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θα θέλαµε να είναι αυτή n στιγµή της καταστροφής.
οποιονδήποτεάλλον ήρωατης µαζικής κουλτούρας,
των Μάγιας µού θυµίζει χριστουγεννιάτικη
Αν και πιστεύουµε ότι και µετά την
ο άγγλος ποδοσφαιριστής ξεχώρισε εκποµπή σε trash τηλεόραση. Και εκεί όλα
καταστροφή ο Βενιζέλος θα συνεχίσει τον όχι µόνο για το ταλέντο του στην µπάλα ή µπορούννα συµβούν.
ρητορικό παροξυσµό του.
τα good looks του, αλλά επειδή επέλεξε να
Αφού µε ρωτάτε, λοιπόν, αν βρισκόµουν
Να ντυθούµε µια ολόκληρη ηµέρα σαν διαφοροποιηθεί από το "κοπάδι", επενδύονταςστο πλατό αυτής της συντελειακής εκποµπής
τον ∆ηµήτρη Τάκη και να κυκλοφορήσουµε
στην ξεχωριστή προσωπικότητά του.
τον ∆εκέµβριο του 2012, θα ήθελα,
στους δρόµους της Κουάλα Λουµπούρ.
Μέσα σε έναν χρόνο δεν προλαβαίνεις να προτού γυρίσει τούµπα n Γη και χάσει n µάνα
Να τραγουδήσουµε παρέα µε τον Γιώργο γίνεις Μπέκαµ, µπορείς όµως να αφήσεις το παιδί και το παιδί τη µάνα, να είχα κάνει:
Νταλάρα σε συναυλία επάνω στη δεξαµενή πίσω σου "το κοπάδι" και να προτάξεις τις Πρώτον...».
εξόρυξης πετρελαίου της Κύπρου.
δικές σου αναζητήσεις.
To βιβλίο του Μισέλ Φάις «Απ' το ίδιο
Να δούµε γερµανική τσόντα µε πρωταγωνίστρια
Αφαίρεση. Στην τέχνη και στη ζωή».
ποτήρι και άλλες ιστορίες» κυκλοφορεί
την Ανγκελα Μέρκελ, σε λεσβιακό
αυτή την περίοδο ξανά, έπειτα από ιι
www.theapartment.gr
τρίο µε την Τζούλια Αλεξανδράτου και τη
χρόνια, σε αναθεωρηµένη µορφή.
Μαρία ∆αµανάκη.
Να κλειστούµε σε ασανσέρ µε τον Κυριάκο Χρήστος Λαϊνάς, µουσικός
Ισίδωρος Ζουργός, συγγραφέας
Μητσοτάκη για πάνωαπό µία ώρα χωρίς «Απενοχοποιηση
«Αθωνικό ηλιοβασίλεµα
Αποµυθοποίηση
τώρα»
να ανταλλάξουµε κουβέντα. Μόνο να τον
«Οφείλεις να έχεις σβήσει το αδικαιολόγητο φυλλοµετρώντας
παρατηρούµε θέλουµε, σιωπηλοί.
µίσος που κάποιοι φύτεψαν βαθιά µέσα Παπαδιαµάντη»
Να βρεθούµε στο ίδιο κοµµωτήριο µε την
«Εν όψει της επερχόµενης καταστροφής
σου...
µίσος απέναντι σε ανθρώπους που
Αννα ∆ιαµαντοπούλου,καθισµένοι σε διπλανά
του κό\
σεσουάρ, µιλώντας για ανάλογα θέµατα, δεν γνωρίζειςπραγµατικά,όπωςµετανάστες
σµου
τον
∆εκέµβριο
του
και
ανθρώπους
άλλων
κοινωνικών
τάξεων.
για τα οποία είµαστε σίγουροι ότι θα είναι
Οχι
τίποτε
άλλο,
αλλά
θα
τους
2012,
όπως
αυτή
έχει
ποταµός.
(r^Vfc
βρεις όλους µπροστά σου ^¦Γ*
προβλεφθεί από το γνωστό
Να είµαστε στον Βόρειο Πόλο, όταν ο
στην επόµενη πίστα και
*1
ηµερολόγιο των Μάγιας,
Λουκάς Παπαδήµος θα είναι στον Νότιο
Α^Λτ*?ψΛί δεν θα σου αρέσει καθόθα ήθελα να καταθέσω
Πόλο και θα αναλύει τι ρόλο έπαιξε ο έρωτας
µερικές ταπεινές σκέψεις στους εν ευθέτω
στη ζωή του και πόσο τον καθόρισε n
χρόνω µακαρίτες αναγνώστες του περιοδικού
Οφείλεις
να
έχεις
απο¬
m
πρώτη αγάπη».
σας. Βέβαια, έχω µείνει µε την απορία
µυθοποιήσειτα περισσότερα
από αυτά που σου προσφέρει απλόχερα ο πώς εκείνοι οι µακρινοί κάτοικοι της Αµερικής,
ενώ είχαν διορατικό χάρισµα, δεν κατάλαβαν
µοντέρνος τρόπος ζωής γιατί είναι αστεία και
Βασίλης Ντοϋπας, ιδιοκτήτης
πως ο πραγµατικός τους όλεθρος θα
σου τρώνε πολύτιµο χρόνο.
της γκαλερί The Apartment
ερχόταν όταν πρωταντίκρισανεκείνους τους
Οφείλεις να έχεις ζήσει έναν µεγάλο έρωτα...».
«Με τον Μπέκαµ
σιδερόφραχτους ξένους, τους σκιερούς, µε
στο Ανιόν Ορος»
τους σταυρούς και τα ροζάρια στο χέρι,
* To άλµπουµ του Χρήστου Λάινά «Η
«Οι ηµέρες της αφθονίας
εκείνους τους λυσσασµένους για χρυσάφι.
σας είναι µετρηµένες.Πες Αγάπη θα λάµψει» κυκλοφορεί από την
Ξεκινώ µε το γεγονός αυτό καθεαυτό της
στον εργοδότη (πολυεθνική,
Inner Ear.
καταστροφής που πλησιάζει, που είναι αδιαµφισβήτητο,
CEO, καλύτερο
καθώς συνηγορούν υπέρ του
πελάτη, χονδρέµπορο, Μισελ Φάις, συγγραφέας
προηγούµενεςπεριπτώσειςτης ανθρώπινης
αφέντη, µεγαλοσυλλέκτη,«Σαν σε συντελειακή
Ιστορίας, όταν n συντέλεια ήταν κάτι παραπάνω
διάλεξε όποιοταιριάζει εκποµπή»
από σίγουρη. Ετσι συντελεστήκαµε
στη δική σου περίπτωση) «Τελικώς n πλήξη είναι αθάνατη. Καθώςέχει
την πραγµατικήγνώµη σου για εκείνον/η και επιβιώσειτου τέλους του θεού, της Ιστορίας, για τα καλά το 1000 µ.Χ., το 1666 µ.Χ., στις
θύµισε του όλες τις φορές που n µικροψυχία της Αφήγησης, του Χρόνου, των µεγάλων 8/8/1988 µ.Χ. και πάει λέγοντας...
του και τα "γαλλικά του" σε έκαναν να ιδρώνειςουτοπιών, του πλανήτη, της χώρας, του ευρώ, Η αρχική µου παρόρµηση ήταν να αγωνιστώ
µε τη γραφίδα µου γρατσουνίζοντας
µπροστάαπότον υπολογιστήσου νιώθοντας της γλώσσας µας, της ταυτότητάς µας
στο χαρτί σάτιρες και αστεϊσµούς, τα παραδοσιακά
µηδενικό. Φρόντισε να κατανοήσει ότι κτλ.
όπλα όλων των γραφιάδων, τα µεγάλα
Η άφθαρτη και αειφόρος
και για ένα αδίστακτο καπιταλιστικό κήτος
αλεξίλυπατης ψυχής. Σε αυτή την περίπτωση
πλήξη που τόσο συχνά
µε µηδενική συναισθηµατική νοηµοσύνη n
θα συνιστούσα µετά λόγου γνώσεως
τροφοδοτεί µε τερατολογία
Ηµέρα της Κρίσης θα είναι οδυνηρή.
όλες τις αλλαγές, στους αναγνώστες σας τα εξής: την άνευ
Πιάσε τα όρη και τα βουνά. Ακόµη και
καθυστερήσεως καταβολή του ειδικού φόρου
τις ανόδους και τις καθόδους
αν είσαι άθεος ή χωρίς ιδιαίτερες θεολογικές
ακινήτων, την αποπληρωµή όλων των
της ανθρώπινης
ανησυχίες, επισκέψου το Αγιον Ορος.
µοίρας. Και ας µην ξεχνάµε δανείων τους και την κάλυψη όλων των ακάλυπτων
Η δοκιµασία, n νηστεία και n επαφή µε τη
συγκλονιστική φύση δεν θα σε κάνει πιστό, ότι n πλήξη εφάπτεται της πληγής και συνθετότερα επιταγών(τόνγκες), διότι φηµολογείται
πως στον άλλο κόσµο υπάρχει µια άλλη
της κατάπληξης. To 2012, λοιπόν,
αλλά σίγουρα θα σου θυµίσει πως υπάρχει
έχουµε 2012 λόγους για να πληγωθούµε (ή (φευ!) τρόικα, τρισυπόστατη και κυρίαρχη,
µια άλλη πραγµατικότητα, πέρα από τη γυναίκα,
τα παιδιά,την γκόµενα, το εξοχικό, τη να πληγώσουµε) και άλλους τόσους για να πουκρίνει και καταδικάζει µε την απειλή της
εκπλαγούµε (ή να εκπλήξουµε). Από αυτή αιώνιας τιµωρίας.
Μύκονο και τη δόση του δανείου.
Η ώρα της πλάκας τελείωσε, όµως, διότι
Κάν'το όπωςο Μπέκαµ.Περισσότερο από τη σκοπιά, n εσχατολογία του Ηµερολογίου
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τε πιο συχνά να κλείνετε στην αγκαλιά σας στον έβδοµο κατά σειρά διαγωνισµό του
το θέµα δεν προσφέρεται - καταστροφή
του κόσµου είναι αυτή! Τι θα πρέπει,λοιπόν, αυτούς πουαγαπάτεκαι να τους το λέτε κάθε Εθνικού Κέντρου Βιβλίου για το Βραβείο
Αναγνωστών.
να πράξουµε ως τον επερχόµενο τελευταίο
µέρα απερίφραστα.
Να
µην
το
ξεχάσω...,
σ'
όλες
τις
εποχές
∆εκέµβριο;
Οσο διαρκούν τα κρύα και τα χιόνια, ας του έτους, µε κρύο και µε ζέστη, να ζήσουµε ΜαρίαΠαπαγεωργΐου, τραγουδίστρια
όλα τα χρόνια που αποµένουν στον καθένα «Αποτάξου τα ταµπού»
διαβάσετε όσα κείµενα του Αλέξανδρου
«Βασάνισαπολύτο κεφάλι
Παπαδιαµάντη σάς έχουν µείνει αδιάβαστα µας σαν να είχαν εκείνοι οι Μάγιας δίκιο και
µου για να βρω δυο-τρία
και καθώς θα συνεχίζεται βαρύς ο τελευταίοςn καταστροφή, το µεγάλο τέλος, να έρχεται
πράγµατα non θα 'θελα
χειµών, εσείς µε καρδία ρηµασµένη πραγµατικά. Με άλλα λόγια, να υπηρετήσει
να έχω κάνει µέχρι να
ο καθένας την κατάφαση της ζωής, αυτό το m
φυλλοµετρήστε τις σελίδες, θυµηθείτε παλιούς
καταστραφεί ο κόσµος ^|
M¦
έρωτες ατελέσφορους κι όσα χιόνια ναι στη σχέση µας µε τους άλλους. Να ζήσει
και έτσι συνειδητοποίησα
Hr^^V
ξάσπρισαν άδοξα εκείνες τις παλιές µέρες ο καθένας το µικρό ή µεγάλο κοµµάτι της
ότι θα φύγω από αυτή
και χάθηκαν.
µοίρας του που δηµιούργησε, να το ανασκαλέψει,
τη ζωή χωρίς ιδιαίτερα απωθηµένα
Μόλις καλοκαιριάσει (το στερνό µας καλοκαίρι),
να το ψάξει καλά για να βρει το
Νοµίζω πως το πιο ωραίο "τέλος"
ας περάσετε ένα ηλιοβασίλεµα στον αγιοβασιλιάτικο φλουρί του.
είναι να ξανανταµώνει κανείς µε όλους τους
ρωµαίικο γιαλό στη Μύρινα της Λήµνου.
Αγαπητοί αναγνώστες, n καταστροφή
ανθρώπους που πέρασαν από τη ζωή του.
Εκεί, δίπλα στο φουρφούρισµα του πελάγους,
του κόσµου είναι άλλος ένας προς κατανάλωση
καθώς θα παρακολουθείτε τον ήλιο
µύθος όπως τόσοι και τόσοι άλλοι. Η Να κάνει έρωτα χωρίς ενοχές, ταµπού και
να δύει πίσω από την κορυφή του Αθωνα, επιπολαιότητα µε την οποία εκφέρεται και δεσµεύσεις και να έρθει σε απόλυτη αρµονία
µε τις επιθυµίες του: από το να ουρλιάξει
µπορείτε να διαλογιστείτε και για το µεγαλειώδες
πουλιέται ας µην επισκιάσει όµως µια αδιαµφισβήτητη
πορφυρό τέλος των δικών µας πεπραγµένων. αλήθεια, πως n καθηµερινή µας στον δρόµο, µέχρι να βαδίσει ξυπόλητος.
ατοµική και συλλογική φθορά είναι γεγονός Ετσι θα αφήσουµε πάντα µια απορία στην
επόµενη δηµιουργία του "Θεού", αν αυτός
Στο τελευταίο σας φθινόπωρο, πάντως, πέραν πάσης αµφιβολίας.
ο κόσµος καταστράφηκε µέσα σε µεγάλη
φροντίστε για κάποιους περιπάτουςστα ελληνικάΚαλή χρονιά!».
τρέλα ή σε απόλυτη ελευθερία». ·
βουνά και καθώς κάτω απ' τα ορειβατικά To µυθιστόρηµα «Ανεµώλια» του
Η Μαρία Παπαγεωργΐου εµφανίζεται
σας παπούτσιαθα τριζοβολούν τα ξερά Ισίδωρου Ζουργού (εκδ. Πατάκη)
κάθε Σάββατο βράδυ στον Πυρήνα µε
φύλλα, να σκεφτείτε - στον λίγο πια χρόνο αναδείχτηκε πρόσφατα το αγαπηµένο
τον Αλέξανδρο Εµµανουηλίδη.
non θα µας αποµένει - το πώςθα µπορούσα¬ των αναγνωστών που έλαβαν µέρος
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