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Το σχεδιάζει ο Αντώνης Στά-

βερης. Γεννήθηκε στην Αθήνα 

το 1973. Σπούδασε στην ΑΣΚΤ 

µε δάσκαλο τον ∆ηµήτρη 

Μυταρά. Το 1998 συµµετείχε 

στο πρόγραµµα Erasmus στην 

École nationale supérieure des 

Beaux-Arts στο εργαστήριο του 

Vladimir Velickovic. Το 2010 

κέρδισε το Βραβείο της Ακα-

δηµίας Αθηνών για νέο Έλληνα 

ζωγράφο κάτω των 40 ετών. 

Κατά την περίοδο 2010-2012 

ήταν Artist in Residency στη Cité 

internationale des Arts Paris στη 

Γαλλία. Έχει παρουσιάσει τη δου-

λειά του σε 5 ατοµικές εκθέσεις 

στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Έργα του ανήκουν σε ιδιωτικές 

συλλογές. Ζει στην Αθήνα και 

στο Βερολίνο. Ως 26/3 στην 

γκαλερί Φωκίωνος Νέγρη 16 

παρουσιάζεται η έκθεσή του «Η 

αλλόκοτη χλωρίδα της µνήµης».
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Νοµίζω πως το σηµαντικότερο που µας συµβαίνει, είναι ότι χάνουµε το χρόνο. Όλα είναι τώ-

ρα. Όλα πρέπει να γίνονται τώρα. Λίγα λεπτά µετά την είδηση του δυστυχήµατος στην εθνική 

οδό, στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε αρχίσει ο σχολιασµός. 

Κάποτε η πρώτη στιγµή ήταν για να µάθεις. Στην Ενηµέρωση η πρώτη µέρα, αν όχι η πρώτη 

βδοµάδα, ήταν για το ρεπορτάζ. Τι συνέβη, πώς συνέβη, ποια είναι τα γεγονότα. Μετά ακολου-

θούν οι απόψεις. Επί των πραγµατικών γεγονότων. Στα social media οι απόψεις είναι ακαριαί-

ες, λεπτά µετά το ατύχηµα που είδαν στην τηλεόραση, κάποιοι αρχίζουν να το σχολιάζουν. Για-

τί το σχολιάζουν; Γιατί αυτό µπορούσαν να κάνουν, δεν µπορούσαν να ερευνήσουν τις αιτίες. 

Κι αφού αυτό µπορούσαν, αυτό έκαναν. Γιατί κάτι πρέπει να κάνεις στο φέισµπουκ κάθε λεπτό, 

αν δε κάνεις, δεν υπάρχεις. Αφού στα social media οι αναλύσεις είναι σε απόσταση λεπτών, τα 

ΜΜΕ αναγκαστικά επιταχύνουν, ακολουθούν σε λίγες ώρες. Πιο γρήγορα, πιο πρόχειρα.  

Τι είδος ανθρώπου είναι αυτό που δηµιουργείται, το οποίο δεν παίρνει το χρόνο του για να 

αντιδράσει, το οποίο στο ίδιο περιορισµένο χρονικό όριο νοµίζει ότι µπορεί να µάθει, να ξαφ-

νιαστεί, να σοκαριστεί, να λυπηθεί και να αναλύσει ταυτόχρονα; Ο οργανισµός υποχρεώνεται 

να επιταχύνει τις αντιδράσεις του, µειώνεται ο διαθέσιµος χρόνος για την επεξεργασία των 

νευρικών ερεθισµάτων. Αύξηση και επιτάχυνση νευρικών ερεθισµάτων, µείωση χρόνου αντί-

δρασης. Τι συµβαίνει όταν στο βοµβαρδισµό ερεθισµάτων υποχρεώνεσαι να ανταποκριθείς 

ακαριαία γιατί αλλιώς δεν υπάρχεις στην παγκόσµια οθόνη, όπου όλα συµβαίνουν αστραπι-

αία; Μείωση της ευαισθησίας. Αυτής της απαραίτητης, ανθρώπινης πλευράς η οποία, αφού 

πληροφορηθείς, αφού συγκινηθείς, θυµώσεις, αφού καταλαγιάσουν όλα µέσα σου, αφού 

καταλάβεις, σου επιτρέπει να επικοινωνήσεις µε τον άλλο, σου επιτρέπει να νιώθεις. Τι είδος 

θα είναι ο αυριανός άνθρωπος; ∆εν ξέρουµε ακόµα. Τελικά, ήταν σωστό, το Μέσον ήταν το 

µήνυµα. 

Στην ενηµέρωση ως επάγγελµα, όλοι έχουµε ακούσει τη φράση αυτή από κάποιον µεγαλύ-

τερο: Όχι την «πρώτη σκέψη του συντάκτη». Όχι δηλαδή την αδούλευτη σκέψη, το πρώτο 

πράγµα που σου περνάει από το µυαλό. Όχι άλλες κοινοτοπίες. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένας 

ωκεανός της κοινοτοπίας. ∆εν υπάρχει κανένας φραγµός, κανένας διακόπτης µεταξύ της 

πρώτης σκέψης και του post. Η ανάγκη να είσαι παρών επιβάλλει την άµεση ανταπόκριση. Η 

ταχύτητα σπανίως επιτρέπει ολοκληρωµένη, βαθύτερη σκέψη. Η κοινοτοπία, τι κακό πράγµα 

η ταχύτητα, συναγωνίζεται την αυτοαναφορικότητα: Έµαθα την είδηση την ώρα που έτρωγα 

παστίτσιο. Μου έπεσε το πιρούνι, αναλύθηκα σε δάκρυα. Άτυχο παλικάρι. 

Στο λίγο χρόνο, όταν δεν υπάρχει καιρός να διαµορφώσεις αντίληψη επί των κάθε φορά 

µοναδικών δεδοµένων, τότε αναγκαστικά αναπαράγεις τις ήδη παγιωµένες αντιλήψεις. Κλισέ 

που εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση. Ήταν πράγµατι εντυπωσιακό πώς δηµιουργούνται για 

µια ακόµα φορά τα στρατόπεδα, λες και πρέπει να διαλέξουµε, είτε µπορούµε να πηγαίνουµε 

µε 200, είτε οι πλούσιοι µε ακριβά αυτοκίνητα είναι δολοφόνοι. ∆εν µιλάω για τους πολιτικούς 

που εµπορεύονται τον κοινωνικό φθόνο, που τόσα χρόνια τώρα εργαλειοποιούν το µίσος 

και διαλύουν την κοινωνία. Είναι θλιβεροί αλλά προβλέψιµοι, έρχονται από το παρελθόν. Το 

πραγµατικά καινούργιο είναι η φύση των νέων µέσων, η µορφή της σηµερινής επικοινωνίας η 

οποία καταργεί µεν δηµοκρατικότατα τους φραγµούς, αλλά δεν έχει ακόµα εφεύρει το φίλτρο 

που θα φρενάρει την πρώτη, τη βλακώδη, την κοινότοπη, την αδούλευτη, την ταπεινή σκέψη, 

πριν διαδοθεί δηµόσια. 

Και πριν έτσι ήµασταν οι άνθρωποι. Θα πούµε µια σαχλαµάρα, ανέξοδα ανάµεσα στους φίλους 

µας. Το παλιόπαιδο, το πλουσιόπαιδο, το παλικάρι, ο λαϊκός ήρωας. Θα αναπαράγουµε τον ήδη 

διαµορφωµένο κόσµο µας. Μια Πόρσε έχει πολλές αναγνώσεις, ο οδηγός µπορεί να είναι 

«δολοφόνος» ή να θρηνούµε για το χαµό του τραγουδιστή «λαϊκού ειδώλου». Η υπερβολική 

ταχύτητα δεν είναι ίδια για όλους, κάποτε είναι απλώς «άτυχη στιγµή». Ο τόνος που δίνουν τα 

media διαµορφώνει τις αντιδράσεις. Κάθε γεγονός όµως είναι µοναδικό, πώς να µιλήσεις αν 

δεν ξέρεις; Ακόµα και τα ίδια γεγονότα µπορούν να αντιµετωπιστούν διαφορετικά. Να πεις 

ένα 24χρονο παιδί «ταξικό δολοφόνο» ή να κουνήσεις το κεφάλι στωικά όπως ο δυστυχισµέ-

νος πατέρας, «ένα παιδάκι ήταν κι αυτό που το κλαίει η µανούλα του, λες και το ’θελε». ∆εν τον 

αθωώνει, απλώς δεν επέτρεψε στον εαυτό του την εύκολη αντίδραση. 

Πόσοι µπορούν να το κάνουν; Κάποτε, πριν από αυτό τον καινούργιο ακαριαίο κόσµο, είχαµε 

το χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Είχαµε δίπλα µας ένα φίλο, τον άνθρωπό µας, που θα έβαζε 

ένα φρένο. Οι κουβέντες καφενείου θα έµεναν στο καφενείο, ιδιωτικές. Μια λάθος κουβέντα, 

µια σκληρότητα, µια βλακεία, µια κοινωνική αναλγησία, µια κακία που θα πετάξεις στη συζή-

τηση και κάποιος θα σου βάλει τις φωνές, θα σε µαζέψει, θα εκτονωθείς, θα χαµογελάσεις. 

Έτσι είµαστε οι άνθρωποι. Λέµε και µια κουβέντα παραπάνω, όταν δεν µας ακούει κανείς. 

Τώρα αυτό το φίλτρο δεν υπάρχει. Έχεις µπροστά σου µόνο µια µικρή οθόνη κι ένα πληκτρολό-

γιο. Και βιάζεσαι. Το τάιµλαϊν σου ήδη έχει πάρει φωτιά, πρέπει να πεις κάτι, µόνο εσύ λείπεις. 

Μη βιάζεσαι. ∆εν χρειάζεται να είσαι παντού. ∆εν χρειάζεται να έχεις άποψη για τα πάντα. Με-

ρικές φορές οι άνθρωποι πρέπει να σιωπούν. Για να νιώσουν απλώς τον πόνο των άλλων.   A



-∆ηµήτρης Φύσσας 

Μιλάνε δύο
ψιλοκατεστραµµένοι 30άρηδες 

στη στάση του µετρό:

«Φίλε, έκανα βλακεία και δεν 
κράτησα το γραφείο κηδειών 
του πατέρα µου. Έχεις δει εσύ 
κανένα γραφείο να έχει φα-

λήρει, ρε συ; Αφού πεθαίνουν 
κάργα οι µαλάκες...

Αεροδρόµιο Ελ.Βενιζέλος, στις 
αναχωρήσεις. ∆ύο άγνωστες

 αναµεταξύ τους κοπέλες, ψιλο-
συζητούν. Η µία είναι ελληνοαµε-
ρικάνα µε έντονη προφορά ξένης 

και η άλλη Αθηναία.
Ελληνοαµερικάνα: Εδώ στην 

Ελλάδα πού µένετε;
Αθηναία: Στα Εξάρχεια.

Ελληνοαµερικάνα: Ω, κι εµένα ο 
πατέρας µου είναι από χωριό.

(ªðÀôá, ªÀââáôï ðòöÝ)

...Και τώρα που θα τους καίνε, 
άλλα φράγκα κι από κει… Άσε, 
σου λέω, έκανα µεγάλη µαλακία 
και δεν τον άκουσα το γέρο µου, 

ρε γαµώτο… και τώρα ψάχνω 
και κυνηγάω µεροκάµατα σαν 

κοράκι!»
(»ïîáóôèòÀëé, ¢åùôÛòá áðÞçåùíá)

Φίλες συναντιούνται στο 
δρόµο. Προφανώς είχαν πολύ 
καιρό να βρεθούν και αρχίζουν 

φιλιά, αγκαλιές και αγάπες, 
ενώ λέει η µία στην άλλη µέσα 

στη χαρά:
«Καλέ, πάχυνες! Πάχυνες 

ΠΟΛΥ!»
(°çÝá ¦áòáóëåùÜ, ¦áòáóëåùÜ áðÞçåùíá)

Παρεάκι (άνεργων) γύρω στα 
30-35 βολτάρει στο ίδιο κατά-

στηµα µε είδη σπιτιού. Περνώ-
ντας από το τµήµα τραπεζαρίας 

πετάγεται ένας και λέει:
«Να ρε σεις, εδώ έχει τζάµπα 

τραπέζια, τζάµπα καρέκλες, εδώ 
να ερχόµαστε πλέον να κάνουµε τα 
µίτινγκ µας για τα ανύπαρκτα πρό-
τζεκτ των ανύπαρκτων εργασιών 

µας, χα χα χα».

(ªðÀôá, ¦áòáóëåùÜ íåóèíÛòé)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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Παππούς και γιαγιά κάθονται στο 
εστιατόριο γνωστού καταστήµατος µε 

είδη σπιτιού. Η γιαγιά βγάζει το 
κινητό και καλεί:

«Έλα, Μαίρη, φάγαµε µόλις τώρα. Ε, τι 
φάγαµε. Ό,τι τρώµε κάθε φορά, εκείνα 
τα πλαστικά κεφτεδάκια, ψεύτικες πα-
τάτες µε διάφορες σάλτσες χρώµατα και 

ριζότο γαρίδες σκέτη λάσπη. Ναι, τώρα ο 
µπαµπάς πάει να φέρει καφέδες και γλυ-

κά… Καλά, καλά, θα σε ξαναπάρω».

(ªðÀôá, ¦áòáóëåùÜ íåóèíÛòé)

OΛΑ ΤΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΕ ΕΝΑ TWEET
«Έχω κάνει τασάκι ένα µύδι».

(@thalakii)

ΟΣΚΑΡ ΛΑΓΑΝΑΣ
Στο φούρνο του Τάκη στην Ακρόπολη

 και στο Yoleni’s στη Σόλωνος.

ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
Ο ιδρυτής της Τaxibeat έκανε το deal 

της δεκαετίας µε την Daimler.

ZARO’S
To καλύτερο εµφιαλωµένο νερό στον κόσµο 

είναι ελληνικό από τον Ψηλορείτη. Απέσπασε το 
Χρυσό βραβείο από τον παλαιότερο και µεγαλύ-

τερο παγκόσµιο διαγωνισµό γευσιγνωσίας νε-
ρού (Berkeley Springs Internatonal Water Tasting) 

στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

O MEΡΑΚΛΗΣ
Υπάρχει άνθρωπος που την Τσικνοπέµπτη

 παρήγγειλε 33 µερίδες κεµπάµπ! 
(από στοιχεία που µας έδωσε το e-food.gr)

ΣΙΝΕ ΑΑΒΟΡΑ
Καθαρά ∆ευτέρα, που έπαιζε το βραβευµένο 

«Moonlight», είχε φουλάρει το µαγαζί, 
δεν έπεφτε καρφίτσα.

ΤΕΛΕΤΗ ΟΣΚΑΡ
Όσκαρ σεναρίου θα πρέπει να πάρει η ίδια 

η ατυχία µ’ αυτό το απρόοπτο φινάλε 
που τους έστησε στο παρά πέντε.

ΟΧΙ ΠΙΑ ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ
Μόνο drones.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ
 ΤΟ 2018
Άντε τώρα να φτιάξεις βαλίτσα για αυτό τον 
προορισµό.

ΟΙ ΜΑΡΟΥΛΟΣΑΛΑΤΕΣ
ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
Μα ποιος µπορεί να φάει ένα µαρούλι που είναι 
κοµµένο σε µέγεθος τραπεζοµάντιλου; 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
Πρώτα θα κατοικηθεί ο Άρης και µετά
θα εφαρµοστεί εδώ.

SHOPPING STAR
Η µόδα ντυµένη «κακοµοίρα». 
(στον Alpha)

Η ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΝΟΜΑ
...και γίνεται Άµεση Παρέµβαση. Γιατί δεν την 
ονοµάζουν «Έφτασεεεε»;

ΤΟ ΦΟΒΕΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ
Είδαµε το χειρότερο. Σταθήκαµε σ’ αυτό. 
(περισσότερο απ’ όσο έπρεπε)

ΤΗΝ ΑΤΥΧΙΑ ΜΟΥ
Τώρα που τέλειωσε η λιτότητα αρχίζει 
η Σαρακοστή.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Προσεγµένη και καλογραµµένη (!) ανακοίνωση 

µε τα προβλήµατα του κλάδου

(το ανάρτησε ο Νίκος Βατόπουλος στο fb)

¼Æ¹°¥¶ »ÃË Æ¸ »¶Ä°

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Τους ξέρεις;
Πίσω από ένα γνωστό ψευδώνυµο
κρύβεται ένα αληθινό και 
άγνωστο όνοµα

Αλέξια ➜ Αλεξία Βασιλείου

Άλκηστις Πρωτοψάλτη➜

 Σεβαστή Αττικιουλέζ

Άντζελα ∆ηµητρίου ➜ Αγγελική Κιουρ-

τσάκη

Αντώνης Ρέµος ➜ Αντώνης Πασχαλίδης

Αρλέττα ➜ Νικολέτα Τσάµπρα

Αφροδίτη Μάνου ➜ Αγλαΐα ∆ηµητριάδου

Βασίλης Καρράς ➜ Βασίλης Κεσογλίδης

Βίκυ Λέανδρος ➜ Βασιλική Παπαγεωρ-

γίου

Γιάννης Πάριος ➜ Γιάννης Βαρθακούρης

Γιάννης Πλούταρχος ➜ Γιάννης Κακοσ-

σαίος

Γιάννης Φλερύ ➜ Γιάννης Παπαντωνό-

πουλος

Γιώργος Αλκαίος ➜ Γιώργος Βασιλείου

Γιώργος Νταλάρας ➜ Γιώργος Νταράλας

Γιώτα Λύδια ➜ Παναγιώτα Μονταράκη

Γλυκερία ➜ Γλυκερία Κωστούλα

Γρηγόρης Βαλτινός ➜ Γρηγόρης Ιωακει-

µίδης

∆άκης ➜ Βρασίδας  Χαραλαµπίδης

∆έσποινα Βανδή ➜ ∆έσποινα Μαλέα

∆ήµητρα Παπίου ➜ ∆ήµητρα Στεγιαν-

νίδου

∆ηµήτρης Μπάσης ➜ ∆ηµήτρης Μπι-

µπάσης

∆ούκισσα ➜ ∆ούκισσα Φωταρά

Ειρήνη Μερκούρη ➜ Ειρήνη Χαλιλοπού-

λου

Ειρήνη Παππά ➜ Ειρήνη Λελέκου

Ελένη Βιτάλη ➜ Ελένη Λαβίδα

Ελένη ∆ήµου ➜ Ελένη Γκικοδήµου

Ελπίδα ➜ Ελπίδα Καραγιαννοπούλου

Ίλυα Λιβικού ➜ Αµαλία Κοζύρη

Καίτη Γκρέυ ➜ Αγγελική Καλαϊτζή

Κατερίνα Γιουλάκη ➜ Κατερίνα Γιουβαρ-

λάκη

Κατίνα Παξινού ➜ Αικατερίνη Κωνστα-

ντοπούλου

Κώστας Κακαβάς ➜ Κώστας Καράλης

Κώστας Μακεδόνας ➜ Κώστας Πάκας

Λευτέρης Πανταζής ➜ Λευτέρης Παγκο-

σίδης

Λιζέττα Νικολάου ➜ Ελισάβετ Κατηκα-

ρίδου

Λίντα Άλµα ➜ Ελένη Μαλιούφα

Λίτσα ∆ιαµάντη ➜ Ευαγγελία Κοσµίδου

Λουδοβίκος των Ανωγείων ➜ Γιώργος 

∆ραµουντάνης

Μελίνα Κανά ➜ Μελίνα Κανατά

Μπέµπα Μπλανς ➜ Αγγελική Μούτσου

Πέγκυ Ζήνα ➜ Παναγιώτα Χρυσικοπού-

λου

Τζένη Βάνου ➜ Ευγενία Βραχνού

Τέρης Χρυσός ➜ Λευτέρης Χρυσόγελος

Φίλιππος Σοφιανός ➜ Φίλιππος Ζούκας

Χάρις Αλεξίου ➜ Χαρίκλεια Ρουπάκα

Χρήστος ∆άντης ➜ Χρήστος Βλαχάκης
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Γιατί ήρθες ή πώς βρέθηκες στην Αθήνα;
Γεννήθηκα στο Λονδίνο και μετά από λίγους 
μήνες οι γονείς μου ήρθαν στην Αθήνα. Νιώ-
θω πολύ τυχερός που μεγάλωσα σε αυτό το 

σημείο του πλανήτη.

Τα 3 πράγματα που σου αρέσουν 
περισσότερο στην πόλη…

Το ότι περιβάλλεται από βουνά και καταλήγει 
στη θάλασσα. Το φως της, το οποίο το συνα-
ντάς σε λίγα μέρη του κόσμου. Η συνύπαρξη 

του αρχαίου με το σύγχρονο.

Τα 3 πράγματα που, αν έλειπαν, θα έκαναν 
την Αθήνα λίγο ομορφότερη…

Ένα οργανωμένο κοινωνικό κράτος το οποίο 
θα μεριμνούσε για τους εκατοντάδες άστε-

γους και θα δημιουργούσε κέντρα απεξάρτη-
σης. Το κυκλοφοριακό χάος και τα σκουπίδια.

Η πρώτη δουλειά που έκανες στην Αθήνα;
Μουσικός.

Το πρώτο σου διαμέρισμα; 
Το πρώτο μου διαμέρισμα στο κέντρο ήταν 
στην περιοχή του Μουσείου, στα Εξάρχεια. 
Έμεινα εκεί σχεδόν μια δεκαετία και στο υ-

πόγειο έφτιαξα το στούντιό μου, στο οποίο 
δουλεύουμε 

μέχρι σήμερα.

Η πιο τρελή αθηναϊκή ιστορία 
που έχεις ακούσει/ζήσει…

Περπατούσα στο δρόμο φορώντας κουκού-
λα και στο χέρι μου κρατούσα την κιθάρα μου 

σε μια μαύρη θήκη. Διέσχισα το δρόμο και 
και κάθισα πίσω από ένα jeep για λίγα λεπτά. 
Για κακή μου τύχη, χωρίς να το γνωρίζω, το 
αυτοκίνητο ήταν ενός πολιτικού. Ξαφνικά 

πετάγεται μπροστά μου ένας ειδικός φρου-
ρός με το πολυβόλο στραμμένο στο κεφάλι 
μου ουρλιάζοντας “ψηλά τα χέρια, μην κου-
νηθείς… άνοιξε σιγά-σιγά τη θήκη”. Πάγωσα 
από τον τρόμο, τα δευτερόλεπτα εκείνα μου 
φάνηκαν αιώνες. Το μόνο που πρόλαβα να 

σκεφτώ είναι οτι θέλω να ζήσω κι άλλο. Ήταν 
και αυτός σε πανικό, φανερά ταραγμένος. 

Άνοιξα τη θήκη και είδε την κιθάρα…

αθηναID
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O αγαπημένος σου αθηναϊκός ήχος/
θόρυβος;

Η λατέρνα και οι κραυγές που φωνάζουν 
«γκoλ» και ακούγονται από τα μπαλκόνια.

Ποιο είναι το (ελληνικό, παλιό ή καινούρ-
γιο) γκρουπ που δικαιούται να γράψει 

το σάουντρακ της Αθήνας;
Οι Στέρεο Νόβα και τα Ξύλινα Σπαθιά.

Ποιος ήταν ο καλύτερος δήμαρχος 
στα χρόνια που ζεις στην Αθήνα;

Ο καλύτερος μέχρι τώρα ήταν ένας συ-
μπαίκτης μου στην ομάδα ποδοσφαίρου 

τον οποίο όλοι φώναζαν δήμαρχο.

Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον Αθηναίο; 
Σίγουρα όχι το DNA του. Είναι οι εμπειρίες, 

η σύνδεση με ανθρώπους και 
η αγάπη γι’ αυτό τον τόπο.

Πού αλλού θα μπορούσες/ήθελες 
να ζήσεις στην Ελλάδα;

Ονειρεύομαι να ζήσω σε ένα νησί για κά-
ποιο διάστημα. Πάντα έχω στο μυαλό μου 

την Κέρκυρα, την οποία λατρεύω, αλλά 
επίσης με συναρπάζει η ιδέα του να μείνω 

χειμώνα 
σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου.

Το καλύτερο σύνθημα που έχεις δει 
σε αθηναϊκό τοίχο;

«Οι παππούδες μας πρόσφυγες, οι γονείς 
μας μετανάστες, εμείς ρατσιστές;»

Ποια ήταν η καλύτερη περίοδος 
της ζωής σου στην Αθήνα;

Κάθε περίοδος έχει τη χάρη της, αλλά δεν 
μου αρέσει να στέκομαι πολύ στο παρελ-

θόν. 
Είμαι της άποψης ότι η καλύτερη 

περίοδος είναι τώρα.

Ποιο είναι το καλύτερο μέρος 
για να απομονώνεσαι στην Αθήνα;

Αναζητώ τη φύση μέσα στην πόλη. Μου 
αρέσει να πηγαίνω στο βουνό ή κοντά στη 

θάλασσα. 

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα έκα-
νες αν ήσουν δήμαρχος για μια μέρα;

Θα απαντούσα σε ευχές! 

Πού ζεις τώρα; 
Όποτε βρίσκομαι στην Αθήνα μένω σε ένα 
διαμέρισμα στο Παγκράτι και είναι υπέρο-

χα!

Ποιο είναι το αγαπημένο σου 
εστιατόριο στην Αθήνα;

Αυτό τον καιρό είναι το Μαύρο Πρόβατο 
στο Παγκράτι.

Ποιο είναι το αγαπημένο σου μπαρ;
Οπουδήποτε συναντώ τους φίλους μου.

Αν η Αθήνα ήταν ποτό, ποιο θα ήταν 
αυτό;

Kόκκινο κρασί.

Ο μεγαλύτερος αθηναϊκός φόβος σου;
Η εσωστρέφεια και ο συντηρητισμός απέ-

ναντι στο νέο και το διαφορετικό.

Ο Leon είναι τραγουδοποιός και αυτό τον καιρό 
ετοιμάζει τον τρίτο προσωπικό του δίσκο με πα-

ραγωγό τον David Kosten (Bat for Lashes, Marina 
& the Diamonds). Το πρώτο single στην Ελλάδα 
θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2017 από τη 

Minos ΕMI. Τον ίδιο μήνα είναι προγραμματισμέ-
νη και η περιοδεία του στην Ελλάδα και τη Μεγά-

λη Βρετανία.

LEON
Επιμέλεια: Γιάννης Νένες
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TA TWEETS TOY FORREST GUMP
Από τον ΝΙΚΟ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η

  

Ουάου!
 Κυκλοφόρησε το νέο, 
καυτό Greek Politics

Πιπεράτες δηλώσεις που αναστα-

τώνουν και συζητιούνται, φρέσκες 

κόντρες των αγαπηµένων πρωτα-

γωνιστών της πολιτικής show biz και 

όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τα 

δηµοφιλή σίριαλ της Βουλής µε καυτό 

παρασκήνιο. Όλα αυτά και πολλά πε-

ρισσότερα στο περιοδικό που πιάνει 

το σφυγµό του νέου ψηφοφόρου και 

που µιλάει επιτέλους τη γλώσσα του! 

Αυτή την εβδοµάδα θα βρείτε µια συ-

νέντευξη-ποταµό του Αλέξη Τσίπρα 

για το τραπεζικό σύστηµα και την 

κρίση, όπου ο πρωθυπουργός εξηγεί 

ότι όλα ξεκίνησαν όταν οι τράπε-

ζες δεν είχαν πλέον χρήµατα και 

αναλαµβάνει να µας οδηγήσει στην 

έξοδο από την κρίση µόλις γεµίσουν 

πάλι λεφτά τα ΑΤΜ! 

Επίσης όλες οι λεπτοµέρειες για το 

νέο σύστηµα υπολογισµού των τε-

λών κυκλοφορίας µε το νέο ειδικό 

φόρο πρόκλησης ταξικού ατυχή-

µατος στα αυτοκίνητα µεγάλου 

κυβισµού. 

Και όπως πάντα στο τεύχος που 

κυκλοφορεί θα βρείτε τη συνηθι-

σµένη πλούσια ύλη µε τα πολιτικά 

θέµατα της εβδοµάδας και τα 

καυτά παρασκήνια από την αξιο-

λόγηση. 

¸ åììèîéëÜ ðïìéôéëÜ áðÛëôèóå 

ôï ðåòéïäéëÞ ðïù ôè÷ áêÝúåé!
Όλα τα hot κουτσοµπολιά, τα παρασκήνια και οι κόντρες!

  

Ουάου!
 Κυκλοφόρησε το νέο, 
καυτό Greek Politics

Πιπεράτες δηλώσεις που αναστα-

τώνουν και συζητιούνται, φρέσκες 

κόντρες των αγαπηµένων πρωτα-

γωνιστών της πολιτικής show biz και 

όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τα 

δηµοφιλή σίριαλ της Βουλής µε καυτό 

παρασκήνιο. Όλα αυτά και πολλά πε-

ρισσότερα στο περιοδικό που πιάνει 

το σφυγµό του νέου ψηφοφόρου και 

που µιλάει επιτέλους τη γλώσσα του! 

Αυτή την εβδοµάδα θα βρείτε µια συ-

νέντευξη-ποταµό του Αλέξη Τσίπρα 

για το τραπεζικό σύστηµα και την 

κρίση, όπου ο πρωθυπουργός εξηγεί 

ότι όλα ξεκίνησαν όταν οι τράπε-

ζες δεν είχαν πλέον χρήµατα και 

αναλαµβάνει να µας οδηγήσει στην 

έξοδο από την κρίση µόλις γεµίσουν 

πάλι λεφτά τα ΑΤΜ! 

Επίσης όλες οι λεπτοµέρειες για το 

νέο σύστηµα υπολογισµού των τε-

λών κυκλοφορίας µε το νέο ειδικό 

φόρο πρόκλησης ταξικού ατυχή-

µατος στα αυτοκίνητα µεγάλου 

Όλα τα hot κουτσοµπολιά, τα παρασκήνια και οι κόντρες!
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Η ωρίµανση των αντιθέσεων στον κοµµατι-
κό κορµό του ΣΥΡΙΖΑ χρειάστηκε δύο µόλις 
χρόνια για να ολοκληρωθεί. Πιστό στην 
παράδοση της Αριστεράς, το κυβερνητικό 
κόµµα ακολούθησε το δρόµο της ανάλω-
σης σε εσωτερικές αναµετρήσεις θυλάκων 
κοµµατικής εξουσίας και σύγκρουσης. 
Ήταν αναπόφευκτο. Το ζήτηµα δεν αφορά 
µόνο τη νοµή της εξουσίας, όπως ανιστό-
ρητα διατείνονται οι αντίπαλοι της Κου-
µουνδούρου. Αφορά κυρίως την πατροπα-
ράδοτη µάχη επιβολής πολιτικής άποψης 
και της διαµόρφωσης στεγανών µεταξύ 
φραξιών. Η διαµόρφωση της εσωκοµµατι-
κής γεωγραφίας καταλήγει στην κατανοµή 
κοµµατικών φέουδων και άρα στη νοµιµο-
ποίηση προσώπων και µηχανισµών που 
εκπροσωπούν την κατανοµή των ρόλων σε 
αυτή την ιδιότυπη κοµµατική φεουδαρχία. 
Σε κόµµατα της δοµής του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η 
εσωστρεφής κοµµατική ζωή αποτελεί και 
γονιδιακό στίγµα της ύπαρξής του. 

ο ολέθριο και, κατά πολλούς παρατη-
ρητές της εσωκοµµατικής γεωγρα-
φίας στην Κουµουνδούρου, νοµοτε-
λειακό σφάλµα της οµάδας εξουσίας 

του Μαξίµου ήταν να εγκαταλείψει στα χέρια 
άλλων το κόµµα. Αυτό συνέβη όχι µόνον λό-
γω αδυναµίας της «οµάδας Τσίπρα» στο Μα-
ξίµου. Αλλά και για λόγους «ιστορικού αναπό-
φευκτου». Έχουν συσσωρευθεί πλέον τόσες 
αντιθέσεις και τόσες αµφισηµίες ως προς την 
πολιτική προσέγγιση της διαχείρισης των προ-
βληµάτων. Θα ήταν πρωτοφανές οι αντιθέσεις 
αυτές να µην εκφράζονταν οµαδικά ή διά αντι-
προσώπου. 
Η προσωπική διαβούλευση µεταξύ Νίκου Φίλη 
και Τσακαλώτου εν µέσω «αφωνίας» του δεύ-
τερου και πολιτικής κριτικής του πρώτου σε 
πολύ κρίσιµα ζητήµατα (στρατηγικές επιλογές, 
εξοπλισµοί, συµµαχίες) ενίσχυσε την αίσθηση 
ότι στην Κουµουνδούρου οικοδοµείται µηχα-
νισµός ελέγχου του Μαξίµου. Αν κανείς προ-
σθέσει το αίτηµα Τσακαλώτου περί κοµµατικής 
επιτροπείας επί της κυβέρνησης της οποίας 
είναι σηµαίνον στέλεχος, τότε το ζήτηµα προ-
σλαµβάνει ιδιαίτερα σοβαρές διαστάσεις. 
Ορισµένοι επιµένουν να εξηγούν την πολιτική 
συµπεριφορά του Νίκου Φίλη ως εκδικητική. 
Θέλουν να πιστεύουν πως η προσωπική πικρία 
του εκ της αποποµπής του προσανατολίζει και 
τη συµπεριφορά του. Καθόλου πειστική αυτή 
προσέγγιση. Άλλωστε ως εξήγηση αδικεί την 
ίδια την ιστορία της Αριστεράς όπου ποτέ δεν 
έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο οι προσωπικές ψυχο-
λογίες. Αντίθετα. Το µοτέρ της κοµµατικής δυ-
ναµικής ήταν πάντα οι µηχανισµοί και οι οµαδι-
κές συσπειρώσεις γύρω από αυτούς.
Ο Αλέξης Τσίπρας παρά τις προσπάθειές του α-
ντελήφθη κατά το πρόσφατο συνέδριο και στη 
συνέχεια κατά τη συγκρότηση της Κεντρικής 
Επιτροπής πως κόµµα και Μαξίµου αποτελούν 
διαφορετικές και εν δυνάµει αντιθετικές οντό-
τητες. Όπως υποστηρίζουν οι Κασσάνδρες, 
ο Αλέξης υπέπεσε στο σφάλµα να αφήσει το 
κόµµα στον Φίλη. ∆υστυχώς για τον Αλέξη ο 
έµπειρος επί των κοµµατικών Νίκος ξέρει πο-
λύ καλά αυτή τη δουλειά. Ίσως να είναι και η 
µοναδική δουλειά που την ξέρει τόσο καλά. Ο 
Αλέξης υπέπεσε και σε ένα δεύτερο σφάλµα. 
Φρόντισε να περιβάλει τον Νίκο Φίλη µε πλή-
ρη αριστερή νοµιµοποίηση αποδεχόµενος την 

αποποµπή του λόγω απαίτησης Καµµένου και 
κατόπιν της εξύφανσης της πολιτικής εκτέλε-
σης διά της πολυκρότου και αποτελεσµατικό-
τατης συνέντευξης του Αρχιεπισκόπου. Πρό-
κειται για εκτέλεση πολιτικού συµβολαίου. 
Η υπόθεση Τσακαλώτου έπεται µεν αλλά επί 
της ουσίας διαθέτει ανάλογα χαρακτηριστικά. 
∆εν αποπέµφθηκε, πλην όµως «κουρεύτηκε» 
και µάλιστα δηµοσίως. Η υπόθεση του τελευ-
ταίου Eurogroup δεν αφήνει πολλά περιθώρια 
ερµηνειών. Το Μαξίµου διά του Χουλιαράκη δι-
αχειρίζεται το µείζον αφήνοντας στον Τσακα-
λώτο να διαχειριστεί µόνος τη φθορά του. 
Προηγήθηκαν δύο συµβάντα. Η ερώτηση στη 
Βουλή από τους «53» για το Ελληνικό µε συµ-
βαλλόµενο τον Νίκο Φίλη και η ατυχέστατη ως 
προς τη διαχείρισή της ερώτηση του Φίλη για 
τα εξοπλιστικά του Καµµένου. Έµεινε τελικά 
µόνο η «λαλίστατη» φωτογραφία των Τσίπρα 
- Τσακαλώτου στο Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος και 
το από Βουλής «άδειασµα» του Τσακαλώτου 
από τον πρωθυπουργό του µε τη δηµοσιοποί-
ηση της πρωθυπουργικής πικρίας για εκείνο 
το περίφηµο «Ούτε ένα ευρώ επιπλέον µέτρα». 
Υπό διαφορετικές συνθήκες ο κ. Τσκαλώτος θα 
έπρεπε να είχε υποβάλει την παραίτησή του. 
Αυτά όµως συµβαίνουν σε αστικά κόµµατα (αν 
συµβαίνουν). Προτίµησε να προσφύγει στην 
αγκαλιά  της κοµµατικής  (Φίλιας) θαλπωρής. 
Ο Αλέξης Τσίπρας δεν κινδυνεύει ούτε από τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη µετά και την πολύ πρό-
σφατη συσπείρωση των Καραµανλικών, αλλά 
και την ιδιαίτερη, οψίµως δυναµική επανάκαµ-
ψη του Σαµαρά. ∆εν κινδυνεύει ούτε από τους 
δανειστές, πόσω δε µάλλον από τον Σόιµπλε. 
∆εν κινδυνεύει ούτε από τους Αµερικανούς. Ο 
Αλέξης Τσίπρας αντιλαµβάνεται πως ο σοβα-
ρός κίνδυνος προέρχεται από την Κουµουν-
δούρου. Ακόµη αναλογίζεται κάθιδρος το πό-
σο εύκολα ανετράπη ο Γιώργος Παπανδρέου εν 
µία νυκτί από οµάδα βουλευτών του. Το πόσο 
κανείς δεν «έκλαψε» για την απώλεια του γιου 
του ιδρυτή. Ο Τσίπρας ακόµη αναλογίζεται το 
πόσο εύκολα απέπεµψε από την εξουσία τον 
Αντώνη Σαµαρά. Πόσο «γλυκά» ανάτρεψε τον 
Αλαβάνο. Πόσο αποτελεσµατικά άλλαξε το 
«Όχι» σε «Ναι». ∆ιαισθάνεται λοιπόν το πόσο 
εφικτή είναι και η δική του ανατροπή αλλά και 
πόσο «γυµνή» είναι η αυτοδύναµη κυριαρχία 
του στο Μαξίµου. 
Έµεινε για το τέλος και µία τρίτη σύνθετη περί-
πτωση. Αυτή του υπουργού Εξωτερικών. ∆ύ-
σκολα µπορεί να κρυφτεί πια η αντίθεσή του µε 
το Μαξίµου ως προς τη διαχείριση της υπόθε-
σης των «8» αλλά και των υπολοίπων «2» στην 
Ορεστιάδα. Ή τη διαχείριση της υπόθεσης των 
δύο Μουφτήδων στη Θράκη. Θα πρόσθετε κα-
νείς και την αδυναµία του κ. Κοτζιά να παρακο-
λουθήσει την κλιµακούµενη αµετροέπεια του 
Πάνου Καµµένου ως προς τα ελληνοτουρκικά. 
Ο Νίκος Κοτζιάς δεν διαθέτει κοµµατικά ερεί-
σµατα ανάλογα των Φίλη και Τσακαλώτου. Ιδι-
αίτερα ως προς τον πρώτο. ∆ιαθέτει, όµως, κά-
τι άλλο. Τη δυναµική της σωρευτικής διαδικα-
σίας. Μία δυναµική που θα παίξει καταλυτικό 
ρόλο κατά την ηµεροµηνία λήξης του µορφώ-
µατος «ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ». Η Αριστερά τελικά δεν 
είναι σε θέση να διαχειρίζεται εξουσίες. Είναι ε-
ξαιρετικά ικανή να διαχειρίζεται αντιπολιτεύ-
σεις. Πιθανόν µάλιστα τα στελέχη της να είναι 
ευτυχέστερα ως αντιπολιτευόµενοι µηχανι-
σµοί παρά ως συµπολιτευόµενοι ψηφοφόροι 
στη Βουλή σε ρόλο αχθοφόρου. A
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«Το δασάκι της πρώην Σχολής Ευελπίδων µέχρι 
το 2010 ανήκε στο ∆ήµο Αθηναίων. Με απόφα-
ση του ΣτΕ πήγε στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκη-
ση Αττικής. ∆ηλαδή τα 84 στρέµµατα µέσα στο 
Κέντρο της Αθήνας έγιναν εθνικός δρυµός. Α-
ποτέλεσµα: διακοπή της ηλεκτροδότησης και 
υδροδότησης… Τώρα είναι ένας σκουπιδότοπος 
έτοιµος για ανάφλεξη από ξερά και κατεστραµ-
µένα δέντρα… Έχει γίνει κέντρο επικίνδυνων 
στοιχείων… Ουσιαστικά απαγορευµένος χώρος 
για τους περίοικους και τα παιδιά» (Γ.Μ.). Τι θα κά-
νετε, κυρία και κύριε;  
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Αν ενδιαφέρεστε για τον αθλητισµό (έστω και αν 
δεν υποστηρίζετε τον Παναθηναϊκό), σας προτεί-
νω το διαχρονικής αξίας «Πράσινο ηµερολόγιο», 
που έγραψε ο Άγγελος Σκλαβενίτης και κυκλο-
φορούν οι εκδόσεις «Κάπα εκδοτική». Η ατζέντα 
έχει τίτλο «Κάθε µέρα σ’ αγαπώ πιο πολύ» (εννοεί 
το τριφύλλι του καλαίσθητου εξωφύλλου), µα 
η ουσία κρύβεται στον υπότιτλο: «Ένα µοναδικό 
Παναθηναϊκό σαν σήµερα». Και είναι πραγµατικά 
αυτό που λέει: Γεγονότα που αφορούν τα διάφο-
ρα αθλήµατα (από στίβο µέχρι ξιφασκία κι από 
ποδόσφαιρο µέχρι σκάκι) που καλλιέργησε και 
καλλιεργεί το «αρχαίο» αθηναϊκό σωµατείο, από 
την ίδρυσή του (1908) µέχρι σήµερα. Η κυρίως 
ύλη είναι διαιρεµένη σε 366 σελίδες (ναι, καλύ-

πτεται και η 29η Φεβρουαρίου) και κάθε σελίδα 
καταγράφει ποικίλα αθλητικά γεγονότα, αντρικά 
και γυναικεία, µε πολλή επιµέλεια και φροντίδα. 
Προσοχή: δεν πρόκειται για ετήσια ατζέντα, δεν 
είναι ηµερολόγιο έτους, δεν αφορά εποµένως 
τη φετινή ή άλλη χρονιά κι άρα δεν υπόκειται σε 
χρονολογικό ξεπέρασµα.  

¡ ºÃ µ Ãª Æ ¸ ª

Μένοντας για λίγο στο πεδίο των εντύπων, ση-
µειώνουµε ότι ο καλός αθηναϊκός εκδοτικός οί-
κος «Γκοβόστης» έκλεισε τα 90 του χρόνια  (1926 
- 2006). Ανήκοντας τώρα στην τρίτη γενιά της ί-
διας οικογένειας, ο «Γκοβόστης», γνωστός κύρια 
από τις εκδόσεις κλασικών συγγραφέων (µεγά-
λοι Ρώσοι, µεγάλοι Γάλλοι κ.λπ.), αλλά όχι µόνο, 
γιορτάζει την επέτειό του µε µια τριπλή έκδο-
ση: ατζέντα του 2017 αφιερωµένη στη «ρώσικη 
πρωτοπορία» των πρώτων δεκαετιών του 20ού 
αιώνα, κάρτες από τα εξώφυλλα σηµαντικών  
βιβλίων του και πανοµοιότυπη επανέκδοση του 
δεύτερου βιβλίου που είχε εκδώσει το 1926: «Ο 
αναγνώστης» του Μαξίµ Γκόρκη (sic), που, για όσο 
υπάρχει, δίνεται δώρο. Τρέχοντα δεδοµένα: Ζωο-
δόχου Πηγής 73, 2103815433, www.govostis.gr

Προς αναγνώστες/στριες
Ευχαριστώ: την άγνωστη δότρια για τα βιβλία – 
δώρα στην παρουσίαση του «Εµένα µού λες», στη 
«Free Thinking Zone», το ζεύγος Καλκάνη (Μαίρη 
και Άγγελος) για όλα και την κ. Μοίρα Γαβριελά-
του επίσης για όλα. A
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Οι αδερφοφάδες 
της Κεντρικής Επιτροπής

Του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η

T
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Περνούσα τελευταία απ’ το πλήρως αναπαλαιωµένο µέγαρο ∆εληγιώργη που επί χρόνια φι-
λοξενούσε την «Ταινιοθήκη της Ελλάδας» (η οποία τώρα έχει στεγαστεί στην παλιά «Λαΐδα», 
γωνία Ιεράς Οδού και Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά σε ολόκληρο πλέον το ανακαινισµένο κτίριο). 
Θυµήθηκα τις προβολές δεκαετίες πριν, σε συνθήκες από «σπαρτιάτικες» και πέρα. Άνοιξα το 
www.eie.gr, «Αρχαιολογία της πόλεως των Αθηνών», και βρήκα τα εξής: «1890, βάσει σχεδίων του 
αρχιτέκτονα Ernst Ziller (1837-1923)… Εκλεκτικιστικού ρυθµού, µε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους, 
αρκετά πρωτοποριακούς για την εποχή, τοξωτούς θόλους (που θεωρούνται στοιχείο Art Nouveau) 
στα ανοίγµατα του πρώτου ορόφου και στο υπερυψωµένο πρόπυλο της κυρίας εισόδου, προς την 
οδό Κανάρη, σε αντίθεση µε τα απλούστερα νεοκλασικά υπέρθυρα µε παραστάδες, που πλαισιώ-
νουν τα ανοίγµατα του δευτέρου ορόφου». Αλλά µε τριβέλιζε και κάτι άλλο, το ’ψαξα λοιπόν στη 
βιβλιοθήκη µου και το βρήκα. Στο βιβλίο της «Η Ελλάδα που γνώρισα» (Καστανιώτης 2006), η 
Ελένη Χέλµη - Μαρκεζίνη, κόρη του παλιού πολιτικού, γράφει ότι το κτίριο αυτό «στέγαζε τις 
Εγγλέζες νταντάδες της Αθήνας... Η έξοδός τους ήταν κάθε Πέµπτη. Μαζεύονταν εκεί για να πούνε τα 
δικά τους, να κουτσοµπολέψουν τα αφεντικά τους και να απολαύσουν το πατροπαράδοτο “φάιβ ο’ 
κλοκ τι”, σερβιρισµένο από κοµψές γκαρσόνες... Την Κυριακή το πρωί, οι περισσότερες εκκλησιάζο-
νταν στην αγγλικανική εκκλησία επί της οδού Φιλελλήνων, τα δε καλοκαίρια επέστρεφαν συνήθως 
για διακοπές στην πατρίδα τους». Και έχοντας βέβαια συνείδηση του σπάνιου φαινοµένου που 
είχε ευεργετήσει και την ίδια, η συγγραφέας σηµειώνει: «Προνοµιούχα παιδιά µεγάλων αστικών 
οικογενειών ανατράφηκαν κατά το πρότυπο µιας βικτοριανής Αγγλίας υπό την αυστηρή, δίκαιη όµως 
και τρυφερή, φροντίδα της γκουβερνάντας». Αυτά τ’ απρόσµενα στην Αθήνα του ’50, σε µια προη-
γούµενη ηλικία του κτιρίου (φωτογραφία από το φίλο µου Θανάση Καρατζά).

CITY LOVER
Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΦΥΣΣΑ (d.fyssas@gmail.com)
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ζαν Ντουντάρ. Είναι ο πιο διάσηµος Τούρ-

κος δηµοσιογράφος. Θαρραλέος. Αποφα-

σισµένος. Λαµπρός εκπρόσωπος µιας εκο-

σµικευµένης, δηµοκρατικής Τουρκίας. Ένας 

άνθρωπος εκτεθειµένος από επιλογή και εν 

πλήρη γνώση των συνεπειών. Ανήκει στη σπά-

νια κατηγορία αυτών των δηµοσιογράφων που, 

όταν χρειάζεται, διακινδυνεύουν πολλά –ακόµη 

και την ελευθερία του– για να υπερασπιστούν µιαν 

άλλη ελευθερία: την ελευθερία του Τύπου.

Τζαν Ντουντάρ. Αρχισυντάκτης έως πέρσι το καλο-

καίρι της «Τζουµχουριέτ», που είναι η εµβληµατική 

τουρκική εφηµερίδα της αντιπολίτευσης. Ένας δη-

µοσιογράφος σύµβολο της αντίστασης στη σουλ-

τανοποίηση και στη γιαβάς γιαβάς ισλαµοποίηση 

της χώρας του. Ο πολυχρονεµένος Ερντογάν ακού-

γοντας και µόνον το όνοµά του παθαίνει ντελίριο.

«Τζουµχουριέτ», Μάιος 2015: «Αυτά είναι τα όπλα 

που ο Ερντογάν λέει πως δεν υπάρχουν». Πρόκειται 

για τον ιστορικό τίτλο που έβαλε ο Τζαν Ντουντάρ 

στο πρωτοσέλιδο δηµοσίευµα µε το εκρηκτικό φω-

τογραφικό και βιντεοσκοπηµένο υλικό. Το οποίο τι α-

ποκαλύπτει µε ακλόνητα στοιχεία; Ότι φορτηγά που 

ανήκαν στις µυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας (MIT) 

µετέφεραν όπλα¹ στους ισλαµιστές στη Συρία. Κόλα-

φος για τον Ερντογάν. Όσο για τον Τζαν Ντουντάρ, 

όλα τα δεδοµένα της  ζωής του, πλέον, αλλάζουν.

Τον συλλαµβάνουν µαζί µε τον Ερντέµ  Γκιουλ, τον 

υπεύθυνο του γραφείου της «Τζουµχουριέτ» στην 

Άγκυρα. Στις Φυλακές του Σιλίβρι, 92 ηµέρες κρά-

τηση, τις περισσότερες σε αποµόνωση. Αποφυλά-

κιση µε απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου². Οι 

διώξεις, όµως, δεν σταµατούν. Του απαγγέλλονται 

κατηγορίες για «αποκάλυψη κρατικών µυστικών», 

«κατασκοπία», «συµµετοχή σε τροµοκρατική ορ-

γάνωση». Στις 6 Μαΐου 2016, δέχεται δολοφονική 

επίθεση έξω από το δικαστήριο όπου δικάζεται, το 

οποίο την ίδια ηµέρα τον καταδικάζει (για µία από 

τις κατηγορίες) σε πέντε χρόνια και δέκα µήνες. 

Ασκεί έφεση και παραµένει ελεύθερος.

Στο µεταξύ πολλαπλασιάζονται οι ευρωπαϊκές 

εκδηλώσεις αλληλεγγύης –από δηµοσιογράφους 

και όχι µόνον– προς την «Τζουµχουριέτ» και τον 

Τζαν Ντουντάρ.

Ιούλιος 2016. Το αποτυχηµένο πραξικόπηµα τον 

βρίσκει για καλή του τύχη σε επαγγελµατικό ταξίδι 

εκτός Τουρκίας. Αποφασίζει να µην επιστρέψει 

όσο θα ισχύει η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και 

παραιτείται από την εφηµερίδα. Έκτοτε ζει αυτο-

εξόριστος στη Γερµανία και κάνει κάθε τι για να ε-

νηµερώνει τη διεθνή κοινή γνώµη για όσα συµβαί-

νουν στη χώρα του.

Συνάντησα τον Τζαν Ντουντάρ πρόσφατα στο 

Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο, για 

µια προγραµµατισµένη συνέντευξη. Τα αισθήµατά 

µου ανάµεικτα –αφ’ ενός χαρά, αφ’ ετέρου αµηχα-

νία– και του το είπα. Χαρά, επειδή συναντούσα όχι 

µόνον έναν δηµοσιογράφο που µε τη στάση του 

δίνει κύρος σε αυτό το ταλαίπωρο επάγγελµα, αλ-

λά και έναν πολίτη µε Π κεφαλαίο. Αµηχανία, επειδή 

στην Ελλάδα οι δηµοσιογράφοι δεν εκδηλώσαµε 

αλληλεγγύη προς τους διωκόµενους Τούρκους 

συναδέλφους ούτε ενώσαµε τη φωνή µας λέγο-

ντας «Τζαν Ντουντάρ δεν είσαι µόνος».

Ο Οκτάβιο Πας, ο Μεξικανός νοµπελίστας, είχε 

πει ότι οι αντιφρονούντες της Ανατολικής Ευ-

ρώπης µε τη στάση τους «έσωσαν την τιµή του 

20ού αιώνα». Εσείς νιώθετε αντιφρονών; Πώς 

αυτοπροσδιορίζεστε; Είµαι πάνω απ’ όλα δηµοσι-

ογράφος. Προσπαθώ κάνοντας τη δουλειά µου να 

πω την αλήθεια, να αποκαλύψω –προσοχή, όµως, 

πάντα µε στοιχεία απολύτως τεκµηριωµένα– αυτά 

που η εξουσία προσπαθεί να αποκρύψει. Θεωρώ 

ότι είναι σηµαντικό η κοινωνία να γνωρίζει. ∆υστυ-

χώς, το να λες την αλήθεια δεν είναι και η πιο εύκο-

λη αποστολή στις µέρες µας. Στην Τουρκία έχουµε 

µια καταπιεστική κυβέρνηση που στηρίζεται στα 

ψέµατα και µισεί την αλήθεια. Προσωπικά, βρίσκο-

µαι στην απέναντι όχθη.

Το δηµοσίευµά σας στην «Τζουµχουριέτ» για 

την αποστολή οπλισµού από τις τουρκικές µυ-

στικές υπηρεσίες στους ισλαµιστές στη Συρία, 

εξόργισε τον πρόεδρο Ερντογάν. Και οι συνέπει-

ες ήταν βαρύτατες για εσάς. Ναι, έγινε έξαλλος. 

Επειδή αποκαλύψαµε το «µυστικό» του. ∆ηλαδή 

αυτό ακριβώς που έως τότε ο Ερντογάν αρνιόταν 

ότι συνέβαινε. Ήταν όµως καθήκον µου να ενηµε-

ρώσω τον κόσµο για αυτή την άθλια διακίνηση. ∆εν 

είµαστε δηµόσιοι υπάλληλοι, ούτε εκπρόσωποι 

της κυβέρνησης. ∆εν έκανα τίποτα άλλο παρά τη 

δουλειά µου ως δηµοσιογράφος. Έτσι αντιλαµβά-

νοµαι τη δηµοσιογραφία. Η προσπάθεια για την 

ανάδυση της αλήθειας όπως σας είπα πριν, είναι η 

πρώτη µου προτεραιότητα. 

Ο πρόεδρος Ερντογάν το πήρε, πώς να το πω, 

πολύ προσωπικά… Πράγµατι. Εξοργίστηκε, λες 

και είχαµε φέρει στο φως κάποιο προσωπικό του 

δεδοµένο. Ενώ εµείς στην «Τζουµχουριέτ» αποδεί-

ξαµε ότι η Τουρκία βοηθούσε µε οπλισµό κρυφά 

τους ισλαµιστές στη Συρία. Αντί, λοιπόν, να δώσει 

εξηγήσεις για αυτή τη φοβερή υπόθεση, τι έκανε; 

Βγήκε live στην τηλεόραση και, στοχοποιώντας 

µε, υποσχέθηκε ότι «εκείνος που το έγραψε θα το 

πληρώσει πολύ ακριβά». 

Τη συνέχεια την είδαµε – σύλληψη, φυλάκιση, 

ως και δολοφονική επίθεση εναντίον σας. Θέ-

λετε να αναφερθείτε στην τελευταία; ∆εν ξέρω 

ποιος είναι αυτός που πήγε να µε σκοτώσει φωνά-

ζοντας «είσαι προδότης», ενώ µιλούσα µε δηµοσι-

ογράφους σε διάλειµµα της δίκης µπροστά από το 

δικαστικό µέγαρο. Όµως ξέρω ότι δεν ήταν περίερ-

γο να συµβεί κάτι τέτοιο, δεδοµένου ότι επί µήνες 

µε παρουσίαζαν ως «προδότη», εξάλλου έτσι µε 

χαρακτήρισε και ο πρόεδρος Ερντογάν.

Χρωστάω τη ζωή µου κυριολεκτικά στην άµεση 

αντίδραση της Ντιλέκ, της γυναίκας µου, που α-

ντιλήφθηκε τον δράστη, έπεσε πάνω του, τον έ-

σπρωξε και οι σφαίρες δεν µε βρήκαν. Πάντως, 

οι σφαίρες δεν στόχευαν µόνον εµένα. Η επίθεση 

είχε, επίσης, στόχο να τροµοκρατήσει το σύνολο 

των µέσων ενηµέρωσης στην Τουρκία.

Αυτό το δηµοσίευµα θα το υποστηρίζετε και 

σήµερα ως έχει; Θα προσθέτατε ή θα αφαιρού-

σατε ενδεχοµένως κάτι; Ασφαλώς και το υπο-

στηρίζω. Λέξη δεν θα άλλαζα. Είναι µια απολύτως 

αληθινή ιστορία. Η Τουρκία έστειλε οπλισµό στους 

ισλαµιστές στη Συρία κρυφά. Επιπλέον, θέλω να 

µάθω πού παραδόθηκαν αυτά τα όπλα και πώς 

χρησιµοποιήθηκαν.

Σηµειώστε ότι ούτε ο Ερντογάν αµφισβήτησε πως 

το δηµοσίευµα ήταν αληθινό. Αυτό που τον ενό-

χλησε είναι ακριβώς ότι αποκαλύφθηκε η αλήθεια 

που τόσο προσπαθούσε να αποκρύψει. 

Η υπεράσπιση αρχών βλέπουµε άλλη µία φο-

ρά ότι έχει µεγάλο κόστος. Ναι, οπωσδήποτε. 

Ιδίως σε χώρες όπως η Τουρκία. Πρέπει να πλη-

ρώσεις ένα τίµηµα, δεν γίνεται διαφορετικά. Ευ-

τυχώς, όµως, είµαι ζωντανός. Το λέω µετά λόγου 

γνώσεως. ∆ιότι έχουµε χάσει πολλούς φίλους και 

συναδέλφους σ’ αυτό τον αγώνα για την ελευθερία 

του Τύπου στη χώρα µου. Ας µη το ξεχνάµε ποτέ – ο 

αγώνας για την ελευθερία του Τύπου είναι αγώνας 

για τη ∆ηµοκρατία.

«Ο αγώνας για την ελευθερία του Τύπου στην Τουρκία είναι αγώνας για τη ∆ηµοκρατία»

Συνέντευξη στην 
ΤΕΤΑ 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
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Τρεις λέξεις: ∆ηµοσιογράφος, Τουρκία, Σήµερα. 
Ποτέ δεν ήταν εύκολη δουλειά να είσαι δηµοσιο-

γράφος στην Τουρκία. Ποτέ, όµως, δεν ήταν τόσο 

επικίνδυνη όσο σήµερα. Ο Ερντογάν απεχθάνεται 

την κριτική. Κάθε µορφή κριτικής. Για τον Ερντο-

γάν, εάν δεν είσαι µαζί του, είσαι µε τους τροµο-

κράτες, είσαι εχθρός, είσαι προδότης. 

Εκατοντάδες δηµοσιογράφοι έχασαν τη δουλειά 

τους στις εκκαθαρίσεις ευρείας κλίµακας που έχει 

εξαπολύσει η κυβέρνηση µετά το αποτυχηµένο 

πραξικόπηµα. ∆εκάδες ΜΜΕ υποχρεώθηκαν να 

κλείσουν. Καταστολή. Συλλήψεις. ∆ιώξεις. Περισ-

σότεροι από 150 δηµοσιογράφοι δεν βρίσκονται 

στα γραφεία τους, αλλά σε κελιά. 

Εσείς παραθέσατε τρεις λέξεις. Εγώ θα προσθέσω 

µία φράση: Η Τουρκία είναι σήµερα η πιο µεγάλη 

φυλακή δηµοσιογράφων στον κόσµο. 

Θα διατυπώσω την ερώτηση όσο πιο ουδέτε-

ρα µπορώ. Πώς κρίνετε τη στάση της Ευρώπης 

προς τον Ερντογάν; ∆υστυχώς, η άποψή µου για 

την Ευρώπη έχει κάπως διαφοροποιηθεί µετά το 

αποτυχηµένο πραξικόπηµα πέρσι στις 15 Ιουλίου. 

Για όλους εµάς στην Τουρκία –δηλαδή όλους εµάς 

που πιστεύουµε βαθιά στην αρχή του κοσµικού 

κράτους– η Ευρώπη σηµαίνει συγκεκριµένες αξί-

ες. Σηµαίνει: ∆ηµοκρατία, Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, 

Ελευθερία του Τύπου και της Έκφρασης, Ισότητα 

Ανδρών και Γυναικών, Κράτος ∆ικαίου. 

Όλα αυτά τα ιδανικά κινδυνεύουν σήµερα στην Τουρ-

κία από αυτή την καταπιεστική κυβέρνηση. Εµείς 

υπερασπιστήκαµε και συνεχίζουµε να υπερασπιζό-

µαστε την πατρίδα µας µε ασπίδα αυτά ακριβώς τα 

ιδανικά. Ωστόσο, η Ευρώπη µάς εγκατέλειψε.

Τι θα έπρεπε να είχε κάνει η Ευρώπη; Να µε συγ-

χωρείτε, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Σχεδόν ούτε καν 

κριτική σε όσα συµβαίνουν στην Τουρκία µετά το 

αποτυχηµένο πραξικόπηµα πέρσι. Ο Ερντογάν µε 

πρόσχηµα το πραξικόπηµα σαρώνει τα πάντα. Εκ-

καθαρίσεις. ∆ιώξεις. Συλλήψεις. ∆εκάδες χιλιάδες 

απολύσεις – δικαστικοί, πανεπιστηµιακοί, δηµόσιοι 

υπάλληλοι, αστυνοµικοί, στρατιωτικοί, δηµοσιο-

γράφοι. Κλίµα τρόµου. Όλοι φοβούνται. Τι να πρω-

τοαναφέρω. Με τη δηµοσιογραφική µου ιδιότητα 

έχω κάνει έρευνα και ντοκιµαντέρ για τα πραξι-

κοπήµατα στην Τουρκία. Έχω ζήσει o ίδιος κάποια 

από αυτά και γνωρίζω το κλίµα τροµοκρατίας που 

προκύπτει από ένα πραξικόπηµα. Όµως αυτό που 

επακολούθησε µετά τις 15 Ιουλίου 2016 είναι πρω-

τοφανές. Η αγριότητα της καταστολής δεν έχει το 

όµοιό της. Πρόκειται για το µεγαλύτερο κυνήγι µα-

γισσών στην ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας.

Γιατί η Ευρώπη δεν αντιδρά;  ∆ιότι ο Ερντογάν εκ-

βίασε την Ευρώπη απειλώντας την µε τους πρόσφυ-

γες. Ο εκβιασµός του ήταν πολύ αποτελεσµατικός. 

Έτσι, λοιπόν, ο Ερντογάν εξαγόρασε τη σιωπή της.

Θα θέλατε να επεκταθείτε περισσότερο; Η συµ-

φωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας για το προ-

σφυγικό κλείνει το στόµα της Ευρώπης για όσα 

συµβαίνουν στην Τουρκία. Η συµφωνία είναι: ο Ερ-

ντογάν να κρατήσει τους πρόσφυγες στο τουρκικό 

έδαφος µε αντάλλαγµα η Ευρώπη να σωπαίνει για 

όσα κάνει ο Ερντογάν στο εσωτερικό της χώρας. 

Μεγάλη απογοήτευση για εµάς να βλέπουµε ότι 

στον αγώνα µας –αγώνα για δηµοκρατία– η Ευρώ-

πη δεν στάθηκε στο πλευρό µας. 

Η Ευρώπη, παρά ταύτα, ακόµη και έτσι όπως εί-

ναι, είναι το µόνο που έχουµε. Ναι (Σ.τ.Σ.µε πικρία 
που δεν µεταφέρεται στο χαρτί). Αν δούµε τι γίνεται 

στις ΗΠΑ τώρα µε τον Τραµπ και στη Ρωσία εδώ 

και χρόνια µε τον Πούτιν... ναι, βεβαίως η Ευρώπη 

είναι κατά κάποιον τρόπο το τελευταίο προπύργιο 

πολιτισµού. 

Μαθαίνω ότι το βιβλίο σας «We Are Arrested: A 

Journalist’s Notes From a Turkish Prison» θα κυ-

κλοφορήσει σύντοµα στα ελληνικά³. Μεγάλο 

µέρος του το γράψατε ενώ είσασταν κρατού-

µενος στις φυλακές Σιλίβρι, εξάλλου ο τίτλος 

του είναι εύγλωττος. Χαίροµαι ιδιαίτερα µε την 

προοπτική της έκδοσης του βιβλίου στα ελληνικά. 

Και δεν σας κρύβω ότι ανυποµονώ µε την ευκαιρία 

αυτή να έρθω στην Αθήνα.

Είστε δηµοσιογράφος, αλλά τώρα αντί εσείς να 

κάνετε τις ερωτήσεις, απαντάτε σε ερωτήσεις, 

δίνετε συνεντεύξεις. Είναι παράξενο, αλλά αυτό 

είναι το λιγότερο από όσα µου έχουν συµβεί. Μέσα 

σε έναν χρόνο η ζωή µου ανατράπηκε πλήρως. 

Έχασα τη χώρα µου, την οικογένειά µου, το σπίτι 

µου, την εφηµερίδα µου. Ποιος ξέρει τι άλλο θα 

συµβεί ακόµη. Σηµειώστε ότι έχουν κατασχέσει το 

διαβατήριο της γυναίκας µου. Όλα κατέρρευσαν. 

Για ποιον λόγο; ∆ιότι δηµοσίευσα στην «Τζουµχου-

ριέτ» µια πέρα ως πέρα αληθινή ιστορία.

∆εν µπορώ να µην παρατηρήσω πως, παρ’ ότι 

µιλάτε για όλα αυτά τα δραµατικά γεγονότα που 

συµβαίνουν στη χώρα σας και στην προσωπική 

σας κατάσταση, κατορθώνετε να χαµογελάτε.

Το χαµόγελο είναι όπλο επιβίωσης. Και είναι ένα 

από τα λιγοστά όπλα µας εναντίον αυτής της κυ-

βέρνησης, η οποία µισεί ακριβώς το χαµόγελο. ∆εν 

σταµάτησα να χαµογελώ ούτε στη φυλακή. Όσο 

δύσκολο κι αν είναι, πρέπει να χαµογελάµε. 

    
Τα επαγγελµατικά σας σχέδια τώρα; Αρθρο-

γραφώ µία φορά την εβδοµάδα, στη γερµανική 

εφηµερίδα «Die Zeit», πάντα για τις εξελίξεις στην 

Τουρκία. Προσπαθώ επίσης, µαζί µε Γερµανούς και 

Τούρκους δηµοσιογράφους εδώ στη Γερµανία, να 

«τρέξουµε» µια ειδησεογραφική ιστοσελίδα, ού-

τως ώστε να ενηµερώνεται ο κόσµος στην Τουρ-

κία όπου πλέον δεν υπάρχουν ελεύθερα µέσα ε-

νηµέρωσης.

Πώς σχολιάζετε, όχι µόνο ως προς την Τουρκία 

αλλά διεθνώς, την περίοδο που διανύουµε τώ-

ρα; Μια πολύ δύσκολη εποχή, όµως η Ιστορία είναι 

γεµάτη από τέτοιες εποχές. ∆εν τρέφω αυταπάτες, 

αυτή η κατάσταση δεν θα τελειώσει σύντοµα. Υ-

πάρχουν πολλά µέτωπα ανοιχτά. Πρέπει να υπερα-

σπιστούµε τα δικαιώµατά µας και τις χώρες µας.

Πρέπει να σταµατήσουµε τον Ερντογάν, τον Πούτιν, 

τον Τραµπ, τη Λεπέν. Πρέπει επίσης –και αυτό θέλω 

να το τονίσω ιδιαίτερα– να υπερασπιστούµε µια µε-

γάλη θεσµική κατάκτηση που σήµερα δέχεται επί-

θεση και στη χώρα µου την Τουρκία αλλά και αλλού 

στον κόσµο. Εννοώ ότι πρέπει να υπερασπιστούµε 

τον κοσµικό χαρακτήρα των κοινωνιών (secularism). 

Αναφέρεστε συχνά στην «άλλη Τουρκία». Στην Ευ-

ρώπη πολλοί νοµίζουν ότι η Τουρκία εύκολα θα υπο-

ταχθεί στον δρόµο που ο Ερντογάν επιδιώκει να την 

σύρει. Κάνουν λάθος. Το λέω αυτό και σε σχέση µε 

το δηµοψήφισµα για την αναθεώρηση του Συντάγ-

µατος, που θα διεξαχθεί στις 16 Απριλίου, µε το ο-

ποίο επιχειρείται να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του 

πολιτεύµατος και να περάσουν όλες οι εξουσίες 

στον Πρόεδρο. Ξέρετε, εκτός από όσους είναι αντί-

θετοι µε τον Ερντογάν, υπάρχουν και εκείνοι µέσα 

στο ίδιο του το κόµµα, το ΑΚΠ (Κόµµα ∆ικαιοσύνης 

και Ανάπτυξης), οι οποίοι δεν επιθυµούν να γίνει η 

Τουρκία µία χώρα που ουσιαστικά δεν θα έχει ούτε 

Κυβέρνηση ούτε Κοινοβούλιο, παρά µόνον έναν 

παντοδύναµο και ανεξέλεγκτο Πρόεδρο. 

 Η «άλλη Τουρκία», αυτή που πιστεύει στη δηµοκρα-

τία και στην ισότητα των δύο φύλων, υπάρχει. Όµως 

πλήττεται από τον Ερντογάν, διώκεται, υποφέρει. 

Εάν η «άλλη Τουρκία» χαθεί; Σε µια τέτοια περί-

πτωση, η Τουρκία θα έχει πλέον γίνει µια χώρα µε 

ισλαµική κυβέρνηση και µε µονοκοµµατικό σύστη-

µα πράγµα πολύ επιζήµιο όχι µόνο για την Τουρκία, 

αλλά για την ευρύτερη περιοχή και για την Ευρώπη.

ε την ολοκλήρωση της συνέντευξης, 

η εντύπωση που είχα ήδη σχηµατίσει 

έγινε βεβαιότητα: ο δηµοσιογράφος 

Τζαν Ντουντάρ είναι ένας λαµπρός εκ-

πρόσωπος µιας δηµοκρατικής εκκοσµι-

κευµένης Τουρκίας.

Μετά από αυτή την πρώτη συνάντηση µαζί του 

ακολούθησε η δεύτερη: η ανάγνωση του βιβλίου 

του.

Παραθέτω την τελευταία φράση από το πικρά 

αισιόδοξο, γραµµένο µε καυστικό χιούµορ και χω-

ρίς αυταπάτες βιβλίο του. Είναι η στιγµή, πέρσι τον 

Φεβρουάριο, που ο 55 ετών Τζαν Ντουντάρ απο-

φυλακίζεται, µετά από 92 ηµέρες αποµόνωσης. Με 

ένα διάπλατο χαµόγελο, που τον χαρακτηρίζει ε-

ξάλλου, φτάνει στην πύλη. Εκεί τον περιµένουν οι 

φίλοι και τα πιο οικεία του πρόσωπα. Γράφει: «Έπε-

σα στην αγκαλιά των αγαπηµένων µου, άφησα πί-

σω µου την κλειστή Φυλακή του Σιλίβρι και πέρασα 

στη µισάνοιχτη φυλακή που είναι η Τουρκία». A

1 Οι φωτογραφίες και το 
βιντεοσκοπηµένο υλικό έ-
χουν ηµεροµηνία 19.1.2014

2 Η αποφυλάκιση έγινε 
στις 26.2.2016, πέντε 
µήνες πριν το αποτυχηµέ-
νο πραξικόπηµα, όταν ο 
Ερντογάν δεν είχε ακόµη 
τον απόλυτο έλεγχο της ∆ι-
καιοσύνης

3 Το βιβλίο του Τζαν Ντου-
ντάρ θα κυκλοφορήσει από 
τις εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ

Ο Τζαν Ντουντάρ µε την 
Τέτα Παπαδοπούλου

Ã ¶ÄÁÆÃ¡°Á 
°¦¶Ì£°Á¶Æ°¹ Æ¸Á 

ºÄ¹Æ¹º¸. º°£¶ 
»ÃÄ¼¸ ºÄ¹Æ¹º¸ª. 

¡¹° ÆÃÁ ¶ÄÁÆÃ¡°Á, 
¶°Á ¢¶Á ¶¹ª°¹ »°·¹ 
ÆÃË, ¶¹ª°¹ »¶ ÆÃËª 

ÆÄÃ»ÃºÄ°Æ¶ª, 
¶¹ª°¹ ¶Ì£ÄÃª, 

¶¹ª°¹ ¦ÄÃ¢ÃÆ¸ª.

«Ο αγώνας για την ελευθερία του Τύπου στην Τουρκία είναι αγώνας για τη ∆ηµοκρατία»
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Στη 
μηχανη 
του 
χρόνόυ
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Ποιος είναι ο χώρος στην Αθήνα όπου μπορείς να ταξιδέψεις στον ελληνικό πολιτισμό, αφού εκεί 
θα βρεις τα πρώτα βιβλία που γράφτηκαν και τυπώθηκαν στα ελληνικά, τη χάρτα του Ρήγα Φεραίου, 
έναν αυθεντικό πίνακα του Ελ Γκρέκο και το πιάνο της Μαρίας Κάλλας; Η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη.

Του Δημητρη μαστρογιαννιτη

Στη 
μηχανη 
του 
χρόνόυ
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Το νεοκλασικό των... 
ολυµπιονικών 

Η λατρεία για τη σκοποβολή ήταν σίγουρα η αιτία 

να γνωριστούν κάπου στα µέσα του 19ου αιώνα 

οι δύο µετέπειτα ολυµπιονίκες, ο αρχιτέκτονας 

Αναστάσιος Μεταξάς και ο δικηγόρος Γιώργος 

Ορφανίδης. Ο πρώτος ανέλαβε να χτίσει την οι-

κεία του δεύτερου. ∆εν ήταν κάποιος τυχαίος. Στο 

πορτφόλιό του συναντάµε την αναµόρφωση των 

σηµαντικότερων κτιρίων που κοσµούν τη σηµερι-

νή Αθήνα (µεταξύ άλλων το Μουσείο Μπενάκη, το 

Προεδρικό Μέγαρο – τότε παλάτι...). Στη συνέχεια 

το σπίτι περνάει στην οικογένεια Καλλιγά, το ’50 

στεγάζει την ιταλική Aρχαιολογική Σχολή, για να 

έρθει στην ιδιοκτησία του Ιδρύµατος Ωνάση το 

1989. Με λίγα λόγια ποτέ δεν έζησαν µέλη της οι-

κογένειας Ωνάση στο νεοκλασικό της Λεωφόρου 

Αµαλίας 56 – πήραν µόνο τη θέση τους αντικείµε-

να τέχνης (και όχι µόνο) που ανήκαν στον Αριστο-

τέλη.

Μια µικρή γκαλερί 

Επί της υποδοχής «Ο 
θεριστής» του ∆ηµήτρη 

Φιλιππότη. Γλυπτά του 

Γεωργίου Βρούτου συ-

ναντάς στη σάλα υπο-

δοχής, ενώ «Ο Εκατόγ-
χειρ» του Χαλεπά από το 

σαλόνι ρίχνει βλέµµατα 

στη λεωφόρο, καθώς 

στέκεται δίπλα στο πα-

ράθυρο. Παράξενο που 

αυτό το κεφάλι έχει το 

όνοµα του µυθικού τέ-

ρατος µε τα εκατό χέρια 

και τα πενήντα κεφάλια. 

Ο Γιαννούλης Χαλεπάς 

έχει φιλοτεχνήσει και 

τις µαρµάρινες προ-

σόψεις των τζακιών. Σ’ 

έναν τοίχο δίπλα δίπλα κάνουν παρέα 

«Το ναυτόπουλο» του Νικηφόρου Λύτρα και «Ο βο-
σκός» του Ιακωβίδη. Υπάρχουν επίσης πίνακες του 

Μπισκίνη, του Παρθένη και του Βολανάκη, αλλά 

και αντικείµενα του 18ου και 19ου αιώνα, όπως αµ-

φορείς µε αρχαία ελληνικά θέµατα στη διακόσµη-

σή τους. Καθώς τίποτα δεν µαρτυρά το σήµερα 

–εκτός από µία τηλεφωνική συσκευή σ’ ένα τρα-

πεζάκι–, αν από κάποια πόρτα εµφανιστεί η Όλγα 

Σαρόγλου, σύζυγος του Ορφανίδη, µάλλον λογικό 

θα το βρεις. 

Η Χάρτα του Ρήγα 
και ο Ελ Γκρέκο 

Ωστόσο µεγαλύτερες (εικαστικές) εκπλήξεις κρύ-

βονται στην πορφυροπληµµυρισµένη Βιβλιοθήκη. 

Οι 14 πίνακες του Θεόδωρου Πουλάκη, αγιογρά-

φου του 17oυ αι., που συνδέουν την παράδοση της 

Κρητικής Σχολής µε τα δυτικά ρεύµατα της εποχής, 

αξίζουν µια λεπτοµερειακή προσοχή από τον επι-

σκέπτη. Ίσως αργότερα, αφού αρχικά την προσοχή 

του θα µονοπωλήσουν δύο πολύτιµα εκθέµατα. 

Στη µία πλευρά της Βιβλιοθήκης βρίσκεται «Η στέ-
ψη της Θεοτόκου» του Ελ Γκρέκο. Τα δηµοσιεύµατα 

της εποχής που ανακοινώνουν την αγορά του πί-

νακα από το Ίδρυµα, πληροφορούν το κοινό πως 

η «στέψη» προορίζεται για τη Στέγη, που εκείνη 

την εποχή χτίζεται. Τελικά ο πίνακας βρήκε τη θέση 

του στη Βιβλιοθήκη. Στον απέναντι τοίχο ένα από 

τα οκτώ εναποµείναντα αντίτυπα της Χάρτας του 

Ρήγα Φεραίου. Στα 4 τ.µ. της ξετυλίγεται το όραµα 

του Βελεστινλή για την ελεύθερη Ελλάδα. Η πα-

ρουσία της εδώ δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού 

ένα µεγάλο τµήµα των βιβλίων αφορούν προεπα-

ναστικά βιβλία, που τυπώθηκαν για την αφύπνιση 

των Ελλήνων. 

Μια πολύτιµη συλλογή  

«∆εν έχουν θέση εδώ βιβλιοταφικές συνήθειες. Ο βι-
βλιακός αυτός πλούτος ανήκει στον Ελληνισµό και σε 
όσους επιθυµούν να γνωρίσουν τη συµβολή της ελ-
ληνικής σκέψης στην παγκόσµια σκηνή» πιστεύει ο 

Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος και δωρίζει τη συλλο-

γή βιβλίων του στο Ίδρυµα Ωνάση το 2009, ενώ ως 

αρχιτέκτονας επιµελείται το χώρο που θα τη στε-

γάσει. Στο εξής η συλλογή του από «Ελληνική Βιβλι-

οθήκη» θα αποκαλείται «Ωνάσειος Βιβλιοθήκη». Το 

1970 είχε ξεκινήσει να συλλέγει βιβλία. «Στην αρχή 
δεν υπήρχε σκεπτικό. Από το 1976 άλλαξαν ριζικά 
τα συλλεκτικά µου ενδιαφέροντα και έκτοτε στρά-
φηκα, συνειδητά πλέον, προς τη µελέτη και έρευνα 
των πρωτεργατών της ελληνικής τυπογραφίας και 

τις σχέσεις που καλλι-

έργησαν µε τον κόσµο του 
βιβλίου στη Βενετία και αλλού». Από την αρχή της 

τυπογραφίας έως τις πρώτες δεκαετίες του 19ου 

αιώνα υπολογίζονται περίπου οκτώ χιλιάδες εκ-

δόσεις βιβλίων που αφορούν την Ελλάδα. Αυτή τη 

στιγµή η συλλογή της Ωνασείου Βιβλιοθήκης αριθ-

µεί 1.400 τίτλους (και 2.000 τόµους), µοιρασµένοι 

στις κατηγορίες: Αναγέννηση-Ουµανισµός, Νεο-

Ελληνική Γραµµατεία, Λειτουργικά βιβλία, Θεολο-

γικά συγγράµατα, Νεο-ελληνικός διαφωτισµός. 

Πρόσβαση στους θησαυρούς 

«Η συλλογή των βιβλίων συνεχώς εµπλουτίζεται» 
ενηµερώνει η υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης και των 

Ψηφιακών προγραµµάτων του Ιδρύµατος Ωνάση, 

Βίκυ Γεροντοπούλου. Μαζί της έχω µπει στη µη-

χανή του χρόνου, η οποία µας αποβιβάζει «µόλις 
τριάντα περίπου χρόνια µετά την ανακάλυψη της τυ-
πογραφίας. Τότε τυπώθηκε το πρώτο ελληνικό βιβλίο 
σε ξένο τυπογραφείο, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 
1499, θα ιδρυθεί το πρώτο ελληνικό τυπογραφείο 
στη Βενετία. Η Βιβλιοθήκη είναι ερευνητική και όλα 
τα βιβλία έχουν ψηφιοποιηθεί ώστε να µπορεί ο καθέ-
νας να έχει πρόσβαση σ’ αυτά µέσω της ιστοσελίδας 
(www.onassislibrary.gr). Εκτός της συλλογής αυτής 
η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη διαθέτει και την περιηγητική 
συλλογή που αποτελείται από 1.200 περίπου τίτλους 
βιβλίων». Η φετιχιστική σχέση µου µε τα βιβλία µού 

φαγουρίζει το χέρι, αλλά ντρέποµαι να ζητήσω να 

πιάσω έστω το αντίτυπο του «Ερωτόκριτου» ή να 

µυρίσω ένα από τα βιβλία µε χρονολογία έκδοσης 

το 1486. «Τον περασµένο Μάιο µε το project “Ύπνος” 
της Στέγης ήταν η πρώτη φορά που ο κόσµος γνώρισε 
τη Βιβλιοθήκη. Έκτοτε µια σειρά από εκπαιδευτικά 

προγράµµατα, οµιλίες και δράσεις για παιδιά, ενήλι-
κες και οικογένειες µε ελεύθερη είσοδο φέρνουν το 
κοινό σε επαφή µε το χώρο. Σ’ αυτό το πλαίσιο ήταν 
και το ρεσιτάλ του ∆ηµήτρη Σκύλλα, όπου για πρώ-
τη φορά άνοιξε το πιάνο της Μαρίας Κάλλας για το 
κοινό». 

Το πιάνο της Μαρίας Κάλλας

Το πιάνο ήταν δώρο στη Μαρία Κάλλας από τον 

Ωνάση. Ταξίδεψε στις θάλασσες του κόσµου µε 

τη θαλαµηγό Χριστίνα για να αράξει στο χώρο της 

Βιβλιοθήκης. Ο ∆ηµήτρης Σκύλλας παρουσίασε 

εδώ το έργο του “Abyss” – µετά το Victorian and 

Albert Museum του Λονδίνου. «Νιώθω πως η “Άβυσ-
σος” γεννήθηκε στο V&A και βαπτίστηκε στο πιάνο 
της Μαρίας Κάλλας» θα µας πει ο 30χρονος συνθέ-

της. «Οι ίδιες νότες, οι ίδιες δυναµικές, ήχησαν εντε-
λώς διαφορετικά στο πελώριο 

µουσείο 

και διαφορετικά στην 
Ωνάσειο Βιβλιοθήκη. Είχα στα χέρια µου 
ένα εργαλείο, ένα ιστορικό κειµήλιο το οποίο κατάφε-
ρε να ξεκλειδώσει πτυχές της µουσικής µου πλευράς, 
άγνωστες ως εκείνη τη στιγµή. Για πρώτη φορά, δεν 
σκεφτόµουν µόνο το έργο και τις δικές µου εξωµουσι-
κές επιρροές αλλά ταυτόχρονα και το ίδιο το όργανο 
ως σηµείο αναφοράς. Άγγιζα πλήκτρα ιστορίας. Και 
χωρίς να το συνειδητοποιήσω ή να το προετοιµάσω, 
το έργο µου ήδη ανέπνεε µε διαφορετική απόχρωση 
και ενέργεια. Στοιχεία αναφοράς του παρελθόντος, 
νοσταλγία, τρυφερότητα, έρωτας, απόγνωση, όνει-
ρα, δυναµισµός, µοναξιά, εσωτερική φλόγα, όραµα, 
βγήκαν στην επιφάνεια αυθόρµητα από το παίξιµό 
µου, σχεδόν µε τη δική τους πρωτοβουλία θα έλεγε 
κανείς, και τα στοιχεία αυτά τροφοδοτούνταν από 
τις γνώσεις και τα συναισθήµατα που τρέφω ως δη-
µιουργός για την “Divina”». Τα επόµενα λόγια του 

φαντάζοµαι πως απηχούν και τα συναισθήµατα 

όσων µπαίνουν στη Βιβλιοθήκη. «Πώς θα µπορούσε 
να µην αγγίξει τον ψυχισµό µου αυτός ο χώρος, γε-
µάτος ιστορία και τέχνη. Βρισκόµενος στη µέση του 
χώρου, εγώ, µόνος, σε αυτό το πιάνο, το πιάνο και το 
παρελθόν µου, ο χώρος και το παρόν µου, στο µάτι 
ενός καλλιτεχνικού κυκλώνα, περικυκλωµένος από 
δυναµικά και θερµά ορόσηµα του πολιτισµού µας 
και της εξέλιξής µας, αισθήµατα οικειότητας, δέους, 
καλλιτεχνικής οικογένειας, έσπρωχναν εµβληµατικά 
την εκτέλεσή µου προς µια πρωτόγνωρη αισθητική 
κατεύθυνση και δηµιούργησαν µία συνθήκη, µια στιγ-
µή όπου οι ξαναγεννηµένες µου αυτές νότες λειτούρ-
γησαν ως σύµβολο µίας νέας αντίληψης της φιλοσο-
φίας µου ως ∆ηµήτρης». A

Η φετιχιστική 
σχέση µε τα 

βιβλία σού φα-
γουρίζει το χέρι, 
αλλά ντρέπεσαι 
να ζητήσεις να 

πιάσεις έστω το 
αντίτυπο του 

«Ερωτόκριτου» 
ή να µυρίσεις 

ένα από τα 
βιβλία µε 

χρονολογία 
έκδοσης το 1486 
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Μια «Εκδρομή» 
με τον Στάθη και τη Δήμητρα

Ο Στάθης Δράκος και η Δήμητρα Γαλάνη μιλούν για την πιο ανοιχτόκαρδη συνεργασία της χρονιάς
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Νιώθω ότι είναι αυτό το ένστικτο της ράτσας, τα ίδια 
µυαλά, τα «κανονικά», που σας έφεραν κοντά.
∆ήµητρα Το κάλεσµα ήταν µία περιρρέουσα αισθητική 
η οποία υπάρχει σχεδόν µεταφυσικά (καθόλου µεταφυ-
σικά, είναι µια κληρονοµιά αυτό όλο) την οποία την κου-
βαλάει ο Στάθης µέσα του µουσικά, «ερήµην» του. ∆εν 
είναι ένα πράγµα που το έχει ζήσει αλλά έρχεται σαν πλη-
ροφορία και το µεταπλάθει τελείως διαφορετικά. Και η 
σχέση που έχω εγώ µε αυτό το παρελθόν νοµίζω ότι κου-
µπώνει κάπου στη συνείδηση. Αυτό συνέβη από τη στιγ-
µή που συναντηθήκαµε, αυτό που λες «το κανονικό». 
Στάθης Για µένα ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρο αυτό που 
λέει η ∆ήµητρα. Η κανονικότητα. Το πόσο πολύ ρέουν τα 
πράγµατα στην επικοινωνία µας. ∆εν ξέρω πόσο σχέση 
έχει αυτό µε το καλλιτεχνικό, το οποίο ήταν ένα άλλο 
πράγµα – για παράδειγµα, εγώ φοβόµουν πάρα πολύ να 
τραγουδήσω ελληνικά, ενώ όταν έγραφα µου έβγαιναν 
πολλά ελληνικά στοιχεία. Για κάποιο λόγο όµως δεν ήθε-
λα. Η ∆ήµητρα ήταν ένας άνθρωπος που πέρα από την 
άνεση που µου ενέπνεε, ένιωθα ότι υπήρχε µέσα στα 
τραγούδια µου. 

Υπάρχει στο άλµπουµ ένα τραγούδι σε δύο εκτελέ-
σεις, το «Ευτυχισµένοι άνθρωποι» που το τραγουδά-
τε ο καθένας διαφορετικά. Βρήκα πολύ συγκινητική 
τη διαφορά αυτή, ειδικά στο σηµείο που βγαίνει ο 
λυγµός, τόσο διαφορετικά από τον καθένα σας.
∆. Ε, ναι, είναι νέο παιδί ο Στάθης. Άλλο πόνο βγάζω εγώ 
σε αυτό το αίσθηµα του κοµµατιού και άλλο αυτός. 

Να υποθέσω ότι το πιο ιδιαίτερο κοµµάτι του άλ-
µπουµ και για τους δυο σας είναι αυτό;
Σ. Εµένα πραγµατικά µου αρέσει όλο το άλµπουµ. Αν µε 
ρώταγες για το πρώτο µου cd (ένα έχω έτσι κι αλλιώς), 
εκεί είχα αγαπηµένα κοµµάτια. Το «Βαλς» όµως µου ά-
ρεσε όλο από την αρχή γι’ αυτό και δεν σκεφτόµουνα 
ποτέ ούτε ποιο θα είναι το single, τίποτα τέτοιο. Με το 
που τελείωνε το κάθε τραγούδι µε τον Νίκο Μωραΐτη το 
αγάπαγα πάρα πολύ. Ακόµα και το artwork που έκαναν 
τα παιδιά στην εταιρεία, ακόµα και η Αγγέλα µε τη Λία 
που έφεραν στη φωτογράφιση τα τριαντάφυλλα, το 
πώς στήναµε το κάθε τι που κάναµε…

Και τώρα θέλω να µου πεις για τα αγγλικά σου, Στάθη.
Μήπως µπαίνεις σε µία οδό που θα τραγουδάς ελλη-
νικά πράγµατα;
Σ. Κοίτα, εγώ δεν θέλω να µπω σε καµία οδό στη ζωή 
µου. Αυτό που µπορώ να πω µε σιγουριά είναι ότι ξέρω 
τη συγκεκριµένη δουλειά µε τη ∆ήµητρα. Ήταν αυτό που 
λέµε, µε πήρε από το χέρι και µε έβαλε στο ελληνικό τρα-
γούδι. Και ήταν όντως έτσι γιατί εγώ δεν ένιωθα άνεση 
να βγω να τραγουδήσω ελληνικά. 
∆. Υπάρχει η γενιά αυτών των παιδιών οι οποίοι χρησιµο-
ποίησαν τα αγγλικά πέρα από το λόγο ότι θα ήθελαν να 
στείλουν τη δουλειά τους και εκτός Ελλάδας, οι οποίοι 
ξεκίνησαν στην ουσία µε αναστολή στο να γράψουν 
ελληνικά. Κι αυτό γιατί η στιχουργική στην Ελλάδα είναι 
µεγάλο πράγµα. Κακά τα ψέµατα. Έχει φορτώσει πολύ, 
δηλαδή. Γιατί έχουν γραφτεί πάρα πολύ ωραία και πάρα 
πολύ σηµαντικά πράγµατα. Και πολλά. Τα νέα παιδιά 
που είναι δηµιουργοί, τραγουδοποιοί, που γράφουν 
και τους στίχους και τη µουσική, τους ψιλοµπλόκαρε 
πολύ υποσυνείδητα όλο αυτό το βάρος. Άρα άρχισε (η 
αγγλική γλώσσα) να λειτουργεί σαν tool, σαν εργαλείο. 
Παράλληλα η αγγλική γλώσσα είναι εργαλείο, δηλαδή 
έχει µικρές λέξεις που ρυθµικά διευκολύνουνε, και ε-

πίσης δεν παίζει τόσο ρόλο το «τι να πω, ρε παιδί µου». 
Επιτρέπει λιγότερη ενοχή.

Θέλω να µιλήσουµε λίγο για την drama queen που 
κρύβουµε όλοι µέσα µας.
∆. (γελώντας) Αυτό είναι η Ελλάδα ολόκληρη. Είναι µια 
drama queen. Είναι ευχή και κατάρα…

Καλώς ή κακώς το έχετε αυτό το στοιχείο και οι δυο 
στη δουλειά σας. 
Σ. Μακάρι να το είχαµε µόνο στη δουλειά µας. ∆υστυχώς 
το έχουµε και στη ζωή µας! (γέλια) 
∆. ∆εν γίνεται όµως, αυτά τα δύο πάνε µαζί.

Είναι η εποχή λοιπόν που όλοι εµείς οι drama queens, 
νιώθουµε προδοµένοι. Είτε γιατί µας πικραίνουν 
οι άλλες drama queens, είτε γιατί το σέρνουµε 
µαζί µας… Πώς το αντιµετωπίζετε αυτό;
∆. ∆εν µπορώ να σου απαντήσω ξεκάθαρα. Όταν 
µπαίνεις σε πράγµατα που αφορούν την πο-
λιτική και τον κοινωνικό βίο είναι ολέθριο, ό-
πως και σε σύγκριση µε αυτό που συµβαίνει 
στη δύση, από την άλλη µεριά όµως είναι και 
αυτό που λείπει από τη δύση. Λείπει αυτό το 
αίσθηµα, η αντοχή στο αίσθηµα. Για να είσαι 
drama queen σηµαίνει ότι αντέχεις τον πόνο. 
Υπάρχει µία τάση, έτσι όπως εξελίσσονται τα 
πράγµατα δυσάρεστα, όχι µόνο στην Ελλά-
δα αλλά και παγκόσµια, όπου έχουµε ανά-
γκη να ξαναθυµηθούµε την υπόστασή µας. 
∆εν είναι δυνατόν όλα να περάσουνε σε έναν 
αυτόµατο ορθολογισµό. ∆εν γίνεται. Κάπου θα 
χάσουµε. Και θα χάσουµε στοιχεία από αυτά που 
µας έχουν κάνει να αγαπάµε, να κλαίµε, να αγκα-
λιάζουµε, ανθρώπινα δηλαδή, σωµατικά στοιχεία. 
Σ. Εµένα το δράµα δεν είναι κάτι που µου αρέσει. Βλέπω 
από τον κύκλο µου, τους ανθρώπους που συναναστρέ-
φοµαι, ότι κάποια πράγµατα τα έχω ζήσει πολύ έντονα – αν 
και «έντονα» δεν είναι η λέξη που ψάχνω. Νοµίζω ότι συν-
δέεται πολύ µε τον εγωισµό το δράµα, γι’ αυτό δεν µ’ αρέ-
σει. Κάθε φορά που έγραφα κάτι πολύ δραµατικό, το κοίτα-
ζα κι έλεγα «Σιγά, αγόρι µου, κι άλλοι πονέσανε». (γέλια) 

Τι γνώµη έχεις, ∆ήµητρα, για τη θέση των καλλιτε-
χνών απέναντι στην πολιτική, ειδικά έτσι όπως έχει 
διαµορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα; Ό-
λοι βγαίνουν και παίρνουν θέση προς καλό ή προς 
κακό ενίοτε. Ξαφνικά δηµιουργείται ένα δίπολο.
∆. Κοίταξε, κι αυτό έρχεται από τη φόρα του παρελθό-
ντος. Ένας καλλιτέχνης δεν µπορεί να µην αντιλαµβάνε-
ται τι συµβαίνει και µάλιστα να βλέπει και λίγο µπροστά. 
Έτσι όµως όπως αλλάζουν τα πράγµατα, µε τέτοια ταχύ-
τητα, πραγµατικά δεν µπορείς να έχεις άποψη. Μπορεί 
να έχεις κάποιες αρχές οι οποίες µε τη θέση της ζωής 
σου και του έργου σου είναι δηλωµένες πια. Πιστεύ-
εις ότι όλοι πρέπει να είµαστε καλά, να 
είµαστε ελεύθεροι, να υπάρχει αξιο-
πρέπεια, ανθρωπιά. Τα πράγµατα εξε-
λίσσονται όµως µε τέτοιο τρόπο που 
εγώ, ειλικρινά σου µιλάω, παρόλο που 
είχα άποψη κατά καιρούς και µέχρι πρόσφατα, πλέον 
δεν θέλω να εκφράζοµαι δηµόσια. Κι αυτό διότι δεν έχω 
κανένα δικαίωµα να επηρεάσω κάτι που είναι τόσο ρευ-
στό και αλλάζει τόσο πολύ γρήγορα. Άρα γινόµαστε κι 
εµείς παρατηρητές, όπως όλος ο κόσµος. Η στάση µας κι 
η θέση µας ορίζει µία συµπεριφορά και µία άποψη. Από 

εκεί και πέρα τα πράγµατα αρχίζουν να γίνονται λίγο 
περίεργα. Εγώ έχω αρχίσει να µαζεύω λίγο τις δηµόσιες 
κουβέντες, να θυµίζω όµως από αυτό που σαν εµπειρία 
και σαν ψυχισµός κουβαλάω, πως οτιδήποτε δύσκολο 
συµβαίνει, όσες διαφορές και να έχουµε, πρέπει να είµα-
στε µαζί. Είναι το µόνο πράγµα που µπορώ να ζητήσω, 
να εκλιπαρώ για αυτό, τους συνανθρώπους µου. 
Σ. Εγώ συµφωνώ µε τη ∆ήµητρα. Γενικά είµαι πιο απο-
στασιοποιηµένος από αυτά, έχω ζήσει και πολύ λιγότε-
ρα πράγµατα. Φαντάζοµαι όµως ότι σαν αυτό το δίπολο 
που εννοείς, υπάρχουνε πολλά παρόµοια, παντού. ∆ηµι-
ουργούνται από ανθρώπους που έχουν την ανάγκη να 
ταχτούνε κάπου. Και δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει και ο 
χρόνος πια να κάτσει ένας άνθρωπος σήµερα και να σκε-
φτεί ψύχραιµα, χαλαρά, να δει σε τι κοινωνία θέλει να ζει 
και τι θέλει να κάνει αυτός για αυτή την κοινωνία, για να 
την κάνει καλύτερη. Έχουµε φτάσει πια στο σηµείο να 
χρησιµοποιούµε τη λέξη «κοινωνία» σαν κάτι αρνητικό. 
Εγώ θυµάµαι τα τελευταία χρόνια, όποτε αναφέροµαι 
στην κοινωνία, ή να βρίζει κάποιος το συνάνθρωπό του, 
ή να βρίζει τη γενική κουλτούρα και τις σκέψεις του Έλ-
ληνα και γενικά έχουµε σταµατήσει να βλέπουµε τα θε-
τικά στοιχεία που υπάρχουν γύρω µας. 

Για το θέµα της ΑΕΠΙ τι έχεις να πεις, ∆ήµητρα; Είναι 
κάπως θολό τοπίο όλο αυτό που συµβαίνει…
∆. Ναι, είναι θολό. Έχω να πω ότι οτιδήποτε και να συµ-
βαίνει στο χώρο της πνευµατικής ιδιοκτησίας, ανεξάρ-
τητα από το αν υπάρχει µία σωστή ή λάθος διαχείριση, ο-
λέθρια ή καλή, πρέπει να καταλάβουµε ότι τα θέµατα της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας και τα πνευµατικά δικαιώµατα 
είναι ιερά και δεν πρέπει το οποιοδήποτε πρόβληµα να 
µας αναστέλλει ως προς το ότι αυτά πρέπει να συνεχί-
σουν να υπάρχουν. Πρέπει να καταλάβουµε ότι το θέµα 
της πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι θέµα πολιτισµού µιας 

χώρας. Είναι όπως αυτό που τρώµε, αυτό που ζού-
µε. Πρέπει να καταλάβουµε τι ζει από αυτό και ότι η 

λάθος διαχείριση, ναι, δηµιουργεί προβλήµατα τα 
οποία κάποια στιγµή βγαίνουν στην επιφάνεια 
είτε από δική µας ολιγωρία, είτε από αδιαφορία 
και να βρούµε την άκρη. Εµάς, οι δικοί µας οργανι-

σµοί σαν ΓΑΙΑ, που αφορούν τα συγγενικά, 
δεν έχουν καµία σχέση µε την ΑΕΠΙ. Εµείς 
έχουµε καινούργιους οργανισµούς, αυτο-
διαχειριζόµενους, µη κερδοσκοπικούς που 
έχουν πολύ συγκεκριµένο έργο. Περνάνε 
από τα δικά µας διοικητικά συµβούλια. Η ΑΕ-
ΠΙ είναι µία εταιρεία ανώνυµη. Αυτό πιστεύω 
ότι πρέπει να αλλάξει. Σε εµάς, τα χρήµατα 
που συγκεντρώνονται από τις χρήσεις του 
έργου µας, µπαίνουνε στα κοµπιούτερ και 
µοιράζονται, και µάλιστα δεν µπορούµε να 

τα κρατήσουµε παραπάνω από ένα χρόνο. ∆εν 
µπορεί να µένει το χρήµα αυτό µέσα στους οργα-
νισµούς. Ακριβώς επειδή είναι µη κερδοσκοπικοί. 

Είναι λοιπόν η ώρα να το δουν και οι δηµιουργοί 
αυτό το πράγµα και να βρεθεί, µε την εταιρεία αυτή, 

µία χρυσή τοµή ώστε το πρόβληµα να λυθεί και να προ-
χωρήσει. Εγώ πιστεύω ότι θα βρεθεί. Ο νόµος ετοιµά-
ζεται. Υπάρχουν πια καινούργιες ντιρεκτίβες, που είναι 
ευρωπαϊκές οδηγίες τις οποίες πρέπει να εφαρµόσουµε 
κι εµείς. 

Και ήρθε η ώρα του Gazarte… Τι θα δούµε εκεί;
Σ. Το Gazarte ήταν πάντα λίγο σαν σπίτι µου. Τώρα µε τη 
∆ήµητρα ακόµα περισσότερο.
∆. Όπως κι εµένα. Έχω αυτή τη σχέση που αισθάνοµαι 
ότι όταν θέλω να κάνω κάτι, θα πάω να το κάνω εκεί. 
Είναι ένας χώρος που σέβεται την τέχνη και τον κόσµο. 
Αυτές λοιπόν οι εµφανίσεις ήταν µία σειρά παραστάσε-
ων που είχα ήδη εγώ συµφωνήσει, σαν ∆ήµητρα. Έλα 
όµως που, έτσι όπως ήρθαν τα πράγµατα, και άνθισε 
αυτή η δουλειά µας µε τον Στάθη, επισπεύσαµε τη συ-
νεργασία µας. Θα κάναµε κάτι για το άλµπουµ αλλά τα 
πράγµατα εδώ πέρα φούντωσαν τόσο όµορφα που του 
λέω «Στάθη, πάµε τώρα». Έτσι λοιπόν από 6 Μαρτίου 

ξεκινάµε τις παραστάσεις, κάθε ∆ευτέ-
ρα, µε τη δική µου µπάντα όπου θα πα-
ρουσιάσουµε το δίσκο µας, θα πει και 
ο Στάθης δικά του τραγούδια και µετά 
θα πω κι εγώ τα δικά µου. ∆εν µπορείς 

να φανταστείς τι χαρά και τι ανανέωση αισθάνοµαι που 
θα είναι ο Στάθης µαζί µου. Μετά θα συνεχίσουµε, θα το 
γυρίσουµε και στην Ελλάδα.

Σε µέρη κοντά σε θάλασσα, φαντάζοµαι.
∆. Ναι, είναι καλοκαιρινός ο δίσκος. Αεράκι. A

ολλοί το συζητούν σαν «το τραγούδι στο νέο διαφηµιστικό της µπίρας Φιξ». Πιο πριν, όµως, οι 

αναγνώστες της Athens Voice το ψήφισαν σαν το τραγούδι και άλµπουµ της χρονιάς. Το «Ιn 

Colors» στην αγγλόφωνη εκδοχή του, είχε µπει στη ζωή µας µερικά χρόνια πριν. Αλλά τώρα, µε 

τη νέα του εκδοχή ως «Εκδροµή», έσκασε µία µέρα του χειµώνα µέσα στα γραφεία και στα αυ-

τοκίνητα, στα σπίτια και στα ραδιόφωνα και όλοι και όλα σταµάτησαν για µια στιγµή: Κοκάλωσαν 

από την ξαφνική αγάπη. «Τι είναι αυτό;» Ένιωσαν µια γλυκιά ζεστασιά να τους αγκαλιάζει, σαν να µπήκε 

απροειδοποίητα η άνοιξη. Η γνωστή φωνή του Στάθη ∆ράκου, µε τον όµορφο λυγµό και τη χατζηδακική 

ευαισθησία, στο κοµµάτι που θυµόµασταν από το πρώτο άλµπουµ των Πατρινών Minor Project του Στάθη, 

ήρθε και φούντωσε συνδυασµένη µε τη βαθιά, ζεστή φωνή της ∆ήµητρας Γαλάνη και µας έδωσαν µία 

φωτεινή χαρά µέσα στο γκρίζο. Ακολούθησε το άλµπουµ «Το βαλς των χαµένων µετά». Λόγια του Νίκου 

Μωραΐτη και µουσικές του Στάθη ∆ράκου τραγουδισµένα από ένα ντουέτο, που ήταν σχεδόν γραµµένο 

στα άστρα να συµβεί. Τα τραγούδια του ∆ράκου έµοιαζαν να εκλιπαρούν για ελληνικό στίχο και η ∆ήµητρα 

Γαλάνη είναι αυτή που υιοθετεί στη µεγάλη της αγκαλιά νέες φωνές και αδέσποτα ταλέντα του ουρανού, 

τους δίνει τη θαλπωρή και τη γνώση της εµπειρίας της, το χιούµορ και τον αυτοέλεγχο που χρειάζονται. Τα 

νέα φυντάνια ανθίζουν στον κήπο της στον Κεραµεικό, εκεί όπου συναντηθήκαµε ένα βράδυ µια µεγάλη 

παρέα για να δούµε τι τρέχει µε το «Βαλς» και το δράµα που κρύβουµε µέσα µας, όλη αυτή η ράτσα. 

¦

Όλη η συνέντευξη στο site 

www.athens voice.gr
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Κάτω απ’ τις παράγκες
Κάτω απ’ τα γιαπιά 
Ζούνε κάτι Ελλάδες
Σαν θηρία*

γαίνοντας από το µετρό στη στάση Ελαιώνας, κάποιος που δεν βιάζεται, θα προσέξει 
πιθανόν τα τρία από τα πέντε βάθρα που στην αρχαιότητα στήριζαν την τοξωτή 

γέφυρα που περνούσε πάνω από τον Κηφισό στο συγκεκριµένο σηµείο. Φυσικά 
ρυάκια πότιζαν τον Ελαιώνα ενώ ο ποταµός, στοιχείο του φυσικού πλούτου της 
Αττικής, ανίδεος για τη µελλοντική του τύχη, διέσχιζε ορµητικός την περιοχή 
για να καταλήξει στο Φαληρικό ∆έλτα. Σήµερα, σε απόσταση αναπνοής από 

το πολύβουο Γκάζι, λίγα βήµατα από την Ιερά οδό, βρίσκεται µια περιοχή, ας 
πούµε όχι από αυτές που στολίζονται µε λαµπιόνια τα Χριστούγεννα ούτε από 

αυτές που γεµίζουν από παρκαρισµένα αυτοκίνητα τα Σαββατόβραδα. Η οδός 
Πολυκάρπου, η Αγίας Άννης και οι γύρω λασπόδροµοι, στην αφάνεια όλη την 
εβδοµάδα, ζωντανεύουν τις Κυριακές από υπαίθρια παζάρια. 
Όλες οι φυλές χωράνε, όλες οι φυλές πουλάνε. 
Πάγκοι διαφυλετικοί µε πωλητές και αγοραστές από διαφορετικές εθνικότη-

τες να συνεννοούνται χωρίς δυσκολία στη γλώσσα των αριθµών. Παλιά µπιµπε-
λό, δίσκοι, ρούχα, είδη προικός µαζί µε προϊόντα οµορφιάς. Κάποια τρόφιµα αµ-

φιβόλου προελεύσεως στον ίδιο πάγκο µε γυαλιά ηλίου και εγκυκλοπαίδειες. Το πιο 
ενδιαφέρον από τα είδη προς παζάρεµα είναι τα ποδήλατα. Εκεί, αν σου έκλεψαν µέσα 
στην εβδοµάδα το ποδήλατό σου µπορεί να το ξαναβρείς κι αν είσαι καλός στα παζάρια 
να το ξαναγοράσεις σε πολύ καλή τιµή, ειδικά αν παραπονεθείς πως ο προηγούµενος 
κάτοχός του, δηλαδή εσύ, δεν το είχε διατηρήσει και σε πολύ καλή κατάσταση!
Ετοιµόρροπες εγκαταλελειµµένες αποθήκες προσφέρονται για να στεγάσουν την πρα-
µάτεια. Αντικείµενα των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν τα χρειάζονται πια ή δεν ζουν. «Οι 
κάλτσες πενήντα λεπτά» φώναζε ο πλανόδιος πωλητής στους πλανόδιους αγοραστές. 
Άλλοι ενθουσιασµένοι, άλλοι χωρίς να ρίξουν καν βλέµµα στην τόσο προνοµιακή τιµή. ∆ίπλα στον πωλη-
τή καλτσών, µια άλλη πωλήτρια στεκόταν διαλαλώντας την πραµάτεια της ξυπόλητη µε ένα µωρό δεµένο 
πάνω της σε αυτοσχέδιο πάνινο µάρσιπο. «Πού στέκεσαι µακριά µου και λόγο δε µου λες» ακούγεται από 
το τρανζιστοράκι που επιβεβαιώνει ότι λειτουργεί. Υφάσµατα µε το κιλό µέσα σε καλάθια, κάποια ρούχα 
που τα παρέσυρε ο αέρας κι έπεσαν στα λασπόνερα, ξαναγύρισαν στον πάγκο για τους αγοραστές που δεν 
δίνουν σηµασία σε τέτοιες λεπτοµέρειες.
Οι συλλέκτες και αυτοί που έχουν το «µικρόβιο» του ψαξίµατος πάνε από νωρίς για να εντοπίσουν θη-
σαυρούς. «Το καλό πράγµα φεύγει γρήγορα από την πιάτσα» µου λέει ένας γνώστης. Κάποιοι ψάχνουν 
ένα-ένα τα βιβλία για ιδιόχειρες αφιερώσεις του συγγραφέα που πέρασαν απαρατήρητες και βρέθηκαν 
στον πάγκο. Ένας αλλοδαπός πωλητής ηλεκτρονικών παιχνιδιών µάς ζητάει να του διαβάσουµε τι λέει 
ένα µηχάνηµα και αν γνωρίζουµε τι είναι. Στην ερώτηση από πού προέρχονται τα προϊόντα δεν απαντάει 
κανείς, αν το θες το παίρνεις αλλιώς φύγε, οι λεπτοµέρειες περιττεύουν.
∆ιασχίζοντας την οδό Πολυκάρπου, για να βρούµε το επόµενο παζάρι, περνάµε µπροστά από τη δοµή φι-
λοξενίας στον Ελαιώνα, εκεί όπου ζουν 2.300 πρόσφυγες, κυρίως από τη Συρία και το Αφγανιστάν, αν και 
οι εθνικότητες που µπορεί να συναντήσει κάποιος φτάνουν τις είκοσι µία. Προσφυγάκια µε ποδήλατα, 
µπροστά από τη δοµή, δεν ξεµυτίζουν, σε αντίθεση µε τα µικρά τσιγγανόπουλα που αλωνίζουν µε τα δικά 
τους ποδήλατα την περιοχή. Τελικά ό,τι και να συµβαίνει στον κόσµο ένα παιδί µε ποδήλατο θα βρει χώρο 
για βόλτα. Λακκούβες µε νερά σε µέγεθος µικρής λίµνης, αλλά το ποδήλατο ασταµάτητο. Ακόµα κι εκεί, 
µπροστά από άδεια κτίρια µε σπασµένα τζάµια και βουνά από σκουπίδια. 
Βρισκόµαστε σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της Αθήνας κι όµως είναι λες και ταξιδεύαµε ώρες 
για να βρεθούµε εκεί. Περάσαµε µπροστά από την κλειδωµένη µε λουκέτα εκκλησία του προστάτη της 
ευκαρπίας για να πάµε στο τελευταίο παζάρι, κι από στενά χωρίς όνοµα. Μεσηµέρι πια και οι αγοραστές 
έχουν αρχίσει να αραιώνουν, αφήνοντας το σκοτεινό εκείνο σηµείο της πόλης που ακόµα υπάρχουν αλά-
νες, χωµατόδροµοι και φτωχικές αυλές. Εκεί που κάποτε κυλούσε ο Κηφισός. A

*Οι στίχοι είναι του Νίκου Μωραΐτη
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Στην Πολυκάρπου, στην Αγίας 
Άννης και στους γύρω λασπό-
δροµους, η Αθήνα αγοράζει 
και πουλάει τα πάντα

Της ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΝΩΛΕΛΗ
Φωτογραφίες: Μύρων Παβένος,
Μαρία Μανωλέλη
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Αργά βράδυ µιας Πέµπτης που στην Ελλάδα 

φλερτάρει µε την άνοιξη, ενώ στη Γαλλία 

ακόµα έχει χειµωνιάτικο κρύο. ∆ύο ώρες 

πέρασαν στο τηλέφωνο χωρίς να το κατα-

λάβουµε και δεν ήταν λίγες οι φορές που 

σκέφτηκα πόσο κρίµα είναι που δεν µπο-

ρούµε να τα πούµε από κοντά. Ευγενέστα-

τος, και µε χιούµορ. Άλλες φορές σκάλωνε 

προσπαθώντας να θυµηθεί µια συγκεκρι-

µένη ελληνική λέξη κι άλλες φορές µε εξέ-

πληττε µε τη χρήση πιο εξεζητηµένων. 

Πώς βρέθηκαν οι γονείς σας στη Γαλλία;

Ο πατέρας µου σπούδαζε βιολί στην Αθήνα, 

όταν κέρδισε µια διάκριση που του έδινε το δι-

καίωµα να πάει µε υποτροφία σε όποια χώρα 

της Ευρώπης ήθελε. Έτσι βρέθηκε το ’36 στο 

Παρίσι. Όταν κηρύχτηκε ο πόλεµος έδιωξαν 

όλους τους ξένους φοιτητές, οι οποίοι γύρι-

σαν στις χώρες τους. Τελικά επέστρεψε στη 

γαλλική πρωτεύουσα το ’45 ταξιδεύοντας 

µε το Ματαρόα (σ.σ. το θρυλικό καράβι που 

µετέφερε στη Γαλλία 200 έλληνες νέους ως 

υπότροφους του Γαλλικού  Ινστιτούτου, σώ-

ζοντάς τους από τον εφιάλτη του εµφυλίου). 

Στο πλοίο ήταν µαζί µε τη µητέρα µου, µε την 

οποία είχε παντρευτεί εσπευσµένα ώστε να  

µπορέσει να την πάρει µαζί του. Από τότε έµει-

ναν στη Γαλλία και ο πατέρας µου εξελίχτηκε 

σε µαέστρος. Η µητέρα µου, δυστυχώς, δεν 

κατάφερε να γίνει αρχαιολόγος όπως επιθυ-

µούσε λόγω των οικονοµικών δυσκολιών. 

Εσείς µάθατε µουσική; Όχι. Ο πατέρας µου 

πίστευε πως για να µάθεις µουσική απαιτού-

νταν σκληρή πειθαρχία. Έτσι πολύ νωρίς συ-

νειδητοποίησε πως για να µη µε σκοτώσει θα 

έπρεπε να µε αφήσει στην ησυχία µου (γέλια). 

Σε ποια γλώσσα ονειρεύεστε ή έρχεται 

πρώτη όταν θέλετε να πείτε ερωτόλογα; 

Τα όνειρά µου δεν έχουν κάποια γλώσσα. Όσο 

για τα ερωτικά, εξαρτάται από την εθνικότητα 

που έχει το αντικείµενο του πόθου (γέλια).

Ποιες βρισιές σας έρχονται πιο εύκολα; 

Γαλλικές. Αν και όταν βρίσκοµαι στην Ελλά-

δα, µετά από λίγες ηµέρες ανακαλύπτω πως 

χρησιµοποιώ βρισιές που άκουγα από τον 

πατέρα µου. Μου βγαίνουν δε πολύ καλά και 

κάνουν τη δουλειά τους.

Ποια από αυτές σας αποφορτίζει περισ-

σότερο; Γαµώ το στανιό σου (γέλια). 

Γιατί γίνατε ηθοποιός; Από τύχη. Εγώ ήθε-

λα να γράφω και να ταξιδεύω. Να ταξιδεύω 

για να γράφω τις εµπειρίες µου. Ίσως η αγά-

πη για τα ταξίδια να γεννήθηκε από το γεγο-

νός πως κάθε καλοκαίρι ερχόµασταν από 

Γαλλία στην Ελλάδα µε αυτοκίνητο. Επέλεξα, 

λοιπόν, να σπουδάσω ∆ιεθνές ∆ίκαιο γιατί 

σκέφτηκα πως θα µου έδινε µια δουλειά που 

θα µου πρόσφερε ταξίδια. Μια µέρα ένας φί-

λος ήρθε και µε πήρε για να πάµε στο Ωδείο 

των Βερσαλλιών, όπου εκτός από µουσική 

δίδασκαν και θέατρο. Όταν πήγαµε ο υπεύ-

θυνος πρότεινε να δώσω εξετάσεις κι εγώ, 

γιατί τους έλειπαν αγόρια. Έτσι έδωσα...

Γιατί, πιστεύατε πως θα βρείτε εκεί δια-

θέσιµα κορίτσια; Ακριβώς (γέλια). Πάντως 

το σηµαντικό είναι πως µε τα αποτελέσµατα 

των εξετάσεων βρέθηκα κατευθείαν στο 

ανώτερο τµήµα σπουδών. Κολακεύτηκα και 

άρχισα να σκέφτοµαι σοβαρά την ενασχό-

λησή µου µε το θέατρο. Παράλληλα άρχισα 

να δουλεύω ως εργάτης σε θεατρικές πα-

ραστάσεις ή ως κοµπάρσος. Έξι µήνες µετά 

θα µου δώσουν τον πρώτο µου ρόλο στον 

«Έµπορο της Βενετίας». Συνειδητοποιώ πλέ-

ον πως το θέατρο είναι ο χώρος µου και δί-

νω εξετάσεις για να µπω σε µία από τις πιο 

σηµαντικές σχολές στο Παρίσι. Περνάω 

και από εκεί όλα πήραν το δρόµο τους...

Τι σηµαίνει να έχετε καθηγητή τον Βιτέζ;

Υπήρξε ο Θεός µου. Κατέρριπτε όλα τα κλισέ 

που µπορεί να είχες στο µυαλό σου. Εξαιτίας 

του έγινα τολµηρός πάνω στο σανίδι. Μπό-

ρεσα να εµπιστευτώ το ένστικτό µου και να 

πάω κόντρα στο ρεύµα.

Αυτό το κόντρα στο ρεύµα ήταν που σας 

οδήγησε στο να παρατήσετε το θέατρο 

και την Comédie Française; Επηρεασµέ-

νος από το θέατρο του Αντονέν Αρτό και πα-

ρακολουθώντας µια συναυλία των Doors 

ένιωσα να µου συµβαίνει µια αλλαγή. Πως 

δεν ήθελα να συνεχίσω άλλο έτσι. Ήθελα 

ένταση στη ζωή µου. Άρχισα να κάνω «δου-

λειές του ποδαριού» και να ταξιδεύω. Έζη-

σα µέχρι και σε κοινόβια. Τελικά, όλο αυτό 

µε οδήγησε στον Πίτερ Μπρουκ. ∆ίπλα του 

έζησα στον παράδεισο – αλλά όχι ένα χλια-

ρό παράδεισο. Για 3 χρόνια που παίζαµε τη 

«Μαχαµπαράτα» γυρνώντας τον κόσµο δεν 

σταµατήσαµε ποτέ να ερευνούµε. Ενσωµα-

τώναµε στους ρόλους και στην παράσταση 

καθηµερινά καινούργια πράγµατα που µας 

µάθαινε η ζωή. Στο ενδιάµεσο, σε όποια γει-

τονιά και να βρισκόµασταν, δίναµε και παρα-

στάσεις µε άλλα έργα. Απίστευτη περίοδος. 

∆εν είναι περίεργο όµως που µετά από 

µια τέτοια θεατρική εµπειρία δίπλα στον 

Μπρουκ δείχνει να σας απορροφά πε-

ρισσότερο ο κινηµατογράφος; Συνέβη 

το εξής. Με προσέχει η υπεύθυνη του κά-

στινγκ για την ταινία «Νοστρόµος» που ε-

τοίµαζε εκείνη την εποχή ο Ντέιβιντ Λιν και 

µε προτείνει για τον πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Πήρα το ρόλο και αρχίσαµε τα δοκιµαστι-

κά, τα οποία ήταν κανονικά τµήµατα της 

ταινίας µε κοστούµια, στους κανονικούς 

χώρους  – θυµάµαι πως κάµεραµαν ήταν ο 

βραβευµένος µε όσκαρ για το «Πέρα από 

την Αφρική», David Watkin. Μια σειρά από 

προβλήµατα όµως δεν επέτρεψαν να ξεκι-

νήσει στην ώρα της η ταινία. O Σπίλµπεργκ 

θα ήταν ο παραγωγός, αλλά έφυγε. Τελικά 

πέθανε και ο Λιν... Πάντοτε µε ενδιέφερε ο 

κινηµατογράφος, κι αν θέλω να είµαι ειλι-

κρινής µε τον εαυτό µου, από τότε που ξε-

κίνησα να σπουδάζω υποκριτική το σινεµά 

είχα στο µυαλό µου. Σκεφτόµουν πως θα 

ήθελα να γίνω κινηµατογραφικός σκηνο-

θέτης. Ίνδαλµά µου ήταν ο Κασσαβέτης. 

Και πώς καταλήξατε στον «Κολόµβο»; 

Προέκυψε µια συγκυρία. Μαθαίνοντας οι 

παραγωγοί της ταινίας «Χριστόφορος Κο-

λόµβος» πως ο Ρίντλεϊ Σκοτ ετοίµαζε ένα 

δικό του «Κολόµβο» αποφάσισαν, όταν ε-

ξασφάλισαν και τον Μάρλον Μπράντο στο 

καστ, να επισπεύσουν τα γυρίσµατα. Αρχικά 

µου είχαν πει πως µε ήθελαν για το ρόλο που 

παίζει στην ταινία ο Μπενίσιο ντελ Τόρο. 

Τρεις ηµέρες πριν αρχίσουν τα γυρίσµατα 

στη Μάλτα µού ανακοίνωσαν πως θα παίξω 

τον ίδιο τον Κολόµβο. 

Μετά την ταινία του Κάρπεντερ «Από-

δραση από το Λος Άντζελες» θα περίµενε 

κάποιος να κάνατε µια καριέρα στο Χόλι-

γουντ.  Τι ωραία η συνεργασία µε τον Κάρπε-

ντερ! Μου πηγαίνει πολύ ως άνθρωπος και 

ως σκηνοθέτης. Έχει χιούµορ κι αυτό φαί-

νεται, καθώς κάνει τόσο καυστική κριτική 

στην Αµερική χρησιµοποιώντας τη γλώσσα 

των b-movies. Στην πραγµατικότητα η ταινία 

δεν έκανε επιτυχία στην Αµερική, αλλά στον 

υπόλοιπο κόσµο. Το πρόβληµα ήταν πως µε-

τά την «Απόδραση» οι προτάσεις που ερχό-

ντουσαν ήταν για ρόλους καρικατούρα. Ο 

ατζέντης µου επέµενε να τους δεχτώ και ότι 

µελλοντικά θα άλλαζαν τα πράγµατα. ∆εν 

µπορούσα να το κάνω. ∆εν θα άντεχα τον ε-

αυτό µου. Από την άλλη δεν ήθελα να περά-

σω χρόνια στην Αµερική προκειµένου να µε 

ενσωµατώσει το σύστηµα. Για ποιο λόγο; Για 

να γίνω σταρ του Χόλιγουντ; Όχι, ευχαριστώ.

Το Χόλιγουντ προσπάθησε να σας τυπο-

ποιήσει. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο και από 

τους έλληνες σκηνοθέτες; ∆εν νοµίζω ή 

δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο. Η πρώτη ται-

νία που έκανα ήταν «Η σφαγή του κόκορα» 

του Ανδρέα Πάντζη στην Κύπρο. Μετά ήρθε 

η ταινία της Ρικάκη «Κουαρτέτο σε τέσσε-

ρις κινήσεις», η µία ταινία έφερε την άλλη, 

µε την  «Πολίτικη κουζίνα» να είναι από τις 

µεγαλύτερες εµπορικές επιτυχίες στην κα-

ριέρα µου. Υπολογίζω µετά το Πάσχα να βγει 

η τελευταία ελληνική ταινία στην οποία παί-

ζω. Είναι η «Ξα µου» της Κλειώς Φανουράκη. 

Γυρίστηκε εξολοκλήρου στην Κρήτη και βρί-

σκω φοβερά ενδιαφέρον πως εµφανίζονται 

στην ταινία και οι πραγµατικοί Κρητικοί που 

ενέπνευσαν την ιστορία. Εγώ κάνω ένα µά-

νατζερ µεγάλου ξενοδοχείου που χάνοντας  

τη δουλειά του µπαίνει σε τέλµα. Η ταινία 

τον παρακολουθεί καθώς βγαίνει από το 

σκοτάδι στο φως. (σ.σ. Στην ταινία παίζει για 
πρώτη φορά µαζί µε την κόρη του Ζωή, που 
είναι κι αυτή ηθοποιός.) 

Στην Αθήνα θα έρθει για να παρουσιάσει το 

Θεατρικό αναλόγιο στα Γαλλικά «Αναζητώ-

ντας τον Ζορµπά - Αποσπάσµατα». «Ο Κα-
ζαντζάκης ήθελε να διασώσει τη µνήµη του 
λιγνιτωρύχου Γιώργου Ζορµπά, λόγω του θαυ-
µασµού που ένιωθε προς αυτόν.  Χρησιµοποιώ 
αποσπάσµατα από την “Ασκητική”, την “Ανα-
φορά στον Γκρέκο” και το “Βίος και Πολιτεία του 
Αλέξη Ζορµπά”, αναζητώντας µέσω αυτών τις 
θέσεις του Καζαντζάκη για τη δικαιοσύνη, την 
ελευθερία, τον πόλεµο, τη λογική, το Θεό…»

Θα σας ανακηρύξουν επίτιµο δηµότη Α-

θηναίων. Σας αρέσει όταν βρίσκεστε στην 

Αθήνα; Το Παρίσι είναι ο λαβύρινθός µου. 

Μπορώ να χαθώ µέσα σ’ αυτό, το ξέρω σαν 

το χέρι µου. Η Αθήνα όµως µε µαγεύει. Έχει 

αυτό το χύµα, µια ποιητικότητα. Μου αρέ-

σει όταν έρχοµαι. Βέβαια δεν θέλω να σκέ-

φτοµαι τι σηµαίνει να δουλεύω καθηµερινά 

και να έχω να αντιµετωπίσω την ελληνική 

γραφειοκρατία. Μια φορά χρειάστηκε να το 

κάνω πριν πολλά χρόνια, όταν για να παίξω 

στο Ηρώδειο στην παράσταση «Αντώνιος 

και Κλεοπάτρα» σε σκηνοθεσία Κακογιάννη 

έπρεπε να µαζέψω κάποια χαρτιά από ελλη-

νικές υπηρεσίες. Ακόµα αδυνατώ να ξεχάσω 

εκείνη την εµπειρία (γέλια).  A

¡¹¿Ä¡ Ãª Ì ¿Ä°¼° ª
Μπόρεσα να πάω κόντρα στο ρεύµα
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Το Θεατρικό ανα-
λόγιο στα γαλλικά 
«Αναζητώντας τον 
Ζορµπά – Αποσπά-
σµατα», µε ελεύθε-
ρη είσοδο για το κοι-
νό, παρουσιάζεται 
στις 4/3 (13.30) στο 
Βυζαντινό και Χρι-
στιανικό Μουσείο 
και στις 5/3 (12.00) 
στο Κέντρο Πολιτι-
σµού Ίδρυµα Σταύ-
ρος Νιάρχος (αίθου-
σα Book Castle).     

ÆÃ ¦°Ä¹ª¹ ¶¹Á°¹ Ã 
¤°µËÄ¹Á£Ãª »ÃË. 
»¦ÃÄ¿ Á° Ì°£¿ 
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»ÃË. ¸ °£¸Á° 
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»¹° ¦Ã¹¸Æ¹ºÃÆ¸Æ°. 
»ÃË °Ä¶ª¶¹ ÃÆ°Á 

¶ÄÌÃ»°¹.
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Α κριβώς 21 χρόνια μετά την πρώτη μέ-
ρα (23-2-1996) που το «Trainspotting» 
βγήκε στις αίθουσες της Αγγλίας 
διαγράφοντας μια τρελή πορεία, ίδια 

σχεδόν με εκείνη των πρωταγωνιστών του που 
έγιναν ινδάλματα από τη μια στιγμή στην άλλη, 
ταξιδεύω στο Λονδίνο για να πάρω συνέντευξη 
από τους βασικούς συντελεστές (Ντάνι Μπόιλ, 
Γιούαν Μακ Γκρέγκορ, Ρόμπερτ Καρλάιλ, Τζόνι 
Λι Μίλερ) της cult ταινίας που σημάδεψε τα 90s. 
Δεν νιώθω ότι βρίσκομαι εδώ για μια τυπική επαγ-
γελματική συνάντηση, αλλά για να ξαναβρεθώ με 
μια αγαπημένη παρέα από τα παλιά –όλοι οι τότε 
20ηδες νιώθαμε φίλους μας τους Renton, Spud, 
Sick Boy (αν βάζετε στη διαδικασία ταύτισης και 
τον ψυχάκια Begbie του Καρλάιλ ίσως έχετε πρό-
βλημα)– και να συζητήσουμε για όσα τους συνέ-
βησαν όλα αυτά τα χρόνια. Οι οιωνοί είναι θετικοί: 
το Λονδίνο είναι και πάλι ηλιόλουστο (όσες φορές 
έχω βρεθεί στην αγγλική πρωτεύουσα κατά μια 
ευτυχή σύμπτωση δεν είδα ποτέ μου βροχή) και 
η προβολή του «Trainspotting 2» έχει μόλις τε-
λειώσει, αφήνοντάς μας μια γλυκόπικρη αίσθηση 
πληρότητας αλλά και λαχτάρας να ρουφήξουμε 
τη ζωή και πάλι από την αρχή... 

Τι έχει αλλάξει στη ζωή τους 21 χρόνια μετά από 
την πρώτη ταινία; «Τα πάντα και τίποτα, παρότι αυτά 
τα χρόνια μάς έχουν βαρύνει κάπως» ισχυρίζεται ο 
σταρ της ταινίας, Γιούαν Μακ Γκρέγκορ, που με τον 
αέρα του Χόλιγουντ και του ανθρώπου που έχει 
συμπρωταγωνιστήσει δίπλα σε αστέρες και σκη-
νοθέτες ιερά τέρατα της έβδομης τέχνης (Πολάν-
σκι, Άλεν, Σκοτ, Μπάρτον, Γκριναγουέι κ.ά.) έχει 
την άνεση του πρώτου ομιλήτη. «Ζω  πολλά χρόνια 
στο Λος Άντζελες αλλά η καρδιά μου βρίσκεται εδώ. 
Επιστρέφω τακτικά στη χώρα μου γιατί εδώ είναι 
οι φίλοι, η οικογένεια, η ίδια η ζωή μου. Κάπως έτσι 
λειτουργεί κι ο Ρέντον». Ο οποίος πάντως πρόδωσε 
στην πρώτη ταινία τους φίλους του. (Γελάει) «Κά-
πως έτσι κι εγώ... Για αυτό το λόγο επιστρέφει, για να 
εξιλεωθεί, να ζητήσει κατά κάποιο τρόπο συγνώμη. 
Για να τον αποδεχτούν και να μπορέσει να συνεχίσει 
τη ζωή του κάτω από άλλο πρίσμα αυτή τη φορά». 

Κάθε χρόνο υπάρχει μία, άντε δύο ταινίες το πο-
λύ, που αλλάζουν την κινηματογραφική ιστορία 
με τρόπο που δεν έχει ξανακάνει κανείς μέχρι 
εκείνη τη στιγμή. Για το 1996 αυτή η ταινία ήταν 
το «Trainspotting». Έχουν συνειδητοποιήσει μετά 
από τόσα χρόνια για ποιους λόγους συνέβη αυτό; 

Ο πλέον αρμόδιος Ντάνι Μπόιλ, που χειρονομεί 
διαρκώς και μιλάει με πρωτοφανή σπιρτάδα και 
ζωντάνια, θεωρεί ότι ο δυναμισμός της πρώτης 
ταινίας ήταν εκρηκτικός επειδή ήταν απρόοπτος. 
«Ήταν σαν να βρίσκονταν όλα στην κατάλληλη θέση 
χωρίς να υπάρχει κάποιο προσχέδιο και το πάρτι να 
ξεκίνησε με το ιδανικό κομμάτι που συνεπήρε αμέ-
σως το πλήθος και τους έβαλε όλους σε χορευτικό 
mood. Από ένα σημείο και μετά τα πάντα λειτούργη-
σαν στην εντέλεια, χωρίς να περνάει καν από το μυα-
λό μας ότι μπορεί να φτιάχνουμε κάτι σημαντικό». 
Ο χαμηλών τόνων και ήρεμος Ρόμπερτ Καρλάιλ 
–καμιά σχέση με τον psycho Begbie που υποδύ-
εται– δεν συμφωνεί απόλυτα μαζί του. «Ο Ντάνι 
δεν θα πει ποτέ ότι ήταν δικό του επίτευγμα η ταινία, 
αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Μαζί με το σενάριο του 
Χοτζ από το βιβλίο του Γουέλς φυσικά, έδωσε τη δική 
του ματιά πάνω σε ένα απλό στόρι που όμως κρύβει 
μέσα του την άσβεστη δίψα για ζωή». 

Ο Τζόνι Λι Μίλερ, που υποδύεται τον Sick Boy 
που ζει για την εκδίκηση και σαπίζει στο ξύλο τον 
Renton όταν τον πρωτοβλέπει, υποστηρίζει ότι 
στην αυθεντικότητα της πρώτης ταινίας «έγρα-
ψε» η άγνοια και η αθωότητα που είχαν όλοι τους. 
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«Ο ενθουσιασμός και η μη επίγνωση του τι κάναμε 
τότε μας έδωσε πλεονέκτημα κι έναν αέρα ελευθε-
ρίας που πέρασε και στα καρέ του φιλμ. Καθώς αυτό 
προφανώς και έχει χαθεί, το κέντρο βάρους της θε-
ματικής του νέου φιλμ έπρεπε να μεταφερθεί κάπου 
αλλού για να μην τα κάνουμε θάλασσα». Ο Γιούαν 
Μακ Γκρέγκορ δεν κρύβει τους αρχικούς δισταγ-
μούς του. «Είχα αρκετά χρόνια να βρεθώ με τον Ντά-
νι, όταν συναντηθήκαμε τυχαία σε ένα μαγαζί που 
παλιά ήταν στέκι μας. Εκείνη την εποχή μόλις είχε 
αποφασίσει να κάνει το σίκουελ του “Trainspotting» 
αλλά θα το έκανε μόνο αν ήταν πάλι μαζί όλη η παλιά 
ομάδα. Αρχικά ήμουν διστακτικός επειδή φοβόμουν 
μήπως χαλάσουμε τη φήμη του πρώτου φιλμ». Ο 
Μπόιλ στέκεται στο σημείο κλειδί και αναλύει τη 
σκέψη του. «Αν κάναμε ένα απλό σίκουελ χωρίς 
ουσιαστικό λόγο ύπαρξης, θα κοροϊδεύαμε κυρίως 
τους εαυτούς μας. Δεν είμαι κολλημένος στο παρελ-
θόν, αλλά για να φτιάξουμε μια γέφυρα μεταξύ των 
δύο ταινιών έπρεπε να στραφούμε στη νοσταλγία». 

Ο Sick boy του Τζόνι Λι Μίλερ (πρώτου συζύγου 
της Αντζελίνα Τζολί) που κουβαλά το μεγαλύτερο 
βάρος αυτής της... νοσταλγικής διάθεσης με τη 
φοβερή ατάκα περί «τουρίστα στη νιότη του» που 

απευθύνει στον Ρέντον, εντοπίζει το ψαχνό της 
ταινίας αλλού. «Μπορεί να είναι ένα φιλμ για το χρό-
νο αλλά το βασικό θέμα του είναι η αναμέτρηση των 
ηρώων με τους εαυτούς τους. Κοιτώντας τον εαυτό 
τους μετρούν ήττες, νίκες, απώλειες, αυτά που θα 
μπορούσαν να αλλάξουν κι αυτά τελικά που επέλε-
ξαν και σε τελική ανάλυση τους καθόρισαν». 

Είναι μια πικρή ταινία το δεύτερο 
«Trainspotting»; «Ναι, η καρδιά της ταινίας είναι 
βαθιά μελαγχολική» υποστηρίζει ο Γιούαν Μακ 
Γκρέγκορ, ενώ ο Ρόμπερτ Καρλάιλ τονίζει πως 
στη στάση των ηρώων «υπάρχει μια υγιής συμπε-
ριφορά. Ακόμη κι ο δικός μου χαρακτήρας, ο σαφώς 
ανισόρροπος και ψυχωσικός Begbie, έχει εκλάμψεις 
ανθρωπιάς και ωριμότητας που δεν σχετίζονται μόνο 
με το γεγονός ότι έχει γίνει πατέρας. Είναι μια διαδι-
κασία προόδου που ακόμη και για έναν άνθρωπο που 
δεν έχει να χάσει τίποτα (από τη στιγμή που του έκλε-
ψαν το μεγαλύτερο δώρο της ζωής, τα νιάτα του), 
πετυχαίνει να τον αγγίξει σε κάποια σημεία και να του 
απαλύνει κάπως την οργή που έχει στη ψυχή του». 

Το κοινό ανάμεσα στις δύο ταινίες είναι ακριβώς 
αυτή η αναζήτηση του χαμένου χρόνου και το 

ζήτημα των νέων επιλογών. Ποιο είναι επομένως 
το νέο «choose life» της ταινίας που ίσως και να 
απευθύνεται στους νέους θεατές; «Η ωριμότητα 
προφανώς και δεν έρχεται μόνη της» λέει ο Ντάνι 
Μπόλι. «Όλα βρίσκονται μέσα στο παιχνίδι της ζωής. 
Και η μουσική και το ποδόσφαιρο και τα ναρκωτικά 
και το σεξ. Όμως από ένα σημείο και μετά οι επιλογές 
σου κινούνται από πράγματα που είχες μέσα σου και 
είτε δίσταζες να τα εξωτερικεύσεις επειδή φοβόσουν 
είτε τα έθαβες επειδή ήσουν αφιερωμένος αλλού. Το 
παράδειγμα του Spud, που γράφει τις ιστορίες τους 
σε λερωμένες σελίδες, είναι χαρακτηριστικό». 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του νέου φιλμ είναι τα 
πολλά κλεισίματα ματιού στο πρώτο έργο: από τη 
χρήση των τουαλετών μέχρι τα κυνηγητά. «Είναι 
κατάλληλα σύμβολα για να δούμε τις αλλαγές που 
έχουν επέλθει στις ζωές των ηρώων και κυρίως το 
πώς αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις αλλά 
με άλλη ματιά πλέον. Αν και σε πολλά σημεία, όπως 
στο ποδόσφαιρο ή τις σχέσεις τους με τις γυναίκες, 
τα πράγματα παραμένουν ίδια και εκείνοι ακόμη παι-
διά» λέει ο Γιούαν Μακ Γκρέγκορ, ενώ ο Ντάνι Μπό-
ιλ συμπληρώνει. «Δεν θέλαμε 
να κάνουμε μια από τα ίδια. Οι α-

ναλογίες αυτές έχουν σημαντική σεναριακή υπόστα-
ση στο φιλμ. Ήταν ένας τρόπος για να απαλύνουμε 
κάπως τη θλίψη τους. Να γλυκάνουμε, αν προτιμάτε, 
την πίκρα, τη μελαγχολία του φιλμ βάζοντας σκηνές 
αναγνωρίσιμες που θα έκαναν όχι μόνο το θεατή να 
χαμογελάσει αλλά και τους ίδιους να σταθούν με 
περισσότερη επιείκεια απέναντι στους εαυτούς τους. 
Μόνο έτσι θα διατηρούσαν οι περισσότεροι την αισι-
οδοξία τους και τη δίψα για ζωή, προχωρώντας στο 
επόμενο στάδιο των ουσιαστικών επιλογών και της 
αναζήτησης των πραγμάτων που κάθε άνθρωπος έ-
χει ανάγκη στη ζωή του: την επικοινωνία, την αγάπη, 
τη φιλία, το σεβασμό και την κατανόηση». 

Ο σημερινός θεατής όμως πώς θα νιώσει βλέπο-
ντας το φιλμ αυτό; Ο εικοσάρης που δεν έχει δει 
την πρώτη ταινία μπορεί να την κατανοήσει; «Δεν 
ξέρω πώς μπορεί να δει κάποιος το φιλμ αυτό αν δεν 
γνωρίζει τα γεγονότα της πρώτης ταινίας» αναφέρει 
ο Μίλερ, «όμως ο παλιός φαν του “Trainspotting” θα 
βρει μέσα στην ταινία τον παλιό εαυτό του και μπορεί 
να χαμογελάσει με ικανοποίηση που έζησε κάτι τέ-
τοιο και ήταν μέρος όλης αυτής της όμορφης κινημα-

τογραφικής ψευδαίσθησης»...

Όλη  η συνεντευξη στο στο site 

www.athens voice.gr
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ôá Guerrilla Girls; 

Τις ξέρουν όλοι χωρίς να τις ξέρει κανείς. Τα µουσεία τις τρέµουν, αλλά η Στέγη τις λατρεύει 
και τις καλεί να µιλήσουν για τη δράση τους κατά της ανδροκρατίας 

και των διακρίσεων στην τέχνη, ως γνήσιες φεµινίστριες.

Της ΗΡΩΣ ΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΑΚΗ
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 I n f o 
Στο πλαίσιο του κύκλου «Λέξεις και Σκέψεις» θα μιλήσουν οι Guerrilla Girls. 9/3 19.00, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Λ. Συγγρού 107-109. Είσοδος 

ελεύθερη, τηρείται σειρά προτεραιότητας. Για λεπτομέρειες στο www.stg.gr  

Διαβάστε όλη τη  
συνέντευξη  στο site

www.athens voice.gr

ορούν μάσκες γορίλλα, αλλά δεν αστειεύονται.  

Γεννήθηκαν με αφορμή μια μεγάλη έκθεση στο 

ΜοΜΑ της Νέας Υόρκης, όπου οι γυναίκες καλλι-

τέχνιδες υποεκπροσωπούνταν κραυγαλέα. Από 

τότε καταγγέλλουν τον ανδροκρατούμενο κόσμο 

της τέχνης, στοχοποιούν το σεξισμό, το ρατσισμό και τη 

διαφθορά στην πολιτική, την τέχνη και την ποπ κουλτού-

ρα. Γιατί επέλεξαν μάσκες γορίλα; Τελείως τυχαία. Σε μία 

από τις πρώτες συναντήσεις τους, κάποιο μέλος αντί για 

guerrilla, που χρησιμοποιείται ετυμολογικά για τον ορισμό 

του μέλους μίας ομάδας με μαχητική δράση ενάντια σε 

καθεστωτικές δυνάμεις, έγραψε gorilla. Η ανορθογραφία 

έδωσε την ιδέα στις Guerrillas Girls να φορέσουν τις συ-

γκεκριμένες μάσκες και να κερδίσουν την ανωνυμία.

Συνομίλησα με τη Frida Kahlo και τη Zubeida Agha, δύο 

μέλη των Guerrilla Girls που οικειοποιούνται –όπως όλα τα 

μέλη– ονόματα εμβληματικών γυναικών καλλιτέχνιδων 

για τις ανάγκες δημόσιων εμφανίσεων. 

Μήπως οι  διαμαρτυρίες στην Αμερική πυροδοτήθη-

καν απλώς από τη ρητορική του Τραμπ και δεν ήταν 

απολύτως συνειδητές από πλευράς των γυναικών ό-

σον αφορά τα ζητήματα διακρίσεων; Οι αντιδραστικές 

πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, οι αισθησιακές του δηλώ-

σεις και το ίδιο το παράδειγμα της ζωής του έχουν δυσα-

ρεστήσει πολλές γυναίκες σε πολλές πλευρές του φεμινι-

στικού φάσματος. Διαφωνούμε ότι οι συγκεντρώσεις και 

οι διαμαρτυρίες είναι απλώς ορμώμενες από τα άσχημα 

πράγματα που έχει δηλώσει ο Τραμπ.  Όλα διακυβεύονται 

και οι πολίτες το αντιλαμβάνονται. Όταν απαγόρευσε τη 

μετανάστευση και η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευ-

θεριών αντιτάχθηκε στο δικαστήριο, οι αμερικανοί πολί-

τες έκαναν τόσες δωρεές στην Ένωση, που τα χρήματα 

που συγκεντρώθηκαν εκείνο το Σαββατοκύριακο ήταν 

πολύ περισσότερα από τα έσοδα ολόκληρων ετών. 

Μιλώντας για διακρίσεις στην τέχνη, το φύλο παίζει 

τόσο σημαντικό ρόλο; Φοβόμαστε ότι η ιστορία της τέ-

χνης είναι εδώ και χρόνια η ιστορία των ανησυχιών των 

λευκών ανδρών. Αν η τέχνη είναι μία έκφραση εμπειριών 

στην κατεύθυνση του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος, αντι-

λαμβανόμαστε όλοι ότι οι ετεροφυλόφιλοι λευκοί άνδρες 

έχουν μία εμπειρία που οι υπόλοιποι δεν έχουμε… Επειδή 

ζούμε σε έναν κόσμο που ασπάζεται τη δημοκρατία, είναι 

καιρός η ιστορία της τέχνης να εκφράσει τις ιδέες και τις 

εμπειρίες όλων. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στην κοι-

νότητα της τέχνης έχουν συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει 

πρόβλημα στο σύστημα και ότι καλλιτέχνες διαφορετι-

κού χρώματος, γυναίκες καλλιτέχνιδες και άνθρωποι της 

τρανς κοινότητας αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια που 

τους περιορίζουν. Οποιοσδήποτε δεν ανταποκρίνεται 

στο πρότυπο του straight, λευκού άνδρα απομακρύνεται. 

Τώρα όσον αφορά το αν πιστεύουμε ότι όποιος πηγαίνει 

σε ένα μουσείο διερωτάται κριτικά γι’ αυτό που βλέπει, η 

απάντηση είναι όχι και γι’ αυτό είναι σημαντικό να συνεχί-

σουμε αυτό που κάνουμε.

Έχετε εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στην ελ-

ληνική σκηνή της τέχνης; Κάναμε πρόσφατα ένα project 

για τη διαφορετικότητα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, το 

οποίο αφορούσε συλλογές και εκθέσεις σε 

χώρους τέχνης, και οι αριθμοί ήταν αρκετά 

χαμηλοί όσον αφορά τα ποσοστά διαφορε-

τικότητας…  Δεχτήκαμε βέβαια μερικά εν-

διαφέροντα σχόλια από κάποιο διακεκρι-

μένο Έλληνα συλλέκτη, τον Δάκη Ιωάννου 

του ιδρύματος ΔΕΣΤΕ, ο οποίος όταν τον προσεγγίσαμε 

για να μας δώσει κάποια στοιχεία για το πόσες γυναίκες 

και μη λευκοί καλλιτέχνες υπήρχαν στη συλλογή του, αρ-

νήθηκε να απαντήσει λέγοντας πως σε ό,τι τον αφορά, το 

φύλο και η εθνότητα δεν επηρεάζουν καθόλου τις επιλο-

γές του και ότι όλα είναι θέμα ταλέντου. Στη Στέγη θα πα-

ρουσιάσουμε το έργο μας μέχρι σήμερα και θα μιλήσουμε 

και για κάποια από τα τελευταία projects μας. Ερχόμαστε 

να μοιραστούμε τις ιδέες μας με το κοινό και ελπίζουμε να 

προκύψει κάτι ωραίο. Φ
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Caffe 
Vergnano

1882 

Στο θέατρο ΑΛΜΑ (Β΄ σκηνή) συνεχίζει 
την επιτυχηµένη της πορεία η ισπανική 
κωµωδία «Tres», του Juan Carlos Rubio, 
σε σκηνοθεσία Γιάννη Λασπιά. Στην 
υπόθεση, τρεις κολλητές φίλες από το 
σχολείο, που µόλις µπήκαν στα 40, θα 
βρεθούν µετά από 23 ολόκληρα χρόνια 
σε ένα reunion µε απρόβλεπτη εξέλιξη. 
Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους η 
∆άφνη Μανούσου, η Ιωάννα Σταυρο-
πούλου, η Γεωργία Σιακαβάρα και σε 
ρόλο έκπληξη ο Αντώνης Βλοντάκης. Το 

βραβευµένο έργο, που κέρδισε κοινό 
και κριτικούς, παρουσιάζεται για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα από τις Θεατρικές 
Σκηνές και τη Square Theatre Company 
σε µετάφραση ∆ηµήτρη Ψαρρά. Κάθε 
Πέµ, Παρ., Σάβ., στις 21.00. ∆ιάθεση εισι-
τηρίων (€15-10): www.theatrikesskines.gr, 
www.tickethour.com, τηλεφωνικά µέσω 
Tickethour 2108938250, ∆ίκτυο Κατα-
στηµάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Και στο ταµείο του 
θεάτρου, Αγίου Κωνσταντίνου και Ακοµι-
νάτου 15 -17, 2103638264

Tres
Η ισπανική κωµωδία που σπάει ταµεία

ΓΕΥΣΗ
Επιµέλεια

ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ
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Η άνοιξη ήρθε
και µας βάζει ιδέες

Όχι, δεν συµβαίνει µόνο στο µυαλό σου... 

Η µέρα έχει µεγαλώσει και πράγµατι εκεί έξω 

µυρίζει άνοιξη! Τα πουλάκια κελαηδάνε και 

οι νερατζιές φουντώνουν στα πεζοδρόµια. 

Εµείς πάλι... δεν κρατιόµαστε! Ευτυχώς, γιατί 

ζούµε σε µια πόλη που πραγµατικά τα έχει 

όλα και για όλες τις ώρες της ηµέρας. Θες µια 

πρωτότυπη παράσταση που θα σε βγάλει 

από τα συνηθισµένα; Το ’χουµε. Θες το από-

λυτο comfort food που θα σε κάνει να γουρ-

γουρίζεις από ευχαρίστηση; Κι αυτό το ’χου-

µε. Θες τον καλύτερο καφέ της ηµέρας σου; 

Αυτό κι αν το ’χουµε! Από την Κηφισιά µέχρι 

το κέντρο, εξερεύνησε την πόλη σου και ξα-

νασυστηθείτε από την αρχή. Τα καλύτερα 

έρχονται πάντα µαζί µε τις παπαρούνες. 

Ποιο είναι το δικό σας κορυφαίο 
κόκκινο κρασί; Το ΚΤΗΜΑ ΓΑΙΑΣ.
Τι ποικιλία είναι; 100% Αγιωργί-
τικο. 
 Σε ποια περιοχή παράγεται; 
Υπάρχει συγκεκριµένο αµπελο-
τόπι; Στο Κούτσι Νεµέας, στα 500 
µ. υψόµετρο, από τον ιδιόκτητο 
αµπελώνα Τρύπια Γκορτσιά ηλικίας 
37 ετών.
Πώς φτιάχνεται το κρασί (οι-
νοποίηση); Το κρασί αυτό δεν 
παράγεται κάθε χρόνο, παρά µόνο 
τις χρονιές που τα σταφύλια έχουν 
τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά. Μετά τη συγκοµιδή και την 
αυστηρή διαλογή τους, διεργασίες 
που γίνονται φυσικά µε τα χέρια, α-
κολουθεί µια µακρά εκχύλιση περί-
που 20 ηµερών µέσα σε µεγάλους 
ξύλινους κάδους γαλλικής δρυός. 
Εκεί, όλα τα γευστικά και αρωµα-
τικά στοιχεία του Αγιωργίτικου 
«µεταναστεύουν» από τη φλούδα, 
όπου κατοικούν, προς το ζυµού-
µενο γλεύκος. Ταυτόχρονα, και 
κάτω από αυστηρά ρυθµιζόµενη 
θερµοκρασία, επιτελείται η αλκο-
ολική και µηλογαλακτική ζύµωση, 
που µετουσιώνει το γλυκό µούστο 
σε νέο ξηρό οίνο. Στη συνέχεια, 
αυτός ο νέος οίνος µεταφέρεται σε 
βαρέλια γαλλικής δρυός όπου θα 
παραµείνει για να ωριµάσει σε ηρε-
µία για 20 µήνες. Τέλος, ο ώριµος 
πλέον οίνος θα εµφιαλωθεί χωρίς 
καµία απολύτως παρέµβαση - κα-
τεργασία ή φιλτράρισµα. 
Περιγραφή του κρασιού (όψη, 
µύτη, στόµα); Προσπαθώντας να 
περιγράψουµε το ΚΤΗΜΑ ΓΑΙΑΣ, 
θα µιλήσουµε για ένα ιδιαίτερα 
ερυθρό - ιώδες χρώµα που συνο-
δεύεται από αρώµατα µεγάλης 
έντασης, καθαρότητας και πολυ-
πλοκότητας µε συνιστώσες από 
φρούτο, ξύλο, βανίλια και γαρίφα-
λο. Η λιπαρότητα, ο όγκος, το σώ-
µα, η δοµή και η γευστική διάρκεια 
συµπληρώνουν το γευστικό καµβά 
της ασυνήθιστης αυτής Νεµέας…
Με τι φαγητά το συνδυάζουµε; 
Οπωσδήποτε κόκκινο κρέας ή 
κυνήγι, και γενικά πλούσιες και µε-
στές γεύσεις µε βάση πάντα τις ζω-
ικές πρωτεΐνες – ίσως ένα τραπέζι 
µε λίγο περισσότερη λιπαρότητα 
από αυτή που θα διέκρινε ένα light 
δείπνο!
Ιδανικό σερβίρισµα; Η ιδανική 
θερµοκρασία σερβιρίσµατος είναι 

οι 18-20 °C, υπό την προϋπόθεση 
ότι προηγουµένως το κρασί έχει 
συντηρηθεί σωστά στους 12-14 °C. 
Σας προτείνουµε να θυµηθείτε να 
περάσετε το ΚΤΗΜΑ ΓΑΙΑΣ σας σε 
µία φαρδιά καράφα (Decanting) 
τουλάχιστον µισή ώρα πριν το 
απολαύσετε. Η νέα διάσταση που 
θα αναδυθεί µπροστά σας θα σας 
ενθουσιάσει!
Υπάρχει δυνατότητα παλαίωσης; 
Πότε θα είναι στα καλύτερά του; 
Αναµφίβολα πρόκειται για έναν 
οίνο πολύ βαθιάς παλαίωσης. Πι-
στεύουµε ότι κάτω από καλές συν-
θήκες διατήρησης σε θερµοκρασία 
που ποτέ δεν θα ξεπεράσει τους 
12-14 °C, το KTHMA ΓAIAΣ θα συνε-
χίσει να εξελίσσεται προς µία ακό-
µα καλύτερη και πολυπλοκότερη 
µορφή για την επόµενη δεκαετία 
τουλάχιστον.
Πού θα το βρούµε και σε τι τιµή; 
Σε όλες τις ενηµερωµένες κάβες 
της πόλης σε τιµές που κυµαίνο-
νται µεταξύ €24-26, τουλάχιστον 
για την πρόσφατη τρέχουσα εσο-
δεία…
Μπορούµε να βρούµε και παλιό-
τερες χρονιές; Φυσικά, αλλά θα 
πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας 
στη ΓΑΙΑ για αυτό.
Αυτό είναι το τοπ κρασί σας. 
Είναι και το αγαπηµένο σας; 
Νοµίζω πως ναι, γιατί ταυτόχρονα 
είναι και το πιο απαιτητικό και πιο 
«απόµακρο», µε την έννοια ότι κρα-
τά ακόµα πολλά µυστικά για τον 
εαυτό του. Σκεφτείτε ότι ακόµα το 
ανακαλύπτω ή µάλλον, πιο σωστά, 
ακόµα µου αποκαλύπτει πλευρές 
του που µου ήταν άγνωστες µέχρι 
σήµερα.
Μπορείτε να µας πείτε µια ιστο-
ρία που αφορά το κρασί αυτό; 
Ουσιαστικά το όνοµα του κρασιού 
(και κατ’ επέκταση το όνοµα της 
εταιρείας µας) το αποφασίσαµε 
αφού είχαµε ήδη καταλήξει στο 
όνοµα του πρώτου κρασιού µας, 
που ήταν ο ΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ από τη 
Σαντορίνη. Είχαµε λοιπόν το Νερό, 
αλλά µας έλειπε η Γη… και ιδού το 
εύρηµα! Πέραν τούτου, το σύµβο-
λο της ΓΑΙΑΣ, το σαλιγκαράκι, δεν 
είναι σαλιγκαράκι στην πραγµατι-
κότητα, αλλά η αποτύπωση ενός 
απολιθώµατος θαλάσσιου οργα-
νισµού. Με άλλα λόγια είναι αυτό 
που συνδέει γη & θάλασσα, ΓΑΙΑ & 

Θαλασσίτη... ●

Æï top ëòáóÝ 
ôïù ¡éÀîîè

 ¦áòáóëåùÞðïùìïù
Του ΓΙΑΝΝΗ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Ο κορυφαίος 
οινολόγος, 

γεωπόνος και 
συνιδιοκτήτης 

της GAIA Wines 
µας παρουσιάζει 

το αγαπηµένο 
του κόκκινο

κρασί
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θα µιλήσουµε για ένα ιδιαίτερα 
ερυθρό - ιώδες χρώµα που συνο-
δεύεται από αρώµατα µεγάλης 
έντασης, καθαρότητας και πολυ-
πλοκότητας µε συνιστώσες από 
φρούτο, ξύλο, βανίλια και γαρίφα-
λο. Η λιπαρότητα, ο όγκος, το σώ-
µα, η δοµή και η γευστική διάρκεια 
συµπληρώνουν το γευστικό καµβά 
της ασυνήθιστης αυτής Νεµέας…
Με τι φαγητά το συνδυάζουµε; 
Οπωσδήποτε κόκκινο κρέας ή 
κυνήγι, και γενικά πλούσιες και µε-
στές γεύσεις µε βάση πάντα τις ζω-
ικές πρωτεΐνες – ίσως ένα τραπέζι 
µε λίγο περισσότερη λιπαρότητα 
από αυτή που θα διέκρινε ένα light 
δείπνο!
Ιδανικό σερβίρισµα; 
θερµοκρασία σερβιρίσµατος είναι 



Εδώ και τρεις εβδομάδες οι λάτρεις του καφέ κρατάνε 
την ανάσα τους όταν περνούν από τη Βαλαωρίτου. Το 
Caffe Vergnano 1882 είναι το πρώτο coffee shop της 
ομώνυμης ιταλικής εταιρείας που ανοίγει στην Ελλάδα 
και μετρά ήδη 151 σε όλο τον κόσμο (άλλωστε πρόκει-
ται για την πιο παλιά εταιρεία καφέ παγκοσμίως, ήδη 
από το 1882!). Σε αυτό τον χώρο με την υπέροχη διακό-
σμηση μπορείτε να απολαύσετε μοναδικά blend που 
δεν υπάρχουν στην αγορά, καθώς φτιάχνονται απο-
κλειστικά για τα coffee shops της εταιρείας, αλλά και 
να αγοράσετε τον καφέ σας για το σπίτι, αλεσμένο ή σε 
μορφή κάψουλας. Ακόμα όμως θα συναντήσετε πλού-
σιο brunch κάθε μέρα, κάποια χαρακτηριστικά πιάτα 
της ιταλικής κουζίνας και αυθεντικό ιταλικό τιραμισού 

με μασκαρπόνε και καφέ vergnano, ίσως το καλύτερο 
που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Extra tip: Η προστασία του 
περιβάλλοντος είναι η καθημερινή συνήθεια του Caffe 
Vergnano 1882. Όπως ακριβώς και ο καφές έτσι και τα 
coffee shops Caffe Vergnano 1882 είναι πλήρως φιλικά 
προς το περιβάλλον κι αυτό φαίνεται ακόμα και από 
τις χαρτοπετσέτες που είναι από ανακυκλωμένο χαρτί 
και τα έπιπλα σχεδιασμένα με μη κατεργασμένα ξύλα. 
Επιπλέον, η οικολογική συνείδηση του Caffe Vergnano 
1882 συνεχίζεται και στο σπίτι με τις χάρτινες σακού-
λες μεταφοράς προϊόντων FSC και τις βιοδιασπώμενες 
κάψουλες.
 Caffe Vergnano 1882. Βαλαωρίτου 7, 
Κολωνάκι, 210 3645125, Fb: Caffe Vergnano 1882

Caffe 
Vergnano

1882 

Χειροποίητα ζυμαρικά που παρασκευάζονται εδώ 
κάθε μέρα, αποκλειστικά και μόνο φρέσκα ψάρια, 
μοσχάρι κατευθείαν από τη φάρμα του γνωστού 
κτηνοτρόφου Δημήτρη Δήμου, του ανθρώπου που 
έσωσε τις αυτόχθονες ελληνικές φυλές των αγροτι-
κών ζώων. Η κουζίνα του Ριφιφί είναι τόσο νόστιμη 
γιατί διαλέγει ό,τι καλύτερο για τα υλικά της. Στα τρα-
πέζια της σάλας όμως παίζεται όλο το παιχνίδι, μαζί 
και ένα θεατρικό σίριαλ. Ναι, όπως το ακούς. «Ο Κό-
κορας» είναι μια θεατρική παράσταση, χωρισμένη 
σε επεισόδια, κατά την οποία παρακολουθούμε ένα 
ζευγάρι γύρω στα 40 να λύνει τις διαφορές του με 
άκρως διασκεδαστικό τρόπο, την ώρα που έχει βγει 
για φαγητό. Αυτή την περίοδο παίζεται το τρίτο επει-
σόδιο της σειράς, που τιτλοφορείται «Η επιστολή» 
και κρύβει μια μεγάλη ανατροπή. Αν θες να μάθεις 
τι θα γίνει, δεν έχεις παρά να στήσεις αυτί στη σάλα 
του Ριφιφί αυτή την Τετάρτη στις 21.30. Εμμ. Μπενά-
κη 69Α, 2103300237, Fb: Rififi Restaurant

Ριφιφί
και ο 

Kόκορας

Εκτός από μυθολογικό ζώο της Ιρλανδίας που μοιά-
ζει με αλεπού, το Wilbury έδωσε το όνομά του σε 
μια ροκ μπάντα στα τέλη της δεκαετίας του ’80 με 
αρχηγό τον George Harisson  και τώρα σε αυτή τη 
νέα gastropub της πόλης. Εδώ θα έρθεις για άπαιχτο 
καφέ, house cocktails και ελληνικές μπίρες. Αλλά 
κυρίως θα έρθεις για το απόλυτο comfort food. 
Δοκίμασε τα αχτύπητα burgers, αυθεντικό (και best 
seller) fish and chips και πλουσιοπάροχο brunch 
κάθε μέρα (μέχρι τις 18.00)! Τα βράδια κυλούν με 
“golden oldies” ή αλλιώς κλασικά rock ’n roll κομμά-
τια, πολύ κέφι και μια αλεπού να σε κοιτά πονηρά.

Εμπορικό Κέντρο Μελά, Κηφισίας 238, Κηφισιά, 
210 8089454, Fb: The Wilbury 

The
 Wilbury
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Μπορεί η ποπ 
κουλτούρα να 
βασίστηκε και να 
διαµορφώθηκε από 
τα 45άρια και τα 
σινγκλ να ήταν 
ακρογωνιαίος λίθος 
για τη διαµόρφωσή 
της, όµως –όπως 
συµβαίνει συχνά– η δύναµή της 
ήταν και η αδυναµία της. Τα 
3λεπτά τραγούδια, ακόµη κι αυτά 
που πραγµατικά σηµάδεψαν τη 
µουσική του 20ού αιώνα και ζουν 
για πάντα σαν συλλογικό 
ακρόαµα της ανθρωπότητας, 
µπορεί να είναι µικρές νύξεις 
σπουδαίων δηµιουργών αλλά 
και η αφορµή ώστε η ποπ 
κουλτούρα να κατηγορηθεί για 
«ελαφρότητα» και «ρηχότητα».

Όταν τα άλµπουµ 
καθιερώθηκαν, η 
ποπ µουσική του 
20ού αιώνα 
µπόρεσε να 
ενηλικιωθεί και 
να αποδείξει ότι 
οι δηµιουργοί 
των 3λεπτών 
«φωτοβολίδων» 
µπορούσαν να 
κάνουν και κάτι 
σπουδαιότερο 
απ’ αυτό. Οι 
Beatles έκαναν το 
«Sgt Pepper’s…», 
οι Beach Boys 
έκαναν το «Pet 
Sounds», οι Kinks 
έκαναν το «Are 
the village green 

preservation society», οι Velvets 
έκαναν την «µπανάνα» κι έτσι η 
ποπ κουλτούρα πέρασε 
αυτοµάτως σε άλλη πίστα, εκεί 
που η δηµιουργία είχε σύνθετες 
απαιτήσεις και πολυπλοκότητα 
που δεν χωρούσε σε ένα 
σιγκλάκι και ένα b-side.
Κι αν αυτά αφορούν την ποπ 
µουσική πόσο µάλλον όταν 
έχουµε να κάνουµε µε την jazz 
(µε την ευρεία έννοια) ή µε τα 
σάουντρακ, µουσικά είδη που 
από τη φύση τους µπορούν να 
υπάρξουν σε µεγαλύτερες 
διαστάσεις και η ανάπτυξή τους 
ξεπερνάει τη λογική που έκανε 
τα 45άρια να ζήσουν ηµέρες 
δόξας.

Ο Sun Ra και ο Ennio Morricone 
ανήκουν σε αυτή την ακριβή 
κατηγορία των µεγάλων 
δηµιουργών του 20ού αιώνα που 

δεν µπορούν να 
αποκαλυφθούν 
από σινγκλάκια ή 
σύντοµα 
αποσπάσµατα από 
σάουντρακ. Ακόµη 
κι έτσι όµως το 
µεγαλείο 
φανερώνεται και το 

ερέθισµα  δίνεται στον ακροατή 
που δεν γνωρίζει το µουσικό 
τους έργο για περαιτέρω 
αναζήτηση. 
Η καλύτερη αφορµή για να κάνει 
κάποιος ένα µακροβούτι στο 
κοσµικό µουσικό σύµπαν του 
Sun Ra είναι η 3πλή συλλογή 
«Singles», µε 65 συνθέσεις αυτού 
του απίστευτου µουσικού, 
ποιητή, συνθέτη, φιλόσοφου και 
µονίµως συνδεδεµένου µε το 
σύµπαν δηµιουργού. 
Το άλµπουµ περιλαµβάνει 
ηχογραφήσεις από τις αρχές της 
δεκαετίας του ’50 ως τα 90s και 
υπάρχουν εδώ νύξεις από το 
µεγαλείο, την τρέλα, την 
πρωτοπορία, τη 
δηµιουργικότητα και τη διαρκή 
αναζήτηση ενός µουσικού που 
ξέφυγε πολύ από τα όρια του 
κόσµου τούτου.

Στον αντίποδα ο σεµνός και 
γήινος Ennio Morricone, που θα 
µπορούσες να τον µπερδέψεις 
µε έναν υπάλληλο τράπεζας 
αλλά που, όπως αποδείχτηκε, 
έκαιγε µέσα του η φλόγα του 
µεγάλου δηµιουργού και του 
εµπνευσµένου µελωδού και δεν 
είναι τυχαίο που πολλά από τα 
µουσικά του θέµατα για ταινίες 
απέκτησαν µεγαλύτερη 
διαχρονική αξία από τα ίδια τα 
φιλµ. Η επετειακή κυκλοφορία 
«60 years of music» είναι µία 
ενδεικτική περίληψη µίας 
µεγάλης και δηµιουργικής 
διαδροµής που έδωσε άλλη 
διάσταση στη µουσική για το 
σινεµά. Χαρακτηριστικά 
αποσπάσµατα από φιλµ όπως «Η 
αποστολή», «Κάποτε στη ∆ύση», 
«Ο καλός, ο κακός και ο άσχηµος», 
«Σινεµά ο παράδεισος», «Κάποτε 
στην Αµερική», «Για µια χούφτα 
δολάρια», «Οι µισητοί», µερικά 
από τις πρωτότυπες 
ηχογραφήσεις και µερικά 
ζωντανά ηχογραφηµένα από τις 
–σχετικά– πρόσφατες συναυλίες 
του µε την Εθνική Συµφωνική 
Ορχήστρα της Τσεχίας.

VARIOUS
ARTISTS

Του ΜΑΚΗ 
ΜΗΛΑΤΟΥ

Μεγάλοι δηµιουργοί 
σε µικρές δόσεις

∆ύο δίσκοι που αποτελούν εισαγωγή στο 
µαγικό κόσµο δύο σπουδαίων µουσικών

➜ makismilatos@gmail.com

• Με αφιέρωµα στους Clash ξεκινά ο 
Μάρτιος στο Κύτταρο µε καλεσµένα 15 
εγχώρια σχήµατα και µουσικούς, που στις 
3/3 θα παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή 
στο τεράστιο υλικό του ιστορικού 
συγκροτήµατος του Joe Strummer 
διασκευάζοντας τα τραγούδια τους. Στη 
γιορτή των Clash συµµετέχουν ονόµατα 
όπως οι Dustbowl µε τον Αlex K των Last 
Drive, Bad Movies, Panx 
Romana µε τον MC  Yinka, 
Dirty Fuse, Τόλης 
Φασόης, Zωρζ Πιλαλί 
µε τους Soufra Band, 
Haris Αρνάκια & 
Stavros Ex, Jet Black, 
Dead Dranks, 
Beggar Belief, 
Xenofon Razis & 
Pirates City,  The 
Statycs.  Θα προβληθεί 
ακόµη η συναυλία των Joe 
Strummer & The Mescaleros 
του 2001 στο Σπόρτινγκ. (21.00, €6. 
Προπώληση: Kύτταρο)

• Το Σάββατο 4/3 οι Λάκης 
Παπαδόπουλος, Γιάννης Μηλιώκας, 
Νίκος Ζιώγαλας και Γιάννης Γιοκαρίνης 
επί σκηνής σε µια δοκιµασµένη χηµική 
ένωση µε επιλογές από τις πλούσιες 
δισκογραφίες των 4 καλλιτεχνών. (22.00, 
€10. Προπώληση: viva.gr, Public, Reload, 
Seven Spot, 11876)

• Στις 9/3 το Κύτταρο υποδέχεται το  
καλιφορνέζικο latin hip-hop γκρουπ 
Delinquent Habits, µε την πορεία από το 
ντεµπούτο τους το 1996 σε παραγωγή του 
Sen Dog από τους Cypress Hill ως το νέο 
άλµπουµ τους «It Could Be Round Two», που 
κυκλοφορεί 3/3. 21.00/€12, 15, 18 ταµείο. 
(Προπώληση: 11876, Reload, Media Markt, 
Seven Spots, Public, Eυριπίδης, viva.gr)

• Κάθε Παρ. & Σάβ. για όλο τον Μάρτιο από 
10/3 ο Αλκίνοος Ιωαννίδης (φωτό) 
επανέρχεται µετά τις µυσταγωγικές 
εµφανίσεις του Νοεµβρίου µε τη «Μικρή 
Βαλίτσα», τα µεγάλα τραγούδια και τα 
έγχορδα της φοβερής τετράδας που τον 
ακολουθεί. Οι  4 σολίστες Γιώργος 
Καλούδης (τσέλο, λύρα) Μανόλης 
Πάππος (µπουζούκι, λαούτο) Φώτης 

Σιώτας (βιολί)  ∆ηµήτρης Τσεκούρας 
(κοντραµπάσο) δίνουν ένα διαφορετικό 
χρώµα στα τραγούδια του Αλκίνοου. (21.30, 
είσοδος µε µπίρα ή κρασί €13. Προπώληση: 
viva.gr, Public, Reload, Seven Spot, 11876)

• Death metal night στις 12/3 µε τους 
Αθηναίους Dead Congregation και το 
πρόσφατο EP «Sombre Doom». Support από 

Necrochakal και Death Courier. 
(20.00/€8)

• Τα σκαθάρια έχουν την 
τιµητική τους στις 26/3, 
µε το συγκρότηµα Help! 
A Beatles Tribute να 
αναβιώνει πιστά για δύο 
ώρες την εποχή της 

beatlemania. Τα 
τελευταία 3 χρόνια έχουν  

δώσει πάνω από 200 
συναυλίες στην Ευρώπη, 

συµπεριλαµβανοµένης µίας 
εβδοµαδιαίας περιοδείας στο Λίβερπουλ, 
από όπου φυσικά ξεκίνησαν όλα. (21.00, 
€20. Προπώληση :Ticket House, Κύτταρο, 
Metal Era, No Remorse Rec, Reload Stores, 
Cinema Libre, Uncle Chronis Tattoo, 
Monsterville, ticketpro.gr,123tickets.gr)

• Βαρύ µέταλο στις 31/3 από τους 

Aθηναίους Μahakala, που θα 

παρουσιάσουν live το νέο concept άλµπουµ 

«The Second Fall» µε support από Void Droid 

και Βus. (20.00, €6, 8 ταµείο. Προπώληση: 
11876, Metal Era, No Remorse Rec, Syd 
Records, Reload, Media Markt, Seven Spots,  
Public, Ευριπίδης, viva.gr)

Προσοχή στους βινυλιακούς και άλλους 
µουσικούς θησαυρούς που θα αποκαλυφθούν 

στο 4ήµερο Super Dynamic Sale του 
δισκοπωλείου της Σίνα Rock & Roll Circus, που 

γιορτάζει τα 17 του χρόνια µε µεγάλες 
εκπτώσεις 2-5/3 και bonus τα χιλιάδες 

επτάιντσα σινγκλάκια της Κυριακής για ένα 
ευρώ σε 45s Blowout. Μην τα «σηκώσετε» όλα 

από την πρώτη µέρα, έτσι;
Rock & Roll Circus, Σίνα 21, 2103620144

∆ιαβάστε στο site της Α.V. 17 στιγµές  της ιστορίας 
του Rock & Roll Circus από τους ιδιοκτήτες του, 

Άγγελο Κυρούση και  ∆ήµο Πασσά.
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Joe Strummer
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T2, Trainspotting *** ½ 
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Ντάνι Μπόιλ ¦°¹·ÃËÁ: Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Ρόµπερτ Καρλάιλ, 

Τζόνι Λι Μίλερ, Γιούεν Μπρέµνερ

21 χρόνια µετά από την προδοσία του και τη φυγή µε τα κλεµµένα λεφτά, ο Μαρκ Ρέ-

ντον επιστρέφει στην παλιά γειτονιά του. Οι πρώην κολλητοί του τον περιµένουν µε 

ανοιχτές αγκαλιές...

Συνέχεια µιας από τις πιο επιδραστικές και σηµαντικές ταινίες του µοντέρ-
νου βρετανικού σινεµά που συνδύασε µοναδικά τη νεανική κουλτούρα, το 
φλερτ µε τα ναρκωτικά και την απουσία κάθε ηθικολογίας ή διδακτισµού. 
Ό,τι ήταν το πρώτο «Trainspotting» για τους τότε 20άρηδες είναι και το 
σηµερινό σίκουελ του για τους ίδιους 40άρηδες, µια ωδή στην απόλαυση 
της ζωής µε τρόπο ακαταµάχητο, που δεν αφήνει παρερµηνείες. Τα φορτω-
µένα µε δύο δεκαετίες στην πλάτη τους και λιγότερα µαλλιά στην κεφαλή 
τυπάκια από το Εδιµβούργο, εξακολουθούν να τρώγονται µε τα ίδια: ουσίες, 
αλκοόλ, ποδόσφαιρο, γκόµενες και το κυνήγι µιας απροσδιόριστης ευτυχίας 
που µακάρι να ήξεραν που θα τη βρουν. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι έχουν 
πάψει να τρέχουν ξωπίσω της, παρότι οι αντοχές τους δεν είναι για πολλά. 
Η λάµψη του εφήµερου και της αρπαχτής µπορεί να έχει ξεθωριάσει αλλά η 
σπίθα παραµένει ζωντανή, ενώ η µουσική εξακολουθεί να δίνει διαολεµένο 
ρυθµό στη φτιαγµένη σαν παραισθησιογόνο εικόνα του Μπόιλ. «Lust for 
life» (γαµάτο και το σάουντρακ του σίκουελ) χορεύει ακόµη µε το δικό του 
αποχαυνωµένο στιλ ο Ρέντον του ΜακΓκρέγκορ που επιστρέφει από το α-
γαπηµένο του Άµστερνταµ, όπου είχε κρυφτεί, στα πάτρια εδάφη για άφεση 
αµαρτιών, την ίδια ώρα που ο Sick boy το χει ’ρίξει στις µαστροπείες και τους 
εκβιασµούς, ο ψυχάκιας Μπέκµπι βρίσκεται στη φυλακή και ο Σπαντ ως 
άλλος καταραµένος Ρεµπό φτιάχνει σκοτεινά ποιήµατα µε τα κατορθώµατα 
των φίλων του. Είναι µελαγχολικό έως πικρό το νέο «Trainspotting», µε 
µια ροπή στη νοσταλγία και το συναισθηµατισµό, αλλά µην αφήσετε να σας 
ξεγελάσει αυτό. Ουδεµία στιγµή δεν γίνεται µελό, ενώ παραµένει ακατα-
µάχητα καυστικό και γοητευτικό µε µια επιπλέον έκπληξη. Τα ρεµάλια του 
Εδιµβούργου αυτή τη φορά έχουν ένα λόγο παραπάνω για να το τσακίσουν 
κανονικά. Η γνώση και η εµπειρία των βρώµικων wc και των λασποµένων 
δρόµων τούς έκανε να αναπτύξουν αντισώµατα σε κάθε µορφή «ασθένειας»: 
από τον περίφηµο αστικό καθωσπρεπισµό µέχρι την τακτοποιηµένη ζωή 
που ορίζεται από µια παλιά φράση. Το «διάλεξε σπίτι, µεγάλο αυτοκίνητο, 
οικογένεια, δουλειά µε λεφτά» µπορεί να ήταν µια σουξεδιάρικη φράση 
στην ταινία του 1996, που δηµιουργήθηκε µε βάση τη διεθνή καµπάνια κατά 
των ναρκωτικών («διάλεξε ζωή»), όµως εδώ βρίσκει τον πραγµατικό στόχο 
της που δεν είναι άλλος από την αποθέωση της ίδιας της ζωής.  
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criticÕs CHOICE

 * Α∆ΙΑΦΟΡΗ 
 ** ΜΕΤΡΙΑ 

 *** ΚΑΛΗ 

 **** ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 
 ***** ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
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Η πιο ευτυχισµένη µέρα στη ζωή του Όλι Μάκι 
(THE HAPPIEST DAY IN THE LIFE OF OLLI MAKI) ***
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Γιούχο Κουοσµάνεν ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Γιάρκο Λάχτι, Όνα Αϊρό-

λα, Έρο Μίλονοφ

Το καλοκαίρι του 1962, ο φινλανδός πυγ-

µάχος Όλι Μάκι είναι πανέτοιµος να 

διεκδικήσει τον τίτλο του παγκόσµι-

ου πρωταθλητή στην κατηγορία 

φτερού. Κάνει όµως το λάθος να 

ερωτευτεί λίγες µόλις βδοµάδες 

πριν από τον κρίσιµο αγώνα.

Ντελικάτη, τρυφερή και γλυκό-
πικρη αθλητική βιογραφία πάνω 

στον παράλληλο αγώνα πυγµα-
χίας και ζωής µε τον αφοπλιστικό 

Όλι Μάκι να παλεύει να τα καταφέρει 
εξίσου καλά και στα δύο τερέν. Γυρισµέ-

ν η σε ασπρόµαυρο φιλµ αυτοβιογραφία, 
δ ι α ν θ ι - σµένη µε κωµικά ενσταντανέ αλλά και εστιασµένη 
σε έναν ουµανισµό που θριαµβεύει. Ο Κουοσµάνεν στο σκηνοθετικό 
ντεµπούτο του παραλληλίζει µε γούστο, δεξιοτεχνία και πρωτοτυπία 
την κατάκτηση της αθλητικής κορυφής µε εκείνο του χτισίµατος της 
αθώας ερωτικής ιστορίας του και αµείβεται δικαίως µε το µεγάλο βρα-
βείο στο τµήµα «Ένα Κάποιο Βλέµµα» στο Φεστιβάλ Καννών.

Λόγκαν LOGAN ***
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Τζέιµς Μάνγκολντ ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Χιου Τζάκµαν, Πάτρικ 
Στιούαρτ, Μπόιντ Χόλµπρουκ 

2029. Οι τρεις εναποµείναντες και εξα-

θλιωµένοι µεταλλαγµένοι (ο Λόγκαν, 

ο Κάλιµπαν και ο καθηγητής Ξαβιέ, 

που πάσχει από επιληπτικές κρί-

σεις) κρύβονται σε ένα κρησφύ-

γετο στα σύνορα του Καναδά, 

όταν εµφανίζεται µία µυστηρι-

ώδης γυναίκα που ζητάει από 

τον Λόγκαν να προστατεύσει ένα 

µικρό κορίτσι. 

Απρόσµενα ποιητική και πεσιµι-
στική µατιά πάνω στο µύθο των 

µεταλλαγµένων µε έµφαση στην πα-
ρακµιακή εικόνα και το δυστοπικό µέλλον. Η 

σκηνοθεσία του Μάνγκολντ βρίσκεται έτη φωτός µακριά από 
την ηρωική αισθητική του Σίνγκερ κι αυτό συνεπάγεται περισσότερα 
θετικά από αρνητικά. Στα πρώτα τοποθετούµε τον ελεγειακό απολογι-
σµό µιας βασανιστικής ζωής για το µοναχικό λύκο του Λόγκαν (που 
µάλλον αποχωρίζεται οριστικά ο Χιου Τζάκµαν), το σαρδόνιο χιούµορ 
που υπογραµµίζει τη διφορούµενη φύση των ηρώων και την ανε-
πανάληπτη Λόρα, τη µικρή µεταλλαγµένη που στέλνει αδιάβαστους 
τους κακούς. Στα µείον τα αναµασήµατα σε µερικές σκηνές καταδίω-
ξης των ηρώων, που ευτυχώς είναι ελάχιστα και ανεπαίσθητα.

Glory ***
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Κριστίνα Γκροσέβα, Πέταρ Βαλκάνοφ ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Στέ-

φαν Ντενολιούµποφ, Μαργκίτα Γκροσέβα 

Ο Τσάνκο Πέτροφ βρίσκει εκατοµµύρια 

λέβα στις ράγες του σιδηροδρόµου, 

κατά την καθηµερινή του επιθεώρη-

ση. Αποφασίζει να παραδώσει τα 

χρήµατα στην αστυνοµία και το 

κράτος τον τιµά µε µια εκδήλωση 

προς τιµήν του. Η Τζούλια Στάν-

κοβα, επικεφαλής ∆ηµοσίων 

Σχέσεων του Υπουργείου Μετα-

φορών, παίρνει το παλιό του ρο-

λόι, οικογενειακό κειµήλιο, και το 

αντικαθιστά µε ένα ακριβό καινούρ-

γιο που όµως λίγο αργότερα χαλάει...

Σπουδαίο ελληνοβουλγαρικό δράµα (είναι 
συµπαραγωγός η Graal), µε σενάριο που κεντάει και µια αυθεντική 
καφκική παραβολή γύρω από την έννοια της ηθικής ακεραιότητας, 
του ηρωικού συµβόλου (µε την πράξη του ο Τσάνκο γίνεται ο ήρωας 
της κοινής γνώµης) και την απεγνωσµένη προσπάθεια του  ατόµου 
να µείνει µακριά από τα γρανάζια της διεφθαρµένης πολιτικής εξου-
σίας. H αµεσότητα της γραφής και ο κοφτός, ωµός ρεαλισµός της 
εικόνας δένουν απόλυτα µε το ανθρώπινο πορτρέτο του Τσάνκο, που 
πασχίζει να συνεχίσει να ζει ήσυχος στο περιθώριο της «κανονικής» 
κοινωνίας αλλά δεν του το επιτρέπουν. 

>>> Το ντοκιµαντέρ «Τα σηµάδια του Ουρανού» (**) της Μάρως Αναστοπούλου προβλήθηκε 
για πρώτη φορά στο 18ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης και βραβεύτηκε από τη ∆ιε-

θνή Επιτροπή Κινηµατογράφου Fipresci. Περιγράφει τη ζωή στην Αµοργό όπου οι άνθρωποι 
µοχθούν κι απολαµβάνουν τη ζωή µε το δικό τους µοναδικό τρόπο. Τα δύο πρόσωπα του φιλµ, ο 

καπετάν Κωνσταντής και ο Λεωνίδας ο βοσκός έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή σε αυτή τη µικρή γωνιά της 
γης και λατρεύουν να µιλούν για την πρόβλεψη του καιρού. Όταν τα τηλεοπτικά δελτία και το ίντερνετ 
δεν τους καλύπτουν στρέφονται στα σηµάδια τ’ ουρανού, αφού οι Αµοργιανοί κουβαλούν γνώσεις αι-
ώνων για την πρόβλεψη του καιρού. Μικρό, λιτό και χαριτωµένο, θα σας φέρει το καλοκαίρι ακόµη πιο 
κοντά. >>> Το τουρκικό «Υποψίες» (** ½ ) του Εµίν Αλπέρ έχει κάτι από το µινιµαλισµό του Τσεϊλάν (µαζί 
µε µια λανθάνουσα ερωτική χροιά) σε µια ιστορία που συνδέει το µυστήριο µε το κοινωνικό δράµα. Ο 
ήρωας είναι ένας αποφυλακισµένος που δουλεύει στο δήµο, στην οµάδα που αναλαµβάνει την εξολό-
θρευση αδέσποτων σκύλων και προσπαθεί ανεπιτυχώς να τα ξαναβρεί µε το µικρό αδελφό του.

JUST THE FACTS
T2,  Trainspotting *** ½

Τριπάκι από τα λίγα, 
µε το µύθο να κρατάει γερά

Λόγκαν ***
Η τελευταία (;) παράσταση 

του Γούλβεριν  

Η πιο ευτυχισµένη µέρα 
στη ζωή του Όλι Μάκι ***
Ο έρωτας στα χρόνια της 

πυγµαχίας

Glory ***
Για ένα οικογενειακό ρολόι, 
για µια χαµένη αξιοπρέπεια 

Τα σηµάδια του Ουρανού **
Ο αέναος κύκλος της ζωής

Υποψίες ** ½
Πολλές σκιές, λίγη ουσία

Ξεκινάει το 19ο Φεστι-
βάλ Ντοκιµαντέρ Θεσ-
σαλονίκης (3-12/3) που 
φέτος θα έχει για πρώτη 
φορά επίσηµο διαγωνι-

στικό τµήµα.

Ξεκινάει το 19ο Φεστι-

MUST >>> 
για πρώτη φορά στο 18ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης και βραβεύτηκε από τη ∆ιε-

θνή Επιτροπή Κινηµατογράφου Fipresci. Περιγράφει τη ζωή στην Αµοργό όπου οι άνθρωποι 
µοχθούν κι απολαµβάνουν τη ζωή µε το δικό τους µοναδικό τρόπο. Τα δύο πρόσωπα του φιλµ, ο 

καπετάν Κωνσταντής και ο Λεωνίδας ο βοσκός έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή σε αυτή τη µικρή γωνιά της 
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»
ετά τον Χώρο Τέχνης «24», οι µέρες για την 
Ελισάβετ Σακαρέλη είναι αλλιώτικες.  Ήταν 
µία από τις πρώτες και πιο εµβληµατικές 
γκαλερί της Αθήνας. Όταν έκλεισε, το 2014, 

άφησε πίσω την Ελισάβετ –κυρίως–, τα «παιδιά» 
της –επίσης– και µία µεγάλη συνεισφορά στο χώρο 
της Τέχνης – ευτυχώς. Τι κι αν έπαψε να είναι γκα-
λερίστα, εκείνη µιλάει για τα «παιδιά της» και ανα-
φέρεται σε µια ολόκληρη γενιά, τη γενιά των νέων 
εικαστικών καλλιτεχνών, 40ρηδων σήµερα, που 
η κρίση τούς βρήκε στην καλύτερη στιγµή τους. 
Ο Αντώνης Στάβερης, βραβευµένος εικαστικός, 
συναντά ξανά την Ελισάβετ Σακαρέλη, η οποία επι-
µελείται την έκθεση των νέων έργων του µε τίτλο 
«Αλλόκοτη χλωρίδα της µνήµης». Συµπτωµατικά, η 
τελευταία του έκθεση συνέβη τρία χρόνια πριν και 
ήταν η τελευταία που παρουσιάστηκε στην γκαλερί 
της Ελισάβετ. Μαζί έκλεισαν έναν κύκλο 25 χρόνων 
στο «24» και τώρα συνεργάζονται σε άλλο αγαπη-
µένο χώρο, στη «Φωκίωνος Νέγρη 16» του Σωτήρη 
Φέλιου. «Ο Αντώνης Στάβερης έχει κάνει δύο εκθέσεις 
µαζί µου. Η µία ήταν το 2010, όταν πήρε το βραβείο της 
Ακαδηµίας Αθηνών µε ένα έργο του, και η άλλη το 2013. 
Είναι από τους σηµαντικούς εκπροσώπους της νέας 
γενιάς και τώρα έχουµε την ευτυχή συγκυρία να ξανα-
συνεργαστούµε». 

Ήταν δική του η τελευταία έκθεση που έγινε 
στον Χώρο Τέχνης 24; Ναι, συνέπεσε να είναι η 
τελευταία έκθεση της γκαλερί. Στο µεσοδιάστηµα 
από το 2010, που βραβεύτηκε, έχει κάνει πολλά. Ξέ-
ρω ότι ήταν αγαπηµένος µαθητής του Μυταρά. Πή-
γε στο Παρίσι στη Cité (σ.σ. ήταν Artist in Residency 
στη Cité internationale des Arts Paris στη Γαλλία). Έ-
µεινε ένα χρόνο στο Βερολίνο κι όταν επέστρεψε, 
του γκρίνιαζα. Έλεγα στους νέους ζωγράφους «µην 
καείτε», «µην σας παρασύρει η κρίση». Παρότι εγώ 
είχα κλείσει, τους φώναζα επειδή έχουν ένα χάρι-
σµα από τον Θεό, να µην το αφήσουν. ∆ιαπίστωσα 
µε µεγάλη µου χαρά ότι ο Αντώνης δούλευε πάρα 
πολύ. Κι έτσι µε αφορµή τα νέα του έργα συνδεθή-
καµε ξανά µε το ίδρυµα «Η άλλη Αρκαδία» ή αλλιώς 
«Φωκίωνος Νέγρη 16», ένα δυναµικό χώρο του Σω-
τήρη Φέλιου, µε τον οποίο είµαστε φίλοι και έχουµε 
παλιότερα συνεργαστεί µε πολλές αφορµές.

Πώς σας φάνηκαν αυτά τα έργα του Αντώνη; 
Πήγα αγχωµένη ότι δεν θα δούλευε λόγω της ρευ-
στής και δύσκολης κατάστασης και συγκινήθηκα 
πάρα πολύ όταν είδα πως επιµένει, συνεχίζει να ε-
ξελίσσεται. Ήταν µεγάλη έκπληξη και παράλληλα 
µεγάλη χαρά που δεν επαναπαύθηκε στην έκθεση 
του 2013. Το ότι ζορίστηκε όταν ήρθε από το Βερο-
λίνο αποτυπώνεται στα πρώτα έργα του, όπως σε 
ένα τεράστιο τρίπτυχο στο οποίο διαφαίνεται η δυ-
σθυµία του αθηναϊκού τοπίου. Πρόκειται για αστική 
τοπιογραφία στην ουσία, όπου υπάρχει όµως µονα-
ξιά, απειλή και θλίψη. Με το πέρασµα του χρόνου 
φαίνεται πως αρχίζει να γλυκαίνει και να ξεφοβάται, 
γι’ αυτό και κάνει πανοραµικά ονειρικά νυχτερινά 
από τη γειτονιά του, τα Πετράλωνα. Ζωγραφίζει ό,τι 
πιάνει το βλέµµα του, τη θέα γύρω από του Φιλο-
πάππου, από την Αττική Οδό µέχρι το Χαϊδάρι. 

Τι ακριβώς φοβόσασταν για τους νέους καλ-
λιτέχνες; ∆εν πίστευα ότι θα εγκατέλειπαν από-
λυτα το χώρο, αλλά ο φόβος της κρίσης ήταν και 
παραµένει τόσο µεγάλος που πάρα πολλά παιδιά 
παγιδεύτηκαν. Όχι η δική µου γενιά των 60ρηδων, 
αυτοί πρόλαβαν. Όταν ξεκίνησε η κρίση το 2008, η 
γενιά των 40ρηδων δεν πρόλαβε να καταξιωθεί κα-
τά µία έννοια όσο η δική µου γενιά, του ’80, η οποία 
έζησε σε µία εποχή ευµάρειας και ανεµελιάς κοι-
νωνικής, πολιτικής και οικονοµικής. Με την έλευση 
της κρίσης δηµιουργήθηκε ένας τρόµος. Πώς να 
µπει κανείς στο εργαστήριο και να δουλέψει  χωρίς 
αποδέκτη; Ο αποδέκτης, ο φιλότεχνος, στα εικα-
στικά ρυθµίζεται σε µεγάλο βαθµό από την αγορά, 
από την οικονοµία. 

Υπάρχει πράγµατι αυτή η δυσθυµία στην εικόνα 

της Αθήνας σήµερα; Βεβαίως και υπάρχει, γι’ αυτό 
συµφωνώ µε την προσέγγιση του Αντώνη. ∆εν βυ-
θίστηκε ωστόσο στη θλίψη και την παραίτηση που 
βιώνουµε όλοι. Υπάρχουν πλέον ζώνες στην Αθήνα 
που κάποτε έσφυζαν από ζωή και τώρα θυµίζουν 
ακατοίκητες, ερειπωµένες περιοχές. Εκτός όµως 
από τα έργα αυτά υπάρχουν ακουαρέλες του που 
παρουσιάζουν όψεις εσωτερικών χώρων, του ερ-
γαστηρίου ή του σπιτιού του, όπου πίσω από την 
τάξη και την καθαρότητα υποκρύπτουν µια επίµο-
νη µοναχικότητα.

Τα τελευταία χρόνια χωρίς τον Χώρο Τέχνης 24 
πώς είναι; ∆ύσκολα. Για µένα η γκαλερί σηµατο-
δοτούσε πάρα πολλά. Ήταν η ζωή µου ολόκληρη, 
η ύπαρξή µου. Είκοσι πέντε χρόνια εργασίας, βι-
οποριζόµουν από αυτή, αναφερόµουν σ’ αυτήν, 
λογοδοτούσα. Άνοιξα το 1988 κι άντεξα µέχρι το 
2013. Ήταν σαν ένας θάνατος. ∆εν θα υπήρχε η 
γκαλερί χωρίς την αµέριστη υποστήριξη και βοή-
θεια του Χρόνη Μπότσογλου τα πρώτα χρόνια. Η 
πρώτη έκθεση που κάναµε ήταν δική του, τα «Τρία 
πορτρέτα» (Καστανιώτης, 1991). Είχα µε πολλούς 
εικαστικούς βαθιές φιλίες είκοσι και χρόνων. Ακο-
λούθησε η σπουδαία Nelly’s µε την οποία κάναµε 
τα επαγγέλµατα του Μεσοπολέµου και µετά µου 
έκανε τη µεγάλη τιµή ο Μόραλης να εκθέσει  τα χα-
ρακτικά του. Από τότε οργάνωνα εκθέσεις και σε 
άλλους χώρους, όπως στο Σπίτι της Κύπρου, µε το 
«Παρά δήµον ονείρων». Και ποιος δεν υπήρξε εκεί... 
Ο Μυταράς ζωγράφισε ένα όνειρο της Αγγελάκη 
Ρουκ, η Ρωµανού του Αναγνωστάκη, ο Μπότσο-
γλου του Βαλτινού, ο Κεσσανλής του ∆ηµητριάδη, 
η Κυριαζή της ∆ηµουλά, ο Μιγάδης του Καµπανέλ-
λη, ο Ψυχοπαίδης του Κοντού, ο Φωτόπουλος του 
Μάτεση, ο Μποκόρος του Παπαγιώργη, ο Κανιάρης 
του Πατρίκιου, ο Μανταζβίνος του Πούλιου, ο Λάπ-
πας του Χειµωνά. Και ακολούθησαν τόσες και τόσες 
πνευµατικές συναντήσεις. Ήµουν από τις πρώτες 
γκαλερί που συνέδεσα τέχνη µε λογοτεχνία (άλ-
λη µεγάλη µου αγάπη). Από το χώρο µου πέρασαν 
σηµαντικοί πεζογράφοι, ποιητές, κριτικοί, εκτός 
από µεγάλους εικαστικούς. Παρουσιάστηκαν 32 
συνολικά βιβλία που διασταυρώνεται ο λόγος µε 
την εικόνα.     
Έκλαψα πολύ όταν έκλεισα. Είναι τεράστιο το έλ-
λειµµα, είναι άλλο να εργάζεσαι στο χώρο σου και 
άλλο να οργανώνεις εκθέσεις αλλού, αλλά δεν είχα 
επιλογή. Προσωπικά, ως Ελισάβετ Σακαρέλη, εξά-
ντλησα όλα τα περιθώρια, των οικονοµικών µου 
αντοχών. Είναι σαφές ότι έκλεισα λόγω της κρίσης. 
Λύγισε η µεσαία τάξη, που ήταν πάντα η ραχοκοκα-
λιά της κοινωνίας. Αυτή η τάξη αγόραζε έργα από 
µεράκι, για να οµορφύνει την καθηµερινότητά της, 
κι όταν από το 2008-2009 βούλιαξε, απέµειναν κυ-
ρίως οι συλλέκτες. Αλλά κι αυτοί έχουν περιορίσει 
δραµατικά τις αγορές τους. Γι’ αυτό είναι σηµαντικό 
όσες γκαλερί αντέχουν ακόµα. 

Συνεχίζετε, όµως, ακόµα και χωρίς γκαλερί... 
Βεβαίως, δεν κλείστηκα σπίτι µου. Μετά από αυτή 
την έκθεση έχω κι άλλα σχέδια. Παρότι δεν έχω α-
ποστασιοποιηθεί από το χώρο, µου λείπει ωστόσο 
τροµερά. Αν λέει κάτι, µπορώ να σας εξοµολογηθώ 
ότι µετά από τρία χρόνια που έχει κλείσει, βλέπω 
συχνά τον ίδιο εφιάλτη: ότι έχω εγκαίνια και δεν 
µπορώ να πάω γιατί τα πόδια µου κολλάνε στο πά-
τωµα του σπιτιού…

Τι λέτε τελικά, η κρίση θα µας πάρει και την Τέ-
χνη; Πιστεύω ότι η Τέχνη δεν θα σταµατήσει. Αυτά 
που έλεγαν σε µας οι µεγαλύτεροι, ότι εκείνοι ήταν 
πιο ηθικοί, πιο καλοί και ευγενικοί, είναι ανοησίες. 
Αυτοί που είναι να προχωρήσουν, θα προχωρή-
σουν – πολύ πιο επώδυνα βέβαια από τη δεκαετία 
του ’80. Βρισκόµαστε σε ένα ιστορικό µεταίχµιο, 
ζούµε σε µία ακραία, µεταβατική εποχή. Η Τέχνη, 
όµως, οι αληθινοί δηµιουργοί, δεν πτοούνται. Και 
τώρα βγαίνουν διαµάντια, και τώρα γίνονται αυ-
θεντικά πράγµατα. Κι αυτό προσωπικά µού δίνει 
κουράγιο. A
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Επιµέλεια: 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Είναι ένα µεταποκαλυπτικό θρίλερ για µια 

παγκόσµια πανδηµία αυτανάφλεξης, που 

απειλεί να µετατρέψει τον πολιτισµό µας σε 

στάχτες! Το βιβλίο του Χιλ, που ψηφίστηκε ως 

το καλύτερο βιβλίο τρόµου της χρονιάς στα 

Goodreads Choice Awards 2016, κυκλοφορεί 

από τις εκδόσεις Bell στις 3/3.

Ανάφλεξη 
Η Χάρπερ Γκρέισον είχε δει στην τηλεόραση 
πολλούς ανθρώπους να καίγονται –όλοι εί-
χαν δει–, αλλά ο πρώτος που είδε να καίγεται 
µπροστά στα µάτια της ήταν στην παιδική χα-
ρά πίσω από το σχολείο. 
Τα σχολεία ήταν κλειστά στη Βοστόνη και σε 
µερικά άλλα µέρη της Μασα χουσέτης, αλ-

λά εδώ, σ το Νιου 
Χάµσιρ, ήταν ακό-
µη ανοιχτά. Είχαν 
υ π ά ρ ξ ε ι  κ α ι  σ το 
Νιου Χάµσ ιρ κά-
ποια περιστατικά, 
αλλά λίγα. Η Χάρ-
περ είχε ακούσει ότι 
υπήρχαν πέντ’ έξι 
ασθενείς, που τους 
είχαν σε µια φυλασ-
σόµενη πτέρυγα του 
Νοσοκοµείου του 
Κόνκορντ και τους 
φρόντιζε µια ιατρι-
κή οµάδα ντυµένη 
µε ολόσωµες προ-
στατευτικές στολές, 
ενώ όλες οι νοσο-
κόµες ήταν εξοπλι-
σµένες µε πυροσβε-
στήρες. 
Η Χάρπερ κρατούσε 
µια κρύα κοµπρέ-
σα στο µάγουλο ε-

νός παιδιού της πρώ της τάξης, του Ρέιµοντ 
Μπλάι, που είχε φάει µια ρακέτα του µπά-
ντµιντον στο πρόσωπο. Είχαν πάντα ένα δύο 
τέτοια επεισόδια κάθε άνοιξη, όταν ο Κίλορ, ο 
γυµναστής, έβγαζε τις ρακέτες του µπάντµι-
ντον. Σε όλες τις περιπτώσεις, έλεγε στα παι-
διά να κάνουν µια βόλτα και θα τους περάσει, 
ακόµη κι όταν έρχονταν µε τα δόντια τους 
στη χούφτα. Κάποια µέρα θα ήθελε να τον δει 
να τρώει µια ρακέτα του µπάντµιντον στα ού-
µπαλα, για να ’χει τη χαρά να του πει να πάει 
ο ίδιος µια βόλτα για να του περάσει. 
Ο Ρέιµοντ δεν έκλαιγε όταν ήρθε στο ιατρείο, 
αλλά µε το που είδε το πρόσωπό του στον 
καθρέφτη έχασε για λίγο την αυτοκυριαρ-
χία του, µε αποτέλεσµα να σχηµατιστεί ένα 
λακκάκι στο σαγόνι του και οι µύες του προ-

σώπου του να συσπαστούν από ταραχή. Το 
µάτι του ήταν σκούρο µοβ και είχε κλείσει 
σχεδόν από το πρήξιµο. Η Χάρπερ ήξερε ότι 
πιο τροµακτικό ήταν το θέαµα στον καθρέφτη 
παρά ο πόνος. 
Για να τον κάνει να ξεχαστεί, κατέφυγε στο 
κουτί µε τις λιχουδιές που είχε για περιπτώ-
σεις έκτακτης ανάγκης –ένα στραπατσαρι-
σµένο φαγητοδοχείο Μέρι Πόπινς µε σκου-
ριασµένους µεντεσέδες, που περιείχε πάντα 
µερικές δεκάδες καραµέλες και σοκολάτες, 
καθώς και ένα µεγάλο ραπάνι και µια πατάτα, 
που τα κρατούσε για τις πιο σοβαρές περι-
πτώσεις. 
Κοίταξε µέσα, ενώ ο Ρέιµον τ κρατού-
σ ε  τ η ν  κ ο µ π ρ έ σ α  σ τ ο  µ ά γ ο υλ ό  τ ο υ . 
«Χµµ», έκανε η Χάρπερ. «Νοµίζω ότι έχω µό-
νο µία Τουίξ στο κουτί µου και θέλω να φάω 
κι εγώ µία οπωσδήποτε». 
«Εγώ θα φάω γλυκό;» ρώτησε ο Ρέιµοντ µε 
πνιγµένη φωνή. 
«Εσύ θα φας κάτι καλύτερο. Έχω ένα µεγάλο 
νόστιµο ραπάνι εδώ και, αν είσαι πολύ καλό 
παιδί, θα σου το δώσω και θα φάω εγώ την 
Τουίξ». Του έδειξε το κουτί για να δει το ρα-
πάνι. 
«Μπλιαχ. ∆ε θέλω ραπάνι». 
«Τι λες τότε για µια µεγάλη, γλυκιά, νόστιµη 
πατάτα; Μιλάµε για Γιούκον Γκολντ». 
«Μπλιαχ. Ας κάνουµε µπραντεφέρ για την 
Τουίξ. Νικάω και τον µπαµπά µου στο µπρα-
ντεφέρ». 
Η Χάρπερ σφύριξε µερικές νότες από το “My 
Favorite Things” ενώ προσποιούνταν ότι το 
σκέφτεται. Είχε την τάση να σφυρίζει κοµµά-
τια από µιούζικαλ της δεκαετίας του εξήντα 
και να φαντασιώνεται κίσσες και κοκκινολαί-
µηδες να τραγουδούν µαζί της. «∆εν ξέρω αν 
σε συµφέρει να κάνεις µπραντεφέρ µαζί µου, 
Ρέιµοντ Μπλάι. Είµαι πολύ γυµνασµένη». 
Προσποιήθηκε ότι ήθελε να κοιτάξει από το 
παράθυρο για να το σκεφτεί –και τότε είδε 
τον άντρα να διασχίζει την παιδική χαρά.
Από εκεί που στεκόταν η Χάρπερ, έβλεπε κα-
θαρά την ασφαλτόστρωση –µερικές δεκάδες 
µέτρα άσφαλτο, µε χαραγµένα πλέγµατα για 
κουτσό σε διάφορα σηµεία. Πιο κάτω απλω-
νόταν µια έκταση µερικών στρεµµάτων γεµά-
τη ξεραµένα φύλλα, όπου ήταν τοποθετηµένα 
κάµποσα παιχνίδια: τραµπάλες, τσουλήθρες, 
ένας τοίχος αναρρίχησης, και µια σειρά µε-
ταλλικοί σωλήνες που µπορούσαν να τους 
χτυπούν τα παιδιά παίζοντας µουσική (από 
µέσα της η Χάρπερ τους έλεγε «Ξυλόφωνο 
των Καταραµένων»). 
Ήταν η πρώτη ώρα των µαθηµάτων και δεν 
υπήρχαν παιδιά έξω –η µοναδική στιγµή που 
δεν έβλεπες ένα κοπάδι παιδιά να ουρλιά-

ζουν, να χαλούν τον κόσµο, να γελούν, να 
τρέχουν και να συγκρούονται µεταξύ τους 
µπροστά στο ιατρείο. Υπήρχε µόνο ο άντρας 
µε το φαρδύ πράσινο στρατιωτικό τζάκετ και 
το χαλαρό καφέ παντελόνι εργασίας, και µε 
το πρόσωπό του κρυµµένο στη σκιά ενός λι-
γδιασµένου κασκέτου του µπέιζµπολ. ∆ιέ-
σχιζε την άσφαλτο λοξά, καθώς ερχόταν από 
το πίσω µέρος του κτιρίου. Το κεφάλι του ή-
ταν σκυφτό, και τρέκλιζε· φαινόταν να µην 
µπορεί να περπατήσει σε ευθεία γραµµή. Η 
πρώτη σκέψη της Χάρπερ ήταν πως ήταν µε-
θυσµένος. Μετά είδε τον καπνό που έβγαινε 
από τα µανίκια του. Έναν αραιό λευκό καπνό, 
που ξεχυνόταν από το τζάκετ γύρω από τα 
χέρια του κι ανέβαινε από το γιακά του µέσα 
στα µακριά καστανά µαλλιά του. 
Βγήκε παραπατώντας από την άσφαλτο κι 
άρχισε να περπατάει πάνω στα ξερά φύλλα. 
Έκανε τρία βήµατα ακόµη κι έβαλε το δεξί του 
χέρι πάνω στο ξύλινο σκαλί µιας σκάλας που 
οδηγούσε στις αναρριχήσεις. Ακόµη και από 
αυτή την απόσταση, η Χάρπερ έβλεπε κάτι 
στο πάνω µέρος του χεριού του, µια σκούρα 
λωρίδα σαν τατουάζ, διάστικτη µε χρυσό. Τα 
στίγµατα άστραφταν όπως οι κόκκοι σκόνης 
σε µια εκτυφλωτική ακτίνα φωτός. 
Είχε δει σχετικά ρεπορτάζ στις ειδήσεις, αλ-
λά και πάλι, εκείνες τις πρώτες στιγµές, δεν 
µπορούσε να καταλάβει τι έβλεπε. Τα πράγ-
µατα άρχισαν να πέφτουν από το κουτί Μέρι 
Πόπινς και να κροταλίζουν στο πάτωµα. ∆εν 
το άκουσε, δεν είχε συνειδητοποιήσει καν ότι 
κρατούσε το κουτί γερτό, αδειάζοντας κάτω 
καραµέλες και σοκολάτες. Ο Ρέιµοντ κοίταξε 
την πατάτα που έπεσε µε ένα µαλακό γδούπο 
και κύλησε κάτω από έναν πάγκο. 
Τα γόνατα του άντρα άρχισαν να λυγίζουν. 
Μετά τέντωσε την πλάτη µε ένα σπασµό ρί-
χνοντας το κεφάλι προς τα πίσω, και φάνη-
καν φλόγες να γλείφουν το µπροστινό µέρος 
του πουκαµίσου του. Η Χάρπερ πρόλαβε να 
δει για µια στιγµή το λιπόσαρκο, όλο αγωνία 
πρόσωπό του, κι ύστερα το κεφάλι του έγινε 
δαυλός. Χτύπησε µε το αριστερό χέρι το στή-
θος του, αλλά το δεξί συνέχιζε να κρατά την 
ξύλινη σκάλα. Το δεξί του χέρι καιγόταν, κα-
ψαλίζοντας το ξύλο. Το κεφάλι του τεντωνό-
ταν όλο και πιο πίσω και άνοιξε το στόµα του 
για να ουρλιάξει, αλλά από µέσα βγήκε µόνο 
µαύρος καπνός. 
Ο Ρέιµοντ είδε την έκφραση στο πρόσωπο της 
Χάρπερ και γύρισε το κεφάλι για να κοιτάξει 
πάνω από τον ώµο του, έξω από το παράθυρο. 
Η Χάρπερ παράτησε το κουτί και στράφηκε 
προς το µέρος του. Με το ένα χέρι τού κρά-
τησε την κρύα κοµπρέσα και µε το άλλο του 
έπιασε το κεφάλι από πίσω και γύρισε απότο-
µα το πρόσωπό του από το παράθυρο. 
«Μη, αγόρι µου», είπε, έκπληκτη µε τον ήρε-
µο τόνο της. 
«Τι ήταν αυτό;» ρώτησε ο µικρός. 
Άφησε το κεφάλι του και βρήκε το κορδόνι 
των περσίδων. Έξω, ο φλεγόµενος άντρας έ-
πεσε στα γόνατα και έσκυψε το κεφάλι σαν να 
προσευχόταν στη Μέκκα. Ήταν τυλιγµένος 
στις φλόγες, ένας σωρός κουρέλια που έβγαζε 
έναν λιπαρό καπνό µέσα στο φωτεινό κρύο 
απριλιάτικο πρωινό. 
Το στόρι έπεσε µε έναν µεταλλικό κρότο, 
κρύβοντας τη σκηνή –εκτός από ένα χρυσα-
φένιο φως που έλαµπε τρεµοπαίζοντας τρελά 
γύρω από τις άκρες των περσίδων. A

(Μετάφραση: Γιώργος Μπαρουξής)
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«Ο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ» 
ΤΟΥ JOE HILL 
Το καλύτερο βιβλίο τρόµου της χρονιάς σύµφωνα µε τα Goodreads 
Choice Awards 2016 κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bell
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#deiksepoioseisai 
Εδώ και πέντε σχεδόν χρόνια ο οργα-
νισµός ethelon, µε 9.500 εγγεγραµµέ-
νους εθελοντές, προωθεί την αξία του 
εθελοντισµού, ενώνοντας µε τη βοή-
θεια των δικτύων εθελοντές, ΜΚΟ και 
εταιρείες. Στην ethelon οι εθελοντές 
πίστεψαν ότι τα Άτοµα µε Αναπηρία 
πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες µε 
όλους και µεταξύ άλλων πραγµατο-
ποίησαν και την Πρώτη Ηµέρα Καριέ-
ρας για Άτοµα µε Αναπηρία µε πάνω 
από 20 συµµετέχουσες εταιρείες. Πα-
ράλληλα, ο εµπνευστής της ethelon 
Κωσταπάνος Μηλιαρέσης βραβεύ-
τηκε από το περιοδικό «Forbes» ως 
ένας από τους ανθρώπους κάτω των 
30 ετών (30 Under 30) που ξεχώρισαν 
µε τη δράση, το έργο και την καριέρα 
του στην Ευρώπη. «Για µένα η ευτυχία 
δεν ταυτίζεται µε την απόκτηση πλού-
του. Είναι η χαρά της προσφοράς, της 
δηµιουργίας, της επίτευξης» δήλωσε 
ο ίδιος. Μάθε περισσότερα για την 
Ethelon στο Facebook.  

ΒΙΒΛΙΟ

ÇÁÛï ¶ðÝðåäïÈ 
Η διαρκής ποίηση στη ζωή
«Πολλοί είναι εκείνοι που µας λένε πως σε καιρούς οικο-

νοµικής κρίσης είναι πολυτέλεια να εκδίδεται και να δια-

νέµεται ένα περιοδικό δωρεάν! Και µπορεί να έχουν δίκιο. 

Το θέµα όµως είναι πού κάποιος επιλέγει να διαθέσει τα 

όποια χρήµατα (δεν) του περισσεύουν. Οι επιλογές είναι 

αυτές που µας καθ-ορίζουν» λέει ο εκδότης του περιοδι-

κού «Νέο Επίπεδο» Γιάννης Στεφανάκις. 

O λόγος για το περιοδικό «Νέο Επίπεδο», ένα περιοδικό για 

το λόγο και τα εικαστικά, το οποίο ο γνωστός ζωγράφος 

και χαράκτης εµπνεύστηκε, δηµιούργησε και συνδιευ-

θύνει µαζί µε τον εκ Λαµίας ποιητή Κώστα Ριζάκη. Το 5ο 

τεύχος, σε εικονογράφηση του ίδιου, κυκλοφορεί και δια-

τίθεται ήδη σε 35 χώρους πανελλαδικά.

Το περιοδικό τυπώνεται σε 1.499 αριθµηµένα αντίτυπα, 

µπορείτε να το διαβάσετε όµως και online στην ηλεκτρο-

νική διεύθυνση: www.neoepipedo.gr

Εταιρική κοινωνική 
ευθύνη από τη 
Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΕ
Σηµαντική δράση από την εταιρεία 
Σ. ΜΕΝΤΕΚΙ∆ΗΣ ΑΕ, η οποία στο 
πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης δώρισε αναπηρικά αµα-
ξίδια στο κλείσιµο 
της περασµένης 
χρονιάς. Το 
πρώτο αµαξί-
διο δωρίστηκε  
στον Σύλλογο 
Μέριµνα Παι-
διού Κατερί-
νης, ο οποίος 
δηµιουργήθηκε 
το 1979 και φροντί-
ζει τις ανάγκες παιδιών µε 
νοητική στέρηση. Η δεύτερη δωρεά 
έγινε προς την Ιερά Μητρόπολη Κί-
τρους Κατερίνης και Πλαταµώνος, 
η οποία στη συνέχεια φρόντισε να 
φτάσει σε άπορη οικογένεια µε ανά-
πηρο µέλος, στα Φωτεινά Πιερίας. 
Η Σ. ΜΕΝΤΕΚΙ∆ΗΣ ΑΕ, στην οποία 
ανήκουν τα φυσικά µεταλλικά νερά  
∆ΙΟΣ και ΣΕΛΙ από τον Όλυµπο και 
το Βέρµιο αντίστοιχα, δεσµεύτηκε 
να συνεχίσει να στηρίζει την τοπική 
κοινωνία, συνεισφέροντας στη βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής και στην 
προστασία του περιβάλλοντος.
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Η άνοιξη της Sisley
▶Το ανοιξιάτικο ταξίδι της Sisley φέτος διασχίζει τον πλανήτη απ’ άκρη σ’ άκρη για να φέρει στην ντουλάπα σου όλα όσα ονειρεύεσαι να κάνεις: από ένα 

ταξίδι στην ανεξερεύνητη ζούγκλα µέχρι µια βόλτα στην πολυχρωµία της Νέας Υόρκης. Εδώ είναι όλα! Τα κοµµάτια της γυναικείας συλλογής περιλαµ-

βάνουν σακάκια από οργάντζα ή µετάξι, µίνι και µάξι φορέµατα και φούστες µε κρόσσια και δαντέλα. Ρούχα µε χαλαρό στιλ, ολόσωµες φόρµες, µακριά 

φορέµατα, κάπρι παντελόνια και µπλούζες µε στάµπες. Τα χρώµατα ποικίλουν: πράσινο, λευκό, µπεζ της άµµου και γυαλιστερό µαύρο. Τα ποδηλατικά 

παντελόνια από µαύρο δέρµα συνδυάζονται µε δερµάτινα τζάκετ και γιλέκα. Τα αξεσουάρ δίνουν το δικό τους τόνο: χρυσές δαντέλες και δερµάτινα σαν-

δάλια. Για φέτος ειδικά, η τάση athleisure αφήνει το δικό της στίγµα στη συλλογή µε ειδικά αθλητικά σουτιέν, σορτς µποξέρ κατασκευασµένα από lurex και 

ιδιαίτερα ελαφρύ νάιλον. 

Καταστήµατα: Ερµού 52, Αθήνα, 2103249551 και Αγγέλου Μεταξά 18, Γλυφάδα, 2108981035. Μάθε περισσότερα στο sisley.com☞
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Επιµέλεια: 
TANIA ∆ΕΛΗ

Σακάκι €129 
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THE BODY SHOP
Bούρτσα µαλλιών από φυσικό µπαµπού €11

SEPHORA
Lip balm µε γεύση αµύγδαλο €4,95

SWATCH
Η νέα σειρά Mosaici & More µετατρέπει τον καρπό µας 

σε γκαλερί γεωµετρικής τέχνης  €75

AAAA
Γυναικείο ελβετικό ρολόι quartz, µοντέλο Bella Ora, €415

INTIMISSIMI
Νιώσε την άνοιξη στο δέρµα σου.

€39,90 σουτιέν, €15,90 σλιπ

TOMS
Τα νέα µας παπουτσάκια είναι 

σκέτη υπόσχεση. Ραντεβού στην 
έρηµο της Αριζόνα! €60

APIVITA
Βalancing 

Conditioner για 
µαλλιά µε λιπαρές 

ρίζες και ξηρές 
άκρες από 

τσουκνίδα και 
πρόπολη €11,80

AAAA
Γυναικείο ελβετικό ρολόι quartz, µοντέλο Bella Ora, €415

σκέτη υπόσχεση. Ραντεβού στην 
έρηµο της Αριζόνα! €60

µαλλιά µε λιπαρές 

ΕΣΚΑΣΕ ΑΝΟΙΞΗ

ADIDAS 
ΟRIGINALS

Tο NMD επιστρέφει µε το 
Monochrome pack 

ανανεωµένο και µε τη σόλα 
Boost να  παίρνει χρώµα. Σε 

αποχρώσεις λευκού, 
µαύρου ή πορτοκαλί  

€149,95
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GRAFFITO
Οι πρώτες αφίξεις 
στο σπίτι σου
▶ Στους χώρους του σπιτιού, εκεί που επιστρέφεις στο τέλος κάθε 

ημέρας, κάθε τέτοια εποχή οι μικρές αλλαγές φέρνουν πάντα μια 

καινούργια θετική ενέργεια ανάμεσα σε σένα και στα αντικείμενα που 

σε περιβάλλουν. Ένα διαφορετικό χρώμα στους τοίχους, μια μικρή 

αλλαγή στον καναπέ, ένα καινούργιο φωτιστικό δίπλα του, ένα νέο 

τραπεζάκι από φυσικό ξύλο για να βάλεις το βάζο με το ανοιξιάτικο 

μπουκέτο που αγόρασες το πρωί από τη λαϊκή. Κάθε τέτοια εποχή το 

Graffito, το concept store της Σόλωνος, ανανεώνει κι αυτό τις προ-

θήκες του με καινούργια προϊόντα που σου δίνουν άπειρες ιδέες για 

να σκεφτείς και να αποφασίσεις. Πρώτα απ’ όλα τα φωτιστικά που 

υπάρχουν εδώ, σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και υλικών, έχουν ακόμα 

προσφορές που φτάνουν μέχρι και το 50% κάτω από την αρχική τιμή. 

Εντοπίσαμε ακόμα νέες παραλαβές επίπλων από μασίφ ξύλο ακακίας 

και δρυ, αλλά και καλαίσθητους καναπέδες από το Βέλγιο. Στα διακο-

σμητικά αντικείμενα για το χώρο υπάρχει μεγάλη γκάμα σχεδίων για 

όλα τα γούστα. Αλλά εκείνο που μας άρεσε περισσότερο ήταν τα πα-

νέμορφα side tables και τα δερμάτινα stools, που θα δώσουν σίγουρα 

την αλλαγή που επιθυμείς στο χώρο σου. Γιατί, μη ξεχνάμε, θέλουμε 

το σπίτι μας να μας αγκαλιάζει οικεία αλλά ταυτόχρονα να μας αιφνι-

διάζει και με μικρές αναπαίσθητες αλλαγές. 

ΒΕSTSHOP
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Σε γνωρίζω...

Αβαντάζ. 36χρονος επιχειρηµατίας µε δικό του εργοστάσιο, 
€20.000 µηνιαίως, βίλα στη Σαντορίνη και διαµερίσµατα 
στην Κηφισιά, εµφανίσιµος, επιθυµεί γνωριµία γάµου µε κο-
πέλα εµφανίσιµη. «Πάππας», Οµήρου 38, Κολωνάκι,
 2103620147, www.pappas.gr 

¡éá îá ëáôáøöòÝóåôå íéá áççåìÝá åðéëïéîöîÜóôå íå ôï 210 3617.369 (11.00-18.00) 
Ìòåñóåé÷: œ 34 ïé 20 ðòñôå÷ ìÛêåé÷ ëáé œ 0,35 ëÀõå åðéðìÛïî.
°ççåìÝá óå ðìáÝóéï: œ 45.

Μικρές 
αγγελίες

¡òÀãå çéá ôï ª¶ ¶¹¢° (íÛøòé 20 ìÛêåé÷) ëáé óôåÝìå ôï íå SMS: AVSE ëåîÞ ëáé ôï íÜîùíÀ óïù óôï 19400.
°òéõíïÝ ëéîèôñî õá äèíïóéåàïîôáé íÞîï åÀî åÝîáé Ýäéïé íå ôï îïàíåòï ôïù áðïóôïìÛá.

ÌòÛöóè SMS œ0,31 íå ¼¦° (Mediatel - Æèì ðáòáðÞîöî: 2142148020)

Σε 
είδα...

Μυρτώ µου, είµαι µόλις 17 χρονών. Όταν βγαίνω ραντεβού 
αρκετοί ζητάνε προκαταρκτικά από το πρώτο κιόλας ραντε-
βού. Πολλές φορές θέλω και γω η ίδια αλλά διστάζω. Μου 
φαίνεται για κάποιο λόγο ηθικά λάθος να ενδώσεις τόσο 
γρήγορα σε κάποιον ενώ θα νοµίζουν ότι είµαι µόνο για ξε-

πέτες. Θέλω επιτέλους να µε βλέπουν λίγο σοβαρά. Μήπως 
κάνω εγώ το λάθος ή όλοι έτσι είναι;

Το αν µας βλέπουν σοβαρά µπορεί να µην έχει σώνει και καλά σχέση µε τα φασώ-
µατα του πρώτου, δεύτερου ή πέµπτου ραντεβού. Το έχετε σκεφτεί αυτό;

Υ.Γ. 1 Όχι, δε νοµίζω ότι είναι όλοι έτσι, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι αυτοί που είναι έτσι είναι 
οπωσδήποτε ανάξιοι ή ανήθικοι ή αλήτες ή καθάρµατα που θέλουν να σας ξεπετάξουν και 
να σας παρατήσουν.  Γενικά οι άνθρωποι παίζουµε µπάλα µε τα όρια που θα µας τεθούν.

Υ.Γ. 2 Είναι λίγο κατινιά αυτό που θα πω τώρα αλλά το συµπέρασµα της µακροχρόνιας 
έρευνας που έκανα λέει ότι συνήθως η επιτυχία των πρώτων ραντεβού συνοψίζεται στο 
χρυσό κανόνα του πετάγµατος χαρταετού. Αµολάω καλούµπα τραβάω καλούµπα, αµο-
λάω τραβάω, αµολάω τραβάω. Ντρέποµαι και που το ’γραψα αυτό το πράγµα, το σβήνω 
άµεσα.

Υ.Γ.3 Όχι, θα το αφήσω, υπερασπίζοµαι την κατίνα µέσα µου και έξω µου.

Μυρτώ, η ιστορία µου δεν είναι τόσο γκαζωµένη όσο άλλων, αλλά θέλω πραγ-
µατικά τη γνώµη σου. Είµαστε µαζί 4 χρόνια. Εκείνος 41 κι εγώ 31. Είµαστε 
πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια και νιώθω ότι είναι ο άνθρωπός µου αλλά… Η 
βασική µας διαφορά αφορά στο µέλλον. Εγώ θέλω να συγκατοικήσουµε, θέλω 
γάµο και παιδιά κι εκείνος, χωρίς να µου έχει πει ποτέ ευθέως ότι δεν θέλει, 
όλο το αποφεύγει. Πριν δυο χρόνια µου έλεγε «είναι νωρίς ακόµα», τώρα µου 
λέει ότι «τον αγχώνουν πολύ αυτές οι αποφάσεις ζωής», ότι «φοβάται µήπως 

δεν τα καταφέρει και µήπως δεν είναι αυτός 
για τέτοια». Πριν λίγες µέρες µετά από κου-
βέντα που του ξαναέκανα, πήρε την απόφαση 
να συγκατοικήσουµε λέγοντάς µου ότι «δεν 
θα υπογράψουµε και συµβόλαιο για το µετά». 
Όλοι οι φίλοι και οι συγγενείς µου µού λένε ότι 
είναι ξεκάθαρο ότι έχει επιλέξει ένα συγκεκρι-
µένο τρόπο ζωής και άδικα συµβιβάζοµαι και 
περιµένω κάτι περισσότερο. Οι άλλοι µού λένε 
ότι πρέπει να του δώσω «τελεσίγραφο» γιατί 
έτσι θα φανεί το τι θέλει, αλλά φοβάµαι ότι η 
απάντηση σε αυτό δεν θα µου αρέσει καθόλου. 

∆εν θέλω να χωρίσουµε αλλά έχω αρχίσει να σκέφτοµαι όλο και περισσότερο 
τελευταία ότι η σχέση µας δεν θα έχει την εξέλιξη που θα ήθελα και αυτό µε 
ρίχνει πολύ ψυχολογικά σε ό,τι κάνω.

Συµβόλαια δεν παίζουν σ’ αυτά τα πράγµατα, ποντάρεις και πας σύµφωνα µε αυ-
τό που σου λέει το ένστικτο, η επιθυµία και η ανάγνωσή σου στο χαρακτήρα του 
άλλου. Μερικοί όντως δεν την παλεύουν ποτέ µε την ιδέα να κάνουν γάµους και 
παιδιά, άλλοι χρειάζονται το χρόνο τους για να το χωνέψουν. Εσείς ξέρετε τι φάση 
είναι ο αγαπηµένος σας, αν –εκτός από αυτό το πρόβληµα– κατά τα άλλα είναι 
παρών στη σχέση, αν σας θέλει στη ζωή του ή αν απλώς υπάρχει δίπλα σας από 
κεκτηµένη ταχύτητα. Πιστεύω πως το ξέρουµε. Κατά βάθος το ξέρουµε.  

Υ.Γ. 1 Πάντως ο άνθρωπος είπε οκ στη συγκατοίκηση. Αν το έχετε δοκιµάσει ξανά θα ξέρετε 
ότι δεν είναι λίγο αυτό, ούτε είναι µικρή απόφαση το να ξυπνάς κάθε µέρα µε τον άλλο και 
να µοιράζεσαι κάθε βράδυ σου µαζί του, θέλεις δε θέλεις. ∆ιότι υπάρχουν και στιγµές που 
δεν θέλεις. Καθόλου.

Υ.Γ. 2 Τι θα έκανα αν ένιωθα ότι υποφέρω και νιώθω δυστυχισµένη; Θα προσπαθούσα να 
πάρω απόσταση από τη ζωή µας και να την εξετάσω από «ψηλά». Περνάµε καλά µαζί; Ζού-
µε αρµονικά; Είµαστε οµάδα; Με εµπιστεύεται; Εγώ; Μας αρέσει να σχεδιάζουµε µαζί; Συζη-
τάµε αν µπλοκάρουµε κάπου; Οκ. Αν ναι, ποντάρω κι άλλο, δίνω χρόνο. Αν όχι, συγκεντρώ-
νοµαι σε αυτό που χρειάζοµαι, κάνω την καρδιά µου πέτρα και φεύγω να πάω να το βρω.

Υ.Γ. 3 Και κάτι τελευταίο: τώρα που ξαναδιάβασα το γράµµα σας 
εντόπισα στα λεγόµενα του αγοριού σας ότι έχει προσπαθή-
σει να σας εξηγήσει πώς αισθάνεται. Είπε καθαρά ότι αγ-
χώνεται και φοβάται. Ξέρω πως ιδανικά θα θέλατε να µην 
αγχώνεται και να µη φοβάται τίποτα µαζί σας γιατί είστε 
η µόνη που έχει τη µαγική δύναµη να εξαφανίζει όλους 
τους φόβους του σύµπαντος και να απαλλάσσει τους συ-
ντρόφους της από κάθε σύµπλεγµα αλλά µη φάτε, το βράδυ 
έχουµε γλάρο. 

ªôåÝìå ôï çòÀííá óïù 

ôáøùäòïíéëÀ Ü óôï fax ôè÷ A.V. 

Ü óôï info@athensvoice.gr 

çéá ôè óôÜìè 

Ç»Ýìá íïù âòñíéëáÈ.

»¹¤° »ÃË
µÄ¿»¹º°

Της ΜΥΡΤΩΣ 
ΚΟΝΤΟΒΑ

©
 J

O
H

N
 H

O
LM

E
S

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
25/2. Γύρω στη 1 το βρά-
δυ… cowboy θα µε πας µια 
βόλτα; Είµαι αυτή µε τη ροζ 
περούκα, που στην έπεφτα 
όταν πήγαινες στο γκρι 
αµάξι σου litsa-thania@
hotmail.com 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Προαστιακός, 24 Φεβρου-
αρίου 15.35. Με εκείνο το 
πολύ φαρδύ τζιν και τα 

φούξια παπούτσια! Κατε-
βήκαµε στη Νερατζιώτισσα 
και συνεχίσαµε µε τον 
ηλεκτρικό, σε ξεχωριστά 
βαγόνια. Κατεβήκαµε 
Θησείο. Μετά χαθήκαµε. 
Σε θυµάµαι… γράψε στο 
bicobocobo@gmail.com 

TIKI
Χριστούγεννα. Όµορφη 
κοκκινοµάλλα. Σκεφτική. 
Σε είδα και µου άρεσες. Ρα-
ντεβού στην επόµενη συ-
ναυλία των Polkar. Κάλλια

ΜΠΛΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ
Το προηγούµενο Σάββατο 
γύρω στις 12.30 καθόσουν 
µε ένα φίλο σου στο τρα-
πεζάκι στη γωνία. Εσύ τού-
µπανο µε µαύρα γυαλιά και 
ύφος υπεράνω, καθόσουν 

µε φίλο σου, επίσης γενει-
οφόρο. Σε έχω συναντήσει 
και στο Σαµόν. Άραγε θα 
θελήσεις να µάθεις ποιος 
σε κοίταζε;

ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ
∆εν έχω ιδέα γιατί εξαφα-
νίστηκες. Αλλά εσύ µείνε 
όπως θέλεις, µε τις φωτο-
γραφίες µου, κι όχι µε µένα.

ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ
Το να µε σκέφτεσαι και να 
κοιτάς τις φωτογραφίες 
µου δεν έχει νόηµα, αφού 
δεν είσαι παρόν! 

ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ
Εντάξει, είσαι άρρωστη 
περίπτωση Γιαννάκη. Στο 
υπογράφω. Μαρία
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Αναδιάταξη του ερωτικού σκηνικού
Τα πράγματα είναι αρκετά τεταμένα στην αρχή 
της εβδομάδας και δεν τα βοηθάς ιδιαίτερα κι 
εσύ που βλέπεις τη σωματική και ψυχολογική 
σου κούραση να γίνονται νεύρα με χαρακτηρι-
στική ευκολία. Φταίει βέβαια και το γεγονός πως 
ό,τι προσπαθείς να κάνεις δεν σου βγαίνει έτσι 
όπως το σκέφτεσαι. Πάντως 
προς το τέλος της εβδομά-
δας σού δίνεται η ευκαιρία να 
αποδείξεις την αξία σου στη 
δουλειά, εφόσον βέβαια έχεις 
κάνει την απαραίτητη προε-
τοιμασία. Στα προσωπικά σου, 
τα δεδομένα ετοιμάζονται 
για μία ακόμη αλλαγή, αφού 
με την ανάδρομη πορεία της 
Αφροδίτης στο ζώδιό σου, το 
Σάββατο, συνειδητοποιείς ότι 
κάτι δεν πάει καλά κι εσύ κάθε 
άλλο παρά ευχαριστημένος είσαι. Πρόσεξε γιατί 
είσαι έτοιμος να εξιδανικεύσεις και να ανοίξεις 
την πόρτα για όχι ιδιαίτερα κατάλληλους ανθρώ-
πους, απλά και μόνο επειδή σου βρίσκονται πρό-
χειροι. Τέλος, ιεράρχησε καλύτερα τις προτεραι-
ότητές σου, γιατί και τα οικονομικά σου φαίνεται 
να επιβραδύνουν για το ερχόμενο χρονικό διά-
στημα και δεν ευνοούν την παρόρμηση.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Δυσκολίες στη ροή της καθημερινότητας
Καμία διάθεση δεν έχεις να κλειστείς, όμως το 
σώμα σου έχει διαφορετική άποψη και απαιτεί 
πιο χαλαρούς ρυθμούς στην αρχή της εβδο-
μάδας ακόμη κι αν αυτό τον καιρό χρειάζεσαι 
δραστηριότητες που σε βοηθάνε να ξεχάσεις 
τη ρουτίνα σου, όσο τίποτα. Καλό θα είναι να θυ-
μάσαι επίσης ότι τα πράγματα που σε ζορίσουν 
έξω σου και μέσα σου δεν θα φτιάξουν αν ασχο-
ληθείς με κάτι άλλο. Άλλωστε, η αναδρομή της 
Αφροδίτης στο δωδέκατο ηλιακό σου οίκο, το 
Σάββατο, δυσχεραίνει την καλή ροή της καθημε-
ρινότητάς σου και σε ωθεί να συγκεντρωθείς σε 
διορθωτικές κινήσεις επειγόντως, σε ό,τι αφορά 
το πώς φροντίζεις τον εαυτό σου, πώς κανονί-
ζεις τη μέρα σου, πώς «τρέχει» η επαγγελματική 
σου ρουτίνα. Θα σε βοηθήσει ιδιαίτερα, να μην 
πάρεις προσωπικά τα όποια συμβάντα και να 
είσαι το κατά δύναμη ειλικρινής και ρεαλιστής 
σε σχέση με αυτά και αυτούς που πρέπει να α-
φήσεις πίσω σου. Αυτό είναι από τα δυνατά σου 
σημεία, ακόμη κι αν η αλλαγή εν γένει δεν είναι. 

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Δαιδαλώδεις διέξοδοι 
Το να καταφέρεις να κρατήσεις τους τόνους σχε-
τικά χαμηλά στην αρχή της εβδομάδας θα είναι 
ιδιαίτερα ευεργετικό για τις φιλικές σου σχέσεις 
και τα σχέδιά σου, παρά τον ενθουσιασμό σου 
με τα καινούργια πράγματα που θα βρεθούν στο 
δρόμο σου. Μπορεί ακόμη να μη βλέπεις πού θα 
οδηγήσουν οι κινήσεις που κάνεις, όμως εμφα-
νίζονται καινούργιες διέξοδοι στα θέματα που 
σε απασχολούν ερωτικά και οικονομικά. Το θέμα 
είναι ότι τώρα γίνεται ένα άνοιγμα, αλλά η βαλί-
τσα τραβάει αρκετά μακριά. Η αναδρομή της Α-
φροδίτης, το Σάββατο, ανακινεί φοβίες και παλιά 
αισθήματα ανικανοποίητου που σχετίζονται με 
τα ερωτικά σου, αλλά και τη δημιουργικότητα και 
αυτοέκφρασή σου, τόσο σε φιλικό όσο και σε επί-
πεδο επαγγελματικών συνεργασιών. Τα καλά νέα 
είναι ότι σίγουρα θα σε βοηθήσει να καθαρίσεις 
το τοπίο της προηγούμενης διετίας. Τα όχι τόσο 
καλά νέα ότι μπορεί να «γκριζάρει» τις γραμμές 
ανάμεσα σε φιλία, έρωτα, παρελθόν και μέλλον 
και να σε οδηγήσει σε περίεργες επιλογές. 

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Ψιλό κόσκινο σε σπίτι και δουλειά
Σιγά-σιγά αρχίζεις να το παίρνεις απόφαση ότι 
οι αλλαγές σε σπίτι και δουλειά τείνουν προς το 
μόνιμο – σε βοηθάνε να το συνειδητοποιήσεις 
και τα γεγονότα, είναι η αλήθεια. Επειδή αυτές 
δεν αφήνουν ανεπηρέαστα τα οικονομικά σου, 
καλό θα ήταν να είσαι ανοιχτός και σε πιο «ε-

ξωτικές» προτάσεις από ό,τι 
συνήθως για να βγεις από τη 
δύσκολη θέση, χωρίς όμως 
να πιστέψεις σε «μαγικές» λύ-
σεις. Πάντως η αναδρομή της 
Αφροδίτης το Σάββατο υπο-
γραμμίζει ότι ετοιμάζεσαι για 
σημαντική αλλαγή πορείας 
και χώρου. Η αναστάτωση στα 
επαγγελματικά-οικονομικά 
σου επηρεάζει τη στάση σου 
απέναντι στους δικούς σου 
ανθρώπους, οικογένεια, σύ-

ντροφο και φίλους. Ίσως όμως το κόσκινο από 
το οποίο περνάς ό,τι σου συμβαίνει είναι υπερ-
βολικά ψιλό. Άλλωστε, παρ’ όλα αυτά, η διάθεσή 
σου είναι σίγουρα προς το εξωστρεφές και εσύ 
σίγουρα έτοιμος να βρεις καινούργιες ασχολίες 
και ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν επιτέλους 
να περάσεις καλά και να σταθεροποιήσεις την 
καθημερινότητά σου. 

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Καινούργια επικοινωνιακή αντίληψη και υ-
ψηλοί τόνοι
Καλό θα ήταν στην αρχή της εβδομάδας να βά-
λεις λίγο νερό στο κρασί σου, στις κουβέντες 
σου και τις συναλλαγές σου. Βλέπεις κάποια 
πράγματα με ιδιαίτερη καθαρότητα, στον ευ-
ρύτερο συγγενικό σου κύκλο, στη δουλειά σου, 
στη σχέση σου. Το να θέλεις να τα μοιραστείς 
έτσι απλά είναι απόλυτα φυσιολογικό, για να βά-
λεις πέντε πράγματα που σε ταλαιπωρούν στην 
καθημερινότητά σου στη θέση τους. Δεν είναι 
όμως καθόλου βέβαιο ότι οι άλλοι θα σε καταλά-
βουν και θα το πάρουν τόσο καλά όσο εσύ. Η α-
ναδρομή της Αφροδίτης, το Σάββατο, σε ωθεί να 
αναδιαπραγματευτείς το θέμα της επικοινωνίας, 
από το τι πιστεύεις μέχρι και το πώς θα ήθελες 
να διασκεδάζεις και κυρίως το τι εικόνα τελικά 
δίνεις επαγγελματικά και κοινωνικά μέσα από 
τα λεγόμενά σου. Στα ερωτικά σου, ενώ θέλεις, 
τα πολύ ιδιωτικά ενσταντανέ, δύσκολα θα είναι 
ήρεμα και καλό θα ήταν να έχετε κόσμο ή ασχο-
λίες γύρω σας για να αποφορτίζεται η ένταση. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Έξοδα και υπέρβαση ερωτικών περιορισμών
Αρκετά έξοδα φέρνει αυτή η εβδομάδα ή και ένα 
πιο γενικό φρένο στα έσοδά σου και στα χρή-
ματα που μπαίνουν στο σπίτι, λόγω αλλαγών 
στη δουλειά σου ή τη δουλειά του συντρόφου 
σου. Το πράγμα έχει τον αντίκτυπό του και στην 
ψυχολογία σου που είναι απρόβλεπτη στην κα-
λύτερη των περιπτώσεων. Οι οικονομικές σου 
συνεργασίες γενικά προετοιμάζονται για καλό 
ξεσκόνισμα με την αναδρομή της Αφροδίτης, το 
Σάββατο. Στα ερωτικά σου, υπάρχει ένας διχα-
σμός ανάμεσα στις φοβίες σου για ό,τι αφορά το 
θέμα σχέση και τα πάρα πολλά σχετικά κουτάκια 
και προσδοκίες σου και στην ίδια την επιθυμία 
σου να είσαι και να περάσεις καλά με κάποιον άν-
θρωπο. Και εδώ, η ανάδρομη Αφροδίτη θα σου 
δείξει ότι αυτά που σκέφτεσαι και πιστεύεις είναι 
ορισμένες φορές πολύ στενά για να χωρέσουν 
πιο ειλικρινείς και θεμελιώδεις επιθυμίες σου 
και τελικά και τον ίδιο τον έρωτα. Δεν χρειάζεται 
να κινείσαι μεταξύ πλήρους εθελοτυφλίας και 
απόλυτης επίκρισης. 

 Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Οικειότητα, συντροφικότητα και κοινό πορ-
τοφόλι στο μικροσκόπιο
Ετοιμάζεσαι να ξεθάψεις το τσεκούρι του πο-
λέμου στις κουβέντες με το σύντροφό σου και 
τους συνεργάτες σου στην αρχή της εβδομά-
δας και μπορείς να πεις εύκολα πολλά πράγμα-
τα, ειλικρινά μεν, τη λάθος στιγμή δε. Με την 
πάροδο των ημερών συνειδητοποιείς ότι το θέ-
μα ξεκινάει από τα περιθώρια που έχεις δώσει 
εσύ ο ίδιος κι ότι αυτά που επέλεξες να πεις ή 
όχι έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στο μπέρδε-
μα που βιώνεις καθημερινά. Η αναδρομή της 
Αφροδίτης στο Σάββατο, στον έβδομο ηλιακό 
σου οίκο, ετοιμάζεται να σου αλλάξει τον τρό-
πο που βλέπεις τον εαυτό σου μέσα στις σχέ-
σεις και να σε βοηθήσει να κάνεις διορθωτικές 
δράσεις όπου ο καθρέφτης δεν είναι και πολύ 
κολακευτικός. Ετοιμάζεσαι να ασχοληθείς με το 
ζήτημα του «μοιράσματος» σε επίπεδο οικονο-
μικό, σεξουαλικό και οικειότητας, για να κατα-
λάβεις τελικά πού θέλεις να στέκεσαι σχετικά. 
Μπορεί προσωρινά να φαίνεται ότι οι εξελίξεις 
δεν σε ευνοούν, στην πραγματικότητα όμως 
αυτή είναι μια διαδικασία που θα έχει ευεργετι-
κό αποτέλεσμα τους επόμενους μήνες. 

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Πολλή ενέργεια και ανάγκη για δημιουργικό-
τερη διαχείριση
Η εβδομάδα ξεκινάει ιδιαίτερα δυναμικά, με τα 
επίπεδα ενέργειας σου να θέλουν οπωσδήποτε 
εκτόνωση και τη ζωή να σου προσφέρει μπό-
λικες αγγαρείες και υποχρεώσεις για να τα δι-
οχετεύσεις. Να προσπαθήσεις να βγάλεις όσο 
περισσότερα πράγματα μπορείς από τη μέση, 
για να αποφύγεις άγχος και νεύρα ακόμη κι αν 
τα πράγματα κινούνται με αργούς ρυθμούς. Κι 
αυτό, γιατί από το Σάββατο η Αφροδίτη με την 
αναδρομή της δημιουργεί αναστάτωση στην 
ερωτική κι επαγγελματική σου καθημερινότη-
τα. Σου ζητά να δεις αν τελικά είσαι ευχαριστη-
μένος με τον τρόπο που σχετίζεσαι σε όλα τα 
επίπεδα και να αναλάβεις επιτέλους να λύσεις 
τα ζητήματα που καθυστερείς. Παρά το ότι η 
διάθεσή σου θα είναι να πατήσεις μια ολική α-
νακαίνιση, καλό είναι να ακούσεις το κομμάτι 
που σου λέει να κρατήσεις τα προσχήματα, να 
κρατήσεις τον έρωτα και τη δημιουργικότητα 
και να αφαιρέσεις ό,τι απομένει με νυστέρι κι όχι 
με δυναμίτη. 

 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Προς αναζήτηση αλχημικών ενώσεων
Τι γίνεται όταν ο έρωτας και τα προσωπικά σου 
θέλω συγκρούονται; Τι γίνεται όταν τα σχέδιά 
σου και η ανάγκη σου για δημιουργικότητα και 
ελευθερία δεν συμβαδίζουν; Όταν οι φίλοι σου 
δεν εγκρίνουν τις επιλογές σου; Τέτοιου τύ-
που πράγματα σου φαίνονται ασυμβίβαστα 
στην αρχή της εβδομάδας, όμως η πάροδος 
των ημερών σε προσγειώνει ελαφρώς και σου 
δείχνει ότι με σαφή όρια και ένα ρεαλιστικό 
προγραμματισμό, μπορείς να τα κρατήσεις 
όλα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αισθάνε-
σαι μπερδεμένος κι ότι γνωρίζεις πώς ακριβώς 
γίνεται αυτό. Πάντως η ανάδρομη Αφροδίτη, 
από το Σάββατο, σπεύδει να σε βοηθήσει να 
δεις τι ρυθμίσεις χρειάζονται στην καθημερι-
νότητα και τα σχέδιά σου για να εξασφαλίσεις 
ότι έχουν χώρο για τον έρωτα, τη δημιουργικό-
τητα και φυσικά τη χαρά και την παιδικότητα. 
Απλά, σε πρώτη φάση περιμένεις αναταράξεις 
και αρκετές δεύτερες σκέψεις, μαζί με την ε-
ντύπωση ότι χάνεις τον εαυτό σου, με αφορμή 
είτε έναν άνθρωπο είτε δικές σου συνειδητο-
ποιήσεις. 

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Ανοίγεις το φάκελο «καριέρα - οικογένεια»
Φαίνεται ότι η απόπειρα να ηρεμήσεις κάπως τα 
πνεύματα στο σπίτι και μέσα σου, μήπως και κα-
τάφερνες να βρεις την ησυχία σου, αποτυγχάνει 
πλήρως στην αρχή της εβδομάδας. Στην πορεία 
βέβαια η πρακτικότητά σου ή και το υπερβολικό 
άγχος υπερισχύουν και το παίρνεις απόφαση ότι 
αν δεν κοιτάξεις κατάματα αυτά που φοβάσαι 
και δεν θέλεις, προκοπή δεν γίνεται. Βοηθάει 
και το γεγονός ότι είσαι σε επικοινωνιακή περίο-
δο και σε μία μίνι ψυχανάλυση μπαίνεις με πρό-
φαση και τον καφέ ακόμη. Επίσης, η αναδρομή 
της Αφροδίτης, το Σάββατο, επιβραδύνει κάπως 
τους επαγγελματικούς ρυθμούς και σε αναγκά-
ζει να δεις πού ακριβώς πήρες λάθος στροφή 
και βρέθηκες ανικανοποίητος με το πώς έχεις 
στηθεί σε προσωπικό κι επαγγελματικό επίπε-
δο. Η ανάδρομη Αφροδίτη σε βοηθά να δεις την 
ανάγκη για αλλαγή σε θεμελιώδεις αντιλήψεις 
σου για το ζήτημα του γάμου, των παιδιών και 
της καριέρας σου και κυρίως ότι ασφάλεια και 
χαρά, αλλά και οικογένεια και δημιουργικότητα, 
δεν είναι αντώνυμα. 

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Πολλά λόγια προς κάλυψη αβεβαιότητας
Πυραυλοκίνητος ξεκινάς την εβδομάδα και με 
απολύτως καμία διάθεση να καθίσεις στα αυγά 
σου ή να διαπραγματευθείς έστω και μία οξεία 
από αυτά που θέλεις να πεις. Βέβαια στην πορεία 
συνειδητοποιείς ότι κατά βάθος γνωρίζεις ότι και 
ο τρόπος σκέψης σου και τα σχέδιά σου δεν είναι 
όσο αεροστεγή θέλεις να φαίνονται. Καλό θα 
ήταν λοιπόν να αποφύγεις σχετικά μαλωματάκια 
με τους φίλους σου και αντ’ αυτού να ασχοληθείς 
με αυτά που έχεις αφήσει ανείπωτα. Εξάλλου, η 
αναδρομή της Αφροδίτης στον τρίτο ηλιακό σου 
οίκο, υπογραμμίζει ότι είναι καιρός να κάνεις κου-
βέντες που χρωστάς, με αδέρφια, οικογένεια, 
ομοϊδεάτες. Κι αυτές θα σου αλλάξουν αρκετά 
αυτά που πιστεύεις για την επικοινωνία και του τι 
μπορείς να μάθεις μέσα από την ανταλλαγή ιδε-
ών. Ευκαιρία είναι γιατί προς το παρόν τα πράγ-
ματα βαίνουν σχετικά ομαλά στα οικονομικά και 
ερωτικά σου με τον παράγοντα απόλαυση και 
ασφάλεια σε μια ευπρόσδεκτη βραδύτητα.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Αμφιβολίες και εξέλιξη που είναι βραδύτερη 
από ό,τι θέλεις
Το οικονομικό, οι σχετικά βραδείς ρυθμοί που 
αυτό προχωράει στις συνεργασίες σου και 
σχετικά παθήματα του παρελθόντος, πάνε να 
σου υπονομεύσουν την αίσθηση κατεύθυνσης 
που βρήκες και τη βεβαιότητα ότι οι αλλαγές 
που κάνεις σε σπίτι και δουλειά είναι όντως αυ-
τό που θέλεις. Ακόμη και τα ίδια σου τα σχέδια 
πάνε να σου φανούν περιοριστικά και οι φίλοι 
που σε στηρίζουν παρεμποδιστικοί. Τα έξοδα 
που κάνεις είναι αναπόφευκτα και η αλλαγή που 
περνάς μία ολόκληρη διαδικασία. Η Αφροδίτη, 
ανάδρομη από το Σάββατο, μπορεί να οξύνει 
περισσότερο την κρίση αυτή, κυρίως μέσω του 
οικονομικού, αλλά εντέλει θα σου δείξει ότι ο 
τρόπος που έχεις διαχειριστεί το χρήμα σου, τις 
δεξιότητές σου κι εντέλει τον εαυτό σου στο πα-
ρελθόν δεν είναι ο καλύτερος δυνατός. Ετοιμά-
ζεσαι να μάθεις να διαπραγματεύεσαι καλύτερα, 
μέσα από μία νεοαποκτηθείσα αίσθηση αυτοαξί-
ας, ώστε να μην καταλήγεις να υπονομεύεις τον 
εαυτό σου συναισθηματικά και οικονομικά στο 
«παζάρι» με ερωτικούς συντρόφους και συνερ-
γάτες, απλά και μόνο από συνήθεια. A

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

STARDUST
Από την 

ΕυαγγΕλία Τσαβδαρη 
(panastron)
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