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Σταύρος Θεοδωράκης
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Long Run: Παντελής Καψής
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Τι κάνει μοναδικό και ξεχωριστό 
τον Νίκο Φλώρο ως καλλιτέχνη;

Γράφει ο  Αριστοτέλης Καραντής, 

επιμελητής των εκθέσεών του σε όλο τον κόσμο

Αρχείο Καβάφη  
Για ποιους λόγους θα ήταν ευχαριστημένος ο ποιητής; 

Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη

Είσαι βέρος Θεσσαλονικιός αν...
Του Στέφανου Τσιτσόπουλου

Ellinika Hoaxes 
Οι κυνηγοί των ελληνικών διαδικτυακών ψεμάτων

Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη

100 

χιλιάδες φίλοι στο 

instagram!

#athensvoice

H κορυφαία έκθεση σύγχρονης τέχνης έρχεται στην Αθήνα
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Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει ο 

Ανδρέας Κασάπης. Γεννήθηκε και 

εργάζεται στην Αθήνα. Σπούδασε 

στην ΑΣΚΤ. Η δουλειά του αποτε-

λείται από σχέδια, ζωγραφική και 

φωτογραφία. Έχει κάνει τέσσερις 

ατοµικές εκθέσεις στην Αθήνα 

και έχει συµµετάσχει σε οµαδικές 

εκθέσεις. Στην Documenta 14 συµ-

µετέχει µε τη σειρά έργων µε τίτλο 

«Πράγµατα που λυγίζουν». Είναι µια 

σειρά από ζωγραφικούς πίνακες και 

ένα κείµενο που απεικονίζουν χρη-

στικά αντικείµενα, κούκλες βιτρίνας 

και εσωτερικά τοπία, ειδωµένα 

κάτω από το πρίσµα δυο εννοιών, 

της Χροιάς και της Ελαστικότητας. 

Τον ενδιαφέρουν αντικείµενα που 

θα µπορούσαν να είναι υπολείµµατα 

οπτικής µνήµης µέσα στην πόλη.

i



…Εγώ µια βδοµάδα να
 λείψω στα Κουφονήσια 
και γυρίζω αγνώριστη!»

(£èóåÝï, ºùòéáëÜ íåóèíÛòé)

Κυριακή µε λιακάδα. Κορι-
τσοπαρέα, εικοσάχρονες, κά-
θονται σε καφέ συζητώντας, 
όπου ακούγεται και η ατάκα:
«Πάει ο χειµώνας, είναι στα 
τελευταία του. Σπαρταράει 
σαν ψάρι έξω από το νερό 
τώρα, µέχρι να φύγει».

(£èóåÝï, ºùòéáëÜ íåóèíÛòé)

Η ίδια κοριτσοπαρέα, λίγο 
αργότερα, έχουν πιάσει 

κουβέντα για το Survivor:

«Το µακιγιάζ στα κορίτσια είναι 
µόνιµο. Άκουσα ότι τους το έχουν 

κάνει τατουάζ για να βγαίνουν 
ωραίες. Ε, βέβαια, τόσες µέρες στη 
ζούγκλα είναι δυνατόν να µην τους 

έχουν φουντώσει τα 
φρύδια τους;…

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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«…µου ανεβαίνει µία αηδία από τα 
σωθικά µου στο λαιµό και επιστρέ-

φει κάτω στο στοµάχι, φαρµάκι, 
οξύ… Και όχι, δεν είναι τα χάπια 

και τα φάρµακα που παίρνω, είναι 
που τον είδα πριν λίγο αγκαζέ µε το 
τσουλί που µου ’κλεισε το σπίτι…»

(¦èçáäÀëé íå 65Àòå÷, 
Mall, ¢åùôÛòá áðÞçåùíá)

«Μέχρι το Πάσχα, τέρµα το
 γιουβετσάκι που ξέρατε. Τώρα

 µόνο µε γαρίδες. Νηστεύουµε».

(¶ùôòáæÜ÷ ëùòÝá ðòï÷ ôï óàúùçï ëáé ôï çéï ôè÷, 
ôèî ñòá ðïù ðáòáççÛìîïùî óå åóôéáôÞòéï ôïù 

ëÛîôòïù. ¹óôïòéëÞ ôòÝçöîï, ªÀââáôï íåóèíÛòé)
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Επιµέλεια: Νενέλα Γεωργελέ

Η πρώτη δουλειά που έκανες στην Αθήνα;
Έφτιαχνα πασχαλινά στεφάνια σε µια λαϊκή. 

Όταν έµαθα πόσα θα µε πλήρωνε, 
παραιτήθηκα.

 
Το πρώτο σου διαµέρισµα στην Αθήνα;
Στου Γκύζη, στο ίδιο διαµέρισµα εδώ και 15 
χρόνια. Ρετιρέ, θέα, και τεράστια βεράντα 

για να φυτεύω ντοµατιές.

Ο αγαπηµένος σου αθηναϊκός θόρυβος;
Τα κρωξίµατα των παπαγάλων, έχει εκατοµ-
µύρια η Αθήνα. Στο φανάρι στη Μεσογείων 

άµα σηκώσεις τα µάτια σου, στα δέντρα, 
υπάρχουν άπειροι. Απλώς δεν κοιτάµε γύρω 

µας, περπατάµε όλοι σκυφτοί.

Ποιο είναι το καλύτερο µέρος 
για να αποµονώνεσαι; 

Στον Άγιο Ισίδωρο, πάνω στον Λυκαβηττό. 
Έχει τον ωραιότερο κήπο εκκλησίας στην 
Αθήνα. Εκεί πάω όταν έχω τις µαύρες µου. 

Χιλιάδες γάτες γύρω και θέα που φτάνει 
µέχρι την Αίγινα.

Ποιο είναι το πρώτο πράγµα που θα 
έκανες αν ήσουν δήµαρχος για µια µέρα; 
Θα πότιζα όλα τα λουλούδια που διψάνε και 
θα σφουγγάριζα την Οµόνοια, όλη η πόλη 

είναι πενταβρώµικη.

Ποιο είναι το αγαπηµένο σου εστιατόριο; 
Το Furin Kazan, που έκλεισε. Τώρα ψάχνω 

καινούργιο.

Ο µεγαλύτερος αθηναϊκός φόβος σου;
Μη γίνει σεισµός γιατί µένω σε πολυκατοικία 

«προσηµειωµένη» από την Πολεοδοµία.

Ποιο είναι το αγαπηµένο σου πιάτο; 
Γαριδοσαλάτα µε ροζ µαγιονέζα και γαρίδα 
φρέσκια ψιλή που φτιάχνει η Άννα στο Ψα-

ροκόκκαλο, στο Κερατσίνι. Και το κοκορέτσι 
του Τζίµη στην πλατεία Αγίου Λαζάρου, στον 

Βύρωνα, να µην το αδικήσω.

Ένα επίθετο που δεν 
τους ταιριάζει καθόλου;

Ραχατλήδες, αυτό το έχουµε µόνο 
στη Θεσσαλονίκη.

Ποιο είναι το πρώτο αθηναϊκό 
στιγµιότυπο που θυµάσαι; 

Εµένα, σε µαγαζί Λοµβάρδου και Μπουκου-
βάλα στου Γκύζη, µόλις έχω πιάσει το σπίτι 

και ψωνίζω κουρτινόξυλα, πιγκάλ για το 
µπάνιο και τέτοια… Μύριζε τρελά απορρυ-
παντικό. Γενικά η Αθήνα µου µύριζε πολλή 

µπουγάδα, απλώνουν ακόµη στις ταράτσες. 

Πώς φαντάζεσαι την Αθήνα σε 50 χρόνια; 
Ελπίζω το κέντρο να είναι το ίδιο, µε όλα του 
τα ωραία παλιά κτίρια, αλλά πιο καθαρό. Και 
απλωµένη στα προάστια. Τα οποία ας µεγα-
λώσουν όσο θέλουν, µια και εγώ δεν πρόκει-

ται να πάω ποτέ εκεί. Είµαι του κέντρου.

Σε έχουν συλλάβει ποτέ; 
Με έχουν πάει για αναγνώριση στοιχείων στο 
τµήµα της Καλλιδροµίου. Ευγενέστατοι όλοι, 
κράτησε λίγο. Είχα ξυρίσει το κεφάλι µου και 

έµοιαζα µε ρώσο εγκληµατία.

Ο Β.Κ. είναι µάγειρας και ταξιδευτής, 
ιδιοκτήτης του Uberness

ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ
Να αγοράσω το 40% της ∆ΕΗ

 ή τα νέα γυαλιά του Dior;
(@Zigoleleta)

CUPOLA
Το νέο µας στέκι. Αυθεντική ναπολιτάνικη πίτσα 

και σωστά µαγειρευµένη καρµπονάρα. 
Τιµές, τίµιες. (στο Παγκράτι, στον πεζόδροµο

 της Ευφορίωνος)

ΑΝΑΦΙΩΤΙΚΑ
Νοµίζω πως θα είχαµε τα µισά νεύρα ως Έλληνες, 

αν ο καθένας από εµάς αποφάσιζε µια φορά 
την εβδοµάδα να ανηφορίζει 

τα ήσυχα και ήρεµα στενά τους.

ΣΑΣ ΔΙΝΩ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
Κάθε Τετάρτη και Πέµπτη παραλαµβάνει κάτι 

θηριώδη ολόφρεσκα τριαντάφυλλα Εκουαδόρ 
που σου παίρνουν την καρδιά. Και στη µισή τιµή 
σε σχέση µε τα υπόλοιπα της περιοχής. Ο ευγε-

νέστατος ιδιοκτήτης κάνει επίσης ντιλίβερι στο 
σπίτι ή στη δουλειά. Κρίµα που δεν γνωρίζω το 

όνοµά του. (Ανθοπωλείο «Synthesis», Σόλωνος 27, 
στο ύψος της ∆ηµοκρίτου, 2103604112)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Αρχίστε να κλείνετε σιγά-σιγά ξαπλώστρες.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
Το επόµενο στάδιο είναι το τσίρκο Μεντράνο.

ΠΡΟΣ INSTAGRAMERS
Μην ποστάρετε τις ώρες που παίζει «Survivor». 
∆εν σας βλέπει κανείς!

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ
Γιατί να την αλλάξουµε; Ο χρόνος στην Ελλάδα 
έχει έτσι κι αλλιώς εκτροχιαστεί.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ
Ή µαζέψτε τους µικροπωλητές ή φτιάξτε τους 
ωραία, οµοιόµορφα stand. Από τον ∆ιόνυσο και 
κάτω, ο ακριβότερος δρόµος του πλανήτη 
µοιάζει µε hot spot.

ΝΤΑΪΣΕΛΜΠΛΟΥΜ
Πιο γραφικός και από το εκκλησάκι 
στην Αράχωβα.

ΧΙΠΣΤΕΡΟ-ΜΟΥΣΙΑ
Τώρα που καλοκαιριάζει τουλάχιστον βάζετε και 
λίγο καστορέλαιο.

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
Κολωνακιώτες, αρχίστε να παντρεύεστε!

(Οδός Λεβέντη)

«Αν δεν παίξει 
µουσική, εγώ θα φύγω».

(¡ùîáéëïðáòÛá óôïù÷ ðòñôïù÷ 
Ìáéòåôéóíïà÷, âòÀäù ¦áòáóëåùÜ÷, 

óôïî Íçéï ¢éïîàóéï ôè÷ ªëïùæÀ)
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Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

ΣαΣ μύριΣε κεικ;
Βρήκαμε καταπληκτικά κέικ, ελληνικά, αμερικάνικα και ένα ιταλικό

Μ ια φίλη, που είναι από την ιταλική πόλη Varese, μας έφερε 
προχθές ένα υπέροχο κέικ από την πατρίδα της, σπεσιαλιτέ 
της περιοχής. Λέγεται «Amore di Polenta» – βρήκα τη συντα-

γή στο Ίντερνετ, όχι ότι ανασκουμπώνομαι να το φτιάξω αυτή τη 
στιγμή που μιλάμε αλλά γενικά είναι χρήσιμες οι συνταγές, όσο 
πιο πολλές έχεις τόσο λιγότερο ένοχη αισθάνεσαι που φτιάχνεις 
ωραία αυγά, αν υποθέσουμε ότι σου λείπουνε οι ενοχές και βρήκες 
πράγμα τώρα να αισθάνεσαι ένοχη. Το κέικ αυτό λοιπόν είναι πάα-
ααααρα πολύ νόστιμο, αφράτο, κίτρινο και «θρουλάει» όπως έλε-
γαν οι γιαγιάδες. Το ζαχαροπλαστείο που το φιλοτέχνησε λέγεται 
«Zamberletti, la dolce Varese» και η συσκευασία με ζωγραφιστό 
χαρτί περιτυλίγματος, χαρτόνι κ.λπ. ήτανε τόσο ροκοκό που λυ-
πόσουν να το ανοίξεις: είναι στάνταρ αυτό με τα ιταλικά γλυκά – οι 
συσκευασίες που κάνουν ακόμα και οι απλοί φούρνοι είναι πάντα 
εμπνευσμένες. Λες και τα τυλίγει τα τσουρέκια γνήσιος απόγονος 
του Ντα Βίντσι. 
Η πόλη Varese βρίσκεται 55 χλμ. βόρεια του Μιλάνου κι είναι το 
μέρος όπου ο Γκιουζέπε Γκαριμπάλντι νίκησε το 1859 το στρατό 
των Αυστριακών… αλλά είναι επίσης η πατρίδα του Οττάβιο Μισ-
σόνι, της γνωστής υπερ-φίρμας μόδας, ρούχων, αξεσουάρ, ειδών 
σπιτιού κ.λπ. Η οποία έχει ακόμα εκεί την έδρα της και πολύ χαίρε-
ται που τρώει το ωραίο ιταλικό κέικ όποτε της καπνίσει. 
Όλα αυτά είναι εισαγωγή για το καφέ-κεϊκάδικο «Cake», στο οποίο 
κανονικά θα έπρεπε να είχα βάλει την Ιστορία του κέικ και πως μια 
νοικοκυρά μια μέρα χτύπησε τέσσερα αυγά, τα έψησε με αλεύρι και 
ζάχαρη σε βουτυρωμένη φόρμα κι έτσι γεννήθηκε το κέικ… αλλά 
έπεσα πάνω στα τελευταία ψίχουλα του «Amore di Polenta», και την 
άλλη μέρα πήγα στο «Cake» στο Αιγάλεω για καφέ/κέικ, οπότε την 
αφήνω απέξω τη νοικοκυρά με το χτυπητήρι στο χέρι: εννοείται ότι 
στην Ελλάδα φτιάχναμε κάποιου είδους κέικ από την αρχαιότητα (όχι 
θα μας ξέφευγε…), με σταφίδες, μέλι και κοπανισμένα δημητριακά 
όλα μαζί ψημένα σε λαδωμένο ταψί. Η ιστορική νοικοκυρά δηλαδή 

της Αναγέννησης απλώς χτύπησε τα αυ-
γά, έδωσε μετά τη συνταγή στο γιόκα της, 
που την έδωσε κι αυτός με τη σειρά του σε 
κάποιο μάγειρα παλατιού πριν να εφευρε-
θούν οι σεφ ή τα μίξερ, και η Ιστορία από 
κει και μετά ανακάλυψε το κέικ. 
Το οποίο το έχει ανακαλύψει και το «Cake» 
εδώ και κάμποσα χρόνια – από το 2004 
που τα αδέρφια Lucy, Maggie και Stephen 
Elliott αποφάσισαν να ανοίξουν στην Α-
θήνα ένα «κεϊκάδικο». Ένα καφέ που να 
σερβίρει σπιτικά κέικ με βάση τις συντα-
γές που ήξεραν από τους παππούδες και 
γονείς τους οι οποίοι είχαν αρτοποιείο-
ζαχαροπλαστείο στην Αμερική.  Έφτιαξαν 
το πρώτο, μικρούτσικο και χαριτωμένο 
«Cake» στο Κολωνάκι, η επιχείρηση πήγε 
καλά παρά την ΚΕΚ (Καλπάζουσα Ελληνι-
κή Κρίση) και τώρα έχουν τέσσερα «κεϊκά-
δικα» στην Αθήνα. Αυτό του Αιγάλεω μοιά-
ζει στα χρώματα (παστέλ, γλυκά και αθώα 
– σου τρέχουν τα σάλια, όχι μόνον από 
τη μυρωδιά φρεσκοψημένου κέικ αλλά 
και από τη διακόσμηση), όπως μοιάζει και 
στην ουσία με τα άλλα τρία «Cake»: φιλοτεχνεί σπιτικά κέικ με παλιές 
οικογενειακές συνταγές σε παραδοσιακές αμερικάνικες γεύσεις. Εί-
ναι διάσημο για το Carrot cake, το μαστιχωτό/σοκολατένιο Chocolate 
fudge, την εντελώς αμερικάνικη μηλόπιτα-λέγε-με-apple pie, την 
επίσης παραδοσιακή key-lime pie, ένα κατακόκκινο Red Velvet cake, 
το ευωδιαστό  Apple cinnamon cake, μια ποικιλία από cup cakes… 
και αυτό που έφαγα, Salted caramel cake, με μπόλικη καραμέλα και 
λίγο αλάτι: αριστούργημα, μόλις βεβαιωθείς ότι δεν κοιτάζει κανένας 

γλείφεις το πιατελάκι. Αν δεν έχεις πιατε-
λάκι, τη χαρτοπετσέτα σου. Αλλά βασικά 
δείχνεις την πόρτα, γουρλώνεις τα μάτια 
φωνάζοντας «ΊΙΙΙΙ! Ένας πελεκάνος!» και μό-
λις γυρίσει ο άλλος προς τον πελεκάνο, του 
τρως την μπουκιά. 
Το «Cake» έχει και κάποια «αλμυρά πιάτα, 
π.χ. σούπες ημέρας, πίτες και μια ορεκτική 
Quiche Lorrain, αλλά αν πάτε είναι κρίμα 
να μη δοκιμάσετε ένα από τα κέικ. Μπορεί-
τε να παραγγείλετε ολόκληρο το κέικ για 
φίλους ή για πάρτη σας (να το φάτε με την 
ησυχία σας), όπως και τούρτες γενεθλί-
ων – η αμερικάνικη εκδοχή του κέικ έτσι 
κι αλλιώς έχει γλάσο ή frosting από πάνω, 
που εδώ είναι ιδιαίτερα πλούσιο. Άρα είναι 
περισσότερο «τούρτα» παρά κέικ. 
Το ιταλικό «Amore di polenta», από την άλ-
λη, δεν έχει τίποτα έξτρα – ένα φακελάκι 
άχνη ζάχαρη μόνο, για να το πασπαλίσεις 
από πάνω. Και οι δύο εκδοχές του κέικ εί-
ναι τέλειες, θα μπορούσα να ζω με κέικ και 
είναι από τα λίγα πράγματα που άκτσιου-
αλι φτιάχνω όταν μπαίνω στην κουζίνα… 

αλλά, βέβαια, οι επαγγελματίες σε/με ξεπερνάνε, γι’ αυτό και δεν 
σκοτώνομαι να μπαίνω στην κουζίνα αν μπορώ να μπω κάπου αλ-
λού. Ειδικά κάπου όπου σερβίρεται φρέσκο, μυρωδάτο κέικ.  

CAKE the family kitchen, Θηβών 507, Αιγάλεω, 2105987471, 
www.cake.gr (για παραγγελίες,2105981141) 
Zamberletti La Dolce Varese, www.pasticceriazamberletti.it (σε περί-
πτωση που είστε Ιταλοί, πηγαίνετε Ιταλία ή θέλετε να παραγγείλετε)

Ζωντανός στην πόλη
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Η πρόθεση του πρωθυπουργού όταν επισκέφθηκε 

τον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυµα ήταν ξεκάθαρη: 

ήθελε να µπει µέσα κρατώντας ένα µνηµόνιο σε 

κάθε χέρι. Χωρίς σπίρτα. Χωρίς αναπτήρα. Και µετά 

από λίγο, µε την επίκληση της Θείας Χάριτος, να βγει 

µε τα µνηµόνια να φλέγονται. Αφού δεν µπορούσε 

να τα σκίσει, θα τα έκαιγε... Και θα έστελνε το πα-

νανθρώπινο µήνυµα ότι η θέληση ενός αριστερού 

σε συνδυασµό µε τη βοήθεια του Θεού µπορούν να 

κάνουν θαύµατα...

Αλίµονο, όµως... Μέσα στον Πανάγιο Τάφο, απο-

καλύφθηκε µπροστά του η αλήθεια. Στην πραγµατι-

κότητα τόσους αιώνες εκεί κρυβόταν το αυθεντικό 

διαστηµόπλοιο των Ελ. Των Ελλήνων δηλαδή που 

ήρθαν από τον Σείριο µε αποστολή να εποικίσουν τη 

Γη και να την κάνουν ελληνική. 

Εκεί, ο Αλέξης Τσίπρας ξαναπήρε το χρίσµα από 

τον µεγάλο Πολέµαρχο. Και φαίνεται πως πήρε από 

αυτόν πολύτιµους χρησµούς που είχε ανάγκη για να 

σώσει την Αριστερά και τον Πάνο Καµµένο από τα 

νύχια της ∆εξιάς.

Εκεί µάλλον ο Μεγάλος Πολέµαρχος τον συµβούλε-

ψε να εγκαινιάσει το Μουσείο του Νίκου Μπελογιάν-

νη. Ούτε εξεταστικές επιτροπές, ούτε συνταγµατι-

κές αναθεωρήσεις. Αναβίωση του πιο αγαπηµένου 

θέµατος της χώρας χρειαζόταν... Να βγαίνουν οι 

Τασούλες της Ν∆ και να δηλώνουν πίστη στην παρά-

δοση της ∆εξιάς. Να βγαίνουν οι Χρυσαυγίτες και να 

υπόσχονται ότι θα γκρεµίσουν το σπίτι... 

Ο κάθε πολιτικός που σέβεται τον εαυτό του 

βρίσκει το δικό του «ο λαός δεν ξεχνά τι σηµαίνει 

∆εξιά» για να πορεύεται. Ε, κι εκείνος θα έβρισκε το 

δικό του. Γιατί όταν οι Έλληνες ασχολούνται µε τον 

Εµφύλιο µπορείς να περάσεις µέχρι και κατάργηση 

των συντάξεων και να µην ανοίξει ρουθούνι.

TA TWEETS TOY FORREST GUMP
Από τον ΝΙΚΟ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η

(»Ûìï÷ ôïù óùììÞçïù çéá ôè äùîáôÞôèôá áììáçÜ÷ óôáõíïà
óôá áóáîóÛò ðïù äéáõÛôïùî òáäéÞæöîï)

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

Φυσικά και εξυπηρετεί την 
ανάπτυξη η ιδέα να χρηµατοδο-
τούνται από το ΕΣΠΑ έργα όπως 
οι αναστηλώσεις µητροπολι-
τικών ναών από τους µεν ή τα 
µουσεία ηρώων της Αντίστασης 
από τους δε.
Γιατί έτσι θα πάψει να ελπίζει 
όλος εκείνος ο κόσµος που 
πιστεύει ότι µε τα ΕΣΠΑ θα χρη-
µατοδοτηθεί όντως η ανάπτυξη 
και θα βρει καµιά δουλειά.
Και θα καταλάβει επιτέλους ότι 
το µόνο που ενδιαφερόµαστε 
να αναπτύξουµε είναι ακόµα 
περισσότερες αιτίες να ασχο-
λούµαστε µε το παρελθόν.
Οπότε θα φύγει στο εξωτερικό. 
Κι εκεί θα αναπτυχθεί.   
● Άρα ο σκοπός των ΕΣΠΑ θα 
έχει επιτευχθεί... 

Γιατί κανείς δεν έχει παρα-
τηρήσει πόσο άλλαξε ο Πάνος 
Καµµένος µέσα σε λίγο διάστη-

µα που είναι στην κυβέρνηση; 
Στην αρχή, ας πούµε, διαβε-
βαίωνε ότι είναι σίγουρο ένα 
δάνειο από τη Ρωσία... 
Στη συνέχεια, όταν το σχέδιο 
της Ρωσίας κατέρρευσε, δια-
βεβαίωνε ότι περιµένει δάνειο 
από την Κίνα...
Και τώρα επιτέλους ανακάλυψε 
ότι οι µόνοι φίλοι µας είναι οι 
Αµερικανοί. Από τους οποίους 
µάλιστα περιµένει βοήθεια 
τύπου «σχέδιο Μάρσαλ». 
● ∆ηλαδή µέσα σε ένα χρόνο 
σταµάτησε να ζητάει virtual 
δανεικά και αποφάσισε να 
καταργήσει τα προσχήµατα 
και να περάσει κατευθείαν στο 
επόµενο στάδιο... 
Στην εθνική ελεηµοσύνη.  

Εκτός από το κατέβασµα των 
διακοπτών πάντως, οι συνδικα-
λιστές της ∆ΕΗ µπορούν να δο-
κιµάσουν και άλλες µεθόδους 

αγώνα για να αποφύγουν την 
ιδιωτικοποίηση...
Ας πούµε, µπορούν να χτίσουν 
τις εισόδους των καταστη-
µάτων της ∆ΕΗ ώστε να µην 
εξοφλούνται λογαριασµοί...
Και για δοµικά υλικά µπορούν 
να χρησιµοποιήσουν τα σά-
ντουιτς που πήραν από τις 
αυξήσεις που γενναιόδω-
ρα τους παραχώρησε η 
κυβέρνηση.
Ενώ όλοι οι άλλοι είχα-
µε µειώσεις.
● Έτσι, για να θυµό-
µαστε ποιος είναι 
το αφεντικό.

Και τώρα, ενός λεπτού σιγή 
για τη συγκεκριµένη χωρο-
χρονική στιγµή που το όνοµα 
της Λάουρα Νάργες βρέθηκε 
στα trending topics του Τwitter 
πάνω από το όνοµα του Νίκου 
Μπελογιάννη

è »¶Æ°¼Ä°ª¸

 ôè÷ åâäïíÀäá÷

➁

 ενός λεπτού σιγή 

χρονική στιγµή που το όνοµα 
της Λάουρα Νάργες βρέθηκε 

°¦°Á£Ä¿¦¸ £¶ª¸ ¶Ä¡°ª¹°ª Æ¸ª ¶µ¢Ã»°¢°ªΞεκολλητής τσιχλών από το πλατό του Rising Star

°¦°Á£Ä¿¦¸ £¶ª¸ ¶Ä¡°ª¹°ª Æ¸ª ¶µ¢Ã»°¢°ªΞεκολλητής τσιχλών από το πλατό του Rising Star

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

– Οι Μαχητές στο 
Survivor, που τώρα 
έχουν γίνει πλέον 
∆ιάσηµοι, δεν θα 
έπρεπε να έχουν 
πλέον δικαίωµα να 
αλλάξουν οµάδα;

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

«Τηλεφωνοσµή» 
Το άρωµα εκείνου 
που χρησιµοποι-
ούσε το τηλέφωνο 
πριν και που έχει 
µείνει επάνω στο 
ακουστικό  ●

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟ ΤΑΦΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΡΥΒΟΥΝ

Πάνος Καµµένος «Μπορεί να 
υπάρξει βοήθεια τύπου σχέδιο Μάρσαλ 
από τις ΗΠΑ. Και το σχέδιο Μάρσαλ δεν 
συνοδευόταν από Μνηµόνια».

Μετάφραση Χωρίς µνηµόνια θα µπορού-
µε να τα µοιράσουµε σε όποιους θέλουµε 
εµείς. Όπως έγινε και µε το κανονικό σχέδιο 
Μάρσαλ!
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Οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν και το μέγα 
σκάνδαλο κατέληξε στον κάλαθο των αχρή-
στων της ιστορίας. Οι πολιτικά εμπλεκόμενοι 
δεν δικάστηκαν ποτέ λόγω παραγραφής. Η 
απόφαση της Δικαιοσύνης, όμως, λειτούργη-
σε ως μαγική μπαγκέτα. Σηματοδότησε τη λύ-
τρωση των εμπλεκομένων και άρα το δικαίωμά 
τους να απαιτήσουν ή να διεκδικήσουν την ε-
πάνοδό τους στο πολιτικό χρηματιστήριο.

τελευταία πράξη της υπόθεσης Βατο-
πεδίου μόνο προβλήματα και οξεία 
κρίση πολιτικής ημικρανίας μπορεί να 
προκαλέσει στον Κυριάκο Μητσοτά-

κη. Η «ευωχία» που επικρατεί στον πυρήνα των 
Καραμανλικών, η ανακούφιση στη Ραφήνα και η 
ενεργοποίηση του μηχανισμού της πλατείας Μα-
βίλη τροφοδοτούν τις χαώδεις τροχιές που παρα-
δοσιακά ακολουθούν οι βαρονέτοι, οι δούκες και 
οι κόμητες της ελληνικής Δεξιάς. Στο επίκεντρο 
αυτής της ελλειπτικής κινητικότητας βρίσκεται η 
αποκατάσταση των «θυμάτων» της Βατοπεδιά-
δας, η αναστήλωση των «χαμένων προσδοκιών» 
των πρωταγωνιστών της και ο συνωστισμός στις 
εκλογικές λίστες αναμονής των νέων πουλέν που 
σπεύδουν να λάβουν θέσεις στην αφετηρία.
Από τους παλιούς οι Ρουσόπουλος, Δούκας, Βουλ-
γαράκης και αρκετοί άλλοι διεκδικούν την πολι-
τική «αναπαλαίωσή» τους και τον καθαρμό τους 
μέσω της λαϊκής ψήφου. Από τους νέους, ονόματα 
όπως ο στρατηγός Φράγκος, συνταξιούχος μεν 
αλλά σύμβολο ακραίας εθνικοφροσύνης, ο Κων-

σταντίνος Μπογδάνος, έξοχο δείγμα της σύγχρο-
νης εκδοχής της Νεορθοδοξίας, διεκδικούν μία 
θέση στο πολυσυλλεκτικό πάνθεον της Κεντρο-
δεξιάς. Μόνο που μια τέτοια πολυσυλλεκτικότητα 
ουδεμία σχέση έχει με τη σύγχρονη κεντροδεξιά 
νοοτροπία, τουλάχιστον στην Ευρώπη.
Μεταξύ του νεοσύστατου «Τραμπισμού» και του υ-
περσυντηρητικού Φάρατζ με έντονη τη λατρευτι-
κή διάθεση στο πρόσωπο του Βλαντιμίρ Πούτιν, η 
ελληνική κεντροδεξιά, από τον «Ραφηνάτο» κλη-
ρονομικώ δικαιώματι ιδιοκτήτη της παράταξης ως 
το πατριωτικό μέτοπο της Λαϊκής Δεξιάς, κινδυ-
νεύει να μην αντιστοιχεί σε τίποτε με την πολιτική 
κατεύθυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Προκαλεί γέλωτα ή μάλλον θλίψη η λίστα υπο-
ψηφίων της ΝΔ που φιγουράρει σε κυριακάτικα 
δημοσιεύματα του συντηρητικού, λεγόμενου, 
Τύπου. Διερωτάται κανείς αν ρώτησε ο πολιτικός 
ρεπόρτερ έστω και ένα συνεργάτη του κ. Μητσο-
τάκη. Προφανώς οι μηχανισμοί άρχισαν τη δου-
λειά τους εν όψει συνωστισμού. Ορισμένοι πρέπει 
να καούν, άλλοι να αναδειχθούν και μερικοί να 
προστατευθούν. Στην ουσία άρχισε το πάρτι της 
πολυσυλλεκτικότητας, η θεμέλια λίθος της πολι-
τικής παραμόρφωσης κάθε ελληνικού κόμματος 
εξουσίας, του Σύριζα συμπεριλαμβανομένου.
Είναι περίεργο ωστόσο πως έντονη κινητικότητα 
ως προς το πλήθος επαφών και συναντήσεων πα-
ρατηρείται και πέριξ της Κηφισιάς, όπου ο Αντώ-
νης Σαμαράς ομολογεί πως δεν του φτάνει ο χρό-
νος για τα ραντεβού του. Η πρόσφατη περίοδος 
της ΝΔ κινήθηκε μεταξύ Καραμανλή και Σαμαρά. 

Η σημερινή ηγεσία της Πειραιώς κινδυνεύει, αν 
και το εξορκίζει, να βρεθεί μεταξύ αυτών των δύο 
μυλόπετρων. Εξέλιξη οδυνηρή και παρακμιακή.
Βεβαίως υπάρχουν σκέψεις ή, ακόμη καλύτερα, 
ελπίδες. Ήδη προτείνεται ανάληψη ευθυνών από 
τους δύο πρώην πρωθυπουργούς σε δύο βασι-
κούς τομείς-κύκλους μιας κυβέρνησης, αν και ε-
φόσον σχηματιστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Σχήμα επαναστατικό για τα ελληνικά δεδομένα 
και νεωτερικό για την παράδοση της ελληνικής 
Δεξιάς. Ακούγεται καλά στα αυτιά, αλλά φαντά-
ζει αδύνατο στην πράξη. Μπορεί να φανταστεί 
κανείς τους Καραμανλή και Σαμαρά να ηγούνται 
σημαντικών τομέων υπό την πρωθυπουργία ενός 
Μητσοτάκη; Miracolo.
Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης απολαμβάνει τη 
δυναμική των δημοσκοπήσεων. Αυτή η δημοσκο-
πική ανάταση του προσφέρει μία άνεση ελιγμών. 
Μόνο που η πολιτική δεν είναι Survivor, όσο και αν 
υποκύπτει στα κελεύσματα του πολιτικού θεάμα-
τος και άρα στις προδιαγραφές της virtual reality. 
Το συστατικό «Fake» μπορεί να αποτελεί βασικό 
στοιχείο στη διαμόρφωση του πολιτικού προφίλ. 
Όμως χαρακτηρίζεται, όπως και η διαδικτυακή 
φύση του, από την καταστροφική διάσταση του 
εφήμερου. Με λίγα λόγια οι δημοσκοπήσεις είναι 
χρήσιμες στην πρώτη φάση διαμόρφωσης μίας 
δυναμικής. Δεν επαρκούν για τη μεσοπρόθεσμη α-
ποτελεσματικότητα του πολιτικού εγχειρήματος.
Πώς είναι δυνατόν φερ’ ειπείν να πείσει το επιχεί-
ρημα «Δεν ψηφίζουμε τα νέα μέτρα αλλά το κρά-
τος έχει συνέχεια. Θα σεβαστούμε όλες τις υπο-

γραφές της ελληνικής πλευράς»; Γνωρίζουμε ότι 
οι πολίτες απόκτησαν τη συνήθεια κατανάλωσης 
πολιτικού σανού, ωστόσο υπάρχει ένα κρίσιμο ό-
ριο κορεσμού. Το όριο αυτό ξεπέρασε με ασυνήθι-
στη ταχύτητα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με περιορισμένα μέχρι 
στιγμής ερείσματα στην Ουάσινγκτον και αμφί-
σημα μηνύματα από τους ισχυρούς ευρωπαίους 
εταίρους, οφείλει να εφεύρει μία πειστική σχέση 
με την αλήθεια. Πώς απαντά ένας σύγχρονος πο-
λιτικός στις απαιτήσεις του ΔΝΤ και του Σόιμπλε 
για «συν-υπογραφή» στις δεσμεύσεις που απορ-
ρέουν από τη 2η αξιολόγηση; Πώς αποκαθιστάς 
την ενδεχόμενη απώλεια της λαϊκής ψήφου με μία 
σχέση αλήθειας με το εκλογικό σώμα; Πρόκειται 
για στοίχημα που ουδεμία σχέση έχει με το παρελ-
θόν, το μέλλον και το παρόν της όποιας λαϊκής δε-
ξιάς και του όποιου λαϊκιστικού υποβολέα διαθέτει 
το οπλοστάσιο αυτό. Μόνο και μόνο η αναφορά 
στα «Ζάππεια» του πρόσφατου παρελθόντος είναι 
αρκετή για να καταδείξει τα στενά περιθώρια που 
διαθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να ελιχθεί.
Υφίσταται μία παρεξήγηση. Ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης δεν απολαμβάνει προσωπικά της στήριξης 
των Media. Αντιθέτως, συνολικά η αντιπολίτευση 
απολαμβάνει μιας ευρείας στήριξης του μιντια-
κού τοπίου στην Ελλάδα. Αυτή η αντίφαση θα έ-
πρεπε να προβληματίζει το επιτελείο του προέ-
δρου της ΝΔ. Αυτή τη «μαύρη τρύπα» αντιλαμβά-
νονται και «χρησιμοποιούν» οι μυλόπετρες του 
κομματικού μηχανισμού στη σημερινή Πειραιώς. 
Μέχρις ότου καταφέρουν να συνθλίψουν κάθε 
εκσυγχρονιστική ικμάδα. Έτσι ώστε στις επερχό-
μενες εκλογές να αντιπαρατεθούν μία συστημική 
Δεξιά με ένα συμβατικό κεντροαριστερό Τσίπρα. 
Το όνειρο κάθε προστάτη και χειριστή του αθάνα-
του ελληνικού πολιτικού συστήματος.  A

Η αφόρητη μοναξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη
Tου Νίκου ΓεωρΓίάδη

Η
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«Ο συνδυασµός του λεµονιού και η µαγειρική 
σόδα έχει 1.000 φορές πιο ισχυρή επίδραση 
από τη χηµειοθεραπεία». «Αυτή είναι η Ελ-
ληνίδα που “εκδικήθηκε” τον Β. Σόιµπλε κι 
“έριξε” 18 δις δολ. πρόστιµα στη VW». «Εικό-
νες φρίκης: αυτό είναι το πραγµατικό πρόσωπο 
του Ισλάµ. Ο κάθε Έλληνας-Χριστιανός είναι 
πλέον στόχος στην πατρίδα του». «Προφητεία 
Αγίου Παΐσιου για τον Τσίπρα». «Νέα ασθένεια 
στο γυναικείο στήθος». Είναι ελάχιστοι από 
τους απίστευτους τίτλους ιντερνετικών δηµο-
σιευµάτων που αναπαράγονται. Όσο και να µας 
φαίνονται εξωφρενικά πρέπει να σκεφτούµε 
πως σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να προκα-
λέσουν ανεπανόρθωτες ζηµιές για την υγεία, 
αλλά και να καλλιεργήσουν κλίµα φόβου, ρα-
τσισµού και µισαλλοδοξίας… 

Πώς ξεκίνησαν τα Ellinika Hoaxes; Είµαι 20 χρό-

νια χρήστης του διαδικτύου και στην πορεία 
των χρόνων αντιλήφθηκα πως η διασπορά 
ψευδών αναρτήσεων συνεχώς γιγαντώνεται. 
Έτσι µου µπήκε η ιδέα να ασχοληθώ µε την α-
ποκάλυψή τους. Στην πορεία συνάντησα και 
άλλους bloggers να ασχολούνται µε τα µυθεύ-
µατα. Γνωριστήκαµε και δηµιουργήσαµε ένα 
blog. Αυτό αγαπήθηκε, αλλά επειδή είδαµε πως 
δεν ήταν λειτουργικό το αναπτύξαµε σε σελίδα 
µε την επονοµασία Εllinika Hoaxes. Hoax στη 
γλώσσα του διαδικτύου σηµαίνει η οποιαδήπο-
τε ψευδής είδηση που αναπαράγεται. 

Εκτός από τα πιο εξωφρενικά, πώς καταλαβαί-

νετε πως κάποιο δηµοσίευµα είναι ψευδές; Ήδη 
στη σελίδα µας έχουµε αναρτήσει είκοσι ένα 
στοιχεία που µπορούν να σας ψυλλιάσουν ότι 
ένα δηµοσίευµα είναι hoax: Όταν σας προτρέ-
πουν να το αναπαραγάγετε. Όταν ένα σηµαντι-

κής σηµασίας κείµενο δεν φέρνει την υπογρα-
φή συντάκτη. Αν υπάρχουν πολλά ορθογρα-
φικά λάθη. Αν χρησιµοποιούν υπερβολικούς 
τίτλους όπως «Σοκ», «Τροµακτικό» κ.λπ. ή υ-
πάρχουν πολλά θαυµαστικά. Αυτά είναι κάποια 
από τα στοιχεία που µας βάζουν σε πειρασµό 
ώστε να ερευνήσουµε ένα δηµοσίευµα. 

Κάνετε δηµοσιογραφική έρευνα για τις αναρτή-

σεις σας; Ναι, έχει τύχει να πάρουµε και τηλέ-
φωνα προκειµένου να διασταυρώσουµε τα στοι-
χεία. Μέσα στον Μάρτιο προβλήθηκε έγχρωµη 
η ταινία µε τον Χατζηχρήστο «Ο Μπακαλόγα-
τος». Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε ο µύθος πώς 
το µπακάλικο που γυρίστηκε η ταινία υπάρχει 
και είναι σήµερα καφέ-ουζερί. Ψευδές, γιατί το 
µπακάλικο ήταν σκηνικό. Βρήκαµε τα στοιχεία 
που το αποδεικνύουν αλλά και το διασταυρώ-
σαµε τηλεφωνώντας στην εταιρεία παραγωγής. 

Ellinika Hoaxes
Ãé ëùîèçïÝ ôöî äéáäéëôùáëñî ãåíÀôöî

Το να λες την Πρωταπριλιά ένα ψέµα είναι κάτι αθώο. Το να διασπείρεις στο διαδίκτυο ψευδείς ειδήσεις µπορεί να κρύβει
από ανοησία έως δόλο. Ευτυχώς υπάρχουν τα Ellinika Hoaxes, που αποκαλύπτουν τα ελληνικά διαδικτυακά ψέµατα. 

Ο εµπνευστής και ιδρυτής τους, Θοδωρής ∆ανιηλίδης, µας εξηγεί πώς τα… αφοπλίζουν.
Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ
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Θα ασχοληθείτε µε ένα ψέµα 

µόνο αν γίνει µεγάλη αναπα-

ραγωγή; Πολλά θέµατα επα-
νέρχονται κάθε χρόνο στην 
επ ι καιρότητα.  Ας πούµε, 
πρόσφατα ασχοληθήκαµε µε 
την είδηση « Έρχεται το πιο 
κρύο Πάσχα των τελευταίων 
10 ετών». Γράψαµε για ποιους 
λόγους είναι ψευδής είδη-
ση, αλλά ανακαλύψαµε και πως κάθε 
γιορτή (Πάσχα, 25η Μαρτίου κ.λπ.) ένα 
συγκεκριµένο blog γράφει µια παρό-
µοια είδηση. Όταν καταρρίπτουµε, για 
παράδειγµα, την είδηση «καρχαρίας 
επιτέθηκε σε κολυµβητή στην Κρήτη» 
καταρρίπτουµε µόνο τη συγκεκριµένη, 
αν χρειάζεται, βάσει αυτών που γρά-
φει. Γιατί µπορεί στο παρελθόν να έ-
χει επιτεθεί καρχαρίας, όπως µπορεί 
να συµβεί και στο µέλλον. Όσο για τα 
εξωφρενικά, σε βαθµό γελοιότητας ψέ-
µατα θα ασχοληθούµε µόνο όταν δούµε 
πως έχουν µεγάλη διασπορά στο διαδί-
κτυο. Αν ανακαλύψουµε πως ανάµεσα 
σε αυτούς που αναπαράγουν µια είδη-
ση για να κάνουν πλάκα υπάρχουν και 
κάποιοι που την παίρνουν στα σοβαρά, 
τότε το θεωρούµε καθήκον να γράψου-
µε γι’ αυτή. 

Εκτός από οικονοµικούς ή ξεκάθαρα κα-

κόβολους σκοπούς έχετε ανακαλύψει 

και άλλους λόγους για τους οποίους γί-

νεται η παραγωγή ψεύτικων θεµάτων; 
Υπάρχουν blogs που δεν έχουν πρωτό-
τυπη ύλη. Οπότε κάνουν τα πάντα προ-
κειµένου να τραβήξουν την προσοχή 
του αναγνώστη, ώστε να αυξήσουν την 
επισκεψιµότητα, ελπίζοντας πως έτσι 
θα πάρουν διαφήµιση. Όσο πιο εξωφρε-
νική η είδηση τόσο περισσότερο τρα-
βάει την προσοχή. Μετά δεν πρέπει να 
ξεχνάµε πως εκτός των ψεύτικων θε-
µάτων υπάρχουν και εκείνα που περι-
έχουν µαζί µε τα αληθινά και αναληθή 
στοιχεία. Πολλές φορές ένα δηµοσί-
ευµα µπορεί να είναι και αποτέλεσµα 
παρεξήγησης. Κάπου, κάτι διάβασε κά-
ποιος και διαφορετικά το κατάλαβε ή το 
µετέφρασε λανθασµένα. 

Έχετε δει hoaxes σε σοβαρούς ιστότο-

πους; Ο οποιοσδήποτε µπορεί να πέσει 
–και ίσως ήδη έχει πέσει– θύµα ενός 
hoax. Θυµάµαι, για παράδειγµα, µε την 
είδηση πως «ο ιδιοκτήτης της Corona ό-
ταν πέθανε άφησε την περιουσία του στο 
χωριό του» την είχαν πατήσει µεγάλες ε-
φηµερίδες. Ή το βίντεο που έδειχνε έναν 
άντρα να κατεβαίνει από ένα παράθυρο 
του Μπάκιγχαµ παίχτηκε σε µεγάλα κα-
νάλια. Ήταν ψεύτικο. Να µην ξεχάσω και 
τις περιπτώσεις εκείνες που δηµοσιεύ-
µατα σατυρικών σελίδων έχουν αντιµε-
τωπισθεί ως αληθινές ειδήσεις! 

Ξέρετε αν υπάρχουν αναγνώστες που 

διαβάζοντάς σας έχουν συνειδητοποιή-

σει πως είχαν πέσει θύµατα ενός ψέµα-

τος; Έχουµε λάβει σχόλια και 
µηνύµατα ευχαριστίας, οπότε, 
ναι, έχουµε επηρεάσει. Τώρα 
τελευταία πήραµε ένα µήνυµα 
από κάποιον που ο καρκινο-
παθής ξάδελφός του ήθελε να 
ακολουθήσει µια εναλλακτι-
κή θεραπεία που είχε διαβά-
σει στο ίντερνετ. Το µήνυµα 
µάς ευχαριστούσε γιατί το 

άρθρο µας τον έπεισε να µην το κάνει. 
Αυτά είναι τα µηνύµατα που µας δίνουν 
δύναµη να προχωρήσουµε.

Τι είδους αναγνώστες και ποιας ηλικίας 

πέφτουν πιο συχνά θύµατα; Περισσό-
τερο από εµπειρία έχω καταλάβει πως 
πιο συχνά θύµατα είναι ηλικιωµένοι 
αναγνώστες – οι νέοι είναι περισσό-
τερο ψυλλιασµένοι. Όσο για το είδος 
του αναγνώστη, αυτό που µπορώ να πω 
είναι πως ένα ψευδές δηµοσίευµα α-
ναπαράγουν κυρίως όσοι, ως σκέψη, 
είναι κοντά στη λογική του. Σχεδόν 
δεν υπάρχει περίπτωση να πειστεί έ-
νας «βαµµένος» συνωµοσιολόγος από 
την ανάρτησή µας, όσο αδιάσειστες και 
να είναι οι αποδείξεις µας. Αυτό ονο-
µάζεται γνωστική ασυµφωνία. Μετά 
υπάρχουν και πολλοί αναγνώστες που 
σχολιάζουν ή αναπαράγουν κάτι χωρίς 
καν να το έχουν διαβάσει ή που δεν έ-
χουν διαβάσει ολόκληρο το κείµενο. Αν 
σκεφτείς πόσοι άνθρωποι έχουν ακο-
λουθήσει τον Σώρρα, µπορείς να αντι-
ληφθείς πόσος κόσµος είναι διαθέσιµος 
να πιστέψει στο εξωφρενικό. 

Το Top 10 των αστικών µύθων µε τα ο-

ποία έχετε ασχοληθεί; ∆εν µπορώ να 
ξεχωρίσω κάποια γιατί συνεχώς ανανε-
ώνεται το υλικό. Ας βάλω µόνο στο Top 
10 τις συνωµοσιολογικές αναρτήσεις, 
µε προεξέχουσες αυτές που αφορούν 
στους ψεκασµούς. 

Αντικρούετε µόνο τα ψευδή δηµοσι-

εύµατα και δεν µπαίνετε σε διαδικασία 

να αποκαλύψετε τους διακινητές τους; 

∆εν µας απασχολούν τα πρόσωπα αλλά 
τα θέµατα. 

Εβδοµαδιαίως πόσες αναρτήσεις κάνετε; 

Τώρα τελευταία µπορεί να ανεβάζουµε 
και 3 άρθρα την ηµέρα. Τη χρονιά που 
πέρασε είχαµε κατά µέσο όρο, µηνιαί-
ως, εξήντα άρθρα.

Έχετε δεχτεί επιθέσεις από αυτούς που 

έχετε αποκαλύψει; Είναι πολύ συχνό το 
φαινόµενο των απειλών. Οι περισσότε-
ρες από αυτές έχουν µείνει σε λόγια. Σε 
µια περίπτωση έχουµε καταφύγει εµείς 
στη δικαιοσύνη για ένα blog που µας 
συκοφαντούσε. 

Αλήθεια, ποια είναι η δουλειά σας; Το ε-
πάγγελµά µου ήταν ναρκαλιευτής. Τώ-
ρα αφοπλίζω τις νάρκες του διαδικτύου. 
(γέλια)  A

I N F O
www.ellinikahoaxes.
gr. O Θ. ∆ανιηλίδης 
και ο Σ. Αρχοντής εκ 

µέρους των Hoaxes θα 
µιλήσουν στο Athens 
Science Festival. Θέ-
µα της οµιλίας τους 

«Ψειδοεπιστήµες και 
έρευνα στο διαδίκτυο». 
20.00, Τεχνόπολη ∆ή-
µου Αθηναίων (Καφέ 
της επιστήµης, ∆εξα-
µενές καθαρισµού), 
Πειραιώς 100, Γκάζι
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στο 
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με τα 
πόδια

Ο
ι βόλτες σε «βιο-

μηχανικό» αστικό 

περιβάλλον, σε μεγα-

λουπόλεις και μητρο-

πολιτικές περιοχές, 

μου προσφέρουν απερίγραπτη 

ευχαρίστηση. Όταν τριγυρ-

νάω σε γειτονιές με θηριώδεις 

πολυκατοικίες, εργοστάσια, 

βιοτεχνίες, αποθήκες, συνερ-

γεία αυτοκινήτων, μαγαζιά με 

εργαλεία και ανταλλακτικά, 

αντιπροσωπείες, ανισόπεδους 

κόμβους, γέφυρες, σταθμούς 

τρένων, αποβάθρες, νιώθω σαν 

να βρίσκομαι στην Ντίσνεϊλαντ 

ή σε σαφάρι στην Κένυα.

Κατέβηκα από τον Ηλεκτρικό 

στο Μοσχάτο. Χωρίς ιδιαίτερο 

λόγο, απλά έτσι μου ήρθε. Ήταν 

κάπου 12 με 1 το μεσημέρι, είχε 

λαμπρό ήλιο αλλά και ψύχρα, 

καθώς ήταν Φεβρουάριος. 

Ακολούθησα την οδό Θεσσαλο-

νίκης μέχρι το ρέμα Κηφισού, 

πέρασα κάτω από τη λεωφόρο 

σε ένα εγκαταλελειμμένο οι-

κόπεδο σκουπιδαριό, το οποίο 

ήταν για κάποιο διάστημα 

στο παρελθόν καταυλισμός, 

σκαρφάλωσα τη μάντρα του 

Ηλεκτρικού και βγήκα στη Δα-

βάκη Πίνδου. Περπάτησα καμιά 

100στή μέτρα και μετά έκοψα 

δεξιά στην Κανελλοπούλου, 

την οποία ακολούθησα μέχρι 

την Καραολή & Δημητρίου, έ-

στριψα αριστερά και ξαναβρή-

κα τη Δαβάκη Πίνδου, πέρασα 

από τη γέφυρα στη Ζαΐμη και 

κατέληξα κάπου στην Ειρήνης, 

όπου «χτύπησα» κανα-δυο πι-

τόγυρα….

Στη διαδρομή συνάντησα 

μεγάλες πολυκατοικίες, 

βιομηχανικά κτίρια, μια μεγά-

λη υπερυψωμένη λεωφόρο 

(Κηφισού) κάτω από τη οποία 

περνάει ένα ποτάμι (Κηφισός), 

μια σιδηροδρομική γραμμή, 

ένα «πεθαμένο» εργοστάσιο 

(ΔΕΗ), τα ευτυχώς «ζωντανά» 

εργοστάσια τριών μεγάλων και 

ιστορικών ελληνικών βιομηχα-

νιών (ΙΟΝ, ΕΛΑΪΣ, ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ), 

ένα γαμάτο self-sevice πλυντή-

ριο αυτοκινήτων με αρκετά 

ευφάνταστο όνομα (ΛΑΜΠΙΚΟ), 

του οποίου ο υπεύθυνος με 

ψιλοπήρε στο κυνήγι γιατί μάλ-

λον δεν του άρεσε που έβγαζα 

φωτογραφίες, έναν τεράστιο 

ναό (Καραϊσκάκη), ένα μικρό-

τερο ναό (Άγ. Δημήτριος), ένα 

σχολείο (Γυμνάσιο Φαλήρου) 

με κάτι πιτσιρικάδες να παίζουν 

κάτι μεταξύ ράγκμπι, αμερικά-

νικου φούτμπολ και «μήλων» 

στο προαύλιο και τέλος μια ντι-

ζαϊνάτη πεζογέφυρα.

Αν προσθέσουμε και τα σου-

βλάκια στο τέλος, η όλη φάση 

άγγιξε την τελειότητα!

Κάμερα: Nikon FM / Φακός: Nikkor 50mm f1.8 manual / Φιλμ: Fujifilm Superia Xtra 400

Πώς Με Πήρε ςτο κυνήγι 
ο ΛΑΜΠικος κΑι Μερικες 

ΑκοΜΑ ςκήνες
Κείμενο-Φωτό: ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

(mywallphotos.blogspot.gr)
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Θυμάσαι το άγαλμα του Μέγα Αλεξαν-

δροβουκεφάλα καθαρό, χωρίς 

γκράφιτι. 

Θυμάσαι τον Στράτο Διονυσίου να 

τρώει σούπες το ξημέρωμα στον «Ηρα-

κλειώτη» της Στράτου.

Έχεις δει τους Stephenwolf στο Παλαί 

Ντε Σπορ και τον Τζόναθαν Ρίτσμαν στο 

σινέ Βακούρα, σόλο κιθάρα και σε ρόλο 

τύμπανου να βαράει η καουμπόικη 

μπότα του.

Έχεις φάει παγω-
τά στην «Ωραία» 
της Κούσκουρα, 
μετά το φροντι-

στήριο.
Ξέρεις τι υπήρχε εκεί που είναι σήμερα 

ο Μασούτης της Καλλάρη (το κλαμπ 

L.A.).

Έχεις πάει για ποτό, βράδυ στο «Blue», 

απέναντι από το γήπεδο του Άρη. Αλλά 

επειδή ήταν γεμάτο, είπες δεν πειράζει 

και πήγατε παραδίπλα στο «Sax on The 

Back».

Έπαιξες στο φίδι-λαβύρινθο στο πάρκο, 

που το αποκαλούσες «Λούνα Παρκ της 

Σαλαμίνας».

Έχεις ζητωκραυγάσει, αποθεώσει και 

παραστεί στις προεκλογικές συγκε-

ντρώσεις του Βασίλη Ζαφειρόπουλου.

Έχεις ψωνίσει παρέα με τον Βασίλη 

Ζαφειρόπουλο χαβανέζικο πουκάμισα 

από το «Whispers» της Μητροπόλεως.

Έχεις πιεις ούζα κι έχεις παίξει μπουρ-

λότο και ξερή στο «Majestic» της παρα-

λίας. 

Κι όταν ήταν γεμάτο, έλεγες δεν πει-

ράζει και πήγαινες στο παραδίπλα 

«Αιγαίο».

Έχεις φωτογραφηθεί μπροστά από τα 

αμερικάνικα τζουκ μποξ και τα φλιπε-

ράκια που έφερνε ο Νίκος Βουκυκλα-

ράκης στο «Decorama», στην Ανθέων.

Κι ήσουν από αυτούς που έριχναν στε-

κιές στα μπιλιάρδα του «Θερμαϊκού». 

Λες ακόμα τον Εύοσμο, όπως τον λέγαν 

πριν γίνει Εύοσμος: Κουκλουτζά.

Έχεις μια αγαπημένη αιωνόβια θεία 

στην Άνω Πόλη, με δυο γάτες και σπίτι 

φτιαγμένο handmade από τον παππού 

πρόσφυγα του 1922.

Όταν ακούς Άνω Πόλη, σκέφτεσαι «Τζό-

τζο», «Δόμνα», «Σαΐτη» (τον παλιό).

Έχεις δει τους 
γονείς σου να 

κάνουν μπάνιο 
στο Καραμπουρ-
νάκη. Μετά βού-

τηξες κι εσύ!
Δίνεις ακόμα ραντεβού και στίγμα, 

«μωρέ, στο Πατέ, απέναντι από το Μα-

κεδονία Παλλάς». Κι όταν θέλεις να συ-Εί
σ
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Έχεις ψωνίσει αθλητικά από τον «Κατρά-

ντζο» και παλτουδάκι από τον «Κλαου-

δάτο», στην Τσιμισκή.

Αλλά η νονά σου σού ψώνιζε ρούχα 

από τη «Χριστιάνα» της Αγίας Σοφίας 

και παπούτσια από τον «Μούγιερ» της 

Καρόλου Ντηλ.

Και μετά, όταν μεγάλωσες λίγο περισ-

σότερο, η αδελφή σου σε πήγαινε για 

λαχουρέ new wave πουκάμισα στο 

«Biscotte» της Μητροπόλεως.

Ξέρεις τι είναι το τονωτικό ενεργειακό 

ξυνόγαλο κεφίρ και η κυρία Κατερίνα. 

Γιατί κεφίρ έπινε ένας πολιτικός, ο ξέ-

ρεις ποιος, αφού είσαι Θεσσαλονικιός, 

για να στυλώνεται για να την «κανο-

νίσει». «Βρώμα» που έβγαλαν κατά 

παραγγελία, μιας και ήταν περίοδος 

«Αυριανισμού», οι θυμάσαι ποιοι!

Είχες χορέψει στου «Καλκάνα» στην 

Αγίας Σοφίας.

Έχεις προλάβει την Τσιμισκή διπλής 

κατεύθυνσης και την πλατεία Αριστο-

τέλους μη πεζοδρομημένη, να τη δια-

σχίζουν αυτοκίνητα.

Σε έχει εξυπηρετήσει ο Ρίτος, το καλύτε-

ρο προ Έβερεστ τοστ στην πόλη, γωνία 

Στρατού με Παπαναστασίου.

Έχεις κάνει σεξ (έστω μπατανά) στο 

γρασίδι δίπλα στο Παλατάκι.
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ναντηθείς στην Έκθεση, λες «ραντεβού 

στο Ανώμαλο».

Θυμάσαι τον Μάνο να κάνει πόρτα στην 

«Base Mobile» της Ανθέων. Έχεις φάει 

πόρτα από τον Μάνο. 

Θυμάσαι, στην 

Τούμπα, τη Λαμπράκη, που τότε

 την έλεγαν Κονίτσης, θεόστενη.

Δεν κάνεις ποτέ Πρωτοχρονιά στην 

πλατεία Αριστοτέλους.

Τη Μεγάλη Παρασκευή στήνεσαι στη 

γωνία Πελοποννήσου και Αγίου Δη-

μητρίου για τη συνάντηση των τριών 

επιταφίων, του Αγίου Δημητρίου, του 

Αγίου Νικολάου του Ορφανού και της 

Λαοδηγήτριας.

Και μετά μόνο 
ταχινόπιτα από 

τον «Σκαντζέλη». 
Είδες Ρολς Ρόις από κοντά. Την καφέ της 

Βελλίδου. 

Διαλέγεις σε ποιο ουζερί στον Μπαχτσέ 

ή την Περαία θα πας, σαν να διαλέγεις 

γαλλική σαμπάνια.

Έχεις πέσει τουλάχιστον μια φορά στη 

ζωή σου πάνω στον Λευτέρη Κογκαλίδη 

να πηγαίνει στα γραφεία του «Ελληνι-

κού Βορρά» στην Τσιμισκή για να παρα-

δόσει κείμενα. 

Ξέρεις ποιοι, έχεις και κασέτες, ραδιο-

πειρατές του τότε, έκαναν εκπομπές 
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με ψευδώνυμα Στέφανος Δενδρινός, 

Λάζαρος Θαλασσινός, Στάθης Ουζου-

μπλουμής. Πάμε ανάποδα. Ουζου-

μπλουμής ήταν ο Παναγιωτόπουλος, 

Θαλασσινός ο Μπουκοβίνας και Δεν-

δρινός ο Διαμαντόπουλος. 

Έχεις δει τσόντα 
στο «Ίλιον» στο 
Βαρδάρη, που 
για θέρμανση 

είχε μια σομπά-
ρα ακριβώς στο 

κέντρο. 

Έχεις πιει καμικάζι σφήνους δια χειρός 

του μπαρμάνιου Μπούφι, στον «Κι-

χώτη».

Κι όταν τη βλέπεις στο κέντρο λες, ω, 

η Μαρούλα η σερβιτόρα του «Βελερε-

φόντη», που όμως ήταν στη Βασιλίσ-

σης Όλγας.

Δεν κάνεις κλάμπινγκ τα Σάββατα, 

γιατί σου λείπει η «Αλυσίδα» της Πα-

παναστασίου.

Έχεις οικογενειακό εξοχικό στην 

Περαία, γιατί πριν το ’80 δεν υπήρχε 

Χαλκιδική. 

Υπήρχε δηλαδή, αλλά έπεφτε μακριά. 

Τρεις ώρες από τον παλιό στενόδρο-
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μο, που περνούσε από Τρίλοφα, Πλα-

γιάρια και δεν συμμαζεύεται. 

Πρόλαβες τον εισπράκτορα του 31, 

Βούλγαρη – Σφαγεία, να φωνάζει: «Λυ-

σέ, θα κατέβει κανείς;». Και να το προ-

φέρει σαν «Λύσσα, θα κατέβει κανείς;». 

Θυμάσαι το 31 χωρίς φυσούνα back 

stage.

Δεν ξέρεις τι θα πει «Σταθμός ΚΤΕΛ, 

Μοναστηρίου».

Η μαμά σου έχει φουστάνια ραμμένα 

από το ατελιέ «Φαμ Κιούκα» στην Τσι-

μισκή. Κι εσύ έχεις ακόμα φυλαγμένα 

κάτι παντελόνια κάπρι από το «Army 

Navy» της Καρόλου Ντηλ, μετά πήρες 

και τεξάνικες μπότες από το «Laredo», 

δίπλα, αφού ήπιες καφεδάρα στην 

«Τεκίλα».

Έχεις δοκιμάσει πρώτη φορά Σάου-

θερν Κόμφορτ με κόλα στη «Ματέρκα» 

στη Χαλκιδική.

Έχεις φάει με τη μαμά σου και τον μπα-

μπά σου στην «Κληματαριά» στην Παύ-

λου Μελά, στο «Γέρο του Μωριά» στη 

Συγγρού και στο «Όλυμπος Νάουσα» 

της Λεωφόρου Νίκης. 

Αλλά και μια φορά, τότε που τρώγατε 

στους «Λύκους» στην Όλγας, απέναντι 

έτρωγε ο Νικ. Με το μικρό, γιατί ένας 

είναι ο Γκάλης!

Σε ξέρει με το μικρό σου όνομα ο Θεό-

φιλος ο περιπτεράς δίπλα από το Βασι-

λικό Θέατρο. 

Έχεις δει Βέγγο στο «Ιντεάλ» και Βου-

τσά στο «Αελλώ». 

Κι έχεις πάει σε μεταμεσονύκτιες του 

«Ρίο», που έσκαγε και κουλουρτζής 

εντός αιθούσης και φώναζε «φρέσκο 

το ’χω». 

Έχεις δει το «Καράτε Κιντ» στα «Ηλύ-

σια» (μετά έγινε «FenaFresh»).

Αγόρασες τον 
πρώτο σου υπο-
λογιστή από τη 
Δωδεκανήσου, 
χρόνια πριν α-
κούσεις για τη 
Silicon Valley. 

Και το πρώτο σου στερεοφωνικό από 

το «Εικόνα και Ήχος» (φαλίρισε). 

Όλα τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια 

σου τα έφερνε ο Άγιος Βασίλης από 

τον «Νίκο» της Αγίας Σοφίας. 

Θυμάσαι θυμάσαι τους ναύτες του α-

μερικάνικου στόλου να διασκεδάζουν 

στο καμπαρετζίδικο «John Bull» στη 

Βενιζέλου. (εκεί που σήμερα είναι το 

«Γυράδικο»). 

Από εκεί έφευγαν τα λεωφορεία του 

«Κοτσίδη» φορτωμένα με φοιτηταριό 

για Ιταλία. 

Έχεις γράψει με μαρκαδόρο στον τοί-

χο της «Σελήνης», πίσω από το ΚΘΒΕ, 

«Λονδίνο Άμστερνταμ ή Βερολίνο», με-

τά που τελείωσε το λάιβ των Τρύπες. 

Ξέρεις πού ήταν το «Παρλαράμα», ποιος 

έκανε τον μπάρμαν πριν κάνει τον «Μύ-

λο» και ποιοι Wire έπαιξαν - θενκ γκοντ 

και συνεχίζουν- το καλύτερο blues στην 

πόλη. 

Έχεις πάει στο 
εν πλω πάρτι 

«Μπλε Πορτοκά-
λι» του Ηλία 

Λόγγο. 
Αλλά σύχναζες και στο «Εν Πλω» της 

παραλίας.

Ακόμα πιστεύεις πως η Θεσσαλονίκη 

δεν είναι για μετρό, αλλά για τραμ. 

Τον λες ακόμα Βάσια και θεωρείς πως 

είναι ο μεγαλύτερος φουτμπολέρο του 

σύμπαντος. Ένας κι ο Χατζηπαναγής, 

μια και η Ηρακλάρα, κι ας είσαι Παοκα-

ρειανάκι!

Νοσταλγείς τα μαγειρευτά των 

«Sofie's». 

Και πρώτη φορά πίτσα σε ξυλόφουρνο 

έφαγες στα «Corner» της Εθνικής Αμύ-

νης. 

Σε κυνήγησε ο «κόραξ» Δαραβίγκας, 

γιατί μια νύχτα που διανυκτέρευε, άνοι-

ξες μεθυσμένος πόρτα και του τραγού-

δησες καντάδα «Όπου ο νεκρός και να 

κρυφτεί, ο Δαραβίγκας θα τον βρει».

Ποιο La La Land; Ποστάρεις παλιές φω-

τογραφίες παρέα με τον Μάικ Τζόουνς, 

το μωρό του ελαφιού, να πίνετε μπύρες 

στο «La La's Island» της Σοφούλη.

Ξέρεις ποιος είναι ο Βόθρος. Και ποιο το 

«άθλημα» στο οποίο είναι τσαμπιόνι. Για 

να σε βοηθήσω: γκρααακ!

Πήγαινες Περαία για συγκεκριμένη 

μάρκα τυροπιτάκι. Ποιο; Μικρή βοήθεια: 

Κου Κου!

Έχεις πάρει τσίχλες και πατατάκια από 

το σούπερ μάρκετ του παικταρά Γιώρ-

γου Κούδα στην Όλγας.

Ξέρεις τι είναι ο παπάς: Απάτη!

Αλλά θυμάσαι τις υπαίθριες «συνεδρί-

ες» του αλογομούρη Καραολάνη και 

τα «κρίμα, δεν είναι εδώ ο παπάς» στην 

Κολόμβου. Πόσα έχασες;

Έχεις διασχίσει μετά την πρόβα με το 

γκρουπ και με βιαστικό βήμα, γιατί είχε 

ποντίκια, τραβεστί και φάτσες περίερ-

γες, την οδό Κατούνη στα Λαδάδικα, 

πριν εκπολιτιστεί, γίνει πεζόδρομος και 

eatland προσβάσιμη για όλους!

Σε έχουνε πάει 
τουλάχιστον μια 
φορά για μόκα 
και για παγωτό 
«Λευκό Πύργο» 
στο «Janni’s» 

του Πανοράμα-
τος Σοφούλη.

Έχεις δει τους Άγαμους Θύτες στο «Βολ-

τάζ». Με την ντριμ τιμ Σταρό, Ιερό, Παχί, 

Αθερί, Σακελαρί, Μητρέ και Μανισά. 

Γιατί έτσι συγκοπτόμενα τους έλεγε η 

πόλη, πριν ξενιτευτούν για Αθήνα. 

Έχεις προλάβει τα 100 τοις εκατό «κορί-

τσια» στο «κοσμικό» μπαρ «Καστοριά» 

στην Αφροδίτης και τα άλλα «κορίτσια», 

αλλά αυτά 50 - 50, να τραγουδούν στο 

λαϊκό μπουζουκομάγαζο «Σεχραζάτ», 

στη συνοικία Μπάρα, ως την έλεγαν 

ακόμα οι γκάγκαροι.

Έχεις πάει στα πρώτα καλλιστεία τραβε-

στί στον «Ελλήσποντο».

Διάβαζες Σκαμπαρδώνη πριν βγάλει το 

πρώτο βιβλίο του. Τα χρονογραφήματά 

του στη σελίδα 2 της εφημερίδας Θεσ-

σαλονίκη.

Ήσουν ένας από τους 80.000 αναγνώ-

στες που αγόραζαν φανατικά τη «Θεσ-

σαλονίκη» της Δευτέρας. Για τον Αλέξη 

Δερμεντζόγλου στην κριτική σινεμά οι 

μεν και για το αθλητικό ένθετο οι δε.

Έχεις σταθεί έστω και μία φορά για να 

σχολιάσεις μαζί με άλλους «συναδέλ-

φους» λαθραναγνώστες ένα από τα 

πρωτοσέλιδα των «Σπορ του Βορρά», 

αλλά τα ορίτζιναλ, του Μπούζα, που 

έβαζε τιτλάρες τύπου «Ήρωες λαβωμέ-

νοι, πάλι μας έσφαξε η Αθήνα». Τέτοιος 

ΠΑΟΚ, όχι λάουντζ.

Ξέρεις που βρίσκεται η στάση «Κτη-

νιατρική». Κι η γιαγιά σου, κάθε που 

κατεβαίνατε, σου έλεγε πως «από εδώ 

έφευγαν τα τρένα για το Νταχάου». Και 

με ποιους.

Ξέρεις να δώσεις οδηγίες στην ερώτη-

ση «Για Χαμόδρακα καλά πάω;»

Έχεις φάει σουτζουκάκια στον «Σαλιά-
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ρη» στα Σύλλατα. Γιατί ξέρεις πού 

είναι τα Σύλλατα και γιατί ήταν, είναι 

και θα είναι γνωστά.

Περηφανεύεσαι πως «εγώ Κρήνη 

δεν πάω, τρε μπανάλ». Αλλά έχεις 

κάνει μεθυσμένος τουλάχιστον μία 

φορά σεξ στη μαρίνα της.

Όταν λες γύρο 
στα καθιστά, 
εννοείς «Δια-

γώνιο» στο κέ-
ντρο και, στα 
όρθια, μόνο 

γύρο από του 
«Γιώτη» στην 
Μπότσαρη.

 Και ξέρεις επίσης τον θρύλο για 

το τι πάθαιναν τα παιδάκια που έ-

τρωγαν γύρο από τον «Κόκορα» της 

Σβώλου, που τότε όμως την έλεγαν 

Πρίγκιπος Νικολάου. Όπως επίσης 

ξέρεις και γιατί δεν κυκλοφορούσε 

γάτα στη γειτονιά.

Α, και δεν θα φας στον αιώνα τον 

άπαντα καλύτερο σουτζουκάκι-

ψωμάκι-ρωσική από αυτά του μετρ 

ντε ψηστ «Κοσμά» της Παύλου Με-

λά. Που όμως λίγοι ξέρουν πως τον 

ψήστη τον έλεγαν Στέφανο (συνιδι-

οκτήτης).

Έχεις έναν φίλο, που έχει μια ξαδέλ-

φη, που ήταν κολλητή με μια συμμα-

θήτριά της «σου λέω» με την Τζένη 

Γκάλη και «ξέρει όλο το στόρι».

Έχεις μια φίλη, που έχει έναν φίλο, 

κολλητό με τον ξάδελφό του που 

πήγαιναν στο 5ο Γυμνάσιο και ξέρεις 

το πραγματικό του όνομα πριν το 

γυρίσει σε Κανάκης σουπερστάρ και 

«έκανε εκπομπές στην TV 100, με τον 

άλλον μωρέ, που μετά έγινε σκηνο-

θέτης βιντεοκλίπ»

Έχεις ακούσει Spandau Ballet, Aztek 

Camera και Smiths από τον Κώστα 

Καπετανίδη να τα μεταδίδει στο δη-

μοτικό ραδιόφωνο, πριν κάνει εκπομπή 

με τον Κανάκη στην TV 100 και μετά 

ξενιτευτεί στην Αθήνα και γίνει σκηνο-

θέτης βιντεοκλίπ.

Σου την έχουν 
πέσει για να α-
γοράσεις σταφ 

στην Κορομηλά.
Αλλά εσύ δεν τσίμπησες, γιατί σε έφτια-

χναν τα τοστ του «Σνούπυ». Άσε που 

μετά δεν θα περίσσευαν για μπίρες στο 

«Berlin». True story: εκείνη τη νύχτα έ-

παιζαν λάιβ οι Yell-o-Yell, εντάξει;

Έχεις αγοράσει Talking Heads από του 

Μιχάλη στο «Billboard». Θυμάσαι το 

«Billboard».

Έχεις τίσερτ «Μπιενάλε Θεσσαλονίκης 

1986». Δεν σου κάνει τώρα, λογικό.

Έχεις κατάλογο με τα έργα του Καραβά-

τζιο στο Παλατάκι, «Θεσσαλονίκη Πολι-

τιστική Πρωτεύουσα 1997».

Έχεις το πρώτο σπάνιο, συλλεκτικό 

πλέον τεύχος του πρώτου εν Ελλάδι φρι 

πρες. Εδώ βγήκε. Κι το έβγαλε εκείνος 

που δεν μένει πια εδώ. Τάσος Μιχαηλί-

δης R.I.P.

Διάβαζες Θωμά Σιώμο στον «Εξώστη» 

του Τάσου Μιχαηλίδη, πριν τον πάρει 

μεταγραφή η «Ελευθεροτυπία» και στεί-

λει κείμενα στη στήλη «Όσα φέρνει ο 

Βαρδάρης».

Θυμάσαι την 
Μπουμπού στα 
πάρτι ρέιβ του 

«Troll».
Αλλά και έκανες τσιγάρο και μπίρα στο 

Ντορέ με το διάσημο πανκ ζεύγος των 

Έλμερ και Πιπίτσας.

Έχεις πιεις ρετσίνα κι άκουσες ρεμπέτικα 

στα «10 βήματα στην Άμμο» και μετά πή-

γατε και «Τήνελλα» που «παίζει ένα παιδί 

που το λένε Ζερβουδάκη, έχει μηχανή 

και μένει στην Άνω Τούμπα». 

Έχεις προλάβει να ακούσεις και να δι-

αφωτιστείς για το ποιος σκότωσε τον 

Κένεντι στη γωνία Εγνατίας και Αγίας 

Σοφίας, όπου καθημερινά αγόρευση 

έβγαζε ο μετρ επί των πρωτοκόλλων 

της Σιών, ρήτορας και συνωμοσιολόγος 

Μαυραγάνης.

Κάθε φορά που βλέπεις έναν τους μόνο 

να περπατά, σφίγγεται η καρδιά σου και 

τρέχεις και ρωτάς, «ο άλλος καλά»; Καλά 

σου απαντά και λες ουφ, ναι, Δίδυμοι για 

πάντα.

Ξέρεις να βρεις το σημείο της πλαζ στην 

Περαία εκεί ακριβώς που ο Δαλιανίδης 

γύρισε το «Μερικοί το προτιμούν… 

κρύο». Σου το είπε η θεία σου που έπαιξε 

και κομπάρσα στο «Κάτι να καίει».

Έχεις κάνει γενέθλια στον «Θερμαϊκό» 

με τον Αλέκο Συσσοβίτη πόρτα.

Θυμάσαι τις άγριες νύχτες στο 

«Romance», μόνο με αγόρια πελάτες. 

Έχεις δει λάιβ τον Φλωρινιώτη στη «Λε-

μόνα» της Λαγκαδά και τον Sotis Volanis 

πριν γίνει σόλο άρτιστ, να παίζει πλή-

κτρα στο «Πειράζει που είμαι μεγάλη 

βεντέτα».

Έχεις ακόμα κρατημένη σακούλα 

«Sak's» Κατρακαλίδη, σχεδιασμένη από 

τον πάπα του ντιζάιν Στέργιο Δελιαλή.

Όταν ακούς «Ταμανί Ουταμανί» ή «Στα-

τσιόνε Ραντιοφόνικα», σκέφτεσαι χαρ-

μολυπικά με τη σειρά: ένα βαγόνι, ένα 

ράδιο και τον Γιώργο Χριστιανάκη πριν 

παίξει πλήκτρα στις Τρύπες.

Έχεις δει λάιβ στη «Θεσσαλονικιά» τον 

Κόκοτα κι έχεις σπάσει πιάτα στο «Αρι-

γκάτο» στην Αρετσού. 

Ήσουν ΟΝΝΕΔίτης και σε έναν χορό 

της Νέας Δημοκρατίας, στην «Ταβέρνα 

του Χοντρού» άκουσες τον Ψωμιάδη 

να τραγουδάει. Αυτό δεν είναι κακό. 

Κακό είναι που είπες «καλός είναι, έχει 

ταλέντο». 

Αλλά στο τσακίρ κέφι ήρθες με Στανίση 

στο «Remember», μετά το αεροδρόμιο. 

Μια ζωή δεξιοί ήσασταν: ακόμα και 

όταν έγραφες πανελλήνιες, στην Πανα-

γία Δεξιά της Καμάρας σε έταζε η μαμά 

σου για να γράψεις καλά!

Υποδέχτηκες 
τον Ριτζ του 

«Τόλμη και γοη-
τεία» στο αερο-
δρόμιο μαζί με 

χιλιάδες 
γυναικών. 

Και σου έχει φτιάξει το αμάξι στο συ-

νεργείο του στη Σταυρούπολη, πριν 

γίνει πρώτη φίρμα, ο Βασίλης Καρράς.

Σε έχει σερβίρει σοκολάτα η φοιτήτρια 

φιλοσοφικής Δέσποινα Βανδή στο «In 

Vivo» της Παύλου Μελά. 

Όταν ακούς «Δωδώνη», δεν σκέφτεσαι 

το μαντείο, αλλά με κιμά. 

Ξέρεις γιατί να μην παρκάρεις ποτέ από 

την πλευρά της Νομαρχίας όπως και τι 

παθαίνει όποιος το ξεχάσει. (του χέζουν 

πατόκορφα το αμάξι τα περιστέρια).

Έδωσες προφορικά για Lower στο ξενο-

δοχείο «ABC». 

Τον σχολικό χορό της Γ’ Γυμνασίου τον 

κάνατε στην «Crypton» και μετά σύχνα-

ζες στη «L’ Apogee». 

Έχεις ανέβει μια φορά στον Λευκό Πύρ-

γο με το σχολείο στην Στ’ Δημοτικού.

Αντί να λες «όχι», λες κλάιν. A
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Ό 
ταν ανακαλύπτουμε πως το ρολόι  μας  χά-

νει δευτερόλεπτα πιστεύουμε πως πάντο-

τε αυτό φταίει. Το μυαλό μας δεν πηγαίνει 

ούτε στη θεωρία της σχετικότητας του Α-

ϊνστάιν ούτε στο τι σημαίνει διαστολή του 

χρόνου ούτε ότι η περιστροφή της Γης επι-

βραδύνεται. Υπάρχουν όμως επιστήμονες 

που τα λαμβάνουν όλα αυτά υπόψη και φροντίζουν ώστε «η 

ώρα να είναι στην ώρα της».  Όπως ο Δρ. Δημήτρης Ματσά-

κης, που από το 1997 είναι ο επικεφαλής του Τμήματος Πα-

ρατήρησης του Χρόνου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 

(USNO) και είναι γνωστός παγκοσμίως ως «ο πατέρας του 

χρόνου». Γιατί; Διότι αυτός διαχειρίζεται την «παγκόσμια» 

ώρα, αφού είναι η ώρα που «στέλνεται» στο αμερικάνικο 

σύστημα GPS και κατόπιν μέσω δορυφόρου στα τηλέφωνά 

μας, στο ίντερνετ κ.λπ.

Η εκπνοή του 2016 καθυστέρησε ένα δευτερόλεπτο. Ήταν 

μια διορθωτική κίνηση, από αυτές που κι άλλες φορές στο 

παρελθόν έχουν συμβεί στο ρολόι της Συντονισμένης Πα-

γκόσμιας Ώρας (UTC) προκειμένου όλα να συνεχίζουν να 

λειτουργούν στην ώρα τους. Ο υπολογισμός της παγκόσμιας 

ώρας είναι και ο λόγος που Αμερική και Μεγάλη Βρετανία 

ερίζουν για το ποιος είναι ο άρχοντας του χρόνου. Η πρώ-

τη πιστεύει πως πρέπει να υπολογίζουμε το χρόνο βάσει 

της ατομικής ώρας (ΤΑΙ) [η ώρα που δείχνουν μια σειρά από 

ατομικά ρολόγια. Η λειτουργία τους βασίζεται στη μέτρη-

ση της ταλάντευσης ακτινοβολίας των ατόμων – συνήθως 

Καισίου-133. Μετρούν δε το χρόνο με τόση ακρίβεια ώστε 

στα επόμενα 300 εκατομμύρια χρόνια να μη χάσουν ούτε 

ένα δευτερόλεπτο]. Η Μ. Βρετανία θεωρεί πως πρέπει να 

αναφερόμαστε στην παραδοσιακή ώρα Γκρίνουιτς (GMT) 

– από το βασιλικό Aστεροσκοπείο της Μ. Βρετανίας. «Κά-
θε κυρίαρχο κράτος έχει τη δική του ώρα. Οι ζώνες ώρας της 
Γης διαχωρίζονται βάσει της Συντονισμένης Παγκόσμιας Ώρας 
(UTC) που οι περισσότερες χώρες έχουν υιοθετήσει ως την επί-
σημη ώρα τους. Ωστόσο, η UTC υπολογίζεται μία 
φορά το μήνα και η μορφή της διαφέρει από την 
εθνική ώρα κάθε χώρας του προηγούμενου μήνα. 
Στην πραγματικότητα όμως οι πιο πολλοί άνθρω-
ποι στον κόσμο συντονίζουν την ώρα τους άμεσα 
ή έμμεσα από το GPS και το GPS συντονίζει την ώρα 
σύμφωνα με το Τμήμα Παρατήρησης του Χρόνου 
των ΗΠΑ». Το Τμήμα Παρατήρησης του Χρόνου 

ανήκει στο Ναυτικό των ΗΠΑ και οι εγκαταστά-

σεις του θεωρούνται ύψιστης ασφάλειας ώστε 

να αποφευχθούν τρομοκρατικές ενέργειες και επιθέσεις 

από χάκερ – φυσικά και στην Ελλάδα έχουμε το αντίστοιχο 

τμήμα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας. 

Στο USNO είστε υπεύθυνος του Master Clock. Τι είναι αυ-

τό; Έτσι όπως το ορίζω εγώ, το Master Clock είναι η συλλογή 

περισσότερων από 100 ατομικών ρολογιών και οι περίπου 

25 άνθρωποι που εργάζονται στο USNO και έχουν τη φροντί-

δα ώστε όλα να λειτουργούν κανονικά. Είναι το ρολόι-βάση 

και από αυτό ελέγχονται τα ρολόγια GPS. Ένας πιο αυστηρός 

ορισμός θα ήταν ότι το Μaster Clock είναι μια ηλεκτρονική 

συσκευή (ένα κουτί) που μετρά τα κύματα μιας συχνότητας 

5 MHz και παράγει μια διαφορά δυναμικού στο μέγιστο της 

κυματομορφής κάθε 5 εκατομμύρια κύματα. Η ανερχόμενη 

άκρη αυτής της αιχμής είναι η αρχή του νέου δευτερόλε-

πτου. Το δευτερόλεπτο σε ένα ατομικό ρολόι είναι ο χρόνος 

που χρειάζεται για να συμπληρωθούν 9.192.631.770 ταλα-

ντώσεις της ακτινοβολίας που εκλύεται λόγω της ενεργεια-

κής μετάπτωσης του ατόμου του καισίου-133. 

Στη διάρκεια της θητείας σας το Master Clock σταμάτη-

σε 3 φορές. Για ποιους λόγους, τι συνέβη όταν σταμάτη-

σε; Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, η διακοπή οφει-

λόταν σε βλάβη του βασικού ρολογιού μέιζερ/λέιζερ που 

δημιουργεί τη συχνότητα των 5 Mhz και τη μετασχηματίζει 

σε διαφορά δυναμικού κυματομορφής. Αντικαταστήσαμε 

το βασικό ρολόι με ένα άλλο δίπλα του, που ήδη χρησιμοποι-

ούσαμε για να βγάλουμε το μέσο όρο. Αυτό σήμαινε αρκετές 

ώρες για να επανέλθει το σύστημα και να συγκεντρωθεί 

το προσωπικό. Έχουν υπάρξει φορές που το πρόβλημα το 

δημιούργησε η αλλαγή θερμοκρασίας στην αίθουσα. Αλλά 

ανταπεξήλθαμε αλλάζοντας τη συχνότητα των 5 MHz. 

Ποια είναι η έκφραση που αφορά στο χρόνο και σας ται-

ριάζει; Η καρδιά μου μπορεί να είναι πολύ άστατη για να 

καταλήξω. Στην Τεχνόπολη θα παρουσιάσω τη δική μου 

μαθηματική εξήγηση του χρόνου, η οποία είναι «Η τιμή μίας 

συντεταγμένης που σχετίζεται με τον πιο απλό τρόπο με μία 

σειρά διαδοχικών γεγονότων». Αλλά νομίζω πως το κοινό θα 

ευχαριστηθεί περισσότερο με τον κάτωθι ορισμό: «Χρόνος 

είναι ο τρόπος που έχει βρει η φύση για να μη συμβαίνουν 

όλα ταυτόχρονα». 

Τι άλλο θα μας πείτε στη διάλεξή σας; Θα ξεκινήσω με την 

κατά Ισαάκ Νεύτωνα αντίληψη του χρόνου και θα μιλήσω 

στο κοινό για το πώς αυτή ανατράπηκε από τον Αϊνστάιν. 

Μετά θα συνεχίσω μιλώντας για νέες ιδέες και 

παράδοξα, που προκύπτουν από ερωτήσεις αν-

θρώπων που νομίζουν ότι ξέρουν τι είναι ο χρό-

νος. Δεν θα υπάρχουν εξισώσεις και θα προσπα-

θήσω να είναι όλα πολύ κατανοητά. 

Η τροχιά της γης ήταν αρχικά ο τρόπος μέτρησης 
του χρόνου. Για να αποφευχθούν τα προβλήμα-
τα, μεταξύ άλλων, με την επιβράδυνση της Γης οι 
επιστήμονες στράφηκαν στη βοήθεια της αστρο-

νομίας. Ο Δρ. Ματσάκης, που σπούδασε Φυσική Στοιχειωδών 
Σωματιδίων στο MIT και κατόπιν Αστρονομία στο πλευρό του 
Τσαρλς Τάουνς (Νόμπελ Φυσικής για την εφεύρεση του λέιζερ), 
ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής Χρόνου της Διεθνούς Αστρο-
νομικής Ένωσης. 

Ποιο είναι το αντικείμενο αυτής της Επιτροπής; Η Επιτρο-

πή Χρόνου έχει πλέον απορροφηθεί από μία μεγαλύτερη 

κρατική υπηρεσία, αλλά η σχέση χρόνου και αστρονομίας 

είναι πολύ σημαντική από την αρχή της Ιστορίας. Η τροχιά 

της γης ήταν αρχικά ο τρόπος μέτρησης του χρόνου, ενώ 

τώρα χρησιμοποιούμε την ατομική ώρα για να μετρήσουμε 

τις παραλλαγές της περιστροφής της Γης ως πλανήτη – κι 

αυτό είναι ένα σημαντικό αντικείμενο σπουδών. Υπάρχει ε-

πίσης το πάλσαρ. Το πάλσαρ είναι ένα αστέρι από νετρόνια 

με μάζα παρόμοια με αυτή του ήλιου, αλλά με μέγεθος μόλις 

10 χιλιόμετρα. Στροβιλίζεται πολύ γρήγορα – έως 1.000 φο-

ρές το δευτερόλεπτο. Η μέτρηση αυτών των στροβιλισμών 

είναι ένας τρόπος μέτρησης χρόνου. Οι μικρού βεληνεκούς 

παραλλαγές στο χρόνο πάλσαρ μας λένε πράγματα για το 

ίδιο το αστέρι, και οι μεγάλου βεληνεκούς παραλλαγές μπο-

ρεί μια μέρα να μας πουν κάτι για τα ρολόγια μας. Τέλος, η 

αστρονομία μάς δίνει έναν εξαιρετικό τρόπο για να δοκι-

μάσουμε τις θεωρίες του Αϊνστάιν για τον Χρόνο, που είναι 

μέρος της Θεωρίας της Σχετικότητας. Πέρσι δημοσίευσα μία 

μελέτη πάνω στο θέμα χρησιμοποιώντας δεδομένα από τον 

Ήλιο και το GPS, που επιβεβαιώνουν τη σχετικότητα. 

Η προσωπική σας σχέση με το χρόνο; Προσπαθώ να ορ-

γανώσω τη ζωή μου όσο πιο απλά γίνεται. Δεν φοράω ρολόι, 

αν και τώρα με τα smart phones η ώρα είναι δωρεάν, κι έχω 

ανακαλύψει πόσο βολικό είναι να βάζεις ειδοποίηση για να 

θυμηθείς ένα ραντεβού.

Αναγνωρίζετε ελληνικά στοιχεία στο χαρακτήρα σας; 

Όλοι οι παππούδες μου ήρθαν από την Κάρπαθο, αλλά εγώ 

μεγάλωσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλοί Αμερικανοί με 

θεωρούν Έλληνα και πολλοί Έλληνες με θεωρούν Αμερικα-

νό. Υποθέτω πως αυτό σημαίνει να είσαι Ελληνοαμερικανός.

Παρακολουθείτε όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα; Ποια 

είναι η γνώμη σας; Φυσικά και τα παρακολουθώ. Έχω σπί-

τι στην Κάρπαθο και πολλούς συγγενείς και φίλους εκεί. 

Αισθάνομαι την αγωνία των Ελλήνων. Αλλά δεν θα ήταν 

σωστό να πολιτικολογήσω γιατί δεν είμαι γνώστης της κα-

τάστασης και, όσο κι αν το αρνηθώ, το να κάνω κάτι τέτοιο 

θα σήμαινε για κάποιους ότι εκπροσωπώ με τις απόψεις μου 

την αμερικανική κυβέρνηση.

Έχετε γράψει ένα διήγημα. Τι αφορά; Θα σας πω μόνο ότι 

είναι 12 σελίδες και έχει δεινόσαυρους. Κάποιοι μου είπαν 

ότι γέλασαν πολύ κι άλλοι το βρήκαν ανόητο. Έχω γράψει κι 

άλλα, αλλά δεν τα έχω εκδώσει. Όταν γεράσω, ίσως και να 

αφοσιωθώ σοβαρά στο γράψιμο.  

Τελικά ο χρόνος είναι χρήμα, όπως λέμε στην Ελλάδα; 

Θα πρέπει να έρθετε στη διάλεξή μου για να μάθετε πόσο 

υπεραπλουστευμένος είναι ο ορισμός μου για τον Χρόνο, 

αλλά θα σας πω ότι οικονομικές υπηρεσίες στις Ηνωμένες 

Πολιτείες και την Ευρώπn ζητούν να μάθουν την ώρα σε 

ένα ακόμη πιο ακριβές επίπεδο από ό,τι μπορεί να την πα-

ρέχει το GPS. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για τις τράπεζες και 

τα χρηματιστήρια που δεν έχουν πρόσβαση σε στέγη για 

τις GPS κεραίες τους. Κίνητρό τους είναι η συμμόρφωση με 

τους κανονισμούς που αποδεικνύουν ότι δεν κλέβουν τους 

πελάτες τους. A
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Ο επιστήμονας που φροντίζει 
η ώρα να είναι στην ώρα της

Από εδώ και πέρα, όταν κοιτάτε την ώρα στο smart phone ή στον υπολογιστή σας, θα ξέρετε πως από πίσω κρύβεται ένας Έλληνας. 

Ο Δρ. Δημήτρης Ματσάκης είναι γνωστός και ως «ο πατέρας του χρόνου». 
Του Δημητρη μαστρογιαννιτη

Ι n f o
O Δρ. Δημήτρης Ματσά-

κης θα δώσει διάλεξη 
με θέμα «Θεωρίες για το 
χρόνο» στο πλαίσιο του 
Athens Science Festival.  

1/4,19.00, Τεχνόπολη 
 (www.athens-science-

festival.gr ) 
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Προσπαθώ να οργανώσω τη ζωή μου όσο πιο απλά γίνεται. Δεν φοράω ρολόι, αν και τώρα με τα smart phones η 
ώρα είναι δωρεάν, κι έχω ανακαλύψει πόσο βολικό είναι να βάζεις ειδοποίηση για να θυμηθείς ένα ραντεβού.
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Ι Ν F O 

Πληροφορίες για τις ανοιχτές εκδηλώσεις του Αρχείου Καβάφη στο 2130178294. Ωνάσειος Βιβλιοθήκη, Αμαλίας 56, www.onassis.org.

O 
Καβαφης… 
ελεύθερος
Ο ποιητής σίγουρα θα ήταν ευτυχισμέ-
νος, αν έβλεπε τον τρόπο με τον 
οποίο διαχειρίζεται το Ίδρυμα Ωνάση 
το Αρχείο του. Διαβάστε τους λόγους…
Του Δημητρη μαστρογιαννιτη
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Μ έχρι να περιέλθει το αρχείο Καβάφη στο 

Ίδρυμα Ωνάση και να αποδοθεί στους Καβα-

φιστές όλου του κόσμου διήνυσε ένα σχετικά 

κρυπτικό βίο. Από τον ποιητή το κληρονόμησε 

ο Αλέκος Σεγκόπουλος – η σύζυγός του Ρίκα υπήρξε γραμ-

ματέας του Καβάφη μετά το 1926. Το περίεργο είναι πως 

ένας ποιητής όπως ο Καβάφης, τον οποίο ενδιέφερε τόσο η 

υστεροφημία, δεν άφησε φιλολογική διαθήκη που να υπο-

δείκνυε πώς ήθελε να χειριστούν το αρχείο του οι κληρο-

νόμοι. Εικάζεται ότι ο χωρισμός του ζευγαριού ήταν η αιτία 

να μείνει, μετά το θάνατο του ποιητή, ανεκμετάλλευτο για 

8 χρόνια – κάτι που μας φανερώνει πολλά για το τι μπορεί 

να συμβεί, κάποιες φορές, με την πνευματική κληρονομιά, 

όταν τη διαχειρίζονται ιδιώτες. Ευτυχώς, το 1948, ο καβαφι-

στής Μιχάλης Περίδης θα πιστοποιήσει την ύπαρξή του με 

το βιβλίο του «Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη - Η ερεύ-
νηση των χαρτιών του». Η περιπέτεια συνεχίστηκε μέχρι να 

αναλάβει το αρχείο ο Γ.Π. Σαββίδης τον Ιανουάριο του 1963. 

 

Πενήντα χρόνια μετά «το Ίδρυμα Ωνάση απέκτησε το Αρχείο, 
γιατί το θεώρησε καθήκον του προκειμένου να μείνει στην 
Ελλάδα, αλλά και να μη κατακερματιστεί», όπως αναφέρει η 

διευθύντρια Επικοινωνίας του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδί-

τη Παναγιωτάκου. «Στόχος και αρχή μας είναι το ανοιχτό Αρ-
χείο. Προσβάσιμο, αλλά και ανοιχτό στην πληθυντική έρευνα. 
Όσα χρόνια το αρχείο ήταν στην κατοχή του Γ.Π. Σαββίδη ήταν 
ανοιχτό, αλλά σε έναν περιορισμένο κύκλο ανθρώπων. Κοντά 
στα 4 χρόνια που είμαι εδώ γνώρισα πολλούς επιστήμονες 
–και ακαδημαϊκούς– που έχουν γράψει για τον Καβάφη, χωρίς 
μέχρι πρότινος να είχαν πρόσβαση στο Αρχείο», ομολογεί ο 

φιλόλογος Θοδωρής Χιώτης, project manager του Αρχεί-

ου Καβάφη. «Πολλοί από τους γνωστούς μελετητές του ποιη-
τή ήρθαν σε επαφή με το Αρχείο για πρώτη φορά, εδώ».
 

Η απρόσκοπτη πρόσβαση της επιστημονικής κοινότητας 

στο Αρχείο θα δώσει σίγουρα μια νέα θεώρηση στη ζωή 

και το έργο του ποιητή. Να ετοιμαζόμαστε για καινούργιες 

βιογραφίες, ενώ ήδη έχουμε τα πρώτα δείγματα γραφής 

από ανθρώπους που –επιτέλους– μπόρεσαν να το μελε-

τήσουν. Από τη συγγραφέα  Έρση Σωτηροπούλου για 

το βιβλίο της «Τι μένει από τη νύχτα» (εκδ. Πατάκη) μέχρι 

τους πανεπιστημιακούς Δημήτρη Δημηρούλη («Κ.Π. Κα-
βάφης - Τα ποιήματα, Δημοσιευμένα και αδημοσίευτα», εκδ. 

Gutenberg), ενώ ο Δημήτρης Παπανικολάου (επιστημο-

νικός σύμβουλος σήμερα, του Αρχείου) είχε ήδη ολοκλη-

ρώσει το βιβλίο του «Σαν και μένα καμωμένοι» (εκδ. Πατά-

κη) όταν μπόρεσε να έχει πρόσβαση, κατόρθωσε όμως 

να ελέγξει κάποιες λεπτομέρειες πριν την έκδοσή του. 

Νέοι ερευνητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν ήδη μελε-

τήσει κομμάτια του Αρχείου. 

 

«Αυτή τη στιγμή το Αρχείο είναι ανοιχτό και προσβάσιμο για 
όλους τους ερευνητές που έχουν πρόθεση να γράψουν για 
τον ποιητή. Έχει πλήρως ψηφιοποιηθεί και μάλιστα με τον 
πιο σύγχρονο και εξελιγμένο τρόπο ώστε να αναδεικνύονται 
λεπτομέρειες, μέσω και της μεγέθυνσης, που τυχόν μπορεί να 
μην αντιληφθείς ελέγχοντας τα πρωτότυπα. Επίσης έχουμε 
κάνει πλήρη καταλογογράφηση και πλήρη αντιστοίχιση του 
καταλόγου Σαββίδη με το Αρχείο, για να καλυφθούν οι αναντι-
στοιχίες με την προηγούμενη καταλογογράφηση» θα διευκρι-

νίσει ο Θοδωρής Χιώτης. 

 

Ο οποιοσδήποτε ερευνητής, φιλόλογος ή μη, μπορεί να 

στείλει μια αίτηση (www.kavafis.gr) και κατόπιν να έρθει 

στο Αρχείο – αυτή τη στιγμή στεγάζεται στο κτίριο της Ω-

νασείου Βιβλιοθήκης και σύντομα θα μετεγκατασταθεί σε 

νέο χώρο. Μελλοντικά σκέφτονται να έχουν πρόσβαση σε 

μέρος ή όλο –τα πάντα βρίσκονται προς εξέταση– του ψη-

φιοποιημένου αρχείου και απλοί λάτρεις της ποίησης του 

Καβάφη. Το Αρχείο αποτελεί το αρχικό, σημαντικό υλικό για 

να γεννηθούν καινούργιες μελέτες, ενώ συνεχώς εμπλου-

τίζεται με όποια καινούργια έκδοση αφορά στον ποιητή. Η 

ψηφιοποίηση των τεκμηρίων έχει γίνει με τέτοιον τρόπο ώ-

στε το υλικό να είναι πιο φιλικό στο χρήστη και οι διασταυ-

ρώσεις να γίνονται πιο εύκολα και αποτελεσματικά. Αυτός 

ο τρόπος δίνει απίστευτα ερεθίσματα στην ακαδημαϊκή 

έρευνα. «Η διαχείριση του Αρχείου έχει φιλολογική, πνευματι-
κή, αρχειακή και εθνική αξία και συνάδει με την αποστολή του 
Ιδρύματος, το οποίο υποστηρίζει την παιδεία και τον πολιτισμό 
για περισσότερα από 40 χρόνια» επισημαίνει η διευθύντρια 

του Ιδρύματος Ωνάση Έφη Τσιότσιου. Η παρουσία της σε 

μια συζήτηση που αφορά περισσότερο διαδικαστικά θέμα-

τα απλά επιβεβαιώνει τη σκέψη πως το Ίδρυμα γνωρίζει ότι 

διαχειρίζεται έναν εθνικό θησαυρό.

 

Μέχρι σήμερα έχουν δει το Αρχείο ερευνητές από Αυστρα-

λία, Αμερική, Πορτογαλία, Ιταλία, Αίγυπτο, Πολωνία, Μεγάλη 

Βρετανία... Είναι χαρακτηριστικό πως η καθηγήτρια Συγκρι-

τικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, Χάλα 

Χαλίμ, που έγραψε το βιβλίο «Αlexandrian Cosmopolitanism. 
An Archive» –καλεσμένη του Αρχείου σε σχετική συζήτηση 

στη Στέγη–, ανακάλυψε ερευνώντας το Αρχείο στοιχεία τα 

οποία θα εμπλούτιζαν περαιτέρω το βιβλίο της.

Κύριε Χιώτη, ποια είναι η εικόνα που σχηματίσατε 

για τον Καβάφη έχοντας μια καθημερινή σχέση 

με το Αρχείο; «Πρώτα απ’ όλα έχει τεράστιο ενδι-
αφέρον να παρακολουθείς και το πώς το Αρχείο ε-

πηρεάζει τους μελετητές. Αυτοί από τη μία παίρνουν υλικό και 
από την άλλη προσθέτουν νέα γνώση. Βλέπεις έναν ποιητή ο 
οποίος με επιμονή δημιουργεί ένα αρχείο του εαυτού του. Το 
αρχείο είναι το project της ανθρωπογεωγραφίας του. Κράταγε 
λίστες για τα πάντα. Από τους υπηρέτες και τα καθήκοντά 
τους, μέχρι σε ποιον έστελνε τα ποιήματα. Μπορείς να σκια-
γραφήσεις έναν Καβάφη τρομερά τακτικό και λεπτολόγο. Εί-
ναι απίστευτο πώς έγραφε ξανά και ξανά τα ποιήματά του μέ-
χρι το αποτέλεσμα να τον ικανοποιήσει. Τα σχεδιάσματά του 
δείχνουν τον ποιητή που αναζητάει σε βάθος την τέχνη του... 
Είναι βαθιά μορφωμένος, αισθητικός και αισθησιακός. Χρη-
σιμοποιεί τις λέξεις με τον τρόπο που ένας γλύπτης σμιλεύει 
την πέτρα. Σμιλεύει την ιστορία, ξεχασμένες αισθήσεις που 
αφορούν το τώρα. Η ποίησή του ήταν πολύ μπροστά για την 
εποχή του. Ο Καβάφης έφτιαχνε το δρόμο της νέας ποίησης. 
Έχω ρωτήσει πολλούς ξένους ποιητές να μου πουν γιατί τους 
αφορά η ποίηση του Καβάφη. Η απάντησή τους είναι κοινή: 
Νιώθουμε πως απευθύνεται σε εμάς. Μας πιάνει αμέσως».
 

Η Αφροδίτη Παναγιωτάκου μας ανακοινώνει –είδηση που 

ήρθε την ώρα της συζήτησης– πως το Ίδρυμα Ωνάση «ενέ-
κρινε την παροχή ετησίως δύο μεταδιδακτορικών υποτροφι-
ών, για την καβαφική έρευνα». Οι υποτροφίες είναι διεθνείς 

και η απόφαση του Ιδρύματος Ωνάση δείχνει τη ολιστική 

(ανοιχτή) αντίληψη που έχει για τη διαχείριση του Αρχεί-

ου και έχει να κάνει με την απελεύθερωση δυνάμεων. «Σε 
αυτή τη βάση σχεδιάστηκε ο θεσμός του International Cavafy 
Summer School» θα παρέμβει η assistant project manager 

Μαριάννα Χριστοφή. «Επιλεγμένοι νέοι ερευνητές, μετα-
πτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές θα έρθουν από όλο τον 
κόσμο 10 με 17 Ιουλίου στην Αθήνα, στο νεοκλασικό κτίριο της 
Ωνασείου Βιβλιοθήκης, για να παρακολουθήσουν διαλέξεις 
από καθηγητές όπως η Ναταλί Μελά (Πανεπιστήμιο Κορνέλ), 
Μαρία Μπολέτση (Πανεπιστήμιο του 
Λέιντεν), Karen Emmerich (Πανεπιστή-
μιο Πρίνστον), Michael Warner (Πανε-
πιστήμιο Γέιλ), Γρηγόρης Τζουσδάνης 

(Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο) και Patrick McGuinness 
(Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης) και να παρουσιάσουν και τη 
δική τους έρευνα σχετικά με το καβαφικό έργο». Διαβάζοντας 

τα ονόματα των πανεπιστήμιων καταλαβαίνουμε πως τί-

ποτα δεν αφήνουν στην τύχη οι διαχειριστές του Αρχείου 

– και επιμένουν στη διεθνή απήχηση του κοσμοπολίτη ποι-

ητή. Την επιμέλεια του προγράμματος έχει ο Στάθης Γουρ-

γουρής (Πανεπιστήμιο Columbia) και ο Δημήτρης Παπανι-

κολάου (Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης), ενώ η θεματική του 

πρώτου σχολείου είναι «Ο Καβάφης στον κόσμο». Το σχολείο 

θα επαναλαμβάνεται κάθε έτος με διαφορετική θεματο-

λογία και στόχος του είναι να εμπλουτίσει την κληρονομιά 

του Αρχείου, να ανακαλύψει, εν τη γενέσει, τους αυριανούς 

Καβαφιστές και να διαδώσει το καβαφικό έργο.

Ο 
Καβάφης δεν αφορά μόνο τους ερευνητές – σε 

αυτούς απευθύνεται στοχευμένα ο Κύκλος των 
Ερευνητικών Σεμιναρίων που διοργανώνονται 

από το φθινόπωρο του 2016. Το Αρχείο Καβά-

φη διοργανώνει δράσεις σε σχολεία με πρωτότυπα εργα-

στήρια, αλλά και μια σειρά από εκδηλώσεις και διαλέξεις 

έγκριτων πανεπιστημιακών με απεύθυνση σε όλους μας. 

Θα λάβουν δράση στο χώρο της Ωνασείου Βιβλιοθήκης. 

Ο τίτλος της πρώτης διάλεξης «Επάνοδος από την Ελλάδα» 

με τον καθηγητή του Αριστοτελείου, Μιχάλη Χρυσανθό-

πουλο (1/4). Κάθε διάλεξη θα έχει ως εκκίνηση ένα ποίημα. 

(Απαραίτητες οι κρατήσεις στο education@onassis.org). 

«Είναι απίστευτη η προσέλευση του κόσμου σε αυτές τις δια-
λέξεις, που καταδεικνύουν πως ο Καβάφης αφορά όλους τους 
Έλληνες κάθε ηλικίας» θα πει η κυρία Τσιότσιου. Για πρώτη 

φορά μάλιστα θα δοθούν τέσσερις παραστιακές διαλέξεις 

με αφορμή καβαφικά ποιήματα – διαλέξεις με το στοιχείο 

της performance, οι οποίες και ξεκινούν από την Τετάρ-

τη 12 Απριλίου. Να σημειώσουμε πως όλες είναι δωρεάν. 

 

Μέχρι σήμερα το Αρχείο Καβάφη, μεταξύ άλλων, έχει υλο-

ποιήσει περισσότερα από 35 εκπαιδευτικά προγράμματα 

σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα («Οι στίχοι του Καβάφη σε 
μουσική Hip-hop», «Ο Καβάφης γίνεται κόμικ», «Ένα σχολείο 
γεμάτο Καβάφη», «Διαβάζοντας τον Καβάφη ψηφιακά», «Ο 
Καβάφης μέσα από το φωτογραφικό φακό» κ.ά). Επιπλέον, έ-

χει διοργανώσει στη Στέγη 17 διαλέξεις που αφορούν στον 

Καβάφη, ημερίδα σε συνεργασία με το Πάντειο, κύκλο ε-

ρευνητικών σεμιναρίων στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη, έχει 

εκδώσει ποιήματα του Αλεξανδρινού στο σύστημα Μπράιγ 

–σε λίγο καιρό θα κυκλοφορήσει ο δεύτερος τόμος–, ενώ 

το Ίδρυμα Ωνάση έχει υποστηρίξει οικονομικά μεταφρά-

σεις ποιημάτων σε άλλες γλώσσες και ερευνητικές εργασί-

ες όπως η έκδοση τoυ «Λεξικού παραθεμάτων» του Μιχάλη 

Πιερή. Το μέλλον προοιωνίζεται εξίσου δημιουργικό.

 

Μεταξύ των ερευνητών εμφανίστηκε κάποιος ψυχα-

ναλυτής ερευνητής, θα ρωτήσω. «Έχει ενδιαφέρον αυτό 
που ρωτάτε, αλλά απ’ όσο γνωρίζω, καθαρά ψυχαναλυτι-
κός ερευνητής δεν έχει έρθει» απαντάει ο Θοδωρής Χιώ-

της που πιστεύει πως αν ζούσε ο Καβάφης σήμερα δεν 

θα είχε, μάλλον, Facebook. «Δεν το νομίζω γιατί δεν είχε και 
τόσο άριστη σχέση με τις νέες τεχνολογίες». «Θεωρώ πως, 
αν είχε, θα έβρισκε σίγουρα κάποιο νέο, ικανό διαχειριστή» 
πιστεύει η Αφροδίτη Παναγιωτάκου. «Νομίζω ότι θα δια-
τηρούσε public profile για να μην υπάρχει περιορισμός στον 
αριθμό των φίλων. Ίσως να “μπλόκαρε” κάποια σχόλια. Το 
πρόβλημα θα ήταν τα αποκηρυγμένα. Θα ήταν δύσκολο να 
εξαφανίσει τα ίχνη τους από το διαδίκτυο. Πάντως, αν ανα-
λογιστούμε ότι ο ίδιος ο ποιητής εξέδιδε τα ποιήματά του 
σε αυτοτελή μονόφυλλα και τα μοίραζε κατά βούληση, θα 
ήταν –όπως έχει πει στο παρελθόν και ο Δημήτρης Παπα-
νικολάου– ένας δυναμικός blogger. Το θέμα είναι αν θα δι-
έθετε Facebook και ο Παλαμάς. Τότε, θα ζούσαμε πολλά». 
 

Είναι ωραίο τελικά να γνωρίζεις πως 

ένα τέτοιο σημαντικό Αρχείο, με εθνι-

κό και διεθνές ενδιαφέρον, έχει πέσει 

στα σωστά χέρια... A

Διαβάστε αναλυτικά στο site 
το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

www.athens voice.gr
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Μαριάννα Χριστοφή, Θοδωρής Χιώτης
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➊ Coco-mat Hotel Athens

➋ Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος

➌ Μέγαρο Μουσικής Αθηνών © Στέφανος  
       Καραµανιάν

➍ Πολυκατοικία Hansen

➎ Κτίριο Εθνικής Ασφαλιστικής © Ελπίδα
       Σπύρου 

➏ Τα γραφεία της Ορίζων

➐ New Hotel

➊
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Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Προσπαθώ να οργανώσω τη ζωή μου όσο πιο απλά γίνεται. Δεν φοράω ρολόι, αν και τώρα με τα smart phone η 
ώρα είναι δωρεάν, κι έχω ανακαλύψει πόσο βολικό είναι να βάζεις ειδοποίηση για να θυμηθείς ένα ραντεβού.

Μια χαρούµενη βόλτα 
αλλά και µύηση σε 
σηµεία ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής σηµασί-
ας, µε την υπογραφή 
µιας οµάδας κι ενός 
θεσµού που γνωρίζει 
την πόλη, τα κτίρια, 
τους χώρους και τα 
µυστικά τους.

Κοιτάζεις τα κτίρια; Σε κοιτάζουν 

κι αυτά! Και µερικές φορές σου 

ανοίγουν και διάπλατα τις πόρτες 

τους προσκαλώντας σε να περάσεις 

µέσα, να τα γνωρίσεις καλύτερα, να 

σου αποκαλύψουν τα µυστικά τους. 

Καθώς η µεγαλύτερη αρχιτεκτονι-

κή βόλτα στην Αθήνα για άλλη µια 

χρονιά ξεκινά, ευκαιρία να αναθερ-

µάνεις τον έρωτά σου για την πόλη, 

µετά περιηγήσεων, ξεναγήσεων κι 

όλη αυτή την έξοχη ουρµπανιτέ φα-

ντασµαγορία που ετοιµάζει το Open 

House Athens 2017.

Μετρά ήδη τέσσερα χρόνια, συµβαί-

νει σε 35 µητροπόλεις ανά την υφή-

λιο και αποτελεί έναν από τους ση-

µαντικότερους διεθνώς αναγνωρι-

σµένους αρχιτεκτονικούς θεσµούς. 

Περίπατοι, γνώση, συζητήσεις, ξε-

ναγήσεις, µυστικά, δηµιουργοί, δη-

µόσιοι και ιδιωτικοί χώροι, συνδεδε-

µένοι µέσω του χάρτη του φετινού 

Open House 2017, θα µετατρέψουν 

το Σαββατοκύριακο 1-2 Απριλίου την 

Αθήνα σε ένα µεγάλο µουσείο. 

Πάνω από 100 σποτ σε καλούν 

να τα γνωρίσεις. Αρχιτεκτονικά 

workshops, παράλληλες δράσεις, δι-

αγωνισµοί και µια εύχαρις αντίληψη 

περί της κατανόησης και της αξίας 

της αρχιτεκτονικής σε µια pop up 

εκδοχή, µιας και ειδήµονες και αρ-

χάριοι, δηµιουργοί, θεατές, µύστες 

µα και σκέτα city lovers θα συνοµο-

λογήσουν γιορτή σπουδαία. Μπετά, 

ντιζάιν, σκυροδέµατα, πολυποίκιλοι 

ρυθµοί, οικολογικές προτάσεις επί 

της εκπαίδευσης ή του κατοικείν, πε-

ριµένουν να τα ξεκλειδώσεις, παρέα 

µε τους 440 εθελοντές. Ξενοδοχεία, 

πολιτιστικά κέντρα - αρµοί της κοι-

νωνικής συνοχής, πρεσβείες, όπως 

η νορβηγική και η αµερικανική, που 

φέτος µπαίνουν κι αυτές στο παιχνί-

δι, επαγγελµατικοί χώροι νεόδµητοι 

ή παλιότεροι, εγγυώνται ένα Σαβ-

βατοκύριακο όπου αρχιτεκτονική, 

πολιτισµός, πόλη και σηµαίνοντα 

«σηµεία» σε δρόµους και γειτονιές 

θα φωτοβολήσουν ιδιαίτερες ση-

µάνσεις και ιστορίες δηµιουργίας.

Το ίνφο κιόσκι του φετινού Open 

House 2017 ανοίγει από την Τετάρτη 

στον Ιανό της Σταδίου, όπου µπο-

ρείτε να προµηθεύεστε χάρτες και 

πυξίδες πορείας. Αλλά για πλήρη και 

κατατοπιστική ενηµέρωση, αφού το 

«µενού» είναι ανεξάντλητα πλούσιο 

σε ιδέες και προτάσεις, πλοηγηθείτε 

στο www.openhouseathens.gr. Η 

ATHENS VOICE είναι χορηγός επικοι-

νωνίας.  AΞ
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Προσπαθώ να οργανώσω τη ζωή μου όσο πιο απλά γίνεται. Δεν φοράω ρολόι, αν και τώρα με τα smart phone η 
ώρα είναι δωρεάν, κι έχω ανακαλύψει πόσο βολικό είναι να βάζεις ειδοποίηση για να θυμηθείς ένα ραντεβού.
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Αρχές του χρόνου λαµβάνω µία πρόταση να διοργανώ-
σω την έκθεση του παγκοσµίου φήµης γλύπτη Νίκου 
Φλώρου στο Εθνικό Μουσείο της Ουάσινγκτον στην 
Αµερική. Ήταν µεγάλη πρόκληση για µένα. Θέµα της 
έκθεσης µια σταρ του κινηµατογράφου, µία πανέµορ-
φη γυναίκα, η πριγκίπισσα Γκρέις Κέλι του Μονακό. 
Ήταν επιθυµία της οικογένειας Γκριµάλντι να δηµι-
ουργήσει ο έλληνας γλύπτης ένα έργο µε αφορµή τα 
30 χρόνια από το θάνατό της.

Γνωρίζοντας τον Νίκο Φλώρο τυχαία σε µία βράβευ-
σή του στη Μεγάλη Βρετάνια της Αθήνας, στα τέλη 
του 2011, δεν µπορούσα να φανταστώ τη θέση που 
ήδη είχε στην παγκοσµία εικαστική σκηνή. Εµπνε-
όµενος από την Ελλάδα, το µπλε του Αιγαίου, αλλά 
και από προσωπικότητες όπως η Μαρία 
Κάλλας, ο ∆οµίνικος Θεοτοκόπουλος, η 
πριγκίπισσα Γκρέις Κέλι του Μονακό και 
η τελευταία οικογένεια των Τσάρων της 
Ρωσίας Ροµανόφ, ο µεγάλος αυτός καλ-
λιτέχνης δηµιούργησε µνηµιακές σειρές 
από γλυπτά έργα. Το υλικό που χρησιµο-
ποιεί είναι το ανακυκλώσιµο αλουµίνιο. 
Ένα ευτελές υλικό που στα χέρια του µε-
ταµορφώνεται σε κάτι πολύτιµο και πρω-
τοποριακό. 

Ένα ταξίδι τέχνης ξεκινάει. Πρώτος προ-
ορισµός, Ουάσιγκτον. National Museum 
of Woman in Arts τον Φεβρουάριο του 
2012, σε µια έκθεση φόρο τιµής για τα 30 
χρόνια από το θάνατο την πριγκίπισσας 
Γκρέις του Μονακό. Μία τεράστια πρό-
κληση για µένα ως επιµελητή εκθέσεων. 
Το αποτέλεσµα σφράγισε και τη συνερ-
γασία µας ως σήµερα.

Επόµενος προορισµός Μόντε Κάρλο, Μο-
νακό, τον Σεπτέµβριο του 2012, µε την α-

τοµική έκθεση του Νίκου Φλώρου «Greys A Symbol of 
Change» και την παρουσίαση ενός µοναδικού γλυπτού 
Νυφικού προς τιµήν της Γκρέις Κέλι. Ενθουσιασµός 
και αναγνώριση από όλους. Ο πρίγκιπας Αλβέρτος 
του Μονακό µού εξέφρασε τη συγκίνησή του τόσο για 
τη δηµιουργία του έργου όσο και για την παρουσίασή 
του στο Hotel De Paris, το µέρος όπου συναντιόντου-
σαν η µητέρα του µε τη φίλη της Μαρία Κάλλας και 
τον Αριστοτέλη Ωνάση.

Συνέχεια στην Μπολόνια της Ιταλίας και στο «Teatro 
Comunale di Bologna», τον Μάιο του 2013. Η δεύτερη 
παλαιότερη ιστορική όπερα στον κόσµο, µε την ευ-
καιρία των 250 χρόνων από την ίδρυσή της, καλεί τον 
Νίκο Φλώρο να εκθέσει τη σειρά από γλυπτά κοστού-
µια που έχει δηµιουργήσει για τη Μαρία Κάλλας. 12 
γλυπτά κοστούµια σε κλίµακα 20% µεγαλύτερη από 
τον άνθρωπο σε έναν τέτοιο χώρο απαίτησε σκλη-
ρή δουλειά, ενδελεχή έρευνα για την παρουσίαση 
και τη συνύπαρξη των έργων µε το χώρο και πολλά 
espresso! Η ανταµοιβή ήρθε από το ολοσέλιδο άρθρο 
του Tonino Lamborghini της «La Republica» και τα 
εκτενή ρεπορτάζ από τα µεγαλύτερα κρατικά και µη 
ειδησεογραφικά media της Ιταλίας, όπως η «Corriere 
della Sera».

Τέσσερις µήνες µετά η Ρωσία τού ζητά να παρουσιάσει 
σε µία αναδροµική έκθεση όλα τα γλυπτά έργα που εί-
χε ολοκληρώσει ως τότε. Στα 5.000 τ.µ. του παλατιού 
της Μεγάλης Αικατερίνης, πλέον κρατικό µουσείο 
- παλάτι «Tsaritsyno», στήθηκαν τα αριστοτεχνικά 
κοστούµια της Μαρίας Κάλλας και τα γοβάκια της, το 
γλυπτό νυφικό της Γκρέις Κέλι και πλήθος άλλα έργα 

για έξι µήνες. Η Ρωσία ήταν το πιο δύσκολο στοίχηµα 
ως τώρα. Οι Ρώσοι είναι ένα δύσκολο κοινό λόγω πα-
ρελθόντος και κουλτούρας. Κι όµως. Απολογισµός της 
έκθεσης (2013-2014) 5.000.000 επισκέπτες.

Αµέσως µετά, Μάρτιο του 2014, η Αγία Πετρούπολη 
«απαιτεί» να έχει στην πόλη της µια δική της έκθεση 
του Νίκου Φλώρου. Το «Hermitage Museum» και η 
περίφηµη Κρατική Ακαδηµία Καλών Τεχνών καλεί 
τον έλληνα καλλιτέχνη και του διαθέτει την ιστορική 
και σηµαντικότερη αίθουσά του «Ραφαήλ» για την 
έκθεση όλων των έργων του. Μετά από ειδική ανάθε-
ση της τοπικής κυβέρνησης της Αγίας Πετρούπολης, 
δηµιουργεί ένα µοναδικό ανάγλυφο µωσαϊκό πορτρέ-
το (µια νέα τεχνική που προστίθεται στην παγκοσµί-
ως πατενταρισµένη τεχνοτροπία του) προς τιµήν της 
Αυτοκράτειρας Αικατερίνης. Πλήθος Ρώσων ενηµε-
ρωµένων για τον έλληνα καλλιτέχνη συρρέουν καθη-
µερινά να θαυµάσουν τα έργα. 21 κανάλια καλύπτουν 
τα εγκαίνια της εντυπωσιακής έκθεσης, ενώ η επιµέ-
λεια γίνεται µε σεβασµό στη σπουδαιότητα του χώρου 
µε την αυτοκρατορική αίγλη, ώστε να ικανοποιηθούν 
και οι πιο απαιτητικοί επισκέπτες.   

∆εκέµβριος του 2014 στην Αγία Πετρούπολη και πάλι, 
στο εµβληµατικό Ιστορικό Κρατικό Μουσείο του Αγί-
ου Ισαάκ.  Ένας χώρος όπου δεν είχε φιλοξενήσει πο-
τέ ξανά σύγχρονο καλλιτέχνη και δη Έλληνα. Αφορµή 
τα 400 χρόνια από το θάνατο του µεγάλου έλληνα 
ζωγράφου ∆οµίνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο), 
θεµατολογία τα «Πάθη του Χριστού», µέσο η Τέχνη 
του Νίκου Φλώρου. Για πρώτη φορά έργα τέχνης που 
απεικόνιζαν ένα θρησκευτικό θέµα και δηµιουργή-

θηκαν από ανακυκλώσιµο αλουµίνιο πα-
ρουσιάζονται σε ένα αυστηρά θρησκευ-
τικό χώρο όπως αυτός. Οι Ρώσοι, όντας 
ένας βαθιά θρησκευόµενος λαός, δύσκο-
λα θα δέχονταν κάτι τέτοιο. Η επιµέλεια, 
µία τεράστια ευθύνη που επωµιζόµουν. 
∆ύο ανάγλυφοι µωσαϊκοί πίνακες µε ε-
πέκταση γλυπτού, 5.5 µ. το καθένα, µε θέ-
µα την «Ανάσταση» και τον «∆ιαµερισµό 
των Ιµατίων του Χριστού», δέσποζαν µέ-
σα στον επιβλητικό Ναό του Αγίου Ισαάκ 
προκαλώντας δέος και κατάνυξη στους 
επισκέπτες από όλο τον κόσµο. Η αποδο-
χή για ακόµα µία φορά εντυπωσιακή. 

Η έκθεση «Light in the Dark» µε τα εµπνευ-
σµένα από την τέχνη του ∆οµίνικου Θε-
οτοκόπουλου έργα συνεχίζεται στην Ελ-
λάδα. Προορισµός η Ρόδος και το «Παλά-
τι του Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών 
της Ρόδου» («Castelo») τον Σεπτέµβρη 
του 2015. Η σειρά εµπλουτίζεται µε τρία 
νέα έργα: «Η Αποκαθήλωση», «Η Σταύ-
ρωση» και το «Πορτρέτο του Ελ Γκρέκο». 
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ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ 
ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ 
ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΦΛΩΡΟ 
ΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ;
Ο Αριστοτέλης Καραντής, επιµελητής των εκθέσεων του Νίκου Φλώρου, 
µας γράφει για το ταξίδι των γλυπτών του στα µεγαλύτερα µουσεία του κόσµου

Από την έκθεση στην Αγία Πετρούπολη
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Η  έκθεση θα µετρήσει ένα εκατοµµύριο επισκέπτες σε 
διάστηµα µόλις ενός µήνα. 

Επόµενος σταθµός του ταξιδιού είναι το Σπίτι - Μου-
σείο του ∆οµίνικου Θεοτοκόπουλου «Museo Del 
Greco» στο Τολέδο της Ισπανίας, από τον Νοέµβριο 
του 2015 µέχρι τέλη Φεβρουαρίου 2016, µετά από 
πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισµού της Ισπανί-
ας. Τίτλος της έκθεσης «Luz En Oscuridad» («Από το 
Σκοτάδι στο Φως»), τον οποίο εµπνεύστηκα από τον 
Γκρέκο, ο οποίος φιλοτεχνούσε έργα υπό το φως των 
κεριών. 400 χρόνια µετά, για πρώτη φορά, δύο έλλη-
νες καλλιτέχνες «συναντήθηκαν» στο µοναδικό µου-
σείο του Γκρέκο. Έργα του Νίκου Φλώρου δίπλα στα 
αυθεντικά έργα του Μεγάλου ∆άσκαλου ∆οµίνικου 
Θεοτοκόπουλου. Ρίγη συγκίνησης και µεγάλη τιµή η 
παρουσίαση µίας τέτοιας ιστορικής έκθεσης στη χώρα 
που ανέδειξε τον El Greco.

2016, Έτος Ελληνορωσικής Φιλίας. Η κυβέρνηση της 
Ρωσίας ζητά στον Έλληνα Γλύπτη να δηµιουργήσει 
έργα προς τιµήν της τελευταία οικογένειας των Τσά-
ρων Ροµανόφ. Χώρος παρουσίασης και πάλι το Κρα-
τικό Μουσείο του Ναού του Αγίου Ισαάκ της Αγίας 
Πετρούπολης. Χρόνος παρουσίασης, Ιούνιος του 2016 
µέχρι τον Αύγουστο. Μια ιστορική έκθεση µε τίτλο 
«Imperial Russia» (Αυτοκρατορική Ρωσία) και τελευ-
ταία του Ναού ως µουσειακού χώρου, αφού µετά το 
πέρας της περνάει στα χέρια της εκκλησίας. Το χρέος 
της επιµέλειας, καθοριστικό για το αποτέλεσµα, έχει 
ως γνώµονα την ιερότητα του χώρου και την επίτευξη 
σύµπραξης κλασικής και σύγχρονης τέχνης. Το κτίριο 
εµβληµατικό, η θεµατολογία της έκθεσης ριψοκίνδυ-
νη, οι ισορροπίες λεπτές. Ο καλλιτέχνης δηµιουργεί 
επτά ανάγλυφα µωσαϊκά πορτρέτα και επτά αυγά σε 
στιλ Φαµπερζέ προς τιµήν του Οίκου των Ροµανόφ. 
Το αποτέλεσµα ήταν η απόλυτη αναγνώριση, δάκρυα 
και κατάνυξη για τους «Αγίους Ροµανόφ». 6.000.000 
επισκέπτες σε διάστηµα τριών µόλις µηνών. 

Τώρα, για δεύτερη φορά, εκθέτονται στο Κρατικό 
Μουσείο της Μόσχας «Tsaritsyno» έργα µε αφορµή το 
Έτος Ελληνορωσικής Φιλίας 2016, ενώ το ρώσικο κρά-
τος έχρισε τον Νίκο Φλώρο Πρέσβη Πολιτιστικής ∆ι-
πλωµατίας µεταξύ των δύο χωρών. Ο ρωσικός λαός έ-
χει αναγνωρίσει και έχει αγαπήσει τον έλληνα γλύπτη 
τιµώντας τον και ανοίγοντάς του τα σηµαντικότερα 
µουσεία της χώρας, ενώ ο αριθµός των επισκεπτών α-
ναµένεται να ξεπεράσει και αυτόν του Ναού του Αγίου 
Ισαάκ, της Αγίας Πετρούπολης. Όταν βλέπεις αυτή την 
τεράστια απήχηση σε όλο τον κόσµο, είναι λογικό να 
σκεφτείς τη δηµιουργία ενός µόνιµου χώρου έκθεσης 
των έργων αυτού του σηµαντικού έλληνα καλλιτέχνη 
στην Ελλάδα, ένα παγκόσµιο hot spot τέχνης, σηµείο 
συνάντησης µε έργα από µόνιµες συλλογές από όλο 
τον κόσµο.  A

Ο ρωσικός λαός έχει αναγνωρίσει και έχει αγαπήσει 
τον Έλληνα γλύπτη τιµώντας τον και ανοίγοντάς του 

τα σηµαντικότερα µουσεία της χώρας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
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Η κορυφαία 
έκθεση 
σύγχρονης 
τέχνης 
έρχεται 
στην Αθήνα 

Αντίστροφη μέτρη-

ση για τη σπουδαία 

έκθεση σύγχρονης 

τέχνης documenta 

14, η οποία φέρνει 

την Αθήνα στο επί-

κεντρο του παγκό-

σμιου πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος. 

Πρωτότυπα έργα 

και κατασκευές 

κορυφαίων εικα-

στικών απ’ όλο τον 

κόσμο θα παρουσια-

στούν σε δημόσιους 

χώρους, όπως στην 

πλατεία Εθνικής 

Αντίστασης (πρώην 

Κοτζιά), στην πλα-

τεία Συντάγματος, 

στη Διονυσίου 

Αεροπαγίτου, αλλά 

και σε μουσεία, θέ-

ατρα, βιβλιοθήκες 

και πολλά ακόμα 

σημεία. Μόνο για τα 

τριήμερα εγκαίνια, 

στις 6, 7 και 8 Απρι-

λίου την Αθήνα θα 

επισκεφθούν περισ-

σότεροι από 6.000 

δημοσιογράφοι, 

εικαστικοί, επιμελη-

τές και θεωρητικοί 

της τέχνης απ’ όλο 

τον κόσμο, ενώ η 

έκθεση θα ρίξει αυ-

λαία στις 12 Ιουλίου. 

Αμέσως μετά θα 

συνεχιστεί στη γερ-

μανική πόλη Κάσελ, 

η οποία για πρώτη 

φορά από το 1959 

μοιράζεται τη φιλο-

ξενία της σπουδαίας 

αυτής έκθεσης 

με μια άλλη πόλη, 

την Αθήνα. Δείτε 
περισσότερα: www.
athensvoice.gr και 
www.documenta14.
de/gr
Τάκης Σκριβάνος
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Ποιο είναι για εσάς το δικό σας κορυφαίο κόκκινο 
κρασί; Το Μαυροτράγανο.
Τι ποικιλία/ες είναι; Είναι µία σπάνια ποικιλία αυτό-
χθονη του Αµπελώνα της Σαντορίνης. Μια ποικιλία 
στα όρια της εξαφάνισης που ευτυχώς τα τελευταία 
20 χρόνια οι οινοποιοί άρχισαν να ασχολούνται και 
πλέον έχουν φυτευτεί αρκετά αµπέλια.
Σε ποια περιοχή παράγεται; Υπάρχει συγκεκριµέ-
νο αµπελοτόπι; Το Κτήµα Σιγάλα πίστεψε στην ιδιαι-
τερότητα και στην ποιότητα αυτής της πανάρχαιας 
ποικιλίας και από το 2002 µέχρι σήµερα φύτεψε στο 
χωριό της Οίας περίπου 100 στρέµµατα Μαυροτρά-
γανο, όπου τα 80 στρέµµατα ηλικίας περίπου 8 µε 
10 ετών δίνουν τον οίνο µε την επωνυµία Μαυρο-
τράγανο Σιγάλας. Τα 100 στρέµµατα είναι φυτεµένα 
σε διαφορετικές περιοχές της Οίας µε σύστηµα 
γραµµικό µε δυνατότητα ποτίσµατος και µόρφωµα 
double guyot.
Πώς φτιάχνεται το κρασί (οινοποίηση); Ο τρόπος 
οινοποίησης γίνεται στην κυριολεξία µε το χέρι και 
µε τον έλεγχο της θερµοκρασίας. Ανοιχτά βαρέλια 
των 500 Lt κυρίως αλλά και των 300 Lt και 225 Lt 
γεµίζονται µε το σταφυλοπολτό τοποθετηµένα κάτω 
από τον αποβοστρυχωτή (χωρίς χρήση αντλίας). 
Τα γεµάτα βαρέλια, µε τη χρήση διοξειδίου για προ-
στασία, τοποθετούνται σε ψυκτικό θάλαµο, όπου 
για µια εβδοµάδα σε θερµοκρασία περίπου 8-10°C 
γίνεται καθηµερινά pisage. Μετά την κρυοεκχύλιση, 
σε θερµοκρασία 20-25°C ξεκινάει η ζύµωση και συ-
νεχίζεται το pisage. Στο πιεστήριο ο σταφυλοπολτός 
πάλι µπαίνει µε κουβάδες (απουσία αντλίας). Ο οίνος 
παραµένει µε τις οινολάσπες περίπου 18 µήνες σε 
καινούργια δρύινα βαρέλια (πρώτης και δεύτερης 
χρήσης).
Περιγραφή του κρασιού; (όψη, µύτη, στόµα) 
Στη µύτη κυριαρχούν ώριµα ερυθρά φρούτα µαζί 
µε γλυκά µπαχάρια και ανάλογα µε τη χρονιά δια-
κρίνονται µεταλλικές νότες. Ο οίνος που παράγε-
ται διακρίνεται από τις πλούσιες ώριµες τανίνες 
του µε καλή οξύτητα και πληθωρικό στόµα.
Με τι φαγητά το συνδυάζουµε; Λόγω των 
πλούσιων τανινών του, πηγαίνει θαυµάσια 
µε κόκκινα κρέατα και µε κρεµµώδη λιπαρά 
τυριά.
Ιδανικό σερβίρισµα; (Θερµοκρασία, πότε 
ανοίγουµε την φιάλη, χρειάζεται µετάγ-
γιση;) 15-18°C.
Πόσες φιάλες παράχθηκαν τη συγκεκρι-
µένη χρονιά; Παράγονται περίπου 10.000 
φιάλες µε δυνατότητα στα επόµενα χρόνια 
15.000 φιάλες.
Υπάρχει δυνατότητα παλαίωσης; Πότε 
θα είναι στα καλύτερά του; Παλαιώνει 
πολύ καλά (πάνω από 15 χρόνια) και µάλιστα 
κερδίζει σε φινέτσα, που αρχικά δεν είναι το 
χαρακτηριστικό του.

Ποιες είναι οι καλύτερες χρονιές του; Η Σαντο-
ρίνη δεν είχε παράδοση στην ερυθρή οινοποίηση. 
Η εµπειρία που έχουµε για το Μαυροτράγανο δεν 
ξεπερνά τα 17 µε 20 χρόνια. Είναι δύσκολο να αξι-
ολογήσουµε µε σοβαρά επιχειρήµατα τις χρονιές. 
Θα τολµούσα να πω ότι το 2005 είναι µία πολύ καλή 
χρονιά που ακόµη εξελίσσεται και τα σταφύλια προ-
έρχονται από τον παραδοσιακό αµπελώνα. Από το 
2009 το Μαυροτράγανο Σιγάλας περιέχει όλο και σε 
µεγαλύτερο ποσοστό σταφύλια από τα νέα αµπέλια, 
που δίνουν καλύτερης ποιότητας τανίνες. Είναι γε-
γονός ότι όσο µεγαλώνουν τα αµπέλια, τα σταφύλια 
µάς δίνουν πιο πολύπλοκους οίνους. Θεωρώ το 2014 
µια χρονιά µε έντονα αρώµατα µαρµελάδας και µε 
πλούσιο στόµα χωρίς όµως φινέτσα, ενώ το 2015 
όπως και το 2016 είναι χρονιές µε περισσότερη φινέ-
τσα, µε το φρούτο να συµµετέχει στο άρωµα και ένα 
στόµα γεµάτο µε γερές τανίνες που αφήνει µακριά 
επίγευση.
Πού θα το βρούµε και σε τι τιµή; Σε όλες τις ενηµε-
ρωµένες κάβες στα 36 ευρώ περίπου.
Μπορούµε να βρούµε και παλιότερες χρονιές; 
∆υστυχώς το Κτήµα Σιγάλα έχει ελάχιστες φιάλες 
από κάθε χρονιά. Ας ελπίσουµε ότι στο µέλλον θα 
καταφέρουµε να παλαιώνουµε κάποιες στην κάβα 
µας.
Αυτό είναι το τοπ κρασί σας. Είναι και το αγα-
πηµένο σας; Το Μαυροτράγανο είναι ένα από τα 
αγαπηµένα µου ελληνικά κόκκινα. Χαίροµαι µε µια 
καλή παρέα και ένα καλό κρέας να ανοίγω και ένα 
Μαυροτράγανο.
Μπορείτε να µας πείτε µια ιστορία που αφορά το 

κρασί αυτό; Πολλές φορές αναρωτιέµαι για τη 
σχέση µου µε αυτή την ποικιλία. Από φοιτητής 
µαζί µε φίλους βοηθούσαµε τον πατέρα µου 
στον τρύγο και φυσικά στο πάτηµα των σταφυ-
λιών – πραγµατικά διονυσιακή γιορτή για την 
παρέα µας. Τότε τον άκουσα να λέει ότι υπάρχει 
το Μαυροτράγανο, που είναι πολύ αρωµατικό 

και το σταφύλι πολύ γευστικό και ότι ήθελε 
να βρει, εκτός από τα λίγα που είχε το αµπέ-
λι µας, και άλλα σταφύλια Μαυροτράγανο. 
Πράγµατι κάναµε Vinsanto από Μαυρο-
τράγανο. Το είχαµε σε ένα βαρέλι να πα-
λαιώνει. Τα αρώµατά του ήταν εξαιρετικά 
και πολύπλοκα. Μετά από αρκετά χρόνια 
το εµφιάλωσα και έβαλα µία ετικέτα, 
που την είχε κάνει ένας φίλος, µε τα χε-
λιδόνια της τοιχογραφίας της πόλης του 
Ακρωτηρίου. ∆υστυχώς δεν έχω κάποια 
από αυτές τις φιάλες. Μια φίλη που της 
είχα κάνει δώρο 12 φιάλες στο γάµο της, 
µου είπε ότι έχει µία να µου δώσει. Όλο 
το αναβάλλω να την επισκεφτώ. Κάποια 
απροσδιόριστη ανησυχία να ανοίξω τη 

φιάλη της νιότης µου.

Æï top ëòáóÝ ôïù ¦Àòé ªéçÀìá
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του Κτήµατος Σιγάλα µάς

συστήνει το κορυφαίο κόκκινο κρασί τους
Του  ΓΙΑΝΝΗ  ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΕΑ 
ΣΤΗΛΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΣΙ
Σηµαντικοί Έλληνες 

οινοπαραγωγοί επιλέγουν 
το top κρασί τους
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σχέση µου µε αυτή την ποικιλία. Από φοιτητής 
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λαιώνει. Τα αρώµατά του ήταν εξαιρετικά 
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το εµφιάλωσα και έβαλα µία ετικέτα, 
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Ακρωτηρίου. ∆υστυχώς δεν έχω κάποια 
από αυτές τις φιάλες. Μια φίλη που της 
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το αναβάλλω να την επισκεφτώ. Κάποια 
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φιάλη της νιότης µου.

7 Food Sins
Οι 7 αµαρτίες του φαγητού έχουν για σπίτι ένα νεοκλασι-
κό του 1896 και αυτό από µόνο του αρκεί για να βρεθείς σε 
µία άλλη, πιο ροµαντική εποχή. Με τραπεζάκια πάνω στη 
νοσταλγική Φιλοµούσου Εταιρείας είναι λες και έχεις για 
αυλή ολόκληρη την πλακιώτικη πλατεία! Κάτσε κάτω από τα 
δεντράκια, χάζεψε  τους τουρίστες και µετά αφέσου στους 
πειρασµούς... Crunchy µουσακά και Inside Out Souvlaki, 
Roast Baby Chicken και The Burger Trilogy (3 διαφορετικά 
µπέργκερ µε µπιφτέκι black angus, τραγανό κοτόπουλο και 
καπνιστή πανσέτα, η οποία καπνίζεται εδώ, όπως όλα τα 
κρέατα και τα ψάρια). Ενδιαφέρουσα λίστα κρασιών, µπίρες 
από όλο τον κόσµο και τέλεια cocktails. Φιλοµούσου Εταιρεί-
ας 1, Πλάκα, 2107011108

Simul
Τώρα ίσως είναι η πιο όµορφη εποχή του. Με πρασινάδες 
να κρέµονται πάνω από το κεφάλι σου στο ροµαντικό του 
µπαλκονάκι και εξαιρετική δηµιουργική κουζίνα από το σεφ 
Νίκο Θωµά. Πριν λίγες µέρες δοκιµάσαµε το καινούργιο µε-
νού και το βρήκαµε έξοχο, αυτή την Πέµπτη 30 Μαρτίου έχει 
και µία ακόµα έκπληξη. Ο σεφ µαγειρεύει µαζί µε τον ∆η-
µήτρη Σκαρµούτσο ένα µενού 6 πιάτων στην τιµή των €50/

άτοµο. Υψηλάντου 63, Κολωνάκι, 2107224737 

°ùìÜ
Ασπρόµαυρα πλακάκια και ασβεστωµένοι τοίχοι, γλάστρες 
µε µυρωδικά και ένα πηγάδι (!) σε υποδέχονται καθώς µπαί-
νεις σε µία όµορφη αυλή παλιού αθηναϊκού σπιτιού. Χρόνια 
στον πεζόδροµο της Μεθώνης, είναι από τις αγαπηµένες 
γωνιές των κατοίκων. Εδώ φέρνω πάντα τους ξένους φίλους 
που θέλουν να δοκιµάσουν αυθεντικές γεύσεις ελληνικής 
κουζίνας, εδώ ερχόµαστε και τις «παρεΐστικες» Κυριακές 
µας. Το καλό µε την Αυλή είναι ότι συνδυάζει καλοµαγειρεµέ-
νο φαγητό (οι πρώτες ύλες είναι απλά άπαιχτες), χαµόγελα 
και κάτι παραπάνω από τίµιες τιµές. Μεθώνης 43, Εξάρχεια, 
2103838167

Sabir
Για καφέ το µεσηµεράκι ή για τσιπουροκατάνυξη µε λιγοστά 
µεζεδάκια. Αλλά αυτά είναι ψιλά γράµµατα. Όλοι έρχονται 
για αυτή την απίστευτη αυλή µε τα γεράνια και το ασβεστω-
µένο δάπεδο που θυµίζει στενάκι σε νησί. Άµα πετύχεις και 
φεγγάρι είσαι στον παράδεισο. Πλαταιών 18, Μεταξουργείο, 
2103452276

»Ûìéóóá
Με µότο «to bee or not  to bee» η νέα άφιξη στο Μεταξουρ-
γείο δεν ήρθε µόνη της. Έφερε µαζί και µια υπέροχη αυλή µε 
χαλικάκι, λευκές καρέκλες και µπόλικο χώρο να αλωνίζουν 
τα πιτσιρίκια και να γουργουρίζουν οι γάτες της γειτονιάς. Για 
καφέ, γλυκό ή φαγητό και ανοιξιάτικα απογεύµατα που µυρί-
ζουν γιασεµί. Μυκάλης 18, Μεταξουργείο, 2130315514

5 áîïéêéÀôéëå÷
áùìÛ÷ óôï ëÛîôòï
Ήρθε ο καιρός για τραπεζάκια έξω 

 Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ
 ΒΝΑΤΣΙΟΥ
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Η ΑΘΗΝΑ 
ΧΟΡΕΥΕΙ
Η Κεντρική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ ξεκινάει τη λειτουργία της µε το σπονδυλωτό «Τοπία», στη Στέγη αρχίζει 

το 4o Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων και η Μαρία Γοργία µε την οµάδα Αµάγαλµα εγκαινιάζει έναν καινούργιο χώρο στη Μενάνδρου.

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ

H Μαρία Γοργία µε την οµάδα Αµάγαλ-µα εµπνέεται από τον «Πύργο» του Κάφκα και κάνει την έκπληξη σ’ έναν καινούργιο χώρο στη Μενάνδρου. Ο χώρος Αµάλ-γαµα γίνεται ο τόπος για «Το Μονόπετρο του Πύργου», µια συµµετοχική περφόρ-µανς εµπνευσµένη από τον «Πύργο» του Κάφκα. Η χορογράφος/σκηνοθέτι-δα µας εξηγεί...
Η παράσταση επικεντρώνεται στο θε-

σµό της πυρηνικής οικογένειας. «Αυτό το κλειστό σχεσιακό σχήµα θεωρώ ότι ε-κτός από τα καλά του έχει και κάποια σε βάθος στραβά. Είναι ένα σχήµα που παρά-γει παθογένειες οι οποίες χτίζονται αλυσι-δωτά από γενιά σε γενιά...»
Η επιλογή του χώρου δεν έγινε τυχαία. «Θα συνεχίσουµε και φέτος µε είσοδο µε προαιρετική συνεισφορά. Ο συγκεκριµέ-νος χώρος επιλέχτηκε γιατί µοιάζει αισθη-

τικά και σηµειολογικά µε τον “Πύργο” του Κάφκα». 
Οι άντρες είναι ερασιτέχνες οι οποίοι επιλέχθηκαν µετά από audition. «Ήθελα την έκφραση του “µεσήλικα” άνδρα, το πώς νιώθουν σε σχέση µε την ηλικία τους σε µια κοινωνία που ακόµα κατασκευάζει τη γυναίκα ως “µεγάλη” σε αυτές τις ηλικί-ες, ενώ τον άνδρα ως “ώριµο”».

Ελένη Μπεζιριάνογλου

ΤΟ ΜΟΝΟΠΕΤΡΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Οι χορογράφοι Hannes 
Langolf & Ερµίρα Γκόρο 
(Dandelion), Άρια Μπου-
µπάκη (162 Dance Μeetings), 
Ειρήνη Παπανικολάου 
(Ανθεµόεσσα) και Ηρώ 
Αποστολέλλη (Umbilicus) 
δίνουν µαζί µας ραντεβού ε-
κτός και εντός της Στέγης µε 

παραστάσεις που ανοίγουν 
διάλογο µε το κοινωνικό και 
πολιτικό γίγνεσθαι και αφου-
γκράζονται τις επερχόµενες 
τάσεις στην τέχνη. 

1&2/4, Στέγη του Ιδρύµα-
τος Ωνάση, Συγγρού 107, 
2109005800

4o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝ

I N F O
Μενάνδρου 47, 5ος 

όρ., 24/3 - 30/4 (εκτός  
του Πάσχα). 

Ο χώρος υποδέχεται 
αυστηρά έως 45 

άτοµα, απαραίτητη 
τηλεφωνική κράτηση 

στο 6944686991

ΤΑ «ΤΟΠΙΑ» ΤΡΙΩΝ 
ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝ
Μιλήσαµε µε το διευθυντή Μπαλέτου της ΕΛΣ Αντώνη Φωνιαδάκη για την παράσταση, αλλά και το όραµά του για τη νέα εποχή στο καινούργιο κτίριο.

«Τα “Toπία” είναι µια σύνθετη παρά-σταση. Η χορογραφία του Μπενζαµέν Μιλπιέ είναι µια παραλλαγή σόλο, ενώ ακολουθούν αλληλουχίες ντουέτων, τρίο ή κουαρτέτων σε µουσική Μπαχ. Ο Ντάγκλας Λι έρχεται µε µια ολοκαί-νουργια χορογραφία πάνω στο σόλο πιάνο του Έτσιο Μπόσο. Κι εγώ µε µια χορογραφία που πρωτοπαρουσίασα στο Μπαλέτο της Λωραίνης πάνω σε ένα από τα πιο δηµοφιλή κοµµάτια του Τζον Άνταµς, το “Shaker Loops”. Αναφέροµαι στη µουσική γιατί είναι ο κύριος άξονας και των τριών έργων. Όχι ως ύφος ή µέσω µιας ιστορικής διασύνδεσης, αλλά γιατί και για τους τρεις µας ήταν το σηµείο εκκίνησης. Ο άλλος λόγος που επέλεξα τους συγκεκριµένους χορογράφους εί-ναι γιατί θέλω να δώσω ένα δείγµα γραφής για το πώς σκέφτοµαι τη µε-τάβαση του Μπαλέτου στο νέου του σπίτι. Θεώρησα πως το στιλ τους είναι οµαλό και συµβατό µε την κλασική και τη νεοκλασική τεχνική που ως επί το πλείστον χορεύουν οι χορευτές µας. Άρα ήταν και στιλιστικοί οι λόγοι της επιλογής τους».

31/3, 1, 2, 4 & 5/4, 5, 6, 10/5, ΚΠΙΣΝ, Λ. Συγγρού 364. Εισιτήρια στο Θέατρο Ολύµπια, στο ΚΠΙΣΝ και στο www.nationalopera.gr
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Από την εποχή που 

υιοθετήθηκε για τον 

4ο δίσκο των Led 

Zeppelin, το «IV» 
έχει γίνει τίτλος για 

πάρα πολλά 

άλµπουµ. Μόνο 

πέρυσι το 

χρησιµοποίησαν οι 

Black Mountain, o Carlos Santana 

και οι BadBadNotGood κι αν 

κοιτάξουµε πιο πίσω έχουν 

αισθανθεί την ανάγκη να το 

χρησιµοποιήσουν από τους Toto 

ως τους Cypress Hill και από τον 

Lil Wayne ως τους Godsmack. Αν 

το 2ο άλµπουµ είναι για κάθε 

συγκρότηµα το πρώτο δυνατό 

τεστ ώστε να αποδείξει πως δεν 

ήταν ένα 

πυροτέχνηµα 

που 

δηµιούργησε 

µια καλή 

εντύπωση µε 

το ντεµπούτο 

του η οποία 

εύκολα 

ξεφούσκωσε, 

ο 4ος δίσκος 

δείχνει –ίσως– 

µια µορφή 

ενηλικίωσης. 

Φτάνοντας σε 

αυτό το σηµείο 

ένα γκρουπ 

δεν είναι ούτε 

παλιό, για να 

έχει 

εγκλωβιστεί 

στην 

αυταρέσκεια 

της 

επανάληψης 

που φέρνει η 

αποδοχή, αλλά 

ούτε και 

καινούργιο, για να µας κερδίσει η 

πρώτη εντύπωση. Καλείται να 

επαναβεβαιώσει (και στον ίδιο 

του τον εαυτό) πως αξίζει να 

συνεχίσουµε να ασχολούµαστε 

µαζί του αλλά και να µπορέσει να 

µην εγκλωβιστεί σε ένα µουσικό 

πλαίσιο που έχει ήδη 

διαµορφώσει. Το «IV» των Baby 

Guru είναι φανερό πως 

αναζητάει την ανανέωση και τον 

επαναπροσδιορισµό. Το τρίο 

γίνεται κουαρτέτο µε την 

προσθήκη κιθαρίστα, ο ήχος 

τους δεν φλερτάρει µόνο µε τα 

60s και τα 70s αλλά φτάνει ως τη 

δεκαετία του ’80 

ενώ προστίθενται 

και κάποιες 

«εξωτικές» νότες 

που φτάνουν από 

το afrobeat ως τη 

Βραζιλία (λόγω και 

του Jef «Egg Hell» 

Maarawi στο «Motel 
Rwanda»). Όπως πάντα είναι 

συνεπείς και εργατικοί, 

προσέρχονται στη µουσική µε 

σεβαστικό τρόπο, το µουσικό 

τους σύµπαν είναι διευρυµένο, η 

ψυχεδελική ποπ είναι κι εδώ 

πανταχού παρούσα, µόνο που 

έχεις την αίσθηση πως, ενώ 

ενηλικιώνονται, δεν ωριµάζουν 

µουσικά στον ίδιο βαθµό.

Ο Costinho (Κωστής 

Ζουλιάτης) µετράει αντίστροφα 

από µόνος του και από το 

προηγούµενο άλµπουµ «3» πάει 

στο «2» αλλά χωρίς να φθίνει η 

δηµιουργικότητά του. Κάθε 

άλλο… Στον καινούργιο του 

δίσκο παρουσιάζει 2 συνθέσεις 

µεγάλης διάρκειας µε 2 

διαφορετικά κουαρτέτα 

θαυµάσιων µουσικών που 

αυτοσχεδιάζουν δηµιουργικά 

πλαισιώνοντας τις απλές, 

γοητευτικές πιανιστικές του 

αφορµές. Ένα µουσικό 

περιβάλλον µέσα στο οποίο 

µπορείς να χαθείς.

Το «One Chord Wonders» είναι µία 

από τις πρώτες µελέτες για το 

πανκ που κυκλοφόρησε στη 

δεκαετία του ’80 γραµµένο από 

τον Dave Laing (µε υπότιτλο 

«Power and Meaning in Punk 
Rock») και τώρα κυκλοφορεί στα 

ελληνικά από τις εκδόσεις 

«Κουκκίδα», µε τίτλο «Λόγος και 
σηµασία στο πανκ ροκ». Τίτλος 

παρµένος από ένα τραγούδι των 

Adverts και προσπάθεια 

ανάλυσης του αγγλικού πανκ σε 

µουσικό, στιχουργικό, κοινωνικό 

και πολιτικό επίπεδο. Η 

µετάφραση του Αλέξη 

Καλοφωλιά το βοηθάει να 

µεταφερθεί εύστοχα στα 

ελληνικά, είναι χρήσιµο στο 

µελετητή του πανκ φαινοµένου 

αλλά δείχνει την ηλικία του και ο 

τρόπος γραφής του δεν το κάνει 

και ιδιαίτερα «γοητευτικό» 

ανάγνωσµα.    

VARIOUS
ARTISTS

Του ΜΑΚΗ 
ΜΗΛΑΤΟΥ

Αριθµοί αλλά
 όχι νούµερα

4, 2, 1… Μοιάζει µε αντίστροφη µέτρηση 
για µια εκτόξευση µεσαίου βεληνεκούς

➜ makismilatos@gmail.com

ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ

Τα «Οχτωµισάρια» –ηµιφελινικής έ-

µπνευσης βιβλίο διηγηµάτων που θα 

µπορούσαν να αποκληθούν υβριδικό 

µυθιστόρηµα (αφού οι ήρωες, δίχως να 

είναι ακριβώς οι ίδιοι, είναι ωστόσο οµώ-

νυµοι), ή µυθιστόρηµα αποτελούµενο 

χαλαρά από διηγήµατα κι όχι από συνήθη 

κεφάλαια– έχουν, λίγους µήνες µετά την 

κυκλοφορία τους από τις εκδόσεις «Κέ-

δρος», εκτιµηθεί δεόντως από την κριτι-

κή.  Τώρα η συγγραφέας Ελένη Μπουκα-

ούρη απαντάει σε ερωτήσεις, δύο µόνο, 

αλλά  που δίνουν όλο το «ζουµί» της δου-

λειάς της. 

¦
οια βασική ιδέα/νήµα συνέχει τα 

διηγήµατα; Ξεκίνησα να γράφω τα 

21 διηγήµατα της συλλογής «Οχτωµι-

σάρια» ως αυτοτελή κείµενα, µε δύο 

ήρωες, τον Στέργιο και την Άννα, πρωτα-

γωνιστές στις περισσότερες ιστορίες, αλ-

λά όχι σε όλες. Έχουν πάντα το ίδιο όνοµα, 

αλλά αυτό είναι ένα παιχνίδι, δεν είναι οι 

ίδιοι χαρακτήρες σε κάθε διήγηµα. Κάποια 

στιγµή, ωστόσο, συνειδητοποίησα ότι τα 

διηγήµατα θα µπορούσαν 

να συνδεθούν, όχι µόνο 

λόγω της εµµονικής χρή-

σης των ίδιων ονοµάτων 

ή του χρόνου που περνάει 

και οι ζωές των ηρώων ε-

ξελίσσονται και διασταυ-

ρώνονται, αλλά κυρίως 

επειδή ήθελα να πραγµα-

τευθώ και να αναπτύξω 

αυτό που πρόβαλλε ως 

κυρίαρχη ιδέα και θεµατι-

κή: «Unus ego et multi in 

me». Οι δύο ήρωες, πότε 

µαζί και πότε ο καθένας 

µόνος του, πλαισιωµένοι 

από πολλούς δευτερεύοντες χαρακτήρες, 

ξεκινούν από τα µεταπολεµικά χρόνια και 

από την ελληνική επαρχία, συγκεκριµένα 

την Αρκαδία και την Τριπολιτσά, µεγαλώ-

νουν, περνούν µέσα από τη Χούντα, ζουν 

µια τρελή εφηβεία εντός κι εκτός Ελλάδος, 

ωριµάζουν, παντρεύονται, χωρίζουν και, 

εντέλει, φτάνουν στο τέλος του βίου, µε 

όλα τα οδυνηρά, αλλά και τα τραγελαφι-

κά συµβάντα στις ζωές των ηλικιωµένων. 

Μπαίνουµε στον πειρασµό να πιστέψουµε 

πως είναι οι ίδιοι σε κάθε ιστορία, όµως... 

Ποια ήταν η επιδίωξή σας γράφοντάς τα; 

Ο πρώτος µου στόχος ήταν να προσπαθή-

σω να αναπτύξω πολυπρισµατικά τις ιστο-

ρίες µου, προσεγγίζοντας τα πολλά πρό-

σωπα που µπορεί να έχει ένας ήρωας/χα-

ρακτήρας και τις πολλές και διαφορετικές 

ζωές που µπορεί να ζήσει. Για παράδειγµα, 

µία ιστορία γάµου/χωρισµού («Η χαµένη βα-
λίτσα») είναι απολύτως ρεαλιστική, γραµ-

µένη µε χειρουργική ακρίβεια, ενώ η αµέ-

σως επόµενη («Γάµος»), που αφορά κι αυτή 

ένα γάµο/χωρισµό, είναι δοσµένη µε γρα-

φή περισσότερο συνειρµική, ονειρική και 

σουρεαλιστική. Το ίδιο επιχείρησα και µε 

το πένθος, τη χηρεία του ήρωα: µία ιστορία 

είναι πιο περιγραφική και εντός πραγµατι-

κότητας («Κόκαλα»), η επόµενη δείχνει έναν 

ηλικιωµένο αλλοπαρµένο, που ζει παρέα 

µε λογοτεχνικούς ήρωες, πλάσµατα βγαλ-

µένα από τα βιβλία, που συντροφεύουν και 

απαλύνουν τη µοναξιά και το πένθος του 

(«En garcons»), ενώ σε µια τρίτη ιστορία («Η 
ωραία χειροκόµος»), µε το ίδιο πάντα θέµα, 

η οδύνη από την απώλεια της αγαπηµένης 

εκφράζεται µε τη χρήση καθαρεύουσας, µε 

λέξεις λόγιες που έχουν οµόηχο θέµα (χειρ 

-χηρ- χοιρ...), έτσι ώστε να προσεγγιστεί µεν 

ποιητικά, διά της συνήχησης, το πένθος του 

ήρωα, πλην ψυχρά και αποστασιοποιηµένα. 

Η θεµατική των πολλαπλών εκφάνσεων 

του βίου κατέστη και η γλωσσική συνθή-

κη του βιβλίου. Κι έτσι, ο δεύτερος στόχος 

ήταν η δουλειά µε τη γλώσσα και το ύφος 

των ιστοριών. Αρχίζοντας από την τραχιά 

γλώσσα της υπαίθρου, κατέληξα ακόµη και 

στην καθαρεύουσα, µε απόπειρες και πε-

ράσµατα από τη γλώσσα 

της µουσικής, της ίδιας 

της λογοτεχνίας και του κι-

νηµατογράφου, από όπου 

και ο λοξός, ανορθόδοξος 

γλωσσικά τίτλος, παρα-

φθορά της γνωστής ταινί-

ας του Φελίνι...

Ωστόσο  τα «Οχτωµισάρια» 

δεν έχουν να κάνουν µόνο 

µε το «8½» του Φελίνι, αλ-

λά και µ’ ένα ορισµένο εί-

δος ποδηλασίας. Περισσό-

τερα επί των σελίδων. A

➜ d.fyssas@gmail.com

Τι είναι τα «Οχτωµισάρια» 
της Ελένης Μπουκαούρη;
Η συγγραφέας απαντάει σε καίριες ερωτήσεις 
για το ωραίο βιβλίο της Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΦΥΣΣΑ
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

Raw  
****

ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Ζουλιά Ντουκουρνό ¦°¹·ÃËÁ: Γκαράνς Μαριγιέ, Έλα Ρουµπφ

Η ηδονή τού να ανακαλύπτεις ένα αυθεντικό ταλέντο όπως η Γαλλίδα Ζουλιά Ντου-
κουρνό, που έπεσε σαν κοµήτης στις περσινές Κάννες προκαλώντας ίλιγγο και εµε-
τούς στους θεατές, είναι µεγαλύτερη κι από την ηδονή που νιώθει η Ζιστίν, η ηρωίδα 
του φιλµ, στη θέα του γυµνού... κρέατος!

Κι όµως η Ζιστίν δεν ήταν από την αρχή κρεατοφάγος. Στην οικογένειά της είναι όλοι 
κτηνίατροι και χορτοφάγοι. Στην αρχική σεκάνς η έξαλλη µητέρα της επιπλήττει 
τους υπεύθυνους του εστιατορίου που σέρβιραν κατά λάθος (;) µέσα στον πουρέ 
της κόρης της ένα κοµµάτι κρέας. Η προειδοποίηση για αυτό που έρχεται είναι 
σαφέστατη. Ο τρόµος έχει… ζωώδη προέλευση. Ακολουθώντας την οικογενειακή 
παράδοση η αριστούχα µαθήτρια ξεκινά τις σπουδές της στην κτηνιατρική (όπου 
επίσης φοιτά η µεγάλη αδελφή της) και εισέρχεται σε έναν κόσµο όπου το αίµα 
από τα σφαχτάρια των ζώων είναι το λιγότερο αποτρόπαιο κοµµάτι που µπορεί να 
βιώσει κανείς εκεί. Τα καψόνια  των παλιών σπουδαστών προς τους νεότερους και 
οι µεταφυσικού χαρακτήρα τελετουργίες που σκηνοθετεί άψογα η Ντουκουρνό, 
µοιάζουν µε πρόσκληση σε ένα µυσταγωγικό και αιµατοβαµµένο πάρτι ενστίκτων 
βγαλµένο από κλασικές σινε-παραισθήσεις (βλέπε «Σουσπίρια») και ενταγµένο πλή-
ρως σε µια ευφυέστατη παραβολή γύρω από τη σεξουαλικότητα και την ωµή βία. 
Τα καλά όµως δεν έχουν τελειωµό για το προκλητικό και απέραντα διασκεδαστικό 
«Raw» που πάντως θα δοκιµάσει τις αντοχές των πιο ευαίσθητων στοµαχιών από 
τους θεατές της σκοτεινής αίθουσας. Το πολιτικό σχόλιο για την «ανθρωποφάγα» 
δυτική κοινωνία δεν εξαντλείται µόνο στην ειρωνική διακωµώδηση κάθε politically 
correct τάσης αλλά και στην κραυγαλέα αποδόµηση του µοντέλου ευηµερίας και 
ορθολογισµού, µέσω της αχαλίνωτης σεξουαλικότητας και της έκρηξης βίας που 
συνοδεύει την αλλαγή φύσης για την έκπληκτη Ζιστίν στη διαδροµή µιας απρόσµε-
νης ενηλικίωσης και της ανακάλυψης του πραγµατικού εαυτού της. Ένα σοκαριστι-
κά ωµό αλλά διανθισµένο µε δυναµισµό, φρέσκιες ιδέες και βαθύ συµβολισµό φιλµ 
για τον ηδονισµό, την οµορφιά της νιότης και την ακαταµάχητη γεύση που έχει ένα 
φιλέτο που τρώγεται µε το αιµατάκι του! Ρωτήστε και τον Χάνιµπαλ Λέκτερ να σας 
πει τη γνώµη του πάνω σε αυτό…  

ΣΙΝΕΜΑ

criticÕs CHOICE

 * Α∆ΙΑΦΟΡΗ 
 ** ΜΕΤΡΙΑ 

 *** ΚΑΛΗ 

 **** ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 
 ***** ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

☛ Ãé ðéï çåùóôéëÛ÷ öíÞôèôå÷ (ÇRawÈ) ðïù áðïìáàóáíå ôá ôåìåùôáÝá øòÞîéá óôè óëïôåéîÜ áÝõïùóá

The Great Utopia *** 
ªº¸ÁÃ£¶ª¹° - ª¶Á°Ä¹Ã: Φώτος Λαµπρινός »ÃÁÆ°·: Γιάννης Τσιολάκης 
¦°Ä°¡¿¡Ã¹: Κώστας Λαµπρόπουλος, Γιώργος Κυριάκος

Η Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 γέννησε 

το µεγάλο όραµα που συνεπήρε εκατοµ-

µύρια ανθρώπους σ’ όλο τον πλανήτη. 

Μαζί όµως προκάλεσε εξεγέρσεις, πο-

λέµους και τεράστιες καταστροφές.

Το ντοκιµαντέρ του Φώτου Λαµπρι-
νού («Άρης, ο αρχηγός των ατάκτων») 
αφηγείται την πρώτη κρίσιµη δια-
δροµή (1917-1934) ενός οράµατος για 

τη δηµιουργία του πρώτου εργατικού 
κράτους στην ιστορία του ανθρώπου. 

Ιστορικά τεκµηριωµένο, µε πληθώρα 
µαρτυριών και έγκριτων απόψεων και 

κυρίως τη δύναµη της εικόνας –συνδυασµός 
«Επίκαιρων» και σπάνιου αρχειακού υλικού– 

να συµπληρώνει ιδανικά το παζλ του τολµηρού ντοκιµαντέρ του 
Λαµπρινού, ο οποίος ρίχνει φως σε µία από τις «µυθιστορηµατικές» 
σελίδες της Ιστορίας του 20ού αιώνα και καταδεικνύει µε αντικειµενι-
κότητα κι αποφασιστικότητα την αποµυθοποίηση των γεγονότων που 
διαδέχτηκαν την Επανάσταση. Ο σκηνοθέτης δεν αρκείται σε µια απλή 
καταγραφή της Ιστορίας. Με την κριτική µατιά και το εκτόπισµα του 
πολιτικοποιηµένου καλλιτέχνη, ο Λαµπρινός, που µιλάει ακόµη και για 
πραξικόπηµα των Μπολσεβίκων που ανέτρεψαν τη νόµιµα εκλεγµένη 
εθνοσυνέλευση, βάζει µεν τα πράγµατα σε µια σειρά αλλά ανιχνεύει 
την ατοµική ευθύνη (καταπληκτικό το εύρηµα στο… προφητικό φινάλε 
µε τον πίνακα του Σολοµόν Νικρίτιν, «∆ίκη λαού») και αναζητά τα υψηλά 
ιδεώδη πέρα από πολιτικές ετικέτες και βαρυσήµαντα διαγγέλµατα.  

Το φάντασµα στο κέλυφος ** (GHOST IN THE SHELL)
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Ρούπερτ Σάντερς ¦°¹·ÃËÁ: Σκάρλετ Τζοχάνσον, 
Τακέσι Κιτάνο, Ζιλιέτ Μπινός 

Η Ταγµατάρχης, µοναδικό ανθρώπινο-cyborg 

υβρίδιο των ειδικών δυνάµεων µε αποστο-

λή να εξολοθρεύει κάθε εγκληµατική 

απειλή, καλείται να εντοπίσει τον ιθύ-

νοντα νου πίσω από µια σειρά δολο-

φονιών των στελεχών µιας ηγετικής 

τεχνολογικής εταιρείας που κατα-

σκευάζει ανθρώπινα ροµπότ.  

Η συνύπαρξη ανθρώπων και µηχα-
νών σε ένα δυστοπικό µέλλον είναι 

το θέµα του φιλµ, που βασίζεται σε ένα 
διάσηµο manga επιστηµονικής φαντασί-

ας του Σίρο Μασαµούνε που πρωτοκυκλο-
φόρησε  το 1989. Όλο το ζουµί εδώ είναι φυσικά η 

πειστική µεταµόρφωση της Σκάρλετ σε hot ανδροειδές, µε τις φονικές 
καµπύλες της σταρ φυσικά να προβάλλονται σε κάθε πλάνο. Ο σκηνο-
θέτης του φιλµ «Η Χιονάτη και ο Κυνηγός» Ρούπερτ Σάντερς δεν έχει να 
επιδείξει πάντως άποψη πάνω στο έργο του Μασαµούνε. Λειτουργεί ε-
ντελώς διεκπεραιωτικά, µε κλισέ αναµασήµατα που µπολιάζονται από 
απλοϊκές ιδέες γύρω από το κοµµάτι της Εξέλιξης («η τεχνολογία κάνει 
κακό») αλλά και… άκυρες µελό αποχρώσεις (ολόκληρο το κοµµάτι από 
το κοινό παρελθόν που ενώνει την Ταγµατάρχη µε τον αινιγµατικό χά-
κερ) που βάζουν διαρκώς εµπόδια στην παρακολούθηση του φιλµ. 

Παράνοµες ζωές ** ½  (TRESPASS AGAINST US)
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Άνταµ Σµιθ ¦°¹·ÃËÁ: Μάικλ Φασµπέντερ, Μπρένταν Γκλίζον, 

Λίντσεϊ Μάρσαλ, Σον Χάρις 

Μια µικρή κοινότητα ιρλανδών νοµάδων 

που ζουν από µικροκλοπές στην ειδυλ-

λιακή εξοχή της Αγγλίας µπαίνει διαρ-

κώς στο µάτι των αρχών. 

Το υποκριτικό µπραντεφέρ µεταξύ 
Μάικλ Φασµπέντερ και Μπρένταν 
Γκλίζον ξεχωρίζει σε µια ταινία που 
κινείται στις παρυφές του τραχύ 

βρετανικού ρεαλισµού αλλά διαθέτει 
στοιχεία που αναδεικνύουν πολλά 

παραπάνω από την ανταγωνιστική, 
επώδυνη σχέση πατέρα-γιου που στην 

περίπτωση των συµµοριτών της ταινίας 
απλώνεται τρεις γενιές. Το λυρικό κοµµάτι είναι 

υπόγεια αλλά επιδέξια ενταγµένο σε µια ιστορία που διαθέτει πολιτική 
χροιά (το εύρηµα της ιρλανδικής-αγγλικής έχθρας δίνεται µε αρκε-
τούς συµβολισµούς κι όχι µόνο από το χωροταξικό προσδιορισµό της 
πλοκής) αλλά καταφέρνει να γίνει ατµοσφαιρική, αγωνιώδης και ενίοτε 
συναρπαστική παρά το προβλέψιµο από ένα σηµείο και µετά σενάριο.

»»» Τα «Στρουµφάκια - Το χαµένο χωριό»** δεν συνεχίζουν στο εύστοχο µοτίβο της 
σύζευξης ανθρώπων-στρουµφ που γνωρίσαµε στα δύο προηγούµενα φιλµ και ε-
πιστρέφουν στο πατροπαράδοτο κινούµενο σχέδιο. »»» Το αµερικανικό «∆έλεαρ 

του διαβόλου» ** ½ είναι µια διαφορετική και αποτελεσµατικότατη ταινία τρόµου 
πάνω στη φύση του Κακού µε όχηµα µια τυπική εισαγωγή (οικογένεια µετακοµίζει σε 

σπίτι που σηµαδεύτηκε από το θάνατο ενός ηλικιωµένου ζευγαριού), αλλά η συνέχειά του 
κρύβει µόνο ευχάριστα τροµακτικές εκπλήξεις. »»» Το µοντέρνο αργεντίνικο σινεµά έχει 
τον τρόπο να θίγει σοβαρά πράγµατα µε τον πλέον καυστικό τρόπο, όπως µας έδειξαν πρό-
σφατα οι «Ιστορίες για αγρίους», και ο βραβευµένος στη Βενετία «Επιφανής πολίτης» *** το 
αποδεικνύει αυτό. »»» Η ταινία γύρω από τη θρυλική«∆αλιδά» («Ciao amore… Dalida») * ½ 
της Λίζα Αζουέλος είναι µια αφόρητα συµβατική βιογραφία που το µόνο που διαθέτει είναι 
η φτυστή τραγουδίστρια των 60s-70s Σβεβά Αλβιτί. »»» Το απίστευτα απλοϊκό και ρηχό «Α-
ναζητώντας την αλήθεια» 0 αφηγείται την ιστορία ενός πατέρα (Σαµ Γουόρθνγκτον) που 
έχει χάσει την κόρη του αλλά έχει την εύνοια του… Θεού (η Οκτάβια Σπένσερ σε ρόλο Πα-
ντοδύναµου… σεφ!) και καταφέρνει να ορθοποδήσει και πάλι. »»» Το γαλλικό «Σε τέσσερις 
χρόνους» ** διαθέτει ό,τι καλύτερο σε επίπεδο καστ (Αντέλ Εξαρχόπουλος, Αντέλ Ενέλ, 
Τζέµα Άµερτον) αλλά η ιστορία είναι χαµένη στην αφήγηση.

»»» Τα 
σύζευξης ανθρώπων-στρουµφ που γνωρίσαµε στα δύο προηγούµενα φιλµ και ε-
πιστρέφουν στο πατροπαράδοτο κινούµενο σχέδιο. 

του διαβόλου»
πάνω στη φύση του Κακού µε όχηµα µια τυπική εισαγωγή (οικογένεια µετακοµίζει σε 

σπίτι που σηµαδεύτηκε από το θάνατο ενός ηλικιωµένου ζευγαριού), αλλά η συνέχειά του 

AºÃ»¸

JUST THE FACTS
Raw ****

Η ταινία που σόκαρε πέρυσι 
τις Κάννες

Το φάντασµα στο κέλυφος **
Σούπερ Σκάρλετ και εφέ, 
αλλά µε αφελή µηνύµατα

The Great Utopia ***
Εµπρός της γης οι κολασµένοι

Παράνοµες ζωές **½
Μην καταπατάτε 
ξένες περιουσίες

Στρουµφάκια - 
Το χαµένο χωριό **

Η Στρουµφίτα σε ρόλο… 
κακιάς!

Το δέλεαρ του διαβόλου **½
Heavy metal, η µουσική 

του διαβόλου

Ο επιφανής πολίτης ***
Αρνητής του Νόµπελ και 

της καταγωγής του

Ciao amore… Dalida *½ 
Τα πάθη µιας ντίβας

Αναζητώντας την αλήθεια 0
Κύριε ελέησον ηµάς

Σε τέσσερις χρόνους **
Γυναικεία χειραφέτηση επί 4
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▶Ο Γιάννης Τσεκλένης υπήρξε ένας θεός. Έτρεχε 
σε αγώνες αυτοκινήτων, έκανε ιστιοπλοΐα, ήταν 

ζωγράφος, δούλευε σε διαφηµιστική εταιρεία και πο-
λύ νέος, µετά το θάνατο του πατέρα του, ανέλαβε την 
οικογενειακή επιχείρηση υφασµάτων, στο κέντρο της 
Αθήνας. Όλα όµως άρχισαν όταν αποφάσισε να αρ-
χίσει να σχεδιάζει και δικά του υφάσµατα. Έµπνευσή 
του, τα «θεϊκά» ελληνικά χρώµατα: µαύρο των αµφο-
ρέων, µπλε του Αιγαίου, µπεζ της Αττικής γης, πορ-
τοκαλί της Μινωικής Κρήτης και ∆ιονυσιακό κόκκινο. 
Μοτίβα του: παραστάσεις από αρχαιοελληνικούς αµ-
φορείς σε υπερ-µεγεθυσµένες λεπτοµέρειες. 
Μέσα σε 5 χρόνια, το 1970, στα 32 του, είχε κάνει τη 

φίρµα Tseklenis συνώνυµο της νέας ελληνικής µόδας 
που εντυπωσίαζε τις ξένες αγορές. Ο Τσεκλένης έφτια-
χνε τεράστια, αέρινα, άνετα ρούχα σε λιτή γραµµή που 
θύµιζαν ελληνικό καλοκαίρι, σε µαλακά υφάσµατα που 
«ταξίδευαν» εύκολα και δεν χρειάζονταν σιδέρωµα. 
Ρούχα που κατά προτίµηση φοριούνταν χωρίς στη-
θόδεσµο, µια ακαταµάχητη καλοκαιρινή ελαφρότητα 
ακριβώς στο πνεύµα της εποχής. Ο ίδιος έλεγε: «Η µόδα 
πρέπει να υπαινίσσεται και όχι να απογυµνώνει». 
Ο Γιάννης Τσεκλένης παραµένει ο µεγάλος Κύριος της 
ελληνικής µόδας, ο άνθρωπος που κέρδισε το σεβα-
σµό της αγοράς και µιας πελατείας που άρχιζε από τη 
βασίλισσα Άννα-Μαρία και την Τζάκι Ωνάση και έφτα-

νε σε κορίτσια των κολωνακιώτικων κλαµπ. 
Σήµερα, ο Γιάννης Τσεκλένης εµπνέει 3 έλληνες σχε-
διαστές µε διεθνή ακτινοβολία που δηµιουργούν 
µία µίνι κολεξιόν βασισµένη σε δικά του µοτίβα, ει-
δικά για το αφιέρωµα που ετοίµασε σε αυτόν το i-D 
Concept Store: η Σοφία Κοκοσαλάκη, ο Άγγελος 
Μπράτης και η σχεδιάστρια κοσµηµάτων Ντόλι 
Μπουκογιάννη δηµιούργησαν ρούχα και κοσµήµα-
τα που συνδέουν το παρελθόν µε το παρόν και θα υ-
πάρχουν στο κατάστηµα, παράλληλα µε µια έκθεση 
που θα τρέχει µε τα αυθεντικά ζωγραφικά σε χαρτί 
των σχεδίων για υφάσµατα του Γιάννη Τσεκλένη. 
Ό,τι καλύτερο για να αρχίσει το καλοκαίρι.

Tseklenis στο i-D Concept Store

Επιµέλεια: 
ΤΑΝΙΑ ∆ΕΛΗ
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Κοκοσαλάκη, Μπράτης και Μπουκογιάννη δηµιουργούν µία µίνι κολεξιόν βασισµένη σε δικά του µοτίβα.
Μια έκθεση που αξίζει να δούµε. 
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Η Swatch εντυπωσίασε το Λονδίνο 



»
ια φαντασµαγορική βραδιά απόλαυ-

σαν περισσότεροι από 300 εκπρό-

σωποι µέσων ενηµέρωσης αλλά και 

άνθρωποι µε επιρροή από όλο τον 

κόσµο, στο Λονδίνο, στις 16 Μαρτίου, 

όπου παρακολούθησαν το λανσάρισµα της νέας 

συλλογής SKIN της Swatch. Με prive χρήση ενός 

εντυπωσιακού χώρου, του Store at The Strand, 

οι προσκεκληµένοι είχαν την ευκαιρία να παρα-

κολουθήσουν ένα εξαιρετικής σύλληψης event, 

σκηνοθετηµένο στο concept  #YOURMOVE που 

έχει επιλεχθεί για τη συλλογή. Εµπνευσµένο από 

τη δηµιουργική διαδικασία σχεδιασµού των µο-

ντέλων SKIN και το ελαφρύ και ευκολοφόρετο 

design τους, το συγκεκριµένο concept ξεκίνησε 

µε τη χορευτική παράσταση “Swatch presents 

#YOURMOVE”, ενώ ακολούθησε η αποκάλυψη 

των 11 νέων µοντέλων. 

Για περισσότερους από 2 µήνες, µια ταλαντούχα 

οµάδα συνθετών, χορογράφων και χορευτών 

εργαζόταν πάνω στην αναζήτηση τρόπων έκ-

φρασης του SKIN και του #YOURMOVE, µέσα 

από τη γλώσσα του χορού, συνδυάζοντας τέ-

λεια τις ανθρώπινες κινήσεις µε εικονικές προ-

βολές. Βασιζόµενοι στη σχεδιαστική ιδέα «το 

κλασικό συναντά το urban rock», κλασικοί χο-

ρευτές αποτύπωσαν το ρόλο του χώρου, ενώ 

urban street χορευτές έπαιξαν το ρόλο του χρό-

νου σε µια πλασµατική µάχη συναισθηµάτων 

που κυρίευσε τη φαντασία του κοινού. Το event 

έφτασε στην κορύφωσή του µε την αποκάλυψη 

των µοντέλων της συλλογής SKIN, ενώ ακολού-

θησαν διαδραστικές εµπειρίες µε τα προϊόντα 

για όλους τους προσκεκληµένους. 

Η νέα συλλογή SKIN σηµατοδοτεί την αυγή µιας 

νέας εποχής για το πιο λεπτό µοντέλο ρολογιού 

της Swatch. 

Εµπνευσµένη από τη χαρά εξερεύνησης του 

άγνωστου, την οµορφιά της κίνησης και την α-

νυποµονησία για αλλαγή, η νέα συλλογή SKIN 

της Swatch αποτελείται από 11 µίνιµαλ µοντέ-

λα σε δύο µεγέθη κάσας για άνδρες και γυναί-

κες. Η νέα εµφάνιση του SKIN είναι η επιτοµή 

της λιτής, ευκολοφόρετης κοµψότητας, µε µια 

πρωτοποριακή κάσα µε κυµατιστό µοτίβο δύο 

αποχρώσεων. 

Από το SKINSKIN, το «ήσυχο» nude ρολόι, µέ-

χρι το SKIN-NOIR που µαγνητίζει τα βλέµµατα 

µε την αντίθεση λευκού µαύρου, κάθε µοντέλο 

έχει κυµατιστό µοτίβο δύο αποχρώσεων στην 

κάσα του καθώς και κορώνα κοµµένη σαν πολύ-

τιµο πετράδι και καντράν µε εκλεπτυσµένα χα-

ρακτηριστικά. Η συλλογή είναι διαθέσιµη τόσο 

σε µέγεθος regular (37 mm) όσο και σε µέγεθος 

big (40 mm), ενώ όλα τα µοντέλα φοριούνται µε 

την ίδια ευκολία, δίνοντας στον κάτοχό τους µια 

αίσθηση ελευθερίας και έµπνευσης για κίνηση! 

#YOURMOVE

- ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

ªå Ûîá ìáíðåòÞ event
ðáòïùóÝáóå ôï #YOURMOVE 
ëáé áðïëÀìùãå 
ôè óùììïçÜ SKIN 
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ðáòïùóÝáóå ôï #YOURMOVE 
SKINPURE,  €105

SKINSKIN, €105

SKINNOIR, €105

SKINCIEL, €95



Τ
ο χειμερινό θέρετρο Schladming 
απέ χει περίπου τρεις ώρες από 
το αεροδρόμιο της Βιέν νης. Ε-
κεί βρέθηκα για τα φετινά Special 

Olympics με συνοδό την Coca Cola.  
 
Είχα την τύχη να γνωρίσω μεγάλο μέ-
ρος της ελληνικής αποστολής και να 
παρακολουθήσω μία από τις τελευταίες 
τους προπονήσεις πριν την τελετή έναρ-
ξης. Το πρώτο πράγμα που μου έκανε ε-
ντύπωση, καθώς αθλητές, προπονητές, 
υπεύθυνοι και εγώ περιμέναμε το λεω-
φορείο για να μας μεταφέρει στην πίστα, 
ήταν ακριβώς πόσοι άνθρωποι και προ-
σπάθεια απαιτούνται για να φτάσει μία 
ομάδα ατόμων με ειδικές ανάγκες μέχρι 
στο Schladming για να διαγωνιστεί. Το 
ότι για την άθλησή τους έχουν αναλάβει 
εξειδικευμένοι εθελοντές προπονητές 
και όχι απλοί φίλοι ή συγγενείς, μου έ-
δωσε την πρώτη αίσθηση πως βρίσκο-
μαι μπροστά σε κάτι πολύ μεγαλύτερο 
από ό,τι μπορούσα να εκτιμήσω πριν.  
Η Αυστρία έφτασε να καλωσορίζει 2.700 
αθλητές και 1.100 προπονητές από 107 
χώρες, μαζί με 3.000 εθελοντές και 5.000 
μέλη των οικογενειών των αθλητών για 

τους Χειμερινούς Special Olympics του 2017. 

Ο γιος της Eunice Kennedy Shriver, Timothy Shriver, 
είναι πρόεδρος του κινήματος των Special Olympics, 
που συγκεντρώνει περίπου πέντε εκατομμύρια αθλητές 
σε 170 χώρες και 32 διαφορετικά ολυμπιακά αθλήματα. 
Είναι προφανές μετά από μόλις λίγες ώρες διαμονής στο 
Schladming πως χωρίς την τεράστια συνεισφορά εται-
ρειών όπως η Coca Cola, Special Olympics δεν θα μπο-
ρούσαν να υφίστανται. 

Η τελετή έναρξης των αγώνων μάς βρήκε όρθιους 
με πλαστικά αδιάβροχα και ένα συνεχές χιονόνερο να 

μας χτυπάει στην πλάτη, αλλά τα μάτια του κάθε θεατή 
ήταν γεμάτα αστέρια. Τα αμέτρητα φωτάκια της μαριο-
νέτας που χόρεψε δίπλα σε ένα πανέμορφο κοριτσάκι 
με μπλε κορδέλα στα μαλλιά ήταν αρκετά για να μας συ-
γκινήσουν, αλλά το αναμφισβήτητο highlight της βρα-
διάς ήταν όταν οι αποστολές της κάθε χώρας ξεκίνησαν 
την παρέλαση του σταδίου, υπό τη μουσική υπόκρου-
ση του τραγουδιού «Can You Feel It» που τραγουδού-
σε ζωντανά η νεαρή τραγουδίστρια Rose May Alaba.   
Έχοντας την ευκαιρία να μιλήσω για λίγο με τη Rose May 
Alaba, την οποία περνάω τρία χρόνια αλλά ήδη έχει κατα-
φέρει περισσότερα από εμένα επομένως είχα μία ελαφριά 
κρίση ταυτότητας έτσι στα γρήγορα, έμαθα τι ακριβώς 
σημαίνει για εκείνη το τραγούδι που συνέθεσε και ερμή-
νευσε στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Coca Cola.  
«Η μελωδία είναι χαρούμενη και οι στίχοι έχουν να 
κάνουν με την ομαδικότητα, τον αλτρουισμό και τα 
θετικά κίνητρα. Σκοπός μου ήταν να δώσω θετική ε-
νέργεια και ώθηση στους αθλητές, τις οικογένειές 
τους αλλά και σε όποιον άλλον εκεί έξω το ακούσει!»  
Άλλη μία παρουσία με εξαιρετικό ενδιαφέρον, που α-
νήκει στη λίστα των σούπερ ηρώων την οποία συμπλή-
ρωνα στο μυαλό μου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εί-
ναι η Johanna Pramstalle. Global messenger των Special 
Olympics και αθλήτρια επί 12 χρόνια, η Johanna είναι 
ένα από τα πιο γλυκά, λαμπερά και έξυπνα άτομα που 
μπορείς να συναντήσεις, με μεγάλη διάθεση για εξέλιξη 
και ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για τον υπόλοιπο κόσμο: 
«Προσέξτε μας. Και μη μας υποτιμάτε». 

Η επίσκεψή μου στο Schladming ήταν σύντομη. Κα-
τέληξα όμως στο εξής συμπέρασμα: οι Special Olympics 
είναι μια παγκόσμια γιορτή όπου σχεδόν 3.000 αθλητές 
έχουν την ευκαιρία να προσδιορίσουν τους εαυτούς 
τους ως οντότητες αλλά και ως μέλη μιας ομάδας. Εί-
ναι μία στιγμή όπου βρίσκονται εκείνοι στο κέντρο της 
προσοχής και φαίνονται στα μάτια όλων μας ως σούπερ 
ήρωες. Δεν γίνεται όμως να είναι η μόνη πηγή χαράς στη 
ζωή τους. Πρέπει να τους θυμόμαστε πιο συχνά και να 
τους αντιμετωπίζουμε όπως ακριβώς απαιτούν.

Οι χειμερινΟι 
Special 

OlympicS 
και Οι σΟύπερ  

ήρωεσ  
Η Athens Voice βρέθηκε  

στην Αυστρία για τους  
special olympics 2017 

tης ΚΡΙΣΤΥΣ ΠΕΡΡΗ
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ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ
Κατέβαινες από ένα κόκκινο 
Φιέστα, φορούσες ένα κόκ-
κινο πουλόβερ που τόνιζε 
τα υπέροχα µαύρα µάτια 
σου. Σε ερωτεύτηκα ξανά. 
 ΑΘΗΝΑΙΟΝ 
Στον κινηµατογράφο στη 
Βασ. Σοφίας. Παρασκευή, 
στη νυχτερινή προβολή του 
«Τρέξε!». Καθόσουν πίσω 
πίσω στην αίθουσα. ∆εν 
µπορούσα να συγκεντρωθώ 

στην ταινία από τη στιγµή 
που σε είδα όταν µπαίναµε... 
Ο µελαχρινός µε το δερµά-
τινo που ήταν µαγεµένος 
από την ύπαρξή σου και 
θέλει να δείτε όλα τα θρίλερ 
του κόσµου µαζί. 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑ-
ΚΙΟΥ
Ήρθα να σου κάνω τράκα 
την Κυριακή το απόγευµα. 
Καθόσουν µόνη σου στην 
πλατεία και κράταγες πολ-
λές σακούλες. Μου έδωσες 
ένα Malboro light και πάνω 
που πήγα να σου µιλήσω 
χτύπησε το κινητό σου και 
έφυγες. Αν θέλεις, στείλε 
εδώ. 

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
Στο Upopa Epops Τετάρτη 

βράδυ. Ένιωθα το βλέµµα 
σου να µε καίει ανά στιγµές, 
γλυκέ µελαχρινέ µε τα πιο 
εκφραστικά µάτια, αλλά δυ-
στυχώς µείναµε εκεί. Κρίµα 
δεν είναι; Είµαι ο λόγος που 
παραλίγο να στραβολεµι-
άσεις. 

GARAGE, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Πόσες µέρες θα χρειαστεί 
να ξηµεροβραδιαστώ για να 
σε ξαναβρώ; Από την προη-
γούµενη Τρίτη πάω σχεδόν 
κάθε µέρα για να σε πετύχω, 
αλλά εσύ πουθενά. Ελπίζω 
οι δυνάµεις του σύµπαντος 
να κάνουν κάτι να ξαναδώ το 
πιο γοητευτικό χαµόγελο του 
κόσµου. Είµαι εκείνος που 
καθόταν στο διπλανό τραπέζι 
µε την άσπρη µπούζα. Είσαι 
εκείνη µε το µοβ φουλάρι. 

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

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

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

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

Ό,τι και να κάνεις πάλι σε 
εµένα θα γυρίσεις, Γιώτα.

∆εν θέλω τίποτα περισσό-
τερο από το να φάω εκείνη 
τη µανιταροσαλάτα που 
µου έφτιαξες στα γενέθλιά 
µου. Και µετά…

Υπάρχει κανείς εκεί; Εννοώ 
στα µπαρ που πάµε και δεν 
δίνετε σηµασία τι συµβαίνει 
γύρω σας.

Θέλω να φύγουµε, Νίκο. 
Μαζί. Για πάντα.

Σε 
είδα...

ξέρεις 
εσύ...

Ό,τι και να κάνεις πάλι σε 
εµένα θα γυρίσεις, Γιώτα.

∆εν θέλω τίποτα περισσό-

Είµαι στο πίσω κάθισµα ενός ταξί στη Θεσσαλονίκη 
και οδεύω στο σπίτι. Ξάφνου, ο οδηγός σταµατάει 
για να πάρει επιπλέον άτοµο. Και µπαίνει στο ταξί, 
Μυρτώ, ο θεός ο ίδιος. Ένας ήλιος καλοκαιρινός 
µες στον Μάρτη, ο χαµένος δίδυµος αδερφός του 
Χαβιέ του Μπαρδέµ, η απόδειξη ότι η ζωή είναι ω-

ραία – η ζωή είναι µαγκιά. Ψηλός, µελαχρινός, µε 
ολίγη από κοιλίτσα (έτσι για το κιµπαριλίκι) κι ωραίο 

άρωµα. Κάθεται δίπλα µου. Με θωρεί. Ζητωκραυγάζω εντός 
µου και ολίγον τι κι εκτός µου, γιατί όσο και να θέλω να κρυφτώ η χαρά 
δεν µ’ αφήνει, και τον θωρώ κι εγώ. Σηκώνει το δεξί του φρύδι και µου 
χαµογελάει. «Άτιµο αγόρι» σκέφτοµαι. Αντανακλαστικά χαµογελώ κι 
ευχαριστώ την υπέρτατη δύναµη που δηµιούργησε το σύµπαν. Κρατάω 
το «Ο φόβος µπροστά στην ελευθερία» του Έριχ Φροµ. Ο ωραίος φίλος 
µας το περιεργάζεται και, µε το µειδίαµα να εξακολουθεί να κοσµεί το 
πρόσωπό του, µου πιάνει κουβέντα. Είναι, λέει, από τα αγαπηµένα του 
βιβλία. Του απαντώ, καταπνίγοντας το γέλιο που µου προκαλεί η σκέψη 
ότι την Κυριακή έβλεπα σαρβάιβορ και υποστήριζα µαχητές. Ο κλώνος 
του Χαβιέ, όµως, αυτό ∆ΕΝ το ξέρει και συνεχίζει, µακάριος µέσα στην 
άγνοιά του, την κουβέντα. Κι εκεί πάνω στη συζήτηση, εκεί πάνω στο 
eye contact, εκεί που η σχέση µας ήταν κατά ήµισυ τελειωµένη υπόθε-
ση (διότι εγώ ήθελα), συµβαίνει το µοιραίο: Αρχίζει να µε γαργαλάει το 
δεξί µου το ρουθούνι. Αρχίζω κόλπα ζόρικα µπας και σωθούν τα άσω-
στα. Μάταια. Ίσα που προλαβαίνω από τακτ να στρέψω το κεφάλι δεξιά 
–µην τον πάρουν τα σκάγια, τον Χριστιανό– και ηχεί το πιο δυνατό 
φτάρνισµα που έκανε ποτέ άνθρωπος στον πλανήτη. Μιλάµε για αψού 
µεγατόνων. Τράνταξε το ταξί, Μυρτώ. Βρόντηξε κι άστραψε ο ουρανός. 
Σείστηκε ο πάνω κόσµος. Ο, δε, κάτω άνοιξε κι έτριξαν τα θεµέλια. Κι 
εγώ σε µία γωνία να κρύβω τη µύτη-πολυβόλο. Η σιχασιά στο στραµ-
µένο αλλού βλέµµα του Χαβιέ καθώς παρέτεινε το χέρι του για να µου 
δώσει χαρτοµάντηλο και το «γείτσες» που ουδέποτε ακούστηκε, ακόµη 
µε πληγώνουν. Τέλος πάντων, εάν µας διαβάζει, θέλω να ξέρει ότι τον 

ερωτεύτηκα και δεν πρόλαβα, καν, να του πω ότι 
µου διεγείρει έως και τη ρινική µου κοιλότητα...
Φιόγκος µε ρινίτιδα

Εννοείται πως µας διαβάζει, τι άλλο να διάβαζε δηλαδή, 
Έριχ Φροµ; 

Υ.Γ. 1 Τρέχω αµέσως στα Public για ψώνια.
Υ.Γ. 2 Βάλτε µια τάπα στα ρουθούνια και στηθείτε αύριο 
για ταξί την ίδια ώρα στο ίδιο σηµείο. Θα ’ρθει. 
Υ.Γ. 3 Αν δεν έρθει είναι επιφανειακός και χαζός, οπότε 
κρίµα τα νιάτα κι η τσαχπινιά και η κιµπάρικη κοιλίτσα. 

∆εν πειράζει. Ας πάει στην ευχή του Θεού. Εµείς θα  βρούµε κάποιον καλύτερο (not) 
που θα αγαπήσει παράφορα τη ρινίτιδα, τις µύξες και τις µύτες µας και δεν θα ξινί-
ζει µε σιχασιά όταν φτερνιζόµαστε. 
Υ.Γ. 4 Μέχρι τότε πάρτε και κάνα πακέτο χαρτοµάντηλα να το ’χετε καβάτζα όταν 
µπαίνετε σε ταξί, έλεος.

Aγαπητή Μυρτώ, ΒΟΗΘΕΙΑΑΑ ... τα είχα/έχω µε ένα παιδί, η πρώτη µου 
σχέση εδώ και 3 χρόνια... µια σχέση µε πολλές εντάσεις και πολλή αγά-
πη. ∆ηλώνει ότι µε αγαπάει, ότι θέλει να είµαστε µαζί, αλλά στο παρελ-
θόν έχουµε τσακωθεί και µε έχει βρίσει, έχει πει ότι είµαι η χειρότερή 
του κοπέλα, πήγε διακοπές µε φίλους του ενώ µου είπε ότι δεν έχει λε-
φτά να πάµε µαζί. Πικραµένη πάω για δουλειά σε µια κατασκήνωση και 
γνωρίζω ένα παιδί τέλειο, όµορφο και πολύ καλό, µε πολλά ενδιαφέρο-
ντα. Φασωνόµαστε, µιλάµε, βγαίνουµε µετά τη κατασκήνωση – πολύ 
τέλειος. Το λέω στον πρώην/νυν και θυµώνει, νευριάζει, αλλά µου λέει 
να το προσπαθήσουµε, αρκεί να ξεκόψω. ∆εn ξεκόβω όµως γιατί είναι 
τόσο καλό παιδί και τόσο γλυκός, που πιστεύω ότι θα µου λείπει αν το 
χάσω. Ο πρώην µου είναι φαντάρος, οπότε δεn πολυµιλάµε αλλά νιώθω 
άσχηµα που µιλάω µε το παιδί από την κατασκήνωση. Τι να κάνω; Είµαι 
πολύ τσουλάρα που το κάνω αυτό; Κοροϊδεύω και τον εαυτό µου και αυ-
τούς; Βοήθησέ µε, όλο λέω θα ξεκαθαρίσω αλλά όλο διστάζω. 

Άµα ήταν ξεκάθαρη η ζωή αφενός θα αυτοκτονούσαµε από ανία ο ένας µετά τον 
άλλο, αφετέρου θα έµενα χωρίς δουλειά. 

Υ.Γ. ∆εν είµαι εγώ αυτή που θα σας πει τι να κάνετε αλ-
λά µην κάνετε καµιά µαλακία και ξεκόψετε. Σιγά το ξέ-
κοµα, δηλαδή. Αν κατάλαβα καλά µε το «δεν ξεκόβω» 
εννοείτε ότι απλώς συνεχίζετε να µιλάτε µε το τέλειο, 
όµορφο και πολύ καλό, µε πολλά ενδιαφέροντα αγό-
ρι από την κατασκήνωση. Τέτοια αγόρια δεν τα πετυ-
χαίνεις κάθε µέρα, έχω πάει κατασκήνωση και ξέρω. 
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Της ΜΥΡΤΩΣ 
ΚΟΝΤΟΒΑ

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

Τώρα µπορείς να επικοινωνείς κατευθείαν στο  www.athensvoice.gr
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Σε γνωρίζω...

Αβαντάζ. 33χρονος Οικονοµικός ∆ιευθυντής από Κρήτη, 
µε µεταπτυχιακό, εµφανίσιµος, κοµψός, ευκατάστατος, µε 
€2.500 µηνιαίως, ακίνητη περιουσία, Ι.Χ., αναζητά νέα µε 
σκοπό το γάµο. ∆ιαµονή Κρήτη. «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) 
Ìòåñóåé÷: œ 34 ïé 20 ðòñôå÷ ìÛêåé÷ ëáé œ 0,35 ëÀõå åðéðìÛïî.
°ççåìÝá óå ðìáÝóéï: œ 45.

Μικρές 
αγγελίες
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Μεγάλες ταχύτητες και ψυχολογία σούπερμαν
Μια γενική αναστάτωση φέρνει αυτή η εβδο-
μάδα και σε βρίσκει με τα γκάζια ήδη πατημένα 
και την υπομονή σου στα απολύτως τελευταία 
της. Στη δουλειά υπάρχει ένταση με τους συνα-
δέρφους σου αφού αισθάνεσαι ότι σε κρατάνε 
πίσω και σου κοστίζουν ακόμη και οικονομικά. 
Στα οικονομικά σου δε, υπάρ-
χουν προτάσεις και καινούρ-
για πράγματα στον ορίζοντα, 
όμως τα έσοδά σου ρέουν 
με το σταγονόμετρο ενώ τα 
έξοδα τρέχουν. Και στα προ-
σωπικά σου, σου έχει μείνει 
ελάχιστη υπομονή για να α-
νέχεσαι παρεμβάσεις τρίτων, 
θεωρίες χωρίς αντίκρισμα και 
γενικά οτιδήποτε σε κρατά-
ει στα ίδια και στα ίδια. Έχεις 
μεγάλη ανάγκη να ξεφύγεις, 
αισθάνεσαι ότι έχεις κάθε δύναμη να το κάνεις 
και σίγουρα δεν σε βοηθάνε τα κολλήματα στο 
παρελθόν και γενικά τα κολλήματα. Τα καλά νέα 
είναι ότι μέσα σε όλα αυτά, με τη Νέα Σελήνη 
στο ζώδιό σου την Τρίτη, αισθάνεσαι σαν μικρός 
σούπερμαν, πράγμα που μπορείς να χρησιμο-
ποιήσεις για να βάλεις την τελεία, σε κάθε θέμα, 
εκεί ακριβώς που επιθυμείς.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Τα τελευταία μέτρα του αγώνα
Δεν έχεις άδικο που αισθάνεσαι ότι μάλλον σε 
δουλεύουν κι ότι, παρότι ο καιρός έχει αρχίσει να 
φτιάχνει, η άνοιξη δεν λέει να φτάσει στη ζωή 
σου. Η ψυχολογία σου παραμένει αρκούντως χει-
μωνιάτικη αφού οι αλλαγές στην καθημερινότητά 
σου, αλλά και κάποια θεματάκια υγείας, δεν σου 
επιτρέπουν να ξεγνοιάσεις. Πάντως η ευαισθησία 
σου είναι σε μεγάλο κρεσέντο και η Νέα Σελήνη 
της Τρίτης σε βοηθάει να καταλάβεις πολλά πράγ-
ματα για την οικογένειά σου, τη σχέση σου και φυ-
σικά για τον εαυτό σου και να τα αξιοποιήσεις στο 
αμέσως επόμενο διάστημα. Ήδη από την Παρα-
σκευή, η γλώσσα σου λύνεται και αποφασίζεις να 
επικοινωνήσεις τα θέματα που σε βασανίζουν στα 
ερωτικά σου αλλά και να δεις τι καλύτερο μπορείς 
να μαγειρέψεις στα οικονομικά σου. Ξυπνάει η 
διάθεσή σου για φλερτ αλλά χρειάζεται προσο-
χή γιατί είσαι αρκετά επιρρεπής στη σχέση για τη 
σχέση λόγω της ανάγκης για συντροφικότητα, 
ενώ στην πραγματικότητα οι διαθέσιμοι σύντρο-
φοι είτε θα είναι μια απ’ τα ίδια ή για λίγο.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Ικανοποιημένος, αλλά στο περίπου κι όχι α-
κριβώς
Η διάθεσή σου για έξω, για παρέα με φίλους, για 
εξωεπαγγελματικές ασχολίες, τονίζεται ακόμη 
περισσότερο από τη Νέα Σελήνη της Τρίτης και 
δεν θέλεις να μαζευτείς στο σπίτι σου. Παρά τη 
διάθεσή σου όμως, οι έξοδοι και οι συναναστρο-
φές αποδεικνύονται κατώτερες των προσδοκι-
ών σου, φτάνεις στην πηγή και δεν πίνεις νερό. 
Η αλήθεια είναι ότι μυρίζεσαι τις αλλαγές που 
πρέπει να κάνεις σε αυτά τα κομμάτια και δεν 
σου είναι εύκολες. Στα προσωπικά σου επίσης η 
διάθεση για έρωτα και σχέση είναι παρούσα και 
καλά κρατεί, όμως και πάλι δεν σου βγαίνει το 
γλυκό όπως θέλεις, αφού ως ελεύθερος βρίσκεις 
στο περίπου αλλά όχι ακριβώς αυτό που θέλεις 
και ως δεσμευμένος βρίσκεσαι αντιμέτωπος με 
θέματα καθημερινά, πρακτικά και ψυχολογικά 
που δυσχεραίνουν το σεξουαλικό και ερωτικό 
κομμάτι και τελικά καθιστούν τη σχέση σου λιγό-
τερο εύκολη, απολαυστική κι ευχάριστη από ό,τι 
θα ήθελες. Εσύ, συνέχισε τα σχέδιά σου σε όλα 
τα επίπεδα, σε δεύτερο χρόνο θα αποδώσουν. 

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Οι προβολείς στραμμένοι επάνω σου κι εσύ 
σε αμηχανία
Η Νέα Σελήνη της Τρίτης στρέφει τους προβο-
λείς της ζωής σου, τουλάχιστον κοινωνικά κι ε-
παγγελματικά, επάνω σου, όμως εσένα αυτό σε 
κάνει να αισθάνεσαι κάπως άβολα αφού αυτή 
τη στιγμή δεν είσαι και τόσο βέβαιος ούτε για 

το πού στηρίζεσαι, ούτε για 
τα σχέδιά σου. Στη δουλειά 
γίνονται αρκετές παρασκη-
νιακές διεργασίες που φω-
τίζουν κάπως διαφορετικά 
τους συνεργάτες σου κι αυτό 
σου στερεί ένα μέτρο χαράς 
και δημιουργικότητας. Στα 
προσωπικά σου αισθάνεσαι 
ότι καλείσαι να βγάλεις μόνος 
σου το φίδι από την τρύπα, 
τόσο σε επίπεδο σχέσης όσο 
και οικογένειας. Αυτό φέρνει 

ένα μέτρο κούρασης και μοναξιάς που αρχίζει 
και σε υποψιάζει για πολύ σοβαρές αλλαγές, α-
παραίτητες για να είσαι καλά. Πάντως, η μπάλα 
είναι στο γήπεδό σου κι εφόσον πιστέψεις σε 
σένα και συνειδητοποιήσεις πόσο λιγότερο από 
όσο νομίζεις σε έχουν βοηθήσει οι άλλοι να κα-
ταφέρεις το οτιδήποτε, μπορείς να κάνεις τώρα 
την αρχή για να βρεθείς εν καιρώ σε χλοερότερα 
βοσκοτόπια.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Έτοιμος για εκτόξευση χωρίς συγκεκριμένο 
προορισμό
Η Νέα Σελήνη της Τρίτης σε γεμίζει με καύσιμο 
υψηλών οκτανίων και σε καθιστά πανέτοιμο για 
αλλαγή κάθε είδους. Κυρίως για να αλλάξεις το 
πώς βλέπεις τον εαυτό σου και το ποιος θέλεις 
να είσαι κοινωνικά κι επαγγελματικά. Το μικρο-
προβληματάκι της περίστασης είναι ότι δεν σου 
δίνει και μία έτοιμη απάντηση ή έναν έτοιμο προ-
ορισμό. Σου δίνει όμως άφθονη περιπετειώδη 
διάθεση για να δοκιμάσεις καινούργια πράγματα 
και να επανεφεύρεις τον εαυτό σου. Στα προ-
σωπικά σου οι τάσεις φυγής είναι στα κόκκινα 
και για να μη φύγεις από τη σχέση καλό θα ήταν 
να φύγεις από τα τετριμμένα και να ανοίξεις το 
στόμα σου να πεις αυτά που σε ενοχλούν – το ξε-
βόλεμα θα είναι χειρότερο αν δεν το κάνεις. Στα 
επαγγελματικά σου είσαι σε κατάσταση αναμο-
νής ακόμη, όμως όχι για πολύ, ενώ στη μέση της 
εβδομάδας βλέπεις και μια μικρή βελτίωση στα 
έσοδά σου, έστω και με τη μορφή χαρτζιλικιού. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Αναζήτηση εξηγήσεων κι επεξηγήσεων
Φαίνεται ότι τίποτα δεν θα μείνει τελικά κρυφό 
στη ζωή σου, αφού και η Νέα Σελήνη της Τρίτης 
εστιάζει την ενέργεια της στα βάθη των οικο-
νομικών και των ερωτικών σου με σκοπό να σε 
κάνει να δεις τι τελικά γίνεται στις σχέσεις σου, 
επαγγελματικές και προσωπικές. Το θέμα έσοδα 
συνεχίζει να είναι κάπως φρεναρισμένο και στις 
οικονομικές σου συνεργασίες, αν και στα οικο-
νομικά του συντρόφου σου υπάρχει ιδιαίτερη 
κινητικότητα. Ναι, υπάρχουν καινούργια ανοίγ-
ματα με ασαφές όμως χρονοδιάγραμμα, ενώ οι 
υποχρεώσεις είναι με σαφέστατες προθεσμίες 
και σου δημιουργούν αρκετό άγχος. Στα ερωτι-
κά σου, οι τόνοι και η σεξουαλικότητα είναι σε 
υψηλά επίπεδα, αφού από τη μία δυσκολεύεσαι 
να πάρεις το μυαλό σου από το θέμα ερωτικός 
σύντροφος, από την άλλη αρχίζεις να συνειδη-
τοποιείς ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι 
όπως τα θέλεις και τα έχεις στο μυαλό σου. Θα 
σε βοηθήσει αρκετά το να προσπαθήσεις να δεις 
αυτά που σου συμβαίνουν πιο ανάλαφρα, ιδανι-
κά μέσα από τα μάτια ενός ουδέτερου άλλου.

 Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Μεταμφιεσμένα ερωτηματικά
Αυτή την εβδομάδα η ζωή σου είναι σαν θα-
λάσσια περιοχή με υπόγεια ρεύματα, επιφάνεια 
λάδι κι από κάτω ρουφήχτρες. Η Νέα Σελήνη 
της Τρίτης ανανεώνει τη διάθεσή σου να ασχο-
ληθείς με τις επαγγελματικές και προσωπικές 
σου σχέσεις. Μπορεί να σου φέρει πολύ ωραία 
πράγματα επαγγελματικά, υπάρχει όμως ένα 
ύφος ανταλλαγής, πρέπει να αφήσεις κάτι σί-
γουρο, αλλά όχι τόσο καλό για κάτι καλύτερο 
αλλά ακόμη αβέβαιο. Σε αυτή την περίπτωση 
ο χρόνος είναι με το μέρος σου και να τον εξα-
ντλήσεις. Στα προσωπικά σου τώρα, η διάθε-
ση να είσαι με κάποιον και να κάνετε πράγματα 
μαζί, ιδιωτικά ή δημόσια είναι τεράστια, όμως 
εξίσου τεράστια είναι και η ανασφάλεια που αι-
σθάνεσαι αυτό τον καιρό και η αβεβαιότητα ότι 
αυτό που έχεις ή που κυνηγάς είναι όντως αυτό 
που θέλεις κι άλλα τέτοια χαριτωμένα. Αν είσαι 
δεσμευμένος να το ρίξετε έξω και σε υπαρξια-
κές κουβέντες, αν είσαι ελεύθερος είναι κάπως 
δύσκολο να βρεθείς με κάτι καλό όταν ξεκινάς 
με τόσα ερωτηματικά. 

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Αποτοξίνωση καθημερινότητας - ρουτίνας 
Η Νέα Σελήνη της Τρίτης σού δίνει τις δυνάμεις 
που θα χρειαστείς για να κάνεις την ανανέωση 
που είναι απαραίτητη στην προσωπική αλλά 
και επαγγελματική σου ρουτίνα. Τα θέματα γύ-
ρω από τη σχέση σου συνεχίζουν να φορτίζουν 
το πρόγραμμά σου, όμως αρχίζεις και σχημα-
τίζεις μία πιο σαφή ιδέα για το πού θέλεις να 
το πας το πράγμα τελικά και κινείσαι σε αυτή 
την κατεύθυνση σχεδόν άμεσα. Όσο ευφάντα-
στη κι ευχάριστη κι αν είναι η ανακαίνισή αυτή, 
δημιουργεί ωστόσο ένα οικονομικό και ψυχο-
λογικό ξεβόλεμα λόγω του ότι χρειάζεται να 
αναπροσαρμόσεις τον τρόπο επικοινωνίας και 
συνδιαλλαγής σου με τους ανθρώπους της κα-
θημερινότητάς σου και να αφήσεις πίσω σου 
κάποιες συνήθειες. Στα επαγγελματικά σου, ο 
φόρτος εργασίας συνεχίζεται αμείωτος, όμως 
από την Παρασκευή με την είσοδο του Ερμή 
στον έβδομο ηλιακό σου οίκο θα γίνει ενδεχο-
μένως ευκολότερο το να βρεις κοινό ιδίωμα με 
τους συνεργάτες σου και να αρχίσεις να βάζεις 
στη σειρά ό,τι βρίσκεται στον αέρα από την αρ-
χή τουλάχιστον του μήνα. 

 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Αισιοδοξία, δημιουργικότητα και λύσεις
Η Νέα Σελήνη της Τρίτης στον πέμπτο ηλιακό 
σου οίκο ανανεώνει τη διάθεσή σου να ασχο-
ληθείς με την οικογένειά σου και να της αφι-
ερώσεις χρόνο. Σε οπλίζει με αισιοδοξία και 
αυτοπεποίθηση που θα σε βοηθήσει να λύσεις 
θέματα καθημερινότητας ή υγείας. Μπορεί τα 
πρακτικά ζητήματα της ζωής σου, με πρώτο το 
οικονομικό, να μη φαίνονται τακτοποιημένα και 
να αναρωτιέσαι τι αμαρτίες πληρώνεις και πό-
σο ακόμη πρέπει να αλλάξεις για να βρεις άκρη, 
όμως προς το τέλος της εβδομάδας εμφανίζο-
νται καινούργιες πιθανές πηγές εσόδων στον 
ορίζοντα. Στα ερωτικά σου, το φλερτ δίνει και 
παίρνει, οι έξοδοι επίσης, και γιατί όχι κι οι σχέ-
σεις. Ωστόσο το μέλλον είναι θολό επί του πα-
ρόντος και είναι αβέβαιο ότι αυτά που ξεκινούν 
τώρα θα σε συντροφεύσουν για πολύ. Επειδή 
γενικά δεν είσαι της συνετής συνομοταξίας, 
μπορείς και θα περάσεις καλά. Όταν κάνει την 
εμφάνισή της η ρουτίνα, τότε βλέπεις πώς θα 
την αντιμετωπίσεις. Στα επαγγελματικά σου δι-
ανύεις περίοδο μεγάλης δημιουργικότητας και 
σίγουρα δεν πρέπει να αποκαρδιωθείς, αν ακό-
μη δεν έχεις διέξοδο για να την αξιοποιήσεις.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Τέλος της γκρίνιας, επιστροφή του χιούμορ
Τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα αυτή την εβδο-
μάδα συμβαίνουν μέσα σου ή μέσα στο σπίτι 
σου. Η Νέα Σελήνη της Τρίτης καίει λίγο ακόμη το 
φυτίλι της ανοχής σου, ανοίγοντας μια ολόκληρη 
γκάμα θεμάτων τα οποία θα κρίνεις, θα θέλεις να 
αλλάξεις και για τα οποία, βασικά, θα γκρινιάξεις. 
Τα καλά νέα είναι ότι από την Παρασκευή ξεμπερ-
δεύεται ο γλωσσοδέτης, βρίσκεις και αρκετό από 
το στεγνό σου χιούμορ και ανοίγεις ένα κανάλι 
πιο ουσιαστικής επικοινωνίας με το σύντροφο 
και τα παιδιά σου. Και είναι ώρα. Στα ερωτικά σου 
καθαυτά, υπάρχει μια έντονη ανάγκη να νιώσεις 
ασφάλεια και έχεις αρχίσει ήδη και σκανάρεις το 
πεδίο για πιθανούς συντρόφους. Δεν είναι όμως 
τόσο εύκολο, γιατί επί του παρόντος ο άνθρωπος 
με τον οποίο θα νιώσεις ασφάλεια δεν είναι ο άν-
θρωπος που θα ερωτευτείς, που θα περάσεις κα-
λά και που «σου κάνει». Στα επαγγελματικά σου, 
οι ρυθμοί συνεχίζουν να είναι αργοί, όμως εσύ 
αρχίζεις και συνειδητοποιείς πολλά που δεν είσαι 
διατεθειμένος να ξανακάνεις.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Επαγγελματικά ξεκαθαρίσματα, προσωπική 
θολούρα
Η Νέα Σελήνη της Τρίτης επιτέλους κάνει κάτι 
καλό για τα οικονομικά σου, αφού ξεμπερδεύει 
επαρκώς τα επαγγελματικά σου. Καταλαβαίνεις 
τι από τα ανοίγματά σου που εκκρεμούν δεν 
πρόκειται να λειτουργήσει, ενώ εμφανίζονται 
καινούργιες αξιόλογες προτάσεις και γνωριμίες 
στο προσκήνιο. Η μεγαλύτερη σαφήνεια στη 
δουλειά σου δεν βοηθάει απαραίτητα τα πράγ-
ματα στο σπίτι, που αυτό τον καιρό λειτουργεί 
και ως στίβος εκτόνωσης των νεύρων σου. Κάτι 
χρήσιμο που μπορείς να κάνεις με αυτή την ε-
νέργεια είναι αλλαγές στο χώρο σου, τουλάχι-
στον ως την Παρασκευή που ανοίγει η πόρτα για 
να ασχοληθείς πιο ενεργά με τον παράγοντα του 
σεξ. Γενικότερα προσπάθησε να ακολουθήσεις 
το κατά δύναμη τη ροή των αλλαγών στη ζωή 
σου, κυρίως επαγγελματικά και κοινωνικά. Μπο-
ρεί να μη σου αρέσει, αλλά τα σχέδιά σου που 
ματαιώνονται τώρα, καλύτερα που δεν θα υλο-
ποιηθούν ποτέ. Στα προσωπικά σου σού ανοί-
γονται πολλές πόρτες, ωστόσο ο παράγοντας 
οικειότητα και ιδεολογική σύμπνοια σε δυσκο-
λεύει, προς το παρόν όμως.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Επανεκκίνηση της επικοινωνίας και του φλερτ
Έχεις αρχίσει και μυρίζεσαι ότι η υπομονή και οι 
κόποι σου είναι πολύ κοντά στο να αποφέρουν 
καρπούς σε χρήμα και έσοδα και επιτρέπεις στον 
εαυτό σου να πάρει μία ανάσα. Η Νέα Σελήνη της 
Τρίτης στο δεύτερο ηλιακό σου οίκο ξαναφέρ-
νει στο προσκήνιο το δεύτερο επίπεδο αναγκών 
σου, μετά την επιβίωση, και αρχίζεις να θυμάσαι 
τη λίμπιντό σου και την αγάπη σου για χαλαρότε-
ρους ρυθμούς και για μια πιο ισορροπημένη ζωή. 
Προς το τέλος της εβδομάδας είσαι αρκετά έτοι-
μος να κάνεις καινούργιες γνωριμίες, αν είσαι 
ελεύθερος, ή να ασχοληθείς με το ζήτημα σχέση 
και οικογένεια με έναν πιο ανθρώπινο τρόπο, αν 
είσαι δεσμευμένος. Το υπαρξιακό σου μπέρδεμα 
επιμένει ακόμη και συνεχίζει να τροφοδοτείται 
από τις επαγγελματικές και κοινωνικές σου επι-
λογές, ωστόσο δεν έχει τη σφοδρότητα της προ-
ηγούμενης περιόδου. Στα ερωτικά σου, τώρα, 
χρειάζεται κυριολεκτικά ένα βήμα τη φορά, α-
φού πρέπει να ασχοληθείς με το τι θέλεις και σου 
αρέσει, πριν βουτήξεις στο κρεβάτι. Ειδάλλως 
πηγαίνεις για επαναλήψεις ή απογοητεύσεις. 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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