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Οι βραβευμένοι με Prix Méditerranée Δημήτρης Στεφανάκης και Πιερ Ασουλίν (συν)ομιλούν για λογοτεχνία, σελ. 56

Αγαπούλα, πες τα όλα 
Ο Τάκης Σπυριδάκης μιλάει στον 

Παναγιώτη Μένεγο, σελ. 14

Κατερίνα Μάτσα 
Μην πυροβολείτε 

τα στεγνά
Η A.V. συνάντησε τη διευθύντρια 

ψυχίατρο του «18 ΑΝΩ» 
Της Λένας Χουρμούζη, σελ. 22

Τις Κυριακές όταν πεινάς…
...στις αυλές της Αθήνας να πας

Της Ζιζής Σφυρή, σελ. 32

Πώς θα βγούμε από το Μονόδρομο 
της 3ης Μπιενάλε της Αθήνας; 

Ρωτήσαμε τους επιμελητές Ξένια Καλπακτσόγλου και Poka-Yio
Της Δήμητρας Τριανταφύλλου, σελ. 26
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Θέματα βαθμολογεί μουσικές: Ένα * = 
χάλια, τρία *** = μέτριο, πολλά 
***** = Χριστούγεννα.

50. Θέατρο: Μία πόλη, 
χιλιάδες σκηνές 

52. Ταινίες: Του Γιώργου 
Κρασσακόπουλου. 
Επιτέλους, ένας νηφάλιος 
κριτικός.

56. BookVoice: Το καλύτε-
ρο πράγμα μετά το σεξ (Ένα 
βιβλίο). 

58. Elements of style: Το 
ράφι με τα καινούργια προϊό-

ντα. Τακτοποιεί η Νατάσσα 
Καρυστινού.

60. Σε είδα: Οι αγγελίες που έκαναν 
τους Αθηναίους να ξανακοιτάζονται 
στα μάτια

61. Μίλα μου βρώμικα: Η Μυρτώ 
Κοντοβά κάνει τα σεξουαλικά σας προ-
βλήματα να ακούγονται σαν τραγούδι 
της Πρωτοψάλτη

62. Stardust: Τα άστρα από τον άν-
θρωπο που θα ήθελες να έχεις για 
ψυχαναλυτή σου. Του Γιώργου 
Πανόπουλου.

10. Ζωντανός στην Αθήνα: Η Μανίνα 
Ζουμπουλάκη πάει παντού και μετά 
αναρωτιέται τι είναι η ζωή

12. Info-diet: H Σταυρούλα Παναγιω-
τάκη ανεβοκατεβάζει αξίες της Αθήνας 
με ρυθμό haiku

13. Απαντήσεις του Forrest Gump: Ο 
Νίκος Ζαχαριάδης έχει επιστημονικές 
απαντήσεις σε ποπ απορίες

15. City Lover: Άγρια πόλη, όμορφα 
αγαπιέται. Ο Δημήτρης Φύσσας 
γνωρίζει καλά την Αθήνα.

20. Citizen: Ένας απλός πολίτης παρα-
τηρεί έκπληκτος την πολιτική ζωή. 
Του Κώστα Γιαννακίδη.

34. Smartcity: Όλες οι ευκαιρίες της 
εβδομάδας. Επιμελείται η Δήμητρα 
Τριανταφύλλου.

35. Skate: Ο Billy Γρυπάρης με τη 
σανίδα του περνάει σα σίφουνας 
μπροστά από τα μάτια σας

40. Taste Police: Όχι άλλη ρόκα 
παρμεζάνα! Η Νενέλα Γεωργελέ βλέπει 
τι τρώει η Αθήνα.

46. Various Artists: Ο Μάκης Μηλάτος 

37 Αθήνα 210 Οδηγός

Όλα όσα μπορείς να κάνεις αυ-
τή την εβδομάδα, συν χίλια πα-
ραπάνω Φαγητό, σινεμά, πα-
ραστάσεις, κλαμπ, διαλέξεις, 
σεμινάρια, ξενοδοχεία για one 
night stands, βιβλιοπαρουσιά-
σεις, μουσικές σκηνές, μεταμε-
σονύχτια βουλκανιζατέρ, καμά-
κι στον DJ, ποτάδικα, καντίνες, 
βρόμικα, καθαρά, έξυπνα, γρή-
γορα. Ακολουθήστε μας!

14 Αγαπούλα, πες τα όλα. 
Ο Τάκης Σπυριδάκης μιλάει στον 
Παναγιώτη Μένεγο

16 Εξαγρίωση
Της Σώτης Τριανταφύλλου

18 Αι ειδοί του Οκτωβρίου
Του Ανδρέα Παππά
Το δικό μας 1989
Της Μυρσίνης Ζορμπά

20 An affair with the city
Της Κατερίνας Βιρβιδάκη

22 Συνέντευξη της Κατερίνας 
Μάτσα στη Λένα Χουρμούζη

26 3η Μπιενάλε της Αθήνας 
Συνέντευξη των ΧΥ στη Δήμητρα 
Τριανταφύλλου

32 Τις Κυριακές όταν πεινάς
Της Ζιζής Σφυρή

56 Οι βραβευμένοι  
Δημήτρης Στεφανάκης και 
Πιερ Ασουλίν συνομιλούν

57 2o TEDxAcademy

Περιεχόμενα 20 - 26/10/11
Εικόνα εξωφύλλου: 
Ξένια Καλπακτσό-
γλου, Poka-Yio

22  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΤΣΑ

26  3η MΠΙΕΝΑΛΕ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Click at Life
και ανακάλυψε την πόλη.

Ποιος, πού, πότε και γιατί; 

σινεμα

θεατρο

μουσικη

nightLife

συνταγεσ

ταξιδια

εικαστικα

γευση

Βρες τα πάντα
στον πιο ενημερωμένο

οδηγό ψυχαγωγίας.

μάθε τι παίζεται (σε)…
ΣΙΝΕΜΑ, ΘΕΑΤΡΟ, 

ΜΟΥΣΙΚΗ, ΝIGHTLIFE,
ΓΕΥΣΗ και ΤΑΞΙΔΙΑ

Αλλά και τις πιο ψαγμένες

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Συνδέσου
με τις επιθυμίες σου

Στήλες
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Κυκλοφορεί

Γουρούνια 
στον άνεμο 

Νίκος 
Νικολαΐδης

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης: Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες, 
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος

Συντακτική ομάδα: Ν. Αργυροπούλου, Π. Δούκας, Λ. 
Λαζόπουλος, K.Ρήγος, Δ. Φύσσας, Σ. Στασινός, Γ. Κυρί-
τσης, Ά. Τσέκερης, M. Mηλάτος, Π. Μένεγος, Α. Μποζώ-
νη, Γ. Τζιρτζιλάκης, Σ. Tσιτσόπουλος, Β. Ματζάρογλου, 
Δ. Καραθάνος, Δ. Αθανασιάδης, Γ. Πανόπουλος, M. Kο-
ντοβά, N. Γεωργελέ, Γ. Βαλλιανάτος, Σ. Tριανταφύλλου, 
Δ. Τριανταφύλλου, Λ. Καλοβυρνάς, Γ. Kωνσταντινίδης, 
N. Γεωργιάδης, Γ. Δημητρακόπουλος, Ευτ. Παλλήκα-
ρης, B. Γρυπάρης, Μ. Τσιντσίνης, Μ. Ζουμπουλάκη, Γ. 
Ιωάννου, Γ. Κρασσακόπουλος, M. Λιοναράκη, Ζ. Σφυρή, 
Σ. Κραουνάκης, M. Λεάνης, N. Zαχαριάδης, Π. Μανδρα-
βέλης, Σ. Ο. Κυπριωτάκη, Μ. Πιτένης, Γ. Παυριανός, Θ. 
Μήνας, Κ. Παναγοπούλου, Λ. Χουρμούζη, Στ. Χαραμή, 
Τζ. Διαμαντοπούλου, A. Αλ Σάλεχ, Ι. Μπλάτσου, Κ. Γιαν-
νακίδης, Σ. Καρρά, Β. Γραμματικογιάννη, Δ. Παπαδόπου-
λος, Ε. Παπαδάκης, Λ. Καρανικολού

Γραμματεία Σύνταξης: Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr

Aτελιέ: Mορφούλα Bογιατζόγλου, 
Αντιγόνη Γραμμενή, Sotos Anagnos

Διόρθωση κειμένων: Δήμητρα Γκρους, 
Δήμητρα Αρβανιτάκη  

Εικονογραφήσεις: Νεκτάριος Σταματόπουλος, Smart
art@athensvoice.gr

Φωτό: In Time, Ideal Images, Αλ. Βλάχος
(Action Images)

Κ. Αμοιρίδης, Στ. Ανδριώτης, Α. Κούρκουλος, 
C. Makkos, Στ. Καλησπέρης, Mάρω Kουρή, 
Damien Argi, Α. Φιλιππίδης, Θ. Σταμάτης, 

Π. Βουμβάκης, Τ. Βρεττός, Β. Georgousis, Στ. Ρόκκος
 

Διαχείριση Web: Βαγγέλης Κορωνάκης
vkoron@athensvoice.gr

A.V. Web Crew:  Βερένα Κέκελου, Ντίνα Βλαχοπούλου

Διευθυντής Εμπορ. Ανάπτυξης: Νίκος Τσουανάτος
Key Account Managers: Bερονίκη Xαριτάτου-

Γκονζάλες, Αναστασία Μπαφούνη

Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας
Υπεύθυνος Τμήματος: Mιχάλης Kούβελας

Direct Market: Γιώργος Απέργης, Ιωάννα Μπούσγου, 
Νίκος Δαμδημόπουλος, Δημήτρης Καλαμάρης, 

Νώντας Νταμπάνης  
Συντονισμός Διαφήμισης: Δήμητρα Xιώτη

Υποδοχή Διαφημιστικής Αγοράς & Direct Market: 
Μαρία Αυγερινού ads@athensvoice.gr

Project Manager: Mάρω Ζήνα

Διεύθυνση Λογιστηρίου:  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο: Σωτηρία Ψυχογυιού, Ασπασία Χοβαρδά, 

Έλενα Βενεκά

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση: «H Kαθημερινή AE»
Διανομή: City Promotions

Athens Voice S.A.
Xαρ. Tρικούπη 22, 106 79 Aθήνα

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369, fax: 210 3632.317
Διαφημιστικό: 210 3617.530, fax: 210 3617.310

Aγγελίες: 210 3617. 369 / Λογιστήριο: 210 3617. 170

www.athensvoice.gr
Aν δεν βρίσκετε την A.V. στα σημεία διανομής, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021

ISSN 1790-6164

Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν. 
Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, 

η διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης 
με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο, 

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Η 
εφημερίδα έχει τεράστιο πρωτοσέλιδο: Τους αναγκάζουν να ζήσουν με 70 ευρώ! 
Με τις νέες περικοπές μισθών, εργαζόμενοι στους δήμους πήραν εκκαθαριστικό 70 
ευρώ. Οι τίτλοι στο περίπτερο κόβουν την ανάσα, πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι; 
Μετά το σκέφτεσαι δεύτερη φορά, μα καλά και το βασικό μισθό να έπαιρναν, πόση 

μείωση τους έκαναν, 90%; Έχουν τρελαθεί τελείως; 
Πας στις μέσα σελίδες, στο άρθρο: Έπαιρνα 1.250 ευρώ, 1.000 καθαρά, ήρθαν οι μειώσεις, βγάλε 
και τη δόση του στεγαστικού δανείου 865 ευρώ, μείναν 70 ευρώ, πώς θα ζήσω τώρα εγώ; Έχει 
δίκιο, πώς θα ζήσει, αλλά η εικόνα αρχίζει να αλλάζει. Για πολλούς σαν κι αυτόν τα χαμηλότοκα 
δάνεια από τις κρατικές τράπεζες ήταν κάτι σαν υποχρέωση του δημοσίου, αλλά αυτό δεν σημαί-
νει πως τα 865 ευρώ δεν είναι δικά του που τα έχει επενδύσει για να αποκτήσει ακίνητη περιου-
σία. Η δημοσιογράφος όμως, παρ’ όλο που εργάζεται σ’ αυτή την εφημερίδα των τρομοκρατικών 
τίτλων του λαϊκισμού, ακριβώς επειδή είναι δημοσιογράφος, δεν μπορεί να μη ρωτήσει την αυ-
τονόητη ερώτηση που έρχεται στο μυαλό όλων: Καλά, αλλά ακόμα και χωρίς τις μειώσεις μισθών, 
με χίλια ευρώ πώς πήρατε δάνειο 865 ευρώ το μήνα; Εντάξει, έχουμε και 350 ευρώ τα επιδόματα, 
500 ευρώ τις υπερωρίες, είναι και τα κυριακάτικα, φτάνανε. Τώρα η εικόνα αλλάζει ακόμα πε-
ρισσότερο, δεν είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να ζήσει με 70 ευρώ, είναι ένας εργαζόμενος των 
δυόμισι χιλιάδων ευρώ που υφίσταται μείωση μισθού. Όπως έχουν υποστεί άλλωστε εδώ και 
πολύ καιρό όλοι σχεδόν οι εργαζόμενοι, χωρίς να είναι φυσικά ευχαριστημένοι αλλά και χωρίς 
να δηλητηριάσουν με σκουπίδια την Αθήνα. Όχι όλοι, γιατί κάποιες 800.000 δεν υπέστησαν κα-
μία μείωση μισθού γιατί δεν έχουν καν μισθό, είναι άνεργοι. Και είναι ένα κράτος με υπεράριθμο 
προσωπικό που θέλει να το βγάλει σε εφεδρεία, αλλά κατά μυστηριώδη τρόπο πληρώνει παντού 
υπερωρίες και έξτρα αμοιβές.

Παρ’ όλα αυτά όμως, όταν η κατάσταση γίνεται δραματική, όταν έχουμε οικονομική κρίση, δεν εί-
ναι θεμιτό οι άνθρωποι να αντιδρούν ακραία για να υπερασπίσουν τα εισοδήματά τους; Δεν είναι, 
γιατί και πριν την κρίση, πάλι κάθε Χριστούγεννα έπνιγαν την Αθήνα τα σκουπίδια. Και κάθε 
Πάσχα, μερικές φορές. Και κατέβαιναν οι διακόπτες και τράβαγαν τα χειρόφρενα και έκλεινε η 
Εθνική οδός και έκλειναν τα λιμάνια. Κάθε χρόνο. Και παλιά συνέβαιναν όλα αυτά, για να μετα-
τραπούν κάποιες διεκδικήσεις σε κεκτημένα (διορισμοί, μονιμοποίηση συμβασιούχων, επιδόμα-
τα, μεταθέσεις, πρόωρες συντάξεις, αυξήσεις), και τώρα γίνονται για να μη θιγούν τα κεκτημένα. 
Η κυβέρνηση υποχωρεί στις πιο σκληρές αντιδράσεις, η υποχώρηση στα ΕΛΠΕ, στη ΔΕΗ, είναι το 
σήμα και στα υπόλοιπα τμήματα του κρατικού μηχανισμού να οξύνουν τη στάση τους για να εξαι-
ρεθούν κι αυτά από τα βάρη της χρεοκοπίας. Αυτά που υφίσταται όλη η υπόλοιπη κοινωνία. 
Αν για μια στιγμή απαλλαγείς από το διαρκή θόρυβο των επαναστατικών συνθημάτων, της αγωνι-
στικής ρητορείας, θα διαπιστώσεις έκπληκτος ότι όλες οι απεργίες και οι καταλήψεις και οι αγώνες 
δεν στρέφονται ποτέ κατά του «Κεφαλαίου». Στρέφονται πάντα εναντίον του κράτους. Το οποίο 
κατά τα άλλα υπερασπίζονται εναντίον της «αγοράς», των καρτέλ, των ιδιωτικών συμφερόντων, 
του καπιταλισμού. Οι μορφές διεκδίκησης γίνονται όλο και πιο καταστροφικές για την κοινωνία, 
ώστε να εκβιαστεί η κυβέρνηση να παραχωρήσει ή να διατηρήσει κεκτημένα προνόμια. Θα διαπι-
στώσεις, επίσης, ότι όλοι αυτοί οι «πρόεδροι» που εμφανίζονται στις οθόνες των δελτίων, οι πρό-
εδροι των εργαζομένων στην ενέργεια, στις συγκοινωνίες, στους δήμους, στα ταξί, στους νοσοκο-
μειακούς γιατρούς, στους φαρμακοποιούς, στους δικηγόρους, είναι ανώτερα στελέχη των κομμά-
των, τομεάρχες, γενικοί γραμματείς, δήμαρχοι, κεντρικές επιτροπές, υπεύθυνοι οργανωτικού. 
Με μια ρητορική που μοιάζει με αυτή των καθεστώτων του πάλαι ποτέ υπαρκτού σοσιαλισμού, ό-
λοι μαζί, νεοδημοκράτες, πασόκ και αριστεροί κατακεραυνώνουν τις «νεοφιλελεύθερες» κυβερ-
νήσεις την ώρα που μεταξύ τους, κομματικοί συνδικαλιστές και κομματικό κράτος, ως σύντρο-
φοι και συμπαίκτες διανέμουν τη δημόσια περιουσία στέλνοντας το λογαριασμό των δανεικών 
και της χρεοκοπίας στην υπόλοιπη κοινωνία. 
Αυτό που δυο χρόνια συμβαίνει, δεν έχει καμία σχέση με κοινωνική αντίσταση. Πρόκειται για 
μια μάχη εντός του πελατειακού συστήματος, για εσωτερικές αντιθέσεις όπου οι παίκτες προ-
σπαθούν να διατηρήσουν τις θέσεις και τα προνόμιά τους, με την ελπίδα ότι το λογαριασμό θα τον 
πληρώσει κάποιος άλλος. Όπως συνέβαινε πάντοτε μέχρι τώρα. Οι λιγότερο προνομιούχοι δεν 
έχουν φωνή και πολιτική εκπροσώπηση για να αντιδράσουν και οι πιο ισχυροί, αυτοί που μπο-
ρούν από πιο προνομιακή θέση να απειλούν ότι «θα χυθεί αίμα», ότι «θα λιώσουν» τους αντιπά-
λους τους, προσπαθούν να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους. 

Η κοινωνία, όμως, έχει καταλάβει πια ότι οι μεταπολιτευτικές συνήθειες έχουν τελειώσει. Ότι η τυφλή 
διεκδίκηση του ατομικού συμφέροντος, το κέρδος της μιας επαγγελματικής ομάδας έναντι της 
άλλης, οδήγησε στη συλλογική φτώχεια όλων μας. Και μένει μακριά απ’ όλα αυτά. Ο «κοινωνικός 
πόλεμος» που θορυβωδώς διεξάγεται για τηλεοπτική χρήση, αφορά μόνο αυτούς που αντιδρούν 
λυσσαλέα γιατί έχουν να χάσουν τα περισσότερα. Μετρημένοι στα δάχτυλα είναι όσοι δέρνουν 
δημάρχους και πετάνε γιαούρτια, 30 συνδικαλιστές κλείνουν τα υπουργεία, μερικές εκατοντά-
δες, λίγες χιλιάδες επαγγελματίες είναι στις καθημερινές διαδηλώσεις. Η κοινωνία παγωμένη και 
απελπισμένη παρακολουθεί, ελπίζοντας σε μια πολιτική που θα ξεμπλοκάρει τα αδιέξοδα, γιατί 
έχει κατανοήσει ότι οι καταστροφικές και αυτοκαταστροφικές τακτικές που οδηγούν τη χώρα στην 
αυτοκτονία συμφέρουν μόνο όσους έχουν ποντάρει στη χρεοκοπία και στην κατοχική δραχμή. 
Ακόμα και τώρα, στο παραπέντε, δεν έχει κριθεί ακόμα αν αυτό που βλέπουμε γύρω μας, αυτές 
τις μέρες, είναι ο επιθανάτιος ρόγχος ενός πελατειακού συστήματος που καταρρέει ή η αυριανή 
ζούγκλα του πολέμου όλοι εναντίον όλων σε μια πτωχευμένη χώρα. A

Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το 

σχεδιάζουν οι X&Y. Οι Χ&Υ 

είναι οι Ξένια Καλπακτσό-

γλου (επιμελήτρια εκθέ-

σεων) και ο Poka-Yio (εικα-

στικός), ιδρυτές της Μπιε-

νάλε της Αθήνας μαζί με 

τον Αυγουστίνο Ζενάκο. 

Έχουν συνεπιμεληθεί ως 

ΧΥΖ την 1η Μπιενάλε της 

Αθήνας «Destroy Athens» 

και τις εκθέσεις Goldfish 

Suddenly Dead, Extra City, 

Αμβέρσα και Away and 

Boil Your Head, Museo 

Riso, Κατάνια. Μαζί επιμε-

λούνται εικαστικές δρά-

σεις στο XYZ OUTLET, ένα 

μικρό εγκαταλειμμένο μα-

γαζί στο Μεταξουργείο. 

Φέτος συνεπιμελούνται 

με τον Nicolas Bourriaud 

την 3η Μπιενάλε της Αθή-

νας, «Μονόδρομος», που 

διαρκεί από τις 23/11 έως 

τις 11/12 στη Διπλάρειο 

Σχολή και στα κτίρια του 

Πολιτισμικού Οργανισμού 

του Δήμου Αθηναίων στο 

Πάρκο Ελευθερίας. www.

athensbiennial.org, www.

xyzprojects.org 

DO IT! Κάθε εβδομάδα ένας 
καλλιτέχνης αναλαμβάνει να 
σχεδιάσει το εξώφυλλο της 
A.V. Στο τέλος της χρονιάς 
όλα τα εικαστικά εξώφυλλα 
θα συγκεντρωθούν για να 
εκτεθούν στο Μουσείο 
Μπενάκη, όπου και θα είστε 
όλοι καλεσμένοι.
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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Στενά και 
χώρια
Ε, ναί. «Στεναχώρια» ηθΕλα να 
γραψω, αλλα γία να μη ςας φρου-
μάξω κάι άλλάξετε φύλλο (Ή φύ-
λο) το εβάλά σε δοσεισ. Γιάτι ολοι 
την εχούμε μιά στενάχωριά, άκο-
μά κάι κάτι ούφά πού εινάι κάψού-
ρηδεσ, βρεφη, στη NASA Ή κούνη-
μενοι…

Μ
έτρα, πορείες, δι-
αμαρτυρίες, απερ-
γίες, στάσεις, δια-
δηλώσεις, φόροι, 
συντάξεις, επιδό-

ματα, απολύσεις, πληθωρισμός, ανεργία 
και η βεβαιότητα πια ότι «ντιπ τίποτα δεν 
λειτουργεί» μαζί με τη διάχυτη αφραγκία 
μέσα στο φθινόπωρο: τι άλλο θέλει ο 
άνθρωπος για να αισθανθεί μία στενα-
χώρια, ή και οκτώ; Όσο και να είσαι όξω 
καρδιά, αν αρχίσεις να τραγουδάς στο 
δρόμο «βγαίνουμε, μωρό μου, βγαίνουμε/ 
μέσα απ’ το τούνελ» όλο και κάποιος θα 
βρεθεί να σε χαστουκίσει. Αν σε τρώει 
ο πισινός σου να τραγουδήσεις αμέτι-
μουχαμέτι, πες το «κλαίει η μάνα μου στο 
μι-νήμα». Αλλά δεν θέλεις να τραγουδή-
σεις κα-θό-λου, άσε με χάμου, αντίθετα 
θέλεις να πνίξεις όποιον ανακοινώνει 
καινούργιο φόρο, χαράτσι, μείωση, κε-
φαλικό, οτιδήποτε – για να βγει να ανα-
κοινώσει την μπούρδα του ο κάποιος, το 
τραβάει ο οργανισμός του το πνίξιμο....
Οι φίλοι μου κόβουν τα σταθερά τους 
τηλέφωνα: μιλάμε με μηνύματα στα κι-
νητά. Ή δεν μιλάμε καθόλου. Στις σχέ-

σεις νομίζω έχουμε κόψει την πάρλα, 
ευτυχώς βρισκόμαστε μία στις τόσες (οι 
φίλοι) και ξεσαλώνουμε στο μπούρου-
μπούρου. Δεν θέλει/μπορεί κανένας να 
ξεσαλώσει με άλλον τρόπο. Κατέβηκα 
μια μέρα στο κέντρο που όλο και περισ-
σότερο θυμίζει Μαϊάμι, στο οποίο δεν 
έχω πάει αλλά έχω διαβάσει βιογραφι-
κό του κι είναι βασικά ένα μέρος χωρίς 
κέντρο, ένα χαλαρό σύνολο προαστίων. 
Οι οικονομολόγοι λένε ότι έτσι θα γίνει 
κι η Αθήνα. Θα αποτελείται μόνον από 
προάστια, θα είναι απλωμένη σα τραχα-
νάς προς τη θάλασσα και  το βουνό, με 
έρημες πλατείες (Ομόνοιες, Συντάγματα 
κ.λπ.) χωρίς κοινωνικό ιστό. Τα ωραία 
σπίτια με θέα τη θάλασσα θα τα αγορά-
σουν οι Ρώσοι, οι Γερμανοί, οι Βέλγοι, οι 
Σουηδοί και οι φίλοι τους.  

Ωραία. Τώρα που σας έφτιαξα τα κέφια, 
να σας πετάξω και μερικά μαγαζιά στο 
δοξαπατρί…
 

Σ τ η  Ζ ω ο δ ό χ ο υ  Π η γ ή ς ,  σ τ ο 
Pango’s, τα τραπεζάκια έξω, 
μέσα και ημι-μέσα είναι τίγκα 

το μεσημέρι. Έχει ωραίες σαλάτες (από 
€ 4,60), κομπλικέ καφέδες, μπαγκέτες, 

wraps (από € 3,90), ciabattas, σάντουιτς 
και επιδόρπια. Είναι ζωντανό, φιλικό και 
όμορφο μαγαζί με αισιόδοξη ατμόσφαιρα 
– δηλαδή ευτυχώς που πήγα στο Pango’s 
και όχι σε κανένα μαυρομπιμπικιασμέ-
νο εκείνη τη μέρα γιατί θα γινόμουν ένα 
με το παρκέ. Είχα ένα ραντεβού εκεί για 
τις γνωστές αεριτζήδικες δουλειές που 
(δεν) κάνουμε όλοι τον τελευταίο καιρό. 
Πέρασαν ώρες, ιδέαν δεν έχω με ποιον 
τρόπο. 
Όταν πια έφτασα Σύνταγμα είχα πει-
νάσει ξανά, οπότε πήρα ένα σάντουιτς 
από το Casual Take away N.J.V. Athens 
Plaza, στο πλάι του γνωστού ξενοδοχεί-
ου, στη Σταδίου. To Casual Take away 
είναι όντως «casual» αλλά τα σάντου-
ιτς, εκτός από καταπληκτικά, είναι και 
σχετικά λογικά (από € 3) αν σκεφτείς ότι 
είναι γκουρμέ. Δηλαδή αφράτα, με πολύ 
λεπτοκομμένα πράγματα μέσα, με ζα-
μπονοειδή ποιότητας και με τυριά από 
τζάκι. Γενικά στο σάντουιτς «λέει» να 
το ψάξεις λίγο – αν ψοφάς της πείνας το 
καταπίνεις αμάσητο κι ας είναι και πα-
ντοφλέ, το ξέρουμε όλοι. Απλώς όταν 
χτυπήσεις τοπ-σάντουιτς ακριβώς όπως 
το φανταζόσουν, προς στιγμήν ξεχνάς 
την πίκρα σου, όποια κι αν ήταν. (Και για 
να φαντάζεσαι ένα σάντουιτς, η πίκρα 
σου είναι όντως μεγάλη…)
Με τούτα και με κείνα νύχτωσε. Κύλη-
σα ακόμα πιο χαμηλά στην Αθήνα, στου 
Ψυρρή, σ’ αυτά τα μπακλαβαδωτά δρο-
μάκια που όλοι λένε ότι «έχουν πεθάνει» 
αλλά όλο ανασταίνονται και μεθοκοπάνε 
μέχρι πρωίας. Αργά τις νύχτες τα ψεκά-
ζουν με άρωμα «φρέσκο-κουλούρι» για 
να είναι πιο ορεκτικά και επειδή είναι 
στρωμένα με μπαράκια τοίχο-τοίχο, α-
ποκλείεται να βγεις στεγνός. Ήπιαμε 
ποτά στο Dollhouse, κλασικό ποτάδικο 
με μια ελαφριά jazz-cabaret-Toulouse 
Lautrec διάθεση (και καλές τιμές, εννο-
είται). Είναι ζεστό μαγαζί, ατμοσφαιρικό: 
αποκλείεται να φύγεις από εκεί με ένα 
ποτό μόνο στο νευρικό σου σύστημα. Το 
οποίο σύστημα έχει περάσει πολλά, είναι 
σε κρίση, σε ταράκουλο, στην τσίτα, λες 
και βρίσκεται στο Ελ Αλαμέιν ή στη Σω-
κράτους στις 4 το πρωί, που είναι τάλε-
κουάλε, ή στην καρδιά της Καμπούλ. Τα 
’χει παίξει κι αυτό όπως όλα τα συστή-
ματα. Με δύο ή επτά ποτά θα έρθει στα 
ίσα του. Προσωρινά βέβαια, αλλά σωστά 
τα λέει ο ξερόλας: ουδέν μονιμότερον του 
προσωρινού… A

Pango’s, Bistrot-Delicatessen & Delivery, Ζωοδό-
χου Πηγής 5, 210 3834.753, www.pangos-bistrot.gr

N.J.V. Athens Plaza Casual Take away, Βασ. Γε-
ωργίου 5, πλ. Συντάγματος, 210 3352.400, 800 11 
10120 (είσοδος    Σταδίου), www.njvathensplaza.gr 

Dollhouse, Ωγύγου 9, Ψυρρή, 210 3223.803,         
dollhouse@gmail.com
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Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ
«Έφυγες νωρίς, ούτε που πρόλαβα ν’ αρχίσω    
 Έφυγες νωρίς, μα είχα κι άλλα να σου πω 
Λόγια μυστικά, την άλλη όψη σου ν’ αγγίξω 
Λόγια μαγικά από έναν κόσμο μου κρυφό».
(Που είπε και η Αρβανιτάκη)

ΤΟ TWΙΤTER ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Κάθε τουίτ του @Primeminister GR ακολου-
θείται από δεκάδες απολαυστικές απαντήσεις. 
Διασκέδαση για όλη την οικογένεια, 
τιμές λογικές.

ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ
Συνεχίζει να είναι τόσο συναρπαστικό μέσα 
στην 4ωρη διάρκειά του. Αξεπέραστο κείμενο.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ
«Οι μηχανικοί μπορούν να υπολογίσουν, αλλά 
όχι να εξηγήσουν. Οι μαθηματικοί να εξηγή-
σουν, αλλά όχι να υπολογίσουν και οι οικονο-
μολόγοι δεν μπορούν ούτε να εξηγήσουν 
ούτε να υπολογίσουν».
(Ήρθε στο e-mail μας)

«ΑΙ ΕΙΔΟΙ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ»
Τι «αηδία» το άκουσα. Τι «αιδοία» το άκουσα.
Τι «αοιδοί» το άκουσα… 
Ακόμ α να πάω να το δω.

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΥΡΙΚΗ
Το είδαμε κι αυτό. Ένα βουνό σκουπίδια καλυμ-
μένα με μαύρο βελούδινο πανί. Instalation; 
Το σύμπλεγμα της στρουθοκαμήλου; Ρετάλι 
από τα σκηνικά; Το σύμπλεγμα της άχρηστης 
καθαρίστριας; «Ας φάνε παντεσπάνι;»
(Ακόμα το ψάχνουμε)

ΑΘΗΝΑ 2011
«Μόνο σκατά φυτρώνουνε
στον τόπο αυτό τον άγονο
κι όλοι χεσμένοι είμαστε,
σκατάδες στο τετράγωνο

Μας έρχεται κάθε σκατάς,
θαρρούμε πως σωθήκαμε,
μα μόλις φύγει βλέπομε
πως αποσκατωθήκαμε…»

- Γεώργιος Σουρής (1853-1919)
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ

➜panikoval500@gmail.com

Αthens 
Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς 
ακούμε...

«Μπαμπά, 
κοίτα ένα μεγά-

λο μαγαζί!»
(Μικρή ετών 4, αντικρίζοντας από 
μακριά τον Πύργο Αθηνών. Βα-

σιλίσσης Σοφίας, Κυριακή 
απόγευμα.)

«Τσκ, τσκ, 
τσκ…. Δηλαδή τώρα 

τσακώνονται; Πα πα πα… 
Και δεν καταλαβαίνουμε και 

τι λένε».
(Κυρία μονολογεί βλέποντας δύο έξαλλες Φι-
λιππινέζες να τσακώνονται, μέσα σε πηγμένο 

τρόλεϊ. Τελευταία απεργία ταξιτζήδων, 
Τρίτη 9.45 π.μ.)

«Με τρύπησε 
οχτώ φορές και πά-

λι δεν μπόρεσε να βρει 
φλέβα. Πρέπει να ξανα-
πάω έχοντας πιει πολύ 

νερό».
(Εύσωμος κύριος στο κινητό του. 

Στάση λεωφορείου, Αγ.Γεωρ-
γίου, στο Χαλάνδρι. Τετάρτη 

πρωί.)

Καθηγητής: Τα διαζύγια 
προκύπτουν από πολιτικούς 

γάμους, ενώ ελάχιστοι θρησκευτι-
κοί γάμοι καταλήγουν σε διαζύγιο.

Μαθητής: Ε, αυτό έλειπε, να έχεις δώ-
σει τόσα λεφτά για το θρησκευτικό και 

να πας να χωρίσεις μετά!
(Καθηγητής προσπαθεί να πείσει τους μα-

θητές του για την ανωτερότητα του θρη-
σκευτικού γάμου. Λύκειο Ψυχικού, 

μεσημέρι, λίγο πριν το κουδούνι.)

«Ο έρωτας 
είναι κακός κι αλιά 

του όποιος κολλήσει, 
τον παίρνει ένα άλογο και 

πα’ να τον γκρεμίσει.»
(Λευκαδίτικο ξόρκι, για το ξεβοτάνια-

σμα. Πρωινό SMS του Σεπτεμ-
βρίου.)

«Σε περίπτω-
ση κλοπής ή βιασμού 

οφείλετε να συμπαρα-
σταθείτε στο θύμα, βάσει 

νόμου».
(Εκφωνητής με μάγκικη φωνή, από το 

μεγάφωνο μέσα στον Ηλεκτρι-
κό. Τρίτη πρωί.)

Μικρή (κοιτάζοντας 
τον ουρανό):

 Μάλλον θα βρέξει.
Δασκάλα: Γιατί το λες αυτό, Λώρα;
Μικρή: Γιατί πονάει το γόνατό μου.

(Λώρα, ετών 6, και δασκάλα, σε σχολείο 
της Ελευσίνας, Παρασκευή μεσημέρι)

Ε
γκαινιάστηκαν στην πλατεία Γκάζι τα 
πρώτα πέντε παγκάκια που προέκυψαν 
από τον ιντερνετικό διαγωνισμό Athens 
Bench Mark. Πρόκειται για ένα πρόγραμ-
μα που επιμελήθηκαν ο διεθνής μη κυ-
βερνητικός οργανισμός «Κόσμος της Α-
θήνας» και ο Δήμος Αθηναίων. Πριν από 
ενάμιση χρόνο κλήθηκαν εκατοντάδες 

σχεδιαστές να φανταστούν και 
να σχεδιάσουν το καινούργιο 
παγκάκι της Αθήνας. Το παγκάκι 
που τοποθετήθηκε στο Γκάζι έ-
χει σχεδιαστεί από το νικητή του 
διαγωνισμού «mybench.gr» Άρη 
Στάθη. «Κάλλιο αργά παρά πο-
τέ», όπως δήλωσε στην A.V. η 
πρόεδρος του «Κόσμου της Α-
θήνας» Τατιάνα Καραπαναγιώ-
τη. Και συμπλήρωσε: «Κάποιοι 
δεν αποκλείεται να πουν “με τα 
παγκάκια θα ασχολούμαστε τώ-
ρα;”. Λοιπόν, ο καθένας κάνει ό,τι 
μπορεί. Έχει, όμως, ιδιαίτερη σημασία να τονί-
σουμε ότι ήταν μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε 
επί δημαρχίας Κακλαμάνη και δεν χάθηκε με 
την αλλαγή της ηγεσίας στην τοπική αυτοδιοί-

κηση. Αυτό δείχνει πολιτική ωριμότητα. Η κα-
θυστέρηση οφείλεται στις δυσκολίες που υ-
πάρχουν στις διαδικασίες δωρεάς ενός μη κυ-
βερνητικού οργανισμού στο δημόσιο. Αυτό 
πρέπει να απλουστευθεί». Τα παγκάκια κατα-
σκευάστηκαν με τη στήριξη του Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου και της Citi και με την επικοινωνι-
ακή χορηγία της ATHENS VOICE.   

Τις επόμενες ημέρες θα τοπο-
θετηθούν άλλα 40 παγκάκια 
σε συγκεκριμένες θέσεις που 
έχουν οριστεί από τον Δήμο. 
Συνολικά έχουν κατασκευαστεί 
400 και απώτερος στόχος είναι 
να τοποθετηθούν 1.000 παγκά-
κια μέσα από χορηγίες. 
Το ρεύμα εξαπλώνεται σ τη 
Θεσσαλονίκη. Όποιος κάτοικος 
της πόλης θέλει, μπορεί να υιο-
θετήσει ένα παγκάκι από αυτά 
που προστέθηκαν πρόσφατα 
στην Τσιμισκή και να του δώσει 

το όνομά του. Για περισσότερες πληροφορίες: 
Αντιδημαρχία Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδο-
μίας & Δικτύων, στην οδό Αγγελάκη 13, 2310 
276.329 και 2310 296.808. 

Ήρθαν τα παγκάκια 
Της ΛΕΝΑΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ 

Η αρχή έγινε. Στο Γκάζι θα βρεις και θα κάτσεις στα πιο καινούργια και 
καθαρά παγκάκια της πόλης. Προς το παρόν! 

ATHENS BENCH MARK  
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 
585 συμμετοχές 

14 χώρες από Κίνα μέχρι Γερ-
μανία και Ισραήλ. Και φυσικά, 

Ελλάδα.
28.000 εγγεγραμμένοι χρήστες 

με δικαίωμα ψήφου 
274.702 επισκέψεις στην ιστο-

σελίδα του διαγωνισμού 
132.741 μοναδικοί επισκέπτες 
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● Σύμφωνοι, το να περιφέ-
ρονται στην πόλη αποφάγια, 
άδειες συσκευασίες και άλλα 
μη χρήσιμα πλέον πράγματα με 
τιμητική συνοδεία της αστυνο-
μίας, μπορεί να φαίνεται παρά-
λογο εκ πρώτης όψεως.
● Στην πραγματικότητα, όμως, 
δείχνει πού μπορεί να σε οδηγή-
σει η υπερβολική νοσταλγία για 
το παρελθόν: Στο να μη θέλεις 
να αποχωριστείς τα απομεινά-
ρια του, χωρίς τις πρέπουσες 
τιμές, να πού!  

● Εκτός αν η αποκομιδή των 
σκουπιδιών με συνοδεία τιμητι-
κού αγήματος των ΜΑΤ είναι μια 
εκσυγχρονισμένη εκδοχή του 
θρυλικού πλέον τεχνάσματος 
του Καποδίστρια με τις πατάτες. 
● Όπως δηλαδή ο πρώτος κυ-
βερνήτης έβαλε να φυλάνε τις 
πατάτες για να πειστούν οι Έλλη-
νες ότι είναι κάτι πολύτιμο και να 
τους κάνει να ενδιαφερθούν... 
● …έτσι και η κυβέρνηση βάζει 
να φυλάνε τα σκουπίδια, ώστε 
να πειστούν οι απόγονοι εκεί-
νων των Ελλήνων ότι είναι κάτι 
πολύτιμο και να τα κρατάνε λίγο 
παραπάνω στο σπίτι τους όταν 
έχει απεργία, αντί να τα κατεβά-
ζουν κάτω αμέσως. 

● Τέλος, δεν αποκλείεται η 
μάχη γύρω από τους «Λόφους 
της Αγριοσακούλας» να κρύβει 
και ένα βαθύτερο συμβολισμό: 
να αποτελεί δηλαδή τη μετα-
φορά (υπό κλίμακα) της αιώνιας 
ενδοικογενειακής διαμάχης με 
τίτλο «ποιος-θα-βγάλει-έξω-τα-
σκουπίδια-αγάπη-μου». 
● (Όπου το «αγάπη μου» λέγεται 
σε θερμοκρασία παγωμένης 
γρανίτας.)
● Στο κάτω κάτω, υπάρχουν 
πολλά κοινά σημεία ανάμεσα 
στις δύο περιπτώσεις: Καταρ-
χήν, και στις δύο περιπτώσεις, 
κανείς δεν πετάει τα σκουπίδια 
με ιδιαίτερη προθυμία.
● Έπειτα, αν αυτός που πρέπει 
αρχικά να βγάλει τα σκουπίδια 
δεν το κάνει και τα βγάλει ο 
άλλος (δηλαδή η άλλη), επακο-

λουθεί με μαθηματική ακρίβεια 
καβγάς. Με ατάκες του τύπου 
«Άσε, αφού είσαι τόσο τεμπέλης 
θα τα βγάλω εγώ» και «Ώστε γι’ 
αυτό είμαι μόνο, για να βγάζω τα 
σκουπίδια, ε;». 
● Και βέβαια, το κυριότερο: 
Είτε πρόκειται για συζύγους 
είτε πρόκειται για δημάρχους 
και εργαζόμενους των Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
που τους έχουν προσλάβει οι 
δήμαρχοι, κατά βάθος πρόκειται 
για ενδοοικογενειακό καβγά. 
● Με μόνη διαφορά ότι στον κα-
νονικό ενδοοικογενειακό καβγά, 
εκείνοι που την πληρώ-
νουν είναι τα παιδιά…
● …ενώ σ τον εν-
δοοικογενειακό 
καβγά ανάμ εσα 
στους εργαζόμε-
νους των ΟΤΑ και 
σε αυτούς που τους 
διόρισαν, εκείνοι που 
την πληρώνουν είναι 
οι οδηγοί των ιδιωτι-
κών απορριμματοφόρων.
● Γνωστοί και ως «αυτοί που 
τρώνε τις μολότοφ». 

● Μαγικός αριθμός MIC: Ο 
λόγος του αριθμού όσων στρα-
τοπεδεύουν έξω από τα χρη-
ματιστήρια του πλανήτη για να 
διαμαρτυρηθούν για την παγκό-
σμια οικονομία προς τον αριθμό 
όσων στρατοπεδεύουν έξω από 
τα apple stores για να αποκτή-
σουν πρώτοι το i-phone 4S. 
● Σημείωση: Το MIC είναι τα 
αρχικά «Made in China». 

● Μαθήματα του ιστορικού 
του μέλλοντος, από την ελ-
ληνική πολιτική ζωή - Μέρος 
1ο: Η προσοχή που θα κερδίσεις 
δημοσιεύοντας σε site υπουρ-
γείων ένα κείμενο όπου ανα-
φέρεται το προφανές, πολλα-
πλασιάζεται με τον αριθμό των 
υπουργών που θα το υπογρά-
ψουν και θα το δημοσιεύσουν.
● Λέγεται και Τρι-υπουργικό 
παράδοξο.
● Διότι, κυρίως, εκείνο που προ-
καλεί εντύπωση είναι ότι τρεις 

υπουργοί κατάφεραν να συμ-
φωνήσουν και να συντονιστούν.

● Μαθήματα του ιστορικού 
του μέλλοντος από την ελ-
ληνική πολιτική ζωή - Μέρος 
2ο: Μπορεί να έχεις κλείσει 
δρόμους, ρίχνοντας λάδια στην 
άσφαλτο, να έχεις σηκώσει πα-
νό που απειλούν υπουργούς και 
βουλευτές ότι θα τους πάρεις 
μαζί σου στο θάνατο…
● …αλλά το κόμμα σου θα συ-
νεχίσει να σε έχει τομεάρχη. Και 
ο πρόεδρός του θα συναντιέται 
μαζί σου και θα επαναβεβαιώνε-

τε τη συμπάθειά σας, 
λύνοντας κάθε 

παρεξήγηση.
● Λέγεται και 
αξίωμα του 
προέδρου 
των ταξιτζή-
δων, Θύμιου 

Λυμπερόπου-
λου. 

● Αρκεί να μην 
επαναλάβεις τις α-

πειλές σε δελτίο ειδήσεων. Γιατί 
τότε σημαίνει ότι δεν μπορείς να 
κρατηθείς μέχρι να βγείτε κυ-
βέρνηση. Οπότε θα διαγραφείς 
ακαριαία. Όχι επειδή είσαι αυτός 
που είσαι. Επειδή το έδειξες. 
● Συμπέρασμα: Ελληνική πο-
λιτική ζωή ονομάζεται εκείνο το 
συνονθύλευμα όπου οι υπουρ-
γοί οφείλουν να λειτουργούν 
σαν bloggers και τα στελέχη της 
αντιπολίτευσης σαν μουγκοί.
● Μετάφραση: Ελληνική πολι-
τική ζωή είναι εκείνο το συνον-
θύλευμα όπου κρίνεσαι από το 
τι λες. Όχι από το τι κάνεις.  

● Προφανώς έτσι εξηγείται 
και το φαινόμενο να μνημονεύ-
ουν όλοι συνέχεια τους μεγά-
λους ήρωες του έθνους που με 
θυσίες κέρδισαν την ελευθερία, 
βάζοντάς τους ως παράδειγμα 
υπερήφανης στάσης απέναντι 
στην Τρόικα…
● …την ίδια στιγμή που εκείνοι 
κάνουν ουρές στα βενζινάδικα 
γιατί δεν αντέχουν ούτε μισή μέ-
ρα χωρίς το αυτοκίνητό τους. A  

Από τον 
Νίκο 
Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για το υποχρεωτικό φύτεμα των καλλωπιστικών δέντρων στη μέσα 
πλευρά των πεζοδρομίων αντί για τη μέση, προκειμένου να μένει χώρος για περπάτημα.)

Forrest Gump
Τα Tweets του

Θα έπρεπε να υπάρχει μια λέξη για… «Τσεπέκπληξη»: Το χαρτονόμισμα που βρίσκεις αναπάντεχα στην τσέπη ενός 
μπουφάν ή παντελονιού, όταν αλλάζει ο καιρός και το ξαναφοράς μετά από μήνες.

Πιο 

απάνθρωπη 

θέση εργασίας 

της εβδομάδας 

Δημοσιογράφος που 

καλείται να περιγράψει 

με ενθουσιασμό τη 

συγκέντρωση των 

αγανακτισμένων στο 

Σύνταγμα, χωρίς να αφήσει 

υπαινιγμούς για το 

μικρό αριθμό τους. 

Αριστερά: Έλληνες 
μικροεπενδυτές το 1999 
διαμαρτύρονται έξω από τη 
Σοφοκλέους για τη συνεχή 
πτώση του δείκτη του 
Χρηματιστηρίου.  
Δεξιά: Νεοϋορκέζοι 
διαμαρτύρονται το 2011 για 
την απληστία του τραπεζικού 
συστήματος και την 
παγκόσμια οικονομική κρίση.

Απάντηση: Οι 
διαμαρτυρόμενοι αριστερά, 
μετά από 12 χρόνια, θα 
μουτζώνουν τους βουλευτές 
που ψήφισαν και όχι το 
Χρηματιστήριο, γιατί ο 
καθένας επιλέγει ως εχθρό 
αυτόν που του μοιάζει 
περισσότερο.
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ΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
Τα κουρέλια τραγουδούν 
ακόμα, αγαπούλα

Τον αγαπήσαμε σαν 
underground κινημα-
τογραφικό ήρωα του 

Νικολαΐδη. Ξέρει να 
δημιουργεί αξέχα-
στους τύπους, είτε 

πρόκειται για τον 
Μπαλούρδο του 

«Λούφα και Παραλλα-
γή» είτε για ένα κλα-

σικό λαμόγιο σε τηλε-
οπτική διαφήμιση 

που έχει γίνει talk of 
the town. Αυτό εμείς 

το λέμε ταλέντο. 
Ο ίδιος πώς το λέει;

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΝΕΓΟΥ
Φωτό: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣ
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Α
ιφνιδιάστηκα που άρεσαν τόσο πο-
λύ τα spots. Εγώ αυτό που έκανα ήταν 
να χρησιμοποιήσω την ικανότητα που 
έχω να αφουγκράζομαι ό,τι συμβαίνει 
γύρω μου και να ενσωματώνω όσα κου-
βαλάω μέσα μου. Δεν είχα στο μυαλό 
κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, ούτε 
μεγάλη επαφή με το ποδόσφαιρο. Εκ 

του αποτελέσματος καταλαβαίνω ότι το σενάριο ήταν καλό και 
μάλλον το έπαιξα σωστά. Ο τρόπος που δούλεψα, τηρουμένων 
των αναλογιών, μου θύμισε το «Λούφα και Παραλλαγή». Ούτε 
τότε με τον Περράκη είχα αναλύσει πολύ το ρόλο, απλά εφάρμοσα 
τα τότε πρόσφατα βιώματά μου από το στρατό και προέκυψε ο 
περίφημος Μπαλούρδος. Είναι θεμιτή η ερώτηση «πώς γίνεται 
σλόγκαν ένας τύπος-λαμόγιο, ενώ μπαινοβγαίνουν στη φυλακή 
Μπέοι-Ψωμιάδηδες κτλ;». Θέλω να πιστεύω ότι αυτό συνέβη επει-
δή είναι παιγμένος ως καρικατούρα προς αποφυγή.  

Είμαι απογοητευμένος από την καλλιτεχνική συνέπεια που 
έδειξα στην καριέρα μου. Δεν το λέω εκ του κατοχυρωμένου, δεν 
έχω τίποτα πίσω μου, χρειάζεται να δουλεύω για να ζω. Όλοι για 
τα χρήματα το κάνουμε, δεν μπορώ να ακούω συναδέλφους που 
διαφημίζουν φασολάκια και νομίζουν ότι παίζουν σε αρχαία τρα-
γωδία. Από την άλλη, ο «αγαπούλας» μοιάζει με κινηματογραφικό 
ήρωα, δεν είναι τυχαίο ότι πολύς κόσμος στην αρχή το περνάει για 
τρέιλερ. 
Ήμουν σε ένα καφενείο πλάτη με πλάτη με μια όμορφη κοπέ-
λα και την ακούω να μιλάει στο κινητό χρησιμοποιώντας το 
σλόγκαν της διαφήμισης. Μόλις σηκώθηκα να φύγω και με είδε, 
πήγε να της πέσει από τα χέρια. Στο δρόμο, με σταματάνε και μου 
λένε τις ατάκες. Ομολογώ ότι μέσα μου νιώθω μια πικρία, η οποία 
πριν 20 χρόνια θα ήταν μεγαλύτερη. Στα 53, όμως, δεν μου επιτρέ-
πεται. Επέμεινα να συνεργάζομαι και να ασχολούμαι με πράγμα-
τα υπόγεια και διαφορετικά. Μικρότερος είχα και μια φιλοσοφία 
«τελείως στ’ αρχίδια μου», έχω πει σε σκηνοθέτη «αν θέλεις κάτι 
διαφορετικό, να συνεργάζεσαι με χειρότερους ηθοποιούς». Με-
γαλώνοντας γίνομαι, όπως όλοι, σοφότερος, πιο ευέλικτος και 
μπορώ να διαχειριστώ τη σημερινή επιτυχία. 
Μεγάλωσα σε μια οικογένεια που βρισκόταν συνεχώς υπό δι-
άλυση. Αυτό μου έδωσε την ελευθερία να κάνω ό,τι θέλω, κάτι 
σκληρό κι επικίνδυνο. Και παράλληλα έβαλε το ερώτημα που με 
έσπρωξε στην τέχνη, έλεγα μέσα μου «δεν μπορεί ο κόσμος να 
είναι τόσο άσχημος». Γεννήθηκα στην Αίγινα, τα σημαντικά παι-
δικά κι εφηβικά μου χρόνια τα πέρασα στις γειτονιές του Πειραιά 
– Πασαλιμάνι, Καστέλλα, Παλιά Κοκκινιά. Αν δεν δούλευα, δεν θα 
είχα να φάω ή πού να μείνω. Προσπάθησα να σπουδάσω σινεμά 
στο Λονδίνο, αλλά δεν τα έβγαζα πέρα οικονομικά. Είχα βαρεθεί να 
πλένω πιάτα. Προσπάθησα με τη μουσική, δεν είχα ταλέντο. Γρά-
φτηκα σε δραματική σχολή και μόλις τελείωσα έκανα τη «Γλυκιά 
συμμορία». Είδε τυχαία μια άσχημη φωτογραφία μου ο Νικολαΐδης 
και με επέλεξε. Με τον Νίκο δεν ήμασταν μόνο συνεργάτες αλλά 
και καλοί φίλοι, κάτι δύσκολο γιατί ήταν σκληρός συνεργάτης, 
ειδικά όταν έπεφτε στην παγίδα να συνεργάζεται με ανθρώπους 
που δεν ήταν ηθοποιοί. Ήταν, βέβαια, ο πρώτος που ανέδειξε ήρω-
ες που σκέφτονταν αλλιώς, που είχαν τους δικούς τους νόμους. 
Οι πρόσφατες επιτυχίες Λάνθιμου, Τσίτου κτλ. είναι ελπιδοφόρο 
άνοιγμα, όμως η περίφημη αλλαγή με το κίνημα της «ομίχλης» δεν 
πραγματοποιήθηκε γιατί λειτουργεί ακριβώς με τους ίδιους όρους 
του παρελθόντος.
Δεν έζησα ποτέ σαν τους «ροκ» ήρωες που υποδύθηκα. Καμιά 
φορά μου λένε «έλα, ρε, έχεις παιδιά;». Κι όμως έχω δύο κορίτσια, 
15 και 11 ετών. Κυρίως έπαιξα σινεμά, γιατί στο θέατρο δεν μου 
έγιναν καλές προτάσεις και μου είναι πολύ δύσκολο να παίζω κάθε 
μέρα επί 6 μήνες. Μου βγαίνει ψυχοσωματικά, βγάζω εξανθήμα-
τα κτλ. Από τα τηλεοπτικά που έκανα δεν είμαι ευχαριστημένος, 
παρότι τα περισσότερα πήγαν καλά. Συχνά, όταν οι περισσότεροι 
συντελεστές είναι νέοι και αθώοι, οι καλύτερες προθέσεις εύκολα 
καταλήγουν σε αποτέλεσμα-μπούρδα. Δεν αποποιούμαι την ευ-
θύνη, ήμουν «συνένοχος», όχι «υπνοβάτης». 
Τον τελευταίο καιρό με ενοχλεί ακόμα και ο ήχος της τηλεόρα-
σης, μου βγάζει έναν ψυχικό καταναγκασμό. Ζούμε ένα μπάχα-
λο για το οποίο ευθυνόμαστε όλοι. Οι πολιτικοί έχουν χάσει κάθε 
επαφή με την πραγματικότητα, ενώ η Αριστερά με απογοητεύει 
καθισμένη στις αγκυλώσεις της. Βάλε τον Πάγκαλο σε ένα λεωφο-
ρείο να πάει στο εργοστάσιο 6 το πρωί και να γυρίσει το απόγευμα 
με τον ίδιο τρόπο και θα σου πω αν θα ξαναπεί μαργαριτάρι. Η 
δική μου απόδραση είναι η τζαζ και οι ταινίες που, όταν φλιπά-
ρω, βάζω ένα ποτάκι και τις βλέπω. Αγαπώ σκηνοθέτες όπως οι 
Κιούκορ, Πρέμινγκερ, Πέκινπα, Λιούμετ και φιλμ όπως το «Sunset 
Boulevard» που έχω δει χιλιάδες φορές. 
Πάντα με ενδιέφερε περισσότερο η σκηνοθεσία. Τώρα γυρί-
ζω με Βέλγους παραγωγούς ένα ντοκιμαντέρ για το σπάσιμο της 
γραμμικής Β .́ Κι αυτό, όπως η διαφήμιση, μου δίνει κάποια φράγκα 
για να δουλεύω απερίσπαστος τα δικά μου πράγματα. Τελειώνω 
επιτέλους το σενάριο για τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία μου, 
που θα λέγεται «I Have A Dream» και ασχολείται με την ιστορία 
κάποιων ανθρώπων που για να αποφύγουν τον όλεθρο μιας κατα-
στροφής καταλήγουν σε ένα πλοίο – διαφορετικοί πολιτισμοί, δια-
φορετικές γλώσσες και μια κοινή ελπίδα σωτηρίας. Ελπίζω να βρω 
και τα υπόλοιπα χρήματα για να αρχίσω σύντομα γυρίσματα… A
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CityLover
Του Δημητρη Φύσσα

Μπες κι εσύ!  www.athensvoice.grΑνανεωμένο και πλήρωςενημερωμένο

  Δεξαμενή Πετραλώνων
Σε αρκετά σημεία της Αθήνας υπάρχουν υδατο-

δεξαμενές, σε λόφους βέβαια, ώστε το νερό να 

στέλνεται υπό πίεση στο δίκτυο. Γύρω απ’ αυτές 

τις δεξαμενές έχει αναπτυχθεί και σώζεται κά-

ποιες φορές ένα δασάκι, συνήθως από πεύκα. 

Στη φωτογραφία βλέπετε τη Δεξαμενή Πετρα-

λώνων, από τη μεριά της οδού Χαμοστέρνας, 

περίπου στο «τριεθνές» μεταξύ Αθήνας, Ταύρου 

και Καλλιθέας. Είναι το νότιο άκρο του λόφου 

Νυμφών/Αστεροσκοπείου. Εδώ σώζονται κά-

ποια από τα παλιά προσφυγικά σπίτια: οι εικόνες, 

στα στενά δρομάκια ανάμεσά τους, είναι σαν 

από παλιές ελληνικές ταινίες. Υπάρχει επίσης μια 

σπηλιά στο βράχο (φραγμένη με κάγκελα) και 

υπόσκαφες κατασκευές. 

  «Παραδοσιακό» 
Στη Χαμοστέρνας, λοιπόν, υπάρχει ένα σουβλα-

τζίδικο που μείωσε τις τιμές του λόγω κρίσης. 

Πού αλλού μπορείς να φας οποιαδήποτε πίτα 

(τυλιχτό) με 1,50 ευρώ; Τα σουβλάκια του είναι 

χορταστικά (έφαγα και ξέρω) και, από ό,τι είδα, 

η προσφορά βρίσκει απήχηση. Το μαγαζί έχει, 

εννοείται, και όλη την αναμενόμενη πραμάτεια 

ενός σουβλατζίδικου που σέβεται τον εαυτό 

του, συν σούβλες Παρασκευοσάββατο.  Πανα-
γή Τσαλδάρη / Χαμοστέρνας 9, 210 3450.815, 210 
3471.273

  Γιατί τη λένε γέφυρα/στάση 
  Ροσινιόλ 
Το «Ροσινιόλ», στο τέρμα της οδού Δυρραχίου, 

ήταν ένα λαϊκό νυχτερινό κέντρο που άφησε 

εποχή. Εκεί είχαν εμφανιστεί, μεταξύ άλλων, 

ο Τσιτσάνης, ο Μητσάκης, η Μπέλλου, ο  Καζα-

ντζίδης και ο Διονυσίου. Ως τοπωνύμιο χαρα-

κτήριζε την περιοχή αυτή των Σεπολίων αλλά 

εκτεινόταν και λίγο προς την απέναντι μεριά, 

μετά το Ποτάμι, προς το Περιστέρι δηλαδή, σε 

εποχή που δεν υπήρχε η Εθνική Οδός/Λεωφό-

ρος Κηφισού. Η στάση των λεωφορείων  αλλά 

και η γέφυρα της Εθνικής, που φτιάχτηκε στο 

ίδιο περίπου σημείο, συντηρούν την ονομα-

σία μέσα στο χρόνο. (Απάντηση προς την κ. Έρη 

Ραμ., που με ρώτησε.)  

  Βινύλιο στο «Belle Epoque»
Είναι ένα φιλικό στέκι στο κέντρο της Αθήνας, 

όπου μπορείς ν’ αράξεις σε αναπαυτικές πολυ-

θρόνες ή καναπέδες και να πιεις το τσάι/μπίρα 

σου πολύ φτηνά, τρώγοντας κανένα χειρο-

ποίητο γλυκό/πίτα/κέικ και κουβεντιάζοντας 

με την παρέα σου, ή να χαζέψεις/αγοράσεις 

ταξιδιωτικά ή άλλα βιβλία/παλιομοδίτικα ρού-

χα/ κοσμήματα. Τώρα, στις 22 & 23 του μηνός, 

οργανώνουν και παζάρι βινυλίου. Όσοι πιστοί, 

προσέλθετε. Βουλής 34, 210 3239.333

  Μερέντα (2) 
Δεν φανταζόμουνα ότι το ερώτημα που έθε-

σα για το βουνό του Μαρκόπουλου θα είχε 

τόση ανταπόκριση. Όλες και όλοι οι ευγενικοί 

άνθρωποι που μου γράψανε ομοφωνούν ότι 

η Μερέντα αποτελεί παραφθορά του ονόμα-

τος του αρχαίου δήμου Μυρρινούντος, που 

εκτεινόταν στην περιοχή «δυτικά απ’ το ρέμα 

του Αγίου Γεωργίου και ανατολικά απ’ το ρέμα 

Μάλεξι».  Έχουμε δηλαδή μια περίπτωση επιβί-

ωσης τοπωνυμίου με μικρή παραφθορά, όπως 

το Μαρούσι, η Ακαδημία (Πλάτωνος, που είχε 

γίνει Καθήμια) ή ο Πειραιάς. Ευχαριστώ, λοι-

πόν, τις κ. Ιωάννα Παρθενοπούλου και Μαρία 

Παπαδοπούλου, και τους κ. Bill Hunchback, 

Δημήτρη Μπούκη και Λευτέρη Β. Από τα μέιλ 

αυτά προέκυψε επίσης ότι Μυρρινούς σημαί-

νει τόπος με μυρτιές (μυρσίνες), ότι υπάρχουν 

πολλά αρχαία στην περιοχή (όπως ένα άγαλμα 

της Φρασίκλειας και τα ερείπια ενός πορνείου), 

αλλά και ότι ο ΟΔΙΕ, όταν δημιουργήθηκε στο 

χώρο ο νέος Ιππόδρομος, εξέδωσε ένα πληρο-

φοριακό βιβλίο με κείμενα του αρχαιολόγου κ. 

Γ. Σταϊνχάουερ.  A

➜ d.fyssas@gmail.com
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mogwai.co.uk

Το πιο άμεσο ραντεβού.Παρα-

σκευή 21/10 στο Fuzz, η μπάντα 

που επιβίωσε μετά το τέλος του 

post-rock ιδιώματος επιστρέφει 

στην Αθήνα. Ο λόγος για τους Σκο-

τσέζους Mogwai, με καλό φετινό 

δίσκο και παρέμβαση στην τιμή 

του εισιτηρίου λόγω κρίσης…

cameouttanowhere.com

H EMA, δηλαδή η Erika M. Anderson, 

είναι ένα κορίτσι από τη Βόρεια Ντα-

κότα που υπογράφει ένα από τα καλύ-

τερα και πιο παθιασμένα κιθαριστικά 

ντεμπούτο άλμπουμ της σεζόν. Κι 

ευτυχώς θα τη δούμε τώρα, που είναι 

«ζεστή» κι επίκαιρη. Στις 19/11 στο 

Bios, αυτό είναι το site που μπορείς να 

ανακαλύψεις και την εικαστική δημι-

ουργική πλευρά της…

Tip: Βέβαια αν έχει την όρεξη και το βαλάντιο για κάτι μεγαλύτε-
ρο στο εξωτερικό, στο atpfestival.com θα βρεις τις πληροφο-
ρίες για τα φημισμένα «All Tomorrow’s parties», φεστιβάλ που 
γίνονται στη Βρετανία τα δύο πρώτα weekends του Δεκεμβρίου.

Καιρό είχαμε να το κάνουμε. Να δούμε δηλαδή τις προσεχείς 

συναυλίες στην πόλη μας. Οι οποίες δεν είναι πολλές, αλλά 

δεδομένης της κατάστασης απαιτούν μπάτζετ προγραμ-

ματισμό. Καινούργιοι χώροι δεν υπάρχουν, οι μετακλήσεις 

είναι προσεγμένες και «στα σίγουρα», όμως σίγουρα κάτι 

θα βρεις. Το Conn-x γρήγορα κι έγκαιρα σε προετοιμάζει 

για τις μπάντες που θα γεμίσουν συναυλιακά και τη φετινή 

χειμερινή σεζόν…

LIVE LOVERS

mausspace.com

Άλλη μια επίκαιρη μετάκληση στις 21/11 
στο Six d.o.g.s. Ο John Maus δεν είναι πρω-
τοεμφανιζόμενος, όμως έχει καινούργιο 

καταπληκτικό άλμπουμ – στο γνώριμο 
ύφος της σκοτεινής electropop του με τις 
σαφείς αναφορές στη δεκαετία του ’80. 
Εδώ θα μάθεις τα πάντα γι’  αυτόν και θα 

πάρεις μια γεύση από την ακαδημαϊκή του 
ταυτότητα. Πρόσφατα ξεκίνησε PhD στην 

πολιτική φιλοσοφία…

theex.nl
Επίσης, αύριο Παρασκευή 21/10 

στο Gagarin, το έτερο συναυ-
λιακό γεγονός της εβδομάδας. 

Εδώ και πάνω από 30 χρόνια εκ-
φράζουν την πιο «αναρχική» και 
πειραματική πλευρά του punk, 
διατηρώντας συνεπή πολιτική 

στάση και αλλάζοντας διαρκώς 
ύφος. Τα live τους τα σπάνε…
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Α κούω, αναγκαστικά, ραδιόφωνο 

– όλο το πρωί συνδικαλιστές και 

πολιτικοί ουρλιάζουν· προσπαθώ 

να καταλάβω, προσπαθώ να βγάλω άκρη. Οι 

δημοσιογράφοι απευθύνονται σ’ εμάς, στο 

κοινό, όπως φαντάζομαι ότι απευθύνονται 

οι λιμενεργάτες σε άλλους λιμενεργάτες, ή 

οι νταλικέρηδες σε άλλους νταλικέρηδες 

(«ρε παιδιά», «γαμώ το», «που να με πάρει και 

να με σηκώσει»). Δεν έχω τίποτα εναντίον 

των λιμενεργατών και των νταλικέρηδων, 

έχω όμως εναντίον των δημοσιογράφων 

που, εκτός του ότι διψούν για αίμα, μετα-

χειρίζονται τον ακροατή σαν φιλαράκι τους 

με τον οποίον παίζουν σφαλιάρες. Θα προ-

τιμούσα να καταργηθεί αυτή η οικειότητα 

που εμπνέεται από εκδηλώσεις όχλου· οι 

δημοσιογράφοι, αντί να αντισταθμίζουν με 

νηφαλιότητα την επιρρέπεια στη βία, καλ-

λιεργούν το εμφυλιοπολεμικό κλίμα που υ-

ποφώσκει στην ελληνική κοινωνία από το 

1949: χαϊδεύουν τα αυτιά του «λαού» επιδι-

δόμενοι σε υπερβολές, ψέματα, προτροπές 

και συνθήματα. 

Και παρ’ όλ’ αυτά, δεν αποτελούν το 

κεντρικό μας πρόβλημα – αποτελούν 

την αντανάκλασή του: μιαν ένδειξη της α-

πουσίας πολιτισμού. Το κεντρικό μας πρό-

βλημα αυτή τη στιγμή είναι η σχέση μας με 

τους Ευρωπαίους οι οποίοι συμπεριφέρο-

νται σαδιστικο-υστερικά: οι λόγοι έχουν συ-

ζητηθεί· κι όσο περνάει ο καιρός και χάνο-

νται οι ευκαιρίες της ολικής μεταρρύθμισης 

που κρίνεται απαραίτητη, η συμπεριφορά 

τους σκληραίνει περισσότερο. Ποτέ δεν μας 

σέβονταν – τώρα μας περιφρονούν παρότι 

είναι συνυπεύθυνοι για την κατάσταση στην 

οποία έχουμε περιέλθει. Ίσως αν στη Γαλλία 

και στη Γερμανία υπήρχαν σοσιαλδημοκρα-

τικές κυβερνήσεις, να τυγχάναμε δικαιότε-

ρης και ηπιότερης αντιμετώπισης – όμως, 

ούτε στους σοσιαλδημοκράτες μπορούμε 

να αναθέσουμε τη σωτηρία μας. Οφείλουμε 

να ενηλικιωθούμε και να σωθούμε μοναχοί 

μας: μεταρρυθμίζοντας την παιδεία και τον 

κρατικό μηχανισμό, δημεύοντας την εκκλη-

σιαστική περιουσία, σταματώντας όλες τις 

αγορές οπλικών συστημάτων, αναγκάζο-

ντας τους μεγαλοφοροφυγάδες να πληρώ-

σουν τα χρέη τους. Και χρησιμοποιώντας ως 

διπλωματικό επιχείρημα έναντι των Ευρω-

παίων το ότι μπορούμε να ξηλώσουμε την 

ευρωζώνη σαν πλεχτό πουλοβεράκι...

Γ ια την πίεση που δέχεται η Ελλάδα 

–την ηθικά απαράδεκτη, αλλά αναμε-

νόμενη από οικονομική και πολιτική άπο-

ψη– ευθύνεται, μεταξύ άλλων, η κυβέρνη-

ση που εκλέξαμε. Το σίγουρο είναι ότι δεν 

είχαμε σοβαρές εναλλακτικές λύσεις 

και ότι, δυστυχώς για όλους μας, εξα-

κολουθούμε να μην έχουμε. 

Επιμένω ότι η κυβέρνηση 

εξελέγη και ότι δεν έχει προ-

κύψει από κάποιου είδους 

πραξικόπημα. Ωστόσο, πρό-

κειται, αν όχι για ανίκανους, 

τουλάχιστον για αναποτε-

λεσματικούς πολιτικούς, οι 

οποίοι, μοιραία, σχετίζονται 

με καθεστώτα φαυλότητας επίσης ε-

κλεγμένα – κατά περιόδους μάλιστα 

εξαιρετικά δημοφιλή. Δεν θα μπορού-

σε να εκλεγεί κυβέρνηση με ολοκαίνουργα 

πρόσωπα και χωρίς χρονική συνέχεια με το 

ειδεχθές παρελθόν – είναι παράλογο να δια-

τυπώνουμε μια τέτοια ευχή. Αυτή η κυβέρ-

νηση είναι ανίσχυρη μπροστά στα ευρωπα-

ϊκά μεγαθήρια, πελαγωμένη και συντετριμ-

μένη κάτω από το βάρος των εσωτερικών 

της συγκρούσεων, της εξαγρίωσης του 

κόσμου και των ευρωπαϊκών απαιτήσεων. 

Πέρασαν δύο χρόνια χωρίς να γίνει η παρα-

μικρή μεταρρύθμιση, χωρίς τα περιβόητα 

μέτρα να μεταφραστούν σε λειτουργικές 

τροποποιήσεις... 

Μέσα σ’ αυτή τη μολυσμένη ατμό-

σφαιρα έρχονται στην επιφάνεια τα 

χειρότερα χαρακτηριστικά «του λαού μας»: 

αιμοβόρα ένστικτα, νοσηρός ατομικισμός, 

αυτοκαταστροφικότητα, ανωριμότητα (τύ-

που Πίτερ Παν, Ζοζό και Όσκαρ Μάτσερατ), 

έλλειψη παιδείας. Αντί, για παράδειγμα, να 

οργανωθεί μια ευρεία, χαμηλόφωνη αντί-

σταση που να συσπειρώνει τρία, τέσσερα, 

πέντε εκατομμύρια πολίτες με συγκεκριμέ-

να αιτήματα και προτάσεις, δημιουργούνται 

πολλαπλές εστίες ζουγκλοποίησης οι οποί-

ες δυσχεραίνουν τη συλλογική ζωή, δημι-

ουργώντας, όπως λέμε, «χάος». Σ’ αυτές τις 

εστίες δρουν οι καιροσκόποι που καταπα-

τούν κάθε υπόλειμμα κοινωνικού συμβολαί-

ου ώστε, όχι μόνο να μη χάσουν τα κεκτη-

μένα, αλλά ενδεχομένως να κερδίσουν κάτι 

έξτρα. Οι περισσότεροι Έλληνες φαίνονται, 

ως συνήθως, καθηλωμένοι στην παιδική η-

λικία, επιπλέον όμως σήμερα αισθάνονται 

αποστερημένοι από έναν Πατέρα (έναν 

Καραμανλή senior, έναν Ανδρέα Πα-

πανδρέου για να μην πούμε από έναν 

Γεώργιο Παπανδρέου). Το α-

ποτέλεσμα είναι η πεισματι-

κή-ιδεολογικοποιημένη ανο-

μία και η επιρρέπεια σε φτη-

νιάρικες, βάναυσες και ολο-

κληρωτικές κοσμοθεωρίες. 

Μεγάλο μέρος των πολιτών 

φαίνεται έτοιμο για αιματο-

χυσία κάτω από πατριωτικά, 

προλεταριακά, φοιτητικά, «νεανικά», 

ακόμα και μαθητικά λάβαρα... Σε λίγο θα 

εμφανιστούν οι Κομσομόλοι...

Καταλύεται λοιπόν κάθε νομιμότητα στο 

όνομα μιας αμφίβολης αντίστασης: δεκα-

εξάχρονα παιδιά παίζουν με Καλάζνικοφ, 

ενώ καθηγητές που κάποτε έβαζαν ως θέμα 

έκθεσης την καταραμένη «κοινωνία της κα-

τανάλωσης» δεν αναρωτιούνται για τις α-

ντιφάσεις τους: εφόσον παρακινούσαμε τα 

παιδιά να αποποιηθούν αυτή την κοινωνία, 

γιατί διαμαρτυρόμαστε τώρα για το τέλος 

της; 

Θυμίζω ότι παρόμοια ήταν η κατάστα-

ση στη δημοκρατία της Βαϊμάρης από 

το 1919 μέχρι το 1933 κατά την οποία ανα-

πτύχθηκε ο εθνικοσοσιαλισμός – ένα από 

τα μαζικότερα λαϊκά κινήματα στην ιστορία, 

που ενισχύθηκε και επιταχύνθηκε μετά την 

αποτυχημένη εξέγερση της ομάδας «Σπάρ-
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Καταλύεται κάθε 
νομιμότητα στο 

όνομα μιας αμφί-
βολης αντίστασης

τακος». Ο «λαός», για τον οποίον θρηνούν 

αδιαλείπτως η αριστερά, η «λαϊκή» δεξιά και 

μερίδα των δημοσιογράφων, είναι ικανός 

για εγκλήματα κατά του εαυτού του και της 

κοινότητας · μικρή απόδειξη το ότι η παρα-

δοσιακή αριστερά παίρνει την πρωτοβου-

λία, στο σημερινό συγκείμενο, να «αποκα-

ταστήσει» τον Νίκο Ζαχαριάδη και τον Άρη 

Βελουχιώτη: με τέτοια ινδάλματα, πρότυπα 

και ιστορικές αναφορές, είναι αναμενόμενη 

η αδιεξοδική εξαγρίωση – παρόμοια ψυχο-

λογία και εκτίμηση των συσχετισμών οδή-

γησε στον εμφύλιο πόλεμο του 1946-49. Αν 

αυτή είναι η προοπτική μας, αν εκεί θέλουμε 

να οδηγηθούν τα πράγματα, είμαστε απο-

λύτως άξιοι της τύχης μας.

Και καθώς δρυός πεσούσης πας ανήρ 

ξυλεύεται, εξαθλιωμένοι μετανάστες, 

περιθωριακοί κάθε είδους, εγκληματίες και 

κερδοσκόποι μπαίνουν στον ίδιο χορό με 

τους διεφθαρμένους συνδικαλιστές επι-

δεινώνοντας μια κατάσταση που φαίνεται 

να μην επιδέχεται επιδείνωση. Το κέντρο 

της Αθήνας συνθέτει τη μικρογραφία της 

κοινωνίας μας: αθλιότητα, ανομία, σύγχυση 

μεταξύ πολιτικής εξέγερσης και εγκληματι-

κότητας. Από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες 

δεν έχουν ιερό και όσιο: ακούγοντας ραδι-

όφωνο (συνήθεια που ίσως με στείλει στον 

τάφο: καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό), 

μαθαίνω ότι προτείνουν φοροδάνεια όπως 

παλιότερα πρότειναν δάνεια για διακοπές 

και αγορά gadgets! Το χειρότερο είναι ότι, 

δεδομένων των «μέτρων», δεν θα είναι λίγοι 

αυτοί που θα τα ζητήσουν αυτά τα  φοροδά-

νεια... Ο μύθος του Σισύφου ζωντανεύει. 

Ο άνθρωπος, ως ον γενικά, προσπαθεί 

να βάλει τάξη στο χάος ώστε να ευτυ-

χήσει. Σήμερα, οι Έλληνες συμμετέχουν στη 

δημιουργία χάους: με ύφος και χειρονομί-

ες επιθετικού θύματος αναδεικνύουν άτυ-

πους ηγέτες (δημαγωγούς των trash μέσων 

ενημέρωσης, κραυγαλέους ψευτοεπανα-

στάτες εντός και εκτός κοινοβουλίου) που 

έχουν στόχο την πλήρη αποσύνθεση, την 

όξυνση των αντιθέσεων μέχρι το σημείο 

θραύσης. Αυτό, συμπολίτες, δεν σημαίνει 

μόνο πείνα, σημαίνει πόλεμο.  A

Πολιτική

Εξαγρίωση
Της ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 



20 - 26 OKTΩΒΡΙΟΥ 2011 A.V. 17



18 A.V. 20 - 26 OKTΩΒΡΙΟΥ 2011

Πολιτική

Σ ήμερα οι περισσότεροι το έχουμε 
ρίξει στους λογαριασμούς. Μετράμε 
τι έχουμε, τι λείπει, τι μπορεί να κο-

πεί. Κάνουμε όλα αυτά  βασανίζοντας, ταυτό-
χρονα, το νου μας για τα λάθη στις στιγμές 
των μικρών και μεγάλων αποφάσεων στο πα-
ρελθόν. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα πιο ε-
τερόκλητα: το μεγάλο δάνειο για το σπίτι, το 
βουλευτή που σταύρωσες, το παιδί που έ-
στειλες να σπουδάσει στο εξωτερικό, το τι 
ψήφισες στις εκλογές του 1981, του 2004, του 
2009, την αφέλειά σου να νομίζεις ότι μπο-
ρούσες να φροντίσεις τον πατέρα σου χωρίς 
φακελάκι. Μέσα σε ατμόσφαιρα θυμού, ενο-
χής, εκδίκησης και ματαίωσης παρελαύνουν 
ο υδραυλικός κι ο ηλεκτρολόγος που δεν σου 
έδωσαν ποτέ απόδειξη, ο εφοριακός που τα 
έπιασε για να κλείσεις τα βιβλία, ο δικηγόρος 
με τα παράβολα, ο ταξιτζής με την τριπλή 
κούρσα, ο διαχειριστής με τα κοινόχρηστα, ο 
συνάδελφος με την τράκα τσιγάρο, ο ψιλικα-
τζής που δεν μετράει σωστά τα ψιλά.  

Αλλά τι σημαίνει να βγάλω συμπέρασμα μέσα 
σε συνθήκες τέτοιας κρίσης; Σημαίνει μόνο 
ένα πράγμα: ξαναγυρνάω να σκεφτώ πολι-
τικά. Δύσκολο, ωστόσο δεν υπάρχει άλλος 
τρόπος να παραμείνουμε κοινωνία, δηλ. να 
καταλήξουμε σε ένα πολιτικό συμπέρασμα αν 
θέλουμε να διατηρήσουμε ως χώρα και κοι-
νότητα ανθρώπων τα βασικά στοιχεία της δη-
μόσιας σφαίρας: τη λειτουργία των δημοκρα-
τικών θεσμών, την οργάνωση του κράτους, 
τις ελευθερίες. Κοινωνία σημαίνει βέβαια και 
πολλά άλλα, όπως ασφάλεια, αίσθημα δικαί-
ου, ανοχή, κοινωνική αλληλεγγύη. Όλα αυτά 
όμως προϋποθέτουν τα τρία βασικά στοιχεία 
της δημόσιας σφαίρας που προαναφέραμε. 
Πάνω τους στηρίζεται το περίφημο κοινω-

νικό συμβόλαιο της πολιτικής τάξης με τους 
πολίτες. Δεν πρόκειται για θεωρητικό σχήμα, 
χωρίς αυτά απλώς δεν μπορεί να λειτουργή-
σει η καθημερινότητα.

Σήμερα, μέσα στο χαλασμό και την αναμπου-
μπούλα, βρισκόμαστε σε μια τέτοια διαπραγ-
μάτευση που το αποτέλεσμά της θα κρίνει την 
πορεία της χώρας. Η διαπραγμάτευση αυτή 
γίνεται μέσα από πολλαπλές κρίσεις και συ-
γκρούσεις συμφερόντων, από αντιστάσεις, 
ψέματα και κατασκευασμένες αλήθειες. Κά-
ποιοι λίγοι προσπαθούν να κερδίσουν, οι πε-
ρισσότεροι να μη χάσουν, ορισμένοι σπεκου-
λάρουν ποντάροντας στη συμμετοχή τους 
στις νέες ελίτ και τα προνόμια που θα τους 
εξασφαλιστούν. Η οικονομική κρίση είναι η 
πιο ορατή, αλλά όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι 
γύρω και μέσα μας οι κρίσεις πολλαπλασιάζο-
νται οδηγώντας στην κατάρρευση ολόκληρα 
οικοδομήματα πεποιθήσεων, ηθικών κανό-

νων, τρόπων ζωής, σχεδίων και προσδοκιών. 

Οι απανταχού νεοφιλελεύθεροι προσβλέ-
πουν εδώ και χρόνια στην αλλαγή του μο-
ντέλου που θα οδηγήσει από τον κεϋνσιανό 
καπιταλισμό, στην απόλυτη κυριαρχία της 
αγοράς με την ελαχιστοποίηση του κράτους. 
50 χρόνια μετά τον Β π́αγκόσμιο πόλεμο προ-
σπαθούν να σβήσουν την ιστορία της Ευρώ-
πης και μαζί της την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
και τα δικαιώματα που ταυτίζονται με την 
ιδιότητα του πολίτη. Αλλά αυτά οικοδόμη-
σαν την Ευρώπη και το ευρωπαϊκό κοινωνι-
κό μοντέλο. Η ανανέωση του μοντέλου στις 
νέες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης δεν 
καθιστά αναγκαστική την καταστροφή του. 
Αυτό αποτελεί πολιτική επιλογή που οι νε-
οφιλελεύθεροι επιδιώκουν προσ-
δοκώντας μεγαλύτερα κέρδη και 
την πραγματοποίηση του ονείρου 
τους: να αποδείξουν ότι οι κοινω-
νίες δεν υπάρχουν, αλλά εφευρέ-
θηκαν από τους ρομαντικούς. 

20 χρόνια μετά την κατάρρευση 
των χωρών του υπαρκτού σο-
σιαλισμού το 1989 και την επώ-
δυνη πορεία τους προς την ευρωπαϊκή 
ενσωμάτωση, η συνολική αποδιάρθρω-
ση των δομών της χώρας μας μοιάζει να 
αποτελεί μια νέα επιχείρηση αναδιάταξης 
στο εσωτερικό της Ευρώπης. Ο τρόπος και 
τα μέσα που έχουν επιλεγεί δεν είναι ανεξάρ-
τητα από τη νεοφιλελεύθερη διαχείριση του 
ευρωπαϊκού οικοδομήματος τα τελευταία 
χρόνια. Αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι μια 
μεταρρύθμιση εκσυγχρονισμού της χώρας, 
μια σύγκλιση με τον πυρήνα ενός πετυχημέ-
νου μοντέλου ανάπτυξης. Ένα τέτοιο σχέδιο 

δεν φαίνεται να απασχόλησε την κυβέρνηση 
ή τους συνομιλητές της, που έσβησαν τον εκ-
συγχρονισμό από το λεξιλόγιό τους φροντί-
ζοντας να πάρουν εξαρχής τις αποστάσεις. 
Αυτό που ζούμε είναι η δοκιμή σε ευρωπαϊκό 
έδαφος ενός υβριδικού οικονομικού και κοι-
νωνικού μοντέλου με τεράστιες πολιτικές συ-
νέπειες. Το πειραματόζωο, όποια κι αν είναι η 
τύχη του, θα επηρεάσει το σύνολο της ΕΕ και 
την πορεία των άλλων χωρών.

Οι κρίσεις κάποτε τελειώνουν, αλλά η δι-
απραγμάτευση που έχει γίνει στη διάρκειά 
τους είναι αυτή που κρίνει τη νέα κανονικότη-
τα. Τα 2 τελευταία χρόνια, η διαπραγμάτευση 

γίνεται χωρίς σχέδιο, χωρίς κανόνες. Οι 
παίκτες που κλήθηκαν να εμπλακούν 
είναι ασύμμετροι σε μέγεθος και το γή-

πεδο έχει μετατραπεί σε αρένα. 
Η πολιτική διαχείριση δεν άντε-
ξε το βάρος του έργου και της 
απερισκεψίας της. Η κοινωνία δι-
αισθάνθηκε τον κίνδυνο και πρό-
σφερε πολιτικό χρόνο και ανοχή, 
ελπίζοντας σε μια διαχείριση εξό-
δου. Αλλά δεν υπήρχε το πολιτικό 
κεφάλαιο που θα τα αξιοποιούσε. 
Έτσι γράφτηκε το δικό μας πρό-

σφατο καπιταλιστικό (τι ειρωνεία!) 1989. 
Μια κατάρρευση ανάλογη εκείνης των σο-

σιαλιστικών χωρών, που επιφυλάσσει στους 
πολίτες της αντίστοιχη τύχη. Η ιστορία, με 
τη γνωστή πανουργία της, αντέστρεψε τους 
όρους, ώστε να είμαστε η μονη χώρα που έ-
ζησε δύο 1989 και μάλιστα το δεύτερο σαν 
δράμα (για να μην ξεχνάμε το πρώτο, το επο-
νομαζόμενο «βρόμικο», εκείνο της ντόπιας 
κωμωδίας).  A

➜ mzorba@otenet.gr

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ 
ΘΑΛΑΜΟΥ

Το δικό 
μας 1989
Της ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜπΑ

Η διαπραγ-
μάτευση 

γίνεται χωρίς σχέδιο, χωρίς 
κανόνες

Α ίμα υπόσχεται ο Λυμπερόπου-
λος (των δικών του; του διοι-
κητή του ΙΚΑ, τον οποίο «θα 

λιώσει»;), για αίμα κάνει λόγο ο Μπα-
λασόπουλος. Όχι, θα άφηναν τον Φω-
τόπουλο να μονοπωλεί τις «αιμοβόρες» 
δηλώσεις!
Και όμως η μεγάλη πλειονότητα του 
ελληνικού λαού απλώς παρακολουθεί, 
σαστισμένη και παραζαλισμένη, φο-
βισμένη και βαθιά ανήσυχη, μην ξέρο-
ντας από πού θα της έρθει η επόμενη 
κατραπακιά και ποια ακριβώς μορφή θα 
έχει αυτή. Ούτε διαδηλώνει με ιδιαίτε-
ρη μαζικότητα, ούτε «καταλαμβάνει», 
ούτε έχει «αιματηρές» προσδοκίες, ού-
τε φαντασιώνεται αντάρτικα. Μη σας 
ξεγελάει το μπούγιο και οι κορόνες, ο 
λιπαρός λόγος και η μεγαλοστομία των 
συντεχνιαρχών, των κάθε λογής πολιτι-
κάντηδων και των ΜΜΕ.
Προ ημερών στην πλατεία Κλαυθμώνος 
είχε συγκέντρωση η ΑΔΕΔΥ. Ζήτημα 
αν ήταν 150-200 άτομα με κάτι θλιβε-
ρά κουρελοπανό. Λίγες μέρες αργότερα 
στα Προπύλαια είχε «πανεκπαιδευτι-
κό» συλλαλητήριο. Υπήρχαν περίπου 
30 άτομα από τη μια μεριά της Πανεπι-
στημίου, 30 από την άλλη και καμιά ει-
κοσαριά περιφερόμενοι. Δεν ξέρω αν 
αργότερα αυξήθηκαν, αν έγιναν 200 ας 
πούμε. Φαντάζομαι όμως ότι, τηρώντας 
τις ιερές και απαραβίαστες παραδόσεις, 
θα φρόντισαν να απλωθούν στο οδό-
στρωμα, ώστε να κλείσει η Πανεπιστη-

μίου και να γίνει ο απαραίτητος ντόρος 
μετά εικόνων στα ΜΜΕ.  Αυτό ήταν και 
το κυρίως ζητούμενο, άλλωστε. Προ-
χτές, μέρα «συντονισμένης δράσης των 
αγανακτισμένων όλου του κόσμου», σε 
καμιά στιγμή οι συγκεντρωμένοι στο 
Σύνταγμα δεν ξεπέρασαν τις 5.000. Και 
όλα αυτά, παρακαλώ, υπό το σύνθημα 
«όλη η χώρα μια πλατεία»! Ε, όχι ακρι-
βώς όλη, που λένε και στο «Αστερίξ».
 

Ό λα αυτά, επιμένω, σε περίοδο 
που χωρίς αμφιβολία τα ευρύ-
τερα λαϊκά στρώματα δέχονται 

συνεχή πλήγματα στα εισοδήματά τους 
και στο μέχρι πρότινος θεωρούμενο ως 
δεδομένο καταναλωτικό τους επίπε-
δο και μοντέλο. Αλλά και σε περίοδο 
που, όπως όλες οι εποχές κρίσης και α-
ναταραχής, ευνοεί κατεξοχήν τις φω-

νές των άκρων και των ακραίων, φωνές 
που δεν διστάζουν μπροστά σε καμιά 
υπερβολή προκειμένου να πουλήσουν 
το εν ευρεία εννοία προϊόν τους, όποιο 
κι αν είναι αυτό. Έτσι, ο Τράγκας κάνει 
λόγο για Τσολάκογλου πρωθυπουργό 
και για τα  κρεματόρια (sic) της Μέρκελ, 
ενώ ο Αυτιάς χτυπάει μετ’ επιτάσεως 
το στιλό του στη φωτογραφία του Τόμ-
σεν, λέγοντας στον αγουροξυπνημέ-
νο συνταξιούχο «αυτός είναι που θέλει 
να καταστρέψει την Ελλάδα». Την ίδια 
στιγμή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης κα-
θηγητές παραμένουν επί ώρες φυλακι-
σμένοι από «αγανακτισμένους» 
φοιτητές μέχρι να τους κάνουν 
τα χατίρια, ενώ στο Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου κυκλο-
φορεί λίστα με ονό-
ματα καθηγητών που 
απειλούνται ευθέως 
γιατί τόλμησαν να μην 
«καταδικάσουν» το νέο 
νόμο για τα ΑΕΙ. Τέλος, 
πολιτικοί της λεγόμενης αριστε-
ράς και δεσποτάδες της πιο σκο-
ταδιστικής πτέρυγας της Εκκλη-
σίας αδιακρίτως μιλάνε για «κατοχή» 
και για «ξεσηκωμό», σείοντας κόκκινες 
σημαίες ή το λάβαρο της Αγίας Λαύρας, 
ο καθείς ό,τι διαθέτει και ό,τι εργολαβι-
κά διαχειρίζεται.
Στην αναμπουμπούλα χαίρονται οι ι-
ερείς και οι αρχιερείς του λαϊκισμού. 
Πολλώ μάλλον, καθώς δεν φαίνεται να 

πρόκειται για πρόσκαιρη αναταραχή 
αλλά για βαθιά κρίση, απ’ την οποία 
κανείς δεν ξέρει πώς, πότε και σε ποια 
κατάσταση θα βγούμε.
 

Ό σο για την εξήγηση, γιατί σε 
περίοδο τόσο μεγάλης κρίσης 
τόσο λίγοι βγαίνουν τελικά να 

διαμαρτυρηθούν, ας αφουγκραστού-
με φωνές σταθερά προσηλωμένες στις 
αρχές και στα προτάγματα του ορθού 
λόγου, όπως αυτή του υπεράνω πάσης 
υποψίας για «νεοφιλελεύθερες» τάσεις 
και συμπάθειες καθηγητή Αντώνη Λιά-
κου, ο οποίος πριν από λίγες μέρες έ-
γραφε στο «Βήμα»: «Χρειάζεται μέσα 

στη θύελλα αυτής της κα-
ταστροφής να επανεφεύ-
ρουμε την πολιτική των 
πολιτών στη συνθετότητά 
της, η οποία περιλαμβάνει 
τόσο τη φυσική παρουσία 
του πλήθους όσο και την 

παραγωγή ιδεών, θέσεων, 
προτάσεων, τρόπων δράσης, επι-
κοινωνίας, παρέμβασης. […] Πολ-

λές κινητοποιήσεις είναι επαναστα-
τική γυμναστική που κουράζει, χωρίς 
σοβαρή προετοιμασία και στρατηγική, 
όπως η γελοιότητα των φοιτητικών κα-
ταλήψεων, οι γραφικότητες των αγανα-
κτισμένων ή, το χειρότερο, η βία και το 
μπάχαλο. Τα αιτήματα και η κουλτούρα 
των αριστερών διεκδικήσεων εκφρά-
ζουν έναν κόσμο που παρήλθε…». A

Αι ειδοί του 
Οκτωβρίου
Του ΑΝδΡέΑ πΑππΑ

Στην αναμπου-

μπούλα χαίρονται 

οι ιερείς και αρχιε-

ρείς του λαϊκισμού



20 - 26 OKTΩΒΡΙΟΥ 2011 A.V. 19

30 Απορίες 
μέσα 

στην κρίση 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ)

  Tου ΝΙκΟΥ ΑΡΣέΝΗ

1. Η ΕΛΛΑΔΑ έχει πληθυσμό όσο το μισό Παρίσι 
σε ώρα αιχμής. Το ΑΕΠ της είναι περίπου το 2% 
του ευρωπαϊκού και ίσως κάτι τοις χιλίοις του 
παγκόσμιου. Είναι δυνατόν να αποτελεί ένα τόσο 
μεγάλο παγκόσμιο πρόβλημα;

2. Το χρήμα «κόβεται» πολιτικά, μοιράζεται πο-
λιτικά, «μαζεύεται» πολιτικά και αναδιανέμεται 
πολιτικά. Ο πλούτος όμως, ο οποίος είναι και το 
ζητούμενο, παράγεται και διατηρείται μόνο με 
σκληρή εργασία.

3. Τι είναι τέλος πάντων αυτές οι «αγορές» που 
μπορούν να κάνουν πλούσιους όσους πατάνε 
πλήκτρα και πένητες όσους παράγουν;

4. Γιατί αυτοί που δανείζουν απαιτούν από τους 
δανειζόμενους να γίνουν νοικοκύρηδες και να 
μη χρειάζονται δανεικά;

5. Πως είναι δυνατόν να υποβαθμίζεται η πι-
στοληπτική ικανότητα μιας χώρας (ΗΠΑ) η οποία 
οφείλει δολάρια, των οποίων όμως κατέχει την 
αποκλειστικότητα κοπής και διάθεσης;

6. Μπορεί το οικόπεδο «Ελλάδα» (εκτός σχεδί-
ου για τους Έλληνες - εντός σχεδίων για τη δύση) 
όμορο με την Τουρκία («πάνω» από τη Μέση Α-

νατολή - «κάτω» από το βλέμμα του Πούτιν) και 
πύλη εισόδου στην Ευρώπη απελπισμένων τρι-
τοκοσμικών να αφεθεί στην τύχη του;

7. Εάν προϋποθέσεις για να γίνουν επενδύσεις 
είναι η μείωση των μισθών, ο περιορισμός των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, η μείωση των 
φόρων και των κοινωνικών παροχών, τότε γιατί 
κάποιοι επενδύουν στη Σουηδία;

8. Γιατί η ισχυρότατη χώρα της Ευρώπης (Γερ-
μανία) έχει 20 χρόνια λιτότητας; Μπορεί να υ-
πάρξει ανάπτυξη στην ΕΕ χωρίς μεγέθυνση της 
εσωτερικής αγοράς και αύξηση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης; Μπορεί να σταθεί η νομισματική 
ένωση χωρίς πολιτική ένωση;

9. Ποιο είναι το πραγματικό ποσοστό της παρα-
οικονομίας στην οικονομία μας (μετά βέβαια την 
ενσωμάτωση κατά 20% που έκανε ο Αλογοσκού-
φης, ενθυμείστε, όχι βέβαια για να αυξήσει το 
ΑΕΠ αλλά το περιθώριο δανεισμού);

10. Στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. Αν δηλώ-
σεις € 15.000 εισόδημα είσαι μεγαλογιατρός, αν 
δηλώσεις € 40.000 είσαι η γραμματέας του.

11. Όταν με τη βοήθεια του Θεού και της Πανα-
γίας «νικάμε» άλλους χριστιανούς, γιατί άραγε 
μεροληπτούν υπέρ μας;

12. Υπάρχουν τόσο νοσηροί εγκέφαλοι στα κέ-
ντρα εξουσίας του πλανήτη, που κάθε μέρα δεν 
κάνουν άλλη δουλειά από το να απεργάζονται 
σχέδια ώστε να μη μεγαλουργήσει η Ελλάδα;

13. Τι κέρδη προσδοκούσε να αποκομίσει ό-
ποιος έδινε € 200.000 αέρα για ένα καφέ μπαρ ή 
για μία άδεια ταξί;

14. Ανήκουμε στη Δύση, στα Βαλκάνια, στην 
Ανατολή, στον Τρίτο Κόσμο ή απλώς ζούμε στον 

κόσμο μας; Τι σχέση έχει η Ελλάδα με το Εκουα-
δόρ και την Αργεντινή και μας έχουν τρελάνει με 
τα σχετικά βίντεο;

15. Μπορεί μια χώρα η οποία εισάγει πολύ πε-
ρισσότερα από όσα εξάγει, η οποία εξαρτάται 
από τις εισαγωγές καυσίμων, τροφίμων (!) και βι-
ομηχανικού εξοπλισμού, να γίνει ανταγωνιστική 
με υποτίμηση του δικού της νομίσματος;

16. Αν ο μη γένοιτο γυρίζαμε στη δραχμή, σε τι 
νόμισμα νομίζετε ότι θα γίνονταν οι συναλλαγές 
στο εσωτερικό της χώρας;

17. Τους άνεργους τους χρειάζονται περισσό-
τερο αυτοί που πουλούν ιδέες, όσοι πουλούν 
προϊόντα και υπηρεσίες θέλουν οι άλλοι να έ-
χουν χρήματα για να τους πληρώνουν.

18. Πόσα ανεξάρτητα κράτη υπάρχουν μέσα 
στην ελληνική επικράτεια;

19. Όλοι όσοι μάχονται για την αντισυνταγ-
ματικότητα κάποιων νόμων νομιμοποιούνται να 
καταπατούν τα συνταγματικά δικαιώματα των 
υπολοίπων συμπολιτών τους;

20. Τι εννοεί ο «ποιητής» πρόεδρος όταν α-
πειλεί ότι θα «χυθεί αίμα»; Μήπως πρέπει να το 
εξηγήσει στη δικαιοσύνη; Μπορεί να παραμένει 
κάποιος στη Βουλή ή πρύτανης στο πανεπιστή-
μιο όταν δηλώνει ότι δεν θα εφαρμόσει το νόμο;

21. Υποθάλπεται η ανοχή και η νομιμοποίηση 
της αυτοδικίας από πολιτικά κόμματα και φορείς. 
Είμαστε ώριμοι ως κοινωνία να επιζήσουμε χω-
ρίς κυβέρνηση, αστυνομία, εφορία, δικαιοσύνη 
και στράτευμα;

22. Τα πανεπιστήμιά μας είναι προφανές ότι 
βρίσκονται σε τόσο ανώτερο επίπεδο από τα α-
ντίστοιχα του εξωτερικού, ώστε δεν χρειάζονται 

αξιολόγηση ούτε θεσμικές αλλαγές.  Το άσυλο 
διασφαλίζει την ελεύθερη διακίνηση ιδεών ή ε-
ξασφαλίζει το μονοπώλιό τους;

23. Τα κλειστά σχολεία και τα κλειστά επαγ-
γέλματα ποιους αλήθεια πλήττουν περισσότε-
ρο, τους πλούσιους ή τους φτωχούς;

24. Οι οριζόντιες περικοπές είναι σαφώς αντί-
θετες με την κάθετη διαφορά μεταξύ άξιων και 
ανάξιων εργαζομένων.

25. Είναι ή δεν είναι εθνική μειοδοσία η οικο-
δόμηση στα καμένα; Η ανεξέλεγκτη διαχείριση 
των απορριμμάτων συλλογικά και ατομικά; Τα 
μπαζώματα των ρεμάτων; Ο χρηματισμός των 
επίορκων λειτουργών; Η κομματική επιλογή της 
ηγεσίας των θεσμών; Μπορεί κανείς να απαλ-
λαγεί όλων αυτών των ευθυνών μόνο και μόνο 
επειδή ονειρεύεται την Κωνσταντινούπολη πρω-
τεύουσα της Ελλάδας;

26. Οι εργασίες τις οποίες επί σειρά ετών αρνού-
νταν να διεκπεραιώσουν οι Έλληνες θα γινόντου-
σαν μόνες τους ή θα τις έκαναν κάποιοι άλλοι;

27. Στις πελατειακές σχέσεις ποιος ακριβώς 
είναι ο πελάτης; Γιατί ορισμένοι Έλληνες έχουν 
δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις και οι υπόλοιποι 
υποχρεώσεις χωρίς δικαιώματα;

28. Η εξίσωση προς τα κάτω είναι κάποια μορ-
φή κοινωνικής δικαιοσύνης που δεν αντιλαμβα-
νόμαστε εμείς, οι κοινοί θνητοί, σύντροφοι Αλέκα 
και Αλέξη. Εάν δεν μπορέσουμε να μεγαλώσουμε 
την πίτα αλλά μικρύνει και άλλο, τι να τους κάνου-
με αυτούς που θα τη μοιράσουν δικαιότερα;

29. UBS, CDS, SMS, SS, SOS, συγκεκριμένη ποίη-
ση, μηνύματα των καιρών ή κάτι πιο επικίνδυνο;

30. Πού είναι ο Μάκης, ΟΕΟ; ●
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citizen
ΤΟΥ κΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑκΙδΗ

Σ τις 18 Οκτωβρίου 1981 ο 
Ανδρέας Παπανδρέου έ-
γινε πρωθυπουργός και ο 

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 63 ε-
τών. Ασφαλώς η ιστορία πήγε στο 
γνωστό ραντεβού με τον Ανδρέα, 
αν και μακροπρόθεσμα αυτός που 
δικαιούται να χαμογελάει είναι ο 
Μητσοτάκης. Δεκαπέντε χρόνια 
αργότερα ο Ανδρέας ανέβηκε στον 
κιλλίβαντα, ενώ ο επίτιμος έχει 
όλο το χρόνο στη διάθεσή του για 
να θάβει πολιτικούς και να ξεθά-
βει αναμνήσεις. Η σύμπτωση έχει 
το χαριτωμένο της. Το να ξεκινάς 
πολιτική ιστορία την ημέρα που ο 
Μητσοτάκης έχει γενέθλια, ισοδυ-
ναμεί με το να κάνεις πάρτι τη Με-
γάλη Παρασκευή. Αλλά, αυστηρώς 
μεταξύ μας, η σχέση αυτή ήταν ένα 
ωραίο χτύπημα στο μπιλιάρδο του 
Ανδρέα. Χάρη στον Μητσοτάκη α-
νέβαζε στα κάγκελα μουστακαλή-
δες με την «Αυριανή» στα δόντια 
και, φυσικά, χάρη στον επίτιμο ε-
πανέκαμψε ως πρωθυπουργός, ό-

ντας ημιθανής, με τη Δήμητρα και 
τους αστρολόγους. Δεν θα μπορού-
σε να γίνει αλλιώς. Ακόμα και ως 
κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ προτιμού-
σε να επενδύει περισσότερο στην 
αντίθεση παρά στη σύνθεση. Στην 
αρχή ήταν οι μη προνομιούχοι απέ-
ναντι στο κατεστημένο. Μετά ήταν 
η Αλλαγή αντιμέτωπη με τους ε-
χθρούς. Ακολούθησε η δεξιά και το 
«βρόμικο ’89». Ο εκσυγχρονισμός 
και η οπισθοδρόμηση. Στο τέλος 
το κόμμα τα έβαλε και με τον εαυτό 
του. Τριάντα χρόνια μετά, το ΠΑ-
ΣΟΚ βρίσκεται, όπως και η χώρα, 
σε οριακό σημείο. Λογικό. Από τις 
τρεις τελευταίες δεκαετίας εξου-
σίας, οι δύο ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ. 
Και εδώ είναι το πρόβλημα. Είναι 
τόσο έντονη η ταύτιση της χώρας 
με το ΠΑΣΟΚ, που καμιά φορά νο-
μίζεις ότι πρόκειται για δύο χέρια 
που πλέκονται μεταξύ τους. Μην 
κοιτάτε τι συμβαίνει τώρα. Τώρα 
ΠΑΣΟΚ είναι η Δημοκρατία. Κοι-
τάξτε πιο πίσω.

Τριάντα χρόνια ΠΑΣΟΚ

Ό ταν ήμουν μικρός άκουγα παντού τη «Λέγκω» και νόμιζα ότι ήταν 
τραγούδι για τα τουβλάκια. Σήμερα ακούω ξανά το «Θα σε ξανάβρω 
στους μπαξέδες» των Μάνου Ελευθερίου και Ηλία Ανδριόπουλου. 

Γράφτηκε για τον Μακρυγιάννη, αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν είχε πρόβλημα με 
αυτά, εδώ πήρε τα «Κάρμινα Μπουράνα» και τα έβαλε σε συγκεντρώσεις.  
Όμως, αν πάρεις τα πρώτα λόγια του τραγουδιού, το «Μόνο να γράφεις το 
όνομά σου και εκείνο το ’μαθες μισό», θα διαπιστώσεις ότι είναι σαν να πε-
ριγράφει αρκετούς από τους πρώτους υπουργούς της Αλλαγής. Αλλά, αλή-
θεια, αυτούς δεν αντιπροσώπευσε στην πραγματικότητα το κίνημα; Τους 
«μη προνομιούχους», που είδαν το αίτημα για ισοτιμία να μετατρέπεται 
σε βουλιμία και απληστία. Δεν ξέρω αν ήταν η Ελλάδα που έφτιαξε έτσι το 
ΠΑΣΟΚ, ή το ΠΑΣΟΚ που εκμαύλισε έτσι την Ελλάδα. Υποθέτω ότι ήταν 
μία αμφίδρομη και ισοβαρής σχέση. Πιο απλά, ήταν αίτημα ενός μεγάλου 
κομματιού της κοινωνίας. Το κόμμα άκουσε την κοινωνία και εκείνη αντα-
πόδωσε με ισχύ. Κάπως έτσι, μέσα από μεγάλους, μεσαίους και μικρούς 
Κοσκωτάδες, η χώρα δεν απέκτησε μία ισχυρή μεσοαστική τάξη, αλλά 
καινούργια τζάκια. Και από πίσω να κοχλάζει ένας στρατός επάρατων μι-
κρομεσαίων που βούτηξαν όπως οι μέλισσες στο μέλι ή, ακριβέστερα, όπως 
οι μύγες στην κοπριά. Α, ναι. Το ΠΑΣΟΚ εισήγαγε καινοτομίες, υιοθέτησε 
απαραίτητες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις και αποκατέστησε αδικίες. 
Αλλά ταυτόχρονα μπόλιασε την κοινωνία με την ηθική του λαϊκισμού, τον 
τσαμπουκά της συντεχνίας, τη λούφα του δημοσίου, την ισχύ του ρουσφε-
τιού. Μην ξεχνάτε ποιοι έβαλαν απέναντι τον Χατζιδάκι, ποιοι ανέχθηκαν 
τις χυδαιότητες κατά του Ιόλα, ποιοι προσπάθησαν να επιβάλουν αισθητι-
κή και γούστο. Αυτοί που απέσπασαν συνειδητά το βλέμμα των ανθρώπων 
από τη Δύση για να το στρέψουν προς τριτοκοσμικούς συμμάχους, συντη-
ρώντας μία βαλκανικού τύπου φοβία απέναντι στην Ευρώπη και στις αρχές 
της. Δεν ξέρω αν ο εκσυγχρονισμός του Σημίτη αντιπροσώπευε κάτι δια-
φορετικό. Το επιχείρησε αισθητικά, το έχασε ουσιαστικά. Ουσιαστικά το 
επιδείνωσε, προσαρμόζοντας το βαθύ ΠΑΣΟΚ στο σύγχρονο ευρωπαϊκό 
και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Όμως, είναι άδικος ο αφορισμός όταν 
πέφτει μόνο πάνω στο ΠΑΣΟΚ. Παρατηρώντας τα πράγματα από απόστα-
ση, θα συμφωνήσεις ότι μέσα από όλα αυτά εκφράστηκε ένα πλειοψηφικό 
ρεύμα της κοινωνίας, υποτίθεται προοδευτικό, αλλά βαθύτατα συντηρητι-
κό. Κατά μία εκδοχή όλοι μας έχουμε υπάρξει ΠΑΣΟΚ σε κάποια περίοδο 
της ζωής μας. Εγώ το έχω ψηφίσει κιόλας. ●    

➜ giannakidis@protagon.gr

Τ ο φάντασμα μιας θνήσκουσας Α-

θήνας έχει στοιχειώσει τη σκέψη 

μου. Η σκέψη μου έχει καταληφθεί 

από το φάντασμα της πόλης. Ο μόνος τρό-

πος ν’ απαλλαγεί από αυτή την καταληψία 

είναι να ξεδιπλωθεί ως κείμενο. Το κείμενο 

αυτό πυροδοτεί η ανάγκη μου για ένα είδος 

εξομολόγησης: κάθε φορά που επιστρέφω 

από το εξωτερικό όπου σπουδάζω, ενώ 

τρομάζω με την ένταση, την ορμητικότητα 

και την επιμονή με την οποία η Αθήνα φαί-

νεται να εκφράζει το κοινωνικό της πάθος, 

την ίδια στιγμή παρατηρώ τον εαυτό μου 

να παρατηρεί αυτό το πάθος σαν θέαμα. Το 

βλέμμα μου δηλαδή παλινδρομεί ανάμεσα 

στην ηθική και την αισθητική του δυναμική.

Κι ενώ θα περίμενε κανείς πως η αισθητική 

θεώρηση της δημόσιας ζωής της πόλης θα 

πήγαζε απλά από μια παγερή απόσταση από 

το κοινωνικό της πάθος, η απόσταση αυτή 

φαίνεται να τροφοδοτείται παραδόξως μέ-

σα μου από μια αίσθηση αβυσσαλέας οικει-

ότητας με την αγανάκτηση του αθηναϊκού 

πλήθους. Και αναρωτιέμαι: είναι πράγματι 

η αγανάκτηση ένας κώδικας διαμεσολάβη-

σης ανάμεσα στην ατομική μας οργή και το 

δημόσιο χώρο ή είναι απλά μια αντανάκλα-

ση της ατομικής μας οργής που καταλύει 

την αυτονομία του δημόσιου χώρου; Η ανα-

ρώτησή μου αυτή προήλθε αρχικά από τη 

μελέτη του Richard Sennett στο βιβλίο του 

Η τυραννία της Οικειότητας - Ο Δημόσιος και ο 
Ιδιωτικός Χώρος στον Δυτικό Πολιτισμό (μτφ. 

Μέρτικας Γ.Ν., εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1999), 

στο οποίο ο συγγραφέας υποστηρίζει πως 

στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες γίνεται 

όλο και πιο δυσχερής η διάκριση της δημό-

σιας από την ιδιωτική σφαίρα, αφού η δη-

μόσια σφαίρα δεν αποτελεί πια αγορά αλλά 

εξαντλείται τελικά σε μια «αγοραία ανταλ-

λαγή εκμυστηρεύσεων».

Ποια θα μπορούσε να είναι λοιπόν σήμερα 

η σημασία μιας λαϊκής εξέγερσης; Όταν η 

θεσμοθετημένη πολιτική δραστηριότητα 

εξαντλείται στο να περιστρέφεται μηχανι-

κά είτε γύρω από μια κυνική, δάνεια λογική 

αποτελεσματικότητας είτε γύρω από ένα 

λαϊκίστικο τακτικισμό, ποιος θα μπορούσε 

άραγε να είναι ο διορθωτικός ρόλος του μαι-

νόμενου πλήθους έξω από τη Βουλή; Πρό-

κειται πράγματι για μια γνήσια πολιτική πα-

ρέμβαση ή για ένα ανώδυνο παραλήρημα;

Το ελάχιστο προαπαιτούμενο για να μπορεί 

μια πολιτική παρέμβαση να είναι παραγω-

γική, θα ήταν η συμφωνία ως προς τους ό-

ρους υπό τους οποίους τίθεται ένα πρόβλη-

μα. Μια τέτοια συμφωνία, στην προκειμέ-

νη περίπτωση, φαίνεται αδύνατη για έναν 

πραγματικό και ένα θεσμικό λόγο.

Πραγματικό λόγο αποτελεί το ότι η διαφωνία 

πάνω στους όρους της συζήτησης συνιστά 

το ίδιο το πρόβλημα: ενώ κάθε αίτημα των α-

γανακτισμένων πολιτών εκκινεί και διέπεται 

από την ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης (δι-

καιότερα μέτρα - απόδοση ευθυνών), οι πο-

λιτικοί αντιμετωπίζουν το αίτημα αυτό μόνο 

ως έναν από τους επιμέρους παράγοντες 

που πρέπει να συνυπολογίσουν. Ίσως αυτή 

η ασυμβατότητα να αποδίδει κοινότοπα την 

ίδια τη φύση της απόστασης ανάμεσα στο 

ζητούμενο της ύπαρξης μιας κρατικής πο-

λιτικής και το ζητούμενο της ελεύθερης κοι-

νωνικής έκφρασης. Ωστόσο η αλήθεια που 

εμπεριέχει, πραγματώνεται ιστορικά με μια 

κραυγαλέα οξύτητα σήμερα, αυτή τη στιγ-

μή, τώρα. Η εκ πρώτης όψεως κοινοτοπία 

της θεωρητικής αυτής διαπίστωσης αίρεται 

από την καίρια επιτακτικότητα του προβλή-

ματος το οποίο αυτή η κοινοτοπία γεννά.

Ο θεσμικός λόγος, αφετέρου, που αποκλείει 

την επικοινωνία μεταξύ κοινωνίας και πο-

λιτικής ζωής, αφορά αυτήν κάθε αυτήν την 

ισχύ της έννομης τάξης. Αν η αγανάκτηση 

των πολιτών φαίνεται να χάνει την πραγμα-

τική δυνατότητα παρέμβασης, διατηρεί ω-

στόσο τη συμβολική δύναμη να σημάνει την 

απαξίωση πολιτικών συμπεριφορών (και-

ροσκοπισμός, κομματική πειθαρχία) και δο-

μικών στοιχείων του πολιτικού συστήματος 

(κομματικό σύστημα - βουλευτική ασυλία). 

Ωστόσο, η δύναμη αυτή θα ήταν ισχυρή στο 

βαθμό που θα στερούσε de facto τη δημο-

κρατική νομιμοποίηση των αποφάσεων. Το 

ενδεχόμενο αυτό όμως προσκρούει στο τεί-

χος της τυπικής νομιμότητας.

Όμως σήμερα στην Αθήνα δεν συγκρούεται, 

απλά, ο λαός με τους πολιτικούς: δοκιμάζε-

ται η πίστη στην αξία του δημοκρατικού πο-

λιτεύματος γιατί συγκρούεται με την πίστη 

στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια της οποίας 

υποτίθεται αποτελεί τον εγγυητή της.

Όταν διακυβεύεται η ζωή και η αξιοπρέπεια 

έστω και ενός πολίτη, ποιον υπηρετεί η μο-

νομερής και αποσπασματική ενεργοποίηση, 

από την κυβέρνηση, συνταγματικών διατά-

ξεων άμεσης δημοκρατίας; Όταν μια αρχή 

όπως η ανθρώπινη αξία, που αποτελεί το θε-

μέλιο ερμηνείας κάθε πράξης ή απόφασης 

με κοινωνική εμβέλεια, διακυβεύεται από 

την τυπική ισχύ του πολιτεύματος, το οποίο 

ισχυρίζεται ότι την προάγει, τότε απαιτεί-

ται μια πιο συστηματική αναμέτρηση με το 

περιεχόμενο του συντάγματος, αυξάνεται 

εκθετικά όμως και η πολιτική ευθύνη κάθε 

μέλους της κοινωνίας η οποία υφίσταται και 

δημιουργεί αυτό το διακύβευμα. Η χρεοκο-

πία της θεωρητικής ενατένισης του προβλή-

ματος, η αδυναμία δηλαδή να δοθούν περαι-

τέρω θεωρητικοί λόγοι για να ερμηνευθεί το 

κενό επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και πολι-

τικών, αποτελεί πια ένα όριο, ένα τέλος, αλ-

Ανησυχαστικές συνάφειες 

Αn affair 
with 
the city
Της κΑΤέΡΙΝΑΣ ΒΙΡΒΙδΑκΗ
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λά ταυτόχρονα δημιουργεί τη συνθήκη και 

δίνει την καθοριστική ώθηση για αναζήτηση 

νέων μορφών γόνιμης πολιτικής δράσης. 

Τότε είναι ακριβώς που το ζήτημα του ε-

παναπροσδιορισμού της λειτουργίας του 

δημόσιου χώρου αποκτά την κρισιμότητά 

του. Πράγματι, όταν το διακύβευμα είναι η 

αξιοπρέπεια του πολίτη, μπορεί κανείς να 

αρκείται απλά στο κριτήριο της αυθεντικό-

τητας της έκφρασης (αγανάκτηση, οργή); 

Η αγανάκτηση, ακόμα και ως αυθεντική έκ-

φραση ενός αισθήματος αδίκου, μπορεί να 

έχει κοινωνική σημασία –ως πράξη μέσα στο 

δημόσιο χώρο– αν δεν συνοδεύεται από τη 

διάθεση και την προοπτική μετάδοσης ενός 

νοήματος πέραν του εαυτού της; Μήπως α-

ποτελεί μόνο την προβολή ενός συλλογικού 

ναρκισσισμού που διαδηλώνει την ηθικο-

λογία του, αρνούμενος να αναγνωρίσει τα 

όριά του; Μήπως πρόκειται περισσότερο για 

ψυχολογική φαντασίωση αυτοδικαίωσης 

παρά για παρέμβαση; Ακόμα χειρότερα, μή-

πως ως αντανάκλαση του πολιτικού μας 

συστήματος συμπαρασύρεται στη χρε-

οκοπία του;

Ο Richard Sennett περιγρά-

φει το σύμπτωμα αυτό ως 

«οικεία θεώρηση της κοινω-

νίας και της πολιτικής», μιας 

αντιμετώπισης του δημόσι-

ου χώρου «υπό το πρίσμα 

ιδιωτικών παραγόν των». 

Μιας στάσης απέναντι στο δημόσιο 

χώρο που επιδιώκει μόνο «ψυχολογι-

κές ανταμοιβές» και όχι μια αναμέτρηση 

με το ανοίκειο συναίσθημα που μας προ-

σφέρει η αναγνώριση των ορίων μας. Όπως 

γράφει ο Sennett «έχει επέλθει μια σύγχυ-

ση μεταξύ δημόσιας και οικείας ζωής: οι 

άνθρωποι πραγματεύονται δημόσια ζητή-

ματα σύμφωνα με προσωπικά αισθήματα 

ενώ τα ζητήματα αυτά αντιμετωπίζονται 

κατάλληλα διαμέσου κωδίκων απρόσωπου 

νοήματος». Η στάση των αγανακτισμένων 

πηγάζει από αυτή τη σύγχυση και παράγει 

έναν εφησυχασμό.

Βέβαια όσο κι αν ο ελληνικός δημόσιος χώ-

ρος αποτελεί απλά ένα συνονθύλευμα διά-

σπαρτων απογοητεύσεων, αυτός δεν θα ε-

νεργοποιηθεί μόνο με την επικράτηση «κω-

δίκων απρόσωπου νοήματος», όπως επιση-

μαίνει ο Sennett. Η αναγνώριση ενός ορίου, 

ενός περιγράμματος έστω στη σκέψη μας, 

δεν σημαίνει απαραίτητα την ανεξέταστη 

υιοθέτηση εξωγενών ορθολογικών κριτη-

ρίων καθορισμού της συνύπαρξής μας. Θα 

έλεγα ότι σημαίνει καταρχήν την ανάκτηση 

μιας επίγνωσης, μιας γρηγορούσας ματιάς 

απέναντι στην πόλη αλλά και μέσα σ’ αυτήν. 

Σημαίνει τη δυνατότητα μιας νέας ανάγνω-

σης του παρελθόντος που είναι το παρελθόν 

της πόλης, της πλατείας, της γειτονιάς, του 

πανεπιστημίου, η οσμή κάθε κτιρίου. Σημαί-

νει την επανερμηνεία του παρελθόντος ως 

ζώσα και ενεργή προοπτική του παρόντος. 

Κι ενώ η πλατεία Συντάγματος αδειάζει από 

αγανακτισμένους, νέες, φαινομενικά μόνο 

φυγόκεντρες, δυνάμεις ενδυναμώνουν τον 

πυρήνα μιας συνύπαρξης στην πόλη. 

Έτσι, είναι αυτή ακριβώς η γρηγορούσα μα-

τιά που μπορεί να επιτρέπει στον καθένα 

μας να δει το παρελθόν του και τη σχέ-

ση του με την πόλη ως έναν ερεθισμό, 

ως μια διέγερση ενός νέου 

τρόπου σκέψης που θα έχει 

ως θεμέλιό του τη δυνατότη-

τα ανταπόκρισης σε μια πα-

ρελθούσα εμπειρία.

Η ξενότητα που νιώθουμε α-

πέναντι στην Αθήνα εμείς που 

επιστρέφουμε θα μπορούσε 

να αποτελέσει η ίδια τη συνθήκη εκείνη 

που θα ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατό-

τητα ανταπόκρισης και θα προκαλέσει την 

καίρια σύγχυση που θα μας κάνει να επανα-

νοηματοδοτήσουμε την πόλη, να ανακαλύ-

ψουμε την πολυμορφία και την πολυσημία 

της. Προτείνω την ξενότητα που νιώθουμε 

απέναντι στην πόλη να τη δούμε ως μέρος 

μιας δυναμικής απο-οικείωσής της και όχι ως 

οριστικό τέλος. Προτείνω αντί της αγανά-

κτησης, την επανάκτηση της πόλης. Και όχι 

μόνο αυτό. Είναι πια καιρός να απαλλαγούμε 

από ένα νεκρό και οικείο δέος απέναντι σε 

μια ετοιμοπαράδοτη παράδοση και να επιχει-

ρήσουμε ζωντανές και ανησυχαστικές συνά-

φειες με ό,τι νομίζουμε ότι έχει απολεσθεί.

➜ ninazev@gmail.com

Προτείνω αντί 
της αγανάκτησης, 
την επανάκτηση 

της πόλης



Σε μαρασμό φαίνεται να οδη-

γούνται τα «στεγνά» θεραπευ-

τικά προγράμματα.  Η A.V. συ-

νομιλεί με τη διευθυντή ψυχία-

τρο, επιστημονικά υπεύθυνη

και επικεφαλής της μονάδας 

απεξάρτησης 18 ΑΝΩ. 

Συνέντευξη στη ΛΕΝΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ 

Οικονομική κρίση. Περικοπές στον 

προϋπολογισμό, εργασιακή εφεδρεία. 

Συγχωνεύσεις. Τι επιφυλάσσει το μέλλον 

για τη μοναδική μονάδα απεξάρτησης στην 

Αθήνα; Το μέλλον της θεραπείας απεξάρ-
τησης και της πρόληψης θα εξαρτηθεί 
από το πώς θα αντιδράσουμε απέναντι 
σε κάποιες καταστροφικές αποφάσεις. 
Αποφάσεις που οδηγούν σε περικοπή 
του προϋπολογισμού υπηρεσιών, όπως 
του ΚΕΘΕΑ, καταδεικνύουν ότι στόχος 
της πολιτείας είναι να υποβαθμιστούν 
και εντέλει να πάψουν να υπάρχουν 
δημόσια και δωρεάν προγράμματα α-
πεξάρτησης. Είμαστε σε επαγρύπνηση. 
Εμείς στο «18 ΑΝΩ» ανήκουμε στο Ψυ-
χιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και οι πε-
ρικοπές εντάσσονται σ’ αυτές που αφο-

ρούν 
τον 
ευρύ-
τ ε ρ ο  δ η -
μόσ ιο τομέα. 
Δεν ξέρουμε τι μας 
επιφυλάσσει το μέλλον. 
Βλέπουμε τα στεγνά θεραπευτικά προ-
γράμματα να περικόπτονται. Ταυτόχρο-
να βλέπουμε το κράτος να προωθεί τα υ-
ποκατάστατα, εγκαθιστώντας σχετικές 
μονάδες στα γενικά νοσοκομεία. 

Τι θα γίνει αν επικρατήσουν τα υποκα-

τάστατα;  Έτσι στραγγαλίζουμε μια 
κοινωνία στο όνομα της κατάργησης της 

λί-
στας. 

Όταν 
έ χ ε ι ς  έ ν α 

πρόβλημα που 
σ υ ν ε χώ ς  π ολ λ α-

πλασιάζεται, χωρίς να δί-
νονται ριζικές λύσεις, οι εξαρτημένοι θα 
παραμείνουν χορηγούμενοι σε λίστες 
έως ότου πεθάνουν. Δηλαδή, πόσες λί-
στες θα κάνει το κράτος για να καλύψει 
τις ανάγκες; Τη στιγμή, μάλιστα, που 
δημιουργεί νέες ανάγκες στρέφοντας 
τους ανθρώπους στα υποκατάστατα. 

Στον ΟΚΑΝΑ έχουν την πολιτική της 

φαρμακευτικής αντιμετώπισης με τη 

χορήγηση υποκατάστατων ναρκωτικών ου-

σιών. Είστε σε κόντρα; Αυτή η αντίληψη 
είναι λανθασμένη. Πλέον έχουμε ένα 
εθνικό συντονιστικό όργανο στο οποίο 
συμμετέχουν εργαζόμενοι από διάφο-
ρα προγράμματα. Μπορεί στον ΟΚΑΝΑ 
να επιλέγουν τη συντήρηση-εξάρτηση, 
αλλά παρόλα αυτά είμαστε δίπλα-δίπλα 
και δίνουμε τη μάχη. Πρέπει να υπάρ-
χουν πολλών ειδών προγράμματα για 
να μπορεί ο εξαρτημένος να επιλέγει. 
Πρέπει τα προγράμματα να είναι δωρε-
άν. Όταν ο εξαρτημένος δεν έχει επι-
λογές, θα στραφεί στο υποκατάστατο. 
Δηλαδή, στην εύκολη λύση. 

Το γενικότερο κλίμα ευνοεί το πρό-

γραμμα των υποκατάστατων ή τα 

«στεγνά»; Εάν μιλήσεις μ’ οποιοδήποτε 
απεξαρτημένο παιδί της επανένταξης 
θα εκφράσει την απόλυτη αντίθεσή του 
στα υποκατάστατα. Η μεθαδόνη δεν 
είναι απλή ουσία. Είναι επικίνδυνη. Η 
χορήγηση της μεθαδόνης συντηρεί την 
εξάρτηση, την εξαθλίωση. Η απεξάρ-
τηση είναι μια υπόθεση που αφορά τον 
τρόπο ζωής του ανθρώπου. Για να έχει 
νόημα η ζωή, θα πρέπει ο εξαρτημένος 
να αισθάνεται απελευθερωμένος. Αν 
αυτή η διαδικασία περάσει στα χέρια ε-
πιχειρηματιών που έχουν ως στόχο το 
κέρδος, η απεξάρτηση χάνει το νόημά 
της. Η απεξάρτηση δεν είναι κερδοφό-
ρα. Τα υποκατάστατα είναι. Δεν πρέπει 
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να μπει η εμπορευματοποίηση στο χώρο 
της υγείας. Διαφορετικά τα στεγνά προ-
γράμματα είτε θα πάψουν να υπάρχουν 
είτε θα είναι πανάκριβα. 

Η ευρωπαϊκή εμπειρία τι μας λέει; Τις 
τελευταίες δεκαετίες η ευρωπαϊ-

κή πολιτική έχει στραφεί στην επιλογή 
των υποκατάστατων. Προωθούνται σε 
τέτοιο σημείο, μ’ αποτέλεσμα τα στεγνά 
προγράμματα είτε να κλείνουν είτε να 
συνυπάρχουν με τα υποκατάστατα για 
να διατηρηθούν. Κάτι απαράδεκτο από 
επιστημονική άποψη. 

Υπάρχουν χρήματα για ουσίες; Αυτή 
την εποχή τα ναρκωτικά στην πιά-

τσα είναι πάμφθηνα. Μπορείς να δώσεις 
2 ευρώ και να πάρεις ηρωίνη. Άλλες ε-
ποχές έβρισκες κοκαΐνη με δύο και τρία 
ευρώ. Ανάλογα τι συμφέρει τους εμπό-
ρους να προωθήσουν. Και εννοείται ότι 
μιλάμε πάντα για νοθευμένη ηρωίνη.

Όλο το κέντρο μια πιάτσα… Πιστεύω 
ότι καλλιεργείται σκόπιμα. Βά-

ζει το χέρι της και η αστυνομία. Τους 
πάει όπου θέλει. Αυτό που συμβαίνει 
είναι καταστροφικό. Από τη μια ανα-
πτύσσονται μέσα στην οικονομική και 
κοινωνική κρίση όλες οι προϋποθέσεις 
για να στραφούν οι νέοι προς τις εξαρ-
τήσεις και απ’ την άλλη γίνονται όλοι 
αναπαραγωγείς της εξάρτησης. Κάποτε, 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήθελαν να 
τους κρύψουν κάτω από το χαλί, να τους 
στείλουν στο Δαφνί. Κάποιοι είχαν προ-
τείνει να τους πάμε στα νησιά. Η επι-
δίωξη είναι να φύγουν από το ιστορικό 
κέντρο. Έτσι η περιοχή θα επανακτήσει 
την αξία της και οι πολίτες δεν θα συνα-

ναστρέφονται με ανθρώπους γ΄ κατη-
γορίας. Δεν είναι τυχαίο ότι συνδέουν 
την απομάκρυνση των τοξικομανών με 
αυτή των μεταναστών. Υπάρχει, όμως, 
κίνδυνος να βρεθούμε μπροστά σε μια 
νέα κατάσταση: οι τοξικομανείς να είναι 
και πάλι αποδιοπομπαίοι, αλλά αυτή τη 
φορά μέσα στα νοσοκομεία. Ήδη έχει 
αρχίσει να δυσανασχετεί το νοσηλευ-
τικό προσωπικό. Μιλά για ελλείψεις σε 
προσωπικό και σε υποδομές. Επιπλέον, 
ας μην ξεχνάμε ότι ο εξαρτημένος 
είναι ένας άνθρωπος που και θα 
κλέψει, και θα ζητιανέψει, και θα 
προσπαθήσει να εξασφαλί-
σει τη δόση του με κάθε τρό-
πο. Είναι άλλο να υπάρχουν 
μονάδες φροντίδας κι άλλο 
απλά μονάδες χορήγησης 
μεθαδόνης. Οι τοξικομανείς 
θα καταντήσουν οι αποδιο-
πομπαίοι τράγοι της κρίσης 
του ΕΣΥ. Ένα κλίμα πιάτσας 
μέσα στο νοσοκομείο. 

Αλλάζει κάτι στην πρόλη-

ψη-αντιμετώπιση του προβλή-

ματος με το νέο νομοσχέδιο; Το νομο-
σχέδιο επιχειρεί να αποκαταστήσει την 
έννοια «δικαίωμα στη θεραπεία». Ο α-
πεξαρτημένος που έχει κάνει θεραπεία 
δεν πρέπει να οδηγείται στη φυλακή. 
Αυτό είναι το θετικό του νόμου. Στην 
πράξη, όμως, ακυρώνεται. Όταν υπο-
βαθμίζεις το ρόλο μονάδων τύπου ΚΕ-
ΘΕΑ, δεν μπορείς να μιλάς για δικαίωμα 
στη θεραπεία. Ο τοξικομανής δεν έχει 
θέση στη φυλακή. Τελεία και παύλα. Το 
σύστημα καταστολής έχει αποτύχει. Εί-

ναι αναποτελεσματικό, πανάκριβο και 
διεφθαρμένο. Δεν καταφέρνουν ούτε 
τον πιο απλό στόχο, να κατασχέσουν το 
10%. Κανείς ποτέ δεν θα δει τον έμπορο. 
Οι μεγάλες ποσότητες είναι αόρατες.

Πολλά άρθρα αναφέρονται στη χρή-

ση, καλλιέργεια, διακίνηση ινδικής 

κάνναβης. Είναι τόσο επικίνδυνη που να 

χρήζει νέων νομοθετικών ρυθμίσεων; Μή-

πως βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το 

δάσος; Το χασίσι κυκλοφορεί σε τέτοιο 
βαθμό, σα να είναι νόμιμο. Όμως, σε 
μια εποχή κρίσης, όταν η τάση του 
νέου είναι να ξεφύγει, το χασίς γί-

νεται ένα δεκανίκι της ζωής, 
κι αυτό το παιδί ωθείται στο 
να λειτουργεί εξαρτητικά 
και δεν αποκλείεται να α-
νοίξει ο δρόμος για να ανα-
ζητήσει κι άλλες ουσίες. Τί-
ποτα δεν είναι απόλυτο. Το 
ότι πήρα χασίς δεν σημαίνει 
ότι θα πάρω ηρωίνη. Απλά 
σε μια κοινωνία που έχει πά-
ρει αυτή τη στροφή, η νομι-

μοποίηση μιας ουσίας περνάει ένα 
κοινωνικό μήνυμα. Ότι αυτή η ουσία 

είναι ακίνδυνη και επομένως αυξάνει 
τη διάδοση. Η αύξηση της διάδοσης α-
νοίγει το δρόμο για τις εξαρτήσεις. Υ-
πάρχουν έρευνες που αποδεικνύουν τη 
στενή σχέση του χασίς με την ψύχωση, 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Ξεκινάει 
νωρίς, καπνίζει πολύ, συστηματικά για 
μεγάλο διάστημα. Αυτό το βλέπουμε και 
στην κλινική πράξη. Ψυχώσεις που αυ-
ξάνονται στην εποχή μας έχουν να κά-
νουν με το χασίς, τις αμφεταμίνες, την 

κοκαΐνη και την ανάμειξη όλων αυτών. 
Σήμερα δεν έχει νόημα να λέμε η ηρω-
ίνη κάνει αυτό, η κοκαΐνη κάνει εκείνο. 
Διότι τα παίρνουν όλα ανακατεμένα. 

Από τη θεραπεία στην επανένταξη... 

Για να πετύχει η επανένταξη πρέ-
πει να σταματήσει αυτή η φιλολογία 
γύρω από τον τοξικομανή ως άρρωστο. 
Δεν είναι ασθενής με την ιατρική έν-
νοια. Χρειάζεται συγκεκριμένη φροντί-
δα, χρειάζεται ίαση από την εξάρτηση. 
Η θεραπευτική είναι μια ιαματική δι-
αδικασία. Δεν μιλάμε με τη στενή βιο-
λογική έννοια του όρου. Θεραπεία δεν 
σημαίνει φάρμακα, αλλά φροντίδα και 
επιμέλεια του εαυτού. 

Είναι οι χρήστες ειλικρινείς μαζί σας; 

Ξέρουν τι θέλουν όταν έρχονται στο 

18ΑΝΩ για πρώτη φορά; Εξάρτηση και ψέ-
μα είναι έννοιες συνώνυμες. Δεν υπάρ-
χει ναρκομανής που να μη λέει ψέματα, 
που να μην είναι χειριστικός. Θέλει να 
σε χειριστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να 
αποσπάσει το αντίτιμο της δόσης του. 
Αυτός ο κύκλος ζωής ενδέχεται να σε 
οδηγήσει στο σημείο «δεν μπορώ άλ-
λο». Δηλαδή, υπάρχουν τοξικομανείς 
που κάποια στιγμή θα πουν «δεν πά-
ει άλλο, θα το κόψω». Όταν έρχονται 
στο ειδικό κέντρο είναι ως ένα βαθμό 
αποφασισμένοι να καθαρίσουν. Αλλά 
γι’ αυτούς η λέξη και η όλη διαδικασία 
της απεξάρτησης είναι κάτι πολύ θολό. 
Εδώ μπαίνουμε εμείς. Ο στόχος μας εί-
ναι να δυναμώσουμε το κίνητρο, να το 
ενισχύσουμε. Αυτός ο άνθρωπος ζει σε 
μια σύγχυση. Τη ίδια στιγμή που λέει 
το κόβω, την ίδια στιγμή πείθεται ότι 
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Οι τοξικο-
μανείς θα 

καταντήσουν 
οι αποδιοπο-

μπαίοι τράγοι 
της κρίσης 

του ΕΣΥ 



δεν μπορεί να το κάνει. Εντωμεταξύ, τα 
κοινωνικά μηνύματα είναι αρνητικά. Τι 
του λέει η κοινωνία; «Μπορείς να ζεις 
μόνο με υποκατάστατα». Εμείς θα τους 
εμπνεύσουμε την ελπίδα, να δει στην 
πράξη ότι κόβεται. 

Μπορεί η ψυχοθεραπεία να απαλύ-

νει το σωματικό πόνο της στέρησης; 

Μετά τη δεύτερη, τρίτη συνάντηση έρ-
χονται καθαροί. Τότε εμφανίζεται το 
στερητικό σύνδρομο. Πολλοί λένε ότι 
έχει την εικόνα μιας βαριάς γρίπης, άρα 
δεν είναι κάτι σπουδαίο. Εδώ και χρό-
νια προσπαθούμε να καθιερώσουμε 
τμήματα σωματικής αποτοξίνωσης στα 
γενικά νοσοκομεία. Λειτουργεί ένα σ’ 
ολόκληρη την Ελλάδα, στο Ψυχιατρι-
κό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η σω-
ματική αποτοξίνωση είναι μια υπόθεση 
δεκαπέντε ημερών. Τώρα αναγκαστικά 
τους στέλνουμε όλους εκεί, με αποτέ-
λεσμα να είναι μεγάλη η αναμονή. Τι 
κάνουμε ως 18ΑΝΩ; Ο ψυχίατρος είναι 
απαραίτητος, τους δίνει τα κατάλληλα 
φάρμακα και όχι υποκατάστατα. Είναι 
φάρμακα για κάποια συμπτώματα της 
στέρησης, π.χ. την κατάθλιψη. Στην ί-
δια διαδικασία βάζουμε την οικογένεια. 
Ένας εξαρτημένος δεν πρέπει να πάρει 
φάρμακα στο χέρι του. Θα τα κάνει ου-

σίες. Θα πρέπει ένα μέλος της 
οικογένειας του να τον φρο-
ντίζει. 

Μετά το στερητικό 

σύνδρομο; Νιώθει 
τη δύναμη να μπει σε 
μια ομάδα. Στις ομάδες 
εμψύχωσης μαθαίνει 
να λειτουργεί μαζί με 
άλλους. Στην πιάτσα 

δεν υπάρχουν ομάδες. Όπως 
λένε: «Είμαι εγώ και οι “άκρες” 

μου». Ομάδα σημαίνει δεσμοί, 
αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια. Ομάδα 
θα βρουν μόνο στην απεξάρτηση. Είναι 
ο χώρος για να εκφραστεί, να ζητήσει 
βοήθεια και να μοιραστεί αγωνίες και 
προβληματισμούς σ’ έναν πρώτο βαθμό. 
Όλα γίνονται αργά και σταδιακά. Η ου-
σία των στεγνών προγραμμάτων είναι η 
ομάδα. Αρχίζει να αποκτά εμπιστοσύνη 
σε ανθρώπους και να επικοινωνεί. Ας 
μην αγνοούμε ότι μιλάμε για ανθρώ-
πους που το λεξιλόγιό τους περιοριζό-
ταν στις 100 λέξεις, όλες γύρω από τα 
ναρκωτικά. Από την εμψύχωση περνάει 
στην ευαισθητοποίηση, που σημαίνει 
ότι μπαίνει σε ομάδα ψυχοθεραπείας 
και σταθεροποιεί την απόφασή του. Ξε-
καθαρίζει το στόχο του: να μην έχει α-
νάγκη τα ναρκωτικά. 

Βγαίνοντας έξω... Χρειάζεται μια 
δουλειά, να μην υπάρχει η απειλή 

της φυλακής και ανθρώπους που ν’ α-
ναγνωρίζουν την αξία του ως άνθρωπο. 
Να μην υπάρχει στίγμα. Βγαίνοντας, έ-
χει σημασία να μπει στη διαδικασία να 
αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Να μην 
τρομάξει, αλλά ακόμα κι αν αυτό συμβεί 
να έρθει να μας μιλήσει. Ο απεξαρτημέ-
νος έχει τις δυνατότητες, αλλά η κοινω-
νία δεν δίνει τις ευκαιρίες. Όλες οι υπο-
τροπές έχουν να κάνουν με τη ματαίωση 
της κοινωνίας. Η υποτροπή δεν είναι 
συνυφασμένη με τη φύση της εξάρτη-
σης, αλλά με την έλλειψη ευκαιριών. A

«7 μέρες ζωής στην Τοσίτσα»… Η

πρόσκληση του Συλλόγου Ελλή-

νων Αρχαιολόγων για συμμετο-

χή στα δρώμενα της οδού Τοσίτσα 

υπό το σύνθημα «Δίνουμε Ζωή 

στον Πεζόδρομο της Τοσίτσα με

Πολιτιστικές Δράσεις» ακούστη-

κε δελεαστική και υποσχόμενη. 

Η Τοσίτσα, ο πεζόδρομος ανάμεσα στο Πολυτεχνείο και στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο, έχει γίνει στέκι τοξικομανών, ένα 

γκέτο πρέζας, μια γκρίζα ζώνη, ένας πεζόδρομος που πλέον 

όλοι αποφεύγουν να διασχίσουν είτε γιατί φοβούνται είτε 

γιατί δεν αντέχουν να αντικρίζουν όλα αυτά τα νέα παιδιά 

κατεστραμμένα από την πρέζα, αβοήθητα από το κράτος, 

περιθωριοποιημένα από την κοινωνία.        

Το πρόγραμμα, πλήρες: προβολή ταινιών, παραστάσεις 

θεάτρου, χορού και μαριονέτας, συναυλίες, μαθήματα κρου-

στών, συζητήσεις, και άλλα πολλά. Εγώ επέλεξα να πάω στην 

παράσταση της «Αντιγόνης» του Εθνικού Θεάτρου, την πε-

ρασμένη Δευτέρα. Όταν όμως έφτασα εκεί, η μικρή ελπίδα 

έδωσε τη θέση της στη γνώριμη λύπη.

Έξω από το Επιγραφικό Μουσείο είχε οριο-

θετηθεί με πλαστική ταινία η σκηνή: τέσσερις 

καρέκλες για τέσσερις ηθοποιούς. Οι ηθοποιοί, 

ντυμένοι με φόρμες, σαφώς καλοί και η παρά-

σταση καλά δουλεμένη. Ίσως όμως λίγο πιο κα-

λά από ό,τι θα άρμοζε στην περίσταση. Ήταν 

σαφές: έπαιζαν αρχαία τραγωδία. Τριγύρω οι 

θεατές να παρακολουθούν με ενδιαφέρον. Και 

σε απόσταση, εκεί προς την Πατησίων, συγκε-

ντρωμένα τα πρεζάκια. Κι όταν κάποιο από αυ-

τά πλησίαζε προς το δρώμενο, με το γνωστό του τρόπο: 

«Ένα ευρώ, σας παρακαλώ, δεν είμαι πρεζάκι», οι υπεύ-

θυνοι των εκδηλώσεων του ζήταγαν να κάνει ησυχία 

και το έδιωχναν. Μα αλήθεια, η πρώτη απορία που μου δημι-

ουργήθηκε, δεν γνώριζαν οι υπεύθυνοι πως τα πρεζάκια με 

αυτό τον τρόπο σε πλησιάζουν πάντα, ακόμα κι όταν απλώς 

θέλουν να σε γνωρίσουν;

Μιλήσαμε με την υπεύθυνη των εκδηλώσεων. «Δεν είμα-

στε γκρίζα ζώνη» μας λέει, «στόχος μας είναι να έρθει κόσμος 

στην Τοσίτσα, να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, τα πρεζάκια, 

να κοινωνικοποιηθούν. Έχουν αξιοπρέπεια κι εμείς με τον 

πολιτισμό μπορούμε να βοηθήσουμε». Η υπεύθυνη μιλούσε 

εξαιρετικά καλά και με μεγάλο πάθος και ήταν οφθαλμοφα-

νές ότι είχε δουλέψει ψυχή τε και 

σώματι για το φεστιβάλ αυτό. Μέ-

χρι που έκανα τη λάθος ερώτηση: 

«Η παράσταση αυτή δεν έχει σχέση 

με τις εκδηλώσεις του Υπουργείου 

Πολιτισμού “Δράσεις στο Κέντρο 

τη Αθήνας”»; Για να εισπράξω μια 

σφόδρα αρνητική απάντηση, που 

ακολουθήθηκε από την καταγγελία 

του Υπουργείου Πολιτισμού όσον 

αφορά το μέτρο της εφεδρείας. 

«Μα, με συγχωρείτε» διέκοψα το 

λάβρο συνδικαλιστικό λόγο, «οι 

εκδηλώσεις αυτές είναι για την 

υποστήριξη των τοξικομανών ή 

για τα δικαιώματα των δημοσίων 

υπαλλήλων του Αρχαιολογικού 

Μουσείου;». «Και για τα δύο!» ήταν 

η απάντηση, που διεκόπη από την 

παρουσία ενός τοξικομανούς που 

ζήταγε το γνωστό «ένα ευρώ». Κι 

αυτή ακριβώς η σκηνή μού δημι-

ούργησε το εύλογο ερώτημα: «Μα, 

δεν βλέπετε πως έχετε συγκρουό-

μενα συμφέροντα; Για να μπορέσει 

να υπάρξει κράτος πρόνοιας, για 

να μπορέσει το κράτος να προστα-

τεύσει αυτές τις ευάλωτες ομάδες, 

ίσως να πρέπει να εξορθολογιστεί 

ο δημόσιος τομέας» τόλμησα να 

αντιτάξω. Όμως ήταν μάταιο, ο 

συνδικαλιστικός λόγος συνεχιζό-

ταν κραταιός, «ο Πολιτισμός δεν 

μπαίνει σε εφεδρεία». Και δικαίως, θα έλεγα, μια και πρόκειται 

για τις δουλειές τους, για τα σπίτια τους, για το επίπεδο ζωής 

τους. Είναι φυσικό να θέλουν να τα προστατεύσουν.   

Αυτό όμως που δεν είναι καθόλου φυσικό και προσωπικά με 

γέμισε θυμό είναι ότι χρησιμοποιείται η πλέον ευάλωτη ομά-

δα, οι χρήστες ναρκωτικών, για να νομιμοποιηθεί κοινωνικά 

και να στηριχθεί ένα καθ’ όλα συνδικαλιστικό αίτημα, το οποίο 

στην πραγματικότητα δρα εις βάρος αυτών ακριβώς των ευ-

άλωτων ομάδων. Έτσι εξηγείται άλλωστε και ο λόγος που τα 

πρεζόνια, τουλάχιστον την ημέρα εκείνη που πήγα εγώ, ούτε 

συμμετείχαν στο δρώμενο ούτε υπήρξε κάποια τέτοια 

πρόθεση από την πλευρά των διοργανωτών. Αντιθέ-

τως, μέσα στο δικό τους γκέτο, βρέθηκαν εκ νέου 

περιθωριοποιημένοι στη γωνία της Πατησίων. 

Αναζητώντας μια φωνή αλήθειας, μίλησα 

με έναν από τους ηθοποιούς ελπίζοντας να 

μη με απογοητεύσει με τα γνωστά μεγάλα λό-

για, και πράγματι δεν με απογοήτευσε: «Ήταν 

η χειρότερη εμπειρία της ζωής μου» άρχισε να 

μας λέει ο καλός ηθοποιός Αλέξανδρος Μαυ-

ρόπουλος, «δεν με ενδιέφερε η παράσταση, έ-

παιζα μηχανικά. Τα έβλεπα όλα αυτά τα παιδιά 

να κάθονται μακριά... πώς να τους μιλήσουμε; 

Όχι, δεν τους βοηθούσαμε με την παράσταση, 

τους ενοχλούσαμε. Θέατρο κάνουμε επειδή αγαπάμε τους 

ανθρώπους, αυτά τα παιδιά δεν τα αγαπάμε; Δεν τα αγα-

πάει κανείς;» Κατά πως φαίνεται, αγαπητέ Αλέξανδρε, όχι. 

Είμαστε πλέον στο σημείο αυτό του κοινωνικού μηδενισμού 

που τίποτα δεν μετράει περισσότερο από το ατομικό ή το συ-

ντεχνιακό συμφέρον εις βάρος του συνόλου και οπωσδήπο-

τε εις βάρος των πιο αδύναμων.  Η χομπσιανή κοινωνία είναι 

εδώ, είμαστε ήδη «όλοι εναντίων όλων» και κανένας Λεβιά-

θαν δεν αχνοφαίνεται στον ορίζοντα ώστε να εμποδίσει τον 

αλληλοσπαραγμό. Τι μέλει γενέσθαι, κανένας δεν γνωρίζει. 

Τουλάχιστον, όμως, ας είμαστε ειλικρινείς. Ας μη χρησιμοποι-

ούμε ως προκάλυμμα των ατομικών μας διεκδικήσεων τους 

πλέον αδύναμους. Αρκετά τους έχουμε ταλαιπωρήσει. ●

Ας μη χρησι-μοποιούμε ως προκάλυμμα των ατομικών μας διεκδι-κήσεων τους πλέον 
αδύναμους 

Ήμουν κι εγώ εκεί

7 μέρες 
όμοιες με 
τις άλλες 
στην 
Τοσίτσα
Της ΑφΡΟδίτΗΣ ΑΛ ΣΑΛΕΧ

Η ουσία των 
στεγνών προ-

γραμμάτων 
είναι η ομάδα
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Η 3η Μπιενάλε της Αθήνας μιλάει για ό,τι ζούμε αυτή τη στιγμή

ΑΘΗΝΑ ΓΕΜΑΤΗ 
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΥΣ

Από 23/10 έως 11/12 οι X & Y (Ξένια Καλπακτσόγλου, Poka-Yio) και ο Nicolas Bourriaud, επιμελητές της τρίτης Μπιενάλε 
«Μονόδρομος», μας καλούν σε κτίρια της πόλης γεμάτα ιστορία για να μας μυήσουν στην αιχμηρή, πολιτική ματιά της τέχνης μέσα 

από ένα καλλιτεχνικό δίκτυο συνεργασίας που βάζει στο παιχνίδι κι εμάς. Η ΑTHENS VOICE είναι χορηγός επικοινωνίας.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

26 A.V. 20 - 26 OKTΩΒΡΙΟΥ 2011

Γιάννης Μπουρνιάς, από τη σειρά Stream 2011, 
φωτογραφία 80χ120 εκ.
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Κ
ατεύθυνσή μου η Α-
χαρνών, αριθμός 8. 
Δύσκολη πια κατεύ-
θυνση, δεν πρόκει-
ται και για κανένα 
φοβερό νέο. Δώδεκα 
το μεσημέρι περνάω 

μέσα απ’ τα Εξάρχεια ημέρα απεργίας 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και της 
ΠΟΕ ΟΤΑ – βλ. σκουπίδια στους δρό-
μους εδώ κι μια εβδομάδα. Το τέρμα της 
Σόλωνος έχει σχεδόν καταργηθεί από 
τα έργα φυσικού αερίου – περνούν μό-
νο οι πεζοί και αυτοί… ως εκ θαύματος. 
Το χάλι «κορυφώνεται» στην Πατησί-
ων. Πολυτεχνείο και Εθνικό Αρχαιο-
λογικό Μουσείο είναι περικυκλωμένα 
από την πρέζα και η Σοφοκλέους στην 
οποία βαδίζω για την Αχαρνών είναι ί-
δια με το Μπρονξ. Επαίτες με απλωμένα 
χέρια, Πακιστανοί να γεμίζουν καρό-
τσια με επικίνδυνα για τη δημόσια υ-
γεία σκουπίδια, χρήστες ναρκωτικών 
να λυγίζουν στα πεζοδρόμια κι ύποπτες 
φάτσες έτοιμες να ψειρίσουν υποψήφια 
θύματα. «Ποια Μπιενάλε και ποια σύγ-
χρονη τέχνη» σκέφτομαι, «εδώ η πόλη 
καταρρέει και τα κορυφαία πολιτιστι-
κά της σύμβολα –η Τριλογία, το Εθνικό 
Μουσείο, το ΕΜΠ– έχουν πολτοποιηθεί 
μέσα σε ένα βάρβαρο τοπίο που εξαπλώ-
νεται ραγδαία στην πόλη. Το κέντρο της 
Αθήνας τείνει να καταργηθεί για τους 
πολίτες. Ποια τέχνη ακριβώς;».
«Η τέχνη που δείχνει με το δάχτυλο τι ακρι-
βώς ζούμε αυτή τη στιγμή στους κόλπους 
της» θα μου πει λίγα λεπτά αργότερα η 
βοηθός των επιμελητών Ελεάννα Ποντι-
κάκη στο γραφείο της Μπιενάλε. Όπως 
είπε κι ο Έζρα Πάουντ, «κάθε σπουδαία 
τέχνη γεννιέται από τη μητρόπολη». Και 
μιλάει γι’ αυτήν όταν χρειάζεται – αυτό 
έχει επιλέξει να πράξει η φετινή, τρίτη 
κατά σειρά Μπιενάλε της Αθήνας.
«Ο “Μονόδρομος” είναι το κλείσιμο της 
τριλογίας. Στο Destroy Athens το 2007 υ-
πήρχαν ψήγματα της τωρινής κατάστασης, 
αλλά κανείς δεν φανταζόταν πού θα φτά-
ναμε, τι θα αντικρίζαμε αυτή τη στιγμή. Το 
Destroy εξερευνούσε την πόλη και τα στε-
ρεότυπα, την κατάστασή μας μέσα στο άστυ. 
Σε αυτή την Μπιενάλε το θέμα φεύγει από το 
ατομικό επίπεδο και περνάει στο συλλογικό. 
Από αυτή την άποψη, η τωρινή Μπιενάλε 
μιλάει πιο ειλικρινά απ’ όλες. Είναι μια Δι-
εθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης που θέλει 
να δείξει ό,τι ζούμε αυτή τη στιγμή». Στην 
ουσία, οι τρεις επιμελητές εμπνεύστη-
καν  από τη ζωή και το έργο του Γερμα-
νοεβραίου μαρξιστή φιλόσοφου Walter 
Benajamin και το ομώνυμο βιβλίο του 
«Μονόδρομος» για να μιλήσουν για τη 
συνεχιζόμενη παγκόσμια κοινωνικο-

πολιτική και οικονομική κρίση. Στην 
αφήγησή τους –σημείο αναφοράς πάνω 
στο οποίο θα δομηθεί η έκθεση– ο Μι-
κρός Πρίγκιπας του Εξυπερύ, ως η αθώα 
πλευρά του στοχαστή, συναντιέται ανα-
πάντεχα με τον Μπέντζαμιν.
Και πώς θα φάνει αυτή η διερεύνηση 
του ελληνικού πολιτισμού και των στε-
ρεοτύπων του σε σχέση με τη σύγχρονη 
πραγματικότητα; Με τη δημιουργία ε-
νός καλλιτεχνικού δικτύου συνεργα-
σίας (με συλλογικότητες, επιμελητές, 
θεωρητικούς τέχνης και περισσότερους 
από 120 καλλιτέχνες διαφορετικών γε-
νεών, από τον Βλάση Κανιάρη και τον 
Γιώργο Βακιρτζή μέχρι τον Παναγιώτη 
Χανδρή και τον Βαγγέλη Βλάχο) που 
θα «απλώσουν» δράσεις και έργα στους 
«τόπους του εγκλήματος» – στη Διπλά-
ρειο Σχολή, στην decadence πλατεία 
Θεάτρου, και στα Μουσεία του Πολιτι-
σμικού Οργανισμού του Δήμου Αθη-
ναίων στο Πάρκο Ελευθερίας. 
«Τα κτίρια θα μείνουν ως έχουν, ακριβώς 
για να τονίσουμε την κατάστασή τους. Στη 
Διπλάρειο (που χτίστηκε το 1932), συνθή-
ματα, graffitis και σημάνσεις δεν θα πει-
ραχτούν εσκεμμένα. Η σχολή, η οποία λει-
τούργησε για περισσότερο από 45 χρόνια 
και τώρα ρημάζει, είναι ένα τρανταχτό πα-
ράδειγμα του πολιτισμού μας αυτή τη στιγ-
μή – ένας πολιτισμός υπό κατάρρευση».
Τα κτίρια είναι οι βασικοί σταθμοί των 
επιμελητών, όπως λέει η Ελεάννα «είναι 
τα ίδια τα έργα». Τα εκθέματα, μαζί με αρ-
χειακό υλικό από αυτούς τους χώρους, 
βρίσκονται σε απόλυτη συνάρτηση με 
τα κτίρια. Τα οποία θα παίρνουν το θε-
ατή απ’ το χέρι και θα τον βάζουν μέσα 
στο νόημα. Θα του λένε ότι εκτός από 
τον πολιτισμό καταρρέουν και η ελλη-
νική ιστορία και εκπαίδευση. Και αυ-
τό θα του το αφηγούνται  μέσα από την 
ιστορία συγκρότησης του ελληνικού 
κράτους. «Ο “Μονόδρομος” βέβαια, δεν 
δίνει απαντήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα, το 
υποδεικνύει όμως» λέει η Ελεάνα.
Φεύγοντας από τη χαοτική Αχαρνών 
σκέφτομαι τα εξής για την έννοια του 
μονόδρομου: η Αθήνα γέμισε μονόδρο-
μους – είναι πολλά αυτά που δεν προ-
χωράνε πια σε αυτή την πόλη. Αλλά και 
οι λύσεις, οι δράσεις και η κινητοποίηση 
είναι μονόδρομος.
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Τι θα δούμε μέσα στα κτίρια;
«Για εμάς ξεχωρίζει ιδιαίτερα η ταινία του 
Κώστα Σφήκα, “Αλληγορία”, με έντονη 
κριτική στη θρησκεία» λέει η Ελεάννα. 
«Όταν είδαμε το φιλμ το 1986 νομίζαμε ότι 
βλέπαμε animation. Τα σκηνικά είναι χει-
ροποίητα. Το ίδιο και η ταινία “Από το αί-
μα των αγαλμάτων” του Τώνη Λυκουρέση 
από το 1982. Μια παρανοϊκή επιμελήτρια 
τέχνης –την υποδύεται η Βέρα Κρούσκα– 
κάνει κάθε βράδυ έρωτα με τα αγάλματα. 
Ένα από αυτά τα βράδια μπαίνουν και κάτι 
τρελοί από ένα ίδρυμα μέσα στο μουσείο 
κι αρχίζει η παράνοια. Όπως καταλαβαί-
νεις, η ταινία θέτει πολλά ερωτήματα – τι 
είναι το μουσείο, τι είναι η τέχνη, τι είναι η 
αστυνομία... Το φιλμ θα παίζει με τη μορ-
φή video art σε συνεχόμενη προβολή». Η 
έντονη κριτική στα ελληνικά στερεό-
τυπα θυμίζει πρακτικές ρεπορτάζ – η 
τέχνη εδώ μοιάζει να χρησιμοποιείται 
ως ενημερωτικό όπλο... «Ακριβώς αυτός 
πρέπει να είναι ο ρόλος της τέχνης τώρα. Να 
σου λέει “κοίτα πού βρισκόμαστε”» σχο-
λιάζει η επιμελήτρια και διευθύντρια 
επικοινωνίας της Μπιενάλε Δέσποινα 
Σεβαστή. Ίσως γι’ αυτό και στην έκ-
θεση χρησιμοποιείται άλλο ένα όπλο 
της κριτικής – η ειρωνεία. Γιατί τι άλλο 
μπορεί να υποδηλώνουν οι τουριστικές 
αφίσες του Μιχάλη Κατζουράκη για 
τον ΕΟΤ και τη ΔΕΘ με θέμα μια ειδυλ-
λιακή Ελλάδα που σήμερα μόνο ως α-
νέκδοτο μπορεί να ακουστεί; Υπάρχουν 
ακόμα οι Αγανακτισμένοι στο Σύνταγ-
μα – κεφάλια ανοιγμένα και ελληνικές 
σημαίες, δακρυγόνα και γκλομπ, φω-
τογραφημένα με το ακαριαίο διεισδυ-
τικό βλέμμα του Σπύρου Στάβερη. Υ-

πάρχουν τα χαρτόκουτα (των άστεγων, 
των σκουπιδιών που κυλάνε στο δρόμο) 
φτιαγμένα από μάρμαρο. Τα πολύ ιδι-
αίτερα γλυπτά του Ανδρέα Λόλη είναι 
σύμφωνα με την Ελεάννα «γεμάτα ει-
ρωνικούς συμβολισμούς. Το πεντελικό μας 
μάρμαρο, το υλικό που φτιάχτηκε η Ακρό-
πολη και τα αρχαία μας, όλη αυτή η χαμένη 
δόξα έχει πάρει τη μορφή ενός μαρμάρι-
νου χαρτόκουτου». Είναι επίσης οι φω-
τογραφίας της Caroline May, η οποία 
εστιάζει στην εγκατάλειψη – βλ. την 
υπέροχη φωτογραφία με τα Λουτρά της 
Κυλλήνης και το ερειπωμένο αριστουρ-
γηματικό κτίριο του 1940 εντός τους. 
Eνδιαφέρον προκαλεί και η είδηση ενός 
άπαιχτου φιλμ του Γιάννη Οικονομίδη 
(σκηνοθέτης της ταινίας «Σπιρτόκου-
το»). Ο εικαστικός Νίκος Χαραλαμπί-
δης με τη σειρά του προσκάλεσε και 
άλλους καλλιτέχνες να δημιουργήσουν 
έργα με θέμα τις σημερινές μορφές δη-
μοκρατίας… «και κατά πόσον αυτές έχουν 
καταλήξει να λειτουργούν ως φασιστικά 
καθεστώτα» συμπληρώνει η Ελεάννα. 
Ούτε η γραφειοκρατία γλιτώνει το σχό-
λιό της. Η ομάδα Under Construction 
παίρνει παλιά γραφεία στρατιωτικών 
και τα παρατάσσει σε μια αυστηρή σει-
ρά – τα βλέπεις και το τέρας της Δ.Ο.Υ. 
εμφανίζεται μπροστά σου ολοζώντα-
νο. Ενδιαφέρουσα ακούγεται και η ιδέα 
του Josef Robakowski, ο οποίος από το 
’79 μέχρι το ’99 βιντεοσκοπούσε από το 
παράθυρο του σπιτιού του την καθημε-
ρινότητα – άνθρωποι, δρόμοι και κτίρια 
που σταδιακά μεταμορφώθηκαν από τη 
ροή του χρόνου.

Ρένα Παπασπύρου, «Φωτοτυπίες 2011», χαρτί φωτοτυπίας, 
λεπτομέρεια από την εγκατάσταση στο χώρο
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Julien Langendorff, 
collage, «Goodess Fuzz», 

Fantasy Series
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Πάρκο Ελευθερίας: Σχεδιάστηκε το 
1960 από τον αρχιτέκτονα Βοκοτόπουλο. Ε-
ντός του βρίσκεται άγαλμα του Βενιζέλου φι-
λοτεχνημένο από τον Γιάννη Παππά. Πίσω από 
το άγαλμα υπάρχει συγκρότημα κτιρίων που 
χρησιμοποιήθηκε από το 34ο Σύνταγμα στους 
Βαλκανικούς πολέμους (λέγεται ότι ο Βενιζέλος 
έστελνε εκεί τους στρατιώτες πριν φύγουν για 
τον πόλεμο). Κατά τη διάρκεια της Χούντας τα 
κτίρια αυτά χρησιμοποιήθηκαν από τη στρατι-
ωτική αστυνομία. Πολλοί  Έλληνες ανακρίθη-
καν και βασανίστηκαν εδώ.

Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου: 
Ιδρύθηκε το 1986 και οι συλλογές του αποτε-
λούνται από προσωπικά αντικείμενα του πολι-
τικού κι αντικείμενα που σχετίζονται με τη ζωή 
του – έγγραφα, φωτογραφίες, πορτρέτα.

Οι σχολές μέσα στη Διπλάρειο 
Σχολή: Ξυλογλυπτική, Πιλοποιία, Κοπτική, 
Πλαστική, Μηχανουργικών Σχεδιαγραμμάτων, 
Ξυλουργικών/Ηλεκτρολογικών/Γραμμικών και 
Γεωμετρικών σχεδίων, Επιπλοποιίας, Ελεύθε-
ρου Σχεδίου κ.ά. Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουρ-
γίας των σχολών (από το 1892 που ιδρύθηκε)  
εκπαιδεύτηκαν εδώ περισσότεροι από 65.000 
τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων.

Μονόδρομος: Ο διανοητής Walter Benjamin έ-
γραψε αυτό το έργο το 1928. Στην ουσία πρόκει-
ται για μια πεσιμιστική αποτίμηση της Ιστορίας 
η οποία καθώς προχωρά γίνεται ερείπια. Η πόλη              
του Benjamin στην ανατολή του καπιταλισμού 
είναι γεμάτη αγχωμένους δρόμους, ο χρόνος του 
ανθρώπου συρρικνώνεται δραματικά ενώ η επι-
κοινωνία των ανθρώπων αρχίζει να νοσεί.

Ανδρέας Λόλης, Άτιτλο, 
μάρμαρο.

Caroline May, 
εκτύπωση inkjet 
αρχειακού τύπο 
σε αλουμίνιο.

Andrea Bowers, 
γραφίτης σε 
χαρτί

Ο Νίκος Χαραλαμπίδης παρουσιάζει την 
«Καρναβαλική Παύση», ένα καρναβάλι εναλλακτικής 

μορφής, ανακαλώντας τα «εξ αμάξης» των Ελευσίνιων 
Μυστηρίων και άλλα αρχαιοελληνικά δρώμενα 

Βαγγέλης Γκόκας, 
«Dead Conductor», 
λάδι σε καμβά.

Πού στεγάζεται;

Βίκυ Περικλέους, Εξωτισμοί και Άλλες Πράξεις, 
«Καμπάνα», τύπωμα και σχέδια σε εφημερίδα. 
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Τι είναι «Μονόδρομος»; Το «oυστ» του Συντάγματος 
δίπλα σε ένα έργο του Θεόφιλου για την επανάσταση 
του 1821. Βιώνουμε μια τρελή πορεία προς την κατα-
στροφή που παρουσιάζεται προδιαγεγραμμένη και 
αναπόφευκτη, αφήνοντας έτσι πολύ μικρό περιθώριο 
αντίδρασης. Σε αυτή τη νομοτέλεια του τέλους προ-
σπαθούμε να επιτεθούμε με το «Μονόδρομο». Ταυ-
τόχρονα, τώρα που η προσοχή του παγκόσμιου κοινού 
είναι στραμμένη σε αυτό που έχει τιτλοφορηθεί ως «Η 
Ελληνική Κρίση», αναζητούμε τι είναι αυτό που κα-
θορίζει τελικά την ταυτότητά μας σε σχέση με τη σύγ-
χρονη πραγματικότητα και την ιστορία της συγκρότη-
σης του ελληνικού κράτους, γιατί σίγουρα δεν είναι τα 

εξώφυλλα του γερμανικού περιοδικού «Focus».

Θα γίνει η Μπιενάλε φέτος; Πριν από την πρώτη Μπιε-
νάλε όλοι ρωτούσαν αν θα γίνει, πριν τη δεύτερη αν θα 
ξαναγίνει, κι έτσι φτάσαμε στο «Μονόδρομο». Η παθη-
τική, παραδομένη αστική διανόηση δεν κάνει ένα βή-
μα μπροστά, στέκεται μουδιασμένη μπροστά στο χαμό, 
ανάσκελα. Ούτε μια στιγμή δεν σκεφτήκαμε να σταμα-
τήσουμε και ας είχαμε δεκάδες φιλικές παροτρύνσεις 
για το αντίθετο. Είναι δυνατόν να σταματήσουμε τώρα; 
Η 3η Μπιενάλε της Αθήνας ανοίγει στις 23 Οκτωβρίου.

Τι θα δούμε στην 3η Μπιενάλε της Αθήνας; O «Μονόδρο-

μος» σχολιάζει ποικίλες δομές (εθνικές, ιστορικές, 
πολιτικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές κ.ά.) και την 
«κοινωνιολογία των οργανισμών», η οποία αρχικά υ-
πογραμμίζεται από την επιλογή των εκθεσιακών χώ-
ρων. Τα κτίρια της φετινής Μπιενάλε είναι οι κύριοι 
πρωταγωνιστές της. Για πρώτη φορά ανοίγει ένας από 
τους πιο μυστηριώδεις και ατμοσφαιρικούς χώρους 
στο κέντρο της Αθήνας, το κτίριο της Διπλαρείου Σχο-
λής. Είναι ένα εμβληματικό αρχιτεκτόνημα που κατα-
λαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο ακρι-
βώς πίσω από τη Βαρβάκειο και στέκει σαν φάντασμα, 
χωρίς να το προσέχουμε και χωρίς να γνωρίζουμε πώς 
είναι το εσωτερικό του. Παράλληλα, οι περισσότερο 
γνωστοί χώροι του Πάρκου Ελευθερίας στους οποίους 
φιλοξενείται η έκθεση, σε συνεργασία με τον Πολιτι-
σμικό Οργανισμό του Δήμου Αθηναίων, έχουν σαφείς 
αναφορές στη μοντέρνα ελληνική ιστορία. Θα δείτε 
έργα τέχνης δίπλα σε αρχεία, φωτογραφικά ντοκου-
μέντα και ιστορικά αντικείμενα, ενταγμένα σε μια α-
φηγηματική «σκηνοθεσία». Όσοι έχουν επισκεφθεί 
τις δύο προηγούμενες διοργανώσεις της Μπιενάλε της 
Αθήνας θα δουν φέτος κάτι εντελώς διαφορετικό. Η 
Ελλάδα είναι μια κατεστραμμένη χώρα και θα έχει μια 
«κατεστραμμένη» Μπιενάλε, ένα «Μουσείο υπό κα-
τάρρευση». Ο «Μονόδρομος» αποτελεί το τελευταίο 
μέρος της τριλογίας που ξεκίνησε με τις Destroy Athens 
2007 και Heaven 2009. Είναι η τελευταία μας επιμέλεια 
σε αυτό το πλαίσιο, «το τελευταίο μας χτύπημα». 

Σήμερα όλος ο κόσμος βρίσκεται στο δρόμο. Η μαζικότη-

τα, η συμμετοχή, οι συλλογικότητες είναι μερικά από τα 

προτάγματα της εποχής. Η τέχνη πώς συμμετέχει σε αυτά; 

Ολόκληρη η 3η Μπιενάλε είναι μια «παράλληλη εκ-
δήλωση» του χαμού που γίνεται στη χώρα μας. Νέες 
μορφές τέχνης και νέες πρακτικές επιμέλειας, που 
δεν θα ήταν αποδεκτές πριν από μερικά χρόνια, έχουν 
έρθει στο προσκήνιο. Η σύγχρονη τέχνη πλησιάζει το 
θεατή, κάνει τον ίδιο θέμα και αντικείμενο, του δίνει 
τη δυνατότητα να μιλήσει, να φωνάξει, να συμμετέχει. 
Επίσης η αφηγηματική δομή της έκθεσης δένει έργα 
και κτίρια με έναν τρόπο που καταλύει την απόσταση 
του θεατή με τους ουδέτερους εκθεσιακούς χώρους. 

Τέχνη στην εποχή της κρίσης; Η τέχνη δεν είναι είδος πο-
λυτελείας. Κρίση είναι κυρίως η αποτυχία του Λόγου να 
αντισταθεί σε ένα τεχνοκρατικό γαϊτανάκι αυτοεκπλη-
ρούμενης καταστροφής. Σε ιδιαίτερες συνθήκες πίεσης 
και θερμοκρασίας δημιουργούνται ιδιαίτερα, σπάνια 
αποτελέσματα. Τι είδους τέχνη μπορεί να γεννηθεί σή-
μερα; Για αρχή πιστεύουμε πως δεν μπορεί να κυριαρ-
χεί η άνευρη, θεσμική τέχνη προηγούμενων δεκαετιών. 
Επίσης, η εποχή του cool έχει περάσει ανεπιστρεπτί. 

Ποια είναι η υποστήριξή σας από το κράτος φέτος; Τα τε-
λευταία πέντε χρόνια μάθαμε από πρώτο χέρι την ιδι-
αίτερη φύση του ελληνικού Δημοσίου. Έχουμε κατα-
λάβει πια ότι δεν υπάρχει κανένα «μεσομακροπρόθε-
σμο» πρόγραμμα και κυρίως κανένας σχεδιασμός που 
να περιλαμβάνει οργανική συσχέτιση ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα. Η ελληνική εκδοχή του Μπέκετ ή το 
γνωστό από τον Άννα στον Καϊάφα. Τα ίδια πρόσωπα 
που κάποτε έλεγαν «δεν είναι δική μας αρμοδιότητα», 
σήμερα λένε με τον ίδιο ακριβώς τόνο «δεν υπάρχουν 
χρήματα». Φυσικά δεν υπάρχουν χρήματα, άρα πρέπει 
να βρει κανείς διεξόδους και να προχωρήσει με συνέρ-
γειες. Είναι η στιγμή που ο καθένας εφευρίσκει τους πιο 
απίθανους τρόπους για να επιβιώσει, τσαλακώνοντας 
την εικόνα του, χάνοντας τη βολή του και κάνοντας κά-
θε είδους θυσίες. Το ίδιο απαιτούμε από τους δημόσι-
ους φορείς, να κάνουν την υπέρβαση και να σχεδιάσουν 
ανέξοδες αλλά αποτελεσματικές λύσεις, όχι να κρύβο-
νται πίσω από το Πρωτόκολλο. Μακάρι να υπήρχαν οι 
κατάλληλοι θεσμοί ώστε να μην καταλήγει η ενασχό-
ληση με τον πολιτισμό μια επικίνδυνη αποστολή χωρίς 
κασκαντέρ. A  

Είναι άθλος 
να διοργανώνεις μια 

Μπιενάλε, πόσο μάλλον 
σε εποχή βαθιάς κρίσης. 
Ο Poka-Yio και η Ξένια 

Καλπακτσόγλου με 
την επιμονή τους κρά-

τησαν ζωντανό το όρα-
μά τους. Η A.V. μίλησε 

μαζί τους.

Η δόμηση της ζωής 
βρίσκεται αυτή τη στιγμή 
πολύ περισσότερο κάτω από 
την εξουσία γεγονότων 
παρά πεποιθήσεων 
- Walter Benjamin
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Αν επιμένεις κεντρικά
Το Γιάντες έχει ένα αναπάντεχα πράσινο ντεκόρ χάρη 
στη μέσα-έξω αυλή του, έχει ατμόσφαιρα ήσυχη και 
όσο πρέπει ραχατλίδικη και πιάτα όπως καβρουμά με 
χόρτα και αφρό λεμόνι, ταραμοσαλάτα, υπέροχους 
χορτοκεφτέδες, και άλλα με βιολογικές ανησυχίες 
(Βαλτετσίου 44, Εξάρχεια, 210 3301.369). Η Ροζαλία, το νε-
ολαιίστικο στέκι, έχει κι αυτή σκεπαστό κήπο, πολλά 
μαγειρευτά –αδυναμία μας το αρνάκι του αμπελουρ-
γού–, επιτυχία γνωρίζει και το «μπιφτέκι της Ροζαλί-
ας» (Βαλτετσίου 58, Εξάρχεια, 210 3302.933). Το Καλλίστη 

Γεύσις, με πιάτα όπως κόκορας γιουβέτσι, μοσχάρι με 
πολέντα και πετιμέζι και πολλά άλλα ελληνικά και δη-
μιουργικά, φημίζεται για τα κυριακάτικα τραπέζια του 
που έχουν άρωμα από κάλεσμα χρυσοχέρας θείας (Α-

σκληπιού 137, Αθήνα, 210 6453.179). Το Κουτί είναι μια κα-
λή πρόταση μετά από κυριακάτικη βόλτα στην Πλάκα 
ή το Μοναστηράκι. Όσοι ξέρουν, παίρνουν με κλειστά 
μάτια μοσχαράκι με μέλι και γλυκιά πορτοκαλόπιτα 
(Αδριανού 23, Μοναστηράκι, 210 3213.229).

Γνωστά στέκια στις γειτονιές της Αθήνας
Ο Λεμονόκηπος, σε χώρο που θυμίζει καλοστολισμένη 
τραπεζαρία αγγλικής εξοχής, σερβίρει γεμιστό χοιρι-
νό ρολό με πατατούλες μούρλια, φιλετάκια με ριζότο, 
παιδικά πιάτα σε μισές μερίδες – υπάρχει και παιδό-
τοπος (Αγ. Τριάδος 11 & Επταλόφου, Ν. Φιλαδέλφεια, 210 
2588.611). Στη Μάσα, ψηλά στην Καισαριανή, κάποτε 
όλη η Αθήνα ανέβαινε για τα κρεατικά της. Τώρα έ-
χει προσθέσει «φωλιά του κούκου», δηλ. πατάτα στο 
φούρνο με κιμά και τυρί, και πολλά θαλασσινά, ενώ 
η αυλή της, κήπος με τριανταφυλλιές, είναι χάρμα τις 
μέρες με λιακάδα (Εθν. Αντιστάσεως 240, Καισαριανή, 210 
7236.177). Μεζέδες που κάνουν τουρνέ στην παράδο-
ση όλης της Ελλάδας (καγιανάδες με σύγλινο, αυγά 
με συκωτάκια, πίτες κ.ά.), μαγειρευτά, κρεατικά της 
ώρας και εξαίσιο συκώτι σχάρας προσφέρει η Δάφνη 

χρόνια τώρα και γνωρίζει δόξες. Τις Κυριακές παρα-
τηρείται το αδιαχώρητο (Μ. Αλεξάνδρου 86, Μπουρνάζι, 
210 5773.721). Ο Κίτσουλας σερβίρει προσιτή σπιτική 
ελληνική κουζίνα –από γιουβέτσια και λαχανοντολ-
μάδες μέχρι όσπρια και λαδερά–, τις Κυριακές μπορεί 
να περιμένεις λίγο όρθιος, ίσα για να κάνεις όρεξη από 
τους δίσκους που περνούν από μπροστά σου (Φιλικής 
Εταιρείας 25, Χαλάνδρι, 210 6814.798). Για να γευτούν 
τον Αγοραστό οι φανατικοί φτάνουν μέχρι τον Γέρακα, 
κι εκείνος τους αποζημιώνει με γιουβέτσι γαρίδες με 
τρούφα και ραβιόλι γεμιστό με κατσικίσιο τυρί (Θεσσα-
λονίκης 25 & Βοιωτίας, πλ. Γέρακα, 210 6617.353).

Η Κυριακή θέλει τα κοψίδια της
Το Butcher shop, με χάζι στο ευχάριστο σουρταφέρτα 
του δρόμου, σερβίρει κρεατικά και αυγά με σούπερ αλ-
λαντικά απ’ όλη την Ελλάδα, συν άπαιχτες λουκουμαδέ 
τηγανητές πατάτες (Περσεφόνης 19, Γκάζι, 210 3413.440). 
Η βόλτα στο Θησείο μπορεί να καταλήξει στο  Στέκι του 

Ηλία, που ξεχωρίζει για τα παϊδάκια του και θυμίζει 
παλιά ταβέρνα με τα κρασοβάρελά της (Θεσσαλονίκης 7, 
Θησείο, 210 3422.407). Το Κατσίκι πήρε το όνομά του από 
το καλύτερό του πιάτο, κατσίκι με πατάτες στο φούρνο. 
Η διακόσμηση... σαν σε «Κυριακή στο χωριό» (Αθηναί-
ων 12, Γαλάτσι, 210 2920.700). Για γκουρμέ κρεοφαγία με 
ανάλογο σίτεμα στο κρέας και ειδική κοπή, υπάρχει 
ο Κρητικός. Πολύ καλό και το κρασί που εμφιαλώνει 
(Αιόλου 49, Κάντζα, 210 6659.061). Στην Πεντέλη βρί-
σκεται ο all time classic Μαγγίνας, για σούπερ σούβλα 
γουρουνοπούλας και αρνιού, κοκορέτσι, παϊδάκια (Πλ. 
Εθν. Αντίστασης 1, Μελίσσια, 210 8046.143). 

Μικρές κυριακάτικες εκδρομές
Το Χειμώνας-Καλοκαίρι έχει ωραία αυλή, που τις μέρες 
με λιακάδα είναι γεμάτη από κόσμο. Πολύ καλά κρεα-
τικά, ωραία μαγειρευτά, προτάσεις σε κρέας και ψάρι. 
Τα γλυκά είναι η άλλη μεγάλη δύναμη του μαγαζιού, ε, 
εδώ, η οικογένεια Παρλιάρου κάνει θαύματα! (Λεωφ. 
Ποσειδώνος 93, Ζούμπερι, Ν. Μάκρη, 22940 99704). Ε-
ξαιρετικά παϊδάκια , μοσχαρίσιες μπριζόλες, συκωτα-
ριές είναι ισχυροί λόγοι για να φτάσεις μέχρι τον Άγιο 

Μερκούριο (Ά  φυλάκιο Πυροσβεστικής, Βαρυμπόμπη, 210 
8169.617). Στον Ελευθεριάδη θα πας για ψητά της ώρας 
και για το διασημότερο πεϊνιρλί της πόλης σε όποια 
βερσιόν επιθυμείς (Σολωμού 26, Δροσιά, 210 6229.003). 
Στο Αγρόκτημα Ρεγκούκου επισκέπτεσαι μια φάρμα με 
δικά της προϊόντα και εξαιρετική ελληνική κουζίνα 
(Αμυγδαλέζα, Σταμάτα, 210 6217.898). Τέλος, στο Fragma, 
που είναι «κρεμασμένο» πάνω από τη λίμνη του Μα-
ραθώνα, σε περιμένει μεγάλη ποικιλία φαγητών για 
όλα τα γούστα, καταπληκτικά γλυκά και μια θέα που 
σου κόβει την ανάσα (Λίμνη Μαραθώνα, 6ο χλμ. από Άγ. 
Στέφανο, 210 8143.415). A  

BUTCHER

Ωραίες αυλές για φθινοπωρινές 
και χειμωνιάτικες λιακάδες

Tις Κυριακές 
όταν πεινάς…
Στην Αθήνα πάντα υπάρχουν μέρη που θα 

σου φτιάξουν την κυριακάτικη μέρα, 
τη γεύση και τη διάθεση

Της ΖιΖής ςφυρή
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Smartcity Στείλτε εγκαίρως (10 ημέρες πριν την προγραμματισμέ-
νη ημερομηνία) και τις δικές σας προσφορές στο  

➜ smartcity@athensvoice.gr 

Επιμέλεια : ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΟι ευκαιρίες της εβδομάδας και πώς να τις προλάβετε

Νέο ραντεβού 
 Booze Market

Ένα από τα πιο αγαπημένα παζάρια της πόλης ε-
πανέρχεται. Αντικείμενα design, χειροποίητα κο-
σμήματα και vintage ρούχα σε πολύ καλές τιμές 
και μαζί happy hour σε ροφήματα και ποτά στο νέο 
χώρο του Booze Cooperativa. 14-16/10 και κάθε 
Παρ., Σάβ και Κυρ. Κολοκοτρώνη 57-59 με είσοδο και 
από πλ. Αγ. Ειρήνης (Σκουζέ 3)

ΠΟΤΟ ΜΕ € 3,20
Και καφέδες (ελληνικός, 

γαλλικός, φραπέ, νες) 

€ 0,80-1,20, cocktails με 

€ 3,90 και μπίρες από € 3. 

Στο ωραιότατο café bar 

Κόκκινος Λωτός. 

Ζωοδόχου Πηγής 3.

Χειμερινά ρούχα 
€ 15-20

Όμορφα χειμερινά ρού-

χα από Ελλάδα και Ιταλία 

(φορέματα, ζακέτες, 

παντελόνια κ.ά.) στο νέο 

τμήμα προσφορών του 

καταστήματος Mezzo 

Mezzo. Ιπποκράτους 171

Αγοράζεις ένα, παίρνεις 
άλλο ένα δώρο 

Στο κατάστημα παπουτσιών Soft Walk στην Ιππο-
κράτους 9, με την αγορά ενός ανδρικού ζευγαριού 
παπουτσιών παίρνετε δώρο ένα βαμβακερό ανδρι-

κό πουκάμισο Vent.

Ένας διαδικτυακός τόπος στον οποίο μπορείς να παραγγέλνεις φρεσκότατα 
είδη μαναβικής Ενδεικτικές τιμές: αγγούρια Κρήτης € 0,32 το κιλό, κολοκύ-
θα Αμαλιάδας € 4,66 το τεμάχιο (4-5 kg) και κρεμμυδάκια φρέσκα Μεγάρων € 
0,65 το ματσάκι. Τα μεταφορικά για παραγγελίες άνω των € 20 είναι δωρεάν, 
ενώ οι μικρότερες παραγγελίες επιβαρύνονται με € 4. 211 1820.015

Τι είναι το
freshme.gr; 

ΤΟ SHOP ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΙ 

T o ξέρω, τα παλιά ρούχα δίνουν μια στοργή στο 
δέρμα και καλό είναι σε τέτοιους καιρούς να ε-
πιστρέφουμε σ’ αυτά, είμαι σίγουρη όμως ότι 

υπάρχουν κι ένα σωρό άλλα στην ντουλάπα σας που 
δεν θα ξαναφορέσετε ποτέ για χίλιους λόγους. Αυτά τα 
ρούχα σάς ζητάει να ανακυκλώσετε το SHOP, το γνω-
στό κατάστημα της Ερμού 112Α. Μέχρι 20 Νοεμβρίου 
μπορείτε να φέρετε εδώ τα παλιά σας ρούχα (μέχρι 3 
κομμάτια εκτός από εσώρουχα) για ανακύκλωση κερ-
δίζοντας μειωμένες τιμές στις νέες σας αγορές, ενώ το 
SHOP θα τα διαθέσει στο Σύλλογο Αστέγων του Δήμου 
Αθηναίων. Για κάθε μεταχειρισμένο που φέρνετε κερ-
δίζετε 5% έκπτωση στις νέες σας αγορές (στο ένα έχετε 
έκπτωση 5%, στα δύο 10%, στα τρία 15%). Περισσότερες 
πληρ.: www.shopermou112a.gr

Απόσυρε το 
κάδρο σου

Σε επιλεγμένα κατα-
στήματα Afisorama 

παίρνουν τα παλιά μας 
κάδρα και μας δίνουν 
καινούργια της επιλο-
γής μας στη μισή τιμή. 

afisorama.gr 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ

Την πολιτικοποιημένη «Κατάσταση πολιορκίας» με κεί-
μενα του Μαχμούτ Νταρουίς από το ομώνυμο έργο και 
του Διονύσιου Σολωμού ανεβάζει η ομάδα nomaδes. 
Θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8-12, μετρό Κεραμεικός, 
απαραίτητη η κράτηση, 210 3428.650

Fashion Bazaar στο SHOP & TRADE
Pepe Jeans, Nolita, Custo Barcelona, RaRe, Liu Jo, 

Miss Sixty, Killah και οι υπόλοιπες φίρμες που ει-

σάγει η Shop and Trade με έκπτωση 

65%. Από 22/10, Δευτ.-Σάβ., 10.00-22.00. Πειραιώς 
222, Ταύρος, 210 3408.640, fashionbazaar.gr

Μπαζάρ βιβλιοπωλείου 
Εθνικού Θεάτρου

Π ρογράμματα παραστάσεων (του Εθνι-
κού ειδικά, με πλήθος κειμένων και 
φωτογραφίες, μοιάζουν με βιβλία) 

από € 1 έως 2 και επιλεγμένοι γνωστοί θεα-
τρικοί τίτλοι, λευκώματα και μελέτες με 15% 
έκπτωση. Έως 13/11, τις ώρες των παραστάσεων, 
Αγ. Κωνσταντίνου 22-24

Bazaar Μοτοδυναμικής
Τρελές εκπτώσεις στα 

αξεσουάρ μοτοσικλετιστών
Συλλογές αξεσουάρ προηγούμενων ετών 
(κράνη, μπότες, δερμάτινα και υφασμάτινα 
μπουφάν, φόρμες κ.ά.) από μεγάλες φίρμες 
(Yamaha, Alpinestars, Shark, Continental κ.ά.) 
με εκπτώσεις που ξεπερνούν και το 80%. 
Στις εγκαταστάσεις της Μοτοδυναμικής στον 
Ασπρόπυργο. Θέση Κύριλλος (έξοδος 4 Αττι-
κής Οδού). 22/10 (10.00-18.00), 23/10 (10.00-
14.00), 801 11 926242
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Skate
Του Billy Γρυπάρη 

Με τον Atom στο «Living in Color» graffiti festival

Ξ
εφεύγουμε από τη θε-
ματολογία μας για να 
μιλήσουμε σήμερα για 
το μεγάλο πανε λ λή-
νιο φεστιβάλ graffiti 
«Living in Color», που 
έγινε πριν μία εβδο-
μάδα στη γέφυρα της 

Κύμης στο Νέο Ηράκλειο. Το διοργάνωσαν το 
Hip-Hop Shop, το Revolt Shop και η Montana 
Greece, η διάσημη εταιρεία των σπρέι. Μαζεύ-
τηκαν καλλιτέχνες απ’ όλη την Ελλάδα με σκοπό 
να βάψουν τους τεραστίων διαστάσεων γκρι 
τοίχους ελεύθερα και με την ησυχία τους. Όλοι 
το έριξαν στη ζωγραφική, σπρέι πηγαινοέρχο-
νταν σε χιλιάδες παραλλαγές και χρώματα, ενώ 
η μουσική κρατούσε το τέμπο. Μόνο ο καιρός τα 
χάλασε προς το τέλος της ημέρας και δεν επέ-
τρεψε σε κάποιους να ολοκληρώσουν το έργο 
τους. Ο μεγάλος guest της εκδήλωσης δεν ήταν 
άλλος βέβαια από το θρυλικό Atom, το σπου-
δαίο γκραφιτά από τη Γερμανία. Εδώ και 40 χρό-
νια ο Atom, με το παραδοσιακό, απόλυτα πιστό 
στιλ στα γράμματα και στην τεχνοτροπία του 
στο γκραφίτι, τον έχουν κάνει έναν από τους πιο 
σημαντικούς graffity writers μιας ολόκληρης 
γενιάς. Ήρθε εδώ καλεσμένος να ζωγραφίσει, 
να μιλήσει με το κοινό, να υπογράψει καπέλα, 
μπλούζες και black books και φυσικά να κάνει 
και μια συζήτηση μαζί μου. Ακούστε τον.

Η πρώτη φορά που επισκέφτηκα την Αθήνα ή-
ταν το 1994. Ήρθα για διακοπές και μου είχε κάνει 
μεγάλη εντύπωση η ενέργεια αυτής της χώρας. 
Μία μέρα ρωτήθηκα από τη «Montana spray» 
αν θέλω να παραβρεθώ σε ένα graffiti festival 
στην Αθήνα, ενθουσιάστηκα τρομερά και είπα 
αμέσως το ναι. Το κλίμα εδώ διαφέρει, ο κόσμος 
είναι φιλικός και το επίπεδο των graffiti writers 
αρκετά υψηλό. Ανεπιφύλακτα δηλώνω ότι το συ-
γκεκριμένο φεστιβάλ μπορεί να γίνει ένα από τα 
μεγαλύτερα της Ευρώπης, ελπίζω να συνεχίσει 
να πραγματοποιείται. 
Σε μερικούς μήνες κλείνω 25 χρόνια που α-
σχολούμαι με το graffiti. Αποτελεί ένα μεγάλο 
μέρος της ζωής μου και πολλές φορές μπορώ να 
πω ότι με έσωσε κυριολεκτικά. Όταν τελείωσα 
το σχολείο ο πατέρας μου με έριξε κατευθείαν 
στην πραγματικότητα της ζωής, έπρεπε να αρ-
χίσω να τα βγάζω πέρα μόνος μου. Το ταλέντο 
μου άρχισε να μου ανοίγει δρόμους στη Γερμα-
νία. Αν κυνηγήσεις το πάθος σου και παλέψεις, 

μπορεί ακόμα και να ζήσεις από αυτό. Υπήρξαν 
αρκετές δουλειές και εικαστικές παρεμβάσεις σε 
διάφορες χώρες που μου έδιναν τη δυνατότητα 
να στέκομαι στα πόδια μου, ενώ παράλληλα έβα-
φα τοίχους με τους φίλους μου χωρίς να ξεχνώ 
τις ρίζες μου. 
Στην τέχνη μου μπορεί κανείς να με δει ολο-
κληρωμένο: την προσωπικότητά μου, τα συναι-
σθήματά μου, τον τρόπο που ζω. Ίσως υπάρχουν 
κάποιοι που τους αρέσω κι άλλοι που όχι. Αλλά 
πραγματικά δεν δίνω δεκάρα για το τι σκέφτο-
νται για μένα ή την τέχνη μου οι άλλοι. Αγαπώ τη 
ζωή μου και τον τρόπο που ζω και δεν τον αλλά-
ζω για κανέναν και για τίποτα. Η τέχνη μου είμαι 
εγώ, είτε αρέσει είτε όχι.
Σήμερα η Αθήνα είναι η πόλη του graffiti, του 
καλώς και κακώς εννοούμενου, υπάρχει παντού 
σε κάθε στενό, σε κάθε σημείο, σε μεγάλη ποσό-
τητα, πράγμα που στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν 
συμβαίνει. 
Πάντα μέσα σου, όσα χρόνια κι αν περάσουν, 

υπάρχει η επιθυμία να βάψεις κάτι παράνομα, ό-
πως έκανες παιδί, μεγαλώνοντας όμως τα πράγ-
ματα αλλάζουν. Έχω τρία παιδιά, ζω με τη γυναί-
κα μου –δεν είμαι παντρεμένος– και δουλεύω 
στο εργοστάσιο της Montana spray. 
Κάνω έρευνες πάνω στο χρώμα προσπαθώ-
ντας να εξελίξω συνεχώς την ποιότητά του ως 
προς την πίεση, την αντοχή του σε χαμηλές θερ-
μοκρασίες, τη δημιουργία νέων χρωμάτων και 
ποικιλιών. Τα νέα χρώματα «Black» της Montana 
είναι η τελευταία μου δουλειά, είμαι αρκετά χα-
ρούμενος που ο κόσμος παντού τα προτιμάει. Σε 
λίγο καιρό έρχονται 35 νέες αποχρώσεις, μεγα-
λώνοντας τη χρωματική παλέτα του κάθε writer. 
Λάτρεψα την Αθήνα και σίγουρα θα επιστρέψω 
για περισσότερο καιρό, έχω να δω και να κάνω 
πολλά, ελπίζω να πάνε καλύτερα στο μέλλον τα 
πράγματα για την τόσο ωραία χώρα, ευχαριστώ 
πολύ όλους για τη φιλοξενία.

  billygee23@yahoo.gr

Αtom 
σε πρώτο πρόσωπο
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American horror story
Η νέα τηλεοπτική σειρά που θα σας στοιχειώσει 

Όποιος φοβάται, πέφτει και κοιμάται. Αλλά όχι στο σπίτι της οικογένειας Harmons, που θα γνωρι-
στεί για τα καλά με το ελληνικό κοινό μέσω FX (NOVA, OTE TV) από τις 13 Νοεμβρίου. Η νέα σειρά 
«American Horror Story», από το δημιουργό του «Nip/Tuck» Ryan Murphy, έχει ήρωες τα μέλη μιας 
διαλυμένης οικογένειας από τη Βοστόνη που αναζητά τη χαμένη αρμονία της σε ένα πολύ λάθος ση-
μείο. Μια στοιχειωμένη έπαυλη στο Λος Άντζελες που θα ζωντανέψει τους χειρότερους φόβους και 
θα αποκαλύψει τα πιο σκοτεινά μυστικά. Στο ρόλο του μπαμπά ψυχιάτρου ο Dylan McDermott, μαμά 
η Connie Britton, γειτόνισσα θρίλερ η Jessica Lange, που λέει σπάνια ναι στην ΤV, και ευχάριστη 
έκπληξη στο ρόλο της κόρης η ερμηνεία της Taissa, της μικρότερης αδερφής της Vera Farmiga. Η πιο 
τρομακτική σειρά της χρονιάς ξεκινά. - ΓιώρΓος Δημητρακοπουλος
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΟ FX (NOVA, OTE TV), 13/11/11 στις 23.20 
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ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΕΧΝΗΣ
Πηγαίνουν η street art και το graffiti σε δημοπρα-
σίες; Σε αυτήν πάντως του Οίκου G.E. Kapopoulos 
Action House έχουν την τιμητική τους – βλέπε 
τα έργα των Billy Gee, Woozy, Kez, Cocalo αλλά 
και του Πορτογάλου Pedro Batista. Μαζί με έργα 
σύγχρονης τέχνης και δημοπρασία, για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, συλλεκτικών ρολογιών μεγά-
λης αξίας. 24/10, 19.00, Ζάππειο Μέγαρο

επιλογές Της Δήμήτρας τριανταφύλλού

PINO PANDOLFINI
Τι κάνει ένας Ιταλός στην Αθήνα; Εκπροσωπεί τη 
χώρα του μέσω του ιταλικού μορφωτικού ινστι-
τούτου αθηνών στην 54η Μπιενάλε της Βενετίας 
(φέτος προσκάλεσε 89 ιταλικά ινστιτούτα από 
όλο τον κόσμο να στείλουν έργα Ιταλών καλλιτε-
χνών που ζουν μόνιμα εκτός της χώρας τους). Ο 
Pandolfini δρα στην Αθήνα από το 1977. Έως 27/11, 
Πατησίων 47 & έως 15/12 στο ΕΜΠ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ
Μπήκε σε εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά κτίρια 
κι ερειπωμένα σπίτια και άρχισε να «χτίζει» μια 
φωτογραφική μαρτυρία της φθοράς. Οι ποιητικές 
του εικόνες μιλούν για το πέρασμα του χρόνου και 
τα σημάδια του. Παρούσα στα στιγμιότυπα και η 
αίσθηση της απώλειας και της ζωντανής μνήμης, 
αποτυπωμένη με έντονη χρήση φωτός. 20/10 - 
6/11, Π alternative, Ευπατριδών 7, Γκάζι 

ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
«Επειδή τα γεγονότα μάς καταβυθίζουν, είπα να 
μας βάλω όλους σε μια παρένθεση χρονολογική 
κι αισθητική, μήπως και τα μάτια μας γεμίσουν 
χρώματα και συνθετικές μνήμες ξανά». Η εικαστι-
κός περιγράφει με δικά της λόγια πώς εμπνεύστη-
κε τα ρετρό, πολύχρωμα κολάζ της (θυμίζουν πα-
λιακές ταπετσαρίες). Εικόνες σαν μικρές εκρήξεις 
αισιοδοξίας. Έως 5/11, Bartesera, Κολοκοτρώνη 25

InfoμΕΓαρο μούςιΚής, 
αίθουσα Χρήστος λαμπρά-

κης, Βασ. ςοφίας & Κόκκα-

λη, 210 7282.333. Έναρξη 

20.30. Είσοδος € 30 φοιτ., 

€ 45, 55, 65, 90. Προπώληση 

σ τα ταμεία του μεγάρου 

μουσικής και στην ομήρου 

8. ςτις 26/10. Και στο μέγα-

ρο μουσικής Θεσσαλονί-
κης στις 24/10.

A day with Elvis
Πρώην πανκ ρόκερ, πάντα μελωδικός και νυν οικογενει-
άρχης, βάζει τα γυαλιά στη ροκ ιστορία. 33 προσωπικά άλ-
μπουμ μετά, o Declan Patrick MacManus έχει επιλέξει την 
οικογενειακή ζωή στο Βανκούβερ με την εξίσου νοτόριους 
ερμηνεύτρια της τζαζ Diana Krall. Στο μεταξύ ολοκλήρωσε 
κάθε δυνατή ιδεατή συνεργασία με θρυλικά ονόματα όπως 
οι Paul McCartney και Burt Bacharach, έγραψε το ιστορικό 
«Shipbuilding» που ερμήνευσε ο Robert Wyatt, παρουσί-
ασε την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Spectacle: Elvis 
Costello with...» με διάσημους καλεσμένους και συζήτηση 
με το κοινό, ενώ έφτασε με την κιθάρα του μέχρι τον Λευκό 
Οίκο. Στο πιο πρόσφατο άλμπουμ συνδέει την εποχή της Με-
γάλης Κατάθλιψης με την παρούσα οικονομική αποκάλυψη 
χωρίς να κλείνει ποτέ τα αυτιά του σε ετερόκλητες επιρροές. 
Mαζί με τα trademark γυαλιά του και αρκετές κιθάρες θα βρε-
θεί στο Μέγαρο Μουσικής για μια ακουστική διαδρομή στην 
προσωπική του μυθολογία.           - ΓιώρΓος ΔήμήτραΚοΠούλος

athensvoice.gr 
Τι παίζει στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα; «210 Guide», ένας πλήρης οδηγός πόλης.

Billy Gee
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Για να καταχωριστείτε στους οδηγούς της A.V., στείλτε δελτία Τύπου 2 εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία. 
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ΠΕΝΗ ΜΑΝΑΒΗ
Η ζωγράφος (αποφοίτησε το 

2004 από την ΑΣΚΤ με κα-

θηγητή τον Ψυχοπαίδη) έχει 

μελετήσει επί σειρά ετών 

τους βλαστόσχημους και αν-

θοφορούντες οργανισμούς. 

Μια «Φθινοπωρινή Συμφω-

νία» γεμάτη λυρισμό ή όπως 

λέει κι η κριτικός τέχνης Α-

θήνα Σχινά, «η Πένη Μανα-

βή γνωρίζει τους εικαστικούς 

τρόπους να εστιάζει, να απο-

μονώνει και εκφραστικά να 

εμβαθύνει στις δυνάμεις και 

στα μυστήρια της φύσης».  

24/10 - 12/11, Enigma Gallery, 

Κηφισίας 236, 210 8085.745

➜ epiloges@athensvoice.gr

Voicechoice Tου MIXAλH ΠITENH 

1  Οι φωτισμοί νέον ως 
περιβάλλοντα διαλογισμού
Τελευταίες μέρες για μια υποβλη-

τική έκθεση-εγκατάσταση στα ερείπια 
της βιομηχανικής αρχαιολογίας ενός 
εργοστάσιου του 19ου αιώνα, δίπλα 
στα αρχαιολογικά ερείπια του ιερού 
της Δήμητρας και των Ελευσίνιων Μυ-
στηρίων. Ο Στίβεν Αντωνάκος αναζη-
τεί την πνευματικότητα των εγκαταλε-
λειμμένων κτιρίων, φωτίζοντας με νέ-
ον φθαρμένους τοίχους, μυστηριώδεις 
κατασκευές από μπετόν, κατεστραμ-
μένα δάπεδα, ετοιμόρροπες στέγες. Οι 
χώροι αποκτούν μια ονειρική, σχεδόν 
θρησκευτική διάσταση. Προτείνεται 
ως μουσική συνοδεία στο mp3 το μι-
νιμαλιστικό «La Scala Concert» του 
Ludovico Einaudi. 
Παλαιό Ελαιουργείο - Παραλία Ελευσίνας, 
μέχρι 30/10

2 Οι φωτισμοί νέον ως 
αστικές διαδρομές
Alter ego της εγκατάστασης του 

Στίβεν Αντωνάκου στην Ελευσίνα, τα 
έργα του στο σταθμό Αμπελοκήπων του 
μετρό με γενικό τίτλο «Πομπή». Εδώ οι 
Πομπές των αρχαίων τελετών (όπως τα 
Ελευσίνια Μυστήρια) συναντούν τις 
κυλιόμενες σκάλες και τις βιαστικές 
διαδρομές του σύγχρονου Αθηναίου, η 
ενέργεια του νέον φωτίζει την ένταση 
της καθημερινότητας. 

3 Ο Παρθενώνας εμπνέει 
τη μοντέρνα αρχιτεκτονική
Όταν ο Le Corbusier το 1911, στη 

διάρκεια ενός ταξιδιού μαθητείας στην 
Ανατολή, είδε την Ακρόπολη, έγραψε 
συγκλονισμένος: «Ο Παρθενώνας, 

μηχανή τρομερή, κατασυντρίβει και 
κυριαρχεί. Σε κυριεύει το συναί-

σθημα μιας εξωανθρώπινης 

μοίρας». Εκατό χρόνια μετά, μια ελλη-
νογαλλική αρχιτεκτονική συνάντη-
ση, με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Le 
Corbusier, για την καταλυτική συνά-
ντηση και το συνεχή διάλογο του αρ-
χιτέκτονα με τα αρχαία ελληνικά μνη-
μεία. Και μια έκθεση με ακουαρέλες 
από το ταξίδι. 
Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 
& Ανδρονίκου, 21-22/10
Γαλλικό Ινστιτούτο, Σίνα 31, εγκαίνια 
έκθεσης 20/10, 20.00

4 Ποιο είναι αυτό που μιλάει 
και ρημάζει;
Είναι βραδιά ποίησης ή διάλε-

ξη; Είναι θεατρική παράσταση ή απο-
δομημένο μάθημα κοινωνιολογίας; Η 
συνεργασία του Γιώργου Βέλτσου με 
τη Ρούλα Πατεράκη στη σκηνοθεσία, 
τον Γιώργο Κουμεντάκη στη μουσική 
και τον Χρόνη Μπότσογλου στην εικα-
στική παρέμβαση, είναι εγγύηση για 
μια συναρπαστική εμπειρία και για ένα 
sold out δρώμενο. 
Μέγαρο Μουσικής (Αίθουσα Δημήτρης 
Μητρόπουλος), 20/10, 19.00  
➜ pitenis@ath.forthnet.gr

InfoμΕΓαρο μούςιΚής, 
αίθουσα Χρήστος λαμπρά-

κης, Βασ. ςοφίας & Κόκκα-

λη, 210 7282.333. Έναρξη 

20.30. Είσοδος € 30 φοιτ., 

€ 45, 55, 65, 90. Προπώληση 

σ τα ταμεία του μεγάρου 

μουσικής και στην ομήρου 

8. ςτις 26/10. Και στο μέγα-

ρο μουσικής Θεσσαλονί-
κης στις 24/10.

Στίβεν Αντωνάκος
- Σταθμός Μετρό Αμπελοκήπων
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Tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

TasTePOLICe
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Beer academy home 
Η μπιραρία (και) στο σπίτι

Τα Beer Academy, οι γνωστές μπιραρίες με το γερμανικό 
στιλ, μόλις πρόσθεσαν και το πιο νεαρό και τελευταίο 
μέλος τους στην αλυσίδα. Ο καινούργιος χώρος βρί-

σκεται σ’ ένα τριώροφο κτίριο (εκεί όπου παλιά βρισκόταν το 
Meli Upstairs), το τελευταίο επίπεδο του οποίου είναι η ταρά-
τσα, μισή ανοιχτή - μισή κλειστή δίνοντας τη δυνατότητα στον 
κόσμο να κάθεται έξω και να απολαμβάνει τις χειμωνιάτικες 
λιακάδες. Κάτω, στο ισόγειο, το ντεκόρ με το σκούρο ξύλο στην 
μπάρα και τα βαρέλια-τραπέζια με τα ψηλά σκαμπό παραπέμπει 
σε σύγχρονη μπιραρία, ενώ τα σούπερ φωτιστικά-μεταλλικοί 
σωλήνες που κρέμονται από την οροφή του δίνουν έναν κάπως 
«industrial» και πάντως όμορφα μοντέρνο τόνο. Λίγα σκαλάκια 
σε ανεβάζουν στο μεσαίο επίπεδο, εδώ πιο lounge η ατμόσφαιρα 
με καναπέδες αλλά και τραπέζια φαγητού. Το καινούργιο Beer 
Academy ανοίγει από το πρωί, ακούει ροκ μουσικές, σερβίρει και 
καφέ και σνακς και φιλοδοξεί να γίνει ένα νεανικό, χαλαρό all 
day στέκι – η νεολαία στην περιοχή, με τα πανεπιστήμια δίπλα, 
είναι ήδη το κοινό του. Ο κατάλογος, αν και λίγο μικρότερος 
από των άλλων Beer Academy, περιλαμβάνει ωραίες σαλάτες, 
τα γνωστά και αγαπημένα ορεκτικά και τις μπιροποικιλίες, 
χάμπουργκερ, σνίτσελ, οσομπούκο και κότσι χοιρινό, ένα πιάτο 
που, να παραδεχτώ, συχνά πυκνά τσακίζω με την παρέα όπο-
τε βρεθώ σε Beer Academy. Προσφέρονται μπίρες απ’ όλο τον 
κόσμο, αλλά λανσάρουν και τη δική τους μπίρα, την κόκκινη 
Beever από βαρέλι. Την Κυριακή, με απότομο και πολύ κρύο και 
με τη βροχή να υπονομεύει την όποια διάθεση για έξοδο, εκμε-
ταλλεύτηκα το συνθετικό Home και παρήγγειλα στο σπίτι. Λίγη 
ώρα μετά είχα μπροστά μου ένα ωραίο και υπερμεγέθες σνίτσελ 
με παρμεζάνα στο πανάρισμα που του πήγαινε θαυμάσια, μία 
πικάντικες φτερουγίτσες κοτόπουλου με bbq sauce, μία σαλάτα 
Ιοκάστη με ολόφρεσκα λαχανικά, μπέικον και ωραίο ντρέσινγκ 
και δύο μπίρες Pilsner – «ευχαριστώ». Μαθαίνω ότι στο και-
νούργιο σερβίρουν από το πρωί αλλά και μέχρι πολύ αργά το 
βράδυ (τα ίδια ισχύουν και για το delivery), πως φτιάχνουν καλά 
κοκτέιλ για όσους θέλουν μόνο ποτό, πως μεγάλη επιτυχία 
γνωρίζουν και τα επίσης «νεολανσαρισμένα» κοκτέιλ μπίρας. 
Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, κατανάλωση ανάλογα με τις ορέ-
ξεις, πάντως οι τιμές φιλικές. 

BEER ACADEMY HOME: Εθνικής Αντιστάσεως 4, Καισαριανή, 
210 7011.108

 γεύση οδηγος

*         νέο
C        μέχρι   15
 ¤        μέχρι 25
  ¤¤     μέχρι 40
   ¤¤¤  45+
Ξ        Ξενυχτάει (μετά τη 1.00 π.μ.)

Σ/Κ Ανοιχτό Σάββατο/ 
            (ή) Κυριακή μεσημέρι
Μ      Ανοιχτό μεσημέρι
            Τιμές χωρίς κρασί
A.V. Μην ξεχάσεις να πάρεις     
            την Athens Voice 
            φεύγοντας 

Κέντρο

AbreUvoir
Ξενοκράτους 51, Kολωνάκι, 
210 7229.106 Παλιό, αγαπη-
μένο, με γαλλική κουζίνα, 
κομψότητα και στιλ, έμαθε 
στους Αθηναίους τα σαλι-
γκάρια μπουργκινιόν και 
το φιλέτο σος καφέ ντε 
Παρί. Φέτος με ανοιχτό τον 
υπέροχο κήπο του για τους 
καπνιστές. €€€ M

Abridor    
Μασσαλίας 16 & Καπλανών, 
Κολωνάκι, 210 3600.683 
Από το πρωί για καφέ, με 
ελαφριά πιάτα το μεσημέρι 
και το βράδυ μαζί με ωραίες 
funky, ethnic, jazz και latin 
μουσικές. Τραπεζάκια έξω 
για τις ανοιξιάτικες μέρες.€

AΓΟΡΑ
Λ. Aλεξάνδρας & Bουρνά-
ζου 31, Aμπελόκηποι, 210 
6426.238/ Xατζ. Mέξη 8 & Bε-
ντήρη 9 (περιοχή Hilton), 210 
7252.252 Θυμίζει μπιστρό, 
με γήινα χρώματα και παλιές 
αφίσες. Γενναιόδωρες μερί-
δες ελληνικών και διεθνών 
πιάτων. €KΜ A.v.

AΓPoTePA 
Bασ. Όλγας 6, Zάππειο, 210 
9220.208, 693 6551795 
Παραδοσιακή και μοντέρνα 
ελληνική κουζίνα με θέα 
το γήπεδο του ιστορικού 
eθνικού Γ.Σ. Kλειστά Kυρ.
(βρ.) €M Ξ

AeTHrioN 
Ξεν. Xίλτον, Bασ. Σοφίας 46, 
210 7281.000 iαπωνικές 
γεύσεις, minimal απωανα-
τολικό chic, businessmen σε 
επαγγελματικές συναντή-
σεις με ζεν ατμόσφαιρα.  €

Aglio oglio 
&PePeroNciNo
Πορινού 13, Μακρυγιάννη, 
Αθήνα,  210 9211.801 Απλό, 
μικρό, αυθεντικό ιταλικό. 
Τρατορία να την κάνεις μια 
μπουκιά. Κυριακή μόνο με-
σημέρι. Δευτέρα κλειστά. €

AΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
Aκάμαντος και Aπ. Παύλου, 
Θησείο, 210 3413.795 Mε θέα 
στην Aκρόπολη και κομψή 
αισθητική. Ποικιλία μεσογει-
ακών προτάσεων. Aνοιχτό 
από τις 8.00 το πρωί. €Κ Ξ A.v.

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 
210 3462.983 Για δείπνο 
με στιλ σε ένα από τα πιο 
καλά εστιατόρια τηςπόλης. 
Ο Αλέξης Καρδάσης, ιδιο-
κτήτης- σεφ δεν τα φοράει 
τυχαία τα γαλόνια (βρα-
βεία). Θα απολαύσεις ελ-
ληνική κουζίνα σε εντελώς 
φρέσκια και δημιουργική 
βερσιόν.Καθημερινά 20.00 
- 1.30, Κυριακή μεσημέρι 
13.00 - 18.00, Δευτέρα 
κλειστά. € Κ 

ΑΙr loUNge  
Σοφοκλέους 26 & Κλεισθέ-
νους, Αθήνα, 210 5248.511 
Ταρατσάτο και αεράτο, το ε-
στιατόριο του ultra modern 
Fresh hotel. Θέα Ακρόπολη 
και μοντέρνα κουζίνα με 
διεθνές προφίλ. €€ Μ

AKAΔHMiAΣ 
MΠPiZoΛAKiA
Aκαδημίας 61, Aθήνα, 210 
3627.234 Σουβλάκι, πίτες με 
χαλούμι, αγκιναροσαλάτα. 
Σπεσιαλιτέ μπριζολάκια στη 
λαδόκολλα. Delivery. Aνοι-
χτά Παρ.-Σάβ. μέχρι 1.30 
βράδυ. Κυριακή ανοιχτά. c

AΛATΣi 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 
210 7210.501, 697 7210501 
Εδώ μαγειρεύει ο Σκαρμού-
τσος, ο πιο αγαπημένος 
και… τατουαζάτος κριτής 
– σεφ της t.V. Στο μοντέρνο 
εστιατόριο του δημοσιο-
γράφου Σταύρου Θεοδω-
ράκη καταφθάνουν καθη-
μερινά από το νησί στάκες, 
τυριά, άγρια χόρτα, μέχρι 
και η περίφημη μπουγάτσα 
του Ιορδάνη. Δοκίμασε το 
γαμοπίλαφο. Κυρ. κλειστά. 
€ € Μ A.v.

AΛeΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A 
& Ζωναρά 21, Λ. Aλεξάνδρας, 
210 6420.874/ Αργεντινής Δη-
μοκρατίας 14, 210 6450.345 
Ελληνική κουζίνα στην κα-
λύτερη εκδοχή της, ιδανικός 
χώρος και για επαγγελματικά 
γεύματα. Δίπλα, η μπιραρία 
με πληθωρικές μερίδες και 
πολλές μπίρες. €Μ

AliArMAN 
Σωφρονίου 2, Γκάζι, 210 
3426.322 Στα μικρά δωμάτια 
δεν πέφτει καρφίτσα από 
το freestyle φανατικό κοινό, 
που συνηθίζει να περνάει 
εκεί τις νύχτες του, ακούγο-
ντας μουσική και φλερτάρο-
ντας με άλλοθι το ελαφρύ 
μεσογειακό μενού του. Χα-
ρούμενο ντεκόρ με στοιχεία 
απ’ όλο τον πλανήτη.Φα-
γητό από 12.00 ως 22.00. 
Μετά «το γυρίζει» σε bar. Αν 
ο καιρός το επιτρέπει, πιάσε 
τραπεζάκι έξω. €

AlMAZ 
Tριπτολέμου 12 Γκάζι, 
210 3474.763 Γεύσεις του 
«δρόμου» και μεσογειακά 
πιάτα, σαλάτες και νόστιμα 
fingerfood. Θα κάτσεις στην 
μπάρα για ποτό και καλή 
μουσική, θα δεις όλους τους 
20 + φίλους σου. Δευτέρα 
και Τρίτη κλειστά. €Μ Κ Ξ A.v.

Al MilANeSe
Ξενοκράτους 49 & Aριστοδή-
μου, 210 7294.111-2 
Ο πολιτογραφημένος Έλλη-
νας Walter και γιος του Dario 
Fangoni σε μαθήματα αυ-
θεντικής ιταλικής κουζίνας. 
Τώρα με ανανεωμένο μενού 
και ειδικά διαμορφωμένο 
κήπο και για το χειμώνα. 
Κάθε Κυριακή με εκπλήξεις 
για παιδιά.   €K M  

AlTro 
Χάρητος 39Β & Πλουτάρχου, 
210 7242.717 Τόσο μικρό, 
τόσο καλό, τόσο arty. 
Δύσκολο να βρεις τραπέζι, 
κάτσε στη μπάρα για ποτήρι 
κρασί και φλούδες παρμε-
ζανα. Λίγα ιταλικά πιάτα, 
όλα νόστιμα. €€   

AΜAΛΘΕΙΑ 
Tριπόδων 16, 210 3224.635 
Στο ίδιο σημείο τα τελευταία 
40 χρόνια. Από το πρωί 
καφέδες, αυθεντικές γαλλι-
κές κρέπες, σπιτικά γλυκά 
τύπου γαλακτοπωλείο. 
Delivery. €Μ Ξ

* ΑΜΠΑΚΑΣ    
Ικαριέων & Ορφέως 34, 
Γκάζι, 6975 103055 Κρητικό 
μαγειρείο με XL μερίδες 
και γεύση αυθεντική, που 
συναντάς μόνο σε σπίτια 
Κρητικών. Τις πρώτες ύλες 
προμηθεύεται η Χανιώτισσα 
νεαρή ιδιοκτήτρια μόνο από 
το νησί της και μάλιστα από 

μικρούς παραγωγούς και 
συνεταιρισμούς. €€

Α ΜΟdo Mio   
Καποδιστρίου & Θράκης 
2, Φιλοθέη, 210 6822.301/ 
Φωκίωνος Νέγρη 58, Κυ-
ψέλη, 210 8256.399 Ιταλική 
τρατορία με παραδοσιακά 
spaghetti, πίτσες σε φούρνο 
με ξύλα, πιάτα με ψάρι και 
κρέας. €

ANNAΣ 
Aκαδήμου 14, Κεραμεικός, 
210 5234.382 Η Άννα Bαγενά 
και ο Λουκιανός Kηλαηδό-
νης σε περιμένουν μετά το 
θέατρο με ελληνική κουζίνα. 
€Ξ Σ/K.

ΑΝΤΙΠΕΙΝΑ         
Συγγρού 138, (δίπλα στην 
Πάντειο), 2109291.001 Πα-
ραδοσιακή κουζίνα απ’ όλες 
τις γωνιές της Ελλάδας, με 
έμφαση στις νοστιμιές της 
Κρήτης. Και με live μουσικό 
πρόγραμμα. ΚΜ € Ξ

APPlebee’S 
Λ. Aλεξάνδρας & Σούτσου, 
210 6459.805/ Δούσμανη 
& Λαζαράκη 12, Γλυφάδα, 
210 8948.730/ Aγ. Ιωάννου 
42, Αγία Παρασκευή, 210 
6003.127/ Ερμού 91, 210 
3227.789/ Φιλαδελφέως 8 
& Xαρ. Tρικούπη, Kεφαλάρι, 
210 6233.514/ Kosmopolis, 
Λ. Κηφισίας 73, 210 6199.576 
Xαρούμενο, νεανικό στέκι 
για κάθε ώρα της ημέρας. 
Aμερικάνικα burgers, steaks 
και πολύ καλά cocktails. 
€Μ A.v.

AΡΧΑΙΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ 
Kοδράτου 22, πλ. Kαραϊ-
σκάκη, 210 5239.661 Εδώ 
θα γευτείς τα πιάτα που 
έτρωγαν ο Αριστοτέλης και 
ο Πλάτωνας και θα μεθύσεις 
με «οινόμελο». €Μ

AΡΧΟΝΤΙΚΟ 
Έβρου 40, Aμπελόκηποι, 
210 7777.742 Παραδοσιακή 
ελληνική κουζίνα με πολλές 
επιλογές για να διαλέξεις, 
άφθονο κρασί και ρακόμελο 
για συνοδεία. Παρ.&Σάβ. οι 
«Τρεις λαλούν…» live με «έ-
ντεχνα» λαϊκό πρόγραμμα. 
Και delivery 12.00-24.00 € M 

ΑΣΤΥ 68 
Κωνσταντινουπόλεως 68, 
Γκάζι, 210 3466.896 Ελληνι-
κή κουζίνα «πειραγμένη», 
με σπεσιαλιτέ του το συκώτι 
σχάρας με πατάτες φούρ-
νου, αλλά και το καρπάτσιο 
ψαριού ψημένο σε χυμό 
γλυκολέμονου. Η κουζίνα 
του είναι ανοιχτή από το με-
σημέρι, ενώ σερβίρει κοκτέ-
ιλς μέχρι αργά το βράδυ. 

bAcAro 
Σοφοκλέους 1, 210 3211.882 
Δυνατές μουσικές θα 
σε τραβήξουν μέσα στη 
στοά – ο παράδεισος του 
μουσικόφιλου. Ιταλικές γεύ-
σεις, αυθεντικά σάντουιτς 
tramezzini, σούπερ κοκτέιλ. 
Aπό το πρωί ως αργά το 
βράδυ. €Ξ Μ A.v.

bAlTHAZAr
Tσόχα 27 & Bουρνάζου, 
Aμπελόκηποι, 210 6441.215 
Ο Γιώργος και ο Αντρέας 
Πιτσιλής έκαναν όλη την 
Αθήνα μια παρέα. Το πιο 
ωραίο κτίριο της πόλης 
(σπίτι της Κυβέλης), μαζεύ-
ει κάθε βράδυ πολιτικούς, 
επιχειρηματίες, καλλιτέχνες 
και όλο το enfant gate. Εδώ 
γίνεται το power game της 
Αθήνας, θα τους δεις και θα 
σε δουν όλοι. Δημιουργική 
κουζίνα από τον Γιώργο 
Τσιακτσίρα. Πιο αργά η 
μουσική δυναμώνει, η «rock 
‘n roll» καρδιά χτυπάει πά-
ντα δυνατά. €€ €A.v. 

bArAoNdA
Tσόχα 43, Aμπελόκηποι, 
210 6444.308 Πολυτελές 
club resto για όλους όσους 
λατρεύουν το show off. 
Βάλε κάτι sexy ή τα σινιέ 
σου σνίκερς και πήγαινε 
για κοσμικές καταστάσεις. 
Βραβευμένη μεσο γειακή 
κουζίνα, εξαιρετικό σερβις. 
Αργότερα πέρνα για ποτό 
στο μπαρ-πασαρέλα.
€€€

bΑΡΟΥΛΚΟ 
Πειραιώς 80, Κεραμεικός, 
210 5228.400 Αστέρι 
Michelin από το σεφ Λευτέ-
ρη Λαζάρου. Από τα καλύτε-
ρα της Αθήνας, με έμφαση 
στο δημιουργικό ψάρι 
– μουσακάς με θαλασσινά. 
Κυρ. κλειστά. €€€   

bAUHAUS
Mεγ. Aλεξάνδρου 1, πλ. 
Kολοκοτρώνη, Δάφνη, 210 
9751.900/ Aχαρνών & Στρ. 
Kαλλάρη 4, K. Πατήσια, 210 
2280.575 All day με εξαιρε-
τικό espresso και καλή ελ-
ληνική κουζίνα. Φιλικός και 
ζεστός χώρος, όπως και οι 
άνθρωποι που το έχουν.€ 

ΒΕΑΤ      
Καρύτση 7, Αθήνα, 210 
3232.253 «Καλλιτεχνικό» 
all day στέκι από τον Σάκη 
Μπουλά και τον Γιάννη 
Ζουγανέλη με μεσογειακή 
κουζίνα και –τι άλλο– πολλά 
μουσικά events να εναλλάσ-
σονται. € 

* Βeer AcAdeMy HoMe
Εθν. Αντιστάσεως 4, Καισα-
ριανή, 210 7011.108 Beer 
Academy no 3, η συνέχεια! 
Με ωραία ταράτσα και rock 
μουσικές, μεταξύ άλλων 
–πολλών άλλων– και τη δική 
του φρέσκια μπίρα Βeever 
σε 2 εκδοχές, μία πικρή pils 
και μία ελαφριά red ale. Και 
delivery. Ανοιχτά από το 
μεσημέρι. 

blAcK dUcK 
Xρήστου Λαδά 9A, Aθήνα, 
210 3234.760 Κομψός και 
ιδιαίτερης αισθητικής 
πολυχώρος (all day & night 
long) με café, εστιατόριο, 
bar, gallery και live μουσικές 
βραδιές.  € 

ΒΛΑΣΣΗΣ   
Μαιάνδρου 15, Ιλίσια, 210 
7256.335 Όπου και να με-
ταφέρεται, θα τον ακολου-
θούμε πιστά. Από πέρυσι 
στο νέο του απλό και μια 
σταλιά intellectuel χώρο 
με το ίδιο πάθος για την 
ελληνική κουζίνα. Εξαιρε-
τικά μαγειρευτά, το ίδιο και 
καλύτερα τα ψαρικά στη 
σχάρα ή στο τηγάνι. Κυρ. 
κλειστά. € Μ   

boyPΛiΩTiNΑ (H)         
B. Aλεξάνδρου 10 & Yμηττού, 
Kαισαριανή, 210 7291.545 
Οικογενειακό με μικρασια-
τικές γεύσεις από τα χέρια 
της κυρίας tριανταφυλλιάς. 
Δευτ. κλειστά.€ Σ/Κ M

ΒΟΥΤΑΔΩΝ 48 
Βουτάδων 48, Γκάζι, 210 
3413.729 café-bistrot για 
καφέ, ποτό, σάντουιτς, τάρ-
τες, ποικιλίες και νόστιμα 
γλυκά. Δοκίμασε φοντί σο-
κολάτας με φρούτα. €

boUcHe (lA)
Σκουφά 56, Κολωνάκι, 210 
3619.430 Έχουμε και… 
γλείφουμε τα δάχτυλά μας: 
τάρτα σοκολάτας, κέικ 
με σοκολάτα και λεμόνι, 
μους αχλάδι με μπαχαρικά 
και κομμάτια σοκολάτας 
και αυθεντικά γαλλικά 
μακαρόν. Σε όλα βάζει την 
τέχνη του ο Γάλλος patissier 
Jose olivier.  

brASSerie vAlAoriToU 
Bαλαωρίτου 15, 210 
3641.530 Το αμπιγιέ της 
Βαλαωρίτου. Εδώ κάνουν 
στάση πολιτικοί, μεγαλοδι-
κηγόροι και οι κυρίες τους.
Τα μεσημέρια του Σαββάτου 
μετά τα ψώνια παρέες 
γνωστών δημοσιογράφων 
και διαφημιστών σε... happy 
hour. Πιάσε θέση χειμώνα 
- καλοκαίρι στη «βεράντα» 
στον πεζόδρομο, αν θέλεις 
να δεις όλη την Αθήνα να 
περνάει. Kυρ. κλειστά.  €Ξ Μ

byZANTiNo 
(Ξενοδ. Xίλτον) Bασ. Σοφίας 
46, 210 7281.400 Ίσως ο πιο 
διάσημος και all time classic 
μπουφές της πόλης. Εξαιρε-
τικό πρωινό, ακόμη πιο 
πλούσιο το μεσημεριανό, 
και πιάτα a la carte .  €€

bUTcHer SHoP
Περσεφόνης 19, Γκάζι, 
210 3413.440 Μοντέρνα 
ταβέρνα για κρεατοφαγία 
με μεγάλη ποικιλία τοπικών 
προϊόντων.Από τα λίγα 
μαγαζιά, που θα ευχαρι-
στηθείς αυγά με πατάτες. 
Καλές τιμές, απίστευτη 
κοσμοσυρροή. Ανοιχτά 
κάθε μέρα. € Μ Ξ

ΓiANTAH
Λεωνίδου 31 & Γιατράκου, 
Mεταξουργείο, 210 5238.812 
Απλό ντεκόρ με στολίδι 
τις φιγούρες του Θεάτρου 
Σκιών. Στέκι για θεατρόφι-
λους (σερβίρει μέχρι αργά), 
με θέα την ήσυχη πλατεία 
Aυδή. Kουζίνα ελληνική. 
Ζωντανή μουσική. Δευτ. 
κλειστά. €Ξ Σ/K Μ  

ΓΙΑΝΤΕΣ 
Βαλτετσίου 44, Εξάρχεια, 
210 3301.369 Πολύχρωμο 
και νεανικό. Ελληνική-
μεσογειακή κουζίνα και 
κόσμος με όρεξη. €Μ

cANTeeN        
Ιάκχου & Ευμολπιδών, Γκάζι, 
210 3451.508  Από την ομά-
δα του soul, minimal χώρος 
για μεσογειακή κουζίνα με 
μικρές αναφορές σε Μαρό-
κο και Συρία. € 

cANTiNA (lA) 
Αλωπεκής 28-30, Κολωνάκι, 
210 7299.133 Τρατορία 
αυθεντική, μικρή, απλή, με 
φρέσκα ζυμαρικά και πίτσα 
αλά ιταλικά. Μπακάλικο με 
τυριά, αλλαντικά και άρωμα 
βασιλικού. €

cibUS
Κήπος Ζαππείου, είσοδος 
Βασ. Όλγας, 210 3369.364-
300 Mοντέρνα και κομψή 
διακόσμηση μέσα στο οργι-
αστικό πράσινο του Ζαππεί-
ου – στο φόντο η Ακρόπολη. 
Ελληνική δημιουργική 
κουζίνα από τον εξαιρετικό 
σεφ Δημήτρη Δημητριάδη 
και κρασιά από διεθνή και 
ελληνικό αμπελώνα. Μόνο 
βράδυ, Κυρ. μόνο μεση-
μέρι. Δευτ. κλειστά. Free 
parking €€ 

crAFT
Λ. Αλεξάνδρας 205, Αμπε-
λόκηποι, 210 6462.350/ 
Κεντρική πλ. Χαλανδρίου, 
210 6832.670 Μπιραρία με 
πολυσυλλεκτικό μενού και  
ψητά στη σχάρα, ποικιλίες 
από λουκάνικα και 6 βρα-
βευμένα είδη μπίρας. Κάθε 
μέρα από τις 9.00. €M Ξ A.v 

crePA - crePA     
ΝΕΟ: Ανδ. Παπανδρέου 16A, 
Γλυφάδα, 210 8941.700, 
210 8945.005/ 25 Μαρτίου 
& Ειρήνης 2, Ν. Σμύρνη, 210 
9317.705/ Τραλλέων 71, 
Λαμπρινή, 210 2222.071/ 
Ηρακλείου 3-5, Χαλάνδρι, 
210 6858.138/ Σκουφά 46, 

Μη χάσεις! 

Το opening του εστιατορίου 

«Το Αρχοντικό», στις 21/10. 

Και κάθε Παρασκευή και 

Σάββατο βράδυ διπλοπενιές με 

τους Ηλία, Γιάννη και Αργύρη. 

Έβρου 40, Πύργος Αθηνών, 

Αμπελόκηποι, 210 7777.742, 

www.arxontiko.eu.



Κ
αλή ιταλική κου-
ζίνα, δυνατές μου-
σικές, ωραία ατμό-
σφαιρα. Το «μαύρο 
πρόβατο» είναι... 
παντός καιρού και 

έχει το δικό του τρόπο να μας φτιάχνει τη 
διάθεση. Σε σημείο κέντρο-απόκεντρο, 
δυο βήματα από την Κηφισίας και τους 
έντονους ρυθμούς της, το Pecora Nera έ-
χει στήσει εδώ και 7 χρόνια το δικό του 
happy πλανήτη. Πολλοί μιλάνε για το 
ζεστό, ατμοσφαιρικό του ντεκόρ. Δύο 
επίπεδα: επάνω για όσους ζητάνε πιο 
πριβέ στιγμές, κάτω η μεγάλη, εντυπω-
σιακά φωτισμένη μπάρα, πάντα γεμάτη 
με κόσμο, αλλά και το γνωστό σε όλη την 
Αθήνα μοναστηριακό τραπέζι που ευ-
νοεί τις μεγάλες παρέες ή φέρνει κοντά 
γνωστούς-άγνωστους που... θέλουν να 
γίνουν μεγάλη παρέα. Η μικρή «κρυφή» 
αυλή πίσω και η βεράντα μπροστά είναι 
πάντα φουλ, όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά 
και όποτε οι χειμωνιάτικες καλοκαιρίες 
το επιτρέπουν. Η κουζίνα του έχει όλα 
αυτά τα «αγαπημένα ιταλικά» που τό-
σο λατρεύουμε όλοι μας να τσιμπολογά-
με. Μπορεί κάποιος να απολαύσει ένα 

γεύμα με τα όλα του –η vera carbonara 
φτιάχνεται εδώ πραγματικά vera, όπως 
Ιταλία–, ή απλά να τσιμπολογήσει μι-
κρές νοστιμιές: από μπρουσκέτες με με-
λιτζάνα και κατσικίσιο τυρί και crostini 
με προσούτο ή με γκοργκοντζόλα και 
αχλάδι, μέχρι finger foods όπως η γα-
λοπούλα κεμπάπ με πιτάκια, μεζές «τσι-
μπητός» και light και πεντανόστιμος. 

Η ώρα περνάει ευχάριστα στο «μαύρο 
πρόβατο» με όποια διάθεση κι αν έχει 
φτάσει εδώ κανείς. Από το μεσημέρι, που 
μαζεύονται όσοι δουλεύουν γύρω, μέχρι 
πολύ αργά που ο κόσμος έρχεται μετά τα 
θέατρα και τα σινεμά (πολύς είναι ο καλ-
λιτεχνικός κόσμος που το θεωρεί στέ-
κι του). Μια άλλη στιγμή που το Pecora 
Nera γνωρίζει δόξες είναι και αργά το 
μεσημέρι (ή νωρίς το απόγευμα, όπως 
το πάρει κανείς), ένα δώρο που κάνουν 
πολλοί στον εαυτό τους μετά το γραφείο, 
πριν γυρίσουν σπίτι, χωρίς αυτό να απο-
κλείει ένα αναπάντεχο γλέντι μέχρι αρ-
γά το βράδυ. Οι μουσικές, με αδυναμία 
στο καλό ροκ αλλά και με διαδρομές που 
σε ταξιδεύουν σε ethnic, lounge, jazz μο-
νοπάτια, είναι επιλογές των πιο καλών 

djs και των πιο γνωστών ραδιοφωνικών 
παραγωγών. Μεγάλη δύναμη και ο Σαμ 
στο μπαρ. Άνετος, επικοινωνιακός και… 
μαέστρος τόσο στα υπέροχα κοκτέιλ (τα 
πιο «αληθινά» και καυτά mojito της πό-
λης, με Havana Club No 7, παρακαλώ), 
όσο και στο να φτιάχνει τη διάθεση του 
κόσμου. Το Pecora Nera, είναι αλήθεια, 
έχει πολλούς τρόπους να μας κρατάει 
κοντά του… 

Pecora Nera Σεβαστουπόλεως 158, Αμπελόκη-

ποι, 210 6914.183       

Pecora Nera Πάντα εδώ, πάντα ροκ! 

«Στο ζευγάρι πρέπει οπωσδήποτε ο ένας 
να είναι πιστός. Καλύτερα ο άλλος».

«Η μαμά πάντα έλεγε πως η ζωή είναι 
σαν ένα κουτί σοκολατάκια. Ποτέ δεν 

ξέρεις τι θα σου τύχει». 
Τoμ Χανκς στο «Forest Gamp»

«Ο καλύτερος τρόπος να αντισταθείς σε 
έναν πειρασμό είναι να υποκύψεις». 

Όσκαρ Ουάιλντ

 «Το να κερδίσεις έναν άντρα είναι Τέ-
χνη, το να τον κρατήσεις είναι 

επάγγελμα». 
Σιμόν ντε Μποβουάρ

«Είναι ευκολότερο να πεθάνεις για μια 
γυναίκα παρά να ζήσεις μια ζωή μαζί 

της». 
Λόρδος Βύρων

«Το δικό μου έχει Όσκαρ Ουάιλντ, το 
δικό σου;» Μικρές ατάκες από τις πολλές 

και διαφορετικές που είναι τυπωμένες 
στους καταλόγους του Pecora Nera και 

ανοίγουν κουβέντες ανάμεσα στις 
παρέες… 

Τζένυ Χρονοπούλου «Στο Pecora Nera μάς αρέσει να 
είμαστε ζωντανοί και να επικοινωνούμε. Όσο δύσκολα 
κι αν είναι “εκεί έξω”, ο κόσμος ξέρει πως εδώ μέσα όλα 
κυλούν όμορφα...»
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 γεύση οδηγος

Κολωνάκι, 211 4044.803/ Πλ. 
Ηρώων 5 & Παλλάδος 24-26, 
Ψυρρή, 210 3218.484/ Ρήγα 
Φεραίου 11, Κως, 22420 
25156/ Αργυρουπόλεως & Α-
λεξιουπόλεως 34, Αργυρού-
πολη, 210 9930.700/ Athens 
Metro Mall, Λ. Βουλιαγμένης 
276, 210 9731.190 O ναός 
της κρέπας. Πρωτότυπες 
και γευστικές, αλμυρές και 
γλυκές, σε πολλούς συνδυα-
σμούς για να διαλέξεις αυτό 
που τραβάει η όρεξη σου 
πιο πολύ. 

CUCINA POVERA     
Ευφορίωνος 13 & Ερατο-
σθένους, Παγκράτι, 210 
7566.008 Καλό wine resto 
(ιδιοκτήτης, ο sommelier Γιάν-
νης Καημενάκης). Θα ευχαρι-
στηθείς πολλά καλά κρασιά 
και σε ποτήρι. Στο πιάτο απλές 
γεύσεις με εποχιακά προϊόντα. 
Κυριακή κλειστά. € €

CULTO 
Λασκαράτου 13, Άνω Πατή-
σια, 210 2288.441 Meeting 
point της περιοχής. Από το 
πρωί για καφέ μέχρι αργά 
για ποτό. Lounge ατμόσφαι-
ρα, μενού που «μυρίζει» 
Iταλία. Παρ.-Σάβ.€ Ξ 

ΔημOΚΡΙΤΟσ 
Δημοκρίτου 23 & Tσακάλωφ, 
Kολωνάκι, 210 3613.588, 210 
3619.293 Ιστορία χρόνων, 
στα τραπέζια του έχουν 
γευματίσει πολλά γνωστά 
ονόματα της ελληνικής 
διανόησης, αλλά και όλη η 
Αθήνα. Πανόραμα ελληνι-
κής κουζίνας. €

ΔIONYσOσ
Pοβέρτου Γκάλι 43, Mακρυ-
γιάννη, 210 9233.182 Εμβλη-
ματικό της Αθήνας, ανανεω-
μένο, με πιάτα μεσογειακής 
κουζίνας που υπογράφει ο 
Mιχάλης Nτουνέτας.€ 

ECLIPSE            
Αλωπεκής 21, Κολωνάκι, 210 
3641.545 Πολυασιατική κου-
ζίνα και cocktails στο µπαρ 
κάτω. Χαλαρά κυριλέ, µε 
άποψη για το ντιζάιν – λου-
λουδέ καρέκλες Missoni. 
Ανανεωμένο με σεφ τους 
Γιάννη Μπαξεβάνη και 
Ηλία Γώγο, στο team των 
ιδιοκτητών και η Ρούλα Κο-
ρομηλά. Μόνο βράδυ. Δευτ. 
κλειστά. €€ σ μ

EΔΩΔη 
Bεΐκου 80, Kουκάκι, 210 
9213.013 Παλιό, καλό, κλα-
σικό σε νεοκλασικό κτίριο. 
Μόνο 8 τραπέζια, άρα κάνε 
κράτηση.   €   €€

EL BANDONEON 
Bιργινίας Μπενάκη 7, πλ. Με-
ταξουργείου, 210 5224.346
Ένας Αργεντίνος δάσκαλος 
του tango γνώρισε τον έρω-
τα στην Ελλάδα. Στο ατμο-
σφαιρικό resto τους με το 
υπέροχο theatrale ντεκόρ 
θα πας για αργεντίνικη κρε-
ατοφαγία και βραδιές tango 
που ξυπνούν το πάθος μέσα 
σου. Κυριακή μόνο βράδυ 
για χορό και ποτό. Δευτ. 
κλειστά. €€€ μ

EΛAIA 
M. Bασιλείου 41 & Eχελιδών, 
Pουφ-Γκάζι, 210 3411.174 

Μεσογειακή κουζίνα με 
σήμα την ελιά. Μεγάλος 
χώρος, παραδοσιακό και 
μοντέρνο μαζί. Οροφή με 
θέα στα άστρα και τραπέζια 
στον πεζόδρομο. Δευτ.-Τρ. 
κλειστά.  €
 
EΛAIΩN 
Zωοδόχου Πηγής 3, 
210 3813.803-4 Οθόνη με 
video clips. Ελληνική με-
σογειακή ελαφριά κουζίνα 
(ωραιότατα παπουτσάκια). 
Delivery 12.00-18.00.  

ΕΛΛΑσ    
Πλ. Πλαστήρα 8, Παγκράτι, 
210 7562.565 Το παλιό 
–και σήμα κατατεθέν της 
περιοχής– καφενείο του 
Παγκρατίου έχει μεταμορ-
φωθεί σ’ ένα χαλαρό ζεστό 
χώρο με design πινελιές. 
Σερβίρει πιάτα ελληνικής 
σπιτικής κουζίνας αλλά και 
θαλασσινά που τα βρίσκουν 
φρέσκα κάθε μέρα στην 
αγορά – άπαιχτο γαριδάκι 
συμιακό. Από το πρωί μέχρι 
αργά το βράδυ. €

EN AIΘPIA 
Bρυούλων 4, 210 2582.751, 
Πλ. N. Φιλαδέλφειας Xώρος 
ζωγραφισμένος στο χέρι, 
από το πρωί για καφέ και 
από το μεσημέρι με ωραία 
δημιουργική κουζίνα. «Δυ-
νατή» μπάρα (μπίρες από 
όλο τον κόσμο) και έθνικ 
μουσική μέχρι αργά το βρά-
δυ.  € Ξ A.V. σ/K

ENΘYMION 
Aγ. Λαύρας 56, Άνω Πατήσια, 
210 2022.256 Κρέπες αλμυ-
ρές και γλυκές σε πολλές 
προτάσεις . €

ΕΠΙΟΥσΙΟσ     
Πλατεία Χριστοκοπίδου 7 
& Καραϊσκάκη, Ψυρρή, 210 
3219.800 Ελληνική δημιουρ-
γική παραδοσιακή κουζίνα 
σε ένα διατηρητέο σπίτι. 
Αχτύπητο αγριογούρουνο 
σε διάφορες εκδοχές. Πολύ 
καλή λίστα κρασιών. Ανοι-
χτά 11.00 - 2.00. μ C

FISH…ΑΛΙΔΑ    
Ναϊάδων & Αντήνορος, πε-
ριοχή Χίλτον, 210 7234.551 
Γουστόζικο, φωτεινό, 
θαλασσινό ντεκόρ και πιάτα 
που μυρίζουν αρμύρα. 
Φρέσκα ψάρια, μεζέδες, 
μακαρονάδες θαλασσινών 
και συνοδευτικά θεσσαλικά 
τσίπουρα. €€ μ   

GALAXY ΒΑR 
Ξεν. Hilton, Bασ. Σοφίας 46, 
210 7281.000 Βραβευμένο 
σαν ένα από τα καλύτερα 
sky bars του κόσμου και 
εντελώς cosmopolitan. 
Για fingerfood σε ποτήρι 
μαρτίνι, κοκτέιλ, και φα-
ντασμαγορική άποψη της 
πόλης. Galaxy BBQ για τους 
πιο πεινασμένους.   €Ξ Κ 

GALLERY CAFÉ  
Αδριανού 33, Μοναστηράκι, 
210 3249.080  Στον πεζόδρο-
μο της Αδριανού, ανοιχτό 
από τις 10.00 το πρωί έως 
αργά το βράδυ για φαγητό 
και ποτό. Arty περιβάλλον 
με εναλλασσόμενες καλ-
λιτεχνικές εκθέσεις. Κυρ. 
11.00-13.00 live κλασική 

μουσική, Σάβ. 15.00-17.00 
live jazz.

GALLO NERO (IL)
Λ. Αλεξάνδρας 10, ξενοδοχ. 
Park, Πεδίον Άρεως, 210 
8894.500Το ιταλικό εστιατό-
ριο μέσα στον ανακαινισμέ-
νο χώρο του ξενοδοχείου 
Park. Φρέσκια ματιά στην 
ιταλική κουζίνα από τον 
σεφ Gianluca Barlucci 
(γνωστός από τη Μύκονο) 
φτιάχνει την πιο καλοψη-
μένη tagliata al tartufo και 
την πιο ζουμερή μπριζόλα 
florentina. Πίτσα τραγανή 
και σε γεύσεις που δεν έχεις 
φανταστεί – γλυκιά  με σο-
κολάτα και μασκαρπόνε!

GAzARTE 
Bουτάδων 32, Γκάζι, 210 
3460.347, 3452.277 Θέα 
Aκρόπολη, μεσογειακές 
γεύσεις, πρωτότυπα κοκτέιλ. 
Mουσική funky, latin, jazz, 
soul, ethnic. Παρ.-Σάβ. ρυθ-
μοί παλιών δεκαετιών.  Δευτ. 
κλειστά.  €Ξ

GAzI COLLEGE
Περσεφόνης 53 & Γαργητ-
τίων, Γκάζι , 210 3322.112 
Σε mood βιβλιοθήκης 
με ράφια και σχολικούς 
μαυροπίνακες για καφέ και 
snacks, σαλάτες και γλυκά 
από τις 8 το πρωίν ενώ 
Παρασκευή και Σάββατο 
μένει ανοιχτό όλη τη νύχτα 
για τα πιο πεινασμένα 
κολεγιόπαιδα.

GB CORNER 
Ξεν. Grande Bretagne, πλ. 
Συντάγματος & Παν/μίου, 
210 3330.000 Ατμόσφαιρα 
art deco, πολυτέλεια, σέρβις 
πολλών αστέρων. Στην πιο 
σικ και ιστορική μπρασερί 
της Αθήνας θα πας για 
trendy business lunch ή 
after shopping, δίπλα σου θα 
κάνουν το ίδιο ισχυροί επιχει-
ρηματίες, οι 300 της Βουλής 
και πολιτικοί συντάκτες που 
ψάχνουν το θέμα τους. Με-
σογειακή κουζίνα επιπέδου, 
ανάλογες και οι τιμές. €€€ 

GB ROOF GARDEN 
Πλ. Συντάγματος & Πανε-
πιστημίου, 210 3330.000 
(ξεν. Μεγ. Βρετανία) Η 
αξεπέραστη κομψότητα 
της Μεγάλης Βρετανίας 
εδώ συμπληρώνεται από 
την καταπληκτική θέα της 
Ακρόπολης, της πλατείας 
Συντάγματος και όλης της 
Αθήνας. Συνδύασέ τα με 
ποιότητα, πολυτέλεια και 
σέρβις για να έχεις εικόνα. 
Κουζίνα ιταλική. €€€

GOODY’S       
Delivery service: 801 1000011, 
από κινητό 210 2805.120, 211 
1025.700 Τα burgers που σε 
μεγάλωσαν, οι σαλάτες που 
κρατούν τη γραμμή σου, οι 
παραδοσιακές γεύσεις στη 
σύγχρονη version τους, η 
ελληνική αλυσίδα που ξέρεις 
και εμπιστεύεσαι.C 

ηΑRD ROCK CAFΕ 
Φιλελλήνων 18, Σύνταγμα, 
210 3252.758 /Ζησιμοπού-
λου 5Α και Λαζαράκη 26, 
Γλυφάδα Σε τριώροφο νε-
οκλασικό, με συλλογή από 
αμερικάνικα memorabilia. 

Mεγάλη ποικιλία κοκτέιλ 
–δοκίμασε την τεράστια 
margarita– και πολλά πιάτα. 
Πραγματικό μουσείο του 
rock’n’roll, επιλεγμένες 
μουσικές, πωλητήριο για να 
αγοράσεις το Athens Hard 
Rock Café t-shirt ή ό,τι άλλο 
σου γυάλισε. €M 

JACKSON HALL 
Mηλιώνη 4, Kολωνάκι, 
210 3616.098 Όλη η Αθήνα 
κάνει ένα πέρασμα από το 
catwalk της πόλης, τον πε-
ζόδρομο της Μηλιώνη, και 
δίνει ραντεβού «στον Ινδι-
άνο». Είναι all day και πάντα 
γίνεται χαμός. Το Σάββατο, 
μόλις κλείσει και η τελευ-
ταία μπουτίκ του Κολωνα-
κίου, οι σικ Αθηναίοι είναι 
ξεθεωμένοι και πεινάνε. Ένα 
αμερικάνικο burger με bbq 
σος, ένα steak για δύο κι ένα 
ποτό (σε λογική τιμή) τους 
συνεφέρει. €€Ξ μ. A.V.

JAMES JOYCE (THE)
Άστιγγος 12, Μοναστηράκι, 
210 3235.055 Μάλλον η μο-
ναδική τυπική ιρλανδέζική 
pub.Για μπίρες, burgers 
και wall tv για προβολές 
ποδοσφαιρικών αγώνων 
– πάρε το αγόρι μαζί σου. 
Ωραία rock μουσική και lives 
Παρασκευή και Σάββατο. 
Ελπίζουμε να μιλάς αγγλικά, 
θα σου χρειαστεί. € 

JAMON  
Ελασσιδών 15 & Δεκελέων, 
Γκάζι, 210 3464.120 Τάπας, 
πίντσος μπαρ, ισπανικά 
τυριά και αλλαντικά, παέγια, 
τορτίγιες, τσούρος, ισπα-
νικά κρασιά και σανγκρία. 
Όμοιό του μόνο στη χώρα 
των Βάσκων! €

JK
Φιλ. Εταιρείας 19-20, πλ. 
Κολωνακίου, 210 3644.874 
Κομψό στέκι των πολιτικών 
–ένα βήμα από τη Βουλή– 
και των σκληροπυρηνικών 
Κολωνακιωτών από το πρωί 
μέχρι το βράδυ. €€  

KFC              
Γλυφάδα, Village Ρέντη, The 
Mall, Ομόνοια, Παγκράτι, Πει-
ραιάς, www.kfc.gr  Ο ναός 
του κοτόπουλου κι εσύ θα 
προσκυνήσεις. Κοτόπουλα 
Αγγελάκης και μπαχαρικά 
KFC σε απίθανους συνδυα-
σμούς. Φτερούγες, μπου-
τάκια και φιλέτα. Delivery 
όλα εκτός από The Mall και 
Ομόνοιας. C

KUzINA 
Aδριανού 9, Θησείο, 
210 3240.133 Στιλάτη μο-
ντέρνα «ταβέρνα» με fusion 
πιάτα από τον Άρη Τσανα-
κλίδη. Συνέχισε τη βραδιά μ’ 
ένα ποτό στην ταράτσα και 
με συγκλονιστική θέα στην 
Ακρόπολη και το Ναό του 
Ηφαίστου. € σ/Κ M Ξ

ΛΕμΟΝΟΚηΠΟσ   
Aγ. Τριάδος 11 & Επταλό-
φου, Νέα Φιλαδέλφεια, 210 
2588.611 Κουκλίστικο ντε-
κόρ με τοίχους και έπιπλα 
ζωγραφισμένα στο χέρι. 
Δροσερός κήπος και κουζί-
να που κινείται μεσογειακά 
μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και 
Ισπανίας. 

ΛΕYΚΕσ 
Λ. Γαλατσίου 100, 210 
2924.458 Παραδοσιακή κου-
ζίνα με ελληνικές γεύσεις. 
Οι ερωτευμένοι ζητήστε 
τραπέζι στο κατώι για αγα-
πησιάρικη ατμόσφαιρα.€

MEAT BAR
Ομήρου και Σκουφά, 210 
3611.116/ Λ. Κηφισίας 238-
240, Κηφισιά (Εμπορικό 
Κέντρο Μελά), 210 8080.880    
Για παϊδάκια και μπριζολά-
κια σε βελούδινους κανα-
πέδες. Ανοιχτό κάθε μέρα 
μεσημέρι - βράδυ. Κυριακή 
μόνο βράδυ.

MESSIAH 
Πλουτάρχου & Καρνεάδου 
25 (Εμπ. Κέντρο Λαιμού), Κο-
λωνάκι, 210 7294.290-91. 
Party restaurant με μεσο-
γειακή κουζίνα και δυνατές 
μουσικές που κρατάνε 
μέχρι πρωί. Κλειστά Κυρ. €€

μΠΑΪΡΑΚΤΑΡησ 
Πλατεία Μοναστηρακίου, 
210 3213.036 Για δεκαετίες 
στο ίδιο κοσμικό σημείο της 
πλατείας σερβίρει το ιστο-
ρικό κεμπάμπ του στους 
τουρίστες, την εργατία αλλά 
και την αθηναϊκή ελίτ. Στους 
τοίχους άπειρες φωτογρα-
φίες του ιδιοκτήτη με όσους 
διάσημους έχουν περάσει 
το κατώφλι.

μΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ.GR     
Ευελπίδων 47 & Καλλινόβου, 
210 8813.121 Μπριζολάκια 
χοιρινά, παϊδάκια, ψαρο-
νέφρι, όλα ψημένα στη 
σχάρα. 13.00-1.00, Κυρ. 
κλειστά. €

MY BAR           
Κακουργιοδικείου 6 (στάση 
μετρό Μοναστηράκι), 694 
4862161 Μικρό, με κοσμο-
πολίτικο στιλ.Cocktails σα-
μπάνιας και πλούσια casual 
ασιατική κουζίνα. €  

MYSTIC PIzzA     
Γ. Ολυμπίου 2 & Βεΐκου, 
Κουκάκι, 210 9592.092/ Εμ. 
Μπενάκη 76, Εξάρχεια, 210 
3839.500/ Σαρανταπόρου 1 
& Μεσογείων, Χολαργός, 210 
6545.000  Πίτσα με πεντα-
νόστιμο ζυμάρι από άλευρα 
κάνναβης. Δοκίμασε τη 
rocket και θα πάθεις, ζυμα-
ρικά και πολύ ωραία γλυκά. 
Delivery 13.00-1.00 καθημε-
ρινές και Σ/Κ 17.00 –1.00  

* ΝEw TASTE      
Φιλελλήνων 16, Σύνταγμα, 
210 3273.000 Το εστιατόριο 
του design ξενοδοχείου 
«Νew» –made by Campana– 
με ωραία πρωινά και μεσο-
γειακή κουζίνα. €€ μ 

NEw YORK SANDwICHES    
Σινώπης 3, Πύργος Αθηνών, 
210 7778.475 Από τους 
συντελεστές του γνωστού 
και καλού εστιατορίου 
Άνετον. Ζεστά σάντουιτς 
με μοσχάρι, meat balls 
και σάλτσα, κοτόπουλο, 
σούπες, cheesecake, για το 
τέλος, άπαιχτο. Στο χέρι ή 
στο communal τραπέζι 20 
θέσεων. Ανοιχτά από τις 
10.00 - 24.00 

NIXON
Aγησιλάου 61B, Kεραμεικός, 
210 3462.077 Kαλά πιάτα, ω-
ραία ποτά και μια μποέμικη 
κινηματογραφική αίθουσα 
που μεταδίδει απρογραμμά-
τιστες προβολές.

NOODLE BAR 
Τσόχα 21 & Δ. Σούτσου, Α-
μπελόκηποι, 210 6452.394/
Σύνταγμα 210 3318.585/ 
Ζωγράφου 210 7777.067/ Ν. 
Σμύρνη 210 9326.033/ Αγ. 
Παρασκευή 210 6537.177/ 
Πειραιάς 210 4115.151/ Μα-
ρούσι 210 8069.100/ Κηφι-
σιά 210 6233.216/ Χαλάνδρι, 
210 6800.064/ Άλιμος 210 
9850.250/ Αγ. Ελευθέριος 
(Ster) 210 2114.829/ Ν. Ηρά-
κλειο 210 2815.500/ Παλλή-
νη 210 6669.824/ Γλυφάδα 
210 8947.233/ Θεσσαλονίκη 
2310 260.092/ Πάτρα 2610 
362.360/ Ρέθυμνο 28310 
51198/ Βόλος 24210 23040/ 
Χαλκίδα 2210 83833/ Λάρισα 
2410 535.565 Μικροί, μεγά-
λοι, γιάπηδες ή φοιτητές, 
Έλληνες ή τουρίστες όλοι 
για ένα (από τα 70) πιάτο κα-
θαρής, νόστιμης, γρήγορης, 
ασιατικής κουζίνας. Ωραίο 

dine in σε κόκκινους - γκρι, 
αλλά και delivery. €

OBI UPTOwN
Σκουλενίου 2, πλ. Αγ. Θεοδώ-
ρων, Αθήνα, 210 3610.512 
Ανανεωμένος χώρος με 
3 ορόφους. Από το πρωί 
για καφέ και κρύα πιάτα, 
κουζίνα βιολογική με έθνικ 
πινελιές που ανοίγει το με-
σημέρι και σερβίρει μέχρι το 

βράδυ. Στον 3ο γκαλερί με 
διαδοχικές εκθέσεις. Μου-
σικές lounge, funky και jazz 
στο ισόγειο και ακριβώς από 
πάνω electro beats. 

OLIVE GARDEN 
Ξενοδοχείο Tιτάνια, Πανε-
πιστημίου 52, 210 3838.511 
Mεσογειακή μοντέρνα 
κουζίνα, εντυπωσιακό 
βραδινό θε-αθήναι. Κυρ. 
κλειστά.  € € €Ξ 

ΠΑΠΑΔAΚησ 
Φωκυλίδου 15, Kολωνάκι, 
210 3608.621 O θρυλικός 
Παπαδάκης της Πάρου. Ψα-
ρικά και λίγα κρεατικά, καλά 
υλικά. Σεφ η τηλεστάρ –Μα-
ντόνα της γεύσης– Aργυρώ 
Mπαρμπαρήγου (ανιψιά 
Παπαδάκη). Κάνε κράτηση. 
Κυρ. κλειστά. €€μ

PARAPERA 
Αχαρνών 61, Αθήνα, 210 
8214.520 All day χώρος για 
καφέ και φαγητό σε ωραία 
αυλή. Μεσογειακή κουζίνα 
με σουξέ τη μακαρονάδα 
από αφρόψαρα με συνταγή 
από τις Συρακούσες. Τιμές 
που ξεκινούν από € 3. 

PARLIAMENT (THE)         
Ξεν. NJV ATHENS PLAZA, Bασ. 
Γεωργίου Α΄, Σύνταγμα, 210 
3352.400 Πολυτέλεια και 
κομψότητα στο χώρο, αλλά 
και στα…. πιάτα, που αν και 
κινούνται μεσογειακά δια-
τηρούν έντονα τα ελληνικά 
στοιχεία. Πρωινός μπουφές 
7.00-11.00. €€ μ

PASΑJI 
City link, Στοά Σπυρομήλιου, 

210 3220.714  Μέσα στην κο-
σμοπολίτικη στοά, ανοιχτό 
από νωρίς το μεσημέρι. Πο-
λύ κομψό meeting point της 
πόλης. Δυστυχώς, Κυριακή 
κλειστά.  €€Ξ

PASTERIA (LA)  
A. Παπανδρέου (The Mall 
4os όροφος), Μαρούσι, 210 
6198.230/ Koλωνάκι, 210 
3632.032/ Γλυφάδα, 210 

8945.085/ Kηφισιά, 210 
8085.607/ Ν. Σμύρνη, 210 
9319.146/Π. Φάληρο, 210 
9858.880/ Αμπελόκηποι, 210 
6401.480/ Αγ.Παρασκευή, 
210 6019.975/Αργυρούπο-
λυ,210 9945.772/ Χαλάνδρι, 
210 6854.210/ Ρέντη, 210 
4922.960/Κ. Πατήσια, 210 
2236.295/ Ν.Μάκρη, 22940 
91.330  Δώδεκα restaurants 
σε όλη την πόλη για να μη 
νιώσεις ποτέ την έλλειψη. 
Μπάρα για κρασί από την 
πλούσια κάβα του και ωραι-
ότατο ιταλικό μενού που 
επιμελείται ο Ιταλός σεφ 
Ettore Botrini. € μ Ξ 

Π ΒΟΧ @ PERISCOPE        
Χάρητος 22 (ξεν. Periscope) 
Κολωνάκι, 210 7298.556 Το 
αδελφάκι του ΠΒΟΧ Κηφι-
σιάς άνοιξε στο κέντρο, στο 
ξεν. Periscope, με fusion 
κουζίνα από τον top σεφ 
Χριστόφορο Πέσκια. €€  

PECORA NERA 
Σεβαστουπόλεως 158, Aμπε-
λόκηποι, 210 6914.183 Ζυμα-
ρικά με μουσική υπόκρουση 
παλιάς καλής ροκ. Η Τζένη, 
από τις πιο αγαπημένες «οι-
κοδέσποινες» της Aθήνας. 
Στη μπάρα θα δεις όλους 
τους γνωστούς σου από τα 
παλιά. Κυρ. κλειστά. €€μ Ξ 

PIzzA HUT 
Κοραή 4 & Σταδίου, Κολο-
κοτρώνη 32,  Κεφαλάρι, Αγ. 
Παρασκευής & Στρ. Τόμπρα, 
Αγ. Παρασκευή, Κύπρου 
104, Μπουρνάζι, Πίνδου 
1, Ν. Φιλαδέλφεια, Λ. Αλε-
ξάνδρας 108, Νεάπολη,  Λ. 
Νίκης 79 (Λευκός Πύργος), 

Θεσσαλονίκη, 18118 Με 32 
καταστήματα σε όλη την 
Αθήνα για τους pizza lovers. 
Από τα καλύτερα delivery 
της πόλης. Ζήτα μαζί και την 
A.V.  € A.V.

POINT OF VIEw              
Ξενοδοχείο Dorian Inn, 12ος 
όροφος, Πειραιώς 17-19, 210 
5231.755 Σε καταπληκτικό 
σημείο με θέα Ακρόπολη, 
Λυκαβηττό και θάλασσα. 
Μεσημέρι - βράδυ με πιάτα 
μεσογειακής κουζίνας. Και 
καλά cocktails.€€ 

POLIS
Πεσματζόγλου 5, Αθήνα, 210 
3249.588 Xώρος μοντέρνος 
για μεσογειακή κουζίνα με 
ελληνικές πινελιές μεσημέρι - 
βράδυ. Επιλεγμένα καλά ιτα-
λικά και ελληνικά κρασιά και 
ποτό μέχρι αργά το βράδυ με 
μουσικές από διαφορετικούς 
djs. Ανοιχτό από το πρωί και 
για καφέ - snacks. €μ

PROSOPA        
Κωνσταντινουπόλεως 4 & 
Μεγ. Βασιλείου 52, Ρουφ, 
210 3413.433 Γνωστό και 
αγαπημένο στέκι για το 
(καλλιτεχνικό) κοινό, για τη 
νόστιμη κουζίνα, τις lounge 
μουσικές και φυσικά την 
«cult»  θέα στα τρένα. €€Ξ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΟ 
Mηλιώνη 7, 210 3643.353-4/ 
Κολοκοτρώνη 37, Κηφισιά, 
210 8089.160 Ελληνική, ιταλι-
κή και ισπανική κουζίνα που 
επιμελείται Eλληνοϊταλός 
σεφ. Κλασική αξία οι πένες 
με μελιτζάνα και ανθότυρο. 
Θέα σε έναν από τους πιο 
πολυσύχναστους δρόμους 
του Κολωνακίου.  €€μ Ξ

RATKA
Xάρητος 30-32, Kολωνάκι, 
210 7290.746 Tο απόλυτο 
ραντεβού των τελευταίων 
τριών δεκαετιών στο κέντρο 
της αθηναϊκής περιπέτειας. 
Μeeting point για όλο το 
κοσμικό, πολιτικό, επιχει-
ρηματικό, δημοσιογραφικό 
crowd της Αθήνας, μ’ ένα 
chic κοινό που ορκίζεται στα 
κλασικά της πιάτα (σούσι, 
καρμπονάρα, φιλέτο πέτρας) 
κι έχει σαν άλλοθι την τούρτα 
φράουλα. Αέρας γαλλικού 
μπιστρό, φοβερή λίστα κρα-
σιών, τα σωστά κοκτέιλ στο 
μπάρ περιμένοντας. Σάββα-
το μόνο μεσημέρι, Κυριακή 
κλειστά.   €€€  A.V Ξ

SALERO 
Bαλτετσίου 51, Eξάρχεια, 210 
3813.358 Από τις 10.00 το 
πρωί για καφέ, το μεσημέρι 
με γεύσεις από Iσπανία, ποι-
κιλίες τυριών, αλλαντικών, 
tapas, πλούσιες σαλάτες. 
Για έθνικ tapas στη μεγάλη 
μπάρα. Και ποτό μέχρι 
αργά. €. 

SECRETO  
Περσεφόνης 21, Γκάζι, 210 
3460.750 Bar-restaurant, 
μίνιμαλ και μοντέρνο, σε 
πολυεπίπεδο χώρο με ιτα-
λικές νοστιμιές και must τα 
φρέσκα ζυμαρικά. Special 
cocktails και ποτά στο roof 
garden για να τα δεις όλα! 

σΚΟΥΦΙΑσ 
Bασιλείου Mεγ. 50, Pουφ, 210 
3412.252  Ιντελεκτουέλ και 
μαζί «νοσταλζίκ» ατμόσφαι-
ρα. Ελληνική και κρητική 
κουζίνα με μεγάλο σουξέ 
το χοιρινό κότσι, που θα 
παραγγείλεις από το χαρι-
τωμένοκατάλογο - σχολικό 
τετράδιο. € Κ Ξ

σΟΥΒΛΙσΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ            
Πανόρμου 115Ζ, Αμπελόκη-
ποι, 210 6911.760 Σουβλάκι, 
γύρο και τα συναφή. Και 
delivery 24 ώρες και οργά-
νωση catering με έγκαιρη 
ειδοποίηση. 

σΠΟΝΔη 
Πύρρωνος 5, πλ. Bαρνάβα, 
Παγκράτι, 210 7564.021 
Bραβευμένο με αστέρι 
Michelin. Προσελκύει με-
γαλύτερης ηλικίας κόσμο, 
αληθινούς connaisseurs. 
Λίστα με 1.000 (!) ετικέτες 
κρασιού. € € €    

ST’ ASTRA BLUE 
Athens Park Hotel, Λ. Αλεξάν-
δρας 10, 210 8894.500 Κα-
λοκαιρινές βραδιές με θέα 
τη φωτισμένη πόλη, από 

✢  CheCk, pls! ✢
ΣουβλιΣτο 
Πορτοκάλι 
Εδώ θα δοκιμάσεις την 
εξέλιξη της πίτας, την 
pitakono. Eίναι φτιαγ-
μένη με λεπτή, πεντα-
νόστιμη ζύμη σε σχήμα 
κώνου, είναι τραγανή 
εξωτερικά,  αφράτη 
από μέσα και τη γεμί-
ζουν με όλα τα καλά του κόσμου: γύρο, καλαμάκι 
χοιρινό, κεμπάπ, λουκάνικο κτλ. Και δεν λερώνει! 
Πανόρμου 115, 210 6911.760  

Cafe TabaC 
Το εστιατόριο του ξε-
νοδοχείου Margi φο-
ράει τα χειμωνιάτικά 
του, ανάβει κεριά, χα-
μηλώνει το φωτισμό 
και δημιουργεί ζεστή 
ατμόσφαιρα και χα-
λαρό περιβάλλον για 
να απολαύσουμε την 
ιταλική κουζίνα του πολύ καλού σεφ Ξενοφώντα 
Πολύμερου. Η πολυσυλλεκτική λίστα κρασιών συ-
μπληρώνει τη γευστική εμπειρία. 
Λητούς 11, Βουλιαγμένη, 210 9670.924

βlaCk DuCk 
Το all day bar restaurant 
της πλατείας Καρύτση 
γίνεται τριών χρονών 
και το γιορτάζει έναν 
ολόκληρο μήνα, από 
τέλη Οκτώβρη μέχρι 
τέλη Νοέμβρη. Φιλο-
ξενώντας την έκθεση 
σκηνικών και κοστου-
μιών του Γιάννη Μόραλη, ετοιμάζοντας 4 μουσι-
κές βραδιές με επώνυμους αλλά και πρωτοεμ-
φανιζόμενους ερμηνευτές στο χώρο του bar και 
κυκλοφορώντας την 3η έκδοση του βιβλίου Black 
Duck με τίτλο «Προσωπογραφίες». 
Χρήστου Λαδά 9A, Αθήνα, 210 3234.760 
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Μαγκαζέ
η 

πλατεία Αγίας Ειρήνης «παί-
ζει» πολύ τελευταία ως η νέα 
αθηναϊκή πιάτσα, σε μια δύ-

σκολη εποχή για να ανακαλύπτεις νέα 
στέκια. Κι όντως είναι ένα υπέροχο α-
θηναϊκό σημείο με καταπληκτικά κτίρια 
και μια ατμόσφαιρα λυτρωτικής απομό-
νωσης σε σχέση με τη βαβούρα των κο-
ντινών πλατειών Ομονοίας και Συντάγ-
ματος. Το Μαγκαζέ δεν ήρθε φέτος εκεί. 
Εδώ και πάνω από 5 χρόνια –πριν καν α-
κόμα τη γειτονική Αβραμιώτου – ανέδει-
ξε αυτή την off Μοναστηράκι γωνιά της 
πόλης, προσφέροντας προοδευτική δι-
ασκέδαση και υπηρεσίες. Για καφέ από 
το πρωί, για χαλαρά ή επαγγελματικά (ή 
ακόμα και wi-fi) ραντεβού, για νυχτερι-
νές καταστάσεις που καταλήγουν στο 
βάθος της σάλας, αφού έχεις περάσει 
κατά μήκος του στενού διαδρόμου με 
τη χαρακτηριστική μπάρα, για σύντο-
μο chat στην πιο όμορφη τουαλέτα της 
Αθήνας ή στο ήσυχο παταράκι. Διαφο-
ρετικοί DJs επιλέγουν μοντέρνο σάου-
ντρακ, συχνά θα πετύχεις και special 
events (live, εκθέσεις φωτογραφίας 
κ.ά.), ενώ σίγουρα πολλοί από αυτούς 
που διαβάζεις στα αγαπημένα σου περι-
οδικά θα πίνουν καφέ δίπλα σου. Η μπα-
ρότσαρκα της πλ. Αγίας Ειρήνης είναι 
σχετικά νέο χόμπι, το Μαγκαζέ όμως όχι. 
Είναι η αρχή και το τέλος της… 

ΜΑΓΚΑΖΕ, Αιόλου 33, 210 3243.740

goingout
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 γεύση οδηγος

το roof garden του ξενοδο-
χείου Park, στον 8ο όροφο. 
Είτε για ένα κοκτέιλ είτε για 
ένα ταξίδι σε Αμερική, Κίνα, 
Ινδία, Μεξικό, Λίβανο, στο 
Οpen Κitchen BBQ, δίπλα 
στην πισίνα. Με μενού 3 
πιάτων € 25/άτομο. 20.00 - 
1.00 καθημερινά.   

STAVLOS 
Ηρακλειδών 10, Θησείο, 210 
3467.206 Mεσογειακή κουζί-
να στον ιστορικό πολυχώρο 
του Θησείου.Τραπέζια στον 
πεζόδρομο. Κάθε μέρα για 
καφέ και φαγητό, Παρ.&Σάβ. 
για clubbing. €M A.V.

σΤΟΑ 
Πατησίων 101& Κοδρι-
γκτώνος, Στοά Τριανόν, 210 
8253.932 Έξυπνα διαμορ-
φωμένος πολυχώρος. Από 
το πρωί καφές και σνακ, το 
μεσημέρι νόστιμοι μεζέδες, 
το βράδυ σύγχρονη διεθνής 
κουζίνα και ποτό. € Ξ Α.V

σΠYPOσ - BAσIΛHσ 
Λάχητος 5, Kολωνάκι, 
210 7237.575 Μετά το Mέ-
γαρο, κλασικό γαλλικό, για 
σαλιγκάρια, φιλέτο café de 
Paris και σουφλέ σοκολάτα. 
Κυρ. κλειστά.  €

 SVEIK 
Pουμπέση 6, N. Kόσμος, 
210 9018.389 Οι γευστικές 
αναζητήσεις της Tάνιας το 
κρατούν ζωντανό εδώ και 
20 χρόνια. Sos: τυρί πανέ, 
ρολάντα, σνίτσελ, κνέντλικι. 
Δευτ. κλειστά. €Ξ Κ μ 

SUPPER 
Σίνα 6, Κολωνάκι, 210 
3645.575 Από το πρωί για 
καφέ και στη συνέχεια 
μεσημεριανό lunch break 
ή… supper δείπνο. Μίνιμαλ 
ντεκόρ σε γκρι και μαύρες 
αποχρώσεις €

TAMAM 
Bριλησσού 30, Πολύγωνο, 
210 6455.156 Eλληνική 
κουζίνα συν οι αγαπημένες 
πολίτικες γεύσεις, γιαουρ-
τλού κεμπάπ, χουνγκιάρ 
μπεγεντί, μαντί. Εξαιρετική 
θέα το καλοκαίρι από την 
ταράτσα του. Παρ.&Σάβ. 
Oriental Show. Kυρ. μετά τις 
16.00 live μουσική. Δευτ. 
κλειστά. € € μ 

TAPAS BAR
Τριπτολέμου 44, Γκάζι, 
210 3471.844 Χρώματα 
Ανδαλουσίας, γνωριμίες 
και συνωστισμός στο μπαρ 
τύπου βγάλε-τον-πωπό-
σου-να-βάλω-το-ποτό-μου. 
Αν δεν κλείσεις τραπέζι, 
απλά δεν θα βρεις. Τάπας, 
fingerfood και μενού με με-
σογειακό χαρακτήρα, σε μι-
κροσκοπικό σκηνικό αυλής 
με χαρούμενους θαμώνες. 
Και ο πιο «strong» dj. €

TEN       
Πλουτάρχου 10, Κολωνάκι, 
210 7210.161 Αν ψάχνεις 
«χαρά» στο Κολωνάκι, είσαι 
στη σωστή διεύθυνση. Ο 
Νεκτάριος και το Χριστινάκι 
θα αναλάβουν τα υπόλοιπα. 
Στηρίξου πάνω τους λίγο πριν 
καταρρεύσεις από φαγητό, 
ποτό, χορό. Έχουμε κάνει σχέ-
ση destiny μαζί τους. €€  

ΤΕΞΑσ
Λ. Αλεξάνδρας 67, 
210 6411065 Εστιατόριο - 
ψητοπωλείο με πολλά και 
καλά μαγειρευτά. Και της 
ώρας και καλές τιμές. Ντελί-
βερι (που επισκέπτεται συ-
χνά τα γραφεία της Α.V.).

ΤΕΡΙΝΑ
Καπνικαρέας 35, Πλάκα, 
210 3215.015 Άρωμα από 
γαλλικό bistrot, πιάτα ημέ-
ρας και διάσημη λαχταριστή 
σοκολατόπιτα!

TGI FRIDAY’S 
Κολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 
210 623 3.947-8/ Υμηττού 
110, Παγκράτι (Εμπ. Κέντρο 
Athens Millennium), 210 
7560.544-5/ Νεοφύτου 
Βάμβα 2, Κολωνάκι, 210 722 
7.721/ Λ. Κηφισίας & Αλε-
ξάνδρας, 210 6475.417-8/ 
Λαζαράκη 43, Γλυφάδα, 210 
8982.608-9/ PierOne Μαρ. 
Φλοίσβου, Π. Φάληρο, 210 
9853.281/ Athens Metro 
Mall, Λ. Βουλιαγμένης 276, 
Αγ. Δημήτριος, 210 9717.223 
Aπό burgers και μεξικάνικη 

tortilla μέχρι εισαγόμενες 
μπίρες και κοκτέιλ τεκίλας. 
Το πιο συμπαθητικό και 
γελαστό σέρβις της Αθήνας 
και ντεκόρ με αμερικανιές 
που θες ώρες να το χαζεύ-
εις. €Ξ μ A.V.

ΤΙΚΙ ΑΤηΕΝS 
Φαλήρου 15, Κουκάκι, 210 
9236.908 Eξωτικό στιλ και 
επιρροές από τη δεκαετία 
του ’50. Πολλά κοκτέιλ και 
λίγα αλλά καλά πιάτα. Κάθε 
Κυρ. με πάρτι και live μου-
σικές (χωρίς φαγητό). Έως 
1.00 μ.μ. 

TIRBOUSON
Kωνσταντινουπόλεως 104, 
Kεραμεικός, 210 3410.107 
Φωτεινό, νεανικό και 
πάντα χαμογελαστό, με 
πρωτότυπη διακόσμηση. 
Open kitchen για ελληνικές 
γεύσεις, μεγάλη ποικιλία 
κρασιών και βεράντα για με-
γάλες παρέες και καπνιστές. 
Σούπερ τηγανητές πατάτες. 
Δευτ.-Πέμ. 17.00-1.00 Παρ. 
-Κυρ. 14.00-1.00. € σ/K Ξ A.V.

TIVOLI    
Εμ. Μπενάκη 34, Αθήνα, 
210 383.091/ 9694 5584130 
Ιστορικό μαγαζί του κέ-
ντρου, τόπος συνάντησης 
καλλιτεχνών, συγγραφέων, 
πολιτικών, με πιάτα ελληνι-
κής κουζίνας και συνοδεία 
ρεμπέτικης μουσικής από 
Πέμ.-Σάβ. χωρίς μικρόφω-
να. Ανοιχτά κάθε μέρα. 

TΟ 
Tριπτολέμου 43 & Oρφέως 
20, Γκάζι, 210 3452.052 
Μοντέρνο, μίνιμαλ και 
πολύχρωμο. Στην κουζίνα 
σύγχρονες επιλογές που 
αλλάζουν συχνά. Kυριακή 
από τις 12.00 με πλούσιο 
brunch. Δευτ. κλειστά.  € €

T PΑLACE
Ξεν. King George, B. 
Γεωργίου 3, Σύνταγμα, 
210 3222.210 Kομψό και 
πολύ σικάτο το lounge bar 
restaurant του ξενοδοχεί-
ου King George. Γεύσεις 
μεσογειακές, κυρίως ελλη-
νικές.  €M  

TΡΑμ 5 
Hρακλειδών 27, Θησείο, 210 
3412.469 Ένα καθημερινό 
χαλαρό ταξίδι με καφέ, ποτό 
και φαγητό στο ιδιαίτερα 
καλοφτιαγμένο διώροφο 
του Θησείου. C

ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ
Σκουφά 73, Κολωνάκι, 
210 3604.400 Ανανεωμένο 
και χωρισμένο σε 3 επίπε-
δα. Για καφέ και κρύα πιάτα 
ή fingrfood και ποτό στο 
bar μέχρι αργά. € μ 

 TPENO σTO POYΦ 
Σταθμός Pουφ (Kων/πό-
λεως), 210 5298.922, 693 
7604988 Από τα πιο ρομα-
ντικά σημεία της πόλης.Tο 
Wagon-restaurant συνδυ-
άζει ατμόσφαιρα, γεύσεις 
μεσογειακών αποχρώσεων 
και μελωδίες πιάνου. Δίπλα 
του, το Wagon-bar, με live 
εναλλασσόμενα σχήματα. 
Kλειστά Δευτέρα. €Ξ 
 
TUDOR HALL     
Ξεν. Κing George Βασ. 
Γεωργίου 3, Σύνταγμα, 
210 3222.210 Πολυτέλεια, 
κομψότητα, σύγχρονη 
γαλλική κουζίνα (και μενού 
3 πιάτων με € 40) Κάτσε στο 
στεγασμένο roof με θέα την 
Ακρόπολη, για στιγμές που 
θα σου μείνουν αξέχαστες. 
Εξαιρετική κάβα Κλειστά 
Κυρ. €€€

TΩN ΦPONIMΩN 
TA ΠAIΔIA 
Φιλολάου 7, Kαισαριανή, 
210 7010.559 Tο «σταυρο-
δρόμι των γεύσεων» σε χώρο 
μοντέρνο, άνετο, με ωραίο 
πατάρι. Πιάτα ελληνικά, γαλ-
λικά, ιταλικά, όλα φτιαγμένα 
στο χέρι... και οι  τηγανητές 
πατάτες. Kυρ. έως Πέμ. 12.00 
π.μ. - 12.00 μ.μ., Παρ. - Σάβ. 
12.00 π.μ. - 1.00 μ.μ. Kλειστά 
Δευτ. Kαι delivery. 

ΥΑΔΕσ    
Εντός Αττικού Άλσους, Γα-
λάτσι, 210 6470.936  Αll day 
χώρος για ποτό, φαγητό 
και καφέ σε προνομιακό 
σημείο, με πανοραμική θέα 

την  Αθήνα. Ανανεωμένο 
μεσογειακή μενού και δια-
κόσμηση. 

YUM YUM   
Πανόρμου 61, Αμπελόκηποι, 
210 6980.880 -288/ Βουλής 
11, Σύνταγμα, 210 3233.433 
-533 Ασιατική κουζίνα σε 
minimal χώρο με ελαφριές, 
υγιεινές γεύσεις, κάθε μέρα 
12.00 με 24.00. €

* VEzENE 
Βρασίδα 11, περιοχή Χίλτον,  
210 7232.002 Νέα τρατορία 
με αφετηρία το Μεγανήσι 
της Λευκάδας, με πολύ καλή 
μεσογειακή - ιταλική κουζί-
να σε καλές τιμές. Κυριακή 
κλειστά. €€ 

VOODOO    
Ιάκχου 29, Γκάζι, 
2103457.334 Bar-restaurant 
για νύχτες μαγικές με 
ευρηματικά cocktails και 
δημιουργική κουζίνα. Χο-
ρευτική, ελληνική και ξένη 
μουσική, 80s και 90s. Tρ.-
Σάβ. βράδυ, Κυρ. μεσημέρι 
live ελληνική μουσική. Ποτό 
€ 8, φιάλη € 90. 

FAR EAST 
Σταδίου 7, 210 3234.996/ 
Λαζαράκη & Πανδώρας, Γλυ-
φάδα, 210 8940.500 Κλασικό 
κινέζικο, από τα πρώτα της 
Αθήνας.  €Ξ μ

ΦΑσOΛΙ  
Ναυαρίνου & Ιπποκράτους, 
210 3603.626/ Εμ.Μπενάκη 
45, 210 3300.010 Mαγει-
ρευτά και άλλες γνώριμες 
γεύσεις σε ντεκορ νεανι-
κό-μοντερνέ. Μέχρι 12.30 
π.μ. και Kυριακή μέχρι 8.30 
μ.μ. €σ/K

ΦΕΝΕΟσ 
Ηρακλειδών 27, Θησείο, 
210 3425.656 Παραδοσιακό 
καφενείο-μεζεδοπωλείο 
σε νεοκλασικό διατηρητέο 
κτίριο, ανοιχτό από το πρωί 
για καφέ. Ρακόμελα, οινό-
μελα και ωραίοι μεζέδες.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
Ξενοκράτους 19, Kολωνάκι, 
210 7216.390 Το Κολωνάκι 
να ισοπεδωθεί, ο Φιλίππου 
θα μείνει εκεί για να το κλά-
ψει. Ιστορικό, με χαμηλές 
τιμές και θεσπέσιο σαν μα-
μαδίσιο, φαγητό. Σάβ. βρά-
δυ και Κυρ. κλειστά. €μ

FREUD ORIENTAL 
Ξενοκράτους 21,  210 
7299.595 Πολύ κομψο, πολύ 
εκλεπτυσμένο γιαπωνέζικο 
εστιατόριο που στεγάζεται 
σε νεοκλασικό σπίτι. Kομψή 
μίνιμαλ διακόσμηση σε 
λευκές, γκρι και κρεμ απο-
χρώσεις. Ποικιλία πιάτων 
με ωμό ψάρι και σάκε. Κυρ. 
κλειστά.  €€€Ξ

 FUNKY GOURMET          
Παραμυθιάς 13, Κερα-
μεικός, 210 5242.727, 
www.funkygourmet.com 
“Boutique” εστιατόριο με 
gourmet δημιουργίες σε 
εντυπωσιακό arty χώρο. 
Ιδιοκτήτες είναι οι νεαροί 
και εξαιρετικοί σεφ Γεωρ-
γιάννα Χιλιαδάκη και Νίκος 
Ρούσσος. Ό,τι και να φας  
απ’ τα χέρια τους θα σε εν-
θουσιάσει, οπότε χαλάλι οι 
τιμές τους.€€ 

FURIN KAzAN 
Aπόλλωνος 2, Σύνταγμα, 210 
3229.170 Γιαπωνέζικο, από 
τα πιο γνωστά και πιο πολυ-
σύχναστα του κέντρου. €μ
 
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΟ   
Κυδαντινών 36, Πετράλωνα, 
213 0088.649 Παρεΐστικο 
μεζεδοπωλείο που αγαπάει 
τη μουσική και αφιερώνει τα 
βράδια Παρασκευής και Σαβ-
βάτου και τα μεσημέρια της 
Κυριακής σε live εμφανίσεις.  

XPYσA
Αρτεμισίου 4 & Κεραμεικού, 
Γκάζι, 210 3412.515 Η Χρύσα 
και η κόρη της Μαρία σε κά-
νουν να νιώθεις σαν στο σπίτι 
σου. Το καλύτερο cheesecake 
με μέλι που υπάρχει. Μικρή 
ωραία αυλή. Kυρ. κλειστά. 
Δευτ. μόνο βράδυ. €€

ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑσ         
Κρησίλα 34, πλ. Βαρνάβα, 
Παγκράτι, 210 7525.777  
www.oraia-ellas.gr Παρα-
δοσιακή αθηναϊκή μονοκα-

τοικία με ελληνική κουζίνα. 
Πολλά μεζεδάκια, καλό 
κρασί και ρακή. Πέμ.-Σάβ. 
βράδυ και Κυριακή μεσημέ-
ρι ρεμπέτικα και λαϊκα χωρίς 
μικρόφωνο. Δευτ. κλειστά.

 
Βόρεια

ALTAMIRA 
Περικλέους 28, Mαρούσι, 
210 6128.841/ Τσακάλωφ 36 
Α, Κολωνάκι, 210 3614.695 
Μεξικάνικη, ινδική, αραβική 
και πολυνησιακή κουζίνα. 
Kοκτέιλς, εισαγόμενη μπίρα, 
έθνικ ήχοι. Στο Κολωνάκι, και 
μεσημέρι. Κυρ. κλειστά.  € € μ

APSENDI 
Λ. Kηφισίας 250 & Σερρών 
(έναντι Φιλοθέης), 210 
6717.890 Aτμόσφαιρα N. 
Yόρκης, πολυσυλλεκτικός 
κατάλογος, γεύσεις από 
Eλλάδα μέχρι Iνδία. Funky 
μουσικές.  Δευτ. κλειστά. €Ξ

ΑΡμΟΛΙΑ
Πλατεία Χαλανδρίου, 
210 6856.279 Ψαρονοστι-
μιές με μοντέρνο χώρο, 
που θυμίζει μπακάλικο, 
με όνομα παρμένο από το 
μεσαιωνικό χωριό της Χίου, 
από εκεί είναι ο ιδιοκτήτητς. 
Δευτ. κλειστά. € M

ARTIGIANO (L’) 
Ζωγράφου, 210 7486.888/ 
Αγ. Δημήτριος, 210 
9370.444/ Ακρόπολη, 210 
9233.303/ Αιγάλεω, 210 
5616.400/ Αμπελόκηποι, 210 
6445.111/ Αγ. Παρασκευή, 
210 6086.000/ Αχαρναί, 
210 2477.770/ Βύρωνας, 
210 7655.519/ Γέρακας, 
2106615.499/ Γλυφάδα, 
210 9607.000/ Ζωγράφου, 
210 7486.800/ Ηλιούπολη, 
210 9765.111/ Καλλιθέα, 
210 9560.300/ Κυψέλη, 210 
8833.555/ Ν. Ηράκλειο, 210 
2831.700/ Ν. Σμύρνη, 210 
9311.480/ Ν. Χαλκηδόνα, 
210 2510.593/ Ν. Ψυχικό, 
210 6775.400/ Νίκαια, 210 
4979.600/ Πειραιάς, 210 
4525.777/ Πειραιάς - Μα-
νιάτικα - Ταμπούρια, 210 
4209.000/ Πετρούπολη, 
210 2618.222/ Πεύκη, 210 
8064.199/ Ταύρος, 210 
3454.111/ Χαϊδάρι, 210 
5715.300/ Χαλάνδρι, 210 
6899.444/ Χαλκίδα, 22210 
60945/ Θεσ/κη - Καλαμα-
ριά, 2310 433700 Νόστιμη 
κουζίνα με ιταλική απόκλιση 
(τα μακαρόνια τα βράζουν 
τη στιγμή της παραγγελίας), 
κρεατικά, μενού διαίτης και 
παιδικά. Και delivery. €   

BEER  ACADEMY 
Ν. Καρελά 45 & Λ. Κηφισίας 
336, Χαλάνδρι, 210 6817.170 
/Σαρρή 18 & Σταχτούρη 1, 
Ψυρρή, 210 3228.038 Μεγά-
λη μπάρα για δυνατούς πό-
τες με αδυναμία στην μπίρα 
όλων των αποχρώσεων και 
βαθμών. Μαζί πιάτα και μεζέ-
δες σε τεράστια ποικιλια. €

DALI 
Λ. Κηφισίας 336, Χαλάνδρι, 
210 6854.004 Πολυτελής 
χώρος, ωραία cosy ατμό-
σφαιρα και ανανεωμένη 
δημιουργική κουζίνα από 
τα χεράκια του master chef 
Άκη Πετρετζίκη. Ωραίος, κα-
ταπράσινος κήπος. Κυριακή 
κλειστά. €€ μ

DA LU 
Δεληγιάννη 56, Κηφισιά, 
210 8089.988  Από τα πρώτα 
ιταλικά της πόλης με θέα 
στην πλατεία Κεφαλαρίου. 
Παραδοσιακά και μοντέρνα 
ιταλικά πιάτα, δοκίμασε 
καρπάτσιο ψαριού. Δευτ. 
κλειστά.  €Κ

KOYKΛAKI
Παπανικολή 88, Xαλάνδρι, 
210 6818.710 Γνωστό σου 
από παλιά, ωραία παρεΐστι-
κη ατμόσφαιρα, πιάτα... κα-
κόφημα και ονομασίες που 
θα σου μείνουν αξέχαστες. 
Τέλειο για να κάνεις surprise 
party γενεθλίων στο/η φί-
λο/η σου.Kαθημερινά έως 
12.30, Παρ.&Σάβ. έως 1.30. 
Καθημερινές € 24, Σαβ. € 
27. Κυρ. κλειστά. 

MEAT ME 
Χαρ. Τρικούπη 92, Κεφαλάρι, 
210 6232.358 /Λ.Κηφισίας 
37Α, Μαρούσι (Golden hall )
Από τη Θεσσαλονίκη με 
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μπριζολάκια, μπιφτεκά-
κια, παϊδάκια και λοιπά 
κρεατικά. Θα σου φέρουν 
την κόλλα - κατάλογο και 
εσύ θα σημειώσεις πάνω 
του τις ποσότητες και το 
combination που προτιμάς. 
Θα υπερβάλλεις αλλά χαλά-
λι, είναι όλα νόστιμα.  € μ

MEAT & MORE   
Βύρωνος 2 & Ναούσης, Πεύ-
κη, 210 8060.333 Τεράστιο 
σουβλάκι, όχι τυλιχτό, μι-
κρές χειροποίητες πιτούλες 
και ψητά στη σχάρα. Είναι 
ολοκαίνουργιο, μοντέρνο 
και πολύ πολύ νόστιμο.

OCTOBERFEST
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρα-
σκευή, 210 6082.999 Μπίρες 
απ’ όλο τον κόσμο, ξανθές, 
μαύρες, κόκκινες, ξηρές, 
μοναστηριακές, δυνατές, 
χωρίς αλκοόλ, ακόμα και με 
το μέτρο. Κρύα ορεκτικά, 
βαυαρικές σπεσιαλιτέ 
pretzel, χοιρινό κότσι, λου-
κάνικα. Happy hour 19.00 
- 20.00 και παραγγελίες 
πακέτο. € M A.V.

OSTERIA DA CLAUDIO (L’) 
Kώστα Bάρναλη 26, Xαλάνδρι, 
210 6834.228, 693 9950130 
Η κουζίνα του Ιταλού και 
ταμπεραμεντόζου σεφ 
Claudio είναι αυθεντική και 
πεντανόστιμη.Μαγειρευτά, 
εξαιρετικές λεπτές πίτσες και 
μακαρονάδες, ελληνικό και 
ιταλικό χύμα κρασί.€€ 

SIMPLY BURGERS
ΝΕΟ: Λ. Κηφισίας 228, Αβάνα, 
Χαλάνδρι, 210 6800.633 
(dine in)/ Λ. Πρωτόπαπα 43, 
Ηλιούπολη, 210 9948.888/ 
Π. Φάληρο, Λ. Αμφιθέας 183, 
210 9842.700 /Μαρούσι, Χα-
τζηαντωνά 3, 210 8025.111/ 
Ν. Ερυθραία, 210 6252.690/ 
Βριλήσσια, 210 8033.833/ 
Ν. Σμύρνη, 210 9332.500/ 
Παγκράτι, 210 7290.007/ Άγ. 
Στέφανος, 210 6219.099/ Αγ. 
Παρασκευή, 210 6000.688/ 
Γλυφάδα, 210 9606.900/ Ν. 
Ηράκλειο, 210 2833.838/ 
Αμπελόκηποι, 210 6994.949/ 
Σωτήρος Διός 48, Πασαλιμάνι, 
210 4171.355/Γαλάτσι, 210 
2910.444/ Περιστέρι (Μπουρ-
νάζι), 210 5761.501 Zουμερά 
μπιφτέκια, φρέσκες σαλάτες, 
κρέατα και πουλερικά σε ειδι-
κή χάρτινη συσκευασία που 
–πώς γίνεται δεν ξέρουμε– τα 
διατηρεί ζεστά και τραγανά. 
Και dine in και delivery στο 
σπίτι με δώρο brownies  

ΨΩμΙ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙ    
Πλ. Ελευθερωτών, Χαλάνδρι, 
210 6848.178 Μοντέρνα 
ταβέρνα από το σεφ Γιάννη 
Λουκάκο.Τραπεζάκια έξω, 
θέα πλατεία. Κλειστά Δευ-
τέρα. € μ  

wINE GALLERY 
Ξεν. Life Gallery, Λεωφ. 
Θησέως 103, Eκάλη, 210 
6260.400 Δημιουργική μεσο-
γειακή κουζίνα, καλή λίστα 
κρασιών. Κυρ. μεσημέρι ζω-
ντανή ελληνική μουσική. €   

Νότια

AMALOUR
Πλαστήρα 45 & Φιλαδελφεί-
ας, N. Σμύρνη, 210 9337.710 
Χώρος θεατρικά φτιαγμένος 
σε διώροφο νεοκλασικό. Για 
ποτό στο μπαρ με μουσική 
rock, funky και soul και 
κουζίνα μεσογειακή. Κρασία 
από καλά ενημερωμένη 
λίστα.  

BARBA LAzAROS
Zησιμοπούλου 24Α, Π. Φά-
ληρο, 210 9403.003 Χρόνων 
παράδοση στην ελληνική 
κουζίνα. Σπεσιαλιτέ το 
πεϊνιρλί με την παλιά μικρα-
σιάτικη συνταγή. Παρ. & Σάβ. 
ζωντανή μουσική. €K M

ΒΑσΙΛΑΙΝΑσ 
Aιτωλικού 72, Πειραιάς, 210 
4612.457 Στη θρυλική τα-
βέρνα του Βασίλαινα έχουν 
γλεντήσει αλά ελληνικά όλοι 
οι σταρ και οι VIP που ήρθαν 
στην Ελλάδα από το ’50 και 
μετά. Σήμερα, ανανεωμένη 
ριζικά από την τρίτη γενιά, 
είναι ένα πολύ καλό εστια-
τόριο με μοντέρνα κουζίνα 
και έμφαση ψάρι.€€K Ξ

BEERTUOSO
Λεωφόρος Ποσειδώνος 38, 

Άλιμος, 210 9836.550  
Νέο beer-restaurant με 
περισσότερες από 70 επι-
λεγμένες ετικέτες, από ελα-
φριές pills μέχρι τις δυνατές 
μοναστηριακές και τις all 
time classic βαρελίσιες. Με 
μεσογειακές συνταγές και 
κλασικά πιάτα για την μπίρα, 
σε rock, pop, ethnic, jazz και 
blues ρυθμούς. 

ΔΟΥΡΑμΠΕησ 
Ακτή Πρωτοψάλτη 27, 
Πειραιάς, 210 4122.092 Κλα-
σικό, πασίγνωστο, αθάνατο. 
Με ψαροφαγική κουζίνα 
που διατηρεί τα υψηλά της 
standards.   €μ

ΘΑΛΑσσΙΝΟσ 
Hρακλέους & Λυσικράτους 
32, Tζιτζιφιές, 210 9404.518 
Μοντέρνα ταβέρνα με τα 
όλα της: και παραδοσιακά 
και δημιουργικά με δύναμη 
στο μεγάλο ψάρι για τη 
σχάρα. Πολλοί μεζέδες, 
αχινοσαλάτα, αχτύπητη τα-
ραμοσαλάτα. Πολύ απλό και 
όμορφο ντεκόρ, αυλή για 
τις λιακάδες του χειμώνα. 
Δημοσιογράφοι, πολιτικοί 
και επιχειρηματίες με χα-

λαρή διάθεση, το φανατικό 
κοινό της 20 χρόνια τώρα. 
Κυρ. βράδυ και Δευτ. κλει-
στά.  € € σ/Κ M

IσTIOΠΛOΪKOσ 
Aκτή Mικρολίμανου, Πει-
ραιάς, 210 4134.084, 210 
4134.184, 694 4915220 
Σημείο αναφοράς για όλο 
το Mικρολίμανο, με θέα τον 
Σαρωνικό. Aν πας Kυριακή 
απόγευμα, νομίζεις πως 
βρίσκεσαι σε club στο νησί. 
Σύγχρονη, μεσογειακή κου-
ζίνα με έμφαση στο ψάρι. 
Δυνατότητα για events και 
εκδηλώσεις. Tο café του, από 
πάνω, θυμίζει κατάστρωμα 
καραβιού.

ΠIσINA 
Aκτή Θεμιστοκλέους 25, 
Φρεαττύδα, Πειραιάς, 210 
4511.324, www.pisinacafe.
gr Tο café του δίνει την 
εντύπωση ότι βρίσκεται 
στο Monte Carlo! Kομψό και 
μοντέρνο, με φωτισμένη 
πισίνα  και θέα στα σκάφη 
της Μαρίνας Ζέας. Διεθνείς 
γεύσεις, πιάτα με ψάρι 
και κρέας και εναλλαγή 
mainstream και πιο κλασι-
κών επιλογών στη μουσική. 
Από το πρωί ως το βράδυ, 
και για party, εταιρικά 
γεύματα και άλλες εκδηλώ-
σεις.€€μ 

RIALTO
Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Ηλι-
ούπολη, 210 9958.764
Απολαυστικοί καφέδες και 
cocktails από εξειδικευμέ-
νους baristas και γαστρο-
νομικές απολαύσεις με 
έμφαση στα ζυμαρικά. 

VIΝCENzO 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυ-
φάδα, 210 8941.310 Πάθος 
για ναπολιτάνικη κουζίνα, 

γι’αυτό πάντα γεμάτο από 
πελατεία που φτάνει εδώ 
από όλη την Αθήνα. Πίτσα 
με τραγανή λεπτή ζύμη και 
πάστα σε άπειρες, νόστιμες 
παραλλαγές. Ζεστό και cosy 
περιβάλλον – κάτσε στο 
«αίθριο», μια πράσινη όαση 
μέσα στο χειμώνα. Τις Πέ-
μπτες πολύ καλή live jazz. 
€Ξ Κ μ A.V.

Δυτικά

BASE GRILL   
Kωνσταντινουπόλεως 64, 
Μπουρνάζι, 210 5757.455 
Κρέας και πάλι κρέας στα 
καλύτερά του! Μαζί και 
νόστιμα ορεκτικά –σουξέ 
η φωλιά με τα αυγά–, καλά 
κρασιά και μπίρες. «Μαγνη-
τίζει» V.I.P. και celebrities 
της πόλης. Κλειστά  Δευ-
τέρα. € M  

ΓΙΟΡΤη 
Τέρμα Ιεράς Οδού, Δάσος Χα-
ϊδαρίου, 210 5326.163 Προ-
χωρημένη ελληνική κουζίνα 
σ’ ένα μοντέρνο περιβάλλον 
μέσα στο πράσινο της Γιορ-
τής του Κρασιού. €M

ΓKAΛEPI TOY MEzE  
Mεγ. Aλεξάνδρου 61-63, 
Περιστέρι, 210 5720.047-8 
Παστέλ χρώματα και 
λουλουδιστά φωτιστικά 
για ντεκόρ. Αγαπά την 
τέχνη και φιλοξενεί συχνά 
εκθέσης. Η κουζίνα είναι ελ-
ληνική, με πολλές νόστιμες 
δημιουργικές προτάσεις. 
€M Ξ 

ΔAΦΝη 
M. Aλεξάνδρου 86, Mπουρ-
νάζι, 210 5773.721 Eξαιρε-
τική ελληνική κουζίνα από 
την τρομερή μαγείρισσα 
Αριστέας. Θα διαλέξεις 
από κατάλογο ποταμό με 
άπειρους μεζέδες και πολλά 
πιάτα σχάρας. Ντεκόρ mix 
& match για να χαζεύεις 
μέχρι να έρθει το φαγητό 
σου. Κοινό νεανικό αλλά και 
πολλές οικογένειες – ευτυ-
χώς πολλά τραπέζάκια. Έως 
1 π.μ. € μ

μΑΚΑΡΟΝΙ 
28ης Οκτωβρίου 14, Πετρού-
πολη, 210 5050.103/ Σουρή 
62 & Πλαστήρα, Κορυδαλ-
λός, 210 4942.404 Ζωντανά 
αστακουδάκια, μεγάλες 
χορταστικές μερίδες και 
φρέσκα χειροποίητα ζυμα-
ρικά με αμέτρητες σάλτσες. 
Μη φύγεις χωρίς γλυκάκι, 
είναι όλα λαχταριστά. 
Δευτ.- Πεμ. 17.00- 1.00, ενώ 
Παρ. & Σάβ. μέχρι τις 2.00.
Την Κυριακή ανοιχτά μόνο 
μεσημέρι.€ €

σTAXY
Δήμητρος & Pήγα Φεραίου, 
Eλευσίνα, 210 5589.700 Tο 
μοντέρνο εστιατόριο του 
Elefsina Hotel παίρνει έ-
μπνευση από τους καρπούς 
της γης.  Eλαφριά μεσογει-
ακή κουζίνα, γλυκά εξαιρε-
τικά και ειδικές τιμές για τις 

καθημερινές το μεσημέρι. 
Και κυριακάτικο brunch με 
€ 20. €μ
 

Ταβέρνες

ARGENTINA 
Kαλέντζι, Mαραθώνας, 22940 
66476 Χρόνια γνωστή για τα 
αργεντίνικου μεγέθους και 
νοστιμιάς κρέατα, σε ξύλινο 
δίσκο. Αξίζει την εκδρομή. 
Κυρ. βράδυ κλειστά. Kμ

ΓΛYKYσ(Ο) 
Aγγέλου Γέροντα 2, Πλάκα, 
210 3223.925 Γνήσιοι παρα-
δοσιακοί μεζέδες στο κλασι-
κό στέκι φοιτητών. Ανοιχτό 
με καφέδες και γλυκά από 
το πρωί. 

ΔIAσHMOσ 
Aκτή Θεμιστοκλέους 306, 
Πειραιάς, 210 4514.887
Γιρλάντες από χταπόδια για 
ντεκόρ, θαλασσινά και φρέ-
σκα ψαρικά. M 

24ΩPO (TO)
Λεωφ. Συγγρού 44, 
210 9221.159 Στον πλα-
νήτη φυσικά «Kανείς δεν 
κλείνει μάτι». Kαι πατσάς, 
αλλά όποιος δεν είναι 
του σπορ ας δοκιμάσει το 
κοκκινιστό με τις πατάτες 
(1.000-θερμίδες-που-δεν-
καίγονται-ποτέ). 

ΕΛΑΙΑ 
Ερεχθέως 16 & Ερωτόκριτου, 
Πλάκα, 210 3249.512 Θέα 
στον Λυκαβηττό και το λό-
φο του Φιλοπάππου. Καλο-
μαγειρεμένο φαγητό, πολ-
λοί μεζέδες και ζωνταν-ή 
μουσική με τις Χριστίνα 
Αλεξάνδρου και Νίκη Καρα-
θάνου κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο. 

9ΟΝ MEzEΔO-σXOΛEION
Πλ. Πλαστήρα 9, Παγκράτι, 
210 7562.564, 694 8666736 
Zωντανή ορχήστρα και σπέ-
σιαλ μεζέδες, σερβιτόροι με 
σχολικές ποδιές και κατά-
λογος-τετράδιο κρασιών. 
Aνοιχτά από Πέμ. έως και 
Σάβ. βράδυ, και τις Kυρ. το 
μεσημέρι. 

ΚΑΠΠΑΡη
Δωριέων 36, Άνω Πετρά-
λωνα, 210 3450.288 Σπιτάκι 
μικρό στα Πετράλωνα, με 
νόστιμο φαγάκι – έξτρα πό-
ντος στο κοκκινιστό. Όλες 
οι ηλικίες κόσμου και ωραία 
βαβούρα. 

MANIA 
Aιγαίου 67 & Kυζίκου 13, N. 
Σμύρνη, 210 9315.016 Eλλη-
νική παραδοσιακή κουζίνα 
με σπιτικά πιάτα, άπαντα διά 
χειρός Mάνιας. Φρέσκο ψά-
ρι, θαλασσομεζέδες άλφα 
άλφα. Κ

MYPOBOΛOσ
Γιατράκου 12, Mεταξουρ-
γείο, 210 5228.806 Kαθημε-
ρινά ανοιχτό από το πρωί 
για καφέ και κουζίνα, που 
σερβίρει από τις 16.00. Σ/K 
η κουζίνα ανοίγει από τις 
14.00. Ποτά έως αργά το 
βράδυ. 

ΠΑΛηΑ ΑΘηΝΑ
Εμπεδοκλέους 75 & Φιλολά-
ου, Παγκράτι, 210 7518.869
 Γραφική μονοκατοικία του 
’30 με «πονηρά» μεζεδάκια, 
ρακή, κρασάκι και ατμόσφαι-
ρα παλιάς αθηναϊκής γειτο-
νιάς. 12-15 ευρώ. Κυριακή 
κλειστά. 

POzAΛIA 
Bαλτετσίου 58, Eξάρχεια,
210 3302.933 Γνωστό φοιτη-
τοστέκι, φημίζεται για την 
ελληνική του κουζίνα και για 
τον καταπράσινο στεγασμέ-
νο του κήπο. Aτού ότι μένει 
ανοιχτά ως αργά... και τις 
καθημερινές. M Ξ

TEΛHσ
Ευριπίδου 86, πλ. Κουμουν-
δούρου, 210 3242.775 Εδώ 
δεν θα φας πόρτα, πλούσιοι 
και φτωχοί, τρέντηδες και 
μεροκαματιάρηδες, θα 
κάτσουν δίπλα δίπλα για ά-
παιχτα χοιρινά μπριζολάκια 
- πατάτα - σαλάτα. Ανοιχτό 
από το μεσημέρι, ο χαμός 
γίνεται το βράδυ, όταν 
μαζεύεται όλη η Αθήνα μετά 
τα μπαρ.Γρήγορο, νόστιμο, 
χορταστικό, πάμφθηνο, 
after.

✢ Amstel eCo house ✢
«Όλο μ’ ανάβεις και με παρατάς» λέει ο θερμοσίφω-
νας, «τρέχω όλη μέρα χωρίς λόγο» παραπονιέται το 
καζανάκι, «δεν είμαι της μιας φοράς» φωνάζει η σα-
κούλα για τα ψώνια. Ατάκες που θα έλεγαν, αν μιλού-
σαν, συσκευές και αντικείμενα του σπιτιού που σκέ-
φτονται οικολογικά. Αυτά και άλλα πολλά θα δούμε 
στo Amstel Eco House, το «πράσινο» σπίτι που στήνει 
η Amstel, στο πλαίσιο της εκστρατείας που διοργα-
νώνει στις 21, 22 και 24/10 στην πλ. Κλαυθμώνος 
και μας μαθαίνει πώς να συνδυάσουμε οικολογία και 
οικονομία μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι που 

χαρίζει και πολλά δώρα!
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συναυλίες / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις/ δίσκοι

Musicvoice
Του Μάκη Μηλάτου

Τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται τρομακτικά και επει-
δή «you can’t teach an old dog new tricks», προτιμάμε να 
μην αλλάξει τίποτα. Να γυρίσουμε στο παρελθόν, στη 
δραχμή, στο ρουσφέτι, στη θεσούλα του Δημοσίου, 
στο κομματικό κράτος. Ποτέ τόσοι πολλοί ταυτόχρονα 
δεν κοίταζαν το δάχτυλο που έδειχνε το φεγγάρι. Ό-
μως στο βάθος του τούνελ που κοιτάζω εγώ (γιατί έτσι 
που γίναμε ο καθένας κοιτάζει διαφορετικά), υπάρχουν 
πολλές πυγολαμπίδες. Δεκάδες ελληνικά συγκροτή-
ματα που κάνουν καλή δουλειά, κινηματογραφιστές 
που –παρά την ομίχλη– ξεθαμπώνουν τον ορίζοντα, 
θεατρικές ομάδες που –εκ του μηδενός– στήνουν πα-
ραστάσεις με ενδιαφέρον. Όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι 
είναι που με τρέφουν, που με φροντίζουν, που μου δί-
νουν τροφή, καθώς είμαι αιχμάλωτος της αυτοκατα-
στροφικής μαλακίας ενός έθνους.

Drog_Α_tek - Too Late To Care 
(*****)
Στο εξώφυλλο ένας «βανδαλι-
σμός» φανερώνει τη διάθεση… 
Στο άλμπουμ οι ήχοι γίνονται 

προεκτάσεις των συναισθημάτων, καθώς οι drog-A-tek ακού-
γονται πιο απελευθερωμένοι από ποτέ. Εφιάλτες και όνειρα, 
ήχοι που επιμένουν, συγκοπτόμενες φράσεις, ένα πνευστό 
που θρηνεί, εικόνες από τη διάλυση μιας μεγαλούπολης και 
των ανθρώπων της. 

Homataping - Red Coffee (***)
Οι διαφορετικές χρονικές στιγμές που 
έγιναν οι ηχογραφήσεις μπορεί να αφή-
νουν το άλμπουμ χωρίς συνοχή αλλά το 
παζλ που δημιουργείται έχει ενδιαφέρον, 
καθώς το δημιουργικό ντουέτο επιστρέ-
φει με ένα αλλόκοτο, εφιαλτικό και παι-

δικής αθωότητας «μιούζικαλ» με μελοδραματικά στοιχεία. Οι 
διαθέσεις και οι ρυθμοί αλλάζουν διαρκώς, η νοσταλγία παίζει 
χιουμοριστικά παιχνίδια, η θεατρικότητα είναι παντού. 

Nikonn - Instamatic (****)
Ο τρίτος σόλο δίσκος του Νίκου Μπιτζέ-
νη (Μίκρο) είναι και ο καλύτερός του και 
παρότι κι εδώ προτιμάει έναν «εφήμε-
ρο» τίτλο (όπως και με το «Polaroid»), το 
άλμπουμ δεν είναι καθόλου «στιγμιαίο». 

Ωριμότητα, απλότητα, τεχνική, σημασία στη λεπτομέρεια, συ-
ναισθηματικός πλούτος, υποτάσσουν τα «ψυχρά» ηλεκτρο-
νικά μηχανήματα και τα υποχρεώνουν να δημιουργήσουν ένα 
θαυμάσιο ταξίδι.   

The Liarbirds - Allegedly (***)
Άργησαν κάπως για τον πρώτο δίσκο αλ-
λά σε καλό τους βγήκε, καθώς –απ’ ότι 
φαίνεται– δεν άφησαν το χρόνο να πάει 
χαμένο. Η έμφυτη μελωδικότητά τους συ-
νοδεύεται από ωριμότητα, δουλειά, ιδέες 
και πολλές ώρες κολύμπι στον ωκεανό της 

pop (που όμως τους κούρασε προς το τέλος).  

Moa Bones - Aquarelles (***)
Folk φτιαγμένη με όλα τα συστατικά και τη 
φροντίδα που χρειάζεται για να λειτουρ-
γήσει σωστά και να ακούγεται αποτελε-
σματική και εντός των προδιαγραφών της 
διεθνούς πραγματικότητας, χωρίς όμως 
να μπορεί να ιντριγκάρει πέραν αυτού. 

*Στο περασμένο τεύχος ο «δαίμων του τυπογραφείου»  πήρε πρω-
τοβουλίες και βαθμολόγησε κατά το δοκούν, όμως η αλήθεια είναι 
πως ο δίσκος του Figurant δικαιούται 3*** και ο δίσκος της Dalot 2**.

➜ makismilatos@gmail.com

VariousarTisTs

              * Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

Greeks Do it Better? 

Σ ημαντικό κομμάτι της πανκ μυθο-
λογίας. Ανεξάρτητοι και αυθεντι-
κοί, με διευρυμένη μουσική βάση 

δεδομένων, αυτοσχεδιαστική διάθεση και 
ανήσυχη σκέψη. Λίγο πριν την πολυαναμέ-
νομενη εμφάνισή τους στην Αθήνα με νέο 
τραγουδιστή και εξαιρετικό νέο άλμπουμ, 
ο κιθαρίστας Αndy Moor μιλά για την ελ-
ληνική κρίση, τις ολλανδικές καταλήψεις, 

την άνοδο του Γκερτ Βίλντερς και τους 
Dead Kennedys. 

Τι σημαίνει η άνοδος της ακρο-
δεξιάς στην Ολλανδία; Στην 
Ολλανδία πολλοί γελούν με αυ-
τά που λέει ο ακροδεξιός Γκερτ 
Βίλντερς, με αντιμουσουλμα-
νικό μένος και ακραίες θέσεις. 
Στις τελευταίες εκλογές πήρε 

το 25% των ψήφων, που είναι 
επικίνδυνα υψηλό. Αλλά έτσι 

ακριβώς αποκ τά μεγα λύτερη 
δύναμη. Όπως και με τον Μπερλου-

σκόνι. Αλλά στο τέλος δεν είναι καθό-
λου αστείο.

Πώς βλέπεις την κρίση; Ο καπιταλισμός πε-
θαίνει, απλώς τώρα τινάζει τα πόδια. Είναι πια-
σμένος από την τελευταία κλωστή και αυτό 
είναι επικίνδυνο, γιατί αυτή είναι συνήθως η 
περίοδος που ο κόσμος χτυπιέται. Όπως στις 
δικτατορίες που βρίσκονται λίγο πριν το τέ-
λος της εξουσίας. Σε όλο τον κόσμο η κατά-
σταση είναι η ίδια, οι τράπεζες τα σκάτωσαν 
πραγματικά. Ο καθένας το ξέρει, αλλά ακόμη 
οι κυβερνήσεις τις προστατεύουν. Eίδα ένα 
ελληνικό ντοκιμαντέρ, το «Debtocracy», και 
έδωσε παραδείγματα από το Εκουαδόρ. Αυτό 
συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, είμαστε σε ένα 
επικίνδυνο σημείο που τα πράγματα θα γίνουν 
χειρότερα. 
Τι συμβαίνει με τις καταλήψεις στην Ολ-
λανδία; Παρακολουθούμε μια δεξιά στροφή 
τα τελευταία χρόνια στην Ολλανδία. Ο κόσμος 
δεν έχει ακόμη πανικοβληθεί, γιατί επηρεά-
ζεται μεν η καθημερινότητά του, αλλά δεν 
θίγεται σε έντονο βαθμό. Εδώ δεν έχουν φα-
νεί ακόμη τα τρομακτικά αποτελέσματα της 
πολιτικής αυτής. Αλλά πιστεύω ότι θα φανούν 
όλο και περισσότερο, ίσως και φέτος με το κό-
ψιμο των τεχνών, των χρηματοδοτήσεων. Το 
ζήτημα με τις καταλήψεις έχει ξεκινήσει εδώ 
και καιρό και ο κόσμος αντιστέκεται, αλλά δεν 

υπάρχει μαζική δράση. Βλέπεις ότι προσπα-
θούν περισσότερο για προσωπικά ζητήματα 
παρά για τη συμμετοχή τους σε ένα μεγάλο 
κίνημα. Τώρα τελευταία όλο και περισσότε-
ροι μου λένε ότι θέλουν να φύγουν από την 
Ολλανδία. Κάποτε έρχονταν εδώ μουσικοί και 
καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Τώρα προ-
τιμούν το Βερολίνο ή τις Βρυξέλλες, ή δεν έ-
χουν ιδέα πού θα πάνε. Δεν είμαστε καθόλου 
αισιόδοξοι.
Ποια η εικόνα της Ελλάδας στα ολλανδικά 
Μέσα; Μας δείχνουν τη βία στους δρόμους. 
Μιλούν για τη χρεοκοπία, χωρίς να εξηγούν 
πώς προκλήθηκε. Τέτοιου είδους πληροφό-
ρηση δεν μπορείς να έχεις από τα κυρίαρχα 
Μέσα. Υπάρχουν Γερμανοί που λένε ότι δεν 
θέλουν να πληρώσουν για τους Έλληνες, αλλά 
αυτό είναι τόσο στενόμυαλο. Πιστεύω πως 
συνολικά η ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης ή-
ταν κακή ιδέα. Υποστηρίζω τους Έλληνες και 
πιστεύω ότι αυτό που συμβαίνει είναι άδικο, 
οπότε είναι πολύ καλή συγκυρία να έρθουμε 
στην Αθήνα και να δώσουμε ό,τι μπορούμε: 
ενέργεια, έμπνευση και τη μουσική μας. Είναι 
πολύ σημαντικό για μας να είμαστε εκεί αυτή 
τη συγκεκριμένη στιγμή.
Μερικά πράγματα που σου έκαναν εντύ-
πωση; Μου άρεσε πολύ το φιλμ της Αθηνάς 
Τσαγκάρη. Είναι φίλη μου και ήμουν πολύ χα-
ρούμενος όταν ολοκλήρωσε το «Attenberg». 
Το άλλο που με εντυπωσίασε είναι οι συγκε-
ντρώσεις των Αμερικανών στην Γουόλ Στριτ. 
Νόμιζα πως δεν θα κρατήσει, αλλά τα σκά-
τωσε η αστυνομία γιατί χρησιμοποίησε λεω-
φορεία για τη μεταφορά των συλληφθέντων 
και οι οδηγοί είπαν ότι δεν θα επιτρέψουν να 
ξαναγίνει. 
Ποια η σχέση σου με τη μουσική πανκ ι-
στορία; Δεν μου αρέσουν οι Dead Kennedys 
ούτε οι Crass. Προτιμώ τους Gang Of Four, με 
το καταπληκτικό παίξιμο στην κιθάρα. Το ίδιο 
και με τους Birthday Party και το παίξιμο του 
Rowland Howard, που είναι ο αγαπημένος μου 
κιθαρίστας, και φυσικά οι Fall.

info Gagarin 205, Λιοσίων 205, Μετρό Αττική. 
Έναρξη 21.30. Είσοδος € 19. Προπώληση: Ticket 
House, Πανεπιστημίου 42, 210 3608.366, www.
ticketpro.gr, www.tickethouse.gr. Στις 21/10.

Του γιωργου δηΜητράκοπουλου

ΤΟ souNDTraCK ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη.
www.athens voice.gr

citybeat
Του πάνάγιωτη ΜΕνΕγου

Όσοι κρατάτε την εφημερίδα ήδη στα χέρια 
σας από Τετάρτη απόγευμα, προλαβαίνετε 
να τσεκάρετε το βράδυ τον Eskmo στο 6 
D.O.G.S. Κατάγεται από το Σαν Φρανσίσκο, 
ακούει στο όνομα Brendan Angelides (!) και 
ο post trip-hop ήχος του έχει κυκλοφορή-
σει από Warp και Ninja Tune (€ 7) *** Κατά 
τα άλλα, το γεγονός της εβδομάδας είναι 
το πρώτο αθηναϊκό λάιβ των Keep Shelly 
In Athens, των οποίων την πρώτη μεγάλη 
συνέντευξη φιλοξένησε η προηγούμενη 
A.V. (κλίκαρε alturl.com/sxtg8). Το Σάββα-
το στο Bios με € 7 *** Επίσης, στον πρώτο 
όροφο του Bios, από Πέμ. έως και Σάβ. τα 
dexx αναλαμβάνουν με συναρπαστικές 
urban μουσικές Espeekay, BnC και Palov 
*** Δυνατό techno διήμερο στο 6 D.O.G.S 
που την επόμενη εβδομάδα κλείνει 2 χρό-
νια. Καταρχάς την Παρ. καλεσμένος των 
Quantized είναι ο Gavin Herlihy με κυκλο-
φορίες σε Cocoon, Cadenza και πάει λέγο-
ντας. Μαζί του Tolis Q και Lex, free. Το Σάβ-
βατο, έχει line-up SOS, άλλωστε το δελτίο 
Τύπου τελειώνει με τη φράση «περαστι-
κά σας». Παίζουν οι σπουδαίοι Sandwell 
District, παρέα με τους βετεράνους της 
γερμανικής σκηνής Milton Bradley και 
Henning Baer. Μαζί τους τα παιδιά των 
Hospital που συνδιοργανώνουν την υ-
ψηλών προδιαγραφών βραδιά (€ 13, 10) 
*** Την Παρ. στο ΤΩΡΑ!Κ44 
εγκαινιάζεται η βραδιά 
«Welcome 2 The 
Future», μια συ-
μπαραγωγή 
τ ω ν  B l a c k 
Athena 
κ α ι  F r e s h 
Things 
First  α φι-
ερωμένη 
στο μπάσο 
(fre e)  *** 
Τ η ν  ί δ ι α 
μ έ ρ α ,  δ η -
μ ή τ ρ η ς  π α -
πασπυρόπου-
λος  και γιώργος 
Μιχαλόπουλος μαζί 
στα dexx του γκαζιώτικου 
Gasoline με «ανατρεπτικά σάουντρακ» 
(free) *** Επιστροφή και για τα «Bedazzler» 
πάρτι στο Philipp Champagne Bar με κα-
λεσμένους τους Villa. Ήχος «hyper-disco» 
και ελεύθερη είσοδος ***  Ξανά στο Σάβ. 
με τον γιώργο Φακίνο να μετατρέπει το 
Second Skin σε εναλλακτική πασαρέλα 
για τα ρούχα της βερολινέζικης ετικέτας 
Cyberesque. Διαφορετικά μοντέλα, δια-
φορετικά ενδύματα, μουσικές πιστές στο 
χώρο (€ 5) *** Α, τον Φακίνο τον βρίσκεις 
σε indie διάθεση κάθε Κυριακή στο Use της 
πλ. Καρύτση (free) *** Την Πέμ. ξεκινάνε 
τα fashion πάρτι του Enzzo De Cuba με μο-
ντέλα, χορευτές και μουσικές από John De 
Paro, ενώ την Παρ. συνεχίζονται οι «Come 
And Get It» βραδιές ***  Χειμερινό opening 
και για το Galaxy bar του Hilton το Σάβ. με 
τον άλέξανδρο Χριστόπουλο να διαλέγει 
μουσικές *** Τέλος, τα δύο ταλαιπωρημέ-
να παιδιά που κάνουν το ραδιοφωνικό «λα-
τέρνατιβ» στον ΣΚΑΙ, διαλέγουν μουσικές 
το Σαββατόβραδο στην Tribeca (free)… ●

 ➜ p_menegos@yahoo.com

Sandwell District



20 - 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 A.V.  47 



48  A.V. 20 - 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΠΕΜΠΤΗ 20
● ΓΙΟΝΑΣ ΚΑΟΥΦΜΑΝ O γνωστός Γερμανός τενόρος επι-
στρέφει στο Μέγαρο με άριες από τον ιταλικό βερισμό μαζί 
με έργα Βέρντι και Βάγκνερ. ΜΕγάρο ΜουΣικηΣ
● ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Σειρά εμφανίσεων με jazz 
standards. BROWN’S BAR & RESTAURANT
● ΣΥΝΟΛΟ ΑΩ Στη μουσική παράσταση «Η ιστορία του 
στρατιώτη» σε έργα Ζερβού, Κούκου, Χριστοδούλου, 
Chopin, Stravinsky. ΣτΕγη γράΜΜάτων & τΕΧνων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21
● ΤHE EX Αttenberg, ρεμπέτικα και Βirthday Party 
GAGARIN 205
● MOGWAI Post rock δύναμη. Hλεκτρικά λάιβ. Support από 
Κwoon. FUZZ
● TΑΚΗΣ ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ GROUP  Παλιότερες αλ λά 
και ακυκλοφόρητες συνθέσεις του στον 21ο όροφο. 
PENTHOUSE 21
● ROBERT GLASPER EXPERIMENT Το σχήμα του Τεξανού 
πιανίστα με επιρροές από Herbie Hancock και De La Soul.       
ΣτΕγη γράΜΜάτων & τΕΧνων 

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 
● KEEP SHELLY IN ATHENS To πολυαναμενόμενο πρώτο 
λάιβ των Keep Shelly, που ετοιμάζονται για Αμερική, αφού 
ξέκαναν Gorilla vs Bear vs Pitchfork vs Guardian. ΒιοS
● THE HAUNTED Metalcore από Ικέα. GAGARIN

 ΔΕΥΤΕΡΑ 24
● BARBUS Νέο ηλεκτρικό σχήμα με ροκ διασκευές και             
σουρεάλ διάθεση. τικι άτηΕνS

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 
● ΕLVIS COSTELLO Α day with Elvis. ΜΕγάρο ΜουΣικηΣ ●

➜museweek@athensvoice.gr

 music 

week

ΑFTER DARK 
διδότου 31, Εξάρχεια, 210 
3606.460
20/10: Penny Dreadful. 
21/10: The Outsiders. 
22/10: Kalamazoo. 
16/10: Kάρμα. 23/10: 
Stop Rewind Play. 25/10: 
Sound Memories. 26/10: 
Σπελάκουκε. 

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΝ
δαμάρεως 78, παγκράτι, 
210 7560.102
20/10: Kal Drako 
& Neraida. 21/10: 
Carousel. 22/10: The Bet. 
26/10: Γ. Κοντραφούρης - 
Βaby Trio.

ALMAZ 
τριπτολέμου 12, γκάζι, 
210 3474.763
23/10: Tρίφωνο.

AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Ελασιδών 6, γκάζι
Παρ. & Σάβ. Eλένη Δήμου 
- Κωνσταντίνος Χριστο-
φόρου.

@ΡΟΥΦ 
κωνσταντινουπόλεως 10 & 
άνδρονίκου 18 
22/10: Μυρτώ Σαρτζή & 
Hey Blue. 

AYΛΑΙΑ
άγ. Όρους 15, Βοτανικός, 
210 3474.074
20/10: Dr Atomik. 21/10: 
Θάνος Ανεστόπουλος - 
Άγριες Φράουλες. 22/10: 
Ηaig Yazdjian. 23/10: 
Γιάννης Τατασόπουλος. 
26/10: «Άρωμα 

Ανατολής».

BAROUGE
Aνδρόνικου 4, 

γκάζι
Κάθε Παρ. 

1550: «Άγριες Νύχτες».

ΒΙΟS
πειραιώς 84, 210 3425.335
22/10: Keep Shelly In 
Athens. Έναρξη 22.30. 
Eίσοδος € 7 (ταμείο). 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
πατησίων 208 (στάση 
καλλιφρονά), 210 8676.155
Παρ. & Σάβ. Μαριώ - Ζωή 
Παπαδοπούλου - Χρι-
στιάνα Γαλιάτσου.

ΔΡΑΧΜΕΣ 
Μηθύμνης 32, πλ. άμερικής, 
210 8629.935 
Παρ.-Δευτ. Τα Παιδιά από 
την Πάτρα μαζί με τους 
Λάμπρο Καρελά, Παύλο 
Χαϊκάλη, Ελένη Φιλίνη.

ZΥΓΟΣ
κυδαθηναίων 22, πλάκα, 
210 3241.610 
Κάθε Παρ. & Σάβ. Tάνια 
Τσανακλίδου.

FLORAL
Θεμιστοκλέους 80, 
Εξάρχεια, 210 3800.070
21/10: Penny & the 
Swingin’ Cats. 22/10: Trip 
Radio.

FUZZ LIVE MUSIC 
CLUB
πειραιώς 209, ταύρος, 
210 3450.817
21/10: Mogwai - Kwoon. 
Έναρξη 20.00. Είσοδος 
€ 28, 35 ταμείο. 22/10: 
Dub FX. 

GAGARIN 205
λιοσίων 205, άττική
21/10: Τhe Ex. Έναρξη 
21.00. Είσοδος € 19.  
22/10: The Haunted. Έ-
ναρξη 21.00. Είσοδος € 25.

 GAZARTE

Βουτάδων 32-34, γκάζι, 210 
3452.277
21 & 22/10: Δήμητρα 
Γαλάνη - Vassilikos. 
Έναρξη 22.30. Είσοδος € 
15-35. Προπώληση: 210 
3460.347, gazarte.gr, I-
ticket.gr 

HALF NOTE
τριβωνιανού 17, Μετς, 
210 9213.310
20-23/10: Leonor Leal 
Y Grupo. 26-30/10: 
Vinicius Cantuaria. 

ΙΑΝΟS
Σταδίου 24, 210 3217.810
21/10: Μαρία Καναβάκη 
- Χρήστος Παυλής - Θά-
λεια Προκοπίου. 22/10: 
Νίκος Ανδρουλάκης.

ΙΝ VIVO
Χ. τρικούπη 79 & Μεθώνης, 
Εξάρχεια, 210 3822.103
21/10: Ηοt Organic Trio. 
22/10: George & the 
Dukes. Έναρξη 23.00, € 6. 

KOO KOO MUSIC BAR
Iάκχου 17, γκάζι, 210 
3450.930 
20/10: Klakaz (22.30). 
21/10: Yianneis (22.30). 
22/10: Tonis Sfinos 
(22.30). 23/10: Remi.

KYTTAΡO
Hπείρου 48 & άχαρνών, 210 
8224.134
21/10: Past Perfect 
Genes. 22/10: Βήτα Πεις. 
23/10: Up the Hammers 
Fest.

ΝΟΙΖ CLUB 
κωνσταντινουπόλεως 78 & 
ιερά οδός, γκάζι
23/10: Salina - Γιάννης 
Σαββιδάκης.

PASSPORT
καραΐσκου 119, πλ. κοραή, 
πειραιάς, 210 4296.401
20/10: Burger Project. 
21/10: Λουδοβίκος 
των Ανωγείων. 22/10: 
Mελίνα Κανά - Λιζέτα 
Καλημέρη.
 
ΡΑΚΟΜΕΛΟ
διστόμου 9ά, ηλιούπολη, 
210 9702.025
Κάθε Κυριακή ζωντανή 
μουσική από τα Λάθος 
Άτομα με διαδρομές σε 
παραδοσιακό, έντεχνο, 
ροκ και πολιτικό ελληνικό 
τραγούδι, με ακουστικές 
κιθάρες, κρητική λύρα, 
πνευστά και κρουστά. 

SIX D.O.G.S
άβραμιώτου 6-8, 
Μοναστηράκι, 210 
3210.510
20/10: Αnomalys - 
Bazooka. 21/10: Install. 
22/10: Sandwell District  
- Sawf. 25/10: Music 
Soup. 26/10: No Profile - 
Grain Of Sense.

SOCIALISTA
Tριπτοπολέμου 33, γκάζι, 
210 3474.733
Κάθε Κυριακή 
«Socialatin».

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

Φραντζή & Θαρύπου 35-37, 
νέος κόσμος, 210 9226.975
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Κάθε Παρ. & Σάβ.  Διονύ-
σης Τσακνής - Νίκος 
Ζιώγαλας - Γιάννης Μη-
λιώκας. 
CLUB Κάθε Πέμ.-Σάβ. 
Ηοuse Band. Τετ. Βαγγέ-
λης Μαρκαντώνης. Δευτ. 
Πάνος Μουζουράκης 
- Βαγγέλης Ασημάκης. 
Tρ. Γιώργος Μυλωνάς και 
Daydream. Κυρ. Lexicon 
Project.
PLUS Κάθε Παρ. Ευρυδί-
κη. Guests Π. Ραμαντάνη 
(Όναρ) και Ευσταθία. Σάβ. 
Ραλλία Χρηστίδου.

ΤΑS STAGE
Boυτάδων 6, γκάζι
Κάθε Παρ. & Σάβ. Ηρώ 
- Αργύρης Αγγέλου  - 
Μαρκέλλα Αργυροπού-
λου. Έναρξη 22.30.

TEXNOΠΟΛΙΣ
πειραιώς 100, γκάζι, 
210 3461.589 
22/10: Συμφωνική Ορχή-
στρα Δήμου Αθηναίων. 
26-29/10 Eβδομάδα 
Μόδας. 

ΤΙΚΙ ΑΤΗΕΝS
Φαλήρου 15, Μακρυγιάννη, 
210 9236.908
24/10: BarBus.

ΤΩΡΑ Κ44
κωνσταντινουπόλεως 
44, γκάζι
Kάθε Τετ. Wedding 
Singers. 20/10: Sigmataf. 
21/10: Black Athena. 
22/10: Phunk Sinatra. 
23/10: I Saw 43 Sunsets. 
25/10: The Lobby. 

AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ

BROWN’S BAR & 
RESTAURANT
Ξενοδοχείο Divani Caravel, 
Βασ. άλεξάνδρου 2, 210 
7207.000
Kάθε Πέμ. Δημήτρης Βα-
σιλάκης. Έναρξη 21.00.

MEΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Βασ. Σοφίας & κόκκαλη, 
210 7282.333
20/10: Γκαλά Όπερας με 
τον Jonas Kaufmann. 
22/10: Kαμεράτα - Ορχή-
στρα Φίλων της Μουσι-
κής. 26/10: Elvis Costello 
- Solo.

PENTHOUSE21 
Ξενοδοχείο President, 
κηφισίας 43, άμπελόκηποι, 
210 6989.000
21/10: Tάκης Μπαρ-
μπέρης Group. 22/10: 
Voyage Jazz Group.  

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΤΕΧΝΩΝ
λ. Συγγρού 107-109, 213 
0178.000
20/10: Σύνολο ΑΩ - Η 
ιστορία του στρατιώτη σε 
έργα Ζερβού, Κούκου, 
Χριστοδούλου, Chopin, 
Stravinsky (20.30/€ 10). 
21/10: Robert Glasper 
Experiment. ●

Σύγχρονες μουσικές τάσεις 
από την Αμερική

Η 
Καμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής 
σε έργα Σάμουελ Μπάρμπερ, Φίλιπ Γκλας, Τζορτζ 
Γκέρσουιν, Τζον Άνταμς. Πιάνο & μουσική διεύθυν-

ση ο Γιώργος Πέτρου. Πριν από τη συναυλία και στο διάλειμ-
μα, στο χώρο του Φουαγιέ, σύγχρονη τζαζ από το IQ-Ionian 
Quartet, με φοιτητές και αποφοίτους του προγράμματος 
τζαζ του Ιονίου Πανεπιστημίου. Παράλληλα έργα σύγχρονης 
τέχνης που πραγματεύονται θέματα της αμερικανικής κουλ-
τούρας, από τη συλλογή του Δημήτρη Δασκαλόπουλου (Cady 
Noland, Ghada Amer, Jimmie Durham, Mona Hatoum, Rachel 
Harrison και Tom Friedman) σε επιμέλεια Δημήτρη Παλαιο-
κρασσά, ο οποίος στις 20.00 θα πραγματοποιήσει ξενάγηση. 

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Έναρξη 21.00. Είσοδος € 5 φοιτ., € 
20. Προπώληση: εκδοτήρια του Μεγάρου και Ομήρου 
8. Στις 20/10.

Γιώργος Πέτρου

σκηνές-live
μουσικές

➜ museweek@athensvoice.gr

MOGWAI: 
Zidane, αλλά δεν έχουμε  διΑΣκέδΑΣΗ

Cafes/Bars/
snacks

ΑΜΠΑΡΙΖΑ    
Λέκκα 14, Σύνταγμα, 210 
3257.644  Το τελευταίο στέ-
κι του εμπορικού τριγώνου 
από τον Αντώνη Φερράρα. 
Μοναστηριακοί πάγκοι, 
ιδανικοί για τετ α τετ ή 
μιντιακές συσκέψεις, τρα-
πεζάκια στη στοά, ανοιχτά 
από το πρωί σε συνδεση 
με τα γύρω μπαράκια τις 
νύχτες. Καλά σερβιρισμένα 
ποτά και μεγαλος κατάλο-
γος cocktails. 

FLOCAFE        
Αιγαίου 2 & Λ. Συγγρού 141, 
210 9343.003,  Ποσειδώνος 
& Χαράς, Νέα Μάκρη, 22940 
91164, Εμπορικό Κέντρο Τhe 
Mall Athens - Νερατζιώτισσα, 
Μαρούσι, 210 6107.350,  
Λαζαράκη 26, Γλυφάδα, 210 
9680.177, Λ. Κηφισίας 15, Ν. 
Φιλοθέη, 210 6839.222 Aγα-
πημένα cafés με υπέροχες 
γεύσεις καφέ, γλυκά και 
snacks, από κρύα sandwich 
σε μπαγκέτες και σε ψωμά-
κια όπως ciabatta και pizzet-pizzet-
ti μέχρι ζεστά, λαχταριστά 
club sandwitches bacon. 

FLORAL BOOKS + COFFEE 
Θεμιστοκλέους 80, πλ. 
Εξαρχείων, 210 5226.609 Το 
ιστορικό στέκι της πλατείας 
Εξαρχείων άνοιξε ξανά τις 
πόρτες του στην μπλε πο-
λυκατοικία. Για καφέ, ποτό, 
διάβασμα στο νέο χώρο του 
βιβλιοπωλείου και με πολ-
λές εκδηλώσεις.  

IANOS CAFE
Σταδίου 24, Αθήνα, 210 
3217.917 Στο κομψό πα-
ταράκι πάνω από το βιβλι-
οπωλείο, καφέδες, ποτά, 
ελαφριά γεύματα, μια μικρή 
γκαλερί που φιλοξενεί 
διάφορες εκθέσεις και μια 
επίσης μικρή μουσική σκηνή 
για ατμοσφαιρικά live. 

ΜΩΣΑΪΚΟ    
Λαοδίκης 30, Γλυφάδα, 210 
8983.208  All day, με ρετρό 
αισθητική και μουσικές pop, 
rock, indie, British pop και 
electro που συνοδεύουν τον 
καφέ, τα ποτά ή τα cocktails. 
Ποτό € 7, φιάλη από € 70. 

OKIO 
Mαρίνα Zέας, Πειραιάς, 
210 4284.006 Δίνει χρώμα 
στο ωραίο σκηνικό της 
μαρίνας με τη φιλική και 
ζεστή του ατμόσφαιρα. 
Λειτουργεί από το πρωί με 
καφέ, χυμούς, full menu, 
ενώ το βράδυ γίνεται funky 
baraki. Πολύ συχνά live 
από ανερχόμενα ελληνικά 
συγκροτήματα. 

 
Bars
     
* A FOR ATHENS     
Μιαούλη 2-4, Μοναστηράκι, 
210 3244.244 Το νέο talk of 
the town της πόλης στον 6o 
όροφο του ομώνυμου ξε-
νοδοχείου, με  θέα 360° σε 
Ακρόπολη και Λυκαβηττό. 
Ωραία πρωτότυπα cocktails 
€ 9, ποτά € 6-7 και κρασιά 
και σε ποτήρι € 6-7. 

ALMODOBAR
Kωνσταντινουπόλεως 60, 
Γκάζι, 694 6457442 Bar 
που αγαπάει ιδιαίτερα την 
ηλεκτρονική μουσική και τα 
παρακλάδια της. Djs, πολλά 
live, εκθέσεις και άλλα 
happenings. Ανοιχτά από 
τις 16.00 για καφέ. Δευτ. 
κλειστά. 

AΣΠPO
Aριστοφάνους 4, Ψυρρή, 
210 3313.218 Σε όμορφο 
παραδοσιακό διατηρητέο 
διώροφο χώρο στην καρδιά 
του Ψυρρή. Σφύζει από 
κόσμο και αγαπά την τέχνη 
πολύ (κάθε εβδομάδα και 
μια παρουσίαση έργων νέ-
ων καλλιτεχνών). Freestyle 
μουσικές για freestyle 
ανθρώπους. Πολλά ποτά 
και ποικιλία cocktails. Mέχρι 
αργά το βράδυ, ανοιχτό 
κάθε μέρα.   

 BABA AU RUM   
Κλειτίου 6, Μοναστηράκι, 
210 7109.140 Αμέτρητα 
(150!) κοκτέιλ με βάση το 
ρούμι, ωραία μουσική και 
ελαφριά πιάτα με έθνικ 
επιρροές αλλά και ευρωπαι-
κό αέρα – βλ. μεξικάνικη 
τορτίγια, ριζότο, pasta. €

ΒΡΕΤΤΟΣ 
Κυδαθηναίων 41, Πλάκα. 
Η πολύχρωμη βιτρίνα με 
τα λικέρ έχει αποτυπωθεί 
σε δεκάδες ταξιδιωτικούς 
οδηγούς, το πιο παλιό α-
ποστακτήριο - ποτοπωλείο 
της Ευρώπης έκλεισε έναν 
αιώνα ζωής και όλοι οι του-
ρίστες της Πλάκας (δηλαδή 
της πόλης) διαθέσιμοι. 

ΒARTESERA 
Kολοκοτρώνη 25, Στοά 
Πραξιτέλους, 210 3229.805 
Επανέφερε στο προσκήνιο 
την πιάτσα της Κολοκο-
τρώνη, καθιέρωσε τη μόδα 
με τα μωσαϊκά, πολεμάει 
το αδιαχώρητο κάθε Παρ.-
Σάβ. Ροκ  - φάνκι κονσόλα, 
εκθέσεις και συναυλίες στην 
αίθουσα τέχνης.

BELAFONTE   
Αγησιλάου 61Α, Κεραμεικός, 
210 3457.989 Σε ένα σπάνιο 
αρ-ντεκό διατηρητέο, το 
Belafonte ξεχωρίζει με τη 
δώδεκα μέτρων «brasserie» 
μπάρα από κασσίτερο, το 
επιβλητικό βιτρό, τα ιδιαί-
τερα κοκτέιλ και τα snacks 
(mini bagels, zapiekanka 
κ.ά.). Το Conde Nast το είχε 
συμπεριλάβει στα καλύτερα 
μπαρ του κόσμου. 
Ποτό € 7.

ΒΙΟS 
Πειραιώς 84, 210 3425.335 
Eναλλακτικός πολυχώρος 
με café-bar και basement 
που λειτουργεί ως πειρα-
ματική σκηνή. Συνεχές 
πρόγραμμα με live, dj 
sets, προβολές, διαλέξεις, 
θεατρικές παραστάσεις, 
εκθέσεις. A.V.

BLUE
Mεσολογγίου 8, Xαλάνδρι, 
210 6815.505  Ωραίο, απλό 
και καθημερινό στέκι. Στον 
κάτω όροφο ρυθμοί rock 
alternative, indie. Aνοιχτό 
από το μεσημέρι.



20 - 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 A.V.  49 

5.000 υποψήφιοι ήρθαν σε επαφή 
με εκπροσώπους 37 εταιρειών 

Ημέρες καριέρας 
Έ ναν τόνο αισιοδοξίας εν μέσω της κρίσης και των δυσκολιών 

στην αγορά εργασίας έδωσαν οι φετινές Ημέρες Καριέρας, που 
πραγματοποίησε το kariera.gr στις 15 & 16/10, στο Helexpo 

Palace στο Μαρούσι. 
Στις δύο αυτές ημέρες περισσότεροι από 5.000 υποψήφιοι επισκέφθη-
καν την εκδήλωση, όπου είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με εκ-
προσώπους 37 εταιρειών και εκπαιδευτικών οργανισμών, να αφήσουν το 

βιογραφικό τους, να πραγματοποιήσουν μικρής διάρκειας συνεντεύξεις, 
να παρακολουθήσουν πολλές ενδιαφέρουσες παράλληλες εκδηλώσεις 
γύρω από την αγορά εργασίας και να ενημερωθούν για μεταπτυχιακά 
προγράμματα. 
Τα αποτελέσματα του διημέρου, δηλαδή οι προσλήψεις που προέκυψαν 
ύστερα από την επαφή που είχαν υποψήφιοι και εταιρείες, θα δημοσιευ-
θούν ύστερα από τη σχετική έρευνα που θα πραγματοποιήσει το kariera.
gr τις επόμενες 45 ημέρες στην ιστοσελίδα του. 
Παράλληλα με τις Ημέρες Καριέρας στο Helexpo Palace, το kariera.gr 
πραγματοποίησε σε συνεργασία με την Eventis World και virtual εκδή-
λωση για την αγορά εργασίας, με ηλεκτρονική πρόσβαση για τους υπο-
ψήφιους απ’ όλη την Ελλάδα αλλά και από Έλληνες του εξωτερικού. Χο-
ρηγός επικοινωνίας των Ημερών Καριέρας ήταν και η ATHENS VOICE. 

Παρουσίαση

 

ΒΟΟΖΕ COOPERATIVA
Κολοκοτρώνη 57, 210 
3240.944 Στο νεοκλασικό 
της Κολοκοτρώνη χτυπάει 
η καρδιά της αθηναϊκής 
αλτερνατίβας. Όμορφος 
καλλιτεχνικός χώρος, θεα-
τρικές παραστάσεις, πάρτι, 
αραιά live. 

BOX 
Kωλέττη 4, Aθήνα, 210 
3847.597 Kάθε μέρα 
διαφορετικός dj με... ανοι-
χτόμυαλες μουσικές, αυτο-
σχέδια πάρτι «δωματίου», 
η πιο ωραία μπάρα για after 
midnight sessions και ψημέ-
νη ρακή. 

CAPU
Λέκκα 14 (εντός στοάς) Mαύ-
ρες μουσικές, πολύχρωμα 
cocktails. Εναλλασσόμενοι 
DJs στο μπαρ με το μωσαϊκό 
και τη μεγάλη μπάρα στην 
πιο «πονηρή» στοά της 
πόλης, ακριβώς στο στομάχι 
του Συντάγματος.

ENZZO DE CUBA 
Αγ. Παρασκευής 70, 
Μπουρνάζι, 210 5782.610, 
210 5782.446, Λάμπρου 6, 
Μπουρνάζι (dance σκηνή). 
Τρεις διαφορετικοί χώροι, 
με πολλά live κι εκπλήξεις. 
Dance shows, δωρεάν μα-
θήματα χορού, latin fiesta. 
Και δωρεάν parking.  A.V.

HOXTON 
Bουτάδων 42, Γκάζι, 210 
3413.395 Mπαρ σε βιομη-
χανικό σκηνικό, ονομασία 
που προκύπτει από την arty 
συνοικία του ανατολικού 
Λονδίνου, και ροκ μουσική 
κονσόλα. Για fashionistas 
και καλλιτέχνες που πίνουν 
ποτά στον πεζόδρομο. 

 INTREPID FOX
Tριπτολέμου 30, Γκάζι, 210 
3466.055 Rock χώρος στην 
καρδιά της «νύχτας», με 
ιδιαίτερη διακόσμηση για 
μπιλιάρδο, μεγάλη ποικιλία 
από μπίρες και πολλά live.  

KEY BAR 
Πραξιτέλους 37, 210 
3230.380  Μεγάλωσε, ομόρ-
φυνε και έγινε all day. Από 
τις 8 το πρωί με καφέ, τα 
μεσημέρια σερβίρει πιάτα 
απ’ την ανανεωμένη του 
κουζίνα και τα βράδια εξα-
κολουθεί να αποτελεί must 
στη νυχτερινή διασκέδαση 
down town. 

LOOP 
Πλ. Ασωμάτων 3, Θησείο, 210 
3369.340 Το κλασικό πλέον 
freestyle στέκι αναθρέφει 
ακόμα μία ηλεκτρονική 
γενιά. Και ο Μανώλης πα-
ραμένει ένας από τους πιο 
μουσικά ενημερωμένους 
και ψύχραιμους ιδιοκτήτες 
της νύχτας. 

LOW PROFILE
Λυκαβηττού 6, 210 3620.200 
Τυπική ξύλινη διακοσμήση, 
χαμηλό φως, bourbon και 
scotch on the rocks, μου-
σικές και από τον Θανάση 
Μήνα. 100% ποτάδικο.

ΜΑRABOU
Πανόρμου 113, Αμπελόκη-
ποι, 210 6910.797 Με δυνατή 
μπάρα, πλούσια κάβα, 
cocktails από φρέσκα φρού-
τα, sandwiches και δροσε-
ρές σαλάτες. Πάντα υπό 
τον ήχο world, funky, soul, 
jazz, swing, pop, και electro 
μουσικής. Για 20άρηδες ή 
όσους αισθάνονται έτσι.   

NIXON    
Αγησιλάου 61Β, Κεραμεικός, 
210 3462.077 Σκηνικό που 
παραπέμπει σε κεντρική 
Ευρώπη μεσοπολέμου, 
american nouveau κουζίνα 
και φυσικά το Screening 
Room, που φιλοξενεί τακτι-
κά προβολές, συναυλίες και 
παραστάσεις. Aνοικτά Κυ-
ριακές για brunch. Ποτό € 7.

NHΠIAΓΩΓEIO 
Eλασσιδών & Kλεάνθους 
8, Γκάζι, 210 3458.534 Kα-
ταξιωμένο στέκι, από τα 
πρώτα που καθιέρωσαν τον 
όρο freestyle. Πλέον και με 
δεύτερο stage στο βάθος. 
Funk η κυριότερη μουσική 
κατεύθυνση.

OLD FASHION
Μιαούλη, Ψυρρή Λίγο πριν 

το πολύβουο σημείο της 
οδού, με σπέσιαλ κοκτέιλ 
και καθαρά ποτά. 

Π
Eυπατρίδων 7, Γκάζι, 210 
3470.510 Alternative 
coffeshop - bar. Ψαγμένες 
μουσικές και καλλιτεχνική 
διάθεση με εικαστικά δρώ-
μενα να τρέχουν. Aνοιχτό 
από τις 20.00 έως αργά το 
βράδυ.

ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΟΝ 
Πανόρμου 113, Aμπελόκη-
ποι, 210 6911.672 Funk, soul 
και hip hop, εναλλασσόμε-
νοι dj και μπιτάτος κόσμος. 
Στέκι κλασικό πλέον, 365 
μέρες το χρόνο (από τις 5 το 
απόγευμα μέχρι όσο). A.V.

ΠΡΙΖΑ 
Χρ. Λαδά 1, πλ. Καρύτση, 
210 3244.101 Νέο look, 
ίδιας έντασης ρυθμοί και 
βρετανική Indie-pop μου-
σική... για να είσαι μόνιμα 
στην πρίζα! Φιλοξενεί και 
εκθέσεις καλλιτεχνών.

PAIRI DAEZA 
Παρνασσού 3, πλ. Kαρύτση, 
210 3210.233  Από τα μαγα-
ζιά που έχτισαν το μύθο της 
Καρύτση ποντάροντας στο 
κόκκινο 40s art deco σκηνι-
κό και στις καλές μουσικές 
με έμφαση στα «μαύρα». Απ’ 
έξω μόνιμα παρκαρισμένες 
βέσπες, ζήτα κοκτέιλ και για 
καφέ νωρίς.

PETROGAZ 
Λεωφ. Δημοκρατίας 22, Με-
λίσσια, 210 6139.989 Μου-
σικές από electronica που 
δεν βρίσκεις εύκολα ούτε 
στο κέντρο. Ωραία μπάρα, 
άνετος χώρος, συχνά πάρτι 
της Klik rec. A.V.

POP 
Kλειτίου 10Β, 210 3220.650 
Λιλιπούτειο στέκι - indie 
αποικία, ποπ αισθητική, 
future και εκλεκτική ποπ 
στα ντεκ, απλόχερες μερί-

δες ποτού. 

ΡΙΝΟΚΕΡΩΣ  
Ασκληπιού 22, Αθήνα, 210 
3389.877 Σε νέο χώρο με με-
γάλη μπάρα. Από το πρωί με 
καφέ έως αργά το βράδυ με 
μουσικές jazz, ωραία ποτά 
και tapas. 

RITMOS DEL MUNDO
Αγησιλάου 88, Κεραμεικός, 
210 3420.007 Latin μουσική 
και πολύς χορός. Ανοιχτό Τρ.-
Σάβ. από τις 21.00, κάθε Πέμ. 
με μαθήματα χορού tango 
και latin. Παρ.&Σάβ. live latin 
menu. Τρ.-Πέμ. ποτό € 5.  
 
SANTA BOTELLA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελό-
κηποι, 210 6981.032 Στο 
αυτόνομο κράτος της 
Πανόρμου, με καφέδες που 
ανακουφίζουν και cocktails 
που δροσίζουν. Ο Κώστας 
είναι από τους πιο cool οι-
κοδεσπότες της αθηναϊκής 
νύχτας. Δευτέρα 16/12 οι 
Swing Shoes featuring Ειρή-
νη Δημοπούλου live.  A.V.

45 MOIPEΣ
Iάκχου 18 & Bουτάδων, Γκάζι, 
210 3472.729 Aπό τα πλέον 
ιστορικά ροκ club, από τα 
πρώτα στέκια που επέλεξαν 
το Γκάζι. Urban θέα στην πό-
λης, αλλά και ανεξάντλητη 
δισκοθήκη που καλύπτει 
με άνεση όλο το φάσμα της 
rock σκηνής. 

SAN GEORGE
Πλ. Καρύτση 2, 210 3211.522 
Σε μια από τις πιο ωραίες 
πλατείες της πόλης, στέκι 
για πολύ κόσμο καθημερινά, 
με  μουσικές επιλογές που 
κινούνται σε ethnic, balcan, 
funky και soul. Με σκηνικό 
στημένο σε κόκκινο ατμο-
σφαιρικό φόντο και τρα-
πεζάκια έξω για τις ζεστές 
βραδιές του καλοκαιριού. 

6 D.O.G.S. 
Αβραμιώτου 6-8, Μοναστη-
ράκι, 210 3210.510 Τα 4 

μπαράκια ενοποιήθηκαν σε 
ένα χώρο που λειτουργεί all 
day, φιλοξενεί συναυλίες, 
εκθέσεις, ηχογραφήσεις, art 
projects και πάρτι (ή απλά 
σε τροφοδοτεί με καφεΐνη). 
Κοινώς, όποιος θέλει να 
κάνει κάτι στην Αθήνα, 
απευθύνεται στα «σκυλιά». 
Στους resident DJs και ο Boy 
(Πέμ.). 

SOCIALISTA
Τριπτολέμου 33, Γκάζι, 210 
3474.733 Και ποτό και finger 
food συνοδευτικά σε ωραία 
ατμόσφαιρα. Ανοιχτό κάθε 
μέρα από τις 19.30. Φιάλη € 
80/ special € 90, απλό ποτό 
€ 8, special και cocktail € 9. €

SEVEN JOCKERS  (THE) 
Βουλής 7, Σύνταγμα, 210 
3219.225 Από νωρίς το πρωί 
για καφέ, ποτό, δροσερές 
σαλάτες, homemade πίτες 
και γλυκά. Γήινα χρώματα 
και vintage στοιχεία στο 
εσωτερικό, τραπεζάκια έξω. 
Από τα πιο απρόβλεπτα 
after της πόλης.

SWING   
Iάκχου & Ευμολπιδών, Γκάζι, 
210 3451.508 Από την ομάδα 
του Soul, μπαράκι με άποψη, 
60s αναφορές και δυνατές 
μαύρες μουσικές. Σε 2 
επίπεδα. Στον πάνω όροφο 
φιλοξενεί συχνά νέα groups 
και γνωστούς djs. 

TROVA                          
Αθηνάς & Βλαχάβα 9, 
Μοναστηράκι, 210 3224.896 
Χώρος ιδιαίτερης αισθητι-
κής με πινελιές Λατινικής 
Αμερικής, για πάρτι που 
συζητιούνται. 

USE BAR 
Πλ. Καρύτση 5, Κέντρο Νέο 
στέκι στην καθιερωμένη 
πιάτσα, με έμφαση στην 
acid jazz και πινελιές από 
πειραγμένο hip hop, indie 
εκρήξεις και διαλείμματα με 
breaks. ●
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 ΘΕΑΤΡΟ οδηγος

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ
Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 
210 5242.211-213
Ο ένατος Γάμος. Κείμ.-σκην.: 
Λεία Βιτάλη.  / Σκουλικότρυ-
πα. Σκην.: Λ. Σταμπούλογλου.  
/ Σςςς! Η φύση ξυπνά. Του 
Γ.  Μενδρινού. Σκην.: Γ. Μενε-
διάτης.  / Piaf. Κειμ.-σκην.: Δ. 
Μαλισσόβας. 

ΑΘΗΝΑ
Δεριγνύ 10 & Πατησίων, 210 
8237.330, 210 8238.698
Το μήλο. Των Γ. Βαλάρη και 
Στ.  Παπαδόπουλου. / Δεν 
ακούω, δεν Βλέπω, δεν 
μιλάω. Του Γ. Θεοδοσιάδη. 
Σκην.: Χρ. Χατζηπαναγιώτης. 

ΑΘΗΝΑΪΣ
Καστοριάς 34-36, Βοτανικός, 
210 3480.080, 210 3477.878
Σιγά τα αίματα! Των Ά. Δή-
μου & Στ. Κραουνάκη. Σκην.: 
Αθ. Καραγιαννοπούλου. / Το 
αμάρτημα της μητρός μου. 
Του Γ.  Βιζυηνού. Σκην.: Η. 
Λογοθέτης. 

ΑΘΗΝΩΝ
Βουκουρεστίου 10, 210 
3312.343
Σλουθ. Του Anthony Shaffer. 
Σκην.-Παίζουν: Γ. Κιμούλης, Κ. 
Μαρκουλάκης.

AΚΑΔΗΜΟΣ
Ιπποκράτους 17 Αθήνα, 
210 3625.119
Ζωή ποδήλατο. 
Του Ντέιβ Φρί-
ντμαν. Σκην.: Β. 
Τσιβιλίκας. 

ΑΚΡΟΠΟΛ
Ιπποκράτους 9 – 11, 210 
3643.700
Οι τρεις βασιλοπού-
λες που λιώναν τα γο-
βάκια τους. Του Στρατή 
Πασχάλη. Σκην.-χορ.: 
Σοφία Σπυράτου. 

ΑΛΙΚΗ
Αμερικής 4, 210 3210.021
Τα κορίτσια με τα μαύρα. 
Των Αλέξανδρου Ρήγα - Δη-
μήτρη Αποστόλου. Σκην.: 
Αλ. Ρήγας.  

ΑΛΜΑ  
Αγ. Κωνσταντίνου & Ακομινά-
του 15-17, Αθήνα, 210 5220.100
Ιδιωτικές ζωές. Του Νόελ Κά-
ουαρντ. Σκην.: Π. Φιλιππίδης. 

ΑΛΦΑ
Πατησίων 37, 210 5238.742
Δεν πληρώνω… Δεν πλη-
ρώνω τίποτα. Του Ντάριο 
Φο. Σκην.: Στ. Ληναίος. 

ΑΜΙΡΑΛ
 Αμερικής 10, 210 3639.385
Desperados. Tου Γ. Ηλιό-
πουλου. Κείμ.-σκην.: Γ. Ηλιό-
πουλος. 

ΑΝΕΣΙΣ 
Λ. Κηφισίας 14, 210 7488.881-2
Το ημερολόγιο της 
Άννας Φρανκ. Των 
Fr.Goodrich & Alb. Hackett.  
Σκην.: Ρ. Εσκενάζυ. / Άντρες 
μετά μουσικής. Της Ελένα 
Τορνέρο. Σκην.: Λ. Μελεμέ. 

ALTERA PARS
Μ. Αλεξάνδρου 123, Κεραμει-
κός, 210 3410.011
Birdy. Του Ουίλιαμ Γουόρτον. 
Σκην.: Π. Νάκος. 

ΑΠΟΘΗΚΗ
Σαρρή 40, Ψυρρή, 210 3253.153
Σεσουάρ για δολοφόνους. 
Των Br. Jordan & M. Abrams. 
Σκην.: Κ. Αρβανιτάκης. 

ΒΑΦΕΙΟ 
«ΛΑΚΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ»
Αγ. Όρους 16 & Κων/πόλεως, 
210 3425.637
Ο πατέρας. Του Αυγού-
στου Στρίνμπεργκ. Σκην.: Γ. 
Βούρος. 

ΒΕΑΚΗ 
Στουρνάρη 32, Αθήνα, 
210 5223.522
Η μέθοδος της απιστίας. 
Του Ζωρζ Φεϋντώ. Σκην.: Χρ. 
Καρχαδάκης.  /

ΒΕΤΟΝ 7
Πύδνας 7, Βοτανικός, 
210 7512.625
Μπλε Μπανάνα. Των Δ. Ευ-
λαμπίδη & Α. Τσαντά. 

BIOS
Πειραιώς 84, Γκάζι, 
210 3425.335
..σου ’πα… μου ’πες. Του 
Jean Tardieu. Σκην.: Δ. Αρά-
πογλου.  / Ο Πελεκάνος. Του 
Όγκουστ Στρίνμπεργκ. Σκην.: 
Σ. Λιούλιου. / Το Ίδρυμα. Από 
τους Αbovo. 

BOOZE COPERATIVA
Κολοκοτρώνη 57, 
Μοναστηράκι, 210 3240.944
Επανάσταση δωματίου. 
Κείμ.-σκην.- ερμην.: Μ. Παπα-
στεφανάκη. 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Πανεπιστημίου 7, 210 3221.579 
Amadeus.Του Peter Shafer. 
Σκην.: Δ. Λιγνάδης. 

ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ
Ορφέως 174, Βοτανικός
Μετά. Της ομάδας ODC. 
Σκην.: Έ. Παπακωνσταντίνου. 

ΓΚΛΟΡΙΑ
Ιπποκράτους 7, Αθήνα, 
210 3609.400
Θα σε κάνω Βασίλισσα. Των 
Α. Σακελλάριου - Χ. Γιαννακό-
πουλου. Σκην.: Κ. Τσιάνος. 

ΔΙΑΧΡΟΝΟ 
Πυθέου 52, Ν. Κόσμος, 210 
7233.229  
Βρικόλακες. Του Ερρίκου 
Ίψεν. Σκην.: Τ.  Λέρτας.  

ΔΙΕΛΕΥΣΙΣ
Λέσβου 15 & Πόρου, Κυψέλη, 
210 8613.739 
Το Αιώνιο Θήλυ πέρα απ’ 
των χρόνων και των τό-
πων τα σύνορα. Σκην.: Χρ. 
Κορνηλίου.  / De Profundis. 
Του Oscar Wilde. Σκην.: Χρ. 
Κορνηλίου.  

CORONET
Φρύνης 11 & Υμητ-
τού, Παγκράτι, 
210 7012.123
Caveman. Tου Rob 
Becker. Σκην.: Αν. 
Παπαστάθη. 

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ
Ακαδημίας 59-61, Αθήνα, 
210 3662.100, 210 3612.461
Το ελιξίριο του έρωτα. 
Του Γκ. Ντονιτσέτι. Σκην.: Στ. 
Φασουλής. 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 
210 5288.170, 210 5288.171
Ο κόκκινος βράχος. Του 
Γρ. Ξενόπουλου. Σκην.: Ρ. 
Πατεράκη. / Ο βασιλικός. 
Tου Α. Μάτεση. Σκην.: Σπ. Α. 
Ευαγγελάτος. 

104
Θεμιστοκλέους 104, Εξάρχεια, 
210 3826.185
Reality. Της Άννας Καραμπά. 
Σκην.: Χρ. Χριστοφή. / Αν 
αργήσω κοιμήσου. Του Άκη 
Δήμου. Σκην.: Μ. Θεοχάρης, 
Κ. Ασπιώτης. / Costa Rica. 
Tου Αλ. Ντερπούλη. Σκην.: Π. 

Καραναστάση. 

ELIART
Κων/λεως 127, 210 

3477.677
Το σπίτι της 

Μπερνάντα 
Άλμπα. Του 
Φ. Γκ. Λόρκα. 
Σκην.: Ζ. 
Ξανθοπού-
λου. 

ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΟΝ
Σαρρή 11, 

Ψυρή, 210 
3211.750

Ήρωες. Κείμ. 
- σκην.: Ελένη 

Γκασούκα. 

ΕΞ ΑΡΧΗΣ 
Εμ. Μπενάκη & Δερβενίων 

46, Εξάρχεια, 210 3822.661 
Είμαι χάλια. Κείμ.-σκην.: Ντί-
νος Σπυρόπουλος. 

ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ
Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, 
Κολωνός, 210 5138.067
La Chunga. Του Μ. Β. Λιόσα. 
Σκην.: Ελ. Σκότη,  /Έγκλημα, 
τιμωρία, λεφτά, δολοφονία 
συνταξιούχου. Του Ματίας 
Άντερσον. Σκην.: Ελ. Σκότη. 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Νάξου 84 , 210 2236.890
Το συναξάρι του Ανδρέα 
Κορδοπάτη. Του Θ. Βαλτι-
νού. Σκην.-ερμ.: Α. Αντωνίου. 

ΘΕΑΤΡΟ «ΑΛΕΚΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ» 
Κυψέλης 54, Αθήνα, 
210 8827.000 
Η κωμωδία του τυχαίου 
θανάτου ενός αναρχικού. 
Του Ντάριο Φο. Σκην.: Σπ. 
Παπαδόπουλος.   
 
ΘΕΑΤΡΟ BADMINTON
Ολυμπιακά Ακίνητα, Γουδή,  
211 1010.000, 210 8840.600
 Grigorovich Ballet theatre 
of Russia: Σπάρτακος. 19, 
20 & 21/10./ Η λίμνη των 
κύκνων. 22 & 23/10.

ΘΕΑΤΡΟ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
Προφ. Δανιήλ 3, 210 3470.707
Η θεία κι εγώ. Του Μόρις Πά-
νιτς. Σκην.: Π.  Ζούλιας. 

 

ΘΕΑΤΡΟ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Μαγνησίας 5 (Γ΄Σεπτεμβρίου), 
210 8233.125
Fucking Games. Του Grae 
Cleugh. Σκην.: Δ. Κομνηνός. 
/ ...με τη Βούλα. Της Στ. 
Ζάμπρα. Σκην.: Γ. Μποστα-
ντζόγλου. 

ΘΕΑΤΡΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ» 
Ιλισίων 21 & Κερασούντος, Ιλί-
σια, 211 7055.107, 215 5001.300
Abnormal. Της Πτούσκινα 
Μιχάιλοβνα. / Δείξε μου το 
φίλο σου. Του Γ. Κεμερλή. 
Σκην.:Χρ. Γκόλια. 

ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑ ΔΥΟ
Σπύρου Πάτση 99,  693 8013002 
Ερωμένες στον καμβά. Της 
Σ. Καψούρου. Σκην.: Ντ. Ζαχα-
ροπούλου, Σ.Καψούρου. 

ΘΕΑΤΡΟ «ΚΑΤΙΑ 
ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ»
Αγίου Μελετίου 61Α, 210 
8640.414
Να ζει κανείς ή να μη ζει. 
Κείμ.-σκην.: Θανάσης Παπα-
θανασίου & Μιχάλης Ρέππας. 

ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΥΣΟΥΡΗ
Πλ. Καρύτση 7, Αθήνα, 
210 3310.936
Χάρολντ και Μωντ. Του Κό-
λιν Χίγκινς. Σκην.: Π. Ζούλιας. 

ΘΕΑΤΡΟΝ - Κ. ΠΟΛ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Πειραιώς 254, 212 2540.000
Συμβολαιογράφος. Του Ν. 
Βασιλειάδη. Σκην.: Γ. Καραμί-
χος. /Μια τεράστια έκρηξη. 
Κείμ.-σκην.: Β. Μαυρογε-
ωργίου. 

ΘΕΑΤΡΟ ΟΔΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Κεφαλληνίας 16, Κυψέλη,  
210 8838.727 
Σόλο ντουέτο. Του Τομ Κε-
πίνσκι. Σκην.: Ελένη Μποζά. 

ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΦΕΑΣ 
Πανεπιστημίου 38, 
210 3604.618 
 Η Παναγία των Παρισίων. 
Του Β. Ουγκό. Σκην.: Χάρης 
Βόρκας. 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ 
«ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ»
Φρυνίχου 14, Πλάκα, 
210 3222.464, 210 3236.732
Πόλη-Κράτος. Από τον  Θία-
σο Κανιγκούντα. 

ΘΕΑΤΡΟ 
«ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ»
Ακαδημίας 3, Αθήνα, 
210 3636.144
Γίνε το μωρό μου. Του Κ. 
Λούντβικ. Σκην.: Α. Καλο-
γρίδης. 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
Γεννηματά 20, Αμπελόκηποι, 
210 6929.090, 210 6995.777
Θήλυ - Anima - Devi. Του Λ. 
Αντέλου. Σκην.: Γ. Κουνδου-
ράκης. Ασκητική. Του Ν. 
Καζαντζάκη. Σκην.: Π. Αγγε-
λόπουλος.  
 
ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Αντισθένους 7, Νέος Κόσμος, 

210 9212.900
Ο συγγραφέας. Του 
Τ. Κράουτς. Σκην.: Π. 

Δεντάκης. / Ορφανά. 
Του Ντ. Κέλλυ. Σκην.: Β. 

Θεοδωρόπουλος.  / Η παρέ-
λαση. Tης Λ. Αναγνωστάκη. 
Σκην.: Ένκε Φεζολλάρι. / The 
Pillowman. Του Μ. ΜακΝτό-
να.  Σκην.: Β. Μαυρογεωργίου. 
/Όρνιθες. Του Αριστοφάνη. 
Σκην.: Τζ. Κακουδάκη.  

ΘΗΣΕΙΟΝ
Τουρναβίτου 7, Ψυρή, 
210 3255.444 
Σε κατάσταση εξαίρεσης. 
Του Φαλκ Ρίχτερ. Σκην.: Ν. 
Καμόντος. Ως 23/10.

ΙΔΡΥΜΑ «ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ» 
Πειραιώς 206, Ταύρος, 
210 3418.579
Σκοτεινό σπίτι. Του Νeil 
LaΒute. Σκην.: Χρ. Λύγκας. 

ΙΛΙΣΙΑ 
Παπαδιαμαντοπούλου 4, 
Αθήνα, 210 7210.045 
Ο φυλακισμένος της διπλα-
νής πόρτας. Του Νηλ Σάιμον. 
Σκην.: Γρ. Βαλτινός.  / Ο Μαρξ 
στο Σόχο. Του Χάουαρντ 
Ζιν. Σκην.: Αθ. Καραγιαννο-
πούλου.  

KΙΒΩΤΟΣ
Πειραιώς 115, Γκάζι, 
210 3427.426
Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα. 
Κειμ.-σκην: Θανάσης Παπα-
θανασίου & Μιχάλης Ρέππας. 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SΤUDIO
Ερεχθείου 22, Κουκάκι, 
210 9248.328
4ever. Του Γιώργου Ηλιό-
πουλου. Σκην.: Αντ. Γύρα, Δ. 
Αγοράς. 

ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ
Μυλέρου 76-78, Μεταξουργείο, 
210 9718.590
Μακμπέθ. Του Ουίλιαμ Σέξ-
πιρ. Σκην.: Αντ. Θεοχάρης. 

ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
«ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΡΜΕΝΗ» 
Σπ. Τρικούπη 34 & Κουντουριώ-
του, Εξάρχεια, 210 8253.489
Δούλες. Του Ζαν Ζενέ. Σκην.: 
Έ. Μουρίκη,  / Μοναξιά στην 
Άγρια Δύση. Του Μάρτιν Μα-
κντόνα. Σκην.: Βλ.Κυριακίδης. 

ΠΑΛΛΑΣ 
Βουκουρεστίου 5, 210 3213.100
Το τρίτο στεφάνι. Του Κ. Τα-
χτσή. Σκην.: Στ. Φασουλής. 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Παραμυθίας 27, 210 3457.904
Εν-τάση φυγής &  Ζιγκολό 
ετών 22. Του Α. Αριστοτέ-
λους. Σκην.: Γ. Κλειδέρης. / 
Το πάρτι γενεθλίων. Κειμ.-
σκην.:   Γ. Δούμος. 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 131 
Πειραιώς 131, Γκάζι, 
210 3450.922
Ράους. Κείμ.-σκην.: Θ. Παπα-
θανασίου & Μ. Ρέππα. 

ΠΚ
Κασομούλη 30, Ν. Κόσμος, 
210 9011.677
Frankenstein. Κείμ.-σκην.:Π. 
Κουρτίδης. / Υπό το μηδέν. 
Του Ά. Θαμόρα. Σκην.: Λ. Ζαρ-
καδούλα. 

ΠΡΑΞΗ ΕΠΤΑ STUDIO
Βαλτετσίου 45, 210 3800.624
Αυτό το αστέρι είναι για 
όλους μας. Του Τάσου Λειβα-
δίτη. Σκην.: Θ. Γράμψας. 

RABBITHOLE
Γερμανικού 20, Μεταξουργείο, 
210 5249.903
Επίσκεψη στο λόφο της 
αρκούδας. Σκην.: Γιώργος 
Σίμωνας.
 
ΡΑΓΕΣ
Κων/πόλεως 82, Γκάζι, 
210 3452.751
Show… S’6. Κείμ.-σκην.:  Ά. 
Σδούγκος. 

ΣΗΜΕΙΟ
Χαριλάου Τρικούπη 10, 
Καλλιθέα, 210 92229.579
Έσπασε. Του Στ. Χατζηαδα-
μίδη. Σκην.: Χρ. Θεοδωρίδης. 
/ Φώναξέ είμαι ζωντανός. 
Του Γ. Ανδρεάδη. Σκην.: Γ. Μω-
ρόγιαννης & Κ. Ρηγόπουλος.

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΤΕΧΝΩΝ
Λ. Συγγρού 107-109, Αθήνα,  
210 9005.800
Οι έμποροι των εθνών. Του 
Αλ. Παπαδιαμάντη. Σκην.: Θ. 
Αμπαζής. 

ΣΤΟΑ
Μπισκίνη 55, Ζωγράφου, 
210 7702.830  
Φαύστα. Του Μποστ. Σκην.: 

Θ. Παπαγεωργίου. 

STUDIO ΚΥΨΕΛΗΣ 
Κυψέλης 51 & Σπετσοπούλας 9, 
Κυψέλη, 210 8819.571
Ωχ, τα νεφρά μου. Του Μπ. 
Τσικληρόπουλου. Σκην.: Στ. 
Τζελέπης.  / Σομόν Σατέν. 
Του Alan Ball. Σκην.: Κ. Κων-
σταντόπουλος. 

STUDIO ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 
Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια, 
210 6453.330
Δύο Θεοί. Του Λένου Χρηστί-
δη. Σκην.: Φ. Μακρής. / Ιστο-
ρίες metroπάθειας. Σκην.: 
Βασίλης Καρφής.  

ΤΕΑΤRO PICCOLO
Μάρκου Μουσούρου 3, Μετς, 
210 9235.575
Οι δούλες. Του Ζαν Ζενέ. 
Σκην.: Α. Καγκάλου. 

ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ
Σιδ. Σταθμός Ρουφ, επί Λεωφ. 
Κων/λεως, 210 5298.922
Το διαστημότρενο του 
κυρίου Ιγνάτιου Ροδόλφου 
Ντε Λος Χούπα Γκλούπα. 
Του Ηλ. Μαμαλάκη. Σκην.: Τ. 
Λύγαρη. 

4 ΕΠΟΧΕΣ
Κυψέλης 15, 210 8812.289
Γιαννούλης Χαλεπάς: Η κοι-
μωμένη μου. Του Γ. Χριστο-
δούλου. Σκην.: Γ. Μόρτζος. 

ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ 
Κεφαλληνίας 17 & Κυκλάδων, 
Κυψέλη, 210 8656.004
Δεσποινίς Τζούλι. Του Π. 
Μάρμπερ. Σκην.: Μ. Αδαμάκη.  
/ Κόλχαας. Του Χ. φον Κλά-
ιστ. Σκην.-ερμ.: Ν. Αλεξίου. 

ΦΟΥΡΝΟΣ
Μαυρομιχάλη 168, Αθήνα,
210 6460.748
Θέλεις να πας μακριά; Της 
Άννας Μελή. / Η Κασσάνδρα 
και ο λύκος. Της Μ. Καρα-
πάνου. Σκην.: Γ. Ανδρέου. /  
Ντε Σαντ - Στη Ζυστίν. Κειμ.-
σκην.: Cezaris Grauzinis. / Μ 
for little Man. Κείμ.-σκην.: 
Γιάννης Ο. 

ΧΩΡΑ
Αμοργού 20, Κυψέλη, 
210 8673.945
Αστραξίδι. Της ομάδας Χα./Η 
σεξουαλική ζωή του κυρί-
ου και της κυρίας Νικολαΐ-
δη. Της Δ. Παπαδοπούλου.  
 ➜ agenda@athensvoice.gr

«Να τη δεις οπωσδήποτε» είχαν πει όσοι είδαν την παρά-
σταση «Αυτό το παιδί» το καλοκαίρι. Όσοι δεν πρόλαβαν 
μπορούν να τη δουν τώρα στο θέατρο Badminton (από 
26/10). Δεν είναι ενδιαφέρον μόνο το κείμενο του Joel 
Pommerat (γεννήθηκε μέσα από συνεντεύξεις που έ-
δωσαν το 2002 γυναίκες της Νορμανδίας που ζουν σε 
εργατικές κατοικίες, με θέμα το γονεϊκό ζήτημα) είναι και 

ο τρόπος του 
ανεβάσματος 
(σκηνοθεσία 
Φρόσως Λύτρα 

και εικαστική επιμέλεια Ίριδας Κρητικού). 15 καλλιτέ-
χνες έχουν φιλοτεχνήσει σκηνικά τοπία όπου φιλοξε-

νούν ηθοποιούς (Σ. Αλαφούζος, Αντ. Αλμπάνης, Β. 
Βολιώτη κ.ά.), αλλά και τους θεατές – οι τελευταίοι 

κυκλοφορούν στο χώρο, στέκονται και παρακο-
λουθούν τα δρώμενα. Η A.V. δεν είναι μόνο χορη-
γός επικοινωνίας, αλλά μετέχει… ενεργά στην 
παράσταση. Πηγαίνοντας, θα καταλάβετε πώς.

50 διπλά εισιτήρια 
για «Αυτό το παιδί»

AvAnt 
premiere ΔΩΡΟ

Η A.V. εξασφάλι-
σε για εσάς την avant 

premiere της παράστασης, 
πενήντα (50) διπλά εισιτήρια 
την Τετάρτη 26/10 στις 21.00. 
Στείλτε SMS: AVP (κενό) 3 και 
ονοματεπώνυμο (σε μορφή: 
κεφαλαία ελληνικά, πρώτα 
επίθετο κι έπειτα όνομα) 
στο 54121, μέχρι 25/10 στις 
10.00 το πρωί. Οι νικητές θα 
ενημερωθούν με sms και τα 
ονόματά τους θα βρίσκονται 
σε λίστα στο ταμείο (Ολυ-
μπιακά Ακίνητα, Γουδή, 210 
8840.600). 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 
με ΦΠΑ

www.
athensvoice.gr

Για περισσότερες πληροφορίες 

για τις παραστάσεις (περιλήψεις, 

ώρες, τιμές εισιτηρίων και σχόλια) 

μπείτε στο site της Athens Voice 

και κλικάρετε την κατηγορία  

“210 Guide”

Μη χάσεις 

Η παράσταση, βασισμένη 

στο κείμενο της Λείας Βιτάλη 

«Ένατος γάμος», η οποία υπογρά-

φει και τη σκηνοθεσία, συνομιλεί 

με το παρελθόν (το έργο του Ντί-

ρενμαντ «Η επίσκεψη της γηραι-

άς κυρίας») και το παρόν, αφού 

η ηρωίδα της είναι ένα σύμβολο 

καταναλωτισμού, διαφθοράς 

και απληστίας. Παίζουν: Μαίρη 

Νάνου, Κώστας Κλίτσης. Στο 

Αγγέλων Βήμα, Σατωβρια-

νού 36, Ομόνοια, 210 

5242.211-213

AvAnt premiere 
110 διπλά 
εισιτήρια για το 
Desperado 
Την επόμενη μέρα θα ορκιστούν και 
μια παρέα φοιτητών κάνει πάρτι για 
να το γιορτάσει. Το πάρτι όμως εξελίσ-
σεται σε αποτυχία και μια σειρά από 
κωμικά γεγονότα θα φέρει τους πρω-
ταγωνιστές αντιμέτωπους με τους 
εαυτούς τους, καθώς θα πρέπει να α-

παντήσουν σε διλήμματα και ερωτήματα που έχουν να κάνουν με θέματα 
κρίσιμα για το μέλλον τους. 12 χρόνια μετά το πρώτο του ανέβασμα, το 
έργο του Γ. Ηλιόπουλου ανεβαίνει ξανά στο θέατρο «Αμιράλ» (Αμερικής 
10, 210 3639.385), σε σκηνοθεσία Γ. Ηλιόπουλου. Παίζουν: Ά. Θεοφίλου, Ζ. 
Καλπιτζή, Α. Κούσουλα, κ.ά. Από 24/10, κάθε Δευτ. & Τρ. στις 21.15. 

Η A.V. εξασφάλισε για εσάς την avant premiere της παράστασης 
«Desperado», 110 διπλά εισιτήρια για τη Δευτέρα 31/10 στις 
21.15. Στείλτε SMS: AVP (κενό) 2 και ονοματεπώνυμο (σε μορφή: 

κεφαλαία ελληνικά, πρώτα επίθετο κι έπειτα όνομα) στο 54121, μέχρι 
25/10 στις 10.00 π.μ. Οι νικητές θα ενημερωθούν με sms και τα ονόματά 

τους θα βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

15 διπλά εισιτήρια 
για τον
Μαρξ στο Σόχο 
Για 5η χρονιά ο Άγγελος Αντωνόπουλος υ-
ποδύεται τον Μαρξ, ο οποίος επιστρέφει 
από τον άλλο κόσμο για να μας αποδείξει 
ότι οι ιδέες του είναι πιο επίκαιρες από 
ποτέ. Στο θέατρο «Ιλίσια» (Παπαδιαμα-
ντοπούλου 4 & Βασιλίσσης Σοφίας), 210 
7210.045, κάθε Δευτ. & Τρ. στις 21.00. 

Η A.V. εξασφάλισε για εσάς 15 
διπλά εισιτήρια για την παρά-
σταση «Ο Μαρξ στο Σόχο», Δευτ. 

24/10 στις 21.00. Στείλτε SMS: AVP (κενό) 
1 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 

21/10 στις 17.00. Οι νικητές θα ενημερωθούν 
με sms και τα ονόματά τους θα βρίσκονται σε 
λίστα στο ταμείο. 

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Ένα παιδί μετράει τα άστρα
Υποψιαζόμαστε πως ως παιδί ο Λάκης Λα-
ζόπουλος διάβασε το βιβλίο του Μενέλαου 

Λουντέμη «Ένα παιδί με-
τράει τα άστρα», ταυτί-

στηκε με τις περιπέ-
τειες του Μέλιου, 
ό π ω ς  κ α ι  τ ό σ α 
άλ λα παιδιά, και 
ποτέ του δεν τον 
ξέχασε. Γι’ αυτό και 

σήμερα το διασκεύ-
ασε και ανεβαίνει για 

πρώτη φορά στο θέατρο 
στην παιδική σκηνή του Κρα-

τικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Μονή Λα-
ζαριστών, Θεσσαλονίκη). Η σκηνοθεσία είναι 
του Γιάννη Ρήγα και στο ρόλο του Μέλιου 
ο Γιάννης Καραούλης. Τρ.-Παρ. 10.30  (για 
σχολεία, € 8),  Κυρ. 11.00 (€ 10). Από 23/10. 

AvAnt 
premiere

ΔΩΡΟ

ΔΩΡΟ
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Cinevoice  * Αδιάφορη 
 ** Μέτρια 

 *** Καλή 

 **** Πολύ καλή 
 ***** Εξαιρετική

O ALMODOVAR ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΒΡΟΧΗΤου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

«Τα ρούχα μού προκαλούν κλειστοφοβία. Εύχομαι να μπορούσα να είμαι γυμνή όλη την ώρα». 
(Μόνο με... «To Δέρμα που κατοικώ»)

Contagion **
Σκηνοθεσία: Στίβεν Σόντερμπεργκ
Πρωταγωνιστούν: Ματ Ντέιμον, Μαριόν Κοτιγιάρ, 
Κέιτ Γουίνσλετ

Όταν η Γκουίνεθ Πάλτροου είναι το πρώτο θύμα 
μιας θανάσιμης επιδημίας τότε γίνεται σαφές ότι 
στην ταινία που βλέπεις τα πράγματα είναι σο-
βαρά. Ή ότι ο σκηνοθέτης έχει περισσότερους 
A-list σταρ απ’ όσους στ’ αλήθεια χρειάζεται. Στην 
περίπτωση του «Contagion» συμβαίνει μάλλον το 
δεύτερο. Ο Σόντερμπεργκ προσπαθεί να μεταδώ-
σει αποτελεσματικά τον τρόμο μιας επιδημίας θυ-
σιάζοντας μερικούς από τους πρωτοκλασάτους 
ηθοποιούς του, δεν προφταίνει όμως να τους με-
ταμορφώσει σε χαρακτήρες των οποίων η απου-
σία θα σε νοιάξει. Το φιλμ προχωρά μηχανικά στα 
στάδια της αφήγησης, δίχως να σε πανικοβάλλει 
όσο θα έπρεπε και δίχως να αφήνει μια δυνατή 
εντύπωση. Φταίει η αποστασιοποιημένη σκηνο-
θεσία, το αποσπασματικό σενάριο, το πλήθος των 
χαρακτήρων, που δεν επιτρέπουν όχι απλά την 
ανάπτυξή τους αλλά ούτε καν αρκετό χρόνο στην 
οθόνη για να τους συνηθίσεις. 

Killer Elite **    
Σκηνοθεσία: Γκάρι ΜακΚέντρι
Πρωταγωνιστούν: Τζέισον Στέιθαμ, Κλάιβ Οουεν, 
Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Το «Tinker Tailor Soldier Spy» θα αποδείξει σε λίγους 
μήνες ότι δεν είναι αδύνατον να φτιάξεις μια ενδι-
αφέρουσα κινηματογραφική περιπέτεια από ένα 
πυκνό κατασκοπικό βιβλίο, όμως αυτή η μεταφο-
ρά του «The Feather Men» του Ραλφ Φάινς πατά 
μόνο σε δοκιμασμένες συνταγές και φόρμουλες. 
Η ιστορία ενός ειδικού πράκτορα που εγκαταλεί-
πει την ενεργό δράση για να επανέλθει μόνο όταν 
ένας σεΐχης τον εκβιάζει να σκοτώσει τους δολο-
φόνους των τριών γιων του, θα μπορούσε να είναι 
μια αποκαλυπτική καταβύθιση στον κόσμο των 
μυστικών υπηρεσιών, αν δεν επέλεγε να ακολου-
θήσει την πεπατημένη. Και παρότι τα υλικά για ένα 
παλιάς κοπής θρίλερ είναι εκεί, το φιλμ προτιμά να 
επενδύσει στις macho περσόνες των πρωταγω-
νιστών του και σε καλοφτιαγμένες, αγωνιώδεις 
σκηνές δράσης. Όχι κι άσχημα, αλλά σίγουρα θα 
μπορούσε και καλύτερα...

Το χρέος (The Debt) **    
Σκηνοθεσία: Τζον Μάντεν
Πρωταγωνιστούν: Τζέσικα Τσατσέιν, Σαμ Γουόρ-
δινγκτον, Ελεν Μίρεν, Τομ Γουίλκινσον

Ριμέικ μιας ταινίας από το Ισραήλ, το φιλμ του 
Τζον Μάντεν είναι ένα ηθικών διλημμάτων θρί-
λερ για τρεις πράκτορες της Μοσάντ και μια απο-
στολή τους που τους στοιχειώνει ολόκληρη τη 
ζωή τους. Έχοντας αναλάβει να απαγάγουν έναν 
πρώην ναζί εγκληματία από το ανατολικό Βερο-
λίνο στα 70s, όχι μόνο αποτυγχάνουν αλλά μπλέ-
κουν και σε ένα άβολο ερωτικό τρίγωνο. Τριάντα 
χρόνια αργότερα κι ενώ η εκδοχή της ιστορίας 
που έχουν αφηγηθεί τους έχει μεταμορφώσει σε 
ήρωες, ανακαλύπτουν ότι η ιστορία δεν έχει ακό-
μη τελειώσει. Όχι τόσο θρίλερ αγωνίας όσο φιλμ 
ερμηνειών από το εξαιρετικό καστ, που όμως δεν 
κατορθώνει να σε εμπλέξει στο ηθικό και ερωτικό 
του μπέρδεμα. Ίσως γιατί τα νερά της ιστορίας 
είναι ιδιαίτερα θολά, οι θετικοί χαρακτήρες ανύ-
παρκτοι, η σχέση ανάμεσα στο παρελθόν και το 
«τώρα» όχι ακριβώς ισορροπημένη και το φινάλε 
ιδιαίτερα αμήχανο.    

Μεταφυσική 
δραστηριότητα 3 
(Paranormal Activity 3) 
Των Άριελ Σούλμαν, Χένρι Τζουστ

Δεύτερη επιστροφή του franchise της κουνη-
μένης κάμερας, του θολού πλάνου, του «κάτι 
νομίζω ότι είδα», της πόρτας που κλείνει από 
μόνη της, των φαντασμάτων που κάνουν άνω 
κάτω το σπίτι (τσάμπα η καθαρίστρια) και βολ-
τάρουν στην κρεβατοκάμαρα ενώ εσύ κοι-
μάσαι. Στην πραγματικότητα, η τρίτη έκλαμ-
ψη μεταφυσικής δραστηριότητας δεν είναι 
sequel αλλά prequel, αφού μας μεταφέρει 
στην παιδική ηλικία της Κέιτι (από την πρώτη 
ταινία) και της Κρίστι (από τη δεύτερη), για να 
αποκαλύψει πως κάτι στοίχειωνε από παλιά 
το παιδικό τους δωμάτιο. 

 Winx 3D: Μαγική 
περιπέτεια (Winx Club 
3D: Magic Adventure) 
Του Ιγκίνιο Στράφι

Προγονικές μάγισσες, φτερωτές νεράιδες, 
Winx, Trinx, Μπλουμ, Ντόμινο, Σκάι, Μάτζιξ,  
Στέλλα, Ερεντόρ, το νεραϊδοσχολείο Αλφέα, 
Μούσα, Φλόρα, Λέιλα. Πιθανότατα όλα τα πα-
ραπάνω ακατάληπτα ονόματα, ιδιότητες και 
τοπωνύμια θα σας λένε κάτι αν έχετε παιδιά, 
ειδικά (πολύ) μικρά κορίτσια. Αν όχι, γιατί δια-
βάζετε αυτό το κείμενο; 

ΧΥΤΑ Αθήνας Α ρε Στέιθαμ, μαχαλόμαγκα

Έρχονται ή φεύγουν;

Μασαζοκαλσόν για διανοούμενους

Το δέρμα που κατοικώ ***  Ένα φιλμ στον αντίποδα του «επιδερμικό» ///  Contagion ** Ακόμη και οι σταρ συναχώνονται  ///  Killer Elite **  Ένα macho δολοφόνοι ///  Το χρέος (The Debt) **  Μυστικά, Μοσάντ, τρίο κι Ολοκαύτωμα  ///  Μεταφυσική δρα-στηριότητα 3 Ποιος κουνάει την κάμερα; ///  Winx 3D: Μαγική περιπέτεια Πολύ hot στα προνήπια  

JUST THE FACTS

Το δέρμα που κατοικώ 
(La Piel Que Habito) ***   
Σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδόβαρ
Πρωταγωνιστούν: Αντόνιο Μπαντέρας, 
Έλενα Ανάγια, Μαρίζα Παρέδες, Γιαν Κορνέτ

Μελόδραμα, θρίλερ, ταινία επιστημονικής φα-
ντασίας, ερωτική ιστορία. Τα κινηματογραφικά 
είδη αλέθονται σαν σε πολτό στα χέρια του Πέ-
δρο Αλμοδόβαρ, όχι όμως για να καταλήξουν 
μια άμορφη μάζα, αλλά για να γίνουν το υλικό 
με το οποίο θα πλάσει ένα απόλυτα δικό του 
κομμάτι σινεμά. Στη διάρκεια της γεμάτης α-
νατροπές και εκπλήξεις καριέρας του ποτέ δεν 
αφέθηκε περισσότερο ελεύθερος στο να εξε-
ρευνήσει τις αναφορές του, κινηματογραφικές 
ή αισθητικές, όσο σε αυτή την ιστορία ενός χει-
ρούργου που κρατά φυλακισμένη μια γυναίκα, 
προσπαθώντας τι ακριβώς; Να την εκδικηθεί, 
να τη μεταμορφώσει ή να τη σώσει;  Όμως 
κάτω από το εντυπωσιακό του περίβλημα, τις 
μπερδεμένες γραμμές της ιστορίας, τη συναρ-
παστική μουσική, το ασταμάτητο ξετύλιγμα 
της δράσης, το φιλμ σταματά για να μιλήσει για 
πράγματα που ανέκαθεν στοιχειοθετούσαν 
την προβληματική του. Την ταυτότητα, το φύ-
λο, το αν είναι το σώμα ή το συναίσθημα που 
μας καθορίζουν, το πάθος και την εμμονή, το 
σκοτάδι που μας κατοικεί, την ψυχή και το μυα-
λό, την εξουσία και την υποταγή, την αγάπη και 
την εκδίκηση, το λαβύρινθο της ανθρώπινης ύ-
παρξης και της κοινωνικής υπόστασης. Γεμάτο 
χιούμορ και βίαιο δράμα, απόγνωση κι ελπίδα, 
με ψυχολογικά σοκ και αξεπέραστες εικόνες, 
το «Δέρμα που κατοικώ» δεν είναι η πιο «φιλική» 
και εύκολη ταινία του Αλμοδόβαρ, αλλά ίσως 
είναι αυτή που εξηγεί καλύτερα γιατί είναι ένας 
αληθινά σπουδαίος καλλιτέχνης. 

Στ ο  β ι β λ ί ο  τ ο υ 

Τιερί  Ζονκέ «Μυγαλή, 

η δηλητηριώδης αράχνη», 

που κυκλοφορεί στην Ελλάδα 

από τις εκδ. Καστανιώτη, βα-

σίζεται η νέα ταινία του Πέδρο 

Αλμοδόβαρ. Πρόκειται για ένα 

νουάρ μυθιστόρημα με έντονες 

σαδομαζοχιστικές αναφορές, 

γραμμένο από έναν από τους 

σημαντικότερους Γάλλους 

συγγραφείς αστυνομικής 

λογοτεχνίας. 
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Αθήνας

AAΒΟΡΑ 
Tέρμα Ιπποκράτους, Αμπελό-
κηποι, 210 6423.271
Το χρέος 18.20-20.20-22.30

ABΑΝΑ
Λυκούργου 3, Χαλάνδρι,  
210 6756.546
Μεσάνυχτα στο Παρίσι 
18.30-20.40-22.45

AΕΛΛΩ 
CinemAx 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259.975 
Αίθ. 1: Contagion 18.15-
20.30-22.45/ Winx club 
3D: Μαγική περιπέτεια, 
Σάβ.-Κυρ. 16.30 μεταγλ. 
•  Αίθ. 2: Winx club 3D: 
Μαγική περιπέτεια 17.30 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 15.30 
μεταγλ./ Killer elite 19.30/ 
Μεταφυσική δραστηριό-
τητα 3 21.40-23.40 •  Αίθ. 
3: Μεσάνυχτα στο Παρίσι 
17.30-19.30-21.30/ Killer 
elite 23.30/ Στρουμφάκια, 
Σάβ.-Κυρ. 15.30 μεταγλ. •  
Αίθ. 4: Αι ειδοί του Μαρτίου 
18.15-20.15-22.15/ Οι τρεις 
σωματοφύλακες, Σάβ.-Κυρ. 
16.00

AΘΗΝΑΙΟΝ - 3D DiGiTAL
Βασ. Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 
211 2112.222
Αίθ. 1: Μεσάνυχτα στο Παρί-
σι 18.20-20.30-22.30/ Winx 
club 3D: Μαγική περιπέτεια, 
Σάβ.-Κυρ. 16.40 μεταγλ. 3D
Αίθ. 2: Contagion 18.30-
20.40-22.50/ Ο βασιλιάς των 
λιονταριών, Σάβ.-Κυρ. 16.30

AΘHnAiOn 
CinepOLis 3D DiGiTAL 
Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μεταξά, 
Γλυφάδα, 210 8108.230
Αίθ. 1: Contagion 18.40-
20.50-23.00/ Ο βασιλιάς των 
λιονταριών, Σάβ.-Κυρ. 16.30 
μεταγλ. 3D  •  Αίθ. 2: Αι ειδοί 
του Μαρτίου 18.20-20.20-
22.40/ Μεσάνυχτα στο 
Παρίσι, Σάβ.-Κυρ. 16.10•Αίθ. 
3: Μεσάνυχτα στο Πα-
ρίσι 18.30-20.30-22.30/ 
Στρουμφάκια, Σάβ.-Κυρ. 
16.20 μεταγλ. •  Αίθ. 4: Με-
ταφυσική δραστηριότητα 
3 18.50-23.00/ Killer elite 
20.40/ Winx club 3D: Μαγική 
περιπέτεια 17.00 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 15.20 μεταγλ. 3D

AΙΓΛΗ 3D DiGiTAL 
Λ. Πεντέλης 98, 210 6841.010
Αίθ. 1: Μεσάνυχτα στο Παρί-
σι 18.30-20.30-22.30/ Winx 
club 3D: Μαγική περιπέτεια 
16.45 μεταγλ. 3D  •  Αίθ. 2: Αι 
ειδοί του Μαρτίου 18.45/ Το 
χρέος 20.45-23.00/ Ο βασι-
λιάς των λιονταριών, Σάβ.-
Κυρ. 17.00 μεταγλ. 3D

AΛΕΞΑΝΔΡΑ
Πατησίων 79, Λ.Αλεξάνδρας, 
210 8219.298, 2106786.000
Το δέρμα που κατοικώ 
18.00-20.15-22.30

AΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1
Στρατοπέδου 49, 210 5813.470
Αίθ. 1: Killer elite 18.00-
20.15-22.30 / Αίθ. 2: Στρουμ-
φάκια 18.30 μεταγλ./ Crazy, 
stupid, love 20.45-22.45

ApOLLOn - CinemAx 

CLAss
Σταδίου 19, 210 3236.811 
Αι ειδοί του Μαρτίου, Πέμ.-
Τρ. 18.15-20.30-22.45, Κυρ. 
16.00, Τετ. 18.00-23.00/24ο 
Πανόραμα ευρωπαϊκού κινη-
ματογράφου Κάποτε στην 
Ανατόλια, Τετ. 20.00

ATTiΚΟΝ 
Σταδίου 19, 210 3228.821 
Μεσάνυχτα στο Παρίσι 
17.45-20.00-22.15, Κυρ. 
15.45

AΣΤΟp HOLLYWOOD 3D
Σταδίου 28, 210 3310.820
Ο βασιλιάς των λιονταριών 
18.10 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
16.30 μεταγλ.3D/ Drive 
20.20-22.20

AΣΤΥ - CinemA
Κοραή 4, 210 3221.925
Ένας χωρισμός 17.30-20.05-
22.40

AΤΛΑΝΤΙΣ CLAssiC 
CinemAs 3D DiGiTAL 
Λ. Βουλιαγμένης 245,  πλ. Κα-
λογήρων, 210 9711.511
Αίθ. 1: Το δέρμα που κατοι-
κώ 17.40-20.00-22.30
Αίθ. 2: Η ζωή που θα έρθει 
17.30-19.45-22.00

AΤΤΑΛΟΣ
Κοτιαίου & Ελ.Βενιζέλου, 
Νέα Σμύρνη, 210 9331.280  
Μεσάνυχτα στο Παρίσι 
19.00-21.00-23.00

BΑΡΚΙΖΑ - 3D DiGiTAL
Θάσου 22, Βάρκιζα, 210 8973.926
Αίθ. 1: Οι τρεις σωματοφύ-
λακες 18.40  3D/ Killer elite 
20.40-22.50/Στρουμφάκια, 
Σάβ.-Κυρ. 17.00 μεταγλ.  3D
Αίθ. 2: Το χρέος 20.40-22.50/ 
Winx club 3D: Μαγική περι-
πέτεια 18.40 μεταγλ.  3D/ Ο 
βασιλιάς των λιονταριών, 
Σάβ.-Κυρ. 17.00 μεταγλ.  3D

Cine CiTY
Κων/λεως 82, Περιστέρι, 210 
5756.243
Αίθ. 1: Contagion 18.30-
20.45-23.00 / Αίθ. 2: Αι ειδοί 
του Μαρτίου 18.25-20.35-
22.45 / Αίθ. 3: Μεταφυσική 
δραστηριότητα 3 19.00-
21.00-23.00 / Αίθ. 4: Killer 
elite 18.10-20.30-22.50

CineRAmA
Αγ. Κυριακής 30, Π. Φάληρο, 
210 9403.593
Η ζωή που θα έρθει 18.30-
20.30-22.30/ Στρουμφάκια, 
Σάβ.-Κυρ. 16.30 μεταγλ.

GAZARTe
Βουτάδων 32-34, Γκάζι,
 210 3460.347
Το δέρμα που κατοικώ 
18.00-20.20-22.40

ViLLAGe sHOppinG 
AnD mORe 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Άγ. I. 
Pέντη, 801 100 9191,
Αίθ. 3: Αυτοκίνητα 2, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.30 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.15-
14.30 μεταγλ./ Οι τρεις σω-
ματοφύλακες 16.45-21.45/ 
Πόντιοι: new generation 
19.15-00.15 •  Αίθ. 4: Winx 
club 3D: Μαγική περιπέτεια, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.00-
16.00 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
12.00-14.00-16.00 μεταγλ. 
3D/ Στρουμφάκια 17.45 με-

ταγλ. 3D/ Killer elite 20.15-
22.45-01.15  
Αίθ. 5: Το χρέος, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.30-18.15-20.45-
23.15, Σάβ.-Κυρ.13.00-15.30-
18.15-20.45-23.15
Αίθ. 6: Στρουμφάκια, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.45-
17.00-19.15 μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ.12.30-14.45-17.00-19.15 
μεταγλ./ Μεσάνυχτα στο 
Παρίσι 21.30-23.45
Αίθ. 7: Winx club 3D: Μαγική 
περιπέτεια, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.00-17.00-19.00 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ.11.00-
13.00-15.00-17.00-19.00 
μεταγλ. 3D/ Contagion 
21.00-23.15-01.30
Αίθ. 8: Ο βασιλιάς των 
λιονταριών, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.15-16.30-18.45 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ.12.00-
14.15-16.30-18.45 μεταγλ. 
3D/ Μεταφυσική δραστηρι-
ότητα 3 21.00-23.00-01.00
Αίθ. 9: Αι ειδοί του Μαρτίου, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.30-
16.45-19.00-21.15-23.30, 
Σάβ.-Κυρ. 12.15-14.30-16.45-
19.00-21.15-23.30
Αίθ. 10: Killer elite, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 14.30-17.00-
19.30-22.00-00.30, Σάβ.-Κυρ. 
12.00-14.30-17.00-19.30-
22.00-00.30  
Αίθ. 11: Winx club 3D: 
Μαγική περιπέτεια, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.30-17.30-19.30 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ.11.30-13.30-15.30-
17.30-19.30 μεταγλ./ Killer 
elite 21.30-00.00 • Αίθ. 12: 
Μη φοβάσαι το σκοτάδι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.15-
17.30-19.45-22.00-00.15, 
Σάβ.-Κυρ.13.00-15.15-17.30-
19.45-22.00-00.15 • Αίθ. 13: 
Στρουμφάκια, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.00-16.15-18.30 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ.11.45-
14.00-16.15-18.30 μεταγλ./ 
Μη φοβάσαι το σκοτάδι 
20.45-23.00-01.15
Αίθ. 14: Στρουμφάκια, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.45-18.00 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.15-
13.30-15.45-18.00 μεταγλ./ 
Contagion 20.15-22.30-00.45
Αίθ. 15: Contagion, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.00-
17.15-19.30-21.45-00.00, 
Σάβ.-Κυρ.12.45-15.00-17.15-
19.30-21.45-00.00
Αίθ. 16: Πόντιοι: new 
generation, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.45-18.15-20.30-
22.45-01.00
Σάβ.-Κυρ.11.15-13.30-15.45-
18.15-20.30-22.45-01.00
Αίθ. 17: Johnny english: Η 
επιστροφή 19.45-22.15-
00.30/ Πόντιοι: new 
generation, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.45-17.15, Σάβ.-
Κυρ. 12.30-14.45-17.15
Αίθ. 18: Μεσάνυχτα στο Πα-
ρίσι, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.45-18.00-20.15-22.30-
00.45, Σάβ.-Κυρ.11.00-13.15-
15.45-18.00-20.15-22.30-
00.45
Αίθ. 19: Αι ειδοί του Μαρτίου 
17.45-20.00-22.15-00.30/ 
Kung fu panda 2, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 15.30 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 11.00-13.15-15.30 
μετ. • Αίθ. 20: Μεταφυσική 
δραστηριότητα 3, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 14.00-16.00-
18.00-20.00-22.00-00.00, 
Σάβ.-Κυρ.11.45-14.00-16.00-
18.00-20.00-22.00-00.00

ViLLAGe 5 CinemAs 
pAGRATi
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, 
Παγκράτι, 801 100 9191
Αίθ. 1: Winx club 3D:Μαγική 
περιπέτεια, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.00 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 11.00-13.00-15.00-
17.00 μεταγλ./ Αι ειδοί του 
Μαρτίου 19.10-21.15-23.30
Αίθ. 2: Μη φοβάσαι το σκο-
τάδι 22.30-00.30/ Πόντιοι: 
new generation 18.10-
20.10/ Αυτοκίνητα 2, Σάβ.-
Κυρ.11.30-13.40-16.00 με-
ταγλ. / Αίθ. 3: Στρουμφάκια, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.30 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.15-
13.15-15.15-17.30 μεταγλ./ 
Μεσάνυχτα στο Παρίσι 
19.30-21.40-23.45
Αίθ. 4: Ο βασιλιάς των 
λιονταριών, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.10 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 11.40-13.30-15.20-
17.10 μεταγλ. 3D/ Killer elite 
19.00-21.30-00.00
Αίθ. 5: Winx club 3D: Μαγική 
περιπέτεια, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.50 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 11.50-13.50-15.50-
17.50 μεταγλ. 3D/ Contagion 
19.50-22.10-00.30

ViLLAGe 15 
CinemAs @ THe mALL 
Α. Παπανδρέου 3, 801 100 9191
Αίθ. 1: Πόντιοι: new 
generation, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.15-16.30-18.45, 
Σάβ.-Κυρ. 12.00-14.15-16.30-
18.45/ Μη φοβάσαι το 
σκοτάδι 20.45-23.00-01.15 
• Αίθ. 2: Οι τρεις σωματοφύ-
λακες, Πέμ.-Σάβ. & Δευτ.-Τετ. 
14.00-16.00-18.00 μεταγλ., 
Κυρ. 12.00-14.00-16.00-18.00 
3D/ Μεσάνυχτα στο Παρίσι 
20.15-22.15-00.15/ Στρουμ-
φάκια, Σάβ. 11.30 μεταγλ. 3D
Αίθ. 3: Οι τρεις σωματοφύ-
λακες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
13.45-16.00, Σάβ.-Κυρ. 11.30-
13.45-16.00-18.15/ Το χρέος, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18.15-
20.30-22.45-01.00, Σάβ.-Κυρ. 
20.30-22.45-01.00 • Αίθ. 4: 
Μεταφυσική δραστηριότη-
τα 3, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.45-19.45-21.45-23.45, 
Σάβ.-Κυρ. 19.45-21.45-23.45/ 
Ο βασιλιάς των λιονταριών, 
Σάβ. 12.30 μεταγλ. 3D/ 
Στρουμφάκια, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.00 μεταγλ., Σάβ. 
15.00-17.15 μεταγλ., Κυρ. 
12.45-15.00-17.15 μεταγλ. 3D 
Αίθ. 5: Winx club 3D: Μαγική 
περιπέτεια, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 13.30-15.30-17.45 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.15-
13.30-15.30-17.45/ Killer 
elite 20.00-22.30-01.00
Αίθ. 6: Johnny english: Η 
επιστροφή, Πέμ. 19.00, Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 13.15-15.30-
17.45-20.00, Σάβ.-Κυρ. 11.00-
13.15-15.30-17.45-20.00/ 
Πόντιοι: new generation 
22.45-00.45 • Αίθ. 7: Winx 
club 3D: Μαγική περιπέ-
τεια, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.00-16.15μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 12.15-14.30-16.45-19.00 
3D/ Contagion, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 18.30-21.15-00.00, 
Σάβ.-Κυρ. 21.15-00.00
Αίθ. 8:  Αι ειδοί του Μαρτίου 
13.00-15.15-17.30-19.45-
22.00-00.30 / Αίθ. 9: Στρουμ-
φάκια, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 13.15-15.45 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 11.00-13.15-15.45 
μεταγλ./ Το δέρμα που κα-
τοικώ 18.15-20.45-23.15
Αίθ. 10: Contagion, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 15.00-17.30-
20.00-22.30-01.00, Σάβ.-Κυρ. 
12.30-15.00-17.30-20.00-
22.30-01.00 • Αίθ. 11: Μεσά-
νυχτα στο Παρίσι, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 13.15-15.15-
17.15-19.30-21.30-23.30, 
Σάβ.-Κυρ.11.15-13.15-15.15-
17.15-19.30-21.30-23.30•Αίθ. 
12: Αι ειδοί του Μαρτίου, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
18.30-21.00-23.30, Σάβ.-Κυρ. 
21.00-23.30/ Στρουμφάκια, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.00-
16.15 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
11.45-14.00-16.15-18.30 
μετ. • Αίθ. 13: Contagion, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 20.00-
22.30, Σάβ.-Κυρ. 17.30-20.00-
22.30 • Αίθ. 14: Αι ειδοί του 
Μαρτίου, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 21.00-23.30, Σάβ.-Κυρ. 
18.30-21.00-23.30

ViLLAGe 9 CinemAs @ 
FALiRO 
Λ. Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 
3, Π. Φάληρo, 801 100 9191
 Αίθ. 1: Winx club 3D: Μαγι-
κή περιπέτεια, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17.10-19.00 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.40-
13.30-15.20-17.10-19.00 3D/ 
Μεταφυσική δραστηριότη-
τα 3 20.50-22.50-00.50
Αίθ. 2: Winx club 3D: Μαγική 
περιπέτεια, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 18.20 μεταγλ., 
Σάβ. 11.00-12.50-14.40-
16.30-18.20 μεταγλ./ Κυρ. 
14.40-16.30-18.20 μεταγλ./ 
Αι ειδοί του Μαρτίου 20.10-
22.20-00.30
Αίθ. 3: Johnny english: Η 
επιστροφή, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 18.40-20.40, 
Σάβ.-Κυρ. 12.40-14.40-16.40-
18.40-20.40/ Μη φοβάσαι το 
σκοτάδι 22.40-00.40
Αίθ. 4: Το δέρμα που κατοι-
κώ, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.00-19.10-21.30-23.50, 
Σάβ.Κυρ.14.40-17.00-19.10-
21.30-23.50
Αίθ. 5: Πόντιοι : new 
generation, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.30, Σάβ.-Κυρ. 
15.30-17.30/ Μεσάνυχτα 
στο Παρίσι 19.30-21.50-
00.10
Αίθ. 6: Killer elite, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17.40-20.00-
22.20-00.40, Σάβ.-Κυρ. 
20.00-22.20-00.40/ Ο βασι-
λιάς των λιονταριών-Σάβ.-

Cine ωρεσ προβολησ
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Κυρ.12.40-14.30-16.20-18.10 
μεταγλ. 3D • Αίθ. 7: 
Contagion, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.30-19.50-22.10-
00.30, Σάβ.Κυρ.15.10-17.30-
19.50-22.10-00.30/ Winx 
club 3D: Μαγική περιπέτεια, 
Κυρ. 11.20-13.10 • Αίθ. 8: 
Contagion 19.00-21.20-
23.40/ Winx club 3D: Μαγική 
περιπέτεια, Κυρ. 12.00 μετ. 
• Αίθ. 9: Μεσάνυχτα στο 
Παρίσι 20.20-22.30/ Οι τρεις 
σωματοφύλακες 18.00

ViLLAGe ATHens 
meTRO mALL 
Άγ. Δημήτριος, Βουλιαγμένης 
276, 801 100 9191, 210 8108.080
Αίθ. 1: Winx club 3D: Μαγική 
περιπέτεια, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τρ. 16.00-18.00 με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.00-14.00-
16.00-18.00 μετ. Τετ.:15.45 
μετ. 3D/ Contagion, Πέμ.-Τρ. 
20.00-22.15-00.30, Τετ. 
17.45-20.00-22.15-00.30 • 
Αίθ. 2: Winx club 3D: Μαγική 
περιπέτεια, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.20-17.20 μετ., 
Σάβ.-Κυρ. 11.20-13.20-
15.20-17.20 μετ./ Killer elite 
19.20-21.45-00.10 • Αίθ. 3: 
Στρουμφάκια, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.10-17.10 μετ., 
Σάβ.-Κυρ. 11.00-13.10-15.10-
17.10 μετ./ Μη φοβάσαι το 
σκοτάδι 23.30/ Μεσάνυχτα 
στο Παρίσι 19.10-21.20 • 
Αίθ. 4: Αι ειδοί του Μαρτίου, 
Πέμ.-Τρ. 21.30-23.45, Τετ. 
19.00-21.30-23.45/ Johnny 
english: Η επιστροφή 16.45/ 
Αυτοκίνητα 2, Σάβ.-Κυρ. 
12.20-14.30 μετ./ Πόντιοι: 
new generation, Πέμ.-Τρ. 
19.00 • Αίθ. 5: Ο βασιλιάς 
των λιονταριών, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τρ. 18.20 μετ., Σάβ.-
Κυρ. 12.10-14.10-18.20 μετ. 
3D/ Στρουμφάκια, Πέμ.-Τρ. 
16.10 μεταγλ. 3D/ Μεταφυσι-
κή δραστηριότητα 3 20.20-
22.30-00.40/ Πόντιοι: new 
generation, Τετ. 15.30-18.00

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D DiGiTAL
Μεσογείων 6, 210 7773.319 
Αίθ. 1: Ένας χωρισμός 17.45-

20.15-22.45 • Αίθ. 2: Drive 
18.30-20.30-22.30

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31, 
210 9650.318 
Αίθ. 1: Το δέρμα που κατοι-
κώ 20.10-23.00, Σάβ.-Κυρ. 
17.20 • Αίθ. 2: Η ζωή που θα 
έρθει 19.00/ Το δέρμα που 
κατοικώ 21.30

ΔΑΝΑΟΣ
Λ. Κηφισίας, Πανόρμου, 
210 6922.655
Αίθ. 1: Το δέρμα που κατοι-
κώ 17.45-20.15-22.45/ Κα-
ναρίνι μου γλυκό, Σάβ.-Κυρ. 
16.00 • Αίθ. 2: Η ζωή που θα 
έρθει 17.50-20.00-22.10

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι, 
210 8028.587
Contagion 18.10-20.20-22.30

ΕΛΛΗ
Ακαδημίας 64, 210 3632.789
Ανώνυμοι ρομαντικοί, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18.30-
20.30-22.30, Σάβ.-Κυρ. 20.30-
22.30, Τρ. 18.30/ Στρουμφά-
κια, Σάβ.-Κυρ. 18.15 μεταγλ.

ΕΜΠΑΣΣΥ nOVA ODeOn
Π. Ιωακείμ 5, Κολωνάκι,  
210 6786.000, 801 116 0000
Το δέρμα που κατοικώ 
17.25-20.00-22.35

ΕΤΟΥΑΛ
Ελ. Βενιζέλου 152, Καλλιθέα, 
210 9510.042
Contagion 18.45-20.50-
23.00/ Στρουμφάκια, Σάβ.-
Κυρ. 17.00 μεταγλ.

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπιστημίου 46, 210 3826.720
Contagion 17.50-20.05-22.20
ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233.567 
Αίθ. 1: Μεσάνυχτα στο 
Παρίσι 18.00-20.15-22.30, 
Στρουμφάκια, Σάβ.-Κυρ. 
16.00 μετ. • Αίθ. 2: Αι ειδοί 
του Μαρτίου 18.30-20.45-
23.00/ Winx club 3D: Μαγική 
περιπέτεια 16.45 μετ.

Αίθ. 3: Το δέρμα που κατοι-
κώ 17.30-20.00-22.30

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ - 
FiLmCenTeR
Λ. Συγγρού 106, 210 9215.305
Restless 19.30-21.00-22.45/ 
Καναρίνι μου γλυκό 18.00, 
Παρ.-Κυρ. 00.15

ΝΑΝΑ CinemAx 3D
Λ. Βουλιαγμένης 179, 
Δάφνη, 210 9703.158 
Αίθ. 1: Contagion 18.00-
20.15-22.45/ Αυτοκίνητα 
2, Σάβ.-Κυρ. 16.00μετ., Κυρ. 
12.00-14.00 μετ. • Αίθ. 2: Με-
σάνυχτα στο Παρίσι 18.30-
20.30-22.30/ Winx club 3D: 
Μαγική περιπέτεια, Σάβ.-
Κυρ. 16.30 μετ., Κυρ. 12.30-
14.30 μετ. • Αίθ. 3: Winx club 
3D: Μαγική περιπέτεια 17.30 
μετ., Σάβ.-Κυρ. 15.30 μετ., 
Κυρ. 11.30-13.30 μετ./ Killer 
elite 19.30-23.30/ Contagion 
21.30 • Αίθ. 4: Winx club 3D: 
Μαγική περιπέτεια 18.15 
μετ., Σάβ.-Κυρ. 16.30 μεταγλ.  
3D/ Το χρέος 20.00-22.15/ Ο 
βασιλιάς των λιονταριών, 
Σάβ.-Κυρ. 15.00 μετ., Κυρ. 
11.30 μεταγλ. 3D/ Barbie: 
Σχολείο για πριγκίπισσες, 
Κυρ. 13.15 μετ. • Αίθ. 5: Αι 
ειδοί του Μαρτίου 19.00-
21.00-23.00/ Στρουμφάκια 
17.00 μετ., Σάβ.-Κυρ. 15.00 
μετ., Κυρ. 12.15 μεταγλ. • Αίθ. 
6: Οι τρεις σωματοφύλα-
κες 17.30, Σάβ.-Κυρ. 15.15, 
Κυρ. 13.00/ Μεταφυσική 
δραστηριότητα 3 19.45-
21.45-23.45

ΝΙΡΒΑΝΑ CinemAx
Λ. Αλεξάνδρας 192, 210 
6469.398, 210 6445.221
Αι ειδοί του Μαρτίου 17.50-
20.10-22.30
ODeOn KOsmOpOLis 
mApOYΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 
210 6786.000, 801 11 60000 
Αίθ. 1: Το χρέος 17.40-20.00-
22.30, Σάβ.-Κυρ. 15.00/ 
Πόντιοι: new generation, 
Σάβ.-Κυρ. 11.50 • Αίθ. 2: Το 
δέρμα που κατοικώ 17.50, 

Σάβ.-Κυρ. 13.00-15.20/ Drive 
20.20-22.30, Restless 00.40
Αίθ. 3: Μεταφυσική 
δραστηριότητα 3 19.50-
22.10-00.10/ Στρουμφάκια 
17.40 μετ., Σάβ.-Κυρ. 13.10-
15.20 μετ. • Αίθ. 4: Johnny 
english: Η επιστροφή 18.10, 
Σάβ.-Κυρ. 12.40-15.40/ 
Colombiana 20.20-22.40
Αίθ. 5: Οι τρεις σωματο-
φύλακες 19.00-21.30  3D/ 
Μη φοβάσαι το σκοτάδι 
23.50/ Ο βασιλιάς των 
λιονταριών, Σάβ.-Κυρ. 
12.50-14.50-16.50 μετ. 3D/ 
Πόντιοι: new generation, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.00  
Αίθ. 6: Contagion 18.40-
21.00-23.20/ Στρουμφάκια, 
Σάβ.-Κυρ. 11.10-13.50-16.10 
μετ.  3D • Αίθ. 7: Contagion 
17.20-19.40-22.00-00.20/ 
Στρουμφάκια, Σάβ.-Κυρ. 
12.10-14.20μεταγλ. • Αίθ. 
8: Μεσάνυχτα στο Παρίσι 
18.00-20.10-22.20-00.30, 
Σάβ.-Κυρ. 12.00-14.00-16.00
Αίθ. 9: Αι ειδοί του Μαρτίου 
17.00-19.10-21.20-23.30/ 
Barbie: Σχολείο για πριγκί-
πισσες, Σάβ.-Κυρ. 12.20-
15.10 • Αίθ. 10: Winx club 3D: 
Μαγική περιπέτεια 17.30 
μετ., Σάβ.-Κυρ. 11.30-13.30-
15.30 μεταγλ./ Killer elite 
19.20-21.40-00.00
Αίθ. 11: Το δέρμα που κα-
τοικώ 20.30-23.00/ Winx 
club 3D: Μαγική περιπέτεια 
18.30μετ., Σάβ.-Κυρ. 12.30-
14.30-16.30 μεταγλ. 3D
Αίθ. 12: Οι τρεις σωματοφύ-
λακες 18.20-20.50-23.10, 
Σάβ.-Κυρ. 13.20-15.50

ΟDeOn OΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, 210 6786.000, 
080 111 60000
Αίθ. 1: Η ζωή που θα έρθει 
17.40-20.05-22.30 • Αίθ. 2: Το 
Γάλα 17.30-19.55-22.20

ODeOn sTARCiTY
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου,  
Ν. Κόσμος, 210 6786.000,  
801 11 60000
Αίθ. 1: Το δέρμα που κατοι-
κώ 20.30-23.00/ Winx club 

3D: Μαγική περιπέτεια 18.30 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 16.30 
μεταγλ., Κυρ. 12.30-14.30 με-
ταγλ. 3D • Αίθ. 2: Οι τρεις σω-
ματοφύλακες 18.10-20.40/ 
Colombiana 23.10/ Κυρ. 
11.00 Άγρια φύση, 13.00 
Δυνάμεις της γης, 15.00 
Πράσινος πλανήτης
Αίθ. 3: Μεταφυσική 
δραστηριότητα 3 20.20-
22.30-00.30/ Το δέρμα που 
κατοικώ 17.50/ Κυρ. 11.00 
Άγρια φύση, 13.00 Δυνάμεις 
της γης, 15.00 Πράσινος 
πλανήτης • Αίθ. 4: Το χρέος 
17.40-20.00-22.40/ Κυρ. 
11.00 Άγρια φύση, 13.00 
Δυνάμεις της γης, 15.00 
Πράσινος πλανήτης • Αίθ. 5: 
Αι ειδοί του Μαρτίου 17.20-
19.45-22.00-00.15/ Κυρ. 
11.00 Άγρια φύση, 13.00 
Δυνάμεις της γης, 15.00 
Πράσινος πλανήτης
Αίθ. 6: Contagion 18.45-
21.00-23.20/ Ο βασιλιάς των 
λιονταριών, Σάβ.-Κυρ. 16.50 
μετ., Κυρ. 12.50-14.50 μεταγλ. 
3D • Αίθ. 7: Μη φοβάσαι το 
σκοτάδι 23.50/ Οι τρεις σω-
ματοφύλακες 19.00-21.30  
3D/ Στρουμφάκια, Σάβ.-Κυρ. 
16.40 μετ., Κυρ. 11.40-14.00 
μετ. 3D • Αίθ. 8: Πόντιοι: new 
generation 17.10/ Drive 
21.20-23.30/ Στρουμφάκια 
19.10 μεταγλ., Κυρ. 12.10-
15.10 μεταγλ. • Αίθ. 9: Με-
σάνυχτα στο Παρίσι 18.00-
20.10-22.20-00.30, Σάβ.-Κυρ. 
16.00 • Αίθ. 10: Killer elite 
19.20-21.40-00.00/ Winx 
club 3D: Μαγική περιπέτεια 
17.30μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 15.30 
μετ., Κυρ. 11.30-13.30 μετ.

ΟΣΚΑΡ 
Αχαρνών 330, Κάτω Πατήσια, 
210 2234.130
Πόντιοι: new generation 
18.15-20.20-22.30

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 
210 7515.434 
Ανώνυμοι ρομαντικοί 
20.55/ Οι ψίθυροι 18.45/ Ο 
μεγάλος έρωτας 22.45

ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ
Ριζάρη 24, 210 7291.800  
Αι ειδοί του Μαρτίου 18.30-
20.30-22.30

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Μεσογείων 232 & Βεντούρη, 
210 6525.122
Contagion 18.20-20.30-22.40

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, πλ. Αγ.Τριάδος, 
Αργυρούπολη,  210 9927.447
Drive 20.30-22.30, Δευτ. 
18.30/ Στρουμφάκια, Πέμ.-
Κυρ. 18.30 μεταγλ.

ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ 
Κων/νου Παλαιολόγου 18, 
Ν. Σμύρνη, 210 9333.820
Αίθ. 1: Contagion 19.00-
21.00-23.00/ Στρουμφάκια, 
Σάβ.-Κυρ. 17.00 μεταγλ.
Αίθ. 2: Killer elite 18.30-
20.45-23.00

sTeR CinemAs 
AΓ. eΛeYΘepiOΣ
Αχαρνών 373-375, 
210 8092.690, 801 801 7837
Αίθ. 1: Μη φοβάσαι το 
σκοτάδι 23.00/ Το χρέος 
18.30-20.45/ Στρουμφάκια-
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.30 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.30-
14.30-16.30 μεταγλ.
Αίθ. 2: Contagion, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 16.50-19.10-
21.30-23.50, Σαβ.-Κυρ. 
12.10-14.30-16.50-19.10-
21.30-23.50
Αίθ. 3: Πόντιοι: new 
generation, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.50, Σάβ.-Κυρ. 
13.50-15.50-17.50/ Αι ειδοί 
του Μαρτίου, Πέμ. & Κυρ.-
Τετ. 19.50-22.00, Παρ.-Σάβ. 
19.50-22.00-00.10
Αίθ. 4: Winx club 3D: Μαγική 
περιπέτεια, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.00-18.50 με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 13.20-15.10-
17.00-18.50 μεταγλ./ Μετα-
φυσική δραστηριότητα 3, 
Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 20.40-22.30, 
Παρ.-Σάβ. 20.40-22.30-00.20
Αίθ. 5: Killer elite, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 16.00-18.30-

21.00-23.30, Σάβ-Κυρ. 13.30-
16.00-18.30-21.00-23.30

sTeR CinemAs 
Εμπ. κέντρο Escape, 
Λ. Δημοκρατίας 67A, Ίλιον, 210 
8092.690, 801 801 7837 
Αίθ. 1: Winx club 3D: Μαγική 
περιπέτεια, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.30-19.20 μετ., 
Σάβ.-Κυρ. 12.00-13.50-15.40-
17.30-19.20 3D/ Killer elite 
21.10-23.30 • Αίθ. 2: Μετα-
φυσική δραστηριότητα 3, 
Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 20.40-22.30, 
Παρ.-Σάβ. 20.40-22.30-
00.20/ Winx club 3D: Μα-
γική περιπέτεια, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17.00-18.50 
μετ., Σάβ.-Κυρ. 13.20-15.10-
17.00-18.50 μετ. • Αίθ. 3: Μη 
φοβάσαι το σκοτάδι 23.50/ 
Αι ειδοί του Μαρτίου 19.20-
21.30/ Στρουμφάκια, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.20 μετ., 
Σάβ.-Κυρ. 13.20-15.20-17.20 
μεταγλ. • Αίθ. 4: Το δέρμα 
που κατοικώ 19.00-21.20-
23.40/ Στρουμφάκια, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.30 με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.30-14.30-
16.30 μετ. • Αίθ. 5: Winx club 
3D: Μαγική περιπέτεια, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.10-18.00 μετ., Σάβ.-Κυρ. 
12.30-14.20-16.10-18.00 
μεταγλ. 3D/ Killer elite, Πέμ. 
& Κυρ.-Τετ. 19.50-22.10, 
Παρ.-Σάβ. 19.50-22.10-00.30 
• Αίθ. 6: Contagion, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.20-
18.50-21.00-23.00, Σαβ.-Κυρ. 
13.40-16.20-18.50-21.00-
23.00 • Αίθ. 7: Μεσάνυχτα 
στο Παρίσι, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 16.00-18.00-
20.00, Σάβ.-Κυρ. 12.00-
14.00-16.00-18.00-20.0, 
Πόντιοι: new generation 
22.00-00.00

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ
Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάν-
δρου, 210 3609.695   
Αίθ. Α: Ένας χωρισμός 19.30-
21.45 • Αίθ. Β: Τα παιδιά του 
Παραδείσου 20.30/ Το σχέ-
διο Σωτηρία 19.00

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 
Ν. Ηράκλειο, 210 2826.873
Αίθ. 1: Μεσάνυχτα στο Πα-
ρίσι 18.45-20.45/ Contagion 
22.40/ Winx club 3D: Μαγική 
περιπέτεια 17.00 μετ. 3D
Αίθ. 2: Killer elite 18.20-
22.40/ Contagion 20.30/ 
Στρουμφάκια, Σάβ.-Κυρ. 
16.30 μετ.

ΤΡΙΑΝΟΝ-FiLmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 
101, 210 8222.702
Φεστιβάλ κιν/γράφου Δράμας

ΦΟΙΒΟΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 1, Περι-
στέρι, 210 5711.105
Μεσάνυχτα στο Παρίσι 
18.40-20.40-22.40/ Στρουμ-
φάκια, Σάβ.-Κυρ. 17.00 μετ.

Προαστίων

AΛΙΚΗ
Πλ. Δροσιάς, 210 6229.645  
Johnny english: Η επιστρο-
φή 21.00
 
AΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΚΙΝ/ΦΟΣ
Νευροκοπίου 2-4, Παπάγου, 
210 6561.153
Οι τρεις σωματοφύλακες 
19.30-21.30/ Στρουμφάκια 
17.30 μετ.

Πειραιά

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, Κορυ-
δαλλός, 210 4960.955 
Drive, Πέμ.-Κυρ. 20.00-
22.30/ Στρουμφάκια, Σάβ.-
Κυρ. 16.15-18.00 μεταγλ., 
Κυρ. 11.00 μεταγλ./ Η λεω-
φόρος της Δύσης, Τετ. 21.00

ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Πλατεία Δημαρχείου, 210 
4225.653
Μεσάνυχτα στο Παρίσι 
18.10-20.15-22.20/ Στρουμ-
φάκια, Σάβ.-Κυρ. 16.10 
μεταγλ. ●

Cine ωρεσ προβολησ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛωΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜ.ΠΤΗ
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παρουσιάσεις / εκδόσεις / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις

Βookvoice Επιμέλεια:
Αγγελική ΜπιρΜπιλή

A.V. 
bookstore 

To βιβλιοπωλείο της 

ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ο 
Πιέρ Ασουλίν και ο Δημήτρης 
Στεφανάκης (φωτό), φετινοί 
νικητές του Prix Méditerranée, 
συναντήθηκαν στο Περπινιάν 
της νότιας Γαλλίας για την επί-
σημη απονομή του βραβείου. Ο 

δεύτερος ζήτησε από τον πρώτο μια 
συνέντευξη αποκλειστικά για την A.V.

Σήμερα τιμηθήκατε με το Prix Méditerranée. 

Είναι μια χαρά που μοιραστήκαμε στην 

όμορφη πόλη του Περπινιάν. Πόσο σημα-

ντικό είναι για σας ένα τέτοιο βραβείο; Στη 
Γαλλία απονέμονται κάθε χρόνο περισ-
σότερα από χίλια λογοτεχνικά βραβεία 
και οι πλέον σνομπ από τους συγγραφείς 
κοιτάζουν πώς να αποφύγουν ένα από 
όλα αυτά. Νομίζω πως εκείνο που έχει 
εντέλει σημασία είναι η σύνθεση της 
κριτικής επιτροπής και ο κατάλογος των 
βραβευθέντων συγγραφέων. Μεγάλο 
ρόλο παίζει επίσης και η προϊστορία ενός 
βραβείου. Με βάση αυτά τα κριτήρια το 

Prix Méditerranée είναι μία από τις δια-
κρίσεις που ο καθένας θα ήθελε να έχει 
στο βιογραφικό του. 

Είστε από τους πιο πολυδιαβασμένους σύγ-

χρονους Γάλλους συγγραφείς στην Ελλάδα. 

Το «Ξενοδοχείο Λουτέσια» γνώρισε μεγάλη 

επιτυχία και διακρίσεις στη χώρα μου. Ανα-

ρωτηθήκατε ποτέ ποιοι ήταν οι λόγοι αυτής 

της επιτυχίας; Αν κρίνω από την επιτυχία 
που είχαν οι «Μέρες Αλεξάνδρειας», τεί-
νω να πιστέψω πως οι Έλληνες αναγνώ-
στες θέλγονται από τα μυθιστορήματα-
τοιχογραφίες. Το «Ξενοδοχείο Λουτέ-
σια» είναι ένα δείγμα επιστροφής στην 
κλασική φόρμα με σύγχρονους όρους και 
αυτό φαίνεται πως εκτιμήθηκε δεόντως 
τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ελλάδα. 

Πιστεύετε πως η μυθιστορηματική παράδο-

ση διατηρεί την κεφαλαιώδη σημασία της 

για το μέλλον του μυθιστορήματος; Απο-
λύτως. Περάσαμε ένα μεγάλο διάστημα 
παλινωδίας και πειραματισμών. Η θεωρία 
της λογοτεχνίας μέσα από κείμενα όπως 
αυτά του Ρολάν Μπαρτ, για παράδειγμα, 
επιχείρησε να θανατώσει την αφήγηση 
ή, στην καλύτερη περίπτωση, να την α-
ποστειρώσει. Σήμερα υπάρχει μια τάση 
επιστροφής στο κλασικό ύφος, μια προ-
σπάθεια να αναστηλωθεί η παράδοση του 
μυθιστορήματος. 

Ποια είναι η άποψή σας για τη μεσογειακή 

λογοτεχνία; Θα μπορούσε να ανταγωνιστεί 

επί ίσοις όροις τη βορειοευρωπαϊκή λογο-

τεχνική παραγωγή; Κοιτάξτε, το πρόβλη-
μα με τη μεσογειακή λογοτεχνία είναι ότι 
δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να α-
ποκτήσει ταυτότητα. Η παρουσία της πα-
ραμένει μάλλον αποσπασματική. Ξεπε-
τάγονται, βέβαια, συγγραφείς από κάθε 
γωνία της Μεσογείου. Ακούμε για παρά-
δειγμα να γίνεται λόγος για τον Καμιλέρι 
ή για τον Θέρκας, για τον Σαραμάγκου ή 
για τον Παμούκ, όμως όλοι αυτοί δύσκο-
λα θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μια 
συμπαγή λογοτεχνική σχολή του Νότου. 

Και η άποψή σας για τη νεοελληνική λογο-

τεχνία; Είμαι ο τελευταίος που θα μπο-
ρούσα να μιλήσω για τη νεοελληνική 
λογοτεχνία. Γνωρίζω ελάχιστα γι’ αυ-
τήν. Λατρεύω τον Καβάφη, έχω διαβάσει 
αποσπασματικά τους δύο νομπελίστες 
σας και τον Νίκο Καζαντζάκη. Τίποτε πε-
ρισσότερο. Αλλά νομίζω πως δεν είμαι ο 
μόνος. Η νεοελληνική λογοτεχνία είναι 
ελάχιστα γνωστή κι αυτό είναι ένα θέμα 
το οποίο πρέπει να απασχολήσει πρώτα 
απ’ όλους την πολιτική ηγεσία του τόπου. 
Σας θυμίζω το παράδειγμα του Ισραήλ. 
Είναι τώρα δύο δεκαετίες που οι ιθύνο-
ντες αποφάσισαν να αλλάξουν την εικό-
να του κράτους μέσω της λογοτεχνίας. 
Η πολιτική βιβλίου απέδωσε τα μέγιστα 
και σήμερα μπορούμε να μιλάμε για μια 
εκτόξευση της ισραηλινής λογοτεχνίας 
και των συγγραφέων της. Όλα ξεκίνη-
σαν από μια συνειδητή απόφαση, από μια 

δέσμευση που τηρήθηκε ευλαβικά και 
είδαμε τα αποτελέσματα. Οι εκάστοτε ελ-
ληνικές κυβερνήσεις δεν δείχνουν την 
στοιχειώδη ευαισθησία να επιδοτήσουν 
τις μεταφράσεις  έργων Ελλήνων συγ-
γραφέων. Η πολιτική του βιβλίου είναι 
ανύπαρκτη στην Ελλάδα. Πώς περιμένε-
τε να αλλάξει η εικόνα της χώρας και της 
λογοτεχνίας της στο εξωτερικό;

Αλήθεια, ποια είναι η σχέση σας με την τέ-

χνη της μετάφρασης; Αυτή την ερώτηση 
θα έπρεπε κανονικά να την υποβάλω εγώ 
σε σας, αφού είστε ο ίδιος μεταφραστής. 
Γνωρίζετε εκ πείρας πως η μετάφραση 
είναι το αδικημένο παιδί της λογοτεχνί-
ας. Πολλοί λένε ότι κι η καλύτερη ακόμα 
μετάφραση παραμορφώνει ή τουλάχι-
στον αλλοιώνει τη μαγεία του πρωτότυ-
που κειμένου. Η γνώμη μου είναι πως 
είτε πρόκειται για καλή είτε για κακή με-
τάφραση, το όνομα του μεταφραστή πρέ-
πει να συνοδεύει εκείνο του συγγραφέα 
στο εξώφυλλο, αφού στην πραγματικό-
τητα είναι εκείνος που αναδημιουργεί το 
αρχικό αποτέλεσμα. 

Με την ευκαιρία της επίσημης απονομής 

του μεσογειακού βραβείου, μιλήσαμε σή-

μερα για τη γαλλοφωνία και τη Μεσόγειο.

Ποιο πιστεύετε πως θα είναι το μέλλον της 

γαλλοφωνίας στο σύγχρονο κόσμο απέ-

ναντι στην απόλυτη κυριαρχία της αγγλι-

κής γλώσσας; Η γαλλοφωνία ως λέξη με 
απωθεί. Παραπέμπει σε μια γκετοποί-
ηση της γαλλικής γλώσσας και των συγ-
γραφέων της, γκετοποίηση που θεωρώ 
απαράδεκτη. Θα σας φανεί παράξενο, 
αλλά νομίζω πως η γλώσσα που κινδυ-
νεύει περισσότερο απ’ όλες είναι η αγ-
γλική. Η εξάπλωσή της και ο συνεχής 

επεκτατισμός της την αποδυναμώνει, τη 
συρρικνώνει και την απειλεί θανάσιμα. 
Σας μιλώ σαν άνθρωπος που δεν είναι 
καθόλου αγγλόφοβος, που λατρεύει τον 
Σέξπιρ και τους Άγγλους κλασικούς. Θα 
με δείτε στα cafés και στο μετρό μ’ ένα 
αγγλόφωνο βιβλίο στο χέρι. Πραγματι-
κά, ανησυχώ βαθύτατα για το μέλλον της 
αγγλικής γλώσσας. Αυτός ο αχαλίνωτος 
ηγεμονισμός της μπορεί τελικά να απο-
δειχθεί μοιραίος. 

Πώς καταφέρνετε και συνδυάζετε δύο δρα-

στηριότητες τόσο ασύμβατες, όπως είναι 

η λογοτεχνία και η δημοσιογραφία; Είχα 
ανέκαθεν και τις δύο ιδιότητες. Όταν 
αρχίζω να γράφω λογοτεχνία ξεχνώ τη 
δημοσιογραφία, περιχαρακώνω την έ-
μπνευσή μου, την προστατεύω από το ε-
φήμερο μικρόβιο της ενημέρωσης. Σφα-
λίζω τα παραθυρόφυλλα του μυαλού μου 
και αφοσιώνομαι στο έργο μου. Ύστερα 
επανέρχομαι στην πραγματικότητα του 
δημοσιογράφου, που δεν μου είναι κα-
θόλου δυσάρεστη εφόσον δεν απειλεί τη 
λογοτεχνική πλευρά της ύπαρξής μου. 

Βραβευτήκατε για το βιβλίο σας «Vies de 

Job» (Οι ζωές του Ιώβ). Πείτε μας δυο λόγια 

γι’ αυτό. Η προσωπικότητα του Ιώβ είναι 
μία από τις πιο αινιγματικές της Βίβλου. 
Από τότε που γράφτηκε η ιστορία του κα-
ταφέρνει και συγκινεί περισσότερο από 
όλες τις άλλες και ξέρετε γιατί; Ίσως ε-
πειδή ο Ιώβ στέκεται ολομόναχος απένα-
ντι στη θεία δικαιοσύνη και την υπομέ-
νει. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ και στο 
μυθιστόρημα με το οποίο καταπιάνομαι 
αυτή τη στιγμή. Είναι η ιστορία ενός Γάλ-
λου πράκτορα των μυστικών υπηρεσι-
ών, ιστορία κατασκοπείας και μυστηρίου 
στην παράδοση των μυθιστορημάτων του 
Τζον λε Καρέ και του Γράχαμ Γκριν, τους 
οποίους λατρεύω. 

Εκτός από το μεσογειακό βραβείο οι ζωές 

του Ιώβ  σάς χάρισαν ακόμα ένα σημαντικό 

βραβείο, το Prix Prince-Pierre-de-Monaco.

Φαίνεται πως το Prix Méditerranée φέρ-
νει τύχη στους συγγραφείς, όπως χαρα-
κτηριστικά είπε και ο ιδρυτής του, ο Α-
ντρέ Μπονέ. Πληροφορήθηκα πως είστε 
κι εσείς υποψήφιος για ένα ακόμα βρα-
βείο. Σας εύχομαι ανάλογη τύχη. 

Σας ευχαριστώ πολύ.  Ελπίζω να ανταμώ-

σουμε ξανά σε μια ανάλογα ευχάριστη πε-

ρίσταση... A

To τελευταίο βιβλίο του Πιέρ Ασουλίν «Το 
πορτρέτο» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πό-
λις και το τελευταίο του Δημήτρη Στεφανά-
κη «Μέρες Αλεξάνδρειας» από τις εκδόσεις 
Ψυχογιός. 

Ο Δημήτρης Στεφανάκης συναντά τον Πιέρ Ασουλίν 

Με αφορμή το βραβείο 
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Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής 
Με βασικό αντικείμενο τη «μικρή φόρμα», που 
ανταποκρίνεται στο αίτημα της εποχής για πε-
ρισσότερη ταχύτητα στο γραπτό λόγο (blog) 
και για μεγαλύτερη ευκρίνεια (χρονογράφημα). 
Τα μαθήματα γίνονται από τη συγγραφέα Αμά-
ντα Μιχαλοπούλου, με τους συμμετέχοντες 
να μυούνται στις αφηγηματικές τεχνικές της 
μυθοπλασίας και στα μυστικά της δημοσιογρα-
φικής επιφυλλίδας και να μαθαίνουν κάποιες 
βασικές τακτικές για την τήρηση ημερολογίου 
και βιβλίου ταξιδιωτικών εντυπώσεων. Κάθε 
Τετάρτη στις 11.30, στην πολιτιστική εταιρεία 
ΠΥΡΝΑ, Κοκκιναρά 43, Κηφισιά, 210 6230.913,  
www.pyrna.gr. 

Ο επίκαιρος Ζακ Λακάν
Την Κολέτ Σολέρ, μαθήτρια του Λακάν και ιδρυ-
τικό μέλος της Σχολής Ψυχανάλυσης του Λα-
κανικού Πεδίου, προσκαλούν στην Αθήνα το 
Φόρουμ Ψυχανάλυσης Λακανικού Πεδίου, το 
Φόρουμ Αθήνας, το Γαλλικό Ινστιτούτο και οι 
εκδόσεις Synergie, σε εκδήλωση με αφορμή τα 
30 χρόνια από το θάνατο του διάσημου ψυχα-
ναλυτή. 21 & 22/10, αμφιθέατρο «Ερρίκος Ντυ-
νάν», Μεσογείων 107, με ελεύθερη είσοδο και 
ταυτόχρονη μετάφραση. www.champlacanien.
gr, 210 9961.000 

Μια δόση ευτυχίας
«Είναι η Ελλάδα έτοιμη για μια δόση ευτυχί-
ας;». Εμείς πάντως είμαστε. Πιθανότατα και οι 
συμμετέχοντες στην ανοιχτή συζήτηση με τον 
ομώνυμο τίτλο, που διοργανώνει η Ελληνοα-
μερικάνικη Ένωση, 25/10, στις 19.30 (Μασσα-
λίας 22). Η συζήτηση θα γίνει στα αγγλικά, με 
ελεύθερη είσοδο. 

ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ Γιάννης
Κιουρτσάκης, εκδ. Πα-
τάκη, σελ. 272 

Από τα χρόνια της ευη-
μερίας έως το σημερι-
νό «αδιέξοδο» δεν με-
σολάβησαν παρά μόνο 
μερικά χρόνια. Με τα 
ερωτήματα για τα αί-

τια της κατάστασης να συγκλίνουν τελικά σε 
ένα: Μήπως αυτή η κρίση είναι πρώτα απ’ όλα 
ανθρωπολογική, κρίση ενός ολόκληρου πολι-
τισμού, που μας υποχρεώνει να κοιτάξουμε τα 
πάντα από την αρχή; 

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ
Τρίτη 25 Οκτωβρίου, 18.00. Οικονομική κρίση στην Ελλάδα: Υπάρχει διέξοδος;  

Με αφορμή τα βιβλία των Πάνου Καζάκου «Μετά το Μημόνιο - Οικονομική πολιτική στην Ελλάδα υπό διεθνή έλεγχο» 
και Παναγιώτη Λιαργκόβα & Σπύρου Ρεπούση «Κρίση, δανεισμός και χρεοκοπία», οι εκδόσεις Παπαζήση 

οργανώνουν εκδήλωση στην οποία θα μιλήσουν οι Ν. Χριστοδουλάκης, Χ. Σταϊκούρας, Α. Ανδριανόπουλος, Δ. Σκάλκος. 
Βιβλιοπωλείο Ιανός, Σταδίου 24

«Ένα βήμα μπροστά»
Δες την κρίση ως πρόκληση. Ίσως είναι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα τώρα. Αυτό το μήνυμα μετέ-
φεραν οικονομολόγοι, ακαδημαϊκοί, άνθρωποι της αγοράς και άνθρωποι που μίλησαν στο 2o 
TEDxAcademy: Α Step Forward στο Μουσείο Μπενάκη.  Η ATHENS VOICE ήταν εκεί. 

Της λεΝΑΣ ΧΟΥρΜΟΥΖή - Εικονογραφήσεις: ΣτελιΟΣ κΑλΟγερΑκήΣ 

Larry Keeky «Το να μετατρέπεις την 

αντιξοότητα σε πλεονέκτημα: αυτή είναι η 

δύναμη της καινοτομίας. Στο σημερινό χάος, 

ας καινοτομήσουμε».  Πρόεδρος της εταιρεί-
ας συμβούλων σε θέματα καινοτομίας Doblin 
Inc. / «Γκουρού» της καινοτομίας στο Σικάγο

Ηλίας Παπαϊωάννου «Μας αρέσει 

το blame game. Κάποιος πρέπει πάντα να 

φταίει. Ίσως η κρίση είναι η ευκαιρία για να 

χτιστεί το πολιτειακό. Το πολιτειακό κεφά-

λαιο είναι τα πιστεύω που μοιραζόμαστε για 

την κοινωνία. Αποτυπώνεται σε δείκτες ό-

πως η προσφορά αίματος, η φοροδιαφυγή, 

το πόσο ρυπαίνουμε το περιβάλλον. Ναι, οι 

οικονομολόγοι έχουμε αρχίσει να μετράμε 

όλα αυτά, και δυστυχώς η χώρα μας βρίσκε-

ται πολύ πίσω. Κάθε συναλλαγή είναι μια 

μορφή εμπιστοσύνης. Πόσο εμπιστεύονται 

οι Έλληνες τους ίδιους τους εαυτούς  τους 

και τους άλλους;» Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ 
(Harvard) και Κέντρο Έρευνας Οικονομικής Πο-
λιτικής (CEPR)

Πάσχος Μανδραβέλης «Η ανά-

πτυξη είναι σαν τον αιθέρα. Όλοι την επικα-

λούνται, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς θα έρθει. 

Για το πού πάμε ως κοινωνία χρειαζόμαστε 

μια θεωρία. Από την ελληνική κοινωνία λεί-

πει η θεωρητική συνοχή για το πού θέλουμε 

να πάει η κατάσταση». Δημοσιογράφος

Στάθης Καλύβας «Η πραγματική 

τραγωδία δεν είναι τόσο η κρίση, όσο η έξο-

δος σε λάθος κατεύθυνση. Εκείνο που έχει 

σημασία τελικά είναι σε ποιο λιμάνι θα αρά-

ξεις. Η μετάβαση θα ’ναι επώδυνη, αλλά η 

κατάρρευση δεν είναι η λύση. Αν η έκβαση 

είναι αντίστοιχη της Τσεχίας έχει καλώς. Εάν 

είναι σαν της Γεωργίας θα καταλήξουμε μια 

παρακμιακή χώρα, χωρίς περιθώρια ανά-

πτυξης». Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών 
στο πανεπιστήμιο Yale

Κώστας Αποστολίδης «Τι είναι 

αυτά; Παπούτσια. Με αυτά προχωρούμε. 

Κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Για να γίνει 

αυτό πρέπει να σπάσουμε τα στερεότυπα. 

Για να σπάσουμε τα στερεότυπα πρέπει να 

τα γράψουμε στα παλιά μας τα παπούτσια. 

Και τότε θα κάνουμε άλματα». Δ.Σ. και πρόε-
δρος της πρωτοποριακής ελληνικής εταιρείας 
Raycap Corporation

Γιάννης Βαρουφάκης «Όταν ρώ-

τησαν τον Γκάντι τι γνώμη έχει για το δυτικό 

πολιτισμό, εκείνος απάντησε: “Θα ήταν μια 

καλή ιδέα”. Αν μας ρωτήσουν σήμερα ποια 

είναι η άποψή μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

το χλιαρότερο που θα μπορούσαμε να πού-

με είναι: “Μια εξαιρετική ιδέα! Μακάρι να τα 

είχαμε καταφέρει”». Καθηγητής Οικονομικής 
Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Adital Ela «Έμαθα να δουλεύω με τα 

πράγματα ως έχουν και όχι όπως θα ήθελα 

να είναι». Ιδρύτρια και ΔΣ της S-SENSE-DESIGN 

με έμφαση στο οικολογικό αειφόρο design 

Helena Chari «Το ηλικιακό γκρουπ 15-44 

στην Ελλάδα εμπιστεύεται το ίντερνετ όσο κα-

νέναν άλλο θεσμό. Δεν είμαστε απλά συνδε-

δεμένοι, είμαστε πολυλογάδες. Αφιερώνουμε 

περισσότερες από 7 ώρες την εβδομάδα στα 

social media. Σε ένα κλειστό και περιορισμένο 

παρελθόν, λέω: “Sorry, we ’re open”». Managing 
Director της εταιρείας ερευνών TNS ICAP  A

Από τους βασικούς συνεργάτες της εκδήλωσης 
ήταν η WIND και το Famous Grouse 
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Η ιδανική ευκαιρία να 
ανανεώσετε τα ρούχα σας

RAKAS FASHION 
PARTY BAZAAR

Θες μια στιλάτη τσάντα Marc by Marc Jacobs ή Mulberry ή ένα φόρεμα 
DVF; «Ναι, αλλά πού χρήματα για τόσο επώνυμες δημιουργίες;» Το νέο 
ραντεβού των πιο έξυπνων αγορών της σεζόν δίνεται και πάλι στις αποθή-
κες Rakas στις 20, 21 και 22/10. Τρεις ημέρες με έξυπνες αγορές –οι εκπτώ-
σεις στα επώνυμα ρούχα και αξεσουάρ θα φτάνουν μέχρι 80%–, μουσική κι 
εκπλήξεις. Λεωφ. Κηφισίας 22 (μετά τον ANT1), 10.00-21.00, 210 6100.615 

                                                    - ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ
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REEBOK 
Με την τεχνολογία RealFlex, που δίνει την ανάλαφρη 
αίσθηση κάλτσας. Κατάλληλο για όλα τα εδάφη (210 

8930.800). 

INTIMISSIMI 
Βαμβακερό φανελάκι και σλιπ σε ρομαντική απόχρωση

(Κ. Διάθεση: Calin A.E., Κάλβου 2 & Παλαιολόγου, Χαλάνδρι, 
210 6840.005)

RUBENS
Κρέμα-πούδρα, που περιορίζει την ακμή, προστατεύει 

από τον ήλιο και καλύπτει τις ατέλειες 
 (www.rubenscosmetics.gr)   

TEZENIS 
Δαντελένιο σετ εσωρούχων σε έντονο χρώμα (Κ. Διά-

θεση: Calin A.E., Κάλβου 2 & Παλαιολόγου, Χαλάνδρι, 210 
6840.005)

MaxIMOS
Χειροποίητα πλεκτά βραχιόλια με Τahitian γκρι  

μαργαριτάρι ή αμέθυστο και ασημένια τελειώματα € 55  
(στο ηλ. κατάστημα www.maximos.com.gr, 693 6501711)

NESCaFE 
Θέλεις να κάνεις το γύρο της 
Ευρώπης με τρένο, με όλη την 

παρέα σου; Διεκδίκησε το ομα-
δικό πάσο InterRail στο διαγωνισμό 

NESCAFE Frappe Sound Battles, ένα 
μουσικό παιχνίδι γνώσεων, που θα γίνε-
ται τα απογεύματα κάθε Πέμπτης Οκτω-
βρίου και Νοεμβρίου σε γνωστά καφέ της 
πόλης. Το επόμενο ραντεβού είναι στην 
«Αίγλη», στην Κηφισιά, 20/10, στις 18.00. 
Λεπτομέρειες και συμμετοχές στο 
www.facebook.com/Frappolis 

Μη 

χάσεις

market pulse
 FACTORY OUTLET Τρεις νέες αφίξεις στο Factory Outlet του αεροδρομίου, για περισσότε-

ρες στιλιστικές επιλογές. Η Puma, με αθλητικά είδη για όλη την οικογένεια, η American Vintage, 
για όσους επιλέγουν το απλό και minimal στιλ, και το κατάστημα Vardas, με brands όπως BCBG 
Maxazria, Daniel Hechter, Calvin Klein Collection, Ted Lapidus κ.ά. 

 VODAFONE Την ιστοσελίδα bsafeonline, η οποία απευθύνεται σε γονείς, ενημερώνοντάς 
τους για το πώς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά και τους εφήβους να χρησιμοποιούν το δια-
δίκτυο με ασφάλεια, δημιούργησε η Vodafone. Ανάμεσα στις άλλες υπηρεσίες της bsafeonline 
είναι η ενημέρωση/εξοικείωση με τις δημοφιλείς διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως οι  ιστότοποι 
κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter), τα blogs, τα forums κ.λπ.

 ADIDAS Ένα βήμα μπροστά την τεχνολογία των ποδοσφαιρικών παπουτσιών, και 
μάλιστα με τη βοήθεια του σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα Λιονέλ Μέσι, πήγε η adidas. 
Το όνομα αυτού adizero f50, με αισθητήρα ταχύτητας miCoach, με τον οποίο σε βοηθά να 
υπολογίζεις την απόσταση και το χρόνο που τρέχεις, με στόχο να πετύχεις το maximoum 
των δυνατοτήτων σου. 

 COCA - COLA Την παγκόσμια καμπάνια της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λονδίνο 2012, 
με τίτλο «Move to the beat» παρουσίασε η Coca-Cola. Το τηλεοπτικό σποτ, που θα αρχίσει να 
προβάλλεται στις αρχές του 2012, έχει εμπνευστεί από τους ήχους, το πνεύμα και την κουλτού-
ρα του Λονδίνου και σκοπός του είναι να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώ-
πους στον αθλητισμό. Ε ντυπωσιακό το νέο κατάστημα της Staff Jeans & Co, το οποίο εγκαι-

νιάστηκε πρόσφατα στο εκπτωτικό χωριό McArthur Glen Designer 
Outlet, στα Σπάτα. Εκεί, μπορείτε να διαλέξετε τα καλύτερα κομμάτια 
από τις συλλογές της εταιρείας στις πιο προσιτές τιμές.

G-STaR 
ΑνδΡΙΚΟ ΤζΙν πΑνΤελΟνΙ 

σε ΒΙΟμηχΑνΙΚΟ σΤΙλ 
ΚεντριΚή διάθεσή: 

Folli Follie Group, 210 9119.000

STaFF JEaNS & CO

Save 
the 

date 
H 14η ΕΛΛΗΝιΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΔΑΣ -
AtHenS FASHIOn Week «ΠρΟΣγΕιώΝΕΤΑι» 
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛιΣ, 26-29/10 
40 νέοι Ευρωπαίοι σχεδιαστές, 50 νέοι εικαστικοί τελειόφοιτοι 

της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και 50 νέοι Έλληνες σχεδιαστές 

παίρνουν μέρος στη φετινή διοργάνωση. Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες 

στο επόμενο τεύχος της AtHenS VOICe. Μείνετε συντονισμένοι!

TaG HEUER LINK 
Smartphone πολυτελείας, με οθόνη αφής και λειτουρ-
γικό σύστημα Android (ΤΑG Heuer Boutique, εμπορικό 

κέντρο Golden Hall, 210 6838.171) 
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Σε γνωρίζω...

ABILITY. Υψηλών προ-
διαγραφών γνωριμίες 
συντροφικότητας-γάμου. 
Πανελλαδικά-εξωτερικό 
(Αμερική, Αυστραλία, Ευ-
ρώπη). Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων-συγγενών. 
Με εχεμύθεια, εντιμότητα, 
σύγχρονες πρωτοπορι-
ακές μεθόδους, εμπειρία 
χρόνων, πλούσιο πελα-
τολόγιο πανελλαδικά, 
κατορθώσαμε και το 2010 
ρεκόρ γάμων και ευτυχι-
σμένων ζευγαριών. Ελάτε 
να μας γνωρίσετε, και α-
πολαμβάνοντας τον καφέ 
σας να έχουμε μια φιλική 
συζήτηση. Εκδηλώσεις-
εκδρομές AbilityClub. 
Τιμές ασυναγώνιστες. 
Πιστωτικές κάρτες δε-
κτές. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr 

ABILITY. 60χρονος συ-
νταξιούχος-εισοδηματίας 
Ν. προαστίων, 1.80, 
λεπτός, ευχάριστος, με 
πνευματικό υψηλό επί-
πεδο, διαθέτει χιούμορ, 
όρεξη για ζωή, είναι 
υγιέστατος, χωρίς παιδιά 
και υποχρεώσεις, και 
μεγαλοεπιχειρηματίας 
58χρονος με 3 ξενοδο-
χειακές εγκαταστάσεις, 
έξυπνος, αρρενωπός, 
πολύ δραστήριο και πο-
λυταξιδεμένο άτομο, με 
καλλιτεχνικές ανησυχίες, 
επιθυμούν συντροφικό-
τητα-γάμο. Πανελλαδικά-
εξωτερικό. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr 

ABILITY. Υπάλληλος πρε-
σβείας 36χρονη ωραιότα-
τη, καστανή, με υπεύθυνο 
χαρακτήρα, πολύγλωσση, 
με δικό της διαμέρισμα και 
Ι.Χ., και συμβολαιογρά-
φος 43χρονη γοητευτική, 
λεπτή, με αισιόδοξο και 
δοτικό χαρακτήρα, πολύ 
ευκατάστατη, επιθυμούν 
γνωριμία γάμου. Πανελ-
λαδικά-εξωτερικό. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr 

ABILITY. Τοπογράφος-
μηχανικός 44χρονος, 
1.80, πολύ εμφανίσιμος, 
με δικιά του εταιρεία, κα-
λόκαρδος και ειλικρινής, 
αρκετά ευκατάστατος, και 
οικονομολόγος 42χρονος 
στέλεχος γαλλικής εταιρεί-
ας, 1.81, γοητευτικότατος, 
με αγάπη στη μουσική και 
το διάβασμα, επιθυμούν 
γνωριμία γάμου. Πανελ-
λαδικά-εξωτερικό. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr 

ABILITY. Πατρινός 
41χρονος επιστήμων 
εργαζόμενος σε μεγάλη 
βιομηχανία, πολύ καλής 
εμφάνισης και επιπέδου 
ζωής, και μεγαλοεπιχειρη-
ματίας από Αιτωλοακαρ-
νανία 40χρονος ψηλός, 
αρρενωπός, γοητευτικός, 
με ειλικρινή χαρακτήρα 
και ήθος, επιθυμούν γνω-
ριμία γάμου. Πανελλαδικά 
(προτιμώνται Νομοί Αχα-
ΐας, Αιτωλοακαρνανίας, 

Ευρυτανίας, Ηπείρου και 
γύρω περιοχές). Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr 

ABILITY. 28χρονη ιδιωτική 
υπάλληλος εταιρείας, 
απόφοιτος Παντείου, 
1.73, πολύ αριστοκρατική, 
32χρονη γυμνάστρια 
εργαζόμενη σε ιδιωτικό 
σχολείο, ψηλή, με κλασάτη 
ομορφιά, 35χρονη διευθύ-
ντρια σχολής χορού 1.68, 
πολύ όμορφη, με έντονη 
θηλυκότητα, επιθυμούν 
γνωριμία γάμου. Πανελ-
λαδικά-εξωτερικό. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr 

ABILITY. Καπετάνιος 
55χρονος πολύ νεανικός, 
με άριστη προσωπικότητα 
και ευγένεια, ευαίσθητος, 
ήπιου χαρακτήρα, θελη-
ματικός, μεγάλο μηνιαίο 
εισόδημα και ακίνητα 
κέντρο Αθήνας και Ν. προ-
άστια, επιθυμεί σύντροφο 
ζωής και ψυχής. Πανελ-
λαδικά-εξωτερικό. Οικο-
νομικό κυρίας εντελώς 
αδιάφορο. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr 

Το Γραφείο «Πάππας» 
εγγυάται επιλεγμένες γνω-
ριμίες γάμου με εχεμύθεια, 
για άμεσα αποτελέσματα. 
Η ελίτ της αθηναϊκής 
κοινωνίας σάς περιμένει. 
Πάμπλουτοι ομογενείς, 
μεγαλοεπιχειρηματίες, 
ανώτεροι κρατικοί λει-
τουργοί, όμορφες νέες, 
χήρες, απευθύνονται στην 
πολυετή μας πείρα. Δεκτοί 
γονείς. Σας περιμένουμε 
στο Κολωνάκι, Ομήρου 38, 
στον 3ο όροφο, καθημε-
ρινά 9:00-21:00, Σάββατα 
10:00-14:00,  τηλ. για 
ραντεβού 210 3620.147, 
www.pappas.gr  

Αβαντάζ. Άκρως γοη-
τευτική 34χρονη ιδιωτική 
υπάλληλος σε μεγάλη 
εταιρεία κατασκευών, 
καλλιεργημένη, με δυ-
ναμική προσωπικότητα, 
ευχάριστο χαρακτήρα, 
ψηλή, με τέλειες αναλογί-
ες, καστανόξανθη, με πρά-
σινα μάτια, πολύ θηλυκή, 
ελεύθερη, € 3.000 μηνιαί-
ως, 2 ακίνητα, Ι.Χ., πατρική 
περιουσία, ζητά σύζυγο 
ευγενικό, κοινωνικό, 
οικονομικά εύρωστο, να 
αγαπά την οικογενειακή 
ζωή. «Πάππας», Ομήρου 
38, Κολωνάκι, 3ος όρο-
φος, τηλ. 210 3616.029, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr 

Αξιοπρεπής 57χρονη συ-
νταξιούχος, χήρα, μόνη, 
ξανθιά, λεπτή, κοκέτα, € 
1.500 σύνταξη, οροφο-
διαμέρισμα, εξοχικό στην 
Κινέττα, Ι.Χ., αναζητά 
γνωριμία κυρίου συνταξι-
ούχου, ευπαρουσίαστου, 
ευχάριστου χαρακτήρα, 
για συντροφικότητα ή 
γάμο. «Πάππας», Ομή-
ρου 38, Κολωνάκι, 3ος 
όροφος, 210 3616.029, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr

Πανέμορφος επιχειρη-
ματίας 30 ετών, κάτοικος 
Εύβοιας, πτυχιούχος ΑΕΙ, 
επιτυχημένος επαγγελ-
ματικά, ψηλός και γυμνα-
σμένος, οικονομικά εύρω-
στος, € 5.000 μηνιαίως, 
με υψηλά εισοδήματα και 
μεγάλη ακίνητη περιου-
σία, σωστός τζέντλεμαν, 
αναζητά νέα και όμορφη 
κοπέλα για σοβαρή 
γνωριμία και δημιουργία 
οικογένειας. «Πάππας», Ο-
μήρου 38, Κολωνάκι, 3ος 
όροφος, 210 3616.029, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr

Ιδιοκτήτρια επώνυμου 
φροντιστηρίου 33χρονη, 
εξαιρετικής οικογενείας 
γιατρών, πολύ όμορφη, 
με ήθος και αρχές, ψηλή, 
καλλίγραμμη, κάτοχος 
οροφοδιαμερίσματος, 2ώ-
ροφο, μηνιαίως € 20.000, 
ιδιόκτητο φροντιστήριο, 
εξοχικό, Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 
έως 46 ετών, σοβαρό, με 
κατασταλαγμένο χαρακτή-
ρα. Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 
τηλ. κέντρο 210 4176.812-
813, www.louis.gr

Κατασκευαστής ευ-
ρωπαϊκών επενδύσεων 
50χρονος, εξαιρετικά 
γοητευτική προσωπικό-
τητα και στιλ, αρρενωπός, 
πολύπλευρος, με έξυ-
πνο χιούμορ, 3ώροφη 
μονοκατοικία Ψυχικό, 
Mercedes, μετοχές από 2 
εργοστάσια, μηνιαίως € 
50.000, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κυρία έως 43 
ετών, εμφανίσιμη, καλλι-
εργημένη. Αδιάφορο το 
οικονομικό. Αποκλειστικά 
«Λούης» Πειραιάς, Καραΐ-
σκου 117, τηλ. κέντρο 210 
4179.152, 210 4176.812, 
www.louis.gr

Διεθνολόγος 35χρονη, 
εξαίρετη θέση πανεπιστη-
μιακού, ψηλή, μελαχρινή, 
εντυπωσιακής εμφάνισης 
και προσωπικότητας, μη-
νιαίως € 8.000, 2ώροφο, 
εξοχικό, ακίνητα ενοικια-
ζόμενα, Ι.Χ., επιθυμεί γνω-
ριμία γάμου με κύριο έως 
50 ετών, νεανικό, σοβαρό, 
με ευγένεια, παιδεία, για 
οικογένεια. Αποκλειστικά 
«Λούης» Πειραιάς, Καραΐ-
σκου 117, τηλ. κέντρο 210 
4179.152, 210 4176.812, 
www.louis.gr
 
VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για 
γνωριμία γάμου: 29χρονη 
τραπεζικός πανεπιστημια-
κής μόρφωσης, όμορφη, 
με τέλειες αναλογίες και 
από καλή οικογένεια, γνω-
ρίζει αγγλικά, γερμανικά, 
μηνιαίο εισόδημα € 2.800, 
ιδιόκτητο ρετιρέ, εξοχικό, 
Ι.Χ., αγαπάει τη γιόγκα, 
το χορό, τα ταξίδια και 
τη θάλασσα, επιθυμεί να 
γνωρίσει τον άντρα που 
θα κάνουν τα όνειρά τους 
πραγματικότητα. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων», 
τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει για γνω-
ριμία γάμου: 34χρονος 
καθηγητής γερμανικών σε 
ιδιωτικό σχολείο, εμφα-

νίσιμος, με γυμνασμένο 
σώμα και καρδιά μικρού 
παιδιού, γνωρίζει αγγλικά, 
γερμανικά, μηνιαίο εισό-
δημα € 2.500, διαμέρισμα, 
2 εξοχικά, Ι.Χ., αγαπάει 
την οικογένεια, τη γυ-
μναστική, τα ταξίδια και 
το μπάσκετ και επιθυμεί 
να γνωρίσει τη γυναίκα 
που θα την έχει πρώτη 
του προτεραιότητα. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. VIP’S. 
«Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων». Τηλ. κέντρο 
210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για γνω-
ριμία γάμου: 47χρονη χει-
ρούργος-οφθαλμίατρος, 
μέτοχος σε ιδιωτική κλινι-
κή και με ιδιόκτητο ιατρείο, 
σπουδές και μεταπτυχιακό 
στο εξωτερικό, εμφάνιση 
πολύ νεανική, με έντονη 
προσωπικότητα και σί-
γουρη για τα θέλω της, 
γνωρίζει αγγλικά, ιταλικά, 
γερμανικά, μηνιαίο εισόδη-
μα πάρα πολύ καλό, 3ώρο-
φο στο κέντρο της Αθήνας, 
εξοχικό στην Καστοριά, 
πολυτελέστατο Ι.Χ., αγα-
πάει την κλασική μουσική, 
τη γυμναστική, τις εκδρο-
μές, τον κινηματογράφο 
και το σκάκι, επιθυμεί τον 
άντρα που θα βλέπουν 
και οι δυο τα πράγματα 
από την ίδια οπτική γωνία. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων», τηλ. κέντρο 
210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. 56χρονος συντα-
ξιούχος Ταξίαρχος και 
εισοδηματίας από ακίνητη 
περιουσία, ψηλός με ακα-
ταμάχητο χαμόγελο, το 
απόλυτο αρσενικό, γνωρί-
ζει αγγλικά, γερμανικά και 
τούρκικα, μηνιαίο εισό-
δημα πάρα πολύ υψηλό, 
2 σπίτια στη Γλυφάδα, 
εξοχικό στη Λευκάδα, πο-
λυτελέστατο τζιπ, αγαπά-
ει τα ταξίδια, το χορό, το 
κολύμπι και το θέατρο και 
επιθυμεί να γνωρίσει τη 
γυναίκα που θα περάσουν 
αξέχαστες και μοναδικές 
στιγμές χέρι-χέρι. VIP’S. 
«Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων». Τηλ. κέντρο 
210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

Ακαταμάχητη Κηφισιώ-
τισσα 45άρα, χήρα γυμνα-
σιάρχη, ακίνητα, εξοχικό, 
Mercedes, επιθυμεί σχέ-
ση-συμβίωση με ιατρό-
βιομήχανο-επιχειρηματία-
στρατιωτικό -φαρμακο-
ποιό έως 75. Αυθημερόν 
διασύνδεση. Πανελλα-
δικά. 210 8064.902, 697 
9423346

Ζήτα μου ό,τι θες

Κάτω Πατήσια, Δημακο-
πούλου, διαμέρισμα 58 
τ.μ., δυάρι 1ου, 1 υ/δ και 
μεγάλο σαλόνι, φωτεινό, 
λίγα κοινόχρηστα, θέα, 
100 μ. από ΗΣΑΠ, € 290. 
210 2235.292

Παραδίδονται σε εργα-
στήριο μαθήματα κερα-
μικής, μικρού γλυπτού, 
ανάγλυφου, χρηστικού 
και διακοσμητικού αντι-
κειμένου. 210 6411.392, 
693 7411215

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε με το 210 3617.369 (11.00-19.00). 
Χρεώσεις: € 24 οι 20 πρώτες λέξεις και € 0,35 κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: € 35.

Μικρέςαγγελίες
210 3617.369 fax: 210 3617.310

Σε 
είδα...
CInemA ΧλΟη
Κηφισιά. Είχες πάει με μια 
φίλη σου και ένα φίλο της. 
Τέντυ σε έλεγε η φίλη σου, 
στείλε μήνυμα 698 5976252, 
όχι απόκρυψη, όχι άσχετες.

ΕΥΑΓΓΕλΙσμΟσ
Σάββατο 15/10, είμαστε 
κολλητά στο 235 από Ευαγ-
γελισμό, έχουμε ξαναειδω-
θεί! Μόλις τελείωσες Φαρ-
μακευτική. Μην ντρέπεσαι! 
se.eida.sto.235@gmail.com 

ΒΑσΙλΟΠΟΥλΟσ
Ελληνικό. Στο «ποια» είσαι, 
δύσκολο… άμα προσπαθή-
σεις το «ποιος», κάτι μπορεί 
να γίνει! Το λέω κιόλας, αν 
κατάλαβες ποιος… παρατή-
ρησέ με λίγο.

ΠΟλΙΤΕΙΑ
Στο Μπουρνάζι. Ήσουνα η 
καστανή, με μάγεψες, είμαι ο 
ψηλός με τα πράσινα μάτια, 
πάρε με τηλέφωνο στο 695 
6103691

ΑσΤ. ΤμημΑ Ν. ΚΟσμΟΥ 
Πέμπτη 13/10 φορούσες κί-
τρινη μπλούζα, με ρώτησες 
αν ξέρω πολεμικές τέχνες, 

σε εκνεύρισα που μιλούσα 
στο κινητό, το πληρώνω έ-
κτοτε γιατί σε σκέφτομαι.

mALL
13/10 ήσουνα με δυο φίλες 
σου, ξανθιά με tattoo, γαλα-
νά μάτια και πολύ ωραίο σώ-
μα, φορούσες τζιν και μαύρη 
μπλούζα… με τρέλανες! 697 
7927813

ΖΩΓΡΑφΟΥ
Η ξανθούλα με πράσινη Pull 
& Bear με κίτρινα γράμματα, 
πήγαινες σχολείο με φιλα-
ράκι, θες την επόμενη να 
πάμε μαζί;

AmATeur
Κοντούλη, μελαχρινούλη 
με τα πολλά tattoo… πάλι 
μας ξεσήκωσες! Σε θέλουμε! 
Κ + Ν

λΕΩφ. ΚηφΙσΙΑσ
Κατέβαινες με τα πόδια, φο-
ρούσες ροζ αθλητικά, γκρι 
κολάν, ροζ φούτερ και είχες 
πλούσια υπέροχα μαλλιά. 

ησΑΠ
Άνω Πατήσια, 12/10, κατέ-
βηκες στις 22.30, έπαιζες με 

μπεγλέρι στον ηλεκτρικό, 
φορούσα κόκκινο παντελόνι, 
κοιταζόμασταν, σε ακολού-
θησα! dk6065@gmail.com

μΕΤΑλλΑ
8/10, μιλήσαμε έξω απ’ την 
τουαλέτα, και οι δυο έχουμε 
μούσι, φόραγες καρό πουκά-
μισο, εγώ ριγέ damon_ais@
yahoo.gr

λΕΩφΟΡΕΙΟ ΖΩΓΡΑφΟΥ
Εσύ μικροκαμωμένη κουκλί-
τσα φοιτήτρια με κοντή φου-
στίτσα! Εγώ σαραντάρης, 
ψηλός, γοητευτικός, κορμιά 
μάτια πήραν φωτιά…

DoLLhouSe 
Ghosthouse δεν με νοιάζει, 
θέλω μια τρίτη ευκαιρία να 
σε δω…

45 μΟΙΡΕσ
Γκάζι 8/10, εσύ μελαχρινή, 
μου είπες φαρμακευτική 
Αθήνας, εγώ σου είπα ΑΣΟ-
ΕΕ, θέλω να τα ξαναπούμε, 
xristoscom1@hotmail.com 

CAmPer
Ήρθες με την αδερφή σου 
στο μαγαζί και πήρες το 

μποτίνι, πότε θα σε ξαναδώ; 
Μόνη σου αυτή τη φορά!

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Σε είδα εκεί και από τότε δεν 
μπορώ να σε βγάλω από το 
μυαλό μου. Τον τελευταίο 
καιρό όμως σε βλέπω μόνο 
στα όνειρά μου, πάρε με ένα 
τηλέφωνο αν θες, θέλω πο-
λύ να σ’ ακούσω. Μιχάλης

BAkALo
Πριν δυο χρόνια σε είδα για 
πρώτη φορά και δεν μπορώ 
να σε βγάλω από το μυαλό 
μου! Δεν μπορώ μακριά σου, 
Ειρήνη…. Ξέρεις πού να με 
βρεις, Χατζής… Περιμένω…

ΚΟλΟΚΟΤΡΩΝη
7/10 φορούσες κόκκινη 
μπλούζα, τζιν, καστανή με υ-
πέροχα μάτια, κοιταχτήκαμε 
έντονα αλλά δεν μιλήσαμε, 
θέλω να σε ξαναδώ.

Soho 
9/10 είσαι ξανθιά με πε-
ριποιημένη κοτσίδα, όταν 
μου πρόσφερες τον καφέ 
μαγεύτηκα, φορούσα μπλε 
μπλούζα, θέλω να σε γνωρί-
σω, 690 6843108

Γράψε για το σΕ ΕΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις) 
και στείλ’ το με SmS:  AVSe, κενό και 
το μήνυμά σου στο 54121
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν 
είναι ίδιοι με το νούμερο του αποστολέα.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Μπουκλάκι μου, τι έγινε 
φέτος; Μας μάτιασαν; Κι έτσι 
να ’ναι, εγώ ακόμη σ’ αγαπώ! 
Σαν τρελός. Θ.! 

Ξέρω εγώ… εσένα το αυτάκι 
σου χόρτασε από τις συνομι-
λίες μου;

Τρελαίνεσαι για δυνατό, 
ονειρεμένο, εχέμυθο σεξ 
και είσαι χυμώδης; Τότε το 
σκληρό μου «γεωτρύπανο» 
σε αναζητά! Only for kinky 
women.

Σεξομπόμπα μου, μπορεί να 

είμαι παντρεμένος αλλά με 
έχει τρελάνει το κορμί σου!

Έφυγες και δεν πρόλαβα, ή 
μάλλον δεν βρήκα το θάρ-
ρος, να σου πω ότι σε αγαπώ, 
για σένα Τ... από την ΑΧΕΟΝ. 
Στέφανος, 698 0570220

Το τι πιστεύεις εσύ για μένα, 
κοριτσάκι μου, πρόβλημά 
σου! Έχεις πολύ μεγάλο 
πρόβλημα με την πάρτη μου, 
φαίνεται!! Νώντας, 
693 2354503 ●

Ξέρεις εσύ...
Γράψε για το ΞΕΡΕΙσ ΕσΥ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλ’το 
με SmS:  AVXe, κενό και το μήνυμά σου στο 54121
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο 
του αποστολέα. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ
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Μίλαμουβρώμικα
Της Μυρτώς Κοντοβά

©
 K

A
T

E
R

IN
A

 M
A

N
O

LE
SS

O
U

, w
w

w
.l

e
m

o
n

ey
e

d
.c

o
m

 Στείλε το γράμμα σου ταχυδρομικά, ή στο 
fax της A.V., ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη «Μίλα μου βρώμικα».

Μυρτώ μου, έχω ένα πρόβλημα 
που δεν μπορείς να μου το λύ-
σεις, αλλά θέλω κάπου να το πω 
και σκέφτηκα ότι εσύ είσαι το πιο 
κατάλληλο πρόσωπο (και ας με 

κοροϊδέψεις). Λοιπόν, Μυρτώ μου, εγώ 
είμαι 19 χρονών και κάπως χοντρούλα, 
με πολύ μικρό στήθος και ούτε πολύ ψη-
λή. Γενικά δεν θα έλεγες ότι είμαι η πιο 
όμορφη κοπέλα που έχεις δει στη ζωή 
σου, αλλά το πρόσωπό μου όλοι λένε ότι 
είναι πολύ εκφραστικό και ότι αν αδυνα-
τίσω μοιάζω με την Ντέμι Μουρ. Θα μου 
πεις, γιατί στα γράφω όλα αυτά αφού 
ούτε διαιτολόγος είσαι ούτε πλαστικός 
χειρουργός να μου αλλάξεις την εμφάνι-
ση, απλώς στα γράφω επειδή ντρέπομαι 
πολύ για το σώμα μου και δεν έχω κάνει 
ποτέ σεξ. Φοβάμαι ότι όποιος με δει γυ-
μνή θα ξεράσει και θα με παρατήσει ή θα 
με σχολιάσει μετά στους φίλους του και 
θα γίνω αντικείμενο κοροϊδίας. Για να 
σου πω την αλήθεια, είναι ένα παιδί που 
μου αρέσει πολύ εδώ και τρία χρόνια και 
νομίζω πως κι εγώ του αρέσω, αν κρίνω 
από το ότι μου έχει προτείνει τέσσερις 
φορές να βγούμε, ενώ και στις τέσσε-
ρις του έχω απαντήσει όχι. Μάλιστα, την 
τελευταία φορά που με πήρε τηλέφωνο, 
ήμουν εκνευρισμένη με τη μάνα μου και 
δυστυχώς του μίλησα κάπως απότομα. 
Μυρτώ μου, έχω πρόβλημα με το σώμα 
μου, ντρέπομαι, νομίζω ότι θα μείνω μό-
νη μου για όλη μου τη ζωή μόνο και μόνο 
από αυτό. Και είναι τόσο άδικο να χάσω 
τα πάντα από ένα κόμπλεξ... 

-Χοντρή πριγκίπισσα

Καλά που το κατάλαβες. Και αν ρωτάς τη γνώ-
μη μου, όχι «χοντρή», «τρελή πριγκίπισσα» 
έπρεπε να υπογράψεις. Το πρόβλημα δεν 
είναι με το σώμα αλλά με τον κάλο που σου 
’χει φυτρώσει στο μυαλό και δεν σε αφήνει να 
κάνεις βήμα από το πριγκιπικό νιανιάρισμα. 
Άσε λοιπόν τις κλάψες και αν νιώθεις χοντρή, 
κάνε δίαιτα και γυμναστική. Όσο για το αγόρι, 
ποιος ξέρει τι κάλο έχει κι αυτός, που έφαγε 
πόρτα τέσσερις φορές και ακόμα επιμένει να 
μπλέξει. Είμαι σίγουρη ότι θα του αλλάξεις τα 
φώτα.

Υ.Γ. Και μην αρχίσεις τώρα τα «δε με κατα-
λαβαίνει κανείς». Οκ, ντρέπεσαι και νιώθεις 
άσχημα – πάμε παρακάτω όμως, γιατί, όντως, 
δεν λέει να χάσεις το πάρτι.

»Μυρτώ, εσένα που σε γουστάρει 
τρελά η γκόμενά μου, μπορείς να 

της πεις ότι οι άντρες γενικά δεν τρελαί-
νονται να ασχολούνται δύο ώρες με τις 
ρόγες σας προτού τους κάνετε τη χάρη 
να ανοίξετε επιτέλους τα γαμοπόδια 
σας; Θα το εκτιμούσα πολύ αν έγραφες 

ένα μανιφέστο υπέρ του αντρικού δικαι-
ώματος στο γρήγορο σεξ. Σου προτείνω 
και τίτλο: «Σεξ στο όρθιο». Σ’ αρέσει;

Καθόλου, είναι ανέμπνευστο και μαλακία. Ο 
ιδανικός τίτλος για αυτό το μανιφέστο είναι 
«SEX FOR THE DICK».  

Υ.Γ. 1 Φαντάζομαι πως η γκόμενά σας επιμέ-
νει να ασχολείστε δύο ώρες με τις ρόγες της 
μόνο και μόνο επειδή προσπαθεί να σας εξη-
γήσει ευγενικά ότι δεν πρόκειται για κουμπιά 
ραδιοφώνου να τα στριφογυρνάτε αριστερά 
δεξιά, πράγμα που είμαι σχεδόν βέβαιη ότι 
κάνετε.
Υ.Γ. 2 Πολύ με νευριάσατε. Τι το θέλετε το 
σεξ, δεν πάτε να πιείτε κάνα εσπρεσάκι καλύ-
τερα. Κι αυτό στο όρθιο γίνεται.

»Μυρτώ, βο-ή-θει-α. Μετά το σεξ, 
ο ιδρώτας του μυρίζει σαν χαλα-

σμένο ζαρζαβατικό. Αφού ακουμπάω 
πάνω του και νιώθω σαν να έχω ξαπλώ-
σει στα σκουπίδια μετά τη λαϊκή. Τον 
αγαπάω, είμαστε 2 χρόνια μαζί, αλλά ο 
ιδρώτας του μου φέρνει αηδία, ειλικρινά 
δεν ξέρω τι να κάνω, πώς να φερθώ, πώς 
να το πω. Και να πεις ότι δεν προσπα-
θώ; Το τι κρατάω την αναπνοή μου, τι 
προσπαθώ να μην τον μυρίζω, δεν γί-
νεται τίποτα. Αλλά, ρε Μυρτούλα, δεν 
το έχεις ξαναδεί αυτό το πράγμα, είναι 
σαν να κάνεις έρωτα με μουχλιασμένη 
μελιτζάνα.

Ε, σκάστε επιτέλους, τρώω κοτόπουλο με πι-
περιές, θα ξεράσω.

Υ.Γ. Στο πρόβλημά σας φοβάμαι πως δεν υ-
πάρχει λύση. Αν κρίνω από τη σιχαμερή πα-
ρομοίωση που χρησιμοποιήσατε και από το 
γεγονός ότι ενώ είσαστε μαζί του ήδη 2 χρό-
νια και λέτε πως τον αγαπάτε, η μελιτζάνα πα-
ραμένει ανάμεσά σας, μάλλον σας βλέπω για 
αλλαγή μποστανιού.

»Να τον βγάλω, Μυρτούδι, το μα-
λάκα στο you tube με το σώβρακο, 

την αθλητική κάλτσα και την κοιλάρα 
τούμπανο, να γελάσουν όλοι οι Αμπε-
λόκηποι ή να του τη χαρίσω και να δείξω 
ανωτερότητα και ας με χώρισε χωρίς λό-
γο, ο αλήτης;

Ωχ, μπήκε χειμώνας και αγρίεψαν τα κορί-
τσια μου.

Υ.Γ. Λέω να του τη χαρίσετε. Και να λυπηθεί-
τε κι εμάς, τους ανυπεράσπιστους χρήστες του 
you tube. A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

1. Οι γύρω σου μπορούν να ανεχθούν τις αδυναμίες 

σου, τα άγχη σου, τους φόβους σου και να βάλουν 

κι ένα χεράκι για να αισθανθείς καλύτερα. Μπορούν 

δηλαδή να βάλουν χάνζαπλαστ εκεί που πονάς ή να 

σου κάνουν ένα χαλαρωτικό μασάζ – ναι, από αυτά 

που κάνουν στα «στούντιο». Η ζωή σου όμως δεν 

μπορεί να βρίσκεται συνέχεια στο περίμενε χωρίς 

αποφάσεις για τον επόμενο κύκλο. 2. Η δουλειά 

δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις ανθρώπινες σχέ-

σεις ούτε και η ανεξαρτησία τη χαρά της δέσμευσης 

όταν περιέχει ζωντανά αισθήματα που θέλεις να 

μοιραστείς. 3. Κοινά οικονομικά: τι γίνεται με την 

οικογενειακή οικονομία, τα κοινά οικονομικά, τη 

συνεισφορά του καθένα στο ζευγάρι; Υπάρχει οι-

κονομική γκρίνια μέσα στο σπίτι; Λογαριασμοί, δά-

νεια, δανεικά και συνεταιρισμοί στο στόχαστρο. 

Δυσφορία με τον Άλλο ή επείγουσα ανάγκη για νέες 

πηγές εισοδήματος γιατί τα χρήματα δεν φτάνουν; 

Σε κάθε περίπτωση, το θέμα Χρήμα και Άλλοι είναι 

παρών και χρειάζεται επαναξιολόγηση. Υ.Γ. Όσο κι 

αν οι προτεραιότητες είναι άλλες η καρδιά τρέχει, 

φαντάζεται ή επιμένει σε μια ερωτική ιστορία και το 

σώμα απαιτεί άμεση ικανοποίηση. 

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Μμμμ. Μια καμένη ασφάλεια, μια λάμπα που θέλει 

άλλαγμα, μια σακούλα σκουπιδιών, αυξημένη τιμή 

στο πετρέλαιο θέρμανσης, οι ώρες που διαθέτεις 

στη δουλειά, ένα υστερικό ζάπινγκ, ένα βλέμμα  

γεμάτο υπονοούμενα μπορούν να πυροδοτήσουν 

αλυσιδωτές εκρήξεις μέσα στο σπίτι που η κατά-

ληξή τους μπορεί να συμπυκνωθεί στα εξής: τι ση-

μαίνει «ζούμε μαζί»; Τι προσφέρει ο καθένας μας 

μέσα σε αυτό το σπίτι; Υπάρχει ισορροπία ανάμεσα 

στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή; Είναι 

δίπλα σου όταν έχεις ανάγκη; Είσαι δίπλα όταν έ-

χει ανάγκη; Η Αφροδίτη που κάνει αντίθεση στον 

Ήλιο σου βοηθάει μόνο στην περίπτωση που οι δι-

απροσωπικές σχέσεις είναι ήδη αρμονικές, γιατί 

σε περίπτωση που δεν κυλάνε ομαλά η διαφορά 

βαθαίνει. Σε κάθε περίπτωση, ΔΕΝ θέλεις να είσαι 

μόνος. Έχεις ανάγκη το/τη σύντροφο, το φίλο ή 

ακόμα και κάποιον στον οποίο μπορείς να καταφύ-

γεις για να σου δώσει μια αντικειμενική συμβουλή. 

Το ζητούμενο είναι πάντως το σιδέρωμα των δι-

απροσωπικών σχέσεων και η ισορροπία με τους 

άλλους. Ακόμα και με τους συνεργάτες μπορείς να 

κάνεις τις διαφωνίες εποικοδομητικές.  

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Σιγουρέψου ότι ο σκοπός για τον οποίο τρέχεις εί-

ναι ο ίδιος με αυτόν που σε ενδιαφέρει πραγματικά 

κι αμέσως πέσε με τα μούτρα στη δουλειά και σε 

αναζήτηση ανθρώπων που μπορούν να σε βοηθή-

σουν να φτάσεις στο στόχο σου. Ουσιαστικά μέχρι 

τις 11 Νοεμβρίου πρόκειται για ένα ουδέτερο, συ-

μπαθητικό διάστημα στο οποίο αν έχεις δυσκολίες 

σε κάθε είδους τομέα μπορείς ευκολότερα να βρεις 

άκρη γιατί μετά αρχίζουν τα δύσκολα. Οπότε: μιλάς 

για να πείσεις και κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι 

σου για να εξαφανίσεις το φάσμα της φτώχειας 

που στοιχειώνει τον ύπνο σου. Δηλαδή συνδέομαι 

με τους κατάλληλους ανθρώπους και οσμίζομαι τις 

ευκαιρίες σαν κυνηγόσκυλο.  

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Δεν είναι περίεργο που ενώ είσαι από αυτούς που 

θα τρέξουν πρώτοι στα σούπερμάρκετ για να α-

δειάσουν τα ράφια κάθε φορά που τα πράγματα 

δεν πηγαίνουν καλά εντούτοις είσαι έτοιμος/η να 

διακινδυνεύσεις την ασφάλειά σου κάθε φορά 

που κάποιος θα σου κουνήσει την ουρά του; Με 

λίγα λόγια, λαχταράς την αγάπη και την προσοχή 

των άλλων. Οπότε η Αφροδίτη στον Σκορπιό σε 

βάζει σε πειρασμό – και μάλιστα σε μια εποχή τόσο 

φορτωμένη με προβλήματα που ο έρωτας μοιάζει 

με την τέλεια απόδραση. Αν είσαι μόνος, κανένα 

πρόβλημα. Αν είσαι σε σχέση, ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Από 

την άλλη πλευρά, υπάρχει και η πιθανότητα μιας 

καλής επαγγελματικής συμφωνίας. Ή μήπως κάτι 

γίνεται και κάποια ευρώ έρχονται να σε βρουν; Ή 

μήπως τα ξοδεύεις; Υ.Γ. Βάλε φρένο στην παρορ-

μητικότητά σου και μην υπερβάλλεις τις δυνάμεις 

σου όταν ζητάς κάτι και δεν σου δίνεται.  

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Να μιλήσουμε για τον Ερμή και την Αφροδίτη στον 

4ο οίκο σου, δηλαδή στον Σκορπιό: δίπλα στις μά-

χες του Άρη, που συνεχίζει τη διέλευσή του στο 

ζώδιό σου για νίκες σε προσωπικό και επαγγελ-

ματικό επίπεδο, για επίτευξη στόχων ή για ρήξεις 

με πρόσωπα και καταστάσεις, η Οικογένεια και το 

Σπίτι λειτουργούν ως οχυρό για την ανάπαυση του 

πολεμιστή. Από τη μια υπάρχει η πρακτικότητα 

που σε πιέζει να κοιτάξεις εκκρεμότητες για το σπί-

τι σαν οίκημα, ή ακόμα και για να το ανανεώσεις, 

και μετά υπάρχει η αναζήτηση της οικογενειακής 

θαλπωρής. Μαζί με αυτούς που αγαπάς, μακριά 

από το θόρυβο του κόσμου. Μουσική, φαγητό, 

ποτό, the good old times… Σε μια καθημερινότητα 

σαν πόλεμο η επιστροφή σε ένα ήρεμο σπίτι με 

αγαπημένους μοιάζει με στιγμιαίο θαύμα.

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Εξάντληση; Δυσφορία; Πίεση; Καταπίεση; Και με-

τά αναρωτιούνται οικείοι, φίλοι, συνάδελφοι και 

γνωστοί γιατί συμπεριφέρεσαι αλλοπρόσαλλα; 

Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις σπασμωδικές, πα-

ράλογες συμπεριφορές και η λογική γύρω σου 

βουλιάζεις, πώς αλλιώς να αντιδράσεις; Πιο α-

πλά: υπάρχει ρευστότητα στις προσωπικές σου 

σχέσεις, εργασιακό άγχος με μια δόση παράνοι-

ας και ίσως μια διάψευση, ένα «γιατί, ρε γαμώτο, 

μου συμβαίνει αυτό;». Μια καθημερινότητα δηλα-

δή σα να κάνεις mountain bike στα Ιμαλάια... Υ.Γ. 

Πώς πάει η αισθηματική ζωή; Αν δεν βρίσκεται σε 

φόρμα μπορείς να δημιουργήσεις επικοινωνιακές 

γέφυρες ώστε η σχέση να εξομαλυνθεί, αν δεν υ-

φίσταται να θυμάσαι ότι ο έρωτας ξεκινάει από τις 

κατάλληλες λέξεις την κατάλληλη στιγμή, όπως 

αυτή την εποχή. 

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Κι ενώ ο Κρόνος άρχισε τη διέλευσή του στο τρίτο 

δεκαήμερο πιέζοντας τους γεννημένους από 14 Ο-

κτωβρίου κι έπειτα, χωρίς να αποχωρίζεται ακόμα 

τους γεννημένους νωρίτερα, ο Άρης στον Λέοντα 

και η Αφροδίτη και ο Ερμής στον Σκορπιό τονίζουν 

δύο ενότητες: α) Την επαγγελματικο-φιλική και εμ-

μέσως ερωτική σου ζωή. Θέλεις να αισθανθείς ε-

πιτυχημένος και γοητευτικός και να πάρεις όλη την 

προσοχή και αγάπη που θεωρείς ότι αξίζεις. Μπο-

ρείς; Γίνεται; Η επαγγελματική ζωή εξελίσσεται χω-

ρίς κραδασμούς αλλά με μια έντονη ανησυχία ως 

προς το αν η δουλειά σου έχει μέλλον και σκέψεις 

ότι πρέπει να βρεις εναλλακτικές επαγγελματικές 

λύσεις σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε κα-

λά. Ταυτόχρονα η ευοίωνη παρουσία της Αφροδίτης 

στο 2ο ηλιακό σου οίκο σε καλεί για ένα ευχάριστο 

διάλειμμα και ίσως για μια οικονομική ανακούφιση. Ε-

πειδή το οικονομικό είναι ένα καυτό θέμα, έχε υπόψη 

σου ότι εκεί που πιστεύεις ότι θα καταλήξεις απέντα-

ρος κάτι γίνεται και σώζεσαι, κι εκεί που θεωρείς ότι 

έχεις λύσει το ζήτημα των χρημάτων μια για πάντα η 

τύχη αντιστρέφεται και μένεις χωρίς μία. Άρα κάνε 

αυτό που είναι να κάνεις χωρίς να αγχώνεσαι για ένα 

θέμα που δεν εξαρτάται μόνο από σένα. Α, και κάτι α-

κόμα: είμαστε ζωντανοί όσο είμαστε ανοιχτοί στους 

άλλους ανθρώπους.    

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Επαγγελματικός αναβρασμός ΚΑΙ η επιθυμία να 

κάνεις τον ωραίο ή την ωραία. Δηλαδή από τη μία 

πλευρά ο αγώνας να διασχίσεις μια επαγγελματική 

θάλασσα με καρχαρίες και από την άλλη η επιθυ-

μία να αρέσεις. Το ’χουμε ξαναπεί ότι ένας Σκορ-

πιός δεν μπορεί να είναι συναισθηματικά διαθέσι-

μος αν δεν έχει λύσει τα επαγγελματικά ζητήματα. 

Ωστόσο στο τρέξιμο για να διευθετήσεις πρακτικά 

και επαγγελματικά θέματα ή και εκκρεμότητες 

καθημερινής τρέλας, δεν γίνεται να ξεχάσεις ότι 

χρειάζεσαι επειγόντως κάποιον/α να σου τονώσει 

την αυτοπεποίθηση ή να σε βρει ενδιαφέροντα 

και ερωτεύσιμο. Ε, ναι, πώς να το κάνουμε… Είναι 

ωραίο να μπορείς να κοιτάζεις τον εαυτό σου στον 

καθρέφτη, να σου αρέσει αυτό που βλέπεις και να 

απολαμβάνεις το βλέμμα των άλλων, ή μάλλον του 

Άλλου. Έστω και στα  διαλείμματα της δουλειάς, 

θυμήσου ότι η παρουσία της Αφροδίτης στο ζώδιό 

σου δεν είναι ένα γεγονός που προκαλεί τσουνάμι 

ικανοποίησης, αλλά μπορεί να γίνει η αφορμή για 

μια σειρά από απολαυστικές στιγμές – όπως π.χ. 

εσύ και ο Άλλος, εσύ και ο υποψήφιος Άλλος. 

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Με τις εκλείψεις κάθε τόσο στον άξονα Διδύμων/

Τοξότη θα πρέπει να έχεις συνειδητοποιήσει ότι η 

γη κάτω από τα πόδια σου δεν είναι τόσο σταθερή 

όσο φαντάζεσαι – για την ακρίβεια μιλάμε για κι-

νούμενη άμμο. Πριν από τις επόμενες (Νοεμβρίου/

Δεκεμβρίου) και μέχρι τις 11 Νοεμβρίου διανύεις 

ένα διάστημα θετικό για σένα. Τα πράγματα ρέ-

ουν. Ακόμα και η δογματικότητά σου, οι απόλυτες 

απόψεις σου, η ισχυρογνωμοσύνη σου και η αιχ-

μηρές αλήθειες που εκστομίζεις δεν επηρεάζουν 

αρνητικά αυτούς που θέλεις είτε να γοητεύσεις εί-

τε να πείσεις. Πάμε πάλι: ταξίδια, εκδόσεις, εκπαί-

δευση, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, εισαγωγές/

εξαγωγές, σχέσεις με εξωτερικό και σεμινάρια, 

δικαστήρια και σπουδές ευνοούνται. Εντάξει, ο 

Ερμής στον Σκορπιό βγάζει επιπλέον δουλειά – 

εκεί που είσαι έτοιμος να φύγεις σε αγγαρεύουν 

με κάτι έξτρα ή κάνεις υπερωρίες. Κι η Αφροδίτη 

σε κάνει να ονειρεύεσαι ερωτικές ιστορίες εκτός 

πραγματικότητας. Μήπως είσαι με κάποιον/α και  

φαντασιώνεις (κι όχι μόνο) κάποιον/α Άλλο; Φυσι-

κά και είσαι από αυτούς τους τύπους. 

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Ο αγώνας συνεχίζεται. Εάν υπάρχουν μαθήμα-

τα που δεν έχεις μάθει, ευθύνες που απέφυγες, 

συγκρούσεις που κάλυψες στον επαγγελματικό, 

συναισθηματικό ή και οικογενειακό τομέα, είναι η 

εποχή με τα πολλαπλά διαγωνίσματα – μερικά εκ 

των οποίων ξαφνικά. Αυτή τη φορά οι σημαντικές 

σχέσεις σου με τους σημαντικούς άλλους γίνονται 

υπόγειες, έχουν χειραγώγηση, παίζονται με όρους 

εξουσίας και δύναμης. Ωστόσο φρόντισε να μην 

ανοίγεις πληγές που δεν κλείνουν. Α, και τώρα που 

οι ορμόνες σου σε παρασύρουν στο δρόμο της α-

πιστίας, θυμήσου ότι ο/η σύντροφός σου δεν είναι 

ανταλλακτικό. Αντί να αποδείξεις πόσο μετράς και 

πόσο μοναδικός είσαι, δεν είναι καλύτερα να βρεις 

τρόπους να βγάλεις περισσότερα χρήματα; Sorry 

για το μπουγέλο, αλλά μερικές φορές το χρειάζε-

σαι για να ξυπνήσεις. 

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Ντιν ντον ντιν ντον: ο Άρης χτυπάει καμπανάκι ότι 

έχεις ακόμα εκατό μέτρα για να λύσεις προβλή-

ματα που δεν μπορείς να αποφύγεις. Άσε τα λόγια 

και αποφάσισε να βάλεις πλάτη σε σχέσεις που σε 

ενδιαφέρουν. Μην ξεχνάς ότι ο Άρης είναι ωμή, 

απολίτιστη, πρωτόγονη δύναμη που δημιουργεί 

εκρήξεις. Οπότε εσύ, που αποτελείς το λαμπρό πα-

ράδειγμα της αποστασιοποίησης και της ψυχρής 

λογικής, μπορείς να τη μετατρέψεις σε αιολική ε-

νέργεια – δηλαδή να βγάλεις από τις συναισθημα-

τικές ή επαγγελματικές σχέσεις τις παρενέργειές 

τους. Η Αφροδίτη πάντως βοηθάει ώστε να μην κα-

ταστρέψεις σχέσεις επειδή κάποιο πρωί σηκώθη-

κες στραβωμένος. Τώρα που πολλοί θέλουν να σε 

κόψουν και να σε φέρουν στα μέτρα τους, μπορείς 

να αποδείξεις ότι αν σε αλλάξουν δεν πρόκειται να 

τους αρέσεις. Και κάτι τελευταίο: κοινωνικά είσαι 

ακαταμάχητος, ορατός και πανταχού παρών. 

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Μεταξύ εργασιακής φούριας, της προσπάθειας 

να κόψεις το αλάτι και τους πολλούς καφέδες, να 

διατηρήσεις ζωντανή μια σχέση ή να πιαστείς από 

κάτι που έχει νόημα (πρέπει να) ξυπνάς κάθε πρωί 

επαναλαμβάνοντας: «Η πολλή δουλειά ΔΕΝ τρώει 

τον αφέντη». Στο δρόμο σκέφτεσαι ότι «καλύτερα 

να κάνεις λάθη παρά να χτυπάς το κεφάλι σου στον 

τοίχο για όσα δεν έκανες». Στο εργασιακό διάλειμ-

μα σκέφτεσαι ότι «η αγάπη στο τέλος νικάει αρκεί 

να υπάρχει ένας Άλλος», αλλά τι γίνεται όταν γυρί-

ζοντας στο σπίτι ο ρεαλισμός σε κάνει να βλέπεις 

το/τη σύντροφό σου σαν βαρετό ξένο; Κι όμως 

μέσα σε όλα αυτά πιστεύεις ακράδαντα ότι τα α-

δύνατα μπορούν να γίνουν δυνατά και ναι, ω του 

θαύματος, γίνονται. Δηλαδή; Σημασία έχει η πίστη 

στο στόχο, στις επιδιώξεις, στις επιθυμίες σου. A  

✽ Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων 

θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου.

 gpano@stardome.gr

Stardust
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο



...μερικά ακόμα 

από τα έργα που ξεχώρισαν

Θανάσης 
Tσολάκης

Ελισάβετ 
Μπόμπολη

Γιώργος 
Αντωνάκος

Μαρία 
Χριστιανίδη

Δημήτρης 
Γεωργιάδης

Mαριλού 
Φλετορίδη

Νίκος 
Φλετορίδης

Η       ΕΓΙΝΕ 
          ΕΡΓΟ 
          ΤΕΧΝΗΣ
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