
ATHENS
vo

ic
e

11 - 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 . ΤΕΥΧΟΣ 408 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

Νέος Κόσμος - Πλατεία Αμερικής Ρεπορτάζ με... μάτια ξένα  Της Ελένης Βαρβιτσιώτη, σελ. 14

Τα 10 καλύτερα 
σάντουιτς της πόλης 

Των Νενέλας Γεωργελέ, 
Ελίζας Συναδινού, σελ.24

Αθήνα-Θεσσαλονίκη 
με τον Arne Dahl 

Του Δημήτρη Καραθάνου
σελ.16 

John Parish: Ο θρυλικός 
συνθέτης εμφανίζεται 

στο «Κireru»
Tης Κατερίνας Ι. Ανέστη

σελ. 22

Τα «κλειδιά» 
του Ανδρέα Αγγελιδάκη 

Της Μαρίνας Αθανασιάδου
σελ.18

Στο Hotel Chelsea με τον 
Γιώργο Γλυκοφρύδη 

Του Δημήτρη Καραθάνου
σελ.39
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Έρχεται στο www.athensvoice.gr, σελ. 33
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Ναι, εντάξει, το ξέρουμε. Απέναντι από την Άγκε-
λα Μέρκελ, αυτές τις μέρες, έδωσε την παράστα-
σή της όλη η Ελλάδα της χρεοκοπίας. Ο επιχορη-
γούμενος κρατικός συνδικαλισμός που απομυζεί 
τις ΔΕΚΟ, τα τρωκτικά των δημοσίων ταμείων, 
η επικολυρική δημοσιογραφία της δραχμής, οι 
κομματικές αργομισθίες, η μαυραγορίτικη επι-
χειρηματικότητα, οι νεκροζώντανοι συνταξιού-
χοι, οι φοροφυγάδες, τα φακελάκια, οι φτωχοί 
εκατομμυριούχοι της Ελβετίας αλλά πένητες για 
την εφορία, η κομματική διανόηση του εξαργυ-
ρώσιμου λαϊκισμού. Ο ελληνικός παρασιτισμός 
ενωμένος ενάντια στις «δυνάμεις κατοχής».
Όμως σ’ αυτή τη χώρα υπάρχει και μια άλλη 
κοινωνία. Υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα που 
έχει πολλές απορίες και πολλές ερωτήσεις που 
θέλει να κάνει στην κυρία Μέρκελ. 
Δηλαδή, τώρα, στα σοβαρά μας λέτε πως το πρό-
βλημα είναι ότι έχουμε βρει τα μέτρα για τις μει-
ώσεις των 9 δις και μας λείπει άλλο ένα; Και γι’ 
αυτό η χώρα οδηγείται μαθηματικά στην ασφυ-
ξία; Εδώ τα δις έχουν γίνει στραγάλια, έχουμε 
φτάσει στα 350, το ένα πάνω ή κάτω μας μάρανε; 
Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα δυο χρόνια 
έχουν αλλάξει τα πάντα, όλοι οι κανόνες αναι-
ρέθηκαν, το πρόβλημα είναι αν θα γίνει πλεονα-
σματικός ο ισολογισμός τον Δεκέμβριο του 2012 
ή τον Ιούνιο του 2013; Εδώ έχουν γίνει και ξεγίνει 
μνημόνια και μεσοπρόθεσμα, άλλαξαν οι συνθή-
κες της Ένωσης, παρατάθηκαν τα δάνεια, άλλα-
ξαν τα επιτόκια, διαγράφηκαν χρέη, το πρόβλημά 
μας είναι αν τα μέτρα θα είναι 9,5 ή 11,5 δις; 
Εσείς δεν λέγατε ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν 
είναι το χρέος αλλά οι διαρθρωτικές αλλαγές 
που θα επιτρέψουν στη χώρα να ζει χωρίς χρέη; 
Εσείς δεν λέγατε ότι από τα 100 πράγματα που 
έπρεπε να γίνουν από την αρχή έχουμε κάνει 
μόνο τα 19, δηλαδή τις μειώσεις μισθών, συντά-
ξεων και τους φόρους και δεν προχωράμε στα 81 
που είναι οι πραγματικές αλλαγές που χρειάζε-
ται η χώρα; Εσείς ακόμα και τώρα, ως Συμβού-
λιο της Ευρώπης για τη Διαφθορά, δεν λέτε ότι 
από τις 27 συστάσεις που έγιναν στη χώρα μας 
αγνοήθηκαν οι 26; Και τι κάνατε εσείς γι’ αυτά; 
Γιατί δεν εξαρτάτε τη χρηματοδότηση από την 
πορεία των μεταρρυθμίσεων που εσείς λέτε ότι 
πρέπει να γίνουν; Γιατί επιτρέπετε στο πελα-
τειακό κράτος να μετατοπίζει το βάρος της προ-
σαρμογής πάνω σε εκείνους που πλήρωναν πά-
ντα; Γιατί αφού έχετε συμφωνήσει ότι από απο-
κρατικοποιήσεις και αξιοποίηση της δημόσιας 
περιουσίας θα βρείτε 50 δις, τα μόνα λεφτά που 
ψάχνετε είναι από μέτρα κι άλλα μέτρα που κά-
θε τρίμηνο προστίθενται και μεγαλώνουν την 
ύφεση; Γιατί αφού συμφωνήσατε στη μείωση 
της κρατικής γραφειοκρατίας, στο κλείσιμο και 
τη συγχώνευση των χιλιάδων άχρηστων οργα-
νισμών που υπάρχουν μόνο για να βολεύονται 
οι κομματικοί στρατοί, παρακολουθείτε απα-
θείς την κοροϊδία και την αναζήτηση ισοδύνα-
μων στην αφαίμαξη πάλι των ίδιων θυμάτων; 

Πού είναι τα ωραία λόγια και οι διακηρύξεις για 
αξιολόγηση του δημόσιου τομέα, για μείωση 
της κρατικής γραφειοκρατίας, για επιτάχυνση 
της δικαιοσύνης ώστε να καταπολεμηθεί η δι-
αφθορά, για άμεση τιμωρία και απόλυση των ε-
πίορκων δημοσίων υπαλλήλων, για κατάργηση 
προνομίων, για μείωση του κόστους του πολι-
τικού συστήματος; Πού πήγε η καταπολέμηση 
της φοροδιαφυγής, το άνοιγμα των αγορών και 

των κλειστών επαγγελμάτων; Δηλαδή, όταν 
δεν γίνονται αυτά τότε «τι να κάνουμε, η Ελ-
λάδα είναι κυρίαρχο κράτος και έχει κυρίαρχη 
κυβέρνηση που κυβερνά», όπως λέγατε με τον 
Σαρκοζί, αλλά όταν πρόκειται για να κοπούν 
άλλα 30 ευρώ από τις αγροτικές συντάξεις τότε 
είστε αδιάλλακτοι, δεν υποχωρείτε μέχρι να 
βρεθεί και το τελευταίο ευρώ; 
Ανεξαρτήτως από πού θα προέλθει; Ακόμα κι 
αν προέρχεται από αυτούς που δεν το έχουν; 
Μα αυτό το κάναμε και μόνοι μας μέχρι τώρα, 
κυρία Μέρκελ μου, δεν χρειαζόμαστε όλο τον 
πλανήτη από πάνω μας, τρόικες, κομισιόν, γι-
ούρογκρουπ, διεθνή νομισματικά ταμεία. 

Εμείς τα ξέρουμε τα λαμόγια. Οι ίδιοι που φωνά-
ζουν τώρα για τη λίστα Λαγκάρντ είναι οι ίδιοι 
που όταν το πρόγραμμα έλεγε να έρθουν Ευρω-
παίοι εφοριακοί να βοηθήσουν, φώναζαν «όχι 
στην κατάλυση της εθνικής μας ανεξαρτησίας». 
Οι ίδιοι είναι, τους θυμόμαστε, που έκαναν α-
περγία για να μην ενισχυθούν οι εφορίες με 
1.000 νέους και αδιάφθορους επιθεωρητές. Αλ-
λά αυτό γιατί σας αθωώνει εσάς; Γιατί δεν επι-
μείνατε; Εσείς δεν δώσατε τη λίστα Λαγκάρντ; 
Γιατί δεν απαιτήσατε αξιοποίησή της; Αφού λέ-
γατε ότι το πρόβλημα είναι η φοροδιαφυγή κι 
όχι η πρόσθεση νέων φόρων σ’ αυτούς που ήδη 
πληρώνουν, πώς συνομολογείτε προγράμματα 
που περιέχουν νέους φόρους; Δηλαδή επειδή 
δεν φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματί-
ες που βγάζουν 100 χιλιάδες και δηλώνουν 7,5, 
θα φορολογηθούν με 35% οι νέοι που βγάζουν 
με ένα μπλοκάκι 7,5 χιλιάδες στ’ αλήθεια; 
Σε κάθε ομιλία σας μιλάτε για το κτηματολό-
γιο που δεν γίνεται. 299.000 αιτήσεις νομιμο-
ποίησης αυθαιρέτων έγιναν τον Φεβρουάριο, 
480.000 έφτασαν τον Αύγουστο και δόθηκε πέ-
μπτη παράταση. Πότε θα κάνετε τις αποκρατι-
κοποιήσεις, κυρία Μέρκελ, και την αξιοποίηση 
της δημόσιας περιουσίας, όταν θα έχει καταπα-
τηθεί ολόκληρη και δεν θα έχει μείνει τίποτα; 
300.000 επιχειρήσεις έχουν κλείσει, 30.000 
άνθρωποι κάθε μήνα βγαίνουν στην ανεργία. 
Πότε θα γίνουν οι αλλαγές που θα κάνουν την 
οικονομία να πάρει πάλι μπρος, όταν δεν θα 
υπάρχει καθόλου οικονομία; 
Τρία ολόκληρα χρόνια ζούμε μια απίστευτη κο-
ροϊδία. Το πελατειακό κράτος προφυλάσσει με 
νύχια και με δόντια τα προνόμιά του, προσπαθεί 
να κρατήσει αλώβητο το μαγαζάκι του. Δεν γίνε-
ται τίποτα απ’ όσα πρέπει να γίνουν ή γίνονται με 
τόση καθυστέρηση που ακυρώνεται κάθε δυνα-
μική. Δεν είναι προφανές ότι αν σε μια συνταγή 
κοπούν όλες οι αναζωογονητικές κινήσεις που 
ενισχύουν τη δουλειά, τη δημιουργία, την επέν-
δυση και μείνουν μόνο οι συνεχείς μειώσεις, τότε 
το αποτέλεσμα θα είναι ο αργός θάνατος; Και ότι 
το κόστος θα το πληρώσουν πάλι οι ίδιοι; 
Λυπάμαι που θα το πω έτσι απόλυτα, αλλά για 
την άλλη Ελλάδα, αυτή που θέλει να δουλέψει, 
αυτή που θέλει να αλλάξει όλα τα στραβά, η 
πολιτική σας είναι η καλύτερη σύμμαχος όλων 
αυτών που τούτες τις μέρες σάς φώναζαν «να-
ζί». Τα δικά τους συμφέροντα άφησε άθικτα. 
Το παιχνίδι του πελατειακού κράτους παίζει. 
Τον ελληνικό παρασιτισμό ενισχύει. Κατά ένα 
περίεργο τρόπο, μετά από 3 χρόνια μνημονί-
ων, τα μόνα συμφέροντα που δεν θίχτηκαν ή-
ταν όλων αυτών που φώναζαν περισσότερο για 
«γερμανούς κατακτητές». A

Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το 
σχεδιάζει ο Ανδρέας 
Αγγελιδάκης. Δραστή-
ριος σε πολλούς τομείς 
της σύγχρονης τέχνης 
και αρχιτεκτονικής, έχει 
σχεδιάσει με επιτυχία 
τις Μπιενάλε Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης, καθώς 
και σημαντικές εκθέσεις 
σε μουσεία του εξωτε-
ρικού, όπως τα MUSAC 
στο Λεόν της Ισπανίας, 
Hangar Bicocca στο Μι-
λάνο, Fargfabriken στη 
Στοκχόλμη. Έργα του έ-
χουν παρουσιαστεί στην 
Μπιενάλε Αρχιτεκτονι-
κής της Βενετίας (2012, 
2000), στο ΕΜΣΤ, στην 
Μπιενάλε του Σάο Πάολο 
(2002), στο μουσείο Jeu 
de Paume στο Παρίσι, 
στο MU Foundation 
του Αϊντχόβεν, στο 
κέντρο τέχνης Magazin 
στην Γκρενόμπλ, στο 
Fargfabriken της Στοκ-
χόλμης, στην Τριενάλε 
Ντιζάιν στο Πεκίνο 2011, 
στο ίδρυμα Louis Vuitton 
στο Παρίσι (2011), στο 
μουσείο Holon στο Τελ 
Αβίβ (2010), στο κέντρο 
τέχνης Casa Encendida 
στη Μαδρίτη (2008), 
στο Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, στην 
Experimenta Design 
Biennial στη Λισσαβόνα, 
στην 1η Μπιενάλε Θεσ-
σαλονίκης κ.ά.

DO IT! Κάθε εβδομά-
δα ένας καλ-

λιτέχνης 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 εί-
στε όλοι καλεσμένοι.



4 A.V. 11 - 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Ζωντανός στην πόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

CHINATOWN! 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ
Κατεβαίνω στην Αγησιλάου σχεδόν κάθε μέρα (μπορείς να το 

πεις δουλειά, μπορείς και όχι, ανάλογα με κέφια σου). Κι ακόμα 

δεν ξέρω αν το κάνω με βαριά καρδιά ή με laissez passer αδια-

φορία: σαν να πλέω τον τελευταίο καιρό, κι εσείς τα ίδια;

Ξ
εχνάω πράγματα με σημασία και πράγματα χωρίς σημασία, 
καθώς η μία μέρα μπαίνει μέσα στην άλλη σαν ενδοφλέβια ή 
καλύτερα σαν υπόθετο: ήτανε Τρίτη που έπρεπε να είχα κάνει 
το Α ή Πέμπτη; Και το Β πότε θα το έκανα; (καλά, για το Γάμα 

δεν ρωτάω καν) Έφτασε κιόλας Παρασκευή χωρίς να προλάβω να 
πληρώσω το Δ; το Ε; το Ω, ήδη; Ολόκληρη η αλφαβήτα γλίστρησε 
μέσα από τα χέρια μου σε μια βδομάδα ή σε τέσσερις; Και πού ήμουν 
εγώ όταν συνέβαιναν όλα αυτά, και ποια «αυτά» εδώ που τα λέμε; 

Κατεβαίνω ωστόσο στην Αγησιλάου με ένα είδος μνησικακίας, 
κόπηκα κάποτε σε ένα τεστ επειδή μπέρδεψα τον «Αγησίλαο» (Β ,́ 
βασιλιάς Σπάρτης 444-361 π.Χ.) με τον «Αργησίλαο» (άσχετος, θα 
κοιτάξω τη Βικιπέντια άλλη ώρα). Δεν υπάρχει λόγος να κρατάς 
κακία σε ένα δρόμο επειδή ονομάστηκε προς τιμήν ενός βασιλιά 
που τον έγραψες λάθος σε κάποια τάξη σχολείου το 1821, αλλά ιδού. 
Ο δρόμος είναι η γνωστή Κινεζούπολη, με μαγαζιά, κλασικά, αν 
χρειαστείτε μπιτζάμες/παντόφλες/βερμούδες/σώβρακα/φανελά-
κια/μπιζού/κοκαλάκια/πλαστικά/κάλτσες/χάντρες/τζιτζιριμίτζιρι 
ξέρετε πού να πάτε (στην Αγησιλάου. Φαντάσου). Στα πεζοδρόμια 
απλώνουν πανιά με ζαρζαβατικά που κινεζο-φέρνουν ενώ είναι 
ύποπτα ελληνικά – λαχανίδες π.χ., φασολάκια πλατιά, σέσκουλα 
(που ποτέ δεν έχω καταλάβει τι δουλειά κάνουν), σέλινα, μπρόκολα, 
μανιτάρια και… καβούρια τεράστια σε χαρτοκιβώτια που στάζουν. 
Τα μετακομίζουν σε τενεκέδες πριν πάρουν δρόμο (τα καβούρια) 
με τις δαγκάνες τους δεμένες (γυρεύεις) αλλά όχι αρκετά ψόφια 
ώστε να πάρει αέρα ο πισινός σου και να τα ζουλήξεις, ας πούμε. Σε 
διπλανά χαρτοκιβώτια βρίσκεις αυτά τα συσκευασμένα με σελοφάν 
σιμίτια, ψωμάκια, κέικ, μπισκοτάκια, κουλούρια και αμυγδαλωτο-
ειδή που ή δεν τα έχω πετύχει ποτέ τους φρέσκα ή είναι έτσι από τη 
μάνα τους (μπαγιάτικα). 
Στα μαγαζιά τους οι Κινέζοι χαζεύουν CCTV, κινέζικη τηλεόραση 
που κινεζο-φέρνει ενώ είναι ύποπτα τουρκο-σιριαλική, με έξτρα 
διαγωνισμούς γνώσεων και υπέροχα σέβεντις χρώματα και σταρ 
που θυμίζουν αόριστα τη Ροζίτα Σώκου. Ξέρουν ότι δεν θα ψωνίσεις: 
κανένας Έλληνας που μπαίνει ξέμπαρκος πια δεν ψωνίζει. Περιμέ-
νουν να πάει μία-μιάμιση άντε δύο για να φάνε μεσημεριανό, που το 
ετοιμάζει ο παππούς στο σπίτι και είναι (σαρπράιζ!) ρύζι. Τα καβού-
ρια τη γλίτωσαν μέχρι αύριο, που όμως είναι σαν σήμερα, και πριν το 
πάρεις χαμπάρι έγινε κι όλας χτες… 

Πλέω, πλέω, όχι «στον αφρό των ημερών» αλλά στον πάτο ώρες ώρες, 
οι εκκρεμότητες με ζώνουν από παντού σαν καβούρια και δεν μπορώ 
να σκεφτώ άλλη παρομοίωση, αυτές είναι όλες: πλέω, ενώ οι τσουπω-
τές Κινέζες με εξτένσιονς, νύχια-έργα-Τέχνης και ντάκους μέχρι το 
γόνατο με κοιτάζουν ευγενικά αδιάφορα, ακριβώς με τον τρόπο που 
κοιτάζουν τους Έλληνες όταν μπαίνουν στα μαγαζιά τους. Πια. 

Σκασίλα σας όλα αυτά, και άρα πλέω ή 
βουλιάζω πολύ που σας κόφτει, κατα-
λαβαίνω – αλλά είναι ένα συναίσθημα 
περίεργο που ή το πιάνετε με τη μία ή με 
την καμία…
Πλέοντας ακόμα πήγα ένα βράδυ στη 
Δροσιά, που είναι δροσερή όντως και 
φημίζεται για το πεϊνιρλί της. Γιατί ένας 
θεός ξέρει για ποιο λόγο η Δροσιά βγά-
ζει πεϊνιρλί κι όχι καβούρια π.χ., είναι 
μυστήριο. Ο παραδοσιακός «Τεχλικί-
δης - από το 1936» κάποτε έφτιαχνε 
μίνι-πεϊνιρλί για το εστιατόριο «48» 
(πόσο πίσω με πας τώρα!) – μάλιστα 
το σερβίριζαν με ακόμα πιο μίνι αυγά 
ορτυκιών… ο φίλος που μου το θύμισε 
ήταν σαν να μου έδωσε μία, εκεί που έ-
πλεα, και να με έστειλε ντουγρού στον 
πάτο μαζί με τις εκκρεμότητές μου. Τις 
είδα από κοντά και φρύαξα: οχλαγωγία 
κανονική, αν ξεκινήσω να διεκπεραιώ-
νω σήμερα θα τελειώσω σε οκτώ χρό-
νια, οπότε ας βγω ξανά για αέρα (και για 
πεϊνιρλί).
 

τ
ο πεϊνιρλί λοιπόν είναι υπέροχο 
με καβουρμά, με σουτζούκι και με 
παστουρμά, αλλά ακόμα πιο υπέ-
ροχο σκέτο (τυυυυρί). Αν προλά-

βεις να βγάλεις το φρέσκο βούτυρο που 
σου βάζουν από πάνω για έξτρα περι-
ποίηση, ακόμα καλύτερα… γενικά είναι 
στούκας, με πενήντα χιλιάδες θερμί-
δες αλλά θεο-νόστιμο, χειμωνιάτικο κι 
ας είναι νωρίς ακόμα για κραιπάλες. Ο 
«Τεχλικίδης» μοιάζει να κλείνει τη μια 
πτέρυγα, σαν να ήταν τεράστιος και να 
μαζεύεται σιγά-σιγά, η Αίθουσα Δεξι-
ώσεων ήταν υπό κατασκευή/επισκευή. 
Ο κήπος είναι τέλειος, δροσερός, με 
άπλα, με δέντρα και με τα άπαντα του 
Γιώργου Νταλάρα να παίζουν διακριτι-
κά στα ηχεία. 

Λίγο πριν το σήμερα γίνει χθες όπως 
όλα τα σήμερα, πέρασε σαν οπτασία 
μπροστά από τα μάτια μου ο σατράπης 
της Φρυγίας Φαρνάβαζος που κάποια 
σχέση είχε με τον Αγησίλαο σ’ εκείνο 
το καταραμένο τεστ, αλλά χάθηκε στα 
βάθη της Ιστορίας – εκεί που ελπίζω 
μια μέρα να καταλήξουν και οι εκκρε-
μότητές μου… μαζί με τις δικές σας… ά-
ντε και με τις ξένες εκκρεμότητες, εδώ 
που φτάσαμε. A

Τεχλικίδης, Αργοναυτών Κομνηνών 13, Δροσιά,  
210 6229.002 -008   

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)
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Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Είναι η μόνη παρηγορητική βόλτα που μπορεί να 
κάνει κανείς Κυριακή μεσημέρι σ’ αυτή την πόλη. 

HUNGRY IN ATHENS
Έρχεται στο www.athensvoice.gr σε λίγες μέρες.
Η web TV εκπομπή για το τι μαγειρεύει η Αθήνα.

NEWSROOM
Αν είστε δημοσιογράφοι, καλό είναι να 
παρακολουθήσετε αυτή τη σούπερ σειρά.
(Nova 1, κάθε Δευτέρα βράδυ)

ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΑ
Να και κάτι που μειώθηκε. 40% από το 2013 θα είναι 
η μείωση στο κόστος των κλήσεων.

ΕΛΕΝΗ ΡΑΝΤΟΥ
Η «Εργαζόμενη γυναίκα» πήρε τη θέση του 
«Κωνσταντίνου και Ελένης» στις επαναλήψεις του 
ΑΝΤ1. Λίγο ακόμα και η Ράντου θα βγει δήμαρχος.

ΤΟ TWEET ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (9/10)
«Η Μέρκελ ζήτησε να συναντήσει και την 
Παπαρήγα για να μιλήσουν για μόδα» (@anipsios)

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
«Έτσι που το καλοκαίρι έφτασε στον Οκτώβρη, 
οι καλοκαιρινοί έρωτες κοντεύουν 
να γίνουν σχέσεις».

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ…
…μέχρι τέλη Νοέμβριου

ΝΕΑ ΤΡΕΛΑ
Οι λίστες (γάμου).

ΑΘΗΝΑ 2012
Αυτοκτονίες, καταδότες, μυστικοί πράκτορες, 
ανεξιχνίαστα εγκλήματα στην Τζακάρτα, μυστικοί 
λογαριασμοί σε ελβετικές τράπεζες… ο Ζεράρ Ντε 
Βιλιέ θα έτριβε τα χεράκια του.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ JAMES BOND
Ότι; Τι δηλαδή; 

SHOCKING ΦΟΥΞΙΑ
Σε τσάντες και παπούτσια. Μη μπεις στον πειρασμό 
να το φορέσεις. Στον κόσμο όλο μόνο η Σκιαπαρέλι 
μπορούσε να υποστηρίξει τέτοιο χρώμα. 

ΖΩΗ ΛΑΣΚΑΡΗ
Μη φοβάσαι να γεράσεις, είναι ένα προνόμιο 
που αποκτούν όλο και λιγότεροι. 
(Αγνώστου)

ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Σήμερα που γράφεται η στήλη έχουμε 

70 Αυγούστου 2012.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ  ➜ panikoval500@gmail.com

Αthens Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε

Ηλικιωμένη κυρία σε λεωφο-
ρείο μιλάει με νεαρή κοπέλα η οποία 

ετοιμάζεται να κατέβει στην επόμενη στάση:
-Ποια η διαφορά ανάμεσα στην ιστο-

σελίδα και το Facebook;
-Θα σου πω αύριο.

-Όχι, εγώ θέλω σήμερα. Θα σε πάρω 
τηλέφωνο.

(Γραμμή Ε14, Σύνταγμα-ΟΑΚΑ. Τετάρτη, 
εννιάμισι το πρωί)  

«Να ’ναι καλά 
τα σκουπίδια, που

 παίρνουμε ένα 
κομμάτι ψωμί…»

(Ρακοσυλλέκτης μιλάει στην ταινία «Σωματείο 
Ρακοσυλλέκτών» της »αρίνας Δανέζη. 

Τεχνόπολις, Τετάρτη απόγευμα)

«Ακόμα πουλάει αυτό;»
(Δύο νεαροί, μούσια, μαλλιά, βερμούδες, μπροστά 

στο ÇLogicomixÈ, στα ράφια του Public.  
Σύνταγμα, Τετάρτη απόγευμα)

Παρασκευή βράδυ, Ιντεάλ, 
προβολή της ταινίας ÇRent-a-CatÈ. 

Διάλειμμα. Ώριμη κυρία κουνάει το κεφάλι 
της, παρατηρώντας κάποιους ενθουσιασμέ-

νους θεατές σε διπλανά καθίσματα.

«Μέσα σε αυτή την 
αίθουσα είναι όλοι 

τρελοί…»

«Κάτσε να δούμε αν 
έχει εδώ γουάι-φάιβ».
(Κύριος ανοίγοντας το σμάρτφον. 
Καφετέρια, Χαλάνδρι, Σάββατο 

απόγευμα)

-Πού είναι το 
παιδί σου;

-Στον παιδικό σταθμό.
-Αυτά κάνετε οι νέες μανάδες. 

Παρατάτε τα παιδιά σας, αντί να 
καθίσετε να τα μεγαλώσετε.

(Οπωροπώλης σε κυρία που ψωνίζει. 
Πάγκος, Λαϊκή Παγκρατίου, οδός Λα-

έρτου. Δευτέρα πρωί)

«Πολύ ωραίο το 
κοριτσάκι σας. 

Ποιανού μοιάζει;»
(Κυρία προς μαμά με γλυκούτσικο 
κοριτσάκι. Καισαριανή, Δευτέρα 

απόγευμα)

Το μεγαλύτερο ψηφιακό φωτογραφικό άλμπουμ της Çδικής μας ΕλλάδαςÈ 
από την Cambo Industries και την Athens VoICe με την υποστήριξη της 
CosMote. Κάθε μήνα το θέμα αλλάζει. Οι τρεις νέοι νικητές κερδίζουν 
πλούσια δώρα, ενώ ο πρώτος βλέπει τη φωτογραφία του δημοσιευμένη. 
»πες στο www.athensvoice.gr/InstaGreece και μάθε τα όλα!

Ανέβασε τη φωτογραφία στο Instagram χρησιμοποιώντας το mobile internet της 

Be A PArt 
of the 
street Art
Ο διαγωνισμός φωτογραφίας συνεχίζεται 
τον Οκτώβριο με θέμα τη street art

ΝΙΚΗΤΗΣ σεπτεμβριου #instagreece_podilato
Οι 20 φωτογραφίες που συγκέντρωσαν τα περισσότερα like στο Facebook.com/
InstaGreece από τις 861 συμμετοχές, τέθηκαν υπό την κρίση της επιτροπής μας, 
 Τάσος Βρεττός (φωτογράφος), Δημήτρης Μαστρογιαννίτης (αρχισυντάκτης A.V.),  
Κωνσταντίνος Ρήγος (χορογράφος/ σκηνοθέτης), που διάλεξε τις τρεις καλύτερες.

1ος νικητής 
mussegr (φωτό) 

ένα  sAMsUNG GALAXY tAB ii 10.1 siLVer 
από την cosMote

2ος & 3ος νικητής 
othellis & mdimitris 13, 
από ένα sAMsUNG GALAXY tAB ii 10.1 siLVer
από την cosMote

Κυκλοφορεί
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shoot Me!
Του Κωνσταντίνου Ρήγου

Δρόμος, αστυνομία, τουρίστες, λιποθυμίες, μεθύσι, φίδια, αλκοολ, μίνι, φανελάκια, μπράτσα, κραγιόν, θάλασσα, hangover, σεξ, ποδόσφαιρο, εκτόνωση, ασθενοφόρα, 
αδρεναλίνη, ιδρώτας, μια νύχτα στον Λαγανά.

➜ contact@rigosk.gr
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City Lover
Του Δημητρη Φύσσα

Για το «ΝέοΝ» στηΝ ομοΝοια
Συγκλίνουσες πληροφορίες (π.χ. http://
tinyurl.com/bpo4dtr) συμφωνούν ότι, μέσα 

στον Οκτώβρη, το διατηρητέο «Νέον» στην 

Ομόνοια θ’ ανοίξει ξανά, για τρίτη φορά 

μέσα λίγα χρόνια, κάτω από τη φίρμα «Βε-

νέτης». Δεν θα είναι πια «Νέον» κι ακόμα λι-

γότερο «Νέον Βυζάντιον» (http://tinyurl.com/
bqufsym) κι αναρωτιέμαι αν θα ξαναγίνει πο-

τέ στέκι οικοδόμων (οι οποίοι έχουν έτσι κι 

αλλιώς λιγοστέψει), ομοφυλόφιλων ή σκα-

κιστών (αυτές οι κατηγορίες, αντίθετα, δεν 

μου φαίνεται να έχουν λιγοστέψει). Ωστόσο, 

όταν ανοίξει, θα συντελέσει προφανώς στην 

αναβάθμιση της πλατείας, πάνω στην οποία 

ή στα πέριξ της έχουν πάψει να λειτουρ-

γούν τελευταία «Κατσέλης», «Goody’s», «Mc 
Donald’s» (το μεγάλο, γιατί το μικρό διατη-

ρείται), «Everest», ψητοπωλεία όπως ο «Πλά-
τανος», το σινεμά «Σταρ», η «General Bank» και 

κάμποσα ξενοδοχεία, ενώ το παλιό «Μινιόν» 

παραμένει γιαπί (μετά γερανού όμως, έτσι;), 

δεν ξέρω και γω πόσα χρόνια.  

Γιατι τη ΛέΝέ ΛοΚ
ΛΟΚ σημαίνει «Λόχοι Ορεινών Καταδρομών», 

εξού και η λέξη «λοκατζής». Η στάση στο Κα-

βούρι της Βουλιαγμένης λέγεται έτσι επει-

δή στην περιοχή υπήρχε το πρώτο στρατό-

πεδο των ΛΟΚ (οι μονάδες τους ιδρύθηκαν 

μετά τον παγκόσμιο πόλεμο και ξεκίνησαν 

τη δράση τους στον εμφύλιο). Για τον ίδιο 

λόγο, στην κορφή του πευκόφυτου λόφου, 

πολύ κοντά στη θάλασσα, υπάρχει το σχε-

τικό μνημείο των πεσόντων καταδρομέων, 

αξιόλογο έργο του γλύπτη Μιχάλη Τόμπρου.  
(απάντηση στην κ. και στον κ. Κοφινά)

έΝδυμιωΝοσ & έρμιππου
Δεν ξέρω η γωνία αυτή των δύο δρόμων (η-

μιεξοχική περιοχή Προμπονά, δίπλα στον 

Ποδονίφτη, όπου βρέθηκα προχτές) προέ-

κυψε τυχαία ή αν υπάρχουν στον Δήμο άν-

θρωποι τόσο αυξημένης ευαισθησίας, ώστε 

να βάλουν να διασταυρώνονται δύο καβα-

φικά πρόσωπα. Ο μέγας Αλεξανδρινός ανα-

φέρει τον Έρμιππο (φανταστικό πρόσωπο) 

στο ποίημά του «Επάνοδος από την Ελλάδα» 

(http://tinyurl.com/czlopzf) και τον Ενδυμίω-

να (μυθολογικό πρόσωπο) στο «Ενώπιον του 
αγάλματος του Ενδυμίωνος» (http://tinyurl.
com/d8zo3nc). Αν λογαριάσουμε τις γωνίες 

Όθωνος-Αμαλίας στο Σύνταγμα και Αντιγό-

νης-Αίμωνος στην Ακαδημία Πλάτωνα, διό-

λου δεν αποκλείται να είναι εσκεμμένη η 

ονοματοδότηση κι εδώ. Κανένα άλλο παρα-

πλήσιο ζευγάρι δρόμων, φίλες και φίλοι;

έχέι Και τηΛέφωΝο
Η «αποθήκη νικ» της κ. Ειρήνη Κενανίδη 

(παιχνίδια, χαρτικά, δώρα), για την οποία εί-

χα γράψει τις προάλλες, έχει και τηλέφωνο: 

210 2010.693. Δημοσιογραφικό erratum, συ-

μπαθάτε με. A    

➜ d.fyssas@gmail.com

η «Λιτσα» στο δασΚαΛιο
Στη φωτογραφία βλέπετε ένα σκηνικό που θα μπορούσε θαυμάσια να προέρχεται από 

κάποιο νησί του Αιγαίου ή του Ιονίου, και μάλιστα καμιά τριανταριά χρόνια πριν. Είναι 

όμως Αττική, από το λιμανάκι Δασκαλιό (da scalio, στα σκαλιά, στη λιμανίσια σκάλα) της 

Κερατέας και είναι Σεπτέμβρης του 2012. Εκεί βρέθηκα πριν λίγο καιρό στο εντελώς 

παραθαλάσσιο ταβερνάκι «Η Λίτσα», όπου είχα πολλά χρόνια να πάω και αναρωτιόμουνα 

για την εξέλιξή του. Τα μαγαζί το έχει τώρα η κυρία Αθηνά Παπαδοπούλου, αλλά όλα όσα 

θυμόμουνα διατηρούνται μια χαρά: το στιλ (λαϊκό και καθόλου προσποιητό), η ποιότητα, 

οι προσιτές τιμές, η εξυπηρέτηση, η θέα με τις βαρκούλες και το νησάκι Δασκαλιό. Θα 

έλεγα μάλιστα ότι οι μερίδες έχουν μεγαλώσει. Μεγάλη εντύπωση μου κάνανε και τα 

δύο πολύ χοντρά αρμυρίκια που σκιάζουν την αυλή, δεν έχω δει ποτέ μεγαλύτερα. Με 

τις παρατεταμένες ζέστες που περνάμε, προλαβαίνετε ακόνα να συνδυάσετε μπάνιο με 

παραθαλάσσια μαρίδα. Ψαροταβέρνα «Η Λίτσα», Δασκαλιό Κερατέας, 22990 28157 

Μπες κι εσύ!

  www.athensvoice.gr

Ανανεωμένο και πλήρως

ενημερωμένο
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Η κόκκινη γραμμΗ

Ποια είναι η νέα τρόικα 
εσωτερικού που εδώ και 
λίγο καιρό κυβερνά τον τό-
πο; Ο Αντώνης Σαμαράς, ο 
Γιώργος Στουρνάρας και ο 
Χρύσανθος Λαζαρίδης. Τριά-
δα ομοούσιος και, εσχάτως, 
αχώριστος…

Παράλληλα, ο «πρωινός καφές» του 

Μαξίμου με τα πιστά στον Α. Σαμαρά 

στελέχη πάει κατά διαόλου.

  

Εξακολουθεί να βλέπει πόρτα από 

το Μαξίμου ο υπουργός Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης Α. Μανιτάκης. Αντ’ 

αυτού μπαινοβγαίνει ο υφιστάμενός 

του, υφυπουργός Μ. Βολουδάκης. 

Με τον Γιάννη Ραγκούση συνα-

ντήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, επι-

στρέφοντας από τα ξένα. Συζήτησαν 

τα επόμενα βήματα. Για πού;

Πάντως, μάθαμε ότι την 
περασμένη εβδομάδα ο ΓΑΠ 
δεν μπόρεσε να κάνει κανό 
στο Σχοινιά, καθώς κάποιοι 
θαμώνες παραλιακής ταβέρ-
νας τον αποδοκίμασαν. Δύ-
σκολοι καιροί για… κουπί.

Αμείωτος ο διαγκωνισμός των δύο 

κομμάτων της Αριστεράς για την… 

«υιοθεσία» του Ν. Φωτόπουλου. «Η κι-

νητοποίηση της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ ήταν μια 

κινητοποίηση εργαζομένων της ΔΕΗ 

ενάντια στο χαράτσι. Γιατί έστειλε η 

κυβέρνηση τα ΜΑΤ; Για να νομιμοποιή-

σει το χαράτσι;» αναρωτήθηκε ο Παν. 

Μενδρέκας από την ΚΕ του ΚΚΕ. 

«Η στοχοποίηση του Φωτόπουλου 

δεν περιποιεί τιμή στη δημοκρατία 

μας. Δεν βρήκαν τίποτα για τον Φωτό-

πουλο τόσους μήνες όλοι αυτοί που 

είχαν τις λίστες στα τσεπάκια τους» 

απάντησε με... ρελάνς ο Ν. Βούτσης 

του ΣΥΡΙΖΑ. 

Αλλά μιας και το έφερε η 
κουβέντα, αυτή η δικαστική 
έρευνα μετά τις καταγγελίες 
Ρακιντζή για τα πλουσιοπάρο-
χα ταξιδάκια της ΓΕΝΟΠ ανά 
την υφήλιο τι  έχει απογίνει;

«Η Χρυσή Αυγή δεν γεννήθηκε από 

το μηδέν. Κάποιοι είναι εκείνοι που 

ζέσταναν το αβγό» είπε ο αναπληρω-

τής υπουργός Παιδείας Κ. Τζαβάρας. 

Αλήθεια ποιοι;

Χάθηκε το momentum, φέρεται να 

εξομολογήθηκε ο Γ. Σταθάκης για τη 

μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ, που καρκινο-

βατεί μεταξύ συνιστωσών και ΠΑΣΟ-

Κογενών.

Άφαντη και σιωπηλή η Ντόρα Μπα-

κογιάννη. Εθεάθη στο μακρινό Μπα-

κού του Καζακστάν, καλεσμένη του 

προέδρου Αλίεφ, για ομιλία σε διεθνή 

διάσκεψη. Μακριά, πολύ μακριά – αλ-

λά όχι και αγαπημένοι…

 

Μεγάλη συγκέντρωση 
προγραμματίζει ο Ανδρέας 
Λοβέρδος στο τέλος του 
μήνα. Προεόρτια για το νέο 
κόμμα;

Παρά το εμπάργκο Βενιζέλου 

στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να μην 

παραστούν στην παρουσίαση του 

βιβλίου του Α. Λοβέδρου, ο Οδ. Κων-

σταντινόπουλος έσπασε τη γραμμή 

και ήταν παρών. Μόνο αυτός, πάντως.

 Ο Ηλίας Μόσιαλος άνοιξε εκ νέου 

γραμμή επικοινωνίας με τον Ανδρέα 

Λοβέρδο. ●

Τα TweeTs Του Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(μέλος του συλλόγου για την κατάργηση των υπερ-περιγραφικών τρέιλερ που αποκαλύπτουν 
όλη την υπόθεση της ταινίας που αναγγέλλουν)

● Συγγνώμη, αλλά αν είναι 
αλήθεια ότι όσο μειώνονται 
οι μισθοί τόσο μεγαλύτερη 
γίνεται η ανάπτυξη, τότε οι 
εταιρείες που έχουν τέσσερις 
(και βάλε) μήνες να πληρώ-
σουν τους υπαλλήλους τους, 
δεν θα έπρεπε, αντί να κα-
ταρρέουν, να είναι πρότυπα 
οικονομικής ευρωστίας; 

● Κι όμως: Ο μεγαλύτερος 
διασυρμός μιας ιδέας δεν 
γίνεται από τους αντιπάλους 
της. Γίνεται από τη γελοιότη-
τα των υπερασπιστών της. 
● Όπως ακριβώς δηλαδή ο 
γέροντας Παΐσιος διασύρθη-
κε περισσότερο από τους με-
ταπωλητές του, παρά από το 
βλάσφημο «Παστίτσιο», έτσι 
και η γενικευμένη στάση κατά 
της γερμανικής οικονομικής 
αποικιοκρατίας δυσφημίζεται 
περισσότερο από τα έξαλλα 
«Τραγκοειδή», παρά από τους 
λεγόμενους «προσκυνημέ-
νους» (ή απλώς ψύχραιμους). 
● Διότι, όταν έχεις απέναντί 
σου έναν ηγέτη όπως η Μέρ-
κελ, που αντιμετωπίζει την 
κρίση με λογική καθυστερη-
μένου γερο-λαδά και επιμονή 
ηλίθιου βλαχομάνατζερ...
●...όταν οι παράλογες ο-
ριζόντιες μειώσεις έχουν 
οδηγήσει το 80% μιας χώρας 
στην απόγνωση και το πιο δη-
μιουργικό κομμάτι της (δηλα-
δή το κομμάτι των νέων που 
υποτίθεται θα φέρουν με τις 
νέες ιδέες τους την ανάπτυξη) 
στην ανεργία... 

●...τότε sorry, αλλά πρέπει να 
είσαι βαθιά καθυστερημένος 
για να επιλέγεις να σε εκπρο-
σωπήσει και να εκφράσει την 
αντίθεσή σου στη Γερμανίδα 
καγκελάριο ένας παραληρη-
ματικός θεατρίνος με μπλου-
ζάκι Polo, γερμανικό τζιπ και 
έφεση στις κρατικές διαφημί-
σεις, όπως ο Τράγκας.  
● Ο οποίος μάλιστα εξαντλεί 
την επιχειρηματολογία του 
με το να συναγωνίζεται σε 
δραματικότητα τον 
Κώστα Πρέκα 
στις παλιές 
πατριωτικές 
ταινίες της 
χούντας 
και τον Δη-
μοσθένη 
Βεργή σε 
τεστοστερονι-
κό τσαμπουκά;
● Με άλλα λόγια, υπάρ-
χει μεγαλύτερο φιλογερμα-
νικό επιχείρημα από το καρα-
γκιοζιλίκι αυτού του είδους 
«αντι-γερμανισμού»;

● Το γεγονός ότι υπάρχει 
«Ένωση Έντιμων Ενεχυρο-
δανειστών», η οποία μάλιστα 
διαφημίζεται σε φυλλάδια, 
σημαίνει ότι όσοι δεν είναι μέ-
λη της πρέπει να συλληφθούν 
ως «άτιμοι» ή ότι είναι ζήτημα 
χρόνου να δημιουργηθεί και 
η Ένωση Ειλικρινών Ενεχυρο-
δανειστών»; 
● Επίσης, ποτέ δεν είναι αργά 
για Ένωση Φιλάνθρωπων Το-
κογλύφων» ή «Ένωση Γενναι-

όδωρων Μαυραγοριτών».

● Το μεγάλο δίδαγμα των 
ομογενών: Οτιδήποτε και να 
υποστηρίξει κάποιος «σω-
τήρας», όσο παράλογο κι αν 
είναι, αν έχει σχέση με εύκολα 
χρήματα που θα μας ξελα-
σπώσουν είναι σίγουρο ότι θα 
βρει υποστηρικτές. 
Και μάλιστα υποστηρικτές 
πρόθυμους να επιτεθούν με 
το γνωστό λεκτικό οπλοστά-
σιο του τύπου «προδότες», 
«δοσίλογοι» κοκ, σε όποιον 
αμφισβητήσει την αξιοπιστία 
των «σωτήρων». 
● Όλα αυτά, όμως, μέχρι να 
μπουν στη συζήτηση τα δια-
στημόπλοια. Διότι, όλα κι όλα! 
Ο καθένας μπορεί να πιστέψει 
ότι υπάρχουν διαθέσιμα 600 
δις από έναν πρώην ιδιοκτήτη 
παιδότοπου που πτώχευσε…
●…αλλά όταν ισχυριστείς ότι 
κάποιος πούλησε την εφεύ-
ρεση ενός διαστημόπλοιου 
με μυστική τεχνολογία των 
Αρχαίων Ελλήνων στη ΝΑΣΑ, 
εκεί είναι που μπαίνει η κόκκι-
νη γραμμή της αξιοπιστίας!
● Και μια που το έφερε η 
κουβέντα: Είναι σίγουρο ότι 

κάποιος «Σώρας» που ισχυ-
ρίζεται ότι πούλησε 

μυστική διαστημική 
τεχνολογία των Αρ-
χαίων στη ΝΑΣΑ, 
επιτρέπεται να 
έρχεται σε επαφή 

με παιδάκια στον 
παιδότοπό του;   

● Σημάδια της χρεοκο-
πίας Νο #0003: Όσο η κρίση 
μεγαλώνει, τόσο λιγότερα 
ακυρωτικά μηχανήματα εισι-
τηρίων στα Μέσα Μαζικής Με-
ταφοράς θα έχουν μελάνι. 

● Ωραία, τώρα που ξαναθυ-
μηθήκαμε τα μαύρα χρόνια 
της Κατοχής με τους συνερ-
γάτες των Γερμανών που κάρ-
φωναν Έλληνες στην Κομα-
ντατούρ, ας αρχίσουμε πάλι 
να διαρρέουμε «πειραγμένες» 
λίστες με μεγαλοκαταθέτες.  

● Καουμπόι: Μονάδα μέτρη-
σης ύψους που δείχνει ότι 
το μπόι κάποιου φτάνει στο 
ύψος μιας αγελάδας. A  

Θα έπρέπέ να υπαρχέι μια λέξη για... 
«Πιεσοδοξία» η ακράδαντη αισιοδοξία που διακατέχει κάποιον πως αν πιέσει 

δυνατότερα τα κουμπιά του τηλεοκοντρόλ, η μπαταρία του θα φορτιστεί αυτόματα 
και το κανάλι τελικά θα αλλάξει.  

πιο απανΘρωπη Θέση έργασιασ τησ εβδομάδάς Υπάλληλος σε βεστιάριο που νοικιάζειναζιστικές στολές

Η αινιγματική καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ, με τις διφορούμενες 
δηλώσεις, επιτέλους αποκαλύπτεται:
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Το γκρεμοτσάκισμα από την ελιά απεδείχθη «θείο δώρο». 

Σακάτης για ένα χρονικό διάστημα, με το πρόσωπο να 

φέρνει σε κάτι προς το μελιτζανί με εκδορές και ράμματα 

και το δεξί χέρι εγχειρισμένο λόγω κατάγματος του τέ-

ταρτου μετακαρπίου, ο λεγάμενος είχε όλο το χρόνο να 

φιλοσοφήσει την κατάσταση. Μάζεψε τις σκέψεις του, 

κοίταξε με δέος τον υπολογιστή, άκουσε με προσοχή τον 

Μήτσο και βάλθηκε να απεικονίσει τα μελλούμενα. 

 

τον «Μαγικό Αυλό» η βασίλισσα της νύχτας 

παρεμβαίνει με μία σειρά από επιφωνηματικά 

κρωξίματα υψηλής τεχνικής, τα οποία, κατά τον 

Νίτσε πάντα, εκφράζουν την αυθεντικότητα της υστερίας 

που μόνο η γυναίκα μέσα στην άλογη απόγνωσή της μπο-

ρεί να αποδώσει. Το αποτέλεσμα είναι μαγικό και μυστη-

ριώδες και για ένα αρσενικό προφανώς ακατάληπτο.

Στην ελληνική πραγματικότητα, η κοινωνική υστερία 

ούτε ανταποκρίνεται σε κώδικες υψηλής τεχνικής ούτε 

και εντάσσεται σε κάποιο καλούπι πολιτικής αισθητικής 

και λογικής εκφοράς. Παραμένει ένα κρώξιμο και περι-

ορίζεται σε μία αναπαραγωγή της πολιτικής κουτοπο-

νηριάς με άλλοθι την απόγνωση και όπλο το παράλογο 

της κραυγής. Σε μία κοινωνία που ο βασικός μάρτυρας 

στην υπόθεση Τσοχατζόπουλου «εκκαθαρίζεται» στην 

Τζακάρτα με μια μέθοδο που παραπέμπει στις «Τριάδες» 

της κινεζικής μαφίας, ο κάθε Νίκος Φωτόπουλος, συν-

δικαλιστής στο επάγγελμα, μπορεί να νομιμοποιεί την 

πολιτική του υστερία ανάγοντας την ανομία σε μοντέλο 

πολιτικής έννομης δράσης. Έτσι νομιμοποιείται και ο 

κάθε πολιτικός των Ανεξάρτητων Ελλήνων να προσδο-

κά στην πολιορκία και κατάληψη της Γερμανικής Πρε-

σβείας στο Κολωνάκι και ο κάθε «Κουμουνδούριος» να 

καλεί με αυθάδεια τα πλήθη σε πανστρατιά. Ακόμη και 

οι αμφιλεγόμενοι οικονομικοί εγκέφαλοι του ΣΥΡΙΖΑ 

ξέρουν ότι ο μισθός των βουλευτών τους και τα οικο-

νομικά έσοδα του κόμματος από την κρατική ενίσχυ-

ση διατίθενται λόγω της κατ’ αναλογία εισφοράς του 

Σλοβάκου, του Σλοβένου και του Γερμανού 

φορολογούμενου, οι οποίοι «δανείζουν» τη 

χώρα τρία χρόνια τώρα.

Η «υστερία» του Φωτόπουλου της ΓΕΝΟΠ, της 

Χρυσής Αυγής και των ακροαριστερών γκρου-

πούσκουλων της κοινοβουλευτικής Αριστε-

ράς, καθώς και η «μουδιασμένη» τοποθέτη-

ση του ανεκδιήγητου ΠΑΣΟΚ ο αρχηγός του 

οποίου διαδραματίζει εκ των υστέρων ρόλο 

«θεσμικού ρουφιάνου», συνδιαμορφώνουν 

την τελική αποδοχή της «κραυγής» ως μονα-

δικού πολιτικού επιχειρήματος. Στην πολιτική θεωρία 

αυτή η κατάσταση καταγράφεται ως «πρώτη φάση εγκα-

θίδρυσης του φασισμού». Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά 

είναι τα εξής: οικονομική, κρίση, καλπάζουσα ανεργία, 

αλυσίδα αποκαλύψεων ζητημάτων διαφθοράς πολιτι-

κών προσώπων, απαξίωση της Δημοκρατίας ως κοινή και 

συστημική πολιτική αναφορά, εντοπισμός «εσωτερικού 

εχθρού» (μετανάστης), προσωποκεντρική αναφορά σε 

εξωτερικό εχθρό (Μέρκελ - Γερμανία), «καθαρτική» χρή-

ση της υστερίας ως μαζικού όπλου διαμαρτυρίας (νύχτα 

κρυστάλλων, προπηλακισμός καλλιτεχνών «για βλασφη-

μία», κυνήγι μαγισσών, αναγωγή της εθνικής λεβεντιάς 

σε ύψιστο και καθαγιασμένο τρόπο συμπεριφοράς.

Συνέβη στη Γαλλία του 1934, στη Γερμανία της Βαϊμά-

ρης, στην Ιταλία του Μεσοπολέμου, στην Ισπανία και την 

Πορτογαλία της δεκαετίας του ’30 και το αποτέλεσμα 

ήταν να επικρατήσει ο φασισμός ως εκδοχή μοντέλου 

διακυβέρνησης. Βασικοί μοχλοί επιβολής του μοντέλου 

ήταν οι επιχειρηματίες σε απόγνωση, οι τραπεζίτες σε 

κρίση και οι πολιτικοί που έψαχναν καταφύγιο για ηθι-

κή επαναβάθμιση. Μεταξύ του Πετέν, του Χίτλερ, του 

Φράνκο, του Σαλαζάρ και του Ντούτσε υπάρχει μία νοη-

τή γραμμή που τους ενώνει. Ήρθαν για να «διασώσουν» 

την κοινωνία από τα μιάσματα. 

Όταν τα γνωστότερα ονόματα της ελληνική πολιτικής 

σκηνής συμπεριλαμβάνονται δικαίως ή αδίκως σε λί-

στες και οι γνωστότεροι επιχειρηματίες και άνθρωποι 

των ΜΜΕ αναγνωρίζονται σε καταλόγους του ΣΔΟΕ, 

τότε ο τραμπουκισμός και η υστερία που απορρέει από 

αυτόν αποτελούν παραγωγική μέθοδο αποπροσανα-

τολισμού της κοινωνίας. Ο φασισμός είναι μία μέθοδος 

«αποκατάστασης» γκρεμισμένων αξιών. Είναι αυτός 

που επιστρατεύει τις θολές αλλά με κοινό παρανομαστή 

έννοιες, όπως Πατρίδα, Έθνος, Οικογένεια, λεβεντιά, 

φιλότιμο, Θρησκεία, εντιμότητα. Στην ουσία πρόκειται 

για οπερετικό κρώξιμο μιας ανιστόρητης υστερίας. Η 

απόλυτη αποδοχή της συλλογικής ενοχής έναντι ενός 

συλλογικού εγκλήματος. Ο απόλυτος κάλπικος κλέφτης 

αυτοαναγορεύεται σε «εκδικητή» και «τιμωρό». 

      

Η κοινωνία που εγκλωβίζεται μεταξύ ενός «καθαρτι-

κού» λόγου του όποιου Στρατούλη, της «τιμωρητικής» 

απειλής με έκδηλο εκχυδαϊσμό της Άκρας Δεξιάς και της 

«λατρευτικής πατριδογνωσίας» θα καταλήξει αναπό-

φευκτα σε αλληλοεξόντωση. Το «σερβικό μοντέλο» της 

πατριδοκαπηλίας οδήγησε στον εμφύλιο και την αποδό-

μηση της Γιουγκοσλαβίας. Το «εθνικό μοντέλο» του νε-

οτουρκισμού οδηγεί σε πολεμική αναμέτρηση στην Εγ-

γύς Ανατολή. Η «αραβική άνοιξη» των μουλάδων οδηγεί 

στην κυριαρχία των «μουζαχεντίν». Η χρήση ιδεοληψιών 

από τις πολιτικές δυνάμεις του «υστερικού κρωξίματος» 

οδηγεί σε σύγχρονη εκδοχή του «μεταξικού 

μοντέλου», με τον Σαμαρά να κινδυνεύει να 

διαδραματίσει ρόλο Τσαλδάρη. 

 

Η πτώση από την ελιά του μωλωπισμένου 

μεσήλικα προφανώς επηρέασε την πρωτογε-

νή ψυχολογική του κατάσταση,  οδηγώντας 

τον αναπόφευκτα σε ένα φλερτ με την κατά-

θλιψη. Έστω για μία πολύ σύντομη περίοδο 

μερικών εικοσιτετραώρων. Η υπερηφάνεια 

βγήκε κατατσακισμένη αφού ο γέρος ως 

γνωστόν πάει από... πέσιμο, για να είμεθα και κόσμιοι. 

Ωστόσο, η προετοιμασία της υποδοχής της Καγκελαρί-

ου, το «ξεκαθάρισμα» της Τζακάρτας, η ελληνοπρεπής 

υστερία των εθνοπατέρων της εθνικιστικής λαίλαπας, 

η συστηματική αναφορά της Αριστεράς στην απελπι-

σία και την απόγνωση του κόσμου, η νομιμοποιημένη 

ανομία της ΓΕΝΟΠ, οι λίστες και η πολιτική αυθάδεια του 

Ευάγγελου Βενιζέλου, σε συνδυασμό με την εκφορά βί-

αιης συμπεριφοράς της Χρυσής Αυγής στο κοινοβούλιο, 

όλα τα παραπάνω λειτούργησαν, αλίμονο, ως αποτελε-

σματικό αντιφλεγμονώδες στην ανήκεστη βλάβη της 

υπερηφάνειας ενός μεσήλικα που τρυγούσε ελιές για να 

τις τσακίσει, αλλά το λάθος τον γκρεμοτσάκισε. A

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Πολιτική

«ΕκδορΕίς» καί δημ οκρατία
Του ΝίκοΥ ΓεωρΓίαδη

ο αΠολυτος 
καλΠικος κλέ-
φτής αυτοανα-

γορέυέται 
ςέ ÇέκδικήτήÈ 
και ÇτιμωροÈ

τζιχαντ
Tων αΓΓελοΥ Τσεκερη

ΓίωρΓοΥ κΥρίΤση

Εμείς οι υπόλοιποι 
είμαστε στη «λίστα 
του Τειρεσία»

Διαστάσεις παίρνει η υπόθεση 
της «λίστας Λαγκάρντ», καθώς 
αποκαλύπτεται ότι το περιβό-
ητο φλασάκι περιείχε εκτός 
των άλλων και όλα τα επεισό-
δια τεσσάρων σεζόν του «Big 
Bank Theory», κατεβασμένα 
παρανόμως. Ο κ. Παπακων-
σταντίνου είπε ότι είδε δύο 
επεισόδια στην τύχη, τα βρήκε 
βαρετά και θεώρησε περιττό 
να προωθήσει όλο αυτό το ά-
χρηστο υλικό στον ΣΔΟΕ και 
να τους μπλέξει. 
Αντ’ αυτού, επέλεξε να δώσει 
μόνο καμιά εικοσαριά σκατό-
φατσες από τη λίστα για τους 
οποίους υπήρχε η υπόνοια ότι 
είναι εναντίον του Μνημονί-
ου. Μεταξύ τους ένας ανάπη-
ρος μαϊμού από τη Ζάκυνθο, 
ένας συνδικαλιστής του δημο-
σίου και ένας σουβλατζής από 
το Ίλιον, εξαιτίας των οποίων 
κινδύνευσε να πέσει στα νύχια 
του διεφθαρμένου ΣΔΟΕ σχε-
δόν το σύνολο του ευυπόλη-
πτου λαθρεμπορικού κόσμου. 
Eπιπλέον η λίστα αποτελεί 
προϊόν υποκλοπής, αφού δεν 
πρωτοκολλήθηκε εγκύρως 
ούτε απο το γαλλικό ούτε 
από το ελληνικό Υπουργείο 
Εξωτερικών, δεν εκδόθηκε 
διπλόγραφο παραστατικό και 
το σιντί ήταν γεμάτο δαχτυ-
λιές. Ακριβώς δηλαδή τα ίδια 
ανυπέρβλητα προβλήματα που 
αντιμετώπισε ο Διώτης, όταν 
ανέκρινε τον Ξηρό.
Από την πλευρά του ο κ. Βε-
νιζέλος, στα χέρια του οποίου 
βρέθηκε τελικώς το υλικό, δι-
αβίβασε στον ΣΔΟΕ έναν ανα-
πτήρα και το τηλεκοντρόλ της 
πόρτας του γκαράζ, που αξιο-
λογούνται μέχρι σήμερα χωρίς 
να έχουν προκύψει για κάποιο 
πρόσωπο επιβαρυντικά στοι-
χεία. Ο κ. Βενιζέλος αρνείται 
ότι έχει δει το περιεχόμενο της 
λίστας, καθ’ όσον του προκα-
λεί αηδία η φοροδιαφυγή και 
οι φοροφυγάδες και περιμένει 
να τη δει υποτιτλισμένη από 
τα τουρκικά στο Μέγκα. ●

Σ
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«Θέλω να κάνω ένα ρεπορτάζ για τους μετανά-

στες, τη Χρυσή Αυγή, την επιχείρηση σκούπα της 

αστυνομίας, κατάλαβες περίπου ε;» μου λέει η φω-

νή από την άλλη γραμμή του τηλεφώνου. Είναι και 

αυτός δημοσιογράφος, από την Αγγλία, ένας από 

τους εκατοντάδες ξένους ανταποκριτές που έχουν 

έρθει στη χώρα μας την τελευταία χρονιά για να 

μπορέσουν να προσπαθήσουν να περπατήσουν 

λίγο με τα δικά μας παπούτσια και να νιώσουν με 

κάποιο τρόπο τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα. «Κατά-

λαβα» του λέω και ξέρω ότι μόλις συμφώνησα για 

άλλη μία φορά να δω τη χώρα μου μέσα από τα 

μάτια ενός ξένου και συνήθως αυτό τα τελευταία 

χρόνια έχει αποδειχτεί μία επίπονη διαδικασία. 

ρώτη μας στάση η πλατεία Ομονοίας. Έχω 

κανονίσει να κάνουμε περιπολία με τη ο-

μάδα της επιχείρησης «Ξένιος Ζευς». Ο 

Άγγλος δημοσιογράφος περιμένει κλούβες, βαν, 

ομάδες αστυνομικών, αλλά στην πραγματικότητα 

μας υποδέχονται τρεις αστυνομικοί που πεζοί θα 

μαζέψουν παράνομους μετανάστες από το κέ-

ντρο της πόλης. Ο Άγγλος με κοιτάει με απορία, 

«σίγουρα κανόνισες να ακολουθήσουμε την επιχεί-
ρηση “Ξένιος Ζευς”; Αυτό είναι;» Ναι, του απαντάω. 

Πεζοί ξεκινάμε και οι τρεις αστυνομικοί σταμα-

τούν όποιον φαίνεται πιο σκουρόχρωμος και λίγο 

ταλαιπωρημένος για έλεγχο χαρτιών. Οι περισσό-

τεροι έχουν κάποιο είδος άδειας παραμονής, αυτό 

άλλωστε εξηγεί ότι από τους  33.691 αλλοδαπούς 

που προσήχθησαν από τον Ιούλιο, μόνο 2.984 εί-

ναι παράνομα στη χώρα μας. Ρωτάμε τον αξιωμα-

τικό πώς του φαίνεται αυτό το νούμερο και αυτός 

απλά σηκώνει τους ώμους σαν να ξέρει κάτι που 

εμείς δύσκολα θα μάθουμε. «Ρωτήστε το Αλλοδα-
πών να μάθετε πώς βγαίνουν όλοι» απαντάει καθώς 

κοιτάει μία προσωρινή άδεια παραμονής που έχει 

λήξει εδώ και ένα μήνα. Ο Τιμόρ από την Ακτή Ε-

λεφαντοστού ορκίζεται ότι η άδειά του ισχύει και 

πριν προλάβει να πει περισσότερα έχει χειροπέδες 

στα χέρια κι εμείς περιμένουμε το περιπολικό να 

περάσει να τον πάρει και να τον πάει στο τμήμα. 

Και μετά τι γίνεται στον Τιμόρ, ρωτάμε.  «Πάει στη 
διεύθυνση Αλλοδαπών, ελέγχουν τα στοιχεία του, 
φωτογραφίζεται, υπάρχουν διερμηνείς εκεί για να 
διαπιστώσουν όντως την καταγωγή του (πολλοί δη-
λώνουν άλλη χώρα προέλευσης για να ζητήσουν 
πολιτικό άσυλο) και μετά, αν όντως δεν έχει χαρτιά, 
μεταφέρεται σε ένα από τα κέντρα φιλοξενίας που 
βρίσκονται σε όλη τη χώρα». Ο χρόνος όμως πιέζει, 

καθώς, όπως μας λέει και ο εκπρόσωπος Τύπου 

της αστυνομίας Χρήστος Μανούρας, «οι συλλη-
φθέντες μπορούν να παραμείνουν στα κέντρα κρά-
τησης για ένα χρόνο, μετά θα πρέπει να αφεθούν ε-
λεύθεροι». Για αυτό πρέπει να βρεθούν τρόποι να 

γίνει άμεσα ο επαναπατρισμός τους. 

αι τι θα γίνει με όλους τους μετανάστες 

που ετοιμάζονται να έρθουν από τη Συ-

ρία, σκέφτεται ο Άγγλος. Tο πρωί είχαμε 

διαβάσει σε έκθεση των Ηνωμένων Εθνών ότι 

700.000 θα είναι οι μετανάστες από τη Συρία στις 

γειτονικές χώρες μέσα στον επόμενο χρόνο, κα-

θώς ο εμφύλιος πόλεμος στη χώρα τους δεν φαί-

νεται να τελειώνει άμεσα. «Υπάρχουν πολλοί Σύριοι 
εδώ;» με ρωτάει. Υπάρχουν, 

λέω διστακτικά και μαθαίνω 

ότι το μέρος που ζουν οι περισ-

σότεροι Σύριοι στην Αθήνα εί-

ναι οι  εργατικές πολυκατοικίες 

πίσω ακριβώς από το ξενο-

δοχείο Intercontinental στον 

Νέο Κόσμο. Τόσες φορές έχω 

περάσει από εδώ, σκέφτηκα, 

αλλά ποτέ δεν είχα συνειδητο-

ποιήσει ότι έχει μετατραπεί σε 

μία μικρή σύρια γειτονιά. Μπαίνουμε σε ένα από τα 

σπίτια, στην είσοδο στάζουν σαπουνάδες από το 

ταβάνι. Στο σπίτι που μας περιμένουν καθαρίζουν 

για να μας υποδεχτούν και οι τοίχοι είναι τόσο λε-

πτοί που τα νερά περνάνε δύο ορόφους κάτω. Μέ-

σα στο σπίτι των δύο δωματίων μένουν δύο οικο-

γένειες, 15 άτομα στο σύνολο. Έχουν καθίσει όλοι 

στο πάτωμα να πουν την ιστορία τους πάνω σε ένα 

χαλί, μόνη διακόσμηση ένας πίνακας πλεκτός και η 

σημαία της Συρίας στον τοίχο. Μία 33χρόνη μητέ-

ρα 2 παιδιών ξεκινάει να μιλάει και είναι θυμωμέ-

νη: «Μας είπαν ότι η Ελλάδα είναι δημοκρατική, πο-
λιτισμένη χώρα, το λίκνο του δυτικού πολιτισμού, και 
για αυτό ήρθαμε εδώ. Αν ξέραμε αυτά που ξέρουμε 
τώρα δεν θα ερχόμασταν, εδώ τα πράγματα είναι χει-
ρότερα από τη Συρία» λέει η γυναίκα που πριν από 

πέντε μήνες έχασε τον άντρα της σε εχθροπραξί-

ες στο Χαλέπι και αναγκάστηκε να βρει ένα μέρος 

για να έχει τα παιδιά της ασφαλή. Η ίδια είχε δεχτεί 

επίθεση από βόμβα μολότοφ ένα απόγευμα πριν 

μερικές εβδομάδες, που πετάξανε στο παράθυρό 

της άγνωστοι. Μας δείχνει το μαυρισμένο τοίχο 

και η ίδια ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει πώς κατά-

φερε να γλιτώσει αυτή και τα παιδία της. Ο Μαλίκ, 

που κάθεται δίπλα της, διακόπτει: «Νιώθω φυλακι-
σμένος εδώ πέρα, δεν μπορώ να βγω από αυτό το δι-
αμέρισμα γιατι φοβάμαι ότι θα με συλλάβει η αστυ-
νομία που δεν έχω χαρτιά, και για να κάνω αίτηση για 
άσυλο χρειάζομαι μήνες. Πώς θα ζήσω εδώ;». Όντως, 

η καθυστέρηση στην εξέταση δεκάδων χιλιάδων 

υποθέσεων που ζητάνε πολιτικό άσυλο στην Ελ-

λάδα είναι τεράστια γιατί είναι πολύ δύσκολο να 

επιβεβαιωθούν τα στοιχεία τόσων ανθρώπων που 

έρχονται στη χώρα μας χωρίς χαρτιά.  

γαίνουμε από το διαμέρισμα με βαριά 

καρδιά. Ο Άγγλος γυρνάει και με κοιτάει, 

«έχετε γίνει λίγο ρατσιστές εσείς οι Έλλη-

νες τελευταία;». Με θυμώνει. «Θέλεις να δεις και Έλ-
ληνες που νιώθουν εγκλωβισμένοι στην ίδια τους τη 
γειτονιά» τον ρωτάω; Ίδιο συναίσθημα με τον Μα-

λίκ, απλά οι λόγοι διαφορετικοί. Μπαίνουμε σε ένα 

ταξί. Πλατεία Αμερικής, λέω στον ταξιτζή και βρι-

σκόμαστε στην οδό Τενέδου λίγα μέτρα από την 

πλατεία. Εκεί συναντάμε τη Μ.Μ. Γέννημα θρέμμα 

της πλατείας, ζει στο πατρικό της σπίτι, ενεργό 

μέλος του αντιρατσιστικού κινήματος και μία από 

τους πρωτεργάτες του πολυιατρείου για τους με-

τανάστες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. «Κάθε μέρα 

δίνω μάχη με τα πιστεύω μου και την πολύ δύσκο-

λη καθημερινότητά μου» μας λέει. «Να, ελάτε να 
δείτε» και καθώς βγαίνουμε στο μπαλκόνι μάς δεί-

χνει ένα διακινητή ναρκωτικών αφρικανικής κατα-

γωγής λίγα μέτρα από την είσοδο του σπιτιού της 

να πουλάει τη δόση σε κάποιον χρήστη. «Τα βράδια 
δεν μπορώ να κοιμηθώ από καβγάδες που στήνουν 
παράνομες πόρνες έξω από το παράθυρό μου, ενώ το 
πρωί πρέπει να σπρώξω κάποιο χρήστη ναρκωτικών 
για να μπω στην πολυκατοικία μου. Δεν συζητάω για 
τα περιστατικά που μετανάστες τραβάνε από τους 
λαιμούς ηλικιωμένων κολιέ και φυλαχτά...» «Η κατά-
σταση είναι πολύ δύσκολη, νιώθουμε εγκλωβισμέ-
νοι στα ίδια μας τα σπίτια, η αξία τους έχει σχεδόν 
εξανεμιστεί, ενώ ακόμα και φίλοι μας φοβούνται να 
έρθουν να μας επισκεφθούν» μας λέει η κ. Κατερίνα 

Τόγια, που μένει λίγα μέτρα πιο κάτω. 

Θα ήθελες να συμβαίνει αυτό στο κεντρικό Λον-

δίνο τον ρωτάω; «Είναι ένα πρόβλημα που δεν έχει 
αρχή και τέλος» μου λέει αναστενάζοντας.  A

 Πολιτική

ρΕπορταζ μΕ... ματία ξΕνα
Της ελεΝησ ΒαρΒίΤσίωΤη 

ο αγγλος 
γυρναέι και μέ 
κοιταέι: Çέχέτέ 

γινέι λιγο 
ρατςιςτές έςέις 

οι έλλήνές 
τέλέυταια;È 
μέ θυμωνέι. 
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ΑθήνΑ-Θεσσαλονίκη
με 
τονArne
Dahl
Ο πολυδιαβασμένος συγγραφέας ξεδιπλώνει στην A.V. 
το σουηδικό του νουάρ και μας περιγράφει τα τόσο επίκαιρα
 «Μπλουζ της Ευρώπης».

Του Δημητρη Καραθανου - Φωτό: Sara arnald
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Α
ς συστηθούμε μέσω ενός 

τσιτάτου σας: «Κατ’ εμέ, το 

αστυνομικό μυθιστόρημα 

είναι ο ιδεώδης τρόπος για 

να εντρυφήσεις στη σύγ-

χρονη κοινωνία και τον 

ανθρώπινο ψυχισμό. Μα, 

πρωτίστως, είναι φορέας 

ηδονής, είναι η αναπαρα-

γωγή όλων των υπέροχων 

προ σωπικών μου ανα-

γνωστικών εμπειριών, τα 

ταξίδια σε κόσμους τους 

οποίους δεν θέλεις να ε-

γκαταλείψεις ποτέ. Γράφω 

τα βιβλία που θα ήθελα να 

διαβάσω». Διαγράψατε ό-

ντως μια τόσο λαμπρή καριέρα ως αναγνώστης; Δεν 

μπορείς να γράψεις δίχως να σε έχει διαπεράσει το διάβα-

σμα. εκείνες ακριβώς τις στιγμές που άνοιξαν τρύπες στην 

ψυχή σου είναι που αναβιώνεις γράφοντας. Όπως κι αν τα 

βγάζεις πέρα, πλούσιος ή φτωχός, ευτυχής ή δυστυχής, 

μέσα από το διάβασμα μεταγγίζεις στον εαυτό σου περισ-

σότερη ζωή. υπήρξα επιτυχημένος αναγνώστης, απλά και 

μόνο γιατί λάτρευα το διάβασμα.

Ήσασταν 36 ετών όταν κυκλοφόρησε το πρωτότοκό 

σας μυθιστόρημα, «Misterioso». Ποια ήταν η διάθεσή 

σας τότε; Και πώς σας βοήθησε το γράψιμο να αναπτυ-

χθείτε προσωπικά; η αλήθεια είναι πως ένιωθα γερα-

σμένος. είχα ήδη γράψει ένα μυθιστόρημα στα 27 μου 

υπογεγραμμένο με το πραγματικό μου όνομα, Jan arnald, 

με θέμα τη σφαγή του ’22 στη Χίο, όμως παρά τις θετικές 

κριτικές αφέθηκα να ξανακυλήσω στην ακαδημαϊκή μου 

καριέρα. Όταν θέλησα να αναγεννηθώ, αποφάσι-

σα να ξεκινήσω από το μηδέν επινοώντας 

ένα alter ego που αντλούσε από τις νουάρ ρίζες μου, με μια 

πινελιά κλασικισμού, υπό το όνομα arne dahl. Κάπως έτσι 

έκανα μια νέα αρχή.

Ο τρόπος σας να εξασκείτε το αστυνομικό, ένα πολύ 

αυστηρό, πειθαρχημένο λογοτεχνικό υβρίδιο, είναι ρι-

ζοσπαστικά διαφορετικός από εκείνο των συγχρόνων 

σας. Διαλέγετε να χρονογραφείτε τα πεπραγμένα μιας 

κολλεκτίβας αστυνομικών αντί να υπακούετε στο πρό-

τυπο του μονήρη, κυνικού ντετέκτιβ. Γιατί αυτό; Σημα-

ντική παρατήρηση. απευχόμουν το μη ρεαλιστικό μοντέ-

λο του αλκοολικού ντετέκτιβ με το σακατεμένο συκώτι 

που μπορούσε να ξεδιαλύνει κάθε υπόθεση χάρη στην 

ανόθευτη ιδιοφυΐα του και προτίμησα στη θέση του να 

αποθεώσω τη συλλογικότητα, τη νοοτροπία της ομάδας, 

της οποίας το άθροισμα της σκέψης υπερισχύει των επιμέ-

ρους δυνατοτήτων των μελών. Ήθελα η λογική διεργασία 

να διεξάγεται μεταξύ των ανθρώπων, όχι μέσα τους.

Ανήκετε σε μια κάστα μυθιστοριογράφων που επενδύει 

το έργο της με άφθονες μουσικές παρα-

πομπές. Ηχογραφήσεις του Thelonius 

Monk ή διαχρονικά στάνταρ σαν το 

«Kind of Blue» προσλαμβάνουν οργα-

νικό ρόλο στα βιβλία σας. Βοηθά την 

ταύτιση με τους αναγνώστες η πρακτι-

κή αυτή; Σαφώς και αφυπνίζει το τζαζ αι-

σθητήριο του κοινού μου. ενώ για κάποιο 

διάστημα, οι πωλήσεις του «Misterioso» 

αυξήθηκαν σημαντικά. Όμως υπάρχει και 

κάτι επιπλέον: βρίσκω μια διασύνδεση 

ανάμεσα στο νουάρ και την τζαζ. αμφό-

τερα τα είδη είναι πολύ αυστηρά, μα συ-

νάμα αφήνουν άφθονο χώρο στον αυ-

τοσχεδιασμό. Στα όριά τους ενυπάρχει 

ελευθερία.

Γραμμένα το 2001, τα «Μπλουζ της Ευ-

ρώπης» είναι μια τζαζ σύνθεση από μόνα τους, όπου 

ετερόκλητα αυτόνομα στοιχεία ενορχηστρώνουν ένα 

ενιαίο σύνολο. Και δεν αναφέρομαι μονάχα στην πλο-

κή, αλλά και στην αφθονία κοινωνικού σχολιασμού και 

τον πλούτο των πολιτικών ιδεών. Θα το χαρακτηρίζατε 

ως το πλέον φιλόδοξο μυθιστόρημά σας; με χαροποιεί 

το γεγονός ότι εντοπίσατε τη σταδιακή κλιμάκωση του βι-

βλίου, την ευθεία του διασύνδεση με το «Kind of Blue» και 

την τζαζίστικη τεχνοτροπία του. Γεγονός είναι πως παρότι 

είχα αποπειραθεί και στο παρελθόν να πραγματοποιήσω 

κάτι παρόμοιο, ήταν η πρώτη φορά που αφηγήθηκα μια 

τόσο σκοτεινή, περίπλοκη ιστορία με τόσο ανάλαφρο τρό-

πο. Ήταν η πρώτη φορά που εξέφρασα όλα όσα είχα να 

πω. θέλω να πιστεύω πως έκτοτε το ξαναπέτυχα.

Στο βιβλίο λέτε πως «ο οικονομισμός είναι το πρώτο 

στάδιο του νέου φασισμού». Πιστεύετε πως το πέρα-

σμα του χρόνου δικαιώνει τις απόψεις σας; Όχι όπως 

ακριβώς το περίμενα – για παράδειγμα, ούτε να εικάσω 

δεν θα μπορούσα αυτό που συνέβη στην ελλάδα, φά-

νταζε εξωπραγματικό. αλλά σε γενικές γραμμές, η 

πρόβλεψη ήταν σωστή. Ένα σύμπαν με μόνο μέτρο 

το χρήμα είναι επικίνδυνο, βρίθει κοινωνικών χασμά-

των ανάμεσα σε αυτούς που έχουν και εκείνους που 

δεν έχουν, και τα κενά καλύπτονται πάντοτε από 

ακραίες, πάντοτε λαθεμένες οπτικές: φασισμός εναντίον 

αριστερισμού, εμείς εναντίον αυτών και ούτω καθεξής. 

Όταν διασχίζουμε τέτοιες ζώνες είναι αναπόφευκτο ο κα-

πιταλισμός και η εγκληματικότητα να συνεταιριστούν. 

είναι ένας επικίνδυνος κόσμος και εγώ λαχταρώ στη θέση 

του μια κοινωνία θεμελιωμένη στην καλοσύνη. θα νιώθα-

με όλοι ασφαλέστεροι αν δεν πεινούσε κανείς, αν είχαμε 

ισότιμες ευκαιρίες στην παιδεία, στην αυτοβελτίωση. Ιδε-

αλιστικό μεν, αλλά τι διάολο...

Η Σουηδία πέρασε μια δική της κρίση τη δεκαετία του 

’90. Υπήρξε εξίσου επώδυνη με την ελληνική; Και ποιες 

αλλαγές επέφερε; Ξεκίνησα να γράφω εν μέρει εξαιτίας 

εκείνης της κρίσης. το «Misterioso» μάλιστα τη χρονογρα-

φεί. Πολλά θα μπορούσανε να πάνε στραβά, κάμποσες 

ζωές καταστράφηκαν, ευτυχώς όμως όχι ανεπανόρθωτα 

πολλές. Και δεν ήταν στο παραμικρό τόσο επώδυνη κρίση 

όσο η ελληνική. Χρειάστηκε να μάθουμε με το δύσκολο 

τρόπο την ανάγκη εξισορρόπησης του ισοζυγίου πληρω-

μών. Όπως και εσείς, έτσι κι εμείς ζήσαμε για πολύ καιρό 

με δανεικά.

Περίπου κάθε λέξη σας μαρτυρά μια 

κλίση προς την ευρωπαϊκή ιδέα. Πώς 

πιστεύετε ότι μπορεί να καλλιεργη-

θεί το κοινοτικό αίσθημα ανάμεσα 

στα έθνη μας; Μέσω της ενδελεχούς 

ιστορικής μελέτης, ενδεχομένως, την 

οποία επικαλείστε στα «Μπλουζ της 

Ευρώπης»; Όντως, υπεραγαπώ την ευ-

ρώπη. Όχι το οικονομικό αλισβερίσι της 

ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το ιδεώδες 

της προσέγγισης όλων αυτών των ε-

τερόκλητων πολιτισμών χάρη όμοιων 

αξιών και μιας κοινής παραδοχής: ότι 

κανείς μας δεν θέλει πόλεμο στην ευ-

ρώπη ξανά. Κατανοώ ότι είναι δύσκολο 

να αραδιάζω διδαχές περί ευρώπης σε 

ελληνικό έδαφος αυτή τη στιγμή, ταυτίζομαι πλήρως με 

την κοινωνική οργή, αλλά οφείλουμε να επανενωθούμε. 

η ε.ε. πρέπει να βοηθήσει την ελλάδα να σταθεί στα πόδια 

της και να οικοδομήσει όλα όσα έχουν καταρρεύσει. Και 

έπειτα, πρέπει όντως να μελετήσουμε προσεκτικά την 

ιστορία μας και να επανεκτιμήσουμε τα ευεργετήματα της 

μακροχρόνιας ειρήνης. ας αναλογιστούμε πως υπάρχει η 

Κίνα από τη μια πλευρά και οι ηΠα από την άλλη, και πως 

δεν διαθέτουμε κανένα εχέγγυο απέναντι σε αυτούς τους 

γίγαντες αν δε συσπειρωθούμε μαζί. 

Info O Arne Dahl επισκέπτεται την Αθήνα τη Δευτέρα 15 Ο-
κτωβρίου για να συναντήσει τους Έλληνες αναγνώστες του 
και να συνομιλήσει με τον Πέτρο Μάρκαρη στο Ινστιτού-
το Θερβάντες (Μητροπόλεως 23), στις 19.30. Την επομένη 
θα βρεθεί στο Οξυγόνο της Θεσσαλονίκης (Ολύμπου 81), 
όπου στις 20.00 θα συνομιλήσει με τον Δημήτρη Καραθά-
νο και θα απαντήσει στις ερωτήσεις του κοινού. Τα βιβλία 
του «Misterioso», «Μίσος και αίμα», «Τυχαίο θύμα» και «Τα 
μπλουζ της Ευρώπης» κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Με-
ταίχμιο. A

κατανοώ ότι 
είναι δύσκολο να 

αραδιάζω διδαχές περί 
ευρώπης σε ελληνικό έδαφος 

αυτή τη στιγμή, ταυτίζομαι 
πλήρως με την κοινωνική 
οργή, αλλά οφείλουμε να 

επανενωθούμε.
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AgelidAkis
HandHouse, print on canvas

Ανδρέας 
Αγγελιδάκης

Με αφορμή την έκθεση «Φανταστικές Λύσεις» ο γνωστός αρχιτέκονας - εικαστικός 
μιλάει για τη δική του πραγματικότητα

Της Μαρίνας αθαναςίαδου *
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Κ
αθημερινότητα Μου αρέ-

σει η ρουτίνα και η ηρεμία 

στην καθημερινότητα, κάτι 

σχεδόν αδύνατο διότι ταξι-

δεύω συνεχώς. Η ιδανική μέρα 

για μένα είναι όλη μέρα σπίτι με 

βιβλία και ορίζοντα.

Έμπνευση Εμπνέομαι κυρίως 

από το παρελθόν, από τα βιβλία 

και τις εικόνες στο ίντερνετ, αλ-

λά και από όνειρα. Καμιά φορά 

λέω ότι εμπνέομαι και από παρα-

λίες ή βουνά τα οποία συνεχώς 

ονειρεύομαι.

Αγαπ η μ έ νο έ ργο ή κα λ λ ι-
τε χ ν ικό γε γονός Η έκθεση 

«Everything that Is Interesting Is 

New» της συλλογής Δάκη Ιωάν-

νου στο Εργοστάσιο της ΑΣΚΤ. 

Ήταν η πρώτη φορά που έστω 

και παρασκηνιακά, βοηθώντας 

τη Vanessa Beeckroft, η οποία 

έκανε τα γυρίσματα του βίντεο 

της περφόρμανς της, είδα μία έκ-

θεση από τόσο κοντά.

Αrtworld, τι σημαίνει για σέ-
να; Artworld είναι για μένα οι 

φίλοι, μια παρέα που έχουμε κοι-

νά ενδιαφέροντα, συζητάμε με 

πάθος τις εκθέσεις που είδαμε, 

τη σημασία τους, πίνουμε στις 

παραλίες και κάνουμε όλοι 

μαζί κάμπινγκ ή πάμε σε 

palazzos στη Βενετία.

Αγαπημένη προσωπική 
στιγμή Θυμάμαι μια μέρα 

το καλοκαίρι του 1999, 

μόλις είχα συναντήσει τον 

Άγγελο Πλέσσα και είχαμε 

αρχίσει να βγαίνουμε, όταν πή-

γαμε ένα πρωί στα βιβλιοπωλεία 

να ψάξουμε τι βιβλία θα πάρουμε 

για τις παραλίες. Τότε κατάλαβα 

ότι μία ερωτική σχέση μπορεί 

ταυτόχρονα να είναι και φιλική.

Σημαν τικό επαγ γε λματικό 
γεγονός Κάθε φορά που κατα-

πιάνομαι με κάποιο έργο ή πρό-

τζεκτ, το συγκεκριμένο αποσπά 

την προσοχή μου και αποκτά μο-

ναδική σπουδαιότητα για μένα 

και είναι αυτό που με ενδιαφέρει 

περισσότερο. Από πρόσφατα 

γεγονότα θα έλεγα ότι στην Μπι-

ενάλε της Θεσσαλονίκης, όπου 

συνεργάστηκα με τη Μαρίνα 

Φωκίδη και τον Πάολο Κολόμπο, 

παρουσίασα ένα  από τα πιο ολο-

κληρωμένα έργα μου. Η επικεί-

μενη δε έκθεση στη Ζήνα Αθανα-

σιάδου είναι ιδιαίτερα σημαντική 

για μένα τη δεδομένη χρονική 

στιγμή, διότι επιστρέφω σε ένα 

φορμάτ που χρησιμοποιούσα 

παλιότερα και έτσι η έκθεση απο-

κτά ένα έντονο αυτοβιογραφικό 

χαρακτήρα.

Αγαπημένο μέρος στην Αθήνα 
Μια κάπως άσχημη παραλία στο 

Έδεμ, όπου πηγαίνω το χειμώνα 

όταν δεν είναι κανείς παρά μόνο 

μερικοί μόνιμοι της παραλίας και 

κάνω γυμναστική, γιόγκα, τρέξι-

μο και καμιά χειμωνιάτικη βουτιά.

Αγαπημένο μέρος στον κόσμο 
Είναι δύσκολο να διαλέξω ένα, 

αλλά μάλλον το Λος Άντζελες 

μου αρέσει πιο πολύ από όλα τα 

μέρη. Είναι συγχρόνως φωτεινό 

και σκοτεινό, ρομαντικό αλλά και 

απρόσωπο, σαν μια λευκή σελί-

δα στο google. 

Αγαπημένο μότο σου «Των φρο-

νίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν 

μαγειρεύουν». Μου βγαίνει πολύ 

συχνά αυτό το καλβινιστικό του 

βορρά, μάλλον από αντίδραση, 

γιατί πάντα ονειρεύομαι την α-

νεμελιά. A  

*Η Μ.Α. είναι ιστορικός τέχνης, μουσειολόγος

i n f o 

Ανδρέας Αγγε-

λιδάκης, «Φανταστικές 

λύσεις», ατομική έκθεση 

στη Ζήνα Αθανασιάδου 

στη Θεσσαλονίκη, εγκαί-

νια Πέμπτη 11/10, διάρκεια 

έως 5/11. Θα μιλήσει η 

Μαρία Τσατσάνογλου, 

διευθύντρια του Κρατικού 

Μουσείου Σύγχρονης 

Τέχνης.
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Η ζωντανή μαρτυρία του Ελύτη λίγο μετά το Νόμπελ, η τελευταία συνέντευξη της Βέμπο 
το 1976 ή το ιστορικό διάγγελμα Καραμανλή το 1974, προσιτά με ένα κλικ στον υπολογιστή. 

Η ΕΡΤ ψηφιοποιεί μισό αιώνα ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος και το καθιστά 
προσβάσιμο σε όλους. Μία τεκμηριώτρια εξηγεί.

Της ΠΑΤΡΙΤΣΙΑΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑ

Δίνοντας φωνή
ςτήν ίςτορία 

με ΑΣΕΠ ως συμβασιούχος τεκμηριώτρια πο-

λιτιστικού περιεχομένου στο Μουσείο/Αρχείο 

της ΕΡΤ. Εδώ το ύφος τους αλλάζει άρδην και 

σπάει ο πάγος της δυσπιστίας για τον τεμπελ-

χανά δημόσιο υπάλληλο. «Α, είστε εσείς με το 

διαφημιστικό σποτάκι στην τηλεόραση. Μα τι 

θησαυρούς κρύβει αυτό το αρχείο!»

Θησαυρούς, όντως. O Τσαρούχης στροβιλί-

ζεται σε μια δική του εκδοχή του ζεϊμπέκικου, 

η Μελίνα κλείνει συνωμοτικά το μάτι, ο Σεφέ-

ρης διαβάζει Σεφέρη λίγο μετά το Νόμπελ, οι 

αντάρτες παραδίδουν με λυγμούς τα όπλα 

τους, ενώ η Μαντάμ Σουσού κραδαίνει μια 

σαρδέλα στον πτωχό Παναγιωτάκη. Το τρέ-

ιλερ αυτό αποτυπώνει σε ενάμισι λεπτό την 

πολυμορφία του αρχειακού υλικού της ΕΡΤ. 

Πλάνα από τη Μικρασιατική Καταστροφή, ένα 

σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο με τη φωνή της 

Κυβέλης ή μια φωτογραφία του 1910 από τη 

Συλλογή Πουλίδη συνυπάρχουν αρμονικά και 

ισότιμα με τα διασωθέντα επεισόδια από το 

«Λούνα Παρκ» και τον «Μεθοριακό Σταθμό», 

αλλά και με πρωτοποριακές για τον καιρό 

τους σειρές ντοκιμαντέρ, όπως το «Παρασκή-

νιο» των Λ. Παπαστάθη - Τ. Χατζόπουλου και 

το «Μονόγραμμα» του Γ. Σγουράκη, το ένα και 

μοναδικό επεισόδιο από το «Αλάτι και Πιπέρι» 

του Φρέντυ Γερμανού ή τον «Παράξενο Ταξι-

διώτη» του Κ. Κουτσομύτη (ό,τι περισώθηκε 

από την πρακτική της επανεγγραφής πάνω σε 

ήδη γραμμένες κασέτες, καθώς το πολύ υψη-

λό κόστος των βιντεοταινιών δύο ιντσών, που 

ήταν σε χρήση στις αρχές της δεκαετίας του 

’70, επέβαλλε τη λογική της ανακύκλωσης).  

Όλα αυτά συνθέτουν την ποικιλομορφία του 

αρχείου της ΕΡΤ και συντελούν κατά κάποιον 

τρόπο στη γοητεία του και στους αστικούς μύ-

θους σχετικά με τους κρυμμένους θησαυρούς 

του σε σκοτεινά ερμάρια.

Έτσι άρχισαν όλα

Κι αφού κοπάσει ο ενθουσιασμός για τους 

«θησαυρούς», ακολουθεί η δεύτερη ερώτη-

ση, που όσο κι αν προσπαθείς να την αποφύ-

γεις –γιατί, ας πούμε, δεν είσαι γιατρός, το λες 

και ξεμπερδεύεις χωρίς πολλές εξηγήσεις–, 

κάποιοι θα επιμείνουν. «Και τι ακριβώς κάνεις 

εκεί; Τεκμηρίωση; Δηλαδή;» Πριν δώσω απά-

ντηση σ’ αυτό, θα ήταν χρήσιμη μια σύντομη 

αναδρομή στο παρελθόν. 

Θυμάμαι παλαιότερες συζητήσεις με φίλους 

Η 
αμφιθυμία απέναντι στην 

ΕΡΤ είναι δεδομένη. Τη δι-

ακρίνω στα πρόσωπα αυ-

τών στους οποίους απα-

ντώ «πού δουλεύω» τον 

τελευταίο ενάμιση χρόνο. 

Βλέπω στο συννεφάκι πά-

νω από το κεφάλι τους να 

συνωστίζονται όλες οι συνυποδηλώσεις, θε-

τικές και αρνητικές, που ακολουθούν την κρα-

τική τηλεόραση. Οι αρνητικές: κρατικοδίαιτοι, 

ανταποδοτικό τέλος (πολλή κουβέντα γι’ αυ-

τό τον τελευταίο καιρό), βολεμένοι δημόσιοι 

υπάλληλοι αμφιβόλου αποδοτικότητας, εγκά-

θετοι των εκάστοτε κυβερνητικών, βυζαντι-

νισμοί στους ατελεύτητους διαδρόμους του 

Ραδιομεγάρου. Και οι θετικές: ποιότητα (λέξη 

που συνεχίζει να διεκδικεί σχεδόν μονοπωλι-

ακά η δημόσια τηλεόραση), οι πρώτες καλές 

εκπομπές που έρχονται στον νου, η παιδική 

ηλικία πολλών εξ ημών, κύματα νοσταλγίας 

ειδικά μετά την εμφάνιση της ιδιωτικής τηλε-

όρασης, που, μαζί βεβαίως με τα θετικά της, 

μας δίδαξε και τι σημαίνει τα δίνω όλα για τα 

νούμερα της AGB. Στην απάντησή μου σπεύ-

δω πάντα να συμπληρώσω ότι προσλήφθηκα 

και γνωστούς που έψαχναν στα σκονισμένα 

ράφια της Ρηγίλλης ή της Κατεχάκη για μια 

σπάνια ηχογράφηση ή για κάποια εκπομπή 

του ’70. Η επωδός των συζητήσεων αυτών ή-

ταν πάντα η ίδια: «Καλά, η ΕΡΤ έχει θησαυρούς. 

Αλλά δεν ξέρει τι έχει». Και εν μέρει αυτό ήταν 

αλήθεια. Το μεγαλύτερο αρχείο της χώρας, 

το οποίο συγκεντρώνει πάνω από το 70% του 

ελληνικού οπτικοακουστικού υλικού (χιλιά-

δες μέτρα φιλμ, βιντεοταινίες, φωτογραφίες, 

έντυπο και ηχητικό υλικό), μέχρι τις αρχές της 

δεκαετίας του ’90 φυλασσόταν διάσπαρτο σε 

διάφορους χώρους, σε ακατάλληλες συνθή-

κες φύλαξης, χωρίς συστηματική καταγραφή 

και τεκμηρίωση του υλικού, δηλαδή επαρκή 

πληροφορία που να μπορεί να το καταστήσει 

λειτουργικό και αξιοποιήσιμο. Και, όπως λέγε-

ται στον χώρο των αρχείων, «αν δεν μπορείς 

να βρεις κάτι που έχεις, τότε δεν το έχεις». 

Οι βάσεις για ένα πρόγραμμα διάσωσης και 

καταγραφής του οπτικοακουστικού αρχείου 

τέθηκαν το 1995, ενώ το 2004 ξεκίνησε πιλο-

τικά το έργο της συντήρησης και ψηφιοποίη-

σης των αρχείων της ΕΡΤ με συγχρηματοδό-

τηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ε.Π. 

«Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ ΚΠΣ, το 

οποίο σήμερα συνεχίζεται με χρηματοδότηση 

αποκλειστικά της ΕΡΤ. Από το 2009 μέρος του 

αρχείου είναι προσβάσιμο μέσω των ιστοσε-

λίδων www.ert-archives.gr και www.ert.gr, και 

σταδιακά εμπλουτίζεται. 

Άγνωστες λέξεις

Και επανέρχομαι στην κρίσιμη ερώτηση 

σχετικά με την εξωτική ειδικότητα του τεκ-

μηριωτή, η οποία έρχεται τρίτη στη «σειρά 

παραγωγής»: έχει προηγηθεί η συντήρηση-

αποκατάσταση και η ψηφιοποίηση του υλικού 

(βίντεο, φιλμ, φωτογραφία). 

«Τεκμηριώνω» στον κόσμο των αρχείων ση-

μαίνει δίνω φωνή και ταυτότητα στο υλικό 

μου. Πώς; Παρέχοντας πληροφορίες σχετικά 

➊ ➋
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με το πού, το πότε, το ποιοι και το τι. Χωρίς αυ-

τά τα στοιχεία ακόμα και το πιο σπάνιο αρχει-

ακό υλικό είναι καταδικασμένο στην αφάνεια. 

Ως τεκμηριώτρια, λοιπόν, στη συλλογή της 

«Ταινιοθήκης» του αρχείου, καλούμαι να βλέ-

πω ντοκιμαντέρ και να καταγράφω πληροφο-

ρίες που θα διευκολύνουν την αναζήτηση του 

γενικού χρήστη ή του ερευνητή στο τεράστιο 

τηλεοπτικό αρχείο της ΕΡΤ. Οι πληροφορίες 

αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, την ταξινόμη-

ση της εκπομπής, τους συντελεστές και κυρί-

ως το περιεχόμενό της μέσω μιας περιγραφής 

που λειτουργεί περίπου όπως το οπισθόφυλ-

λο σε ένα βιβλίο. Όσο πιο στοιχειοθετημένη 

και ουσιαστική είναι αυτή η περιγραφή τόσο 

καλύτερα αποτελέσματα θα δώσει μια εστια-

σμένη αναζήτηση. 

Οι δυσκολίες (μαζί και το ενδιαφέρον) της δου-

λειάς; Κυμαίνονται ανάλογα με την εκπομπή. 

Υπάρχουν ντοκιμαντέρ ιστορικά-πολιτικά 

με τόσο πυκνή πληροφορία, που απαιτούν 

απόλυτη συγκέντρωση και οξυμένο κριτήριο 

σχετικά με το τι θα επιλέξεις να προβάλεις σε 

μια περίληψη 200 λέξεων από μια ωριαία εκ-

πομπή, για να κατευθύνεις με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τον χρήστη κατά την αναζήτη-

σή του στο αρχείο της ΕΡΤ. Άλλη δυσκολία; Τα 

ελλιπή στοιχεία – π.χ. όταν πρέπει να αναζη-

τήσεις την ταυτότητα κάποιου ομιλητή σε μια 

τηλεοπτική εκπομπή για τον οποίο δεν δίνεται 

καμία σχετική πληροφορία. Για παράδειγμα: 

ποιος είναι ο μεσήλικας κύριος με την ανεπαί-

σθητα ξενική προφορά που μιλά για τον Ελύτη 

σε μια εκπομπή του 1979; Για να καταλήξεις ότι 

είναι ο εκλιπών νεοελληνιστής και μεταφρα-

στής της ποίησής του στα αγγλικά, απαιτείται 

ιδιαίτερη έρευνα με αποτελέσματα ανάλο-

γα της επιμονής σου. Ακόμα πιο βασανιστική 

μπορεί να γίνει η ταύτιση προσώπων που ει-

κονίζονται σε πλάνα του ιστορικού αρχείου ή 

σε φωτογραφίες από τον Μεσοπόλεμο, όπου 

τα μυστάκια, τα ημίψηλα και οι ρεπούμπλικες 

κάνουν όλους τους άρρενες της εποχής (πλην 

του Βενιζέλου) απελπιστικά (για τον τεκμηρι-

ωτή) ίδιους.

Γοητεία από σκόνη

Τα καλά της δουλειάς; Το ανέφερα πρώτο 

πρώτο. Προς μεγάλη μου τέρψη, βλέπω ντο-

κιμαντέρ όλη μέρα. Όπως τότε που ως φοιτή-

τρια ξημεροβραδιαζόμουν σε αφιερώματα 

στην Ταινιοθήκη, ή όπου αλλού, βλέποντας 

με αδηφάγο μάτι δύο και τρεις ταινίες τη μέ-

ρα. Μόνο που τώρα βιοπορίζομαι κιόλας. 

Έπειτα είναι όλη αυτή η γοητεία που έτσι κι 

αλλιώς αποπνέει ο χώρος. Περνάς από μισά-

νοιχτες πόρτες, κοντοστέκεσαι και βλέπεις, 

ας πούμε, τη συντηρήτρια σκυμμένη να καθα-

ρίζει ευλαβικά με την μπατονέτα της μια γυά-

λινη φωτογραφική πλάκα του 1910 ή να αλ-

λάζει εξίσου ευλαβικά πάνω στην ανρουλέζα 

τις παλιές κολλήσεις του μοντάζ σ’ ένα φιλμ 

από το ιστορικό αρχείο. Ή βλέπεις άλλον έναν 

«κρυμμένο θησαυρό» να ανασύρεται από τη 

λήθη και να ψηφιοποιείται για ένα επετειακό 

αφιέρωμα, όπως μια ξεχασμένη συνέντευ-

ξη της Αλίκης Βουγιουκλάκη στον Άλκη Στέα 

την Πρωτοχρονιά του 1969, στο σπίτι της στη 

Στησιχόρου, ένα σπάνιο ντοκουμέντο με τον 

Αλέκο Παναγούλη να καταμαρτυρά τα ασύλ-

ληπτα αμέσως μετά την αποφυλάκισή του το 

1973, ή την πρώτη συνέντευξη της Μελίνας 

στην ελληνική τηλεόραση αμέσως μετά την 

επιστροφή της στην Ελλάδα το 1974.   

Και είναι και το άλλο. Όλη αυτή η καταβύθι-

ση, μέσω της τεκμηρίωσης, στο τηλεοπτικό 

υλικό της ΕΡΤ είναι για μένα νοσταλγική επι-

στροφή στην παιδική μου ηλικία, ένας τρόπος 

να ανακαλώ μια ολόκληρη εποχή ανέμελης 

έπαρσης. 

Είμαι από αυτούς που μεγάλωσαν με τη (ρε-

τρό πλέον) μουντίλα της κρατικής τηλεόρα-

σης, χωρίς τη γυαλιστερή αχλύ των ιδιωτικών 

καναλιών. Θέλοντας και μη γαλουχήθηκα με 

τους «Πανθέους», την «Αστροφεγγιά» και τη 

«Λωξάντρα», αλλά και τα «Λιονταράκια του 

κυρ Ηλία» (το απίστευτο καλτ κιτς του ’85) και 

το «Γιάννης και Μαρία» (την πρώτη σειρά που 

ξέφευγε από τον ακαδημαϊσμό των υπολοί-

πων), το Θέατρο της Δευτέρας, την «Πρώτη 

Σελίδα» του Φρέντυ Γερμανού (ακόμα θυμά-

μαι την εκπομπή του για τη Λαμπέτη), αλλά κι 

εκείνη τη σκυφτή πολλαπλή σκιά με την κινη-

ματογραφική μηχανή που εμφανιζόταν στο 

πρωτοποριακό εναρκτήριο σήμα του «Παρα-

σκήνιου». Θύμωσα πολλές φορές με την κρα-

τική τηλεόραση, με τον συντηρητισμό και την 

κυβερνολαγνεία της, τη μεροληψία και τον α-

καδημαϊσμό της, αλλά ακόμα και σήμερα όταν 

βλέπω μέσα από τις σελίδες του ψηφιακού 

αρχείου μια εκπομπή του Σγουράκη για τον 

Ελύτη, της Θεολογίδου για τον Σεφέρη ή του 

Ψαρρά για τον Εμπειρίκο, μην μπορώντας να 

βρω κάτι αντίστοιχο στην ιδιωτική, τα ξεχνάω 

όλα. Μεροληπτώ; Πιθανόν. A   

Ακόμα πιο βασα-
νιστική μπορεί 

να γίνει η ταύτιση 
προσώπων που 
εικονίζονται σε 

πλάνα του ιστορι-
κού αρχείου ή σε 

φωτογραφίες από 
τον Μεσοπόλεμο, 
όπου τα μυστάκια, 

τα ημίψηλα και 
οι ρεπούμπλικες 

κάνουν όλους 
τους άρρενες της 

εποχής (πλην 
του Βενιζέλου) 

απελπιστικά (για 
τον τεκμηριωτή) 

ίδιους

➊ Μελίνα Μερκούρη 
Συλλογή Σαρρηκώστα

Από τη Συλλογή Πουλίδη: 

➋ Κολυμβητές στο Εθνικό 
Κολυμβητήριο του Ζαππείου, 1937

➌ Τέρμα της οδού Δημοκρίτου 
στο Κολωνάκι (δεκαετία του ’30)

➍ Παλαιά Ανάκτορα, 1929 
Η σημερινή Βουλή 

Ευχαριστούμε το Αρχείο της ΕΡΤ για την 
παραχώρηση των φωτογραφιών

➌

➍
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Ξέσπασμα 
Ο θρυλικός συνθέτης και παραγωγός ήρθε στην Αθήνα το ίδιο 
πρωί με την Άνγκελα Μέρκελ, προκειμένου να παίξει επί σκηνής 
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών μουσική για το «Κireru». Για ένα 
«ξέσπασμα οργής» – αυτό σημαίνει «Kireru» στα γιαπωνέζικα. 
Και βρέθηκε σε μια πόλη οργισμένη. Tης ΚΑΤερίνΑΣ ί. ΑνεΣΤη

Ο 
μόνιμος συνεργάτης της PJ 

Harvey από την Τρίτη μένει στην 

οδό Φιλελλήνων και περνάει τις 

περισσότερες ώρες της ημέρας 

στη σκηνή, καθώς προετοιμάζε-

ται για την παγκόσμια πρεμιέρα 

της παράστασης χορού με την 

υπογραφή των RootlessRoot.

Λίγες μέρες πριν φτάσει στην Αθήνα ανα-

κοινώθηκε ότι η ταινία «Sister», στην οποία 

έχει γράψει μουσική, θα είναι η υποψηφιότη-

τα της Ελβετίας για την Καλύτερη Ξένη Ταινία 

στα Όσκαρ. Ήταν εξάλλου η ταινία που πήρε 

τη Χρυσή Αθηνά στις Νύχτες Πρεμιέρας. Πριν 

βγει η ταινία στις αίθουσες, στις 17 Οκτωβρίου 

(και ως τις 28/10), θα κάνει πρεμιέρα μαζί με 

τους μουσικούς του στο «Κireru» προσφέρο-

ντας μια μοναδική εμπειρία θεάματος στο κοι-

νό που θα έχει την τύχη να εξασφαλίσει μια θέ-

ση για κάποια από τις παραστάσεις. Μουσική 

που έχουμε λατρέψει από τη δισκογραφία του 

και τη συνεργασία του με την PJ Harvey θα σα-

ρώσει το σκηνικό της παράστασης και θα μας 

μεταφέρει σε σκηνές που θυμίζουν Σιβηρία, 

σε ονειρικές περιδινήσεις σωμάτων, τρυφερά 

παιχνιδίσματα, πάλη σε εναλλαγή με ξέφρενο 

χορό, κατατονικές στιγμές και κανιβαλιστικές 

εκδηλώσεις.

Ο ήχος από τις ανάσες των σωμάτων στη 

σκηνή, από τα εκατοντάδες πλαστικά μαχαιρο-

πίρουνα που θα υποχωρούν κάτω από τα πέλ-

ματα των χορευτών που διασχίζουν αργά την 

παγωμένη λίμνη της σκηνής, τα ουρλιαχτά και 

τα γέλια θα υπακούουν το ρυθμό και το μέτρο 

της μουσικής του. Το σκηνικό λευκό, μαύρο και 

κόκκινο, στο χρώμα του αίματος. Μέχρι και την 

παραμονή της πρεμιέρας θα συνεχίσει να επε-

ξεργάζεται τη μουσική του αφήγηση σε μια δι-

αδικασία που βρίσκει άκρως γοητευτική. Πώς 

περιγράφει τη μουσική του για το «Kireru»; «Το 
να προσπαθείς να περιγράψεις μια μουσική είναι 
τόσο δύσκολο – γι’ αυτό μάλλον οι περισσότερες 
κριτικές καταλήγουν να μιλούν κυρίως για τους 
στίχους ή απλά να συγκρίνουν τη μουσική με 
κάτι άλλο που υποθέτουν ότι είναι οικείο στους 
αναγνώστες των κριτικών» λέει. «Η μουσική μου 
για το “Kireru” θα μπορούσε να περιγραφεί ως μια 
ρετροσπεκτίβα της δουλειάς μου, καθώς αντλεί 
θέματα από διάφορα άλμπουμ  μου ή θέματα 
που έχω γράψει για ταινίες τα τελευταία περίπου 
15 χρόνια. Αν κάποιος είναι εξοικειωμένος με τη 
μουσική μου θα αναγνωρίσει μερικά από αυτά 
τα κομμάτια, αν και όλα έχουν τροποποιηθεί έτσι 
ώστε να ταιριάζουν στη χορογραφία».

Όσοι τον έχουν ακούσει μαζί με την PJ Harvey 

επί σκηνής στις συναυλίες τους στην Αθήνα 

(εκκινώντας από την ιστορική συναυλία το 

1995 στο Ρόδον, με τους οπαδούς της τρα-

γουδίστριας να τους καταδιώκουν στους δρό-

μους) μπορούν να φανταστούν τη μοναδική ε-

νέργεια που θα μεταδοθεί καθόλη τη διάρκεια 

των 90 λεπτών της παράστασης. «Υπάρχουν 
μερικά ορχηστρικά κομμάτια από τα άλμπουμ 
που έκανα με την PJ Harvey, το “Dance Hall At 
Louse Point” και το “A Woman A Man Walked By”. 
Υπάρχουν κομμάτια από το σόλο άλμπουμ μου 
και από μουσική για τον κινηματογράφο – κάποια 
τα έχω ριζικά επαναπροσεγγίσει για το “Kireru”. 
Περιμένω ότι η μουσική θα εξελιχθεί ακόμη πε-
ρισσότερο από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να 
δουλεύουμε στην ίδια σκηνή». Στις αρχές του 

2012 ήρθε στην Αθήνα για τις πρώτες συνα-

ντήσεις με τους RootlessRoot και έκτοτε είναι 

σε συνεχή επικοινωνία: εκατοντάδες email, 

ιδέες, σκέψεις, σχήματα, ήχοι και εικόνες για 

τη συνδιαμόρφωση της παράστασης. Από το 

βράδυ της Τρίτης όλη αυτή η μακρά πορεία 
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John Parish

προετοιμασίας παίρνει μορφή. «Είμαι πολύ εν-
θουσιασμένος και περίεργος να δω τι θα προκύ-
ψει από αυτή τη συνάντηση».  
Το «Κireru» εμφανίστηκε στη ζωή του τη στιγ-

μή που αναζητούσε νέους δημιουργικούς 

τρόπους έκφρασης. «Έχει πολύ ενδιαφέρον το 
timing της συνεργασίας» μου εξηγεί. «Πέρυσι 
πειραματιζόμουν με νέα στοιχεία στη μουσική 
μου. Μια μέρα λέω στη γυναίκα μου Μισέλ “νο-
μίζω πως θα ήταν πολύ καλό υλικό για χορό”, δεν 
ήξερα όμως σε ποιον να μιλήσω για αυτό. Ώσπου 
κυριολεκτικά την επόμενη μέρα έλαβα ένα email 
από τους RootlessRoot, που με ρωτούσαν αν θα 
με ενδιέφερε να συνεργαστώ μαζί τους για μια 
παράσταση χορού!»
Ο Parish δεν είναι πρωτάρης σε αυτή 

τη διαδικασία. Έχει υπάρξει ξανά 

πάνω σε σκηνή, ζωντανά για 

τις ανάγκες μιας παράστα-

σης. «Έχω παίξει ζωντανά μου-

σική το 1997 με την PJ Harvey στο πλαίσιο της πε-
ριοδείας “The Mark Bruce Dance Company” στην 
Αγγλία. Παίζαμε ολόκληρο το άλμπουμ “Dance 
Hall At Louse Point”. Το διασκέδασα πραγματικά. 
Ήξερα όμως ότι η παρουσία μιας τραγουδίστρι-
ας ζωντανά –και μάλιστα μιας τόσο γνωστής και 
χαρισματικής τραγουδίστριας– δημιουργούσε 
ένα αθέλητο ανταγωνισμό που αποσπούσε την 
προσοχή του θεατή. Όταν λοιπόν οι RootlessRoot 
μου ζήτησαν να συνεργαστώ μαζί τους, το πρώ-
το πράγμα που πρότεινα ήταν να κρατήσουμε 
τη μουσική ορχηστρική». Η άλλη εμπειρία του 

από ζωντανή παράσταση ήταν στο «Zien and 

Zien» με τις βέλγικες ομάδες θεάτρου Stan 

και DitoDito. «Ήμουν στη σκηνή με 
μια ηλεκτρική κιθάρα και δύο 

ηθοποιούς. Στηρίχθηκα σε 
αυτοσχεδιασμούς, έπαιζα 

όποτε ήθελα διακόπτο-
ν τας το διά λογο ανά 

πάσα στιγμή. Στην αρχή ήταν πολύ έντονο. Αλλά 
μετά από μερικές παραστάσεις διαπίστωσα πως 
είναι μια εξαιρετικά απελευθερωτική εμπειρία. 
Με βοήθησε να καταλάβω ότι αξίζει να ρισκάρεις. 
Υπάρχει πάντα η πιθανότητα αποτυχίας, όμως 
είναι μια συναρπαστική επιλογή που αξίζει κάθε 
κόστος».

Την επόμενη Τετάρτη ο John Parish θα ανέβει 

στη σκηνή της Στέγης, κάτω από τα ιπτάμενα 

τεράστια «Α» και «Ω» (οι ραψωδίες, η αρχή και 

το τέλος, Αριστοτέλης Ωνάσης, μαθηματικός 

τύπος…). Και εκεί θα παίξει μουσική για ένα 

κοινό που τον συγκινεί, που ήταν απολύτως 

παρόν στη διαδικασία της δουλειάς του για το 

«Kireru». «Η τέχνη δεν συμβαίνει σε κενό αέρος 
και θα ήταν αδύνατο να κάνω μια παράσταση 
στην Αθήνα αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή 
χωρίς να τη συσχετίσω με κάποιον τρόπο με την 
οικονομική και κοινωνική κρίση. Η τέχνη είναι 

ζωτικής σημασίας σε εποχές κρίσης, τόσο ως α-
ντανάκλαση όσων συμβαίνουν, όσο και  ως ένας 
τρόπος απελευθέρωσης, απεγκλωβισμού από 
αυτά» λέει λίγο πριν αποκαλύψει το θυμό του 

για την αντιμετώπιση του πολιτισμού στην ε-

ποχή μας. «Κάποιοι ίσως ισχυριστούν ότι το να 
ξοδέψουν χρήματα για “υψηλής μορφής” τέχνη 
σε μια περίοδο οικονομικών πιέσεων είναι κάτι 
παράλογο – και μπορείς να το δεις αυτό να χρη-
σιμοποιείται ως επιχείρημα από τη βρετανική 
κυβέρνηση που κόβει αγρίως τη χρηματοδότηση 
των τεχνών προκειμένου να μειώσει το έλλειμμα. 
Αλλά για μένα η τέχνη και ο πολιτισμός είναι από 
τις σημαντικότερες πηγές πλούτου. Με εξοργίζει 
να βλέπω να εγκρίνονται επιχορηγήσεις για τον 
επιχειρηματικό κόσμο –κυρίως όταν πρόκειται 
για επιχειρήσεις που είναι κοινωνικά άχρηστες 
και περιβαλλοντικά μη βιώσιμες– και να μειώνε-
ται η υποστήριξη για τις τέχνες». 
John Parish, καλωσήλθες στην Ελλάδα… A

Ξέσπασμα Οργής

Ιnfo 

RootlessRoot feat, 

John Parish, «Kireru». 17-

28/10 (εκτός Δευτ.&Τρ.), Στέγη 

Γραμμάτων και Τεχνών, Λεωφ. 

Συγγρού 107, 210 9005.800, 

www.sgt.gr, € 15, 18, 28. € 10, 12, 

15 (μειωμένο). Masterclass στην 

παραγωγή δίσκων με τον John 

Parish 23/10, 18.00-20.00. Συ-

ζήτηση με τους RootlessRoot: 

19/10, 22.00 
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10 Best 
Sandwiches

Δύο φέτες ψωμιού κι ανάμεσά τους ο παράδει-
σος. Μετά από το πιο απολαυστικό ρεπορτάζ 
που έγινε ποτέ, καταλήξαμε στα 10 καλύτερα 
σάντουιτς της πόλης και σας τα προτείνουμε.
Των ΝεΝελαΣ ΓεωρΓελε, ελΙΖαΣ ΣΥΝαΔΙΝΟΥ

01. Προσούτο με τρούφα € 4,50 Μαύρο πολύσπορο ψωμί που ταιριάζει 
απόλυτα με τη βελούδινη και απολαυστική mozzarella di bufala και το prosciutto cotto, αρω-
ματισμένο με φρέσκια τρούφα (αποκλειστική εισαγωγή τους). Δροσιά παίρνει από τη φρέσκια, 
πικάντικη ρόκα  Alfiere caffe Σέκερη 5, Κολωνάκι, 210 3609.795

02. Ζαμπόν, μπέικον, τυρί  € 3,86 Τόσο λαχταριστό όσο φαίνεται. Στο σά-
ντουιτς που το φτιάχνεις όπως θέλεις, εμείς προτιμάμε ζαμπόν, μπέικον, τυρί, για την πλούσια 
γεύση, ντομάτα και πιπεριά που το κάνουν πιο δροσερό, τυροσαλάτα και κέτσαπ για τις τελικές 
–γκλουπ– πινελιές. Everest (βρείτε το πλησιέστερο σε σας στο www.everest.com)

03. Ψωμί Kαμπαγιού με roast beef € 4,90 από την τεράστια ποικιλία 
υλικών του Guarantee επιλέξαμε μπαγκέτα καμπαγιού, roast beef καλοψημένο και λαχταριστό, 
καμαμπέρ για μια ιδιαίτερη πινελιά, μαρούλι, βινεγκρέτ, ντομάτα. Και αυτό το σάντουιτς είναι 
ένα γεύμα που σε χορταίνει και με το παραπάνω. Guarantee Βεΐκου 41, Κουκάκι, 210 9226.924

04. Μέλι, καρύδια & brie € 4,5 αν σας αρέσει να παίζετε με αλμυρές-γλυκές 
γεύσεις... Κι αν το μέλι δεν έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε σε σάντουιτς, το αποτέλεσμα όχι 
μόνο δεν μας ξένισε γευστικά αλλά μάθαμε ότι είναι και η μεγάλη επιτυχία του καταστήματος. 
L’arret du Temps Βασιλέως Αλεξάνδρου 5-7, 210 7253.200

05. Παστράμι & πίκλες € 7,90 Μαύρο ζυμωτό ψωμί από τον περίφημο φούρ-
νο «Πνύκα», παστράμι (βραστό βοδινό αλλαντικό, καρυκευμένο με πιπέρια και μπαχάρια), πικά-
ντικη μουστάρδα και πίκλες. Μια γεμάτη και μεστή γεύση με 200 γρ. καθαρού κρέατος. 
NY Sandwiches Σινώπης 3, Πύργος Αθηνών, 210 7778.475
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Τι τρώει η ΑθήνΑ σήμερα;
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06. Ελληνική γεύση € 1,30/100 γρ. Φέτα, ντομάτα, ρίγανη και ελαιόλαδο 
αναπαύονται αρχοντικά πάνω σε χειροποίητη ζύμη με προζύμι, ολόκληρες πράσινες ελιές και 
αλεύρι σίτου. Η συνταγή είναι ιταλική, η γεύση πάλι πολύ ελληνική (η τιμή διαμορφώνεται με το 
ζύγισμα). Φούρνοι Βενέτη (εντοπίστε τον κοντινότερο στο www.fournosveneti.gr) 

07. Grace Kelly € 7,90 Δεν είναι απλά το σάντουιτς Grace Kelly, είναι ένα ολο-
κληρωμένο πιάτο! Bagel ολικής με καπνιστό σολομό, light Philadelphia, wasabi για τους λάτρεις 
του πικάντικου, μαρούλι, ντομάτα και σχινόπρασο. Συνοδεύεται από σαλάτα coleslaw, steak fries 
(πολλές και μεγάλες) και ketchup. Nice ’n’ Easy Ομήρου 60 & Σκουφά, Κολωνάκι, 210 3617.201

08. Μοτσαρέλα, ντομάτα € 3,60 Παραδοσιακή μπαγκέτα ψημένη σε ξυλό-
φουρνο (ζεστή άμα θες), με φρέσκια μοτσαρέλα, ντομάτα σε χοντρές απολαυστικές φέτες, πλα-
τύφυλλο βασιλικό κομμένο εκείνη την ώρα από τη γλάστρα τους και λίγες σταγόνες παρθένο 
ελαιόλαδο, για να κατεβαίνει πιο εύκολα. Pangos Ζωοδόχου Πηγής 5, Εξάρχεια, 210 3834.753

09. Λουκάνικο Κρακοβίας € 3,80 Φρέσκο ψωμί πολυτελείας, λουκάνικο 
χοιρινό Κρακοβίας ελαφρώς πικάντικο, πλούσια δόση από λαχταριστό ψητό μπέικον κομμένο 
σε κυβάκια, πίκλες Νορβηγίας και crispy onions. Μαζί, γλυκιά βαυαρέζικη μουστάρδα για από-
λαυση αλά γερμανικά. Schweinchen Dick  Ιάκχου 9-11, Κεραμεικός, 693 7983556

10. Χαλούμι & μελιτζανοσαλάτα € 4,20 Καπνιστή μελιτζανοσαλάτα, 
από τις πιο νόστιμες που έχουμε δοκιμάσει, φρέσκο ζεστό ψωμάκι από το φούρνο του «Τάκη» 
στην ακρόπολη, ψητό χαλούμι και ρόκα. Όταν η μελιτζάνα συναντά την τελειότητα και μετά 
κρύβεται μέσα στο ψωμάκι για να μην τη ματιάσουν. Press Caffe delivery 210 7223.469
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Ο αρχισυντάκτης του SOUL και συντάκτης της A.V. 
Δημήτρης Καραθάνος έτρεξε στο We Run Athens της 
Κυριακής, διαπιστώνοντας πως, παρά τη συλλογική 
κατήφεια, η πόλη διατηρεί μια ανυπέρβλητη γοητεία. 
Αρκεί να τη δει κανείς με απελευθερωμένες ενδορφί-
νες! Αυτό είναι το ημερολόγιο της διαδρομής του. 

Γ
ύρω στο 2009, όταν διαπίστωσα ότι το πράγμα σο-
βαρεύει, άρχισα να κρατάω λογαριασμό. 5.365 χιλιό-
μετρα αργότερα, με μέσο όρο 12,5 χιλιόμετρα την 
ημέρα, με κρύο ή βροχή, ταξιδεύω στην Αθήνα, είμαι 

ο «εκτός Αθηνών», Θεσσαλονικιός προσκεκλημένος της 
Nike Running Greece, για να τρέξω στο μαραθώνιο We 
Run Athens 10k 2012. 
Ξέρετε ποιο ήταν το δυσκολότερο κομμάτι της προετοι-
μασίας; Το να μην τρέχεις. Η απραξία, η μεθοδευμένη 
καταπίεση της έξης, τα συναπτά ρεπό προκειμένου το 
κορμί να στοκάρει ενέργεια και να φουλάρει υδατάνθρα-
κες προγραμματισμένους να εκλυθούν παροξυσμικά στις 
7/10. Υπάρχουν, βλέπετε, πολλοί παράγοντες ικανοί να 
μου χαλάσουν τη μέρα, με προεξάρχοντα το να μην μπορώ 
να δέσω τα κορδόνια μου και να πάρω τους δρόμους στο 
τέλος της. 
Tο έκανα ωστόσο, υπακούοντας στη γενικότερη εικόνα, 
πεπεισμένος να χορέψω σωστά το σκοπό. Και σήμερα εί-
μαι εδώ, ποδοβολώντας το ιστορικό κέντρο της πρωτεύ-
ουσας μαζί με άλλες δυόμισι χιλιάδες αθηναϊκές ψυχές, 
υπό οριακά ανελέητη θερμοκρασία 30 βαθμών. 
Ξεχυνόμαστε στις 10 ακριβώς από την αλέα του Ζαππείου, 
δρασκελίζουμε μια ζόρικη ανηφόρα και βγαίνουμε στην 
Αλεξάνδρας, όπου το πράγμα αρχίζει να ξεκαθαρίζει, με το 
προπορευόμενο γκρουπ να κερδίζει μέτρα και τον κυρίως 
όγκο των δρομέων να συντονίζεται στο επιθυμητό τέμπο. 
Περνάμε την Πατησίων, την Αιόλου, στρίβουμε δεξιά στη 
Σοφοκλέους, διασχίζουμε την Αθηνάς και την Ερμού μέχρι 

το Θησείο, ανεβαίνουμε Φιλοπάππου, κοιτάζουμε κατάφα-
τσα την Ακρόπολη και κατηφορίζουμε τη Διονυσίου Αρεο-
παγίτου, στρίβουμε αριστερά στην Αμαλίας και, μια ανάσα 
πριν το τέλος, περνάμε μπροστά από τoυς Στύλους του 
Ολυμπίου Διός, προτού ολοκληρώσουμε στους κήπους 
του Ζαππείου.
Τι τρέχει στο μυαλό μου ενόσω καταπίνω χιλιόμετρα αφο-
μοιώνοντας αυτά τα καρέ; Όπως όλοι οι ανθρώπινοι τύποι, 
ομοίως και οι δρομείς δεν θα έπρεπε να προσφέρουν τον 
εαυτό τους σε γενικεύσεις. Συχνά, μάλιστα, ο θεατής ή ο πε-
ραστικός συγχέει την πειθώ στο βλέμμα 
και το θεληματικό ποδοβολητό του μα-
ραθωνοδρόμου με σκέψεις υψιπετείς. 
Στην πραγματικότητα, τα πράγματα είναι 
πολύ πιο απλά: κάπως σαν το defragment 
του υπολογιστή, τρέχω για να συναρμο-
λογήσω τα κατακερματισμένα αρχεία. 
Σκέφτομαι περιστατικά, ατάκες, ταινίες, 
βιβλία, πολιτική, επικαιρότητα, κορίτσια, 
έγνοιες, βλέψεις, σκέφτομαι τα μελλού-
μενα και τα παρελθοντικά. Σαν τις σελί-
δες ενός βιβλίου που ανυπομονείς να το 
ξαναπιάσεις, βρίσκω το ρυθμό μου και α-
ράζω εκεί ξεφυλλίζοντας, επιτρέποντας 
στο τοπίο να χρωματίσει τον καμβά και 
τις μουσικές να μου ρημάζουν τα αυτιά από τα ακουστικά, 
καθώς η διάθεση προσεγγίζει την εγκεφαλική ενάργεια 
αυτού που μεταξύ μας οι μαραθωνοδρόμοι ονομάζουμε 
«runner’s high», κοντολογίς ντόπα του τρεχαλατζή. Με την 
καλή διάθεση εξασφαλισμένη χάρη στη σεροτονίνη, ενίοτε 
τα λέω και με τους φίλους μου, αιτιολογώ, συγχωρώ, απο-
λογούμαι, κοινώς τα βρίσκουμε στο λεπτό, μόνο που δεν 
ακούει κανείς, οπότε την επομένη επιστρέφω στο συνήθη 
ανυπόφορο, ακοινώνητό μου εαυτό. Σκέφτομαι επίσης: μια 
μποέμικη κλίμακα του Charlie Parker, ένα αδρεναλιδικό riff 

των Fu Manchu, μια μόρτικη ρίμα των Wu-Tang Clan.
Υπάρχει ασφαλώς και το γονίδιο της αμφιβολίας, το υφέρ-
πον αίσθημα της ηττοπάθειας, ένα έλασμα που πρέπει να 
καμφθεί: σε εμένα επέρχεται συνήθως στην αρχή, με ιδέες 
του τύπου «κακό ζέσταμα… τσιμεντένια πόδια… πείνα… 
τι τα θέλεις τώρα… αραλίκι στον καναπέ», αλλά άπαξ και 
η ρουτίνα του αγώνα αναισθητοποιήσει την υπερφόρτι-
ση των συνεχόμενων αγώνων, το πνεύμα προσηλώνεται 
στην ευφρόσυνη εκείνη διάθεση που η Λάιονελ Σράιβερ 
έχει περιγράψει ως «η μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι αυτή 

που αισθάνεσαι την ώρα που κάνεις κάτι, 
όχι όταν το έχεις ήδη κάνει». 
Στη μικρομηκάδικη αλληλουχία των ει-
κόνων της πρωτεύουσας επί τροχάδην 
πιάνω επίσης τον εαυτό μου συνεπαρ-
μένο από τα κτίρια, την κλίμακα, την αν-
θρώπινη πομπή που στέκει στο πλάι και 
χειροκροτεί ενθαρρυντικά. Όλη αυτή η 
συσσωρευμένη αστική κατάφαση, η συλ-
λογική χρήση του δημόσιου χώρου και η 
καθολική σύμπνοια αθλητών και παριστα-
μένων με γεμίζει αισιοδοξία και μου απο-
καλύπτει ένα λογοκριμένο από τα μίντια 
director’s cut της Αθήνας, μια τηλεοπτικά 
αδιανόητη version της πρωτεύουσας, του 

πόσο ευγενής και αξιέραστη θα μπορούσε να γίνει με μια 
στάλα συλλογικότητας. Έπειτα βλέπω την κορδέλα του φί-
νις και βρίσκομαι στους κήπους του Ζαππείου ξανά, ψάχνω 
χρονομέτρες, μπανάνες, μπουκαλάκια νερό, στεγνό t-shirt, 
μια γυναικεία αγκαλιά, ενώ λίγες ώρες αργότερα καθ’ οδόν 
για το αεροδρόμιο, διατείνομαι στον οδηγό του ταξί: «Δεν 
είναι και τόσο χάλια η Αθήνα, τελικά». Εκείνος σηκώνει τους 
ώμους, μισοχαμογελά πικρά, ψαχουλεύει το ταμπλό για 
τσιγάρο. «Καλά, περίμενε» αποκρίνεται τελικά. «Πέρνα μια 
βόλτα την Τρίτη κι έλα να μου το πεις ξανά». ATh
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Το We Run Athens 10k 2012 ήταν μια 

διοργάνωση της Nike Running Greece, 
που πραγματοποιήθηκε στις 7/10/2012 

σε συνεργασία με τον ΟΠΑΝΔΑ. 
Δηλώθηκαν περίπου 3.000 συμμετοχές, 
ενώ ολοκλήρωσαν τον αγώνα συνολικά 

2.240 δρομείς, με μέσο χρόνο 59 λεπτά, 6 
δευτερόλεπτα και ρυθμό 5΄54΄́ . 

Στους άνδρες τις τρεις πρώτες θέσεις 
κατέλαβαν οι: Γιώργος Μίνο, Γρηγόρης 

Σκουλαρίκης, Μανώλης Τσάια.  
Στις γυναίκες, οι Φωτεινή Δαγκλή Πα-

γκότο, Ραφαηντίνα Πατρικέλλη, Μαρία 
Μάλαϊ. Η A.V. τερμάτισε στην 36η θέση, 

με χρόνο 40 :́51́ ΄!
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Του Μιχάλη λεάνη 

SportS

Τι είναι μια αυτοβιογραφία; Απαντήσεις 

άμεσες και ειλικρινείς από τον αυτοβιογρα-

φούμενο, σε ερωτήσεις που πιθανόν δεν θα 

τολμούσαμε να του υποβάλουμε. Μπαίνει 

λοιπόν ο ίδιος σε αυτή τη βάσανο από μια 

εσωτερική παρόρμηση για να απαντήσει εν 

είδει μονολόγου σε ερωτήσεις απόκρυφες. 

Ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με ερωτικά 

σκάνδαλα, ραδιουργίες από συμπαίκτες σε 

βάρος του, μπλεξίματα με το ποτό, απειλές 

για την οικογενειακή του γαλήνη, μεταγρα-

φές που χάλασαν την τελευταία στιγμή… 

Μ
ια συζήτηση ή ένας εσωτερικός μο-
νόλογος μπροστά αε έναν αόρατο 
καθρέφτη. Κάπως έτσι μοιάζει η αυ-
τοβιογραφία του Λόταρ Ματέους, που 

αποκαλύπτει πολλά και για πολλούς. Η «Bild» 
προδημοσιεύει αποσπάσματα του βιβλίου 
που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις 
μετά την κυκλοφορία του στις 12 Οκτωβρίου 
και φέρει τον τίτλο «Ganz oder gar nicht». Ελ-
ληνιστί: «Σχεδόν ή απολύτως τίποτα»! 
Ελπίζω να βρεθεί κάποιος εκδοτικός οίκος 
να μεταφράσει τις εξομολογήσεις του Λόταρ 
Ματέους, ενός από τους σημαντικότερους 
ποδοσφαιριστές στη σύγχρονη ιστορία του 
αθλήματος. Ο Ματέους δεν διστάζει να μιλή-
σει για τα πάθη του...
 

Για τα ποτά και τα ξενύχτια «Το 1980, μετά 
την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωτα-
θλήματος, η επιτυχία μού πήρε τα μυαλά. 
Η δημοτικότητά μου μεγάλωσε και ήμουν 
συνέχεια στα περιοδικά. 
Άρχισα να βγαίνω συχνά 
έξω και  να πίνω. Από 
μπίρα μέχρι και ουίσκι, 
συχνά και πριν από ση-
μαντικά παιχνίδια. Όταν 
είχα χωρίσει από τη γυ-
ναίκα μου, τη Σίλβια, είχα 
βρεθεί σε δύσκολη θέση. 
Είχα πέσει σε μια τρύπα, 
αλλά ο Γιουπ Χάινκες δεν 
με έβγαζε από την ομάδα. Είχα ακραίες αντι-
δράσεις και δεν είχα υγιή τρόπο ζωής. Είχε 
δίκιο ο κόουτς. Ευτυχώς βγήκα γρήγορα από 
αυτή την κατάσταση». 
 
Και καπνιστήςÉ «Δεν μπορούσα να σταμα-
τήσω το κάπνισμα για δεκαετίες. Ξεκίνησα με 
12-13 τη μέρα, όταν έπαιζα κάπνιζα 5-10 τη 
μέρα και μετά από 25 χρόνια καπνιστής απο-
φάσισα να σταματήσω μια μέρα». 
 
Για τις παρέες με ÇκυρίεςÈ «Στην προετοιμα-
σία για το Euro 1988 που έγινε στην έδρα μας, 
η ομοσπονδία είχε κανονίσει ένα τουρνουά 
στο Βερολίνο. Μετά το πρώτο ματς, όπου χά-
σαμε στα πέναλτι από τη Σουηδία, κάποιοι 
παίκτες βγήκαν έξω τη νύχτα. Πέντε παίκτες 
γυρίσαμε σε διάφορα κλαμπ και καταλήξαμε 
σε έναν οίκο ανοχής κοντά στο Ολυμπιακό 
Στάδιο, όπου μείναμε για κάποιες ώρες στην 
αίθουσα αναμονής πίνοντας σαμπάνια με κά-
ποιες “κυρίες”. Στις 6 γυρίσαμε πίσω και στις 
11 ήμασταν κανονικά στην προπόνηση». 

Για τη μεταγραφή στη Ρεάλ που δεν έγινε  
«Το 1991 συμφώνησα σε ένα ξενοδοχείο της 
Γενεύης με τη Ρεάλ. Τα βρήκαμε γρήγορα για 
το συμβόλαια και δώσαμε τα χέρια. Έπρεπε 

όμως να τα βρουν και οι ομάδες, καθώς είχα 
συμβόλαιο με την Ίντερ. Ο πρόεδρος της ομά-
δας τελικά αποφάσισε πως δεν πωλούμαι». 
 
Για σοβαρές απειλές που δέχθηκε για α-
παγωγή «Είχα ζητήσει από τον πρόεδρο της 
Ίντερ να φύγω γιατί δεν αισθανόμουν ασφα-
λής, αφότου έμαθα για μία αποτυχημένη από-
πειρα απαγωγής των παιδιών μου. Ακόμη και 
τότε όμως ο πρόεδρος της Ίντερ είπε όχι».
 
Για το ÇφίλοÈ του Γιούργκεν «Είμαι ένας άν-
θρωπος που λειτουργεί με το συναίσθημα, 
είμαι ευθύς τύπος και αυτό συχνά ενοχλεί τον 
κόσμο. Ο Κλίνσμαν ήταν τελείως διαφορετι-
κός τύπος. Σκέφτεται πολύ πριν αποφασίσει 
και δεν υπολογίζει τίποτα για να κάνει αυτό 
που θέλει, ακόμη κι αν σημαίνει πως πρέπει 
να βγάλει άλλους από το δρόμο του. Είχα μά-
θει ότι γκρίνιαζε για μένα, τόσο στην Μπάγερν 
όσο και στην εθνική ομάδα. Αργότερα ένας 
άνθρωπος μέσα από την εθνική ομάδα μού εί-
πε πως ο Κλίνσμαν ροκάνιζε την καρέκλα μου 
και μετά από ένα σημείο δεν ξανακλήθηκα». 
Μετά την πρόσφατη επίσκεψη της «δικιά» 
μας Ανγκέλας Μέρκελ, που, όπως τόνισε ο 
πρωθυπουργός, είναι φίλη μας, ελπίζουμε 
να δούμε και τον Λόταρ Ματέους από κοντά 
να υπογράφει αφιερώσεις στα βιβλία του για 
τους Έλληνες φίλους του, που είναι σίγουρα 
περισσότεροι απ’ αυτούς της Ανγκέλας!!! 

Και αφού με διακρίνει μια λογοτεχνική διά-
θεση σήμερα και η αγωνιστική δραστηριό-

τητα αναβάλλεται λόγω 
των υποχρεώσεων της 
Εθνικής μας, έχω να σας 
προτ είνω ένα ακόμ η 
βιβλίο, μεταφρασμένο 
αυτή τη φορά. (Εξαιρε-
τική η μετάφραση του 
Χρίσ του Χαρα λαμπό-
πουλου.) Το βιβλίο κυ-
κ λοφόρησε πριν από 
δύο περίπου χρόνια, 

φώλιαζε στη βιβλιοθήκη μου και περίμενε να 
συστηθούμε. Έχει τίτλο «Το τελευταίο παιχνί-
δι» και τη συγγραφή του υπογράφει ο δημο-
σιογράφος Τζέισον Κόουλι. 26 Μαΐου 1989, 
ένας μήνας μετά την τραγωδία στο γήπεδο 
Χίλσμπορο όπου σκοτώθηκαν 96 οπαδοί της 
Λίβερπουλ. Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας 
που έγραψε Ιστορία: Λίβερπουλ - Άρσεναλ. 
Η δεύτερη χρειαζόταν νίκη με δύο γκολ δι-
αφορά για να κατακτήσει το πρωτάθλημα, 
που φαινόταν, όπως όλα έδειχναν, ότι ανήκει 
στην αντίπαλό της – και το κατέκτησε. Εκείνη 
την ημέρα παίχτηκε στο Άνφιλντ ένα από τα 
πιο συναρπαστικά παιχνίδια στην παγκόσμια 
ιστορία του αθλήματος, το οποίο σφράγισε 
το τέλος μιας εξαιρετικά δραματικής και πο-
λιτικά φορτισμένης περιόδου του αγγλικού 
ποδοσφαίρου. Μιας περιόδου που τα ετοι-
μόρροπα γήπεδα πλημμύριζαν χούλιγκαν τυ-
φλωμένους από το μίσος και το ρατσισμό. Το 
βιβλίο αυτό αποτελεί τη μεσοτοιχία ανάμεσα 
σε δυο εποχές. Αυτή του ρομαντισμού και 
της απλότητας που έδυσε και αυτής που ανέ-
τειλε με το ποδόσφαιρο των επενδυτών της 
υπερκατανάλωσης των σούπερ σταρ. Μια 
ποδοσφαιρική ελεγεία για τους λάτρεις του 
αγγλικού ποδοσφαίρου. A  

➜ info@athensvoice.gr

Όταν η μπάλα 
κυλάει 

στις σελίδες   
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Νοσταλγώ το γιαούρτι Δορ-

κάδος, ειδικά το πρόβειο, 

το έτρωγες και έπαιρνες 

γκάζια μεγαλύτερα και από 

αυτά που κατάφερνε ο Σού-

περμαν με τον κρυπτονίτη. 

(Η Θεσσαλονίκη έχει γεμί-

σει άνοστα ντιζαϊνάτα και 

πανάκριβα γιαουρτάδικα.) 

Ν
οσταλγώ το Κεφίρ, μπορείς βέβαια 
να το πιεις στο «Περέκ», αλλά πού 
να τραβιέμαι ως το Μονοπήγαδο. 
Όπου Κεφίρ, τρελό ξινόγαλο, ούτε 

smoothies ούτε βιταμινούχο milk shake 
χυμών από φρούτα στο μπλέντερ με 
προσθήκη ζαχαρούχου Holland γάλα-
κτος. (Η Θεσσαλονίκη έχει γεμίσει από 
διατροφικά φρικιά που καταπίνουν λο-
γής λογής χιπστερικά προϊόντα.) 

Νοσταλγώ και το χύμα καπνό Κιρέτσι-
λερ, μυρωδάτο μυρωδάτο, όπως θυμάμαι 
μέχρι και αρχές ’80 να καταφθάνει από 
την Ξάνθη στο Καραβάν Σα-
ράι της Βενιζέλου με ταξί από 
τη Θράκη και μετά να διαμοι-
ράζεται στις ταμπακερί του 
κέντρου. (Στη Θεσσαλονίκη 
οι περισσότεροι λόγω κρίσης 
το έχουν γυρίσει σε λογής λο-
γής δυτικούς καπνούς, τίγκα 
στα χημικά αρώματα.) 

Νοσταλγώ την αόρατη πόλη, 
τη χαμένη πόλη, αυτήν από 
την οποία απέμειναν μόνο 
κάποιες καρτ ποστάλ να τη 
θυμίζουν. Γι’ αυτό επιβάλλε-
ται μια βόλτα στη Βίλα Κα-
παντζή. Η δική μου νοσταλ-
γία έχει να κάνει με τον 20ό 
αιώνα, που έφυγε, εκεί στη 
Βίλα, όμως, οι εικόνες θα σε 
γυρίσουν 100-και-βάλε χρό-
νια πίσω, 19ο και αρχές 20ού. 
Είναι το αρχείο του Άγγελου Παπαϊωάν-
νου και του Ελληνικού Λογοτεχνικού 
και Ιστορικού Αρχείου (ΕΛΙΑ) με καρτ 
ποστάλ σκέτη παραίσθηση. Ασπρόμαυρες, 
θολές, μεγαλειώδεις! (Στη Θεσσαλονίκη 
χιλιάδες πλέον ανεβάζουν στο ίντερνετ 
καθημερινά φωτογραφίες τους, ντεμέκ 
καλλιτεχνικές, μέσα από κινητό. Όμως 
αυτές οι φωτογραφίες έρχονται από την 
εποχή που ο φωτογράφος ήταν φωτογρά-
φος και όχι «χρήστης τάδε», που πάνω στο 
κωλοβάρεμα ρίχνει και μια φλασιά). 

Η νοσταλγία μου ώρες ώρες μοιάζει με 
φάντασμα που εμφανίζεται σε ανύπο-

πτο χρόνο, στα καλά καθούμενα, καλή 
ώρα όπως τώρα, που γράφοντας αυτές 
τις γραμμές ακούω το «Sensomatic» των 
Ghost Note Project. Προηγήθηκε ένα 
σινιάλο στο Facebook από τον Ασκληπιό 
Ζαμπέτα: «Γεια σου, Στέφανε! Κυκλοφόρη-
σε η καινούργια μου δουλειά με τους Ghost 
Note Project και μπορείς να την ακούσεις 
στον παρακάτω σύνδεσμο. Είναι ανεξάρτη-
τη παραγωγή, δηλαδή όλη η δουλειά έγινε με 
“τα χεράκια μας”. Αν σου αρέσει, βάλε και 
συ ένα χεράκι…». Ο Ασκληπιός έπαιζε με 
τις Τρύπες, μαζί με τον Μπάμπη Πα-
παδόπουλο ήταν οι κιθάρες-πύραυλοι, 

ήταν οι δυναμίτες που τα rif 
τους εκτόξευσαν τη μουσι-
κή τους στο υπερδιάστημα. 
Μια ζωή τον θυμάμαι με ένα 
τζιν μπουφάν, τη Μαρλμπο-
ριά στην μπροστινή τσέπη 
και κούρεμα ροκαμπίλι μετά 
φαβορίτας υπέρκομψης. Δεν 
μίλαγε πολύ στα περιοδικά 
ούτε και τότε, ούτε και τώρα 
που οι Τρύπες πέρασαν στη 
σφαίρα του μύθου. Ο Ζαμπέ-
τας είναι μουσικός, κοινώς 
δουλειά του είναι να παίζει, 
να σκαρώνει συγχορδίες, να 
κοπανάει στις σκηνές. Μετά 
τις Τρύπες τον πετύχαινα να 
παίζει με τους Νάνους, κά-
ποιες φορές και με τον Παυ-
λίδη, αλλά εδώ, τώρα, με τους 
Ghost Note Project νομίζω 
πως τον πετυχαίνω στην κα-

λύτερή του. Περιτριγυρίζεται βέβαια και 
από μια συμμορία μουσικάντηδων ολκής: 
ο Τσαπράζης στο μπάσο από τα Σπαθιά, 
ο Τόλιος στα τύμπανα, αλλά και τον Τί-
το Καργιωτάκη στο mastering της δου-
λειάς. Παράγουν όλοι μαζί, αλλά και με 
τη συνδρομή εξαίρετων Θεσσαλονικέων 
παικταράδων, έναν ήχο κάργα ψυχεδελι-
κό, πίτα φανκ βρόμικο και 70s, απίστευτα 
post-punkιάρη και αμετανόητα έθνικ. Ο-
κτώ τραγούδια που δεν μπορώ να διαλέξω 
ποιο είναι καλύτερο, όμως μπορώ να μαρ-
κάρω τα πιο αγαπημένα μου: “The secret” 
και “Don’t Trust The Megaphone Man”. A    

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου 

2310 Soul  «Η ΔΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟλΗΣ» 
Μια υπέροχη έκθεση καρτ ποστάλ 

από το ΜΙΕΤ στη Βίλα Καπαντζή 

Η νοσταλγία 
μου μοιάζει με 
φάντασμα που 
εμφανίζεται 
σε ανύποπτο 
χρόνο, καλή 

ώρα όπως 
τώρα, που 

ακούω Ghost 
Note Project

Πώς τολμάς κάι 
νοςτάλγεις, τςογλάνε!
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21Oδηγός
ΑΘΗΝΑ Τέχνη

Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα
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α
θήνα, μεσοπόλεμος. Ένας νέος, πολλά  
υποσχόμενος αρχιτέκτονας, σπουδα-
σμένος στη Δρέσδη, κάνει δυναμικά 
αισθητή την παρουσία του. Η πόλη εί-

ναι έτοιμη να εγκαταλείψει τα νεοκλασικά, 
εκλεκτικστικά μέγαρα για ένα πιο μοντέρ-
νο πρόσωπο. Η αστική αθηναϊκή πολυκα-
τοικία γεννιέται και ο Μανώλης Βουρέκας 
(1907-1992) καθιερώνεται. Είναι όμως τη 
δεκαετία του ’60 που κυριολεκτικά θα πρω-
ταγωνιστήσει στην αθηναϊκή αρχιτεκτονική 
σκηνή. Η μελέτη και ανέγερση του ξενοδο-
χείου Athens Hilton (φωτό) θεωρείται έρ-
γο-σταθμός και συζητιέται ιδιαίτερα στον 
αθηναϊκό τύπο της εποχής. Ακολουθούν 
πολλά πρωτοποριακά έργα, τοπόσημα της 

πρωτεύουσας και των προαστίων της, όπως 
οι τουριστικές εγκαταστάσεις στα Αστέρια 
της Γλυφάδας, στο Καβούρι, τη Βουλιαγμέ-
νη, τη Θεσσαλονίκη, έργα που αλλάζουν τη 
μορφή της παραλίας του Σαρωνικού και του 
Θερμαϊκού. Τελευταίο μεγάλο έργο του εί-
ναι η μελέτη του Μεγάρου Μουσικής της Α-
θήνας, από την οποία πραγματοποιήθηκαν 
ουσιαστικά μόνο οι όψεις. 
Η έκθεση «Ο κόσμος του Εμμανουήλ 
Βουρέκα» είναι αφιερωμένη στο έργο του 
καταξιωμένου από το χρόνο αρχιτέκτονα. 
Περιλαμβάνει το προσωπικό του αρχείο 
–ευγενική προσφορά του Ανδρέα Βουρέκα-
Πεταλά– στα Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτε-
κτονικής του Μουσείου Μπενάκη. Μια ιδιαί-
τερα πλούσια εργογραφία που πλησιάζει τα 
200 έργα, σε επιστημονική επιμέλεια Μάρως 
Καρδαμίτση-Αδάμη. Την έκθεση συνοδεύει 
δίγλωσσος κατάλογος-μονογραφία (εκδ. Μέ-
λισσα σε συνεργασία με το Μουσείο). -Α.Μ.

Εμμανουήλ Βουρέκας 

ΤΑ ΤοποσΗμΑ ΤΗσ ΑΘΗΝΑσ

Γιώργος Γλυκοφρύδης, σελ. 39

Ιnfo

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕ-

ΝΑΚΗ - ΚΤΗΡΙΟ 

ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Διάρκεια έκθεσης: 

11 Οκτωβρίου -  

2 Δεκεμβρίου

1959 
Λουτρικές εγκαταστάσεις 

Ακτής Αστέρος Βουλιαγμένης. 
Συνεργάτες αρχιτέκτονες:  

Π. Σακελάριος, Π. Βασιλειάδης
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ΓιώρΓος ΛαζοΓκας
Ο τίτλος της έκθεσης «Errata» (Παροράματα). Η 
ιδέα της στηρίζεται στην παραδοχή του καλλι-
τέχνη πως ακόμα κι αν ένα έργο έχει ολοκληρω-
θεί επιδέχεται μετατροπές μέσα στο πλαίσιο της 
έννοιας Λάθος. Και τις κάνει πάνω σε παλιά και 
καινούργια του έργα. 
11/10 - 3/11. Γκαλερί Ζουμπουλάκη, 
πλ. Κολωνακίου 20

ο ορφέας ςτον αδη
«Λέγεται  πως ο Ουίλιαμς δεν ήταν πολιτικός συγγρα-
φέας. Το έργο αυτό αποδεικνύει πως αυτό δεν ισχύ-
ει» λέει η σκηνοθέτης της παράστασης «Ορφέας 
στον Άδη», Barbara Weber. Ένα έργο με τους ή-
ρωες του αρχαιοελληνικού μύθου να αναβιώνουν 
ξανά μέσα από ένα εξαιρετικό καστ: Λ. Φωτοπού-
λου, Μ. Χατζησάββας κ.ά. Εθνικό Θέατρο, Αγίου 
Κωνσταντίνου 22-24, 210 5288.170-171. Από 17/10.

η τέχνη ςτα ΜέςοΓέια
Τρεις καλλιτέχνες, η Τζένη Βεργέτη, ο Ιωάννης 
Μουχασίρης και ο Παντελής Ψαρράς ενώνουν 
δυνάμεις και διαφορετικές ματιές. Από ανθρώ-
πινες σχέσεις μέχρι συμβίωση με τη φύση, αλλά 
και σουρελιστικές εικόνες που παραπέμπουν σε 
παραμύθια. 12-26/10, Long Room, 
Αδαμοπούλου & Δεξαμενής, Πικέρμι, 19ο χλμ. λεω-
φόρου Μαραθώνος   

Μαριο Μποτα
Ένας φιλόσοφος-αρχιτέκτονας. Ένα θέμα: «Αρχι-
τεκτονική και Μνήμη». Μια στάση απέναντι στην 
αρχιτεκτονική: «Αυτή δίνει σχήμα στην ιστορία. Γι’ 
αυτό πρέπει να εκφράζει τις προσδοκίες, τις ελπίδες 
και τις αντιφάσεις της εποχής της». 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 12/10, 19.00, είσοδος ε-
λεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Διανομή δελτίων 
από τις 17.30.

επιλογές Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ ➜ epiloges@athensvoice.gr

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

www.athensvoice.gr

Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; «210 

Guide», ένας πλήρης οδηγός με 

γκαλερί, θέατρα, σινεμά, εστια-

τόρια, 

bars και clubs. 

Θέατρο υπο κλοιο
Με τα ασφαλιστικά μέτρα (ευτυχώς) να μην περνάνε, 

φανατισμένους «πιστούς» να ανανεώνουν το ραντε-

βού τους μπροστά στο θέατρο, διμοιρίες ματ να προ-

στατεύουν τους ηθοποιούς και μια μήνυση σε εξέλιξη, 

το «Corpus Christi» βρέθηκε στην αιχμή της διαμά-

χης φονταμεταλιστών και όσων υπερασπίζονται την 

ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης. Ο Λαέρτης 
Βασιλείου, σκηνοθέτης της παράστασης, μιλάει για 

το έργο και τι σημαίνει να παίζεις υπό συνθήκες απει-

λής για τη ζωή σου.

 

«Διαβάζοντάς το πριν από 10 μήνες, συνειδητοποίη-
σα την επικαιρότητά του σε σχέση με ό,τι περνάμε εδώ 
στην Ελλάδα. Μου φάνηκε απολύτως οικείο με όλη αυ-
τή την προσδοκία να βρεθεί ο άνθρωπος που θα παίξει 
το ρόλο του ηγέτη για να μας βγάλει από τον ξεπεσμό. 
Είμαι πολιτικό ον και ενστερνίζομαι τη θέση του Πλά-

τωνα “όποιος αδιαφορεί για τα κοινά εί-
ναι καταδικασμένος να εξουσιάζεται από 
κατώτερους ανθρώπους”. Γι’ αυτό η ματιά μου 
στα έργα είναι πάντα πολιτική, γι’ αυτό και με τη δια-
σκευή που κάναμε με τη Βάσια Παναγοπούλου για την 
παράσταση φέραμε τη δράση σ’ ένα μη-τόπο. Το έργο 
δεν αναπαριστά τη ζωή του Χριστού με τους Αποστό-
λους. Χρησιμοποιεί αλληγορικά κάποια σύμβολα, αλλά 
η τέχνη έχει το δικαίωμα να το κάνει. Το έργο μιλάει για 
τη συνάντηση δώδεκα παιδιών μ’ ένα παιδί που θέλουν 
να το ανακηρύξουν ηγέτη ερήμην του. Ο ίδιος ο συγγρα-
φέας Terrence Mc Nally αναφέρει σε συνεντεύξεις του 
πως στόχος του δεν είναι καμία θρησκεία, αλλά πως 
στο έργο χρησιμοποίησε επεισόδια που βίωσε ο ίδιος 
στο σχολείο του – ένας συμμαθητής του απαγχονίστηκε 
λόγω της καταπίεσης και του φανατισμού. Και να που ο 
φονταμεταλισμός ήρθε να ζητήσει… το λόγο στις πόρ-
τες του θεάτρου, μέσω ανθρώπων που δεν έχουν δει 
ποτέ την παράσταση. Σε όποιον λέει δε πως πρόκειται 
για ένα διαφημιστικό κόλπο, θα ήθελα να ήταν την προ-

ηγούμενη Πέμπτη να ακούει 50 φανατισμέ-
νους έξω από το θέατρο να φωνάζουν “Λαέρ-

τη, εδώ θα γίνει ο τάφος σου”, να δέχεται, όπως εγώ, 
απειλητικά μηνύματα στο κινητό για τον ίδιο και την 
οικογένειά του… και μετά ας το επαναλάβει. Σκεφτείτε 
δε πως πρόκειται για μια ιδιωτική παράσταση που δεν 
υποχρεώνει κανέναν να τη δει και ούτε χρησιμοποιεί 
χρήματα κανενός φορολογούμενου. Πάντως δεν είναι 
καθόλου γόνιμο να παίζεις σε συνθήκες τρομοκρατίας, 
υποχρεωμένος να καλέσεις σε βοήθεια για την προστα-
σία σου μια διμοιρία ματ για να σε προφυλάξει από φα-
νατισμένους. Κάτι που διόλου απίθανο να ξανασυμβεί 
την ημέρα της πρεμιέρας, αφού οι άνθρωποι που ήταν 
έξω από το θέατρο ανανέωσαν το ραντεβού τους εδώ 
γι’ αυτή την Πέμπτη. Εμείς μπορεί να έχουμε ταραχτεί 
και γιατί ναι, φοβηθεί, αλλά δεν θα τους περάσει, γιατί 
δεν πρέπει να τους περάσει. Σύμμαχό μας έχουμε την 
απόφαση του δικαστηρίου να μη δεχτεί τα ασφαλιστικά 
μέτρα, και πολύ κόσμο. Δεν πρέπει να ξεχνάτε κάτι. Το 
θέατρο βρίσκεται πάνω στην Ιερά Οδό…»  

παιΖουΝ οι ΗΘοποιοι Α. Αχτάρ, Θ. Ελευθεριάδης, Σ. Κυριάκος, Ν. Μοναστηριώτης κ.ά. Θέατρο Χυτήριο, Ιερά Οδός 44, 210 3412.313 & 6983 671437. Πέμ. 21.15, Παρ. 23.30

Παντελής Ψαρράς
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Με αφορμή την παγκόσμια μέρα Coming Out (11/10) στο Θέατρο Βικτώρια προβάλλεται το ντοκιμαντέρ ÇI amÈ της Ινδής παραγωγού Sonali Gulati 
για την αγάπη των γονιών προς τα παιδιά τους, όταν αυτά τους αποκαλύπτουν το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει 

συζήτηση και ελαφρύ γεύμα με finger food και sangria. Είσοδος ελεύθερη. 20.00, Μαγνησίας 5 & Γ΄ Σεπτεμβρίου 119

Μη χάσεις

Ματςη χατζηΛαζαρου
Η παράσταση «Σβήσε το πρόσωπό μου και ξαναρχίζουμε» είναι εμπνευσμένη από την 
ποιήτρια. Η σκηνοθέτρια Δήμητρα Κονδυλάκη μίλησε στην A.V. 

Ανακάλυψα τη Μάτση Χατζηλαζάρου όταν ήμουν 18 χρονών μέσα από την τελευταία 
της συλλογή «Το δίχως άλλο», που χρησιμοποιούμε στην παράσταση. Ερωτεύτηκα την 
«Αντίστροφη αφιέρωση» για τον τόσο βαθύ, σωματικό τρόπο της να χειρίζεται τη γλώσ-
σα, με τέτοια καθαρότητα και ορμή που θυμίζει το εφηβικό ξύπνημα του έρωτα. Έτσι, με 
οδηγό τα ποιήματά της και τις επιστολές της προς τον Ανδρέα Εμπειρίκο οδηγηθήκαμε 
στη δημιουργία ενός σκηνικού πορτρέτου της ποιήτριας, που ερμηνεύει η Δέσποινα 
Παπάζογλου, εστιάζοντας σε μια κομβική στιγμή: τη στιγμή της άφιξής της στο Παρίσι 
το 1945, μετά το περιπετειώδες ταξίδι με το Ματαρόα. Σ’ ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, στο 
μεταίχμιο μεταξύ δύο τόπων, δύο αντρών, δύο εντελώς ξεχωριστών τρόπων ύπαρ-
ξης. Η παράσταση δεν στοχεύει σε μια πιστή αναβίωση του προσώπου. Σίγουρα υπάρ-
χει μια εσάνς αισθητικής του ’50, στημένη με ευαισθησία από τη Φωτεινή Γεωργίου, το 
έργο διαδραματίζεται όμως περισσότερο σε μια ονειρική συνθήκη που υπερβαίνει τα 
όρια της βιογραφίας για να μας παρασύρει στο χώρο της ίδιας της ποίησης.

δώρο
Τέσσέρα 
διπλα 
έισιΤήρια

Η A.V. εξα-
σφάλισε 
για εσάς 4 

διπλά εισι-
τήρια για την 

παράσταση. Δύο 
για τη Δευτέρα 
22/10 στις 21.00 
(1) και δύο για 
την Τρίτη 23/10 
(2) στις 21.00.  
Στείλτε SMS: 
AVP (κενό) 1 ή 2 
και ονοματεπώ-
νυμο στο 54121, 
μέχρι 16/10 στις 
10 π.μ. Οι νικη-
τές θα ειδοποιη-
θούν με sms και 
τα ονόματά τους 
θα βρίσκονται σε 
λίστα στο ταμείο 
του θεάτρου. 
Κάθε μήνυμα χρεώ-
νεται € 1,23 με ΦΠΑ

Θέατρο του 
Νέου Κόσμου, 

Αντισθένους 7 & Θαρύπου, 210 9212.900. 15-16 & 22-23/10, 21.00, € 12. Η A.V. είναι χορη-γός επικοινωνίας.

δώρο AVANT 
PREMIERE
35 διπλα έισιΤήρια

Το κλασικό έργο του Όσκαρ Ου-
άιλντ «Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι» ανε-
βάζει το Studio Κυψέλης (Κυψέλης & Σπε-
τσοπούλας 9, 210 8819.571) σε σκηνοθεσία 
Πάνου Κατέρη. Ένα έργο για την αγωνία 
των γηρατειών και την προσβολή απέναντι 
στη φύση. Ο Ντόριαν Γκρέι κάνει μια ευχή: 
να γερνάει το πορτρέτο του και όχι ο ίδιος. Η 
ευχή του πιάνει μέχρι που μετά από χρόνια 
συνειδητοποιεί πως η ευχή έγινε κατάρα. 
Παίζουν: Γ. Τσακίρης, Π. Κατέρης, Δ. Καΐκης, 
Λ. Κουστένη, Γ. Χαντέλης. Τετ. 19.15 & Πέμ. 
21.15. € 12, 1 εισ. για 2 άτομα στους κατό-
χους κάρτας ανεργίας.

Η A.V. εξασφάλισε για εσάς 35 διπλά εισιτή-
ρια για την avant premiere της παράστασης 
την Τετάρτη 17/10, 19.15. Στείλτε SMS: AVP  
(κενό) 3 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέ-
χρι 16/10 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποι-
ηθούν με sms και τα ονόματά τους θα βρί-
σκονται σε λίστα στο ταμείο του θεάτρου. 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ
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*	 νέο
C	 μέχρι			15
œ	 μέχρι	25
œœ	 μέχρι	40
œœœ	 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

AETHRION 
Ξεν. Xίλτον, Bασ. Σοφίας 46, 210 7281.000	
Ένα	all	day	στέκι	με	service	
πολλών	αστέρων.		Καφέδες,	
ροφήματα,	σάντουιτς	και	
ελαφριά	γεύματα.	Στον	
ίδιο	χώρο	και	ένα	μικρό	
«μπακάλικο»	με	ράφια	
γεμάτα	προιόντα	Ελ-
λήνων	παραγωγών	
(λάδια,	ξίδια,	μυ-
ρωδικά,	μπαχα-
ρικά,	μέλια)	για	
να	αγοράσεις.	

ΒEER  AcAdEmy 
HOmE
Εθν. Αντιστάσεως 4, 
Καισαριανή, 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.	œ

GAllO NERO (Il)
Λ. Αλεξάνδρας 10, ξενοδοχ. Park, Πεδίον 
Άρεως, 210 8894.500	Φρέσκια	
ματιά	στην	ιταλική	κουζίνα	
από	τον	σεφ	Gianluca	
Barlucci	(	γνωστός	από	τη	
Μύκονο)	φτιάχνει	την	πιο	
καλοψημένη	tagliata	al	
tartufo	και	την	πιο	ζουμε-
ρή	μπριζόλα	florentina.	Πί-
τσα	τραγανή	και	σε	γεύσεις	
που	δεν	έχεις	φανταστεί	
–	γλυκιά		με	σοκολάτα	και	
μασκαρπόνε!

KOHENOOR 
Τριπτολέμου 41, Γκάζι,  210 3455.762 
Λιτό	ντεκόρ	και	αυθεντικά	
παραδοσιακά	ινδικά	πιάτα.	
Μετά	από	δεκαετή	εμπειρία	
στο	πρώτο	τους	εστιατόριο	
στο	Σιδάρι	Κέρκυρας,	οι	

ινδοί	ιδιοκτήτες	σερβίρουν	
σπεσιαλιτέ	που	τις	ξέρουν	
καλά	δοκιμάστε	tandoori	
και	vindaloo	ακριβώς	όπως	
india.	œ

mAmA ROUX
Αιόλου 48-50, μετρό «ΜοναστηράκιΜ, 
213 0048.382
Για	φαλάφελ,	γαλλικές	
βελουτέ	σούπες,	τραγανά	
ζεστά	BLt	sandwich	(μπέ-
ικον,	μαρούλι,	τομάτα),	
νεοϋρκέζικο	cheesecake	
και	πρωτότυπα	cocktails.	
Στο	χώρο	σου	με	ένα	τηλε-
φώνημα	από	τις	8	το	πρωί	
μέχρι	τα	μεσάνυχτα	και	κά-
θε	Κυριακή	brunch	12.00-
18.00	με	€	12-15/	άτομο.	
Δευτ.	βράδυ	κλειστά.				

PASTERIA (lA)  
Κωνσταντινουπόλεως 68, Μπουρνάζι, 
210 5775.133-2/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/
Αργυρούπολυ,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	ω-
ραιότατο	ιταλικό	μενού	που	
επιμελείται	ο	Ιταλός	σεφ	
ettore	Botrini. œΜ Ξ 

PIZZA HUT 
Κοραή 4 & Σταδίου, Κολοκοτρώνη 32,  
Κεφαλάρι, Αγ. Παρασκευής & Στρ. Τόμπρα, 
Αγ. Παρασκευή, Κύπρου 104, Μπουρνάζι, 

Πίνδου 1, Ν. Φιλαδέλφεια, Λ. Αλεξάνδρας 
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.		œA.V.

ScHwEINcHEN dIcK    
Ιάκχου 9-11, Γκάζι, 693 7983556 
street	food	για	να	αρχίσεις	
ή	να	κλείσεις	τη	νυχτερινή	
σου	διασκέδαση.	Βιομηχα-
νικό,	βερολινέζικο	design	
με	μουσικές	blues,	jazz	
και	rock	.	Απολαυστικά	
λουκάνικα	Νυρεμβέργης,	
Βιέννης,	Κρακοβίας,	
πατατοσαλάτες	Βαυαρίας	
και	Βερολίνου,	αυθεντικά	
βαυαρέζικα	αλλαντικά	και	
πολλές	μπίρες.	œ Ξ

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, Κο-
λωνάκι, 210 722 7.721/ Λ. 
Κηφισίας & Αλεξάνδρας, 
Αμπελόκηποι, 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	εισαγόμενες	μπίρες	
και	κοκτέιλ	τεκίλας.	Το	πιο	
συμπαθητικό	και	γελαστό	
σέρβις	της	Αθήνας	και	
ντεκόρ	με	αμερικανιές	που	
θες	ώρες	να	το	χαζεύεις.	
œΞ Μ A.V.

 
Βορέια

ARTIGIANO (lÕ) 
Ζωγράφου, 210 7486.888/ Αγ. Δημήτριος, 
210 9370.444/ Ακρόπολη, 210 9233.303/ 
Αιγάλεω, 210 5616.400/ Αγ. Παρασκευή, 
210 6086.000/ Αχαρναί, 210 2477.770/ 
Βύρωνας, 210 7655.519/ Γλυφάδα, 210 
9607.000/ Ζωγράφου, 210 7486.800/ 
Καλλιθέα, 210 9560.300/ Κυψέλη, 210 
8833.555/ Ν. Ν. Σμύρνη, 210 9311.480/ Ν. 
Χαλκηδόνα, 210 2510.593/ Ν. Ψυχικό, 210 
6775.400/ Νίκαια, 210 4979.600/ Χαλκίδα, 
22210 60945/ Νόστιμη	κουζίνα	
με	ιταλική	απόκλιση	(τα	
μακαρόνια	τα	βράζουν	τη	
στιγμή	της	παραγγελίας),	
κρεατικά,	μενού	διαίτης	και	
παιδικά.	Και	delivery.	œ			

dA VINcI
Αγ. Ιωάννου 23, Αγ. Παρασκευή, 210 
6000.102	Πολυεπίπεδος	
χώρος,	ανοιχτός	από	το	
πρωί	για	καφέ	ως	το	βρά-
δυ	για	φαγητό	και	ποτό.	
Και		πολυτελής	αίθουσα	
για	ιδιαίτερο	μενού	και	
αίθουσα	εκδηλώσεων	και	
champagne	hall	για	ποτό	
και	finger	food.	Parking.	
Έως	1.00.	œœ

OcTOBERFEST
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρασκευή, 210 
6082.999	Μπίρες	απ’	όλο	τον	
κόσμο,	ξανθές,	μαύρες,	
κόκκινες,	ξηρές,	μονα-
στηριακές,	δυνατές,	χωρίς	
αλκοόλ,	ακόμα	και	με	το	
μέτρο!	Κρύα	ορεκτικά,	
βαυαρικές	σπεσιαλιτέ	
pretzel,	χοιρινό	κότσι,	λου-
κάνικα.	Και	παραγγελίες	
πακέτο.	œ M A.V.

SImPly BURGERS
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛ. 18380/ ΝΕΟ: Λ. 
Κηφισίας 238, Εμπορικό Κέντρο Μελά /Λ. 
Γρηγορίου Λαμπράκη 238, Κορυδαλλός/ 
Λ. Κηφισίας 228, Αβάνα, Χαλάνδρι(dine 
in)/ Λ. Πρωτόπαπα 43, Ηλιούπολη/ Π. 
Φάληρο, Λ. Αμφιθέας 183 /Μαρούσι, 
Χατζηαντωνά 3/ Βριλήσσια/ Ν. Σμύρνη/ 
Παγκράτι/ Άγ. Στέφανος/ Αγ. Παρασκευή/ 
Γλυφάδα / Ν. Ηράκλειο/ Αμπελόκηποι/ 
Σωτήρος Διός 48, Πασαλιμάνι/ Γαλάτσι/ 
Περιστέρι (Μπουρνάζι) Zουμερά	
μπιφτέκια,	φρέσκες	σαλά-
τες,	κρέατα	και	πουλερικά	
σε	ειδική	χάρτινη	συσκευ-
ασία	που	–πώς	γίνεται	δεν	
ξέρουμε–	τα	διατηρεί	ζεστά	
και	τραγανά.	Και	dine	in	και	
delivery	στο	σπίτι	με	δώρο	
brownies.œ

O Μεξικανός
tacos	και	burritos,	ολέ!	

Ο πολύχρωμος χώρος σε βάζει, όσο χαζεύεις τις διάφορες πα-
ραδοσιακές πινελιές, σε διάθεση να παραγγείλεις μια παιχνι-
διάρικη μαργαρίτα. Έτσι και έγινε. Με το καλαμάκι στο στόμα 
παραγγείλαμε δυο ποικιλίες. Μία με nachos (τα ορεκτικά) και μια 
με tacos (τα κυρίως). Πολλά για δύο άτομα, αλλά η τέλεια επιλογή 
για μας μια που είχαμε την όρεξη τεσσάρων! Η πρώτη περιλαμ-
βάνει φτερούγες κοτόπουλου με κόκκινη σάλτσα, κοτόπουλο 
σε θεϊκή σάλτσα τεκίλας (την οποία και έγλειψα ολόκληρη με 
το πιρούνι αφού είχε τελειώσει το κοτόπουλο), σόπες (ωραίες 
πιτούλες, λίγο καυτερές), γουακαμόλε, sour cream. Σε αυτό το 
σημείο ο Μεξικανός σε βάζει να παίξεις ένα παιχνίδι, αφού διαθέ-
τει τρία επίπεδα καυτερής σάλτσας. Με το πρώτο πιάτο φέρνουν 
την πρώτη, που δεν καίει πολύ. Εάν αντέξεις και θέλεις κάτι πιο 
καυτερό, ζητάς τη δεύτερη. Και αν είσαι έτοιμος για όλα, δοκίμα-
σε την τρίτη και ο Θεός των Μεξικανών μαζί σου... Αν πάντως το 
προτιμάς καρα-καυτό, διάλεξε την «Εκδίκηση των Αζτέκων» 
και ζήσε τις καυτερές συνέπειες για το επόμενο 12ωρο. Η δεύτε-
ρη ποικιλία είχε tacos, quesadilla, burritos, πουρέ από φασόλια, 
γουακαμόλε, sour cream για δροσιά και καυτερή κοκκινη σάλτσα 
(το νούμερο τρία) και ήταν εξαιρετικά χορταστική. Το καλύτερο 
ήρθε στο τέλος και ήταν «το πιάτο της εβδομάδας». Από έξω, 
φύλλα καλαμποκιού. Από μέσα, ζυμάρι καλαμποκιού και χοιρινό. 
Για κάποιον που αναζητά κάτι ιδιαίτερο, κάτι που δεν υπάρχει 
περίπτωση να έχει ξαναφάει αλλού, αυτή είναι η κατάλληλη επι-
λογή και έρχεται κατευθείαν απο το κεντρικό Μεξικό. Σε άλλες 
περιοχές της χώρας, μας πληροφόρησαν, το φτιάχνουν πιο αλμυ-
ρό με φύλλα μπανάνας, ή και ως γλυκό με φρούτα. Ήταν ελαφρά 
καυτερό και ταμάμ για τους λάτρεις του καλαμποκιού, ή έστω 
αυτούς που προσέχουν τη γραμμή τους (μαγειρεμένο στον ατμό). 
Στο τέλος δοκιμάσαμε τη σπεσιαλιτέ τους: τσιμιτσάνγκα, δηλαδή 
τηγανητή πίτα με κανέλα (πολλή κανέλα), εποχιακά φρούτα και 
παγωτό. Σε αυτό το σημείο είναι που ανακαλύπτεις ότι όσο κι αν 
προηγουμένως δηλώνεις ότι έχεις σκάσει, πάντα υπάρχει χώρος 
για ένα νόστιμο γλυκό. Εάν σου αρέσουν οι νόστιμες ιστορίες, 
άφησε τον ιδιοκτήτη Βίκτορα να σου εξηγήσει ό,τι δεν ξέρεις για 
τη μεξικάνικη κουζίνα και ετοιμάσου για ένα σύντομο ταξιδάκι 
προς Μεξικό μεριά. Με μια μικρή στάση στο Γουδή… Καθημερινά 
έως τις 12.30 π.μ., ΠΣΚ ανοιχτά και μεσημέρι
Ευδήλου 15, Γουδή, 210 7716.900 
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tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

που τρωΜε
Της ΕΛΙΖΑΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ

✢  ΤΣΕΚΑΡΕ ΤΟ! ✢
τα ΣταΧΥα
Το στέκι στα Εξάρ-
χεια που επιλέγεις 
για σνακ και όχι μόνο 
ανανεώθηκε, δημι-
ουργώντας ακριβώς 
δίπλα του ένα νέο 
χώρο με σύγχρονο 
και minimal σχεδια-
σμό. Θα δοκιμάσετε 
γνήσιο ιταλικό καφέ 
και γευστικά αλμυρά και γλυκά σνακ κάθε μέ-ρα από τις 7 το πρωί, ενώ το βράδυ θα πιείτε το ποσό σας έως αργά. Κάθε Τετάρτη πάρτι. 
Σπυρίδωνος Τρικούπη 12, 210 3838.539 

THE SWEET 
SPOT  
Cupcakes και τούρ-
τες που νομίζεις ότι 
κ α τ έ φ θ α σ α ν  α π ό 
τον παράδεισο, το 
π ι ο  ε λ α φ ρ ύ  N e w 
York Cheesecake του 
κόσμου, candy γλει-
φιτζούρια & λαχτα-
ριστά Cookies. Πού; 
Στο νέο κουκλίστικο ζαχαροπλαστείο της μα-μάς και της κόρης Βιδάλη, στο Χαλάνδρι. 
Ανδρέα Παπανδρέου 39

Παράγγειλε	πίτσα	από	την	τηλεόραση!	Χρειάζονται 3 μόλις βήματα στην ε-φαρμογή της υπηρεσίας του hol my tv της hellas online και η πίτσα σας, από την Domino’s Pizza, θα έρθει σπίτι και μάλι-στα με έκπτωση. Δείτε περισσότερα στο www.holmytv.gr ή καλέστε στο 13844 ή επισκεφτείτε ένα κατάστημα Vodafone.

m H  X A Σ E I Σ

τάρτα λαχανικών
Ο Giorgio Spanakis, executive chef 
     των καταστημάτων Παρουσίαση, 
μας δίνει μια γρήγορη, εύκολη και 

πεντανόστιμη συνταγή

ΥλιΚα 
Για τη ζύμη 225 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 100 
γρ. τυρί Emmental ή Ceddar τριμμένο, 120 γρ. βού-
τυρο παγωμένο, 50 ml παγωμένο νερό
Για τη γέμιση 2 πατάτες, 2 κολοκυθάκια, 2 πιπεριές 
με χρώμα της αρεσκείας σας, 2 αυγά, 100 γρ. κρέμα 
γάλακτος, 100 γρ. φέτα, αλάτι - πιπέρι
 Για τη σάλτσα 100 ml κρέμα γάλακτος, 100 γρ. τριμ-
μένη παρμεζάνα, 50 γρ. βούτυρο, αλάτι - πιπέρι

έΚτέλέΣη
Φτιάχνουμε με όλα τα υλικά της ζύμης ένα ζυμάρι. 
Το τυλίγουμε με μεμβράνη και το αφήνουμε 30΄ στο 
ψυγείο. Στη συνέχεια το απλώνουμε στον πάγκο πά-
νω σε ένα νέο φύλλο μεμβράνης και το ανοίγουμε 
με τα χέρια. Το σκεπάζουμε από πάνω, πάλι με μία 
μεμβράνη, και το ανοίγουμε με τον πλάστη ομοιό-
μορφα. Κόβουμε ένα φύλλο λαδόκολλας στο μέγε-
θος του ταψιού, το βρέχουμε κάτω από τη βρύση, 
το στεγνώνουμε καλά ώστε να μην κρατάει νερό και 
το απλώνουμε στο ταψί. Βγάζουμε τη μία μεμβράνη 
από το ζυμάρι και το βάζουμε στη λαδόκολλα, μετά 
αφαιρούμε και την άλλη μεμβράνη. Με ένα πιρούνι 
τρυπάμε τη βάση της τάρτας και με μια ακόμη λαδό-
κολλα βρεγμένη τη σκεπάζουμε και τη γεμίζουμε με 
οποιοδήποτε όσπριο*. Ψήνουμε για 15΄ στους 180° C. 
Ψιλοκόβουμε σε λεπτά μπαστουνάκια τα λαχανικά 
και τα απλώνουμε στην προψημένη τάρτα. Ανακα-
τεύουμε σε ένα blender ή mini pimmer την κρέμα, 
το τυρί και τα αυγά, αλατοπιπερώνουμε και περιχύ-
νουμε τα λαχανικά. Ψήνουμε την τάρτα με τη γέμιση 
στους 180°C για άλλα 20 .́
Την ώρα του σερβιρίσματος βάζουμε τα υλικά της 
σάλτσας σε μια κατσαρόλα ή σε ben marie, ανακα-
τεύοντας μέχρι να λιώσουν καλά. Σερβίρουμε τη 
σάλτσα πάνω από την τάρτα λαχανικών. 
Tip: *Στο προψήσιμο της τάρτας βάζουμε μέσα όσπρια 
για να μη φουσκώσει η βάση και χαλάσει το σχέδιο. Η 
σάλτσα παρμεζάνας έχει και διάφορες άλλες χρήσεις 
ανάλογα με το γούστο μας, 
π.χ. για μακαρόνια.
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Variousartists

Various - ΌσΌ κι αν δέρ-
νέι Ό ανέμΌσ  (***)

Χωρίς διάθεση για ανα-
τροπές και με σεβαστι-
κό πνεύμα, από τη μία 
ο Γιώργης Ξυλούρης (ή 

Ψαρογιώργης, γιος του Ψαραντώνη) και ο 
Γιάγκος Χαιρέτης, που εκπροσωπούν την 
κρητική παράδοση, κι από την άλλη οι ροκ/
εναλλακτικοί Γιάννης Αγγελάκας και Νίκος 
Βελιώτης, συναντιούνται, μιλάνε, τρώνε, πί-
νουνε και ηχογραφούν ένα δίσκο της (έστω 
και «ανορθόδοξης») παρέας.  Παραδοσια-
κές μελωδίες και στίχοι με ντοπιολαλιά, το 
διονυσιακό πνεύμα της κρητικής μουσικής 
αντικαθίσταται από έναν «πιο dub» χαρα-
κτήρα, η αγάπη και ο σεβασμός είναι εμφα-
νής. Θεωρητικά δύο διαφορετικοί μουσικοί 
κόσμοι, που δεν καταγράφουν όμως το ειδι-
κό τους βάρος ισομερώς για να δημιουργη-
θεί μια «ίντριγκα». Η παράδοση κυριαρχεί. 

spectralfire - 
Spectralfire  (***)

Ο Λάμπης Κουντουρό-
γιαννης «διαχωρίζει» 
τη θέση του από τον 
ήχο των Mondrec (πα-

ρότι συνδημιουργός τους) και κάνει ένα προ-
σωπικό άλμπουμ σαν να γράφει σάουντρακ 
για τη νύχτα στις πόλεις, για τη μελαγχολία 
του έρωτα, για τις περιπλανήσεις στο διά-
στημα. Samples, Beatbox, Synthesizers και 
φροντισμένα φωνητικά εμπλέκονται με το 
πιάνο και την ηλεκτρική κιθάρα στην προ-
σπάθεια να δημιουργηθούν ατμόσφαιρες, 
εικόνες και διαθέσεις για ένα «μεταμεσονύ-
χτιο, φασματικό, ηχητικό ρομάντζο», όπως 
το χαρακτηρίζει ο ίδιος. Η αγωνία του πρώ-
του δίσκου τον παρασύρει –μερικές φορές– 
σε μια «φλυαρία» και διάθεση επίδειξης που 
στερεί από το άλμπουμ αυτό που ξεκίνησε 
να είναι: απλό και ατμοσφαιρικό. 

sillyboy -Nature of 
thiNgS  (****)

Τιμά τη διεθνή pop πα-
ράδοση, γνωρίζει τη 
φόρμα της, την αισθη-
τική και την ιστορία 

της και με αυτά τα εφόδια δημιουργεί ένα 
(ακόμη) άλμπουμ με ιδιαίτερο και προσωπι-
κό χαρακτήρα, ενώ είναι σαφές πως έχει το 
χάρισμα της (λειτουργικής) μελωδίας. Απλά 
και όμορφα τραγούδια, ευπρόσδεκτα κλισέ 
με τα φωνητικά, electropop αναμνήσεις 
από τα 80s, rock & roll κιθάρες, αλλά και 
κάποιες συνθέσεις με αστοχίες που αποδυ-
ναμώνουν το εξαιρετικό σύνολο. 

➜ makismilatos@gmail.com

ο 
George Apergis ξεκίνησε το 1998 να κάνει πάρτι κάτω από 
το όνομα Modular Expansion σε μια πολύ διαφορετική ε-
ποχή για το αθηναϊκό clubbing. Ο κωδικός ήταν techno, τα 
βινίλια «δύσκολα», μόνο οι χώροι άλλαζαν από ιδρωμένα 

υπόγεια σε big room αίθουσες και ανάποδα. Γρήγορα άρχισαν να 
έρχονται και οι πρώτοι καλεσμένοι. Χάρις στα Modular Expansion 
πάρτι είδαμε στα αθηναϊκά dexx μεγάλα ονόματα, όπως οι Funk 
D Void, Alexander Kowalski, Dave Tarrida, Adam Beyer, Carl Cox, 
Rolando, Minilogue και τόσοι πολλοί άλλοι.

Τα πράγματα ναι μεν έχουν αλλάξει τα τελευταία 14 χρόνια, το 
techno στην Αθήνα της κρίσης έχει πια ένα κάπως περιορισμένο 
αλλά απαιτητικό κοινό και η επόμενη φάση του Modular Expansion 
είναι εδώ. Ένα δισκογραφικό label. Απόσταγμα της εμπειρίας και 
της αισθητικής που καλλιεργήθηκε όλη αυτή την περίοδο. Ήδη 
μετράει 3 κυκλοφορίες με «003» το «Quelle» του George Apergis 
– ένα 12΄΄ που φιλοξενεί και τα remixes του Γερμανού Johannes 
Volk, του Παριζιάνου Zadig και του Ιρλανδού Lee Holman. Ο τε-
λευταίος είναι και ο βασικός καλεσμένος στην παρουσίαση αυτού 
του Σαββάτου στο 6 d.o.g.s. της Αβραμιώτου (αρχίζει στις 00.00, € 
5). Φυσικά θα παίξει κι ο Apergis και μαζί τους θα είναι οι Mackenzie 
και Poen & Hrisl. Αθηναίοι technoheads, έχετε ραντεβού…

musicVoice
Του Μάκη Μηλάτου

              * ΑδιΑφορος

        ** ΜέΤριος

     *** ΚΑλος

  **** Πολύ ΚΑλος

***** έξΑιρέΤιΚος

Christian Key [Cult of Youth]

Παραδοσιακά

MODULAR EXPANSION ΦΑΣΗ 3.0

Στα υπόλοιπα ››› την Παρ. εγκαινιάζεται η συνεργασία Amateur 

Boyz και 6 D.O.G.S. στη βραδιά FFEEEDD με καλεσμένο τον Πορ-

τογάλο Tiago, που έχει στο βιογραφικό κυκλοφορίες σε DFA κι 

Eskimo (ανοίγει ο Dynamons, € 4) ››› Στο ΤΩΡΑ!Κ44 οι Cyanna πα-

ρουσιάζουν το Σάβ. το νέο τους ανεξάρτητο EP, μαζί τους οι The 

Verge (free)  ››› Την Παρ. στο Bios ο Cayetano με full μπάντα πα-

ρουσιάζει τον καινούργιο του δίσκο «Once Sometime» (€ 8, διαβά-

στε στο athensvoice.gr «Τα τραγούδια της ζωής του») ››› Ο Nick 

Warren ξανά στην Αθήνα. Την Παρ, στο Mamacas με € 20 ››› Παρ. 

στο Santa Botella της Πανόρμου, πάρτι για το ραδιοφωνικό σάιτ 

e-tetradio με καλεσμένους 12 ραδιοφωνικούς παραγωγούς από 

όλη την μπάντα των FM (free) ››› Το Σάββατο, οι Λατέρνατιβ του 

Εν Λευκώ εκπέμπουν από το Key (free) ››› Παρ. στο κολωνακιώτικο 

Rosebud ο Serafim Tsotsonis της Klik Records σε dj set (free) ››› Και 

τέλος επίσης την Παρ. στο Life του ανεβασμένου Χαλανδρίου η 

Νίκη Ξήμερη διαλέγει τις μουσικές για να γιορτάσει τη συνεργασία 

του café-bar με το ACE Model Management

city beat
Του Πάνάγιωτη ΜΕνΕγου

Lee Holman

ΜusicNonStop  ›››  Φουλ συναυλι-
ακή δράση και πάλι. ››› Έστω με déjà 
vu ››› H ανατομία της μελαγχολίας 
από την Αυστριακή Anja Franziska 
Plaschg (γεννημένη το 1990, παρακα-
λώ) που ακούει από  Aphex Twin μέχρι 
Rachmaninoff, διασκευάζει Voyage, 
Voyage και υπόσχεται ένα μυστικιστι-
κό live μέσα από την πειραματική περ-
σόνα της Soap & Skin (Gagarin, 14/10) 
››› Eπιστρέφει στην Αθήνα ο υπαρξι-
στής Chris Greenspan που υιοθετεί 
το νιχιλιστικό όνομα oOoOO και ονει-
ρεύεται nonstop (Bios,13/10).  Δες το 
σύντομο «Update status» που έστειλε 
στην A.V.››› Η φυσιογνωμία που λέ-
γεται Jello Biafra, τραγουδιστής και 
ιστορικός με τους Dead Kennedys, επα-

νέρχεται σε μεγαλύτερο χώρο αυτή τη 
φορά με τους Guantanamo School Of 
Medicine και ιδανικό support από Deus 
Εx Machina (Fuzz, 16/10) ››› Aν κρίνου-
με από την προηγούμενη εμφάνισή του 
με full band ο Cayetano είναι εγγύηση 
με ήχο που μόνο ελληνικός δεν μοιάζει 
(Βios, 12/10) ››› Τσέκαρε το νέο όνομα 
της Ιnner Ear, Νeon στην πρώτη παρου-
σίαση του δίσκου τους «Kάθε πραγμα-
τικότης, αποκρουστική» στη μπουάτ 
Απανεμιά στην Πλάκα (18/10) Καμία 
αντίρρηση. Θα είναι μαζί και Lolek 
με Βοy. ››› Φετίχ το νέο άλμπουμ της 
Μinimal Wave «Golden Dreams» με 4 
ακυκλοφόρητα «synthia»  των Γάλλων 
Deux από τα μέσα των 80s. ››› Life is 
but a dream, που λέει και ο oOoOO...

OOoOO
«Αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα ξενοδοχείο στην Πορτογα-

λία. Έπαιξα στο Πόρτο χθες βράδυ και αύριο πηγαίνω Βε-

ρολίνο. Είμαι σε περιοδεία, έχω ακόμη 12 συναυλίες, δύο 

από τις οποίες στην Ελλάδα. Δουλεύω στο πρώτο μου 

άλμπουμ που ελπίζω να κυκλοφορήσει στις αρχές του ’13. 

Θα το ολοκληρώσω όταν επιστρέψω στην Αμερική. Από την προηγούμενή 

μου εμφάνιση στην Αθήνα θυμάμαι ένα πρωινό μετά από μεγάλο ξενύχτι 

που τριγυρνούσα στην Ακρόπολη με μια ομάδα από μαθητές. Το όνομα 

επιλέχθηκε για να μη σημαίνει τίποτε απολύτως. Μόνο την ανυπαρξία. Είναι 

συναίσθημα και διάθεση σαν σε όνειρο και δεν χρειάζεται κανένα όνομα».  

Soap & Skin

STATUS UPDATE

Μη χάσεις

το επίσημο 

opening για το 

Comme il FauX Βar 

της πλατείας καρύ-

τση. Στις 12/10. 

Soap & Skin

Lee Holman

George Apergis

το souNDtracK tHσ Πολησ
Του γιωργου ΔηΜητράκοΠουλου



μουσικέσ σκηνές live
Του ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου

διασκέδαση οδηγοσ

ΑΝ CLUB
Σολωμού 13-15, 210 
3305.056
11/10: Rosewood 
Brothers. 12/10: Χατ 
Τρικ. 13/10: Eπίλεκτοι.  

ΑΠΑΝΕΜΙΑ
Θόλου 4, πλάκα,  
210 3248.530
18/10: Νeon με 
καλεσμένους τους Lolek 
και The Boy.

ΒΙΟS
πειραιώς 84,  
210 3425.335
12/10: Cayetano Band. 
13/10: Schoolwave 
Bands Live με Jungle 
Whisper - Deckshades - 
Trip - Uncensored - 
Bombing The Avenue - 
Ramona Betrayed Us - 
Isolated - οΟοΟΟ. 
 
CAFE AΛΑΒΑΣΤΡΟΝ
Δαμάρεως 78, παγκράτι, 
210 7560.102
πέμ. Σ. Αμίρης - Γ. 
Μούρτος - Γ. 
Κιουρτσόγλου. παρ. Α. 
Απέργης - Κ. Παυλίδης. 
Σάβ. Τhe Bet. 14/10: 
JazzMaTazz. 15/10: Λ. 
Σαραντόπουλος Quartet.

ENZΖO DE CUBA
αγ. παρασκευής 70-72, 
περιστέρι, 210 5782.610
πέμ. Νoche Latino με τη 
Mariela Nelson. 
παρ.&Σάβ. Βaila Mundo 
με τους Εric Lalta & 
Liduina Lovert. κυρ. 
Bachata & Kizomba 
Night. Δευτ. Βrasilian 
Party. Tρ. Salsa 
Romantica. Tετ. Pura 
Salsa. 

FLORAL
Θεμιστοκλέους 80, 
210 3800.070
11/10: Super Mario & the 
Exotic Watermelons. 
12/10: Muhabbet Mafia. 
13/10: Α. Τουμπανάκη & 
the Buzz Bastardz.

FUZZ LIVE MUSIC CLUB
πειραιώς 209 & π. ιωακείμ 
1, ταύρος, 210 3450.817
16/10: Jello Biafra (Dead 
Kennedys) & 
Guantanamo School Of 
Medicine. 

GAGARIN 205
λιοσίων 205, αττική, 
215 5400.888
12/10: Yianneis - Opera 
Chaotique. 13/10: 
Nightstalker. 14/10: Soap 
& Skin.

HALF NOTE
Tριβωνιανού 17, μετς, 
210 9213.310
11/10: Σ. Κοσκινά. 12/10: 
Vanila Swing.13/10: 
Daddy’s Work Blues Band 
- The Boogie Sinners. 
14/10: Qua’SH Group. 
15/10: Δ. Μαραμής - Κ. 
Λεγάκη. 

ΙΝ VIVO
Χ. τρικούπη 79 & 

μεθώνης, 210 
3822.103

12 & 13/10: Opening Live  
με Δ. Παναγόπουλο & 
Αura, Zero-Zero, Hot 
Organic Trio, Γ.
Χατζόπουλο & the 
Dukes.

KOO KOO
Iάκχου 17, Γκάζι,  
210 3450.930
12/10: Ορίζοντες - Cosa 
Mostra. 13/10: 
Mιθριδάτης - Σέξπυρ.

ΚΥΤΤΑΡΟ
Hπείρου 48 & αχαρνών, 
210 8224.134
12/10: Κazoo. 13/10: 
Mωρά στη Φωτιά. 14/10: 
Up the Hammers. 

SIX D.O.G.S
αβραμιώτου 6-8,  
210 3210.510
11/10: The Underground 
Youth. 13/10: Ava Inferi. 
14/10: Burn The Sun - We 
Own The Sky - 
Audiobreed. 17/10: 
Obits.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Φραντζή & Θαρύπου  
35-37, Νέος κόσμος,  
210 9226.975
Kεντρική Σκηνή: παρ. λ. 
παπαδόπουλος - 
Vassilikos. Σάβ. X. 
Θηβαίος & Μr Highway 
Band.
Plus Σάβ. Μ. Στρατής - Η. 
Ματιάμπα.
Club Kάθε πάρ. & Σάβ. 
House Band. Δευτ. Code 
Red. τρ. Δ. Κοργιαλάς - Σ. 
Μπαλτζή. 17/10: A.
Μόσιος - Βizzy Tone.

AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΙΑΝΟΣ
Σταδίου 24, 210 3217.917
11/10: Γ. Ψυχογιός Τrio - 
Aδελφές Βουγιουκλή. 
13/10: Hρώ.

MEΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Βασ. Σοφίας & κόκκαλη, 
210 7282.000
11/10: ΚΟΑ - National 
Theatre Live. 12/10: 
Συναυλίες στη 
Βιβλιοθήκη (15.00). 
Διάλεξη Μario Botta 
(19.00). 13/10: Το ελιξίριο 
του έρωτα.17/10: 
ρεσιτάλ πιάνου του Χ.  
Δημαρά. 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
πλ. καρύτση 8, 
210 7234.567
11/10: Λώρα Μαμάκου - 
Πάνος Λουμάκης. 16/10: 
Raza Khan. 17/10: 
Γιοβάννα - Θεόδωρος 
Κοτεπάνος.

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΩΝ
λ Συγγρού 107-109, 210 
9005.800
13/10: Ergon Ensemble. 

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
πειραιώς100,  Γκάζι
11 & 12/10: Διήμερo 
πολιτισμού από τη MKO 
«Δρω». 13 & 14/10: Meet 
Market.

CAfes/BArs/
snACks

BOO 
Σαρρή 21, Ψυρρή, 210 3255.542 Νωρίς 
το πρωί με café και snacks, 
και το βράδυ ποτά και 
δυνατά cocktails με 
mainstream rock funky 
ρυθμούς και live μουσικές.

CIRCUS 
Nαυαρίνου 11, Aθήνα, 
210 3615.255 Ίσως η πιο 
ιδαίτερη διακόσμηση σε 
αθηναϊκό καφέ-μπαρ, από 
τα μυστικά της μεγάλης του 
επιτυχίας πάνω στην 
«πράσινη γραμμή» 
Εξαρχείων - Κολωνακίου. 
Από  νωρίς το πρωί με 
καφέ, φαγητό το βράδυ. 
Σπέσιαλ σαλάτες, ζυμαρικά, 
ακόμα και hot dog σε μενού 
που πρόσφατα 
ανανεώθηκε. Freestyle 
μουσικές και κομψό πατάρι 
για ήρεμες συζητήσεις. 

DEL SOL CAFE
Bουτάδων 44, Γκάζι, 210 3418169  Δίπλα 
στη νέα στάση του μετρό 
«Kεραμεικός», με  θέα στην 
Aκρόπολη. Kαφές, ελαφριά 
γεύματα, snacks, waffles, 
αλλά και ωραία εξωτικά 
βραδινά cocktails. 

DOLCE CAFE     
Γρ. Αυξεντίου 58-60, Ιλίσια, 210 7487.683 
Για 13 χρόνια ο παράδεισος 
για τις παρέες που 
τρελαίνονται με τα 
επιτραπέζια παιχνίδια. Το 
βράδυ ποτά και ροκ 
μουσικές. O dj Δημήτρης 
Παπασπυρόπουλος κάνει 
την εμφάνισή του μια φορά 
το μήνα. 

EN ΔEΛΦOIΣ 
Δελφών 5, Kολωνάκι, 210 3608.269 
Στην είσοδο του 
πεζόδρομου-συνόρου που 
σε καλωσορίζει στο 

Kολωνάκι, με 30 something 
θαμώνες. Όποιος βγαίνει 
στο Κολωνάκι περνάει από 
δω. A.V.

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 Σε 
κάθε συνοικία της Αθήνας 
και σε όλη την Ελλάδα. 
Aγαπημένα cafés με 
υπέροχες γεύσεις καφέ, 
γλυκά και snacks, από κρύα 
sandwich σε μπαγκέτες και 
σε ψωμάκια όπως ciabatta 
και pizzetti μέχρι ζεστά, 
λαχταριστά club 
sandwitches bacon.Το πιο 
ευχάριστο διάλειμμα της 
ημέρας.   

GINGER ALE
Θεμιστοκλέους 74, πλατεία Εξαρχείων, 
210 3301.246 Το vintage 
σαλονάκι της πλατείας 
Εξαρχείων ανοίγει τις 
πόρτες του από το πρωί. 
ανεβάζει κόσμο και στον 
όροφο, βάζει freestyle 
μουσικές. Ψάξε τον dj 
Dennis για ιστορίες από τα 
Οινόφυτα... 

IANOS CAFE
Σταδίου 24, Αθήνα, 210 3217.917 Στο 
κομψό παταράκι πάνω από 
το βιβλιοπωλείο, καφέδες, 
ποτά, ελαφριά γεύματα, μια 
μικρή γκαλερί που 
φιλοξενεί διάφορες 
εκθέσεις και μια επίσης 
μικρή μουσική σκηνή για 
ατμοσφαιρικά live. Εδώ οι 
συνεντεύξεις Τύπου πολλών 
πολιτιστικών θεσμών της 
Αθήνας και τα μηνιαία live 
της A.V.

MΑγκΑΖΕ 
Aιόλου 33, πλ. Aγίας Eιρήνης, 210 
3243.740 Από τα success 
stories των τελευταίων 

χρόνων. Trademark ο 
τοίχος - χάρτης της Αθήνας, 
η μπανιέρα στην τουαλέτα, 
wi-fi spot, πάντα 
προοδευτικό και πάντα 
γεμάτο με τραπεζάκια έξω 
στον πεζόδρομο της Αιόλου. 
A.V.

PLAYCE   
Λ. Στρ. Παπάγου 128, Ζωγράφου/ Ν. 
Γεννηματά & Β. Λογοθετίδη 14, Πανόρμου, 
210 7755.060/ 
www.
playce.
gr 

Διαθέτει 
πάνω από 300 τίτλους 
επιτραπέζιων παιχνιδιών 
απ’ όλο τον κόσμο, 60 
γεύσεις τσαγιού, 32 καφέ, 
σνακς και παγωτά για να 
πίνεις και να τρως όσες 
ώρες κι αν κρατήσει το 
παιχνίδι σου.  

PAKOMEΛO
Διστόμου 9α, πλ. Aνεξαρτησίας - Aγ. 
Mαρίνα Hλιούπολης, 210 9702.025, www.
torakomelo.gr H μεγαλύτερη 
ποικιλία σε ρακόμελο απ’ 
όλη την Eλλάδα. 
Pακομελομεζέδες, 
ποικιλίες, καφεδάκι από το 
απόγευμα, cocktails και 
σφηνάκια μέχρι αργά. Mε 
κονσόλα για blues ρυθμούς, 
με jazz-funk διάθεση και 
latin επιρροές. Events live 

συγκροτημάτων και 
εκθέσεις καλλιτεχνών. A.V.

POP UP 
25ης Mαρτίου 13, N. Σμύρνη, 694 6658700 
Tο πιο pop καφέ της Aθήνας 
με διακόσμηση βουτηγμένη 
στην pop art, έντονα 
χρώματα και μίνιμαλ αύρα. 
Tο πρωί καφέδες με θέα 
την πλατεία, το βράδυ ποτά 
στο μέσα μπαρ. 

TRIBECA 
Σκουφά 47-49 & Oμήρου, 

210 3623.541 Το sex 
& the city 

crowd της 
Αθήνας δίνει 
ραντεβού 
για ποτάκι 
μετά τη 
δουλειά 
στο πιο hip 
και φιλικό 
μέρος της 

Σκουφά. Το 
μικρό καφέ 

μπαρ της 
Λίζας και του 

Κώστα είναι 
ανοιχτό από το 

πρωί για εξαιρετικά 
σάντουιτς, χυμούς, και το 
βράδυ για μουσική και 
φλερτ σε σωστό beat και 
διάθεση. A.V.

ΦIΛION 
Σκουφά 34, Kολωνάκι, 210 3637.758 Το 
αδιαχώρητο κάθε Σάββατο 
μεσημέρι, αφού εδώ δίνουν 
ραντεβού τα τελευταία... 
άπειρα χρόνια οι άνθρωποι 
των γραμμάτων και των 
τεχνών. Κάθε συγγραφέας, 
δημοσιογράφος, ηθοποιός 
και πολιτικός 
(εναλλακτικός) που σέβεται 
τον εαυτό του θα κάνει ένα 
πέρασμα για να πει την 
άποψή του περί παντός στο 
all time classic στέκι. 
Σπουδαίες τάρτες, τιμημένη 
κουρού, ομελέτες και 
ωραία  παγωτά. A.V.

Μη χάσεις

Συναυλία - αφιέρωμα 

στον Jean francaix

ο Σύλλογος Φίλων Παλαιάς Λυρικής 

Τέχνης και το ώδείο Νικόλαος μάντζα-

ρος διοργανώνουν αφιέρωμα στον Γάλ-

λο συνθέτη Jean Francaix, στο πλαίσιο 

του διεθνούς εορτασμού για τα 100 

χρόνια από τη γέννησή του. Γαλλικό 

Ινστιτούτο Αθηνών, Σίνα 31. Έναρξη 

20.30. Είσοδος € 10, φοιτ. € 5. 

Στις 12/10.

MOYΣΙΚA LeGO 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟ ΤrOVA

T
o γκρουπ που ξεκίνησαν ως ντουέτο 
στις αρχές του 2011 οι Μιχάλης Κεχα-
γιάς και Γιάννης Μπάκος παρουσιάζει το 
πρώτο τους ΕP «Με πόση περηφάνια» 

μαζί με διασκευές. 

NUEVA TROVA, Αθηνάς & Βλαχάβα, Μοναστηράκι. 
Έναρξη 20.00/FREE. Στις 14/10. 
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cinevoice
 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Αυγοτάραχο...του ΓιΩρΓού ΚρΑΣΣΑΚοΠούλού

O Θεός αγαπάει το χαβιάρι *    
ΣκηνοθεΣίΑ: Γιάννης Σμαραγδής

ΠρωτΑγωνίΣτούν: Σεμπάστιαν Κοχ, έβγκένι Στίτσκιν, Άκης Σακελαρίου, Μα-

ρίσσα τριανταφυλλίδου, Κατρίν Ντενέβ, τζον Κλιζ

Η περιπετειώδης ιστορία του εθνικού ευεργέτη Ιωάννη Βαρ-
βάκη, που από κουρσάρος στο Αιγαίο βρέθηκε έμπιστος της 
Αικατερίνης της Ρωσίας, πλούσιος έμπορος χαβιαριού και υπο-
στηρικτής της Ελληνικής επανάστασης, ξετυλίγεται άνευρα, πα-
λιομοδίτικα, βαρετά, σε μια ταινία που δεν μοιάζει καθόλου στο 
έπος το οποίο υπόσχεται. Σχηματικοί χαρακτήρες, αδούλευτοι 
διάλογοι, ανύπαρκτη αίσθηση του κινηματογραφικού ρυθμού, 
μη πειστικά κοστούμια και σκηνικά, αλλεπάλληλα κλισέ, μεγα-
λόστομες ατάκες, στέκονται εμπόδιο σε κάθε απόπειρα του πρω-
ταγωνιστή Σεμπάστιαν Κοχ να εμπνεύσει πάθος και ζωή σε έναν 
ήρωα που δεν ευτυχεί να μεγαλουργήσει στην κινηματογραφι-
κή του μεταφορά. Η πρόθεση του φιλμ είναι αναμφίβολα να μας 
κάνει να νιώσουμε περήφανοι για το παράδειγμα ενός μεγάλου 
Έλληνα, αλλά είναι αδύνατον να ταυτιστείς με ένα φιλμ τόσο 
ξεπερασμένο και αμήχανο, με έναν κινηματογράφο που δεν έχει 
καμιά σχέση όχι μόνο με το εδώ και το τώρα της Ελλάδας, αλλά 
με το ίδιο το παρόν του σινεμά. Απογοητευτικό σαν θέαμα, υπερ-
βολικά πομπώδες, απλοϊκό στον τρόπο που αντιμετωπίζει τους 
χαρακτήρες, τα κίνητρά τους, την ίδια την Ιστορία, δυστυχώς το 
«Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι» υπολείπεται πολύ όχι μόνο του να 
είναι μια καλή ταινία, αλλά και των ίδιων των φιλοδοξιών του. 

Οι υποψήφιοι (The Campain) **      
ΣκηνοθεΣίΑ: τζέι ρόουτς

ΠρωτΑγωνίΣτούν: Ζακ Γαλιφιανάκις, Γουίλ 

φέρελ, τζέισον Σουντέκις

δεν θα μπορούσε να βρεθεί καλύ-

τερη στιγμή για μια σατιρική κωμω-

δία για τις αμερικάνικες εκλογές και 

η ιδέα της αντιπαράθεσης δύο ε-

ξαιρετικών κωμικών στους ρόλους 

δυο υποψηφίων για το Κογκρέσο 

μοιάζει ιδιοφυής. το φιλμ του τζέι 

ρόουτς δεν υπολείπεται αστείων 

και χαριτωμένων «εξωφρενικών» 

σκηνών, αυτό που μοιάζει να λείπει, 

όμως, είναι μια πιο καυστική ματιά 

στην πραγματικότητα της αμερικά-

νικης (κι όχι μόνο) πολιτικής αρένας. 

Όλα όσα θα χρειάζονταν είναι εκεί, 

δύο ικανοί θαρραλέοι κωμικοί, το 

κατάλληλο timing, ένα πλούσιο σε 

ευκαιρίες για διακωμώδηση σκη-

νικό, αλλά η σάτιρα ποτέ δεν είναι 

όσο αιχμηρή όσο θα περίμενες και 

το πολιτικό σχόλιο μοιάζει προφα-

νές και μάλλον αδύναμο. 

H αρπαγή 2 (Taken 2) ** 
ΣκηνοθεΣίΑ: ολιβιέ Μεγκατόν

ΠρωτΑγωνίΣτούν: λίαμ Νίσον, φάμκε 

Γιάνσεν, Μάγκι Γκρέις

τίποτα δεν φέρνει κοντά μια οικογέ-

νεια πιο γρήγορα, από ένα ταξίδι σε 

μια εξωτική τοποθεσία. Και μια απα-

γωγή. Αυτή είναι η προφανώς πετυ-

χημένη εμπορικά συνταγή της «Αρ-

παγής 2» που αυτή τη φορά φέρνει 

την οικογένεια του πρώην CIA ήρωα 

στην ιστανμπούλ και στα χέρια των 

Αλβανών μαφιόζων που δοκίμασαν 

ανεπιτυχώς να απαγάγουν την κό-

ρη του την προηγούμενη φορά. το 

φιλμ του Μεγκατόν περισσότερο 

από ταινία είναι μια καλολαδωμένη 

μηχανή action κλισέ, που λειτουργεί 

ακριβώς όπως θα περιμένατε, παρά-

γοντας ικανοποιητικές σκηνές δρά-

σης, με μια δόση χολιγουντιανής (αν 

κι ευρωπαϊκών χρημάτων) υπερβο-

λής. Ό,τι πρέπει για ένα δίωρο εύκο-

λου, βίαιου fun, αν αυτό αναζητάτε. 

Αν όχι, αναζητήστε το αλλού. 

V/H/S ***
ΣκηνοθεΣίΑ: Άνταμ Γουίνγκαρντ, τζο 

Σουάνμπεργκ, τάι Γουέστ κ.α.

ΠρωτΑγωνίΣτούν: Άνταμ Γουίνγκαρντ, 

Χάνα φίρμαν, τζο Σουάμνπεργκ

Έχοντας σαν αποστολή να κλέψουν 

μια μυσ τηριώδη βιν τεοκασέτα 

από ένα ερημικό σπίτι, μια ομάδα 

νεαρών ανακαλύπτει μια συλλογή 

από VHS γεμάτες αλλόκοτα τρομα-

κτικά βίντεο ενώ ένα πτώμα που 

βρίσκουν στο σπίτι κόβει βόλτες. Κι 

όχι μόνο. ύπάρχουν πολλές ταινίες 

found footage τρόμου, υπάρχουν 

πολλές σπονδυλωτές ταινίες, αλλά 

αυτή εδώ, γυρισμένη από έξι από τις 

πιο ενδιαφέρουσες φωνές του ανε-

ξάρτητου σινεμά, ξεχωρίζει αφού 

κατορθώνει να είναι σταθερά απει-

λητική και συχνά εξαιρετικά τρομα-

κτική. η «χειροποίητη» old school αι-

σθητική της λειτουργεί σαφώς υπέρ 

της, ακόμη κι αν το επίπεδο όλων 

των ιστοριών προφανώς δεν είναι 

ίδιο και παρότι το φιλμ είναι σαφώς 

μεγαλύτερο απ’ ό,τι θα έπρεπε. 

Ποιος από τους δύο 
είναι ο Έλληνας;

Going dental

Τύπου Sakis

Στο βάθος Κατρίν Ντενέβ

Ç Έρχομαι από 

χαμηλά. Ο πατέρας 

μου κέρδιζε το ψωμί του 

με τα χέρια του. Ήταν hair 

stylist στον Βιντάλ ΣασούνÈ

(ο ÇύποψήφιοςÈ καμ Μπρέιντι του γουίλ 

Φέρελ δεν κρύβει την εργατική 

καταγωγή του )
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Αθ ή ν Α ς

Α ΑΒΟΡΑ  
Ιπποκράτους 180, 210 6462.253

Η αγελάδα που έπεσε από τον 
ουρανό, Πέμ.-Τετ. 18:30, 
20:30, 
Η κόρη Πέμ.-Τετ. 22:30

ABΑΝΑ 
Λυκούργου 3, Χαλάνδρι, 210 6756.546 

Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19:00, 
21:00, 23:00 / Σάβ.- Κυρ. 17:00, 
19:00, 21:00, 23:00 

AΕ Λ ΛΩ CinemA x 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259.975 

Αίθ. 1: Σμύρνη: Καταστροφή 
μιας κοσμοπολίτικης πόλης 
1900-1922, Πέμ.-Τετ. 17:45 / Ο 
Θεός αγαπάει το χαβιάρι Πέμ.-
Τετ. 19:45, 22:00 / Barbie: Η 
πριγκίπισσα και η ποπ σταρ, 
Σάβ.-Κυρ. 16:00 • Αίθ. 2: Οι 
Υποψήφιοι, Πέμ., Παρ., Δευτ. 
- Τετ. 18:45, 20:45, 22:45 / 
Σάβ.-Κυρ. 20:45, 22:45 / 
Μαδαγασκάρη 3: Οι φυγάδες της 
Ευρώπης, μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
16:45 /Στη Ρώμη με αγάπη, 
Σάβ.-Κυρ. 18:45 • Αίθ. 3: 
Στη Ρώμη με αγάπη Πέμ.-Τετ. 
22:30 /Ο Θεός αγαπάει το χα-
βιάρι, Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:20/ 
ParaNorman: Μια μεταφυσική 
ιστορία, μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
16:00 • Αίθ. 4: Ο Θεός αγαπάει 
το χαβιάρι, Πέμ.-Τετ. 19:10, 
21:30, 23:45/ Brave μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 17:15 • Αίθ. 6:  
(Θερινή):Στη Ρώμη με αγάπη, 
Πέμ.-Τετ. 20:00 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ
Βασ.  Σοφίας 124, Αμπελόκηποι,  
210 7782.122 

Αίθ. 1: Η κληρονομιά του Μπορν, 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:30, 23:00 
Brave, Σάβ.-Κυρ. 16:00 
Αίθ. 2: Οι Υποψήφιοι, Πέμ.-Τετ. 
18:20, 20:20, 22:20 / Barbie: 
Η πριγκίπισσα και η ποπ σταρ, 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 16:40 

AΘHnAiOn CinepOlis 3D 
DiGiTAl 
Ζησιμοπούλου 7, Γλυφάδα,  
210 8108.230 

Αίθ. 1: Ο Θεός αγαπάει το χα-
βιάρι, Πέμ.-Τετ. 18:00 , 20:00, 
22:00/ Barbie: Η πριγκίπισσα 
και η ποπ σταρ ,μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 16:10  • Αίθ. 2: Οι 
Υποψήφιοι, Πέμ.-Τετ. 18:30, 
20:30, 22:30/ ParaNorman: 
Μια μεταφυσική ιστορία, με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 16:30 • Αίθ. 
3: Η κληρονομιά του Μπορν, 
Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:20, 22:50 
/ Brave, μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
15:50 • Αίθ. 4: Ο Θεός αγαπάει 
το χαβιάρι, Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:00, 23:00 / Barbie: Η πριγκί-
πισσα και η ποπ σταρ μεταγλ., 
Πέμ.-Τετ. 17:10  

ΑΙΓΛΗ 
Λ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι,  210 6841.010

Αίθ. 1: Ο Θεός αγαπάει το 
χαβιάρι, Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:00, 23:00 Brave, μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 17:00 3D • Αίθ. 2: 
Οι Υποψήφιοι, Πέμ.-Τετ. 19:15, 
21:10/Η κληρονομιά του Μπορν, 
Πέμ.-Τετ. 22:40/ Barbie: Η 
πριγκίπισσα και η ποπ σταρ. με-
ταγλ., Πέμ.-Κυρ. 17:30

ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ 
Ζαππείου, 210 3369.300  

Cosmopolis, Πέμ.-Τετ. 20:30, 
22:30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ eUROpA CinemAs 
Λ. Αλεξάνδρας & Πατησίων 77-79, 210 
8219.298

Αγάπη, Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:00, 
22:30

ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟ-
ΓΡΑΦΟΥ 2+1
Αγωνιστών στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι,  
210 5813.470-210 5813.450

Αίθ.1: Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πέμ.-Τετ. 17:00, 19:00 ,21:00, 
23:00 • Αίθ.2: Μαδαγασκάρη 
3: Οι φυγάδες της Ευρώπης, 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. 18:15 / Η 
κληρονομιά του Μπορν, Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:30 / Brave, 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 16:30

ΑΣΤΥ
Κοραή 4, 210 3221.925

 Ο Καίσαρας πρέπει να πεθάνει, 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 22:30

ΑΤΛΑΝΤΙΣ 
Λ. Βουλιαγμένης 245, Δάφνη,  
210 9711.511

Αίθ. 1: Αγάπη, Πέμ., Παρ, Δευτ. 
- Τετ. 20:00, 22:30 / Σάβ.-Κυρ. 
17:30, 20:00, 22:30 • Αίθ. 2: 
Στη Ρώμη με αγάπη, Πέμ., Παρ, 
Δευτ.- Τετ. 19:45, 22:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 17:20, 19:45, 22:00 

ΑΤΤΑΛΟΣ
Κοτιαίου & Ελ.Βενιζέλου, 210 9331.280, 
210 9319.779

Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι, 
Πέμ.-Τετ. 17:00, 19:00, 21:00, 
23:00 

ΒΑΡΚΙΖΑ
Θάσου 22, 210 8973.926 

Αίθ. 1: Ο Θεός αγαπάει το 
χαβιάρι, Πέμ.-Τετ. 18:40, 
20:50, 23:00 /  Brave μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 17:00 3D • Αίθ. 2: 
Μαδαγασκάρη 3: Οι φυγάδες της 
Ευρώπης Πέμ.-Τετ. 18:40 3D 
Η κληρονομιά του Μπορν, Πέμ.-
Τετ. 20:15, 22:35/Barbie: Η 
πριγκίπισσα και η ποπ σταρ 
Σάβ.-Κυρ. 17:00

CApiTOl ΖΕΦΥΡΟΣ
Ιουλιανού & 3ης Σεπτεμβρίου (εμπ. 
κέντρο ATHINIAN CAPITOL), Αθήνα, 
210 3462.677

Ο Στρατηγός, Πέμ.-Παρ. 18:30, 
20:30, 22:30

CineRAmA
Αγ. Κυριακής 30, Παλαιό Φάληρο,  
210 9403.593

Η αξέχαστη πόλη, Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:15, 22:30 / Μαδαγα-
σκάρη 3: Οι φυγάδες της Ευρώ-
πης,  μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 16:15 

VillAGe sHOppinG 
AnD mORe 
Θηβών 228 &Πανασσού, Άγ. I. Pέντη, 210 
4215.100 - 4214 .848

Αίθ. 1: Ο Θεός αγαπάει το χα-
βιάρι, Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:15, 
00:30 • Αίθ. 2: Η Αρπαγή 2 
Πέμ.-Τετ. 21:15, 23:30  
Αίθ. 3: Brave μεταγλ., Πέμ., 
Παρ., Δευτ. -Τετ. 15:00, 17:15 / 
Σάβ.-Κυρ. 12:45, 15:00, 17:15 
Resident Evil: Η τιμωρία, Πέμ.-
Τετ. 19:30, 21:30, 23:30
Αίθ. 4: Barbie: Η πριγκίπισσα 
και η ποπ σταρ, μεταγλ., Πέμ., 
Παρ., Δευτ.- Τετ. 15:15, 17:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 13:30, 15:15, 17:00 

/ Η Αρπαγή 2 Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:15, 23:30 
Αίθ. 5: Step Up Revolution 
Πέμ., Παρ, Δευτ.-Τετ. 17:00, 
19:15 / Σάβ.-Κυρ. 12:30, 
14:45, 17:00, 19:15/ V/H/S, 
Πέμ.-Τετ. 22:00, 00:30 
Αίθ. 6: Οι Υποψήφιοι Πέμ., 
Παρ, Δευτ.-Τετ. 16:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:00 / Σάβ.-
Κυρ. 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:00 • Αίθ. 7: 
Brave, μεταγλ.,Πέμ., Παρ, 
Δευτ.-Τετ. 16:15 / Σάβ.-Κυρ. 
14:00, 16:15 / V/H/S, Πέμ.-Τετ. 
18:30, 21:00, 23:45 •Αίθ. 
8: Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι, 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 21:45, 00:00 
/ Barbie: Η πριγκίπισσα και η 

ποπ σταρ, μεταγλ.,Πέμ., Παρ., 
Δευτ.-Τετ. 16:00, 17:45 / Σάβ.-
Κυρ. 12:30, 14:15, 16:00, 17:45 
Αίθ. 9: Ο Θεός αγαπάει το 
χαβιάρι, Πέμ., Παρ., Δευ.-Τετ. 
15:30, 17:45, 20:00, 22:15, 
00:30 / Σάβ.-Κυρ. 13:15, 
15:30, 17:45, 20:00, 22:15, 
00:30 •Αίθ. 10: Μαδαγασκάρη 

3: Οι φυγάδες της Ευρώπης, 
μεταγλ.,Πέμ., Παρ, Δευτ.-
Τετ. 15:00, 17:00 / Σάβ.-Κυρ. 
13:00, 15:00, 17:00 / Σιωπηλό 
σπίτι, Πέμ.-Τετ. 19:15, 21:15, 
23:15 •Αίθ. 11: Μαδαγασκάρη 
3: Οι φυγάδες της Ευρώπης, 
μεταγλ., Πέμ., Παρ, Δευτ.-
Τετ. 16:00 / Σάβ.-Κυρ. 12:00, 
14:00, 16:00/ Ο Θεός αγαπάει 
το χαβιάρι, Πέμ., Κυρ., Δευτ., 
Τριτ. 18:00, 20:15, 22:30 / 
Παρ, Σάβ., Τετ. 18:00, 20:15, 
22:30, 00:45 •Αίθ. 12: Ο Θεός 
αγαπάει το χαβιάρι, Πέμ., Παρ, 
Δευτ.- Τετ. 18:30, 20:45, 
23:00 / Σάβ.-Κυρ. 14:00, 
16:15, 18:30, 20:45, 23:00 
•Αίθ. 13: Η Αρπαγή 2 Πέμ., 

Παρ, Δευτ.-Τετ. 17:30, 19:45, 
22:00, 00:15 / Σάβ.-Κυρ. 
13:00, 15:15, 17:30, 19:45, 
22:00, 00:15 •Αίθ. 14: Step 
Up Revolution Πέμ., Παρ, 
Δευτ.- Τετ. 16:00 / Σάβ.-Κυρ. 
13:45, 16:00/ Η Αρπαγή 2 Πέμ., 
Κυρ., Δευτ., Τριτ. 18:15, 20:30, 
22:45 / Παρ., Σάβ., Τετ. 18:15, 

cine ωρεσ προβολησ ☛ Το πρόγραμμα προβολών στις αίθουσες ισχύει από την Πέμπτη

Πυροτεχνήματα την Τετάρτη (Chaharshanbe-soori) ***
σκηνοθεσία: Ασγκάρ Φαραντί, πρωταγωνίστούν:  Χεντί Τεχρανί, Ταρανέχ 

Αλιντοστί, Χαμίντ Φαροχνεζάντ

Γυρισμένη το 2006, πριν το «Τι απέγινε η Έλι» και το «Ένας χωρισμός», η τρίτη 
μεγάλου μήκους του Φαραντί έχει όλα τα στοιχεία που θα έκαναν το σινεμά 
του να κερδίσει τη διεθνή καταξίωση λίγα χρόνια αργότερα, αλλά σε μια 
λιγότερο δουλεμένη μορφή. Το φιλμ είναι η ιστορία μιας νεαρής γυναίκας 
που ετοιμάζεται να παντρευτεί και που μια μέρα πριν την ιρανική πρωτο-
χρονιά μπλέκεται στη ζωή και τους καυγάδες ενός ζευγαριού, στο σπίτι 
των οποίων ξεκινά να δουλεύει. Οι σχέσεις ανδρών και γυναικών στο Ιράν, 
η υποκειμενικότητα της αλήθειας, τα στεγανά των κοινωνικών τάξεων 
αποτελούν τις βασικές θεματικές του φιλμ που καταγράφει με ένταση και 
βάθος κάτι που μοιάζει, αλλά δεν είναι απλό: τις μικρές στιγμές που είναι 
ικανές να μας αλλάξουν. 

AΚΟΜΗ

O Θεός Αγαπάει το Χαβιάρι  *     Όχι όμως όταν έχει «μπαγιάτικη» γεύση

H Αρπαγή 2 **Νέος προορισμός, ίδια περιπέτεια
Οι Υποψήφιοι **     Αστείο ναι, αιχμηρό όχι και τόσο

V/H/S ***Homemade τρόμος

Πυροτεχνήματα την Τετάρτη ***
Ιρανικός, διαπεραστικόςρεαλισμός

JUsT THe FACTs

20:30, 22:45, 00:45 •Αίθ. 
15: Οι Υποψήφιοι, Πέμ., Παρ, 
Δευτ.-Τετ. 17:00, 19:00, 21:00, 
23:00 / Σάβ.-Κυρ. 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00, 23:00 •
Αίθ. 17: Ο σκοτεινός ιππότης: 
Η επιστροφή, Πέμ., Παρ, 
Δευτ.-Τετ. 17:15, 20:30, 23:45 
/ Σάβ.-Κυρ. 13:45, 17:15, 
20:30, 23:45 •Αίθ. 18: Looper: 
Αντιμέτωποι με το χρόνο, Πέμ., 
Παρ, Δευτ.-Τετ. 18:45, 21:30, 
00:00 / Σάβ.-Κυρ. 13:45, 
16:15, 18:45, 21:30, 00:00 •
Αίθ. 19: Looper: Αντιμέτωποι με 
το χρόνο, Πέμ., Παρ, Δευτ.-Τετ. 
17:15, 19:45 / Σάβ.-Κυρ. 14:45, 
17:15, 19:45 / Σιωπηλό σπίτι, 
Πέμ.-Τετ. 22:15, 00:15 •Αίθ. 

20: Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι, 
Πέμ., Παρ., Δευτ.-Τετ. 19:00, 
21:15, 23:30 / Σάβ.-Κυρ. 12:15, 
14:30, 16:45, 19:00, 21:15, 
23:30 

VillAGe 5 CinemAs pAGRATi 
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου,  
Εμπορικό κέντρο Millennium, Παγκράτι, 
210 7566.240 

Αίθ. 1: Ο Θεός αγαπάει το χα-
βιάρι, Πέμ., Παρ, Δευτ.- Τετ. 
17:50, 20:00, 22:10, 00:20 
/ Σάβ. 13:30, 15:40, 17:50, 

20:00, 22:10, 00:20 
/ Κυρ. 11:20, 13:30, 
15:40, 17:50, 20:00, 
22:10, 00:20 •Αίθ. 
2: Μαδαγασκάρη 3: 
Οι φυγάδες της Ευρώ-
πης, μεταγλ.,Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:50 / Σάβ. 
13:50, 15:50, 17:50 
/ Κυρ. 11:50, 13:50, 
15:50, 17:50 /Looper: 
Αντιμέτωποι με το 
χρόνο, Πέμ.-Τετ. 21:40 
/Σιωπηλό σπίτι, Πέμ.-
Τετ. 19:50, 00:10 •Αίθ. 
3:Brave, μεταγλ.,Πέμ., 
Παρ., Δευτ.-Τετ. 18:30 
/ Σάβ. 14:15, 16:20, 
18:30 / Κυρ. 12:10, 
14:15, 16:20, 18:30/ Οι 
Υποψήφιοι, Πέμ.-Τετ. 
20:40, 22:30, 00:20 

•Αίθ. 4: Barbie: Η πριγκίπισσα 
και η ποπ σταρ, μεταγλ.,Πέμ., 
Παρ, Δευτ.-Τετ. 17:40 / Σάβ. 
14:00, 15:50, 17:40 / Κυρ. 
12:15, 14:00, 15:50, 17:40 /Η 
Αρπαγή 2, Πέμ.-Τετ. 19:20, 
21:20, 23:30 •Αίθ. 5:Ο Θεός 
αγαπάει το χαβιάρι, Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:10, 23:20 /Brave, με-
ταγλ.,Σάβ. 14:45, 16:50 / Κυρ. 
12:40, 14:45, 16:50 3D

VillAGe 15 CinemAs @ THe mAll 
Α. Παπανδρέου 3, 14848 

Αίθ. 1: Step Up Revolution, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:15, 
18:30, 20:45/ Σάβ.-Κυρ. 
11:45, 14:00, 16:15, 18:30, 

20:45 / Cosmopolis Πέμ.-Τετ. 
23:00 •Αίθ. 2: Η Αρπαγή 2 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16:00, 18:00, 20:15, 22:30, 
00:30, Σάβ.-Κυρ. 18:00, 
20:15, 22:30, 00:30/ Brave 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11:15, 
13:30, 15:45 3D •Αίθ. 3: Brave 
μεταγλ., Πέμ.-Σαβ. & Δευτ.-
Τετ. 16:00, 18:00, Κυρ. 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00 /Σιωπηλό 
σπίτι, Πέμ., Δευτ., Τριτ. 20:15, 
22:15, 00:15 / Παρ., Σάβ., 
Κυρ., Τετ. 20:15, 00:30 / 
Αρπαγή 2, Παρ, Σάβ., Κυρ., 
Τετ. 22:30 
Αίθ. 4: Οι Υποψήφιοι, Πέμ., 
Παρ., Δευτ.-Τετ. 16:45, 19:00, 
21:15, 23:15 / Σάβ.-Κυρ. 19:00, 
21:15, 23:15 / Μαδαγασκάρη 
3: Οι φυγάδες της Ευρώπης 
Σάβ.-Κυρ. 12:30, 14:45, 16:45 
•Αίθ. 5: Brave μεταγλ., Πέμ., 
Παρ., Δευτ.-Τετ. 15:15 / Σάβ. 
11:15, 13:15, 15:15, 17:30 / 
Κυρ. 12:45, 15:15, 17:30 / Ο 
Θεός αγαπάει το χαβιάρι Πέμ., 
Δευτ.-Τετ. 17:45, 20:00, 22:15 
/ Παρ-Κυρ. 20:00, 22:15, 
00:30 •Αίθ. 6: Ο σκοτεινός 
ιππότης: Η επιστροφή Πέμ.-
Τετ. 15:00, 23:00 / Στη Ρώμη 
με αγάπη Πέμ.-Τετ. 18:30, 
20:45 • Αίθ. 7: Ο Θεός αγαπάει 
το χαβιάρι Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:30 / Barbie: Η πριγκίπισσα 
και η ποπ σταρ μεταγλ., Πέμ., 
Παρ., Δευτ.-Τετ. 16:30, 18:45 

/ Σάβ.-Κυρ. 12:00, 14:15, 
16:30, 18:45 • Αίθ. 8: Ο Θεός 
αγαπάει το χαβιάρι Πέμ. 16:00, 
18:15, 20:30, 22:45 / Παρ., 
Δευτ.-Τετ. 15:00, 17:15, 19:30, 
21:45, 00:00 / Σάβ.-Κυρ. 
17:15, 19:30, 21:45, 00:00 / 
Μαδαγασκάρη 3: Οι φυγάδες της 
Ευρώπης, μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
11:15, 13:15, 15:15 
Αίθ. 9: Η Εποχή των Παγετώνων 
4: Ο Χορός των Ηπείρων, με-
ταγλ.,Πέμ., Παρ., Δευτ.-, Τετ. 
15:00 / Σάβ.-Κυρ. 11:00, 13:00, 
15:00 / V/H/S Πέμ.-Τετ. 17:00, 
19:30, 22:00, 00:30 •Αίθ. 10:  
Η Αρπαγή 2, Πέμ., Παρ., Δευ.- 
Τετ. 15:00, 17:00, 19:15, 21:30, 
23:45 / Σάβ.-Κυρ. 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 19:15, 
21:30, 23:45 •Αίθ. 11: Ο Θεός 
αγαπάει το χαβιάρι, Πέμ. 15:00, 
17:15, 19:30, 21:45, 00:00 / 
Looper: Αντιμέτωποι με το χρόνο 
Παρ, Δευτ.- Τετ. 17:15, 19:45, 
22:15 / Σάβ.-Κυρ. 19:45, 22:15 
Μαδαγασκάρη 3: Οι φυγάδες της 
Ευρώπης μεταγλ.,Σάβ.-Κυρ. 
11:45, 13:45, 15:45, 17:45 •
Αίθ. 12: Looper: Αντιμέτωποι 
με το χρόνο Πέμ. 17:15, 19:45, 
22:15 / Ο Θεός αγαπάει το χα-
βιάρι Παρ., Δευτ.-Τετ. 16:00, 
18:15, 20:30, 22:45 / Σάβ.-
Κυρ. 11:30, 13:45, 16:00, 18:15, 
20:30, 22:45 •Αίθ. 13: Ο Θεός 
αγαπάει το χαβιάρι, Πέμ. 19:30, 
21:45 / Η Αρπαγή 2, Παρ-Σάβ. 
19:15, 21:30, 23:45 / Κυρ.-Τετ. 
19:15, 21:30 •Αίθ. 14: Ο Θεός 
αγαπάει το χαβιάρι, Πέμ. 20:30 
/ Παρ.-Τετ. 20:30, 22:45

VillAGe 9 CinemAs @ FAliRO 
Λ. Ποσειδώνος 1, Π. Φάληρo, 14848

Αίθ. 1: Barbie: Η πριγκίπισσα 
και η ποπ σταρ μετ., Πέμ., 
Παρ., Δευτ.-Τετ. 18:00, 19:45 / 
Σάβ.-Κυρ. 11:00, 12:45, 14:30, 
16:15, 18:00, 19:45 / Η Αρπαγή 
2, Πέμ.-Τετ. 21:45, 00:00 •
Αίθ. 2: Η Αρπαγή 2 Πέμ., Παρ, 
Δευτ.-Τετ. 17:10, 19:30, 21:45, 
00:00 / Σάβ.-Κυρ. 14:50, 
17:10, 19:30, 21:45, 00:00 
•Αίθ. 3: Step Up Revolution 
Πέμ., Παρ., Δευτ.-Τετ. 18:00, 
20:00 / Σάβ.-Κυρ. 20:00 / 
Σιωπηλό σπίτι Πέμ.-Τετ. 22:00, 
23:50 / Μαδαγασκάρη 3: Οι 
φυγάδες της Ευρώπης μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00 •Αίθ. 4: Looper: 
Αντιμέτωποι με το χρόνο Πέμ., 
Παρ, Δευτ.-Τετ. 20:00, 22:20, 
00:40 / Σάβ.-Κυρ. 22:20, 
00:40 / Οι Υποψήφιοι Πέμ., 
Παρ, Δευτ.- Τετ. 18:00 / Σάβ.-
Κυρ. 14:15, 16:15, 18:15, 20:15 
Αίθ. 5: Ο Θεός αγαπάει το 
χαβιάρι Πέμ., Παρ., Δευτ.- 
Τετ. 19:00, 21:15, 23:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 14:30, 16:45, 
19:00, 21:15, 23:30 •Αίθ. 6: Οι 
Υποψήφιοι Πέμ., Παρ, Δευτ.- 
Τετ. 20:30, 22:30, 00:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 22:30, 00:30 / 
Brave μετ.,Σάβ.-Κυρ. 12:30, 
14:30, 16:30, 18:30, 20:30 
/ Τετ. 18:30 •Αίθ. 7: Ο Θεός 
αγαπάει το χαβιάρι Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:15, 00:30 • Αίθ. 
8: Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:15, 23:30 
•Αίθ. 9: Η Αρπαγή 2 Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:50 

VillAGe ATHens meTRO mAll 
Λ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος Δημήτριος, 
210 6104.100 - 14 848

Αίθ. 1: Brave μεταγλ., Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τριτ. 17:20 3D / 
Σάβ.-Κυρ. 13:20, 15:20, 17:20 
3D / Τετ. 17:20/ Ο Θεός αγαπάει 
το χαβιάρι Πέμ.-Τετ. 19:20, 
21:30 / V/H/S Πέμ.-Τετ. 23:40 
Αίθ. 2: Brave μεταγλ.,Πέμ., 
Παρ., Δευτ.- Τετ. 16:10 / Σάβ.-
Κυρ. 12:10, 14:10, 16:10 /Ο Θεός 
αγαπάει το χαβιάρι, Πέμ.-Τετ. 
18:10, 20:20, 22:30, 00:40 
Αίθ. 3: Η Εποχή των Παγετώνων 
4: Ο Χορός των Ηπείρων με-
ταγλ.,Πέμ., Παρ., Δευτ.-Τετ. 
16:15, 18:15 / Σάβ.-Κυρ. 12:15, 
14:15, 16:15, 18:15 /Σιωπηλό 
σπίτι, Πέμ.-Τετ. 20:15, 22:15, 
00:15 •Αίθ. 4: Μαδαγασκάρη 
3: Οι φυγάδες της Ευρώπης 
μεταγλ.,Πέμ., Παρ., Δευτ.-
Τετ. 15:50, 17:50 / Σάβ.-Κυρ. 
11:50, 13:50, 15:50, 17:50 / Οι 
Υποψήφιοι, Πέμ.-Τετ. 19:50, 
21:50, 23:50 •Αίθ. 5: Barbie: 
Η πριγκίπισσα και η ποπ σταρ 
μετ.,Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17:10/ Σάβ.-Κυρ. 13:10, 
15:10, 17:10/ Η Αρπαγή 2, 
Πέμ.-Τετ. 19:10, 21:10, 23:10 

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
Μεσογείων 6, 210 7773.319
Κάθε Τετάρτη εισιτήριο œ 5.00

Αίθ. 1: Στη Ρώμη με αγάπη, 

Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:15, 22:30 
• Αίθ. 2: Η αδελφή μου, Πέμ.-
Τετ. 18:40, 20:40, 22:40

GAZARTe
Βουτάδων 34, Γκάζι. 210 3460.347

Το ακρωτήρι του φόβου Πέμ., 
Κυρ., Τετ. 22:10 / Το τελευταίο 
κύμα Πέμ., Κυρ., Δευτ., Τετ. 
20:00 / Παρ., Σάβ., Τρ. 22:10/ 
Η λεωφόρος της Δύσης Παρ. 
20:00 / Δευτ. 22:10 / Key Largo 
Σάβ., Τρ. 20:00 

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
 Ζέππου 14, Γλυφάδα, 210 9650.318  

Αίθ. 1: Αγάπη, Πέμ.-Τετ. 
19:30, 22:20 
Αίθ. 2: Στη Ρώμη με αγάπη, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
21:30/ Σάβ.-Κυρ. 19:00, 
21:30

ΔΑΝΑΟΣ 
Λεωφ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου,  
210 6922.655

Αίθ. 1: Αγάπη, Πέμ.-Τετ. 
17:20, 20:00, 22:40 
Αίθ. 2: Ο Καίσαρας πρέπει να 
πεθάνει, Πέμ.-Τετ. 18:30, 
20:30, 22:30/ Dolphin Boy, 
Κυρ. 17:00

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι,  210 8028.587 

Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι, 
Πέμ.-Κυρ. 18:10, 20:20, 
22:40

ΕΚΡΑΝ 
 Ζ. Πηγής & Αγαθίου, Νεάπολη,  
210 6461.895   

Άθικτοι Πέμ.-Παρ 20:50, 
23:00 / Για όλα φταίει τ’ όνο-
μά σου! Σάβ.-Κυρ. 20:50, 
23:00 / Η σιδηρά Κυρία 
Δευτ. Τετ. 20:50, 23:00 

ΕΛΛΗ
Ακαδημίας 64, Κέντρο, 210 3632.789

Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:15, 
22:30

ΕΜΠΑΣΣΥ nOVA ODeOn
Πατριάρχου Ιωακείμ 5, Kολωνάκι,  
210 7215.944

Αγάπη, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 19:45, 22:30/ Σάβ.-
Κυρ. 17:00, 19:45, 22:30

ΖΕΦΥΡΟΣ 
Τρώων 36, Θησείο, 210 3462.677

Ο Στρατηγός Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00 

ΘΗΣΕΙΟΝ 
Αποστόλου Παύλου 7, Θησείο,  
210 3470.980

Ενας μεγάλος έρωτας Πέμ.-
Τετ. 20:30 / Δεσμώτης του 
ιλίγγου Πέμ.-Τετ. 22:30 

ΙΝΤΕΑΛ 
Πανεπιστημίου 46, 210 3826.720 

Πυροτεχνήματα την Τετάρτη 
Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:10, 
22:20

ΙΛΙΟΝ
Τροίας 34 & Πατησίων 113, 210 
8810.602-6955466939

Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:10, 22:10 

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx CyTA
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233.567

Αίθ. 1: Αγάπη Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:30, 23:00/ Brave 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 16:00 
Αίθ. 2:  Σμύρνη: Καταστροφή 
μιας κοσμοπολίτικης πόλης 
1900-1922 Πέμ.-Τετ. 16:30, 
18:15, 20:00 / Αγάπη Πέμ.-
Τετ. 21:45

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx ClAss CyTA
Δροσίνη 16, Κηφισιά, 210 6231.601, 

Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι-
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:00, 20:15, 22:30 / Σάβ.-
Κυρ. 16:00, 18:00, 20:15, 
22:30 

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ FilmCenTeR
Λεωφ. Συγγρού 106 , 210 9215.305

Η κόρη, Πέμ.-Τετ. 19:15, 
21:00, 22:45

ΝΑΝΑ CinemAx CyTA
Λ. Βουλιαγμένης 179, Δάφνη,  
210 9703.158  
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Αίθ. 1: Σμύρνη: Καταστροφή 
μιας κοσμοπολίτικης πόλης 
1900-1922, Πέμ., Παρ., 
Δευτ.-Τετ. 18:40, 20:30, 
22:15 / Σάβ.-Κυρ. 20:30, 
22:15/ Η Εποχή των Παγετώ-
νων 4: Ο Χορός των Ηπείρων 
μεταγλ.,Σάβ.-Κυρ. 16:40/ 
ParaNorman: Μια μεταφυσική 
ιστορία μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
18:40 •Αίθ. 2: Ο Θεός αγα-
πάει το χαβιάρι Πέμ., Παρ, 
Δευ, Τρι, Τετ. 18:30, 20:50, 
23:10 / Σάβ.-Κυρ. 16:30, 
18:30, 20:50, 23:10 
Αίθ. 3: Κυνηγοί κεφαλών 
Πέμ., Τετ. 18:50 / Παρ-Κυρ. 
21:15, 23:15 / Δευτ.-Τρ. 18:50, 
21:15, 23:15 / Ο Θεός αγαπάει 
το χαβιάρι Πέμ.-Τετ. 20:50/
Brave μεταγλ., Παρ-Κυρ. 
17:30, 19:30 
Αίθ. 4: Ο Θεός αγαπάει 
το χαβιάρι Πέμ.-Τετ. 
19:20, 21:30, 23:40 
/Barbie: Η πριγκί-
πισσα και η ποπ 
σταρ μεταγλ., 
Παρ-Κυρ. 17:45 
•Αίθ. 5: Ο Θεός 
αγαπάει το χαβιάρι 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 
19:40, 22:00 •Αίθ. 
6: Οι Υποψήφιοι 
Πέμ., Δευτ.-Τετ. 
18:15, 20:00, 21:45, 
23:30 / Παρ.-Κυρ. 
20:00, 21:45, 23:30/ 
Μαδαγασκάρη 3: Οι φυγάδες 
της Ευρώπης μεταγλ.,Παρ-
Κυρ. 18:00 

ΝΙΡΒΑΝΑ CinemAx CyTA
Λ. Αλεξάνδρας 192, Αμπελόκηποι,  
210 6469.398, 210 6445.221

Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πέμ., Παρ, Δευτ.- Τετ. 
18:00, 20:15, 22:30 / Σάβ.-
Κυρ. 16:00, 18:00, 20:15, 
22:30 

ODeOn KOsmOpOlis mApOyΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα,  
210 6786.000, 801 11 60000 

Αίθ. 1: Η Αρπαγή 2, Πέμ., 
Δευτ.- Τετ. 18:50, 21:00, 
23:00 / Παρ-Κυρ. 21:00, 
23:00/ Brave Παρ-Κυρ. 
17:40 • Αίθ. 2: Μαδαγασκάρη 
3: Οι φυγάδες της Ευρώπης 
μεταγλ.,Πέμ., Παρ, Δευτ.-
Τετ. 18:40 / Σάβ.-Κυρ. 16:40, 
18:40/ Η Αρπαγή 2 Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00 •Αίθ. 3: Looper: 
Αντιμέτωποι με το χρόνο, Πέμ., 
Παρ., Κυρ., Δευτ.- Τετ. 19:30, 
22:10 / Σάβ. 19:30 / Η Αρπαγή 
2, Σάβ. 22:00 •
Αίθ. 4: Μην εμπιστεύεσαι κα-
νέναν, Πέμ., Κυρ.-Τετ. 21:50 / 
Step Up Revolution, Πέμ.-Τετ. 
17:20, 19:40 / Η Αρπαγή 2 
Παρ-Σάβ. 22:00 
Αίθ. 5: Ο Θεός αγαπάει το 
χαβιάρι, Πέμ.-Τρι 21:40 / 
Barbie: Η πριγκίπισσα και η 
ποπ σταρ μεταγλ., Πέμ., Παρ, 
Δευτ., Τριτ. 19:20 / Σάβ.-Κυρ. 
17:00, 19:20 
Αίθ. 6: V/H/S, Πέμ.-Τετ. 
20:15, 22:40 / Barbie: Η 
πριγκίπισσα και η ποπ σταρ με-
ταγλ.,Πέμ., Παρ., Δευτ.-Τετ. 
18:10 / Σάβ.-Κυρ. 16:20, 18:10 
• Αίθ. 7:  Οι Υποψήφιοι Πέμ.-
Τετ. 19:10, 21:20, 23:10 / Brave 
μεταγλ.,Σάβ.-Κυρ. 16:10 • 
Αίθ. 8: Ο Θεός αγαπάει το 
χαβιάρι Πέμ., Παρ., Δευτ.-
Τετ. 18:30, 20:40, 22:50 
/ Σάβ.-Κυρ. 16:20, 18:30, 
20:40, 22:50 • Αίθ. 9: Ο Θεός 
αγαπάει το χαβιάρι Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:10, 23:20 / Brave 
μεταγλ.,Σάβ.-Κυρ. 16:50 
3D • Αίθ. 10: Ο Θεός αγαπάει 
το χαβιάρι, Πέμ., Παρ, Δευτ.-
Τετ. 20:10, 22:20 / Σάβ.-Κυρ. 
17:30, 20:10, 22:20 •Αίθ. 11: 
Η Αρπαγή 2 Πέμ., Κυρ., Δευτ., 
Τετ. 18:00, 20:00, 22:00 / 
Παρ.-Σάβ. 18:00, 20:00 / 
Τριτ. 18:00, 22:00 / Η Εποχή 
των Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων, μεταγλ.,Σάβ.-Κυρ. 
16:00 •Αίθ. 12: Στη Ρώμη με 
αγάπηΠέμ.-Τετ. 19:50, 22:10/ 
Μαδαγασκάρη 3: Οι φυγάδες 
της Ευρώπης μεταγλ.,Παρ-
Κυρ. 17:50 

ODeOn ΟΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, Αθήνα, 2103622.683

Αίθ. 1: Στη Ρώμη με αγάπη, 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:00 
Αίθ. 2: Killer Joe Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:20 

ODeOn sTARCiTy
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, 
Ν. Κόσμος, 210 6786.000
Αίθ. 1: Ο Θεός αγαπάει το χα-
βιάρι Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:00, 
23:10 • Αίθ. 2: Μαδαγασκάρη 

3: Οι φυγάδες της Ευρώπης με-
ταγλ.,Πέμ., Παρ., Δευτ.-Τετ. 
19:10 / Σάβ.-Κυρ. 17:10, 19:10/ 
Μην εμπιστεύεσαι κανέναν
Πέμ.-Τετ. 21:50 • Αίθ. 3: Ο 
Θεός αγαπάει το χαβιάρι, Πέμ., 
Παρ, Δευτ.- Τετ. 20:23, 22:40 
/ Σάβ.-Κυρ. 17:40, 20:23, 
22:40 • Αίθ. 4: Οι Αναλώσιμοι 
2 Πέμ.-Τετ. 22:30 / Step Up 
Revolution, Πέμ., Παρ., Δευτ.-
Τετ. 20:10 / Σάβ.-Κυρ. 17:50, 
20:10 • Αίθ. 5: Οι Υποψήφιοι 
Πέμ., Παρ, Δευτ.-Τετ. 20:40, 
22:50 / Σάβ.-Κυρ. 18:30, 
20:40, 22:50 • Αίθ. 6: Η Αρ-
παγή 2 Πέμ.-Τετ. 19:20, 21:20, 

23:20 /Barbie: Η πριγκίπισσα 
και η ποπ σταρ μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 17:30 • Αίθ. 7: Ο Θεός 
αγαπάει το χαβιάρι Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:10 / Barbie: Η 
πριγκίπισσα και η ποπ σταρ 
μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 18:10 
Αίθ. 8: Στη Ρώμη με αγάπη 
Πέμ.-Τετ. 21:40 / Brave 
μεταγλ., Πέμ., Παρ., Δευτ.-
Τετ. 19:30 / Σάβ.-Κυρ. 17:20, 
19:30 • Αίθ. 9: Looper: Αντι-
μέτωποι με το χρόνο Πέμ.-Τετ. 
19:50, 22:20 • Αίθ. 10: V/H/S, 
Πέμ.-Τετ. 20:20, 23:00 / 
Η Εποχή των Παγετώνων 4: 
Ο Χορός των Ηπείρων, με-
ταγλ.,Σάβ.-Κυρ. 18:00 

ΟΣΚΑΡ
Aχαρνών 300, Κάτω Πατήσια,   
210 2234.130

Στη Ρώμη με αγάπη Πέμ.-Τετ. 
19:10, 21:10, 23:00 / Ο Θεός α-
γαπάει το χαβιάρι, Πέμ.-Τετ. 
15:10, 17:10

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 210 7515.434 

Αίθ. 1: Σμύρνη: Καταστροφή 
μιας κοσμοπολίτικης πόλης 
1900-1922, Πέμ.-Τετ. 18:45, 
20:35, 22:25 • Αίθ. 2, θε-
ρινή: Τα κόκκινα παπούτσια, 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:35

ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ
Βασ. Γεωργίου & Ριζάρη, 210 7291.800

Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι, 
Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:20, 22:30 

ΡΙΒΙΕΡΑ
 Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια, 210 3837.716
 
Μεσοτοιχίες, Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:30

ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ 
Κυδαθηναίων 22, Πλάκα,  210 3222.071  

Η Εποχή των Παγετώνων 
4: Ο Χορός των Ηπείρων 
μεταγλ.,Πέμ.-Κυρ. 19:00 
/ Το τελευταίο κύμα Πέμ.-
Κυρ. 23:00 / Δευτ.-Τετ. 
22:30 / Στη Ρώμη με αγάπη, 
Πέμ.-Κυρ. 20:45, Δευτ.-
Τετ. 20:00

ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ 
Πάρκο Φλοίσβου, Π. Φάληρο,  
210 9821.256

Η κληρονομιά του Μπορν, 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:30

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΛΟΜΑ)
Μεσογείων 232 & Βεντούρη , 
2106525.122

Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι, 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:40, 22:50

ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ ClAssiqUe 
Λ. Κηφισίας 290 , Ψυχικό,  
210 6777.330-1

Η αγελάδα που έπεσε από τον 
ουρανό, Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:00

ΣΟΦΙΑ

Ευσταθιάδου 2, πλ. Αγ. Τριάδος,  
210 9927.447

Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 20:15, 
22:30 / Μαδαγασκάρη 3: Οι φυ-
γάδες της Ευρώπης μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 18:15  

sTeR CinemAs 
Εμπ. κέντρο Escape, Λ. Δημοκρατίας 
67A, Ίλιον, 210 8092.690, 801 801 7837 

Αίθ. 1: Ο Θεός αγαπάει το χα-
βιάρι Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:30 
Barbie: Η πριγκίπισσα και η 
ποπ σταρ μεταγλ., Πέμ., Παρ., 
Δευτ.- Τετ. 17:30 / Σάβ.-Κυρ. 
13:30, 15:30, 17:30 • Αίθ. 2: 
Barbie: Η πριγκίπισσα και η ποπ 
σταρ μεταγλ., Πέμ., Παρ., 

Δευτ.-Τετ. 16:10, 17:50, 
19:30 / Σάβ.-Κυρ. 

14:30, 16:10, 17:50, 
19:30 / Η Αρπαγή 2 
Πέμ.-Τετ. 21:10, 
23:20 • Αίθ. 3: 
Ο Θεός αγαπάει 
το χαβιάρι, 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 
21:00, 00:00 / 
Brave μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 
13:50, 15:50 • 

Αίθ. 4: Η Αρπαγή 
2 Πέμ., Δευτ.-

Τετ. 17:40, 20:00, 
22:15 / Παρ 17:40, 

20:00, 22:15, 00:30 / 
Σάβ. 13:00, 15:20, 17:40, 

20:00, 22:15, 00:30 / Κυρ. 
13:00, 15:20, 17:40, 20:00, 
22:15 • Αίθ. 5: Ο Θεός αγαπάει 
το χαβιάρι Πέμ., Παρ., Δευτ.- 
Τετ. 16:00, 19:00, 22:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 / Killer Joe, Παρ-
Σάβ. 00:20 • Αίθ. 6: Ο Θεός 
αγαπάει το χαβιάρι Πέμ., Παρ., 
Δευτ.- Τετ. 17:30, 20:30, 
23:30 / Σάβ.-Κυρ. 14:30, 
17:30, 20:30, 23:30 
Αίθ. 7: Μαδαγασκάρη 3: Οι 
φυγάδες της Ευρώπης με-
ταγλ.,Πέμ., Παρ., Δευτ.- Τετ. 
16:20, 18:00 / Σάβ.-Κυρ. 
14:40, 16:20, 18:00 / Οι 
Υποψήφιοι Πέμ.-Τετ. 19:40, 
21:30, 23:00 

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ
Ιερά Οδός 48, 210 3609.695

Αίθ. 1: Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου Δράμας Πέμ.-Τετ. 17:00, 
19:00, 21:00
Αίθ. 2: Φθινόπωρο Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:00, 22:00

ΤΙΤΑΝΙΑ CinemAx
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους, 
2103811.147
 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Τσε

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, 210 2826.873

Αίθ. 1: Ο Θεός αγαπάει το 
χαβιάρι Πέμ., Παρ, Δευτ.-Τετ. 
17:00, 19:00, 21:00, 22:50 
/ Σάβ.-Κυρ. 19:00, 21:00, 
22:50 /Barbie: Η πριγκίπισσα 
και η ποπ σταρ, μετ., Σάβ.-
Κυρ. 17:15 • Αίθ. 2: Η κληρο-
νομιά του Μπορν, Πέμ.-Τετ. 
18:10, 20:30, 22:50/ Μαδαγα-
σκάρη 3: Οι φυγάδες της Ευρώ-
πης μετ., Σάβ.-Κυρ. 16:30 

ΦΟΙΒΟΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 1, Περιστέρι, 
210 5711.105

Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι,
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 22:40 
Brave, μετ., Σάβ.-Κυρ. 17:00 

Π ρ οΑ ς Τ ί ω ν

ΑΘΗΝΑ - pisCines iDeAles
Σολωμού 18, Χαλάνδρι,  210 6855.860

Μεσοτοιχίες Πέμ.-Κυρ. 22:00 
Η Εποχή των Παγετώνων 4: 
Ο Χορός των Ηπείρων με-
ταγλ.,Πέμ.-Κυρ. 18:50 / Ο Σεφ 
και ο Σεφ του Πέμ.-Κυρ. 19:45 
Κλειστό Δευτ-Τετ. 

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Αγίας Παρασκευής 40, 210 2690.317 

Είναι μπερδεμένο Πέμ.-Κυρ. 
19:30, 21:30 / Παραδεισένια 
οστά, Δευτ.-Τετ. 19:30, 
22:00  ●

cine ωρεσ προβολησ

«Δράμα» 
στην ΑθήναΤο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μή-κους της Δράμας κατεβαίνει για μία ακόμη φορά στην Αθήνα, προβάλλοντας όλες της ταινίες του ελληνικού διαγωνιστι-κού, καθώς κι ένα μέρος του αφιερώματος στη Ρουμάνικη Σχολή Κινηματογράφου και τις βραβευμένες ταινίες της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Από 11 έως 17 Οκτωβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας (Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου, μετρό Κεραμει-κός, Αθήνα).
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«Here’s room 456, it’s enough to make 

you sick» όπως το έθεσαν και οι Velvet 

Underground με τη Nico, μυθικοί ένοικοι 

του ξενοδοχείου που περιέθαλψε τό-

σους και τόσους διακόνους των τεχνών. 

Εκεί κατέλυσε και ο Γιώργος Γλυκοφρύ-

δης, στο νεοϋορκέζικο ενδιαίτημα κυο-

φορήθηκαν οι εμπειρίες που συναποτέ-

λεσαν το «Chelsea Hotel».

Τ
ο «Hotel Chelsea» είναι η νέα σας μυθι-

στορηματική κατάθεση έπειτα από ένα 

πολυσέλιδο έργο του 2010, που επικέ-

ντρωνε στην κατοχική Θεσσαλονίκη α-

ντλώντας από πλήθος ιστορικών στοιχείων. 

Τι σας ενέπνευσε αυτή τη σκηνική εναλλα-

γή; Το «Hotel Chelsea» είναι το αποτέ-
λεσμα μιας θεαματικής σειράς τυχαίων 
γεγονότων, τα οποία έπεσαν το ένα μετά 
άλλο ως άρτια στημένο ντόμινο. Αν τα 
αφηγηθώ ως ιστορία αγγίζουν τη μετα-
φυσική. Και, βεβαίως, ξεκινούν με το 
θάνατο του πατέρα μου. Η ημερολογια-
κή τους σειρά και μόνο άνετα οδηγεί στο 
συμπέρασμα πως το μυθιστόρημα αυτό 
ήταν ένα σκηνικό που το έστησε εκείνος 
από εκεί ψηλά κι έστειλε εμένα να το κι-
νηματογραφήσω. Γραπτά, βέβαια, όχι με 
κάμερα. Οπότε, εγώ έπρεπε μόνο να βρω 
το plot. Το οποίο, σημειωτέων, δεν χρει-
άστηκε να το ψάξω. Γεννιόταν μόνο του 
με μηδέν προσπάθεια. Οπότε και αφιέ-
ρωσα το βιβλίο στον πατέρα μου. Ας φτά-
σω, λοιπόν, στην αρχική ερώτηση: Δεν 
με ενέπνευσε τίποτε. Ήταν πέραν του 

ελέγχου μου. Πήγα στη Νέα Υόρκη με έ-
τοιμες σημειώσεις για μία συγκεκριμένη 
πραγματολογική έρευνα για ένα μυθι-
στόρημα που ήταν να γράψω. Το οποίο 
δεν έγραψα ποτέ. Το «Hotel Chelsea» 
πήρε τον έλεγχο. Ειλικρινά, έτσι έγινε.

Είναι ένα έγχρωμο ή ασπρόμαυρο βιβλίο, το 

«Hotel Chelsea»; Καταπληκτική ερώτηση. 
Όλα μου τα γραπτά έχουν συγκεκριμένο 
χρώμα. Όπως το colorizing, ως γνωστή 
διαδικασία στην παραγωγή μιας κινημα-
τογραφικής ταινίας. Όταν στο γραφιστι-
κό τμήμα των πάλαι ποτέ «Ελληνικών 
Γραμμάτων» έφτιαχναν το εξώφυλλο του 
«10 ώρες δυτικά», με ρώτησαν πάνω-
κάτω πώς θα ήθελα να είναι. Και στο δι-
ευθυντή του τμήματος είχα πει να δει το 
«Pacific», τηλεοπτική σειρά παραγωγής 
Steven Spielberg. Νομίζω πως αυτό τα 

καταδεικνύει όλα. Το «Hotel Chelsea», 
λοιπόν, είναι ένα έγχρωμο βιβλίο, αλλά 
συχνά θαμπό φλούο, με κάποιες ασπρό-
μαυρες παρεμβολές.

Σε ποιους λογοτέχνες από όλο το παγκόσμιο 

φάσμα προσβλέπετε όταν γράφετε; Τους 
Κώστα Μουρσελά, Γιώργο Σκαμπαρδώ-
νη, Μ. Καραγάτση, Κώστα Αρκουδέα, 
Βασίλη Βασιλικό, Μάκη Πανώριο, Νίκο 
Βλαντή, εκ των πολύ γνωστών ή κλασι-
κών, αλλά υπάρχουν και άλλοι που μπο-
ρώ να τους αναφέρω, γιατί θεωρώ πως 
έχουν κάνει σημαντικότατες προσπά-
θειες αφήγησης όπως εμένα μου αρέσει, 
κάποιας πραγματικά αξιόλογης ιστορίας. 
Για παράδειγμα, ο Θανάσης Βέμπος, με 
το μυθιστόρημά του «Η επέτειος». Επί-
σης, περνώντας στους ξένους συγγρα-
φείς: Steven King, Thomas Harris, Bret 

Easton Ellis, Kurt Vonnegut, Antoine de 
Saint Exupéry, ως μία απλή αναφορά. 

Ποια τα δικά σας βιώματα από το «Hotel 

Chelsea»; Και γενικότερα, σε ποιο βαθμό 

αντλεί από τις προσωπικές σας εμπειρίες 

το βιβλίο; Από τις προσωπικές μου ε-
μπειρίες αντλεί στο 100%. Ολόκληρο 
το αρχικό κομμάτι του βιβλίου γράφτη-
κε στο δωμάτιο του Chelsea, και όλο το 
υπόλοιπο εκεί σκιαγραφήθηκε ως πρό-
χειρο. Βεβαίως δεν μου έχουν συμβεί 
εμένα τίποτε από όλα αυτά. Δεν έχει 
υπάρξει καμία Σάρα στη ζωή μου στη 
Νέα Υόρκη, όπως και κανένας άλλος 
εκ των ηρώων. Όπως είπα και πριν, ε-
κεί μου έλαχε να ζήσω στιγμές που δεν 
είχα ζήσει ποτέ και τις οποίες δεν θα 
ζήσω ποτέ ξανά, οι οποίες μετουσιώθη-
καν και εντάχθηκαν στο μυθιστόρημα. 

Τι συνιστάτε εσείς στους αναγνώστες σας 

να ακούνε διαβάζοντας, πέρα από τις μου-

σικές αναφορές του βιβλίου στους U2 και 

τους Guns’n’Roses; Πολύ καλό! Αν θέ-
λουν, ναι, μπορούν να ακούν το playlist 
του βιβλίου, σχεδόν όλα μου τα γραπτά 
έχουν playlist, όπως και όλες οι ταινίες 
του Wim Wenders ή τα μυθιστορήματα 
του Steven King. Σε όλα μου τα γραπτά, 
όπως και στο «Hotel Chelsea», υπάρ-
χουν σκηνές που βηματίζουν μαζί με το 
τραγούδι που αναφέρεται ή που περι-
γράφεται. Αυτό, δυστυχώς ή ευτυχώς, 
είναι στοιχείο του σινεμά.

Παρότι έχετε διατελέσει αρθρογράφος, 

σπανίως απασχολείτε τον Τύπο με τις από-

ψεις σας. Ενώ μάλιστα, όπως έχετε πει και 

ο ίδιος, «…δεν γράφω κριτικές. Γράφω για 

ό,τι με πιάσει και δεν με αφήσει να πάρω α-

νάσα». Πιστεύετε πως είναι μια εποχή η συ-

γκεκριμένη που οφείλει ο κάθε άνθρωπος 

να εκφράζεται ηχηρά ή αντίθετα η σιωπή 

είναι προτιμότερη; Αυτή είναι άλλη μία 
πραγματικά εύστοχη ερώτηση. Λοιπόν: 
Ναι, θα έπρεπε να μπορώ να εκφράζω 
τις απόψεις μου. Και εκτός γραπτών. Ε-
κτός fiction. Υπάρχει, βέβαια, η άποψη 
που λέει πως ένας καλλιτέχνης ό,τι είναι 
να πει θα το πει μέσα από το έργο του, 
αλλά στο σημερινό περίπου πόλεμο (κα-

θώς η μόνη διαφορά με τον κλασι-
κό πόλεμο είναι οι μη συμβατικές 
ή πυρηνικές ένοπλες εμπλοκές) 
θα πρέπει κάποιος να μιλά ηχη-
ρά. Λοιπόν: Δεν το κάνω. Κυρίως 
λόγο δειλίας. Και, φυσικά, λόγω 
ανικανότητας συμμετοχής σε μια 
δημόσια κουβέντα που πιθανόν 
μετά από μία δημόσια τοποθέτη-
ση μπορεί να εγερθεί. Δεν έχω, ας 
πούμε, το σθένος μιας Σώτης Τρια-
νταφύλλου (να άλλη μία σημαντι-
κή φωνή που δεν ανέφερα πριν) ή 

την άκρατη πολεμική του Τατσόπουλου, 
ή μιας δημόσιας τηλεοπτικής τοποθέτη-
σης ενός Steven King, με γλώσσα σχεδόν 
πορνό. Ενώ θα είχα να πω πάρα πολλά… 
Ποιος ξέρει, πιθανόν να το καταφέρω 
στο μέλλον.

i n f o  Το «Hotel Chelsea» κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ο Γιώργος Γλυκο-
φρύδης παρουσιάζει το βιβλίο και συνομιλεί 
με το κοινό τη Δευτέρα 15/10 στις 8.00 μ.μ. 
στο «Floral» (Θεμιστοκλέους 80, Εξάρχεια). 
Θα μιλήσουν οι συγγραφείς Κώστας Αρκου-
δέας και Ελένη Γκίκα, αποσπάσματα θα δια-
βάσει η ηθοποιός Δανάη Παπουτσή, ενώ θα 
προβληθεί και η ταινία «Chelsea Walls» του 
Ethan Hawke. A
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Στο Hotel CHelsea 
με τον ΓιώρΓο Γλυκοφρυδη
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 Τι βιογράφος ταιριάζει σ’ έναν από 

τους πιο αυτοαναφορικούς πεζο-

γράφους του πλανήτη; Ο Φίλιπ Ροθ κα-

τέληξε στον Μπλέικ Μπέιλι, βιογράφο 

και του Γιέις, και δεσμεύτηκε να του δώ-

σει απεριόριστη πρόσβαση στο αρχείο 

και την αλληλογραφία του. Υποθέτω ότι 

ο Μπέιλι δεν θα διστάσει να εμπιστευτεί 

τον Ροθ ως προς το ποιος του ενέπνευσε 

τον πρωταγωνιστή στο «Ανθρώπινο στίγ-
μα» – σε αντίθεση με τη Wikipedia που... 

του έψησε το ψάρι στα χείλη. 

 Αυτές τις μέρες ξαναδιαβάζω την 

«Πατρική κληρονομιά», στη μετά-

φραση του Τάκη Κιρκή, που τον Νοέμ-

βριο θα ενσωματωθεί στις εκδόσεις Πό-

λις. Το βιβλίο όπου ο Ροθ παρακολουθεί 

τη μάχη ενός ευέξαπτου, πείσμωνα κι 

ακαταπόνητου Εβραίου, του πατέρα του, 

με την ανημπόρια της αρρώστιας και τον 

εξευτελισμό των γηρατειών. Τι απόλαυ-

ση! Γέλια και δάκρυα ανακατεμένα, σ’ 

ένα έξοχο κράμα συγκρατημένης αφή-

γησης και συναισθηματικής ισορροπίας.

   Στο περιθώριο του φεστιβάλ της 

Δράμας, τις προάλλες, ο Βασίλης 

Τσιαμπούσης παρουσίασε τον Θανάση 

Βαλτινό και το πιo βατό, το πιo συναισθη-

ματικό από τα βιβλία του, τον αυτοβιο-

γραφικό, υποτίθεται, «Ανάπλου» (Εστία). 

Κι από τη... μεγάλου μήκους κουβέντα 

τους φάνηκε πως ο Βαλτινός, όσο απο-

λαμβάνει να μας ξεγελάει, άλλο τόσο δυ-

σφορεί με τις «ολέθριες» παρεξηγήσεις 

από τις πολιτικές παραναγνώσεις των 

γραπτών του. Ιδού έδαφος για διατριβές!

 Ποιοί συγγραφείς «δάνεισαν» σε-

νάρια στους μικρομηκάδες; Τσέ-

χοφ, Μπέκετ, Πίτερ Κάρεϊ, Χρήστος 

Οικονόμου, Λευκάδιος Χερν. Οι ταινίες 

του φεστιβάλ προβάλλονται από σήμε-

ρα στην Ταινιοθήκη. Κι ανάμεσά τους, οι 
«Ιδιότητες του 2» του Αχιλλέα Κυριακί-

δη, θιασώτη της μικρής φόρμας και στο 

σινεμά: ο καημός ενός ανθρώπου που 

αλλιώς ζει κι αλλιώς θα ’θελε να ζούσε, 

σε 15΄ χωρίς διαλόγους, με εικόνες υψη-

λής αισθητικής.

 Το «πιο μικρό ελληνικό που αγάπη-

σε» ο καθηγητής πληροφορικής 

στο Μπέρκλεϊ κι από τους συντελεστές 

του «Logicomix», Χρίστος Παπαδημη-

τρίου, κλεμμένο από τη στήλη «Πατρι-
δογνωσία» του «Κ»: το ότι  εδώ, όταν σε 

ρωτάνε «τι κάνεις;» έχεις την άνεση να 

παραδεχτείς πως είσαι χάλια. Μια πολυ-

τέλεια που ίσως στερείται ο Μπιλ Γκέιτς, 

ο παλιός του μαθητής στο Χάρβαρντ. Το 

νέο βιβλίο του Παπαδημητρίου είναι μυ-

θιστόρημα («Ανεξαρτησία», μτφ. Χίλντα 

Παπαδημητρίου, Πατάκης) και τα πλο-

κάμια του φτάνουν ως το 1821! ●

Λεπτομερειες

Από τη ΣΤΑυρουλΑ πΑπΑΣπυρου
stavroulapapaspirou@gmail.com

book voice

Ινστιτούτο Πούσκιν 
Με τις ελληνο-ρωσικές επιχειρημα-
τικές σχέσεις να αναπτύσσονται όλο 
και περισσότερο, αποκτά ξεχωριστό 
πλεονέκτημα η γνώση της ρωσικής 
γλώσσας. Και το Ινστιτούτο Πούσκιν 
έχει να επιδείξει μακρόχρονη και ση-
μαντική παράδοση στη διδασκαλία 
των ρωσικών. Τα μαθήματά του γίνο-
νται σε ένα ευχάριστο και δημιουργι-
κό περιβάλλον στο κέντρο της πόλης, 
έχει άριστα καταρτισμένο εκπαιδευ-
τικό προσωπικό, ενώ και οι Έλληνες 
βουλευτές αλλά και δεκάδες στελέχη 
επιχειρήσεων εμπιστεύονται σε αυτό 
τη διδασκαλία τους. Παράλληλα είναι 
επίσημο εξεταστικό κέντρο για την 
πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης 
της ρωσικής, ενώ στους χώρους του 
στεγάζεται και η πληρέστερη ρωσική 
βιβλιοθήκη στην Ελλάδα, διαθέτοντας 
πάνω από 18.000 τίτλους. Φειδίου 18, 
210 330.2051, www.pushkin.gr 

ΥΠΟΘΕΣΗ 
JACOB 
William Landay, 

εκδ. Διόπτρα

Ο διακεκριμένος 

βοηθός εισαγ-

γελέα Άντριου 

Μπάρμπερ α-

ναλαμβάνει να 

διαλευκάνει 

τη δολοφονία ενός 

εφήβου, παρότι το θύμα ήταν συμμαθητής 

του γιου του. Αναπάντεχα, όμως, στην πο-

ρεία των ερευνών έρχονται στην επιφάνεια 

στοιχεία που υποδεικνύουν ως βασικό ύ-

ποπτο τον 14χρονο γιο του και οι φήμες στη 

μικρή πόλη, λίγο έξω από τη Βοστόνη, αρ-

χίζουν να οργιάζουν. Ο Άντριου ξέρει πως 

ο γιος του δεν είναι ένοχος, αλλά θα πρέπει 

όχι μόνο να το αποδείξει αλλά και να φτάσει 

στα άκρα για να σώσει την οικογένειά του. 

Ο ΚΟΣΜΟΣ 
ΤΟ 2050 
The Economist, 

μτφ. Νίκος 

ρούσσος, 

εισ. Μπάμπης 

παπαδημητρί-

ου, εκδ. Μίνωας 

Γραμμένο από 

συντάκτες του 

«Economist», ε-

ξετάζει (σχεδόν) τα πάντα: από την υγεία 

μέχρι τον πλούτο και από τη θρησκεία 

μέχρι το διάστημα, επιχειρώντας να διε-

ρευνήσει τις τάσεις που θα επικρατήσουν 

στον κόσμο το 2050. Με την αισιοδοξία 

ότι τότε ο κόσμος θα είναι καλύτερος. 

ΣΕΜΙνάρΙά  ΣΤΗν 
άνΟΙχΤΗ ΤΕχνΗ 
Σεμινάρια πεζογραφίας, ποίησης, φι-

λοσοφίας, μουσικής, κινηματογράφου, 

θεάτρου, ντοκιμαντέρ, εικαστικών, δη-

μοσιογραφίας, μετάφρασης κ.ά. από 

ανθρώπους που έχουν διαγράψει ξεχω-

ριστή πορεία στο χώρο της τέχνης. Θα 

ξεκινήσει τη λειτουργία της από τις 29/10, 

δείτε περισσότερα στο www.filmschool.
gr. Φιλελλήνων 17, 211 7051.633 

ΕΠάνάλΕΙΤΟΥργΙά 
ΤΗΣ χάν άΘΗνών 
Με χαμηλή μηνιαία συνδρομή και εκπτώ-

σεις σε φοιτητές, ανέργους και ανθρώ-

πους με χαμηλό εισόδημα, η Χριστιανική 

Αδελφότητα Νέων Αθηνών επαναλει-

τουργεί και προσφέρει σεμινάρια για ενή-

λικες και παιδιά σε Κεραμική, Φωτογρα-

φία, Μουσική, Ξένες Γλώσσες, Αγιογραφία 

κ.λπ. Ακαδημίας 36 & Ομήρου, 210 3614.944, 
www.xan-athens.gr, Facebook ΧΑΝ Αθηνών

ΔώρΟ 1 ΣΕΜΙνάρΙΟ 
ΣΚΗνΟΘΕΣΙάΣ 
ΚΙνΗΜάΤΟγράφΟΥ 

ή ATHENS VOICE κάνει δώρο σε 
έναν από εσάς τη συμμετοχή του και στα 
εννέα masterclass, διάρκειας 3 ωρών το 
καθένα, του Σεμιναρίου Σκηνοθεσίας κι-
νηματογράφου, που θα πραγματοποιηθεί 
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Booze 
cooperativa από τους Palianthropoi 
Pro du c t i o n s  σ ε  σ υ ν ε ργα σ ία  μ ε  τ ο 
Filmschool, από 27/10. πληρ. για το σε-
μινάριο στο  www.filmschool.gr και στα 211 
7051.633, 697 4867975 

Στείλτε SMS: AVAV (κενό) και ονοματεπώ-
νυμο στο 54121, μέχρι 16/10 στις 10 π.μ. 
ο νικητής θα ειδοποιηθεί με sms και θα 
επικοινωνήσει με τους υπευθύνους του 
σεμιναρίου για τις λεπτομέρειες. 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

ΕΞΑΡΕΣ Μαρία 
κρόκου, εκδ. 
Novel Books 

Το μυθιστόρη-
μα της Μαρίας 
κρόκου, που θα 
παρουσιαστεί 
στις 12/10, 
19.30, στο 
Banca café 
(Ακαδημίας 68 

& Χ. Τρικούπη 11), παρακολουθεί τη ζωή 
της Θάλειας, μιας όμορφης γυναίκας που 
εγκαταλείπει την ασφάλεια του πατρικού 
της για να ακολουθήσει τον έρωτα της 
καρδιάς της. 

ΔώρΟ 3 βΙβλΙά
ή A.V. εξασφάλισε για εσάς 3 α-
ντίτυπα του βιβλίου «εξάρες». 

Στείλτε SMS: AVBooK (κενό) και 
ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 16/10 
στις 10 π.μ. οι νικητές θα ειδοποιηθούν 
με sms και θα μπορούν να παραλάβουν 
το δώρο τους από το βιβλιοπωλείο ι. Σιδέ-
ρης, Σόλωνος 116, 210 3833.434
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ
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Του ΜΑΡΙΟΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Health

Ο Οκτώβριος είναι αφιερωμένος 

στην καταπολέμηση του καρ-

κίνου του μαστού. Ασθενής και 

γιατροί μεταφέρουν εμπειρία και 

γνώση στην A.V.

«…Την εποχή εκείνη έτυχε να μάθω 
για κάποια γνωστή μας, που κι εκείνη 
είχε κάνει μετάσταση, ότι δυστυχώς 
δεν τα κατάφερε και δεν ήταν πια κο-
ντά μας, οπότε και αυτό λειτούργησε 
πολύ αρνητικά μέσα μου στη συγκεκριμένη 
περίπτωση. Στη συνέχεια κινητοποιήθηκα 
πολύ γρήγορα και, ύστερα από συνεννό-
ηση με το γιατρό μου, ξεκινήσαμε πρώτα 
με ορμονοθεραπεία για να 
δούμε αν θα ανταποκρι-
θεί η νόσος…» Κατερίνα

«Από τη στιγμή της διά-
γνωσης, ο πιο βαθύς και 
κυρίαρχος φόβος μιας 
γυναίκας με καρκίνο του 
μαστού δεν είναι άλλος από την προσβολή 
άλλων οργάνων, δηλαδή τη μετάσταση». 
Χριστιάνα Μήτση, ψυχολόγος MSc 

«Υπάρχει άμεσα η ανάγκη για την ανάπτυξη 
νέων, πιο αποτελεσματικών και εξατομικευ-
μένων θεραπειών, που θα συνοδεύονται και 
από λιγότερες –σε σχέση με τη χημειοθερα-
πεία– ανεπιθύμητες ενέργειες». Χρήστος Πα-

παδημητρίου, παθολόγος-ογκολόγος

«Μέσα σε ένα μήνα φάνηκε σταθεροποίη-
ση της κατάστασης, πράγμα το οποίο ήταν 

πολύ θετικό, και για ενάμιση 
χρόνο έκανα τη θεραπεία 
αυτή με πολύ καλή αντα-
πόκριση. Στο διάστημα της 
καινούργιας θεραπείας άρ-
χισα να διαβάζω διάφορα 
sites στο internet σχετικά με 
τη μετάσταση του μαστού 

και σε ένα από αυτά είδα για το Σύλλογο Γυ-
ναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής”». 
Κατερίνα

«Στη φάση του προχωρημένου καρκίνου 
μαστού, μια γυναίκα έχει ανάγκη από έγκυ-
ρη και αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με τις 
νέες στοχευμένες θεραπείες αλλά και  με τις 
κλινικές δοκιμές, μιας και η πρόοδος στην 

ογκολογία επιτρέπει τη 
χρήση νέων και αποτε-
λεσματικών φαρμάκων 
που μπορούν να αυξή-
σουν το προσδόκιμο 
ζωής». Χριστιάνα Μή-

τση, ψυχολόγος MSc 

Πρόσφατα εγκρίθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 

everolimus (Afinitor) για τη θεραπεία μετεμ-
μηνοπαυσιακών γυναικών με την πιο συ-
χνή μορφή καρκίνου του μαστού προχω-
ρημένου σταδίου, δηλαδή ορμονοθετικό 
καρκίνο. Σύμφωνα με τα δεδομένα μελέ-
της Φάσης ΙΙΙ (BOLERO 2), όπου συμμετεί-
χαν περισσότερες από 700 ασθενείς, τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι το everolimus 
σε συνδυασμό με την εξεμεστάνη υπερδι-
πλασίασε την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της 
νόσου σε 11 μήνες (από 4,1) και ταυτόχρο-
να μείωσε κατά 55% τον κίνδυνο επιβίωσης 
της νόσου σε σχέση με τη μονοθεραπεία 
με εξεμεστάνη.

«Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρ-
κίνο Μαστού “Άλμα Ζωής” από το 1988 έχει 
στόχο την απομυθοποίηση του καρκίνου του 
μαστού, την ευαισθητοποίηση και ενημέρω-
ση του πληθυσμού για τις μεθόδους πρόλη-
ψης και έγκαιρης διάγνωσης, αλλά και την 
παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε ασθε-

νείς που νοσούν με καρκίνο του μαστού σε 
οποιαδήποτε φάση της ασθένειας κι αν βρί-
σκονται». Χριστιάνα Μήτση, ψυχολόγος MSc 

«Το πιο σημαντικό που μπορεί να πει κανείς 
είναι κάθε γυναίκα να ξεκινήσει τη μαστο-
γραφία στα 35 και από εκεί και πέρα από τα 
40 και πάνω για όλη της τη ζωή. Ο καρκίνος 
του μαστού είναι ευαίσθητος στην ορμονο-
θεραπεία, αλλά και ο πιο ιάσιμος». Χρήστος 

Παπαδημητρίου, παθολόγος-ογκολόγος

 «Αυτό θα πρέπει να έχουν υπόψη τους όλες 
οι γυναίκες που περνούν την ίδια εμπειρία με 
μένα, να κάνουν κουράγιο, να έχουν δύναμη 
και θέληση για ζωή. Θέλω να πω επίσης ένα 
μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συμπαραστέ-
κονται στον αγώνα μας». Κατερίνα

Σε αυτή την τόσο ταραγμένη, για την υγεία, 
περίοδο χωρίς την έκδοση δελτίου τιμών 
για νέα φάρμακα εδώ και 2 χρόνια, αποτε-
λεί εγκληματική ενέργεια ο αποκλεισμός 
όλων αυτών που έχουν ανάγκη από νέες 
και καινοτόμες θεραπείες. Θεραπείες που 
προσφέρουν όχι μόνο περισσότερο χρόνο 
στους ασθενείς, αλλά καλύτερη ποιότητα 
ζωής γι’ αυτούς και τους οικείους τους.  A  

Ζήσε τώρα 
καλύτερα

Από την εκδήλωση του συλλόγου 
«Άλμα Ζωής»

Διάβασε όλο το θέμα στο Site

www.athens voice.gr

ΟΧΕΤΤΕ 
Pop collection, ρολόγια σε διάφορα χρώματα, με λουράκι 
σιλικόνης και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι, € 79-89 

Διατίθενται στα Oxette shops, shop in shop & corners 
& οnline στο www.oxette.eu

INTIMISSIMI 
Nero: Νέα 
leather capsule 
collection  
Μαύρη-δερμάτινη  
σειρά εσωρούχων.  
Δερμάτινος κορσές  
(από € 99,90), padded  
bra (από € 69,90),  
ψηλόμεση ζώνη (από € 
59,90), g-string (από € 
29,99). Σε επιλεγμένα  
σημεία πώλησης 
Ιntimissimi (Κ. Διάθεση: 
Calin A.E., Κάλβου 2 &  
Παλαιολόγου, Χαλάνδρι,  
210 6840.005)

elements of style Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ                ➜ style@athensvoice.gr

DIXAN 
Mega Caps: νέα γενιά απορρυπαντικών 

σε μορφή υγρής κάψουλας με δύο αρώματα, 
Φρεσκάδα Ωκεανού και Φρεσκάδα Άνοιξης 

(www.henkel.gr)

SWAROVSKI
Βραχιόλι με κρύσταλλα Swarovski από τη 
νέα συλλογή για τη σεζόν Φθινόπωρο/

Χειμώνας 2012/13. Κ. Διάθεση: Swarovski Hellas, 
Ρόδων 8, Άλιμος, 210 9933.020

Σουτιέν 
TezeNIS με € 5  

Όποιο σχέδιο κι αν σου αρέσει, 
pop style, casual ύφος, sexy push ups,  
μπορείς να το αποκτήσεις με μόλις € 5 

για μία μόνο ημέρα. Σημείωσε τις  
ημερομηνίες της προσφοράς: 11/10,  

Πατησίων 112. 19/10, Πειραιάς: Λεωφόρος 
Ηρώων Πολυτεχνείου 41. 12/10, Σταδίου 
28 . 18/10, Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 

Καλλιθέα. 19/10, Ρούσβελτ 4,  
Λάρισα. 20/10, River West & 

Smart Park.

Μη χάσεισ

PALETTE MOUSSE COLOR
Ρίξτε τα συστατικά στο σέικερ, ανακινήστε 40 φορές ώστε 
να μετατραπεί σε αφρό και χρησιμοποιήστε το όπως το 
σαμπουάν σας! 8 συναρπαστικές αποχρώσεις και άρωμα φρά-
ουλας μεταμορφώνουν τα μαλλιά σας, € 6,95 (www.henkel.gr)
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ΕMπνΕύσού 
απο τη

Ακόμα κι αν δεν ερωτευτείς (όπως όλοι μας) τα τέλεια Edmond και Clopton (put on your swede shoes σε κόκκινο, λαδί, σκοτεινό μαύρο), δεν  υπάρχει περίπτωση να 
μη βρεις κάτι να σου ταιριάζει στη συλλογή της wesc για το φθινόπωρο του 2012 – είναι σχεδιασμένη για να σαγηνεύσει και τους πιο απαιτητικούς, δημιουργικούς, 
σοφιστικέ  ή αθλητικούς τύπους. Μην ξεχνάς ότι wesc δεν είναι ένα απλό brand: είναι μια μεγάλη ομάδα η οποία λειτουργεί σαν οικογένεια και περιλαμβάνει ικα-
νούς ανθρώπους που δουλεύουν με τα ίδια ιδανικά: να προσφέρουν σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά μια τεράστια γκάμα προϊόντων που θα κάνει τη ζωή τους καλύ-
τερη. Πρωτοπόρος παγκοσμίως στο street fashion σε πάνω από 25 χώρες, κάνει, ευτυχώς για μας, τους δρόμους ομορφότερους και πιο στιλάτους. Μπες στο www.
wesc.com, δες τα μοντέλα και εμπνεύσου από τους WeActivists, τους ανεπίσημους πρέσβεις της οικογένειας της wesc... they are the Superlative Conspiracy! 

-NATAΤΑΣΣΑ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

NEW!COLLECTION 2012

Τι είναι ένας WeActivist; 

Είναι κάποιος με ταλέντο σε αυτό 
που κάνει... και η λίστα περιλαμβάνει 

από παγκοσμίως γνωστούς καλλιτέχνες 
μέχρι εντελώς άγνωστους skaters. 
Οι WeActivists αντιπροσωπεύουν 

τη φιλοσοφία του δρόμου, εκεί 
που συναντιέται ο σούπερ Peter Stormare 

με κάποιον άγνωστο, που έχει διαλέξει 
το δικό του μονοπάτι. Η wesc εμπνέεται 
από τους χώρους και τους τρόπους που 
δουλεύουν αυτοί οι ταλαντούχοι τύποι, 
παρακολουθώντας το πού βρίσκουν τη 

δημιουργικότητα, την έμπνευση και 
τη δύναμη να συνεχίζουν κάθε μέρα. 
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ΠΛΑΙΣΙΟ 
Σε κάθε ένα από τα καταστήματα 

Πλαίσιο έχουν στηθεί για τους επι-
σκέπτες ειδικά σημεία «γνώσης», τα iNFO 

SPOTS, που προσφέρουν περιεκτικές πληρο-
φορίες για προϊόντα και τεχνολογίες. Μπες στο 
http://corporate.plaisio.gr/CorporateShops.
aspx?id=Shops.Main και δες πού είναι το πιο κο-
ντινό σου κατάστημα. 

DIAGEO 
Η υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ και η προστα-
σία του περιβάλλοντος είναι, μεταξύ άλλων, οι 
βασικοί στρατηγικοί πυλώνες των πρωτοβου-
λιών εταιρικής ευθύνης της κορυφαίας εταιρεί-
ας premium αλκοολούχων ποτών στον κόσμο 
Diageo, όπως προκύπτει από τον απολογισμό 
του 2012. Δείτε κι εδώ: http://srreport2012.
diageoreports.com/

ALBA GALOCHA 
Το μοντέλο/fashion blogger Alba Galocha είναι 
το νέο style icon της Tezenis. Η Ισπανίδα κού-
κλα, που γεννήθηκε πριν από 22 χρόνια στην 
Galicia και τώρα ζει στη Μαδρίτη, μέσα από το 
φακό του Jonathan Miller μάς συστήνει τα νέα 
εσώρουχα, συνδυασμένα με ρούχα casual για 
τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2012-13, μια 
συλλογή που συνδυάζει το glamour ύφος με 
το νεανικό πνεύμα. 

ΛΟΥΜΙΔΗΣ 
Ο αυθεντικός ελληνικός καφές παρουσιάζει μια 
πρωτότυπη ενέργεια: θα βοηθήσει πέντε παρα-
δοσιακά καφέ να ανακαινισθούν και να διατηρή-
σουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που τα έκα-
ναν αγαπητά. Εσείς μπείτε στο www.facebook.
com/LoumidisPapagalos και υποδείξτε το αγα-
πημένο τους παραδοσιακό καφέ, γράφοντας το 
λόγο για τον οποίο αξίζει να υποστηριχθεί. 

BCA COLLEGE 
Την ευκαιρία να γνωριστούν με στελέχη μεγά-
λων επιχειρήσεων, αναζητώντας εργασία ανά-
λογη με τις σπουδές και τα προσόντα τους και 
ζώντας τον πραγματικό σφυγμό της αγοράς, εί-
χαν απόφοιτοι και τελειόφοιτοι του BCA College, 
στην εκδήλωση «Career Day 2012», στις 27/9. 

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε 
με το 210 3617.369 (11.00-18.00)

Χρεώσεις: œ 34 οι 20 πρώτες λέξεις και œ 0,35 κάθε επιπλέον. 
Αγγελία σε πλαίσιο: œ 45.

Tι 
νέα; Σε είδα...

ΜετρΟ ΔΟΥκΙΣΣΗΣ
29/9 εσύ ηθοποιός, 
592, κι εγώ με πορ-
τοκαλί παντελόνι, 
μιλούσα για σένα 
πριν σε συναντήσω. 
Σύμπτωση; Aπάντη-
σε theeani…

ΠΛΑτεΙΑ 28ης 
ΟκτωβρΙΟΥ
2/9 17.38, Ηλιού-
πολη, οδηγούσες 
ένα μπορντό Α3 
και στα μαλλιά σου 
είχες κορδέλα, απλά 
πανέμορφη, έχω 
συνέχεια την εικόνα 
σου, στείλε εδώ…

JAmEs JOyCE
Φορούσες λευκό 
t-shirt, ήσουν με 
φίλους, υποστήριζες 
Άρσεναλ, είχα κόκ-
κινο-καροτί μαλλιά, 
ήμουν μ’ ένα φίλο, 
φύγαμε την ίδια στιγ-
μή. 698 6089683

ΑθΗνΑ
Παρασκευή 28/9 
εσύ όμορφη σε μαύ-
ρο Toyota Aygo ΥΝΝ 
32… πήγαινες Πει-
ραιά, κοιταχτήκαμε 
αλλά δεν σε πρόλα-
βα στο φανάρι, στεί-
λε στο claf2011@
hotmail.com 

εθνΙκΗ τρΑΠεζΑ
Στην Αγίου Δημητρί-
ου, 3/10 μεσημέρι 
έξω από την τράπε-
ζα. Οδηγούσες ένα 
κόκκινο Swift, έκανες 
αναστροφή, φορού-
σες γυαλιά και καθό-
ταν δίπλα σου μια γυ-
ναίκα. Θα ήθελα πολύ 
να σε ξανά δω.  
 
ΣκΛΑβενΙτΗΣ 
Ξανθούλα με το 
γλυκό προσωπάκι 
εκεί στα νότια... με 
έχεις σκλαβώσει με 
το βλέμμα σου. Την 
επόμενη φορά μαζί 
με τα ρέστα θέλω και 

το τηλέφωνό σου, 
ξέρεις... 
 
ΜετρΟ 
Το πρωί (5/10) κατά 
τις 8.30. Περιμέναμε 
και μπήκαμε μαζί στο 
ίδιο βαγόνι στο συρμό 
στο Μοναστηράκι 
και βγήκαμε μαζί στο 
μετρό των Αμπελοκή-
πων. Έπειτα στάθηκες 
δίπλα μου στις σκάλες 
ανόδου βγαίνοντας. 
Είσαι μια πανέμορφη 
ξανθιά κοπέλα και 
κρατούσες μια ασημί 
τσάντα «pink». Θέλω 
να σε ξαναδώ... 
 
RED HOt CHILI 
PEPPERs 
4/9, μιλούσαμε και 
φεύγοντας σε πήγα 
στο σταθμό του τρέ-
νου. Σε λένε Αλεξάν-
δρα. Είσαι από την 
Κρήτη, είσαι 23, μέ-
νεις Ζωγράφου και 
σπουδάζεις Αγγλική 
Φιλολογία. Είπαμε να 
τα ξαναπούμε, αλλά 
ξέχασα να ζητήσω 
το κινητό σου. 

ΙΛΙΣΙΑ
Ήσουν στην παρά-
σταση «Χάρτινα 
λουλούδια» με μια 
φίλη σου. Φοράς 
γυαλιά κι έχεις μα-
κριά μαλλιά. Εξαιτίας 
σου δεν μπόρεσα να 
χαρώ την παράστα-
ση και στο τέλος δεν 
πρόλαβα να σε δω. 
Εξαφανίστηκες!  
 
ΣτεκΙ φΙΛΟΣΟφΙ-
κΗΣ ΑΠθ
Νοέμβρης του 1988 
(κατάληψη). Έπαι-
ζες ντραμς στους 
Bollockbrakers και 
μάλιστα βαρούσες 
άσχημα, ίσως ιδιαι-
τέρως άσχημα. Στο 
gig έπαιζαν επίσης οι 
«Ναυτία» και οι «Πα-
νικός». Ήσουν η πιο 
σπουδαία ντράμερ 

του πανκ ροκ στην 
Ελλάδα. Μετά το 
τέλος της εμφάνισής 
σας, πήρες μια μπίρα 
και τη ρούφηξες με 
μανιασμένη δίψα. 
Φυσικά, αφού είχες 
σπάσει το σνερ. Σου 
ζήτησα μια γουλιά και 
μου είπες: εναλλακτι-
κό χωρίς μπίρα δεν 
γίνεται και μου πέρα-
σες το κουτάκι. Αυτή 
η φράση με σημάδε-
ψε έκτοτε. Τώρα, πού 
είσαι; Γραμματέας σε 
πολυεθνική φαρμά-
κων ή αγρότισσα σε 
βιολογικά φρούτα; 
Μου έλειψες. 
 
AB ΠεΥκΗΣ
Σάββατο 6/10 κατά 
τις 7.00 το απόγευ-
μα, σε συνάντησα 
μία στα τυροκομικά 
και μία στα κατεψυγ-
μένα, εκεί μάλιστα 
σκαρφάλωσες για 
να πιάσεις αυτό που 
ήθελες. Κρίμα που 
δεν βρήκα τρόπο 
να σε προσεγγίσω, 
ήσουν υπέροχη.  
 
εφΟρΙΑ 
Στην εφορία με τη 
μαμά σου πρέπει να 
ήσουν 8/20 πρωί! 
Αν σε ζητούσα από 
τη μαμά σου θα με 
δεχόταν;

ΣΥντΑΓΜΑ
Καθόσουν στο γρα-
σίδι μόνη Κυριακή 
βράδυ, μου ζήτησες 
αναπτήρα και σε 
ρώτησα τι θα κάνεις 
όταν ανοίξει το πο-
τιστικό. Έπρεπε να 
προλάβω το μετρό, 
αλλιώς θα καθόμουν 
δίπλα σου κι ας βρε-
χόμουν. Στείλε εδώ. 

ΓκΑζΙ
Είσαι ξανθιά, μου θυ-
μίζεις την Pink, κρα-
τούσες από το λουρί 
ένα σκυλάκι λευκό 

ασχημούτσικο. Δεν 
με είδες, αλλά εγώ 
σε είδα και θέλω να 
σε ξαναδώ. Θα σε 
ψάχνω. 

ΜετρΟ 
ΠΑνεΠΙΣτΗΜΙΟ
Σου έδωσα το εισιτή-
ριό μου στις σκάλες 
Δευτέρα μεσημέρι, 
φορούσα κόκκινη 
φούστα, εσύ μια α-
νοιχτόχρωμη μπλού-
ζα, τζιν και σταράκια. 
Δεν το ήθελες. Κρίμα, 
γιατί θα σου έδινα και 
το τηλέφωνό μου. 
Στείλε στα σχόλια, αν 
με θυμάσαι, να βρε-
θούμε στο ίδιο μέρος 
τη Δευτέρα. 

κΟΛωνΑκΙ
Πρέπει να είσαι φοι-
τήτρια νομικής, σε 
πέτυχα στη Σίνα, σου 
έκοψα το δρόμο κα-
ταλάθος, φορούσες 
φούστα με κάτι ανοι-
χτόχρωμα σχέδια, 
μιλούσες στο κινητό 
με μια Δάφνη και δεν 
μου έδωσες σημασία. 
Με πρόσεξες όμως;
 
κΑρεΑΣ 
Είχες μαύρα/σκούρα 
καστανά μαλλιά όχι 
πολύ μακριά, συνή-
θως πιασμένα κότσο, 
σκούρα πανέμορφα 
μάτια, πολύ γλυκά χεί-
λη και κανονικό ύψος, 
ίσως να ήσουν και 
λίγο κοντούλα. Μέ-
νεις, ή τουλάχιστον 
έμενες, στον Καρέα 
και νομίζω κατέβαινες 
στην τρίτη στάση 
του 203. Πρέπει να 
τέλειωνες το σχολείο, 
γιατί σε είχα δει με 
τσάντα σχολική/φρο-
ντιστηρίου. Τελευταία 
φορά σε συνάντησα 
στο 203, μια Κυριακή 
τέλη Μαΐου. Αν τύχει 
και το δεις στείλε μου 
στο seeidasto203@
gmail.com

Σε τράβηξε κοντά 

μου ό,τι άφηνα σε 

κοινή θέα, ήρθες, 

μιλήσαμε και μετά ε-

ξαφανίστηκες. Ακόμα 

αναρωτιέμαι γιατί.

Θα μπορούσε να ήταν 

διαφορετικά Λάμπρο 

μου, μόνο αν ήσουν 

κι εσύ διαφορετικός. 

Από τη στιγμή που 

δεν είσαι, μην την 

ψάχνεις.

Τελικά αυτό ήταν; 

Ένα πυροτέχνημα και 

τίποτα άλλο; (Κάποτε) 

η Καίτη σου.

Δεν θα με πείραζε 

καθόλου αν μου 

έλεγες την αλήθεια. 

Από τη στιγμή που 

προτίμησες το ψέμα, 

δεν μπορώ να γυρίσω 

πίσω. Κώστας

Τελικά θα βρεθούμε, 

αγόρι με τα φαρδιά 

παντελόνια, ή τσάμπα 

περιμένω τηλέφωνο; 

Γράψε για το ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε 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 œ 1,23 με ΦΠΑ

Γράψε για το ΣΕ ΕΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε 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 œ 1,23 με ΦΠΑ

ξέρεις εΣύ...

ΜιΚρεΣ αγγελίες

Ανω ΠετρΑΛωνΑ 
Κυκλώπων 25
Εκπληκτική μεζονέτα 184 τ.μ., 7ου-8ου και δώματος 
με 4 υπνοδωμάτια και 3 μπάνια, υπό κατασκευή, με θέα 
(Ακρόπολη, Φιλοπάππου, θάλασσα). Έχει κεντρικό σύ-
στημα κλιματισμού VRV, ανεξάρτητη θέρμανση αερίου, 
ηλεκτρικά ρολά, συναγερμό, τζάκι, μεγάλες βεράντες, 
ιδιόκτητη ταράτσα με πέργκολα, bbq και δυνατότητα 
jacuzzi, υπόγειο garage για δύο αυτοκίνητα, μεγάλη 
ευκαιρία, τιμή € 430.000 210 3630.989, 697 7785793

Κυκλοφορεί 

σε όλα τα 

βιβλιοπωλεία

από την 

ATHENSVOICE 

BOOKS

Σε γνωρίζω...

ABILITY. Τέλος 
στη μοναξιά και τις 
απαισιόδοξες σκέψεις!! 
Το Γραφείο «Ability» 
με ρεκόρ γάμων και 
ευτυχισμένων ζευγαριών 
έχει τη λύση. Πάρτε την 
απόφαση να αλλάξετε 
τη ζωή σας! Σας αξίζει. 
Εχεμύθεια, σύγχρονες 
μέθοδοι, στοχευμένα 
ραντεβού, υψηλών 
προδιαγραφών γνωριμίες 
συντροφικότητας -γάμου 
από όλη την Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. «Ability». Tηλ. 
κέντρο 210 3826.947, 
Ερμού 18, Σύνταγμα, 
4oς όροφος, www.
abilityclub.gr

ABILITY. 34χρονη 
μικροβιολόγος ωραιότατη 
μελαχρινή, 35χρονη 
οικονομολόγος με 
δικό της φοροτεχνικό 
γραφείο, 42χρονη 
πανέμορφη γιατρός, 
54χρονη εισοδηματίας-
συνταξιούχος, 39χρονος 
ορκωτός λογιστής, 
43χρονος ψυχολόγος, 
48χρονος πάμπλουτος 
εισαγωγέας, 52χρονος 
με επιχειρήσεις Αθήνα-
Βέλγιο, 57χρονος 
δικαστικός, 63χρονος 
συνταξιούχος τραπεζίτης, 
και πολλά ακόμα άτομα 
σοβαρά, έτοιμα για 
μια σχέση ζωής, σας 
περιμένουν. Ability». 
Ρεκόρ γάμων και 
ευτυχισμένων ζευγαριών. 
Πανελλαδικά-εξωτερικό. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, 
Ερμού 18, Σύνταγμα, 
4ος όροφος, www.
abilityclub.gr

Το Γραφείο «Πάππας» 
εγγυάται επιλεγμένες 
γνωριμίες γάμου με 
εχεμύθεια για άμεσα 
αποτελέσματα. Η 
ελίτ της αθηναϊκής 
κοινωνίας σάς περιμένει. 
Πάμπλουτοι ομογενείς, 
μεγαλοεπιχειρηματίες, 
ανώτεροι κρατικοί 
λειτουργοί, όμορφες 
νέες, χήρες, 
απευθύνονται στην 
πολυετή μας πείρα. Δεκτοί 
γονείς. Σας περιμένουμε 
στο Κολωνάκι, Ομήρου 
38 στον 3ο όροφο, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
τηλ. για ραντεβού 
210 3620.147, www.
pappas.gr 

Γοητευτικός 53χρονος 
στέλεχος τραπέζης με 
μεταπτυχιακές σπουδές 
στο εξωτερικό, € 10.000 
μηνιαίως, πολυτελή βίλα, 
καταθέσεις, Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία με κυρία έως 

45 ετών καλλιεργημένη, 
εμφανίσιμη για 
δημιουργία οικογένειας. 
«Πάππας», Ομήρου 
38, Κολωνάκι, 3ος 
όροφος, 210 3620.147, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr

Τα Γραφεία «Λούης» 70 
χρόνια τώρα προσφέρουν 
την εγγύηση για έναν 
πετυχημένο γάμο. 
Άνθρωποι καταξιωμένοι, 
επιτυχημένοι, 
αξιοπρεπείς, επενδύουν 
στον εαυτό τους για ένα 
υπέροχο μέλλον μέσω 
του Γραφείου «Λούης». 
Επικοινωνήστε στα 210 
4176.812, 4179.152, 
Καραΐσκου 117, Πειραιάς, 
www.louis.gr 

Αριστοκράτισσα χήρα 
γυμνασιάρχη 55άρα, 
κηφισιώτισσα, βίλα, 
Ι.Χ., ακίνητα, μελαχρινή 
κοκέτα, επιθυμεί 
γνωριμία-συμβίωση 
με ευκατάστατο, 
μορφωμένο κύριο. 
Αυθημερόν διασύνδεση. 
Πανελλαδικά. 210 
8064.902, 697 9423346
 

ζήτα μου ό,τι θες

Παραδίδονται 
σε εργαστήριο 
μαθήματα κεραμικής, 
μικρού γλυπτού, 
ανάγλυφου, χρηστικού 
και διακοσμητικού 
αντικειμένου. 210 
6411.392, 693 7411215 

Πιάνο κλασικό ή 
μοντέρνο, ροκ και 
τζαζ, επίσης σύνθεση, 
διδάσκονται από νέο και 
έμπειρο καθηγητή με 
πτυχίο και master στη 
Βρετανία, και δισκογραφία 
στη Sony Classical. 
Ταχύρυθμα μαθήματα 
για ενήλικες. Προσιτές 
τιμές, βόρεια και νότια 
προάστια. 697 4018760

Πωλείται οικόπεδο 
97 τ.μ. στο Περιστέρι, 
κοντά στο μετρό 
Αγ. Αντωνίου. 
Πληροφορίες: 210 
5740.690 (8.00-10.00 
& 18.00-20.00) και στο 
693 6918778 

Δωρεάν Σεμινάρια 
Πληροφορικής 
(δράση e-gnosis) 
Εκπαιδεύσου τώρα 
ΔΩΡΕΑΝ και απόκτησε 
αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό για το 
ΑΣΕΠ και τον ιδιωτικό 
τομέα καταβάλλοντας 
μόνο τα εξέταστρα € 
190. Κέντρο Επιστήμης 
Πληροφορικής (Κ.Ε.Π.) 
Καραϊσκάκη 62, 
Χαϊδάρι, 210 5913.349, 
www.e-kep.gr
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Της Μυρτώς Κοντοβά
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Λοιπόν, είναι χωρισμένος με 

μικρό παιδί, είμαι χωρισμένη με 
μικρό παιδί. Ζούμε σχεδόν όλη 
την εβδομάδα μαζί με τα παιδιά 
μας (έχουμε την κηδεμονία), 

γιατί τα λατρεύουμε. Μέχρι τώρα και 
οι δύο κάναμε σχέσεις κυρίως σεξου-
αλικές, γιατί δεν θέλαμε περίεργες 
καταστάσεις λόγω παιδιών και γιατί 
δεν είχαμε και ελεύθερο χρόνο για μια 
κανονική σχέση. Ήμασταν ικανοποι-
ημένοι και οι δύο. Γνωριστήκαμε από 
site γνωριμιών και αμέσως κολλήσαμε, 
χωρίς να το παραδεχόμαστε βέβαια 
δυνατά (ανασφάλειες και φόβοι λόγω 
της κατάστασης και των πρόσφατων 
απογοητεύσεων). Το πρώτο μας φιλί 
ήταν ηλεκτρικό, το σεξ μας είναι κατα-
πληκτικό – τόσο καταπληκτικό, που 
μόνο αυτό να είχαμε δεν θα ήθελα να 
χωρίσουμε. Όμως είμαι ερωτευμένη 
και θέλω κι άλλα πολλά, αυτά τα χαζά 
που μας μεγάλωσαν να θέλουμε. Κι 
αυτός δεν θέλει να είμαστε fuck bodies, 
με φροντίζει, θέλει να βγαίνουμε πάντα 
έξω, δεν θέλει να συναντιόμαστε σπίτι 
για κρεβάτι, μου λέει ότι έχει κολλήσει 
μαζί μου και ότι με σκέφτεται όλη μέρα. 
Εγώ όμως του είπα μια μέρα μεθυσμένη 
πολύ: «Αν δεν είχαμε τα παιδιά θα σε 
είχα ήδη παντρευτεί». Τι το ήθελα το 
δεύτερο καραφάκι; Όχι, δεν λάκισε με 
γοργό βηματισμό, εδώ είναι ακόμα, α-
πλά κάνει πως δεν το άκουσε νομίζω... 
Με θέλει, το νιώθω, το σεξ τον τρελαί-
νει και αυτόν, μου λούζει τα μαλλιά 
όταν κάνουμε μπάνιο, αλλά δεν λέει το 
στόμα του τίποτα. Κι εγώ είμαι πολυλο-
γού και μου φεύγουν πολλά λόγια για 
αγάπες και μέλια και το τραγικό για... 
γάμους. Να το βουλώσω;

Γιατί να το βουλώσετε, καλέ; Μια χαρά το 
πάτε. Σας προτείνω μάλιστα το εξής: όταν 
κάνετε μπάνιο μαζί και εκείνος σας λούζει τα 
μαλλιά, εσείς να ξεφυλλίζετε το τελευταίο 
τεύχος του περιοδικού «ΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΙ».  Αν 
δεν αντιδράσει, αρχίστε τη μουρμούρα στο 
κρεβάτι, βασανίστε τον γκρινιάζοντας όλη 
νύχτα και συνεχίστε το πρωί με μούτρα ως 
το πάτωμα. Όταν εξαφανιστεί για καμιά βδο-
μάδα και μετά λάβετε κάρτα από τη Γουαδε-
λούπη, μη στεναχωρηθείτε. Ήταν απλώς ένας 
ακόμη μαλάκας που φοβόταν τη δέσμευση.

Υ.Γ. 1 Μα πάτε καλά; Έχετε έναν άντρα που 
μόλις βγήκε από ένα γάμο. Ο άντρας αυτός 
σας θέλει, σας φροντίζει και σας σκέφτεται 
όλη τη μέρα. Τι παραπάνω δήλωση αγάπης 
χρειάζεστε; Αν εσείς ήσασταν ολιγόλογη κι 
εκείνος πολυλογάς, θα ίσχυε το ίδιο; Δηλαδή, 
θα συνεχίζατε να λέτε τέτοια άκυρα; Αν όντως 
λοιπόν σας ενδιαφέρει η γνώμη μου, σας α-
παντώ ΝΑΙ, ΝΑ ΤΟ ΒΟΥΛΩΣΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ και να 
σταματήσετε να καταστρέφετε το υπέροχο 

κλίμα της σχέσης σας. Εννοώ, φυσικά, αυτές 
τις μαλακίες που λέτε στον άνθρωπο για γά-
μους και πουρνάρια. Κατά τα άλλα, οι γλύκες 
και τα μέλια μια χαρά μου φαίνονται. Όσο για 
το παραπάνω καραφάκι και τη δήλωση που 
κάνατε, δεν θα μου φαινόταν βλακεία αν δεν 
εξακολουθούσε το γαμήλιο μπίρι μπίρι τις 
επόμενες μέρες. 

Υ.Γ. 2  Σόρι κιόλας, δεν σας έφτασε ο πρώτος 
γάμος και θέλετε και δεύτερο; Και οκ, την 
πρώτη φορά που παντρευτήκατε προφανώς 
είχατε το στόχο της οικογένειας – την οποία 
και κάνατε. Τώρα; Επίσης, τι σημαίνει «αν δεν 
είχαμε παιδιά»; Ήδη τοποθετήσατε μόνη σας 
ένα εμπόδιο που για τον άλλο μπορεί να μην 
είναι πρόβλημα. 

Υ.Γ. 3 Και μη σκεφτείτε ότι μιλάω από άλλη 
θέση ζωής και πεποιθήσεων. Αντιθέτως. Έχω 
πολλάκις δηλητηριάσει αγάπες, ζητώντας 
πράγματα που ούτε εγώ ήξερα αν τα θέλω 
πραγματικά, μόνο και μόνο γιατί ήθελα να τα 
θέλει ο άλλος. Θα ήμουν λοιπόν υποκρίτρια, 
αν έλεγα ότι δεν σας καταλαβαίνω. Η απόφα-
ση ενός άντρα να παντρευτεί έχει να κάνει 
με κάτι που εμείς μεταφράζουμε πολύ πολύ 
ρομαντικά. 

Υ.Γ. 4 Εξάλλου η ζωή μόνη της φέρνει αυτά 
που έχει ανάγκη ο καθένας μας, οπότε συνεχί-
στε τα λουσίματα και βγάλτε το σκασμό.

Ρε Μυρτώ, είμαι 31 και είναι 25. Εργάζο-
μαι 65 ώρες την εβδομάδα, εργάζεται 
40 (τις 30 ώρες ξύνεται) και τον τε-
λευταίο καιρό παθαίνει επαναλαμβα-
νόμενες κρίσεις γιατί δεν το κάνουμε 
κάθε μέρα (Αιγόκερως αυτός) και το 
κάνουμε μόνο  δύο φορές την εβδο-
μάδα (Ιχθύς εγώ) και έχουμε φτάσει 
στα πρόθυρα του χωρισμού. Πες, σε 
παρακαλώ, ποιος από τους δύο ζει σε 
άλλο πλανήτη, γιατί εγώ κοντεύω να 
τρελαθώ. Κάνω τόσο πολύ λάθος; Πόσο 
κουράγιο μπορεί να έχει μια γυναίκα 
μετά από δώδεκα ώρες δουλειά να με-
ταμορφωθεί σε φλογερή και παθιασμέ-
νη ερωμένη; Ανώνυμη
(μετά από 13 ώρες δουλειάς δεν έχω 
φαντασία για να βρω ψευδώνυμο)

Τι να σας κάνω; Έτσι είμαστε εμείς οι Αιγόκεροι 
– μες στο πάθος και τη φλόγα. Γιατί δεν βρίσκε-
τε ένα Καρκινάκι να κάνετε τη δουλειά σας;

Υ.Γ. 1 Σοβαρά τώρα. Δεν έχει σημασία ποιος 
ζει σε άλλο πλανήτη, αλλά πόσο μπορεί να δει 
τον άλλο έστω κι από τον πλανήτη του. Κοι-
νώς, συζητήστε και εξηγήστε. 

Υ.Γ. 2 Δυστυχώς για σας, πάντως, ένα αγόρι 
25 χρονών που ξύνεται 30 ώρες την εβδομά-
δα, είναι κάπως δύσκολο να καταλάβει τις 
πραγματικές συνθήκες της ζωής σας.  A

Μίλα Μου βρώμικα
Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.



46 A.V. 11 - 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Το να σου λέει κάποιος, κυρίως αν είσαι γεννημένος 
στο πρώτο δεκαήμερο, με τον Πλούτωνα στον Αιγό-
κερω, ότι απλώς επανεξετάζεις τη ζωής σου, την 
αναμορφώνεις, τη μεταποιείς ή ότι την επανα-
ξιολογείς, μάλλον μιλάει με μετωνυμίες, όπως 
δηλαδή κάνουμε όταν ονομάζουμε το ξύδι γλυ-
κάδι. Στην ουσία η ζωή σου από το 2008 δέχεται 
συντονισμένη πίεση ώστε να μεταμορφωθείς 
μέχρι το μεδούλι με (επώδυνα συνήθως ή οριακά 
ή εξαιρετικά σημαντικά) γεγονότα που συμβαίνουν 
σε κάθε σοβαρό τομέα της ζωής σου και ίσως πε-
ρισσότερο στην επαγγελματική σου ζωή. Ωστόσο 
παρακολουθώντας τη διαδρομή των τελευταίων ε-
τών με ένα τηλεσκόπιο μεγάλης εμβέλειας, ίσως 
συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις φτάσει ακριβώς 
στο σημείο που θέλεις να είσαι ή που ήθελες 
να φτάσεις ξεκινώντας. Ίσως παρακολουθώ-
ντας την πορεία σου από μια νέα οπτική γωνία 
συνειδητοποιήσεις ότι έκανες μια ΥΠΕΡΒΟΛΙ-
ΚΗ προσπάθεια για να πραγματοποιήσεις τους ε-
παγγελματικούς στόχους και δεν έδωσες αρκετή 
ενέργεια για να ζήσεις στο κόσμο των κανονικών 
ανθρώπων. 

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Ω το σεξ! Εάν δεν υπήρχε, ίσως όλοι να είχαμε πιο 
χαρούμενες, ξεκάθαρες και ελεύθερες από πιέσεις, 
άγχη και αναταραχή ζωές. Πιθανόν οι σχέσεις μας να 
ήταν πιο χαλαρές, πιο ήσυχες και ειλικρινείς. Χμμ... 
Μπορεί. Μάλλον. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα σε 
αυτή τη θεωρία. Εάν δεν υπήρχε σεξ, δεν θα ήταν κα-
νείς μας τόσο ελεύθερος και άνετος και οτιδήποτε... 
Η ανθρώπινη επιθυμία δίνει στους δημιουργούς τη 
δυνατότητα να γίνουν ποιητικοί, ρομαντικοί, παρα-
γωγικοί, ωστόσο εκτός από το γεγονός ότι προσφέ-
ρει έκσταση μπορεί να πονέσει και σαν πυρωμένο 
σίδερο. Όλοι έχουμε ακούσει τη σοφή συμβουλή των 
γκουρού: Η προσήλωση φέρνει θλίψη μέχρι να εξε-
λιχθούμε τόσο πολύ που δεν θα κυριαρχούμαστε πια 
από τις ανάγκες του σώματος. Μέχρι τότε οι σχέσεις, 
ο έρωτας, το σεξ, οι δεσμεύσεις, η τρέλα, η ζήλια, η 
κτητικότητα, το πάθος, το κυνήγι, οι σκηνές, η δημι-
ουργικότητα θα είναι εδώ να μας τρελαίνουν, να μας 
απογειώνουν, να μας ρίχνουν στα πατώματα και να 
μας κάνουν «ανθρωπένιους» ανθρώπους. 
 
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Ρίσκο. Δεν έχει σημασία πόσο προσεκτικοί προ-
σπαθούμε να είμαστε στις δουλειές μας, στα πάρε-
δώσε μας ή στις αισθηματικές μας υποθέσεις, αφού 
πάντα υπάρχει η πιθανότητα να πάρουμε το λάθος 
δρόμο. Αυτό ισχύει και για την επαγγελματική και 
για την προσωπική ζωή. ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να α-
ποφύγει την προοπτική ενός επίφοβου μέλλοντος, 
αλλά ευτυχώς για σένα η ανθεκτικότητά σου ποτέ 
δεν θα σε εγκαταλείψει. Η πίστη σου στη ζωή χρει-
άζεται να δυναμώσει όσο ποτέ πριν, ακόμα κι αν 
αισθάνεσαι απογοητευμένος/η και κουρασμένος/η 
από ολόκληρο το ανθρώπινο είδος. Το να έχεις συ-
νεχώς τον έλεγχο κάθε είδους σχέσεων αρχίζει και 
σου φαίνεται σαν εξαντλητική 24ωρη δουλειά κι 
αυτό σημαίνει ότι η υπεράσπιση της αυτονομίας 
σού φαίνεται όλο και λιγότερο ενδιαφέρουσα. Τι 
θα ’λεγες αντί να αγωνίζεσαι μέρα νύχτα για να λει-
τουργήσουν τα πράγματα όπως θέλεις, να αφήσεις 
το σύμπαν να σε οδηγήσει; Αφού ούτως ή άλλως θα 
το κάνει, θέλεις δεν θέλεις. 

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Τραγουδάνε, γράφουν, ερμηνεύουν, ζωγραφίζουν, 
απαθανατίζουν τον Έρωτα... αλλά τι είναι αυτό που 
ονομάζουμε Έρωτα; Μοιάζει εύκολο στην αρχή όταν 

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Ζυγέ, ανέβασε τα ποσοστά 
λογικής στην καρδιά 

λημέρια του κυνισμού για να την αντιμετωπίσεις. 
Επίσης όσον αφορά τις σχέσεις σου, επαγγελμα-
τικές ή ερωτικές, χρειάζεται να έχεις κατά νου ότι 
αν πρέπει να υπερασπιστείς δυνατά και δυναμικά 
κάποια δίκαια αιτήματά σου, αυτό δεν σημαίνει αυ-
τόματα ότι τις διαρρηγνύεις κιόλας. Αν χρειαστεί να 
φωνάξεις, φώναξε.

αιγόΚερως  (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Το στομάχι σου σφίγγεται προσπαθώντας να κρατή-
σεις ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με μερι-
κούς ανθρώπους που σου είναι απαραίτητοι, αλλά 
δεν σε αγγίζουν σε κανένα επίπεδο. Ή όταν οι σχέσεις 
φτάνουν στο τέλος τους μερικές φορές είναι δύσκο-
λο να πεις αυτό που πραγματικά έχεις στο μυαλό σου 
και είναι ακόμα δυσκολότερο να ακούσεις τι έχουν οι 
άλλοι να πουν σε ΣΕΝΑ. Πάντως η έννοια σου όλο αυ-
τό το διάστημα πρέπει να είναι να φροντίσεις το σώμα 
και την υγεία σου, να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου 
σε τυχόν εργασιακές προκλήσεις, να σταματήσεις τις 
σκέψεις που οδηγούν στην αυτολύπηση και στο πα-
ρελθόν. Με το 12ο οίκο σου ενεργοποιημένο από τον 
Άρη είναι εμφανές ότι απαιτείται από σένα μια θυσία 
και ότι μια υπαρξιακή κρίση φαίνεται να ταράζει την 
ψυχή σου. Ίσως σε ανακουφίσει η γνώση ότι όλοι 
έχουμε κατά καιρούς αισθανθεί παγιδευμένοι από 
επιλογές που κάναμε στο παρελθόν. Είναι η στιγμή να 
προσευχηθείς σε ό,τι πιστεύεις και να βοηθηθείς. Και 
μην ξεχνάς ότι οι τύψεις δεν παραγράφουν ό,τι έχει 
συμβεί ήδη, απλά σε παγώνουν. Συγχώρησε, λοιπόν, 
τον εαυτό σου και προχώρα.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Μια ειρωνική και ελαφρώς διασκεδαστική τροπή με 
την οποία πολλοί Υδροχόοι παλεύουν: την επιτακτική 
ανάγκη για διασκέδαση – για φλερτ, για φαν, για έξω 
καρδιά, πώς το λένε, για χαρά της ζωής. Θέλεις να 
βγεις εκεί έξω και να παίξεις με τον κόσμο, για τον κό-
σμο. Να αφεθείς στις χαρές του έρωτα, να ανοιχτείς 
σ’ ό,τι σε κάνει να νιώθεις καλά, να δημιουργήσεις 
τη ζωή που επιθυμείς, να βγάλεις τη γλώσσα στον 
καθωσπρεπισμό, να ονειρευτείς το μέλλον σου, να 
ενθουσιαστείς, να αισθανθείς τον πυρετό στο αίμα 
σου και να ξενυχτίσεις με το ερωτικό αντικείμενο δί-
πλα σου. Αυτά επιθυμείς και μπορείς να κάνεις. Αυτή 
είναι η παράσταση που θέλεις να πρωταγωνιστήσεις 
με κοινό από κάτω. Ένα άλλο κομμάτι ωστόσο του 
εαυτού σου αγχώνεται, τρεκλίζει, ανησυχεί. Μήπως 
έχω χάσει το τρένο; Μήπως ακολουθώ λάθος δρόμο; 
Μήπως δεν κάνω ό,τι πρέπει να κάνω και αφήνω το 
χρόνο να κυλάει εις βάρος μου; Τα θέματα επιτυχίας, 
επαγγελματικής ζωής και ολοκλήρωσης είναι τερά-
στια. Κολοσσιαία. Που ποτέ δεν λύνονται απολύτως. 
Ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή; 
 
ιχθύς (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Με τον Άρη στο μεσουράνημα του ηλιακού σου ωρο-
σκοπίου από την Πέμπτη, η προσοχή σου στρέφεται 
στην καριέρα που θα μοιάζει με την Αίτνα σε περίο-
δο εκρήξεων. Η επαγγελματική ένταση ανεβαίνει, 
η πίεση αυξάνεται. Πολλές φορές με τον Άρη στον 
τομέα της καριέρας παίζονται παιχνίδια εξουσίας, 
δημιουργούνται ρήγματα –παραιτούμαι ή αλλάζω 
δουλειά–, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούνται και ευ-
καιρίες καθιέρωσης, αναβάθμισης, εξέλιξης. Τις επό-
μενες 7 εβδομάδες χρειάζεται να υπερασπιστείς την 
επαγγελματική σου ζωή. Θωράκισε τον εαυτό σου. 
Οπλίσου με γερό στομάχι και γίνε λιγάκι σκληρός/ή. 
Οι καλοί άνθρωποι συνήθως πουλάνε εισιτήρια για 
τις παραστάσεις των άλλων. Δεν βαρέθηκες να κά-
νεις το ίδιο; A  

* Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου 
τάσεων  θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου

Συλλογή Φθινοπωρο/
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όλα είναι ροζ και μεθυστικά σαν νεογέννητο μωρό.  
Αυτό το μυστήριο δεν είναι άγνωστο στους Καρκί-
νους, όμως με Μνήμη που σου θυμίζει συνεχώς τις 
προηγούμενες πληγές είναι δύσκολο να αφεθείς 
μετά το πρώτο ξάφνιασμα στα ανήσυχα νερά του 
έρωτα και τότε αρχίζουν οι επιπλοκές – όσο περισ-
σότερο θέλεις τον Άλλο τόσο περισσότερο αρχί-
ζεις να τον απωθείς και να του στέλνεις αντιφατικά, 
διπλά μηνύματα, τη μία θέλεις την επόμενη είσαι 
Σιβηρία. Τι θα κάνεις λοιπόν όταν με τον Πλούτωνα 
στον Αιγόκερω και τον Κρόνο στον Σκορπιό ο Έρω-
τας, οι Σχέσεις, ο Άλλος παίζει το παιχνίδι φεύγω/
έρχομαι, σ’ αγαπάω/δεν με ενδιαφέρεις, τρελαίνο-
μαι για σένα/θέλω να εξαφανιστείς,  σε χειραγωγώ/
εξαρτώμαι; 

Λεων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Δεν είναι ανάγκη να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοί-
χο, να περνάς νύχτες αγρύπνιας ή να φαντάζεσαι 
ότι η ζωή σου είναι μόνο μάχη για την επαγγελμα-
τική επιβίωση και έρωτες που στην αρχή μοιάζουν 
υποσχόμενοι και μετά το σκηνικό αλλάζει και μένεις 
μόνος με την αναρώτηση τι έκανες λάθος. Πάντως 
με τον Πλούτωνα ξέρεις κατά βάθος πάρα πολύ καλά 
ότι χρειάζεσαι γείωση και πειθαρχία στη δουλειά, ότι 
η δουλειά σε κρατάει απασχολημένο ώστε να μην 
ασχολείσαι με τα δυσάρεστα και ότι σε εξοπλίζει με 
αντοχή και δύναμη ώστε να μην καταποντιστείς αυ-
τή τη δύσκολη εποχή. Από την άλλη, ο Άρης στον 
Τοξότη είναι βοηθητικός στα θέματα καρδιάς, κι α-
κόμα περισσότερο στην τόνωση της αυτοπεποίθη-
σής σου, αφού σε ενθαρρύνει να δεις το μέλλον με 
μεγαλύτερη αισιοδοξία και με διάθεση να ρισκάρεις 
αναφορικά με τη δημιουργικότητά σου. Δεν πειράζει 
να μάθουν όλοι πόσο καλός είσαι στη δουλειά σου, 
αν η δουλειά σου αξίζει και χρειάζεται την έγκριση 
και την αναγνώριση των άλλων. Κι αν ερωτευθείς, 
τόσο το καλύτερο. 

Παρθενός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Οικογένεια. Όλο και συχνότερα μοιάζει με μια σει-
ρά που ενώ όλα ξεκινάνε υπέροχα, στο δεύτερο 
επεισόδιο οι σχέσεις εκτροχιάζονται, τα μέλη της 
λειτουργούν παράλογα, γεγονότα ανατρέπουν την 
αταραξία, όλα παίρνουν το λάθος δρόμο. Στη ζωή 
ίσως τα πράγματα είναι απλά και υπόγεια πολλές 
φορές, χωρίς θεαματικές εκρήξεις. Αυτός είναι ο 
Άρης στον Τοξότη. Υπάρχει όμως και η δημόσια 
πλευρά με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου. Ακόμα κι 
αν ορκίζεσαι ότι δεν θα αφήσεις ποτέ κανέναν να 
μπει στη ζωή σου ξανά ή να την επηρεάζει, παραμέ-
νει γεγονός ότι όταν κάποτε επιτρέπεις στον εαυτό 
σου να συνδεθεί με κάποιον/α  που τον/την ενδι-
αφέρεις αυτόματα παραδίδεις κι ένα κομμάτι της 
ελευθερίας σου. Αυτό πάντως που σε ενδιαφέρει 
αυτή την εποχή είναι ότι έλκεις τους άλλους σαν 
μαγνήτης, ενώ ανάμεσά τους μπορεί να είναι και 
αυτός/ή που ορκιζόσουνα πριν λίγο ότι δεν θα α-
φήσεις να μπει στη ζωή σου και να τη διευθύνει. Το 
σύμπαν έχει κέφια.

Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Με τον Άρη στον Τοξότη μάλλον θα πρέπει να σκέ-
φτεσαι πολύ πριν απαντήσεις. Χρειάζεται να προ-
σέχεις τι λες. Ίσως αντιληφθείς ότι οι λέξεις δεν εί-
ναι ένας τρόπος για να κρύβουμε τα συναισθήματά 
μας και τον αληθινό εαυτό μας, αλλά γέφυρες για να 
προσεγγίζουμε τους άλλους. Σοβαρότητα στην επι-
κοινωνία, λιγότερες ανοησίες, βάθος στη σκέψη και 
πολλές στιγμές σιωπής. Εάν έχεις αδέλφια μπορεί 
να χρειαστούν την υποστήριξή σου ή να πρέπει να 
τους συμπαρασταθείς συναισθηματικά ή και υλικά 
– επέκτεινέ το και σε συναδέλφους. Σε πιο πρακτι-
κό επίπεδο αυτή η διέλευση ευνοεί τη γνώση, τη 
μόρφωση και τα πνευματικά εφόδια. Αν σπουδάζεις 
είναι παραγωγική εποχή και αν δεν σπουδάζεις μή-
πως θα ’πρεπε να ξανακαθίσεις στα θρανία, αφού 
σε έναν κόσμο πληροφορίας η εξειδίκευση είναι α-
παραίτητη; 

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Το θέμα τώρα είναι το Χρήμα που σε απασχολεί, είτε 
το έχεις είτε ζητάς από τον ταξιτζή να πάει 5 ευρώ πί-
σω γιατί δεν έχεις να τον πληρώσεις. Η οποιαδήπο-
τε σχέση σου με τον υλικό κόσμο σού φαίνεται σαν 
τεράστιο βάρος ακόμα κι αν ρέει, ακόμα κι αν έχεις 
φυγαδεύσει 3 δις ευρώ στην Ελβετία. Ο Άρης στο 
δεύτερο ηλιακό σου οίκο τονίζει πόσο σημαντική εί-
ναι η οικονομική σου κατάσταση, πόσο ανάγκη έχεις 
να βάζεις τα χέρια στις τσέπες σου χωρίς το άγχος 
ότι θα τις βρεις κενές, πόσο πρέπει να κινητοποι-
ηθείς για να ξεφύγεις από το φάσμα της φτώχειας 
και πόσο πολύ η καλή σου διάθεση εξαρτάται από 
τη σιγουριά ότι η δουλειά σού παρέχει ένα σταθερό 
οικονομικό υπόβαθρο. Κατά τα λοιπά, η Αφροδίτη 
στην Παρθένο δηλώνει ότι οι φίλοι είναι περιουσία, 
η αγάπη ανέφικτη τις περισσότερες φορές, τα όνει-
ρα απατηλά, οι άνθρωποι ερωτεύσιμοι αρχικά αλλά 
ακατανόητοι και απρόβλεπτοι στη συνέχεια, ότι ο 
κόσμος συνεχίζει να γυρνάει και από βλακεία. 

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Είσαι το αφεντικό του εαυτού σου και εάν δεν ήσουν 
Τοξότης που αγχώνεσαι και μόνο στην ιδέα ότι πρέ-
πει να σπάσεις αυγά για να κάνεις ομελέτα, θα σου 
έλεγα ότι οι άλλοι είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν 
κάτι από σένα, αν θελήσεις να βγάλεις τα ταλέντα 
και τη γοητεία σου στη βιτρίνα. Ας το θέσω διαφο-
ρετικά για να μην πέσω στο σκόπελο των ηθικών εν-
δοιασμών σου. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν 
σε σένα και δεν χρειάζεται να φοβάσαι την απόρρι-
ψη, η οποία σε κάνει να αποσύρεσαι στα γνώριμα 
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