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Σε αυτό το τεύχος ένα 

κολάζ από τα βίντεο του 

«Μανιφέστο» του Julian 

Rosefeldt (όλες τις ηρω-

ίδες ενσαρκώνει η Κέιτ 

Μπλάνσετ), που παρου-

σιάζεται στο Φεστιβάλ 

Αθηνών και Επιδαύρου 

2017. Ο Julian Rosefeldt 

γεννήθηκε το 1965 στο 

Μόναχο και ζει στο Βερο-

λίνο. Σπούδασε αρχιτε-

κτονική, ενώ δουλεύει ως 

εικαστικός και σκηνοθέτης 

(κινούµενη εικόνα - βίντεο 

εγκαταστάσεις κ.ά.). Έργα 

του έχουν παρουσιαστεί 

σε µεγάλα µουσεία και φε-

στιβάλ, ενώ συµπεριλαµ-

βάνονται και σε πολλές 

συλλογές.

i
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Μαινόµενος ταξιτζής µιλάει στο 
κινητό του µε συνάδελφο:

«Ρε, µε έπρηξε! Ήθελε να την 
πάω βράδυ στο Λουτράκι µαζί 

µε τη µάνα της και τη θεία της να 
παίξουν στο καζίνο και να τις πε-
ριµένω µέχρι τα χαράµατα για να 
τις φέρω πίσω. Και µου έδινε 80 

ευρώ γι’ αυτό!

(¢éáäòïíÜ ºïìöîÀëé - ¦åôòÀìöîá, 

¢åùôÛòá áðÞçåùíá)

Μεσήλικες κύριοι καταφθά-
νουν σε café. Καθώς κάθονται, 
ο ένας πάει να ακουµπήσει το 

σακίδιο κάτω – εκείνη τη στιγ-
µή του λέει έντροµος ο άλλος:
-ΜΗ! Μην την ακουµπάς την 

τσάντα κάτω!
-Γιατί;

-Είναι κακό για τα λεφτά. Σηµαί-
νει θα χάσεις χρήµατα. Έτσι µου 

έλεγε η γιαγιά µου.

(ºïìöîÀëé, ÆåôÀòôè íåóèíÛòé)

Υπερµοντέρνο unisex κοµµωτή-
ριο. Κυρία ετοιµάζεται να καθίσει 
κάτω από τη φουτουριστική κά-
σκα (κλιµαζόν) µε τον περίεργο 
σχεδιασµό, για να στεγνώσει το 

µαλλί µε τα ρόλεϊ. ∆είχνει επιφυ-
λακτική και ρωτάει:

«Αυτό κάνει και σολάριουµ; 
Θα µαυρίσω;»

(°íðåìÞëèðïé, ªÀââáôï íåóèíÛòé)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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Στο Strabucks. Φιλενάδες 
40άρες, καλοστεκούµενες, µιλάνε 

για το Survivor:
«Συγγνώµη, ρε φιλενάδα, αλλά ο Κοκ-
κινάκης δεν έχει συνεχώς ένα ύφος σαν 
αυτό της κακοποιηµένης νοικοκυράς; 
Πολύ κλαψοµουνίαση, ρε παιδί µου! 

Στο κάτω-κάτω ένα παιχνίδι είναι… Με 
αυτόν που ξερνάω όµως είναι ο µπίθη-

κας από το νησί».

(ÆòÝôè ðòöÝ, °çÝá ¦áòáóëåùÜ) 

Σε βενζινάδικο στη ∆ουκίσσης 
Πλακεντίας. Τύπος κατεβαίνει από 

το Σµαρτάκι του και λέει: 
«Καληµέρα Χρηστάρα, µου το 

φουλάρεις σε παρακαλώ;»
Χρηστάρας: «Πωπω σπατάλες… Πώς 
αυτό, ρε µεγάλε; Τι έγινε; Πας τριήµε-

ρο ταξιδάκι µε τον ουροσυλλέκτη;»

(ÌáìÀîäòé, ¦áòáóëåùÜ áðÞçåùíá, 
ðòéî ôïù °çÝïù ¦îåàíáôï÷)

°£¸Á°ID

Πιτσιρικάς σκασµένος στα 
γέλια λέει στη µαµά του:

-Μαµά, πώς λέγεται όταν είσαι 
κουρασµένος και θέλεις να φας 

γλυκό;
-….

-Κουρασάν!

(»áòïàóé, ðåòéíÛîïîôá÷ ôï óøïìéëÞ, 
ÆòÝôè ðòöÝ)

�

»ÃNSIEUR MINIMAL
Επιµέλεια: Γ. ∆ηµητρακόπουλος

Πώς βρέθηκες στην Αθήνα; 
Επαγγελµατικός και ερωτικός µετανάστης. 
Για αναζήτηση νέων εµπειριών κι επειδή µε 

έπνιξε η χαµηλοτάβανη Θεσσαλονίκη.

 3 πράγµατα που σου αρέσουν; 
Το κλίµα, η βόλτα στη ∆ιονυσίου Αρεοπαγί-

του και παλιότερα η νύχτα της.

3 πράγµατα που αν έλειπαν θα έκαναν 
την Αθήνα λίγο οµορφότερη; 

Η βρωµιά και η δυσωδία στο κέντρο, η αντι-
παροχή του Καραµανλή και η εγκατάλειψη 

των παλιών αλλά και νεότερων κτιρίων.

Το πρώτο σου διαµέρισµα; 
Ηρακλειδών στο Θησείο, 100 τ.µ., µια γλυ-

κιά γιαγιά στον κάτω όροφο και ένα συνερ-
γείο µε µηχανάκια.

Το καλύτερο σύνθηµα που έχεις 
δει σε αθηναϊκό τοίχο; 

Άχρηστη γενιά.
Ποιο είναι το καλύτερο µέρος για να 

αποµονώνεσαι στην Αθήνα; 
Σπίτι µου.

Ποιο είναι το πρώτο πράγµα που θα έκα-
νες αν ήσουν δήµαρχος για µια µέρα;
Να καθάριζα και να φώτιζα το εγκαταλε-

λειµµένο κέντρο.

Πού ζεις τώρα; 
Άνω Κυψέλη, διπλοκατοικία µε θέα την Α-

θήνα µέχρι τον Πειραιά. Είναι σαν χωριό µε 
αρκετό πράσινο και το πρωί µε ξυπνούν οι 

ήχοι από τα πουλιά.

Ο µεγαλύτερος αθηναϊκός φόβος σου;
Να µείνω για πάντα εδώ.

Ο µεγαλύτερος αθηναϊκός κίνδυνος; 
Η µοναξιά.

Σε ποιες πόλεις του εξωτερικού έχεις 
ζήσει; Ένα µειονέκτηµα και ένα πλεονέ-

κτηµά τους σε σχέση µε την Αθήνα;
Βερολίνο, το µειονέκτηµα είναι σίγουρα το 
κλίµα και ο καιρός, τα πλεονεκτήµατα είναι 
όλα τα υπόλοιπα που µπορεί να φανταστεί 

κάποιος σαν ιδανικό αστικό περιβάλλον.

Πώς φαντάζεσαι την Αθήνα 
σε 50 χρόνια; 

Εύχοµαι να προσεγγίσει, προς τη δόµηση 
και τη λειτουργία της, τα πρότυπα των ευ-

ρωπαϊκών πόλεων.

Ο αγαπηµένος σου περίπατος;
∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου µε Φιλοπάππου.

Η καλύτερη θέα στην Αθήνα;
Η ταράτσα του Βios.

Ο αγαπηµένος σου σταθµός µετρό;
∆εν µου αρέσει το µετρό.

Ποιος σκηνοθέτης θα ήθελες να γυρίσει 
µία ταινία για την Αθήνα;

Ο Ταραντίνο.

Ο αγαπηµένος σου αθηναϊκός ήχος/
θόρυβος;

∆εν µου αρέσει ο θόρυβος. Μου αρέσει 
αυτή η βουβαµάρα που επικρατεί το ξηµέ-

ρωµα, όταν η πόλη κοιµάται.

To νέο single του Monsieur Minimal «Αγκαλιά» 
από το επερχόµενο άλµπουµ του «Erotica» 

κυκλοφορεί από τη Mo.Mi. Records

Η ΑΤΑΚΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
«Καληµέρα, θα ήθελα ένα µαγιό που να µου 

κόβει περίπου 15 κιλά».
(@georgeleto)

HOUSE OF CARDS 
Βγήκε επιτέλους. Ακόµα πιο εγκληµατικό 

και κυνικό απ’ όσο φανταζόµασταν.
(season 5) 

GRAFFITI ΣΕ ΤΟΙΧΟ
«Όσο µέλλον δεν έχουµε, 

άλλο τόσο σε γουστάρω».

DUOLINGO
Tο καλύτερο application για να µάθεις 

δωρεάν µια ξένη γλώσσα από το κινητό σου. 

UBER COOL
Μπάλες για πιλάτες αντί για καθίσµατα 

στα γραφεία του Ποταµιού. 

REAL ESTATE 2017
«Όσοι φίλοι µένουν Κατάρ, αν ενδιαφέρο-

νται, αλλάζω πακέτο µακαρόνια µε µικρό οι-
κόπεδο στην Ντόχα. ∆έχοµαι και προάστια».

(@adiasistos)

GAY PRIDE 2017
Αυτό το Σάββατο, στο Σύνταγµα. 

(για πρώτη φορά κέντρο)

ΔΙΟΔΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
Από 8 έγιναν 38. Καλά, αφήστε, 
πάµε και µε τα πόδια.

ΟΙ «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ»
Τι γίνανε άραγε αυτά τα παλικάρια; 

ΞΑΝΑΡΧΙΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ
Έτσι µου ’ρχετε να ξαναπάω σχολείο.
 
ΕΝΤΩΜΕΤΑΞΥ ΣΤΟ SURVIVOR…
Θα τους βρούνε µετά από χρόνια 
να τρέχουν ακόµα στις νεροτσουλήθρες.

ΘΕΡΙΝΑ ΣΙΝΕΜΑ
Αντί να προβάλλετε φετινές ανόητες 
γαλλικές κωµωδιούλες, βάλτε στο πρό-
γραµµα σας πάλι αξέχαστες, µεγάλες 
ταινίες του παγκόσµιου σινεµά. 
Γι’ αυτό σας αγαπήσαµε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ BRANDS
Να υπενθυµίσουµε σε µερικά από αυτά ότι 
πουλάνε ένα ελληνικό σανδαλάκι 
που δεν µπορεί να έχει την τιµή ενός 
Hermès, έτσι;

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΥΛΟΥ
Όπισθεν ολοταχώς!

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

¼Æ¹°¥¶ »ÃË Æ¸ »¶Ä°

Μια θεότητα σε ελληνικό σουπερµάρκετ  
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Tου ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Δρόμόι σαν τέχνη Ένας δρόμος κάθε φορά σαν μικρή ιστορία αλλά 
και σαν μικρό εικαστικό, από το συγκοινωνιολόγο 

Σταύρο Κωνσταντινίδη και την εικαστικό 
Εμιλία Ξανθοπούλου 

Λάμπει εκκωφαντικά ο ήλιος σήμερα το πρωί στην ανοιξιάτικη Σα-

ντορίνη. Μόλις έφτασα. Ζεστά συναισθήματα. Το νησί προετοιμάζε-

ται χαμηλόφωνα, γυρνώντας αέναα τον διπλό τροχό της ζωής του. 

Κυλάει αδιάλειπτα από τον χειμώνα στο καλοκαίρι και ανάποδα, ζώ-

ντας δύο εξίσου μοναχικές ζωές. Η χειμωνιάτικη μοναξιά σαν κυρι-

ολεξία, η καλοκαιρινή σαν υπερκοινωνικοποίηση και εξάντληση. 

 

Η Σαντορίνη σαγηνεύει με το δέος που προκαλεί, καθώς υπερνικά 

τον ανθρώπινο κόσμο των αισθήσεων. Ανατρέπει την ανθρώπινη 

κλίμακα, και συντρίβει τη φυσική τάξη του αναμενόμενου. Ο αποσχι-

σμένος βράχος της καλντέρας συμφιλιώνει τη βιαιότητα του απρό-

σμενου με την αρμονία της επίμονης ανθρώπινης δημιουργίας. Το 

ανάγλυφο σκηνικό μίας έκρηξης με την ήρεμη κυκλαδίτικη αρχιτε-

κτονική και την ασίγαστη δύναμη της ζωής να συνεχίζει απρόσκοπτη. 

 

Η Σαντορίνη στο ανοιξιάτικο μεταίχμιο της αντίστροφης κίνησης. 

Παρατηρώ τα σχεδόν άδεια σοκάκια των Θηρών και της Οίας. Λί-

γο πριν φουσκώσουν και πάλι από αμέριμνα χαμόγελα και πυκνά 

ποδοβολητά. Οι τόποι που δουλεύουν στην εποχιακή διπλή ταχύ-

τητα στερούνται υπαρξιακής ταυτότητας. Υπερεξαντλούνται 

το καλοκαίρι, δουλεύοντας στο κόκκινο, και στέκουν μουδιασμέ-

να υπερδιαστασιολογημένοι το χειμώνα. Και ο αστικός σχεδιασμός 

δεν μπορεί να εξισορροπήσει, ακόμη κι αν ήταν τέλειος. Μία διχα-

στική διπροσωπία, που όπως και στους ανθρώπους είναι αγχωτι-

κή και μελαγχολική. Όλοι πάντως ετοιμάζονται αθόρυβα και μεθο-

δικά για τη νέα σεζόν. Η κατάθλιψη της κρίσης τούς αγγίζει αλλά 

δεν αποδιοργανώνει το ρυθμό τους, καθώς δεν σβήνει την ελπίδα. 

Υπάρχει εργασία και αυτό κρατάει τους ανθρώπους ζωντανούς. 

 

Όμως ο ήλιος σήμερα τρυπούσε αισιόδοξα απευθείας την ψυχή. 

Μπήκε το καλοκαίρι.  A
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ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

➁

➂

Οι «προδότες» Έλληνες μετανάστες σκηνοθε-
τούν την κλιματική αλλαγή!

Ο 
κύριος Κώστας έσφιξε στο χέρι του το φάκελο. Όχι μόνο για 

να σιγουρευτεί ότι δεν θα τον χάσει. Τον έσφιγγε πιο πολύ 

με τον τρόπο που ένας ναυαγός σφίγγει το σωσίβιό του. 

Γιατί αυτό ήταν ο συγκεκριμένος φάκελος για εκείνον. Ένα 

σωσίβιο. Που θα τον έφερνε πάλι στον αφρό και θα αποκα-

θιστούσε τη φήμη του. 

Τις τελευταίες μέρες ζούσε μια κόλαση. Ποτέ δεν πίστευε ότι 

εκείνος, ένας αγωνιστής της Αριστεράς, ένας άνθρωπος που είχε 

υψώσει το ανάστημά του και είχε καταδικάσει τον Μπιλ Κλίντον στο 

λαϊκό δικαστήριο, μπροστά σε εκατοντάδες θεατές στην πλατεία 

Συντάγματος, τώρα θα έπρεπε να απολογηθεί. Να ζητήσει συγγνώ-

μη! Και γιατί; Επειδή αποκάλεσε όσους νέους φεύγουν στο εξωτερι-

κό για να βρουν δουλειά, «προδότες».

Λες και δεν ήταν! Λες και δεν ήξερε ότι όλοι τους προτιμούσαν να 

κάθονται σε ένα γραφείο, φορώντας τα γελοία κοστούμια τους, και 

να υπηρετούν ξένους αφεντάδες. Ψέλλιζαν δικαιολογίες, όπως τά-

χαμου η ανεργία ή η έλλειψη ευκαιριών, κι έφευγαν. Όπως κάνουν 

πάντα οι Εφιάλτες. Που αφήνουν το πεδίο της μάχης και συντάσσο-

νται με τον εχθρό. Με τους άλλους! 

Γιατί δηλαδή; Τι τους έλειπε εδώ; Και το χαρτζιλίκι από τη σύνταξη 

των παππούδων τους είχαν και κάθε τόσο όλο και κάποιο πρό-

γραμμα κατά της ανεργίας σκαρφιζόταν η κυβέρνηση για να τους 

βοηθήσει. Χώρια που όλο και κάποια θέση συμβούλου ή μετακλη-

τού θα προέκυπτε, αν το έψαχναν λίγο. Αν δεν τεμπέλιαζαν και δεν 

άκουγαν τις σειρήνες του καπιταλισμού. Αλλά εκείνοι όχι! Αντιδρα-

στικοί. Δηλαδή, πλεονέκτες. Κυνηγούσαν τα πλούτη και τα μεγα-

λεία. Και άφηναν την πατρίδα χωρίς πόρους. Γυμνή. Εκείνοι πλέον 

θα πλήρωναν φόρους στους δυνάστες της. Και δεν τους ένοιαζε 

πώς θα ζήσουν όλοι εκείνοι που άφησαν πίσω. Όχι μόνο «προδό-

τες». «Αδελφοκτόνους» έπρεπε να τους πει.

Σπουδαγμένοι δήθεν... Να που τελικά είχε δίκιο. Οι σπουδές χαλάνε 

τον άνθρωπο. Τον κάνουν ξένο προς την ίδια του την πίστη. Δηλαδή 

τους βρωμούσε η ψωροκώσταινα με το φιλότιμό της, τους σοφούς 

γέροντες που προφητεύουν ότι θα πάρουμε πίσω την Πόλη, την 

Ορθοδοξία; Εκείνοι ήθελαν να είναι με την αόρατη εξουσία που 

θέλει να μας καταστρέψει. Με τις πολυεθνικές και τη λέσχη Μπίλ-

τερμπεργκ, που μας υποδουλώνουν μέσω των εμβολίων. Που μας 

ψεκάζουν. Που έχουν βρει το φάρμακο για τον καρκίνο και μας το 

κρύβουν για να πεθαίνουμε. Αν ήθελαν όλοι αυτοί οι λιμοκοντόροι 

ψευτοεπιστήμονες, ας έμεναν εδώ να αγωνιστούν για να αποδεί-

ξουν την απάτη. Να φανερώσουν όσα μας κρύβει η Νέα Τάξη. Όπως 

τόσοι και τόσοι πατριώτες που αγωνίζονται με τα πενιχρά τους μέσα 

να την σταματήσουν. Και να ξαναφέρουν τον ελληνισμό εκεί που 

του αξίζει: στην αγκαλιά του Βλάντιμιρ Πούτιν. Του ανθρώπου με το 

ελληνικό φιλότιμο. Αλλά αυτοί οι υπόδουλοι στη δύση, ούτε αυτό 

δεν θέλουν να ξέρουν. Ότι η λέξη «φιλότιμο» είναι μόνο ελληνική. 

Όμως επιτέλους τώρα θα τους ξεμπρόστιαζε. Και όλοι εκείνοι που 

τον κορόιδευαν θα έπρεπε να του ζητήσουν ταπεινά συγγνώμη. 

Και όλα αυτά χάρη στο φάκελο. Που έκρυβε μέσα τις ατράνταχτες 

αποδείξεις της προδοσίας. 

Ας είναι καλά ο άνθρωπος αυτός που του την έδωσε. Κρυφά. Κάτω 

από τη μύτη των εχθρών. Ο κ. Κώστας θυμήθηκε ξανά εκείνες τις 

ηρωικές ταινίες που είχε γυρίσει, παίζοντας τον Έλληνα πατριώτη 

που τα έβαζε με τους Γερμανούς. Ε, ήρθε η ώρα να το ξανακάνει. 

Παλιά η αντίσταση δούλευε με τον πολύγραφο για να μοιράσει το 

πατριωτικό υλικό. Τώρα δεν υπήρχε πολύγραφος. Αρκούσε αυτός ο 

διάβολος το «ιντερνέ», πώς διάολο το έλεγαν. 

Ο άνθρωπος που του είχε δώσει τον φάκελο, για λόγους ασφαλείας 

δεν είπε το όνομά του. Χρησιμοποίησε το συνθηματικό «Πτολεμαί-

ος». Όχι τυχαία. Από τον Πτολεμαίο είχε πάρει το όνομά της η Πτολε-

μαΐδα. Η μαρτυρική πόλη του λιγνίτη. Γιατί πράγματι. Ο άνθρωπος 

που του έδωσε το φάκελο ήταν ένας από τους πατριώτες της 

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. Της οργάνωσης που λιδωρήθηκε όσο καμία από τους 

«προδότες». Τους ανθέλληνες. Που δεν μπορούσαν να χωνέψουν 

ότι αυτή η μικρή οργάνωση θα συμμαχούσε με τον πλανητάρχη. Και 

θα αποκάλυπτε τη συνωμοσία τους. Και ο πλανητάρχης όμως... τους 

παραδέχθηκε. «Πλέον δεν θα λέμε ότι οι Έλληνες αποκαλύπτουν 

σαν συνωμοσιολόγοι... Θα λέμε ότι οι συνωμοσιολόγοι αποκαλύ-

πτουν σαν Έλληνες». 

Και πράγματι, επρόκειτο για μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Με 

ντοκουμέντα. Και φωτογραφία. Όπου έδειχνε καθαρά έναν πρώην 

Έλληνα –ναι, δεν φοβόταν, έτσι θα τους αποκαλούσε πλέον αυτούς– 

που είχε πιάσει δουλειά στο εξωτερικό, να πανηγυρίζει επειδή 

αποκολλήθηκε ένα ακόμα κομμάτι από τα παγόβουνα της Ανταρκτι-

κής. Όμως στα χέρια του κρατούσε μια αξίνα! Γιατί; Μα φως φανάρι. 

Για να αποκολλήσει εκείνος, μαζί με τους άλλους προδότες που 

έφυγαν στο εξωτερικό, το γιγαντιαίο κομμάτι πάγου! Και να πείσει 

μετά τους ανυποψίαστους, μέσω των πληρωμένων media σε όλο 

τον πλανήτη, ότι για όλα φταίει η κλιματική αλλαγή! Ναι. Αυτή τη 

δουλειά έκαναν οι προδότες που έφευγαν στο εξωτερικό δήθεν 

για να δουλέψουν. Τσιράκια των συμφερόντων ήταν. Για αυτούς 

δούλευαν. Για αυτή τη μαύρη αντεθνική προπαγάνδα...

Έστριψε στη γωνία και στάθηκε στο προκαθορισμένο σημείο του 

ραντεβού. Θα παρέδιδε το φάκελο σε μια κοπέλα. Αφροδίτη την 

έλεγαν. Μια γενναία ελληνοπούλα που δεν φοβόταν να ξεμπρο-

στιάσει ακόμα και τον ίδιο τον Σόιμπλε γράφοντας πύρινα status. 

Και εκείνη θα τον ανέβαζε στον προσωπικό της λογαριασμό στο 

Facebook. Από εκεί θα διαδιδόταν με αστραπιαία ταχύτητα σε 

ολόκληρο τον πλανήτη. Και όλοι θα μάθαιναν ότι η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και ο 

ίδιος είχαν δίκιο.

Ο κύριος Κώστας κοίταξε για μια τελευταία φορά το φάκελο. Ήθελε 

να βεβαιωθεί ότι ήταν ο ίδιος που του είχαν παραδώσει. Ότι δηλαδή 

κανείς δεν τον είχε υπνωτίσει με αυτές τις τελευταίες μεθόδους που 

χρησιμοποιούν εκείνοι. Και ότι δεν είχαν κυριαρχήσει στη σκέψη 

του, προκειμένου να του κλέψουν το φάκελό του και να τον αντι-

καταστήσουν με κάποιον άλλο. Αργά αλλά αποφασιστικά, έστρεψε 

το βλέμμα του στο πίσω μέρος. Ευτυχώς. Τους είχε διαφύγει. Ο 

φάκελος ήταν ο ίδιος. Με τα γνωστά στοιχεία του ανθρώπου που 

εξασφάλισε τη φωτογραφία, τυπωμένα με χρυσά βυζαντινά γράμ-

ματα: «Δημοσθένης Λιακόπουλος»... A  

η αποκαλυπτική φωτογραφία 

που αποδεικνύει τις 

σκοτεινές σχέσεις ανάμεσα 

στους Έλληνες που έφυγαν 

για να βρουν δουλειά στο 

εξωτερικό και στα συμφέρο-

ντα που προσπαθούν να μας 

πείσουν για τους κινδύνους 

της κλιματικής αλλαγής 

Οι ΈλληνΈς πΟυ δΟυλΈυΟυν ςτΟ ΈξωτΈρικΟ 
ξΈκΟλλάνΈ τά πάγΟβΟυνά!

Μια φωτογραφία αποδεικνύει ότι οι «προδότες» βοηθούν 
την προπαγάνδα για την κλιματική αλλαγή
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Όταν τον Απρίλιο οι βρετανικές υπηρεσίες 

(MI6) ανακάλυπταν πως η βασιλική οικογέ-

νεια του Κατάρ κατέβαλε 1 δις δολάρια σε 

ισλαμιστική οργάνωση της Συρίας για την 

απελευθέρωση 50 μελών της που είχαν 

απαχθεί στο Ιράκ, σήμανε συναγερμός. 

Για πρώτη φορά είχαν στα χέρια τους μία 

απόδειξη ότι ο βραχίονας της Αλ Κάιντα στη 

Συρία (Σουνίτες), σε συνεργασία με ένα πε-

ρίεργο δίκτυο που οδηγούσε ακόμη και στα 

υπόγεια στρατηγεία της Τεχεράνης (Σιίτες) 

λάμβανε χρήματα από την Ντόχα. Την ίδια 

περίοδο ο πρωθυπουργός του Ιράκ (Σιίτης) 

ανακοίνωνε πως οι υπηρεσίες της Βαγδά-

της είχαν βάλει στο χέρι βαλίτσες με μερικά 

εκατομμύρια δολάρια σε ρευστό σε έρευνα 

μέσα σε αεροσκάφος της Quatar Airways 

στο αεροδρόμιο της ιρακινής πρωτεύου-

σας με άγνωστο παραλήπτη. Οι Βρετανοί 

μετέδωσαν την πληροφορία. 

έλη Μαΐου ο Ντόναλντ Τραμπ βρέ-

θηκε στη Σαουδική Αραβία. Έκλει-

σε μία συμφωνία που αντιστοιχεί 

στο συνολικό ελληνικό χρέος, ύψους 350 

δις δολάρια. Παράλληλα απέσπασε μία 

έμμεση ομολογία και μία απόφαση. Τη δι-

ακοπή χρηματοδότησης των φανατικών 

ισλαμιστικών πυρήνων από το Ριάντ. Μία 

πραγματικότητα που για χρόνια οι αμερικα-

νικές μυστικές υπηρεσίες γνώριζαν αλλά η 

Ουάσινγκτον έκανε γαργάρα. Ήταν και η συ-

νομιλία Κλίντον - Ποντέστα που διέρρευσε 

από τα WikiLeaks στην οποία αναφερόταν 

ξεκάθαρα πως Σαουδική Αραβία και Κατάρ 

χρηματοδοτούν την Αλ Κάιντα.

Ένα εικοσιτετράωρο μετά την αιφνιδιαστι-

κή (;) απόφαση απομόνωσης του Κατάρ οι 

«Financial Times» αποκάλυπταν (;) την ιστο-

ρία της απαγωγής στο Ιράκ και ασυνήθιστες 

λεπτομέρειες για τη συναλλαγή των απα-

γωγέων με την Ντόχα που συνήθως δεν γί-

νονται σε αυτή την έκταση γνωστές σε μία 

εφημερίδα και μάλιστα μέσω… Βηρυτού.

Η μισή έκταση του Κατάρ, πάνω κάτω, 

καλύπτεται από τη γιγαντιαία αμερικανι-

κή βάση. Η Ντόχα είναι ένα από τα βασικά 

ορμητήρια από τα οποία οι Αμερικανοί ε-

ξαπολύουν επιθέσεις στο Ιράκ, τη Συρία, 

το Αφγανιστάν και όπου αλλού χρειαστεί. 

Το Κατάρ συμμετείχε στις επιχειρήσεις των 

Γαλλο-Βρετανών και Αμερικανών στον πρό-

σφατο πόλεμο της Λιβύης. Η Ντόχα είναι 

ένας από τους βασικούς πελάτες σε πολεμι-

κό υλικό της Γαλλίας και των ΗΠΑ. Διαθέτει 

ταυτόχρονα τον μεγαλύτερο «ασκό» φυ-

σικού αερίου στον πλανήτη. Διαμορφώνει 

δηλαδή, ή καλύτερα συνδιαμορφώνει, τη 

διεθνή τιμή ανά κυβικό τόνο. Είναι αξιοση-

μείωτο ότι στην απομόνωση του Κατάρ δεν 

συμμετέχουν δύο χώρες κλειδιά του Περσι-

κού Κόλπου. Το Κουβέιτ και το Ομάν. Η Ντό-

χα είναι υποχρεωμένη λόγω γειτνιάζουσας 

υφαλοκρηπίδας να «συνεννοείται» με το 

Η Καταρ(α)     του Κολπου
Του Νίκου ΓεωρΓίάδη

Ηπα - ΣαουδιΚΗ αραβια
Της ΣωτηΣ τρίάΝτάφυλλου

Τ

Πολιτική

8 A.V. 8 - 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Στις 20 Μαΐου ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε 

συμφωνία πώλησης όπλων με τη Σαουδική 

Αραβία ύψους 300 δις δολαρίων για τα επό-

μενα δέκα χρόνια. Η παραδοσιακή «ειδική 

σχέση», παρά τις προεκλογικές απειλές του 

Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζεται: οι σαουδα-

ραβικές επενδύσεις στη Δύση παραείναι 

εκτεταμένες για να γίνει ανατροπή. Τι ενώ-

νει τις ΗΠΑ με μια ισλαμική μοναρχία που 

τροφοδοτεί τα πιο φανατικά τζαμιά στη Δύ-

ση και εξοπλίζει τις τρομοκρατικές ομάδες; 

Το χρήμα.

τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέ-
μου, τις ένωνε ο κοινός εχθρός: 
ο κομμουνισμός. Κι αυτή η έμ-

μονη ιδέα οδήγησε τις ΗΠΑ στη στήρι-
ξη των μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν 
με τη συνεργασία της Σαουδικής Α-
ραβίας. Η αμερικανική στήριξη στους 
μουτζαχεντίν ήταν αφύσικη, η σαου-
δαραβική ήταν αυτονόητη: οι Σαουδά-
ραβες βοηθούσαν τους ομοθρήσκους 
τους. Στη συνέχεια, βρέθηκαν χωρίς 
κοινό εχθρό: αντιθέτως, πολλά ήταν τα 
σημεία απόκλισης: το κράτος του Ισρα-
ήλ –ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο των Έξι 
Ημερών– οι τιμές του πετρελαίου μετά 
την κρίση του 1973, η εισβολή στο Ιράκ 
το 2003 και, φυσικά, οι διάφορες φά-
σεις του λεγόμενου «πολέμου κατά της 
τρομοκρατίας» μετά την 11η Σεπτεμ-
βρίου 2001. Κοντολογίς, οι δύο χώρες 
ήταν και παραμένουν εμπορικοί εταίροι 
αλλά δεν έχουν τίποτα να μοιραστούν. 
Αντιθέτως, έχουν πολλά να μοιράσουν.
Οι διπλωματικές τους σχέσεις δείχνουν 
το αυτονόητο: η οικονομία, το χρήμα, υ-
περβαίνει οποιαδήποτε λογική ή ηθική 
υπόθεση. Οι ΗΠΑ θρηνολογούν για τα 
αυταρχικά καθεστώτα και απαγχονίζουν 
δικτάτορες, αλλά ανέκαθεν αντιμετώπι-
ζαν με θάμβος τη χώρα του Ιμπν Σαούντ. 
Και η Standard Oil έβαλε από νωρίς το 
πόδι της στην Αλ-Χάζα. Κι όμως, στη δε-
καετία του 1930 και μέχρι το τέλος του 
Β΄ παγκοσμίου πολέμου, οι ΗΠΑ αδια-
φορούσαν για εξωτικές περιπέτειες: τα 
πράγματα χειροτέρεψαν όταν άρχισαν 
να ενδιαφέρονται, όταν αποφάσισαν να 
παίξουν τον Λόρενς της Αραβίας και να 
χρησιμοποιήσουν τους Άραβες εναντί-
ον της Σοβιετικής Ένωσης. 

Ο πρόεδρος Τρούμαν είχε την τρελή υ-
ποψία ότι οι Σοβιετικοί είχαν βάλει στο 
μάτι τη Σαουδική Αραβία και υποσχέ-
θηκε να την προστατέψει από τη σο-
βιετική επιρροή ενισχύοντας την αμε-
ρικανική παρουσία στην περιοχή· λίγο 
αργότερα, ο Αϊζενχάουερ εγκαινίασε 
κοινή στρατιωτική εκπαίδευση και α-
ποστολή στο Ριάντ αμερικανών μηχα-
νικών με υψηλή τεχνογνωσία. Αλλά, 

τι περίεργο, το 1955, ο βασιλιάς Σαούντ 
συμμάχησε με τον φιλοσοβιετικό Νά-
σερ: οι Αμερικανοί, που μετρούσαν τα 
πάντα με κριτήριο το οικονομικό κέρ-
δος, δεν καταλάβαιναν τη συγγένεια 
που είχαν μεταξύ τους οι Άραβες, οι 
μουσουλμάνοι. Στη συνέχεια, ευτυχώς 
και δυστυχώς για τις ΗΠΑ, ο Σαούντ 
πούλησε τον Νάσερ κατά την κρίση του 
Σουέζ δημιουργώντας ρήγμα στον α-
ραβικό κόσμο – ένα ρήγμα που είχε ε-
πίσης θρησκευτική βάση, πράγμα που 
διέφευγε εντελώς από τη Δύση. 
Στα δύο χρόνια της προεδρίας του ο 
Τζον Κένεντι απεδείχθη ο μεγαλύτερος 
ανακατώστρας: αλλά μετά τον θάνατό 
του, ενώ οι Βρετανοί αποχωρούσαν με 
μικρά πηδηματάκια από τη Μέση Ανα-
τολή, οι ΗΠΑ άρχισαν να σκέφτονται 
μήπως οι συναναστροφές με μυστη-
ριώδεις Ανατολίτες δεν ήταν και τόσο 
καλή ιδέα. Όσο για τον Νίξον, μολονότι 
καταλάβαινε από εξωτερική πολιτική, 
στήριξε δυο χώρες που μισούσαν η μία 
την άλλη: το Ιράν (επί Σάχη) και τη Σα-
ουδική Αραβία. Λάθος.

Οι ΗΠΑ, για να ισοφαρίσουν 

τη στήριξή τους στο Ισραήλ 
και για να εκτονώσουν την 
ένταση από το εμπάργκο που 
είχε επιβληθεί στο πετρέλαιο 
(τι υπέροχη ιδέα! Εμπάργκο 
και «κυρώσεις» πρέπει να 
γίνουν εκθέματα σε μουσείο 
αρχαιολογίας των διεθνών 
σχέσεων), προσέγγισαν α-
κόμα περισσότερο τους Σα-
ουδάραβες κι από το 1975 τα 
εμπορικά συμβόλαια μεταξύ 
τους αυξάνονταν διαρκώς σε 
όγκο. Τι έκανε η Σαουδική Αραβία τα 
όπλα που αγόραζε από τις ΗΠΑ; Τα μα-
χητικά αεροπλάνα, τα τεθωρακισμένα 
M1 Abrams, το πολεμικό υλικό; Δημι-
ουργούσε και εξόπλιζε την Αλ-Κάιντα. 
Παραλλήλως, στη δεκαετία του 1970 
και του 1980 χιλιάδες Σαουδάραβες 
φοιτητές σπούδασαν σε αμερικανικά 
πανεπιστήμια με κρατικές υποτροφίες 
– και έμειναν στις ΗΠΑ ενισχύοντας το 
ήδη ισχυρό σαουδαραβικό λόμπι.

Την εποχή εκείνη, εξαιτίας της ιρανι-
κής επανάστασης, οι ΗΠΑ θεωρούσαν 
εξτρεμιστές τους Σιίτες, ενώ εξτρεμι-
στικές ήταν αμφότερες οι μορφές του Ι-
σλάμ: ο ανταγωνισμός για το πετρέλαιο 
ήταν μόνον ένας από τους παράγοντες 
διάσπασης του αραβικού κόσμου. Αρ-
γότερα, τον Αύγουστο του 1990, όταν 
το Ιράκ εισέβαλε στο Κουβέιτ, οι ΗΠΑ 
«προστάτεψαν» τη Σαουδική Αραβία 
από ενδεχόμενη παρόμοια επίθεση, αν 

και δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που 
να δείχνει ότι ο Σαντάμ απεργαζόταν 
σατανικό σχέδιο εναντίον της Σαου-
δικής Αραβίας. Και παρά τις έρευνες 
για καινούργιες μορφές ενέργειας που 
θα μπορούσαν να απελευθερώσουν τις 
ΗΠΑ από την εισαγωγή σαουδαραβι-
κού πετρελαίου, οι στενές σχέσεις δι-
ατηρήθηκαν ακόμα και μετά την 11η 
Σεπτεμβρίου: κι όμως ήταν σαφές και 
γνωστό σε όλους ότι επί περισσότερα 
από είκοσι χρόνια η Σαουδική Αραβία 
και μεμονωμένοι Σαουδάραβες επιχει-
ρηματίες χρηματοδοτούσαν τζαμιά και 
«πολιτιστικά κέντρα» στην Ευρώπη και 
στις ΗΠΑ μέσω των οποίων ασκούσαν 
ισλαμική προπαγάνδα και στρατολο-
γούσαν μέλη της Αλ-Κάιντα. Ο πρόε-
δρος Τζορτζ Γ. Μπους συνέχισε να ε-
γκωμιάζει τη σαουδαραβική στήριξη 
στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας: 
κανείς δεν κατάλαβε γιατί.
Δεν υπήρξε τέτοια στήριξη. Η Σαουδική 
Αραβία δεν συνεργάστηκε, απ’ όσο μπο-
ρούμε να ξέρουμε, σε έρευνες σχετικές 

με την ισλαμική τρομοκρατία. 
Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, 
σαουδαραβική δημοσκόπη-
ση έδειξε ότι «οι μορφωμένοι 
Σαουδάραβες μεταξύ 25 και 
41 ετών» στήριζαν τον Μπιν 
Λάντεν· το ποσοστό έπεσε 
δραματικά το 2006, όταν η 
Αλ-Κάιντα διασπάστηκε και 
άρχισαν να δημιουργούνται 
οι πυρήνες που αργότερα θα 
εξελίσσονταν στο ISIS. Αλλά 
η φαινομενική φιλία της Σα-
ουδικής Αραβίας με τις ΗΠΑ 
είχε δυσαρεστήσει πολλούς 
σαλαφιστές με αποτέλεσμα 

τρομοκρατικά επεισόδια στο εσωτερικό 
της χώρας. Δεν ήταν όλα τα τρομοκρατι-
κά χτυπήματα όμοια: μερικά ήταν μέρος 
της διένεξης Σουνιτών-Σιιτών και είχαν 
μόνο έμμεση σχέση με τη Δύση.

Από το 2009 ξέρουμε με σχετική ακρί-
βεια ότι μεγάλο μέρος της «ζακάτ», του 
λαϊκού εράνου υπέρ του Ισλάμ, που α-
ποτελεί τουλάχιστον το 2,5% των εισο-
δημάτων των Σαουδαράβων, διοχετεύ-
εται στην ισλαμική τρομοκρατία. Η μο-
ναρχία είναι μοιρασμένη ανάμεσα στη 
στρατιωτική εξάρτηση από τις ΗΠΑ και 
στην αφόρητη πίεση του ισλαμικού κα-
τεστημένου που δηλώνει πως θέλει να 
καταστρέψει τη Δύση. Πώς αντιδρούν 
οι ευρωπαϊκές χώρες και οι ΗΠΑ σ’ 
αυτή την ωραία προοπτική; Δεν αντι-
δρούν: είτε πιστεύουν ότι ο πολιτισμός 
τους είναι ανίκητος, είτε ότι είναι ανε-
πανόρθωτα ξοφλημένος.  A

(στο επόμενο: Σαουδική Αραβία - Κατάρ)

μεγάλο μερος της 
ÇζάκάτÈ, λάϊκού 
εράνού ύπερ τού 

Ιςλάμ, πού άποτε-
λεΙ τούλάχΙςτον το 
2,5% των εΙςοδημά-
των των ςάούδάρά-
βων, δΙοχετεύετάΙ 

ςτην ΙςλάμΙκη 
τρομοκράτΙά 
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Ιράν. Το παζλ είναι σύνθετο.

Παρά τις συµφωνίες του ΟΠΕΚ, η τιµή του 

πετρελαίου άρχισε εκ νέου να κατρακυλά 

καθιστώντας ασταθή τα κέρδη των παρα-

γωγών χωρών και των µεγάλων πετρελα-

ϊκών εταιρειών. Λέγεται ότι ανάκαµψη της 

παραγωγής σχιστολιθικών υδρογονανθρά-

κων από τις ΗΠΑ καθώς και οι πρόσφατες 

νοµοθετικές ρυθµίσεις της διακυβέρνησης 

Τραµπ «βοήθησαν» αποτελεσµατικά την 

αύξηση της συµµετοχής των ΗΠΑ στην πα-

γκόσµια αγορά σε χαµηλότερες τιµές. Από 

την πρώτη στιγµή της επιβολής διπλωµατι-

κού εµπάργκο στο Κατάρ από τη Σαουδική 

Αραβία και τους συµµάχους της οι τιµές ξα-

νατράβηξαν την ανηφόρα.

Το Κατάρ εξαρτάται πλήρως από γειτονικές 

χώρες για την επιβίωσή του. Εισάγει τα πά-

ντα. Τρόφιµα, φάρµακα, νερό, βιοµηχανικά 

προϊόντα, καταναλωτικά αγαθά πάσης φύ-

σεως. ∆εν παράγει τίποτε. Αν δεν τα εισάγει 

από τη Σαουδική Αραβία θα αναγκαστεί να 

τα εισάγει από το Ιράν. Με λίγα λόγια ο «τσα-

µπουκάς» της Σαουδικής Αραβίας θα ρίξει 

στην αγκαλιά της Τεχεράνης το µικρό κρα-

τίδιο. Μα ο σκοπός όλης αυτής 

της επιχείρησης διπλωµατικής 

αποµόνωσης είχε σαν στόχο να 

πληγούν οι σχέσεις του Κατάρ 

µε την Τεχεράνη. Ή κάνουµε 

λάθος;

¸ ÆïùòëÝá áðÞ 
æôöøÞ÷ óùççåîÜ÷ 
óå big partner 
Πριν ακόµη η Ουάσιν γκ τον 

του Ντόναλντ Τραµπ αρχίσει 

το σλάλοµ στη Μέση Ανατολή 

µεταξύ Σαουδικής Αραβίας και 

Ισραήλ για να αποµονώσει το 

Ιράν, ο Ερντογάν είχε φροντίσει 

να οικοδοµήσει µια εντυπωσι-

ακή υποδοµή σχέσεων. Επί της 

ουσίας η Άγκυρα φαν ταζό-

ταν µία εµπορική οδό από την 

Τουρκία έως το Κατάρ που θα 

διέσχιζε καθέτως τη Συρία και 

την Ιορδανία, θα περνούσε από τη Σαουδι-

κή Αραβία και θα κατέληγε στο Κατάρ. Την 

ονόµαζε «Σουνιτικό άξονα» και θα εξυπη-

ρετούσε τις οδικές µεταφορές, και µέσω 

αγωγών τη διακίνηση πετρελαίου και κυρί-

ως φυσικού αερίου από και προς τις δυτικές 

αγορές. Ήταν ένα σχέδιο γιγαντιαίο.

Το Κατάρ άρχισε να επενδύει στην Τουρκία. 

Αγόρασε τη Finansbank από την ελληνική Ε-

θνική Τράπεζα έτσι ώστε να εδραιωθεί στην 

εσωτερική τραπεζική αγορά της Τουρκίας 

και τα κατάφερε. Ανεδείχθη δε σε πρώτο 

επενδυτή στη χώρα αυτή µεταξύ του ισλα-

µικού κόσµου. Όχι και µικρό επίτευγµα σε 

τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα.

Θα θυµούνται όσοι παρακολουθούν τις ε-

ξελίξεις στην Εγγύς και Μέση Ανατολή πως 

από το 2012-2013 άρχισαν να συσσωρεύο-

νται οι ενδείξεις και στη συνέχεια οι αποδεί-

ξεις για τις σχέσεις στήριξης, χρηµατοδό-

τησης και εξοπλισµού του Ισλαµικού Κρά-

τους και άλλων τζιχαντιστικών οµάδων στη 

Συρία από την Τουρκία. Ήταν οι συλλήψεις 

στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας µε τις οποίες 

αποκαλύφθηκε, τότε, το µέγεθος της συ-

ναλλαγής της Άγκυρας µε τον ISIS, όταν σε 

τουρκικές νταλίκες βρέθηκαν πυραυλικά 

συστήµατα µε παραλήπτη το Ισλαµικό Κρά-

τος. Αποστολέας η τουρκική ΜΙΤ. Ο εισαγγε-

λέας που διέταξε την έρευνα αποπέµφθηκε 

και εξαφανίστηκε. Το συµβάν καλύφθηκε 

από τον ίδιο τον Ερντογάν. Οι Αµερικανοί 

κατελήφθησαν από έναν αιφνιδιαστικό πα-

ροξυσµό καταθλιπτικού συνδρόµου. Το ίδιο 

και το ΝΑΤΟ. Όµως η Τουρκία, όπως και το 

Κατάρ, διατηρούσαν από καιρό επαφές µε 

τη διεθνή Τζιχάντ. Άλλωστε η Άγκυρα πο-

τέ δεν έκρυψε τις φιλικές της σχέσεις µε 

την παλαιστινιακή Χαµάς, ούτε µε τους Α-

δελφούς Μουσουλµάνους στην Αίγυπτο. 

Επίσηµα η Τουρκία είχε αναλάβει ρόλο πο-

λιτικού συµβούλου του Μόρσι στο Κάιρο 

την περίοδο της Αραβικής Άνοι-

ξης. Τα τουρκικά καταναλωτικά 

προϊόντα τότε είχαν γεµίζει τα 

ράφια των µπακάλικων και των 

σούπερ µάρκετ στην αιγυπτια-

κή επικράτεια. Η Τουρκία ήταν 

ανεπίσηµα (όπως και το Κατάρ) 

ο προστάτης της οργάνωσης Α-

δελφοί Μουσουλµάνοι και πρω-

τοστάτης στη διαµόρφωση του 

πολιτικού σκηνικού στο Κάιρο. 

Το στρατιωτικό πραξικόπηµα 

των αιγυπτίων στρατηγών άλ-

λαξε το σκηνικό. Η Τουρκία έγι-

νε, από σύµµαχος, προδότης. 

Και οι τουρκικοί µηχανισµοί ε-

ξορίστηκαν από τη χώρα.

Μόλις το Σάββατο που µας πέ-

ρασε το Βερολίνο αποφάσισε 

τη µεταφορά της στρατιωτι-

κής δύναµης από το τουρκικό 

Ιντσιρλίκ σε κάποια άλλη χώρα. 

Η απόφαση αυτή δείχνει σε πρώτη φάση 

τη συνολική ασάφεια που επικρατεί στις 

σχέσεις µεταξύ ΝΑΤΟ και Τουρκίας. Λίγο αρ-

γότερα ανακοινώθηκε η αποµόνωση του 

Κατάρ. Πιθανώς στο άµεσο µέλλον κάποιοι 

θα αρχίσουν να οµιλούν για τη µετακίνη-

ση και των Αµερικανών από το Ιντσιρλίκ 

σε κάποια άλλη αµερικανική βάση στην 

ευρύτερη περιοχή. Πιθανώς, τις επόµενες 

ηµέρες να υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις 

για τις σχέσεις της Τουρκίας µε τον ισλαµικό 

φονταµενταλισµό. Πιθανώς, λέµε, γιατί ό-

πως εξελίσσονται τα πράγµατα κανείς δεν 

µπορεί να είναι σίγουρος για το τι του ξη-

µερώνει. Ιδίως εκεί κάτω, στην Ανατολική 

Μεσόγειο. A

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Η ΚΑΤΑΡ(Α)     ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η
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Τριανταφύλλου

ΟΙ 
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΤΩΝ 
ΠΕ∆ΙΑ∆ΩΝ

Τριανταφύλλου

∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΠΕ∆ΙΑ∆ΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

O χρόνος είναι 
πυκνός και μετέωρος: 

μοιάζουμε 
ακινητοποιημένοι, 
αλλά δεν είμαστε· 

η σκέψη και ο διάλογος 
προχωρούν – ό,τι ήταν 

ανήκουστο χθες, 
μπορεί να ακουστεί 

σήμερα. 
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εκίνησα την κουβέντα μας μ’ αυτή 
την ερώτηση. Ο κ. Νίκος Δρανδάκης 
είναι αν όχι ο ένας, σίγουρα από τους 
λίγους στη χώρα μας που θα μπορού-

σα να ρωτήσω σοβαρά κάτι τέτοιο. Ιδρυτής της 
Taxibeat, είδε πρώτα να αλλάζει το τοπίο στη 
με ταξί μετακίνηση, με τους χρήστες να τον ευ-
γνωμονούν και στη συνέχεια –σχεδόν 6 χρόνια 
μετά– είδε την επιχείρησή του να εισέρχεται 
έναντι 43 εκ. ευρώ στην οικογένεια του MyTaxi, 
θυγατρικής της Daimler, που δεν είναι άλλη 
από την κορυφαία εφαρμογή κλήσης ταξί στην 
Ευρώπη. Η ιστορία της πιο πετυχημένης  ελλη-
νικής start up που ξεκινά με την προσπάθεια 
μιας παρέας να βρει ταξί και τελειώνει με το 
success story που αναφέραμε πιο πάνω είναι 
αυτό που θα έπρεπε οι Έλληνες να διεκδικούμε 
ως σύγχρονο αφήγημά μας. «Τα προβλήματα 
γύρω μας είναι επιχειρηματικές ευκαιρίες» θα 
μου πει ο άνθρωπος που δοκιμάστηκε από την 
κρίση και αποφάσισε να κάνει μια καινούργια 
αρχή αποφασισμένος να αλλάξει κατεύθυνση 
αλλά κυρίως να μη χάσει χρόνο.  
 
Νομίζω πως είστε από τους λίγους στη χώ-
ρα που μπορώ να ρωτήσω «Τι πήγε καλά;»… 
Συνεπώς, τι πήγε καλά, κύριε Δρανδάκη; 
Νομίζω μια σειρά από παράγοντες. Πρώτα, το 
timing. Οι συνθήκες της κρίσης στις οποίες ξε-
κινήσαμε βοήθησαν πολύ, τουλάχιστον στο 
να μπορέσω να βρω οδηγούς ταξί έτοιμους 
να δοκιμάσουν μια εφαρμογή, η οποία είχε τις 
δυσκολίες της για ανθρώπους μη εξοικειωμέ-
νους με την τεχνολογία. Αν οι δουλειές πήγαι-
ναν καλά για αυτούς τότε, δεν είμαι βέβαιος 
πόσο εύκολο θα ήταν να δημιουργήσουμε και 
να επεκτείνουμε το στόλο μας. Δεύτερον (ί-
σως και πάλι λόγω της κρίσης), η ύπαρξη μιας 
σημαντικής ομάδας Ελλήνων οι οποίοι είχαν 
την οικονομική δυνατότητα και ήθελαν να βο-
ηθήσουν μια καινοτόμα ιδέα να πάει μπροστά. 
Αυτοί μας έδωσαν τα πρώτα επενδυτικά χρή-
ματα για να μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι. 
Τέλος, αλλά ίσως το πιο σημαντικό, η ύπαρξη 
πολλών Ελλήνων με ζωντάνια, ιδέες και όρε-
ξη για σκληρή δουλειά, που εντάχθηκαν στην 
εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια και εργάστηκαν 
μαζί μας για αυτό το αποτέλεσμα. 
  
Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπί-
σατε; 
Αρκετές, αλλά κυρίως θα έλεγα η μεγάλη δυ-
σκολία να αντλήσω επενδυτικά κεφάλαια από 
το εξωτερικό για να πάω την εταιρεία σε ένα 
ανώτερο επίπεδο διεθνούς επέκτασης. Σε με-
γάλο βαθμό έπαιξε ρόλο η έδρα της εταιρείας 
στην Ελλάδα εν μέσω της κρίσης, η δυσπιστία 
για τους Έλληνες, η μικρή μας αγορά, αλλά ί-
σως σε μεγάλο βαθμό και η δική μου έλλειψη 
συγκέντρωσης σε αυτό το στόχο. Μέσα στην 
Ελλάδα δεν αντιμετωπίσαμε μεγάλες δυσκο-
λίες (παρά τις αντίθετες υποθέσεις που μπορεί 
να κάνεις κάποιος). Η Taxibeat αγαπήθηκε πο-
λύ από όλους τους Έλληνες, βοηθήθηκε πολύ 
και με πολλούς τρόπους και τα όποια προβλή-
ματα δημιουργεί το περιβάλλον που ζούμε ξε-
περάστηκαν εύκολα ή δύσκολα. 
  
Διαβάζω πως η ιδέα για τη δημιουργία της 
εφαρμογής προέκυψε όταν ο ίδιος χρεια-
στήκατε ταξί και δυσκολευτήκατε να βρεί-
τε. Πού θα συμβουλεύατε να αναζητήσει 
κανείς ένα μοναδικό πλεονέκτημα που θα 

τον οδηγήσει σε μια αντίστοιχη επιτυχημέ-
νη επιχειρηματική προσπάθεια;
Ζούμε σε μια κοινωνία που μας δίνει διαρκώς 
αφορμές για παράπονα. Όπου κι αν κοιτάξει 
κανείς γύρω του βλέπει προβλήματα που τον 
κάνουν να απελπίζεται για την ποιότητα των ε-
πιλογών μας. Η γκρίνια είναι διάχυτη. Ένας/μία 
επιχειρηματίας όλα αυτά πρέπει να τα δει ως 
ευκαιρίες. Οτιδήποτε δεν δουλεύει καλά είναι 
μια ευκαιρία να το διορθώσει, να προσθέσει 
αξία και να εισπράξει αξία από αυτή την ιδέα. 
Τα προβλήματα γύρω μας είναι επιχειρηματι-
κές ευκαιρίες, και μέσα από αυτό, ευκαιρίες για 
καλύτερη ποιότητα ζωής για τους γύρω μας. 

Όπως συμβαίνει με τους περισσότερους ε-
παγγελματικούς κλάδους, έτσι και για τους 
οδηγούς των ταξί υπάρχουν διάφοροι χα-
ρακτηρισμοί, όχι κολακευτικοί. Πόσο συ-
μπαθείς σάς ήταν οι οδηγοί/ιδιοκτήτες ταξί 
πριν το Taxibeat; Πώς νιώθετε όταν σας λέ-
νε ότι αλλάξατε το τοπίο; 
Πιστεύω ότι γινόμαστε αυτό που το περιβάλ-
λον μας επιτάσσει. Οι οδηγοί ταξί είχαν πράγ-
ματι κακή φήμη, αλλά δεν υπήρχε κάποια «θεία 
επιλογή» που κατηύθυνε «προβληματικούς» 
ανθρώπους σε αυτό το επάγγελμα. Στις προη-
γούμενες δεκαετίες το ταξί ήταν ένας κλάδος 
κλειστός, διαμορφωμένος από «ηγεσίες» που 
δεν ενδιαφέρονταν για την προσφορά στο 
κοινωνικό σύνολο και την παροχή υπηρεσιών 
ποιότητας. Ταυτόχρονα, κυρίαρχο ρόλο έπαιξε 
η έλλειψη αξιολόγησης των επαγγελματιών 
από τους πελάτες τους. Οι άνθρωποι είμαστε 
ευπροσάρμοστα όντα. Οι οδηγοί υποχρεώθη-
καν να λειτουργήσουν ανάλογα σε ένα τέτοιο 
περιβάλλον, παρόλο που πάντα υπήρχε μια 
σημαντική μερίδα επαγγελματιών που αρνού-
νταν να «προσαρμοστούν» και κρατούσαν ψη-
λά τον επαγγελματικό τους πήχη. Αυτό που 
έκανε το Taxibeat ήταν ότι άλλαξε το πλαίσιο 
λειτουργίας των ταξί. Και μέσα εκεί οι οδηγοί 
για μια ακόμη φορά προσαρμόστηκαν και έ-
βγαλαν τον καλύτερο εαυτό τους (και ταυτό-
χρονα επιβραβεύτηκαν όσοι λειτουργούσαν 
με πολύ ψηλά στάνταρ από πριν). 
  
Η πρώτη-πρώτη σκέψη σας, όταν σας έγινε 
η πρόταση εξαγοράς από την MyTaxi; Ήταν 
έκπληξη για εσάς; Ποιος ήταν ο πρώτος άν-
θρωπος στον οποίο μιλήσατε; 
Δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη με την 
έννοια πως ήξερα ότι, αν κάποια από τις με-
γάλες εταιρείες του χώρου μας ενδιαφερόταν 
για την αγορά της Αθήνας, αργά ή γρήγορα θα 
έπρεπε να μας εξαγοράσει καθώς ήμασταν 
(και είμαστε) πολύ ισχυροί. Ο πρώτος που με 
προσέγγισε ήταν ένα υψηλόβαθμο στέλεχος 
της MyTaxi. 
  
Το success story του Taxibeat ήταν μια κερ-
δισμένη παρτίδα σκάκι ή αισθάνεστε πως 
ευνοήθηκε και από την τύχη; 
Όπως είπα και πριν, το timing ήταν σημαντικό 
και με αυτή την έννοια η τύχη έπαιξε καθορι-
στικό ρόλο. Από την άλλη, όλη μας η ζωή είναι 
μια παρτίδα σκάκι. Κάθε μέρα, από το πρωί που 
ξυπνάμε μέχρι το βράδυ, κάνουμε διαρκώς 
κινήσεις στη σκακιέρα της δουλειάς και της 
προσωπικής ζωής, οι οποίες καθορίζουν και το 
αποτέλεσμα που φέρνουμε. 
  
Έχετε πει πως θέλετε μέσω του Taxibeat να 

Πολιτική

Ξ
«Παράτα τα θρανία και τ’ αμφιθέατρα, να 
’ρθεις στην παραλία να κάνουμ’ έρωτα» 
τραγουδούσε το ’78 ο Νικόλας Άσιμος 
μέσα από εκείνη την πρώτη παράνομη 
κασέτα. Δεν περίμενα να ακούσω κάτι 
ανάλογο από υπουργικά χείλη το 2017, 
αλλά η Ελλάδα είναι καμιά 40αριά χρόνια 
πίσω οπότε είναι λογικό…

υτές (οι εισαγωγικές εξετάσεις) 
που τυραννάνε τα 18χρονα, που δεν 
μπορούν να πάνε για ένα ποτό το 
Σάββατο το βράδυ, δεν μπορούν να 

ερωτευτούν όταν είναι στη Γ΄ Λυκείου, διότι 
όλη η οικογένεια παθαίνει μια τεράστια κρί-
ση, μήπως τα παιδιά τους βγουν από αυτή την 
πορεία. Αυτές οι εξετάσεις οι οποίες κατα-
στρέφουν γενιές ολόκληρες» είπε στη Βουλή 
ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου υπο-
στηρίζοντας ότι θα καταργήσει τις εξετάσεις 
εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Μ’ αρέσει η αιτία, μ’ αρέσει και το αποτέλε-
σμα. Καταστράφηκαν γενιές επειδή διάβαζαν, 
κάτι μάθαιναν, έστω παπαγάλιζαν όπως ισχυ-
ρίζεται κάπου αλλού ο ίδιος υπουργός. Κατα-
στράφηκαν επειδή σπούδασαν, σταδιοδρό-
μησαν, έκαναν καριέρα ως επιστήμονες. Γιατί 
η καριέρα είναι χολέρα, ε; Ενώ αν έπιναν πο-
τάκια και τσιλάριζαν μάλλον θα είχαν γλιτώσει 
την καταστροφή. Μετά θα τους διόριζε κάποια 
κυβέρνηση στο δημόσιο να κάθονται και να 
πληρώνονται. Πέσ’ τα όλα, υπουργέ μου, μην 
τα αφήνεις μισά… 

Εξετάσεις κάνουμε όπως κάνουν όλες οι χώ-
ρες του κόσμου. Με κάποιον τρόπο τα πανεπι-
στήμια επιλέγουν τους φοιτητές τους.  Σε όλο 
τον κόσμο τα παιδιά που τελειώνουν το λύκειο 
διαβάζουν εντατικά για να δώσουν κάποιες 
εξετάσεις που θα πιστοποιούν τις γνώσεις 
τους, ώστε να αξιολογηθούν και να περάσουν 
στην επόμενη βαθμίδα. Γιατί, όπως και να το 
κάνουμε, άλλες δεξιότητες απαιτούνται για να 
γίνεις γιατρός και άλλες νοσοκόμος. Ακόμα και 
στον υπαρκτό (την πατρίδα των ονείρων σας) 
με εξετάσεις και μάλιστα πολύ σκληρές τους 
επέλεγαν. Δεν ήταν κορόιδα να παίρνουν μόνο 
τους κομματικούς τους φίλους. Κάποιος έπρε-
πε να φτιάχνει και τις μηχανές.

Κοίτα, κ. υπουργέ. Τα παιδιά διαβάζουν αλ-
λά και βόλτες κόβουν και ποτάκια πίνουν, και 
έρωτα κάνουν και ζουν ως νέοι της εποχής. 
Άμα έχεις παιδιά το ξέρεις. Άμα είσαι δάσκαλος 
πάλι, το ξέρεις, καλύτερα. Άμα κυκλοφορείς 
στο δρόμο το βλέπεις. Απλά, ζουν κανονικά 
και διαβάζουν, άλλα εντατικά, άλλα όχι. Και αν 
δεν ήταν η αγχωμένη ελληνική οικογένεια όλα 
θα ήταν πιο cool. Πηγαίνουν και φροντιστή-
ριο. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει αυτή η βοήθεια 
επί πληρωμή. Και στα καλύτερα εκπαιδευτικά 
συστήματα. Και αν εδώ αδιαφορούν ως ένα 
βαθμό για το Λύκειο είναι που αυτό πρώτο αδι-
αφορεί για τους μαθητές του. Ας ψάξει να βρει 
τρόπους να γίνει χρήσιμο και ελκυστικό για να 
μη νιώθουν οι μαθητές ότι χάνουν το χρόνο 
τους στη σχολική τάξη.

Ας βρει το Λύκειο ικανότερους καθηγητές 
για τη Γ΄ τάξη με αξιολόγηση και όχι με μόρια 
επετηρίδας. Για ρωτήστε τα ιδιωτικά σχολεία 
τι έκαναν επί αυτού. Ας αλλάξει το είδος των 
θεμάτων έτσι ώστε η διδασκαλία τους να γί-
νεται αποδοτικότερη στη σχολική τάξη. Ας 
επικεντρώσει η Γ΄ τάξη αποκλειστικά και μό-

νο στα εξεταζόμενα μαθήματα. Ας αλλάξει το 
σύστημα. Αλλά κάποιες αξιόπιστες εξετάσεις 
θα γίνονται, κάπως θα επιλέγονται οι αυριανοί 
επιστήμονες. Στην ελληνική πραγματικότητα 
δεν χωράνε άλλες «λύσεις». Αδιάβλητες.

Γιατί ενδιαφέρει την κοινωνία το αδιάβλη-
το; Γιατί οι εισαγωγικές είναι και πτυχιακές, υ-
πουργέ μου. Άπαξ και μπεις θα βγεις, αν θέλεις 
βέβαια. Διαλέγεις τους καλύτερους μαθητές 
μπας και βγάλεις και καλύτερους γιατρούς, μη-
χανικούς ή δασκάλους. Γιατί επί 40 χρόνια τα 
«προοδευτικά» πανεπιστήμια δεν παράτησαν 
τα βιβλία αλλά εξευτέλισαν την αξιολόγηση. 
Αγωνιστήκαμε γι’ αυτό. Και πτυχίο σημαίνει 
αυτομάτως επαγγελματικά δικαιώματα. Κα-
κώς, αλλά έτσι είναι εδώ. Συνεπώς είναι κομ-
μάτι δύσκολο να δεχθεί η κοινωνία να μπαίνεις 
στην Ιατρική με «κοινωνικά κριτήρια», με μόρια 
καταλήψεων ή με συνέντευξη. Ή με το βαθμό 
του σχολείου.

Βέβαια μια κυβέρνηση μπορεί να καταργήσει 
τις εξετάσεις και τους βαθμούς και όλα. Και αυ-
τή εδώ η αριστερή είναι τόσο προχώ που μπο-
ρεί και να το κάνει. Αν προλάβει. Μετά όμως 
καταργήθηκε αυτομάτως και το διάβασμα. Δυ-
στυχώς η νεολαία μας αν δεν έχει κάποιο κίνη-
τρο δύσκολα θα ανοίξει βιβλίο. Ποιος θα άνοι-
γε, δηλαδή; Θα προτιμήσει να γίνει αλκοολική, 
υπουργέ μου. Τότε θα ’χουμε πρόβλημα με τις 
προαπαιτούμενες γνώσεις. Εκτός και αν αλλά-
ξεις το πρόγραμμα των ΑΕΙ και διδάσκεις την 
ύλη του λυκείου στο πανεπιστήμιο. Και στο Λύ-
κειο κάνουμε μόνο πάρτι, project και κοπάνα. 
Καλό ακούγεται. Ειδικά τώρα που ψηφίζουν 
και οι 16άρηδες. Εκτός αν πάλι δεν χρειάζονται 
καθόλου γνώσεις και μοιράζεις πτυχία μπιτ πα-
ρά. Γιατί στο δημοκρατικό δρόμο προς το σοσι-
αλισμό πρέπει να πηγαίνουμε χαλαροί.

Και κάτι τελευταίο για την υποτιθέμενη πα-
παγαλία. Το έχω ξαναγράψει. Αλλάξτε τα θέ-
ματα, την ύλη, το στιλ κ.λπ. Και αναζητήστε το 
βαθύ κριτικό πνεύμα των 17χρονων σε Γλώσ-
σα, Μαθηματικά, Χημεία, Βιολογία και Φυσική. 
Ταυτοχρόνως. Μετά κάντε τους ακαδημαϊκούς. 
Δεν πάτε να δείτε αν ερχόμαστε. Όποιος δεν 
έχει ιδέα μιλάει για παπαγαλία. Γιατί έχει ένα 
κόμπλεξ με τα παιδιά και τα όσα καταφέρνουν 
σε αυτή την υψηλότατου επιπέδου δοκιμασία. 
Ειδικά αν έχει καταναλώσει πολύ Αλτουσέρ και 
τον έχει πειράξει. Ο καλός μαθητής ως πειθή-
νιο όργανο της αστικής ιδεολογίας. Δυστυχώς 
υπάρχουν ακόμα αριστεροί που θέλουν να α-
ποδομήσουν την αστική εκπαίδευση. Δηλαδή 
απλά να καταστρέψουν τη νεολαία.

Το πείραμα που προτείνω: Επιλέξτε τυχαία 
100 δημόσιους εκπαιδευτικούς της κάθε ειδι-
κότητας και βάλτε τους ανώνυμα να διαγωνι-
στούν στα ίδια θέματα με τους μαθητές. Μετά 
τη διόρθωση των γραπτών τους δεν θα ξανα-
μιλήσετε για παπαγαλία των μαθητών. 

Ο Γιάννης Γιοκαρίνης κάπου στα 80s τραγου-
δούσε: «Πέτα τα βιβλία, κλείσαν’ τα σχολεία, 
γράψε στο μαγιό σου τη βαθμολογία». Να τα 
πετάξουμε. Προς θεού, μόνο, να μην πετάξου-
με την ιδεοληψία και τις ανοησίες που εξ αυτής 
εκπορεύονται. 

Καλή επιτυχία στις εξετάσεις, αγόρια και κο-
ρίτσια μας. Εσείς είστε το μέλλον της Ελλάδας, 
της Ευρώπης, του κόσμου όλου. Αυτοί είναι το 
παρελθόν. A

Παρατα τα σχολεία
Του ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΣΤΑΝΑ

«Α
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Ο ιδρυτής της Taxibeat 
και η ιστορία της πιο πετυ-
χημένης ελληνικής start up 
Της ΣτέλλαΣ αλαφούζού

δώσετε τη δυνατότητα στους νέους που έφυ-
γαν από την Ελλάδα να γυρίσουν. Μια καλή 
δουλειά, ήλιος και θάλασσα, είναι αρκετά για 
να κρατήσουν κάποιον σε αυτή τη χώρα; 
Έχω την αίσθηση ότι το «ήλιος και θάλασσα» πρέ-
πει να το βγάλουμε πλέον από το αφήγημά μας. 
Πρέπει να αναπτύξουμε πολλές άλλες δεξιότητες 
και με αυτές να πορευτούμε. Οι άνθρωποι που 
δημιουργούν στη νέα, 4η βιομηχανική επανά-
σταση που ξεκινά, προσελκύονται από τόπους 
που έχουν τις προϋποθέσεις να τους επιτρέψουν 
να αναπτύξουν τα ταλέντα τους – το «ήλιος και 
θάλασσα» το βρίσκουν στις διακοπές τους. Χρει-
άζεται να αναπτύξουμε ένα δημιουργικό οικοσύ-
στημα το οποίο θα διαμορφώσει τις συνθήκες για 
αυτό που αποκαλείτε «μια καλή δουλειά»: χρημα-
τοδότηση καινοτόμων ιδεών, τεχνολογικές και 
άλλες υποδομές, έλλειψη κρατικής παρέμβασης 
και ένα κλίμα ενθουσιασμού για ανάπτυξη. Μόνο 
έτσι θα επιστρέψουν τα δυνατά μας μυαλά και 
μόνο έτσι θα προκαλέσουμε εμείς brain drian σε 
άλλες χώρες. 
  
Ποια είναι η αγαπημένη σας διαδρομή με το 
αυτοκίνητο. Πώς θα χαρακτηρίζατε την οδική 
συμπεριφορά των Ελλήνων; 
Αν συγκρίνω με τις προηγούμενες δεκαετίες (π.χ. 
’70 ή ’80) από τις οποίες έχω παραστάσεις, η οδική 
συμπεριφορά του Έλληνα έχει βελτιωθεί πάρα πο-
λύ. Όμως ακόμα έχουμε δρόμο να κάνουμε και οι 
υποδομές στις πόλεις μας δεν βοηθούν καθόλου 
(το πλαίσιο που λέγαμε). Η αγαπημένη μου δια-
δρομή με ταξί είναι η κάθοδος της Πανεπιστημίου 
από την αρχή της στο Σύνταγμα, μέχρι να φτάσω 
στην οδό Πειραιώς (είτε μέσω Σοφοκλέους, είτε 
μέσω Ομόνοιας). Μέσα σε ελάχιστα λεπτά ζεις τις 
αντιθέσεις της Αθήνας, από την πλούσια Βουκου-
ρεστίου μέχρι τις αγορές των μεταναστών. 
  
Θα ασχοληθείτε με την πολιτική; Υπάρχει κά-
ποιος χώρος που σας εκφράζει αυτή τη στιγ-
μή; 
Όχι, δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική. Αλλά θέλω 
τα πράγματα να αλλάξουν. Δεν είμαι ενταγμένος 
πουθενά, αλλά θέλω πολύ να δω μια ισχυρή Ελλά-
δα μέσα σε μια ισχυρή Ευρώπη την οποία αγαπώ 
επίσης. Θέλω να μας δω να γίνουμε πιο κοσμο-
πολίτες, να αγαπήσουμε την επιτυχία (όχι μόνο 
τη δική μας), την ομορφιά, το καλό γούστο και τη 
σκληρή δουλειά. Αλλά δεν ξέρω ακόμα πώς θα 
φτάσουμε εκεί. 
  
Μέσω του Taxibeat βοηθάτε τους ανθρώπους 
να φτάσουν στον προορισμό τους. Μάλιστα 
εδώ και λίγες μέρες το app είναι διαθέσιμο και 
στα αραβικά για τη διευκόλυνση των προσφύ-
γων. Ομοίως, διαβάζω πως είστε διαθέσιμος να 
ακούσετε και να βοηθήσετε νέους ανθρώπους 
που έχουν μια ιδέα στο φάσμα της τεχνολογί-
ας, προκειμένου να καταφέρουν να φτάσουν 
και αυτοί στον προορισμό τους. Ποιος είναι ο 
δικός σας επόμενος προορισμός; 
Δεν έχω πλάνα να αλλάξω προορισμό ακόμα. Θέ-
λω να συνεχίσω να δουλεύω με αυτή την εταιρεία 
(ακόμα και αν δεν μου ανήκει πλέον) και κυρίως 
με αυτή την υπέροχη ομάδα ανθρώπων που έχω 
μαζί μου. Αυτό που ζούμε μέσα στην εταιρεία, μα-
ζί, δεν είναι δουλειά. Είναι ένας τρόπος ζωής που 
δεν θέλω ακόμα να αλλάξω. 
  
Τελικά γιατί δεν γίνατε αστροναύτης; Ίσως δεν 
το πίστεψα αρκετά. Είναι μια από τις αποτυχίες 
μου για τις οποίες θα μπορούσα να μιλήσω. A

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι πήγε καλα, 
κύριε 
ΔρανΔακη;

όλη μας η ζωη είναί 
μία παρτίδα ςκακί. 
καθε μερα, από τό 
πρωί πόυ ξυπναμε 

μεχρί τό βραδυ, 
κανόυμε δίαρκως 
κίνηςείς ςτη ςκα-

κίερα της δόυλείας 
καί της πρόςωπίκης 

ζωης, όί όπόίες 
καθόρίζόυν καί τό 

απότελεςμα πόυ 
φερνόυμε
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1. Αβόρα Έμις, ακρυλικό και λάδι σε καμβά, 75X55 εκ., 
με τίτλο «Όνειρα μηχανικών διαμερισμάτων» (2016).
2. Αλαβάνου Λουκία, μονοκάναλο ψηφιακό βίντεο 
με ήχο, διάρκειας 5΄, με τίτλο «Geppetto’s clocks» 
(2005).
3. Βασμουλάκης Αλέξανδρος, λάδι και ακρυλικό σε 
καμβά, 150X115 εκ., με τίτλο «Οι φίλοι» (2016).
4. Βρατσάνου Μυρτώ, μελάνι σε χαρτί, 70X50 εκ., 
(3 τμχ.) με τίτλο «My own private psycho» (2016), (τρί-
πτυχο).
5. Ευσταθίου Ειρήνη, λάδι και ακρυλικό σε ξύλο, 
20×20 εκ., (5 τμχ.) με τίτλο «We Are Not (Just) an Image 
on T.V.» (2013).
6. Κάττου Λητώ, χαλκός, 100X100X0.6 εκ., (2 τμχ.) με 
τίτλο «Suns» (2016), (δίπτυχο).
7. Κοτρέτσος Γεωργία, αρχειακή inkjet εκτύπωση, 
50X60 εκ. (3 τμχ.), με τίτλο «Being seeing by another is 
the truth of seeing the other» (2011).
8. Κουμιανάκης Χρυσάνθης, ακρυλικό σε ξύλο, 
σιδεροτυπία σε πανί, 200X100 εκ. (δίπτυχο), με τίτλο 
«Νυχτερινό τοπίο στον Εθνικό Κήπο» (2012).
9. Μπέλλου Ράνια, μολύβι σε γιαπωνέζικο χρωμα-

τιστό χαρτί, 50X70 εκ., με τίτλο «Days of Childhood» 
(2016).
10. Μώρη Πέτρου, ψηφιακή εκτύπωση UV σε μονω-
τικό λάστιχο, μάρμαρο, ατσάλι, 150X120X40 εκ., με 
τίτλο «Snake Eater (Illissos)» (2015).
11. Πολυχρονίδης Λυσίμαχος, ψηφιακές φωτογρα-
φίες τραβηγμένες σε στερεοσκόπιο, πασπαρτού, ξύ-
λινη κορνίζα, τζάμι, 70X83X3 εκ., με τίτλο «Eye on the 
money III» (2016).
12. Προδρομίδης Θοδωρής, Βίντεο υψηλής ευκρί-
νειας/ HD video, διάρκειας 7΄ 40΄́ , με τίτλο «Προς την 
Τράπεζα του Μέλλοντος» (2013).
13. Σπύρου Έφη, λάμπες φθορισμού, ιμάντες πρόσ-
δεσης και συρματόσχοινο, 150X182X2,5 εκ., με τίτλο 
«Flight and Fight» (2016).
14. Στρούζα Στεφανία-Ανδριανή, μεταξοτυπία 
σε ύφασμα και κουτί plexiglas, 190X127 εκ., με τίτλο 
«Medea» (2013).
15. Τουλιάτου Ίριδα, collage, μεικτή τεχνική, αρχει-
ακό υλικό, μελάνι, εκτυπώσεις σε διαφάνειες, καθαρό 
ασήμι, 50X70 εκ. (6 τμχ), με τίτλο «Αίθρια» (2016).

15 νέοι
καλλιτέχνες

για τα
175 χρόνια

 της 
Εθνικής

 Τράπεζας
Μια ακόμα έμπρακτη στήριξη της Εθνικής Τράπεζας στο 
χώρο της τέχνης, μέσα από τον καλλιτεχνικό διαγωνισμό 
2016 και την αγορά 15 έργων. Δείτε τα και από κοντά στο 
Παλαιό Χρηματιστήριο. 

Την παράδοση που τη θέλει να στηρίζει έμπρακτα την καλλι-
τεχνική δημιουργία, από την ίδρυσή της κιόλας, συνεχίζει η 
Εθνική Τράπεζα, η οποία με αφορμή τη συμπλήρωση των 175 
χρόνων της αποφάσισε να ενθαρρύνει και να στηρίξει 15 νέους 
καλλιτέχνες μέσα από ένα μεγάλο διαγωνισμό. Μεταξύ των 950 
νέων καλλιτεχνών που συμμετείχαν με δικά τους έργα, η κρι-
τική επιτροπή εξέλεξε 15 εξ αυτών. Τα έργα αυτά αγοράστηκαν 
από την Εθνική Τράπεζα και θα παρουσιάζονται σε έκθεση α-
νοιχτή για το κοινό στην αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου 
(Σοφοκλέους 10) έως τις 30 Ιουνίου. Στη συνέχεια θα αποτελέ-
σουν μέρος της καλλιτεχνικής συλλογής της Tράπεζας.
 Η ATHENS VOICE σας παρουσιάζει τα 15 αυτά έργα.
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Η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει να 
στέκεται αρωγός στην ανάδειξη του 
ανεκτίµητου πολιτιστικού κεφαλαίου 
που έχει η χώρα µας, µε έµφαση στη 
στήριξη και ανάδειξη της νέας καλλι-
τεχνικής δηµιουργίας, των ανθρώπων 
και των φορέων της. 

 Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, 
Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τρά-
πεζας

Σε µια εποχή γενικής απαξίωσης, η 
τέχνη και ο πολιτισµός είναι δύο από 
τις σηµαντικότερες πηγές άντλησης 
νοήµατος και πνευµατικής ανάτασης. 
Αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της 
ανάπτυξης του πνεύµατος και της συ-
νείδησης του ανθρώπου. Ως εκ τούτου, 
η στήριξη της τέχνης και του πολι-
τισµού εξακολουθεί να είναι ζωτικής 
σηµασίας, τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε 
δηµόσιο επίπεδο.

 Κατερίνα Γρέγου, 
επιμελήτρια τέχνης

Η Εθνική Τράπεζα, συνδεδεµένη 
ιστορικά µε την εξέλιξη και την ανά-
πτυξη, όχι µόνο στον οικονοµικό αλλά 
και στον πολιτιστικό τοµέα, µε την 
προκήρυξη αυτού του διαγωνισµού 
και την απόκτηση έργων σηµαντικών 
καλλιτεχνών της νεότερης γενιάς, 
πραγµατοποιεί ένα άνοιγµα στις πλέον 
σύγχρονες και µοντέρνες τάσεις της 
νεοελληνικής τέχνης.

Δρ Όλγα Μεντζαφού-Πολύζου,
καλλιτεχνική σύµβουλος   
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Η ποιητική 
προίκα των 

Αθηνών
Στις «Κόρες, η νέα ποιητική της Αθήνας» 

ο Γιάννης Σκουρλέτης σκηνοθετεί µια 
παράσταση όπου συναντιέται, µεταξύ 
άλλων, η ποίηση του λόρδου Μπάιρον 

και της Λένας Πλάτωνος. Μας έβαλε 
στο Μικρό Χρηµατιστήριο Αθηνών, 

όπου και θα ανέβει.

Το Φεστιβάλ Αθηνών πρότεινε να 
κάνουµε µια παράσταση που να 
εµπλέκει την Αθήνα και την ποί-
ηση. ∆εν ήταν εύκολο. Έπρεπε να 

βρεθούν τα ποιήµατα που γράφτη-
καν για την Αθήνα (η ανθολόγηση είναι του 
Χριστόφορου Λιοντάκη), να επιλέξουµε 
ποια θα κρατήσουµε, και µετά η Γλυκερία 
Μπασδέκη να γράψει το κείµενο το οποίο 
θα τα εµπεριέχει. Τελικά ποιήµατα σαρά-
ντα ποιητών υπάρχουν στο κείµενο είτε ο-
λόκληρα είτε ως στίχοι.
Σκεφτόµενοι τις Καρυάτιδες, αλλά και τις 
παρθένες των Παναθηναίων, οδηγηθήκαµε 
στο να δηµιουργήσουµε δύο κορίτσια µε τα 
ονόµατα Νούλα και Νανά (υποκοριστικά της 
Αθηνάς-Αθήνας). Η µια κόρη είναι η πρωτό-

τοκη που υπερασπίζεται την κληρονοµιά 
του παρελθόντος και η άλλη, που δέχεται 
κάποια ερωτικά γράµµατα από έναν πρίγκι-
πα, κοιτάζει το µέλλον. Κλεισµένα στο σπίτι 
και παίζοντας το πιο αγαπηµένο παιχνίδι 
τους, τις κουµπάρες και τη µαµά που λείπει, 
µε κάποιο τρόπο θα συγκρουστούν µέχρι 
τη συνειδητοποίηση πως πρέπει να σκοτώ-
σουν τη µαµά/πόλη και απαλλαγµένες από 
αυτό το βάρος να βγουν από αυτό το κτίριο 
στην πραγµατική ζωή/πόλη. 
Θέλουµε να δούµε µε την παράσταση πώς 
µας επηρεάζει το παρελθόν της Α-
θήνας. Πώς ορίζουµε την ταυτό-
τητά µας λόγω της κληρονοµιάς 
µας αλλά και λόγω της παρέµβα-
σης των ξένων. 

30/6-3/7, Πρωταγωνιστούν: Λένα ∆ροσάκη, Άλκηστις Πουλοπούλου. Συµµετέχει 15µελής χορός.Φ
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«Φέτος είναι µια 
χρονιά  “εγκαινί-

ων”. Εγκαινιάζουµε 
νέους θεσµούς, συνερ-

γασίες και ανοίγµατα εντός 
του Φεστιβάλ, που ελπίζω 

να µπολιάσουν την ελληνική 
καλλιτεχνική πραγµατικότητα 

και να εδραιωθούν προκειµένου να 
δώσουν τους καρπούς τους στο µέλ-

λον» είναι τα λόγια του καλλιτεχνικού 
διευθυντή Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. 

Το φετινό πρόγραµµα που υπογράφει µε 
τους συνεργάτες του έχει λογική, δύναµη και 

χαρακτήρα, και µετράει 126 παραγωγές. Από 
αυτές άλλες εξάπτουν την περιέργεια, άλλες έχουν 

εκπαιδευτικό ή στοχαστικό ρόλο και άλλες προσφέ-
ρουν τη χαρά της ακριβής τους τέχνης. Σε αυτό το αφι-

έρωµα σας παρουσιάζουµε όσες έχουν να κάνουν 
µε το χορό και τα εικαστικά, το Άνοιγμα στην 

Αθήνα και τον Πειραιά, τη Μικρή και τη 
Μεγάλη Επίδαυρο και το θέατρο 

Ολύμπια.
Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη

   ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΑΘΗΝΑ)
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«Λουιζέττα: το 
καµαρίνι µιας 
επανάστασης»

Πόλη: µύθος και ιστορία. Η περφόρ-
µανς της Άννας Τζάκου «227 µέτρα» 

αποτελεί µια συµµετοχική περιή-
γηση στο υψηλότερο σηµείο της 

Αθήνας, τον Λυκαβητττό (από 
10/6). Μια παράσταση περι-

πατητική (από το Rex ως 
την Οµόνοια) που συ-

ναντά το θέατρο, το 
χορό, τη µουσική 

και την εικαστι-
κή παρέµβα-

ση είναι το 
«Στάση Ο-

µόνοια» 
της 

οµάδας Όχι παίζουµε - UrbanDig Project 
(20-25/6). Από την ανατολή µέχρι τη δύση 
του ηλίου, είκοσι ένας χορευτές, ο καθένας 
σε ξεχωριστό δηµόσιο χώρο στο κέντρο της 
Αθήνας, µας βάζουν σε «κατάσταση χορού» 
(«Day out of time», 24/6). Το οργανώνει η Βι-
τόρια Κωτσάλου. Την περιπατητική παρά-
σταση «AfterLives» στήνουν οι Mkultra- Γκί-
γκη Αργυροπούλου, που θα κινηθεί από τη 
στοά Μπρόντγουεϊ ως το 21ο ∆ηµ. Σχολείο 
«Λέλα Καραγιάννη» (26-28/6). Το ΚΕΘΕΑ ∆ι-
άβαση διοργανώνει µια σειρά εκδηλώσεων 
µε τίτλο «Ταξίδι στην Ελλάδα» (5/7).

Ποιητικά και µουσικά πάθη. Ο Θοδωρής 
Γκόνης προτείνει µια διαδροµή µε υλικά κεί-
µενα και ντοκουµέντα των ποιητών, των πο-
λιτικών, των γεωπόνων και των µηχανικών 
που σχετίστηκαν µε τον Εθνικό Κήπο σ’ έναν 
Περίπατο µαθητείας και αλητείας (22-26/6). 

20+1 µεταπολεµικά λαϊκά τραγούδια µε 
µπαρόκ ορχήστρα ερµηνεύει η Χριστίνα 

Μαξούρη στην Αγγλικανική Εκκλησία 
Αγίου Παύλου (27-29/6). Ο Γιάννης 

Σκουρλέτης µε τους bijoux de 
kant δηµιουργούν µια παρά-

σταση που στηρίζεται στην 
ποίηση στο Μικρό Χρηµα-

τιστήριο Αθηνών (30/6 
- 3/7). 

Αθ ήν α :  τ ό π ο ι 
µ ν ή µ η ς  Στ α 

«Βήµατα της 
∆ηµοκρα-

τίας» θα 
περ-

πα-

τήσουµε στην Αρχαία Αγορά (12 & 20/6), 
στους ιστορικούς λόφους της Αθήνας µε 
τον καθηγητή Μανόλη Κορρέ (14/6), ενώ 
ένα φιλοσοφικό «περίπατο» στην Ακαδηµία 
Πλάτωνος διοργανώνει ο καθηγητής φιλο-
σοφίας Παύλος Καλλιγάς (28/6). Τραγούδια 
Ρωµιών και άλλων συνθετών της Οθωµανι-
κής περιόδου ερµηνεύονται στο Μουσείο 
Ισλαµικής Τέχνης (16/6). Στη Λυσίου και Αν-
δρονίκου ο Ηλίας Καρελλάς ανεβάζει τον 
Καραγκιόζη και η ανακύκλωση (22/6).

Παραστάσεις εκτός των τειχών. Το «Ό-
νειρο καλοκαιρινής νύχτας» του Σέξπιρ ανε-
βάζει σε µια site specific µουσικοθεατρική 
παράσταση η Μαργαρίτα Αµαραντίδη και 
το Homo Ludens Theatre (Εκκίνηση στην 
Αρχαία Αγορά και κατάληξη στον Ναό του Η-
φαίστου, 21-23/6). Στο Παλαιό Ελαιουργείο Ε-
λευσίνας θα παρακολουθούµε τα γυρίσµατα 
µιας ταινίας µε θέµα την αστική δηµοκρατία 
και τη Γαλλική Επανάσταση. Είναι η παρά-
σταση της Έλλης Παπακωνσταντίνου και 
του ODC Ensemble «Λουιζέττα: το καµαρί-
νι µιας επανάστασης» (22-25/6). Το έργο του 
Ντέιβιντ Έντγκαρ «Πεντηκοστή» πραγµα-
τεύεται τη µετανάστευση, την κρατική βία, 
τις θρησκευτικές αντιπαλότητες, το ρόλο 
της τέχνης και την εκµετάλλευσή της από 
κύκλους συµφερόντων. Το σκηνοθετεί η 
Αγγελική Γκιργκινούδη και έχει πρωταγω-
νιστές πρόσφυγες (Παλαιός Ατµοηλεκτρικός 
Σταθµός ∆ΕΗ Ν. Φαλήρου, 22-25 & 28-29/6). 
Ένα σπονδυλωτό έργο µε θέµα τα διλήµµα-
τα του σύγχρονου ανθρώπου και τη λεπτή 
ισορροπία µεταξύ της προσωπικής επιθυµί-
ας και των κοινωνικών συµβάσεων είναι το 
«Στόµα του λύκου» που ανεβάζει ο Αντώνης 
Κουτρουµπής και η οµάδα Πλεύσις (Μικρό 
Χρηµατιστήριο Αθηνών, 23-26/6). Ενώ η Μα-
ρία Σάββα και η εταιρεία Θεάτρου Παίκτες 
στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο (27-30/6) ζω-

ντανεύουν προσωπικές µαρτυρίες και 
ιστορικά ντοκουµέντα από το βιβλίο 

«Παιδιά του Ελ ληνικού Εµφυλίου - 
Πρόσφυγες και Πολιτική της Μνή-

µης» της Riki Van Boeschoten και 
Loring M.Danforth.

Κάποιες από τις παραγωγές 
είναι δωρεάν και άλλες µε 

εισιτήριο. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες στο  

greekfestival.gr

   ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΑΘΗΝΑ)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Με την υποστήριξη του ∆ήµου Αθηναίων και του ∆ικτύου Πολιτισµού Athens Culture Net, 

το  Άνοιγµα στην Αθήνα διαρθρώνεται σε τέσσερις ξεχωριστές ενότητες
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Σε σπίτια. Σπίτια στον Πειραιά, στη Νίκαια και στο Ρέντη 
ανοίγουν τις πόρτες τους και μας καλωσορίζουν στη ζωή 
τους, σε επιμέλεια και οργάνωση Ειρήνης Μαργαρίτη. 
Η ποιήτρια και λογοθεραπεύτρια Μαρία Κουλούρη μάς 
προσκαλεί σε ένα διαφορετικό πάρτι για όλες τις ηλικίες, 
στο σπίτι της στη Νίκαια («Μια φορά κι έναν αλλιώτικο και-
ρό...» 10&11/6), όπως και ο Κώστας Ευστρατίου παραδίδει 
ένα ανοιχτό μάθημα πιάνου σπίτι του για το μαθητή και 
φίλο του Μουσταφά από την Αίγυπτο («Ιδιαίτερα μαθήματα 
αρμονίας», 17&18/6). «…το σπίτι μας θα έχει διάφανους τοί-
χους…» μας λένε ο κύριος Arshand, o Wasim, o Qumar, o 
Yasir, o Rauf και ο Fahim, που συγκατοικούν σε ένα σπίτι 
στα σύνορα Κοκκινιάς - Ρέντη, στο οποίο και μας υποδέχο-
νται για να μαγειρέψουν (24/6). 

Από την πλαζ Βοτσαλάκια μέχρι το Εργοστάσιο Λι-
πασμάτων Δραπετσώνας. Στην πλαζ Βοτσαλάκια στή-
νεται μια ηχητική βιβλιοθήκη με αφηγήσεις ονείρων των 
κατοίκων (Ντουέτο Κριστόφ Κα Ρολ, «Στη σκιά των ήχων», 
20-23/6), στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος 
θα συναντηθούν ηθοπoιοί, κάτοικοι και εργαζόμενοι του 
Πειραιά για την παράσταση του Κωνσταντίνου Μίχου 
«Ιφιγένεια εν...» (25/6) με θέμα τις θυσίες για να πλεύσουν 
τα πλοία. Η ιστορία του εργοστασίου Λιπασμάτων Δρα-
πετσώνας θα ξαναζωντανέψει μέσα από δημιουργικά 
παιχνίδια και κατασκευές υπό την επίβλεψη της Ελένης 

Κυραμαργιού και της Ομάδας Παιχνιδιού Από το μηδέν 
στο άπειρο κάτω από τον τίτλο «Παίζοντας με την ιστορία» 
(9/6). Εδώ παραστάσεις των φοιτητών και φοιτητριών του 
Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου θα ζωντανέψουν ιστορίες για τους βομβαρ-
δισμούς του Πειραιά στον πόλεμο, τους πρόσφυγες του 
χτες και του σήμερα, τους ανθρώπους και τους χώρους, 
την πύλη Ε7 του λιμανιού, το σταθμό του ΗΣΑΠ, τα παρά-
νομα στέκια του Πειραιά. Με την καθοδήγηση των Άννας 
Τσίχλη και Χριστίνας Ζώνιου («Έρωτας ή τίποτα - Ιστορίες 
του Πειραιά», 25-29/6). 
 
Αστικές συγκοινωνίες. Η Ελένη Γερασιμίδου και ο Πέ-
ρης Μιχαηλίδης μπαίνουν στα λεωφορεία με τους μονο-
λόγους των Χρήστου Οικονόμου και Γιάννη Χρυσούλη 
(Διαδρομές, 27-30/6). 

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. «Dance meetings» (12-16/6) 
μας δίνει η Άρια Μπουμπάκη με κατοίκους της περιοχής 
στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, στο οποίο και θα κατα-
λήξει το δρώμενο χορού «Ορίζοντες δρόμου» (10/6) ξεκινώ-
ντας από την πλατεία Οδησσού και Ναυαρίνου, που διοργά-
νωσαν οι Βάσια Βαλκανιώτη και Βιτόρια Κωτσάλου. Στο 
Δημοτικό Θεάτρο Πειραιά η Μάνια Παπαδημητρίου στή-
νει την παράστασή της «B.ound, το σκηνικό που φοβάται» 
(27/6 - 2/7) και η Αποστολία Παπαδαμάκη την παράσταση-

ολονυχτία «The Dream Series: In the eyes of God» (17&18/6). 

Ταβέρνες. Σε ταβέρνες θα αναβιώσει η ζωή ενός ξεχα-
σμένου τραγουδιστή με την παράσταση «Κώστας Νούρος: 
ξένος δύο φορές» (10-19/6). 

Σε πλατείες και δρόμους. Ένα ζωντανό μουσείο για την 
καταγωγή, το φύλο και τη θρησκεία θα στηθεί από τους 
Γιάννη Γονατίδη και  Χρήστο Χρυσανθόπουλο σε διά-
φορα σημεία στην πόλη (Αρχείων Τάξις, Πειραιολογία, ως 
19/6). Βασισμένο σε συνεντεύξεις από άτομα που φορούν 
καπέλο από επιλογή ή υποχρεωτικά, με στόχο τον αυτο-
προσδιορισμό ή/και τον ετεροπροσδιορισμό τους είναι το 
«Καπέλων δρώμενα» από το Ενιαίο Λύκειο Καμινίων και 
τη Σεβαστή Στρογγυλού (13&14/6). Κάτω από τον τίτλο 
«Bridging Diversities» o Νίκος Διαμαντής και το Τμήμα 
Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ με προσευχές, όνειρα, συναι-
σθήματα και γνώσεις συνδιαμορφώνουν ποικίλες δράσεις 
σε διάφορα σημεία του Πειραιά (12&13/6). Στη Δημοτική 
Aγορά (30/6) θα έρθει ο «Κοινός τόπος» που έχουν στήσει 
ο συγγραφέας Χρήστος Χρυσόπουλος και η εικαστικός 
Αναστασία Δούκα σε συνεργασία με το Ανοιχτό Σχολείο 
Μεταναστών, όπου και θα πρωτοπαρουσιαστεί (30/6).

Κάποιες από τις παραγωγές είναι δωρεάν και άλλες με εισιτή-
ριο. Για πληροφορίες στο  greekfestival.gr

Εργοστάσιο 
Λιπασμάτων 
Δραπετσώνας

   ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Γεφυρώνοντας τις διαφορετικότητες
Το Φεστιβάλ κατεβαίνει στον Πειραιά και σε συνεργασία με το Δημοτικό Θεάτρό του κινεί μια πλατφόρμα δράσεων 

που έχει άξονα τις έννοιες οικονομία, φύλο, σεξουαλικότητα, καταγωγή, θρησκεία, ξεσηκώνοντας όλη την πόλη
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Ποιος 
ήταν ο 
Κώστας 
Νούρος; 
Η μουσική βιογραφία «Κώστας 
Νούρος: Ξένος δύο φορές» του 
τραγουδιστή των σμυρνέικων τρα-
γουδιών θα ξετυλιχτεί σε ταβέρνες 
του Πειραιά. Μιλώντας με τον Τσιμάρα 
Τζανάτο, που έγραψε το κείμενο και πρω-
ταγωνιστεί, καταλάβαμε γιατί η περιέργεια 
του κοινού έχει χτυπήσει κόκκινο.

Θέλαμε να ζωντανέψουμε τη ζωή αυτού του σπου-
δαίου τραγουδιστή που πέρασε στην αφάνεια για 
λόγους που έχουν να κάνουν και με τις προσωπικές 
του επιλογές. Ενός τραγουδιστή που μετράει επιτυχίες 

στην καριέρα του και βρέθηκε έξω από τη συνηθισμένη 
τυπολογία των υπολοίπων που ασχολήθηκαν με το σμυρνέικο ή το 
ρεμπέτικο, αφού επέλεξε να ζήσει όπως αυτός ήθελε, σχεδόν ανοιχτά, 
μαζί με τον άνδρα της ζωής του. 
Δεν είναι καθόλου λίγο όλο αυτό, αν σκεφτούμε την εποχή που έζησε. Γιατί, 
όπως λέει και η Πειραιώτισσα Ανθή Γουρουντή, η οποία είχε την ιδέα για την 
παράσταση, πολλοί στο χώρο του ρεμπέτικου ήταν επίσης ομοφυλόφιλοι αλλά 
το έκρυβαν όλη τους τη ζωή, ενώ αυτός διεκδίκησε ανοιχτά την ευτυχία του. Ακόμα 
υπάρχουν Πειραιώτες που θυμούνται το ζευγάρι, καθώς όταν έπαιζαν η μπάλα έπε-
φτε στον κήπο του σπιτιού τους. 
Κεντρικός άξονας της παράστασης είναι ένας άνθρωπος που δεν χωράει στην εποχή και 
στον κόσμο της. Δεν πρόκειται για μια τυπική νατουραλιστική βιογραφία, αλλά μια βιογρα-
φία που βλέπει εν δυνάμει τη ζωή του, και θα έλεγα πως έχει άτυπα τη δομή μιας τραγωδίας. 
Για παράδειγμα έχω γράψει μια σκηνή που την ονόμασα σκηνή της αναγνώρισης, όπου στο πρό-
σωπο μιας γυναίκας βλέπει τη μάνα του, η οποία πέθανε όταν ο Νούρος ήταν τριών χρονών. 
Το Πειραϊκό Φωνητικό Σύνολο Libro Coro έχει το ρόλο του χορού της αρχαίας τραγωδίας. 
Είναι ο κόσμος που πλαισιώνει τους ήρωες. Στην παράσταση ακούγονται 19 τραγούδια, 
μερικά από αυτά ολόκληρα. Νομίζω πάντως πως συνειδητά ή ασυνείδητα θέλουμε με 
αυτό που κάνουμε να τον βάλουμε πάλι στην ιστορία.

10-12, 15, 16 & 19/6. Σκην.: Χρύσα Καψούλη. Ερμηνεύουν: Τσιμάρας Τζανάτος, Μικαέλα Δανά, Ευφροσύνη Γιαννή, Δημήτρης Παπα-
γεωργίου και το Πειραϊκό Φωνητικό Σύνολο Libro Coro. Η παράσταση θα δοθεί σε ταβέρνες του Πειραιά που πήγαινε ο Νούρος. 

Φ
ΕΣ

ΤΙ
Β

Α
Λ

Α
Θ

Η
Ν

Ω
Ν

Κ
Α

ΙΕ
Π

ΙΔ
ΑΥ

ΡΟ
Υ

’1
7



Φ
ω

τ
ό

: Γ
ιά

ν
ν

η
ς 

Π
ρ

ιΦ
τ

η
ς

   ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
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   Εικαστικα

Γουίλιαμ 
Κέντριτζ
Αναμφίβολα από τις σπουδαιότερες 
στιγμές του Φεστιβάλ. Δεν είναι μό-
νο το γεγονός πως πρόκειται για τη 
δουλειά ενός από τους μεγαλύτερους 
καλλιτέχνες παγκοσμίως, αλλά και 
το που τη βλέπουμε. Περιδιαβαίνο-
ντας στον πεζόδρομο της Διονυσίου 
Αεροπαγίτου (ως 1/8) εξελίσσεται 
δίπλα μας μια λιτανεία ανθρώπινων 
σκιών. Μέσα από οκτώ οθόνες που 
καλύπτουν σαράντα μέτρα και υπό 
τους ήχους μια μπάντας χάλκινων 
πνευστών, αλλά και αφρικάνικων 
ύμνων, μετακινούνται άνθρωποι 
κουβαλώντας θρησκευτικά και επα-
ναστατικά σύμβολα ή τα υπάρχοντά 
τους, σκελετοί που χορεύουν καν 
καν, ασθενείς, σκλάβοι... Πού αλήθεια 
πάνε; Θα γλιτώσουν από αυτό από το 
οποίο  φεύγουν; «Παίξτε το χορό ακό-
μα πιο γλυκά» μας λέει ο σπουδαίος 
νοτιοαφρικανικής καταγωγής καλλι-
τέχνης. 

Δύο ακόμα μεγάλες εκθέσεις 
Η αφιερωμένη στους πρόσφυγες και 
τη μετανάστευση «Μια άλλη ζωή: αν-
θρωπινες ροές, άγνωστες Οδύσσειες» 
από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσ-
σαλονίκης (Πειραιώς 260, ως 19/7) και 
το «Μανιφέστο» του Julian Rosefeldt, 
μια κινηματογραφική εγκατάσταση 
που αποτίνει φόρο τιμής σε 13 καλλι-
τεχνικά μανιφέστα του 20ού αιώνα. 
Όλα επανερμηνεύονται μέσα από 
13 βίντεο και τους μονολόγους της 
σπουδαίας Κέιτ Μπλάνσετ 
(Πειραιώς 260, ως 19/7).
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ΧΟΡΟΣ

Το «Πορνό» της Ιωάννας Πορτόλου 
Ένα ζευγάρι παλεύει με τον εθισμό. Η χορογράφος εξηγεί τι κρύβει ο τίτλος της παράστασης.  

   Το “Πορνό” είναι το τελευταίο μέρος μια τριλογίας έργων που δημιουργήσαμε με την ομάδα μας 
Griffοn – ξεκίνησε το ’14 με το “Δάσος” και συνεχίστηκε με το “Ταμπού” το ’15. Και στα τρία 
έργα πρωταγωνιστεί το ίδιο ζευγάρι (Γιάννης Νικολαΐδης και Σεσίλ Μικρούτσικου). 
Το “Πορνό” αναφέρεται στον εθισμό, που όμως δεν έχει να κάνει με ουσίες ή τυχερά 

παιχνίδια αλλά με τον εθισμό του “θέλω κι άλλο”, ο οποίος σε τυφλώνει και δεν σε 
αφήνει να δεις τι έχεις μπροστά σου και να ικανοποιηθείς.

Στην παράσταση υπάρχουν και γυμνά τα σώματα. Όχι μέσα από μια προβοκατόρικη λο-
γική –αν μπορείς να πεις στις ημέρες μας πως ένα γυμνό σώμα προβοκάρει– αλλά ως 
συστατικό της πλοκής, αφού εμφανίζονται παρεμπιπτόντως καθώς οι δύο χορευτές 
αλλάζουν συνεχώς ρούχα επί σκηνής. Μέσω αυτής της συνθήκης αποκαλύπτεται 
πως δεν τους αφορά ο άλλος ως γυμνός –δες η ουσία του–, αλλά το πώς θα μετα-
μορφώσουν ο ένας τον άλλο και που θα τους οδηγήσει αυτή η μεταμφίεση.
Έτσι όπως είναι φτιαγμένη η παράσταση είναι σαν να βλέπεις το ζευγάρι μέσα 
από μία κλειδαρότρυπα. Συνεχώς περνάει από το φως στο σκοτάδι και το 
αντίθετο. Στο σκοτάδι γδύνεται και φοράει τους νέους... ρόλους με τη 
βοήθεια μαύρων ρούχων που διασχίζουν τους αιώνες ή μασκών που 
απεικονίζουν ζώα. 
Ποτέ δεν βλέπουμε τα πρόσωπά τους. Δεν μπορείς να ξέρεις ποιοι 
πραγματικά είναι, αφού μόνο στο σκοτάδι μπορούν να είναι ο 
εαυτός τους, ενώ στο φως βγαίνουν μεταμφιεσμένοι. Σε κάθε 
μεταμφίεση αλλάζει και η κίνηση, ο ήχος κ.λπ. Το όλο αποτέ-
λεσμα μοιάζει με μια συρραφή σκηνών, ενώ δεν υπάρχει 
γραμμική διήγηση, γιατί δεν θέλαμε να δημιουργήσου-
με χαρακτήρες. 
Αυτό το έργο υπάρχει γιατί δουλέψαμε αναζητώ-
ντας την ακριβή αλήθεια του καθενός σε κάθε 
σκηνή. Αυτό σημαίνει πως δεν χορογράφησα 
με την αυστηρή έννοια του όρου, αλλά ακού-
γοντας την ανάγκη του καθένα. Ρωτούσα 
για παράδειγμα τη Σεσίλ ή τον Γιάννη 
“εδώ θα ήθελα μια κορύφωση. Τι είναι 
αυτό που θα σε βοηθήσει να την έ-
χεις;”. Η απάντησή τους, η αλήθεια 
τους δηλαδή, έδινε τη λύση και 
καθόριζε τη χορογραφία. Με 
λίγα λόγια είναι ένα έργο 
που στήθη-
κ ε  μ έ σ ω 
μιας συναι-
σθηματι-
κής διαδικα-
σίας.

15-17/6, 
Πειραι-
ώς 
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«Grand Finale», 
Χόφες Σέχτερ

«Sync»,   
Αναστασία 

Βαλσαμάκη
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Καταξιωμένοι χορογράφοι δίπλα σε 
ανερχόμενα ονόματα της ελληνικής 
και διεθνούς σκηνής του χορού έρχο-
νται στο Φεστιβάλ.

1 Εδώ ο χορός είναι πολύ ιδιωτική υπόθε-
ση. Η παράσταση της Λενιώς Κακλέα 

«A hand’s turn» κάθε φορά θα απευθύνεται 
σε ένα ή δύο θεατές. (Από 1/6)

2 Η Κατερίνα Ανδρέου έρχεται με το 
διεθνές βραβείο Prix Jardin d’Europe 

2016 για τη σόλο παράστασή της «A kind of 
fierce». (10 & 11/6)

3 Η ισχύς εν τη ενώσει. Πέντε χορογρά-
φοι και δώδεκα νέοι χορευτές συνερ-

γάζονται στο «Rapidly Becoming» που είναι 
ταυτόχρονα παράσταση και μελέτη πάνω 
στη χορογραφική διαδικασία. (19&20/6)

4 Mια παιγνιώδη διασταύρωση συναυ-
λίας και παράστασης χορού είναι αυτή 

της ιταλικής κολεκτίβας Kinkaleri, «Real 
Good Time / All!». Αφορμή για την έμπνευσή 
της ένας στίχος του Lou Reed. (21&22/6)

5 Οι RootlessRoot είναι πλέον κλασι-
κή αξία. Τέσσερις χορευτές (ανάμε-

σά τους και η Λίντα Καπετανέα) παρου-
σιάζουν το «When the dogs assailed their 
masters». (27-29/6)

6 Έρχεται με την υπενθύμιση πως εί-
ναι ακατάλλληλη για ανηλίκους (και 

για συντηρητικούς ενήλικους θα λέγαμε 
εμείς). Γιατί το «69 Positions» της Δανέζας 
Μέτε Ίνγκβαρστεν διαπραγματεύεται 
θέματα σεξουαλικότητας. (1-3/7)

7 Αν δεις το «Sync», που έχει επιλε-
γεί από το ευρωπαϊκό δίκτυο χορού 

Aerowaves και θα παρουσιαστεί στο 
Φεστιβάλ Spring Forward 2017, στο 
μέλλον θα λες «έχω δει την πρώτη 
δουλειά της Αναστασίας Βαλσα-
μάκη». (2&3/7)

8 Η παράσταση της χο-
ρογράφου Μαρλένε 

Μοντέιρο Φρέιτας  χο-
ρεύει με το ένα πόδι 
στο Κάβο Βέρντε 
(γενέτειρά της) 
κ α ι  τ ο  ά λ λ ο 
σ την Ε λ λά-
δα, αφού 
εμπνέ-
εται 
από 

την τραγωδία του Ευριπίδη και έχει τίτλο 
«Bάκχες: πρελούδιο κάθαρσης». (5&6/7)

9 Ο Χόφες Σέχτερ έρχεται κουβαλώ-
ντας το μύθο του από τη χορευτική 

σκηνή της Αγγλίας, αμέσως μετά την πρε-
μιέρα της χορογραφίας του στο Παρίσι. 
Χορευτές από οκτώ διαφορετικές χώρες 
θα δώσουν το «Grand Finale». (8&9/7)

10 Μια χορογραφία που θα καταλήξει 
σε ντίσκο πάρτι. Ο Καταλανός Πέ-

ρε Φάουρα στο «Sweet Fever» παίρνει τη 
βασική χορογραφία της «Fever night» από 
τον «Πυρετό το Σαββατόβραδο» και της 
αλλάζει τα φώτα. (16&17/7)

11 Δεν είναι μια απλή χορογραφία, αλλά 
μια καταγγελία. Η χορογράφος, τρα-

γουδίστρια και περφόρμερ Ντοροτέ Μυ-
νιανεζά με το «Unwanted /Ανεπιθύμητα» 
μιλάει για τα παιδιά που γεννήθηκαν 
από τους βιασμούς που έγιναν στον 
πόλεμο της Ρουάντα. Έρχεται εδώ 
αμέσως μετά την πρεμιέρα στην 
Αβινιόν, που υποκλίνεται στο 
ταλέντο της. (18&19/7)

Όλες είναι στην Πειραι-
ώς 260, εκτός από των 
RootlessRoot (Rex), 
των Kinkaleri και 
του Πέρε Φά-
ουρα (Bios).

11 λόγοι για να δω 
τις παραστάσεις χορού

«69 Positions» ,   
Μέτε Ίνγκβαρστεν

 «A hand’s turn»,  
Λενιώ Κακλέα
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   Θεάτρο ολύμπιά

Η μέχρι πρότινος αίθουσα της ΕΛΣ ανοίγει από το φεστιβάλ για να υποδεχτεί από 
μια συναυλία αφιερωμένη στον Φρανκ Ζάπα μέχρι τη Φολκσμπίνε

Θεάτρο
Ο Σίμος Κακάλας παρουσιάζει το αυτοσαρκαστι-
κό βαριετέ «Greek Freak / Αll star game». Πρωτα-
γωνιστής είναι ένας χορός σεσημασμένων καλλι-
τεχνών, καταδικασμένων να βρίσκονται ισοβίως 
επί σκηνής, με την υποχρέωση να διασκεδάζουν 
και να γοητεύουν κοινό και κριτικούς. Επί σκηνής 
ηθοποιοί και μουσικοί (12-14/6).  Η αποθέωση του 
μουρμουρητού ή μια θεοπάλαβη παράσταση, 
όπου δεκατέσσερις ηθοποιοί μουρμουρίζουν 
αδιαλείπτως τη μοναδική λέξη του βιβλίου του 
Dieted Roth «Μουρμουρητό» οδηγώντας τους 
θεατές σε μια υπνωτιστική, ψυχεδελική εμπει-
ρία. Από τη Φολκσμπίνε, φυσικά, σε σκηνοθεσία 
Herbert Fritsch (23-24/6).

μούσική 
Η μεσόφωνος Λένια Ζαφειροπούλου και ο 
Andrej Hovrin στο πιάνο παρουσιάζουν μια βρα-
διά τραγουδιού, ποίησης και video art (από τον 
Μπετόβεν ως τον Μπρίτεν). «Transit Songs», ρεσι-
τάλ μπροστά σ’ ένα ποιητικό τοπίο (16/6). Το «In a 
Strange Land» είναι ένα μουσικό αφιέρωμα σε συνθέτες που διώ-
χθηκαν από τη βασίλισσα Ελισάβετ Á  της Αγγλίας. Από το πολυ-
φωνικό συγκρότημα αναγεννησιακής μουσικής Stile Antico 
(18/6). Συναυλία μουσικής δωματίου με έργα Μπάρτοκ, Ά-
νταμς και Σισιλιάνου δίνουν ο Στέφανος Νάσος και ο Α-
πόστολος Παληός (26/6). Τρία έργα του θα παρουσιά-
σει ο Φίλιππος Τσαλαχούρης με τη Sofia Sinfonieta 
και τη Χορωδία Σπουδαστών Ωδείου Αθηνών 
με τίτλο... «Ο πόνος του πολέμου, το πένθος και 
η φυγή» (5/7). «Zapping» κάνει το ARTéfacts 
Εnsemble στον Φρανκ Ζάπα με μια παρά-
σταση-συναυλία προς τιμήν του (9/7).  
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   μικρή επιδάύροσ

Άμεσα συνδεδεμένο το πρόγραμμά 
της με αυτό του Λυκείου Επιδαύ-
ρου, φέρνει στη σκηνή 4 παραστά-
σεις με ερευνητική διάθεση

«Μήδεια»
Τρεις ηθοποιοί ερμηνεύουν την τραγω-
δία του Ευριπίδη. Ο Δημήτρης Καρα-
ντζάς εξηγεί τον τρόπο.
 

Χρόνια συζητούσαμε με τον Γιώρ-
γο Γάλλο τη “Μήδεια”. Πρόκειται 
για μια παράσταση που εκτός από 
το κείμενο του Ευριπίδη στηρίζε-

ται και στις σημειώσεις του Παζο-
λίνι για το σενάριο της ομώνυμης ταινίας 
του. Αφορούν κυρίως τα σιωπηλά πλάνα. Το 
σενάριο δεν αντιμετωπίζει τη Μήδεια μόνο 
ως προδομένη γυναίκα, αλλά ως μια ηρω-
ίδα που χάνοντας την πνευματικότητα και 
την ιερότητα εξαιτίας του έρωτα καταλή-
γει “σε μια έκταση χωρίς νόημα”. Για μένα 
όλο αυτό γίνεται και αφορμή για την έρευ-
να πάνω στην προσπάθεια ανάκτησης μιας 
ταυτότητας, το τι μπορεί να συμβεί όταν μια 
διονυσιακή μορφή έρχεται σε επαφή με μια 

λογοκρατούμενη κοινωνία.
Τρεις ηθοποιοί αποφασίζουν να θέσουν τον 
εαυτό τους στη συνθήκη αυτού του κειμέ-
νου. Διά στόματός τους ακούγονται όλοι 
οι διάλογοι και όλα τα επιχειρήματα. Όλα 
γίνονται από αυτούς, ακόμα και η αποκά-
λυψη του ήλιου θα γίνει με τα χέρια τους. 
Ας πούμε πως ο Γιώργος Γάλλος κρατάει το 
νήμα της Μήδειας – όπου μπαίνουν στο ρό-
λο και οι άλλοι από την περιέργεια γιατί λέει 
αυτό που λέει. Ο Χρήστος Λούλης έχει το 
νήμα όλων των ανδρών που έρχονται σε 
επαφή με τη Μήδεια – αν ακούσει κανείς 
τον Ιάσονα, τον Κρέοντα και τον Αιγέα 
συνειδητοποιεί πως και οι τρεις έρχο-
νται με την ίδια απολυτότητα για να 
καταλήξουν εξίσου ηττημένοι. Ο 
Μιχάλης Σαράντης κρατάει το 
νήμα του εξωτερικού παρατη-
ρητή –τροφός, χορός, αγγε-
λιοφόρος–, δηλαδή είναι 
εμπλεκόμενος αλλά δεν 
παίρνει θέση.
(30/6 & 1/7)

«Κύκλωπας»  Η παράσταση, με αποκλειστικά γυ-
ναικεία διανομή, διερευνά τον αντρικό κόσμο της 
τραγωδίας του Ευριπίδη, μέσα από τη γυναικεία 
φύση. Σκηνοθετεί ο Παντελής Δεντάκης. 
Πρωταγωνιστούν: Στεφανία Γουλιώτη, 
Άννα Καλαϊτζίδου, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, 
Νεφέλη Μαϊστράλη κ.ά. (21&22/7)

«Προμηθέας Δεσμώτης», «Ι-
κέτιδες» Μετά το Φεστιβάλ 
Αβινιόν έρχεται ο ηθοποιός, 
ποιητής, σκηνοθέτης Ολι-
βιέ Πυ. Τρεις ηθοποιοί 
επί σκηνής θα αναστο-
χαστούν στους (και 
πολιτικούς) προ-
βληματισμούς 
του Αισχύλου.  
(4&5/8) Σίμος Κακάλας 

«Μουρμουρητό»

ARTéfacts Εnsemble
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Ο σκηνοθέτης 
∆ηµήτρης Καραντζάς 

και οι ηθοποιοί 
Γιώργος Γάλλος, 

Μιχάλης Σαράντης, 
Χρήστος Λούλης

Πρωταγωνιστούν: 
Γιώργος 

Μπινιάρης,Μαίρη 
Μηνά, Αλέξανδρος 

Λογοθέτης,  ∆έσποινα 
Κούρτη, Γιώργος 
∆ικαίος, Γιώργος 
Παπαγεωργίου,
Αργύρης Ξάφης

«Άφιξις»
Η Ιώ Βουλγαράκη εξηγεί τη σχέση 
που έχει η παράστασή της µε την 
«Οδύσσεια» του Οµήρου
 

Αφετηρία της παράστασης 
είναι δύο ραψωδίες της “Ο-
δύσσειας”, η Φ΄ (αποσπα-
σµατικά) και η Χ΄ (ολόκληρη). 

Αυτές οι ραψωδίες της µνη-
στηροφονίας περιγράφουν το αγώνι-

σµα µε το τόξο από τους µνηστήρες, 
την εµπλοκή του Οδυσσέα σε αυτό και 
τη συµπλοκή του µε τους πρώτους, 
όπου και σκοτώνει 108 άνδρες. Η µη 
δυνατότητα να επιστρέψει κανείς εί-
ναι η δική µας ανάγνωση σε αυτές τις 
δύο ραψωδίες, η οποία σίγουρα δεν 
συµπίπτει µε τη σχολική ανάγνωση: ο 
Οδυσσέας εκδικείται και όλα τελειώ-
νουν µε ένα ονειρεµένο... ηλιοβασίλε-
µα στο Ιόνιο για το βασιλικό ζευγάρι.
Η δική µας παράσταση είναι ένα υπο-
κειµενικό πλάνο του Οδυσσέα – εκτός 

από µικρά χορικά όπου υπάρχει αντι-
κειµενική αφήγηση. Ό,τι βλέπουµε 
είναι µέσα από τα µάτια του. Χώρος, 
άνθρωποι, πράξεις…  Υπάρχουν τρεις 
ζώνες αφήγησης: ευθύς λόγος (ανα-
παράσταση), αφήγηση του ρόλου 
(δραστική αλλά όχι αναπαραστατι-
κή) και η αντικειµενική. Σε πρόσωπα 
έχουµε τον Οδυσσέα, την 
Πηνελόπη, τον Τηλέµαχο, 
τη θεά Αθηνά, τον Εύµαιο 
και δύο µνηστήρες. (7-8/7) 
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«Βάκχες»
Πρωταγωνιστούν:  
Ανθή Ευστρατιάδου, 
Έκτορας Λυγίζος, 
Βασίλης 
Μαγουλιώτης, Άρης 
Μπαλής, Αργύρης 
Πανταζάρας, Ανέζα 
Παπαδοπούλου, 
Μαρία Πρωτόπαππα, 
Χρήστος Στέργιογλου 

«Επτά επί Θήβας» Μεγάλη επίδάυρος 

«Η έλευση του ξένου» είναι ο 
γενικός τίτλος κάτω από 

τον οποίο συγκεντρώ-
νονται οι παραστάσεις 

των Επιδαυρίων

«Επτά επί Θήβας» Δεν 
είναι συνηθισμένο, 

αλλά ευτυχώς συ-
νέβη και επανα-

λαμβάνεται 
για όσους 

δεν την 
είδαν. 

Η 

παράσταση που σκηνοθέτησε για το ΚΘΒΕ  
ο Τσέζαρις Γκραουζίνις είχε και άποψη 
και σεβασμό στο κείμενο του Αισχύλου. Στα 
συν η ερμηνεία του Γιάννη Στάνκογλου 
στο ρόλο του Ετεοκλή. (30/6&1/7)

«Οιδίπους επί Κολωνώ» Δημήτρης Λι-
γνάδης, Κόρα Καρβούνη, Τζέννυ Κόλλια, 
Άρης Τρουπάκης, Δημήτρης Ήμελλος, 
Δημήτρης Λάλος πλαισιώνουν τον Κώστα 
Καζάκο (Οιδίποδας) στην τραγωδία του Σο-
φοκλή. Σε σκηνοθεσία Σταύρου Τσακίρη, 
που υιοθετεί εδώ τη φόρμα του αφηγημα-
τικού θεάτρου. (7&8/7)

«Ειρήνη» Το Εθνικό Θέατρο παρουσιά-
ζει το έργο του Αριστοφάνη σε μορφή 
μουσικής παράστασης σε σύνθεση του 
Νίκου Κυπουργού και φέρνει στη σκηνή 
τον Τζίμη Πανούση (Τρυγαίος) και την 
Καμεράτα υπό τη διεύθυνση του Γιώργου 

Πέτρου. Σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Αρ-
βανιτάκης. (21&22/7) 

«Άλκηστη» Για τη δεύτερη παρουσία του 
στην Επίδαυρο το Εθνικό επέλεξε την Κατε-
ρίνα Ευαγγελάτου να σκηνοθετήσει το έρ-
γο του Ευριπίδη, με την Κίττυ Παϊταζόγλου 
στον ομώνυμο ρόλο. (28&29/7)

«Πέρσες»  Όχημα της παράστασης είναι 
η μουσικότητα. Λογικό αφού το έργο του 
Αισχύλου σκηνοθετεί ο Άρης Μπινιάρης. 
Στο ρόλο της Άτοσσας η Καρυοφυλλιά 
Καραμπέτη και δίπλα της έλληνες και κύ-
πριοι ηθοποιοί (ΘΟΚ). (11&12/8)

«Γιορτή λήξης» Με το σύνθημα «Εδώ 
είν’ αλώνι για χορό!» μια μουσικοχευτική 
γιορτή με παραδοσιακά τραγούδια του 
Μοριά. Έρευνα - καλλιτεχνική επιμέλεια: 
Λάμπρος Λιάβας. (19/8)

«Βάκχες» 
O Έκτορας Λυγίζος μάς εξηγεί την προσέγγισή του 

στην τραγωδία του Ευριπίδη
 

Διαφορετικοί άξονες καθόρισαν την προσέγγισή μας. 
Ο βασικός είναι το πώς μεμονωμένα άτομα συντονί-
ζονται σε ένα σύνολο και μια φωνή. Το πώς δηλαδή 
χρησιμοποιώντας κομμάτια της προσωπικότητάς σου 

μπαίνεις σε μια δουλειά συνόλου. Αυτή η διαδικασία θα 
είναι εμφανής και στην παράσταση. Άλλος άξονας είναι 

η σχέση μεταξύ αυτού που οδηγεί και αυτού που ακολου-
θεί – μια σχέση που αλλάζει στην πορεία. Εξερευνάμε 

επίσης σε ποιο βαθμό ο Διόνυσος είναι το alter ego του 
Ευριπίδη, αλλά και του σκηνοθέτη. Θέλουμε να πα-

ρατηρήσουμε πως μέσω της επιρροής του στον 
Πενθέα επηρεάζει και παρασύρει και το θεατή.

  Δεν ξεκινάμε από την αναπαράσταση αλλά 
από την αφήγηση μέσω μιας ομάδας οκτώ 

ανθρώπων. Ακολουθούμε πιστά την πλο-
κή του έργου, μόνο που κάθε πρόσωπο 

δεν μένει πιστό στο χαρακτήρα αλλά 
εξελίσσεται στη διάρκεια της πα-

ράστασης και μπορεί να μπει σε 
κάποιον άλλο ρόλο 

ή στο χορό που 
παρακολουθεί 

την ιστορία. 
(14-15/7).  
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«Μήδεια» 
H Μαρία Ναυπλιώτου ερμηνεύει τον 
ομώνυμο ρόλο στην τραγωδία του Ευ-
ριπίδη, νιώθοντας πως κολυμπάει σε 
έναν ωκεανό έρωτα και προδοσίας
 

Είναι τόσο δύσκολο να μιλήσεις για 
ένα πρόσωπο, που για κάποιους 
απροσδιόριστους λόγους, ανέκα-
θεν θαύμαζα. Για μια γυναίκα που 

παίζει όλα τα ζάρια της στον έρωτα 
και στο τέλος προδόθηκε. Μιλάω επί-

τηδες για προδοσία γιατί δεν είναι η απιστία 

αυτή που προκαλεί την αντίδρασή της αλλά 
οι όρκοι που ακυρώθηκαν. “Έπρεπε από την 
αρχή να με εμπιστευτείς και μαζί να κατασκευ-
άζαμε τον απατηλό σου γάμο. Όχι κρυφά να 
παντρευτείς” λέει στον Ιάσωνα.
Δεν νομίζω πως πρέπει να την υποδουλώ-
σουμε ως ηρωίδα στις εγκληματικές πρά-
ξεις της. Δεν είναι μόνο η παιδοκτόνος. Η 
απόλυτη αφοσίωση και εμμονή της στον έ-
ρωτα προσωπικά με συγκινεί, πόσο μάλλον 
σήμερα που μια τέτοια θέση είναι σχεδόν 
αδιανόητη. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος που 
οι περισσότεροι θεατές δεν την καταδικά-
ζουν και αυτό έχει τρομερό ενδιαφέρον. 
Μήπως τελικά η Μήδεια αγγίζει τη μοναξιά 

μας, τη διάθεση για πόθο και έρωτα, τη διά-
θεση να μη συμβιβαστούμε, την κατασκευή 
και προάσπιση της εστίας; Μην ξεχνάμε πως 
και στην τραγωδία η Μήδεια δεν τιμωρείται 
από ανθρώπινους νόμους, καθώς στο τέλος 
φεύγει με το άρμα του Ήλιου.
 Έχω παθιαστεί με τη συγκεκριμένη τραγω-
δία, αλλά και γιατί με ιντριγκάρει η σκηνο-
θετική ανάγνωση της Μαριάννας Κάλμπα-
ρη για το ανεξήγητο του έρωτα, τα 
στοιχεία που βάζει, όπως και το 
γεγονός πως υπάρχει ένας εξαι-
ρετικός θίασος. Απλά προς το 
παρόν νιώθω πως κολυμπάω σε 
έναν ωκεανό... (4-5/8) 
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Πρωταγωνιστούν: 
Μ. Ναυπλιώτου, 
Χ. Φραγκούλης, 

Αλ. Καζάζου, 
Φ. Μπαξεβάνη, 

Θ. Τζήμου, Σ. Κεκέ, 
Ι. Μαυρέα, Κ. Τάκαλου, 

Αλ. Μυλωνάς, 
Γ. Γεννατάς,  Δ. Πασσάς.
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Εισιτήρια: 
2103272000, Πανε-
πιστημίου 39 (εντός 
Στοάς) 
 www.greekfestival.gr
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Στο Sodade, εδώ και 17 
χρόνια, µόλις πατικωθείς 
µέσα, νιώθεις ένα κύµα 
από σώµατα και ρυθµό 
να σε τραβάει προς το 
βάθος, πίσω, «στης Φώ-
φης». Στη µέσα αίθουσα, 
εκεί που η Φώφη Τσεσµε-
λή έχει γράψει τη δική 
της ιστορία – και συνεχί-
ζει πάντα, ανεβασµένη 

σαν θεότητα στο booth 
του DJ. ∆υνατό beat µε τις 

πιο τελευταίες εξελίξεις της 
techno house, ατµόσφαιρα γεµάτη 

αγάπη και καλές δονήσεις, αγόρια - κορίτσια - µπερ-
δεµένο crowd χωρίς στεγανά, να χορεύει γύρω από το βωµό της και η 
ίδια, µε το περίτεχνο τσουλούφι και την αξιαγάπητη φάτσα, έτοιµη να 
γελάσει εγκάρδια σε όλους, µία από τις πιο αγαπηµένες φιγούρες του 
αθηναϊκού nightlife. 
∆εν είναι µόνο η παραµονή της στον ίδιο χώρο, τόσα χρόνια, µε αµεί-
ωτη επιτυχία, ούτε τα κείµενα και οι ραδιοφωνικές της εκποµπές που 
εντυπωσιάζουν µε την ενηµέρωση και την αµεσότητά τους. Στην ετήσια 
ψηφοφορία της Athens Voice, η Φώφη Τσεσµελή ήρθε πρώτη µε µία 
τεράστια διαφορά από τους επόµενους, σε δηµοφιλία. Είναι µία σχεδόν 
φυσική σχέση που έχει µε τη µουσική, το χιούµορ – και βέβαια το ανεπα-
νάληπτο στιλ που την κάνει να γράφει σαν ιδιαίτερη περσόνα της πόλης.

Από µικρή στην κονσόλα

Η µικρή Φώφη µεγάλωσε στροβιλίζοντας σε µουσικές. Στα 8 της µα-
θαίνει τροµπέτα, στα 12 κιθάρα. «Οι γονείς µου άκουγαν πολύ ντίσκο, 
Abba, Χατζηνάσιο, Σπανό… τους αρέσανε τα πιο εξευρωπαϊσµένα. Και 
οι Carpenters. Η µάνα µου µού εξηγούσε τα κοµµάτια, µου έλεγε άκου τη 
φωνή αυτής της γυναίκας… Ακόµα µε συγκινεί η Κάρεν Κάρπεντερ. Αν 
βάλουµε τώρα στο youtube, Carpenters, αρχίζω και κλαίω». 
Οι κεφάτοι γονείς, από 5 χρονών ακόµα, έπαιρναν τη µικρή στις ντι-
σκοτέκ. Εκεί, ανάµεσα σε πορτοκαλάδα και χορούς κάτω από το µίρορ-
µπολ, ανακάλυψε και το καµαράκι του DJ και ενθουσιάστηκε: «Πατούσα 
τα κουµπιά µε τα φώτα» λέει «και είχα συνέχεια ερωτήσεις – τι είναι αυτό, 
τι είναι εκείνο… Στα 6, τους ζήτη-
σα να µου πάρουν κασετόφω-
νο. Πήγαινα στα παιδικά πάρτι 
κι έβαζα κασέτες. Ένιωσα ότι µε 
ενοχλούσε το κενό µεταξύ των 
τραγουδιών. Σκέφτηκα λοιπόν 
ότι αν πάρω ένα δεύτερο κασε-
τόφωνο κι όταν τελειώνει το ένα 
τραγούδι να βάζω το άλλο, δεν 
θα υπάρχει κενό. Κι έτσι έγινα 
δηµοφιλές παιδάκι στα πάρτι. Πήγαινα µε τα κασετόφωνα, τσαντούλα 
µε τις κασέτες, µολύβι να τις γυρίζω και βουρ».
Η Φώφη, σαν DJ ξεκίνησε να παίζει στα 12. ∆ύο walkman κασετοφωνάκια 
κι ένας µείκτης µε δύο κανάλια ήταν αρκετά για να γεµίζει µουσική τα µπα-
ράκια στη Σύρο όπου ζούσε τότε. Και βέβαια, µίξαρε κασέτες για φίλους 
– η πιο κλασική τρυφερή πράξη όλων των DJ του πλανήτη. Ο πρώτος που 
την έβγαλε στο ραδιόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Περρής, Συριανός κι αυτός, 
που είχε ανοίξει ένα σταθµό, από τους πρώτους της ελεύθερης ραδιο-
φωνίας. Εκεί η Φώφη έκανε ένα µουσικό παιχνίδι για παιδιά και απέκτησε 
µεγαλύτερη οικειότητα µε πικ-άπ και µείκτες. Θυµάται: «Μέχρι τότε, όπου 
έβλεπα µαγαζί που είχε µηχανήµατα και δεν είχε DJ µέσα, έµπαινα κι έπαι-
ζα. Στα 16 µου, γνώρισα ένα µαγαζάτορα που µόλις είχε γυρίσει από Σικά-
γο και Νέα Υόρκη. Μ’ έβαλε κάτω και µου µίλησε για το Paradise Garage και 
το Studio 54, για κάτι καινούργιο που ξεκινούσε εκεί, τη house. Είχε φέρει 
και κάτι δισκάκια, πήγαινα και τα άκουγα και κάποια στιγµή ξεκίνησα από 
εκεί να παίζω και επαγγελµατικά, να πληρώνοµαι δηλαδή».

Ραντεβού στον «∆ισκοβόλο»

Στην Αθήνα όλα άρχισαν να γυρίζουν πιο γρήγορα. Οι στροφές, τα βινύ-
λια, οι άνθρωποι, οι γνωριµίες. Ήταν η χρυσή περίοδος του «∆ισκοβό-
λου», το σηµείο συνάντησης των ανθρώπων που αγαπούσαν τη house, 
την techno και τη χορευτική µουσική. Εκεί γίνονταν οι καλύτερες γνωρι-
µίες, εκεί κλείνονταν συµφωνίες, κυκλοφορούσαν τα νέα. Εκεί η Φώφη 
γνώρισε και τον Γιάννη ∆ράκο και τον ∆ηµήτρη Λαζαρίδη, διευθυντές 
του γνωστού Lemon, του περιοδικού της κοινότητας των ravers. Είδανε 
τη λίστα µε τους δίσκους που αγόραζε, και την τσίµπησαν αµέσως. «Πού 
τα ξέρεις εσύ αυτά;» Αµέσως της πρότειναν να γράφει δισκοκριτικές και 
σύντοµα άρχισαν και οι εκποµπές της στο θρυλικό ραδιοσταθµό NRJ. 
Η Φώφη έγινε γρήγορα γνωστή και µάλιστα µε τις δύο µουσικές της 
«προσωπικότητες». Η µία είναι η χορευτική µουσική, και η άλλη πλευρά 
είναι «η 4AD» όπως την λέει, Cocteau Twins, Dead Can Dance, Siouxsie & 
the Banshees κ.λπ. «Τέτοια ονόµατα, µόνο µία χρονιά στη ζωή µου έχω 
παίξει. Είχε ανοίξει ένα µαγαζί στην Ελευσίνα που δούλευα και ήθελε 
τέτοιους ήχους. Το έµπλεκα και µε λίγα ηλεκτρονικά, λίγο Moby, λίγο 
Mo’Wax, Skint Records. Η µουσική που παίζω σήµερα θα έλεγα ότι ανή-
κει στο µελωδικό φάσµα της tech-house και της techno».

Ίσως η δημοφιλέστερη DJ της Αθήνας
Η Φώφη Τσεσµελή, πρώτη στην ψηφοφορία της A.V., µιλάει για αυτό που κάνει την πόλη να χορεύει

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ (panikoval500@gmail.com) 
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Ίσως η δημοφιλέστερη DJ της Αθήνας
Η Φώφη Τσεσµελή, πρώτη στην ψηφοφορία της A.V., µιλάει για αυτό που κάνει την πόλη να χορεύει

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ (panikoval500@gmail.com) 

Το αθηναϊκό gay clubbing

«Για µένα, αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς, η 
χορευτική µουσική από τη γένεσή της, είναι ο 
gay ήχος. Τα πρώτα µαγαζιά που έπαιξαν αυτή 
τη µουσική στην Αµερική ήταν κυρίως gay, το 
κοινό που αγκάλιασε αυτή τη µουσική ήταν κυ-
ρίως gay και επίσης αν δεν υπήρχαν οι gays, οι 
λατίνοι και οι µαύροι, δεν θα υπήρχε σήµερα ούτε house, ούτε techno. 
Όπως και τα πρώτα µαγαζιά όπως το Paradise Garage και το Gallery, ήταν 
gay. Τον χαρακτηριστικά gay ήχο που υπήρξε κάποια στιγµή γύρω στα 
80s, το hi-energy, δεν τον έχω στο ρεπερτόριό µου γιατί είναι κάτι πολύ 
συγκεκριµένο, αλλά τον έχω χορέψει, τον έχω λατρέψει κι ακόµα τρε-
λαίνοµαι. Μακάρι να υπήρχε ένας χώρος στην Αθήνα που παίζει τέτοια, 
να πηγαίνω να τα ακούω». 
«Το Sodade έχει δύο χώρους. Στον µπροστά χώρο παίζει mainstream 
µουσική και κάποια ελληνικά και στον πίσω χώρο που είµαι εγώ είναι το 
dance stage. Υπάρχει βέβαια κόσµος που πηγαινοέρχεται. Μου αρέσει 
γιατί έχει τύχει να έρθουν παιδιά στον µπροστινό χώρο που έχουν ά-
γνοια από αυτή τη µουσική – σου µιλάω για παιδιά 18 χρονών τώρα που 
ξαφνικά βλέπουν ότι κάτι γίνεται, µπαίνουν µέσα και τελικά απαρνιού-
νται το µπροστά και µένουν στο dance stage. ∆ηµιουργούνται οι νέες γε-
νιές». (γέλια) «Εγώ ειδικά, πίσω, έχω πάρα πολύ mixed κόσµο. Ειδικά µετά 
το 2003-2004 που έκλεισαν τα µεγάλα µαγαζιά τύπου +Soda κ.λπ., αφού 
υπήρξε παγκοσµίως µία πτώση στο dancing, µείναµε εµείς οι οποίοι βα-
ράγαµε. Κι έτσι έρχονται σε µας αυτοί που ψάχνουνε αυτό τον ήχο. Και 
το καλό είναι ότι έχεις κι αυτή την ευτυχία, ότι έρχεται ο άλλος σε ένα gay 
µαγαζί που πιθανώς το είχε δαιµονοποιήσει στο κεφάλι του («θα πάω και 
θα δω»), έρχεται και βλέπει µία γαµάτη µαγαζάρα –όπως µου λένε, δικά 
τους λόγια είναι αυτά– όπου νιώθουν όµορφα και άνετα και φιλόξενα και 
γίνονται φίλοι, έχουν δηµιουργηθεί παρέες. Θεωρώ ότι το Sodade έσπα-
σε λίγο και την έννοια του γκέτο. Τα χορευτικά gay µαγαζιά παλιότερα 
ήταν λίγο πιο αυστηρά και συγκεκριµένα, υπήρχε ίσως και ένα είδος face 
control που εγώ δεν το έχω βιώσει αλλά ξέρω ότι υπήρχε».
Η Φώφη είναι τυχερή γιατί, µε τον τρόπο της, δηµιουργεί τα αγαπηµένα 
τραγούδια των θαµώνων. Συνήθως τα τραγούδια που αγαπάµε τα έ-
χουµε ακούσει την ώρα που ερωτευόµαστε, ενώ πίνουµε, ενώ περνάµε 
καλά, κι έτσι δηµιουργούνται οι αναµνήσεις. Η οικειότητα που νιώθει 
στο Sodade εδώ και 17 χρόνια, της έχει δώσει µία γλύκα στον ήχο της 
αλλά και στη συµπεριφορά της σαν πρόσωπο «που βρίσκεται πάντα 
εκεί». Όπως οµολογεί, «όλα τα παιδιά είναι φίλοι, συζητάµε. Στα 2 δευ-
τερόλεπτα που θα έρθουν να µε χαιρετίσουν θα µου πουν τι παίζει στη 
δουλειά τους, τι παίζει στη ζωή τους, αν είναι καλά, αν είναι χάλια… και 
ανάλογα θα τους πω κι εγώ. Έχω παρακολουθήσει και σχέσεις να δη-
µιουργούνται µπροστά από το µπουθ, έχω κάνει και την προξενήτρα. 
Αυτό είναι το πιο αγαπηµένο µου».
«Η εξέλιξη του gay nightlife στην Αθήνα είναι παράλληλη µε αυτή των 
straight µαγαζιών. Όλα αυτά τα χρόνια έχω δει το nightlife να αλλάζει 
σύµφωνα µε τις µόδες, αλλά βασικά το όλο ζήτηµα έγκειται στους ιδι-
οκτήτες των µαγαζιών. Αν αυτοί οι άνθρωποι που ανοίγουν ένα µαγαζί 
έχουν ένα όραµα κι ένα concept για αυτό που θέλουνε να κάνουνε ή αν 
είναι αρπαχτή. Έχω δει πολλές φορές να ανοίγουνε gay και straight και 
dance µαγαζιά και να κλείνουνε. Βέβαια, καταλυτικός παράγοντας ήταν 
και η κρίση. Ο κόσµος το σκέφτεται πολύ το πού θα δώσει τα λεφτά του. 
Ανάλογα µε την αισθητική και την κοσµοθεωρία του θέλει να πάει εκεί 
αλλά το 5ευρώ, το 10ευρω που θα δώσει θέλει να αξίζει πραγµατικά. 
Οπότε, βλέπουµε να υπάρχει µία διάθεση για µικρότερους χώρους. 
Το gay nightlife πάντως έχει παίξει ρόλο στην απελευθέρωση των gay 
στην Ελλάδα γιατί έχουν ανοίξει µαγαζιά που έχουν αποτινάξει από 
πάνω τους τη σφραγίδα του γκέτο. Είναι όµως και χώροι στους οποίους 
ισχύει το tolerance και µόλις βγεις έξω ο ταξιτζής µπορεί να σου πετάξει 
και ένα “µωρή αδερφάρα!”. Αυτό είναι θέµα της κοινωνίας γενικά».

Το φλερτ
«Αυτό µε το φλερτ είναι το πιο στενάχωρο πράγµα που έχω δει µέσα στα 
17 χρόνια που δουλεύω. Και δεν φταίνε οι χώροι, φταίει η τεχνολογία. Αυ-
τό που έχω δει είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, τα παιδιά είναι µε ένα κινητό 
στο χέρι. Προτιµούν να βρίσκονται στα απλικέισιονς και στο Facebook και 
να φλερτάρουν µέσα από εκεί, παρά να σηκώσουν τα µάτια τους και να 
δούνε ποιος είναι δίπλα τους. Αυτό συµβαίνει και στα straight και στα gay 
µαγαζιά. Είναι τραγικό, Βλέπεις ότι δεν υπάρχει πλέον η έννοια του φλερτ. 
∆εν υπάρχει η συζήτηση, το παιχνίδι, το κοίταγµα στα µάτια. Και τα πράγ-
µατα, αν θες, έχουνε χάσει το ροµαντισµό τους για µένα».
Την επόµενη φορά που θα βγείτε για χορό, ακούστε τη Φώφη: κλείστε 

το κινητό, αφεθείτε κι αντικρίστε τον 
διπλανό σας. Η µουσική θα σας 

φέρει πιο κοντά. A
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ον 19ο αιώνα, στις αρχές του νεοσύστα-
του ελληνικού κράτους, οι οδοί Σταδίου 

και Πανεπιστημίου ορίζουν τη νέα πόλη. «Από εδώ 
ξεκινάει η νέα Αθήνα, η νέα πόλη» λέει ο αρχιτέκτο-
νας Φάνης Καφαντάρης δείχνοντας την πλατεία 
Κλαυθμώνος. Η ξενάγησή του με τίτλο «Belle Vue» 
(Ωραία Θέα), στο πλαίσιο του δεύτερου Arch Points, 
του αρχιτεκτονικού τριημέρου που ξανασυστήνει 
στους Αθηναίους την πόλη τους, μόλις άρχισε. 
Η διαδρομή αρχίζει από το Πανεπιστήμιο και κατα-
λήγει στον Λυκαβηττό, γιατί «από την κορυφή του 
ξετυλίγεται η Αθήνα σαν χάρτης», όπως μας διαβάζει 
ο Φάνης από έναν ταξιδιωτικό οδηγό του 1837. Με 
κατεύθυνση αυτόν το μεγαλοπρεπή λόφο (ύψος 
227 μ.), ο Φάνης μάς αφηγείται μια δεύτερη ανά-
γνωση της πόλης. «Στην οδό Σίνα μπορούμε κυριο-
λεκτικά να δούμε όλα τα κτίρια που διαμόρφωσαν 
την Αθήνα». Κτίρια της μεσοπολεμικής περιόδου 
συνυπάρχουν με νεοκλασικά και πολυκατοικίες 
του μεταμοντερνισμού. Στα πρώτα πεύκα του Λυ-
καβηττού μαθαίνουμε για το μεγάλο πρόβλημα 
της Αθήνας με την ύδρευση και για τις διαμαρτυρί-
ες κάθε που η βασίλισσα Αμαλία έκοβε την υδρο-
δότηση στο λεκανοπέδιο για να ποτίσει τον κήπο 
της. Αυτή είναι μόνο μία από τις συνολικά πέντε 
διαδρομές που θα πραγματοποιηθούν στις 9 και 10 
Ιουνίου με οδηγούς νέους αρχιτέκτονες. Παράλ-
ληλα, 15 αρχιτεκτονικά γραφεία ανοίγουν τις πόρ-
τες τους στο κοινό και παρουσιάζουν προτάσεις μι-
κρής κλίμακας για την πόλη. Μαθαίνω ότι το αρχι-
τεκτονικό γραφείο MoY Studio έχει ετοιμάσει ένα 
«Audio Walk» στην πλατεία Δεξαμενής, οι Hiboux 
ανοίγουν την ταράτσα τους με την υπέροχη θέα, οι 
South φέρνουν τα πάνω κάτω σε μια στοά. Ποιος 
όμως βρίσκεται πίσω από όλα αυτά;
Στο γραφείο τους στην Κανάρη, τρία κορίτσια γε-
λούν. Η Δέσποινα Βουτέρη, η Θάλεια Νινιού και 
η Γεωργία Πουλοπούλου έχουν μόλις παραλάβει 
τις αφίσες του Arch Points και είναι αγχωμένες, 
αλλά και πολύ χαρούμενες. Σε λίγες μέρες η ιδέα 
τους θα πραγματοποιηθεί και μάλιστα για δεύτερη 
χρονιά στο κέντρο της Αθήνας. 

Πείτε μας λίγα λόγια για το Arch Points.
Θάλεια Είναι ένα αρχιτεκτονικό τριήμερο που 
διοργανώσαμε πρώτη φορά πέρυσι και φέτος το 
ξανακάνουμε 9-11 Ιουνίου. Βασικός σκοπός είναι 
να ανοίξουμε ένα διάλογο για την αρχιτεκτονι-
κή στην Αθήνα σήμερα. Ανοίγουμε τα γραφεία 
μας, όλοι οι νέοι αρχιτέκτονες της γενιάς μας και 
καλούμε τον κόσμο να δει πώς δουλεύουμε, τα 
έργα μας, να δει τι είναι σήμερα η αρχιτεκτονική 
στην Αθήνα με αυτές τις συνθήκες που ζούμε 
όλοι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι να 
φανερώσουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε 
εμείς την πόλη. Εξού και αυτές οι διαδρομές. Θέ-
λουμε ο κόσμος να περπατήσει στις γειτονιές της 
Αθήνας, κυρίως στο κέντρο και να την ανακαλύ-
ψει από την αρχή.

Και πώς σας ήρθε η ιδέα; Είναι αρκετά μεγα-
λεπήβολη!
Γεωργία Πριν κάποια χρόνια δούλευα στο Παρί-
σι. Μια μέρα, στο αρχιτεκτονικό γραφείο όπου 
εργαζόμουν, ήρθε ο υπεύθυνός και μου είπε ότι 
συμμετέχουμε σε ένα project που λεγόταν «Οι 
αρχιτέκτονες ανοίγουν τις πόρτες τους». Υποδέ-
χονταν κόσμο, έδειχναν τη δουλειά τους, είχαν 
στήσει και κάτι σαν έκθεση. Δεν έκαναν όμως 
ξεναγήσεις. Από εκεί ήρθε η ιδέα. Αρχίσαμε να 
σκεφτόμαστε πώς θα αφορά την Αθήνα όλο αυ-
τό ή τους νέους αρχιτέκτονες. Σκεφτήκαμε πως, 
πράγματι, είμαστε κάποιοι που έχουμε χώρο, 
έχουμε γραφεία και ασκούμε την αρχιτεκτονική 
ως επάγγελμα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί αρ-
χιτέκτονες (οι ακαδημαϊκοί, για παράδειγμα) που 
έχουν θεωρητική στροφή στο αντικείμενο αυτό. 
Έτσι προέκυψαν και οι ξεναγήσεις. 

Φέτος το θέμα του Arch Points είναι οι «ψηφί-
δες». Πείτε μας για αυτό.
Θάλεια Μικρά κομμάτια δημόσιου χώρου μπο-
ρούν να αναβαθμίσουν τελικά σημαντικά την πό-
λη. Δεν είναι ανάγκη να είναι ένα έργο τεράστιας 
κλίμακας. Αναβαθμίζοντας μία μικρή πλατεία, 

έναν ακάλυπτο, ένα αδιέξοδο δρομάκι, οποιεσ-
δήποτε τέτοιες μικρές γωνιές στην πόλη που θα 
ψάξουν τα γραφεία και θα δουλέψουν πάνω σε 
αυτά, αν υλοποιηθούν θα αναδείξουν την πόλη. 
Και πέρα από αυτό είναι πολύ ωραίο που ξαφνικά 
ανακαλύπτεις σημεία στην πόλη σου που τη ζεις 
καθημερινά, και δεν τα έχεις δει ποτέ! Υπάρχει 
ας πούμε ένα σημείο στη Σόλωνος, εκεί που συ-
ναντάει τη Δημοκρίτου. Εκεί, αν κοιτάξεις δεξιά 
θα δεις ένα τέλειο κάδρο του Αγίου Γεωργίου 
στον Λυκαβηττό και αριστερά είναι η πρόσοψη 
ενός κτιρίου του Τσαγρή, κτισμένο στις αρχές 
του 20ού αιώνα. Είσαι πάνω στη Σόλωνος, που 
ξέρουμε όλοι τι είναι η Σόλωνος (μια ταλαιπωρία 
και θόρυβος). Αν κάνεις δύο κινήσεις θα αποκα-
λυφθεί ο σχεδιασμός της πόλης και των αρχιτε-
κτόνων. Αυτός είναι και ο σκοπός των διαδρο-
μών: πράγματα που θέλουμε να τα δείξουμε και 
να τα συζητήσουμε.

Πώς πείσατε και άλλους αρχιτέκτονες να συμ-
μετάσχουν;
Θάλεια Ήταν για όλους ενδιαφέρουσα η πρόταση 
να συναντιόμαστε και να συζητάμε πάνω στην 
αρχιτεκτονική. Με τον κόσμο αλλά και μεταξύ 
μας. Η άλλη πτυχή του Arch Points είναι η ζύμωση 
μεταξύ των νέων αρχιτεκτόνων. Και η συνειδητο-
ποίηση του τι αντιμετωπίζουμε, τι προτείνουμε. 
Μία ταυτότητα, αν θες, της γενιάς μας.  
Γεωργία Μόνο και μόνο που έχουμε γνωριστεί 
και ξέρουμε ποιοι είμαστε, γίνεται τελικά και 
στην πράξη ένα δίκτυο που μπορείς να βοηθη-
θείς από αυτό ή να βοηθήσεις και είναι κι αυτό 
πολύ ενδιαφέρον. Έχει αλλάξει αυτός ο ανταγω-
νισμός του σιναφιού που υπήρχε κάποτε, γιατί 
προφανώς δεν μας παίρνει να έχουμε τέτοια. 
Δέσποινα Παρατηρείς ότι και στα γραφεία πλέ-
ον δεν είναι μονάδες. Στα 15 γραφεία, οι δύο είναι 
μόνοι τους σαν αρχιτέκτονες, αλλά και πάλι στο 
χώρο που δουλεύουν είναι άλλοι 4-5. Ενώ παλιό-
τερα ήταν ένας, το πολύ δύο. Οι υπόλοιποι ήταν 
υπάλληλοι. A

INFO
Arch Points 
9-11 Ιουνίου
Το τριήμερο ξεκινάει 
με ένα Opening Party 
την Παρασκευή 9/6 
στις 20.00 στην Πλα-
τεία Δεξαμενής. Κατά 
τη διάρκεια του Σαβ-
βατοκύριακού (10 και 
11/6) θα πραγματοποι-
ηθούν οι ξεναγήσεις 
και τα αρχιτεκτονικά 
γραφεία θα παραμεί-
νουν ανοιχτά. Όλες οι 
ξεναγήσεις είναι δωρε-
άν και προαπαιτείται 
δήλωση συμμετοχής. 
Για περισσότερες 
πληροφορίες και δη-
λώσεις συμμετοχής 
επισκεφτείτε το www.
archpoints.gr
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Νέοι αρχιτέκτονες σε 
ξεναγούν σε μια Αθήνα 
που ίσως δεν γνωρίζεις 
(αλλά σίγουρα θες να μάθεις)
Της Κατερίνας Βνατςίου

Διαβάστε όλη 
τη συνέντευξη 

στο site

www.
athensvoice.gr
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Όσο ο ήλιος 
µε ζεσταίνει 

θα γυρνώ 
και στα µάτια σου 

θα βρίσκω 
έναν κόσµο
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Ο Κάπα Βήτα µάς ετοιµάζει κάτι ξεχωριστό 

για τη free συναυλία της ενότητας Music 
Escapades του Κέντρου Πολιτισµού Ίδρυ-

µα Σταύρος Νιάρχος. ∆ίπλα στα λατρεµένα 
τραγούδια της πορείας του από Στέρεο Νόβα 

µέχρι την Οµόνοια θα ακουστούν µερικά και-
νούργια κοµµάτια σε uptempo διάθεση. Πιο 
όµορφα κι από ένα όνειρο. Ως συνήθως. Για 
αυτό το όνειρο ζούµε. -Γ. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

I N F O
ΚΠΙΣΝ. Έναρξη 21.00. Στις 10/6.
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ο υ µ ε ρ ά ,  υ γ ρ ά 

burgers τζιτζιρί-
ζουν στην πυρωµένη 

σχάρα. Ο ψήστης, πε-
ρήφανος, παρακολουθεί 

µε υψωµένη τη λαβίδα. 
Η υπόλοιπη παρέα κοιτά-

ει ηδονοβλεπτικά, χωρίς να 
ανοιγοκλείνει βλέφαρο. ∆εν 

κουνιέται φύλ λο. 
Όλοι περιµένουν µε 
κοµµένη την ανάσα. 
Θα µπορούσε να εί-
ναι σεκάνς αµερικά-
νικης ταινίας, αλλά 
ας είµαστε ειλικρι-

νείς... Το barbeque µπορεί να γεννήθηκε στην Αµερική, 
αλλά στην ουσία γεννήθηκε για εµάς. Αποθεώνουµε 
τον ιερό βωµό της ψησταριάς, κυρίως γιατί είµαστε ταγ-
µένοι στα παϊδάκια από τα γεννοφάσκια µας.
Θα µπορούσαµε να κάνουµε barbeque κάθε µέρα, ανε-
ξαρτήτως εποχής. Αλλά στην πραγµατικότητα τώρα το 
ευχαριστιόµαστε περισσότερο. Τώρα που η θερµοκρα-
σία είναι ιδανική, οι αυλές, οι κήποι και τα µπαλκόνια έ-
χουν ανθίσει και οι παρέες συγκεντρώνονται γύρω από 
ένα µεγάλο τραπέζι γεµάτο θαύµατα. Τα περισσότερα 
κρεοπωλεία ακολουθούν πια τις τάσεις της εποχής και 
σε προµηθεύουν µε του κόσµου (στην κυριολεξία) τις 
λιχουδιές. Όχι µόνο σουβλάκια, κοτόπουλο και µπριζό-
λες χοιρινές. Αλλά και black angus, kobe, rib eye steak, 
wagyu και πού ’σαι ακόµα! Πώς τα ψήνεις όλα αυτά; Εδώ 
είναι που πρέπει να εµπιστευτείς την πραγµατική αυθε-
ντία επί του θέµατος: τον κρεοπώλη. Είναι ο άνθρωπός 
σου, θα σου δώσει τη σωστή συνταγή και τις απόλυτες 
συµβουλές για το ψήσιµο. Εννοείται ότι τα ξέρεις ήδη 
όλα γιατί είσαι βιρτουόζος της ψησταριάς, αλλά πού και 
πού καµιά συµβουλή δεν βλάπτει. ∆ώσε, λοιπόν, προ-
σοχή και άκου τι µάθαµε εµείς...

Τα 
απαραίτητα 
για ένα 
σωστό BBQ

Σχάρες και συ-
σκευές bbq. Που-
λάνε παντού και σε 
τιµές που ξεκινούν 
από πολύ χαµηλά.

Κάρβουνα. Καλής 
ποιότητας και πολ-
λά.

Μπολάκια. Επίσης 
πολλά. Για το λάδι 
των συχνών επα-
λείψεων (θες και πι-
νέλο), για το αλάτι, 
τα λεµόνια κ.λπ.

Λαβίδες. Άσε το 
πιρούνι κάτω όπως 
είσαι και µη σε ξα-
ναδώ κοντά στην 
µπριζόλα µε αυτό. 
Θες να τη στεγνώ-
σεις;

Πλαστικά πιάτα. 
Ε, όχι και το καλό 
σερβίτσιο στο 
µπαλκόνι. 

Κέτσαπ. Μα γίνεται 
barbeque χωρίς κέ-
τσαπ; ∆οκίµασε το 
κέτσαπ της Κύκνος, 
το πρώτο ελληνικό 
κέτσαπ που παρά-
χθηκε στην Ελλάδα 
(το 1965, παρα-
καλώ!). Από 100% 
ελληνικές ντοµάτες 
και gluten free βάζει 
κάτω όλες τις προ-
χώ σάλτσες. 

Ποδιά. Ναι, η εποχή 
που το λεκιασµένο 
άσπρο φανελάκι 
του ψήστη θεω-
ρούνταν sexy, έχει 
περάσει ανεπιστρε-
πτί. Να µου πεις, πιο 
sexy είναι η ποδιά; 
Θα στο πω. Master 
chef δεν βλέπεις;

Χαρτοπετσέτες. 
Τόνους χαρτοπε-
τσέτες! Πού πας ξυ-
πόλητος στα λάδια;

Τηγανητές πατά-
τες. Τουλάχιστον 
ένας λόφος. Η πα-
τάτα, κύριοι, είναι η 
µισή αρχοντιά.  

Ποτό. Εδώ είµαστε. 
Τι πάει µε τι; Keep 
calm και συνέχισε 
να διαβάζεις.

Το καλοκαίρι θέλει BBQ
Απόψε θα γίνει της ψησταριάς!

Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ
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Αυτό το κρεοπωλείο είναι κάτι σαν θρύλος για τη γειτονιά. Σε περιµένουν 
εδώ και 25 χρόνια ο Γιάννης και η Γωγώ πάντα µε το χαµόγελο στα χείλη, το 
µαγαζί δεν είναι απλά καθαρό, αλλά αστράφτει, ενώ τα εκλεκτά κοµµάτια 
κρέατος είναι τοποθετηµένα µε τόση τάξη που σε κάνουν να απορείς. Τι θα 
βρεις; Τρυφερές µοσχιδούλες από τα Τρίκαλα και τη Λάρισα, χοιρινά του 
Μπακρατσά που συνεργάζεται µε το Κτηνιατρικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας, κοτόπουλα από την Πίνδο, βιολογικά κρέατα, κατσικάκια και 
αρνάκια ΠΟΠ Ελλασώνας, µαύρο χοίρο από τα Χαϊντάρια Φαρσάλων, κου-
νέλια, φραγκόκοτες και κοκόρια. Κι ακόµα rib eyes, flank steak, skirt steak, 
picanha, tomahwk Αµερικής. Κάθε είδος κρέατος στο παρασκευαστήριό 
τους µεταµορφώνεται σε σουβλάκια, ζουµερά µπιφτέκια, λουκάνικα χωρίς 
συντηρητικά και σύνθετες ουσίες, σεφταλιές, κεµπάπ, κοντοσούβλια, λε-
πτοκοµµένες πανσετούλες, µπριζολάκια, σνίτσελ. Τι άλλο πρέπει να ξέρεις; 
Παίζει πάντα Elvis Prisley! Καλλιδροµίου 51, 210 3301230,
 Fb: Κρεοπωλείο Ο Γιάννης εξάρχεια, Fb: Γιάννης-Γωγώ Μαρόλης

Ο Γιάννης
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Παραδοσιακό κρεοπωλείο με ιστορία από το 1986 και τους γείτο-
νές του να το τιμούν διαχρονικά για τα καλά και καθαρά του κρέα-
τα. Το Euromarket, όμως, μας επεφύλασσε και μία ωραία έκπληξη, 
καθώς μεγάλωσε, ανακαινίστηκε κι έφτιαξε μια πολύ ωραία και 
ζεστή γωνιά, με το εξής επιτυχημένο concept: Ό,τι ψωνίσεις, μπο-
ρείς να τους πεις να στο μαγειρέψουν επιτόπου, στον ξυλόφουρ-
νο ή στην ψησταριά, και να το πάρεις έτοιμο και λαχταριστό στο 
σπίτι. Μπορείς όμως να επιλέξεις και από τα πιάτα που έτσι κι αλ-
λιώς βγάζει η κουζίνα και, που φυσικά, έχουν να κάνουν πάντα με 
κρέας, ή κάποια από τα δυο-τρία διαφορετικά πιάτα που προτείνει 
καθημερινά ο σεφ. Στο Euromarket θα βρεις τα πάντα από κρέας, 

καθώς και κρέατα ωρίμανσης, και η μεγάλη πλειοψηφία όλων αυ-
τών προέρχονται από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες, εκτός από 
τα Black Angus που είναι εισαγωγής. Το κρεοπωλείο λειτουργεί 
9 το πρωί με 9 το βράδυ και οι άνθρωποι εδώ είναι εξυπηρετικοί 
και πρόθυμοι να σας λύσουν κάθε απορία, ενώ η κουζίνα από τις 
12 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Μπορείτε να παραγγείλετε και 
για το σπίτι, είτε νωπά κρέατα, είτε το μαγειρεμένο, σπιτικό τους 
φαγητό. 

Αγίου Ιωάννη 39, Αγία Παρασκευή, 210 6399971, 
www.euromarkets.gr, fb: Euromarket - Η Πηγή των Κρεάτων 

Euromarket



Barbeque και κρασί
Έχεις τις ζουμερές σου μπριζόλες, τα 

λαχταριστά σου λουκάνικα, τα λοιπά 

μεζεδάκια. Η πραγματική χαρά ω-

στόσο βρίσκεται στο… ποτήρι. Δες 

ποιο κρασί ταιριάζει ανάλογα με αυτά 

που «τσιτσιρίζουν» στη σχάρα σου. 

Μπριζόλες. Ο κανόνας λέει πως η 

μπριζόλα ταιριάζει με τα κόκκινα. Αυ-

τό ωστόσο δεν σημαίνει πως το κόκ-

κινο που θα χρησιμοποιήσεις πρέπει 

να είναι απαραιτήτως ένα ακριβό 

Cabernet Sauvignon.  Θυμήσου, τρως 

στην αυλή, σε πλαστικά πιάτα. Αυτή 

είναι λοιπόν η ευκαιρία να δοκιμά-

σεις ένα πιο «εξωτικό» κρασί, όπως 

Mαυροτράγανο από τη Σαντορίνη.

Μοσχαρίσια μπέργκερ. Ταιριάζουν 

ωραία με ένα Mαυροτράγανο από 

τη Σαντορίνη ή ένα Αγιωργίτικο. Γή-

ινες νότες που ενισχύουν αρώματα 

κόκκινων φρούτων, ακριβώς ό,τι 

χρειάζεσαι για να ξεπλύνεις ένα μί-

ντιουμ ψημένο, γεμάτο πρωτεΐνες 

ζουμερό μπιφτέκι. Βέβαια έχεις στο 

μυαλό σου την κλασική εκδοχή, με 

την κέτσαπ, τα κρεμμύδια, το τυρί και 

τις πίκλες, οι φίλοι σου όμως μπορεί 

να έχουν όρεξη για μια πιο «γκουρ-

μέ» εκτέλεση που περιλαμβάνει blue 

cheese ή γλυκό τσάτνεϊ μάνγκο. Προ-

τίμησε ένα δροσερό ροζέ από το Α-

μύνταιο, που σερβίρεται συνήθως 

ελαφρώς παγωμένο, κάτι που το κά-

νει ακόμη πιο καλοκαιρινό. 

Μπέργκερ άλλου τύπου. Για ένα 

burger γαλοπούλας μπαίνει στη μέ-

ση το ροζέ, που θα προσθέσει την 

ανάλαφρη φρουτένια νότα. Σε ένα 

μπέργκερ λαχανικών, ένα Sauvignon 

Blanc με τα «εύθραυστα» αρώματα 

των εσπεριδοειδών θα αναδείξει τις 

γεύσεις των ανάμεικτων λαχανικών. 

Λουκάνικα. Ένα κόκκινο Syrah θα 

ταίριαζε πολύ με το ζουμερό, αρω-

ματισμένο με μπαχαρικά πικάντικό 

λουκάνικο. 

Κοτόπουλο σχάρας. Το Mαυροτρά-

γανο από τη Σαντορίνη ή ένα Αγιωρ-

γίτικο θα κάνει τη διαφορά. Αν είναι 

μαριναρισμένο σε εσπεριδοειδή το 

Μοσχοφίλερο της πελοποννησιακής 

γης, με τις έντονες μυρωδιές πορ-

τοκαλιού και γκρέιπφρουτ, κερδίζει 

επίσης το στοίχημα.

Ψητά λαχανικά. Δοκίμασε Sauvignon 

blanc από τη Β. Ελλάδα. Εναλλακτικά, 

μπορείς να συνδυάσεις την έντονη 

γεύση της μελιτζάνας ή του ψητού 

κολοκυθιού με μια Μαλαγουζιά. 

Αν πρέπει να επιλέξεις μόνο ένα 

μπουκάλι… Αν θέλεις να έχεις πάντα 

ένα μπουκάλι κρασί που να ταιριάζει 

με όλα τα χαρούμενα και τα «έκτακτα», 

προτίμησε ένα δροσερό ροζέ που θα 

σε ακολουθήσει είτε στην αυλή περι-

μένοντας το κρέας να ψηθεί, είτε στην 

κούνια της βεράντας τη νύχτα. ●

● Μια ζουμερή χοντρο-
κομμένη μπριζόλα 
από μοσχιδούλα,  με 
σίτεμα περίπου 10 
ημερών (ώστε να μην 
έχει στεγνώσει), είναι 
το απόλυτο πιάτο ενός 
κρεατοφάγου.

● Τα νόστιμα παϊδάκια 
από αρνάκια γάλακτος 
ικανοποιούν πάντα 
τους μερακλήδες

● Barbeque χωρίς 
λουκάνικα δεν είναι 
barbeque! Ψήνονται 
ολόκληρα ελαφρώς 
χαραγμένα. 

● Κεμπάπ, φιλετάκια 
μόσχου και μπιφτέκια 
είναι αυτά που προ-
τιμούν τα παιδιά πιο 
πολύ, αλλά ξετρελαίνο-
νται και για σουβλάκια 
κοτόπουλου ή χοιρινά. 

● Δεν πρέπει να ξεχά-
σεις τις πανσέτες και τα 
χοιρινά μπριζολάκια, 
τα κοντοσούβλια κοτό-
πουλου ή χοιρινού.

● Η πιο οικονομική 
λύση είναι τα παϊδάκια 
από κοτόπουλο. 

● Ενώ τα πιο ακριβά 
είναι οι μπριζόλες από 
Black Angus μοσχάρι, 
τα γνωστά σε όλους 
rib eyeς. Ζητήστε από 

τον κρεοπώλη σας και 
κομμάτια μοσχαριού, 
όπως το flank steak, 
flap steak, skirt steak.   

● Δεν γυρίζουμε συ-
νέχεια το κρέας πάνω 
στη φωτιά και όταν το 
κάνουμε ας είναι με 
λαβίδα. Ναι, τα πιρού-
νια τρυπάνε και έτσι 
το κρέας αδειάζει από 
τους χυμούς του. 

● Το κρέας να είναι σε 
θερμοκρασία δωματί-
ου πριν το ψήσουμε, 
όχι κατευθείαν από το 
ψυγείο.

● Η καλή ποιότητα κρέ-
ατος πρέπει να ψηθεί 
και από καλής ποιό-
τητας κάρβουνα. Πιο 
εύκολα όμως ψήνεις σε 
ψησταριά υγραερίου. 

● Το καλό κρέας δεν 
θέλει πολύπλοκες μα-
ρινάδες. Μόνο πιπέρι, 
θυμάρι, ρίγανη, θρού-
μπι και αλάτι στο τέλος. 

● Μια ωραία δροσερή 
σαλάτα, το κοσμαγά-
πητο τζατζίκι, καλές 
μουστάρδες, μαρμελά-
δες και τσάτνεϊ, πιτού-
λες επίσης ψημένες, θα 
συνοδέψουν το κρέας. 
Η καλή παρέα απαραί-
τητη. A

Ο ειδικός ξέρει
Η Γωγώ από το «Κρεοπωλείο ο Γιάννης» 

μας δίνει τα δικά της τιπς 

Καλλιδρομίου 51, Εξάρχεια, 2103301230
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12 βραβεία για τα κρασιά της Lidl

Σε 3 διαγωνισμούς βράβευσης κρασιών η Lidl κέρδισε 12 
διακρίσεις αποδεικνύοντας ότι οι προτάσεις της προς τους 
καταναλωτές είναι πάντα από τις καλύτερες. Συγκεκριμένα, 
στον Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου Berliner Wein Trophy (Βερο-
λίνο), στον Διεθνή Διαγωνισμό Mundus Vini (Νόισταντ) και 
στον Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου & Αποσταγμάτων Θεσσα-
λονίκης η Lidl απέσπασε συνολικά 12 βραβεία για τα κρα-
σιά Σάμος Π.Ο.Π., Νεμέα Αγιωργίτικο Π.Ο.Π 2015, Ασύρτικο 
Σαντορίνης 2016, Oινοχώρα 2016, Μαλαγουζιά Π.Ο.Π 2016, 
Νεμέα Π.Ο.Π 2014 και Syrah Π.Ο.Π. 

Τι είναι τα Spice Drops;
Μαγικές σταγόνες που απογειώνουν διάθεση και γεύση! 
Πώς; Πολύ απλά, πρόκειται για συμπυκνωμένα εκχυλίσματα 
μπαχαρικών, βοτάνων, φρούτων και ανθέων που διατηρούν 
όλη την αυθεντική γεύση, τη σύσταση και τα οφέλη τους. 
Αναμειγνύονται εύκολα με τρόφιμα και ποτά, μπαίνουν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της παρασκευής και είναι 100% φυσικό 
προϊόν! Με βραβείο Παγκόσμιας Καινοτομίας Τροφίμων 
2015 και Grate Taste Awards 2016, κυκλοφορούν σε 30 γεύ-
σεις και θα τα βρεις στο ιστορικό delicatessen Αφοί Βασιλό-
πουλοι καθώς και στα supermarket Δημήτριος Θανόπουλος.

Μη μου πείτε ότι δεν έχετε πεθυμήσει ένα 
barbeque… Τώρα που η θερμοκρασία είναι ι-
δανική για να μαζευτεί όλη η παρέα στη βερά-
ντα, στους κήπους, στις αυλές και να αναστε-
νάξουν οι ψησταριές! Τι θα ψήσουμε; Λοιπόν 
το Carnicero, που ειδικεύεται στα πιο λαχτα-
ριστά κρέατα, έχει μερικές ζουμερές ιδέες, 
κατάλληλες για κάθε τύπο ψήστη. Αν είστε 
πιο παραδοσιακοί, μην το σκέφτεστε πολύ, 
κάντε barbeque αλά ελληνικά. Στο Carnicero 
θα βρείτε από σουβλάκια μαριναρισμένα και 
εκλεκτά λουκάνικα μέχρι πικάντικους γύρους 
και μοσχομυριστά κεμπάπ. Για American Style 

BBQ, σαν αυτά που βλέπουμε και ζηλεύουμε 
στις αμερικάνικες ταινίες, χρειάζεστε εκλεκτά 
Black Angus, rib eyes, εντυπωσιακά T-bones 
και short ribs. Το Carnicero έχει τα πάντα. Και 
άμα είστε πιο casual χαρακτήρες, δοκιμάστε 
τα μπιφτεκάκια Carnicero σε ψωμί brioche και 
τα απίστευτα Carnicero hot dogs για ένα πρω-
τότυπο street food party που δεν θα μοιάζει 
με κανένα! 

Δημ. Βασιλείου 18, Ν. Ψυχικό, 210 6770050/ 
Λ. Κηφισίας 322, Κηφισιά, 210 8015100, www.
carnicero.gr, Fb: Carnicero Meat& Delicatessen  

Carnicero
meat & delicatessen 



www.eatmeat.gr

Αν είσαι λάτρης του πραγματικά ποιοτικού κρέατος, εδώ είναι ο παράδεισός 
σου, μιας και εδώ θα βρεις συγκεντρωμένα τα πιο εκλεκτά κρέατα από κάθε 

άκρη του κόσμου. Wagyu από την Ιαπωνία, μαύρο χοίρο από την ιβηρική
 χερσόνησο, βίσωνα από τον Καναδά! Όχι, όμως, μόνο αυτά. Για το καλύτερο 

BBQ της ζωής σου οι ειδικοί προτείνουν ζουμερό Rib Eye steak, ακαταμάχητο 
Black Angus ή κάποια από τα (ομολογουμένως πεντανόστιμα) λουκάνικα. 

Η λίστα συνεχίζει με φρέσκο βουβαλίσιο βούτυρο, τυριά, ζυμαρικά και σάλτσες. 
Ναι, πράγματι, εδώ υπάρχουν όλα όσα ονειρεύτηκε ο ψήστης και η παρέα του. 

Ανοιχτά καθημερινά 08.00-19.00,

Μέσα στην κεντρική λαχαναγορά Ι.Ρέντη, τηλ: 210 4836414 
Σαββατοκύριακα: 08.00-17.00 
Fb: Το κρεοπωλείο της αγοράς 

Το κρεοπωλείο της αγοράς
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ΑΛΕΞΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ: 
ΑΛΛΟ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ - Εικονογράφηση: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ (από το βιβλίο)

Επιµέλεια: 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ

«Πώς να (µη) δια-
πραγµατεύεσαι», 
εκδ. Gutenberg

¦ ° Ä ÃË ª ¹ ° ª ¶ ¹ ª  / 

¶ º ¢ Ã ª ¶ ¹ ª  / 

ª Ë Á ¶ Á Æ ¶ Ë ¥ ¶ ¹ ª  / 

¶º¢¸¤¿ª¶ ¹ ª

ª
το βιβλίο «Πώς να (µη) διαπραγµατεύεσαι» 

(εκδ. Gutenberg) ο Αλέξης Αρβανίτης χρη-

σιµοποιώντας επιστηµονικές θεωρίες απο-

καλύπτει –µε εκλαϊκευµένο τρόπο– γιατί η 

διαπραγµάτευση της ελληνικής κυβέρνησης µε 

τους δανειστές κατέληξε στο Βατερλώ της 12ης 

Ιουλίου 2015, ενώ µας διδάσκει τα βασικά στοι-

χεία της διαπραγµάτευσης. 

Το πρώτο εξάµηνο του 2015 των διαπραγ-

µατεύσεων της ελληνικής κυβέρνη-

σης ποια θέση έχει πάρει ως πα-

ράδειγµα στην επιστηµονική 

θεωρία των «διαπραγµατεύ-

σεων»; ∆εν υπάρχει κάποια 
εµπερισ τατωµένη επι-
στηµονική ανάλυση των 
διαπραγµατεύσεων του 
πρώτου εξαµήνου του 2015 
υπό τη µορφή µιας ενδελε-
χούς µελέτης περίπτωσης 
(case study). Η δηµοσίευση, 
για παράδειγµα, του Χάρβαρντ, 
που κατέτασσε τη διαπραγµάτευση 
Τσίπρα-Βαρουφάκη στη χειρότερη θέ-
ση για το 2015 δεν ήταν παρά µια δηµοσίευση 
σε ένα blog του προγράµµατος διαπραγµατεύ-
σεων του Χάρβαρντ (του φηµισµένου PON - 
Program Οn Negotiation) χωρίς ενδελεχή ε-
πιστηµονική ανάλυση. Να σηµειώσω όµως ότι 
πλέον στην επίµαχη διαδικτυακή ανάρτηση, 
που αναφερόταν στις 10 χειρότερες διαπραγ-
µατευτικές τακτικές του 2015, πλέον παρουσι-
άζονται οι 9 χειρότερες και λείπει η ελληνική 
περίπτωση. ∆εν ξέρω αν αυτό συνέβη µετά από 
κάποια πολιτική παρέµβαση αλλά ευτυχώς η 
επιστήµη προχωρά και χωρίς την άδεια των 
πολιτικών ηγεσιών.

Αποδεικνύετε ότι η κυβέρνηση απέδειξε θεµε-

λιώδη άγνοια της επιστηµονικής γνώσης της 

διαπραγµάτευσης (ή αν χρησιµοποιήθηκε έγινε 

διαστρεβλωµένα). Αυτό από µόνο του µας εξη-

γεί τους λόγους της αποτυχίας. Θα µπορούσε 

εδώ να συµβεί, έστω και στο ελάχιστο, η έκπλη-

ξη; Ξεκίνησα να γράφω από το 2012 στα ΜΜΕ, 
πριν ακόµη γίνει ο Αλέξης Τσίπρας αρχηγός 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, ώστε να 
προειδοποιήσω ενάντια σε αυτά που διακή-
ρυττε. Φοβόµουν, βάσει την επιστηµονικής 

µου γνώσης, ότι δεν εννοούσε αυτά που 
έλεγε και θα υφάρπαζε την ψήφο 

του ελληνικού λαού ή, ακόµη 
χειρότερα, ότι τα εννοού-

σε και θα οδηγούµαστε σε 
Βατερλώ αν καταλάµβανε 
την πρωθυπουργία. Ήταν 
προδιαγεγραµµένη η α-
ποτυχία του όχι τόσο στο 
πεδίο της διανεµητικής 
διαπραγµάτευσης, όπου 

όντως µια αλλοπρόσαλλη 
συµπεριφορά µπορεί καµιά 

φορά να καταλήξει στην από-
κτηση µεγάλου κοµµατιού της δι-

απραγµατευτικής πίτας, αλλά κυρίως 
στο πεδίο της ενοποιητικής διαπραγµάτευσης, 
όπου επιθετικές τακτικές µειώνουν την πιθα-
νότητα αύξησης της πίτας (σ.σ. η διανεµητική 
διαπραγµάτευση στοχεύει στο µοίρασµα της 
πίτας, η ενοποιητική στο µεγάλωµα της πί-
τας πριν µοιραστεί. Η τελευταία στοχεύει στη 
συµφωνία win-win –αµοιβαία επωφελής δια-
πραγµάτευση– που δεν αφήνει κανέναν πόρο 
ανεκµετάλλευτο στο τραπέζι των διαπραγµα-
τεύσεων). Με τις τακτικές τους οι κυβερνώντες 
όχι µόνο δεν µεγάλωσαν την πίτα αλλά τη µί-
κρυναν υπερβολικά. Ακόµη και αν τελικά µπο-
ρούσαν να αξιώσουν µεγάλο µέρος της πίτας 
–που ήταν κι αυτό σχετικά απίθανο– θα ήταν 
πύρρειος νίκη. Τελικά, βέβαια, οδηγηθήκαµε 
σε βαριά ήττα.

Ποιο θεωρείτε το µέγιστο –από όσα αναφέρε-

τε στο βιβλίο– ατόπηµα της ελληνικής κυβέρ-

νησης;  Το µεγαλύτερο σφάλµα, γνωστό στη 
βιβλιογραφία ως µεροληψία της αµετάβλητης 
πίτας, είναι ότι αντιµετώπισε µια ενοποιητι-
κή διαπραγµάτευση ως διανεµητική. Το πε-
ριγράφω και στο βιβλίο. Σε αυτό το σφάλµα 
νοµίζεις ότι ο εταίρος της διαπραγµάτευσης 
είναι ο εχθρός, ότι το κέρδος του είναι απώλεια 
δική σου και αντιστρόφως. ∆εν περνάει από 
το µυαλό σου ότι τα συµφέροντα είναι αρκετά 
συµβατά ώστε να κερδίσετε και οι δύο. Άλλω-
στε αυτό συνήθως το ζητούµενο στη διαπραγ-
µάτευση: ένα win-win αποτέλεσµα.

Μπορεί να ειπωθεί πως η διαπραγµατευτική πο-

λιτική της ελληνικής κυβέρνησης ήταν χωρίς 

κάποιο ρεαλιστικό σχέδιο ή εναλλακτική λύση, 

παρά στηρίχτηκε µόνο στο θυµικό; Στην ψυ-
χολογία µελετάµε το τρίπτυχο σκέψης, συναι-
σθήµατος και συµπεριφοράς. Όταν για παρά-
δειγµα αναφερόµαστε σε µεροληψίες, αναφε-
ρόµαστε, για να το πω απλά, σε συστηµατικά 
λάθη στη σκέψη, και αυτά αποτέλεσαν το βα-
σικό παράγοντα αποτυχίας της ελληνικής δι-
απραγµάτευσης του 2015. Το θυµικό µπορεί να 
έπαιξε κάποιο ρόλο στην αποτυχία, ιδίως στις 
διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ ηγετών, αλλά 
τα µεγάλα σφάλµατα ήρθαν από το στρατηγικό 
σχέδιο σύγκρουσης που είχε αποφασίσει να 
υλοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας και για το οποίο 
ζήτησε τη συνδροµή του Γιάνη Βαρουφάκη. Ο 
πρωθυπουργός δεν κατάλαβε το βασικό: άλλο 
πράγµα είναι η σύγκρουση και άλλο πράγµα 
είναι η διαπραγµάτευση. Αυτό είναι θεµελιώ-
δες σφάλµα σκέψης, όχι αποτέλεσµα κάποιου 
ανεξέλεγκτου και επιζή-
µιου συναισθήµατος.  A
Για περισσότερες πληροφορίες: 

https://www.facebook.com/

HowNotToNegotiate/  

∆ιαβάστε στο site 
όλη τη συνέντευξη

www.athens voice.gr
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«Μπορούμε να 
πιστεύουμε στις 
δημοσκοπήσεις;»,
εκδ. Εκκρεμές

Περί της αξίοΠίςτίας 
των δημοςκοΠηςεων 

Ένα εξαιρετικά χρήσιμο εγχειρίδιο 
Tου Δημητρη Φύσσα

Από τη στιγμή που η 30σέλιδη «Εισαγωγή στην 

ελληνική έκδοση» αυτού του βιβλίου  είναι τό-

σο εκτεταμένη και αναλυτική, που ξεπερνάει 

την προδιαγραφή της και αποτελεί ένα παράλ-

ληλο πόνημα, ο ανά χείρας πολύτιμος τόμος για 

όλα τα κεντρικά ζητήματα τα σχετικά με τις δη-

μοσκοπήσεις καταλήγει να είναι σχεδόν δύο 

βιβλία σε συσκευασία ενός. 

Τ
ο πόνημα έχει το ρητορικά ερωτηματικό τίτλο 

«Μπορούμε να πιστεύουμε στις δημοσκοπή-
σεις;» και κυκλοφορεί από τις άρτιες εκδόσεις 

Εκκρεμές στη σειρά «Σφαίρα» και σε πολύ 

καλή μετάφραση της κ. Μελίνας Μαλλιάρα, ενώ 

προτάσσεται κι ένα πολύ εκτεταμένο κείμενο του 

γνωστού Έλληνα δημοσκόπου κ. Στράτου Φανα-

ρά (Metron Analysis). Ο συγγραφέας του είναι ο 

Γάλλος μαθηματικός κ. Ζιλ Ντοβέκ, με ισχυρότα-

τους ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, διδακτικούς  

και συγγραφικούς τίτλους.  

Στην «Εισαγωγή» του ο συγγραφέας αναφέρει προ-

οιμιακά την κεντρική του θέση: «Το βιβλιαράκι αυ-
τό... δεν είναι ούτε υπέρ ούτε κατά των δημοσκοπήσε-
ων. Η μόνη θέση που υπερασπίζεται είναι ότι λίγα μα-
θηματικά... επιτρέπουν να ρίξουμε λίγο φως σ’ αυτή 
τη συζήτηση». Ακολουθούν μικρά και σφιχτά κεφά-

τρόπο πρωτοφανώς θετικό.

Το βιβλίο κλείνει με ένα δισέλιδο Παράρτημα α-

ναφοράς στο διωνυμικό νόμο, που φωτίζει πολύ 

καλά τις στατιστικές πιθανολογήσεις, καθώς και με 

τον παράγωγο πίνακά του (εγώ με το τρίτο διάβα-

σμα κατάλαβα τι παίζει – αλλά και να μη διαβαστεί, 

η αξία του βιβλίου δεν μειώνεται). Άλλωστε είναι 

το μόνο σημείο του βιβλίου που ίσως δυσκολέψει 

τον αναγνώστη (εξού και σε Παράρτημα).

Αντιστρέφοντας τη σειρά: στην εξαιρετικά καλο-

γραμμένη «Εισαγωγή» του, ο κ. Στράτος Φαναράς, 

εκτός από σημεία δικών του συμπτώσεων ή απο-

στάσεων από τον κ. Ντοβέκ, αναπτύσσει πτυχές 

που απουσιάζουν από ή υποαναφέρονται στη γαλ-

λική έκδοση, όπως (ενδεικτικά):

•  οι αναλογίες των δημοσκοπήσεων με τη γραμ-

μή παραγωγής, τη δειγματοληψία της πέστρο-

φας, τις αιματολογικές εξετάσεις 

•  η αναφορά στα exit polls

•  η πολιτική συγκυρία της έκδοσης του βιβλίου 

(άνοιξη 2017), σε μια κατεξοχήν εκλογική χρο-

νιά για την Ευρώπη

•  η υπεράσπιση των σοβαρών προεκλογικών δη-

μοσκοπήσεων  

•  η επίδραση του ίντερνετ και των κοινωνικών 

ανισοτήτων στο δημοσκοπικό φαινόμενο μια 

ενδεικτική βιβλιογραφία.

Κατακλείδα: Η μελέτη του βιβλίου αυτού θα σας κά-

νει πλουσιότερους διανοητικά και ανεκτικότερους 

στη ολοένα αυξανόμενη αντιδημοσκοπική σπέκου-

λα, ενώ το στιλ γραφής και των δύο συντελεστών 

του θα σας κάνει φορές φορές να χαμογελάσετε. A

➜ d.fyssas@gmail.com

λαια, των οποίων οι τίτλοι μιλάνε από μόνοι τους: 

«Πόσους ανθρώπους πρέπει να ρωτήσουμε;» (εδώ τα 

παραδείγματα και τα μαθηματικά είναι τόσο απλά, 

ώστε ο αναγνώστης νιώθει πλήρη εξοικείωση με 

τη Μαριάν και τον Γκαβρός), «Μπορούμε να μετρή-
σουμε την αξιοπιστία μιας δημοσκόπησης;», «Οι αιτί-
ες και τα αποτελέσματα» (όπου ο συγγραφέας παίρ-

νει παραδείγματα κατά βάση από τις αρρώστιες 

που χτυπούν τον πληθυσμό), «Πώς επιλέγονται οι 
ερωτήσεις;», «Λένε την αλήθεια οι ερωτώμενοι;» και 

«Ποιες δημοσκοπήσεις μπορούμε να πιστεύουμε;». Οι 

παραπάνω ερωτήσεις δεν απαντιούνται κατ’ ανά-

γκη, μάλλον οι πτυχές τους ανιχνεύονται – αλλά με 

Λίγα μαθηματικά... επιτρέπουν 
να ρίξουμε λίγο φως  
σ’ αυτή τη συζήτηση
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Wonder Woman ***
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Πάτι Τζένκινς

¦°¹·ÃËÁ: Γκαλ Γκαντότ, Κρις Πάιν, Ρόµπιν Ράιτ, Ντάνι Χάστον, Ντέιβιντ Θιούλις, Κόνι Νίλ-

σεν, Ελένα Ανάγια, Γιούεν Μπρέµνερ, Σαΐντ Ταγκµάουϊ, Λούσι Ντέιβις

H Νταϊάνα, πριγκίπισσα των Αµαζόνων, µεγαλωµένη σε ένα προστατευµένο από 
τον κόσµο, παραδεισένιο νησί, εγκαταλείπει τον τόπο της προκειµένου να βοηθήσει 
έναν αµερικανό κατάσκοπο να βάλει τέλος στον καταστροφικό Μεγάλο Πόλεµο. 

Ã 
χαρακτήρας της Wonder Woman, που δηµιουργήθηκε από τον Γουίλιαµ 

Μούλτον Μάρστον για λογαριασµό της DC, είναι µια απάντηση στο µο-

νοπώλιο των αντρικών υπερηρώων, αλλά και µια άποψη στη γυναικεία 

χειραφέτηση που άρχισε να παίρνει σχήµα στα πρώτα χρόνια του 20ού 

αιώνα στη ∆υτική Ευρώπη. ∆ιόλου τυχαία η επιλογή να συνδυαστεί το ιστορικό 

υπόβαθρο της εποχής (ο Ά  Παγκόσµιος Πόλεµος δεν κατονοµάζεται αλλά τα πά-

ντα δηλώνουν την ταυτότητά του), µε την παρουσία ενός πλάσµατος βγαλµένου 

από αρχαϊκές εποχές και µύθους που φέρνουν τους ολύµπιους θεούς σε κεντρικό 

πλάνο. Την πρώτη φορά που είδαµε στο σινεµά την αινιγµατική πριγκίπισσα ήταν 

στην ταινία του Ζακ Σνάιντερ (εδώ παραγωγός) «Batman v Superman: Η Αυγή της 
∆ικαιοσύνης». Τα 2-3 λεπτά που εµφανιζόταν τότε η Γουόντερ Γούµαν ήταν αρκε-

τά για να επισκιάσει τους 2 διασηµότερους πρωταγωνιστές της και µε όχηµα µια 

ρετρό µυστηριώδη φωτογραφία να ανάψει τη σπίθα που θα γινόταν η φλόγα για 

τη δική της ταινία. Η ίδια φωτογραφία µε τον πολυπεπίπεδο συµβολισµό της δίνει 

το έναυσµα για να ξετυλιχτεί το κουβάρι των αναµνήσεων της ηρωίδας, που αρ-

χικά βλέπουµε σε ένα σύγχρονο κόσµο αλλά γρήγορα µας ταξιδεύει στα παιδικά 

της χρόνια. Εκεί που στο ειδυλλιακό, κρυµµένο στην οµίχλη νησί της µαθαίνει 

την πολεµική τέχνη, αγνοεί την πραγµατική ταυτότητά της και µοιραία συναντά 

το πεπρωµένο της όταν ένα φλεγόµενο πουλί τη φέρνει πρόσωπο µε πρόσωπο 

µε έναν ξένο, απειλητικό αλλά και ελκυστικό κόσµο, που αντιπροσωπεύει ο 

ικανότατος Κρις Πάιν. Η σκηνοθεσία της Πάτι Τζένκινς δεν ξεχνάει στιγµή την 

αποστολή της, όπως και η ηρωίδα της. Και οι δύο βρίσκονται σε αφιλόξενο τόπο 

και έχουν επίγνωση τι πρέπει να πράξουν. Όπως η µεγαλωµένη µε υψηλά ιδεώδη 

Νταϊάνα υπερασπίζεται το δίκαιο και την αλήθεια, έτσι και η σκηνοθέτιδα του 

ανεξάρτητου «Monster» (το Όσκαρ της Σαρλίζ Θερόν) και του τηλεοπτικού «The 
Killing» γνωρίζει πως η κύρια αποστολή της είναι η ψυχαγωγία του θεατή µε βάση 

την κόµικ αισθητική. Η Τζένκινς κατασκευάζει ένα πετυχηµένο, χορταστικό και 

ντελικάτο έργο, χωρίς να αφήσει την προσωπική µατιά της να χαθεί κάτω από το 

βάρος της ψηφιακής εικόνας και των πολύχρωµων εφέ. Το χιούµορ είναι διακρι-

τικό και έξυπνο, το love story έχει αρκετές διαβαθµίσεις, ανατροπές και ευαισθη-

σία, ο συµβολισµός του σεναρίου ακολουθεί την αταξινόµητη προσωπικότητα 

της πριγκίπισσας των Αµαζόνων, την οποία υποδύεται άψογα η ισραηλινή Γκαλ 

Γκαντότ, σε ένα ρόλο διαβατήριο που θα την οδηγήσει στον κόσµο των σταρ. «Τ
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criticÕs CHOICE

 * Α∆ΙΑΦΟΡΗ 
 ** ΜΕΤΡΙΑ 

 *** ΚΑΛΗ 

 **** ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 
 ***** ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

☛ ̧  îÛá óôáò ôïù ëéîèíáôïçòÀæïù 
åÝîáé íéá °íáúÞîá. 

Tanna ***
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Μάρτιν Μπάτλερ, Μπέντλι Ντιν ¦°¹·ÃËÁ: Μαρί Γουάουα, 
Μουνγκάου Ντέιν

Κάπου στον Νότιο Ειρηνικό, σε µία από τις 

τελευταίες παραδοσιακές φυλές στην 

Τάννα, ένα κορίτσι ερωτεύεται τον εγ-

γονό του αρχηγού της φυλής αλλά ο 

τελευταίος τη δίνει ως νύφη στο γιο 

του αντίπαλου αρχηγού προκειµέ-

νου να σφραγιστεί η µεταξύ τους 

ειρήνη και να σταµατήσει το αιµα-

τοκύλισµα των δύο φυλών. 

Η ταινία από την Αυστραλία που 
έφτασε αναπάντεχα στην πεντάδα 

του ξενόγλωσσου Όσκαρ έχει το προ-
τέρηµα µιας εξωτικής ιδιαιτερότητας που 

πατάει πάντως σε διαχρονικούς µύθους, όπως 
τον περίφηµο έρωτα του Ρωµαίου και της Ιουλιέτας. Η φυσικότητα µε 
την οποία οι ιθαγενείς υποδύονται τους χαρακτήρες βοηθάει το έργο 
να ξεφύγει από τα παραδοσιακά στάνταρ αφήγησης και τους εύκολους 
µηχανισµούς πρόκλησης ενδιαφέροντος. Εδώ όλα δείχνουν όχι απλώς 
αυθεντικά αλλά συγκινητικά και τρυφερά µέσα στην απλότητα και 
τη λιτή απεικόνισή τους. Η ταινία γίνεται ένα εύστοχο σχόλιο για το 
ιστορικό συναπάντηµα δύο ξένων κόσµων, όπου ο αγώνας για επιβίωση 
αναγκαστικά περνάει όχι απλώς από τη σύγκρουση των αντίπαλων 
δυνάµεων αλλά κυρίως από τη δοκιµασία της καρδιάς. Ο έρωτας των 
δύο νέων θα προσπαθήσει να νικήσει τον πόλεµο ακόµη κι όταν όλα 
(εξαίρετη η σκηνή που οι γυναίκες του χωριού προσπαθούν να πείσουν 
την κοπέλα να θυσιαστεί για το καλό του τόπου) είναι εναντίον τους. 

Η χαµένη πόλη του Ζ (The lost city of Z) ** ½
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Τζέιµς Γκρέι ¦°¹·ÃËÁ: Τσάρλι Χάναµ, Ρόµπερτ Πάτινσον, 
Σιένα Μίλερ, Τοµ Χόλαντ
 

Ο εξερευνητής Πέρσι Φόσετ ταξιδεύει στον 

Αµαζόνιο το 1906 και ανακαλύπτει απο-

δείξεις για την ύπαρξη ενός άγνωστου 

πολιτισµού. Αν και θα χλευαστεί από 

την επιστηµονική κοινότητα, θα 

επιστρέψει στην αχαρτογράφητη 

περιοχή της Βολιβίας για να βρει 

περισσότερα ευρήµατα της «χαµέ-

νης πόλης του Ζ».

Φιλόδοξο, µεγαλόπνοο, αλλά και 
µε το βάρος της κατάρας ενός έργου 

που είναι µοιραίο να καταπιεί το δηµι-
ουργό του, όπως συνέβη στο παρελθόν 

µ ε σκηνοθέτες όπως ο Χέρτζογκ ή ο Τσιµίνο, το 
φιλµ δεν θυµίζει σε τίποτα τις προηγούµενες δουλειές («Μικρή Οδησ-
σός», «Η Νύχτα µας ανήκει», «Two lovers») του Αµερικανού. Πρόκειται για 
ένα φιλµ που αποπνέει δέος για την αληθινή περιπέτεια του βρετανού 
εξερευνητή που χάθηκε στα δάση του Αµαζονίου, διαθέτει εικόνες 
µεγαλείου αλλά δεν γίνεται ποτέ συναρπαστικό παρά την ικανότητα 
του σκηνοθέτη αλλά και την αποτελεσµατική παρουσία του Χάναµ, τον 
οποίο είδαµε και πρόσφατα στο ρόλο του βασιλιά Αρθούρου. Ο λόγος 
έχει να κάνει µε την υπερβολική διάρκεια (σχεδόν 2,5 ώρες) που κουρά-
ζει, καθώς και την αίσθηση επανάληψης σε αρκετά σηµεία.

Με λένε Τζιγκ (Jeeg The Robot) **
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Γκαµπριέλε Μαϊνέτι ¦°¹·ÃËÁ: Κλάουντιο Σανταµαρία, Λού-
κα Μαρινέλι, Ιλένια Παστορέλι 

Ένας µικροαπατεώνας της Ρώµης, ο 
Έντζο, αποκτά υπερφυσικές δυνάµεις 

όταν βουτάει κατά λάθος σε βαρέλι 
ραδιενεργών αποβλήτων στην προ-

σπάθειά του να ξεφύγει από τους 
διώκτες του. 

Η ιταλική εκδοχή περί σούπερ 
ηρώων είναι ένα κράµα ζωηρής 
φαντασίας, καταιγιστικής δράσης, 

µαύρης κωµωδίας και πειραγ-
µένου love story που σάρωσε τα 

βραβεία Ντονατέλο ενώ συγκέντρω-
σε περισσότερους από 1 εκατοµµύριο 

θεατές στην Ιταλία. Έχει γούστο και 
άποψη ο πρωτοεµφανιζόµενος σκηνοθέτης 

πέρα από την εµφανή λατρεία του για τους υπερήρωες και 
είναι ευπρόσδεκτη η προσπάθειά του να εµφυσήσει στο δικό του ήρωα 
ψήγµατα ρεαλισµού και αποµυθοποίησης. ∆εν τα καταφέρνει άσχηµα, 
παρότι αρκετές φορές η ταινία µεταµορφώνεται σε απλοϊκή φάρσα, 
ενώ και τα κλισέ έχουν το δικό τους µερίδιο ευθύνης στην ενορχηστρω-
µένη και κατά µεγάλο ποσοστό προβλέψιµη δράση.   

»»» Στον «Αρχιτσιγκούνη» * ½, γαλλική κωµωδία µε τον φιλότιµο Ντανί Μπουν, τα 
κωµικά ευρήµατα είναι  αρκετά και πετυχηµένα στην πλειονότητά τους αλλά η 
αψυχολόγητη στροφή προς το µελόδραµα του τελευταίου ηµιώρου αφαιρεί πόντους 

σατιρικής αξιοπιστίας και αποτελεσµατικότητας. »»» Το «Λατίνοι και άθικτοι», 
αργεντίνικο ριµέικ της µεγαλύτερης γαλλικής εισπρακτικής επιτυχίας των τελευταίων ετών, 

κρατά τον  πρωτότυπο τίτλο κατά το ήµισυ αλλά δεν είµαστε σίγουροι αν διαθέτει  τη  χηµεία 
µεταξύ των πρωταγωνιστών (Οµάρ Σι - Φρανσουά Κλιζέ) που απογείωσε τους «Άθικτους».

»»»
κωµικά ευρήµατα είναι  αρκετά και πετυχηµένα στην πλειονότητά τους αλλά η 
αψυχολόγητη στροφή προς το µελόδραµα του τελευταίου ηµιώρου αφαιρεί πόντους 

σατιρικής αξιοπιστίας και αποτελεσµατικότητας. 
αργεντίνικο ριµέικ της µεγαλύτερης γαλλικής εισπρακτικής επιτυχίας των τελευταίων ετών, 
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JUST THE FACTS
Wonder Woman ***

Άλλη µια χάρτινη 
ηρωίδα αποκτά ζωή 

αλλά και µέλλον

Η χαµένη πόλη του Ζ ** ½
Εξερευνώντας 
τον Αµαζόνιο

Tanna ***
Ρωµαίος και Ιουλιέτα 

στα βάθη της ζούγκλας 
του Ειρηνικού

Με λένε Τζιγκ **
Βίαιος, βρώµικος 

και κακός

Ο αρχιτσιγκούνης * ½
Ο Ντανί Μπουν 

ως σύγχρονος Σκρουτζ  

Λατίνοι και άθικτοι
Αργεντινή - Γαλλία - 

Συµµαχία

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ



Κοινός λόγος
Η ελληνική γλώσσα 

είναι που συνδέει αυτά τα 
4 άλμπουμ

Ένας κύκλος φαίνεται να ολοκληρώθηκε, 

ένας κόσμος καταρρέει, δεδομένα και βε-

βαιότητα γίνονται σμπαράλια, όλα έχουν 

τεθεί σε μία –σιωπηρή ως επί το πλείστον– 

αμφισβήτηση. Σε αυτό το πλαίσιο η δισκο-

γραφία βρίσκεται σε ένα σημείο που φαίνε-

ται τόσο παλιό αλλά και τόσο καινούργιο, 

σαν να μην υπήρξε παρελθόν και να ξεκινά-

ει τώρα. Έχει φτάσει –σχεδόν– στο σημείο 

της ανταλλακτικής οικονομίας ή της 

απευθείας πώλησης μεταξύ παρα-

γωγού και καταναλωτή χωρίς μεσά-

ζοντες. Φτάνουν διαρκώς στα χέρια 

μου δίσκοι από μικρές εταιρίες του 

ενός ή των δύο ατόμων ή άλμπουμ 

που έβγαλαν οι ίδιοι οι δημιουργοί 

τους, σχεδόν χειροποίητα, που που-

λιούνται χέρι με χέρι στις συναυλίες 

τους ή σε μικρά δισκοπωλεία. Μία 

μικρή αλλά υπαρκτή αγορά έξω από 

την «πραγματική οικονομία», στο χώ-

ρο του αοράτου.

Ω-RAY - Ω-RAY
Το καινούργιο μουσικό όχημα του 

Γιώργου Καρανικόλα (Last Drive, 

Blackmail) μας πάει με την πρώτη 

μια θαυμάσια βόλτα εκεί που κυλά-

νε ρυάκια από acid rock, φαζαρι-

στές κιθάρες, ψυχεδέλεια και ποιητικός 

λόγος (στα ελληνικά, παρακαλώ). Ένα 

πραγματικό μουσικό ταξίδι με τον ήχο της 

κιθάρας να υπνωτίζει και το λόγο να συ-

μπληρώνει την αίσθηση της ροκ γοητείας. 

Ο nu-Καρανικόλας περπατάει ήδη σε ένα 

δρόμο με ενδιαφέρον και μακάρι να προ-

χωρήσει αρκετά.

Δημήτρης «Χαΐνης» Αποστολάκης - Ευτυ-
χισμέναι Ημέραι
Η καλλιτεχνική του διαδρομή περιλαμ-

βάνει μελοποιήσεις σπουδαίων ποιητών, 

αναφορές σε μεγάλους συγγραφείς που 

συνοδεύουν τα κείμενά του και τη ζωή του, 

όπως και ανατολίτικες φιλοσοφίες (Λάο 

Τσε), πολεμικές τέχνες και μια (χιουμορι-

στική;) αγάπη προς μία λόγια 

γλώσσα με την οποία εκφρά-

ζεται και σε αυτό το «δισκοβι-

βλίο», το οποίο έχει τη δομή 

μίας ραδιοφωνικής εκπομπής 

με τα τραγούδια να συνοδεύ-

ονται από κείμενα. Όλα αυτά 

θα μπορούσαν να δώσουν 

την εικόνα ενός κουλτουριά-

ρη, αλλά ακριβώς το αντίθετο 

συμβαίνει. Ο Δημήτρης Αποστολάκης δεν 

χάνει καθόλου την επαφή του με τη λαϊ-

κότητα κι αυτός ο δίσκος το αποδεικνύει. 

Θαυμάσια τραγούδια στο καθιερωμένο 

πλαίσιο του λαϊκού μας τραγουδιού με στί-

χους που περιλαμβάνουν ενδιαφέροντα 

θυμοσοφικά συμπεράσματα και σύγχρο-

νες αναφορές που ανανεώνουν το είδος. 

Μια εκπομπή που αξίζει να ακούσεις… 

Μάρθα Μαυροειδή - Η κλωστή και το βελόνι
Ο τίτλος και το εξώφυλλο με έκαναν διστα-

κτικό, όμως βρήκα σ’ αυτό το άλμπουμ μία 

αξιοπρεπή προσπάθεια σε αυτό το πολύ 

δύσκολο «παιχνίδι» με τις φωνές, όπου 

φωνητικά συγκροτήματα υψηλού επιπέ-

δου και θεϊκές φωνάρες έχουν κάνει «πα-

πάδες» κατά καιρούς. Κι εδώ όμως κρύβε-

ται αγάπη, μεράκι, γνώση και ευαισθησία, 

μία μικρή διάθεση εκσυγχρονισμού, παρα-

δοσιακά τραγούδια και μελωδικές γραμμές 

από διάφορα μέρη της Ελλάδας και της 

ευρύτερης περιοχής, κείμενα της Ζατέλη 

και του Πετζίκη, φωνητικά σύνολα και συμ-

μετοχή της Σαβίνας Γιαννάτου 

και του Αργύρη Μπακιρτζή. 

Όσοι αγαπούν τις φωνές θα 

βρουν εδώ μία ενδιαφέρουσα 

προσπάθεια.

Polkar - Όλα αρχίζουν
Αντιθέτως, εδώ το εξώφυλλο 

υπόσχεται περισσότερα από 

ό,τι τελικά περιέχεται στο 

δίσκο. Όλες οι απόπειρες που έχουν γίνει 

κατά καιρούς για ένα είδος τραγουδιού 

που βασίζεται στιχουργικά στο «χιού-

μορ», στα «χαριτωμένα» συμπεράσματα 

επί των σχέσεων και στα «έξυπνα» σχόλια, 

αφήνουν τη μουσική σε ένα ρόλο συνο-

δευτικό, σαν ένα –σχεδόν προσχηματι-

κό– ηχητικό πλαίσιο για τις στιχουργικές 

εξυπνάδες. Οι Θεσσαλονικείς Polkar δεν 

ξεφεύγουν από τον κανόνα κι απ’ ό,τι φαί-

νεται δεν έχουν και τη διάθεση. A

Various
artists

Του Μάκη 
Μηλάτου
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Τρέχοντας µε την adidas 
για το περιβάλλον 

Η adidas, το Parley και το Runtastic αξιοποιούν το 
running για να αφυπνίσουν την περιβαλλοντική συ-
νείδηση. Και παροτρύνουν όλους τους δροµείς να 
συµµετέχουν στα runs έως τις 11/6. Με αφορµή την 
Παγκόσµια Ηµέρα των Ωκεανών, οι adidas Runners 
Athens ντύνονται στις µπλε αποχρώσεις της θάλασ-
σας και στις 9/6 θα µεταδώσουν την ενέργειά τους 
στο Wave Run, ενώ την ίδια µέρα θα βελτιώσουν την 
ευελιξία, τη δύναµη και την αναπνοή τους στο Beach 
Style Yogipilates. ∆είτε κι εδώ: www.adidas.com/
runfortheoceans, www.adidas.gr/adidasrunners

adidas urban run 
Ακόµη πιο urban γίνεται το τρέξιµο για τους adidas 
Runners Athens καθώς, πλέον, στο Urban Run κάθε 
Τετάρτης τα µέλη της δροµικής κοινότητας θα «σαρώ-
νουν» τους δρόµους στο κέντρο της πόλης, µε συνε-
χόµενο τρέξιµο, και θα αφήνουν το στίγµα τους στις 
αθηναϊκές γειτονιές, όπως την Πλάκα, τα Αναφιώτικα, 
το Μοναστηράκι, το Θησείο. Παράλληλα, το Newbies 
Run κάθε Τετάρτη και Παρασκευή είναι έτοιµο να υπο-
δεχτεί όλους όσους θέλουν να κάνουν την αρχή στο 
τρέξιµο ή θέλουν να τη «δουν» πιο χαλαρά. Οι εγγρα-
φές στις προπονήσεις γίνονται στο www.adidas.gr/
adidasrunners. 

↓

Τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις συνεχίζει να στη-
ρίζει η COSMOTE, µε µια νέα σειρά δράσεων, το 
#GrowYourBusiness. Οι δράσεις ξεκινούν µε δωρε-
άν εκπαιδευτικά σεµινάρια για τους επιχειρηµατίες 
που θα τους προσφέρουν τη δυνατότητα να απο-
κτήσουν πρόσβαση στη γνώση και τις ευκαιρίες 
που παρέχει η ψηφιακή εποχή. Τα σεµινάρια, που δι-
οργανώνονται σε συνεργασία µε την OTEAcademy, 
θα υλοποιηθούν στις 21/6 στη Θεσσαλονίκη και 
στις 23/6 στην Αθήνα και απευθύνονται σε επιχει-
ρήσεις, καθώς και σε ελεύθερους επαγγελµατίες. 
Πληρ. www.growyourbusiness.gr

Σεµινάρια 

για µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
από την COSMOTE

ÆÃ
SOUNDTRACK
Æ¸ª ¦Ã¤¸ª

Του ΓΙΩΡΓΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ã 
τραγουδιστής των Γερµανών krautrock 

θρύλων Can έρχεται στην Ελλάδα, συνο-

δευόµενος επί σκηνής από τους ψυχω-

µένους ρόκερ Chickn στην Αθήνα και από 

τους ψυχεδελικούς Naxatras στη Θεσσαλονίκη. 

∆ηµιουργώντας, αυτοσχεδιάζοντας και συνοµι-

λώντας µε το κοινό. Χωρίς πρόβες. Συνεχίζοντας 

έξω από κάθε µνηµειακή εκµετάλλευση του 

παρελθόντος την αποθέωση της στιγµής µε 

απόλυτη ελευθερία. Συνεχίζει µόνος σε έναν αντι-

συµβατικό δρόµο, περιοδεύοντας στον κόσµο και 

δηµιουργώντας  µε νέους µουσικούς ένα δίκτυο 

ελευθερίας και δηµιουργικότη-

τας.  Λίγο πριν τις εµφανίσεις του 

µίλησε στην ATHENS VOICE. 

Η δηµιουργικότητα θα πρέπει 

να αντιτίθεται στο κυρίαρχο ρεύ-

µα του συστήµατος. Ελευθερία 

και δηµιουργικότητα είναι πια-

σµένες χέρι χέρι. Έτσι αισθάνοµαι 

ζωντανός την κάθε στιγµή.

∆εν µου αρέσει να εστάζω 

στο παρελθόν µου στους Can, 

είναι µισό αιώνα πίσω. Σταδιακά αυτή η περίοδος 

εξασθενεί από τη µνήµη µου. Προτιµώ να κοιτώ 

µπροστά. Ξέρω ότι κάναµε αρκετά καλή µουσική 

και παρατηρώ µε ενδιαφέρον από γενιά σε γενιά 

τους νέους να την ανακαλύπτουν. Ασφαλώς και 

είµαι περήφανος για αυτό. 

Ποτέ δεν θεώρησα τον εαυτό µου πρωτοπόρο 

του krautrock. Παίζω µουσική που δεν ανήκει 

σε καµία κατηγορία. ∆ηµιουργώ σε ένα άλλο 

σύµπαν. Αν είχα επιλέξει να κάνω επιτυχίες θα 

έπρεπε να αλλάξω τη ζωή µου, να διασχίσω ένα 

εντελώς διαφορετικό µονοπάτι. 

Το πιο σηµαντικό στη ζωή είναι να βρεις το 

δικό σου σκοπό, το δικό σου τρόπο, τη δική σου 

προσωπικότητα αποκτώντας µια µοναδική ε-

λευθερία. Η ελευθερία είναι πάντα ενάντια στο 

σύστηµα. 

H µητέρα µου ήταν ισχυρή προσωπικότητα, 

λιγοµίλητη και αποφασιστική. Είναι ο άνθρωπος 

που θα σέβοµαι περισσότερο στον κόσµο µέχρι 

το τέλος της ζωής µου. Της χρωστάω πολλά. Μου 

έδωσε µια µοναδική ευκαιρία αφήνοντάς µε ελεύ-

θερο να επιλέξω τι θέλω στη ζωή µου και έτσι στα 

18 µου έφυγα από την Ιαπωνία. 

Ξέρω ότι τη στενοχωρούσε που 

δεν ήµουν εκεί αλλά ιεραρχούσε 

πάνω από όλα τη δική µου επι-

λογή. 

Αποφεύγω τα social media 

γιατί µου κλέβουν πολύτιµο 

χρόνο. Επιπλέον δεν χρειάζοµαι 

400 φίλους αλλά ένα πρόσωπο 

που µπορώ να εµπιστευτώ και 

να είναι δίπλα µου αν το χρεια-

στώ. Γενικότερα οι τάσεις δεν µε 

απασχολούν. ∆εν θέλω να ακολουθώ  το ρεύµα 

του κυρίαρχου συστήµατος. Κολυµπάω κόντρα 

σε αυτό το τεράστιο απρόσωπο ρεύµα που εν-

διαφέρεται µόνο για business. Προτιµώ µια πιο 

ανθρώπινη ζωή

   Κύτταρο, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 210 8224134. Έναρξη 
20.30. Είσοδος €13, 16 (ταµείο) Προπώληση Syd Records, 
Rhythm Records, Reload Stores, Media Markt και 11876. 
Στις 13/6.

. 

Damo Suzuki 
O τραγουδιστής των Can στην Ελλάδα µε Naxatras και Chickn

Όλη η συνέντευξη στο site

www.athens voice.gr
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Τελικά πού είχες πάει τριήµερο, 
Γιαννάκη, και εξαφανίστηκες;

Βρήκα πεπόνι και σε περιµένω. 
Ή θέλεις κεράσια; Για ό,τι παι-
χνίδι µε φρούτα είµαι διαθέσιµη.

Ως γνωστόν, Γεωργία, της νύ-

χτας τα καµώµατα τα βλέπει η 
ηµέρα και γελάει. Οπότε µην 
αναρωτιέσαι γιατί δεν σε σέβε-
ται κανείς.

∆εν µου απάντησες στο µήνυµα, 
Κ.Μ., και αρχίζω να αναρωτιέµαι 
αν άλλαξες αριθµό κινητού.

ξέρεις 
εσύ...
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Γεια σου, Μυρτώ µου, γλυκιά κι αγαπηµένη! ∆εν ξέρω αν είναι 
σοβαρό το θέµα και πώς θα φανεί στα µάτια σου αλλά εγώ υπο-
φέρω. Και µη νοµίζεις ότι υπερβάλλω. Στη ζωή µου υπάρχουν 
δυο πρόσωπα. Με το πρώτο µετράω ήδη πέντε χρόνια σχέσης, 
είναι γλυκός, συντροφικός, στέκεται δίπλα µου σε όλες τις 
στραβές, µε φροντίζει και µε αγαπάει. Ο άλλος είναι µικρό-
τερός µου 8 χρόνια, δουλεύει στο γυµναστήριο που πηγαίνω, 

µε θέλει και το δείχνει χωρίς να ντρέπεται, είναι θερµός και 
θεότρελος, µου λέει ότι θα έρθει σπίτι µου να µε ζητήσει από τον 

άλλον, µου ζητάει να χωρίσω για να είµαστε µαζί και, για να µην τα πο-
λυλογώ, µε έχει τρελάνει. ∆εν ξέρω τι να κάνω, τι να αποφασίσω. ∆εν θέλω 
να κοροϊδεύω τον «επίσηµο» γιατί µου έχει φερθεί υπέροχα. ∆εν θέλω να 
αφήσω την ευκαιρία και µε τον άλλο όµως. Ο έρωτας είναι κάτι που έρχεται 
σπάνια και όταν έρθει δεν τον αφήνεις, έτσι δεν είναι; Σε φιλώ, Μ. Γ.

Εννοείται πως δεν τον αφήνεις. Τον ακολουθείς τρέχοντας, κυνηγάς ξυπόλητος το 
ουράνιο τόξο µέχρι την άκρη του κόσµου, εκεί που λένε ότι κρύβεται ένας θησαυρός ο 
οποίος συχνά είναι ένας κουβάς σκατά.
Υ.Γ. 1 Μεγάλοι άνθρωποι, µεγάλα βάσανα. Μεγάλα βάσανα, µεγάλες ευθύνες. Μεγάλες 
ευθύνες, µεγάλες αποφάσεις.
Υ.Γ. 2 Η µεγάλη βλακεία είναι να διαλέγεις το ένα και µετά να γκρινιάζεις ανυπόφορα 
και µωρουδιακά επειδή δεν διάλεξες το άλλο.
Υ.Γ. 3 Αυτό που θέλει να έρθει σπίτι σας και να σας ζητήσει από τον άλλο είναι η πραγµα-
τική απόδειξη αγάπης και επιθυµίας. Πολύ συγκινήθηκα. Αν του πετύχει η performance 
πείτε του να τη βγάλει και στο youtube.

Πώς γίνεται, Μυρτώ µου, δύο άντρες να σε γεµίζουν ταυτόχρονα και ισόπο-
σα ώστε να µην µπορείς να αποχωριστείς κανέναν 
τους; Να είναι µεταξύ τους εντελώς διαφορετικοί και 
µέσα από αυτούς να ανακαλύπτεις πόσο διαφορετι-
κές πλευρές έχεις εσύ; Να είσαι το ίδιο ερωτευµένη 
και µε τους δύο; Να νιώθεις την ίδια ανατριχίλα όταν 
σε αγγίζει τη µία µέρα ο ένας και την άλλη ο άλλος; 
Να κοιµάσαι αγκαλιά στην ίδια στάση το ένα βράδυ 
µε τον έναν και το άλλο µε τον άλλο; Να µετράς τις 
ώρες µέχρι να δεις τον ένα και µετά, ύστερα από ένα 
ερωτικό υπέροχο δίωρο, να µετράς και πάλι τις ώρες 
µέχρι αύριο που θα δεις τον άλλο; Να κάνεις σχέδια 
µαζί του, να ανοίγεις χάρτες, να σηµειώνεις καλο-
καιρινές διαδροµές, να σκέφτεσαι από τώρα πόσο 
µαγικός θα είναι ο µισός Αύγουστος και ταυτόχρονα 

να έχεις χαρίσει µέσα σου τον άλλο µισό στην άλλη αγάπη σου; Κι όµως γί-
νεται, το ζω εδώ και 5 µήνες, από τότε που µπήκε στη ζωή µου ο δεύτερος, 
δεν είµαι υποκρίτρια, δεν είµαι κάθαρµα, είµαι µπερδεµένη, ερωτευµένη 
και ευτυχισµένη...

Super µίκρο tronik πλάσµα
σε super electronik φάσµα
από τον πλανήτη happy
σου στέλνω κοσµική αγάπη

Στον πλανήτη happy
κανείς δεν κλείνει µάτι
κάθε µέρα κι άλλο party
Μίκρο

Υ.Γ. 1 Φαντάζοµαι ότι δεν γνωρίζει ο ένας την ύπαρξη του άλλου, ε; 
Υ.Γ. 2 Καλά κρασά εύχοµαι.
Υ.Γ. 3 Κορίτσια, δεν πρόλαβε να µπει το καλοκαίρι και σκάσατε µε τον πολιορκητικό 
γεµάτες ενέργεια και φλόγα, πανέτοιµες για νέες συντριβές. Μπράβο, γουστάρω που 
σιγά-σιγά η στήλη επιστρέφει στον παλιό, ανισόρροπο εαυτό της.

Αγαπητή Μυρτώ, µπορείς να µου εξηγήσεις, σε παρακαλώ, τη γοητεία που 
ασκούν επάνω σας οι µαλάκες; Αυτοί που τα ξύνουν όλη µέρα φορώντας το 
προσωπείο του σούπερ κουλ τύπου, ενώ στην πραγµατικότητα δεν αξίζουν 
τίποτα; ∆εν το βλέπετε; ∆εν το καταλαβαίνετε; Τόσο χαµηλά σέρνεται η 
αυτοπεποίθησή σας; Τόσο για τον πούτσο έχετε τον εαυτό σας; Τόσο ε-
πιφανειακές, ανασφαλείς, ηλίθιες είστε; Και όταν όλοι αυτοί οι τύποι σάς 
στέλνουν τελικά εκεί που έστειλαν και τις προηγούµενες, δηλαδή στο διά-
ολο, γιατί τρέχετε πίσω σε εµάς ζητώντας να «γλείψουµε» τις πληγές σας; 
Και εµείς οι ανόητοι, γιατί το κάνουµε πάντα; Ρητορικές οι ερωτήσεις, δεν 
χρειάζονται ούτε ζητούν απαντήσεις...

Ευτυχώς. Γιατί βαριέµαι τροµερά να σας απαντήσω. Αν και 
αυτό µε το γλείψιµο των πληγών έκανε ένα κάπως ενδια-
φέρον εφέ. 
Υ.Γ. 1 Φίλε µου, όταν δεχόµαστε να γλείψουµε µια πληγή 
που άνοιξε ένας άλλος, δεν βλέπω το λόγο που ανεβάσα-
τε εδώ ολόκληρο µονόπρακτο τίγκα στο δράµα. Γλείφου-
µε ό,τι αποφασίζουµε να γλείψουµε και τέλος. Όσο για 
τη γοητεία που µας ασκούν οι µαλάκες, ναι, ίσως ισχύει σε 
κάποια φάση της ζωής µας αλλά δεν ξέρω γιατί. Στη δική µου 
και σε κάνα δυο άλλες περιπτώσεις που τσέκαρα, οι µαλάκες 
ήταν ανυπόφορα ωραίοι και αρκούντως σιωπηλοί...
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Σε γνωρίζω...

Αβαντάζ. ∆ικηγόρος 35χρονη µε 3 master, λεπτή, πολύ όµορφη, φινετσά-
τη, ευγενική, δυναµική προσωπικότητα, ευκατάστατη, µε µεγάλη ακίνητη 
περιουσία, επιθυµεί σοβαρή γνωριµία µε κύριο έως 47 ετών. «Πάππας», 
Οµήρου 38,  Κολωνάκι, 2103620.147, www.pappas.gr 

¡éá îá ëáôáøöòÝóåôå íéá áççåìÝá åðéëïéîöîÜóôå íå ôï 210 3617.369 (11.00-18.00) 
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αγγελίες
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Σε 
είδα...

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΠΑΦΙ
 3/6 µεσηµέρι. Ήµουν µε φίλο, κρατούσα κράνος και φορούσα µπορ-
ντώ µπλούζα, σου χαµογέλασα και σε ρώτησα αν βρήκες το κινητό 
του πιτσιρίκου. Κάνεις εξορµήσεις µόνο µε παιδάκια; iwannaseeu@
outlook.com.gr 

Ζήτα µου οτι θες

Πατήσια, ∆ηµακοπούλου 29, ενοικιάζεται διαµέρισµα 2ου ορόφου 55m², 
1 υπνοδωµάτιο, µεγάλο καθιστικό, χωλ, φρεσκοβαµµένο, ελάχιστα κοινό-
χρηστα, δίπλα στο µετρό, €220. Πληροφορίες 6947120198
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Αναγνωρίζεις τις πρακτικές και ερωτικές σου 
ανάγκες
Αυτή η εβδομάδα, με την είσοδο της Αφροδίτης 
στον Ταύρο στις 6 και την επιστροφή του Δία σε 
ορθή πορεία στις 9, σε χαλαρώνει αρκετά εσωτε-
ρικά δίνοντάς σου σαφήνεια για τις ανάγκες σου 
στις επαγγελματικές και προσωπικές σου σχέσεις. 
Ενώ και εξωτερικά σε βοηθάει με μία κάποια αύ-
ξηση των εσόδων σου. Παράλληλα όμως σε κάνει 
να μη σηκώνεις μύγα στο σπαθί σου όταν κάποιος 
έχει διαφορετική γνώμη από σένα, πράγμα που 
έχει σαν αποτέλεσμα πολλά αναίτια ξεσπάσμα-
τα μέσα στο σπίτι σου. Παρότι 
βγάζεις κάτι έξτρα, μην παίρ-
νεις φόρα γιατί αυτά που έχεις 
να πληρώνεις παραμένουν. Η 
είσοδος του Ερμή στους Δι-
δύμους και η Πανσέληνος της 
Παρασκευής ανοίγουν την 
πόρτα για να μπουν στη ζωή 
σου άνθρωποι με τους οποί-
ους μπορείς να συνεννοηθείς 
και να περάσεις όμορφα, αλ-
λά θα σου δημιουργήσουν κι 
έναν υγιή προβληματισμό για 
το κατά πόσο το σκεπτικό σου βοηθάει τελικά το 
συνεργάζεσθαι και το σχετίζεσθαι.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Ξαναβρίσκεις την ήρεμη δύναμή σου
Με το πέρασμα της Αφροδίτης στο ζώδιο σου, την 
Τρίτη, ο κύκλος της κακοδιαθεσιάς, των πισωγυ-
ρισμάτων και της αυτοαμφισβήτησης κάνει ένα 
πρώτο κλείσιμο. Ανακτάς αρκετή από την ήρεμη 
δύναμή σου κι αυτό σου επιστρέφει τη γοητεία 
σου και σε βοηθάει να κάνεις πιο επιτυχημένους 
επαγγελματικούς και οικονομικούς, αλλά και προ-
σωπικούς χειρισμούς. Η είσοδος του Ερμή στους 
Διδύμους στις 7 και η επιστροφή του Δία σε ορθή 
πορεία την Παρασκευή δίνουν μια χείρα βοηθείας 
στα οικονομικά σου και σου φέρνουν αρκετή δου-
λειά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υλοποιούνται και 
οι σχετικοί σου στόχοι. Η Πανσέληνος στις 9 φω-
τίζει επίσης τα τεκταινόμενα στην ιδιωτική σου 
ζωή, όπου τελικά βγαίνεις κερδισμένος, υλικά και 
συναισθηματικά, παρά το ότι εσύ αισθάνεσαι ότι 
συμβιβάζεσαι στη ρουτίνα σου περισσότερο από 
ό,τι θα ήθελες. Αν αντισταθείς στην υπερβολική 
κτητικότητα, υλισμό και δυσπιστία και δώσεις λί-
γο χρόνο στον εαυτό σου, θα δεις ότι η ηρεμία 
που κερδίζεις δεν πληρώνεται.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Αναδρομικό αφιέρωμα στα ερωτικά σου
Εκτός από τη θερμοκρασία το θερμόμετρο ανε-
βαίνει και στην ερωτική σου ζωή αυτή την εβδο-
μάδα, όπου τρώγεσαι να ασχοληθείς με ιστορικά 
άτομα και καταστάσεις κεκλεισμένων των θυρών. 
Η έλξη του γνώριμου αποκτά διαστάσεις μαύρης 
τρύπας κι επειδή εσύ θέλεις ντε και καλά να ερω-
τευτείς, εύκολα θα πέσεις μέσα και πιθανώς να 
περάσεις και καλά, αν και το μέλλον προβλέπεται 
θολό. Αν και επιθυμείς τα ιδιωτικά να παραμείνουν 
ιδιωτικά, με την είσοδο του Ερμή στο ζώδιό σου 
στις 7 δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσεις να απο-
φύγεις να διατυμπανίσεις μόνος σου αυτά κι άλλα 
τόσα. Η επιστροφή του Δία σε ευθεία πορεία την 
Παρασκευή σε κάνει υπεραισιόδοξο και πρέπει να 
προσέχεις τις αστοχίες, ιδίως στα επαγγελματικά 
σου. Η Πανσέληνος της ίδιας μέρα στο ζώδιό σου 
υπογραμμίζει τα παραπάνω θέματα, ζητώντας 
σου να μην κάνεις τίποτα στο οποίο δεν είσαι ο 
εαυτός σου, απλά και μόνο για να κάνεις κάτι μαζί 
με άλλους, είτε σχέση είτε συνεργασία. Οι πιέσεις 
θα είναι δυσβάσταχτες.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Κυνηγώντας το Τραίνο της Μεγάλης Φυγής
Νιώθεις την ανάγκη για διακοπές στο πετσί σου 
πλέον και το να σχεδιάζεις τη Μεγάλη Φυγή είναι 
ίσως το μοναδικό πράγμα που σου φτιάχνει τη 
διάθεση αυτές τις μέρες. Επικοινωνιακά είσαι 
μια πρόκληση, γιατί η είσοδος του Ερμή στους 
Διδύμους στις 7 σε κάνει ακόμη περισσότερο 
στρείδι από ό,τι συνήθως, εκτός αν πρόκειται να 
νευριάσεις, να βρίσεις ή να προσβάλεις κάποιον 
με το γάντι. Η επιστροφή του Δία σε ορθή πο-
ρεία την Παρασκευή δεν θα βοηθήσει ιδιαίτερα 
τα πράγματα αφού θα σου φορτώσει επιπλέ-

ον δουλειά και υποχρεώσεις, 
που θα εντείνουν το ένστικτό 
σου να αυτομολήσεις στην 
Καραϊβική για λόγους αυτο-
συντήρησης. Η Πανσέληνος 
της ίδιας μέρας σε θερμοπα-
ρακαλεί να ασχοληθείς με την 
υγεία σου και τον εαυτό σου 
και να σταματήσεις να τρέχεις 
γύρω γύρω σαν ακέφαλο κο-
τόπουλο, αν θέλεις να ηρεμή-
σεις λίγο και να ξαναβρείς την 
πίστη σου στα πράγματα. Κι 

ερωτικά, σου λείπει τόσο η χαλάρωση και το να 
περάσεις καλά που τα πράγματα στρεσάρονται.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Εσωτερική αναστάτωση και βροχή από 
μνηστήρες 
Την εσωτερική αναστάτωση και τους εσωτερι-
κούς διαλόγους με τον εαυτό σου δεν τους γλι-
τώνεις, αλλά δεν είναι και δύσκολο να τους αγνο-
ήσεις με όλα όσα συμβαίνουν. Το πέρασμα της 
Αφροδίτης στον Ταύρο στις 6 σε σπρώχνει να 
ασχοληθείς με το θέμα καριέρα, δημιουργώντας 
τις συνθήκες που θα βοηθήσουν να πάρεις αυτά 
που θέλεις σε δημιουργικό και υλικό επίπεδο, με 
έμφαση σαφώς στο πρώτο. Τριπλή υπογράμμι-
ση στο πόσο πρέπει να προσέξεις να μην πέσεις 
θύμα οικονομικής εξαπάτησης στις συμφωνίες 
σου. Ωστόσο, στην πρώτη γραμμή της ζωής σου 
δεν είναι η δουλειά, αλλά η προσωπική σου ζωή 
όπου είσαι επιρρεπής στο να κινείσαι αγελαία, 
σχεδόν αποκλειστικά προς εξωεπαγγελματικές 
δραστηριότητες. Η Πανσέληνος της Παρασκευ-
ής αυξάνει την κινητικότητα στα ερωτικά σου, ό-
μως το διαφορετικό απουσιάζει χαρακτηριστικά 
και εσύ πιάνεις τον εαυτό σου να δυσκολεύεται 
να συμβιβάσει το αφήγημά του για το φλερτ και 
τον έρωτα με την ίδια την πράξη του σεξ και την 
εξάσκηση της οικειότητας. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Επαγγελματικές και προσωπικές ανασφάλειες
Αν εξαιρέσουμε κάτι επίμονες έγνοιες για τις ακα-
δημαϊκές σου επιδόσεις και το τι θα γίνει τελικά 
με το χάος στη δουλειά, εσύ κατά βάση θέλεις να 
το ρίξεις στα ψώνια, τα ποτά, τα ξενύχτια και το 
φαγητό. Ωστόσο, ο κυβερνήτης του ζωδίου σου 
Ερμής περνώντας στους Διδύμους, στις 7 δεν σ’ 
αφήνει να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις γιατί 
σε αναγκάζει να ασχοληθείς και να μιλήσεις για 
την καριέρα σου. Η Πανσέληνος της Παρασκευής 
βγάζει όλο τον προβληματισμό σου για το ότι αυ-
τά που έχεις σίγουρα και αποδέχεται, αλλά και το 
περιβάλλον σου, έχουν αρχίσει και σου βρωμάνε, 
όμως αυτά που θέλεις να κάνεις εσύ σου δημιουρ-
γούν σχεδόν τρόμο. Την τριβή θα μειώσει το θέμα 
χρήματα, υπό μορφή στήριξης από την οικογένεια 
ή το σύντροφο. Κι έτσι ανοίγει το άλλο θέμα των 
ημερών, το πόσο μπορείς να εξωραΐζεις νυν και 
υποψήφιους εραστές για να αισθάνεσαι ότι έχεις 
επιλογές ή έναν άνθρωπο να στηριχτείς. 

 Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Στήριξη στα σχέδιά σου και έντονα 
σεξουαλική διάθεση
Με έναν Δούρειο Ίππο εύκολων δώρων μπαίνει 
η εβδομάδα και μέσα του αρκετή τεμπελιά και 
αναβλητικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσεις 
προκειμένου να μη χάσεις τα εν λόγω δώρα. Η 
Αφροδίτη στον Ταύρο τονώνει τη λίμπιντό σου 
με τον πλέον ευχάριστο τρόπο, κάνοντάς σε τό-
σο ανάρμοστο όσο χρειάζεται για να περάσεις 
καλά και στο κρεβάτι σου, αλλά και να ανοίξεις 
θέματα αν έχεις κουραστεί να μην περνάς καλά 
στη σχέση σου για να κρατάς τα προσχήματα. Η 
επιστροφή του Δία σε ορθή πορεία κάνει θαύ-
ματα για την αισιοδοξία σου και τη διάθεσή σου, 
όχι όμως και για το σώμα σου αν δεν προσέξεις 
την όρεξή σου. Πάντως η Πανσέληνος της Πα-
ρασκευής πριμοδοτεί κάθε σου ακαδημαϊκή 
προσπάθεια, αρκεί να μην είναι τελείως στον α-
έρα, καθώς και όλα σου τα σχέδια για διακοπές, 
αυτοβελτίωση, διασκέδαση, ακόμη και για να 
τακτοποιήσεις θέματα νομικής φύσεως, ενώ ε-
πίσης στηρίζει την ευδιαθεσία σου. Μέσα σ’ όλα 
αυτά, μέτρο στην κατανάλωση αλκοόλ.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Ή πράξε βάσει πεποιθήσεων ή άλλαξε 
πεποιθήσεις
Αυτή την εβδομάδα σηκώνεις το καπό και κοι-
τάς τι ακριβώς συμβαίνει στη μηχανή των σχέ-
σεών σου, γιατί για κάποιον καταραμένο λόγο 
δεν μπορείς να βρεις ησυχία. Η Αφροδίτη στον 
Ταύρο υποδαυλίζει την όρεξή σου για συντρο-
φικότητα και ομαδικότητα, ο Ερμής στους Διδύ-
μους τη λίμπιντό σου, αλλά ούτε να δεις μέλλον 
μπορείς, ούτε να ξεκολλήσεις από το παρελθόν, 
αν δεν αλλάξεις ριζικά τις συνήθειες κι αυτά που 
θεωρείς αυτονόητα στον έρωτα και τη δημιουρ-
γικότητα. Η Πανσέληνος της Παρασκευής τονί-
ζει την ανάγκη σου να αποδεχτείς ότι πρέπει να 
εγκαταλείψεις τις θεωρίες σου ή να τις κάνεις 
πράξη για να συμβαδίσεις όπως θέλεις με το σύ-
ντροφό σου, υπάρχοντα ή επίδοξο. Μια από τα 
ίδια όμως και στα επαγγελματικά σου, όπου το 
οικονομικό ναι μεν ξεκολλάει ιδιαίτερα αποτε-
λεσματικά, η αίσθηση όμως ότι δεν είναι τα λε-
φτά η αμοιβή που θα ήθελες, παραμένει. Το δύ-
σκολο είναι ότι αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι 
ούτε να το αντιληφθείς ούτε να το πεις μπορείς 
καθαρά, αφού οι συνήθειες και οι ασφάλειές 
σου συσκοτίζουν τα πράγματα.

 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Πρακτική επιστροφή στον ιδεαλισμό
Περισσότερη δουλειά σού φέρνει η εβδομάδα, 
αλλά λιγότερη άρνηση να την κάνεις, κυρίως 
γιατί βρίσκεις να κάνεις πράγματα που σε ευ-
χαριστούν και το πάρε δώσε με τους συναδέρ-
φους και συνεργάτες σου αποκτά ένα ενδιαφέ-
ρον. Το ευεργετικό κλίμα δεν επεκτείνεται όσο 
θα ήθελες και στα οικονομικά σου, δυστυχώς, 
ενώ τα έξοδα παραμένουν. Παρ’ όλα αυτά, η ε-
πιστροφή του κυβερνήτη του ζωδίου σου Δία 
σε ορθή πορεία την Παρασκευή σε συνεφέρει 
και αρχίζεις να βλέπεις το σύνηθες ευεργετικό 
φως στις φιλικές σου σχέσεις, στα σχέδιά σου, 
αλλά και στην ίδια την αντίληψη του εαυτού 
σου. Η Πανσέληνος της Παρασκευής στο ζω-
διακό σου άξονα σου θυμίζει ότι τελικά αν δεν 
επικοινωνείς σε επίπεδο πεποιθήσεων με τον 
απέναντι, ούτε σεξ δεν θέλεις να κάνεις, ούτε να 
συνεργαστείς, κι ας είναι κάτι ιδιαίτερα προσο-
δοφόρο αυτό. Επειδή η συνειδητοποίηση είναι 
καλή και φέρνει ωραίες σχέσεις στη ζωή σου, 
μη βιαστείς να κινηθείς πριν διαπιστώσεις αν  
αυτά που πιστεύεις έχουν όντως βάση.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Αγάπα το σώμα σου για να σε αγαπάει κι αυτό
Το σώμα σου κάνει την επανάστασή του αυτή 
την εβδομάδα, και σου δείχνει πόσο αποτελε-
σματικά μπορεί να βάλει φρένο στα θέλω σου 
που να χτυπιέσαι κάτω. Ο λόγος για το πρόγραμ-
μα που θέλεις να ακολουθήσεις επαγγελματικά 
και από άποψη διασκέδασης, ταυτόχρονα, με 
αλκοόλ, χωρίς φαγητό, στεκόμενος στο ένα πό-
δι, στην καμινάδα. Μη φρικάρεις με τις εκκρεμό-
τητές σου, μη συγκρούεσαι με τους συνεργάτες 
και την οικογένειά σου, και λειτούργησε έξυπνα 
για να φτιάξεις ένα καλό πρόγραμμα, μπορείς. 
Απόφυγε τα ψέματα και τις μισές αλήθειες για να 
αισθανθείς καλύτερα, το αποτέλεσμα θα είναι 
μεγαλύτερη πίεση. Άλλωστε η Αφροδίτη στον 
Ταύρο, από τις 6, θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις 
απωθημένα, φοβίες, αναστολές κι ό,τι άλλο έχεις 
συσσωρεύσει στα ερωτικά και επαγγελματικά 
σου και θα φέρει στην επιφάνεια η Πανσέληνος 
της Παρασκευής. Βοήθησέ την αποφεύγοντας 
να κάνεις τον υπερήρωα, έστω και για δική σου 
εσωτερική κατανάλωση, μόνος μπροστά στον 
καθρέφτη σου.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Τα ερωτικά σου σε κατάσταση προ κβαντικής 
κατάρρευσης
Σε κατάσταση κλώσας που θέλει να φτιάξει τη 
φωλιά της σε φέρνει η είσοδος της Αφροδίτης 
στον Ταύρο, από τις 6. Τώρα αν θα προσπαθή-
σεις να αλλάξεις σπίτι, διακόσμηση, τα μυαλά 
της οικογένειάς σου ή οικογένεια, αυτό εξαρτά-
ται από το πόσο ζεστά θα το πάρεις. Πάντως η 
επιστροφή του Δία σε ορθή πορεία, στις 9, ξυ-
πνά το τυχοδιωκτικό σου πνεύμα και είσαι πα-
νέτοιμος να ξοδέψεις κι αυτά που δεν έχεις για 
να αλλάξεις γεωγραφικό ή έστω νοητικό στίγμα. 
Η Πανσέληνος της ίδιας μέρας και ο Ερμής που 
είναι στους Διδύμους από τις 7 εντείνουν την 
ιδιαίτερα επεκτατική σου διάθεση και την εστι-
άζουν στα ερωτικά σου, κάνοντας τα πάντα και 
τα πολύ ευχάριστα και συναρπαστικά πιθανά αν 
δεν κολλήσεις στα συνηθισμένα σου έργα περί 
φιλίας, ελευθερίας, σχέσης ως ρουτίνας κτλ. Να 
μη μιλήσω δε για τη δουλειά και το πρόγραμμα 
ως επιπρόσθετο πρόσχημα. Εντάξει, θα έχεις 
πολλή δουλειά και θα αναστατωθεί η ρουτίνα 
σου. Deal with it. 

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Καλοκαιρινή ενδοσκόπηση και επικοινωνια-
κό μέλωμα
Μια γλύκα στα λόγια σου και στα πάρε δώσε σού 
φέρνει η είσοδος της Αφροδίτης στον Ταύρο, 
στις 6, η οποία σε φέρνει πιο κοντά στα αδέρφια 
σου, στον εραστή σου ή κατά το πεζότερον, σε 
λεφτά από πλάγιες οδούς. Η σκέψη σου πάντως 
εστιάζεται μέσα από την είσοδο του Ερμή στους 
Διδύμους, στις 7, και την Πανσέληνο της Παρα-
σκευής, στην οικογένειά σου, το σπίτι σου και 
τον εαυτό σου μέσα στην καθημερινότητά μαζί 
τους. Αυτό δημιουργεί μια περίεργη ένταση στα 
ερωτικά σου, είτε λόγω μιας ασυνήθιστης για 
σένα διεκδικητικότητας, είτε λόγω του ότι αντι-
λαμβάνεσαι ότι πρέπει να θυσιάσεις ένα παιδι-
κόμορφο κομμάτι για να έχει μέλλον η σχέση 
σου ή, σε ένα άλλο επίπεδο, η επαγγελματική 
σου σταδιοδρομία. Όπως και να έχει, οι κόμποι 
που έχεις μέσα σου αρχίζουν να λύνονται. Μόνο 
μη νομίζεις ότι ξέρεις ποιος θα είσαι όταν τε-
λειώσει αυτή η διαδικασία και μη βασίζεις την 
καριέρα σου και το γάμο σου σε υποθέσεις για 
το μέλλον.  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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Sex, ίντριγκες και αίμα
στο King’s Landing

 ΠΡΟΔΟΣΙΑ! Νεκρός ο Τζον Σνόου;

R.I.P. Οι Άρχοντες που θα μείνουν 
στην ιστορία του Westeros

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 
ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΑΖΙ 
ΣΕ ΕΝΑ ΕΠΙΚΟ BOX SET

ΑΠΟ ΤΗ nova
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Στο Westeros ήταν καλοκαίρι. Η βασι-

λεία του Robert Baratheon μετρούσε 

ήδη 15 χρόνια και όλα κυλούσαν ρολόι. 

Τίποτα δεν προμήνυε το χάος που θα 

ακολουθούσε. Ή σχεδόν τίποτα. Τα μυ-

στηριωδώς ακρωτηριασμένα πτώματα 

πέρα από το Τείχος έπρεπε να μας υπο-

ψιάσουν...

Ο 
θάνατος του Jon 
Arryn, Χεριού του 
Βασιλιά Robert 
Baratheon, έμελε 
να γίνει το γεγονός 
που θα πυροδοτή-
σει το φαινόμενο 
της πεταλούδας 

προκαλώντας αναταράξεις στην ησυχία 
των Επτά Βασιλείων. Ο  Άρχοντας Eddard 
Stark ανέλαβε τη θέση και μετακόμισε 
στο King’s Landing μαζί με τις κόρες του, 
ενώ ο γιος του Bran βρισκόταν σε κώμα 
εξαιτίας ενός μυστηριώδους ατυχήματος 
που είχε. Στην πραγματικότητα, για την 
κατάστασή του ευθύνονται οι Lannister, 
αφού ο μικρός πέτυχε τη Βασίλισσα Cersei 
σε σεξουαλικό ενσταντανέ με τον δίδυμο 
αδελφό της Jaime και εκείνος τον πέταξε 
από τον παράθυρο για να μην το μαρτυ-
ρήσει.

Ο Eddard Stark σύντομα ανακαλύπτει ότι 
όλοι οι κληρονόμοι του Robert Βaratheon 
είναι στην πραγματικότητα παιδιά του 
Jaime Lannister και κάνει το λάθος να 
απειλήσει τη Cersei πως θα τους ξεμπρο-
στιάσει. Την ίδια μέρα, ο Robert σκοτώνε-
ται υπό περίεργες συνθήκες σε ένα κυνήγι 
αγριόχοιρου και αυτό γίνεται η αρχή του 

τέλους για την ειρήνη στα Επτά Βασίλεια. 
Ο μπάσταρδος (κυριολεκτικά και μεταφο-
ρικά) Joffrey γίνεται Βασιλιάς, οι αδελφοί 
του Robert Baratheon, Stannis και Renly 
αποφασίζουν να διεκδικήσουν το θρόνο  
και ο Eddard Stark δικάζεται για προδοσία 
και αποκεφαλίζεται μπροστά στα μάτια 
του λαού και των κορών του. Μια μεγάλη 
και αιματηρή περίοδος εμφυλίου έχει μό-
λις αρχίσει.

Την ίδια στιγμή, στην άλλη άκρη της 
Στενής Θάλασσας, ο εξόριστος Viserys 
Targaryen γιος του πρώην Βασιλιά, Aerys 
Targaryen ο οποίος ανατράπηκε από τον 
Robert Baratheon, διεκδικεί επίσης το 
Θρόνο. Πουλάει τη μικρή του αδελφή 
Daenerys Targaryen στον αρχηγό των 
Dothraki Khal Drogho, με αντάλλαγμα 
ένα στρατό για να επιτεθεί στο Westeros. 
Τα σχέδιά του ανατρέπονται και η ασυ-
γκράτητη οργή του προς την Daenerys 
γίνεται η αιτία να χάσει τη ζωή του με 
ταπεινωτικό τρόπο. Η μοίρα όμως δεν 
επιφυλάσσει happy end ακόμα ούτε για 
εκείνη. Ο Drogho πεθαίνει από σηψαιμία 
και μια μάγισσα την ξεγελά αφαιρώντας 
τη ζωή του αγέννητου παιδιού της. Α-
πελπισμένη η Daenerys καίει τα πτώματά 
τους και τη μάγισσα και εκκολάπτει τρεις 
μεγαλειώδεις δράκους.

Στο Τείχος, ο μπάσταρδος γιος του Eddard 
Stark, Jon Snow, κατατάχθηκε στη Νυχτε-
ρινή Φρουρά, με σκοπό να προσέχει και 
να προστατεύει τα Επτά Βασίλεια από το 
επικίνδυνο άγνωστο πέρα από το Τείχος. 
Κανείς δεν φανταζόταν ότι μια αρχαία δύ-
ναμη που θεωρείτο από χρόνια εξαφανι-
σμένη, έχει επιστρέψει και απειλεί τη γη 
τους με έναν ατελείωτο χειμώνα...

Valar
Morghulis

Ο χειμώνας έρχεται



Άγριος καβγάς Margaery 
Tyrell - Cersei Lannister
Αναστάτωση επικρατεί το τελευ-
ταίο διάστημα στο King’s Landing 
αφού φήμες θέλουν τη Cersei 
Lannister να μην έχει πάρει με καλό 
μάτι τη σύζυγο του μικρότερου 
γιου της και Βασιλιά, Tommen 
Baratheon. Ο λόγος φαίνεται να 
είναι ο προηγούμενος αρραβώνας 
της με τον αδερφό του και εκλι-
πόντα Joffrey Baratheon. Η ίδια η 
Margaery, πάντως, εκδηλώνει σε 
κάθε ευκαιρία τον έρωτά της προς 
τον ανήλικο Tommen, ισχυριζόμε-
νη ότι «ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά». 
Η οικογένεια Tyrell φαίνεται αρ-
κετά σίγουρη για τη θέση της στο 
παλάτι, άτομα όμως από το στενό 
περιβάλλον της Cersei δηλώνουν 
ότι είναι ικανή για όλα και εκφρά-
ζουν τους φόβους τους για την 
κατάληξη της... εκρηκτικής τους 
κόντρας.

Η νοσοκόμα της καρδιάς του
Σε σκηνικό που θυμίζει «έρωτα στα 
χρόνια της χολέρας» εκτυλίχθηκε 
το αμοιβαίο αίσθημα μεταξύ του 
Βασιλιά του Βορρά Robb Stark και 
της νοσοκόμας από το Volantis, 
Talina. Ερωτεύτηκαν και παντρεύ-
τηκαν στα κρυφά, αφού ο Robb 
ήταν ήδη αρραβωνιασμένος με 
άλλη. Τα νέα μαθαίνονται γρήγορα  
όμως και τώρα φαίνεται πως ο Άρ-
χοντας Walder Frey είναι έξαλλος 
με το μέλλοντα γαμπρό του, αφού 
θεώρησε το γάμο του ύψιστη προ-
σβολή προς την οικογένειά του και 
τη συμμαχία τους. Η μητέρα Stark 
προσπάθησε να εξομαλύνει την 
κατάσταση προξενεύοντας τον 
αδερφό της σε μία από τις άλλες 
κόρες του Άρχοντα και εκείνος 
φάνηκε να υποχωρεί. Μάλιστα, την 
επόμενη εβδομάδα είναι όλοι καλε-
σμένοι για το γάμο στους Δίδυμους 
Πύργους της οικογένειας Frey και 
αναμένεται το γλέντι να χτυπήσει 
κόκκινο!

«Μισθοφόρε, σου γυάλισε η 
Βασίλισσα;» 
Ο γοητευτικός πολεμιστής και επι-
δέξιος με το σπαθί Daario Naharis 
εμφανίσθηκε ως μισθοφόρος 
με αποστολή να βγάλει από τη 
μέση τη θυελογέννητη Daenerys 
των Targaeyn. Τώρα τελευταία 
έχει γίνει η σκιά της Μητέρας των 
Δράκων, δίνει λουλούδια, αφήνει 
υπονοούμενα και μάλλον τον έχει 
πιάσει η Άνοιξη.   
 

WESTEROS
news

Gossip News 
Και οι τοίχοι έχουν αυτιά. 
Κάτι σάπιο υπάρχει στο
βασίλειο του Westeros

Valar
Morghulis

Θ α έπρεπε να είμαστε πλέον 
συνηθισμένοι στις προδοσίες. 
Το πρώτο χτύπημα ήρθε όταν 
η φρουρά της πόλης πρόδωσε 

τον Eddard Stark που προσπαθούσε να 
αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη στον Θρό-
νο, με αποτέλεσμα να βρεθεί στα χέρια 
του Joffrey και να χάσει το κεφάλι του. Το 
δεύτερο ήταν πιο σοκαριστικό, αφού το 
γαμήλιο γλέντι στο κάστρο του Άρχοντα 
Frey κατέληξε σε ένα ζοφερό αιματοκύλι-
σμα με την οικογένεια Stark να χάνει τη 
μητέρα, το πρωτότοκο γιο, τη σύζυγό του 
και το αγέννητο παιδί τους σε μια στιγμή. 
«Οι Lannister στέλνουν τους χαιρετι-
σμούς τους», τα λόγια του Άρχοντα Roose 
Bolton, υποτιθέμενου συμμάχου των 
Stark, τη στιγμή που μαχαιρώνει τον Robb 
Stark ηχούν ακόμη στα αυτιά μας. Όμως 
ακόμα κι αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί με 
όσα νιώσαμε τη στιγμή που προδόθηκε ο 
Jon Snow.

Ο Jon Snow, ο φερόμενος ως νόθος γιος 
του Άρχοντα Eddard Stark, με ήθος και 
υψηλό αίσθημα τιμής, κατατάχθηκε οι-

κειοθελώς στη Νυχτερινή Φρουρά για να 
υπερασπιστεί τα Επτά Βασίλεια από τους 
κινδύνους που παραμονεύουν πέρα από 
το Τείχος. Ήρθε αντιμέτωπος με το θάνατο 
περισσότερες φορές από όσες μπορούμε 
να θυμηθούμε, προκειμένου να προστα-
τέψει και να σώσει τους Αδελφούς του ή 
αθώους ανθρώπους οποιασδήποτε φυλής. 
Προστάτεψε το Τείχος από την επίθεση 
των Αγρίων, σκότωσε με το σπαθί του μια 
από τις αρχαιότερες διαβολικές μορφές, 
έναν White Walker και κατάφερε να γίνει 
Αρχηγός της Νυχτερινής Φρουράς χωρίς 
να έχει καμιά εύνοια υψηλά ιστάμενων 
προσώπων. Πώς γίνεται λοιπόν να μη συ-
γκλονιστείς, όταν ο θάνατος τον βρίσκει 
από τα μαχαίρια των ίδιων του των Αδελ-
φών; Πώς μπορείς να μείνεις ασυγκίνητος 
όταν ξεψυχά μόνος του, προδομένος, σε 
μια γωνιά του Μαύρου Κάστρου με το αίμα 
του να ποτίζει το χιόνι;

Ίσως ήταν σύμπτωση ή ίσως απλά ήταν 
γραφτό να γίνει, μια και φήμες λένε ότι 
ο Jon Snow είναι η μετενσάρκωση του 
θρυλικού πολεμιστή Azor Ahai που θα ο-
δηγήσει τους ανθρώπους στον πόλεμο που 
θα καθορίσει την επιβίωσή τους. Σε κάθε 
περίπτωση, η παρουσία της σκοτεινής 
Κόκκινης Γυναίκας στο Κάστρο υπήρξε 
καθοριστική. Η μαγεία της Melissandre 
κατάφερε αυτό που ευχόμασταν όλοι, ε-
πανέφερε τον Jon Snow στη ζωή. Με μια 
ανάσα που τον απάλλαξε από τους όρκους 
της Νυχτερινής Φρουράς (οι οποίοι ισχύ-
ουν ως το θάνατο) και του επέτρεψε να 
αρχίσει μια νέα ζωή, κοντά σε όσους από 
την οικογένειά του είναι ακόμη ζωντανοί. 
Με τον Μεγάλο Χειμώνα να έχει ήδη φτά-
σει και όντας ο μόνος που έχει συναντήσει 
τους White Walkers, μένει να δούμε αν ο 
ρόλος του θα είναι πράγματι τόσο καθορι-
στικός όσο είδε η Melissandre στο όραμά 
της στη φωτιά...

Όλοι οι άντρες πρέπει να πεθάνουν



ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ 
ΑΝδΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΤΟΥ 

Westeros 

Ο Drogo είναι ένας khal, ο πιο ισχυρός πολέμαρ-
χος των άγριων και φοβερών νομάδων Dothraki. 
Βάρβαρος και ανίκητος. Η πρώτη μεγάλη του 
αγάπη στη ζωή ήταν ο πανέμορφος, αδύνατος κόκ-
κινος επιβήτορας χωρίς όνομα. Η δεύτερη ήταν η 
σύζυγός του, Daenerys Targaryen. Πίστευε ότι ήταν 
η πιο όμορφη και εξωτική γυναίκα στον κόσμο. 
 
Ας τον κρίνουμε με επιείκεια. Πράγματι βίαζε, 
έδερνε, σκότωνε και κρατούσε σκλάβους. Δεν είχε 
την αίσθηση πως έκανε κάτι κακό. Γιατί πάντα ο αρ-
ρενωπός Drogho είχε ένα πράγμα στο μυαλό του: 
το καλό του λαού του.
 
Πολέμησε με πάθος, όχι με το μυαλό. Η βίαιη 
φύση του εξημερωνόταν μπροστά στα ξανθά από 
χρυσάφι μαλλιά του «φεγγαριού της ζωή του», την 
Khallesi, που τον αποκαλούσε «ήλιο» και «αστέρι». 

Eddard  Stark
«Ένας ηγέτης που κρύβεται πίσω 
από πληρωμένους εκτελεστές σύ-
ντομα ξεχνάει τι είναι ο θάνατος»

Άρχοντας Eddard Stark, γνωστός και ως Ned. 
Η κεφαλή του οίκου των Stark, ο Άρχοντας του 
Winterfell και Φύλακας του Βορρά. Αφοσιωμένος 
σύζυγος, καλός πατέρας, πιστός φίλος, αξιοσέβα-
στος και αγαπητός άρχοντας.  
 
Το τέλος του ήταν άδικο. Μπροστά στα μάτια της 
μεγάλης του κόρης Sansa, ο Ilyn Payne κόβει το 
κεφάλι του άρχοντα του Βορρά με το ίδιο του το 
σπαθί, τον Πάγο.  O Eddard Stark ήταν άνθρωπος 
με αρχές, υπομονετικός, προσεκτικός, οξυδερκής, 
ευγενής, με τεράστια αίσθηση του καθήκοντος. 
Αγαπούσε τον Βορρά και δεν τον ενδιέφεραν οι 
ίντριγκες των νοτίων. Μεγάλωσε με τον Βασιλιά 
Robert I Baratheon και για αυτό αποδέχθηκε την τι-
μή που του έκανε να γίνει το Χέρι του. Πού να ήξερε 
ότι αυτή η απόφαση θα του στερούσε τη ζωή .  

Αντιδρούσε στις κρίσεις με ηρεμία και λογική. 
Ήταν επιδέξιος και δεινός πολεμιστής, αλλά προτι-
μούσε πάντα τη διπλωματική οδό.  Δεν φοβόταν το 
θάνατο. Εξάλλου όταν ο γιος του Bran τον ρώτησε: 
«Μπορεί ένας άντρας να είναι γενναίος ενώ φοβά-
ται;», εκείνος απάντησε: «Μόνο τότε μπορεί ένας 
άνδρας να είναι γενναίος». 

Oberyn Martell
«Σήμερα δεν  είναι η μέρα

 που θα πεθάνω»

Khal Drogo
«Ένας Khal δεν χρειάζεται  

καρέκλα για να κάτσει. Χρειάζεται 
μόνο ένα άλογο» 

Πρίγκιπας Oberyn Martell, γνωστός κι ως 
Κόκκινη Έχιδνα. Ήταν γενναίος και επιδέξιος πο-
λεμιστής, οξύθυμος και παθιασμένος με τη ζωή, 
ενώ στο κρεβάτι είχε άσβεστη δίψα για σεξ και 
όργια. Κάποιες κακές γλώσσες έλεγαν ότι ήταν 
αμφισεξουαλικός.  

Η γλώσσα του πρίγκιπα Oberyn Martell ήταν κο-
φτερή και ενίοτε ασυγκράτητη. Εξού και έμπαινε 
συχνά σε μπελάδες που λύνονταν με τη διαδικα-
σία μονομαχιών.  

Ως νέος ταξίδεψε τον κόσμο. Πολέμησε ακόμη 
κι ως μισθοφόρος για εταιρεία του Essos. Το 
δυνατό του όπλο ήταν το δόρυ. Πέρασε μερικά 
χρόνια σπουδάζοντας στην Ακρόπολη, μετά 
βαρέθηκε και αναζήτησε ένα πιο περιπετειώδες 
μέλλον. Ένας συμπαθητικός τυχοδιώκτης. Αυτή 
η φράση ταιριάζει γάντι στο χαρακτήρα και στη 
ζωή του πρίγκιπα Martell. 

Η μεγάλη ειρωνεία είναι ότι αυτό το πάθος, η 
αυτοπεποίθηση, η αγάπη για την αδελφή του και 
το μίσος του για τον Gregor Clegane, γνωστό ως 
Βουνό, του κόστισαν τη ζωή. Μπήκε με ύφος στη 
μονομαχία και το Βουνό δεν του το συγχώρεσε.  

Βασιλιάς Robert I Baratheon, ο άρχοντας των 
Επτά Βασιλείων. Ο πρώτος του οίκου  Baratheon, 
Βασιλιάς των Ανδάλων και των Πρώτων Ανθρώ-
πων. Απέκτησε τρία παιδιά με τη Cersei Lannister ή 
τουλάχιστον έτσι πίστευε. Ζούσε κυρίως στον κό-
σμο της απόλαυσης και του έκλυτου βίου και ήταν 
διαβόητος για τον αριθμό των νόθων παιδιών που 
άφησε πίσω του. 

Ήταν στρατιώτης, δεν ήταν ηγέτης. Άφηνε εποχή 
και μεγαλουργούσε στα πεδία των μαχών, αλλά σε 
καιρούς ειρήνης που απαιτούσαν έναν ηγεμόνα με 
κρίση και όραμα ήταν λίγος και αδέξιος. Ήταν σπά-
ταλος, ήταν ο βασιλιάς που έφερε τη Σιδηρά Τρά-
πεζα του Braavos (κάτι σαν σημερινή Παγκόσμια 
Τράπεζα ή ΔΝΤ) στα χρεοκοπημένα Επτά Βασίλεια.  

Στο νεκροκρέβατο έδειξε μεγαθυμία. Άφησε 
στην άκρη το μίσος του για τον οίκο Targaryen 
ζητώντας από τον Άρχοντα Eddard Stark να προ-
στατεύσει την Daenerys. Είπε: «Δεν πρέπει να 
πληρώσει με τη ζωή της τις πράξεις του πατέρα 
και του αδελφού της!».  

Robert Baratheon
«Μη νομίζεις πως σε τιμώ. Το μόνο 
που θέλω είναι να διοικείς το Βασί-
λειό μου ενώ εγώ θα τρώω, θα πίνω 

και θα εκδίδομαι σαν πόρνη μέχρι να 
πεθάνω» 
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