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ΑφιέρωμΑ 

Πειραιας
Υπάρχουν αρκετοί λόγοι να κατέβεις στο λιμάνι

Των Ελένης Μπεζιριάνογλου, Στέφανου Τσιτσόπουλου

Nομοσχέδιο 
για τα ταξί

Ρύθμιση ή αντιμεταρρύθμιση;
Των Δήμητρας Γκρους, Ηρώς Παρτσακουλάκη
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Επιµέλεια: ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ

Γιατί ήρθες ή πώς βρέθηκες στην Αθήνα; 
Γεννήθηκα στην Αθήνα. Οι γονείς µου ήταν δάσκαλοι 
και έτσι τα πρώτα 11 χρόνια της ζωής µου τα πέρασα 

σε µια αντιστροφή από το συνηθισµένο. Κατά τη διάρ-
κεια της σχολικής χρονιάς ζούσαµε σε διάφορα χωριά 

της επαρχίας και το µεγάλο µέρος του καλοκαιριού 
στην Αθήνα, όπου οι γονείς µου είχαν βαλθεί να φτιά-

ξουν ένα σπίτι. Φταίνε τα σπυριά, σύµφωνα µε τον 
οικογενειακό µύθο. Είχα µια παράξενη αλλεργία που 

µε ταλαιπωρούσε τα πρώτα χρόνια της ζωής µου 
κι έβγαζα κάτι τεράστια σπυριά στα πόδια τα οποία 

εξαφανίζονταν όταν ήµουν στην Αθήνα. 
Είναι προφανής η µαγική έλξη της  Αθήνας.

Τα 3 πράγµατα που σου αρέσουν περισσότερο 
στην πόλη… 1) Η αίσθηση µιας διαρκούς εφηβείας 
που δηµιουργεί η αναρχία της πόλης. Η ενσωµατω-

µένη εντύπωση πως όλα συνεχίζουν να επιτρέπονται 
αφού οι κανόνες είναι εξαιρετικά χαλαροί. Το ίδιο 

πράγµα βέβαια µε εξουθενώνει. 2) Το ιστορικό κέντρο 
και το ότι σκοντάφτω συνεχώς πάνω στην ιστορία 
της πόλης πράγµα που µε καθησυχάζει και µε κάνει 

να αισθάνοµαι πως η δική µου ύπαρξη κρατιέται από 
µια πολύ µακριά και γερή αλυσίδα που πάει πολύ πίσω 
στο χρόνο. Πρόκειται για µια ψευδαίσθηση αθανασίας 

µε έναν τρόπο. 3) Το ότι µπορώ σε µισή ώρα να βρί-
σκοµαι στη θάλασσα όποια κατεύθυνση και αν πάρω.

Τα 3 πράγµατα που σου αρέσουν λιγότερο στην 
πόλη…1) Η αδιαφορία  και η απουσία συλλογικής 

συνείδησης και ευθύνης των κατοίκων της. 2) Το ότι 
δεν µοιάζει ικανή να εξελιχθεί σε µια σύγχρονη πόλη. 

3) Τα πεζοδρόµια 

Η πρώτη δουλειά που έκανες στην Αθήνα… 
Υπάλληλος σε ένα κατάστηµα µε ντόνατς για δύο 

µήνες το καλοκαίρι που ήµουν 18 χρονών.

Το πρώτο σου διαµέρισµα... Το πατρικό µου σπίτι 
στο Χαλάνδρι. 130 τ.µ., κήπος, πηγάδι. Ο Χρήστος από 

τη µια µεριά και η Τζένη από την αλλη. Συνοµήλικοι, 
παίζαµε µαζί, πήγαµε µαζί σχολείο και βλεπόµαστε 

ακόµα. Το δικό µου πρώτο σπίτι ήταν ένα διαµέρισµα 
στο Μαρούσι. 120 τµ., δεν θυµάµαι γείτονες, θυµάµαι 

µόνο πόσο ερωτευµένη ήµουν τότε.

Η πιο τρελή αθηναϊκή ιστορία που έχεις ζήσει…
Βράδυ καλοκαιριού, αργά, ψάχνω το αυτοκίνητό 

µου και µου την έπεσαν δύο µεθυσµένοι. 
Μου έσκισαν το φόρεµα και διέσχισα ένα τµήµα της 
Λεωφόρου Αλεξάνδρας µε τα εσώρουχα και ψηλά 

το κεφάλι. Νόµιζα πως έτσι θα γίνω λιγότερο ορατή 
και µάλλον είχα δίκιο.

Ο αγαπηµένος σου αθηναϊκός ήχος/θόρυβος; 
Οι µουσικές που ακούγονται από τα µπαρ και τις 

ταβέρνες όταν περπατάω βράδυ στο κέντρο.

Ποιος ήταν ο καλύτερος δήµαρχος στα χρόνια που 
ζεις στην Αθήνα;Ο Αβραµόπουλος γιατί ήταν αστείος 
ο τρόπος µε τον οποίο δεν έβλεπε την πόλη. Μια πόλη 

γριά σε αναπηρικό καροτσάκι προσπαθούσε να τη 
στολίσει µε ψιµύθια. Είχε κάτι το απελπιστικό αυτό και 
ταυτόχρονα πολύ αστείο. ∆εν θυµάµαι καλό δήµαρχο. 
Η διαχείριση της µιζέριας µοιάζει να είναι το καλύτερο 

που έχει κάνει κανείς.

* Η Κ.∆. είναι δηµοσιογράφος - συγγραφέας. Το βιβλίο της 
«Βουτιά» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

BLADE RUNNER 2049
Η συνέχεια της ταινίας που άλλαξε 

τον τρόπο που βλέπουµε σινεµά. 
Από το 1982 στο σήµερα. Μαγικό, 

συγκινητικό, συναρπαστικό.
 Και µε Ράιαν Γκόσλινγκ, και µε Χάρισον 

Φορντ. Συστήνεται θερµά.
(Στους κινηµατογράφους, την Πέµπτη)

TO SOLD OUT ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Η Carla Bruni 23 και 24/10 στο Παλλάς.

ΑΙR CHINA
Εγκαινίασε δύο απευθείας πτήσεις 

την εβδοµάδα Αθήνα-Πεκίνο.

«Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
Το καλύτερο όνοµα γραφείου τελετών ever.

(στο Περιστέρι)

ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΟΣ
Μη χάσετε το 3ήµερο αφιέρωµα 

στο σκηνοθέτη της «Γλυκιάς συµµορίας», 
Νίκο Νικολαΐδη στο ΚΠΙΣΝ 

µε ελεύθερη είσοδο.
(5-7/10)

ΑΝΙΜΑSYROS
Kάθε χρόνο καλύτερο και µεγαλύτερο. 

Χρόνια πολλά για τη δεκαετία.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
Κακοί ηθοποιοί, κακοί σκηνοθέτες, 
κακοί φωτισµοί, κακές αντιγραφές. 
Αγνοήστε τα φέτος.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΑ
Χρειάστηκε µόνο ένα πρωτοβρόχι 
για να την ξεχάσουµε εντελώς.

ΙΛΑΡΑ
Το επόµενο είναι να επιστρέψουν 
και οι µαγουλάδες.

GOVERNOR OF ATTICA
Aυτός είναι ο τίτλος της Ρένας ∆ούρου 
στο λογαριασµό της στο Twitter. 
Ευχόµαστε γρήγορα και 
∆ιαγαλαξειακή Αυτοκρατορία.

ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
Καλό είναι να αποφεύγετε τα καζίνο. 
Προτιµήστε το «∆έκα κρίκοι ένα τάληρο».

ΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΟΔΕΞΙΩΝ 
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ελάτε να πέσουµε άλλη µια φορά 
όλοι µαζί από τα σύννεφα.

ΠΡΟΣ κ. ΑΝΘΙΜΟ
Σας έχω καλά νέα: Το ΕuroPride 2020 
θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Τριαντάρα, πολύ trendy,
και καλά, µιλάει µε φίλη της στο 

κινητό και τη συµβουλεύει:
«Άκου να δεις, άκου µε που σου 

λέω, έχω εµπειρία εγώ σε αυτά. Άµα 
σου στέλνει ο άλλος Σάββατο βράδυ 
αργά, µηνύµατα… µην τα πιστεύεις, 
µη τσιµπάς, σε βουλώνει όπως σε 
βλέπω και µε βλέπεις… Και ξέρεις 

γιατί; Γιατί σε θεωρεί εύκολη».

(ÌáìÀîäòé, ¦áòáóëåùÜ áðÞçåùíá)

Στον ΟΑΕΕ. ∆ύο ηλικιωµένοι κύριοι 
περιµένουν στην ουρά συζητώντας 

για τα συντάξιµα χρόνια τους.

-Του πότε είσαι εσύ;
-Του ’90.

-Α, εσύ είσαι µικρός. 
Εγώ είµαι του ’84.

(°ëáäèíÝá÷, ¦áòáóëåùÜ íåóèíÛòé)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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Παππούδια, πολύ ηλικιωµένοι,
ο ένας µε κολάρο, συνοµιλούν 

πίνοντας ουζάκια:
-Λες να πάει για πρωθυπουργός 

ο Γιωργάκης;
-Τι λες µωρέ; Πας καλά;
-∆εν βλέπεις τηλεόραση;

-Όχι, δεν βλέπω. Τη µία την 
έσπασα. Να σπάσω και δεύτερη;

(°íðåìÞëèðïé, ¦Ûíðôè ðòöÝ)

Πιτσιρικάδες 15χρονοι 
συζητούν στο µετρό για τις ταινίες 

του Γκοντάρ:

«Ω ρε γκόµενες που είχε 
ο τύπος στα φιλµ του…

 Μουνάκιας τελικά 
ο κουλτουριάρης»

(»åôòÞ ¦áîåðéóôÜíéï, ¦Ûíðôè áðÞçåùíá)

“LOVE 
IS POSSIBLE”

(ªôÛîóéì óôè ·öïäÞøïù ¦èçÜ÷)

Κυρία 40άρα, ξανθιά, διαλέγει βιβλία 
σε βιβλιοπωλείο, µονολογώντας:

«Χµµµ… κοινωνική
κωµωδία βρωµάει αυτό».

(°ëáäèíÝá÷, ¦Ûíðôè íåóèíÛòé)

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕ
Σ

lineΟΝ

Το επίσηµο site της Ελληνικής Αστυνοµίας σε αυτό τον ιστότοπο 
portal.astynomia.gr δίνει την ευκαιρία στους πολίτες να καταγγείλουν 

ό,τι επιθυµούν δίνοντας µια σειρά επιλογές.

Στο kataggelies.gsac.gov.gr στέλνεις επώνυµες ή 
και ανώνυµες καταγγελίες για την καταπολέµηση της διαφθοράς.

Στο apps.sepenet.gr/portal/anonymous µπορείς 
να καταγγείλεις ανασφάλιστη εργασία.

Στο www.synigoroskatanaloti.gr ο συνήγορος του καταναλωτή 
διαθέτει δύο φόρµες για αναφορές και εξώδικα σχετικά 

µε καταναλωτικές διαφορές.

Στο ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_el 
υποδεικνύεις καταγγελίες για απάτες. (Στον ίδιο ιστότοπο 

αναφέρεται επίσης τι θεωρείται επίσηµα απάτη.)

Το www.safeline.gr δέχεται καταγγελίες για παράνοµο 
περιεχόµενο στο ίντερνετ, κυρίως αφορά περιεχόµενο παιδικής 

πορνογραφίας. 

Το newinka.wordpress.com µπλογκ του Ινστιτούτου ΙΝΚΑ 
ανεβάζει καταγγελίες καταναλωτών, αρκεί να είναι καλόπιστες. 

Στο www.eett.gr µπορείς να καταγγείλεις οτιδήποτε 
έχει να κάνει µε εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 

και ταχυδροµικές υπηρεσίες.

                  - ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ
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Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει η Γιώτα Ανδριάκαινα. Γεννήθηκε στην 

Αθήνα. Έχει πτυχίο Οικονοµικών από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και 
από τη Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, όπου σπούδασε στο Τµήµα Εικαστι-

κών και Εφαρµοσµένων Τεχνών υπό την επίβλεψη καταξιωµένων εικαστικών 
όπως οι Κ. Κατζουράκης, ∆. Ζουρούδης, Μπ. Βενετόπουλος και Β. Βασιλακά-
κης. Αυτό τον καιρό παρουσιάζει την ατοµική της έκθεση µε τίτλο «Πώς δια-
σχίζεις µια γέφυρα από κλωστή» στην Gallery 7 (Σόλωνος 20 & Βουκουρεστίου) 

µέχρι 14/10. giotaandriakaina.com
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διοφυής, εµµονικός και συνεπής. Συγγραφέας 
και σκηνοθέτης. Έβλεπε τον κόσµο µε τη δική 
του οπτική γωνία και παρέµενε πιστός στις ιδέες 
του και τις εξιστορήσεις των Όρσον Γουέλς και 
Ρέιµοντ Τσάντλερ. Το σπίτι της «Γλυκιάς Συµµο-
ρίας» στο Κεφαλάρι έγινε η θερµοκοιτίδα για µια 
γενιά νέων ηθοποιών. Εµπνευσµένος από τον 
γερµανικό εξπρεσιονισµό και τη θεατρικότητα 
του κάµερσπιλ δηµιούργησε ταινίες πολιτικής 
και αισθητικής παρέµβασης µεταξύ πραγµατικό-
τητας και noir φαντασίας εµβαθύνοντας στους 
χαρακτήρες και την ψυχολογία των ηρώων, απο-
φεύγοντας το happy end. 

Ένα τριήµερο homage στο έργο του Νικολαΐδη στο ΚΠΙΣΝ, 
σε επιµέλεια Έφης Παπαζαχαρίου, µας καλεί να ανα-
καλύψουµε το σηµαντικό αυτό δηµιουργό µε προβολές 
ταινιών, οµιλίες γύρω από το έργο του, συναυλίες µε µου-
σική γραµµένη για ή εµπνευσµένη από τις ταινίες του, 
καταγράφοντας και την επίδρασή του σε µια νέα γενιά 
καλλιτεχνών, ενώ δεν θα λείψει και η λογοτεχνική πλευ-
ρά του µέσω των βιβλίων του.

«Αυτό που δεν µου συγχωρούν δεν είναι η συνέπεια στις εµ-
µονές µου, αλλά η εµµονή µου στη συνέπεια». 

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ

Ο Άγγελος Φραντζής και ο Νίκος Πάστρας θα πα-
ρουσιάσουν το οπτικοακουστικό αφιέρωµά τους «O 
θάνατος µέσα στις στοές µυρίζει πάντα αγιόκληµα» 
φτιαγµένο µε υλικά από τις ταινίες του Νικολαΐδη 
(6/10 19.30, Φάρος)

«Αυτή η µικρή ταινία έγινε µε τα κουρέλια των ταινιών του 
Νίκου Νικολαΐδη. Πήραµε ουρές πλάνων από χώρους χωρίς 
πρόσωπα. Εσωτερικά και εξωτερικά, που µούλιαζαν από την 
αγαπηµένη του κινηµατογραφική βροχή. Έπειτα βάλαµε 
σε διάλογο ήρωες διαφορετικών ταινιών. Ο Τζούµας από τα 
“Κουρέλια” να ακούσει τη Μισέλ από την “Πρωινή περίπολο”, 
και οι δυο τους να πάνε να βρουν τον Μόσχο από τη “Γλυκιά 

συµµορία”. Μαζί τους συνοµιλεί και όλο το ηχητικό σύµπαν 
του Νικολαΐδη. ∆εν ξέρω ποια ήταν η ανάγκη µας. Τώρα που 
το σκέφτοµαι, µάλλον γιατί µας έλειπε τόσο πολύ το σινεµά 
του. Γιατί δεν µπορούσαµε να χωνέψουµε την ιδέα ότι δεν 
θα δούµε νέες εικόνες του. Κι έτσι διαστείλαµε το χρόνο των 
παλιών του ταινιών. Σαν να θέλαµε να κατοικήσουµε στον κι-
νηµατογραφικό χώρο που κατοικούσε και εκείνος. Άλλωστε 
ξέραµε καλά ότι ο θάνατος µέσα στις στοές µυρίζει πάντα 
αγιόκληµα». 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ 

«Βροχή. Υγρασία. Αποτσίγαρα λερωµένα µε κραγιόν. Φλι-
περάκια και τζουκ-µποξ. Ένας λάκκος µε βροµόνερα. Ο 
Μπελαφόντε κελαηδάει τη µοναξιά του ξανθού και η Ευ-
ρυδίκη περιµένει όλο το βράδυ. Το µέλλον; Όχι πια εδώ. 
“Βέρα. Να µην µε ξεχάσεις”. Το µάθηµα ανατοµίας. “Κάτι 
σαν τις εικόνες που τις βλέπεις να σαπίζουν λιγάκι και µετά 
να χάνονται στο βάθος” και κάποιοι φοβεροί Platters στο 
πικ-απ. Μ’ αγαπάς λίγο;»

NIKOΣ ΠΑΣΤΡΑΣ

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος για τη συνεργασία του µε τον 
Νίκο Νικολαΐδη, «που θα µείνει αιώνια»

«Με τον Άλκη Παναγιωτίδη γνωριζόµασταν από τη Θεσσα-
λονίκη, παίζαµε τζαζ µαζί. Όταν γύρισα από τις σπουδές µου 
στο Παρίσι ο Άλκης είχε συνεργαστεί µε τον Νικολαΐδη στα 
“Κουρέλια”. Με κάλεσε να δω την ταινία και αµέσως τρελά-
θηκα µε τη σκηνοθεσία και έκανα µέσα µου µια ευχή, αχ ας 
γινόταν ποτέ να συνεργαστώ µε τον Νικολαΐδη. Εντωµετα-
ξύ είχα ήδη συνεργαστεί µε σκηνοθέτες του καινούργιου 
κινηµατογράφου, όπως οι Παύλος Τάσσιος, Ανδρέας Θω-
µόπουλος, Γιώργος Κανελλόπουλος, και φαίνεται ότι είχε 
παρακολουθήσει τη δουλειά µου. Με πήρε τηλέφωνο και 
µου λέει, Γιώργο, θέλω να συνεργαστούµε, έχουµε απόψεις 
σύγχρονες. Συναντιόµαστε, µου λέει την ιστορία, µου δίνει 
ένα σενάριο σηµειωµένο µε τέσσερις µαρκαδόρους, τον θυ-
µάµαι σαν πίνακα του Πικάσο. Μου λέει “δεν θέλω να πάρεις 
µέτρα για την ταινία. Θα µου δώσεις ολοκληρωµένα θέµατα 

και θα τα φορέσω εγώ”. Έγραψα τη µουσική µε τον Νίκο δίπλα 
µου, όταν πήγαινα να το κάνω λίγο πιο ροµαντικό µού έλεγε, 
θυµάµαι, “διάλυσέ το, διάλυσέ το”. Για αυτό υπάρχει µια διά-
λυση. (γέλια) Από αυτή τη συνεργασία τη “διαλυµένη” βγήκε 
αυτό το έργο που έγινε καλτ, ούτε εγώ περίµενα ότι θα έκανε 
τέτοια αίσθηση. Μια εποχή που έσκιζε η τηλεόραση. Αλλά 
διαχρονίστηκε. Για µένα ο Νικολαΐδης είναι ο µόνος έλληνας 
σκηνοθέτης που θα µπορούσε να ζήσει καλά στην Αµερική 
κάνοντας φοβερές συνεργασίες. Μετά ήρθε και το follow up 
µε την “Πρωινή περίπολο”, πάντα στο ίδιο στιλ, γράφοντας 
τα µουσικά θέµατα. Μια συνεργασία που θα µείνει αιώνια. 

Ο µουσικοσυνθέτης θα ερµηνεύσει στο πιάνο µουσικά 
θέµατα από τις ταινίες «Γλυκιά συµµορία» και «Πρωινή 
περίπολος» µε παράλληλη προβολή από σκηνές των ται-
νιών αυτών.

INFO Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, από Πέµπτη 
5 ως και Σάββατο 7 Οκτωβρίου µε ελεύθερη είσοδο.

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ (1939-2007). O πολυβραβευµένος Έλλη-
νας κινηµατογραφιστής, σεναριογράφος και συγγραφέας 
γεννήθηκε στην Αθήνα στις 25 Οκτωβρίου 1939. Σπούδασε 
σκηνοθεσία στη Σχολή Σταυράκου και σκηνογραφία στη 
Σχολή Βακαλό (1962). Βοηθός του Βασίλη Γεωργιάδη από το 
1960, πρωτοεµφανίζεται στη σκηνοθεσία το 1962 µε τη µικρού 
µήκους ταινία «Lacrimae Rerum». Επίσηµο ντεµπούτο στο 
χώρο του κινηµατογράφου κάνει το 1975 µε τη µεγάλου µή-
κους ταινία, «Ευρυδίκη ΒΑ 2037». Ακολούθησαν «Τα κουρέλια 
τραγουδάνε ακόµα» (1979), «Γλυκιά συµµορία» (1983), «Πρωινή 
Περίπολος» (1987), «Singapore Sling» (1990), «Θα σε δω στην 
κόλαση, αγάπη µου» (1999), «Ο χαµένος τα παίρνει όλα» (2002), 
«The Zero Years» (2006). Παράλληλα µε την κινηµατογραφική 
του δραστηριότητα έχει γράψει τα βιβλία «Οι τυµβωρύχοι» 
(1964), «Ο οργισµένος Βαλκάνιος» (1977), «Γουρούνια στον ά-
νεµο» (1992), και τα τρία επανακυκλοφορούν από τις εκδόσεις 
Athens Voice Books, ενώ το τελευταίο του µυθιστόρηµα «Μια 
στεκιά στο µάτι του Μοντεζούµα» (2008) κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις greekworks.com. 

ÁÝëï÷ Áéëïìáýäè÷
Æá ëïùòÛìéá ôòáçïùäÀîå 

áëÞíá óôï º¦¹ªÁ
Προβολές, oµιλίες, συζητήσεις και συναυλίες 

σε ένα τριήµερο-αφιέρωµα (5-7/10)
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τα βιβλία που κυκλοφορούν 
από τις εκδόσεις 
ATHENSVOICE BOOKS
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è »¶Æ°¼Ä°ª¸

 ôè÷ åâäïíÀäá÷

TA TWEETS TOY FORREST GUMP
Από τον ΝΙΚΟ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η

(»Ûìï÷ ôïù óùììÞçïù çéá ôèî ëáõéÛòöóè ôè÷ óùîôåôíèíÛîè÷ åùøÜ÷ 
Ççô÷÷È áîôÝ ôïù ÇçåÝôóå÷È óå Þóïù÷ ðîÝçïùî ôï æôÛòîéóíá)

Ντυµένος Μαδούρο άρχισε να κυκλοφορεί ο Μανουέλ Ραχόι, προκειµένου να αµυνθεί σε αυτούς που αµφισβητούν την εξουσία!

αυτούς που περνάνε µε το αυτοκίνητο από 
τις πιάτσες που κάνουν πεζοδρόµιο, σα να 
είναι εκείνοι οι πελάτες. 
Οι οποίοι µάλιστα πληρώνονται.  
Προφανώς στο προσωπικό του σύµπαν 
το ζητούµενο δεν είναι να ρηµαδο-πάει 
κάποιος στον προορισµό του. Είναι ποιος 
θα πηδήξει ποιον…

● Επισκέπτρια καθηγήτρια του 
Πανεπιστηµίου Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδροµείων του Πεκίνου αναγορεύτηκε 
κατά την τελευταία επίσκεψή της στην Κίνα 
η «Περιστέρα» Μπαζιάνα…
Προφανώς είχε προτεραιότητα λόγω 
συσχετισµού του 
ονόµατός της µε τα 
ταχυδροµικά περιστέρια…

● Στις πόσες µέρες 
θεωρείται φυσιολογικό 
να σταµατήσουµε να 
µαθαίνουµε τι ακριβώς 
έκανε κάθε στιγµή 
της ηµέρας ο Μιχάλης 
Λεµπιδάκης από την ώρα 
που απελευθερώθηκε; 

● Προφανώς και δεν υπάρχει καµία 
αντίφαση ανάµεσα στις προθέσεις της 
κυβέρνησης να καταργήσει το taxibeat και 
στις λυγµωδίες της για τους «ικανούς νέους 
επιστήµονες µε έξυπνες ιδέες που φεύγουν 
στο εξωτερικό, αντί να µείνουν εδώ»…
∆ιότι αν όλοι οι «ανήσυχοι» νέοι µε τις ιδέες 
φύγουν στο εξωτερικό, δεν θα υπάρχουν 
νέες startups…
Και όταν δεν υπάρχουν νέες startups, 
δεν θα έχουν τίποτα να καταργήσουν οι 
Σπίρτζηδες προκειµένου να ικανοποιήσουν 
τους ψηφοφόρους τους.  

● Πριν λίγα χρόνια, οι Έλληνες έλεγαν 
«έχουµε Φιλιππινέζα» εννοώντας ότι έχουν 
υπηρέτρια.
Τώρα, οι αυτόχθονες κάτοικοι του 
φιλιππινέζικου χωριού στο Nomads, που 
έχουν τους παίκτες να κάνουν τις δουλειές, 
δικαιούνται να λένε ότι «έχουν Έλληνα»…
Συµπέρασµα πρώτο: αυτό θα έπρεπε να 
αποτελεί µέρος των προφητειών του 
γέροντα Παΐσιου…
Συµπέρασµα δεύτερο: τελικά η παροιµία 
που λέει ότι «θα γυρίσει κι ο τροχός» είναι 
πιο ρεαλιστική από ό,τι νοµίζαµε. 
Απλώς παραλείψαµε να διευκρινίσουµε τι 
εθνικότητας ακριβώς θα ήταν ο εν λόγω 
φτωχός. 

● Ο Θύµιος Λυµπερόπουλος και ο 
ΣΑΤΑ θεωρούν ότι όποιος διαλέγει 
τον οδηγό που θα τον µεταφέρει 
λειτουργεί σαν πελάτης οίκου 
ανοχής στο Άµστερνταµ…
Γι’ αυτό και προτιµάει οι 
ταξιτζήδες να κάνουν σαν 

°¦°Á£Ä¿¦¸ £¶ª¸ ¶Ä¡°ª¹°ª Æ¸ª ¶µ¢Ã»°¢°ªBabysitter της οικογένειας Χανταµπάκη

°¦°Á£Ä¿¦¸ £¶ª¸ 

της οικογένειας Χανταµπάκη

Γιώργος Κυρίτσης «∆εν το θέλου-
µε (σ.σ. την επένδυση στο Ελληνικό), 
υποχρεωθήκαµε να το υλοποιήσουµε, 
άρα είµαστε υποχρεωµένοι να το υλο-
ποιήσουµε και θα το υλοποιήσουµε, τι 
θα κάνουµε»; 

Μετάφραση «Θα προτιµούσαµε τα 
λεφτά να έρχονται από τον ουρανό 
και να υποδυόµαστε τους αντισυµβα-
τικούς, αλλά στην πραγµατικότητα οι 

ψηφοφόροι µας προτιµούν να έχου-
µε λεφτά να τους διορίζουµε, 

παρά να σώσουµε το Ελληνι-
κό, οπότε προτιµήσαµε να 

πάει στα κοµµάτια και να 
πάρουµε τα φράγκα».

 

●  Και να µην ξεχάσουµε ότι πλησιάζει η 
ώρα που η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει 
προαναγγείλει ότι θα ρίξει το «καθεστώς». 
Συγκεκριµένα, το έχει προσδιορίσει για 13-
15 Οκτωβρίου. Γιατί δύο µέρες; Προφανώς 
επειδή θα αρχίσει να µιλάει στις 13 και θα 
ολοκληρώσει στις 15.

Η (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ) ΑΠΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ Αυτοί οι ανώνυµοι 
παίκτες των Survivor και των Nomads 
που πηγαίνουν στο reality για να γίνουν 
διάσηµοι, δεν ανησυχούν βλέποντας από 
τους επώνυµους συµπαίκτες τους πού 
καταλήγουν οι διάσηµοι όταν ξεπέφτουν;

Η (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ) ΑΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ 
Νο 2 Όλοι αυτοί που είναι πρόθυµοι να 
ψηφίσουν ό,τι να ’ναι προκειµένου να 
φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσο διαφέρουν από τους 
Συριζαίους που είναι πρόθυµοι να ξεπλύνουν 
τον κάθε καµένο προκειµένου να µην 
ξανάρθουν οι προηγούµενοι;

Η (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ) ΑΠΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ Νο 3 Γιατί οι φωτογραφίες 
των «προφίλ» στα social media επιτρέπεται 
να είναι και ανφάς;

Η (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ) ΑΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ 
Νο 4 Οι ρεπόρτερς που καλύπτουν την 
υπόθεση Λεµπιδάκη που χαρακτηρίζουν 
συνέχεια τους απαγωγείς «αδίστακτους», 
πώς είναι σίγουροι ότι κανένας από αυτούς 
δεν δίστασε κάποια στιγµή; 

● ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΛΕΞΗ 
ΓΙΑ… «Γνώτη»: Σύνθετη λέξη που προέρχεται 
από τη συγχώνευση των λέξεων «γνώση» και 
«νιότη» και προκύπτει όταν στα γενέθλια οι 
µισοί τραγουδάνε «παντού να σκορπίζεις της 
ΓΝΩΣΗΣ το φως» και οι άλλοι µισοί «παντού 
να σκορπίζεις της ΝΙΟΤΗΣ το φως».  

è »¶Æ°¼Ä°ª¸

 ôè÷ åâäïíÀäá÷

Παναγιώτης Κουρουµπλής 
«Όλη αυτή η επίθεση που µου γίνεται 
είναι γιατί ακριβώς κάποιοι αρχίζουν 
να αισθάνονται ότι άλλαξαν τα πράγ-
µατα» 

Μετάφραση ∆εν υπάρχει περίπτωση 
να έχει δίκιο όποιος µου κάνει κριτική.
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Αν ο Έλληνας ήθελε μεγάλες κερδοφόρες 
επενδύσεις θα τις είχε βρει και θα τις είχε 
στήσει. Σε άλλες εποχές, όταν η Κίνα και η 
Ανατολική Ευρώπη ήταν ακόμα κομμουνι-
στικές και η Ινδία πεινούσε. Τότε που τα ευ-
ρωπαϊκά πακέτα έρχονταν με παλέτες. Αλ-
λά δεν το ήθελαν ούτε το πολιτικό σύστη-
μα, ούτε οι οικονομικοί παράγοντες, ούτε ο 
«λαός». Τα κόμματα γιατί θα έχαναν μεγάλο 
μέρος της ισχύος που εξασφάλιζαν μέσω 
της διαπλοκής με την εγχώρια κρατικοδίαι-
τη επιχειρηματικότητα. Οι εγχώριες οικονο-
μικές «ελίτ» γιατί δεν έβλεπαν πέρα από τη 
μύτη και την τσέπη τους. Ο «λαός» γιατί είχε 
καταπιεί αμάσητη την αριστερή προπαγάν-
δα περί καπιταλιστών - ληστών και της ΕΟΚ 
που ήταν ο λάκκος των λεόντων. 

λέπεις, από τότε που ανακαλύψα-
με το «σοσιαλισμό με τα λεφτά των 
άλλων» κλείναμε τη μια βιομηχανία 
πίσω από την άλλη, γιατί μας θύμι-

ζαν τη μεταπολεμική φτώχεια. Αν ήθελαν οι 
Έλληνες να υπερασπιστούν το ψωμί τους θα 
έβαζαν ακόμα και τα στήθη τους μπροστά από 
τις φάμπρικες για να τις κρατήσουν ανοικτές. 
Απεναντίας, αυτοί οι αφελείς, ύψωναν τις γρο-
θιές τους και πανηγύριζαν μπροστά από κάθε 
λουκέτο. Μετά έψαχναν τον κατάλληλο πολι-
τευτή για να εξασφαλίσουν μέσω αυτού μια 
θέση εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Σήμερα πίσω από τις αγωνιώδεις πλην όμως 
κωμικοτραγικές προσπάθειες των ιδεοληπτι-
κών αριστερών (TaxiΒeat, Σκουριές, Ελληνικό, 
Ρόδος κ.λπ.) στέκει ένα πανίσχυρο νομικό αντι-
επενδυτικό οπλοστάσιο που έχτισαν με επιμο-
νή τα προηγούμενα χρόνια ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Από 
κοντά και η απαραίτητη «επιστημονική αρωγή» 
αρχαιολόγων και περιβαλλοντολόγων. Και όλα 
αυτά μέσα σε μια κοινωνία εξόχως αντικαπιτα-
λιστική πλην όμως ιδιαίτερα παραδόπιστη. Το 
πολιτικό σύστημα πιάνοντας το σφυγμό των 
πολιτών διεκδίκησε την πολιτική ισχύ του εις 
βάρος της ελεύθερης και έντιμης επιχειρημα-
τικότητας και την κέρδισε. Άφησε διαδρόμους 
μόνο για τους διαπλεκόμενους μαζί της.   

Αυτή είναι η διαχρονική αλήθεια για ένα με-
γάλο και πλειοψηφικό κλάσμα αυτής της κοι-
νωνίας. Αυτό ακριβώς που αποτυπώθηκε ως 
αντίδραση στην πρόσφατη κρίση. Στην πολι-
τική συμπεριφορά των κομμάτων, στις νέες 
δυνάμεις και στα νέα πρόσωπα που αναδύθη-
καν, στις μετρήσεις των ποιοτικών χαρακτη-
ριστικών, στην κεντρική ιδέα κάθε διεκδίκη-
σης, στο κλίμα που καλλιεργούν τα ΜΜΕ, στις 
συζητήσεις κάθε καφενείου. Αυτή η αλήθεια 
γράφτηκε με τον πιο καθαρό και συμβολικό 
τρόπο στo τελευταίο δημοψήφισμα. 62% ΟΧΙ 
στο μέλλον και ΝΑΙ στο παρελθόν. 100 χρόνια 
τώρα γυρίζουμε τις πλάτες μας στο μέλλον και 
πάντα το βρίσκουμε μπροστά μας. Κάποιος 
στο σύμπαν συνωμοτεί εναντίον μας. 

Κρατισμός κι απάνω τούρλα. Τι θέλει το 60-70% 
της κοινωνίας; Θέσεις εργασίας στο δημόσιο, 
λιγότερους φόρους και υποχρεώσεις, καλύτε-
ρες και γρηγορότερες συντάξεις, πτυχία άνευ 
κόπου, περισσότερες, καλύτερες και κυρίως 

δωρεάν δημόσιες υπηρεσίες, σφουγγάρι στα 
χρέη του. Αυτό έμαθε, αυτό εμπιστεύεται. Τι κι 
αν του εξηγείς ότι αυτό πια τέλειωσε. Ότι απλά 
δεν υπάρχει. Ακόμα και όταν το καταλαβαίνει, 
δεν το παραδέχεται. Νομίζει ακόμα ότι κάποια 
πατέντα θα υπάρχει για να ανατρέψει την αρχή 
διατήρησης της ενέργειας. Στην τελική, δεν θέ-
λει να το ακούει και γαντζώνεται από αυτόν που 
συνεχίζει να του πουλάει παραμύθια. Κι ας ξέρει 
ότι ψεύδεται. Αλλά εσύ πρέπει να επιμείνεις.   

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέχει ακόμα και θα αντέξει ως το 
τέλος γιατί συμπυκνώνει εξαιρετικά όλα τα κοι-
νωνικά και ιδεολογικά στερεότυπα που εγκα-
ταστάθηκαν στην ελληνική κοινωνία τα τελευ-
ταία 50 χρόνια από το σύνολο των αντίστοιχων 
ρευμάτων που τη διαπέρασαν. Ερμηνεύει το 
πώς ένα έθνος εμπόρων, βιοτεχνών και ναυτι-
κών μετουσιώθηκε σε ένα έθνος που απεχθά-
νεται την επιχειρηματικότητα και το κέρδος.
Και αν δεν υπήρχαν η ΧΑ και το ΚΚΕ, ο κυβερνη-
τικός συνασπισμός θα είχε χαλαρά ένα 35% και 
θα κοιτούσε στα μάτια τη ΝΔ. Όπως και στην υ-
πόλοιπη Ευρώπη τα καλά οργανωμένα ακραία 
και δογματικά κόμματα απορροφούν πελατεία 
από τους επικίνδυνους  δημαγωγούς και λαϊ-
κιστές. Συνήθως ανευλαβώς. Έτσι επιτρέπουν 
στα εκλογικά σώματα να διορθώσουν τις επι-
λογές τους και τα έθνη να τραβήξουν το δρόμο 
της αρετής. Αν βέβαια αυτά είναι ικανά να κα-
ταλάβουν το συμφέρον τους.  
    
Τούτων δοθέντων, το σημερινό 
κλίμα είναι ανεκτό από την πλει-
οψηφία του εκλογικού σώματος 
και κυρίως από τα λαϊκά στρώμα-
τα. Παρόλη τη φορολογική καται-
γίδα, παρόλη την ανεργία, παρό-
λη τη διάλυση των εργασιακών 
σχέσεων, παρόλη την αποσά-
θρωση των δημόσιων υπηρεσι-
ών. Γι’ αυτήν την πλειοψηφία μια 
σειρά από βραδυφλεγείς βόμβες 
που απειλούν τη σταθερότητα 
της χώρας είτε δεν υπάρχουν, είτε είναι απο-
κριάτικα βαρελότα. Τα κόκκινα δάνεια και η 
πιθανή ανακεφαλαίωση των τραπεζών μέσω 
bail in, η πιθανότατη κατάρρευση της ΔΕΗ, η 
άνοδος των αποδόσεων των ελληνικών ομο-
λόγων, η πτώση του δείκτη της οικονομικής 
ελευθερίας κάπου ανάμεσα στη Νιγηρία και το 
Μπαγκλαντές,  το  δυσμενές για τη χώρα διε-
θνές κλίμα μετά τις γερμανικές εκλογές και η 
φυγή ξένων κεφαλαίων και εγχώριων εγκεφά-
λων μας απειλούν άμεσα. Αλλά πέρα βρέχει.  
  
Ο Μητσοτάκης έχασε πρόσφατα ένα 2,5% από 
τις δημοσκοπήσεις επειδή προανήγγειλε αξι-
ολόγηση και κινητικότητα στο δημόσιο. Η Ελ-
λάδα αντιστέκεται στις μεταρρυθμίσεις αλλά 
και στις επενδύσεις που απαιτούν εργασία σε 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτές 
που απαιτούν αξιόπιστα πτυχία, πραγματικές 
γνώσεις, ικανότητες, αξιολόγηση και καινοτο-
μία. Η Ελλάδα αντιστέκεται στην έξοδο από 
την κρίση, γιατί απεχθάνεται το μέλλον.   

Τα κόμματα του «ΝΑΙ», δηλαδή η κεντροδεξιά 
και η κεντροαριστερά, αδυνατούν σήμερα να 
εμπνεύσουν τα πλατιά λαϊκά στρώματα γιατί 

έχουν παραιτηθεί από την πραγματική λαϊκή 
πολιτική. Μεγάλο μέρος της εκλογικής τους 
πελατείας βλέπουν σε αυτά τα παλιά οχήματα 
για μια νέα άλωση του κράτους. Οι liberal και οι 
left-liberal απόψεις, ενώ ανθούν στην Ευρώ-
πη, στην Ελλάδα κυκλοφορούν κυρίως στις 
τάξεις των διανοουμένων μιας κάποιας ηλικίας 
με μέσο ή υψηλό βιοτικό επίπεδο. Έτσι όμως 
δεν διαμορφώνονται μαζικές εκσυγχρονιστι-
κές κοινωνικές συμμαχίες με αποτέλεσμα να 
επιβιώνει η αντιπαραγωγική, κρατικιστική ιδε-
ολογία που ταλαιπωρεί τη χώρα, χρόνια τώρα. 
Και είναι η μήτρα των δεινών της.

Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα σαφές μέτωπο 
ΝΔ και του κυοφορούμενου νέου σχήματος 
της κεντροαριστεράς. Μια γενναία και ρηξι-
κέλευθη πολιτική συνεννόηση αρχών με συ-
γκεκριμένα σημεία επαφής και καθαρές στο-
χεύσεις. Κι ας έχουν διαφορές που πρέπει να 
γίνουν σαφέστατες. Αυτό προϋποθέτει τη δια-
τύπωση και διακίνηση τεκμηριωμένων πολιτι-
κών θέσεων για τα μεγάλα επίδικα και κυρίως 
για τα δύο πιο σημαντικά.  Αυτά της παραγω-
γής πλούτου και της διαχείρισης του κράτους. 
Με τρόπο όμως που θα αποδεικνύει και στον 
πλέον αδαή ότι η ελευθερία στην οικονομία 
από τη μια και η υποχώρηση του κράτους από 
την άλλη θα αποδειχθούν ωφέλιμα όχι  μόνο 
για το κεφάλαιο αλλά  και για τους πολίτες και 

δη τους ασθενέστερους. Αυτό 
σημαίνει υπεύθυνη λαϊκή πολιτι-
κή και όχι ελιτίστικη ή λαϊκίστικη. 

Αλήθεια, πόσο θα κόστιζε ένα δί-
κτυο «web radio-TV» όπου καθη-
μερινά ειδικευμένοι επιστήμονες 
και πολιτικοί θα ανέλυαν κάθε 
ψήγμα πολιτικού και κοινωνικού 
ενδιαφέροντος προτείνοντας 
δράσεις και λύσεις; Πόσο δύσκο-
λη θα ήταν η διοργάνωση μιας 
σειράς ανάλογων ανοιχτών εκδη-
λώσεων σε όλη την επικράτεια με 

πολιτικά στελέχη των φιλοευρωπαϊκών κομμά-
των και παρατάξεων, από κοινού;  Πώς φαντά-
ζεται η αντιπολίτευση ότι θα αλλάξει η εικόνα 
του κόσμου ώστε να τη στηρίξει ως κυβέρνηση 
την επόμενη μέρα; Τι άποψη έχουν τα κόμματα 
που κυβέρνησαν τον τόπο και τώρα καλούνται 
να τον σώσουν, για την έννοια «αυτοκριτική»;

Δεν έχει νόημα να κάνεις πολιτική αν δε φωτί-
ζεις την πραγματικότητα, αν δε μάχεσαι για την 
ευημερία όλων. Οι νέες λύσεις δεν έρχονται με 
παλιές πολιτικάντικες μανιέρες. Απαιτούν νέες 
διαιρέσεις και κυρίως πολλαπλασιασμούς. Πα-
λιά συμφέροντα των ολίγων θα θιγούν προς 
όφελος των πολλών. Οι νέες τεχνολογίες απαι-
τούν άλλες δεξιότητες. Οι νέες αγορές απαι-
τούν μεγάλη ανταγωνιστικότητα. Τα διεθνώς 
εμπορεύσιμα προϊόντα αλλάζουν ποιότητα 
και είδος και απαιτούν προσαρμογές. Τα χρέη 
θέλουν ικανούς διαπραγματευτές αλλά και οι-
κονομίες κλίμακας. Βγείτε και πείτε όλα αυτά 
απλά για να τα καταλάβουν όλοι. Επιτέλους, 
βάλτε στην άκρη τον κομματικό σας πατριωτι-
σμό και το προσωπικό συμφέρον και αναδείξτε 
τις αλήθειες που πρέπει να εμπεδώσει ο πολί-
της.  Αυτός είναι ο σημερινός πατριωτισμός. A

Βγείτε καί πείτε την αληθεία
Tου Λεωνίδα Καστανα

 Το πολιΤικο σύ-
σΤημα διεκδικησε 
Την πολιΤικη ισχύ 
Τού εισ βαροσ Τησ 

ελεύθερησ και 
ενΤιμησ επιχειρη-
μαΤικοΤηΤασ και 

Την κερδισε
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Είναι η συμπεριφορά των δυνάμεων καταστο-
λής του Κεντρικού Κράτους, είναι η βία που α-
ποτυπώθηκε στα πρόσωπα, είναι η προσβολή 
της ίδιας της ιστορίας αυτού του τόπου και εί-
ναι πάνω απ’ όλα ο πλήρης βιασμός της μεταξύ 
μας «Συμφωνίας». Λίγα μόλις εικοσιτετράω-
ρα μετά την εμβληματική ομιλία του Εμανουέλ 
Μακρόν στη Σορβόνη για το ευρωπαϊκό όρα-
μα και δύο ημέρες μετά την ευρωπαϊκή συνά-
ντηση στο Ταλίν της Εσθονίας ως πρώτη προ-
σέγγιση στην επιβεβλημένη μεταρρύθμιση 
της ΕΕ, η αδυσώπητη πολιτική πραγματικό-
τητα στον πυρήνα της Ευρώπης και της Ευρω-
ζώνης συνθλίβει. Πρόκειται για μία ήττα τόσο 
σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και 
σε επίπεδο συμπεριφοράς των ευρωπαϊκών 
κρατών στους πολίτες τους.
Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Ραχόι δεν θύ-
μιζε σε τίποτε τον ευγενή πολιτικό που είχαμε 
συνηθίσει στα ευρωπαϊκά forum. Μεταλλά-
χθηκε αστραπιαίως. Η κεντρική εξουσία της 
Μαδρίτης απειλήθηκε. Ο «μονάρχης του θρό-
νου» αντέδρασε όπως δεν το επιτρέπει η σύγ-
χρονη ευρωπαϊκή πολιτική κουλτούρα. Πίσω 
του οι ορδές των ακροδεξιών, των φανατικών 
καθολικών, η παραδοσιακή - μεταλλαγμένη 
ισπανική συντηρητική δεξιά. Απέναντί του οι 
πολίτες, νέοι και γέροι που απαιτούν να γίνει 
σεβαστό το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. 
Είναι αυτό το δικαίωμα που καθορίζει ως πυ-
λώνας το ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Χωρίς 
εξαιρέσεις. Από τη Σκωτία έως το Μπέλφαστ 
και από τη Βαρκελώνη έως το Κόσσοβο. Δεν 
μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκό πολιτικό γίγνε-
σθαι, μία Ομοσπονδία όπως την οραματίζεται 
ο Μακρόν χωρίς αυτό τον πυλώνα.
Οι σκηνές βίας έκαναν το γύρο σε όλες τις ευ-
ρωπαϊκές κοινωνίες. Τι διάολο μήνυμα εστά-
λη στους ευρωπαίους πολίτες; Πως σε κάθε 
αμφισβήτηση του απόλυτου της κεντρικής ε-
ξουσίας, στην πολιτική, στην οικονομία, στο 
δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού, η μόνη αντι-

μετώπιση είναι οι ορδές των δυνάμεων κατα-
στολής; Και αύριο, δηλαδή, αν το Μπέλφαστ 
αποφασίσει να ενωθεί με την Ιρλανδία –τι πιο 
φυσικό– με εγγυήσεις για την προτεσταντική 
κοινότητα, η Βρετανία (έστω και με Brexit) νο-
μιμοποιείται να στείλει τους SAS;
Ζήσαμε όλοι την τραγωδία της σύγχρονης λογι-
κής του Κεντρικού Κράτους στην Πρώην Γιου-
γκοσλαβία. Διότι αυτό ήταν το κύριο ζήτημα. Οι 
εθνικισμοί χρησιμοποιήθηκαν ως άλλοθι και 
αλεστική μηχανή της ανθρώπινης σάρκας.

Ο εθνικισμός ως ανακλαστικό 
οπισθοδρόμησης
Η πολιτική ένωση της Ευρώπης είναι το από-
λυτο ζητούμενο. Θα ήταν το μοναδικό αντίδο-
το στα πάσης φύσεως εθνικιστικά ανακλαστι-
κά και αποσχιστικές κινήσεις, τα οποία σε πε-
ριόδους οικονομικής δυσπραγίας κατά κύριο 
λόγο αναπαράγονται από κέντρα που ποτέ δεν 
στήριξαν και ποτέ δεν θα στηρίξουν μία δημο-
κρατική, ελεύθερη και κυρίαρχη πολυεθνική 
και πολυπολιτισμική κοινωνία. Αυτά τα κέ-
ντρα πολέμησαν, πολεμούν και θα πολεμούν 
το ευρωπαϊκό όραμα. Είναι κέντρα οικονομι-
κά, είναι κέντρα πολιτικά, θρησκευτικά. Είναι 
εκείνοι οι μηχανισμοί που κατατρώγουν την 
ευρωπαϊκή προοπτική εξαρχής.
Σε μία Ευρώπη όπου θεσμικά, νομικά και πο-
λιτικά οι πολίτες θα μπορούσαν να εκφράσουν 
τις πάσης φύσεως ιδιαιτερότητές τους, συλλο-
γικές και προσωπικές, ο εθνικισμός σαν ατα-
βιστική ανακλαστική διεργασία δεν θα είχε 
ούτε χώρο ούτε και έδαφος για να καλλιερ-
γηθεί. Αυτούς τους καθοδηγούμενους εθνικι-
σμούς έχει πληρώσει η Ευρώπη από τότε που 
στήθηκαν οι Αυτοκρατορίες αλλά και μετά την 
κατάρρευσή τους. Είναι η γονιδιακή αφετηρία 
που κατέληξε στις μαύρες σελίδες της σύγ-
χρονης ευρωπαϊκής ιστορίας. Το τελευταίο 
εγχείρημα, αυτό στην Πρώην Γιουγκοσλαβία, 
θα μπορούσε να λειτουργεί ως ένα «ζωντανό» 
εγκληματολογικό εργαστήριο της Ιστορίας. 
Ως συλλογική εκπαίδευση για το πώς οι κε-
ντρικές εξουσίες μοχλεύουν τους εθνικισμούς 
εν είδη εργαλείων στη φάση που πολιτικά και 
οικονομικά δεν είναι σε θέση να επιβιώσουν. 
Αυτό συνέβη στο τιτοϊκό δημιούργημα. Τα α-
ποτελέσματα είναι γνωστά. Η τραγωδία έχει 
ονόματα, διευθύνσεις και υπογραφές.
Στη Βαρκελώνη, την Κυριακή που μας πέρα-
σε, δύο εξουσίες συγκρούστηκαν. Η Κεντρική 
και η Περιφερειακή. Στο όνομα αυτονόητων 
εννοιών. Όπως αυτοπροσδιορισμός, εθνική 
ταυτότητα, πολιτισμική ιδιαιτερότητα. Δεν 
τραυματίστηκαν μόνον οι εκατοντάδες Κατα-
λανοί, που επίσης επιχείρησαν το αυτονόητο: 
να αντισταθούν στη βίαιη πίεση μιας κεντρι-
κής εξουσίας. Υπέστη έμφραγμα η ευρωπαϊκή 
πολιτική προοπτική. Η Καταλονία εξάγει το 
60% του συνολικού προϊόντος της στην ΕΕ. 
Εισάγει το 70% των αναγκών της από την ΕΕ. 
Η Καταλονία είναι Ευρώπη. Όπως και η Σκω-
τία, όπως και άλλες οντότητες που αυτοπροσ-
διορίζονται διαφορετικά από τις κεντρικές 
τους εξουσίες. Χωρίς αυτές τις οντότητες το 
ευρωπαϊκό όραμα είναι αδύνατο. Η έκδηλη 
αυτή αδυναμία προστασίας των οντοτήτων 
δίνει τροφή στους εθνικισμούς. Πρόκειται για 
το «Φαινόμενο της πεταλούδας».  A

Κάποτε οι άνθρωποι, από τα βόρεια σύνορα της 

Βαλένθια έως την Προβηγκία, μιλούσαν περίπου 

την ίδια γλώσσα. Μείγμα από τη γλωσσική επιρ-

ροή των Βησιγότθων, των Λατινικών λόγω Ρώμης 

και των τοπικών ιδιωμάτων που κληρονομήθηκαν 

από τους γηγενείς πληθυσμούς, τους Λασετάνους 

και τους Σερρεταίνους. Συνήθως τη γλώσσα αυτή 

την αποκαλούσαν «Οξιτάνικα», κάποιοι στα δυτι-

κά την αποκαλούσαν και Καταλανικά. Οι άνθρω-

ποι αυτοί ακολούθησαν την ιστορική μοίρα τους 

καθώς και τη διάσπαση της Ρωμαϊκής Αυτοκρα-

τορίας. Άλλοι έπεσαν στον «Ισπανικό κλοιό» και 

άλλοι στην επιρροή του Καρλομάγνου. Σιγά-σιγά 

οι δεύτεροι έγιναν Γάλλοι με το ζόρι και οι πρώτοι 

ενσωματώθηκαν στο Βασίλειο της Ισπανίας πάλι 

με το ζόρι. Μόνο που το αίμα νερό δεν γίνεται και η 

Ιστορία δεν γράφεται μόνο με διατάγματα. 

πό το 1914 οι Καταλανοί προσπαθούν 
να πετύχουν την ανεξαρτησία τους. Ο 
Ισπανικός Εμφύλιος ισοπέδωσε τη γη 

και τους ανθρώπους της. Η Βαρκελώνη ήταν 
μία από τις πόλεις-σύμβολα της μάχης κατά 
του φασισμού. Τα συνδικάτα της CΝT/FAI κυ-
ριαρχούσαν στην πόλη και την περιφέρεια. Α-
λώθηκε από τους φασίστες το 1936. Έμεινε το 
«Προσκύνημα στην Καταλονία» του Τζορτζ 
Όργουελ για να μας θυμίζει και να διατηρήσει, 
δεκαετίες μετά, το τι συνέβη στην Ιβηρική και 
ιδιαίτερα στη μικρή αυτή γη των Καταλανών. 
Ο Φράνκο πήγε στον αγύριστο, ο Φρανκισμός 
συρρικνώθηκε δραματικά, η Ισπανία εξελί-
χθηκε σε κανονική χώρα και κάποια στιγμή η 
χώρα των Βάσκων, η Καταλονία, η Ανδαλου-
σία, η Γαλικία, οραματίστηκαν τις δικές τους 
αυτόνομες, πολιτιστικές και όχι μόνον, πορεί-
ες σε έναν μεγάλο ιστορικό συνεταιρισμό. Εκεί 
που όλοι θα μπορούσαν να αυτοπροσδιορίζο-
νται, να μιλούν τη γλώσσα τους, να οικοδομούν 
τα εκπαιδευτικά τους μοντέλα, να βιώνουν τις 
πολιτιστικές ιδιαιτερότητές τους. Ο συνεταιρι-
σμός έχει όνομα. Τον είπαν Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Το πλαίσιο συμφωνίας το είπαν «Κεκτημέ-
νο της Κοπεγχάγης». Μερικές δεκαετίες μετά, 
την Κυριακή που μας πέρασε, η ίδια η ψυχή 
αυτής της συμφωνίας συμβίωσης σε ένα ευ-
ρωπαϊκό, ελεύθερο, δημοκρατικό και σύνθετο 
περιβάλλον, υπέστη καθολικό κάταγμα.
Δεν είναι το δημοψήφισμα αυτό καθεαυτό 
ως διαδικασία που απασχολεί τον γράφοντα. 
Πολλά ειπώθηκαν και πολλά θα ειπωθούν για 
την ταυτότητα αυτού του δημοψηφίσματος, 
τις νομικές, διοικητικές και πολιτικές παρα-
μέτρους που το χαρακτηρίζουν. Θα ειπωθούν 
πολλά και για τη νομιμότητα ή μη της διεξα-
γωγής του.

Στη 
Βαρκελώνη 
ματώΣε 
η ευρώπη
Του Νίκου ΓεωρΓίάδη

Δεν τραυματί-
στηκαν μόνό όί 

εκατόνταΔεσ κα-
ταλανοί, που επί-
σησ επίχείρησαν 

τό αυτόνόητό: 
να αντίσταθόυν 
στη βίαίη πίεση 
μίασ κεντρίκησ 

εξουσίασ. υπεστη 
εμφραγμα 

η ευρωπαϊκη πολί-
τίκη προοπτίκη.

Πολιτική
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Το 2010 το συνταγματικό δικαστήριο 

της Ισπανίας, μετά από διαβουλεύσεις 

τεσσάρων χρόνων, αποφάσισε να πε-

ρικόψει τη νομοθεσία που εξασφάλιζε 

την αυτονομία (όχι την ανεξαρτησία) 

της Καταλονίας: δεν αναγνώρισε ούτε 

την επισημοποίηση της καταλανικής 

γλώσσας (έναντι της ισπανικής), ούτε 

την πρωτοκαθεδρία του περιφερει-

ακού συστήματος δικαιοσύνης. Οι 

αργοπορημένες αυτές αποφάσεις ήταν 

σωστές σύμφωνα με το Σύνταγμα, αλ-

λά λανθασμένες σε πρακτικό επίπεδο: 

δεν έπαιρναν υπόψη την εθνικιστική 

προπαγάνδα στην Καταλονία και τις 

δυνατότητες των αριστερών λαϊκιστι-

κών κομμάτων να χειραγωγήσουν τα 

πλήθη. Στην ουσία, η ισπανική κυβέρ-

νηση επέδειξε την τυφλότητα ή/και τη 

βλακεία που προκαλεί ποικίλες κρίσεις 

στην Ευρώπη. Παρόμοια συμπεριφορά 

οδήγησε στην αποχώρηση της Βρετα-

νίας από την ΕΕ: αλαζονεία, προχειρό-

τητα, υποτίμηση προβλημάτων, άγνοια 

της μαζικής ψυχολογίας – άρνηση να 

δούμε ότι η ενωμένη Ευρώπη δεν είναι 

όραμα μαζών κι ότι οι ηγεσίες έχουν 

αποτύχει να εξουδετερώσουν τον 

εθνικισμό. Κυρίως, το βρετανικό δη-

μοψήφισμα έθεσε ένα προηγούμενο: 

όπου υπάρχει αμηχανία, μπορούμε να 

σκηνοθετήσουμε ένα δημοκρατικό 

νούμερο με ζογκλέρ και φιλοθεάμον 

κοινό. Κι ό,τι ήθελε προκύψει.

ώρα οι ανίκανες ευρωπαϊ-
κές ηγεσίες απαντούν σε 
προαιώνιες μαζικές αρρώ-

στιες με αστυνομική βία, η οποία 
οδηγεί, φυσικά, στο αντίθετο απο-
τέλεσμα. Οι Καταλανοί, που έχουν 
την αύρα του ρομαντικού ήρωα από 
την εποχή του ισπανικού εμφυλίου, 
ξαναγίνονται επαναστάτες και θύ-
ματα: μολονότι δεν τίθεται ζήτημα 
καταπίεσης –αντιθέτως, διαθέτουν 
υψηλότερο οικονομικό επίπεδο 
από εκείνο της υπόλοιπης Ισπανίας, 
καθώς και ευρωπαϊκό κύρος– κα-
ταφεύγουν σήμερα στον άνετο ρό-
λο του αδικημένου. Η κυβέρνηση 
Ραχόι, αντί να αντιμετωπίσει με 
σοβαρότητα την προοπτική του δη-
μοψηφίσματος για την ανεξαρτησία 
και να κονιορτοποιήσει όλα τα επι-
χειρήματα του Αρτούρ Μας και του 
Κάρλες Πουτζδεμόν, προσκολλήθη-
κε στο Σύνταγμα περί ενωμένης και 
αδιαίρετης Ισπανίας, έκανε λόγο, 
σαν αυταρχικός μπαμπάς, για «ανυ-
πακοή» και στη συνέχεια προσπά-

θησε να εμποδίσει το δημοψήφισμα 
με περιφρόνηση και βία. Εννοείται 
ότι η ισπανική και η διεθνής αρι-
στερά ξετρελαίνεται με κάτι τέτοια 
και οικειοποιείται τα αυτονομιστικά 
κινήματα τα οποία θεωρεί εν δικαίω 
έναντι της κρατικής κτηνωδίας και 
γενικότερα της αυταρχικής Ευρώ-
πης. Έτσι, τροφοδοτεί τον επαρχιω-
τισμό και ταυτίζεται με τη δεξιά που 
στηρίζει χωρικούς ηγετίσκους με 
βουκολικά οράματα για επιστροφή 
στις ρίζες. 
Η Ευρώπη, εκτός του ότι σέρνει α-
νάπηρα μέλη όπως η Ελλάδα, βάλ-
λεται από ριζοσπάστες και κυνικούς 
εθνικιστές, αριστερούς και δεξι-
ούς. Ο σεχταρισμός, που ευδοκιμεί 
ακόμα και στη νεολαία (ελλείψει 
πολιτικών διεκδικήσεων μπορού-
με να εφεύρουμε 
μερικούς «ευγε-
νείς σκοπούς»...), 
απειλεί την ακε-
ραιότητά της: με-
τά την Καταλονία, 
ποιος έχει σειρά; 
Η Σκοτία; Η Ουα-
λία; Η Κορσική; Η 
χώρα των Βάσκων; 
Το αυτονομιστικό-
τρομοκρατικό κί-
νημα των Βάσκων 
είχε κάποτε ευρεία 
υποστήριξη από τη 
διεθνή προοδευ-
τική παράταξη μο-
λονότι ήταν άκρως 
οπισθοδρομικό: 
καιρός να ξανα-
ξυπνήσει και να 
ξαναπάρουμε τα 
βουνά! Μήπως η Ιταλία απεργάζεται 
σχέδια επιστροφής στην εποχή πριν 
από τον Γκαριμπάλντι; Και πάει λέ-
γοντας. Μπροστά σ’ αυτή την παι-
δαριώδη πολιτική αγωγή, οι εχθροί 
της Ευρώπης τρίβουν τα χέρια τους: 
δεν ενδιαφέρονται για το δίκιο των 
λαών και την αυτοδιάθεση· ενδια-
φέρονται να διαλυθεί η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση μέσα στο χάος. Κι αν, για 
να επιτευχθεί το χάος, χρειάζονται 
δημοψηφίσματα –όπου συμμετέχει 
κάτω από το 50% των ψηφοφόρων 
ή όπου τα ερωτήματα είναι σιβυλλι-
κά– ζήτω τα δημοψηφίσματα. Από 
τον θεσμό της δήθεν συμμετοχικής 
δημοκρατίας βγαίνει πάντοτε ένα 
κουνέλι όπως από το καπέλο του τα-
χυδακτυλουργού.   A

Δύο σκέψεις για το δημοψήφισμα 
στην Καταλονία

Πώς ενισχύονται οι βουκόλοι εθνικιστές

Της ΣώτηΣ τριανταφύλλού

όπόυ υπάρχει 
άμηχάνιά, 
μπόρόυμε νά 
σκηνόθετησόυμε 
ενά δημόκράτικό 
νόυμερό με 
ζογκλέρ και 
φιλοθέαμον 
κόινό. κι ό,τι 
ήθέλέ προκύψέι.T

Πολιτική
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citizen
Του ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

ν εγώ και ένας από σας αγοράσουμε πέντε μέτρα ύφασμα και 
ένα κουτί μαύρη μπογιά, αυτομάτως αναβαθμιζόμαστε σε 
«συλλογικότητα». Πλέον υπάρχει το πανό που στέκεται πε-

ρήφανο και αδάμαστο πάνω σε κάγκελα, δεμένο ανάμεσα σε κολώνες, 
εμβληματικό σε φωτογραφία στα social media. Στην περίπτωση δε, 
που υπάρχει χρόνος και διάθεση (συνήθως διατίθενται και τα δύο), 
θα φτιάξουμε μία σελίδα στο Facebook, θα ζητήσουμε από φίλους και 
συγγενείς να την ακολουθήσουν και μέσα σε μία εβδομάδα έχουμε 
συλλογικότητα με μέλη, θέσεις και πανό. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, 
αλλά μέχρι εκεί. Στο Ελληνικό μπορεί να είμαστε και πέντε-έξι πα-
ραπάνω, αλλά δεν έχει σημασία. Η δουλειά μας έγινε. Υποτίθεται 
ότι οι ιδεοληψίες του ΣΥΡΙΖΑ και οι εμμονές των αρχαιολόγων δεν 
επιτρέπουν να ξεκινήσει ένα έργο που, σε μία κανονική χώρα, θα είχε 
τελειώσει πριν από δώδεκα χρόνια. (Δεν γίνεται να κάθεσαι και να το 
χαζεύεις, ως Αρχαιολογική Υπηρεσία επί 16 χρόνια.) Αυτή είναι η μισή 
αλήθεια. Η άλλη μισή έχει να κάνει με τις κουτοπονηριές δημάρχων 
και τοπικών παραγόντων. Αφορά τις εθνικές μας προκαταλήψεις. Το 
Ελληνικό δεν μπλοκάρει μόνο επειδή έχουν αντίρρηση ο Σκουρλέτης 
με τον Κυρίτση. Το έργο παραμένει μακέτα επειδή για ένα μεγάλο 
κομμάτι της κοινής γνώμης πρέπει να μετατραπεί σε τεράστιο πάρκο, 
με δωρεάν είσοδο και υπαλλήλους περισσότερους από τα δένδρα. Το 
πώς θα ποτίζεται όλο αυτό, δεν μας αφορά. Το όφελος που θα έχει ο 
κάτοικος της Θήβας ή της Δράμας, επίσης δεν μας αφορά. Στη μονο-
διάστατη ανάλυση του συρμού, όπου προκύπτει ελεύθερος χώρος πρέ-
πει σώνει και καλά να μετατρέπεται σε πράσινο. Κάτι τέτοιο έγινε και 
στο Πάρκο Τρίτση που τώρα είναι διαθέσιμο μόνο για το Hollywood, 
για την περίπτωση που θέλουν να γυρίσουν κάτι σε Indiana Jones. Και 
κάθονταν ο γραφίστας (πρώτος εξάδελφος της συλλογικότητας) και 
έφτιαχνε κάτι γραφικά με δάση και λιβάδια στο Ελληνικό και χαρού-
μενες οικογένειας να κάνουν πικ νικ, λες και έβλεπες φυλλάδιο από 
τους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Ε, μετά έρχονται οι άλλοι από τον ΣΥΡΙΖΑ 
και σου λένε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που θα τους καταψηφίσει έτσι 
και δεν ξεκινήσει το έργο. Έτσι όμως και αναδειχθούν τα αρχαία και οι 
κορμοράνοι, όλο και κάποιος θα αφήσει το κουκί του στην Αριστερά.

ην προηγούμενη εβδομάδα όλη η χίπστερ, φιλελέ, Μένου-
μευρώπη κοινότητα ξεσπάθωσε υπέρ του Taxibeat. Την ίδια 
στιγμή στην «Αυγή» διάβαζες κάτι χαριτωμένους τίτλους για 

τον Σπίρτζη που έρχεται να βάλει τάξη. Αλλού έγραφαν ότι οι αντι-
δράσεις στο έντιμο σχέδιο της κυβέρνησης εκπορεύονται από σκο-
πιμότητες που εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα. Μη λησμονούμε 
ότι από τη δεκαετία του ’80 και μετά, οτιδήποτε ιδιωτικό σε αυτόν τον 
τόπο φορτώνεται με αρνητικό πρόσημο. Οι ιδιωτικοποιήσεις θεωρού-
νται εξ ορισμού καταστροφικές, η δε ανάθεση έργου σε ιδιώτες υπο-
δηλώνει διαφθορά. Τέλος πάντων, ξεσηκώθηκε κόσμος και κοσμάκης 
υπέρ του Taxibeat, κάνοντας και πιο εύκολη του ζωή του Σπίρτζη 
– «για να αντιδρούν οι φιλελέ, κάτι φιλολαϊκό και σωστό κάνουμε». 
Παιδιά sorry που σας απογοητεύω, αλλά η κυβέρνηση μόνο κέρδος 
έχει να αποκομίσει από το πέσιμο στο Taxibeat. Μαζεύει σε ένα μπλοκ 
κίτρινα ψηφαλάκια στη Β΄ Αθηνών και μετατρέπει τα ταξί σε hot spot 
του ΣΥΡΙΖΑ. Και σιγά μην ενδιαφέρει το θέμα πέρα από την Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη και μάλιστα ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Είναι 
όπως στην περίπτωση του Ελληνικού: κανένας δεν πρόκειται να κα-
ταψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ αν καταργήσει το Taxibeat. Θα βρεθούν, όμως, 
αρκετοί που θα τον ψηφίσουν έτσι και πάρει το app από τα κινητά. Όχι 
μόνο οι ταξιτζήδες, αλλά και το ακροατήριο που τσιμπάει με τα «ήρθαν 
οι Γερμανοί να μας πάρουν τα ταξί και να αφήσουν στο δρόμο τον ταρί-
φα-βιοπαλαιστή-ψυχαναλυτή».
Δεν είναι, λοιπόν, η πολιτική. Είναι η κοινωνία. Που λατρεύει να ζει 
στα 80s. Αναζητεί την πατρίδα που έχασε, αρνούμενη να φτιάξει μία 
καινούργια. Και αυτό, κάποιος πρέπει πλέον να το πει ωμά και δυνατά 
στο «Μέτωπο της Λογικής», μήπως και καταλάβουν τι συμβαίνει.  ●
➜ kostas@giannakidis.com

Ξέρετε πού ζείτε;

A

T

Η πορνεία καί τα ταξί
Της ΜΙΛΕΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Η πρόθεση της κυβέρνησης να εισηγη-

θεί σχέδιο νόμου στη Βουλή με το οποίο 

μετατρέπεται η εταιρία TAXIBEAT από 

πλατφόρμα διαμεσολάβησης σε εταιρία 

παροχής μεταφορικού έργου, αποτελεί 

δείγμα συνέπειας από τη μεριά των 

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Συνέπεια απέναντι στους 

επικεφαλής σε κάστες και συντεχνίες 

με τους οποίους ταυτίζονται ιδεολογικά 

και πολιτικά. Συνέπεια απέναντι στην 

εργαλειακή αντίληψη της κρατικής πα-

ρέμβασης, η οποία συντηρεί τις πελατει-

ακές σχέσεις με οργανωμένες ομάδες εν 

δυνάμει ψηφοφόρων. Συνέπεια ως προς 

τη μηδενική ανοχή τους απέναντι στην 

αριστεία και την επιχειρηματικότητα.

ύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η 

αλλαγή του μοντέλου λειτουρ-

γίας του συγκεκριμένου app 

–το οποίο οι οδηγοί ταξί επέλεγαν εκου-

σίως διατηρώντας την εργασιακή τους 

αυτονομία– θα έχει ως αποτέλεσμα την 

υποχρεωτική υπαλληλοποίησή τους, η 

δε καινοτόμα πλατφόρμα θα μετατραπεί 

ακούσια σε πάροχο μεταφορικού έργου 

γιατί κάπως έτσι αποφάσισε ο σύγχρονος 

ελληνικός λεβιάθαν. 

Ένα πρωτότυπο μον τέ λο 

που αφορούσε επίσπευση 

υπηρεσιών, αξιολόγηση, και-

νοτομία, επιχειρηματικότητα 

και υψηλές προδιαγραφές ε-

πιχειρείται να απαγορευθεί 

διά νόμου στη χώρα μας, την 

οποία η κυβέρνηση αγωνί-

ζεται να γυρίσει στον προη-

γούμενο αιώνα, στη μαγική 

δεκαετία του εξήντα.

Ο φίλος των επενδύσεων 

έ λ ληνας Πρωθυπουργός 

στέλνει άλλο ένα ξεκάθαρο 

μήνυμα σε μελλοντικούς ε-

πενδυτές, οι δε ευρωπαίοι 

αγοραστές της ελληνικής 

πλατφόρμας (σε υψηλό τίμημα λόγω της 

καινοτομίας και της αποδοτικότητάς της), 

εκτός από το ότι ετοιμάζονται με τα νο-

μικά τους επιτελεία για τα ευρωπαϊκά και 

ελληνικά δικαστήρια, τραβάνε και τα μαλ-

λιά τους.

Είναι εντυπωσιακό ότι οι πρωταγωνιστές 

αυτής της απόπειρας, ο αρμόδιος υπουρ-

γός Μεταφορών και ο πρόεδρος του συν-

δικάτου των ταξί, αποτελούν πρώην στε-

λέχη του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ αντίστοιχα, τα 

οποία σήμερα στεγάζονται στον ΣΥΡΙΖΑ 

και τον στηρίζουν αναφανδόν. Είναι ένα 

άκρως αποκαλυπτικό παράδειγμα του 

πόσο «νέο» είναι το σημερινό καθεστώς, 

καθώς και σε πόση ρήξη ήρθε με το «πα-

λιό» πολιτικό σύστημα.

Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολου-

θήσει κανείς τα επιχειρήματα των εμπνευ-

στών αυτής της πρωτοβουλίας. 

Από τη μία το Υπουργείο ισχυρίζεται με 

ηρωική ρητορική ότι το κράτος θα βάλει 

τάξη στην αταξία κ.λπ. Απευθύνονται 

πρωτίστως στο συλλογικό υποσυνείδητο 

της κοινωνίας των ταξιτζήδων με κλισέ 

που υποδηλώνουν ότι το κράτος-αρωγός 

θα βάλει φραγή στην ασυδοσία και την 

αισχροκέρδεια (των αεριτζήδων που βγά-

ζουν λεφτά από τον ιδρώτα των φτωχών 

ταξιτζήδων). 

Από την άλλη η παρωχημένη συνδικαλι-

στική ηγεσία των ταξί δηλώνει ότι «δεν 

είμαστε πόρνες στο Άμστερνταμ» ταυ-

τίζοντας τη δυνατότητα αξιολόγησης 

από την πλευρά των πελατών, την οποία 

η συγκεκριμένη εφαρμογή προσφέρει, 

με την αγοραία διαδικασία του πληρωμέ-

νου σεξ. Τελικά, και πάλι όλα γίνονται για 

την αξιοπρέπεια, για να θυμηθούμε ένα 

αγαπημένο μότο της κυβέρνησης και ό-

σων πονηρά αναπαράγουν το αφήγημά 

της! Δεν ανέχεται η συνδικαλιστική ηγε-

σία των ταξί αξιολόγηση από τον πελάτη 

σαν να είναι πόρνη, και το κράτος έρχεται 

να διαφυλάξει την αξιοπρέπειά της και να 

βάλει στη θέση τους όσους προσπαθούν 

να φυτρώσουν εκεί που το 

κράτος δεν επιτρέπει σπορά. 

Σε πείσμα όμως όσων προ-

σπαθούν να τραβήξουν τη 

χώρα και την κοινωνία στον 

πάτο, το ποτάμι δεν γυρίζει 

πίσω. Το έλλειμμα αντιπρο-

σώπευσης δεν περιορίζεται 

στο πολιτικό μας σύστημα. 

Επεκτείνεται και στους μαζι-

κούς χώρους και τα συνδικά-

τα. Οι μάχες οπισθοφυλακής 

με καινοφανή επιχειρήματα 

του τύπου «δεν είμαστε πόρ-

νες» αφορούν ελάχιστους. 

Ο χάρτης αλλάζει, η παλιά ε-

κλογική πελατεία ανανεώνε-

ται. Οι χιλιάδες νέοι επαγγελ-

ματίες οδηγοί ταξί, οι οποίοι επέλεξαν το 

επάγγελμα ή το ακολουθούν κατ’ ανάγκη 

λόγω ανεργίας, δεν τρώνε κουτόχορτο. 

Είναι νέοι, μορφωμένοι, ανοιχτόμυαλοι 

πολλοί από αυτούς και πολυταξιδεμένοι. 

Δεν σταματάνε όταν έχουν επιβάτη για να 

πάρουν και δυο-τρεις άλλους, δεν ακούνε 

σκυλάδικα τραγούδια ή περιγραφές αγώ-

νων στη διαπασών, δεν καπνίζουν λούζο-

ντας  τους επιβάτες τους με το άρωμα του 

τσιγάρου τους. Επιζητούν την αξιολόγη-

ση γιατί είναι επαγγελματίες και αισθά-

νονται δυνατοί και σίγουροι για το επίπε-

δο των υπηρεσιών που παρέχουν. Ίσως 

βέβαια κάποιοι ταγοί του χώρου τους να 

τους θεωρούν πόρνες. Μια μεγάλη όμως 

πια μερίδα  πολιτών και  δυνητικών τους 

πελατών τούς προτιμά και τους  επιλέγει. 

Τόσο απλά, τόσο καθαρά! A

Σ

Δεν ανεχεται η 
ηγεσια των ταξι 
αξιολογηση απο 
τον πελατη σαν 
να ειναι πορνη, 
και το κρατοσ 

ερχεται να 
διαφυλαξει την 
αξιοπρεπεια τησ

Πολιτική



Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Τ
ελευταία είχα φάει κόλλημα με τέσσερα παλιά νομίσματα της γιαγιάς μου 
τα οποία φανταζόμουν ότι θα μας βγάλουνε από την Κρίση, ως χώρα, ο-
πότε τα πήγα στο Νομισματικό Μουσείο για εκτίμηση. Μια πολύ ευγενική 
κυρία με προσγείωσε στην ανώμαλη πραγματικότητα – είναι παλιά, μάλι-

στα, μπράβο, αλλά η τιμή τους είναι δυστυχώς χαμηλότατη (10 ευρώ το κομμάτι). 
Αφού τα φωτογραφίσω ένα ένα και τα καταθέσω στην Εφορία Αρχαιοτήτων, που 
είναι άλλο καπέλο, μπορώ μετά να τα πουλήσω, που λέει ο λόγος. Ή να μην τα που-
λήσω, απλώς να είναι δικά μου με παπά και με κουμπάρο. 

Ένιγουεϊ, το Νομισματικό Μουσείο: είναι ένα υπέροχο κτίριο το Ιλίου Μέλαθρον 
(=Παλάτι της Τροίας), η κατοικία του Ερρίκου Σλήμαν που σήμερα φιλοξενεί 
ένα από τα πέντε σημαντικότερα νομισματικά μουσεία του κόσμου. Είχα πάει 
στα λαμπερά εγκαίνια το 1998 – έμενα κοντά τότε, και ήταν πολύ εντυπωσιακό 
το Μουσείο… όπως είναι ακόμα. Αν δεν το έχετε επισκεφθεί, να το βάλετε στο 
πρόγραμμα. Το κτίριο, σχεδιασμένο από τον Ερνστ Τσίλλερ το 1878-79, με τοιχο-
γραφίες του Jurij Subic και ψηφιδωτά εμπνευσμένα από την Πομπηία, είναι τόσο 
κλασικά μπαρόκ που μένεις με ανοιχτό το στόμα: κάτι ανάμεσα στις Βερσαλλίες 
και το Ερμιτάζ αλλά επί το Ελληνικότερο, έχει υπέροχα διακοσμημένες οροφές, 
γωνίες, τοίχους και παράθυρα που μπορείς να τα χαζεύεις για ώρες… κι ακόμα 
δεν φθάσαμε στα εκθέματα, τα 500.000 αρχαία νομίσματα από τον 14ο αιώνα 
π.Χ., τον δεύτερο όροφο με τα 
ελληνιστικά, βυζαντινά, ρωμαϊκά, 
μεσαιωνικά εκθέματα, από νομί-
σματα διαφόρων υλικών μέχρι 
σφραγιδόλιθους, μονάδες μέτρη-
σης κι ένα σωρό άλλα πανάρχαια, 
μυστηριώδη αντικείμενα. Ο 
Όθωνας, λέει, έφερε το 1833 τον 
Σουηδό νομισματολόγο Γκέντεν 
να εκτιμήσει και να τακτοποιήσει 
γενικότερα τα ευρήματα, και 
από κει και μετά το μουσείο είναι 
«ένας ναός στην Ιστορία του νο-
μίσματος». 
Έστω ότι δεν σας κόφτει το 
νόμισμα και η Ιστορία του: το 
κτίριο και μόνον, αν το δείτε σαν 
αριστοκρατική κατοικία του 1880, είναι συγκλονιστικό. Ο κήπος του είναι σή-
μερα ένα πολύ όμορφο καφέ-μπαρ, που οργανώνει live κάμποσα βράδια την 
εβδομάδα όταν ο καιρός είναι καλός… Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία που δεν 
έχει σχέση με την Ιστορία. 

Α
ν θέλετε ένα καλό κεμπάπ (σόρι αλλά δεν έβγαινε καμία σύνδεση…), 
αν παίρνετε πότε-πότε φαγητό απέξω ή τρώτε κι όλας, δοκιμάστε τον 
«Κωνσταντινίδη» στους Αμπελόκηπους – το καλαμάκι «αντάνα» (πι-
κάντικο, 1,60) είναι τέλειο, κι έχει και ωραία μαγειρευτά, γίγαντες, ιμάμ 

μπαιλντί, στιφάδο και σπιτικές σούπες (4,50-6,50 ευρώ), όλα πολύ νόστιμα και 
προσεγμένα. Έχει τραπεζάκια έξω, αλλά το ωραίο κομμάτι του μαγαζιού είναι 
μέσα, πίσω, κατά το «στο βάθος κήπος». Δεν το περιμένεις δηλαδή όταν μπαί-
νεις από την Αλεξάνδρας. 

Άλλο: πήρα ξηρούς καρπούς από το «Dolce Vita»  περνώντας απέξω μια μέρα, 
κι έχουν τα αμερικάνικα παγωτά «Ben & Jerry» σε ποικιλία γεύσεων. Τα «Ben & 
Jerry» είναι ωραία παγωτά, ακριβότερα από άλλα, ωραία ή όχι-τόσο-ωραία πα-
γωτά, αλλά έχω βαρεθεί να συγκρίνω τιμές παγωτών: από 1,10 ως 2,50 η μπάλα, 
μερικές φορές και 3,50-4,50, ανάλογα όχι μόνον με το πώς κοστολογεί ο παγωτα-
τζής την πραμάτεια του αλλά και με το φόρο που πληρώνει για να το φέρει στην 
Ελλάδα ή για να το παρασκευάσει στην κουζίνα του, με τους φόρους που μαλλιο-
τραβιέται γενικότερα, το ΕΝΦΙΑ/ενοίκιο του μαγαζιού, τη ΔΕΗ που τον δαγκώνει 
γερά κάθε μήνα, το ΙΚΑ που βάζει ή δεν βάζει στον υπάλληλο κ.λπ. κ.λπ. Η έννοια 
του «ακριβού» και του «φθηνού» πια, όσον αφορά τα προϊόντα που τρώμε-
πίνουμε, είναι πολύ ελαστική με χιλιάδες δικαιολογίες απάνω της. Ωστόσο (πολύ 
μου αρέσει αυτή η λέξη, είναι επιπέδου «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε»), ωστόσο 
στα παιδιά μου παίρνω παγωτό από το ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς μου, 1,50 η 
μπάλα και χωρίς χιλιάδες ταξιδιωτικά μίλια στην πλάτη του. 

Η 
συνέχεια της ιστορίας με τα νομίσματα της γιαγιάκας μου, για να μη σας 
τρώει η αγωνία: πήγα στην Εφορία Αρχαιοτήτων, με εξυπηρέτησαν συ-
μπαθέστατα πλην όμως λίγο σπουκαρισμένα άτομα με πολλά τατουάζ, 
δηλαδή μου είπανε ότι όντως ανήκω σε αυτήν και όχι σε ξένη, εξωτική 

Εφορία Αρχαιοτήτων, ότι χρειάζομαι καθαρές φωτογραφίες των νομισμάτων 
σε χαρτιά και όχι στο κινητό του γιου μου, ότι μετά πάω εκεί και κάνω αίτηση για 
γνήσιο υπογραφής και ότι γενικά είναι μια απλή διαδικασία. Όπως όλες οι διαδι-
κασίες του δημοσίου, ΩΣΤΟΣΟ χωρίς να περιμένω σε τεράστια ουρά, και κάτω 
από το Μουσείο της Ακρόπολης, που είναι μαγικό κι αυτό, τι να λέμε τώρα…   

Ζωντανός στην πόλη

Νομισματικό 
Μουσείο,  
Πανεπιστημίου 
12, 2103632057, 
8.30-3.30 κα-
θημερινά εκτός 
Δευτέρας 

«Κεμπαμπτζί-
δικον Κων-
σταντινίδης», 
Λ. Κηφισίας & 
Αλεξάνδρας 225, 
Αμπελόκηποι, 
21064444100, 
6983100740, 
6944880952 

«Dolce Vita», 
Ξηροί καρποί-
μπαχαρικά-
ζαχαρώδη-ποτά, 
Πατριάρχου 
Ιωακείμ 31, 
2107222422  

Βόλτα στό Νόμισματικό
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τις συζητήσεις στις παρέες και στα σόσιαλ μίντια τις τελευταίες 
μέρες παρατηρούμε μία πρωτοφανή αντίδραση στα σχέδια του Υ-
πουργείου Υποδομών Μεταφορών. Το νομοσχέδιο, ενώ σύμφωνα 
με το υπουργείο επιχειρεί να ρυθμίσει τον τομέα των μεταφορών, 
βάζει στο στόχαστρο ιντερνετικές πλατφόρμες όπως η Βeat (πρώ-
ην Taxibeat), αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους.
Το σχέδιο νόμου, όπως διέρρευσε στον Τύπο, αναμένεται να κλυ-

δωνίσει την ανερχόμενη αγορά των διαδικτυακών πλατφορμών, προβλέποντας ότι 
τις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών θα παρέχουν μόνο αδειοδοτημένες εταιρείες 
που θα διαθέτουν δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα, δηλαδή ταξί. Σε κάθε άλλη περί-
πτωση η παροχή μεταφορικού έργου θα θεωρείται παράνομη, με πρόστιμα 50.000 
ευρώ στις εταιρείες και 5.000 ευρώ στον πελάτη. Παράλληλα, θα πρέπει οι εται-
ρείες παροχής μεταφορικής υπηρεσίας να έχουν συνάψει τριετή τουλάχιστον σύμ-
βαση με τους οδηγούς για την απόκτηση της σχετικής άδειας. Αυτό πρακτικά ση-
μαίνει τη μετατροπή των εφαρμογών τύπου Beat ή Taxiplon, που συμβάλλονται 
με επαγγελματίες ταξιτζήδες, από εταιρείες διαμεσολάβησης σε μεταφορικές, 
εξομοιώνοντάς τις με εκείνες που ιδρύουν οι συνεταιρισμοί των ταξί.  
Και ενώ η επιχειρηματολογία των υποστηρικτών του νομοσχεδίου 
επικεντρώνεται στη λειτουργία της Uber, μια εντελώς διαφο-
ρετική περίπτωση πλατφόρμας καθώς συνεργάζεται και με μη 
επαγγελματίες αυτοκινητιστές, οι διατάξεις του νόμου που 
αφορούν στην Beat καταγγέλλονται σαν ένα σχέδιο αντι-
μεταρρύθμισης που βάζει φρένο στον εκσυγχρονισμό 
και τα καινοτόμα βήματα των νέων τεχνολογιών 
σε ένα κομμάτι που άπτεται της καθημερινής 
ζωής των κατοίκων της πόλης. 

νομοσχέδιο 
για το

ταξι
ρύθμιση 
η αντι-

μέταρρύθμιση;
Των Δήμήτρας Γκρους, ήρώς Παρτςακουλακή
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Τι μας είπε ο ιδρυτής της Beat, 
κ. δρανδάκης

Η Τaxibeat, η πιο επιτυχημένη ελληνική start-up, 
ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2012 και άλλαξε 
τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την 
αστική μεταφορά ως υπηρεσία. Με σχεδόν 1 εκ. 
χρήστες και επενδύσεις εκατομμυρίων έγινε το 
success story της χώρας στα πιο δύσκολα χρό-
νια της κρίσης. Το 2017 εξαγοράστηκε από τον 
γερμανικό κολοσσό Daimler έναντι τιμήματος 
που ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ, ποσό σχεδόν α-
ντίστοιχο με αυτό που εξασφάλισαν τα ταμεία 
του κράτους από την πώληση του ΟΣΕ. Σήμερα, 
οι συμβεβλημένοι οδηγοί είναι περισσότεροι 
από 8.000, όπως επιβεβαίωσε στην A.V. ο Νίκος 
Δρανδάκης, ενώ η προμήθεια που λαμβάνεται 
από τους οδηγούς για κάθε διαδρομή μέσω της 
πλατφόρμας αντιστοιχεί στο 12%.
Το νομοσχέδιο επιχειρεί να μετατρέψει την The 
BEAT App από μια υπηρεσία διαμεσολάβησης 
–αντίστοιχη με αυτή που παρέχουν άλλες πλατ-
φόρμες, όπως π.χ. η Βooking στον τομέα των 
τουριστικών καταλυμάτων–, ανάμεσα στον ε-
λεύθερο επαγγελματία ταξιτζή και τους πελάτες 
του, σε εταιρεία που παρέχει μεταφορικό έργο. 
O προτεινόμενος νόμος επιτρέπει στην πλατ-
φόρμα να ορίζει μόνο το ύψος της προμήθειας 
που λαμβάνει επιφορτίζοντάς την με την ευθύνη 
του μεταφορικού έργου, με οδηγούς - υπαλλή-
λους που δεν είναι υπάλληλοί της, με οχήματα 

που δεν έχει επιλέξει και που ούτε της ανήκουν. 
Επιπλέον, αν η Beat αναγκαστεί να προχωρήσει 
σε συμβάσεις τριετίας με τους συνεργαζόμε-
νους οδηγούς ταξί, επί της ουσίας ακυρώνεται  
η δυνατότητα αξιολόγησης. Ο κ. Δρανδάκης μάς 
εξηγεί πως «πρακτικά η Beat θα μετατραπεί σε μία 
εταιρεία ραδιοταξί και με το πέρασμα του χρόνου 
η ποιότητα των υπηρεσιών θα πέσει πάρα πολύ, 
καθώς οι οδηγοί δεν θα έχουν κανένα κίνητρο να 
βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, έτσι όπως δεν εί-
χαν κανένα κίνητρο πριν εμφανιστούμε εμείς αφού 
δεν υπήρχε δυνατότητα αξιολόγησης».
Παραδέχεται ωστόσο πως υπάρχει ανάγκη ρύθ-
μισης της αγοράς μετά τη διείσδυση νέων τεχνο-
λογιών: «Ως γενική αρχή πάντα υπάρχουν περιθώ-
ρια βελτιώσεων στις ρυθμίσεις για τη λειτουργία 
μιας αγοράς, πόσο μάλλον όταν αυτή συγκλονίζε-
ται από τις τεχνολογικές εξελίξεις που την αλλά-
ζουν με τρομερούς ρυθμούς. Σε γενικές γραμμές 
υπάρχει ανάγκη να γίνουν διορθωτικές κινήσεις, 
να μπει καλύτερη τάξη στο τοπίο και να υπάρχουν 
κανόνες στο πώς συντελείται αυτή η αλλαγή. Η με-
γάλη συζήτηση είναι τι είδους αλλαγές χρειάζονται 
και όχι εάν χρειάζονται αλλαγές».
Όσον αφορά το ενδεχόμενο ύπαρξης μίας δικής 
του ρυθμιστικής πρότασης, μας απάντησε: «Εγώ 
βλέπω μονόπλευρα την αγορά, από τη σκοπιά μιας 
επιχείρησης που δραστηριοποιείται με ένα συγκε-
κριμένο τρόπο. Συνήθως οι ρυθμίσεις πρέπει να πε-
ριλαμβάνουν διαφορετικές εικόνες, τη μεριά των 
διαδικτυακών εταιριών από τη μία, των ραδιοταξί 
από την άλλη, των επαγγελματιών ταξιτζήδων και 

Το Συνδικάτο Αυτο-
κινητιστών Ταξί, με 
πρόεδρο τον Θύμιο 
Λυμπερόπουλο, 
έσπευσε τον Σεπτέμ-
βριο του 2015 να 
δημιουργήσει την η-
λεκτρονική εφαρμογή 
SATA-Iq, που σε αντί-
θεση με τις υπόλοιπες, 
ο χρήστης δεν μπορεί 
να αξιολογήσει ή να 
επιλέξει οδηγό. Αυτή 
τη συνθήκη φαίνεται 
να «διορθώνει» το 
νομοσχέδιο με τη στή-
ριξή του. Ο πρόεδρος 
της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α., σύμ-
φωνα με δημοσίευμα 
των «ΝΕΩΝ», ήταν 
παρών στην παρουσί-
αση του νομοσχεδίου 
στον πρωθυπουργού 
από τον υπουργό! Η 
κυβέρνηση φέρεται 
να επενδύει πολιτικά 
στους περισσότερους 
από 30.000 ιδιοκτή-
τες ταξί, οι οποίοι 
μπορούν να κινητο-
ποιήσουν μέχρι και 
τετραπλάσιο αριθμό Τι
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Αφήστε την Βeat 
όπως την αγαπήσαμε

Είναι ο τίτλος από το petition που κυκλοφόρη-
σε η Βeat με το οποίο ζητάει με τη μορφή συλλο-
γής διαδικτυακών υπογραφών την υποστήριξη 
του κόσμου. Έχουν ήδη συγκεντρωθεί σχεδόν 
50.000 υπογραφές εναντίον του νομοσχεδίου, το 
οποίο φαίνεται να δημιουργεί συνθήκες οπισθο-
δρόμησης. Γιατί, όπως είπε και ο πρωθυπουργός 
στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής στο Ταλίν λίγες μέ-
ρες πριν, μιλώντας με θέρμη για τις νέες τεχνο-
λογίες και την ψηφιακή οικονομία, «η δυνατότη-
τα πρόσβασης όλων των πολιτών στην ψηφιακή 
εποχή και τις νέες τεχνολογίες δεν είναι μόνο ένα 
ζήτημα προόδου, αλλά ζήτημα Δημοκρατίας και 
ισότητας». Αυτή την πρόσβαση στη νέα εποχή 
διεκδικούν οι υποστηρικτές της Βeat.

Άλλωστε, ένα καίριο ζήτημα που αναδεικνύε-
ται είναι η δυσκολία να εισχωρήσει η χρήση της 
τεχνολογίας στα παραδοσιακά επαγγέλματα ώ-
στε να ωφεληθούν από αυτή. Η Beat αυτό ακρι-
βώς κατάφερε, να φέρει ένα παραδοσιακό επάγ-
γελμα σε επαφή με την τεχνολογία και τις προ-
κλήσεις των τεχνολογικών εξελίξεων, δίνοντας 
την ευκαιρία στους επαγγελματίες του κλάδου 
να εκσυγχρονιστούν και να αυξήσουν το τζίρο 
τους. Δημιούργησε μια διαφορετική αντίληψη 
στην έννοια της αστικής μεταφοράς και η επι-
τυχία της ανέβασε τον πήχη του ανταγωνισμού 
εξασφαλίζοντας ποιοτική και ασφαλή μετακί-
νηση στην Αθήνα. Η εμπειρία του να μπαίνεις σε 
ένα ταξί όπου ο οδηγός είναι αγενής, έχει δυνατά 
τη μουσική, καπνίζει, έχει πειραγμένο ταξίμετρο 
ή αδυνατεί να διαλέξει τη βέλτιστη δυνατή δια-
δρομή, άρχισε να δίνει τη θέση της σε μία διαφο-
ρετική εικόνα, σε συνδυασμό με την είσοδο στο 
επάγγελμα νέων συνειδητοποιημένων επαγγελ-
ματιών που ανέτρεψε την εικόνα που είχαμε για 
τον «ταρίφα». Η Βeat έφερε φρέσκο αέρα στην 
κουλτούρα του ταξί και πέραν των συνεργαζόμε-
νων οδηγών, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες και την ασφάλεια εκατέρωθεν.

Η βeat όπως την αγαπήσαμε έδειξε πώς ένα 
προϊόν της τεχνολογίας μπορεί να αλλάξει προς 
το καλύτερο μια κοινωνία, ενσωματώνοντας τη 
δυνατότητα αξιολόγησης, ευεργετώντας όχι μό-
νο τους καταναλωτές αλλά και τους επαγγελ-
ματίες του χώρου. Έκανε ορατά τα πολλαπλά 
οφέλη της αξιολόγησης, την οποία άλλωστε αρ-
νούνται συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες 
εντός του δημοσίου, ενώ η ακύρωσή της θα ση-
μάνει την εξίσωση όλων των επαγγελματιών του 
κλάδου προς τα κάτω, αφαιρώντας όχι μόνο το 
δικαίωμα επιλογής από τους χρήστες, αλλά και 
κάθε δυνατότητα στους καλύτερους να ξεχωρί-
σουν, προστατεύοντας τους χειρότερους που 
προσβάλλουν τη φήμη του επαγγέλματος.

Λέγεται ότι το σκέλος του νομοσχεδίου που ε-
πιχειρεί να εξομοιώσει μια πλατφόρμα διαμεσο-
λάβησης σε πάροχο μεταφορικού έργου δεν 
μπορεί να στηριχτεί, και πως ακόμα κι αν περά-
σει ως έχει θα καταπέσει σε κάποιο δικαστήριο, 
ενώ διάχυτη είναι η πεποίθηση πως η κυβέρνη-
ση δίνει ιδεολογικές μάχες που ξέρει ότι θα χάσει 
για ψηφοθηρικούς λόγους, χαϊδεύοντας τα αυ-
τιά του πελατολογίου της, μαχόμενη στο πλευρό 
της Ελλάδας που δεν θέλει να αλλάξει τίποτα. Η 
επίθεση στην Beat, αν ισχύει, συμβολίζει το πρό-
σωπο του πελατειακού συστήματος που συνεχί-
ζει να κυριαρχεί, πλήττοντας ουσιαστικά την και-
νοτομία και την επιχειρηματικότητα, και τελικά 
τις επενδύσεις. Αν το νομοσχέδιο ψηφιστεί, ο ε-
πόμενος επενδυτής που εξετάζει την εξαγορά ε-
πιχείρησης που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα 
θα το ξανασκεφτεί, όταν οι κανόνες του παιχνι-
διού αλλάζουν κατά βούληση, για την εξυπηρέ-
τηση επιμέρους συμφερόντων.  A

 Τι λέει ο υπουργός 

«Το νομοσχέδιο στοχεύει στο να υπάρχουν κανόνες 
σε ένα χώρο που οι προηγούμενες κυβερνήσεις 
δεν έθεσαν, για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα 
συμφέροντα που δρουν με ασυδοσία, καταστρα-
τηγούν την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, φο-
ροδιαφεύγουν, δεν έχουν καν έδρα ή εκπρόσωπο 
στη χώρα μας, δεν πληρώνουν ΦΠΑ, δεν ελέγχο-
νται για το προσωπικό που απασχολούν και την α-
σφάλιση του, δεν ελέγχονται για το αν πληρούν τα 
κριτήρια του νόμου για τους οδηγούς και τα αυτοκί-
νητα που χρησιμοποιούν» δήλωσε ο υπουργός Υ-
ποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης, 
φωτογραφίζοντας τη λειτουργία εταιρειών 
όπως η Uber. «Δεν νομοθετούμε ούτε για να ευ-
νοήσουμε ούτε για να βάλουμε στο στόχαστρο συ-
γκεκριμένη εταιρεία» σημειώνει, ενώ θέτει θέμα 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων με τις 
φωτογραφίες των οδηγών ταξί που υπάρχουν 
στην εφαρμογή της Βeat, για το οποίο δήλωσε 
πως θα ερωτηθεί η Αρχή Προστασίας Προσω-
πικών Δεδομένων, έστω κι αν αυτό γίνεται με 
τη συναίνεση των συνεργαζόμενων επαγγελ-
ματιών… Υποστήριξε μάλιστα ότι εγείρονται α-
κόμα και ζητήματα ρατσισμού ή και σεξισμού(!): 
«Μπορεί να είναι πρόβλημα η φωτογραφία ενός 
ανθρώπου που έχει άλλο χρώμα από εμάς, μπορεί 
να είναι πρόβλημα η φωτογραφία μιας γυναίκας». 
Πάντως, «μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει υποβλη-
θεί σχετικό ερώτημα ή καταγγελία» μας είπαν από 
την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
χαρακτήρα. 
Ύστερα από τις αντιδράσεις, ο υπουργός απηύ-
θυνε «Ανοιχτή Έκκληση» σε εμφανώς ειρωνικό 
τόνο στην προσωπική του ιστοσελίδα «Προς: 
Εφημερίδες “Τα ΝΕΑ”, “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”, τηλεοπτι-
κό σταθμό ΣΚΑΙ, και προς τους θορυβούντες των 
τελευταίων ωρών» ζητώντας να μην ψεύδονται 
για το νομοσχέδιο, υπονοώντας πως έχει πέ-
σει θύμα συκοφαντίας και παραπληροφόρησης 
από τον αντικυβερνητικό Τύπο, καθώς οι διατά-
ξεις αφορούν μια αγορά η οποία έχει ρυθμιστεί 
νομοθετικά σε Βρετανία, Δανία και Καναδά. Και 
ενώ διαμηνύει πως δεν επηρεάζει την Βeat, την 
επόμενη μέρα η «Αυγή» σε πρωτοσέλιδό της 
βάλλει ευθέως εναντίον της πλατφόρμας κα-
τηγορώντας την αντιπολίτευση ότι στηρίζει «το 
καθεστώς αδιαφάνειας για το Taxibeat». Επιπλέ-
ον, δημοσιεύματα από τον Ιούλιο που αναφέ-
ρουν ότι το εν λόγω νομοσχέδιο θα επηρεάσει 
τις Taxibeat, Taxiplon κλπ. ποτέ δεν διαψεύστη-
καν από το υπουργείο ούτε δόθηκαν διευκρι-
νίσεις στα ΜΜΕ. Εξάλλου ο ΣΑΤΑ μιλάει ανοιχτά 
εναντίον της Βeat καταγγέλλοντας τη διαδικα-
σία αξιολόγησης, ενώ ήδη από τις 18 Μαΐου ο Θ. 
Λυμπερόπουλος, σε ένα φλογερό μανιφέστο 
καταγγελίας του νεοφιλελευθερισμού και των 
δύο πρώτων μνημονίων στην εφημερίδα «Δη-
μοκρατία», προανήγγειλε την έλευση του νο-
μοσχεδίου: «Όπως ανακοινώθηκε ήδη από τους 
Χρήστο Σπίρτζη και Νίκο Μαυραγάνη, είναι έτοιμο 
και θα κατατεθεί σύντομα και θα ανταποκρίνε-
ται πλήρως στη δίκαιη και σωστή λειτουργία της 
αγοράς των επιβατικών μεταφορών με αξιόπι-
στους μηχανισμούς ελέγχου».

Στον αντίποδα, ο Σύνδεσμος Τουριστικών 
Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων 
Ελλάδος (ΣΤΕΕΑΕ), εκπροσωπώντας ένα ζω-
τικό κλάδο για τις ανάγκες της χώρας που βα-
σίζει τα έσοδά του στην εκτεταμένη αλυσίδα 
του τουρισμού των εκατομμυρίων επισκεπτών 
κάθε χρόνο, ζητά να μην ακυρωθεί έμμεσα ή 
άμεσα η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών εκ-
μίσθωσης Ι.Χ. με οδηγούς από εταιρείες ενοι-
κίασης αυτοκινήτων. Αυτό είχε θεσπιστεί στο 
νόμο του 2012, που είχε επιφέρει ένα μερικό 
άνοιγμα στον κλάδο των μεταφορών, προ-
βλέποντας ότι οδηγοί μπορεί να είναι όλοι οι 
υπάλληλοι αδειοδοτημένων εταιρειών από 
τον ΕΟΤ, δηλαδή γραφεία ενοικίασης οχημά-
των και τουριστικά γραφεία. Συγκεκριμένα, 
όπως δηλώνουν, η πιθανή πρόθεση της κυ-
βέρνησης να συνομιλεί μόνο με εκπροσώπους 
των Σωματείων ταξί ενδέχεται να οδηγήσει σε 
νομοσχέδια τα οποία θα ακυρώσουν αυτή τη 
δυνατότητα που δίνει σήμερα ο νόμος και η ο-
ποία επιτρέπει σε τουριστικές επιχειρήσεις να 
εξυπηρετούν οι ίδιοι τους πελάτες τους. ●

τελικά –και ίσως πιο σημαντικό– τη μεριά του κατα-
ναλωτή. Δεν έχω κάνει όλη αυτή την έρευνα, αλλά 
για παράδειγμα το μητρώο οδηγών που υπήρχε 
στο προσχέδιο του νομοσχεδίου που είδαμε στα 
“ΝΕΑ”, ώστε το κράτος να ξέρει ποιοι είναι οι οδηγοί 
που λειτουργούν με αυτές τις πλατφόρμες και προ-
σφέρουν αυτές τις υπηρεσίες, είναι κάτι με το οποίο 
δεν θα διαφωνούσαμε. Θα ήμασταν πρόθυμοι να 
ενημερώνουμε ένα μητρώο του κράτους για τους 
οδηγούς μας, γιατί υπάρχουν θέματα ασφάλειας 
και πολλά άλλα. Δεν έχω διαμορφώσει ακόμα ολο-
κληρωμένη πρόταση για το πώς πρέπει να αλλάξει 
η αγορά».
Παράλληλα υπάρχουν φωνές που κάνουν λόγο 
για «νομικό αυτογκόλ» της Beat υποστηρίζοντας 
πως όταν μια εταιρεία παύει να λειτουργεί ως δι-
αμεσολαβητής ή εισπράκτορας τρίτου και κανο-
νίζει ελεύθερα το κόμιστρο ως ιδιώτης, γίνεται 
πλέον μεταφορέας, καθώς οι προσφορές ως προ-
ωθητική ενέργεια λειτουργούν αθέμιτα στον α-
νταγωνισμό τη στιγμή που οι οδηγοί ταξί δεσμεύ-
ονται να μην κάνουν «έκπτωση» στο ταξίμετρο.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Δρανδάκη, υπάρ-
χει μεγάλη παρανόηση γύρω από το θέμα του 
κομίστρου. «Κόμιστρο είναι αυτό που εισπράττει 
ο επαγγελματίας που παρέχει την υπηρεσία. Κατ’ 
επέκταση, είναι επίσης το ποσό που εισπράττεται 
και φορολογείται για τη συναλλαγή αυτή. Υπό αυτή 
την έννοια το κόμιστρο μένει ανέγγιχτο από εμάς 
αφού ο επαγγελματίας ταξιτζής, ακόμα και όταν 
παρέχουμε έκπτωση, το  εισπράττει στο σύνολό 
του, εκδίδει απόδειξη με το πλήρες ποσό και φο-

ρολογείται. Εκ των υστέρων μετά τη διαδρομή επι-
στρέφουμε αυτά τα λεφτά στους πελάτες ως δώρο 
για την προτίμησή τους. Πρόκειται για μια ιδιωτική 
συναλλαγή μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη, 
το κόμιστρο όμως μένει αυτούσιο».
Σε κάθε περίπτωση το νομοσχέδιο που φέρεται 
να σχεδίασε η κυβέρνηση, αν επιβεβαιωθούν 
όσα έχουν διαρρεύσει για το περιεχόμενό του, 
εκτιμάται ότι θα «καταπέσει με την πρώτη προ-
σφυγή στην Ε.Ε.» εξηγούν οι νομικοί. «Δεν νομίζω 
να χρειαστεί να προσφύγουμε. Μετά τη φασαρία 
που δημιουργήθηκε, είχα τελικά μία τηλεφωνική 
συνομιλία με τον υπουργό και έλαβα μία προφο-
ρική υπόσχεση ότι πριν να προωθήσει το τελικό 
νομοσχέδιο στη Βουλή, το οποίο διευκρίνισε ότι 
βρίσκεται υπό διαμόρφωση, θα το επικοινωνήσει 
και σε εμένα προκειμένου να εκφέρω γνώμη», δι-
ευκρινίζει ο ιδρυτής της Beat συμπληρώνοντας: «Ο 
υπουργός δεν δεσμεύτηκε ότι θα ληφθούν υπόψη 
δικές μας επισημάνσεις, αλλά ότι θα έχω την ευ-
καιρία να πω κι εγώ τη γνώμη μου. Αυτό μου είναι 
αρκετό. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου, εκτιμώ 
ότι εάν υπάρχει διάλογος και επικοινωνία, συνήθως 
λύνονται τα θέματα. Θα δούμε πώς στη συνέχεια θα 
ληφθούν υπόψη οι δικές μας ιδέες». Κλείνοντας, 
ο κ. Δρανδάκης ανέφερε ότι τον τελευταίο μήνα 
είχε ζητήσει 2-3 φορές συνάντηση με τον υπουρ-
γό και δεν είχε λάβει ποτέ απάντηση, ενώ πριν 
από το τηλεφώνημα με τον κ. Σπίρτζη, δεν τον 
είχαν προσεγγίσει ποτέ από το Υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών σε ό,τι αφορά το τρέχον 
σχέδιο νόμου. ●

ατόμων-ψηφοφόρων, 
εάν ληφθεί υπόψη ότι 
σε μία άδεια ταξί αντι-
στοιχούν έως και τρεις 
θέσεις εργασίας.

Όπως διαβάζουμε στο 
«Τaxi News», σε αναφο-
ρές του κατά της Uber 
o κ. Λυμπερόπουλος 
κάνει λόγο για μοντέ-
λο συνεργατικής οικο-
νομίας που λανσάρει 
ένα είδος επιχειρημα-
τικότητας βασισμένο 
στην αναρχία και την 
παραβατικότητα, ανα-
φέροντας ότι «αυτό το 
σάπιο και άδικο επιχει-
ρηματικό περιβάλλον 
προσπαθεί να εξυγιάνει 
η σημερινή κυβέρνηση 
και ο υπουργός Μετα-
φορών». «Ευτυχώς βρέ-
θηκε μια κυβέρνηση, 
ένας υπουργός που το 
νταβατζιλίκι το σιχαίνε-
ται» αναφέρει χαρακτη-
ριστικά, ενώ τονίζει ότι 
«αυτός ο νόμος είναι μια 
προσφορά στην εθνική 
οικονομία, μια γροθιά 

στο ιδιωτικό μονοπώλιο 
και σε όσους το σιγο-
ντάρουν».
Σχετικά με τις ψη-
φιακές πλατφόρμες 
σημειώνει «αυτός που 
θέλει να δουλέψει στη 
χώρα μας, είτε λέγεται 
Uber, είτε taxibeat, θα 
πρέπει να σεβαστεί 
τους νόμους του κρά-
τους και όχι να χειρα-
γωγεί με παράνομες 
προσφορές την αγορά», 
ενώ στην περίπτωση 
της Uber κάνει λόγο 
για φοροδιαφυγή: 
«Απορροφά πόρους με 
νόμιμα αυτοκίνητα από 
κάθε χώρα και τους πάει 
σε φορολογικούς πα-
ραδείσους διαλύοντας 
κοινωνικές ομάδες». 
Κατηγορεί ανοιχτά τη 
ΝΔ, υποστηρικτής της 
οποίας υπήρξε και ο 
ίδιος στο παρελθόν, 
ότι «αγιοποιεί τη συνερ-
γατική οικονομία» και 
γράφει χαρακτηριστικά 
για «ρύπανση της πα-
ράταξης από άκρατο 

νεοφιλελευθερισμό». 
«Δεν αναγνωρίζω το 
κόμμα που υποστήριζα. 
Αυτή δεν είναι η ΝΔ που 
ήξερα. Έχει διαγράψει 
από το λεξιλόγιό της τις 
λέξεις συνταξιούχος, μι-
σθωτός, κοινωνία, έχει 
αναλάβει εργολαβικά 
την υπεράσπιση μόνο 
των συμφερόντων των 
επιχειρηματιών».

Ο κ. Λυμπερόπουλος 
επιτέθηκε ωστόσο 
προσωπικά και στoν 
κ. Δρανδάκη υπο-
στηρίζοντας πως δεν 
δικαιούται να εκφέ-
ρει άποψη επί του 
νομοσχεδίου. «Κύριε 
Δρανδάκη, πολλές 
φορές στο παρελθόν 
προσπαθήσατε, όπως 
και σήμερα προσπαθεί-
τε, να χειραγωγήσετε 
–με τις προσφορές 
σας– την αγορά των 
ταξί, με σκοπό το δικό 
σας προσωπικό όφελος 
αλλά και την εταιρείας 
σας. Το κόμιστρο είναι 

συγκεκριμένο και ορί-
ζεται από αγορανομική 
διάταξη του κράτους. 
Απαγορεύεται οποιαδή-
ποτε έκπτωση ή αύξηση 
καθώς και η είσπραξη 
πέραν του νομίμου. Οι 
πρακτικές σας είναι ο ο-
ρισμός του αθέμιτου α-
νταγωνισμού και αυτόν 
ακριβώς πολεμά το νέο 
νομοσχέδιο». Ιδιαίτερα 
αλγεινή εντύπωση 
προκάλεσε το σχήμα 
λόγου που χρησιμο-
ποίησε, «Ο άνθρωπος 
που πλούτισε από τον 
ιδρώτα των ταξιτζήδων, 
που τους έβαλε σε 
κοινή θέα για να επι-
λέγει ο πελάτης, όπως 
γίνεται με τις πόρνες 
στις βιτρίνες στα Red 
Lights στο Άμστερνταμ, 
θέλει να έχει λόγο στη 
διαμόρφωση του νομο-
σχεδίου», εννοώντας 
ότι υπάρχει φωτογρα-
φία του οδηγού στην 
εφαρμογή. ●



ώς βρέθηκες υποψήφια για το 
βραβείο Ίψεν; Μετά το έργο «Α-
τρείδες: Τετράδια κρίσης Νο2» µε 
προσκάλεσαν στο Όσλο να συµµε-
τέχω στην πλατφόρµα «Monsters 

of reality» που αφορούσε στο θέατρο της πραγ-
µατικότητας. Εκεί δηµιουργήσαµε ένα έργο που 
εξέταζε τα κοινά µοτίβα στη psychedelic trans 
music, στις «Βάκχες», στο Κοράνι και στη Βίβλο. 
Μετά από αυτή την εµπειρία σκέφτηκα να κα-
ταθέσω την πρόταση για το «Europeana», που 
κέρδισε τελικά το «βραβείο καλύτερης προτει-
νόµενης σκηνοθεσίας και δραµατουργίας» (σ.σ. 
διεθνής υποτροφία Ibsen Scholarship*.  

Πώς ξεκίνησε η «κατασκευή» του έργου; Όταν 
άρχισε η εισροή των προσφύγων στη Λέσβο πή-
γα στο νησί και έµεινα για έξι µήνες. Ποιος ξέρει, 
µπορεί για πρώτη φορά να χτύπησε το καµπα-
νάκι της καταγωγής µου. Χωρίς να είµαι µέλος 
κάποιας οργάνωσης βρήκα µέσο να µπω στους 
χώρους της πρώτης υποδοχής δίνοντας την 
προσοχή µου στα παιδιά. 

Γιατί ασχολήθηκες µόνο µε τα παιδιά; ∆εν υ-
πάρχει κάποια αιτία που συµβαίνει αλλά είµαι 
πολύ ευαίσθητη σε ό,τι έχει να κάνει µε τα παιδιά. 
Ασχολούµαι µε τα νοµικά τους δικαιώµατα πολ-
λά χρόνια. Αυτό έκανα κι εκεί. Καθώς έπαιρνα 
συνεντεύξεις από τα παιδιά –ένας τρόπος που 
βοηθούσε στην καταγραφή των αναγκών τους– 
συνειδητοποίησα ότι ήθελα να µαθαίνω και ποια 
ήταν τα όνειρά τους για το µέλλον. 

Τότε ήταν που συνειδητοποιείς ότι όλο αυτό 
το υλικό θα µπορέσεις να το χρησιµοποιήσεις 
για µια παράσταση «ευαισθητοποίησης»; ∆εν 
θα συγχωρούσα ποτέ τον εαυτό µου αν έλεγα 
ότι κάνω τέχνη εκµεταλλευόµενη τον πόνο των 
προσφύγων. Υπάρχει µια εµπορευµατοποίηση 
αυτού του πόνου και εκτιµώ µόνο όσους καλλι-
τέχνες ή ακτιβιστές κάνουν ένα ουσιαστικό έργο 
που έχει µια διάρκεια. Πήγα και έκανα τη δουλειά 
στο θέµα των δικαιωµάτων και η καταγραφή των 
ονείρων τους ήταν αποτέλεσµα µιας εσωτερι-
κής παρόρµησης, παρά καλλιτεχνικής. Αυτή µε 
κινητοποίησε ώστε να καταγράψω τα όνειρα και 
άλλων παιδιών εκτός από τα προσφυγόπουλα. 

Πώς θα συναντηθούν αυτά τα όνειρα µε τον 
«Μικρό Έγιολφ» του Ίψεν στο «Europeana»; 
Συνοπτικά, στο ιψενικό έργο ένα ζευγάρι νιώθει 
ενοχές γιατί το παιδί του µένει ανάπηρο µετά από 
ένα ατύχηµα που παθαίνει κάποια στιγµή όταν 
δεν το πρόσεχαν. Κατόπιν ο πατέρας αναζητά το 
νόηµα της ανθρώπινης ευθύνης. Όταν δηλώνει 
πως το βρήκε, εµφανίζεται ένα «µυθικό» πρόσω-
πο, η Ποντικοµαµή, η οποία µαζεύει όσα παιδιά 
πιστεύει ότι δεν µπορούν να ζουν σε µια οικογέ-
νεια µε «ρωγµές» και τα πνίγει. Η Ποντικοµαµή 
θα πάρει και τον µικρό Έγιολφ. Αφήνοντας στην 
άκρη τη σχέση του ζευγαριού εστίασα στο πολι-
τικό περιεχόµενο του έργου. Τη θέση του µικρού 
Έγιολφ πήραν τα παιδικά όνειρα και εµείς εξετά-
ζουµε το αν η πραγµατικότητα τα συνθλίβει και 
ποια είναι η ευθύνη µας απέναντί τους. Κοµµάτια 
του έργου δέθηκαν µε τα ηχογραφηµένα όνειρα. 
Τέσσερις ηθοποιοί, φορώντας κινηµατογραφι-
κές µάσκες, εκπροσωπούµε συγκεκριµένες κοι-
νωνικές και πολιτικές δοµές, οι οποίες βρίσκο-
νται απέναντι από τα όνειρα των παιδιών. 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας από εδώ και 
πέρα; Το έργο θα παρουσιαστεί σε ένα χρόνο και 
η επιτροπή θα µας βοηθήσει στην περιοδεία µας. 
Στην Ελλάδα δεν ξέρω ακόµα πού θα παρουσι-
αστεί γιατί τώρα ξεκίνησαν οι συζητήσεις. Όταν 
γίνει η επίσηµη ανακοίνωση, στις 18 Οκτωβρίου, 
θα παρουσιάσουµε ένα µικρό µέρος. Αυτά θα 
πραγµατοποιηθούν στο συνέδριο Ίψεν, όπου 
έρχονται καλλιτέχνες από όλο τον κόσµο.

∆είχνει απίστευτα ξεκούραστη αν και παράλλη-
λα ετοιµάζει το project για το ΝΕΟΝ, αφού κέρδι-
σε τη χορηγία του Οργανισµού για την πρότασή 
της να παρουσιάσει τον Μάιο µια τετραήµερη 
performance στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραι-
ώς. «Θα αποτυπώσουµε αρχιτεκτονικά τη δοµή της 
τραγωδίας “Τρωάδες”. Στα δωµάτια –το καθένα από 
αυτά αφορά τον πρόλογο, την πάροδο, τα επεισό-
δια κ.λπ. –, 12 περφόµερς θα συζήσουµε για 4 εικο-
σιτετράωρα. Για να το καταφέρουµε θα πρέπει να 
προηγηθεί πάρα πολύ άσκηση». Αν όλα αυτά που 
διαβάσατε σας κάνουν να σκεφτείτε ότι η Ραφίκα 
Σάουις είναι ένα πολύ εγκεφαλικό άτοµο που µιλάει 
µόνο µετά από πολλή σκέψη, πέφτετε έξω. Είναι η 
χαρά της ζωής. Έχει χιούµορ, αυτοσαρκάζεται, της 
αρέσει πολύ η λέξη δοκιµή, κάνει χρόνια µπούτο 
και έχει τα πόδια της στη γη. 

Ραφίκα τι σηµαίνει; Συντρόφισσα. 

Η καταγωγή σου; Γεννήθηκα στην Αθήνα από 
µητέρα Ελληνίδα και πατέρα Αγγλοσύρο. Γνωρί-
στηκαν σε ένα πάρτι στην Αγγλία και ήρθαν µετά 
εδώ, γιατί φυσικά προτίµησε να ζήσει ο πατέρας 
µου σε µια ηλιόλουστη από µία συννεφιασµένη 
χώρα . Η αλήθεια ήταν ότι ποτέ δεν έχω πάει στη 
Συρία και για χρόνια δεν µε απασχόλησε αυτή η 
πλευρά της καταγωγής µου. Έζησα µε βάση την 
Ελλάδα αλλά και πολλά διαστήµατα στην Αγγλία. 
Όταν µου είχε τεθεί η ερώτηση για το ποια είναι η 
καταγωγή µου, είχα απαντήσει «µπορώ να είµαι 
από οπουδήποτε θέλετε ή θέλω να είµαι». 

Ίσως γιατί είσαι ακόµη νέα ώστε να απαντάς 
«πατρίδα είναι η παιδική µου ηλικία». Ισχύει. 
∆εν µπορώ να ξεχάσω ποτέ την πρωινή βόλτα 
για το σχολείο µε τη µητέρα µου, ή µε τον παπ-
πού µου µέσα από το παρκάκι στου Ζωγράφου, 
ή µετά τα χρόνια που ζούσαµε στη Βουλιαγµένη, 
όταν η γειτονιά ακόµα θύµιζε επαρχία. 

Μοναχοπαίδι; Έχω και έναν αδελφό µεγαλύτε-
ρο για τον οποίο είµαι πολύ περήφανη. Είναι ο 
καλλιτέχνης Μιχάλης Αργυρού. Χρησιµοποιώ 
επίτηδες, τόσο για τον αδελφό µου όσο και για 
µένα, τη λέξη καλλιτέχνης γιατί η τέχνη δεν πε-
ριορίζεται από σύνορα. ∆εν µε απασχολούν οι 
τίτλοι. Το καλοκαίρι που συµµετείχα στην Μπιε-
νάλε της Βενετίας απενοχοποιήθηκα τελείως ως 
προς όλο αυτό. Εκεί δεν υπήρχε ούτε µία παρά-
σταση µε τη συµβατική έννοια. 

Τι σπούδασες όµως; Υποκριτική στο Εθνικό Θέ-
ατρο και Φιλολογία στο Πανεπιστήµιο. 

Μετά; Μετά συνέχισα τις σπουδές µου στη Βασι-
λική Ακαδηµία του Εθνικού Θεάτρου της Αγγλί-
ας. ∆εν την τελείωσα γιατί στις αρχές του τρίτου 
έτους µού πρότεινε ο σπουδαίος Μπρους Μάγι-
ερς να συνεργαστώ µαζί του. Ήταν αδύνατον να 
αντισταθώ σε µία πρόταση από έναν διανοητή 

που για περισσότερο από 30 χρόνια υπήρξε στε-
νός συνεργάτης του Πίτερ Μπρουκ. Με είχε δει 
στις εξετάσεις και η πρότασή του ήταν να δου-
λέψουµε µαζί πάνω σε ένα project για τις σχέ-
σεις των πατεράδων µε τις κόρες τους σε όλες 
τις τραγωδίες και τις κωµωδίες του Σέξπιρ. ∆υ-
στυχώς αυτή η παράσταση, µετά από ένα χρόνο 
δοκιµών, δεν πραγµατοποιήθηκε γιατί πάνω στη 
φάση της παραγωγής ο Μάγιερς αρρώστησε. 
Λίγα χρόνια µετά θα µε σκηνοθετήσει εδώ, στο 
Εθνικό Θέατρο, στις «∆ούλες». Παράλληλα, και 
όσο ήµουν στην Αγγλία, µε απασχολούσε πολύ η 
«Μήδεια» και δούλεψα πάνω στην «εκδοχή» του 
Οβίδιου. Την ανέβασα σε παραγωγή της Βασιλι-
κής Ακαδηµίας στο John Gielgud Theatre. Πάνω 
στη «Μήδεια» έκανα και ταινίες µικρού µήκους.

Ταινίες; Πώς προέκυψε αυτό; Αναζητώντας τα 
εργαλεία µου ανακάλυψα πως µε ενδιαφέρει και 
η κινηµατογραφική γλώσσα. Αυτή την περίοδο 
συν-σκηνοθετώ και συν-συγγράφω το σενάριο 
µιας ταινίας µεγάλου µήκους µαζί µε τον Μεξικα-
νό Ρικάρντο Σότο και βρίσκεται στο στάδιο της 
παραγωγής. Μετά την Αγγλία βρέθηκα, έπειτα 
από κάστινγκ, στο Τέξας να συµµετέχω σε ένα 
working progress που είχε να κάνει µε τον κινη-
µατογραφικό αυτοσχεδιασµό. Σκηνοθέτησα και 
άλλες µικρού µήκους ταινίες που συµµετείχαν 
σε Φεστιβάλ.

Γιατί επέστρεψες Αθήνα; Η εταιρία 
του Ρίντλεϊ Σκοτ και το ΥouΤube διορ-
γάνωναν ένα διαδικτυακό διαγωνι-
σµό. Ανέβαζες το ταινιάκι σου και αυ-
τός που θα κέρδιζε έκλεινε συµβόλαιο 
µε την εταιρία του Σκοτ. Ήθελα να µπω 
σε αυτή τη διαδικασία δουλεύοντας 
µε έλληνες κινηµατογραφιστές που 
ήξερα, όπως η Ολυµπία Μυτιληναίου. Το ταινιάκι 
µας, από τις χιλιάδες συµµετοχές, έφτασε στις 
διακόσιες καλύτερες και δεν πέρασε στην επό-
µενη φάση. Ερχόµενη στην Αθήνα της κρίσης 
συνειδητοποίησα ότι όλο αυτό που συνέβαινε 
στη χώρα µου δεν µπορούσε να µε αφήσει αδι-
άφορη γι’ αυτό και αποφάσισα να µείνω, παρότι 
είχα προτάσεις να συνεχίσω στην Αµερική.

∆εν κρύβεται κάποιος άνθρωπος πίσω από 
αυτή την απόφαση; Όχι, καθόλου. Εντάξει δεν 
είµαι µια µονήρης που δεν έχει προσωπική ζωή 
παρά µόνο ένα σκύλο, τον υπέροχο Βίκτωρα που 
τον βρήκα κουταβάκι (σ.σ. µου δείχνει φωτογρα-
φία. Είναι ένας κούκλος που θυµίζει τον Σκούµπι 
Ντου), και την απασχολεί µόνο η τέχνη της. Απλά 
οι λόγοι που παρέµεινα ήταν καθαρά καλλιτε-
χνικοί. Άρχισα εδώ να δουλεύω στο θέατρο ενώ 
συνέχισα να κάνω τα δικά µου πράγµατα. Κάπου 
τότε δηµιούργησα, µαζί µε άλλους καλλιτέχνες, 
την οµάδα κολεκτίβα Zlap.

Ενθουσιασµένηµε την αναγνώριση; Όταν 
δουλεύεις χρόνια σε κάτι δεν νιώθεις πως σου έ-
πεσε ξαφνικά το µάννα εξ ουρανού. Επειδή τα 
πράγµατα δεν είναι εύκολα, µαθαίνεις επίσης να 
δουλεύεις συµµετέχοντας σε διαγωνισµούς. Οι 
χορηγίες σού δίνουν το δικαίωµα να δουλεύεις 
χωρίς να έχεις το άγχος των χρηµάτων και γι’ αυ-
τό είµαι ευγνώµων. Ωστόσο, δεν ξέρω αν ποτέ 
θα µπορέσω, όπως και τα περισσότερα άτοµα 
της γενιάς µου, να σταµατήσω να τα κάνω όλα 
και να συµφέρω (γέλια).  A

Το κορίτσι για το οποίο µιλάει όλη η Αθήνα 
Μπορεί το σπουδαίο διεθνές θεατρικό βραβείο Ίψεν να την έκανε γνωστή διεθνώς, έχει όµως κερδίσει και τη χορηγία 
(grand) του ΝΕΟΝ, έχει πάει καλεσµένη στη θεατρική Μπιενάλε και ήδη ετοιµάζει την πρώτη ταινία µεγάλου µήκους. 

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

∆ιαβάστε όλη 
τη συνέντευξη 

στο site

www.
athens voice.gr

16 A.V. 5 - 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017



Το κορίτσι για το οποίο µιλάει όλη η Αθήνα 
Μπορεί το σπουδαίο διεθνές θεατρικό βραβείο Ίψεν να την έκανε γνωστή διεθνώς, έχει όµως κερδίσει και τη χορηγία 
(grand) του ΝΕΟΝ, έχει πάει καλεσµένη στη θεατρική Μπιενάλε και ήδη ετοιµάζει την πρώτη ταινία µεγάλου µήκους. 

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Όταν σε µία 
διάλεξη 
µου είχε 

τεθεί η ερώ-
τηση για το 
ποια είναι η 
καταγωγή 
µου, είχα 
απαντήσει 
«µπορώ να 
είµαι από 

οπουδήπο-
τε θέλετε 
ή θέλω να 

είµαι».
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15+1 λόγοι να κατέβεις στον 

Πειραια
Σίγουρα θα βρεις τον δικό σου για να έρθεις στο λιμάνι

Υπάρχουν φορές που δεν εκτιμάς όσα έχεις, μέχρι να βρεθεί κάποιος να τα αμφισβητήσει. Όταν ένας 
συνάδελφος με ρώτησε με ύφος «γιατί να κατέβω στον Πειραιά», άναψα, φούντωσα, πήρα ανάσα 
και του έκανα μια πρόχειρη λίστα, on top of my mind που λένε και στο χωριό μου. Οι λόγοι διαφέ-

ρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, εκείνη η όμορφη κοπέλα που γνώρισες προχθές, μια μελαγχολική 
παραθαλάσσια βόλτα, ένα οικογενειακό τραπέζι με φρέσκα θαλασσινά, ο Πειραιάς έχει τον τρόπο να 

σε φέρει κοντά του. Ήρθε η ώρα νομίζω να βρεις τους δικούς σου λόγους...
Της ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΕΖΙΡΙΑΝΟΓΛΟΥ - Φωτό: ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Φωτό καταστημάτων: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΑΤΣΗΣ 
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1. Θάλασσα
Φυσικά και θα κατέβεις για τη θάλασσα. 
Μπορεί ο Πειραιάς να μην έχει χρυσα-
φένιες παραλίες και κρυστάλλινα νερά 
αλλά η θέα του Αργοσαρωνικού είναι 
εξίσου εντυπωσιακή. Θα πιεις τον καφέ 
σου στη Μαρίνα Ζέας, θα απολαύσεις 
το φαγητό σου στο Μικρολίμανο και θα 
περπατήσεις στη Φρεαττύδα. Δες πώς 
το αλμυρό αεράκι και το βαθύ μπλε τα 
κάνουν όλα πιο όμορφα. 

2. Μουσεία
Εκτός από το Πειραϊκό Αρχαιολογικό 
Μουσείο και το Μουσείο Ζωγραφικής 
και Σκηνογραφίας «Πάνου Αραβα-
ντινού», εδώ θα βρεις και το μοναδικό 
στην Ελλάδα Ναυτικό Μουσείο, πλού-
σιο σε εκθέματα σχετικά με τη ναυτική 
παράδοση και την ιστορία του έθνους 
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ίσως 
έχεις ακουστά και το θωρηκτό Αβέρωφ 
το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο 

μόνιμα στο Δέλτα Φαλήρου και λει-
τουργεί ως μουσείο με ενθυμήματα και 
σχετικό υλικό από τη δράση του «Αβέ-
ρωφ», κυρίως κατά τους Βαλκανικούς 
πολέμους (1912 - 13). Τέλος, το 2005 ι-
δρύθηκε το Μουσείο των Ηλεκτρικών 
Σιδηροδρόμων, εντός του Μεγάρου του 
ΗΣΑΠ στο σταθμό του Πειραιά, με πε-
ρισσότερα από 2.000 αντικείμενα και 
3.000 βιβλία, έντυπα και φωτογραφίες.
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8. Το Γήπεδο Καραϊσκάκη
Πριν αρχίσεις να βρίζεις σαν γνήσιος 
αντι-γαύρος, να σε ενημερώσω ότι το 
Γήπεδο Καραϊσκάκη αποτελεί εκτός 
από έδρα του Ολυμπιακού και σταθμό 
στην ιστορία του Πειραιά. Το διάσημο 
στάδιο ανεγέρθηκε το 1895, ως Ποδη-
λατοδρόμιο για τους Ολυμπιακούς Α-
γώνες της Αθήνας του 1896 κι άρχισε να 
χρησιμοποιείται ως γήπεδο ποδοσφαί-
ρου τη δεκαετία του 1920. Το 1960 α-
νακατασκευάστηκε και μετονομάστηκε  
προς τιμήν του εθνικού ήρωα Γεωργίου 
Καραϊσκάκη. Το 2003 κατεδαφίστηκε 
και στη θέση του δημιουργήθηκε ένα 
υπερσύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο 
χωρητικότητας 32.115 θέσεων. Εκεί βρί-
σκεται και το Μουσείο του Ολυμπια-
κού με τρόπαια, φωτογραφίες, πορτρέτα 
παλαιών και νέων παικτών της ομάδας, 
αντικείμενα και κειμήλια.

9. Δημοτικό Θέατρο
Το στολίδι του Πειραιά. Η ανοικοδόμη-
σή του άρχισε το 1884 σε σχέδια του αρ-
χιτέκτονα Ι.Λαζαρίμου και ολοκληρώ-
θηκε μία δεκαετία μετά. Ένα εξαιρετικό 
δείγμα νεοκλασικού στιλ, με ιδιαίτερα 
μπαρόκ στοιχεία. Η εσωτερική διαρ-
ρύθμισή του ακολούθησε τα πρότυπα 
του παρισινού Theatre d’ Odeon, ενώ 
οι εργασίες αποκατάστασης που ξεκί-
νησαν το 2008 ανέδειξαν τις εντυπω-
σιακές οροφοδιακοσμήσεις. Έχει φι-
λοξενήσει παραστάσεις εμβληματικών 
ελλήνων σκηνοθετών, όπως ο Δημή-
τρης Ροντήρης, ο Κάρολος Κουν, ο Α-
λέξης Σολομός, ο Σπύρος Ευαγγελάτος, 
ο Αλέξης Μινωτής και άλλοι. Το 2013 
άνοιξε ξανά για το φιλότεχνο κοινό και 
μπορείς πλέον να απολαύσεις ένα εν-
διαφέρον πρόγραμμα με παραστάσεις 
από το διεθνές και ελληνικό δραματο-
λόγιο, συναυλίες, εκθέσεις, ξεναγήσεις 
και πολλά ακόμη.

10. Καστέλλα
Η γειτονιά του Πειραιά που έμεινε α-
ναλλοίωτη από το χρόνο και τη βιομη-
χανική ανάπτυξη της πόλης. Στο λόφο 
πάνω από το Μικρολίμανο θα βρεις 
γραφικά σοκάκια με διώροφα νεοκλα-
σικά, επαύλεις του 19ου αι. και επιβλη-
τικά αρχοντικά  που θα σε ταξιδέψουν 
σε άλλες εποχές. Η συνοικία έχει πα-
νοραμική θέα, ενώ στην κορυφή του 
λόφου συναντάται το Βεάκειο Θέατρο 
που θυμίζει αρχαιοελληνικό θέατρο και 
φιλοξενεί πληθώρα εκδηλώσεων κάθε 
καλοκαίρι.

11. Ο Λέων του Πειραιώς
Θα έχεις ακούσει να αναφέρονται στον 
Πειραιά και ως Πόρτο Λεόνε. Η ονο-
μασία έρχεται από τοn Μεσαίωνα και 
οφείλεται στο επιβλητικό μαρμάρινο 
γλυπτό που βρισκόταν στην είσοδο του 
λιμανιού του Πειραιά. Σήμερα, μπορείς 
να θαυμάσεις το πιστό αντίγραφου του 
αγάλματος αφού το αυθεντικό έκλεψε ο 
ενετός Ναύαρχος Μοροζίνι το 1687 – α-
πολαμβάνοντας τον καφέ σου στο ομώ-
νυμο μαγαζί ακριβώς από κάτω του.

12. Μαρίνα Ζέας
Κάποιοι την έχουν χαρακτηρίσει το 
Μόντε Κάρλο του Πειραιά, εξαιτίας των 
πολυτελών γιοτ που δένουν στη μαρίνα 
και των κοσμοπολίτικων παραλιακών 
μαγαζιών της. Πόλος έλξης για τη νεο-
λαία της πόλης, η Μαρίνα Ζέας έχει κί-
νηση όλη την ημέρα. Από νωρίς το πρωί 
για καφεδάκι ρουφώντας ήλιο, μέχρι 
αργά το βράδυ για χαλαρό ποτό by the 
sea. Τις Κυριακές, αν δεν κατέβεις νω-
ρίς, δεν βρίσκεις να κάτσεις αφού έχει 
φτάσει κι εδώ το trend της πόλης που 
ακούει στο όνομα brunch.

13. Σ.Ε.Φ.
Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας χτίστη-
κε μεταξύ 1981 και 1984 και αποτελεί 
σήμα κατατεθέν του Πειραιά. Η αρχι-
τεκτονική του φέρει πολλές ομοιότητες 
με την Αρένα του Μιλάνου και το Παλαί 
της Βουδαπέστης και λειτουργεί από το 
1985. Στον περίβολό του υπάρχουν πολ-
λά ανοιχτά γήπεδα τένις, ποδοσφαίρου 
και μπάσκετ, ενώ τη δεκαετία του 2000 
λειτουργούσαν καφετέριες και μπαρ 
που προσέλκυαν κόσμο απ’ όλη την Α-
θήνα. Σήμερα έχει χάσει κάτι από την 
πρότερη αίγλη του, παραμένει όμως έ-
νας εξαίσιος χώρος για περπάτημα, α-
θλητικές δραστηριότητες και φυσικά 
παρακολούθηση αγώνων μπάσκετ.

14. Μικρολίμανο
Τουρκολίμανο, Φανάρι, λιμένας Κου-
μουνδούρου, λιμένας Μουνιχίας. Η 
περιοχή έχει πολλά ονόματα, μεγά-
λη ιστορία και έντονη κοινωνική ζωή. 
Συναγωνίζεται σε φήμη την Πειραϊκή 
για τις ψαροταβέρνες με τα ολόφρεσκα 
θαλασσινά και για αυτό τα Σαββατοκύ-
ριακα θα βρεις και εκεί κόσμο από όλη 
την Αθήνα να απολαμβάνει το ψάρι του 
δίπλα στη θάλασσα. Ιδιαίτερα δημοφιλή 
βέβαια είναι και τα μπαρ του που προ-
σελκύουν άτομα κάθε ηλικίας, όλη την 
εβδομάδα.

15. Εργοστάσιο  
Παπαστράτος
Η ιστορική καπνοβιομηχανία Παπα-
στράτος το 1931 εγκαινίασε το εργοστά-
σιο στον Πειραιά απασχολώντας δεκά-
δες εργάτες στους χώρους του. Το 2008 
έκλεισε τις μηχανές και μετακόμισε 
στον Ασπρόπυργο. Οι εγκαταστάσεις 
του Πειραιά πλημμύρισαν με μια μελαγ-
χολική ησυχία και έτσι οι απόγονοι της 
οικογένειας Παπαστράτος αποφάσισαν 
να το ανοίξουν ξανά το 2016 ως Μουσείο 
και χώρο εκδηλώσεων. Μια βόλτα από 
κει και θα νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε α-
σπρόμαυρη ταινία.

16. 
Τη θάλασσα την είπαμε;;;

3. Μέγαρο ΗΣΑΠ
Μου φαίνεται απίθανο να μην έχεις κα-
τέβει τουλάχιστον μία φορά με τον Η-
λεκτρικό μέχρι τον Πειραιά, καλοκαίρι 
για να πάρεις το πλοίο για διακοπές, ας 
πούμε. Ωστόσο, αν σε ενδιαφέρει η αρ-
χιτεκτονική, θα εκτιμήσεις ιδιαιτέρως 
το σταθμό του Ηλεκτρικού Σιδηροδρό-
μου Αθηνών Πειραιώς (ΗΣΑΠ), ο οποί-
ος κατασκευάστηκε μεταξύ 1926-29, σε 
σχέδια του αρχιτέκτονα Ιωάννη Αξελού. 
Ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δε-
δομένα οικοδόμημα με κυρίαρχο χαρα-
κτηριστικό τον τεράστιο αψιδωτό θόλο.

4. Bowling στον  
Προφήτη Ηλία
Το Bowling Center Πειραιά άνοιξε τη 
δεκαετία του ’80 και έγινε σημείο ανα-
φοράς και διασκέδασης για τους Πει-
ραιώτες, και όχι μόνο. Στον κάτω όροφο 
λειτουργούσαν 8 διάδρομοι bowling και 
στον επάνω μια τεράστια βεράντα με θέα 
τη θάλασσα. Εδώ ιδρύθηκε ο πρώτος 
Σύλλογος Bowling, όπου πολλοί σημα-
ντικοί αθλητές ξεκίνησαν την αθλητική 
τους πορεία. Σήμερα έχει ανακαινιστεί 
πλήρως, έχοντας όμως διατηρήσει πολ-
λά από τα χαρακτηριστικά που το έκα-
ναν γνωστό.

5. Θαλασσινά στην 
Πειραϊκή
Είναι η περιοχή που φημίζεται για τις 

αμέτρητες ταβέρνες με τα φρέσκα θα-
λασσινά. Λίγο τουριστική και λίγο φα-
σαριόζα Κυριακές και αργίες, δεν είναι 
για όλα τα γούστα, έχει όμως εγγυημέ-
να τα καλύτερα θαλασσινά με την πιο 
όμορφη θέα και μπόνους το μαγευτικό 
ηλιοβασίλεμα.

6. Μακρά Τείχη
Αν θες μπορείς να οργανώσεις παιχνίδι 
με τους φίλους σου, ποιος θα ανακαλύ-
ψει τα περισσότερα αρχαιολογικά ερεί-
πια από τα Μακρά Τείχη. Διασκορπι-
σμένα σε κάθε σημείο της πόλης, θα τα 
συναντήσεις στα πιο απίθανα σημεία. 
Από τα βράχια της Πειραϊκής μέχρι το 
εσωτερικό καφετεριών και γραφείων. 
Ανακαλύψτε τα!

7. Τρούμπα
Η πιο διάσημη και κακόφημη γειτονιά 
του Πειραιά βγήκε πριν 3 χρόνια από 
το λήθαργο, αναβαθμίστηκε και μετα-
τράπηκε στο πιο χίπστερ hot spot της 
πόλης. Ανάμεσα στις ναυτιλιακές και 
τα πάρκινγκ ξεπετάχτηκαν all day cafe-
restaurants και μπαρ. Η ρετσινιά σβή-
στηκε και η Τρούμπα έγινε συνώνυμο 
της νυχτερινής διασκέδασης. Μάλιστα, 
τα μαγαζιά που άνοιξαν εκεί αποδίδουν 
το δικό τους φόρο τιμής στην ιστορία 
του μέρους με συμβολικά ονόματα, ρε-
τρό διακοσμήσεις και θεματικά πάρτι.

ΠΕιρΑιΑΣ
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Την πρώτη φορά που περνάς την είσοδο χρειάζεσαι 
λίγα λεπτά για να αφομοιώσεις όσα βλέπεις. Ο χώ-
ρος, ψηλοτάβανος και ατμοσφαιρικός, ξεδιπλώνε-
ται μπροστά σου και κάθε γωνία διεκδικεί το βλέμμα. 
Κάτω από το γυάλινο πάτωμα παρακολουθείς τα 
αρχαία τείχη του Πειραιά, από το εντυπωσιακό μπαρ 
μια επιβλητική εικαστική κατασκευή μονοπωλεί τις 
σκέψεις σου. Μπορείς να έρθεις από το πρωί για 
καφέ και μικρές λιχουδιές που ταιριάζουν στον all 
day χαρακτήρα του Beluga Art. Να έρθεις όμως και 
για τη νόστιμη κουζίνα με τις ελληνικές επιρροές 
και τα πιάτα αποκλειστικά δημιουργημένα με αγνά 
προϊόντα. Α! Και για τα καταπληκτικά (εντελώς 
ακαταμάχητα) γλυκά! Και το βράδυ; Το βράδυ έχει 
τη δική του, ξεχωριστή μαγεία. Δεν θα χαλάσουμε ό-
μως την έκπληξη… Ενημερωθείτε για όλα τα events, 
με αποκορύφωμα το γνωστό πλέον σε όλους Greek 
Sundays, από τη σελίδα τους στο Facebook. 
2ας Μεραρχίας 8-10, 210 4116505, Fb: Beluga

Beluga 
Art 
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Λευτέρης Λαζάρου...
πιο Πειραιώτης δεν γίνεται!

Ο Πειραιάς είναι η ζωή μου 

όλη. Όλες μου οι μνήμες, η 

παιδική μου ηλικία, η εφηβεία 

μου, άντρας, επιχειρηματίας, όλα 

εδώ στον Πειραιά τα έχω ζήσει. Γεν-

νήθηκα στη Δεληγιώργη, μεγά-

λωσα στην Ευαγγελίστρια, έπαιξα 

στα “Βοτσαλάκια” του Παρασκευά 

και στην “Ταραντέλα” στο Νέο Φά-

ληρο. Τότε, στη “Ταραντέλα”  παι-

άνιζε η Φιλαρμονική του Πειραιά 

και κατέβαινε όλη η Αθήνα για να 

χορέψει βαλς! Αργότερα αλητεύ-

αμε στο “Ρολόι” μπροστά στο Πα-

σαλιμάνι, στη Σωτήρος που ήταν 

τα σφαιριστήρια του Σιδέρη, το 

ωραιότερο σουβλάκι το παίρναμε 

από το “Πι και Φι”, για γλυκό κορνέ πηγαίναμε στις “Πυραμίδες” –το εργα-

στήριο ζαχαροπλαστικής–, για αράπικο φιστίκι πάλι στη Σωτήρος και για 

ποδοσφαιράκια στης κυρίας Μαρίας δίπλα από τις “Πυραμίδες”. Το νυφο-

πάζαρο γινόταν Πασαλιμάνι με πλατεία Αλεξάνδρας, έξω από τη Ράλλειο 

κοντά στο Δημοτικό Θέατρο, και στο Α' Θηλέων κοντά στην Ευαγγελίστρια. 

Ο Πειραιάς παλιά είχε τουλάχιστον 10 σινεμά Α' προβολής, είχε υπέροχα 

καφενεία, το “Σπλέντιτ”, τις “Βερσαλλίες”, τον “Καραντάση”, το “Παλλάς”, 

είχε και το ουζερί “Ατλαντίς” μέσα 

στη στοά, στο παλιό Υπουργείο 

Εμπορικής Ναυτιλίας. Τίποτα απ’ 

αυτά δεν υπάρχει πια. Με τα με-

γάλα πολυκαταστήματα άλλαξε 

η φυσιογνωμία του Πειραιά. Όταν 

θέλω να πάρω «μυρωδιά» από 

παλιό Πειραιά πάω στα παλιά του 

ταβερνάκια. Στον “Μουστάκια” ή 

στον “Ζήση” στον Προφήτη Ηλία 

για αξεπέραστα παϊδάκια που 

δεν τα αλλάζω με τίποτα! 

Ήταν μια καθαρά ευρωπαϊκή πόλη 

ο Πειραιάς, πολύ κοσμοπολίτικη. 

Και στις μέρες μας όμως γίνονται 

πράγματα. Με το Δημοτικό Θέα -

τρο που επιτέλους ξανάνοιξε και ανεβάζει εξαιρετικές παραστάσεις, με τις 

επισκευές που έγιναν στο Αρχαιολογικό Μουσείο, με το Κέντρο Πολιτισμού 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τη δημοτική του αρχή που έχει όραμα. Κι εγώ 

όμως με την επιστροφή του “Βαρούλκου” στο Μικρολίμανο θέλησα να βοη-

θήσω, να συμβάλω στην ανάπτυξή του, πρόσθεσα κι εγώ ένα αστέρι 

(σ.σ. Michelin) στο παραλιακό του «μέτωπο». Εύχομαι ο Πειραιάς να 

συνεχίσει να είναι το πολιτιστικό και κοσμικό κέντρο που γνώρισα 

εγώ την εποχή των νιάτων μου. -Ν.Γ.

ΠειραιαΣ

Σε στρατηγικό σημείο πάνω στο πανέμορφο και γραφικό Μι-
κρολίμανο, είναι η πιο δυνατή πρόταση για όσους θέλουν να 
απολαύσουν εμπνευσμένες γεύσεις με έντονη τη θαλασσινή 
αύρα. Στον ατμοσφαιρικό χώρο του μας υποδέχεται καθημε-
ρινά με πλούσιο μενού που περιλαμβάνει πιάτα ημέρας, ψάρια 
που μιλούν με τη φρεσκάδα στη σχάρα αλλά και μαγειρευτές 
προτάσεις που ανανεώνονται διαρκώς. Ανοιχτό από το μεση-
μέρι, είναι η τέλεια απόδραση από τη βουή της πόλης. Με το 
βλέμμα να «σκαλώνει» στα όμορφα σκαριά μπροστά του ή να 
χάνεται στο θαλασσινό τοπίο που αλλάζει μαγικά ώρα με την 

ώρα μπορεί κανείς να χαρεί με την παρέα του μια σειρά από 
εξαιρετικούς μεζέδες που ποντάρουν στην εκλεκτή πρώτη 
ύλη και προσφέρονται σε προσιτές τιμές. Βελούδινη ταραμο-
σαλάτα, καπνιστός οξύρρυγχος σε μπρουσκέτες, κριθαράκι με 
γαρίδες, όλα τους ταιριάζουν τόσο ωραία με κάποιο κρασί της 
ενημερωμένης λίστας. Το βράδυ, όλα τα πιάτα αποτελούν αξέ-
χαστo γευστικό ταξίδι. Το καλαμάρι απογειώνεται με την κρέμα 
ταραμά, τις ψητές καρδιές μαρουλιού και τα ζελεδάκια ούζου, 
το χριστόψαρο συνοδεύεται αρμονικά από την τριλογία τοπι-
ναμπούρ, καταπληκτικά και τα επιδόρπια. Εξαιρετική κουζίνα 

σε τιμές value for money, περιποίηση που σε κάνει να νιώθεις 
ξεχωριστός, πανοραμική θέα στη θάλασσα, όλα κυλούν όμορ-
φα και σε καλούν. Εδώ, στο Βαρούλκο, το φημισμένο εστιατό-
ριο του πολυβραβευμένου Λευτέρη Λαζάρου που μαζί με τη 
μαγειρική τέχνη του Γιάννη Παρίκου και της έμπειρης ομάδας 
τους θα σας προσφέρουν μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία.      
*Έχουν δημιουργηθεί άνετοι χώροι ιδανικοί για τη φιλοξενία 
events & parties.Ακτή Κουμουνδούρου 54, Μικρολίμανο,
210 5228400, www.varoulko.gr/
Fb: Βαρούλκο restaurant, Instagram:varoulkoseaside

Bαρούλκο Seaside



Λάµπεις σαν το Βόρειο Σέλας, στο λοφάκι της Κα-

στέλλας»! Περίεργο, µα και τόσο αληθινό συνά-

µα: αγναντεύω από το λόφο του Προφήτη Ηλία 

τον Αργοσαρωνικό, απλόχερο ορίζοντα απέναντι, 

και την Αθήνα, µελαγχολική κόρη µε µάτια από σίδερο και 

σώµα από µπετόν, πίσω µου. Και καθώς µια ανάσα δίπλα 

στέκεται το ανοιχτό θέατρο Βεάκειο, έχω τη συνεχή αίσθη-

ση πως θα σκάσει λαχανιάζοντας από την ανηφόρα ο Νίκος 

Παπάζογλου. Με το κόκκινο φουλάρι, την τζινένια στολή και 

την µπάντα του, τη Λοξή Φάλαγγα. Και πως τα όργανα θα 

πριζωθούν και το «Σουξεδιάρικο» θα αστράψει και θα αντι-

λαλεί µε δέκα χιλιάδες βατ, και θα ακουστεί από εδώ ως την 

Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. «Λάµπεις σαν το Βόρειο Σέλας, 
στο λοφάκι της Καστέλλας». Ήχος και στίχοι που, θεωρώ, 

πάνε γάντι στις δυο πόλεις. Σχεδόν τις ενώνουν – κι ας θέλει 

λόγω του στερεοτυπικού κλισέ-κόντρα της µπάλας ΠΑΟΚ 

και Ολυµπιακός να µισούνται θανάσιµα. 

Απορώ κιόλας µε το γιατί. Γιατί είµαι στον Πειραιά, µα νιώ-

θω µια οικειότητα, βιώνω µια συνάφεια, θαρρείς και είµαι 

ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη, στα Κάστρα. Απέναντί µου η 

Περαία και στο βάθος η Χαλκιδική, ίσια κάτω ο Λευκός Πύρ-

γος κι οι εγκάρσιες τοµές-πλατείες Αγίας Σοφίας και Αριστο-

τέλους. Η αληθινή πατρίδα του Παπάζογλου και η δικιά µου. 

Ι’m a legal alien, που θα έλεγε κι ο Sting, εκείνος Εγγλέζος στη 

Νέα Υόρκη, εγώ Θεσσαλονικιός στο Μεγάλο Λιµάνι. «Θα είχε 
ενδιαφέρον να πας εσύ για ρεπορτάζ» είπαν στην εφηµερίδα, 

«ο Πειραιάς µέσα από τα µάτια ενός Βόρειου». 
Κάτι ήξεραν! Από την ώρα που ο συρµός του ηλεκτρικού 

έπιασε το τέρµα του, από Αθήνα, µε το που αντίκρισα τη 

θάλασσα, την έπαθα την… οµοιότητα. Κι όχι µόνο µε την 

Καστέλλα, δίδυµη αδελφή θαρρείς µε τα αριστοκρατικά 

της σπίτια και τη γειτονιά µου στην Άνω Πόλη, µα και µε τη 

γειτονιά πέριξ του Επιµελητηρίου: µια συνεχής αίσθηση 

καρµπόν. Περιπλανιέµαι ανάµεσα στα παλιά ξενοδοχεία 

«Ιόνιο» και «Σπάρτη», την κραταιά πάλαι ποτέ σαπωνοποιία 

«Ερµής», το «αγνότερον αρωµατικό σαπούνι», τον Λουµί-

δη, που επέστρεψε πάλι στην Τσαµαδού, εδώ από όπου 

ξεκίνησε το 1923. Λίγο παραδίπλα οι εξαίσιοι παστουρµάδες 

από κρέας καµήλας «Μιράν» µε έτος έναρξης το 1922, ο 

«Μανδραγόρας» εισαγωγεύς αποικιακών, και λέω µέσα µου 

πως µε Μοδιάνο και Φράγκων µοιάζουν αυτά τα στενά. Τα 

κραταιά κάποτε κέντρα εµπορίου του Πειραιά και της Θεσ-

σαλονίκης, όπου άκµασαν οι µπίζνες και οι συναλλαγές. 

Λιµάνια ενωµένα, ποτέ νικηµένα. Ποια κόντρα ΠΑΟΚ και Ο-

λυµπιακού, χαµογελώ, καθώς στον Πειραιά βρίσκω µόνο 

χνώτα-περιοχές που πιο πολύ τις «τακιµιάζουν» τις πόλεις 

παρά τις χωρίζουν. Αδέλφια! Ακόµα και στα έργα του µε-

τρό. Ξεκοιλιάζουν το µαλακό υπογάστριο απέναντι από το 

∆ηµοτικό Θέατρο του Πειραιά, σκορπίζοντας σκόνη και 

µποτιλιάρισµα. Σας νιώθω, Πειραιώτες µου, τα ίδια τραβάµε 

και εµείς στη Θεσσαλονίκη µέχρι να πάρουν µπρος κάποτε οι 

συρµοί. Και δεν θέλει δα και πολλή φαντασία για να δεις το 

δίπολο των εδώ δρόµων Ηρώων Πολυτεχνείου (µπαίνεις 

Πειραιά) και Λαµπράκη (βγαίνεις από Πειραιά), µε τις «πάνω» 

Εγνατία και Τσιµισκή. ∆εν χρειάζεται καν να σκεφτείς ποιον 

«παραλληλισµό» να δώσεις στο υπέροχο κτίριο της Σχολής 

Ναυτικών ∆οκίµων. Με τέτοια θέα στη θάλασσα και κάλλος 

αρχιτεκτονικό, το «διδυµάκι» της είναι το Παλατάκι της Θεµι-

στοκλή Σοφούλη. Κι ο όγκος του ορφανοτροφείου «Χατζη-

κυριάκειο», ξεφλουδισµένος στο εσωτερικό του από την 

ανάπλαση - ανακαίνιση που συµβαίνει, έτσι όπως δεσπόζει, 

µου φέρνει στο νου το αντίστοιχο «Παπάφειο» της Τούµπας. 

Ok, ο Βαρδάρης µας δεν υπέστη ακόµα gentrification µαζι-

κής εστίασης, όπως η εξίσου περιώνυµη για τα αντίστοιχα 

κάποτε «σέρβις» της Τρούµπα, µα µοιάζει παρόµοια η πολε-

οδοµία των άλλοτε «κόκκινων φαναριών» στενών. 

Περπατώ στη νέα Τρούµπα, κινεζικά εστιατόρια, κεµπάπ και 

curry σποτ, ελληνάδικα στέκια µε τέµπο µπιτ µπουζούκι και 

ωραία νέα µπιστρό και το σύνδροµο «Πειραιοθεσσαλονίκη» 

συνεχίζει να µε κατατρέχει. Στα Βοτσαλάκια, που στα νερά 

τους και την εκκλησιά τους πάντρεψε η Γεωργία –θεία από 

το Σικάγο– Βασιλειάδου και τις έξι ανύπαντρες κόρες του Ο-

ρέστη Μακρή, παθαίνω άλλη µια «κρίση» θεσσαλονικίτιδας. 

Τα κάνω αντίστιξη µε την πλαζ της δικιάς µας Περαίας, που 

ο ∆αλιανίδης γύρισε το πολύπαθο ζετέµ του Κώστα Βουτσά 

µε τη µάνα την Κωνσταντινουπολίτισσα και τη Μάρθα Καρα-

γιάννη στη «Νύχτα γάµου». 

Στη Μαρίνα της Ζέας λες και τα πλοιάρια, τα κότερα και οι 

Από την Περαία στον Περαία
Ένας Θεσσαλονικιός στον Πειραιά. Πόσο ίδια δείχνουν 
τα δυο µεγαλύτερα λιµάνια της χώρας.
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Φωτό: ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
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την ακτογραµµή Αθήνας - Πειραιά, προσοµοιάζουν µε το 

δικό µας αντίστοιχο αποµεινάρι που σάρωνε κάποτε περι-

κυκλώνοντας τη Θεσσαλονίκη-απόρθητη πόλη. Αντίστοιχα 

θα τα βρεις να σκέπουν ακόµα κάποια σηµεία δίπλα από τα 

∆ικαστήρια. 

«Λάµπεις σαν το Βόρειο Σέλας στο λοφάκι της Καστέλλας». Το 

«Σουξεδιάρικο» του Νίκου Παπάζογλου, σε στίχους Μανω-

λάκη Ρασούλη, τελικά είναι τραγούδι που ενώνει, σκέφτο-

µαι καθώς η βόλτα µου στον Πειραιά τελειώνει από εδώ που 

ξεκίνησε. Και για την ακρίβεια, στην ταβέρνα του «Κεφαλο-

νίτη» – τα καλύτερα παϊδάκια του λιµανιού, ως διατείνονται 

ντόπιοι φίλοι κι όχι µόνο. Γιατί η «αίθουσα», πέρα από γεύση 

και ποιότητα, διαθέτει κι άλλο ένα αξιόµαχο ατού: τις προ-

γνώσεις-σιγουράκια του Κωστάκη για το στοίχηµα. Χαµο-

γελάω µέσα µου: λες και είµαι στο «Σαΐτη» στην Άνω Πόλη, 

Καστέλλα της Σαλόνικας. Και λίγο παρακάτω, στο γήπεδο 

του ΒΑΟ, κάνουν προπόνηση τα µπασκετόπουλα των Συκε-

ών, όπως παραδίπλα τα Πειραιωτόπουλα του Φοίνικα και 

του Πορφύρα δοκιµάζουν φιγούρες του Αντεντοκούµπο. 

Ή του Γκάλη. Μπερδεύτηκα. Είναι τόσο οικείες, κοινές, απα-

ράλλαχτες θαρρείς οι αναφορές αυτών των δυο πόλεων. 

«Λάµπουν σαν το Βόρειο Σέλας, µέχρι τρέλας, µέχρι 

τρέλας», για να παραφράσω ελαφρώς τον Πα-

πάζογλου. Κανονικά θα έπρεπε να αδελφοποιη-

θούν. Αντικαθρεφτίζονται, βλέπεις, το ένα µέσα 

στα νερά-µάτια του άλλου. ●

βάρκες κολυµπούν µέσα στα νερά της Κρήνης, η κυριακάτικη 

βαβούρα στις ταβέρνες σε Τουρκολίµανο και Πασαλιµάνι, 

τα τσουγκρίσµατα των ούζων και οι παρέες σε φάση «για ψα-

ράκι» είναι ολόιδιες εικόνες µε τις αντίστοιχες σε Αρετσού και 

Νέους Επιβάτες. Απλά εδώ σήµερα στις 4 παίζει ο Θρύλος µε 

τον Ατρόµητο. Η µόνη διαφορά µε το αντίστοιχο µατσάκι στο 

βορρά, που η φανέλα αλλάζει χρώµα και από κόκκινη γυρί-

ζει σε ασπρόµαυρη. Γιατί κατά τ’ άλλα τα τσιπουράκια µάς 

ενώνουν και οι κερκίδες µάς πωρώνουν. Ή µας πολώνουν 

(κακώς, δεν θα έπρεπε, ίδιοι είµαστε, επαναλαµβάνω). 

Κοίτα να δεις φτυστές, κοινές και αυτοκόλλητες συµπεριφο-

ρές κι αναφορές, λες και οι δυο πόλεις λιµάνια µοιάζει σαν 

να εµπεριέχουν η µία την άλλη. Γιατί, όπως στη Θεσσαλο-

νίκη κάποτε, τα χέρσα του Αγίου Ιωάννη Καλαµαριάς, που 

τα κατοικούσε η φτωχολογιά και τα σνόµπαραν οι αστοί, 

σήµερα έχουν ακριβούς συντελεστές δόµησης και θεωρεί-

ται προνόµιο να µένεις, έτσι συµβαίνει τώρα και στον Πει-

ραιά. Τα «Κουνουπάδικα», όπως αποκαλούσαν οι πλούσιοι 

της Καστέλλας και της Τερψιθέας τα βράχια της Πειραϊκής 

σνοµπάροντας το µέρος, όπου προφανώς ο Στέλιος ο µπε-

κρής έπινε σαν αντιβίωση για να µην πάθει ελονοσία από τα 

σµήνη, σήµερα θεωρούνται από τις πιο χιπ περιοχές για να 

µένεις. Απίστευτη θέα και ξόδεµα βλέµµατος στον ορίζοντα 

του Αργοσαρωνικού αλλά κι όλη την ακτογραµµή ως τη 

Βουλιαγµένη. Ως και τα αποµεινάρια από τα Θεµιστόκλεια 

Τείχη, οχυρωµατική άµυνα που προστάτευε εν τω συνόλω 
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Ανθή Γουρουντή είναι 
μουσικός. Έπαιζε πιάνο 
στην παράσταση «Κώστας 
Νούρος: Ξένος δύο φορές» 
που παιζόταν σε ταβέρ-

νες του Πειραιά κατά τη διάρκεια του 
Φεστιβάλ Αθηνών, και λόγω επιτυχίας 
επαναλήφθηκε και μετά. Η Γουρουντή 
υπέγραφε τη μουσική και την ενορχή-
στρωση της παράστασης. Το βράδυ που 
πήγα και μέχρι να ξεκινήσει η παρά-
σταση με «ξενάγησε» με τα λόγια της 
σε όλο τον παλιό Πειραιά. Αστείρευτη. 
Από όλη την κουβέντα μας, πριν και 
μετά την παράσταση, που περιείχε ρε-
μπέτικα, πολιτικά επεισόδια και πονη-
ρά μέρη, κρατάω εδώ μόνο ό,τι έχει να 
κάνει με τις φυλές των ανδρών και των 
γυναικών του Πειραιά, όπως διακρί-
θηκαν μέχρι και τη δεκαετία του ’80. 
Φταίει και εκείνη η πρώτη ατάκα της: 
«Εδώ, σε αυτή η ταβέρνα μεταξύ άλλων, οι 
Πειραιώτες παλιά έφερναν το Σάββατο την 
γκόμενα και την Κυριακή τη σύζυγο και 
τα παιδιά». Δεν είναι ειπωμένη από μία 
κοινωνιολόγο, αλλά από μία Πειραι-
ώτισσα που κινήθηκε όλη της τη ζωή 
μεταξύ των δύο κόσμων του Πειραιά: 
τον αστικό και το λαϊκό. 

Οι Πειραιώτες
«Ξεκινώντας, να πω ότι μια φωτογραφία 

που είδα στο φοβερό ντοκιμαντέρ του Δι-

ονύση Γρηγοράτου “Στον αστερισμό του 

Πόρτο Λεόνε - Η τοπική συνείδηση μιας 

πολιτείας”, όπου απεικονίζεται το πρώτο 

Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά κάτω από 

την ταμπέλα Δήμος Αθηναίων, αποκαλύπτει 

πολλά. Δείχνει ότι τουλάχιστον ο αστικός 

Πειραιάς έζησε για χρόνια κάτω από τη σκιά 

της Αθήνας, γι’ αυτό και δεν έχει κάποια 

πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα διαφο-

ρετικά προφίλ έπαιζαν περισσότερο στις 

λαϊκές και στις μικροαστικές συνοικίες.  

Πολλοί από τους Πειραιώτες ήταν καλο-

γυναικάδες. Είχαν και την κυρά τους και 

το αίσθημά τους χωρίς να μπερδεύουν το 

πράγμα. Και την κυρά τους θα έβγαζαν την 

Κυριακή και την γκόμενα το Σάββατο. Επει-

σόδια σίγουρα θα υπήρχαν αλλά, αν ήταν 

ευχαριστημένη η μαντάμ από το σύζυγο, 

το έκανε τουμπεκί ψιλοκομμένο για την 

γκόμενα. Ξέρω μια σκηνή όπου πεθαίνει ο 

πεθερός του άνδρα και η κόρη του βρήκε 

να κλαίνε πάνω από το μνήμα το αίσθημα 

με τα τρία παιδιά της! Μην ξεχνάμε ότι μιλά-

με για ναυτικούς και σπάνια να έβρισκες 

ναυτικό που να μην... έπλενε τα χέρια 

του κάτω από το λιμάνι. Ο Πειραιάς ήταν 

πάντα ποτιστικός! Το αίσθημα δεν ερχόταν 

από την Τρούμπα. Ήταν γυναίκες της διπλα-

νής πόρτας. Εξάλλου δεν πήγαιναν πολλοί 

Πειραιώτες εκεί. Υπήρχαν μάλιστα τρία κα-

ταστήματα, ένα από αυτά υπάρχει ακόμα, 

από τα οποία ψώνιζαν μόνο για το αίσθημα. 

Α, έξυπνοι μαγαζάτορες αυτοί, να το λέμε! 

Ξέρεις. “Έχω ένα φοβερό κομμάτι για το... 

πρόσωπο” και όλοι ήταν ευχαριστημένοι.  

Η πρώτη όσμωση μεταξύ του αστικού και 

του λαϊκού ιστού παρατηρείται μετά τη με-

ταπολίτευση, όταν έγιναν οι καφετέριες στο 

Πασαλιμάνι. Εκεί συναντούσες τα παλικάρια 

του φραπέ. Τότε όλα τα λαϊκά παιδιά χτυπού-

σαν το νες με τρόπο ώστε να δείχνουν τα 

μπράτσα τους. Ήταν δε χαρακτηριστικό πως 

πολλά από αυτά που δεν είχαν λεφτά άφη-

ναν το κορίτσι στην καφετέρια και πήγαιναν 

στα μπιλιαρδάδικα, όπως στο Allegro, για να 

βγάλουν το αντίτιμο του καφέ. Εντάξει, κά-

ποια έκαναν και άλλα που δεν λέγονται εδώ.  

Στο κέντρο του Πειραιά, εκεί που είναι το 

Δημοτικό Θέατρο, κάθε καφετέρια μάζευε 

και τη φυλή της. Αλλού οι ναυτικοί, αλλού οι 

οπαδοί του Εθνικού Πειραιώς, αλλού τα κα-

μάκια, αλλού τα φασουλότεκνα. Φασουλό-

τεκνα λέγαμε κάτι μπακούρια παλιάς σεζόν 

που νεάνιζαν και το έπαιζαν ακόμα γκόμενοι.  

Στον Πειραιά υπήρχαν, και υπάρχουν, πο-

λύ καλά δημόσια σχολεία. Όπως η Ιωνίδει-

ος ή το Ζάννειο. Αυτά τα δύο έπαιζαν ξύλο 

στις παρελάσεις. Το πιο φοβερό σύνθημα 

ήταν αυτό που φώναζαν στο μπάσκετ και 

σχηματιζόταν από τα αρχικά της Ιωνιδείου 

Πρότυπου Σχολής (ΙΠΣ) προσθέτοντας το 

ωλέ! “Ι-ψολέ”, ακουγόταν. Όταν νικούσε η 

Ιωνίδειος το φώναζαν για να δείξουν πόσο 

προικισμένοι ήταν, όταν έχανε το φώναζαν 

οι άλλοι ως απειλή». 

Οι Πειραιώτισσες
«Το καλό σχολείο για τα κορίτσια ήταν η 

Ράλλιος. Θυμάμαι ότι για να πάμε περ-

νούσαμε από την Τρούμπα αλλά ποτέ δεν 

είχαμε πρόβλημα – εντάξει, τα παράθυρα 

των πίσω τάξεων έβλεπαν σε ξενοδοχείο 

και γινόταν χαμός. Τα κορίτσια των ναυτι-

κών ήταν τα πιο καλοντυμένα γιατί έφερ-

ναν οι πατεράδες τους ρούχα από έξω.  

Την κατηγορία που θα διακρίνω είναι οι πω-

λήτριες. Όσο ο Πειραιάς ζούσε την ακμή του 

η πωλήτρια ήταν εντυπωσιακό δείγμα γυ-

ναίκας. Πάντοτε καλοντυμένη. Είναι χαρα-

κτηριστικό ότι, αν έπαιρνες το λεωφορείο 

από το Πέραμα στον Πειραιά στις 6.00, λι-

ποθυμούσες από το σκόρδο και τη ρετσίνα 

λόγω της μετακίνησης των εργατών. Στις 

7.30 λιποθυμούσες από τις κολόνιες καθώς 

εκείνη την ώρα έπαιρναν το λεωφορείο 

οι πωλήτριες. Μπορεί τώρα να έγινε μόδα 

στην Αθήνα τα καταστήματα που φτιάχνουν 

αρώματα, στον Πειραιά όμως υπάρχουν 

από χρόνια. 

» Αυτές που ήθελαν να διαφοροποιηθούν 

πήγαιναν Γλυφάδα για να πιουν καφέ και να 

ψωνίσουν – ποτέ στο Κολωνάκι. Πάντως το 

κομμωτήριο στον Πειραιά πάντοτε δούλευε 

και πιστεύω πως, αν ποτέ μείνει μόνο μία ε-

πιχείρηση εδώ, αυτή θα είναι κομμωτήριο.  

Γενικά όλες οι Πειραιώτισσες, αστές και μη, 

ήταν και είναι περιποιημένες. Μαλλί, νύχια, 

φτέρνα, όλα άψογα. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπο-

ρεί να κάνει αυτή η φτερνούλα. Ο λόγος που 

συμβαίνει είναι γιατί, εξαιτίας του λιμανιού, 

τίποτα δεν ήταν και είναι δεδομένο. Ο άν-

δρας φεύγει και έρχεται. Οπότε η γυναίκα 

αισθάνεται ότι πρέπει να είναι πάντοτε σε 

ετοιμότητα».  ●

Από τους καλογυναικάδες 
στα φασουλότεκνα
Αναζητήσαμε τις φυλές των ανδρών και γυναικών του Πειραιά 

με τη βέρα Πειραιώτισσα Ανθή Γουρουντή
Του Δημητρη μαστρογιαννιτη

Στιγμιότυπο πό την ταινία 
«Τα κόκκινα φανάρια»

ΠειραιαΣ
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Προσγειώθηκε πέρυσι στην πλατεία Κοραή και τάραξε 
τα νερά του Πειραιά μια για πάντα. Χαρά, χιούμορ, ωραία 
τραγούδια, όλα συναντιούνται σε αυτό τον πρωτότυπο 
μουσικό χώρο. Το νέο πρόγραμμα εκδηλώσεων ξεκινάει 
δυναμικά και τα έχει όλα! Η αυλαία ανοίγει με χιούμορ και 
τη νέα παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου (13, 20, 
27/10 και 3, 10/11), τη σκυτάλη παίρνουν η Γεωργία Νταγά-
κη και ο Παντελής Κυραμαργιός σε ένα φρέσκο μουσικό 
συναπάντημα (19, 26/10 και 2, 9/11)), ενώ ο Λουδοβίκος 
των Ανωγείων συνομιλεί με την παράδοση (4 και 11/11) 
την ίδια στιγμή που ο Παντελής Θαλασσινός με τον Βασίλη 
Σκουλά ανταλλάσσουν μουσικές, τραγούδια και συναι-
σθήματα (17,18, 24, 25/11). Το KREMLINO όμως φέτος κάνει 
το επόμενο βήμα του και μεταμορφώνεται σε έναν πολυ-

χώρο πολιτισμού. Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, συζητήσεις, 
παρουσιάσεις, κυριακάτικα πρωινά αφιερωμένα στο 
παιδικό θέατρο (15, 22, 29/10 και 5,12,19, 26/11) και Δευ-
τέρες αφιερωμένες στους σινεφίλ αυτής της πόλης, με 
τις κινηματογραφικές ταινίες που θα προβάλλονται στο 
πλαίσιο του κύκλου «Σινεμά αλλιώς» (6,13, 20, 27/11). Εσύ 
απλά διάλεξε πού θες να πας και μέχρι τότε πάρε μια μικρή 
ανάσα χαλάρωσης στο όμορφο καφέ. Tip: Μη χάσεις το 
48ωρο εναρκτήριο πάρτι στις 21/10 και το 90s party με 
τους TRASHFORMERS και guest τον Κώστα Χαριτοδιπλω-
μένο στις 28/10. 

Καραΐσκου 119, 2104100010, www.kremlino.gr, 
Fb: @kremlinostage

Kremlino

Μάλλον δεν υπάρχει καταλληλότερο μέρος για να 
μυηθείς στον κόσμο της γιαπωνέζικης κουζίνας. Ο 
μίνιμαλ χώρος, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό το ξύ-
λο και τις χαρούμενες τοιχογραφίες, είναι αέρινος 
και ντελικάτος, στρέφοντας την προσοχή σου εκεί 
που πρέπει: στο φαγητό. Το Koi είναι διάσημο για 
το ζούμερο Rock Shrimp Tempura (ρολό με γέμιση 
αβοκάντο, σουσάμι, τηγανητή γαρίδα και γλυκιά 
chili mayo σος), το salmon teriyaki (ρολό με γέμιση 
αγγούρι, αβοκάντο, σολομό με teriyaki σος και 
σουσάμι), το πεντανόστιμο California dream (ρολό 
με εξωτερική επικάλυψη ρυζιού, σουσάμι και γέ-
μιση surimi, αγγούρι, αβοκάντο και wasabi mayo) 
και το πρωτότυπο Popcorn shrimps, τις τραγανές 

γαρίδες που μοιάζουν με… ποπ κορν! Αυτό είναι το 
σκονάκι με τα βασικά, μη μείνεις όμως μόνο εδώ. 
Εξερεύνησε τον πλούσιο κατάλογο, ανακάλυψε 
τις καινούργιες αφίξεις (ακούσαμε για noodles σε 
τρεις εκδοχές!) και βρες το δικό σου αγαπημένο 
πιάτο. Το καταπληκτικό με το Koi είναι ότι παρά την 
υψηλή ποιότητα των υλικών του, καταφέρνει να 
διατηρεί τις τιμές χαμηλές, επενδύοντας στον όρο 
“value for money”. Με άλλα λόγια, έκανε το sushi 
προσιτό και θα το ευγνωμονούμε πάντα για αυτό. 
Και (online ή τηλεφωνικά) delivery. Λουκά Ράλλη 
139, 2104177918, www.koisushi.gr, 
Fb: @koisushipiraeus 

Koi
 Sushi Bar 
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Με 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο της εστίασης, 
με υπέροχη θέα στο Μικρολίμανο και ελληνική 
δημιουργική κουζίνα στα καλύτερά της, το 
Captain John’s είναι μια εμπειρία που θα πρέπει 
να επιτρέψετε στον εαυτό σας να απολαύσει. Το 
μενού περιλαμβάνει κυρίως ψάρια και θαλασσι-
νά, τα οποία έρχονται από τη Μονεμβασιά και το 
Ιόνιο, ζυμαρικά με θαλασσινά, φρέσκιες σαλάτες, 
πολύ νόστιμα ορεκτικά και ποικιλίες. Θα δοκιμά-
σετε εξαιρετικά πιάτα, όπως την αστακομακαρο-
νάδα, το ριζότο με γαρίδες ή με μύδια, το μπαβέτι 
με σολομό, καλαμαράκια, σαρδέλες, χταπόδι, 

μπακαλιάρο, αλλά και κάποιες επιλογές σε κρέα-
τα,  τα οποία μπορείτε να συνοδεύσετε με κάποιο 
από τα εκλεκτά κρασιά της πλούσιας λίστας (και 
σε ποτήρι), τα περισσότερα από τα οποία προέρ-
χονται από τον ελληνικό αμπελώνα. Σε ένα πολύ 
φιλόξενο και ευγενικό περιβάλλον, κατάλληλο 
επίσης και για μια οικογενειακή γιορτή ή μια 
επαγγελματική συγκέντρωση. 

Ακτή Αλέξανδρου Κουμουνδούρου 16, 
Μικρολίμανο, 2104177589, www.captainjohns.gr, 
fb: Captain John’s  

Captain 
John’s 

Πολύ προχωρημένο σουβλατζίδικο, που έχει καταφέρει με 
επιτυχία να παντρέψει την παραδοσιακή με τη μοντέρνα 
γεύση, έχοντας καθιερώσει και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες 
δράσεις. Ξεκινώντας από το φαγητό, τα πάντα είναι προσεγ-
μένα, τα καλαμάκια και οι σως χειροποίητες και οι πατάτες 
φρέσκιες, ενώ για πίτα μπορείτε να επιλέξετε από σταρένια, 
ολικής και καλαμποκιού. Προτείνουμε γυρομπριζολάκι, 
κεμπάπ, τορτίγια, πίτα burger αλλά και τις φανταστικές τη-
γανητές πατάτες με τριμμένη φέτα, ενώ υπάρχουν και οι πιο 
υγιεινές επιλογές με λιγότερες θερμίδες, όπως η ψητή πατάτα 
και τα φιλετάκια από στήθος κοτόπουλου, αλλά και προτάσεις 
για χορτοφάγους, σαν το καλαμάκι λαχανικών ή με μανιτάρια 
και το φαλάφελ με μπιφτέκι λαχανικών. Το Street Souvlaki 
κάνει delivery σε όλο τον Πειραιά και στις γύρω περιοχές 11.30 

το πρωί με 5 τη νύχτα Παρασκευές και Σάββατα και έως τις 3 τη 
νύχτα τις άλλες ημέρες, παρέχονται «υπηρεσίες περιπτέρου 
(παραγγέλνεις για τσιγάρα κ.λπ.), ενώ υπάρχει έκπτωση 10% 
σε φοιτητές, άνεργους, πολύτεκνους. Και μια δράση παρά-
δειγμα προς μίμηση, η οποία λέγεται «Φαγητό σε αναμονή». 
Δηλαδή, με την παραγγελία σας μπορείτε να βάλετε «σε 
αναμονή» ένα σουβλάκι με πίτα, με 20% έκπτωση, για να το 
πάρει κάποιος συνάνθρωπός μας που δεν έχει τη δυνατότητα 
να πληρώσει.  Στο κατάστημα της Σωτήρος Διός λειτουργεί 
νέα μοντέρνα κλιματιζόμενη αίθουσα. Θα το βρείτε και στο 
Σύνταγμα, στην Κολοκοτρώνη 30 (2103253939). 
 Σωτήρος Διός 37, Πασαλιμάνι, 210 4170866 / Ακτή Μιαούλη 
63, Λιμάνι, 210 4293001, fb: Street Souvlaki 
 www.streetsouvlaki.gr  (online παραγγελία), 

Street 
Souvlaki
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Οι χορτοφάγοι να προσπεράσουν, οι κα-
λοφαγάδες και οι λάτρεις του κρέατος να 
διαβάσουν προσεκτικά: Steak House εξαι-
ρετικό σε όλα του. Πολιτισμένο, με σωστή 
και γρήγορη εξυπηρέτηση, ετοιμάζει τα 
πιάτα του σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο 
που ψήνει στα κάρβουνα αλλά και στο 
φούρνο-καπνιστήριο, για όσους προτι-
μούν τις καπνιστές γεύσεις. Πρωταγωνι-
στούν μεγάλες μερίδες και ζουμερά κρέ-
ατα από Ελλάδα και το εξωτερικό, με προ-
τάσεις όπως χοιρινή σταβλίσια μπριζόλα, 
στηθοπλευρά Black Angus Ουρουγουάης, 
μπιφτέκια γαλοπούλας και πολλά άλλα, 

μαζί με εμπνευσμένα burgers, νόστιμα 
ορεκτικά και φρεσκότατες σαλάτες. Ο Ά-
μπακος, ο οποίος διαθέτει και μια πλήρως 
ενημερωμένη λίστα κρασιών, κάθε Πα-
ρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μαζί με το 
μενού του παρουσιάζει και ένα αφιέρωμα. 
Αυτό το ΠΣΚ θα έχει κρέατα Φλωρίνης. 
Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ειδικούς 
στο κρέας, για τα προσεχή αφιερώματα 
και οποιοδήποτε άλλο νέο μπορείτε να 
ενημερώνεστε από το fb.  

Φίλωνος 66 & 2ας Μεραρχίας, Τρούμπα, 
2104525251, fb: Abakos 

Άμπακος

Το πρώτο μπαράκι που άνοιξε στην περιοχή και έκανε ξανά την Τρούμπα θέμα συζήτησης, 
ατμοσφαιρικό, ψηλοτάβανο, με μεγάλες τζαμαρίες και μπάρα, αποτελεί meeting point 
για τους ανθρώπους που εργάζονται στις γύρω μεγάλες εταιρείες αλλά και προορισμό 
για Πειραιώτες και Αθηναίους. Με κουζίνα που σερβίρει καλοφτιαγμένο street food, όπως 
burgers, πίτσες, φαλάφελ, hot dogs, ζυμαρικά και σαλάτες, από τις 6 το απόγευμα, το 
βράδυ μετατρέπεται σε καθαρόαιμο μπαρ, με κεφάτες μουσικές, δημιουργικά κοκτέιλ και 
καλά ποτά. Μη χάσετε τα κυριακάτικα πάρτι με ελληνικές και ξένες αγαπημένες μουσικές 
από τις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Να γίνετε φίλοι στο fb για να ενημερώνεστε για τα 
πολύ επιτυχημένα θεματικά events που διοργανώνει. 

2ας Μεραρχίας 14, Τρούμπα, 2104529722, fb: Lola’s Bar 

Lola’s
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Κατηφορίζοντας στην Τζαβέλλα ανακαλύπτεις σε μια γωνιά ένα πολύ καλαίσθητο κατάστημα, γεμάτο με κόσμο να περιμένει 
για τον πρωινό του καφέ. Μπαίνοντας, νιώθεις τη ζεστή ατμόσφαιρα, χαμόγελα, συζητήσεις, μουσικές house και soulful 
house να παίζουν χαλαρά. Και οι αισθήσεις σου διεγείρονται από τα αρώματα που πλημμυρίζουν το χώρο. Αρώματα από 
καφέδες απ’ όλο τον κόσμο, καβουρδισμένους με πολύ μεράκι από την ομάδα του head barista και roaster Γιάννη Γκιουρτζιάν 
και τους άρτια εκπαιδευμένους barista, σε ένα μοναδικό ταξίδι στη γεύση του καφέ. Πέρα από την τέχνη του καφέ, η ομάδα 
ετοιμάζει και κάποιες εξαιρετικές λιχουδιές, με φρέσκα υλικά, σνακ, σαλάτες, γλυκά, τα οποία θα δεις στη βιτρίνα. Μια πετυ-
χημένη ιστορία που ξεκινά το 2009, όταν δύο παιδιά που δούλευαν εκεί αποφάσισαν να επενδύσουν στο χώρο, καταφέρνο-
ντας να δημιουργήσουν ένα στέκι για όλους τους Πειραιώτες.

Τζαβέλλα 88, 2104120631, fb: Eighteen Screen Micro Roastery 

Eighteen Screen Micro Roastery

Στα καλά καθούμενα 

Αγαπημένο κουτούκι του Κερατσινίου με πεντανόστιμη ελληνική πα-
ραδοσιακή κουζίνα και μια πολύ φιλική αύρα στην ατμόσφαιρα. Φα-
νταστικά ορεκτικά, μεζέδες, κρέατα και θαλασσινά, πιάτα ποιήματα 
όπως το φριγαδέλι ή η μαριναρισμένη ψητή πανσέτα με ντομάτα και 
κρεμμύδι, αλλά και μια σούπερ έκπληξη που θα κρατήσει μέχρι το Μά-
ιο: κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη και σε μια διαφορετική κουζίνα 
της Ελλάδας, με αντιπροσωπευτικά πιάτα να εμπλουτίζουν το μενού. 
Δίπλα σε όλα αυτά μπιρίτσες, αυθεντικό τσίπουρο αλλά και εξαιρετικό 
κρασί, το οποίο θα σερβίρεστε μόνοι σας από την κάνουλα που έχει το 
κάθε τραπέζι!
Πολυζωίδου 31, Κερατσίνι, 210 4007237, www.stakalakathoumena.gr, 
fb: Στα Καλά Καθούμενα

Εκπαιδευτικός Όμιλος
 Διακρότημα

Με ιστορία από το 1997, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ έχει σήμερα να 

παρουσιάσει περισσότερα από 80 φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και κέντρα 

σχολικής μελέτης, με 600 καθηγητές όλων των ειδικοτήτων και περίπου 3.500 

μαθητές (δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου) σε ετήσια βάση. Κάποια από τα βασι-

κά του χαρακτηριστικά, που έχουν εδραιώσει τον όμιλο στις συνειδήσεις μαθη-

τών και γονέων, αποτελούν η ενσωμάτωση και η εφαρμογή των νέων τεχνολο-

γιών στην εκπαίδευση (διαδραστικοί πίνακες, tablets, ΗΥ, χρήση internet, video, 

πειράματα, ηλεκτρονικά βιβλία, e-learning diakrotima, ψηφιακές πλατφόρμες 

e-library, e-μαθητής, e-καθηγητής και e-portfolio), η εξειδικευμένη ύλη των μα-

θημάτων, οι αποκλειστικές εκδόσεις με τα σχολικά βοηθήματα ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ (53 

τίτλοι βιβλίων), οι σύγχρονοι και λειτουργικοί χώροι.

Κουντουριώτου 146-148, 2104133810, www.diakrotima.gr 
info@diakrotima.gr,  franchise@diakrotima.grΠ
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Περίφημο εδεσματοπωλείο, που στε-
γάζεται σε ένα πανέμορφο νεοκλασικό 
αρχοντικό του 1920. Αλλά αυτό που στ’ 
αλήθεια θα σας μαγέψει είναι η κουζίνα 
του, από την οποία θα καταφθάσουν στο 
τραπέζι σας κάποια από τα καλύτερα ελ-
ληνικά τοπικά προϊόντα, όπως ελληνικά 
όσπρια με ονομασία προέλευσης, τοπικά 
τυριά από τις Κυκλάδες και τη Μακεδο-
νία, παραδοσιακά αλλαντικά και ντόπια 
ελληνικά κρέατα, καλομαγειρεμένα και 
προσεγμένα.  Όλα αυτά συνδυάζονται 

τέλεια με τις μπίρες από μικρές ελληνικές 
μικροζυθοποιίες και τα κρασιά Ελλήνων 
παραγωγών, σε ένα περιβάλλον φιλόξενο 
και ευγενέστατο, με άψογο σέρβις. Το με-
νού μεταβάλλεται ανάλογα με την εποχή, 
για τις αλλαγές μπορείτε να μαθαίνετε από 
την ενημερωμένη ιστοσελίδα του και το 
Facebook. 

Φρεαττύδος 42Α, 2104611335,
 www.diosmos.gr, fb: Δυόσμος 

Δυόσμος

Πεντανόστιμο μεζετζίδικο με θέα το λιμάνι του Πειραιά και 
πολύ προσεγμένες γεύσεις ελληνικής κουζίνας με ανατολίτικα 
στοιχεία. Να δοκιμάσετε την πολίτικη αλοιφή (για το καλωσό-
ρισμα) χαϊντάρι, με γιαούρτι, καρότο και μυρωδικά, μην προ-
σπεράσετε τα καραμανλίδικα πιτάκια με σουτζούκι και κασέρι, 
να «ανακατέψετε» (γιατί όχι) κρέας και θαλασσινά, με πιάτα ό-
πως τους μπαμπάτσικους κεφτέδες και το χταπόδι γάστρας με 
πετιμέζι. Οι πρώτες ύλες είναι ελληνικές και καλοδιαλεγμένες, 
το περιβάλλον απόλυτα φιλικό, οι άνθρωποι έχουν μεράκι με 
αυτό που κάνουν κι αυτό φαίνεται σε κάθε λεπτομέρεια. 
Αγ. Παντελεήμονος 2 & Ν. Καζαντζάκη,
2104617016, fb: Ατραξιόν 

Ατραξιόν
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Eurobank
και

 banco
SantandEr 
ανοιγουν 

το νέο δρομο
στισ έλληνικέσ

 έξαγωγέσ

Η 
Eurobank, στρατηγικός εταίρος της Banco 

Santander στην Ελλάδα και την Κύπρο, με την έ-

νταξη του Exportgate στο «Trade Club Alliance», 

το 1ο παγκόσμιο ηλεκτρονικό επιχειρηματικό 

δίκτυο που υποστηρίζεται από 7 τραπεζικούς 

ομίλους σε 22 χώρες σε όλο τον κόσμο, συνδέει τις ελληνικές και 

κυπριακές επιχειρήσεις με τα μεγαλύτερα και αξιόπιστα διεθνή 

δίκτυα εμπορίου. 

Μέσω της πιο ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πύλης διεθνούς 

εμπορίου, του Exporgate, τα μέσα, τα εργαλεία και οι υπηρεσίες 

που θα προσφέρονται στις εταιρίες - μέλη του, η στήριξη ενός 

διεθνώς ισχυρού κλαμπ με τη συμμετοχή μίας ελληνικής τράπε-

ζας, της Eurobank, αποτελούν πλέον στρατηγικό πλεονέκτημα 

για τους Έλληνες επιχειρηματίες που θέλουν και σχεδιάζουν να 

κάνουν το βήμα προς τις διεθνείς αγορές.

Στο Exporgate συμμετέχουν πάνω από 2.000 ελληνικές επι-

χειρήσεις καλύπτοντας όλους τους δυναμικούς εξαγωγικούς 

κλάδους της χώρας, το έχουν ήδη επισκεφθεί περισσότεροι από 

1.000.000 επισκέπτες από 110 χώρες, προσφέρονται βάσεις 

δεδομένων με στοιχεία για 200.000 εισαγωγείς από 32 χώρες, 

έχουν κατατεθεί 1.000.000 προσκλήσεις ενδιαφέροντος από 

όλο τον κόσμο ενώ διαθέτει ηλεκτρονική βιβλιοθήκη διεθνούς ε-

μπορίου με πρόσβαση σε εμπορικές πληροφορίες για πάνω από 

180 χώρες. Με διεθνείς διακρίσεις όπως το “Gold Effie” το 2014, 

το “Innovators 2015”, του διεθνούς φήμης περιοδικού “Global 

Finance” (η Eurobank είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που κατέ-

κτησε αυτή τη διάκριση) και με τη συμμετοχή του στο “Trade Club 

Alliance” με τη σφραγίδα της Banco Santander, οι εταιρείες - μέλη 

έχουν πρόσβαση στις τάσεις της αγοράς και σε στοιχεία για τη 

συμπεριφορά του καταναλωτή ανά χώρα, σε χρήσιμα εργαλεία 

για τον όγκο και την αξία των εισαγωγών-εξαγωγών ανά προϊόν 

από και προς τη χώρα ενδιαφέροντος, σε δυναμική πληροφόρη-

ση για μακροοικονομικά θέματα και στατιστικά στοιχεία. 

Από το μακρινό 1950, στην οδό Παντοκράτορος 
της παλιάς πόλης στην Πάτρα, όπου ο Παναγιώτης 
Μαρλαφέκας έθετε σε λειτουργία τη «μηχανή» της 
LOUX με τις πατροπαράδοτες λεμονάδες, γκαζόζες 
και πορτοκαλάδες, μέχρι σήμερα, η απόσταση που 
έχει διανύσει η εταιρεία είναι μεγάλη, χρονικά και 
επιχειρηματικά. 

Το 2017 βρίσκει την εταιρία, τη μεγαλύτερη α-
μιγώς ελληνική εταιρία αναψυκτικών και χυμών 
στην εγχώρια αγορά, στη δεύτερη θέση της αγο-
ράς αναψυκτικών με γεύση, κερδίζοντας συνεχώς 
μερίδια αγοράς ανάμεσα σε γνωστές πολυεθνικές. 
Σήμερα η LOUX, που πήρε το όνομά της από έναν 
ταλαντούχο ντόπιο συνθέτη τραγουδιών τον ο-
ποίο είχε προσεγγίσει τότε ο ιδρυτής της εταιρίας 
για ιδέες πιθανών ονομάτων για τη νέα επιχείρηση, 
στοχεύει στη συνεχή αύξηση μεριδίων στην ελλη-
νική αγορά συνολικά στα αναψυκτικά αλλά και στα 
αναψυκτικά με γεύση. Προσβλέπει δε σε μια δυνα-
μική πορεία στην αγορά των light αναψυκτικών, 
στην οποία εισήλθε πρόσφατα, ενώ παραμένει σε 
αναπτυξιακή πορεία καταγράφοντας σταθερή ά-
νοδο παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, 
διατηρώντας το βλέμμα στραμμένο στο κρίσιμο 
μέτωπο των εξαγωγών τις οποίες και επιθυμεί να 
διπλασιάσει σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 

Πλέον τα αναψυκτικά LOUX ταξιδεύουν σε όλο 
τον κόσμο, με τις εξαγωγές να φθάνουν το 5% του 
συνολικού όγκου πωλήσεων της εταιρίας, με αξι-
οσημείωτες πωλήσεις σε 22 χώρες, μεταξύ αυτών 
στις Η.Π.Α., Καναδά, Παναμά, Αυστραλία, Κορέα, 
Ελβετία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Σουηδία, Βέλ-
γιο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Τσεχία, Αυ-
στρία, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ντουμπάι, Κατάρ 
και πιο πρόσφατα Ρωσία και Νότια Αφρική. Ενδια-

φέρον για τα προϊόντα της εταιρίας έχει εκδηλωθεί 
και από την αγορά της ευρύτερης περιοχής της Μέ-
σης Ανατολής και της Βόρειας Ευρώπης με έμφαση 
στις Σκανδιναβικές χώρες. Στόχος της ΛΟΥΞ για την 
προσεχή τριετία είναι να διπλασιαστεί το ποσοστό 
των εξαγωγών. 

Στο σχεδιασμό αυτό, ειδικά μετά από την πολυε-
τή ύφεση που έχει χτυπήσει την ελληνική οικονο-
μία, καθοριστικής σημασίας κρίνεται η συνδρομή 
πρωτοβουλιών όπως η πλατφόρμα Exportgate 
της Eurobank, που εξελίσσεται σε ένα από τα πιο 
ισχυρά εργαλεία για τις ελληνικές και κυπριακές ε-
ξαγωγικές εταιρίες. Η δυναμική αυτή πολλαπλασι-
άζεται μετά τη στρατηγική συμφωνία που σύναψε 
η Eurobank με τον ισπανικό τραπεζικό όμιλο Banco 
Santander και η οποία δίνει την ευκαιρία στις ελλη-
νικές και κυπριακές εταιρείες – μέλη του Exportgate 
– να ενταχθούν στο “Eurobank Trade Club”. Όπως 
δηλώνει ο κ. Γ. Γρίβας, υπεύθυνος εξαγωγών της 
εταιρίας LOUX, οι εξαγωγές στηρίζουν τις επενδύ-
σεις και αυτές με τη σειρά τους αυξάνουν την εξα-
γωγική δραστηριότητα και διευρύνουν τις βλέψεις 
και το στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων, 
σχεδιασμός ο οποίος τώρα πια επεκτείνεται πέρα 
από τα Βαλκάνια και τον άμεσο γεωπολιτικό μας 
χώρο. «Σε αυτό ακριβώς το κομμάτι η συμβολή της 
Eurobank με την πρωτοποριακή διαδικτυακή πύλη 
Exportgate δίνει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια 
των εταιριών που συμμετέχουν για να αυξήσουν 
τις πωλήσεις τους, τα κέρδη, να βελτιωθεί η αντα-
γωνιστικότητά τους με ποιότητα και οργάνωση, 
να διευρυνθούν οι αγορές τους, να υπάρχει δυνα-
τότητα εποχιακής ισορροπίας ή άλλων κυκλικών 
διακυμάνσεων, αξιοποιώντας την πλεονάζουσα 
παραγωγική δυνατότητα» εκτιμά χαρακτηριστικά. 

LOUX: Η μεγαλύτερη ελληνική εταιρία
 αναψυκτικών και χυμών
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NEW HIPPY 
WOMAN 
BY SISLEY

▶ Επιβλητικό µεταλλιζέ, αισθησιακό µαύρο, ροµαντικό µπορντό, 

διαφάνεια, βολάν, νυχτολούλουδα και ρίγες – το στιλ της Sisley 

εξυµνεί τη λαµπερή, γυναικεία οµορφιά. Αυστηρό και ταυτόχρονα 

παιχνιδιάρικο, απευθύνεται στις γυναίκες που ξέρουν να αγαπούν 

τον εαυτό τους. Η νέα hippy γυναίκα της Sisley φοράει ριχτά υφά-

σµατα και µανίκια, στολίδια και καρφίτσες για ένα µποέµ χειµώνα 

ντυµένο µε αποχρώσεις του µπλε και της ελιάς. Tη διαφηµιστική κα-

µπάνια της νέας κολεξιόν, στην οποία πρωταγωνιστούν µεταξύ άλ-

λων και τα τρανσέξουαλ µοντέλα Stav Strashko και Casil McArthur, 

υπογράφει η Γαλλίδα φωτογράφος-µύθος Bettina Rheims.☞
 g

b
.s
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m

Επιµέλεια: 
ΤΑΝΙΑ ∆ΕΛΗ

Μπουφάν €85
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BENETTON
Γυναικείο πουλόβερ µε γράµµατα 

INTIMISSIMI
Σατέν κορµάκι €65,90

TOMS
Γυαλιά ηλίου Mackenzie Cream Tortoise Teal Fade €142

MERRELL
Αθλητικό παπούτσι µε σουέντ λεπτοµέρειες 

Η Benetton στην Εβδοµάδα 
Μόδας του Μιλάνου 

Tην έκθεση «I See Colors Everywhere» 

παρουσίασε η Benetton, στην Εβοµάδα Μόδας 

στο Μιλάνο. Εκεί, παράλληλα µε τη συλλογή 

Άνοιξη Καλοκαίρι 2018, παρουσιάστηκαν 50 

έργα σπουδαστών της Fabrica, του  Ερευνη-

τικού Κέντρου Τέχνης και Επικοινωνίας της 

Benetton. Η έκθεση γιόρτασε την κληρονοµιά 

του brand και το χρώµα που έχει σε όλες του 

τις εκφράσεις: από τα λαµπερά πλεκτά που 

έφεραν την επανάσταση στη µόδα, µέχρι τις 

αµφιλεγόµενες εκστρατείες που προωθούσαν 

τον πολυφυλετισµό. 

Η Intimissimi ανακυκλώνει 
κι εµείς κερδίζουµε 

Ανακυκλώστε στους κάδους της 5 είδη (σουτιέν, 

εσώρουχα, µπλούζες, πιτζάµες) κι εκείνη θα 

σας δώσει ένα κουπόνι αξίας €10 για µελλοντι-

κές αγορές. Η ενέργεια ισχύει µέχρι και 30/11, 

ενώ κάθε κουπόνι µπορεί να εξαργυρωθεί έως 

31/12, µε συνολική απόδειξη αγοράς από €50.  

Εγκαινιάστηκε το Mi Store 
της Info Quest Technologies

Το ξεκίνηµα του πρώτου Mi Store στην Ελλάδα, 

στο εµπορικό κέντρο Golden Hall στο Μαρούσι, 

γιόρτασε η Info Quest Technologies. Εδώ θα 

βρείτε πια µια µεγάλη γκάµα προϊόντων Xiaomi, 

όπως Smartphones κορυφαίων χαρακτηριστι-

κών και απόδοσης, αξεσουάρ ήχου, ηλεκτρικά 

ποδήλατα και πατίνια, αλλά και έξυπνες συ-

σκευές για το σπίτι. 

Σχολικά στην «Κιβωτό του 
Κόσµου» από την Κωτσόβολος 

Πάνω από µισό τόνο µε σχολικά είδη παρέδω-

σαν οι εθελοντές της Κωτσόβολος για τα παιδιά 

της «Κιβωτού του Κόσµου», σε µια ενέργεια που 

επαναλήφθηκε για πέµπτη συνεχόµενη χρονιά. 

Ladies Run at the Beach 
Το Ladies Run φέτος (22/10) θα έχει αφετηρία 

και τερµατισµό την πιο premium παραλία της 

Αττικής, την Astir Beach! Οι Ladies θα τρέξουν 

ως το τέρµα του Λαιµού και µέσα από τη µα-

ρίνα, ενώ θα περάσουν και από το ιστορικό 

συγκρότηµα του Αστέρα. Για πληροφορίες και 

εγγραφές δείτε στο www.ladiesrun.gr

ALIMAR
Πουκαµίσα µε 

λουλούδια 
€22,99

SWATCH
Ρολόι χειρός 

Tet-Wrist €50

TEZENIS
Σουτιέν µε κέντηµα λουλούδια €16,90

CALZEDONIA
Σοσόνια µέχρι τον 
αστράγαλο, €3,95 
έως €5,95
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Το έργο των ∆ηµήτρη Κεχαϊδη και Ελένης 
Χουβιαρά, που σκηνοθετεί ο ∆ηµήτρης 
Καραντζάς, έχει όλα τα εχέγγυα να γίνει 
µία από τις παραστάσεις της χρονιάς. 

Η Γαλήνη Χατζηπασχάλη στη σκηνή είναι µια τρικυ-
µία. Όταν τη βλέπω νοµίζω πως µπαίνω µαζί της σε 
ένα κουρσάκι στα συγκρουόµενα του Λούνα Πάρκ. 
Και µου αρέσει αυτό. Από κοντά είναι όµως κάτι τε-
λείως διαφορετικό. Μια γυναίκα ήσυχη, που πα-
τάει γερά τα πόδια στη γη. Ένας φυσιολογικός άν-
θρωπος δηλαδή, κι ας παίζει στην παράσταση «Με 
δύναµη από την Κηφισιά» µια νευρωτική γυναίκα. 
«Ο ρόλος µου είναι συµπληρωµατικός δύο άλλων γυ-
ναικείων ρόλων. Το συναίσθηµα και καθόλου η λογική 
είναι αυτό που µας καθοδηγεί τις τρεις φίλες – η τέταρτη 
γυναίκα είναι περισσότερο κριτική απέναντί µας. Όλες 
ζούµε µέσα στα στερεότυπα – φοράµε πολύ τακούνι 
στην παράσταση (και… στα µυαλά). Προσδιοριζόµαστε 
από τους άνδρες ή την έλλειψή τους και τη “σωτηρία” 
µας την έχουµε εναποθέσει σ’ ένα ταξίδι στην Ταϊλάν-
δη. Είµαστε τελµατωµένες, γεµάτες νευρώσεις και υ-
στερίες. ∆εν µοιάζω σε κάποια από αυτές τις ηρωίδες, 
όχι όµως ότι δεν έχω περάσει στη ζωή µου, σε κάποιο 
βαθµό, παρόµοιες καταστάσεις. Έχω βαπτίσει κι εγώ 
σαχλαµάρες ως βασικά προβλήµατα της ζωής µου, αλ-
λά ευτυχώς για λίγο.» 

- ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ

∆ιαβάστε 
τη συνέντευξη 

στο site

www.athens voice.gr

INFO
Από 5/10, Θέατρο του Νέου Κόσµου, 

Αντισθένους 7 & Θαρύπου, Νέος Κόσµος, 
2109212900.  Πρωταγωνιστούν: 
Λ. Φωτοπούλου, Έµ. Κολιανδρή, 

Γ. Χατζηπασχάλη, Ευδ. Ανδρουλιδάκη. 
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ΓΕΥΣΗ

TASTE
POLICE

Της ΝΕΝΕΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΕΛΕ

«Από τα “εδώδιµα 
αποικιακά” στα 
σούπερ µάρκετ», 
Λυδία Σαπουνάκη-
∆ρακάκη, Μαρία Λου-
ίζα Τζόγια Μοάτσου, 
εκδόσεις Καστανιώτη

Grand opening για το ανανεωµένο 
Κ8 - Urban Music Bar

ª
ε µια πόλη µε ενέργεια, 
τα σηµεία που µπορείς 
να δραπετεύσεις, να συ-
ναντήσεις φίλους και να 

διασκεδάσεις στους ρυθµούς που 
θέλεις είναι ένας άλλος τρόπος 
να τη ζήσεις. Κατηφορίζοντας την 
οδό Ερµού προς το Θησείο, στην 
καρδιά της Αθήνας, συναντάς το 
Κ8, ένα αυθεντικό Urban Music 
Bar, βιοµηχανικής αισθητικής µε 
το γυαλί, το µέταλλο και το ξύλο 
να κυριαρχούν στο χώρο. Το Κ8 
ανήκει στο 3.500 τ.µ. συγκρότηµα 
µε την ονοµασία «Πύλη Ερµού» 
µεταξύ των οδών Ερµού 119 και Ά-
στιγγος, µε πρόσβαση και από 
τις δύο οδούς. To κτίριο 8 έχει τη 

δική του ιστορία, καθώς παλαιό-
τερα αποτελούσε χάνι όπου στο 
ισόγειο στεγάζονταν τα ζώα των 
ταξιδιωτών, στο πατάρι τοποθε-
τούσαν άχυρα και στον όροφο 
υπήρχαν τα δωµάτια.  Αργότερα 
φηµολογείται ότι ο Βασιλιάς Όθω-
νας το χρησιµοποίησε για τους 
αυλικούς του.   
Ανοίγοντας ξανά για να υποδεχτεί 
τους φίλους του, το K8 προσφέρει 
µια νέα πρόταση βραδινής δια-
σκέδασης στο αθηναϊκό κέντρο, 
από νωρίς το απόγευµα µέχρι αρ-
γά το βράδυ. Με κοκτέιλ και ποτά 
που οι ταλαντούχοι bartenders 
του φροντίζουν να απολαύσεις 
στο ποτήρι σου. Με sets που 

σηµαντικοί µουσικοί παραγωγοί, 
Έλληνες και διεθνείς, club DJs, ε-
πιλέγουν πίσω από τα dexx. Αλλά 
και µε ένα urban live που θα συµ-
βαίνει κάθε Παρασκευή φιλοξε-
νώντας καλλιτέχνες της εγχώριας 
και όχι µόνο, µουσικής σκηνής, 
όπως Angelika Dusk, Monsieur 
Minimal κ.ά. 
Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου, 
στις 21.00, το Κ8-Urban Music Bar 
µε guest DJs τους Kostas  Zikos, 
Giorgos  Mouchtaridis και George 
Agrogiannis έχει τα επίσηµα εγκαί-
νιά του και είναι πολύ καλή ιδέα, 
αν δεν το έχεις κάνει ήδη, για να 
το γνωρίσεις από κοντά και ίσως 
γίνει ένα από τα στέκια σου.

°ðÞ ôïî íðáëÀìè óôá óïàðåò íÀòëåô
Η εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας 

σε ένα βιβλίο που παρακολουθεί την πορεία της εταιρείας τροφίµων Θανόπουλος

Ë
πάρχει λόγος να διαβάσεις ένα βιβλίο 

που µιλάει για την ιστορία µιας οικο-

γένειας που εδώ και 140 χρόνια εµπο-

ρεύεται τρόφιµα; Αν σκεφτείς 

πως ταυτόχρονα παρακολουθεί 

µε τρόπο γλαφυρό και την 

ιστορία της νεότερης Αθή-

νας, της καθηµερινής ζωής 

των κατοίκων της και της ε-

ξέλιξης του λιανικού εµπορί-

ου, θα βρεις την απάντηση. Ο 

Παναγιώτης Θανόπουλος ξεκι-

νάει γύρω στα 1870 από την ορεινή 

Αρκαδία για την Αθήνα να βρει την τύχη του. 

Ασχολείται µε το πολλά υποσχόµενο λιανικό 

εµπόριο, µια και στην πρωτεύουσα παρατη-

ρείται ραγδαία δηµογραφική αλλαγή. Τα πα-

ντοπωλεία που αναπτύσσονται γοργά απο-

τελούν τοπόσηµο όχι µόνο του µικρόκοσµου 

της γειτονιάς τους αλλά µερικές φορές και 

ολόκληρης της πόλης. Ο νεαρός Παναγιώτης 

Θανόπουλος εµπλουτίζει τα ράφια του επί 

της οδού Αιόλου εδωδιµοπωλείου του που 

ανοίγει το 1877 όχι µόνο µε εµπορεύµατα 

ευρείας κατανάλωσης αλλά και µε προϊόντα 

πολυτελείας… «χαβιάρι Γέλβας και τυριά και 
µπύρα στην µπουκάλα, σαµπάνια ανεκτίµητη 

και τόσα άλλα, τουτέστιν αυγοτάραχα και 
του κουτιού σαρδέλαις, του Θανόπουλου 

το λαµπρόν κοσµούν παντοπωλείον». 
Φροντίζει για τους κανόνες υγιεινής, 

για την αισθητική του χώρου, για τον 

τρόπο πώλησης παραµερίζοντας το 

τεφτέρι, διαφηµίζεται µε έµµετρες κα-

ταχωρήσεις στο δηµοφιλές περιοδικό ο 

Ρωµηός του Σουρή. Οι επόµενες γενιές ακο-

λουθούν την ίδια εντυπωσιακή πορεία. Στον 

Μεσοπόλεµο ο γιος του Παντελής Θανόπου-

λος περνάει στο πρώτο πολυµορφικό παντο-

πωλείο κατά το σύστηµα των καταστηµάτων 

των Παρισίων, του Λονδίνου, του Βερολίνου. 

Ο Τύπος της εποχής αναφωνεί: «Αι Αθήναι 

εξευρωπαίζονται!». 

Είναι στα χέρια της τρίτης γενιάς που σε όλο 

τον κόσµο αναπτύσσεται ραγδαία ο καινούρ-

γιος θεσµός των σούπερ µάρκετ µε τον πε-

λάτη να εξυπηρετείται «σελφ σέρβις». Ανοί-

γουν καταστήµατα Θανόπουλος σε πολλές 

συνοικίες της Αθήνας. Στη δεκαετία του ’70 

µε την πετρελαϊκή κρίση να οδηγεί επιχειρή-

σεις στη χρεοκοπία, ο ∆ηµήτρης Θανόπου-

λος περιορίζει την οριζόντια ανάπτυξη και 

στοχεύει στην κάθετη. Οδεύει προς τα βό-

ρεια προάστια και µεταφέρεται στη Νέα Κη-

φισιά. Σήµερα η τέταρτη γενιά, τα παιδιά του 

∆ηµήτρη, Περικλής και Τέλης, κρατούν τον 

οικογενειακό χαρακτήρα της επιχείρησης, ε-

ξακολουθώντας να ποντάρουν στο τρίπτυχο 

που αντιπροσώπευε τον ιδρυτή: «ποικιλία, 

ποιότητα, προσωπικό σέρβις». Επιδιώκουν 

µάλιστα όχι µόνο την επαρκή διατροφή αλ-

λά και τη «βέλτιστη», προσθέτοντας λει-

τουργικά τρόφιµα («functional foods») και 

superfoods. Άξιο να διαβαστεί όχι µόνο για 

τις πολλές νοσταλγικές του στιγµές αλλά και 

γιατί µέσα σε ένα χρονικό τόξο 140 ετών που 

περιλαµβάνει περιόδους ευµάρειας αλλά και 

ύφεσης, παρακολουθεί την επιχειρηµατική 

δραστηριότητα της χώρας. 

Κ8 – Urban Music Bar, 
Ερµού 119 & Άστιγγος

XXL 
προσφορές 

στα Lidl 
Ηµέρες XXL έρχονται 
στα καταστήµατα Lidl 
από τις 9/10, όπου θα 

µπορείτε να προµηθευ-
τείτε επιλεγµένα προ-
ϊόντα σε µεγαλύτερα 

µεγέθη και σε καλύτερη 
τιµή. Ανάµεσα σε άλλα 
θα βρείτε µπισκότα µε 
σοκολάτα γάλακτος, 

αρωµατικά ρεσό και αλ-
καλικές µπαταρίες. 
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The Boy, Hume Assine, Aris 
Papadopoulos Quartet 

➜ makismilatos@gmail.com

Μπορεί να δεί-
χνει σαν side 
project της «ελ-
ληνικής πραγ-
µατικότητας», 
µπορεί για πολ-
λούς να κινείται 
στο χώρο του 
αοράτου, αλλά 
το βασικό είναι 
πως κινείται µέσα σε αυτή 
την αποσβολωµένη πραγµα-
τικότητα που µετεωρίζεται, 
που έχει χάσει το νόηµα και 
το στόχο, που µένει αδρανής 
γιατί δεν ξέρει τι να πράξει.

Συγκροτήµατα δηµιουρ-
γούνται, διαλύονται, δίσκοι 
βγαίνουν, τα live είναι παντού, 
δεκάδες ελληνικά σχήµατα 
κινούνται διαρκώς και προς 

πάσα κατεύθυν-
ση κι ας ξέρουν 
ότι η ενασχόλη-
σή τους µε τη 
µουσική είναι 
µια «πολυτέ-
λεια» που δεν 
µπορεί να τους 
ζήσει (όπως θα 
έπρεπε). Παρά 
τη διαφαινόµε-
νη µαταιότητα 
του να φτιάξεις 
στην Ελλάδα 
ένα γκρουπ, 
παρά τα πιθανά 
αδιέξοδα που υ-
ποχρεώνει τους 
περισσότερους 
να κάνουν µια 
άλλη δουλειά 
για να ζήσουν 
και η µουσική 
να είναι ένα «χό-
µπι ελεύθερου 
χρόνου», τίποτα 
δεν σταµατάει 
την ανάγκη για 
έκφραση και δη-
µιουργία. Ένας 
διαρκής κύκλος 
µε σχήµατα που 

ξεκινάνε, µε σχήµατα που στα-
µατάνε (όπως πρόσφατα οι 2L8 
και οι Lower Cut), µε δίσκους 
που βγαίνουν και φέγγουν σαν 
πυγολαµπίδες λίγο πριν χα-
θούν στο χρόνο που τρέχει.

The Boy - Έτοιµοι ∆ύο
∆ες µε κυλάω, όπως λέει και 
στο «Γλυκιά µου αγάπη». Ο 
the boy κυλάει διαρκώς και 
γι’ αυτό δεν χορταριάζει. Ήδη 
από το «Έτοιµοι Ένα» –που 
κυκλοφόρησε πριν από ένα 
χρόνο περίπου– ήταν φανερή 
µία µουσική πρόοδος και συ-
γκρότηση που απλώνεται σε 
ένα όλο και ευρύτερο µουσικό 
φάσµα και ισχυροποιεί τον 
ποιητικό του λόγο που κι αυτός 
βελτιώνεται έχοντας χιούµορ, 
ειρωνεία, καυστικότητα αλλά 
και ποπ λυρισµό.

Καθώς η «διλο-
γία» ολοκλη-
ρώνεται µε τα 
άλµπουµ «Έτοιµοι 
Ένα» και «Έτοιµοι 
∆ύο» γίνεται ακό-
µη πιο φανερό 
πως ο the boy 
είναι ένα ποιητικό 
πλάσµα αυτής 

της πόλης που ξέρει να βλέπει 
και να ακούει, που έχει αισθη-
τική και στιλ, που µπορεί να 
αισθάνεται και να αντιδρά όχι 
όπως όλοι µας αλλά σαν ένας 
πραγµατικός καλλιτέχνης. 
Τον συνδράµουν κι εδώ ο 
Κτίρια τη Νύχτα (ένας επίσης 
πολύ δηµιουργικός µουσικός 
που εκπέµπει το ίδιο µήκος 
κύµατος µε τον the boy) και η 
∆εσποινίς Τρίχρωµη.

Hume Assine - Till Now
Οι κατά καιρούς συνθέσεις 
και τα τραγούδια που έχουν 
εµφανιστεί ήδη στο διαδίκτυο 
συγκεντρώνονται στο πρώτο 
του άλµπουµ –φτιαγµένο 
από τον ίδιο, χειροποίητα, 
αφού υπογράφει µουσική, 
ηχογράφηση, µίξη και εξώ-
φυλλο– που αποτελεί µία 
«µέχρι τώρα» συλλογή της 
µουσικής του δράσης. 
Υπάρχει «πειραγµένο» 
το «Stars» του Monsieur 
Minimal, µια διασκευή του 
«House of the Rising Sun» και 
προσωπικές συνθέσεις που 
φανερώνουν µια ποπ διάθεση 
µε προοπτικές και µέλλον, 
αλλά εδώ περισσότερο φαί-
νεται πως του αρέσει να ταξι-
δεύει χαζεύοντας τις µουσικές 
επιρροές του και την ποικιλο-
µορφία της urban ποπ κουλ-
τούρας του 21ου αιώνα, 
παρά καταθέτοντας µια 
συγκροτηµένη προσωπική 
άποψη. 

Aris Papadopoulos 
Quartet - Endeavors
Ένα κουαρτέτο που «τιµά τη 
φανέλα» της τζαζ καθώς όλοι 
οι µουσικοί αυτής της δεµένης 
και αξιοπρεπούς παρέας πλη-
σιάζουν σεβαστικά και 
µε αίσθηση ευθύνης το τερά-
στιο αυτό µουσικό σύµπαν. 
Ο Άρης Παπαδόπουλος 
(πιάνο), ο Γιώργος Σταυρουλά-
κης (κιθάρα), ο Χρυσόστοµος 
Μπούκαλης (όρθιο µπάσο) 
και ο Νίκος Σιδηροκαστρίτης 
(τύµπανα) δεν έχουν σκοπό 
και διάθεση να «ανακαλύψουν 
την Αµερική» αλλά να παίξουν 
καλά, να περάσουν ωραία, 
να αισθανθούν δηµιουργικά 
και να µας δώσουν τη δυνατό-
τητα να ακούσουµε έναν 
καλό τζαζ δίσκο που όταν 
τελειώνει έχεις την ευχάριστη 
αίσθηση ότι δεν έχασες 
το χρόνο σου.

VARIOUS
ARTISTS

Του ΜΑΚΗ 
ΜΗΛΑΤΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ
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ΘΕΑΤΡΟ

Ο
Λεβάν Τσουλάτζε είναι πάνω στη 
σκηνή. Λέει στον Άµλετ πώς να δώσει 
το τσιγάρο στη µάνα του για να κάνει 
κι αυτή µία τζούρα. Ο Τάσος Ιορδα-

νίδης (Άµλετ) το κάνει σωστά. Όταν ολο-
κληρωθεί η σκηνή επιστρέφει στη θέση του 
στην πρώτη σειρά της πλατείας. Είναι σκε-
πτικός, φορτισµένος και ταυτόχρονα γαλή-
νιος. Ένα επαναλαµβανόµενα προτρεπτικό 
«το πάµε λίγο;» δίνει το σήµα για να περα-
στούν µεµονωµένες σκηνές, ενώ το ρετρό 
σαλόνι εποχής του σκηνικού προµηνύει µε 
την πρώτη µατιά ότι θα δούµε µία σύγχρονη 
θεατρική απόδοση του κλασικού σεξπιρικού 
έργου. Όλα αυτά στο θέατρο Άνεσις, εννιά 
ηµέρες πριν την επίσηµη πρεµιέρα. 
Η Οφηλία (Ιωάννα Παππά) δοκιµάζει ένα 
λευκό κοστούµι που παραπέµπει σε ζουρ-

I N F O

Από 5 Οκτωβρίου: 
Θέατρο Άνεσις, Λ. Κη-
φισίας 14, Αµπελόκη-

ποι, 2107488881-2 
Τετ. & Κυρ. 19.30, 

Πέµ. 20.00, Παρ. και 
Σάβ.20.30. 

¶Ýäáíå ôèî ðòÞâá ôïù ÇÍíìåôÈ 
óôï õÛáôòï Íîåóé÷

Με τον Τάσο Ιορδανίδη στον οµώνυµο ρόλο και το σκηνοθέτη Λεβάν Τσουλάτζε να καθοδηγεί 
ένα πολυπρόσωπο θίασο, το σεξπιρικό έργο είναι έτοιµο να γίνει µία από τις επιτυχίες της χρονιάς 

Της ΗΡΩΣ ΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΑΚΗ - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

∆ιαβάστε ολόκληρo τo 
άρθρο στο site

www.athens voice.gr

λοµανδύα και η βασίλισσα Γερτρούδη (Πέµυ 
Ζούνη) την περιµένει για τη σκηνή τους πίσω 
από ένα εντυπωσιακό σκηνογραφικό τέχνα-
σµα που θυµίζει χαλάσµατα ή σπασµένο τοίχο. 
«Είναι ένας σύγχρονος Άµλετ», λέει ο Τάσος Ι-
ορδανίδης, «αρκεί να αναλογιστούµε ότι ο Σέξπιρ 
δεν έγραφε για την εποχή του και ήταν ένας συγ-
γραφέας ο οποίος δεν είχε ηθογραφική διάθεση. Η 
σκηνοθεσία του Λεβάν εστιάζει σε όλα τα θέµατα τα 
οποία ενδεχοµένως περικλείει ένα σεξπιρικό κεί-
µενο αλλά µε την κατάλληλη αναλογία. ∆εν κάνου-
µε ένα πολιτικό µανιφέστο µέσω του Σέξπιρ, ούτε 
ένα κοινωνικό µανιφέστο. Βλέπουµε τους ήρωες 
και τη διαδροµή τους» .
«Νοµίζω ότι ακολουθούµε το κείµενο και τα νο-
ήµατα του έργου µε µεγάλη ειλικρίνεια. Για µένα 
πρόκειται για οικογενειακή τραγωδία και µε αυτή 
την έννοια η παράσταση θυµίζει περισσότερο Στρί-

ντµπεργκ, αλλά µε κείµενο του Σέξπιρ» λέει ο 
βραβευµένος γεωργιανός σκηνοθέτης Λε-
βάν Τσουλάτζε. 
Ο Άµλετ πάντως βρίσκεται σε καλά χέρια, 
αφού ο Λεβάν Τσουλάτζε έχει βραβευτεί 
σε φεστιβάλ του Λονδίνου για το ανέβασµα 
του «Όπως αγαπάτε/ As you like it». Ο ίδιος 
ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε ασχοληθεί 
κυρίως µε κωµωδίες του Σέξπιρ, ενώ αυτή 
είναι η πρώτη φορά που έρχεται σε επαφή µε 
τραγωδία. «Ο Άµλετ είναι ο ήρωάς µου επειδή 
είναι παλαιών αρχών. Ο στόχος του δεν είναι να 
νικήσει και να στεφθεί πρίγκιπας, αλλά θέτει 
ερωτήµατα στον εαυτό του, γι’ αυτό συνθλίβει τα 
πάντα και καταλήγει να θυσιαστεί ο ίδιος. ∆εν 
µοιάζει, λοιπόν, µε τους σύγχρονους ήρωες που 
επιζητούν τη νίκη. Γι’ αυτό τον αισθάνοµαι κοντά 
µου, έτσι είµαι κι εγώ». 
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ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΒΡΑ∆ΙΕΣ ΣΤΟ ΑΙΤΙΟΝ 
>>> Κάθε Παρασκευή και Σάββατο blue 

soul nights µε το µουσικό σχήµα της τρα-

γουδίστριας Mαριάννας Γερασιµίδου, του 

σαξοφωνίστα Βασίλη Σαλτίκη και του πια-

νίστα Σταύρου Λίνου σε ρεπερτόριο που 

περιλαµβάνει τραγούδια των Νina Simone, 

Stevie Wonder, Εtta James, Εlla Fitzgerald, 

Marvin Gaye.  (20.30/€2) >>> Κάθε Πέµπτη 

βραδιά αργεντίνικου tango «Milonga como 

Juego» µε τη Βίκυ ∆αµιανού να ξετυλίγει 

το παραµύθι στην κονσόλα του ήχου. >>> 

Στις 11/10 live (21.30) µε τους Αntigoni 

Katsanaki, Bledi Telha και Alfred Ruci. >>> Tην Κυριακή 15/10 το ρεσιτάλ πιάνου από τον 

Yorgos Delphis «Πιανίστας στην Όπερα των Παρισίων» (21.00) >>>  Στις 22/10 µια ξεχωριστή 

µουσική βραδιά µε τη ∆άφνη Στεργιοπούλου και την πιανίστα ∆ήµητρα Κακάκη σε αγαπη-

µένα ελληνικά και ξένα του κλασικού και έντεχνου ρεπερτορίου και τοπικών προφορικών 

παραδόσεων. (20.30/€5) Cafe - Πολυχώρος Αίτιον, Τζιραίων 8, Ακρόπολη, 2130256666

ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
Πολλές και ενδιαφέρουσες συνεργασίες µε σπουδαίους καλλιτέχνες φέτος στο Μικρό Πο-

λυτεχνείο. Στο Μικρό Μουσικό Σχολείο στα τµήµατα Στιχουργικής ο Νίκος Αντύπας, ο Νίκος 

Ζούδιαρης και ο Χρήστος Θηβαίος διδάσκουν στίχο και τραγούδι. Ο 

στιχουργός Κώστας Φασουλάς καλεί τον Μάνο Ελευθερίου, 

τον Παντελή Θαλασσινό και τον Παύλο Παυλίδη στην πα-

ρέα της ∆ηµιουργικής Γραφής µε άξονα την Ποίηση. Ο σκη-

νοθέτης Κοραής ∆αµάτης συνδυάζεται µε τον Θράσο 

Καµινάκη και τον Νίκο Κολλάρο στα εργαστήρια Θεα-

τρικής Γραφής. Επίσης, η συνεργασία της Λίνας Νικολα-

κοπούλου µε το συγγραφέα Φώτη Βλαστό αναµένεται 

να επαναληφθεί, στο πλαίσιο της Αυτόµατης Γραφής και 

ενός Book Lab νέων συγγραφέων που ετοιµάζει ο χώρος. 

Πληρ.: 2103252998 & 2103243306, www.mikropolytexneio.gr
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Blade Runner 
2049 ****

ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Ντενί Βιλνέβ ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Ράιαν 

Γκόσλινγκ, Χάρισον Φορντ, Τζάρεντ Λέτο, 

Ρόµπιν Ράιτ

30 χρό νια µετά  τα γεγονό τα της πρώ της ταινί ας, έ νας 
νέ ος blade runner, ο αστυνοµικό ς Κ (Ράιαν Γκόσλινγκ), 
ξεσκεπά ζει έ να παλιό  µυστικό  που µπορεί  να οδηγή σει 
ό ,τι έ χει αποµεί νει από  την κοινωνί α στο από λυτο χά ος. 
Η ανακά λυψη αυτή  τον οδηγεί  στην αναζή τηση του Ρικ 
Ντέγκαρντ (Χάρισον Φορντ), ενό ς ά λλου blade runner 
της αστυνοµί ας του Λος Άντζελες που έ χει εξαφανιστεί  
τα τελευταί α 30 χρό νια.

Τριανταπέντε χρόνια µετά από την πρώτη φορά 
που το «Blade Runner» βγήκε στις αίθουσες, έρχε-
ται ο Καναδός Ντενί Βιλνέβ να δώσει νέα πνοή στο 
δηµιούργηµα του Ρίντλεϊ Σκοτ. Με την επιλογή να 
µεταφερθεί η ιστορία από το Λος Άντζελες του 2019 
στην Καλιφόρνια του 2049, το σίκουελ του «Blade 
Runner» µόνο σε επίπεδο ιστορίας και χαρακτήρων 
θυµίζει την ιδρυτική πράξη του Σκοτ. Γιατί εδώ είναι 
ξεκάθαρο ότι έχουµε να κάνουµε µε µια άλλη ταινία. 
Η σκοτεινή ταινία του Βιλνέβ είναι ένα επιβλητικό 
έργο τέχνης, βαθιά φιλοσοφηµένη και συγκινητι-
κή. Φυσικά και δεν θα µπορούσε να υπάρξει αν δεν 
υπήρχε εκείνο το πρώτο όραµα µε τους κυνηγούς 
των ρεπλικών, τη µάχη ζωής και θανάτου, τον έρωτα 
µεταξύ Ντέκαρντ και Ρέιτσελ. Εδώ το µελαγχολικό 
κρεσέντο εξακολουθεί να ακούγεται (καµιά φορά 
ακούς στο βάθος και τις νότες του Βαγγέλη Παπα-
θανασίου από το κλασικό θέµα), αλλά ο δαιµόνιος 
σκηνοθέτης από το Μόντρεαλ σκάβει πολύ βαθύ-
τερα από το πρώτο επίπεδο της προσχηµατικής και 
ελάχιστης δράσης. Είναι τόσα τα θέµατα και ο πολυ-
επίπεδος συµβολισµός του ελεγειακού φιλµ του, που 
µετατρέπεται αυτοµάτως σε υπαρξιακή αναζήτηση. 
Μια ταινία εσωτερικής πνοής, βαµµένη στα χρώ-
µατα της γέννησης και του θανάτου –µνηµειώδης 
η δουλειά σε τεχνικό επίπεδο µε την καλλιτεχνική 
διεύθυνση, τη φωτογραφία και τα οπτικά ψηφιακά 
εφέ να προβάρουν από τώρα το Όσκαρ– και το δη-
µιουργό της να παραδίδει ένα διαπεραστικό ψυχο-
γράφηµα για την ανθρώπινη µάχη µε τη ζωή και το 
θάνατο. ∆εν είναι εύκολη η ταινία και κυρίως δεν 
απευθύνεται στο πλατύ κοινό, που υποψιάζοµαι ότι 
µπορεί να της γυρίσει την πλάτη του καθώς ίσως τη 
βρει αργή και χωρίς πολλή δράση. Είναι όµως ένα 
αυθεντικό σινεµά δηµιουργού, που χρησιµοποιεί ως 
αφορµή και µόνο το πρώτο «Μπλέιντ Ράνερ» για να 
οδηγήσει τη σχέση δηµιουργού και δηµιουργήµατος 
σε άλλα, πιο περίπλοκα επίπεδα (συναισθηµατικά, 
ψυχολογικά, υπαρξιακά) και να οδηγήσει τον Άν-
θρωπο στην οδυνηρή αποκάλυψη της ύπαρξής του. 
Είναι µεγαλειώδης η σκηνή της οριστικής συµφιλί-
ωσης του ανθρώπου µε τη µοίρα του, τότε που τολµά 
να κοιτάξει κατάµατα τα µεγάλα προβλήµατα της 
ύπαρξης. Και να αναρωτηθεί: «Τι περίεργο που πριν 
ακόµη καταλάβουµε καλά-καλά τι µας συµβαίνει 
στη ζωή, πασχίζουµε να το διατηρήσουµε όσο πιο 
πολύ µπορούµε...»   

criticÕs CHOICE

JUST THE FACTS
Blade Runner 2049 ****

Ο απόλυτος sci-fi 
κινηµατογραφικός µύθος ξαναζεί

Wild Μouse ***½
Σενάριο - κέντηµα 
από την Αυστρία

Μια φανταστική γυναίκα ***
Φλογερό ταµπεραµέντο

Η λιακάδα µέσα µου *½ 
Αναζητώντας λίγο φως

Η λεπίδα του αθανάτου **
Η 100ή ταινία του θρυλικού 

Τακάσι Μίικε

Επαναστάτης στη σίκαλη **
Βιογραφία του Σάλιντζερ

My little pony - Η ταινία Μικρό 
µου πόνι (-)

Το «Μικρό µου πόνι» αποκτά 
κινηµατογραφικό ίµατζ

Οµάδα υποβρυχίων 
καταδροµών (-)

Εδώ τα λέµε Ο.Υ.Κ.

Στο κέντρο του κύκλου (-)

Ντοκιµαντέρ για το θέατρο

>>> Μη χάσετε το αφιέρωµα στο σκηνοθέτη Νίκο Νικολαΐδη στο Ίδρυµα Σταύρος 
Νιάρχος (5-7/10) µε αφορµή τα 10 χρόνια από το θάνατό του µε προβολές ταινιών, οµι-

λίες και µουσικά χάπενινγκ. >>> Στις 5-11/10 στο «Τριανόν» παρακολουθήστε το σύνολο 
του ελληνικού προγράµµατος του 40ού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας (από τα 

πιο δυνατά των τελευταίων ετών), καθώς και τις βραβευµένες ταινίες του διεθνούς προγράµµατος. 

>>> Η «Λεπίδα του αθανάτου» (**) του ιάπωνα... σφαγέα Τακάσι Μίικε είναι η 100ή ταινία 
του και, όπως διαφηµίζεται, έχει τόσες αιµατοβαµµένες µάχες όσες οι προηγούµενες 
99 ταινίες του. ∆ικαίως... Ειδικά η αρχική ασπρόµαυρη σεκάνς όπου ο ήρωας αποκτά την 

ικανότητα να µην πεθαίνει αφού έχει στείλει άκλαυτους καµιά κατοσταριά εχθρών, είναι 
σκηνή ανθολογίας εκτός από... αθανασίας! >>> Η βιογραφία του ακριβοθώρητου Σάλιντζερ 

που χάρισε σε πολλές γενιές τη νεανική βίβλο του «Φύλακα της σίκαλης» δεν είναι η συναρπαστι-
κή ταινία που θα προσδοκούσε κάποιος. Το «Επαναστάτης στη σίκαλη» (**) του Ντάνι Στρονγκ µε 
τον Νίκολας Χουλτ και τον Κέβιν Σπέισι έχει µεν ενδιαφέρον αλλά κι αρκετές βαρετές σκηνές. >>> 
Στην «Οµάδα υποβρυχίων καταδροµών» (-) αµερικανοί βατραχάνθρωποι µε µύες και ηρωισµό 
τα βάζουν µε τους κακούς που εµπνέεται ο Λικ Μπεσόν.>>> Στο ντοκιµαντέρ του Ορφέα Περετζή 
«Στον κέντρο του κύκλου» το θέµα είναι οι προετοιµασίες µιας θεατρικής παράστασης και οι 
ψυχολογικές, συναισθηµατικές διαβαθµίσεις της. >>> Στο «My little pony» («Η ταινία  - Μικρό µου 
πόνι») (-) κάποια πόνι ζουν τη µεγάλη περιπέτεια. Μεταγλωττισµένη στα ελληνικά, φυσικά.

>>> 
Νιάρχος

λίες και µουσικά χάπενινγκ. 
του ελληνικού προγράµµατος του

MUST 
SEE

>>> 
του και, όπως διαφηµίζεται, έχει τόσες αιµατοβαµµένες µάχες όσες οι προηγούµενες 
99 ταινίες του. ∆ικαίως... Ειδικά η αρχική ασπρόµαυρη σεκάνς όπου ο ήρωας αποκτά την 

ικανότητα να µην πεθαίνει αφού έχει στείλει άκλαυτους καµιά κατοσταριά εχθρών, είναι 
σκηνή ανθολογίας εκτός από... αθανασίας! 

AºÃ»¸

Μια φανταστική γυναίκα (UNA MUJER FANTÁSTICA) ***
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Σεµπάστιαν Λέλιο ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Ντανιέλα Βέγα, Φρανσίσκο Ρέ-

γιες, Λουίς Γκνέκο

Η εικοσιεπτάχρονη Μαρίνα, που εργάζεται 
ως σερβιτόρα και φιλοδοξεί να ασχοληθεί 

επαγγελµατικά µε το τραγούδι, είναι ζευ-
γάρι µε τον µεγαλύτερό της Ορλάντο. 
Ο ξαφνικός θάνατος του άντρα βάζει 
φρένο στην ευτυχία τους. Τα πράγµατα 
δυσκολεύουν για την τρανσέξουαλ 

Μαρίνα, όταν έρχεται αντιµέτωπη µε την 
οικογένεια του Ορλάντο.  

Με πρόσχηµα µια άβολη κατάσταση 
που αναδεικνύει την καχυποψία, την 

οπισθοδρόµηση, το ρατσισµό και τη σεµνοτυφία της συντηρητι-
κής κοινωνίας, ο χιλιανός Λέλιο της αριστουργηµατικής «Γκλό-
ρια», µε συµπαραγωγούς το συµπατριώτη του Πάµπλο Λαρέν 
(«Νερούδα», «Τζάκι Ο.») και τη Γερµανίδα Μάρεν Άντε («Τόνι 
Έρντµαν»), δίνει ένα ανεπιτήδευτο και µετρηµένο σεµινάριο 
ανθρωπιάς γύρω από το δικαίωµα να είµαστε ο εαυτός µας. Ο 
αγώνας που δίνει η ηρωίδα (µια θαυµάσια Ντανιέλα Βέγκα) δεν 
είναι απλώς ένας ύµνος στη διαφορετικότητα, που τιµήθηκε µε 
την Αργυρή Άρκτο Σεναρίου στο τελευταίο φεστιβάλ Βερολίνου. 
Είναι ένας ύµνος στην ίδια τη ζωή. 
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☛ To τοτέμ της sci-fi μυθολογίας ξαναχτυπά

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

Wild Μouse ***½
ΣκηνοθεΣία: Γιόζεφ Χάντερ ΠρωταγωνίΣτούν: Γιόζεφ Χάντερ, Πία Χερζέγκερ,  

Γιοργκ Χάρτμαν

Χωμένος στο τέλμα της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής του, 
ένας καταξιωμένος μουσικοκριτικός βρίσκεται αντιμέτωπος με 

μια σειρά αλλαγών που θα τον οδηγήσουν σε ακραίες επιλογές. 

Μια απρόσμενα ζωηρή και αιχμηρή σάτιρα της 
καθημερινότητας από την Αυστρία που αναδύεται 
πίσω από το μουντό τοπίο του μικροαστικού καθω-

σπρεπισμού και της στείρας διανόησης, μια σπιρτάδα 
ζωντάνιας και ανθρωπιάς που σε κερδίζει αβίαστα. 

Ο Χάντερ, στον τριπλό ρόλο του σκηνοθέτη - σεναριο-
γράφου - πρωταγωνιστή, δεν στοχεύει στη συμπάθεια του 

θεατή. Μέλημά του είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα 
του σημερινού κόσμου με όπλο του το μαύρο χιούμορ. Τα καταφέρνει περίφημα 
χάρη στην απλότητα, τον οίστρο και το αφοπλιστικά θεραπευτικό χιούμορ του. Σε 
θαυμάσια φόρμα, ο Χάντερ φτιάχνει μια πυκνή σε σύμβολα και μηνύματα ιστορία 
(η κρίση της μέσης ηλικίας απέναντι στη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική 
κρίση οδηγεί τον ήρωα στα χαρακώματα με μοναδικό του στόχο πλέον την εκδί-
κηση) που μιλάει για τόσα πολλά –τη φιλία, τον έρωτα, τις σχέσεις, τη δημιουργία 
οικογένειας, τα άγχη της καθημερινότητας, μέχρι και την ανασφάλεια που γεννά 
στο δυτικό πολίτη το νέο πρόσωπο της τρομοκρατίας–, τα οποία «κουμπώνουν» 
άψογα στην προσωπική δοκιμασία του μονόχνωτου ήρωα, που από τη στιγμή που 
γκρεμίζονται όλα γύρω του βλέπει τη ζωή όπως πραγματικά είναι. 

Η λιακάδα μέσα μου *½ (Un BeaU Soleil intΕrieUr)
ΣκηνοθεΣία: Κλερ Ντενί ΠρωταγωνίΣτούν: Ζιλιέτ Μπινός, Ξαβιέ Μποβουά, Βαλέρια Μπρούνι-Τεντέσκι, 

Ζεράρ Ντεπαρντιέ

Μια Παριζιάνα καλλιτέχνιδα και χωρισμένη μητέρα δεν εγκαταλεί-
πει τις προσπάθειες να βρει τον αληθινό έρωτα παρότι οι απογοη-

τευτικές συναντήσεις πληθαίνουν γύρω της. 

 
Όλο το φιλμ είναι χτισμένο γύρω από το πείσμα της 
Ιζαμπέλ να τα καταφέρει. Οι ελπίδες της δεν πτοού-
νται ακόμη κι όταν η απογοήτευση διαδέχεται ένα 

καλό, ευκαιριακό σεξ ή όταν οι ατυχίες συνεχίζονται. 
Το σινεμά της Ντενί τελευταία βρίσκει την αναγνώριση 

που του αξίζει. Όμως η «Λιακάδα», παρότι έρχεται και 
με βραβείο από τις Κάννες (Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών), 

δεν είναι μια καλή ταινία. Διαθέτει μια ειλικρίνεια και μια συνέπεια στην 
κεντρική της ιδέα γύρω από τη μοναξιά της σύγχρονης γυναίκας που βάλλεται 
από το χρόνο, αλλά η αφήγησή της έχει χτυπητές αδυναμίες. Κοινοτυπίες, κατα-
στάσεις αφελείς, διάλογοι εξοντωτικοί (με αποκορύφωμα το άστοχο φινάλε και το 
διάλογο μεταξύ Ντεπαρντιέ - Μπινός που μας έστειλε αδιάβαστους), χαρακτήρες 
ενοχλητικοί, ξεσπάσματα όπως αυτό της ηρωίδας στο δάσος με την παρέα των 
καλλιτεχνών που δεν πείθουν. Ακόμη κι η Μπινός, που το παλεύει προσπαθώντας 
να φτιάξει ένα ρόλο της προκοπής μετά από αρκετό καιρό, καταλήγει θλιβερή σκιά 
του εαυτού της, αν όχι καρικατούρα της κινηματογραφικά μοιραίας γυναίκας που 
έχει υποδυθεί εύστοχα στο παρελθόν. Κρίμα και για τις δύο.



ταν το 1978 όταν όλη η Αγγλία 
έβραζε από τον ήχο του πανκ 
και την κοινωνική αναταραχή. 
Στην πλευρά του Merseyside, 
δύο νεαροί μ ε ένα μαγ νη-
τόφωνο, ένα μπάσο και ένα 

συνθεσάιζερ –από τα παλιά, που τρελαίνουν 
τους πιουρίστες τώρα– έβγαλαν ένα δροσε-
ρό, ηλεκτρονικό κομμάτι, γρήγορο, φρέσκο, 
ευφάνταστο, που έδινε ενέργεια σαν ηλε-
κτρικό κύκλωμα, το “Electricity”. Οι Orchestral 
Manoeuvres in the Dark μόλις είχαν ανάψει 
τα φώτα σε ένα θορυβώδες, χαοτικό μουσικό 
σκηνικό με πολλή οργή και ασυναρτησία. Ένα 
ηλεκτρονικό ντουέτο που λίγο αργότερα, με 
το αντιπολεμικό κομμάτι τους «Enola Gay», έ-
βαλαν και το συναίσθημα μέσα στην ηλεκτρο-
νική μουσική τους – και στα ραδιόφωνα όλου 
του κόσμου. 

Οι OMD παραμένουν, 40 χρόνια σχεδόν με-
τά, ένα ντουέτο που βάζει συναίσθημα στις 
μηχανές. Αυτό είναι το μότο τους. Με αυτό 
σκέφτονται, εμπνέονται, δημιουργούν. Ο Paul 
Humphreys και ο Andy McCluskey είναι τόσο 
καλοσχεδιασμένοι που μοιάζουν σαν να μην 
έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια από πάνω 
τους. Μόλις κυκλοφόρησαν ένα θαυμάσιο άλ-
μπουμ, το «Punishment of Luxury» (στην Ελλά-
δα κυκλοφορεί από την Undo Records), πλού-
σιο σε χρώμα, ηλεκτρισμό, αγάπη και τέχνη. 

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Andy 
McCluskey βρέθηκε στην Αθήνα, καλεσμένος 
του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας 
Νύχτες Πρεμιέρας, σαν μέλος της κριτικής ε-
πιτροπής για τα μουσικά ντοκιμαντέρ. Με αυ-
τή την ευκαιρία, μιλήσαμε μαζί του για αυτά 
που αγαπάει: μουσική, μηχανές και τέχνη.

Είναι η τρίτη του φορά που έρχεται στην Α-
θήνα αλλά όχι ακόμα σαν τουρίστας. Το μόνο 
που πρόλαβε να δει ήταν το κατάστημα στο 
οποίο πήγε να αγοράσει ρούχα – η βαλίτσα 
του χάθηκε κάπου στο αεροδρόμιο του Άμ-
στερνταμ. Και βέβαια τις ταινίες του Φεστι-
βάλ. Οι δύο που του άρεσαν περισσότερο και 
τις ψήφισε, είναι το ντοκιμαντέρ για τη ζωή 
της Chavela Vargas (αυτό που κατά γενική ομο-
λογία κέρδισε τις εντυπώσεις όλων) και η ται-
νία για τον Άινταν Μόφατ των Arab Strap, που 
προσπάθησε να μοντερνοποιήσει την παρα-
δοσιακή σκωτσέζικη μουσική ταξιδεύοντας 
στην ενδοχώρα της Σκωτίας. Στο ταξίδι του 
συναντά μία ηλικιωμένη γυναίκα η οποία τρα-
γουδάει παραδοσιακά και βασικά του λέει ότι 
σιχαίνεται αυτό που πάει να κάνει στα τραγού-
δια αυτά, ότι δεν καταλαβαίνει τις μεταφορές 
του. «Χωρίς αυτήν το φιλμ θα ήταν απλώς μία 
ιστορία ματαιοδοξίας για έναν τύπο, δεν θα είχε 
την ένταση και τον αντίκτυπο που έχει. Αυτές οι 
δύο ταινίες μου άρεσαν γιατί ήταν οι πιο συναι-
σθηματικές» λέει ο Andy.

Το συναίσθημα είναι αυτό που κυριαρχεί 
στην κουβέντα. Από το «If you leave», το κομ-
μάτι που έγραψαν ειδικά για το σάουντρακ 
του «Pretty in pink» και έγινε τεράστια επιτυ-
χία σε όλο τον πλανήτη («πλην Αγγλίας» σπεύ-
δει να προσθέσει) και ύμνος του brat pack στα 
80s, μέχρι το νέο άλμπουμ.

«Ετοιμάζουμε μεγάλη περιοδεία στην Ευρώπη 
και στην Αμερική. Ελπίζω να τα καταφέρουμε 
να έρθουμε και στην Ελλάδα με το απλό σχήμα 
μας, όχι τέσσερα αλλά δύο άτομα στη σκηνή. 
Άλλωστε έτσι ξεκινήσαμε. Αντί για δύο τύ-
πους κι ένα μαγνητόφωνο τώρα βλέπετε δύο 
τύπους κι ένα λάπτοπ. Όσο για τα νέα ηλεκτρο-
νικά μέσα; Τα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά! 
Πολλά από τα νέα ηλεκτρονικά συγκροτήματα 
είναι εντελώς πιουρίστες, πιστεύουν ότι πρέ-

πει να χρησιμοποιείς τα αυθεντικά, βίντατζ 
αναλογικά μηχανήματα και θυμώνουν πολύ 
με εμάς που λέμε, όχι, εμείς χρησιμοποιούμε 
τον υπολογιστή. Είναι τόσο πολύ πιο εύκολο. 
Έχουν ακριβώς τον ίδιο ήχο. Όταν δουλεύεις 
«μέσα στο κουτί» λες οκ, τελείωσα για σήμε-
ρα, σώζεις ό,τι έκανες και την άλλη εβδομάδα 
το ανοίγεις και είναι ακριβώς αυτό που έφτια-
ξες, εκεί. Το μόνο ηχογραφημένο πράγμα στο 
τελευταίο μας άλμπουμ είναι οι φωνές μας και 
κάτι πουλιά στο “Ghost Star”». 

Τον ρωτάω πώς παρέμεινε ένας crooner, 
ένας τόσο λυρικός ερμηνευτής μέσα σε ένα 
«ψυχρό» ηλεκτρονικό περιβάλλον. 
«Όταν ξεκινήσαμε κάνοντας ηλεκτρονική 
μουσική» απαντάει, «υπήρχαν δύο μεγάλες 
επιρροές στον τρόπο που τραγουδώ. Πρώ-
τον, λατρεύω τους Kraftwerk αλλά δεν ήθελα 
να φανεί ότι τους αντιγράφω και τραγουδώ 
τραγούδια με έναν μηχανικό τρόπο στη φωνή. 
Ξέραμε ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι 
μισούσαν την ηλεκτρονική μουσική και από 
την άλλη δεν θέλαμε να ακουγόμαστε σαν ρο-
μπότ. Αυτή ήταν η θεωρητική μας προσέγγι-
ση αλλά και το ότι μπήκαμε στην ηλεκτρονική 
μουσική επειδή μας προσέφερε μία ποικιλία 
μέσων για να μπορέσουμε να επεκταθούμε. 
Όταν τραγουδάς, η ανθρώπινη φωνή δίνει 
τόσο μεγάλη γκάμα συναισθημάτων, οπότε 
εντελώς τυχαία προέκυψε ο ήχος των OMD να 
είναι οι μηχανές και ο άνθρωπος. Αυτή η αντί-
θεση δημιούργησε και τον ήχο μας. Η ανθρώ-
πινη φωνή επάνω στη μηχανή δημιουργεί α-
κόμα μεγαλύτερη δύναμη. Δίνει έμφαση στον 
άνθρωπο. Δεν βλέπω το λόγο να δημιουργείς 
μουσική, αν δεν είναι συναισθηματική».

Ακόμα και το όνομα της μπάντας, Ορχη-
στρικές Μανούβρες στο Σκοτάδι, είναι πο-
λύ συναισθηματικό. 
«Χαχα, ναι, θα μπορούσαμε απλώς να ονομα-
ζόμαστε The Machines. Ήταν μία τρελή ιδέα, 
θέλαμε απλώς να δείξουμε στον κόσμο ότι 
είμαστε δύο τύποι κι ένα μαγνητόφωνο. Άλ-
λωστε ήταν κι εκείνη η εποχή που έβγαιναν 
όλα εκείνα τα πανκ συγκροτήματα με τα τρελά 
ονόματα, δεν ξέρω, ίσως είχε κάτι στο νερό 
του Merseyside, χαχα».

Σε όλη σας την πορεία είχατε μία έντονη 
σχέση με τον κόσμο της τέχνης. Αναφορές, 
τίτλοι τραγουδιών, εξώφυλλα. Όπως άλλω-
στε και το τελευταίο άλμπουμ. 
«Πάντα με γοήτευε η τέχνη. Όταν ήμουν μι-
κρός ήμουν καλός στη ζωγραφική. Ξέρεις 
αυτό που η μαμά σου λέει “πωπω, τι ωραία 
ζωγραφιά” και παίρνεις τα πάνω σου και συ-
νεχίζεις να ζωγραφίζεις κι άλλο. Στο πανεπι-
στήμιο επρόκειτο να πάρω πτυχίο στις καλές 
τέχνες και στη γλυπτική αλλά αποφάσισα να 
κάνω ένα gap-year, ένα χρόνο διάλειμμα. Αυτό 
το διάλειμμα άρχισε τον Σεπτέμβριο του 1978 
και τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς δημιουρ-
γήθηκαν οι Orchestral Manoeuvres in the Dark, 

Άνθρωπος 
κΆι μηχΆνη
Ο αρχηγός των Orchestral Manoeuvres in the     Dark μιλάει στην ATHEnS VOICE

Του Γιάννη νένέ (panikoval500@gmail.com)

Φωτό: Θάνάσησ Κάράτζάσ
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χαχα. Ποτέ δεν επέστρεψα να τελειώσω το 
πτυχίο μου. Έτσι λοιπόν η τέχνη πάντα ήταν το 
πάθος μου και πολύ συχνά εμπνέομαι από την 
τέχνη, βρίσκω θέματα από πίνακες κ.λπ. Όταν 
ήμουν νέος με ενδιέφερε πολύ η εννοιολογι-
κή τέχνη, οι παραστάσεις, οι εγκαταστάσεις, 
και πάντα για εμάς η τέχνη ήταν πληροφορία. 
Ήμασταν πολύ τυχεροί να έχουμε μαζί μας και 
τον Peter Saville (σ.σ. γραφίστα και καλλιτεχνι-
κό διευθυντή της Factory Records).
Πρόσφατα η τέχνη έγινε ακόμα πιο απευθείας 
επιρροή στα τραγούδια μας, όπως για παρά-
δειγμα ο τίτλος του άλμπουμ και του ομώνυ-
μου κομματιού, “The Punishment of Luxury”. 
Κλέψαμε τον τίτλο από έναν πίνακα του 1891 
του ιταλού ζωγράφου Giovanni Segantini – όχι 
το νόημα γιατί ο πίνακας αυτός έχει ένα συμ-
βολισμό μισογυνισμού, δείχνει δύο γυναίκες 
να αιωρούνται ανάμεσα στην κόλαση και στον 
παράδεισο, στο καθαρτήριο. Είναι πολύ παρά-
ξενος πίνακας γιατί αν αυτό είναι το καθαρτή-
ριο, φαίνεται να είναι πολύ ήρεμο και όμορφο. 
Ο πραγματικός τίτλος του πίνακα ήταν «Η τι-
μωρία της ηδονής» αλλά οι συλλέκτες τέχνης 
της βικτωριανής εποχής στο Λίβερπουλ απο-
φάσισαν ότι η “ηδονή” είναι πολύ επικίνδυνη 
λέξη και την αντικατέστησαν με τη λέξη “πο-
λυτέλεια”. Εμείς πήραμε αυτόν τον τίτλο και 
τον χρησιμοποιούμε σαν κάτι διαφορετικό. Αν 
και οι άνθρωποι στον υλιστικό δυτικό κόσμο έ-
χουν μπουχτίσει, έχουν αυτά τα πολύ δραστή-
ρια μυαλά που δουλεύουν ασταμάτητα χωρίς 
να έχουν να ανησυχήσουν για στέγη και τρο-
φή κάθε μέρα, αλλά έχουν σε αυτά πρόσβαση 
οι άνθρωποι του μάρκετινγκ που μας κάνουν 
να νιώθουμε ότι πρέπει να αγοράσουμε πράγ-
ματα. Δεν είναι κάτι καινούργιο αλλά ισχύει. Έ-
χουμε όλα όσα χρειαζόμαστε. Και είμαστε πε-
ρισσότερο δυστυχείς από ποτέ γιατί τα μυαλά 
μας είναι δηλητηριασμένα με τις σκέψεις ότι 
δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας 
αν δεν αποκτήσουμε αυτά τα προϊόντα. Μας 
γίνεται πλύση εγκεφάλου. Αυτή είναι η τιμω-
ρία της πολυτέλειας. Όταν προσπαθούμε να 
πείσουμε τον κόσμο να αγοράσει το νέο μας 
άλμπουμ (γελάει). Αυτή είναι η ειρωνεία».

Ποιες ήταν οι εμβληματικές στιγμές στην 
πορεία των OMD;
«Όταν ήμουν στα 15 μου είχα κάποιους φίλους 
που έπαιζαν μουσικά όργανα και σκεφτόμου-
να ότι κι εγώ θα ήθελα να το κάνω αυτό. Δεν 
είχα λεφτά για να πάρω ντραμ κιτ. Δοκίμασα 
με την κιθάρα αλλά μου πλήγωνε τα δάχτυ-
λα. Κι έτσι κατέφυγα στο μπάσο, την εύκολη 
λύση, χαχαχα. Ο φίλος μου είχε ένα μπάσο και 
το έβρισκα κάπως σέξι, βαρύ και με καμπύλες. 
Όπως και τον ήχο του. Κι έτσι, στα γενέθλια 
των 16 χρόνων μου αγόρασα ένα μεταχειρι-
σμένο μπάσο για αριστερόχειρες. Αυτό ήταν 
σημαντικό γιατί μέχρι και σήμερα που είμαι 
58, δηλαδή 42 χρόνια μετά, ακόμα παίζω με τις 
χορδές ανάποδα όπως ήταν εκείνο το μπάσο. 
Εκείνη η μέρα ήταν σημαντική για μένα.
Μερικούς μήνες μετά, μία άλλη σημαντική μέ-
ρα, 11 Σεπτεμβρίου του 1975, στο Liverpool 
Empire, είδα λάιβ τους Kraftwerk. Και αυτό 
πραγματικά με άλλαξε. Ξέρεις, τότε, το ’75, 
ακόμα όλοι είχαν μακριά μαλλιά και φορού-
σαν παντελόνια καμπάνα και κρατούσαν η-
λεκτρική κιθάρα. Και βγήκαν εκείνοι με κοντά 
μαλλιά και ηλεκτρονικό ήχο. Καθόμουν εκεί 
με την αφάνα το μαλλί μου, στη θέση Q36 –α-
κόμα τη θυμάμαι, ήταν στην πρώτη σειρά στις 
φτηνές θέσεις, χαχα, και τι να πω… ακούγεται 
κλισέ αλλά ήταν η πρώτη μέρα για το υπόλοι-
πο της ζωής μου. Είχα ακούσει το δίσκο τους 
“Autobahn” αλλά να τους βλέπω λάιβ ήταν σαν 
να ανακάλυπτα, ω Θεέ μου, υπάρχει και δια-
φορετικός τρόπος να κάνεις μουσική. Στην αί-
θουσα υπήρχαν το πολύ 500 άνθρωποι». 

Μιλάμε για το άλμπουμ, τις επιρροές, και 
ειδικά για ένα κομμάτι που μου έκανε ιδι-
αίτερη εντύπωση, το «La Mitrailleuse», ένα 
χορευτικό υβρίδιο επάνω στον ήχο του μυ-
δραλιοβόλου.
«Είναι ένα από τα πιο πειραματικά μας κομ-
μάτια» λέει ο Andy. «Πάντα ξεκινάμε με ένα 
μουσικό πειραματισμό. Πάντα θέλουμε να 
κάνουμε κάτι που να είναι διαφορετικό. Αλλά 
όχι ένα πείραμα που να μείνει μόνο για εμάς. 
Μπορείς, ας πούμε, να πάρεις μερικά στοιχεία, 
αυτό, εκείνο, το άλλο, να τα βάλεις μαζί και να 
πεις πφ, να ’το εντάξει, το έκανα, δεν θέλω να 
το ξανακούσω. Αλλά το θέμα είναι να το κάνεις 
μουσική. Κοίτα, πριν 3 χρόνια ήταν η επέτειος 
της έναρξης του Α΄ Παγκόσμιου Πόλεμου. Ε-
κείνο ο πόλεμος ήταν η πρώτη βιομηχανοποι-
ημένη σφαγή. Ήταν άνθρωποι και μηχανές. 
Πάντα με γοήτευε η σχέση ανάμεσα σε αν-
θρώπους και μηχανές. Όπως ας πούμε το 
“Enola Gay”, ή το τραγούδι μας για τον τηλε-
φωνικό θάλαμο κ.λπ. Σε μερικά χρόνια από 
τώρα ο κόσμος μας θα έχει αλλάξει τόσο πο-
λύ με την τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομπότ και 
τα κομπιούτερ. Γι’ αυτό και έκανα ένα κομμά-
τι πάνω στον ήχο του μυδραλιοβόλου και τη 
φράση «υποκλιθείτε μπροστά στον τροχό της 
μηχανής», bend your body to the wheel of the 
machine. Είχα την ιδέα του χορωδιακού μέ-
ρους που έμοιαζε με ωμμμ… και τη χρησιμο-
ποίησα επάνω στον ήχο του πολυβόλου. Είναι 
το πιο δραματικό αποτέλεσμα που μπορείς να 
έχεις, η φωνή μου επάνω στον ήχο του όπλου. 
Είναι η απόλυτη έκφραση των OMD: μουσικός 
πειραματισμός, ιδέα με σκέψη, ανθρώπινη 
φωνή, μηχάνημα, και μηχανικό όπλο. Αυτό εί-
μαστε».    

Ο Andy είναι ένας πρόσχαρος, ομιλητικός 
άνθρωπος. Γελάει, κάνει αστεία, ζει στην κα-
λύτερη φάση του. Μου λέει ότι παρακολουθεί 
τη νέα σκηνή («αν και δεν μου αρέσουν όλα»). 
Του αρέσει η Robyn από τη Σουηδία, («νομίζω 
ότι η σειρά των άλμπουμ της Body Talk είναι 
καταπληκτική»), οι Hot Chip, οι ΧΧ, οι ιρλαν-
δοί Tiny Magnetic Pets, οι Vile Electrodes, και 
ο Γερμανός Uwe Schmidt που κάνει εξαιρετική 
μουσική με το όνομα Atom™. «Είναι κάτι σαν 
glitch ο ήχος του» λέει. «Μου αρέσει το glitch 
(σ.σ. ηλεκτρονική μουσική που χαρακτηρίζεται 
σαν “ο ήχος του λάθους”) γιατί είναι πραγμα-
τικά δύσκολο να προσπαθείς να αποδώσεις 
την ειρωνεία σε ένα έργο. Το προσπαθούμε κι 
εμείς στο νέο μας άλμπουμ».

Τη νέα μουσική την παρακολουθεί και μέσα 
από τις προτιμήσεις των τριών παιδιών του. Ο 
ένας του γιος του έμαθε τους δίδυμους The 
Garden («πήγα να τους δω στο Μάντσεστερ, 
πραγματικά δεν μπορείς να περιγράψεις τη 
μουσική τους. Ο ένας παίζει ντραμς, ο άλλος 
παίζει μπάσο κι έχουν κι ένα κομπιούτερ… εί-
ναι post modern everything, έχει μέσα ποπ, έ-
χει χιπ χοπ, έχει πανκ, έχει γκοθ, ένα μεταμο-
ντέρνο μείγμα»). Η μεγαλύτερη κόρη ακούει 
ανεξάρτητα ροκ και η μικρότερη κόρη ακούει 
αποκλειστικά και μόνο γιαπωνέζικη και κορε-
άτικη ποπ. «Θέλει να γίνει Γιαπωνέζα» λέει γε-
λώντας. «Άρχισε, νομίζω, να ακούει αυτή τη 
μουσική για τον ίδιο λόγο που είχα αρχίσει και 
εγώ να ακούω Kraftwerk: επειδή είναι διαφο-
ρετική μουσική. “Δεν μπορείς να με κατανοή-
σεις, δεν μπορείς να με κρίνεις, φακ οφ”». A

Άνθρωπος 
κΆι μηχΆνη
Ο αρχηγός των Orchestral Manoeuvres in the     Dark μιλάει στην ATHEnS VOiCE
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Επιµέλεια: 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Η εκτυφλωτική χάρτινη λάµψη 
του Μπλε Κοµήτη!  

Ή και πώς τα κόµικ ποτέ δεν πεθαίνουν   
Του Στέφανου Τσιτσόπουλου

»
αµά του η «Βαβέλ», µπαµπάς του το «Μαµούθ», θεία 
του η «Κολούµπρα», αδελφάκια του το «Παρά Πέντε» 
και το «9», αν και το γενεαλογικό του δένδρο έρχεται 
από πολύ µακριά: Κλασσικά Εικονογραφηµένα και 

Μικρός Ήρωας. Ναι, ξεκοκαλίσαµε το τεύχος #01 του «Μπλε 
Κοµήτη» µε tagline «Στην τροχιά των Κόµικ» και δηλώνουµε 
τρισευτυχισµένοι που η «οικογένεια» δεν ξεκληρίστηκε 
ούτε από το χρόνο, ούτε από την τεχνολογία. Αυτούς τους 
παράγοντες δηλαδή που κάνουν τους εσχατολόγους κάθε 
εποχής να κηρύττουν το τέλος µιας κουλτούρας ή µιας τέ-
χνης που (και καλά) ήρθε η ώρα της για να αποχαιρετήσει. 
Πολύ περισσότερο για τα κόµικ και τα έως και τον προη-
γούµενο αιώνα προνοµιακά πεδία φιλοξενίας τους, τις ε-
φηµερίδες και τα περιοδικά, η «εσχατολογική φιλολογία» 
έδωσε τα ρέστα της: καπούτ, φινίτο, πασάτο λα φιέστα. 
Εφόσον πεθαίνουν τα έντυπα, είναι φυσικό να µιλάµε και 
για το τέλος των κόµικ. (Κλάψτε, Κασσάνδρες µου, αλλά και 
θυµηθείτε το «δεν θα πεθάνουµε ποτέ, κουφάλα νεκροθά-
φτη»). Σοβαρά, όµως, δεν είναι έτσι. Ειδικά για ένα «σπορ» 
που συνοµιλεί ευθέως µε τη λογοτεχνία, το σινεµά και τη 
ζωγραφική, τα πράγµατα είναι απλά: βγάλε καλό «προϊόν», 
κωδικοποίησε και δώσε γήπεδο στη φυλή των δηµιουργών 
και τη σέχτα των αναγνωστών, και δεν έχεις να φοβάσαι τί-
ποτα. Α, και περίµενε τη σωστή στιγµή για να επιστρέψεις. 
Η φυλή δεν ξεχνά, η φυλή περιµένει. Υποµονετικά. 
Ήρθε: «Μπλε Κοµήτης» τώρα. Κι αυτός είναι κι ο λόγος που 
το εκδοτικό ρίσκο του Γιώργου Ζαρρή και Πάνου Καπό-
πουλου, µε αρχισυντάκτη τον Γιώργο Γούση, πρέπει να 
σηµάνει... χαρούµενο συναγερµό! Το διαβάσαµε µονορού-
φι το παρθενικό τεύχος Σεπτεµβρίου - Νοεµβρίου και, α-
φού η έκδοση είναι τριµηνιαία, αναµένουµε µε αδηµονία 
το τεύχος ∆εκεµβρίου, για να ευχηθούµε (κυριολεκτικά) 
«καλά Χριστούγεννα»! Και του ευχόµεθα υγεία, µακροη-
µέρευση και πολλά τα έτη. Από τις συµµετοχές του πρώ-
του τεύχους που µας ιντρίγκαραν: ο ντετέκτιβ Φιλ Πωτ, σε 
σενάριο-σχέδιο του Γιώργου Γούση, ένας ασπρόµαυρος 
νουάρ, ερωτύλος και ατακαδόρος γκράντε ερευνητής που 
ξεδιαλύνει αξεδιάλυτα µυστήρια. «Μια από τις νέες µου συ-
νήθειες ήταν και η Λαϊκή της Καλλιδροµίου τα Σάββατα. Έπινα 
τον καφέ µου χαζεύοντας τα γκοµενάκια να διαλέγουν φρούτα 
και λαχανικά. Γκοµενάκια, φρούτα και λαχανικά ήταν κάποτε 
το συνοδευτικό της βότκας µου». Ο Φιλ Πωτ είναι άλλωστε 
και στο εξώφυλλο του «Μπλε Κοµήτη», όµως σε έγχρωµη 
βερσιόν του Παναγιώτη Πανταζή. Κι όπως θα έλεγε κι ο 
φίλος του ποιητής, Λιώφας: «Ναι, ο Μπλε Κοµήτης µε πάει σε 
µέρη γνώριµα και παράξενα για τα τωρινά δεδοµένα. Σε έναν 
τόπο γεµάτο µε το παρελθόν µας». 
Είπαµε, διαβάζεται µονορούφι: η συνέντευξη µε το σκη-
νοθέτη Γιάννη Οικονοµίδη, η «Παραλογή» - εικονογρα-
φηµένη βερσιόν του Παναγιώτη Ζερβού στο διήγηµα της 
συλλογής «Γκιακ» του ∆ηµοσθένη Παπαµάρκου, όπως κι ο 
«Επιδιορθωτής» του Παναγιώτη Μητσιµπόνου, µια ιστορία 
cyber sex και ροµποτικής τεχνολογίας – «το λέιζερ θα σου 
τρυπήσει το µυαλό και η ζωή σου θα τελειώσει µέσα στην ηδο-
νή». Καλώς όρισες στην τροχιά των κόµικ. Κι άσε άφοβα τη 
χάρτινη λάµψη του «Μπλε Κοµήτη» να σου τυφλώσει - απο-
πλανήσει τα µάτια. A
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ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ, ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
Ευρυµέδοντος 4, Κεραµεικός, 2103470670, 
6977217492, www.modernoikairoi.gr, 
info@modernoikairoi.gr

Αναγνωρισµένη από το υπουργείο Πολιτισµού, 
η Ανώτερη ∆ραµατική Σχολή «Μοντέρνοι Και-
ροί» ιδρύθηκε το 2006 από τον Κώστα Νταλιάνη 
και την Εβίτα Παπασπύρου και πλαισιώνεται από 
σπουδαίους δασκάλους Υποκριτικής, Αυτοσχε-
διασµού, Κίνησης, Αγωγής του Λόγου, Μουσι-
κής, Θεωρητικών Μαθηµάτων και Ξιφασκίας. Η 
σχολή φέρνει τους σπουδαστές της σε επαφή 
µε τις µεγάλες στιγµές στην παγκόσµια ιστορία 
του θεάτρου, διδάσκονται Σύγχρονος Χορός, 
Τζαζ, Ξιφασκία, Contact Improvisation, µαθήµα-
τα Σωµατικής Έκφρασης και Αυτοσχεδιασµού, 
ενώ σηµαντικό κοµµάτι αποτελεί ο κινηµατο-
γράφος και η υποκριτική µπροστά στην κάµερα. 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟ ΩΔΕΙΟ 
∆εκελείας 71 & Σ. Σταµατιάδη 2, 
Νέα Φιλαδέλφεια, 2102530080 / Σολωµού 56, Με-
ταµόρφωση, 2102856196, 
www.halkidonio.gr, fb: Halkidonio Odeio 

Πρότυπο µουσικό εκπαιδευτήριο αναγνω-
ρισµένο από το κράτος, µε καταξιωµένους 
σολίστ, καθηγητές και παιδαγωγούς, αλλά 
και πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες, να έχουν 
δηµιουργήσει µία οµάδα που διδάσκει όλα τα 
µουσικά όργανα, κλασικά, µοντέρνα και πα-
ραδοσιακά. Παράλληλα, υπάρχουν τµήµατα 
Φωνητικής, τµήµατα για Κλασικό-Μοντέρνο 
Τραγούδι αλλά και Ορθοφωνίας, ενώ γίνεται 
προετοιµασία και για το Μουσικό Πανεπιστή-
µιο. Τα µαθήµατα αφορούν κάθε ηλικία και κά-
θε µουσικό γνωστικό επίπεδο, νέα εργαστήρια 
ανακοινώνονται στη διάρκεια της χρονιάς, ενώ 
παράλληλα λειτουργούν τµήµατα Μουσικής 
Προπαιδείας, Εργαστήρια ∆ηµιουργικής Απα-
σχόλησης, Ζωγραφικής για παιδιά και ενήλικες 
και Αγιογραφίας. Μπορείτε να κλείσετε ένα δω-
ρεάν δοκιµαστικό µάθηµα, εγγραφές γίνονται 
σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΣ / ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
Μαραθωνοµάχων 51, Ακαδηµία Πλάτωνος, 
2105158735

Ο Θοδωρής Πανάς µαζί µε µια εξαιρετική οµά-
δα διακεκριµένων και έµπειρων καθηγητών 
δηµιουργούν ένα πρόγραµµα µαθηµάτων που 
περιλαµβάνει σχεδόν όλα τα είδη χορού, στο-
χεύοντας ιδιαίτερα στην καλλιτεχνική διαπαι-
δαγώγηση των παιδιών κάθε ηλικίας αλλά και 
στην εκγύµναση, έκφραση και καλλιτεχνική 
εκτόνωση των µεγάλων. Σε ένα εργοστάσιο 
600 τ.µ. στην καρδιά της Αθήνας, στην Ακαδη-
µία Πλάτωνος, η σχολή πληρεί τις απαιτούµε-
νες νόµιµες προδιαγραφές ως σχολή χορού 
αναγνωρισµένη από το κράτος. Παράλληλα, 
πραγµατοποιούνται κύκλοι σπουδών τριετούς 
φοίτησης, στους οποίους ο Θοδωρής Πανάς 
µαζί µε τον Αλέξιο Πρίφτη και τον διακεκριµένο 
σκηνοθέτη ∆ηµήτρη Μαλλισόβα, διδάσκουν 
όλα τα στοιχεία που ένας performer πρέπει να 
κατέχει για µια πετυχηµένη πορεία στο κόσµο 
του µουσικού θεάτρου. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ / BLACK STUDIO ART, ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
ΚΟΥΤΣΗΣ 
Πληρ. 6936676779, dionisioskoutsis@yahoo.gr 

Στόχος των µαθηµάτων είναι η απόκτηση φω-
τογραφικής «µατιάς» και αισθητικής και η δυ-
νατότητα έκφρασης µέσω εικόνων. Στα βασικά 
µαθήµατα περιλαµβάνονται η παρακολούθηση 
και ο σχολιασµός έργου καταξιωµένων φω-
τογράφων, οι κανόνες σύνθεσης κάδρου, η 
αισθητική φωτογραφίας και η σωστή λειτουρ-
γία της µηχανής. Παράλληλα, γίνονται µηνιαία 
workshops, καθώς και masterclasses µε καταξι-
ωµένους οµιλητές. Πλάκα, Βρυσάκι, / Κηφισιά, 
Ισόγειο. 

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ THEATER LABS 
www.Theaterlabs.gr, fb: TheaterLabs, Twitter: 
@LabsTheater, Εγγραφές: 6945665851, info@
theaterlabs.gr

Τα θεατρικά εργαστήρια ερασιτεχνών που 
βρίσκονται σε 33 σηµεία σε όλη την Αττική 
αφορούν ανθρώπους που αγαπούν το θέατρο 
και έχουν ελάχιστη ή καθόλου γνώση αυτού. 
Σκοπός της κάθε οµάδας είναι να περάσει κα-
λά και να εκπαιδευτεί στο χώρο του θεάτρου 
µέσα από κλασικές και µοντέρνες τεχνικές, µε 
τα 4ωρα µαθήµατα κάθε Σάββατο ή Κυριακή 
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στις πρόβες για 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ  
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΟ ΧΟΡΟ, 

ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, 
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

¶ º ¦ ° ¹ ¢ ¶ Ë ª ¸
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Î
να µικρό τοσοδούλικο νησάκι, ανάµεσα στην 
Πάτµο, τη Λέρο και τους Λειψούς. Μια βρα-
χονησίδα ηρεµίας και γαλήνης, κόντρα στο 
τουριστικό πολυπληθές που κατακλύζει τα 

∆ωδεκάνησα. Παράδεισος για όσους τουρίστες 
τους διαλέξουν για να αποµονωθούν, µε µόνη συ-
ντροφιά τη θάλασσα, τους άγριους λαγούς και τα 
καταφύγια της καρέτα-καρέτα. Όµως τον Σπτέµ-

βρη, όταν το καλοκαίρι τελειώνει, 
οι Αρκιοί µένουν µόνοι παρέα µε 
το φθινόπωρο και µια καθηµε-
ρινότητα που κάθε άλλο παρά 

εύκολη τη λες. Ο πληθυσµός 
του νησιού δεν ξεπερνά τα 
45 άτοµα. Και το σχολείο έ-
χει έναν µόλις µαθητή. Κα-
λώς ήρθατε  εποµένως στην 
πραγµατική ζωή των Αρκιών. 

Και ορίσ τε µια ευκαιρία να 
γνωρίσετε τους Αρκιούς, όπως 

τους γνωρίσαµε κι εµείς µετά από 
πρόσκληση-πρόκληση που µας 
απηύθυνε το πρόγραµµα-δράση 
«Πρόσκληση στην Πρόληψη». Μια 

ιδιωτική πρωτοβουλία του Ιάσιου Θεραπευτηρίου, 
που έφτασε στα τέλη Σεπτεµβρίου στο νη-
σί προσπαθώντας να διευκολύνει την 
καθηµερινή ζωή των κατοίκων του, 
στήνοντας ένα πρότυπο ιατρικό 
κέντρο, που υποδέχτηκε όσους 
πολίτες θέλησαν να κάνουν δω-
ρεάν προληπτικές εξετάσεις. 
Στο χώρο του δηµοτικού σχολεί-
ου, η διευθύντρια του «Ιασίου Θε-
ραπευτηρίου» και υπεύθυνη του 
προγράµµατος «Πρόσκληση στην 
Πρόληψη» Θεοτόκη (Τιτή) Ντολαπτσή, 
µαζί µε το εξειδικευµένο προσωπικό της, 
µερίµνησαν για θέµατα υγείας και πρόληψης 
παρέχοντας όλα αυτά στα οποία ειδικεύεται η κινη-
τή τους µονάδα: καρδιογράφηµα µε εκτίµηση και 
συµβουλές από Καρδιολόγο, υπέρηχο θυροειδούς 
µε εκτίµηση και συµβουλές από Ειδικό Χειρουργό 
Ενδοκρινών αδένων (µε εξειδικευµένη χειρουργική 
εκτίµηση Θυροειδούς Αδένα/ Παραθυρεοειδών 
Αδένων), εκτιµήσεις και συµβουλές από ειδικούς 

γιατρούς: ΩΡΛ, Γυναικολόγο. Όλοι τους, µέλη της 
επιστηµονικής οµάδας του Ιάσιου Θεραπευτηρίου, 
που απαρτίζεται και από νοσηλευτικό προσωπικό 
µε σκοπό τη διενέργεια µέτρησης της αρτηριακής 
πίεσης, του οξυγόνου αίµατος, του σακχάρου, της 
χοληστερίνης αλλά και των τριγλυκεριδίων.
Κατά τη διάρκεια της δράσης, µάλιστα, µια κάτοικος 
του νησιού, έκτακτο περιστατικό που κόπηκε το 
χέρι της και χρειάστηκε ράµµατα, έλαβε από την 
επιστηµονική οµάδα του Θεραπευτηρίου άµεσα τις 
πρώτες βοήθειες. 

Πέρα όµως από την κύρια αποστολή ιατρικής στό-
χευσης, το ταξίδι της δράσης «Πρόσκληση στην 
Πρόληψη» στους Αρκιούς συνοδεύτηκε και από µια 
συνολικότερη προσέγγιση στα προβλήµατα του 
νησιού, όπως τα ανέλυσε στη συνάντησή του µε 
την κυρία Θεοτόκη (Τιτή) Ντολαπτσή ο δήµαρχος 
της Πάτµου κ. Γρηγόρης Στόικος. Γνωρίζοντας έτσι 
σε βάθος τις ανάγκες των Αρκιών, η υπεύθυνη του 
προγράµµατος συναντήθηκε και µε τη µοναδική 
δασκάλα του νησιού, κ. Μαρία Τσιαλέρα, αλλά και 
τον µοναδικό µαθητή. Έτσι γνωρίσαµε κι εµείς τον 
µικρό Χρηστάκη, ο οποίος δέχτηκε µε πολλή αγά-
πη, εκτός από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, 

τα δώρα του: ρουχισµό, γραφική ύλη, παι-
δικά βιβλία, ακόµα και στολή της αγα-

πηµένης του οµάδας!
Αναχωρώντας από το νησί, η υπό-

σχεση πως από δω και στο εξής οι 
κάτοικοί του δεν θα ξανανιώσουν 
µόνοι δόθηκε και θα τηρηθεί. Αυ-
τή είναι άλλωστε και η στόχευση 

του προγράµµατος«Πρόσκληση 
στην Πρόληψη»: να ευαισθητοποι-

ήσει κράτος, πολίτες και ιδιωτικό 
τοµέα  απέναντι στη σηµασία της πρό-

ληψης. Έχοντας εφαρµοστεί µε µεγάλη 
επιτυχία σε δήµους της Αττικής, ήταν η πρώτη 

φορά που η οµάδα επισκέφτηκε ένα ακριτικό νησί 
για να παράσχει τις υπηρεσίες της. «Ο άνεµος είναι 
ούριος και τα πανιά ανοιχτά» δήλωσε η κ. Θεοτόκη 
(Τιτή) Ντολαπτσή πριν την αναχώρηση της επιστη-
µονικής οµάδας για την Πάτµο, το νησί της Απο-
κάλυψης, υποσχόµενη περισσότερες δράσεις και 

περισσότερη πρόληψη.  A
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ανέβασµα παράστασης και σε µαθήµατα που 
αφορούν γενικότερα στο θέατρο (ορθοφωνία, 
αυτοσχεδιασµό, σκηνογραφία - ενδυµατολογία, 
σκηνική παρουσία, θεατρικό παιχνίδι, κινησι-
ολογία κ.ά.). Επίσης, γυρίζονται ταινίες µικρού 
µήκους ή αστεία βίντεο, γίνονται δράσεις κοινω-
νικού περιεχοµένου, σεµινάρια αλλά και εκδρο-
µές. Το κόστος είναι €50/µήνα και €10 η εγγραφή 
και περιλαµβάνει όλα τα έξοδα. 

ΑΣΚΑΡΔΑΜΥΚΤΙ 
∆εληγιάννη 6 & Σ. Τρικούπη Εξάρχεια, 2108819784, 
www.askardamykti.com

Ένας πολυχώρος τεχνών και τεχνικών, γεµάτος 
εργαλεία, µεζούρες και τεχνικά σχέδια που πε-
ριµένουν να µοιραστούν τις ιστορίες τους µαζί 
σας. Οι εγγραφές άρχισαν, τα µαθήµατα στις αρ-
χές Οκτωβρίου, εσύ διάλεξε γνωστικό αντικεί-
µενο: Σχέδιο & κατασκευή υποδηµάτων, Σχέδιο 
& κατασκευή δερµάτινης τσάντας και αξεσουάρ, 
Σχέδιο µόδας, πατρόν - ραπτική, Οργανοποιία: 
κατασκευή παραδοσιακών εγχόρδων, Ξυλουρ-
γική: κατασκευή µικροεπίπλων, Ξυλογλυπτική, 
Βιβλιοδεσία, Κατασκευή & εµψύχωση θεατρικής 
µαριονέτας. Εσύ θα επιλέξεις την τέχνη που σου 
ταιριάζει, εκείνοι θα σου δείξουν µε τη φαντασία 
πώς θα το κάνεις πράξη.

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ
Με ιστορία από το 1997, ο Εκπαιδευτικός Όµιλος 
∆ΙΑΚΡΟΤΗΜΑ έχει σήµερα να παρουσιάσει περισ-
σότερα από 80 φροντιστήρια µέσης εκπαίδευσης 
και κέντρα σχολικής µελέτης, µε 600 καθηγητές 
όλων των ειδικοτήτων και περίπου 3.500 µαθητές 
(δηµοτικού, γυµνασίου, λυκείου) σε ετήσια βάση. 

Στους Αρκιούς η δράση 
«Πρόσκληση στην Πρόληψη»

Ένα τόσο µικρό νησί και µια τόσο µεγάλη προσφορά 
του Ιάσιου Θεραπευτηρίου

Κάποια από τα βασικά του 
χαρακτηριστικά, που έχουν 
εδραιώσει τον όµιλο στις 
συνειδήσεις µαθητών και 
γονέων, αποτελούν η εν-
σωµάτωση και η εφαρµογή 
των νέων τεχνολογιών 
στην εκπαίδευση, η εξει-
δικευµένη ύλη των µα-
θηµάτων, οι αποκλειστικές 
εκδόσεις µε τα σχολικά 
βοηθήµατα ∆ΙΑΚΡΟΤΗΜΑ 
(53 τίτλοι βιβλίων), οι σύγ-
χρονοι και λειτουργικοί χώ-
ροι. Πληροφορίες εδώ: www.
diakrotima.gr

AFTER SCHOOL 
Κέντρα Σχολικής Μελέτης 
& Εµπλουτισµού Γνώσεων

Η Σχολική Μελέτη AFTER 
SCHOOL είναι ένα πρόγραµ-
µα µελέτης, εµπλουτισµού 
γνώσεων και δηµιουργικής 
απασχόλησης για µαθητές 
∆ηµοτικού και Γυµνασίου, 
στο οποίο επιτυγχάνεται η 
καθηµερινή προετοιµασία 
σε όλα τα σχολικά µαθήµα-
τα της επόµενης µέρας. Οι 
εξειδικευµένοι καθηγητές, 
αφού εξηγήσουν το µάθη-
µα και οργανώσουν το διά-
βασµα του παιδιού, επεµ-
βαίνουν όταν ένας µαθητής 
χρειαστεί τη βοήθειά τους 
και στο τέλος ελέγχουν 
και βοηθούν το κάθε παιδί 
ξεχωριστά για το αν έχει κα-
τανοήσει τα µαθήµατά του 
και εάν έχει λύσει σωστά 
τις ασκήσεις του για το σχο-
λείο. Τα µαθήµατα γίνονται 
στις αίθουσες των φρο-
ντιστηρίων ∆ΙΑΚΡΟΤΗΜΑ 
και στα κέντρα που ισχύει 
το πρόγραµµα Σχολικής 
Μελέτης AFTER SCHOOL, 
στα οποία διδάσκουν καθη-
γητές µέσης εκπαίδευσης 
(µαθηµατικός - φιλόλογος) 
και εκπαιδευτικοί παιδαγω-
γικής ακαδηµίας.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΟΥΚΙΔΗΣ
Το όνοµα Κουκίδης είναι 
απολύτως συνώνυµο µε τη 
διδασκαλία των Γερµανι-
κών στην Ελλάδα εδώ και 
38 χρόνια. Ειδικεύεται απο-
κλειστικά στη διδασκαλία 
της Γερµανικής γλώσσας σε 
ενήλικες, ενώ πέρα από την 
προετοιµασία υποψηφίων 
για τις εξετάσεις του Ινστι-
τούτου Goethe, οργανώνει 
σεµινάρια ειδικής φύσης 
για συγκεκριµένες κατηγο-
ρίες µαθητών, σχεδιάζει ει-
δικά τµήµατα για επαγγελ-
µατίες που βρίσκουν µέσω 
των συνεργατών του επαγ-
γελµατική αποκατάσταση 
στη Γερµανία, επιµορφώνει 
στελέχη επιχειρήσεων 
καθώς και καθηγητές Γερ-
µανικών. Ακαδηµίας 52, 210 
3603029, www.germanika-
koukidis.gr, info@germanika-

koukidis.gr  A



Αγαπητή Μυρτώ!  Έχω να καταθέσω το εξής πρόβληµα: Πριν 
µερικά χρόνια, όταν ήµουν ακόµη νιάνιαρο και τριγυρ-
νούσα στη νυχτερινή Αθήνα αµέριµνη και καλοπερα-
σάτη, γνώρισα αυτόν που λένε «τον τέλειο» για εµένα, 
τον άντρα ξέρω-τι-ζητάω-τίποτα δε-µένει-πια-να-µε-
κρατάει, λίγο µεγαλύτερο, όχι πολύ, φοιτητής κι αυτός. 

Παίχτηκε κάτι ελάχιστο µεταξύ µας, του στιλ τυχαίες συ-
ναντήσεις και φασωµατάκια σε πάρτι και µετά κουλ και οι 

δύο συνεχίσαµε κανονικά τις ζωούλες µας γιατί προφανώς δεν 
θέλαµε τα ίδια πράγµατα. ∆ηλαδή τι κουλ! Κουλ αυτός! Εγώ έφαγα µια 
σχετική πετριά αλλά την ξεπέρασα σύντοµα. Από τότε όµως, ζουζου-
νίζοντας βεβαίως ταυτοχρόνως, έχω καταλήξει ότι αυτός είναι ο µονα-
δικός που τα συνδυάζει όλα αυτά που µου αρέσουν, ωραίος, µοιραίος, 
ξύπνιος αλλά και συνεσταλµένος και µε περιεχόµενο. Ανταλλάσσου-
µε καµιά κουβέντα στο fb, τυπικά στα «χρόνια πολλά» και τέτοια. Αυ-
τός ακόµα ζουζουνίζει απ’ όσο βλέπω στα σόσιαλ και απ’ όσο τον έχω 
πετύχει σε παρτάκια ξανά! Το ερώτηµα είναι: Ρισκάρεις 3 χρόνια µετά 
αφού ξενιανιάρισες και αποφάσισες ότι µόνο αυτός σου έκανε το κλικ, 
να πας και να του την πέσεις ξανά; Και πώς το κάνεις; Λογικά θα τρο-
µάξει, ίσως βέβαια και µε το δίκιο του. Εντάξει, δεν είπαµε και να τον 
παντρευτούµε, µικρή είµαι ακόµα αλλά, να σου πω, βαρέθηκα λίγο τα 
µέτρια, τα µεσοβέζικα, τα «γιατί όχι;». Ο άντρας είναι για να σε εµπνέ-
ει και όχι να κάνεις απλά υποµονή µαζί του! Τι λες, Μυρτούδι µου, εσύ 
που τα λες τόσο ωραία και σωστά; Με αγάπη, Χάι φάιβ

Τα ψυχωµένα κι απίθανα κορίτσια εννοείται πως δεν 
σκαλώνουν σε φυσικά και άλλα εµπόδια, αλλά µελετούν 
τα σύννεφα και τους καιρούς, κουµαντάρουν τα πανιά 
και τα τιµόνια και πλανάρουν γλιστρώντας αβίαστα µε 
την πλώρη υψωµένη µέχρι τον τελικό προορισµό. Αν ο 
προορισµός τροµάξει, κρίµα ρε γαµώτο. Αλλά αυτός δεν 
είναι λόγος για ένα ψυχωµένο κι απίθανο κορίτσι να µη 
ρίξει τη βαρκούλα στο νερό.
Υ.Γ. Και ποια είναι τα ψυχωµένα κι απίθανα κορίτσια; Αυ-
τά που ξέρουν ότι ο άντρας είναι για να σε εµπνέει και όχι 
να κάνεις απλά υποµονή µαζί του. Ω, ναι!

Μυρτώ µου, θεάρα µου, οι απαντήσεις σου είναι 
απόλαυση, τρελαίνοµαι! Για να δω τι θα πεις στη δική µου περίπτω-
ση... Είµαι 37, το αγόρι µου 30 ετών, µου έκανε πρόταση γάµου (είπα 
ναι, φυσικά), είµαστε στα 8 χρόνια µαζί, τα περνάµε σούπερ, δεν έχου-
µε βαρεθεί ο ένας τον άλλο, τρελή σεξουαλική χηµεία, επικοινωνία 
συνειδήσεων, τον λατρεύω, µε λατρεύει, µε καλύπτει απόλυτα! Έλα, 
όµως, που εγώ το gym freak χτυπάω κάθε µέρα 2ωράκι στο γυµνα-
στήριο µετά τη δουλειά (είναι η ντόπα µου, βάρη & mixed martial 
arts & ο δικός µου σέβεται απόλυτα την ανάγκη µου αυτή), σε οµαδι-
κά προγράµµατα. Ένας instructor, λοιπόν (το πρωί στρατιωτικός, το 
απόγευµα γυµναστής), γλυκούλης, κοντούλης, συνεσταλµένος (µε 
σωµατάρα) την έχει πατήσει µαζί µου (34 ετών, πιπινάκι κι αυτός). Με 
κοιτάει συνέχεια, µου χαµογελάει, µου µιλάει, χάνει τα λόγια του όταν 
ανταποδίδω τη µατιά εν µέσω προγράµµατος, γενικά µιλάµε και ε-
κτός... Λέγαµε για κάτι προβολές ταινιών µια φορά µετά την προπόνη-
ση (οι δυο µας), µου κάνει «α, νόµιζα προβολές την άσκηση, αχαχαχ», 
µου αγγίζει τα µπούτια, έτσι στο γέλιο πάνω, µου λέει µια µέρα µετά 
την προπόνηση να περπατήσουµε µια ωραία διαδροµή να πάµε για κα-
φέ (δεν απαντάω). Τον συµπαθώ, κολακεύοµαι, αλλά µετά από αυτό... 
ξύπνησε µέσα µου του πόθου τ’ αγρίµι, δεν τρώει, δεν πίνει και δεν 
κοιµάταιιιιι. Κάνω πρόγραµµα µαζί του & στάζω (µου φαίνεται καυλω-
τικός). Τι έπαθα! Πώς να µου βάλω φρένο; Γιατί συνεχίζει το φλερτ & 
αγριογαργαλιέµαι. Και είναι άδικο & άτιµο για τον δικό µου...
Life IS A Beach

Ότι σας φαίνεται καυλωτικός ένας τύπος (το «στρατιωτικός» το αφήνω να το πάρει 
ο άνεµος) που εσείς του λέτε για προβολές ταινιών κι εκείνος τις νοµίζει προβολές 
λεκάνης, θα το αποδώσω στην επιδηµία ιλαράς που µαστίζει τον τελευταίο καιρό 
την πόλη µας. Τσεκάρετε άµεσα συµπτώµατα που περιλαµ-
βάνουν βήχα, πονόλαιµο, φτέρνισµα και καταρροή. Αν 
έχετε, αγνοήστε τον κοντό γυµναστή – το γαργάληµα 
που σας πιάνει είναι πιθανότατα µια παράξενη εκδή-
λωση της ασθένειας και τίποτα περισσότερο. Αν δεν 
έχετε τίποτα απ’ όλα αυτά, δυστυχώς πέσατε θύµα 
µιας άλλης ασθένειας που ονοµάζεται µετρώειοκώ-
λοςµουνατακάνωόλαπουτάνακαιµετάνακλαίωµεµαύ-
ροδάκρυµέσαστοκαταχείµωνο. Σας εύχοµαι να πάσχετε 
από την ασθένεια άλφα διότι η βήτα, αν την αφήσεις, είναι 
ύπουλη και ανεξέλεγκτη. Καλή ανάρρωση εύχοµαι.
Υ.Γ. Το φλερτ είναι οξυγόνο. Οι µατιές και τα τραυλίσµατα και τα κοκκινίσµατα και 
τα χάχανα στο γυµναστήριο είναι µέρος του παιχνιδιού που τρέφει το ναρκισσι-
σµό µας. Μια χαρά όλα αυτά. Το µυστικό είναι στη δοσολογία. Γνώµη µου.
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Σε γνωρίζω...

Αβαντάζ. Πάµπλουτος 47χρονος ελληνοαιγύπτιος επιχειρηµατίας, 
κάτοικος σε κοσµική περιοχή της Αθήνας, πανεπιστηµιακής µόρ-
φωσης και γλωσσοµαθής, µε 3 ιδιόκτητα πολυτελή ξενοδοχεία και 
εστιατόριο 5 αστέρων, µοντέρνος, επιθυµεί γνωριµία γάµου. «Πάπ-
πας». Οµήρου 38, Κολωνάκι, 2103620147, www.pappas.gr 

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

Μικρές 
αγγελίες

Belvedere Vodka 
Η αυθεντική πολωνική βότκα, που δηµιουργείται αποκλειστικά από σίκαλη και 

αρτεσιανό νερό, ξανασυστήθηκε στο αθηναϊκό κοινό σε ένα διήµερο εκδηλώσε-

ων (20&21/9), που πραγµατοποιήθηκε στο Holy Garden του Μεγάρου Μουσικής, 

παρέα µε την Angelika Dusk και την µπάντα της. Οι καλεσµένοι µυήθηκαν στη 

φιλοσοφία του Relearn Natural και η Belvedere «µεταµόρφωσε» κάποια από τα πιο 

φρέσκα υλικά της φύσης σε εµπνευσµένα κοκτέιλ.
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Στριμώχνεσαι κι αναγκάζεσαι να βρεις λύσεις

Στην αρχή της εβδομάδας αισθάνεσαι ότι τα περι-

θώρια στενεύουν επαγγελματικά και οικονομικά και 

αυτό σε αναγκάζει να οργανωθείς και να αναλάβεις 

δράση για να επιλύσεις τα όποια θέματα, με διακα-

νονισμούς, χρήματα από τρίτους και γενικά, παίρνο-

ντάς το αλλιώς. Η Πανσέληνος της Πέμπτης φέρνει 

έναν πιο ανάλαφρο αέρα τονίζο-

ντας τα ωραία που συμβαίνουν 

στα ερωτικά σου και θεωρητικά 

και πρακτικά, όμως ταυτόχρο-

να εγείρει κάποια ανασφάλεια 

μέσα σου. Είτε είσαι σε σχέση, 

είτε ελεύθερος, ακόμη κι αν 

σου συμβαίνουν τα ωραιότερα 

πράγματα ερωτικά, δυσκολεύ-

εσαι να αφήσεις πίσω σου ορι-

στικά τις κακές συνήθειες και 

τους κακούς ανθρώπους, έστω 

κι αν ξέρεις ακριβώς τι θέλεις 

στην καθημερινότητά σου για να είσαι καλά πλέον. 

Πάντως στο τέλος εξωθείσαι στη σωστή κατεύθυν-

ση, από τους ανθρώπους που έχουν αυτή τη δύναμη 

πάνω σου, γονείς, εργοδότες, συγγενείς, ακόμη κι αν 

εσένα σου φαίνεται προς στιγμήν ότι η ρουτίνα σου 

δεν σε ικανοποιεί ούτε στο εν δέκατο.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Οι οικείοι άλλοι γίνονται η μικρή, χαριτωμένη κο-

λασίτσα σου

24/7 πάρτι θα ήταν (ίσως και να είναι) η ζωή σου αν 

δεν είχες παιδιά, σύντροφο και τις ανάλογες οικο-

νομικές υποχρεώσεις. Πάντως ακόμη κι έτσι, έχεις 

φτάσει στο σημείο που δεν πολυσηκώνεις μύγα στο 

σπαθί σου και είσαι έτοιμος να πάρεις κεφάλια αν 

κάποιος πάει να σου χαλάσει τη ζαχαρένια σου. Η 

Πανσέληνος της Πέμπτης επιβεβαιώνει το πόσο 

έχεις ανάγκη να φροντίσεις το σπίτι σου, το σώμα 

σου, το μυαλό σου με ξεκούραση, αρμονία και ωραία 

πράγματα και είσαι πανέτοιμος να το κάνεις, όμως 

η ασάφεια του σχεδίου δράσης σου και κάτι μπερ-

δέματα στον φιλικό σου κύκλο δεν σ’ αφήνουν να 

αγιάσεις τελικά. Προς το Σαββατοκύριακό πιάνεις 

και κάτι ανακρίβειες για διαδικαστικά ζητήματα που 

σε στεναχωρούν και σου ξημερώνει πια ότι τα όρια 

που σου επιβάλλει η νοοτροπία, τα μαθήματα και το 

ευρύτερο συγγενικό σου περιβάλλον, ισχύουν μόνο 

για σένα και υποσκάπτουν σαφώς την υγεία και την 

ευεξία σου, εκεί που αν ήσουν μόνος θα περνούσες 

υπέροχα. 

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Επιδίδεσαι σε θεωρητικές ερωτοτροπίες και πρα-

κτικούς προβληματισμούς

Βρίσκεσαι σε μία αναστάτωση στο σπίτι κι εσωτερι-

κά προσπαθώντας να οργανώσεις το χρόνο με τους 

φίλους σου, τα χόμπι σου και, κυρίως, τις ευθύνες 

σου, οικονομικής πρωτίστως φύσεως. Η γενικότερη 

διάθεσή σου πάντως είναι παραπάνω από καλή, αρ-

κούντως κοινωνική κι ερωτικά παιχνιδιάρικη, αν και 

κυρίως θεωρητικά. Η Πανσέληνος της Πέμπτης στον 

άξονα Ζυγού - Κριού υπογραμμίζει αυτό το τελευ-

ταίο ευχάριστο κομμάτι και στρέφει την προσοχή 

σου αποφασιστικά στο να διασκεδάσεις, να χαλα-

ρώσεις και να περάσεις καλά ασχολούμενος με τα 

παιδιά σου, με ερωτικά εγχειρήματα και βγάζοντας 

την παιδικότητά σου βόλτα. Στην πραγματικότητα 

κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να απομακρύ-

νεις από το μυαλό σου τις βάσιμες υποψίες και αμφι-

βολίες που σχετίζονται τόσο με τα επαγγελματικά 

σου, όσο και με το κατά πόσο οι έρωτες σου έχουν 

βάσεις, μέλλον και ειλικρίνεια. Τελικά, οι περιορι-

σμοί στην οικειότητα και το μοίρασμα φαίνεται ότι 

σε δυσκολεύουν, αντί να σε διευκολύνουν στο να αι-

σθανθείς ασφάλεια και να ξεφύγεις από τη μανιέρα 

του παρελθόντος σου.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Βρίθεις δημιουργικότητας, επικοινωνιακής διά-

θεσης και φοβίας όμως

Η δημιουργικότητά σου είναι σε μεγάλα κέφια στις 

αρχές της εβδομάδας και δρα ως το λιπαντικό που 

χρειάζονται τα επαγγελματικά σου σχέδια, βοηθώ-

ντας την επικοινωνία, τις επαφές και τις συνεργασίες 

σου. Επί προσωπικού επικοινωνείς με τη μεγαλύτερη 

δυνατή σαφήνεια τα θέλω σου, 

αν και ακόμη με αρκετή φροντί-

δα ώστε να μη δημιουργήσεις 

εντάσεις στο σπίτι σου και μέσα 

σου. Ασκείς βέβαια πίεση στον 

εαυτό σου κι αυτό δεν είναι ό,τι 

καλύτερο. Η Πανσέληνος της 

Πέμπτης τονίζει το πόσο πολύ σε 

απασχολούν κοινωνικά και ζητή-

ματα καριέρας αυτή τη στιγμή, 

παράλληλα όμως υπογραμμίζει 

ότι το σκεπτικό σου είναι τουλά-

χιστον θολωμένο και με ροπή 

προς τον πεσιμισμό και τη φοβία. Στο τέλος της ε-

βδομάδας φρόντισε να διαφυλάξεις τους φίλους και 

την οικογένειά σου. Η πίεση που δέχεσαι προέρχεται 

από το σύντροφο και τους συνεργάτες σου κυρίως 

και είναι αδόκιμο να την αφήσεις να υποσκάψει την 

επικοινωνία με τους δικούς σου. 

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Περνάς στην πράξη και ταράζεσαι 

Η πράξη σού πέφτει πιο βαριά από τη θεωρία για όσα 

έχεις να κάνεις αυτή την εβδομάδα σε δουλειά, μαθή-

ματα και οικογενειακές υποχρεώσεις. Ενώ υπάρχει 

καλή ροή και φαίνεται να κάνεις αυτό που ακριβώς 

χρειάζεσαι για να αποκαταστήσεις ένα μέτρο ηρεμίας 

και οικονομικής ασφάλειας, σωματικά και ψυχολογι-

κά δεν είναι τόσο εύκολο. Πάντως η Πανσέληνος της 

Πέμπτης σε φέρνει στο κέντρο σου, διευκολύνοντας 

τη σκέψη και τα λόγια σου, ίσως σε βαθμό φλυαρίας 

που θα κατευθύνεις κυρίως στον εξωεπαγγελματικό 

σου κύκλο ή θα εκτονώσει μέσα από το χόμπι σου. 

Καλό θα ήταν δε να επιλέξεις την πρακτική και ειρη-

νική μέθοδο αντί για τη θεωρητική και επιθετική, για 

να διαχειριστείς τις συνειδητοποιήσεις που κάνεις 

για την ερωτική σου ζωή, την οικειότητα και τις φο-

βίες σου. Κοινώς ό,τι δουλεύει στην πράξη είναι το 

καλύτερο. Η προσέγγιση αυτή οριοθετεί σωστά το 

εγώ και τον παλιμπαιδισμό σου κι ας έχεις εσύ την 

εντύπωση ότι σε φιμώνει. Φιμώνει μόνο την εμμονή 

και τις αποσπασματικές θεωρήσεις. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Εστιάζεις στο μερικό και δυσκολεύεσαι να χαλα-

ρώσεις

Άγεσαι και φέρεσαι από τις επιθυμίες και τις ανάγκες 

σου στην αρχή της εβδομάδας, τις οποίες μάλιστα 

επικοινωνείς αναλυτικά κυρίως στα παιδιά ή το σύ-

ντροφό σου, υπαρκτό ή εν δυνάμει. Στον κατάλογο 

συμπεριλαμβάνεται το σεξ, η χαλάρωση και το να 

ξεσκάσεις κάνοντας καινούργια πράγματα κι αυτό 

γιατί όσο προσπαθείς να χαλαρώσεις, τόσο τσιτώ-

νεις. Η Πανσέληνος της Πέμπτης στον άξονα Ζυγού 

- Κριού επιβεβαιώνει ότι χαλάρωση εξωτερική δεν 

ισοδυναμεί και με χαλάρωση εσωτερική παρότι σου 

δημιουργεί ροπή στην τεμπελιά και το πολύ φαγητό. 

Καλό θα ήταν να θυμάσαι ότι το θέμα σου είναι οι α-

τέλειες που βλέπεις στις σχέσεις και τις συνεργασίες 

σου και η ανασφάλεια που σου δημιουργούν αυτές 

όσο δεν αναλαμβάνεις δράση. Στο τέλος της εβδο-

μάδας γίνεται ξεκάθαρο ότι ο έρωτας, τα παιδιά σου 

και η ανάγκη σου για δημιουργικότητα έρχονται σε 

αντίθεση με τις ατομικές σου ανάγκες. Ίσως φταίει 

το ότι δεν μπορείς να προσποιείσαι πλέον ότι σε στη-

ρίζουν, όπως έκανες πριν, και χρειάζεται να βάλεις 

πραγματικά όρια.

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Επικεντρώνεσαι σε σένα με μέτρια αποτελέσμα-

τα στη διάθεσή σου

Όσο κι αν η προσωπική σου αίγλη είναι στα πάνω της 

και το αντικείμενο της συναναστροφής σου με τον 

έξω κόσμο είναι κυρίως το τι πιστεύεις/κάνεις/είσαι/

θα ήθελες να κάνεις, συνεχίζεις να μην περνάς και 

πολύ καλά, κυρίως στις προσωπικές σου σχέσεις. Τα 

μυστικά επιβαρύνουν το οικογενειακό κλίμα, την ψυ-

χολογία και τελικά, την υγεία σου. Η Πανσέληνος της 

Πέμπτης στο ζώδιό σου, σου θυμίζει ότι η αλλαγή νο-

οτροπίας, γεωγραφικού στίγματος και σχεδίου είναι 

δυνατή και ιδιαίτερα ανανεωτική. Ειδική φροντίδα 

και συνέπεια απαιτείται να δείξεις στην εργασιακή 

σου ρουτίνα και στην υγεία σου, γιατί και τα δύο μπο-

ρούν εν δυνάμει να διαβρώσουν τα σχέδιά σου. Στο 

τέλος της εβδομάδας ειδικά η ασάφεια, το μπέρδεμα 

και το ψέμα αφθονούν. Χρειάζεται να βάλεις όρια 

λοιπόν στα λεγόμενα, τις σκέψεις και τα πάρε δώσε 

σου, ακόμη κι αν αυτό σου στοιχίζει συναισθηματικά. 

Η εναλλακτική είναι να καταπιέσεις τις ανασφάλειες 

και τους φόβους σου, δημιουργώντας τις κατάλλη-

λες συνθήκες για ιδιαίτερα δυσάρεστες ψυχολογικές 

καταστάσεις

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Αναβάλλεις να πεις αυτά που γνωρίζεις μέσα σου

Αρχικά, καλό θα ήταν να δείξεις έξτρα προσοχή στις 

μετακινήσεις σου αυτές τις ημέρες, αφού υπάρχει μία 

μεγαλύτερη επιρρέπεια στους μικροτραυματισμούς 

και γενικά, σωματικά, έχεις δει και καλύτερες μέρες. 

Οι φίλοι και τα χόμπι σου γίνονται το αποκούμπι σου 

και λειτουργούν υποστηρικτικά, αν και εισπράττουν 

ένα ικανό μερίδιο της δυσαρέσκειάς σου. Καλό θα 

ήταν να θυμάσαι, ωστόσο, ότι η πίεση κατά βάσει 

προέρχεται από τη δουλειά και την ερωτική σου ζωή, 

όπου δεσμευμένος, ελεύθερος, δεν διασκεδάζεις, 

δεν ευχαριστιέσαι. Η Πανσέληνος της Πέμπτης σε 

παραινεί να κλείσεις κομψά και διπλωματικά όσα 

πράγματα δεν συμμορφώνονται με τους στόχους 

σου και σου δημιουργούν ανασφάλεια για το μέλλον 

και συναισθηματική αναστάτωση. Αναβάλλοντας 

και εμμένοντας σε παρωχημένους έρωτες (κυρίως) 

αντιθέτως, διασφαλίζεις την έλλειψη ικανοποίησης, 

χαράς και συναισθηματικής ασφάλειας. Στο τέλος 

της εβδομάδας, καλείσαι ιδανικά να λεξικοποιήσεις 

αυτά που ήδη αντιλαμβάνεσαι, ανοίγοντας το δρόμο 

για την εξυγίανση των σχέσεών σου. Εναλλακτικά 

απλώς συνεχίζεις να αισθάνεσαι μιζέρια χάριν του 

να διατηρείς μία επίφαση σχέσης/συνεργασίας ή την 

πιθανότητά της.

 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Πολλή δουλειά, αρκετή διασκέδαση και η ανά-

λογη κούραση

Δυναμικά μπαίνεις στην εβδομάδα αφού το τι χρει-

άζεται και θέλεις να κάνεις για να προωθήσεις την 

καριέρα σου και την ερωτική σου ζωή, σου είναι αρ-

κετά σαφές. Το ότι η υπόθεση έχει αρκετή λάντζα 

δεν είναι το καλύτερό σου, αλλά εδώ που τα λέμε τα 

τελευταία χρόνια τείνεις να το συνηθίσεις. Η Παν-

σέληνος της Πέμπτης επιβεβαιώνει την αισιοδοξία 

σου, ακόμη και με τον συνοδό κόπο. Συνιστά δε να 

συνεχίσεις την επιμόρφωσή σου και ό,τι σε κάνει 

να γίνεσαι καλύτερος, χόμπι, γνωριμία, εμπειρία 

και να μη στηριχτείς εξολοκλήρου στη γοητευτι-

κή σου προσωπικότητα. Ακόμη κι επί προσωπικού 

καλό θα ήταν να συνεχίσει να ακούς τον απένα-

ντι διαλλακτικά και να μην πας σε κριτική συγκα-

λυμμένη με χιούμορ ή σε απόλυτες θέσεις. Προς 

το τέλος της εβδομάδας η κούραση της ρουτίνας 

και της δουλειάς γίνεται ιδιαίτερα αισθητή, αλλά 

γνωρίζεις κατά βάθος ότι οι δυσκολίες είναι αυτο-

επιβαλλόμενες και τελικά αναγκαίες για να διεκδι-

κήσεις εκ νέου την άνεση και την ασφάλειά σου.  

 

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Επιθυμείς την αλλαγή, δυσκολεύεσαι με το κό-

στος της

Σε παπανδρεϊκή διάθεση σε βρίσκει η αρχή της εβδο-

μάδας με σύνθημα τη λέξη «αλλαγή» και ιδιαίτερη 

λαχτάρα για ανανέωση και καθετί καινούργιο στο 

σπίτι και την ερωτική σου ζωή και με μία καλώς κεί-

μενη αποφασιστικότητα να αλλάξεις φίλους, σχέ-

δια, χόμπι και σχεδόν οτιδήποτε εξωεπαγγελματικό 

για να υποστηρίξεις την «αλλαγή». Η Πανσέληνος 

της Πέμπτης βέβαια σου θυμίζει ότι παράλληλα 

τρέχει και μία ρουτίνα που θέλει εξαιρετική διπλω-

ματία από μέρους σου και ακριβοδίκαιες μοιρασιές, 

αν πρόκειται να αποφύγεις οικονομικές απώλειες ή 

κλειστές πόρτες. Κι εκεί περίπου, τείνεις να υποθη-

κεύσεις (εσφαλμένα) την «αλλαγή» και να βγάλεις 

τον συνηθισμένο, χαριτωμένο μικρό δικτατορίσκο 

στο οικογενειακό σου πλαίσιο. Προς το τέλος της ε-

βδομάδας κράτα εξαιρετικά μικρό καλάθι για προτά-

σεις, συμφωνίες, υποσχέσεις και γνωριμίες που είναι 

μπερδεμένες μάλλον παρά ξεκάθαρες. Συντόμως θα 

συνειδητοποιήσεις ότι το καινούργιο επαγγελματικά, 

δημιουργικά κι ερωτικά είναι εφικτό και το μόνο που 

το εμποδίζει είναι οι προσωπικές σου ανασφάλειες, 

αυτές που της ξέρεις εσύ και μόνο.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Πετάς χαρταετό παρά το ότι μέσα σου το καζάνι 

βράζει

Η ταχύτητα μετάβασης από τη γνωριμία στο σεξ κι 

από τη θεωρία στην πράξη μειώνεται χαρακτηριστι-

κά αυτή την εβδομάδα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

δεν σου δημιουργεί ανασφάλεια. Ωστόσο φαίνεται 

ότι οι στόχοι σου είναι πιο αποτελεσματικοί από τα 

τραύματά σου κι ακόμη κι αν γίνεσαι άνω κάτω, μέ-

νεις στην πορεία σου. Το μείγμα έχει πάθος, ζήλεια, 

εσωτερική και οικογενειακή ένταση, διαπλοκή κι όλα 

τα συστατικά ενός καλού θρίλερ. Τα καλά νέα είναι σε 

ένα κομμάτι σου συμβαίνουν αυτά, ένα άλλο όμως 

πετάει χαρταετό και περνάει πολύ καλά, κυρίως ερω-

τικοσχεσιακά, δοκιμάζει καινούργια πράγματα και 

η Πανσέληνος το ενδυναμώνει περαιτέρω με δημι-

ουργικότητα, διασκέδαση και ζευγαρέ ή παρεΐστικές 

καταστάσεις. Στο τέλος της εβδομάδας θυμάσαι και 

πάλι το οικονομικό σου και πόσο δυσκολεύεσαι να εί-

σαι εγκρατής, τουλάχιστον μέχρι να δεις την πιθανή 

ματαίωση των σχεδίων σου στον ορίζοντα, οπότε και 

συνειδητοποιείς ότι σαφώς και σε παίρνει να περιο-

ρίσεις λίγο την εξωεπαγγελματική ατζέντα, τα έξοδα 

για το σπίτι και τη γενναιοδωρία σου.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Εστιάζεσαι στις σχέσεις σου

Το πόσο σαφές είναι μέσα σου ότι θέλεις οι προβλη-

ματισμοί σου να είναι αποκλειστικά το πού θα πας, τι 

θα δεις/φας/φορέσεις, και με ποιον, δεν λέγεται. Εκεί 

κουμπώνεις εμμονικά σχεδόν στην αρχή της εβδομά-

δας με την υποστήριξη των φίλων και των εξωεπαγ-

γελματικών σου ασχολιών. Ωστόσο η Πανσέληνος 

της Πέμπτης δεν λέει να σε αφήσει να αγιάσεις αφού 

φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν το 

μοιρασμένο πορτοφόλι και τη διαβρωτική τους δρά-

ση για την ψυχολογία σου. Από αντίδραση ή και απλή 

έλλειψη συγκεκριμένων ιδεών τείνεις να αποφύγεις 

το ζήτημα τελείως και να συνεχίσεις την ενασχόλησή 

σου αποκλειστικά με το ζήτημα της καλοπέρασής 

σου. Ωστόσο, ο αντίκτυπος της Πανσελήνου γίνεται 

αισθητός στο σπίτι και την οικογένειά σου και σου ζη-

τάει πολύ περίτεχνους χειρισμούς, διακανονισμούς 

και συμφωνίες για να αποφύγεις τις απώλειες και να 

μη βρεθείς θύμα των συνθηκών. Στο τέλος της εβδο-

μάδας βλέπεις ότι η έλλειψη οργάνωσης μπορεί να 

σου στοιχίσει επαγγελματικές συμφωνίες και ερωτι-

κές γνωριμίες, πολύ κοντά σε αυτά που αναζητάς. 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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