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06. Info-diet: H Σταυρούλα Πα-
ναγιωτάκη ανεβοκατεβάζει αξί-
ες της Αθήνας με ρυθμό haiku.

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

09. City Lover: Άγρια πόλη, 
όμορφα αγαπιέται. Ο Δ. Φύσσας 
γνωρίζει καλά την Αθήνα.

10. Πανικοβάλ των 500: Του 
Γιάννη Νένε. Με τα χάπια τον 
έχουμε.
 

17. Τζιχάντ: Το πιο καθησυχα-
στικό δελτίο ειδήσεων της πό-
λης. Των Ά. Τσέκερη, Γ. Κυρίτση.

33. Sports: «Ο διαιτητής είναι 
γυμνός». Ο Μιχάλης Λεάνης τα 
λέει όπως είναι.

34. 2310 Soul: Η Θεσσαλονίκη 
με ένα λάμδα. Του Στέφανου 
Τσιτσόπουλου.

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

44. Ταινίες: Του Γιώργου Κρασ-
σακόπουλου. Επιτέλους, ένας 
νηφάλιος κριτικός.

48. BookVoice: Το καλύτερο 
πράγμα μετά το σεξ (Ένα
βιβλίο). Των Δ. Μαστρογιαννί-
τη, Γ. Δημητρακόπουλου.

50. Elements of style: Το ράφι 
με τα καινούργια προϊόντα.  
Τακτοποιεί η Νατάσσα  
Καρυστινού.

52. Σε είδα: Οι αγγελίες που 
έκαναν τους Αθηναίους να ξα-
νακοιτάζονται στα μάτια.

53. Μίλα μου βρώμικα: Η 
Μυρτώ Κοντοβά κάνει τα σε-
ξουαλικά σας προβλήματα να 
ακούγονται σαν τραγούδι της 
Πρωτοψάλτη.

54. Stardust: Τα άστρα από 
τον άνθρωπο που θα ήθελες να 
έχεις για ψυχαναλυτή σου. Του 
Γιώργου Πανόπουλου.

12 Λέανδρος Ρακι-
ντζής: Η διαφθορά 
εξέθρεψε την κρίση
Συνέντευξη στον Ευτύχη 
Παλλήκαρη

14 Τα σενάρια της 
κρίσης Οι Μπάμπης 
Παπαδημητρίου και Λεω-
νίδας Βατικιώτης μιλούν 
στον Παναγιώτη Μένεγο

16 Ο κύκλος της κι-
μωλίας Του Νίκου 
Γεωργιάδη

17 Από τον Ζαχαρι-
άδη στην άμεση δη-
μοκρατία Του Γιώργου 
Σιακαντάρη

18 Όλοι εμείς
Του Κωνσταντίνου 
Ματσούκα

20 Γι’ αυτούς θα μι-
λάμε αύριο: Keep Shelly 
In Athens, Ευαγγελία 
Χρηστάκου

22 Μια «Στέγη» για 
τον Παπαδιαμάντη
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Κωνσταντάτου 
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35 Αθήνα 210 
Οδηγός Όλα όσα μπορείς 
να κάνεις αυτή την εβδο-
μάδα, συν χίλια παραπά-
νω Φαγητό, σινεμά, παρα-
στάσεις, κλαμπ, διαλέξεις, 
σεμινάρια, ξενοδοχεία για 
one night stands, βιβλι-
οπαρουσιάσεις, μουσικές 
σκηνές, μεταμεσονύχτια 
βουλκανιζατέρ, καμάκι 
στον DJ, ποτάδικα, κα-
ντίνες, βρόμικα, καθαρά, 
έξυπνα, γρήγορα. Ακο-
λουθήστε μας!
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Ό
ταν ήμουν μικρός, το σχολείο μου δεν είχε κτίριο. Κάθε χρονιά, κάποτε και δυο φορές 
μες τη χρονιά, μετακομίζαμε στο επόμενο, ένα κτίριο που άδειασε, ένα παλιό νο-
σοκομείο. Του χρόνου ξανά. Τα βιβλία μας ήταν γεμάτα εθνικοπατριωτικό λυρισμό 
τύπου «Λούφα και παραλλαγή», οι καθηγητές έκαναν από 2-3 μαθήματα ο καθένας. 

Δεν δίναμε και πολλή σημασία σ’ όλα αυτά. Καταλαβαίναμε με εφηβικό ένστικτο ποιοι τα ’λεγαν, 
ποιοι ενδιαφέρονταν και αυτούς τους προσέχαμε, τους ακούγαμε. Τους άλλους τους αγνοούσα-
με. Δεν θυμάμαι βιβλία, θυμάμαι μόνο κάποιες παραδόσεις που μας μάθαιναν πώς να μαθαίνου-
με, πώς να αγαπάμε τη γνώση. Έτσι κι αλλιώς βιαζόμασταν, να βρούμε τα κορίτσια στη Φωκίωνος, 
να πάμε στα φροντιστήρια της Σόλωνος, να μεγαλώσουμε.
Τώρα κάνουν καταλήψεις στα σχολεία γιατί δεν έχουν βιβλία. Έχει περάσει ένας μήνας από την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς κι έχει παραδοθεί μόνο το 40% των βιβλίων. Κάνουν 16χρονα παιδιά 
κατάληψη, γιατί δεν τους έδωσαν απ’ την αρχή βιβλία; Τους τα ζήτησε κανένας; Δεν χαίρονται που 
έχουν ένα μήνα να καταλάβουν τι τους γίνεται, να ακούσουν, να τεστάρουν τους καθηγητές τους; 

Έχεις καμιά αμφιβολία ότι οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια θα τελειώσουν κάπου εδώ; Ξεκίνησαν 
300 σχολές, τώρα είναι λιγότερες από 100 κλειστές. Λέμε συχνά ότι οι άνθρωποι είναι παράλογοι, 
ανορθολογικοί, στ’ αλήθεια όμως ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Κάνουν αυτό που τους συμφέρει. 
Σχεδόν ενστικτωδώς αναγνωρίζουν το συμφέρον τους και δρουν αναλόγως. Πάνε πολλά χρόνια 
που τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν μετατραπεί από ναούς της γνώσης σε εξεταστικά κέντρα που 
παρέχουν ένα πτυχίο χρήσιμο κυρίως στη μοριοδότηση για το διορισμό στο Δημόσιο. Είχαν άδικο; 
Εδώ και χρόνια, κάθε έτος οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα γίνονται όλο και λιγότερες, πιο 
σπάνιες, προσωρινές, μερικής απασχόλησης, ενώ οι θέσεις στο Δημόσιο συνεχώς πολλαπλασιάζο-
νται. Τα μαθήματα γίνονται λιγότερο σημαντικά από τις εξετάσεις, ο στόχος είναι το πτυχίο στο συ-
ντομότερο χρόνο. Οι καταλήψεις είναι ένα κλασικό παιχνίδι win-win, οι καθηγητές δεν χάνουν το 
μισθό τους και οι φοιτητές δεν χάνουν το χρόνο τους. Η εθιμοτυπική τελετουργία επαναλαμβάνεται 
κάθε χρονιά με καθησυχαστική ρουτίνα. Οι αιτίες δεν είναι ποτέ πρόβλημα, πάντα βρίσκεται ένας 
λόγος για να κάνεις αυτό που συμφέρει. Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένας φοιτητής σε ολόκληρο 
τον υπόλοιπο πλανήτη που να έχει καν ενδιαφερθεί να μάθει τη διαδικασία εκλογής πρυτάνεων. 
Στην Ελλάδα κλείνουν τα πανεπιστήμια. Γιατί στην Ελλάδα το μόνο που είχε σημασία μέχρι τώρα, 
ήταν οι συσχετισμοί στο κρατικοκομματικό πελατειακό σύστημα. Αυτή ήταν η μορφή ανάπτυξης. 

Μέχρι τώρα. Γιατί τώρα ξαφνικά, το πάρτι τελείωσε. Οι προσλήψεις στο Δημόσιο γίνανε μία στις 
5 αποχωρήσεις, μετά μία στις 10, μετά καμία. Αναγκαστική εφεδρεία, απολύσεις. Η επαγγελμα-
τική διέξοδος έκλεισε, το σύστημα κατέρρευσε. Οι φοιτητές αναθεωρούν ταχύτατα το παιχνίδι, 
το προηγούμενο παράγει μόνο χαμένους, αλλαγή παραδείγματος. Καταλήψεις τέλος, επιστροφή 
στα μαθήματα, δηλαδή στη γνώση. 
Το παιχνίδι αμέσως μεταφέρεται στα γυμνάσια. Γιατί εκεί οι αναχρονιστικές δομές κυριαρχούν 
ακόμα. Τα παιδιά δεν θεωρούν σχολείο το σχολείο τους, αλλά το φροντιστήριο. Αυτό τα οδηγεί στο 
πανεπιστήμιο. Ακόμα και οι καθηγητές τους το έχουν αποδεχθεί, από το Πάσχα και μετά, οι ίδιοι 
τους λένε να μετρήσουν τις απουσίες τους και αν τα έχουν υπολογίσει σωστά, να χαιρετήσουν τις 
τάξεις, να ασχοληθούν με το φροντιστήριο για να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές. Τώρα εδώ 
το παιχνίδι είναι win-win, κανείς δεν χάνει μισθό, κανείς δεν χάνει το χρόνο του. Τα σχολεία είναι 
κλειστά, τα φροντιστήρια όμως ποτέ, τα ιδιαίτερα συνεχίζονται με αυστηρή ακρίβεια. Το πρωί ε-
πικολυρικοί ηρωισμοί για την παγκοσμιοποίηση, το μνημόνιο, το «σχολείο της αγοράς», το βράδυ 
πληρώνουμε και πληρωνόμαστε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Οι άνθρωποι ξέρουν τι κάνουν, 
κάνουν αυτό που τους συμφέρει. Απλώς το επενδύουν με ωραία λόγια. Τα πανεπιστήμια πολύ γρή-
γορα θα γίνουν κανονικά πανεπιστήμια, θα πάψουν να είναι άλλη μια ελληνική «ιδιαιτερότητα». 
Τα σχολεία όχι ακόμα, θα ’πρεπε το απολυτήριο να οδηγούσε στο πανεπιστήμιο, να ήταν αξιόλογο 
εφόδιο επαγγελματικής αποκατάστασης, ένα μπακαλορεά από μόνο του. Τώρα δεν είναι. 
Δεν σημαίνει αυτό ότι φοιτητικές κινητοποιήσεις δεν θα υπάρχουν στο μέλλον. Μόνο που θα 
έχουν πια τον αντίθετο στόχο. Θα είναι καταλήψεις για να ανοίξει το πανεπιστήμιο όχι για να 
κλείσει. Να ανοίξει, να αναπληρώσει τις χαμένες ώρες, τα χαμένα μαθήματα, ακόμα και after 
hours με μουσική και παραδόσεις. Καταλήψεις που θα υποχρεώνουν τους τουρίστες καθηγητές 
να κάνουν τη δουλειά τους, που θα αξιολογούν, θα ενθαρρύνουν τους καλούς και θα εξοστρα-
κίζουν τους αδιάφορους, που θα προσκαλούν τους καλύτερους επιστήμονες του κλάδου, τα πιο 
φωτισμένα μυαλά να κάνουν παραδόσεις, να μοιραστούν τη γνώση. Κινητοποιήσεις που θα ζη-
τάνε όλο και περισσότερο αντί για όλο και λιγότερο όπως τώρα. 
Ίσως αυτό γίνει και ένα γενικότερο μάθημα για την μπερδεμένη κοινωνία μας, ίσως επαναπροσ-
διορίσει τι είναι προοδευτικό, ριζοσπαστικό, τι βλέπει προς το μέλλον και τι κρατάει τα πράγματα 
στο συντηρητικό παρελθόν. 

Γιατί ό,τι κι αν λένε, όταν τα πανεπιστήμια υπολειτουργούν, δεν μπορεί να είναι προοδευτικό το 
να τα κλείνεις τελείως. Δεν μπορεί να είναι προοδευτικό όταν η πόλη σου είναι άσχημη να την 
καταστρέφεις περισσότερο. Όταν το Δημόσιο δεν προσφέρει τις υπηρεσίες στους πολίτες του 
όπως πρέπει, δεν μπορεί να είναι προοδευτικό να κατεβάζεις διακόπτες, να τραβάς χειρόφρενο, 
να αφήνεις τα σκουπίδια, να το κάνεις χειρότερο. Όταν ζεις στο βασίλειο της ανομίας δεν μπορείς 
να διεκδικείς το δικό σου μερίδιο ανυπακοής στους νόμους. Όταν ζεις στη βία δεν μπορεί να είναι 
προοδευτικό να προσθέτεις τη δική σου βία. Προοδευτικό είναι πάντα το αντίθετο από το κατε-
στημένο, όχι μια δόση ακόμα περισσότερο απ’ αυτό. A

Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το 

σχεδιάζει η Μανταλίνα 

Ψωμά. Γεννήθηκε στην 

Αθήνα το 1967, πήρε απο-

λυτήριο από τη Γερμανική 

Σχολή Αθηνών και σπού-

δ α σ ε ζ ωγρ α φ ικ ή σ τη 

Σχολή Καλών Τεχνών του 

Βερολίνου. Έχει πραγ-

ματοποιήσεις ατομικές 

εκθέσεις και έχει συμμε-

τάσχει σε ομαδικές στην 

Ελλάδα, την Ιταλία και τη 

Γερμανία, με τα πορτρέτα 

και τα τοπία, αστικά και 

μη, να είναι ο πυρήνας 

της θεματολογίας της. 

Αυτή την περίοδο, έως 

τις 4/12, παρουσιάζει τη 

νέα της δουλειά, με τίτλο 

«Μακριά», στην «Αίθουσα 

Τέχνης Ρεββέκα Καμχή» 

(Λεωνίδου 9, Μεταξουρ-
γείο, 210 5233.049). 

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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Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

H A.V.  ΣΤO FACEBOOK
Ξεπεράσαμε τους 60.000 φίλους
και συνεχίζουμε.

TAΣΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
Ακούγοντας τον καθαρό του λόγο, καταλαβαί-
ναμε γιατί αυτοί οι άνθρωποι εξοστρακίστηκαν 
από την πολιτική και πως έτσι φτάσαμε εδώ 
που φτάσαμε.
(Στην εκπομπή της Έλλης Στάη στη ΝΕΤ)

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ
Το περιοδικό-προζάκ της χρονιάς.
Το παρηγορητικό μας καταφύγιο.
(Μια έκδοση της «Καθημερινής»)

ΛΙΒΕΡΙΑ
2 γυναίκες - 2 Νόμπελ, σε μια χρονιά;

Ο ΤΟΜ ΧΑΝΚΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ ΤΟ 2012
Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
«Μέσα σ’ αυτό το καμίνι θα ήθελα και δυο 
σταγόνες boutari».

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ανταλλάσσω Louis Vuitton του 2004 
με μπιτονάκι ίσης χωρητικότητας.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
«Αν κόψουν σε κάποιον το ρεύμα, εμείς θα 
σβήσουμε τους πολυελαίους και θα κάνουμε 
γάμους με κεριά και δάκρυα στα μάτια».
(Να λύσετε και το μαλλί σας, πάτερ, κάνει 
πιο δραματικό)

ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
Ξεκινάει τηλεοπτικό reality με θέμα τη ζωή της. 
(Στη θέση του Φλωρινιώτη, αν δεν με απατά η 
μνήμη μου)

ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΜΠΙΧΛΑ
«Οι Πόντιοι», νέα ταινία του Όμηρου Ευστρα-
τιάδη.

Ο ΣΤΙΧΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Θα φωτιστούν όλοι μα όχι στη σειρά, κάπως 
άτακτα/ Όπως οι μύγες πάνω στο μπέικον της 
σελήνης/ Σαν ένα μπουλντόγκ δεμένο στο 
κελάρι….» 
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Greatest Hits
Mε αφορμή την παρουσίαση του νέου προγράμματος της ιδιωτικής τηλεόρασης, 

ο ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΠΑΥΡΙΑΝΟΣ μάς δίνει μια πρώτη γεύση των νέων σίριαλ

Γιουνάν χανούμ (Η Ελληνίδα)

Γιουνάν γκιουζέλ χανούμ μπατίρ
(Μια όμορφη αλλά φτωχιά Ελληνίδα)

γκρεντί γιαπί παρά νταλγκά
(που χρωστάει το στεγαστικό δάνειο)

Ανδρέα ογλού τσοκ μπανιστίρ
(βλέπει συχνά το γιο του Ανδρέα)

εμ σεβιόρ εμ μπουνταλά χαλκά
(τον ερωτεύεται και τον παντρεύεται)

Ανδρέα ογλού τσοκ λακριντί
(Ο γιος του Ανδρέα κάνει συνομιλίες)

γκρεντί παρά Γιουρόπ τσογλάν
(δανείζεται από Ευρωπαίους αλήτες)

Γιουνάν χανούμ χαμπέρ γκελντί
(και στέλνει μήνυμα στην Ελληνίδα)

τσιμπούκ τσουτσού εμ τσοκ ζαμάν
(πως θα κάνει πίπες για πολύ καιρό)

Γιουνάν χανούμ οντά χαράμ
(Η Ελληνίδα χάνει το σπίτι της)

Ανδρέα ογλού γρουσούζ σιχτίρ
(χωρίζει το γρουσούζη γιο του Ανδρέα)

Γιουρόπ τσογλάν καχπέ ταμάμ
(Οι Ευρωπαίοι αλήτες την κάνουν πόρνη)

μπιλιορούμ ντιβάν μουσαφίρ
(και υποδέχεται πολλούς πελάτες)

Σερί μπανιστίρ ντουλάπ γκελιόρ
(Η συνέχεια στην τηλεόραση)

Ποιος είναι ο πιο πανκ 
ταξιτζής της Αθήνας; 

Ποιο είναι το καλύτερο 
delivery περίπτερο 

του κέντρου;
Ποια είναι η πιο 
μυστική είσοδος 

κινηματογράφου;

Πού είναι το καλύτερο 
ραντεβού βεσπάδων;

Τα καλύτερα γνωστά ή άγνωστα
 αυτής της πόλης

Κάθε μέρα κι ένα BEST
Ανακαλύψτε το στο 

athensvoice.gr
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● Η μεγάλη πολιτική δι-

αφορά ανάμεσα σε έναν 

παίκτη video games και σε 

έναν κομπιουτερά είναι 
ότι ο πρώτος, όταν κολλή-
σει, θα προσπαθήσει να 
γυρίσει πίσω στο 2004, 
όταν είχε κάνει για τελευ-
ταία φορά save την πίστα 
που μόλις είχε τελειώσει, 
σαν τον Βενιζέλο...
● ...ενώ ο κομπιουτεράς 
θα κάνει ένα Ctrl+Alt+Del 
για να επανεκκινήσει το 
μηχάνημα. Δηλώνοντας 
παράλληλα στον gamer 
ότι «δεν πρόκειται να συ-
ναινέσει στο λάθος» σαν 
τον Σαμαρά. 
● Συμπέρασμα: Ξέρεις ότι 
η οικονομία είναι κατα-
δικασμένη, όταν οι στρα-
τηγικές διαφωνίες πάνω 
στους χειρισμούς της, 
μπορούν να χωρέσουν σε 
ένα κεφάλαιο του βιβλίου 
«Ηλεκτρονικά για Πρω-
τάρηδες».

● Κι όμως: Υπό ειδικές 
συνθήκες, η φράση «...
δεν πας στο διάολο, ρε 
Μα...κα;» σε μια Επιτροπή 
Οικονομικών της Βουλής, 
θα μπορούσε να είναι το 
σύγχρονο «Για την Ελλά-
δα, ρε Γαμώτο!». 
● Αν ας πούμε είχε ει-
πωθεί ως απάντηση στην 
ερώτηση «μήπως μπο-
ρείτε να μου δώσετε μια 
απόδειξη»;

● «Με πρόσωπα από το 

παρελθόν θα πάμε στο 

μέλλον;» ρωτάει με παλ-
λόμενη ένταση ο Αντώ-
νης Σαμαράς, μπροστά 
στην Εκτελεστική Γραμ-
ματεία της Ν.Δ... 
● ...ενώ ο Βύρων Πολύ-
δωρας στο ακροατήριο, 
κουνάει το κεφάλι συμ-
φωνώντας με τον αρχηγό. 
● Κωμική υπενθύμιση: 
Ναι, ο αρχηγός είναι ο 
ίδιος άνθρωπος που, πριν 
ένα μήνα, υποσχέθηκε 
την επιστροφή του Ζαχα-
ρία Παπαντωνίου στη δι-
δακτέα ύλη των σχολείων. 

● Είναι βέβαιο: Κάπου 
στην κοίλη Γη, ένα εργο-
στάσιο τυπώνει όλες τις 
πανομοιότυπες διαφη-
μιστικές αφίσες τσίρκων 
του πλανήτη. 
● Και, πιθανότατα, βρί-

βασανιστές της Υπολοχα-
γού Νατάσσας επί Κατο-
χής στην Κομαντατούρ, 
οπότε δικαιολογημένα θα 
τον έχουν μεγάλο άχτι οι 
πατριώτες που πολεμάνε 
τους Ναζί;
● Εντάξει, δεν είναι 
κακό να κοροϊδεύεις το 
σύνδρομο «μερικών» α-
ποκαταστάσεων που έχει 
πιάσει ξαφνικά το ΚΚΕ, 
ύστερα από μισό αιώνα 
καταδίκης και απαξίωσης.  
● Κακό είναι, αφού το κο-
ροϊδέψεις για το δογματι-
σμό του, που το μετέτρεψε 
σε εύκολο θύμα των θεω-
ριών συνωμοσίας... 
● ...στη συνέχεια να 
αναρτάς στον «τοίχο» 
σου στο Facebook, μια 
σύγχρονη, ακόμα πιο 
εξωφρενική θεωρία συ-
νωμοσίας και να τη σχολι-
άζεις με απόλυτη 
σοβαρότητα.

● Και μια 

που το 

έφερε η 

κουβέ-

ντα: Όλοι 
αυτοί που 
σάρκασαν 
επειδή έγινε 
ληστεία σε super market 
που βρίσκεται ανάμεσα 
στην Κηφισιά και την 
Εκάλη και όχι σε κάποια 
περιοχή που είναι, κατά 
την άποψή τους, επαρκώς 
«λαϊκή» ώστε να μη θίγε-
ται το προλεταριακό προ-

φίλ τους αν εκφράσουν 
συμπαράσταση... 
● ...δεν είναι οι ίδιοι που 
είχαν βρεθεί στα κάγκε-
λα, από τσατίλα, όταν ο 
Κούγιας είχε χρησιμο-
ποιήσει το επιχείρημα 
«Τι δουλειά είχε ένα παι-
δί Βορείων Προαστίων 
όπως ο Γρηγορόπουλος 

στα Εξάρχεια;» 

● Υψηλές κωμικές στιγ-

μές Νο #689: Το να καταγ-
γέλλει με ύφος «με πνίγει 
η αγανάκτηση και γι’ αυτό 
συγνώμη αν μου ξεφεύγει 
και κανένα μπινελίκι χω-
ρίς να το θέλω» ένας δη-
μοσιογράφος την αδυνα-
μία της κυβέρνησης να ει-
σπράξει τους φόρους από 
τους μεγαλοοφειλέτες του 
Δημοσίου, με αποτέλεσμα 
να φορολογεί βάναυσα 
τους μισθωτούς... 
● ...ενώ εργάζεται σε κα-
νάλι που ανήκει σε έναν 
τέτοιο μεγαλοοφειλέτη! 

● Θεωρητικά, εφόσον ο 
Μάκης Ψωμιάδης θεωρεί 
τον εαυτό του πολιτικό 
κρατούμενο, οι διαφημί-
σεις με τον «αγαπούλα» 

δεν θα έπρεπε να 
έχουν warning 

«Ακολουθεί 
Πολιτική Δια-
φήμιση»; 

● Δηλαδή, 
όλοι αυτοί που 

εκφράζουν 
δημόσια τις αμφι-

βολίες τους για την 
επάρκεια του «λαού» να 
αποφασίσει με δημοψή-
φισμα για την οικονομία, 
δεν είναι οι ίδιοι που 
λάνσαραν στα δελτία ει-
δήσεων τα ερωτήματα τύ-
που «ποιος φταίει για την 
πτώση του ελικοπτέρου – 
ψηφίστε τώρα στο 090 και 
κερδίστε ένα διήμερο στη 
μαγευτική Ανάβυσσο»; 
 
● Υπάρχει περίπτωση ο 
Ευάγγελος Βενιζέλος να 
νομίζει ότι η επιστροφή 
στο 2004 σημαίνει χα-
ρούμενες αγρότισσες που 
θερίζουν και κόκκινα 
Ντάτσουν που πουλάνε 
ξέγνοιαστα καρπούζια, 
επειδή έχει μπερδέψει 
την πραγματικότητα με 
την τελετή λήξης των Ο-
λυμπιακών; 

● Καλοστεκούμενος: Αυ-
τός που στέκεται επάνω 
σε έναν κάλο. A  

Θα έπρεπε να υπάρχει μια λέξη για… 

«Αναπαντηνελίκι»:  Τα μπινελίκια που ακούει εν αγνοία του κάποιος που 
καλεί ένα κινητό τηλέφωνο, όση ώρα ο ιδιοκτήτης του το ψάχνει μέσα σε τσάντες ή 

τσέπες, ενώ το ακούει να χτυπάει επίμονα.

Τα Tweets του Forrest Gump Από τον 
Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την επαλήθευση του πραγματικού αριθμού αδερφών σε σχέση με τον αναγραφόμενο, επάνω στην επιγραφή στις χασαποταβέρνες)

Πιο απάνθρωπη 
θέση εργασίας της 

εβδομάδας Photoshopάς σε 
αθλητική που πρέ-
πει να  κάνει αλη-

θοφανείς τις φω-
τό του Τσάκα με τον Άραβα.

σκεται δίπλα στο ερ-
γοστάσιο που τυπώνει 
όλες τις πανομοιότυπες 
«τιμές-που-μοιάζουν-
να-έχουν-γραφτεί-με-
μαρκαδόρο» στα λαχανι-
κά των super markets. 

● Τώρα που ο Δημήτρης 

Κολλάτος και τα «Κολλα-
τάκια» του πέρασαν στο 
αντιναζιστικό ρεπερτό-
ριο, μήπως θα έπρεπε να 
ενισχυθεί κάπως η φρου-
ρά έξω από το σπίτι του 
Κώστα Καρρά... 
● ...δεδομένου ότι ήταν 
ένας από τους βασικούς 

Η ΕΠΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Η ώρα της υπόκλισης, στο τέλος 
της σχολικής παράστασης

Οι βετεράνοι στη διαχείρηση των οικονομικών μέσω της μεθόδου «Δεν-έχω-λεφτά-παιδάκι-μου-μην- 
ακούς-τι-λένε-γιατί-ο-κόσμος-είναι-κακός», αναλαμβάνουν να μάθουν τα μυστικά της δουλειάς 

στον πρωτάρη που την πάτησε γιατί νόμιζε ότι ξέρει τα κόλπα της δουλειάς.   
Κάπως τρομακτική λεπτομέρεια: Το άνοιγμα στο κάτω μέρος του πουκαμίσου του τσολιά δεξιά, 

πιθανότατα λόγω πίεσης του υφάσματος από το στομάχι.  
Ιδιαίτερη λεπτομέρεια: Το πένθιμο μενεξεδί στη γραβάτα.

Γιατί οι Αμερικανοί αγανακτισμένοι δεν πάνε να μου-
τζώσουν το Κονγκρέσο και τον Λευκό Οίκο, αλλά προ-

τιμούν να καταλάβουν απευθείας τη Wall Street;  

Απάντηση: Διότι αν πήγαιναν στους πολιτι-
κούς, κινδύνευαν να τους φορτωθούν 
και οι θρησκόληπτοι φανατικοί και να 
τους καταστρέψουν τη διαμαρτυρία.

Η ανακάλυψη του κοιτάσματος φυσικού αερίου στην Κύπρο φέρνει ξανά κοντά τους Έλληνες με τους αδερφούς Κύπριους.  
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CityLover
Του Δημητρη Φύσσα

Μπες κι εσύ!  www.athensvoice.grΑνανεωμένο και πλήρωςενημερωμένο

  O σταθμός του Μαρκόπουλου
Στη φωτογραφία βλέπετε το σταθμό του τρέ-

νου στο Μαρκόπουλο Μεσογείων, ένα πολύ ό-

μορφο διατηρητέο κτίριο από τα  τέλη του 19ου 

ή τις αρχές του 20ού αιώνα. Το τρένο της Ατ-

τικής (πλατεία Λαυρίου, Λαύριο) έχει βεβαίως 

πάψει να λειτουργεί από το 1958. Πολλοί από 

τους σταθμούς του έχουν ενσωματωθεί στο 

δίκτυο του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, άλλοι 

έχουν χαθεί, μερικοί όμως σώζονται, όπως αυ-

τός εδώ. Έβγαλα τη φωτογραφία το Σάββατο 

που μας πέρασε, μια βροχερή μέρα. 

  Η πλατεία του Μαρκόπουλου
Μια και βρέθηκα στο Μαρκόπουλο, είπα να πε-

ράσω κι από την κεντρική πλατεία. Λοιπόν, την 

αναμορφώνουν για πολλοστή φορά τις τελευ-

ταίες δεκαετίες – πολύ τσιμέντο, ρε παιδί μου. 

Ευτυχώς, το υπέροχο ηρώο παραμένει στη 

θέση του – θα σας γράψω την επόμενη φορά 

για τα στοιχεία που το κάνουν να ξεχωρίζει. Πέ-

ρασα κι από μερικά παλιά μαγαζιά της πλατείας. 

Έφαγα πιτομπίφτεκο στο σουβλατζίδικο του 

Μάμαλη (που τώρα το δουλεύει η κόρη του), 

πάνω στη στάση των ΚΤΕΛ. Στο φούρνο του 

Σπανού (που έχει μεγεθύνει και κρεμάσει σε 

κοινή θέα την άδεια ιδρύσεως, από τη δεκαετία 

του ’50), πήρα ψωμί με σουσάμι. Στο τυράδικο 

του Κωσταρέλου (πάνω από τον οποίο υπάρ-

χουν τώρα μερικοί όροφοι, αλλά το παλιό πε-

τρόχτιστο διατηρείται ανανεωμένο στο ισόγειο, 

με ελαφρά προεξοχή), πήρα φέτα, γραβιέρα και 

ρυζόγαλο. Και στο φούρνο του Δαρεμά βρήκα 

την παλιά ποικιλία κι αγόρασα τα ξακουστά του 

παξιμάδια. Λοιπόν, σ’ όλο το κουαρτέτο, και στα 

τέσσερα μαγαζιά, η ποιότητά τους είναι σα να 

μην πέρασε μια μέρα – όλα ίδια και καλύτερα απ’ 

ό,τι τα θυμόμουνα. Σουβλατζίδικο του Μάμαλη 
22990 22308, τυράδικο του Κωσταρέλου 22990 
25569, φούρνος του Δαρεμά 22990 25744, φούρ-
νος του Σπανού 22990 25265  

  Γιατί τo λένε Μερέντα
Μένοντας ακόμα λίγο στον ίδιο χώρο, θυμίζω 

ότι Μερέντα, εκτός από το γνωστό φουντου-

κο-σοκολατέ άλλειμμα, λέγεται το βουνό του 

Μαρκόπουλου. Μερέντα, στα ιταλικά, θα πει 

δειλινό. Αλλά, παρά τα ψαξίματά μου, δεν έχω 

βγάλει άκρη πώς βρέθηκε ιταλικό τοπωνύμιο 

ανάμεσα στα τόσα αρβανίτικα – άσε που το 

βουνό δεν είναι καν προς τη δύση, ώστε να δι-

καιολογείται το δειλινό. Άρα; Πάσα ιδέα δεκτή, 

αγαπητές αναγνώστριες και αναγνώστες. 

  Πολωνικό Animation 
  στην Ταινιοθήκη
Η Πολωνία, χώρα με σπουδαία κινηματογρα-

φική παράδοση και μεγάλους σκηνοθέτες, πα-

ράγει επίσης εξαίρετα κινούμενα σχέδια – κι 

όποιοι θυμόσαστε τους τηλεοπτικούς «Μπόλεκ 
και Λόλεκ» ξέρετε ότι δεν υπερβάλλω. Τώρα 

στην Ταινιοθήκη, από την Πέμπτη 13 μέχρι την 

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, φορείς που εγγυώνται 

για την ποιότητα του θεάματος (Ευρωπαϊκό Κέ-

ντρο Κινούμενων Σχεδίων, Polish Film Institute 

και Ταινιοθήκη της Βαρσοβίας, με επιμέλεια του 

Krzysztof Stanislawski, κριτικού κινηματογρά-

φου και υπό την αιγίδα της πολωνικής πρεσβεί-

ας) οργανώνουν αφιέρωμα στα καρτούν της 

φίλης χώρας. Θα προβληθούν 43 επιλεγμένες 

ταινίες που καλύπτουν το διάστημα 1959 - 2011. 
Ώρες προβολών 6, 8 και 10 μ.μ., γενική είσοδος για 
κάθε προβολή: 5 ευρώ, κάρτα για 4 μέρες 15 ευρώ. 
Ταινιοθήκη της Ελλάδος, σινεμά «Λαΐς», Ιερά Οδός 
48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου, μετρό «Κεραμεικός». 
Λεπτομερές πρόγραμμα: www.animationcenter.
gr/modules/news/article.php?storyid=563

  Διόρθωση ημαρτημένων 
1) Στο ψαροφαγείο «Άργουρα», στις Tζιτζιφιές, 

το τηλ. είναι 217 7173.200.

2) Μεγάλου Αλεξάνδρου & Κολοκυνθούς, ό-

πως εξάλλου επισήμαναν και οι αναγνώστες 

κ. Λωνίδας Νετσόπουλος και κ. Γιάννης Ηλίδης, 

ήταν το σινεμά «Λαού» και όχι η «Λαΐς». Η «Λα-

ΐς», το είδατε παραπάνω, είναι αλλού, ανέζησε 

και φιλοξενεί πολωνικά καρτούν. Ο City Lover 

ζητάει συγνώμη για τα λάθη του. A

➜ d.fyssas@gmail.com

ÆÃ CONN-X  
K°¹ Ã STEVE JOBS

tinyurl.com/3mhumqv

Ξεκίνημα με το διαδραστικό 

προφίλ που έφτιαξαν στον 

«Guardian», επιχειρώντας να 

συνοψίσουν φωτογραφικά την 

πορεία της ζωής και της καριέρας 

του, καλύπτοντας με λεπτομέρεια 

επιτυχίες και αποτυχίες.

tinyurl.com/5rzovvf

Στις νεκρολογίες έγινε πολύς λόγος 

σχετικά με τη μοναδική ικανότητα του 

Jobs να μαθαίνει από τις αποτυχίες 

του. Οι οποίες δεν ήταν και λίγες. Ο 

δημοσιογράφος Θοδωρής Γεωργα-

κόπουλος, ίσως ο Έλληνας που έχει 

«σπουδάσει» περισσότερο τον εκλιπό-

ντα, τις μαζεύει σε ένα top-10, τροφή 

για σκέψη…

Tip: Κλίκαρε bit.ly/rq2UbF και δες στο site της ATHENS VOICE 
το σχετικό ντοκιμαντέρ που κάνει απολογισμό, φωτίζοντας 
και άγνωστες πλευρές της διαδρομής του.

Ήταν αναμφισβήτητα η είδηση της εβδομάδας που πέρα-

σε. Δυστυχώς, δυσάρεστη. Ο χαμός του Steve Jobs προ-

κάλεσε παγκόσμια θλίψη, σχεδόν ισάξια με οποιουδήποτε 

ποπ σταρ του παρελθόντος. Terabytes σπαταλήθηκαν σε 

αφιερώματα που εξέτασαν την καριέρα και τα επιτεύγματά 

του κατά κανόνα αποθεωτικά, κάποια με σκεπτικισμό. Το 

Conn-x γρήγορα κι έγκαιρα σταχυολογεί μερικά αξιοσημεί-

ωτα on-line δημοσιεύματα…

JOBS LOVERS

alturl.com/sdodg

Εξαιρετικό και συνοπτικό γράφημα των 
«NY Times», με τις 317 πατέντες της Apple 

που φέρουν τη σφραγίδα του Jobs. Από 
desktop και laptop προσωπικούς υπολο-
γιστές, σε ευρεσιτεχνίες που αφορούν 

πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη και φυσικά 
τη σύλληψη του iWorld.

tinyurl.com/658b3h5
O θάνατός του «υποχρέωσε» 

ακόμα και τον Barack Obama να 
προβεί σε επίσημη δήλωση. Εδώ 
έχουν συγκεντρωθεί 100 αντι-
δράσεις προσωπικοτήτων από 

διάφορους χώρους, από το συνι-
δρυτή της Apple Steve Wozniak, 

στον Le Bron James.
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Μ ερικοί τυχεροί προλάβαμε την 

εποχή που διαλέγαμε ένα δίσκο 

και για το εξώφυλλό του. Εξω-

φυλλάρες και artworks που έμειναν στην 

ιστορία, φάκελοι για βινύλια 33άρια στην 

εμβληματική διάσταση 31x31, και φυσικά 

αφίσες συναυλιών στην εμβληματική διά-

σταση των 50x70. Τις λέγαμε πόστερ (θυμά-

ται κανείς αυτή τη λέξη;) και είχαν, από τότε 

ακόμα, συλλεκτική αξία γιατί η ζωή τους 

ήταν εφάπαξ. Τρέχαμε στα Λονδίνα και τα 

Σαν Φραντσίσκα και ξεκολλούσαμε με μαε-

στρία αριστουργήματα του Kozik από τους 

τοίχους, κάναμε χριτς-χριτς με τα κοπίδια 

έξω από το Σπόρτινγκ και το Κύτταρο, να α-

ποκαθηλώσουμε αφίσες κοκαλωμένες από 

την παγωμένη αλευρόκολλα, με στρώματα 

άλλων τοιχοκολλήσεων από κάτω. 

Η παγκόσμια ιστορία του rock’n’roll έχει α-

ναμφισβήτητα κολληθεί σε τοίχους, ντου-

βάρια και τζαμαρίες – αργότερα και 

σε γκαλερί. Ευτυχώς οι μύστες 

του design και της εικόνας της 

μουσικής, μετά από ένα δι-

άστημα «συρρίκνωσής» τους 

στην εξευτελιστική διάσταση 

12x12 (εξώφυλλο cd), επανέκαμ-

ψαν κάνοντας την αφίσα και πάλι 

συλλεκτικό αντικείμενο – αλλά και 

καλλιτεχνικό έργο για να εκτεθεί σε γκα-

λερί. Η post modern γενιά γραφιστών σε 

όλο τον κόσμο, επανεκτίμησε τις ιστορικές 

στιγμές της ροκ αφίσας και έδωσε καινούρ-

για δείγματα με χιούμορ, φαντασία, επιστη-

μονική φαντασία, μινιμαλισμό, υπαινιγμό, 

αγάπη για τις γραμματοσειρές, σινεφίλ α-

ναφορές, σεξ, ταχύτητα, έκπληξη και ρο-

μαντισμό. 

Στο Hub στον Κεραμεικό, αυτές τις μέρες 

απολαμβάνουμε ακριβώς όλα τα παραπά-

νω: την έκθεση «45 Bands» με τα πόστερ 45 

ελληνικών συγκροτημάτων και σόλο καλ-

λιτεχνών, ναι στη διάσταση των 50x70, από 

βραβευμένους designers, μικρά γραφεία 

ή do it yourself ιδέες των ίδιων των μου-

σικών. Εκατό+κάτι έργα για, και από, όλο 

το  νέο αθηναϊκό rock’n’roll. Από τους Last 

Drive μέχρι τους Burger Project, από τους 

άγριους μέχρι τους «κοιτάζω τις μύτες των 

παπουτσιών μου», από κομιξάδες μέχρι μί-

νιμαλ electro-ετικέτες, εικαστικούς, αρχιτέ-

κτονες, ομάδες street art – όλοι εκεί. 

Και βέβαια μουσική. Για την ακρίβεια 2 live 

performances από τους Kid Flick και Film τη 

μέρα των εγκαινίων, ενώ μετά ακολουθεί 

πάρτι στην εξαρχειώτικη Οκτάνα, ακριβώς 

όπως θέλει η μυθολογία για τα ροκ στέκια- 

σύμβολα της πόλης αυτής. 

Οπότε, get in tha hub. A

10 A.V. 13 - 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΤΟ ROCK 
ΣΤΟΥΣ 
ΤΟΙΧΟΥΣ 
ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ
45 ΜΠΑΝΤΕΣ & ΟΙ ΑΦΙΣΕΣ ΤΟΥΣ 

Info: 

Hub Events, 

Αλκμήνης 5, 

Κ. Πετράλωνα, 

μετρό Κεραμει-

κός. Από 14/10 

έως 12/11. www.

thehubevents.gr  
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Από το 2004, ως γενικός επιθεωρητής 
Δημόσιας Διοίκησης, ο Λέανδρος Ρακι-
ντζής γράφει τη δική του ιστορία. Λέει 
τα πράγματα με τ’ όνομά τους και ενο-
χλεί αρκετούς. Κατά τη διάρκεια της μέ-
χρι τώρα θητείας του τετραπλασιάστηκε 
ο όγκος των υποθέσεων που χειρίζεται, 
όπως προκύπτει από τις εκθέσεις πε-
πραγμένων που παρουσιάζει κάθε έτος, 
ενώ ενισχύθηκε η πειθαρχική του δι-
καιοδοσία και ανέλαβε τον έλεγχο των 
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης 
(πόθεν έσχες) σημαντικών κατηγοριών 
δημόσιων λειτουργών. Ο κ. Ρακιντζής 
μάς μιλά σήμερα για την κρίση, τη δια-
φθορά, τις καταγγελίες και το τι μπορεί 
να γίνει ώστε η χώρα να γυρίσει σελίδα.
 
Για την κοινή γνώμη, η κρίση είναι βαθύ-

τερη εξαιτίας της εκτεταμένης διαφθοράς 

στη χώρα... Σύμφωνα με στοιχεία του 
Brooikings Institution, η διαφθορά 
στοιχίζει 20 δις ευρώ το χρόνο. Αν αυτά 
τα αναγάγουμε σε κάποια χρόνια πίσω, 
θα δούμε ότι πράγματι ένα μεγάλο μέ-
ρος του ελλείμματος οφείλεται στη δι-
αφθορά. Αλλά παράλληλα η διαφθορά 
κατατρώγει τους μηχανισμούς που είτε 
θα εμπόδιζαν αυτή την κατηφόρα είτε 
θα βοηθούσαν τη χώρα να ανακάμψει.
 
Μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένος; Για 
παράδειγμα, η γραφειοκρατία κοστίζει 
γύρω στα 8 δις το χρόνο. Τόσα θα εξοι-
κονομούσαμε με την καταπολέμησή της. 
Αυτό θα ήταν ένα καλό μέτρο πρόληψης. 
Σε ό,τι αφορά στην καταστολή της δια-
φθοράς, είναι θέμα μηχανισμών και κυ-
ρίως της Δικαιοσύνης. Εδώ, δυστυχώς, 
έχουμε πρόβλημα. Μέχρι και η τρόικα το 
κατάλαβε και παρενέβη, και οι δικαστές, 
αντί να παραδεχτούν τις μεγάλες καθυ-
στερήσεις, ζήτησαν επιπλέον χρήματα... 
Όταν ήμουν νέος δικαστής δικάζαμε μέ-
χρι τις 5 τα ξημερώματα, όταν υπήρχε 
ανάγκη. Τώρα 3 η ώρα τα δικαστήρια 
διακόπτουν. Γιατί; Δεν έχω καταλάβει 
αυτό το ωράριο, αλλά είναι οι δικηγόροι 
και οι γραμματείς που αντιδρούν.
  
Το μπλοκάρισμα στις δίκες δεν έχει προηγού-

μενο... Το Πρωτοδικείο Αθηνών εξυπη-
ρετεί 5 εκ. πολίτες! Πουθενά στον κόσμο 
δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει τάχιστα να 
σπάσει στα τέσσερα, ώστε να μη μαζεύο-
νται δεκάδες χιλιάδες στην Ευελπίδων.

Αυτό γιατί δεν γίνεται; Μπλοκάρει στα συμ-

φέροντα των δικηγόρων. Από το 1983 
υπάρχει νόμος για να συγκροτηθούν 
περιφερειακά πρωτοδικεία. Είδατε να 
γίνεται κάτι; Εμποδίζουν οι δικηγόροι. 

Μήπως  το λιγότερο κράτος θα είναι χτύπημα 

κατά της διαφθοράς; Τι μηνύματα λαμβάνετε 

τώρα με την κρίση; Όσο πιο μεγάλο είναι 
το κράτος, όσο περισσότερα χρήματα δι-
ακινούνται μέσα σε αυτό, τόσο θεριεύει 
η διαφθορά. Βεβαίως επηρεάζει και η 
κρίση. Εξαιτίας της κρίσης το «φακελά-
κι» στους γιατρούς έχει συρρικνωθεί. 
Κάποιοι παίρνουν 500 ή 300 ευρώ, ενώ 
κάποτε τα πετούσαν στα μούτρα των πε-
λατών τους... Το κακό δεν είναι μόνο η 
διαφθορά, αλλά κυρίως η ανοχή και η 
αποδοχή του κόσμου. Αντί να θεωρούν 
αυτούς που παίρνουν φακελάκι κοινω-
νικά παράσιτα, τους δέχονται, τους θαυ-
μάζουν. Το φακελάκι κάποιοι το δίνουν 
έστω και βρίζοντας, και διαφθείρουν με 
τον τρόπο τους τούς γιατρούς στο ΕΣΥ.
 
Πόσοι είναι αυτοί που παίρνουν το φακελά-

κι; Περίπου το ένα τρίτο των γιατρών 
ζητάει φακελάκι, το ένα τρίτο δέχεται 

κάποια δώρα χωρίς να τα ζητήσει και το 
υπόλοιπο ένα τρίτο δεν δέχεται τίποτα. 
Η μεγάλη διαφθορά όμως συνδέεται με 
το σύστημα προμήθειας φαρμάκων και 
νοσηλευτικού υλικού, ενώ υπάρχει η 
δυσκολία να σταματήσει η ροή υλικού 
ακόμα και στα στοιχειώδη.

Έχετε γίνει δέκτης ανάλογων περιστατικών...

Ναι, κάθε λογής. Ένα παράδειγμα:  Έ-
φτασε μια καταγγελία, που επαληθεύ-

τηκε, ότι ο διοικητής του νοσοκομείου 
του Αγρινίου έβαλε χέρι στο παγκάρι της 
εκκλησίας του νοσοκομείου και με τα 
λεφτά αυτά αγόρασε... γάντια και γάζες! 
Κάποιοι τον κατήγγειλαν ότι έβαλε χέρι 
στα άγια χρήματα... Εγώ, πάντως, επι-
κρότησα την ενέργειά του. 
 
Η εφορία πώς έφτασε να «πιάσει πάτο» και η 

διαφθορά να είναι τόσο εκτεταμένη; Κάποιοι 
εφοριακοί πιάνονται να τα παίρνουν επ’ 
αυτοφώρω και πέφτουν στα μαλακά. Α-
κόμα και τώρα... Στα δικαστήρια δεν δι-
κάζονται σχεδόν ποτέ και αν δικαστούν, 
απαλλάσσονται. Όλοι λένε ότι τους πα-
γιδεύσανε, ότι τους έβαλαν τα λεφτά με 
το ζόρι στην τσέπη. Επαναλαμβάνω, η 
Δικαιοσύνη δεν κάνει καλά τη δουλειά 
της. Πέρσι στην Κέρκυρα συνελήφθη-
σαν υπάλληλοι του ΣΔΟΕ για δωροδο-
κία. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμα δεν 
έχει εκδικαστεί η υπόθεση. 
 
Τι απέγινε το πόρισμά σας για τις επιχορηγή-

σεις της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ από τη διοίκηση της εται-

ρείας; Δεχτήκατε, μάλιστα, για την υπόθεση 

αυτή έντονη κριτική από τον πρόεδρο της 

ΓΕΝΟΠ κ. Φωτόπουλο, για επιλεκτική κίνηση 

κατά του σωματείου... Την έρευνα την ξε-
κίνησα κατόπιν παραγγελίας της τότε 
υπουργού Τ. Μπιρμπίλη, δεν επέλεξα 
εγώ την υπόθεση. Η επίθεση εις βάρος 
μου ήταν προσωπική και τελείως ψευ-
δής... Ο εισαγγελέας διενεργεί προκα-
ταρκτική εξέταση, που ολοκληρώνεται 
σύντομα, και υπάρχει ενδεχόμενο να 
ασκηθούν διώξεις κατά των διοικήσεων 
της ΔΕΗ που έδιναν αυτές τις παροχές, 

υποκύπτοντας σε πιέσεις.
 
Πιστεύετε ότι οι συνδικαλιστικές ηγεσίες έ-

χουν μερίδιο ευθύνης για την κρίση και το 

θέριεμα της διαφθοράς; Ο συνδικαλιστής 
έχει τη δική του νοοτροπία. Πάνω απ’ 
όλα τα συμφέροντα του συνδικάτου και 
του κλάδου του. Δεν τον ενδιαφέρει τό-
σο πολύ η Ελλάδα ή αν θα λειτουργήσει 
η διοίκηση. Ας κρίνει ο καθένας τι εί-
ναι σωστό και τι όχι... Αλλά  γενικά δεν 
μπορείς να συνεννοηθείς με τους συνδι-
καλιστές. Η συνήθης επωδός είναι πε-
ρισσότερα λεφτά, λιγότερη δουλειά. 
 
Στην Ευρώπη τα συνδικάτα ξέρουν επίσης να 

συνομιλούν, να συνδιαλέγονται... Την περα-
σμένη Τετάρτη έγινε γενική απεργία. 
Γιατί; Η κυβέρνηση εφαρμόζει μέτρα 
που ψηφίστηκαν από τη Βουλή. Με τη 
συγκεκριμένη απεργία, τι επιτυγχάνε-
ται; Μήπως δικαιολογούν την παρουσία 
τους κάποιοι ως συνδικαλιστές; Είναι δυ-
νατόν να υποχωρήσει η κυβέρνηση; Με 
τα μέτρα αυτά υπέστη ήδη ένα τεράστιο 
πολιτικό κόστος. Το ίδιο θα έλεγα και 
για τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια. 
Δεν έχουν νόημα, ο νόμος ψηφίστηκε. 
Ωστόσο, σημειώνω την αξιοθαύμαστη 
πρωτοβουλία των φοιτητών, που ζητούν 
ανοιχτά πανεπιστήμια. Όταν σχηματι-
στεί μια «κρίσιμη μάζα», τότε αυτή θα 
είναι πιθανόν ικανή να αλλάξει την κοι-
νωνία στις αποφάσεις που παίρνει. Είναι 
ελπιδοφόρο για το μέλλον.
 
Οι πολιτικοί γίνονται αντικείμενο σφοδρής 

κριτικής... Δυστυχώς, οι πολιτικοί εξαρ-
τώνται από την ψήφο και υπολογίζουν 
το λεγόμενο πολιτικό κόστος. Για μένα, 
αυτό δεν είναι σωστό. Σαφώς θα μπο-
ρούσαν να υπάρξουν μέτρα από όλες τις 
μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις. Κάποια 
ελήφθησαν, αλλά αργά. Το φάρμακο 
πρέπει να λαμβάνεται σε σωστές δόσεις, 
την κατάλληλη στιγμή.
 
Η τρόικα είναι ευχή ή κατάρα; Στο σημείο 
που βρισκόμαστε, νομίζω ότι είναι η μό-
νη διέξοδος.
 
Πολλοί παράγοντες του δημόσιου βίου ζητούν 

έκτακτα μέτρα, για αναθεωρητική Βουλή, για 

κυβερνήσεις - λύσεις έκτακτης ανάγκης. Πώς 

κρίνετε ανάλογες πρωτοβουλίες; Όποια μέ-
τρα και αν ληφθούν, πρέπει αυτό να γίνει 
με νόμιμες διαδικασίες. Είναι εύκολο να 
εκτραπεί κάποιος και μετά δεν συμμα-
ζεύεται... Ωστόσο, άλλη είναι η ανάγκη, 
να βρει ο πολιτικός κόσμος κοινά σημεία 
επαφής, ώστε οι όποιες πρωτοβουλίες 
να έχουν ευρεία αποδοχή από την κοινή 
γνώμη. Και κάτι ακόμα. Λένε πολλοί ότι 
πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία του  Έλ-
ληνα. Αυτό θα πάρει μερικές γενιές... Η 
νοοτροπία μας δεν αλλάζει εύκολα, είναι 
θέμα αγωγής, μόρφωσης. Αλλά αν τεθούν 
σωστές προοπτικές, πιστεύω ότι οι Έλλη-
νες μπορούν να τις ακολουθήσουν. A

Το κακό δεν είναι μόνο 
η διαφθορά, αλλά κυρίως 

η ανοχή και η αποδοχή 
του κόσμου

Λέανδρος Ρακιντζής

Η διαφθορά 
εξέθρεψε την κρίση
Συνέντευξη στον Ευτύχη Παλλήκαρη

Πολιτική
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Ηπόλημιλάει

H  Τρόικα ανακοίνωσε ότι η πολυπόθητη έκτη δόση του δανείου, ύψους 8 δις ευρώ, θα αποταμιευθεί  στις αρχές Νοεμβρίου, όταν Eurogroup και ΔΝΤ εγκρί-
νουν τα αποτελέσματα της πέμπτης έκθεσης αξιολόγησης. Στην ίδια ανακοίνωση ζητήθηκαν επιπλέον μέτρα από την ελληνική κυβέρνηση για 2013-14 και 
τονίστηκε ότι ο δημοσιονομικός στόχος για το 2011 δεν είναι πια εφικτός. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου καθημερινά αναλύει ψύχραιμα και φλεγματικά τις 

εξελίξεις στο δελτίο των 9 του ΣΚΑΪ. Ο Λεωνίδας Βατικιώτης έχει διατυπώσει την πιο δημοφιλή και παθιασμένη εναλλακτική λύση μέσω του «Debtocracy». 
Τους ζητήσαμε να εκτιμήσουν την παρούσα κατάσταση και να αξιολογήσουν τα πιθανά ενδεχόμενα… 

Τα Σενάρια της Κρίσης 
Μπάμπης Παπαδημητρίου και Λεωνίδας Βατικιώτης βάζουν, από διαφορετικές οπτικές, σε μια τάξη τις εξελίξεις…

Του Παναγιώτη Μένέγου

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ
(Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Varma Free University of Cyrpus και 
επιστημονικός επιμελητής του ντοκιμαντέρ «Debtocracy» – η έντυπη έκδοσή του 
κυκλοφορεί από τις εκδ. Λιβάνη)

Η 
χρεοκοπία είναι αναπόφευκτη. Για την ακρίβεια είναι 
θέμα χρόνου κι αποτέλεσμα της πιστής εφαρμογής του 
Μνημονίου, όχι της ελλιπούς τήρησής του όπως λέγεται 
αριστερά και δεξιά. Άλλωστε, το μόνο που πάγωσε από το 
Μνημόνιο ήταν η ιδιωτικοποίηση των ΔΕΚΟ.

Παρατηρώντας το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατα-
τέθηκε πρόσφατα, βλέπεις ότι οι έμμεσοι φόροι παραμένουν 
στα ίδια επίπεδα, οι φόροι επιχειρήσεων μειώνονται γύρω στο 
10% και αντίθετα εκτινάσσεται η άμεση φορολογία. Εδώ κα-
ταλήξαμε τελικά, μετά τους πρώτους μήνες εντυπωσιοθηρίας 
από πλευράς κυβέρνησης, όταν δίνονταν στη δημοσιότητα φω-
τογραφίες από πισίνες σε βίλες και άλλα τέτοια. Επίσης, το μο-
ναδικό κονδύλι που αυξάνεται δεν είναι αυτό που αντιστοιχεί 
σε κάποιο δημόσιο αγαθό, αλλά εκείνο για την πληρωμή των 
τόκων, που πλέον θα ανέρχεται στα € 17,9 δις.
Σε αυτό το σκηνικό οδηγούμαστε σε «συντεταγμένη χρεοκο-

πία», η οποία μπορεί να έχει τρεις μορφές: α) Να δημιουργη-
θεί χάος με την κυβέρνηση να σηκώνει τα χέρια ψηλά και τις 
συνέπειες να είναι αδύνατο να προβλεφθούν.
β) Να οδηγηθούμε σε διαγραφή μέρους του χρέους μέσω 

επαναδιαπραγμάτευσής του και προσωρινής παύσης πλη-
ρωμών. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το άριστο σενάριο 
και γι’ αυτό χρειάζεται να αξιοποιηθεί το πόρισμα της Επι-

τροπής Λογιστικού Ελέγχου για την οποία έχουμε απευθύ-
νει κάλεσμα εδώ και καιρό. Είναι αδιανόητο να πληρώνου-
με χρέος π.χ. για κεκλιμένα γερμανικά υποβρύχια. 
γ) Να πραγματοποιηθεί το κούρεμα με όρους Deutsche 
Bank. Τότε πολύ φοβάμαι ότι θα οδηγηθούμε σε ιδιωτικο-

ποίηση όλων των ΔΕΚΟ, μετατροπή της Ελλάδας σε 
ειδική οικονομική ζώνη (με ειδικό εργατικό, 

φορολογικό, περιβαλλοντικό δίκαιο) και α-
νάληψη από τους Ευρωπαίους των ελλη-

νικών δημόσιων οικονομικών που για να 
φτάσουν σε πλεονασματική διαχείριση 
θα εφαρμόσουν ακόμα πιο σκληρή πο-
λιτική λιτότητας.

Η παύση πληρωμών σε συνδυασμό με 
την κατάργηση της δανειοληπτικής ικα-
νότη- τας θα οδηγήσει σε απομόνωση λένε. 
Eκτιμώ ότι η έξοδος από το ευρώ θα είναι λύση. Αν 
δείτε, οι χώρες εντός Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα είναι όσες πριν την ενοποίηση έκαναν συχνά υποτιμήσεις 
του δικού τους νομίσματος. Σταδιακά, όμως, οδηγηθήκαμε σε 
μια κατάσταση όπου τα πλεονάσματα της Γερμανίας είναι τα 
ελλείμματα των περιφερειακών χωρών. Προφανώς δεν θα είναι 
μια ρόδινη εξέλιξη, αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε σε επεν-
δύσεις υποδομών (Υγεία, Παιδεία κτλ.) που θα έχουν πολλαπλα-
σιαστικά αποτελέσματα και θα αυξήσουν σταδιακά το εισόδημά 
μας, αντί να πληρώνουμε τόκους. Δεν θα δανειζόμαστε απ’ έξω, 
αλλά γιατί να μην επαναφέρουμε τον εσωτερικό δανεισμό μέσω 
π.χ. των έντοκων γραμματίων ελληνικού Δημοσίου; ●

ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(Οικονομικός αναλυτής στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, αρθογράφος στην 
Καθημερινή)

Τ
α επικρατέστερα σενάρια αυτή τη στιγμή, σε ένα χρο-
νικό ορίζοντα μέχρι τα Χριστούγεννα, είναι δύο (ή 
μάλλον τρία αφού το δεύτερο έχει δύο εκδοχές). 
Καταρχάς να μην εγκριθεί η έκτη δόση. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι δεν θα δοθεί, αλλά ότι θα κα-

θυστερήσει. Ως αυτόματη συνέπεια δεν θα πληρω-
θούν –μέχρι τελικά να αποταμιευθεί– οι δημόσιοι 
υπάλληλοι, κάτι που όμως δεν συνιστά στάση πλη-
ρωμών και είναι λάθος να μεταφράζεται έτσι.
 Το δεύτερο σενάριο είναι να μην καρποφορήσει το 
PSI (το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων για την προ-
σέλκυση ιδιωτών που συμφωνήθηκε στις 21/7), κάτι 
που είναι και το πιθανότερο κατά τη γνώμη μου. 
Τότε αναγκαστικά θα πάμε σε μια «συγχώ-
ρεση χρέους» που θα οδηγήσει στο περί-
φημο «selective default», δηλαδή τη συ-
ντεταγμένη χρεοκοπία. Κι εδώ τίθεται, 
νομίζω, το πλέον κρίσιμο ερώτημα. Σε 
αυτό το άτυπο PSI++, κάποιος φερέγγυ-
ος Ευρωπαίος θα αναλάβει εκ μέρους της 
Eλληνικής Δημοκρατίας ένα ποσοστό του 
χρέους. Όμως μετά τι θα γίνει; Θα εξακο-
λουθήσουμε να είμαστε υπό κηδεμονία, 
«υπό προστασία» ή θα μας πουν «από δω 
και πέρα βγάλτε τα πέρα μόνοι σας»;
Η εκδοχή του «κουρέματος» δεν είναι τόσο 
βολική όσο ίσως ακούγεται σε κάποιους. Ασφαλώς 
θα μειωθεί το χρέος στο 80-90% του ΑΕΠ, αλλά η χώρα στη  
συνέχεια δεν θα μπορεί να δανειστεί, η ύφεση ενδέχεται να ξε-
περάσει το 15%, η ανάπτυξη θα είναι μηδενική και θα επιστρέ-
ψουμε στην κατάσταση π.χ. μισθών-συντάξεων που ήμαστε 
πριν 8-10 χρόνια. 
Το λάθος της κυβέρνησης είναι ότι δεν προχώρησε μεθοδικά 
στην τήρηση του Μνημονίου. Δεν βιάστηκε να περικόψει τις 
δαπάνες και κατέφυγε σε μια φορολογική πολιτική που είναι 
παράλογη, από τη στιγμή που μειώθηκε η παραγωγή. Δεν ε-
πιτέθηκε στη φοροδιαφυγή όπως θα έπρεπε και αντιμετωπίζει 
τώρα το εξής: από τη μία οι σεσημασμένοι φοροφυγάδες είναι 
προφανές ότι δεν θα πληρώσουν τους έξτρα φόρους σε κάτι που 
βλέπουν να καταρρέει και από την άλλη σε ένα άλλο χαμηλό-
τερο επίπεδο έχει προφανώς μειωθεί η φοροδοτική ικανότητα 
π.χ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Το ΔΝΤ μάς έβαλε στόχους αφήνοντάς μας να επιλέξουμε το 
πολιτικό μείγμα, αλλά αποτελεί αντικείμενο κριτικής το ότι 
είχε κάνει ελάχιστο κι ανεπαρκές homework για την ελληνική 
περίπτωση. Η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, δεν έχει καμία απο-
λύτως σχέση με άλλες χώρες που κατέφυγαν στο μηχανισμό 
στήριξης, π.χ. ακόμα και στη Γουινέα έχουν ενστερνιστεί τις 
βασικές εφαρμογές του καπιταλισμού, εδώ όχι. Ήταν μοιραίο, 
λοιπόν, το μείγμα να είναι λάθος και τους τελευταίους 17 μήνες 
να μην έχει σημειωθεί πρόοδος… ●

Το λάθος της 
κυβέρνησης 
είναι ότι δεν 
προχώρησε 

μεθοδικά στην 
τήρηση του 
Μνημονίου

Η έξοδος από 
το ευρώ θα 
είναι λύση
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Η συνάντηση του Βερολίνου σηματοδότησε 
την ιστορική στροφή στη διακυβέρνηση 
της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Οι δύο κεντρι-

κές δυνάμεις, πλαισιωμένες από δευτερεύοντες αλλά 
λειτουργικούς παράγοντες στην Ευρωζώνη, όπως η 
Ολλανδία ή η Φιλανδία, και γενικώς η υπό γερμανική 
επιρροή χώρες, όσο και η Νότια Ευρώπη, η οποία ανα-
γνωρίζει στη Γαλλία το ρόλο του κυρίαρχου διαμεσο-
λαβητή, αποφάσισαν παρά τις διαφορές αντίληψης ως 
προς την υπέρβαση της κρίσης, να αναλάβουν το ρόλο 
του Διευθυντηρίου. Χωρίς πολλά-πολλά το δίδυμο 
Μέρκελ-Σαρκοζί, υπό καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, 
προωθούν εντός του αμέσως επόμενου διαστήματος 
το νέο Μάαστριχτ και τη νέα Λισαβόνα, αυτή τη φορά 
ωστόσο χωρίς διαβουλεύσεις, φλυαρίες και μακρό-
χρονες διαπραγματεύσεις μεταξύ των εταίρων.

Οι επιλογές του Διευθυντηρίου
Η νέα φάση στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση αρχίζει 
με μία πειραματικού τύπου θυσία. Αυτή της τοποθέ-
τησης σε δοκιμαστικό κλίβανο της Ελλάδας, αφού 

είναι η πρώτη φορά υπό συνθήκες παγκοσμιοποιη-
μένης οικονομίας που μία χώρα μέλος οικονομικού 
συνόλου χρεοκοπεί, αλλά η χρεοκοπία δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να εκληφθεί ως πιστωτικό γεγονός. 
Πρόκειται για μία άγνωστη εξίσωση με πολλαπλές 
παραμέτρους και ανεξιχνίαστες επιπτώσεις. Είναι 
προφανές πως η θυσία αυτή δεν θα εξελιχθεί σε συν-
θήκες προκαθορισμένου happy ending. Αντιθέτως. Το 
τελετουργικό δεν είναι απολύτως ελεγχόμενο, υπό 
την έννοια ότι οι διαχειριστές της κρίσης στο Βερο-
λίνο και το Παρίσι δεν είναι σε θέση να προβλέψουν 
το σύνολο των επιπτώσεων. Ιδιαίτερα όσον αφορά 
την τιθάσευση της κοινωνικής παραμέτρου, τα πράγ-
ματα είναι από θολά έως άκρως επικίνδυνα για την 
ίδια τη φιλοσοφία του Διευθυντηρίου. Οι Μέρκελ και 
Σαρκοζί επέλεξαν να ακολουθήσουν την ίδια λογική 
που υιοθέτησε ο Μπαράκ Ομπάμα το 2008. Την πάση 
θυσία διάσωση των τραπεζών, χωρίς την υλοποίηση 
των υπολοίπων και απολύτως λογικών επιπτώσεων. 
Να τεθεί δηλαδή το τραπεζικό σύστημα υπό έλεγχο 
ώστε να αποφευχθούν οι όποιες μελλοντικές τοξικές 
εκτροπές, οι οποίες άλλωστε οδήγησαν και στη σημε-
ρινή κρίση. Το Διευθυντήριο ενέταξε την παρέμβασή 
του σε αυτή τη λογική, με μία ειδοποιό διαφορά. Το 
ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα είναι εκτεταμένο και 
πολύπλοκο. Υπάρχει ένας καθοριστικός νόμος στη 
Φυσική. Όσο μεγαλύτερο είναι ένα σύστημα, τόσο 
ισχυρότερη είναι η προοπτική της εντροπίας. Τι ση-
μαίνει αυτό; Είναι απλό και το κατέδειξε αιφνιδιαστι-
κά η εσωτερική εκλογική διαδικασία στο γαλλικό σο-
σιαλιστικό κόμμα, αναδεικνύοντας με 17% και στην 
τρίτη θέση ως υποψηφίου για το προεδρικό αξίωμα 
στις εκλογές του 2012 έναν πολιτικό ο οποίος κατα-
δικάζει όλο το μοντέλο οικονομικής λειτουργίας, την 
παγκοσμιοποίηση, αλλά και απαιτεί αποτελεσματικό 
και άμεσο έλεγχο της τραπεζικής λειτουργίας από τα 
κράτη. Όχι… δεν πρόκειται για νεκρανάσταση του 
Κέινς, αλλά για απλά μαθηματικά επιπέδου δημοτι-
κού σχολείου. Δεν μπορεί ο υπαίτιος της οικονομικής 

κατάρρευσης να διασωθεί με τον οβολό εκείνων οι 
οποίοι πλήρωσαν την τοξική απληστία του. Με λίγα 
λόγια, δεν μπορεί οι καταθέτες φορολογούμενοι πο-
λίτες να εξασφαλίζουν την επιβίωση των τραπεζών 
και εκείνες να συνεχίζουν ατιμωρητί την αδηφάγο 
τοξική δραστηριότητά τους σε καθεστώς εικονικής 
οικονομίας.
Αν στη Γαλλία, τη μία εκ των δύο συνιστωσών του Δι-
ευθυντηρίου, εμφανίζεται ως σοβαρή πολιτική πρό-
ταση η «αριστερή» εκδοχή της οικονομικής διακυ-
βέρνησης, τότε τι θα μπορούσε να περιμένει κανείς 
από κοινωνίες οι οποίες ταλανίζονται και βιώνουν 
τη δίνη του κυκλώνα, όπως η ελληνική, η πορτο-
γαλική και οσονούπω η ιταλική, η ισπα-
νική, ακόμη και η βελγική.

Το ρίσκο της εντροπίας
Είναι προφανές πως η Γερμανία ευθυ-
γράμμισε την κοινοτική της πολιτική 
έναντι της Ευρωζώνης με τη στρατηγι-
κή της βαθμιαίας επιβολής πολιτικού ε-
λέγχου στην Ευρώπη υπό καθεστώς μιας 
δρακόντειας οικονομικής διακυβέρ-
νησης. Πρόκειται για μία νέα, σύγχρονη εκδοχή 
επιβολής της Mittel Europa Realpolitik. Η Γερ-
μανία, ωστόσο, είναι πολιτικά αδύναμη για μία τε-
λική επικράτηση ενός τόσο φιλόδοξου στόχου. Ούτε 
η Γαλλία, ούτε η Μεγάλη Βρετανία, ούτε όμως και οι 
ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να επιτρέψουν την επίτευξη 
της «γερμανικής ολοκλήρωσης», μίας ιδεοληψίας, 
εν είδει Μεγάλη Ιδέας, από την οποία διακατέχεται 
η Γερμανία από το 19ο αιώνα. Η «εντροπία», λοιπόν, 
καραδοκεί και είναι πολύ πιθανό να εκδηλωθεί. Στην 
Αθήνα ή τη Μαδρίτη... η χωροταξική ταυτότητα της 
αντίδρασης δεν έχει καμία απολύτως σημασία.
Η Ευρώπη, για να καταφέρει την υπέρβαση της κρί-
σης, χρειάζεται εξειδικευμένο οπλικό σύστημα ανά-
λογο με εκείνο που είναι εφοδιασμένοι οι αντίπαλοί 
της, η Αμερική, η Βραζιλία, η Ινδία, η Ιαπωνία και η 

Κίνα. Το σύστημα αυτό αποκαλείται «δυνατότητα ε-
κτύπωσης πληθωριστικού χρήματος», ώστε σε μία 
διαχρονική πορεία ο πληθωρισμός να «χωνεύσει» το 
χρέος. Η Μεγάλη Βρετανία προ ημερών (εκτός ευρώ) 
τύπωσε δισεκατομμύρια στερλινών. Οι ΗΠΑ, επίσης. 
Η Ιαπωνία το ίδιο. Η μοναδική επιθετική πολιτική η 
οποία θα μπορούσε να τιθασεύσει την ύφεση και να 
αναθερμάνει τις οικονομίες, με πληθωριστικές πάντα 
πιέσεις, είναι η λογική της εκτύπωσης πληθωριστι-
κού χαρτονομίσματος. Τη λογική αυτή προσπαθεί να 
επιβάλει στα συντηρητικά γερμανικά μυαλά η Ουά-
σινγκτον, αλλά εις μάτην. Αργά ή γρήγορα η ΕΚΤ θα 
καταλήξει σε αυτή τη μοιραία πεπατημένη, η οποία 
και αποτελεί βασικό κανόνα επιβίωσης του συστήμα-
τος. Αν συμβεί αυτό, το Βερολίνο θα απολέσει το όπλο 
με το οποίο επιβάλλει την επιρροή και τον έλεγχό του 
που ακούει στο όνομα «νομισματική σταθερότητα».

Στη ζώνη του λυκόφωτος
Η Αθήνα αναμένει ν’ αντικρίσει τον καπνό ο οποίος θα 
την πληροφορήσει για το πότε και το πόσο του «κου-
ρέματος». Στην ουσία, η εξαγγελία θα έχει να κάνει 
με το πόσο της εσωτερικής υποτίμησης της χώρας. Οι 
λεπτομέρειες του τελετουργικού της θυσίας ρυθμίζο-
νται την ώρα που γράφονται αυτές οι αράδες. Εναπο-
μένει η κραυγή «Habemus hair cut», ώστε να αρχίσει 
η αντίστροφη μέτρηση μιας δεκαετούς διαδικασίας.  
Άγνωστος x παραμένει προς το παρόν αλλά όχι για 
πολύ η ταυτότητα της ομάδας διαχείρισης αυτής της 
μεταβατικής περιόδου. Ήδη τα «κοράκια» έχουν μυ-
ριστεί την οσμή σάπιου κρέατος και κάνουν γύρους 
πάνω από την ημιθανή πολιτική σωρό προκειμένου 
να σκυλεύσουν όχι τη σημερινή εξουσία, αλίμονο, τι 
να την κάνουν άλλωστε, αλλά εκείνη της επόμενης 
μέρας. Η επίθεση έχει αρχίσει, όπως και τα ραμφίσμα-
τα των ορνέων, μέσω αρθρογραφίας που επικαλείται 
«καλά ενημερωμένες πηγές» και εμφανίσεις στα τη-
λεπαράθυρα ή σε σελίδες «σοβαρών» εντύπων. Μία 
ομάδα διαχείρισης φεύγει και μία άλλη επιχειρεί να 

αναλάβει. Τα κέντρα εκ των οποίων εκπορεύονται 
τα σενάρια δεν επιθυμούν αμιγώς πολιτική λύση. 
Προτιμούν μεταβατικές, αναλώσιμες λύσεις με 

επιστράτευση μη πολιτικών προσώπων, 
τα οποία όμως θα έχουν πολιτική κάλυ-
ψη. Έτσι φθάσαμε σε επικλήσεις προς τη 
«σοφία» έμπειρων πολιτικών του πρό-
σφατου παρελθόντος, των πρώην πρω-
θυπουργών π.χ. οι οποίοι με ευλάβεια 
και προσήλωση οδήγησαν τη χώρα στη 
σημερινή κατάντια και την κοινωνία 
στα απόλυτα αδιέξοδα.
Είναι προφανές πως η σημερινή ομάδα 

διαχείρισης ούτε μπορεί ούτε πρέπει να συνεχί-
σει αυτόνομα τη διεκπεραίωση της διαχείρισης. 

Όπως δεν πρέπει, ούτε όμως θα μπορέσει, να δι-
εκπεραιώσει τις αναγκαίες διαδικασίες προσαρμο-
γής στα νέα δεδομένα μία άλλη ομάδα διαχείρισης, 
προερχόμενη από το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Το 
δράμα, ωστόσο, δεν είναι ούτε η μία εκδοχή ούτε η 
άλλη. Είναι ότι, δεδομένης της κατάστασης, είναι πο-
λύ πιθανό η νέα ομάδα διαχείρισης να συσταθεί στα 
συγκεκριμένα γραφεία μιας τριάδας τραπεζιτών, δύο 
ή τριών εκδοτών και τεσσάρων επιχειρηματιών, με 
την κάλυψη τριών πρώην πρωθυπουργών και πέντε 
πανεπιστημιακών καθηγητών. Οι Γάλλοι λένε «οn a 
les politiciens que nous meritons». Στα ελληνικά συ-
νηθίζουμε να λέμε «κακό του κεφαλιού μας». A  
➜ n.georgiadis1@yahoo.com
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Πολιτική

Ο κύκλος της κιμωλίας
Του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Γαλλία, Μ. Βρε-
τανία, ΗΠΑ δεν 
είναι διατεθει-

μένες να επιτρέ-
ψουν τη «γερμα-
νική ολοκλήρωση

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μπορεί η ανεργία ν’ αποτιμάται με νούμερα, αλλά πίσω τους υπάρχουν 
πραγματικοί άνθρωποι. Η 2η Διεθνής Έκθεση Γελοιογραφίας, στον 
Φιλοπρόοδο Όμιλο Υμηττού, μας προσφέρει χαμόγελα από 111 
γελοιογράφους, 41 χώρες και 233 έργα. Εγκαίνια 15/10, στις 19.00. Ως 
29/10, 19.00-22.00, Λεντάκη, Αμισσού, Σμύρνης (πλ. Υμηττού)  -Δ.Τ. 
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Ο 
πυρήνας αυτός ισχυριζόταν και 
ισχυρίζεται ακόμη πως η δημο-
κρατία δεν είναι παρά το αστικό 

περίβλημα της καπιταλιστικής εκμετάλλευ-
σης, πως η αστική αντιπροσωπευτική δημο-
κρατία δεν είναι μια κατάκτηση των λαϊκών 
μαζών αλλά το μέσο που χρησιμοποιούν οι 
αστοί για να εξαπατήσουν τις μάζες. Υπο-
στηρίζει επίσης, αυτός ο πυρήνας, πως το 
κράτος δεν είναι μια συμπύκνωση συσχετι-
σμού δυνάμεων, όπου σε συνθήκες σχετι-
κής, πάντοτε, ελευθερίας οι διαφορετικές 
πολιτικές δυνάμεις επιχειρούν να κυριαρχή-
σουν, αλλά ένα φρούριο που κάποιος μπορεί 
να το καταλάβει, χωρίς φυσικά να σεβαστεί 
τους κανόνες και τους νόμους του. 

Άλλωστε το ΚΚΕ πάντοτε, και όχι μόνο σή-
μερα, δήλωνε πως δεν αναγνωρίζει τους α-
στικούς νόμους και το Σύνταγμα. Απλώς στο 
παρελθόν λόγω της απουσίας δημοκρατι-
κών ελευθεριών στη χώρα υποστήριζε αυτή 
την άποψη με ντροπαλό τρόπο, ενώ σήμε-
ρα όχι μόνο τη διακηρύσσει με στεντόρεια 
φωνή, αλλά και την κάνει σημαία της πολι-
τικής του τακτικής και στρατηγικής. Ήδη διά 
της διολισθήσεως από κριτικά διακείμενο 
στο κίνημα «δεν πληρώνω», λόγω του 
μη κατευθυνόμενου απ’ αυτό χαρακτή-
ρα του, σήμερα επιδιώκει να 
τεθεί επικεφαλής αυτού του 
κινήματος. 
Το σταλινικό και ζαχαριαδικό 
μίσος κατά της δημοκρατίας, 
η οποία επιτρέπει σε λαϊκά 
στρώματα να επωφελούνται 
του συσχετισμού δυνάμεων 
και να κατακτούν πολιτικά και 
κοινωνικά δικαιώματα, είναι 
διαχρονικό. Είναι το μίσος ε-
κείνου που η δημοκρατία τού χαλάει τη 
σούπα της ολοκληρωτικής του αντίλη-
ψης για το πώς αλλάζει και γίνεται καλύτε-
ρος ο κόσμος. Συνεπώς η σημερινή αποκα-
τάσταση του Ζαχαριάδη αποτελεί μια ευθεία 
γραμμή στην ολοκληρωτική σύλληψη του 
ΚΚΕ για τον κόσμο.
Αν το πρόβλημα ήταν η αντίληψη του ΚΚΕ 
για τη δημοκρατία, θα περιοριζόταν στον 
αυξομειούμενο μικρό και καθόλου αποτε-
λεσματικό κόσμο αυτού του κόμματος και 
μάλλον θα μας απασχολούσε μόνο ως γρα-
φικότητα. Το ζήτημα είναι πως η περιφρονη-
τική στάση αυτού του κόμματος έναντι της 
αστικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας 
είναι μια αντίληψη διάχυτη στην ελληνική 
κοινωνία, που διαπερνά εγκάρσια τις πολι-
τικές και πνευματικές ελίτ και φθάνει μέχρι 
τα «φασκελώματα» και τις «κρεμάλες» της 
πλατείας Συντάγματος.       
Στις 14 Δεκέμβριου του 2005, η Πολιτική Ε-
πιτροπή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης αποφάσισε 
να προωθήσει στην Ολομέλεια Μνημόνιο 
με τίτλο «Ανάγκη διεθνούς καταδίκης των 
εγκλημάτων των ολοκληρωτικών κομμου-
νιστικών καθεστώτων». Η απόρριψη αυτού 
του μνημονίου από το ελληνικό πολιτικό σύ-
στημα υπήρξε καθολική. Όχι μόνο το ΚΚΕ, 

αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα και οι εκπρό-
σωποί τους στο Συμβούλιο απέρριψαν αυτό 
το «τεράστιο ψέμα» και «φασιστικό μνημό-
νιο». Σύσσωμος ο ελληνικός πολιτικός κό-
σμος, από το ίδιο το ΚΚΕ μέχρι τη Νέα Δημο-
κρατία, απέρριψε μετά βδελυγμίας αυτό το 
ψήφισμα. Ενδεικτικά ο τότε Γραμματέας της 
Κ.Ε. της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμαράκης δήλωνε 
με επαναστατική «παρρησία» στον «Ριζο-
σπάστη» (24/12/2005) πως «δεν επιτρέπεται 
να έχουμε κείμενα τα οποία, στην ουσία, μας 
διαχωρίζουν με τέτοιο τρόπο και που πολλά 
από τα γεγονότα που αναφέρονται πιθανόν 
και να μην είναι αληθή (sic) και να μην αναφέ-
ρονται με ειλικρίνεια».
Πάλι όμως θα έλεγα πως ακόμη και αν μεγά-
λα τμήματα της πολιτικής ελίτ αντιλαμβάνο-
νται τη δημοκρατία ως μια τυπική πλευρά 
των πραγμάτων, το πρόβλημα, ενώ μεγε-
θύνεται επικίνδυνα, είναι αντιμετωπίσιμο. 
Αφού εξακολουθούμε να έχουμε δημοκρα-
τία –όσο μας το επιτρέπουν οι Αλαβάνοι, οι 
Τσίπρες και οι Παπαρήγες– μπορούμε να αλ-
λάξουμε αυτή την ελίτ. Το πρόβλημα είναι 
ανυπέρβλητο, αν αυτή η θεώρηση της δη-
μοκρατίας είναι απόρροια μια πολιτισμικής 
συμπεριφοράς του ίδιου του λαού. Γιατί το 
λαό φυσικά δεν μπορείς να τον αλλάξεις. 
Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα μιας ενστικτώ-

δους πολιτισμικής αντίληψης και συ-
μπεριφοράς που θεωρεί την αντιπρο-

σωπευτική δημοκρατία προ-
ϊόν που παρήγαγε η Δύση 
και όχι η καθ’ ημάς Ανατολή, 
στην οποία προσιδιάζει το 
κοινοτιστικό πρότυπο της α-
μεσοδημοκρατικής παρέας. 
Το ΚΚΕ δεν έχει καταλάβει πό-
σο κοντά του βρίσκονται τα 
υπόλοιπα ελληνικά πολιτικά 
κόμματα, της ακροδεξιάς συ-
μπεριλαμβανόμενης, αρκετοί 

διανοούμενοι, αλλά και ευρύτερα λαϊκά 
στρώματα, όσον αφορά την αντίληψη 

που έχουν όλοι αυτοί για τη δημοκρατία ως α-
ποτέλεσμα της επάρατης καπιταλιστικής Δύ-
σης και όχι ως εκείνης της κοινωνικής πραγ-
ματικότητας που εκπροσωπεί καλύτερα την 
ελευθερία, αλλά και το αίτημα της ισότητας. 
Η αντίληψη που θεωρεί πως υπάρχει μια ρι-
ζική τομή μεταξύ ακόμη και μιας ανεπαρκούς 
δημοκρατίας και του ολοκληρωτισμού, είναι 
ξένη σ’ αυτή την πολιτισμική συμπεριφορά.  
Υπαρκτές δυνάμεις μέσα στην ελληνική 
κοινωνία, οι οποίες ποτέ στην ουσία δεν 
πίστεψαν στη δημοκρατία, σήμερα με το 
πρόσχημα της κρίσης αντιπροσώπευσης και 
της αδυναμίας του κομματικό-πολιτικού συ-
στήματος να βρει λύσεις στα προβλήματα 
που ταλαιπωρούν τη χώρα και τους πολίτες, 
απελευθερώνονται και απροσχημάτιστα 
βάλλουν κατά της αστικής δημοκρατίας. 
Δυνάμεις που εκτείνονται σ’ όλους τους 
πολιτικούς χώρους επιτίθενται κατά της 
αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης, ενώ 
ταυτοχρόνως υμνούν τη βία, την ανομία και 
την ανυπακοή. Και όλο αυτό το ολοκληρωτι-
κής φύσης ιδεολόγημα το σερβίρουν με τη 
μορφή της φρέσκιας αμεσοδημοκρατικής 
τροφής. Χρειάζεται άμεση απάντηση για την 
υπεράσπιση της έμμεσης δημοκρατίας.  A

Το ΚΚΕ πάντοτε 
δήλωνε πως δεν 
αναγνωρίζει τους 
αστικούς νόμους 
και το Σύνταγμα

Από τον Ζαχαριάδη 
στην άμεση δημοκρατία
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΚΑΝτΑΡΗ

Το ΚΚΕ με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής του Συνδιάσκεψης του 
περασμένου Ιουλίου και με το μνημόσυνο που πραγματοποίησε 
την Κυριακή 2 Οκτωβρίου αποκατέστησε πολιτικά και κομματικά 
τον Γενικό του Γραμματέα κατά τη σταλινική περίοδο. Αυτή όμως ή-
ταν μια τυπική αποκατάσταση –τυπική, όπως είναι και η αστική δη-
μοκρατία για το ΚΚΕ–, μια που στην ουσία ο πυρήνας της αντίληψης 
του Ζαχαριάδη για τη δημοκρατία, για την κοινωνική αλλαγή, για το 
αστικό κράτος ποτέ δεν είχε εγκαταλειφθεί από αυτό το κόμμα. 

  
Τζιχάντ
Tων ΑΓΓΕλΟΥ τΣΕΚΕΡΗ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΙτΣΗ

Στο ύψος των 
περιστάσεων
Άνεμος αισιοδοξίας πνέει 
στο κυβερνητικό στρατό-
πεδο, καθώς οι τελευταίες 
δημοσκοπήσεις δείχνουν 
το ΠΑΣΟΚ σταθερά πάνω 
από το 10%. Το κύρος του 
πρωθυπουργού ενισχύεται 
σημαντικά μετά την προ-
γραμματισμένη συνάντηση 
με τον πρόεδρο της ΕΕ κ. Τυχ 
φον Άρπαστ στις Βρυξέλλες. 
Μετά από σκληρές διαπραγ-
ματεύσεις με την Τρόικα, ο 
κ. Βενιζέλος εξασφάλισε τη 
δυνατότητα της ελληνικής 
πλευράς να λάβει πρόσθετα 
μέτρα ύψους 6 δις και να κα-
ταργήσει τους μισθούς στον 
ιδιωτικό και το δημόσιο το-
μέα. Οι τράπεζες αναμένουν 
το επικείμενο ξέπλυμα και 
κούρεμα που θα τις κάνει πιο 
φρέσκιες, με αποτέλεσμα 
στο ΧΑΑ ο γενικός δείκτης 
να φλερτάρει με τις 700 μο-
νάδες, για πρώτη φορά μετά 
την καταστροφή του 1897. 
Ήδη έχουν πέσει στο τραπέζι 
διάφορα σχέδια κουρέματος 
με επικρατέστερο το καρέ με 
ωφέλειες για τις τράπεζες, 
ενώ για τα ασφαλιστικά τα-
μεία προκρίνεται η μοϊκάνα. 

Στο θετικό κλίμα συμβάλ-
λει και η κοινωνική ειρήνη 
που επικρατεί, με εξαίρεση 
κάποιους ακραίους φωτο-
ρεπόρτερ και αδέσποτους 
σκύλους, οι οποίοι αντιμε-
τωπίζονται επιτυχώς από 
την αστυνομία με κλοτσιές. 
Παράλληλα, ο «αντάρτης» 
κυβερνητικός βουλευτής κ. 
Τ. Ζαμπαμάγκας δήλωσε ότι 
θα πειθαρχήσει κομματικά 
για το καλό του τόπου. Άλλοι 
βουλευτες και υπουργοί, 
επικαλούμενοι το άρθρο 
136 του Συντάγματος «Περί 
Σύσκεψης και Συμμορίας», 
πρότειναν σύσκεψη των πο-
λιτικών αρχηγών με τη συμ-
μετοχή του Καραμανλή, του 
Μητσοτάκη και του Σημίτη. ●
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Αυτόπτης Μάρτυρας

Τ
α δυο μηχανάκια περνούσαν 
μαρσάροντας σύριζα στο πεζο-
δρόμιο της Πατησίων, μέρα με-
σημέρι, τα παιδιά που επέβαιναν 
πετούσαν χούφτες φέιγ-βολάν 
που προσγειώνονταν στα α-
πλωμένα υφάσματα των Αφρι-

κανών μπροστά από τον ΟΤΕ. Κάτω από το λογότυπο 
της Χρυσής Αυγής: «Έξω οι παράνομοι  μετανάστες!», 
«Έξω οι ξένοι απ’ την Ελλάδα!», «Ουστ από δω, κωλο-
αράπια», «Λέρες!» μαίνονταν οι νεαροί, με το βλέμμα να 
στάζει φονική δικαιοφάνεια. Οι περαστικοί έσφιγγαν 
αμήχανα τις τσάντες με τα ψώνια τους κι επιτάχυναν το 
βήμα. Όχι όμως όλοι.Ούτε δυο μέτρα μπροστά μου, ένα 
ζευγάρι σαραντάρηδων, μετά από στιγμιαίο δισταγμό 
στράφηκαν  και άρχισαν να ορύονται σε αντίστοιχους 
τόνους: «Ντροπή σας, ρεεε! Αίσχος, φασιστόμουτρα!». 

Οι νεαροί θορυβήθηκαν. Δεν περίμεναν τέτοια αντίδρα-
ση, όχι από Έλληνες. Ένας καταστηματάρχης που πρό-
βαλε στην είσοδο του μαγαζιού του τους έδωσε τη χα-
ριστική βολή: «Εσείς δημιουργείτε πρόβλημα! Εσείς να 

μας αδειάσετε τη γωνιά, παλιοαλήτες!». Τα μηχανάκια 
εξαφανίστηκαν στην πρώτη στροφή, τα φέιγ-βολάν τσα-
λαπατήθηκαν. Διάρκεια επεισοδίου, ίσως ενάμισι λεπτό. 
Συνεχίζω προς Κυψέλη, με σκοπό να περάσω από τη 
λαϊκή. Είναι μία το μεσημέρι και γίνεται το αδιαχώρητο, 
ως συνήθως. Μέσα σε είκοσι λεπτά έχω τα χέρια μου γε-
μάτα – βρήκα μελιτζάνες, βρήκα πατάτες, τομάτες, μπα-
νάνες, απ’ όλα. Μια κοτσονάτη Αφρικανή μπροστά μου 
ζουπάει ένα ένα τα ακτινίδια σ’ έναν πάγκο, συζητώντας 
ταυτόχρονα ζωηρά με μια φιλενάδα της. Πίσω της, το 
καροτσάκι με τα ψώνια της εκτείνεται διαγώνια στην 
κατάμεστη αγορά και μπλοκάρει το μισό δρόμο. Από το 
στενό χώρο που εναπομένει, κυλάει  ένας χείμαρρος 
ανθρώπων με αντίθετη φορά από τη δική μου.
«Συγνώμη» της λέω, «μπορώ να περάσω;». Δεν με α-
κούει ή με αγνοεί. «Συγνώμη!» ξαναλέω επιτακτικά. 
Καμία αντίδραση πέρα από το μεθοδικό ζούπηγμα και τη 
φλυαρία με τη φιλενάδα. Σκύβοντας, μετατοπίζω κατά τι 
το καρότσι της με το πόδι και προσπαθώ να ισορροπήσω 
νυχοπατώντας μέσα από τον ελάχιστο χώρο που δημι-
ούργησα. Μα δεν τα καταφέρνω καλά. Σκοντάφτω άθε-
λά μου στη γυμνή της φτέρνα. Βγάζοντας μια κραυγή σα 

να τη μαχαίρωσα, η γυναίκα στροβιλίζεται γύρω από τον 
άξονά της, τινάζει σα φίδι το λαιμό της και …με φτύνει! 
«Ποιος εσύ κλωτσάει εμένα;» απαιτεί να μάθει με μάτια 
που αστράφτουν από οργή.

Το ξέρω το εύφλεκτο ταμπεραμέντο αυτών των γυναι-
κών. Έχω δει το θυμό τους να στρέφεται επάνω στον ά-
νεργο, αλκοολικό σύζυγο, επάνω στον ξένο που νομί-
ζουν πως τις υποτιμά. Μα δεν περίμενα να έχω κι εγώ 
σειρά! Μετά το πρώτο σοκ, νιώθω σα να μου έχουν κάνει 
ένεση αδρεναλίνης. Δεν έχω λέξεις για να της απαντή-
σω, δεν ακουμπάω καν τις μελιτζάνες κάτω για να σκου-
πίσω το σάλιο της απ’ το σαγόνι μου. Δεν εμπιστεύομαι 
τον εαυτό μου με τα χέρια μου ελεύθερα. 
Τρέμοντας, κάνω μεταβολή κι απομακρύνομαι ενώ, σ’ 
όλο το δρόμο για το σπίτι, με κατακλύζει μια εικόνα: ότι 
τη χαστουκίζω, ξανά και ξανά και ξανά. Είναι ένα κύμα 
καθαρού μίσους που διαρκεί ίσως πέντε λεπτά και με 
αφήνει εξουθενωμένο. «Ευτυχώς που δεν είμαι νέος» 
σκέφτομαι καθώς σωριάζομαι σε μια καρέκλα, «ευτυχώς 
που  δεν έχω την ενέργεια να συντηρήσω κάτι τόσο τρα-
χύ και απόλυτο».  A

Όλοι εμείς
                                    Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΤΣΟΥΚΑ 
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Keep shelly         in athens Η μπάντα για την οποία συζητάει όλος ο κόσμος αποκαλύπτεται στην A.V…
Των ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου - παναΓιώτη μένέΓου

το πρώτο τους κομμάτι λεγόταν «Fokionos Negri Street». τα βινύλιά τους ξεπουλάνε κυκλοφορώντας σε επιδραστικά labels του εξωτερικού και τα hip blogs δεν σταματάνε τους διθυράμβους. τον νοέμβριο ετοιμάζο-νται για δύο εβδομάδες περιοδείας στις ηπα. έκεί, τους στέλνει το agency που εκπροσωπεί τους Portishead. Στις αρχές του 2012 κυκλοφορούν στην Planet Mu. Χρειάζε-ται να πούμε κι άλλα για να καταλάβεις ότι οι Keep Shelly In Athens είναι «τώρα»; απλά διάλεξαν το δρόμο της ε-ξωστρέφειας. λίγες μέρες πριν το πρώτο αθηναϊκό τους live, αποκαλύπτουν επιτέλους τα πρόσωπά τους στην πρώτη μεγάλη συνέντευξή τους σε ελληνικό μέσο…
Σε 50 λέξεις η ιστορία της μπάντας; Ανεβάσαμε ένα προ-
φίλ με 3 tracks στο myspace τον Ιούνιο του 2010. Λίγο αρ-
γότερα, τον Νοέμβριο, κυκ λοφορήσαμε το πρώτο μας 
12” EP «In Love With Dusk». Τρεις μήνες μετά ακολούθησε το 
7” single «Hauntin’ Me». Τον Ιούνιο του 2011 ήρθαν οι  πρώτες 
συναυλίες μας με μίνι περιοδεία στην Αγγλία και σε λίγες μέ-
ρες  κυκλοφορούμε το 2ο EP μας με τίτλο «Our Own Dream».Σε λιγότερες η ιστορία πίσω από το όνομα; H Κυψέλη, η Shelly, 
η Αθήνα, ελπίδες, ανεργία, απογοητεύσεις, προσδοκίες...Γιατί δεν έχετε κυκλοφορήσει τίποτα σε ελληνική ετικέτα; 
Απλά δεν έτυχε. Όταν λάβαμε κάποιες προτάσεις από μερικά 
αξιόλογα ελληνικά labels είχαμε ήδη συμφωνήσει με εταιρείες 
του εξωτερικού.
Γιατί δεν έχετε παίξει ποτέ live στην Αθήνα; Μόλις γυρίσα-
με από την Αγγλία ξεκινήσαμε να γράφουμε. Αφοσιωθήκαμε 
σε αυτό όλο το καλοκαίρι και δεν θέλαμε να παρουσιάσουμε 
ένα live στην Αθήνα μόνο με τα παλιά. Τώρα μπορούμε να παί-
ξουμε ζωντανά υλικό από όλες μας τις κυκλοφορίες...Γιατί δεν αποκαλύπτετε τα πρόσωπά σας; Γενικά δεν μας αρέ-
σει και τόσο η όλη διαδικασία του να στηθούμε, να βγάλουμε κά-
ποιες φωτογραφίες κ.λπ. Παρ’ όλα αυτά το έχουμε κάνει και το 
κάνουμε αρκεί να εξυπηρετεί την αισθητική της μουσικής μας.Τι είναι όλο αυτό το μυστήριο; «Guerilla marketing»; Hip 
or hype? Κανένα μυστήριο. Το θέμα είναι να κάνεις πράξη την 
έμπνευση και το πάθος σου και όχι την όποια ματαιοδοξία σου. 
Σε άλλους βέβαια μπορεί αυτό να λειτουργεί...Synth-pop ή chillwave; Φτιάχνουμε ηλεκτρονική μουσική, 
όπου συνήθως τα bpm δεν είναι ανεβασμένα. Τώρα αν εί-
ναι synth-pop, chillwave, lo-fi ή κάτι άλλο, ο καθένας μπορεί να 
βάλει τη δικιά του ταμπέλα.Τι ακούτε στο εξωτερικό για την ελληνική κρίση; Δεν υ-
πάρχει κάτι συγκεκριμένο, απλά μας εκφράζουν τις ανησυχίες 
τους για την εδώ κατάσταση, πώς την αντιμετωπίζουμε κ.λπ. 
Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, για μια μπάντα σαν κι εμάς η 
μόνη διέξοδος είναι η εξωστρέφεια.Πώς αισθάνεστε για την περιοδεία στις ΗΠΑ; Σχεδόν α-
μέσως μετά την πρώτη μας κυκλοφορία στη Forest Family, 
συμφωνήσαμε με τη βρετανική Transparent και είδαμε εν-
διαφέρον από κάποια πρακτορεία για μας. Τα πράγματα α-
κολούθησαν γρήγορα. Αν δεν ήταν όλοι αυτοί οι συνεργά-
τες δεν θα υπήρχε καμία δυνατότητα να ταξιδέψουμε στις 
ΗΠΑ, τα έξοδα θα ήταν ανυπέρβλητα. Αισθανόμαστε πολύ 
χαρούμενοι που κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν έμπρακτα στη 
μουσική μας. Και είναι οι ίδιοι που εκπροσωπούν στην άλλη 
πλευρά του Ατλαντικού καλλιτέχνες σαν τους Portishead, 
Feist, My Bloody Valentine,  Girls, Bloc Party, Kaiser Chiefs 
κι ένα σωρό άλλους. Από την άλλη αισθανόμαστε και λιγά-
κι πανικό... το να είσαι headliner στο «The Roxy Theatre» ή 
στο «Bowery Ballroom» αρκεί για να τρέμουν τα πόδια σου...3 ονόματα/γκρουπ/άλμπουμ που σας καθόρισαν; Να πού-
με 6; Cocteau Twins, Vangelis, Massive Attack, Saint Etienne, 
Portishead, Oasis. Αυτό είναι ιδανικό line-up για το φεστιβάλ 
των ονείρων μας. Πού θα ήμασταν εμείς; Μα φυσικά στην πρώ-
τη σειρά κάτω από το stage!Tι ακολουθεί; Υπογράψατε με Planet Mu; Ακολουθούν κά-
ποια σημαντικά, κατά τη γνώμη μας, πράγματα... Καινούργιες 
συνεργασίες, κάποιες ακόμα live εμφανίσεις που θα ανακοινω-
θούν σε λίγο καιρό και πράγματι μια κυκλοφορία με τη –θρυλι-
κή για εμάς– Planet Mu στις αρχές του 2012. Σε αυτήν ο ήχος μας 
θα είναι λιγάκι πιο σκοτεινός από ό,τι έχουμε κάνει.Φωκίωνος Νέγρη: 3 σημεία αναφοράς για σας. Ολόκλη-ρος ο πεζόδρομος είναι σημείο αναφοράς, πραγματικά.Τι σας αρέσει και τι όχι στην Αθήνα; Σε μία συνέντευξή του ο Κωνσταντίνος Τζούμας είπε πως «αν είσαι ζωντανός, κάνεις τη δουλειά σου και ζεις στην Αθήνα, πρέπει να δέχεσαι 

συγχαρητήρια». Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώνουμε, είμα-
στε ερωτευμένοι μαζί της, και όταν είσαι ερωτευμένος βλέπεις 
περισσότερα καλά παρά άσχημα (που σίγουρα υπάρχουν και είναι 
πολλά). Δεν μας αρέσουν κάποιες συμπεριφορές/νοοτροπίες που 
αντιμετωπίζουμε καθημερινά από ανθρώπους (η μάλλον από κά-
ποια Κ.Δ.Ο.Α) που έχουν την αίσθηση ότι υπάρχουν όλα για να τους 
εξυπηρετούν, αδιαφορώντας για οποιονδήποτε και οτιδήποτε  
      βρίσκεται δίπλα τους. A

Το παρθε-

νικό αθηνα-

ϊκό live των 

Keep Shelly In 

Athens γίνεται 

στις 22/10 στο 

Bios, € 7
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Το παρθε-

νικό αθηνα-

ϊκό live των 

Keep Shelly In 

Athens γίνεται 

στις 22/10 στο 

Bios, € 7

Στο πλαίσιο της 15ης Μπιενάλε Νέων που συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη, η Ευαγ-γελία Χρηστάκου και η ομάδα της More than Human που εδρεύει στο Λονδίνο, πα-ρουσιάζουν για πρώτη φορά στη χώρα μας την πολύτεχνη παράσταση «Heavy Metal» στο ξενοδοχείο «Άριστον», για τρεις μό-νο παραστάσεις. Συστήνουμε θερμά αυ-τή την παράσταση όχι μόνο γιατί θα έχετε την ευκαιρία να δείτε μια μοντέρνα, άρτια περφόρμανς, αλλά και να απολαύσετε 

live ένα νέο κορίτσι ταλαντούχο, όμορφο, ευαίσθητο να υπογράφει σαν άλλος άν-θρωπος-ορχήστρα σκηνοθεσία-σενάριο-μουσική-βίντεο-σκηνικά και να παίζει μαζί με την ομάδα της. Εμπνευσμένη από τα συχνά αντιφατικά σχόλια του «θεόσταλ-του» χορευτή Vaslav Nijinsky πάνω στις κοινωνικές και προσωπικές πιέσεις της ζω-ής ενός καλλιτέχνη, η «Heavy Metal» διερευνά τις εσωτερικές λειτουρ-γίες του δημιουργικού μυαλού, τα 

συναισθήματα, τις ανθρώπινες σχέσεις, τη μοναξιά, θέτει ερωτήματα και προσπα-θεί με χιούμορ να δώσει μία απάντηση. Τα βίντεο που πλασιώνουν την περφόρμανς είναι γεμάτα συναισθήματα, χρώματα και μουσική. Δείτε τα στη διεύθυνση: http://vimeo.com/29628575

Σκηνοθεσία - Kείμενο: Ευαγγελία Χρη-στάκου / Μουσική: Black Fantasy (Bat Halliday + Ευαγγελία Χρη-

στάκου) / Ζωντανή Μουσική: Black Fantasy, Tom Woodhouse, Jon Ouin / Σχεδιασμός Ή-χου: Μάριος Αθανασίου/Κουστούμια: Baron Kim / Σκηνικά: Ευαγγελία Χρηστάκου/  Σχε-διασμός Βίντεο Προβολών: Ευαγγελία Χρη-στάκου /Ζωντανή Μείξη Βίντεο Προβολών: Βαγγέλης Κατικαρίδης/ Ζωντανή Κινημα-τογράφιση: Σοφία Κουρκουλάκου, Σοφιάν-να Κρέτση, Ειρήνη Χαρωνίτη / Ερμηνεύουν: Carola Wisny, Mattie Crowley, Nick Ewans, Ευ-αγγελία Χρηστάκου.

Ένα κορίτσι υπογράφει την περφόρμανς που θα συζητηθεί στη 15η Μπιενάλε Νέων Μεσογείου 

Το «Ηeavy Metal»της Ευαγγελίας Χρηστάκου

ΙΝFOπαραστάσεις 
14, 15, 16 Οκτω-

βρίου στις 21.00 

στο ξενοδοχείο 

«Άριστον» (Διοι-

κητηρίου 5)

Για αυτούς
θα μιλάμε

αύριο 
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Παπαδιαμάντης: διαβάζεται φωναχτά 
Είναι σχεδόν σοκαριστικό – αποφασίζεις να διαβάσεις 
φωναχτά αποσπάσματα από τους «Εμπόρους των Ε-
θνών». Και δεν αναγνωρίζεις τη φωνή σου. Οι ήχοι των 
λέξεων που αρθρώνονται συνθέτουν κάτι περισσότε-
ρο από ένα σπαρακτικό ερωτικό έργο, ένα οξυδερκές 
βλέμμα του γνωστού λογοτέχνη που κάποιοι στενά 
θέλησαν να περιορίσουν στο χαρακτηρισμό ο «Άγι-
ος των Γραμμάτων». Διαβάζεις: «Το Πυρ εγλωσσούτο/
ενσωματούτο/ενεπνέετο/εψυχούτο/ελύσσα/ εφρύατε. 
Και αι φλόγες περιεκύκλωσαν αυτήν». Και ξαφνιάζεσαι 
από τα κρουστά των λέξεων, που περιγράφουν πώς 
η φωτιά άρχισε να κατακαίει την όμορφη Αυγούστα 
πάνω στη ναυαρχίδα του εραστή της.

Είναι αναπότρεπτο να καούμε (ο πόθος) 
Αυτή η ανάγνωση οδήγησε τον Θoδωρή Αμπαζή στη 
σκηνοθεσία και τη μουσική σύλληψη για την παρά-
σταση που ανεβάζει μαζί με την ομάδα ΟΠΕRA στη 
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών (19/10 - 6/11). Τον δελέασε 
η μουσικότητα του κειμένου, αλλά και το θέμα της έλ-
ξης από τη φωτιά, από το κακό. «Δεν μπορείς να αντι-
σταθείς, λες και είναι αναπότρεπτο να καούμε όλοι στη 
φωτιά» παρατηρεί. Άλλωστε και ο ίδιος ο Παπαδιαμά-
ντης ειρωνευόταν τους αναγνώστες του, έλεγε αυτά 
τα γράφω γιατί σας αρέσουν τα σατανικά... Έχοντας 
δει πρόσφατα τον «Αντίχριστο» του Λαρς Φον Τρίερ, 
εντοπίζει πολλές συγγένειες με τον Παπαδιαμάντη. 
«Έχει αυτό το θρησκευτικό και ταυχρόνα αιρετικό, η κό-
λαση πάντα ελλοχεύει». 

Ο μεγάλος ερωτικός
Είναι η πρώτη φορά που γίνεται θεατρική πράξη 
–«σκηνικό ποίημα», όπως διορθώνει ο σκηνοθέτης– 
αυτό το έργο, όπου πρωταγωνιστεί ένα τρίγωνο με 
κορυφή την ερωτικά εξεγερμένη Αυγούστα. Μια γυ-
ναίκα σπάνιας έντασης και πάθους, ούτε υποταγμέ-
νης αλλά ούτε μαινόμενης, ούτε ευλογημένης ούτε 
καταραμένης. Κι αν οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι η 
Αυγούστα μάς είναι άγνωστη, δεν είναι: είναι η μικρο-
παντρεμένη ξανθή κόρη για την οποία τραγούδησε 
ο Νίκος Ξυλούρης (στίχοι Κώστας Φέρρης, μουσική 
Σταύρος Ξαρχάκος). Η γυναίκα άρχοντα στη Νάξο που 
την απαγάγει Βενετός αριστοκράτης, τον ερωτεύεται 
και ταυτόχρονα τον μισεί, ώσπου στο τέλος πυρπο-
λείται πάνω στη ναυαρχίδα του. Ο Θοδωρής Αμπαζής 
αναρωτιέται: «Πώς ένας άνθρωπος όπως ο Παπαδια-
μάντης, που θεωρείτο ανενεργός ερωτικά, έγραψε τόσο 
ισχυρά για τον έρωτα, για το πάθος; Και πώς μπήκε τόσο 
βαθιά στη γυναικεία ψυχολογία;».  

Ενορχηστρώνοντας τον Παπαδιαμάντη
«Οι καιροί είναι χαλεποί. Το ανωφερές έχει κατάβασιν 
και η πτήσις έχει πτώσιν». Η γλώσσα του Παπαδιαμά-
ντη δεν ξενίζει, αφομοιώνεται ακαριαία. Οι «Έμποροι 
των Εθνών», έργο γραμμένο το 1882, διεξάγεται κατά 
την ενετική κατοχή των νησιών του Αιγαίου εν μέσω 
σύγκρουσης Ανατολής και Δύσης. Νάξος - Βενετία - 
Πάτμος - Νάξος είναι οι σταθμοί του έργου, όπως χω-
ρίστηκαν από το σκηνοθέτη. Στο πρώτο μέρος η αρ-
παγή της Αυγούστας (adagio), στη Βενετία η εκδίκηση 
(animato), στην Πάτμο η εξομολόγηση (grave) και πίσω 
στη Νάξο για την επιστροφή (presto - adagio). 
Στη σκηνή ο λόγος του Παπαδιαμάντη είναι ο πρω-
ταγωνιστής, σε μια φόρμα έξω από συμβάσεις. Συ-
ναντιούνται προβολές video, ένα τσέλο (το θηλυκό) 
και κρουστά (το αρσενικό), μια υδάτινη επιφάνεια (το 
νερό κυρίαρχο στοιχείο σε όλα τα έργα του Παπαδια-
μάντη), έξι φωνές (the voices), σώματα πειθαρχημέ-
να. Ουσιαστικά αυτό που κάνει η ομάδα ΟΠΕRA είναι 
ανάγνωση του στραφταλιστού κειμένου. Κάθε φωνή 
από τις 6 που θα ακουστούν θα μπορούσε να είναι ένα 
μουσικό όργανο, ακόμα και ο λόγος χωρίστηκε με τη 
λογική της ενορχήστρωσης. Ταυτόχρονα το τσέλο 
φέρνει την αίσθηση του μπλε, του γαλάζιου, και αντι-
προσωπεύει το νερό, ενώ τα κρουστά τη γη. 

Στο δωμάτιο του Big Brother
Από την τρίτη πράξη και μετά η παρτιτούρα της πα-
ράστασης ενισχύεται με τη χρήση ενός μικροφώνου. 
Το μικρόφωνο γίνεται αφορμή για φυγή, ο αφηγητής 
μοιάζει να μιλάει κατευθείαν στο κοινό, ενώ μια κά-
μερα τον καταγράφει αναπαράγοντας την εικόνα του 
στο σκηνικό. «Για να σου το πω κάπως αγοραία, η παρέμ-
βαση αυτών των σκηνών μοιάζει λίγο με τα δωμάτια του 
Μεγάλου Αδελφού» εξηγεί ο Θοδωρής Αμπαζής.
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Μια «Στέγη» για τον Παπαδιαμάντη
Οι «Έμποροι των εθνών» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη ανεβαίνουν για πρώτη φορά σε θεατρική σκηνή, 

στη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών

iNFO

Η παράσταση: Μικρή Σκηνή, Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, 19/10 - 6/11. Κείμε-
νο: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Δραματουργική επεξεργασία: Έλσα Ανδρια-
νού. Σκηνοθεσία-Μουσική: Θοδωρής Αμπαζής. Ερμηνεύουν: Κ. Αβαρικιώτης, 
Τζ. Δαλιάνη, Κ. Καλλιβρετάκης κ.ά. Καθημερινά (εκτός Δευτ. & Τρ.) 21.00. € 18, 
10 (μειωμένο). Συμπαραγωγή: Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, Ομάδα Θεάτρου 
ΟΠΕRΑ, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας.

Παράλληλες δράσεις: 22/10, συζήτηση με τους συντελεστές μετά την πα-
ράσταση. Συντονισμός: Δημήτρης Τσατσούλης, αναπληρωτής καθηγητής 
Σημειωτικής του Θεάτρου, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πατρών - Κριτικός Θεάτρου.

Πρωινές παραστάσεις για μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκεί-
ου. Η παράσταση μπορεί να συσχετιστεί με τη σχολική ύλη, προσφέροντας 
ερεθίσματα για εναλλακτικές αναγνώσεις του έργου του Παπαδιαμάντη.
Tρίτη 25 & Τετάρτη 26/10, Τρίτη 1 & Τετάρτη 2/11, 11.00-13.30

Με αφορμή τον Παπαδιαμάντη… Απευθύνεται σε εφήβους 13-17 ετών. Οι 
ηθοποιοί της ομάδας ΟΠΕRA ανοίγουν την «κουζίνα» της παράστασης και 
καθοδηγούν τους νέους στην εξερεύνηση του έργου. Θέματα όπως εξουσία, 
πίστη, θρησκεία, έρωτας, υπέρβαση συσχετίζονται με την καθημερινότητα 
των εφήβων. Τα Σάββατα, 22 & 29/10, 12.00-14.00

Για τη συμμετοχή στα προγράμματα είναι απαραίτητη η συνεννόηση με το 
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Στέγης. Η κράτηση θέσεων γίνεται 
με e-mail στο education@sgt.gr ή τηλεφωνικά στο 213 0178.034

Της ΕΛΕνΗΣ ΚωνΣΤΑνΤΑΤΟυ
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Ετήσιες υποτροφίες 
για την Ά  και 
Β΄ Λυκείου 
από τα 
Φροντιστήρια 
Πολυμένη
 
Τα Φροντιστήρια Πολυμένη (Αυλίδος 18, Πύργος 
Αθηνών, 210 7777.055, www.polymenis.gr), για να σας 
προετοιμάσουν για το μέλλον σας, προσφέρουν 
σε 2 από εσάς μία υποτροφία που περιλαμβάνει 
όλα τα έξοδα για τη σχολική χρονιά 2011-2012. Κα-
λύπτονται ειδικότερα: η εγγραφή, τα δίδακτρα και 
τα βοηθήματα του φροντιστηρίου ανά τάξη. Τα 
μαθήματα διεξάγονται αυστηρά σε ολιγομελή και 
ομοιογενή τμήματα από έμπειρους και καταξιω-
μένους καθηγητές. Οι μαθητές απολαμβάνουν τα 
θετικά του ομαδικού μαθήματος χωρίς να στερού-
νται την ατομική φροντίδα και εξέλιξη.

2 Η ΑΤΗΕΝS VOICE και τα 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΝΗ 
προσφέρουν σε 1 από εσάς υ-
ποτροφία για την Α΄ Λυκείου (1) 
και σε 1 ακόμα υποτροφία για 
τη θεωρητική κατεύθυνση της 
Β΄ Λυκείου (2). Στείλτε SMS: AV 
(κενό) 1 ή 2 και ονοματεπώνυ-
μο στο 54002, μέχρι 18/10 στις 
10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιη-
θούν με sms και στη συνέχεια 
θα επικοινωνήσουν με το φρο-
ντιστήριο για την έναρξη των 
μαθημάτων τους.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 
με ΦΠΑ

5
Ασύρματα τηλέφωνα 
Gigaset AL140
Ποιοτική –με μηδενική ακτινοβο-
λία– ασύρματη επικοινωνία στο 
σπίτι. Με χρόνο ομιλίας έως 17 ώ-
ρες δεν θα σταματάς να μιλάς! Εί-
ναι το «φοιτητικό» της Gigaset και 
επιλέγει να σας το προσφέρει.

Η ΑTHENS VOICE και η GIGASET  
προσφέρουν σε 5 από εσάς ένα  
ασύρματο τηλέφωνο. Στείλτε SMS: 
AV (κενό) 15 και ονοματεπώνυμο 
στο 54002, μέχρι 18/10 στις 10 
π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με 
sms και θα παραλάβουν το δώρο 
τους από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. 
Τρικούπη 22, 3ος όρ.).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

1 Shopping design on line με τιμές 
έκπληξη σε αντικείμενα, φωτι-
στικά και μικροέπιπλα σπιτιού στο 
νέο e-shop www.deloudisobjet.
gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα 
του Δελούδης Objet (Σπευσίππου 
3-5, Κολωνάκι, 210 7235.584). Οι 
πιο έξυπνες τιμές της πόλης για 
τα πιο ιδιαίτερα δώρα.

Η ΑTHENS VOICE και το κατάστη-
μα ΔΕΛΟΥΔΗΣ OBJET προσφέ-
ρουν σε 1 από εσάς ένα φωτιστικό 
της εταιρείας FLOS. Στείλτε SMS: 
AV (κενό) 5 και ονοματεπώνυμο 
στο 54002, μέχρι 18/10 στις 10 
π.μ. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με 
sms και θα παραλάβει το δώρο 
του από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. 
Τρικούπη 22, 3ος όρ.).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

Φωτιστικό FLOS από το 
Δελούδης Objet

Σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς όλοι είμαστε μαζί. Θα τα καταφέρουμε, θα το ξεπεράσουμε «with a little 
help from οur friends». Η ATHENS VOICE συντονίζει τις ευαίσθητες επιχειρήσεις της Αθήνας και προσφέ-
ρει δώρα στους αναγνώστες της. Είσαι νέος μέχρι 25 χρονών; Από ένα απλό κούρεμα, ένα γεύμα, μέχρι μια 

ετήσια υποτροφία σε φροντιστήριο, 

385 προσφορές εντελώς δωρεάν 
βρίσκονται εδώ για να κάνουν τη ζωή λίγο πιο εύκολη. 

Θα έχει και συνέχεια.

Επιμέλεια: ΜΑΡΩ ΖΗΝΑ

     Ζήσε
με 

την ΑΤΗΕΝS VOICE

Τα δώρα 
αφορούν νέους 

μέχρι 25 ετών και 

παραλαμβάνονται 

με την επίδειξη 
ταυτότητας
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Η ATHENS VOICE και το KAZARMA LAKE RESORT & SPA προσφέρουν σε 
2 από εσάς ένα διήμερο για δύο άτομα. Στείλτε SMS: AV (κενό) 68 και ονομα-
τεπώνυμο στο 54002, μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν 
με sms και στη συνέχεια θα μπορούν να επικοινωνήσουν με το ξενοδοχείο 
για την κράτησή τους. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

Διήμερο στο Kazarma 
Lake Resort & Spa
Δεν θα ήταν τέλειο ένα διήμερο (2 διανυκτερεύσεις με πρωινό) στο 
Kazarma Lake Resort & Spa, ένα σούπερ ξενοδοχείο (Καλύβια Φυλακτής, 
Καρδίτσα, 24410 92290, www.kazarma.gr) σε παραδοσιακό στιλ κοντά 
στη Λίμνη Πλαστήρα; 2 ζευγάρια μπορούν να πάνε όποιο διήμερο θέ-
λουν στους επόμενους 6 μήνες –όχι περίοδο Χριστουγέννων, Πάσχα, 
και εορταστικά τριήμερα–, επιβεβαιώνοντας τη διαθεσιμότητα. 

4

Φιάλες κρασιού 
στο Winepoint
To Winepoint (Αθ. Διάκου & Πορινού 2, Α-
κρόπολη, 210 9227.050), το πρώτο wine-
bar της Αθήνας που προσφέρει επιλεγμέ-
νες ετικέτες από τον ελληνικό αμπελώνα, 
σας κερνάει. Και για όσους δεν σταθούν 
τυχεροί, 10% έκπτωση για κατανάλωση 
εντός καταστήματος μέχρι 31/10 με επί-
δειξη του φοιτητικού πάσου και λέγοντας 
«ATHENS VOICE»! Στην υγειά σας!

5

5

Σετ εσωρούχων 
Miss Triumph 
και Sloggi
Φέτος το χειμώνα θα αφεθούμε όλες στη 
φροντίδα της Miss Triumph. Sexy κοψίματα 
και έντονες αποχρώσεις θα ανεβάσουν τη 
διάθεσή μας (www.triumph.gr). Και για να τα 
βγάλουμε πέρα με τη δύσκολη καθημερινό-
τητα, επιλέγουμε από sloggi hello day, με χα-
ρούμενα χρώματα και όμορφα σχέδια.

Η ΑΤΗΕΝS VOICE και η TRIUMPH προσφέ-
ρουν σε 2 από εσάς ένα σετ Miss Triumph (18) 
και η SLOGGI προσφέρει σε 2 από εσάς ένα 
σετ (19), στο μέγεθος επιλογής σας. Στείλτε 
SMS: AV (κενό) 18 ή 19 και ονοματεπώνυμο στο 
54002, μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. Οι νικήτριες 
θα ειδοποιηθούν με sms και θα παραλάβουν 
το δώρο τους από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. 
Τρικούπη 22, 3ος όρ.).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

Η ΑΤΗΕΝS VOICE και 
το WOMEN FOR LIFE 
προσφέρουν σε 1 από 
εσάς 2 μήνες  
δωρεάν μαθήματα  
χορού χιπ χοπ (30)  
και σε 1 από εσάς 2 μή-
νες δωρεάν μαθήματα 
χορού zumba (31). 
Στείλτε SMS: AV (κενό) 
30 ή 31 και ονοματε-
πώνυμο στο 54002, 
μέχρι 18/10 στις 10 
π.μ. Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν με sms 
και στη συνέχεια θα 
επικοινωνήσουν με το 
κέντρο για την έναρξη 
των μαθημάτων τους. 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται 
€ 0,31 με ΦΠΑ

4

Δωρεάν μαθήματα χορού 
από το Women For Life

Χτένισμα και 
βαφή από τον 

Μιχάλη 
Τερζάκη

Στο κέντρο προσωπικής ανάπτυξης για γυναί-
κες Women For Life (Γρ. Ξενοπούλου 10, Ν. Ψυ-
χικό, 210 6740.302) παρακολουθείτε σεμινάρια, 
εργαστήρια, προγράμματα γυμναστικής ή χο-
ρού (jazz dance, αφρικανικός χορός) κ.ά. Δύο 
από εσάς θα πάρετε για 2 μήνες δωρεάν μαθή-
ματα χιπ χοπ (30) και zumba (31), το αγαπημένο 
νέο είδος χορού της Shakira με λάτιν ρυθμούς 
και εύκολες χορευτικές κινήσεις.

Στο κομμωτήριο της οδού Σκουφά 
33 μπορείς να έχεις το καλύτερο 
κούρεμα από τα χέρια του Μιχάλη, 
αλλά αυτό που θα σε εντυπωσιά-
σει είναι οι εξαιρετικές βαφές και 
τα μοντέρνα χτενίσματα μέσα σε 
μια χαλαρή ατμόσφαιρα πλημμυ-
ρισμένη με ωραίες μουσικές. Μόνο 
που  πρέπει οπωσδήποτε να κλεί-
σετε ραντεβού (210 3607.898).

2

Ένα ολοκληρωμένο ελληνικό γεύμα μπορείς να 
κάνεις με τα καλούδια που σου προσφέρει το κα-
τάστημα H Κάπαρη (Ασκληπιού 22, 211 0104.240). 
Το κάθε δώρο περιλαμβάνει: ένα πακέτο ελληνι-
κά παραδοσιακά ζυμαρικά, μία έτοιμη χειροποίητη 
σάλτσα ντομάτας, μία φιάλη χύμα λευκό κρασί από 
τη Νεμέα και κυκλαδίτικη κάπαρη. Καλοφάγωτα!

10

Ελληνικά 
παραδοσιακά 

προϊόντα 
από την 

Κάπαρη

Η ATHENS VOICE και η ΚΑΠΑΡΗ προσφέρουν σε 10 από εσάς ένα σετ. 
Στείλτε SMS: AV (κενό) 59 και ονοματεπώνυμο στο 54002, μέχρι 18/10 
στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα παραλάβουν το 
δώρο τους από την Κάπαρη. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

Επιτραπέζια παιχνίδια 
από το PlayCE

3

Το PLAyCE(Λ. Παπάγου 128, Ζωγράφου, 
www.playce.gr) διαθέτει μία από τις 
μεγαλύτερες συλλογές επιτραπέζιων 
παιχνιδιών που μπορεί να βρει κανείς 
σε ένα καφέ, με περισσότερους από 
400 τίτλους απ’ όλο τον κόσμο. Σας 
προσφέρει τρία αντίτυπα από το εκ-
πληκτικό παιχνίδι «7 Wonders». 

Η ATHENS VOICE και το 
PlayCE προσφέρουν σε 3 
από εσάς ένα επιτραπέζιο 
παιχνίδι. Στείλτε SMS: AV 
(κενό) 63 και ονοματεπώνυ-
μο στο 54002, μέχρι 18/10 
στις 10 π.μ. Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν με sms και θα 
παραλάβουν το δώρο τους 
από το κατάστημα.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 
με ΦΠΑ

Η ΑΤΗΕΝS VOICE και το κομ-
μωτήριο ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ 
προσφέρουν σε 3 από εσάς ένα 
χτένισμα (72) και σε 2 από εσάς μία 
βαφή (73). Στείλτε SMS: AV (κενό) 
72 ή 73 και ονοματεπώνυμο στο 
54002, μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. Οι 
νικητές θα ειδοποιηθούν με sms 
και στη συνέχεια θα μπορούν να 
επικοινωνήσουν με το κομμωτήριο 
για το ραντεβού τους. Κάθε μήνυμα 
χρεώνεται  € 0,31 με ΦΠΑ

Σετ περιποίησης 
από την Apivita 
Εσπεριδοειδή και μέλι για τα μαλλιά, λεβάντα και 
ελιά για το πρόσωπο, περγαμόντο και πράσινο 
τσάι για το σώμα και μέλι για τα χέρια σου. Η Apivita 
φροντίζει με τρόπο φυσικό για όλο σου το σώμα 
(www.apivita.com).

6
Η ΑTHENS VOICE και η APIVITA προ-
σφέρουν σε 6 από εσάς ένα σετ περι-
ποίησης που περιλαμβάνει τέσσερα 
προϊόντα. Στείλτε SMS: AV (κενό) 6 και 
ονοματεπώνυμο στο 54002, μέχρι 
18/10 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδο-
ποιηθούν με sms και θα παραλάβουν το 
δώρο τους από τo κατάστημα της εται-
ρείας (Σόλωνος 36, 210 3640.560).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

Ποντίκια 
Colour Collection 
από τη Logitech
Δώσε τη δική σου νότα στο ψηφιακό σου περιβάλλον με ένα ποντίκι 
από τη συλλογή Logitech Colour Collection. Design που ξεκινά από το 
επιτηδευμένο punk και φτάνει στο cyber chic, χωρίς να αφήνει απέξω 
τις πιο κλασικές φόρμες αλλά και το υπερμοντέρνο. 

Η ΑTHENS VOICE και η LOGITECH προσφέρουν σε 5 από εσάς ένα 
ποντίκι. Στείλτε SMS: AV (κενό) 3 και ονοματεπώνυμο στο 54002, μέχρι 
18/10 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα παραλάβουν 
το δώρο τους από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ.).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

5
Κάθε φιάλη Patron είναι μοναδική. Κάθε μπουκάλι 
από γυαλί είναι χειροποίητο και αριθμημένο. H 
Patron XO café είναι ένας εξαιρετικός συνδυασμός 
ultra-premium tequila και αγνού φυσικού απο-
στάγματος του καλύτερου καφέ. Η γεύση είναι 
ξηρή και άγλυκη, ενώ η υψηλή περιεκτικότητα 
αναδεικνύει με ιδανικό τρόπο τον εξαιρετικό καφέ 
και την premium tequila. 

Συλλεκτικές φιάλες 
Tequila Patron XO café

5
H ATHENS VOICE και η TEQUILA 
PATRON (350ml) προσφέρουν σε 5 
από εσάς μία συλλεκτική φιάλη. Στείλτε 
SMS: AV (κενό) 66 και ονοματεπώνυμο 
στο 54002, μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. Οι 
νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα 
παραλάβουν το δώρο τους από τα γρα-
φεία της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ.).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

Ακουστικά 
της Wesc

10

Θα περπατάς ακούγοντας τις μουσικές σου 
χωρίς να σε αποσπά τίποτα. Θα ροκάρεις 
στο δωμάτιό σου χωρίς να ενοχλείς το συ-
γκάτοικό στην εξεταστική. Θα φοράς τα 
πιο street ακουστικά. Θα είναι Wesc (www.
primetimers.gr).

Η ATHENS VOICE και η WESC 
προσφέρουν σε 10 από εσάς ένα 
ζευγάρι ακουστικά. Στείλτε SMS: 
AV (κενό) 71 και ονοματεπώνυμο 
στο 54002, μέχρι 18/10 στις 10 
π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν 
με sms και θα παραλάβουν το δώ-
ρο τους από τα γραφεία της A.V. 
(Χαρ. Τρικούπη 22, 3oς όρ.).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

Η ATHENS VOICE και το θΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ προσφέρουν 10 διπλά εισιτήρια για 
την παράσταση. Στείλτε SMS: AV (κενό) 39 και 
ονοματεπώνυμο στο 54002, μέχρι 18/10 στις 
10 π.μ. Οι νικητές θα ενημερωθούν με sms και 
τα ονόματά τους θα βρίσκονται σε λίστα στο 
ταμείο του θεάτρου.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

Διπλά εισιτήρια 
για τα «Ορφανά» 20

2η χρονιά για τα «Ορ-
φανά» του Ντέννις 
Κέλλυ σε σκηνοθε-
σία Βαγγέλη Θεο-
δωρόπουλου στο 
Θέατρο του Νέου 
Κόσμου (Αντισθένους 
7 & Θαρύπου, 210 
9212.900). Ένα ψυχο-
λογικό θρίλερ με πο-
λιτικές διαστάσεις, 
που θριάμβευσε στο 
Φεστιβάλ Εδιμβούρ-
γου. Μπορείτε να 
επιλέξετε μία παρά-
σταση, κατόπιν κρά-
τησης, στο διάστημα 
20-26/10. 

Η ΑTHENS VOICE και το WINEPOINT προσφέρουν σε 5 από 
εσάς μία φιάλη κρασί για κατανάλωση στο κατάστημα, για 
εσάς και την παρέα σας (έως 4 άτομα). Στείλτε SMS: AV (κενό) 
7 και ονοματεπώνυμο στο 54002, μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. Οι 
νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και στη συνέχεια θα μπορούν 
να επικοινωνήσουν με το Winepoint για την κράτησή τους.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ
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Γεύμα για δύο στον Μελίλωτο

Διπλά Allou! 
Day Pass

Είναι ο κορυφαίος προορισμός διασκέδασης της χώρας! 
Μπαίνεις, παίζεις και ξεχνάς όλα σου τα προβλήματα. Ατε-
λείωτη διασκέδαση στα παιχνίδια του Allou! Fun Park, για 
σένα και το φίλο σου για μία ολόκληρη μέρα!

Η ΑTHENS VOICE και το 
Allou! Fun Park  
προσφέρουν σε 10 από  
εσάς ένα Day Pass για δύο  
άτομα. Στείλτε SMS:  
AV (κενό) 16 και ονομα- 
τεπώνυμο στο 54002,  
μέχρι 18/10 στις 10 π.μ.  
Οι νικητές θα ειδοποιη-
θούν με sms και θα παρα-
λάβουν το pass τους από 
τα γραφεία της A.V. (Χαρ. 
Τρικούπη 22, 3ος όρ.).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται  
€ 0,31 με ΦΠΑ

Κουρέμα στο κομμωτήριο 
Giorgios Doudesis 
Κούρεμα σε στιλ μοντέρνο, blitz, new wave, ασύμμετρο ή βαφή με τα 
πιο φωτεινά χρώματα που έχεις δει. Αφέσου στα χέρια που έχουν δη-
μιουργήσει κουπ για επώνυμους που βλέπεις στα περιοδικά, στην T.V ή 
στο θέατρο (Βουκουρεστίου 39, 210 3629.970).

5

Η ΑTHENS VOICE και το 
κομμωτήριο GIORGIOS 
DOUDESIS προσφέ-
ρουν σε 5 από εσάς ένα 
κούρεμα. Στείλτε SMS: 
AV (κενό) 37 και ονομα-
τεπώνυμο στο 54002, 
μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. 
Οι νικητές θα ειδοποι-
ηθούν με sms και μετά 
θα επικοινωνήσουν με 
το κομμωτήριο για το 
ραντεβού τους. 
Κάθε μήνυμα χρεώνε-
ται € 0,31 με ΦΠΑ

2 

Η ΑTHENS VOICE και ο ΜΕΛΙΛΩΤΟΣ 
προσφέρουν σε 2 από εσάς ένα γεύμα 
δύο ατόμων με κρασί. Στείλτε SMS: AV 
(κενό) 4 και ονοματεπώνυμο στο 54002, 
μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν με sms και στη συνέχεια 
θα μπορούν να επικοινωνήσουν με το 
εστιατόριο για την κράτησή τους.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

Εστιατόριο σε μέγε-
θος μινιατούρας με 
ασυμβίβαστη κουζίνα, 
αγνά-φρέσκα υλικά και 
παραδοσιακές ελληνι-
κές συνταγές «γαρνιρι-
σμένες» με φαντασία 
(βλ. βιολογική φάβα 
Φενεού, λαζάνια με κιμά 
κοτόπουλου κ.ά.). Τις 
φανταστικές λιχουδιές 
μπορείτε να απολαύσε-
τε σε ένα από τα τραπε-
ζάκια στον πεζόδρομο 
της Καλαμιώτου 19 στο 
Κέντρο (210 3222.458).

Μανικιούρ 
στο κομμωτήριο 
Mejor by 
V Wind
Προσωπική φροντίδα και περιποί-
ηση, cool ατμόσφαιρα και επιλογές 
από κούρεμα μέχρι face tattoo. Για 
σένα που θέλεις να περιποιηθείς 
τα άκρα σου, προσφέρουν μανι-
κιούρ από τα πιο μαγικά τους χέρια 
(Σπύρου Μερκούρη 3, Παγκράτι, 210 
7222.032).

Η ΑTHENS VOICE και τo κομμωτήριο MEJOR BY V 
WIND προσφέρουν σε 10 από εσάς ένα μανικιούρ. 
Στείλτε SMS: AV (κενό) 14 και ονοματεπώνυμο στο 
54002, μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδο-
ποιηθούν με sms και στη συνέχεια θα επικοινωνή-
σουν με το κομμωτήριο για το ραντεβού τους.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

10

Η ΑTHENS VOICE και το ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ προσφέρουν σε 5 από εσάς ένα 
μπουκάλι κρασί για να το πιείτε με την παρέα σας. Στείλτε SMS: AV (κενό) 
17 και ονοματεπώνυμο στο 54002, μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν με sms και στη συνέχεια θα μπορούν να επικοινωνήσουν 
με το Αερόστατο για κράτηση.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

Διπλά εισιτήρια για 
τους «Δύο θεούς»
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Η ATHENS VOICE και το STUDIO ΜΑΥ-
ΡΟΜΙΧΑΛΗ προσφέρουν 8 διπλά εισι-
τήρια για τις 23/10 (48) και 8 διπλά ει-
σιτήρια για τις 30/10 (49). Στείλτε SMS: 
AV (κενό) 48 ή 49 και ονοματεπώνυμο 
στο 54002, μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. 
Οι νικητές θα ενημερωθούν με sms 
και τα ονόματά τους θα βρίσκονται σε 
λίστα στο ταμείο του θεάτρου. 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

Για 2η χρονιά παίζεται στο 
Studio Μαυρομιχάλη (Μαυ-
ρομιχάλη 134, Εξάρχεια, 210 
6453.330) το εξαιρετικό έργο 
του Λένου Χρηστίδη «Δύο θε-
οί» (βραβείο Κάρολος Κουν), 
σε σκηνοθεσία Φώτη Μακρή 
με τους Γιώργο Νινιό και Διο-
νύση Μανουσάκη. Μπορείτε 
να δείτε την προσπάθεια των 
ηρώων να απεξαρτοποιη-
θούν από τον εθισμό τους στη 
χρήση του κομπιούτερ στις 
23/10 και 30/10, στις 19.30.  

Σετ προϊόντων 
Korres Natural 
Products
Το σετ περιλαμβάνει: αφρόλουτρο που 
ενυδατώνει και καταπραΰνει από ερε-
θισμούς, γαλάκτωμα σώματος με δρο-
σιστική οξύτητα άγουρων φρούτων, 
σαπούνι προσώπου και σώματος με 
πρωτεΐνες γάλακτος που συμβάλλουν 
στη διατήρηση της υγιούς όψης της επι-
δερμίδας (www.korres.com).

Η ΑΤΗΕΝS VOICE και η KORRES NATURAL 
PRODUCTS προσφέρουν σε 5 από εσάς 
από ένα σετ. Στείλτε SMS: AV (κενό) 26 και 
ονοματεπώνυμο στο 54002, μέχρι 18/10 
στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με 
sms και θα παραλάβουν τα δώρα τους από 
τα γραφεία της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος 
όρ.). Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

5

Ο ανελέητος και λυσσαλέος πόλεμος αρσενικού και θηλυκού είναι το 
θέμα της «Μις Τζούλια» του Αυγούστου Στρίνμπεργκ. Η παράσταση, 
σε σκηνοθεσία Μίνας Αδαμάκη, επαναλαμβάνεται για 2η χρονιά στο 
θέατρο Τόπος Αλλού (Κεφαλληνίας 17 & Κυκλάδων, 210 8656.004, 210 
8624.392) και μπορείτε να τη δείτε στις 26/10 στις 20.00.

Η ATHENS VOICE και το θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ προσφέρουν 8 διπλά 
εισιτήρια για την παράσταση. Στείλτε SMS: AV (κενό) 44 και ονοματεπώ-
νυμο στο 54002, μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ενημερωθούν με 
sms και τα ονόματά τους θα βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο του θεάτρου.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

Διπλά 
εισιτήρια 
για τη 
«Μις 
Τζούλια»

16

10

Mobile Broadband με 
κάρτα από τη WIND
Για όσους θέλουν να σερφάρουν στο internet 
απ' όπου κι αν βρίσκονται χωρίς συμβόλαια & 
δεσμεύσεις, ένα πακέτο σύνδεσης WIND Mobile 
Broadband με κάρτα USB modem stick και δώρο 
πλοήγηση στο internet για 7 ημέρες (2GB χρήση 
δεδομένων). Μετά την κατανάλωση του αρχικού 
χρόνου πλοήγησης, μπορείς να ενεργοποιήσεις 
κάποιο από τα 3 διαθέσιμα πακέτα που προσφέρει 
η WIND (210 6158.000, www.wind.com.gr). 

Η ATHENS VOICE 
και η WIND προ-
σφέρουν σε 10 
από εσάς από 
ένα WIND Mobile 
Broadband με κάρ-
τα. Στείλτε SMS: 
AV (κενό) 65 και 
ονοματεπώνυμο 
στο 54002, μέχρι 
18/10 στις 10 π.μ. 
Οι νικητές θα ειδο-
ποιηθούν με sms 
και στη συνέχεια 
θα μπορούν να 
παραλάβουν το 
δώρο τους από τα 
γραφεία της A.V. 
(Χαρ. Τρικούπη 22, 
3ος όρ.).
Κάθε μήνυμα χρεώ-
νεται € 0,31 με ΦΠΑ

6 

T-shirts του 
Λάμπρου 
Απόστολου
Τα σ χ έ δ ιά τ ο υ π ά ν ω σ ε 
μπλούζες είναι απλώς υπέ-
ροχα, γι’ αυτό και πουλάνε 
σαν τρελά σε Νέα Υόρκη και 
Λος Άντζελες. Αυτό που σας 
χαρίζει είναι unisex, ακρι-
βώς για να μπορούμε να τα 
φορέσουμε όλοι μας. 

Η ΑTHENS VOICE και ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ προσφέρουν σε 6 από ε-
σάς ένα t-shirt. Στείλτε SMS: AV (κενό) 13 και ονοματεπώνυμο στο 54002, 
μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα παρα-
λάβουν το δώρο τους από το ατελιέ του σχεδιαστή (Πραξιτέλους 33).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

Ζήσε με την ΑΤΗΕΝS VOICE

Στις «Ιδιωτικές ζωές» ο Νόελ Κάουαρντ τολμά να 
πει πως ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην 
προσωπική του ζωή. Την παράσταση σκηνοθέ-
τησε ο Πέτρος Φιλιππίδης στο Θέατρο Άλμα (Αγ. 
Κωνσταντίνου & Ακομινάτου 15-17, 210 5220.100) και 
μπορείτε να τη δείτε στις 23/10 στις 19.30.

10

Διπλά εισιτήρια για τις 
«Ιδιωτικές ζωές»

Η ATHENS VOICE 
και το ΘΕΑΤΡΟ 
AΛΜΑ προσφέ-
ρουν 5 διπλά 
εισιτήρια για την 
παράσταση στις 
23/10. Στείλτε 
SMS: AV (κενό) 47 
και ονοματεπώ-
νυμο στο 54002, 
μέχρι 18/10 στις 
10 π.μ. Οι νικητές 
θα ενημερωθούν 
με sms και τα 
ονόματά τους θα 
βρίσκονται σε 
λίστα στο ταμείο 
του θεάτρου.
Κάθε μήνυμα χρεώ-
νεται € 0,31 με ΦΠΑ

Σετ προϊόντων 
Frezyderm

3

Ένα πλήρες σετ τριών προϊόντων της 
σειράς Ac-Norm της Frezyderm –απο-
τελείται από απαλό gel καθαρισμού 
ειδικά σχεδιασμένο για την ευαίσθη-
τη και απαιτητική λιπαρή επιδερμίδα, 
ένα peeling gel για βαθύ καθαρισμό 
και ένα επαναστατικό gel ταχείας 
δράσης για τοπική εφαρμογή πάνω 
στο σπυράκι– σε περιμένει να το α-
ποκτήσεις. 

Η ATHENS VOICE και η FREZYDERM 
προσφέρουν σε 3 από εσάς ένα σετ. 
Στείλτε SMS: AV (κενό) 52 και ονοματεπώ-
νυμο στο 54002, μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. 
Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα 
παραλάβουν το δώρο τους από τα γρα-
φεία της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ.). 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

Μπουκάλια 
κρασί 
από το 
Αερόστατο

5
Το πρωί αναζητήστε τα υπέροχα κρουασάν με καφέ στα τραπεζά-
κια στην πλατεία. Το βράδυ θα πιείτε cocktails υπό τους ήχους ethnic 
μουσικών στη μεγάλη του μπάρα και δεν θα φύγετε αν δεν δοκιμά-
σετε μπουρίτο (Κτησίου & Πτολεμαίων 4, πλ. Προσκόπων, Παγκράτι, 210 
7568.664). 



Team  spirit
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Η ΑΤΗΕΝS VOICE και το ΑΣΤΡΑ, ΡΑΣΤΑ, ΝΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΛΙΑ προσφέ-
ρουν σε 3 από εσάς ή 1 κούρεμα (27) ή 1 μανικιούρ-πεντικιούρ (28) ή 1 
αποτρίχωση με κερί (πόδια-μπικίνι) (29). Στείλτε SMS: AV (κενό) 27 ή 28 ή 
29 και ονοματεπώνυμο στο 54002, μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν με sms και στη συνέχεια θα επικοινωνήσουν με το κομμω-
τήριο για το ραντεβού τους.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

Κούρεμα, μανικιούρ-
πεντικιούρ, αποτρίχωση 
στο Άστρα Ράστα

3
Το κομμωτήριο Άστρα, Ράστα, Νύ-
χια και Μαλλιά (Εμ. Μπενάκη 100, 
210 3801.725) είναι σημείο συνά-
ντησης όσων αγαπούν τα αρτίστι-
κα κουρέματα. Ακόμα εδώ μπορεί-
τε να κάνετε μανικιούρ-πεντικιούρ, 
αποτρίχωση και, φυσικά, όλα όσα 
χρειάζονται τα μαλλιά σας (βαφές, 
ανταύγειες, ράστα), όλα σε πολύ 
οικονομικές τιμές. 

Πουκάμισα από την A.L.E.

3 Η Α.L.E. (www.ale.com.gr), η 
αγαπημένη φίρμα των κο-
ριτσιών της πόλης, χαρίζει 
ένα καρό σπορ πουκαμισά-
κι ώστε να ξεκινήσετε τη 
νέα σεζόν με στιλ και αισι-
οδοξία.

Η ΑΤΗΕΝS VOICE και η 
A.L.E. προσφέρουν σε 3 από 
εσάς ένα πουκάμισο (size S). 
Στείλτε SMS: AV (κενό) 23 και 
ονοματεπώνυμο στο 54002, 
μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. Οι 
νικητές θα ειδοποιηθούν με 
sms και θα παραλάβουν το 
δώρο τους από τα γραφεία 
της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 
3ος όρ.).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται 
€ 0,31 με ΦΠΑ

Το διάσημο έργο του Ζαν Ζενέ 
«Δούλες» σκηνοθέτησε η Έφη 
Μουρίκ η σ το Νέο Ε λ ληνικό 
Θέατρο Γιώργου Αρμένη (Σπ. 
Τρικούπη 34 & Κουντουριώτου, Ε-
ξάρχεια, 210 8253.489). Μπορείτε 
να δείτε τις δύο υπηρέτριες να 
βασανίζουν η μία την άλλη μέχρι 
την αυτοκαταστροφή τους στις 
27/10 στις 21.15.

10 Διπλά εισιτήρια 
για τις «Δούλες»

Η ATHENS VOICE και το ΝΕΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ θΕΑΤΡΟ προσφέ-
ρουν 5 διπλά εισιτήρια για την 
παράσταση στις 27/10. Στείλτε 
SMS: AV (κενό) 46 και ονομα-
τεπώνυμο στο 54002, μέχρι 
18/10 στις 10 π.μ. Οι νικητές 
θα ενημερωθούν με sms και τα 
ονόματά τους θα βρίσκονται σε 
λίστα στο ταμείο του θεάτρου.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 
με ΦΠΑ

Η ATHENS VOICE 
και το κομμωτή-
ριο D. FRANK 
προσφέρουν σε 
5 από εσάς ένα 
κούρεμα. Στείλτε 
SMS: AV (κενό) 53 
και ονοματεπώ-
νυμο στο 54002, 
μέχρι 18/10 στις 
10 π.μ. Οι νικητές 
θα ειδοποιηθούν 
με sms και στη συ-
νέχεια θα επικοι-
νωνήσουν με το 
κομμωτήριο για το 
ραντεβού τους. 
Κάθε μήνυμα χρεώ-
νεται € 0,31 με ΦΠΑ

Κουρέματα από το 
κομμωτήριο D. Frank

5

Από τα πιο ενημερωμένα και cool κομμωτήρια 
της πόλης (Σίνα 50 & Αναγνωστοπούλου, Κολω-
νάκι, 210 3603.297), με φοβερές μουσικές και 
ακόμη πιο φοβερά κουρέματα από τον grand 
master Φραγκίσκο. Μην του πεις πώς ονειρεύ-
εσαι τη νέα σου κουπ, άσε τον ίδιο να την ονει-
ρευτεί για σένα! Θα τον ευγνωμονείς. 

Γεύμα για δύο 
στο εστιατόριο Cosca
Ο chef Antonio Carlone, 
γέννημα θρέμμα της 
Napoli, θα ετοιμάσει για 
σένα συνταγές από την 
πατρίδα του σε αυτό το 
μικρό και ζεστό σιτσιλι-
άνικο εστιατόριο, που 
μοναδικό σκοπό του έ-
χει να σε ταξιδέψει στις 
γεύσεις της Σικελίας 
(Πραμάντων 10, Κουκά-
κι, 210 9210.229).

2
Η ATHENS VOICE και το εστιατόριο COSCA προσφέρουν 
σε 1 από εσάς ένα γεύμα για δύο άτομα, με κρασί. Στείλτε 
SMS: AV (κενό) 64 και ονοματεπώνυμο στο 54002, μέχρι 
18/10 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα 
επικοινωνήσουν με το εστιατόριο για την κράτησή τους.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

Περιποιήσεις για το πρόσωπο 
και το σώμα στο Renato

Η ΑΤΗΕΝS VOICE και το 
RENATO προσφέρουν 
σε 6 από εσάς ή 1 στε-
γνό-θεραπευτικό πεντι-
κιούρ (32), ή 1 χαλάουα 
(πόδια-μπικίνι) (33) ή 2 
θεραπείες σύσφιξης/
κυτταρίτιδας (34) ή 1 
θεραπεία πρόσωπου 
(ενυδάτωση/οξυγό-
νωση) (35) ή 1 μασάζ 
ριλάξ (36). Στείλτε SMS: 
AV (κενό) 32 ή 33 ή 34 ή 
35 ή 36 και ονοματεπώ-
νυμο στο 54002, μέχρι 
18/10 στις 10 π.μ. Οι νι-
κητές θα ειδοποιηθούν 
με sms και στη συνέχεια 
θα  επικοινωνήσουν με 
το Κέντρο για το ραντε-
βού τους.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται  
€ 0,31 με ΦΠΑ

Το κέντρο αισθητικής Renato (Σκουφά 35, 210 
3607.559) έχει το know-how στα πάντα που 
αφορούν στην περιποίηση προσώπου και 
σώματος, από σχηματισμό φρυδιών μέχρι 
χαλάουα. Αν έχεις κι άλλες απαιτήσεις, έχουν 
και power plate. Όλα σε οικονομικές τιμές.

6
Η ΑTHENS VOICE και το ALEGRE GROW-
SHOP προσφέρουν σε 1 από εσάς 50 λίτρα 
βιολογικά πιστοποιημένο χώμα. Στείλτε 
SMS: AV (κενό) 11 και ονοματεπώνυμο στο 
54002, μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. Ο νικητής 
θα ειδοποιηθεί με sms και θα παραλάβει 
το δώρο του από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. 
Τρικούπη 22, 3ος όρ.).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

50 λίτρα βιολογικό χώμα 
Biobizz από το Alegre 

Το Alegre grow-shop (Εμ. Μπενάκη 93-95) 
είναι ο παράδεισος του επαγγελματία και 
ερασιτέχνη κηπουρού. Θα βρεις καλλιερ-
γητικά εφόδια βιολογικών κήπων και θα 
μάθεις τα πάντα γύρω από τις υδροπο-
νικές καλλιέργειες. Σου χαρίζει 50 λίτρα 
βιολογικά πιστοποιημένο χώμα Biobizz 
για καλή αρχή.

1

Το πρώτο σετ περιλαμβάνει σαμπουάν και λοσιόν 
Volume & Energie και Soin Mousse proteine (56), το 
δεύτερο σαμπουάν Perm & Coleur, Lait Revital και 
Invisible wax (57) και το τρίτο σαμπουάν Jojoba 
Nutritif, μάσκα Jojoba Reparat και σπρέι Mistral (58). 
Εσύ μπορείς να διαλέξεις εκείνο που ταιριάζει στα 
δικά σου μαλλιά (www.modshair.gr).

3

Σετ τριών 
προϊόντων 
από τα 
Mod’s Hair

Η ATHENS VOICE και τα MOD’S HAIR 
προσφέρουν σε 3 από εσάς ένα σετ. 
Στείλτε SMS: AV (κενό) 56 ή 57 ή 58 
και ονοματεπώνυμο στο 54002, 
μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν με sms και θα παραλά-
βουν το δώρο τους από τα γραφεία 
της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ.).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

Δείτε την παράσταση «Ο Συγ-
γραφέας» του Tim Crouch στο 
Δώμα του Θεάτρου του Νέου 
Κόσμου (Αντισθένους 7 & Θαρύ-
που, 210 9212.900). Οι ηθοποιοί 
που πρωταγωνιστούν (Μ. Πα-
παδημητρίου κ.ά.) σκηνοθετούν 
αυτό το ενδιαφέρον έργο για τη 
βία. Μπορείτε να επιλέξετε πα-
ράσταση, κατόπιν κράτησης, 
στο διάστημα 20-26/10. 

Η ATHENS VOICE και το θΕΑΤΡΟ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ προσφέ-
ρουν 5 διπλά εισιτήρια για την 
παράσταση. Στείλτε SMS: AV 
(κενό) 38 και ονοματεπώνυμο 
στο 54002, μέχρι 18/10 στις 10 
π.μ. Οι νικητές θα ενημερωθούν 
με sms και τα ονόματά τους θα 
βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο 
του θεάτρου.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

10

Διπλά εισιτήρια 
για τον 
«Συγγραφέα»

Δωροεπιταγές των 
€ 20 από την H&M

Η ATHENS VOICE 
και η H&M προ-
σφέρουν σε 5 από 
εσάς μία δωρο-
επιταγή. Στείλτε 
SMS: AV (κενό) 51 
και ονοματεπώ-
νυμο στο 54002, 
μέχρι 18/10 στις 
10 π.μ. Οι νικητές 
θα ειδοποιηθούν 
με sms και θα 
παραλάβουν το 
δώρο τους από τα 
γραφεία της A.V. 
(Χαρ. Τρικούπη 22, 
3ος όρ.).
Κάθε μήνυμα χρεώ-
νεται € 0,31 με ΦΠΑ

Υπάρχει πιο αγαπημένη φίρμα από αυτή; Η 
φετινή κολεξιόν της, όπως κάθε σεζόν, και 
πάλι θα σε ενθουσιάσει. Για σένα που καμία 
μόδα δεν μπορεί να σου επιβληθεί, μία δω-
ροεπιταγή από την H&M για να διαλέξεις 
μόνος-η σου τι θα φορέσεις.

5

3

Ζευγάρια μπαλαρίνες 
από το Classico
Διαχρονικές και με στιλ classico donna δερμάτι-
νες μπαλαρίνες, σε γκρι χρώμα με μαύρες λου-
στρίνι λεπτομέρειες και ειδική «rubber sole» 
για μεγαλύτερη άνεση προσφέρει το κατάστη-
μα Classico (Μαιζώνος 87, Πάτρα, 2610 277.652,  
www.facebook.com/classico.gr).

Η ATHENS VOICE 
και το κατάστημα 
CLASSICO προ-
σφέρουν σε 3 από 
εσάς ένα ζευγάρι 
μπαλαρίνες στο 
μέγεθος της επι-
λογής σας. Στείλτε 
SMS: AV (κενό) 50 
και ονοματεπώ-
νυμο στο 54002, 
μέχρι 18/10 στις 
10 π.μ. Οι νικητές 
θα ειδοποιηθούν 
με sms και θα 
παραλάβουν το 
δώρο τους από τα 
γραφεία της A.V. 
(Χαρ. Τρικούπη 22, 
3ος όρ.).
Κάθε μήνυμα χρεώνε-
ται  € 0,31 με ΦΠΑ

Δείπνo για δύο στο 
Barbara’s Food Company  
Το γνωστό σε όλους μας Barbara’s 
Food Company εξυπηρετεί καθη-
μερινά την ανάγκη των καλοφα-
γάδων για καλομαγειρευμένο φα-
γητό σε τιμές πραγματικά χαμηλές 
και με υψηλή ποιότητα υλικών 
(Εμ. Μπενάκη 63-65, Εξάρχεια, 210 
3301.777, www.bfoodcpany.gr).

Η ATHENS VOICE και το 
BARBARA’S FOOD COMPANY  
προσφέρουν σε 1 από εσάς ένα 
δείπνο για δύο άτομα. Στείλτε SMS: 
AV (κενό) 77 και ονοματεπώνυμο 
στο 54002, μέχρι 18/10 στις 10 
π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με 
sms και στη συνέχεια θα επικοινω-
νήσουν με το εστιατόριο για την 
κράτησή τους.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

2

Ζήσε με την ΑΤΗΕΝS VOICE
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5

Φορέματα 
και t-shirts 
από την 
Attr@ttivo
Η Attr@ttivo (www.attrattivo.
gr) ανανεώνει την γκαρντα-
ρόμπα σας χαρίζοντάς σας 
φορέματα και t-shirts που θα 
σας αλλάξουν τη διάθεση. Το 
καρό φορεματάκι το φοράτε 
όλες τις ώρες, ενώ το μπλου-
ζάκι φοριέται σαν υπόσχεση 
στον εαυτό σας.

Η ΑΤΗΕΝS VOICE και η ATTR@TTIVO προσφέρουν σε 3 από εσάς ένα 
φόρεμα, size S (20) ή size Μ (21) και σε 2 από εσάς ένα t-shirt, size M (22). 
Στείλτε SMS: AV (κενό) 20 ή 21 ή 22 και ονοματεπώνυμο στο 54002, μέχρι 
18/10 στις 10 π.μ. Οι νικήτριες θα ειδοποιηθούν με sms και θα παραλά-
βουν τα δώρα τους από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ.).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

4

Μανικιούρ 
και πεντικιούρ 
από το 
Dollhouse
Αγαπημένη στάση (Πατρ. Ιωακείμ 
24, Κολωνάκι, 210 7296.150) για μα-
νικιούρ, πεντικιούρ, αποτρίχωση, 
σπα, μασάζ και όλα όσα χρειάζεται 
κάποιος για να αγαπήσει ακόμα πιο 
πολύ την εμφάνισή του. Με πολλές 
προσφορές κάθε μήνα μέσα σ’ 
ένα ευχάριστο και πεντακάθαρο 
περιβάλλον.

5Η ATHENS VOICE και το DOLLHOUSE προσφέρουν σε 3 από 
εσάς ένα μανικιούρ (54) και σε 2 από εσάς από ένα πεντικιούρ 
(55). Στείλτε SMS: AV (κενό) 54 ή 55 και ονοματεπώνυμο στο 
54002, μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν 
με sms και στη συνέχεια θα επικοινωνήσουν με το κομμωτήριο 
για το ραντεβού τους. 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

Γεύματα για δύο 
στο Cookabarra

Καλαμάκια με γεύσεις από μο-
ναδικές αρωματικές μαρινάδες, 
τα οποία οπωσδήποτε θα δοκι-
μάσεις και με μία από τις χειρο-
ποίητες σoς από το σεφ. Φρέ-
σκιες τηγανητές πατάτες και 
πιτάκια με καλαμπόκι, ζουμερά 
μπιφτέκια και γκραντιναρισμέ-
νη φέτα με τζίντζερ και μάνγκο 
(Πεζόδρομος Α. Λόντου 4, Εξάρ-
χεια, 210 3801.344). Πείνασες;

Η ATHENS VOICE και το 
COOKABARRA προσφέρουν 
σε 2 από εσάς ένα γεύμα για 
δύο άτομα - περιλαμβάνει το 
ποτό της αρεσκείας σας. Στείλ-
τε SMS: AV (κενό) 70 και ονο-
ματεπώνυμο στο 54002, μέχρι 
18/10 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν με sms και στη 
συνέχεια θα μπορούν να επι-
κοινωνήσουν με το εστιατόριο 
για την κράτησή τους. 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 
με ΦΠΑ

HTC Flyer 
Tablet 
από την HTC 
αξίας € 570
Το πρώτο tablet με υποστήριξη HTC 
Watch video service, μια νέα υπηρε-
σία βίντεο που ενσωματώνεται στο 
HTC Flyer. Συνδυάζει τη σχεδιαστική 
ταυτότητα της HTC με την τελευταία 
εμπειρία HTC Sense και την επικοι-
νωνία τόσο μέσω αφής όσο και μέ-
σω γραφίδας. Εξαιρετικά ελαφρύ, 
χωράει άνετα σε ένα σακάκι, και με 
οθόνη επτά ιντσών, το εξωφρενικά 
γρήγορο HTC Flyer με επεξεργαστή 
στο 1,5GHz προσφέρει συνδεσιμό-
τητα μέσω HSPA+ καλύπτοντας α-
πόλυτα όσους θέλουν ένα συμπαγές 
και ταυτόχρονα ισχυρό tablet και 
προσφέρει την απόλυτη εμπειρία 
πλοήγησης υποστηρίζοντας Flash 
10 και HTML 5 (htc.com).

Η ATHENS VOICE και η HTC προσφέ-
ρουν σε 1 από εσάς ένα HTC Flyer.  
Στείλτε SMS: AV (κενό) 61 και ονομα-
τεπώνυμο στο 54002, μέχρι 18/10 
στις 10 π.μ. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί 
με sms και θα παραλάβει το δώρο  
του από τα γραφεία της A.V.  
(Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ.).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

1

Γεύματα για 
δύο άτομα στο 
Souvlaki Bar
Λαχταριστές μερίδες γύρου χοι-
ρινού και κοτόπουλου, ολόφρε-
σκα μαριναρισμένα μπριζολάκια, 
τσουβαλάτες πατάτες φουρνι-
στές με σoς τυριού και ολόφρέ-
σκες σαλάτες είναι μερικές από 
τις απολαύσεις του Souvlaki Bar 
(Αδριανού 7 & Θησείου 15, 210 
5150.550, www.facebook.com/
souvlakibar.gr).2 γεύματα για δύο 
άτομα συνολικής αξίας έως και € 
25 είναι δικά σας.

Η ATHENS VOICE και το SOUVLAKI BAR προσφέρουν σε 
2 από εσάς ένα γεύμα για δύο άτομα. Στείλτε SMS: AV (κε-
νό) 62 και ονοματεπώνυμο στο 54002, μέχρι 18/10 στις 
10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα επικοι-
νωνήσουν με το εστιατόριο για την κράτησή τους.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

4

Η ATHENS VOICE και η LEVI’S 
προσφέρουν σε 3 από εσάς ένα 
t-shirt. Στείλτε SMS: AV (κενό) 
69 και ονοματεπώνυμο στο 
54002, μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. 
Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με 
sms και θα παραλάβουν το δώ-
ρο τους από τα γραφεία της A.V. 
(Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ.).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 
με ΦΠΑ

Τα αντρικά t-shirts της Levi’s για το 
φετινό χειμώνα είναι κομψά με κα-
θαρές γραμμές, έντονα σχέδια και 
αποχρώσεις σε ξεθωριασμένους 
τόνους του μελανί μπλε, λουλακί 
και γκρι, εστιασμένα στις κλασικές 
γραμμές και τις χειροποίητες πινε-
λιές (www.facebook.com/Levis).

Αντρικά t-shirts 
από τη Levi’s

3

Διπλά εισιτήρια για το 
«Υπό το μηδέν»
Το έργο του Άμπελ Θαμόρα «Υπό το μηδέν», σε 
σκηνοθεσία Λίνας Ζαρκαδούλα, είναι ένα δυνατό 
έργο, που κέρδισε το βραβείο κοινού στη Βαλέν-
θια. Στο ΠΚ (Κασομούλη 30 & Ρενέ Πυώ 2, Ν. Κόσμος, 
210 9011.677) μπορείτε να το δείτε στις 24 ή στις 
25/10, μετά από συνεννόηση με το θέατρο.

16
Η ATHENS VOICE 
και το ΠΚ προ-
σφέρουν 4 διπλά 
εισιτήρια για τις 
24/10 (42) και 4 
διπλά εισιτήρια 
για τις 25/10 (43). 
Στείλτε SMS: AV 
(κενό) 42 ή 43 και 
ονοματεπώνυμο 
στο 54002, μέχρι 
18/10 στις 10 
π.μ. Οι νικητές 
θα ενημερωθούν 
με sms και τα 
ονόματά τους θα 
βρίσκονται σε 
λίστα στο ταμείο 
του θεάτρου.
Κάθε μήνυμα χρεώ-
νεται € 0,31 με ΦΠΑ

Για 2ο χρόνο η Υρώ Μανέ δίνει μια 
απολαυστική ερμηνεία ως κυρία 
Ερασμία σ την τραγική κωμωδία 
«Συμβολαιογράφος», σε σκηνοθεσία 
Γιώργου Καραμίχου. Στο «Θέατρον» 
του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός 
Κόσμος (Πειραιώς 254, Ταύρος, 212 
2540.300) και μπορείτε να τη δείτε 
την Πέμπτη 20/10 στις 19.15.

Η ATHENS VOICE και το «θΕΑΤΡΟΝ» 
προσφέρουν 5 διπλά εισιτήρια για την 
παράσταση στις 20/10. Στείλτε SMS: 
AV (κενό) 41 και ονοματεπώνυμο στο 
54002, μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. Οι νι-
κητές θα ενημερωθούν με sms και τα 
ονόματά τους θα βρίσκονται σε λίστα 
στο ταμείο του θεάτρου. 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

10Διπλά εισιτήρια για τον 
«Συμβολαιογράφο»

Κρέμες πούδρες Rubens
Με ένα μόνο βαζάκι καλύπτεις τέσσερις διαφορετικές ανάγκες: ενυδά-
τωση, αντηλιακή προστασία, ομοιόμορφο δέρμα και ανακούφιση από 
την ακμή, με την κρέμα-πούδρα Rubens της Rubens Avgers Cosmetics.

Η ΑTHENS VOICE και το ηλεκτρονικό κατάστημα WWW.
RUBENSCOSMETICS.GR προσφέρουν σε 5 από εσάς μία κρέμα-πούδρα. 
Στείλτε SMS: AV (κενό) 8 και ονοματεπώνυμο στο 54002, μέχρι 18/10 
στις 10 π.μ. Οι νικήτριες θα ειδοποιηθούν με sms και θα παραλάβουν το 
δώρο τους από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ.).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

5 
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Εδέσματα εμπνευσμένα από τη Μεσόγειο με έντονες ιταλικές επιρροές 
σε πάντα… γενναιόδωρες μερίδες! Με stylish pasta, finger food και 
εκπληκτικά cocktails, το Rialto (Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Ηλιούπολη, 210 
9958.764, www.RialtoLounge.gr) θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια. 

Η ATHENS VOICE και το RIALTO προσφέρουν σε 2 από εσάς ένα πλήρες 
γεύμα για δύο άτομα που περιλαμβάνει και house wine. Στείλτε SMS: AV 
(κενό) 60 και ονοματεπώνυμο στο 54002, μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. Οι 
νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και στη συνέχεια θα μπορούν να επικοι-
νωνήσουν με το εστιατόριο για την κράτησή τους.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

     4
  Γεύματα 
         για 2 

άτομα στο εστιατόριο Rialto 

Διπλά εισιτήρια 
για το 
«The Pillowman»
«The Pillowman» του Μάρτιν ΜακΝτόνα σε 
σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου, στο Θέ-
ατρο του Νέου Κόσμου (Αντισθένους 7 & Θαρύ-
που, 210 9212.900). Μια ανάκριση θα αποκαλύ-
ψει πολλά για την παιδική ηλικία των δύο υπό-
πτων. Μπορείτε να επιλέξετε μία παράσταση, 
κατόπιν κράτησης, στο διάστημα 20-26/10.

Η ATHENS VOICE 
και το θΕΑΤΡΟ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
προσφέρουν 5 διπλά 
εισιτήρια για την 
παράσταση. Στείλτε 
SMS: AV (κενό) 40 
και ονοματεπώνυμο 
στο 54002, μέχρι 
18/10 στις 10 π.μ. 
Οι νικητές θα ενη-
μερωθούν με sms 
και τα ονόματά τους 
θα βρίσκονται σε 
λίστα στο ταμείο του 
θεάτρου.
Κάθε μήνυμα χρεώνε-
ται € 0,31 με ΦΠΑ

Η ATHENS VOICE 
και το GALLO NERO 
προσφέρουν σε 1 
από εσάς ένα δείπνο 
για δύο άτομα. Στείλ-
τε SMS: AV (κενό) 74 
και ονοματεπώνυμο 
στο 54002, μέχρι 
18/10 στις 10 π.μ. Οι 
νικητές θα ειδοποι-
ηθούν με sms και θα 
επικοινωνήσουν με 
το εστιατόριο για την 
κράτησή τους. 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται 
€ 0,31 με ΦΠΑ

Εκπτωτικές κάρτες από 
το εστιατόριο Γιορτή

H ATHENS VOICE και ο πολυχώρος ΓΙΟΡΤΗ προσφέρουν σε 5 από εσάς 
μία εκπτωτική «loyalty card» με έκπτωση 20% για το εστιατόριο αποκλει-
στικά. Στείλτε SMS: AV (κενό) 67 και ονοματεπώνυμο στο 54002, μέχρι 
18/10 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και στη συνέχεια 
θα επικοινωνήσουν με το εστιατόριο για να τις παραλάβουν. 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

Στον πολυχώρο Γιορτή (Τέρμα Ιεράς Οδού, Πάρκο Μονής Δαφνίου, Χαϊδά-
ρι, 210 5326.163) μπορείτε να απολαύσετε το ανανεωμένο του μενού 
(με πρώτες ύλες από συνεργαζόμενες φάρμες) ή να πιείτε τον καφέ 
σας ή απλά να δοκιμάσετε ένα ποτήρι κρασί από την ενημερωμένη 
κάβα του σε εξαιρετικά προσιτές τιμές μέσα σε μια ατμόσφαιρα που 
θυμίζει σκηνικό παλιάς ταινίας.

5
10

Το έργο «Μοναξιά στην Άγρια Δύση» του Μάρτιν Μακντόνα σκηνοθέ-
τησε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης για το Νέο Ελληνικό Θέατρο Γιώργου 
Αρμένη (Σπ. Τρικούπη 34 & Κουντουριώτου, Εξάρχεια, 210 8253.489). Θέ-
μα του ο ανήλεος πόλεμος μεταξύ δύο αδελφών. Στις 24/10 στις 21.15  
μπορείτε να γίνετε μάρτυρες στις διαμάχες τους.

Η ATHENS VOICE και το ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
θΕΑΤΡΟ προσφέρουν 5 διπλά εισιτήρια για 
την παράσταση. Στείλτε SMS: AV (κενό) 45 και 
ονοματεπώνυμο στο 54002, μέχρι 18/10 στις 
10 π.μ. Οι νικητές θα ενημερωθούν με sms και 
τα ονόματά τους θα βρίσκονται σε λίστα στο 
ταμείο του θεάτρου.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

Διπλά 
εισιτήρια 
για τη 
«Μοναξιά 
στην Άγρια 
Δύση»

10
Μανικιούρ στο 
Arte Plus Nails & 
Make up Gallery

Στο Arte Plus φροντίζουν για όλα. Μανι-
κιούρ-πεντικιούρ, μασάζ προσώπου και 
σώματος με αιθέρια έλαια αλλά και μακι-
γιάζ από εξειδικευμένους make up artists 
(Αναγνωστοπούλου 36, 210 3620.046).

Η ΑTHENS VOICE και τo ARTE PLUS NAILS & MAKE UP GALLERY προ-
σφέρουν σε 10 από εσάς ένα μανικιούρ. Στείλτε SMS: AV (κενό) 79 και 
ονοματεπώνυμο στο 54002, μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδο-
ποιηθούν με sms και στη συνέχεια θα επικοινωνήσουν με το Arte Plus για 
το ραντεβού τους. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

10

Αντρικό 
και γυναικείο 
κούρεμα 
από το 
Hairworks
Στην καινούργια «πιάτσα» της  
Ασκληπιού, σύνορα Κολωνάκι με 
Εξάρχεια, βρίσκεται το Hairworks 
(Ασκληπιού 57, 210 6441.871). Ο Γιώρ-
γος Μπονίκος, φιλικός, γρήγορος 
και ταλαντούχος, ξέρει την πόλη 
καλά – τι παίζει, τι ακούγεται και τι 
μαλλί σού πάει. Εμπιστεύσου τον. 

Το ιταλικό εστιατόριο Gallo Nero στο Park Hotel, 
με θέα στο πάρκο του Πεδίου Άρεως σας πε-
ριμένει να απολαύσετε γνήσιες ιταλικές συ-
νταγές που επιμελείται ο chef Gian Luca, ενώ 
κάθε Παρασκευή & Σαββάτο ο dj Giorgio σάς 
ταξιδεύει στους ρυθμούς της ιταλογαλλικής 
ριβιέρας (Λ. Αλεξάνδρας 10, 210 8894.500).

Η ΑΤΗΕΝS VOICE και το HAIRWORKS προσφέρουν σε 3 από εσάς ένα 
ανδρικό (24) και σε 3 ένα γυναίκειο κούρεμα (25). Στείλτε SMS: AV (κενό) 
24 ή 25 και ονοματεπώνυμο στο 54002, μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. Οι νικη-
τές θα ειδοποιηθούν με sms και στη συνέχεια θα επικοινωνήσουν με το 
κομμωτήριο για το ραντεβού τους. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

6

2

Σακίδια της POLO 
Σακίδιο POLO φοιτητικό, εκδρομικό, ένας καλαίσθητος 24ωρος σύ-
ντροφος. Ποιότητα, προστασία, ασφάλεια, άνεση, σχέδια και χρώ-
ματα που ανταποκρίνονται στα «θέλω» μικρών και μεγάλων ηλικιών, 
απαιτήσεων και αναζητήσεων. 

4
Η ΑTHENS VOICE και η POLO 
προσφέρουν σε 4 από εσάς ένα 
σακίδιο. Στείλτε SMS: AV (κενό) 
12 και ονοματεπώνυμο στο 
54002, μέχρι 18/10 στις 10 π.μ.  
Οι νικητές θα ειδοποιηθούν  
με sms και θα μπορούν να  
παραλάβουν το δώρο τους  
από το POLO CENTER (Πατησίων 
52 & Μετσόβου, 210 8256.840, 
www.polo.gr). Κάθε μήνυμα  
χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

Η Mimika σχεδιάζει τα αξεσου-
άρ και ο Lefteris Yiannikos σχε-
διάζει τα ρούχα. Και οι δύο μαζί 
είναι το Walm (Χάρητος 8, Κο-
λωνάκι, 210 7226.915) και μέχρι 
το τέλος Οκτωβρίου κάνουν 
bazaar στο κατάστημά τους. 
Τρέξτε, γιατί κάθε κομμάτι της 
συλλογής τους είναι μοναδικό. 
Προσφέρουν σε εσάς πέντε 
διαφορετικά t-shirts. 

Η ATHENS VOICE και το WALM 
προσφέρουν σε 5 από εσάς ένα 
t-shirt. Στείλτε SMS: AV (κενό) 
78 και ονοματεπώνυμο στο 
54002, μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. 
Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με 
sms και θα παραλάβουν το δώ-
ρο τους από το κατάστημα.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 
με ΦΠΑ

5
T-shirts από το Walm

Δείπνο για δύο στο Gallo Nero

Ζήσε με την ΑΤΗΕΝS VOICE
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Κούπες και σταχτοδοχεία 
από το Εν Λευκώ

6Η ΑTHENS VOICE και το κατάστημα ΕΝ ΛΕΥΚΩ προσφέρουν σε 3 από εσάς μία κούπα (9) και σε 
άλλους 3 από ένα σταχτοδοχείο (10). Στείλτε SMS: AV (κενό) 9 ή 10 και ονοματεπώνυμο στο 54002, 
μέχρι 18/10 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα παραλάβουν το δώρο τους από 
το κατάστημα. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ

Το Εν Λευκώ (Εμ. Μπενάκη 88), από τα πρώτα καταστήματα 
στα Εξάρχεια με είδη δώρων, χειροποίητα κοσμήματα και 
νοσταλγικά παιχνίδια, χαρίζει τρεις χειροποίητες κούπες 
και τρία σταχτοδοχεία με τον «Τσε». 

Σεμινάριο και συνταγή με όλα τα υλικά 
από τον Στέλιο Παρλιάρο

2
Είναι περιζήτητα και έχουν λίστα αναμονής. Είναι τα 
«Μαθήματα Γλυκιάς Αλχημείας» του Στέλιου Παρλιά-
ρου που γίνονται κάθε χρόνο στο εργαστήριο της ο-
δού Τσόχα. Σε έναν από εσάς ο Στέλιος προσφέρει ένα 
δωρεάν μάθημα της επιλογής σας. Ενώ ένας δεύτερος 
τυχερός θα πάρει ένα κουτί με τα πιο φίνα υλικά και τη 
συνταγή για να δημιουργήσει το δικό του γλυκό. (Τσόχα 
37, 210 6464.864, www.parliaros.gr)!

Η ATHENS VOICE και ο ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ προσφέρουν σε 1 από 
εσάς το σεμινάριο (75) και 1 άλλο τη 
συνταγή με τα υλικά της (76). Στείλτε 
SMS: AV (κενό) 75 ή 76 και ονοματε-
πώνυμο στο 54002, μέχρι 18/10 στις 
10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με 
sms και στη συνέχεια θα επικοινωνή-
σουν με το Sweet Alchemy.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 0,31 με ΦΠΑ
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Φ
θηνότερο από τη βενζίνη, πιο ασφαλές, ασύ-
γκριτα φιλικότερο προς το περιβάλλον. Το 
φυσικό αέριο στην αυτοκίνηση είναι πλέον 
πραγματικότητα. 
Πώς θα σας φαινόταν αν αντί να βάζετε βεν-

ζίνη, εφοδιάζατε το αυτοκίνητό σας με φυσικό αέριο; 
Και ξέρατε ότι έτσι πληρώνετε, καταναλώνετε και ε-
πιβαρύνετε το περιβάλλον λιγότερο; Εάν ο 20ός αιώ-
νας ήταν ο αιώνας του πετρελαίου, σίγουρα ο 210ς θα 
είναι ο αιώνας του φυσικού αερίου. Όλο και περισσό-
τερες χώρες δείχνουν την προτίμησή τους στο «πρά-
σινο» καύσιμο, το οποίο κατακτά ολοένα και περισ-
σότερους τομείς δραστηριοτήτων. Ο λόγος, άλλωστε, 
πέρα από περιβαλλοντικός είναι και οικονομικός. 
Η μεγάλη αύξηση στις τιμές των καυσίμων, όχι μό-
νο εξαιτίας της υψηλής φορολόγησής τους, όπως 
συμβαίνει στη χώρα μας, αλλά κυρίως λόγω της 
διατήρησης των τιμών του αργού σε υψηλά ε-
πίπεδα, στρέφει όλο και περισσότερους στην 
αναζήτηση εναλλακτικών και φθη-
νότερων καυσίμων. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του αρμόδιου Οργανισμού 
NGVA Europe, που παρακολουθεί τα 
θέματα της αεριοκίνησης στην Ευρώ-
πη, με τιμή αμόλυβδης βενζίνης 95 ο-
κτανίων στην Ελλάδα 1,54 ευρώ/λίτρο, 
η ισοδύναμη ποσότητα σε φυσικό αέριο 
πωλείται από τη ΔΕΠΑ 60 λεπτά/λίτρο. 
Τα πλεονεκτήματα, άλλωστε, του φυ-
σικού αερίου ως καύσιμο κίνησης α-
ναγνωρίζονται διεθνώς. Έτσι, αυτή τη 
στιγμή κυκλοφορούν παγκοσμίως πά- νω από 
11,5 εκατομμύρια οχήματα φυσικού αερίου, το 1,5 
εκατομμύριο στην Ευρώπη. Τα σκήπτρα κρατά η 
Ιταλία με στόλο άνω των 750.000 αυτοκινήτων και 
πάνω από 700 πρατήρια, τα οποία εκτός από βενζίνη 
πουλούν και φυσικό αέριο.
Τα τελευταία χρόνια οι κατασκευαστές αυτοκινήτων 
βγάζουν στην κυκλοφορία όλο και μεγαλύτερη γκά-
μα επιβατικών αυτοκινήτων, είτε αποκλειστικά για 
χρήση φυσικού αερίου είτε για διπλή χρήση βενζί-

νης και φυσικού αερίου. Στις ΗΠΑ η Honda λάνσα-
ρε το Honda Civic Gx, ως το πρώτο αυτοκίνητο για 
αποκλειστική χρήση φυσικού αερίου. Στην Ευρώ-
πη η Volkswagen δημιούργησε τα Passat 1400 TSI, 
Touran TSI και το Caddy. Η Fiat διαθέτει μοντέλα 
από 1200 έως 1400 κυβικά: το Panda Evo 1400 και 
το Ubo 1400. Η Ford δημιούργησε το Focus και το C 
Max, ενώ η Mercedes το B 180 και το Ε 200 και η Opel 
το Zafira 1,6 cng. Ακόμα κι αν το αυτοκίνητό σας ό-
μως δεν είναι κατασκευασμένο για να δέχεται φυσι-
κό αέριο, μπορεί να αλλάξει με μία απλή «μετατροπή 
οχήματος». Σε ένα μέσο αυτοκίνητο το κόστος ανέρ-
χεται περίπου στα 2.000 ευρώ και για την απόσβεση 
θα χρειαστούν λιγότερο από 6 μήνες. Όπως όλα δεί-
χνουν, πάντως, τα επόμενα χρόνια η αγορά θα κατα-
κλυστεί από νέα μοντέλα τέτοιου τύπου, με δεδομένο 
ότι γίνεται όλο και πιο επιτακτική ανάγκη η χρήση 

καθαρότερων καυσίμων αλλά και η προσπάθεια για 
περιορισμό της εξάρτησης από ένα μόνο είδος καυ-

σίμου. Συν τοις άλλοις, το φυσικό αέριο 
θεωρείται το πλέον ασφαλές σε σχέση με 
όλα τα υπόλοιπα καύσιμα σε συνθήκες 
ατυχήματος. 
Τι συμβαίνει στη χώρα μας; Μπορεί προς 
το παρόν η χρήση του φυσικού αερίου 
στην αυτοκίνηση να είναι περιορισμέ-
νη, αλλά τα σχέδια που υπάρχουν είναι 
ελπιδοφόρα. Η Δημόσια Επιχείρηση Α-
ερίου ξεκίνησε τα τελευταία περίπου 6 
χρόνια την εισαγωγή της αεριοκίνησης 
στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή λειτουρ-

γούν δύο σταθμοί ανεφοδιασμού στην Αθήνα 
(στα Λιόσια και στην Ανθούσα) μέσω των οποί-

ων τροφοδοτούνται 414 αστικά λεωφορεία και 
περίπου 120 απορριμματοφόρα διαφόρων δήμων 
του λεκανοπεδίου. Από τον Σεπτέμβριο του 2010 η 
ΔΕΠΑ διαθέτει το σταθμό της Ανθούσας για τον ε-
φοδιασμό και ιδιωτικής χρήσης οχημάτων, καθώς 
στη χώρα μας κυκλοφορούν αρκετές εκατοντάδες 
οχήματα που μπορούν να δεχτούν είτε φυσικό αέριο 
είτε βενζίνη. Όμως… έπεται και συνέχεια! Η ΔΕΠΑ 

ήδη έχει ολοκληρώσει τις κατάλληλες ενέργειες που 
απαιτούνταν για τη δημιουργία ενός αρχικού δικτύ-
ου σταθμών εφοδιασμού ιδιωτικών οχημάτων με φυ-
σικό αέριο. Σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, 
στο λεκανοπέδιο θα δημιουργηθούν πέντε πρατήρια, 
στη Θεσσαλονίκη δύο και από ένα στον Βόλο και τη 
Λάρισα. Αυτή τη στιγμή στη Γερμανία μόλις ολοκλη-
ρώθηκε ένα μεγάλο πρόγραμμα δημιουργίας δικτύ-
ου 800 πρατηρίων για την τροφοδοσία αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης με φυσικό αέριο. Εκτιμάται ότι α-
ντίστοιχες ενέργειες και στη χώρα μας θα αποτελέ-
σουν κίνητρο για την επέκταση της αεριοκίνησης 
στην Ελλάδα, κάτι το οποίο θα είναι ευεργετικό τόσο 
για την τσέπη μας όσο και για το περιβάλλον.
Λόγω των χαρακτηριστικών και της σύνθεσής του, το 
φυσικό αέριο έχει μειωμένες εκπομπές αερίων που 
προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σύμ-
φωνα με τις μετρήσεις, η καύση φυσικού αερίου σε 
κινητήρες εσωτερικής καύσης ελαχιστοποιεί έως 
και μηδενίζει τις εκπομπές καρκινογόνων αρωματι-
κών και πολυκυκλικών υδρογονανθράκων, μειώνει 
τις εκπομπές μη μεθανιούχων υδρογονανθράκων 
μέχρι και 80%, τις εκπομπές οξειδίου του αζώτου, 
μονοξειδίου και διοξειδίου του άνθρακα, ενώ οδηγεί 
κατά 80-90% λιγότερο στο σχηματισμό του όζοντος. 
Επομένως, προστασία του περιβάλλοντος, ασφάλεια, 
οικονομία. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο; A

Όλες οι μεγάλες 

ευρωπαϊκές

 αυτοκινητοβι-

ομηχανίες δια-

θέτουν μοντέλα 

διπλού καυσίμου 

(βενζίνης και φυ-

σικού αερίου) 

Οδηγήστε «πράσινα»
Της Κατερίνας ΠαναγοΠούλού
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Του Μιχάλη λεάνη 

Sports

Ξ εφύλλιζα τις εφημερίδες νωχελι-

κά. Στην ΑΕΚ ο πρόεδρος Αδραχμί-

δης μετά από πολύωρες συζητήσεις 

με τον προπονητή Αποτιχιμένεθ κατέληξαν 

σε ένα διαζύγιο κοινή συναινέσει. Ο Ισπανός 

κούνησε μαντίλι και τη θέση του στον πάγκο 

κατέλαβε ο ευλαβικός Νίκος Κωστένογλου. 

Πρώτο του μέλημα να ζητήσει πίστωση χρό-

νου, σε μια εποχή που μόνο το άκουσμα της 

λέξης πίστωση δημιουργεί ασφυξία. 

Πίστωση χρόνου θα του ζητήσει λίαν συντό-

μως και ο πρόεδρος Αδραχμίδης, όταν δεν θα 

έχει να τον πληρώσει. Τι ωραία που περνάμε 

στην Ελλάδα. Οι μέρες μικραίνουν μαζί με τις 

προσδοκίες μας και όλα μοιάζουν αληθινά. Α-

κόμα και ο Σουλτάνος Αλ Φαντάσμ, αλλά και ο 

Τσάκας. Διαβάζω για την Arboris Capital, που 

ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση για την ε-

ξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ΠΑΕ 

Παναθηναϊκός, και συγκινούμαι αφάνταστα 

με μια άλλη πρόταση γεμάτη αλτρουισμό και 

ανιδιοτέλεια του Αντρέα Βγενόπουλου, ότι 

δεν θα σταθεί εμπόδιο αν οι Άραβες ρίξουν 

τα πετροδόλλαρά τους στην πράσινη ΠΑΕ. 

Θα φτάσει στο σημείο να ζη-

τήσει από τον έμπιστό του 

Μάνο Μαυροκουκουλάκη να 

θάψει κάπου μυστικά τα δι-

κά του εκατομμύρια που είχε 

έτοιμα να χαλαλίσει για τον 

ΠΑΟ, ώστε να μην μπει ποτέ 

στον πειρασμό να τα ξοδέ-

ψει δημιουργώντας πρόβλη-

μα στους επενδυτές!

Ο Φερέιρα σκέφτεται πολύ 

σοβαρά να καθιερώσει το 4-4-2, με τον Λέ-

το μέσα στην περιοχή δίπλα σε Τότσε ή Ρού-

ντολφ. Την ίδια ώρα που ο Δώνης υπογράφει 

συμβόλαιο με ευρωπαϊκή εταιρεία μάνατζερ 

προπονητών, η οποία δεσμεύεται το καλο-

καίρι να τον κάνει τον πρώτο Έλληνα τεχνικό 

που θα δουλέψει στο εξωτερικό! Το διαβάζω 

και ενστικτωδώς σκέφτομαι ότι του χρόνου 

διόλου απίθανο κανείς μας να μη βρίσκεται 

εντός συνόρων, όλοι μας να έχουμε γίνει ένας 

Δώνης, ο καθένας μας για δικούς του βιοπο-

ριστικούς λόγους να έχει πιάσει Αμερική, Αυ-

στραλία, Καναδά. Σκεφτείτε να κάνουμε όλο 

τον κόσμο μπουρδέλο. Να ονειρεύονται όλοι 

να έχουν ένα υπουργό σαν τον Βενιζέλο...

Ξεφυλλίζοντας φτάνω στο ρεπορτάζ του 

ΠΑΟΚ και διαβάζω για τον Σαχπατζίδη, που 

ετοιμάζεται να αναλάβει την ΠΑΕ. Για την κό-

ντρα των οργανωμένων με τον Ζαγοράκη, τη 

λατρεία των φιλάθλων του ΠΑΟΚ Σκύδρας 

στο πρόσωπο του Γκαρσία, που τους οδή-

γησε να βαφτίσουν το σύνδεσμό τους με το 

όνομα του παίκτη, και ακόμα για την τιτάνια 

προσπάθεια του άοκνου Σάκη Τσιώλη στον 

ΑΡΗ να τονώσει την ψυχολογία των παικτών 

του. Ετοιμάζομαι να ολοκληρώσω την καθη-

μερινή ανάγνωση όταν το μάτι μου πέφτει 

σε μια είδηση που με σοκάρει. Έχει τίτλο: 

«Ελεύθερος υπηρεσιών». Τη συνοδεύει μια 

ολοσέλιδη φωτογραφία που δείχνει έναν πο-

δοσφαιριστή με τη φανέλα της Μπάγερν Μο-

νάχου να σφαδάζει στο χορτάρι από τους πό-

νους. Για πολλοστή φορά ο Άριεν Ρομπέν τέ-

θηκε εκτός δράσης. Το πότε θα είναι εκ νέου 

σε θέση να αγωνιστεί, παραμένει δυστυχώς 

άγνωστο! Όλες οι προηγούμενες ειδήσεις 

είχαν να κάνουν με τη μπάλα και όπως εμείς 

την αντιλαμβανόμαστε. Η συγκεκριμένη έχει 

να κάνει με το ποδόσφαιρο. Το πραγματικό 

ποδόσφαιρο, το άθλημα που φλερτάρουμε 

αλλά δεν έχουμε ακόμα κατακτήσει! 

Ακούω τον εαυτό μου να ψελλίζει, τι κρίμα! 

Και αμέσως μετά θυμάμαι μια κουβέντα που 

μου είχε εξομολογηθεί ένας καλός μου φίλος 

ποδοσφαιριστής. «Χρειάζεται ταλέντο, μυα-

λό, δουλειά, ωριμότητα και θέληση, αλλά άμα 

δεν έχεις άστρο στον αθλητισμό, τι να τα κά-

νεις τα υπόλοιπα!» Όντως, υπάρχουν αθλητές 

που έχεις την εντύπωση ότι έχουν γεννηθεί 

στη Βηθλεέμ! Ένα τεράστιο άστρο συνοδεύει 

την καριέρα τους. Έχουν κάνει λεφτά, μετα-

γραφές την κατάλληλη εποχή, έχουν σημει-

ώσει γκολ σε κρίσιμα ματς με αρκετή δόση 

τύχης, τους έκατσαν μεγάλες διοργανώσεις 

όταν οι επιδόσεις τους χτυπούσαν κόκκινο, 

είχαν την τύχη να μην τραυματιστούν, η καλή 

τους μοίρα σαν νεράιδα σε κάθε βήμα στε-

κόταν δίπλα τους. Ενώ άλλοι 

κρατούν ομπρέλα, μη γίνουν 

μούσκεμα απ’ τα κακά που 

βρέχει γι’ αυτούς ο ουρανός. 

Δεν είναι μεγάλος ο Άριεν 

Ρομπέν. Μόλις 27 χρονών, 

γεννηθείς στις 23 Ιανουαρί-

ου του 1984. Κι όμως, ο Ολ-

λανδός μετράει τουλάχιστον 

10 σοβαρούς τραυματισμούς. Ο 

πρώτος το 2007, όταν ένα σφίξιμο στους προ-

σαγωγούς τον κράτησε για δύο εβδομάδες ε-

κτός αγωνιστικής δράσης. Ήταν μόλις η αρχή. 

Κανείς δεν φανταζόταν τι θα επακολουθήσει. 

Τον Μάρτη του 2008, ποδοσφαιριστής πλέον 

της Ρεάλ Μαδρίτης, τραυματίζεται στον α-

στράγαλο και μένει έξω έναν ολόκληρο μήνα. 

Δύο μόλις μήνες μετά εμφανίζεται σοβαρό 

πρόβλημα στο δικέφαλο, που τον οδηγεί σε 

απραξία πέντε μηνών. Ένα χρόνο μετά, τον 

Σεπτέμβριο του 2009, νιώθει ενοχλήσεις στο 

γόνατο. Για τρεις εβδομάδες μένει έξω να κοι-

τάζει περίλυπος. Νοέμβρη της ίδιας χρονιάς, 

πάλι πρόβλημα στο γόνατο. Υποτροπή. Δύο ε-

βδομάδες εκτός γηπέδων. Τον Μάιο του 2010 

τραυματίζεται στο μηρό. Η αποθεραπεία ε-

πιβάλλει δεκαπέντε μέρες απραξίας. Τρεις 

μήνες μετά ακολουθεί το χειρότερο χτύπημα 

της μοίρας, απ’ όσα έχει μέχρι τώρα δεχθεί. 

«Τρύπα» στο μηρό και έξι μήνες χωρίς μπάλα. 

Τον Ιούλιο του 2011 χτυπάει στον αστράγαλο 

και μένει πάλι δύο εβδομάδες εκτός δράσης. 

Τον Αύγουστο νιώθει ενοχλήσεις στους προ-

σαγωγούς και οι γιατροί τού συνιστούν πέντε 

εβδομάδες ατομικό πρόγραμμα. Τώρα εγχεί-

ρηση στους προσαγωγούς, που συνοδεύεται 

από τρεις εβδομάδες απραξίας! Ο Καρλ Χάινς 

Ρουμενίγκε το είχε δηλώσει: «Το πρόβλημα 

του Άριεν είναι περίπλοκο. Κανείς δεν ξέρει 

πώς ακριβώς πρέπει να το αντιμετωπίσου-

με». Δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται, Καρλ. 

Το αστέρι του έχει πέσει, χωρίς να προλάβει ο 

ίδιος να κάνει μια ευχή! A        

➜ info@athensvoice.gr

Πού πας 
χωρίς 

άστρο, ρε!
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Ο
ι Chinese Basement, ένα αλητήριο 

τρίο με κιθάρα, μπάσο κι ένα σετ παι-

δικών τυμπάνων, παίζουν την ημέρα 

στην Τσιμισκή και τις νύχτες στην πλα-

τεία Ναυαρίνου. Ό,τι βγάζουν από τους 

διερχόμενους το βάζουν στο κοινό τα-

μείο για να αποπληρώσουν τα έξοδα από το 

δίσκο τους, που τύπωσαν από την τσέπη τους. 

Ρίχτε τα ψιλά σας –αυτοί οι πιτσιρικάδες έχουν 

θράσος, μια Sonic Youth μαγκιά και βγάζουν 

ένα θόρυβο συγκινητικά εφηβικό, grunge-ικά 

αγριεμένο και αρκούντως αποφασισμένο– το 

τραγούδι τους να ακουστεί παντού. 

«Σε αντίθεση με την Αθήνα, που μοιάζει βομ-
βαρδισμένο τοπίο, κι ένας Ιρανός φίλος μου 
διατείνεται πως το κέντρο της είναι ολόιδιο με 
της Τεχεράνης, εδώ πάνω τα πράγματα δεί-
χνουν καλύτερα». Ο Χρήστος Πασσαλής 

έφυγε από τη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 

’90. «Τσατισμένος με την πόλη, με τις ανύ-
παρκτες ευκαιρίες ως προς την τέχνη μου, με 
τη μιζέρια των ανθρώπων». Επέστρεψε για 

τις ανάγκες της τετράωρης performance 

«Γαλαξίας», που η ομάδα blitz «εξετέλεσε» 

το προηγούμενο σαββατοκύριακο στο Μα-

κεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 

καλεσμένη από τη XV Μπιενάλε Νέων Με-

σογείου. Με το που μπήκε στο στούντιο 

για τη συνέντευξη, τα κοριτσόπουλα της 

γραμματείας τσιμπιόνταν και σκουντιό-

νταν. Ήταν η υποψηφιότητα για Όσκαρ του 

«Κυνόδοντα», η «Χώρα προέλευσης» του 

Τζουμέρκα ή νέτα σκέτα ότι το αγόρι έχει 

κάτι από Μπραντ Πιτ; Ό,τι κι αν ήταν, είπαμε 

πολλά για τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, 

για το πώς άλλαξαν οι ισορροπίες και για το 

πώς εδώ πάνω πλέον όλα είναι έτοιμα για 

κάτι καινούργιο που θα βάλει τη Θεσσαλο-

νίκη πιο ψηλά πάνω στο χάρτη. 

«Σκεφτόμουν αυτό που λέγαμε για το πάρτι 
στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Μήπως παί-
ξουμε, κι ανέβω καμιά βδομάδα, γιατί η Αθή-
να δεν έχει καθόλου πλάκα, φίλε. Μιζεριστάν 
μάς κάνανε». Με τον dj Snatch, γκράντε 

παίκτουρα, με έδρα το αθηναϊκό Soiree De 

Votanique στο Μεταξουργείο, βολτάραμε 

πριν μερικά βράδια στα καινούργια κόζια 

της Θεσσαλονίκης, που είναι πλέον μπαρ 

σε στοές. Στο Haven της Ρογκότη, στην 

Tropicana της Κολόμβου και στο La dose 

που δεν είναι σε στοά, αλλά έχει μέσα του 

μια ωραία δίοδο-πέρασμα σε μια αίθουσα 

με μπιλιάρδο και τοίχους όπου νέοι φωτο-

γράφοι καρφιτσώνουν τα πρότζεκτ τους. 

«Είστε Παράδεισος» απεφάνθη. 

Δεν είμαστε Παράδεισος, αντικρούω. Έχου-

με ανεργία στο φουλ, βρόμα σκουπιδιών που 

ξεχειλίζει, αφού οι ΠΑΜΕτζήδες υπάλληλοι 

της Καθαριότητας του Δήμου μπλοκάρουν 

οποιοδήποτε σχέδιο Μπουτάρη για ευπρε-

πισμό της πόλης, εκρήξεις και χειροβομβίδες 

στην Τριανδρία, μπόλικη γαϊδουριά, καθώς, 

για παράδειγμα, όλοι διπλοπαρκάρουν σε κε-

ντρικούς δρόμους, όμως είναι τόσο ανεπα-

νόρθωτη και ανήκεστη 

η καταστροφή του αθη-

ναϊκού κέντρου, από ό,τι 

κατάλαβα από τις διηγή-

σεις των Αθηναίων φίλων, 

που αίφνης στα μάτια τους η 

Θεσσαλονίκη αποκτά μεταφυσικά 

μαγικές διαστάσεις. Ασχέτως αν στο κέντρο 

μας βολτάρουμε χωρίς πεσίματα ή δακρυγό-

να, τα κλειστά εμπορικά μαγαζιά είναι κι εδώ 

μια θλιβερή πραγματικότητα. Στα δυο εκδο-

τικά συγκροτήματα, Μακεδονία και Αγγελι-

οφόρο, εκατοντάδες δημοσιογράφοι ζουν 

υπό ρυθμούς άγχους κι εργασιακής ανασφά-

λειας περιμένοντας το χειρότερο. Και στα ρά-

δια είναι απλήρωτοι, αλλά είπαμε! Είμαστε 

πάντα Θεσσαλονίκη! Χτυπάς ένα φραπόγαλο 

ή αράζεις τις νύχτες σε έναν πεζόδρομο και 

φεύγουν κάτω τα φαρμάκια. 

Και η μόνη παραγωγική δραστηριότητα, η 

μόνη σοβαρή μπίζνα που μπορείς να κάνεις, 

είναι να ανοίξεις ένα μπαρ ή ένα καφέ, ένα 

φαγάδικο. Ή να κάνεις τέχνη! Χιλιάδες λαού 

στο opening της XV Μπιενάλε Νέων Καλλιτε-

χνών συνέρευσαν στο λιμάνι, περιηγήθηκαν 

στις αποθήκες και χόρε-

ψαν με το swing των The 

Speakeasies’ Swing Band 

ως αργά. Με το Κατερινά-

κι, πρίμα φωνή και μπαλαρίνα 

μπροστά, ξέσαλο και τσαχπίνικο, 

και μια μπάντα πίσω της με όρθιο κο-

ντραμπάσο, smooth πλήκτρα, μετρονομη-

μένα τύμπανα, μαγικό κλαρινέτο, φινετσάτες 

κιθάρες και τρελό βιολί, οι The Speakeasies’ 

Swing Band πιστοποίησαν πως είναι η τέλεια 

μπάντα για να κεφάρεις ή και για να κλάψεις, 

καθότι η μυθική τους διασκευή στο «Cry Me a 
River» της Dinah Washington σκόρπισε τρυ-

φεράδα κι αγκαλιές και ρίγη συγκίνησης. 

Τέτοια γράφω για να διασκεδάσω κι εγώ τις 

φοβίες και τα άγχη μου, και τα διαβάζετε, 

Αθηναίοι, κι ονειρεύεστε πως εδώ είναι η 

χώρα της τέχνης, του κεφιού και της χαλα-

ρής συμβίωσης. Και πως η πόλη είναι σαν το 

Σικάγο την εποχή της κρίσης ή το Βερολίνο 

του μεσοπολέμου. Αλλά φευ! Το μόνο καλό 

που έχει είναι η θάλασσα. Την κοιτάς, ονει-

ρεύεσαι πως τη διασχίζεις και ξεχύνεσαι 

στον ορίζοντα, νομίζεις πως έχει διέξοδο, 

αλλά τι κρίμα: η πραγματικότητα μας συν-

θλίβει. Ο βυθός της είναι γεμάτος κόπρανα, 

αστικά λύματα και μόλυνση. Οι άνθρωποι 

με τη μικροκακιούλα στο στόμα, όπως σε 

κάθε επαρχιακή λουτρόπολη δηλαδή. Με 

τα καλά μας και τα «κακά» μας. A

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου 

2310Soul

«Η Αθήνα μοιάζει 
βομβαρδισμένο τοπίο, κι ένας 
Ιρανός φίλος μου διατείνεται 
πως το κέντρο της είναι 
ολόιδιο με της Τεχεράνης».

The Speakeasies 
swing Salonica

Η The Speakeasies Swing Band 
φωτογραφημένη από την Ani Jo

Another 

B in the Wall

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου,

Kantina Tropicana

Μια δράση-πάρτι, μια νύχτα με χρώμα, 

τρελή μουσική και… συρρεύσατε, πλήθη! 

Η παράλληλη δράση SOULbiosis του περι-

οδικού SOUL, που φιλοξενείται στις αποθή-

κες 7 και 13 του λιμανιού, θα παρτάρει και θα 

τιμήσει όλους τους καλλιτέχνες που συμμε-

τέχουν με κέφι και τέχνη. έιδικά για αυτή τη 

βραδιά, η street artist Faith48 θα χτυπήσει 

live εικόνες, ενώ από τον προτζέκτορα θα 

έχετε την ευκαιρία να δείτε όλα τα έργα 

που φιλοξενούνται στις αποθήκες. Στα 

πικάπ ο Χρήστος έξαρχόπουλος των 

The Trouble σε ρόλο Chris Ex 

on the dexx.
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Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣΗ αυστραλιανή τηλεοπτική σειρά 

«Spartacus Blood and Sand» προκά-

λεσε αίσθηση στο παγκόσμιο κοινό 

–ας είναι καλά το ίντερνετ– με τις 

σκηνές σεξ και βίας, και έκανε τον 

Σπάρτακο… μόδα. (Αν σκεφτούμε 

δε την εποχή που ζούμε, οι ταυτί-

σεις με τον αγώνα του μονομάχου 

δεν λείπουν). Να θυμήσουμε: Ο 

Σπάρτακος ήταν ένας μονομάχος 

θρακικής καταγωγής που ηγήθηκε 

μιας μεγάλης επανάστασης δούλων 

εναντίον των Ρωμαίων. Αν και η ε-

ξέγερσή του πνίγηκε στο αίμα, το 

γόητρο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορί-

ας υπέστη ισχυρό πλήγμα. 
Η ιστορία του (και η επανάστασή 

του) θα ζωντανέψει στο Badminton 

με το μπαλέτο «Σπάρτακος». Η χο-

ρογραφία δεν είναι καθόλου τυ-

χαία. Την υπογράφει ο Γιούρι 

Γκριγκορόβιτς, ο σπουδαιότερος 

εν ζωή Ρώσος χορογράφος και επί 

30 χρόνια καλλιτεχνικός διευθυ-

ντής των Μπολσόι. 40+ χρόνια με-

τά την πρώτη της παρουσίαση με τα 

Μπολσόι, θεωρείται πια κλασική. 

Σημειώστε: Το μπαλέτο βασίζεται 

στο βιβλίο του Ραφαέλο Τζιοβανό-

λι και στη μουσική του σπουδαίου 

συνθέτη Αράμ Χατσατουριάν. Για 

το ανέβασμά του στη χώρα μας με 

το Grigorovich Ballet Τheatre of 

Russia ήρθαν 70 συντελεστές.  
- ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Info: 20 & 21/10, 21.00. Ε ζώνη: € 18, 9 (Παιδι-

κό/Φοιτητικό). Δ: 28, 14 (Π/Φ). Γ: 38, 19 Π/Φ). 

Β: 48, 24 (Π/Φ). Α: 58, 29 (Π/Φ). 210 8840.600, 

www.ticketnet.gr 
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επιλογές Της Δήμήτρας τριανταφύλλού

ROBERT LE PAGE
Ο Πίτερ Γκάμπριελ έχει πει: «Ο Λεπάζ δημιουργεί θέ-
ατρο γι’ αυτούς που δεν τους αρέσει το θέατρο». Ο Κα-
ναδός οραματιστής σκηνοθέτης έρχεται με το «The 
far side of the moon», ένα οπτικά μεθυστικό παζλ 
που αναμειγνύει τη μουσική της Λόρι Άντερσον, 
με πληθώρα θεμάτων (η ιστορία, η εξερεύνηση 
του διαστήματος) και πρακτικών (προβολές κ.ά.).  
12-16/10, Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, 210 9005.800 

GROUP IN FUSION
«Ναύλωσαν» ένα ολόκληρο κτίριο στου Ψυρρή, με 
την ιδέα να το πλημμυρίσουν με σύγχρονη τέχνη. Ο 
Θεόφραστος Χαρίτος, η μαριάννα Παναγιωτού-
δη και ο Νεοϋορκέζος Michael Anderson προσκά-
λεσαν μια μεγάλη ομάδα καλλιτεχνών για να πα-
ρουσιάσουν τα διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύματα 
της αθηναϊκής σκηνής – φωτογραφία, street art, 
κολάζ, εγκαταστάσεις. Καλαμίδα 7, 697 8208849

ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
 «Καταρράκτες». Η καινούργια ανακάλυψη της ζω-
γράφου μετά από μια εκδρομή στη Σαμοθράκη 
την οδηγεί στη δημιουργία εικονοκλαστικών πα-
ραδείσων, που προσελκύουν το θεατή να μπει μέ-
σα τους. Η ορμή του καταρράκτη που χύνεται στο 
ήρεμο νερό, δημιουργεί την αίσθηση πως μπορεί 
κανείς κοιτώντας τον να βραχεί. 13/10 - 5/11, Γκα-
λερί Ζουμπουλάκη, πλ. Κολωνακίου 20

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΕΤΑΛΑΣ
Μεταλλικά και ξύλινα απόβλητα από θάλασσες, 
ποτάμια και άλλες φυσικές ορδές σχηματίζουν 
μια μικρή πολιτεία με κομμάτια νοσταλγίας και 
στοχασμού. Ο γλύπτης βαφτίζει «Τα αδέσποτα του 
Μανώλη Πεταλά - Πράσινη Τέχνη» τη νέα σειρά με 
τα έργα του. 15/10 - 12/11, Φαναριωτών & Κασσια-
νής 2, Λυκαβηττός 

➜ epiloges@athensvoice.gr

ΠΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ 
To «Ζήσε τον μύθο σου στην Ελλάδα» ακούγεται στις μέρες μας πιο αστείο και από το 

«Λεφτά υπάρχουν». Γι’ αυτό και ο Κοκκινιάς λέει «Leave your myth in Greece» (ξέχνα το μύθο σου 
για την Ελλάδα) και φωτογραφίζει με καθηλωτική ευκρίνεια τα στερεότυπα της ελληνικότητας 

–θάλασσα, φως, αρχαία, αλλά και τζιπάρες, δημόσιοι πανηγυρισμοί– για να τονίσει με πόσο κωμικοτραγικό 
τρόπο καταρρίπτουμε τον ελληνικό μύθο. Xippas Gallery, 13/10 - 23/12, Πατριάρχου Ιωακείμ 53

Αρκαδία

WD
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Για να καταχωριστείτε στους οδηγούς της A.V., στείλτε δελτία 
Τύπου 2 εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία. 
Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Χαρ. Τρικούπη 22, 10679 Αθήνα ή 
στο fax 210 3617.310 ή στο agenda@athensvoice.gr

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Barking Dogs United

LET’S PLAY 
«Η δουλειά εμπεριέχει ό,τι το σώμα δεν θέλει να κάνει. Το παιχνίδι εμπεριέχει ό,τι το 
σώμα διψάει να κάνει». Τάδε έφη Μαρκ Τουέιν, ενώ ο Πλάτωνας ως αρχαιότερος 
έχει πει: «Μπορείς να ανακαλύψεις περισσότερα για έναν άνθρωπο με το παιχνίδι, παρά 
συζητώντας μαζί του επί ένα χρόνο». Τι είναι, όμως, σήμερα το παιχνίδι; Όχι για τα 
παιδιά, αλλά για τους ενήλικους, που ζηλεύουμε τη χαρά τους – σήμερα, περισ-
σότερο παρά ποτέ. Αυτό διερευνά η έκθεση «Pause/Play» στο TAF, σύμφωνα με 
την οποία στις τωρινές συνθήκες (κοινωνικές, πολιτικές και ηθικές) η παιγνι-
ώδης θεώρηση των πραγμάτων είναι ανακούφιση και αυθόρμητη επικοινωνία. 
Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες (Poka Yio, Βένια Μπεχράκη, Barking Dogs 
United κ.ά.) προβάλλουν το παιχνίδι ως κατάσταση απειθάρχητης ανεμελιάς και 
την ανοησία ως κατάσταση γνώσης. 
13/10 - 6/11, Νορμανού 5, Μοναστηράκι, 210 3238.757

Μιλάτε ρωσικά; 
www.pushkin.gr

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ
Τα έργα της (χαρακτική, ξηρή βελονογραφία, plexiglass σε μέταλλο) είναι 

γεμάτα αισθαντικότητα – άνθρωποι κοιμισμένοι, βάρκες δεμένες, εικόνες 

σαν μικρές παύσεις στη ροή του χρόνου. Η Αναστασία Κωνσταντάκου είναι 

απόφοιτος της Α.Σ.Κ.Τ. (σπούδασε ζωγραφική στο εργαστήριο του Μόρα-

λη) και εξειδικεύτηκε στη σκηνογραφία και την ενδυματολογία (η κύρια 

επαγγελματική δραστηριότητά της). 14/10 - 5/11, Τεχνοχώρος, Λμεπέση 4 & 
Μακρυγιάννη, 211 1823.818

ΕΦΗ ΧΡΥΣΗ
 «Το ερέθισμα είναι πάντα ίδιο, η αρχή ενός ταξιδιού, μιας πορείας χωρίς τέλος, μέσα από διαφορε-
τικές διαδρομές στο χώρο και το χρόνο – γη, αέρας, θάλασσα, ουρανός. Δουλεύω αρχικά σε σχεδι-
αστήριο με κανάβους, χάρακες, διαβήτες, μολύβι και γόμα. Η γνώση γεωμετρίας και σχεδίου είναι 
απαραίτητη. Δουλεύω σε χαρτόνια με ακρυλικά χρώματα. Τους τόνους τούς φτιάχνω μόνη μου και 
τους διατηρώ μέχρι και 4 μήνες». Διάβασε τι άλλο μάς είπε  η ζωγράφος στο athensvoice.gr και 
δες τα νέα της έργα στον Αστρολάβο, Ξανθίππου 11, 210 7294.342. Ως 29/10. 
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Tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Don’t miss! 

15/10 opening night 

party στο ανανεωμένο 

Μarabou. Be there! 

Πανόρμου 113, 

Αμπελόκηποι, 

210 6910.797

TasTePOLICe
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Kozi’s: Βbq αλά αφρικέν

Τον πήρα το δρόμο το μακρύ κι έφτασα στα Μελίσσια γε-
μάτη περιέργεια. Το Kozi’s έχει ενάμιση χρόνο που σερ-
βίρει και ενθουσιώδη σχόλια φτάνουν καταιγιστικά στ’ 

αυτιά μου, μάλιστα από φίλους κάθε κατηγορίας. Από προχτές 
που πήγα, παρακαλώ πολύ, να συμπεριληφθώ κι εγώ στους φα-
νατικούς. Ο χώρος είναι μικρός και απλός, ενώ ο κόσμος είναι 
πολύς, κυρίως νεολαία, ανάμεσά τους μπερδεύονται και πιο με-
γάλα ζευγάρια και τύποι σαν κι εμένα που έφτασαν μέχρι εδώ να 
δουν προς τι ο χαμός. Το κόνσεπτ είναι χάμπουργκερ και κρέατα 
σχάρας, που το κατιτίς διαφορετικό τούς το προσθέτει η αφρικα-
νική εσάνς. Εδώ να πω πως ο νεαρός ιδιοκτήτης και τα αδέρφια 
του γεννήθηκαν στη Νότια Αφρική, όλη η οικογένεια γύρισε 
στην Ελλάδα μόλις το 2001, Κωνσταντίνος είναι το όνομά του, 
Κόζι για πιο εύκολα στους Αφρικανούς. 
Με το που κάθεσαι σου φέρνουν σφηνάκια με οινόμελο κι ένα 
ξύλο κανέλα μέσα. Tα ίδια προσφέρουν και σ’ αυτούς που περι-
μένουν στο δρόμο, άσε που υπάρχει και μια priority list που τα 
παιδιά τη χειρίζονται με χιούμορ και αποτελεσματικότητα, όλοι 
βολεύονται μέσα σε 10, άντε 15 λεπτά και κανείς δεν παραπονιέ-
ται – μ’ άρεσε αυτή η έγνοια τους για τους όρθιους… Στα του φα-
γοποτικού τώρα, η νεολαία σύσσωμη τσακίζει τα χάμπουργκερ, 
οι μεγαλύτεροι και πιο «ψαγμένοι» τα κρεατικά. Στο δικό μας 
το τραπέζι, φυσικά, πήραμε απ’ όλα. Σαλάτα με χαλούμι και σος 
μουσταρδόμελα. Μανιτάρι Portobello με τυριά και bbq sauce. 
Boerewors, το λουκάνικο των Μπόερς (οι λευκοί της Ν. Αφρι-
κής), μεγάλης νοστιμιάς που κατατροπώσαμε στη στιγμή. Μπρι-
ζόλες μοσχαρίσιες, rib eye και classic χάμπουργκερ στα κυρί-
ως. Τα κρέατα ήταν εξαιρετικά, ωραία ψημένα, με έξτρα νοστιμιά 
από αφρικάνικα μπαχάρια, το μπέργκερ από τα πιο καλά που 
έχω φάει. Όλα τους με συνοδεία εξαιρετικής επίσης, στρογγυ-
λής τηγανητής πατάτας. Ήπιαμε χύμα καλό κρασί και κλείσαμε 
με τσιζκέικ και καρυδόπιτα με παγωτό. Στο Kozi’s θα είσαι άδικος 
αν δεν μιλήσεις για το σέρβις και το προσωπικό. Από τον ίδιο 
τον Κόζι και τη Δήμητρα, την αδερφή του, μέχρι και τον επίσης 
πολύ νεαρό (και χάρμα οφθαλμών) Άρη, που σέρβιρε τη δική μας 
πλευρά, όλοι τους νέοι, επικοινωνιακοί, χιουμορόζοι και κυρίως 
ταχύτατοι. Πληρώσαμε ευρώ 20 το άτομο. Με το υπέροχο φαγη-
τό, τη happy ατμόσφαιρα και αυτές τις τιμές, εύκολα εξηγώ τις 
φήμες που καιρό φτάνανε στ’ αυτιά μου, εύκολα κι εγώ θα τον 
ξαναπάρω το δρόμο προς τα πάνω. Εδώ το ’χα πριν φύγω να τους 
πω να ανοίξουν κι ένα παρακάτω για μας του κέντρου, φοβάμαι 
όμως πως οι «τέλειες συνταγές» δύσκολα επαναλαμβάνονται… 

Π. Τσαλδάρη 32-34, Μελίσσια, 210 8101.584. Μεσημέρι-βράδυ.

Σκέτη γλύκα!
5 εστιατόρια που δεν πρέπει με τίποτα 

να χάσεις το γλυκό τους

● Sette (Γρ. Γυφτοπούλου 7, Χαλάνδρι, 
210 6894.316) Θεϊκό τιραμισού!

Σερβίρεται μ’ ένα φλιτζανάκι espresso 
για να το περιχύσεις από πάνω. 

● Galaxy Bar (Β. Σοφίας 46, Ηilton, 210 7281.000) 
Strawberry Field, δηλαδή ο κήπος με τις φράου-
λες. Παγωτό βανίλια μέσα σε γλαστράκι, που α-
ντί για χώμα έχει τριμμένο oreo cookie, ολόκλη-
ρες φράουλες και φύλλα δυόσμου από πάνω.  

● Sardelles (Περσεφόνης 15, Γκάζι, 
210 3478.050) Εξαιρετική, χειροποίητη, 

φρεσκότατη lemon pie. 

● Ράτκα (Χάρητος 30-32, Κολωνάκι, 
210 7290.746) Χρόνια τώρα, όλοι λένε πως 

πάνε εκεί γαι την τούρτα μόκα με 
καραμελωμένα αμύγδαλα. 

● Gallo Nero (Λ. Αλεξάνδρας 10, Park Hotel, 
210 8894.500 -522) Πίτσα Calzone γεμιστή 

με mascarpone, σοκολάτα κι από πάνω 
ζάχαρη καραμελέ. Μεγαλείο!

✢ ΟΜΟΡΦΑ ΚΙ ΑΠΛΑ ✢
Το Nice’n’Easy είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μας στη Σκουφά. 
Ανοιχτό από τις 9 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και με όλα του α-
πίστευτα προσεγμένα. Από τα προϊόντα (βιολογικά κρασιά, κοτό-
πουλα βιολογικής εκτροφής, τώρα φέρνει και βουβαλίσια φιλέτα 
από φάρμα στην Κερκίνη) μέχρι το σέρβις (απλά εξαιρετικό) και τις 
νόστιμες ιδέες που κατά καιρούς λανσάρει. Έτσι, Σ/Κ έχει… ξελι-
γωτικό brunch μέχρι τις 3 (παράλληλα σερβίρεται και ο κανονικός 
κατάλογος), ενώ κάθε μέρα χορταίνει το μέγα πλήθος της περιοχής 
με νόστιμα μαγειρευτά σε ολόκληρες αλλά και μισές μερίδες, π.χ. 
τα παπουτσάκια XL κοστίζουν 7,50 ευρώ, ενώ η μικρή μερίδα (το 
«ολίγον από…» των παλιών εστιατορίων) 4,50. Εμείς υποκύπτουμε 
πάντα στο bagel σολομού, ίσως το καλύτερο της πόλης, αλλά και 
στα κεφτεδάκια τα γεμιστά με γραβιέρα Νάξου. Πίσω και πάνω απ’ 
όλα ο ιδιοκτήτης Δημήτρης Χριστοφορίδης, με πολύχρονη θητεία 
στην Αμερική – έτσι εξηγούνται όλα…

Ομήρου 60 & Σκουφά, Κολωνάκι, 210 3617.201

// To Central της πλατείας Κολωνακίου πή-
ραν από κοινού οι Πιτσιλήδες (Balthazar, 
Gaspar) και ο Γιάννης Μωράκης (Lalu, Guzel, 

Cash κ.λπ.) και θα ανοίξει σαν bar resto μέχρι 
τον Νοέμβρη. // Στις παλιές Αναμνήσεις, το μπου-

ζουξίδικο στη Συγγρού, ξανάνοιξε η Αυτοκίνηση! // 
Maze, όνομα του καινούργιου ρεστό στην Πεύκη με λον-
δρέζικο στιλ και casual κουζίνα, ανοιχτό από το πρωί. // 
Μεζαπώ, η καινούργια μοντέρνα ταβέρνα στο Χαλάνδρι 
με κρεατικά αλλά και μια σταλιά μανιάτικη κουζίνα, το 
Μέζαπο είναι από τα πιο γραφικά ψαράδικα χωριά της 
λακωνικής Μάνης // Abovo  το καινούργιο στο Κεφαλά-
ρι με σεφ τον γνωστό από το περσινό Top chef Μιχάλη 
Νούρνογλου. // Ο Φαμπρίτσιο Μπουλιάνι άνοιξε αρχές 
Οκτώβρη το νέο του στέκι στο Κολωνάκι, στη Σπευσίππου, 
Fabrizios’ το όνομά του.

Μικρή κουβέντα με τον Βασίλη Καλλίδη, σεφ και 
ιδιοκτήτη του Άνετον, που φέτος άλλαξε εντελώς 

Τι έγινε, Βασίλη; Βαρέθηκαν οι πελάτες τα πιάτα του Άνε-
τον; Εμείς βαρεθήκαμε το Άνετον! Εγώ και ο συνέταιρός μου, 
ο Δημήτρης, έξι χρόνια βλέπαμε τα ίδια και τα ίδια, και μια μέρα 
αποφασίσαμε να κάνουμε ανακαίνιση με μηδενικό κόστος. Το 
Άνετον ανανεώθηκε με τα υλικά που βγήκαν από τα γκρεμί-
σματα. Το μόνο που δεν βαρεθήκαμε είναι οι πελάτες μας, που 
μας επισκέπτονται από την πρώτη μέρα που ανοίξαμε.  

Είναι αλήθεια; Το Άνετον έγινε σουβλατζίδικο; Αυτά τα λένε 
οι κακές γλώσσες και όσοι μας ζηλεύουν... Το Άνετον ζει, και 
γκουρμεδίζει, και λέγεται πια «Άνετον Concept Resto». Έχει χα-
λαρώσει, τα πιάτα δεν χρειάζονται πια αποκωδικοποίηση και, 
το σημαντικότερο, από € 50 το άτομο έχει πέσει στα 25.

Δηλαδή δεν θα μου ξανασερβίρει ο Νεκτάριος κόκορα με 
κόκα-κόλα και τραχανά με βρούβες; Ο Νεκτάριος θα σου 
σερβίρει βιολογικά μπιφτεκάκια, λουκάνικα που φτιάχνει ο 
μπαμπάς του σεφ (ο κύριος Χρήστος), σαγανάκι με σουτζούκι 
του Μιράν, πατάτες παριζιάνικες με τηγανητά αυγά, την καλύ-
τερη μπολονέζ in the city και άλλα πολλά...  

Πες μου ότι δεν πετάξατε εκείνα τα υπέροχα 60s έπιπλα; 
Έχουμε γίνει αγνώριστοι. Η σερβάντα, οι κουρτίνες, τα καδρά-
κια, όλα έχουν επιστρέψει στην αρχική τους θέση: στα σπίτια 
μας. Το νέο Άνετον διαβάζει «Monocle», «Architectural Digest», 
αυστραλέζικη «Vogue» και εμπνέεται από το μέλλον. 

Πού θα μας βάλεις να κάτσουμε όταν έρθουμε; Εάν κουβαλή-
σεις όλο το γραφείο θα σας βάλουμε στο τεράστιο μοναστη-
ριακό τραπέζι. Εάν πάλι είστε μικρή παρέα στο πάσο-πάγκο 
μπροστά στην κουζίνα, που έχει το καλύτερο view of the 
kitchen και είναι ήδη talk of the town.

Έμαθα ότι το φαγητό του Άνετον το μεσημέρι ταξιδεύει με 
delivery. Τι θα μου φέρεις στο γραφείο; Εσένα τίποτα, γιατί εί-
σαι μακριά! Στις βόρειες φιλενάδες μας, στα γραφεία και τα σπί-
τια τους, όλα τα κλασικά που έβαζαν οι μαμάδες μας σε τάπερ: 
φακές, ρεβίθια, σπανακόρυζα, μακαρόνια με κιμά, κοτόπουλο 
στο φούρνο με πατάτες. Αν είσαι καλό κορίτσι, θα σου φέρω 
εγώ κάτι στο γραφείο. Ταραμά, που σου αρέσει!                           -Ν.Γ.
Άνετον Concept Resto, Στρ. Λέκκα 19, Μαρούσι, 210 8066.700

ΚουΣ ΚουΣ 
(με πιλάφι)

ΝΕΑ!
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*         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

AΛEΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A 
& Ζωναρά 21, Λ. Aλεξάνδρας, 
210 6420.874/ Αργεντι-
νής Δημοκρατίας 14, 210 
6450.345 Ελληνική κουζίνα 
στην καλύτερη εκδοχή 
της, ιδανικός χώρος και για 
επαγγελματικά γεύματα. 
Δίπλα, η μπιραρία με πλη-
θωρικές μερίδες και πολλές 
μπίρες. €Μ

* ΑΜΠΑΚΑς    
Ικαριέων & Ορφέως 34, 
Γκάζι, 6975 103055 
Κρητικό μαγειρείο με XL 
μερίδες και γεύση αυθε-
ντική, που συναντάς μόνο 
σε σπίτια Κρητικών. Τις 
πρώτες ύλες προμηθεύεται 
η Χανιώτισσα νεαρή ιδιο-
κτήτρια μόνο από το νησί 
της και μάλιστα από μικρούς 
παραγωγούς και συνεταιρι-
σμούς. €€

AVOCADO FOOD FOR LIFE 
Νίκης 30, Σύνταγμα, 
2103237878 Παίρνοντας 
έμπνευση από το κίνημα 
«slow food movement», 
το Avocado χρησιμοποιεί 
μόνο φρέσκα, εποχιακά, 
παραδοσιακά υλικά. Με ντό-
πιους αλλά και εξωτικούς 
χυμούς φρούτων και λαχα-
νικών, φρέσκες σαλάτες, 
σούπες και χορτοφαγικά 
πιάτα εμπνευσμένα από 
Μεσόγειο, Ινδία και Ανατολή 
το Avocado δίνει το δικό 
του στίγμα στην ελληνική 
κουζίνα. 

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, εξαι-
ρετικό 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. €€€   

* 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. 

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

* CREPA - CREPA     
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, 
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 συν-
δυασμούς για να διαλέξεις 
αυτό που τραβάει η όρεξη 
σου πιο πολύ. 

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 

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!

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 παραδοσια-
κές γεύσεις στη σύγχρονη 
version τους, η ελληνική 
αλυσίδα που ξέρεις και 
εμπιστεύεσαι.C 

ΛΕyΚΕς 
Λ. Γαλατσίου 100, 210 
2924.458 Παραδοσιακή 
κουζίνα με ελληνικές 
γεύσεις. Οι ερωτευμένοι 
ζητήστε τραπέζι στο κατώι 
για αγαπησιάρικη ατμό-
σφαιρα.€

* MATILDE PIZZA BAR    
Κωνσταντινουπόλεως 44, 
Γκάζι, 210 3411.878 
Νέο hot spot στο Γκάζι, με 
τραπεζάκια έξω και θέα 
στα τρένα που περνούν, 
με ιταλική αυθεντική πίτσα 
ψημένη σε ξυλόφουρνο και 
cocktails. Kυρ. μεσημέρι, 
Δευτέρα κλειστά. €

ΠΑΛΗΑ ΑΘΗΝΑ
Εμπεδοκλέους 75 & Φιλολά-
ου, Παγκράτι, 210 7518.869 
Γραφική μονοκατοικία του 
’30 με «πονηρά» μεζεδάκια, 
ρακή, κρασάκι και ατμό-
σφαιρα παλιάς αθηναϊκής 
γειτονιάς. 12-15 ευρώ. 
Κυριακή κλειστά. 

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 

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.

SOUVLAKI BAR       
Aδριανού & Θησείου 15, 210 
5150.550 Σουβλάκι σε ατμό-
σφαιρα bar, σερβιρισμένο 
με τους πιο πρωτότυπους 
τρόπους. hot πιάτο τα μπρι-
ζολάκια χοιρινά με καυτερό.

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 & Αλεξάνδρας, 
210 6475.417-8/ Λαζαράκη 
43, Γλυφάδα, 210 8982.608-9/ 
PierOne Μαρ. Φλοίσβου, 
Π. Φάληρο, 210 9853.281/ 
Athens Metro Mall, Λ. Βου-
λιαγμένης 276, Αγ. Δημήτριος, 
210 9717.223 Aπό burgers και 
μεξικάνικη tortilla μέχρι εισα-
γόμενες μπίρες και κοκτέιλ 
τεκίλας. Το πιο συμπαθητικό 
και γελαστό σέρβις της 
Αθήνας και ντεκόρ με αμε-
ρικανιές που θες ώρες να το 
χαζεύεις. €Ξ Μ A.V.

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.

 
Βόρεια

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 - Καλαμαριά, 
2310 433700 Νόστιμη κουζί-
να 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 Με-
γάλη μπάρα για δυνατούς 
πότες με αδυναμία στην 
μπίρα όλων των αποχρώσε-
ων και βαθμών. Μαζί πιάτα 
και μεζέδες 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

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.

* SIMPLy BURGERS
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 
(Μπουρνάζι), 210 5761.501 
Zουμερά μπιφτέκια, φρέ-
σκες σαλάτες, κρέατα και 
πουλερικά σε ειδική χάρτι-
νη συσκευασία που –πώς 
γίνεται δεν ξέρουμε– τα 
διατηρεί ζεστά και τραγανά. 
Και dine in και delivery στο 
σπίτι με δώρο brownies  

Νότια

IςTIOΠΛOΪKOς 
Aκτή Mικρολίμανου, 
Πειραιάς, 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 κατά-
στρωμα καραβιού.

RIALTO
Ηρώων Πολυτεχνείου 4, 
Ηλιούπολη, 210 9958.764
Απολαυστικοί καφέδες και 
cocktails από εξειδικευμέ-
νους baristas και γαστρονο-
μικές απολαύσεις με 
έμφαση στα ζυμαρικά.

 γευΣη οδηγος

Ι ❤ ITALY 
VINCENZO 
Εγγυημένα αυθεντική 
ιταλική γεύση και πάντα 
με ζεστή χαλαρή ατμό-
σφαιρα, γι’ αυτό άλλω-
στε γράφει τη δική του 
μακρόχρονη ιστορία. Αν 
και πάντα γεμάτο, έχουν 
τον τρόπο τους να σε περιποιηθούν, για να απο-
λαύσεις θεϊκή πίτσα με λεπτή τραγανή ζύμη αλλά 
και pasta al dente μούρλια! Σταθερή αξία! 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα, 210 8941.310 

GALLO NERO 
Στο εστιατόριο του Park 
hotel, οι γεύσεις μυρί-
ζουν Τοσκάνη και όλα 
περνάνε από τα χέρια 
του Ιταλού, πολύ καλού 
chef Gian Luca Barlucchi. 
Υποδέχεται τη χειμερινή 
σεζόν με party και live μουσική από τους Penny & 
the Swinging Cats την Πέμπτη 13/10. Να θυμάσαι: 
κάθε Παρασκευή και Σάββατο ταξιδιάρικες μουσι-
κές από τον Dj Giorgio. 
Λ. Αλεξάνδρας 10, 210 8894.500 -522
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συναυλίες / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις/ δίσκοι

Musicvoice
Του Μάκη Μηλάτου

Σε μια Ελλάδα που πληρώνει το λογαριασμό μιας 
ρηχής, ανήθικης, κουτοπόνηρης, κομματικής, 
αντιαισθητικής και απολίτιστης 30ετίας, οι νέοι 
άνθρωποι δημιουργούν, δρουν, αισθάνονται, ο-
νειρεύονται και κυρίως κάνουν καλά τη δουλειά 
τους. Ίσως κάποτε κατορθώσουν και να μας βγά-
λουν από το τέλμα της ξεφτίλας...

Kid Flicks -  
Hearts of Gold  (*****)
Ηχητικό νέφος θολώνει το οπτικό 
πεδίο. Εικόνες κουνημένες, ήχοι 
παραμορφωμένοι, κομμάτια από 
ολόκληρο το pop σύμπαν συναρμο-

λογούνται με δεξιοτεχνία, το χιούμορ κρατάει την ισορ-
ροπία. Η pop του 21ου αιώνα παράγεται και στην Ελλάδα.

Dalot - Minutestatic  (***)
Τα τοπία που περιγράφει η Dalot 
έχουν συχνά μια οξύτητα που δεν 
επιτρέπουν στο trip να σε πάει μα-
κριά και κάνουν το ταξίδι με ανα-
ταράξεις. 

Figurant -  
A Home In the Trees (**)
Χειροποίητη κυκλοφορία, περιο-
ρισμένη παραγωγή, υλικά ανακύ-
κλωσης, κάθε εξώφυλλο με διαφο-
ρετική φωτογραφία. Στον 1ο του 
δίσκο (με στοιχεία folk/shoegaze) 

ο Figurant δείχνει πώς μπορεί να μετατρέψει το trip του 
για τη φύση σε τέχνη, χωρίς να γίνεται γραφικός.

Rolla Scape - Rolla Scape (***)
Ο Κωνσταντίνος Βήτα δημιούργησε 
ένα ευχάριστο side project για να 
μπορεί να κινείται ελεύθερα και με 
πιο χορευτικούς ρυθμούς. Η δύνα-
μή του, όμως, φανερώνεται κυρίως 
στα δύο τραγούδια που ερμηνεύ-

ει και που φέρνουν στο νου τους προσωπικούς του δί-
σκους.

Evripidis and his Trage-
dies - A Healthy Dose of Pain (***)
Ο Ευριπίδης Σαμπάτης, οι (συνή-
θεις) «τραγωδίες» του και αρκετοί 
ακόμη μουσικοί στήνουν ένα κομ-
ψό –orchestral pop – μελόδρα-
μα, με θεατρικότητα και φινέτσα. Ο 

διονυσιακός χαρακτήρας της pop με ευχάριστη, γλυκό-
πικρη γεύση και αισθητικό επίπεδο.

Α.Γ. - Πολύγωνο: 08 (***)
Συνθέσεις για πιάνο με μινιμαλιστι-
κή, ατμοσφαιρική διάθεση και ευ-
διάκριτες σιωπές. Είναι ικανές για 
κοντινές διαδρομές, αλλά όχι για 
μεγάλα συμπαντικά ταξίδια.

Your Hand In Mine -  
The Garden Novels (****)
Δεν είναι οι σπουδαίες μελωδίες 
που σε συνεπαίρνουν, αλλά η πει-
στική ρομαντική φόρμα και η ικα-

νότητά τους να σε βάζουν στον κόσμο τους: ήχοι από 
ασυνήθιστα όργανα, παραμυθένιες ιστορίες, λυρική διά-
θεση, χατζιδακική αισθητική. Ο κήπος τους άνθισε πάλι. 

Συνεχίζεται…
➜ makismilatos@gmail.com

VaRIouSaRTISTS

              * Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

Του γιωργου δηΜητράκοπουλου

LIVE upDaTE

Greeks Do it Better? 

drog-A-tek Αθηναϊκή κολεκτίβα με αυτοσχε-
διαστική διάθεση και ετερόκλητες επιρροές, 
σε μια πεσιμιστική και σκοτεινή καταγραφή του 
μελωδικού θορύβου της πόλης. Φωτογραφή-
θηκαν για την A.V. στο ά́  Νεκροταφείο, τρεις 
μέρες πριν την live παρουσίαση του άλμπουμ 
«Too Late to Care» (κυκλοφορεί από την Inner 
Ear) στο Gagarin.

Ο ένας από τους επτά drog-A-tek, ο Voltnoi, περι-

γράφει τη βόλτα τους… 

«Στο Πρώτο Νεκροταφείο έχει από την “Κοιμω-
μένη” του Χαλεπά μέχρι τον Παπανδρέου, που έχει 
πει ότι η Ελλάδα ανήκει στους  Έλληνες. Κάναμε τη 
βόλτα μας εκεί με άλλη οπτική, γιατί δεν υπήρχε ο 
συνηθισμένος, μακάβριος λόγος. Η ιδέα για τη φωτο-
γράφιση γεννήθηκε μετά από μια συζήτησή μας για 
τους Joy Division. Άλλωστε ακόμα και το εξώφυλλό 
μας, με τον Ρήγα Φεραίο μουτζουρωμένο, συνδέε-
ται με το εξώφυλλο του άλμπουμ των Joy Division 

«Closer» με τον ιταλικό οικογενειακό τάφο. 

«Είμαστε ένα σχήμα με τεράστιες διαφωνίες, 
έχουμε τελείως διαφορετικές μουσικές επιρροές 
και αυτό είναι που κάνει συχνά τον ήχο μας ακαθό-
ριστο. Με ρωτάνε “τι παίζετε;” και δεν ξέρω τι να 
απαντήσω».

«Ο τίτλος είχε βρεθεί πριν από το 2008. 
Τώρα είναι ακόμη πιο επίκαιρος. Το άλμπουμ είναι 
μαύρο, αλλά έχει 3-4 κομμάτια που είναι αλλού. Εί-
ναι μια νέα περίοδος για τους drog_a_tek, που ενώ 
ξεκινήσαμε να γράφουμε ελεύθερα σε ένα δωμά-
τιο, δοκιμάζουμε πια και νέους τρόπους να ηχογρα-
φούμε κομμάτια με άλλες δομές».

Οι drog-A-tek παίζουν live 
στις 14/10 στο Gagarin 
205 (Λιοσίων 205, Μετρό 
Αττική). Έναρξη 21.00. 
Είσοδος € 10. Προπώ-
ληση: 123merch.gr,  
ticketarena.gr
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Mια μέρα 
στο νεκροταφειο 

με τους drog-A-tek

citybeat
Του π. ΜΕΝΕγου

Στο Higg’s την Παρ. 

Leon Segka  και Lee 

Burton  εν αναμονή 

των καινούργιων τους 

δουλειών (διάβασε 

σ το athensvoice.gr 

την κοινή τους συ-

νέν τευξη, free) *** 

Alphebetalamda, ε-

πίσης Παρ. με καλε-

σμένο τον Rebolledo 

α π ό  τ ο  Μ ε ξ ι κό  κα ι 

δίπλα του τον αέρινο 

δικό μας Bodj. Ενδι-

αφέρον μπόνους το 

game & performance 

s h o w  τ ω ν  C r y s t a l 

M a f i a  α π ό  τ ο  Σ α ν 

Φρανσίσκο (€ 10 με 

ποτό) *** «Untitled» 

επίσης Παρ. στο Key 

–  τα indie  k ids  της 

πόλης περνάνε στά-

νταρ βόλτα (free) *** 

«6 χρόνια Bartesera» 

πέρασαν κιόλας και 

τ ο  γ ι ορ τάζο υ ν  Πέ-

μ π τ η 13/10 μ ε  τον 

Γιώργο Μιχαλόπουλο 

να διαλέγει τις μουσι-

κές *** Η Ino Mei στο 

M o’  B et ter  παρ ου -

σιάζει τον καινούρ-

γ ιο δίσκο τ ων Raw 

In Sect (Παρ., free) 

*** George Apergis 

π ά ε ι  B elafo nt e  κα ι 

Κεραμεικό το Σάββα-

το – δεν ξεχνάμε και 

το live podcast σ το 

athensvoice.gr κάθε 

Πέμπτη στις 21.00 *** 

Στα βόρεια το local 

στέκι «Αστρολάβος» 

α λ λά ζ ε ι  όν ο μ α  κα ι 

γίνεται «Τα Κίτρινα 

Ποδήλατα», παραμέ-

νοντας Μαρ. Αντύπα  

62-66 και κρατώντας 

jazz-soul-groovy διά-

θεση *** Τέλος, από 

αυτή την Παρ. και κά-

θε εβδομάδα ξεκινάει 

η βραδιά «Come And 

Get It» στη σταθερή 

δυτική αξία Enzzo De 

Cuba… ●
 ➜ p_menegos@yahoo.com

Μη χάσεις

ο Δημήτρης Παπασπυ-

ρόπουλος στη γειτονιά 

του. το σάββατο 15/10 στο 

Dolce (γρ. άυξεντίου 58-60, 

ιλίσια), στο γνώριμο ραδιο-

φωνικό του στιλ, με αγάπη 

για τα 80s και τα σκοτεινά 

ποπ παραμύθια…
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 διΑσκέδΑση

Cafes/
Bars/
Snacks

ΑΜΠΑΡΙΖΑ    
Λέκκα 14, 
Σύνταγμα, 
210 3257.644  
Το τελευταίο 
στέκι του 
εμπορικού τρι-
γώνου από τον 
Αντώνη Φερράρα. 
Μοναστηριακοί 
πάγκοι, ιδανικοί για 
τετ α τετ ή μιντιακές 
συσκέψεις, τραπεζάκια 
στη στοά, ανοιχτά από το 
πρωί σε συνδεση με τα 
γύρω μπαράκια τις νύχτες. 
Καλά σερβιρισμένα ποτά 
και μεγαλος κατάλογος 
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 α-
τμόσφαιρα. Λειτουργεί από 
το πρωί με καφέ, χυμούς, 
full menu, ενώ το βράδυ 
γίνεται funky baraki. Πολύ 
συχνά live από ανερχόμενα 
ελληνικά συγκροτήματα. 

 
Bars
     
ΒARtESERA 
Kολοκοτρώνη 25, Στοά Πρα-
ξιτέλους, 210 3229.805 Επα-
νέφερε στο προσκήνιο την 
πιάτσα της Κολοκοτρώνη, 

κα-
θιέρωσε 

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.
 
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.

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.

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 κά-
νει κάτι στην Αθήνα, απευ-
θύνεται στα «σκυλιά». ●

ΑFtER DARK 
διδότου 31, Εξάρχεια,  
210 3606.460
13/10: Salonumux 
Klimadir. 14/10: Blues 
Birds. 15/10: Blues 
Cargo. 16/10: Kάρμα. 
18/10: Hatzifrageta. 
19/10: 40 Waves. 

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΝ
δαμάρεως 78, παγκράτι, 
210 7560.102
13/10: Fenia And the 
Not Enough Room 
to Swing A Cat Band. 
14/10: SunScale Project. 
15/10: the Bet. 19/10: 
JazzMatazz.

ALMAZ 
τριπτολέμου 12, γκάζι,  
210 3474.763
16/10: Mελίνα Τανάγρη 
(20.30/€ 12 με ποτό).

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

AYΛΑΙΑ
άγ. Όρους 15, Βοτανικός, 
210 3474.074
13/10: Payoya. 14/10: 
Στέλιος Κάτσαρης. 
15/10: Αντώνης 
Μίτζελος - Salina - 
Vertigo Experiment. 
16/10: Φωτεινή 
Βελεσιώτου. 17/10: 
Peyman Heydarian - 

Ηaig Yazdjian. 19/10: 
«Άρωμα Ανατολής».

BADMINtON
Άλσος στρατού, 

γουδή,  
211 

1086.000
18/10: Yasmin Levy, 
Μάρθα Φριντζήλα, 
Mehtap Demir. Έναρξη 
21.00. Είσοδος € 10-50.

ΒΙΟS
πειραιώς 84, 210 3425.335
15/10: Τhe Poets of 
Rhythm. Έναρξη 22.00. 
Eίσοδος € 18, € 22 (ταμείο). 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
πατησίων 208, 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.

FLORAL
Θεμιστοκλέους 80, 
Εξάρχεια, 210 3800.070
13/10: Loukia Soupouli 
Dj set. 14/10: K. Bήτα - Ιon 
live για τα 15 χρόνια των 
εκδ. Οξύ. 15/10: Mανώ-
λης Οικονόμου Dj set.

FUZZ
πειραιώς 209, ταύρος, 
210 3450.817
15/10: Pain of Salvation 
- Von Hertzen Brothers. 
Έναρξη 20.00. Είσοδος 
€ 27. 

GAGARIN 205
λιοσίων 205, άττική
14/10: drog_A_tek. 
Έναρξη 21.00. Είσοδος 
€ 10. Προπώληση: 
123merch.gr, ticketarena.
gr και στο ταμείο.

GAZARtE
Βουτάδων 32-34, γκάζι, 
210 3460.347  
14 & 15/10: Δήμητρα 
Γαλάνη - Vassilikos.

HALF NOtE
τριβωνιανού 17, Μετς,  
210 9213.310
13-16/10: Gizelle Smith. 
19/10-23/10: Leonor Leal 
Y Grupo. Έναρξη 22.30 
(Κυρ. 21.00), € 15-25.

ΙΑΝΟS
σταδίου 24, 210 3217.810
14/10: Παρουσίαση CD 
του Νότη Μαυρουδή 
(22.00/€ 10). 15/10: Zωρζ 
Πιλαλί & Σούφρα Band 
(22.00/€ 10).

ΙΝ VIVO
Χ. τρικούπη 79 & Μεθώνης, 
Εξάρχεια, 210 3822.103
14/10: Zero-Zero. 15/10: 
Δημ. Παναγόπουλος & 
Αura. Έναρξη 23.00, € 6.

KNOt GALLERY
Mιχαλακοπούλου 206 & 
πύρρου
14/10: Mohammad (Νί-
κος Βελιώτης, Coti & ILIOS). 
Έναρξη 21.30, € 8.

KOO KOO MUSIC BAR
Iάκχου 17, γκάζι,  
210 3450.930 
14/10: Supernova 
(22.00). 15/10: toni 
Sfinos (22.30). 16/10: 
Lolek (21.30). Είσοδος € 
12 με ποτό.

KYttAΡO
Hπείρου 48 & άχαρνών, 
210 8224.134
14/10: Belleruche. 
Έναρξη 21.00. Είσοδος 
€ 15. 15/10: Koxbox - 
Interstellar Overdrive 
(23.30/€ 20 με ποτό). 
16/10: High Voltage Fest 
(18.00/€ 15, € 18 ταμείο).

PASSPORt
καραΐσκου 119, πλ. κοραή, 
πειραιάς, 210 4296.401
13 & 20/10: Burger 
Project (€ 12 με μπίρα-
κρασί). 14 & 21/10: Λου-
δοβίκος των Ανωγείων 
(€ 15-25). 15 & 22/10: 
Mελίνα Κανά - Λιζέτα Κα-
λημέρη (€ 15-25). Έναρξη 
21.30.

ΠΥΡΗΝΑΣ
Μιχαλακοπούλου & διοχά-
ρους 11, 210 7237.150
13/10: Nίκος Χαλβατζής 
-Γιάννης Σταθόπουλος. 
14/10: Νίκος Ζουρνής. 
15/10: Aπόστολος Ρίζος 
- Αλέξανδρος Εμμανου-
ηλίδης.

ΡΑΚΟΜΕΛΟ
διστόμου 9ά, ηλιούπολη, 
210 9702.025
Κυρ. ζωντανή μουσική από 
τα Λάθος Άτομα με δια-
δρομές σε παραδοσιακό, 
έντεχνο, ροκ και πολιτικό 
ελληνικό τραγούδι, με 
ακουστικές κιθάρες, κρη-
τική λύρα, πνευστά και 
κρουστά. Έναρξη 22.00. 
Είσοδος ελεύθερη. 

SΙΧ D.O.G.S
άβραμιώτου 6-8,  Μοναστη-
ράκι, 210 3210.510
13/10: Τhe Liarbirds 
(22.00/€ 10). 14/10: 
Συνθετικοί - Μoloch 
Merkin (21.00/€ 8). 15/10: 
Jan Krueger  (24.00/FREE). 
16/10: Andy Moor (The 
Ex) & Yannis Kyriakides: 
Rebetika Live (21.30/€ 10). 
17/10: tasos Stamou. 
18/10: Music Soup 
(22.00/€ 6). 19/10: Eskmo 
- DJ Booker (21.30/€ 7, 
eskmo-ath.eve ntbrite.com, 
€ 10, € 12 ταμείο. 

SOCIALIStA
Tριπτοπολέμου 33, γκάζι, 
210 3474.733
Κυρ. «Socialatin». 13/10: 
«719». Έναρξη 23.00.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Φραντζή & Θαρύπου 35-37, 
Νέος κόσμος, 210 9226.975
κΕΝτρικη σκηΝη
Παρ.&Σάβ. Διονύσης 
Τσακνής - Νίκος Ζιώγα-
λας - Γιάννης Μηλιώκας. 
16/10: tιγρέ Σποράκια.
CLUB Πέμ.-Σάβ. Ηοuse 
Band. Τετ. Βαγγέλης 
Μαρκαντώνης. Δευτ. 
Οδυσσέας Τσάκαλος. Tρ. 
Γιώργος Μυλωνάς. Κυρ. 
Lexicon Project.
PLUS Παρ. Ευρυδίκη. Σάβ. 
Ραλλία Χρηστίδου.

ΤΑS StAGE
Boυτάδων 6, γκάζι
Πάρ.&Σάβ. Ηρώ - Αρ-
γύρης Αγγέλου - Μαρ-
κέλλα Αργυροπούλου. 
Έναρξη 22.30.

tEXNOΠΟΛΙΣ
πειραιώς 100, γκάζι,  
210 3461.589 
13-16/10/10: 2ο Φε-
στιβάλ Measaf. 14/10: 
Συμφωνική Ορχήστρα 
Δήμου Αθηναίων. 15/10: 
Athens tango Day.

ΤΩΡΑ Κ44
κων/πόλεως 44, γκάζι
Τετ. Wedding Singers. 
13/10: Μamma Kin - Inner 
City Bandits. 14/10: 
Videograss World tour. 
15/10: Home Sweet Home 
Party. 16/10: Γυμνά Καλώ-
δια.  Έναρξη 22.00. FREE.

AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
πειραιώς 254, ταύρος,  
212 2540.300
άίθουσα «άντιγόνη».  14-
15-16/10: Η Χάρις Αλε-
ξίου στο σινεμά του Νίνο 
Ρότα. 21.00, € 18-48.

MEΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Βασ. σοφίας & κόκκαλη, 
210 7282.333
16/10: «From Russia with 
love» (11.30/€ 8-14). 
17/10: Jazz Orchestra 
of the Concertgebouw 
- Madeline Bell με αφι-
έρωμα στον Ray Charles 
(20.30/€ 18- 70). 18/10: 
Kώστας Χατζής (20.30/€ 
20-60). ●

Modern Mechanix 
Festival II

Μ ετά την αναβολή του Απριλίου, το φεστιβάλ 
επιστρέφει με σκοτεινή synthpop από την αθη-
ναϊκή εταιρεία Fabrika records, που κινείται στο 

φάσμα ηλεκτρονικών ήχων, με επιρροές από τη δεκαετία του 
’80, της minimal synth, new wave και electropunk σκηνής, 
με πρώτη κυκλοφορία τη συλλογή «Μonosynth», ονόματα 
από Γερμανία, Γαλλία, Αμερική και Ελλάδα. Ακολούθησαν 
οι κυκλοφορίες «Zemsta» του Πολωνού Jemek Jemowit με 
electrobilly και το «Die Selektion» από το ομώνυμο γερμα-
νικό γκρουπ. Στο φεστιβάλ είναι καλεσμένοι οι πρωτοπό-
ροι Γάλλοι πειραματιστές του coldwave Clair Obscure του  
Christophe Demarthe με εικαστική perfomance, οι Γάλλοι 
Velvet Condom με synthpop και οι εγχώριοι Human Puppets 
με minimal/new wave.
 
SECOND SKIN, πλ. Αγίων Αναργύρων 5. Έναρξη 20.30. 
Είσοδος € 25. Στις 15/10.

Clair Obscure

σκηνές-live
μουσικές

opening
Για G&L και όχι μόνο

το mybar (Κακουργιοδικείου 

6, Ψυρρή) επιστρέφει στα παλιά 

του λημέρια. παρασκευή 14/10 ξα-

νανοίγει, πατόκορφα ανακαινισμένο 

και πιο ευρύχωρο, χωρίς πλούσιο εορ-

ταστικό πρόγραμμα γιατί δεν το χρειάζε-

ται, αφού έχει σούπερ μουσική, σούπερ 

φτηνά ποτά και ακόμα πιο σούπερ θαμώ-

νες, που το κάνουν το δικό σου μπαρ.

➜ museweek@athensvoice.gr
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ΠΕΜΠΤΗ 13
● BURGER PROJECt Πειραγμένες διασκευές από τα διε-
στραμμένα μουσικά μυαλά των Burger. PASSPORT

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14
● BELLERUCHE Future soul jazz από το αγγλικό τρίο, που πάει 
από το καλό στο καλύτερο. KYTTAρO
● drog_A_tek Δες τι είπαν στο Music Voice. GAGARIN 205
● K. BΗΤΑ - ΙON 15… Όξινα χρόνια. FLORAL

ΣΑΒΒΑΤΟ 15
● MODERN MECHANIX FEStIVAL II Eκλεκτικό γαλλικό 
minimal/cold wave. SECOND SKIN
● ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΑURA Rock και Blues κομμά-
τια του Έλληνα τραγουδοποιού. Μια μέρα πριν εμφανίζονται 
οι Zero-Zero με κλασικό rock. ΙΝ VIVO 
● ΤHE POEtS OF RHYtHM Γερμανική funk κολεκτίβα με 
πολλά πνευστά, freestyle κυκλοφορίες, μαύρα ακούσματα, 
breaks και το γνωστό More Mess On My Thing. BIOS

ΚΥΡΙΑΚΗ 16
● ANDY MOOR (tHE EX) & YANNIS KYRIAKIDES Εξαιρετική 
συνεργασία από τον κιθαρίστα Αndy Moor (μία εβδομάδα πριν 
τη συναυλία του με τους Oλλανδούς Τhe Εx – συνέντευξή 
του στο επόμενο τεύχος) και του μεγαλωμένου στην Αγγλία 
Κύπριου πειραματιστή με διασκευές πάνω σε ρεμπέτικα μέσα 
από το άλμπουμ τους Rebetika. Six d.o.g.s 

ΔΕΥΤΕΡΑ 17
● ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ RAY CHARLES Aφιέρωμα στο νοτόριους 
μουσικό από την Jazz Orchestra of the Concertgebouw, με τη 
σύμπραξη της Madeline Bell. ΜΕγάρο Μουσικησ 

ΤΡΙΤΗ 18 
● ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ  Κιθάρα, φωνή, σπιρτόκουτα και μυρμή-
γκια. ΜΕγάρο Μουσικησ 
● ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΡΟΖΑ ΕΣΚΕΝΑΖΥ Η Yasmin Levy από το 
Ισραήλ, η Μάρθα Φριντζήλα και η Mehtap Demir από την Τουρ-
κία σε ένα μεσογειακό καναρινί ταξίδι. BADMINTON ●

➜museweek@athensvoice.gr

Burger Project: 
Ρε, τέικ μάι μπρεθ ογουέι

 music 

week

έτοιμάσου για…
Jonas kaufman Ο σημαντικός Γερμανός τενόρος επιστρέφει στη σκηνή του Μεγάρου για ένα γκα-
λά με άριες από το βερισμό, που αποτελεί είδος ιταλικού μελοδράματος, μαζί με ορχηστρικά και φω-
νητικά μέρη από έργα των Βέρντι και Βάγκνερ. Με ξεχωριστή πορεία στο Λυρικό Θέατρο, έχει στο 
ενεργητικό του το ρόλο του Δον Χοσέ στην «Κάρμεν», υπό τη διεύθυνση του διάσημου μαέστρου 
Αντόνιο Παπάνο στο Κόβεντ Γκάρντεν, αλλά και τις ερμηνείες του στον «Λόενγκριν», στο περίφημο 

Φεστιβάλ του Μπαϊρόιτ (2010) καθώς και στον «Βέρθερο», στην Όπερα του Παρισιού. Μέγαρο Μουσι-
κής, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 210 7282.333. Έναρξη 20.30.  Είσοδος € 11 φοιτ., € 19, 35, 50, 70. Στις 20/10.
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Cinevoice  * Αδιάφορη 
 ** Μέτρια 

 *** Καλή 

 **** Πολύ καλή 
 ***** Εξαιρετική

Ο ΚΛΟΥΝΕΪ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟ ΚΑΦΕ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣΤου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

- Θα τα καταφέρουμε. Κάνουμε κάτι σωστό και δεν μπορείς να πάθεις τίποτα αν κάνεις το σωστό.
- Αυτή είναι η θεωρία σου; Γιατί έχει μερικά κενά...

(Αν κάνεις το σωστό δεν κινδυνεύεις από αεροπορικά δυστυχήματα, αν πιστέψουμε τον Ράιαν Γκόσλινγκ στο «Αι ειδοί του Μαρτίου»)

Restless **    
Σκηνοθεσία: Γκας Βαν Σαντ
Πρωταγωνιστούν: Μία Βασικόφσκα, Χένρι Χόπερ

Ο Ένοχ φοράει μαύρα και συχνάζει σε κηδείες 
προσπαθώντας να ξεπεράσει το χαμό των γο-
νιών του. Η Άναμπελ το κάνει, μάλλον για να συ-
νηθίσει την ιδέα του θανάτου: πεθαίνει από καρ-
κίνο κι έχει μόλις λίγους μήνες μπροστά της. Οι 
δυο τους δεν μπορούν να μην ερωτευθούν ανα-
γνωρίζοντας ο ένας το κενό του άλλου και προ-
σπαθώντας να το γεμίσουν, ανταλλάσσοντας 
έναν πόνο με έναν άλλο. Η ιστορία του Βαν Σαντ 
κυλά απαλά σαν δάκρυ σ’ ένα μάγουλο, αλλά δεν 
πονά. Δεν καίει. Τακτοποιημένη, υπερβολικά ή-
ρεμη, γεμάτη λεπτομέρειες που άλλες μοιάζουν 
γοητευτικές κι άλλες σε κάνουν να νιώθεις άβολα 
με την αφέλειά τους, το «Restless», είναι γεμάτο 
καλές προθέσεις, τρυφερότητα, ειλικρίνεια. Αυ-
τά που λείπουν είναι το βάθος, ο πόνος, η ένταση 
που θα σε έκανε να «νιώσεις» αντί απλά να χαζεύ-
εις τους όμορφους πρωταγωνιστές και τις συχνά 
ακόμη πιο όμορφες εικόνες.

Η ζωή που θα έρθει (Amador) 
***
Σκηνοθεσία: Φερνάντο Λεόν ντε Αρανόα
Πρωταγωνιστούν: Μαγκαλί Σολιέ, 
Θέλσο Μπουγκάγιο

Ήδη, από τις «Δευτέρες με Λιακάδα», ήταν σαφές ότι 
η ματιά του Αρανόα ήταν μαζί τρυφερή και αιχμη-
ρή, κοινωνικά ευαισθητοποιημένη, αλλά όχι κραυ-
γαλέα. Στη νέα του ταινία, το πλαίσιο είναι λίγο πο-
λύ το ίδιο. Οι λιγότερο τυχεροί συνάνθρωποί μας, 
αυτοί που φλερτάρουν με το περιθώριο, έρχονται 
στο προσκήνιο, αλλά δίχως διδακτισμό, μελόδρα-
μα ή ευκολίες. Εδώ μια μετανάστρια από το Περού 
αναλαμβάνει να φροντίζει έναν ηλικιωμένο για το 
καλοκαίρι, αλλά όταν εκείνος πεθαίνει η προοπτι-
κή να χάσει το μοναδικό της εισόδημα την κάνει 
να πάρει μια μάλλον όχι πολύ λογική απόφαση. Ο 
Αρανόα πλησιάζει την ιστορία με χιούμορ και τους 
ήρωές του με αγάπη. Η λιτή χαμηλότονη σκηνο-
θεσία του ανακαλύπτει στιγμές ποίησης στα πιο 
απρόσμενα σημεία και στήνει μέσα από σκληρά 
υλικά μια τρυφερή, αξιαγάπητη ταινία. 

Μη φοβάσαι το σκοτάδι (Don’t 
Be Afraid of the Dark)**     
Σκηνοθεσία: Τρόι Νίξεϊ
Πρωταγωνιστούν: Μπέιλι Μάντισον, Κέιτι Χολμς, 
Γκάι Πιρς

Η σφραγίδα του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, που έγρα-
ψε το σενάριο κι έκανε την παραγωγή, είναι πα-
ντού στο φιλμ: από την ικανότητά του να δημι-
ουργεί απολαυστικούς εφιάλτες από τα παιδικά 
τραύματα, ως την αγάπη του για τα πλάσματα της 
φαντασίαςκαι τη γοτθική ατμόσφαιρα. Η ιστορία 
μιας μικρής ηρωίδας που κάνει καινούργιους, 
επικίνδυνους φίλους, στο υπόγειο ενός παλιού 
σπιτιού που ανακαινίζει ο πατέρας της και οι ο-
ποίοι «αγαπούν» τα δόντια και τα μικρά παιδιά,  
είναι παλιομοδίτικα συγκρατημένη, ακαταμάχητα 
ατμοσφαιρική και κατά στιγμές απολαυστικά τρο-
μακτική. Κυρίως, όμως, είναι όπως κάθε ταινία του 
Ντελ Τόρο γεμάτη από εικόνες που κάνουν σαφή 
την αγάπη του για τους κόσμους που ζουν στο μι-
σοσκόταδο και την ανάγκη του να τους κάνει να 
δείχνουν συναρπαστικοί.  

Δωμάτιο στη Ρώμη 
(Habitacion en Roma) **
Σκηνοθεσία: Χούλιο Μέντεμ

Καλύπτοντας τα κενά της αφήγησης και 
της ιστορίας με μερικές αληθινά ερωτικές 
σκηνές σεξ ανάμεσα στις δυο πανέμορφες 
πρωταγωνίστριές του, το «Δωμάτιο στη Ρώ-
μη», είναι αναμφίβολα τολμηρό, αισθησια-
κό, ρομαντικό. Η συνάντηση δυο γυναικών 
στην ιταλική πρωτεύουσα και το βράδυ που 
θα περάσουν μαζί, αποκαλύπτοντας η μια 
στην άλλη τους αληθινούς εαυτούς τους, 
δίνει την αφορμή στον Μέντεμ να δοκιμάσει 
τα όρια του ηδονοβλεπτικού σινεμά σε μια 
ταινία που φλερτάρει με το arthouse porn. 
Ενδιαφέρον πείραμα που θα ήταν ακόμη κα-
λύτερο αν δεν ήταν τόσο επιφανειακό, προ-
φανές και σχηματικό. 

Πόντιοι - New Generation   
Σκηνοθεσία: Όμηρος Ευστρατιάδης

Μια ταινία με την εξυπνάδα, το βάθος, τη 
λεπτότητα ενός ανεκδότου για Ποντίους ή 
ξανθές. Ο Όμηρος Ευστρατιάδης επιστρέ-
φει στις μέρες της βιντεοκασέτας, του άρπα-
κόλλα, του κακώς εννοούμενου λαϊκού σινε-
μά της «πλάκας». Με κάθε έννοια της λέξης. 
Αυτή είναι η αληθινή ελληνική «κρίση». Και 
είναι χειρότερη απ’ όσο φοβόσασταν. 

Αγορίτσια. Άλλη μία ταινία του Βαν Σαντ. Πίσω σου!Εγώ λέω ότι θα βρέξει

Λεφτά υπάρχουν

Αι ειδοί του Μαρτίου **  Καλοφτιαγμένη, απολαυ-στική παραβολή για το τέλος των αξιών. ///  Restless 
**  Εφηβική, hip μελαγχολία. ///  Η ζωή που θα έρ-θει *** Ο (τυχαίος) θάνατός σου, η ζωή μου.  ///  Μη φοβάσαι το σκοτάδι **   Εμπνευσμένοι εφιάλτες με τη σφραγίδα του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. ///  Δωμάτιο στη Ρώμη ** Soft porno + google earth. /// Πόντιοι - New Generation   Κακό ανέκδοτο.

JUST THE FACTS

Αι ειδοί του Μαρτίου 
(The Ides of March) **   
Σκηνοθεσία: Τζορτζ Κλούνεϊ
Πρωταγωνιστούν: Ράιαν Γκόσλινγκ, Τζορτζ 
Κλούνεϊ, Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, Πολ Τζιαμάτι

Καλοφτιαγμένη, με εξαιρετικές ερμηνείες, 

παλιομοδίτικη με την καλύτερη σημασία της 

λέξης, η τρίτη ταινία που ο Τζορτζ Κλούνεϊ 

υπογράφει σαν σκηνοθέτης δεν κρύβει την 

αγάπη της για το αμερικάνικο σινεμά των 

70s, όταν ένα φιλμ μπορούσε να είναι πολι-

τικό και απολαυστικό μαζί. Ο ίδιος προτιμά 

να το περιγράφει σαν «πολιτικό θρίλερ, αλλά 

όχι πολιτική ταινία» και παρότι η ιστορία της 

διαδραματίζεται στη διάρκεια μιας εκλογι-

κής καμπάνιας που θα κρίνει το χρίσμα για 

τον επόμενο υποψήφιο των Δημοκρατικών, 

οι θεματικές που αγγίζει δεν αφορούν μόνο 

στο στίβο της πολιτικής. Ο ιδεαλιστής ήρω-

άς του, ένας υπεύθυνος της προεκλογικής 

εκστρατείας του εκ πρώτης όψεως αψεγά-

διαστου αφεντικού του, θα ανακαλύψει ότι 

δεν είναι όλα άσπρα ή μαύρα. Σιγά την ανακά-

λυψη, θα σκεφτείτε, και η αλήθεια είναι πως 

το φιλμ του Κλούνεϊ, που από τον τίτλο του 

κιόλας σε «προειδοποιεί» για το μήνυμα που 

φέρει, δεν προσποιείται ότι ανακαλύπτει τον 

κινηματογραφικό ή πολιτικό τροχό. Αντίθετα 

παραδίδει ένα προβλέψιμο, πλην άρτιο, γε-

μάτο ενδιαφέρουσες αποχρώσεις πορτρέτο 

της συνειδητοποίησης ενός ήρωα και της ε-

λαστικής μετάφρασης της εννοιών όπως η 

τιμή, η πίστη, η «ηθική» στην εποχή μας. 
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Αθήνας

AAΒΟΡΑ 
Tέρμα Ιπποκράτους, Αμπελό-
κηποι, 210 6423.271
Τα παιδιά του Παραδείσου 
18.00-21.30

ABΑΝΑ
Λυκούργου 3, Χαλάνδρι,  
210 6756.546
Μεσάνυχτα στο Παρίσι 
18.30-20.40-22.45, Σάβ.-Κυρ. 
16.30

AΕΛΛΩ 
CinemAx 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259.975 
Αίθ. 1: Οι τρεις σωματοφύ-
λακες, Πέμ.-Τρ. 23.00/ Με-
σάνυχτα στο Παρίσι, Πέμ.-
Τρ. 19.00-21.00/ Στρουμφά-
κια, 17.00 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
15.00 μεταγλ./ Contagion, 
Τετ. 19.00-21.15-23.30 ● Αίθ. 
2: Οι τρεις σωματοφύλακες 
17.15-21.30/ Αι ειδοί του 
Μαρτίου 19.30-23.30/ Αυτο-
κίνητα 2, Σάβ.-Κυρ. 15.15 ● 

Αίθ. 3: Αι ειδοί του Μαρτίου 
18.30-20.30-22.30/ Johnny 
english: Η επιστροφή, Σάβ.-
Κυρ. 16.30 ● Αίθ. 4: Μεσάνυ-
χτα στο Παρίσι 18.00-20.00-
22.00, Σάβ.-Κυρ. 16.00

AΘΗΝΑΙΟΝ - 3D DiGiTAL
Βασ. Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 
211 2112.222
Αίθ. 1: Μεσάνυχτα στο 
Παρίσι 18.30-20.30-22.30, 
Σάβ.-Κυρ. 16.30 ● Αίθ. 2: 
Μεσάνυχτα στο Παρίσι, 
Πέμ.-Τρ. 19.30-21.30, Παρ.-
Σάβ. 23.30/ Ο βασιλιάς των 
λιονταριών 17.30 μεταγλ. 
3D/ Στρουμφάκια, Σάβ.-
Κυρ. 15.30 μεταγλ., 3D/ 
Contagion, Τετ. 20.50-22.50

AΘHnAiOn 
CinepOLis 3D DiGiTAL 
Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μεταξά, 
Γλυφάδα, 210 8108.230
Αίθ. 1: Μεσάνυχτα στο Πα-
ρίσι 18.10-20.10-22.20/ Ο 
βασιλιάς των λιονταριών, 
Σάβ.-Κυρ. 16.00 μεταγλ. 3D

Αίθ. 2: Μεσάνυχτα στο Παρί-
σι 21.10/ Johnny english: Η 
επιστροφή  19.10, Σάβ.-Κυρ. 
17.10/ Μη φοβάσαι το σκο-
τάδι 23.00 ●Αίθ. 3: Αι ειδοί 
του Μαρτίου 18.20-20.20-
22.30/ Στρουμφάκια, Σάβ.-
Κυρ. 16.10 ● Αίθ. 4: Ο βασι-
λιάς των λιονταριών 17.20 
μεταγλ. 3D/ Μη φοβάσαι το 
σκοτάδι, Πέμ.-Τρ. 19.10/ Αι 
ειδοί του Μαρτίου, Πέμ.-Τρ. 
21.20/ Νύχτα τρόμου, Πέμ.-
Τρ. 23.15/ Στρουμφάκια, 
Σάβ.-Κυρ. 15.10 μεταγλ. 3D, 
Contagion, Τετ. 20.50-22.50

AΙΓΛΗ 3D DiGiTAL 
Λ. Πεντέλης 98, 210 6841.010
Αίθ. 1: Μεσάνυχτα στο Πα-
ρίσι 18.30-20.30-22.30, Κυρ. 
16.30 ● Στρουμφάκια, Σάβ. 
16.30 μεταγλ., Κυρ. 15.00 με-
ταγλ. 3D ● Αίθ. 2: Αι ειδοί του 
Μαρτίου 19.00-21.00-23.00/ 
Ο βασιλιάς των λιονταριών 
17.00, Κυρ. 11.30-15.00.

AΛΕΞΑΝΔΡΑ
Πατησίων 79, Λ.Αλεξάνδρας, 
210 8219.298, 2106786.000
Η ζωή που θα έρθει 18.00-
20.20-22.40

AΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1
Στρατοπέδου 49, 210 5813.470
Αίθ. 1: Crazy, stupid, love 
18.00-2.15-22.30 ● Αίθ. 2: Οι 
εποχές του έρωτα 20.30-
22.50/ Στρουμφάκια 18.30

ApOLLOn - CinemAx 
CLAss
Σταδίου 19, 210 3236.811 
Αι ειδοί του Μαρτίου 18.15-
20.30-22.45, Σάβ.-Κυρ. 16.00

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

AΣΤΟp HOLLYWOOD 3D
Σταδίου 28, 210 3310.820
3D sex και Zen: Η απόλυ-
τη έκσταση 20.00 3D/ Ο 

βασιλιάς των λιονταριών 
16.10 μεταγλ. 3D/ Drive 
18.00-22.20

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: Restless 18.30-20.30-
22.30 ● Αίθ. 2: Το Γάλα 18.15-
20.10-22.15/ Ο πόλεμος των 
κουμπιών, Κυρ. 16.15

AΤΤΑΛΟΣ
Κοτιαίου & Ελ.Βενιζέλου, 
Νέα Σμύρνη, 210 9331.280  
Μεσάνυχτα στο Παρίσι 
19.00-21.00-23.00, Σάβ.-Κυρ. 
17.00

BΑΡΚΙΖΑ - 3D DiGiTAL
Θάσου 22, Βάρκιζα, 210 8973.926
Αίθ. 1: Οι τρεις σωματοφύ-
λακες 18.50-20.50-22.50  
3D/ Στρουμφάκια, Σάβ.-Κυρ. 
17.00 μεταγλ. 3D ● Αίθ. 2: 
Colombiana 20.50-22.50/ Ο 
βασιλιάς των λιονταριών 
18.50 μεταγλ. 3D/ Barbie: 
Σχολείο για πριγκίπισσες, 
Σάβ.-Κυρ. 17.00 μεταγλ.

Cine CiTY
Κων/λεως 82, Περιστέρι, 210 
5756.243
Αίθ. 1: Πόντιοι: new 
generation 18.20-20.30-
22.40 ● Αίθ. 2: Drive 18.30-
20.40-22.50 ● Αίθ. 3: Μη 
φοβάσαι το σκοτάδι 18.40-
20.50-23.00

CineRAmA
Αγ. Κυριακής 30, Π. Φάληρο, 
210 9403.593
Οι τρεις σωματοφύλακες 
19.15-21.15, Σάβ.-Κυρ. 23.15/ 
Στρουμφάκια, Σάβ.-Κυρ. 
17.15 μεταγλ.

GAZARTe
Βουτάδων 32-34, Γκάζι,
 210 3460.347
Η ζωή που θα έρθει 18.00-

20.20-22.40

ViLLAGe sHOppinG 
AnD mORe 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Άγ. 
I. Pέντη, 801 100 9191, 210 
8108.080 
Αίθ. 3: Στρουμφάκια, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ., Τετ. 
15.15-17.30-19.45 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 12.45-15.15-
17.30-19.45/ Νύχτα τρό-
μου 22.00-00.15 ● Αίθ. 4: 
Στρουμφάκια, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ., Τετ. 14.45-17.00 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.30-
14.45-17.00μεταγλ. 3D/ 
Πόντιοι: new generation 
19.00-21.15-23.30
Αίθ. 5: Στρουμφάκια, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ., Τετ. 14.30-
16.45-19.00 μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 12.15-14.30-16.45-19.00 
μεταγλ./ Johnny english: Η 
επιστροφή 21.15-23.30
Αίθ. 6: Μεσάνυχτα στο Πα-
ρίσι, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 
15.00-17.00-19.00-21.00-
23.00-01.00, Σάβ.-Κυρ. 
11.00-13.00-15.00-17.00-
19.00-21.00-23.00-01.00, Τετ. 
14.45-16.45-18.45-21.00-
23.00 ● Αίθ. 7: Στρουμφάκια, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 15.45-
18.00 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
11.15-13.30-15.45-18.00 
μεταγλ. 3D/ Οι τρεις σωμα-
τοφύλακες, Πέμ.-Κυρ. & Τρ. 
20.15-22.45-01.15, Δευτ. 
22.45-01.15, Τετ. 15.15-17.45 
3D/ Contagion, Τετ. 20.15-
22.30-00.45 ● Αίθ. 8: Ο βασι-
λιάς των λιονταριών, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 14.45-17.00-
19.15 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
12.30-14.45-17.00-19.15, 
Τετ. 15.45-18.00 μεταγλ. 3D/ 
Οι τρεις σωματοφύλακες, 
Πέμ.-Τρ.  21.45-00.15 Τετ. 
20.15-22.45-01.15 3D
Αίθ. 9: Μη φοβάσαι το 
σκοτάδι, Πέμ.-Παρ. & Δευτ., 
Τετ. 14.00-16.15-18.30-
20.45-23.00-01.15, Σάβ.-Κυρ. 
11.45-14.00-16.15-18.30-
20.45-23.00-01.15 ● Αίθ. 
10: Johnny english: Η 
επιστροφή, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τρ. 15.30-17.45-20.00-

22.15-00.30, Σάβ.-Κυρ. 11.00-
13.15-15.30-17.45-20.00-
22.15-00.30/ Contagion, 
Τετ. 14.00-16.15-18.30-
21.00-23.15-01.30 ● Αίθ. 11: 
Πόντιοι: new generation, 
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. 
12: Colombiana, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τρ. 14.45-17.00-
19.15-21.30-23.45, Σάβ.-Κυρ. 
12.30-14.45-17.00-19.15-
21.30-23.45/ Kung fu panda 
2, Τετ. 15.00-17.15 μεταγλ./ 
Μη φοβάσαι το σκοτάδι, 
Τετ. 19.30-21.45-00.15
Αίθ. 13: Μη φοβάσαι το σκο-
τάδι, Πέμ.-Τρ. 19.30-21.45-
00.00/ Kung fu panda 2, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 15.00-
17.15 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
12.45-15.00-17.15 μεταγλ./ 
Αι ειδοί του Μαρτίου, Τετ. 
14.30-16.45-19.15-21.30-
23.45 ● Αίθ. 14: Πόντιοι: new 
generation 18.15-20.30-
22.45-01.00/ Στρουμφάκια, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ., Τετ. 16.00 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.30-
13.45-16.00 μεταγλ. ● Αίθ. 
15: Μεσάνυχτα στο Παρίσι 
20.00-22.00-00.00/ Crazy, 
stupid,love, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τρ. 15.00-17.30, Σάβ.-
Κυρ. 12.30-15.00-17.30 Τετ. 
14.45-17.30 ● Αίθ. 16: Αι 
ειδοί του Μαρτίου, Πέμ.-Τρ. 
18.00-20.15-22.30-00.45/ 
Αυτοκίνητα 2, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τρ. 15.45 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 11.15-13.30-15.45 
μεταγλ./ Όχι μόνο φίλοι, Τετ. 
15.30-17.45-20.00/ Johnny 
english: Η επιστροφή, 
Τετ. 22.15-00.30 ● Αίθ. 17: 
Abduction, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τρ. 16.00-18.15-20.30-
22.45-01.00, Σάβ.-Κυρ. 11.30-
13.45-16.00-18.15-20.30-
22.45-01.00/ Αι ειδοί του 
Μαρτίου, Τετ. 18.00-20.15-
22.30-00.45/ Αυτοκίνητα 2, 
Τετ. 15.45 μεταγλ. ● Αίθ. 18: 
Όχι μόνο φίλοι, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τρ. 14.15-16.30-18.45-
21.00, Σάβ.-Κυρ. 12.00-14.15-
16.30-18.45-21.00/ Drive, 

Πέμ.-Τρ. 23.15 Τετ. 
22.45/ Colombiana, 
Τετ. 20.30-01.00/ 
Abduction, Τετ. 
16.00-18.15 v Αίθ. 19: 
Οι τρεις σωματοφύ-
λακες, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τρ. 16.00-18.30-
21.00-23.30, Σάβ.-Κυρ. 
11.00-13.30-16.00-
18.30-21.00-23.30 Τετ. 
14.00-16.30-19.00-21.30-
00.00 ● Αίθ. 20: Αι ειδοί του 
Μαρτίου, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τρ. 14.30-16.45-19.15-21.30-
23.45, Σάβ.-Κυρ. 12.15-14.30-
16.45-19.15-21.30-23.45/ 
Contagion, Τετ. 15.00-17.15-
19.30-21.45-00.00

ViLLAGe 5 CinemAs 
pAGRATi
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, 
Παγκράτι, 801 100 9191
Αίθ. 1: Αυτοκίνητα 2, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ., Τετ. 16.50 με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.30-14.40-
16.50 μεταγλ./ Αι ειδοί του 
Μαρτίου 19.00-21.15-23.30
Αίθ. 2: Μη φοβάσαι το σκο-
τάδι, Πέμ.-Τρ. 20.20-22.30-
00.40, Τετ. 22.30-00.40/ 
Johnny english: Η επιστρο-
φή, Πέμ.-Τρ.  18.10/ Kung 
fu panda 2, Σάβ.-Κυρ. 12.20-
14.20-16.20 μεταγλ./ Οι τρεις 
σωματοφύλακες, Τετ. 18.10-
20.20 ● Αίθ. 3: Στρουμφάκια, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ., Τετ. 17.15 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.15-
13.15-15.15-17.15 μεταγλ./ 
Οι τρεις σωματοφύλακες, 
Πέμ.-Τρ.  19.15-21.30-00.10/ 
Μεσάνυχτα στο Παρίσι, Τετ. 
20.00-22.00-00.00 ● Αίθ. 4: Ο 
βασιλιάς των λιονταριών, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ., Τετ. 18.00 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.00-
14.00-16.00-18.00 μεταγλ. 
3D/ Μεσάνυχτα στο Παρίσι, 
Πέμ.-Τρ.  20.00-22.00-00.00/ 
Contagion, Τετ. 19.50-22.10-
00.30 ● Αίθ. 5: Πόντιοι: new 
generation 19.40-21.45-
23.45/ Στρουμφάκια, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ., Τετ. 17.40 με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.40-13.40-
15.40-17.40 μεταγλ. 3D

ViLLAGe 15 
CinemAs @ THe mALL 
Α. Παπανδρέου 3, 801 100 9191, 
210 8108.080
Αίθ. 1: Νύχτα τρόμου 23.00-
01.15/ Johnny english: Η ε-
πιστροφή, Πέμ.-Παρ. & Δευτ., 
Τετ. 13.45-16.00-18.30-20.45, 
Σάβ.-Κυρ. 11.15-13.45-
16.00-18.30-20.45 ● Αίθ. 2: 
Οι τρεις σωματοφύλακες, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 18.15-
20.45-23.00-01.15, Σάβ.-Κυρ. 
20.45-23.00-01.15, Τετ. 16.00 
3D/ Ο βασιλιάς των λιοντα-
ριών, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 
14.15-16.15 μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 12.15-14.15-16.15-18.15 
μεταγλ., Τετ. 14.00 μεταγλ. 
3D/ Contagion, Τετ. 18.15-
20.30-22.45-01.00 ● Αίθ. 3: 
Οι τρεις σωματοφύλακες 
14.30-19.15-21.45-00.15/ 
Johnny english: Η επιστρο-
φή, Πέμ.-Παρ. & Δευτ., Τετ. 
16.45, Σάβ.-Κυρ. 12.00-16.45
Αίθ. 4: Πόντιοι: new 
generation, Πέμ.-Κυρ. & Τρ., 
Τετ. 18.30-21.00-23.15, Δευτ. 
18.30-22.45-01.00/ Στρουμ-
φάκια, Πέμ.-Παρ. & Δευτ., 
Τετ. 14.00-16.15 μεταγλ., Σάβ. 
11.45-14.00-16.15 μεταγλ., 
Κυρ. 14.30-16.30 μεταγλ. 3D
Αίθ. 5: Πόντιοι: new 
generation, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ., Τετ. 13.00-15.15-
17.30-19.45-22.00-00.15, 
Σάβ.-Κυρ. 11.00-13.00-15.15-
17.30-19.45-22.00-00.15
Αίθ. 6: Όχι μόνο φίλοι, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 13.45-18.15-
20.30, Σάβ.-Κυρ. 11.30-13.45-
18.15-20.30, Τετ. 19.15/ 
Colombiana, Πέμ.-Τρ. 16.00-
22.45-01.00, Τετ. 23.45/ 

Contagion, Τετ. 
14.45-17.00-21.30 
● Αίθ. 7: Μεσάνυ-
χτα στο Παρίσι, 

Πέμ.-Παρ. & Δευτ., 
Τετ. 16.15-18.45-

21.15-23.45, Σάβ.-
Κυρ. 21.15-23.45/ Ο 

βασιλιάς των λιοντα-
ριών, Σάβ. 13.00-15.15 

μεταγλ., Τετ. 15.15 μεταγλ. 
3D/ Στρουμφάκια, Σάβ.-Κυρ. 
18.45 μεταγλ. 3D
Αίθ. 8: Αι ειδοί του Μαρτίου 
20.15-22.30-00.45/ Στρουμ-
φάκια, Πέμ.-Παρ. & Δευτ., 
Τετ. 13.30-15.45-18.00 με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.15-13.30-
15.45-18.00 μεταγλ. ● Αίθ. 
9: Μη φοβάσαι το σκοτάδι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ., Τετ. 14.45-
17.00-19.30-21.45-00.00, 
Σάβ.-Κυρ. 12.30-14.45-17.00-
19.30-21.45-00.00
Αίθ. 10: Αι ειδοί του Μαρτί-
ου, Πέμ.-Παρ. & Δευτ., Τετ. 
14.00-16.30-19.00-21.30-
00.00, Σάβ.-Κυρ. 11.30-14.00-
16.30-19.00-21.30-00.00
Αίθ. 10: Στρουμφάκια, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 15.00-
17.15 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
12.45-15.00-17.15 μεταγλ./ 
Τετ. 15.00-17.00μεταγλ./ 
Restless, Πέμ.-Τρ.  19.30-
21.30-23.30, Τετ. 19.00-
21.00-23.00 ● Αίθ. 12: Μεσά-
νυχτα στο Παρίσι, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ., Τετ. 13.15-15.30-
17.45-20.00-22.15-00.30, 
Σάβ.-Κυρ. 11.15-13.15-15.30-
17.45-20.00-22.15-00.30
Αίθ. 13: Αι ειδοί του Μαρ-
τίου, Πέμ. & Δευτ., Τετ. 
19.00-21.30, Παρ. 19.00-
21.30-00.00, Σάβ. 16.30-
19.00-21.30-00.00, Κυρ. 
16.30-19.00-21.30
Αίθ. 14: Μεσάνυχτα στο 
Παρίσι, Πέμ. & Δευτ., Τετ. 
20.00-22.15 Παρ:20.00-
22.15-00.30, Σάβ. 17.45-
20.00-22.15-00.30, Κυρ. 
17.45-20.00-22.15

ViLLAGe 9 CinemAs @ 
FALiRO 
Λ. Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 
3, Π. Φάληρo, 801 100 9191

Cine ωρεσ προβολησ Το ΠροΓρΑΜΜΑ ΠροΒοΛωΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘοΥΣΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠο ΤηΝ ΠΕΜ.ΠΤη

Στην τEχεράνη 

το Psarokokalo 

Μέλος της διεθνούς κριτικής επι-

τροπής του 28ου Φεστιβάλ Ταινιών 

Μικρού Μήκους Τεχεράνης (10-

16/10) είναι ο Σταύρος Ράπτης, υ-

πεύθυνος προγράμματος του φεστι-

βάλ Psarokokalo. Υπενθυμίζεται πως 

η προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

για συμμετοχή στο φεστιβάλ ταινι-

ών μικρού μήκους Psarokokalo (Φε-

βρουάριος 2012) λήγει στις 15/11. 

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ τ ο  w w w .

psarokokalo.gr



46 A.V. 13 - 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Αίθ. 1: Πόντιοι: new 
generation 18.30-20.30-
22.30-00.30/ Ο βασιλιάς των 
λιονταριών, Σάβ.-Κυρ. 12.30-
14.30-16.30 μεταγλ. 3D
Αίθ. 2: Μεσάνυχτα στο 
Παρίσι, Πέμ.-Παρ. & Δευτ., 
Τετ. 17.00-19.00-21.00, 
Σάβ.-Κυρ. 13.00-15.00-17.00-
19.00-21.00/ Οι τρεις σωμα-
τοφύλακες 23.00 ● Αίθ. 3: 
Colombiana 00.00/ Johnny 
english: Η επιστροφή 18.00-
20.00-22.00/ Πόντιοι :new 
generation, Σάβ.-Κυρ. 12.00-
14.00-16.00 ● Αίθ. 4: Αι ειδοί 
του Μαρτίου, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ., Τετ. 17.10-19.20-
21.30-23.40, Σάβ.-Κυρ. 19.20-
21.30-23.40/ Στρουμφάκια, 
Σάβ.-Κυρ. 13.20-15.20-17.20 
μεταγλ. ● Αίθ. 5: Οι τρεις 
σωματοφύλακες, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τρ. 17.45, Σάβ.-Κυρ. 
13.15-15.30-17.45 Τετ. 17.45-
20.00, Μη φοβάσαι το σκο-
τάδι, Πέμ.-Τρ.  20.00-22.15-
00.20, Τετ. 22.15-00.20
Αίθ. 6: Ο βασιλιάς των λιο-
νταριών, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τρ. 17.00, Σάβ.-Κυρ. 11.30-
13.30-15.30-17.30-19.30 3D/ 
Οι τρεις σωματοφύλακες, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 19.15-
21.30-23.45, Σάβ.-Κυρ. 
21.30-23.45 3D/ Contagion, 
Τετ. 17.30-19.50-22.10-00.30 
● Αίθ. 7: Μεσάνυχτα στο 
Παρίσι 20.00-22.10-00.10/ 
Οι τρεις σωματοφύλακες, 
Σάβ.-Κυρ. 17.30 3D ● Αίθ. 
8: Μεσάνυχτα στο Παρίσι, 
Πέμ.-Τρ. 18.50-21.10-23.30/ 
Contagion, Τετ. 18.50-21.10-
23.30 ● Αίθ. 9: Μεσάνυχτα 
στο Παρίσι, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τρ. 20.00-22.20, Σάβ.-
Κυρ. 17.40-20.00-22.20, Τετ. 
19.30-21.40-23.50

ViLLAGe ATHens 
meTRO mALL 
Άγ. Δημήτριος, Βουλιαγμένης 
276, 801 100 9191, 210 8108.080
 Αίθ. 1: Ο βασιλιάς των λιο-
νταριών, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τρ. 15.40-17.40 μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 11.40-13.40-15.40-17.40 
μεταγλ. 3D/ Μεσάνυχτα στο 
Παρίσι 19.30-21.45-00.00/ Οι 
τρεις σωματοφύλακες, Τετ. 
15.00-17.15 ● Αίθ. 2: Πόντιοι: 
new generation, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ., Τετ. 17.00-19.15-21.30-
23.45, Σάβ.-Κυρ. 12.15-14.45-
17.00-19.15-21.30-23.45 ● 

Αίθ. 3: Στρουμφάκια, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 15.20-17.30 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.00-
13.10-15.20-17.30 μεταγλ., 
Τετ. 15.50-18.00 μεταγλ./ 
Οι τρεις σωματοφύλακες, 
Πέμ.-Τρ.  19.40-22.00-00.20, 
Τετ. 20.00/ Αι ειδοί του Μαρ-
τίου, Τετ. 22.20-00.30
Αίθ. 4: Μη φοβάσαι το 
σκοτάδι 20.20-22.30-00.40/ 
Johnny english: Η επιστρο-
φή 16.00-18.10/ Αυτοκίνητα 
2, Σάβ.-Κυρ. 11.15-13.30 
μεταγλ. ● Αίθ. 5: Στρουμφά-
κια, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 
15.50-18.00 μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 11.30-13.40-15.50-18.00 
μεταγλ. 3D/ Αι ειδοί του 
Μαρτίου, Πέμ.-Τρ.  20.10-
22.20-00.30/ Contagion, Τετ. 
16.30-18.50-21.10-23.30

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D DiGiTAL
Μεσογείων 6, 210 7773.319 
Αίθ. 1: Οι τρεις σωματοφύ-
λακες 18.20-20.40-22.50  3D
Αίθ. 2: Drive 18.30-20.30-
22.30

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31, 
210 9650.318 
Αίθ. 1: Η ζωή που θα έρθει 
20.30-23.00, Σάβ.-Κυρ. 18.00
Αίθ. 2: Οι τρεις σωματο-
φύλακες 20.00-22.30/ Ο 
πόλεμος των κουμπιών, 
Σάβ.-Κυρ. 17.30

ΔΑΝΑΟΣ
Λ. Κηφισίας, Πανόρμου, 
210 6922.655 Αίθ. 1: Η ζωή 
που θα έρθει 18.10-20.20-
22.40 ● Αίθ. 2: Το Γάλα 17.45/ 
Ένας χωρισμός 20.00-22.30

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι, 
210 8028.587 Ένας χωρισμός 
17.45-20.05-22.25

ΕΛΛΗ
Ακαδημίας 64, 210 3632.789
Restless 18.30-20.30-22.30

ΕΜΠΑΣΣΥ nOVA ODeOn
Π. Ιωακείμ 5, Κολωνάκι,  
210 6786.000, 801 116 0000
Η ζωή που θα έρθει 17.40-
20.00-22.30

ΕΤΟΥΑΛ
Ελ. Βενιζέλου 152, Καλλιθέα, 
210 9510.042 Johnny english: 
Η επιστροφή, Πέμ.-Τρ. 19.00-
21.00-23.00/ Στρουμφάκια, 
Σάβ.-Κυρ. 17.15 / Contagion, 
Τετ. 18.45-20.50-23.00

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπιστημίου 46, 210 3826.720
Δωμάτιο στη Ρώμη 17.45-
20.00-22.20

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233.567 
Αίθ. 1: Αι ειδοί του Μαρτίου 
18.30-20.45-23.00/ Στρουμ-
φάκια, Σάβ.-Κυρ. 16.30 ● Αίθ. 
2: Ένας χωρισμός, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ., Τετ. 17.45-20.15-
22.45, Σάβ.-Κυρ. 20.15-22.45/ 
Στρουμφάκια, Σάβ.-Κυρ. 
18.00 ● Αίθ. 3: Μεσάνυχτα 
στο Παρίσι 18.00-20.15-
22.30, Σάβ.-Κυρ. 15.50

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ - 
FiLmCenTeR
Λ. Συγγρού 106, 210 9215.305
Restless 17.30-19.15-21.00-
22.40

ΝΑΝΑ CinemAx 3D
Λ. Βουλιαγμένης 179, 
Δάφνη, 210 9703.158 
Αίθ. 1: Πόντιοι: new 
generation 19.15-21.15-
23.15 / Johnny english: Η 
επιστροφή 17.15, Σάβ.-Κυρ. 
15.15 Κυρ. 13.15 ● Αίθ. 2: Με-
σάνυχτα στο Παρίσι 18.30-
20.30-22.30/ Αυτοκίνητα 2, 
Σάβ.-Κυρ. 16.30 μεταγλ. Κυρ. 
12.30-14.30 μεταγλ. ● Αίθ. 
3: Μεσάνυχτα στο Παρίσι, 
Πέμ.-Τρ. 19.30-21.30 Τετ. 
21.30/ Μη φοβάσαι το σκο-
τάδι, Πέμ.-Τρ. 17.30-23.30, 
Τετ. 23.30/ Στρουμφάκια, 
Σάβ.-Κυρ. 15.00μεταγλ., Κυρ. 
13.00 μεταγλ./ Contagion, 
Τετ. 17.15-19.30 ● Αίθ. 4: 
Οι τρεις σωματοφύλακες 
20.15-22.45 3D/ Ο βασιλιάς 
των λιονταριών 18.30 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 16.45 
μεταγλ./ Barbie: Σχολείο για 
πριγκίπισσες,  Σάβ.-Κυρ. 
15.00 μεταγλ./ Στρουμφάκια, 
Κυρ. 12.30μεταγλ. 3D
Αίθ. 5: Αι ειδοί του Μαρτί-
ου, Πέμ.-Παρ. & Δευτ., Τετ. 
17.00-19.00-21.00-23.00, 
Σάβ.-Κυρ. 19.00-21.00-23.00/ 
Kung fu panda 2, Σάβ.-Κυρ. 
15.30-17.15 μεταγλ., Κυρ. 
12.00-13.45μεταγλ. ● Αίθ. 
6: Μη φοβάσαι το σκοτάδι 
20.00/ Αι ειδοί του Μαρτί-
ου,, Πέμ.-Τρ. 22.00/ Νύχτα 
τρόμου, Πέμ.-Τρ. 00.00/ 
Στρουμφάκια 18.00 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 16.00 μεταγλ., Κυρ. 
12.00-14.00 μεταγλ.

ΝΙΡΒΑΝΑ CinemAx
Λ. Αλεξάνδρας 192, 210 
6469.398 Αι ειδοί του Μαρτί-
ου 17.50-20.10-22.30

ODeOn KOsmOpOLis 
mApOYΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 
210 6786.000, 801 11 60000 
Αίθ. 1: Drive, Πέμ.-Κυρ. & Τρ., 
Τετ. 20.40-22.50/ Αι ειδοί 
του Μαρτίου 18.30, Σάβ.-
Κυρ. 12.00-14.10-16.20
Αίθ. 2: Όχι μόνο φίλοι, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ., Τετ. 17.20/ 
Colombiana-Πέμ.-Κυρ. & Τρ., 
Τετ. 19.40-22.00/ Νύχτα τρό-
μου 00.20/ Μεσάνυχτα στο 
Παρίσι, Δευτ. 18.00-20.10-
22.20/ Στρουμφάκια, Σάβ.-
Κυρ. 12.10-15.00 μεταγλ.
Αίθ. 3: Στρουμφάκια 
18.10 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
11.10-13.30-15.50 μεταγλ./ 
Restless 00.30,, Πέμ.-Κυρ. & 
Τρ.-Τετ. 20.30-22.30
Αίθ. 4: Το Γάλα, Πέμ.-Κυρ. 
& Τρ., Τετ. 18.50/ Μια 
ημέρα 23.40, Πέμ.-Κυρ. & 
Τρ.-Τετ. 21.10 / Ο πόλεμος 
των κουμπιών, Σάβ.-Κυρ. 
11.30-13.50-16.20 ● Αίθ. 5: 
Στρουμφάκια 17.40 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 13.00-15.20 μεταγλ. 
3D/ Μη φοβάσαι το σκοτάδι 
00.20, Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 
20.00-22.10 ● Αίθ. 6: Οι τρεις 
σωματοφύλακες 00.00, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 19.00-
21.30, Σάβ.-Κυρ. 11.40-14.00-
16.30 3D ● Αίθ. 7: Πόντιοι: 
new generation 17.10-23.20, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 19.10-
21.15Σάβ.-Κυρ. 13.10-15.10 ● 

Αίθ. 8: Johnny english: Η επι-
στροφή, Πέμ.-Τρ. 17.50 Πέμ. 
& Τρ. 20.20-22.40, Σάβ.-Κυρ. 
13.20-15.40/ Μεσάνυχτα 
στο Παρίσι, Παρ.-Κυρ. 20.10-
22.20/ Contagion, Τετ. 17.50-
20.20-22.40 ● Αίθ. 9: Μεσά-
νυχτα στο Παρίσι 00.30, 

Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 18.00-
20.10-22.20/ Barbie: Σχολείο 
για πριγκίπισσες, Σάβ.-Κυρ. 
12.30-14.20-16.10 ● Αίθ. 10: 
Οι τρεις σωματοφύλακες 
18.20 Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 
20.40-23.00, Σάβ.-Κυρ. 13.40-
16.00 ● Αίθ. 11: Αι ειδοί του 
Μαρτίου, Πέμ.-Κυρ. & Τρ., Τετ. 
21.00-23.10/ Ο βασιλιάς των 
λιονταριών, Πέμ.-Κυρ. & Τρ., 
Τετ. 18.50 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
12.20-14.40-16.50 μεταγλ. 
3D ●  ίθ. 12: Johnny english: 
Η επιστροφή 17.00-23.30, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 19.10-
21.20Σάβ.-Κυρ. 12.40-14.50

ΟDeOn OΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, 210 6786.000
Αίθ. 1: Οι τρεις σωματοφύ-
λακες 17.40-20.05-22.30  3D
Αίθ. 2: Το Γάλα 17.30-19.55-
22.20

ODeOn sTARCiTY
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου,  
Ν. Κόσμος, 801 11 60000
Αίθ. 1: Μεσάνυχτα στο Παρί-
σι 18.00-20.10-22.20-00.30/ 
Barbie: Σχολείο για πριγκί-
πισσες, Σάβ.-Κυρ. 16.10 , Κυρ. 
12.00-14.10 ● Αίθ. 2: Johnny 
english: Η επιστροφή 17.00-
19.10-21.20-23.30/ Κυρ. 
11.00  Άγρια φύση, 13.00 
Δυνάμεις της γης, 15.00 
Πράσινος πλανήτης.
Αίθ. 3: Πόντιοι: new 
generation 18.40-20.50-
23.00/ Κυρ. 11.00 Άγρια φύ-
ση, 13.00 Δυνάμεις της γης, 
15.00 Πράσινος πλανήτης.
Αίθ. 4: Όχι μόνο φίλοι 18.20/ 
Drive 21.10-23.20/ Κυρ. 11.00 
Άγρια φύση, 13.00 Δυνάμεις 
της γης, 15.00 Πράσινος 
πλανήτης. ● Αίθ. 5: Μη 
φοβάσαι το σκοτάδι 17.10-
19.30-21.40-23.50/ Κυρ. 
11.00 Άγρια φύση, 13.00 
Δυνάμεις της γης, 15.00 
Πράσινος πλανήτης
Αίθ. 6: Οι τρεις σωματοφύ-
λακες 19.00-21.30-00.00 
3D/ Στρουμφάκια, Σάβ.-Κυρ. 
16.30 Κυρ. 11.30-14.00/ Ο 
βασιλιάς των λιονταριών, 
Τετ. 17.00 ● Αίθ. 7: Ο βασι-
λιάς των λιονταριών, Πέμ.-
Τρ. 18.30, Σάβ.-Κυρ. 16.20, 
Κυρ. 12.10-14.20 3D/ Το 
Γάλα, Πέμ.-Δευτ. 20.30/ Μία 
ημέραΠέμ. & Δευτ. 22.50, Τρ. 
23.20/ Contagion, Τετ. 18.10-
20.30-22.50 ● Αίθ. 8: Νύχτα 
τρόμου 00.20/ Colombiana 
19.40-22.00/ Στρουμφάκια 
17.20, Κυρ. 12.40-15.10. ● 

Αίθ. 9: Οι τρεις σωματοφύ-
λακες 17.30-20.00-22.30 ● 

Αίθ. 10: Αι ειδοί του Μαρτίου 
18.50-21.00-23.10, Σάβ.-Κυρ. 
16.40, Κυρ. 12.20-14.30

ΟΣΚΑΡ 
Αχαρνών 330, Κάτω Πατήσια, 
210 2234.130
Drive 18.15-20.20-22.30

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 
210 7515.434 Ανώνυμοι 
ρομαντικοί 20.15/ Έχουμε 
Πάπα! 22.30 / Ο μεγάλος 
έρωτας 20.00-22.15

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΠΡΩ-
ΗΝ ΑΛΟΜΑ)
Μεσογείων 232 & Βεντούρη, 
210 6525.122 Αι ειδοί του 
Μαρτίου 18.20-20.30-22.40

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, πλ. Αγ.Τριάδος, 
Αργυρούπολη,  210 9927.447
Γάλα 20.30-22.30/ Στρουμ-
φάκια, Πέμ.-Κυρ. 18.30 
μεταγλ./ Αυτοκίνητα 2, Σάβ.-
Κυρ. 16.30 μεταγλ.

ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Κων/νου Παλαιολόγου 18, 
Ν. Σμύρνη, 210 9333.820
Αίθ. 1: Drive 19.00-21.00-
23.00/ Στρουμφάκια, Σάβ.-
Κυρ. 17.00 μεταγλ.
Αίθ. 2: Johnny english: Η 
επιστροφή, Πέμ.-Τρ. 18.30/ 
Crazy, stupid, love, Πέμ.-Τρ. 
20.30-22.40/ Contagion, Τετ. 
18.30-20.30-22.30

sTeR CinemAs 
AΓ. eΛeYΘepiOΣ
Αχαρνών 373-375, 
210 8092.690, 801 801 7837
Αίθ. 1: Στρουμφάκια, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 16.10-18.10 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.10-
14.10-16.10-18.10 μεταγλ., 
Τετ. 17.20 μεταγλ./ Οι τρεις 
σωματοφύλακες, Πέμ.-Παρ. 
&Δευτ.-Τρ.  20.10-22.30/ 
Μη φοβάσαι το σκοτάδι, 
Τετ. 19.20-21.30-23.40 ● 

Αίθ. 2: Αι ειδοί του Μαρτί-

ου, Πέμ.-Παρ. & Δευτ., Τετ. 
16.45-19.00-21.15-23.30, 
Σάβ.-Κυρ. 12.15-14.30-16.45-
19.00-21.15-23.30 ● Αίθ. 3: 
Μη φοβάσαι το σκοτάδι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 17.10-
19.20-21.30-23.40, Σάβ.-Κυρ. 
12.30-14.45-17.10-19.20-
21.30-23.40/ Contagion, 
Τετ. 18.00-22.30/ Οι τρεις 
σωματοφύλακες, Τετ. 20.10 
● Αίθ. 4: Μεσάνυχτα στο 
Παρίσι, Πέμ.-Παρ. & Δευτ., 
Τετ. 17.00-19.00-21.00-23.00, 
Σάβ.-Κυρ. 13.00-15.00-17.00-
19.00-21.00-23.00 ● Αίθ. 5: 
Πόντιοι: new generation, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ., Τετ. 16.00-
18.00-20.00-22.00-00.00, 
Σάβ.-Κυρ. 12.00-14.00-16.00-
18.00-20.00-22.00-00.00

sTeR CinemAs 
Εμπ. κέντρο Escape, 
Λ. Δημοκρατίας 67A, Ίλιον, 210 
8092.690, 801 801 7837 
Αίθ. 1: Πόντιοι: new 
generation, 18.00-20.00-
22.00-00.00/ Στρουμφάκια, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ., Τετ. 
16.00 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
12.00-14.00-16.00 ● Αίθ. 2: 
Μεσάνυχτα στο Παρίσι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ., Τετ. 17.00-
19.00-21.00-23.00, Σάβ.-Κυρ. 
13.00-15.00-17.00-19.00-
21.00-23.00 ● Αίθ. 3: Αι ειδοί 
του Μαρτίου, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ., Τετ. 16.50-19.10-23.20, 
Σάβ.-Κυρ. 12.30-14.40-
16.50-19.10-23.20 ● Αίθ. 4: 
Johnny english: Η επιστρο-
φή, Πέμ.-Παρ. & Δευτ., Τετ. 
17.00-19.10-21.20-23.30, 
Σάβ.-Κυρ. 12.40-14.50-
1700-19.10-21.20-23.30 
● Αίθ. 5: Ο βασιλιάς των 
λιονταριών, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τρ. 16.10-18.10-20.10 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.10-
14.10-16.10-18.10-20.10, Τετ. 
16.10-18.10/ Οι τρεις σωμα-
τοφύλακες 22.20 3D , Τετ. 
20.00 ● Αίθ. 6: Μη φοβάσαι 
το σκοτάδι, Πέμ.-Τρ. 19.20-
21.30-23.40/ Στρουμφάκια, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 17.20., 
Σάβ.-Κυρ. 13.20-15.20-
17.20, Τετ. 16.20-18.20 / 
Contagion, Τετ. 20.20-22.30 
● Αίθ. 7: Στρουμφάκια, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 16.20-18.20 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.20-
14.20-16.20-18.20 μεταγλ., 
Τετ. 17.20/ Οι τρεις σωμα-
τοφύλακες, Πέμ.-Τρ. 20.20/ 
Abduction, Πέμ.-Τρ. 22.30/ 
Μη φοβάσαι το σκοτάδι, 
Τετ. 19.20-21.30-23.40

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ - ΛΑΪΣ
Ιερά οδός 48 & Μεγ. Αλεξάν-
δρου, 210 3609.695   
Αίθ. Α: Εβδομάδα Πολωνι-
κού Animation: 18.00-20.00-
22.00 ● Αίθ. Β: Τα παιδιά του 
Παραδείσου, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ., Τετ. 20.30, Σάβ.-Κυρ. 
17.30-21.00/ Άρης Βελου-
χιώτης: Το δίλημμα, Δευτ.-
Τετ. 18.30

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 
Ν. ηράκλειο, 210 2826.873
Αίθ. 1: Μεσάνυχτα στο 
Παρίσι 18.40-20.45-22.45/ 
Ο βασιλιάς των λιονταριών 
17.00 μεταγλ.,  3D ● Αίθ. 2: 
Drive 18.30-20.30-22.30/ 
Στρουμφάκια, Σάβ.-Κυρ. 
16.30 μεταγλ.

ΤΡΙΑΝΟΝ-FiLmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 
101, 210 8222.702
Drive, Πέμ. & Σαβ.-Τετ. 20.30-
22.30/ Αγοροκόριτσο, Πέμ. 
& Σάβ.-Τετ. 18.45/ Οι νύμφες 
του Hindu Kush, Σάβ.-Κυρ. 
17.10

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

Πειραιά

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, Κορυ-
δαλλός, 210 4960.955 
Οι εποχές του έρωτα, Πέμ.-
Κυρ. 20.15-22.30/ Στρουμ-
φάκια, Σάβ.-Κυρ. 16.15-18.00 
μεταγλ./ post mortem, Τετ. 
21.00

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

Cine ωρεσ προβολησ Θέατρο

Οι δούλες
Το έργο του Ζαν Ζενέ «παρακολουθεί» την κα-

θημερινότητα δύο αδελφών που, υποδυόμε-

νες εναλλάξ τη Δούλα και την Κυρία, αναζη-

τούν διέξοδο στα καταπιεσμένα συναισθήμα-

τά τους. Σε σκηνοθεσία Α. Κάγκαλου. Παίζουν: 

Κ. Γκίκα, Λ. Ευσταθίου κ.ά. Theatro Piccolo, Μ. 
Μουσούρου 3, Μετς, 210 9235.575. Κυρ. 20.00 
είσοδος ελεύθερη μετά από κράτηση. 

4ever 
Δύο παντρεμένοι αρχιτέκτονες με παιδιά και 

η 18χρονη σχέση τους, που θα τελειώσει μέ-

σα σε μια βραδιά – οι συμβιβασμοί πολλές 

φορές οδηγούν στο ψέμα και την απάτη. 

Σκηνοθεσία Α. Γύρα, Δ. Αγορά. Παίζουν: Δ. 

Αγοράς, Έ. Τυρέα. Κινητήρας Στούντιο, Ερε-
χθείου 22, 210 9248.328. Παρ. & Σάβ. 21.15 

Η κωμωδία του τυχαίου θανάτου 
ενός αναρχικού 

Ένας «τρελός», μεταμφιεσμένος σε ανακρι-

τή, διαλευκάνει την «αυτοκτονία» ενός α-

ναρχικού που έπεσε από τον 6ο όροφο της 

Κεντρικής Ασφάλειας. Ανελέητη σάτιρα της 

εξουσίας από τον Ντάριο Φο. Για 2η χρονιά, 

σε σκηνοθεσία Σ. Παπαδόπουλου. Παίζουν: 

Σ. Παπαδόπουλος, Χ. Μπίρος κ.ά. «Αλέκος Α-
λεξανδράκης», Κυψέλης 54, 210 7702.227 

Επί Κολωνώ: Συνεχίζονται οι εγγραφές για τα σεμινάρια υποκριτι-
κής σε κείμενα in progress (25/10 έως τέλος Ιουλίου) και τα εργαστήρια υποκριτικής κινηματο-
γράφου (13/10 έως το τέλος Μαΐου) και τραγουδιού και ερμηνείας (14/10 έως τέλος Μαΐου). Και 
τα 3 σεμινάρια/εργαστήρια κοστίζουν € 90 μηνιαίως. Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Κολωνός, 210 
5138.067, www.epikolono.gr 

6ο pocket theatre festival: Διαγωνισμό μονόλογων ή μονόπρακτων με θέμα «Η ώρα της κρί-
σης» διοργανώνει το Μικρό Πολυτεχνείο (5/11 - 5/12). Για να συμμετάσχετε, είτε γράφετε ένα μικρό 
θεατρικό κείμενο είτε ερμηνεύετε επί σκηνής ένα θεατρικό μονόλογο ή μονόπρακτο. Προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων έως 21/10 (22.00). Πληροφορίες: www.mikropolytexneio.gr, 210 9480.745 

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”
  Πρεμιέρες 

Τo ελιξίριο του έρωτα 
Για την πρώτη του συνεργασία με τη Λυρι-

κή Σκηνή, ο Στ. Φασουλής σκηνοθετεί την 

όπερα του Γκαετάνο Ντονιτσέτι. Με τους Έ. 

Κελεσίδη & Β. Καραγιάννη, Α. Κορωναίο & 

Κ. Κληρονόμο να εναλλάσσονται στους δύο 

πρωταγωνιστικούς ρόλους. Θέατρο «Ολύ-
μπια», Ακαδημίας 59-61, 210 3662.100, στις 14-
16, 21-23, 26, 30/10, 20.00 

Ο Μαρξ στο Σόχο 
Για 5η χρονιά ο Μαρξ (Άγγελος Αντωνόπου-

λος) επιστρέφει για λίγο από τον Άλλο Κόσμο 

για να μας αποδείξει πως οι ιδέες του δεν έ-

χουν πεθάνει. Σκηνοθεσία Α. Καραγιαννο-

πούλου. Θέατρο «Ιλίσια», Παπαδιαμαντοπού-
λου 4 & Βασιλίσσης Σοφίας, 210 7210.045, από 
17/10. Δευτ. & Τρ. 21.00 

Fucking Games
Το καυστικό και ειρωνικό πορτρέτο δύο γκέι 

ζευγαριών, στη μετά AIDS εποχή, και οι συ-

νέπειες από το αδιέξοδο που προκαλεί η 

άρνηση ανάληψης οποιασδήποτε ευθύνης 

στις σχέσεις. Για 2η χρονιά, σε σκηνοθεσία 

Δ. Κομνηνού, με τους Γ. Γιαννακάκο, Μ. Καν-

ναβό κ.ά. Θέατρο Βικτώρια, Μαγνησίας 5 (Γ΄ 
Σεπτεμβρίου 119), 210 8233.125, Παρ. & Σάβ. 
21.00, Κυρ. 20.00 

Σε ενδιαφέρει
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ΠΩΣ Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 
ΕΒΓΑΛΑΝ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
Βαγγέλης Μαρκαντώνης, εκδ. Γαβριηλίδης 

Νουβέλα που περιγράφει την ιστορία μιας μουσι-
κής που… δεν σκοτώνεται από την πειρατεία. Κυ-
κλοφορεί μαζί με το cd «Ξένη Γη» (και τα δύο δου-
λειά του Βαγγέλη Μαρκαντώνη).

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.

15 ΧΡΟΝΙΑ ΟΞΥ 
Lager, χάος, σαπούνι
Του γιώργου ΔήΜήτρΑκοπουλου

Η Χρυσούλα Ματσαγκάνη ανακαλεί τα δέκα «διαβρωτικά» 
σημεία που σημάδεψαν την καυστική πορεία των εκδόσε-
ων Οξύ. Για τα 15 χρόνια τους ετοιμάζονται να γιορτάσουν 
στον πολυχώρο Floral με bazaar βιβλίου και happenings 
(14/10, από το πρωί). Το κυρίως μενού περιλαμβάνει τις 
ζωντανές εμφανίσεις των Κ Βήτα και ΙΟΝ, ενώ θα ακολου-
θήσουν dj set από τους Fantastikoi Hxoi και Chevy.
 
1996 Εκδίδεται το «Trainspotting» του Irvine Welsh. 
Ακολουθεί lager για όλους.  
1997 Βγήκε στον αέρα το μουσικό portal avopolis.gr. 
Ακολουθούν πάνω από 500.000 χρήστες το μήνα και το 
2003 το πρώτο διαδικτυακό portal που ασχολήθηκε  με το 
σύνολο του κινηματογράφου και της οικιακής διασκέδασης 
movieworld.gr
1998 Πρώτο τεύχος του περιοδικού «Oξύ». Ακολουθεί  
η διάκριση του διεθνούς περιοδικού «ID» (International 
Design) για ένα από τα δέκα καλύτερα σχεδιαστικά περιοδι-
κά της χρονιάς και πολύ μαύρο γράμμα σε μαύρο φόντο.
1999 Εγκαινιάστηκε η σειρά «Κόλαση», που περιλαμ-
βάνει βιβλία τρόμου και φαντασίας. Ακολουθούν Clive Barker, 
Graham Masterton, Neil Gaiman και γενικά της κολάσεως.
2000 Το διεθνές best-seller και «κλασικό» βιβλίο 
«Fight Club» του Chuck Palahniuk εκδίδεται στα ελληνικά. 
Ακολουθεί... Αναρχία, χάος, σαπούνι.
2002 Πρώτο Βραβείο ΕΒΓΕ για το βιβλίο «Ουλές». Α-
κολουθούν πολλά ακόμη, για τα εξώφυλλα και το lay out των 
βιβλίων και των περιοδικών. 
2004 Εκδόθηκε το πρώτο τεύχος του μουσικού περιο-
δικού «Sonik», που έμελλε να μείνει και το μόνο στην κατη-
γορία του. Ακολουθεί το «Index», το πρώτο free press για το 
βιβλίο, και πέντε χρόνια μετά το portal indexonline.gr (2010). 
Α, και το περιοδικό «Street», κουλτούρας «Platform». 
2008 Το Οξύ απέκτησε τις εκδόσεις Εμπειρία Eκδοτι-
κή και ακολουθεί συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο αστυνο-
μικών μυθιστορημάτων Οpus Magnum το 2010.
2009 Το Floral ανακαινίζεται και ακολουθούν παρου-
σιάσεις βιβλίων, συζητήσεις, live και αμέτρητα ραντεβού. 
2011 Καινούργιο ηλεκτρονικό κατάστημα kuku.gr και 
ψηφιακό βιβλιοπωλείο ebooks.kuku.gr. Ακολουθεί ο Κ Βή-
τα, ο ΙΟΝ και η παρέα του Οξύ στο Floral. ●

Νόμιμη δολοφονία
Το τελευταίο βιβλίο του John 
Grisham «Η ομολογία» (εκδ. Bell) 
είναι ένα εξαιρετικό νομικό 
θρίλερ, καταπέλτης για την 
αμερικανική δικαιοσύνη

Του ΔήΜήτρή ΜΑστρογιΑννιτή 

Με το ζόρι κρατιόμουν να μη διαβάσω στη μέση του βιβλίου τις τελευ-
ταίες σελίδες – δεν άντεχα την αγωνία, και επιπλέον ήθελα να ξέρω 
πως δεν θα πήγαινε τσάμπα ο ενθουσιασμός μου για τον τρόπο που 
χειρίζεται το θέμα του με ένα αλά χόλιγουντ «χάπι εντ». Ο Γκρίσαμ, 
χρησιμοποιώντας παράλληλο μοντάζ, παρακολουθεί τις τελευταίες 
ημέρες ενός θανατοποινίτη ταυτόχρονα με τις προσπάθειες ενός 
κληρικού να σταματήσει την εκτέλεση, μετά την εξομολόγηση σ’ αυ-
τόν του πραγματικού δολοφόνου. Κι αν αναρωτηθείτε «και πού είναι 
το σασπένς;», πρέπει να δώσω κάποιες διευκρινίσεις: η εκτέλεση της 
θανατικής ποινής θα λάβει χώρα στο Τέξας του 2007. Ο μελλοθάνα-
τος είναι ένας νεαρός μαύρου χρώματος, ιδανική περίπτωση για να 
ικανοποιηθούν τα ρατσιστικά αισθήματα των λευκών, όταν μάλιστα 
το θύμα είναι μια λευκή συμμαθήτριά του. Επιπλέον στην εκτέλεσή 
του έχουν επενδύσει την πολιτική τους καριέρα από τον ανακριτή και 

τον εισαγγελέα μέχρι το 
γερουσιαστή, και την ε-
παγγελματική επιτυχία 
τους αστυνομικοί και 
δημοσιογράφοι με κα-
ταγγελτικές εκπομπές. 
Τέλος, είναι σύνηθες 
φαινόμενο στην Αμε-
ρική λίγες ημέρες πριν 
την εκτέλεση μιας θα-
νατικής ποινής να εμ-
φανίζονται άσχετοι και 
να διεκδικούν για λογα-
ριασμό τους τη δολοφο-
νία – γι’ αυτό και είναι 
μεγάλη η καχυποψία. 
Η «Ομολογία» μοιάζει με 
αγωνιστικό αυτοκίνητο 
σε αγώνες ταχύτητας. 
Δεν πάει να έχεις δέσει 
ζώνη, το στομάχι σου 
έχει φτάσει στο στόμα, 
καθότι ο Γκρίσαμ είναι 
μάστορας του σασπένς 
και εξαιρετικός γνώστης 
του δικονομικού αμε-
ρικάνικου συστήματος. 
Χωρίς να κριτικάρει, α-
φήνει τα γεγονότα μόνα 
τους να αποκαλύψουν 
τη διαφθορά της αμε-
ρικανικής δικαιοσύνης 
και του πολιτικού συ-
στήματος, αλλά και να 
εκθέσουν από τον οπι-
σθοδρομικό Νότο μέχρι 
την εκκλησία. Η μετά-
φραση είναι του Γιώρ-
γου Μπαρουξή. A

To ποίημα 
της εβδομάδας

Με αφορμή τον τίτλο της ταινίας «Αι 

ειδοί του Μαρτίου». Μάρτιαι Ειδοί εί-

ναι η 15 του Μαρτίου. Έμεινε στην ι-

στορία γιατί εκείνη την ημέρα, το 44 

π.Χ., δολοφονήθηκε ο Καίσαρας, ό-

πως οι οιωνοσκόποι το είχαν προβλέ-

ψει, αν και ο Αρτεμίδωρος προσπάθη-

σε να τον προειδοποιήσει – διάβασε 

το ποίημα του Καβάφη. (Ειδοί ονομα-

ζόντουσαν επίσης η 15 του Μαΐου, Ιου-

λίου και Οκτωβρίου, όπως και η 13η η-

μέρα των άλλων μηνών.) - Δ.Μ.

Μάρτιαι ειδοί 
Τα μεγαλεία να φοβάσαι, ω 
ψυχή // Και τες φιλοδοξίες 
σου να υπερνικήσεις // αν 

δεν μπορείς, με δισταγμό και 
προφυλάξεις // να τες ακο-
λουθείς. Και όσο εμπροστά 
προβαίνεις // τόσο εξετα-

στική, προσεκτική να είσαι. 
 

Κι όταν θα φθάσεις στην ακ-
μή σου, Καίσαρ πια// έτσι 
περιωνύμου ανθρώπου 

σχήμα όταν λάβεις // τότε 
κυρίως πρόσεξε σα βγεις 

στον δρόμον έξω // εξουσι-
αστής περίβλεπτος με συνο-
δεία // αν τύχει και πλησιά-
σει από τον όχλο // κανένας 
Αρτεμίδωρος, που φέρνει 

γράμμα// και λέγει βιαστικά 
«Διάβασε αμέσως τούτα, εί-
ναι μεγάλα πράγματα που σ’ 
ενδιαφέρουν» // μη λείψεις 

να σταθείς μη λείψεις ν’ ανα-
βάλεις// κάθε ομιλίαν ή δου-
λειά· μη λείψεις τους διαφό-

ρους // που χαιρετούν και 
προσκυνούν να τους παρα-
μερίσεις // (τους βλέπεις πιο 
αργά)· ας περιμένει ακόμη // 
κ’ η Σύγκλητος αυτή, κ’ ευ-
θύς να τα γνωρίσεις // τα 

σοβαρά γραφόμενα του Αρ-
τεμιδώρου.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, 
«Άπαντα ποιητικά», εκδ. Ύψιλον
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Η 
Ελλάδα δύο χρόνια μετά τη συμφωνία 
του Μνημονίου βρίσκεται σήμερα πιο 
κοντά στη χρεοκοπία παρά ποτέ, ενώ 
την ίδια στιγμή έχει παγώσει κυριολε-
κτικά κάθε οικονομική πρωτοβουλία. 
Είναι προφανείς τόσο οι ευθύνες της 
κυβέρνησης, που επί μήνες δεν έκανε 

αυτό που έπρεπε και κωλυσιεργούσε, όσο και 
της αντιπολίτευσης, που υπονόμευσε με κάθε 
δυνατό τρόπο τη δημοσιονομική προσπάθεια 
και τις διαρθρωτικές αλλαγές. Για όσα συνέβη-
σαν έχει όμως σοβαρές ευθύνες και η Τρόικα. 
Τόσο έναντι των Ευρωπαίων (κυρίως) φορολο-
γουμένων, τα χρήματα των οποίων διαχειρίζε-
ται, όσο και έναντι εκείνων των Ελλήνων πολι-
τών οι οποίοι ήλπισαν ότι θα μπορούσε να λει-
τουργήσει ως καταλύτης απαλλαγής της χώρας 
από ένα κρατικοδίαιτο, φαύλο και διεφθαρμένο 
σύστημα εξουσίας. Ένα σύστημα εξουσίας το 
οποίο γιγαντώθηκε με τα χρήματα της Ευρώπης 
και περιθωριοποίησε τις υγιείς και παραγωγικές 
δυνάμεις της χώρας σε κάθε τομέα της οικονο-
μικής, κοινωνικής και πνευματικής ζωής, την τε-
λευταία τριακονταετία.
Ποια ήταν τα κυριότερα λάθη της Τρόικας; Στο 
οικονομικό επίπεδο τα θεμελιώδη λάθη του προ-
γράμματος ήταν η διάρκειά του, η αναλογία φό-
ρων και δαπανών και η χρησιμοποίηση των χρη-
μάτων των Ευρωπαίων για κατανάλωση αντί για 
επενδύσεις. Η θεωρία ότι το έλλειμμα ήταν τόσο 
μεγάλο ώστε θα έπρεπε να περικοπεί εντός μιας 
τετραετίας, μετέτρεψε το πρόγραμμα σε ένα 
κινέζικο βασανιστήριο, που πολλαπλασίασε την 
αβεβαιότητα και αύξησε στο ενδιάμεσο δραμα-
τικά το δημόσιο χρέος, καθιστώντας το τελείως 
ανεξέλεγκτο. Από πού κι ως πού η χρεοκοπη-
μένη Ελλάδα θα μπορούσε να δικαιολογήσει 
πρωτογενές έλλειμμα για νέες καταναλωτικές 
δαπάνες του κράτους ύψους σχεδόν 20 δισ. το 
2010 και το 2011; Και με δεδομένο ότι ο κεντρι-
κός στόχος του προγράμματος ήταν η αποκατά-
σταση της εμπιστοσύνης, γιατί έπρεπε να τεθεί 
ο στόχος να συμβεί αυτό το 2012 και όχι το 2010; 
Σε μια χώρα που είχε το χαμηλότερο ύψος ε-
πενδύσεων σε όλη τη Νότια Ευρώπη (30% κάτω 
από την Ιταλία και την Ισπανία ως ποσοστό του 
ΑΕΠ) και το μεγαλύτερο ποσοστό υπερκατανά-
λωσης, η Τρόικα αντί να χρηματοδοτήσει νέες 
επενδύσεις, χρηματοδότησε τη συνέχιση της 
δημόσιας κατανάλωσης.
Ταυτόχρονα –παρά το γεγονός ότι και η ίδια 
η Τρόικα διακήρυσσε ότι προτεραιότητα στη 
μείωση του ελλείμματος έχει η περικοπή των 
δαπανών και όχι η αύξηση των φόρων– αποδέ-
χθηκε την αντίθετη πολιτική την οποία ακολού-
θησε η κυβέρνηση. Οι συνεχείς αυξήσεις των 
φορολογικών συντελεστών, με δεδομένο το 
διεφθαρμένο φοροεισπρακτικό μηχανισμό και 
την εκτεταμένη κοινωνική αποδοχή της φορο-
διαφυγής, στραγγάλισε την ιδιωτική παραγω-
γική οικονομία, κατέστησε τους συστηματικούς 
φοροφυγάδες οικονομικά ανταγωνιστικούς και 

λειτούργησε εις βάρος των πιο παραγωγικών 
και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.
Τέλος, παράλογο από οικονομικής πλευράς και 
εξαιρετικά επιπόλαιο είναι και το πρόγραμμα 
αποκρατικοποιήσεων που προωθείται. Ένα 
πρόγραμμα με εξωπραγματικά προσδοκώμενα 
έσοδα, εξωπραγματικούς χρόνους υλοποίησης, 
για το οποίο δεν έχει υπάρξει καμία σοβαρή 
προετοιμασία. Κανείς δεν ξέρει ή δεν μπορεί να 
δικαιολογήσει από πού θα προέλθουν τα περί-
φημα 50 δισ., αφού κανείς δεν έχει αναζητήσει 
ενδεικτικές έστω τιμές αγοράς για τα περιου-
σιακά στοιχεία του Δημοσίου που εισφέρονται 
στο πρόγραμμα. Πρόκειται για ευχολόγιο, που 
έχει ως στόχο απλώς να ξεγελάσει τις αγορές 
και να κερδίσει χρόνο.
Τα σοβαρότερα λάθη εντούτοις της Τρόικας α-
φορούν την πλήρη αδυναμία της να κατανοήσει 
την πολιτική και κοινωνική διάσταση του εγ-
χειρήματος που ανέλαβε. Παρά το γεγονός ότι 
στο ίδιο το αρχικό Μνημόνιο αναγράφεται ότι 
«η κυβέρνηση δεσμεύεται σε δίκαιη κατανομή 
του κόστους προσαρμογής», η Τρόικα ανέχθηκε 
τη βαθιά άδικη κατανομή που είχε ως στόχο τη 
διατήρηση των προνομίων του πολιτικού και 
κομματικού συστήματος εξουσίας και την προ-
στασία των φαύλων και διεφθαρμένων πελατει-
ακών σχέσεων που είχε αναπτύξει τις τελευταί-
ες δεκαετίες. Οι επιχειρήσεις στραγγαλίστηκαν 
από πλευράς ρευστότητας από τις τράπεζες 
(που εξαρτώνται απόλυτα από την Ευρωπα-
ϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην οποία χρωστούν 
σχεδόν 100 δισεκατομμύρια), όμως οι ισχυροί 
του συστήματος, κόμματα, συγκεκριμένα ΜΜΕ 
κ.λπ. συνέχισαν να δανειοδοτούνται με τρόπο 
που παραβιάζει κάθε τραπεζικό κριτήριο. Με 
πιο προκλητική την περίπτωση των κομμάτων 
ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, που χρωστούν 
πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ, με μοναδικό 
ενέχυρο την κρατική χρηματοδότηση για περί-
οδο πολύ μετά τη λήξη της θητείας της παρού-
σας Βουλής. Αντί η Τρόικα και η ΕΚΤ να ξεκινή-
σουν τη λιτότητα και την εφαρμογή σοβαρών 
κριτηρίων δανεισμού από τα κόμματα που μας 
οδήγησαν εδώ, τα άφησαν στο απυρόβλητο.
Επίσης αποδέχθηκαν την επιλογή της κυβέρ-
νησης να προστατεύσει τους υπαλλήλους του 
δημοσίου τομέα, μεγάλο μέρος των οποίων έ-
χει διοριστεί αναξιοκρατικά, με πλάγια μέσα, εις 
βάρος των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. 
Έτσι ενώ όλοι δέχονται ότι ο ελληνικός δημό-
σιος τομέας είναι υπερτροφικός και με πολύ 
χαμηλή παραγωγικότητα, η Τρόικα επέτρεψε 
να συνεχιστούν οι διορισμοί στο Δημόσιο, την 
ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες απασχολούμε-
νοι στον ιδιωτικό τομέα οδηγούνταν και οδη-
γούνται στην ανεργία, λόγω της διατήρησης 
υψηλών δημοσίων ελλειμμάτων.
 
Αντίστοιχα υπέρ των προνομιούχων του Δημοσί-
ου και του κομματικού συστήματος λειτούργησε η 
Τρόικα σε ό,τι αφορά τις συντάξεις. Θεωρητικά το 

συνταξιοδοτικό είχε ως στόχο να 
αυξήσει τα όρια συνταξιοδότησης, 
ιδίως για τους προνομιούχους των 
ΔΕΚΟ και των άλλων συντεχνιών. 
Στην πράξη όμως, ενώ αυτό θεσμο-
θετήθηκε μεσο-μακροπρόθεσμα, 
αφέθηκαν ορθάνοιχτα πορτοπαρά-
θυρα πρόωρης συνταξιοδότησης, 
τα οποία μάλιστα επιδοτήθηκαν με 
πρόσθετα προνόμια –με αποτέλε-
σμα να βγουν δεκάδες χιλιάδες δη-
μόσιοι υπάλληλοι στη σύνταξη στα 
πενήντα τους με τα αντίστοιχα εφά-

παξ (μαζί τους και δημοσιογραφική συντεχνία της 
οποίας το αγγελιόσημο διατηρείται αλώβητο)–, 
προνόμια που ούτε ονειρεύονται οι υπάλληλοι 
του ιδιωτικού τομέα που συνταξιοδοτούνται στα 
65 αφού έχουν πληρώσει τεράστιες εισφορές 
στο ΙΚΑ. Κι όλα αυτά, εις υγείαν της Τρόικας.
Στο πολιτικό μέρος, τώρα, η Τρόικα θεώρησε ότι 
οι δραστηριότητές της ήταν καθαρά τεχνοκρατι-
κές και όχι πολιτικές. Στην πραγματικότητα, όμως, 
λειτούργησε πολιτικά εις βάρος των υποστηρι-
κτών των μεταρρυθμίσεων και προς όφελος των 
χειρότερων αντιπάλων τους. Χαρακτηριστική 
είναι η συμπεριφορά της έναντι του Α. Σαμαρά, 
ο οποίος από την αρχή της υπόθεσης επιτέθηκε 
με κάθε τρόπο στο Μνημόνιο και προσπάθησε 
να πείσει ότι μπορεί να εφαρμόσει εναλλακτική 
πολιτική με πρόσθετα χρήματα που θα πάρει ε-
παναδιαπραγματευόμενος με την Τρόικα. Η Τρό-
ικα, ενώ εξέτασε το σχετικό σχέδιο και το βρήκε 
παντελώς ανεφάρμοστο, ουδέποτε ενημέρωσε 
με σαφήνεια τον ελληνικό λαό για το περιεχό-
μενό του. Την ώρα που συναντά τακτικά τον Α. 
Σαμαρά και το επιτελείο του προσπαθώντας να 
επιδιώξει «συναίνεση», προσφέροντάς του επι-
κοινωνιακούς πόντους και κύρος, δεν ενημερώ-
νει τον ελληνικό λαό για τις πιθανότητες εφαρμο-
γής των ανεδαφικών συνταγών του, εντείνοντας 
τη σύγχυση και την πολιτική αβεβαιότητα και υ-
πονομεύοντας πολιτικά τους υποστηρικτές των 
μεταρρυθμίσεων. Τόσο τους ελάχιστους που 
έχουν απομείνει εντός της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης, όσο και εκείνους που βρίσκονται στην 
κυβέρνηση ή στο ευρύτερο πολιτικό φάσμα.
Πώς μπορεί κανείς να ερμηνεύσει αυτές τις συ-
μπεριφορές; Ασφαλώς δεν πρόκειται για κακή 
πρόθεση. Οι Ευρωπαίοι και άλλοι αρμόδιοι δεν 
έχουν λόγο να αποτύχει το πρόγραμμα. Για να 
ερμηνεύσει κανείς τη συμπεριφορά τους θα 
πρέπει να αναζητήσει ψυχολογικές και θεσμο-
λαγνικές ερμηνείες. Λίγο η γαλατική ευγένεια 
και η βορειοευρωπαϊκή αυτοσυγκράτηση, λίγο 
η δημοσιοϋπαλληλική ευθυνοφοβία, λίγο οι 
κανόνες περί ownership του προγράμματος, 
που προωθεί το ΔΝΤ (ότι πρέπει δηλαδή όσοι 
εφαρμόζουν το πρόγραμμα να αισθάνονται 
ότι είναι «δικό τους»). Κυρίως όμως η αδυναμία 
τους να αντιληφθούν πώς πράγματι λειτουργεί 
το ελληνικό πολιτικό σύστημα και η αφέλειά 
τους να νομίζουν ότι το σύστημα εξουσίας της 
Ελλάδας θα θελήσει να εφαρμόσει το πρόγραμ-
μα για να σωθεί η χώρα, την ώρα που οι παίκτες 
στο σύστημα αυτό αναζητούν τρόπους να σώ-
σουν ο καθένας τον εαυτό του, αδιαφορώντας 
για τις ευρύτερες επιπτώσεις. Έτσι η Τρόικα αντί 
να συμμαχήσει με τον ελληνικό λαό, την ώρα 
που του προσφέρει τεράστια ποσά βοήθειας, 
κατέληξε να βλάπτει όσους θα έπρεπε να τη 
στηρίζουν, να υπονομεύει τους φίλους των με-
ταρρυθμίσεων και να βοηθά τους αντιπάλους 
τους. Τόσο που να αναρωτιέται κανείς αν έχου-
με τελικά και την Τρόικα που μας αξίζει! A

Έχουμε και 
την Tρόικα 
που μας αξίζει!
 Του ΜΑνώλή ΒΑσιλΑκή*

* Το άρθρο του Μανώλη Βασιλάκη, εκδότη του 
«The Athens Review of Books» (τεύχος 22 / Οκτώβριος 2011), αναδημοσιεύτηκε στη 

«National Herald Tribune» της Νέας Υόρκης και ετοιμάζεται 
να αναδημοσιευτεί και στο γερμανικό Τύπο.
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elements of style

Μια limited edition μάρκα που ανανεώνει τακτικά τη συλλογή της, η A.L.E. ποντάρει στην άνεση και στο βασικό χρώ-

μα αλλά σε μοντέρνα εφαρμογή. Τα ρούχα της A.L.E. «σηκώνουν» layering, οπότε μας βολεύει να κάνουμε άπειρους 

συνδυασμούς. Βρείτε όλη τη συλλoγή στο www.ale.com.gr. Πληρ.: 210 2853.813                - ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

shopping / soul / body / mind / market

Το grunge επιστρέφει στη μόδα
A.L.E. WINTER 2012

Έχω ένα ζευγάρι 
μποτάκια.

 Πώς μπορώ να τα 
συνδυάσω με τρία 

διαφορετικά στιλ της 
A.L.E.; 



Li-LA-LO 
Σκουλαρίκια Aeon Collection, από επιχρυσωμένο  
ασήμι 925°, € 120 (Κ. Διάθεση: Ακαδημίας 32, Αθήνα,  

210 3630.021)

GAnt
Συλλογή Rugger, επιμελώς ατημέλητο, φοιτητικό στιλ 

της δεκαετίας του ’60

FLik FLAk 
Ένα από τα 6 ρολόγια της νέας σειράς, με πρωταγωνί-

στριες πριγκίπισσες του Disney (210 9565.656,  
www.flikflak.com)
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κέρδισέ τα

 HONDA Πώς θα μπορούσε να είναι η πόλη μας πιο ανθρώπινη και περισσότερο πράσινη; 
Κάνε τις προτάσεις σου στο www.facebook.com/honda.greece και πάρε αυτομάτως μέρος 
στο διαγωνισμό «Drive Green» που διοργανώνει η Γενική Αυτοκινήτων ΑΕΒΕ, εισαγωγέας και 
διανομέας της Honda στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα μπουν σε κλήρωση 
για ένα mountain bike Honda, 2 χρονογράφους Honda και 20 memory sticks 2 GB Honda. 

 ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ Ένα πακέτο πολυτελών χειμερινών διακοπών και 3 iPad2 
είναι τα δώρα όσων διακριθούν στο παιχνίδι «Παπαγαλοδρομία Λουμίδης», όπου 27 οικο-
δεσπότες απ’ όλη την Ελλάδα θα φιλοξενήσουν το διάσημο πτηνό και θα του γνωρίσουν τις 
ομορφιές της περιοχής τους. Λεπτομέρειες στο www.facebook.com/LoumidisPapagalos 

HOLMES PLACES 
Το  fitness training που διοργανώ-
νει το Holmes Place Athens, με τον 
Πάνο Θεοδώρου. Πρόκειται για ένα 

Spin-TRX® Workshop, που σημαίνει 30΄ 
spinning (ποδηλασία) και άλλα 30΄ προ-

πόνησης με τη μέθοδο της αιώρησης TRX®, 
που βελτιώνει τη στάση του σώματος και την 
ισορροπία. 16/10, 14.00-17.00. Πληροφορίες: 
Holmes Place Athens, Εμπορικό κέντρο «City 
Link», Βουκουρεστίου & Σταδίου 4,  210 3259.400

Επώνυμα ρουχα € 10-50
Diesel, Pepe jeans, Gaudy, Moschino shoes 
και πολλές ακόμα επώνυμες φίρμες σε αν-
δρικά και γυναικεία ρούχα από τις συλλογές 
«Χειμώνας 2011» στο bazaar του καταστήμα-
τος GadZookS στο Ν. Ηράκλειο. Νεότητος 7, 
210 2828.248

BHAVAnA YOGA CEntER 
Το τριήμερο yoga και διαλογισμού στην 
εξοχή, που θα σας αποκαλύψει νέους τρό-
πους να διαχειρίζεστε την τροφή αλλά και τα 
συναισθήματά σας, ώστε να απαλλαγείτε από 
το περιττό βάρος και τις τοξίνες του καλο-
καιριού που επιβαρύνουν σώμα και πνεύμα. 
14-16/10, στο κτήμα Καντίλι, στη βόρεια 
Εύβοια, με τους Κ. Χαραντινιώτη και Θ. Κυρι-
ακό. Πληροφορίες - εγγραφές: 210 3238.133, 
www.bhavanayoga.com

μη 

χάσεις

τρΕξΕ για...
Την πΡΟσφΟΡά ΤΟΥ TEZENIS 
σΤΟν πεΙΡάΙά. σΤΙσ 18/10 Ολά 
Τά σΟΥΤΙεν θά ΚΟσΤΙζΟΥν € 5. 

ηΡΩΩν πΟλΥΤεχνεΙΟΥ 41. 

τ ο Shop αγαπάει το περιβάλλον, 
ανακυκλώνει και κάνει σημαντι-
κές εκπτώσεις. Αυτό που έχεις να 

κάνεις εσύ είναι να τους πας, έως τις 20 Νο-
εμβρίου, τα παλιά σου ρούχα (μέχρι 3 κομ-
μάτια) και θα κερδίσεις μειωμένες τιμές στις 
αγορές σου. Τα ρούχα που θα μαζευτούν 
θα διατεθούν στον Σύλλογο Φίλων των Α-
στέγων του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ). 

Μάθε περισσότερες λεπτομέρειες στο   
www.shopermou112a.gr 

Διεκδικήστε    15 υποτροφίες 
άνω των € 15.000 η καθεμία!
Μέχρι 23/10 έχετε χρόνο να υποβά-
λετε τα δικαιολογητικά σας για να δι-
εκδικήσετε τις 15 σούπερ υποτροφί-
ες των € 15.280 η καθεμία που δίνoυν 
ο ΟΤΕ κι η Cosmote σε ισάριθμους 
πρωτοετείς φοιτητές ΑΕΙ. Είναι πραγ-
ματικά μια γενναία ανακούφιση για 
τους ίδιους και την οικογένειά τους 
σε τέτοιους άγριους καιρούς. Μπείτε 
στο www.ote-cosmote-scholarships.gr, 
διαβάστε προσεκτικά όλες τις πλη-
ροφορίες για τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται και σπεύσατε! 
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Σε γνωρίζω...

Γνωριμίες Γάμου «Πάπ-
πας». Από το 1939 υψη-
λών απαιτήσεων γνωριμί-
ες γάμου από την ελίτ της 
αθηναϊκής και παγκόσμιας 
κοινωνίας, και όχι μόνο. 
Ιατροί, μηχανολόγοι, 
μεγαλοεπιχειρηματίες, 
ανώτεροι και ανώτατοι 
στρατιωτικοί, πλούσιοι 
ομογενείς, δεσποινίδες 
όμορφες καλών οικογε-
νειών, κυρίες με μεγάλες 
προσωπικές συντάξεις, ε-
πιθυμούν Γνωριμία Γάμου. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3620.147, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr  

Πανέμορφη 29χρονη 
κοινωνική λειτουργός-
ψυχολόγος, διορισμένη 
σε δημόσια υπηρεσία, 
χαρισματική, με πλούσιο 
ψυχικό κόσμο, ιδιόκτητο 
ρετιρέ, € 2.500 μηνιαίως, 
υψηλές καταθέσεις, 
Ι.Χ., αναζητά γνωριμία 
γάμου με κύριο από 35 
έως 45 ετών, αδέσμευτο, 
δραστήριο, με αξιόλογη 
εμφάνιση. «Πάππας», Ο-
μήρου 38, Κολωνάκι, 3ος 
όροφος, 210 3616.029, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr 

Αβαντάζ. Πολύ γοητευ-
τική και ελκυστική ιατρός 
52 ετών, διαζευγμένη, 
χωρίς υποχρεώσεις, αρι-
στοκρατική, με παιδεία και 
κουλτούρα, οικονομικά 
ευκατάστατη, € 4.000 μη-
νιαίως και κάτοχος ακίνη-
της περιουσίας, αναζητά 
αξιόλογο και μορφωμένο 
κύριο, εμφανίσιμο, για σο-
βαρή γνωριμία, με σκοπό 
το γάμο. «Πάππας» Ομή-
ρου 38, Κολωνάκι, 3ος 
όροφος, 210 3620.147, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr  

Ελληνοαμερικάνος 
συνταξιούχος 65χρονος 
νεανικής εμφάνισης 
και νοοτροπίας, ψηλός, 
αθλητικός, υγιής, άνευ υ-
ποχρεώσεων, μηνιαίως € 
3.000, καταθέσεις, πολυ-
τελέστατη οικία, Ι.Χ., επι-
θυμεί σύζυγο έως 63 ετών 
σοβαρή, ηθική, με καλό 
χαρακτήρα. Αποκλειστικά 
«Λούης» Πειραιάς, Καρα-
ΐσκου 117, τηλ. κέντρο 
210 4176.812-813, 210 
4179.152, www.louis.gr

Ιδιοκτήτης ναυτιλιακής 
εταιρείας 50χρονος, 
1.85, αρρενωπός, κο-
σμοπολίτης, ακίνητα 
Ελλάδα-Αγγλία, σκάφος, 
επενδύσεις, μηνιαίως € 
25.000, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κυρία έως 46 
ετών με φινέτσα, στιλ και 
καλλιέργεια. Αδιάφορο το 
οικονομικό. Δεκτά παιδιά. 
Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 
117, τηλ. κέντρο 210 
4179.152, 210 4176.812, 
www.louis.gr

Πρωτοδίκης 48χρονος, 
οικογένεια δικαστικών, 
εξαιρετικά εμφανίσιμος, 
1.87 με αγάπη στα σπορ 
και τη θάλασσα, ευγενής, 
με χιούμορ, μηνιαίως € 
7.000, 3ώροφο πολυτε-
λέστατο στα Β. προάστια, 
σκάφος, 3 ενοικιαζόμενα, 

μετοχές, Mercedes, επι-
θυμεί γνωριμία γάμου με 
κυρία έως 40 ετών, όμορ-
φη, μορφωμένη, καλής 
οικογενείας. Αποκλειστικά 
«Λούης» Πειραιάς, Καραΐ-
σκου 117, τηλ. κέντρο 210 
4179.152, 210 4176.812, 
www.louis.gr

ABILITY. Υψηλών προ-
διαγραφών γνωριμίες 
συντροφικότητας-γάμου. 
Πανελλαδικά-εξωτερικό 
(Αμερική, Αυστραλία, 
Ευρώπη). Δεκτή δια-
μεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Με εχεμύθεια, 
εντιμότητα, σύγχρονες 
πρωτοποριακές μεθό-
δους, εμπειρία χρόνων, 
πλούσιο πελατολόγιο 
πανελλαδικά, κατορθώ-
σαμε και το 2010 ρεκόρ 
γάμων και ευτυχισμένων 
ζευγαριών. Ελάτε να μας 
γνωρίσετε, και απολαμ-
βάνοντας 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. Ελληνοσουηδέ-
ζα 54χρονη πολύ φινε-
τσάτη, λεπτούλα, 1.65, 
πρόσχαρη, με δική της ερ-
γασίας, ξενοδοχειακή μο-
νάδα σε νησί, δραστήρια, 
χαμηλών τόνων, φιλότε-
χνη, αρκετά ευκατάστατη, 
επιθυμεί σύντροφο ζωής 
κύριο ευγενικό, δρα-
στήριο. Πανελλαδικά-
εξωτερικό. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr 

ABILITY. Εξαιρετικά 
όμορφη 38χρονη υποδι-
ευθύντρια Τραπέζης, 1.68 
με γαλανά μάτια, άκρως 
θηλυκή, δραστήριο και 
δημιουργικό άτομο, με δι-
κό της διαμέρισμα Αθήνα, 
εξοχικό Πόρτο Ράφτη και 
Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία γά-
μου με κύριο εμφανίσιμο, 
κοινωνικό, δραστήριο, 
έως 52 ετών. Πανελλα-
δικά-εξωτερικό. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr 

ABILITY. Επώνυμος συ-
νταγματολόγος 49χρονος 
διεθνούς φήμης, 1.80, 
πολύ καλής εμφάνισης, με 
υψηλό πνευματικό επίπε-
δο, λάτρης των σπορ, των 
ταξιδιών και της δημιουρ-
γικής ζωής, διαθέτει ακί-
νητα Αθήνα-Λονδίνο και 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με κυρία πνευματώδη, 
εμφανίσιμη, κοινωνική. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γο-
νέων-συγγενών. Πανελ-
λαδικά-εξωτερικό. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, 
Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109), www.
abilityclub.gr 

ABILITY. 29χρονη νέα 
εργαζόμενη σε εκδοτική 
εταιρεία πολύ όμορφη, 
1.72, μελαχρινή, με μελιά 
μάτια, σοβαρή, με αισιό-
δοξο χαρακτήρα, διαθέτει 
προσωπική και πατρική 
περιουσία και επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 
ανεξάρτητο, εμφανίσιμο 

για μια ουσιαστική γνω-
ριμία ζωής. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr 

ABILITY. Εξαιρετικός 
επιστήμων 60χρονος 
εν ενεργεία, 1.82, πολύ 
νεανικός, με αγάπη στην 
άθληση, τα ταξίδια, τα 
καλλιτεχνικά δρώμενα, 
έχει ιδιόκτητη επιχείρηση 
και ακίνητα Β. προάστια 
και επιθυμεί σύντροφο 
ζωής με κυρία όμορφη 
στην ψυχή και το σώμα. 
Οικονομικό κυρίας εντε-
λώς αδιάφορο. Πανελ-
λαδικά-εξωτερικό. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, 
Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109), www.
abilityclub.gr 

ABILITY. Μηχανολόγος-
μηχανικός 38χρονος 
ψηλός, αθλητικός, γοη-
τευτικότατος, κάτοικος 
Βούλας, εξαιρετικής 
παιδείας, με σωστή αντί-
ληψη, κοινωνικότατος, 
ευκατάστατος, και πολιτι-
κός-μηχανικός 41χρονος, 
1,80 μελαχρινός, ήπιων 
τόνων, κάτοικος Βριλησ-
σίων, με δοτικό χαρακτή-
ρα και ήθος, επιθυμούν 
γνωριμία γάμου. Πανελ-
λαδικά-εξωτερικό. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr 

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για 
γνωριμία γάμου: 25χρονη 
δημόσιος υπάλληλος σε 
παιδικό σταθμό, όμορφη, 
μελαχρινή με καταπρά-
σινα μάτια και από πολύ 
καλή οικογένεια, γνωρίζει 
αγγλικά, γαλλικά, ιδιό-
κτητα 2 διαμερίσματα, 
εξοχικό, μηνιαίο μισθό € 
2.000, Ι.Χ., λατρεύει τα 
παιδιά, τη μουσική, την 
ποδηλασία και τις εκδρο-
μές, επιθυμεί να γνωρίσει 
τον άντρα που θα τη σέ-
βεται και θα φτιάξουν μια 
ευτυχισμένη οικογένεια. 
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 Πε-
τρίδη προτείνει για γνω-
ριμία γάμου: 30χρονος 
ελεύθερος επαγγελματίας 
σε ιδιόκτητη οικογενεια-
κή επιχείρηση catering, 
μεταπτυχιακό διοίκηση 
επιχειρήσεων, αθλητικός, 
ξανθός, ευγενικός και 
με πολύ ωριμότητα για 
την ηλικία του, γνωρίζει 
αγγλικά, γερμανικά, ιτα-
λικά, 3ώροφη κατοικία 
στην Ηλιούπολη, εξοχικό 
στη Σκύρο, Ι.Χ., μηνιαίος 
μισθός πολύ ικανοποιητι-
κός, αγαπάει το μπάσκετ, 
το κολύμπι, τις ρακέτες 
και τα λουλούδια, επιθυ-
μεί να γνωρίσει τη γυναί-
κα που θα του πάρει τα 
μυαλά. Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων-συγγενών. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέ-
ντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για 

γνωριμία γάμου: 36χρονη 
μοριακός βιοχημικός σε 
δημόσιο νοσοκομείο, 
καστανόξανθη με καλές α-
ναλογίες και πολύ χαμογε-
λαστό κορίτσι, πτυχίο και 
2 μάστερ την Αγγλία, γνω-
ρίζει αγγλικά, γαλλικά, μη-
νιαίο εισόδημα πάνω από 
€ 3.000, ρετιρέ στη Γλυ-
φάδα, εξοχικό στην Άρτα, 
Ι.Χ., αγαπάει το χορό, τη 
θάλασσα, το μπόουλινγκ 
και την καλή κουζίνα και 
αναζητά τον άντρα που 
θα την αγαπάει για πάντα. 
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 Πε-
τρίδη προτείνει για γνωρι-
μία γάμου: 52χρονος διευ-
θυντής σε γαλλική Τράπε-
ζα, μισός Γάλλος και μισός 
Έλληνας, μελαχρινός, 
με μάτια όλο φωτιά και 
πολύ νεανικής εμφάνισης, 
σπουδές στο εξωτερικό, 
μηνιαίο εισόδημα πάνω 
από € 4.000, ρετιρέ 150 
τ.μ. στο Καλαμάκι, εξοχικό 
στη Νάουσα, Ι.Χ. και μοτο-
σικλέτα, αγαπάει το χειμε-
ρινό κολύμπι, το τένις, το 
σκάκι, το ψάρεμα και τις 
εκδρομές και επιθυμεί να 
γνωρίσει τη γυναίκα που 
θα του διευθύνει την καρ-
διά του. Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων-συγγενών. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέ-
ντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

Αξιολάτρευτη 24χρονη 
Πολωνή φοιτήτρια Οι-
κονομικών, 1.74 ύψος, 
ξανθιά, καλλονή, καλογυ-
μνασμένη, αναζητά ιατρό-
βιομήχανο-επιχειρηματία-
βιοτέχνη-έμπορο για 
γνωριμία, ταξίδι. Πανελ-
λαδικά, και Κύπρο. 210 
8064.902, 697 9423346 
 

Ζήτα μου ό,τι θες

Μαθήματα Αστρολο-
γίας για αρχάριους και 
προχωρημένους. Κέντρο 
Σεμιναρίων. Νίκης 44, 
Σύνταγμα. Πληρ. 211 
0136.564, Δευτέρα, Τε-
τάρτη 18.00-20.00, email: 
vpapadolias@gmail.com

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

ECDL Core  
με e-learning
Βασ. έννοιες Πληρο-
φορικής - Windows 
- Word - Excel - Internet - 
Powerpoint - Access  
Συμμετοχή: € 180
Κέντρο Επιστήμης Πλη-
ροφορικής (Κ.Ε.Π.) 
Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι, 
210 5913.349, www.e-
kep.gr

Σε 
είδα...

ΚΟλΟΚΟΤΡΩνη
Σύνταγμα 7/10, φορούσες 
κόκκινη μπλούζα, μπλου-
τζίν, καστανή με υπέροχα 
μάτια, κοιταχτήκαμε 
έντονα αλλά ήμασταν βια-
στικοί…

Μ.  λΙθΑΡΙ 
Σε βάλαν στο χειρότερο 
πόστο μες στη θάλασσα, 
μιλήσαμε ελάχιστα, την ε-
πόμενη Κυριακή ήρθαν μό-
νο οι φίλοι σου… ianos1@
live.com

FErrArI 
Έξω από το κατάστημα στο 
κέντρο, 8/10 μεσημέρι, 
καστανομάλλα, άσπρο 
μπλουζάκι, γκρι φόρμα, 

εγώ καστανομάλλης, 
κόκκινη μπλούζα, μαύρη 
βερμούδα και μπλε σχολι-
κή τσάντα, ήσουν με ένα 
φίλο σου, ήμουν με μια 
φίλη μου, με έκανες να πι-
στέψω στον έρωτα με την 
πρώτη ματιά. j_staff88@
hotmail.com 

ΚΙνηΜΑΤΟΓΡΑφΟς 
ΑθηνΑΙΟν
7/10, φάνηκε να σου 
άρεσαν τα «Μεσάνυχτα 
στο Παρίσι», ήσουν με ένα 
φίλο, BTW ωραίο πουκά-
μισο… 

STArBuCkS
Κηφισιά, με άναψε το καυ-
τό σου σορτσάκι, μικρή 

με τα καστανά μάτια, ο 
μελαχρινός που κοίταξες.  
orestiskaras@hotmail.
com 

ΜΕΤΡΟ 
ΜΟνΑςΤηΡΑΚΙ
Θέλω να ευχαριστήσω 2 
κοπέλες που βρήκαν και 
παρέδωσαν το κινητό μου 
5/10, εννέα το βράδυ. 
Ευχαριστώ! 

JumBo
Λιμάνι, 30/9 απόγευμα, 
η κοπέλα που ζήτησε 
να της βγάλεις μια 
γυάλινη φόρμα κέικ. 
nobodynothingnoone@
yahoo.gr 

ΓλΥφΑδΑ
Feticcio μέσα! Δευτέρα 
3/10! Κόκκινο καρό σακά-
κι, μαύρο παντελόνι, λευκό 
μπλουζάκι! Αδύνατο να μη 
σε κοιτάζω, υπέροχη! Αρι-
στερά σου με μοβ t-shirt, 

στείλε feticcio.se.eida@
hotmail.com 

ςΥνΤΑΓΜΑ
3/10, 23.30, ήσουν στην 
απέναντι αποβάθρα προς 
Άγ. Δημήτριο φορούσες 
γκρι φόρμα, τιρκουάζ 
μπλούζα, οι δυο φίλες μου 
σε χαιρετούσαν και χαμο-
γέλασες, σου χαμογέλασα 
και γω, θέλω να σε ξανα-
δώ! Αλέξης, 697 4253578

HoLmES
3/10 τελειώνοντας το στέ-
γνωμα είπες «μετά από μι-
σή ώρα…», «η ομορφιά…» 
απάντησα, ας συνεχίσουμε 
το διάλογό μας…

ΑΕΡΟδΡΟΜΙΟ
Κυριακή 2/10, 2 με 3 με-
σημέρι, Αφίξεις - Έξοδος 2, 
κάπνιζες και διάβαζες μάλ-
λον «Μάγισσες της Σμύρ-
νης», θέλω να σε ξαναδώ, 
στείλε στο claf@in.gr

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

 49χρονος ειλικρινής, πρώ-
ην στέλεχος επιχειρήσεων, 
άνεργος, ψάχνει τη λεπτή, 
οικονομικά τακτοποιημένη 
40άρα των Β. προαστίων.

Απλά, οι με κάθε τρόπο και 
υπό προϋποθέσεις διερευ-
νητικές, άρα απρόβλεπτες, 

επαφές με ώριμα θηλυκά, 
πάντοτε μ’ ελκύουν! Άρης, 
699 3406961

Από την κακοήθεια δεν 
ξεφεύγεις ποτέ, έλεγε η 
γιαγιά μου! Μπορείς όμως 
να τη στείλεις στο ΚΑΤ, 
κοκορέλα…

Τέντυ, είχαμε πάει σινεμά 
στη Χλόη στην Κηφι-
σιά, στείλε μήνυμα 698 
5976252, όχι απόκρυψη, 
όχι άσχετες.

Το τι πιστεύεις εσύ για 
μένα, κοριτσάκι μου, 
πρόβλημά σου! Έχεις πολύ 

μεγάλο πρόβλημα με την 
πάρτη μου φαίνεται! Τέ-
λος. Νώντας, 693 2354503

Κάτω τα χέρια από τον κο-
ντούλη, μελαχρινούλη με 
τα πολλά tattoos… θα γίνει 
δικός μου! xxx ●

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
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 Στείλε το γράμμα σου ταχυδρομικά, ή στο 
fax της A.V., ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη «Μίλα μου βρώμικα».

Μυρτώ μου, καλό φθινόπωρο. 
Διάβαζα στο ίντερνετ μια έρευ-
να που έλεγε ότι τα ζευγάρια που 
παντρεύτηκαν με προξενιό είναι 
πιο ευτυχισμένα από τα ζευγάρια 

που παντρεύτηκαν από έρωτα. Ξέρεις 
πώς το εξηγώ αυτό; Άμα παντρευτείς 
από προξενιό δεν περιμένεις πολλά από 
τον άλλον, ούτε απογοητεύεσαι όταν τα 
βλέπεις όλα μπροστά σου να γκρεμίζο-
νται. Γι’ αυτό βάζω αγγελία στη στήλη 
σου, βρε Μυρτώ μου, που τη διαβάζει 
πολύς κόσμος μήπως βρω τον πρίγκι-
πα των ονείρων μου και ας είναι κι από 
blind date. Ζητείται σύντροφος από 28 
ως 32 χρονών με διάθεση και όρεξη για 
σχέση στοργής. Δεν με νοιάζει να έχει 
πολλά λεφτά. Φιλιά πολλά σε όλους και 
πιο πολύ σε εσένα.                                            - Λ.

Ετοιμαζόμουν να κανιβαλίσω αυτά με τα προ-
ξενιά και τους πρίγκιπες, μέχρι που έφτασα 
στην προτελευταία φράση και χτύπησε ξαφνι-
κά η καρδιά μου. 

Υ.Γ. «Με διάθεση και όρεξη για σχέση στορ-
γής». Είσαστε εύστοχη αν μη τι άλλο, αγαπητή 
Λ. Εύχομαι να έρθει με τα πρωτοβρόχια. 

»Μυρτουδάκι μου, διαβάζω κάθε 
φορά τις σκέψεις όλων και σκέ-

φτομαι ότι όλοι παραπονιόμαστε ότι κά-
τι δεν μας πάει καλά ή τουλάχιστον όχι 
έτσι όπως το θέλουμε. Μην τρελαθούμε 
όμως, γιατί το μείζον θέμα το ξεκαθαρί-
σαμε: δεν παίρνουμε ό,τι αξίζουμε και 
ας μας φαίνεται κάποιες φορές έτσι. Ή-
μουν σίγουρη ότι θα έδινες μια αισιό-
δοξη απάντηση σαν και αυτή και όντως 
σχημάτισα διαφορετική άποψη επί του 
θέματος. Τη ζωή μας, ειδικά την προσω-
πική, την κάνουμε εμείς έτσι όπως την 
κάνουμε. Εάν είχαμε την πολυτέλεια 
να είμαστε εφτάψυχες/οι, ας αφήναμε 
τις ζωές μας στα χέρια των άλλων. Από 
τη στιγμή που όμως είναι μια ζωή, ή πιο 
σωστά συσσωρευμένες στιγμές για τον 
καθένα μας μη ορισμένου χρόνου διαρ-
κείας, ας τη ζήσουμε χωρίς καθημερινές 
ανασφάλειες και «οικογενειακά» ήθη. 
Υ.Γ. Το @  

Όταν ακούω για οικογενειακά ήθη παθαίνω 
έντονη εμβοή στο αριστερό αυτί. Τα έχου-
με ξαναπεί. Η ζωή αυτή δεν είναι πρόβα για 
μια επόμενη. Και όπως είπε και η σοφή Έλλη 
Κοκκίνου, «αν ζήσω σύμφωνα με αυτά που 
λένε οι άλλοι θα ζήσω τη ζωή άλλων». Ή κά-
πως έτσι. 

Υ.Γ. Είδες τι μαθαίνει όποιος ενημερώνεται 
από το yupi.gr;

»Αγαπητή Μυρτώ (όχι Μυρτούλα 
–δεν είσαι κολλητή μου– ούτε 

Μυρτούδι, που αν θυμάμαι καλά το σι-
χαίνεσαι...), αν και αρκετές φορές θέλω 
να σου γράψω, μετά το ξεχνάω. Οπό-

τε διαβάζοντας το τεύχος της 15ης/9, 
αποφάσισα να γράψω την ίδια μέρα. 
Αφορμή στάθηκε το γράμμα της φίλ-
τατης «κερατωμένης», την οποία θέλω 
να πω εκ των προτέρων ότι συμπονώ. 
Είναι κάτι που σκέφτομαι καιρό διαβά-
ζοντας τις απαντήσεις σου ορισμένες 
φορές... Αν εκτός από αυτό που είδα-
με ως απάντηση, έστειλες και κάτι άλλο 
στην κοπέλα προσωπικά, κάτι πιο αν-
θρώπινο, τότε οk, άκυρο. Αν όχι, τότε 
πρέπει να σου πω ότι μου θυμίζεις την 
Αννίτα Πάνια στα πρώτα της χρόνια: 
τότε που ερχόταν ο κάθε κακόμοιρος 
προβληματισμένος ή/και προβλημα-
τικός στην εκπομπή της και αυτή «στ’ 
αρχίδια» της, μόνο που δεν του έδενε 
την πέτρα στο λαιμό να πάει να πνιγεί 
μια ώρα αρχύτερα, να της αδειάσει και 
τη γωνιά. Πραγματικά πιστεύω πως η 
κοπέλα ήθελε μια απάντηση από σένα. 
Τώρα αν θέλει τη γνώμη μου, δεν πι-
στεύω στο σεξ με μία τελευταία πριν το 
γάμο, ο τύπος την κεράτωνε μάλλον και 
από πριν. Αλλά και έτσι να μην είναι, 
τόσο που γλυκάθηκε με αυτό το πήδη-
μα, θα συνέχιζε κατά πάσα πιθανότητα 
να «διαχειρίζεται» τη γειτόνισσα και 
μετά το γάμο τους. Οπότε, αγαπητή 
παθούσα, κάνε κάτι στον πρώην που 
θα τον πονέσει πολύ (ας μην ξεχνάμε, 
είμαστε και πολιτισμένοι άνθρωποι... 
χαχα) και την επόμενη στιγμή τράβα 
μπροστά, μη σκεφτείς τι έπαθες, τι έχα-
σες, τι έζησες, σκέψου μόνο πως όποιος 
μας αγαπά αληθινά είναι μόνο κάποιος 
αληθινός! Μετά τιμής...

- Μια Κάποια Γνώμη

Με κατσαδιάζετε, αλλά δεν σκέφτεστε ότι το 
δικό μου σχόλιο έδωσε σε σας χώρο και α-
φορμή να απαντήσετε συμβουλευτικά (και 
με σοβαρότητα βεβαίως βεβαίως) στη συν-
αναγνώστριά σας. Δείξτε επιείκεια κι επιδο-
κιμάστε κάποιον που επιλέγει την ταπεινότη-
τα αντί τη χειραγώγηση. Μου τα χώνετε και με 
πληγώνετε. (Τι στιχουργάρα είμαι, γαμώ τις 
ομοιοκαταληξίες μου!)

»Μυρτώ, παρατηρώ ότι τελευταία 
γκρινιάζεις για τα χαρτιά που σου 

έρχονται από την εφορία και γενικότε-
ρα για τα οικονομικά σου. Έχεις σκεφτεί 
ποτέ να τα φτιάξεις με λογιστή;

Όχι, αλλά έχω σκεφτεί να αγοράσω βραστήρα.

»Μυρτώ, μου τη σπας κι εσύ και τα 
ζώα που σε διαβάζουν. Άντε γα-

μηθείτε. 

Βαριέμαι να σκεφτώ κάτι έξυπνο να απαντή-
σω. Αν θέλετε, ξαναβρίστε την άλλη βδομάδα 
που θα είμαι πιο εύκαιρη. A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

H Πανσέληνος στον Κριό (στις 18°) είναι ζόρικη. 
Αυτό σημαίνει ότι δεν θα κερδίσεις τίποτα γκρινιά-
ζοντας γι’ αυτά που πρέπει να εγκαταλείψεις. Ως 
νέος δεν δίνεις ιδιαίτερη σημασία στα αισθήματα 
των άλλων και είσαι γεμάτος από αμυντική επιθε-
τικότητα. Τα τελευταία χρόνια που αντιμετώπισες 
ανθρώπους που είχαν το πάνω χέρι κι έχασες ή 
χωρισμούς που σε άφησαν μετέωρο, αναγκάστη-
κες (ή θα αναγκαστείς) να λάβεις σοβαρά υπόψη 
σου τα αισθήματα, τις διαθέσεις και τα «θέλω» των 
άλλων χωρίς να εκσφενδονίζεις αντικείμενα στον 
αέρα, φωνάζοντας «μα τι θέλει επιτέλους αυτός ο 
ηλίθιος από τη ζωή μου;». Δεν χάνεις ούτε την ανε-
ξαρτησία σου ούτε την αυτονομία σου, όταν σχετί-
ζεσαι με τους άλλους. Υ.Γ. Ίσως χρειάζεται για άλλη 
μια φορά να σου επισημανθεί ότι η Ελπίδα είναι ένα 
υπέροχο μέρος για να ζεις αλλά εντελώς ακατάλ-
ληλο όταν μπαίνει στα χωράφια της Φαντασίας.    

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Η πλανητική συγκυρία σε κάνεις να αισθάνεσαι ότι 
βρίσκεσαι στο μέσον ενός τεντωμένου σχοινιού 
ψηλά από το έδαφος και πρέπει να αποφασίσεις 
αν θα προχωρήσεις από τη μία μεριά, που βρίσκο-
νται οι παλιές δεσμεύσεις, ή από την άλλη, που 
βρίσκονται οι καινούργιες ευκαιρίες. Η οικογένεια, 
ή οι πολύ κοντινοί αγαπημένοι σου, χρειάζονται 
την αμέριστη προσήλωσή σου. Η οικογένεια δεν 
είναι μόνο Αγία, όπως πολλοί πιστεύουν. Μπορεί 
να είναι και αλλόκοτη, και καταπιεστική, και ψυχο-
φθόρα, και αναίσθητη, και απαιτητική, και δραμα-
τική. Ακόμα όμως κι αν βλέπεις ότι αυτό που θεω-
ρείς «οικογένεια» είναι προβληματικό, έχε υπόψη 
σου ότι δεν μπορείς να παρακολουθείς αμέτοχος 
τα τεκταινόμενα. Δεν έχεις την πολυτέλεια να μεί-
νεις αυτή τη στιγμή χωρίς ρίζες. Όσο για τη διέ-
λευση της Αφροδίτης στον Σκορπιό, η ερώτηση 

είναι: «Πώς γίνεται να είσαι ερωτευμένος/η με κά-
ποιον/α, να ανταλλάσσετε όρκους αιώνιας πίστης, 
να κάνετε σεξ σαν πορνοστάρ και την άλλη στιγμή 
να βαριέστε ο ένας τον άλλο;». Σκέψου το.

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Όσο μεγαλώνεις αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς 
να πληρώνεσαι με πενταροδεκάρες μόνο και μό-
νο για να είσαι στο παιχνίδι και να είσαι χρήσιμος. 
Τέτοια απλοϊκότητα είναι αξιέπαινη, αλλά δεν σου 
πληρώνει ούτε το ενοίκιο ούτε το δάνειο ούτε την 
ασφάλιση. Πώς γίνεται να πιστεύεις ότι το σύμπαν 
φροντίζει για σένα και ταυτόχρονα ότι είσαι έξυ-
πνος επιχειρηματικά; Πώς γίνεται να πιστεύεις 
και στο Θαύμα και στο Χρήμα; Εύκολα, αφού είσαι 
Δίδυμος: μπορείς να χωρίσεις το μυαλό σου στα 
δύο, ώστε να είσαι και πλούσιος και πνευματικός. 
Σκληρή δουλειά λοιπόν και παιχνίδι, ή δουλειά σαν 
παιχνίδι, ή παιχνίδι σαν δουλειά. 

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Όταν υπάρχουν πλανήτες στον 5ο οίκο χρειάζεσαι 
φως, φωτιά, κάτι που να δημιουργήσει έξαψη. Στρι-
μωγμένος ανάμεσα στις συμπαντικές μυλόπετρες, 
και μόνο η λέξη «ενθουσιασμός» δημιουργεί κύ-
ματα ανατριχίλας. Κι όμως, είναι τη στιγμή που δεν 
περιμένεις τίποτα, που παρουσιάζεται Αυτός ή Αυτή 
που ερωτεύεσαι. Είναι εντυπωσιακό πώς αλλάζει η 
ροή της ζωής, όταν συναντάς κάποιον που αρχικά 
σου φαίνεται ο Κύριος Τέλειος ή η Κυρία Υπέροχη. 
Είναι αυτές τις εποχές που ακόμα και ως ευτυχισμέ-
νος παντρεμένος/η (ή δεσμευμένος/η) συνειδητο-
ποιείς πόσο καιρό έχεις να νιώσεις ικανοποίηση στο 
γάμο και τη συντροφικότητα. Με λίγα λόγια βαριέ-
σαι τόσο τρελά που είτε κάνεις κάτι για να τονώσεις 
τη σχέση ή αλληθωρίζεις εκτός. Αν πάλι είσαι ελεύ-
θερος, μπορείς να αφεθείς στην ερωτική επιθυμία 
έχοντας κατά νου ότι τίποτα δεν είναι τόσο απλό. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Ήδη έχεις διαπιστώσει ότι πάντα βρίσκεται κάποιος 
για να σου τονώσει το ηθικό ή για να σου δώσει μια 
αγκωνιά όταν διστάζεις να αρπάξεις την ευκαιρία 
που περνάει από μπροστά σου. Παρόλα αυτά, αν 
και εκτιμάς τη συμπαράσταση των άλλων, αυτή τη 
στιγμή δεν είσαι διατεθειμένος/η να προσφέρεις σε 
κανέναν το κεφάλι σου in gratis. Από την άλλη πλευ-
ρά, υπάρχει πολλή δουλειά που απειλεί να σου πά-
ρει το κεφάλι. Άρα προς τα πού πρέπει να τρέξεις και 
ποιον να αποφύγεις; Όσο για το θυμό που αναλογεί 
στον καθένα μας, τον εκφράζεις τόσο έντονα που 
δημιουργεί ρήγματα που δεν ξεχνιούνται από τους 
άλλους, σε αντίθεση με σένα που μετά από λίγο έ-
χεις ξεχάσει την αιτία της σκηνής. Με τον Άρη και την 
Αφροδίτη σε παρορμητικούς οίκους, είναι πιο εύ-
κολο να μιλήσεις από την καρδιά σου. Ανακοίνωσε, 
λοιπόν, τι θέλεις από τη ζωή σου και πάψε να κάνεις 
focus σε σκέψεις «ποιος με μισεί/αντιπαθεί τώρα» 
ή «γιατί με αγνοεί επιδεικτικά αυτός/ή σήμερα». Η 
σκιά που σε ακολουθεί και ονομάζεται «δεν αξίζω», 
σε οδηγεί να αποδεικνύεις συνεχώς πόσο καλός 
είσαι ή ότι είσαι γεννημένος Ήρωας. Μάλιστα.  

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Ακόμα κι εσύ μπαίνεις πότε-πότε στον πειρασμό να 
θεωρήσεις ότι οι σχέσεις είναι κατά βάση ανταγωνι-
σμός ή ότι ακόμα και οι πιο υποδειγματικές σχέσεις 
πέφτουν σε ξέρες. Όλοι θέλουμε να πιστεύουμε 
ότι δεν μας εκμεταλλεύονται ή ότι δεν ενδιαφε-
ρόμαστε ιδιαίτερα για το τι σκέφτονται οι άλλοι, 
όμως η αλήθεια είναι ότι με τον Άρη στον 12ο και τον 
Πλούτωνα στον 5ο σου οίκο, είσαι αναγκασμένος 
να σπαταλάς μεγάλα αποθέματα ενέργειας ώστε να 
μην εκραγούν οι άνθρωποι από τους οποίους είσαι 
εξαρτημένος ή να μη σπάσεις σχέσεις που κάποτε 
είχες αποφασίσει ότι σου κάνουν. Και σαν να μην έ-
φτανε αυτό, πρέπει να φορέσεις τα καλά σου και να 
πας στο εταιρικό πάρτι ή να κυκλοφορείς δημόσια 
τόσο ατσαλάκωτος ώστε όλοι να σε ματιάζουν.   

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Πανσέληνος στον Κριό (12/10): Πότε φτάνεις στο 
σημείο που δεν πάει άλλο; Αν δύο άνθρωποι αγα-
πιούνται αλλά δεν τα βρίσκουν ποτέ, φτάνουν στο 
σημείο που δεν πάει άλλο; Ποτέ! Δίπλα στο ποτέ, 
μπορεί να μπει και η διευκρίνηση: μέχρι τώρα. Πά-
ντως, ως Ζυγοί καθορίζεστε από δοκιμασίες κι επώ-
δυνες περιστάσεις – εννοείται ότι υπάρχουν και ση-
μαντικότατα θετικά γεγονότα (όπως γάμος, παιδί, 
ευνοϊκές επαγγελματικές εξελίξεις). Μιλάμε για διά-
λυση μιας ερωτικής σχέσης. Ένα οικονομικό αδιέξο-
δο. Μια απώλεια. Σα να συγκρούεται το παρελθόν 
με το μέλλον και να μένεις αμήχανος στη μέση του 
παρόντος. Νιώθεις σαν μάγος που καταπίνει σπα-
θιά και φωτιές και το περιστέρι άφαντο στο καπέλο. 
Η ζωή σου βρίσκεται σε τέτοια ρευστότητα, που 
μερικές φορές είναι δύσκολο να την περιγράψεις με 
λέξεις. Θέλεις ή αναγκάζεσαι να φέρεις τη ζωή σου 
τούμπα, μέσα από επιλογές που σε αγχώνουν επει-
δή το αποτέλεσμά τους θα είναι μαζί σου για χρόνια. 
Κι όμως, ο φωτεινός εαυτός σου χαμογελάει στον 
κόσμο και πιστεύει στη συμπαντική Δικαιοσύνη.  

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Εάν είσαι παθιασμένος με τη δουλειά σου ή αν έχεις 
ένα προϊόν ή μια ιδέα που σε συναρπάζει, διαθέτει 
μοναδικότητα και είναι οικονομική, τότε βρίσκεσαι 
εν μέσω κρίσης στο σωστό δρόμο για την οικονομι-
κή ευημερία. Οι άνθρωποι θα αναζητήσουν ποιότη-
τα και πάλι, κι επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να 
δώσουν πολλά χρήματα δεν θα πετάξουν εύκολα το 
παλιό για να αγοράσουν καινούργιο αν δεν είναι Μο-
ναδικό, Κομψό, Οικονομικό. Όσο για την Αφροδίτη 
στο ζώδιό σου, σε κάνει να επιθυμείς τη συντροφιά 
ή μάλλον τη συντροφικότητα. Σε κάνει περισσότε-
ρο αποφασιστικό και αποφασισμένο και λιγότερο 
κριτικό στους άλλους. Είσαι στα καλύτερά σου (του-
λάχιστον εμφανισιακά), διαθέσιμος υπό όρους, κι 
ίσως μπορείς και να συγχωρήσεις τους πρώην που 
σε άφησαν χωρίς να υπολογίσουν το κενό που σε 
έριξαν. Ασφαλώς και μπορείς να παντρευτείς, ή να 
κοιμηθείς με κάποιον που σου εμπνέει σιγουριά και 
ασφάλεια και την επόμενη μέρα δεν θα εξαφανιστεί. 

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Κάνοντας μια βόλτα με αυτοκίνητο, ή απλώς περπα-

τώντας αργά, να δυο-τρεις προτάσεις για σκέψη:1) 
«Τι είναι η αξιοπρέπεια, η αληθινή αξιοπρέπεια, αν 
όχι η επίγνωση του κόστους της κάθε ανθρώπινης 
επιθυμίας σου;» 2) «Γινόμαστε λιγάκι πιο ηρωικοί 
όταν αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να σταθούμε στα 
δικά μας πόδια» 3) Κανείς δεν θεραπεύεται από τις 
νευρώσεις του, αν δεν βρει ένα Νόημα στη ζωή 
του 4) Αν συνεχίζαμε να αγαπάμε τους ανθρώπους 
που ερωτευόμαστε και αφού τους παντρευτούμε 
ή σχετιστούμε μονιμότερα μαζί τους, τότε δεν θα 
ξενερώναμε όταν αυτό που βλέπουμε γοητευτικό 
πάνω τους ως ερωτευμένοι το βρίσκουμε αφό-
ρητο όταν αρχίζουμε να μένουμε στο ίδιο σπίτι. 
Δύσκολα; Ανήκεις στα σκεπτόμενα ζώδια, οπότε 
αυτό που χρειάζεται να μάθεις είναι να μιλάς από 
καρδιάς κι όχι να δίνεις ένα λαμπερό show με τα 
αισθήματά σου. Μερικές φορές η ζωή σε βάζει να 
επιλέξεις ανάμεσα σε τόσο εκ διαμέτρου αντίθετες 
επιλογές, που στο τέλος, όποια και να είναι η επιλο-
γή σου, φοβάσαι ότι έκανες λάθος. Δεν μπορείς πα-
ρά να ριψοκινδυνεύεις, έχοντας υπόψη τη φράση 
των Σαμουράι: Νικάς πριν πολεμήσεις. 

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Άι σιχτίρ και τα λεφτά και η ανέχεια και οι δυσκολίες 
και οι κάρτες και η κατανάλωση και αυτοί που σε 
υποτιμούν και αυτοί που θεωρούν δεδομένη την α-
γάπη σου και οι άλλοι που νομίζουν ότι επειδή έχεις 
Κρόνο στο σβέρκο σου μπορούν να σε ξενυχιά-
ζουν χωρίς συγγνώμη και οι άλλοι που πιστεύουν 
ότι ο Πλούτωνας στο ζώδιό σου θα σε διαλύσει. 
Φυσικά και είσαι τσαντισμένος/η όταν θεωρούν 
ότι η ανεξαρτησία σου φτάνει τόσο μακριά όσο 
και το λουρί που σε έχουν δεμένο. Αγνοούν μάλ-
λον ότι ο Κρόνος είναι ο κυβερνήτης σου και τόσα 
χρόνια έχετε μάθει την ανάσα ο ένας του άλλου, 
οπότε έχεις γίνει πρωταθλητής στους δρόμους 
μετ’ εμποδίων. Ναι, είσαι πληγωμένος, πιεσμένος 
και τσαντισμένος. Αλλά κι έτοιμος να υπερασπίσεις 
ό,τι σε ενδιαφέρει με τη δύναμη και τη μανία απελ-
πισμένης ντίβας. Ευτυχώς που η Αφροδίτη συνε-
χίζει τη διέλευσή της στον Σκορπιό και υπάρχουν 
φαν που σε αντιμετωπίζουν με λατρεία.  

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Παρόλο που θεωρείς τον εαυτό σου αυτοδημιούρ-
γητο, δεν πειράζει να συγκρουστείς με κάποιον 
ώστε να συνειδητοποιήσεις πού πατάς και πού 
βρίσκεσαι. Πολλές φορές χρειαζόμαστε μια ψυ-
χρολουσία για να έρθουμε στα συγκαλά μας, οπότε 
θεώρησε τυχόν αντιπαραθέσεις σου ως αφύπνιση. 
Φυσικά έχεις πάντα την επιλογή να κατηγορήσεις 
την αστρολογία και έχοντας την άδεια του σύμπα-
ντος να ξεσπάσεις την απογοήτευσή σου, τις αγω-
νίες, τις αμφιβολίες και τις αβεβαιότητές σου πάνω 
στους αγαπημένους σου, στους συνεργάτες ή και 
τους φίλους σου. Κι αφού οι σημαντικές σχέσεις 
σου έχουν σαν επίκεντρο το ζώδιο που βρίσκεται 
στον 7ο ηλιακό σου οίκο, μπορείς να είσαι ιδιαίτερα 
σκληρός/ή στους Λέοντες που η τύχη τούς έφε-
ρε στη ζωή σου ή στο δρόμο σου. Μην ανησυχείς. 
Όταν ο θυμός περάσει και ο πανικός εξαφανιστεί, 
μπορείς να αρνηθείς τα πάντα. Υ.Γ. Τρέχεις να κλεί-
σεις δουλειές, να συναντήσεις ανθρώπους που θα 
σε βοηθήσουν, να κάνεις γνωστές τις απόψεις σου, 
να επηρεάσεις εκμεταλλευόμενος τη γοητεία και 
την πειθώ σου; Πράττεις πολύ καλά. 

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Ένα σωρό καθημερινές υποχρεώσεις και διαδικα-
στικά. Και μια απροσδιόριστη δυσφορία. Η προα-
γωγή αργεί. Οι φίλοι σού τη σπάνε. Οι συνάδελφοι 
σε νευριάζουν. Ο από πάνω θεωρεί ότι η πίεση εί-
ναι το άλλο σου όνομα. Και το τρομακτικό είναι 
ότι ενώ βράζεις, δεν μπορείς να αντιδράσεις γιατί 
σιχαίνεσαι τις συγκρούσεις. Μια λύση είναι να κά-
νεις διαλογισμό. Μια άλλη να κάνεις αναδρομή σε 
προηγούμενες ζωές για να δεις τι έχει επιβαρύνει 
το κάρμα σου. Μια τρίτη –με την Αφροδίτη στον 
9ο οίκο σου– είναι να πας στο Ελ. Βενιζέλος και να 
βγάλεις εισιτήριο για όποια πόλη σού γυαλίσει. Ή 
να αλλάξεις σπίτι, σαν σύμβολο μιας καινούργιας 
αρχής. Ή να αφήσεις την καρδιά σου να φλερτάρει 
χωρίς το άγχος της δέσμευσης. 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
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ATHENS
voice

FASHION PARTY BAZAAR
4 μέρές γέμάτές μόδά, shopping, 

μουσική & πολλέσ έκπλήξέισ!

20 έως 22 όκτωβρίόυ 
ςτίς άπόθήκές RAKAS

MULBERRY / DVF
MARC BY MARC JACOBS 

ISABEL MARANT / PHILLIP LIM 
PINKO / CELYN B

The ulTimaTe smarT shopping experience: 

50-60-70-80% Off
μέ ξέφρένέσ μουσικέσ 
έπιλογέσ απο τουσ πιο 

hoT DJ'S τήσ πολήσ!

λέωφ. κήφισιασ 22 
μαρουσι μέτα τον αντ1

τήλ.: 210 6100 615
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