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Οι αεροφωτογραφίες του Γιώργη Γερόλυμπου από το  ΚΠΙΣΝ κόβουν την ανάσα
Της Σταυρούλας Παναγιωτάκη

100 
χιλιάδες φίλοι στο 
instagram!

#athensvoice

Τι κάνει ο Μάκης Παπαδημητρίου 
στην Πλατεία Αμερικής;

Του Κωνσταντίνου Καϊμάκη

Ο Άρης (Τερζόπουλος) 
και το φίδι

Του Γιάννη Νένε

Πετρολούκας Χαλκιάς, 
ο ÇΠατριάρχης του κλαρίνουÈ

Της Ευγενίας Μίγδου 
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∆ιευθύντρια Σύνταξης 
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EDITO
Tου Φώτη Γεωργελέ

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)

Τέλη του 2016 σε ένα ιταλικό εστιατόριο στο κέντρο. Φί-
λος οικονοµολόγος που εκτιµώ πολύ, µιλάει µε αυτές 
τις λέξεις που έχουν γίνει πια οικείες στη γλώσσα µας: 
Θα κλείσει η αξιολόγηση, θα δώσει το πράσινο φως η 
τρόικα στον Ντράγκι, θα ανοίξει το QE, θα πέσει χρήµα 
µε την ποσοτική χαλάρωση, θα έχουµε ανάπτυξη 2,7 το 
2017. Πού είναι αυτή η ανάπτυξη και εγώ δεν τη βλέπω; 
Μα το λέει το ∆ΝΤ. Λέει το ∆ΝΤ ότι θα έχουµε ανάπτυ-
ξη, έτσι κι αλλιώς; Πώς λέγεται όταν µε την επανάληψη 
ίδιων πράξεων περιµένεις διαφορετικά αποτελέσµατα; 
Παράνοια. 
4-5 µήνες αργότερα, συζητάµε γιατί δεν κλείνει η δεύ-
τερη αξιολόγηση. Που και να κλείσει, την άλλη µέρα 
πρέπει να αρχίσει η τρίτη. Μάλλον κοροϊδευόµαστε 
µεταξύ µας. Συζητάµε µε όρους προηγούµενων χρό-
νων, δεν έχουµε συνειδητοποιήσει ότι έχουµε αλλάξει 
φάση. Το αίτηµα «κλείστε την αξιολόγηση», όσο κι αν 
εκφράζει πραγµατική αγωνία, είναι η µισή αλήθεια. 
Η Ελλάδα σέρνεται. Έχει χάσει ήδη µια δεκαετία επειδή 
το πολιτικό σύστηµα αρνείται να αλλάξει τις παρωχη-
µένες δοµές. Την άρνηση αυτή ονοµάζει «διαπραγµά-
τευση». Ψηφίζει τα µνηµόνια για να πάρει τις δόσεις 
και καθυστερεί στην εφαρµογή τους µέχρι να τα ακυ-
ρώσει. Με αποτέλεσµα τον εγκλωβισµό στο φαύλο κύ-
κλο της ύφεσης. 
Τα µετριοπαθέστερα κόµµατα που έκαναν απλώς καθυ-
στερήσεις και προσπαθούσαν να διασώσουν όσα µπο-
ρούσαν από το χρεοκοπηµένο σύστηµα, τα αντικατέ-
στησαν οι καινούργιες, πιο επιθετικές οµάδες της οπι-
σθοφυλακής. Το βαθύ γαλάζιο µεταλλάχτηκε σε Ανέλ, 
το βαθύ πράσινο σε Σύριζα. Οι πιο σκληροί πυρήνες του 
κρατισµού δεν καθυστερούν απλώς την εφαρµογή των 
µνηµονίων, όπως έκαναν οι προκάτοχοί τους, ακυρώ-
νουν και τις λίγες µεταρρυθµιστικές προσπάθειες που 
έγιναν το 2010-2014. Με αποτέλεσµα την επιστροφή 
στην ύφεση το 2015 και το 2016. Σήµερα το εθνικό προϊ-
όν είναι µικρότερο από το 2014. Η χώρα ξανακύλησε. Η 
χαµένη δεκαετία για τη χώρα είναι κερδισµένη δεκαε-
τία για τον κρατισµό. 

Η εξαπάτηση εξακολουθεί να κυριαρχεί γιατί η επιδεί-
νωση γίνεται σταδιακά. Μετά από 8 χρόνια έφτασαν οι 
αποδοχές στα 400 ευρώ. Τους πρώτους µήνες του 2017 
το 91,8% των νέων θέσεων είναι µερικής απασχόλησης. 
Τώρα οι ελεύθεροι επαγγελµατίες αποσύρονται µαζικά 
από την επίσηµη οικονοµία. Κόβεται η προσωπική δια-
φορά για τους συνταξιούχους, άρχισαν να µειώνονται 
και οι χαµηλές συντάξεις. Τώρα χάνουν όλοι, εκτός από 
ένα στενό πυρήνα κοµµατικών στελεχών, αλλά το κα-
ταλαβαίνουν σιγά-σιγά και µε καθυστέρηση. 
Ο δηµόσιος λόγος εξακολουθεί να είναι πάντα παραπει-
στικός. Λένε, καθυστερεί η κυβέρνηση γιατί δεν µπορεί 
να πάρει µέτρα. Συµβαίνει το αντίθετο, η καθυστέρηση 
δηµιουργεί ανάγκη για νέα µέτρα. ∆ηµιουργεί ύφεση, 
έλλειµµα, άρα µέτρα. Η κυβέρνηση κάνει αυτό για το 
οποίο εξελέγη. Αντιστέκεται. Τώρα όµως ξέρουµε, η 
αντίσταση σηµαίνει περαιτέρω επιδείνωση. ∆εν πλη-
ρώνουµε τα µνηµόνια, πληρώνουµε την κυβερνητική 
πολιτική. Όσο κι αν ακούγεται παράδοξο, η οικονοµική 
κρίση µε τη στενή έννοια τελείωσε τον ∆εκέµβριο του 
2014. Η χώρα δεν ήταν πια σε ύφεση, δεν είχε ελλείµ-
µατα. Γιατί λοιπόν τα δύο προηγούµενα χρόνια παίρ-
ναµε µέτρα; Γιατί είµαστε σε ύφεση. Είµαστε σε ύφεση 
γιατί αυτό ψηφίσαµε, την επιστροφή στην Ελλάδα του 
2009. Αυτή που χρεοκόπησε. 
Η παλιά Ελλάδα είναι εδώ. Καταργεί το πλαφόν στις α-
µοιβές των ∆ΕΚΟ, διορίζει συµβασιούχους εκτός ΑΣΕΠ, 

µοιράζει αναδροµικά των 200 χιλιάδων και εφάπαξ των 
260 χιλιάδων. Οι δηµόσιες επιχειρήσεις βυθίζονται 
πάλι στα ελλείµµατα, η ∆ΕΗ χρεοκοπεί. Τι κάνει η κυ-
βέρνηση για τα κόκκινα δάνεια; Ιδρύει µια Ειδική Γραµ-
µατεία ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Ιδρύει δηλαδή 
µια νέα δοµή, κι άλλο κράτος, γραφεία, µετακλητούς, 
γραµµατείς, οδηγούς, σωµατοφύλακες. Εδώ ήρθαµε. 
Η καθυστέρηση δεν είναι σύµπτωµα της κυβερνητικής 
πολιτικής. Η καθυστέρηση είναι η κυβερνητική πολιτι-
κή. Μιλάµε ακόµα όπως µιλούσαµε το 2011, το 2012, το 
2013. Τότε που πιστεύαµε ότι πραγµατικά το πολιτικό 
σύστηµα έστω και εκόν άκον, έστω και µε καθυστέ-
ρηση, συµµορφώνεται µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Η 
αξιολόγηση πια δεν έχει το ίδιο νόηµα, σηµαίνει απλώς 
την υπερφορολόγηση ώστε να καλυφθούν τα έξοδα 
του ολοένα και πιο ακριβού κράτους. Ο πιο σκληρός 
πυρήνας του πολιτικού συστήµατος προτιµάει να κα-
ταρρεύσει η χώρα παρά να εφαρµοστεί η παραµικρή 
µεταρρύθµιση. Γιατί κανείς δεν ρωτάει ποια είναι τα 
2/3 των υποχρεώσεών µας που δήλωσε ο Τσακαλώτος 
ότι δεν έχουµε εκπληρώσει; Γιατί εκεί βρίσκεται όλο το 
µυστικό. 
Η συναίνεση στην καθυστέρηση δεν περιορίζεται στους 
κόλπους της κυβέρνησης. Συναινετικοί και υπεύθυ-
νοι, οπωσδήποτε, πολιτικοί από την αντιπολίτευση κα-
λούν κάθε µέρα σε εθνική οµοψυχία. «Μήπως και ο 
Κυριάκος δεν θα έφερνε µέτρα; Και η Ν∆ δεν θα ψήφιζε 
µνηµόνια; Καλύτερα να τα ψηφίσει ο Τσίπρας για να 
µη βγάζει τον κόσµο έξω στους δρόµους». Να λες θα 
ψηφίσω όλα τα µνηµόνια είναι το ίδιο παραπειστικό µε 
το θα σκίσω τα µνηµόνια που έλεγαν τα προηγούµενα 
χρόνια οι δηµαγωγοί. Τι ειρωνεία, αυτοί που έλεγαν 
«δεν είµαστε ίδιοι», τώρα λένε, όλοι τα ίδια κάνουµε, 
όλοι µνηµόνια ψηφίζουµε, µέτρα εφαρµόζουµε. 

Και πράγµατι, για µεγάλο µέρος του πολιτικού συστή-
µατος, το οποίο βρίσκεται οριζόντια σε όλα τα κόµµατα, 
η προτεραιότητα ήταν ίδια: Να διασώσουν το ίδιο, α-
ντιπαραγωγικό σύστηµα έστω και σε χαµηλότερο επί-
πεδο. Έστω και φτωχότερο. Αρνούνταν τη συναίνεση 
στις µεταρρυθµίσεις και τη ζητάνε τώρα στους φόρους. 
Θα συνεχίζουν έτσι µέχρι να µη µείνει ούτε ένα ευρώ 
καταθέσεων των πολιτών στις τράπεζες, µέχρι να α-
ποποιούνται όλοι την κληρονοµιά ακινήτων γιατί δεν 
µπορούν να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ, µέχρι να διαλυθεί 
τελείως ο ιδιωτικός τοµέας. 
Το καταφέρνουν γιατί ο κυρίαρχος λόγος που εκπέ-
µπεται από παντού µιλάει συνεχώς παραπλανητικά για 
δόσεις, ποσοτικές χαλαρώσεις, χρέη, τόκους, µάχες µε 
τους ξένους. Και δεν ξέρουµε ότι για την ανεργία φταίει 
που δεν δηµιουργούνται οι 75.000 θέσεις εργασίας στο 
Ελληνικό, γιατί το κοµµατικό σύστηµα προκειµένου 
να διατηρήσει την περιουσία του είναι ικανό να βρει 
δάση και αρχαία στο αεροδρόµιο. ∆εν ξέρουµε ότι για 
τους φόρους είναι αιτία τα 100δες εκατοµµύρια ζηµιών 
της Ζάχαρης, της Λάρκο, του Μετρό που απεργεί για 
να µη γίνουν µαγαζάκια στους σταθµούς, «προάγγελοι 
ιδιωτικοποίησης». ∆εν ξέρουµε ότι οι χιλιάδες προσλή-
ψεις των κοµµατικών στρατών ξανά στο ∆ηµόσιο είναι 
υπεύθυνες για τα λουκέτα των µαγαζιών. 
Η «καθυστέρηση» στην αξιολόγηση έχει ήδη οδηγήσει 
την Ελλάδα σε ύφεση, η µοναδική χώρα της Ευρώπης. Η 
συνεχής φθορά του οικονοµικού ιστού, που δεν αντέχει 
µια δεκαετία ύφεσης, συντοµεύει την απόσταση προς 
την κατάρρευση. Σε λίγο δεν θα έχει και πολλή σηµασία 
το «θέατρο των µνηµονίων» που παίζεται τόσα χρόνια. 
Η Ελλάδα θα έχει κατέβει κατηγορία. A



-∆ηµήτρης Φύσσας 

Κυρία 50άρα, σε περίπτερο, 
αγοράζει τσιγάρα. Ο περιπτε-
ράς της δίνει ένα πακέτο που 
έχει φωτογραφία έναν τρύπιο 
πνεύµονα. Η κυρία φρικάρει:
«Όχι, όχι, πάρ’ το από ’δω. 
∆εν θέλω τρύπα, δώσε µου 

κάτι άλλο».
Περιπτεράς: «Έχω σε σάπιο 

δόντι. Θέλεις δόντι;»
(ºïìöîÀëé, ðìáôåÝá, ¦áòáóëåùÜ ðòöÝ)

Κυρία στη λαϊκή δείχνει µία 
φωτογραφία στο κινητό
της σε έναν ανθοπώλη, 

λέγοντάς του:
«Ψάχνω χρυσάνθεµα αυτό το 

χρώµα, βλέπετε το χαλί;»
(¤áûëÜ ¥åîïëòÀôïù÷, ºïìöîÀëé, 

¦áòáóëåùÜ ðòöÝ)

Σε κατάστηµα κινητής τηλεφω-
νίας, ο υπάλληλος δείχνει στην 
κοµψή (αλλά άσχετη) κυρία πώς 
να βάλει το δακτυλικό της απο-
τύπωµα στην αναγνώριση του 

νέου της κινητού. Η κυρία είναι 
ενθουσιασµένη:

«Αχ, αχ! Είναι σαν να σου 
παίρνουν αίµα! Φανταστικό!»

(ºÛîôòï °õÜîá÷, ¦Ûíðôè ðòöÝ)

…πέφτει στην άσφαλτο, κατε-
βαίνω στην άλλη στάση και πάω 
πίσω στο κουτσό. Το βρίσκω, το 
παίρνω, παίρνω και το επόµενο 

λεωφορείο και να ’µαι. Αλήθεια, 
ρε, σας λέω!»

(Mall Athens, ÆòÝôè âòÀäù)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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Τύπος αργοπορηµένος 
στο ραντεβού του φτάνει 
στην παρέα του και λέει: 

«Παιδιά, σόρι που σας έστησα αλλά 
δεν θα πιστέψετε τι έγινε! Μπουκά-
ρω τρέχοντας στο λεωφορείο, πριν 
µπω καλά καλά κλείνει η πόρτα και 
µου πιάνει το παπούτσι, τραβάω µε 

δύναµη και µου βγαίνει
 το παπούτσι!…

Aνοίγει σιγά-σιγά…

Όπως βλέπετε, είναι στα εξωτερικά βαψί-
µατα. Σήµερα κοιτάξαµε από την πόρτα 

και είδαµε τα πρώτα κουτιά βιβλία να 
γεµίζουν ράφια. Το ωραίο κτίριο της οδού 
Σκουφά, µε θέα την πλατεία, σε λίγες µέ-
ρες υποδέχεται το πρώτο πολυκατάστη-

µα Public στο Κολωνάκι. Καλορίζικο!
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Επιµέλεια: Ελίζα Συναδινού 

Ποια ήταν η καλύτερη περίοδος 

της ζωής σου στην Αθήνα;
 Μάλλον δεν την έχω ζήσει ακόµα. 

Ποιο είναι το γκρουπ που δικαιούται να 

γράψει το σάουντρακ της Αθήνας;
Όλοι οι Αθηναίοι µουσικοί δεν δικαιούνται 

να το κάνουν αυτό;;;

Το αγαπηµένο σου αθηναϊκό σινεµά;
Το Cine paris και ο Ζέφυρος. 

Πού ζεις τώρα; 
Εξάρχεια. Κέντρο. Είναι όµορφο σπίτι, 

συλλέγω άχρηστα αντικείµενα, κυρίως 
αντίκες, και µοιάζει κάπως µε παλαιοπωλείο. 

Με τράβηξε εξ αρχής η αύρα του. 

Το αθηναϊκό πάρτι που 
δεν θα ξεχάσεις ποτέ;

∆εν µπορώ να θυµηθώ πάρτι, έχω όµως 
βραδιές. Μια Πέµπτη πριν 2 χρόνια στα «Πα-

λιατζίδικα» στο Μοναστηράκι, χιόνιζε και στη 
στοά έπαιζαν η Ανατολή Μάργιολα µε τον 

Μανώλη Πάππο. Το θυµάµαι σαν τώρα. 

Ο µεγαλύτερος αθηναϊκός κίνδυνος;
Αυθόρµητα λέω οι ανεύθυνοι οδηγοί. 

Ποιο είναι το πρώτο πράγµα που θα 
έκανες αν ήσουν δήµαρχος για µια µέρα;

Αν είχα µόνο µια µέρα θα εστίαζα στην 
οµορφιά. Να την καλλιεργήσω, δηλαδή. 

Μου αρέσει και την θέλω. 

Αγαπηµένη αθηναϊκή βόλτα;
Οποιαδήποτε βόλτα κάνω µόνη και 

παρατηρώ τους γύρω µου µε 
την ησυχία µου, την αγαπάω.  

Ποια είναι η καλύτερη µέρα της 
εβδοµάδας στην Αθήνα;

Ίσως το Σάββατο. Αυτό που όλοι έχουν κάπου 
να πάνε και τους νιώθω να ετοιµάζονται 
ώρες πριν. Αν δεν έχω live τα Σάββατα 

χάνοµαι στις µουσικές µου µέχρι να πάω 
καµιά βόλτα προς το ξηµέρωµα.  

Ο αγαπηµένος σου περίπατος;
Μου αρέσουν οι βραδινές βόλτες. Μπορώ να 
ξεκινήσω από τα Εξάρχεια περπατώντας και 

να καταλήξω στο Φάληρο.

Πού µέθυσες για πρώτη φορά;
Να πω καλύτερα που ∆ΕΝ µέθυσα; (γέλια) 

Ένα επίθετο που χαρακτηρίζει
 τους Αθηναίους;

Είµαστε βιαστικοί και, παρά τις συνθήκες, 
γλεντζέδες.

Και ένα επίθετο που δεν τους ταιριάζει;
Με αγχώνουν αυτές οι ερωτήσεις! (γέλια) 

Νοµίζω ότι δεν είµαστε τοπικιστές. Σε όλους 
µας λείπει κάτι άλλο. 

Η Π.Β. είναι τραγουδίστρια-τραγουδοποιός. Εµφανί-

ζεται στο Club του Σταυρού του Νότου, ∆ευτ. ως 3/4. 

ΖΕΥΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Το happy end της χρονιάς.

ΦΡΑΟΥΛΕΣ
Τώρα ήρθε ο καιρός τους.

 Γιορτάστε το µε µία Πάβλοβα.

ΤΟ ΔΕΙΛΙΝΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ο πιο ωραίος ροζ φούξια ουρανός της Αθήνας 
εδώ και πολλούς µήνες.

JUMBO
Η πασχαλινή του διαφήµιση 

υπενθυµίζει ότι η ζωή συνεχίζεται.

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
Η σειρά µε τη µεγαλύτερη θεαµατικότητα της ΕΡΤ. 

Με το καλό να µας ξαναφέρουν και τη «Λάσι».

FASHION WEEK ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ
Αγαπάµε αυτό το τριήµερο 

µε τα σούρτα φέρτα γνωστών και φίλων.

ΣΥΧΝΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
Μια έρευνα έδειξε ότι το συχνό πλύσιµο 

(έστω και των χεριών) σε κάνει πιο αισιόδοξο.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
-Θα φας γουασάµπι;

-∆εν τρώω τίποτα που δεν έχω γκουγκλάρει.
(στα γραφεία µας)

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ
Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα.

ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ
Τι’ ν’ τουτ’;

80s
Είπαµε να τα θυµηθούµε. 
Όχι να τα λουστούµε.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΡΚΕΛ - ΤΡΑΜΠ
Η Εποχή των Παγετώνων Νο 6.

STAR ACADEMY
Πράγµατι, είναι ένα τριτοκλασάτο Big Brother. 

ΓΚΡΙ ΜΑΛΛΙΑ ΣΕ ΕΙΚΟΣΑΡΕΣ
Πότε θα σταµατήσετε αυτό το αστείο;

ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ
Την Κυριακή 26/3 γυρίζουµε τους δείκτες µια 
ώρα µπροστά και χάνουµε µια ώρα 
ευεργετικού κυριακάτικου ύπνου.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ
Ένας καλός λόγος να βγάλεις όλα τα 
κρατικά κανάλια από την πρίζα.

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Φιρί φιρί το πήγαινε κι αυτή. 
Τα ιδιωτικά αεροπλάνα τη µαράνανε.

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Χειρόγραφη ταµπέλα 
σε πόρτα W.C.

«Χτυπάµε την πόρτα
ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ»

(ªå éäéöôéëÀ çòáæåÝá, ëÛîôòï °õÜîá÷)

ÆÃ ¶¥¿¼Ë¤¤Ã »°ª 
Ο Γιώργης Γερόλυµπος-
γεννήθηκε το 1973 στο 
Παρίσι. Σπούδασε Φωτο-
γραφία στην Αθήνα και 
Αρχιτεκτονική στη Θεσ-
σαλονίκη. Συνέχισε µετα-
πτυχιακές σπουδές στην 
Εικόνα και Επικοινωνία στο 
Goldsmiths College του 
Λονδίνου και ολοκλήρωσε 
διδακτορική διατριβή 
στην Τέχνη και το Design 
στο Derby University. 
∆ίδαξε Φωτογραφία στο 
Τµήµα Αρχιτεκτόνων-
Μηχανικών του Πανεπι-
στηµίου της Θεσσαλίας.
Από το 2007 υπήρξε ο επί-
σηµος φωτογράφος της 
κατασκευής του ΚΠΙΣΝ.  

i
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Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Με τι γελάΜε;
10 πράγματα που μας κάνουν να γελάμε 

Ε
κτός από το προφανές (=γελάμε με τα χάλια μας), ευτυχώς υπάρ-
χουν άνθρωποι που η δουλειά τους είναι να μας κάνουν να γελάμε. 
Όπως ο Λάμπρος Φισφής. 

➊ Γελάμε με τη γελοία πλευρά της πραγματικότητας, που κάτω από συ-
γκεκριμένο φως (=κατόπιν εορτής, κάμποσων σφηνακίων και εξ αποστά-
σεως) φαίνεται αστεία. 
➋ Περιπέτειες του τύπου «τι πέρασα σε δημόσια υπηρεσία/μέσα σε τι-
γκαρισμένο λεωφορείο/ όταν με κατούρησε 
περιστέρι» κ.λπ. κ.λπ., ενώ είναι τραγικές σε 
actual χρόνο, στην αφήγηση, και μετά από με-
ρικές πρόβες, δεν σου μένει άντερο. 
➌ Γελάμε με πράγματα που μας λένε τα παιδιά 
μας («θέλω ένα πλεϊστέισον 4x4»), οι γονείς μας 
(«μου είπε να το κάνω με ηλεκτρονικότητα») ή 
άσχετοι άνθρωποι στο δρόμο («σου περισσεύ-
ουν πενήντα ευρώ, καλέ κοπελιά;») 
➍ Με τους Έλληνες σκιτσογράφους ρίχνουμε 
πολύ γέλιο. Όπως και με τους Έλληνες πολιτι-
κούς. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι πιο καλαμπουρι-
τζήδες, τελικά.  
➎ Ήδη μου τελειώνουν αυτά με τα οποία γελά-
με και είμαι μόνον στο (5). Ο Λάμπρος Φισφής 
λοιπόν είναι από αυτούς που με κάνουν να γε-
λάω μέχρι δακρύων, όχι τώρα που έχει γίνει 
φίρμα λόγω τηλεόρασης, αλλά από τότε που 
τον πρωτοείδα, αθώο παιδί ακόμα, να κάνει 
stand-up. Έστελνα φίλους να τον δούνε στο 
μουντό Άμστερνταμ, όταν εμφανιζότανε εκεί 
(διάστημα κατά το οποίο είχε πέσει στα τάρταρα η κατανάλωση μαριχου-
άνας, και όχι μόνον στους Έλληνες φοιτητές). Παίζει να είναι ο καλύτε-
ρος, παρόλο που έχουμε τους καλύτερους stand-up-άδες του κόσμου, 
και τους περισσότερους σε αναλογία με τον πληθυσμό. 
➏ Ο Λάμπρος Φισφής εμφανίζεται για μερικές Κυριακές ακόμα στο «Α-
κροπόλ» – το παραδοσιακό θέατρο των επτακοσίων θέσεων, άρα έχει 
κερδηθεί το στοίχημα «χαχαχα, να δούμε αν μπορεί ένας stand-up-πάς 
να γεμίσει μεγάλο θέατρο ή όχι», μπορεί (να το γεμίσει) και με το παραπά-
νω, και για πολλές Κυριακές μάλιστα. 
➐ Το σόου του έχει τρομερό γέλιο, τίτλο «Δες το θετικό + μωρό», και «υπε-
ραναλύει τις θετικές στιγμές της ζωής» μαζί με το σοκ-του-δε-σίστεμ που 
είναι ένα μωρό στην ήρεμη κατά τα άλλα συμβίωση δύο ή περισσότερων 
ατόμων. 
➑ Λέει από την αρχή όμως ο άνθρωπος ότι αν θέλετε να δείτε μια παρά-
σταση για να γίνετε σοφότερος, μην πάτε στο «Δες το θετικά», ούτε αν 
ψάχνετε το νόημα της ζωής και κατά πόσον υπάρχει θεός. Αν θέλετε να 
γελάσετε μέχρι δακρύων ενώ αυτοσαρκάζεται ο καλλιτέχνης, κι εσείς 
μαζί του, να πάτε οπωσδήποτε. Όπως και αν είστε ντάουν, έχετε κατάθλι-
ψη ή κόψατε πρόσφατα τα μαλακά ντραγκς. 
➒ Η γυναίκα του Λάμπρου, η Σάρα Τοσκάνο, είναι η πρώτη στην Ελλάδα 
που ανέβασε μπεμπέ θεατρικό (για παιδιά 4-18 μηνών, άντε μέχρι τριών 
χρονών). Το έργο λέγεται «Θα βγω από το αυγό» και έχει πολύ γέλιο αν 
πας με παιδί/εγγόνι/ανίψι σου/τυχαίο παιδί. Γιατί το μωρό-μωρό, που 
δεν απασχολείται εύκολα ούτε καν δύσκολα, κολλάει με την παράσταση 
και δεν βγάζει κιχ. Κι εσύ που το συνοδεύεις γελάς, κατουρημένος από 
χαρά που επιτέλους το άτιμο/ή/και σπλάχνο σου διασκεδάζει χωρίς να 
αλλαλιάζει απάνω στο κεφάλι σου. Η μουσική (της Δάφνης Φαραζή) 
είναι ό,τι πιο χαλαρωτικό για μωράκια – και σκασμένες μαμάδες. Όλοι 
παρακολουθούν τον Λευτέρη το περιστεράκι να βγαίνει από το αυγό, α-
ραχτοί πάνω σε μαξιλάρια. Μαζί με τη Σάρα, οι Νάντια Δαλκυριάδου και 
Σαλάμ Αμπουμόγλι, και οι τρεις πολύ καλές περφόρμερ που «το έχουν» 
με τα μπεμπάκια.  
➊  Μερικές φορές ναι (σε σχετική αποχαύνωση/στις τέσσερις το πρωί) 
γελάμε με ανέκδοτα που διαβάζουμε στο φέισμπουκ, αν και όλο και πιο 
πολύ μας θυμίζουνε Μπόμπο πια. Τα ancient memes όμως μας αποζημι-
ώνουν, μια και συνήθως βγάζουν γέλιο, όπως και το ξυρισμένο σκυλάκι 
κανίς που χορεύει με φόντο την πλάτη της πολυθρόνας (πολύ γέλιο!)… Ή 
φταίει που κι αυτά τα βλέπουμε στις τέσσερις το πρωί; A   

Ζωντανός στην πόλη

«Δες το θετικά + 
μωρό», stand up 
one-man-show, 
από τον Λάμπρο 
Φισφή, θέατρο 
«Ακροπόλ», 
Ιπποκράτους 9, 
2103648303. 
Κυριακές 9.00 
μ.μ. (να εύχεστε 
να πάρει παράτα-
ση – αλλά μόλις 
τελειώσει, ξεκινάει 
περιοδεία σε όλη 
την Ελλάδα). 
Είσοδος €10. 

«Θα βγω από το 
αυγό», παράσταση 
για μωρά και μικρά 
παιδάκια, θέατρο 
«Άβατον», Ευπα-
τρίδων 3, Γκάζι, 
2103412689. 
Σάβ.-Κυρ. 10.00 
και 11.30 το πρωί. 
Είσοδος €15 (για 
ένα γονιό και ένα 
μωρό). 



TA TWEETS TOY FORREST GUMP
Από τον ΝΙΚΟ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η

(»Ûìï÷ ôïù óùììÞçïù çéá ôïî ðïéïôéëÞ Ûìåçøï óôé÷ óáëïàìå÷ ôöî 
super market ñóôå îá íèî Ûøïùî ôòàðå÷ ëáé îá ôòÛøïùî Þôáî 
øòèóéíïðïéïàîôáé çéá ôá óëïùðÝäéá)

(17 ªË»¦¶Ä°ª»°Æ° ¶ÁÃª ºÄ¹ª¹»ÃË º°¤Ãº°¹Ä¹ÃË)

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª 
¶µ¢Ã»°¢°ª 

– Αν η Νέα ∆η-
µοκρατία θεωρεί 
«κυκεώνα» 15 
τροπολογίες µε 
αποτέλεσµα να 
µπερδεύεται και να 
ψηφίζει εκ παρα-
δροµής «παρών» 
στην τροπολογία 
για την απόδοση 
ελληνικής ιθαγέ-
νειας σε Εβραίους 
της διασποράς, πώς 
ακριβώς περιµένει 
να πείσει ότι θα 
τα βγάλει πέρα µε 
απείρως πιο πολύ-
πλοκα ζητήµατα ό-
πως π.χ. η φορολο-
γία στα µπλοκάκια;

  

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª ¶µ¢Ã-
»°¢°ª ÁÃ 2
Sorry, αλλά ο Κώ-
στας Καραµανλής 
που τώρα µιλάει 
για τη «σκευωρία» 
του Βατοπεδίου δεν 
είναι ο ίδιος που το 
2008 είχε πει δη-
µόσια ότι είχε υπο-
τιµήσει το µέγεθος 
του σκανδάλου;

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª ¶µ¢Ã-
»°¢°ª ÁÃ3
∆ηλαδή, τι ιδέα 
έχουν για τους 
έλληνες σταρ όλοι 
αυτοί που σχολιά-
ζουν αρνητικά το 
Star Academy γιατί 
θεωρούν ότι στους 
διαγωνιζόµενους 
άξιζε µια καλύτερη 
κριτική επιτροπή;

Δεν µπορεί να είναι τυχαίο ότι η αθω-
ωτική απόφαση για το Βατοπαίδι βγήκε 
την παγκόσµια ηµέρα ποίησης... 
● Προφανώς ο στόχος ήταν να του 
δώσουν την ευκαιρία να σπάσει τη σιωπή 
του και να µοιραστεί επιτέλους µαζί µας 
το ποίηµα που περιµένει να πει οκτώ 
ολόκληρα χρόνια.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος φέρεται να 
είπε ότι αν συνεχίσουν να τους πιέζουν 
οι δανειστές θα πάνε σε εκλογές, θα 
πέσουν και µετά θα τους βρούνε στους 
δρόµους... 
● όπου θα µπορεί µέσω των συνθηµάτων 
και των πανό να υποδεικνύει στην κυβέρ-
νηση τι πρέπει να κάνει... 

Εδώ που τα λέµε, µήπως θα έπρεπε να 
αναλάβουν οι µοναχοί του Βατοπεδίου 
την αξιολόγηση; Πιο ικανοί να κάνουν το 
αδύνατο δυνατό. 

Πολλή φασαρία για το ερωτηµατολό-
γιο της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Λες και ένα 
κόµµα δεν οφείλει να ξέρει πόσοι από 
τους νεολαίους του είναι πρόθυµοι να 
εµφανιστούν και να τα κάνουν µπάχαλο...
● µόλις ανακαλύψουν ότι δεν τους διόρι-
σε, όπως την οικογένεια του επικεφαλής 
της νεολαίας.

Να θυµίσουµε πάντως ότι και ο ∆ίας 
µεταµορφωνόταν, όταν ήθελε να πετύχει 
κάτι ή να κρυφτεί...
● Πράγµα που σηµαίνει ότι οι οπαδοί του 
Αρτέµη Σώρρα δεν πρόκειται να χάσουν 
την εµπιστοσύνη στον αρχηγό τους 
επειδή κρύβεται για να µη συλλη-
φθεί. 
Το πολύ-πολύ να πιστεύουν ότι 
κυκλοφορεί ανάµεσά µας µεταµορφω-
µένος σε πάπια...

Το αίνιγµα µε την τηλεθέαση της ΕΡΤ: 
Μπαίνεις σε ένα σωρό έξοδα να ξανα-
νοίξεις την ΕΡΤ για να λέγονται αυτά που 
θέλει η κυβέρνηση...
● Και οι τηλεθεατές, που ψήφισαν την 
κυβέρνηση ακριβώς επειδή έλεγε αυτά 
που έλεγε, ξαφνικά δεν θέλουν να τα 
ακούνε!
● Ε, δεν τους αξίζει µια εξεταστική; 

Και τώρα ενός λεπτού σιγή για την 
εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων 
Μανταλένα Παναγιωτοπούλου που 
δηλώνει ότι «τα φοβικά σύνδροµα και η 
ρατσιστική βία ήταν και είναι ξένα στο 
DNA του ελληνικού λαού. Και αυτό το 
αποδεικνύουµε στην πράξη...»
«...µιλώντας για το DNA του ελληνικού 
λαού που είναι διαφορετικό από όλων 
των άλλων των κατώτερων».

è »¶Æ°¼Ä°ª¸

 ôè÷ åâäïíÀäá÷

Ηγούµενος
Μονής Βατοπεδίου 

Εφραίµ: «Ευχαρι-
στούµε το Θεό και 

την Παναγία για την 
αισία έκβαση της υπο-
θέσεως και όλους όσοι 
µας συµπαραστάθηκαν, 
την Εκκλησία και τους 
νοµικούς µας συµβού-
λους»
Μετάφραση Εντάξει, 
µπορεί να έχουµε την 
υποστήριξη του εικο-
νίσµατος πάνω από τη 
δικαστική έδρα, αλλά κα-
λού κακού χρειαζόµαστε 
και κανέναν δικηγόρο».

Στέλιος
Κούλογλου«Ήλπιζα 
να βγει στην Ολλανδία 
ο ακροδεξιός για να 
συνετίσει τους Ευρω-
παίους και να κλείσει η 
αξιολόγηση».
Μετάφραση «Θα πάρω 
φόρα µε το αυτοκίνητο 
να πέσω σε έναν τοίχο 
για µην µπορεί να µου 
φέρει αντιρρήσεις η 
Ασφαλιστική Εταιρία που 
τώρα δεν µου πληρώ-
νει το βαθούλωµα στο 
φτερό...» 

➁

νίσµατος πάνω από τη 
δικαστική έδρα, αλλά κα-
λού κακού χρειαζόµαστε 
και κανέναν δικηγόρο».

νει το βαθούλωµα στο 
φτερό...» 

εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων 

δηλώνει ότι «τα φοβικά σύνδροµα και η 

«...µιλώντας για το DNA του ελληνικού 

Ηγούµενος
Μονής Βατοπεδίου 

Εφραίµ

την Παναγία για την 
αισία έκβαση της υπο-
θέσεως και όλους όσοι 
µας συµπαραστάθηκαν, 
την Εκκλησία και τους 
νοµικούς µας συµβού-
λους»
Μετάφραση 

°¦°Á£Ä¿¦¸ £¶ª¸ ¶Ä¡°ª¹°ª Æ¸ª ¶µ¢Ã»°¢°ªΥπεύθυνος διαλογής δε-µάτων στα ΕΛΤΑ

°¦°Á£Ä¿¦¸ £¶ª¸ ¶Ä¡°ª¹°ª Æ¸ª ¶µ¢Ã»°¢°ªΥπεύθυνος διαλογής δε-µάτων στα ΕΛΤΑ

£° ¶¦Ä¶¦¶ 
Á° Ë¦°ÄÌ¶¹ 
»¹° ¤¶¥¸ ¡¹°...

«Οθανικός» Ο πα-
νικός που καταλαµ-
βάνει κάποιον όταν 
σπεύδει να αλλάξει 
αυτό που βλέπει 
στην οθόνη µόλις 
συνειδητοποιεί ότι 
ο προϊστάµενός του 
έρχεται προς το µέ-
ρος του ●

Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΣΤΟ EUROGROUP
Νέες µεθόδους για να πείσει τους δανειστές να ολοκληρώσουν την
 αξιολόγηση λόγω τύψεων, άρχισε να εφαρµόζει ο έλληνας υπουργός Οικονοµικών
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Χρειάστηκε ένας χρόνος και 

δύο μήνες για ένα σχέδιο νό-

μου που, από τον Ιανουάριο 

του 2016 που έληξε η διαβού-

λευση, έχει γραφτεί και ξε-

γραφτεί δυο-τρεις φορές. 

● Χρειάστηκε ένα σκάνδα-

λο που βγάζει μάτι για τις 

ατασθαλίες του Διοικητικού 

Συμβουλίου μιας Ανώνυμης 

Εταιρείας Προστασίας των 

Πνευματικών Δικαιωμάτων.

● Χρειάστηκε η επέμβαση 

του εισαγγελέα.

● Χρειάστηκαν τα πρωτοσέ-

λιδα των εφημερίδων.

● Χρειάστηκαν οι φωνές 

όλων των εμπλεκομένων φο-

ρέων, δημιουργών, εκδοτών, 

τραγουδιστών, χρηστών, επι-

μελητηρίων κ.λπ.

● Χρειάστηκαν ανοιχτές ε-

πιστολές προς τον κ. Τσίπρα 

από μεγάλους Έλληνες δημι-

ουργούς.

● Χρειάστηκε να περάσουν 

περίπου δυο μήνες από την 

Επίκαιρη Ερώτησή μου στη 

Βουλή για το ζήτημα της 

νομοθετικής ρύθμισης της 

διαχείρισης των πνευματικών 

δικαιωμάτων και την ανάγκη 

άμεσου  διορισμού Κρατικού 

Επιτρόπου στην ΑΕΠΙ.

● Χρειάστηκε η έκκληση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης Συν-

θετών και Τραγουδοποιών 

(ECSA που εκπροσωπεί 54 

εθνικές Ενώσεις σε 26 ευ-

ρωπαϊκές χώρες) προς τον 

πρωθυπουργό, που επιβεβαι-

ώνει την ανάγκη διορισμού 

κρατικού επιτρόπου και την 

άμεση ενσωμάτωση της Ευ-

ρωπαϊκής Οδηγίας.

● Χρειάστηκε, η εσχάτως 

κατατεθείσα, για το ίδιο ζή-

τημα επίκαιρη ερώτηση της 

βουλευτού της ΝΔ που συζη-

τήθηκε προχθές.

● Χρειάστηκε πολύς χρόνος, 

πολλών κόπος και η κατά-

σταση να φτάσει στα όριά 

της για την ευαισθητοποίηση 

της κυβέρνησης στο όχι και 

τόσο «πιασάρικο» ζήτημα της 

ρύθμισης των πνευματικών 

δικαιωμάτων. 

Ας είναι. Κάλλιο αργά παρά 

ποτέ. 

● Τώρα που ο πρωθυπουρ-

γός μας ευαισθητοποιήθηκε 

και κατάλαβε πως η προστα-

σία των πνευματικών δικαιω-

μάτων είναι εξαιρετικά ευαί-

σθητο ζήτημα και έχει πολλές 

διαστάσεις...

● Τώρα που το Υπουργείο Πο-

λιτισμού δείχνει να αντιλαμ-

βάνεται  τη διαφορά μεταξύ 

του επιτρόπου Εξυγίανσης 

και του κρατικού επιτρόπου 

– μέχρι πριν ένα μήνα δεν την 

κατανοούσε...

● Τώρα που ανακοινώνεται 

ότι το Υπουργείο Πολιτισμού 

θα ορίσει άμεσα προσωρινό 

επίτροπο για να ασκήσει το 

δέοντα έλεγχο επί της ΑΕΠΙ και 

παράλληλα επιτέλους κατατί-

θεται νομοσχέδιο στη Βουλή 

για τα πνευματικά δικαιώματα, 

υπάρχει μια ελπίδα ρύθμισης. 

● Για να μη γίνει και αυτή η 

ελπίδα αέρας κοπανιστός, ας 

πάρουν στην κυβέρνηση μια 

βαθιά ανάσα κι ας τολμήσουν, 

έτσι για αλλαγή! Ας ορίσουν 

υπερκομματικό κρατικό ε-

πίτροπο. Όχι άλλο ένα «δικό 

τους παιδί», αλλά ένα πρό-

σωπο με κύρος, γνώση και 

μακριά από κόμματα. 

● Μετά την αιφνιδιαστική ευ-

αισθησία του πρωθυπουργού, 

ας αξιοποιήσει το Υπουργείο 

Πολιτισμού την ευκαιρία. Ας 

φέρει σε διαβούλευση ένα 

σχέδιο νόμου που θα ρυθμίζει 

την κατάσταση χωρίς να μερο-

ληπτεί προς τη μία ή την άλλη 

πλευρά. Άλλωστε αυτή δεν 

είναι η δουλειά της πολιτείας; 

ΑΕΠΙ  
Πνευματικά 
δικαιώματα, 
κάλλιο αργά 
παρά ποτέ
Της Χαρας Κεφαλίδου*

* Η Χ.Κ. είναι βουλευτής Δράμας και υπεύθυνη Πολιτισμού της Κ.Ο. της  
Δημοκρατικής Συμπαράταξης

Πολιτική
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αραμένο το Λύκειο, λοιπόν. Μια εκπαιδευτική 

βαθμίδα εφήβων που σφύζουν από ζωή, ονειρο-

πολούν, προσπαθούν, μελετούν, ερωτεύονται, 

παθιάζονται, ζουν. Ακόμα και όταν αποτυγχάνουν, βάζουν 

τα χέρια και σηκώνονται, γελάνε ή κλαίνε και πάνε παρα-

κάτω. Είναι ζωντανοί. Είναι τα παιδιά μας, που ακόμα κι 

αν κάποια από αυτά δεν μιλούν καλά ελληνικά, γράφουν 

ανορθόγραφα, δεν ξέρουν τη μέθοδο των τριών ή τους 

νόμους του Newton, έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους να 

καταφέρουν κάτι, να προχωρήσουν και να νικήσουν. Αν 

βέβαια τα αφήσετε. Αν τους δώσετε όσα δικαιούνται για 

να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες και όχι πέτσινα 

απολυτήρια και πτυχία. Για να βγουν στην ελεύθερη κοι-

νωνία με εφόδια. Να δουλέψουν στην ελεύθερη αγορά. 

Να ζήσουν ως ελεύθεροι άνθρωποι.

Τολμάτε να μιλάτε για μαραμένο Λύκειο εσείς που στο 

όνομα της πεθαμένης και νόθας ιδεολογία σας κάνατε τα 

πάντα ώστε να καταστρέψετε την εκπαιδευτική διαδι-

κασία όχι μόνο στο Λύκειο αλλά σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης. Εσείς που αναγορεύσατε τις καταλήψεις και 

τις καταστροφές των σχολείων σε ηθικό πλεονέκτημα και 

δήθεν αγώνες της επαναστατημένης νεολαίας. Εσείς που 

μετατρέψατε την αξιολόγηση των μαθητών σε παρωδία, 

στη λογική «δώσ’ του ένα απολυτήριο να βρει μια θέση 

στο Δημόσιο». Εσείς που διασύρατε όποιον συμφωνούσε 

με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.  Εσείς που λατρέ-

ψατε ως αντισυστημικό όποιον ήθελε να δυναμιτίσει την 

κανονικότητα της σχολικής ζωής. Εσείς που αγωνιστήκατε 

μαζί με όλο το πολιτικό σύστημα για τον πολλαπλασιασμό 

των μαθημάτων και των ειδικοτήτων ώστε να βολεύεται 

η πελατεία σας. Εσείς που χωρίσατε τα μαθηματικά σε Δυ-

τικά άρα καπιταλιστικά, δηλαδή κακά, και Ανατολικά άρα 

σοσιαλιστικά, δηλαδή καλά.

Ε, λοιπόν, όχι. Όσες και όσοι δουλεύουμε με τα παιδιά σας 

στο Λύκειο, Γενικό και Επαγγελματικό, γνωρίζουμε τα προ-

βλήματα, τη δυσπραγία, την απαξίωση. Γιατί τα ζούμε. Γιατί 

οι περισσότεροι πασχίζουμε για το αντίθετο. Ξέρουμε ότι 

όλες οι κυβερνήσεις συνέβαλαν ώστε το σχολείο να δου-

λεύει πρώτα και κύρια για τους εργαζόμενους σε αυτό και 

μετά και δευτερευόντως για τους μαθητές του. Η σωστή 

διδασκαλία να θεωρείται πλεονασμός. Το αποτέλεσμα να 

μη μετριέται ποτέ και με κανένα τρόπο. Η αξιολόγηση να εί-

ναι εικονική. Το φροντιστήριο να καθίσταται απαραίτητο.

Αλλά κάποιοι πραγματικά «αντισυστημικοί» και «επα-

ναστάτες» δεν έχουν καταθέσει τα όπλα. Κόντρα στην 

κυρίαρχη ιδεολογία, αγωνίζονται ακόμα και κάνουν το 

σωστό και το αυτονόητο μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλ-

λον. Απέναντι στην εξισωτική προς τα κάτω ιδεολογία 

της μεταπολίτευσης που ταλανίζει αυτό τον τόπο σε όλες 

τις πτυχές του. Δεν θα την έλεγα ούτε ακροαριστερή ού-

τε ακροδεξιά, αν και οι έννοιες αυτές τείνουν να γίνουν 

συνώνυμες. Θα την έλεγα ολοκληρωτική, ισοπεδωτική, 

καταστροφολάγνα, αντιδραστική, ιδεολογία μίσους και 

συντήρησης, μια πεθαμένη ιδεολογία. Που απεχθάνε-

ται την πρόοδο και θέλει να τη σταματήσει χωρίς να έχει 

να προτείνει τίποτα θετικό. Που επιδιώκει με εμμονή να 

βγάζει αμόρφωτους και ανίσχυρους νέους. Που κυκλο-

φορεί με το ψευδεπίγραφο προσωπείο ως «δημοκρατικό 

σχολείο».  

Δεν το ξέρει ο κόσμος, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια δεν 

διδάσκεται πλέον ο ηλεκτρομαγνητισμός στο Γενικό Λύ-

κειο. Δηλαδή τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν τι είναι εναλ-

λασσόμενο ρεύμα, τι είναι γεννήτρια, πώς δουλεύει μια 

ηλεκτρομηχανή, ένας ηλεκτρικός ανεμιστήρας. Σε έναν 

κόσμο που σε λίγο όλα θα κινούνται με ηλεκτρικό ρεύμα. 

Δεν γνωρίζουν τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και 

όμως ζουν μέσα σε αυτά. Και δύο από τους τρεις τελευ-

ταίους υπουργούς Παιδείας έχουν σπουδές στη Φυσική. 

Χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο; Αναρωτιόσαστε, εκεί στην 

εξουσία, αν το Λύκειο μαράθηκε; Φτιάχνετε επιτροπές και 

μεγαλόπνοα σχέδια δεκαετίας;

Μήπως τα δύο τελευταία χρόνια ανατράπηκαν όσες προ-

σπάθειες ανάταξης του Λυκείου νομοθετήθηκαν από τις 

προηγούμενες «αστικές» κυβερνήσεις; Μήπως στα πλαίσια 

επίδειξης συντεχνιακής ισχύος ανεκόπη η αυτοαξιολό-

γηση και η αξιολόγηση εκπαιδευτικών και σχολικών μο-

νάδων; Προς ανακούφιση των οκνηρών και των άσχετων 

βεβαίως; Μήπως στην ίδια λογική, οι εκπαιδευτικοί σήμερα 

εκλέγουν το διευθυντή τους και οι διευθυντές των σχο-

λείων τους διευθυντές εκπαίδευσης, πράγμα που κρίθηκε 

πρόσφατα παράνομο από το ΣτΕ; Μήπως οι δήθεν φρουροί 

του δημόσιου συμφέροντος παραχώρησαν τελικά το σχο-

λείο σε «ιδιώτες» με στόχο να τους κάνουν και πελάτες;

Μήπως καταργήθηκε η τράπεζα θεμάτων και η διαδικα-

σία εισαγωγής στα ΑΕΙ με συμμετοχή και των τριών τάξε-

ων στο βαθμό πρόσβασης; Μήπως καταργήθηκε η βάση 

του 10; Μήπως καταργήθηκαν οι εξετάσεις εισαγωγής 

στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία και ξεχαρβαλώθηκε το 

πιλοτικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους; Μήπως καταρ-

γήθηκαν οι ποινικές ευθύνες κατάληψης και καταστρο-

φής των σχολείων; Μήπως τα είπε όλα με μια φράση ο Α. 

Μπαλτάς. «Γιατί η αριστεία είναι ρετσινιά»;

Ή μήπως πετάξατε στον κάλαθο των αχρήστων τις με-

λέτες επιτροπών που εσείς οι ίδιοι συστήσατε για να ανα-

μορφώσετε το Λύκειο; Γιατί όταν επί 40 χρόνια το μόνο σας 

μέλημα ήταν η αποδιοργάνωση και η μπαχαλοποίηση του 

«σχολείου της αγοράς», πώς θα μπορούσατε τώρα να θε-

σμοθετήσετε κάτι θετικό και καινοτόμο (βλέπε επιτροπή 

Λιάκου); Όταν επί 40 χρόνια ήσασταν απέναντι σε κάθε προ-

σπάθεια βελτίωσης του υπάρχοντος, πόσο θράσος χρει-

άζεται για να ζητάτε διακομματική συναίνεση τώρα που 

είστε στην εξουσία; Πώς τολμάτε να μιλάτε για αξιοπιστία;

Εμείς οι δάσκαλοι θα συνεχίσουμε μέσα στις πιο αντίξοες 

συνθήκες να μαθαίνουμε στα παιδιά μας γράμματα. Ο καθέ-

νας και η καθεμιά με το δικό του τρόπο και με εφόδιο τις ό-

ποιες γνώσεις και ικανότητες διαθέτει. Δεν το κάνουμε πά-

ντα με επιτυχία και δεν θα το κάνουμε όλοι. Δεν περιμένου-

με και πολλά από την όποια εξουσία, που συνήθως δεν ξέρει 

ούτε πού πατά ούτε πού βρίσκεται στον τομέα της Παιδεί-

ας. Ξέρουμε ότι κάθε καλή προσπάθεια εκσυγχρονισμού θα 

πολεμηθεί από μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος 

και της συνδικαλιστικής νομενκλατούρας, που θέλουν τη 

νεολαία ημιμαθή άρα και διαχειρίσιμη. Αλλά θα το παλέ-

ψουμε. Θα κρατήσουμε το σχολείο ανοικχτό και, αν και λα-

βωμένο, ζωντανό. Εσείς φυσικά θα συνεχίσετε να περιφέ-

ρετε την πεθαμένη ολοκληρωτική σας ιδεολογία. Ευτυχώς 

έχει περάσει πλέον η μπογιά της. Ούτε καν μυρίζει.  A

ΜαραΜένο λύκέιο 
Ή πέθαΜένη ιδέολογια

Του λεωνίδα Καςτανα

Μ



Το 2014 δηµοσιεύτηκε η επίσηµη απάντηση 

από το γραφείο του γενικού επιθεωρητή 

του Υπουργείου Οικονοµικών των ΗΠΑ σε 

ερώτηµα της Τράπεζας της Ελλάδος για τα 

χαρτιά του Σώρρα που έλεγε ότι «εξετάσα-

µε τα έγγραφα και ∆ΕΝ αποτελούν έγκυρα 

διαπραγµατεύσιµα χρηµατοοικονοµικά µέ-

σα. Τα εν λόγω έγγραφα αποτελούν προϊ-

όν απάτης και χρησιµοποιούν παρανόµως 

ονόµατα αξιωµατούχων του Υπουργείου 

Οικονοµικών». 

εν χρειαζόταν η επίσηµη πληροφό-

ρηση από τις αµερικανικές αρχές 

για να αποδειχτεί  τι εστί  Σώρρας. 

Αρκούσε να ακούσει κανείς τον εξωφρενικό 

ισχυρισµό του ότι κατέχει περιουσία µεγα-

λύτερη από το άθροισµα των περιουσιών 

των δέκα πλουσιότερων ανθρώπων στον 

κόσµο. Παρόλα αυτά ο Αρτέµης Σώρρας ε-

ξακολουθούσε να συµµετέχει σε πρωινές 

εκποµπές της τηλεόρασης και να παρουσιά-

ζει τις θεωρίες του σαν να µην τρέχει τίποτε. 

Ο Σώρρας επιβίωνε στον αφρό της επικαι-

ρότητας γιατί ικανοποιούσε δύο µεγάλες 

ανάγκες. Η πρώτη ήταν η ανάγκη µεγάλου 

µέρους των πολιτών να πιστεύουν ότι η οι-

κονοµική κρίση είναι ένα κόλπο για να µας 

κάνουν φτωχότερους και ότι υπήρχε µια 

µαγική λύση, ένα αντικόλπο µε το οποίο θα 

αποφύγουµε την παγίδα που µας έστησαν.

Η δεύτερη ήταν η ανάγκη ορισµένων τηλεο-

πτικών εκποµπών να εντυπωσιάσουν το κοι-

νό τους, παρουσιάζοντας αυτό που το ακρο-

ατήριο ήθελε να ακούσει. Ότι τελικά κάπου 

υπάρχουν λεφτά που θα µας σώσουν από τα 

βάσανά µας και θα ζούµε ζωή χαρισάµενη. 

Ότι δεν χρειάζεται καµιά προσπάθεια για να 

κατακτήσει κανείς ένα ανώτερο επίπεδο ζω-

ής. Θα βρεθεί κάποιος να του το χαρίσει.

∆εν είναι τυχαίο ότι στις ίδιες εκποµπές που 

διέπρεψε ο Σώρρας διέπρεψαν και άλλοι, 

οι οποίοι υπόσχονταν τη λύση όλων των 

προβληµάτων µε µοίρασµα µαγικού χρή-

µατος. Η δηµοσιογραφία αντί να εργάζεται 

για την ανάδειξη των µη εµφανών πτυχών 

της πραγµατικότητας, προχωρούσε στη συ-

σκότιση των προφανών ζητηµάτων. Οι ίδιοι 

παρουσιαστές που ποτέ δεν ξεσκέπασαν 

τον Σώρρα, άκουγαν εκστασιασµένοι τον 

Βαρουφάκη να αναλύει τη δική του θεωρία 

για το πώς θα αναγκάσουµε τους ξένους να 

µας πληρώνουν.

Στις  εκποµπές τους µεσουρανούσε και ο 

Αλέξης Μητρόπουλος, υποσχόµενος δια-

γραφή του 80% της οφειλής όλων, πλού-

σιων και φτωχών, σε δηµόσιο και τράπε-

ζες. Κανείς παρουσιαστής δεν ρώτησε τον 

Μητρόπουλο ποιος θα καλύψει τα χαµένα 

κεφάλαια των τραπεζών και πώς οι καταθέ-

τες θα πάρουν πίσω τα χρήµατά τους, αφού 

οι τράπεζες τα έδωσαν σε δάνεια που δεν 

θα εξοφληθούν. Πόσοι τηλεθεατές θα συµ-

φωνούσαν µε τη «σεισάχθεια» του Μητρό-

πουλου, αν γνώριζαν ότι έτσι θα χαθούν οι 

καταθέσεις;

Η πραγµατικότητα που παρουσίαζαν δηµο-

φιλείς τηλεοπτικές εκποµπές έλεγε ότι υ-

πήρχε τρόπος το κράτος να µην πληρώσει 

τα χρέη του και να συνεχίσει να έχει µεγάλα 

ελλείµµατα. Την ίδια ώρα παρουσίαζαν εφι-

κτό και δίκαιο όλοι οι δανειολήπτες να γλι-

τώσουν από τα δικά τους χρέη. Και όλα αυτά 

µπορούσαν να γίνουν χωρίς συνέπειες. ∆εν 

είναι τυχαίο ότι και ο Σώρρας και οι πολιτικοί 

Σώρρες εµπορεύτηκαν και τα δύο είδη δια-

γραφής χρέους.

Άλλος στο όνοµα του αθάνατου ελληνικού 

πνεύµατος, άλλος στο όνοµα του λαού, υ-

ποσχέθηκαν να µας προσφέρουν όλα τα 

καλά του σύγχρονου καπιταλισµού και να 

µας απαλλάξουν από όλα τα κακά του. Υπο-

σχέθηκαν έναν κόσµο που ξοδεύεις, κατα-

ναλώνεις ό,τι θες, αυξάνεις την περιουσία 

σου και θα βρεθεί στο τέλος κάποιος άλλος 

να πληρώνει. 

Το µεγάλο κακό δεν είναι ότι µερικοί συµπο-

λίτες µας πίστεψαν ότι τα χαρτιά του Σώρρα 

θα έσβηναν τα χρέη, τα δικά τους και της Ελ-

λάδας. Είναι ότι πάρα πολλοί Έλληνες νόµι-

σαν ότι αρκεί µια πολιτική απόφαση για να 

αλλάξει τον κόσµο. Ότι αρκεί ο λόγος του 

ηγέτη για να αρχίσει να ρέει το χρήµα.

Όλες αυτές οι θεωρίες έχουν κοινό παρονο-

µαστή την αποφυγή της ευθύνης. Εµείς δεν 

ευθυνόµαστε για τη χρεοκοπία, αφού πι-

στεύουµε ότι την επέβαλαν οι άλλοι. Επίσης 

δεν αναλαµβάνουµε την ευθύνη για την έξο-

δο από την κρίση γιατί νοµίζουµε ότι η λύση 

θα έρθει απέξω µε κάποιο µαγικό τρόπο. 

Βέβαια, ο Σώρρας και οι άλλοι Σώρρες δεν 

έφεραν ποτέ χρήµα. Μόνο αφαίρεσαν. Ο 

ένας τις συνδροµές των αφελών οπαδών 

του, οι άλλοι τα χρήµατα από τις δουλειές 

που χάθηκαν, από την ανάπτυξη που ακύ-

ρωσαν, από τα capital controls, από τις τρά-

πεζες που απαξιώθηκαν. 

Αν πλούτιζαν έτσι οι χώρες και οι άνθρωποι 

θα το είχαν ανακαλύψει και οι άλλοι και δεν 

θα παιδεύονταν. Αλλά αυτοί δεν είχαν την 

τεχνολογία του θεού Απόλλωνα. Οι κακο-

µοίρηδες. A

 Η ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΩΡΡΕΣ
Του ΣΠΥΡΟΥ ΒΛΕΤΣΑ

CITIZEN
Του ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆Η

α βράδια πηγαίνω στις Ηνωµένες Πολιτείες. Για την ακρίβεια 
έρχονται αυτές σε µένα. Και φέρνουν ύπνο. Άλλοι µετρούν 
προβατάκια, εγώ τις ΗΠΑ. Μία προς µία. Μπορώ να σας πω και 

τις πενήντα, αν δεν κοιµηθώ. Με κάθε τρόπο. Με τη φορά του ρολογιού 
ή και αντίστροφα. ∆ιαγωνίως, οριζοντίως, καθέτως. Τώρα δουλεύω το 
σχήµα σταυρού µε ακτίνες. Και καθώς το επεξεργάζοµαι, βάζοντας στη 
µία άκρη το Όρεγκον και στην άλλη τη Βόρεια Καρολίνα, βυθίζοµαι στον 
ύπνο ξαπλωµένος στη ράχη µίας νταλίκας που διασχίζει τη Μοντάνα. 
Πιο παλιά δεν ήταν τόσο εύκολο. Ούτε τώρα είναι, απλώς έχω βρει αυτή 
τη δικαιολογία. Λέω στο φόβο να περιµένει επειδή πρέπει να µετρήσω 
Πολιτείες. Και η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές πιάνει. ∆ίνει 
ύπνο µε σουρεαλιστικά όνειρα. Το πρωί βρίσκω στο µαξιλάρι µου σκόρ-
πιες λέξεις, νούµερα από λογαριασµούς (κυρίως αυτά) και σκίτσα προ-
σώπων που πίστευα ότι έχω ξεχάσει. Κάποτε έβρισκα και τρίχες. Όµως 
αυτές µου έχουν τελειώσει. Λένε ότι ο άνθρωπος, λίγο πριν κοιµηθεί, 
έχει την ευκαιρία να κάνει τον απολογισµό της ηµέρας και να συνοµι-
λήσει µε τον εαυτό του. Σε µένα δεν λετιουργεί έτσι. Κλείνω τα µάτια 
και ανάβουν δυνατά φώτα ανάκρισης. Φωτίζουν τα πάντα, µεγαλώνουν 
τις σκιές και κάνουν την καρδιά να χτυπάει πιο γρήγορα. Αυτό υποθέτω 
ότι περιγράφεται ως άγχος ή και ως αγνός και αυθεντικός φόβος. ∆ιότι 
η φυσιολογική κατάσταση ενός θηλαστικού στον ανεµοδαρµένο κόσµο 
µας είναι να φοβάται. Φοβάσαι όπως ο σκαντζόχοιρος τα νύχια του αε-
τού. Απλώς εσύ φοβάσαι περισσότερα. ∆ιαβάζω µία βρετανική έρευνα. 
Έγινε, λέει, σε δύο χιλιάδες ανθρώπους και επιχειρεί να ιεραρχήσει 
τους φόβους τους. Ναι, αυτό που φοβόµαστε περισσότερο είναι ο θάνα-
τος. Ο δικός µας ή κάποιου αγαπηµένου προσώπου. Φοβόµαστε τη βία, 
µην πέσουµε θύµατα ληστείας, µη µας εγκαταλείψει ο σύντροφός µας, 
µη χάσουµε τη δουλειά ή το σπίτι. 

ούµε µία ζωή προσπαθώντας να αντιµετωπίσουµε φόβους. Και 
οι φόβοι σου έχουν πάντα περιεχόµενο, σχήµα και ύψος. Μπο-
ρείς να περιγράψεις µε εφιαλτική ακρίβεια αυτό που φοβάσαι. 

∆εν µπορείς, όµως, να κάνεις το ίδιο µε την ευτυχία. Ακόµα και όταν 
αισθάνεσαι ευτυχισµένος ένας µικρός φόβος είναι ικανός να ραγίσει 
το ακριβό σου κρύσταλλο. Όταν φοβάσαι, όµως, είναι αδύνατο να α-
νακαλέσεις όσα σε κάνουν χαρούµενο. Οι φόβοι σου έχουν διάρκεια, 
είναι πάντα εκεί. Ορίζουν τη ζωή σου. Αυτά που κάνεις και εκείνα που 
φοβάσαι να κάνεις. Και όσο µεγαλώνεις, φοβάσαι περισσότερο. Μέχρι 
να φτάσεις σε ένα σηµείο που δεν έχεις τίποτα να φοβάσαι. Όλο και 
περισσότεροι φίλοι µου κάνουν ψυχοθεραπεία. Και µετά τις συνεδρίες, 
διηγούνται πώς βυθίστηκαν σε ένα κλάµα σπαρακτικό, λες και ήταν 
όλη τους η ύπαρξη φτιαγµένη από δάκρυα. Εγώ δεν έχω το θάρρος να 
το κάνω. Στο δικό µου κόσµο η ζωή είναι µία διαρκής προσπάθεια για 
να αποφύγεις τη συνάντηση µε τον εαυτό σου. Για ποιο λόγο να κλείσεις 
ραντεβού µαζί του; Όµως έκανα µία πρόχειρη έρευνα για τις πωλήσεις 
αντικαταθλιπτικών και ψυχοφαρµάκων τα τελευταία χρόνια. Από το 
2009 ως το 2014, οι πωλήσεις των αντικαταθλιπτικών αυξήθηκαν κατά 
ένα εκατοµµύριο κουτιά. Το αγχολυτικό Xanax πουλάει περισσότερα 
κουτιά από την ασπιρίνη – σοβαρολογώ. Το Lexotanil είναι ακόµα πιο 
ψηλά, βρίσκεται κοντά στην πρώτη δεκάδα των δηµοφιλέστερων σκευ-
ασµάτων που καταπίνουν οι  Έλληνες. Και ναι, αυτή η τάση είχε αρχίσει 
να διαφαίνεται πριν ξεσπάσει η κρίση, από τότε που ζούσαµε στο άλλο 
σύµπαν. Βλέπω ανθρώπους χαπακωµένους και αναρωτιέµαι µήπως 
ξέρουν κάτι που εγώ αγνοώ. Και ταυτοχρόνως παρατηρώ ευτυχισµένα 
post στο Facebook, µπουκέτα από ανθισµένα χαµόγελα να γεµίζουν τις 
οθόνες, χαρούµενα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Τι στο διάολο συµβαίνει; 
Καταπίνουν οι άνθρωποι χάπια για να παριστάνουν τους χαρούµενους 
ή τελικά ζούµε δύο ή και τρεις ζωές ο καθένας; Μία µέσα στην κατάθλι-
ψη και άλλη µία έξω; Βλέπω στο θέατρο ή στο µπαρ τους ανθρώπους να 
γελούν. Και θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται µέσα τους, όταν το γέλιο σβήνει 
και η σιωπή πέφτει σαν µαύρη κουρτίνα. Όµως φοβάµαι να ρωτήσω.  ●
➜ giannakidis@protagon.gr

Όταν φοβάµαι
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Μια Ακρόπολη για την εποχή μας στο φακό του  Γιώργη Γερόλυμπου
Φωτογράφιζε για 10 χρόνια το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τώρα με το βιβλίο του «Ορθογραφίες» βάζει,        με μια σχεδόν ποιητική αρχοντιά, το δικό του επίλογο. 
Της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ - Φωτό: ΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΣ
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να μήνα έχω το βιβλίο που μου έστειλε ο Γερόλυμπος, σχε-
δόν μόλις το πήρε και ο ίδιος στα χέρια του. Ένα μήνα και ακό-
μα το ξεφυλλίζω. Δεν με εκπλήσσει. Πάντα έτσι αντιμετώπιζα 
τις εικόνες αυτού του «εξωφρενικού φακού». Είτε πρόκειται 
για τα μπαλκόνια μιας πολυκατοικίας στην Πενσακόλα, είτε 
για τα θαμπά τοπία στην ομίχλη της Θεσσαλονίκης, είτε πρό-
κειται, όπως τώρα, για τα πάνελ φεροτσιμέντου στα στέγα-
στρα του ΚΠΙΣΝ. Κάθομαι με τις ώρες και τις κοιτάω. Έχουν 
άγνωστες ιστορίες να μου διηγηθούν, ταξιδεύουν τη μνήμη 
μου, μου θυμίζουν το παιδί που υπήρξα, τα ταξίδια μου, μερι-
κές στιγμές που έζησα στην άκρη του μη γραμμικού χρόνου... 
και πάντα μα πάντα γιατί θαυμάζω την πάγια θέση ζωής που 
αποπνέει η δουλειά του Γερόλυμπου: Να είσαι προσηλωμένος 
σ’ αυτό που κάνεις, να το αγαπάς, να το υπηρετείς με συνέπεια 
και να το σέβεσαι.
Το καινούργιο του βιβλίο, «Ορθογραφίες» το ονόμασε, στην 
ουσία αποτελεί την αφήγηση της πορείας κατασκευής του 
ΚΠΙΣΝ με αεροφωτογραφίες κατόψεων που σου κόβουν την 
ανάσα, όχι απαραίτητα από την κλίμακα και τα μεγέθη όσο 
από το θρίαμβο της φωτογραφικής αισθητικής. Έχω μια υ-
ποψία ότι κάθε φορά που ο Γερόλυμπος από την άκρη μιας 
μπούμας σήκωνε τη μηχανή για να φωτογραφήσει κατόψεις 
του εργοτάξιου, έφερνε στη μνήμη του τη συμβουλή του F.  
Evans: «Try for a record of an emotion rather than a piece of 
topography». 
Σε όλες τις λήψεις διακρίνεται η φροντίδα ενός μεθοδικού, 
προσηλωμένου και επίμονου ανθρώπου που ενώ βρίσκεται 
μπροστά σε ένα χαώδες σύμπαν, κοινότοπο και αφιλόξενο 
για τους πολλούς, καταφέρνει όχι απλά να ιεραρχήσει και να 
πειθαρχήσει αυτό το αταξινόμητο υλικό, αλλά να δώσει ένα 
εικαστικό αποτέλεσμα που συναρπάζει και συμπυκνώνει όλη 
την ιστορία της Τέχνης σε ένα μόνο καρέ. 
Είναι τόσο απίστευτο το ύψος (κυριολεκτικά και μεταφορικά) 
αυτών των φωτογραφιών, τόσο πολλοί οι διαφορετικοί συν-
δυασμοί υλικών, σχημάτων και χρωμάτων, τόσο λεπτομερέ-
στατες οι περιγραφές, που δίνουν στο ανθρώπινο μάτι την ευ-
καιρία να φτιάξει εύκολα το δικό του παραμύθι. Εγώ που δεν 
είμαι ούτε ζωγράφος, ούτε γλύπτης, ούτε φωτογράφος, ούτε, 
πολύ περισσότερο, κριτικός τέχνης, βλέπω π.χ. τις φωτογρα-
φίες που έχει τραβήξει από τις στεγανοποιήσεις των στεγών 
στο πάρκινγκ των αυτοκινήτων και αυτόματα από το μυαλό 
μου περνά ο Tinguely, το «Paravent» του Τanguy, ένα γλυπτό 
του Joan Miro, ένα κεραμικό της Βερναδάκη, ένα φόρεμα 
του Kansai Yamamoto. Οι φωτογραφίες που δείχνουν το με-
ταλλικό πλέγμα των φωτοβολταϊκών πάνελ μού θυμίζουν το 
«Cutting Mat» που έχω στο σπίτι και γράφω. Οι φωτογραφίες 
από την κάτοψη των μονώσεων στη στέγη της Βιβλιοθήκης, 
με αυτές τις υπέροχες μπλε ράβδους, μου φέρνουν στο μυαλό 
μια χούφτα σοκολατάκια Υγείας Παυλίδη. Τις πανοραμικές α-
εροφωτογραφίες από τις χωματουργικές εργασίες του λόφου 
θαρρώ τις έχω ξαναδεί στον Εμπειρίκο, όταν φωτογράφιζε τα 
Γιάννενα και τη Σαντορίνη τη δεκαετία του ’50. Και, φυσικά, 
οι άνθρωποι. Πρόσεξα πως σε καμία από τις 67 φωτογραφίες 
του άλμπουμ δεν λείπει ο άνθρωπος. Θα έλεγα, καλύτερα, ο 
άνθρωπος και η σκιά του. Η μεγάλη τεράστια σκιά του, που 
τον ξεπερνά, τον μικραίνει, τον εξαφανίζει. Ο άνθρωπος. Βρί-
σκεται εκεί, στο κέντρο ή στην άκρη της εικόνας, σιωπηλός 
και ευθυτενής σαν γλυπτό του Giacometti. 

Oι «Ορθογραφίες» του Γιώργη Γερόλυμπου αφηγούνται 
με ευφυΐα και αισθαντικότητα τον τρόπο ολοκλήρωσης ενός 
τεράστιου κατασκευαστικού έργου. Αλλά για τον ίδιο, οι φω-
τογραφίες αυτές πιστεύω ότι αποτελούν απόδειξη σ’ ένα δικό 
του στοίχημα: «Να μεταφέρουν το ελάχιστο απαραίτητο ίχνος 
των μεγάλων αλλαγών που έλαβαν χώρα στο τοπίο αυτό, πριν 
η δυναμική του τελικού αποτελέσματος τις καταστήσει αυτο-
νόητες και δεδομένες». 

Δέκα χρόνια μετά το πρώτο κλικ στο ΚΠΙΣΝ, ο Γιώργης 
Γερόλυμπος κυκλοφορεί σήμερα για τους αναγνώστες και 
θαυμαστές του Κέντρου μια παραδομένα καλαίσθητη έκδο-
ση-μαρτυρία για το πώς φτιάχτηκε κάποτε μια Ακρόπολη για 
την εποχή μας. Tι κράτησε για τον εαυτό του; Το ωραίο ταξίδι 
και ένα αρχείο 75.000 φωτογραφιών.

Μια Ακρόπολη για την εποχή μας στο φακό του  Γιώργη Γερόλυμπου
Φωτογράφιζε για 10 χρόνια το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τώρα με το βιβλίο του «Ορθογραφίες» βάζει,        με μια σχεδόν ποιητική αρχοντιά, το δικό του επίλογο. 
Της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ - Φωτό: ΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΣ

Κτίριο Στάθμευσης Αυτοκινήτων, διαμόρφωση επιφάνειας στέγης
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Μπορείτε να θυµηθείτε από τι ύψος τραβήξατε την 
πρώτη σας φωτογραφία και τι φωτογραφίσατε; Από 
το ύψος του παραθύρου ενός αυτοκινήτου. Τράβηξα από 
τη θέση του συνοδηγού. Περιµέναµε τον πατέρα µου να 
επιστρέψει από µια επίβλεψη (ήταν αρχιτέκτονας) και η 
µητέρα µου µού δάνεισε τη µηχανή της. Ήταν µια φωτο-
γραφία ενός δρόµου...

Ποιο ήταν το θέµα της πρώτης σας δηµοσιευµένης 
φωτογραφίας; Απεικόνιζαν κτίρια της δεκαετίας του ’60 
από όλη την Ελλάδα. Με είχε επιλέξει ο Γιώργος Σηµαιοφο-
ρίδης για να συµµετάσχω στην Τριενάλε Αρχιτεκτονικής 
του Μιλάνου το 1995.

Πώς αναλάβατε ως επίσηµος φωτογράφος του ΚΠΙΣΝ;
Το 2007 δέχτηκα την τιµητική πρόσκληση του Ιδρύµατος 
Σταύρος Νιάρχος να καταγράψω φωτογραφικά την εξέ-
λιξη των εργασιών για τη δηµιουργία του Κέντρου Πολιτι-
σµού. Πιστεύω ότι στην απόφαση του αυτή συνέβαλε και 
το γεγονός ότι εκτός από φωτογράφος είµαι και αρχιτέ-
κτων. Εκείνη την εποχή είχα µόλις ολοκληρώσει την αντί-
στοιχη φωτογραφική παρακολούθηση της κατασκευής 
της Εγνατίας Οδού. Το Ίδρυµα έκρινε ότι είχα την απαραί-
τητη εµπειρία και επάρκεια για την ανάληψη αυτής της µε-
γάλης ευθύνης. Ελπίζω ότι η επιλογή του απεδείχθη ορθή.

Αναρωτιέµαι τι ενδιαφέρον µπορεί να έχει για ένα φω-
τογράφο ένα... εργοτάξιο;  Ένα εργοτάξιο είναι ένας ολό-
κληρος κόσµος. Κλειστός και ως επί το πλείστον ιδιωτικός. 
Τον βλέπουν λίγοι, αυτοί που δουλεύουν µέσα. Πρόκειται 
για έναν κόσµο που αλλάζει διαρκώς, ηµέρα µε την ηµέ-
ρα, και παρόλα αυτά παραµένει για µεγάλο διάστηµα ένα 
ενδιάµεσο τοπίο, ένας τόπος ηµιτελής. Θεωρώ ότι για ένα 
φωτογράφο, αυτές οι ποιότητες καθιστούν το εργοτάξιο 
θέµα συναρπαστικό.

Ο Renzo Piano, προλογίζοντας το βιβλίο σας, γράφει 
ότι εξαιτίας του πατέρα του, που ήταν κατασκευαστής, 
αγάπησε τα εργοτάξια. Τα θεωρεί µάλιστα «την ωραι-
ότερη περιπέτεια ενός κτιρίου». Εσείς είχατε επίσης 
κάποια σχέση από µικρός; Ναι, αντίστοιχη µε εκείνη του 
Renzo Piano. Έχω µεγαλώσει σε σπίτι αρχιτεκτόνων. Από 
πολύ µικρός «εκτέθηκα» στη θέα των εργοταξίων και στις 
ποιότητες αυτού του ιδιαίτερου κόσµου.

Η συγκεκριµένη ανάθεση ανήκει µ’ έναν τρόπο στις λε-
γόµενες «δύσκολες αποστολές»; Ουσιαστικά σας ζητή-
θηκε να τεκµηριώσετε φωτογραφικά την πορεία της 
κατασκευής ενός έργου. ∆εν φοβηθήκατε ότι αυτό θα 
περιόριζε κάπως τον καλλιτεχνικό σας ορίζοντα; Ο φό-
βος υπήρξε πράγµατι υπαρκτός. Για να τον καταπολεµήσω 
προσπάθησα, πέραν των συγκεκριµένων παραµέτρων 
που έπρεπε να απαντηθούν φωτογραφικά, 
να επεκτείνω τη φωτογραφία 

µου στη σφαίρα της εικα-
στικής αποτίµησης του 

έργου. Προσπάθησα να 
κάνω πράξη µια φράση 
του περίφηµου φωτο-
γράφου Lewis Baltz: 
«η καλή φωτογραφία 
οφείλει να ισορροπεί 

ανάµεσα σε δύο συνέ-
πειες, τη συνέπεια προς 

τον κόσµο που αποτελεί τη 
βάση της επιστήµης και τη συ-

νέπεια προς τον εαυτό της 
που αποτελεί τη βάση της 
τέχνης».

Στην εποχή µας, όπου τα 
drones οργώνουν τους ου-

ρανούς του κόσµου, εσείς 
προτιµήσατε να σκαρφαλώνετε 

στους πυργογερανούς... Πώς το 
εξηγείτε; Πράγµατι. Τα drones έ-

χουν επικρατήσει σε µεγάλο βαθ-

µό στη σηµερινή τεχνολογική εξέλιξη του φωτογραφικού 
µέσου. Η ειδοποιός διαφορά ανάµεσα στο να ανεβαίνεις ο 
ίδιος ή να φωτογραφίζεις µε τηλεκατευθυνόµενη µηχανή 
είναι η φυσική παρουσία. Όταν φωτογραφίζεις µε drone 
κοιτάς µια µαυρόασπρη οθόνη πολύ χαµηλής ανάλυσης. 
Φωτογραφίζεις χωρίς να αντιλαµβάνεσαι τις λεπτοµέ-
ρειες. Αντίθετα, όταν βρίσκεσαι εσύ ο ίδιος σε ύψος, η 
επιλογή είναι δική σου. Φωτογραφίζεις µόνο όταν κρίνεις 
ότι αυτό που βρίσκεται µπροστά στα µάτια σου, αξίζει τη 
λήψη.

Γράφετε στο βιβλίο σας ότι θεωρείτε αυτό το πρότζεκτ 
την «καλύτερη συνεργασία που είχα στην επαγγελµα-
τική µου ζωή». Θέλετε να µας εξηγήσετε τους λόγους; 
Είναι πολλοί και αρκετά σύνθετοι. Πρώτον γιατί έζησα την 
απίστευτη εµπειρία να παρακολουθήσω ένα έργο µεγάλης 
σηµασίας, υψηλής ακρίβειας και εξαιρετικής ποιότητας. 
Επί δέκα χρόνια, εργάστηκα δίπλα σε ανθρώπους από όλο 
τον κόσµο, µαθαίνοντας νέα πράγµατα, όχι µόνο για τη 
δική µου φωτογραφική πρακτική, αλλά και για την κατα-
σκευή, το σχεδιασµό και τη ζωή γενικότερα. Και δεύτερον 
γιατί υπήρξα τυχερός να απολαµβάνω την υποστήριξη και 
την εµπιστοσύνη του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος, που µου 
παρείχε απόλυτη δηµιουργική ελευθερία και συνθετική 
πρωτοβουλία σε ό,τι καινούργιο επιθυµούσα να προτείνω.

Τι ποσοστό του δικού σας γούστου βρίσκουµε στις 
λήψεις σας; Η αισθητική, η σύνθεση και το περιεχόµενο 
των λήψεων αποτελούν απολύτως δικές µου επιλογές. Οι 
φωτογραφίες του βιβλίου, 64 από τις πολλές χιλιάδες που 
τραβήχτηκαν, επελέγησαν ακριβώς γιατί εκφράζουν την 
προσωπική αισθητική.

Ποια ήταν τα «εργαλεία» σας; Με τι µηχανή τραβούσα-
τε; Χρησιµοποιήσατε φίλτρα; Κάνατε παραµορφώσεις; 
∆ουλεύω µε δύο µηχανές. Μία αρχιτεκτονική φωτογραφι-
κή µηχανή µεγάλου format µε ψηφιακή πλάτη, υψηλής 
ακρίβειας, και µία DSLR µε ιδιαίτερα φωτεινούς φακούς. 
∆εν έχω χρησιµοποιήσει ποτέ φίλτρο και προσπαθώ πά-
ντοτε να αποφύγω την οποιαδήποτε παραµόρφωση.

Πόσο χρόνο σάς έπαιρνε η κάθε λήψη από τη στιγµή 
που φθάνατε στο Κέντρο; Οι φωτογραφίσεις πολλές 
φορές διαρκούσαν όλη τη µέρα, από το πρωί έως αργά τη 
νύχτα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, πιο στοχευµένων απο-
στολών, περιορίζονταν σε λίγες ώρες: τρεις µε τέσσερις 
κατά µέσο όρο.

Σε τι ύψη ανεβαίνατε και πόσο χρόνο παραµένατε εκεί; 
Τα ύψη ποίκιλλαν. Από το ελάχιστο των 35 µ. ως το µέγιστο 
των 120 µ. Η παραµονή διαρκούσε από 15 έως 90 λεπτά. 

Εκεί ψηλά, λοιπόν, απλωνόταν ένα θέαµα πρωτόγνω-
ρο ενδεχοµένως για εσάς αλλά κυρίως χαώδες. Πώς 
καταφέρνατε µε το φακό σας να βάζετε τάξη σ’ αυ-
τό το χάος; Ο τρόπος που βρήκα ήταν να φωτογραφίσω 
το εργοτάξιο σε κάτοψη. Ακολουθώντας τις συνθετικές 
γραµµές του κτιρίου, το χάος της µεγάλης κλίµακας εξα-
φανιζόταν. Οργανωνόταν και ακολουθούσε συγκεκριµέ-
νους κανόνες. Η µηχανή µε βοήθησε στο να οργανώσω τις 
σκέψεις µου µέσα σε αυτό το απέραντο τοπίο. 

Πώς µοιάζει η Αθήνα από ψηλά; Μοιάζει µε κτισµένα 
κύµατα. 

Θα µπορούσε αυτό το πρότζεκτ να είχε φωτογραφη-
θεί από το έδαφος και να είχε το ίδιο ενδιαφέρον; Θα 
είχε άλλο ενδιαφέρον, εξίσου σηµαντικό ενδεχοµένως, 
αλλά σίγουρα διαφορετικό.

Οι άνθρωποι τι ρόλο έπαιξαν στις λήψεις σας; Πρω-
ταγωνιστικό! Η παρουσία τους έδωσε την ξεκάθαρη αί-
σθηση της κλίµακας και µετέτρεψε τα τοπία που φωτο-
γράφισα σε αποτέλεσµα της ανθρώπινης εργασίας και 
προσπάθειας. 

Ένα εργοτάξιο αλλάζει εικόνα κάθε µέρα. Πώς χειρι-

στήκατε αυτό το «πρόβληµα»; Ακριβώς ανάποδα, µη 
θεωρώντας το ποτέ «πρόβληµα». Ήταν το προτέρηµα αυ-
τού του τοπίου, η συνεχής αλλαγή του. Οι δυσκολίες που 
δηµιουργούσε ήταν ασήµαντες µπροστά στις προοπτικές 
που έδινε. Ο ίδιος τόπος, το ίδιο σηµείο, ήταν τελείως δια-
φορετικό λίγες ηµέρες µετά. Οι δυνατότητες ήταν ατελεί-
ωτες. ∆ιαρκώς θυµίζω στον εαυτό µου ότι οι φωτογραφίες 
που παρήχθησαν διασώζουν το ελάχιστο ίχνος των µε-
γάλων αλλαγών που έλαβαν χώρα σε αυτό το τοπίο, πριν 
η δυναµική του τελικού αποτελέσµατος τις καταστήσει 
δεδοµένες. Ελπίζω ότι παρήχθη ένα αρχείο που θα κρατή-
σει διά παντός στη µνήµη τα ενδιάµεσα στάδια αυτού του 
µοναδικού για τα ελληνικά δεδοµένα εργοταξίου.

Ποιο σηµείο, ποια γωνία, ποιο κοµµάτι του Κέντρου 
σάς άρεσε να φωτογραφίζετε περισσότερο; Την Κε-
ντρική Σκηνή της Λυρικής. Το µέγεθος, ο όγκος και οι ποι-
ότητες της κατασκευής της παρέπεµπαν σε ένα µοναδικό 
σκηνικό, που θύµιζε ταινία επιστηµονικής φαντασίας. Σε 
όλα της τα στάδια παρήγαγε εικόνες, είτε από το έδαφος 
είτε από ύψος, που θα µπορούσαν κάλλιστα να αποτελέ-
σουν σκηνικά διαφορετικών εποχών. 

∆ουλέψατε σχεδόν µια δεκαετία αυτό το πρότζεκτ. 
Πόσες λήψεις υπολογίζετε να τραβήξατε; Πάνω από 
75.000, παραδίδοντας µία στις δέκα.

Στο παρόν βιβλίο επιλέξατε αποκλειστικά από την ενό-
τητα των αεροφωτογραφιών. Γιατί; Από όλες τις πολλές 
χιλιάδες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν και παραδόθη-
καν, η ενότητα των κατόψεων ξεχωρίζει ως προς την ει-
καστικότητα και την αφαιρετικότητά της. Στην παλέτα των 
εκδόσεων που κυκλοφορούν και θα κυκλοφορήσουν στο 
µέλλον για το κτίριο, το βιβλίο «Ορθογραφίες» έρχεται να 
καλύψει το τµήµα της καλλιτεχνικής µονογραφίας, ενώ οι 
υπόλοιπες φωτογραφίες κοσµούν τις άλλες εκδόσεις για 
το κτίριο, που εστιάζουν στο ενδιαφέρον της αρχιτεκτονι-
κής αλλά και της αρχιτεκτονικής θεωρίας.

Γιατί δεν βλέπουµε στο βιβλίο φωτογραφίες από το 
ολοκληρωµένο έργο; ∆εν θα «έγραφαν», κάπως, τέ-
τοιες εικόνες ένα είδος «επιλόγου»; Το βιβλίο χωρίζεται 
σε δύο µέρη. Το πρώτο αποτελείται από τις φωτογραφίες 
των κατόψεων και είναι το εικαστικό κοµµάτι του βιβλίου, 
ενώ το δεύτερο παρουσιάζει ένα χρονολόγιο των εργα-
σιών, από την πρώτη εικόνα που τραβήχτηκε στο χώρο, 
τον Ιούνιο του 2007, ως την τελευταία µε ολοκληρωµένο 
το κτίριο, στο θερινό ηλιοστάσιο στις 20 Ιουνίου 2016. Το 
δεύτερο αυτό τµήµα λειτουργεί ως το απαραίτητο πληρο-
φοριακό και τεχνικό σκέλος του βιβλίου και ενέχει θέση 
επιλόγου του πολυετούς αυτού πρότζεκτ.

Τι σκέψεις κάνετε τώρα που παραδόθηκε το έργο στο 
ελληνικό ∆ηµόσιο; Εύχοµαι οι άνθρωποι που το παρα-
λαµβάνουν να το αγαπήσουν όσο το αγαπήσαµε εµείς, 
που βρισκόµασταν εκεί κατά τη διάρκεια κατασκευής του.

Είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι θα ήταν καλύτερα 
να έµενε η διαχείριση στους δωρητές; Γνωρίζουµε πολύ 
καλά ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, καθώς πρόκειται 
για δηµόσια γη. Οι έγνοιες που εκφράζονται από το κοινό 
εδράζονται σε µια παρανόηση: ο κόσµος νοµίζει ότι το κτί-
ριο παραδόθηκε άδειο. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το Κέντρο 
Πολιτισµού παραδόθηκε στην ελληνική κοινωνία µε µία 
ολιγάριθµη αλλά εξαιρετικά ικανή και εργατική οµάδα νέ-
ων ανθρώπων, που έχουν υψηλή αίσθηση καθήκοντος. Αν 
το κοινό τούς γνώριζε όπως τους γνωρίζω εγώ, δουλεύο-
ντας δίπλα τους όλα αυτά τα χρόνια, θα αντιλαµβανόταν 
ότι είµαστε σε καλά χέρια. Όλα θα πάνε καλά.

Ποιο είναι το επόµενο µεγάλο πρότζεκτ που σας ενδι-
αφέρει; Ή δεν υπάρχει; Έχω αποκτήσει την απαραίτητη 
τεχνογνωσία και εµπειρία πια, ώστε να µπορώ να φέρω εις 
πέρας έργα αντίστοιχου µεγέθους και πολυπλοκότητας. 
Τέτοιοι χώροι και ανάλογα πρότζεκτ θα είναι πάντοτε στα 
άµεσα ενδιαφέροντά µου. Αλλά προς το παρόν προσβλέ-
πω σε λίγες ηµέρες ξεκούρασης... A

¹ Á F O
Το φωτογραφικό λεύ-

κωµα «Οrthographs» 
του Γιώργη Γερόλυ-

µπου (αγγλικά - ελλη-
νικά κείµενα) αποτε-

λεί την πρώτη έκδοση 
Έλληνα φωτογράφου 
από τον Εκδοτικό Οίκο 

Yale University Press. 
Την παραγωγή της 

έκδοσης υπογράφει o 
εκδοτ. οίκος Μelissa. 
Εκτυπώθηκε στη Βε-

ρόνα της Ιταλίας. 

Την Πέµπτη 30/3 
στις 19.30 θα γίνει η 

επίσηµη παρουσίασή 
του στον Φάρο του 

Κέντρου Πολιτισµού 
Ίδρυµα Σταύρος 

Νιάρχος. Θα µιλήσουν 
ο Philip Blackwell, 

Ιδρυτής του Ultimate 
Library, Μεγάλη Βρε-

τανία, ο Τάκης Θεοδω-
ρόπουλος, συγγραφέ-

ας, δηµοσιογράφος, 
η Κατερίνα Κοσκινά, 

διευθύντρια Εθνικού 
Μουσείου Σύγχρονης 

Τέχνης, και ο Ηλίας 
Κωνσταντόπουλος, 

αρχιτέκτονας, καθη-
γητής Πανεπιστηµίου 
Πατρών. Τη συζήτηση 
θα συντονίσει η δηµο-
σιογράφος της «Καθη-

µερινής» Μαργαρίτα 
Πουρνάρα.

Πώς µοιάζει η Αθήνα από ψηλά; 
Μοιάζει µε κτισµένα κύµατα
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Στέγαστρο, 
μεταλλικό 
πλέγμα 
υποστήρι-
ξης φωτο-
βολταϊκών 
πάνελ

Κανάλι, 
σκυρόδεμα 
κοίτης, 
κατασκευα-
στικοί αρμοί



«Πατριάρχης του κλαρίνου», ο «µετρ», ο «ζωντανός θρύλος», ο 
«µέγας δεξιοτέχνης και δάσκαλος», ο «άρχοντας», το «µεγαθήριο», 
το «ιερό τέρας» της ηπειρώτικης µουσικής που το κλαρίνο του «α-
νασταίνει και πεθαµένους». Οι ενθουσιώδεις χαρακτηρισµοί για τον 
Πετρολούκα Χαλκιά δεν έχουν τελειωµό, και αντηχούν µε θέρµη και 
συγκίνηση από την Ήπειρο ως την Αµερική και από τον Καναδά ως 
την Αυστραλία. Ο Πετρολούκας είναι για τους θαυµαστές του η λαϊ-
κή, δηµοτική παράδοση προσωποποιηµένη.
Τον φέρνω στο νου µου όπως τον είδα σε µια πρόσφατη κινηµατο-
γράφιση, όπου παίζει και αυτοσχεδιάζει παρέα µε ένα δεξιοτέχνη 
του λαούτου σε ανοιχτό χώρο, στο χωριό Βήσσανη Ιωαννίνων. Είναι 
όρθιος, και γέρνει, ευλαβικά σχεδόν, πάνω από το κλαρίνο. Κάθε 
φύσηµα δίαυλος επικοινωνίας µε το θείο, κάθε ήχος προσευχή. Το 
παίξιµό του έχει µεταφυσική αίσθηση, ανάγεται σε άλλη, αρχέγο-
νη σφαίρα. Ακούω, έπειτα, το «Μοιρολόι µε γυρίσµατα», κορυφαίο 
µουσικό κοµµάτι µε χρώµα µελωδικό, λυπητερό, που φέρνει ρίγη, 
ανασύρει τα πιο βαθιά αισθήµατα και αγγίζει τις πιο λεπτές χορδές, 
προκαλεί δάκρυα. Τα Ηπειρώτικα, ακόµα και τα εύθυµα ή σατιρικά 
δηµοτικά τραγούδια, ηχούν βαριά, δωρικά, ακόµα κι αν ο καλλιτέ-
χνης χρησιµοποιεί όλα τα χαρακτηριστικά στολίδια και τσακίσµατα. 
Η ηπειρώτικη πεντατονία έρχεται από τα βάθη των αιώνων σχεδόν 
αναλλοίωτη. Μπορεί το φυσικό τοπίο της Ηπείρου µε τα ψηλά βουνά 
και τις βαθιές χαράδρες να δούλεψαν σαν χοάνη ώστε να γεννηθούν 
οι ήχοι της πεντατονικής µουσικής. Επιπλέον, πιθανότατα το αποµο-
νωµένο, ορεινό και άγριο αυτό διαµέρισµα της Ελλάδας να λειτούρ-
γησε και σαν κιβωτός για να διαφυλαχθεί το µουσικό αυτό ιδίωµα, το 
οποίο δοξάζει στη µακρά µουσική πορεία του ο Πετρολούκας εντός 
και εκτός συνόρων.
Συναντιόµαστε στην Οµόνοια, στο καφέ του δεκάτου ορόφου γνω-
στού πολυκαταστήµατος: «Εδώ έρχοµαι κάθε µέρα. Μαζευόµαστε 
πολλοί συνάδελφοι, ο Σάββας ο Σιάτρας, ο Αντώνης ο Κυρίτσης, 
καθόµαστε και συζητάµε για την πορεία της δουλειάς µας». Ο Πε-
τρολούκας φοράει κοστούµι· το σακάκι το στολίζει ένα µαντιλάκι, 
ενώ το κλαρίνο, σήµα κατατεθέν του, απεικονίζεται στη γραβάτα 
του· καµαρώνει και µου λέει πως την πήρε από την Αµερική. Η Οµό-
νοια, ως τόπος συνάντησης και στέκι, δεν είναι τυχαία. Στο κέντρο 
και στα πέριξ της πλατείας λειτουργούσαν από τη δεκαετία του ’50 
µέχρι πρόσφατα τα «κλαρίνα», κέντρα µε δηµοτική µουσική. Ο Πε-
τρολούκας είχε το δικό του στην πλατεία Καραϊσκάκη, το «Χαλκιάς 
Παλάς»: «Έπαιζα µέχρι το 2012. Αλλά τώρα πάνε πια αυτά τα µαγαζιά, 
κλείσανε. ∆εν υπάρχουν κέντρα µε δηµοτικά τραγούδια. Είναι τέτοια 
η κατάσταση, δυστυχώς, που οι ιδιοκτήτες δεν µπορούν να ανταπε-
ξέλθουν στα έξοδα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγµατα. Πολύ κρίµα 
για την παράδοση και τις ρίζες µας, αλλά και για τους µουσικούς που 
κάθονται χωρίς δουλειά». 
Ξεκινάει την αφήγηση της ζωής του, που άλλοτε την απολαµβάνει 
και άλλοτε την επαναλαµβάνει µηχανικά. Γεννήθηκε το 1934, στο 
∆ελβινάκι, την ιστορική έδρα του ∆ήµου Πωγωνίου. Φτώχεια, πό-
λεµος, πείνα, εµφύλιος. Σχολείο µόνο για δυο ή τρεις τάξεις, ίσα-ίσα 
να µάθει γραφή κι ανάγνωση. Γύρω στα 11 µυείται στο κλαρίνο και 
µαθητεύει δίπλα στον άλλο ονοµαστό δεξιοτέχνη του κλαρίνου, τον 
Φίλιππα Ρούντα από τα ∆ολιανά. Πιάνει όποιο σκοπό τού δείχνει ο 
δάσκαλος µε τη µία, και τον ακολουθεί σαν παιδί για θελήµατα, και 
δεύτερο κλαρίνο σε γάµους, πανηγύρια, γλέντια. Με κάποιο συγχω-
ριανό του µουσικό φτάνει στην Αθήνα για ένα χορό ∆ελβινακιωτών, 
όπου τον ανακαλύπτουν από τη ραδιοφωνία και τον χαρακτηρίζουν 
«παιδί-θαύµα». Μέχρι τα 17 δουλεύει στην πρωτεύουσα, τον καλούν 
παντού, κερδίζει χρήµατα και βοηθάει το σπίτι κι ο ίδιος. Στα 18 πα-
ντρεύεται τη συγχωριανή του Μαρία (από το Μπατζέικο, σόι που 
έβγαλε σπουδαίους µουσικούς, και τον µέγα κλαριντζή ∆ηµήτρη 
Μπατζή). Είναι αρχές του ’50, την παίρνει από το χωριό για να ζήσουν 
στην Αθήνα όπου ο ίδιος έχει δικτυωθεί µουσικά, ενώ σύντοµα έρχε-

Γεια σου, 
Πετρολούκα 
με το 
κλαρίνο σου 
Συναντήσαµε τον 
«Πατριάρχη του κλαρίνου» 
Πετρολούκα Χαλκιά 
στην Οµόνοια, λίγο πριν 
τις εµφανίσεις του στο 
Half Note Jazz Club. 

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΜΙΓ∆ΟΥ
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ται δισκογραφική πρόταση από την Αµερική. Θα πάει να βγάλει ένα 
δίσκο αλλά θα µείνει 20 χρόνια. Εποχές δόξας και θριάµβου: ταξι-
δεύει τα ποικίλα ελληνικά ηχοχρώµατα στην άλλη άκρη του κόσµου. 
Οι οµογενείς ενθουσιάζονται, οι ξένοι –οι µουσικοί ειδικά– µένουν 
άφωνοι. Του λένε πως το παίξιµό και οι µουσικοί του αυτοσχεδιασµοί 
είναι «αδερφάκια µε την τζαζ». Για να πάρει τη δουλειά σε ένα µεγάλο 
κέντρο µε µουσικές αραβικές, τουρκικές, αρµένικες κτλ., υποχρεώ-
νεται να µάθει σε λίγες µόνο µέρες 12 τραγούδια, µε τη µέθοδο της 
«υπνοµάθειας». Κοιµάται, κι όσο κοιµάται το µαγνητόφωνο παίζει 
λούπα το ίδιο τραγούδι. Ξυπνάει, πιάνει το κλαρίνο και εκτελεί το τρα-
γούδι στην εντέλεια. Γύρω στο ’79, και µε ένα καλό κοµπόδεµα, είναι 
καιρός για επιστροφή στην Ελλάδα. Κανείς από το συνάφι δεν ξέρει 
τον εξ Αµερικής κλαριντζή. Παίζει τελευταίος και απρόσκλητος στο 
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε µια διοργάνωση για τη δηµοτική µουσι-
κή. Ξεσηκώνει µονοµιάς σύσσωµο το στάδιο µε ένα παίξιµο που δεν 
το είχαν αγγίξει οι µουσικές εξελίξεις των τελευταίων είκοσι ετών. Έ-
κτοτε όργωσε την Ελλάδα κι έπαιξε ανά την υφήλιο, έφτιαξε πλούσια 
δισκογραφία που αποτελεί τεράστια δεξαµενή µουσικού πλούτου 
και παιξίµατος, συνέπραξε µε πολυάριθµους Έλληνες και ξένους 
µουσικούς, τόλµησε πρωτόγνωρα εγχειρήµατα και αυτοσχεδια-
σµούς σε µουσικές τζαζ, µπλουζ και έθνικ, υπερβαίνοντας τα τοπικά 
όρια, διευρύνοντας τους µουσικούς ορίζοντες της τέχνης του και βά-
ζοντας τη δική του σφραγίδα στη διαχρονικότητά της. Οι δίσκοι του, 
που πωλούνται σε όλα τα µεγάλα αεροδρόµια του κόσµου, γίνονται 
ανάρπαστοι κι ο ίδιος νιώθει περήφανος που ταξίδεψε και ταξιδεύει 
ακόµα την ηπειρώτικη πεντατονία σε όλα τα µήκη και πλάτη της γης. 
Όση ώρα µιλάµε το τηλέφωνό του χτυπάει διαρκώς: κλείνει εκπο-
µπές στην τηλεόραση, εµφανίσεις σε µαγαζιά, συνεντεύξεις…

Πόσα τραγούδια ξέρετε, κύριε 
Πετρολούκα; Νοµίζω πως ξέρω 
εκατοµµύρια τραγούδια, και όχι 
µόνο τα ηπειρώτικα. Ξέρω σκο-
πούς και µελωδίες απ’ όλο τον 
κόσµο. Πολλές φορές τρελαίνο-
µαι: ό,τι ακούσω από το ράδιο ή 
την τηλεόραση το ξέρω. Πέρυσι 
µε φώναξε ο Οµάρ Φαρούκ να 
συνεργαστούµε. Μόλις µε ά-
κουσε τρελάθηκε, ό,τι ζήταγε το 
έπαιζα: «Για σένα» µου είπε «µι-
λάνε στην Κωνσταντινούπολη». 

Πώς τα θυµάστε απ’ έξω; Ξέρω 
τους µουσικούς δρόµους· θα 
κάνω µια µελωδία και αµέσως 
µου έρχεται όλο το τραγούδι 
στο µυαλό. Με έχει βοηθήσει 
η βυζαντινή µουσική πάνω σ’ 
αυτό, που έκανα στην Αµερική. 
Όταν ήρθα εδώ το είπα στο δά-
σκαλο, το Σίµωνα Καρρά, που µε 
άκουσε και έµεινε κατάπληκτος. 
Με δοκίµασε στα ψαλτικά, µε 
έβαλε να συνοδεύσω µε το κλα-
ρίνο τον ψάλτη και τον παπά. 
Μου ζήτησε να συνδυάσω την 
πεντατονική µε τη βυζαντινή 
µουσική και να φτιάξω κάτι και-
νούργιο. Αυτό εγώ δεν το είχα 
σκεφτεί ποτέ. Με έστειλε στην 
εκκλησιά τη Μεγάλη Παρα-
σκευή να ακούσω το «Αι Γεναιαί 
Πάσαι» κτλ., να αυτοσχεδιάσω 
και να γράψω ένα τραγούδι. Και 
τότε, πραγµατικά, ανακαλύπτω 
πως τα δύο αυτά είδη είναι πολύ 
κοντά,  ως µελωδία. Κι έφτια-
ξα το «Έτσι κλαίνε τον Χριστό 
στην Ήπειρο», µε ψαλτικό της 
Μεγάλης Παρασκευής αλλά και 
µοιρολόι µέσα.

Η πεντατονία, το ιδιαίτερο αυ-
τό µουσικό χαρακτηριστικό 
της Ηπείρου, τι είναι για εσάς; 
Η πεντατονία είναι οι ρίζες 
µας, η µουσική των αρχαίων 

Ελλήνων, ζωντανή κληρονο-
µιά. Έχει περάσει στο κύτταρο 
του ανθρώπου µέσα από τους 
αιώνες. Την καταλαβαίνουν όχι 
µόνο οι άνθρωποι αλλά και τα 
ζώα. Θέλω οι νέοι να φυλάξουν 
τις ρίζες µας, να διατηρήσουν τη 
δηµοτική µας παράδοση, γιατί 
αυτή η µουσική είναι ό,τι καλύ-
τερο έχουµε.

Ποιος είναι ο αγαπηµένος 
µουσικός σκοπός; Αγαπώ όλα 
τα τραγούδια κι όλους τους 
σκοπούς, αλλά η αδυναµία και 
η µεγάλη µου αγάπη είναι το 
µοιρολόι. Το µοιρολόι περιέχει 
πλούτο συναισθηµάτων.

Προγραµµατίζετε κάτι στο 
προσεχές διάστηµα; Θα βγά-
λουµε σύντοµα ένα δίσκο µε 
καινούργια τραγούδια για την 
Ευεργετογέννα Ήπειρο µε τον 
Κυρίτση. Τέλος Μαρτίου θα 
εµφανιστούµε κάποια βράδια 
σ’ ένα µαγαζί στην Αθήνα. Τον 
Μάιο θα πάω και λίγο Αµερική 
για κανά-δυο βδοµάδες. 

Χρήµατα κερδίσατε από το 
κλαρίνο; ∆εν έχω παράπονο, 
έχω βγάλει αρκετά χρήµατα. 
Όλα µόνος µου τα έκανα, δηµι-
ούργησα ιστορία. Εγώ στη ζωή 
µου πέρασα και δύσκολα, πέρα-
σα και καλά. Τα παιδιά µου όµως 
είναι και τα τρία άνεργα, και 
φοβάµαι, δυστυχώς, έτσι όπως 
πάνε τα πράγµατα, ότι τα εγγό-
νια µου δεν θα δούνε καλό.

Στο χωριό σας, το ∆ελβινάκι, 
πάτε καθόλου; Τον Ιούνιο θα ε-
πιστρέψω από την Αµερική. Τον 
Ιούλιο για είκοσι µέρες θα πάω 
Γιάννενα, και µετά το υπόλοιπο 
καλοκαίρι στο ∆ελβινάκι. Από 
Σεπτέµβρη πίσω στη στρούγκα.

I N F O
Ο Πετρολούκας 

Χαλκιάς θα κάνει 
µαζί µε τον Αντώνη 
Κυρίτση (τραγούδι) 

τέσσερις εµφανίσεις 
στο Half Note Jazz 

Club (Τριβωνιανού 17, 
Μετς), από 24 έως 27 

Μαρτίου 

Αγαπώ όλα 
τα τραγού-

δια κι όλους 
τους σκο-

πούς, αλλά 
η αδυναμία 
και η μεγά-
λη μου αγά-
πη είναι το 

μοιρολόι. Το 
μοιρολόι πε-
ριέχει πλού-

το συναι-
σθημάτων.
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Άκουσα την ιστορία σε ένα παραδοσιακό 

καφενείο πάνω στην πλατεία, που παλιά στο 

υπόγειο φιλοξενούσε κέντρο διασκέδασης 

και είχε τραγουδήσει µέχρι και ο Τσιτσάνης. 

Έπαιζε ραδιόφωνο, έπινα διπλό ελληνικό 

κι έτσι πεντακάθαρες που ήταν οι µεγάλες 

τζαµαρίες έβλεπες έξω σα να µην υπήρχαν. 

∆υο τρεις φοίνικες, κάτι σαν παιδική χαρά, 

οι περαστικοί στη µεγάλη τους πλειονότη-

τα µετανάστες από την Αφρική. Η Μαρία 

Μαµουζέλου, η οποία κατοικεί στην πλα-

τεία Αµερικής από το 1974, είναι πρόεδρος 

του συλλόγου ΕΠΟΙΖΩ (Επιδιώκω Ποιότητα 

Ζωής), ο οποίος αριθµεί περίπου 140 µέλη 

και δηµιουργήθηκε το 2011. «Η πλατεία Αµε-

ρικής ήταν µια ήσυχη µεσοαστική γειτονιά κι 
εµείς αφήναµε τα παιδιά να κάνουν ποδήλα-
το έξω, αλλά τα πράγµατα άλλαξαν. Πολλές 
οικογένειες και οι περισσότεροι νέοι έφυγαν 
και µείναµε µόνο οι ηλικιωµένοι. Η διακίνηση 
ναρκωτικών είναι µάστιγα, εγώ φοβάµαι να 
κυκλοφορήσω το βράδυ. Αυτό που θέλουµε 
είναι ασφάλεια. Προσπαθούµε να βγάλουµε 
τον κόσµο έξω, να ζωντανέψει η περιοχή. Αν ο 
κόσµος κυκλοφορεί, αν η πλατεία γεµίσει µε 
οικογένειες, οι παραβατικοί θα φύγουν». 

Μετά συνάντησα τον Κριστιάν, ο οποίος 

είναι 29 χρόνων και ήρθε από το Κονγκό, την 

Κινσάσα που είναι η πρωτεύουσα, έπρεπε 
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● Πριν ακόµα ονοµαστεί σε πλατεία 
Αγάµων, η περιοχή λεγόταν ανεπι-
σήµως πλατεία Ανθεστηρίων, κα-
θώς εδώ οι Αθηναίοι γιόρταζαν την 
Πρωτοµαγιά. 

● Στη Μοσχονησίων 32 βρίσκεται το 
θέατρο «Θυµέλη» της Έλλης Βοζι-
κιάδου και στη γωνία Μοσχονησίου 
και Σπάρτης το «Τέσσερις Εποχές» 
του Γιάννη Μόρτζου. 
● Καλό σπιτικό φαγητό στο «Φιλό-

ξενο σπίτι», στην πλατεία Αµερικής 
3. ∆ίπλα του το παραδοσιακό κα-
φενείο Veggera. Ιδιαίτερες γεύσεις 
στο κούρδικο ψητοπωλείο «Ασία», 
στη Μοσχονησίων 20. 
● Η dark Rebound, η οποία έρχεται 

από τη δεκαετία του ’80, ανοίγει 
κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Μη-
θύµνης 43. 
● Στην πλατεία Αµερικής υπάρχουν 
γυναικείες και ανδρικές δηµόσιες 
τουαλέτες, οι οποίες λειτουργούν 

Μ
ια φορά κι έναν καιρό, πίσω στο µακρινό 1887, 
τότε που οι κύριοι φορούσαν ηµίψηλα καπέλα 
και οι κυρίες µακριά φουστάνια, µια παρέα ώ-
ριµων Αθηναίων είχαν το στέκι τους σε ένα κα-

φενεδάκι εκεί που βρίσκεται σήµερα η πλατεία Αµερικής, η 
οποία τότε ήταν εξοχή. Η παρέα αυτή είχε µια ιδιαιτερότητα: 
ήταν όλοι ορκισµένοι εχθροί του γάµου. Όταν, λοιπόν, η φε-
µινίστρια Καλλιρρόη Παρρέν µε άρθρο της στην «Εφηµερίδα 
των Κυριών» ζήτησε τα γεροντοπαλίκαρα να φορολογούνται 
διά νόµου, εκείνοι επαναστάτησαν και µε συνεχή διαβήµατά 
τους ζήτησαν να παρθούν όλα αυτά πίσω. Το σούσουρο που 
δηµιουργήθηκε έδωσε στην περιοχή το όνοµα πλατεία Αγά-
µων, όνοµα που παρέµεινε µέχρι το 1927, όταν το δηµοτικό 
συµβούλιο της Αθήνας τη µετονόµασε σε πλατεία Αµερικής, 
για να τιµήσει το φιλελληνισµό των Αµερικανών. 

¦ìáôåÝá °íåòéëÜ÷ 
Μια βόλτα στην (πρώην) µεσοαστική γειτονιά της Αθήνας 

Του ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
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να φύγει οπωσδήποτε, λέει, γιατί η οικογένειά του 

έχει προβλήµατα πολιτικής φύσης µε το καθεστώς 

εκεί. «∆εν θέλω να µείνω εδώ, θέλω να φύγω για τη 
Γερµανία ή τη Γαλλία, που είναι ο αδερφός µου κι έχω 
κάποιους φίλους. ∆εν µπορώ µε τίποτα να βρω δου-
λειά εδώ, ο αδερφός µου µού στέλνει 50-100 ευρώ το 
µήνα, αλλά µπορείς να ζήσεις µε αυτά τα λεφτά; Εσύ, 
µπορείς να µε βοηθήσεις; Ξέρεις κάπου που να µπορώ 
να µείνω γιατί µένω από δω κι από εκεί. Το πιστεύεις ότι 
βλέπω ανθρώπους στο δρόµο να τρώνε και δεν µπορώ 
να τους κοιτάω; Προσπαθώ να µαζέψω γυάλινα µπου-
κάλια, να τα πουλήσω και να πάρω κανένα σουβλάκι». 

Κατεβαίνοντας στην τουαλέτα, είδα την ταµπέλα: 

«Παρακαλώ, µόνο στη λεκάνη, όχι έξω, βρωµάει το µα-
γαζί. Θα αναγκαστώ να παρακολουθώ. Ευχαριστώ». 
Σε µια µεγάλη παλιά πολυκατοικία στη γωνία Πατη-

σίων και Μηθύµνης, που ποιος ξέρει πόσα όνειρα 

στέγασε στα χρόνια που πέρασαν, το ενοικιαστή-

ριο στην εξώπορτα έγραφε για διαµέρισµα τρίτου 

ορόφου, προσόψεως, µε δύο υπνοδωµάτια, σαλόνι, 

κουζίνα, τραπεζαρία και µπάνιο αντί 250 ευρώ το 

µήνα. Στο Joys, στη γωνία Πατησίων και Τενέδου, 

έπιναν τον καφέ τους κάποιες ηλικιωµένες κυρίες 

αλλά δεν κατάφερα να κρυφακούσω. Εδώ, στο ίδιο 

σηµείο, βρισκόταν παλιά το ζαχαροπλαστείο του 

Κανδηλώρου. Λένε πως τα γκαρσόνια φορούσαν πα-

πιγιόν και πως όποιος πήγαινε σε σπίτι επίσκεψη και 

ήθελε να κάνει εντύπωση, αγόραζε γλυκά από εδώ. 

Στη γωνία Μηθύµνης και ∆ροσοπούλου µια κοπέ-

λα όµορφη σαν τη Χάλι Μπέρι έφτιαχνε κοτσιδάκια 

σε µια άλλη κοπέλα, έτσι δεν είχε ώρα για κουβέντα. 

Είχε όµως η Αγγελική, η οποία είναι από τη Νιγηρία, 

βρίσκεται στην Ελλάδα 19 χρόνια κι έχει δύο παι-

διά, τα οποία γεννήθηκαν εδώ. «Το κανονικό σου 

όνοµα;» «Αυτό είναι, Αγγελική, βαφτίστηκα εδώ». Η 

Αγγελική λέει πως οι λευκές κοπέλες έχουν πιο λε-

πτή τρίχα, ότι τα κοτσιδάκια κρατάνε περίπου ένα 

µήνα, ότι αν τα φτιάξει µία µόνο κοπέλα θα της πάρει 

κανένα 10ωρο κι ότι λούζονται κανονικά, αρκεί το 

σαµπουάν να µην έχει µαλακτικό. Λέει ακόµα ότι οι 

πιο πολλές από τις παλιές της φίλες έχουν φύγει για 

άλλες χώρες, Σουηδία, Γερµανία, ∆ανία, Ολλανδία, 

ότι επικοινωνεί µε συγγενείς και φίλους πίσω στη 

Νιγηρία πολύ συχνά µε το τηλέφωνο ή µε skype, 

ότι τα πράγµατα ζορίσανε πολύ οικονοµικά και δεν 

είναι όπως παλιά που πήγαινε σούπερ µάρκετ χωρίς 

χαρτάκι, τώρα βλέπει τι της χρειάζεται και αγοράζει 

µόνο αυτά. 

Στη Σπάρτης, στο νεοκλασικό του αριθµού 14, 

υπήρχε η πινακίδα: «Εδώ έζησε και δηµιούργησε 

από το 1940-1954 ο Μ. Καραγάτσης». Σήµερα στε-

γάζει το κέντρο τέχνης «Αλεξάνδρεια», του ηθοποι-

ού Βασίλη Βλάχου. «Έψαχνα για ένα δικό µου χώρο 
πολλά χρόνια και τελικά ήρθα εδώ το 2012. Είναι κτίριο 
του 1930. Εκτός από κατοικία, έχει υπάρξει µαιευτήριο 
αλλά και ταβέρνα, για 20 χρόνια. Την έλεγαν “Αρχοντό-
σπιτο”». Η «Αλεξάνδρεια» κάθε Κυριακή και ∆ευτέρα, 

ανεβάζει την παράσταση «Παζάρι», µια ισπανική 

µαύρη κωµωδία για τη µετανάστευση. Απέναντι, 

στην οδό Μηθύµνης, σε ένα υπαίθριο θέατρο, έδω-

σε τις παραστάσεις της κάποτε και η περίφηµη Μά-

ντρα του Αττίκ (Κλέων Τριανταφύλλου), ο οποίος 

αυτοκτόνησε το 1944. Ίσως να είχε τραγουδήσει κι 

εδώ το «Μαραµένα τα γιούλια κι οι βιόλες, µαραµέ-
να και τα γιασεµιά, µαραµένες κι οι ελπίδες µου όλες, 
στης καρδιάς µου τη µαύρη ερηµιά».  

µέχρι νωρίς το απόγευµα. 
● Το Studio, το µακροβιότερο σι-
νεµά τέχνης της πόλης (1967), λει-
τουργεί από τα τέλη του 2014 στη 
Σταυροπούλου 33. Από το 2005, που 
έκλεισε, και για χρόνια ήταν προτε-

σταντική εκκλησία. 
● Στη συµβολή των οδών Σταυρο-
πούλου και Λέλας Καραγιάννη 1 
βρίσκεται το σπίτι της Λέλας Καρα-
γιάννη, η οποία εκτελέστηκε από 
τους Γερµανούς στις 8 Σεπτεµβρίου 

1944. 
● Στη Θήρας 54 βρίσκεται ο πύργος 
Τυπάλδου. Χτίστηκε το 1914 ως βίλα 
εξοχής από τον Γιώργο Τυπάλδο 
και είναι ο µοναδικός νεογοτθικός 
πύργος της Αθήνας,  µε πολεµί-

στρες, οικόσηµα κ.λπ. Σήµερα 
µαραζώνει και η κληρονόµος του, 
Σίλια Καλλιµάνη, προσπαθεί να το 
αποκαταστήσει για να γίνει κέντρο 
πολιτισµού για τη γειτονιά.  A

¶¢¿, µÄ¹ªºÃÆ°Á 
¦°¤¹° ÆÃ ·°Ì°-
ÄÃ¦¤°ªÆ¶¹Ã ÆÃË 
º°Á¢¸¤¿ÄÃË. 
¤¶Á¶ ¦¿ª Æ° 

¡º°ÄªÃÁ¹° ¼Ã-
ÄÃËª°Á ¦°¦¹¡¹ÃÁ 
º°¹ ¦¿ª Ã¦Ã¹Ãª 
¦¸¡°¹Á¶ ª¶ ª¦¹Æ¹ 
¶¦¹ªº¶¾¸ º°¹ ̧ -
£¶¤¶ Á° º°Á¶¹ ¶-
ÁÆË¦¿ª¸, °¡ÃÄ°-
·¶ ¡¤Ëº° °¦Ã ¶¢¿. 
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I N F O Η ταινία «Πλατεία Αµερικής» του Γιάννη Σακαρίδη κυκλοφορεί στις αίθουσες από τη Feelgood στις 23 Μαρτίου 2017. 

Æé ëÀîåé ï »Àëè÷ ¦áðáäèíèôòÝïù óôèî Ç¦ìáôåÝá °íåòéëÜ÷È;

Ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις και εντυ-πώσεις που είχατε από τις αρχικές συ-ναντήσεις σας µε το σκηνοθέτη Γιάννη Σακαρίδη σε σχέση µε το φιλµ που θα γυρίζατε και ποιος ήταν ο βασικός λό-γος που δεχτήκατε να πάρετε µέρος σε αυτήν; Είναι ένα πολύ καλογραµµένο σε-νάριο που µιλάει για το τώρα σε µια ιδιαίτε-ρα χαρακτηριστική γειτονιά της Αθήνας. Ο Γιάννης µαζί µε τον Γιάννη Τσίρµπα (σ.σ. το σενάριο βασίστηκε στο βιβλίο «Η Βικτώρια δεν υπάρχει» του Τσίρµπα) είχαν πολύ κα-λά ζυγισµένη στο µυαλό τους την ιστορία και ο ρόλος που µου πρότεινε ο Γιάννης να παίξω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το βασικό όµως δεν ήταν ο ρόλος, αλλά το ότι είναι ωραίος τύπος και ξέρει από σινεµά.

Είστε γέννηµα θρέµµα Αθηναίος – µε-γαλώσατε στην Ηλιούπολη, αν θυµάµαι καλά από παλιά συνάντησή µας. Ποια είναι η δική σας Αθήνα, ποιες γειτονιές ή γωνιές της αγαπάτε, θεωρείτε ότι πρό-κειται για µια πόλη φιλόξενη στον ξένο;  Γεννήθηκα στην Κυψέλη αλλά µεγάλωσα στην Ηλιούπολη. Τα τελευταία δέκα χρόνια, όµως, ξαναγύρισα στην Κυψέλη. Με τραβά-ει το κέντρο και οι περιοχές γύρω από αυτό, Κυψέλη, Εξάρχεια, Σύνταγµα, Κουκάκι κ.λπ. Όσο για το αν η Αθήνα είναι φιλόξενη στον ξένο φαντάζοµαι δεν εννοείτε τον τουρί-στα, γιατί εκεί µια χαρά φιλόξενη είναι. Η φι-λοξενία δεν προέρχεται από την πόλη αλλά από τους ανθρώπους που ζουν σ’ αυτήν. Όσο αφιλόξενη και να είναι µια τσιµεντού-πολη, χωρίς πρόβλεψη για τους κατοίκους της, αν οι ίδιοι είναι άνθρωποι ζεστοί και νοιάζονται η φιλοξενία θα είναι εκεί... 

Tι είναι αυτό που σας τραβάει στο κέ-ντρο; Θα µπορούσατε να ζήσετε κάπου αλλού, για παράδειγµα στα βόρεια προ-άστια; Λόγω δουλειάς δεν θα µπορούσα να ζω κάπου αλλού. Ο βασικός λόγος εί-ναι πως το κέντρο είναι η περιοχή που κι-νούµαι επαγγελµατικά. Τα περισσότερα 

θέατρα είναι εδώ. Επίσης είναι η γειτονιά µου, εδώ είναι όλοι οι φίλοι µου, οι παρέες µου. Εδώ κάνω τις περισσότερες δραστη-ριότητές µου επίσης. Θα µπορούσα να ζω σε κοντινές γειτονιές, όπως το Παγκράτι π.χ., που µου αρέσει πολύ. Ή και στα νότια προάστια λόγω της θάλασσας. Παλαιό Φά-ληρο, Γλυφάδα, Βούλα. Στα βόρεια δεν νο-µίζω ότι θα µπορούσα να ζήσω για όλους τους παραπάνω λόγους.

Η «Πλατεία Αµερικής» είναι ο καθρέ-φτης της ελληνικής κοινωνίας; Σίγουρα είναι ένα κοµµάτι του καθρέφτη, αλλά δεν θα µπορούσα να δώσω αυτόν το χαρακτη-ρισµό από όποια πλατεία κι αν ξεκινούσα. Ο καθρέφτης είναι ένα σύνολο πραγµάτων µε πολλά χαρακτηριστικά, που δεν µπορεί να τα περιγράψει µόνο µια πλατεία. Τελικά γιατί να είναι η πλατεία Αµερικής κι όχι η πλατεία Βαρνάβα ή η πλατεία Κλαυθµώ-νος ή οποιαδήποτε άλλη πλατεία;  

O κόσµος µοιάζει µε καζάνι που βράζει (Τραµπ, Λεπέν, Ερντογάν, µνηµόνια, κρί-ση, µεταναστευτικό κ.ά.). Τι πιστεύετε ότι θα συµβεί στις επόµενες δεκαετίες στην ανθρωπότητα και πώς θα περι-γράψει ο ιστορικός του µέλλοντος αυ-τά που ζούµε σήµερα; ∆εν ξέρω και δεν είµαι καλός στις προβλέψεις, κι επίσης αν µιλάµε για πολύ µακριά στο µέλλον οποια-δήποτε πρόβλεψη είναι έγκυρη... Θα έρθει δηλαδή µια στιγµή –όταν έρθει, όσο και να αργήσει– που αυτό που θα πεις τώρα θα γί-νει, αλλά αυτό ούτε προφήτη σε κάνει ού-τε ιδιαίτερα εύστροφο. Εύχοµαι πάντως ο ιστορικός του µέλλοντος να έχει χιούµορ.

Σας προβληµάτισε η απόδοση του χα-ρακτήρα σας στην ταινία και πώς σκε-φτήκατε να τον «χτίσετε»; Σε µια από τις πρώτες σκηνές (αυτή που αρπάζετε και τρώτε το γλυκό του µετανάστη) το δρα-µατικό και το «κωµικό» φαίνεται να συ-νυπάρχουν. Ήταν αυτό στις προθέσεις 

σας; Όχι δεν µε προβληµάτισε, το αντίθε-το µάλιστα. Το «χτίσιµο» που λέτε δεν είναι µόνο δουλειά του ηθοποιού αλλά και του σκηνοθέτη. ∆εν χρειάζεται να αγχώνεσαι για την απόδοση. Κάποιος είναι εκεί και βλέπει και αυτή η διαδικασία στη συγκε-κριµένη ταινία ήταν πολύ ευχάριστη. Ο Νάκος είναι ένας αφελής άνθρωπος που λόγω έλλειψης παιδείας βασικά θεωρεί ότι για τη µιζέρια του φταίνε οι άλλοι και δη οι πρόσφυγες. Και αποφασίζει –ο άµοι-ρος– να κάνει κάτι για να τους εκδικηθεί. Όσο για τη σκηνή που λέτε, κάθε άλλο πα-ρά κωµική µου φάνηκε. Είναι από ποια µε-ριά θα την κοιτάξεις.

Πολλοί λένε ότι ο ρόλος του καλλιτέ-χνη σε δύσκολες πολιτικές περιόδους οφείλει να είναι στρατευµένος. Συµφω-νείτε;  «∆εν γίνεται διαφορετικά γιατί στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει έργο που να µην είναι στρατευµένο. Κάθε καλλιτέχνης έχει ορισµένες ιδέες για τους ανθρώπους και τον κόσµο, τις οποίες συνειδητά ή α-συνείδητα προβάλλει µέσα από το έργο του. Αυτό είναι κάτι που δεν µπορεί να το αποφύγει». (απόσπασµα απο το λεξικο λο-γοτεχνικών όρων) 

Τελικά αυτό που ζούµε σήµερα, όλος αυτός ο αναβρασµός και η ένταση, για ποιο λόγο θεωρείτε ότι συµβαίνει; Είναι µια φυσιολογική εξέλιξη της ιστορίας της ανθρωπότητας ή ζούµε π.χ. το τέ-λος του καπιταλισµού µε ό,τι συνεπά-γεται αυτό; 
Είναι ηλίου φαεινότερον ότι αυτό που συµβαίνει σήµερα δεν είναι φυσιολογικό. Με την έννοια πως δεν µπορεί το 99% του πλούτου να το διαχειρίζεται το 1% της αν-θρωπότητας –οι πιο πλούσιοι– και ο υπό-λοιπος κόσµος να υποφέρει. Το σύστηµα έχει φτάσει στα όριά του. Ζούµε τις τελευ-ταίες στιγµές του καπιταλισµού. ∆εν είναι ανάγκη να γίνει κάποιος µεγάλος παγκό-σµιος πόλεµος για να το συνειδητοποιή-σουµε κι εµείς κι αυτοί ότι συµβαίνει αυτή τη στιγµή. Μικροί καθηµερινοί πόλεµοι γί-νονται παντού και η ένταση που υπάρχει θα φέρει αποτελέσµατα. Είµαι φύσει αι-σιόδοξος άνθρωπος και νοµίζω ότι τα χει-ρότερα έχουν περάσει. Βλέπω, δηλαδή, το ποτήρι µισογεµάτο. Απλώς όλοι αυτοί δεν έχουν καταλάβει ότι σε λίγο η πραγµατικό-τητα θα τους ξεπεράσει και προσπαθούν να κρατηθούν µε νύχια και µε δόντια στα παλιά µεγαλεία τους. A

Ι σως να µην υπάρχει άλλος ηθοποιός σαν εκείνον στο χώρο του ελληνικού κινη-
µατογράφου και θεάτρου. Ο Μάκης Παπαδηµητρίου αρχικά µας συστήθηκε σαν 
ένα αξιοπερίεργο κράµα κωµικού ηθοποιού µε αδρές δραµατικές πινελιές, που ό-
µως εξελίχτηκε µε τον καιρό σε κάτι σαφώς ανώτερο και ποιοτικά υποδειγµατικό. 

Ο κορυφαίος ηθοποιός της γενιάς του είναι πλέον ένας αληθινός σταρ, παρότι η ευγέ-
νεια και το χαµητότονο προφίλ που επιλέγει, δεν «κραυγάζει» για την πραγµατική 
αξία του. Ένας σταρ- χαµαιλέοντας που µεταµορφώνεται σε διαφορετικό χαρακτήρα 
κάθε φορά που ένας σκηνοθέτης του ζητάει να µπει στο... πετσί του εκάστοτε ρόλου. 
Αυτή την εβδοµάδα τον γνωρίζουµε ως τον ελληναρά της διπλανής πόρτας (κοµπλεξι-
κό και ρατσιστή) στην «Πλατεία Αµερικής», τη νέα ταινία του Γιάννη Σακαρίδη...   
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Æé ëÀîåé ï »Àëè÷ ¦áðáäèíèôòÝïù óôèî Ç¦ìáôåÝá °íåòéëÜ÷È;

Μια νέα ταινία, εικόνα της Αθήνας και των κατοίκων της
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΪΜΑΚΗ

¶¹»°¹ ¼Ëª¶¹ 
°¹ª¹Ã¢Ã¥Ãª 
°Á£Ä¿¦Ãª 

º°¹ ÁÃ»¹·¿ 
ÃÆ¹ Æ° 

Ì¶¹ÄÃÆ¶Ä° 
¶ÌÃËÁ ¦¶Ä°ª¶¹.
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Οι εορτασµοί για την 
25η Μαρτίου  σ τα 
πρώτα σχολικά µου 
χρόνια, θυµάµαι, τρά-

νταζαν τα βουνά και τη 
θάλασσα. Οι στολές των Ελλήνων 
αγωνιστών και των Τούρκων µε 
τις ασύλληπτες ιστορίες τους φά-
νταζαν σαν παραµύθι στα µάτια 
µου, αν και µου είναι αδύνατο να 
καταλάβω τελικά τι ήταν αλήθεια 
και τι ψέµα. Ακόµη θυµάµαι τον 
κόµπο στο λαιµό µε το άκουσµα 
του Εθνικού µας ύµνου ή τα χαρ-
τάκια που παίζαµε, τους ήρωες 
της επανάστασης, διαφηµιστικά 
του απορρυπαντικού ROL. Έπειτα 
ήταν και τα σκετς στις σχολικές 
γιορτές, που το πάθος για τον ε-
χθρό περίσσευε και δηµιουργού-
ντο κωµικές σκηνές κραυγάζο-
ντας άναρθρα, προσπαθώντας να 
δείξεις το µίσος είτε ήσουν Τούρ-
κος είτε Έλληνας. Τα χειροκροτή-
µατα από κάτω, σαν να σου επιβε-
βαίωναν το πάθος και την ταύτισή 
σου µε αυτούς που αγκάλιασαν 
την αιωνιότητα και γέµισαν την 
καρδιά σου µε ευγνωµοσύνη...  

Μεγαλώνοντας, αδύναµος και 
αµήχανος να κάνω κάτι ρεαλιστι-
κό για αυτή µου την αγωνία, µα-
ζεύω υλικά και ιστορίες και κτίζω 
όνειρα. Γεµίζω δωµάτια µε µνή-
µες, σπαράγµατα γεγονότων, αξί-
ες, προσπαθώντας να τα ενώσω, 
µπας και καταφέρω να τα βάλω 
σε τάξη για να ορθώσω κάστρο 
δυνατό και απροσπέλαστο από τη 
µιζέρια και την αβάστακτα σαθρή 
και πυκνή σκόνη που πλανάται 
γύρω. Σκόνη που κάνει το βλέµµα 
να παραµορφώνει τις εικόνες, το 
φως να θαµπώνει και ένας πόνος 
αθεράπευτος να διαπερνά τους 
πόρους του δέρµατος και να τους 
φράζει. 

Σαν παρηγόρια στο Μοναστη-
ράκι βρίσκω πολλά τεκµήρια του 
πολιτισµού µας σαν απόβλητα. 
Το Μοναστηράκι µοιάζει τόπος ι-
ερός. Τόπος µνήµης. Τόπος, όπου 
το παρελθόν επαναπροσδιορίζε-
ται και γίνεται γιορτή στα χέρια 
των ανθρώπων που επιµένουν να 
µαζεύουν πεταµένα αποµεινάρια 
θησαυρών, τα οποία τείνουν και 
αυτά µε τη σειρά τους να αφανι-
στούν. Μπαούλα ξεχασµένα, που 
στο άνοιγµά τους η µυρωδιά του 
χρόνου ταράζει την όσφρηση, 
ανακαλύπτοντας παιδικές λεκια-
σµένες από την υγρασία φουστα-
νέλες, ξεθωριασµένα βελούδινα 
γιλέκα µε σιρίτια, κουµπιά που έ-
µοιαζαν χρυσά και τσαρούχια, µε 
διαλυµένες φούντες, κάνοντας 
ακόµα πιο έκπληκτα τα µάτια, ό-
ταν σε κάποιο σηµείο του µπαού-
λου αντικρίζεις τις φωτογραφίες 
των ιδιοκτητών. Παιδιά µε ανύ-
παρκτα χαµόγελα, κολόνες που 

µοιάζουν αρχαίες, ξύλινες, µισές, 
πεσµένες και άλογα τροχήλατα, 
να επιβεβαιώνουν τη µάχη που 
δόθηκε από το φωτογράφο να τα 
πείσει να µείνουν ακίνητα για να 
µη βγουν θολά τα πρόσωπα και 
µείνουν στην αφάνεια. 

Ωστόσο, τα µπαούλα µοιάζουν µε 
φέρετρα για πράγµατα που δεν 
κηδεύτηκαν ποτέ, για πράγµατα 
που στην επαφή τους µε το φως, 
σαν ξανά ν’ ανασαίνουν και να ε-
παναφέρουν τις δόξες του παρελ-
θόντος. 

Τα µπαούλα χώρεσαν το χρόνο 
που κάποτε έσφυζε από ζωή. Οι 
γιορτές των παιδιών στις επετεί-
ους φόρτιζαν τις καρδιές τους µε 
ελπίδα για το µέλλον. Κατόπιν οι 
γιαγιάδες και οι µανάδες τακτο-
ποιούσαν αυτά τα τεκµήρια στα 
µπαούλα βάζοντας λεβάντα και 
άλλα µυρωδικά για να διατηρη-
θεί η µνήµη. Οι γιαγιάδες ξέρανε 
το µακρύ ταξίδι αυτών των αντι-
κειµένων, δεν ξέρανε όµως σε 
ποιους θα κατέληγαν, όπως και ε-
µείς δεν ξέρουµε από ποιους προ-
ήλθαν. Το µόνο που ξέρουµε είναι 
ότι ήταν Έλληνες. 

Σήµερα, αυτά που έχω συγκε-
ντρώσει είναι λίγα σε σχέση µε 
αυτά που χάθηκαν στις χωµατε-
ρές, ή µε αυτά που µε περιµένουν 
ακόµα να τα ανακαλύψω. Εκεί το 
νεκροταφείο της παιδικής µνήµης 
γιορτάζει. Οι γονείς και οι δάσκα-
λοι έντυναν και φωτογράφιζαν τα 
παιδιά µε τοπικές ενδυµασίες για 
να τους γνωρίσουν το παρελθόν 
και να αισθανθούν τις δόξες του. 
Στη συνέχεια, τα ντοκουµέντα 
αυτά κορνιζώθηκαν για την αιω-
νιότητα των εικονιζόµενων, όπου 
κάποια στιγµή, αργότερα, σήµε-
ρα, κατέληξαν και αυτά στα σκου-
πίδια. Σε άλλες χωµατερές όµως 
καταλήγουν πολλά βλέµµατα από 
αυτά των παιδιών που µεγάλω-
σαν και ξέχασαν το µεγαλείο των 
ηρώων που θαύµαζαν. Η Ελλάδα 
σήµερα µοιάζει πληγωµένη από 
τα ίδια βλέµµατα σχεδόν που κά-
ποτε δάκρυζαν στο φτερούγισµα 
της σηµαίας που µοιάζει µε ουρα-
νό, που µοιάζει µε θάλασσα. 

Στη φετινή επέτειο της 25ης Μαρ-
τίου, εδώ τώρα, θα χρειαστού-
µε λίγο χρόνο για να ακούσουµε 
ρυθµούς καρδιάς και λόγια που θα 
µοιάζουν σαν παραµύθι. Θα έχου-
µε χρόνο στην πορεία να ανταλ-
λάξουµε αναπάντητα ερωτήµατα, 
σιωπηλά, εσωτερικά, τέτοια που 
θα µας κάνουν να σκεφτούµε για 
µια ακόµη φορά την ουσία του 
παρελθόντος για τα 
χρόνια που ζούµε, 
για τα χρόνια που θα 
’ρθουν. A

¹ Á F O
Τα υπέροχα αντικεί-
µενα της συλλογής 
του Μ.Μ. που χρο-
νολογούνται από το 
1880 µέχρι τη δεκαε-
τία του ’60 παρουσι-
άστηκαν το 2016 σε 
έκθεση µε τίτλο «Ή-
ρωες στα σκουπίδια» 
στη αίθουσα Νίκος 
Κεσσανλής της Ανω-
τάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών. 

2 5 è  » ° Ä Æ ¹ Ã Ë Ο ζωγράφος και καθηγητής της A.Σ.Κ.Τ. Μιχάλης Μανουσάκης µας εξηγεί 
γιατί µαζεύει τεκµήρια της 25ης Μαρτίου για να φτιάξει µια µοναδική συλλογή. 

γιλέκα µε σιρίτια, κουµπιά που έ-

Το Μοναστηράκι µοιάζει τόπος ι-
ερός. Τόπος µνήµης. Τόπος, όπου 
το παρελθόν επαναπροσδιορίζε-
ται και γίνεται γιορτή στα χέρια 
των ανθρώπων που επιµένουν να 
µαζεύουν πεταµένα αποµεινάρια 
θησαυρών, τα οποία τείνουν και 
αυτά µε τη σειρά τους να αφανι-
στούν. Μπαούλα ξεχασµένα, που 
στο άνοιγµά τους η µυρωδιά του στο άνοιγµά τους η µυρωδιά του 
χρόνου ταράζει την όσφρηση, 
ανακαλύπτοντας παιδικές λεκια-
σµένες από την υγρασία φουστα-
νέλες, ξεθωριασµένα βελούδινα 
γιλέκα µε σιρίτια, κουµπιά που έ-

το παρελθόν επαναπροσδιορίζε-
ται και γίνεται γιορτή στα χέρια 
των ανθρώπων που επιµένουν να 
µαζεύουν πεταµένα αποµεινάρια 
θησαυρών, τα οποία τείνουν και 
αυτά µε τη σειρά τους να αφανι-
στούν. Μπαούλα ξεχασµένα, που 
στο άνοιγµά τους η µυρωδιά του 
χρόνου ταράζει την όσφρηση, 
ανακαλύπτοντας παιδικές λεκια-
σµένες από την υγρασία φουστα-
νέλες, ξεθωριασµένα βελούδινα 
γιλέκα µε σιρίτια, κουµπιά που έ-
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Eισβολέας, Ρόδες United και πολλοί guests αυτοσχεδιάζουν 
µε ελεύθερη είσοδο στον Ορφέα

Η µουσική ζωντανεύει την πόλη. Για δύο µέρες µουσικοί, DJs και MCs θα τζαµάρουν στο νέο cafe bar 

Ορφέας στο νούµερο 25 της Φωκίωνος Νέγρη. O πεζόδροµος θα ζωντανέψει την Παρασκευή 24 

Μαρτίου µε τις ρίµες του Εισβολέα, έναν από τους πιο γνωστούς ράπερ της εγχώριας hip hop σκηνής, 

τον hip hop παραγωγό Κώστα Φόρτσα aka Strider, τον Μάριο Νταβέλη από το reggae dub σχήµα 

των Fundracar, τον Νικήτα Κλιντ και πολλούς φίλους. Οι µουσικοί θα αυτοσχεδιάσουν live µαζί µε 

πολλούς καλεσµένους και όποιον νιώθει ότι του χρειάζεται ένα πανηγύρι για να συνέλθει ή ψάχνει 

για αγάπη (λοβ). Mια µέρα µετά, στις 25 Μαρτίου, οι Ρόδες United θα παίξουν ζω-

ντανά τα πολύ καινούργια, τα παλιά, τα τυχαία και τα αντεργκράουντ 

κλάσικ. Orfeas Bar Café Restaurant, Φωκίωνος Νέγρη 25, 
2108668544. Έναρξη: 22.00. Ελεύθερη είσοδος. 
Στις 24&25 Μαρτίου.  

Νικήτας Κλιντ
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ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ 

➜ agenda@athensvoice.gr

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 
Ένα ιδιαίτερο project της Ελένης Ευθυµίου και 

του ∆ηµήτρη Ζάχου. Μια µουσική και θεατρική 

performance για την Εργασία µε αφορµή αληθινές 

ιστορίες ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως 

«άνεργοι». Το τραγούδι τους είναι µια κραυγή αισι-

οδοξίας, µία πρόταση για δηµιουργία έξω από το 

πλαίσιο της µισθωτής εργασίας. 

Κάθε Πέµπτη (έως 6/4) 21.15, Θέατρο Πόρτα, Μεσογεί-

ων 59, 2107711333

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ
Για πρώτη φορά ο υπέροχος χώρος της Αγγλικα-

νικής εκκλησίας δίνεται για µια performance/ 

θεατρικό µονόλογο. Ο «Λεντς» του Γκέοργκ Μπίχνερ 

θέτει θέµατα κοινωνικού αποκλεισµού, πίστης, µα-

ταιότητας και αιώνιας ζωής. Ο Νίκος Χανακούλας 

τον σκηνοθετεί και ερµηνεύει, έχοντας στο εκκλη-

σιαστικό όργανο τη Όλγα Ανδρονίκου.

27 &28/3, 4&5/4 21.00, Φιλελλήνων 27, Σύνταγµα, 

6948676461

ΟΠΥ ΖΟΥΝΗ
10 σχόλια του καθηγητή Ιστορίας Τέχνης Εµµανου-

ήλ Μαυροµµάτη συνοδεύουν τις «10 παράδοξες 

προοπτικές πρόσληψης» (που είναι και τίτλος της 

έκθεσης).  «Η εργασία της Όπυς Ζούνη ακολούθησε, 

από τα τέλη της δεκαετίας Ι960, την ανάπτυξη ενός 

συστήµατος που περιέγραφε, µέσω γεωµετρικών και 

χρωµατικών οργανώσεων, τις διαδοχικές φάσεις των 

τρόπων µε τους οποίους σχηµατίζεται οπτικά και ψευ-

δαισθητικά το βάθος, σε µια επίπεδη επιφάνεια…». 

Ως 21/4, Dépôt  Art Gallery, Νεοφύτου Βάµβα 5, Κολω-

νάκι, 2103648174 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΗΓΑΣ
Γυµνά σώµατα σε κυκλαδίτικα τοπία. Το σώµα στις 

φωτογραφίες πολλές φορές παίρνει τη θέση του 

τοπίου.  «∆εν ξέρει κανείς αν βλέπει σώµα ή βράχο, 

τοπίο ή κορµί. Το στήθος µιας γυναίκας  είναι ένας 

κρατήρας, τα µαλλιά της ένας θάµνος που τον φυ-

σάει βίαια ο αέρας,  η πλάτη της µία άγονη πλαγιά» 

σηµειώνει η Εύα Στεφανή. Τίτλος της έκθεσης: 

“0.7 to infinity” σε επιµέλεια Ελένης Πανουλή.

23/3 - 10/4, Γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Κολωνάκι

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΚΟΡΟΣ
Ο τίτλος («Νόστος Αδήλων») δεν είναι τυχαίος. 

∆ηλώνει την επιστροφή στο Μουσείο Μπενάκη, 

µετά το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Μόσχας, 

των «Στοιχειωδών» – µια έκθεση που συγκίνησε 

και ενθουσίασε. Αυτά θα είναι στο επίκεντρο του 

«Νόστου», ενώ τα υπόλοιπα έργα σηµατοδοτούν 

την οδό που οδήγησε σ’ αυτά.  Κατά τη διάρκειά της 

θα πραγµατοποιηθούν ξεναγήσεις από τον ίδιο τον 

καλλιτέχνη: 26/3, 1/4 & 8/4 12.30, 7/4 19.00 (µόνο 

για Μέλη του Μουσείου).  

23/3-14/5, Μουσείο Μπενάκη (Κτίριο Οδού Πειραιώς), 

Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, 2103453111

H πρώτη εκδήλωση του κύκλου Ηµέρες Λατρευτικής Μουσικής –αφιε-

ρωµένες στα  «Ανθρώπινα και Θεία Πάθη»– έχει τίτλο «Communio». Η 

σκηνοθέτρια Κατερίνα Ευαγγελάτου µάς µυεί: «Είναι ένα παράξενο, 

πειραµατικό εγχείρηµα  – δεν είναι ούτε παράσταση ούτε συναυλία. Μοιά-

ζει µε µια µουσική και ποιητική εµπειρία. Η ιδέα του Μάρκελλου Χρυσικό-

πουλου ήταν κοµµάτια µπαρόκ µουσικής όπως και κάποια βυζαντινότρο-

πα, διασκευασµένα από το σύνολο Latinitas Nostra, να δηµιουργήσουν το 

µουσικό σύµπαν για να ακουστούν αποσπάσµατα από το “Άσµα Ασµάτων”. 

Όλα θα συµβούν γύρω από ένα τραπέζι – κάτι µεταξύ Μυστικού ∆είπνου 

και συµποσίου. ∆ύο ηθοποιοί, η Μαριάννα Πολυχρονίδη και ο Νικόλας 

Παπαγιάννης, η σοπράνο Μαρία Παλάσκα και ο ιεροψάλτης Γεώργιος 

Σταύρου θα είναι οι συνδαιτυµόνες µαζί µε τους Latinitas Nostra. Οι δρά-

σεις είναι πολύ περιορισµένες ώστε να ακουστεί απερίσκεπτα η µουσική 

και ο λόγος σ’ αυτό το µουσικοθεατρικό δρώµενο που έχει στο κέντρο του 

την αγάπη. Ας το δούµε, µέρες που είναι, ως ένα… αντίδωρο». 

23, 24/3 20.30, Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ (ΚΠΙΣΝ),  Λ. Συγγρού 364 

COMMUNIO

«Χορωδία ανέργων»
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H ROISIN MURPHY ANYΠΟΜΟΝΕΙ ΕΔΩ 
ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Το ίδιο και εμείς
του ΓιώρΓου ΔημηΤρακοπουλου

από τις πλέον ξέφρενες και ανεξάρτητες φυσιογνωμίες 
της electropop σκηνής, η ιρλανδέζα Roisin Murphy μετά  
την πορεία της στα 90s ως front woman των Moloko ακο-
λουθεί  με συνέπεια και τρέλα τα προσωπικά της όνειρα 
και στοιχήματα. μετά τα πρώτα της δύο σόλο άλμπουμ 
χρειάστηκε λίγο χρόνο για να επανακάμψει δυνατά, αρ-
χικά με τις ιταλικές της διασκευές στο «μi Senti» και τα 
τελευταία χρόνια με δύο shiny disco άλμπουμ  «ηairless 
Toys» και «Take Her Up To Monto». Aπό εκείνη την αξέχα-
στη εμφάνισή της στην Τεχνόπολη για το Synch συνεχώς 
πίεζε τον μάνατζέρ της να συμπεριλάβει την αθήνα στις 
περιοδείες της. 9 χρόνια μετά θα αλλάξει και πάλι άπειρα 
φορέματα επί σκηνής σε μια μοναδική εμφάνιση στο Gazi 
Music Hall το Σάββατο 25 μαρτίου. λίγο πριν προσγειωθεί 
στην αθήνα μάς προετοιμάζει για μια απρόβλεπτη, όπως 
πάντα, glam συναυλία. 

«Eίμαι ευτυχισμένη 
όταν βρίσκομαι σε 
δημιουργική διαδι-
κασία, όταν μπορώ 
να είμαι περήφανη 
από το αποτέλεσμα. Στο τέλος μιας εμφάνισης στη σκηνή. 
Όταν συμβαίνει εκείνο το κλικ, εκείνη η απόλυτη ικανο-
ποίηση από ένα τραγούδι που ολοκληρώνεται. Ειδικά 
εκείνες τις μαγικές στιγμές που είναι μπροστά σου και 
δεν έχει ακουστεί ακόμη από κανέναν άλλο. αυτά είναι τα 
πράγματα που με γεμίζουν. η σύνθεση, η παραγωγή και οι 
συναυλίες».

Gazi Music Hall, Ιερά Οδός 7-13, Γκάζι. Έναρξη 20.00. Είσοδος 
€33-36, €60-66 (τα δύο), €39 (ταμείο). Προπώληση 11876, 
Public, Seven Spots, Reload, Media Markt και viva.gr. Στις 25/3.
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Όλη η συνεντευξη στο site

www.athens voice.gr
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Όταν πριν 13 χρόνια τρία αδέρφια µε καταγωγή από τη Νέα 
Υόρκη αποφάσισαν να χωρέσουν τις συνταγές για παραδει-
σένια American style cakes σε ένα λιλιπούτειο µαγαζί στο 
Κολωνάκι, δεν φαντάζονταν τον χαµό που θα έκαναν! Από τότε 
µέχρι σήµερα, σε αυτά τα κέικ ποτέ κανείς δεν µπόρεσε να 
αντισταθεί. Και πώς να πεις «όχι» στο τόσο αφράτο carrot cake, 
στα πέντε (!) είδη cheesecake, στο παθιασµένο Red Velvet Cake 
ή στο κολασµένο και άκρως σοκολατένιο chocolate fudge; Όλα 
αυτά τα αµαρτωλά και δεκάδες ακόµα γεύσεις (πολλές και µε 
stevia) πριν δύο µήνες κατέκτησαν και τα δυτικά προάστια µε 
το νέο κατάστηµα της αλυσίδας στο Αιγάλεω. Εδώ, µπορείς 
ακόµα να παραγγείλεις το προσωπικό σου κέικ για οποιαδήπο-
τε περίσταση, έως και 2 µέρες πριν, ή να απολαύσεις τον καφέ 
σου σε έναν υπέροχο χώρο µαζί µε µία φέτα φρεσκοψηµένου 
κέικ. Tip: Μην ξεχάσεις να… εξερευνήσεις την τεράστια συλ-
λογή σε cupcakes (και σε extra large µέγεθος!). 
Θηβών 507, Πλατεία Ανεξαρτησίας, Αιγάλεω, 210 5981141, 
www.cake.gr, Fb: CAKE Greece

Cake 
West

Το πιο γνωστό ξηροκαρπάδιο της Οµόνοιας καβουρδίζει ασταµάτητα στο 
κατάστηµά του τους πιο φρέσκους ξηρούς καρπούς εδώ και 40 χρόνια. Κα-
ρυδόψιχα και φιστίκι Αιγίνης, αράπικο Καλαµάτας, ηλιόσπορο, στραγάλια, 
τα πιο νόστιµα αµύγδαλα και κάσιους που έχεις φάει ποτέ. Ο πραγµατικός 

άσος όµως είναι το αποξηραµένο σύκο Κύµης, από τις δικές τους συκιές 
που µεγαλώνουν στην Εύβοια. Αυτή την εποχή θα βρεις και σύκο ψηµένο 
µε σουσάµι, ένα υπέροχο παραδοσιακό γλύκισµα για όλες τις ώρες. Λόγω 

Σαρακοστής τα ράφια γεµίζουν και µε τον ξακουστό χαλβά Κοσµίδη, αλλά 
και µε όλα αυτά τα χαριτωµένα πασχαλινά σοκολατάκια που µας θυµίζουν 

τα παιδικά µας χρόνια. Βερανζέρου 27, Οµόνοια, 2105232878, 
www.georgousis-ksiroikarpoi.gr 

Ξηροί Καρποί
Κάβα Γεωργούσης Papagiannakopoulos

 Winery
Μεγαλώνοντας στη Νεµέα, ο Πάνος Παπαγιαννακόπουλος αναπόφευκτα αγάπησε 
το κρασί. Σπούδασε γεωπονία, πήρε master στην οινολογία και πριν τα 30 του χρόνια 
έφτασε να παράγει τα εξαιρετικά κρασιά Ypsilon. Τα τέσσερα φρέσκα και πολύ αρωµα-
τικά κρασιά Ypsilon παράγονται από δύο εκλεκτές, ελληνικές ποικιλίες (Αγιωργίτικο και 
Μοσχοφίλερο) και ήδη απαριθµούν διθυραµβικές κριτικές από όλους όσους τα έχουν 
δοκιµάσει. Στην Αθήνα µπορείτε να τα απολαύσετε στα εστιατόρια Κλωστήριον (Μυλ-
λέρου 17, Μεταξουργείο), Αυγό του Κόκκορα (Μυλλέρου 25, Μεταξουργείο) και Dames 
(Α. Μεταξά, Γλυφάδα), ενώ λιανική πώληση γίνεται µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
info@panoswines.com ή µε ένα µήνυµα στην οµώνυµη σελίδα στο Facebook. 
www.panoswines.com, Fb: Papagiannakopoulos Winery

Από τη στιγµή που µπαίνεις στο Maria Koukia Hair Salon καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται για µια απλή επίσκεψη 
σε κοµµωτήριο αλλά για µια ολοκληρωµένη εµπειρία χαλάρωσης και ανανέωσης. Η Μαρία Κούκια έχει σπουδά-
σει την κοµµωτική τέχνη στην ακαδηµία Vidal Sassoon School στο Λονδίνο, έχει συνεργαστεί µε µεγάλα κοµµω-
τήρια της Αθήνας και για περισσότερο από 20 χρόνια ασχολήθηκε µε το χώρο της µόδας συνεργαζόµενη µε πε-
ριοδικά, τηλεοπτικές εκποµπές και διαφηµίσεις. Το 2015 ανέλαβε το hair styling στην ταινία «Ο Γιος Της Σοφίας» 
της Ελίνας Ψύκου, η οποία θα προβληθεί σύντοµα στους κινηµατογράφους. Από το 2001 που δηµιούργησε το 
δικό της κοµµωτήριο στον Χολαργό, συνεργάζεται σταθερά µε τους ίδιους έµπειρους ανθρώπους που µπορούν 
να αναγνωρίσουν τις επιθυµίες των πελατών και να τις πραγµατοποιήσουν µε απόλυτη επιτυχία. Ένας προσεγ-
µένος χώρος που σε αγκαλιάζει µε µοναδικές τζαζ µουσικές επιλογές, ζεστά χαµόγελα και ιδιαίτερη περιποίηση. 
Τα επιλεγµένα προϊόντα που χρησιµοποιούν χαρίζουν στα µαλλιά µεταξένια υφή, ενώ η ποικίλης ύλης δανειστι-
κή βιβλιοθήκη υπόσχεται να σε απασχολήσει δηµιουργικά. Μην απορήσεις αν πετύχεις γυναίκες που δεν περι-
µένουν για κάποια περιποίηση αλλά πέρασαν απλά για να πιουν τον καφέ τους, αφού θεωρούν την ηρεµία του 
χώρου αναντικατάστατη. Σαρανταπόρου 1, Χολαργός, 2106537701, fb: Maria Koukia Hair Salon

Maria 
Koukia

Hair Salon 

Το πρώτο Σαββατοκύριακο 
της άνοιξης τα έχει όλα!

Αυτή η εβδοµάδα είναι η πρώτη του ’17 που ξεκινάει µε τόσο φως. Και αυτό, 

το πρώτο Σαββατοκύριακο της άνοιξης, δεν είναι σαν όλα τα άλλα. Από εδώ 

και πέρα οι µέρες γίνονται µεγαλύτερες και οι βόλτες ατελείωτες. Μην κάτσεις 

µέσα. Σου έχουµε πρόγραµµα. Η άνοιξη είναι ταυτισµένη µε το ξύπνηµα της 

φύσης. Αυτή την εποχή είναι όλα πιο όµορφα και εσύ µαζί τους. Ξεκίνα λοιπόν 

χαρίζοντας ένα φρεσκάρισµα στον εαυτό σου και πήγαινε κοµµωτήριο ακόµη 

και αν δεν πας ποτέ (έχουµε βρει ένα που θα σε ενθουσιάσει!), άσε επιτέλους 

ελεύθερη την καταπιεσµένη σου πλευρά στα δύο καινούργια γλυκατζίδικα 

της πόλης (µιλάµε για cheesecake να πεθαίνεις) και τσούγκρισε στην υγειά της 

ανθισµένης αµυγδαλιάς ένα ποτήρι γεµάτο µε εξαιρετικό ελληνικό κρασί νέου 

και πολλά υποσχόµενου παραγωγού. Κι όταν η µέρα πετάξει µακριά, πήγαινε 

θέατρο (εφοδιάσου όµως από πριν µε τους καλύτερους ξηρούς καρπούς της 

πόλης) και κλείσε κεφάτα τη βραδιά σε ένα νέο εστιατόριο µε πεντανόστιµα 

µεζεδάκια και ακόµα πιο νόστιµες τιµές. Οι καλύτερες νύχτες έρχονται και µο-

σχοβολάνε γιασεµί. 
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To παράξενο, μυθολογικό φυτό βρήκε σπίτι σε έναν πανέμορφο χώρο 
με υπέροχα χρωματιστά πλακάκια, πέτρινους τοίχους και μπόλικη φα-
ντασία στην κουζίνα. Εδώ μεγαλουργεί ο Μάκης Κουτσονίκας, ο επί δέκα 
χρόνια σεφ στο Αγορά Select, που μαζί με τα αδέρφια του, τον Βασίλη 
και την Ελένη, άνοιξαν μόλις τον Mandragora. Η κουζίνα κινείται σε ελ-
ληνικά μονοπάτια, δίνει έμφαση στα ελληνικά προϊόντα και στις άριστες 
πρώτες ύλες, αλλά κρατά τις τιμές πραγματικά χαμηλές. Highlight η φά-
βα ρεβιθιού με καπνιστό χέλι, τα καταπληκτικά μπιφτεκάκια με μαρμε-
λάδα μπέικον και το ριζότο μανιταριών με παρμεζάνα και βούτυρο λευ-
κής τρούφας. Θα βρεις όμως ακόμα πολλούς λαχταριστούς μεζέδες, και 
8 πιάτα ημέρας να σε περιμένουν καθημερινά. Το ψωμί ζυμώνεται εδώ 
κάθε μέρα, το φύλλο για τις πίτες είναι χειροποίητο, τα αποστάγματα 
πολλά και το χύμα κρασί, απλά εξαιρετικό. Ευαγγελιστρίας 96, Καλλιθέα, 
213 0441222, Fb: Mandragoras εστιατόριον

Mandragoras
Ένα γλυκύτατο καφέ ζαχαροπλαστείο που μας ήρθε μόλις πριν δύο 
μήνες από την Κεφαλονιά, προτείνοντάς μας εξαιρετικές γεύσεις. Στο 
φωτεινό και πολύ όμορφο περιβάλλον του, δημιούργημα της αρχι-
τεκτόνισσας και διακοσμήτριας Μαρίας Σκιαδαρέση, θα απολαύσετε 
χειροποίητα γλυκά φτιαγμένα από άριστες πρώτες ύλες, όπως υπέροχη 
μηλόπιτα, cheesecake και cupcakes σε διάφορες γεύσεις, φανταστική 
λεμονόπιτα, κλασικές σοκολατίνες και πολλά άλλα, μαζί με πολύ καλό 
καφέ, φρέσκους χυμούς και άλλα ροφήματα. Δίπλα σε αυτά προσθέστε 
και τα διάφορα σνακ, όπως την πεντανόστιμη αλμυρή τάρτα, και επισκε-
φθείτε το καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Extra tip: 
Ρωτήστε για το γλυκό ημέρας και παραγγείλετε οτιδήποτε θέλετε, από 
κουλουράκια μέχρι τούρτα, για το σπίτι. 
Παπαδιαμαντοπούλου 138, Ζωγράφου, 2107772690, 
fb: Chocolatata Athens 

Chocolatata

Από τη στιγμή που μπαίνεις στο Maria Koukia Hair Salon καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται για μια απλή επίσκεψη 
σε κομμωτήριο αλλά για μια ολοκληρωμένη εμπειρία χαλάρωσης και ανανέωσης. Η Μαρία Κούκια έχει σπουδά-
σει την κομμωτική τέχνη στην ακαδημία Vidal Sassoon School στο Λονδίνο, έχει συνεργαστεί με μεγάλα κομμω-
τήρια της Αθήνας και για περισσότερο από 20 χρόνια ασχολήθηκε με το χώρο της μόδας συνεργαζόμενη με πε-
ριοδικά, τηλεοπτικές εκπομπές και διαφημίσεις. Το 2015 ανέλαβε το hair styling στην ταινία «Ο Γιος Της Σοφίας» 
της Ελίνας Ψύκου, η οποία θα προβληθεί σύντομα στους κινηματογράφους. Από το 2001 που δημιούργησε το 
δικό της κομμωτήριο στον Χολαργό, συνεργάζεται σταθερά με τους ίδιους έμπειρους ανθρώπους που μπορούν 
να αναγνωρίσουν τις επιθυμίες των πελατών και να τις πραγματοποιήσουν με απόλυτη επιτυχία. Ένας προσεγ-
μένος χώρος που σε αγκαλιάζει με μοναδικές τζαζ μουσικές επιλογές, ζεστά χαμόγελα και ιδιαίτερη περιποίηση. 
Τα επιλεγμένα προϊόντα που χρησιμοποιούν χαρίζουν στα μαλλιά μεταξένια υφή, ενώ η ποικίλης ύλης δανειστι-
κή βιβλιοθήκη υπόσχεται να σε απασχολήσει δημιουργικά. Μην απορήσεις αν πετύχεις γυναίκες που δεν περι-
μένουν για κάποια περιποίηση αλλά πέρασαν απλά για να πιουν τον καφέ τους, αφού θεωρούν την ηρεμία του 
χώρου αναντικατάστατη. Σαρανταπόρου 1, Χολαργός, 2106537701, fb: Maria Koukia Hair Salon

Maria 
Koukia

Hair Salon 
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ΜΟΥΣΙΚΗ

VARIOUS
ARTISTS

Του ΜΑΚΗ 
ΜΗΛΑΤΟΥ

Πατήρ, υιός και 
gypsy πνεύµα

Στην Ελλάδα το τραγούδι είναι ακόµη 
στοιχείο κοινωνικής συνοχής

➜ makismilatos@gmail.com

Σπάνια θα το δεις 

να συµβαίνει σε άλ-

λες χώρες και στις 

περισσότερες δεν 

θα το δεις ποτέ: Σε 

ένα µαγαζί, σε µία 

συναυλία, να τρα-

γουδάνε όλοι µαζί 

σαν µία αυτόκλητη 

χορωδία που παίρνει το λόγο. Η 

πιο συχνή προτροπή σε άλλες χώ-

ρες είναι να χτυπάνε παλαµάκια, 

εδώ είναι να τραγουδάνε όλοι µα-

ζί, κι αυτό το από κοινού τραγούδι 

ήταν, είναι και θα είναι στοιχείο 

κοινωνικής συνοχής, ένας τρόπος 

να είναι και να αισθάνονται οι άν-

θρωποι µαζί. 

Και είναι τό-

σο µεγάλη η 

παράδοση 

α υ τ ο ύ  τ ο υ 

κοινού τρα-

γουδιού που 

µετατρέπει 

τ ο  π λ ή θ ο ς 

σ ε  π α ρ έ α , 

ώστε συχνά 

να γίνεται κα-

τάχρηση µε 

αυτό το πε-

ρίφηµο «δι-

κό σας» που 

λένε οι τρα-

γουδιστές 

(κυρίως στα 

µπουζούκια) 

προσπαθώ-

ντας να απο-

σπάσουν µε 

«βίαιο» τρόπο τη συµµετοχή. Μό-

νο που το κοινό τραγούδι έχει νό-

ηµα όταν έρθει αβίαστα, όταν τα 

λόγια του τραγουδιού και η µελω-

δία που τα συνοδεύει µας κάνουν 

όλους ποιητές, καλύτερους αν-

θρώπους, έξω από όρια και συµ-

βάσεις, ελεύθερους για λίγο να 

εκφραστούµε χωρίς ντροπή, χω-

ρίς ο άλλος, ο άγνωστος, ο ξένος, 

να είναι εµπόδιο αλλά σύµµαχος 

σε αυτή τη «φάλτσα χορωδία».

Στα δεκάδες τραγούδια που µας 

συνδέουν ήδη προσ τίθεν ται 

καινούργια διαρκώς. Μπορούµε 

λίγο-πολύ όλοι να τα σιγοτρα-

γουδήσουµε και να γίνει αυτό 

αφορµή για να εµφανιστεί ο δι-

ονυσιακός µας χαρακτήρας στη 

γιορτή, να πέσουν οι φραγµοί, να 

γίνουµε για λίγο ένας και τα λόγια 

του τραγουδιού να γίνουν κοινός 

κώδικας.

Σωκράτης Μάλα-

µας - Κάτοπτρα
Με δ ωρικό ύφ ο ς 

και προσωπικό στιλ 

φτιά χ νει εδώ και 

χρόνια τραγούδια 

π ου τραγουδ άνε 

πολλοί στις συναυ-

λίες του, γι’  αυτό 

και ο δεσµός του ακροατηρίου 

µαζί του είναι ισχυρός. Μπαρου-

τοκαπνισµένος στη νύχτα και µε 

µουσική κουλτούρα που περιλαµ-

βάνει από Μάρκο µέχρι Χέντριξ, 

από Ρία Κούρτη µέχρι Τσικ Κο-

ρία κι από Τζάγκερ µέχρι Γιώργο 

Κόρο (όπως τραγουδάει και στο 

«Λέω»), γράφει τραγούδια φιλο-

σοφώντας και κοιτάζει τη ζωή µε 

θυµοσοφική µατιά φτάνοντας 

µέχρι και στο (σχεδόν) spoken 

world. Με µια παρέα εξαιρετικών 

µουσικών και ήχους που παραπέ-

µπουν σε λαϊκούς, δηµοτικούς, 

βαλκανικούς αλλά και desert rock 

δρόµους τραγουδάει για το χάος 

του κόσµου και σε λίγο αρκετοί θα 

τραγουδάνε µαζί του.

Πέτρος Μάλαµας - Κοιτάσµατα
Ο Πέτρος Μάλαµας φαίνεται να 

αντιµετωπίζει φυσιολογικά το 

ότι είναι γιος του Σωκράτη. Στον 

πρώτο του δίσκο «Καναδέζα» πε-

ριέλαβε ένα τραγούδι του πατέρα 

του που είχε µείνει στο συρτάρι 

και αναφέρεται σε αυτόν στις συ-

ναυλίες του κανονικά. Εδώ η µου-

σική είναι του Λεωνίδα Μπαλάφα 

και οι στίχοι του Πάνου ∆ηµητρό-

πουλου, και η ελληνικού ύφους 

φολκ τραγουδοποιία στέκει µε 

αισθητική αξιοπρέπεια και αληθι-

νή σεµνότητα. Ο χρόνος θα δείξει 

αν τα «κοιτάσµατα» είναι πλούσια, 

σίγουρα όµως είναι «εκµεταλλεύ-

σιµα».  

Gadjo Dilo -Manouche de Grec Vol.II 
Όπως και στον πρώτο τους δίσκο, 

δίνουν σε παλιά λαϊκά που πολλοί 

µπορούν να σιγοτραγουδήσουν 

ένα gypsy jazz ύφος. Και παρότι 

είναι αρκετά τα σχήµατα που τα 

τελευταία χρόνια κάνουν κάτι πα-

ρόµοιο, οι Gadjo Dilo ξεχωρίζουν 

γιατί κατορθώνουν να δώσουν σε 

ό,τι διασκευάζουν –και µουσικά 

και ερµηνευτικά– µία θέρµη, ένα 

φιλικό ύφος, µία διάσταση σαν 

αυτά τα τραγούδια να τους περί-

µεναν για να ακουστούν και µε αυ-

τό τον τρόπο.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ποιο είναι για εσάς το δικό σας 
κορυφαίο κόκκινο κρασί; Το πρώ-
το που µου έρχεται αβίαστα στο 
µυαλό είναι ο Άσπρος λαγός.
Τι ποικιλία /ες είναι; Cabernet 
sauvignon 100%
Σε ποια περιοχή παράγεται; Υπάρ-
χει συγκεκριµένο αµπελοτόπι; 
Παράγεται στις ∆αφνές Ηρακλείου, 
εκεί όπου βρίσκεται το οινοποιείο 
και το  συγκεκριµένο αµπελοτόπι 
από όπου παράγεται αυτό το κρασί.
Πώς φτιάχνεται το κρασί (οινο-
ποίηση); Ο τρύγος γίνεται πάντα 
πολύ πρωινές ώρες για να δια-
τηρούµε φυσικά τα σταφύλια σε 
χαµηλή θερµοκρασία. Η διαλογή γί-
νεται επιτόπου στο αµπέλι και όταν 
πλέον τα σταφύλια έρχονται στο 
οινοποιείο οδηγούνται στο σπα-
στήρα και εκραγιστήρα και έπειτα 
σε 15τονους οινοποιητές όπου 
πραγµατοποιείται η ζύµωση στους  
25-27C°. Η ωρίµανση γίνεται σε γαλ-
λικά δρύινα βαρέλια δεύτερης και 
τρίτης χρήσης για 12 µήνες. 
Περιγραφή του κρασιού (όψη, 
µύτη, στόµα). Αυτό το Cabernet 
συνδυάζει τέλεια τη µεσογειακή 
καταγωγή του µε το φρούτο και τη 
φινέτσα. Είναι ένα µείγµα αρωµα-
τικής και γευστικής συµπύκνωσης, 
πολυπλοκότητας και ισορροπίας. 
Tο χρώµα σκούρο βαθυκόκκινο 
ρουµπινί. Μαζί µε το πλούσιο φρού-
το θα βρεις και µία υποψία βανίλιας 
από το βαρέλι, αλλά και πιπεριού. 
Πλούσια, γεµάτη γεύση µε όλα τα 
φρουτώδη και πικάντικα χαρακτη-
ριστικά, εξαιρετική δοµή, τανίνες 
που είναι πλούσιες και δυνατές, 
απολύτως ισορροπηµένες µε την 
εξίσου πλούσια δοµή.
Με τι φαγητά το συνδυάζουµε;
Με µεγάλο µοσχάρι, αρνί ή κατσίκι, 
µε ψηµένα παϊδάκια, αλλά και µε 
παλαιωµένη γραβιέρα.
Ιδανικό σερβίρισµα; (θερµοκρα-

σία, πότε ανοίγουµε τη φιάλη, 
χρειάζεται µετάγγιση;) Όταν είναι 
ακόµη νέο µπορείτε απλά να του 
δώσετε λίγο χρόνο στο ποτήρι. Για 
παλαιότερες εσοδείες η µετάγγιση 
θα βοηθούσε πολύ στην έκφραση 
του. Πίνεται στους 18°C.
Πόσες φιάλες παράχθηκαν στη 
συγκεκριµένη χρονιά; Κάθε χρο-
νιά παράγονται περίπου 20.000 
φιάλες.
Υπάρχει δυνατότητα παλαίωσης; 
Πότε θα είναι στα καλύτερά του; 
Η δυνατότητα παλαίωσης είναι 
το λιγότερο 10 χρόνια. Το πότε θα 
είναι στα καλύτερά του είναι αναµ-
φίβολα θέµα γούστου, timing και 
παρέας, πάντως προσωπικά µε έχει 
εκπλήξει πολλές φορές όντας πολύ 
νέο έως και παλαιωµένο για 20 έτη. 
Είναι πάντα σε φόρµα!
Ποιες είναι οι καλύτερες χρονιές 
του; Οι χρονιές που ξεχωρίζω είναι 
το 1997, 2000, 2004, 2005, 2006, 
2010 και 2014.
Πού θα το βρούµε και σε τι τιµή;
Σε επιλεγµένες κάβες, εστιατόρια 
και winebarστην τιµή των 11,60 
ευρώ.
Μπορούµε να βρούµε και πα-
λιότερες χρονιές; Μόνο στο οινο-
ποιείο. 
Αυτό είναι το τοπ κρασί σας. Είναι 
και το αγαπηµένο σας; Όλα τα 
κρασιά είναι «παιδιά» µου, αλλά, 
ναι, µάλλον θα µπορούσα να πω ότι 
του έχω κάποια ιδιαίτερη αδυναµία.
Μπορείτε να µας πείτε µια ιστο-
ρία που αφορά  το κρασί αυτό; 
Έχει πάρει το όνοµά του από το 
τοπωνύµιο του αµπελώνα. Εκεί 
υπάρχει η Ασπερούλα, ένα αγριο-
λούλουδο και ενδηµικό φυτό της 
Κρήτης που την άνοιξη κάνει άσπρα 
ανθάκια. Όταν οι βλαστοί αποξυ-
λώνονται είναι αγαπηµένη τροφή 
των λαγών οι οποίοι τριγυρνούν 
συνέχεια στην περιοχή.

Æï top ëòáóÝ ôïù 
ÁÝëïù ¢ïùìïùæÀëè
Ο οινολόγος, εγγονός του ιδρυτή ∆ηµήτρη ∆ουλουφάκη, 
µας παρουσιάζει το κορυφαίο κόκκινο κρασί του Οινοποι-
είου ∆ουλουφάκη

Του  ΓΙΑΝΝΗ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟY
ΝΕΑ 

ΣΤΗΛΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΣΙ

Σηµαντικοί Έλληνες 
οινοπαραγωγοί επιλέγουν 

το top κρασί τους
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ΒΙΒΛΙΟ

«∆εν Χάνω». 
Γραµµένο µε 
κιµωλία στο 
µαυροπίνα-

κα η ρήση 
αυτή που θύ-

µιζε σε όλη 
την τάξη το 

«χρέος» της, 
έχει χαραχτεί 

στη µνήµη 
µου. Τον 

θυµάµαι µε 
παιδικό τρό-

µο και αγάπη 
στην έδρα, 

ακούραστο, 
αυστηρό, 

δίκαιο, 
επίµονο, α-

φοσιωµένο, 
ένα «Θεό 

των αρχαίων 
ελληνικών», 

να εµπνέει, 
να καθοδηγεί, να µας προετοιµάζει για την 

είσοδό µας στο πανεπιστήµιο και τη ζωή. 
Ο Μανόλης Κ. Χατζηγιακουµής θεωρείται 

από τους σηµαντικότερους κλασικούς 
φιλολόγους, νεοελληνιστές και µουσικούς 

ερευνητές της χώρας, για µένα όµως (και 
για όλους τους µαθητές του πιστεύω) είναι 

απλά ο ∆άσκαλος. 

Ένας ∆άσκαλος µε έργο σηµαντικό και σπου-
δαίο. Η εκδοτική και ερευνητική του δρα-
στηριότητα εκτείνεται από τον Όµηρο και 
τον Σολωµό στην Εκκλησιαστική Βυζαντινή 
Μουσική (µε εκδοτικές σειρές «Μνηµεία», 
«Σύµµεικτα», «Αρχείον» Εκκλησιαστικής 
Μουσικής», «Μεσαιωνικά ∆ηµώδη Κείµε-
να» και άλλα µουσικά και φιλολογικά βιβλία). 
Σπουδαίο και µοναδικό, έργο ζωής, η «Εκ-
κλησιαστική Μουσική του Νεώτερου Ελλη-
νισµού», του συνόλου δηλαδή των εκκλησια-
στικών µελών της περιόδου της Τουρκοκρα-
τίας, όχι µόνο στη γραπτή αλλά και στην ηχη-
τική - ψαλτική της έκφραση µέσα από τους εν 
ζωή ακόµη µέγιστους ιεροψάλτες. 

Σε αναγνώριση όλων αυτών τιµήθηκε την Τρί-
τη 21 Μαρτίου µε το Αριστείο των Γραµµάτων 
της Ακαδηµίας Αθηνών, διάκριση που απο-
νέµεται σε µελετητές των ελληνικών γραµ-
µάτων, οι οποίοι «παράλληλα προς το σύνολο 
του προγενέστερου σπουδαίου έργου τους 
συµβάλλουν µεγάλως και µε έργο που συνε-
τελέσθη κατά την τελευταία τετραετία στην 
πρόοδο των ελληνικών γραµµάτων».

Ένα από αυτά τα σπουδαία έργα, το σπουδαι-
ότερο ίσως, είναι η «Οµήρου Οδύσσεια» («Ει-
σαγωγή - Κείµενο - Μετάφραση - Σχόλια - 
Ραψωδίες Α-Ω», που κυκλοφόρησε το 2015 
από τις εκδόσεις ΚΕΡΕ [Κέντρο Ερευνών και 
Εκδόσεων]). Πρόκειται για την «οριστική» 
έκδοση της Οδύσσειας, ένα µνηµειακό έργο 
832 σελίδων µε µετάφραση απευθείας από το 
πρωτότυπο. 

Όπως σηµειώνει στον πρόλογο του τόµου ο ί-
διος, «η οµηρική Οδύσσεια αντιµετωπίσθηκε, 
όχι απλά ως γραπτό, αλλά κυρίως ως προφο-
ρικό, δηλαδή ως κινούµενο και εκφωνούµενο 
(ραψωδικό και απαγγελτικό) κείµενο. Από τα 
πρώτα ήδη πειράµατα έγινε γρήγορα αντιλη-
πτό ότι είχαµε ένα καθαρά αυτόνοµο νεοελλη-
νικό κείµενο, το οποίο ήταν στην ουσία, από 
άλλη σκοπιά, το ίδιο το αρχαίο. Η ισοζυγία 

αυτή οφειλόταν στο ότι το αρχαίο αντιµε-
τωπίσθηκε πρωτίστως ως προφορικός ήχος. 
Του οποίου ο απόηχος ήταν, απροσδόκητα, ο 
ίδιος προφορικός νεοελληνικός ήχος». 

Η µετάφραση έγινε σε δύο µεγάλες χρονι-
κές περιόδους και µε µεγάλη χρονι-
κή απόσταση µεταξύ τους. Κατά 
την πρώτη (1992-1997) µετα-
φράστηκαν οι επτά πρώτες 
Ραψωδίες (α-η) και κατά τη 
δεύτερη (2010-2015) οι υ-
πόλοιπες δεκαεπτά (θ-ω). 
Στο βιβλίο παρατίθενται 
για άµεση παραβολή και 
σύγκριση και τρεις επί-
σης νεοελληνικές µετα-
φράσεις της Οδύσσειας, τις 
οποίες ο Χατζηγιακουµής 
πρόκρινε ως τις πιο αξιοµνη-
µόνευτες: του Πολυλά ως πρώτη 
και σηµείο αναφοράς για τους µετα-
γενέστερους, του Κακριδή επειδή «παραµέ-
νει πάντοτε αναντικατάστατη για τη φιλο-
λογική ερµηνευτική της επάρκεια» και του 
Μαρωνίτη ως την πιο σύγχρονη.

Εκτός όµως από τον κύριο τόµο ο ∆άσκαλος 
έγραψε και ήδη βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία 
µια µικρή, περισσότερο χρηστική και ευέλι-
κτη έκδοση, το «Ανθολόγιο Οδύσσειας», που 
αποτελείται από τρία ανεξάρτητα οµοιόσχη-
µα βιβλία. Η ιδέα της Ανθολόγησης, όπως 

λέει, γεννήθηκε σχεδόν ταυτόχρονα µε την 
έναρξη της Μετάφρασης το 1992 και οικο-
δοµήθηκε σταδιακά και παράλληλα µε τη 
συνολική µετάφραση. Λειτουργεί δε ως µία 
περίπου σύγχρονη «ποιητική συλλογή», 
που δίνει τη δυνατότητα να περιηγηθεί κα-
νείς εύκολα στον Όµηρο.

Ο Ά  τόµος «Ανθολόγιο Οδύσσειας - Τα Πρω-
τότυπα Κείµενα» περιέχει τα αντίστοιχα αρ-
χαία αποσπάσµατα µε τους ίδιους ακριβώς 
(νεοελληνικούς) υπέρτιτλους και την ίδια 
ακριβώς αρίθµηση. Στον Β τ́όµο «Ανθολόγιο 
Οδύσσειας - Μεταφρασµένα Αποσπάσµατα» 
περιέχονται µεταφρασµένα εκατόν ένα πιο 

χαρακτηριστικά αποσπάσµατα από 
ολόκληρη την Οδύσσεια (Ρα-

ψωδίες α-ω). Το ενδιαφέρον 
είναι ότι κάποια από αυτά 

µπορούν να διαβαστούν 
αυτόνοµα, γεγονός που 
επιβεβαιώνει την άποψη 
ότι κάποια προϋπήρχαν 
ως αυτόνοµες αφηγη-
µατικές ενότητες πριν 
ενταχθούν στην Οδύσ-

σεια. Ο δε Γ΄ τόµος «Αν-
θολόγιο Οδύσσειας - Σχόλια 

και Αναλύσεις» περιλαµβάνει 
σχόλια και παρατηρήσεις για 

την κάθε µία από τις 24 Ραψωδίες 
χωριστά αλλά και σχόλια για τη συνολική 
λογοτεχνικότητα του έπους. 

Τα Ανθολόγια αυτά, σηµειώνει ο Μ.Χ., «α-
ναδεικνύουν το κάλλος και την παραστατι-
κή δύναµη (σχεδόν κινηµατογραφική) ενός 
ανεπανάληπτου προφορικού ποιητικού κό-
σµου και αποκαλύπτουν µια σπάνια αφηγη-
µατική τέχνη, προσωπική και συλλογική, 
που έχει αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα της 
στην οικουµενική ανθρώπινη Ιστορία».

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ
Η οριστική µετάφραση από τον Μανόλη Κ. Χατζηγιακουµή

Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
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Από όσο σε ξέρω από την παλαιότερη συνεργα-
σία µας και έχοντας διαβάσει τα editorial που έ-
γραφες στα διάφορα περιοδικά που διηύθυνες, 
τα θέµατα του «Black Mamba» είναι αυτά που σε 
απασχολούσαν ανέκαθεν. Αυτό το βιβλίο εκδό-
θηκε ως επιτοµή των αναζητήσεών σου ή ως µία 
ανάγκη συγγραφικής έκφρασης; Πέρα από αυτό 
που απασχολεί τον καθένα µας καθηµερινά και που 
είναι διαφορετικό κατά περίπτωση –για άλλον είναι 
πώς θα πληρώσω την επόµενη δόση της εφορίας, για 
άλλον σε ποια τράπεζα θα βάλω τα λεφτά µου και για 
άλλον από την Κική και την Κοκό ποια να διαλέξω…–, 
πέρα από αυτά λοιπόν, αυτό που απασχολεί όλους µας 
συνεχώς, συνειδητά ή ασυνείδητα, είναι ένα: Τι είναι 
αυτό µέσα στο οποίο ζούµε… Ή εν πάση περιπτώσει 
αυτό απασχολούσε εµένα και αυτό προσπάθησα να 
απαντήσω µε το «Black Mamba». 

Ένα περίπλοκο βιβλίο που θίγει τόσο πολλά θέµα-
τα, στη γραµµή των αναφορών στην παγκόσµια 
ιστορία που έκανε στα βιβλία του και ο Ουµπέρτο 
Έκο. Πώς θα το περιέγραφες µε λίγες λέξεις; Όταν 
µε ρώτησαν κάποια στιγµή πώς να το χαρακτηρίσω εί-
πα πως είναι ένα «οντολογικό θρίλερ». Πρακτικά κινεί-
ται σε δυο επίπεδα. Το επιφανειακό επίπεδο της δρά-
σης των ηρώων και το ουσιαστικό επίπεδο, που είναι 
αυτό που ανακαλύπτουν και έχει να κάνει συνολικά µε 
την «οντότητά» µας. Με το τι είναι αυτό που είµαστε 
και τι είναι αυτό µέσα στο οποίο ζούµε. Τι είναι αυτό 
που ζούµε από άποψη φιλοσοφική, αλλά και επιστη-
µονική, που έχει κυρίως να κάνει µε τα Μαθηµατικά 
και τη Φυσική. Και όλα αυτά µου έγιναν πιο ενδιαφέ-
ροντα από τη στιγµή που κατέληξα στο συµπέρασµα 
πως ούτε αρχίζει ούτε τελειώνει τίποτα, αλλά αυτό 
µέσα στο οποίο ζει ο καθ’ ένας από εµάς εξελίσσεται 
αενάως και µάλιστα επηρεάζεται αποφασιστικά από 
την προσωπική µας παρατήρηση. Και ότι επιπλέον ο 
καθένας από εµάς κινείται µέσα σ’ ένα σύµπαν δικής 
του εµπνεύσεως, το οποίο δεν συµπίπτει αναγκαστι-
κά, ούτε σε επίπεδο χώρου ούτε σε επίπεδο χρόνου µε 
το σύµπαν οποιουδήποτε άλλου. Με λίγα λόγια το γε-
γονός ότι µου παίρνεις αυτή τη συνέντευξη είναι πο-
λύ, µα πάρα πολύ σχετικό, καθώς ούτε εγώ έχω τρόπο 
να γνωρίζω πως εσύ πράγµατι υπάρχεις, ούτε εσύ να 

γνωρίζεις ότι πράγµατι υπάρχω εγώ. Ούτε και στην 
περίπτωση που πράγµατι υπάρχουµε και οι δυο, ότι το 
δικό σου «τώρα» είναι ταυτόχρονο µε το δικό µου.

∆ιαβάζοντας το βιβλίο είχα την αίσθηση ότι σε µε-
ρικούς ήρωες «έβλεπα» εσένα. Στις κινήσεις τους, 
στις αντιδράσεις τους, στον τρόπο που σκέφτο-
νταν. Έχεις ταυτιστεί µε κάποιον από τους ήρω-
ες; Υποθέτω ότι όλοι όσοι γράφουν λένε αυτό που 
θέλουν να πουν µέσω των ηρώων του βιβλίου τους, 
αν το γράψουν µε τη µορφή µυθιστορήµατος. Αλ-
λιώς κάνουν µια πραγµατεία και λένε οι ίδιοι αυτά που 
θέλουν. Είναι θέµα µορφής. Οπότε, για να σου απα-
ντήσω, «είµαι» σε γενικές γραµµές οι περισσότεροι 
ήρωές µου, σε διαφορετικές φάσεις της δικής µου α-
ναζήτησης. Είµαι συγχρόνως και αυτός που «ρωτάει» 
και αυτός που «απαντάει».

Ο ήρωάς σου στο βιβλίο, κάποια στιγµή, κολυµπά-
ει και στα παγωµένα νερά του Αχέροντα όπου ζει 
µία ενδιαφέρουσα εµπειρία έκλαµψης. Έχεις κο-
λυµπήσει ποτέ στον Αχέροντα; Έχεις ζήσει τέτοιου 
είδους εµπειρίες κάπου; Έχω πάει σε όλα τα µέρη 
που περιγράφει το βιβλίο. Και στον Αχέροντα και στη 
Φλωρεντία και στην Αίγυπτο και στους ∆ελφούς. Κο-
λύµπησα στον Αχέροντα και ήταν πολύ ωραία και ανα-
ζωογονητικά. Εξαιρετικά αναζωογονητικά. Έχω ζήσει 
διαφόρων ειδών εµπειρίες, µάλλον και κάποιες από 
αυτές που ζουν οι ήρωες στο βιβλίο. Αλλά αυτά είναι 
βιωµατικά και προσωπικά και όχι µεταβιβαζόµενα, 
δεν είναι από αυτά που θα συζητούσα.

Στο βιβλίο υπάρχουν και πολλές σκηνές που θυ-
µίζουν χολιγουντιανή ταινία. Νέα Υόρκη, ξύλο, πι-
στολίδι, υπερατλαντικές πτήσεις, µυστηριώδεις 
τύποι µε µαύρα κοστούµια και µαύρα γυαλιά, ο 
πάπυρος µε τα µυστικά, ακόµα και ο τρόπος που έ-
κανες το «µοντάζ» ανάµεσα στις σκηνές. Έγραφες 
σαν να έβλεπες ταινία; Έγραψα αυτό το βιβλίο για 
να µεταφραστεί στα αγγλικά και να εκδοθεί στα αγ-
γλικά. Η εποχή µας το κάνει αυτό πιο εύκολο, γιατί δεν 
είναι απαραίτητο να βρεις εκδότη. Το κυκλοφορείς 
στο διαδίκτυο. Και το έγραψα µ’ αυτή τη µορφή γιατί 
έχω σκοπό, αν µπορέσω, να γίνει και ταινία. Έξω... ∆εν 

είναι και τόσο εύκολο αυτό, είναι απλώς εφικτό. Και 
εφ’ όσον είναι εφικτό, θα δω αν µπορεί να γίνει και 
πραγµατικό.

«∆εν έχει νόηµα ούτε να χαίρεσαι ούτε να λυπά-
σαι ιδιαίτερα για οτιδήποτε συµβαίνει» λέει ένας 
πεφωτισµένος ήρωάς σου κάποια στιγµή στο βι-
βλίο. Για µένα αυτό είναι ο ορισµός του cool. Εσύ, 
έχοντας µία προϊστορία σε cool περιοδικά και στιλ 
ζωής, ποιος πιστεύεις ότι θα ήταν ο ορισµός του; Η 
ζωή µάς δίνει συχνά αιτίες και για να χαιρόµαστε και 
για να λυπόµαστε. Κατέληξα στο ότι είναι καλύτερη 
στάση ζωής το να µπορούµε να παραµένουµε ψύ-
χραιµοι ό,τι και να συµβαίνει. Αλλά δεν είναι και τόσο 
εύκολο. Ούτε για µένα ήταν τόσο εύκολο πάντα. Παρ’ 
όλο που η πραγµατικότητα είναι ψευδαισθητική είναι 
συγχρόνως και πολύ επίµονη.

Μιλώντας για cool, το βιβλίο έρχεται µέσα σε µία ε-
πιµεληµένη έκδοση µε ανάγλυφο µαύρο εξώφυλ-
λο µε χρυσοτυπία, κλεισµένο µέσα σε µία µαύρη, 
µαγνητική κασετίνα. Κρίνοντας ένα βιβλίο από 
το εξώφυλλό του, τι µήνυµα θέλεις να δώσεις µε 
αυτό το αµπαλάζ; Με το αµπαλάζ; ∆εν νοµίζω πως ή-
θελα να δώσω κάποιο µήνυµα µ’ αυτό. Ήθελα κάτι που 
να ταιριάζει µε το περιεχόµενο. Βοήθησαν και πολλοί 
φίλοι σ’ αυτό.

Το µεγάλο τελευταίο µέρος του βιβλίου είναι α-
φιερωµένο στη «διδασκαλία» του πατέρα προς 
την κόρη όπου την εισάγει στη σηµασία της υπέρ-
βασης. Και σε αυτό το κεφάλαιο «είδα» και πάλι 
εσένα, ακόµα περισσότερο επειδή αφιερώνεις το 
βιβλίο στις δύο κόρες σου, την Αφροδίτη και τη 
∆έσποινα. Πώς είναι η σχέση σου µαζί τους; Νοµί-
ζω πως όχι µόνο εγώ, αλλά και όσοι έχουν παιδιά βρί-
σκουν αυτή τη σχέση µάλλον την πιο ενδιαφέρουσα 
στη ζωή µας. Αγαπάω πολύ και τις δυο κόρες µου, και 
τώρα πια είναι σε ηλικία που µπορούµε να συζητάµε 
όσο πάει και περισσότερα πράγµατα.

Το «Black Mamba» κλείνει πολύ σκοτεινά. Προς 
το τέλος του βιβλίου ανακαλύπτουµε τι σηµαίνει 
ο τίτλος και µένουµε να περιµένουµε τη Μεγάλη 
Σύγκρουση που είναι προ των πυλών. Είσαι τόσο 
σκοτεινός στις προβλέψεις σου για τον κόσµο; Ή 
απλώς µας προετοιµάζεις για ένα sequel; Η Με-
γάλη Σύγκρουση, που λες, είναι ήδη εδώ. Και είναι 
πολυεπίπεδη. Το αν εξελιχθεί πιο θεαµατικά από ό,τι 
τώρα, είναι κάτι που θα το δούµε ίσως σύντοµα. Είναι 
πιο πιθανό να συµβεί παρά να µη συµβεί. Είναι τέτοιες 
οι συγκρουσιακές συνιστώσες που συγκλίνουν, που 
είναι τελείως απίθανο να µη συµβεί σε κάποιο βάθος 
χρόνου. Αλλά η Ιστορία δεν εξελίσσεται πάντα βάσει 
πιθανοτήτων. Το βιβλίο τελειώνει εκεί που τελειώ-
νει γιατί πράγµατι «θέλει» µια συνέχεια –και µάλλον 
δύο– για να ολοκληρωθεί. Ξέρω τι θα ήταν αυτές οι 
συνέχειες, αλλά δεν ξέρω και αν πράγµατι θα τις γρά-
ψω. Θεωρητικά, είναι το πρώτο µέρος µιας τριλογίας, 
που ίσως ολοκληρωθεί. Αλλά ίσως και να µην ολο-
κληρωθεί ποτέ. Μπορεί να αλλάξω γνώµη και να γίνω 
πιανίστας. A
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To βιβλίο «Black Mamba» 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 

Ditione/Klikboox

Ο 
εκδότης Άρης Τερζόπουλος είναι ένας τύπος ζεν. Από τότε που, νεαρός ακόµα, «ε-
ξασκούσε» την ψυχεδέλεια µε τις πιο upbeat παρέες της Αθήνας, αναζητούσε κάτι 
περισσότερο από το ροκ της γενιάς του. Προερχόµενος από την εκδοτική οικογένεια 
των Τερζόπουλων, δηµιουργούς περιοδικών που έδιναν το δικό τους ιδιαίτερο στιλ, 

πάντα η αναζήτηση του Άρη είχε το φλέγµα ενός καλλιτέχνη, την άνεση και την κοµψότητα ενός 
ανθρώπου που έχει βρει την προσωπική του ηρεµία. Τα editorial που έγραφε στα περιοδικά του 
σκιαγράφησαν εξαιρετικά το προφίλ του και, γνωρίζοντάς τα, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς 
τον προβληµατισµό και τη θεµατική του βιβλίου που έγραψε και µόλις κυκλοφόρησε, µε τίτλο 
«Black Mamba». Ο Άρης συνεχίζει να αναζητάει – ή, µάλλον, δείχνει σαν να το έχει βρει, και 
τώρα βάζει και τους αναγνώστες του στο κόλπο δίνοντας κλειδιά και ερµηνείες.
Το βιβλίο του είναι ένα µεγάλο, χορταστικό ταξίδι σε χρόνους παρελθόντες και τωρινούς, στα άδυ-
τα της ψυχής και της αρχαίας σκέψης και παράλληλα µία ιστορία που κρύβει περιπέτεια, ενεργει-
ακά πεδία, τους ∆ελφούς και την Αίγυπτο, τη Νάξο, δαίµονες και δονήσεις, σκοτεινή δύναµη και 
φωτεινή γνώση. Μπήκα σε αυτόν το χείµαρρο πληροφοριών και µυστικών, κρατώντας δίπλα µου 
σηµειώσεις κι ερωτήσεις. Από αυτές, µόνο το ένα τοις χιλίοις µπόρεσα να του κάνω. Αλλά είναι κι 
αυτό µία καλή αρχή. Άλλωστε, οµολογεί κι ο ίδιος ότι πρόκειται για το πρώτο βήµα µίας τριλογίας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο Άρης Τερζόπουλος µας µιλάει για το βιβλίο του «Black Mamba» και τις κρυµµένες αλήθειες της ζωής
Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ (panikoval500@gmail.com)  Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Ο ΑΡΗΣ
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ΜΟΥΣΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗ Î
χοντας αφήσει το Μόντρεαλ για 
την Αθήνα, µε τη χαρακτηριστική 
της φωνή σε neo-soul ύφος η Κα-
τερίνα Ντούσκα ακούστηκε αρχικά 

µε το single «One In A  Million» πριν συστη-
θεί  µε  το ντεµπούτο της «Embodiment» 
συγκεντρώνοντας επιλεκτικά συνθέ-
σεις από µια οκτάχρονη σχεδόν περίο-
δο. Με τις συναυλιακές της εµφανίσεις, 
που πάντα δείχνει να απολαµβάνει, φα-
νερώνει διαρκώς µια εσωτερική δύναµη 
που έχει πολλά ακόµη να προσφέρει. 
Το επόµενο βήµα της πριν την εστίαση 
στο δεύτερο άλµπουµ της θα είναι µια 
ανανεωµένη έκδοση του πρώτου σε 
βινύλιο, όπου θα περιλαµβάνεται και η 
πρώτη της ελληνική διασκευή. Μια γεύ-
ση θα πάρουµε από τη συναυλία της µε 
νέο σχήµα σε πιο ηλεκτρονική κατεύ-
θυνση στις 24 Μαρτίου στο Six d.o.g.s. 
H Καναδέζα, όπως έχει συνηθίσει να 
την αποκαλούν, µας δίνει το στίγµα της.

Ξεκινήσατε µε ένα ασυνήθιστο πολύ 
εκλεκτικό ντεµπούτο, σχεδόν σαν 
ένα best of µιας 8ης σχεδόν περιόδου 
τραγουδιών που δουλέψατε ξανά και 
ξανά πριν ενοποιηθούν συστήνοντας 
τον ήχο σας. Πόσο δύσκολο θα είναι 
το επόµενο βήµα; Ευχαριστώ πολύ 
καταρχάς. Ισχύει ότι περιλαµβάνει κοµ-
µάτια που γράφτηκαν µέσα σε πολλά 
χρόνια και δεν ήταν εύκολο εγχείρηµα 
η ένωσή τους, αλλά µε ενδιέφερε να υ-
πάρχει µια πολυµορφία και σχεδόν κάθε 
κοµµάτι να περιγράφει µια εποχή. Τώρα 
µε ελκύει όλο και πιο πολύ η ηχητική συ-
νοχή σε αυτό που κάνω λόγω της πολύ 
µεγαλύτερης µου ενασχολήσης µε τον 
ήχο. Στον επόµενο δίσκο, θα είναι όλα 
καινούργια και τα δουλεύω ήδη. Αισθά-
νοµαι πως έχω πάρει ήδη αρκετό χρόνο 
και δεν έχω σκοπό να το αργήσω πολύ. 

Έχετε σκεφτεί πόσο διαφορετικός 
θα ήταν αν είχε βγει στον Καναδά; Σί-
γουρα θα ήταν διαφορετικός µόνο και 
µόνο επειδή θα είχε συνδηµιουργηθεί 
µε διαφορετική οµάδα ανθρώπων, αλλά 
το αν θα µου άρεσε περισσότερο ή όχι 
δεν µπορώ να το γνωρίζω. Είναι τελεί-
ως υποθετικό σενάριο. Ήταν µια συνει-
δητή απόφαση να δηµιουργηθεί στην 
Ελλάδα και δεν το έχω µετανιώσει. Είµαι 
πολύ ευγνώµων για τη στήριξη που έ-
χει λάβει, αλλά και για όσους τον έχουν 
αγαπήσει και µου το εκφράζουν ακόµη,  
είτε από κοντά στις συναυλίες είτε µέσω 
µηνυµάτων.  Αυτό είναι ανεκτίµητο για 
µένα. Το αν θα το είχα πετύχει αυτό στον 
Καναδά δεν µπορώ να το ξέρω αλλά δεν 
µε απασχολεί κιόλας. Όσον αφορά τα 
τραγούδια, πάντως, δεν παύουν ποτέ 
να ωριµάζουν και να εξελίσσονται όσο 
είσαι ενεργός µουσικός. Προσωπικά αλ-
λάζω πολύ συχνά τον ήχο και τις ενορχη-
στρώσεις τους ώστε να µε εκφράζουν 
στο παρόν όλο και πιο πολύ. 

Έχετε  προσαρµοστεί στην ελληνική 
πραγµατικότητα; Tι σας δυσκολεύει 
περισσότερο εδώ και τι σας ζεσταίνει; 
Πάντα θα νιώθω µίση Καναδή και µισή 
Ελληνίδα. Κάποιες φορές πιο Καναδή 
και άλλες πιο Ελληνίδα. Στην Ελλάδα 
σίγουρα πιο Καναδή, αν εξαιρέσω την 
αναβλητική µου φύση. Με δυσκολεύει 
η έλλειψη αξιοκρα-
τίας και οργάνωσης, 

η ευγένεια πολλές φορές –έστω και τυ-
πική– δεν έβλαψε ποτέ κανέναν, το ότι η 
κριτική απέναντι στους άλλους είναι πιο 
συχνή από την αυτοκριτική και σίγουρα 
η έλλειψη προοδευτικότητας στη στά-
ση µας απέναντι σε οτιδήποτε το διαφο-
ρετικό. Με ζεσταίνει ο ήλιος, η θάλασσα, 
αλλά πρωτίστως το ότι υπάρχουν πολ-
λοί άνθρωποι που µεγαλουργούν χωρίς 
να έχουν την παραµικρή στήριξη από 
πουθενά και χωρίς οικονοµικό κίνητρο. 
Με συγκινεί πολύ βαθιά. Η επιµονή τους 
να συµβάλουν σε οποιαδήποτε αλλαγή. 
Είναι µια µορφή επανάστασης και θέλει 
πολλά κότσια. Χαίροµαι τροµερά που 
έχω γνωρίσει αρκετούς τέτοιους αν-
θρώπους –και στο χώρο µου– από τους 
οποίους αντλώ πολύ µεγάλη δύναµη και 
αισιοδοξία. 

Tι ακούγατε στο σπίτι σας στο Μό-
ντρεαλ; Οι γονείς µου άκουγαν κατά 
βάση Θεοδωράκη, Χατζιδάκι, Λοΐζο. 
Παλιά λαϊκά και ελληνικό έντεχνο και 
ροκ της εποχής. Μου είχαν πει πως ως 
µωρό αντιδρούσα πολύ θερµά στο «Ρίτα 
Ριτάκι». (γέλια) Οι δικές µου επιλογές ή-
ταν σίγουρα πολύ πιο ποπ. Η πρώτη µου 
τεράστια καψούρα στο δηµοτικό ήταν οι 
Backstreet Boys και οι πρώτοι µου δίσκοι 
Lauryn Hill, No Doubt και Robyn. 

∆ιαθέτοντας µια τόσο χαρακτηριστι-
κή φωνή οι συναυλίες προφανώς 
είναι ένα από τα δυνατά σας σηµεία. 
Πώς είναι οι live συναντήσεις σας µε 
το κοινό; Το live το απολαµβάνω πολύ 
περισσότερο απ’ ό,τι το στούντιο γιατί 
στο live σκέφτοµαι πολύ λιγότερο και 
στα καλύτερα live δεν σκέφτοµαι καθό-
λου. Μου επιτρέπει να εκφράζοµαι και 
σωµατικά αλλά και πιο άµεσα µε τον 
κόσµο, ακόµη κι όταν δεν είµαι πολύ 
οµιλητική. Είναι πάντα µια υπερβατική 
και απελευθερωτική εµπειρία. Συνήθως 
µου λένε πως είναι όντως το δυνατό µου 
σηµείο και πως µε προτιµούν live.

Υπάρχουν γυναικείες φωνές που έχε-
τε µελετήσει ή θεωρείτε πως σας ται-
ριάζουν; Μικρή µελετούσα τις Lauryn 
Hill, Janet Jackson, Christina Aguilera, 
Robyn. Στην πορεία Nina Simone, Sarah 
Vaughan, Ella Fitzgerald, Billie Holiday. 
Αγαπώ επίσης τρελά την Kimbra. 

2-3 ταινίες, βιβλία ή δίσκοι που σας ε-
ντυπωσίασαν πρόσφατα; Θα επέλεγα 
το «Patterson» του Jim Jarmusch, το άλ-
µπουµ «Τhe Altar» της Βanks και το βιβλίο 
«Status Αnxiety» του Alain de Botton.

Tι ετοιµάζετε για το Six dogs; Θα είναι 
ένα live πολύ διαφορετικό. Νέα σύσταση 
του σχήµατος, νέο πρόγραµµα, νέο στή-
σιµο, νέες ενορχηστρώσεις σε µια πιο 
ηλεκτρονική κατεύθυνση. Θα έχω µαζί 
µου τους Αλέξανδρο Λιβιτσάνο, Γιώργο 
Μπουλντή και Μανώλη Γιαννίκιο. Είµαι 
πολύ ενθουσιασµένη, ανυποµονώ!

Six d.o.g.s, Αβραµιώτου 6-8, 
2103210510. Στις 21.00. Eίσοδος €5, 
8 (ταµείο). Προπώληση: viva.gr, 
11876, Public, Seven Spots, Reload 
Stores, Media Markt & Ευριπίδης. 

Στις 24/3.
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Όλη η συνεντευξη στο site

www.athens voice.gr

Μισή Καναδή. Μισή Ελληνίδα.  Ολοκληρωµέ-

νη φωνή. Και µια νέα ανοιξιάτικη αρχή.
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Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Φοινικόπτερα ή φλαµίνγκο, δυτικά, πά-
νω από τα αλµυρά νερά του Θερµαϊκού. 
Εκεί που ο αέρας µυρίζει βοθρολύµατα, 
µα το τοπίο µοιάζει µε λίµνη, could be 
Τιτικάκα, αν τα διυλιστήρια ή τα µπαζώ-
µατα τη βοηθούσαν να ανθίσει. Από εκεί 
είναι οι εικόνες-πρόλογος, φλαµίνγκο 
που στέκονται στο ένα πόδι περιβεβλη-
µένα µε φωτοχηµική καταχνιά. Ροζ που 
παλεύει να νικήσει το γκρι, περιπολώ τη 
Θεσσαλονίκη και µαζεύω ίνστα. Έχω κα-
τά νου µια ανταπόκριση γεµάτη σπαρα-
κτικά ανθούσες χλωροφύλλες, υποτρο-
πιάζουσες νεραντζιές στην Αγίου Μηνά, 
που τρέφονται µε ήλιο ανοιξιάτικο και 
καπνούς από τα δακρυγόνα, καθώς α-
ντιεξουσιαστές, φασίστες και ενδιάµε-
σοι κρανιοφόροι φρουροί της εννόµου 
αδυνατούν να νιώσουν τη µαγεία της και 
απρόσκοπτα ανταλλάσσουν «αβρότη-
τες» στις συνηθισµένες πορείες, χωρίς 
να δίνουν δεκάρα κι ούτε στο τόσο να 
νοιαστούν για τη µυστική ζωή και την 
υγεία των φυτών. 
Έχω κατά νου, αλλά και τους τρακαίρνω 
φόρα παρτίδα επί του αµφιβληστροει-
δούς µου, ζευγαράκια που τώρα που ο 
καιρός φτιάχνει ανηφορίζουν τη ∆ηµη-
τρίου Πολιορκητού 
και οι επτά στους δέκα 
δεν µπορούν να βρουν 
τη σωστή στροφή για 
να βγουν στα Κάστρα 
και να ροµαντζάρουν 
µε θέα αφ' υψηλού 
και όλο τον κόλπο στο 
πιάτο. Να αστράφτει 
φωτοχηµικά και να 
ιριδίζει σε τόνο πορ-
τοκαλί µαβί, εκεί κατά 
τις επτά το απόγευµα, 
που το φως της µέρας 
ντουµπλάρεται από νύχτα επερχόµενη 
και ασηµένια. 

Άνοιξη στη Θεσσαλονίκη. Τελετουργική. 
Καθώς η πόλη, άνω και κάτω, αποτινά-
ζει τη βρώµα, τα µπουφάν και τη µιζέ-
ρια του χειµώνα, καθώς στο Ναβαρίνο, 
δίπλα στα αρχαία, η νιότη στήνει τους 
δικούς της κίονες και δόξες, φτιαγµένες 
από τραπεζάκια έξω και καφέδες υπαι-
θριακούς. Ή αργά, στην Ικτίνου, που το 
κλασικό πλέον ντερµπάκι περίοικων 
και επιχειρηµατιών εναντίον µιλιούνια 
από παιδιά που µε µπίρες στο χέρι και 
συνεπή άρνηση να µην κάθονται που-
θενά πέρα από παγκάκια ή χάµω (ω, σαν 
φλαµίνγκο) παράγουν βοή και φασαρία 
νυχτέρι. Που καλούνται πάλι να το λύ-
σουν ∆ήµος, αστυνόµοι και διαπρύσια 
άρθρα στο fb. 
Άνοιξη στη Θεσσαλονίκη: εισβάλλει από 
παντού, συνδυάζει πεζοδροµιακή και 
υπαίθρια ζωή, αν είσαι νέος και σουρ-
τούκης κι όχι µόνο τυπάκι του fb ή κρυ-
οκώλης γέρος που όλα σου φαίνονται 
παράταιρα και χωρίς νόηµα. Πριτς! Άνοι-
ξη θεάρα, πρώτα πολύχρωµα παγωτά 
πρασινοφιστικί ή κιτρινολιµοντσελάτα 
από του Φράνκο στη Σβώλου – µα και στη 
στρατσιατέλα του να µην πεις όχι. Ετοι-
µασίες για το In Edit, το φεστιβάλ ντοκι-
µαντέρ που φέρνει πάλι ταινιάκια µουσι-
κά και σπαρακτικά λυρικά. Σαν τους στί-
χους του Λεονάρντ Κοέν (Κυριακή 2/4) και 
τα νωχελικά ακόρντα των Sparklhorse 
(Σάββατο 1/4), πάντα στο Ολύµπιον. Και 
µια έκθεση στη Μονή Λαζαριστών αφι-
ερωµένη στα 100 χρόνια από την Οκτω-
βριανή Επανάσταση, που επίσης σου την 
προτείνω. Η εποχή ευνοεί και επιβάλλει 
τους διακτινισµούς και τις τσαϊράδες, 
µέσα µόνο οι κατσούφηδες, οι γέροι και 
οι ξερόλες. «Η Μνήµη της Επανάστασης» 
/ Σύγχρονοι Έλληνες Εικαστικοί, τριάντα 
ένα τω αριθµώ, συνοµιλούν µε την ουτο-
πία του Λένιν (και του Φίλη, και του Φίλη, 
να τα λέµε κι αυτά!). Βελώνης, ∆αµπασί-

να, Λάλος (γεια σου, Θεόδωρε, πολυσχι-
δή και άοκνε), Τσώλης, Σπηλιώπουλος, 
Ψυχοπαίδης και µια ενιαία εικαστική 
παρέµβαση. ∆ίπλα τους και τα σιγουρά-
κια της συλλογής Κωστάκη, η Ποπόβα, 
ο Ρότσενκο, οι αφίσες, οι νεωτερισµοί, 
οι αναµνήσεις, η τέχνη στη ζωή, η ζωή 
στην τέχνη, η άνοιξη σε σούµα. 

Θεσσαλονίκη είσαι! Από το εδώ στο εκεί 
κι από τους ναργιλέδες αλλά και τα φα-
λάφελ και τα χούµους του µερακλίδικου 
αραµπέσκ καφεστιατόρειου Arabica 
της Βύρωνος, στους χαλβάδες µε χαρ-
µάνια εσπρέσο του Ergon 2 κι ακόµα πιο 
πέρα. Στο Massaya της Χειµάρας, µια και 
είναι το συριακό που µόνο εδώ θα φας 
σουάφ από ζυγούρι και χαρίσα, την πιο 
γνωστή αραβική σος µε κόκκινες πιπε-
ριές και τσίλι και βότανα και κάρδαµο και 
ταχίνια κι όλα τα καλά. 
Θεσσαλονίκη είσαι, εµπρός αµολύσου 
και γλέντα την την πόλη, Uberdooze 
πήγες; Ρέµπελο, µινιµαλιστικό, γωνία 
∆αναΐδων και Σφέτσιου, µια µίξη ροζ 
και ελεκτρίκ µπλου είναι τα χρώµατά 
του. Μπαρ σαν λίβινγκ ρουµ, ανοιχτό, 
όπου µπορείς να κάνεις ό,τι θες. Αρκεί να 

θες! Γιατί αυτό θα πει 
άνοιξη, καινούργιες 
γεύσεις, καινούργια 
στέκια, ανοιχτόκαρδα 
έξω στην πόλη, τους 
ρυθµούς και τους αν-
θρώπους. Ξεσκούρια-
σµα µετά την κλεισού-
ρα του χειµώνα, early 
dr in k s  κα ι  π ο ί η σ η 
αστική, Έλσα Κορνέ-
τη, ντόπια µούσα, εκ-
δόσεις Μελάνι, όνοµα 
βιβλίου «Αγγελόπτε-

ρα», «Τώρα το ξέρεις πια/ Οι άγγελοι δεν 
είναι κοινωνικοί/ Ούτε πετούν σε σµήνη/ 
Όταν πεινούν/ Τρώνε την αύρα τους/ Όταν 
διψούν/ Πίνουν τη φωνή τους». 

Αγαπώ τη Θεσσαλονίκη ολιστικά. Το 
σύνολο που παράγει. ∆ρόµους, στέκια, 
γεύσεις, ανθρώπους, συναισθήµατα, 
εσωτερικές γεωγραφικές συντεταγµέ-
νες, όπως της Κορνέτη (ποιήτριά µου, σε 
ασπάζοµαι), µια ανοιξιάτικη πανδαισία 
που εκρήγνυται σε πείσµα της εθνικής 
κατήφειας και της µόνο µέσω tablet βί-
ωσης της ζωής, µέσω της ζωής των άλ-
λων. Προτείνω βόλτες αντί για οθόνες 
και µεγαλοπρεπείς κραυγές τύπου «γα-
µάουα» αντί για λάικ και µπαρµπαλέκια 
εµότικονς. Και δοξάζω το µικρό της δέ-
µας, το µίνι µέγεθός της, την ευκολία που 
σου προσφέρει να την ξεσκαρτάρεις και 
να τη βιώνεις πανεύκολα, σε αντίθεση 
µε την Αθήνα που ναι, έχει πιο πολλά, 
µα όλα παρεπιδηµούν σε βιότοπους ή 
στιλιζαρισµένα γκέτο. Αυτό έσωζε πά-
ντα και απογείωνε τη Θεσσαλονίκη: η 
αίσθηση µα και η πραγµατικότητα που 
να µπορείς να µετέχεις και να γεύεσαι 
τους «ανθούς» της µε µόνο δυο τρεις α-
πλωτές πρόσθιες – αν και λόγω άνοιξης 
πιο πολύ της πάει διάπλατες απλωτές 
α λα πεταλούδα. Σε έψησα; Ή µόνο ένα 
«ωραία τα γράφει, αλλά ξέρεις, µωρέ, θέ-
λω, µα είµαι τόσο εξαντληµένος από…» 
(συµπληρώνεις κατά βούληση).

1 Φλαµίνγκο στη δυτική πλευρά της 
πόλης. Φωτογραφία: Αγάπη 
Τσοµλεκτσόγλου
2 Έ-έ-έρχεται! In Edit Film Music Festival
3 Θοδωρής Λάλος, «Τώρα!». Από την 
έκθεση «Η Μνήµη της Επανάστασης»
4 Νέο στέκι progressive αστικής 
κουλτούρας, κοκτέιλ και µουσικής: 
Uberdooze
5 Μοζάτ: αρνίσιο κότσι, σερβίρεται µε 
χειροποίητο πουρέ πατάτας και πράσου, 
στο συριακό εστιατόριο Massaya

Φοινικόπτερα ή φλαµίνγκο, δυτικά, πά-
νω από τα αλµυρά νερά του Θερµαϊκού. 
Εκεί που ο αέρας µυρίζει βοθρολύµατα, 
µα το τοπίο µοιάζει µε λίµνη, could be 
Τιτικάκα, αν τα διυλιστήρια ή τα µπαζώ-
µατα τη βοηθούσαν να ανθίσει. Από εκεί 
είναι οι εικόνες-πρόλογος, φλαµίνγκο 
που στέκονται στο ένα πόδι περιβεβλη-
µένα µε φωτοχηµική καταχνιά. Ροζ που 
παλεύει να νικήσει το γκρι, περιπολώ τη 
Θεσσαλονίκη και µαζεύω ίνστα. Έχω κα-
τά νου µια ανταπόκριση γεµάτη σπαρα-
κτικά ανθούσες χλωροφύλλες, υποτρο-
πιάζουσες νεραντζιές στην Αγίου Μηνά, 
που τρέφονται µε ήλιο ανοιξιάτικο και 
καπνούς από τα δακρυγόνα, καθώς α-
ντιεξουσιαστές, φασίστες και ενδιάµε-
σοι κρανιοφόροι φρουροί της εννόµου 
αδυνατούν να νιώσουν τη µαγεία της και 
απρόσκοπτα ανταλλάσσουν «αβρότη-
τες» στις συνηθισµένες πορείες, χωρίς 
να δίνουν δεκάρα κι ούτε στο τόσο να 
νοιαστούν για τη µυστική ζωή και την 
υγεία των φυτών. 
Έχω κατά νου, αλλά και τους τρακαίρνω 
φόρα παρτίδα επί του αµφιβληστροει-
δούς µου, ζευγαράκια που τώρα που ο 
καιρός φτιάχνει ανηφορίζουν τη ∆ηµη-

και να ροµαντζάρουν 
µε θέα αφ' υψηλού 
και όλο τον κόλπο στο 
πιάτο. Να αστράφτει 
φωτοχηµικά και να 
ιριδίζει σε τόνο πορ-
τοκαλί µαβί, εκεί κατά 
τις επτά το απόγευµα, 
που το φως της µέρας 
ντουµπλάρεται από νύχτα επερχόµενη 
και ασηµένια. 

Άνοιξη στη Θεσσαλονίκη. Τελετουργική. 
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

Ακριβώς το τέλος του κόσµου
**** (JUSTE LA FIN DU MONDE)

ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Ξαβιέ Ντολάν ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Μαριόν Κοτιγιάρ, Λεά Σεϊντού, 

Γκασπάρ Ουλιέλ, Βενσάν Κασέλ, Ναταλί Μπεΐ

Ο Λουί, 34χρονος συγγραφέας, επιστρέφει µετά από 12ετή απουσία στο πατρικό του µε 
σκοπό να ανακοινώσει στην οικογένειά του κάτι σηµαντικό, αλλά οι εντάσεις και οι καβγά-
δες που ακολουθούν µεταξύ των µελών της κάνουν αρκετά αµφίβολο κάτι τέτοιο...

Ξαβιέ Ντολάν: Στα 19 του βρέθηκε στις Κάννες µε το «Σκότωσα τη µητέρα µου» –τιµήθηκε 
µε 3 βραβεία– κι έκτοτε όλες οι ταινίες του βρέθηκαν στο µεγάλο φεστιβάλ (εκτός από 
µία, το «Ο Τοµ στη φάρµα» που προβλήθηκε στη Βενετία κερδίζοντας το βραβείο της 
Filpresci) για να επιβεβαιώσουν µια αδιαµφισβήτητη αλήθεια. Ο τσόγλανος αυτός είναι 
ό,τι πιο φρέσκο, δυναµικό και προκλητικό έχει βγάλει τα τελευταία χρόνια η Βόρεια Αµε-
ρική. Το «Τέλος του κόσµου» έρχεται σαν συνέχεια του αριστουργηµατικού «Mommy», 
µε κοινή πλατφόρµα τη σχέση  αγάπης-µίσους µεταξύ του γιου και της µάνας. Μπορεί 
εδώ το βασικό θέµα να είναι η οικογένεια και οι δυσλειτουργικές σχέσεις µεταξύ των 
µελών της (τι νοµίζατε, µόνο εδώ γίνονται αυτά;) αλλά το αλά Québécois «Σπιρτόκουτο» 
του Ντολάν έχει µια σπάνια δύναµη που αποκτά επιπλέον αξία από τη διαπίστωση της 
ωριµότητας του δηµιουργού του. Ζόρικα γκρο πλάνα που προκαλούν ασφυξία στους ι-
δρωµένους ήρωες «καταγράφοντας» όλη την ένταση και την αγωνία τους. ∆ιάλογοι που 
πίσω από τις τετριµµένες ατάκες τους µαρτυρούν το χάσµα που χωρίζει τις ζωές των η-
ρώων. Αλήθειες, µυστικά και ψέµατα που φανερώνουν το φόβο και την ανίκητη βαρύτη-
τα του χρόνου που περνάει. Ο άσωτος υιός που επιστρέφει στο πατρικό του όχι τόσο για 
να κάνει τη «φριχτή ανακοίνωση» αλλά για να κάνει τον απολογισµό του. Όλα αυτά τα 12 
χρόνια απουσίας προφανώς και του πρόσφεραν την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την 
ανακάλυψη του πραγµατικού εαυτού του, αλλά ταυτόχρονα περιείχαν και το τίµηµα της 
απόδρασής του. Ο Λουί θα θυµηθεί από πού ξεκίνησε, ανιχνεύοντας τις πρώτες µνήµες 
που καθόρισαν τη διαµόρφωση της προσωπικότητάς του. Από τις ωραιότερες σκηνές 
του φιλµ είναι εκείνες που ο ήρωας κοιτάζει τα σκονισµένα έπιπλα και από τις ξεχαρβα-
λωµένες χαραµάδες εµφανίζονται εµπρός του παλιές αναµνήσεις που η µνήµη του τα 
µεταµορφώνει σε παραδεισένιες εικόνες. Τούτα τα ονειρικά στιγµιότυπα της παιδικής η-
λικίας, όσα χρόνια κι αν περάσουν, τα κρατάµε καλά φυλαγµένα µέσα µας, λέει ο Ντολάν 
και τα σκιτσάρει µε µοναδική ευαισθησία και τρυφερότητα. Το βραβευµένο µε Μεγάλο 
βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο τελευταίο φεστιβάλ Καννών έκτο φιλµ του Ντολάν 
είναι ένας ύµνος στη διαφορετικότητα που δεν ορίζεται από σεξουαλικές προτιµήσεις, 
χρώµα, φυλετικά χαρακτηριστικά ή θρησκεία. Είναι η διαφορετικότητα του µοναχικού 
ανθρώπου, εκείνου που βλέπει την οµορφιά σε απλά καθηµερινά στιγµιότυπα, εκείνου 
που συνειδητοποιεί την ανάγκη να αποκοπεί από νωρίς από την οικογένεια. Τέλος, είναι 
η διαφορετικότητα εκείνου που µε θλίψη διαπιστώνει ότι τίποτα δεν τον ενώνει πλέον µε 
τους ανθρώπους που έχει δεσµούς αίµατος, κάνοντας τον τελευταίο αποχαιρετισµό του 
ακόµη πιο αβάσταχτο και πένθιµο.
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criticÕs CHOICE

 * Α∆ΙΑΦΟΡΗ 
 ** ΜΕΤΡΙΑ 

 *** ΚΑΛΗ 

 **** ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 
 ***** ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
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Amerika Square ** ½ 
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Γιάννης Σακαρίδης ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Γιάννης Στάνκογλου, 
Μάκης Παπαδηµητρίου, Θέµις Μπαζάκα, Ρέα Πεδιαδιτάκη, Ξένια 
Ντάνια, Βασίλης Κουκαλάνι, Ερρίκος Λίτσης 

∆ύο σαραντάρηδες φίλοι, κάτοικοι της 

πλατείας Αµερικής, βλέπουν από δι-

αφορετική οπτική το πρόβληµα µε 

τους µετανάστες: o ένας ερωτεύε-

ται µια αφρικανή τραγουδίστρια 

ενώ ο δεύτερος θεωρεί τους πρό-

σφυγες ως την πηγή όλων των 

κακών στη µίζερη ζωή του…

Μετά από το θετικό ντεµπούτο 
του µε το «Wild Duck», ο Γιάννης 

Σακαρίδης ανοίγει τον πολιτι-
κοκοινωνικό προβληµατισµό του 

σε µια ακόµη πιο ανθρωποκεντρική 
ιστορία, µε ένα θέµα που άπτεται του 

µ ε - ταναστευτικού αλλά στην πραγµατικότητα 
βυθίζει βαθιά το νυστέρι του στα εσώψυχα της ελληνικής κοινωνίας. 
Αφηγηµατικό σχήµα του ένα στιλ γραφής που πηγαινοέρχεται µε 
άνεση από το ερωτικό δράµα στο κοινωνικό θρίλερ, µε το σενάριο 
να αποτελεί διασκευή της νουβέλας του Γιάννη Τσίρµπα «Η Βικτώρια 
δεν υπάρχει». Ο σκηνοθέτης δεν χαρίζεται ούτε κάνει εκπτώσεις στο 
δηκτικό δράµα του, παρουσιάζοντας γυµνή από δικαιολογίες και εξω-
ραϊστικά ιδεολογικά βαρίδια τη φορτωµένη µε φαινόµενα σήψης και 
παρακµής σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα. Ευτυχεί ακόµη στον 
τοµέα ερµηνειών (για πολλοστή φορά τέλειος ο Παπαδηµητρίου) 
παρά τους κάπως σχηµατικούς βασικούς χαρακτήρες του φιλµ.  

Tο κρύο της Τραπεζούντας *** ½ (KALANDAR SOGUGU)
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Μουσταφά Καρά ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Χεϊντάρ Σισµάν, Νουραΐ 
Γιεσιλαράζ, Χανίφε Καρά

Σε ένα ορεινό χωριό της Τραπεζούντας ζει 

ο Μεχµέτ µε την οικογένειά του, που 

τον πιέζει να πιάσει δουλειά στο ορυ-

χείο της περιοχής προκειµένου να 

ξοφλήσουν τα χρέη τους. Εκείνος 

όµως αρνείται και προτιµάει να ε-

ξαφανίζεται για µέρες στα βουνά 

µόνος του αναζητώντας χρυσό. 

Το λιτό και χαµηλόφωνο 
τουρκικό δράµα είναι µια σοφή 

αλληγορία γύρω από την αρµονική 
συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης, 

βάζοντας ταυτόχρονα στη σωστή 
σειρά όλα το υπαρξιακά ζητήµατα της αν-

θ ρ ώ - πινης περιπέτειας στο πέρασµα των αιώνων. 
Η ιστορία είναι σκοπίµως αχρονική. Θα µπορούσε να είναι κάλλιστα 
ενταγµένη τόσο στο σήµερα όσο και σε περασµένους αιώνες. Η µανία 
του χρυσού το τονίζει αυτό ενώ το αρχαϊκό έθιµο των ταυροµαχιών 
(µε αντίπαλους θηριώδεις ταύρους) επιβεβαιώνει τη δραµατουργική 
υφή µιας θαυµάσιας µεταφοράς γύρω από τον αγώνα για επιβίωση, 
το νόµο της ζούγκλας όπου νικητής είναι πάντα ο πιο ισχυρός και το 
συγκινητικό µήνυµα για το τέλος της αθωότητας. Πλούσια φεστιβα-
λική καριέρα για ένα απέριττο και τρυφερό φιλµ που θα σας κλέψει 
την καρδιά. 

Suburra: Υπόγεια πόλη ** ½  (SUBURRA)
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Στέφανο Σολίµα ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Πιερφρανσέσκο Φαβίνο,    
 Έλιο Τζερµάνο, Κλόντιο Αµέντολα, Γκρέτα 

Σκαράνο

Νεαρός γκάνγκστερ, γνωστός µε 

το ψευδώνυµο «Σαµουράι», φιλο-

δοξεί να φτιάξει το δικό του Λας 

Βέγκας στην Όστια, την παραθα-

λάσσια µικρή πόλη που βρίσκε-

ται κοντά στη Ρώµη... 

Το παλιοµοδίτικο, αναγνωρίσιµο 
µοντέλο του γκανγκστερικού 

θρίλερ τα τελευταία χρόνια έχει 
δώσει εξαίσια δείγµατα στη µικρή 

και µεγάλη οθόνη («Γόµορρα», «Σκοτει-
νές ψυχές»). Ένα τέτοιο θα µπορούσε να 

ε ί ν α ι και η «Suburra» αν ο δηµιουργός της δεν το πα-
ράκανε µε το στιλιζάρισµα της γραφής και το εξεζητηµένο µοντέλο 
βίας που περιγράφει. Πετυχαίνει πάντως ακόµη κι έτσι να δώσει ένα 
ισχυρό δείγµα σκοτεινού και µισανθρωπιστικού σύµπαντος, όπου το 
διαπλεκόµενο µοντέλο Μαφίας, Βατικανού και πολιτικής διαφθοράς 
κινεί τις ζωές των παραδοµένων στη λαγνεία και απληστία ηρώων. 

»»» Η απλώς συµπαθητική βρετανική δραµεντί «Κάποια να µε προσέχει» (**) αφηγείται την 
ιστορία µιας νεαρής ηθοποιού που αναλαµβάνει τη φροντίδα ενός ηλικιωµένου ξεροκέ-
φαλου ηθοποιού ο οποίος πάσχει από Πάρκινσον και έχει ως βασικό ατού της την ερµηνεία 

του Μπράιαν Κοξ »»» Η µπλοκµπαστεριά «Power Rangers» (*) είναι ένα ρηχό και άχρωµο 
–παρά την πολυχρωµία των στολών των τινέιτζερ ηρώων– reboot της γνωστής υπερηρωικής 

σειράς »»»  Στο νεανικό κυβερνο-θρίλερ «Θάρρος ή αλήθεια» (**) µε την Έµα Ρόµπερτς το κόλληµα 
µε το διαδίκτυο µετατρέπεται από πιασάρικο και ελκυστικό σε αρκούντως τροµακτικό και αγωνι-
ώδες παρά την ελάχιστη ρεαλιστική πλοκή του. »»» Το ελληνικό «Ευτυχία» (**) δείχνει µε αρκετές 
γόνιµες και λειτουργικές ιδέες του Χρήστου Πυθαρά την κρίση στη µίζερη και καταθλιπτική νεοελ-
ληνική πραγµατικότητα που προκαλεί… φαγούρα στη νεολαία της!

»»»
ιστορία µιας νεαρής ηθοποιού που αναλαµβάνει τη φροντίδα ενός ηλικιωµένου ξεροκέ-
φαλου ηθοποιού ο οποίος πάσχει από Πάρκινσον και έχει ως βασικό ατού της την ερµηνεία 

του Μπράιαν Κοξ 
–παρά την πολυχρωµία των στολών των τινέιτζερ ηρώων– reboot της γνωστής υπερηρωικής 

AºÃ»¸

JUST THE FACTS
Ακριβώς το τέλος του κόσµου 

****
Η γλυκιά ωριµότητα του 

Ντολάν

Tο κρύο της Τραπεζούντας 

***½ 
Κρύο στην Τραπεζούντα, 

ζεστασιά στην καρδιά

Amerika Square ** ½
Επόµενος σταθµός 
Πλατεία Αµερικής

Κάποια να µε προσέχει **
Η αγάπη για τον Σέξπιρ σώζει

Suburra: Υπόγεια πόλη ** ½
Μαφιόζικα κόλπα στην Όστια 

του Παζολίνι

«Power Rangers *
Ελάχιστη δύναµη παρά 

τα ισχυρά εφέ

«Θάρρος ή αλήθεια» **
Όλα για τη δόξα, το χρήµα 

και τα… likes! 

Φοβού τον πεθερό
Ο κωµικός Τζέι Κέι Σίµονς

Ο καλλιτέχνης 
Βασίλης θεοχαράκης

Ντοκιµαντέρ για το γνωστό 
έλληνα εικαστικό

Ο δρόµος της διαφυγής
Ριµέικ µιας γαλλικής ταινίας 

µε θέµα την ενηλικίωση

Ευτυχία **
Ψυχολογικό θρίλερ για 

τη χαµένη γενιά της 
ελληνικής κρίσης

Σήµερα 23/3 ξεκινάει το 18ο Γαλλόφωνο Φεστιβάλ που για πρώτη φορά θα πραγµατο-
ποιηθεί ταυτόχρονα σε Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Οι πιο πρόσφατες και ενδιαφέρου-
σες ταινίες του σύγχρονου γαλλόφωνου σινεµά θα προβληθούν στην αίθουσα Θόδωρος 

Αγγελόπουλος του Γαλλικού Ινστιτούτου, στον ∆αναό και το Άστορ, ενώ στη Θεσσαλονίκη 
η αίθουσα Παύλος Ζάννας θα αναλάβει το ρόλο του οικοδεσπότη. Η αυλαία ανοίγει µε την προ-
βολή του βιογραφικού «∆αλιδά» και πέφτει την Τετάρτη 29 Μαρτίου µε τη νέα κωµωδία του 
Φιλίπ ντε Σοβερόν, «Βρε, Καλώς τους!», που πριν από 2 χρόνια σάρωσε τα ταµεία µε το «Θεέ 
µου, τι σου κάναµε». 

Σήµερα 
ποιηθεί ταυτόχρονα σε Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Οι πιο πρόσφατες και ενδιαφέρου-
σες ταινίες του σύγχρονου γαλλόφωνου σινεµά θα προβληθούν στην αίθουσα Θόδωρος 

Αγγελόπουλος του Γαλλικού Ινστιτούτου, στον ∆αναό και το Άστορ, ενώ στη Θεσσαλονίκη 
η αίθουσα Παύλος Ζάννας θα αναλάβει το ρόλο του οικοδεσπότη. Η αυλαία ανοίγει µε την προ-

MUST
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▶Tι µαθαίνει κανείς διαβάζοντας ε; ∆ιάβαζα τις 

προάλλες για την ιστορία της Adidas. Tην ίδρυ-

σε ο Adi Dassler, που δεν είχε σχέση µε παπούτσια, 

αντίθετα έκανε µαθήµατα για να γίνει φούρναρης. 

Τελικά ακολούθησε τη δουλειά του πατέρα του, που 

ήταν παπουτσής. Στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 

Μονάχου το 1972 ο γιος του ιδρυτή, Horst Dassler, 

έπεισε τον αµερικάνο υπεραθλητή της κολύµβησης 

και 9 φορές χρυσό Ολυµπιονίκη Mark Spitz να φο-

ρέσει τα παπούτσια του, αλλά καθώς τα παντελόνια 

του Spitz ήταν πολύ φαρδιά και δεν θα φαίνονταν, 

αποφάσισαν από κοινού να τα κρατάει ο τελευταίος 

στα χέρια του. Αυτή ήταν η πρώτη marketing κίνη-

ση του σηµερινού κολοσσού. Αυτή τη σεζόν, η γνω-

στή εταιρεία, αποτείνοντας φόρο τιµής σε εκείνη 

τη θρυλική εποχή, κυκλοφορεί ένα νέο µοντέλο µε 

το όνοµα Iniki εµπνευσµένο από τη running κουλ-

τούρα των 70s, που συνδυάζει τα κλασικά στοιχεία 

των running παπουτσιών της δεκαετίας του ’70 µε 

το σύγχρονο design, πάντα µε τις τρεις χαρακτη-

ριστικές ρίγες στο πλάι και µε εντελώς σύγχρονη 

τεχνολογία. Το νέο µοντέλο διαθέτει vintage suede 

λεπτοµέρειες στην επιφάνειά του, τα κορδόνια του 

έχουν µεταλλικές άκρες και µια ολοκαίνουργια και 

πολύ στιλάτη λαστιχένια εξωτερική σόλα. Τα INIKI 

της Adidas Originals µπορείτε να τα βρείτε στα πε-

ρισσότερα sneaker stores. #INIKI  #adidasOriginals

Iniki by Adidas Originals
Ολοταχώς πίσω στα 70s

Iniki by Adidas Originals €119,95

Επιµέλεια: 
ΤΑΝΙΑ ∆ΕΛΗ
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Swatch 
«Zanaka» by Jain
Aυτή είναι η Jain. 

Μια νεαρή γαλλίδα 

τραγουδίστρια, αντι-

συµβατική και pop, 

µε αφρικάνικες και 

ανατολίτικες επιρροές. 

Το πρώτο της άλµπουµ 

«Zanaka» γνωρίζει ήδη 

διεθνή επιτυχία. Σαν 

ένα παιδί που ετοιµά-

ζεται να κατακτήσει τη 

ζωή, γεφυρώνει δύο 

κόσµους: το µοντέρνο 

δυτικό µε τον εξωτικό, 

αφρικάνικο. 

Από την άλλη είναι 

γνωστό ότι η Swatch 

λατρεύει την pop art, 

αγαπάει οτιδήποτε νέο 

και φρέσκο. Το Zanaka 

λοιπόν (στη µαλαγα-

σική γλώσσα σηµαίνει 

«παιδί») είναι το νέο 

Swatch Art Special, µο-

ντέλο περιορισµένης 

κυκλοφορίας που δη-

µιούργησαν µαζί. 

Η Jain το διακόσµησε 

µε µικρά ανθρωπάκια 

που χορεύουν, σαν 

αυτά που ζωγράφιζε 

στα τετράδιά της και 

συµβολίζουν το ρυθµό 

και τη χαρά της ζωής, 

δηλαδή το ίδιο πνεύµα 

που χαρακτηρίζει και 

τη γνωστή ελβετική 

εταιρεία. H τιµή του 

είναι στα €90. Αυτή την 

άνοιξη, ακολουθούµε 

το beat του Zanaka. 

#swatchXjain

°ºÃË Æ¹ ¶»°£°
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Μη φοβάσαι 
να γεράσεις
Επιστροφή στην 

οµορφιά της ωρι-
µότητας. Ο ένας 

µετά τον άλλο 
διεθνείς Οίκοι Μό-

δας λανσάρουν 
φέτος τα νέα τους 
προϊόντα µε πρω-

ταγωνίστριες υ-
πέροχες, αγέρω-

χες, ώριµες γυναί-
κες. Η 48χρονη 

Christy Τurlington 
στον Valentino 

και η 73χρονη (!) 
Lauren Hutton 

στην Bottega 
Veneta.

Aυτό δεν είναι µία διαφήµιση
Στη βόλτα µου το περασµένο Σάββατο, βρήκα στον Hondos 
Kolonaki της οδού Μέρλιν το κορυφαίο αποσµητικό στον κό-
σµο (δεν είναι τυχαίο που υπάρχει στην αγορά από την εποχή 
του χαλκού), που δεν είναι άλλο φυσικά από το άοσµο, ήπιο, 
Αnti-Perspirant Deodorant roll-on της Shiseido, µε έκπτωση 25%, 
οπότε είπα στην υπάλληλο «Πόσα έχετε;». Η κοπέλα έπαθε ένα 
ελαφρύ εγκεφαλικό οπότε σπεύδει να διορθώσει την ερώτηση 
«Πόσο έχει µε ρωτήσατε;». «Όχι» λέω, «πόσα κοµάτια έχετε στο 
συρτάρι». «Ααααα», απαντάει το καλό κορίτσι µε ένα τεράστιο 
χαµόγελο, «αυτή είναι µια πολύ καλή ερώτηση». Να µη τα πολυ-
λογώ πήρα 7 κοµµάτια για να είµαι σίγουρη για τα επόµενα δύο 
χρόνια και έφυγα. Συµπέρασµα; Μην πάτε στη Μέρλιν να το ανα-
ζητήσετε. Βρίσκεται σε έλειψη εξαιτίας µου. Συγνώµη. 

Ελληνική Εβδοµάδα Μόδας
Ήρθε η άνοιξη και η Ελληνική Εβδοµάδας Μόδας (Athens Xclusive Designers 
Week) ετοιµάζεται να δείξει τις χειµερινές προτάσεις FW 17-18 των δικών µας 
σχεδιαστών στο χώρο του Ζαππείου από 31/3 έως 3/4. Θα πάµε σίγουρα να 
δούµε Βασίλη Ζούλια, Παρθένη, Σήλια ∆ραγούµη, Λάκη Γαβαλά και αν έχουµε 
ακόµα δυνάµεις θα µπούµε να δούµε και τις δηµιουργίες των Dsquared2, που 
είναι και ο special guest της φετινής διοργάνωσης. Μην ξεχνάτε ότι απαιτείται 
πρόσκληση για τις εισόδους στις επιδείξεις. Οπότε βάλτε τα µεγάλα σας µέσα.

Η nannuka 
ανοίγει 
πανιά

Η nannuka.com, 
το πρώτο και πιο 

επιτυχηµένο site εύ-
ρεσης παιδαγωγών 
και baby sitters που 
έχει δηµιουργήσει 

η Νάταλι Λεβή, 
ισχυροποιεί την 

παρουσία της και α-
ναπτύσσεται και στο 

εξωτερικό: Ιταλία, 
Μεγάλη Βρετανία, 

Ιρλανδία, Κύπρο και 
έπεται συνέχεια.

Η ευκαιρία
της

εβδοµάδας
Από 20/3 µέχρι 29/4 

η The Body Shop 
προσφέρει όλα τα 

bath and body shower 
gel µε 30% έκπτωση, 
όποιο κι αν είναι το ά-
ρωµα που σας αρέσει. 

Από €7 τώρα €4,90.



Μία Τετάρτη του προηγούµενου µήνα γνώρισα 
έναν άνδρα σ’ ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της 
Αθήνας. Φορούσε τζιν και µία απλή κοντο-
µάνικη µπλούζα. Γύρω στα 30, αρκετά αδύ-
νατος, φορούσε κάτι στρόγγυλα γυαλιά σαν 
αυτά του Χάρι Πότερ. «Μανάρι φυτουκλάκι», 

ακριβώς ο τύπος µου. ∆ούλευε στον τοµέα της 
τεχνολογίας και του προγραµµατισµού και ήταν 

από τη Θεσσαλονίκη αλλά ήρθε στην Αθήνα για λίγες 
µέρες για δουλειά. «Θέλω να µεθύσεις µαζί µου» µου λέει. 
«Γιορτάζουµε!» Τον ρωτάω: «Τι ακριβώς;» και µου απαντάει 
«∆εν έχει σηµασία!». Πίνουµε µερικά ποτήρια σαµπάνια. 
Υποτίθεται ότι κάποια στιγµή θα έπρεπε να γυρίσω πίσω στο 
σπίτι για να διαβάσω για τη σχολή. Φύγαµε και πήγαµε σε ένα 
εστιατόριο όπου µε το που καθίσαµε παρήγγειλε δύο µπου-
κάλια κρασί. Συµπεριφερόταν όπως ένα µικρό παιδί. Πα-
ράγγελνε συνέχεια κάτι αλλά στη συνέχεια άλλαζε τη γνώµη 
του, στέλνοντας το σερβιτόρο µαζί µε αυτά που παρήγγειλε 
πίσω στην κουζίνα του εστιατορίου. Έλεγε: «Πρέπει να γυ-
ρίσεις τουλάχιστον µία παραγγελία πίσω αν θέλεις να σε πά-
ρουν στα σοβαρά!» Καθώς γυρνούσαµε πίσω στο ξενοδοχείο, 
περπατούσε πολύ γρήγορα και κυριολεκτικά µε τραβούσε, 
ενώ εγώ πάλευα να περπατήσω πάνω στα ψηλοτάκουνα πα-
πούτσια µου. Τελικά φτάσαµε στο δωµάτιό του, και πέσαµε 
κατευθείαν µε τα ρούχα µας στο κρεβάτι. Το µυαλό µου κό-
ντευε να εκραγεί καθώς στριφογυρνούσαµε στο κρεβάτι ενώ 
συγχρόνως φιλιόµασταν. Έβγαλε από το ψυγειάκι ένα µπου-
κάλι σαµπάνια. Μετά ακολούθησε ένα τσαπατσούλικο αλλά 
διασκεδαστικό σεξ στην ντουζιέρα αλλά και στο νιπτήρα του 
µπάνιου. Το επόµενο πράγµα που θυµάµαι είναι τον Πέτρο 
να µε ξυπνάει. 

Και µετά; 
Υ.Γ. 1 Χτίζετε µια ολόκληρη πολυκατοικία (χώ-
ρια το πόσο έκοψα) για να µας πείτε ότι απλώς 
σας ξύπνησε; Μήπως σας φίλησε και απαλά 
στα χείλη;  Έτσι όπως το ξετυλίγατε πόντο πό-
ντο και λεπτοµέρεια λεπτοµέρεια, περίµενα 
έστω να ανακαλύψετε στο τέλος ότι αντί για 
πέος είχε µια τεράστια δεντρογαλιά ή ξέρω γω 
να πεταχτούν από το µπάνιο εφτά καυλωµένοι 
νάνοι και να σας κυνηγήσουν µέχρι το λόµπι 
του ξενοδοχείου.  
Υ.Γ. 2 Ο δε Πέτρος µεγάλο κοπρόσκυλο που 

πηγαινόφερνε το σερβιτόρο για να του κάνει καψώνι. 

Αγαπητή Μυρτώ, είµαι 20 χρονών και τον τελευταίο καιρό 
µιλούσα µε ένα παιδί µέσω µιας εφαρµογής, καθώς δεν µε 
ενδιαφέρουν οι γυναίκες. Έχουµε µια διαφορά 6 χρόνων 
πράγµα το οποίο δεν ενοχλεί εµένα. Αυτός µου εξέφρασε εξ 
αρχής ότι δεν είναι σίγουρος αν είναι άνετος µε τη διαφορά 
ηλικίας. Την περασµένη εβδοµάδα παρόλα αυτά βγήκαµε 
το πρώτο µας ραντεβού έτσι ώστε να γνωριστούµε από κο-
ντά. Περάσαµε πολύ ωραία, συναντηθήκαµε και για δεύ-
τερη φορά και µετά από µια ωραία βραδιά καταλήξαµε στο 
σεξ. Σε µια συζήτηση που είχαµε, είπαµε ο ένας στον άλλο 
πόσο ωραία περάσαµε αυτό το βράδυ κτλ. Σήµερα λοιπόν 
έρχεται και µε ρωτάει αν θα ήθελα να κρατήσουµε µια φιλική 
σχέση έτσι ώστε να γνωριστούµε καλύτε-
ρα και αν καταλήξει σε σχέση καλώς. 
Πραγµατικά δεν ξέρω τι να σκεφτώ, 
τι να κάνω, ούτε τι θέλει αυτός 
από εµένα. Το σαββατοκύριακο 
µου ζήτησε να ξαναβγούµε για 
να γνωριστούµε καλύτερα. Εσύ 
πώς βλέπεις την όλη κατάσταση; 
*Αυτός δεν είναι καθαρά οµοφυ-
λόφιλος, είναι bisexual. Απλά είπα 
να το αναφέρω.

Πώς θα σας φαινόταν να σκεφτείτε ότι θα ήθελε να κρατήσετε µια 
φιλική σχέση έτσι ώστε να γνωριστείτε καλύτερα και αν καταλήξει σε 
σχέση, καλώς;

Υ.Γ. Καχυποψία. Κακό πράγµα. 
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Σε γνωρίζω...

Αβαντάζ. Πλούσιος 40χρονος κατασκευαστής, εισόδηµα 
€15.000 µηνιαίως, ψηλός, αρρενωπός, ελεύθερος, µε βίλα 
στην Κηφισιά και κάτοχος σηµαντικά µεγάλης περιουσίας, 
επιθυµεί γνωριµία γάµου µε νέα. «Πάππας». Οµήρου 38, Κο-
λωνάκι, 210 3620.147, www.pappas.gr 

¡éá îá ëáôáøöòÝóåôå íéá áççåìÝá åðéëïéîöîÜóôå íå ôï 210 3617.369 (11.00-18.00) 
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°ççåìÝá óå ðìáÝóéï: œ 45.

Μικρές 
αγγελίες
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Σε 
είδα...

BATH
Αγγλία. Κατέβαινες µε το 
U1 από το πανεπιστήµιο, 
ξανθιά, µε το πιο ωραίο 
χαµόγελο, µιλούσες στο 
τηλέφωνο και ρώτησες 
δυνατά αν καταλαβαίνει 
κανένας ελληνικά. Πώς θα 
γίνει να σε γνωρίσω; 

ΕΛΛΗ
Κυριακή στην προβολή της 
ταινίας «Μια πόλη δίπλα 

στη θάλασσα» στις 19.30. 
Καθόσουν στη µεσαία σει-
ρά, προς τα πίσω στην πλα-
τεία. Είσαι ξανθοµάλλης 
µε κοκάλινα γυαλιά, καθό-
σουν µαζί µε ένα ζευγάρι 
σίγουρ µεγαλύτεροι από 
εσένα. ∆υστυχώς σε είδα 
στο τέλος καθώς έφευγα 
και εν πρόλαβα να σου δεί-
ξω πόσο µου άρεσες…

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Μελαχρινός µε µούσι, 
γύρω στο 1.75, µε µπλε ζα-
κέτα µαύρη µπλούζα στον 
ηλεκτρικό. Ήσουν µε µια 
παρέα αγοριών µιλούσατε 
για θέµατα της σχολής σας!  
Ένας φίλος από την παρέα 
κατέβηκε Μοναστηράκι 
ενώ εσύ συνέχισες µε το 
τρένο. Εγώ µελαχρινή µε 

κοτσίδα που ακουµπούσα 
στη πόρτα και σε κοιτούσα 
συνέχεια.

ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
Σε έτυχα απόγευµα ∆ευτέ-
ρας 20/3 να περιµένεις στο 
κόκκινο φανάρι µπροστά 
στη Βουλή. Η µηχανή σου 
κόκκινη κι εσύ µε τζιν πα-
ντελόνι, µαύρο δερµάτινο 
µπουφάν και µια κατακόκ-
κινη τσάντα περασµένη 
χιαστή. Από το κράνος σου 
ξεπρόβαλλαν µερικές ατί-
θασες µαύρες µπούκλες. 
Ακόµα και αν δεν σε διέκρι-
να καθαρά κατάλαβα πως 
θα µου άρεσε να µε πας 
βόλτα.  ∆εν σκέφτηκα να 
συγκρατήσω την πινακίδα 
σου! 

Ερωτικά αδιέξοδα και sexy απορίες της πόλης; 
Η Μυρτώ Κοντοβά έχει τις απαντήσεις! 

Τώρα µπορείς να επικοινωνείς κατευθείαν στο  www.athensvoice.gr

¡òÀãå çéá ôï ¥¶Ä¶¹ª ¶ªË (íÛøòé 20 ìÛêåé÷) ëáé óôåÝìå ôï íå SMS: AVSE ëåîÞ ëáé ôï íÜîùíÀ óïù óôï 19400.
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Μετά από 5 χρόνια κρίµα 
να µη βρισκόµαστε. ∆ι-
έγραψες τα τηλέφωνά 

µου. Μου λείπεις. 

Αλέξανδρε, όπου και να 
κοιτάξω βλέπω το γκρι 
αµάξι σου. Ανυποµονώ 
να φύγεις από τη σκέψη 
µου. Θα περάσει λες, ε;      

Ο άγγελός µου, ο θάνα-
τός µου... εσύ.

Θέλω κι από εδώ να σου 

ευχηθώ να έχεις στη 
ζωή σου ό,τι επιθυµή-
σεις. Το Ειρηνάκι σου.

Πόσο βαρετός είσαι, 
Λάµπρο µου. Να το κοι-
τάξεις γιατί σε λίγο δεν 
θα κάθεται κανένας µαζί 
σου.

∆εν κλαίω που φεύγεις 
Κ.Π.

ξέρεις 
εσύ...

µου. Μου λείπεις. 

Αλέξανδρε, όπου και να 
κοιτάξω βλέπω το γκρι 
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Κάπως άβολα στο κέντρο του κόσμου 
O Ήλιος επιτέλους μπαίνει στο ζώδιό σου τη Δευ-
τέρα και βάζει μια τελεία στην ψυχολογική κλει-
σούρα της τελευταίας περιόδου. Η αυτοπεποί-
θησή σου είναι σε μεγάλες δόξες κι αισθάνεσαι 
ξεχωριστός, λαμπερός και δυνατός. Είσαι πολύ 
πιο έτοιμος να ερωτευτείς και να περάσεις καλά 
κι αυτό είναι ιδιαίτερα θελ-
κτικό για επίδοξους συντρό-
φους. Ωστόσο, η ερωτική σου 
ζωή ακόμη δεν είναι στο δρό-
μο που επιθυμείς, καθώς δεν 
είσαι ικανοποιημένος με ό,τι 
υπάρχει διαθέσιμο. Κάτι φαί-
νεται να μην κολλάει. Αυτό το 
αίσθημα του ανικανοποίητου 
το κουβαλάς γενικότερα μαζί 
σου και αυτή την εβδομάδα 
και προς το τέλος της έχεις 
την τάση να το βγάλεις τόσο 
στη δουλειά, όσο και στον φιλικό σου κύκλο. 
Έχεις κουραστεί να ξεβολεύεσαι και θέλεις να 
τα πεις ένα χεράκι σε όποιον σου δώσει την α-
φορμή. Να είσαι όμως προετοιμασμένος για το 
ότι οποιαδήποτε στιγμιαία εκτόνωση, μπορεί να 
πάρει μεγάλες διαστάσεις και να σε αναγκάσει, 
σε δεύτερο χρόνο, να κάνεις μεγάλες αλλαγές 
σε προσωπικό επίπεδο.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Σε φάση χρυσαλλίδας
Όλο σου το είναι επιθυμεί διακαώς μία παύση 
από την καθημερινότητά σου, από τα πράγματα 
που στριφογυρίζουν διαρκώς στο μυαλό σου, 
από τις υποχρεώσεις, οικογενειακές κι επαγγελ-
ματικές. Η ζωή μάλλον έχει διαφορετική άπο-
ψη, όμως και οι καινούργιες συνειδητοποιήσεις, 
πληροφορίες κι αποκαλύψεις τείνουν να γίνουν 
ρουτίνα. Προσπάθησε να μην επιβαρύνεις τα 
ερωτικά σου με μισόλογα και σιωπές γιατί ούτως 
ή άλλως ό,τι είναι να μαθευτεί, θα μαθευτεί αργά 
ή γρήγορα. Διεκδίκησε χρόνο για τον εαυτό σου, 
για να ξεμπερδέψεις τις σκέψεις σου και να βά-
λεις σε μια σειρά τις πράξεις σου. Πάντως μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο, η διαίσθησή σου και η φα-
ντασία σου είναι ιδιαίτερα οξυμμένες. Το μόνο 
που χρειάζεται να κάνεις είναι να χρησιμοποιή-
σεις την καθεμία για το σωστό πράγμα. Τη διαί-
σθηση στα προσωπικά και τα οικονομικά σου και 
τη φαντασία για να μπορέσεις να χαλαρώσεις 
και να γαληνέψεις, αφού κάθε δημιουργική δρα-
στηριότητα μπορεί να είναι μια κατάλληλη διέ-
ξοδος για τη νευρικότητα και το άγχος σου.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Σχέδια, χόμπι, φίλοι και η σχέση τους με σένα
Η είσοδος του Ηλίου στο ζώδιο του Κριού ση-
ματοδοτεί επισήμως την αρχή της άνοιξης και 
ρίχνει άπλετο φως στον τομέα των φιλικών σου 
σχέσεων, καθώς και των εξωεπαγγελματικών 
δραστηριοτήτων σου, με καινούργια σχέδια και 
γνωριμίες. Αυτό λειτουργεί ως αντίβαρο στις πι-
έσεις που δέχεται η προσωπική σου ζωή, όπου η 
ακαταστασία, παλιά και νέα, παραμένει, παρά τις 
φιλότιμες προσπάθειές σου να τη συγυρίσεις. 
Δεν σου λείπει η όρεξη, αλλά η ερωτική σου ζωή 
έχει δει και καλύτερες μέρες. Η αλήθεια είναι ότι 
αν και η διάθεσή σου είναι πολύ καλύτερη, υπάρ-
χει μία υποβόσκουσα δυσαρέσκεια, αφού τα τε-
κταινόμενα στον κύκλο σου, σου δημιουργούν 
πολύ δικούς σου προβληματισμούς για το σπίτι 
σου, τον εαυτό σου και τα επόμενά σου βήματα. 
Στα οικονομικά και τα επαγγελματικά σου, αν ε-
ξαιρέσουμε τα πολλά σου σχέδια, τα πράγματα 
είναι μάλλον στάσιμα προς το παρόν και περιμέ-
νουν από σένα να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες που 
έρχονται στο τέλος της εβδομάδας. 

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Μεγαλύτερη ευκρίνεια στα επαγγελματικά
Η προσοχή σου και αυτή την εβδομάδα συνεχίζει 
να είναι στραμμένη στα επαγγελματικά σου, με 
τη διαφορά ότι η είσοδος του Ηλίου στον Κριό, τη 
Δευτέρα, αναμένεται να ξεκαθαρίσει κάπως τα 
πράγματα, τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο. 
Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα κέρδη, αλλά θα 

σε διευκολύνει σίγουρα στο 
να δεις πού μπορεί να κολλάει 
η ροή. Η υπομονή σου με τους 
συνεργάτες σου δοκιμάζεται 
και γι’ αυτό καλά θα κάνεις να 
θυμάσαι ότι οι πράξεις μιλάνε 
δυνατότερα από τις λέξεις, ό-
ταν χρειαστεί να αποδείξεις 
το οτιδήποτε. Στα προσωπικά 
σου, τείνεις να αφήσεις τα λό-
για του περίγυρου να επηρεά-
σουν δυσανάλογα τα πράγμα-
τα και να τροφοδοτήσουν τα 

δυσάρεστα, αντί για τα ευχάριστα της σχέσης. 
Πάντως έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις ειλικρινά 
για το πώς πιστεύεις ότι πρέπει να γίνονται τα 
πράγματα με τον άνθρωπό σου και καλό θα ήταν 
να μην το κάνεις με δανεικά λόγια, ούτε με φω-
νές και σκηνές ζήλιας και θυμού.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Καιρός για ειλικρίνεια 
Σε πείσμα των συνθηκών, αυτή την εβδομάδα 
σε πιάνει κανονικότατα η άνοιξη, με τις ευλογίες 
του Ήλιου στον Κριό και τον ένατο ηλιακό σου οί-
κο, από τη Δευτέρα. Βλέπεις καινούργια μονοπά-
τια να ανοίγονται μπροστά σου και νιώθεις ιδιαί-
τερη ανάγκη να ταξιδέψεις, να συναναστραφείς 
κόσμο, να μάθεις καινούργια πράγματα. Βέβαια, 
τα κανονικά ταξίδια αποδεικνύονται επεισοδια-
κά, οπότε καλύτερα να μείνεις στα μεταφορικά. 
Παράλληλα, έχεις την ευκαιρία να επιλύσεις υ-
πάρχοντα ζητήματα, να κάνεις κουβέντες που 
εκκρεμούν και να εξομαλύνεις τη σχέση σου με 
την ευρύτερη οικογένειά σου. Στα ερωτικά σου, 
είναι καιρός για αλήθειες αφού σου είναι ιδιαίτε-
ρα εύκολο να δεις πού θέλεις να πάνε τα πράγ-
ματα για να περάσεις καλά και έχεις την ευκαιρία 
να εκφραστείς σχετικά. Δεν είσαι στην πλέον συ-
ντροφική φάση και αν είσαι ήδη σε σχέση, για να 
τηνδιαφυλάξεις, χρειάζεται να βάλεις κάτω με 
το σύντροφό σου λεφτά, πεποιθήσεις και σχέ-
δια και να κάνετε μαζί μια ειλικρινή αποτίμηση 
της κατάστασής σας. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Φως στα σκοτάδια της κρεβατοκάμαρας και 
του κουμπαρά σου
Σεξ και χρήμα έχουν την πρωτοκαθεδρία στη 
ζωή σου αυτή την εβδομάδα, αφού ο Ήλιος στον 
Κριό ρίχνει το δυνατό του φως στις συνήθως συ-
σκοτισμένες περιοχές του ογδόου ηλιακού σου 
οίκου. Η ερωτική σου διάθεσή θα ήταν σίγουρα 
στα πάνω-πάνω της, αν η ψυχολογική σου δι-
άθεσή δεν ήταν τόσο ρευστή. Ετοιμάζεσαι για 
ρεσιτάλ πάθους, σεναρίων, ζήλειας κι ένα σωρό 
άλλων χαριτωμένων που υπαγορεύονται από 
τα πολλά «πρέπει» που έχεις στο κεφάλι σου και 
που τελικά καταλήγουν να συννεφιάζουν ακόμη 
και τις καλύτερες στιγμές σου. Στα οικονομικά 
σου, η κατάσταση αναμονής φαίνεται να λήγει 
με συζητήσεις που ξεκαθαρίζουν το εργασιακό 
σου τοπίο και μπορεί να οδηγήσουν και σε μεγά-
λες αλλαγές στις οικονομικές σου συνεργασίες. 
Γενικότερα, αυτή την εβδομάδα αποφασίζεις 
να κοιτάξεις από πιο κοντά τα ζητήματα που σε 
φοβίζουν, από τη μια επιβεβαιώνοντας σχετικές 
σου υποψίες, από την άλλη αποκτώντας συγκε-
κριμένα δεδομένα για να αποφασίσεις τι κινή-
σεις πρέπει να κάνεις. 

 Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Ο άνθρωπος ως φύσει κοινωνικό ον
Κοινωνικός ήσουν ανέκαθεν, τώρα όμως έχεις 
την ανάγκη κάθε συναναστροφή σου να έχει 
μια κάποια ποιότητα. Δικαίως, αφού προέρχεσαι 
από μία αρκετά ρουτινιάρικη περίοδο και επιπλέ-
ον τώρα σου είναι πιο εύκολο να δεις τι πηγαίνει 
στραβά στις σχέσεις σου με τους άλλους. Επειδή 
λοιπόν η εβδομάδα φέρνει πολύ κουβέντα γύ-
ρω από ερωτικές και επαγγελματικές σχέσεις, 
μείνε ανοιχτός στο καινούργιο και μην περιορί-
ζεσαι από το φόβο της αλλαγής. Η αλλαγή είναι 
ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αντίθετα, να είσαι 
καχύποπτος σε ό,τι παραφαίνεται (ή είναι) άνετο 
και γνώριμο, και ακόμη περισσότερο αν αυτό 
επιθυμεί να παραμείνει παρασκηνιακό και εμ-
φανίζεται ιδιαίτερα περίπλοκο. Γενικά, κάνε τη 
χάρη στον εαυτό σου να οργανώσεις όσο περισ-
σότερες ποιοτικές εξόδους μπορείς και να συνα-
ναστραφείς ανθρώπους που δεν προσβάλλουν 
τις ευαισθησίες σου σε οποιοδήποτε επίπεδο. 
Οι γοητευτικοί κι ευγενικοί σου τρόποι συνεχί-
ζουν να λειτουργούν, ακόμη κι αν εσύ περνάς μια 
πρόσκαιρη κρίση αυτοπεποίθησης, ειδικά στο 
ερωτικό πεδίο. 

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Πολλή δουλειά, επαγγελματική και  προσω-
πική
Μαζί με την άνοιξη ανεβάζουν ταχύτητα και οι 
ρυθμοί της καθημερινότητάς σου. Δουλειά να 
γίνει υπάρχει άφθονη κι εσύ το παίρνεις πια α-
πόφαση ότι πρέπει να την κάνεις, με ιδιαίτερα 
παραγωγικά αποτελέσματα. Η εβδομάδα χρήζει 
διπλής προσοχής σε κουβέντες και συναντή-
σεις που αφορούν τον οικογενειακό προϋπο-
λογισμό ή επενδύσεις που αφορούν ακίνητα 
για να αποφύγεις δυσάρεστες εκπλήξεις. Στις 
επαγγελματικές κι ερωτικές σου σχέσεις, η κα-
θημερινότητα και το πρακτικό συμμάζεμα που 
χρειάζεται σε ό,τι αφορά το σχετίζεσθαι στη ζωή 
σου, κοντράρουν τη διάθεσή σου για σχετικές 
πρωτοβουλίες. Οι απέναντι εύκολα θα σε εκλά-
βουν ως εγωκεντρικό και διασπαστικό, αντί για 
προνοητικό κι αυτόβουλο. Είναι αρκετά δύσκο-
λο να κρατήσεις τις ισορροπίες χωρίς να αγχω-
θείς, γι’ αυτό και η υγεία σου χρειάζεται επιπλέον 
φροντίδα, ξεκινώντας από τα πλέον αυτονόητα, 
όπως ένα αφρόλουτρο για να χαλαρώσεις κι ένα 
φαγητό της προκοπής, και φτάνοντας μέχρι ένα 
ρεαλιστικό προγραμματισμό για κανονικούς αν-
θρώπους κι όχι για υπερήρωες. 

 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Καλή διάθεση σε πείσμα των πάντων
Μπορεί το καθημερινό σου πρόγραμμα να έχει 
γίνει άνω κάτω και μαζί του και οποιοδήποτε 
σχέδιο είχες κάνει, εσύ όμως αρνείσαι πεισμα-
τικά να σε πάρει από κάτω, με σύμμαχό τον Ήλιο 
στον Κριό στον πέμπτο ηλιακό σου οίκο. Η γενι-
κή ψυχολογία είναι «ευτυχώς που δεν πάθαμε 
και τίποτα», με αρκετή διάθεση για φλερτ και 
χιούμορ ακόμη και σε περιπτώσεις που γνω-
ρίζεις ότι είναι καταδικασμένες εκ των προτέ-
ρων. Στα ερωτικά σου, οι καλές σου προθέσεις 
κοντράρονται με το βεβαρυμμένο παρελθόν 
σου. Ο παρορμητισμός σου και η πιο καινούρ-
για ανάγκη σου να αισθάνεσαι πιο ρεαλιστικά 
ασφαλής, δημιουργούν ένα περίεργο κοκτέιλ 
που σίγουρα θα δοκιμάσεις, με αποφάσεις της 
στιγμής και σκέψεις κατόπιν εορτής. Δεν συνί-
σταται η ίδια στάση στα οικονομικά σου και τα 
επαγγελματικά σου όπου καλό θα ήταν να απο-
φύγεις τα ρίσκα και τις απότομες αλλαγές και να 
πασχίσεις για ομαλότητα. Τέλος, μην αφήνεις 
ανεκμετάλλευτη τη δημιουργικότητά σου επαγ-
γελματικά, ακόμη κι αν βλέπεις ότι τα πράγματα 
κινούνται πολύ αργά.  

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Σπίτι μου σπιτάκι μου…
Η έλευση του Ηλίου στον Κριό και τον τέταρτο η-
λιακό σου οίκο σηματοδοτεί μία περίοδο στραμ-
μένη σαφώς στα εν οίκω και μάλιστα στους πιο 
απομακρυσμένους ιδιωτικούς σου χώρους. Στο 
τραπέζι υπάρχουν θέματα που αφορούν τις σε-
ξουαλικές σου σχέσεις, παρέα με την ανάγκη 
να το ρίξεις στο φλερτ και την πλάκα για να απο-
φύγεις να δεις και να συζητήσεις ό,τι δεν είναι 
και πολύ του γούστου σου. Χρειάζεται αρκετή 
προσοχή και στη σχέση σου με τα παιδιά σου για 
να μη γίνεις αυστηρός ή απόμακρος επειδή δυ-
σκολεύεσαι να δεις τα πράγματα με διαφορετικό 
τρόπο ή, πολύ πιο απλά, επειδή αντιμετωπίζεις 
πρακτικά προβλήματα που δεν μπορείς να επι-
κοινωνήσεις. Όπως και να ’χει, τα πνεύματα είναι 
τεταμένα και καλό θα ήταν να παραμείνεις πα-
ρών και ανοιχτός σε καινούργιες προσεγγίσεις 
και ιδέες, για να ξεπεράσεις τους σκοπέλους. 
Στον επαγγελματικό σου χώρο, φρόντισε να μην 
πεις πράγματα που θα σαμποτάρουν τα ίδια σου 
τα σχέδια, σε μία δύσκολη στιγμή. 

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Άνθρωποι μπαινοβγαίνουν στο μυαλό και τη 
ζωή σου
Με την είσοδο του Ηλίου στον Κριό και τον τρί-
το ηλιακό σου οίκο, η προσοχή σου στρέφεται 
στο να κοινωνικοποιηθείς και να κάνεις γνωρι-
μίες με σκοπό τη σχέση, κυρίως ερωτική, δευ-
τερευόντως επαγγελματική. Συναναστρέφεσαι 
νέο αίμα και κάνεις κουβέντες προικισμένος με 
αυξημένη επικοινωνιακή δεινότητα και πρωτο-
ποριακές ιδέες, ωστόσο καλό θα ήταν να προ-
σέξεις αυτά που λες να μην ακυρώνουν το συ-
νομιλητή σου και τον τρόπο που συνήθως γίνο-
νται τα πράγματα, για να αποτρέψεις αμυντικές 
στάσεις. Στην ερωτική σου ζωή μπαινοβγαίνουν 
αρκετά πρόσωπα, είτε διά ζώσης, είτε διά της 
σκέψης σου και μόνο και σου δημιουργούν ανα-
στάτωση, αλλά δεν φαίνονται να έχουν κάποιον 
αέρα μονιμότητας. Όπως και να έχει, η κινητικό-
τητα αυτή είναι ανανεωτική και σε βοηθάει να 
διπλοτσεκάρεις τα θέλω σου, είτε σε σχέση με 
τον παρόντα, είτε με έναν εν δυνάμει σύντροφο. 
Στο οικογενειακό κομμάτι και ιδιαίτερα στη σχέ-
ση σου με τα αδέρφια σου, συνεχίζονται οι ανα-
κατατάξεις και φέρνουν στην επιφάνεια κάποια 
δύσκολα και παλιά θέματα προς επίλυση. 

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Μια παραλία και μια σεζλόνγκ, παρακαλώ
Οι ρυθμοί της καθημερινότητάς και της δου-
λειάς σου επιβραδύνονται, αν και τα οικονομικά 
σου δέχονται μία κάποια ευεργετική επίδραση 
και παύουν να είναι μόνο έξοδα κι άλλα έξοδα. 
Παράλληλα καταλαβαίνεις πού οφείλονται οι 
καθυστερήσεις σε συζητήσεις και συμφωνίες 
για ακίνητα και επιχειρήσεις που προσπαθείς να 
κλείσεις και φαίνεται ξεκάθαρα και ο αντίκτυπος 
που έχουν στα οικονομικά σου. Επί προσωπικού,  
έχεις διάθεση για κόσμο και για να κυκλοφορή-
σεις αλλά μόνο αν πρόκειται να περάσεις αβίαστα 
καλά. Το περνάω καλά δε, αυτή την περίοδο απο-
κτά μια αρκετά σωματική και υλική διάσταση που 
μεταφράζεται σε καλό φαγητό, καλό σεξ, ψώνια 
και χαλαρή κουβέντα. Σε αυτό το πλαίσιο, καλό θα 
ήταν να προσέχεις την όρεξή σου που αναμένεται 
να πάρει τα πάνω της. Γενικότερα, αν και εξωτερι-
κά μπορεί να φαίνεται ότι έχεις αρκετά πράγματα 
να κάνεις και να πεις, στην πραγματικότητα έχει 
χαλαρώσει αισθητά το αίσθημα ανυπομονησίας 
της προηγούμενης περιόδου και είσαι περισσό-
τερο έτοιμος να περιμένεις κάτι καλό. 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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