάει για όλες αυτές 
τις αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν τον κάθε άνθρωπο (και 
που δυστυχώς δεν κάνει εύκολα την υπέρβαση να τις ξεπε-
ράσει). Γραφω σ’ ένα στίχο «Βοηθώ τον πρόσφυγα όπως να 
’ναι και τους ομοίους του, όμως φοβάμαι μη τυχόν βρεθεί 
μπροστά μου…» μην πάω μακριά. Στο πέραμα: πάμπολ-
λες πρωτοβουλίες συλλογής ρούχων, τροφίμων, ειδών 
πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες. κι όταν ο κόσμος έ-
μαθε ότι θα έφερναν ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων στον 
καταυλισμό του Σχιστού έγιναν πορείες και διαδηλώσεις 
διαμαρτυρίας. το ίδιο και τώρα που λέγεται ότι θα φέρουν 
μια ομάδα παιδιών-προσφύγων στα σχολεία του περάμα-
τος. Εγώ έχω να πω, καλώς να ορίσουν. αλλά φοβάμαι ότι 
αυτά τα παιδιά θα έχουν να αντιμετωπίσουν εκτός από τις 
δυσκολίες της ένταξής τους στο σχολικό περιβάλλον και 
στο περιβόητο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, διαδηλώ-
σεις διαμαρτυρίας γονιών και συλλογικοτήτων, φασιστών 
κ.λ.π για δικούς του λόγους ο καθένας, έξω από το σχολείο, 
που θέλει κατά τ’ άλλα να τα «αγκαλιάσει»… 

Πόση δύναμη αντλείς από τα παιδιά σου με τον Μιχά-
λη αλλά και πόσο ανησυχείς για αυτά; τα παιδιά μου δι-
αρκώς στρέφουν το βλέμμα μου στο φως και έχοντάς τα 
συνειδητοποιώ πόσο έχω κουραστεί από το σκοτάδι. α-
νησυχώ διαρκώς για τα μικρά μου, όπως κι όλοι οι γονείς. 
αλλά το πιο δύσκολο είναι η προσπάθειά μου να μην τους 
το δείξω. τα παιδιά θέλουν πριν απ’ όλα και πάνω απ’ όλα 
να μεγαλώσουν. Δεν νομίζω ότι έχω δικαίωμα να τα ανα-
γκάσω να σταθούν και να πάνε πιο αργά το «βήμα» τους… 
Ίσως, μονάχα, σε κάποιο τραγούδι να τους το σιγοτραγου-
δησω σαν ευχή δική μου.

Αισθάνεσαι ότι μέσα από την καταστροφικά αδιέξοδη 
πολιτική της Δύσης μπορεί να αναδειχθεί κάτι καινούρ-
γιο ή να ξαναζωντανέψουν εφιάλτες του παρελθόντος;  
Έχω εναποθέσει τις ελπίδες μου στους «Φτωχούς Βασιλιά-
δες» (ένα τραγούδι στο νέο άλμπουμ) και στα παιδιά που α-
κόμα δεν γεννηθήκανε. τα άλλα απέτυχαν παταγωδώς. ●

Kremlino, Καραΐσκου 119, Πειραιάς, 210 410 0010. Έναρξη 
22.30 Είσοδος ελεύθερη. Στις 11/11.
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Στα υπόγεια του Δημοτικού Θεάτρου 
Πειραιά υπάρχει αναστάτωση. Η Ευγε-
νία Δημητροπούλου τριγυρνάει με το 
πριγκιπικό φόρεμα της Οφηλίας, που 
πάει γάντι με το λευκό της δέρμα. Ο 
σκυλάκος της ο Άμλετ, συνεπέστατος 
στην πρόβα, παρατηρεί σχολαστικά 
τον άλλο Άμλετ, Κωνσταντίνο Ασπιώ-
τη, να προβάρει το κοστούμι του για 
την παράσταση και φαίνεται να εγκρί-
νει. «Έπεσες σε περίεργη μέρα, δοκι-
μή ρούχων» μου λέει η Ευγενία που 
με καθοδηγεί στο χώρο της πρόβας. 
Ανοίγει την πόρτα και όλοι είναι εκεί, 
ετοιμάζονται πριν έρθει ο Γιάννης Κα-
κλέας για τον τελευταίο λόγο. 

«Θα το κοντύνουμε λίγο», «το γιλέκο μου 
θέλει λίγο στένεμα», «μπράβο Ηλένια, εί-
ναι πανέμορφο», «θα έχει και ζώνη εδώ και 
θα ράψουμε τα κουμπιά»… Σηµειώσεις, 
µέτρα και µεζούρες στο πάτωµα, σχόλια 
και αγωνία µήπως δεν κάθεται καλά το 
ρούχο και διάχυτος, σχεδόν παιδικός, 
ενθουσιασµός. Βαβούρα και χαρά για 
τους ηθοποιούς που βλέπουν επιτέλους 
το κοστούµι τους, συνοδοιπόρο τους 
στο ταξίδι του «Άµλετ».
6.30 ακριβώς φτάνει ο Κακλέας. Φαί-
νεται χαλαρός και κεφάτος, αλλά όπως 
και να ’χει τα πράγµατα σοβαρεύουν. Ξε-
κινάει µε αστειάκια και αµέσως ρωτάει 
«πού βρισκόμαστε;». ∆οκιµάζει και απ’ τα 
σοκολατάκια που κάποιος έφερε για να 
γλυκάνει την κυριακάτικη πρόβα (5-11 
το βράδυ). Ετοιµάζεται και παρατάσσει 
το θίασο για να εγκρίνει τα ρούχα. 
«Πού είναι ο Άμλετ; Για να σε δω… Χμμ ω-
ραίος, έτσι τον θέλουμε στα σκούρα, έχει 
και μία κατάθλιψη αυτός». (Στην Έλενα 
Τοπαλίδου) «Να δω τη βασίλισσα. Μα τι ο-
μορφιές είναι αυτές!» (Στον Ιερόνυµο Κα-
λετσάνο) «Για να δω και το βασιλιά μου. 
Έτσι, κάνε τη βολτούλα σου. Εδώ μήπως 
θέλει ένα μαντιλάκι στο πέτο; Α, θα έχει 
μαντιλάκι, απλά δεν είναι έτοιμο… Αν βά-
ζαμε πρόχειρα αυτό;» (σ.σ. αυτό = νάιλον 
συσκευασία από το καλσόν της Ευγενί-
ας) «Μα καλά, όλοι έχετε μούσι! Τώρα το 
παρατηρώ». 
Ο Άµλετ στα µαύρα, µε αέρα ροκ σταρ 
κολλάει τα χείλη στο µικρόφωνο. Ο 
Σταύρος Γασπαράτος σε ετοιµότητα, 
µε τη µουσική του το υπόγειο του θεά-
τρου αρχίζει να µεταµορφώνεται. Ένας 
µυστηριακός ήχος, η βαθιά φωνή του 
Ασπιώτη και το βασιλικό ζεύγος που ε-
πιδίδεται σε έναν παθολογικά ερωτικό, 
στάσιµο ντουέτο. Η Έλενα Τοπαλίδου 
κινείται σαν αερικό, µεταµορφώνεται 
στη σκηνή, αναδεικνύοντας ακόµα πε-
ρισσότερο την ιδιαίτερη αύρα της. 
Η σκηνή τελειώνει, ο Κακλέας δείχνει 
ευχαριστηµένος και η ενδυµατολόγος 
Ηλένια ∆ουλαδίρη φεύγει µε πολλή 
δουλειά και µπόλικο άγχος, αν και φαί-
νεται ήρεµη. Τα ρούχα της εξαιρετικά, 
στο πνεύµα του Κακλέα, της χαρίζουν 
ένα χειροκρότηµα που την αποχαιρετά 
καθώς πηγαίνει στη µοδίστρα για επιδι-
ορθώσεις. Σειρά έχει η σκηνή της τρέ-
λας της Οφηλίας, που θέλει πέρασµα µε 
τη µουσική. και η πρόβα 
αρχίζει.
Η Ευγενία φορά ακόµα το 
κοστούµι της και τα δικά 
της µαύρα µποτάκια. Λέει 

στον Κακλέα, µε σεβασµό, µια ιδέα για 
το ρόλο. «Σκέφτηκα να φοράω μόνο ένα 
παπούτσι σε αυτή τη σκηνή. Το πήρα από 
μια φίλη μου που ναυάγησε στο Σάμινα 
και από το σοκ άργησε να συνειδητοποι-
ήσει ότι περπάταγε έτσι πολλή ώρα». «Ε-
ντάξει, κορίτσι μου, ας το δούμε» είναι η 
απάντηση και η Οφηλία… τρελαίνεται. 
«Τα ’μαθα τα λόγια μου», «Καλό αυτό».
Πιστή στο κείμενο του Σέξπιρ η µε-
τάφραση του ∆ιονύση Καψάλη µιλάει 
στο σήµερα. Οι ερµηνείες είναι δουλε-
µένες στη λεπτοµέρεια, και οι οδηγίες 
του σκηνοθέτη προµηνύουν µια πρω-
τότυπη σκηνική προσέγγιση. Το κείµενο 
µελετάται ξανά και ξανά, προσθήκες και 
αφαιρέσεις της τελευταίας στιγµής –θα 
σταλούν µε mail στους ηθοποιούς για να 
τις δουλέψουν µέχρι την αυριανή πρό-
βα– και στο µεταξύ σηµειώσεις παντού. 
Πού µπαίνει η µουσική, πού κατεβαίνει 
το τραµπουκέτο (ασανσέρ), πώς µπαίνει 
η Οφηλία, πώς ο Κλαύδιος, πού στέκεται 
η Γερτρούδη και στο τέλος συζήτηση µε 
όλο το θίασο. Η σκηνή της τρέλας περά-
στηκε και ξαναπεράστηκε και τώρα όλοι 
µαζί, σε κύκλο, συζητούν αλλαγές. 
Αν έδινα μία λέξη στην αίσθηση που 
µου άφησε η πρόβα, αυτή θα ήταν «ο-
µάδα» και τελικά δεν πέφτω έξω. «Ο Κα-
κλέας ξέρει να δημιουργεί ένα πολύ ωραίο 
κλίμα στην πρόβα και αυτό μας σώζει από 
μεγάλο ψυχολογικό βάρος» µου λέει ο Κ. 
Ασπιώτης. «Ξέρει πού να τοποθετεί τις ρά-
γες και να οδηγεί το τρένο και χαίρομαι που 
φτιάχνουμε το έργο μαζί του, γιατί είναι 
μεγάλος τεχνίτης και, όπως λέει και στο 
έργο, “η φαντασία του πλάθει κόσμους”. 
Είναι άνθρωπος αστραφτερής ευφυΐας. 
Νιώθω ευγνώμων για τη συνεργασία, τους 
ανθρώπους που φτιάχνουν τον Άμλετ. 
Είναι ένας πολύ ωραίος θίασος. Έχω αγω-
νία, αλλά η χαρά μου είναι μεγαλύτερη. 
Προσπαθώ από την αρχή να είμαι εγώ και 
το κείμενο, ο δικός μου κόσμος που κα-
θρεφτίζεται στο κείμενο και ο κόσμος του 
σκηνοθέτη, που είναι και οδηγός».
Ο Γιάννης Κακλέας για το έργο: «Φτιά-
χνω έναν Άμλετ σημερινό που κυκλοφο-
ρεί στους ίδιους δρόμους που κυκλοφο-
ρούμε κι εμείς, ερωτεύεται τις γυναίκες 
που ερωτευόμαστε, αγαπάει και μισεί 
τους ανθρώπους που αγαπάμε και μισού-
με. Έναν Άμλετ ζωντανό ανάμεσά μας που 
προσπαθεί να συνθέσει τις εσωτερικές του 
αντιθέσεις, τα ψυχολογικά του θέματα, 
αλλά και τις εξωτερικές του αντιθέσεις για 
να μπορέσει να βρει την απόλυτη αλήθεια. 
Είναι ένας Άμλετ σύγχρονος, που βασα-
νιστικά ψάχνει μέσα του την αλήθεια και 
τη δικαιοσύνη σε μία κοινωνία υποκριτική 
και άδικη».
Η ώρα είναι 9 το βράδυ κι εγώ αφήνω το 
θέατρο σε πυρετώδεις ρυθµούς. Μαγε-
µένη βγαίνω στην παγωµένη πλατεία 
του θεάτρου, όπου το µόνο που θυµίζει 
το βασίλειο της ∆ανίας είναι η χρυσό-
σκονη που έµεινε στα χέρια.

Info «Άμλετ» , 10/11 - 22/1, Δημοτικό 
Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 
32, 210 4143310-320. Πρωταγωνιστούν 

(επίσης): Θ. Δήμου, Στ. 
Κοντακιώτης Στ. Ξανθουδά-
κης, Χρ. Σαπουντζής, Ιβάν 
Σβιτάιλο, Γ. Τσεμπερλίδης, 
Τζεφ Μαράουι

Ííìåô
Σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα και 

ερµηνεία Κωνσταντίνου Ασπιώτη 
στον οµώνυµο ρόλο, το έργο του 

Σέξπιρ είναι σε καλά χέρια

Της ΗΡΩΣ ΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΑΚΗ

õÛáôòο

Διαβάστε όλο το 
κείμενο στο site

www.athens voice.gr
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Επιμέλεια: 
ΑγγΕλική ΜπιρΜπιλή
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bookvoice
A.V. 

bookstore 

To βιβλιοπωλείο 

της ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή 

σε όλη την Ελλάδα.

«Γι'  αυτό έγινες δημοσιογράφος. Θυμάσαι τις ζωές μας» 

λέει ένας φίλος από τη ρηγο-φοιτητοπαρέα της Μπολό-

νια στον Β.Σ. 35 χρόνια μετά. Κάνει πολύ παραπάνω  από 

το να θυμάται. Παρατηρεί με ενδιαφέρον γύρω του πώς 

αλέθουν οι άνθρωποι τον κόσμο μέσα στις ζωές τους. 

Από αυτές τις ζωές κλέβει τις εικόνες που έβαλε στο 

δικό του μύλο και τις έκανε ιστορίες. Της πόλης του, της 

φοιτητικής νεότητας του 1972-1977 στην Μπολόνια, του 

Ρήγα, της μεταπολίτευσης, των απολογισμών.

Η 
αφήγησή του είναι εικαστική ± γράφει πορτρέ-

τα ±  τα σχόλια έξυπνα και κυνικά. Το χιούμορ τα 

συνδέει όλα και δίνει το μέτρο. Περιπαικτικός και 

αυτοσαρκαστικός. Ερωτικός γιατί αλλιώς δεν 

κινείται τίποτε. Μεταφέρει εικόνες από την πόλη του 

± τα Γιάννενα± , από τη ζωή του στην Μπολόνια, από 

τη δράση του στον Ρήγα, δηλαδή από εκείνα που τον 

διαμόρφωσαν. Ακριβής στα γεγονό-

τα και αναλυτικός στις περιγραφές, 

μιας και έγινε δημοσιογράφος.

Το γράψιμό του έχει λιτότητα και 

προσήλωση. Είναι αρκετές φορές 

τραχύ, άλλες λιγότερο δουλεμένο. 

Οι ιστορίες όμως έχουν πολλή δύνα-

μη και φανερώνουν έναν πολύ δου-

λεμένο εαυτό.

Στις ιστορίες της πόλης του, στα 

Γιάννενα, έχει οδηγούς τον Δ. Χατζή 

και τον Ν. Χουλιαρά. Σε μία από τις 

ιστορίες, συγγραφική αδεία τους α-

νακατεύει. Διαβάζεις και θες να πας 

στα Γιάννενα να περπατήσεις με το 

βιβλίο για οδηγό σε αυτά που δεν υ-

πάρχουν πια εκτός από τη Λίμνη ή το 

ρολόι. Η βεβαιότητα είναι πως θα τα βρεις όλα, και θα 

συναντήσεις και τους ήρωες στις ζωές, τα πάθη και τα 

στέκια τους. Αυτή είναι η επικαιρότητά του κι ας μιλά 

για μια πόλη που μετασχηματίζεται όπως όλη η Ελλά-

δα, με εκείνα τα τεράστια άλματα που οδήγησαν από 

τη δεκαετία του ' 50-60 στη δεκαετία του ' 80.

Έχει πολύ πόνο, θάρρος, αθωότητα, πολλή νεότητα 

τελικά για να κοιτάς, όπως ο Β.Σ., τη ζωή προς τα πίσω. 

Αυτά τα συναισθήματα στα περνάει, τα νιώθεις.  Συ-

νοδεύονται από μια επίγνωση που μετά τα 60  γίνεται 

σχεδόν ιστοριογραφική, οι ιστορίες, εκεί και τότε, ζω-

ντανεύουν τις κοινωνικές αλλαγές, με την επίγνωση 

του εδώ και σήμερα, μέσα από  αιωνίως κοινές κινητο-

ποιήσεις. Ο έρωτας, η παιδική σκανταλιά, οι ζωτικές α-

ναζητήσεις αναπτύσσονται στις συνθήκες κοινωνικού 

κομφορμισμού, με το συντηρητισμό και τη φτώχεια 

της επαρχιακής πόλης της μετεμφυλιακής Ελλάδας. 

Την πολιτική ο Β.Σ. τη σέβεται, είναι o εντέλει γκραμ-

σιανός του εαυτός. Δεν τη χαραμίζει σε αναλύσεις και 

δοκιμιακές αποστροφές. Διαχέεται παντού σαν πατίνα  

σε κάθε του πίνακα. Το μετεμφυλιακό δεξιό κράτος, 

η Χούντα, η μεταπολίτευση. Δεν είναι απλά αριστε-

ρός, είναι στον Ρήγα της δικτατορίας, στο ΚΚΕ εσ., σε 

αυτόν τον τελικά «ανύπαρκτο» κομματικό χώρο, που 

δεν έπαψε στιγμή να μη μετασχηματίζεται, με συνε-

χείς ματαιώσεις, διασπάσεις και οργανική αδυναμία 

να συλλάβει το παρόν. Η ανανεωτική αριστερά πάταγε 

σε παρελθόν και σε μέλλον, αιωρείτο. Για πολλούς από 

τους Ρηγάδες της δικτατορίας έγινε ‒κι ο Β.Σ. είναι ένας 

από αυτούς±  καθολική ματιά, μια προσωπική πυξίδα. 

Το παρόν ήταν οι σχέσεις και η ζωή τους. Οι άλλοι χρό-

νοι ήταν ο Ρήγας.

Ο Β.Σ. γράφει για όλους εμάς. Όσες και όσους ήμασταν 

νέοι τότε και μπλεγμένοι με τις οργανώσεις και τα κόμ-

ματα της αριστεράς. Ενηλικιωθήκαμε πολλαπλά εκεί 

και αυτή τη διαδρομή τη μοιραζόμαστε. Ποιος, είτε Κνί-

της είτε Ρηγάς, είτε ΑΑΣΠΕ ή ΠΠΣΠ δεν θυμάται τα συ-

ναπαντήματα, μόλις έπεσε η Χούντα; Από τα μεταξύ 

μας για όσους κρύβονταν, από τους φυλακισμένους 

που έβγαιναν, τους εξόριστους που 

επέστρεφαν. Συναπαντήματα που 

συναντούσαν την Ιστορία όταν μυθι-

κά πρόσωπα ± καπεταναίοι, στελέχη, 

ηγεσίες± άρχισαν να έρχονται από τα 

ανατολικά. Από τις πιο δυνατές πε-

ριγραφές του βιβλίου, βουρκώνεις 

όταν, ταυτόχρονα με τον «καταρα-

μένο» Γκόγια και την ερωτική του α-

πογοήτευση, ο Β.Σ. στη Μαδρίτη ζει 

τη γιορτή νομιμοποίησης του Ισπανι-

κού Κόμματος και τα δικά τους μετά 

40 χρόνια συναπαντήματα. Και μιλά 

με τα ιερά τέρατα Καρίγιο, Καμάτσο, 

Αθκαράτε, Σαρτόριους.

Δεν είναι αναδρομή, δεν υπάρχει νο-

σταλγία. Οι ιστορίες είναι τα δικά του 

σημαδεμένα και αφομοιωμένα γεγονότα. Είναι αφήγη-

ση και στη γενίκευση ένας τρόπος να συζητάς για τη 

ζωή σου. Όλοι με τα χρόνια μαζεύουν, έχουν να πουν 

για τη  ζωή τους, λίγοι μπορούν να το κάνουν ιστορίες, 

ακόμη λιγότεροι να τις αφηγηθούν.  Η χιλιάρα Καβασά-

κι της ιστορίας που δανείζει τον τίτλο στο βιβλίο, είναι 

η πρώτη νεανική επαφή με το θάνατο, αλλά και η  σκω-

πτική περιπλάνηση  στη ζωή για κάποιον που έκανε 

πολλά χιλιόμετρα.

Έχει μια τελευταία ιστορία που είναι σαν να διαβάζεις 

Καζαντζάκη, η ιεροτελεστία του θανάτου γίνεται από 

εικονοκλαστική, δοξαστική. Η παρέα της Μπολόνια συ-

ναντιέται να αποχαιρετήσει  ένα μέλος της που πέθα-

νε. Σαν να μην τρέχει τίποτα μιλάνε, περιπαίζονται για 

τότε και για τώρα. Μαζεμένοι στην ταβέρνα του ενός, 

κάποια στιγμή αφήνουν την Ιταλία τους, τα αστεία και 

τις ατάκες και όπως όλοι οι σύντροφοι, χωρίς ο «ανα-

χρονισμός» να αναιρεί το τραγικό της απώλειας, απο-

χαιρετούν με το ασύγκριτο κομμουνιστικό μοιρολόι, 

«επέσατε θύματα αδέρφια εσείς». Το είπαν ολόκληρο, 

την τίμησαν. Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη στον 

Βαγγέλη Σιαφάκα για αυτό το ρέκβιεμ. A

Με Μια χιλιαρα ΚαβασαΚι
Οι ιστορίες (διηγήματα) του Βαγγέλη Σιαφάκα (εκδ. πόλις) είναι τα δικά του  
σημαδεμένα και αφομοιωμένα γεγονότα.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟυ 

Σε ποιον 
ανήκει η τέχνη; 

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΕφΑΝΑΚΗ* 

«Η τέχνη ανήκει σε όλους και σε κανέναν. Η 

τέχνη ανήκει σε όλες τις εποχές και σε καμία…» 

Τίμιες απαντήσεις, όποιος κι αν τις δίνει ±  ο 

Μπαρνς ή ο ήρωάς του ο Ντιμίτρι Σοστακόβιτς. 

Ένα είναι σίγουρο: Στο μυθιστόρημα του πρώ-

του, «Ο Αχός της Εποχής», που κυκλοφόρησε 

στα ελληνικά από τις εκδόσεις Mεταίχμιο, η 

τέχνη ακούγεται σαν μια ηχηρή πιστολιά που δι-

απερνά το χρόνο και εκδικείται την ιστορία.

α
πό έναν συγγραφέα που ξέρει καλά τι 

σημαίνει ειρωνεία ± «Ο σαρκασμός ήταν 

η ειρωνεία που είχε χάσει την ψυχή 

της»± δεν θα μπορούσε κανείς να περι-

μένει κάτι λιγότερο από ένα καλοζυγισμένο 

μυθιστόρημα το οποίο στοχάζεται πάνω στην 

εξουσία και τον φόβο που αυτή γεννά, πάνω 

στο θάνατο που θα 

μπορούσε να απελευ-

θερώσει τη μουσική 

ενός ιδιοφυούς αλ-

λά καταπιεσμένου 

καλλιτέχνη, πάνω 

στο δίπολο δειλίας 

και θάρρους στο 

βαθμό που «η δειλία 

απαιτούσε πείσμα, 

επιμονή και άρνηση 

αλλαγής, πράγματα 

τα οποία καθιστούσαν 

κατά κάποιο τρόπο 

τη δειλία μια μορφή 

θάρρους».

Ο Τζούλιαν Μπαρνς 

επιχειρεί στο πλαίσιο του μεταμοντέρνου να 

καθυποτάξει την ιστορία καταδεικνύοντας 

πώς ένα ιστορικό πρόσωπο εξαϋλώνεται μέ-

σα από τη μυθοπλασία. Ο «Αχός της εποχής» 

είναι κάτι περισσότερο από μια μυθιστορη-

ματική βιογραφία. Είναι η λογοτεχνία που 

στοχάζεται πάνω στη φυσική των ψυχών και 

στον εξεγερμένο άνθρωπο της τέχνης. Είναι 

ο συγγραφέας που δεν διστάζει να δηλώσει 

πως «όποιος έχει ταλέντο πρέπει να έχει πιο 

αγνή ψυχή από τους άλλους».

Κανείς δεν βγαίνει ανεπηρέαστος από την α-

νάγνωση αυτού του βιβλίου. Κανείς δεν ξεχνά 

εύκολα τη σκηνή με τον ανελκυστήρα, τον 

ανακριτή Ζακρέφσκι, τον εμετικό Χρένικοφ 

ή τις πιτζάμες του Προκόφιεφ. Σε αυτό συμ-

βάλλει ασφαλώς και η μετάφραση του Θωμά 

Σκάσση  που διατήρησε ακέραιο το άρωμα 

της σκέψης του Μπαρνς αλλά και τη βαθιά σο-

βαρότητα του συγγραφέα με τις λέξεις. 
 
Ο Δ.Σ. είναι συγγραφέας
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Στη νέα σειρά των εκδόσεων Guttenberg  «ALGIDA», σειρά που εμπνεύσθηκε και 

οργάνωσε ο  ποιητής Δημήτρης Αρμάος αλλά μοίρα κακή δεν του επέτρεψε να τη 

χαρεί, ανάμεσα στα τέσσερα πρώτα μυθιστορήματα που κυκλοφόρησαν είναι και 

το αριστούργημα του αγνώστου εν πολλοίς στη χώρα μας «πατριάρχη της βραζι-

λιάνικης λογοτεχνίας» Joaquim Maria Machado de Assis (Ζοακίμ Μαρια Μασάντο 

ντε Ασίς, 1839-1908) «Ελένα». Αν και πρωτοκυκλοφόρησε  στη χώρα του το 1876, 

εξακολουθεί ως σήμερα να διαβάζεται όπως «Η φόνισσα» του συνομηλίκου του 

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, έχοντας γίνει, όπως και εκείνη, τρεις φορές κινημα-

τογραφική ταινία, σίριαλ, θεατρικό και... όπερα.

α
πό πατέρα μιγά γεννημένο από «απελεύθερο» σκλάβο αφρικανικής κα-

ταγωγής (απελεύθερος σήμαινε ότι ο αφέντης του με έγγραφη δήλωσή 

του –την alforia– «αποποιείται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας επ’ αυτού») 

και μητέρα κόρη πάμφτωχων γονιών που μετανάστευσαν στη Βραζιλία 

από τις πορτογαλικές  Αζόρες, επί εποχής του Πέτρου του ΣΤ ,́ μονάρχη της Αυ-

τοκρατορίας Πορτογαλίας και Βραζιλίας, ο Μασάντο ντε 

Ασίς είναι ένα παιδί ασθενικό που ψευδίζει και υποφέρει 

από κρίσεις επιληψίας. Δεν διακρίνεται στο δημόσιο σχο-

λείο ιδιαίτερα ως μαθητής, αλλά τον κατέχει από μικρό 

«ακόρεστη βιβλιοφαγία», ενώ τα βράδια κάνει μαθήματα 

γαλλικών κοντά σ’ ένα Γάλλο μετανάστη που είχε ανοίξει 

στη γειτονιά του, στην περιφερειακή ζώνη του τότε Ρίο 

ντε Ζανέιρο, αρτοποιείο.

Στην «Ελένα» τώρα (στη θαυμάσια μετάφραση από τη 

βραζιλιάνικη ντοπιολαλιά του Νίκου Πρατσίνη, που έ-

χει γράψει και το διαφωτιστικό επίμετρο των 70 σελί-

δων από όπου άντλησα κι εγώ τις λιγοστές πιο πάνω 

βιο-πληροφορίες) φτάνει να διαβάσει ο αναγνώστης την 

πρώτη παράγραφο για να μην μπορεί από εκεί και πέρα 

να αφήσει το βιβλίο. Σας την αντιγράφω:

«Ο σύμβουλος Βάλε πέθανε στις 7 το βράδυ, στις 25 Απρι-

λίου του 1859. Πέθανε από κεραυνοβόλο αποπληξία, λίγο αφότου είχε πάρει 

τον μεσημεριανό του υπνάκο κι ενώ ετοιμαζόταν να πάει να παίξει τη συνη-

θισμένη παρτίδα γουίστ στο σπίτι ενός φίλου του, εφέτη στο επάγγελμα. Ο 

δόκτωρ Καμάργκο, ο οποίος κλήθηκε εσπευσμένα, δεν έφτασε εγκαίρως για 

να χρησιμοποιήσει τα όπλα της επιστήμης· ο πατήρ Μελσιόρ δεν μπόρεσε να 

του δώσει την παρηγοριά της θρησκείας: ο θάνατος ήταν ακαριαίος».

Κι από τον απρόσμενο αυτό ακαριαίο θάνατο αρχίζει να ξετυλίγεται, με μια τέχνη 

και τεχνική ισάξια των Φλωμπέρ-Μωπασάν, ο μίτος της Αριάδνης στο λαβύρινθο 

που βρίσκεται εκείνη την εποχή η ασχημάτιστη ακόμα Βραζιλία, όπου τρία αίμα-

τα διασταυρώνονται, αυτά των  Ινδιάνων, των Αφρικανών και των Ευρωπαίων 

για να δημιουργήσουν το εκρηκτικό μείγμα των σύγχρονων Βραζιλιάνων που 

δυστυχώς τους έχουμε ταυτίσει μόνο με το Καρναβάλι τους και με την μπάλα.

Η Ελένα του βιβλίου είναι σα μια άλλη εκδοχή της Μαργαρίτας Γκωτιέ από την 

«Κυρία με τις Καμέλιες» του Αλεξάνδρου Δουμά υιού, πιο γνωστή ως  Βιολέτα 

στην «Τραβιάτα» του Γκιουζέπε Βέρντι. Και κάτι σαν υστερόγραφο: η πρώτη 

φράση του «Αλχημιστή» που έκανε παγκοσμίως διάσημο τον Πάολο Κοέλο, ένα 

συγγραφέα τριτοκλασάτο που κάνει τους Βραζιλιάνους, έχοντας να επιδείξουν 

τόσους άλλους νέους και παλιότερους συγγραφείς, να ντρέπονται όταν ένας 

ξένος αναφέρεται σ’ αυτόν, «όταν κάτι επιθυμείς πάρα πολύ, όλο το σύμπαν 

συνωμοτεί για να το αποκτήσεις», υπάρχει σχεδόν αυτούσια στην «Ελένα» του 

Μασάντο ντε Ασίς, όχι σαν απόφθεγμα, αλλά σαν μια οποιαδήποτε άλλη του 

κειμένου που ούτε θα την πρόσεχα αν δεν με είχε εκνευρίσει η συχνή αναφορά 

της μέσω Κοέλο στις μικροαστικές, σε μας κι αλλού, συναναστροφές. A

«Για ένα πουκάμισο 
αδειανό, για μια Ελένα»
Μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσουμε τον «πατριάρχη της 
βραζιλιάνικης λογοτεχνίας» Joaquim Maria Machado 
de Assis μας δίνει η έκδοση του βιβλίου του «Ελένα».

Του ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟυ
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cinevoice
ÇΠοιος στο 

διάολο είσαι εσύ;È 

ÇΑυτός που δεν 

υπολογίζειςÈ.

(Η απάντηση του Jack Reacher  

στο διεφθαρμένο σερίφη από το 

ÇJack Reacher - Ποτέ μη 

γυρίζεις πίσωÈ)

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Είδηση: Ο νέος American hero δεν ακουμπάει όπλο! του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΪΜΑΚΗ

 

Αντιρρησίας συνείδησης  

(HAcksAw Ridge) **
ΣκΗνΟθΕΣία: Μελ Γκίμπσον

ΠαίζΟυν: Αντριου Γκάρφιλντ, Τερέζα Πάλμερ, 

Βινς Βον, Σαμ Γουόρθινγκτον, Χιούγκο 

Γουίβινγκ

Η αληθινή ιστορία του Ντέσμοντ Ντος 
από την Αλαμπάμα, μέλος της Εκκλησίας 
Αντβεντιστών, που κατετάγη εθελοντικά 
στον αμερικανικό στρατό για να πάρει μέ-
ρος στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Χωρίς να 
αγγίξει όπλο, ο νοσοκόμος Ντος κέρδισε 
μετάλλιο ανδρείας, σώζοντας δεκάδες συ-

μπολεμιστές του.

Στα «Πάθη του Χριστού» ήταν υπο-
ψία που πλέον γίνεται βεβαιότητα. Ο 
Μελ Γκίμπσον ηδονίζεται με τη βία 
και το αίμα. Οι σκηνές φρίκης από 
την πρώτη επίθεση της διμοιρίας του 
Ντέσμοντ στην Οκινάουα σοκάρουν 
καθώς το αίμα κυριολεκτικά πιτσιλάει 
την κάμερα. Κομμάτια διαμελισμένων 
στρατιωτών, η μυρωδιά του θανάτου 
να αναδύεται σε κάθε σκηνή και η 

αίσθηση μιας επίγειας κόλασης να α-
πλώνεται παντού. Ο αυστραλός σταρ 
έχει το επικό στοιχείο μέσα του. Το 
έχει δείξει σε όλες τις σκηνοθετικές 
δουλειές του, με αποκορύφωμα το α-
ριστουργηματικό «Apocalypto» που 
παραμένει η πιο σημαντική ταινία του, 
παρά τα όσκαρ του «Braveheart» και 
τα... δολάρια του φιλμ «Τα πάθη του 
Χριστού»! Εδώ ο Γκίμπσον επιστρέφει 

στις καλλιτεχνικές ρίζες του (με όλιγη 
από... Τέρενς Μάλικ στην αφετηρία 
του φιλμ) συνδυάζοντας το έπος, το 
ιστορικό δράμα και το χριστιανισμό, 
σε ένα μείγμα που προφανώς θα σα-
ρώσει βραβεία και ταμεία, αλλά στην 
πραγματικότητα είναι η πιο αδύναμη 
στιγμή της καριέρας του. Όπως προ-
είπαμε, σε επίπεδο εικόνας το θέαμα 
είναι ανεπανάληπτο –πολλές σκηνές 

λες και είναι βγαλμένες από την «Κό-
λαση» του Μπος–, ενώ η σκηνοθε-
τική άποψη του Γκίμπσον στις εικό-
νες μάχης κάνουν τον σπιλμπεργκι-
κό «Στρατιώτη Ράιαν» να μοιάζει με 
παιδική χαρά. Όμως σεναριακά το όλο 
εγχείρημα προδίδεται από μια υπερ-
βολικά φορτωμένη με αφελή σύμβο-
λα χριστιανική παραβολή. Η ανυπο-
χώρητη πίστη στις ιδέες, το θέμα της 
βίας, η διαφορετικότητα, το ηρωικό 
προφίλ του ανθρώπου (είναι προφα-
νής η ταύτιση του Γκίμπσον με τον ή-
ρωά του) που δεν λυγίζει με τίποτα, 
είναι συνεχή μοτίβα που αναπαράγει 
μέχρι εξάντλησης ο σκηνοθέτης. Στο 
φινάλε του ρηχού αντιπολεμικού λο-
γύδριού του (όπου οι Γιαπωνέζοι πα-
ρουσιάζονται απλοϊκά σαν σατανάδες 
που χορεύουν στην αρένα του θανά-
του – δείτε στο «Γράμμα στην Ιβοτζί-
μα» πόσο αντίθετη και ουσιώδης είναι 
η ματιά του Ίστγουντ), ο ωμός, πολε-
μικός ρεαλισμός του μετατρέπεται σε 
θρησκευτική... Αποκάλυψη. Ένα κα-
θαρτήριο γεμάτο από ξεπερασμένες 
και απλοϊκές ιδέες για το ιδεώδες του 
(χολιγουντιανού) ήρωα και της υπε-
ράσπισης παραδοσιακών, συντηρη-
τικών αξιών γύρω από το όνομα του 
θεού και της χριστιανικής πίστης. 

criticÕs CHOICE

Το φως ανά-
μεσα στους 
ωκεανούς 
(THe LigHT BeTween 
oceAn) **    
ΣκΗνΟθΕΣία: Ντέρεκ 

Σίανφρανς

ΠαίζΟυν: Μάικλ Φα-

σμπέντερ, Αλίσια Βι-

κάντερ, Ρέιτσελ Βάις, Μπράιαν Μπράουν

 
Αυστραλία, λίγο μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμί-
ου. Ο φαροφύλακας Τομ και η σύζυγος του ζουν 
αγαπημένοι σε απομονωμένο νησί. Μια μέρα η 
θάλασσα ξεβράζει στο νησί τους μια ακυβέρνη-

τη βάρκα με ένα μωρό κι ένα νεκρό άντρα.

 
Το ερωτικό μελόδραμα είναι το φόρτε του σκη-
νοθέτη (όπως έχει δείξει στο αριστουργηματικό 
«Blue Valentine»). Μια ιστορία αγάπης γεννιέται 
μέσα από τη φρίκη του πολέμου. Ο λιγομίλητος 
Τομ και η γεμάτη ζωντάνια Ιζαμπέλ (ζευγάρι και 
στη ζωή οι Φασμπέντερ-Βικάντερ έχουν πειθώ: 
ειδικά στη μοναδική ερωτική σκηνή του φιλμ) 
ονειρεύονται την ολοκλήρωση της ευτυχίας 
τους που δεν έρχεται. Με μινιμαλιστική οπτική 
το υπαρξιακό αδιέξοδο βρίσκει πρόσκαιρη λύ-
ση. Όσο όμως η ευτυχία απλώνεται πάνω από 
το ερημονήσι, τόσο πληθαίνουν τα ηθικά διλήμ-
ματα και το δράμα κορυφώνεται με την εμφάνι-
ση της μητέρας του παιδιού. Στο φιλμ οι ρόλοι 
«κακού-καλού» εναλλάσσονται απρόβλεπτα. Θα 
μπορούσε να είναι ένα δυνατό μελόδραμα αλλά 
το μελό αναδεικνύεται πιο ισχυρό και οι ήρωες 
εγκαταλείπονται αναίτια, αβοήθητοι και μόνοι, 
στη σκληρή μοίρα τους.

Sieranevada 

**    
ΣκΗνΟθΕΣία:  

Κρίστι Πουίου

ΠαίζΟυν: Μίμι 

Μπρανέσκου, 

Μιρέλα Απόστου, 

Ευγκενία  

Μποσανγκεάνου 

Ένα οικογενειακό γεύμα με αφορμή ένα μνη-
μόσυνο γίνεται αφορμή να ξεδιπλωθούν όλες 
οι διαμάχες, οι αντιθέσεις και οι ανταγωνιστι-

κές σχέσεις των μελών της οικογένειας.

Για σχεδόν τρεις ώρες η κάμερα του Πουίου γίνε-
ται ένα με τη ρουμάνικη οικογένεια και πηγαινο-
έρχεται μεταξύ προσώπων και εσωτερικών χώ-
ρων σε ένα εξαντλητικό τράβελινγκ. Υπάρχουν 
στοιχεία άκρως ενδιαφέροντα στην ταινία του 
ρουμάνου σκηνοθέτη, όπως η θεωρία συνωμο-
σίας γύρω από τους Δίδυμους Πύργους και τη 
9/11 ή το ανυποχώρητο μπρα ντε φερ μεταξύ 
κομμουνισμού και χριστιανισμού, που ξεδιπλώ-
νεται μεταξύ της παλιάς και της νέας γενιάς. Δεν 
θα αρνηθούμε τις αρετές του Ρουμάνου (ρεαλι-
σμός, δισεπίλυτα ηθικά και πολιτικά διλήμματα, 
υποδειγματικές ερμηνείες, σωστή σκιαγράφη-
ση χαρακτήρων), αλλά το μεγαλεπήβολο σχέ-
διό του είναι σχεδόν αδύνατο να μην κουράσει 
ή ακόμη και να ενοχλήσει το θεατή. Πρόκειται 
για μια ταινία φαινομενικά απλή και σοφή αλλά 
στην ουσία της είναι υπερβολικά φιλόδοξη και 
μεγαλομανής.   

Θάνατος στο 
Σαράγιεβο 

(smRT u sARAJevu) 
**    
ΣκΗνΟθΕΣία: Ντάνις 

Τάνοβιτς

ΠαίζΟυν: Σνεζάνα Βί-

ντοβιτς, Μοχάμεντ 

Χάτζοβιτς, Ιζουντίν 

Μπαχίροβιτς, Βεντράνα Σεξάν
 
Το ξενοδοχείο «Europa» στο Σαράγεβο προε-
τοιμάζεται για το γκαλά της ΕΕ σχετικά με τα 
100 χρόνια από τη δολοφονία του Αρχιδούκα 
Franz Ferdinand. Όμως το απλήρωτο προσω-

πικό του ξενοδοχείου σχεδιάζει να απεργήσει.

 
Η όσο γίνεται αποστασιοποιημένη πολιτική αλ-
ληγορία του Βόσνιου Ντάνις Τάνοβιτς («No man' s 
land») γύρω από τη διαμελισμένη πρώην Γιου-
γκοσλαβία και το μέλλον της Ευρώπης βασίζε-
ται στο δημοφιλές έργο του Μπερνάρ Ανρί Λεβί 
«Hotel Europe». Πρόκειται περισσότερο για μια 
διαλεκτική, «θεατρική» άσκηση αιχμηρού πολι-
τικού ύφους και σκέψης ± στο κέντρο της οποίας 
συναντάμε τις αντίρροπες δυνάμεις του παρελ-
θόντος που συγκρούονται με εκείνες του παρό-
ντος και του μέλλοντος± παρά μια αυθεντική ται-
νία μυθοπλασίας. Η διαρκής ένταση μεταξύ των 
κατοίκων μιας πολιτισμικής και φυλετικής Βαβέλ 
(εργαζομένων και διευθυντή, δημοσιογράφων 
και πολιτικών, ακτιβιστών και θαμώνων) καθώς 
και ο πολιτικός οίστρος του φιλμ, εκτιμήθηκαν 
στο Φεστιβάλ Βερολίνου ανταμείβοντάς το με το 
Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής και το Βραβείο 
της FIPRESCI. 

>>> Στο 
«Jack 

Reacher 
- Ποτέ μη γυ-

ρίζεις πίσω» του 
Έντουαρντ Ζούικ, ο 
54άρης Τομ Κρουζ 
επιδίδεται σε αγώνα 
δρόμου με το χρόνο 
και τον εαυτό του (κά-
ποια στιγμή ακούμε 
να τον καταζητούν ως 
«πρώην αξιωματικό, 
γύρω στα 40 (!)») για 
να αποκαλύψει μια 
καλοστημένη συνω-
μοσία των αμερικανι-
κών υπηρεσιών. 
>>> Στην ισλανδική 
τρυφερή και ανθρώ-
πινη κομεντί του Ντα-
κούρ Κάρι «Καρδιά 
βουνό», ο καλοκάγα-
θος 43άρης ήρωας 
που ζει ακόμη με τη 
μητέρα του ψάχνει 
να βρει τη συντρο-
φικότητα και τη φι-
λία στη ζωή του. 
>>> Το τσεχοσλο-
βακικό «Μαγαζάκι 
της κεντρικής ο-
δού» είναι μια κλα-
σική δημιουργία 
του 1965, βασισμέ-
νη στο αντιναζιστι-
κό μυθιστόρημα του 
Λάντισλαβ Γκρόσμαν.

>>> 
«Jack 

Reacher 
- Ποτέ μη γυ-

Aκόμη

και τον εαυτό του (κά-

να τον καταζητούν ως 

καλοστημένη συνω-
μοσία των αμερικανι-

τρυφερή και ανθρώ-
πινη κομεντί του Ντα-

, ο καλοκάγα-

κό μυθιστόρημα του 

Το Φως ανάμεσα στους 
ωκεανούς **   

φασμπέντερ και Βικάντερ: δουλεύοντας μαζί από το 
σπίτι.

Sieranevada **   
η δεύτερη ρουμάνικη ταινία που ήταν φέτος υποψήφια 

για Χρυσό φοίκινα. 

Αντιρρησίας  
συνείδησης **η αιματοβαμμένη επιστροφή του σκηνοθέτη Μελ Γκίμπσον ύστερα από 10ετή απουσία.

Θάνατος στο Σαράγιεβο **   η πυριτιδαποθήκη των Βαλκανίων και το αβέβαιο 
μέλλον της έυρώπης. 

Jack Reacher - Ποτέ μη  
γυρίζεις πίσω *ο τομ Κρουζ δεν  
το βάζει κάτω.

Καρδιά βουνό **τρυφερή ισλανδική  
δραμεντί με δυνατή  

φεστιβαλική καριέρα.

Το μαγαζάκι της  
κεντρικής οδού ***Όσκαρ καλύτερου  ξενόγλωσσου φιλμ του 1965.

JUST THE FACTS
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Της Μυρτώς Κοντοβά
Μίλα Μου βρώμικα

Μυρτώ, έχω απογοητευθεί από τους ανθρώπους και από εμένα. 
11 χρόνια κολλητές και φαίνεται ότι τελικά δεν έχουμε τίποτα 
κοινό και τίποτα να πούμε. Πώς γίνεται; Και το άσχημο είναι 
ότι δεν έχει συμβεί κάτι συνταρακτικό, δηλαδή... απλώς μας 
τελείωσε. -Ε.Π.

Μερικές φιλίες είναι για τα μπάζα. Πορεύεσαι μέσα στα χρόνια νομίζοντας ότι 
όλα είναι τέλεια και ένα πρωί ξυπνάς και απλώς ξεσκονίζεις από πάνω σου ένα 
τίποτα. Είναι πολύ λυπητερό, πάρα πολύ. Άμα το καταλάβεις εγκαίρως, τουλάχι-
στον κερδίζεις χρόνο αλλά δυστυχώς τις περισσότερες φορές το αντιλαμβάνεσαι 
αργά και απλώς κάθεσαι σαν τον ηλίθιο και αναρωτιέσαι ποιος είναι αυτός ο ξέ-
νος άνθρωπος που έχεις μοιραστεί μαζί του τόσα πολλά δικά σου κομμάτια. Σας 
καταλαβαίνω, δεν ξέρετε πόσο. Παρ’ όλα αυτά είμαι πολύ σίγουρη ότι το «απλά 
μας τελείωσε» δεν παίζει. Κάτω από αυτή τη φράση, αν ξύσετε λίγο, θα βρείτε 
ένα σωρό κοιτάσματα πυρακτωμένης ύλης που απλώς την κατάπιαν και οι δύο 
πλευρές μέσα στο χρόνο. Ο οποίος παρεμπιπτόντως τα φανερώνει όλα. Γι’ αυτό 
μην ορκίζεστε κιόλας ότι τέλειωσε. Στις καλές εκδοχές αυτού του τραύματος 
υπάρχουν και ιστορίες που μετά τη σιωπή και την απόσταση έγιναν μεθυσμένες 
νύχτες συζητήσεων, καβγάδων, παραπόνων και δακρύων, και μετά ξανάγιναν 
φιλίες – τραυματισμένες, αλλά οπωσδήποτε φιλίες. 

Μυρτώ, είμαι 16 χρονών και πάω δευτέρα λυκείου. Σχεδόν όλες οι φί-
λες μου έχουν κάνει σεξ ενώ εγώ όχι και νιώθω άσχημα. Νιώθω ότι 
είμαι κατώτερη και ότι δεν μετράω σαν κοπέλα ενώ γενικά πολλοί 
κατά καιρούς με έχουν προσεγγίσει ερωτικά. Έχω πει στο αγόρι μου 
ότι έχω προχωρήσει αλλά ήταν ψέματα. Νιώθω πως, αν προχωρήσω με 
κάποιον, δεν θα μου αρέσει ή φοβάμαι μήπως δεν του αρέσει το στήθος 
μου. Δεν ξέρω τι να κάνω, νιώθω πολύ άσχημα.

Α. Η πρώτη φορά στη ζωή ενός κοριτσιού είναι κάτι που δεν το ξεχνάει ποτέ γι’ αυ-
τό έχει νόημα να το κάνει μόνο όταν νιώθει έτοιμη, οπότε καλό είναι να περιμένεις 
να νιώσεις έτοιμη με κάποιον που θεωρείς ξεχωριστό.
Β. Η πρώτη φορά δεν είναι και κάτι φοβερό αν σκεφτεί κανείς ότι το κορίτσι δεν ξέ-
ρει πού του πάνε τα τέσσερα, έχει άγχος και επίσης ψιλοπονάει. Οπότε και να σου 
βγει μάπα, απλώς θα ξέρεις ότι δεν είσαι η μόνη που της βγήκε μάπα – αντίθετα 
απ’ όσα λένε οι ρομαντικές ιστορίες αγάπης.
Αυτές είναι οι δύο θεωρίες που έχουν επικρατήσει για την πρώτη φορά και τις έχω 
ακούσει και τις δύο από πολύ κόσμο. Στη θέση σας θα έκανα μια συγχώνευση των 
δύο θεωριών και θα πορευόμουν αναλόγως. Αν νιώσετε άσχημα την πρώτη φορά 
του σεξ, δεν θα σας πάρει κανείς το κεφάλι ότι τα κάνατε όλα στραβά. Όμως γιατί 
πρέπει σώνει και ντε να βιαστείτε για να προλάβετε τις φίλες σας; Η μία κολλητή 
μου έκανε σεξ στα 14 και η άλλη στα 19. Δεν μπορώ να σας πω ότι έζησε καμία από 
τις δύο το φοβερό θαύμα, πάντως είναι και οι δύο μια χαρά και μετέπειτα πέρασαν 
σούπερ με το σεξ. Μην αγχώνεστε και μη λέτε ψέματα στο αγόρι σας για να νομίζει 
ότι είσαστε προχωρημένη. Δεν φαντάζομαι να σας διάλεξε γι’ αυτό. Όσο για το 
στήθος σας, οκ, κάθε σώμα έχει τα θέματά του και κάθε ψυχή τα δικά της. Νομίζω 
θα νιώσετε πολύ ελεύθερη αν εμπιστευτείτε στον άλλο το φόβο σας και, πού ξέ-
ρετε, μπορεί αυτός να είναι ο τρόπος να λυθούν τα μάγια και να χαλαρώσουν τα 
σώματα. Φιλιά.

Μυρτώ μου, είμαι πολλά χρόνια μόνη για ευνόητους λόγους και τε-
λευταία έχω γνωρίσει έναν τύπο ο οποίος με διεκδικεί, διανύει χιλιό-
μετρα, δουλεύει πολύ αλλά πάντα βρίσκει χρόνο για μένα, μου κάνει 
εκπλήξεις (οκ, όταν κάποιος έρχεται απροειδοποίητα σπίτι σου για 
να σου δώσει ένα φιλί σε τσεκάρει και λίγο αλλά δεν παύει να είναι 
έκπληξη), με φροντίζει, δεν φοβάται να κοιμηθούμε μαζί το βράδυ μη 
δεθούμε, το σεξ είναι φανταστικό και πολύ κ.λπ. αλλά έχουν περάσει 
ήδη τρεις βδομάδες και ακόμα δεν έχει κάνει ένα κουλό. Πώς να το δι-
αχειριστώ; Να περιμένω κι άλλο;

Μα τι λέτε τώρα; Χωρίστε τον αμέσως. Μην ξεχάσετε να του κάνετε και ένα μεγάλο 
καβγά ή, ακόμη καλύτερα, κερατώστε τον για να μάθει να μην καταστρέφει τις 
προσδοκίες του άλλου. Άντε μωρέ με το κοπρόσκυλο που ήρθε να μας παραστή-
σει τον πρίγκιπα στα καλά καθούμενα, όξω ρε.
Υ.Γ. Μετά κάντε και καμιά βόλτα από κάνα γιατρό. Της γνωστής και αγαπημένης 
ειδικότητας. A

Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

Σε γνωρίζω...

άβαντάζ. Επιχειρηματίας-μεγαλέμπορας 38χρονος, 1.85 με άριστη εμφάνιση, 

€7.000 μηνιαίως, ακίνητη περιουσία, επιθυμεί γνωριμία γάμου με νέα φινετσάτη και 

εμφανίσιμη. «Πάππας», Ομήρου 38,  Κολωνάκι, 210 3620.147, www.pappas.gr

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

ΜίκρεΣ αγγελίες

REX 
Στην πρεμιέρα του Φω-
νιαδάκη. Περισσότερο 
κοιτούσα εσένα παρά την 
παράσταση, ωραία ξαν-
θιά.  Ήσουν με ένα νεαρό 
αγόρι, αλλά νομίζω κάτι σε 
απασχολούσε. Κρίμα, γιατί 
έκανα τα πάντα να σου τρα-
βήξω την προσοχή και όταν 
τελείωσε σε έχασα.

Πλατεία αγίαΣ είρήνήΣ 
Περνούσες με ένα φίλο σου 
την Τετάρτη το πρωί που 
μας πέρασε κι έκατσες μάλ-
λον, στο Throubi. Ωραίος 
ως Έλληνας, με μαύρα γυα-
λιά και κόκκινο πουκάμισο. 

Άραγε θα σου άρεσε μια 
ξανθιά 28άρα;

τiki 
Το βράδυ της Κυριακής που 
έπαιζαν οι Polkar, φορού-
σες ένα λευκό πουκάμισο, 
μάυρο τζιν παντελόνι και 
είχες στους ώμους σου ένα 
πράσινο πουλόβερ. Πώς θα 
γίνει να σε γνωρίσω, αν σου 
αρέσουν τα μούσια, φυσικά.

SHAMONE 
Ήσουν εκεί το Σάββατο 
το βράδυ μαζί με ένα χο-
ντρούλη που η κολόνια του 
σκότωνε κόσμο. Είχες μάτια 
μόνο για τα μικρά. Και εμείς 

οι μεγάλοι που σε θέλουμε 
τι θα γίνουμε;

Θείο τραγί 
Πετράλωνα, Παρασκευή 
4/11, ψηλή ξανθιά, φορού-
σες κοκάλινα γυαλιά, κοι-
ταχτήκαμε πολλές φορές, 
καθόμουν στο πρώτο σταντ 
κι εσύ στο διπλανό, δεν 
μπόρεσα… 

SHEll  
Μεσογείων, Τρίτη 1/11 
βραδάκι, εσύ Ford Fiesta, 
περνούσα πόντους, ρώ-
τησες αν έχω εφαρμογή 
στο κινητό. Στείλε μήνυμα 
6981938147

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 1,23 με ΦΠα

                   ξέρεις εΣυ...

Είναι αλήθεια αυτά που λέει 
ο Πέτρος για εσένα, Γιάννη; 
Αν, ναι, μάλλον πρέπει να 
εξαφανιστείς.

Τι θα γίνει με την περίπτωσή 

σου; Ακόμα δεν έχεις κατα-
λάβει πως έχουμε τελειώσει 
και μου στέλνεις μηνύματα 
αγάπης.

Έχω βαρεθεί τα ίδια και τα 

ίδια, Νατάσα. Εύχομαι να το 
δεις έστω και από εδώ, μή-
πως και πάρεις πάλι μπροστά.

Μαρία, θα σε περιμένω μια ο-
λόκληρη ζωή. Ο κάκτος σου.

                   ξέρεις                   ξέρεις

ΦοίτήτίκεΣ ΠροΣΦορεΣ αΠο το CU 
Μοναδικές CU προσφορές για όλους τους φοιτητές, οι οποίοι μπορούν να επι-
λέξουν ένα από τα ειδικά φοιτητικά πακέτα και να πάρουν χρόνο ομιλίας προς 

όλα τα δίκτυα, Μβ για σερφάρισμα στο internet, αλλά και σταθερή γραμμή και 
internet για το σπίτι. 

άποκλειστικά πακέτα επικοινωνίας για φοιτητές: Student Xclusive 5 με 1000'  προς όλους και 
200 Μβ μόνο με €5,04 για 30 μέρες / Student Xclusive 7 με 1200'  προς όλους και 100 SMS προς 
όλους και 600 Μβ μόνο με €7,06 για 30 μέρες / Student Xclusive SMS 1 με 300 SMS προς CU 
μόνο με €1,01 για 30 μέρες. άκόμη, αποκλειστικές προσφορές για φοιτητές: DOUBLE PLAY CU 
XCLUSIVE για Ιnternet έως 24mbps και σταθερή γραμμή μόνο με €18,15 το μήνα /  UNIVERSITY 
MOBILE INTERNET 4 GB με €4,78 μηνιαίως για να σερφάρουν από το laptop και το tablet. 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών, το CU δημιούργησε ξανά φέτος τα Xclusive 
CU Stores, τα δύο καταστήματα αποκλειστικά για τη διανομή των φοιτητικών ταυτοτήτων 
στην άθήνα (Λεωφ. Πάπαγου 58, Ζωγράφου) και στην Πάτρα (Μαιζώνος 90). 
Περισσότερες πληροφορίες: www.vodafonecu.gr/gr/about-cu/gia-foitites/

τζορνταν Μοργκαν, ο καλύτεροΣ 
ο άμερικανός σέντερ της Κύμης Seajets, τζόρνταν Μόργκαν, αναδείχθηκε σε πολυτιμό-
τερο παίκτη της 5ης αγωνιστικής της STOIXIMAN.GR Basket League. ςτο παιχνίδι με τα 
τρίκαλα μεταξύ άλλων είχε 24 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ έβαλε ψηλά τον πήχη για 
την ομάδα του: «Πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε να παίζουμε καλά ομαδικά και ακολουθούμε 
τις οδηγίες των προπονητών μας, τότε πραγματικά δεν υπάρχει όριο στο τι μπορούμε να 
πετύχουμε ως ομάδα φέτος. ςτόχος είναι να μπούμε στα πλέι οφ.

Φο
Μοναδικές CU προσφορές για όλους τους φοιτητές, οι οποίοι μπορούν να επι
λέξουν ένα από τα ειδικά φοιτητικά πακέτα και να πάρουν χρόνο ομιλίας προς 

όλα τα δίκτυα, Μ
internet για το σπίτι. 

μ Η 
Χ α Σ Ε ι Σ !
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Ο κυβερνήτης σου Άρης, σε ό,τι αγγίζει, προ-
σθέτει δυναμισμό, φόρα, παρορμητικότητα, α-
ποφασιστικότητα, ανυπομονησία. Σλόγκαν του: 
θέλω ό,τι θέλω και το θέλω τώρα. Αυτό σημαίνει 
ότι όσο βρισκόταν στον Αιγόκερω πρόσθετε ε-
νέργεια, αποφασιστικότητα και δύναμη στον 
επαγγελματικό τομέα, ή στις προσωπικές σχέ-
σεις, το σπίτι και την οικογένεια. Μέχρι τις 9/11, 
γιατί μετά περνάει στον Υδροχόο. Ελπίζοντας η 
διέλευσή του στον Αιγόκερω να βοήθησε στην 
επαγγελματική σου εξέλιξη ή να έλυσε δύσκο-
λους προσωπικούς κόμπους κι ότι δεν λειτούρ-
γησε σαν οδοστρωτήρας η νέα θέση του στον 
Υδροχόο (9/11), μειώνει τις εντάσεις και τους 
κραδασμούς και σε περνάει σε χαλαρούς ρυθ-
μούς σε ό,τι αφορά φιλίες, συνεργασίες, δια-
σκέδαση και ερωτικές σχέσεις. Επιπλέον, με την 
είσοδο της Αφροδίτης στον Αιγόκερω (12/11), τα 
επίπεδα τρέλας στην καριέρα μειώνονται, η κοι-
νωνικότητα είναι ευχάριστη και η οικογενειακή 
ζωή μοιάζει με σκηνές από καρτούν του Ντίσνεϊ 
που τα αληθινά προβλήματα υπάρχουν μακριά 
από τη Λιμνούπολη. 

Ταύρός  (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Δύο είναι τα βασικά μοτίβα που κυριαρχούν τις 
επόμενες μέρες και εβδομάδες: 1) Η Αφροδίτη 
στον Αιγόκερω (από 12/1) συνεχίζει να στρέφει 
το ενδιαφέρον σε ό,τι δεν αποτελεί ρουτίνα και 
καθημερινότητα. Ό,τι αποτελεί αντίδοτο στην 
πλήξη και την επανάληψη. Ναι κάθε τι που α-
νοίγει τους ορίζοντες, το μυαλό, εμπλουτίζει 
την αντίληψη και την οπτική μας. Ναι σε σπου-
δές, γνώση, σεμινάρια, ταξίδια, ενδιαφέρου-
σες συζητήσεις. Το ερωτικό ενδιαφέρον μπορεί 
να στραφεί σε κάποιον/α που έχει διαφορετικό 
πολιτισμικό υπόβαθρο από το δικό σου, άλλο 
τρόπο σκέψης, διαφορετικές απόψεις. Ευνο-
είται ό,τι σχετίζεται με δημόσιες σχέσεις, δια-
φήμιση, ίντερνετ, επικοινωνία. 2) Η μετακίνηση 
του Άρη στον Υδροχόο (9/11) ξεκινάει μια πολύ 
σημαντική περίοδο που σχετίζεται με την επαγ-
γελματική και δημόσια ζωή σου. Είναι η καριέρα 
σου που αρχίζει να κοχλάζει από δω και πέρα, 
ώστε να συνειδητοποιήσεις αν υπάρχουν οι δυ-
νατότητες σταθεροποίησης ή πιθανής εξέλιξης 
ή υπάρχουν τρύπες που χρειάζεται να κλείσεις. 
Έντονη και απαιτητική περίοδος: ανέβασε τον ε-
παγγελματισμό σου και μη χάνεις την ψυχραιμία 
σου όταν προκαλείσαι.    

ΔιΔύμόι  (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Έχουμε και λέμε: 1) Ο κυβερνήτης σου Ερμής ξε-
κινάει στις 12/11 τη διέλευσή του στον Τοξότη. 
Αυτό σημαίνει ότι επιθυμείς να συνεργαστείς, 
να συζητήσεις, να βρεις κοινούς τόπους με τους 
άλλους – είτε σε επίπεδο επαγγελματικό είτε σε 
προσωπικό/συντροφικό επίπεδο. Διάλογος, α-
νταλλαγή απόψεων και οπτικών, διαπραγμάτευ-
ση, επαφές με άλλους και σοβαρές συζητήσεις α-
νήκουν στο μενού της περιόδου. Η ουσία είναι να 
βρεις άκρη σε εργασιακά προβλήματα που χρονί-
ζουν, ή να ρίξεις γέφυρες συνεννόησης με όσους 
ή όποιον/α θεωρείς ότι υπάρχουν διαφορές. 2) Η 
Αφροδίτη στον Αιγόκερω (από 12/1) μπορεί να 
σηματοδοτεί μια ανάσα στα οικονομικά σου πι-
θανόν μέσω του συντρόφου ή άλλη πηγή, την 
επιθυμία να αισθανθείς οικειότητα, σύνδεση και 
αισθήματα μέσα στη σχέση που έχεις ή την ανά-
γκη μιας σχέσης, αν δεν υπάρχει. 3) Ο Άρης στον 
Υδροχόο (από 9/11) σε προτρέπει να τολμήσεις 
επαγγελματικά ή και ερωτικά, αν θέλεις. Κυρίως 
όμως αναδεικνύει σπουδές και εξωτερικό, ταξί-
δια και ξεκινήματα, συναντήσεις με καινούργιους 
ανθρώπους, σημαντικές συναντήσεις και επιθυ-
μία να κάνεις μια καινούργια αρχή.  

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Φεύγοντας ο Άρης από τον Αιγόκερω στις 9/11 
για να περάσει στον Υδροχόο παύει να σε πιέζει 
στις σχέσεις σου. Τυχόν εντάσεις, προστριβές, 
σκηνές, προβλήματα στη συντροφική ζωή χαλα-
ρώνουν και με την Αφροδίτη στον Αιγόκερω από 
τις 12/1 είτε εξομαλύνονται είτε ξαναπαίρνουν τα 
πάνω τους είτε μπαίνουν σε μια καλή περίοδο – 
όσοι ψάχνονται συντροφικά και συναισθηματικά 
παίρνουν έξτρα μπόνους 4 ακόμα εβδομάδων για 
να πέσουν πάνω σε αυτόν ή αυτή που αναζητούν. 
Έτσι οι σχέσεις αποκτάνε χάρη, κοινωνικότητα, 
δημιουργούν χαρά και ικανοποίηση, κυλάνε α-
πρόσκοπτα. Από την άλλη ο Άρης στον Υδροχόο 
φέρνει στο επίκεντρο τις οικονομικές σχέσεις και 
τα οικονομικά που εξαρτώνται από τους άλλους: 
τον οικογενειακό προϋπολογισμό, τους συνε-
ταιρισμούς και τις οικονομικές συνεργασίες, τα 
δάνεια, τους λογαριασμούς, τις κάρτες, τις τρά-
πεζες, την εφορία.  Υ.Γ. Τι θα κάνεις με τις ορμόνες 
και τη σεξουαλικότητα που χτυπάνε κόκκινο και 
δεν έχουν καμία σχέση με έσοδα-έξοδα; 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Για να ξυπνάμε. Ή μάλλον ξύπνιος/α είσαι, αφού 
δουλεύεις υπερεντατικά και πολλές φορές αρ-
γείς να κοιμηθείς γιατί σκέφτεσαι τη δουλειά, τις 
υποχρεώσεις, τις ευθύνες, ή αισθάνεσαι ότι είσαι 
μόνος/η ακόμα κι αν βρίσκεσαι σε σχέση. Με το 
πέρασμα του Άρη στον Υδροχόο (από 9/11) και 
για έξι περίπου εβδομάδες μπαίνεις σε μια σημα-
ντική περίοδο του χρόνου που κάνεις βουτιά στο 
κύμα της ζωής με αιχμή τις επαγγελματικές και 
συναισθηματικές σου σχέσεις. Με άλλα λόγια: η 
συντροφική σου ζωή μπαίνει στον κάδο του πλυ-
ντηρίου για να δεις αν αντέχει, οπότε μια χαρά, ή 
αν δεν αντέχει πού βρίσκεται το πρόβλημα κι αν 
αντιμετωπίζεται. Το ίδιο και η επαγγελματική σου 
ζωή: πάει, δεν πάει, πού πάει. Αν είσαι μόνος/η 
είναι εποχή που η επιθυμία της συντροφικότητας 
αυξάνεται κατακόρυφα και επαγγελματικά είναι 
σημαντική γιατί συνειδητοποιείς αν αξίζει τον 
κόπο αυτό που κάνεις, σταθεροποιείσαι, εξελίσ-
σεσαι ή χρειάζεται να ψαχτείς για αλλού.  

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Φεύγοντας ο Άρης από τον Αιγόκερω (στις 9/11) 
–στον οποίο ενεργοποίησε έρωτα, δημιουργικό-
τητα, εξωστρέφεια, σχέδια, παιδιά και όνειρα–, 
τη σκυτάλη παίρνει η Αφροδίτη που μπαίνει στον 
Αιγόκερω στις 12/1 συνεχίζοντας σε ηπιότερους 
τόνους να σιγοντάρει την ερωτική, ρομαντική 
ζωή, να κάνει την αυτοέκφρασή σου προτεραι-
ότητα – είτε είσαι καλλιτέχνης, δημιουργός ή α-
πλός υπάλληλος σημασία έχει να είσαι ο εαυτός 
σου, να νιώθεις καλά με ό,τι κάνεις, ή να κάνεις 
ό,τι σε κάνει να νιώθεις καλά. Σημασία έχει με μια 
δόση υγιούς εγωισμού η δική σου καλοπέραση, 
το δικό σου σενάριο, οι δικές σου επιθυμίες. Ι-
δανικά ο Άλλος εκεί έξω έρχεται να σου κάνει τα 
χατίρια, να γοητευτεί από σένα, να απογειώσει 
τη μοναδικότητά σου. Στην πραγματικότητα, αν 
ψάχνεσαι, χρειάζεται να κουνήσεις κι εσύ την 
ουρά σου, να φλερτάρεις, να προσκαλέσεις, να 
κυνηγήσεις. Υ.Γ. Ο Άρης στον Υδροχόο (από 9/11) 
κινητοποιεί την εργασιακή σου καθημερινότητα, 
σε απασχολεί με πρακτικές δουλειές, σε στρέφει 
προς το σώμα σου και τη φροντίδα του.   

 Ζύγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Ναι, ναι, πολύ καλύτερα με την Αφροδίτη στον Αι-
γόκερω (ξεκινάει την πορεία της στις 12/11) παρά 
με τον Άρη στον Αιγόκερω που κάθεται εκεί μέχρι 
τις 9/11 και σε τρελαίνει με ανασφάλειες, άγχη και 
φόβους, που ναι μεν μπορεί να έχουν κάποια λο-
γική βάση αλλά που στο μεγαλύτερο μέρος τους 

είναι εκτός πραγματικότητας. Η Αφροδίτη στον 
Αιγόκερω λειαίνει τις αιχμές, σου υπενθυμίζει ότι 
υπάρχουν άνθρωποι που σε αγαπάνε, σε κάνει 
να αισθάνεσαι προστατευμένος/η και αισιόδο-
ξος/η ότι όλα θα πάνε καλά. Ο Άρης στον Υδρο-
χόο (από 9/11) αναζωπυρώνει τον ερωτισμό, τον 
πόθο, τη διάθεση να αρέσεις, τη λαχτάρα να είσαι 
το κέντρο του ενδιαφέροντος. Αν ο έρωτας και 
το φλερτ δεν σε νοιάζουν τότε μπορείς να στρα-
φείς σε κάτι που σε κινητοποιεί επαγγελματικά, ή 
δημιούργησε κάτι που θα σε κάνει να αισθανθείς 
υπερηφάνεια. Επίσης άνοιξε τον εαυτό σου σε μια 
πιο ουσιαστική επικοινωνία προσθέτοντας την 
αναζωογονητική διάσταση που λέγεται Αλήθεια. 

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Με τον Άρη στον Υδροχόο (από 9/11) κινητοποι-
ούνται υπόγεια κομμάτια του εαυτού σου, με-
ρικές φορές δυσάρεστα και μια αίσθηση εγκα-
τάλειψης, αποξένωσης, δυσαρέσκειας ή θυμού 
που έχουν σαν αφορμή ένα οικογενειακό πρό-
βλημα, μια συντροφική αντιπαράθεση, μια ε-
παγγελματική στεναχώρια. Επίσης, εξαιτίας του 
φόβου της εγκατάλειψης είναι περίοδοι, όπως 
τώρα, που αφήνεις τους ανθρώπους που αγα-
πάς να σε καταπιέζουν, να αδιαφορούν για τις 
δικές σου επιθυμίες αυξάνοντας τη δυσφορία 
σου. Όταν δε οι φόβοι σου προβάλλονται στη 
δουλειά (σε ανώτερους, συναδέλφους, πελάτες)  
θεωρώντας τους σαν προέκταση των γονιών 
σου, είναι αναπόφευκτο να δημιουργούνται πα-
ρενέργειες. Όμως… Με την Αφροδίτη στον Αιγό-
κερω (από 12/11) άφησε την κοινωνικότητά σου 
ελεύθερη. Μπορείς να πείσεις, να γοητεύσεις, να 
ζητήσεις, να συζητήσεις οτιδήποτε σοβαρό με 
καλά αποτελέσματα, να δρομολογήσεις σχέδιά 
σου, να μετακινηθείς, να μάθεις, να συναντήσεις 
χρήσιμους ανθρώπους ή φίλους για να ξεχα-
στείς και να περάσεις καλά, να επικοινωνήσεις, 
να σε δουν και να τους δεις. Υ.Γ. Παράπονα τύπου 
«Είμαι μόνος/η, γι’ αυτό δεν έχω ενέργεια» δεν 
πιάνουν – κάνε κάτι για αυτό. 

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Το πέρασμα του Άρη στον Υδροχόο (9/11) και η 
άφιξη του Ερμή στο ζώδιό σου (από 12/11) δεί-
χνουν ότι ξεκινάει μια περίοδος έντονης κινητι-
κότητας: είτε η δουλειά ανεβάζει ρυθμούς είτε 
πρακτικά τρεξίματα είτε γραφειοκρατικές υπο-
θέσεις, φαίνεται ότι κάθε μέρα πρέπει να διεκπε-
ραιώνεις υποχρεώσεις που τρέχουν εκτός της 
εργασιακής πραγματικότητας. Η δουλειά λοιπόν 
εντατικοποιείται, αν σπουδάζεις χρειάζεται να 
τραβήξεις επιπλέον κουπί, αν ψάχνεσαι εργασι-
ακά είναι εποχή για να επιμείνεις περισσότερο, 
ραντεβού κλείνονται, φίλοι σε θυμούνται, οι συ-
ναντήσεις σου με άλλους για οποιοδήποτε λόγο 
πληθαίνουν, πιθανόν υπάρχει μετακίνηση, ταξίδι 
ή και μετακόμιση. Αν ασχολείσαι με επικοινωνία, 
διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, μεταφορές, ελεύ-
θερα επαγγέλματα, εμπόριο, εκπαίδευση, μίντια, 
μπαίνεις σε μια έντονη περίοδο που έχει δουλειά, 
εξελίξεις, συζητήσεις, σχέδια, ανακατατάξεις, νέα 
ξεκινήματα και ενάρξεις. Υ.Γ. Η Αφροδίτη στον Αι-
γόκερω (από 12/1) μαλακώνει τις σχέσεις σου, σε 
κάνει πλουσιότερο/η κατά μερικά ευρώ (μια κα-
λοδεχούμενη ανάσα στην οικονομική έρημο) και 
σου προσθέτει σεξ απίλ (ε, ναι, μην ξεχνιόμαστε).

αιγόΚέρως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Ο Άρης φεύγει από το ζώδιό σου στις 9/11, η Α-
φροδίτη έρχεται στον Αιγόκερω (από 12/1). Η 
ένταση υποχωρεί ξαφνικά, η μπουνιά στα χέρια 
χαλαρώνει για να γίνει επαφή, συνεννόηση, ε-
πικοινωνία. Μπορείς να δεις από απόσταση τι 
συνέβη τις προηγούμενες εβδομάδες, τι κατά-
φερες, πού έχασες, τι συνειδητοποίησες. Η Α-

φροδίτη προσθέτει ζεστασιά στις σχέσεις σου, 
την επιθυμία της συντροφικότητας αν δεν υπάρ-
χει, ή τη διάθεση να έρθεις πιο κοντά στη σχέση. 
Ακόμα: προσφέρει υγιή εγωισμό, τονώνει την 
αυτοπεποίθηση, σε φέρνει στο κέντρο. Θέλεις 
να είσαι ωραίος/α, να σου κάνουν τα χατίρια, ή 
να προσφέρεις εσύ στον εαυτό σου ό,τι μπορεί 
να σε κάνει να νιώσεις χαρά και ικανοποίηση, να 
βγαίνεις συχνότερα, να διασκεδάσεις περισσό-
τερο, να περπατήσεις στη φωτεινή πλευρά. Έ-
χεις ανάγκη από επιδοκιμασία, ενθάρρυνση και 
αγάπη. Ε ναι, θέλεις επιτέλους να ξεκουραστείς 
ακουμπώντας σε κάποιον/α αντί να παριστάνεις 
συνεχώς το βράχο που στηρίζονται οι άλλοι χω-
ρίς να σε ρωτάνε αν αντέχεις, ή πώς αισθάνεσαι. 

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Η παρουσία του Άρη στο ζώδιό σου από τις 9/11 
τερματίζει μια περίοδο που αν δεν υπήρχε κάτι 
πραγματικό να σε απασχολεί –προβλήματα στη 
δουλειά, γκρίνια στη σχέση, κάτι με την υγεία, 
προηγούμενες εκκρεμότητες που είχες αφήσει 
και επέστρεψαν ενοχλητικές, δυσαρέσκεια από 
συμπεριφορά δικού σου ανθρώπου κ.λπ.–, τό-
τε η δυσαρέσκεια ήταν εσωτερικής, ψυχολογι-
κής φύσης. Με τον Άρη τώρα στον Υδροχόο θα 
μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις το συναισθηματικό 
και επαγγελματικό τοπίο με αυτοπεποίθηση, δυ-
ναμισμό και αποφασιστικότητα. Ας ελπίσουμε 
ότι αυτή η περίοδος θα σε βοηθήσει να ξεκαθα-
ρίσεις το είδος των διαπροσωπικών σχέσεων 
που επιθυμείς. Σε τέτοιες περιόδους πάντως οι 
συντροφικές σχέσεις δοκιμάζονται, όπως και οι 
επαγγελματικές συνεργασίες. Ωστόσο είναι επο-
χής δράσης και ανάληψης πρωτοβουλιών όσον 
αφορά τη δουλειά και τους στόχους σου – έχεις 
τον έλεγχο οπότε στρέφεις τη ζωή σου προς τα 
εκεί που θέλεις. Ναι, φυσικά υπάρχει ένταση, α-
ντιμετωπίζεις αντιδράσεις, οπότε χρειάζεται να 
έχεις ψύχραιμη και ξεκάθαρη εικόνα στο τι θέ-
λεις, πού πας και με ποιους – όχι αποφάσεις στο 
γόνατο. Άρα, πήγαινε νωρίς στο κρεβάτι, τρώγε 
τα λαχανικά σου και προσπάθησε να είναι ευγε-
νής αλλά και αποτελεσματικός/ή. 

ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Από το παρελθόν δεν ξεφεύγει κανείς – οπότε 
κάποια στιγμή χρειάζεται να λύσεις τις εκκρε-
μότητες μαζί του. Η μετακίνηση του Άρη στον 
Υδροχόο (από 9/11), σε ένα δύσκολο κομμάτι του 
ηλιακού σου χάρτη, ενεργοποιεί το παρελθόν 
είτε μέσα από μια εργασιακή αντιπαράθεση ή 
εξαιτίας μιας προσωπικής/ συναισθηματικής 
υπόθεσης, ή με οποιαδήποτε αφορμή, αναγκά-
ζοντάς σε να θυμηθείς περασμένα σφάλματα, 
λάθος επιλογές, τραύματα και απογοητεύσεις. 
Όμως πρέπει να σταματήσεις να αυτοτιμωρείσαι 
για ένα παρελθόν που δεν μπορεί να αλλάξει. 
Έχεις δίκιο: οι συντροφικές σχέσεις, οι σχέσεις 
με συνεργάτες, συναδέλφους ακόμα και με φί-
λους ή ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν, δοκι-
μάζονται. Οπότε, αν οι στόχοι και τα όνειρα που 
είχες κάποτε χρειάζονται τροποποιήσεις, ξεκί-
να. Αν αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να αλλάξεις 
τη συμπεριφορά σου μη διστάσεις. Θυμήσου 
επίσης ότι  όταν σχετίζεσαι με άλλα ανθρώπινα 
πλάσματα οι διαφωνίες είναι αναπόφευκτες. 
Υ.Γ. Η Αφροδίτη στον Αιγόκερω (από 12/1) σου 
θυμίζει ότι όχι μόνο δεν χάθηκε η μάχη, αλλά ότι 
με ανανεωμένη στρατηγική, με την εμπειρία του 
τελευταίου καιρού, με ελπίδα και μανία για ζωή, 
είσαι έτοιμος/η να κερδίσεις τον πόλεμο, αρκεί 
να μην ξαναμετρήσεις πόσα τραύματα έχουν 
δημιουργήσει στην ψυχή σου οι άλλοι – κι εσύ 
στους άλλους, να τα λέμε κι αυτά. A

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

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Σκορπιέ, μπαίνεις σε μια απαιτητική περίοδο που εξαρτάται 
από  σένα αν θα είναι δύσκολη ή εποικοδομητική
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