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της AbsurDida 

Τον τελευταίο καιρό πέφτω συνέχεια πάνω σε άρθρα για το Παγκράτι.Όταν είπα σε µια φίλη να έρθει να 

νοικιάσει στη Βαρνάβα, µου είπε πως όλη η Αθήνα θέλει να µείνει φέτος στη Βαρνάβα . 



Είχα παρατηρήσει πως η Αρχελάου έχει πάρει πια τη ζωή που πάντα πίστευα πως της άξιζε. Η Ψυχούλη 

τραγούδησε το σουβλάκι του αγαπηµένου µας Piggypopoulou. Το Chelsea µας έχει βάλει στο χάρτη των 

χίπστερς. Ήρθε και η λαϊκή µπροστά του και έδωσε άλλο νόηµα στη στην Παρασκευιάτικη βόλτα στη 

στεφάνη του Καλλιµάρµαρου :Ερασµίτισσες Αµερικανίδες σκοντάφτουν στα καροτσάκια των γιαγιάδων 

ψωνίζοντας ντοµάτες. Γλάστρες και φρούτα στις τσάντες του µέσου Παγκρατιώτη που λιάζεται πίνοντας 

το δροσερό του στα τραπεζάκια του Chelsea… Το Βαρβναβάκι, πάντα µε τη σταθερή του πελατεία, 

φρεσκοβαµµένο έχει πάντα έξτρα χώρο. Σουβλάκι στο χέρι µετά την άθληση… 

Ήρθε , λοιπόν ο φίλος, να κάνουµε βόλτα την τελευταία Κυριακή του Απριλίου. Τον πήγα στο 

τοπογραφικό σηµείο του Αρδηττού, µε την πολύ πολύ ωραία θέα, ίσως τον τρίτο πιο ωραίο λόφο της 

Αθήνας, τυφλωθήκαµε από τη λευκότητα του Καλλιµάρµαρου, λιώσαµε κοιτώντας κόκκινες παπαρούνες 

πάνω από τη φασαρία της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τον περπάτησα στο πάλαι ποτέ Βατραχονήσι, 

βγήκαµε στην Αρχελάου. Την περπατήσαµε για να την δει, είδα κι εγώ καινούρια µαγαζιά και ανακάλυψα 

επιτέλους το Θέατρο Skrow, κρυµµένο πίσω απ’τις ελιές. Ήπιαµε ρακούλες στο λατρεµένο, κουλ 

Αερόστατο, µε ωραίες συζητήσεις για το µέσο Αθηναίο και την αστική συνείδηση- που χρειάζεται να 

βράσουµε καιρό ακόµα όλοι µαζί, για να αποκτήσουµε. ∆ιαφωνήσαµε για δεύτερη φορά πάνω στη θέση 

του Μπίθουλα, αυτός έλεγε πως είναι στον Κολωνό, κι εγώ πως είναι η γειτονιά µου, πίσω από το 

Βατραχονήσι… 

Του είπα γα την Αιγινήτισσα, µε το πιο ωραίο ψάρι και τον πιο ευγενικό ιδιοκτήτη, του έδειξα το σχολείο 

µε την πιο ωραία θέα της Ελλάδας, στο Μετς.Για το Odeon, τη Σπονδή και το απόλυτο burger. ∆εν τον 

πήγα σε όλα, αλλά του είπα για το 1ο Νεκροταφείο παύλα υπαίθριο µουσείο και τις Φιλαρµονικές και 

τους πυροβολισµούς που ακούω στις επαιτίους θανάτων και γεννήσεων των µεγάλων Ελλήνων, και είναι 

µια βόλτα από µόνο του. Του είπα για το άλσος Παγκρατίου, που ήταν το φυτώριο όπου µεγάλωσαν τα 

δεντράκια του Υµηττού. Τον πέρασα από το Hotel Πρίαµος και το Λεξικοπωλείο. Του είπα για το 

Χατζιδάκι που σύχναζε στο Μαγεµένο Αυλό και του έδειξα το σπίτι του Σεφέρη. 

Το µαγευτικό Παγκράτι, που ήταν η επέκταση, η αρχιτεκτονική εξέλιξη του Κολωνακίου της δεκαετίας του 

50, και ανέβηκε, ανέβηκε µέχρι που συνάντησε τον δυσανάγνωστο Βύρωνα. Οικογένειες, φοιτητές, 

µετανάστες, κουλτουριάρηδες και καλλιτέχνες, singles όλων των ηλικιών και προσανατολισµών , σκύλοι 

και γάτες,συνυπάρχουµε. Αρµονικά ή µη, ίσως είµαστε η τελευταία πραγµατικά ζωντανή περιοχή του 

κέντρου. 

Ή µπορεί να το πιστεύω εγώ, γιατί όταν περνάω το βλέµµα µου πάνω από αυτό το ανάγλυφο ανθρώπων 

και κτιρίων, νιώθω την ψυχή µου να κελαϊδάει… 

 


