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A Note  
from αθηΝΕΑ
Τι να πει κανείς γι’ αυτό το διαφορετικό καλοκαίρι;

Αναζητώντας έμπνευση για το editorial αυτού του 
τεύχους, κι επειδή παίζω το “work from home” δίπορτο 
αυτή την εβδομάδα, ρώτησα την τριών ετών κόρη μου 
πώς της φαίνεται μέχρι στιγμής.

Μου απάντησε λακωνικά “καλό!” και πριν προλάβω να 
τη ρωτήσω περισσότερα, συνέχισε: “Το καλοκαίρι τρώμε 
παγωτό. Πάμε θάλασσα και πισίνα. Μπορώ να φάω ένα 
παγωτό μαμά; Ένα παγωτό μαμά. Μόνο ένα. Ε μαμά; Ένα 
μόνο. Μαμά; Μαμά μου;”.

Βρέθηκα να διαπραγματεύομαι και έχασα τη ροή της 
σκέψης μου, υπέκυψα και έδωσα παγωτό, την ξαναβρήκα 
όμως όταν ξαναέκατσα στον υπολογιστή μου, διαπιστώνοντας το εξής: έχουμε ανάγκη αυτή την 
αλλαγή των εποχών. Ίσως να μην το είχα συνειδητοποιήσει πλήρως, αλλά είχα ανάγκη αυτό το 
αλλόκοτο, μισό, ανάποδο καλοκαίρι.

Το γιατί κρύβεται στον τρόπο που το περιέγραψε η μικρή Σοφία: παγωτό + θάλασσα = καλό.

Απλοποιείστε τα πράγματα, διαχειριστείτε τις προσδοκίες σας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε το 
διάλειμμα αυτό που το χρειάζεστε όσο ποτέ. Εμείς αυτό θα κάνουμε.

Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι!

Μαριάννα Σκυλακάκη
Editor-in-chief, αθηΝΕΑ

EDIToRIAl
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Όνειρα Θερινής Νυκτός 
σε Παραλίες και Βουνά

Του ΛΕυΘΕΡΗ ΠΛΑΚιΔΑ

6

Όνειρα θερινής νυκτός και ημέρας. Αναμνήσεις και 
προτάσεις για διακοπές το καλοκαίρι του 2020. Ακόμη 
και με την αμφιβολία να αιωρείται, την ανασφάλεια να 
υπάρχει διάχυτη, ο ήλιος, η θάλασσα, τα αιώνια βουνά, 
τα καταπράσινα μικρά χωριά, ο ορίζοντας και η χαρά 
της φύσης θα είναι εκεί και θα μας περιμένουν για να 
μας προσφέρουν αναζωογόνηση. 

Στο αφιέρωμα αυτό συγκεντρώνουμε καλοκαιρινές 
αναμνήσεις που γίνονται οδηγοί και έμπνευση για 
ένα καλοκαίρι που είναι διαφορετικό απ’ όλα όσα 
έχουμε ζήσει. Ιστορίες και εικόνες από τόπους στην 
Ελλάδα που έδωσαν στον καθένα από μας κάτι από 
τη μοναδικότητά τους. Ίσως είναι ευκαιρία φέτος να 
επιλέξουμε να ταξιδέψουμε σε περιοχές της χώρας που 
δεν έχουμε επισκεφθεί, σε σημεία που δεν τα είχαμε 
και πολύ στο νου μας για θερινές διακοπές.

Ακόμη κι αν μείνετε στο εξοχικό των φίλων σας ή 
στο χωριό της οικογένειάς σας, δείτε μέσα από τα 
φυλλώματα και τις γρίλιες τον ήλιο που θα λάμπει. Εκεί 
η ζωή είναι τόσο δυνατή, όσο και η ανάσα σας.

DESTINATIONS

DESTINATIoNS
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Αμοργός

Είμαι 20 καλοκαίρια πριν, δεν ήταν όμως καλοκαίρι 
εκείνο, τον κακό του τον καιρό ήταν, και ακόμη 
χειρότερα εγώ, διαλυμένος ψυχολογικά και 
οικονομικά, ράκος και σωματικά, αφού μάτι δεν 
έκλεινα, πλησίαζαν οι διακοπές, θα είχα άδεια, δεν 
την ήθελα, με τη δουλειά περνούσε ο χρόνος κάπως, 
πού να πάω και με τι φράγκα (η δραχμή ήταν στα 
τελευταία της, κι εγώ το ίδιο, νόμιζα). “Έλα ρε συ, θα 
βολευτούμε, είμαι σίγουρος ότι θα σου κάνει καλό”, 
επέμενε ο Φώτης, ο κολλητός μου, για να τον βρω στο 
νησί. Για εκείνον “νησί” επί 12-13 χρόνια ήταν η μόνο 
η Αμοργός. Το βράδυ που ξεκινούσε η άδεια βγήκα 
με τον έτερο κολλητό, τον σάββα και την Αλέκα του, 
πήγαμε σε ένα ωραίο μαγαζί στον Φλοίσβο, φάγαμε, 
ήπιαμε, μέχρι και χορέψαμε. Επέστρεψα κατά τις 4 
στο διαμέρισμα που είχα προσωρινά νοικιάσει στο 
Παλαιό Φάληρο, ξάπλωσα ανάσκελα στο μοναδικό 

έπιπλο που είχα, τον καναπέ, τα είδα όλα ανάποδα, 
σηκώθηκα, άδειασα, και στην επιστροφή προς τον 
καναπέ είδα μισανοιγμένη στο πάτωμα τη βαλίτσα. 
Την έκλεισα, γρήγορο ντουζ, ταξί, “Πειραιά, για 
Αμοργό”, του είπα, εισιτήριο μόνο πρώτη θέση, 
καλύτερος ο καναπές εδώ, άνοιξα ένα πολυσέλιδο 
βιβλίο, δε θυμάμαι ποιο, βγήκα στην πρύμνη μόλις 
έδεσε στο νησί και αμέσως, προτού ακόμη πατήσω 
το πόδι μου, το ένιωσα. Τρεις μέρες μετά, έφευγα 
από την Αμοργό ένας νέος άνθρωπος, άλλος για 
το υπόλοιπο της ζωής μου. Και κάθε φορά που 
επιστρέφω, την ευγνωμονώ, μαζί και τον Φώτη.

Στέλιος Σοφιανός
Δημοσιογράφος, Managing Partner Brainband 
Studio

Αντίπαρος

στην Αντίπαρο με τη Μαρία. Το δωμάτιό μας, στο 
δεύτερο όροφο, βλέπει σε μια εσωτερική αυλή. 
Τα μικρά μας κρεβάτια με ένα κομοδίνο ανάμεσα, 
φορτωμένο βαζάκια και σωληνάρια, και η βαλίτσα 
ανοιχτή στην καρέκλα απέναντι. Ακριβώς έξω από 
το παράθυρο τα κλαδιά μιας ελιάς μας δείχνουν 
τον άνεμο. Αργά το απόγευμα, μετά τη θάλασσα, 
κουρασμένες από την ένταση της ακτής, ξαπλώνουμε 
και ανοίγουμε το τζάμι. Δεν έχω ξαναπάει διακοπές 
με τη Μαρία. Κοιτάζει την ελιά κι εγώ, πάνω από 
την πλάτη της, την τραβηγμένη, διάφανη κουρτίνα. 
Γυρίζει και μου λέει, με το σταρένιο της πρόσωπο, 
αυτό που έδειχνε ακόμα πιο όμορφο στο φως της 
αυγής: “Τι τυχερές που είμαστε να έχουμε έρθει εδώ, 
σ’ αυτό το δωμάτιο. Δε θα ήθελα κανένα άλλο”. Τα 
σταχτόξανθα, μακριά μαλλιά της συμφωνούν, νωπά 
ακόμα πάνω στο μαξιλάρι. Και η ελιά συμφωνεί 

και χτενίζει τον αόρατο αέρα, που μας αφήνει να 
ησυχάσουμε λίγο για να κρατήσουμε ως την άλλη 
ανατολή. Ψιθυρίζουμε, μισοκοιμόμαστε. Ανοίγω 
τα μάτια με τον ήχο του τριζονιού και κρατάω την 
αναπνοή μου για να μην ενοχλήσω το θρόισμα. 
Η Μαρία είναι τόσο χαλαρή και ξεκούραστη που 
νιώθω να έχω κάνει ήδη έναν μήνα διακοπές.

Λένα Καλλέργη
Ποιήτρια-Μεταφράστρια

DESTINATIoNS
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Αστυπάλαια

Η σχέση μου με την Αστυπάλαια ξεκίνησε το 2003 
με ένα μάλλον ατυχές 4ήμερο του σεπτεμβρίου, 
το οποίο όμως στάθηκε αρκετό για να ερωτευτώ 
κεραυνοβόλα και να αποκτήσω ένα μικρό, 
παλιό, παραδοσιακό σπίτι δίπλα στο Κάστρο της 
Χώρας, μέσα σ’ ένα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένο 
παραδοσιακό οικισμό που συνδυάζει με κάπως 
αιρετικό, αλλά υπέρκομψο τρόπο, κυκλαδίτικη 
απλότητα με δωδεκανησιακή αύρα. Από το 2004 
-με την εξαίρεση 1-2 πολύ ειδικών περιπτώσεων- 
περνάω τον Αύγουστο εκεί. Αυτό που μου έδωσε 
η Αστυπάλαια, και το οποίο, από επιλογή της 
οικογένειάς μου δεν είχε τύχει να βιώσω ως παιδί, 
είναι οι καλοκαιρινές παρέες, οι καλοκαιρινές 
συνήθειες, οι καλοκαιρινές υπερβολές, οι 
καλοκαιρινές ιδιοτροπίες. Το καλοκαίρι σε 
αντιδιαστολή με το χειμώνα. Η ανεμελιά σε 

αντιδιαστολή με την τάξη, το ραχάτι σε αντιδιαστολή 
με το πρόγραμμα, το “δεν ξέρω” σε αντιδιαστολή με 
το “γνωρίζω”, το σήμερα σε αντιδιαστολή με το χθες 
και το αύριο. Έκανα επίσης νέους φίλους. Φίλους 
όψιμους, αλλά καλούς, συνοδοιπόρους εδώ και 
χρόνια πια στην καθημερινότητά μου. Αστυπαλίτες 
φίλους, Αθηναίους φίλους και φίλους από κάθε 
γωνιά του πλανήτη, που η καλή τους μοίρα τους 
ξέβρασε κάποια στιγμή σε αυτό το άγονο νησί των 
Δωδεκανήσων. 2020 και συνεχίζουμε. Η Αστυπάλαια 
πάντα εκεί. Αλλαγμένη, αλλά και ίδια. Όπως κι εμείς 
άλλωστε.

Γιώργος Βελισσάριος
Grape Escape Partner

Βελβεντός Κοζάνης

Την ώρα που η αγάπη μου για εκδρομές περιμένει 
υπομονετικά και οι εσωτερικές μου δυνάμεις 
δοκιμάζονται, ανατρέχω νοερά σε τόπους που 
με βοήθησαν στο παρελθόν να προχωρήσω. Το 
αγαπημένο ασφαλές καταφύγιο της μνήμης μου 
είναι οι καταρράκτες του Βελβεντού. Αν διάλεγα, 
θα προτιμούσα τα Πιέρια Όρη από τον αντικρινό 
τους Όλυμπο. Το θρόισμα των φύλλων στα αρχαία 
δέντρα τους και το αδιάλειπτο κελάρυσμα των 
νερών τους ηχούν σαν αποπλανητικός ψίθυρος που 
φέρνει τη λήθη. Η πρώτη σαγήνη γίνεται μύηση και 
πια νιώθεις την αύρα των Μουσών και το κρυφτό 
των Νυμφών.

Δυο καλοκαίρια πριν, λίγο έξω από το Βελβεντό, 
στη θέση σκεπασμένο, ένα πέτρινο δρομάκι με 
καθοδήγησε λυτρωτικά σε ένα φυσικό ανάκτορο 
οργιώδους βλάστησης. σε λίγο παρέκκλινα σε 
δύσβατο μονοπάτι και κατέβηκα στον τελευταίο 
σταθμό του καταρράκτη· μετά από την πνευματική 

προετοιμασία της πεζοπορίας, δεν ξεχνάω το 
δυνατό παφλασμό που έκανε όλες τις έννοιες να 
σιγήσουν και την αίσθηση κάθαρσης, ένα ιερό 
βάπτισμα από το οποίο βγαίνεις εμβρόντητος, 
αλλά αναγεννημένος.

Πίσω στην πραγματικότητα και στο κέντρο του 
χωριού, οι ονομαστές Τουλούμπες Ζανδέ έδωσαν 
και γευστική υπόσταση στη ανάμνησή μου: κάπως 
έτσι πρέπει να σφραγίζεται κάθε εκδρομή. στο 
πλήθος των προορισμών που ανταγωνίζονται για 
την επίσκεψή μας, τι ειρωνεία: λίγα ή πολλά τα 
χιλιόμετρα που θα καλύψει κανείς, όλα γίνονται για 
την εσωτερική διαδρομή που διανύουμε μέσα μας.

Αφροδίτη Μπέλλου
ιδιοκτήτρια του Παραδοσιακού Ξενώνα Κτήμα 
Μπέλλου

DESTINATIoNS
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στο καράβι της επιστροφής για την Καβάλα, 
σκέφτομαι πως τη Λήμνο δεν τη χορταίνεις όσες 
φορές και να ‘ρθεις. Η Λήμνος είναι ατίθαση. 
Ανομοιογενή κτίρια, μεγάλες αποστάσεις, 
απομακρυσμένα χωριά, απέραντες κίτρινες 
εκτάσεις σιτηρών -το γνωστό και ως μαυραγάνι- και 
πινελιές από το πράσινο των αμπελιών να φτάνουν 
τις παραλίες.

στη Λήμνο θα έρθεις για να ηρεμήσει η ψυχή σου. 
στην πρωτεύουσα του νησιού, τη Μύρινα, θα δεις 
το κάστρο, ενώ τα νεοκλασικά σπίτια των πλουσίων 
της Αιγύπτου, στην πλευρά του Ρωμαϊκού Γιαλού, 
αγναντεύουν το Άγιο Όρος. Θα εντυπωσιαστείς με 
τη βιοποικιλότητα της περιοχής, τις αλυκές και την 
πανίδα, και για το πόσο οι κάτοικοι τη σέβονται και 
την προστατεύουν.

Η Λήμνος είναι το 7ο μεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα 
και οι ιστορίες της είναι πολλές. στο ναυτικό μουσείο 
στη Νέα Κούταλη θα μάθεις για την παράδοση στην 
σπογγαλιεία και το θρύλο του Κουταλιανού που 
“μασούσε” σίδερα. Θα δοκιμάσεις τα τοπικά γλυκά 
με αμυγδαλόπαστα, γνωστά και ως βενιζελικά, 
με το μύθο να λέει πως τα δοκίμασε ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος όταν ήρθε στο νησί και ξέχασε το όνομά 
του. στις αμμοθίνες -το μοναδικό τοπίο αφρικανικής 
σαχάρας στο Βορειοανατολικό αιγαίο- θα νιώσεις 
σαν μία άλλη Ελληνίδα στο χαρέμι, καθώς φήμες 
λένε ότι στην ομώνυμη ταινία, η Ρένα Βλαχοπούλου 
έψαχνε εκεί να βρει νερό.

στο νησί θα δοκιμάσεις τα παραδοσιακά αφτούδια, 
μακαρόνια τηγανητά που τρως είτε αλμυρά με 
σιρόπι από μούστο, είτε γλυκά με μέλι και κανέλα. 
Ακόμη, θα πιείς Λημνιό κρασί με συνοδεία το 
παραδοσιακών τυριών, όπως μελίχλωρο τηγανητό 
και καλαθάκι.

Ωστόσο, το νησί έχει ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα που τα τελευταία χρόνια το καθιστά 
ένα δημοφιλή προορισμό για νέους και αθλητές 
από όλο τον κόσμο. Έχει μελτέμια. στον όρμο του 
Κέρους και της Μαντόνα θα δεις εκατοντάδες 
αετούς, σανίδες και πανιά να “παλεύουν” κάθε μέρα 
με τους αέρηδες.

Η Λήμνος αποτελεί έναν μοναδικό προορισμό 
θαλάσσιου αθλητικού τουρισμού. Την τελευταία 
δεκαετία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν 
εγκατασταθεί εκεί, σεβόμενες την περιοχή Natu-
ra 2000 του νησιού, εκπαιδεύουν ανερχόμενους 
επαγγελματίες, ενώ προσφέρουν υπηρεσίες 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων, με του ειδικούς να 
χαρακτηρίζουν την περιοχή ως την πιο ασφαλή 
παραλία στην Ελλάδα.

To Surf Club Keros που βρίσκεται εκεί, προσφέρει μία 
εναλλακτική αθλητική και ταξιδιωτική εμπειρία που 
σπάνια θα βρεις στην Ελλάδα. Με προτεραιότητα το 
σεβασμό στο περιβάλλον και στο μοναδικό τοπίο 
της περιοχής, στο Κέρος θα μείνεις σε πολυτελείς 
σκηνές, ζώντας την εμπειρία του glamping ή αλλιώς 
glamourous camping, μία νέα τάση εναλλακτικού 
τρόπου διαμονής. Θα κάνεις γιόγκα και σιάτσου στη 
φύση, θα δεις ταινίες κάτω από τον έναστρο ουρανό, 
ενώ τα πρωινά θα παρακολουθείς μαθήματα για να 
καταφέρεις να ισορροπήσεις με τη σανίδα σου στα 
κύματα.

Φέτος, το Surf Club Keros, σε συνεργασία με το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 
εταίρους από την Κύπρο, την Τουρκία και την 
ιταλία, υλοποιούν το ευρωπαϊκό έργο ΝΑυΤιΛοσ. 
Κατανοώντας την ανάγκη κατάρτισης νέων 
επαγγελματιών στο χώρο του θαλάσσιου αθλητικού 
τουρισμού, στοχεύουν να δημιουργήσουν το 
πλαίσιο εργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης 
σε όλους αυτούς που επιθυμούν να εμπλακούν 
με το κομμάτι αυτού του θεματικού τουρισμού. 
Το έργο θα διαρκέσει τρία χρόνια και με δράσεις 
και εκπαιδευτικά σεμινάρια θα διαμορφώσει 
πιστοποιήσεις, ώστε ο επόμενος εκπαιδευτής 
θαλάσσιων αθλητικών δραστηριοτήτων να 
αποτελεί έναν ενημερωμένο και ευσυνείδητο 
εκπρόσωπο του τόπου στο οποίο ζει και εργάζεται. 
Μάθε περισσότερα για το έργο, εδώ.

Στη Λήμνο, 
Όπου Φυσάει ο Άνεμος

τηΣ ΛώρΑΣ ΑρΓυροπουΛου

https://nautiluscert.eu/
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Κέρκυρα Λέρος

Λίγο ότι οι φίλοι που έχεις στο νησί και σε κάνουν 
να βλέπεις διαφορετικά πράγματα, λίγο οι διακοπές 
με το παιδί που σε κάνουν να τα ζεις όλα από την 
αρχή, κάθε μέρα των διακοπών σου είναι πάντα μία 
νέα συναρπαστική εμπειρία. Ξεκινήσαμε με φίλους 
να κάνουμε μία βόλτα με φουσκωτό και τα παιδιά 
μας. Όλη μέρα θάλασσα σε διαφορετικά σημεία της 
δυτικής μεριάς. Βουτιές, τραγούδια, εξερευνήσεις, 
φαγητό. Τέζα όλοι, και στην επιστροφή για την 
μαρίνα των Γουβιών, πέφτει η ιδέα.

- Πάμε στο Ποντικονήσι να δούμε το ηλιοβασίλεμα;
- Ναι, φωνάξαμε όλοι.

Περνάμε, Φρούριο, Γαρίτσα, Μον Ρεπό, Κανόνι 
εικόνες που δεν είχα ξαναδεί και μία όψη του 
νησιού σχεδόν κινηματογραφική. Φτάνουμε στο 
Ποντικονήσι και ξαφνικά μαγεία. Ροζ και γαλάζιες 
αποχρώσεις στο νερό και στον ουρανό, μπροστά και 
πίσω από την εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών. 
Άπνοια και ήρεμα νερά γύρω από το Ποντικονήσι. 

Κανείς δε μιλούσε. Τα γέλια των παιδιών μπροστά 
και οι υπόλοιποι να προσπαθούμε να βγάλουμε μία 
φωτογραφία. Δύσκολο να το αποτυπώσεις. Λίγο πριν 
πέσει ο ήλιος είπαμε να γυρίσουμε. Τότε βλέπουμε 
τα παιδιά να έχουν παγώσει το βλέμμα τους. Ένα 
πειρατικό (τουριστικό) πλοίο έκανε βόλτα πίσω 
μας σε κοντινή απόσταση. Τα παιδιά έχουν χάσει 
το μυαλό τους και προσπαθούν να καταλάβουν τι 
συμβαίνει. Κάποιος πετάει κάτι από το πλοίο στο 
νερό και τα παιδιά τρελαίνονται. “Πάμε να δούμε τι 
είναι.” Κάποιος είχε πετάξει ένα παιδικό πειρατικό 
μαχαίρι. Τα παιδιά το πήραν και νόμιζαν ότι βρήκαν 
ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει. Μέχρι να γυρίσουμε στη 
Μαρίνα φώναζαν από τον ενθουσιασμό τους, ενώ 
εμείς απολαμβάναμε για ακόμα μία φορά τη θέα 
του Μον Ρεπό, της Γαρίτσας, του φρουρίου και της 
πόλης, αποσβολωμένοι από αυτό που βλέπαμε.

Βασίλης πρίφτης
στέλεχος Marketing

Λέρος, καλοκαίρι του 2014. Το πλοίο δένει στο 
Λακκί. Αντικρίζουμε τα μεγάλα κτίρια. Ανοίκειο 
περιβάλλον για ό,τι μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει 
σε νησί του Αιγαίου. Λιμάνι είναι, τα λιμάνια ενίοτε 
δεν έχουν τη χάρη σκέφτομαι, δεν θα μείνουμε εδώ 
εξάλλου. Ανεβαίνουμε στη μηχανή και το αφήνουμε 
πίσω μας.

Η Λέρος, η ταυτισμένη με εγκλεισμούς, τιμωρίες, 
ανομολόγητες ιστορίες, εικόνες που δεν θα ήθελες 
ποτέ να δεις, μαρτυρίες που δεν θα ήθελες ποτέ να 
ακούσεις, είναι λουσμένη στο φως. στο χρώμα της 
ώχρας. Θα ξαναγυρίσουμε στο Λακκί, πολλές φορές. 
Και γιατί θα το φέρει ο δρόμος μας, αλλά και γιατί 
αυτά τα μεγάλα κτίσματα που αντικρίσαμε και μας 
φάνηκαν κάπως ψυχρά στο αιγαιοπελαγίτικο τοπίο 
τώρα εγείρουν την περιέργεια, τον θαυμασμό, 
διάθεση για εξερεύνηση και φωτογράφιση. Τα 
περισσότερα κτίρια art deco στην Ελλάδα είναι σε 
τούτη την πόλη. Art deco και Bauhaus. Μια πόλη 
δημιούργημα των ιταλών κατακτητών που, μέχρι 
το 1943, είχαν εδώ, στο μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι 

της ανατολικής Μεσογείου, την αεροναυτική τους 
έδρα. Ένας ολόκληρος οικισμός κατασκευασμένος 
σύμφωνα με τις αρχές του αρχιτεκτονικού 
ρασιοναλισμού.

Η αποκάλυψη, όμως, στη Λέρο δεν είναι μόνο το 
Λακκί, η πιο “παράξενη ελληνική πόλη” σύμφωνα 
με την αγγλική Guardian. Είναι ολόκληρο το νησί 
ως “αρχιτεκτονικό σύνολο”. Παραδοσιακά σπίτια, 
υπέροχα νεοκλασικά αρχοντικά των ομογενών 
Αιγυπτιωτών, φόρος τιμής στην πατρίδα και στην 
υστεροφημία τους, πυργόσπιτα, μύλοι, στρατιωτικά 
τούνελ-μουσεία, η Αγία Κιουρά με τις τοιχογραφίες 
των εξορίστων και τα άλλα ξωκκλήσια. Η Λέρος, 
ένα νησί όχι πολύ μεγάλο, όχι πολύ μικρό, όπου 
διασταυρώνονται τόσα μονοπάτια της ιστορίας, 
όσα δεν βρήκα πουθενά αλλού, μας αποκαλύφθηκε 
ένα καλοκαίρι όχι μόνο ως τόπος διακοπών, αλλά 
και ως τόπος μνήμης.

Δέσποινα ράμμου
Επιμελήτρια Κειμένων
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Εικόνες που έρχονται μπροστά στο μυαλό και δεν 
θυμάσαι πώς αποθηκεύτηκαν εκεί. Αρχοντική και 
κοσμοπολίτισσα που ξελογιάζει το νου, αυτό είναι 
η Ύδρα. 

Είσαι παιδί; σπρώχνεις την κούνια ή σε σπρώχνουν 
στην κούνια. Γαϊδουράκια. Παιχνίδι ανέμελο. 
Καραβάκια. Θαλάσσια ταξί. Ηρεμία.

Αυτά και άλλα πολλά είναι για μένα η καλοκαιρινή 
Ύδρα.

Πειραιάς, δελφίνι και τσουπ σε λίγη ώρα σε μια 
κούκλα Ύδρα. Φωτεινή και φιλόξενη. Λαμπερή και 
διαφορετική!

Ταβερνάκια στα στενά και αρχοντικά όλο γλύκα. 
Περπάτημα, μάζεμα λουλουδιών και μια ξαφνική 
βουτιά στα παγωμένα νερά. Ένα απρόσμενο 
κάλεσμα σε ένα ιστορικό αρχοντικό και ελληνικός 
καφές αγναντεύοντας όλο το νησί. Διηγήσεις, 
ιστορίες, γέλια, αγκαλιές. σαν κι αυτές που μας 
έχουν λείψει. Αληθινές αγκαλιές!

Δεν θα ξεχάσω, πόσο τρέλα ήταν τα αρχοντικά και 
τα οικόσημα. Κάθε δρόμος και μια άλλη ιστορία. 
Αφήγηση και πολιτική κατήχηση από τον Μανόλη 
Τ. και περιγραφές από τον αγώνα του για να μείνει 
η Ύδρα “καθαρή”. Από αυτοκίνητα, μηχανάκια, 
καυσαέρια, βρωμιά, βαβούρα. Μα, πόσο χαρά 
που νικήσανε. οι μικρές αυτές νίκες, αθροιστικά 
βλέπεις, ίσως, κάποτε αλλάξουν τα πράγματα.

Μα, πόσο ξετρελάθηκα από τα βράδια στα Καμίνια. 
Κόσμος να μπαίνει στη θάλασσα ως αργά. Γέλια, 
χαρές, φαγητά και κρασιά.

Η βόλτα με τα μουλάρια στα κατάλευκα από 
τον ασβέστη σπίτια σε ταξιδεύει σε άλλη 
εποχή. Τα καπετανόσπιτα, τα αρχοντικά των 
Κουντουριώτηδων, παντρεύονται με τις 
βουκαμβίλιες και τα γιασεμιά και σου γεμίζουν την 
ψυχή. Η πιο γνωστή διαδρομή με τα πόδια είναι 
παραλιακά. Καμίνι, Βλυχό, Παλαμιδά και μετά πιο 
εσωτερικά στην Επισκοπή και στην παραλία της 
Νήσιζας. 

οι επιλογές για φαγητό και διασκέδαση αρκετές. Από 
το 1976 λειτουργεί ο θρυλικός Πειρατής και κοντά 
του το Ρολόι και το σινιάλο. Κλασικές επιλογές. στο 
εσωτερικό του νησιού να αναζητήσετε την Ξερή 
Ελιά που λειτουργεί από το 1825, ενώ εκεί κοντά 
και το στέκι της Αννίτας. ο Cohen έχει αναφερθεί 
στην Ξερή Ελιά και την έχει τραγουδήσει, κι αυτό θα 
την κρατά άφθαρτη στο χρόνο. Αν έχετε μέρες, να 
περάσετε από το omilos, το Μανδράκι Resort και το 
Και Κρεμμύδι.

Ελληνικά νησιά. Αμέτρητα. Κοσμικά και ντροπαλά. 
Ξερονήσια μα και καταπράσινα. Νερά ζεστά, αλλά 
και παγωμένα. Κόσμος πολύς, μα και ερημονήσια. 
Διάλεξε ένα να γίνει το αγαπημένο σου, να δεθείς 
μαζί του και να σε συντροφεύει τον χειμώνα που 
νομοτελειακά ακολουθεί...

Ύδρα. 
Σαν Από Παραμύθι.

του ΝίΚου ΝυφουΔη
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Καλοκαιρινές αναμνήσεις και, εκτός από τις 
ξένοιαστες βουτιές σε μια παραλία, πέρυσι 
το καλοκαίρι αποφασίσαμε να ψηφίσουμε και 
βουνό και να βουτήξουμε στην πλούσια φύση 
του Πωγωνίου. στο βορειοδυτικό άκρο του νομού 
ιωαννίνων, στα ελληνοαλβανικά σύνορα, βρίσκεται 
η περιοχή του Πωγωνίου, πολύπαθη κατά τον 
Εμφύλιο πόλεμο, αλλά και λόγω της ξενιτιάς των 
κατοίκων της, των οποίων όμως οι απόγονοι πάντα 
επιστρέφουν και δίνουν ζωή στα χωριά. Το Καλπάκι 
είναι η πύλη προς τα χωριά της επαρχίας Πωγωνίου 
και μικρά πέτρινα χωριά σκορπισμένα στις πλαγιές 
διαδέχονται το ένα το άλλο.

Βόλτες σε πετρόχτιστα γεφύρια, πεζοπορία μέσα σε 
πλούσια βλάστηση, δίπλα σε ποτάμια, ηλιοβασίλεμα 
με το φως να ζωγραφίζει ροζ τις βουνοκορφές, 
αλλά και πανηγύρια με κλαρίνα και πολυφωνικά 
πωγωνίσια τραγούδια. Διασχίσαμε μία εκπληκτική 
διαδρομή δίπλα στον ποταμό Αώο για να φθάσουμε 

στη Μονή Μολυβδοσκέπαστης. Θαυμάσαμε την 
τέχνη των Ηπειρωτών μαστόρων στο τοξωτό γεφύρι 
Γκρέτσι κάτω από τον Παλαιόπυργο.

Απολαύσαμε τη φιλοξενία στον ξενώνα στο Δολό 
με τα υπέροχα πετρόκτιστα κτίσματα, το δικό του 
τυροκομείο, αμπελώνες και βέβαια ατελείωτο 
τσίπουρο. στο καφενείο Πλάτανος στην Πωγωνιανή 
δοκιμάσαμε τα πιο γευστικά πιάτα από τα χέρια της 
γλυκιάς ιδιοκτήτριας. οι γεύσεις είναι συνδεδεμένες 
με την ιστορία, χορτόπιτες με φύλλο ανοιγμένο 
με μαεστρία, κασόπιτα, μπατσαριά (χορτόπιτα 
χωρίς φύλλο), πεντανόστιμα προϊόντα της ντόπιας 
κτηνοτροφίας. Το ορεινό τοπίο της Ηπείρου οφείλει 
τη μαγεία του στη λιτότητα και οι εικόνες του σε 
καλούν να επιστρέψεις.

Κατερίνα Κρόμπα
Ενδοκρινολόγος

Μία ατελείωτη βελούδινη θάλασσα γεννιέται 
και ανατέλλει μπροστά σου μόλις φτάσεις στη 
σαντορίνη και ανέβεις στον Πύργο. Εάν θέλεις να 
βρεις το στίγμα του νησιού, πρέπει να ανέβεις πάνω 
σ’ ένα βράχο και να κοιτάξεις από την Καλντέρα 
αριστερά-δεξιά για να καταλάβεις πού βρίσκεσαι. 
Αυτή είναι η πρώτη συμβουλή που δίνω σε όποιον 
βρεθεί σε αυτόν το μαγικό τόπο. Η δεύτερη; Nα 
περάσει τις ώρες του σαν ντόπιος. Έχω πάει στη 
σαντορίνη έξι φορές: οι τρεις για δουλειά, οι δύο 
για διακοπές και η μία για το γάμο μου. Είμασταν 
τότε 32 άτομα και εάν με ρωτούσες τις καιρό θα 
έχει την 1 ιουλίου του 2017 που παντρευτήκαμε, θα 
σου έλεγα να πάρεις ζακέτα για το βράδυ. στη δική 
μας περίπτωση, όμως, ζήσαμε τον καύσωνα της 
δεκαετίας, με 47 βαθμούς Κελσίου. Το Πύργο τον 
αγαπώ, γιατί βλέπω τους ντόπιους να πίνουν μπύρες, 
να παίζουν τάβλι, να ζουν και να απολαμβάνουν 
την καθημερινότητά τους σαν φιγούρες θεάτρου 
μέσα στα λευκά βοτσαλωτά ασβεστωμένα σοκάκια. 

Το νοτιότερο νησί των Κυκλάδων, όμως, έχει μία 
γοητεία στην οποία παραδίδεσαι αμαχητί και από 
την πίσω πλευρά, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η 
σαντορίνη ξεχειλίζει ρομαντισμό, άγρια ομορφιά 
και μυστηριακή μαγεία. Για σένα που θέλεις το 
καλοκαίρι σου να κυλήσει χωρίς ξαπλώστρες, self-
ies, ρακέτες και ατελείωτη δυνατή μουσική.

Κυριακή παναγιώτου
Wine-Digital Marketing Strategist

ΣαντορίνηΠωγώνι
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Καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν εννοούμε τους τρεις 
ημερολογιακούς μήνες, αλλά τουλάχιστον έξι, 
δηλαδή από Μάιο έως οκτώβριο. Πάντα επιλέγω να 
πηγαίνω σε δυο-τρία μέρη για καλοκαιρινές διακοπές 
σε διαφορετικές ημερομηνίες. ο σεπτέμβρης είναι 
ο αγαπημένος μου μήνας διακοπών και άρρηκτα 
συνδεμένος με τον τόπο καταγωγής μου, τη σέριφο. 
Όπου κι αν πηγαίνω, το δεκαήμερο στην σέριφο 
δεν το αλλάζω με τίποτα! Το νησί είναι πολύ κοντά 
στην Αθήνα, δυόμισι με τρεις ώρες από τον Πειραιά 
και το τοπίο του απίστευτα μαγικό. Τα δυο πρώτα 
πρωινά τα αφιερώνω σε περπάτημα ή τρέξιμο προς 
το Κάστρο της Χώρας. Η Ανατολή του ηλίου (αξίζει 
να βάλεις ακόμη και ξυπνητήρι για να τη δεις) μέσα 
από τη θάλασσα αδειάζει ό,τι αρνητικό υπάρχει 
γύρω μου και ταυτόχρονα με γεμίζει ευτυχία, 
αισιοδοξία και θετική ενέργεια. Δύση ηλίου από την 
παραλία του Αβεσσαλού. Παραλίες πολλές, ήσυχες 
ή πιο κοσμικές, με απίθανα κρυστάλλινα νερά 
σε όλες τις αποχρώσεις του μπλε. Η Ψιλή Άμμος, 

ο Άγιος σωστής, το Καλό Αμπέλι, η Βαγιά και το 
Γάνεμα είναι σταθερή αξία, αλλά οι αγαπημένες μου 
είναι ο Κένταρχος και το Παρασπαριό στις οποίες 
η πρόσβαση γίνεται μόνο από τη θάλασσα. Αργά 
το απόγευμα μαζευόμαστε στην Πάνω Πιάτσα για 
καφέ, γλυκό ή φαγητό. οι χρωματιστές καρέκλες 
από τα μαγαζιά δίνουν την αίσθηση ότι είσαι μέρος 
ενός πίνακα ζωγραφικής. Για να ανακαλύψεις τη 
μαγεία της σερίφου πρέπει να την επισκεφθείς 
αρκετές φορές.

Χρήστος Μποφίλιος
Προπονητής Κολύμβησης

Τη σκύρο τη γνώρισα το 1980 μαθητής ακόμα της 
πρώτης λυκείου, καλεσμένος στην οικογένεια 
στενού μου φίλου και συμμαθητή. Τότε ήταν η εποχή 
που οι Κυκλάδες μονοπωλούσαν στο ελληνικό 
τουριστικό στερέωμα, οποιαδήποτε παρέκκλιση 
θεωρείτο σχεδόν παράπτωμα. Λογικό για την εποχή, 
έμπαινες στο πλοίο και τσουπ “Κυκλάδα”.

Η σκύρος ήταν μια περιπετειούλα. ΚΤΕΛ με μουσική 
φουλ της κλάψας, Πάριο, οδηγό με παντόφλα Buffa-
lo, όλοι με τσιγάρα, τόσο που έμοιαζε το λεωφορείο 
με κινούμενη ψησταριά. Διασχίζοντας την Εύβοια 
φτάνουμε στο λιμανάκι της παράλιας Κύμης, τότε 
δύο σπίτια και μια μικρή υποτυπώδης προβλήτα. 
σήμερα πια κανονικό λιμάνι, προστατευμένο. 
Το βαπόρι τότε η “Ανεμόεσσα” καρυδότσουφλο, 
αν είχε θάλασσα έδενες τον κουβά στο λαιμό. 
Αργότερα ο “Λυκομήδης” και σήμερα ο “Αχιλλέας” 
– κανονικά βαπόρια. σήμερα στο λιμάνι της 
Λιναριάς υποδέχεται το πλοίο ο Richard Strauss με 
το “also sprach Zarathustra” (οδύσσεια 2001 του 
Διαστήματος) με το λεωφορείο ή το αυτοκίνητο 
φτάνουμε στη Χώρα στην άλλη πλευρά του Νησιού.

Η χώρα αποκαλύπτεται χτισμένη στο λόφο σα 
κάστρο αριστερά του δρόμου και δεξιά απλώνεται 
μια απέραντη αμμουδερή παραλία από τα Μαγαζιά 

μέχρι το Μώλο. Εντύπωση προκαλεί ότι το μισό νησί 
είναι έρημος σαν κυκλαδονήσι και δεν κατοικείται 
και το άλλο καταπράσινο (παρά τις κατά καιρούς 
πυρκαγιές). Και τότε συντελείται η αποκάλυψη. Όλα 
είναι συγκεντρωμένα: η παραλία ανατολική, τότε 
παρθένα και απέραντη σήμερα με διακριτικά beach 
bar και κάποιες ταβέρνες – δυστυχώς τα τελευταία 
χρόνια όπως παντού τίγκα στην ψάθινη ομπρέλα. 
Το απόγευμα καφεδάκι και γλυκό στα Μαγαζιά και 
το βράδυ βόλτα και ποτάκια στη Χώρα. Όλα με τα 
πόδια τότε και σήμερα.

οι παλιές παρέες μεγάλωσαν, μαζί και οι 
καινούργιοι, πάντοτε είχαν μια θέση, θα γίνουν οι 
επόμενοι παλαιοί ή δε θα ξανάρθουν ποτέ πια στη 
σκύρο. Ένα είναι σίγουρο και πάντα το σχολιάζαμε: 
“μία φορά και ποτέ πια ή μια φορά και πάντα”. Κι 
εγώ μεγάλωσα μαζί. ο κόσμος στη σκύρο ήταν 
πάντα όμορφα ιδιότροπος, πάντοτε ξεπερνούσαν 
και ξεπερνούν κάθε δυσκολία με το δικό τους τρόπο. 
Ακόμα και στο σεισμό το κατακαλόκαιρο του 2001 
τυπώθηκαν μπλουζάκια με το σύνθημα: “το μόνο 
νησί που κουνιέται περισσότερο από τη Μύκονο”.

Γιώργος Γεωργακόπουλος
ιδρυτής και Επιμελητής, Cheap Art

Σέριφος Σκύρος
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Όταν το Πάσχα του 2020 κατάλαβα ότι, λόγω της 
πανδημίας, δεν θα μπορέσω να καταγράψω στη 
μνήμη μου τις φετινές εικόνες από τη Ρόδο μου, 
σκέφτηκα ότι αυτό που θα μπορούσα να κάνω, 
προκειμένου να καλύψω το κενό, ήταν να φτιάξω 
μια καλοκαιρινή ιστορία και να μοιραστώ μαζί σας 
τι θα κάνω το πρώτο σΚ που θα την επισκεφθώ, 
μόλις οι συνθήκες μας το επιτρέψουν.

Είναι ένα δροσερό πρωινό και το αεροπλάνο μας 
παίρνει τη στροφή πάνω από την παλιά πόλη, 
με κατεύθυνση το αεροδρόμιο Διαγόρας, που 
είναι πλέον σε πολύ καλή κατάσταση, μετά την 
αναβάθμισή του από την Fraport.

ο ζεστός πρωινός ήλιος σκάει επιθετικά στο 
πρόσωπό μας, πλην όμως μας βρίσκει έτοιμους, 
αφού έχουμε βάλει τόνους αντιηλιακού. Μπαίνουμε 
στο καθαρό ταξί, βαμμένο στα μπλε χρώματα, και ο 
οδηγός μας παίρνει το δρόμο για να μας πάει στην 
πόλη.

στην ανηφόρα μετά τα Κρητικά με πιάνει μια 
λαχτάρα, αφού ξέρω ότι θα αντικρίσω στο πιάτο μια 
από τις πιο ωραίες θέες της πόλης της Ρόδου. Μια  
μεγάλη αμμουδερή παραλία της δυτικής ακτής του 
νησιού απλώνεται μπροστά μας, η οποία ξεκινάει 
αμέσως μετά το Ενυδρείο και εκτείνεται κατά μήκος 
της Ακτής Λέρου, Καλύμνου, Μιαούλη και Κανάρη, 
γνωστή και ως Ψαροπούλα.

Το ταξί μας αφήνει στο Plaza, ένα πολύ καλό 
ξενοδοχείο 4 αστέρων μέσα στην πόλη και σε 
κομβικό σημείο, αφού απέχει 400 μέτρα από την 
παραλία Έλλη και 500 μέτρα από το εμπορικό 
κέντρο. Πίνουμε καφέ στο ανοικτό μπαρ που κοιτά 
το δρόμο και ο ιδιοκτήτης του ο Λούκας μας λέει 
γρήγορα τα νέα του, αφού έχουμε να τον δούμε έναν 
ολόκληρο χρόνο. Κλασικά, τον ρωτώ τα ίδια και 
τα ίδια. Έγινε κανένα έργο στην πόλη; Άνοιξε κάτι 
καινούργιο; ο νέος δήμαρχος παράγει καλύτερη 
δουλειά για τον τουρισμό; 

Βάζουμε μαγιό, σαγιονάρα και ορμάμε να κάνουμε 
μια γρήγορη βουτιά κάτω από το ιστορικό 
Ξενοδοχείο με το “ψαρωτικό” όνομα Grande Albergo 
Delle Rose Hotel -Casino Rodos.

στο μεταξύ, κατά τις 4 πεινάμε, και αποφασίζουμε 
να πάμε για φαγητό μέσα στην πόλη στον παλιό 
Αλέξη, όπως τον ξέρουμε εμείς, για να δοκιμάσουμε 
πειραγμένες θαλασσινές γεύσεις από τον εγγονό 
του ιδιοκτήτη. Να οι σούμες, να τα κρασιά, να τα 
αποστάγματα, και το γνωστό πλέον στην παρέα 
μότο όταν βρισκόμαστε εν ευθυμία: “Παιδιά, πολύ 
σας αγαπώ”.

Αφήνουμε χώρο για γλυκά στο Νηρέα, από τα 
χέρια της φίλης μας Κωνστάνζ και του Θοδωρή. 
Καινούργια νέα και εδώ μαζί τους, γνώριμες όμως 
εικόνες και μυρωδιές. Το βράδυ θα παίξει ένα τζιν 
τόνικ στο εξωτερικό μπαρ του Rodos Park Suites, 
ενός ξενοδοχείου που θα ήθελες να είναι το σπίτι 
σου.

Όσο για το σχεδιασμό της Κυριακής, έχει την 
γνωστή ροή: μια ώρα πρωινό γρήγορο αθλητικό 
περπάτημα, ξεκινώντας μπροστά από τη 
Μητρόπολη και περνώντας από μαγικά κτίρια όπως 
είναι το Δικαστικό Μέγαρο, η  Τράπεζα της Ελλάδος, 
το Μαντράκι, τα Ενετικά τείχη.

Επόμενη διαδρομή η Λίνδος και ο μυστικός κόλπος 
του Αγίου Παύλου με τα σμαραγδένια νερά. Μια 
ονειρική περιοχή ακριβώς στην πίσω πλευρά της 
Λίνδου, με το βλέμμα σου να βυθίζεται στο σκούρο 
μπλε του Αιγαίου και με θέα την περίφημη Ακρόπολη 
της Λίνδου.

στο τέλος του κόλπου, και σχεδόν πάνω στους 
βράχους, υπάρχει ένα μοναδικός  γαστρονομικός 
προορισμός το Tambakio. Τρως εξαιρετικά, ενώ 
συγχρόνως η αύρα του μέρους σε υπνωτίζει για να 
ονειρευτείς το επόμενό σου ταξίδι. Γιατί, τελικά, η 
μεγαλύτερη προίκα του ανθρώπου είναι η γεμάτη 
εικόνες και αναμνήσεις ταξιδιωτική του μνήμη.

Καλοκαιρινό 
Σαββατοκύριακο στη Ρόδο

του ΝτίΝου ΑΔρίΑΝοπουΛου
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Η επιστροφή από την κάτι σα μισή παραλία 
του Νοσ ήταν Γολγοθάς. Απομεσήμερο, ο Γιαλός 
κόχλαζε, δεν φυσούσε καθόλου, τα τζιτζίκια έδιναν 
ατέλειωτο πόνο. Με την πετσέτα στον σβέρκο και τα 
βατραχοπέδιλα ανά χείρας, το αλάτι να τρώει την 
πλάτη, σέρναμε τις παντόφλες σαν κατάδικοι. στον 
Τάχα θα σταματούσαμε για πατίχα (το καρπούζι 
στα Γαλλο… συμιακά), πεπόνι και σταφύλια, δεν 
έφτανε το μαρτύριο, έπρεπε να φορτωνόμαστε 
σαν τα αγαπημένα μας γαϊδουράκια. σιγαστήρα 
για την παιδική τριμελή συγχορδία κλιμακούμενης 
γκρίνιας έβαζε προς στιγμή το κρύο υποβρύχιο. στο 
παλιομοδίτικο καφενεδάκι του Πάχου. Κι ύστερα, 
ξεκινούσε η απόλυτη απελπισία, πεντακόσια 
ατελείωτα σκαλιά της Καλής στράτας. Μέσα της 
δεκαετίας του ’80, στο λιμάνι θυμάμαι τα νερά 
κρυστάλλινα, οι γονείς όμως δεν μας αφήναν να 
βουτάμε εκεί. Μα εκείνο το μεσημέρι, η ζέστη ήταν 
πραγματικά απάλευτη, βλέπαμε με τα αδέλφια μου 
τη θαλασσίτσα και αλληθωρίζαμε. Και τότε ο ι.Μ.Χ 

έκανε την μεγάλη έκπληξη, “άντε ρίχτε την” είπε. 
Και πήραμε φόρα. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη 
ζωή μου αυτήν τη βουτιά. Κράτησα την αναπνοή 
μου, έμεινα κάτω από το νερό μέχρι να παγώσουν 
τα μυαλά μου. Κλείνω τα μάτια μου, νιώθω ακόμα 
εκείνη τη δροσιά, την ανατριχίλα, το καρδιοχτύπι.

Κωστής Χατζηφώτης
Δικηγόρος

Είναι 10 παρά το βράδυ, αρχές ιουλίου με οκτώ 
μποφόρ. Κατεβαίνω απ’ το καράβι και αμέσως 
κοιτάζω ψηλά για το φωτισμένο καμπαναριό της 
Μεγαλόχαρης με τον σταυρό. Αναρωτιέμαι αν θα μου 
στείλει την έμπνευση που αναζητώ εδώ και μήνες για 
να γράψω το διήγημα που ξεκίνησα. Αύριο πρωί να 
πάτε στον Πύργο, πριν πλακώσουν οι τουρίστες, να 
δείτε και το καινούργιο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, 
με παροτρύνει ο νεαρός στη διαδρομή προς το 
ξενοδοχείο. Και πήγα. Νωρίς το πρωί, με τους 
ήχους των πουλιών και τις πυκνές μπουκαμβίλιες 
για συντροφιά. Κοντοστάθηκα στο σπίτι του 
Γιαννούλη Χαλεπά, προσπέρασα την πολύχρωμη, 
μικρή πλατεία με τον τεράστιο πλάτανο, ανέβηκα 
με δυσκολία τα ψηλά σκαλοπάτια και τα χωμάτινα 
δρομάκια, ώσπου στο ύψωμα αντίκρισα ένα τοπίο 
μαγικό. Μέσα σε λίγα τετραγωνικά, όλη η ιστορία 
του μαρμάρου, ο κόπος και το πείσμα εκατοντάδων 
ανθρώπων για τη διατήρηση του πολιτισμού τους. 
Και εκεί, στον προαύλιο χώρο που ατενίζει τα βουνά, 

τους περιστεριώνες και τις ξερολιθιές, ανάμεσα 
στα αγριεμένα σύννεφα και τις πέτρες, συνάντησα 
τον ήρωα μου, αυτόν που έψαχνα για τη συνέχεια 
της ιστορίας μου. Τον Μάρκο. Το διήγημα γράφεται 
ακόμη. Όπως και η ιστορία μου με την Τήνο. Όσο 
για τον Μάρκο… υπομονή. Να έχετε κι εσείς κάτι να 
διαβάσετε όταν βρεθείτε στο νησί.

Κατερίνα τζαβάρα
συγγραφέας-Εκπαιδευτικός

Σύμη Τήνος

DESTINATIoNS
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Καλοκαιρινές διακοπές στην όμορφη Κρήτη και 
συγκεκριμένα στην πόλη των Χανίων. Αύγουστος 
2019. Η διαμονή μας θα διαρκούσε σχεδόν μία 
εβδομάδα, επομένως είχαμε αρκετές μέρες για 
εξερεύνηση όλου του νομού. Το πρόγραμμα ήταν 
απλό, το πρωί μετά από ένα καλό πρωινό ανεβαίναμε 
στο μηχανάκι και ξεκινούσαμε για τις πιο όμορφες 
παραλίες που έχει ο νόμος Χανίων. Το απόγευμα, 
μετά την επιστροφή μας, περιπλανιόμασταν στα 
μαγευτικά και αρχοντικά στενά της παλιάς πόλης. 
Μέσα σε αυτές τις μέρες είχαμε τη δυνατότητα 
να επισκεφθούμε παραλίες όπως το Μαράθι, τα 
σεϊτάν λιμάνια, την Αγία Μαρίνα- Πλατανιά, τα 
Φαλάσαρνα και την παραλία σταυρός, το μέρος 
το οποίο γυρίστηκε η ταινία “Αλέξης Ζορμπάς”. 
Η παραλία, όμως, που μας κέντρισε πιο πολύ το 
ενδιαφέρον είναι ο Μπάλος. Βρίσκεται περίπου 50 
χιλιόμετρα από τα Χανιά και το τελευταίο τμήμα 
της διαδρομής είναι χωματόδρομος περίπου 10 
χιλιόμετρα. Θα χρειαστεί να φοράτε παπούτσια 

για την κατάβαση προς την παραλία, το τοπίο 
όμως θα σας αποζημιώσει. Με τιρκουάζ νερά και 
λευκή “ροζίζουσα” άμμο, στοιχεία που θυμίζουν 
το Ελαφονήσι, είναι βέβαιο ότι η αίσθηση που θα 
σας εντυπωθεί μόλις την αντικρίσετε θα μείνει 
χαραγμένη στην μνήμη σας και θα σας κάνει 
να αναπολήσετε αυτό το ταξίδι. Άξιζε κάθε ένα 
λαχάνιασμα της ανόδου και της καθόδου.

Λάζαρος Λαζαρίδης
σύμβουλος Επικοινωνίας

Χανιά
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Ναύπλιο: Πρωτεύουσα
της Απόδρασης

Του ΛΕυΘΕΡΗ ΠΛΑΚιΔΑ

28

Εκεί Όπου η Ιστορία 
Δίνει Ραντεβού στις Πλατείες

Το Ναύπλιο είναι πολύ περισσότερα από εκείνα 
που διαβάζουμε στα βιβλία ιστορίας. Έχει 
πολλά να προσφέρει σε όλους τους επισκέπτες, 
ακόμη και στους πιο απαιτητικούς.

Είναι μια πόλη που προσπαθεί να ζήσει μεταξύ 
του παρελθόντος και του μέλλοντος. Περπατάς 
στα όμορφα στενά και στους καλόγουστους 
πεζοδρομημένους δρόμους και χαίρεσαι 
να βλέπεις ποδηλάτες και ωραίες βιτρίνες 
μαγαζιών. Απολαμβάνεις τον χαλαρό ρυθμό και 
την επαφή με τους φιλόξενους κατοίκους. Έχει 
και εδώ τα γνωστά μηχανάκια, με τη φασαρία 
και την έλλειψη αισθητικής, αλλά είπαμε, ούτε 
στον παράδεισο δεν είναι όλα τέλεια.

TRAVEl

TRAVEL
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το κίνημα της 3ης σεπτεμβρίου, όταν οι Έλληνες 
ζήτησαν σύνταγμα από τον τότε βασιλιά Όθωνα, 
πήρε το όνομα Πλατεία συντάγματος, μαζί με την 
ομώνυμη και πιο διάσημη στην Ελλάδα πλατεία 
στην Αθήνα. 

Η σημερινή της μορφή οφείλεται στην τελευταία 
ανακατασκευή της το 1980. Η Πλατεία συντάγματος 
περιβάλλεται από μερικά σημαντικά ιστορικά 
κτίρια, όπως το τζαμί όπου το 1928 λειτούργησε 
η πρώτη Βουλή των Ελλήνων και δεξιά του το 
βενετσιάνικο κτίριο που σήμερα στεγάζει το 
Αρχαιολογικό Μουσείο, με το Θέατρο Τριανόν 
απέναντι. Άλλα ιστορικά κτίρια είναι το ανάκτορο 
του πρώτου Κυβερνήτη ιωάννη Καποδίστρια και το 
σπίτι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Μπούρτζι

Το Μπούρτζι είναι ένα μικρό νησάκι-φρούριο 
μπροστά στο λιμάνι του Ναυπλίου - από τα πιο 
διάσημα τοπόσημα στην Ελλάδα. Όλοι οι επισκέπτες 
το φωτογραφίζουν και αναζητούν την καλύτερη 
γωνία για να το αποθανατίσουν.

Το φρούριο κατασκευάστηκε από τους Ενετούς 
το 1473, ως μέρος της άμυνας της πόλης, για να 
την προστατεύουν από τους πειρατές και τους 
κατακτητές που έρχονταν από τη θάλασσα. 

Το φρούριο χρησιμοποιούνταν για τον αρχικό λόγο 
της κατασκευής του μέχρι το 186, όταν και έγινε ο 
τόπος κατοικίας του δημίου της γκιλοτίνας. Μεταξύ 
1930 με 1970 λειτουργούσε ως ξενοδοχείο, ενώ 
σήμερα είναι διάσημο αξιοθέατο.

Αξίζει να απολαύσετε shopping στο Ναύπλιο. Ρούχα, αξεσουάρ, 
τοπικά προιόντα και κοσμήματα. Πολλά κοσμήματα. Ανάμεσα 
στα πολλά μαγαζιά με αναμνηστικά και είδη δώρων υπάρχει 
ένας χώρος που ξεχωρίζει, το Αρμιρίκι. Αφιερώστε του ώρα. 
γιατί είναι πολλά πράγματα σε ένα.

Είναι (και) μουσείο κλωστοϋφαντουργίας! Το Ναύπλιο απ’ 
ό,τι θα σας πει ο Κωσταντίνος Κουβαράς είχε πάνω από 10 
εργοστάσια και πολλές οικοτεχνίες και βιοτεχνίες - ένα 
παρελθόν που δεν το κράτησαν ζωντανό. Εκεί θα δείτε 
φωτογραφίες, αλλά και αντικείμενα - έμπνευση για το σήμερα 
και ευκαιρία για νέες δημιουργίες που θα σας αρέσουν πολύ, 
όπως τα διάσημα t-shirts που είναι όλα ιδιαίτερα με εικόνες 
από εικαστικούς καλλιτέχνες.

Τρεις μέρες στο Ναύπλιο - μια πρόταση που έχει την 
υπογραφή του Βασίλη Παλιούρα. Είναι ο άνθρωπος 
που “τρέχει” το leto Nuevo, ένα ανακαινισμένο 
ξενοδοχείο στην παλιά πόλη που έχει ιστορία 100 
ετών.

ο Βασίλης είναι ανήσυχος και ψαγμένος. Ξέρει να 
αξιοποιεί το χρόνο του και γι’ αυτό προτείνει αυτήν 
την εμπειρία. Με αφετηρία το ξενοδοχείο με την 
υπέροχη θέα, το οποίο θα γίνει σημείο αναφοράς 
και στην εστίαση, όταν με το καλό ολοκληρωθεί 
το εστιατόριο στην ταράτσα, υπάρχουν πολλά 
να κάνεις στην ίδια την πόλη, πριν ξεκινήσεις τις 
κοντινές αποδράσεις. Επιλέξτε ποιο από τα βασικά 
αξιοθέατα θέλετε να δείτε κάθε μέρα και οι τρεις 
μέρες θα σας φανούν τελικά λίγες.

Παλαμήδι

Το φρούριο Παλαμήδι είναι ένα στρατιωτικό 
“μπαρόκ” φρούριο στα ανατολικά της πόλης. Το 
ανέβασμα με τα σκαλοπάτια είναι από μόνο του μία 
εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη.

Είναι χτισμένο σε έναν λόφο ύψους 216 μέτρων από 
τους Ενετούς, κατά τη δεύτερη κυριαρχία τους στην 
περιοχή (1686-1715). Το φρούριο ήταν ένα πολύ 
μεγάλο και φιλόδοξο έργο, αλλά τελείωσε μέσα 
σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, μόλις σε τρία 
χρόνια, το 1714. 

οι προμαχώνες αρχικά είχαν αρχαιοελληνικά 
ονόματα, απέκτησαν τούρκικα ονόματα κατά την 
οθωμανική εποχή και ονόματα ορθόδοξων Αγίων 
όταν το Ναύπλιο έγινε μέρος της σύγχρονης 
Ελλάδας. Ένας από τους προμαχώνες, που 
ονομάζεται “Μιλτιάδης”, χρησιμοποιήθηκε ως 
φυλακή για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον ήρωα 
της ελληνικής επανάστασης.
Από το φρούριο μπορείτε να απολαύσετε την 
εκπληκτική θέα προς τον Αργολικό κόλπο και την 
πόλη του Ναυπλίου. Η πρόσβαση στο Παλαμήδι 
γίνεται με τα διάσημα 857 σκαλοπάτια του ή με 
αυτοκίνητο.

Πλατεία Συντάγματος

Η Πλατεία συντάγματος είναι από τα πιο όμορφα 
σημεία στο Ναύπλιο. Αποτελεί το κέντρο της πόλης 
από το 1540, καθώς εικάζεται ότι εκεί βρισκόταν το 
σαράι του Τούρκου διοικητή της Πελοποννήσου.

στο παρελθόν λέγονταν “Πλατεία Πλατάνου”, 
από τον ιστορικό πλάτανο που καταλάμβανε το 
μεγαλύτερο της μέρος, και “Πλατεία Λουδοβίκου”, 
προς τιμήν του πατέρα του Βασιλιά Όθωνα. Μετά 

Πρόταση Τριών Ημερών

TRAVEl
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Στο Ναύπλιο, το 
Anthemion Suites & Villas 

προσφέρει στους πιο 
απαιτητικούς επισκέπτες 
μια ξεχωριστή και υψηλού 

επιπέδου εμπειρία.

Πού να Μείνετε

Παραλία Αρβανιτιά

Με τα πόδια σε μία από τις πιο όμορφες διαδρομές 
στην Ελλάδα. Η παραλία έχει και beach bar και τη 
δυνατότητα για βουτιές από τα βράχια. Είναι ωραίο 
σημείο, με την ιστορία να κρέμεται από πάνω σας, 
όταν κολυμπάτε. Αξίζει να αφιερώσεις χρόνο για να 
χαλαρώσεις σ’ ένα σημείο όπου η θάλασσα αλλάζει 
ανάλογα με την εποχή και όταν έχει βοριά είναι σαν 
πισίνα. 

Ακροναυπλία

Η Ακροναυπλία είναι από μόνη της ένας λόγος για 
να επισκεφθεί κάποιος το Ναύπλιο. Είναι και το 
σημείο που συνδέθηκε παλιά με το εμβληματικό 
Ξενία. Πρόκειται για μια βραχώδη χερσονησίδα και 
το παλιότερο κομμάτι της πόλης του Ναυπλίου, ενώ 
αποτελούσε στην αρχαιότητα την ακρόπολη της 
πόλης. 

Μέχρι των 13ο αιώνα αποτελούσε μια πόλη από μόνη 
της, όμως έγινε μέρος της οχύρωσης του Ναυπλίου 
μετά την άφιξη των Ενετών και των Φράγκων. 
Κάποια μέρη των τειχών της Ακροναυπλίας είναι 
Κυκλώπεια, αποτέλεσαν δε τις βάσεις των μετέπειτα 
οχυρώσεων, με τμήματα που σώζονται μέχρι και 
σήμερα. 

Κατά τη σύγχρονη εποχή, η Ακροναυπλία 
χρησιμοποιήθηκε σαν φυλακή και κατά τον 20ό 
αιώνα αξιοποιήθηκε ως πρόταση για διαμονή με 
υπέροχη θέα.

www.anthemion.gr

https://anthemion.gr/?fbclid=IwAR15J5q5u11HRC_8Vw-ysoGa-v5LjAckGV894IvJ3MyWP4P5ZAMv-qfIZF8
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Όλες οι παροχές 
του ξενοδοχείου 

υποστηρίζονται από 
υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας, με 
άψογη εξυπηρέτηση, 
προσωπική φροντίδα 
και απόλυτη προσοχή 

στη λεπτομέρεια.

Μέσα σε καταπράσινο περιβάλλον 
αποτελεί μια κορυφαία επιλογή φιλοξενίας, 

διαθέτοντας 12 πολυτελή δωμάτια 
με ξεχωριστό χαρακτήρα το καθένα, 

θερμαινόμενη πισίνα 
και εστιατόριο με μοναδικές 

μεσογειακές γεύσεις.
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Το ξενοδοχείο 
Leto Nuevo είναι 

από τα πρώτα 
ξενοδοχεία του 
Ναυπλίου και 

βρίσκεται στην 
καρδιά της 

παλιάς πόλης, 
προσφέροντας 

εκπληκτική θέα 
στον επισκέπτη.

Είναι η ιδανική 
επιλογή για άνετες 
και ξεκούραστες 

διακοπές και για να 
εξερευνήσεις την 

γύρω περιοχή 
με τα πόδια.

www.letonuevo.gr

https://www.letonuevo.gr/?fbclid=IwAR02O27UL9rb_dHptahC6MR3mAi0vIJSu6BAhg7xJoD48ZWa508JBc71SQc
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Στο εστιατόριο Valaora μέσα 
στο Anthemion Suites & Villas, που είναι σε μία 

γωνία του Ναυπλίου που δεν έχει πολύ κόσμο, θα 
δοκιμάσετε τη δημιουργική κουζίνα του Δημήτρη 
Παλιούρα και θα απολαύσετε ένα υπέροχο δείπνο 

σ’ ένα ήσυχο και ρομαντικό περιβάλλον. 

Στην παραλία του Ναυπλίου θα δείτε πολλά εστιατόρια 
και ταβέρνες για όλα τα βαλάντια - σχεδόν κολλητά το 
ένα με το άλλο. Στον Σαβούρα θα βρείτε νόστιμα πιάτα 

και ενημερωμένη λίστα κρασιών.

Πού να Φάτε
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Αντηλιακά:  
Αλήθειες και Ψέματα

HEALTH

Ας κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας φέτος για να 
προστατεύσουμε το δέρμα μας

Του ΑΡΗ ΓΑΒΡιΕΛΑΤου

40

Οι ατελείωτες ώρες στον ήλιο φάνταζαν κάποτε ένα ωραίο 
παιχνίδι. Μέρος των διακοπών και απόδειξη του αριθμού 
των βουτιών μας, το μαύρισμα αποτελούσε άτυπη μονάδα 
μέτρησης για την καλοκαιρινή σεζόν, μαζί με το πόσα παγωτά 
φάγαμε!

Ο ήλιος παραμένει φίλος μας στη φωτεινή αυτή χώρα, όμως 
οι συνθήκες της ατμόσφαιρας αλλάζουν, καθιστώντας την 
ακτινοβολία του πιο επικίνδυνη. Μετά την έκθεση στον ήλιο, 
οι ακτίνες UVB προκαλούν στην επιφάνεια της επιδερμίδας 
εγκαύματα, ενώ η UVA ακτινοβολία, η οποία διεισδύει βαθιά 
στο δέρμα, είναι υπεύθυνη για τη φωτογήρανση και μπορεί 
να προκαλέσει μη αναστρέψιμες βλάβες, επηρεάζοντας τα 
επίπεδα του κολλαγόνου, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στη 
δημιουργία ρυτίδων, σε χαλάρωση ή στην εμφάνιση καφέ 
κηλίδων. Αυτή η πρόωρη γήρανση του δέρματος μπορεί 
να γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη και επιβλαβής για το DNA, 
προκαλώντας ακόμα και καρκίνο.

Έτσι λοιπόν, στις ζωές μας, και ειδικά στις ζωές των παιδιών 
μας, η καλύτερη παρέα για το φετινό, αλλά και για κάθε 
καλοκαίρι, είναι το αντηλιακό. Η προστασία του είναι 
αποδεδειγμένη και απαραίτητη. Ας δούμε όμως, πόσα απ’ 
αυτά που ακούμε κατά καιρούς για τον ήλιο, την ακτινοβολία 
του και τα αντηλιακά τελικά ισχύουν;

HEAlTH
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“Αν έχει συννεφιά δεν 
χρειάζεται να βάλεις 
τίποτα.”

“Έβαλα τακτικά 
αντηλιακό φέτος και 
είδα στις εξετάσεις μου 
πεσμένη τη Βιταμίνη D.” 

“Φυσάει αυτό το ωραίο 
μελτέμι και με δροσίζει, 
γιατί να απλώσω 
αντηλιακό;”

“Αγόρασα ένα καλλυντικό 
που προστατεύει και από 
τον ήλιο, οπότε είμαι OK!”

“Όταν ήμουν μικρός δεν 
έβαζα τίποτα. Έχω πια 
ανοσία, το δέρμα μου 
είναι μαθημένο.”

Πρόκειται για μύθο. Μπορείτε να 
καείτε ακόμη κι όταν ο ήλιος βρίσκεται 
κρυμμένος πίσω απ’ τα σύννεφα, 
καθώς μέχρι και 80% της υπεριώδους 
ακτινοβολίας (UV) τα διαπερνά. Τις 
συννεφιασμένες μέρες στη θάλασσα 
είναι μάλιστα ακόμη πιθανότερο να 
αμελήσουμε την τακτική ανανέωση του 
αντηλιακού, αφού δεν αισθανόμαστε 
με την ίδια ένταση τον ήλιο να καίει, 
καταλήγοντας ακόμη και με έγκαυμα 
στο δέρμα μας.

οι άνθρωποι δεν χρειάζονται 
παρά ελάχιστη έκθεση στον ήλιο 
για να αποφύγουν την ανεπάρκεια 
βιταμίνης D. Λίγα λεπτά αρκούν για 
να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός 
παραγωγής της.

Όπως είπαμε και παραπάνω, το δέρμα μας 
χρειάζεται προστασία ανεξαρτήτως καιρικών 
συνθηκών. ο δροσερός αέρας στα νησιά 
δεν “σπρώχνει” την ηλιακή ακτινοβολία 
μακριά μας. Μπορεί να μειώνει την αίσθηση 
της ζέστης, ο ήλιος όμως συνεχίζει να 
ταλαιπωρεί το δέρμα μας.

Μπορεί κάποια καλλυντικά να προσφέρουν 
μια στρώση προστασίας, συνήθως όμως 
ο δείκτης τους είναι χαμηλός, έτσι μετά 
από 1-2 ώρες η προστασία που παρέχουν 
είναι ελάχιστη. Αντίστοιχα, οι υγραντήρες 
μπορεί να δροσίζουν και να ανακουφίζουν, 
όμως δεν προστατεύουν το δέρμα από την 
ηλιακή ακτινοβολία. Για να εξασφαλίσετε 
συνεχή προστασία, θα χρειαστεί να 
χρησιμοποιείτε αντηλιακό κάθε δύο ώρες 
και ιδανικά με υψηλό δείκτη προστασίας, 
ιδιαίτερα αν συνηθίζετε να βγαίνετε για 
μπάνιο τις μεσημεριανές ώρες.

Προφανώς και δεν αποκτάμε ανοσία 
στον ήλιο όσο περνάνε τα χρόνια. 
Το μόνο που καταφέρνουμε είναι να 
αυξάνουμε τον κίνδυνο μελανώματος 
και, φυσικά, την πρόωρη γήρανση του 
δέρματός μας.

HEAlTH

“Θα βάλουμε στην 
αρχή του καλοκαιριού 
αντηλιακό που είμαστε 
άσπροι-άσπροι και τον 
Ιούλιο πια δεν θα το 
έχουμε ανάγκη.”

“Μα κάθομαι κάτω από 
την ομπρέλα!”

“Θα βάλουμε αντηλιακό 
όταν βγούμε από το αμάξι”

“Αγόρασα ένα αντηλιακό 50άρι. Θα 
μείνω έξω μέχρι να δύσει ο ήλιος.”

ουσιαστικά, το μαύρισμα είναι ο τρόπος 
του δέρματος να προστατευτεί από τον 
ήλιο, “αναδιανέμοντας” τη μελανίνη. Η 
αυξημένη ποσότητα μελανίνης μπορεί 
να μας προστατεύσει από ένα έγκαυμα, 
όμως παραμένουμε ευάλωτοι στις άλλες 
αρνητικές επιπτώσεις του ήλιου, όπως ο 
καρκίνος και η γήρανση του δέρματος.

Η ομπρέλα μας προστατεύει μερικώς από 
τον ήλιο, όμως σε καμία περίπτωση δεν 
αποτελεί δικαιολογία για να μη βάλουμε 
αντηλιακό. Η άμμος παραδείγματος 
χάριν αντανακλά περίπου 17% της 
ακτινοβολίας UV,  επομένως συνεχίζουμε 
να βρισκόμαστε σε κίνδυνο ακόμα κι όταν 
καθόμαστε στη σκιά μιας ομπρέλας. 

Το αυτοκίνητό σας μάλλον λειτουργεί σαν 
θάλαμος παρά σαν προστασία. ο ήλιος 
διαπερνά ακόμα και τα fumé τζάμια, ενώ οι 
αντανακλάσεις στις διάφορες επιφάνειες 
αυξάνουν την επίδραση της ακτινοβολίας. 
Δεν σας έχει τύχει να πάτε ταξίδι και να 
νιώθετε ότι καίει το δέρμα σας, παρά τον 
κλιματισμό και τα κλειστά παράθυρα;

σίγουρα ένα αντηλιακό με SPF50 βοηθά να παραμείνουμε 
λίγη ώρα παραπάνω προστατευμένοι από τον ήλιο, όμως 
δεν είναι πανοπλία! Τα αντηλιακά χρειάζονται τακτική 
ανανέωση, ιδιαίτερα εφόσον κολυμπήσαμε, παίξαμε ρακέτες 
ή συμμετείχαμε σε κάποια άλλη αθλητική δραστηριότητα 
στην παραλία. Ενδεικτικά, ένα αντηλιακό SPF30 μπλοκάρει 
το 96,7% της UV ακτινοβολίας, ενώ ένα αντηλιακό SPF50 
μπλοκάρει το 98%. 



4544

Τα Ροζέ Κρασιά
του Καλοκαιριού

44

ΤΗσ ΜΑΡιΑσ ΤΡιΤΑΡΗ

Αφιέρωμα στα Ελληνικά Ροζέ Που Ξεχωρίσαμε

Ύστερα από μια πρωτόγνωρη περίοδο που δεν 
έχουμε καλά-καλά αφήσει πίσω μας, έχουμε 
ανάγκη από μικρές ανάσες αισιοδοξίας για να 
ξεκινήσουμε από την αρχή. 

Τι πιο χαρούμενο λοιπόν από το να 
απολαύσουμε ένα δροσιστικό ελληνικό ροζέ 
κρασί τις ζεστές μέρες που θα ακολουθήσουν; 
Θα μας χαρίσει στιγμές αναζωογόνησης με τον 
παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του, ενώ παράλληλα 
θα βάφουμε “ροζέ” τις χαρούμενες στιγμές και 
θα κάνουμε όνειρα στην ομορφότερη χώρα 
του κόσμου, την Ελλάδα!

WINE

WINE
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ΙΡΙΝΟΝ 2019,
Κτήμα Βατίστα
Περιοχή: ΠΓΕ Λακωνία, Πελοπόννησος
Ποικιλίες: Θράψα, Μανδηλαριά, Μαυρούδι
Τιμή: € 6,50

Ένα απόλυτα γαστρονομικό ροζέ με έντονο και 
λαμπερό χρώμα. Βλέπετε, οι άνθρωποι του Κτήματος 
Βατίστα πιστεύουν ότι το ροζέ κρασί πρέπει να 
παραμένει περισσότερη ώρα με τα στέμφυλα, ώστε 
εκτός από πιο σκούρο χρώμα, να αποκτά και πιο 
πολύπλοκο αρωματικό χαρακτήρα, αλλά και γεμάτο 
σώμα.

Θαλασσογραφία 2017,
Wines Alexiou
Περιοχή: Αμπελώνας Μαρτίνο, Φθιώτιδα
Ποικιλία: Cabernet Sauvignon
Τιμή: € 8,00

Με την αύρα του Ευβοϊκού και την πινελιά του 
αμπελουργού, η Θαλασσογραφιά είναι ένα ροζέ 
κρασί από την προικισμένη ποικιλία Cabernet 
Sauvignon. Πέρα από το άκρως λογοτεχνικό του 
όνομα, θα σας κερδίσει αμέσως με το γοητευτικό 
τριανταφυλλί του χρώμα και τα έντονα αρώματα 
από αγριολούλουδα και κόκκινα φρούτα, όπως 
κεράσι και φρούτα του δάσους.

Το στιλ του είναι εντυπωσιακά σοφιστικέ, όπως και τα υπόλοιπα κρασιά που χαρακτηρίζουν τη νέα εποχή 
που μόλις ξεκίνησε για το Κτήμα Βατίστα.

Θα το λατρέψετε δίπλα σε γιουβέτσι χταποδιού.

στο στόμα είναι πληθωρικό και ευχάριστο, με ισορροπημένη γεύση και γαργαλιστική επίγευση.

Ταιριάζει τέλεια με λαδερά ελληνικά φαγητά.

Πατιστής 2019,
Κτήμα Πατιστή
Περιοχή : Αργαλαστή Μαγνησίας
Ποικιλίες: Λιμνιό, Ξινόμαυρο
Τιμή: € 10,50

Το φρουτώδες αυτό φρέσκο και τανικό 
ροζέ κρασί είναι ένας συνδυασμός των 
ελληνικών ποικιλιών Λιμνιό και Ξινόμαυρο 
από το ψηλότερο κομμάτι του αμπελώνα 
Καμάρα. Το κρασί που προκύπτει εμφανίζει 
μια εκλεπτυσμένη ισορροπία μεταξύ των 
στιβαρών τανίνων του Ξινόμαυρου, του 
φρουτώδους χαρακτήρα του Λημνιού 
και της οξύτητας του ασβεστολιθικού 
εδάφους.

Χαρακτηρίζεται από βαθύ, ρόζ χρώμα, 
βελούδινη επίγευση και συνδυάζει 
αρμονικά τις έντονες τανίνες με αρώματα 
άγριων, κόκκινων σμέουρων και τομάτας. 

Μη διστάσετε να το χαρείτε με 
κρεατικά.

Peplo 2019,
Κτήμα Σκούρα
Ποικιλίες: Αγιωργίτικο, Syrah, Μαυροφίλερο
Περιοχή: Νεμέα (ΠΓΕ Πελοπόννησος)
Τιμή: € 16,70

Πέπλο. Μια λεπτομέρεια έδωσε το όνομά της 
στο κρασί. οι φλούδες του Μαυροφίλερου, 
προκειμένου να εμβαπτίζονται στους 
αμφορείς και να ελέγχονται, βρίσκονται 
μέσα σε ύφασμα (τουλπάνι- πέπλο), με τη 
βοήθεια του οποίου πιέζεται η μάζα στο 
τέλος με το χέρι, προκειμένου να μείνει 
μόνο το νεαρό κρασί.

Μαγικό κοραλί χρώμα, μεθυστικά αρώματα 
από κεράσι, φράουλα, λεμόνι, γκρέιπφρουτ, 
λευκά άνθη, μέλι, βιολέτα, με μια ιδέα 
ορυκτότητας. στόμα γεμάτο νεύρο και 
οξύτητα, λιπαρό και ταυτόχρονα δροσερό.

Ένα από τα πιο ερωτεύσιμα 
ροζέ του φετινού καλοκαιριού 
που πάει με όλα.

WINE
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Ορειβάτης Ροζέ 2019,
Κτήμα Ακριώτου
Περιοχή: Πλαταιές Βοιωτίας
Ποικιλία: Syrah
Τιμή: € 9,50

σε αυτό το ροζέ δεν αντιστέκεται κανείς, 
εξάλλου ως “ορειβάτης” γνωρίζει πώς να 
φτάνει στην κορυφή! Το χρώμα του θυμίζει 
τα κρασιά της Προβηγκίας και είναι απαλό 
σομόν, το στιλ του είναι ανάλαφρο, με πολύ 
εκφραστικά αρώματα κόκκινων φρούτων, 
όπως ζουμερή φράουλα αλλά και βιολέτα, 
λουκούμι τριαντάφυλλο και ροδόνερο.

στο στόμα θα απολαύσετε μια ανεπαίσθητη γλύκα που παίζει καθοριστικό ρόλο στο να 
γίνεται άκρως αγαπητό στο κοινό του.

Θα το απογειώσει μια πικάντικη συνταγή, αλλά και μια κεφάτη παρέα σ’ ένα 
πάρτι.

Granatus 2019,
Κτήμα Παπαγιαννάκου
Περιοχή: Αττική (ΠΓΕ Αττική)
Ποικιλία: Cabernet Sauvignon, Αγιωργίτικο
Τιμή: € 11,00

Το λαμπερό ροδί του χρώμα προδιαθέτει 
θετικά γι’ αυτό που θα ακολουθήσει και 
πράγματι τα λεπτά και παιχνιδιάρικα 
αρώματα λουλουδιών, κόκκινων φρού-
των και πιπεριάς που αναδίδει το 
ποτήρι μαγεύουν και τον πιο απαιτητικό 
δοκιμαστή.

στο στόμα ξεχωρίζει η φρεσκάδα και η 
φρουτώδης επίγευση.

Απολαύστε το δίπλα σε ένα 
ριζότο με γαρίδες.

Από 2 Χωριά 2018, 
Winery Monsieur Nicolas
Περιοχή: Πελοπόννησος (ΠΓΕ Καρδίτσα)
Ποικιλία: Μαύρο Μεσενικόλα
Τιμή: € 12,50

οι επιλεγμένοι ορεινοί αμπελώνες 
που απλώνονται ανάμεσα στα χωριά 
Μεσενικόλας και Μορφοβούνι μας 
ταξιδεύουν στην πανάρχαια ιστορία της 
ποικιλίας Μαύρου Μεσενικόλα. 

Το κρασί αυτό παραδίδει μαθήματα 
γευσιγνωσίας, με το μοναδικό του χρώμα 
που ακροβατεί ανάμεσα στο ροζ και στο 
πορτοκαλί, με μαγικά αρώματα φρούτων 
και αξέχαστη γεύση, αλλά και μια ελαφριά 
γλυκύτητα.

Θα το λατρέψετε σαν απεριτίφ.

w w w . m a n o l e s a k i s . g r

the Culture
          of Pleasure
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Φιλέρι 2019,
Οινοποιητική Μονεμβασίας
Περιοχή: Λακωνία (ΠΓΕ Πελοπόννησος)
Ποικιλία: Φιλέρι, Αγιωργίτικο
Τιμή: € 8,50

Ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό ροζέ κρασί με χρώμα 
ροδί που θα μαγνητίσει την προσοχή σας. Ένας 
ακαταμάχητος συνδυασμός ποικιλιών που έχει 
ως αποτέλεσμα πλούσια και φινετσάτα αρώματα 
λουλουδιών και κόκκινων φρούτων που θα σας 
ταξιδέψουν στο ελληνικό καλοκαίρι. 

Merlot Rosé 2019,
Domaine Costa Lazaridi
Περιοχή: Μακεδονία (ΠΓΕ Δράμα)
Ποικιλία: Merlot
Τιμή: € 14,80

Αυτό είναι ένα ροζέ από τη Δράμα που σίγουρα θα 
σας μεταφέρει στην Προβηγκία με την πρώτη κιόλας 
γουλιά, αφού το στιλ του είναι όμοια μαγικό με τα 
συγκεκριμένα κρασιά της Γαλλίας.

Το εξαιρετικά φωτεινό σομόν του χρώμα εκπέμπει 
αισιοδοξία. στη μύτη είναι ζωηρό και παραπέμπει 
κυρίως σε κόκκινα φρούτα, ενώ δεν λείπει μια νύξη 
λεμονάτης βερβένας και ένα σχεδόν ανεπαίσθητο 
πέρασμα μπαχαρικών.

Το παιχνιδιάρικο σώμα του, αλλά κι η ευχάριστη γεύση και οξύτητα, του προσδίδουν μια υπέροχη επίγευση.

Μια κλασική μακαρονάδα θα αποτελέσει το κατάλληλο ταίρι του!

Είναι κομψό, αριστοκρατικό και φινετσάτο, με δροσιστική οξύτητα που ισορροπεί την αλκοόλη, 
δημιουργώντας μια αίσθηση αρμονίας. 

Αν και η ντελικάτη του προσωπικότητα μας προδιαθέτει να το απολαύσουμε μόνο του, μπορεί 
να συνοδεύσει θεσπέσια ένα πιάτο με καλοκαιρινά γεμιστά.

Κλέφτρα Κίσσα 2019,
Κτήμα Κοκοτού
Περιοχή: σταμάτα (ΠΓΕ Αττική)
Ποικιλίες: Merlot, Cabernet Sauvignon
Τιμή: €11,00

Η Κλέφτρα Κίσσα που κυκλοφορεί με 
πανέμορφη νέα φορεσιά και με την ονομασία 
“Merlot-Cabernet Sauvignon” έχει βάλει 
στόχο να μας σαγηνεύσει με το ελκυστικό 
σομόν χρώμα της και τελικά να μας κλέψει 
την καρδιά με τα φραουλένια αρώματα και 
τη δροσερή οξύτητά της.

Η επίγευσή της θα σας μείνει για ώρα στο 
στόμα να τη σκέφτεστε.

Το απόλυτο ταίρι στις 
καλοκαιρινές σας σαλάτες, αλλά 
και τα μανιταρένια ριζότο.

Δίανθος 2019,
Μπουτάρη
Περιοχή: Μακεδονία (ΠΓΕ Ημαθία)
Ποικιλία: Ξινόμαυρο 
Τιμή: € 10,50

Dianthus arboreus επιστημονικά είναι 
το γνωστό γαρύφαλλο ή σύμφωνα με τη 
μυθολογία ο “ανθός του Δία”. ο μύθος λέει 
ότι ο Δίας ζήλευε τον κρίνο, το λουλούδι που 
είχε η γυναίκα του η Ήρα, και αποφάσισε 
να δημιουργήσει ένα δικό του λουλούδι, 
αντάξιο ή και καλύτερο από το δικό της. 
Έτσι, μια μέρα έριξε έναν κεραυνό και μέσα 
από την αστραπή και τον πυκνό καπνό 
φύτρωσε ο Διάνθος... ένα εξαιρετικό ροζέ 
κρασί!

Ένα μοντέρνο, εκλεπτυσμένο και φινετσάτο 
κρασί που θα σας εκπλήξει ευχάριστα λόγω 
της πολυπλοκότητάς του, της έντασης 
και του νεύρου που χαρακτηρίζει ένα 
αυθεντικό ξινόμαυρο.

Απολαύστε το δίπλα σε 
θαλασσινά, όπως όστρακα και 
αχινό!

WINE



5352

10 Αγαπημένες Σειρές 
για Binge-Watching 
Αυτό το Καλοκαίρι

tv shows

ΤΗσ ΜΑΡιΑΝΝΑσ σΚυΛΑΚΑΚΗ

52

Την περίοδο του lockdown είδαμε πολύ τηλεόραση. 
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το Netflix απέκτησε 16 
εκατομμύρια νέους συνδρομητές παγκοσμίως μόνο 
στους τρεις πρώτους μήνες του 2020, σχεδόν τα 
διπλάσια sign-ups από τους τελευταίους μήνες του 
2019.

Αν τώρα, όπως κι εμείς, βρίσκεστε στα όρια της 
τηλεοπτικής αποβλάκωσης και θέλετε η επόμενη σειρά 
που θα παρακολουθήσετε να είναι κάτι πραγματικά 
ξεχωριστό, η λίστα αυτή δε θα σας απογοητεύσει.

Όλες οι σειρές που θα βρείτε εδώ έχουν “κάτι” και 
καθεμιά τους είναι τόσο καλή που θα ευχόμουν να 
μην την είχα ήδη παρακολουθήσει για να μπορώ να το 
κάνω από την αρχή τώρα.

ΥΓ. Μάλλον έχω δει αρκετή τηλεόραση, γιατί μέχρι να 
τελειώσει αυτή η λίστα είχα ήδη σκεφτεί αρκετές σειρές 
που αδίκησα και θα έπρεπε ίσως να έχω συμπεριλάβει. 
Έπεται συνέχεια, λοιπόν.
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The Crown

Πρέπει να είναι παράξενο να παρακολουθείς τη ζωή σου να εκτυλίσσεται 
μπροστά στα μάτια σου, σε μια οθόνη. Εδώ που τα λέμε, όμως, δεν είναι 
αυτό το μόνο παράξενο στοιχείο στη ζωή της Βασίλισσας της Αγγλίας, 
η οποία, τουλάχιστον επίσημα, δεν έχει παραδεχθεί αν έχει ή δεν έχει 
δει τη σειρά που είναι αφιερωμένη στη βασιλεία της. Πρόκειται για μια 
βουτιά στην πρόσφατη ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, υπό το πρίσμα 
της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, με έμφαση στα διλήμματα, τις 
δύσκολες αποφάσεις, τη σύγκρουση παραδόσεων αιώνων με έναν 20ό 
αιώνα που έφερε νέα ατομικά και συλλογικά “ήθη και έθιμα”. Το επιλεκτικό 
μικροσκόπιο που εφαρμόζει η σειρά στη βασιλική οικογένεια δεν είναι 
πάντα κολακευτικό προς τα μέλη της, συνολικά όμως λειτουργεί μάλλον 
ενισχυτικά προς τον “βασιλικό μύθο”. Έναν βασιλικό μύθο που συχνά 
προσκρούει με το παράλογο του θεσμού, αλλά και την ασυμβατότητά του 
με μια σειρά από ιδανικά που αποτέλεσαν πυξίδα κατά τον 20ό αιώνα.

The Marvelous Mrs. Maisel 

Η “Marvelous Mrs. Maisel”, για ηρωίδα της ομώνυμης σειράς, έχει κάποια 
σοβαρά, σχεδόν ασυγχώρητα ψεγάδια στο χαρακτήρα της. Για αρχή, είναι 
απίστευτα εγωκεντρική. Επίσης, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 
στο γάμο της και στα οικονομικά της, είναι σε μεγάλο βαθμό “προϊόν” 
της τάξης της, και ως εκ τούτου απελπιστικά καλομαθημένη (μπορεί 
και κακομαθημένη - εξαρτάται από τη στιγμή). Είναι όμως αξιαγάπητη, 
αστεία, δυναμική, θαρραλέα και “ανοίγει δρόμο” σ’ ένα χώρο 
ανδροκρατούμενο, αυτόν του stand-up comedy, καταρχήν για τον εαυτό 
της. Η Miriam “Midge” Maisel είναι ένα ατελές φεμινιστικό πρότυπο. 
Βοηθά τις γυναίκες πιο πολύ με το παράδειγμά της, παρά με οποιαδήποτε 
συγκεκριμένη πρόθεση για κάτι τέτοιο. Όμως, τελικά, μήπως ζητούμε 
πολλά όταν περιμένουμε από ανθρώπους (ή τηλεοπτικούς χαρακτήρες) 
να είναι “τέλεια πρότυπα” για το σκοπό της αρεσκείας μας; Η πρόοδος 
της κοινωνίας μας έχει συντελεστεί όταν πολλοί ατελείς και ξεχωριστοί 
χαρακτήρες, που νιώθουν όμως με μια φωτιά να καίει στην καρδιά τους, 
“άνοιξαν δρόμο” όλοι μαζί.

West World

Μια πολλά υποσχόμενη σειρά που θίγει ζητήματα που ίσως κληθούμε 
να αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. 
Ποια η διαφορά μεταξύ του ανθρώπινου μυαλού και μιας τεχνητής 
νοημοσύνης, σε έναν κόσμο στον οποίο (spoiler alert!) ακόμα και οι ίδιες 
οι τεχνητές νοημοσύνες μπορεί να “μπερδευτούν” και να νομίσουν ότι 
είναι άνθρωποι; Είναι στη φύση μας η βία; Τι είναι τελικά η ανθρώπινη 
ψυχή και μπορεί να έχει τέτοια ένα ανθρωποειδές ρομπότ που φτιάξαμε 
για τη διασκέδασή μας; Όλα αυτά, καταρχήν, σε ένα πάρκο φτιαγμένο 
έτσι ώστε να προσομοιώνει την Άγρια Δύση: με σερίφηδες, ληστές, 
γελαδάρηδες και ινδιάνους, τους οποίους ενσαρκώνει ένα εξαιρετικό 
καστ. Μπόνους: η κορυφαία μουσική υπόκρουση, με εκπληκτικά covers 
αγαπημένων τραγουδιών που θα τα φέρνετε στο νου σας για καιρό.

The Leftovers

Τι θα γινόταν αν το 2% του παγκόσμιου πληθυσμού εξαφανιζόταν, 
κυριολεκτικά, σε μια στιγμή, μπροστά στα μάτια μας; Μια καταθλιπτική, 
ποιητική, πανέμορφη σειρά, που ήρθε ξανά και ξανά στο νου μου αυτό 
τον καιρό, κάθε φορά που άκουγα ειδικούς να μιλούν για ένα ποσοστό 
θνησιμότητας της τάξεως του 2% στο γενικό πληθυσμό από τον Covid-19. 
Δύο στους εκατό - σας ακούγονται λίγοι ή πολλοί; στο σύμπαν της σειράς 
“The leftovers” και στη ζωή εκείνων που έμειναν πίσω, η απουσία δύο 
ανθρώπων στους εκατό (όπως και η ανεξήγητη αιτία της) ξεριζώνει κάθε 
σταθερά. Το πώς χτίζουν οι εναπομείναντες τη ζωή τους από την αρχή 
είναι ένα ταξίδι σκληρό και τρυφερό μαζί.

Friday Night Lights

Ακόμα δεν καταλαβαίνω πολλά πέρα απ’ τα βασικά, παρακολουθώντας 
αμερικανικό ποδόσφαιρο. Κι αυτά τα λίγα όμως, ξεκάθαρα στο “Fri-
day Night lights” οφείλονται. ο Αμερικανικός νότος ασκεί πάνω μου 
μια περίεργη έλξη. Τον έχω επισκεφθεί μόνο μια φορά, σ’ ένα road trip 
που μου έμεινε αξέχαστο. Μια παράκαμψη από την προκαθορισμένη 
διαδρομή τότε με βρήκε να παρκάρω σε μια μικρή πόλη που θύμιζε 
λίγο το Ντίλον του Τέξας όπου διαδραματίζεται η σειρά. Θυμάμαι να 
μου κάνουν εντύπωση οι αφίσες στη γυάλινη πόρτα του ντάινερ, που 
αποκάλυπταν ότι το ποδόσφαιρο αποτελεί τον κοινωνικό ιστό που κρατά 
μια ολόκληρη κοινότητα κοντά. Κι αν η ενασχόληση με τη ζωή μερικών 
μαθητών Λυκείου, του προπονητή τους και της γυναίκας του (ας μην 
παρεξηγηθεί η αναφορά μου στην Tammy Taylor ως “γυναίκα” του Coach 
- είναι ασφαλώς πολλά παραπάνω) σας φαίνεται λίγο... επαρχιώτικη, 
σύντομα θα ανακαλύψετε ότι υπάρχει κάτι απροσδόκητα avant-guarde 
στην αποτύπωση αυτή της ζωής στην αμερικανική ενδοχώρα.

The Expanse

Η σειρά αυτή ήταν φτιαγμένη για να την αγαπήσω. Η επιστημονική 
φαντασία παντρεύεται εδώ με μια πραγματικά μελετημένη προβολή του 
κόσμου μας σε κάποιες εκατοντάδες χρόνια. Το διαστελλόμενο σύμπαν 
του “Expanse” φαντάζει οικείο και απόκοσμο μαζί. σε καταπίνει, μαζί με 
όλες τις δυνητικές επιπτώσεις που θα είχε στο σώμα και στο πνεύμα του 
ανθρώπου η ζωή πέρα από τα “στενά όρια” του πλανήτη μας. οι διαμάχες 
και οι εντάσεις μπορεί να εκτυλίσσονται ανάμεσα σε ξεχωριστούς λαούς 
-οι Earthers, οι Martians και οι Belters έχουν προ πολλού αποφασίσει ότι 
εκείνα που τους χωρίζουν είναι σημαντικότερα απ’ την κοινή ανθρώπινή 
τους ρίζα- όμως είναι ταυτόχρονα τόσο... ανθρώπινες και διαχρονικές. 
Η υπεροχή ενός πολιτισμού επί κάποιου άλλου, η μάχη για πολύτιμα 
ορυκτά, η κούρσα για το ποιος θα έχει την πιο προχωρημένη τεχνολογία. 
Τα ζούμε τώρα - θα τα ζούμε άραγε και τότε, αν καταφέρουμε να κάνουμε 
εκείνο το τεράστιο άλμα που θα καταστήσει το ανθρώπινο είδος 
διαπλανητικό;
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Μπορεί να σας εκπλήσσω περιλαμβάνοντας στη λίστα αυτή μια 
κωμωδία φαντασίας για τη μετά θάνατον ζωή. Η συγκεκριμένη σειρά, 
όμως, καταφέρνει κάτι σπάνιο: καταπιάνεται με κάποια από τα μεγάλα 
ερωτηματικά της ανθρωπότητας, την ίδια ώρα που μας κάνει να γελάμε 
με την καρδιά μας. Είναι ίσως το καλύτερο crash course στην ηθική 
φιλοσοφία που θα βρείτε εκεί έξω, δίχως ίχνος πομπώδους υπεροψίας. 
Πώς μπορεί κανείς να ζήσει μια “καλή ζωή”; Τι είναι ηθικά σωστό και 
τι λάθος; Αν γνωρίζαμε ότι όλες μας οι πράξεις όσο είμαστε ζωντανοί 
μπαίνουν σ’ ένα ζύγι και, με τη γνώση αυτή, πράτταμε αναλόγως, θα 
ακύρωνε η υστεροβουλία μας τις ενάρετές μας επιλογές; Δύσκολες 
ερωτήσεις - οικουμενικοί προβληματισμοί. Η σειρά αυτή εξισορροπεί 
μαεστρικά τη βαρύτητά τους με τρυφερότητα, χιούμορ και μια ειλικρινή, 
ανεπιτήδευτη αγάπη για τη ζωή και τον άνθρωπο.

Band of Brothers

ο μόνος λόγος που κατατάσσεται δεύτερο είναι γιατί είμαι αμετανόητη 
US politics junky. Το “Band of Brothers” είναι αριστουργηματικά 
γυρισμένο, παρουσιάζει ένα σκέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου από 
την οπτική γωνία των ανθρώπων που τον έζησαν στο πετσί τους, 
ρίχνει φως στην τραγωδία του πολέμου και αναδεικνύει αξίες που 
βγαίνουν στην επιφάνεια υπό τις πιο φρικτές αντιξοότητες. Η σκηνή 
της “τυφλής” πτώσης με αλεξίπτωτα στην κατεχόμενη Νορμανδία θα με 
στοιχειώνει πάντα και θα με κάνει να νιώθω ότι όλες οι δυσκολίες της 
καθημερινότητάς μας μοιάζουν μικροσκοπικές μπροστά σε κάποια απ’ 
αυτά τα οποία αναγκάστηκαν να υπομείνουν οι προηγούμενες γενιές. 
Είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής προς αυτούς τους ανθρώπους να μην 
υποτιμήσουμε ποτέ ξανά τη φρικαλεότητα του πολέμου.

Mad Men

Κοιτάξτε, τον Don Draper δε θα τον καταλαβαίνετε πάντα. Θα υπάρχουν 
φορές που θα σας πνίγει η αυτοκαταστροφικότητά του, άλλες που οι 
επιλογές του θα σας βγάζουν από τα ρούχα σας. Θα είστε όμως μαζί 
του, θέλοντας και μη, σε όλα τα στάδια της πτώσης του, που τόσο 
χαρακτηριστικά αποτυπώνει το opening sequence των “Mad Men” - 
ίσως οι καλύτεροι τίτλοι σειράς που έχω συναντήσει. Μήπως, όμως, 
η πορεία είναι αντίθετη; Μήπως, τελικά, ο Don Draper ήταν στο ναδίρ 
όταν μας πρωτοσυστήθηκε και έπρεπε να περάσει απ’ όλες αυτές τις 
δοκιμασίες για να ξεπεράσει το πρωταρχικό τραύμα που σημάδεψε τη 
ζωή του; Ή μήπως, ακόμη και αυτό το ταξίδι του ήρωα δεν είναι παρά μια 
ψευδαίσθηση, ένα τρικ στο οποίο επένδυσαν οι “τρελοί” διαφημιστές της 
δεκαετίας του ’60; υΓ. Αγαπημένη σκηνή, τόσο όμορφα συνυφασμένη με 
τη μουσική της επένδυση (“Both Sides Now” σε εκτέλεση της Judy Collins), 
η τελευταία της έκτης σεζόν, όταν ο Don Draper (ή μήπως ο Dick Whit-
man;) “αποκαλύπτεται” για πρώτη φορά στα παιδιά του.

The West Wing

Έχω χρόνια να επισκεφθώ τον τηλεοπτικό Λευκό οίκο του Josiah “Jed” 
Bartlett, ίσως γιατί δεν αντέχω την αντίστιξη με το Λευκό οίκο του 
πραγματικού ενοίκου του των τελευταίων ετών. Κάποιοι θα σας πουν 
ότι η σειρά είναι ιδεαλιστική και εκτός πραγματικότητας. Άλλοι ότι είναι 
ελαφρώς Αμερικανιά. Μην τους ακούτε (κι ας έχουν δίκιο). Αν οι άνθρωποι 
που παίρνουν τις αποφάσεις στα κέντρα εξουσίας ανά τον πλανήτη ήταν 
έστω και λίγο παραπάνω όπως ο leo, ο Josh, η CJ, η Donna και ο Toby, τα 
πράγματα για όλους μας θα ήταν πολύ καλύτερα. Αρκετά από τα ζητήματα 
που θίγονται στη διάρκεια των 7 σεζόν παραμένουν επίκαιρα, ενώ η έμφαση 
που δίνεται στην κατανόηση της πολιτικής διαδικασίας καθιστά τη σειρά, 
πέρα από ψυχαγωγική, και ευχάριστα διδακτική. υΓ. Η τελευταία σκηνή του 
τελευταίου επεισοδίου της δεύτερης σεζόν “Two Cathedrals” ίσως είναι η 
αγαπημένη μου τηλεοπτική στιγμή όλων των εποχών.
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Δημήτρης Οικονόμου

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ

Ένα μυθιστόρημα για την άγνωστη 

δράση της Ηπειρωτικής Εταιρείας. 

Οι πρώτες μέρες της ιταλικής 

εισβολής του 1940, η αντίσταση στο 

Καλπάκι, και τα μαύρα χρόνια του 

Εμφυλίου. Η συγκλονιστική ιστορία 

μιας οικογένειας που διατρέχει την 

ιστορία της Ηπείρου.

Ευτυχία Γιαννάκη

Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΘΕΟΥ

Στο πρώτο βιβλίο της νέας τριλογίας 

της Ευτυχίας Γιαννάκη μια γυναίκα 

εντοπίζεται νεκρή στην Πάρο. 

Ο κεντρικός ήρωας, ο Αστυνόμος 

Χάρης Κόκκινος, θα εμπλακεί στην 

εξιχνίαση του εγκλήματος σε μια 

υπόθεση που απλώνει τα δίχτυα 

της μέχρι την Ευρώπη.

Θανάσης Πέτρου

ΟΙ ΟΜΗΡΟΙ ΤΟΥ ΓΚΑΙΡΛΙΤΣ

Μια αληθινή ιστορία που συνέβη 

την περίοδο του Εθνικού Διχασμού. 

Αναμιγνύοντας την υψηλή αισθητική 

και την τεκμηριωμένη έρευνα, 

ο Θανάσης Πέτρου, φωτίζει με 

το κείμενο και τα σχέδιά του ένα 

ιδιαίτερο και άγνωστο κομμάτι της 

πρόσφατης ελληνικής Ιστορίας.

William B. Irvine

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΖΩΗ 
Η αρχαία τέχνη της Στωικής χαράς

Μετάφραση: Αντωνία Γουναροπούλου

Οι βασικές αρχές και πρακτικές 

της Στωικής φιλοσοφίας, μιας από 

τις πιο δημοφιλείς σχολές σκέψης 

στην αρχαιότητα. Με ανάλαφρη και 

ελκυστική γλώσσα, ο William B. Irvine 

δείχνει τη σημασία της Στωικής σοφίας 

για τους σύγχρονους ανθρώπους.

Colson Whitehead

ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΕΛ

Μετάφραση: Μυρσίνη Γκανά

Βραβείο Pulitzer 2020. Βασισμένο 

σε μια πραγματική ιστορία ενός 

αναμορφωτηρίου στη Φλόριντα 

που σημάδεψε τη ζωή χιλιάδων 

παιδιών. Ένα συγκλονιστικό 

μυθιστόρημα, με ορμητική 

αφήγηση, από την κορυφαία φωνή 

της αμερικανικής λογοτεχνίας.

Juan Gabriel Vásquez

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης

Ο Juan Gabriel Vásquez επιστρέφει 

στη μικρή φόρμα με μια σπουδαία 

συλλογή διηγημάτων: εννέα ιστορίες 

με ήρωες ανθρώπους μπροστά σε 

ηθικά διλήμματα που αντικατοπτρίζουν 

την αφηγηματική δεξιότητα του 

κολομβιανού συγγραφέα και τη βαθιά 

του κατανόηση για τη ζωή των άλλων.

ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

GRAPHIC NOVEL

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ
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Ωδή στο Παγωτό

IcE-cREAm

Του ΑΡΗ ΓΑΒΡιΕΛΑΤου

60

Την περίοδο που ετοιμάζαμε τον οδηγό του 
καλοκαιριού, κάτι με έτρωγε. Κάτι έλειπε, 
κάτι δεν ήταν σωστό. Έλειπε ένα κείμενο, 
μια ωδή στο παγωτό! Ουσιαστικά, μια ωδή 
σε αυτό που μας κάνει να νιώθουμε πάντοτε 
παιδιά. Σας προειδοποιώ: ακολουθεί 
ελαφρώς νοσταλγικό αφιέρωμα!

ICE-CREAM
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Αν ασχοληθείτε με την ιστορία του παγωτού, θα 
φτάσετε από το Νέρωνα και τη μίξη μελιού, φρούτων 
και κρασιού με πάγο, έως την Κίνα, αλλά και την 
αυτοκρατορία των Μογγόλων. Θα διαβάσετε για 
το Μάρκο Πόλο, τους Λουδοβίκους της Γαλλίας και 
πολλούς άλλους.

Η προσπάθεια του ανθρώπου να διατηρήσει και να 
χρησιμοποιήσει τον πάγο ήταν δύσκολη, πριν την 
εφεύρεση του ψυγείου, όπως και η χρήση του χωρίς 
την αλλοίωση από μικρόβια τόσο του πάγου όσο 
και των τροφίμων. Όσο η τεχνολογία προχωρούσε, 
έστω και σε πρώιμο βαθμό, η δυνατότητα αυτή 
βοήθησε τους μάγειρες και ζαχαροπλάστες να 
ετοιμάζουν τη “μικρή παγωμένη έκπληξη” για τους 
εκλεκτούς καλεσμένους των παλατιών.

Ας κάνουμε ένα άλμα στη δεκαετία του ’80, όταν και 
έζησα την παιδική μου ηλικία. Τότε που δεν υπήρχαν 
αλλεργίες, τα χτυπήματα γιατρεύονταν με το χώμα 
που τα κάλυπτε, μπαίναμε στη θάλασσα με τα BMX 
και μετράγαμε παγωτά και μπάνια. Επίσης, κανείς 
δε φοβόταν τη γλουτένη, ενώ η μεγαλύτερη έννοια 
μας ήταν... “χωνάκι, ξυλάκι ή κυπελλάκι;”. Το πιο 
άδικο πράγμα που μπορούσε να μας συμβεί ήταν να 
μας πέσει κάτω το παγωτό. Ίσως το ίδιο άδικο με το 
να μας φάει το νόμισμα το ποδοσφαιράκι.

lucky Cap, Number one, Cornetto, Choco Magnum 
με τη σκληρή μπιλίτσα επάνω, Cocktail - είχαμε 
γίνει φανατικοί με συγκεκριμένα παγωτά και 
μάρκες. ΕΒΓΑ, ΔΕΛΤΑ και πιο μετά Algida και Κρι-
Κρι. σκεφτείτε ότι με το όνομα “ΕΒΓΑ” ονομάζαμε 
γενικά τα παντοπωλεία, 30 χρόνια πριν το market-
ing γίνει cool! Δεν μας πάχαινε τίποτα και αν τύχαινε 
μέσα στη μέρα να φάμε και δεύτερο παγωτό, αυτό 
αποτελούσε νέο για να το μοιραστούμε.

οι παλιές θεωρίες συνωμοσίας είχαν να κάνουν με τα 
πρώτα παγωτά, περίπου κατά τον Μάϊο ή τον ιούνιο. 
“Μην αγοράζετε τώρα, γιατί βγάζουν πρώτα τα 
περσινά”, ήταν η απειλή που ξεστόμιζαν οι μεγάλοι. 
Θυμάμαι ακόμα και τον ήχο από το ψυγείο. Ένα 
βαρύ “νταπ”! Το ψυγείο ήταν ένα θηρίο-καταψύκτης 
χωρίς τζάμι από πάνω, αλλά με μια καταπακτή, 
όπου το ψάξιμο ήταν μέρος της ιεροτελεστίας, με 
την κυρία Μαρουσώ στην Κυψέλη να εξοργίζεται αν 
άφηνες το ψυγείο ανοιχτό για ώρα.

“Πατούσα”, Λόλιποπ, Grillo (γκρίλο κάνω έτσι, 
γκρίλο η γρανίτα που αρέσει), American Ice Cream 
και Manhattan, Μαρεγκάτα, Τρινιτά... Θεέ μου, τι 
έχουμε φάει! Όπως τα θυμάμαι, νομίζω ότι μετά από 
αρκετά χρόνια την αγορά παγωτού την “τάραξε” η 
σειρά Nirvana της ΔΕΛΤΑ, αλλά και η σειρά Magic της 
Algida.

Όσο γράφω, ακούω ένα από τα πλέον εμβληματικά 
ελληνικά τραγούδια, το “Λιωμένο Παγωτό” των 
Ξύλινων σπαθιών, που αντικατοπτρίζει ένα χαμένο 
καλοκαίρι. Το παγωτό είναι συνώνυμο της χαράς, 
της ανεμελιάς, της ματαιότητας που χάνεται, έστω 
γι’ αυτά τα 10 λεπτά που εμείς κρατάμε το παγωτό 
μας.

Λίγα χρόνια μετά τα 80s, το παγωτό αρχίζει να μην 
είναι “απαγορευμένος καρπός” τις υπόλοιπες εποχές, 
εκτός του καλοκαιριού. Η σεζόν του πλέον είναι 12 
μήνες, προφανώς με μικρότερη κατανάλωση εκτός 
του καλοκαιριού. Πλέον ναι, μπορείς να φας παγωτό 
το χειμώνα, χωρίς να είσαι δακτυλοδεικτούμενος.

Με τα χρόνια τα ψυγεία αποκτούν τζάμια, πάντα 
όμως πιάνουν αυτή τη στρώση ξηρού πάγου. οι 
γεύσεις άλλαξαν, έγιναν πιο πολλές, ίσως και 
να χαλάσανε λίγο. Δυστυχώς, το παγωτό έγινε 
“παγωμένο επιδόρπιο”. Αυτές οι αλλαγές με 
οδήγησαν να ανακαλύψω γρήγορα ότι το παγωτό 
από τα ζαχαροπλαστεία ή “με τη μπάλα” είναι πιο 
νόστιμο. Τα καλοκαίρια, στο παγωτατζίδικο στους 
Αγίους Αποστόλους, η ιεροτελεστία μου ήταν να 
ζητάω σοκολάτα, πάνω από τις γεύσεις, που πάγωνε 
και δημιουργούσε μια ασύλληπτη κρούστα. 

Πέρα από τη σοκολάτα που είναι η αρχή των πάντων, 
το big bang του παγωτού, η βανίλια ακολουθούσε 
στις προτιμήσεις μου, ώσπου αγάπησα το φυστίκι. 
Χρόνια μετά, στη Χαρά στην Πατησίων, δάκρυσα για 
έναν εκμέκ καϊμάκι...

Όταν άρχισα να ταξιδεύω, δοκίμασα αυθεντικό 
ιταλικό παγωτό και όλα ξανά από την αρχή. Η χώρα 
του παγωτού και μάλιστα παντού, είτε στο βορρά, 
είτε στο νότο, δεν με απογοήτευσε ποτέ. “σαν βγεις 
στον πηγαιμό για ιταλία, να εύχεσαι να βρεις πολλά 
παγωτατζίδικα.” Τζιαντούγια, κροκάντε, χίλιες δυο 
γεύσεις ασύλληπτης παγωμένης απόλαυσης.

Όλα για το παγωτό. Αν έχω ταξίδι προς βορρά στην 
Ελλάδα, βάζω σκοπό και στόχο να φάω “σωστό 
παγωτό”. Αλλάζω διαδρομή και, αντί για την 
Εθνική οδό, μπαίνω από Λαμία για Λάρισα από τον 
επαρχιακό, με μπόνους την εκπληκτική θέα. Κάνω 
στάση στα Φάρσαλα στο “Γάλα Moo” με δύο “ο”! 
Η παρέα μου πάντα εκτιμούσε αυτή την οδηγική 
τρέλα.

Φτάνει, όμως, πρέπει να βγω να πάρω ένα 
παγωτό. Αν και οι εταιρείες έτοιμου παγωτού 
έχουν καταπληκτικές γεύσεις, εγώ θα καταγράψω 
τις προτάσεις που μου έκαναν οι φίλοι μου, στην 
ερώτηση “ποια είναι η πιο νόστιμη γεύση παγωτού 
σε ελληνικό μαγαζί και πού βρίσκεται αυτό;”.

Πάμε λοιπόν:

ICE-CREAM

Lila Pause από το Da Vinci 
στο Σταθμό Μοναστηρακίου

Σοκολάτα με Αλατισμενη Καραμέλα 
από το Λάζο στη Λυκόβρυση

Φυστίκι από τον Κωνσταντινίδη 
στη Λεωφόρο Συγγρού

Λιμοντσέλο από το Trois by 
Logothetidis στη Νέα Ερυθραία

Αλμυρή Καραμέλα από το Dew 
στη Λεωφόρο Στάματας

Μπανόφι από τον Όλυρα 
στα Βριλήσσια

Μόκα από το Bufala Gelato 
στη Βούλα

Εκμέκ Καϊμάκι από τη Χαρά 
στα Πατήσια

Κιουνεφέ από το Ζαχαροπλαστείο 
Palazzo στην Ηλιούπολη

Σοκολάτα από το Amazing 
Chocolate στον Υμηττό

Death by Chocolate από το 
Zuccherino στη Νέα Σμύρνη

Αν έχετε προτάσεις γεύσεων -όλο και κάποιες θα έχετε, δεν μπορεί- στείλτε μας μηνύματα να μαθαίνουμε!
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Καφενείον ΣΙ ΤΙ ΣΗ: 
Η Συμβίωση Gourmet 

και Street Food

RESTAuRANTS

ΤΗσ ΜΑΡιΑσ ΛουιΖΑσ ΒΑΦΕιΑΔΑΚΗ
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Στην καρδιά του κέντρου της Αθήνας, στην 
οδό Καλαμιώτου, τοποθετείται το νέο 
γαστρονομικό στέκι του κορυφαίου της 
νέας γενιάς των σεφ, Αλέξανδρου Τσιοτίνη, 
ο οποίος εν μέσω καραντίνας τόλμησε να 
λανσάρει το νέο του εγχείρημα, ένα αστικό 
καφενείο, σε συνεργασία με την ομάδα 
του Clumsies (Theory Bar & More, Odori 
Vermuteria di Atene, Frater & Soror, Senios). 

RESTAURANTS
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“Φτιάξαμε ένα gourmet street-food concept”, 
μου εξιστορεί, και  προσπαθώ να οραματιστώ 
πώς συνδυάζονται αυτές οι δύο έννοιες. “Γιατί 
το βγάλατε καφενείο;”, τον ρωτώ. “συμβολίζει 
τη μάζωξη, τη συγκέντρωση, αυτό το ελληνικό 
παρεΐστικο στοιχείο”, μου απαντάει. “Κι εμένα έτσι 
μου αρέσει. Με τους φίλους μου, τα ουζάκια μου, 
όλοι μαζί...”, συμπληρώνει.

Η μεζεδολογία ξεκίνησε με το δίσκο. Επιλέξαμε τη 
“Φέτα στο Αλουμινόχαρτο”, την οποία συνέθεταν 
πανακότα φέτας με μαρμελάδα ντομάτα και πιπεριά 
Φλωρίνης, φρέσκια ρίγανη, καυτερό πιπέρι και 
λάδι ντομάτας. Το highlight του πιάτου ήταν το 
αλουμινόχαρτο που τρωγόταν, μιας και προσέθετε 
εκκεντρικότητα. Η πράσινη όψη της “Μους Ταραμά” 
ιντρίγκαρε εξ αρχής.

Από τα τυλιχτά, το ενδιαφέρον κέντρισε το “Soft 
shell crab” με μαρινάτο αγγούρι, φρέσκο κόλιανδρο, 
μέλι και μαγιονέζα. Crispy αίσθηση, νόστιμο το 
“θαλασσινό” σουβλάκι.

“Ψάρι ή κρέας;”, το δίλημμα της βραδιάς. Δεν 
χρειάστηκε να οριστεί μία πορεία, αφού οι γεύσεις 
συνυπήρχαν μεταξύ τους μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο, 
κάτι το οποίο αποδίδω στη μαεστρία του σεφ. 
Εξάλλου, ο Αλέξανδρος Τσιοτίνης (5 Χρυσοί 
σκούφοι) συγκαταλέγεται στους πιο καταξιωμένους 
της χώρας μας, έχοντας δουλέψει στις παριζιάνικες 
κουζίνες των Alain Passard, Helene Darroze, Eric 
Frechon, Pascal Barbot, τους οποίους αποκαλεί 
μεγάλους του δασκάλους.

Το “Ψητό Καλαμάρι” με πουρέ από κοκκινιστούς 
γίγαντες, πίκλα από μαύρα φασόλια, αλμύρα 
και ούζο αξίζει. οι γεύσεις δένουν μεταξύ τους 
ομαλά και γίνονται ένα. Ακόμα ένα best seller του 
γαστροκαφενείου είναι το “Flatbread από Ξινόχοντρο 
Τραχανά και σιγοψημένο Αρνί” με καραμελωμένο 
κρεμμύδι, μαρμελάδα ντομάτας και κατσικίσιο 
τυρί. στιβαρό πιάτο που, παρά τις έντονες γεύσεις, 
κατεβαίνει εύκολα, αφού το αρνί είναι εντυπωσιακά 
μαλακό. Η νοστιμιά κορυφώνεται με συνοδευτικά 
λαχταριστά chips πατάτας.

Ίσως ο δίσκος με τους μεζέδες στην αρχή να ήταν 
αχρείαστος τελικά, αφού όλα τα πιάτα ήταν 
στη λογική των shared μεζέδων και παράλληλα 
μπορούσαν να σταθούν από μόνα τους ως “κυρίως”.

Ο Αλέξανδρος Τσιοτίνης 
συγκαταλέγεται στους πιο 

καταξιωμένους σεφ της 
χώρας μας, έχοντας δουλέψει 

στις παριζιάνικες κουζίνες 
των Alain Passard, Helene 

Darroze, Eric Frechon, 
Pascal Barbot.

Η αισθητική του χώρου ενισχύει την urban 
γαστρονομική ταυτότητα του γαστροκαφενείου και 
η open κουζίνα πρεσβεύει το μοντέρνο, αλλά και τη 
διαφάνεια - ό,τι τρως είναι αλήθεια. Η ατμόσφαιρα 
χαλαρή, φιλική και προσιτή. Για μία ακόμα φορά, ο 
Τσιοτίνης πετυχαίνει να χτίσει “το σημείο όπου το 
μοντέρνο συναντά το κλασικό και το σήμερα γίνεται 
ένα με το χτες”. Αυτό ακριβώς ένιωσα στο καφενείο: 
το “ελληνικό παρεΐστικο” στοιχείο που βιώνουμε 
στις ταβέρνες, τα μεζεδοπωλεία, τις ουζερί, όπου 
η απόσταση καταργείται. Αμφιταλαντεύτηκα με το 
θέμα της τιμής, αλλά επένδυσα σε κάτι αυθεντικό...

Το αφήγημα είναι έξυπνο, διότι υποδηλώνει 
προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα. Ελληνική 
κουζίνα, σύγχρονη γαστρονομία, εκλεπτυσμένο 
street food και fast gourmet είναι ορισμένες 
φράσεις που θα μπορούσαν να το αποτυπώσουν. 
Ίσως του έλαχε να κάνει τη γενναία αρχή σε μια 
πιο εκλαϊκευμένη εκδοχή του gourmet, η οποία 
εξελίσσεται πια μέσα στον κόσμο του street food ως 
τάση.

Παρότι δεν έχουμε συνηθίσει τον Τσιοτίνη σε ένα 
τέτοιο concept κρίνοντας από το gourmet fine din-
ing εστιατόριο του στα ιλίσια (CTC), το σίγουρο 
είναι πως διατηρεί το στοιχείο της γαστρονομικής 
έκπληξης και ξέρει να το υποστηρίζει.

RESTAURANTS
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Γουαδελούπη: Για Αξέχαστες 
Νύχτες στο Τελλόγλειο

Του ΛΕυΘΕΡΗ ΠΛΑΚιΔΑ

68

Το Ανφάν Γκατέ σας Tαξιδεύει 
με Aπίθανα Kρασιά και Δημιουργικά Κοκτέιλ

ΦΩΤοΓΡΑΦιΕσ Arte di Tre

στην πραγματική Γουαδελούπη δύσκολα θα 
πάει κάποιος αυτό το καλοκαίρι. Είναι πολύ 
μακριά. Ωστόσο, η ομάδα του Ανφάν Γκατέ στο 
Τελλόγλειο Μουσείο της Θεσσαλονίκης φρόντισε να 
δημιουργήσει έναν υπέροχο προορισμό με αυτό το 
όνομα, που είναι μια ακόμη πιο ελκυστική πρόταση 
για ένα γαστρονομικό ταξίδι με υπέροχες νοστιμιές 
και μια χορταστική λίστα κρασιών.

Κάθε βράδυ στήνεται ένα αυτοσχέδιο πάρτι, 
με μουσικούς παραγωγούς που ξέρουν να 
φτιάχνουν τη νύχτα σας, αλλά και να σας βγάλουν 
ασπροπρόσωπους αν συστήσετε το μαγαζί για έξοδο 
στους φίλους σας.

Το φαγητό όμως είναι βασικός λόγος για να 
επισκεφτείτε τη... Γουαδελούπη. Κάθε πιάτο και μια 
πρόκληση για τον ουρανίσκο σας. Και μετά έρχεται 
το Winehouse, η γνωστή κάβα στην Πυλαία που 
συνεργάζεται με το Ανφάν Γκατέ, διαμορφώνοντας 
μια απίθανη λίστα με κρασιά από οινοποιεία του 
νομού Θεσσαλονίκης και της γύρω περιοχής.

συνοδέψτε τα νόστιμα πιάτα που θα επιλέξετε από 
το μενού με κρασιά που θα σας εντυπωσιάσουν. 
Θυμηθείτε ονόματα όπως το οινοποιείο Ασλάνη 
από τη Νέα Μηχανιώνα, το Moschopolis από το 
Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης, οι οίνοι Αδάμ από 
τον Χορτιάτη, το Κτήμα ιατρίδη από το Λάκωμα της 
Χαλκιδικής, ο Αμπελώνας Καμκούτη από το Βελβεντό 
Κοζάνης, η οινοποιία Τσικρικώνη από το Μυρτόφυτο 
Καβάλας. Αναζητήστε τα και θα συνηδειτοποιήσετε, 
πίνοντας τα, πόσο ανταγωνιστικά έχουν γίνει τα 
ελληνικά κρασιά από μπουτίκ οινοποιεία.

Εννοείται ότι λειτουργεί και ο περίφημος 
παιδότοπος για όσους έχουν παιδιά σε αυτές τις 
ηλικίες. Αλλά και για όσους αισθάνονται παιδιά, 
υπάρχουν κουρελούδες (εκείνες από το παρελθόν 
της γιαγιάς μας) για να κάθονται στα σκαλοπάτια 
ανάμεσα σε μαξιλάρες και να απολαμβάνουν τα 
γλυπτά από την υπαίθρια έκθεση του Τελλόγλειου, 
που βρήκε ευκαιρία τη μεγάλη επισκεψιμότητα και 
αποφάσισε (πολύ σοφά) να βγάλει τα έργα έξω. Αφού 
δε μπαίνουν εύκολα μέσα οι επισκέπτες. 

Εκεί λοιπόν, σ’ αυτόν τον υπέροχο αύλειο χώρο που 
δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλα ευρωπαϊκά 
μουσεία, οι νύχτες παίρνουν άλλη αξία και η ζωή 
θυμίζει σε όλους ότι είναι μπορεί να είναι ακόμη και 
υπό αυτές τις συνθήκες ωραία, αρκεί να κάνεις τις 
σωστές επιλογές.cOcKTAILS

CoCKTAIlS
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Back Together

MENU
summer

OΡΕΚΤΙΚΑ

Λουκουμάδες γραβιέρα chili 
μέλι αρωματισμένο με τρούφα, δάκρυα 
πιπεριάς φλωρίνης, παπαρουνόσπορο, 

καρδιές πορτοκαλιού, φρούτα του δάσους

Νιόκι παντζάρι
σιφον μπλε τυριού, χώμα από ελαιόλαδο 

και τριμμένο σύγκλινο Μάνης

Καπνιστό τυρί μετσοβόνε
παναρισμένοσε αμυγδαλόψιχα με μέλι 

αρωματισμένο με τρούφα

Χτένια
με καπνιστή κρέμα μελιτζάνας,πέρλες 

ελαιόλαδου, αέρα chili και chips προσούτο

Γαρίδες τεμπούρα/πάνκο
φύλλα μεσκλάν, ριζόφυλλο, sweet chili 

sauce, παπαρουνόσπορο και fluid gel lime

Ταρτάρ μπαρμπούνι

Ceviche από ψάρι ημέρας

Ταρτάρ βουβάλι

Χειροποίητο ραβιόλι 
με βουβαλίσιο κιμά και σιφόν παρμεζάνας

Πιατέλα τυριών 
κρασοτύρι Κρήτης, γκοργκοντζόλα, 

γραβιέρα με τρούφα, γραβιέρα πικάντικη 
και παλαιωμένη γραβιέρα σπηλιάς

Πιατέλα αλλαντικών
καπνιστή μπρεζάολα, παστράμι, 

προσούτο μοσχαρίσιο, ματουρμπογιουν

ΣAΛΑΤΕΣ

Χωριάτικη, αλλιώς
πολύχρωμα ντοματίνια, παπαρδέλες 

αγγούρι, καπαρόμηλα, πιπεριές τρικολόρε, 
φέτα, ελιά ροδέλα, παπαρουνόσπορο, δάκρυ 

πιπεριάς φλωρίνης, κρέμα πατάτας περού

Χορτόπιτα 
βλήτα, σπανάκι baby, κατσικίσιο τυρί, 

δυόσμο, φύλλα κρούστας, κατίκι Δομοκού

Πατζάρι
παλαιωμένο βαλσάμικο, πικάντικη 

γραβιέρα

ΚΥΡΙΩΣ

ΚΡΕΑΤΑ

Καπνιστή μπριζόλα Δράμας
με πατάτες baby

Διάφραγμα μοσχάρι ταλιάτα
με τοναπιναμπούρ και σάλτσα από 

ξινόμαυρο Θυμιόπουλου

Μαύρος χοίρος iberico
μαγειρεμένος σε κενό αέρος, τσιπς από 
ριζόφυλλο, κρέμα πράσινου μήλου και 

σάλτσα από Weiss

Κοτόπουλο στήθος 
με πιπεριές τρικολόρε, γραβιέρα, λιαστή 

ντομάτα, κρέμα γλυκοπατάτας

Burger με βουβαλίσιο κιμά 
κατσικίσιο τυρί παναρισμένο σε τεμπούρα/
πάνκο, iceberg, μαγιονέζα αρωματισμένη με 

τρούφα και πατάτες baby

ΨΑΡΙΑ / ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ

Ριζότο θαλασσινών 
μελάνι σουπιάς, χτένια, μύδι κέλυφος, 

γαρίδες

Καλαμάρι σωτέ 
με κρέμα πατάτας, πίκλα αγγούρι, μους 

γιαουρτιού, πίκλα κρεμμύδι με παλαιωμένο 
βαλσάμικο, τσιπς από πατάτες Περού

Φαγκρί 
με χόρτα, σάλτσα φρικασέ, στήμονες chili 

και αέρα lemongrass

ΓΛΥΚΑ

Cheesecake μεμαρμελάδα φρούτα του 
δάσους

Πανακότα με passion fruit

Τάρτα μάνγκο με γκανάζ λευκής 
σοκολάτας

 Φρουτοσαλάτα

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΝOY

Πάστα βουτύρου

Χειροποίητα κεφτεδάκια
βουβαλίσια 

με πατατούλες baby
 

Κοτόπουλο
παναρισμένο με πατατούλες
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Καλοκαίρι στη Γουμένισσα

ΚΕιΜΕΝο & ΦΩΤοΓΡΑΦιΕσ
Του ΛΕυΘΕΡΗ ΠΛΑΚιΔΑ

72

Η εικόνα είναι μαγική. Αν το ζήσεις δε χρειάζεται 
καν να το επικοινωνήσεις. Αν όμως αποφασίσεις να 
το πεις, βγάζεις μια φωτογραφία και γίνεται viral.

Μέσα από την πισίνα, βλέπεις το δειλινό να 
χρωματίζει όλη την πεδιάδα. Αισθάνεσαι ότι 
είσαι σ’ έναν πύργο στα 650 μέτρα υψόμετρο, με 
ολόκληρη τη χώρα στα πόδια σου. Πλατσουρίζεις 
και η μουσική σε ταξιδεύει ακόμη πιο μακριά. 

cHOIcES

CHoICES
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Βρίσκεσαι στις Παρυφές, το ξενοδοχείο και 
εστιατόριο που είναι και κυριολεκτικά στις παρυφές 
του Πάικου, αλλά και μεταφορικά στις παρυφές της 
ευδαιμονίας. Είναι λίγα χιλιόμετρα πάνω από τη 
Γουμένισσα. Χτισμένο σε αρμονία με το περιβάλλον, 
μέσα στο δάσος, έχει την τεράστια πολυτέλεια να έχει 
έναν ορίζοντα πολλών χιλιομέτρων. Δε χορταίνει 
το μάτι σου να απολαμβάνει. Είναι προορισμός για 
μέρες. Όσο περισσότερο χρόνο περάσεις εκεί, τόσο 
καλύτερο για τη ψυχική σου υγεία.

Κάτω στη Γουμένισσα έχει τα ποτάμια. Εκεί κι αν 
είναι ο παράδεισος επί γης. σε ένα στεγασμένο από 
Πλατάνια τεράστιο χώρο, με τα νερά να τρέχουν από 
παντού, το Δασαρχείο έχει δημιουργήσει μια πισίνα 
για τους τυχερούς που αποζητούν το συνδυασμό 
βουνού και υγρού στοιχείου.

Περπάτημα στο πυκνό δάσος σε υπέροχα μονοπάτια, 
με ξύλινες γέφυρες, με υπέροχής αισθητικής 
παγκάκια και χώρους για πικ-νικ. Τα τελευταία 
είναι ιδανικά για όσους έχουν επιλέξει κρασιά από 
τα οινοποιεία της περιοχής και γαλακτοκομικά 
προϊόντα που έχει άφθονα - θα στήσουν ένα γεύμα 
με όσα θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος. 
Τα κοντινά αμπέλια και το νερό που κυλάει, 
δημιουργώντας συνθήκες διαλογισμού, συνθέτουν 
ένα αξέχαστο σκηνικό. Εκεί θα στρώσετε, μετά από 
μια φιάλη Γουμένισσα, και θα απολαύσετε ένα 
χαλαρωτικό ύπνο με ήχους από τα πουλιά.

Το σημείο είναι επίσης ιδανικό για υπαίθριες 
δραστηριότητες (τρέξιμο, περπάτημα, ποδήλατο), 
ενώ αν θέλετε περισσότερα, θα ανεβείτε ψηλότερα 
στα επόμενα χωριά. στη Γρίβα, στην Καστανερή, 
στα Μεγάλα Λιβάδια. οι αθλητικές δράσεις που 
διοργανώνονται είναι αφορμή για να αυξηθεί η 
επισκεψιμότητα στην περιοχή.

στη Γουμένισσα θα βρείτε καλόγουστους ξενώνες, 
όπως ο Δημοσθένης μέσα στην πόλη, οι Παρυφές 
στις οποίες αναφερθήκαμε και παραπάνω στη 
Γρίβα, το Άρωμα Πάικου στην Καστανερή και το 
Μοσχόπολις στα Μεγάλα Λιβάδια. Όσο για το 
φαγητό, παντού είναι εξαιρετικό. Αν χρειαστείτε 
εναλλαγή, έχει ταβέρνες στη Γουμένισσα και μια 
gourmet πιτσαρία με εξαιρετικά ζυμαρικά, αλλά και 
ριζότο, τη larose Pizza la Pasteria. Με διακόσμηση 
που έχει αέρα ιταλίας. Μόνο που ο κάμπος του 
Κιλκίς είναι καλύτερος!

οι Παρυφές είναι ορμητήριο για πεζοπορίες. Μικρές 
και μεγάλες, κάθε μέρα και αλλού. στο βουνό 
απλώνονται μονοπάτια καλά χαρτογραφημένα. Για 
να τα εξερευνήσετε χρειάζεστε διάθεση πρωτίστως 
και κέφι, αφού μετά από τρεις μέρες θα έχετε φτιάξει 
και τη φυσική σας κατάσταση, με τόσα χιλιόμετρα 
περπάτημα. Αν τρέχετε ή κάνετε ποδήλατο moun-
tain, είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψετε στην περιοχή 
ξανά και ξανά.

Όσο για τα οινοποιεία, είναι εκεί και σας περιμένουν 
να ακούσετε την ιστορία τους - άλλωστε ο κάθε 
οινοποιός έχει και τη δική του διαδρομή. Η 
αμπελουργική ζώνη των ομώνυμων οίνων ΠοΠ 
θεσμοθετήθηκε το 1979, με τη γηγενή ποικιλία 
Νεγκόσκα να συμπληρώνει και να μαλακώνει 
το επικρατές Ξινόμαυρο, χαρίζοντας μοναδικού 
χαρακτήρα κρασιά. Είναι μια περιοχή που έχει κρασί 
με το όνομα της, ένα κρασί που είναι παγκόσμιος 
πρεσβευτής της. Χάρη στους παραγωγούς αυτούς, 
η Γουμένισσα έχει ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του 
πλανήτη.

ο Περικλής Τάτσης, μαζί με τον αδελφό του, έχουν 
δημιουργήσει τη δική τους παράδοση. Με χιλιάδες 
φιάλες που τις συντηρούν για χρόνια, χαρίζοντάς 

Τα κοντινά αμπέλια και 
το νερό που κυλάει, 

δημιουργώντας 
συνθήκες διαλογισμού, 

συνθέτουν ένα 
αξέχαστο σκηνικό. 

μας κρασιά που κάνουν τους κριτές διεθνών 
διαγωνισμών να παραμιλούν. Αλλά κι ο παππούς 
τους έφτιαχνε κρασί, όπως και ο πατέρας τους, που 
στα 85 του οδηγεί το τρακτέρ και κάνει δουλειές - 
σαν παλικαράκι, όπως λένε όσοι τον ξέρουν.

ο Χρήστος Αϊδαρίνης δεν είναι απλά υπερήφανος 
για τα κρασιά του, αλλά για ολόκληρο το οινοτόπι. 
Μπορεί να μην είναι μεγάλο σε έκταση -η ζώνη ΠοΠ 
Γουμένισσα είναι η μικρότερη από τις τέσσερις 
αμπελουργικές ζώνες ΠοΠ στις οποίες συμμετέχει η 
ποικιλία Ξινόμαυρο (οι άλλες είναι οι ΠοΠ Αμύνταιο, 
ΠοΠ Νάουσα και ΠοΠ Ραψάνη)- τα τελευταία, όμως, 
χρόνια έχει καταφέρει να τοποθετηθεί στον οινικό 
χάρτη.

ο Χατζηβαρίτης είναι ένα ακόμη οινοποιείο που έχει 
δώσει τη σκυτάλη στη νέα γενιά. Με κρασιά που τα 
βρίσκεις παντού στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη 
και με εξαγωγές. Με διάθεση για ολοένα μεγαλύτερη 
εξωστρέφεια και μ’ ένα προϊόν απολαυστικό, ακόμη 
και για όσους δεν έχουν μυηθεί στο Ξινόμαυρο. 
Η Γουμένισσα έχει βρει τον τρόπο να κάνει τους 
λάτρεις της μοναδικής αυτής ποικιλίας να την 
πίνουν εύκολα και να δένονται μαζί της. 

Η τέχνη του κρασιού στην περιοχή έχει όμως κι 
άλλη μια ενδιαφέρουσα πτυχή. οι παραγωγοί 
επενδύουν και στις ετικέτες. ο Αϊδαρίνης έχει τον 
στέλιο Ψευτογκά που μεγαλουργεί. ο Χατζηβαρίτης 
βρήκε στο πρόσωπο της Αναστασίας Κόμνου μια 
γραφίστρια-δημιουργό που, ζώντας στο Παρίσι, έχει 
μπολιάσει την ελληνική κουλτούρα με τη γαλλική 
και έχει πετύχει αποτελέσματα που απογειώνουν 
αισθητικά τα κρασιά.

Όσο για την έλευση της ομάδας του Βιβλία Χώρα 
με τον Αργύρη Γεροβασιλείου, που έχει αγοράσει 
τα αμπέλια του Κτήματος Τίτου Ευτυχίδη, σε άλλες 
περιπτώσεις θα είχε θορυβήσει τους υπάρχοντες 
παίκτες. Όχι όμως στη Γουμένισσα. Ξέρουν καλά ότι 
ένας μεγάλος οινοποιός και ένα brand δυνατό θα 
δώσει με την παρουσία του ώθηση επικοινωνιακά 
στην περιοχή. Μόνο όφελος θα έχουν όλοι.

Αυτή η φιλοσοφία συνεργασίας και συνεννόησης 
είναι αισθητή και στον Εμποροεπαγγελματικό 
σύλλογο. Έτσι έχουν πετύχει ο πρόεδρος σάκης 
Τραχανίδης και ο αντιπρόεδρος Χρήστος Τουλούπης 
να κάνουν πολλά προς τη σωστή κατεύθυνση.  
Η στρατηγική συνεργασία που έχουν πετύχει με 

Είναι μία περιοχή που έχει κρασί με το όνομα της,
ένα κρασί που είναι παγκόσμιος πρεσβευτής της. 
Χάρη στους παραγωγούς αυτούς, η Γουμένισσα 

έχει ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

CHoICES
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τη ΔΕΘ-HElEXPo βοηθά την τοπική ομάδα των 
επαγγελματιών, παραγωγών και εμπόρων να είναι 
κοντά σε ό,τι σύγχρονο και καινοτόμο συμβαίνει 
και να δικτυώνεται και να προβάλει όσα υπάρχουν 
στον τόπο τους.

Κοντά τους και ο Πάτερ Χριστόδουλος, που μέσα από 
τον θρησκευτικό τουρισμό προσπαθεί να αυξήσει 
την επισκεψιμότητα της ευρύτερης περιοχής. 
Τα τέσσερα μοναστήρια -η ιερά Μονή των Αγίων 
Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, το Μοναστήρι 
της Παναγίας της Γουμένισσας, το ιερό Κοινόβιο 
οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και το ιερό 
Ησυχαστήριο Αγίου Γεωργίου Ανύδρου- είναι χώροι 
πνευματικότητας, αλλά και μνημεία αρχιτεκτονικής. 
σημεία όπου η αισθητική και η ποιότητα συναντούν 
τη γαλήνη και την προσευχή.

υπάρχει κι αυτό το απίθανο βιομηχανικό κτίριο στη 
Γουμένισσα, το Μεταξουργείο, που σύντομα, μέσα 
από τη διαδικασία αποκατάστασης και αξιοποίησης, 
θα γίνει σημείο αναφοράς.

Η Δημοτική Ενότητα Γουμένισσας ανήκει στο Δήμο 
Παιονίας, έναν μεγάλο δήμο που περικλείει, εκτός 
από το όρος Πάικο και τα χωριά του, και πόλεις 
όπως η Αξιούπολη και το Πολύκαστρο, που είναι το 
διοικητικό κέντρο. ο Δήμαρχος Κώστας σιωνίδης 
κινείται διαρκώς ώστε να δίνει λύσεις σε μια μεγάλη 
γεωγραφική περιοχή με διαφορετικές ανάγκες και 
προτεραιότητες.

Τον βοηθά πολύ το γεγονός ότι η διοικητική του 
ομάδα προέρχεται από κάθε γωνιά του δήμου 
και ξέρει τι συμβαίνει παντού. ο Αντιδήμαρχος 
σάκης Τζούρτζος γνωρίζει καλά όλα τα χωριά στο 
Πάικο, αλλά και πόσο σημαντικό είναι να γίνουν 
έργα υποδομής και προβολής της περιοχής, για να 
μπορέσουν να μείνουν νέοι άνθρωποι και να αυξηθεί 
το οικονομικό αποτύπωμα από τον τουρισμό.

Τώρα που το καλοκαίρι είναι καυτό και όλοι 
αναζητούν μια όαση δροσιάς, η πρόταση είναι το 
καταπράσινο δάσος του Πάικου, για όσους θέλουν 
να ζήσουν κάτι περισσότερο και να νιώσουν την 
αναζωογόνηση και τη δροσιά που είναι σε θέση να 
μας προσφέρει απλόχερα η φύση.

Τώρα που το καλοκαίρι είναι 
καυτό και όλοι αναζητούν μια 
όαση δροσιάς, η πρόταση είναι 

το καταπράσινο δάσος του 
Πάικου, για όσους θέλουν να 
ζήσουν κάτι περισσότερο και 

να νιώσουν την αναζωογόνηση 
και τη δροσιά που μας 

προσφέρει απλόχερα η φύση.
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Οι Συνταγές 
του Καλοκαιριού

ΤΗσ ιΩΑΝΝΑσ ΓιΩΤΑΚΗ
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”...Πίνω νερό κόβω καρπό
Χώνω το χέρι μου στις φυλλωσιές του ανέμου

Οι λεμονιές αρδεύουνε τη γύρη της καλοκαιριάς
Τα πράσινα πουλιά σκίζουν τα όνειρά μου

Φεύγω με μια ματιά
Ματιά πλατιά όπου ο κόσμος ξαναγίνεται

Όμορφος από την αρχή στα μέτρα της καρδιάς...”

Απόσπασμα από το “’Ηλιος ο πρώτος” του Οδυσσέα Ελύτη

Το καλοκαίρι, “ο κόσμος ξαναγίνεται όμορφος από την 
αρχή στα μέτρα της καρδιάς”. Πόσο ανάγκη το έχουμε 

αυτό ειδικά φέτος, που θα πάμε διακοπές με ένα σύννεφο 
επάνω από τα κεφάλια μας. Το καλοκαίρι όμως το 

ελληνικό, το δικό μας καλοκαίρι είναι εδώ, έτοιμο να 
το γευτούμε. Οι συνταγές που ακολουθούν έρχονται 

για να προσθέσουν μαγεία και ανεμελιά, να καλέσουν 
αγαπημένα πρόσωπα γύρω από τραπέζια, να δώσουν 

αφορμή για πειράγματα κι αστεία, να φέρουν χαμόγελα 
και αισιοδοξία.

Καλό ελληνικό καλοκαίρι μας.

RECIPES

REcIPES
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Ντοματόσουπα με Chilli

ΜΕρίΔΕΣ
4

ΒρΑΣίΜο
35’

Είναι εντυπωσιακό το πού μπορεί να σε βρει η έμπνευση.

Να, εμένα σήμερα, με βρήκε επάνω στη ζυγαριά μου. Μόλις 
είδα το καινούργιο, εμπλουτισμένο νουμεράκι, σκέφτηκα 
ντοματόσουπα. 

Απίστευτα light σούπα, αλλά και εντελώς gourmet. Κι επειδή κάτι 
μου λέει ότι κι άλλοι έζησαν τον τρόμο στο δρόμο με τις ζυγαριές 
αυτή την περίοδο, σας τη συστήνω ανεπιφύλακτα.

- 1,5 κιλά ντομάτες ώριμες, 
αποφλοιωμένες και χωρίς σπόρια
- 2 μικρά κόκκινα κρεμμύδια, 
ψιλοκομμένα
- 2 sticks σέλερι, ψιλοκομμένα
- 1 κ.γ.  πολύ ψιλοκομμένη καυτερή 
πιπερίτσα τσίλι

- 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες 
- 1 κ.γ. ξύδι balsamico
- 1 κ.γ. γεμάτη, ζάχαρη 
- Λίγο σαφράν 
- Ελαιόλαδο 
- Αλάτι

- Αντικολλητική κατσαρόλα
- Ράβδος μπλέντερ

- Μπαγκέτα
- Cottage cheese Arla

ΕρΓΑΛΕίΑ & ΕΞοπΛίΣΜοΣ

ΣυΝοΔΕυτίΚΑ

υΛίΚΑ

υΛοποίηΣη
20’

RECIPES
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ΕΚτΕΛΕΣη

1. στην κατσαρόλα και σε μέτρια φωτιά βάζουμε το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε τα 
κρεμμύδια, το σέλερι και το τσίλι για 1-2 λεπτά.

2. Προσθέτουμε το σκόρδο και ανακατεύουμε για 1-2 λεπτά ακόμη για να πάρουν 
όλα λίγο ελαφρύ χρώμα. Προσθέτουμε το ξύδι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι 
να εξατμιστεί.

3. Τέλος, προσθέτουμε ψιλοκομμένες τις ντομάτες, τη ζάχαρη, το σαφράν και 
το αλάτι, ανακατεύουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε και αφήνουμε να 
σιγοβράσει η σούπα για 30 λεπτά.

4. σβήνουμε τη φωτιά και πολτοποιούμε πολύ καλά με τη ράβδο. Tην αφήνουμε να 
φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου και μετά τη φυλάμε σε καλά κλεισμένο δοχείο 
στο ψυγείο.

5. σερβίρουμε κρύα με λίγο ελαιόλαδο και συνοδεύουμε με φρέσκια γαλλική 
μπαγκέτα και τέλειο cottage cheese Arla.

ΣυΝΔυΑΖουΜΕ ΜΕ

Pixie 2019,
Αμπελώνες Μάρκου
Ένα δροσιστικό ροζέ που θα συνοδεύσει τις καλοκαιρινές μας στιγμές με ανεμελιά 
και φρέσκα αρώματα φράουλας, βατόμουρου και τριαντάφυλλου. Η ανεπαίσθητη 
γλύκα του θα αγκαλιάσει την καυτερή πινελιά της συνταγής μας την οποία θα 
οδηγήσει στην τελειότητα!

RECIPES
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Σαλάτα Conchiglioni 
με πέστο Λεμονιού και Ξινομυζήθρα

ΜΕρίΔΕΣ
3-4

ΒρΑΣίΜο
10’

Δεν ξέρω αν και σε εσάς συμβαίνει, αλλά το καλοκαίρι μία-μία 
κατεβαίνουν οι ασφάλειές μου. Ξυπνά ο νωχελικός μου εαυτός 
που απολαμβάνει ένα γλυκό σούρσιμο διαρκείας τριών μηνών 
με αποκορύφωμα τον Αύγουστο. Όλα μέσα μου απλοποιούνται 
αυτόματα και ως δια μαγείας απλά γίνονται και τα έξω μου. 

Κι όταν πεινάω, με αυτή την πείνα την καλοκαιρινή, θέλω να 
ανοίγω το ψυγείο και να βρίσκω μέσα αυτή τη σαλάτα Conchiglioni 
με πέστο λεμονιού και ξινομυζήθρα. Θέλω τόσο πολύ να σας την 
περιγράψω, αλλά αυτή τη στιγμή έχει πάρει τα ηνία μέσα μου o 
Dude Lebowski και αδυνατώ... 

Είμαι σίγουρη όμως ότι ήδη γεύεστε το άρωμα του βασιλικού, το 
βάθος του κουκουναριού, την έκπληξη του λεμονιού και το kick 
της ξινομυζήθρας.

- Πολυκόφτης multi
- Αντικολλητικό τηγάνι
- Μεγάλη κατσαρόλα

ΕρΓΑΛΕίΑ & ΕΞοπΛίΣΜοΣ

υΛίΚΑ

προΕτοίΜΑΣίΑ
20’

- 100 γρ. κουκουνάρι ελαφρώς 
καβουρδισμένο
- 1 σκελίδα σκόρδο
- 5 κ.σ. χυμός λεμονιού
- 150 γρ. φύλλα πλατύφυλλου 
βασιλικού

- 80 γρ. παρμεζάνα Reggiano τριμμένη
- 125 ml ελαιόλαδο
- Ξύσμα από 1 ακέρωτο λεμόνι
- Αλάτι

Για το πέστο λεμονιού...

RECIPES
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- 500 γρ. ζυμαρικά Conchiglioni
- 100 γρ. ξινομυζήθρα Κρήτης
- Προαιρετικά, μια χούφτα σπαράγγια baby βρασμένα για 3 λεπτά

Για την υπόλοιπη συνταγή...

ΕΚτΕΛΕΣη

1. Βράζουμε τα ζυμαρικά μας al dente. Tα σουρώνουμε, τα ξεπλένουμε με κρύο νερό 
και τα αφήνουμε να κρυώσουν.

2. στο multi πολτοποιούμε το κουκουνάρι με το σκόρδο να χοντροκοπούν, όχι να 
λιώσουν.

3. Προσθέτουμε τα φύλλα του βασιλικού και συνεχίζουμε μέχρι να ψιλοκοπούν.

4. στη συνέχεια προσθέτουμε το λάδι με το λεμόνι και τα ανακατεύουμε 2 φορές.

5. Εκτός μαχαιριού multi βάζουμε το τυρί, το ανακατεύουμε μ’ ένα κουτάλι και 
προσθέτουμε τελευταίο το ξύσμα του λεμονιού. Δοκιμάζουμε, και ανάλογα με το 
γούστο μας προσθέτουμε αν θέλουμε αλάτι.

6. Ρίχνουμε τα ¾ (περισσεύει μια μικρή ποσότητα που φυλάμε σε βάζο στο ψυγείο 
για μία εβδομάδα) της πέστο μας στα ζυμαρικά και τα ανακατεύουμε καλά, αλλά 
απαλά, να πάει παντού η πέστο.

7. σερβίρουμε με χοντροθρυμματισμένη την ξινομυζήθρα Κρήτης από πάνω και 
γαρνίρουμε με τα σπαράγγια που έχουμε κόψει σε κομμάτια των 3 εκατοστών. 
Προσθέτουμε, αν θέλουμε, ξύσμα λεμονιού και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

8. Διατηρείται στο ψυγείο για 2 ημέρες σε καλά κλεισμένο δοχείο.

ΣυΝΔυΑΖουΜΕ ΜΕ

ΟΜΕΝ 2017,
Ορεινοί Αμπελώνες Λαλίκου
Ένα ελληνικό Sauvignon Blanc που μόλις κυκλοφόρησε φλερτάρει αδιάκοπα με 
αρώματα λουλουδιών, ώριμων τροπικών φρούτων και γλυκιάς βανίλιας, με νότες 
φρεσκοκομμένου ζυμωτού ψωμιού. Έχει βάλει σκοπό να μας ξετρελάνει, ειδικά αν 
το συνδυάσουμε με αυτή την τόσο καλοκαιρινή σαλάτα.

RECIPES
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τα Μαλακά και Αφράτα Κεφτεδάκια 
της Γιαγιάς Μας

πΕρίπου
60 ΚΕφτΕ-

ΔΑΚίΑ

τηΓΑΝίΣΜΑ
8’

Aν πω ότι θα δώσω συνταγή της γιαγιάς μου δεν θα είναι ακριβές. 
Αυτά τα κεφτεδάκια δεν ανήκουν στη γιαγιά μου, την Ελένη. Είναι 
τα κεφτεδάκια της κάθε γιαγιάς, παρά το γεγονός ότι έκατσα 
δίπλα στη γιαγιά μου όταν τα έφτιαχνε και έγραψα το κάθε βήμα, 
λέξη-λέξη. Όποιος κι αν τα έχει φάει μου λέει με ενθουσιασμό: “ε 
λοιπόν, αυτά είναι τα κεφτεδάκια της γιαγιάς μου!!” και συγγενής 
μου δεν είναι. Μαγική συνταγή σας λέω, που πρέπει να συνεχίσει 
να περνάει σκυτάλη στους επόμενους οικιακούς μάγειρες.

- 1 κιλό κιμάς λάπα
- 2 μεγάλα κόκκινα κρεμμύδια
- Μία μεγάλη χούφτα μαϊντανό
- Μισή φρατζόλα μπαγιάτικο χωριάτικο 
ψωμί με την κόρα (όχι με σουσάμι και 
όχι ψωμί πολυτελείας)

- 1 κύβος κοτόπουλου
- 1 αυγό
- 2 κ.σ. χυμός λεμονιού
- 1,5 κ.σ. ρίγανη ξερή
- Αλάτι

υΛίΚΑ

προΕτοίΜΑΣίΑ
25’

- Μπολ
- Πολυκόφτης multi
- Mεγάλο αντικολλητικό τηγάνι

ΕρΓΑΛΕίΑ & ΕΞοπΛίΣΜοΣ

- Αλεύρι για όλες τις χρήσεις - Ελαιόλαδο

Για το τηγάνισμα...

RECIPES
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ΕΚτΕΛΕΣη

1. Γεμίζουμε το μπολ με δροσερό νερό από τη βρύση και βάζουμε μέσα το ψωμί 
που έχουμε σπάσει σε μεγάλα κομμάτια με τα χέρια μας. Το μουλιάζουμε για 
τουλάχιστον 20’, το βγάζουμε, το στύβουμε πάρα πολύ καλά.

2. στο multi πολτοποιούμε το κρεμμύδι με τον μαϊντανό. Αφού ψιλοκοπούν 
προσθέτουμε και το ψωμί και το γυρνάμε κι αυτό μαζί μερικές βόλτες ίσα να 
ανακατευτούν.

3. σε ένα μπολ βάζουμε τον κιμά, το μίγμα με το ψωμί, τη ρίγανη, το αυγό, το χυμό 
λεμονιού, τον κύβο που έχουμε συνθλίψει πολύ καλά με τα χέρια μας, το αλάτι και 
τα ζυμώνουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν.

4. Πλάθουμε τα κεφτεδάκια πλακέ με διάμετρο περίπου 5 εκ. και πάχος 1,5-2 εκ. και 
τα αλευρώνουμε και από τις δύο μεριές.

5. Βάζουμε το ελαιόλαδο στο αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά 
(ρυθμίζουμε στο 6-7 όταν το μέγιστο είναι το 9). Μόλις ζεσταθεί καλά, βάζουμε 
την πρώτη δόση να τηγανιστεί περίπου 4’ η κάθε πλευρά, σύνολο 8’ ή μέχρι να 
χρυσοκαφετίσουν όπως στη φωτογραφία.

6. Τα βγάζουμε σε ένα πιάτο με χαρτί κουζίνας και τα απολαμβάνουμε αμέσως ή και 
μόλις κρυώσουν.

ΣυΝΔυΑΖουΜΕ ΜΕ

Αρλεκίνων Χώρα Ερυθρό 2018,
Αρλεκίνων Χώρα
Ένας εκπληκτικός συνδυασμός ποικιλιών. Το στιβαρό Cabernet Sauvignon 
αναμειγνύεται μ’ ένα μικρό ποσοστό Ασύρτικο που χαρίζει φινέτσα στο κόκκινο 
κρασί, αφήνοντας μια πιο ανάλαφρη και φρουτώδη αίσθηση στο στόμα. Μόλις 
σταθεί δίπλα στα κεφτεδάκια, δύσκολα θα καταφέρει να αντισταθεί κανείς στο 
μοναδικό αυτό δίδυμο.

RECIPES
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Κρύα Σαλάτα Κριθαράκι 
με φρέσκα Λαχανικά, Καπνιστό τόνο 

και vinaigrette ούζου

ΜΕρίΔΕΣ
6

ΒρΑΣίΜο
ΖυΜΑρίΚώΝ

10’

Μέχρι πρόσφατα δεν έπινα ούζο. Φαίνεται το είχα δοκιμάσει 
προ πολλών ετών και δεν ήμουν έτοιμη τότε για την ιδιαίτερη 
και αρωματική γεύση του γλυκάνισου. Μέχρι που, πριν από λίγα 
χρόνια, σε μια παραλία της Σίφνου και στο πλαίσιο του “έλα να 
πιούμε ένα ουζάκι” έγινα λάτρης και εκείνο το μεσημέρι, έκανα 
με βεβαιότητα... κεφάλι!

Μου άρεσε δε τόσο, που άρχισα να το χρησιμοποιώ και στη 
μαγειρική μου. Εξού και η παραλλαγή της σημερινής vinaigrette 
- η ποσότητα ούζου της συνταγής θα αρωματίσει πολύ απαλά 
τη σαλάτα και δένει εξαιρετικά με τον καπνιστό τόνο. Τα φρέσκα 
και τραγανά λαχανικά ισορροπούν τις προηγούμενες εντάσεις 
και το ζυμαρικό είναι η βάση επί της οποίας όλα συναντιούνται 
αρμονικά. Η νέα σας καλοκαιρινή σαλάτα είναι εδώ!

προΕτοίΜΑΣίΑ
20’

- Ξύλο κοπής
- Καλό μαχαίρι
- Μεσαία κατσαρόλα
- σουρωτήρι
- Μεγάλο μπολ

ΕρΓΑΛΕίΑ & ΕΞοπΛίΣΜοΣ

RECIPES
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ΕΚτΕΛΕΣη

1. Βράζουμε το κριθαράκι σε αλατισμένο νερό για 2 λεπτά λιγότερο από το χρόνο 
που λέει η συσκευασία. Ρίχνουμε το κριθαράκι στο σουρωτήρι και το ξεπλένουμε 
πολύ καλά με δροσερό νερό βρύσης για αρκετή ώρα, ώστε να κρυώσει τελείως. 
Αφήνουμε στην άκρη.

2. Βάζουμε όλα τα υλικά της σαλάτας στο μεγάλο μπολ και τα ανακατεύουμε απαλά 
με ένα κουτάλι.

3. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά της vinaigrette μαζί και την περιχύνουμε στη 
σαλάτα.

4. Μπορούμε να την απολαύσουμε αμέσως ή ακόμη καλύτερα να τη φυλάξουμε στο 
ψυγείο για το βραδάκι που θα γυρίσουμε από τη θάλασσα!

ΣυΝΔυΑΖουΜΕ ΜΕ

Naked Truth 2018 Savatiano,
Μικροοινοποιΐα Μυλωνάς
Η “Γυμνή Αλήθεια” του σαββατιανού της Αττικής! Ένα κρασί με λαμπερό χρυσό 
χρώμα και πολύπλοκο αρωματικό χαρακτήρα στη μύτη, από όπου αναδύονται 
ανθικές, βοτανικές, αλλά και γήινες νότες, οι οποίες δημιουργούν ένα πολύ 
ιδιαίτερο μπουκέτο. στο στόμα η γεύση είναι γεμάτη όγκο και ζωηρή οξύτητα, η 
οποία θα σμίξει θαυμάσια με την συνταγή μας.

- 500 γρ. κριθαράκι μέτριο 
- 1 κονσέρβα τόνος καπνιστός με το 
λάδι του
- 1 κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη σε 
μικρούς κύβους
- 8-10 ντοματίνια ψιλοκομμένα σε 
μικρούς κύβους
- 1 αγγούρι με τη φλούδα ψιλοκομμένο 
σε μικρούς κύβους

- 10 ελιές καλαμών κομμένες σε μικρά 
κομμάτια
- 10 πράσινες ελιές κομμένες σε μικρά 
κομμάτια
- 1 κρεμμύδι κόκκινο ξερό κομμένο σε 
μικρά κομμάτια
- 3 χούφτες  φύλλα από baby σπανάκι

υΛίΚΑ

- 60 ml παρθένο ελαιόλαδο
- Χυμός από 1 μεγάλο λεμόνι
- 5-6 κ.σ. ούζο

- Ρίγανη
- Αλάτι
- Πιπέρι

Για τη vinaigrette ούζου…

RECIPES
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παγωτό Ξυλάκι Μύρτιλο 
με υποψία Βασιλικού

πΑΓώτΑ
ΞυΛΑΚίΑ

10

ΚΑτΑΨυΞη
τουΛΑΧίΣτοΝ

6 ώρΕΣ

Υπάρχει λόγος που η στήλη λέγεται Good Mood Food: κάθε 
συνταγή με κάποιο τρόπο έχει σκοπό να αποσπάσει το χαμόγελό 
σας!

Όπως αυτό το παγωτό: το υπέροχο, φυσικό παστέλ, μωβ χρώμα, 
η αυθεντική γεύση του μύρτιλου που μόλις μπήκε στην εποχή 
του και η ανακάλυψη του κρυμμένου βασιλικού, μικροί φτερωτοί 
έρωτες που έχουν βάλει στο στόχαστρό τους μια μόνιμη θέση 
στην καρδιά σας.

Για να σας φτιάξω ακόμη περισσότερο τη διάθεση, να πω ότι 
κάθε μπουκιά αφήνει μια επίγευση μύρτιλου διαρκείας. Και 
θέλετε κι άλλο; Υπέροχη βελούδινη υφή, χωρίς παγωτομηχανή!

υΛοποίηΣη
20’

- Κατσαρολάκι με παχύ πάτο
- Multi
- Μίξερ
- Μαρίζ
- Αντικολλητικό χαρτί
- 10 ξυλάκια παγωτού (τα βρίσκουμε σε 
υλικά αμπαλάζ)

- Φόρμα μακρόστενου ψωμιού (10x30 & 
ύψος 7 cm)
- Διάφανη μεμβράνη
- Μεγάλο λείο μαχαίρι

ΕρΓΑΛΕίΑ & ΕΞοπΛίΣΜοΣ

RECIPES
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ΕΚτΕΛΕΣη

1. Βάζουμε τα μύρτιλα, τη ζάχαρη και το νερό στο κατσαρολάκι και τα βράζουμε για 
10 λεπτά σε μεσαία προς δυνατή φωτιά μέχρι να δέσουν λίγο.

2. Πολτοποιούμε το μίγμα των μύρτιλων στο multi και αφήνουμε να κρυώσουν.

3. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος και το ζαχαρούχο στο μίξερ μέχρι να αποκτήσουμε 
μια σφιχτή υφή, σαν γιαούρτι, για περίπου 5-7 λεπτά.

4. Ρίχνουμε μέσα στην κρέμα τον πουρέ του μύρτιλου και ανακατεύουμε με μια 
μαρίζ μέχρι να γίνει ομοιόμορφο το υπέροχο μωβ χρώμα.

5. Ντύνουμε τη φόρμα με το αντικολλητικό χαρτί και ρίχνουμε το μίγμα μέσα.

6. Τοποθετούμε τα 10 ξυλάκια το ένα μετά το άλλο κεντρικά στο μίγμα, όπως στη 
φωτογραφία.

7. Καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και το βάζουμε στην κατάψυξη για 
τουλάχιστον 6 ώρες.

8. Βγάζουμε το παγωτό από την κατάψυξη, το αφαιρούμε με τη βοήθεια του 
αντικολλητικού χαρτιού από τη φόρμα και με κοφτερό λείο μαχαίρι κόβουμε φέτες 
ανάμεσα στα ξυλάκια.

ΣυΝΔυΑΖουΜΕ ΜΕ

Ceretto, Moscato d’Asti

Αν το δοκιμάσεις, δύσκολα θα το αλλάξεις! Ένα ελαφρώς γλυκό και αφρώδες κρασί 
από την ιταλία, με γεμάτα αρώματα ώριμων φρούτων, μελιού και λουλουδιών που  
ταιριάζει τέλεια με το επιδόρπιο. Και όλα αυτά... σε 5% αλκοόλ!

- 250 γρ. φρέσκα μύρτιλα
- 50 γρ. ζάχαρη
- 40 ml νερό
- 600 γρ. κρέμα γάλακτος Arla 35%
- 230 γρ. ζαχαρούχο γάλα
- 3-4 μεσαία φύλλα πλατύφυλλου βασιλικού πολύ ψιλοκομμένα 

υΛίΚΑ

RECIPES
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Ένας Μουσικός Επίλογος
Song(s) to Make it Better

muSIc

100

ΤΗσ ΜΑΡιΑΝΝΑσ σΚυΛΑΚΑΚΗ

Πώς κλείνει κανείς ένα newsletter; Λεπτομέρεια ίσως, 
όμως από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι θα έδινε 
“χαρακτήρα” στην προσπάθεια που ξεκινούσαμε ένας 
μουσικός επίλογος.

Έτσι στην πρώτη, πειραματική αποστολή μιας 
πρωτόλειας αθηΝΕΑς, έκανε την εμφάνισή της η 
στήλη “Song to Make it Better”, που πήρε τον τίτλο 
της από τη δική μου ανάγκη να αντλήσω αισιοδοξία 
από τη μουσική. Άλλωστε, οι ήχοι που επιλέγουμε να 
ακούμε αποτελούν συνοδεία της καθημερινότητάς 
μας και, κοιτάζοντας πίσω, ξυπνούν αναμνήσεις.

Στην πορεία, έδωσα τη σκυτάλη για το μουσικό αυτό 
επίλογο των καθημερινών τευχών της αθηΝΕΑς σε 
μια σειρά από αγαπημένους συνεργάτες - κάποιοι 
ήταν ήδη και άλλοι έγιναν αγαπημένοι στην πορεία, 
μέσα από την εβδομαδιαία συναναστροφή μας αυτήν.

Στο πνεύμα του καλοκαιρινού αυτού τεύχους, αλλά 
και της παράξενης περιόδου που διανύουμε, που 
μας ωθεί να κοιτάξουμε πίσω για να μπορέσουμε 
να οραματιστούμε το “μπροστά”, αναζητήσαμε 
στα “κιτάπια” της αθηΝΕΑς (άλλως το αρχείο των 
εκδόσεών μας) μουσικές στήλες από ένα παλαιότερο 
καλοκαίρι, το πρώτο μας ως ομάδα. Παρακάτω θα 
βρείτε μια επιλογή από τις προτάσεις εκείνης της 
περιόδου.

Με χαρά διαπιστώσαμε ότι είναι απολύτως 
διαχρονικές!

MUSIC
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6 Μαΐου 2014: 

Child of Vision by Supertramp. Αρκετές 
φορές ακούω τους γύρω μου να λένε 
την ατάκα “η Ναταλία ανακαλύπτει 
τον κόσμο”, συνοδευόμενη συχνά 
από ένα ειρωνικό γελάκι. Είναι 
αλήθεια ότι μικρότερη αναλωνόμουν 
πολύ στο παρόν και δεν είχα μάτια 
ή αυτιά για all time classics. Πολύ 
αργότερα έμαθα να τα αγαπάω. 
Μόλις χθες, (ναι, χθες!) άκουσα για 
πρώτη φορά το σημερινό τραγούδι, 
που πολύ πιθανό να ξυπνήσει στους 
περισσότερους παλιές αναμνήσεις, 
και ακόμη πιθανότερο να σας κάνει 
να σκεφτείτε κι εσείς την παραπάνω 
ατάκα. Ευτυχώς για μένα, δεν θα 
ακούσω το ειρωνικό γελάκι. Άραγε, 
να χόρευαν το κομμάτι αυτό οι γονείς 
μου στα πρώτα τους ραντεβού, 
ανεμίζοντας τις περίεργες κουπ των 
late 70’s;

20 Μαΐου 2014: 

3 Days by Rhye. Όσες φορές έχω 
πιεστεί να πάω κάπου εκτός “ζώνης 
ασφαλείας”, είτε αυτό είναι μια 
κατασκήνωση κατά την εφηβεία, ένα 
κάλεσμα όπου δεν θα ήξερα κανέναν 
ή ένα σεμινάριο (καλή ώρα) που 
ακούγεται παντελώς αδιάφορο, έχω 
βγει κερδισμένη και νιώθω ένα τσικ 
καλύτερη απ’ ό,τι ήμουν. στο ισραήλ 
αυτές τις 3 μέρες έχω μάθει πολλά 
πράγματα, κρατώ όμως ένα: μη 
φοβάσαι να δοκιμάσεις το άγνωστο.

3 Ιουνίου 2014: 

Café de Flore (Charles Webster’s Lat-
in Lovers Mix) by Doctor Rockit. Όταν 
ήμουν μικρή, ο μπαμπάς μου ταξίδευε 
πολύ. Παρά το jet lag, το πιθανό 
άγχος, τις συναντήσεις και την 
ασταμάτητη δουλειά, δεν γύριζε ποτέ 
πίσω με άδεια χέρια. Θυμάμαι πάντα 
να ξυπνάω και να στρέφω το κεφάλι 
μου προς το κομοδίνο για να δω τι 
καλό είχε διαλέξει για τις κόρες του. 
Αμέσως μετά, έτρεχα στο δωμάτιο της 
αδελφής μου για να τσεκάρω αν είχε 

πάρει κάτι διαφορετικό, συχνά με την 
ανησυχία ότι θα ήταν και καλύτερο... 
Έβρισκα από καραμέλες, σοκολάτες, 
ρολόγια Flik Flak έως το νέo single των 
Fugees και το ψηφιακό pet, ονόματι 
Tamagotchi, που έπρεπε να προσέχεις 
σαν τα μάτια σου για να μην πεθάνει 
από ασιτία μέρα μεσημέρι μέσα στη 
σχολική Eastpak. Καθώς μεγάλωνα, 
η σοκολάτα αντικαταστάθηκε από 
πιο ψαγμένα CD, αυτά του Hôtel 
Costes. Ειδική μνεία λοιπόν σήμερα 
στο αγαπημένο μου τραγούδι όλων 
των CD, το οποίο και αφιερώνω στον 
αγαπημένο μου μπαμπά!

17 Ιουνίου 2014: 

On the Beach by Chris Rea. 
Ανυπομονώ να χώσω τα πόδια μου 
στην άμμο και να νιώσω καλοκαίρι. 
Να κάνω “βόμβα” από τα βραχάκια 
παίρνοντας το ρίσκο να μου φύγει 
το μαγιό. Να περπατήσω ανέμελα 
στα κυκλαδίτικα σοκάκια. Να μου 
κάνει σημάδι το ρολόι. Να διψάσω. 
Να φανταστώ πόσο πιο ωραίο θα 
ήταν το καρπούζι χωρίς κουκούτσια. 
Να βρίσω ένα κουνούπι. Να χάσω τις 
μέρες. Μέχρι τότε, ας ξανακούσω τον 
Chris Rea να μιλάει για την παραλία…

15 Ιουλίου 2014: 

Your Wish (Fabrice Dayan Summer of 
76’ Edit) by Talisco. Μπορείς να κρίνεις 
κάποιον από τις χορευτικές του 
φιγούρες; Κι αν ναι, ποιος είσαι εσύ 
που νομίζεις ότι χορεύεις καλύτερα 
ή χειρότερα; Δεν υπάρχει ωραιότερο 
πράγμα σε ένα party (ιδίως αν το 
διοργανώνεις εσύ) από το να βλέπεις 
τον κόσμο να ενώνεται, χορεύοντας 
με την ψυχή του. ο καθένας με τον 
τρόπο του. Ενώ κατά κάποιον άλλο 
τρόπο, κάθε καλοκαίρι, υπάρχουν 
αυτά τα “ανεβαστικά τραγούδια” που 
θα σύρουν όλο τον κόσμο, μικρό ή 
μεγάλο, χορευταράδες και μη, στην 
πίστα. Να και το δικό μου για φέτος. 
Απολαύστε το!

Ναταλία Αμπραβανέλ ♫ ChooseDays

28 Μαΐου 2014: 

Μουσική επίσκεψη στην 
California σήμερα! στη σκέψη των 
περισσότερων (και ιδίως των πιο 
νέων) η California ταυτίζεται πια 
με τη Silicon Valley και τα startups. 
Μια ανασκόπηση όμως μας δείχνει 
πόσο καθοριστικής σημασίας έχει 
υπάρξει η δημοφιλής αυτή πολιτεία 
και στη μουσική του 20ου αιώνα, 
αντανακλώντας κάθε φορά την εποχή 
και τις κοινωνικές τάσεις. Οι μουσικές 
αναφορές ποικίλουν και αρκούν 
για να καλύψουν όλα τα γούστα. Ας 
ξεκινήσουμε από τον ρομαντικό Tony 
Benett, που μαζί την Judy Garland 
τραγουδά I left My Heart In San 
Francisco, φέρνοντας στον νου την 
εποχή της αφθονίας των 60’s, εικόνα 
την οποία υπερθεματίζουν οι Mamas 
& Papas ονειρευόμενοι! σιγά-σιγά 
αλλάζει το σκηνικό όμως. Με flower 
power, αλλά και πολιτικοποίηση, ο 
Scott Mackenzie προτρέπει όλους τους 
επισκέπτες να φορούν λουλούδια 
στο κεφάλι σε ένα μήνυμα ειρήνης 
στη σκιά του πολέμου στο Βιετνάμ. 
οι γνήσιοι Καλιφορνέζοι Doors 
αποδίδουν πλήρως την αίσθηση των 
70’s με την ψυχεδέλεια να κυριαρχεί 
στο l.A. Woman, εξ ίσου με τους 
Eagles, οι οποίοι το κάνουν κάπως 
πιο μελωδικά, σε ένα κομμάτι γεμάτο 
μηνύματα που ακόμη προσπαθούμε 
να ερμηνεύσουμε… Είμαστε ήδη στο 
1982 και σε σαφώς πιο ανάλαφρο 
τόνο, ο leon Ware εξηγεί τους λόγους 
που τον έφεραν στην California. 
Αρκετά αργότερα, ο Tupac μας 
θυμίζει τα 90’s με το California love 
και οι Red Hot Chili Peppers μας 
“καλιφορνικοποιούν”. Για το τέλος 
άφησα τον διαχρονικό Frankie, που 
παρέα με τον Quincy Jones μας λέει ότι 
ερωτεύτηκε περισσότερες φορές από 
ότι μπορεί να θυμηθεί, στο λιγότερο 
γνωστό του αλλά πολύ classy l.A. Is 
My lady. Καλό ταξίδι!

11 Ιουνίου 2014: 

Όταν ξεκίνησα τη σύνταξη της 
σημερινής στήλης, προ ολίγων 
ημερών, προβληματίστηκα πολύ. 
Τι θα είχα να κομίσω στο σύμπαν 
του Μάνου Χατζιδάκι, εγώ ο απλός 
ακροατής της Λιλιπούπολης;  Παρ’ 
όλα αυτά, ήταν δεδομένο οτι θα 
έγραφα για αυτόν. Αποφάσισα, 
λοιπόν, να κατευθυνθώ από το 
γενικό στο ειδικό. Αυτές τις μέρες 
συμπληρώνονται 20 χρόνια χωρίς 
τον σημαντικότερο Έλληνα συνθέτη. 
Ο Μάνος Χατζιδάκις εκπροσωπεί 
τη νεωτερική, απελευθερωμένη 
προσέγγιση στη ζωή που είναι, 
κατά έναν παράδοξο τρόπο, 
άρρηκτα συνδεδεμένη με το βίωμα 
της Ελληνικότητας. Χρησιμοποιώ 
ενεστώτα χρόνο διότι μπορεί ο ίδιος 
να μην είναι πια ανάμεσά μας αλλά - 
θέλω να πιστεύω - η πνευματική του 
παρακαταθήκη ζει και βασιλεύει. 
Θαυμάζω τον Μάνο Χατζιδάκι για 
πολλούς λόγους: για την εργατικότητά 
του, την ευρηματικότητά του, την 
πολυσχιδή προσωπικότητά του, την 
ευρύτητα του πνεύματός του και την 
απροκατάληπτη προσέγγισή του 
στην τέχνη - και όχι μόνο.  Για εμένα 
ο Μάνος δεν είναι απλά ένας ακόμη 
διακεκριμένος μουσουργός. Είναι ο 
“τετραπέρατος” Έλληνας, η αναφορά 
στον οποίον δύναται να περιέχει 
μέσα στην ίδια πρόταση έννοιες και 
ονόματα όπως: oscar για το Never 
on Sunday, φιλία με τον Quincy 
Jones (παραγωγός του Χαμόγελου 
της Τζοκόντας) και συγχρόνως 
αρωγός του Καζαντζίδη και της 
Μαρινέλλας. Είναι όλα αυτά που 
αντικατοπτρίζονται στη μουσική 
του και αποτελούν κομμάτια από 
τη ζωή μου. Είναι ο πατέρας μου, 
η μητέρα μου, η γυναίκα μου και 
τέλος εγώ. Γνωρίστε τον καλύτερα 
διαβάζοντας το βιβλίο του “ο 
Καθρέφτης και το Μαχαίρι” σε μια 
νυχτερινή διανοητική περιπλάνηση 
που θα συνοδεύεται από αυτό το 
άκουσμα.

Marcel Cremer ♫ Marcel’s Aural Pleasures

MUSIC

https://www.youtube.com/watch?v=d4Pl9wMGhWU&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=Gkh5Glu-1Yo&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=t6bDsX5Ek3U&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=-yXVufG5oV0&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=pbqf-xbGEAc&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=qX_KRilBnNA&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=qX_KRilBnNA&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=QMaQy_e2bsQ&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=bch1_Ep5M1s&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=44&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=bch1_Ep5M1s&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=44&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=JskztPPSJwY&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=EqPtz5qN7HM&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=EqPtz5qN7HM&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=0xBXnXzjirc&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=0xBXnXzjirc&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=5wBTdfAkqGU&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=YlUKcNNmywk&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=YlUKcNNmywk&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=_GIDH_-4kNQ&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=50&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=_GIDH_-4kNQ&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=50&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=28EAWlOXrYs&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=28EAWlOXrYs&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=2HtNkbJn65o&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=54&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=2HtNkbJn65o&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=54&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=OCFTzCNasPk&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=OCFTzCNasPk&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=AVTvUVSMkzw&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=_maSZ4FW9d8&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=61&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=s8slzSNazf4&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=69
https://www.youtube.com/watch?v=1cjB2qKRYrU&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=5q9H2cd36RU&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=58
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25 Ιουνίου 2014: 

A crooner’s summer night out. 
Είναι 18:30, η ζέστη της ημέρας δεν 
έχει υποχωρήσει. οργανώνετε την 
αποψινή σας έξοδο. Τηλεφωνήστε 
της και προτείνετέ της να βγείτε με 
αυτό. Όπως σουρουπώνει, περάστε 
κάτω απο το σπίτι της να την πάρετε. 
Όπως θα της ανοίξετε την πόρτα του 
αυτοκινήτου και μόλις θα μυρίσει 
το καλοκαιρινό σας άρωμα, ακούει 
αυτό. Κατά τη διαδρομή δίπλα στη 
θάλασσα απολαμβάνετε αυτό. Με 
την άφιξή σας στο κέντρο ακούγεται 
αυτό και τα έγχορδα στο intro σας 
προτρέπουν να την παρασύρετε σε 
έναν ελαφρύ αλλά intimate χορό. Το 
καλοκαίρι είναι εδώ και η νύχτα είναι 
δική σας!

9 Ιουλίου 2014: 

Ode to Brazil! Είμαι εντελώς άσχετος 
με το άθλημα αυτό, προς απογοήτευση 
των φίλων μου - προσφάτως, δε, και  
της νεότερης εκδοχής μου... Aγαπώ 
όμως πολύ τη Βραζιλία. Κυρίως 
για τη μουσική της που συνδυάζει 
τη Jazz με τα παραδοσιακά τοπικά 
ακούσματα. Το αποτέλεσμα είναι η 
Bossa Nova και οι διάφορες εκδοχές 
της. Αφιερώνω στους φίλους της 
στήλης δύο από τα αγαπημένα μου 
κομμάτια με βραζιλιάνικο flair. Το 
πρώτο, αποτέλεσμα της σύμπραξης 
Stan Getz με Joao Gilberto, το δεύτερο 
από ένα album του 1983, αλλά πολύ 
διαχρονικό. Για τέλος αφήνω το 
Goodbye Sadness, με την αξεπέραστη 
Astrud Gilberto να αποχαιρετά 
τη θλίψη, εξαιρετικά αφιερωμένο 
στους απανταχού Βραζιλιάνους για 
την (όπως πληροφορήθηκα από το 
Twitter) συντριπτική ήττα τους από 
την Γερμανία εχθές!

23 Ιουλίου 2014: 

Πάντοτε φαντάζομαι το καλοκαίρι 
ως ένα σκάφος αλλά χωρίς να 
μπορώ να διακρίνω τη θάλασσα. 
οι χρωματικοί τόνοι είναι  ώχρα 
και άμμος. Πλέει κάπως γρήγορα 
στην αρχή (ιούνιος), μετά κάπως 
πιο αργά (ιούλιος). Τέλος εισέρχεται 
σε καθεστώς απόλυτης αδράνειας 
(Αύγουστος) και ευθυγραμμίζεται 
με τον πανδαμάτορα Ήλιο. Τίποτα 
δεν του αντιστέκεται. Όλα τήκονται 
μπροστά στη δύναμη του θέρους ενώ 
παράλληλα ακούγεται αυτό...

12 Μαΐου 2014: 

I Will Be Honest With You by K-Mass. 
Για ακόμα μια φορά, η σημερινή 
επιλογή πρόκειται για “εγχώριο” 
προϊόν. Πριν περίπου μια εβδομάδα 
άκουσα το τραγούδι αυτό και μου 
φάνηκε ενδιαφέρον. Ακόμα δεν έχω 
αποφασίσει αν είναι από αυτά που 
θα ακούσω σε repeat, όμως θεωρώ 
ότι αξίζει να το δείτε. Aγαπημένο 
μου κομμάτι είναι αυτό της Mελίνας 
Mερκούρη.

2 Ιουνίου 2014: 

Ancora Tu by Roisin Murphy. σας έχω 
ταράξει στο cover και στο remix, όμως 
τι να κάνω που πάνω σ’ αυτά πέφτω 
κάθε εβδομάδα; Δεν μπορούσα να 
αντισταθώ, καθώς η σημερινή επιλογή 
αφορά δυο πολύ πολύ αγαπημένους 
μου καλλιτέχνες. Η Roisin Murphy, 
του κάποτε συναρπαστικού για μένα 
duo Moloko, εκτελεί με την contralto 
φωνή της το “Ancora Tu” του εξίσου 
αγαπημένου μου lucio Battisti. οι 
δύο αυτοί καλλιτέχνες έχουν ένα 
ακόμα κοινό. Όταν ένα τραγούδι μου 
αρέσει δεν θα το ακούσω μία φορά. 
Θα το ακούσω τόσες πολλές που μετά 
από δύο εβδομάδες δεν θα θέλω 
να το ξανακούσω για τουλάχιστον 
ένα εξάμηνο. Αυτοί οι δύο λοιπόν 
κατάφεραν να σπάσουν αυτόν το 
φαύλο κύκλο: η Roisin Murphy με το 
The Time Is Now και o lucio Battisti με 
το Fiori Rosa, Fiori di Pesco.

16 Ιουνίου 2014: 

Follow Me by Amanda lear. Δεν ξέρω 
τι να πρωτογράψω για το τραγούδι 
που διάλεξα σήμερα. Να μιλήσω για 
το mainstream ντίσκο άκουσμά του 
και το γεγονός ότι παρότι ήταν στο 
top ten έξι Ευρωπαϊκών χωρών το 
1978, ακόμα και σήμερα ακούγεται 
επίκαιρο; Για την καταπληκτική ταινία 
“Dallas Buyers Club” στην οποία το 
ακούσαμε φέτος ή για τη “juicy” ζωή 
της Amanda lear; Νομίζω θα αρκεστώ 
στο να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ 

στον μπαμπά μου, που κάθε φορά που 
τον βλέπω με μαθαίνει καινούρια για 
μένα (αλλά τις περισσότερες φορές 
“παλιά”) μουσική. Happy Father’s Day 
για χθες!

7 Ιουλίου 2014: 

Θυμάμαι πριν μερικά χρόνια ήμουν 
στη Φτελιά στη Μύκονο, και εκεί 
που χόρευα, ακούω μια ιδιαίτερη 
φωνή να τραγουδάει “one day baby 
we’ll be old”. Τρέχω αμέσως στον DJ 
να ρωτήσω τι είναι αυτό που παίζει. 
Όταν πρωτοάκουσα τον Asaf Av-
idan με το one Day / Reckoning, να 
σας πω την αλήθεια μου, νόμιζα ότι 
ήταν γυναίκα. Μετά από καιρό έμαθα 
περισσότερα για τον ισραηλινό 
μουσικό κι ενώ λοιπόν το grand 
hit του ήταν το “one Day”, εμένα με 
κέρδισε ένα χρόνο μετά και συνεχίζει 
να με κερδίζει το Is This It.

21 Ιουλίου 2014: 

Mondo Bongo by Joe Strummer & 
The Mescaleros. Δυστυχώς, είμαι από 
τους ανθρώπους που έχουν πολύ 
μικρό attention span, και έτσι όταν 
βλέπω ταινίες είναι πολλές οι στιγμές 
που δεν είμαι “εκεί”. Έτσι λοιπόν, όταν 
είχα δει το “Mr. & Mrs. Smith” δεν είχα 
ποτέ προσέξει και εκτιμήσει αυτό το 
τραγούδι, το οποίο με μεταφέρει σε 
δευτερόλεπτα σε μια παραλία χωρίς 
ξαπλώστρες, με ένα μόνο bar, στο 
οποίο πίνω ρούμι και χορεύω μ’ ένα 
λουλούδι στα μαλλιά μου.

Αναστασία Καίσαρη ♫ Hullabaloo to Get You Through

MUSIC

https://www.youtube.com/watch?v=ybvkV8vsuDY&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=64&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2yVBZhEAQvc&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=TjJHnKw7YNA&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=lUWOp0tSuGk&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=64
https://www.youtube.com/watch?v=So718wk426c&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=eRQUKbU3n04&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=kCGKgbOyetY&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=2SFt7JHwJeg&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=1ljzM52Dko4&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=9WyWEbln1ko&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-GY9DWIfpwc&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=g3gPpQrz2NQ&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=zSZQYDObtBQ&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=5
http://a8inea.us3.list-manage.com/track/click?u=0acae22e2c6bab797a76e44f3&id=abe7600e04&e=76128ccb57
https://www.youtube.com/watch?v=KRAMNWzfjcg&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=NHWlt14aspU&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=vPjaXu6g1Xk&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=54&t=0s
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9 Μαΐου 2014: 

Mi Confesion by Gotan Project. οι 
Gotan Project είναι το πολυεθνικό 
συγκρότημα που κατάφερε να 
αλλάξει και να επαναπροσδιορίσει 
δυο μουσικά είδη με μία μόνο κίνηση! 
To tango που το εξακόντισε με ήχο 
και εικόνα στον φουτουριστικό 21ο 
αιώνα, και φυσικά την electronica που 
της προσέδωσε χρώμα, συναίσθημα 
και ισχυρό μουσικό στίγμα. Από τα 
πιο δυναμικά και χαρακτηριστικά 
κομμάτια τους είναι το ‘Mi Confesion’ 
του 2006, εκεί όπου νιώθεις πια 
για τα καλά ότι η χημεία των τριών 
μελών των Gotan Project δουλεύει σε 
κάθε ανάσα και κάθε παύση. οι ιδέες 
τους ανανεώνουν κάθε φορά ήχο και 
περιεχόμενο και φυσικά υπάρχει και 
αυτή η αρμονία τρυφερότητας και 
ευθύτητας που χαρακτήριζε πάντοτε 
το tango… Ή τουλάχιστον έτσι νιώθω 
εγώ.

16 Μαΐου 2014: 

Johnny and Mary by Todd Terje (feat. 
Bryan Ferry). Το ονοματεπώνυμο 
του Βρετανού τραγουδιστή και 
τραγουδοποιού Rοbert Palmer 
έγινε συνώνυμο του κομψού και 
φροντισμένου ντυσίματος, όταν όλοι 
οι σταρ φορούσαν τα ρούχα τους 
επιμελώς ατημέλητα, και συνώνυμο 
του εκλεκτικού, όσον αφορά το 
μουσικό χαρμάνι από soul, jazz, 
blues, reggae και pop/rock που έβγαζε 
στα τραγούδια του. ο Todd Terje, 
Νορβηγός παραγωγός, και dj που 
αυτοονομάστηκε Todd προς τιμήν 
του παραγωγού της house, Todd Terry, 
πήρε ένα από τα διάσημα τραγούδια 
του Robert Palmer, τo  “Johnny and 
Mary”, φώναξε τον άλλο Δανδή της 
Ροκ, Bryan Ferry, να το τραγουδήσει 
και έφτιαξε ένα καινούριο “Johnny and 
Mary”, ατμοσφαιρικό και εσωτερικά 
έτοιμο να ανοίξει τα φτερά του το 
2014... classy tune, όλα κι όλα.

27 Ιουνίου 2014: 

Sexual Healing by Marvin Gaye with 
Studio Rio. Το Sexual Healing ήταν η 
τελευταία μεγάλη επιτυχία του Marvin 
Gaye, δύο χρόνια πριν δολοφονηθεί 
από τον ίδιο τον πατέρα του... 
Κυκλοφόρησε το 1982, και σύμφωνα 
με το περιοδικό People ήταν για την 
Αμερική το πιο ερεθιστικό τραγούδι 
της pop κουλτούρας από την εποχή 
που η olivia Newton Johnson κάλεσε 
το έθνος να κάνει ό,τι έλεγε και το 
τραγούδι της let’s Get Physical. Το 
κομμάτι είχε και ένα “υπαινικτικά” 
σεξουαλικό βίντεο, με τον Marvin 
Gaye να περιτριγυρίζεται από sexy 
νοσοκόμες... Το “Sexual Healing” 
του Marvin Gaye είναι ένα κομμάτι 
που παντρεύει τη reggae, το funk, 
το boogie, τη soul και τα gospel. Αν 
τώρα κανείς βάλει και την αίσθηση 
της samba και της Βραζιλίας, από 
την εκτέλεση που προτείνει σήμερα 
το The Bright Side of The Road, τότε 
έχει κανείς όλα τα συστατικά του 
καλοκαιριού. Enjoy αθηΝΕΑ!

11 Ιουλίου 2014: 

Υπάρχουν δύο (τουλάχιστον δύο, 
αλλά αυτά θυμάμαι τώρα) τραγούδια 
που μιλούν για καλοκαίρι χωρίς να 
είναι καλοκαιρινά. Ανήκουν, όμως, 
στο καλοκαίρι των αισθήσεων, της 
ανεμελιάς, της επιθυμίας για φυγή 
προς το άγνωστο και το καινούριο, 
και παράλληλα του θριάμβου του 
ενός, του ατόμου! Κανένα από αυτά 
τα δύο κομμάτια δεν φοβάται να 
αποκαλύψει ότι ίσως στα καλοκαίρια 
να κρύβεται και μια γερή δόση 
μελαγχολίας, απογοήτευσης και 
παραίτησης... ανάλογα με το πού σε 
έχει οδηγήσει ο δρόμος της φυγής 
προς το άγνωστο. Μην ξεχνάς ότι 
κάθε καλοκαίρι αφήνεις κάτι πίσω στο 
οποίο δεν επιστρέφεις ποτέ. Το ένα 
τραγούδι λέγεται Boat Song και είναι 
από τον αλλόκοτο και ιδιαίτερο Γάλλο 
που χρησιμοποιεί το καλλιτεχνικό 
ψευδώνυμο “Woodkid”. Το άλλο 
είναι ένα ακόμη πιο δοξαστικό και 

Γιώργος Μουχταρίδης ♫ The Bright Side Of The Road

μεγαλειώδες μελαγχολοτράγουδο με 
τίτλο The Rip Tide από τους Beirut 
από το Τέξας. Και τα δύο έχουν κοινό 
στον ήχο τους τα πνευστά! Λέει αυτό 
κάτι για τα καλοκαίρια;

25 Ιουλίου 2014:

Κάθε μουσική χρονιά έχει και τον 
rookie της, τον νέο και ταλαντούχο 
καλλιτέχνη που έρχεται από 
το πουθενά και ξαφνιάζει με 
τη φρεσκάδα του και το ισχυρό 
προσωπικό του στίγμα. στον κόσμο 
των μουσικόφιλων έχει πολύ μικρή 
σημασία να είναι καλός ο καινούριος 
δίσκος των Coldplay, αν δεν υπάρξουν 
και μια, δυο εκπλήξεις νέων μουσικών 
που έρχονται από εκεί που δεν το 
περιμένεις. Ο newcomer είναι σαν 
τον άνδρα που πηγαίνει να ζήσει σε 
έναν καινούριο τόπο και ανατρέπει 
τα πάντα, αφού τον ερωτεύονται 
όλα τα κορίτσια του χωριού. Κάτι 
σαν το New Kid in Town των Eagles. 
Το new kid in town του 2014 λέγεται 
George Ezra, ζει στο Bristol της 
δυτικής Αγγλίας, είναι μόλις 22 
χρονών και τόσο η ηλικία του όσο 
και η “φάτσα” του δεν προδιαθέτουν 
για τη συγκλονιστικά αβίαστη bluesy 
φωνή του, ούτε για τα ολοκληρωμένα 
και ολόφρεσκα τραγούδια του. 
υπέροχο και κορυφαίο δείγμα 
είναι φυσικά το Budapest, αλλά κι 
ολόκληρος ο δίσκος του, “Wanted on 
Voyage”, αξίζει πολλαπλές ακροάσεις. 
Είπαμε, ο παλιός είναι αλλιώς αλλά ο 
νέος είναι ΩΡΑιοσ!

MUSIC

https://www.youtube.com/watch?v=FQ4zObtAOuI&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=EFSGe-l18Yo&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=hmvUt5fpyGs&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=6zwPVU92-XQ
https://www.youtube.com/watch?v=W-TUtIlB6ZY&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=sX7fd8uQles&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=-Pa5nqYXEnY&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=VHrLPs3_1Fs&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=14
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22 Μαΐου 2014: 

Οι μουσικές διασκευές αγαπημένων 
μου τραγουδιών ήταν πάντα 
ένα ευαίσθητο θέμα. Θέλει έναν 
συνδυασμό θάρρους και θράσους για 
να επιχειρήσεις να διασκευάσεις ένα 
τραγούδι, που όμως κάποιες φορές 
καταλήγει σε ένα πολύ ενδιαφέρον 
αποτέλεσμα... οι Nouvelle Vague 
δώσανε μια διαφορετική ματιά  στο 
Friday Night And Saturday Morning 
των Specials, αλλά και στο Sweet And 
Tender Hooligan των Smiths. οι Knife 
διασκεύασαν το υπέροχο τραγούδι 
του Jose Gonzalez, Heartbeats με 
έναν πολύ φρέσκο και εναλλακτικό 
τρόπο, που είτε θα λατρέψετε, είτε 
θα μισήσετε, ενώ τόσο ο Ryan Adams, 
όσο και η Cat Power πειραματίστηκαν 
επιτυχώς με ένα από τα πιο ωραία 
τραγούδια των oasis, το “Wonderwall”.

29 Μαΐου 2014: 

Μία τάση των τελευταίων ετών 
είναι τα συγκροτήματα ή οι solo 
καλλιτέχνες να παίζουν live τα 
τραγούδια τους σε ιδιαίτερα 
σκηνικά. Δηλώνω λάτρης των 
live ερμηνειών, τις οποίες (όσο 
ενδιαφέρουσα ηχογράφηση και 
αν έχει γίνει σε έναν δίσκο) τείνω 
να προτιμώ από τις “γυαλισμένες” 
παραγωγές. Γι’ αυτό και ορισμένα 
live τραγούδια σε πρωτότυπες 
τοποθεσίες δεν χορταίνω να τα βλέπω 
ξανά και ξανά! σας παραθέτω μερικά 
από αυτά: (1) I Follow Rivers by lykke 
li (Zeitonline), (2) lightning Bolt by Jake 
Bugg (Zeitonline), (3) Angels by The XX 
(live in Tokyo), (4) In Spirit Golden by 
I Blame Coco (Urban outfitters), (5) 
Nantes by Beirut (A Take Away Show), 
(6) Home by Edward Sharpe & The 
Magnetic Zeros (Road Trippin’ with Ice 
Cream Man), (7) ooh la by The Kooks 
(la Blogotheque), (8) Good People by 
Jack Johnson (Mahogany Session).

5 Ιουνίου 2014: 

No One Sleeps When I’m Awake 
by The Sounds. Τέτοιες μέρες πριν 
τρία χρόνια ήμουν στην Αγγλία και 

διάβαζα για τα πιο “σκληροπυρηνικά” 
μαθήματα του πτυχίου μου. Είχα 
αποφασίσει ότι για δύο μήνες δεν θα 
έχω καθόλου “ζωή” και θα αφοσιωθώ 
αποκλειστικά εκεί. Έδινα λοιπόν 
το τελευταίο και δυσκολότερό μου 
μάθημα (Property law) και ενώ ήμουν 
πλήρως εξαντλημένη, είχα αυτή 
την ωραία αίσθηση ότι ό,τι και αν 
συμβεί, έχω βάλει τον κόπο και το 
αποτέλεσμα έχει λίγη σημασία. Τί 
ωραία αίσθηση! Αυτό το τραγούδι 
των Sounds είναι για εμένα ακριβώς 
αυτό: η εσωτερική γαλήνη και η 
προσμονή για κάτι φωτεινό. Το 
έβαζα λοιπόν στα διαλείμματα μου 
και ονειρευόμουν το καλοκαίρι! Ίσως 
κάποιος από εσάς να κάνει το ίδιο…

3 Ιουλίου 2014: 

Αυτές τις μέρες νιώθω μια έντονη 
νοσταλγία για την Britpop και όλα 
αυτά τα συγκροτήματα και τους 
καλλιτέχνες που επηρέασαν τόσο 
πολύ την σημερινή μουσική με το 
στιλ και τις μελωδίες τους... Τα 
αγαπημένα μου συγκροτήματα από 
το “ρεύμα” αυτό είναι οι oasis, οι 
Pulp, οι Suede και οι Blur. οι oasis με 
το Don’t look Back in Anger και το live 
Forever, οι Pulp με το Common People 
και το Babies, οι Blur με το Song 2 
και οι Suede με το Beautiful ones, 
περιγράψανε και εκφράσανε μια 
εποχή, φέρνοντας την εναλλακτική 
ροκ της Βρετανίας στο παγκόσμιο 
προσκήνιο. υπάρχει δε μια ολόκληρη 
γενιά την οποία δεν ξεσηκώνουν 
πολλά τραγούδια όπως αυτά!

17 Ιουλίου 2014: 

Το τραγούδι που διαλέγω πρώτο για 
σήμερα είναι το Let Μe Roll It, του Paul 
Mc Cartney, με το οποίο έκλεισε χθες 
η ΜοΝιΚΑ την υπέροχη συναυλία 
της στο Ηρώδειο. Δεύτερη επιλογή 
το Bloody Sth, που εξακολουθεί να 
είναι το αγαπημένο μου τραγούδι 
της, αφιερωμένο σε όλους όσους 
αγαπούν αυτό το καλοκαίρι.

Ειρήνη Σκυλακάκη ♫ (Irene’s) Song to Make it Better

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ | 
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ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ:

Deborah Cameron
ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ
Παρελθόν και παρόν ενός κινήματος

John McHugo
ΣΟΥΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΙΙΤΕΣ
Μία θρησκεία, δύο κόσμοι

Aleida Assmann
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Τέσσερα μαθήματα από την ιστορία

Francisco Mora
ΝΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μαθαίνεις μόνο ό,τι αγαπάς

Γιώργος Καλλής
ΟΡΙΑ
Ο Μάλθους, το περιβάλλον και η κουλτούρα των ορίων 

σχεδίαση εξωφύλλου: Ιφιγένεια Βασιλείου

Ο εμφύλιος πόλεμος έχει σταδιακά εξελιχθεί στην πλέον διαδεδομένη, 
πιο καταστροφική και περισσότερο χαρακτηριστική μορφή οργανωμένης 
ανθρώπινης βίας. Η «μακρά ειρήνη» που ακολούθησε τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο αποτελεί ένα εν πολλοίς παραπλανητικό σχήμα λόγου, καθώς οι 
συγκρούσεις στο εσωτερικό των κρατών, από τη σφαγή στη Ρουάντα και 
την πρώην Γιουγκοσλαβία μέχρι το Ιράκ και την ανοιχτή πληγή της Συρίας, 
έχουν πολλαπλασιαστεί σε σχέση με παλαιότερες εποχές. Οι εμφύλιοι 
είναι πόλεμοι παρατεταμένοι, εκτοπίζουν ολόκληρους πληθυσμούς, όπως 
υπενθυμίζει η προσφυγική κρίση των ημερών μας, αναζωπυρώνονται 
εύκολα κι αφήνουν πολύ βαθιά τραύματα στα άτομα και τους λαούς. 
Ωστόσο, το πώς θα οριστεί ένας εσωτερικός πόλεμος εξαρτάται συχνά 
από την οπτική γωνία εκείνου που τον ορίζει: αλλιώς τον ορίζει ο κυρίαρ-
χος κι αλλιώς ο επαναστάτης, αλλιώς ο νικητής κι αλλιώς ο ηττημένος, 
αλλιώς ο άμεσα εμπλεκόμενος κι αλλιώς ο ξένος· και όταν σ’ έναν εσωτε-
ρικό πόλεμο παρεμβαίνουν ξένοι παράγοντες, άραγε ο πόλεμος αυτός 
παραμένει εμφύλιος; Εντέλει, τι είναι εμφύλιος πόλεμος;

Ο Ντέιβιντ Άρμιτατζ επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα αυτό μελετών- 
τας πώς επινοείται και πώς μετασχηματίζεται η έννοια στη μακρά ιστορι-
κή διάρκεια, εξετάζοντας κατά σειρά τρεις σημαντικές ιστορικές συγκυ-
ρίες: μία μεσογειακή, την αρχαία Ρώμη, όταν γεννιέται η έννοια του 
bellum civile, του πολέμου μεταξύ συμπολιτών· μία ευρωπαϊκή, την 
πρώιμη νεωτερική Ευρώπη του 17ου και του 18ου αιώνα· και μία παγκό-
σμια, την εποχή από τα μέσα του 19ου αιώνα ώς τις μέρες μας, όταν 
πλέον γίνεται λόγος για «παγκόσμιο εμφύλιο πόλεμο». Το βιβλίο του 
είναι μια γενεαλογία της ιδέας του εμφυλίου· όχι μια εγκυκλοπαιδική 
αναδρομή στο παρελθόν αλλά μια ιστορία του προβληματισμού που 
αναπτύχθηκε γύρω από τον εμφύλιο πόλεμο τα τελευταία δύο χιλιάδες 
χρόνια. 

Ο βρετανός ιστορικός David  

Armitage είναι καθηγητής 

Ιστορίας (Lloyd C. Blankfein 

Professor of History) στο 

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, με 

πεδία μελέτης τη διανοητική 

ιστορία και τη διεθνή ιστο- 

ρία, ενώ έχει διατελέσει

επίσης πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας του 

Χάρβαρντ. Ως επισκέπτης καθηγητής δίδαξε στην 

Αυστραλία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, 

τη Νότια Κορέα και στις ΗΠΑ. Πολυγραφότατος, 

έχει εκδώσει μεταξύ άλλων τα έργα The Ideo- 

logical Origins of the British Empire (2000), The 

Declaration of Independence: A Global History 

(2007), Foundations of Modern International 

Thought (2013), The History Manifesto (επιμ., 2014) 

κ.ά. Το 2015 το Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ τον 

τίμησε με την ανώτατη διάκρισή του (LittD) για τη 

συμβολή του στην προαγωγή της επιστήμης και 

της παιδείας. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

1 Lucy Crehan

ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΥΦΥΪΑΣ
Ένα ταξίδι στα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα 
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Μια ιστορία στο πεδίο των ιδεών
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Ο Leonard Mlodinow (Λέοναρντ Μλοντίνοφ) έλαβε το διδακτο-

ρικό του στη φυσική από το Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας, στο 

Berkeley, εργάστηκε ερευνητικά στο Ινστιτούτο Max Planck, και 

δίδαξε στο Caltech (Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνιας). 

Έχει επίσης ασχοληθεί µε τη συγγραφή σεναρίου για τις τηλεοπτι-

κές σειρές ΜακΓκάιβερ και ΣταρΤρεκ: Η επόµενη γενιά. Τα 

προηγούµενα βιβλία του είναι, µεταξύ άλλων: Το παράθυρο του 

Ευκλείδη: Η ιστορία της γεωµετρίας, από τις παράλληλες ευθείες 

έως τον υπερχώρο (Κάτοπτρο, 2007), Το ουράνιο τόξο του 

Φάυνµαν: Μια αναζήτηση του ωραίου στη φυσική και στη ζωή 

(Αλεξάνδρεια, 2007), Ένα συντοµότερο χρονικό του χρόνου 

(µαζί µε τον Stephen Hawking, Κάτοπτρο, 2005), και Τα βήµατα 

του µεθυσµένου. Πώς η τυχαιότητα κυβερνά τη ζωή µας (Πανεπι-

στηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2016).
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1. LEONARD MLODINOW
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Έλσα Βιδάλη

Επιµέλεια:
Γιάννης Παπαδόγγονας

Τ Ο  Ν Ε Ο  Α Σ Υ Ν Ε Ι ∆ Η Τ Ο  
Κ Α Ι  Τ Ι  Μ Α Σ  ∆ Ι ∆ Α Σ Κ Ε Ι

Από τις νευρολογικές έρευνες των τριών τελευταίων δεκαετιών, έχει γίνει 
σταδιακά προφανές ότι ο τρόπος που βιώνουµε τον κόσµο –η πρόσληψη 
των ερεθισµάτων, η συµπεριφορά, η µνήµη και η κοινωνική κρίση– καθοδη-
γείται σε µεγάλο βαθµό όχι από τις συνειδητές διεργασίες του νου, όπως 
πίστευαν οι επιστήµονες παλιότερα, αλλά από τις ασυνείδητες. Στο Κάτω 
από το κατώφλι, ο Λέοναρντ Μλοντίνοφ χρησιµοποιεί την απαράµιλλη 
ικανότητά του να διαφωτίζει µε συνοπτικό και κατανοητό τρόπο ακόµα και 
τα πιο δυσνόητα επιστηµονικά ζητήµατα, για να διαλευκάνει την πολυπλοκό-
τητα του «υποκατωφλικού» νου. Στην πορεία αυτής της παρουσίασης, κατα-
δεικνύει τις πολλές ασυνείδητες πτυχές των παρανοήσεών µας σχετικά µε 
τους συγγενείς, τους φίλους και τους επαγγελµατικούς µας συνεργάτες, 
φωτίζει τους µηχανισµούς των παρερµηνειών µας για τους λόγους των 
επενδυτικών µας επιλογών, και εξηγεί πώς δηµιουργούνται οι ανακριβείς 
αναµνήσεις για σηµαντικά γεγονότα της ζωής µας, οδηγώντας µας να αναθε-
ωρήσουµε δραστικά την αντίληψή µας για τον εαυτό µας και τον κόσµο 
γύρω µας.
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12/Έντµουντ Γκος
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13/Ατούλ Γκαουάντε 
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14/Σταύρος Ζουµπουλάκης
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18/Πιερ Καΰκ & Αντρέ Ζυλµπερµπέργκ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΙΣΩ 
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21/Έβαν Όσνος
Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟ∆ΟΞΙΑΣ

22/Ράνταλ Λω
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ΩΣήµερα, τον 21ο αιώνα, η τροµοκρατία σχεδόν αποτελεί µια σταθερά του 

κόσµου µας: δεν υπάρχει µέρα που στο ένα ή το άλλο σηµείο του πλανήτη 
να µη γίνεται µια µικρή ή µεγάλη τροµοκρατική επίθεση, της οποίας ο 
αντίκτυπος να µην είναι δυνητικά αισθητός ακόµα και στο σύνολο της διεθνούς 
κοινότητας. Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη 
σηµατοδότησαν για πολλούς την αφετηρία µιας νέας εποχής στο ιστορικό 
γίγνεσθαι, και στις µέρες µας χιλιάδες άνθρωποι στη Μέση Ανατολή, την 
Αφρική αλλά και στην Ευρώπη χάνουν τη ζωή τους ή πλήττονται από ενέργειες 
που χαρακτηρίζονται τροµοκρατικές. 

Όµως η τροµοκρατία δεν είναι φαινόµενο του καιρού µας· είναι παλιά όσο 
κι η ανθρώπινη ιστορία. Τον 1ο αιώνα π.Χ. ο ρωµαίος πατρίκιος Κλώδιος 
Πούλχερ χρησιµοποιούσε συµµορίες φονιάδων για να εκφοβίζει τους 
αντιπάλους του· οι µουσουλµάνοι Ασσασίνοι του 12ου αιώνα σκότωναν και 
τροµοκρατούσαν τους εχθρούς τους· κατά τη Γαλλική Επανάσταση, οπότε 
εµφανίζεται και ο όρος τροµοκρατία, επιβάλλεται ένα καθεστώς τρόµου. 
Τον 19ο αιώνα στην τροµοκρατία κατέφυγαν ρώσοι επαναστάτες που 
αγωνίζονταν για το όραµα του σοσιαλισµού, αλλά και ευρωπαίοι αναρχικοί 
ταγµένοι στην κατάργηση κάθε εξουσίας. Οι αµερικανοί εργάτες τη 
χρησιµοποίησαν ως φόβητρο προς τους βιοµηχάνους, ενώ οι γερµανοί 
φασίστες προλείαναν µε αυτήν το έδαφος για να καταλάβουν την εξουσία. 
Τόσο οι σιωνιστές όσο και οι Άραβες χρησιµοποίησαν τροµοκρατικές 
µεθόδους στην προσπάθειά τους να ιδρύσουν κράτη στην Παλαιστίνη. 
Κι ακόµη, διάφορες παραθρησκευτικές κινήσεις τρέφουν την ελπίδα ότι µε 
πράξεις τροµοκρατίας θα επισπεύσουν την Αποκάλυψη. 

Η ανάλυση του Ράνταλ Λω βασίζεται σε τρεις βασικές προσεγγίσεις της 
τροµοκρατίας: ως τακτικής, ως στρατηγικής και ως γλωσσικής ή κοινωνικής 
κατασκευής, εντάσσοντας το τροµοκρατικό συµβάν στα κοινωνικοπολιτικά 
συµφραζόµενά του. Αποσκοπεί στο να προσφέρει στον αναγνώστη µια 
κατανοητή και περιεκτική ιστορία της τροµοκρατίας, στην οποία 
παρουσιάζονται τόσο οι κεντρικοί δρώντες και οι µείζονες οργανώσεις όσο 
και οι σηµαντικότερες πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισµικές, θρησκευτικές και 
οικονοµικές παράµετροι που έδωσαν νόηµα στις πράξεις τους. Με άλλα λόγια, 
το βιβλίο συνυφαίνει την ιστορία της τροµοκρατίας µε την ιστορία των 
κοινωνιών που τη γέννησαν.
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µια παγκόσµια ιστορία

TΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

µετάφραση: Φιλώτας ∆ήτσας

επιστηµονική επιµέλεια: Μαίρη Μπόση

Ο Randall D. Law είναι καθηγητής ιστορίας 
στο Birmingham-Southern College της 
Αλαµπάµα, ενώ έχει διδάξει επίσης στο 
Northwestern College στο Όραντζ Σίτυ της 
Αϊόβα καθώς και στο Πανεπιστήµιο της 
Γιούτα και στο Northewestern College στο 
Σωλτ Λέικ Σίτυ. Τα κύρια ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα είναι η ιστορία της 
τροµοκρατίας, η ρωσική ιστορία του ύστερου 
19ου και του 20ού αιώνα, καθώς και η 
ευρωπαϊκή ιστορία από τη Γαλλική 
Επανάσταση και εξής. Εκτός από την 
Τροµοκρατία, που έχει χαρακτηριστεί έργο 
αναφοράς για τη µελέτη του φαινοµένου, 
επιµελήθηκε την έκδοση The Routledge 
History of Terrorism (2015). 
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ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ:

John McHugo
ΣΟΥΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΙΙΤΕΣ
Μία θρησκεία, δύο κόσμοι

Aleida Assmann
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Τέσσερα μαθήματα από την ιστορία

Francisco Mora
ΝΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μαθαίνεις μόνο ό,τι αγαπάς

Γιώργος Καλλής
ΟΡΙΑ
Ο Μάλθους, το περιβάλλον και η κουλτούρα των ορίων 

σχεδίαση εξωφύλλου: Ιφιγένεια Βασιλείου

«Ο φεμινισμός», έγραφε η Μαρί Σίαρ το 1986, «είναι η ριζοσπα-
στική ιδέα ότι οι γυναίκες είναι άνθρωποι». Με άλλα λόγια, οι 
γυναίκες πρέπει να έχουν δύναμη, αυτενέργεια, ελευθερία, να 
ελέγχουν οι ίδιες το σώμα τους, να είναι ισότιμες με τους 
άνδρες. Όμως ακόμα και σήμερα, ύστερα από πολλές δεκαετίες 
αγώνων, οι γυναίκες εξακολουθούν να διαδηλώνουν, να 
διαμαρτύρονται, να γράφουν και να μιλούν διεκδικώντας τα 
αυτονόητα δικαιώματά τους. Για να κατανοήσουμε γιατί 
συμβαίνει αυτό, πρέπει να κατανοήσουμε πρώτα πώς εμφανί-
στηκε το φεμινιστικό κίνημα και σε τι αποσκοπεί. Το βιβλίο της 
Ντέμπορα Κάμερον λειτουργεί ως ασφαλής οδηγός σε τούτη 
την αναζήτηση, κάνοντας μια συνοπτική αναδρομή στην ιστορία 
του φεμινιστικού κινήματος και εξετάζοντας με σαφήνεια τις 
ποικίλες πτυχές και βλέψεις του.

 

Η Κάμερον ξεδιαλύνει το κουβάρι των φεμινιστικών συζητή- 
σεων κατανέμοντάς τις σε έξι θεματικές —ανδρική κυριαρχία, 
δικαιώματα, εργασία, κοινωνική κατασκευή της θηλυκότητας, 
σεξ και κουλτούρα— και εκθέτοντας τους βασικούς προβλημα-
τισμούς και τα κυριότερα επιχειρήματα με ενάργεια και αμεσό-
τητα. Η παρουσίαση καλύπτει όλους τους ιστορικούς «φεμινι-
σμούς», ξεκινώντας από τους αγώνες για τη γυναικεία ψήφο 
τον 19ο αιώνα και φτάνοντας μέχρι το λεγόμενο «τέταρτο 
κύμα». Στην εποχή του #metoo, του μισθολογικού χάσματος 
ανδρών και γυναικών, της διαδικτυακής παρενόχλησης και του 
ανησυχητικά μεγάλου αριθμού γυναικοκτονιών, ο φεμινισμός, 
ένα από τα σημαντικότερα διανοητικά, πολιτισμικά και πολιτικά 
κινήματα του σύγχρονου κόσμου, παραμένει επίκαιρος όσο 
ποτέ.

Η Ντέμπορα Κάμερον είναι 

κοινωνιογλωσσoλόγος, κα- 

θηγήτρια γλωσσολογίας και 

επικοινωνίας στο Κολέγιο 

Γούστερ του Πανεπιστημίου 

της Οξφόρδης. Τα ερευνητι-

κά της ενδιαφέροντα επικε-

ντρώνονται στη σχέση της

γλώσσας με το φύλο και τη σεξουαλικότητα, στην 

ιδεολογία της γλώσσας, καθώς και στην ανάλυση 

ομιλίας. Έχει δημοσιεύσει επίσης τα βιβλία Wor-

king with Spoken Discourse (2001), The Myth of 

Mars and Venus (2007), Verbal Hygiene (2012) κ.ά. 

Διατηρεί το blog language: a feminist guide.
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Deborah Cameron

Η ζωή όλων µας υπόκειται σε περιορισµούς χώρου και χρόνου, σε δεσµευτικά 
όρια από τα οποία προκύπτει ένα ιδιαίτερο είδος προβληµάτων. Τι πρέπει να 
κάνουµε ή να αφήσουµε ανολοκλήρωτο σε µια µέρα ή σε ολόκληρη τη ζωή µας; 
Πόση ακαταστασία πρέπει να αποδεχτούµε; Ποια ισορροπία µεταξύ νέου και 
γνώριµου προσφέρει τη µεγαλύτερη ικανοποίηση; Αν και τα διλήµµατα αυτά 
φαίνονται αποκλειστικά ανθρώπινα, ωστόσο δεν είναι. Οι υπολογιστές, όπως κι 
εµείς, διαθέτουν περιορισµένο χώρο και χρόνο, κι έτσι οι επιστήµονες υπολογι-
στών έχουν παλέψει µε τέτοια προβλήµατα για πολλές δεκαετίες. Και οι λύσεις 
που έχουν βρει έχουν να µας διδάξουν πολλά.

Σε ένα συναρπαστικά διεπιστηµονικό έργο, οι Μπράιαν Κρίστιαν και Τοµ Γκρίφ-
φιθς δείχνουν πώς οι αλγόριθµοι που έχουν αναπτυχθεί για τους υπολογιστές 
µπορούν να ξεδιαλύνουν και κάποια χαρακτηριστικά ανθρώπινα ερωτήµατα. 
Εξηγούν πώς να βελτιώσουµε τη διαίσθησή µας και πότε να αφήνουµε τα 
πράγµατα στην τύχη, πώς να αντιµετωπίζουµε τις πολυάριθµες επιλογές που µας 
κατακλύζουν και πώς να συνδεόµαστε καλύτερα µε τους άλλους. Από την 
εύρεση συντρόφου µέχρι την εύρεση µιας θέσης παρκαρίσµατος, από την οργά-
νωση της αλληλογραφίας µας µέχρι τη διαχείριση του χρόνου µας, η Αλγοριθµι-
κή τέχνη των αποφάσεων µεταµορφώνει τη σοφία της επιστήµης υπολογιστών σε 
στρατηγικές της καθηµερινής ζωής.

Ο Μπράιαν Κρίστιαν είναι συγγραφέας, κείµενα του οποίου έχουν 

δηµοσιευτεί στις εφηµερίδες The Wall Street Journal, The 

Guardian και σε επιστηµονικά περιοδικά, και έχουν µεταφραστεί 

σε έντεκα γλώσσες.

 

Ο Τοµ Γκρίφφιθς είναι καθηγητής ψυχολογίας και γνωσιακής 

επιστήµης στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας, στο Μπέρκλεϋ. Έχει 

δηµοσιεύσει επιστηµονικά άρθρα σε θέµατα που εκτείνονται από τη 

γνωσιακή ψυχολογία µέχρι τη µηχανική µάθηση, και έχει τιµηθεί µε 

πολλά βραβεία.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
SCI-CLOPEDIA

1. LEONARD MLODINOW

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΥ
Πώς η τυχαιότητα κυβερνά τη ζωή µας

2. MAΤΤ RIDLEY

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ
Πώς αναδύεται εξελικτικά η ευηµερία

3. JONATHAN HAIDT

H YΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
Σύγχρονες αλήθειες µέσα στην αρχaία σοφία

 I S B N  9 7 8 - 9 6 0 - 5 2 4 - 5 3 4 - 4  
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ S C I - C L O P E D I A

Μετάφραση:
Αλέξανδρος Χορταράς

Επιµέλεια:
Γιάννης Παπαδόγγονας

Η  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η  Τ Ω Ν  Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ω Ν
Σ Τ Η Ν  Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  Ζ Ω Η

7 8 9 6 0 5 2 4 5 3 4 49

Ολόκληρο το playlist των τραγουδιών θα το βρείτε εδώ.

https://www.youtube.com/watch?v=mdb_wZt5p2k&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Ku6OAVoVJfg&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=Ku6OAVoVJfg&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=pPD8Ja64mRU&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=kzZhtrsbJzs&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=dfph4a5OluU&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=20&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5_7GpjWTxDg&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=DK1LWRlBtvw&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=dYXejsku99Q&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=23&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2EQMXk8l8uo&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=R781LDKOVJE&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=oUknlSWNbEI&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=08OlSGTxlUQ&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=M1Yf2BA4sO0&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=8KN1FlrxQRk&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=r8OipmKFDeM&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=34&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=i_2mWhfOhGU&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=i_2mWhfOhGU&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=yuTMWgOduFM&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=38by00DGid0&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=SSbBvKaM6sk&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=xqovGKdgAXY&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=Jwesp_KgoXs&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=xvaGyaUFIfk&list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH&index=35
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3fWvcp3GOZFcF7PYWPeemc7kQFJwaoDH
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Διορατική Ενημέρωση

Ανακαλύψτε τον κόσμο της αθηΝΕΑς. 
Εγγραφείτε στο newsletter μας σήμερα.

a8inea.com/signup
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Η Μαριάννα σκυλακάκη είναι οικονομολόγος, εκδότρια και 
αρχισυντάκτρια της αθηΝΕΑς, του βραβευμένου ελληνικού 
διαδικτυακού μέσου ενημέρωσης που έχει τα μάτια του 
στραμμένα στο μέλλον.

σπούδασε oικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο 
του Bristol και κατέχει μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση 
(MPA in Public Policy & Management) από τo london School of 
Economics.

Ξεκίνησε την καριέρα της στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε ως 
αναλυτής στο τμήμα επενδυτικής τραπεζικής της Goldman Sachs 
για μια τριετία.

Επέστρεψε στην Αθήνα και ίδρυσε την αθηΝΕΑ το 2014 με σκοπό 
να απευθυνθεί σε ένα ευρύ κοινό δραστήριων και απαιτητικών 
ελληνόφωνων αναγνωστών που αναζητούσαν μια ενημέρωση 
πιο κοντά στα δικά τους ενδιαφέροντα.

Αρθρογραφεί τακτικά στον ελληνικό τύπο ως πολιτική και 
οικονομική αναλύτρια και έχει αποκομίσει σημαντική εμπειρία 
στο συντονισμό συζητήσεων σε συνέδρια και ημερίδες στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εργάζεται παράλληλα ως σύμβουλος σε θέματα οικονομικών 
και δημόσιας διοίκησης, με ιδιαίτερη εμπειρία σε projects στον 
κλάδο του τουρισμού, της αγροδιατροφής και του clustering.

ο Άρης Γαβριελάτος είναι διευθυντής περιεχομένου της 
αθηΝΕΑς. Ζει στην Αθήνα και προσπαθεί πολύ για να παραμένει 
ψύχραιμος. Αρθρογραφεί για βιβλία, θέατρο και μουσική, ενώ 
αγαπημένο του hobby είναι το ορεινό τρέξιμο.
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ο Λευθέρης Πλακίδας είναι δημοσιογράφος και εμπορικός 
διευθυντής της αθηΝΕΑς. Διευθυντής του περιοδικού Athletics 
Magazine, συνεπιμελητής και συνδιοργανωτής της Cheap Art 
στη Θεσσαλονίκη, παρουσιαστής του ταξιδιωτικού ντοκιμαντέρ 
PEDAl, καλλιτέχνης φωτογράφος, σύμβουλος δημοσίων σχέσεων 
σε εταιρείες, μαραθωνοδρόμος, αστικός αναβάτης ποδηλάτου, 
κολυμβητής ανοιχτής θάλασσας, ταξιδιώτης, Θεσσαλονικιός 
που ζει στην Αθήνα. Αναζητά το Θ όπου και αν βρίσκεται.

ο Κωστής Φιλιππάκης είναι αρχιτέκτονας και γραφίστας. Αγαπά 
την ερευνητική εργασία αλλά νιώθει πιο δημιουργικός όταν 
ασχολείται με το σχέδιο. Ειναι ο υπεύθυνος δημιουργικού 
της αθηΝΕΑς. Του αρεσει το διάβασμα, η τεχνολογία και ο 
κινηματογράφος.

Η ιωάννα Γιωτάκη γεννήθηκε στην Αθήνα αλλά έχει ζήσει στις 
ΗΠΑ, το Παρίσι και το Λονδίνο. σπούδασε graphic design & product 
design and development for fashion industries στο University 
of the Arts, london και έχει διακριθεί με ελληνικά και διεθνή 
βραβεία διαφήμισης. Η οικογένεια και η φιλία έχουν πρώτη θέση 
στη ζωή της και αγαπά το διάβασμα, τα ταξίδια, τις τέχνες, το 
φαγητό και τη μαγειρική. συλλέγει συνταγές από διαφορετικές 
κουζίνες από τότε που θυμάται τον εαυτό της και τις πειράζει 
για να πετύχει αυτό που εκείνη θεωρεί την τέλεια μπουκιά. 
Μοιράζεται με τους αναγνώστες τις αθηΝΕΑς τις συνταγές της 
κάθε δεύτερη εβδομάδα.

Απόφοιτη του Κολλεγίου Αθηνών-Ψυχικού, η Μαρία Λουίζα 
Βαφειαδάκη σπούδασε Business Management (BA) στο University 
of York της Αγγλίας και στη συνέχεια έκανε το μεταπτυχιακό της σε 
International Marketing (MSc) στο King’s College london. Επιπλέον, 
κατέχει πτυχίο σε Digital Marketing από το AlBA Graduate Business 
School κι έχει ολοκληρώσει σεμινάρια για το Digital Marketing & 
E-Commerce στην ΕΕΔΕ. 

Ξεκίνησε την καριέρα της στο χώρο του marketing και της 
επικοινωνίας, όπου έχτισε προϋπηρεσία στα τμήματα marketing 
πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών με διεθνώς καθιερωμένα 
brand names στους κλάδους του Food & Beverage, της ψυχαγωγίας, 
της τηλεόρασης και της τεχνολογίας.

σήμερα εργάζεται ως Marketing & Communications Strategist με 
εξειδίκευση σε Digital Marketing. Tο πάθος της για το χώρο της 
γαστρονομίας ξεκίνησε από την παιδική της ηλικία. Αρθρογραφεί 
σε portals γαστρονομίας κι επιμελείται τις στήλες γαστρονομίας 
σε καταξιωμένα μέσα, εμπλουτίζοντας συνεχώς τις γνώσεις και 
εμπειρίες της μέσα από τα ταξίδια που τόσο αγαπάει.

στην αθηΝΕΑ μοιράζεται μαζί μας τις εντυπώσεις της από κορυφαία 
εστιατόρια της Ελλάδας και του εξωτερικού, συνεντεύξεις της από 
καταξιωμένους Έλληνες και ξένους σεφ και γράφει για σύγχρονα 
θέματα που αφορούν την τέχνη της γαστρονομίας.

Μιλάει άπταιστα τρεις γλώσσες κι έχει ταξιδέψει σε τέσσερις 
ηπείρους, σε περισσότερες από 15 χώρες.
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Η Μαρία Τριτάρη είναι Δικηγόρος Αθηνών αλλά και γκαλερίστα. 
Μεγαλωμένη σε κοσμοπολίτικο περιβάλλον και ζώντας για 
πολλά χρόνια στο εξωτερικό ανέπτυξε μια ιδιαίτερη σχέση 
με το κρασί και τη γαστρονομία, την οποία ακολουθεί πάντα 
και παντού! Δεν κρύβει ποτέ την παράφορη αγάπη της για την 
Αθήνα και μοιράζεται μαζί μας μικρά μυστικά από τον χώρο της 
γαστρονομίας.




