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ΒΙΒΛΙΟ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Σf 

α)Τη 
Τριαντάφυλλου 
Η δίψα της για in γνώση ακόρεστη, εξ 
ου και το προσωνύµιο «φυτουλας» που 
κουβαλά. Οι απόψεις της, προκλητικές 
για κάποιους, κλείνουν τ' αφτιά στην 
κριτική. To νέο της µυθιστόρηµα, µια 
µεγάλη αγκαλιά για την κακοποιηµένη 
ηρωίδα της µε το «µυαλό ξυράφι». 
Η Σώτη Τριαντάφυλλου µας χαιρετά 
από τη Νέα Υόρκη, και µιλάει για την 
ανθρώπινη ανωριµότητα, τη διαφυγή 
από τις «απαράδεκτες καταστάσεις», την 
αµυαλιά των πολιτικών, τα δυστοπικά 
της οράµατα, τις αγαπηµένες της πόλεις. 
Και µας προτρέπει να χαιρόµαστε την 
κάθε µέρα που ανατέλλει! 

∆υο χρόνια µετά το αυτοβιογραφικό «Ο χρόνος πάλι», 
έρχεται το «Για την αγάπη της γεωµετρίας», µε ηρωίδα 
τη συνοµήλικη σας Ανατολή. Τι σας έκανε να αφηγηθείτε 

την ιστορία της; 
To «Ο χρόνος πάλι» ήταν µια αυτοβιογραφική αφήγηση που 
απαντούσε στο ερώτηµα «πώς έγινα συγγραφέας και όχι κάτι 

άλλο» µιας και ο γενικός τίτλος της σειράς ήταν «Η κουζίνα 
του συγγραφέα». Στο «Για την αγάπη της γεωµετρίας» 

τα αυτοβιογραφικά στοιχεία µετουσιώνονται σε µυθιστόρηµα. 
Είχα αρχίσει να γράφω τη «Γεωµετρία» πριν από το 

«Ο χρόνος πάλι» - βρισκόµουν δηλαδή σ' αυτό το πλαίσιο 
ψυχολογίας και συγγραφής. 

«Τίποτα δεν υπήρξε για µένα πιο 
συναρπαστικό και πιο πλήρες 

νοήµατος από την αναζήτηση της 
γνώσης» 

Βίαιος, µε συγκεχυµένα «πιστεύω» ο πατέρας. Αδύναµη 
και ανύπαρκτη n µητέρα, υποταγµένοι στον καθωσπρεπισµό, 

ακατάλληλοι γονείς. Γιατί οι άνθρωποι 
αδυνατούν, πλειστάκις, να αντιληφθούν την ακαταλληλότητά 

τους για την ανάληψη του σηµαντικότερου 
ρόλο στη ζωή, λέτε; 
Είναι µεγάλη συζήτηση n γονεϊκή ευθύνη. Όλοι είµαστε ατελείς 

και ατελώς παίζουµε τους ρόλους µας. Ωστόσο, ο κάθε 
ρόλος έχει ορισµένα απαραίτητα κεντρικά στοιχεία στα 

οποία πρέπει να αναζητούµε την τελειότητα. Στα υπόλοιπα 
επιτρέπεται να τα θαλασσώνουµε. To πρόβληµα των περισσοτέρων 

ανθρώπων είναι ότι ο χρόνος περνάει χωρίς 
να τους κάνει σοφότερους, χωρίς να ξεκαθαρίζουν οι ιδέες 

τους, χωρίς να βελτιώνεται n στάση τους προς τη ζωή 
και τους άλλους ανθρώπους. Έτσι, δεν µπορούν να αναλάβουν 

καθήκοντα και ευθύνες ενηλίκων ακόµα και έναντι 
του εαυτού τους. Όταν ένα παιδί σου λέει «φοβάµαι», 

δεν απαντάς «Κι εγώ» - απαντάς «µη φοβάσαι, εγώ είµαι 
εδώ...». Auro είναι το σωστό. Συχνά, οι οικογένειες προσπαθούν 

να λειτουργήσουν χωρίς ενηλίκους - είναι δύσκολο, 
σχεδόν αδύνατο... 

Ένα άλλο πρόβληµα είναι τα συγκεχυµένα «πιστεύω»: Πολλοί 
άνθρωποι δεν σκέφτονται - απλώς κληρονοµούν ιδέες. 

Οι ιδέες δεν είναι οικόπεδο, δεν είναι οικογενειακό κειµήλιο 
- είναι κάτι που δηµιουργούµε µόνοι µας. Όταν προσπαθούµε 

να επιβάλουµε τις ιδέες όπως το οικογενειακό 
όνοµα παράγουµε γενιές ανθρώπων που δεν µαθαίνουν να 
σκέφτονται. Έχει συµβεί σε µαζική κλίµακα στην Ελλάδα... 

Ακτίνα φωτός στη µαύρη ζωή της Ανατολής, n γκουβερνάντα 
της, που κάθε πρωί την παρακινούσε: «Σήκω 

και λάµψε!», θεωρείτε ότι στη ζωή του καθενός 
υπάρχει πάντα µια «καλή νεράιδα»; 
Αν είµαστε τυχεροί, ναι... Είναι από τα λίγα ζητήµατα που 
εξαρτώνται από την τύχη. Τα περισσότερα ζητήµατα εξαρτώνται 

από τη δράση µας ή από συνδυασµό αποφάσεων 
και τυχαίων γεγονότων. 
Ο αγαπηµένος της φίλος και πρώτος της έρωτας Παύλος, 

παρουσιάζεται αδύναµος να σταθεί δίπλα της. «Είµαι 
σαν όλους τους άλλους» παραδέχεται µέσα του. Πιστεύετε 

ότι ο έρωτας τροµάζει µπρος στο διαφορετικό; 
Ίσως τροµάζει ναι. Αλλά ο Παύλος δεν είναι παρά ένα αγόρι 

δεκαεπτά ετών, θέλει να ζήσει m ζωή του - καλά κάνει... 
To βιβλίο, n αφήγηση, το point of view δείχνει κατανόηση 

για τον Παύλο και όλους τους Παύλους. Ο Παύλος λέει 
«πρέπει να ζήσω τη ζωή ενός άνδρα» - σωστά... 

Η αγάπη της για τη γεωµετρία λειτουργεί σαν βράχος 
απ' όπου γραπώνεται n Ανατολή σας για να µην 

γκρεµιστεί στην άβυσσο. Εσείς, έχει τύχει να γαντζωθείτε 
από κάτι; 

Τον τελευταίο καιρό ασχολούµαι µ' ένα µεταδιδακτορικό 
πρόγραµµα γύρω από τη φιλοσοφία των µαθηµατικών κι 
αναρωτιέµαι αν είναι το καλύτερο πράγµα που µου συνέβη 

ποτέ. Πέρυσι, όταν πήγαινα στα σχετικά µαθήµατα, ξυπνούσα 
το πρωί µε την προσµονή που ξυπνάει ένα παιδί 

την ηµέρα του πάρτι ή της εκδροµής, θέλω να πω: Τίποτα 
δεν υπήρξε για µένα πιο συναρπαστικό και πιο πλήρες 

νοήµατος από την αναζήτηση της γνώσης. 

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

PAUL HOFFMAN 
ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΑΘΑΤΟ 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΧΕΡΙ 
TOY ΘΕΟΥ II 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΒΟΥΛΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΟΠΤΡΑ. 2012. 
ΣΕΛ 500. ΤΙΜΗ 19 ΕΥΡΟ 

Οταν κρίνεται n τυχη της 
ανθρωπότητας 

Στο δεύτερο µέρος της τριλογίας, ξανασυναντάµε 
τον Τόµας Κέιλ, τα χαρίσµατα του 

οποίου χρησιµοποιούν οι Λυτρωτές µε σκοπό 
την εξάλειψη του ανθρώπινου γένους 

και τη συντέλεια του κόσµου. Τέσσερα τελευταία 
αγαθά που αντιπροσωπεύουν την 

αιώνια µακαριότητα ή την απέραντη καταστροφή. 
Οι αντιµαχόµενες έννοιες του παραδείσου 

και της κόλασης βρίσκουν την έκφραση 
τους στη σκοτεινή και βασανισµένη 

ψυχή του Τόµας Κέιλ. Προδοµένος ano 
την αγαπηµένη του, αλλά αθώος σαν παιδί, 

ικανός για βία αλλά και τρυφερότητα, ο 
Κάιλ θα οδηγήσει τους Λυτρωτές στη µάχη 
που θα κρίνει την τύχη της ανθρωπότητας. 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Ο ΝΙΤΣΕ ΑΠΟ TO ΑΛΦΑ 
G1 TO ΩΜΕΓΑ 
ΕΙΣΑΓΠΓΗ-ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΧΙΝΑ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, 2012 
ΣΕΛ 2C0, ΤΙΜΗ 11 ΕΥΡΟ 

Αποφθέγµατα του µεγάλου 
στοχαστή 

Πόνος: «Η πειθαρχία του πόνου, του µεγάλου 
πόνου-δεν ξέρετε ότι αυτή και µόνο 

n πειθαρχία έχει γεννήσει κάθε υψηλή 
στιγµή της ανθρωπότητας ως τώρα;» 

έφη Νίτσε, Μαζί µε πολλά άλλο και άκρως 
ενδιαφέροντα για έννοιες, συναισθήµατα, 

χώρες, τέχνες, προσωπικότητες. Στο 
παρόν «αλφαβητάρι» συγκεντρώνονται 
τα αποφθέγµατα του µεγάλου Γερµανού 
στοχαστή, τα οποία όπως σηµειώνει n 
Κατερίνα Σχινά, n οποία υπογράφει την 
εισαγωγή, ανθολόγηση και µετάφραση, 
«είναι σαν Βέλη που σκίζουν ιον ιστό της 
σκέψης µας και καρφώνονται βίαια στο 
στόχο τους». 

ΟΜΙΛΙΕΣ 

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ' 'ΚΑΙ 
Η ΕΠΟΧΗ TOY ' 

ΑΛΜΠΕΡ ΚΑΜΥ 
Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 
ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ TOY 
ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗ∆ΙΑ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΛΙΑ∆ΗΣ, 
Κ11ΣΤΑΣ ΠΑΠΑΛΙΑΣ. ΛΙΑΝΑ ΣΑΛΟΥΦΑ, 
ΜΑΡΙΑ ΣΙΧΑΝΤΕ. ΤΑΝΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ. 2012. ΣΕΛ. 
ΤΙΜΗ 8 ΕΥΡΟ 

∆ηµιουργείν 
επικινδύνως 

Ο Καµύ, στην «Οµιλία στη Σουηδία» (10-121957], 
καταθέτει «τπ διπλή υποχρέωση που 

προσδίδει αξία στο έργο του: Να ταχθεί στην 
υπηρεσία της αλήθειας και της ελευθερίας». 
Τέσσερις µέρες µετά, στη «∆ιάλεξή» του στο 
Πανεπιστήµιο της Ουψάλα αναρωτιέται κατά 

πόσον n τέχνη αποτελεί «απατηλή πολυτέλεια» 
και απαντά «[...] Κάθε καλλιτέχνης 

ναυτολογείται στη γαλέρα της εποχής του. [...] 
∆ηµιουργώ, στις µέρες µας, σηµαίνει δηµιουργώ 

επικινδύνως. [...] To ζητούµενο είναι 
να µάθουµε πώς µπορεί να παραµείνει 

εφικτή n αλλόκοτη ελευθερία της δηµιουργίας 
εν µέσω της αστυνόµευσης τόσων ιδεολογιών 

(πόσεςθρησκείες, πόση µοναξιά!)». 

www.clipnews.gr
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βρίσκοντας παρηγοριά στη γεωµετρία και το ροκ ενρολ. n ηρωίδα του νέου 
µυθιστορήµατος της Σώτης Τριαντάφυλλου πηγαίνει κόντρα στον άνεµο... 

Της 
ΚΡΟΥΣ Κ0ΥΝΙΝΙ1ΪΤΗ 

kouniniotilipetop.gr 

> Αν και n ηρωίδα της δεν ξέρει τι θα ήταν αν 
ήταν φαΐ, π ίδια απαντά: «Νοµίζω πως είµαι λίγο 

βαρετή - τώρα πριν από λίγο το έλεγα α' έναν 
φίλο µου: "Νοµίζω πως είµαι Βαρετή, απορώ 
πώς µε κάνετε παρέα"... Βαρετά φαγητά είναι τα 
λαχανικά, όχι; Τα µπρόκολα; Εξάλλου, ανέκαθεν 
µε αποκαλούσαν φυτό, φύτουλα .». 

> Η θέα τίνος πράγµατος την κάνει να χαµογελά; 
«M' αρέσουν τα σκυλιά που παίζουν. To "The 

Artist" µου φάνηκε µέτριο αλλά το σκυλάκι που 
έπαιζε, ο Άγκι, µ' έκανε να χαµογελάω σε όλη τη 
διάρκεια της ταινίας» λέει. 

> Για το τραγούδι που θεωρεί ότι ταιριάζει στη 
ζωή της σήµερα, είναι σαφής: «To "The Road to 
Hell" του Κρις Ρία που κάνει λόγο για τη µόλυνση 

του περιβάλλοντος και την καταστροφή της 
φύσης. Ασχολούµαι µε την αποΒιοµηχανοποίηση 

και την κρίση των αµερικανικών µεγαλουπόλεων: 
το πώς εγκαταλείπονται και ερηµώνουν... 

προχθές περνώντας από τον ποταµό Πότοµακ 
σκεφτόµουν "this is the road to hell"...». 

> Γεωµετρικά όνειρα Βλέπει n ηρωίδα της, ενώ 
n ίδια Βλέπει αρχιτεκτονικές κατασκευές που 
αψηφούν τους φυσικούς νόµους. 

> θα ασφυκτιούσε αν της αφαιρούσαν; «To 
οξυγόνο, φαντάζοµαι. Παρ' όλ' αυτά, ακόµα και 
µε οξυγόνο, π αναπνοή µου δεν είναι τόσο καλή. 

Παίρνω βαθιές αναπνοές και προσπαθώ v' 
αντέξω» εξηγεί. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΣΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ 
ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ. 2011. 
ΣΕΛ. 352. ΤΙΜΗ 15 ΕΥΡΟ 

ΑΝΟΗΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑΤΟΡ-5 ΤΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 

«Υπάρχουν φασίστες που παριστάνουν τους ανθρωπιστές, 
όπως κανίβαλοι που, από ένα καπρίτσιο υγιεινής, 

τρώνε µονάχα χορτοφάγους» διαβάζουµε. Για 
τους σηµερινούς εκπροσώπους του πολιτικού χώρου 
τι έχετε να πείτε; 
Τι να πω... Τα λέω όποτε και όπου µπορώ, αλλά ποιος µε 
ακούει... Απορώ για ένα πράγµα: Αυτοί οι άνθρωποι δεν 
νιώθουν καµιά ενοχή; ∆εν ντρέπονται; Λένε για παράδειγµα: 

«∆εν είναι ώρα για µικροκοµµατισµούς!» Γιατί, πότε 
ήταν ώρα για µικροκοµµαπσµούς; θέλω να πω, µήπως είναι 

τελείως ανόητοι; Μήπως τους λείπει απλώς το µυαλό; 

Εχουν περάσει από το µυαλό σας καταστάσειςαδιανόητες 
σήµερα-nou ενδεχοµένως v' αποτελέσουν 

την καθηµερινότητα µας µε την πάροδο του χρόνου; 
Έχω όπως όλοι µας δυοτοπικά οράµατα: Πείνα, πόλεµο, φασισµό... 

Ωστόσο, πιστεύω ότι κι αυτά θα διαψευστούν όπως 
έχει συµβεί µέχρι τώρα στα περισσότερα δυοτοπικά οράµατα. 

Πόσο εύκολο είναι να κλείσεις οριστικά µια πόρτα, 
αφήνοντας πίσω σου ό,τι σου κόβει τον αέρα, ό,π σε 
εκµηδενίζει; 
Πριν από κάµποσα χρόνια έγραψα ένα άρθρο όπου έκανα 
κριτική, κατά κάποιον τρόπο, στις κακοποιηµένες γυναίκες: 
«Επιτέλους, ανοίξτε την πόρτα και φύγετε!» έγραφα. Επακολούθησε 

θύελλα: Οι φεµινιστικές οργανώσεις, που θεωρούν 
τις γυναίκες θύµατα των ανδρών, µου επετέθησαν... 

Auro ξέρουν να κάνουν, auro κάνουν: Οποιος δεν καταδέχεται 
να αισθανθεί κατώτερος πρέπει να πεθάνει! Σε ό,τι 

µε αφορά δεν είδα τον εαυτό µου ποτέ σαν θύµα και κυρίως 
δεν τον είδα σαν θύµα των ανδρών. Ούτε µου πέρασε 

από το µυαλό να επιτρέψω κάτι τέτοιο. Όταν µου φέρονται 
άσχηµα - πράγµα που έχει συµβεί ξανά και ξανά, όπως σε 
όλους τους ανθρώπους - απλώς προχωρώ στη ζωή µου. 
Get up and boogie, όπως λέει n Ανατολή. Σήκω και χόρεψε! 

Είναι πολύ σπάνιες οι περιστάσεις εκείνες που µπορούν 

να µας παγιδέψουν χωρίς διαφυγή σε µια απαράδεκτη κατάσταση. 
Τώρα, ποια κατάσταση είναι «απαράδεκτη»... ο καθένας 

έχει τα δικά του όρια. Στο «Για την αγάπη της γεωµετρίας» 
n Βασιλεία Μπότσαρη αποδέχεται µια απαράδεκτη 

-για την Ανατολή-κατάσταση, δεν διανοείται να ζητήσει διαζύγιο 
από τον Μπότσαρη. ∆εν διανοείται ούτε να του πάει 

κόντρα... Π' αυτό n Βασιλεία είναι n Βασιλεία και n Ανατολή 
είναι n Ανατολή. 

Εχετε δηλώσει σε συνέντευξη σας on πιστεύετε πολύ 
στην ανθρώπινη ευτυχία. Γιατί δυσκολευόµαστε τόσο 
να τη νιώσουµε; 
Οι άνθρωποι στενοχωριούνται και αγχώνονται µε ανούσια 
πράγµατα. Λέω συχνά: να ξυπνάτε κάθε πρωί και να σκέφτεστε 

«What a wondeful morning!* ή, αν πιστεύετε στον 
θεό, να τον ευχαριστείτε που σας έδωσε µια ακόµη µέρα. Τα 
περισσότερα καθηµερινά γεγονότα είναι εντελώς ασήµαντα. 

Ζείτε µεταξύ Αθήνας-Παρισιού-Νέας Υόρκης (όπου 
βρίσκεστε και τώρα). Αν γράφατε το Top 5 κάθε πόλης, 

όπως κάνει n ηρωίδα σας µε τα τραγούδια που 
τη συγκινούν, τι θα περιείχε; 
Αθήνα (ευρύτερη περιοχή): Παραλίες Αττικής τη νύχτα, 
Ροκ συναυλίες στον Λυκαβηττό, n βεράντα µου (κρεµαστός 
κήπος), τα roof gardens, n Ακρόπολη (όταν δεν κρεµάει το 
ΠΑΜΕ τα ανόητα πανό). 
Παρίσι: Η τάξη της φιλοσοφίας των µαθηµατικών του Σαν 
Ντοµπρ, το Cafe Rose στη γειτονιά µου, οι όχθες του Σηκουάνα 

στο 13° διαµέρισµα το καλοκαίρι, το πάρκο ΜπυτΣοµόν, 
ο κήπος του µουσείου του Ροµαντισµού στο 90 διαµέρισµα. 

Νέα Υόρκη: To πάρκο Τόµκινς που είναι γεµάτο σκυλιά, n 
λεωφόρος Λένοξ στο Χάρλεµ, το Beacon's Theatre, το Σέντραλ 

Παρκ το φθινόπωρο, το Κόνι Άιλανι όπου πηγαίνω 
και κοιτάζω τον Ωκεανό. 
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Η ισχύς εν 
τη ενώσει 

Οι δύο σηµαντικότεροι σύγχρονοι Ιταλοί συγγραφείς 
αστυνοµικού διηγήµατος ενώνουν 

τις δυνάµεις τους σε µια ιστορία µε πρωταγωνιστές 
τον αστυνόµο Μονταλµπάνο και 

την επιθεωρήτρια Γκράτσια Νέγκρο, κυρίαρχα 
πρόσωπα στα µυθιστορήµατα τους. Μια 

παράξενη δολοφονία στην Μπολόνια τους 
φέρνει σε επαφή. To θύµα βρέθηκε µε µια 
πλαστική σακούλα στο κεφάλι, φορούσε όλα 
του τα ρούχα, του έλειπε µόνο ένα παπούτσι. 

Στο πάτωµα δίπλα στο πτώµα βρέθηκαν 
τρία χρυσόψαρα, θα θελήσει ο Μονταλµπάνο 

να βοηθήσει την Γφάτσια σε µια υπόθεση 
επικίνδυνη, στην οποία ανοιχτά αντιτάχθηκαν 

σι ανώτεροι τους; 
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Σάτιρα της νεοελληνικής 
κοινωνίας 

Αντιπροσωπευτικοί τύποι της Μεταπολίτευσης, 
χαρακτηριστικά στιγµιότυπα της 

δεκαετίας του '80, διαπεραστική σάτιρα 
ενός αποδιοργανωµένου κρατικού µηχανισµού, 

σπαρακτική αποτύπωση µιας 
κοινωνίας που παγιδεύτηκε ανεπιστρεπτί 

σε ψευδαισθήσεις µεγαλείου. Από το 
1986, n τιµηµένη µε κρατικό Βραβείο µυθιστορήµατος 

«Φανταστική Περιπέτεια» µίλησε 
προφητικά για την υφέρπουσα νεοελληνική 

κοινωνική κρίση.Ήρωάς της, ο 
Αλέξανδρος Καπάνταης, δηµόσιος υπάλληλος, 

τυπικός νεοέλληνας, n περίπτωση 
του οποίου αποδεικνύει το παραµύθιασµα 
µιας ολόκληρης χώρας. 
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Παραµύθια γραµµένα 
για το βράδυ 

Στα 40 παραµύθια, που είναι διανθισµένα 
µε χιούµορ και ποίηση, και γραµµένα 

για να διαβάζονται το βράδυ, συναντάµε 
ήρωες δανεισµένους από την παιδική φαντασία: 

Τον Μιµίκο, το ντροπαλό φάντασµα 
που κρύβεται µέσα στην πανοπλία ενός ιππότη, 

τους δύο αχώριστους παπαγάλους, 
τον χαµαιλέοντα που ψάχνει για φίλους, τη 
Νοεµί, τη νεράιδα... Και µαθαίνουµε µερικές 

ουσιαστικές αλήθειες για τον διπλανό 
µας Οι καβγατζήδες είναι συχνά δυστυχισµένοι, 

οι κακοί τρέφονται µε τους φόβους 
των άλλων, οι ντροπαλοί έχουν καµιά φορά 

ύφος υπεροπτικό, οι σφήκες τσιµπάνε 
γιατί φοβούνται... 
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