
21 - 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 . ΤΕΥΧΟΣ 424 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

Από τον ÇΠύργο του ΝτάουντονÈ στο ÇAmerican Horror StoryÈ Tου Γιώργου Πανόπουλου, σελ. 11 / Μπορεί το θύμα να ερωτευθεί το θύτη; Του Θανάση Χειμωνά, σελ. 14

Νέα Ζωή
Μερικοί Αθηναίοι 

δεν κάθονται ήσυχοι
Του Παναγιώτη Μένεγου, σελ. 22

Γκρικ Ηλεκτρόνικ Ντρίμινκ
Του Νίκου Χατζόπουλου, σελ. 18

ΕΝΚΙ 
ΜΠΙΛΑΛ

Ένας από τους σπουδαιότερους
 κομίστες επιστημονικής 

φαντασίας έρχεται στη Στέγη
Της Λένας Χουρμούζη, σελ. 20

Είσαι 
έτοιμος για την 

πρωτιά; Το Red Bull 
Bedroom Jam σε περι-

μένει στη σελ. 17
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Γιατί είσαι άνεργος; Ναι, ξέρω, φταίει η τρόικα, το μνημόνιο, 
το ΔΝΤ, η Μέρκελ, οι επικυρίαρχοι, οι «οικονομικοί δολοφό-
νοι», οι Ελοχίμ. Αλλά σοβαρά τώρα, αφού όλοι για την ανερ-
γία θρηνούν, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μεγάλα κονδύ-
λια για να την αντιμετωπίσουμε, τι φταίει, τι κάνουμε λάθος;
Τις προηγούμενες μέρες στις εφημερίδες δημοσιεύτηκε 
διαφήμιση ενός συνδικαλιστικού οργάνου. Μας πληροφο-
ρούσε ότι με τα χρήματα του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται, διορ-
γανώνει σεμινάρια για ανέργους. Με ωραίους ζεν τίτλους, 
όπως πράσινη ανάπτυξη, ικανότητα επικοινωνίας, εταιρική 
κοινωνική ευθύνη. Μη γελάς, υπάρχει και καλύτερο: «Δι-
αχείριση εντάσεων στο χώρο εργασίας». Αφού δεν έχουμε 
δουλειές, ας κάνουμε σεμινάρια για να διαχειριζόμαστε τις 
εντάσεις στις δουλειές που δεν έχουμε. Να βάλουμε πρά-
σινο στους τοίχους ή ροζ; Να βάλουμε μουσική; Να μιλάμε 
στον πληθυντικό; Να κάνουμε δωμάτιο γιόγκα; 
Δεν κάνουμε, όμως, μόνο σεμινάρια. Άλλα ΕΣΠΑ θα χρησι-
μεύσουν για να προσληφθούν για 5 μήνες 50.000 άνεργοι 
σε δημόσιες υπηρεσίες κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση. 
Αυτές τις θέσεις θα τις προμηθεύσουν στο κράτος επαγ-
γελματικοί σύλλογοι, συνδικαλιστικά σωματεία και μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις. Με το αζημίωτο. Θα πάρουν 5% 
προμήθεια από το ποσόν. 

Τι έκαναν, δηλαδή, 3 χρόνια τώρα; Εξώθησαν τους δημόσιους 
υπαλλήλους σε πρόωρες συντάξεις. Μετέφεραν, δηλαδή, 
το κόστος από τον κωδικό μισθοδοσία στον κωδικό σύντα-
ξη. Και επιβαρύνθηκαν κι από πάνω με δισεκατομμύρια για 
εφάπαξ. Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι θα δοθούν με προ-
τεραιότητα τώρα που πήραμε τη δόση, ενώ οι οφειλές του 
κράτους βάζουν λουκέτο κάθε μέρα σε χιλιάδες επιχειρήσεις. 
Και μετά επαναφέρουν τους σταζιέρ με άλλο όνομα, ως επι-
δοτούμενους ανέργους, για να κάνουν τη δουλειά αυτών που 
έστειλαν στη σύνταξη. Και δίνουν και για bonus μια προμή-
θεια στην ευρύτερη κρατική γραφειοκρατία. Δηλαδή, στους 
εαυτούς τους. Σε 5 μήνες οι 50.000 θα κάνουν προσφυγές για 
να μονιμοποιηθούν, κάποιος πρωτοδίκης σ’ όλη τη χώρα θα 
βρεθεί εξοργισμένος από τη μείωση του μισθού του που θα 
τους δικαιώσει, οι συνδικαλιστές θα λένε κάτω τα χέρια από 
το Δημόσιο, ο Σύριζα θα φωνάζει όχι στις απολύσεις, εδώ ήρ-
θαμε. Φταίει το μνημόνιο, η κρίση, οι πολλαπλασιαστές. 
Κάνουν, δηλαδή, ό,τι έκαναν πάντα. Δεν επιδοτούν πραγμα-
τικές θέσεις εργασίας, ανακυκλώνουν τα λεφτά της ΕΕ και τα 
κατευθύνουν πάλι στο κράτος. Παρακρατώντας και την προ-
μήθεια. Ανακοινώνουν συνέχεια προγράμματα επιδότησης 
εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τα οποία πάντα μυστηριωδώς 
κάπου χάνονται, τελειώνουν, δεν υπάρχουν κονδύλια, απορ-
ροφήθηκαν σε άλλες κατευθύνσεις, δηλαδή στο ευρύτερο δη-
μόσιο. Έχουν πει εδώ και 2 χρόνια ότι θα έκαναν έκπτωση 10% 
στις επιχειρήσεις που θα πλήρωναν με συνέπεια τις ασφαλι-
στικές εισφορές τους και δεν θα έκαναν απολύσεις, ποτέ δεν 
το εφάρμοσαν. Εντωμεταξύ, δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις 
ασφυκτιούν, κλείνουν κάθε μέρα. Όχι μόνο τα προγράμματα 
για την ανεργία, όλα τα ΕΣΠΑ τα απορροφάει το Δημόσιο. 
Ανακοινώνουν περήφανα ότι με την αξιοποίηση των ΕΣΠΑ 
θα μπορούν τα νοσοκομεία να περιθάλπουν απόρους, ότι θα 
δουλέψουν και φέτος οι παιδικοί σταθμοί. Δεν λέω, πάλι κα-
λά, αλλά στην πραγματικότητα τι γίνεται; Χρησιμοποιούν τα 
ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονται για τον παραγωγικό 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας, για να καλύψουν τις δαπάνες 
του κράτους. Στην πραγματικότητα κρύβουν το κόστος του 
κράτους, κρύβουν ότι δεν το μειώνουν, κρύβουν ότι πάντα 
μεταφέρουν πόρους από την ιδιωτική οικονομία στο κράτος. 
Κρατάνε τα χρήματα των επιχορηγήσεων μέχρι να μπορέσουν 
να τα κατευθύνουν εκεί που θέλουν, λιμνάζουν τα προγράμ-
ματα, η απορροφητικότητα δεν προχωράει, μέχρι να μπορέ-
σουν να τα στρέψουν σε δήμους και κοινότητες και κρατικές 

επιχειρήσεις, ιδρύματα, συνδικάτα, νοσοκομεία. Στο τέλος 
του 2013 θα ’χουν κλείσει ακόμα μερικές δεκάδες χιλιάδες ε-
πιχειρήσεις. Θα έχουν προστεθεί ακόμα μερικές εκατοντάδες 
χιλιάδες άνεργοι. Θα φταίει η τρόικα, το μνημόνιο. Οι απα-
τεώνες θα δίνουν μάχες για το ύψος του κατώτατου μισθού. 
Αυτόν που δεν θα υπάρχει κανείς να τον δώσει. Το κράτος δεν 
θα μειώνεται, κοινωνική πολιτική θα ονομάζεται το παρκάρι-
σμα των ανέργων για λίγους μήνες στους δήμους, θα απορούν 
κιόλας γιατί η ανεργία μεγαλώνει. Θα ανακαλύψουν κάποιον 
άλλο «πολλαπλασιαστή» τότε να φταίει. 
Γιατί σε λίγο οι απολύσεις θα αγγίξουν και τους δημόσιους 
υπαλλήλους; Ναι, ξέρω, είναι απαίτηση της τρόικας. Αλλά 
σοβαρά τώρα, γιατί θα φτάσουμε εκεί; Γιατί 3 χρόνια τώρα 
δεν έκαναν αξιολόγηση στο Δημόσιο, δεν κατήργησαν τους 
άχρηστους οργανισμούς, δεν συγχώνευσαν τους φορείς. 
Η Μεγάλη Βρετανία έχει 300 φορείς γενικής κυβέρνησης 
και εμείς 1.504. Γιατί τα πειθαρχικά, όπως καταγγέλλει ο 
επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, έχουν γίνει βιομηχανία 
αθωωτικών αποφάσεων, γιατί ο νόμος δεν εφαρμόζεται, η 
σύστασή τους με νέα σύνθεση είναι ακόμα στα χαρτιά. Γιατί 
υπάρχουν άνθρωποι που είναι στον Κορυδαλλό και μισθο-
δοτούνται κανονικά από το Δημόσιο. Δεν κάνουν εκκαθά-
ριση του δημόσιου τομέα, ούτε καν απογραφή. Από τους 
αρμόδιους υπουργούς διαρρέουν απίθανα νούμερα, 5.000 
με πειθαρχικά παραπτώματα, επίορκοι, 8 χιλιάδες που δεν 
εμφανίζονται επικαλούμενοι ψυχολογικά προβλήματα, αρ-
γόμισθοι, χιλιάδες που δεν έχουν ούτε τα τυπικά προσόντα, 
πλαστά πτυχία και πιστοποιητικά. 

9 μήνες μελετούν την ανασυγκρότηση του κράτους. Φταίνε 
οι υπουργοί που προστατεύουν τα υπουργεία τους, φταίνε 
οι συνδικαλιστές, φταίνε οι δικαστικοί που κάνουν λευκή 
απεργία και δεν στελεχώνουν τα πειθαρχικά, φταίει η δι-
καιοσύνη που κάνει χρόνια να βγάλει αποφάσεις, φταίνε 
όλοι και τίποτα δεν αλλάζει. Δεν υπάρχει μέρα που να μη 
δημοσιεύσουν οι εφημερίδες 5-6 υποθέσεις σκανδάλων, 4 
χρόνια χιλιάδες τέτοιες υποθέσεις. Μόνο αυτούς να απομά-
κρυναν, θα έλυναν το πρόβλημα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ 
μας. Αν αύριο έλεγαν, τη Δευτέρα όλοι θα παρουσιαστούν 
στην υπηρεσία τους, στη θέση που προσελήφθησαν, θα τους 
έλειπαν χιλιάδες. 
Δεν κάνουν τίποτα απ’ όλα αυτά, προσπαθώντας μέχρι την 
τελευταία στιγμή να διασώσουν το πελατειακό κράτος. Γιατί 
όλοι αυτοί που μπορούν να λείπουν, να είναι αργόμισθοι, 
να βαρύνονται με πειθαρχικά παραπτώματα, να κατηγο-
ρούνται για διαφθορά, να έχουν υψηλές θέσεις και μισθούς 
χωρίς αντίστοιχα προσόντα, αυτοί που στελεχώνουν τις 
χιλιάδες θέσεις των προέδρων και των μελών των διοικητι-
κών συμβουλίων και των αμειβόμενων επιτρόπων και των 
διευθυντών χωρίς υπαλλήλους και των θέσεων ευθύνης και 
των διπλών και τρίδιπλων μισθών και επιδομάτων και πλα-
σματικών υπερωριών και οδοιπορικών και extra μισθών, 
είναι ο στενός πυρήνας του πελατειακού κράτους, είναι τα 
δικά τους παιδιά. Και επειδή αυτό δεν πρέπει να θιγεί, αργά 
ή γρήγορα θα φτάσουν και στις απολύσεις των υπολοίπων. 
Κι όλο αυτό συμβαίνει με την αμέριστη υποστήριξη όλου 
του πολιτικού συστήματος. Είδες ποτέ κανέναν να κάνει 
αντιπολίτευση για όλα αυτά; Όχι βέβαια, φταίνε η τρόικα, το 
ΔΝΤ, το μνημόνιο, η Μέρκελ. 

Έχουν δίκιο. Έκαναν λάθος οι τρόικες και τα ΔΝΤ. Μόνο που 
ξεχνάνε να πουν ότι ο «πολλαπλασιαστής» αυτός που πράγ-
ματι μεγαλώνει την ύφεση, που κάνει την Ελλάδα να μην 
μπορεί να βγει από το τέλμα την ώρα που Πορτογαλία και 
Ιρλανδία ήδη βγαίνουν από την κρίση, είναι το ίδιο το πολι-
τικό σύστημα. Αυτός είναι ο πραγματικός πολλαπλασιαστής 
της ύφεσης. A
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Αthens Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε

-Πόσο πάει ένα 
μικρό καραγκιοζάκι;

-Δέκα ευρώ.
-Ε, κάτσε ρε. Δεν θα μου μείνει 

για ταξί, τίποτα.
(Κύριος με τυρόπιτα στο χέρι, θέλει να αγο-

ράσει φιγούρα Καραγκιόζη από υπαίθριο 
πωλητή. Ερμού, Κυριακή μεσημέρι)

«Αφού δεν 
ξέρεις τι θέλεις, γιατί 

στεκόμαστε εδώ πέρα;»
(Νεαρός στην αναποφάσιστη φίλη του. Στην 

ουρά του Paul, Πανεπιστημίου, Σάββατο 
μεσημέρι)

«Ενισχύσατε 
την αποπεράτωση 

της βίλας του chef στην 
Εκάλη».

(Ταμπελάκι γραμμένο σε βυζαντινή γρα-
φή, σε μπολ με κέρματα. Στο ταμείο του 

ÇFish+Chips αλλά ελληνικάÈ, Κάτω 
Χαλάνδρι, Τετάρτη βράδυ)

«Βρε! Πού 
πάει το παλικάρι;»

(Ταξιτζής σε κυρία που επιβιβάζεται, κρατώ-
ντας στο χέρι της τσάντα μέσα στην οποία 

υπάρχει σκυλάκι γκριφόν. Κηφισιά, 
Σάββατο βράδυ)

«Και είδε, 
λέει, το Πάτερ Η-

μών στη φρουτιέρα…»
(Μάνα 50+κάτι, στο γιο της. Τρόλεϊ, 

Πεδίον του Άρεως, πρωί καθη-
μερινή)

«Έλα, και πού 
’σαι, πάρε και σαπούνι 

Μαλαισίας. Πώς το λένε;;; 
Μασσαλίας; Ε, αυτό.»

(Κύριος στο τηλέφωνο. Θέατρο Βεάκη, 
Παρασκευή βράδυ)

Το Εξώφυλλο ΜΑΣ 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει 

ο Ενκί Μπιλάλ. Γεννήθηκε το 1951 

στο Βελιγράδι, αλλά εγκατα-

στάθηκε  με τους γονείς του στο 

Παρίσι πριν ακόμα κλείσει τα δέκα 

του χρόνια. Είναι από τους σημα-

ντικότερους Ευρωπαίους εκπρο-

σώπους του κόμικ επιστημονικής 

φαντασίας και για τα βιβλία του 

έχει κερδίσει σημαντικά βραβεία. 

Έχει κάνει εκθέσεις με έργα του, 

σκηνικά και κοστούμια για μπαλέ-

το και έχει σκηνοθετήσει 3 ταινίες.  

DO IT! Κάθε εβδομάδα 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 είστε 
όλοι καλεσμένοι.

ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
Ωραία ταινία, αλλά θα έπρεπε να έχει γυριστεί 
εδώ.

ΑΓΑΘΩΝΑΣ Ο ΡΕΜΠΕΤΗΣ
Επιτέλους ένας καλεσμένος της Μπήλιως  
θα κάνει διεθνή καριέρα στη Eurovision.

Ο ΨΗΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΖΑΤΖΙΚΟΚΙΝΗΣΗ
Φουντώνει τη φωτιά για τα σουβλάκια στο γκριλ 
με σεσουάρ. Ο καλύτερος βοηθός πιστολάκι της 
Αθήνας.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΚΑΡΟΣ
Γιορτάζει τα 70 του χρόνια φτιάχνοντας τις πιο 
εικαστικές βιτρίνες του κέντρου.
Ένα απολαυστικό διάλειμμα στην πιο ξεχαρβα-
λωμένη πόλη της Ευρώπης. (Βουλής 4)

…ΚΑΙ ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥΣ
Δεν είναι απλά το όνομα μιας στήλης, είναι ένα  
ξεκαρδιστικό φωτορομάντζο με τα εγκώμια της 
εβδομάδας στο athensvoice.gr. Το νέο δακρυγό-
νο του Μάνου του Βουλαρίνου. 

ΑΣΧΕΤΟ
Τι απέγιναν άραγε η Βούλα Σαββίδη, η Ρένα Κου-
μιώτη και η Ελένη Ροδά; Αυτές οι γυναίκες - οπλι-
κά συστήματα;

ΞΕΚΑΡΔΙΣΤΙΚΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ
«Επί της Ηρώδου Αττικού πωλείται πολυτελές 
διαμέρισμα 2ου ορόφου, 400 τ.μ., 
με απεριόριστη θέα στον κήπο του  
Προεδρικού Μεγάρου. Τιμή: 8.500.000».
(να το σφουγγαρίζετε μόνοι σας)
 

Η ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ
Καταργείται η πάλη από τα ολυμπιακά αθλήματα. 
Προτείνουμε στη θέση της να μπει η... βιοπάλη.

EUROVISION 2013
Θα πάμε κι εμείς. Σαν αφρικάνοι πρόεδροι με 
χορταρένια φούστα και ημίψηλο. 

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Δεν είναι δελτίο, είναι κουρελού. 
(στο Extra)

ΜΙΑ ΓΕΥΣΗ ΤΡΙΚΥΜΙΑΣ ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ
«…πώς αυτό το λάλο, το παρόν προπολύχρονο 
φευγιό ξέμονο / Και ξέφτι κοφτερό σ’ ένα χαλασμέ-
νο “γάμησέ τα” κακόπεσε λαχανιασμένο».
(από τη νέα ποιητική συλλογή «On» του  
Κωνσταντίνου Μπογδάνου)

ΟΣΚΑΡ ΠΙΣΤΟΡΙΟΥΣ
Μετά τον Λανς Άρμστρονγκ, άλλο ένα είδωλο 
γκρεμοτσακίζεται. Δεν έπρεπε να τα λένε 
αναβολικά. Πυροβολικά έπρεπε να τα λένε.

Τ’ ΑΚΟΥΣΕΣ, ΑΡΕΤΟΥΣΑ ΜΟΥ, 
ΤΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΜΑΝΤΑΤΑ;
Μόλις ο ένας στους τέσσερις Έλληνες θεωρεί 
πως η κατάντια της χώρας μας μπορεί να οφείλε-
ται και στους ίδιους, σύμφωνα με τη μέτρηση της 
Metron Analysis. Γι' αυτό σου λέω, δεν υπάρχει 
σωτηρία.

ΜΕΘΥΣΜΕΝΑΚΙ 
140 ευρώ η φιάλη στην παράσταση του Τζιμά-
κου;
(Να την πιείτε μόνοι σας)

InFo-DIeT
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Μουσεία Μπενάκη Κεντρικό Κτήριο Το 
πρόγραμμα για τις ερχόμενες Πέμπτες, πάντα 
στις 16.00-17.00 και με συμμετοχή € 3 (η είσο-
δος τις Πέμπτες είναι δωρεάν), έχει ως εξής: 21/2 
«Συλλογές Νεοελληνικού Πολιτισμού» με την επι-
μελήτρια Ξένια Πολίτου. 28/2 «Συλλογές Ιστορι-
κών Κειμηλιών» με τον υπεύθυνο των Ιστορικών 
Αρχείων Τάσο Σακελλαρόπουλο.
Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης Κάθε πρώτη Τετάρ-
τη του μήνα το μουσείο ανοίγει ειδικά για αυτές 
τις ξεναγήσεις με επιβάρυνση € 3 στο εισιτήριο 
(€ 7 και € 5 το μειωμένο). Δευτ.-Πεμ. 10.00-14.00. 
Πληρ. 210 3671. 015 
Κτήριο Οδού Πειραιώς «Γιάννης Τσαρούχης. 
Μελέτες για 17 θέματα». Την ξενάγηση κάνουν 
η πρόεδρος του «Ιδρύματος Γιάννη Τσαρούχη» 
Νίκη Γρυπάρη και η υπεύθυνη των εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων του ιδρύματος Βασιλική 
Τζούτη. Η συμμετοχή επιβαρύνει το εισιτήριο 
(€ 5 και € 2,50 το μειωμένο) με € 2. Στις 22/3 στις 
18.00 & 23/3 στις 11.00. Πληρ. 210 8062.636 & 210 
3671.015 

Μουσείο Ακρόπολης
Οι αρχαιολόγοι-φροντιστές του μουσείου μάς 
μαθαίνουν τα «Αρχαϊκά χρώματα» των αγαλμά-
των της Ακρόπολης. Τις Παρασκευές στις 18.00 
και τα Σάββατα και Κυριακές στις 13.00. Χωρίς ε-
πιβάρυνση στα εισιτήρια των € 5 και € 3 (μειωμέ-

νο). Δωρεάν είσοδος για νέους και φοιτητές. 
Πληρ. 210 9000.900-1

Μουσείο Γουλανδρή Την Κυριακή 
24/2 ο Διονύσης Μέρμυγκας θα ξεναγήσει το 
κοινό στην έκθεση «Ο θαυμαστός κόσμος των 
φυτών, η μοναδική χλωρίδα της Ελλάδας». Η συμ-
μετοχή δεν επιβαρύνει το εισιτήριο (€ 6 και € 4 
μειωμένο). Στις 11.00 και στις 12.30. Πληρ. 210 
8086.405

Δημοτική Πινακοθήκη Κάθε Κυριακή 
στις 12.00, δωρεάν ξενάγηση στη μόνιμη συλ-
λογή της πινακοθήκης (με έργα των Παπαλουκά, 
Ιακωβίδη, Ροϊλού, Χατζηκυριάκου-Γκίκα κ.ά.) 
από τον ξεναγό Δημήτρη Νοταρά και την εικα-
στικό Κάλη Πετροχείλου. Πληρ. 210 5202.420

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδα  
Ξενάγηση στην πρώτη βιβλιοθήκη της χώρας, 
στο αναγνωστήριο και στις συλλογές της. Κάθε 
Παρασκευή στις 14.30 με είσοδο ελεύθερη. Πληρ. 
210 3637.938 ή politistika@nlg.gr

Ξεναγήσεις Δήμου Αθηναίων Το 
Σάββατο 23/2 ξενάγηση με θέμα «Αθηναϊκή Τριλο-
γία: Πανεπιστήμιο, Ακαδημία, Εθνική Βιβλιοθήκη» 
(με σημείο συνάντησης την είσοδο της Ακαδημί-
ας Αθηνών, στην Πανεπιστημίου) και ξενάγηση 

και στο Επιγραφικό Μουσείο (με συνάντηση την 
είσοδο στην Τοσίτσα 1). Στις 10.30 και τα δύο με 
είσοδο ελεύθερη. Πληρ. 210 5202.421

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Κάθε 
Σάββατο και Κυριακή στις 12.30, 14.00 και 15.30 
και χωρίς έξτρα χρέωση (το εισιτήριο κοστίζει € 7 
και € 3,50 το μειωμένο) οι αρχαιολόγοι και ξεναγοί 
του μουσείου μάς ξεναγούν στην έκθεση «Πρι-
γκίπισσες της Μεσογείου».

Εθνική Πινακοθήκη Το Σάββατο 23/2 
στις 12.00 η διευθύντρια της Πινακοθήκης Μα-
ρίνα-Λαμπράκη Πλάκα ξεναγεί το κοινό στα 
έργα του 19ου από τις μόνιμες συλλογές. Χωρίς 
επιβάρυνση στο εισιτήριο € 5 και € 3 μειωμένο. 

- ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ AΠΟ €2
Με μικρό αντίτιμο μπορείτε να έχετε μια θαυμάσια ξενάγηση από ειδικούς, αλλά 
και πολλές απ’ αυτές είναι δωρεάν. Δείτε τι υπάρχει αυτή την εποχή στα μεγαλύτερα 
μουσεία της πόλης μας. 
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Ή
ταν μια υπέροχη βραδιά στο Πά-
μπλικ, συγκινήθηκα πολύ. Οι «Χειρο-
λαβές» πετάξανε να βρουν τα χέρια 
τους με φόντο τη βουλή κι άρχισαν να 

καταφτάνουν στον πέμπτο όροφο κατατρεγ-
μένοι της πόλης. Για ποιο λόγο, για ποια αφορ-
μή; Βγάζει η Λίνα σι-ντι, παλιά αυτό ήταν μια 
ρουτίνα, τα αναλάμβαναν όλα τα κορίτσια της 
δισκογραφίας και με είχαν πάνω απ' το κεφάλι 
τους μέρες να τους τα πρήζω με τις λεπτομέ-
ρειες. 
Ανήκω στους πρωτεργάτες των παρουσιάσε-
ων. Πιο πάλαι ο Πατσίφας καλούσε τους δέκα 
σοβαρούς κατά την κρίση του δημοσιογρά-
φους και έδινε τα σι-ντι εκεί στο ρετιρεδάκι 
της Ζαλοκώστα που γεννήθηκε πάνω από το 
μισό νέο ελληνικό τραγούδι, στη Λύρα. Ήταν 
η εποχή, τι θα τους βγάλουμε, σοκολατάκια 
και πολύ τους πάει, άντε και καμιά τυρόπιτα 
από του Ζόναρς. Πιο μετά οι εταιρείες είχαν το 
συχωρεμένο τον Λεφεντάριο, οι παλιότεροι, 
δεν ξέρω, μπορεί να το θυμάστε που με εκείνο 
το «πρόοδος» στο ελληνικό τραγούδι έστησε 
δυναμικά όλη τη γενιά των τραγουδιών της 
«Μίνως Μάτσας και Υιός» αλλά και γενικότε-
ρα τα τέταρτα των δισκογραφικών στο μόνο 
υπάρχον τότε κρατικό ραδιόφωνο, ήταν μια 
ανάσα για τον αγοραστή, από τις πέντε μέχρι 
τις οκτώ έπαιρνες χαμπάρι τι βγήκε κ.λπ. κ.λπ.

Αμ, το ά λ λο; Που 
πήγαινες στα δισκά-
δικα και είχε πολλά 
ακουστικά τηλεφώ-
νων σε κάτι τρύπες 
πάνω σ' ένα ξύλινο 
πάγκο και σήκωνες 
το ακουστικό κι έ-
λεγες ποιο θες ν' α-
κούσεις, να δεις αν 
θα το ψωνίσεις και 
τσουπ η δισκατζού 
σού έβαζε στο πικ-απ από κάτω το κομμάτι της 
αρεσκείας σου κι εσύ έλεγες ευχαριστώ, θα το 
πάρω αύριο, κι έκανες τη μαύρη γκρίνια στον 
ντάντι να σου δώσει το δεκάρικο, εικοσιπέντε 
κάναν τότε τα σινγκλάκια; ±πού να θυμάμαι± 
και πήγαινες την άλλη μέρα μετά το σχολείο κι 
έπαιρνες, ας πούμε, το «Πέιντ ιτ μπλακ».  

Άλλα χρόνια, άλλες τέμπορες, και μετά ήρθαν 
οι μωρές και οι κασίδες, θα το 'χετε καταλάβει, 
δεν ανήκω στους νοσταλγούς των αναμνήσε-
ων, την προτιμώ την πληγή τού τώρα και πώς 
θα την αντιμετωπίσω�  Απ' τη Χούντα άρχισε 
η καταστροφή και το τώρα είναι μια ανοιχτή 
πληγή χάσκουσα. Πουλάνε την Ελλάδα, η ΕΡΤ, 
που να μη σώσει, την κατάρα μου να 'χει, θα 
πάει Γιουροβίζιον, καταξέφτιλα πράγματα σε 
μια καταξέφτιλη πολιτική ζωή. Έμαθα ότι υ-
πήρχαν αντιδράσεις στο συμβούλιο αλλά νί-

κησαν οι γιουριβιζιονάδες, σας τον κάνω τον 
εμετό και σας τον στέλνω πακέτο, χαμερπείς 
αθλιότητες, τώρααα. Τότε, λοιπόν, η έκδοση 
ενός δίσκου ήταν ας πούμε γεγονός. 

Αυτά ξαναθυμήθηκα εχτές στο Πάμπλικ, πί-
σω η φωτισμένη Βουλή, κάτω η πλατεία των 
διεκδικήσεων του λαού μας και πάνω στον πέ-
μπτο, στο μοναδικό απομεινάρι που πουλάει 
μουσική στην Ελλάδα πια, η παρουσίαση των 
«Χειρολαβών» δύο γυναικών δημιουργών και 
εσπρεσάκια καφεδάκια και τσιγάρο έξω στη 
βεράντα, γιατί μέσα όχι, δεν κάνει, απαγορεύ-
εται. Μαζεύτηκαν σιγά σιγά οι μουσικοί, ο η-
χολήπτης, ο κόσμος, ήρθαν άνθρωποι που με 
πλησίασαν και μου 'παν, τ' ακούσαμε από το 
«Βήμα» και ήρθαμε, εκείνη η κυρία με το υπέ-
ροχο πορτοκαλί μαλλί, παλιοί συνάδελφοι, η 
Αργυρώ με τα μαύρα μεταξωτά της, η Σπείρα 
πίσω, η Βουλή φωτισμένη, το πάνελ για τους 
ομιλητές, στις δυο τηλεοράσεις να παίζουν οι 
μαγικές εικόνες του Αυγέρη για τα τραγούδια 
της Λίνας και της Δάφνης...

Όπως φούντωνε ο θόρυβος, πήρα μια γωνίτσα 
δίπλα στους μουσικούς κι άρχισα σιγά σιγά να 
μπαίνω μέσα μου να συγκεντρωθώ, να προλο-
γίσω αυτό που χάνεις τον έξω θόρυβο κι ακούς 
τον δικό σου σιγά-σιγά και πίσω η Βουλή φω-
τισμένη, και κάτω η πλατεία των διεκδικήσε-

ών σου, άρχισα και να καπνίζω και κάτι μικρά 
πουράκια, Αλ Καπόνε τα λένε, που μ' αρέσουν 
πολύ, έβρεξα μια χαρτοπετσέτα και τα 'σβηνα, 
κανείς δεν μου μίλαγε, δεν μ' ενόχλησε κανείς, 
γι' αυτό τους ευχαριστώ. Γέμισε το Πάμπλικ 
από κόσμο, όχι, δεν ήρθαν οι δημοσιογράφοι, 
ας πούμε ήταν στις δουλειές τους, όχι, δεν ήρ-
θαν οι εντεταλμένοι των ραδιοφώνων, έχουν 
αγωνία αν θα 'ναι αύριο στις θέσεις τους, ήρθε 
κόσμος που έδωσε ένα δεκάρικο να πάρει το 
σι-ντι, να ακούσει να μιλάμε, να πιει το καφεδά-
κι του, να ξανανιώσει κανείς ότι η έκδοση ενός 
σι-ντι από τη Νικολακοπούλου είναι πνευμα-
τική κίνηση, να δώσει ένα φως στη βόλτα του 
κανείς. Γέμισε ο πέμπτος όροφος από τέτοια 
μωρά μεγάλα, μικρά, κι όσο κλεινόμουνα μέ-
σα μου για να συγκεντρωθώ να μιλήσω, τόσο 
έρχονταν κάτι υγρασίες στα μάτια και συγκρα-
τιόμουν, γιατί θυμόμουν το φίλο μου τον Μα-

νιάτη που μου 'λεγε ότι το α βολοντέ μπήξιμο 
είναι συναισθηματική διάρροια και πρέπει πια 
να απολαμβάνουμε τη συγκίνηση αντί να κλαί-
με σαν ψυχοπαθή ερείπια για ό,τι κάτσει. Οι 
«Χειρολαβές» είναι η γεωγραφία της καθημε-
ρινότητάς μας από τρεις εξαιρετικές γυναίκες. 
Χαιρετίζω τη Δάφνη Αλεξανδρή, μια γυναίκα 
που δεν εμφανίζεται, δεν δίνει συνεντεύξεις, 
δεν θέλει, θέλει μόνο να γράφει μουσική και 
που, με όλο το θάρρος του βήματός μου από 
την εξαιρετική δουλειά της στις «Χειρολαβές», 
τη βάζω δίπλα στις άξιες Ελληνίδες δημιουρ-
γούς του τραγουδιού, είναι μια μεστή μου-
σικός με δύναμη και ουσία και μας δίνει εδώ 
με τη Λίνα ένα έργο για το τώρα, να ζήσουμε, 
ε, να ερωτευτούμε, να έχουμε ν' ακούμε στο 
αυτοκίνητο, «κάπου θα σας συναντήσει το τρα-
γούδι μου» είπε η Λίνα, μέχρι αργά τη νύχτα τα 
άκουγα στο αυτοκίνητο, ενώ το 'χω ακούσει 
μόλις το ετοιμάσανε και τα ακούω μαζί με άλλα 
ωραία παλιότερα της Λίνας και στη «Χελώνα» 
κάθε Τετάρτη στις οχτώμισι. Το 'θελα πια στο 
αμάξι σαν προϊόν που το πήρα με λαχτάρα, 
έχω καιρό να ακούσω ελληνικό σι-ντι να μου 
κάνει παρέα τόση ώρα, απλό, καλοφτιαγμένο, 
σίγουρο, ήσυχο, μ' αυτή την τόσο ωραία φω-
νή της Αργυρώς. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλη 
Ελληνίδα κοντράλτο τόσο δυνατή μετά τη Φα-
ραντούρη και τη Δήμητρα, τη θυμάμαι πέρσι 
στις Βρυξέλλες που έριξε κάτω το Παλέ Ντε 

Μποζάρ και τα αγόρια 
μου της Σπείρας, πι-
στοί σ' ό,τι αγαπάνε, 
εκεί ξεφύτρωσαν από 
τις γωνιές τους την 
ώρα που έπρεπε, να 
τραγουδήσουν μαζί 
με την Αργυρώ. Μιλή-
σαμε όλοι καλά κι αλη-
θινά και καθαρά, ότι 
έχει αξία κανείς να το 
παλεύει στα δύσκολα 

μ' ό,τι έχει και μπορεί, και μπορούμε πιο πολύ 
απ' ό,τι νομίζουμε. Τελικά ένα μαύρο σι-ντι με 
μια κίτρινη χειρολαβή απευθύνεται σε όσους 
έχουν ανάγκη μια συντροφιά και μπορούν να 
δώσουν το χρόνο για να την απολαύσουν. Αυ-
τοί που έδωσαν τον ακριβό τους χρόνο χτες 
και δημοσιογράφοι, όσοι πιστεύουν, και ραδι-
οπαραγωγοί, όσοι πιστεύουν, και ο κόσμος και 
φίλοι από το τραγούδι, φίλοι μας, η Τανάγρη, 
ο Μητσιάς, ο Πλακιάς, ο Μάντζιος, ο Γκρους, 
ούτε καμώματα, ούτε χαζά λόγια, μια κανονι-
κή, ήσυχη, φωτεινή βραδιά στον πέμπτο του 
Πάμπλικ. 

«Χειρολαβές», Δάφνη Αλεξανδρή, Λίνα Νικο-
λακοπούλου με την Αργυρώ Καπάρου, κυκλο-
φόρησε και αφορά στους νέους έρωτες που 
γεννιούνται στα δύσκολα – άρα θα αντέξουν

Χειρολαβές
Του ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗ

Σε ποιες γειτονιές της Αθήνας
 έχεις ζήσει; 

Μικρός έμεινα Ψυχικό, Χαλάνδρι, Κυπριά-
δου και Μαρούσι. Ως ενήλικας Κυψέλη, 

Παγκράτι και τώρα Κεραμεικό. Τον επέλε-
ξα γιατί μου θύμισε παλιά γειτονιά, αν και 

τελικά δεν γνωρίζω παρά ελάχιστους από 
τους γείτονές μου...

Το πρώτο διαμέρισμα που έμεινες 
μόνος σου στην Αθήνα;

Μόνος, ή πιο σωστά με τη φίλη μου την Κο-
ραλλία, πρώτη φορά έμεινα στην Κυψέλη 
σε ένα σπίτι 50 m², κάπου στις αρχές του 
’90. Γείτονες δεν θυμάμαι, αλλά πολύ συ-

χνά είχαμε επισκέψεις από τον Νίκο Βελιώ-
τη και τον Άλεξ Μαχαίρα των In Trance 95.

Ποια πόλη του εξωτερικού 
σου θυμίζει η Αθήνα;

Νομίζω είναι μοναδική, αυτό δεν σημαί-
νει πως είναι και όμορφη. Κάθε άλλο. 

Όταν επιστρέφω από ταξίδια, η πρώτη 
αίσθηση που έχω πάντα είναι ανατολίτι-
κη και τριτοκοσμική. Μετά από μερικές 

μέρες συνηθίζω...

Αν ήμουν δήμαρχος...
Θα έβαζα τους σεκιουριτάδες στο μετρό 
να δείχνουν ευγενικά ότι πρώτα περιμέ-

νουμε να βγούνε οι άλλοι / Θα απαγόρευα 
την κυκλοφορία σε όλο το κέντρο/ Θα 
απάλλασσα από τους δημοτικούς φό-

ρους με αντάλλαγμα 1-2 φορές το μήνα 
κοινωνική εργασία, μήπως και μάθουμε 
τι σημαίνει δημόσιος χώρος και δημόσια 
συνείδηση (βάζω και τον εαυτό μου μέσα 

στους IDIOTες Αθηνέζους!).

Το μέρος στην Αθήνα που προτείνεις 
για φθηνό φαγητό;

Τον Elvis, το σουβλατζίδικο της γειτονιάς 
μου, Πλαταιών και Λεωνίδου. 

Ο αγαπημένος σου αθηναϊκός ήχος…
Τις σπάνιες φορές που χιονίζει και ο ήχος 
της πόλης ξαφνικά χαμηλώνει σε ένα ό-

μορφο ζεστό γουργουρητό.

Το γκρουπ που δικαιούται να γράψει 
το σάουντρακ της πόλης μας; 
Στέρεο Νόβα! Αγαπημένα μου τα 

«Σάββατο βράδυ» και «Μοτοκούζι».

Πράγματα που σου αρέσει να κάνεις 
μαζί με τον Νίκο Βελιώτη εκτός των 

Mohammad;
Μου αρέσει, όταν καταφέρνω να τον πεί-
σω ,να πάμε για κανένα ποτό. Και να ταξι-

δεύουμε παρέα Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Ο μεγαλύτερος αθηναϊκός φόβος σου;
Ότι τελικά οι άσχημοι ανεγκέφαλοι 

Αθηναίοι είναι η πλειοψηφία.

Οι Mohammad εμφανίζονται στις 26/2 στο 
Deteriotate Festival (6 d.o.g.s., € 6). O καινού-
ριος δίσκος του Coti K. «Solesulsuolo» κυκλο-

φορεί σύντομα στην Antifrost.

Επιμέλεια: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ

Aθήνα ID

COTI K. 
Μουσικός
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Mάγερ & Φάβιερου
Στη γωνία που σχηματίζουν οι δρόμοι με τα ονόματα δύο φιλελλήνων, του Ελβετού δημοσιογρά-
φου-τυπογράφου Μάγερ και του Γάλλου στρατιωτικού Φαβιέρου, φωτογράφισα αυτό το κτίριο. 
Καλά συντηρημένο, στεγάζει δημοτικές υπηρεσίες. Εμφανίζει αξιοσημείωτα υπολείμματα νεοκλα-
σικισμού: μικρά μπαλκόνια με φουρούσια και σιδεριές, ψηλά ταβάνια, μνημειακή είσοδο με κοριν-
θικές κολόνες και μαρμάρινη σκάλα. Στην πλατεία Βάθης, φυσικά, και όχι� Βάθη.

City Lover
Του Δημητρη Φύσσα

ΚοΚΚινη Κλωστη
Χάρη στον Γιώργο Σ., παροικούντα φίλο, έ-

μαθα αυτό το  καινούργιο μαγαζί, που τη μέ-

ρα λειτουργεί σαν καφετέρια και το βράδυ 

γίνεται μπαρ. Συμπαθέσταστη διακόσμηση, 

καλή εξυπηρέτηση, στιλ καθόλου δήθεν. Ψη-

λοτάβανο κι αυτό, σε ισόγειο πλυκατοικίας, 

με πολύ απλή διακόσμηση, θυμίζει Βερολίνο 

(ο Γιώργος το λέει, εγώ δεν έχω πάει ποτέ), 

με καλές τιμές (€ 2 το τσάι, € 2 ο καφές) και, 

κυρίως, με διακριτική μουσική για να μπο-

ρούμε να πούμε καμιά κουβέντα. Παπαδια-
μαντοπούλου 10, Ιλίσια 

σπουργιτιά σε πρωτο πλάνο
Το καφέ μέσα στο Άλσος του Σταθμού της 

Κηφισιάς –ένα από τα ανταλλάγματα που εί-

χε δώσει  το 19ο αιώνα η γαλλική εταιρεία που 

έφτιαξε το παλιό τρένο της Αττικής– στεγά-

ζει μια ημιυπαίρθρια καφετέρια. Εκεί, μαζεύ-

οντας χειμωνιάτικο ήλιο, βρέθηκα προχτές  

με καλούς και ακριβοθώρητους φίλους, τον 

Κώστα και τον Στράτο. Και είδα με πολλή χαρά 

ότι τα σπουργιτάκια, οι κοκκινολαίμηδες κι οι 

σουσουράδες που θυμόμουνα έχουνε πολ-

λαπλασιαστεί και (αυτο)εξημερωθεί ακόμα 

περισσότερο. Ανεβαίνουνε και στις καρέκλες, 

έτοιμα είναι να φάνε απ’ το χέρι σου. Κι εγώ, 

που ποτέ στην ενήλικη ζωή μου δεν τάισα πε-

ριστέρια ή πάπιες (πάντα θεωρώ ότι τα μεγά-

λα πουλιά κάπως τα φέρνουνε βόλτα), βόηθη-

σα όσο μπορούσα τούτα δω τα σπουργίτια.

ρεξ - άττιΚον, Φλεβάρησ 2013
Το πρώτο: επισκευαστικές σκαλωσιές, με ε-

ντυπωσιακούς βραδυνούς φωτισμούς. Το 

δεύτερο: κλείνει ένα χρόνο καμένο, με λαμα-

ρίνες ένα γύρω. 

ελευθεροσ άνθρωποσ
«Λίγο καθυστερημένη απάντηση στην προτρο-
πή σας για ονόματα οδών: στην Ηλιούπολη υ-
πάρχει οδός “Ελεύθερου Ανθρώπου”, όμορφο 
όνομα δρόμου για να μένει κανείς!» Τάσος Πα-

παδόπουλος (1).

γιά τά οδωνυμιά του εμΦυλιου
«Νομίζω ότι πρέπει να σχολιάσετε και την (απα-
ράδεκτη) πρακτική να χρησιμοποιούνται τοπω-
νύμια και ιστορικές μάχες του Εμφυλίου στις ο-
δούς των πόλεων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ελλη-
νική πόλη χωρίς οδό Γράμμου ή Βίτσι (για να μην 
αναφερθώ στους πάσης φύσεως στρατηγούς 
και... στρατάρχες). Με την ίδια λογική, κι αφού 
έχει επιτευχθεί η εθνική συμφιλίωση, να καθι-
ερωθούν λεωφόρος Ζαχαριάδη, Μπαρτζώτα, 
Γούσια, μάχης Γράμμου (του ’48 όμως!), Δημο-
κρατικού Στρατού κ.λπ.». Τάσος Παπαδόπου-

λος (2). Η γνώμη σας, φίλες και φίλοι; Πάλι θα 

προτιμούσα να απαντήσω τελευταίος.

γιάτι το λε(γά)νε «ΚάΦε ορΦευσ»; 
Για τον ίδιο λόγο που και τη στοά αυτή του «Αρ-

σάκειου» (από Πανεπιστημίου προς Σταδίου) 

την αποκαλούσαν ανεπίσημα «Στοά Ορφέως». 

Επειδή, με είσοδο από Σταδίου 44, λειτουργού-

σε το σινεμά «Ορφεύς» (1936-1983). Γράφω 

«το λέγανε», γιατί τελευταία το καφέ, που το 

όνομά του συντηρούσε τη μνήμη του χώρου, 

έκλεισε. Όμως οι καλές –κι όχι οι κακές– γλώσ-

σες λένε πως κάτι καλό θα γίνει στο χώρο. 

Κουιζ
Σε ποιο λαϊκό μαγαζί μπορεί να φάει κανείς τα 

καλύτερα βραστά ρεβίθια στην Αθήνα; Θα δη-

μοσιεύσω όλες τις πιθανές απαντήσεις, και τη 

δική μου στο τέλος. A    ➜ d.fyssas@gmail.com

Μπες κι εσύ!

  www.athensvoice.gr

Ανανεωμένο και πλήρως

ενημερωμένο

προσ άνάγνωστεσ
Διονύση Καταμπ.: Στείλτε τη φωτογραφία από τον Ασπρόπυργο, έχει πολύ ενδιαφέρον. 
Μυρσίνη Ακ.: Εξαιρετική παρατηρητικότητα και ωραία η φωτογραφία από το αλαντικάδικο 
της Ευριπίδου, θα αξιοποιηθεί δεόντως. Ευχαριστώ. Γιάννη Αρχανιώτη, Μ. Μπαλ., κ. Κορίνα 
Βλάχμπεη: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. 



shoot Me!
Του Κωνσταντίνου Ρήγου

«Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα» Μια ασπρόμαυρη παράσταση από τον Γιάννη Χουβαρδά στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, με ένα μοναδικό σύνολο ηθοποιών: 
Ακύλλας Καραζήσης, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Μαρία Πρωτόπαππα, Χρήστος Λούλης, Γιώργος Γάλλος, Αργύρης Πανταζάρας, Γιούλικα Σκαφιδά, Χρήστος Στέργιογλου, Χάρης Τσι-
τσάκης, Θέμις Μπαζάκα, Μάγια Λυμπεροπούλου, Γιώργος Κοτανίδης.

➜ contact@rigosk.gr

10 A.V. 21 - 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013



24 - 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 A.V. 5 

Ύ
φεση, ανεργία, χρεοκοπία, διαφθο-
ρά, άκρα, παρακμή: μέχρι πριν από 
λίγο θυμίζαν άλλες εποχές, που ο κό-
σμος δεν ήταν ένα καλό μέρος για να 

ζεις, κομμάτια μιας σκοτεινής μυθολογίας που 
κανένας δεν θα ήθελε πραγματικά να ζήσει. 
Μέχρι που το 2008, το σύγχρονο παραμύθι 
της καλής ζωής που δεν θα τέλειωνε ποτέ τέ-
λειωσε με το λύκο να τρώει την κοκκινοσκου-
φίτσα και το βάτραχο που έγινε πρίγκιπας να 
ξαναγίνεται βάτραχος. Ύφεση, ανεργία, χρε-
οκοπία, διαφθορά, άκρα, παρακμή: τώρα, σε 
εμάς, στις μέρες μας. Ο φόβος απλώθηκε 
σε όλη τη Δύση σαν πυρηνικό μανιτάρι. 
Οι τράπεζες έγιναν η αχίλλειος πτέρνα 
της ελεύθερης αγοράς με όλα 
τα βέλη πάνω τους. Όλο και πε-
ρισσότεροι άρχισαν να χάνουν 
τη δουλειά τους ή να κινδυνεύ-
ουν να τη χάσουν. Η πραγματι-
κότητα επέστρεψε με ένα δυ-
σβάσταχτο ρεαλισμό. Οι σκηνές 
με τους υπηρέτες του «Downton 
Abbey» να τρέμουν μήπως χά-
σουν τις δουλειές τους εξαιτίας 
αρρωστιών ή από εγκυμοσύνες, 
εσωτερικές ίντριγκες, κοινωνι-
κές και πολιτικές αλλαγές που 
αποσταθεροποιούν τους εργο-
δότες, χτυπάνε στους θεατές 
ένα ήδη ενεργοποιημένο νεύρο. Όπως 
χτυπάει και το ενδεχόμενο να πουληθεί 
το σπίτι ή να καταφύγουν στην πλούσια 
Αμερικανίδα συγγενή για να τους σώσει 
από την οικονομική καταστροφή. 

Οκτώ εκατομμύρια είδαν την πρεμιέρα του 
τρίτου κύκλου της σειράς στην Αμερική ± χίπ-
στερς, διανοούμενοι, νοικοκυρές, χρηματιστές 
και πωλήτριες κι ανάμεσά τους η οικογένεια 
Ομπάμα ανήκουν στους φανατικούς της σει-
ράς. Η παγκόσμια επιτυχία (με τις περισσότε-
ρες υποψηφιότητες στην ιστορία των βρα-
βείων Emmy) οφείλεται στο ότι οι αμερικανο-
βρετανοί τηλεθεατές και μαζί τους ο υπόλοιπος 
κόσμος βλέπει στο «Downton Abbey» μια μυθο-
ποιημένη εκδοχή ενός παρελθόντος που ο κα-
θένας ήξερε τη θέση του, που οι μπάτλερ βοη-

θούσαν του κυρίους να φορέσουν το φράκο, οι 
υπηρέτριες χτένιζαν τα αριστοκρατικά μαλλιά 
των κυριών τους και γυάλιζαν τους κρυστάλ-
λινους πολυελαίους σε έναν τεράστιο πύργο, 
οι μαγείρισσες έφτιαχναν γεύματα και δείπνα 
για την οικογένεια και τους καλεσμένους της 
και οι ατάκες της Μάγκι Σμιθ δημιουργούσαν 
μια αίσθηση χαριτωμένου κυνισμού, πυγμής 
και κατάφασης στη ζωή τις στιγμές που γινό-
ταν δύσκολη. Κάτω όμως από το γκλίτερ του 

«Πύργου» υπάρχει ένα σοβαρό μήνυμα που 
η σειρά στέλνει εμφατικά: οι καιροί αλλά-

ζουν ραγδαία και εσύ ο θεατής χρειάζεται 
να προσαρμοστείς για να επιβιώσεις. Τα 
ντεκόρ και οι μηχανορραφίες μιας σα-

πουνόπερας, μαζί με το βρετα-
νικό φλέγμα και την ιεραρχία, 
δεν κάνουν καμία προσπάθεια 
για να κρύψουν τα ραγίσματα 
και τις ρωγμές από όπου μπαί-
νει μια πραγματικότητα που α-
ποσταθεροποιεί. Το «Downton 
Abbey» μιλάει για τους ταραγ-
μένους καιρούς μας με έναν 
τρομερά καθησυχαστικό (;) 
τρόπο.
Ο κόσμος μας σε λιγότερα από 
τριάντα χρόνια περνάει από τη 
βιομηχανική οικονομία σε έναν 
καλωδιωμένο, παγκοσμιοποιη-

μένο κόσμο και τραντάζεται. Οι γκέι α-
ποκτάνε δικαιώματα, παντρεύονται και 

υιοθετούν παιδιά σε όλο και περισσότε-
ρα κράτη, ενώ ταυτόχρονα εκατοντάδες 

χιλιάδες στη Γαλλία και αλλού διαμαρτύρονται 
για την «παρακμή» και ο Πάπας λέει ότι «οι προ-
σπάθειες νομιμοποίησης των γάμων των ομοφυ-
λοφίλων απειλούν την ειρήνη στον κόσμο», η μα-
ριχουάνα είναι στο δρόμο της νομιμοποίησης, 
ο Αμερικανός πρόεδρος είναι μαύρος, από τη 
μία το συντηρητικό «κίνημα του Τσαγιού» από 
την άλλη τα φιλελεύθερα «Occupy» κινήματα, 
ο κόσμος χωρίζεται στα δύο, ο παλιός κόσμος 
εναντίον του νέου, αλλά ποιος είναι παλιός και 
ποιος νέος; Με αυτές τις αλλαγές είναι εύκολο 

να μεταφράσουμε το θέαμα των αριστοκρα-
τών (που αναγκάζονται να δεχτούν το γάμο της 
κόρης τους με έναν Ιρλανδό καθολικό οδηγό  ή 
όταν αποφασίζουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα 
να τους σερβίρει μια ανύπαντρη μητέρα πρώ-
ην πόρνη) με ό,τι συμβαίνει σε αυτή την περί-
οδο της ιστορίας που ζούμε. Η παλιά εποχή τε-
λειώνει και μια καινούργια αρχίζει και χρειάζε-
ται να λυγίσεις, γιατί αλλιώς θα σπάσεις. «Όσο 
σκέφτομαι τι συνέβη τα τελευταία δέκα χρόνια...» 
λέει η Βάιολετ (Μάγκι Σμιθ) στο χριστουγεννιά-
τικο επεισόδιο του τρίτου κύκλου. «Ένας Θεός 
ξέρει τι μας περιμένει ακόμα». Δείχνει ελαφρώς 
τρομοκρατημένη, αλλά αυτό που υπονοεί ό-
πως πάντα είναι: Θα τα καταφέρουμε. Θα τα 
καταφέρετε. 

Κάποτε ήταν το Χόλιγουντ. Τώρα είναι ΚΑΙ 
οι σειρές της τηλεόρασης που αποτελούν το 
βαρόμετρο και το θερμόμετρο που δείχνει την 
υγεία της Δύσης. Ανάμεσα στη νοσταλγία και τη 
νεύρωση, το παγκοσμιοποιημένο αμερικάνικο 
όνειρο για άλλη μια φορά αιμορραγεί.  Η ευ-
μάρεια της Δύσης έγινε μεταδοτική ασθένεια. 
Μετά το πάρτι είναι η εποχή της παράνοιας. Και 
το «American Horror Story» με την Τζέσικα Λανγκ 
ξεκίνησε στον πρώτο κύκλο με ένα στοιχειωμέ-
νο σπίτι, για να περάσει στο δεύτερο κύκλο σε 
ένα άσυλο στο οποίο κινούνται ψυχικά ασθε-
νείς, εγκληματίες, αθώοι, νοσοκόμοι, γιατρός, 
ψυχίατρος και καλόγριες, χωρίς να μπορείς να 
αποφασίσεις ποιος είναι περισσότερο διασα-
λευμένος από τον άλλο. Η σειρά δεν είναι παρά 
μια μεταφορά. Αυτό που βλέπεις είναι η υπερ-

βολή αυτού που ζεις. Με το φόβο πανταχού πα-
ρόντα, την ανεργία και την κρίση να βαθαίνουν 
χωρίς ελπίδα σύντομης εξόδου, είναι μια εποχή 
σύγχυσης και σκλήρυνσης του συστήματος. 
Στη σειρά η εξουσία, μέσα από τη διευθύντρι-
α-καλόγρια και τον ψυχίατρο, επιβάλλει την 
παρανοϊκή λογική της, ενώ κάποιοι τρόφιμοι 
προσπαθούν να διατηρήσουν το μυαλό τους 
και να δραπετεύσουν ± και οι ρόλοι συνεχώς 
αλλάζουν. 
Το «American Horror Story» είναι ένας εφιάλτης 
από τον οποίο κανείς δεν μπορεί να ξυπνήσει. 
Όποιος δραπετεύει, ξαναβρίσκεται μετά από 
λίγο στο άσυλο. Αίμα, εξωγήινοι, πειράματα, 
σίριαλ κίλερς, θάνατος, ο σατανάς, το μικρό 
σπίτι στο λιβάδι γεννάει τέρατα, η αμερικάνικη 
οικογένεια ξαναγεννημένη σαν ηφαίστειο ψύ-
χωσης. Και συνεχώς σαν λάιτ μοτίφ ένα σαχλό 
τραγουδάκι για τον Dominique, που μιλάει για 
τον Θεό (και τραγούδησε το 1963 η Βελγίδα Α-
δελφή Χαμόγελο), σαν σκωπτική αντίστιξη στο 
κακό που κυριαρχεί. Μεταξύ «Εξορκιστή», «Πα-
ρασκευής και 13» και «Φρανκενστάιν τζούνιορ», 
το «American Horror Story» είναι ένα μπιμούβι 
±που περιέχει όλα τα μπιμούβι± και η Τζέσικα 
Λανγκ το μετατρέπει σε ένα επικό μπιμούβι. 
Μια εικονογραφημένη κρίση πανικού, δηλαδή, 
μιας διαταραγμένης εποχής. 

Η Δύση ζητάει απαντήσεις και τις ζητάει γρή-
γορα. Εάν εντοπίσεις, διαγνώσεις και προσφέ-
ρεις μια θεραπεία για την Ασθένεια της Δύσης, 
που γίνεται αρρώστια του πλανήτη, ανήκεις 
στην επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή όμως κανέ-
νας ±ούτε κοινωνιολόγος, ούτε οικονομολόγος 
ή σχολιαστής, κυβέρνηση ή αντιπολίτευση± 
δεν λέει καλύτερα αυτό που λένε οι σειρές της 
εποχής και κυρίως αυτή: ότι έχουμε πέσει στο 
ντιβάνι του ψυχαναλυτή και δεν μπορούμε να 
σηκωθούμε. Εάν οι απαντήσεις που δίνουν οι 
σειρές είναι νοσταλγία, αίμα, φόβος, ανησυχία, 
τρέλα, δεν ενδιαφέρει καθόλου. Χρησιμοποι-
ώντας την τηλεόραση σαν απόδραση δραπε-
τεύουμε είτε σε ένα καλτ θρίλερ που εκτονώνει 
το θυμό μας είτε σε έναν πολυτελή πύργο που 
θυμίζει αυτό που πιστεύουμε ότι χάσαμε, αλλά 
ποτέ δεν είχαμε. Κι έξω από την οθόνη;  ●

Οι καιροί αλλά-
ζουν ραγδαία 

και εσύ ο θεατής 
χρειάζεται να 

προσαρμοστείς 
για να 

επιβιώσεις 
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ΤΗλεΟπΤικες ςειρες μανιφέστα
Από τον «πύργο του Ντάουντον» στο «American Horror Story»

Tου γίωΡγου ΠανοΠουΛου
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Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ τΟυ Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για τη διά νόμου απαγόρευση 
της πόζας όπου το χέρι κρατάει το σαγόνι στις φωτογραφίες 
των δημοσιογράφων) 

Η καραμπόλα των 
απλοϊκών τοποθετήσεων 
της εβδομάδας
Η επίθεση στις Σκουριές, 
που δίνει την ευκαιρία 
στην κυβέρνηση να μιλήσει 
για «τρομοκρατία της 
αριστεράς». Όπως άλλωστε 
κάνει και η Χρυσή Αυγή. 
Η οποία, όμως, επίσης 
αντιτίθεται στο «ξεπούλημα 
του ορυκτού πλούτου στα 
συμφέροντα». Πράγμα που 
κάνει και ο Πάνος Καμμένος. 
Ο οποίος όμως, ταυτόχρονα, 
επιδιώκει την εκμετάλλευση 
των κοιτασμάτων αερίου 
και πετρελαίου. Όπως και 
η κυβέρνηση, η οποία 
υπερασπίζεται την επένδυση 
στις Σκουριές γιατί φέρνει 
θέσεις εργασίας. Οι οποίες 
όμως αποφέρουν ελάχιστα, 
γιατί οι μισθοί είναι πολύ 
χαμηλά. Πράγμα το οποίο 
καταγγέλλουν και οι εταίροι 
της κυβέρνησης. Οι οποίοι 
όμως υπερασπίζονται τις 
Σκουριές από τις επιθέσεις 
των κουκουλοφόρων. Οι 
οποίοι κουκουλοφόροι 
επίσης καταγγέλλουν τους 
κατώτερους μισθούς και το 
ξεπούλημα του ορυκτού 
πλούτου από την κυβερνητική 
τρομοκρατία. Στην οποία 
απαντάνε με το ίδιο νόμισμα. 
Πράγμα που καταγγέλλει η 
Χρυσή Αυγή... κ.ο.κ. 

Εναλλακτικός 
εξοπλισμός ασφαλείας, 
που εξασφαλίζει ότι «σε 
βλέπουν τα αυτοκίνητα 
όταν περπατάς μέσα στο 
σκοτάδι» της εβδομάδας
Οι επικές φωσφοριζέ εκτάσεις 
που βρίσκονται στη θέση της 
οδοντοστοιχίας της Θωμαΐς 
Απέργη. 

Ο Παπαμιχαήλ 
της εβδομάδας  
Ο Αντώνης Σαμαράς, 

που επικαλέστηκε την 
«έμπνευση», τη «δουλειά», 

το «φιλότιμο» και την 
«αγάπη», σαν συγκριτικά 

πλεονεκτήματα των 
Ελλήνων για τη νίκη. Και 

μετά άπλωσε κάτω από τη 
σκαλωσιά το καρό μαντίλι 

με το κολατσιό (μια ντομάτα 
κομμένη στα τέσσερα, λίγο 
τυρί και ζυμωτό ψωμί από 
τη μάνα), χόρεψε λίγο με 
τους άλλους εργάτες και 

επέστρεψε στην αυλή 
με τις γαζίες.  

Το οικονομοτεχνικό 
αίνιγμα της εβδομάδας
Αφού διαπιστωμένα η κρίση 
γεμίζει με άνεργους νέους τα 
συνοικιακά café, γιατί έκλεισε ο 
Λέντζος «λόγω κρίσης»; 

ακριβώς το ίδιο (αφού μόνο 
αυτό ξέρουν να κάνουν). Ή, αν 
όχι ακριβώς το ίδιο, άντε αυτή 
τη φορά να τηρήσουν λίγο 
περισσότερο τα προσχήματα. 

Η κινδυνολογία της 
εβδομάδας που δεν 
πουλάει πια 
Η προειδοποίηση για 
επικείμενο μεγάλο σεισμό, 
από τον Άκη Τσελέντη, που 
πριν μερικά χρόνια θα έφερνε 
τεράστια αναστάτωση και 
θα προκαλούσε συζητήσεις 
και καβγάδες σεισμολόγων, 
κατάφερε να προκαλέσει 
ελαφριά νοσταλγία για τις 
εποχές που πραγματικά μας 
ένοιαζε. 

Η είδηση της εβδομάδας, 
που θα σταματήσει να 
συζητιέται μόλις π.χ. 
ξεκινήσει νέο καβγά 
στο twitter ο Άδωνις 
Γεωργιάδης
Η επίσκεψη του Φρανσουά 
Ολάντ. Επειδή δεν διαθέτει 
ξεκάθαρα «καλούς και κακούς», 
ώστε να κλιμακωθεί ο αιώνια 
επαναλαμβανόμενος καβγάς 
στα Social Media. 

Η ανομολόγητη απορία 
της εβδομάδας
Αφού τα άλογα κοστίζουν πιο 
ακριβά από τα βόδια, γιατί 
συμφέρει μια εταιρεία που 
παρασκευάζει γεύματα να τα 
χρησιμοποιεί;

Η «μαμά που δήθεν 
μαλώνει τον κανακάρη 
της για τα μάτια του 
κόσμου» της εβδομάδας
Η ανακοίνωση για 
αυστηρότερες ποινές στους 
επίορκους δημόσιους 
υπαλλήλους και μάλιστα με 
κατάθεση νέου νομοσχεδίου! 
Δηλαδή, το αυτονόητο 
παρουσιάζεται σαν «ποτήρι 

που ξεχειλίζει» και που 
αναγκάζει τους «διοριστές» 
που επί δεκαετίες δεν είχαν 
ακούσει τίποτα περί του 
θέματος, ξαφνικά να το 
ανακαλύψουν και να πουν 
ένα δήθεν αδιάφθορο «Ως 
Εδώ»! Που σε μετάφραση 
μπορεί να σημαίνει είτε «Μη 
δίνετε σημασία, παιδιά, το 
κάνουμε γιατί μας τα έχουν 
ζαλίσει ότι προστατεύουμε 
τους επίορκους», είτε «Μη 
δίνετε σημασία, παιδιά, αν 
το εννοούσαμε ότι θα σας 
τιμωρήσουμε θα είχαμε 
εφαρμόσει τόσα χρόνια τον 
ήδη υπάρχοντα νόμο».

Η «Θεοπούλα» 
της εβδομάδας

Ο Κώστας Μητσοτάκης που 
ανακάλυψε στα «like» του 
Facebook μια νέα αίσθηση 

επιβεβαίωσης από το κοινό, 
που υποκαθιστά τις εκλογές. 

Η ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων  
της εβδομάδας 
Η ταύτιση της αποκατάστασης 
του Ευάγγελου Αντώναρου με 
τη σωτηρία της οικονομίας, 
μέσα από το μήνυμα του 
Κώστα Καραμανλή στο κόμμα 
του (μέσω των γνωστών 
αγγελιοφόρων) ότι «δεν 
είναι δεδομένος». Δηλαδή 
ότι προτίθεται να αποσύρει 
τη σφραγίδα εγγύησης στην 
κυβέρνηση, αν συνεχίσουν 
να τολμούν να συζητούν για 
τα επιτεύγματα του ίδιου και 
της αυλής του εκφράζοντας 
αμφιβολίες. Παραδόξως, ο 
ίδιος έλεγε πριν λίγο καιρό 
ότι «η-ανάγκη-στήριξης-
στην-κυβέρνηση-Σαμαρά-
είναι-πάνω-από-προσωπικά-
συμφέροντα-γιατί-είναι-η-
μόνη-λύση-για-τη-χώρα-κτλ.». 
Μόνο που, προφανώς, η χωρίς 
όρους αποθέωσή του είναι 
ακόμα πιο σημαντική, ώστε 
να τίθεται σαν όρος για τη 
συνέχιση της στήριξης. (Που 
κατά τα άλλα, είναι απαραίτητη 
για το συμφέρον της χώρας 
κ.ο.κ.)  ●

(17 ΣυμπεραΣματα ενοΣ κριΣιμου καλοκαιριου)

ακριβώς το ίδιο (αφού μόνο 

που ξεχειλίζει» και που 
αναγκάζει τους «διοριστές» 
που επί δεκαετίες δεν είχαν 
ακούσει τίποτα περί του 
θέματος, ξαφνικά να το 
ανακαλύψουν και να πουν 
ένα δήθεν αδιάφθορο «Ως 
Εδώ»! Που σε μετάφραση 
μπορεί να σημαίνει είτε «Μη 
δίνετε σημασία, παιδιά, το 
κάνουμε γιατί μας τα έχουν 

απανθρωπη θέση έργασίασ τησ έβδομαδασΓραμματέας τήρησης 
των ραντεβού του 

νέου υφυπουργού 
για τα κονδύλια ΕΣΠα.

θέση 

Γραμματέας τήρησης 
των ραντεβού του 

νέου υφυπουργού 
για τα κονδύλια 

Το τεστ αντοχής 
για καλσόν της 

εβδομάδας
Το νέο καλσόν: Η ανακοί-

νωση ότι παγώνουν οι 
προσλήψεις μέχρι το 2016 

σε δήμους και περιφέρειες. 
Η δοκιμασία αντοχής των 
υλικών του: Η διευκρίνιση 
ότι εξαιρούνται οι νησιω-
τικοί δήμοι, που έχουν να 

καλύψουν νέες ανάγκες κτλ. 
Το σκίσιμο του καλσόν: 
Ο γνωστός θεσμός των 

«αποσπάσεων». 

               η έπίΚη ΦωτογραΦία τησ έβδομαδασ

Η χειραψια που εκανε 
την αναγκη φιλοτιμια 

Ο Κώστας Μητσοτάκης και ο Αντώνης Σαμαράς 

αντιλαμβάνονται ότι τη δεδομένη στιγμή ανήκουν 

στο ίδιο στρατόπεδο και, υπερβαίνοντας τις διαφορές 

τους, επισφραγίζουν με μια χειραψία τη στράτευσή 

τους μπροστά στον κοινό εχθρό. Όπου κοινός 

εχθρός είναι αυτοί που περιφρονούν και θεωρούν 

ξεπερασμένο ό,τι αυτοί οι δύο εκπροσωπούν. 

Χαροποιώντας ταυτόχρονα το παραπολιτικό 

ρεπορτάζ, που προσπαθεί ακόμα να πείσει το κοινό 

ότι κάτι τέτοια στιγμιότυπα είναι ακόμα «ιστορικά». 

Κωμική Λεπτομέρεια Νο 1 Το ύφος «Δεν-

πολυκαταλαβαίνω-τι-συμβαίνει-γιατί είμαι-

υπερήλικος-και-δε-νετάρω-σωστά-το-βλέμμα-μου» 

του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, το οποίο υιοθετεί 

πάντα όταν δεν τον συμφέρει.

Κωμική Λεπτομέρεια Νο 2 Η ελαφριά υπόκλιση του 

Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος γνωρίζει ότι βρίσκεται 

περικυκλωμένος από συνομηλίκους του επίτιμου ± 

άρα βρίσκεται σε εχθρικό περιβάλλον. 

Η «απρόσωπη σύνταξη» 
της εβδομάδας  
Η λέξη «βρέθηκε» στο αίτημα 
«να βγει η πραγματική 
οικονομία από το αδιέξοδο στο 
οποίο βρέθηκε». Αίτημα που 
διατυπώνεται παρόμοια, από 
συμπολίτευση, αντιπολίτευση, 
δημοσιογράφους, 
επιχειρηματίες και 
συνδικαλιστές. Όπου το 
«βρέθηκε» χωρίς να αναφέρεται 
από «ποιον», σημαίνει ότι 
μόλις ανοίξουν οι κάνουλες 
της χρηματοδότησης και 
«σταματήσει να στραγγαλίζεται 
η οικονομία», η ίδια ελίτ 
και οι ίδιες απαράλλαχτες 
διαδικασίες μοιράσματος του 
χρήματος που οδήγησαν στην 
πτώχευση θα βρεθούν ξανά 
στη διαχείριση, ώστε να κάνουν 

Ακόμα πιο 
απάνθρωπη 

θέση εργασίας 
της εβδομάδας 
Υπεύθυνος δείγματος 

ερωτηθέντων 
σε εταιρεία 

δημοσκοπήσεων που 
ερευνά τις απόψεις 
των ψηφοφόρων 

του ΠΑΣΟΚ

Ο Σεΐχης του Κατάρ, ο 
άνθρωπος που δεν αγόρασε 

το νησί που ήταν 
χαρακτηρισμένο ως δασική 

έκταση, αναθεωρεί την 

άποψή του ότι «στην Ελλάδα 

δεν ψάχνουν επενδυτές, 

αλλά μαζοχιστές»!  
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Η κόκκινη γραμμΗ

Ο νέος συντονιστής στο Μαξί-
μου ψυχίατρος κ. Βαρτζόπουλος 
πότε θα μάθει τις αρμοδιότητές 
του; Μέχρι στιγμής, κάααθεται.

Δεν είναι μόνο οι δυσκολίες και οι αντιστά-
σεις να κλείσουν σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ  με το σχέ-
διο «Αθηνά». Με εκείνα τα 55 κέντρα και καμιά 
εικοσαριά στρατόπεδα και κέντρα νεοσυλλέ-
κτων να δείτε τι (δεν) γίνεται.

Σήκωσε ψηλά τον αμανέ, λέει τώρα ο Ευ. Βε-
νιζέλος για την άρνηση Κουβέλη για συνεργα-
σία της Κεντροαριστεράς. Θα επανέλθει, λέει, 
μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Ο Ευ. Βενιζέλος διαδίδει είναι διατεθειμένος 
ακόμα και να παραιτηθεί στο όνομα της ενότη-
τας. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε.

Πολλοί στη ΝΔ αναρωτιούνται τι απέγινε η 
σύμπλευση των πέντε βουλευτών, που πριν 
από ένα χρόνο και κάτι είχαν πρωτοστατήσει 
στην «κίνηση των 5» εντός του κόμματος. 

Λοιπόν, ο  Ευ. Αντώναρος γύρισε στην «αγκα-
λιά» του Κ. Καραμανλή, αναλαμβάνοντας εκ 
νέου ρόλο άτυπου εκπροσώπου του πρώην.

Ο Μιλτ. Βαρβιτσιώτης υπομένει το μαρτύριο 
της προανακριτικής για τη λίστα Λανγκάρντ 
και τις ατελείωτες ερωτήσεις της Ζωής. Δεν 
αποκλείει να είναι εκ νέου υποψήφιος στον 
Δήμο Γλυφάδας.

Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος ανακάλυψε και 
αυτός εσχάτως, μετά από περίοδο μακράς 
σιωπής, τις πολιτικές αρετές του πρώην πρω-
θυπουργού και ορκίζεται ότι δεν ήξερε για το 
χάλι στην οικονομία το 2007-09.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάλλει 
κατά της φοροδιαφυγής και ο Κω-
στής Χατζηδάκης υπουργεύει. Ο 
καθένας, δηλαδή, στο δρόμο του.

Μεγάλη η δυσφορία του Κώστα Καραμανλή 
και για την ατάκα Κωνσταντίνου Μητσοτάκη 
ότι η κυβέρνηση χρειάζεται μια ντουζίνα υ-
πουργούς σαν τον Στουρνάρα. 

Πάντως από το περιβάλλον του Επίτιμου 
Προέδρου της ΝΔ δόθηκαν εξηγήσεις στον 
πρώην ότι επρόκειτο για προειδοποιητικές 
βολές κατά Σαμαρά ενόψει του προσεχούς 
ανασχηματισμού. Μίση και πάθη...

Εντατικά δουλεύει επιτροπή υπό τον Γιάννη 
Δραγασάκη για το οικονομικό πρόγραμμα του 
ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι έτοιμο τον Απρίλιο.

Τι θα γίνει με τον Μάξιμο-αναπληρωτή υ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης-παιδί αγροτών; 
Θα πάει μακριά η βαλίτσα, μέχρι τον κάμπο;  

Κι όμως... Ο βουλευτής Κώστας Μαρκόπου-
λος, που αποχώρησε από τους ΑΝΕΛ, ετοι-
μάζεται για επιστροφή στη ΝΔ, που είχε απο-
χωρήσει για να προσχωρήσει στους ΑΝΕΛ. Η 
γέφυρα με τον Αντ. Σαμαρά στήθηκε.

Έγινε συζήτηση στο Μαξίμου να «παραιτή-
σουν» τον Γ. Μέργο, αλλά κρίθηκε ότι θα προ-
καλούσε αναταραχή στην τρικομματική. Τον 
ήθελε και ο Στουρνάρας...

«Φανατικός μνημονιακός και “ανανιστής” ο 
νέος πρόεδρος της Κύπρου» γράφει η ιστοσε-
λίδα του «Αριστερού Ρεύματος» του ΣΥΡΙΖΑ. 
Μα δεν ντρέπονται οι Κύπριοι; Ρώτησαν τον 
Λαφαζάνη πριν ψηφίσουν;  ●

Η εικόνα από τις κάμερες ασφαλείας δεί-

χνουν τις φιγούρες των «καταδρομέων» 

με στρατιωτικού τύπου στολές, κουκού-

λες και σακίδια να καταλαμβάνουν το 

χώρο του ορυχείου. Ορισμένοι έχουν 

καραμπίνες. Άλλοι είναι εξοπλισμένοι με 

ραβδιά. Αρχίζει η καταστροφή: μολότοφ, 

σπασίματα, καμένα οχήματα και μηχα-

νήματα. Αποσβολωμένος ένας φύλακας 

έχει παγώσει από το φόβο του. Κάποιος 

συνάδελφός του τον πιάνει από το χέρι 

και τον απομακρύνει σαν να ήταν παιδά-

κι. Η επίθεση κρατά 15 λεπτά. Οι «κατα-

δρομείς» είναι μερικές δεκάδες. Στόχος 

το ορυχείο χρυσού στις Σκουριές Χαλκι-

δικής. Φεύγουν και αφήνουν πίσω τους 

συντρίμμια και φόβο.

ταν ο φακός της φωτογραφικής 

μηχανής είχε συλλάβει το κατα-

ματωμένο από το ξύλο  και κα-

τατρομοκρατημένο από τη βίαιη επίθεση 

«αγανακτισμένων» πρόσωπο του Κώστα 

Χατζιδάκη, εκεί μπροστά από τη Μεγάλη 

Βρετανία, κάποιοι προειδοποίησαν για το 

κακό που έρχεται. Οι περισσότεροι σάρ-

κασαν μειδιώντας. Όταν οι πυροσβέστες 

αναγνώριζαν τα πτώματα στην καμένη 

Marfin κάποιοι αντιλαμβάνονταν πως αρ-

χίζει το ανάποδο και ελλειπτικό σπιράλ της 

βίας, που σιγά σιγά θα εγκατασταθεί στον 

καναπέ του «νοικοκυραίου» ώστε βήμα-

βήμα να εξελιχθεί σε «κοινοτοπία του κα-

κού». Όταν, δηλαδή, η βία γίνεται ανεκτή 

και αντιμετωπίζεται ως «καθημερινότητα». 

Ακολούθησαν τα γιαουρτώματα, οι δημό-

σιες προπηλακίσεις του κάθε αντίπαλου, οι 

δολοφονίες και τραυματισμοί μεταναστών 

από ακροδεξιούς, τα χαλάζι από μάρμαρα 

στα Κέντρο της Αθήνας, οι φωτιές, η κα-

ταστροφή. Η βία εμφανίστηκε στην τηλε-

όραση ως reality με τον Κασιδιάρη να σκα-

μπιλίζει τις συνομιλήτριές του για να γίνει 

και αυτή ανεκτή, τόσο ώστε να ανεβάσει 

τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής.

Άρχισαν στη συνέχεια οι «Πυρήνες». Άλ-

λοτε με «κατσαρόλες», άλλοτε με ληστεί-

ες. Κάποια στιγμή έπεσε και ένας νεκρός 

στην Πάρο. Μετά φθάσαμε στο Βελβεντό 

και οι εικοσάρηδες της μεσαίας τάξης εμ-

φανίστηκαν με καλασνίκοφ. Στο μεταξύ οι 

άλλοι πυρήνες, των νεοναζί, εγκαινίασαν 

τις επιδρομές σε σχολεία για να διώξουν 

μετανάστες, στους σταθμούς του Ηλε-

κτρικού για να μαχαιρώσουν αλλοδαπούς, 

στα νοσοκομεία για να εκδιώξουν τις ξένες 

νοσοκόμες. Η αστυνομία ακολούθησε. Ε-

πέδραμε με τη σειρά της στα στέκια των α-

ναρχικών, ανακατέλαβε τα επί εικοσαετία, 

και βάλε, καταλυμένα κτίρια στο κέντρο-

απόκεντρο της Αθήνας, ξυλοφόρτωσε δε-

κάδες χτυπώντας επί δικαίους και αδίκους, 

εφάρμοσε το δόγμα «Νόμος και Τάξις» του 

Νίκου Δένδια. Ο νοικοκυραίος κάθε βράδυ 

στο ψυχρό από έλλειψη θέρμανσης καθι-

στικό του, ρούφαγε την καθημερινή δόση 

εφαρμοσμένης βίας.

Οι λαοί δεν εξεγείρονται λόγω ανέχειας. 

Εξεγείρονται όταν διαψεύδονται οι προσ-

δοκίες τους, γράφει ο Σλαβόι Ζίζεκ στον 

«Guardian». Έχει δίκιο. Η μνήμη είναι το 

ανάχωμα σε κάθε είδους φασισμό, λέει ο 

Μαρκ Μαζάουερ. Και αυτός έχει δίκιο. Η 

ελληνική κοινωνία είδε τις προσδοκίες 

της, σωστές ή όχι αδιάφορο, να διαψεύδο-

νται. Η ελληνική κοινωνία, εκτός κάποιων 

ελαχίστων εξαιρέσεων που καταντούν να 

αποκαλούνται και γραφικές, αποδεικνύει 

καθημερινά πως υποφέρει από έλλειμμα 

μνήμης. Κάτι σαν «συλλογικό αλτσχάιμερ». 

Το κοκτέιλ είναι θανατηφόρο.

Το εάν ή όχι θα έπρεπε να προχωρήσει η 

εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική αποτελεί 

κεφάλαιο κοινωνικού διαλόγου μεταξύ ε-

πιχειρηματιών, πολιτείας, τοπικών παρα-

γόντων και επιστημόνων. Όταν το ζήτημα 

καταλήγει σε εφαρμοσμένες τεχνικές πο-

λέμου εν είδη «καταδρομής», 

τότε το ζήτημα εξελίσσεται σε 

τερατώδες σπιράλ αυθαιρεσίας. 

Ο πόλεμος μεταξύ Κροατίας 

και γιουγκοσλαβικού στρατού 

άρχισε όταν σε κάποιο θέρετρο 

τοποθετήθηκε μια βόμβα. Οι νε-

κροί λειτούργησαν ως άλλοθι. 

Τα καλασνίκοφ αναβαθμίστη-

καν σε συλλογικό όργανο κά-

θαρσης. Λίγους μήνες μετά και 

αφού η τραγωδία του Βούκοβαρ ολοκλη-

ρώθηκε, κάποιο αυτόματο όπλο έβηξε σε 

ένα μουσουλμανικό γάμο στο Σαράγιεβο. 

Οι νεκροί λειτούργησαν σαν σύνθημα. Τα 

καλασνίκοφ αναβαθμίστηκαν σε τιμωρό. 

Η γιουγκοσλαβική τηλεόραση άρχισε εκεί-

νο το βράδυ το πρόγραμμά της δείχνοντας 

τις τροχιές των τρένων. Το τρένο που συ-

νέχιζε την πορεία του ήταν η Γιουγκοσλα-

βία. Έκαναν λάθος. Σε ένα εικοσιτετράωρο 

δεν υπήρχε ούτε τρένο ούτε και σιδηρο-

τροχιές. Η βία εγκαταστάθηκε για τα καλά 

στον καναπέ του Γιουγκοσλάβου «νοικοκυ-

ραίου». Έγινε τρόπος ζωής. Ήταν μία «κοι-

νοτοπία του κακού».

Τον Μάιο του 1991 σε ένα χωριό έξω από 

τη Λουμπλιάνα ένα τεθωρακισμένο του 

γιουγκοσλαβικού στρατού ακινητοποιεί-

ται από Σλοβένους πολίτες. Οι ερπύστριες 

αρπάζουν φωτιά και το πλήρωμα παρα-

δίδεται. Τελευταίος εγκαταλείπει το άρ-

μα ένα ψιλόλιγνο παιδί, ανθυπολοχαγός, 

σηκώνει τα καμένα χέρια του και κλαίει. 

Μιλά σε κάποια γλώσσα που οι Σλοβένοι 

είναι δύσκολο να καταλάβουν. Πάνω στο 

φόβο του ο ανθυπολοχαγός μιλά σλαβο-

μακεδόνικα, που είναι η γλώσσα της μάνας 

του. Συλλαμβάνεται από το πλήθος που 

θριαμβολογεί. Ο πόλεμος άρχισε και επί-

σημα. Στο Διεθνές Κέντρο Τύπου του Βελι-

γραδίου επικρατεί άκρα του τάφου σιωπή. 

Σέρβοι, Κροάτες και Σλοβένοι, ορισμένοι 

και από τα Σκόπια, κλαίνε. Αυτοί ξέρουν 

ότι η «κοινοτοπία του κακού» εισέβαλε για 

τα καλά στην ψυχή τους.

Οι κάμερες ασφαλείας του ορυχείου στις 

Σκουριές καταγράφουν τις σκιές των επι-

δρομέων. Η οργάνωσή τους είναι άψογη. 

Ο καθένας ξέρει τι πρέπει να κάνει. Φλόγες 

ξεπηδούν από εκρήξεις μολότοφ. Ακούγο-

νται και τουφεκιές για εκφοβισμό. Φορούν 

στολές παραλλαγής, σαν αυτές που ο καθέ-

νας βρίσκει στο Μοναστηράκι. Τις αγορά-

ζουν οι κυνηγοί, συνήθως, για να κοροϊδέ-

ψουν τις αγριόπαπιες. Μόνο που μπροστά 

από το ορυχείο οι «καταδρομείς» έχουν να 

κάνουν με ανθρώπους, με εργαζόμενους, 

ενδεχομένως και με συντοπίτες τους. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασε την ενέργεια. Στην 

Κουμουνδούρου μιλούν για προβοκάτσια. 

Κάποιοι μίλησαν για «οικολογικό ακτιβι-

σμό», αλλά δεν έπεισαν παρά μόνο τους 

εαυτούς τους. Ο Δένδιας πήρε 

το σοβαρό του και πήγε στη Χαλ-

κιδική. Η ανεργία στα τέλη του 

2013 θα χτυπήσει πλαφόν. Το ΚΕ-

ΠΕ κάνει λόγο για ένα 30%. Λένε 

οι επιστήμονες πως η ανεργία 

στους νέους έφθασε το 61%. 

Ο Σλαβόι Ζίζεκ επικαλείται τον 

Μαρξ. Ισχυρίζεται πως η κρίση 

δεν είναι παγκόσμια αλλά... ευ-

ρωπαϊκή. Σίγουρα θα έχει δίκιο. 

Και λοιπόν; Ο Μαρκ Μαζάουερ επικαλείται 

τους Γερμανούς φιλοσόφους και ιστορι-

κούς και εξηγεί πως η Χρυσή Αυγή είναι μία 

ιδιότυπη επανάληψη του εθνικοσοσιαλι-

σμού. Έχει όλα τα δίκια με το μέρος του. Ο 

«νοικοκυραίος», που δεν ασχολείται ούτε 

με τον Μαρξ ούτε με τον Χομπσμπάουμ, 

που αγνοεί τη Σχολή της Φρανκφούρτης 

και νυστάζει όταν παρακολουθεί το «Ταξίδι 

στα Κύθηρα» του Αγγελόπουλου, που δεν 

έχει διαβάσει ούτε ένα στίχο του Καβάφη, 

που δεν δίνει δεκάρα για την κοινωνική συ-

νοχή ή την κοινωνική αλληλεγγύη, αυτός 

ο «νοικοκυραίος» παρακολουθεί με την α-

πάθεια που επιβάλλουν οι μεγάλες δόσεις 

της «κοινοτοπίας του κακού» την αναπα-

ράσταση της ληστείας στο Βελβεντό, τα 

κακοποιημένα πρόσωπα των συλληφθέ-

ντων, τις επιδρομές της αστυνομίας στα 

υπό κατάληψη σπίτια, τις έρευνες της α-

ντιτρομοκρατικής αλλά και την ταινία τρό-

μου από τις Σκουριές. Γυρίζει πλευρό και 

πατά το κουμπί του zapping για να παρα-

κολουθήσει το επόμενο ματς. Δεν γνωρί-

ζει ο «νοικοκυραίος» πως εκείνη τη στιγμή 

έχασε το παιχνίδι από τα χέρια του και πως 

η ζωή του εφεξής θα κυλά σε ρυθμούς που 

δεν ελέγχει.  A

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Πολιτική

Το αλΤσχαιμερ Του «νοικοκυραιου» 
Του Νίκου ΓεωρΓίάδη

Ό

ή βια γινεται 
ανεκτή και 

αντιμετωΠιζε-
ται ως Çκαθη-
μερινοτήταÈ
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τζιχαντ
Tων άΓΓελου Τσεκερη

ΓίωρΓου κυρίΤση

Την κάνει το  
σύμπαν σιγά-σιγά

Νέα δεδομένα δημιουργεί η 
πτώση μετεωρίτη στο έδαφος 
της γης. Ειδικοί επιστήμονες 
ερευνούν το ενδεχόμενο να 
έκαναν οι Μάγιας δύο μήνες 
λάθος, ενώ η αστυνομία ανα-
ζητά ένα πρόσωπο που δύο 
λεπτά πριν την εμφάνιση του 
φαινομένου είπε «αν σου λέω 
ψέματα, μωρό μου, να ρίξει ο 
Θεός φωτιά και να με κάψει». 
Υπολείμματα του μετεωρίτη 
εξετάζονται και από πραγ-
ματογνώμονες της Ομάδας 
Έψιλον, οι οποίοι κατέφθασαν 
επιτόπου με διαστημόπλοιο 
από την Ανδρομέδα, μέσω ει-
δικής σήραγγας που συνδέει 
το σημείο εξισορρόπησης της 
έλξης του Κρόνου Lagrange 2 
με τα ερείπια αρχαίου ουζερί 
ιωνικού ρυθμού στο λόφο του 
Φιλοπάππου.  

Παρά τα νέα δεδομένα που 
δημιουργεί ο μετεωρίτης, η 
κυβέρνηση απέκλεισε κάθε 
περιθώριο επαναδιαπραγμά-
τευσης με τους δανειστές μας. 
«Πρέπει να εφαρμόσουμε μέ-
χρι κεραίας το μνημόνιο προ-
κειμένου να αποκαταστήσου-
με την εμπιστοσύνη των εξω-
γήινων» δήλωσε ο κ. Στουρ-
νάρας, προαναγγέλλοντας νέα 
μείωση του κατώτατου μισθού. 
Παράλληλα καταρτίζεται ένα 
εθνικό σχέδιο προσέλκυσης 
μετεωριτών με χρηματοδό-
τηση από το ΕΣΠΑ, με στόχο 
να γίνει η χώρα μας διεθνώς 
ανταγωνιστική στο ραγδαία 
αναπτυσσόμενο αυτόν τομέα 
της οικονομίας. 

Επόμενο μεγάλο ραντεβού 
και επενδυτική ευκαιρία για 
τη χώρα μας ειναι ο μετεωρί-
της GK-1412 σε σχήμα μπε-
τονιέρας που αναμένεται να 
περάσει πάνω από τη Δυτική 
Ελλάδα το 2064, εφόσον έ-
χουμε ακολουθήσει σωστά το 
μνημόνιο. Αλλιώς θα πέσει 
στη Βουλγαρία, που είναι πιο 
ανταγωνιστική. ●

Όταν ήμουν παιδάκι, εκεί πίσω στα 70s, μου 

άρεσε πολύ να βλέπω «Σκούμπι Ντου». Ξέρετε, 

εκείνο τον πανηλίθιο σκύλο- καρτούν που 

κυνηγούσε φαντάσματα κι έλυνε μυστήρια. 

Θυμάμαι πως περίμενα πώς και πώς να πάει 

απόγευμα για να απολαύσω το νέο επεισό-

διο της αγαπημένης μου σειράς. Ώσπου, μια 

αποφράδα μέρα, ο Σκούμπι Ντου 

δεν έπαιξε. Ο λόγος; Κάποιος 

σύλλογος γονέων (μπρρρ...) 

διαμαρτυρήθηκε στην ΕΡΤ 

(ή την ΥΕΝΕΔ) πως ο πανη-

λίθιος σκύλος τρόμαζε τα 

«καμάρια» τους.

 λα αυτά ξαναήρθαν σ το 
μυαλό μου μετά την επι-
σ τολ ή-καταγ γελία του 

τμήματος φεμινισμού (sic) του 
ΣΥΡΙΖΑ προς το Εθνικό Ραδιοτη-
λεοπτικό Συμβούλιο. Πέτρα του 
σκανδάλου (και σύγχρονος Σκού-
μπι Ντου) η τουρκική σειρά του Mega 
«Φατμαγκιούλ» η οποία, όπως υπο-
στηρίζουν οι εν λόγω κυρίες, «προ-
ωθεί την κουλτούρα του βιασμού». 
Παρακάμπτω την απορία μου για το 
τι ακριβώς είναι η «κουλτούρα του 
βιασμού» και κατά πόσο σχετίζεται με 
άλλες κουλτούρες, όπως για παράδειγμα την 
ποπ κουλτούρα, και συνεχίζω.
Σύμφωνα λοιπόν με την παρέμβαση-κόλαφο 
(στην οποία αναφέρονται τόσο το αποτρόπαιο 
έγκλημα της Ξάνθης όσο και τα τελευταία θλι-
βερά γεγονότα στην Ινδία), η «Φατμαγκιούλ» 
πρόκειται να δημιουργήσει (και) στη χώρα 
μας μια σειρά από επίδοξους βιαστές, κυρίως 
επειδή στο τρέιλερ (!) που μεταδίδει το Mega 
τίθεται το μισογυνικό ερώτημα: «Θα ερωτευ-
όταν μια γυναίκα-θύμα το βιαστή της;». Δεν 
κάνω πλάκα. Αυτό λένε.
Έτσι είναι, φίλοι μου. Να τι είναι οι βιαστές: α-
πλοί, καθημερινοί, φιλήσυχοι άνθρωποι, που 
βλέπουν κάτι τουρκαλάδες να διακορεύουν 
αγαθές παιδίσκες και αμέσως παίρνουν τους 
δρόμους προς αναζήτηση βίαιου σεξ! Μάλι-
στα, μετά τη «Φατμαγκιούλ» έχουν και ένα 
έξτρα κίνητρο. Σου λένε: «Κάτσε να τη βιάσω, 
μπορεί μετά να με γουστάρει».
Συμπτωματικά, έτυχε να δω τη διαβόητη 
σκηνή του βιασμού. Μπορώ να σας διαβεβαι-
ώσω πως η σκηνοθετική ματιά ήταν απόλυτα 
καταδικαστική προς την ίδια την πράξη, ο δε 
μελλοντικός έρωτας της άτυχης Φατμαγκιούλ 
ΔΕΝ συμμετείχε στο βιασμό της. Τέλος, η ε-
ρώτηση στο σατανικό τρέιλερ είναι κατά λέξη 
«μπορεί το θύμα να ερωτευτεί τον θύτη;». Ψι-
λά γράμματα, θα μου πείτε...
Ποιος ο λόγος να βγει μια τέτοια ανακοίνω-
ση; Ποιος ο λόγος ένα κόμμα που υποστηρίζει 
πως ανήκει στο χώρο της Ριζοσπαστικής Α-
ριστεράς να απαιτήσει να λογοκριθεί μια τη-
λεοπτική σειρά; Μπορώ να σκεφτώ πρόχει-
ρα κάποιες απαντήσεις. Καταρχήν, πρόκειται 

Πολιτική

μπορει Το θυμα να ερωΤευθει Το θυΤη;
Του ΘάΝάση ΧείμωΝά

ο εθνικιςμος δεν 
εΠαψε Ποτε να 

ειναι τής μοδας 
ςε αυτή τή χωρα

Ό

για τουρκική σειρά. Ο εθνικισμός δεν 
έπαψε ποτέ να είναι της μόδας σε αυτή 
τη χώρα και, τα τελευταία χρόνια, έχει 
κερδίσει τεράστιο έδαφος και στην Α-
ριστερά. Επίσης, μιλάμε για το Mega: το 
κανάλι-σημαιοφόρο της μνημονιακής 
μιντιακής προπαγάνδας, το οποίο κα-

λό είναι να το χτυπάμε όπου το 
βρούμε μπόσικο. 
Δεν αποκλείεται, βέβαια, να έχου-

με απλώς να κάνουμε με κλασικές 
παλαιοφεμινιστικές αντιλήψεις. 

Κάπως έτσι κόπηκε προ διετίας και η α-
πολαυστική διαφήμιση με τον οργισμένο 

σύζυγο που έστελνε τη γυναίκα του πεσκέσι 
στη μάνα της επειδή του μαγείρευε συνε-

χώς μπάμιες. Δυστυχώς, στο συγκεκριμένο 
«κίνημα» επικρατεί και μια ανατριχιαστική 
ισλαμοφοβία, που παρουσιάζει όλους τους 
μουσουλμάνους κτήνη που αντιμετωπίζουν 
τις γυναίκες ως σκεύη ηδονής.
Ζούμε σε μια χώρα όπου μετά από κάθε πε-

ρίπτωση βιασμού θα βγουν κάποιοι και 
θα πουν «εντάξει, κι αυτή θα του κου-
νήθηκε». Ζούμε σε μια χώρα όπου ο 
βιαστής δεν κρίνεται μόνο ανάλογα 

με την πράξη του, αλλά και την (ελλη-
νική ή ξένη) καταγωγή του. Ζούμε σε μια 
κοινωνία όπου ο άνδρας που έχει πολλές 

ερωτικές συντρόφους είναι γκράντε πη-
δήκουλας, ενώ η αντίστοιχη γυναίκα άθλια 
καρατσουλάρα. Νομίζω πως έχουμε να ασχο-
ληθούμε με σοβαρότερα θέματα από τη Φα-
τμαγκιούλ, τον Εζέλ και τον Σουλεϊμάν τον 
Μεγαλοπρεπή.  A
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κανάλι-σημαιοφόρο της μνημονιακής 
μιντιακής προπαγάνδας, το οποίο κα

λα αυτά ξαναήρθαν σ το 
μυαλό μου μετά την επι-
σ τολ ή-καταγ γελία του 

τμήματος φεμινισμού (sic) του 
ΣΥΡΙΖΑ προς το Εθνικό Ραδιοτη-
λεοπτικό Συμβούλιο. Πέτρα του 
σκανδάλου (και σύγχρονος Σκού-
μπι Ντου) η τουρκική σειρά του Mega 
«Φατμαγκιούλ» η οποία, όπως υπο-
στηρίζουν οι εν λόγω κυρίες, «προ-
ωθεί την κουλτούρα του βιασμού». 
Παρακάμπτω την απορία μου για το 
τι ακριβώς είναι η «κουλτούρα του 
βιασμού» και κατά πόσο σχετίζεται με 

παλαιοφεμινιστικές αντιλήψεις. 
Κάπως έτσι κόπηκε προ διετίας και η α

πολαυστική διαφήμιση με τον οργισμένο 
σύζυγο που έστελνε τη γυναίκα του πεσκέσι 
στη μάνα της επειδή του μαγείρευε συνε

χώς μπάμιες. Δυστυχώς, στο συγκεκριμένο 
«κίνημα» επικρατεί και μια ανατριχιαστική 
ισλαμοφοβία, που παρουσιάζει όλους τους 
μουσουλμάνους κτήνη που αντιμετωπίζουν 
τις γυναίκες ως σκεύη ηδονής.
Ζούμε σε μια χώρα όπου μετά από κάθε πε

ρίπτωση βιασμού θα βγουν κάποιοι και 
θα πουν «εντάξει, κι αυτή θα του κου
νήθηκε». Ζούμε σε μια χώρα όπου ο 
βιαστής δεν κρίνεται μόνο ανάλογα 

με την πράξη του, αλλά και την (ελλη
νική ή ξένη) καταγωγή του. Ζούμε σε μια 
κοινωνία όπου ο άνδρας που έχει πολλές 

Κάπως έτσι κόπηκε προ διετίας και η α
πολαυστική διαφήμιση με τον οργισμένο 

σύζυγο που έστελνε τη γυναίκα του πεσκέσι 
στη μάνα της επειδή του μαγείρευε συνε

«Η Ευρώπη πρέπει να κλείσει τις πόρ-
τες της στη μετανάστευση» είναι o 
τίτλος του επίκαιρου debate που οργα-
νώνει η Intelligence Squared Greece, 
σε συνεργασία με το BBC World News 
και τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Μια 
συζήτηση για τον αντίκτυπο της μετα-
νάστευσης στην ευρωπαϊκή οικονομία, 
την κοινωνία και το πολιτικό γίγνεσθαι. 
Θα αντιπαρατεθούν:
(Κατά της πρότασης) Ο παγκοσμίου φή-
μης πολιτικός, συνιδρυτής των «Για-
τρών Χωρίς Σύνορα» και πρώην υπουρ-
γός Εξωτερικών της Γαλλίας Bernard 
Kouchner και η Αντιγόνη Λυμπεράκη, 
Καθηγήτρια Οικονομικών στο Πάντειο. 
(Υπέρ της πρότασης) Ο Βρετανός συγ-
γραφέας και νεοσυντηρητικός σχολια-
στής Douglas Murray και ο βουλευτής 
και πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης. 
Το debate θα διεξαχθεί στα αγγλικά με 
συντονιστή τον πολυβραβευμένο πα-
ρουσιαστή του BBC World Nik Gowing 
και θα μεταδοθεί από το παγκόσμιο τη-
λεοπτικό δίκτυο BBC World σε κοινό 80 
εκατομμυρίων τηλεθεατών. 

Πέμπτη 28/2, 19.00-21.00, Κεντρική Σκη-
νή της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, Λ. 
Συγγρού 107, 210 3310.213, 210 9005.800, 
€ 12, 7 (μειωμένο)

Ευρώπη και μετανάστευσηώπη και μετανάστευση
Debate

ΔΩΡΟ
Η Intelligence Squared Greece 
και η ΑΤHENS VOICE προσφέ-

ρουν σε τρεις αναγνώστες της 
A.V. τρία δωρεάν εισιτήρια για το 

Debate. Στείλτε sms: ΑVAV (κενό) 1 και ο-
νοματεπώνυμο στο 54121 μέχρι την Τρίτη 
26/2, στις 10.00 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιη-
θούν με sms και τα ονόματά τους θα βρίσκο-
νται στα ταμεία της Στέγης. 

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

ΔΩΡΟ
Η Intelligence Squared Greece 
και η ΑΤHENS VOICE προσφέ

ρουν σε τρεις αναγνώστες της 
A.V. τρία δωρεάν εισιτήρια

ΔΩΡΟ
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Η ιδέα διατυπώθηκε τον περασμένο Απρίλιο. 

Τον Οκτώβριο μετουσιώθηκε σε σχέδιο και το 

Νοέμβριο γεννήθηκε το αβγό.  

Το egg - enter ● grow ● go είναι μια νέα πρωτοβου-

λία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του τραπεζι-

κού ομίλου Eurobank σε συνεργασία με τη μονά-

δα Corallia του ερευνητικού κέντρου «Αθηνά».

Έ
να πρόγραμμα που έχει ως στόχο την προώθηση 

και ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, 

της καινοτομίας και της εξωστρέφειας. Οι δύο 

φορείς φιλοδοξούν να ανοίξουν το δρόμο για 

τη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν στους 

νέους να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά σχέδιά τους. 

Διότι όπως υπογράμμισε και ο Γενικός Διευθυντής και 

Επικεφαλής Εργασιών, Τεχνολογίας & Οργάνωσης του 

ομίλου Eurobank, Σταύρος Ιωάννου: «οι πρωτότυπες 

ιδέες δε λείπουν από τους νέους. Αυτό που λείπει ο 

συνδετικός ιστός, λείπει το κατάλληλο κλίμα εκκόλα-

ψης της επιχειρηματικότητας, η σωστή καθοδήγηση 

των νέων για να μπουν στον επιχειρηματικό στίβο, 

να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους ιδέα και να 

βγουν στην ανταγωνιστική αγορά με αξιώσεις». 

Το egg απευθύνεται σε νέους και νέες 18-35 ετών 

(πτυχιούχους ή φοιτητές πανεπιστημίου) που έχουν 

μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα και το πάθος να 

την μετατρέψουν σε επιτυχημένη δραστηριότητα να 

υποβάλουν υποψηφιότητα για τη συμμετοχή τους 

στο πρόγραμμα μέχρι τις 26 Μαρτίου 2013.  Χωρίς δι-

ακρίσεις απευθύνεται σε εκείνη τη νέα γενιά, η οποία 

έχει σε πείσμα των καιρών παραμένει άφθαρτη και 

μακριά από τις πελατειακές σχέσεις.

  

Το πρόγραμμα παρέχει σε νεανικές επιχειρηματικές 

ομάδες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής 

επώασης (incubation), επιτάχυνσης (acceleration) και 

συνεργασίας (co-working), προσφέροντάς τους μια 

σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία που 

θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν και να επιταχύ-

νουν τη μετατροπή του επιχειρηματικού τους σχεδίου 

σε ένα ολοκληρωμένο και επιχειρηματικά αξιοποιήσι-

μο προϊόν ή υπηρεσία. Μέσα από μια αξιοκρατική δια-

δικασία θα επιλεγούν 20 ομάδες (από 2 έως 4 άτομα) 

και ο πρώτος κύκλος των εργασιών θα ξεκινήσει το 

Μάιο.  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι: μια καινοτόμα 

ιδέα, μια ομάδα με πάθος και ένα πλάνο με ρεαλιστικό 

σχεδιασμό μέσα σε οκτώ σελίδες. Η καταληκτική ημε-

ρομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι 26η του 

Μάρτη. (Όλες πληροφορίες στο www.theegg.gr) 

 

Το egg αναπτύσσεται σε τρία στάδια: 
Enter: στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν νέοι 

και νέες από όλη την Ελλάδα με καινοτόμες ιδέες σε 

όλους τους τομείς της οικονομίας. Οι ενδιαφερόμε-

νοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους, σύμ-

φωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, η οποία θα αξιολογηθεί ως προς την 

καινοτομία, την προοπτική και τη βιωσιμότητά του, 

από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες. 

Grow: οι νέοι και οι νέες των οποίων το επιχειρημα-

τικό σχέδιο θα προκριθεί για ένταξη στο πρόγραμμα, 

θα υποστηριχτούν, καταρχήν, για να συστήσουν την 

επιχείρησή τους (αν δεν την έχουν ήδη συστήσει). 

Ακολούθως θα έχουν την ευκαιρία για 12 μήνες -όσο 

και η διάρκεια του κάθε «κύκλου» του προγράμμα-

τος- να εστιάσουν εντατικά στην ανάπτυξη της ιδέας/ 

επιχείρησής τους, αξιοποιώντας τις υποδομές και τις 

υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα τους προσφέρει 

το Πρόγραμμα, να αναζητήσουν συνεργασίες και να 

επιδιώξουν συνέργιες με τους άλλους συμμετέχο-

ντες ως μέλη ενός αναπτυξιακού «οικοσυστήματος», 

επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δυναμική και την αξία 

του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Go: η συμμετοχή στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται με 

όλες τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να έχουν κατα-

φέρει την ωρίμανση του επιχειρηματικού τους σχε-

δίου, ώστε πλέον να είναι καθ’ όλα έτοιμες να πραγ-

ματοποιήσουν το επιχειρηματικό τους «άλμα»: να 

προχωρήσουν στην κεφαλαιοποίηση της αξίας της 

ιδέας τους, με ιδίους πόρους ή μέσα από άντληση 

επενδυτικών ή άλλων κεφαλαίων. 

Παροχές  
Διακεκριμένα και καταξιωμένα πρόσωπα από όλο 

το φάσμα των κλάδων της οικονομίας και της επι-

στήμης θα παρέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση 

(mentroring) σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης 

σε κάθε ομάδα. Ένας από τους καταξιωμένους μέ-

ντορες του προγράμματος, ο Γιώργος Κορρές εξή-

γησε γιατί αμέσως ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση 

– πρόκληση του egg: «Μέσα από την εμπειρία μου 

έμαθα ότι άλλο είναι να φτιάχνεις ένα προϊόν κι άλλο 

να στήνεις μια εταιρεία. Δε φτάνει να γνωρίζεις καλά 

το προϊόν σου. Προχωρώντας κατάλαβα ότι η επιτυ-

χία είναι συνάρτηση πολλών άλλων πραγμάτων: από 

το branding μέχρι τα logistics». 

 

Με βιντεοσκοπημένο μήνυμα παρενέβη στη συνέντευ-

ξη Τύπου και ο Μιχάλης Μπλέτσας, Διευθυντής Πληρο-

φορικής στο Media Lab του ΜΙΤ. Ως ένα από τα μέλη 

της Συμβουλευτικής Επιτροπής του egg αναφέρθηκε 

στη σημασία της ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών 

υψηλής προστιθέμενης αξίας ώστε να παραμείνει η 

Ελλάδα στις ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη. «Το πιο 

σημαντικό είναι ότι η πληροφορική έχει εκδημοκρα-

τίσει την πρόσβαση στα εργαλεία που χρειάζονται για 

την παραγωγή σήμερα», είπε ο Μιχάλης Μπλέτσας.

 

Οι 20 εκκολαπτόμενες επιχειρήσεις δε θα χρειαστεί 

να ανησυχήσουν για τη στέγη τους. Το πρόγραμμα 

παρέχει κτιριακή υποδομή με πλήρως λειτουργικούς 

και άρτια εξοπλισμένους συνεργατικούς γραφεια-

κούς χώρους κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Οι νέοι 

επιχειρηματίες θα παραμείνουν στο χώρο αυτό για 

όλο το διάστημα της συμμετοχής τους στο πρόγραμ-

μα. Εκεί θα τους προσφέρονται υποστηρικτικές υ-

πηρεσίες «μίας στάσης» (one-stop-shop) για όλα τα 

καίρια θέματα εκκίνησης και λειτουργίας της κάθε 

συμμετέχουσας ομάδας (όπως υπηρεσίες λογιστι-

κής και εταιρικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρωπί-

νων πόρων, εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας, 

προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και νομικής κα-

τοχύρωσης, τεχνικής υποστήριξης πληροφορικής 

καθώς και οικονομικών συμβουλών και δικτύωσης με 

επενδυτικά σχήματα). Επιπλέον, το egg θα προσφέρει 

επιχειρηματική κατάρτιση μέσω ενός προκαθορισμέ-

νου τρίμηνου εντατικού προγράμματος εκπαίδευσης 

(“business bootcamp”) με πρακτικό χαρακτήρα και 

στόχο να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τα απα-

ραίτητα γνωστικά εργαλεία για την μετέπειτα σταδιο-

δρομία τους ως νέοι επιχειρηματίες

 «Όραμα στη μιζέρια»
Στο πλευρό του ομίλου Eurobank και του Corallia θα βρί-

σκεται μια 9μελής Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία 

αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες, επιχει-

ρηματίες και εμπειρογνώμονες. Τα μέλη της Συμβου-

λευτικής Επιτροπής είναι: Ευθύμιος Βιδάλης, Δημήτρης 

Βλαστός, Γεώργιος Δουκίδης, Νίκος Εμπέογλου, Μιχά-

λης Μπλέτσας, Ραφαήλ Μωυσής, Θεόδωρος Παπαλε-

ξόπουλος, Ιωσήφ Σηφάκης και Αγγελική Φράγκου. 

 

Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή του Corallia Clusters 

Initiative, Βασίλειο Μακιό, το egg είναι μια «χειροπια-

στή λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

επίδοξοι καινοτόμοι επιχειρηματίες». Με εφαλτήριο 

την εμπειρία του στο Corallia, ο κ, Μακιός τόνισε πως 

«πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα και σε άλλους να 

δραστηριοποιηθούν με αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Το 

ζητούμενο λοιπόν είναι να καθοδηγήσουμε καινοτό-

μους επιχειρηματίες που θα αποτελέσουν την σπίθα 

για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και θα 

φέρουν πλούτο (πνευματικό και υλικό) στη χώρα». ●

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Ζητούνται «νεοσσοι»
Μπες στο egg - enter ● grow ● go: το πρόγραμμα εκκόλαψης της νεανικής επιχειρηματικότητας 
 
Της ΛΕΝΑΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ

«Η πληρο-
φορική έχει 
εκδημοκρα-

τίσει την 
πρόσβαση 

στα εργαλεία 
που χρειάζο-
νται για την 
παραγωγή 
σήμερα» 

Μιχάλης 
Μπλέτσας.
Διευθυντής  

στο Media Lab 
του ΜΙΤ. 
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Επιμέλεια: Δήμήτρα τριανταφύλλού

Υπάρχουν καλά νέα. Έρχονται 
από συμπολίτες μας που δημι-
ουργούν και εξελίσσονται μέσα 
στην κρίση, που μεταφέρουν με 
επιτυχία στο εξωτερικό ελληνι-
κά προϊόντα και ιδέες. Η ATHENS 
VOICE σε συνεργασία με τη The 
Newtons Laboratory ±άλλη μια 
ελληνική ιστορία επιτυχίας, μια 
νέα και ήδη βραβευμένη διαφη-
μιστική εταιρεία± παρουσιάζουν 
ελληνικές ιστορίες επιτυχίας. Αυ-
τή τη φορά μας διηγείται τη δική 
του ιστορία ο γενικός διευθυντής 
της ΕΨΑ Μιχάλης Τσαούτος. 

Όλα ξεκίνησαν το 1922, όταν τα αδέρ-
φια Γιάννης και Γιώργος Κοσμαδόπουλος, 
αργυραμοιβοί από τη Ζαγορά των Ιωαν-
νίνων, ιδιοκτήτες τράπεζας και άνθρωποι 
που έβλεπαν μπροστά, άρχισαν να αγο-
ράζουν εκτάσεις στην Αγριά Βόλου 
με το σκεπτικό να λειτουργήσουν 
ψυγεία για την παραγωγή πάγου. 
Δύο χρόνια αργότερα ίδρυσαν την 
«Εταιρεία Ψυγείων ΑΕ» (ΕΨΑ). Το 
εργοστάσιο της επιχεί-
ρησης χάρη στο οποίο 
συνδέθηκε όλη η γύρω 
περιοχή με ηλεκ τρικό 
ρεύμα εγκαινιάσ τηκε 
από τον Ελευθέριο Βενι-
ζέλο. Όμως, ο διορατικός 
Γιάννης Κοσμαδόπουλος 
παρατηρώντας την υπερ-
π α ρ α γ ω γ ή  λ ε μ ο ν ι ώ ν 
της Αγριάς, καθώς και τη 
διακίνηση της παραδο-
σιακής λεμονάδας από 
πλανόδιους Μικρασιάτες, 
αποφάσισε να προχωρή-
σει το εργοστάσιο και στη 
χυμοποίηση και παραγω-
γή αναψυκτικών. Προ-
σκάλεσε έναν Γερμανό μηχανικό, 
τον Mr Otto, να δημιουργήσει τη 
συνταγή της λεμονάδας η οποία 
και παραμένει μυστική μέχρι σή-
μερα. Γρήγορα ακολούθησε και η 
συνταγή της γκαζόζας. Το 1936 (κι α-
φού η τράπεζα των Κοσμαδόπουλων 
χρεοκόπησε) ιδιοκτήτης της επωνυμίας 
έγινε  η Εθνική Τράπεζα. Η ΕΨΑ απόκτησε 
τότε νέες εγκαταστάσεις και μηχανήμα-
τα και νέα φιάλη με μηχανικό πώμα. Ένα 
χρόνο αργότερα η λεμονάδα ΕΨΑ κέρδισε 
το «Χρυσούν Βραβείο Ποιότητας» στη Δι-
εθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 1940 ο Α-
ριστείδης Αλεξανδρίδης, ένας απλός τρα-
πεζικός υπάλληλος, σχεδίασε ±από δικό 
του μεράκι± μια φιάλη για την αγαπημένη 
λεμονάδα, με πολύ μοντέρνα για την επο-
χή φόρμα, με έναν ανάγλυφο ρόμβο που 
δήλωνε ότι το προϊόν είχε βραβευτεί.  Το 
1969 η Εθνική Τράπεζα αποδέχθηκε την 
πρόταση των αδελφών Μοσκαχλαΐδη και 

Νίκου Τσαούτου κι έτσι η ΕΨΑ πέρασε στα 
χέρια των σημερινών ιδιοκτητών της. Με 
τις νέες επενδύσεις, η παραγωγή έφτασε 
στις 20.000 φιάλες την ώρα. Το 1998 ξεπέ-
ρασε τα 50.000.000 μπουκάλια το χρόνο. 
Το 2004 η ΕΨΑ βραβεύτηκε για το προϊόν 
της Βυσσινάδας, εξασφαλίζοντας διπλή 
διάκριση για τη συσκευασία και την απο-
τελεσματικότητα στην αγορά. 

Κι εδώ προκύπτει το ερώτημα: «Ποιο 
είναι το μυστικό επιτυχίας της πιο 
vintage και ρετρό ελληνικής ετικέτας 
αναψυκτικών που καταφέρνει κι εξε-
λίσσεται συνεχώς;». Ακριβώς αυτό. Το 
ότι «συνδυάζει πάντα το παραδοσιακό 
με την καινοτομία», όπως λέει ο Μιχάλής 
Τσαούτος, που συνεχίζει την ιστορία ε-
πιτυχίας της ΕΨΑ στη σύγχρονη εποχή.  

«Αυτό που έλεγε πάντα ο πατέρας μου, 
μερικές φορές με πολύ έντονο ύφος, εί-

ναι: � Το πρώτο πράγμα είναι η ποιό-
τητα. Αν δεν έχεις ποιότητα, δεν έ-

χεις προϊόν�. Εγώ βρέθηκα στη θέ-
ση του γενικού της ΕΨΑ μετά από 
αρκετά χρόνια ενασχόλησης με 
την τεχνολογία και το Internet. 

Οι προκλήσεις είναι τεράστιες. Η 
ΕΨΑ έχει απέναντί της 
μεγάλες πολυεθνικές 
εταιρείες με μεγέθη 
πολλαπλάσια από τα 
δικά μας. Στο δύσκολο 
περιβάλλον που δρα-
στηριοποιείται η ε-
ταιρεία, προστίθεται 
η οικονομική κρίση. 
Το πιο δυνατό μας 
προϊόν είναι η λεμονά-
δα, αν και αθροίζοντας 
τις πωλήσεις από τις 
δύο πορτοκαλάδες (με 
και χωρίς ανθρακικό) 
φτάνουμε κοντά στα 
νούμερα της λεμονά-
δας. Η πρωτοκαθεδρία 

της λεμονάδας είναι διαχρονική. 
Έχουμε διατηρήσει αναλλοίω-
τη τη συνταγή για σχεδόν 90 
χρόνια, ενώ το κλασικό γυάλινο 

μπουκάλι παραμένει ίδιο από το 
1940. Προμηθευόμαστε τους χυ-

μούς των αναψυκτικών από ελληνικά 
φρούτα, κυρίως από προμηθευτές στην 
Πελοπόννησο, πάντα κάτω από δικό μας 
έλεγχο και προδιαγραφές ποιότητας. Ταυ-
τόχρονα φροντίζουμε να παρουσιάζουμε 
καινοτόμα προϊόντα. Για παράδειγμα, το 
2011  κυκλοφορήσαμε τα πρώτα ελληνι-
κά βιολογικά αναψυκτικά και πέρυσι τα 
πρώτα ελληνικά αναψυκτικά με γλυκαντι-
κό από το φυτό στέβια. 
Η ΕΨΑ εξάγει τα αναψυκτικά της εδώ και 
αρκετά χρόνια. Το πρώτο βήμα γίνεται ε-
κεί που υπάρχει έντονο το στοιχείο της 
ελληνικής κοινότητας, οπότε δεν πρέπει 
να μας εκπλήσσει που στην Αυστραλία, 
στη Γερμανία και στην Αμερική μπορείτε 

να βρείτε τα προϊόντα μας. Η Κύπρος εν-
νοείται ότι περιλαμβάνεται στους εξαγω-
γικούς μας προορισμούς.
Το ότι στην κρίση γεννιούνται ευκαι-
ρίες ακούγεται κάπως κοινότυπο. Σα-
φώς ισχύει και για μας. Πέρα από το ότι 
πιεστήκαμε να κάνουμε περισσότερα 
πράγματα με πιο γρήγορους ρυθμούς, 
στραφήκαμε εντονότερα προς τις εξα-
γωγές, ενώ ταυτόχρονα εντείναμε τις 
προσπάθειές μας για ανάπτυξη μέσα 
στην αγορά της Ελλάδας. Πιστεύουμε, 
βέβαια, ότι οι καταναλωτές έχουν αρ-
χίζει να σκέφτονται περισσότερο πριν 
επιλέξουν να βάλουν ένα προϊόν στο 
καλάθι τους και σιγά-σιγά δίνουν στα 
ελληνικά προϊόντα τη θέση που τους 
αξίζει. Η ανταπόκριση ήταν θερμή εξαρ-
χής, όχι μόνο λόγω της προέλευσης των 
αναψυκτικών, αλλά συχνά και λόγω α-
νώτερων ποιοτικών προδιαγραφών 
τους. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, 
η πορτοκαλάδα στην Ελλάδα έχει 20% 
χυμό πορτοκαλιού, ενώ σε πολλές ευ-

ρωπαϊκές χώρες θα βρείτε μονοψήφια 
ποσοστά και στην Αμερική υπάρχουν 
προϊόντα με 0% χυμό πορτοκαλιού (μό-
νο αρωματικές ουσίες, δηλαδή). Ευτυ-
χώς τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά έ-
χουν καλή εικόνα στο εξωτερικό.  
Τι θέλουμε αυτή την εποχή; Να μετρή-
σουμε τις δυνάμεις μας σε πολλές χώρες, 
κάτι που απαιτεί χρόνο και χρήμα, και να 
ενισχύσουμε τη διανομή μας εντός της 
Ελλάδας. Σύντομα θα παρουσιάσουμε κι 
ένα νέο προϊόν στην ελληνική αγορά».

Tip Η ΕΨΑ άλλαξε στην Ελλάδα τον τρό-
πο που σερβίρεται το αναψυκτικό. Ενώ 
παλιότερα η πορτοκαλάδα σερβιριζόταν 
στο ποτήρι, σήμερα το ποτήρι είναι άδειο 
και συνοδεύεται από το ανοιχτό μπουκά-
λι της ΕΨΑ.●

Το ότι στην κρίση 
γεννιούνται ευκαιρί-
ες ακούγεται κάπως 
κοινότυπο. Σαφώς 
ισχύει και για μας. 

Πέρα από το ότι πιε-
στήκαμε να κάνουμε 
περισσότερα πράγ-
ματα με πιο γρήγο-

ρους ρυθμούς, στρα-
φήκαμε εντονότερα 
προς τις εξαγωγές.

καλάθι τους και σιγά-σιγά δίνουν στα 
ελληνικά προϊόντα τη θέση που τους 
αξίζει. Η ανταπόκριση ήταν θερμή εξαρ
χής, όχι μόνο λόγω της προέλευσης των 
αναψυκτικών, αλλά συχνά και λόγω α

ποσοστά και στην Αμερική υπάρχουν 
προϊόντα με 0% χυμό πορτοκαλιού (μό
νο αρωματικές ουσίες, δηλαδή). Ευτυ
χώς τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά έ
χουν καλή εικόνα στο εξωτερικό.  

Τρία ακόμα 
προϊόντα της ΕΨΑ εκτός 

από την κλασική λεμονάδα

● Indian tonic
● Βυσσινάδα

● ΕΨα κόλα με λεμόνι ± 
η πρώτη κόλα με λεμόνι 

στον κόσμο

Οι  Έλληνες με τις καλές ειδήσεις

ΕΨΑ  

Η ATHENS VOICE 

σε συνεργασία με 

τη The Newtons 

Laboratory 

παρουσιάζουν 

ιστορίες επιτυχίας

 μέσα στην κρίση
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Ό
ταν βλέπεις πρωί πρωί μπαμπάδες με 
καρότσια κάτι δεν πάει καλά στην κοι-
νωνία, σκεφτόταν ο Β* πίνοντας τον 
καφέ του στο μπαλκόνι. Έμενε σε μια 
πολυκατοικία στον δεύτερο όροφο α-
πέναντι από  ένα συνοικιακό πάρκο. Ή-
ταν ένα παλιό πάρκο που το γρασίδι του 

φύτρωνε τούφες τούφες σαν ξεμαλλιασμένο και 
σε μερικά σημεία έκανε γούβες με λασπόνερα. Ένα 
πάρκο που δεν είχε τίποτα παραπάνω από δυο ξε-
φλουδισμενες τσουλήθρες, μια τραμπάλα και μια 
ξεχαρβαλωμένη κούνια που λειτουργούσαν μόνο 
οι δυο ακριανές ξύλινες θέσεις. 
Το πάρκο το έζωναν κάτι πολυκατοικίες φτιαγμένες 
στη δεκαετία του εβδομήντα. Κάτι πολυκατοικίες 
που τα σκουριασμένα νερά από τα κλιματιστικά 
στα πλευρά τους έμοιαζαν σαν ανοιχτές πληγές. 
Κάτω από τις κεραίες τους έγερναν απειλητικά 
προς το πάρκο, λες και τους χρωστούσε. Έμοιαζαν 
να το παρατηρούν προσεκτικά πώς ξεθυμαίνει με 
τα χρόνια. Πώς μαραζώνουν οι σκληροί θάμνοι της 
περίφραξης και πώς γερνάει και φθείρεται κάθε 
μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό.  

Χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν η γυναίκα του.
«Έλα, Μίνα. Ξύπνησα, πώς δεν ξύπνησα; Ναι, θα 
πάω. Δεν το ξεχνάω. Πόσο είναι ο παιδικός; 160. 
Εντάξει. Ναι, το θυροτηλέφωνο θα το φτιάξω. Ε-
ντάξει. Φασολάκια λέω να κάνω, που αρέσουν και 
στη μικρή. Εντάξει. Σ' αγαπώ». Το έκλεισε.
Ρούφηξε λίγο από τον ελληνικό καφέ και άρχισε να 
στρίβει ένα τσιγάρο. Ήθελε σιγά σιγά να πάει στο 
δημαρχείο να επικυρώσει φωτοτυπίες της ταυτό-
τητάς του και μετά να πάει σε μια συνέντευξη για 
αποθηκάριος σε ένα σούπερ μάρκετ. Είχε στείλει 
πάνω από 100 βιογραφικά εδώ και ενάμιση χρόνο 
που ήταν άνεργος. Σπάνια τον καλούσαν σε συνέ-
ντευξη. Αυτή η δουλειά για αποθηκάριος έμοιαζε 
να έχει κάποιες προοπτικές.  Άναψε το τσιγάρο και 
πικράθηκε. Όταν έμεινε άνεργος το είχε γυρίσει 
από πακέτο σε καπνό, όμως πριν δυο μήνες το είχε 
γυρίσει σε ακατέργαστα φύλλα καπνού που του 
έφερνε τζάμπα ένας φίλος του από το χωριό. Α-
γόραζε μόνο φίλτρα και χαρτάκια, αλλά αυτός ο 
καπνός δεν καπνιζόταν. Ήταν μαρτύριο. Αν ήξερε 
στο στρατό, που το άρχισε, ότι μια μέρα θα ανα-
γκαζόταν να καπνίζει αυτό το κωλόπραγμα, δεν 
θα το άρχιζε ποτέ.  Έτσι όπως έκοβε τα φύλλα στο 
μπλέντερ έπαιρναν την εικόνα ψαροτροφής και ό-
ταν τα κάπνιζε είχαν τη γεύση από χαλασμένο τσάι 
θαμμένο στο χώμα. Άσε που για ένα τσιγάρο ήθελε 
να ξοδέψεις και έναν αναπτήρα. Τζούρα κι έσβηνε.
«Κωλόπραμα» είπε, πήρε μια τζούρα, πικράθηκε 
και το άφησε στο τασάκι. 

Δυο παιδάκια έκαναν τραμπάλα και άλλα δυο πε-
ρίμεναν τη σειρά τους. Αυτή η συγκεκριμένη τρα-
μπάλα, κάθε φορά που την έβλεπε, του έφερνε στο 
μυαλό το γάμο του. Είχε χωρίσει τότε με τη Μίνα 
για 4 μήνες, ύστερα την είχε παρακαλέσει να έρ-
θει σπίτι να μιλήσουν και είχαν κάτσει στο μπαλ-
κόνι. «Έχω μετανιώσει για όλα» της είχε πει ο Β*.  
«Δεν μπορώ χωρίς εσένα. Να, όλους αυτούς τους 
μήνες νιώθω λες και είμαι σε αυτή την τραμπάλα 
μόνος μου. Να, σε εκείνη την απέναντι τραμπάλα. 
Στο πάρκο. Γέρνω από τη μια μεριά και δεν υπάρχει 
κανένας να με ανεβάσει πάλι. Και αυτή η θέση είναι 
φτιαγμένη μόνο για σένα. Δεν μπορεί να κάτσει 
κάνεις άλλος. Ε, Μίνα μου; Δεν μπορεί να κάτσει 
κάνεις άλλος». Τα ξαναβρήκαν. Ύστερα της έκανε 
πρόταση γάμου, παντρεύτηκαν και μετά από λίγο 
ήρθε το παιδί. Έτσι απλά. Ήταν όμορφη η Μίνα. Μια 
γυναίκα τρόπαιο. Φοιτητικό τρόπαιο. Όλοι την ήθε-
λαν στο πανεπιστήμιο και αυτή διάλεξε αυτόν επει-
δή ήταν εξωστρεφής, δραστήριος, είχε πλάκα και 
κυρίως επειδή ήταν ο σκηνοθέτης της θεατρικής 
ομάδας του πανεπιστημίου. Τότε έπαιζαν ρόλο αυ-
τά. Ήταν σημαντικά. Η Μίνα τον θαύμαζε για αυτά 
που έκανε και αυτός τη θαύμαζε για την ομορφιά 

της. Ήταν ακόμα όμορφη μετά από είκοσι χρόνια, 
μια εκθαμβωτική γυναίκα που όλα τα έκανε με χά-
ρη. Δίπλωνε τα ρούχα με χάρη, έτρωγε με χάρη, 
μιλούσε με χάρη. Δεν την χόρταινες αυτή τη χάρη. 
Μπορούσες να την κοιτάς απλά να μαγειρεύει και 
να μην ξεκολλάς τα μάτια σου από πάνω της. Έτσι 
όπως κουνούσε τα χέρια της απαλά και γυρνούσε 
αργά το κεφάλι να χαμογελάσει. Έτρεχε και με χά-
ρη. Πόσες γυναίκες μπορούν να τρέξουν με χάρη; 
Τώρα; Αν τον γνώριζε τώρα, δεν υπήρχε περίπτω-
ση να είναι μαζί του. Το ήξερε. Είχε προετοιμάσει 
τον εαυτό του να του πει μια μέρα ότι τον παρατάει. 
Ότι τα έφτιαξε ξαφνικά με έναν πλούσιο από τους 
τόσους που συναντά κάθε μέρα στη γραμματεία. 
Ή δεν χρειαζόταν να είναι πλούσιος. Θα μπορούσε 
να είναι κάποιος που έχει απλά μια δουλειά, ένας 
υπάλληλος. Ένας υπάλληλος που έχει απλά ένα μι-
σθό. Ένας που τουλάχιστον μπορεί να τη βγάλει σε 
μια ταβέρνα μια φορά τη βδομάδα και να αγοράσει 
καινούργια παπούτσια στο παιδί. Έστω καινούργια 
παπούτσια στο παιδί. 

Ακούστηκαν φωνές από το πάρκο. Το ένα από τα 
δύο παιδάκια στην τραμπάλα είχε κατέβει και τα 
άλλα δυο μάλωναν ποιο θα το αντικαταστήσει. Δεν 
θα ήταν πάνω από δέκα χρονών. 
«Είναι η δικιά μου σειρά!» παραπονιόταν το ένα το 
κοντούτσικο.
«Τι λες, ρε νούμπα! Η δικιά μου σειρά είναι». Φώναζε 
το άλλο, που ήταν πιο ψηλό και σωματώδες.
«Είσαι άδικος. Εγώ ήρθα πρώτος».
«Εγώ ήμουν εδώ πιο πριν, αλλά περίμενα στην κού-
νια. Η δικιά μου σειρά είναι». 
«Όχι».
«Ναι, ε; Και τι θα κάνεις γι' αυτό; Ε; Τι θα κάνεις;» του 
φώναζε στο πρόσωπο.
«...»
«Τι θα κάνεις; Έστω κι αν είναι η δική σου σειρά, τι 
θα κάνεις;»
«...»
«Σε σένα μιλάω!» είπε και τον άγγιξε με το δείκτη 
στο στήθος. Το κοντό παιδάκι υποχώρησε, έσκυψε 
το κεφάλι και πήγε να κάτσει μόνο του στην κού-
νια. 
Όλα αυτά τα παιδιά σε αυτή τη φτωχή συνοικία πί-
στευαν ότι κάποτε θα τα καταφέρουν, σκέφτηκε ο 
Β*. Αν τα ρωτήσεις θα σου πουν ότι όταν μεγαλώ-
σουν θα γίνουν αστροναύτες ή αεροπόροι ή για-
τροί. Δεν έχουν ιδέα ότι τίποτα δεν αλλάζει. 

Ο Β* φόρεσε το καλό του πουκάμισο, τα καλά του 
παπούτσια και το καλό του παντελόνι. Ήταν τα  
ρούχα που κρατούσε για τις συνεντεύξεις. Πήρε 
το χαρτοφύλακά του που είχε μέσα πτυχία, άδεια 
εξασκήσεως επαγγέλματος, βιογραφικό και όλα 
τα χαρτιά που είχε μαζέψει τόσα χρόνια. Πριν βγει 
από το διαμέρισμα σκέφτηκε το χαλασμένο θυ-
ροτηλέφωνο, βρήκε στα εργαλεία το κατσαβίδι 
και το έβαλε στην τσέπη. Κλείδωσε τις τρεις κλει-
δαριές. Τους είχαν ανοίξει τρεις φορές το σπίτι τα 
τελευταία δυο χρόνια. Το μόνο που κατάφεραν οι 
διαρρήκτες ήταν να τα κάνουν άνω κάτω και να φύ-

γουν με άδεια χέρια. Δεν υπήρχε φράγκο στο σπίτι 
και τα χρυσαφικά της Μίνας ήταν από καιρό στο 
ενεχυροδανειστήριο. Κατέβηκε στην κάτω είσοδο 
και ξεβίδωσε το θυροτηλέφωνο με το κατσαβίδι. 
Ένωσε δυο καλωδιάκια και πάτησε το κουμπί για να 
το δοκιμάσει, του φάνηκε εντάξει, το ξαναβίδωσε. 
Κάτι του είχε χρησιμεύσει τελικά το πτυχίο ηλε-
κτρονικής. Ύστερα πήρε το δρόμο για τη στάση. 
Ήταν μια ζεστή, συννεφιασμένη μέρα. 

Το λεωφορείο έφτασε αγκομαχώντας. Ο Β* στρι-
μώχτηκε στην είσοδο ανάμεσα στον κόσμο. Ένας 
τύπος με κοστούμι, χαρτοφύλακα και μια μεγάλη 
στραβή μύτη τον έσπρωξε και πέρασε πρώτος. Ο Β* 
ακύρωσε το εισιτήριο και πιάστηκε από το χερούλι. 
Τα σιχαινόταν τα χερούλια και τα λεωφορεία. Κοί-
ταξε τη μύτη του άλλου που είχε προλάβει να καθί-
σει σε μια θέση. Ήταν γκροτέσκα, με βαθουλώματα 
και καρούμπαλα. Το κοστούμι του ήταν φτωχό που 
προσπαθούσε να φαίνεται ακριβό, το ίδιο και τα 
παπούτσια. Ο άλλος τον κοίταξε πίσω μασώντας 
μάγκικα την τσίχλα του. Έμοιαζαν συνομήλικοι, γύ-
ρω στα σαράντα. Ύστερα ο στραβομύτης ανασή-
κωσε λίγο τα φρύδια, γύρισε προς το παράθυρο 
και κοίταξε έξω στο δρόμο. 

Ο Β* κατέβηκε στην πλατεία του δημαρχείου. Ο 
κόσμος έπινε τον πρωινό καφέ του στις διπλανές 
καφετέριες. «Πού βρίσκουν αυτοί τα λεφτά και πί-
νουν δυόμισι ευρώ καφέ;» Αναρωτήθηκε  και πήγε 
προς το βιβλιοπωλείο. Έπρεπε να επικυρώσει την 
ταυτότητά του στο Δημαρχείο, αλλά πρώτα χρει-
αζόταν φωτοτυπίες. Περίμενε υπομονετικά δίπλα 
στο φωτοτυπικό ώσπου ήρθε η υπάλληλος. Μόλις 
πήγε να δώσει την ταυτότητά του, είδε ένα προτε-
ταμένο χέρι δίπλα από το κεφάλι του και άκουσε 
μια φωνή ξυστά στο αυτί του.
«Τρεις μπρος πίσω».
«Συγνώμη, κύριε» είπε η υπάλληλος. «Νομίζω πως 
είναι η σειρά...»
«Βιάζομαι! Έτσι κι αλλιώς ο κύριος δεν έχει πρόβλη-
μα». Ο Β* γύρισε και είδε τον τύπο με τη μύτη να του 
χαμογελάει.
«Δεν έχετε πρόβλημα, έτσι; Βιάζομαι» του είπε. 
«Σας παρακαλώ, βιάζομαι» συνέχισε απευθυνό-
μενος στην υπάλληλο και κούνησε την ταυτότητα 
νευρικά σαν βεντάλια μπροστά στο πρόσωπο της 
υπαλλήλου και συνάμα παραγκώνισε τον Β* και 
πέρασε μπροστά του. Αυτή ζούπηξε τα χείλη της 
μεταξύ τους, πήρε την ταυτότητα και έβγαλε τις 
φωτοτυπίες, του τις έδωσε και ο στραβομύτης έ-
φυγε.
«Τι ανάγωγος...» σχολίασε η υπάλληλος κοιτώντας 
τον Β*.
«Ε, ο καθένας...» πήγε να πει ο Β*, αλλά το έκοψε 
εκεί. Πήρε τις φωτοτυπίες, πλήρωσε και βγήκε έξω 
από το βιβλιοπωλείο. Ο στραβομύτης είχε ανάψει 
ένα τσιγάρο.  Αντάλλαξαν βλέμματα. Ο άλλος συ-
νέχιζε να μασάει μάγκικα την τσίχλα, σήκωσε τα 
φρύδια και κοίταξε από την άλλη. Ο Β* μπήκε στο 
δημαρχείο. Αντίκρισε μια ουρά πέντε- έξι ανθρώ-
πων που περίμενε έξω από το γραφείο του πρω-
τόκολου. Στη γυάλινη πόρτα ήταν αναρτημένη μια 
χειρόγραφη κόλλα που έγραφε: «Ένα άτομο κάθε 
φορά στο γραφείο. Παρακαλώ, περιμένετε απέ-
ξω». 
Ξαφνικά εμφανίστηκε ο στραβομύτης και κατευ-
θύνθηκε στην αρχή της ουράς.
«Εσείς περιμένετε για επικύρωση;» Ρώτησε την 
κυρία που περίμενε πρώτη.
«Ε... εγώ...»
«Καλά, καλά...» είπε ο στραβομύτης, άνοιξε την 
πόρτα του γραφείου και πέρασε μέσα.
«Τι κάνει αυτός;» είπε αυτή και γύρισε να δει τους 
άλλους από πίσω της.
«Απαράδεκτο!» είπε ένας παππούλης με μπαστούνι. 
«Μα επιτρέπεται!» είπε η κοπέλα από πίσω από τον 
Β*. Ήταν νέα και γλυκιά. Του θύμισε λίγο τη Μίνα, 
αλλά πιο μικρή και ξανθιά.

ΕίχΕ στΕίλΕί πάνω 
άπό 100 βίόγράφίκά 

Εδω κάί Ενάμίση 
χρόνό πόυ ητάν 
άνΕργόσ. σπάνίά 
τόν κάλόυσάν σΕ 

συνΕντΕυξη.

Γκρικ 
Ηλεκτρόνικ 

ντριμινκ
Του Νίκου Χατζοπουλου



Ο Β* πέρασε τη σειρά αποφασισμένος, άνοιξε τη 
γυάλινη πόρτα και στάθηκε δίπλα στο στραβομύτη.
«Καλά, δεν βλέπεις τη σειρά απέξω!»
«Μα για άλλο περιμένουν αυτοί. Σε παρακαλώ, ρε 
φίλε, άσε με να κάνω τη δουλειά μου».
Ο Β* στάθηκε να τον παρατηρεί. 
«Άντε τράβα από δω» είπε ο στραβομύτης και γύρι-
σε να κοιτάει τάχα υπομονετικά την υπάλληλο.
Ο Β* γύρισε στην ουρά.
«Μα είναι απαράδεκτος!» είπε η κοπέλα πίσω του. 
Έμοιαζε τόσο πολύ με τη Μίνα, κυρίως στα χείλια 
και στο βλέμμα. 
«Όντως» της απάντησε. 
 
Εμφανίστηκε ο στραβομύτης. Η κυρία που ήταν 
πρώτη στη σειρά έβγαλε ένα «τσ, τσ , τσ. τσ, τσ». 
Ανάμεσα από τα δόντια της.  

«Ρε φίλε, γιατί με προσβάλλεις;» είπε ο στραβομύ-
της στον Β* και τον πλησίασε. «Νόμιζα ότι η σειρά 
εδώ ήταν για άλλο λόγο, όχι για επικύρωση». 
«Εντάξει» είπε ο Β*.
«Τι εντάξει; Μ' ακούς τι σου λέω;»
«Αφού δεν περίμενες να ακούσεις καν τι σου είπα-
νε» διέκοψε η γλυκιά κοπέλα πίσω από τον Β*.
«Εσένα ποιος σου μίλησε;» είπε ο στραβομύτης 
μασώντας την τσίχλα του.
«Τελείωσε η δουλειά σου, τώρα τι θες;» του είπε ο Β*.
«Ό,τι θέλω!» απάντησε αυτός και πλησίασε περισ-
σότερο τον Β*. «Ωραία, και πες ότι σου έκλεψα τη 
σειρά. Τι θα κάνεις για αυτό;»
Ο Β* δεν απάντησε.
«Τι θα κάνεις, ρε, για αυτό;» επανέλαβε ο στραβο-
μύτης.
Ο Β* τον κοίταξε καλά καλά. Ο στραβομύτης ήταν 
αυτός που έφταιγε. Ναι, αυτός έφταιγε για όλα. Αυ-
τός έφταιγε που τον απέλυσαν. Αυτός έφταιγε που 
δεν μπορούσε να βρει δουλειά. Αυτός έφταιγε που 
θα έχανε τη Μίνα. 
«Τι θα κάνεις για αυτό, ρε! Σε σένα μιλάω!» 
Τα γόνατα του Β* άρχισαν να τρέμουν και οι σφυγ-
μοί του χτυπούσαν στα σαγόνια. Έβαλε το χέρι 
στην τσέπη και αισθάνθηκε το κατσαβίδι. Το έπιασε 
γερά στη χούφτα του. Ο στραβομύτης έφταιγε που 
δεν έχει να πάρει καινούργια παπούτσια στην κόρη 
του. Αυτός έφταιγε για τα εκατό άσκοπα βιογραφι-
κά και για τη χαμένη σειρά στην τραμπάλα. Για τον 
καπνό με τη βρομερή γεύση και το αποτυχημένο 
θεατρικό. Για τις ξεφλουδισμένες τσουλήθρες και 
τα άνοστα φασολάκια. Για τα σιχαμένα χερούλια 
των λεωφορείων και για τη Μίνα, που του έφευγε 
μέρα με τη μέρα. 
«Τι θα κάνεις για αυτό, ρε! Ε; Δε μιλάς;» 
Ξαφνικά κουδούνισε το κινητό του Β*. Έκλεισε τα 
μάτια και πήρε μια βαθιά ανάσα. Αισθανόταν το κι-
νητό του να δονείται διπλά στο χέρι που κρατούσε 
το κατσαβίδι. Ξανάνοιξε τα μάτια του. Ο στραβομύ-
της χαμογελούσε  κοροϊδευτικά.  
«Δε σε βλέπω να έχεις να πεις τίποτα τώρα, ε;» συ-
νέχισε ο στραβομύτης. 
Ο Β* άφησε το κατσαβίδι και έπιασε το κινητό. Πι-
σωπάτησε και έφερε το τηλέφωνο στο αυτί του. Τα 
δάχτυλά του έτρεμαν. 
«Χα!» έκανε ο στραβομύτης.

«Ναι».
«Ο κύριος Βασίλης Βρυς;»
«Μάλιστα».
«Είμαστε από την Γκρικ Ηλεκτρόνικ Ντρίμινκ».
«Ναι...»
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώ-
σουμε ότι προσληφθήκατε».
«Αλήθεια;»
«Μάλιστα, κύριε Βρυ, από αύριο κιόλας το πρωί 
μπορείτε να αρχίσετε».
«Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ» είπε ο 
Βασίλης Βρυς και κάθισε σε ένα σκαλοπάτι που βρι-
σκόταν εκεί δίπλα.  A
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Πολιτική και κόμικ 
«Για το ευρύ κοινό τα κόμικ και η πολιτική, η επι-

καιρότητα και η μυθοπλασία, δεν είναι ασύμβα-

τα. Από τα πιο πολιτικοποιημένα έργα μου είναι 

οι “Φάλαγγες της Μαύρης Τάξης” και η “Παρτίδα 
Κυνηγιού”. Και τα δύο σε σενάριο του Πιέρ Κρι-

στάν. Δύο πολιτικά βιβλία που αναφέρονται σε 

πραγματικά προβλήματα, κυρίως ευρωπαϊκά. 

Το πρώτο πραγματεύεται την άνοδο του μαύ-

ρου φασισμού, την εμφάνιση των Ερυθρών Τα-

ξιαρχιών, τη βίαιη δολοφονία του Άλντο Μόρο. 

Το δεύτερο επικεντρώνεται στην πτώση του 

κομμουνισμού και στην εμφάνιση της περε-

στρόικα. Ωστόσο, εξίσου πολιτικό βιβλίο, αν και 

κάπως πιο υπαινικτικό, είναι “Ο ύπνος του τέρα-
τος”. Μια ιστορία για τη μνήμη. Μνήμη ατομική, 

συλλογική και διερευνητική, όπου αναμειγνύ-

ονται παραστάσεις από την τραγωδία της Γιου-

γκοσλαβίας. Ένας εμφύλιος που είχε να κάνει με 

θρησκευτικές και εθνοτικές διαφορές. Μια ιστο-

ρία που φαντάζεται σ’ ένα μέλλον κοντινό τους 

κινδύνους του θρησκευτικού εξτρεμισμού. Είναι 

σαν να προβλέπει τα όσα συνέβησαν το 2001 

στη Νέα Υόρκη, παρόλο που γράφτηκε τρία χρό-

νια νωρίτερα. Μια πρόβλεψη τρομακτική, διότι 

τουλάχιστον σε μένα φανέρωσε τη δύναμη του 

καλλιτέχνη που θέτει τα σωστά ερωτήματα για 

το μέλλον. Η διορατική ματιά του καλλιτέχνη 

είναι τόσο απαραίτητη στις μέρες μας, ειδικά 

όταν οι πολιτικοί ταγοί είναι άνθρωποι με τόσο 

βραχύβια οράματα». 

Η κρίση στην Ευρώπη
 «Ο κίνδυνος ενός ακόμα πολέμου στην Ευρώπη 

δεν υπάρχει πια. Οι κίνδυνοι είναι κυρίως οικο-

νομικής φύσης. Η οικονομία είναι εύθραυστη – 

στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η οικονομική κρί-

ση είναι βαθιά και ανεξέλεγκτη. Το ζήτημα της 

εθνικής ή ευρωπαϊκής ταυτότητας επιβάλλεται 

εκ νέου με βίαιο τρόπο. Βλέπουμε και πάλι μια 

άνοδο του εθνικισμού, αλλά και του λαϊκισμού. 

Παρόλα αυτά υπάρχει μια δύναμη, μια ηγεμονία, 

η οποία κυρίως εκφράζεται από τη Γερμανία και 

επιδιώκει να λειτουργήσει ως η εγγυήτρια δύ-

ναμη για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Ποιος θα 

μπορούσε να μιλήσει για κρίση πριν από το 2008; 

Νομίζαμε ότι ήμασταν άτρωτοι. Υπάρχει πολι-

τική ευθύνη. Η πολιτική τάξη ήταν που έδωσε 

στην οικονομική τάξη πραγμάτων το κλειδί για 

να αλλάξει τους όρους της παγκόσμιας αγοράς».   

Ένα κόμικ για την Ελλάδα 
«Η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι η αφετηρία μιας 

ιστορίας για την κρίση. Στην πορεία, όμως, το σε-

νάριο θα λάμβανε μια πιο παγκόσμια διάσταση. 

Μπορεί η δική σας κρίση να είναι η πιο ανησυχη-

τική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι μια 

κρίση ελληνική. Η Ελλάδα είναι μέρος της Ευρώ-

πης και ως εκ τούτου η κρίση της είναι πρωτίστως 

ευρωπαϊκή, αλλά δευτερευόντως παγκόσμια. Η 

Ελλάδα ίσως είναι ο πιο αδύναμος κρίκος». 

Επιστημονική φαντασία
«Πιστεύω ότι επιστημονική φαντασία είναι η κα-

θημερινότητα που ζούμε σήμερα. Πριν από μια 

20ετία ήταν πολλοί αυτοί που την απαξίωναν. 

Όμως, η ίδια η πραγματικότητα επιβεβαιώνει τη 

διορατικότητα της επιστημονικής φαντασίας. 

Σήμερα θεωρούμε τα πάντα δεδομένα. Ξεχνού-

με ότι η τεχνολογία και η πρόοδος των επιστη-

μών έφεραν την επανάσταση».

Φαντάσματα του Λούβρου 
«Τα έργα της τελευταίας μου έκθεσης στο Παρίσι 

είναι εξ ολοκλήρου αποκυήματα της φαντασίας 

μου. Μια έκθεση που μετουσιώθηκε σε βιβλίο. 

Σκεπτικό του η αντιστοίχιση μιας φανταστικής 

προσωπικότητας με ένα έργο τέχνης. Ένας Ρω-

μαίος στρατιώτης, ένας ζωγράφος, ένας Γερ-

μανός αξιωματικός, άνδρες, γυναίκες και παιδιά 

που πέθαναν στο μακρινό παρελθόν –κάποιοι 

εξ αυτών με βίαιο τρόπο– έγιναν φαντάσματα. 

Το καθένα από αυτά σε κάποια φάση της φαντα-

σιακής του ζωής έχει συναντήσει το δημιουργό 

ενός έργου τέχνης. Και έτσι το φαντασιακό συ-

ναντά την πραγματικότητα. Η μυθοπλασία την 

ιστορική πραγματικότητα. Ένα βιβλίο πραγματι-

κά διασκεδαστικό, που παίζει με το αληθινό και 

το ψεύτικο. Ένα παιχνίδι κάπως διεστραμμένο». 

 

Το φάντασμα και η Νίκη της Σαμοθράκης
«Κανείς μας δεν γνωρίζει ποιος σμίλεψε τη Νί-

κη της Σαμοθράκης. Δεν ξέρουμε τίποτα για 

τη ζωή του, για το πώς κατάφερε να φτιάξει 

αυτό το μνημειώδες έργο. Θέλησα μπροστά 

από τη φτερωτή Νίκη να εμφανίζεται το φά-

ντασμα του φανταστικού Aloyisias Alevratos, 

ενός γλύπτη που υποτίθεται γεννήθηκε στην 

Πέργαμο το 241 π.Χ. και πέθανε κάτω από αδι-

ευκρίνιστες συνθήκες στο ατελιέ του. Αυτός 

αναζητά την τύχη και το δημιουργό του αγάλ-

ματος, ενώ αναρωτιέται τι έγινε και κατέληξε 

αυτό το έργο τέχνης χωρίς κεφάλι και χέρια».  

 

Ζιλ Μπιοσκόπ
«Η μυστηριώδης γυναίκα με τα μπλε μαλλιά δεν 

ζει στο Παρίσι. Όλοι οι ήρωές μου έχουν στοι-

χεία μου. Αντανακλούν συναισθήματα δικά μου, 

αλλά και φίλων. Ως επί το πλείστον είναι δημι-

ουργήματα της φαντασίας. Αποφεύγω τη ρεα-

λιστική και πιστή αντιγραφή ηρώων. Η Ζιλ ήταν 

μια έμπνευση και σίγουρα όχι ερωμένη μου». 

Το τελευταίο μου κόμικ ÇAnimalÕzÈ 
«Είναι ένα γουέστερν οικολογικών διαστάσεων. 

Γιατί γουέστερν; Διότι το γουέστερν είναι μια πε-

ριπέτεια απέναντι στο άγνωστο. Φαντάστηκα 

μια εξέγερση σ’ έναν πλανήτη που μεταμορφώ-

νεται και όπου οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν 

αλλάξει. Οι ήρωες βρίσκονται σε μια κατάσταση 

πιονέρων που αναζητούν μια νέα γη της επαγ-

γελίας. Η ανθρώπινη ζωή απέναντι στο άγνω-

στο: αυτό είναι το Animal’z». A  

Επιστημονική φαντασία είναι αυτό που ζούμε
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ΕΝΚΙ
Ένας από τους σπουδαιότερους κομίστες επιστημονικής φα-
ντασίας, ο Ενκί Μπιλάλ, έρχεται στη Στέγη. Η A.V. μίλησε μαζί 
του –αυστηρά στα γαλλικά– για τα κόμικ, την επιστημονική φα-
ντασία, την πολιτική, την κρίση και τις τελευταίες του δουλειές.
Της ΛΕΝΑΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ  



Η διορατική 
ματιά του καλλι-
τέχνη είναι τόσο 
απαραίτητη στις 

μέρες μας, ειδικά 
όταν οι πολιτικοί 

ταγοί είναι 
άνθρωποι με 

τόσο βραχύβια 
οράματα

Επιστημονική φαντασία είναι αυτό που ζούμε

Ι n f o
 Η συζήτηση, με τη συμ-
μετοχή του κοινού, θα 

πραγματοποιηθεί την Τε-
τάρτη 27/2, στις 19.00, στην 
Κεντρική Σκηνή της Στέγης 

Γραμμάτων & Τεχνών. 
Είσοδος ελεύθερη. Θα γίνει 
στα γαλλικά με ταυτόχρονη 

μετάφραση και θα αναμε-
ταδοθεί ζωντανά μέσω της 

ιστοσελίδας της Στέγης 
www.sgt.gr 
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ΝΕΑ 
Μερικοί Αθηναίοι δεν κάθονται ήσυχοι
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Υπάρχουν κι αυτοί που βαρέθηκαν να ζηλεύουν όσα 

γίνονται αλλού, «έξω». Φτιάχνουν ομάδες, αναλαμ-

βάνουν πρωτοβουλίες και παρεμβαίνουν στο δημόσιο 

ή ιδιωτικό χώρο, δίνοντας λύσεις για να συμβιώνουμε 

καλύτερα.Διαμορφώνουν τη «Νέα Ζωή», 

2013 edition. Ας τους γνωρίσουμε...

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΝΕΓΟΥ

Κ
αθόμαστε σε ένα πεζοδρόμιο στην 
καρδιά του Ψυρρή με τη Στεφανία 
Ξυδιά, τον Βασίλη Ντόβρο και την Ει-
ρήνη Στείρου, κεντρικές φυσιογνωμίες 

του πρότζεκτ «Συν-Οικία Πιττάκη». Κάθε φορά που 
περαστικοί εκπλήσσονται, δείχνοντας ψηλά τα δεκάδες 
φωτιστικά, χαμογελούν περήφανοι και δικαιωμένοι. Είναι 
μέλη των δημιουργικών ομάδων Imagine The City και 
Beforelight, που συνεργάστηκαν με τον Δήμο Αθηναίων 
και φώτισαν ένα από τα πιο σκοτεινά και επικίνδυνα στε-
νά της γειτονιάς: την οδό Πιττάκη. Δείχνοντας στην πρά-
ξη πώς γίνεται η αστική αναγέννηση μικρής κλίμακας.
«Επιλέξαμε το συγκεκριμένο δρόμο γιατί ήταν παραμελημέ-
νος. Θελήσαμε να του δώσουμε την εσωτερική οικειότητα 
ενός σπιτιού μέσω φωτιστικής εγκατάστασης και τοιχογρα-
φιών. Σχεδιάσαμε κάτι που να αναγνωρίζει την αντίκα ως 
αναπόσπαστο μέρος της γειτονιάς και καλέσαμε μέσω social 
media τον κόσμο να μας φέρει παλιά ή να φτιάξει καινούρια 
φωτιστικά. Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή».
Έτσι όπως το λένε ακούγεται εύκολο. Δεν ήταν. «Η κρίση 
έχει κάνει άπαντες πιο εφευρετικούς και συνεργατικούς, 
αφού τα ταμεία είναι άδεια. Ας πούμε, ο δήμος ήταν εξαρχής 
θετικός, η παρουσία του χορηγού υπήρξε διακριτική, ενώ 
οι κάτοικοι –το πιο δύσκολο κομμάτι– πείστηκαν σταδιακά. 
Δεν επιβάλλαμε την παρουσία μας, μάλιστα νοικιάσαμε 
ένα κατάστημα δίπλα τους για ένα μήνα και τους αφήσαμε 
να εξοικειωθούν μόνοι τους. Και στα εγκαίνια ήταν το ίδιο 
χαρούμενοι με μας». 
Διεθνή μέσα όπως η ιταλική εφημερίδα «La Repubblica» 
και το αμερικάνικο site «Atlantic Cities» αναφέρθηκαν στο 
πρότζεκτ ως «πρωτότυπη πρόταση που έρχεται από την 
Ελλάδα». Οι ίδιοι θεωρούν πως η Πιττακή είναι μια καλή 
αρχή αφού... «τα φωτιστικά αντέχουν ακόμα και σε βαριές 
καταιγίδες» κι ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα. 
imaginethecity.gr

 Ει-
, κεντρικές φυσιογνωμίες 

. Κάθε φορά που 

ΣΥΝ-ΟΙΚΙΑΣΥΝ-ΟΙΚΙΑ
 ΠΙΤΤΑΚΗ ΠΙΤΤΑΚΗ
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Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Η 
Ειρήνη Ιωαννίδου και ο Λευ-
τέρης Αμπατζής είναι αρχι-
τέκτονες. Πίνοντας τον καφέ 
τους κοντά στα Χριστούγεν-

να του 2011 αναρωτήθηκαν «πού 
πηγαίνουν τα βιβλία όταν πια δεν τα 
θέλουμε;». Η απάντηση ήταν μια 
καινούργια ιδέα. Βασισμένη στο 
κατασκευαστικό δαιμόνιο του 
αρχιτέκτονα και στην προη-
γούμενη εμπειρία της Ε. από 
δημόσια ανταλλακτική βι-
βλιοθήκη στη Βιέννη.
Τα σχέδια (με την ενεργεια-
κή καινοτομία του φωτοβολ-
ταϊκού πάνελ που την καθιστά 
αυτόφωτη) σε συνδυασμό με 3-4 
προτεινόμενα κεντρικά spots και 
χορηγό πρόθυμο να αναλάβει το κό-
στος κατασκευής παρουσιάστηκαν 
με περισσή αυτοπεποίθηση στον 
Δήμο Κηφισιάς. Δύο δημοτικά συμ-
βούλια μετά, το πράσινο φως άνα-
ψε και την παραμονή των περσινών 
εκλογών είχαμε εγκαίνια. 
«Η λογική είναι απλή, όπως αλλάζου-
με ντουλάπα στην αρχή κάθε εποχής. 
Φέρνουμε αυτά που δεν χρειαζόμα-
στε. Ένας κανόνας υπάρχει. Παίρνεις 
κάτι, δίνεις κάτι. Χωρίς έλεγχο, μόνο 
με καλή πίστη» λένε οι δύο εμπνευ-
στές. «Ειδικά στην αρχή, θέλαμε να 
παρατηρήσουμε αντιδράσεις. Οι πε-
ραστικοί σταματούσαν, σούφρωναν 
με περιέργεια τα φρύδια, αναρωτιό-
νταν τι πρέπει να κάνουν και αν είναι 
τζάμπα». 
Η καλή ιδέα δεν άργησε να κυκλο-
φορήσει. Και η δεύτερη βιβλιοθήκη 
τοποθετήθηκε στη Στέγη Γραμμά-
των και Τεχνών που ανέλαβε επί-
σης και την κατασκευή μια τρίτης, 
κινητής εγκατάστασης. «Μας παίρ-
νουν τηλέφωνα από δήμους όλης της 
Ελλάδας. Τους λέμε ψάξτε κι εσείς 
για χορηγούς. Πρέπει να είναι όλοι 
ευχαριστημένοι για να δημιουργηθεί 
ένα δίκτυο, ούτως ώστε να επεκταθεί 
η ανταλλαγή και αλλού. Μέσω του 
Groopio τρέχουμε τώρα μια καμπάνια 
ανεύρεσης πόρων προκειμένου η επό-
μενη βιβλιοθήκη να στηθεί σε κάποια 
περιοχή με περιορισμένη πρόσβαση 
στο βιβλίο». 
Οι περαιτέρω διαστάσεις της πρω-
τοβουλίας προέκυψαν στην πορεία. 
Ας πούμε, όταν κάποιος αφήνει 
σχολικά βιβλία (τα οποία πλέον α-
γοράζονται), έχουμε κάποια μορφή 
ανταλλακτικής οικονομίας. Και βέ-
βαια οι «καταθέσεις» ποικίλλουν. 
«Εγώ πήρα το cd του “Dummy” των 
Portishead» λέει ο Λ. «Έχω δει σπάνια 
έκδοση του “Τρελαντώνη” από τη δε-
καετία του ’20, θα ήθελα να δω ακόμα 
και κάρτες στάθμευσης» συμπληρώ-
νει η Ε. 
«Το μόνο που βγάζουμε είναι τα δια-
φημιστικά φυλλάδια. Από εκεί και πέ-
ρα η βιβλιοθήκη λειτουργεί ως σημείο 
ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών. Ακόμα 
και για εκείνον που θέλησε να χαρίσει 
τη συλλογή των 150 πορνοπεριοδικών 
του. Τα οποία έγιναν ανάρπαστα»… 
vivliothiki.org
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ΤΟ «ΜΠΛΕ 
ΔΩΜΑΤΙΟ»

ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

Α
ν ανήκεις στην ευσεβή κοινότητα των εραστών του βινυ-
λίου, μάλλον ξέρεις τον Γιώργο Φερτάκη. Έχεις επισκε-
φθεί το δισκάδικο-θησαυροφυλάκιο Sonic Boom στην Κυ-
ψέλη, έχεις χαθεί ψάχνοντας κάτι λίγο ή πολύ σπάνιο στο 

usedrecords.gr, τον έχεις δει να κουβαλάει την πραμάτεια του και 
να κερνάει μπίρες σε παζάρια/φεστιβάλ/συναυλίες. 
Στην οδό Σύρου, πρώτη κάθετο της Φωκίωνος Νεγρη, ο Γιώργος 
υποδέχεται καθημερινά φετιχιστές μουσικόφιλους χαϊδεύο-

ντας τις πιο punk γάτες της πόλης, τις μασκότ 
του μαγαζιού. Εδώ και κάποιο καιρό αναμόρφω-
σε το χώρο του υπογείου «για να μπορούμε κι εμείς 
να οργανώνουμε ένα ξεχωριστό event στο δισκοπω-
λείο μας». Η στριφογυριστή σκάλα πια μοιάζει με σπιράλ σκακιέ-
ρα, οι τοίχοι ντύθηκαν με εξώφυλλα δίσκων, vintage καρέκλες 
«φροντιστηρίου» τοποθετήθηκαν στο χώρο, μια γραφομηχανή 
αράζει πάνω στο τραπέζι. Ανεπιτήδευτα και low-profile στήθηκε 

το σαλονάκι που θα είχες σπίτι σου αν ήταν 60s και 
είχες ψυχεδελικές ανησυχίες. 

Σποραδικά από τότε έχουν γίνει σπιτικά live, showcases 
δισκογραφικών εταιρειών, παρουσιάσεις βιβλίων, συζητή-

σεις. Και το «Μπλε δωμάτιο» είναι ανοιχτό. Δέχεται «σοβαρές 
rock 'n' roll προτάσεις» και δεν απαιτεί αντίτιμο. Ραντεβού την 1η 
Μαρτίου στο live των 5NAMORI.
Σύρου 32, Κυψέλη

ΤΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
ΤΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

 «ΕΞΟΡΙΖΟΝΤΑΙ» «ΕΞΟΡΙΖΟΝΤΑΙ»

 ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΘΗΝΑΣ
 ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΘΗΝΑΣ

Η 
Βάλερι Κοντάκος πέρασε όλη της τη ζωή στη Νέα Υόρ-
κη. Κάνοντας ταινίες και διαφημιστικά, μέχρι να αφοσι-
ωθεί ολοκληρωτικά στα ντοκιμαντέρ. Πριν μια δεκαετία 
αποφάσισε να επιστρέψει στο κέντρο του κόσμου που 

ήταν εκείνο το ολυμπιακό καλοκαίρι η άλλη πατρίδα της: η Ελ-
λάδα. Έμεινε εδώ, καταλήγοντας να φτιάξει το αθηναϊκό «σπίτι 
του ντοκιμαντέρ» μαζί με συνεργάτες που βρήκε στην πορεία, 
όπως η Δέσποινα Παυλάκη και ο έτερος υπεύθυνος για τον 
προγραμματισμό των προβολών, Θανάσης Πατσαβός. 
Η Exile Films στεγάζεται σε ένα μεγάλο επαγγελματικό χώρο 
στο κέντρο της Αθήνας. Λευκά τραπέζια εργασίας, μεγάλες 

οθόνες, γκρι τοίχοι, ψυχρή αισθητική που ζεσταίνει από τα 
μεγάλα παράθυρα που βλέπουν στην Αθηνάς. Στο βάθος, 

η σκοτεινή αίθουσα προβολής. Εδώ ένας ΜΚΟ ασχολεί-
ται με την παραγωγή ντοκιμαντέρ, διοργανώνοντας 
παράλληλα σχετικά workshops και προβολές. Οι οποί-
ες έχουν εξελιχθεί σε ένα αξιοσημείωτο κινηματογρα-
φικό ραντεβού της πόλης, τρεις Πέμπτες το μήνα στις 
21.00. Με ελεύθερη είσοδο, καμία φορά και μπουφέ.

«Θέλαμε αυτός ο χώρος να λειτουργεί ως σημείο συνάντη-
σης όσων ενδιαφέρονται σε κάθε επίπεδο, από εκείνο του 

δημιουργού μέχρι εκείνο του θεατή. Να βρίσκονται, να συνο-
μιλούν, να ανταλλάσσουν ιδέες, να μάθουν να δουλεύουν μαζί 

και όχι να ανταγωνίζονται. Δεν είναι λίγοι, η εγχώρια παραγωγή 
φτάνει τα 300-400 ντοκιμαντέρ κάθε είδους». 
Ακόμα κι αν αντιμετωπίζουν προβλήματα. «Είναι μικρή χώρα η 
Ελλάδα, όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους και είναι δύσκολο να κάνεις 
τη δουλειά σου χωρίς παρεμβάσεις. Αντίθετα, είναι πιο καθαρή η 
ματιά ξένων παραγωγών που δεν ζουν εδώ και δεν φοβούνται τις 
συνέπειες. Όμως κι αυτοί, μη νομίζετε ότι ασχολούνται αποκλει-
στικά με μας». 
Αθηνάς 12, Μοναστηράκι, exilefilms.gr
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«Όλο μου το βιβλίο είναι αυτό. Αφού 

προς στιγμήν είχα σκεφτεί να του δώσω 

τον τίτλο “Παράπλευρες απώλειες”. Τέ-

τοια μεγάλα γεγονότα, όπως η φυλάκιση 

ενός παιδιού, σακατεύουν τους γονείς κι 

αυτό το ξεχνάμε γιατί βγαίνουν γρήγορα 

από το κάδρο».  

Σ
το βιβλίο της «Πολύ χιόνι μπροστά στο 
σπίτι» (εκδ. Πόλις) η Νίκη Αναστασέα 

παρακολουθεί πώς επιδρά σε μια οικο-

γένεια η προφυλάκιση της κόρης τους 

(Ηλέκτρα), αλλά και πώς τη βιώνει η ίδια. Η 

Ηλέκτρα κατηγορείται γιατί συγκαλύπτει το 

φίλο της Στέλιο που σκότωσε έναν αστυνομι-

κό κατά τη διαδικασία εξακρίβωσης στοιχεί-

ων. Με νωπές τις ειδήσεις της σύλληψης των 

τεσσάρων στην Κοζάνη, τα αποσπάσματα 

από το (εξαιρετικό) βιβλίο της έδωσαν αφορ-

μές για σχολιασμούς.

«…Μας έχουν γραμμένους κανονικά. Μας φτύ-
νουνε κατάμουτρα και μετά πέρα βρέχει. Εγώ 
όμως όταν με φτύνουνε δεν λέω συγνώμη, μή-
πως σας ξέφυγε καμιά ροχάλα, γυρνάω επιτό-
που και ρίχνω κουτουλιές».

«Τον Στέλιο, που πυροβόλησε τον αστυνομι-

κό, απέφυγα να τον εντάξω σε ένα συγκεκρι-

μένο πολιτικά ιδεολογικό χώρο· θα με οδη-

γούσε σε άλλους δρόμους, που δεν ήθελα. 

Γι’ αυτό και ασχολούμαι μόνο με την Ηλέκτρα 

και την οικογένειά της. Πάντως, θα περιορι-

ζόμουν στο να πω πως εκφράζει ένα ρεύμα 

νέων που μένουν στα κλασικά: οι πλούσιοι 

φταίνε για όλα, όλα μας καταπιέζουν…».

«Γιατί; Της λέω. Ήταν ανακατεμένη ή δεν ήτανε; 
Κι ούτε ξέρω σε τι είδους ιστορία. Κανένας μας 
δεν ξέρει. Πάντως, ό,τι και να έκανε δεν μπορεί 
να ήταν καλό, αλλιώς δεν θα ήταν τώρα μέσα. 
Γιατί δεν είσαι εσύ στη φυλακή; Γιατί δεν είμαι 
εγώ; Αν δεν τους πειράξεις δεν σε πειράζουνε. 
Ντρέπομαι, της λέω, ντρέπομαι και είμαι κι έξω 
φρενών μαζί της».

«Δεν μπήκα στη λογική να βρω κοινά σημεία 

στη συμπεριφορά των γονιών των παιδιών 

που πιάστηκαν στην Κοζάνη με τη συμπερι-

φορά των ηρώων του βιβλίου. Οι γονείς και ο 

αδελφός της Ηλέκτρας είχαν μια εσωστρεφή 

αντίδραση για τη σύλληψή της. Τον πόνο τους 

τον κράτησαν σπίτι τους. Κάποιοι από τους γο-

νείς των παιδιών που συνελήφθησαν μίλησαν 

σε ΜΜΕ, έβγαλαν ανακοινώσεις με πολιτικό 

περιεχόμενο. Ίσως αυτό πίστευαν πως ήταν 

το καλύτερο προκειμένου να δείξουν στα παι-

διά τους πως είναι στο πλευρό τους…».   

«Αν θες να ξέρεις, του λέω, εσύ την έκανες την 
Ηλέκτρα όπως είναι. Πες μου μια φορά που της 
είπες όχι! Πες μου, πότε; Να σου πω εγώ; Τον 
ρωτάω, ποτέ! Και να πού κατέληξε».

«Θα μιλήσω από προσωπική πείρα. Η λέξη 

“όχι” δεν υπήρχε στο σπίτι μας. Όταν ο γιος 

μου πήγε σχολείο τού δώσαμε “Tο κόκκινο 

βιβλιαράκι των μαθητών” που είχε κυκλοφο-

ρήσει, αν θυμάμαι καλά, στη Σουηδία αρχές 

του ’70 και έγραφε στην πρώτη σελίδα: “Οι 

δάσκαλοι λένε ψέματα. Οι γονείς λένε ψέ-

ματα”. Όταν λες στο παιδί σου πως υπάρχει 

μόνο το “θέλω” και πως δεν υπάρχει το “πρέ-

πει” θα δυσκολευτεί σίγουρα πολύ να ζήσει 

στην αληθινή ζωή. Γιατί η ζωή όταν της λες 

“θέλω” σου απαντάει “θέλε, δεν μ’ ενδιαφέ-

ρει” και σ’ αφήνει μετέωρο. Πάντως, για να 

μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, δεν υπάρχει 

τίποτα το αυτοβιογραφικό στο βιβλίο. 

Μόνο κάποιες εικόνες από την Πλάκα, 

όπου έμενα, υπάρχουν». 

«Ο πατέρας της το ’49 στις φυλακές 
Αβέρωφ, η Πελαγία παιδί στο Τρί-
κερι εξορία με τη μάνα της και η 
κόρη μου στο Κορυδαλλό. Τι πή-
γε λάθος;»

«Νομίζω πως σ’ αυτή την πρότα-

ση περνάει ένα μεγάλο κομμάτι 

της ιστορίας της νεότερης 

Ελλάδας. Εγώ είμαι παιδί 

του εμφυλίου, εσύ του 

Πολυτεχνείου και πά-

ει λέγοντας… Λέω 

καμιά φορά για τα 

σημερινά παιδιά, 

να κάνουν ό,τι 

νομίζουν καλό 

γι’ αυτό τον 

τόπο, 

όχι όμως επαναλαμβάνοντας τα δικά μας λάθη 

τα οποία ήταν επανάληψη των λαθών των γο-

νιών μας. Πρέπει να κάνουν τα δικά τους λάθη. 

Γιατί οι εποχές έχουν αλλάξει. Δεν ζούμε τον 

ιμπεριαλισμό της εποχής του Λένιν. Ο αντίπα-

λος έχει αλλάξει και μορφή και έκφραση και 

στάση. Διάβαζα ένα άρθρο που αναρωτιόταν 

γιατί η Ευρώπη δεν πηγαίνει προς τα Αριστε-

ρά. Κατέληγε πως ο καπιταλισμός συνέχεια 

μεταλλάσσεται, βρίσκει άλλους τρόπους να 

δελεάζει και η Αριστερά μένει εκεί παγωμένη 

στις τακτικές του παρελθόντος. Την εποχή της 

πληροφόρησης εμείς χρησιμοποιούμε ακόμα 

λάβαρα, την καταστροφή και τις 

δολοφονίες ως λύση».

«“Ο Σεμπρούν έλεγε”, του λέω, 
“μιλούσε βεβαίως για την επανά-
σταση, παίρνοντας αφορμή από 
τη Γαλλική και τον Ροβεσπιέρο, 
ουσιαστικά όμως εννοώντας τη 
δική τους χαμένη επανάσταση, 
ότι αυτή η ανατροπή, αυτό το 
πέρασμα από το πεθαίνω για κά-
τι που πιστεύω στο σκοτώνω για 
κάτι που πιστεύω, είναι ένα από τα κατ’ εξοχήν 
θέματα όλων των επαναστάσεων” του λέω».

«Ο Χόρχε Σεμπρούν για μένα είναι ένας τερά-

στιος συγγραφέας. Ήταν μέλος της κεντρικής 

επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της 

Ισπανίας την εποχή που ήταν στην παρανομία. 

Φυσικά στην πορεία διαγράφηκε και έγιναν 

όλα αυτά τα χαριτωμένα – χαρακτηρίστηκε 

χαφιές κ.λπ. Δεν ξέρω, μου φαίνεται απίστευ-

το μετά από τόση εμπειρία και τόσα 

γεγονότα η Αριστερά να μην καταδικάζει την 

οποιαδήποτε μορφής βία. Δεν μπορώ να το 

συγχωρήσω. Το μόνο δογματισμό τον οποίο 

επιτρέπω στον εαυτό μου είναι πως αρνούμαι 

κάθε μορφή βίας απ’ όπου κι αν προέρχεται».

«Έπρεπε να είμαι σίγουρη τι ήθελα να κάνω και 
ότι αυτό το ήθελα αμετανόητα. Για όλη μου τη 
ζωή. Για μένα, λέει, κι όχι για κάποιον άλλον. Κι 
αυτό είναι το μόνο τίμιο».

«Σε όλα τα προηγούμενα βιβλία μου οι ήρωες 

ήταν δογματικά σταθεροί. Ίσως γιατί κι εγώ 

ανακαλύπτω σε μένα πολλές 

φορές την εβδομάδα ένα κρυ-

φό Στάλιν. “Ωχ, τον βρήκαμε πά-

λι το σύντροφο” μονολογώ. Οι 

περισσότεροι ήρωες αυτού του 

βιβλίου έχουν απεκδυθεί του 

δογματισμού τους· ο πατέρας 

μόνο παλινωδεί γι’ αυτό κατα-

λήγει σε μια πράξη την οποία 

πιο πριν κατηγορούσε».

«Δεν ξέρουνε τίποτα, μου λέει, όχι 
μονάχα γι’ αυτό, για όλα. Έρχονται εδώ σαν να 
πάνε σινεμά. Έρχονται και με βλέπουνε! Κάθο-
νται πίσω από το τζάμι και με κοιτάζουνε».

«Κάπως έτσι αντιμετωπίζουμε και το θέμα με 

τους τέσσερις συλληφθέντες. Σαν να βλέπου-

με σινεμά. Γράφονται δε και λέγονται πράγ-

ματα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη καθόλου 

τις παρενέργειες. Πως από την άλλη πλευρά 

υπάρχουν άλλα παιδιά έτοιμα να ταυτιστούν. 

Τι να πω με αυτή την έλλειψη σοβαρότη-

τας, ειδικά αυτή τη στιγμή; Ωχ, πάλι ο 

Στάλιν βγαίνει από μέσα μου». 

«Στο κάτω-κάτω, ποιος μπορεί 
να ξέρει τι είναι σημαντικό για 

ένα φυλακισμένο και τι είναι 
τρίχες. Πότε σπάει κάποιος 

και πότε λέει ίσαμε εδώ».

«Μια φίλη μου που έχει 

κάνει φυλακή και παρακο-

λουθούσε το γράψιμο του 

βιβλίου, μου εξομολογήθη-

κε πως αν αφήσω την Ηλέ-

κτρα στη φυλακή δεν θα μου 

το συγχωρούσε ποτέ. Θυμά-

μαι πόσο επιπόλαια θεω-

ρούσαμε, όταν ήμασταν νέ-

οι Μαοϊκοί, πως ήταν στόχος 

ζωής να μπούμε στη φυλακή. 

Χωρίζαμε τα βιβλία σ’ αυτά 

που θα διαβάζαμε στη φυλακή 

και αυτά που θα διαβάζαμε έξω. 

Ευτυχώς τη γλιτώσαμε». A

Νίκη ΑΝΑστΑσέΑ

ΠαραΠλευρες 
αΠώλειες
«Είμαστε οι παράπλευρες απώλειες μια καταστροφής 
για τις οποίες κανείς δεν ενδιαφέρεται»

Του Δημητρη μαστρογιαννιτη 

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη στο site 

www.athens voice.gr

Επιμέλεια: 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙρΜΠΙΛΗ

π α ρ ου Σ ι α Σ ε ι Σ  /  ε κ δ ο Σ ε ι Σ  /  Σ υ ν ε ν τ ε υ ξ ε ι Σ  /  ε κ δ η λ ώ σ ε ι σ

bookvoice
A.V. 

bookstore 

To βιβλιοπωλείο 

της ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή 

σε όλη την Ελλάδα.
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13η Διεθνής Ολυμπιάδα 
Ρωσικής Γλώσσας 

τρεις δοκιμασίες, ακουστική, ανάγνωση 
και γραφή, θα περιλαμβάνει η 13 Διεθνής 
ολυμπιάδα ρωσικής γλώσσας, που απευ-
θύνεται σε μαθητές 12 έως 18 ετών και δι-
οργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας 
και Επιστημών της ρωσικής ομοσπονδίας 
και το Κέντρο Διεθνούς Εκπαίδευσης του 
Κρατικού Πανεπιστημίου «Λομονόσοβ». ο 
διαγωνισμός θα γίνει 20/2 με 31/3 και οι 60 
μαθητές με τα καλύτερα αποτελέσματα θα 
επιλεγούν για τον επόμενο κύκλο, στο Πα-
νεπιστήμιο «Λομονόσοβ», από τις 19 έως 
τις 21 ιουνίου. Πληρ.: Ινστιτούτο Πούσκιν, 
Φειδίου 18, 210 3302.051, www.pushkin.gr

Τρόμος στην Πανόρμου
Κεριά, κρασί και ατμόσφαιρα μυστηρίου 
από 6  Έλληνες συγγραφείς που μας προ-
σκαλούν σε βραδιά τρόμου, φαντασίας 
και μυστηρίου στο βιβλιοπωλείο ν. & σ. 
μπατσιούλας (Πανόρμου 83), την Πέμπτη 
21/2 στις 19.30. Εκτός από τον Γιώργο Γιώ-
τσα, αποσπάσματα από τα βιβλία τους θα 
διαβάσουν και οι Τέτη Θεοδώρου, Ελευ-
θέριος Κεραμίδας, Σταμάτης Λαδικός, 
Ιωάννης Μαργέτης, Περικλής Μποζινά-
κης. Είσοδος ελεύθερη.

Η πολυγραφότατη συγγραφέας επανέρ-

χεται με τη «Λευκή Ρεβάνς» (εκδ. Ψυχο-

γιός), ένα επίκαιρο όσο και απαιτητικό 

μυθιστόρημα πολλαπλών αφηγηματικών 

αποχρώσεων που συνδυάζει το νουάρ με 

την ψυχογραφία χαρακτήρων. Τι ακρι-

βώς διαδραματίζεται στις σελίδες του;

Η 
ιστορία της ÇΛευκής ΡεβάνςÈ ξεκινά τον Δε-
κέμβρη του 2008 σε μια Αθήνα που ασφυκτιά 
από τα δακρυγόνα, τους πετροπόλεμους και το 
γενικευμένο πλιάτσικο - αδύνατον να μην κά-

νουμε αναγωγές με το σήμερα. Πιστεύεις ότι, ανάμεσα 
σε όσα άλλα έχει να προσφέρει το βιβλίο σου, μπορεί 
να διαφωτίσει τον αναγνώστη γύρω από τα ζητήματα 
της κοχλάζουσας επικαιρότητας; Δεν σκόπευα να 

γράψω ένα βιβλίο για την κρίση, αλλά τοπο-

θετώντας τους χαρακτήρες στο «παρόν», 

αναπόφευκτα δοκιμάζονται κι εκείνοι από 

τα γεγονότα και την Ιστορία, βιώνουν στο πε-

τσί τους το τέλος των ψευδαισθήσεων, την 

«τρέλα και την απόγνωση» που κυριαρχούν 

τα τελευταία χρόνια στην πόλη και στη ζωή 

μας. Μεγάλο μέρος της πλοκής εκτυλίσσε-

ται στο συνεχώς εναλλασσόμενο τοπίο της 

μεταολυμπιακής Αθήνας, μιας εποχής ορια-

κής, και τα πρόσωπα ταλανίζονται από την 

παθολογία της πόλης που κατοικούν. Η «Λευ-

κή ρεβάνς» είναι μυθιστόρημα και δεν επιδί-

δεται σε αναλύσεις και κατευθυντήριες, με 

οδηγούς επιβίωσης σε δύσκολους καιρούς, 

όμως συχνά, παρά την πρόθεσή μου, συνα-

ντάται με τα γεγονότα με έναν πικρό, σχεδόν 

προφητικό τρόπο. 

Είναι παράλληλα και μια ιστορία σασπένς, έστω και χω-
ρίς το σχήμα ÇwhodunitÈ: υπάρχει γρίφος, μια σειρά 
αινιγμάτων που ζητούν να αποκρυπτογραφηθούν, υ-
πάρχουν σειριακοί φόνοι... Πόσο δύσκολο στάθηκε να 
διαχειριστείς όλο αυτό το αφηγηματικό υλικό; Σίγουρα 

δεν ήταν εύκολη δουλειά. Απαιτήθηκε χρό-

νος και επαναληπτικές γραφές, αναθεωρή-

σεις και πειραματισμοί. Ιδέες εγκαταλείφθη-

καν στη μέση, υιοθετήθηκαν καινούργιες, 

κάποιοι χαρακτήρες μεταποιήθηκαν και 

κάποιοι άλλοι ανέλαβαν να προωθήσουν τη 

δράση. Ήταν και η «Λευκή ρεβάνς», κατά τη 

διάρκεια της συγγραφής της, ένα εργοτάξιο, 

ένας συνεχώς μεταβαλλόμενος «χώρος», 

όπου επιχείρησα να συνδυάσω αντιφατικά 

μεταξύ τους στοιχεία, πολυφορεμένα μοτίβα 

και φθαρμένα κλισέ με φρέσκες ιδέες, δοκί-

μασα νέους τρόπους σύνθεσης και διαχείρι-

σης του πραγματολογικού υλικού έως ότου 

πάρει το βιβλίο την τελική του μορφή. 

Σε τι εξυπηρετούν οι μεταστροφές από το πρώτο στο τρίτο 
πρόσωπο; Οι εναλλαγές φωνών, σαν τον ήρωα που υιο-
θετεί διαρκώς προσωπεία και δοκιμάζει διαφορετικές 
μεταμορφώσεις...; Δεν ανησύχησες μήπως με όλα αυτά 
βάλεις δύσκολα στους αναγνώστες; Ανησύχησα, αλ-

λά το ρίσκαρα. Νομίζω πως υποτιμούμε τους 

αναγνώστες και τις προτιμήσεις τους. Αυτός 

είναι ένας, εν πολλοίς, κατασκευασμένος μύ-

θος που εξυπηρετεί εκείνους που εμπορεύο-

νται την ευκολία. Νομίζω πως ειδικά σήμερα 

χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο: η καραμέλα 

της ευκολίας έχει πλέον λιώσει και δεν μας 

έχει αφήσει παρά μόνο την πικρή της γεύση. 

Η έκθεσή μας στο διαφορετικό, οι πειραμα-

τισμοί, η απόπειρα να πούμε τα πράγματα 

αλλιώς και η αναζήτηση μιας καινούργιας 

φόρμας (για τον εαυτό μας και τον κόσμο), 

ίσως μας ενισχύσουν και μας μετατοπίσουν, 

κι αν όχι, ίσως μας κάνουν πιο ανθεκτικούς 

και πιο επινοητικούς – αυτό είναι που χρεια-

ζόμαστε σήμερα.

Το βιβλίο έχει σάουντρακ - ÇItÕs Raining 
MenÈ και ÇMad About the BoyÈ. Έχει και 
εικόνες - Μπόγκαρτ, Μίτσαμ και Μπα-
κόλ. Τι θέλησες να υπογραμμίσεις με 
όλες αυτές τις αναφορές; Το βιβλίο, 

πέρα από όλα τα άλλα, είναι και 

μια απόπειρα εναγκαλισμού της 

ποπ κουλτούρας και του κλισέ. 

Είμαστε όλοι ένα σύνολο από 

κλισέ, το άθροισμα των ρεφρέν 

που αποστηθίσαμε και των ται-

νιών που αγαπήσαμε. Ο ρόλος του δημιουρ-

γού αλλά και κάθε δημιουργικού ανθρώπου 

δεν είναι να τα εξορίσει, αλλά να τα εντάξει 

στο δικό του πλαίσιο. Τα κλισέ από μόνα τους 

περιέχουν μια αλήθεια, μια μαζική αλήθεια. 

Αν τα επαναλαμβάνεις είσαι ένας ακόμα πα-

παγάλος, αν τα ενσωματώνεις στο δικό σου 

πλαίσιο είσαι δημιουργικός. Δεν με φοβίζουν 

τα κλισέ, αλλά οι άνθρωποι-κλισέ. 

Γράφεις μυθιστορήματα, διηγήματα, ποιήματα και νου-
βέλες από το 1992. Μεταφράζεις και κριτικάρεις βιβλία 
εξίσου πολλά χρόνια. Κατά πόσο υπεισέρχονται, θετικά ή 
αρνητικά, τα διαβάσματα και οι επιρροές σου στην προ-
σπάθεια να εκφραστείς με τη δική σου αυθεντική γλώσ-
σα; Η επαφή με τα κείμενα είναι μια εμπειρία α-

νεκτίμητη και καταλυτική. Τόσο η κριτική όσο 

και η μετάφραση με έχει φέρει σε επαφή με 

νέα ρεύματα, πειραματισμούς, κορυφαίους 

συγγραφείς, αλλά, κυρίως, με αναπάντεχους 

τρόπους επίλυσης προβλημάτων.  Η όσμωση 

με τα κείμενα των άλλων δεν αποδυναμώ-

νει τη δική μου έκφραση, αντιθέτως την 

ενισχύει. Με έχει εκπαιδεύσει να «μυ-

ρίζομαι» τι χρειάζεται να διορθωθεί, να 

βελτιωθεί ή να αποβληθεί προκειμένου 

να κρατηθούν οι ισορροπίες. Ταυτόχρο-

να με έμαθε να μη φοβάμαι να ρισκάρω: 

αυτό κάνουν όλοι όσοι καταπιάνονται με 

το τολμηρό εγχείρημα της σύνθεσης ενός 

καινούργιου κόσμου.  

Δίχως να εδράζεται αποκλειστικά στην πρωτεύουσα, κα-
θώς μέρος του διαδραματίζεται στο Λονδίνο και το γαλ-
λικό νότο, το βιβλίο είναι σε μεγάλο βαθμό ένα εκτετα-
μένο, πένθιμο σχόλιο για την Αθήνα. Με τι μοιάζει λοιπόν 
η πόλη που θα ιχνηλατήσει ο αναγνώστης της ÇΛευκής 
ΡεβάνςÈ; Σκιαγραφούνται οι τελευταίες μέρες 

της Πομπηίας, η κατάρρευση του νεοελλη-

νικού ονείρου του νεοπλουτισμού, των πλα-

στικών επεμβάσεων, της ψευδοχλιδής και 

της πλαδαρότητας. Στην πόλη αντανακλάται  

και το εσωτερικό τοπίο των χαρακτήρων που 

είναι εν πολλοίς παιδιά της. Όμως, υπάρχουν 

και άλλες εικόνες. Κάποια από αυτά τα παι-

διά βρίσκουν τον τρόπο να αυτονομηθούν 

και να απομακρυνθούν από το τοπίο που κα-

ταρρέει, να βρουν ένα έστω και προσωρινό 

καταφύγιο στη φύση, στο νησί, στη θάλασσα 

η οποία  σε συμβολικό επίπεδο λειτουργεί 

θεραπευτικά. 

Σε ένα κείμενο πλούσιο αποφθεγματικών one-liners, 
δεν παύω να ανακαλώ το ακόλουθο: ÇΗ οργή καταστρέ-
φει. Η αδιαφορία σκοτώνειÈ. Τι μπορεί να υπάρξει όμως 
ανάμεσα; Διότι μοιάζουμε όλοι ακροβολισμένοι σε αυτά 

τα δύο δεινά. Η παύση, ο αναστο-

χασμός και η ενεργοποίηση της 

φαντασίας μας, η οποία τη δεδο-

μένη στιγμή μπορεί να μας συ-

ντρέξει και να μας οδηγήσει σε 

επανεξέταση των αξιών μας και 

σε μια εκ νέου αξιολόγηση της 

θέσης μας και της σχέσης μας με 

τον κόσμο και τον εαυτό μας. 

Σε μια οικοδομή στο Μοναστηράκι της 
ÇΛευκής ΡεβάνςÈ, πιτσιρίκια αρπάζουν 

καδρόνια και επιτίθενται, μαδούν πεταμένες ομπρέλες 
και τις μετατρέπουν σε φονικά όπλα. Στην Αθήνα τού 
σήμερα τα παιδιά δεν σκιαμαχούν. Παίζουν πόλεμο στ’ 
αληθινά. Τι φαντάζεσαι πως θα απογίνουν; Υπάρχει 

μια ολόκληρη γενιά –θύματα της οικογενεια-

κής αδιαφορίας και άγνοιας– που έχει τραφεί 

με την «αισθητική της βίας» και αυτό τώρα 

αποδεικνύεται ολέθριο. Το μόνο αντίδοτο 

που «βλέπω» για αυτά τα παιδιά είναι να ε-

κτεθούν και σε άλλα είδη αισθητικής: μου-

σική, αρχιτεκτονική, φιλοσοφία, λογοτεχνία 

και όχι μόνο στην τηλεοπτική-μιντιακή αι-

σθητική που προπαγανδίζει τα αμερικανι-

κής κοπής δίπολα του ισχυρού/αδύναμου, 

θύτη/θύματος, νικητή/ηττημένου, προω-

θώντας τη σαρωτική εξόντωση του άλλου, 

του διαφορετικού, την αυτάρεσκη υπεροχή 

του αμοραλισμού και την επικράτηση του 

στερεότυπου: ο ανεγκέφαλος ισχυρός που 

παραμένει ατιμώρητος και επιπλέον αναδει-

κνύεται και σε διαχειριστή της εξουσίας – σε 

κάθε της μορφή και εκδοχή. ●

Η Αργυρώ 
Μαντόγλου 
αφουγκράζεται 
την Αθήνα
Του Δημητρη ΚαραθανοΥ

book voice

Η «ρωγμή» του Εμφυλίου
οι καταστροφικές συνέπειες της ρωγμής 
που δίχασε την ελληνική κοινωνία στον 
Εμφύλιο εξακολουθούν να την ταλαιπω-
ρούν μέχρι σήμερα. αυτή είναι η κεντρική 
ιδέα του βιβλίου του γιώργου Κακούρου 
«Η ρωγμή» (εκδ. Καστανιώτη), το οποίο 
παρακολουθεί τη ζωή τριών γενιών μιας 
ελληνικής οικογένειας από το τέλος της 
δεκαετίας του ’20 μέχρι το τέλος του 1991. 

μ έ σ α  α π ό  τ ι ς 
περιπέτειες των 
τ ρ ι ών  ηρ ώ ων 
– τ ο υ  π α π π ο ύ 
γεννημένου το 
’18, έτος ίδρυ-
σης του σοσια-
λιστικού Εργα-
τικού Κόμματος 
Ε λ λά δ α ς,  τ ο υ 
πατέρα, γεννη-
μένου τον Δε-
κέμβρη ’44, στη 

μάχη της αθήνας και του γιου και αφηγητή, 
γεννημένου το ’68, τη χρονιά που άλλαξε 
τον κόσμο– αναδύεται η πολύπαθη ιστο-
ρία της σύγχρονης Ελλάδας του 20ού αιώ-
να. η βασική ιστορία εξελίσσεται τo 1991. 
στο εξωτερικό συγκλονιστικά γεγονότα 
αλλάζουν τη γεωγραφία του κόσμου. στην 
Ελλάδα απεργίες, καθημερινά συλλαλητή-
ρια, απογοήτευση του κόσμου... τα μέλη 
της οικογένειας προσπαθούν, το καθένα 
με το δικό του τρόπο, να αντιμετωπίσουν 
προσωπικά προβλήματα και κοινωνικά 
γεγονότα. το βιβλίο θα παρουσιαστεί στο 
cine «τριανόν» (Κορδιγκτώνος 21) 27/ 2, στις 
17.30, από το συγγραφέα και τον δημοσιο-
γράφο Στέλιο Ελληνιάδη.
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«Οι περισσότεροι, όταν μια καμινάδα 

καπνίζει, βλέπουν μια καμινάδα που 

καπνίζει αδυνατώντας να κάνουν ποιη-

τικές αναγωγές του στιλ “μια καμινάδα 

που καπνίζει θα μπορούσε να είναι και 

το αναμμένο τσιγάρο ενός σπιτιού με 

θεριακλίδικα γούστα, σπίτι-άνθρωπος 

δηλαδή, στέγη-πρόσωπο, τσιγαράκι σέρ-

τικο”. Κάπως έτσι τα έβλεπε τα πράγματα 

ο Βάλτερ Μπένγιαμιν στα παιδικά του 

χρόνια στο Βερολίνο, για να πάρεις μια 

γεύση από το βιβλίο που μου ζητάς και το 

οποίο τώρα δεν το έχω, αλλά σε λίγο θα 

το έχω, άρα θα το αποκτήσεις και συ!»

Ε
ίμαι στο βιβλιοπωλείο «Κεντρί», που 

από καιρό θέλω να του αφιερώσω ένα 

πρελούδιο! Το θεωρώ πρωτεύουσα 

της περιοχής Ναυαρίνου, περικυκλω-

μένο από τοστάδικα, κρεπάδικα, χαντράδι-

κα και ουρμπανομπουτίκ εναλλακτικού σκι 

και σκέιτ πρετ-α-πορτέ. Αν μια μέρα πας για 

τοστ, αλλά το αγαπημένο σου τοστάδικο εί-

ναι κλειστό, δεν θα χολοσκάσεις και θα πας 

στο παραδίπλα. Το ίδιο και με τα κρεπάδικα, 

τα χαντράδικα και τα συνήθη μαγαζιά της 

περιοχής. Είναι πολλά κι όλο 

κι από κάπου αλλού θα πάρεις 

αυτό που ψάχνεις. Αυτό δεν 

μπορεί να συμβεί με το βιβλι-

οπωλείο «Κεντρί», όταν λείπει 

ο βιβλιοϋπάλληλος Φράνκι 

Νότας. Αυτός που στα γρήγο-

ρα μου έφτιαξε ένα τίζερ για 

το βιβλίο του Μπένγιαμιν, που 

έψαχνα. Γιατί στο «Κεντρί» δεν θα έρθεις να 

πάρεις τις «Πενήντα αποχρώσεις του γκρι» 

(παρότι υπάρχουν εννοείται), αλλά πράμα-

τα πιο κουλτουριάρικα. Είναι συνυφασμένο 

με τη βαριά κουλτούρα αυτό το στέκι έντυ-

που πολιτισμού. 

Από εδώ τσιμπάω και το «Sarajevo», όργανο 

της Λέσχης των Κατασκόπων του 21ου αι-

ώνα. Ο Φράνκι Νότας διατείνεται πως μας 

έχει μετρημένους: «Καμιά δεκαριά είστε!». Ευ-

καιρία να γράψω και για το «Sarajevo», μιας 

και μιλάμε για το «Κεντρί», ένα εναλλακτικό 

εφημεριδάκι άψογης ανάλυσης, μεταμαρξι-

στικής αντίληψης, μετααυτόνομης σκέψης, 

όπου οι συντάκτες-αναλυτές διέπονται και 

από καταπληκτικό χιούμορ πέρα από τις εύ-

στοχες αναλύσεις τους σε θέματα τρεχου-

σών πολιτικών εξελίξεων. 

Ενώ περιμένω να μου έρθουν από την απο-

θήκη τα παιδικά χρόνια του Μπένγιαμιν στο 

Βερολίνο, κάποιος κύριος δίπλα μου ξεφυλ-

λίζει τα κείμενα του πάλαι ποτέ καθηγητή 

μου στο Ποινικό Δίκαιο του ΑΠΘ Ιωάννη Μα-

νωλεδάκη, που κυκλοφορούν από τις ντό-

πιες εκδόσεις Χορτιάτης. Είπαμε, σε αυτό το 

βιβλιοπωλείο μαζεύονται όλοι οι περιέργοι, 

που από την τυπογραφία διαλέγουν έργα 

εκτός της λίστας με τα best seller. Λέω του 

Φράνκι πως πριν λίγες μέρες ήμουν στον 

Χορτιάτη και μάλιστα πέρασα έξω από την 

αίθουσα Μανωλεδάκης του δήμου. 

«Και πώς είναι εκεί;» με ρωτάει αυτός ο δεδη-

λωμένος πολίτης του κέντρου. «Ψιλοscary» 

απάντησα τεκμηριώνοντας: αρχιτεκτονικοί 

ρυθμοί ό,τι να ’ναι, με μεταμοντέρνες στέγες 

σκανδιναβικού ρυθμού δίπλα σε τρίπατες 

βίλες με κίονες ιωνικού ρυθμού, ρημαγμένα 

σπίτια, αλλοπρόσαλλες πολυκατοικίες, αλυ-

χτίσματα σκυλιών και το γραφείο κηδειών 

Σκιερός να τα κάνει όλα double scary. Γιατί 

να έρθεις στο «Κεντρί» και να 

μην ανταλλάξεις με τον Φράνκι 

και δυο τρεις κουβέντες πέραν 

των βιβλίων, δεν κάνει.

Έξω το σύνηθες Ναυαρίνο της 

Παρασκευής μού παραθέτει 

την πινακοθήκη του: τελειωμέ-

νοι πρεζάκουλες με τα ζαρω-

μένα πρόσωπά τους κοντράστ 

στις ροδαλές φοιτητριούλες που παραγγέλ-

νουν μπανάνα, σοκολάτα, ξηρούς καρπούς 

μέσα στη ζύμη τους. Πάνκηδες με κονκάρ-

δες Exploited και γριές με μαλλί ποικίλης βα-

φής και παλτά της εποχής Λολομπρίτζιτα. 

«Ωραία είσαι εδώ, ρε φίλε», τον αποχαιρετώ. 

«Freak out, Στεφάν, freak out!» με ξεπροβο-

δίζει ο Φράνκι, που καιρός να αποκαλύψω 

για ποιο λόγο τον λένε έτσι: γιατί πέρα από 

τα βιβλία, είναι ο μεγαλύτερος ειδικός επί 

της μουσικής του Φρανκ Ζάπα. Και, άντε, 

πες μου τώρα εσύ σε ποιο βιβλιοπωλείο της 

Θεσσαλονίκης θα βρεις τέτοια εξειδικευμέ-

νη και σουρεαλιστική ατμόσφαιρα! A   

Του ΣτέΦαΝου τΣΙτΣοπουλου 

2310 Soul Θα έχουμε πάντα το Ναυαρίνο! 
Βιβλία και συνθήματα, κόντρα στην πρέζα 

και τη μούχλα του χειμώνα

Είμαι στο 
βιβλιοπωλείο 

«Κεντρί», που από 
καιρό θέλω να του 

αφιερώσω ένα 
πρελούδιο

Το ΚενΤρί Καί χαρίν εχεί

Του ΜΙχαλη λέαΝη 

SportS

«Της Αμύνης τα παιδιά διώξανε το βασι-

λιά» λέει το τραγούδι και της αμύνης τα 

παιδιά στην ΑΕΚ έδιωξαν τον εφιάλτη 

του υποβιβασμού. Μπορεί να μην κερ-

δίζει εύκολα αυτή η ΑΕΚ, ή τουλάχιστον 

τόσο εύκολα όσα θα ήθελαν οι οπαδοί 

της, αλλά και δύσκολα χάνει.

● Η αμυντική λειτουργία, μάλιστα, της «Έ-

νωσης» εσχάτως έχει εξελιχθεί σε μεγάλο 

της προτέρημα και αυτό επιβεβαιώθηκε και 

στο ανεμοβροχοδερμένο ντέρμπι με τον 

ΠΑΟΚ! Εκεί όπου διατηρήθηκε το απαρα-

βίαστο της εστίας για τρίτο συνεχές ματς, 

κάτι που είχε να συμβεί στο πρωτάθλημα 

από τον Οκτώβριο του 2010, παρακαλώ!  

● Η ΑΕΚ στην αρχή του πρωταθλήματος, 

που ένιωθε να τη μαστιγώνουν οι αντίπα-

λοι, είχε δεχτεί 20 γκολ στις 16 πρώτες αγω-

νιστικές, ενώ στις τελευταίες 6 έχει παθητι-

κό μόλις 2. Το γεγονός αυτό δεν οφείλεται 

μόνο στην καλή αμυντική λειτουργία της 

ομάδας, αλλά κυρίως στη σωστή ανασταλ-

τική συμπεριφορά των παικτών. Ως εκ τού-

του η ΑΕΚ δεν απειλείται με τη συχνότητα 

των πρώτων αγωνι-

στικών! Στις πρώτες 16 

αγωνιστικές οι αντίπα-

λοι της ΑΕΚ είχαν 116 

τελικές προσπάθειες 

στην εστία της, ενώ 

στις τελευταίες 6 μόλις 

35! Όλα εξηγούνται... 

● Και τώρα, η χαρμό-

συνη είδηση για τους 

παίκτες της Ένωσης! 

Στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κόπηκαν 15.105 

εισιτήρια και οι εισπράξεις ήταν 176.605 

ευρώ. Το 70% από τις καθαρές εισπράξεις 

θα διατεθούν επιτέλους για τις πληρωμές 

των παικτών, ενώ κάτι αντίστοιχο θα γίνει 

και με τα έσοδα από το επόμενο εντός έ-

δρας ματς, απέναντι στον Παναθηναϊκό.

● Μπορεί να ήταν η βολίδα του Τότι που 

έκρινε το ματς με τη Γιουβέντους και η τα-

χύτητά της μετρήθηκε 115 χιλιόμετρα την 

ώρα (!), αλλά να μην παραβλέψουμε και τις 

άριστες εντυπώσεις που άφησε ο Βασίλης 

Τοροσίδης αγωνιζόμενος σαν βασικός. 

Ο διεθνής μπακ απέσπασε εγκωμιαστι-

κά σχόλια και εξαιρετικές κριτικές για την 

παρουσία του στο παιχνίδι. Ο «Τόρο» είναι 

από τους υψηλότερα βαθμολογημένους 

παίκτες των Ρωμαίων, παίρνοντας από 6,5 

μέχρι 7,5, σπάνια βαθμολογία για παίκτη, 

ενώ υψηλότερη βαθμολογία παίρνει ως 

επί το πλείστον μόνο ο σκόρερ του νικητή-

ριου γκολ Φραντσέσκο Τότι. 

● Σπάνια μιλά και παραχωρεί συνεντεύ-

ξεις. Δεν το παίζει βαρύ πεπόνι. Έτσι είναι 

ο χαρακτήρας του. Αλλά όταν αποφασίσει 

να τοποθετηθεί, το κάνει χωρίς περιστρο-

φές και... γαρνιτούρες. Ο Kill Bill, κατά κό-

σμο Βασίλης Σπανούλης, στη συνέντευξή 

του στον «Γάβρο» τα είπε σχεδόν όλα... Για 

τη νίκη επί της Χίμκι: «Στο πρώτο ημίχρονο 

οι αμυντικές μας αντιδράσεις θύμιζαν επί-

πεδο παιδικού πρωταθλήματος. Στο δεύ-

τερο ημίχρονο γίναμε πιο σκληροί, ακόμη 

και τα φάουλ που κάναμε ήταν σκληρά. 

Επιθετικά κάναμε καλές επιλογές, είχαμε 

σωστές αποστάσεις μεταξύ μας, γυρίσαμε 

την μπάλα κι ευστοχήσαμε σε κάποια μα-

κρινά σουτ. Με αυτό τον τρόπο τονώθηκε 

η αυτοπεποίθησή μας και συνεχίσαμε να 

βρίσκουμε λύσεις. Καταφέραμε να πάρου-

με ένα πολύ μεγάλο διπλό, που μας βοηθά 

βαθμολογικά και ψυχολογικά». 

● Για την προσωπική του απόδοση: «Δεν με 

ενδιαφέρει τι έκανα εγώ, πόσους πόντους 

έβαλα κι αν δεν έκανα λάθος. Με ενδιαφέ-

ρει που νικήσαμε». Για τις δυσκολίες υπερά-

σπισης του τίτλου στην Ευρωλίγκα: «Κάθε 

χρονιά μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκα 

είναι πολύ δύσκολη και δεν έχουν καταφέ-

ρει να αντεπεξέλθουν πολύ καλύτερες ο-

μάδες από μας, με πολύ έμπειρους παίκτες. 

Για όλους είναι δύσκολο. Από μένα μέχρι και 

τον πιο μικρό, ωστόσο, προσπαθούμε μέσα 

από τη σκληρή δουλειά να αξιοποιήσου-

με κάθε ευκαιρία που 

μας δίνεται. Κυνηγάμε 

και τους δύο στόχους 

και προχωράμε».

● Για την απώλεια του 

Κυπέλλου: «Το Κύπελ-

λο, προσωπικά, δεν 

μου λέει τίποτα. Είναι 

κάτι που έχει απαξι-

ωθεί και πρέπει να 

καταργηθεί. Είτε το 

παίρνεις, είτε το χάνεις, δεν αλλάζει τίποτα. 

Δεν έχει καμία σημασία. Το ίδιο θα έλεγα κι 

αν νικούσαμε την περασμένη εβδομάδα. 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο διοργανώ-

σεις. Το πρωτάθλημα και η Ευρωλίγκα».

● Ένας μικρός Λιονέλ τρέχει, τρέχει και πού 

θα σταματήσει; Ο Λιονέλ Μέσι το πήρε προ-

σωπικά κόντρα στη Γρανάδα, βρήκε δίχτυα 

δύο φορές, οδήγησε την ομάδα του στη 

νίκη (2-1) φτάνοντας στα 301 τέρματα στη 

13χρονη καριέρα του στους «μπλαουγκρά-

να». Μόλις 25 ετών και έχει κάνει τα πάντα! 

Αν υπάρχει αυτή η λέξη στο λεξιλόγιό του.  

● Ο Μέσι, που είναι ήδη πρώτος σκόρερ 

στην ιστορία της Μπαρτσελόνα, πλέον 

αυξάνει κι άλλο τη διαφορά του από τους 

υπόλοιπους. Γιατί τα 299 πριν το παιχνίδι 

τα έκανε 301, σε μόλις 365 παιχνίδια(!), την 

ώρα που ο δεύτερος στη σχετική λίστα, 

ο Θέσαρ Ροντρίγκεζ, έχει 232. Μάλιστα ο 

Αργεντινός σκόραρε για 14η συνεχόμενη 

φορά στο πρωτάθλημα της Ισπανίας! Και 

πώς έχουν μπει αυτά τα 301 γκολ; 244 εξ 

αυτών με το αριστερό πόδι, 44 με το δε-

ξί, 12 κεφαλιές, 1 με το σώμα και 1... με το 

χέρι. Εντάξει από την Αργεντινή είναι και 

βαδίζει στα χνάρια του μεγάλου του δα-

σκάλου Μαραντόνα! A  

➜ info@athensvoice.gr

Totti - Mesi 
big chill, 

ξέσπασε και 
o Kill Bill
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Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

Alex Gopher,  σελ. 35

«Πλοία σαν τους αγίους των Ελ-
λήνων βαδίζετε στο νερό» λέει ο 
πολιτικός και ζωγράφος, που 
άσκησε και το επαγγέλμα του 
ναυπηγού για πολλά χρόνια. 
Η τελευταία του εμπειρία είναι 
εμφανής στα τοπία της θάλλα-
σας, τα καράβια και τα αραξο-
βόλια, καθώς φέρνουν σημάδια 
μιας σχέσης βιωματικής. Στη 
νέα του έκθεση «Ατομικός Πορ-
τολάνος», οι επιβλητικοί όγκοι 
πλοίων και οι μικρές βάρκες, τα 
ξωκλήσια και οι σκαρφαλωμέ-
νες στα βράχια πολιτείες συν-
διαλέγονται με αιγαιοπελαγί-
τικα τοπία και παραδοσιακούς 
κυκλαδίτικους οικισμούς. Σε 
ρόλο «διακριτικού συνοδού» 
οι αντανακλάσεις του φωτός 
στο νερό. Όσο για τη χρωμα-
τική πάλετα, όπως σημειώνει 

η κριτικός και ιστορικός τέ-
χνης Αθηνά Σχινά: «Τα φαιά, 
τα σκούρα καφετιά, οι ώχρες, τα 
πορτοκαλί και τα ρόδινα χρώμα-
τα εναρμονίζονται με τα μπλε, τα 
σμαραγδένια και τα γαλάζια ή τις 
σκοτεινες σέπιες. Η γραφή είναι 
σχεδιαστικά προσηλωτική στις 
λεπτομέρειες, ενώ ο ρεαλισμός, 
εντελώς παράδοξα κάποτε, εμβο-
λιάζεται και με υπερρε-
αλσιτικά στοιχεία». 
Η ανάγνωση που 
μας αρέσει πολύ 
είναι αυτή του ζω-
γράφου Θανάση 
Στεφόπουλου: 
«…θα μπορούσε κα-
νείς να χαρακτηρίσει αυτά 
τα καράβια  κομματιασμένα ου-
ράνια τόξα». 

- ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

ΤΑ μοΝΑχικΑ κΑρΑβιΑ 
Του ΓιΑΝΝΗ μιχΑ 

λιάζεται και με υπερρε-
αλσιτικά στοιχεία». 

«…θα μπορούσε κα-
νείς να χαρακτηρίσει αυτά 
τα καράβια  κομματιασμένα ου

I n f o 
27/2 - 23/3, Titanium Yiayiannos Gallery, Βασ. Κωνστα-ντίνου 44, 210 7297.644

αλσιτικά στοιχεία». 
Η ανάγνωση που 
μας αρέσει πολύ 

-

αλσιτικά στοιχεία». 
Η ανάγνωση που 
μας αρέσει πολύ 

27/2 - 23/3, 
Yiayiannos Gallery, Βασ. Κωνσταντίνου 44, 210 7297.644
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ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΝΩ 
ΣΤΗ ΜΟΝΑΞΙΑ
Πώς ζωγραφίζεται η μελαγχολία; Την απάντη-
ση δίνουν 10 γνωστοί καλλιτέχνες-δάσκαλοι του 
ΑΚΤΟ (Στεφανάκις, Τάταρης κ.ά.). Όπως εξηγεί 
ο επιμελητής της έκθεσης Μάνος Στεφανίδης: 
«Οι δημιουργοί προτείνουν τις δικές τους οπτικές 
αφηγήσεις πάνω στο αιώνιο θέμα της μοναξιάς, όχι 
τόσο ως έκφραση της περιρρέουσας μιζέριας αλλά 
ως βαθύτερη παραμυθία για να κάνουμε δύναμη την 
αδυναμία μας». Ως 27/2, Gallery AKTO, Ευελπίδων 
11Α, Πεδίον Άρεως

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ 
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ηρωίδα της μια παλιά δασκάλα. Κάθεται ακίνητη 
και μόνη, ενώ τα ρήματα στα μαθητικά τετράδια 
κλίνονται μόνο σε χρόνο παρελθοντικό. Όλοι οι 
άλλοι έχουν αποχωρήσει· το κάδρο έχει αδειάσει 
κι από όλη τη βοή της απέραντης γραμματικής 
που στοίχειωσε τη ζωή της έχει απομείνει μόνο 
η σιωπηλή ερημιά του Ενικού Αριθμού. Με αυτή 
την ιστορία η ζωγράφος μελετά τον ανθρώπινο 
χρόνο μέσα από 14 σχέδια με ακρυλικά χρώματα. 
Ως 23/2, Χώρος Τέχνης 24,  Σπευσίππου 38

MΑΣΚΑΡΑΤΑ
Η «Μασκαράτα» του Λέρμοντοφ είναι ένα συντα-
ρακτικό έργο που συγγενεύει με τον «Οθέλο» του 
Σέξπιρ, αφού ο ήρωάς της Ευγκένι Αρμπένιν ζει 
βάση των συμβάσεων και όταν η ζήλια τον τυ-
φλώνει για τη σύζυγό του φτάνει μέχρι το φόνο. 
Το ευτύχημα για εμάς τους θεατές δεν είναι μόνο 
πως θα το δούμε πάλι σε ελληνική σκηνή, αλλά 
και πως ανεβαίνει από έναν εξαιρετικό θίασο που 
ανήκει στο δυναμικό του ρώσικου θεάτρου Βα-
γκτάγκοφ, το θέατρο στο οποίο πρωτοανέβηκε 
το έργο. Η σκηνοθεσία είναι του  Rimas Tuminas.  
22&23/2, 20.30 Θέατρο Badminton, Ολυμπιακά Ακί-
νητα Γουδή, 210 1010.000, 210 8840.600

 ➜ pitenis@ath.forthnet.grεπιλογές Tης ΔηΜηΤρΑΣ ΤρΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ➜ epiloges@athensvoice.gr

www.athensvoice.gr

Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; «210 

Guide», ένας πλήρης οδηγός με 

γκαλερί, θέατρα, σινεμά, εστιατό-

ρια, bars και clubs. 

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΛΙΜΑΣ
Δημιούργησε μια σειρά από αινιγματικές ζωγραφικές ιστορίες με αλλόκοτα σκηνικά 
(σαν σεκάνς από φιλμ του David Lynch) και με λυπημένα πρόσωπα στους καμβάδες 

να ακροβατούν μεταξύ ρεαλισμού κι ονείρου. Θέμα της έκθεσής του είναι ο βαθύς πυρήνας αξιών 
της ελληνικής κοινωνίας – η οικογένεια, που άλλοτε μας σώζει κι άλλοτε μας ευνουχίζει. 

21/2 - 23/3, Thanassis Frissiras Gallery, Κριεζώτου 7, 210 3640.288

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

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΡΑΒΗΤΑΣ
Η νέα του δουλειά «Shoot Me» θυμίζει τα photo album που έχουμε σπίτι μας, 
που όσο περνάει ο καιρός τόσο πιο πολύτιμα γίνονται. Τα σχέδια σε χαρτί –η 
σταθερή γραφή του ταλαντούχου εικαστικού– απεικονίζουν ανθρώπους από 
το 1950 έως και το 2013, φίλους και συγγενείς, νυν και πρώην σε πόζες στημέ-
νες ή φυσικές. Κάπου ανάμεσά τους θα δείτε και το δικό σας κύκλο ανθρώπων 
– μόνο που θα «φορούν» διαφορετικά προσωπεία κι εκφράσεις. 9-31/3, Κέντρο 
Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κύπρου 91 Α & Σικίνου, Κυψέλη, 213 0040.496

GALLERY GENESIS
Τι σημαίνει ο τίτλος της ομαδικής έκθεσης «I 
never promised you a rose garden» (από το ομώ-
νυμο γνωστό τραγούδι) που σχεδιάστηκε για τα 
τρία χρόνια λειτουργίας της Γκαλερί Genesis; Το 
θέμα πάνω στο οποίο δούλεψαν οι καλλιτέχνες. 
Σημείο εκκίνησης το βασικό χαρακτηριστικό 
των ημερών που ζούμε: η επίγνωση ότι πια δεν 
υπάρχει ιδεατός «τριανταφυλλώνας» κι ότι αυ-
τό που φοβόμασταν έχει ήδη συμβεί, οπότε ας 
εγκαταλείψουμε τις μεγάλες προσδοκίες κι ας 
αναζητήσουμε μικρές πηγές αισιοδοξίας σε... 
κρυμμένα ατομικά τριαντάφυλλα. Συμμετέ-
χουν: Ανδρέας Γεωργιάδης, Γιώργος Σαλταφέ-
ρος, Κωνσταντίνος Έσσλιν, Πάβλος Χαμπίδης 
κ.ά. Επιμέλεια: Ίρις Κρητικού 26/2 - 30/3, Χάρι-
τος 35, Κολωνάκι, 211 7100.566 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ 
ΓΙΑ ÇΑΣΚΗΤΙΚΗÈ
Το φιλοσοφικό έρ-

γο του Καζαντζάκη 

μεταμορφώνεται σε 

μια τολμηρή θεατρι-

κή παράσταση στο 

Μέγαρο Μουσικής Α-

θηνών στις 1, 2, 3 & 8, 

9, 10/3. η «Ασκητική» 

είναι το πιο διάσημο 

και πολυδιαβασμένο 

φιλοσοφικό έργο του 

συγγραφέα και ταυ-

τόχρονα η «Βίβλος» 

των ιδεών του. Τη 

θεατρική προσαρμο-

γή και σκηνοθεσία 

υπογράφει ο Πάνος 

Αγγελόπουλος και 

συμμετέχουν οι ηθο-

ποιοί: Γιάννης Θωμάς, 

Θάλεια Αργυρίου, 

Σοφία Κομηνέα, Δη-

μήτρης Γρηγοριάδης 

κ.ά. 210 7282.333

Γ. Σαλταφέρος
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tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

*	 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

AbreUvoir (LÕ)
Ξενοκράτους 51, Kολωνάκι, 210 7229.106 
Παλιό,	αγαπημένο,	με	
γαλλική	κουζίνα,	κομψό-
τητα	και	στιλ,	έμαθε	στους	
Αθηναίους	τα	σαλιγκάρια	
μπουργκινιόν	και	το	φιλέτο	
σος	καφέ	ντε	Παρί.	Τα	
μεσημέρια	με	μενού	30	
ευρώ.	œœœ M

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 210 3462.983 Ο 
Αλέξης Καρδάσης είναι ένας από τους πιο 
βραβευμένους Έλληνες σεφ και εδώ είναι 
το πόστο του. Πολλές πρωτότυπες προτά-
σεις ελληνικής δημιουργικής κουζίνας σε 
τιμές κάτι παραπάνω από value for money. 
Και	καταπράσινος	κήπος.
Τρ.-Σάβ.	20.00-01.00,	Κυρ.	
18.00	-24.00.	Ανοιχτό	την	
Κυριακή	το	μεσημέρι	13.00-
18.00.	Δευτ.	κλειστά.	œ Κ 

AΛATΣI 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 210 7210.501, 
697 7210501 	Στο	μοντέρνο	εστι-
ατόριο	του	δημοσιογράφου	
Σταύρου	Θεοδωράκη	κατα-
φθάνουν	καθημερινά	από	
το	νησί	στάκες,	τυριά,	άγρια	
χόρτα,	μέχρι	και	η	περίφημη	
μπουγάτσα	του	Ιορδάνη.	Δο-
κίμασε	το	γαμοπίλαφο.	Κυρ.	
κλειστά.	œœ Μ A.V.

AΛEΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A & Ζωναρά 21, 
Λ. Aλεξάνδρας, 210 6420.874/ Αργεντινής 
Δημοκρατίας 14, 210 6450.345	Ελληνι-
κή	γεύση	στην	καλή	εκδοχή	
της,	συχνά	αφιερώματα	σε	
τοπικές	κουζίνες.	Ιδανικός	
χώρος	και	για	επαγγελμα-
τικά	γεύματα.	Σάββατο	βρ.	
και	Κυρ.	μεσημέρι	έντεχνη	
ζωντανή	μουσική	.	Δίπλα,	
η	μπιραρία	με	πληθωρικές	
μερίδες	και	πολλές	μπίρες	
(κλειστή	Κυριακή).	œΜ

ΑΛΕΠΟΥ Χάρητος 29Β & Πλουτάρχου, 
Κολωνάκι, 210 7242.717 Μικρά	
πιατάκια,	μεγάλη	νοστιμιά,	
τον	κατάλογο	επιμελείται	ο	
γνωστός	και	καλός	Γιάννης	
Μπαξεβάνης.	Το	ντεκόρ	
στο	μικρό	χώρο	(και	λίγα	
τραπεζάκια	έξω)	ποντάρει	
στη	νοσταλγία,	οι	τιμές	είναι	
φιλικές	(από	4-12	ευρώ),	
πάρε	λουκάνικα	με	πουρέ	
και	αυγό	ποσέ	να	γλείφεις	
τα	δάχτυλά	σου.	Πέμ.-Σάβ	
και	after…άδικο	με	σούπες	
για	τους	ξενύχτηδες.	œ Μ

BΑρΟΥΛκΟ 
Πειραιώς 80, Κεραμεικός, 210	5228.400	
Αστέρι	Michelin	από	το	
σεφ	Λευτέρη	Λαζάρου.	Από	
τα	καλύτερα	της	Αθήνας,	
με	έμφαση	στο	δημιουρ-
γικό	ψάρι	–	κριθαράκι	με	
καραβίδες	μούρλια!.	Κυρ.	
κλειστά.	œœœ

bLACK DUCK 
Xρήστου Λαδά 9A, Aθήνα, 210 3234.760 
Κομψός	πολυχώρος	(all	
day	&	night	long)	με	café,	
εστιατόριο	με	μεσογειακές	
γεύσεις,	bar,	gallery	και	
live	μουσικές	βραδιές.		Κυρ.	
από	17.30	και	μετά	œ	

*BOGART Αναγνωστοπούλου 1, 
Κολωνάκι, 210 6233.933Το	Lalu	που	
ξέραμε,	με	ανανεωμένη	
όψη	και	την	ίδια	διάθεση	για	

πάρτι	με	ωραίες	μουσικές.	
Γεύσεις	διεθνείς	με	εύκολα	
(για	να	σηκωθείς	μετά	να	
χορέψεις)	πιάτα.	Κλειστά	
Κυριακή. œœ

 boLLYWooD				
Ελασιδών 29 & Κωνσταντινουπόλεως 
44, Γκάζι, 210 3450.041Το	πρώην	
γκαράζ	μεταμορφώθηκε	σε	
φάνκι	ινδικό	με	τεράστιους	
χαμηλούς	καναπέδες,	
τραπέζια	και	σκαμπό	από	
βαρέλια,	διπλή	μπάρα.	
Δυνατή	μουσική	από	dj,	αυ-
θεντική	ινδική	κουζίνα,	από	
τα	νέα	hot	spot	της	πόλης.	
Δευτέρα	κλειστά.	œœ

BRASSERIE  VALAORITOU 
Bαλαωρίτου 15, 210 3641.530	Το	
αμπιγιέ	της	Βαλαωρίτου.	
Εδώ	κάνουν	στάση	πολιτι-
κοί,	μεγαλοδικηγόροι	και	οι	
κυρίες	τους.Τα	μεσημέρια	
του	Σαββάτου	μετά	τα	ψώνια	
παρέες	γνωστών	δημοσι-
ογράφων	και	διαφημιστών	
σε...	happy	hour.	Πιάσε	θέ-
ση	χειμώνα	-	καλοκαίρι	στη	
«βεράντα»	στον	πεζόδρομο,	
αν	θέλεις	να	δεις	όλη	την	
Αθήνα	να	περνάει.	Κουζίνα	
μεσογειακή	και	μενού	με	
12-15-18€		Σαβ.	βράδυ	και	
Kυρ.	κλειστά.		œΞ Μ

*ΒρΟΥΤΟΣ 
Αμύντα 12, πλ. Προσκόπων-Παγκράτι, 210 
7219.254 Καφενείο-ρακάδικο,	
«αδερφάκι»	του	γνωστού	
Σκούφια,	και	η	πιο	καινούρ-
για	άφιξη	στην	hot	πλατεία	
Προσκόπων.	Ανοιχτό	από	
το	πρωί	με	καφέδες,	γλυκά,	
υπέροχα	σαντουιτσάκια	και	
αργότερα	με	ποικιλίες,	πια-
τάκια	με	3-4	ευρώ,	ρακές	
και	ελληνικές	ετικέτες	σε	α-
πίστευτες	τιμές.	Κάθε	μέρα	
από	τις	10	το	πρωί.	C

*BY THE GLASS  
Γ. Σουρή 3  & Φιλελλήνων, 210 3232.560  
Wine	bar	resto	σε	ένα	από	
τα	πιο	όμορφα	σημεία	του	
κέντρου,	την	έξτρα	ρομαντι-
κή	και	«old	Athens»	στοά	
Ράλλη,	απέναντι	από	την	
Ρώσικη	Εκκλησία.	Πολλές	
ετικέτες,	πολλές	επιλογές	
και	σε	ποτήρι,	σε	τιμές	που	
ξεκινούν	από	€	3,5,	και	
μερίδες	των	25ml,	75ml	
και	150ml	για	πολλές	οινο-
γνωσίες.	Μαζί	με	σαλάτες	
και	«εύκολα»	μοντέρνα	
πιάτα.	Τέλειο	το	«έσω-έξω»	
αίθριο.	œœΜ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Πλατεία Δεξαμενής, Κολωνάκι
Το	ιστορικό	καφενείο	της	
Αθήνας	ξανά	ανοιχτό	από	
τις	10	το	πρωί	μέχρι	αργά	
(πολύ)	το	βράδυ,	για	καφέ-

δες,	μεζεδάκια	(από	τη	1	το	
μεσημέρι),	ρακή	από	τηn	
Κρήτη	και	τρομερό	σπιτικό	
χαλβά	με	παγωτό.	œ

ΕΛΛΑΣ    
Πλ. Πλαστήρα 8, Παγκράτι, 215 5559.990  
Το	παλιό	–και	σήμα	κατατε-
θέν	της	περιοχής–	καφενείο	
του	Παγκρατίου	έχει	μετα-
μορφωθεί	σ’	ένα	χαλαρό	
ζεστό	χώρο	με	design	
πινελιές.	Πιάτα	ελληνικής	
σπιτικής	κουζίνας	αλλά	και	
θαλασσινά.	œ Μ

EN AIΘPIA 
Bρυούλων 4, 210 2582.751, Πλ. N. Φιλα-
δέλφειας Xώρος	ζωγραφισμέ-
νος	στο	χέρι,	από	το	πρωί	
για	καφέ	και	από	το	μεση-
μέρι	με	ωραία	δημιουργική	
κουζίνα.	«Δυνατή»	μπάρα	
(μπίρες	από	όλο	τον	κόσμο)	
και	έθνικ	μουσική	μέχρι	
αργά	το	βράδυ.		œ Ξ A.V. Σ/K

FAbriZioÕS   		
Σπευσίππου 8, Κολωνάκι, 210 7247.180 
Ο	πολύ	καλός	Ιταλός	σεφ	
Φαμπρίτσιο	Μπουλιάνι	στο	
δικό	του	χώρο	με	αυθεντι-
κές	ιταλικές	συνταγές	και	
τέλεια	γλυκά.	Μικρή	λίστα	
κρασιών	και	δυνατότητα	να	
φέρει	κάποιος	το	δικό	του	
μπουκάλι.	Κάθεμέρα	και	
μεσημέρι.		œœΜ	

GALLO NERO (IL)
Λ. Αλεξάνδρας 10, ξενοδοχ. Park, Πεδίον 
Άρεως, 210 8894.500	Φρέσκια	
ματιά	στην	ιταλική	κουζίνα	
από	τον	σεφ	Gianluca	
Barlucci.	Πίτσα	τραγανή	και	
σε	γεύσεις	που	δεν	έχεις	
φανταστεί	–	γλυκιά		με	
σοκολάτα	και	μασκαρπό-
νε!	œœΜ

GooDYS  					
Delivery service: 801 1000011, από κινητό 

210 2805.120, 211 1025.700 Τα	
burgers	που	σε	μεγά-
λωσαν,	οι	σαλάτες	που	
κρατούν	τη	γραμμή	σου,	
οι	παραδοσιακές	γεύσεις	
στη	σύγχρονη	version	
τους,	η	ελληνική	αλυσίδα	
που	ξέρεις	και	εμπιστεύ-
εσαι.C	

LA SUITE LOUNGE
Ξεν. St. George Lycabettus, Kλεο-
μένους 2, Δεξαμενή, 210 7416.000		
Πολυτέλεια	στο	χώρο,	
«πειραγμένες»	ελληνικές	
γεύσεις	από	το	σεφ	Βασίλη	
Μήλιο.	Θέα	η	πόλη,	καλή	
μουσική.			œœ

* HARVEST	
Αιόλου 64 & Ευριπίδου, Αθήνα, 213 
0252.284	
Μια	σταλιά	wine	bar,	
ανοιχτό	από	το	πρωί	για	
καφέ	και	σνακς,	με	δύναμη	
στα	tapas	και	στο	κρασί.	
Μεγάλη	λίστα,	και	σε	
ποτήρι,	πιάτα	ισπανικής	
κουζίνας	που	αλλάζουν	
συχνά,	ωραίες	μουσικές.	œΜ

HETEROCLITO 
Φωκίωνος 2 & Πετράκη (Μητρόπολη), 210 
3239.406 Wine	bar	που	από	την	
ώρα	που	άνοιξε	έχει	το	δικό	
του	φανατικό	κοινό.	Στο	
ποτήρι	Έλληνες	παραγωγοί	
(καλές	τιμές),	στο	πιάτο	τυ-
ριά,	αλλαντικά	και	μεζέδες.	
Όλες	οι	ετικέτες	του	κατα-
λόγου	και	για	το	σπίτι	ή	για	
δώρο,	σε	τιμές	κάβας.	Κάθε	
μέρα	από	τις	12.30	το	μεση-
μέρι	μέχρι	αργά,	Κυριακή	
17:00-23:00. œΜ

HYTRA
Λ. Συγγρού 107-109 (Στέγη Γραμμάτων & 
Τεχνών), 217 7071.118	Στο	καινούρ-
γιο	της	πόστο,	με	δημιουρ-
γικά	πιάτα	του	βραβευμένου	
με	αστέρι	Michelin	σεφ	
Νίκου	Καραθάνου.	Το	καλο-
καίρι	στην	ταράτσα	της	Στέ-
γης,	ίσως	η	πιο	πανοραμική	
θέα	της	πόλης.	œ œ œ

κΑΛΛΙΣΤΗ ΓΕΥΣΙΣ    
Ασκληπιού 137, Αθήνα, 
210 6453.179/ 698 3134731	Γλυκός	
χώρος	με	άρωμα	γυναίκας	
και	φωτογραφίες	από	λου-
λούδια	στους	τοίχους.	Δύο	
νεαρές	σεφ	συνεχίζουν	τη	
μακρόχρονη	ιστορία	με	πιά-
τα	ελληνικά	και	δημιουργι-
κά.	Κυρ.	μόνο	μεσημέρι		&	
Δευτ.	κλειστά.	œ

KOHENOOR 
Τριπτολέμου 41, Γκάζι,  210 3455.762 
Λιτό	ντεκόρ	και	αυθεντικά	
παραδοσιακά	ινδικά	πιάτα.	
Μετά	από	δέκα	χρόνια	
επιτυχίας	στο	Σιδάρι	της	
Κέρκυρας,	οι	Ινδοί	ιδιοκτή-

 γεύση οδήγοσ

By the glass 
Να το πιεις στο ποτήρι...
Στην κατηγορία wine bar, που φέτος κά-νει θραύση, και από τα τελευταία που άνοιξαν. 90 ετικέτες του ελληνικού α-μπελώνα (και αρκετά από τα πιο γνωστά του διεθνούς), πολλά από αυτά και σε πο-τήρι (περίπου 19 ετικέτες). Μπορείς να δοκιμάσεις τα άπαντα, μια και λανσάρει μερίδες των 25 ml (δοκιμή), 75 ml (μισό) και 150 ml, που θα συνοδέψεις με «εύκο-λα» πιάτα και πλατό τυριών αλλαντικών. Παρότι και ο εσωτερικός του χώρος είναι πολύ όμορφος, εμάς μας ξετρελαίνει το μικρό του αίθριο (φωτό), μέσα στη στοά Ράλλη, με θέα από τη μια στο δρόμο και τη Ρώσικη Εκκλησία και από την άλλη σε μια μικρή στρογγυλή αυλίτσα με δεντράκια και υπέροχα παλιά αθηναϊκά κτίρια, πιο «old Athens» δεν γίνεται... Γ. Σουρή 3 & Φιλελλήνων, 210 3232.560

 taste police
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Les Petites Maisons
Οι	υπερπαραγωγές	ζουν	ακόμα	στη	Γλυφάδα

Ακούω πως ακόμα και τούτους τους καιρούς στη Γλυφάδα ανοί-
γουν τα καινούργια το ένα πίσω από το άλλο... Δεν κατεβαίνω 
συχνά νότια, τουλάχιστον το χειμώνα, αλλά όποτε το κάνω περ-
νάω καλά. Κάτι ο άλλος αέρας, ο θαλασσινός, κάτι που δρόμοι 
και μαγαζιά είναι πάντα γεμάτα κόσμο, η Γλυφάδα με μια πρώτη 
ματιά μοιάζει σαν να μην τη ζει την κρίση... Κατευθύνομαι με 
την παρέα βράδυ Παρασκευής με προορισμό το καινούργιο Les 
Petites Maisons, σεφ εκεί είναι ο Αντώνης Λαδόπουλος, τον 
έχω «ξαναφάει», είναι νεαρός και τον έχω καταχωρίσει στους 
καλούς. Μέσα πια, αφηνόμαστε στο χάζι του χώρου. Είναι μεγά-
λος, κομψός και ευχάριστος, με νότες γαλλικού «country chic» 
στο πιο σύγχρονο. Δηλαδή, έχει ήπια γκρι και λευκά χρώματα, 
έχει καναπέδες και ωραίες αναπαυτικές καρέκλες, ροτόντες 
φαγητού και μια μεγάλη μπάρα, έχει και... μπαμπακένια σύν-
νεφα αλλά και λευκά πουλιά να κρέμονται από την οροφή. 
Η κουζίνα του είναι δημιουργική και μεσογειακή και ο κατά-
λογος χωρίς να είναι τεράστιος τα έχει όλα. Ανοίγει από το πρωί 
και μένει μέχρι αρκετά αργά το βράδυ, οπότε προσφέρει από 
καφέ, γλυκά και φοκάτσιες, μέχρι σαλάτες, τάπας, ριζότα, σπαγ-
γέτι, πίτσα και κυρίως πιάτα, ενώ στην μπάρα ο κόσμος το τρα-
βάει μέχρι αργά με ωραία κοκτέιλ. Ξεκινήσαμε με σαλάτα που 
είχε σπανάκι, αβοκάντο, ξηρό ανθότυρο Κρήτης, φουντούκια 
και βινεγκρέτ από μουστάρδα ολικής άλεσης και μέλι (€ 9), συ-
νεχίσαμε με ζεστό ντάκο με μαριναρισμένα τοματίνια, κρουτόν 
από απάκι, ξινομυζήθρα, ρίγανη και πούδρα ελιάς (€ 7), που μας 
είχε εντυπωσιάσει η περιγραφή του στον κατάλογο και ήταν και 
«δημιουργικός» και νόστιμος, φάγαμε κάτι πολύ ωραίες ζουμε-
ρές και μαζί κριτσανιστές γαρίδες που βουτάγαμε σε σφηνάκια 
με κάτι που μη με ρωτήσετε τι ήταν, αλλά ήταν πολύ ωραίο, και 
κλείσαμε το πρώτο μέρος με ένα πλατό από μεσογειακά τάπας 
(€ 7). Από τα κυρίως διαλέξαμε σπαγγέτι με σπαράγγια και χα-
μόν σεράνο αρωματισμένο με τρούφα, έκλεψα πιρουνιές και ή-
ταν πολύ νόστιμο (€ 12), μοσχαρίσιο κότσι ψημένο για ώρες στο 
φούρνο, αρωματισμένο με ανθόγαλο, με συνοδεία σουφλέ σε-
λινόριζας και τσιγαριαστό σπανάκι (€ 15) και, τέλος, μια μοσχα-
ρίσια «picanha» με πουρέ πατάτας με ρόκα και σάλτσα μαύρης 
τρούφας (€ 17), αυτό όλα τα λεφτά. Αργότερα εμφανίστηκε στο 
τραπέζι μας και ο σεφ, φιλιά και αγκαλιές και τα νέα μας, μάθαμε 
πως τα πάντα, από ψωμιά και φοκάτσιες μέχρι τα γλυκά είναι 
χειροποίητα και φτιάχνονται επιτόπου, πως προσέχουν πολύ 
τις πρώτες ύλες και πως πολλά έρχονται από Κρήτη, το νησί της 
ιδιοκτήτριας Νεκταρίας Φανουράκη. Να πω πως για εκείνα τα 
τάπας αλλά και την picanha εύκολα ξανακατέβαινα Γλυφάδα, το 
νέο εστιατόριο έχει γεύση που σου μένει... 
Πανδώρας 18, Γλυφάδα, 213 0149.904, ανοιχτό κάθε μέρα
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τες	σερβίρουν	σπεσιαλιτέ	
που	τις	ξέρουν	καλά.	
Δοκιμάστε	tandoori	και	
vindaloo	ακριβώς	όπως	
india.	œ

KFC   											
Γλυφάδα, Village Ρέντη, The Mall, 
Ομόνοια, Παγκράτι, Πειραιάς, www.kfc.
gr		Ο	ναός	του	κοτόπουλου	
κι	εσύ	θα	προσκυνήσεις.	
Κοτόπουλα	Αγγελάκης	και	
μπαχαρικά	KFc	σε	απίθα-
νους	συνδυασμούς.	Φτερού-
γες,	μπουτάκια	και	φιλέτα.	
Delivery	όλα	εκτός	από	the	
Mall	και	Ομόνοιας.	C

KUZINA 
Aδριανού 9, Θησείο, 210 3240.133 Στι-
λάτη	μοντέρνα	«ταβέρνα»	
με	fusion	πιάτα	από	τον	Άρη	
Τσανακλίδη.	Συνέχισε	τη	
βραδιά	μ’	ένα	ποτό	στην	τα-
ράτσα	και	με	συγκλονιστική	
θέα	στην	Ακρόπολη	και	το	
Ναό	του	Ηφαίστου.	œœ	 M Ξ

ΛΕΜΟΝΟκΗΠΟΣ   
Aγ. Τριάδος 11 & Επταλόφου, Νέα Φιλα-
δέλφεια, 210 2588.611	Κουκλίστικο	
ντεκόρ	με	τοίχους	και	έπι-
πλα	ζωγραφισμένα	στο	χέρι.	
Ωραίος	κήπος	και	κουζίνα	
με	άπειρους	και	νόστιμους	
μεζέδες.	œΜ

MALCONIS     
Π. Ιωακείμ & Πλουτάρχου 23, Κολωνάκι, 
210 7248.920-2	Πολύ	ωραίο	ντε-
κόρ,	ανοιχτό	από	το	πρωί	για	
espresso	lungo	ή	πλούσια	
πρωινά.	Στη	συνέχεια	ποτή-
ρι	κρασί	ή	και	φαγητό,	σου-
ξέ	η	ταλιάτα.	Και	«μυστική»	
αυλή.	œœ Μ		

MAMA roUX
Αιόλου 48-50, μετρό «ΜοναστηράκιΜ, 213 
0048.382 Πολυχώρος	γεύσεων	
(φαλάφελ,	γαλλικές	βελουτέ	
σούπες,	τραγανά	ζεστά	BLt	
sandwich	,	νεοϋρκέζικο	
cheesecake)	και	πρωτό-
τυπα	cocktails.	Και	πολύ	
καλές	μουσικές,	και	συχνά	
πάρτι.	Στο	χώρο	σου	με	ένα	
τηλεφώνημα	από	τις	8	το	
πρωί	μέχρι	τα	μεσάνυχτα	
και	κάθε	Κυριακή	brunch	
12.00-18.00	με	€	12-15/	άτο-
μο.	Δευτ.	βράδυ	κλειστά.				

 MEXIKANOS (Ο)
Ευδήλου 15, Ζωγράφου, 210 7716.900 
Περιβάλλον	χαλαρό,	γεμάτο	
χρώμα.	Αυθεντικές	μεξι-
κάνικες	γεύσεις	και	μαζί	
παγωμένες	μαργαρίτες,	μο-
χίτο,	σανγκρία	ή	τεκίλες	και	
μεξικάνικες	μπίραεςσερ-
βιρισμένες	όπως	Μεξικό.	
Κάτω	από	την	πέργκολα	έχει	
τη	δροσιά	που	ζητάς,	όταν	
ο	υδράργυρος	είναι	ψηλά.	
Δευτ.-Πέμ.	από	τις	6	μ.μ.,	
Παρ.-Κυρ.	από	τις	2	μ.μ.

*ΜΙκρΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 
Γεωργάκη Ολύμπιου 15, Κουκάκι, 694 
8044254 
Μεζεδοπωλείο-μοντέρνα	
ταβέρνα	με	χαλαρή	
ατμόσφαιρα	και	ντεκόρ	παι-
χνιδιάρικο	και	μια	σταλιά	
διανοούμενο.	Νόστιμα	
πιάτα	–πατατοσαλάτα	με	
ρέγγα,	κεμπαπάκια–	και	
αυθεντικές	νοστιμιές	από	
Ξάνθη.	Πολύ	συχνά	βραδιές	
με	ζωντανή	μουσική.	Κλει-
στά	Δευτέρα.	œ	Μ

MiLoS 
(Ξενοδ. Hilton) Bασ. Σοφίας 46, 210 
7244.400.	Φρέσκο,	καλοψημέ-
νο	ψάρι,	εκλεκτά	προϊόντα	
από	όλη	την	Ελλάδα	–εξαι-
ρετικό	το	ψάρι	ψημένο	μέσα	
σε	κρούστα	αλατιού	–	και	
κάποια	πιάτα	με	κρέας.	
Επαγγελματικά	γεύματα	σε	
απρόσμενα	καλές	τιμές.	
œœœM

MINI SIZE
Kωνσταντινουπόλεως 26, Tαύρος, 210 
3424.704 creative	ταβέρνα	
με	μουσική	υπόκρουση	
το	σφύριγμα	των	τρένων.	
Ωραίο,	με	ελληνικές	γεύ-
σεις.	œK Μ 

ΜΟΜΜΥ ΟPEN  																	
Δελφών 4, Κολωνάκι, 210 3619.682	Νέο	
σκηνικό,	με	μεσογειακές	
-	ιταλικές	γεύσεις	και	κα-
ταπληκτικά	cocktails	στην	
μπάρα.	œ Μ Ξ

MUSiQUe CAFƒ & More 
Αρριανού 37 & Αρχελάου, Παγκράτι, 210 
7238.900 Ανοιχτό	από	το	πρωί	
και	έτοιμο…	για	όλα!	Καφέ-
δες,	μεζεδάκια,	ποτό,	κρα-
σί,	ξαφνικές	νοστιμιές	από	
Νάξο,	τόπο	καταγωγής	του	

ιδιοκτήτη	
Μάκη	Μικέ.	Πολύ	όμορφος	
μοντέρνος	χώρος,	χαλαρή	
και	ωραία	ατμόσφαιρα. œΜ Ξ

ΝEw TASTE   			
Φιλελλήνων 16, Σύνταγμα, 210 3273.000	
Το	εστιατόριο	του	design	
ξενοδοχείου	«Νew»	–made	
by	campana–	με	ωραία	
πρωινά,	μεσογειακή	κουζί-
να	και	καλά	κοκτέηλ.	œœΜ 

ΟΙΝOSCENT				
Βουλής 45-47, Σύνταγμα, 210 3229.374	
Wine	bar	και	κάβα	με	πολ-
λές	ελληνικές	και	ξένες	ε-
τικέτες	κρασιού.	Από	αυτές	
30	περίπου	προσφέρονται	
και	σε	ποτήρι	(από	€	4-7).	
Συχνά	γευστικές	δοκιμές	
και	παρουσιάσεις	κρασιών.	
Ανοιχτά	κάθε	μέρα	12.00	
μ.μ.	-	1.00	π.μ.	(last	call),	
Π/Σ	μέχρι	τις	2.00,	Κυρ.	
κλειστά.		

*OSTERMAN 
Πλ. Αγίας Ειρήνης 10, Μοναστηράκι, 210 
3243.331 All	day,	στη	κατηγο-
ρία	«bistrot»,	δηλαδή	και	
καφέ,	και	ποτό,	και	φαγητό	
από	κουζίνα	με	διεθνή	
πιάτα.	Στα	συν	η	υπέροχη	α-
τμόσφαιρα	που	αβαντάρεται	
από	το	παλιό	κτίριο	(κάποτε	
ένα	από	τα	πιο	γνωστά	
υφασματάδικα	της	Αθήνας),	
αλλά	και	η	υπέροχη	μπά-
ρα. œœΜ

ΠΑΠΑΝΔρΕΟΥ 
Αριστογείτωνος 1, Κεντρική Αγορά, 210 
3257.607 Ανοιχτό	από	το	1896,	
ξεκίνησε	να	σερβίρει	πατσά	
και	βραστό	στους	εργάτες	
της	πρωινής	βάρδιας	και	
συνέχισε	γράφοντας	ιστορία	
στα	hangover	των	party	
animals	όλης	της	πόλης.	
Ανακαινισμένο,	ανοιχτό	24	
ώρες,	με	βιτρίνα-πανόραμα	
της	ελληνικής	κουζίνας.	œΜΞ

*PARA SIEMPRE 
Χάρητος 43,  Κολωνάκι, 210 7210.155 
Χαριτωμένος	χώρος	με	
πρωτότυπες	πινελιές,	μικρά	
πιάτα	με	ισπανικό	άρωμα	
και	καλά	κρασιά. œ 

PASΑJI 
City link, Στοά Σπυρομήλιου, 210 3220.714		
Μέσα	στην	κοσμοπολίτικη	
στοά,	ανοιχτό	από	νωρίς	το	
μεσημέρι,	πιάτα	ελληνικής	
δημιουργικής	κουζίνας.	
Πολύ	κομψό	meeting	point	
της	πόλης.	Pres	fix	menu	
από	€	15,	Δευτ.-Παρ.	happy	
hour	17.00-21.00,	ποτό	€	6	
και	κοκτέιλ	€	7.	œœΜ

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/Αργυ-
ρούπολυ,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	ωραιότατο	
ιταλικό	μενού	που	επιμε-
λείται	ο	Ιταλός	σεφ	ettore	
Botrini. œ Μ Ξ 

PIZZA HUT 

I.Μεταξά 5, Γλυφάδα, A. Μου-
τσοπούλου 8, Πειραιάς,	Κολοκοτρώνη 32, 
Κεφαλάρι, Αγ. Παρασκευής & Στρ. Τόμπρα, 
Αγ. Παρασκευή, Κύπρου 104, Μπουρνάζι, 
Λ. Αλεξάνδρας 108, Νεάπολη, Λ. Νίκης 79 
(Λευκός Πύργος), Θεσσαλονίκη, 18118 
Με	17	καταστήματα	σε	όλη	
την	Αθήνα	για	τους	pizza	
lovers.	Από	τα	καλύτερα	
delivery	της	πόλης.	Ζήτα	
μαζί	και	την	A.V.		œ œ V.
ΠΙΤΑ ΑΛΛΙΩΣ Π. Τσαλδάρη & Ανακρέ-
οντος, πλ. Αγίου Λαζάρου, Βύρωνας, 210 
7601005, 698 4421880 
Ή	όταν	ο	Κώστας	και	η	Πόπη	
αποφάσισαν	να	ανοίξουν	το	
τέεεεελειο	σουβλατζίδικο!	
Τυλιχτά	με	6	διαφορετικά	
είδη	πίτας,	μαζί	και	ω-
ραίες	σαλάτες,	και	χορτο-
μυζηθροκαλίτσουνα,	και	
πίτα	Καισαρείας,	και	καλό	
κόκκινο	κρασί.	Σε	τιμές	
έξτρα	φιλικές.	œΜ Ξ

POSTINO (IL) 
Γριβαίων 3, Kολωνάκι, 210 3641.414	
o	πιο	Έλληνας	iταλός	της	
Αθήνας,	ο	Αντόνιο,	έφτιαξε	
μια	ταβέρνα	γεμάτη	νο-
σταλγικές	καρτποστάλ	και	
γεύσεις	που	σε	στέλνουν	
κατευθείαν	στην	κατσαρόλα	
μιας	Ιταλίδας	μάμα.	Από	φέ-
τος,	στο	νέο	διαμορφωμένο	
χώρο	απολαύστε	εκτός	από	
τα	γνωστά	του	πιάτα	και	την	
παραδοσιακή	vinerie	με	
αλλαντικά,	τυριά	και	κρασιά	
της	νότιας	Ιταλίας.	Ανοιχτά	
από	13.00.		œ œ Μ Ξ Κ

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

RATKA
Xάρητος 30-32, Kολωνάκι, 210 7290.746 
tο	απόλυτο	ραντεβού	των	
τελευταίων	τριών	δεκαετιών	
στο	κέντρο	της	αθηναϊκής	
περιπέτειας.	Μeeting	point	
για	όλο	το	κοσμικό,	πολιτι-
κό,	επιχειρηματικό,	δημο-
σιογραφικό	crowd	της	Αθή-
νας,	μ’	ένα	chic	κοινό	που	
ορκίζεται	στα	κλασικά	της	
πιάτα	(σούσι,	καρμπονάρα,	
φιλέτο	πέτρας)	κι	έχει	σαν	
άλλοθι	την	τούρτα	φράουλα.	
Αέρας	γαλλικού	μπιστρό,	
φοβερή	λίστα	κρασιών,	τα	
σωστά	κοκτέιλ	στο	μπάρ	πε-
ριμένοντας.	Σάββατο	μόνο	
μεσημέρι,	Κυριακή	κλειστά.	
		œ œ œ  Ξ A.V.

ROOSTER  			
Πλ. Αγ. Ειρήνης 4, 210 3224.410 Αll	day	
bar	και	εστιατόριο,	σ’	ένα	
από	τα	πιο		hot		meeting	
points	της	Αθήνας	στην	
πλατεία	Αγ.	Ειρήνης.		

SAFKA 	
Μεγ. Αλεξάνδρου 80-82, Κεραμει-
κός, 210 5243.340	Αυθεντική	
σκανδιναβική	gourmet	
κουζίνα,	σε	εντυπωσιακό	
χώρο	ανάλογης	αισθητικής.	
Μους	σολομού,	ελάφι	και	
τάρανδος,	όλα	τα	κρασιά	και	
οι	σαμπάνιες	και	σε	ποτήρι,	
μπαρ	για	τους	καπνιστές	
αλλά	και	για	ωραία,	δυνατά,	
σκανδιναβικά	κοκτέιλ.	Ανοι-
χτή	και	η	αυλή.	Κυρ.-	Δευτ.	
κλειστά.	œœ

SCALA VINOTECA    											
Σίνα 50 (είσοδος από Αναγνωστοπούλου), 

Κολωνάκι, 
210 3610.041 Wine bar resto	με	
σούπερ	αρχιτεκτονική	και	
ντιζάϊν	από	τους	Α.	Κούρ-
κουλα-	Μ.	Κοκκίνου,	και	
επιλεγμένα	πιάτα		διεθνούς	
κουζίνας.	Ανοιχτά	Δευτ.-
Πέμ.	μόνο	βράδυ,	Παρ.	&	
Σάβ.	μεσημέρι	και	βράδυ,	
Κυρ.	κλειστά	œœ

SCHwEINCHEN DICK    
Ιάκχου 9-11, Γκάζι, 693 7983556 street	
food	για	να	αρχίσεις	ή	να	
κλείσεις	τη	νυχτερινή	σου	
διασκέδαση.	Βιομηχανι-
κό,	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

*SIX PISTOLS 
Λουκιανού 6, Κολωνάκι, 213 0254.772, 
694 7653660
Στη	θέση	του	θρυλικού	
Rock’n’Roll	με	ατμοσφαι-

ρικό	«μαύρο»	ντεκόρ	και	
διάθεση	για	νέες	περιπέ-
τειες.	Μικρός	κατάλογος	με	
διεθνή	πιάτα	και	live	κάθε	
Τρίτη	από	τους	1500,	Κυρια-
κή	ο	Θάνος	Τζάνης.	Κλειστά	
Δευτέρα.	œ œ

SHAMONE					
Κωνσταντινουπόλεως 46, Γκάζι 	Το	
bar	restaurant	του	Φώτη	
Σεργουλόπουλου	με	εντυ-
πωσιακό	χώρο,	κουζίνα	
16	πιάτων	σε	οικονομικές	
τιμές	(€	6-14	το	πιάτο),	
μεγάλη	μπάρα	για	cocktails	
και	burlesque	happenings	
από	ηθοποιούς,	χορευτές	
και	performers	κάθε	Παρα-
σκευή	και	Σάββατο.		œΞ

*ΣκΟΥΦΙΑΣ
Τρώων 69, Άνω Πετράλωνα, 210 3412.252 
Η	γνωστή	και	καλή	ταβέρνα,	
τώρα	σε	καινούργιο	πόστο	
στην	πιάτσα	των	Πετραλώ-
νων.	Καινούργιες	και	παλιές	
γεύσεις	σε	απίστευτες	τιμές	
(4-5	ευρώ	το	πιάτο).	Πιάτο	
σουξέ	το	μελωμένο	κότσι	
στην	τάβλα	για	2	άτομα	με	
8	ευρώ.	Κάθε	μέρα	και	
μεσημέρι,	Κυριακή	βράδυ	
κλειστά. C

ΣΠITAKIA 
Δεκελέων 24 & Zαγρέως, Γκάζι, 210 
3412.323 Μοντέρνα	ταβέρνα	
με	δωμάτια	σαν	παλιού	
σπιτιού,	ωραία	μωσαϊκά	
και	πολύ	λευκό.	Στα	πιάτα	
απλές	και	νόστιμες	ελληνι-
κές	προτάσεις.	Τραπεζάκια	
έξω	œ Ξ Μ Κ

ΣΠΟΝΔΗ 
Πύρρωνος 5, πλ. Bαρνάβα, Παγκράτι, 210 
7564.021 Bραβευμένο	με	α-
στέρι	Michelin.	Προσελκύει	
μεγαλύτερης	ηλικίας	κόσμο,	
αληθινούς	connaisseurs.	
Λίστα	με	1.000	(!)	ετικέτες	
κρασιού.	œœœ

STÕ ASTRA  
Athens Park Hotel, Λ. Αλεξάνδρας 10, 
210 8894.500 	Φαντασμαγορική	
θέα	τη	φωτισμένη	πόλη,	
το	τέλειο	service,	κουζίνα	
διεθνής	και	b.b.q.	Ανοιχτά	
Τετ.	-	Σαββ.	œœ

ΤΑ ΣΤΑΧΥΑ
Σπυρίδωνος Τρικούπη 12, 210 3838.539 
Το	στέκι	που	επιλέγεις	
για	σνακ	και	όχι	μόνο	στα	
Εξάρχεια	ανανεώθηκε,	
δημιουργώντας	ακριβώς	
δίπλα	του	ένα	νέο	χώρο	
με	σύγχρονο	και	minimal	
σχεδιασμό.	Θα	δοκιμάσετε	
γνήσιο	ιταλικό	καφέ	και	
γευστικά	αλμυρά	και	γλυκά	
σνακ	κάθε	μέρα	από	τις	7	
το	πρωί,	ενώ	το	βράδυ	θα	
πιείτε	το	ποσό	σας	έως	
αργά.	Κάθε	Τετάρτη	πάρτι.	

TGI FRIDAYS 
Κολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 210 623 
3.947-8/ Υμηττού 110, Παγκράτι (Εμπ. Κέ-
ντρο Athens Millennium), 210 7560.544-5/ 
Νεοφύτου Βάμβα 2, Κολωνάκι, 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. Βουλιαγμένης 276, 
Αγ. Δημήτριος, 210 9717.223 
Aπό	burgers	και	μεξικάνικη	
tortilla	μέχρι	εισαγόμενες	
μπίρες	και	κοκτέιλ	τεκίλας.	
Το	πιο	συμπαθητικό	και	
γελαστό	σέρβις	της	Αθήνας	
και	ντεκόρ	με	αμερικανιές	
που	θες	ώρες	να	το	χαζεύ-

 γεύση οδήγοσ

Η Lidl Hellas 
σκόρπισε χαμόγελα 
Μια επιταγή € 84.927 παρέδωσε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» η Lidl Hellas, 

σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου. Ήταν το 

αποτέλεσμα της φιλανθρωπικής χριστουγεννιάτικης δράσης της Lidl Hellas, 

που διήρκεσε από 1/11/12 έως και 15/1/13, που έδωσε τη δυνατότητα σε όλους 

τους πελάτες της Lidl να προμηθευτούν χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα και να 

συμβάλλουν παράλληλα στη στήριξη του «Χαμόγελου του Παιδιού». Συνολικά 

πουλήθηκαν περισσότερες από 339.000 συσκευασίες γλυκισμάτων, για κάθε 

μία από τις οποίες η Lidl διέθεσε € 0,25 στο «Χαμόγελο». Τώρα, όλα αυτά τα 

χρήματα θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση των κέντρων στήριξης παιδιών 

με προβλήματα διαβίωσης που λειτουργεί το «Χαμόγελο του Παιδιού» σε όλη 

την Ελλάδα, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η αλληλεγγύη μπορεί να είναι η 

απάντηση στους σημερινούς καιρούς. 

«Χαμόγελο του Παιδιού» η Lidl Hellas, 

Παρουσίαση

✢  ΤΣΕκΑρΕ ΤΟ! ✢
BLUE MONKEY 
All day coffee - mini restaurant, που εξυπηρετεί 

με delivery όλες τις περιοχές που βρίσκονται 

εντός του μικρού δακτυλίου. Θα δοκιμάσεις 

πρωτότυπες συνταγές σε σαλάτες, σάντουιτς 

και γευστικά ζεστά πιάτα, με τα πιο φρέσκα υλι-

κά. Delivery Δευτ.-Παρ. 8.30-18.00, Σάβ. 9.00-

16.00. Και τις καθημερινές 8.00-11.00 όλοι οι 

καφέδες € 1,50 για take away. Βουκουρεστίου 

36, 210 3641.180, www.bluemonkey.gr  
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TIVOLI    
Εμ. Μπενάκη 34, Αθήνα, 210 383.091/ 
9694 5584130 Ιστορικό	μαγαζί	
του	κέντρου,	σημείο	συ-
νάντησης	καλλιτεχνών,	
συγγραφέων,	πολιτικών,	με	
πιάτα	ελληνικής	κουζίνας.
Κλειστά	Κυρ.	œΜ

TO	ΜΑΥρΟ ΠρΟΒΑΤΟ 
Αρριανού 33, Παγκράτι, 210 7223.469 
Ελληνική	δημιουργική	κου-
ζίνα	με	έμφαση	στις	πρώ-
τες	ύλες,	παραδοσιακά	πιά-
τα	με	σύγχρονες	πινελιές	
σε	ατμόσφαιρα		χαλαρή	και	
οικεία..	Τοπ	πιάτα:γαύρος	
μαρινάτος,	χιουνκιάρ	μπε-
γιεντί,	υπέροχη	σαρικόπιτα	
με	ξυνομυζήθρα,	γαρίδες	
με	μαραθόριζα	και	ούζο.	
Τραπέζια	μέσα	και	έξω	στο	
πεζοδρόμιο.	œ Μ

wINE POINT 
Αθ. Διάκου & Πορινού 2 (μετρό «Ακρόπο-
ληΜ), 210 9227.050	
Wine	bar	και	κάβα	απο-
κλειστικά	με	ελληνικά	
προϊόντα.	Πολλές	ετικέτες	
κρασιού,	μπίρας	και	με-
γάλη	ποικιλία	σε	τυριά	και	
αλλαντικά	σε	έναν	ωραίο,	
ζεστό	χώρο.	Με	μουσικές	
βραδιές	και	πολλά	events.	
œΜ Ξ 

ΩρΑΙΑ ΕΛΛΑΣ  							
Κρησίλα 34, πλ. Βαρνάβα, Παγκράτι, 
210 7525.777	 www.oraia-ellas.gr 
Παραδοσιακή	αθηναϊκή	
μονοκατοικία	με	ελληνική	
κουζίνα.	Πολλά	μεζεδάκια,	
καλό	κρασί	και	ρακή.	Τρ.-
Σάβ.	βράδυ	και	Κυριακή	
μεσημέρι	ρεμπέτικα	και	
λαϊκα	χωρίς	μικρόφωνο.	
Δευτ.	κλειστά.œ

 
Βορέια

Abovo  
Κολοκοτρώνη 37 (1oς όρ.), Κεφαλάρι, 
210 8015.324-5 Ωραίο	μοντέρνο	
ντεκόρ,	βεράντα	με	θέα	στο	
Κεφαλάρι.	Ο	τηλεοπτικός	
σεφ	Μιχάλης	Νούρνογλου	
δημιουργεί	πιάτα	που	
ισορροπούν	ανάμεσα	στο	
μοντέρνο	και	το	κλασικό.	
Κλειστά	Κυριακή	βράδυ	και	
Δευτέρα.	œœ
*ΑΓΟρΑΣΤΟΣ 
Πλ.Ελευθερωτών 4, Χαλάνδρι 210 
6617.353 Μοιάζει	απλό	αλλά	
δεν	είναι,μια	και	στην	κου-
ζίνα	βρίσκεται	ο	φοβερός		
ιδιοκτήτης-σεφ	Δημήτρης	
Αγοραστός.Πιάτα	μεσογει-
ακά	βασισμένα	σε	εποχιακά	
προΐόντα.	Κλειστά	Κυρ.	
βράδυ	και	Δευτ.	œœΜ

ΑLBION 	
Ομήρου 6, Ν. Ψυχικό, 210 6740.710 
Bar-resto	των	Νεκτάριου	
Νικολόπουλου	και	Σταύρου	
Γιαβή,	γνωστοί	από	το	
«Τen»	του	Κολωνακίου	και	
τη	«Φτελιά»	της	Μυκόνου.	
Κουζίνα	μεσογειακή	–με	
έμφαση	στην	Ιταλία–	και	
συνωστισμός	celebrities.	
œœΜ  

ARTIGIANO (LÕ) 
Ζωγράφου, 210 7486.888/ Άγ. 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/ Καλλιθέα, 210 9560.300/ 
Κυψέλη, 210 8833.555/ Ν. Ν. Σμύρνη, 210 
9311.480/ Ν. Χαλκηδόνα, 210 2510.593/ 
Πεύκη, 210 8064.199/ Ν. Ψυχικό, 
210 6775.400/ Νίκαια, 210 4979.600/ 
Πειραιάς 210 4525.777/ Χαλκίδα, 22210 
60945/ Κόρινθος 27410 75100/ Καλαμάτα 
27210 98863 Νόστιμη	ιταλική		
κουζίνα	(τα	μακαρόνια	
τα	βράζουν	τη	στιγμή	της	
παραγγελίας),	κρεατικά,	
μενού	διαίτης	και	παιδικά.	
Και	delivery.	œ			

bAr QUe	
X. Τρικούπη 127 & Στροφυλίου, Ν. 
Ερυθραία, 210 8002.201-02 Εντυ-
πωσιακό	βιομηχανικό	
ντεκόρ	και	στα	πιάτα	κρέας	
στην	πιο	καλή	του	εκδοχή.	
Μεταξύ	άλλων	black	angus	
και	βουβάλια	Μακεδονίας,	
κρασιά	από	πολύ	καλά	ενη-
μερωμένη	κάβα.	Και	μπάρα	
για	cocktails	σε	περίπτωση	
που	δεν	πεινάς.	Κάθε	μέρα	
από	τις	14.00,	Παρ.,	Σάβ.,	
Κυρ.	κάνε	κράτηση.	Δευτ.	
κλειστά.	œ	

beer ACADeMY 				
Αγ. Ιωάννου 100, Αγ. Παρασκευή, 210 
6007.913 Η	«ακαδημία»	της	
μπίρας.	Για	δυνατούς	πότες	
με	αδυναμία	στις	μπίρες	
όλων	των	αποχρώσεων	
και	βαθμίδων	και		μεγάλη	
ποικιλία	σε	γερμανικές	
σπεσιαλιτέ.	œ	

ΓΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΠρΟΕΛΕΥΣΗΣ 
Κηφισίας 317, Κηφισιά, 210 8001.402	
Στο	κηφισιώτικο	νεοκλα-
σικό	νόστιμα	πιάτα		από	τη	
Νένα	Ισμηρνόγλου.	Δοκί-
μασε	τα	τυριά	του,	τα	καλύ-
τερα	από	όλη	την	Ελλάδα.	
Κυρ.	βράδυ	κλειστά.	œœΣΚM 

*CASA DEL TORO 
Λ. Πεντέλης 41, Χαλάνδρι, 210 
6800.972-3 Πολυτέλεια	στο	
χώρο	κι	ένας	καταπράσινος	
κήπος	για	το	καλοκαίρι.	
Κουζίνα	αφιερωμένη	στην	
κρεατοφαγία	(picanha	
Black	Angus,	rib	eye,	n.	
Y.	steak),	αλλά	και	μπάρα	
για	ποτό	και	café	που	
ξεκινάει	από	τις	9	το	πρωί.	
Κάθε	μέρα,	σερβίρει	μέχρι	
αργά.	œœ Μ Ξ

DALi 
Λ. Κηφισίας 336, Χαλάνδρι, 210 6854.004	
Πολυτελής	χώρος,	ωραία	
cosy	ατμόσφαιρα	και	ανα-
νεωμένη	δημιουργική	κου-
ζίνα.	Ωραίος,	καταπράσινος	
κήπος.	Κυρ.	κλειστά. œœΜ

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	

GASPAR  FOOD & MOOD  							
Λ. Δημ. Βασιλείου & Λυκούργου, Φάρος 
Ψυχικού, 210 6775.011		All	day	
bar	resto	των	Ανδρέα	και	
Γιώργου	Πιτσιλή–	γνωστοί	
από	τα	Balthazar	και	Rock	
‘n’	Roll–	σε	ντιζάιν	χώρο	με	
multi	culti	κουζίνα.	œœ Ξ	

KooL LiFe
Θησέως 103 (ξεν. Life Gallery), Εκάλη, 
211 1067.400 
Ο	Λευτέρης	Λαζάρου	και	
στα	βόρεια!	Με	τον	ίδιο	
δημιουργικό	οίστρο	και	τα	
ωραία	του	ψαρικά.	αλλά	και	
με	πιάτα	κρέατος	καθώς	
και	ελληνικά	μαγειρευτά	
και	καλύτερες	τιμές	το	
μεσημέρι.	Κλειστά	Κυριακή	
βράδυ	και	Δευτέρα. œœœΜ

*MeLoUK 
Κολοκοτρώνη 5, Χαλάνδρι, 210 6824.600 
Μοντέρνος	χώρος	και	λου-
κουμάδες	αλμυροί-γλυκοί	
που	αβαντάρονται	και	από	
πολύ	καλά	κοκτέιλ.	Καλές	
μουσικές	που	κρατάνε	
τον	κόσμο	μέχρι	αργά	το	
βράδυ. œΜ

ΜΠΕΜΠΕκΑ	
Χαλάνδρι, Διονύσου 16, 210 6854.880  
Νοστιμιές	στα	κάρβουνα	
και	μεζεδάκια	μαμαδίστι-
κα,	μια	ευχάριστη	εμμονή	
στα	ελληνικά	προϊόντα	και	
ένας	κήπος	απ’	όπου	ξεχει-
λίζουν	αρώματα	βασιλικού	
και	πορτοκαλιάς.	

MY WAY GriLL 
Βασ. Γεωργίου 33, Χαλάνδρι, 
210681.3607 Μοντέρνα	κρεα-
τοφαγία	από	τους	συντε-
λεστές	των	γνωστών	«Εξ	
Ανατολής».	Και	τα	κλασικά	
σουβλάκια-καλαμάκια,	
και	τέλεια	κεμπάπ,	και	
θαλασσινά,	όλα		περασμένα	
από	wok	με	νόστιμες	asian	
ή	μη	σαλτσούλες.	Τα	ορε-
κτικά	του	είναι	απ’	όλη	την	
Ελλάδα.	œ

*NELLOÕS Λ. Κηφισίας 37Α  (Golden 
Hall), Μαρούσι, 210 6844.724  Από	
το	πρωί	με	ωραία	πρωινά	
(ζεστά	κρουασανάκια,	ο-
μελέτες,	χυμοί,	σοκολάτες	
Valhrona)	και	στη	συνέχεια		
γύρος	από…	Black	Angus,	
ζουμερά	κρέατα,	πάστες,	
ριζότα.	Όμορφος,	φωτεινός	
χώρος	με	open	air	κου-
ζίνα.	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,	βαυ-
αρικές	σπεσιαλιτέ	pretzel,	
χοιρινό	κότσι,	λουκάνικα.	
Και	παραγγελίες	πακέτο.	
œ M A.V.

*oMbrA Ολυμπιονικών 220 & Λυκούρ-
γου, Νέο Ψυχικό, 210 6711.320 
Το	Ψυχικό	απέκτησε	το	δι-
κό	του	δυνατό	wine	bar	με	
αδυναμία	στις	φυσαλίδες,	
πολλά	και	καλά	spumante	
και	prosecco.	Ανοιχτό	από	
το	πρωί	και	για	καφέ	και	
κουζίνα	ιταλική	-	μπρου-
σκέτες,	πανίνι,	πίτσες	και	
τέλειο	τιραμισού.	Χώρος	
μοντέρνος	από	τους	αρχιτέ-
κτονες	Αντρέα	Κούρκουλα	
-	Μαρία	Κοκκίνου.œœ Μ

OSTERIA DA CLAUDIO (LÕ) 
Kώστα Bάρναλη 26, Xαλάνδρι, 210 
6834.228, 693 9950130	Η	κουζίνα	
του	Ιταλού	και	ταμπεραμε-
ντόζου	σεφ	claudio	είναι	
αυθεντική	και	πεντανό-
στιμη.Μαγειρευτά,	εξαι-
ρετικές	λεπτές	πίτσες	και	
μακαρονάδες,	ελληνικό	και	
ιταλικό	χύμα	κρασί.œœ

SIMPLY BURGERS
Κεντρικό τηλ.18380/ Λ. Κηφισίας 238, 
Εμπορικό Κέντρο Μελά /Λ. Γρηγορίου 
Λαμπράκη 238, Κορυδαλλός/ Λ. Κηφι-
σίας 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	μπιφτέ-
κια,	φρέσκες	σαλάτες,	
κρέατα	και	πουλερικά	σε	
ειδική	χάρτινη	συσκευασία	
που	–πώς	γίνεται	δεν	ξέ-
ρουμε–	τα	διατηρεί	ζεστά	
και	τραγανά.	Και	dine	in	και	
delivery	στο	σπίτι	με	δώρο	
brownies.	œ

*TSIPOUTAPAS 
Λ. Τατοΐου 17, Μεταμόρφωση, 210 
2828.848 Χαρούμενο	και	πολύ-
χρωμο	ντεκόρ	και	κουζίνα	
που	ακολουθεί	την	πιο	hot	
τάση	της	εποχής,	δηλαδή	
μικρά	πιατάκια	με	έξτρα	
πρωτότυπους	μεζέδες	σε	
ψάρι	και	κρέας.	œœ

FrAGMA 
Λίμνη Mαραθώνα, 6ο χλμ. από τον Άγ. 
Στέφανο, 210 8143.415, 693 2478767 
Μετά	από	ωραία,	κοντινή	
εκδρομή	για	καφέ	και	
μεσογειακές	γεύσεις	με	
θέα	στη	λίμνη	του	Mαρα-
θώνα.	eνημερωμένη	λίστα	
κρασιών,	ωραία	cocktails.	
Aνοιχτό	από	το	πρωί.			œ

νοτια

*AMoUr FoU
Λαζαράκη 10, Γλυφάδα, 210 9681.392 Ο	
«τρελός	έρωτας»	έχει	πε-
ριβάλλον	έξτρα	ρομαντίκ,	
πολυέλαιους,	κόκκινα	του	
πάθους	και	ακούει	Εντίθ	
Πιάφ,	Ζακ	Μπρελ	και	Αζ-
ναβούρ.	Σερβίρει	γαλλικά	
κρασιά	και	βέλγικες	μπίρες	
που	συνοδεύει	με	πλατό	τυ-
ριών,	τάρτες	και	σαλάτες.œœ

APPLEBEES 
Λαζαράκη 12, Γλυφάδα, 210 8941.521-2
Η	μεγαλύτερη	κουζίνα	

casual	dining	στον	κόσμο,	
με	νόστιμα	burgers	από	
100%	κιμά	από	ελιά	μο-
σχαριού,	φρέσκες	σαλάτες	
ημέρας,	νωπά	steaks	και	
κοτόπουλα	μαριναρισμένα	
στις	ιδιαίτερες	συνταγές	
Applebee’s.	Μενού	από	
€9,90,	μενού	με	χαμηλές	
θερμίδες,	signature	
cocktails,	σπιτικά	γλυκά		
happy	hours	και	άλλα	
πολλά	σε	ένα	πολύ	προ-
σεγμένο...	αμερικάνικο	
περιβάλλον.	

 *bAKU Λητούς 11, (Ξεν. The Margi)
Βουλιαγμένη, 210 9670.924 All	day	
εστιατόριο	με	ατμόσφαιρα	
φιλικού	σπιτιού	που	είναι	
στολισμένο	με	συλλεκτικά	
χαλιά	από	το	Baku,	πόλη	
στα	βάθη	της	Κασπίας!	Γεύ-
σεις	διεθνείς	φτιαγμένες	
όμως		με	ντόπια	ελληνικά	
προϊόντα,	όπως	κριθαρότο	
παντζαριού,	μπακαλιάρος	
με	πουρέ,	rib	eye	με	σος	
μπεαρνέζ. œœΜ  

BALUX CAFE THE HOUSE 
PROJECT   
Λ. Ποσειδώνος 58, Αστέρας Γλυφάδας, 
210 8983.577	Ένα	σπίτι	πάνω	
στη	θάλασσα.	Διαφορετικά	
επίπεδα	και	είδη	διασκέ-
δασης.	Καφέ,	μοντέρνα	
multi	culti	κουζίνα	και	
sushi	και	club.	Mœœ

ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ 
Aιτωλικού 72, Πειραιάς, 210 4612.457	
Στη	θρυλική	ταβέρνα	του	
Βασίλαινα	έχουν	γλεντήσει	
αλά	ελληνικά	όλοι	οι	σταρ	
και	οι	ViP	που	ήρθαν	στην	
Ελλάδα	από	το	’50	και	μετά.	
Σήμερα,	ανανεωμένη	ριζι-
κά	από	την	τρίτη	γενιά,	είναι	
ένα	πολύ	καλό	εστιατόριο	
με	μοντέρνα	κουζίνα	και	
έμφαση	ψάρι.œœK Ξ

ΔΟΥρΑΜΠΕΗΣ 
Ακτή Πρωτοψάλτη 27, Πειραιάς, 210 
4122.092	Κλασικό,	πασίγνω-
στο,	αθάνατο.	Με	ψαροφα-
γική	κουζίνα	που	διατηρεί	
τα	υψηλά	της	standards.			œΜ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 
Hρακλέους & Λυσικράτους 32, Tζιτζιφιές, 
210 9404.518 Πολλοί	μεζέδες,	
αχινοσαλάτα,	αχτύπητη	τα-
ραμοσαλάτα.	Πολύ	απλό	και	
όμορφο	ντεκόρ,	αυλή	για	
τις	λιακάδες	του	χειμώνα.	
Δημοσιογράφοι,	πολιτικοί	
και	επιχειρηματίες	με	χα-
λαρή	διάθεση,	το	φανατικό	
κοινό	της	20	χρόνια	τώρα.	
Κυρ.	βράδυ	και	Δευτ.	κλει-
στά.	œœΣ/Κ M

*ΜΑΓΙκΕΣ κΑΤΣΑρΟΛΕΣ  
Ζησιμοπούλου 45, Π. Φάληρο, 210 
9418.821 Ελληνική	κλασική	
κουζίνα	που	βάζει	τη	«μο-
ντερνιά»	στις	ονομασίες	
των	πιάτων	–	perfect	greek	
mousaka.	Στα	συν	το	όμορ-
φο	περιβάλλον,	το	ευγενικό	
σέρβις,	οι	καλές	τιμές.	
Κλειστά	Δευτέρα.	œΜ

MATSUHISA ATHENS               
Αstir Palace, Aπόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, 
210 8960.510 Όπως	είπε	και	
η	Μαντόνα,	όταν	ανοίγει	
ένα	nobu,	η	πόλη	μπαίνει	
κατευθείαν	στο	χάρτη	των	
μητροπόλεων	του	πλανήτη!	
Ασιατικός	μινιμαλισμός	και	
υψηλή	γαστρονομία.	Black	
cod	ή	μενού	omakase,	για	
να	πάρεις	μια	γεύση	απ’	όλα.
Υπέροχη	θέα	θάλασσα.œœœ	

MiMAYA    	
Μάρκου Μπότσαρη 8, Γλυφάδα, 210 
8944.850 Μεσογειακή	κουζίνα	
με	έμφαση	στις	πρώτες	
ύλες	που	κατά	κύριο	λόγο	
είναι	ελληνικές.	Ο	σεφ	Μι-
χάλης	Ηρωγλίδης	αναμει-
γνύει	ελληνική	παράδοση	
και	γαλλικές	τεχνικές	και	
σερβίρει	θαύματα.	œœ Μ

*ρΑκΙ ΜΕΖΕ Λ. Ε. Βενιζέλου 334, Καλ-
λιθέα, 210 9429.027 Το	πρώτο	της	
αλυσίδας	«Καστελόριζο»	
άλλαξε	όνομα	και	νοοτρο-
πία.		Και	πάλι	καλούδια	της	
θάλασσας,	τώρα	σε	μορφή	
μεζέδων	που	συνοδεύονται	
από	ουζάκια,	τσιπουρά-
κια. œ Μ

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

SOLETO 
Λαοδίκης 33-35, Γλυφάδα, 210 9680.460	
Ένα	καινούργιο	όμορφο	στέ-
κι,	ανοιχτό	από	το	πρωί	για	
καφέ,	πρωινά,	τυρόπιτες,	
σνακ,	στη	συνέχεια	με	ωραία	
πιάτα	ιταλικής	κουζίνας.	
Μέχρι	αργά	και	για	ποτό	και	
νοστιμιές	που	μπορείς	να	
αγοράσεις	για	το	σπίτι.	œ œ

ΣΤΟΛΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΙκΟΣ (O) 		
Εθνικής Αντιστάσεως 29-31, Δραπετσώ-
να, 210 4632.597	Μικρό,	γλυκό	
ταβερνάκι	με	ζεστή	«πα-
λιακιά»	ατμόσφαιρα	και	
εξαιρετικούς	μεζέδες	–ψά-
ρι	και	κρέας–,	σε	μερίδες	
που	χορταίνουν	τον	Στόλο	
τον	Πολεμικό	και	με	τιμές	
πολύ	χαμηλές.	Ανοιχτά	
μεσημέρι	-	βράδυ.	Κυριακή	
μόνο	μεσημέρι.	Δευτέρα	
κλειστά.	œ Μ  

VIΝCENZO 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα,	210 
8941.310	Πάθος	για	ναπο-
λιτάνικη	κουζίνα,	γι’αυτό	
πάντα	γεμάτο	από	πελα-
τεία	που	φτάνει	εδώ	από	
όλη	την	Αθήνα.	Πίτσα	με	
τραγανή	λεπτή	ζύμη	και	
πάστα	σε	άπειρες,	νόστιμες	
παραλλαγές.	Χαλαρό	και	
cosy	περιβάλλον	–	κάτσε	
στο	«αίθριο»,	μια	πράσινη	
όαση	μέσα	στο	χειμώνα.	
Πέμπτη,	Παρασκευή	και	
Σάββατο	σερβίρει	μέχρι	τις	
5	το	πρωί.	œΞ Κ Μ A.V.

*ψΙψΙΝΑ
Σωκράτους 2, Πλ. Μπακογιάννη, Βούλα, 
2108995700 Ωραίο	ντεκόρ	με	
βολιώτικη	καταγωγή,	άρα	
και	καταπληκτικοί	μεζέδες	
και	πολλά	τσίπουρα.	œM

ΔυτιΚα

bASe GriLL   
Kωνσταντινουπόλεως 64, Μπουρνάζι, 
210 5757.455 
Κρέας	και	πάλι	κρέας	στα	
καλύτερά	του!	Μαζί	και	
νόστιμα	ορεκτικά	–σουξέ	
η	φωλιά	με	τα	αυγά–,	
καλά	κρασιά	και	μπίρες.	
«Μαγνητίζει»	V.i.P.	και	
celebrities	της	πόλης.	
Κλειστά		Δευτέρα.	œM		

κΟΥΝΔΟΥρΟΣ KρΗΤΙκΕΣ 
ΜΑΓΕρΙΕΣ  
Κύπρου 79 & Σολωμού, Μπουρνάζι, 
210 5713.546 Μοιάζει	απλό	
και	ταπεινό	ταβερνάκι,	
είναι	όμως	ένα	από	τα	πιο	
γνωστά	στέκια	για	αυθε-
ντική,	σχεδόν	«primitive»	
κρητική	κουζίνα-δοκίμασε	
γαμοπίλαφο	για	να	καταλά-
βεις.	Ωραία	τυριά,	σουξέ	τα	
γαρδουμπάκια	αυγολέμονο.	
Κάθε	μέρα	από	18.30,	
Π/Σ/Κ	και	μεσημέρι.œ		

ταΒέρνές

* 2 ΔΕκΑρΕΣ Η ΟκΑ
Αναστασίου Ζίννη 31, Κουκάκι - Φιξ, 210 
9220.583 Μεζεδοπωλείο	με	
μεζέδες	από	όλη	την	Ελ-
λάδα	σε	καλές	τιμές.	Κυρ.	
βράδυ	κλειστά.	œ Μ

κΑΠΠΑρΗ
Δωριέων 36, Άνω Πετράλωνα, 210 
3450.288 Σπιτάκι	μικρό	στα	
Πετράλωνα,	με	νόστιμο	
φαγάκι	–	έξτρα	πόντος	στο	
κοκκινιστό.	Όλες	οι	ηλικίες	
κόσμου	και	ωραία	βαβούρα.	

PIΦIΦI 
Eμ. Mπενάκη 69A & Bαλτετσίου, Eξάρχεια, 
210 3300.237 Σε	στιλ	μοντέρνας	
ταβέρνας,	με	παραδοσια-
κές	συνταγές	απ’	όλη	την	
eλλάδα.	Kυρ.	13.00-18.00.	M 	

POZAΛIA 
Bαλτετσίου 58, Eξάρχεια,210 3302.933	
Γνωστό	φοιτητοστέκι,	
φημίζεται	για	την	ελληνική	
του	κουζίνα	και	για	τον	
καταπράσινο	στεγασμένο	
του	κήπο.	Aτού	ότι	μένει	
ανοιχτά	ως	αργά...	και	τις	
καθημερινές.	M Ξ

ΤΑΒΕρΝΑ Ο ΓΙΩρΓΟΣ		
Πολέμωνος 4, πλ. Προσκόπων, 210 
7236.903 Παλιά,	all	time	
classic	ταβέρνα	απ’	όπου	
έχει	περάσει	σχεδόν	όλη	
η	πόλη.	Σπιτική	ελληνική	
κουζίνα,	νόστιμες	πίτες	απ’	
την	κυρία	Παναγιώτα	και	
τέλεια	ψημένα	παϊδάκια.	
Και	σε	πακέτο.	Κυριακή	
βράδυ	κλειστά. œ Μ
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το SOUNDTRACK THσ Πολησ
Του ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου

musicmusicvoice               * ΑδιΑφορος

        ** ΜέΤριος

     *** ΚΑλος

  **** Πολύ ΚΑλος

***** έξΑιρέΤιΚος

Χρυσές μέρες λίγο πριν - λίγο με-
τά το μιλένιουμ, french house, 
τα πρώτα βήματα των Daft Punk, 
τα αριστουργήματα του Laurent 
Garnier, οι σεμιναριακές συλλογές 
«Superdiscount», «Music Sounds 
Better With You», το δικό του κολ-
ληματικό βίντεο κλιπ για το «The 
Child». Το όνομα του Alex Gopher 
φέρνει χαμόγελα. Λίγο πριν προ-
σγειωθεί στην Αθήνα (Σάββατο 
23/2, Pixi μαζί με τον ΝΤΕΪΒΙΝΤ), 
έστειλε στην A.V. ένα τηλεγράφη-
μα από το ΠαρίσιͰ

«Μόλις κυκλοφόρησα το σάου-
ντρακ για το � Motorway� , με παρα-
γωγό τον μεγάλο Johnnie To, ενώ 3 

μήνες πριν βγήκε και το τελευταίο 
μου single � Hello Inc� . Αυτό τον 
καιρό βοηθάω στο μιξάρισμα τους 
Etienne De Crecy, Ben Ellis, Saint-
Michel και Jesse Rose, τελειώνο-
ντας το επόμενο προσωπικό μου 
άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει 
του χρόνου. 
»Το french house των 90s ήταν 
μια αλυσιδωτή αντίδραση μεταξύ: 
της άμιλλας των  πολλών παρα-
γωγών της σκηνής, μια συγκεκρι-
μένης πλευράς της γαλλικής μου-
σικής κουλτούρας (από την ορχη-
στρική κινηματογραφική μουσική 
των 60s στη disco των 70s) και, φυ-
σικά, συσσωρευμένου ταλέντου.
»Έχω πολύ Ͱ κανονικήͰ  ρουτίνα. 
Ξυπνάω, πίνω καφέ με τον Etienne 
De Crecy, που μοιραζόμαστε το ίδιο 
στούντιο, και δουλεύω εκεί από τις 
11.00 μέχρι τις 21.00 το βράδυ, 
Πέμπτη και Παρασκευή ακούω τα 
promos που μου στέλνουν ή ό,τι 
αγοράζω στο Beatport κι έτσι προ-
ετοιμάζω το dj set του Σαββατοκύ-
ριακου, αν έχω.

»Όταν είστε στο Παρίσι νοικιά-
στε ένα ποδήλατο (πολύ εύκολο) 
κι αποφύγετε τον υπόγειο (πολύς 
κόσμος).
»Ο αγαπημένος μου μη ηλεκτρο-
νικός δίσκος είναι γαλλικός. Serge 
Gainsburg, � Melody Nelson� . Εφηβι-
κός μου ήρωας, μάλλον ο Ian Curtis 
των Joy Division. Θα ήθελα να είχα 
γράψει το σάουντρακ για το � 2001: 
Οδύσσεια του Διαστήματος� , είμαι 
μεγάλος φαν του Stanley Cubrick.
»Να τσεκάρετε μερικά όχι τόσο 
νέα, αλλά σίγουρα υποτιμημένα 
ονόματα. Tame Impala, Siriusmo, 
Gramme.
»5 κομμάτια που θα παίξω στην 
Aθήνα;
•Oliver “Night Is On My Mind”
•Duke Dumont “The Giver”
•Just ice “Helix» (Gesaf felstein 
Remix)
•Gramme “ I  feel  the moment �  
(instrumental)
•NTEΪBINT “Time”»

(άκουσέ τα στο athensvoice.gr) 

ciTy beAT
Του παναΓιώτη μΕνΕΓου

ALEX GOPHER
� όπως french touch

VAriousARTiSTS

JOey RAmONe  - Ya K now ?  
(***)

Το δ εύ τ ερ ο μ ε τα -
θ α νά τ ι ο  ά λ μ π ο υ μ 
του frontman των 
Ramones ±το οποίο 

περιλαμβάνει ηχογραφήσεις της περιό-
δου 1977-2000± αποκαλύπτει ένα μουσικό 
ευρύτερου φάσματος και μεγαλύτερης 
ευαισθησίας από το στενό punk πλαίσιο. 
Με rock'n roll, old fashion rock, μπαλάντες 
και με το «δικό του» punk πιο γλυκό και 
φιλοσοφημένο απ'  αυτό των Ramones, o 
Joey μάς αποκαλύπτει μια ενδιαφέρουσα 
και ανθρώπινη καλλιτεχνική διάσταση. (Η 
αναφορά στο δίσκο γίνεται με αφορμή τη 
δημοπράτηση της δισκοθήκης βινυλίου 
αλλά και προσωπικών του αντικειμένων 
±για καλό σκοπό± αυτές τις μέρες από το 
www.rrauction.com)
 

2CellOS - In2It Ion  (*)

Συστηματικά εδώ και 
χρόνια η mainstream 
pop, αλλά και το απαί-
δευτο ακροατήριό 
της, φλερτάρουν ά-

τσαλα με την κλασική μουσική. Σοπράνο 
και τενόροι που «έφαγαν πόρτα» στην ό-
περα και το 'ριξαν στην ποπ, μεγαλομανείς  
παραγωγοί που «διασκευάζουν» κλασική 
μουσική ή βιρτουόζοι κάποιου οργάνου 
που εντυπωσιάζουν τους αμαθείς. Στο ρό-
λο της Vanessa Mae τώρα έχουμε δύο γο-
ητευτικούς νεαρούς από τη Σλοβενία και 
την Κροατία με κλασικές σπουδές υψηλού 
επιπέδου που σπαταλάνε το ταλέντο(;) 
τους σε ακατάσχετη φλυαρία εντυπωσια-
σμού. Παίζουν «παπάδες» κι έχουν κάτι για 
όλους διασκευάζοντας από AC/DC μέχρι 
Rhianna και από Prodigy μέχρι Fleetwood 
Mac, ενώ η μουσική βιομηχανία τους εξα-
σφάλισε συμμετοχές των Elton John, Lang 
Lang, Zucchero, Sky Ferriera, Naya Rivera. 
(Έρχονται τον Μάρτιο στο Gazarte.)    
 

Χείλία λουλουδία - Η μου-
σικΗ που παιζουν στο βυθο  
(****)

Π ο ι η τ ι κ ό ς  λ ό γ ο ς 
(Σα χ τούρης, Γκου-
τιέρεζ, Οκάρα), νε-

ο-ρομαντική διάθεση, δημιουργική ευ-
αισθησία, τίμιες προθέσεις, προσωπικό 
ύφος και μελοδραματικός χαρακτήρας, 
που κορυφώνεται στα τραγούδια που 
συμμετέχει ο Γιάννης Παλαμίδας (ο οποί-
ος αυτό μπορεί και το κάνει τέλεια). Το συ-
γκρότημα από τη Θεσσαλονίκη έχει κάτι 
να πει και κυρίως έχει το δικό του τρόπο 
για να το κάνει, που μπορεί να είναι ιδιοσυ-
γκρασιακός και γι' αυτό να σ' αρέσει ή να 
μη σ' αρέσει, αλλά δεν είναι εύκολο να τον 
αγνοήσεις. (Το άλμπουμ διατίθεται  δωρεάν 
στο www.xeilialouloudia.gr)  

Του μακη μηλατου

➜ makismilatos@gmail.com

Πώ ς μπορεί  να συνδεθεί  ο 
Μπαχ με την τζαζ; O βραβευ-
μένος με Echo Jazz 2012 Pascal 
Schumacher, κρουστός (βιμπρά-
φωνο/μαρίμπα) και συνθέτης 
από το Λουξεμβούργο, επανέρ-
χεται στην Αθήνα με το Κουαρτέ-
το του για μία σύμπραξη με τη δι-
κή μας Καμεράτα εξερευνώντας 
την τζαζ διάσταση του Γερμανού 
συνθέτη. Λίγο πριν, μας δίνει το 
μουσικό του στίγμα...

Πού είναι η έδρα σου σήμερα; Zω 
στο Λουξεμβούργο με τη φίλη μου 
Αναΐς σε ένα μικρό σπίτι στο χωριό 
Septfontaines, που όλοι αποκαλούν 
«Η κοιλάδα των επτά κάστρων». Και 
εδώ σχεδιάζω να μείνω.

Αρκετά ασυνήθιστο το σχήμα 
vibes, πιάνο, μπάσο, ντραμς. Πώς 
έχει διαμορφωθεί πλέον ο ήχος 
του Κουαρτέτου; Μέσα από το σχή-
μα αυτό που έχει ζωή δέκα και χρό-
νων, έχουμε ανακαλύψει το δικό μας 
χαρακτηριστικό ήχο που εξαρτάται 
oλοένα και λιγότερο από τα μουσικά 
όργανα καθαυτά, με σκοπό τη δημι-
ουργία μιας μουσικής γλώσσας.
Πώς επιδρά η κλασική σου παι-
δεία στον ήχο σου; Aισθάνομαι 
πραγματικά ελεύθερος να κάνω 
ό,τι θέλω. Δεν είμαι ταγμένος σε 
ένα είδος, μου αρέσει να πειρα-
ματίζομαι. Είναι 100% βέβαιο ότι η 
μουσική μου παιδεία έχει επιδράσει 
απόλυτα στη μουσική μου σκέψη. 
Το πιο χαρακτηριστικό μουσικό 
σου στίγμα; Η αρμονία.

Τι είναι για σένα τζαζ; Moυ αρέσει η 
απόλυτη ελευθερία που σου παρέ-
χει. Δημιουργώντας τη μουσική α-
κριβώς τη στιγμή του παιξίματος. Αν 
σκεφτείς ότι σπουδαίοι συνθέτες, 
όπως οι Μότσαρτ, Μπαχ και Λιστ, ή-
ταν εξίσου αυτοσχεδιαστικοί, μπο-
ρείς  να πάρεις μια αίσθηση για την 
αξία της τζαζ στις μέρες μας.
Αναμνήσεις από την προηγού-
μενη εμφάνισή σου στην Αθήνα; 
Ένα όμορφο βράδυ με το συνεργάτη 
μου Jef Neve και έναν καλό φίλο, τον 
κρουστό Θοδωρή Βαζάκα. A, επίσης 
θυμάμαι μερικούς φιλόξενους συ-
νεργάτες από το Μέγαρο.
Πώς αντιλαμβάνεσαι την κρίση; 
Μπορεί να είμαι τυχερός που κατά-
γομαι από μια χώρα που δεν έχει 
πληγεί τόσο από την κρίση, αν και 

αρκετοί άνθρωποι στο Λουξεμβούρ-
γο έχουν δει τη ζωή τους να αλλάζει. 
Νιώθω μεγάλο σεβασμό για τις προ-
σπάθειες των Ελλήνων να ξεπερά-
σουν τις συνέπειες για πράγματα 
που δεν φέρουν ευθύνη οι ίδιοι.
Τι να περιμένουμε για τη συναυ-
λία στην Αθήνα; Να μοιραστούμε 
στιγμές αρμονίας. Αλλά και δυσαρ-
μονίας. Αυτό που ζητάμε όλοι σήμε-
ρα είναι μερικά λεπτά μαγείας. 
 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Έναρξη 
20.30. Είσοδος € 5, φοιτ., νέοι, άνερ-
γοι, ΑΜΕΑ, € 8 άνω των 65, πολύτε-
κνοι, 9, 15, 22, 30. Στις 23/2.

PAsCAL SCHUMACHER 
Πώς μπορεί να συνδεθεί ο Μπαχ με την τζαζ;

Στα υπόλοιπα 
«Needless» στον πολυχώρο Άγκυ-
ρα (Σόλωνος 124) το Σάββατο με Mr. 
Z, Blue Lagoon, Clubkid και βέβαια 
Chevy (free) ❱❱ H Camea από τη βε-
ρολινέζικη Bpitch Control επίσης 
Σάβ. στο 6 D.O.G.S μαζί με τον Lee 
Burton (€ 5, μη χάσεις 25-27/2 το 
πειραματικό Deteriorate Festival) ❱❱ 
Άλλα δύο για το Σάβ., ο βετεράνος 
DJ Palmer από τα italo 80s στο Bios 
(free) και οι Black Athena στο Komma 
(free) ❱❱ Και δύο για σήμερα Πέμπτη: 
ο Tiger Stripes με € 5 για καθαρό 
house στο Pixi και «6 χρόνια Key» με 
τους DJs του μπαρ της Πραξιτέλους 
να σβήνουν κεράκια στα dexx.

Στα υπόλοιπα 

m H X A Σ e i Σαυτή την κυριακή τσέ-
καρε στο After Dark (22.00 
/ €5) τους Rolling Fellows, 

ένα funk rock γκρουπ με στοι-
χεία από μουσικές jazz και 

soul και αυτοσχεδιαστικές 
τάσεις, σε ένα groovy live με guest μουσι-κούς.       

Alex Gopher

Διαβάστε όλη 
τη συνέντευξη

www.athens voice.gr
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Τον Μιχάλη Δέλτα σε ένα dj set αφιερωμένο 

στους Stereo Nova. Την Παρασκευή 22/2, από τις 

22.00, με ελεύθερη είσοδο, στο Sporos bar.

 Κατσουλιέρη 4, Χαλάνδρι 

BARS

AbRiDOR    
Μασσαλίας 16 & Καπλανών, Κολωνάκι, 
210 3600.683 Από το πρωί για 
καφέ, με ωραίες funky, 
ethnic, jazz και latin 
μουσικές. Τραπεζάκια έξω 
για τις ανοιξιάτικες μέρες.œ 

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

AλEΞANδPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 14, Λ. 
Aλεξάνδρας, 210 6450.345 
Mπιραρία σε στιλ σαλούν με 
μπάρα, 3 ντραφτ και 50 
μπίρες από όλο τον κόσμο. 
Πολλές επιλογές σε τάπας.

AliARmAN 
Σωφρονίου 2, Γκάζι, 210 3426.322 Στα 
μικρά δωμάτια δεν πέφτει 
καρφίτσα από το freestyle 
φανατικό κοινό, που 
συνηθίζει να περνάει εκεί 
τις νύχτες του, ακούγοντας 
μουσική και φλερτάροντας . 
Χαρούμενο ντεκόρ με 
στοιχεία απ’ όλο τον 
πλανήτη.Αν ο καιρός το 
επιτρέπει, πιάσε τραπεζάκι 
έξω. œ

AlmAz 
Tριπτολέμου 12 Γκάζι, 210 3474.763 
Μπάρα για ποτό και καλή 
μουσική, θα δεις όλους 
τους 20 + φίλους σου. Συχνά 
μουσικά events. Δευτ.
κλειστά. œ Ξ A.V.  

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

αΡΧίΤεΚΤοΝίΚΗ     
Πειραιώς 116, 210 9014.428 

Η γνωστή ροκ μουσική 
σκηνή με live εμφανίσεις 
που συζητιούνται πολύ! 

bAR (THe) 
Ανδρέα Παπανδρέου 15, Γλυφάδα, 210 
8985.180 All day με σκηνικό 
που θυμίζει φουαγιέ 
παρισινού θεάτρου και 
ωραίες blues και rock 
μουσικές. 

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

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

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

Βοοζε cooPErAtivA
Κολοκοτρώνη 57, 210 3240.944 Στο 
νεοκλασικό της 
Κολοκοτρώνη χτυπάει η 
καρδιά της αθηναϊκής 
αλτερνατίβας. Όμορφος 
καλλιτεχνικός χώρος, 
θεατρικές παραστάσεις, 
πάρτι, αραιά live. 

bOURbON 
Kαλλιδρομίου 68, Eξάρχεια, 210 8824.805 
20 χρόνια στα Eξάρχεια. 
Eμβληματικό μπαρ της 
Kαλλιδρομίου. Kαθαρά 
ποτά, αντιπληθωριστικές 
τιμές, με ειδικότητα στα 
cocktails. Kαλή μουσική, 
ιδανικό στέκι για παρέα. 

bOX 
Kωλέττη 4, Aθήνα, 210 3847.597 Kάθε 

μέρα διαφορετικός dj με... 
ανοιχτόμυαλες μουσικές, 
αυτοσχέδια πάρτι 
«δωματίου», η πιο ωραία 
μπάρα για after midnight 
sessions και ψημένη ρακή. 

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

CANTiNA SOCiAl 
Λεωκορίου 6-6, Ψυρρή Το 
τελευταίο indie hip bar 
(μέχρι το επόμενο) δηλώνει 
έδρα στη Στοά της 
Λεωκορίου και 
μαζεύει τη 
μετακινούμενη 
αλτερνατίβα. 

* cAMP!    
Eυπόλιδος 4, πλ. Κοτζιά, 210 
3247.679 Πολυχώρος με 
εκθέσεις στον πρώτο 
όροφο και ωραίες 
μουσικές από καλούς 
guest djs στο μοντέρνο 
café bar στο ισόγειο. 

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

ClOSeR 
Ιπποκράτους 150, Εξάρχεια Από τα 
τυπικά rock places  της 
πόλης με κονσόλα που 
αγαπάει τις κιθάρες και τα 
«μαύρα» και συχνά μυστικά 
gigs. 

ΓKAzAKi 
Tριπτολέμου 31, Γκάζι, 210 3460.901 
Mέσα είναι το ξύλο παντού, 
η μπάρα, το απίστευτο 
μπάνιο, έξω η αίσθηση 
παλιάς Aθήνας. 

GAlAXy    
Σταδίου 10 (εντός στοάς), 210 3227.773  
Το κλασικότερο αθηναϊκό 
ποτάδικο με τον μοναδικό 
κύριο Γιαννη πίσω από την 
μπάρα κι «επιφανείς» 
Αθηναίους σε φωτογραφίες 
παράσημα στον τοίχο. 
Χαμηλά η μουσική και 
περιποιημένα σνακ για να 
συνοδεύεις το ποτό σου.

GiN JOiNT (THe)            
Χρήστου Λαδά 1, πλ. Καρύτση, 210 
3218.646 Το μπαράκι που 
αγαπάει το gin σκέτο ή σαν 
βάση σε πρωτότυπα 
cocktails. Ωραίες μουσικές, 
κόσμος πολύς μετά τα 
θέατρα. Ποτό € 7.

θΗΡίο 
Λεπενιώτου 1, Ψυρρή Μικρό, σε 

δύο επίπεδα, με το 
καλύτερο funk της πόλης κι 
ενίοτε latin ανησυχίες. 

flOweR 
Δορυλαίου 2, πλ. Μαβίλη. 210 6432.111 
Αμετακίνητο στέκι της 
«διαφορετικής» πλατείας. 
Συνωστισμός, ροκάδες και 
φθηνές μπίρες.

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

ίπποποΤαμοσ 
Δελφών 3Β, Κολωνάκι Όλοι έχουν 
περάσει από εδώ, χαμένοι 
στα μικρά δωμάτια του 
μπαρ που κρατάει το ροκ 
χαρακτήρα του 
πεζόδρομου. 

Key bAR 
Πραξιτέλους 37, 210 3230.380  
Μεγάλωσε, ομόρφυνε και 
έγινε 

all day. Από τις 8 
το πρωί με καφέ, τα 
μεσημέρια σερβίρει πιάτα 
απ’ την ανανεωμένη του 
κουζίνα και τα βράδια 
εξακολουθεί να αποτελεί 
must στη νυχτερινή 
διασκέδαση down town. 

λεΓαμεΝοί (oi)
Αισχύλου 13, Περιστέρι, 213 0249.002 
Cult μπαρ που αγαπάει την 
παλιά, καλή ελληνική 
μουσική, ξεκινώντας με 
έντεχνο και εποχής, όπως 
Χατζιδάκι, Χορν και Βέμπο, 
μετά με ελαφρολαϊκά στο 
στιλ της Καίτης Χωματά και 
του Φίλιππου Νικολάου και 
συνεχίζει με κλασικά λαϊκά 
από Μαρινέλλα, Μοσχολιού, 
Βάνου, Διονυσίου κ.ά. 

λΩPAσ
Σούτσου 7, πλ. Mαβίλη, 210 6428.473 
Καφενέιο μεταμεσονύκτιων 
ιδεών από τον καιρό που 
σέρβιρε ο θρυλικός 
ιδιοκτήτης Νίκος Λώρας κι 
έπινε o Νίκος Καρούζος.Η 
νέα γενια της οικογένειας 
το εκσυγχρονίζει 
διατηρώντας την ποιότητα. 

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

Low ProfiLE
Λυκαβηττού 6, 210 3620.200 Τυπική 
ξύλινη διακοσμήση, χαμηλό 
φως, bourbon και scotch 
on the rocks, μουσικές και 
από τον Θανάση Μήνα. 
100% ποτάδικο.

μαrABoU
Πανόρμου 113, Αμπελόκηποι, 210 
6910.797 Με δυνατή μπάρα, 
πλούσια κάβα, cocktails 
από φρέσκα φρούτα, 
sandwiches και δροσερές 
σαλάτες. Πάντα υπό τον ήχο 
world, funky, soul, jazz, 
swing, pop, και electro 
μουσικής. Για 20άρηδες ή 
όσους αισθάνονται έτσι.   

mG
Σούτσου 11, πλ. Μαβίλη  Έκανε τη 
μέρα νύχτα και τη νύχτα 
μέρα εξελισσόμενο στο πιο 
κλασικό άφτερ των 00s. 
Όταν τα υπόλοιπα αθηναϊκά 
bars σχολάνε, εδώ αρχίζει 
το μάθημα. Πολύς καπνός, 
πολλή ΑΕΚ λόγω Κιντή-

Ψαριανού και πολύ παλιο-
ροκ.

μπΡίΚί 
Δορυλαίου 6, πλ. Μαβίλη, 210 6452.380/ 
Φρύνης 18, Παγκράτι, 210 7518.637. 
Αποτελεί μία από τις πιο 
σίγουρες λύσεις για 
απολαυστικό night out. 
Καθαρά ποτά, επιλεγμένες 
μουσικές, ωραίες παρέες. 
A.V.

ποΤοπΩλείοΝ 
Πανόρμου 113, Aμπελόκηποι, 210 
6911.672 Funk, soul και hip 
hop, εναλλασσόμενοι dj και 
μπιτάτος κόσμος. Στέκι 
κλασικό πλέον, 365 μέρες 
το χρόνο (από τις 5 το 
απόγευμα μέχρι όσο).  A.V.

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

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

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

SANTA bOTellA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελόκηποι, 210 
6981.032 Στο αυτόνομο κράτος 
της Πανόρμου, με καφέδες 
που ανακουφίζουν και 
cocktails που δροσίζουν. Ο 
Κώστας είναι από τους πιο 
cool οικοδεσπότες της 
αθηναϊκής νύχτας. Δευτέρα 
16/12 οι Swing Shoes 
featuring Ειρήνη 
Δημοπούλου live. A.V.

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

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

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

ΤίΚί αΤΗεΝS 
Φαλήρου 15, Κουκάκι, 210 9236.908 
Eξωτικό στιλ και επιρροές 
από τη δεκαετία του ’50. 
Πολλά κοκτέιλ και λίγα 
πιάτα-burgers και finger 
foods. Κάθε Κυρ. με πάρτι 
και live μουσικές (χωρίς 
φαγητό). œ Ξ 

trovA                          
Αθηνάς & Βλαχάβα 9, Μοναστηράκι, 210 
3224.896 Χώρος ιδιαίτερης 
αισθητικής με πινελιές 
Λατινικής Αμερικής, για 
πάρτι που συζητιούνται. 

wHiTe mONKey 
Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, Μαρούσι, 210 
6147.192
Εξωτικά κοκτέιλ σε 
κανονικό ή μεγάλο μέγεθος, 
που σερβίρονται σε τεράστια 
κεραμικά ποτήρια (δοκίμασε 
το ομώνυμο) και μουσικές 
από τις δεκαετίες του ’60 και 
του ’70, από disco μέχρι 
garage και surf. ●

διασκέδαση οδηγοσ

Zaf
Ιδιαίτερο και ζεστό, το Zaf αποτελεί μια 
πολύ καλή πρόταση για όλες τις ώρες 
της ημέρας, σε μία από τις πιο ζωντανές 
γειτονιές του κέντρου. Με τα συνεχό-
μενα line up parties που διοργανώνει 
συγκεντρώνει όλο τον κόσμο της πε-
ριοχής, ενώ για την επόμενη μέρα έχει 
να σου προσφέρει το καλύτερο ξύπνη-
μα. Το Zaf θα σου σερβίρει τον καλύ-
τερο καφέ στην κυριολεξία, καθώς το 
ίδιο χαρμάνι espresso Mokka που φρε-
σκοκόβεται κάθε πρωί εκεί, βραβεύ-
τηκε ως ο δεύτερος καλύτερος καφές 

του κόσμου στο διαγωνισμό Coffee in 
Good Spirits τοn Νοέμβριο του 2012 
στη Σεούλ. Πρόσθεσε τα φρέσκα γλυ-
κά, όπως μηλόπιτα, cheesecake, lemon 
pie και πορτοκαλόπιτα, βάλε από δίπλα 
το νέο ανανεωμένο μενού με σαλάτες 
εποχής, τα πεντανόστιμα σάντουιτς, τις 
πλούσιες ποικιλίες αλλαντικών και τυ-
ριών και το φημισμένο club sandwich 
με φρέσκιες baby πατάτες φούρνου, 
και έχεις μια ολοκληρωμένη εικόνα 
για τους λόγους που έκαναν το Zaf ένα 
από τα πιο cool στέκια της πόλης για 
όλες τις ώρες. 
Πλατεία Αγίας Ειρήνης 8, 210 3236.711 

GoiNÕ OUT

Μη χάσεις
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αθΗΝΩΝ αΡεΝα
πειραιώς 166, Γκάζι
παρ & Σάβ. Αντώνης Ρέμος 
- Στέλιος Ρόκκος.

AfTeR DARK
Διδότου 31 & ιπποκράτους, 
210 3606.460
21/2: The Brush. 22/2: 
N. Τσιαμτσίκας & 
Soulwalkers. 23/2: Δη-
μήτρης Πουλικάκος και 
Αδέσποτα Σκυλιά. 24/2: 
Rolling Fellows. 26/2: 
Contraband. 27/2: Blue 
Balls.

AλαΒασΤΡοΝ
Δαμάρεως 78, παγκράτι, 
210 7560.102
21/2: Parabebop Activity 
& SugahSpank. 22/2: 
Compremi. 23/2: The Bet 
25/2:  Γ. Κοντραφούρης 
Baby Trio. 26/2: Fotini 
Papadodima Quartet. 
27/2: Tακίμ.

απαΝεμία
Θόλου 4, πλάκα, 
210 3248.580
παρ. & Σαβ. Β. Κορομηλής, 
Θ. Μήτσης, Μ. Καραχά-
λιος. Δευτ. Θ. Ροδαμίτης. 
τρ. Θ. Ανεστόπουλος.

αΡΧίΤεΚΤοΝίΚΗ 
Ελασιδών 6, Γκάζι, 
210 9014.428
Σάβ. Βασίλης Παπακων-
σταντίνου.

αυλαία
αγίου Όρους 15, Βοτανι-
κός, 210 3474.074 
23/2: Κώστας Τουρνάς. 
24/2: Kώστας Αντύπας.

ΒίοS
πειραιώς 84, 210 3425.335
22/2: StrangeZero. 23/2: 
DJ Palmer. H επιστρο-
φή των eighties. 23/2: 
Cayetano & Panama 
Cardoon.

ΓυαλίΝο μουσίΚο θεαΤΡο
λ. Συγγρού 143, νέα Σμύρ-
νη, 210 9315.600
Σάβ. Γιώργος Μαργαρίτης. 

CASAblANCA mUSiC HAll
Ζωοδόχου πηγής 3
παρ. & Σάβ. K. Γαρμπή, Ζ. 
Τηγανούρια. 

ENZζo DE cUBA
αγ. παρασκευής 70-

72, περιστέρι, 210 
5782.610, 694 

4352028

πέμ. νoche Latino με τη 
Mariela Nelson. παρ. 
Pedro Santana + Xoρό-
ραμα dance team. Σάβ. 
Pedro Santana & Yoel 
Pereira. κυρ. Bachata 
& Kizomba Night. Δευτ. 
Βrasilian Party. Tρ. 
Salsa Romantica. Tετ. 
Wednesday Salseras 
Club: πέμ. Β.  Δήμας. Δευτ. 
Zωντανή ελληνική βραδιά. 
Tρ. νοτική Βραδιά αφιέρω-
μα. Tετ. «Δύσκολη νύχτα» 
παρ. «Greek Style Edition». 
κυρ. N. Σουλιώτης.
Upstairs: Σάβ. Ελληνική 
βραδιά με ζωντανή μου-
σική. 

ZυΓοσ
κυδαθηναίων 22, πλάκα, 
210 3241.610
παρ. & Σάβ. «μαζί αυτοσχε-
διάζουμε» με Λ. Μαχαιρί-
τσα, Μ. Πασχαλίδη, Δ. Πα-
πίου, Opera Chaotique. 

fAUST
καλαμιώτου 11, αθήνα
25/2: Jerome & The 
Movement Orchestra.

flORAl
Θεμιστοκλέους 80, 
210 3800.070
21/3: Super Mario Eastern 
Experiment. 22/3: No 
Man’S Land. 23/2: Pop Eye. 

GAGARiN 205
λιοσίων 205, αττική
22/2:  Katatonia. 23/2: Big 
Tattoo Party.

GAzARTe
Βουτάδων 32-34, Γκάζι, 
210 3460.347
22&23/2: Arturo Sandoval. 
24/2: Minor Project. 27/2: 
Eυανθία Ρεμπούτσικα.

GOTHAm CiTy STAGe
Agora Center, λ. κηφισίας 
12, μαρούσι, 697 9112333
παρ. & Σάβ. Οnirama. 

HAlf NOTe
Tριβωνιανού 17, μετς, 
210 9213.310
21-24/2: Βalkanatolia. 
24/2: Kυριακάτικα απογεύ-
ματα με κλασική μουσική. 
25/2: Eva & the Apples. 
27/2: Noches Rojas.

ίΝ vivo
Χ. τρικούπη 79 & μεθώνης, 
Εξάρχεια, 210 3822.103
23/2: Δημήτρης Παναγό-
πουλος & Αura.

KOO KOO
Iάκχου 17, Γκάζι, 
210 3450.930
21/2: Novo. 22/2: Yianneis. 
Σάβ. Tonis Sfinos & The 
Playmates. 

ΚYKLoS LivE StAGE 
ιερά οδός 74, Βοτανικός, 
210 3424.299
Σάβ. Nατάσσα Μποφίλιου.

ΚυΤΤαΡο
Hπείρου 48 & αχαρνών, 
210 8224.134
23/2: Music Highway Fest. 
24/2: Enforcer.

MoNAσΤΗΡαΚί StAGE
καπνικαρέας 35, πλάκα, 
210 3215.015
παρ. & Σάβ. Midnight in 
Athens με Παναγιώτη 
Τσακαλάκο, Σταύρο Μιχα-
λακάκο και Μαλού.

PASSPort
καραίσκου 119, πειραιάς 
210 4296.401
23/2: Φοίβος Δεληβοριάς. 
24/2: Nalyssa Green - Mani 
Deum.

ΡαΚομελο
Διστομου 9, ηλιουπολη, 
210 9702.025
κυρ. Live. πέμ. DJ Spery. 
παρ. Α. Μαυρογιάννης. 
Σάβ. Π. Χαλάς.

ReX
πανεπιστημίου 48, ομό-
νοια, 210 3823.269
παρ. & Σάβ. Νίνο, Κ. Αργυ-
ρός, Ά. Δημητρίου.

Ρυθμοσ StAGE
μαρίνου αντύπα 38, ηλιού-
πολη, 210 9750.060
πεμ. Σ. Καλυβάτσης - Σ. 
Κάτσαρης. παρ. K. Μακε-
δόνας & Έμμετρον. 23/2: 
Χαΐνηδες. 27/2: E-Orfeas.
gr live.

SiX D.O.G.S
αβραμιώτου 6-8, 
210 3210.510
21/2: Switchblade - 
Omega Monolith. 22/2: 
Chromatic Sequence. 
23/2: Mητέρα Φάλαινα 
Τυφλή. 24/2: Μickey 
Pantelous 25-27/2: 
Deteriorate Sound Fest.

SmAll CAfΕ
Aριστοτελους 10, πειραιάς, 
210 4297.236
22/2: Φίλιππος Νικολάου. 
23/2: Σταύρος Λογαρίδης. 

SOCiAliSTA
τριπτολέμου 33, Γκάζι, 
210 3474.733
τρ. Σταμάτης Γαρδέλης.

STAGe25
αισχύλου 25, περιστέρι, 
210 5714.785
22/2: Α. Μπελλές. 23/2: Κ. 
Χρονόπουλος.

σΤαυΡοσ Του ΝοΤου
Φραντζή & Θαρύπου 35-
37, νέος κόσμος, 
210 9226.975
Kεντρική Σκηνή παρ. & 
Σάβ. Σ. Μάλαμας. Plus. 
Σάβ. E. Ζουγανέλη. Club. 
22/2: M. Πασχαλίδης. Σάβ. 
House Band. Δευτ. Ρ. Χρη-
στίδου «Βack to 70s». τρ. 
Γ. Δημητριάδης & Lexicon 
Project. τετ. Μ. Ζαμάνη.

ΤαS StAGE
Βουτάδων 6, Γκάζι, 
2103411306.
παρ. & Σάβ (23.00), κυρ. 
(14.00) Δ. Μπάσης - Μ. 
Ασλανίδου - Χ. Γαργανου-
ράκης. 

ΤΡίαΝοΝ
κοδριγκτώνος 21, Βικτώ-
ρια,  210 8215.469 
Σάβ. «Θεαμάτων τσίρκο» 
με τους Π. Αμπαζή, Π. 
Αστεριάδη, Η.Καρελλά, 
Κ. Καρυπίδη, Α. Λουδάρο, 
Γ. Μποσταντζόγλου, Λ. 
Φισφή, Ρ.  Χαραλαμπίδη &  
Η. Λογοθέτη. 

TROiKA ClUb
πειραιώς 178, 
210 3413.550-552
παρ & Σάβ. Τζίμης Πα-
νούσης. 

ΦΩΤαεΡίο
πειραιώς 102-104, 
210 3413.888
παρ. & Σάβ. Γιώργος 
Μαζωνάκης - Νίκος Κουρ-
κούλης. 

XEλΩΝα
Δεκελέων 26, Γκάζι, 216 
9002.000-1
παρ. & Σάβ. «η αγκαλιά η 
μεγάλη». η νέα παράσταση 
του Σταμάτη Κραουνάκη. 
Δευτ. Γιώτα Νέγκα. τετ. 
Aργυρώ Καπάρου.

AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ίαΝοσ
Σταδίου 24, 210 3217.917
22/2: Στάθης Δρογώσης. 
23/2: Gadjo Dilo. 27/2: 
Nότης Μαυρουδής. 

ΊδΡυμα είΚασΤίΚΩΝ ΤεΧΝΩΝ 
& μουσίΚΗσ Β. & μ. θεο-
ΧαΡαΚΗ
Βασιλίσσης Σοφίας 9 & 
μέρλιν 1, 210-3611206 
21/2: Νέο Ελληνικό Κου-
αρτέτο. 23/2: ακρόαση της 
Συμμετοχικής Όπερας. 

MEΓαΡο μουσίΚΗσ
Βασ. Σοφίας & κόκκαλη, 
210 7282.000
23/2: Καμεράτα & Pascal 
Schumacher Quartet 
(20.30). 25&26/2: Εθνική 
Ορχήστρα της Γαλλίας με 
αρχιμουσικό τον Vassily 
Sinaisky και σολίστ τους 
Julian Rachlin και Δημή-
τρη Σγούρο (20.30). 27/2: 
Eθνική Συμφωνική Ορχή-
στρα της ΕΡΤ με αρχιμου-
σικό τον Claudio Scimone 
και τη μεσόφωνο Mαρίτα 
Παπαρίζου (20.30). 

NoMiσμαΤίΚο μουσείο 
πανεπιστημίου 12, 
210 3610.067
21/2: μusic Soup Organ 
Trio.

παλλασ
Βουκουρεστίου 5, αθήνα, 
210 3213.100
21/2: Φ.  Δάρρα - Δ.. Παπα-
δημητρίου «λουλούδι στη 
φωτιά». παρ.-κυρ. Μαρι-
νέλλα - Κ. Χατζής. 26/2: 
Σόνια Θεοδωρίδου - «κων-
σταντίνος καβάφης». 

σΤεΓΗ ΓΡαμμαΤΩΝ Καί 
ΤεΧΝΩΝ
λ. Συγγρού 107-109, 
2109005.800
 25/2: Vijay Iyer Trio.●

μουσίκεσ σκηνές LiVE Του ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου

CHROMATIC SEQUENCE  
Modern classic
To πολυμελές σχήμα του Γιώργου Στεφανακίδη, που ξεκίνησε το 2007 
αναμειγνύοντας trip-hop, electronica και synths, με μια μικρή σύγ-
χρονη ορχήστρα δωματίου που αποτελείται από πιάνο, βιολί, βιόλα, 
βιολοντσέλο, φλάουτο, τύμπανα, φωνή. μαύρα πλήκτρα, ταμπούρο, 
λάπτοπ και allou fun dark.

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ, Λ. Συγγρού 107-109, 210 9005.800. Έναρξη 21.00. Εί-
σοδος € 18 για κάθε συναυλία, μειωμ. € 10. Για την προβολή της ταινίας € 5. Προπώληση 
Ελευθερουδάκης, Public, Παπασωτηρίου, Ιανός και Στέγη (14-20/2)
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Η προβολή του ερωτήματος «Να φύγω ή να 

μείνω;», όπως τίθεται από χιλιάδες σημε-

ρινούς Έλληνες, φτάνει στο ερώτημα του 

ομηρικού Τηλέμαχου. Καθώς οι μνηστήρες 

λυμαίνονται την Ιθάκη ±στη θέση της βάλε 

τη σημερινή Ελλάδα, λένε οι συνδημιουρ-

γοί της παράστασης±, ο γιος του Οδυσσέα 

αναρωτιέται αν πρέπει να φύγει ή όχι. Αλλά 

ποιος θα καταλάβει σήμερα το ερώτημα, 

αν ειπωθεί στη γλώσσα του Ομήρου; Γι' 

αυτό το δάνειο του τραγουδιού των Clash 

«Should I stay or Should I go» στον τίτλο.

Πρώτο δεδομένο Για να απαντήσεις σ' 

ένα τόσο επίκαιρο ερώτημα, δεν μπορεί πα-

ρά να χρησιμοποιήσεις μια σύγχρονη θεα-

τρική φόρμα ± δες θέατρο-ντοκουμέντο:  

Ηθοποιοί και Έλληνες μετανάστες εξιστο-

ρούν τις προσωπικές τους ιστορίες επί 

σκηνής ±κάποιες εξ αυτών μοιάζουν με 

θεραπευτικές εξομολογήσεις±, αλλά και 

προβάλλονται βίντεο με αφηγήσεις συγ-

γενών, όπως και τυχαίων περαστικών. 

«Φέραμε επί σκηνής δύο γενιών μετανάστες 
στη Γερμανία, ώστε μέσα από την εμπειρία 
και την οπτική τους να δημιουργήσουμε ένα 
έργο για την κρίση στην οικονομία, στη δη-
μοκρατία, στις σχέσεις των δύο χωρών» θα 

πουν οι δημιουργοί. Η περιπτωσιολογία 

των ιστοριών συνθέτει ένα διευρυμένο 

μωσαϊκό ιστορικής αφήγησης του ελλη-

νικού μεταναστευτικού ρεύματος και είναι 

απόρροια «πολύμηνης δουλειάς και συλλο-
γής συνεντεύξεων μέχρι να επιτευχθεί με-
γάλο κοντράστ, να φανερωθεί μια ποικιλία 
κινήτρων για μετανάστευση». 

Δεύτερο δεδομένο Το ερώτημα δεν 

ήταν ένα καλλιτεχνικό εφεύρημα, αλλά και 

υπαρξιακής φύσης ζήτημα για τους δύο 

σκηνοθέτες. Ο γερμανοσπουδαγμένος 

Ανέστης (Αζάς) και ο ανέστιος (Πρό-

δρομος Τσινικόρης, καθότι γεννη-

μένος στη Γερμανία και χωρίς δική 

του εστία σε καμία χώρα) ανα-

ρωτιούνται ακόμα και σήμερα: 

«Μπορούμε να μείνουμε στην 
Ελλάδα χωρίς κανένα εχέγγυο 
επιβίωσης και προοπτικής, 
υπερασπιζόμενοι την τέχνη 
που αγαπάμε στη μητρική 

γλώσσα μας, ανασφάλιστοι και απλήρωτοι, ή 
το παλεύουμε στη Γερμανία;». Μια τόσο προ-

σωπική εμπλοκή θα μπορούσε να πνίξει 

την παράσταση με μια αφόρητη συναισθη-

ματολογία ή συνθηματολογία. Τουναντί-

ον. Διαβάζοντας τον ορισμό του Δημητρά-

κου στο «Ερμηνευτικό λεξικό» του για το 

μετανάστη («ο οικειοθελώς εγκαταλείπων 
την χώραν του κ. εγκαθιστάμενος μονίμως 
εις άλλην χώρα»), καταλαβαίνεις πως την 

ειρωνεία του «οικειοθελώς» τονίζουν. Ο 

«Τηλέμαχος» μοιάζει με ισορροπιστή πάνω 

σε σχοινί που χωρίζει τη συγκίνηση από 

το γέλιο, την εξομολόγηση από την απο-

τίμηση, την Ιστορία από την προσωπική 

περιπέτεια, τη Γερμανία από την Ελλάδα, 

το «να φύγω» από το «να μείνω».   

Τρίτο δεδομένο Κατά τη διαδικασία α-

ναζήτησης πρωταγωνιστών από τη δεξα-

μενή υπαρκτών μεταναστών, το ερωτημα-

τολόγιο που διαμόρφωσαν οι δημιουργοί  

είχε μια μυστική συγγένεια με τις περιπέ-

τειες του Οδυσσέα. «Δεν μπορούσαμε να 
παραβλέψουμε το γεγονός πως υπάρχει πολ-
λή βία στην Οδύσσεια. Ρωτώντας, λοιπόν, για 
τη σχέση τους με τη βία, το μεγαλύτερο ποσο-
στό των ερωτηθέντων είχε κάτι να διηγηθεί 
από τα γεγονότα στο Σύνταγμα. Έτσι νιώσαμε 
την ανάγκη να σχολιάσουμε το θέμα των Αγα-
νακτισμένων» θα εξηγήσουν. Ένα κομβικό 

σημείο στην παράσταση, καθώς ενείχε τον 

κίνδυνο να τη μετακινήσει το ντοκουμέντο 

στο χώρο της φθηνής 

καταγγελίας. 

Κατέληξε 

υπόδειγμα υγιούς κριτικής, ικανό να στεί-

λει στον αγύριστο όσους θεατές αναμέ-

νουν λαϊκίστικα αναμασήματα.

Τέταρτο δεδομένο Συμπαραγωγή του 

γερμανικού Kultursprünge, της ομάδας 

των παιδιών και της Στέγης, και με αφετη-

ρία εκκίνησης των παραστάσεων το διαπο-

λιτιστικό θέατρο του Βερολίνου Balhaus 

Naunystrasse, ο «Τηλέμαχος» επωμίστηκε 

και μία ακόμη αποστολή. Να 

προσπαθήσει να εξηγήσει 

στο γερμανικό κοινό τι συμ-

βαίνει στην Ελλάδα, μέσα 

από τα λόγια Ελλήνων, αλλά 

και να μεταφέρει στο ελλη-

νικό κοινό τη γνώμη (και) 

Γερμανών, που δεν συμπε-

ριλαμβάνονται οπωσδήπο-

τε στους αναγνώστες της 

«Bild». Η Irina Szodruch, που 

με τον Jens Hillje συνυπο-

γράφουν ως δραματουργοί 

την παράσταση, εξηγεί πως «ήταν μια ευ-
καιρία για το γερμανικό κοινό να ακούσει το 
πρόβλημα από την πλευρά των Ελλήνων, έξω 
από τα στερεότυπα με τα οποία μας βομβαρ-
δίζουν τα ΜΜΕ. Η παράσταση φιλοξενήθηκε 
στο Balhaus, ένα θέατρο ενσωμάτωσης καλ-
λιτεχνών διαφόρων εθνικοτήτων». 
Τη σκηνή του θεάτρου μοιράζεται με τους 

Έλληνες κι ένας Γερμανός εκπροσωπώντας 

την «άλλη» πλευρά. Ελληνικοί, αγγλικοί 

και γερμανικοί υπέρτιτλοι 

βοηθούν ώστε τις 

θέσεις των 

θεατών να μοιράζεται ένα multi culti κοι-

νό. Η συνύπαρξη ενεργεί καθοριστικά στη 

δυναμική της παράστασης. Οι αντιδράσεις 

των γερμανικής καταγωγής θεατών, όταν 

είδαμε τον «Τηλέμαχο» στο Βερολίνο, δεν ή-

ταν αναγκαστικά διαφορετικές από τις δικές 

μας. Χρησιμοποιώντας τη λογική των χρη-

σμών της Πυθίας, η παράσταση ανοίγει τα 

παράθυρα του μυαλού για αποτιμήσεις, κα-

ταλήγοντας σε πολιτικό όχημα. Εντάξει, μη 

γελιόμαστε, δεν έχει τη δύναμη μιας κυβερ-

νητικής στρατηγικής για τη διαμόρφωση 

των σχέσεων των δύο χωρών, αλλά κάνει 

δουλειά εξωτερικής πολιτικής φέρνοντας 

στο προσκήνιο μια αδήριτη πραγματικότη-

τα: πίσω από τα νούμερα κρύβονται ιστο-

ρίες ανθρώπινου πόνου, στιγμές ευτυχίας 

και δυστυχίας, λανθασμένες οικονομικές 

επιλογές και πρακτικές λαμογιών, μονο-

μερείς κυβερνητικές αποφάσεις, εμπλοκή 

της Ιστορίας... Ζητώντας την 

εκατέρωθεν κατανόηση, το-

ποθετεί ένα «ενδεχομένως», 

καθώς δεν αναμασά θέσεις, 

παρά συν-κινεί.               

Το ερώτημα του τίτλου α-

παντιέται; Φυσικά και όχι. 

Αυτό όμως που απαντιέται 

τόσο από την πλευρά των 

συντελεστών της παράστα-

σης όσο και από την πλευρά 

της Στέγης Γραμμάτων και 

Τεχνών είναι το ερώτημα «πώς μπορώ να 

παλέψω;». Με πολλή δουλειά, εφευρετικό-

τητα και ενώνοντας δυνάμεις, λένε οι πρώ-

τοι. Με εξωστρέφεια, λέει η δεύτερη και 

παίρνει τη θέση της ανύπαρκτης ±και με ε-

ντελώς αντίθετη λογική± πολιτείας ανοίγο-

ντας διαύλους επικοινωνίας για νέες ομά-

δες με το εξωτερικό, κάνοντας συμπράξεις. 

Όμως, θέτει μια προϋπόθεση: το ταλέντο 

και τη διάθεση για δουλειά.

Μπορεί ν' ακούγεται παραδοξολογία, αλλά 

η ελληνική κρίση πουλάει στο εξωτερικό, 

προκαλεί περιέργεια. Όμως, για να επωφε-

ληθούμε από αυτή, βλέποντας σε μακρινό 

ορίζοντα, σημαίνει πως δεν θα επιμένουμε 

στη λογική του επαίτη (κυβερνητικά χρη-

ματοδοτούμενου με δήθεν καλλιτεχνικό 

άλλοθι). Μ' αυτό τον τρόπο θα παίζουμε 

εσαεί το ρόλο του προσκαλεσμένου 

στη βασιλική αυλή φτωχού που, α-

φού θα διασκεδάσει την πλήξη των 

φιλανθρωπικών συναισθημάτων 

των Αυλικών, θα επιστρέψει πίσω 

στην τρώγλη του. Τα παιδιά με τη 

δουλειά τους έδειξαν το σωστό 

τρόπο· η Στέγη με την επιλογή 

της τη χάραξη καλλιτεχνικής 

πολιτικής. A  
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Να φύγω ή να μείνω στην Ελλάδα; 
Η παράσταση  «Τηλέμαχος: Should I stay or Should I go?» των Ανέστη Αζά και 
Πρόδρομου Τσινικόρη φέρνει στη σκηνή της Στέγης προσωπικές εξομολογήσεις μεταναστών

Του ΔΗΜΗΤρΗ ΜΑΣΤρΟΓΙΑΝΝΙΤΗ

«Ο λογισμός αυτός 
πώς πέρασε, παιδί 
μου, απ’ το μυαλό 

σου; / Στης γης τα μά-
κρη πώς στοχάζεσαι 
να φύγεις τώρα, που 

’σαι / αγαπημένος 
και μονάκριβος;»

(Οδύσσεια, ραψ. Β, στ. 363-
365, μτφ. Ν. Καζαντζάκης)

I n f o

27/2 - 10/3, 

Στέγη Γραμμάτων 

και Τεχνών, Λεωφ. 

Συγγρού 107, 210 

9005.800, € 18, 10 

(μειωμένο)

27/2 - 10/3, 

Στέγη Γραμμάτων 

και Τεχνών, Λεωφ. 

Συγγρού 107, 210 

9005.800, € 18, 10 
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Έχοντας πρωταγωνιστήσει στη σκηνή 

των πιο σημαντικών λυρικών θεάτρων 

της Ευρώπης, η σοπράνο Σόνια Θεοδω-

ρίδου, που κατοικεί στο Βερολίνο αλλά 

μένει και στην Αθήνα, επιστρέφει στον 

προφητικό και επίκαιρο λόγο του Καβά-

φη για μια συναυλία στο «Παλλάς». 

Τ
ραγούδια του Αθανάσιου Σίμογλου βα-

σισμένα στα ποιήματα του μεγάλου Α-

λεξανδρινού, συνοδεία  της Ορχήστρας  

Mobile υπό τη διεύθυνση του συζύγου 

της Θεόδωρου Ορφανίδη. Μια ορχήστρα που 

ίδρυσαν οι δυο τους στο Βερολίνο με Ευρωπαί-

ους κυρίως μουσικούς, με σκοπό τη μετάδοση 

της ελληνικής λόγιας μουσικής. Στην «Καβαφι-

κή» βραδιά θα συμμετέχει η Βρετανίδα συγ-

γραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, ο ηθοποιός Τάσος 

Νούσιας και 16 μαθητές του 15ου Λυκείου 

Αθηνών σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη. Η 

Σόνια Θεοδωρίδου μίλησε στην ΑTHENS VOICE 

για την τραγικά επίκαιρη σήμερα ειρωνεία  του 

Καβάφη, τις αντιφάσεις της Αθήνας, τις αντι-

δράσεις των Γερμανών και την κρίση.

Πώς συνομιλεί με το σήμερα ο καβαφικός 

λόγος; Ο Καβάφης υπήρξε πάντοτε προφη-

τικός και πολύ επίκαιρος. Σε καιρούς χαλε-

πούς, γεμάτους ένταση, αμφισβήτηση και 

ηθική παρακμή όπως η δική μας, ο μεγάλος 

Αλεξανδρινός βρίσκεται στην πρώτη σειρά, 

μιας και τα γραφόμενά του φαντάζουν ωσάν 

να γράφτηκαν χθες... Κατέγραψε την εποχή 

μας πριν από εμάς

Ποιο στοιχείο σάς συγκινεί περισσότερο 

στην ποίησή του; Η βαθιά του μόρφωση, 

η αφοσίωσή του και το πόσο Έλληνας είναι. 

Τέλος, σπάνια ο έρωτας περιγράφεται τόσο 

έντονα όσο στα ποιήματά του.

Γιατί θεωρείτε ότι η ποιητική του έκφρα-

ση ξεπέρασε τα όρια της ελληνικής γλώσ-

σας σε ένα παγκόσμιο ταξίδι; Γιατί έχει τη 

μαγεία της οικουμενικότητας. Γιατί κουβαλάει 

την ενέργεια εκείνη που την κάνει παγκόσμια. 

Γιατί τα γραφόμενά του αφορούν όχι μόνο 

τον ελληνισμό, αλλά αγκαλιάζουν ολόκληρο 

τον κόσμο με τα πάθη και τις σκέψεις του.

Πώς αντιμετωπίσατε την ερμηνεία της 

γραφής του; Διαβάζω από πολύ μικρή Κα-

βάφη, και μου είναι τρομερά οικείος. Έτσι 

προσεγγίζω τα ποιήματά του συναισθημα-

τικά και δεν κάνω επιστημονική ανάλυση, 

παρά μόνο δραματοποιώ τα ποιήματα, κάνω 

ρόλους και ζω μέσα από την ιστορία τους. 

Πόσο σημερινή είναι η ειρωνεία του; Τρα-

γικά σημερινή και απόλυτα επίκαιρη. Δείτε 

τον κόσμο μας, το πόσο αλλοιωθήκαμε και 

αλλάξαμε, το πόσο εύκολα φορέσαμε τα κα-

λά μας και περιμένουμε τους βαρβάρους να 

φτάσουν και να μας κατακτήσουν...

Πώς είναι το κλίμα στη Γερμανία απέναντι 

στην Ελλάδα σήμερα; Εξαρτάται με ποιους 

συναναστρέφεται κανείς. Άλλοι είναι είρω-

νες, άλλοι φιλικά προσκείμενοι, μα σε όλων 

τα βλέμματα υπάρχει κάτι. Αυτό το κάτι είναι 

η βαθιά τους πεποίθηση πως δεν αξίζουμε να 

κατέχουμε τη γη των αρχαίων Ελλήνων και 

να αποκαλούμαστε απόγονοί τους...

Πώς βλέπετε την κρίση; Σαν μία πρώτης τά-

ξεως ευκαιρία για όλους να ανακαλύψουμε εκ 

νέου την ελληνικότητα εντός μας και να επανα-

προσδιορίσουμε προς τα πού πηγαίνουμε...

ΣΟΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

Η διάσημη 
σοπράνο 
ερμηνεύει 
Καβάφη  
 Του ΓιώρΓΟυ ΔημηΤρΑκΟπΟυΛΟυ 

«παλλάς». 

Έναρξη 21.00. 

Είσοδος € 15, 20, 

25, 35, 40. Στις 

26/2.

«παλλάς». 

Έναρξη 21.00. 

Είσοδος € 15, 20, 

25, 35, 40. Στις 

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη στο Site

www.athens voice.gr
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 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛  Killing osamaτου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μαθήματα ενηλικίωσης (The SeSSionS) ***
ΣκηνοθεΣία: Μπεν λιούιν 

Με τουΣ: τζον Χοκς, Έλεν Χαντ, Γουίλιαμ Χ. Μέισι

Ο Μαρκ Ο'Μπράιεν έχει επιβιώσει από πολιομυελίτιδα αλ-

λά είναι καθηλωμένος στο φορείο του κι αναγκασμένος 

να περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μέσα σε ένα 

«μεταλλικό πνεύμονα». Δημοσιογράφος και ποιητής, απο-

φασίζει στα 38 του πως πρέπει να κάνει σεξ και με τη βοή-

θεια μιας ειδικής θεραπεύτριας αποφασίζει να εξερευνήσει 

το μυστηριώδη κόσμο της ερωτικής συνεύρεσης. Το φιλμ 

είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία κι έχει όλη τη σοβαρό-

τητα και τη λεπτότητα που το θέμα ζητά, αλλά μαζί κι όλο το 

χιούμορ και την τρυφερότητα που απαιτεί μια κωμωδία. Για-

τί τα «Μαθήματα ενηλικίωσης» δεν είναι το «Αριστερό μου 

πόδι», αλλά ένα feelgood φιλμ που όμως ποτέ δεν ευτελίζει 

την ιστορία του και κοιτάζει το σεξ και την αναπηρία με από-

λυτα καθαρή ματιά. Αν και απόλυτα αξιοπρεπές, όμως, δεν 

παύει να προσπαθεί υπερβολικά να γίνει αρεστό, προσθέ-

τοντας ίσως μεγαλύτερη δόση ζάχαρης στη συνταγή του, 

αλλά κερδίζοντας τις εντυπώσεις κυρίως χάρη στις δύο 

εξαιρετικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών του. 

Ο έρωτας της βασίλισσας (en Kongelig affτre) **  

ΣκηνοθεΣία: Νικολάι Άρσελ / Με τουΣ: Μαντς Μίκελσεν, 

 Αλίσια Βικάντερ, Μίκελ Μπόε φόλσγκαρντ

Όπως κάθε βασιλική αυλή που σέβεται τον εαυτό της, προφα-

νώς κι αυτή της Δανίας δεν υπολείπεται σε σκάνδαλα και αξι-

ομνημόνευτες ιστορίες. Το φιλμ του (κατά το ήμισυ ελληνικής 

καταγωγής) Νικολάι Άρσελ αφηγείται μία από αυτές. Τον 18ο 

αιώνα η βασίλισσα Καρολίν Ματίλντ, σύζυγος του Κρίστιαν 

του Έβδομου, ερωτεύεται τον Γερμανό γιατρό του μονάρχη 

που ξυπνάει μέσα της νέα άγνωστα πάθη με τις επαναστατι-

κές του ιδέες. Ακούγεται συναρπαστικό, αν τα ιστορικά δρά-

ματα με φροντισμένα κοστούμια και εντυπωσιακά σκηνικά 

είναι κάτι που απολαμβάνετε. Η αλήθεια είναι πως το φιλμ εί-

ναι καλοφτιαγμένο και προσεγμένο σε κάθε λεπτομέρεια (δεν 

είναι τυχαίο ότι έφτασε μέχρι την πεντάδα των υποψήφιων 

ξενόγλωσσων ταινιών στα Όσκαρ) κι έχει μία, όπως πάντα, α-

ξιοπρόσεχτη ερμηνεία από τον Μαντς Μίκελσεν. Μόνο που το 

πάθος του παράνομου ζευγαριού δεν σε πείθει ποτέ, οι χαρα-

κτήρες δεν αποκτούν αληθινό υπόβαθρο, η ιστορία εξελίσσε-

ται αργόσυρτα δίχως να νιώθεις τις εντάσεις ή τις κορυφώσεις 

της, καταλήγοντας εντέλει να μη σε αφορά ουσιαστικά. 

Λόρενς για πάντα (laurence anywayS)**
ΣκηνοθεΣία: ξαβιέ Ντολάν

Με τουΣ: Μελβίλ Πουπό, Σουζάν Κλεμάν, Νάταλι Μπέι

Βρισκόμαστε στη δεκαετία του '80 και ο Λόρενς αποκα-

λύπτει στη φίλη του Φρεντ, με την οποία έχουν μια υπέ-

ροχη σχέση, το μεγάλο του μυστικό. Ονειρεύεται να γίνει 

γυναίκα, αλλά να συνεχίσει να είναι μαζί της. Η ταινία θα 

τον ακολουθήσει σε αυτή τη δύσκολη πορεία, βάζοντας 

στο μικροσκόπιο ένα από τα τελευταία ταμπού που μοιά-

ζουν να αντιστέκονται: τη διεμφυλικότητα. Μόνο που, 

όσο θαρραλέα κι αν είναι η ιδέα της ταινίας του 24χρονου 

Ξαβιέ Ντολάν, αλλά τόσο ναρκισσιστική, αμετροεπής και 

κουραστική είναι η εκτέλεσή της. Στην τρίτη του μεγάλου 

μήκους, το «παιδί θαύμα» από τον Καναδά κάνει ένα ακόμη 

πλουμιστό φιλμ που θυμίζει βιντεοκλίπ μεγάλης διάρκειας 

(για την ακρίβεια πολύ μεγάλης, αφού διαρκεί 2 ώρες και 

40 λεπτά), το οποίο δεν είναι δίχως ενδιαφέρον, όμως α-

λέθει ιδέες και στοιχεία που θα μπορούσαν να ξεχωρίσουν 

σε έναν πολτό που νοιάζεται μόνο να είναι όμορφος και 

εντυπωσιακός. Κάτι που, προφανώς, φυσικά και δεν αρκεί 

για να δώσει μια καλή ταινία.

Ωραίος κήπος. 
Τον αγοράζω.

Καμία δεν είναι τέλειος

Εven educated bees do it...

Τύπου «Homeland»

Zero Dark Thirty ****
ΣκηνοθεΣία: Κάθριν Μπίγκελοου / Με τουΣ: Τζέσικα Τσαστέιν, Τζέισον 

Κλαρκ, Τζόελ Έτζερτον, Κάιλ Τσάντλερ 

Μια ταινία που διαρκεί σχεδόν 3 ώρες και αφηγείται μια ιστορία 

της οποίας όλοι ξέρουμε το τέλος δεν μοιάζει να ξεκινά με τους 

καλύτερους οιωνούς. Κι όμως το «Zero Dark Thirty» κατορθώνει 

να είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά κι αγωνιώδη φιλμ που 

είδαμε εδώ και πολύ καιρό, ακόμη κι αν μόλις ένα μικρό του κομ-

μάτι, κοντά στο τέλος, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ταινία δρά-

σης. Η αληθινή ιστορία του κυνηγητού του Οσάμα Μπιν Λάντεν, 

της εύρεσης και εξόντωσής του, και η ασταμάτητη, στα όρια της 

εμμονής, αναζήτησή του από μια Αμερικανίδα πράκτορα μετα-

μορφώνονται στα χέρια της Κάθριν Μπίγκελοου και μέσα από 

το εξαιρετικό σενάριο του Μαρκ Μπόαλ σε στιβαρή εξιστόρηση 

αληθινών γεγονότων και μαζί σε ακριβές θρίλερ και εξαιρετική 

μελέτη χαρακτήρων. Όχι μόνο των ηρώων που παρακολουθεί, 

αλλά ολόκληρων των δύο αντίπαλων στρατοπέδων: των αμε-

ρικάνικων μυστικών υπηρεσιών και των ισλαμικών τρομοκρατι-

κών κυττάρων. Το «Zero Dark Thirty» χτίζει την ατμόσφαιρά του 

πάνω από την αυθεντικότητα και την αγωνία του, μέσα από την 

αδράνεια, το αργό ξετύλιγμα του μπερδεμένου κουβαριού που 

υπήρξε η Αλ Κάιντα. Με την Τζέσικα Τσαστέιν να δίνει μια εξαι-

ρετική ερμηνεία, δίχως να μεταμορφώνει ποτέ το χαρακτήρα 

της σε all american ηρωίδα, η ταινία αποκτά ένα ακόμη βαρίδι 

που την κρατά σταθερή σε κάτι πολύ πιο βαθύ κι ενδιαφέρον 

από ένα απλό action movie. Αναμφίβολα πολύ πιο τεταμένο και 

έντονο, παραδόξως σκεπτόμενο και γεμάτο αμφιβολίες, ακόμη 

και σε στιγμές που οποιαδήποτε άλλη αμερικάνικη ταινία πάνω 

στο θέμα του «πολέμου ενάντια στην τρομοκρατία» θα ήταν γε-

μάτη επευφημίες κι άναρθρες κραυγές ωμού πατριωτισμού. 

ÇΕίναι 

100% σίγουρο ότι ο 

Οσάμα είναι εκεί. Ξέρω 

ότι οι βεβαιότητες σας φρι-

κάρουν, γιÕ αυτό ας πούμε 95%. 

Αλλά στην πραγματικότητα 

είναι 100% σίγουροÈ. 

(η τζέσικα τσαστέιν δεν έχει καμία 

αμφιβολία ότι βρήκε το κρησφύγετο 

του Μπιν Λάντεν στο ÇZero Dark 

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

ΑθήνΑς

Α ΑΒΟΡΑ  
Ιπποκράτους 180, 210 6462.253

No Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:15, 
22:30 

ABΑΝΑ 
Λυκούργου 3, Χαλάνδρι, 210 6756.546 

Ο έρωτας της βασίλισσας 
Πέμ.-Τετ. 17:20, 20:00, 22:30 
/ Το μεγάλο ταξίδι της Ζαράφα 
μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 15:45

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

Αίθ.1: Zero Dark Thirty Πέμ.-
Τετ. 21:45 / Η αγάπη έρχεται 
στο τέλος Πέμ.-Τετ. 17:45, 
19:45 
Αίθ.2: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 19:00 / Παράδεισος 
του έρωτα Πέμ.-Τετ. 21:15, 
23:20 / Η ζωή του Πι Σάβ.-
Κυρ. 16:30 
Αίθ.3: Οι Άθλιοι Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:00 / Σάβ.-
Κυρ. 16:45, 20:00 / Πολύ 
σκληρός για να πεθάνει σήμε-
ρα Πέμ.-Τετ. 23:10 
Αίθ.4: Οι Άθλιοι Πέμ.-Τετ. 
18:15, 21:30 / Ξενοδοχείο για 
τέρατα μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 
16:15 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ
Βασ.  Σοφίας 124, Αμπελόκηποι,  
210 7782.122 
 
Αίθ.1: Οι Άθλιοι Πέμ.-Τετ. 
17:00, 20:00, 23:00 
Αίθ.2: Zero Dark Thirty Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:40, 
22:30 / Σάβ.-Κυρ. 16:30, 
19:40, 22:30

AΘHnAiOn CinepOlis 3D 
Ζησιμοπούλου 7, Γλυφάδα,  
210 8108.230 

Αίθ.1: Τα μυθικά πλάσματα του 
Νότου Πέμ.-Τετ. 17:50 / Zero 
Dark Thirty Πέμ.-Τετ. 19:50, 
22:40 / Ψάχνοντας το Νέμο 
μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 15:50 3D 
Αίθ.2: Ο έρωτας της βασίλισ-
σας Πέμ.-Τετ. 17:20, 20:00, 
22:30 / Οι πέντε θρύλοι με-
ταγλ. Σάβ.-Κυρ. 15:30 
Αίθ.3: Οι Άθλιοι Πέμ.-Τετ. 
18:00, 21:00 / Ραλφ, η επόμενη 
πίστα μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:00 
Αίθ.4: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 17:10, 22:30 / Οι 
Άθλιοι Πέμ.-Τετ. 19:30 

ΑΙΓΛΗ 
Λ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι,  210 6841.010
 
Αίθ.1: Οι Άθλιοι Πέμ.-Τετ. 
19:30, 22:30 / No Πέμ.-Τετ. 
17:00 
Αίθ.2: Αννα Καρένινα Πέμ.-
Τετ. 17:20 / Zero Dark Thirty 
Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:40 

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

Μαθήματα ενηληκίωσης 
Πέμ.-Τετ. 18:20, 20:30, 22:40

ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΥ 2+1
Αγωνιστών Στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι,  
210 5813.470 -450

Αίθ.1: Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ. Πέμ.-Τετ. 17:30 / Οι 
Άθλιοι Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:30 
Αίθ.2: Η αδελφή μου Πέμ.-
Τετ. 17:30, 19:20 / Οι Άθλιοι 
Πέμ.-Τετ. 21:00 

Α ΣΤΕΡΑ Σ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦΟΣ ΝΕ Α Σ 
ΙΩΝΙΑ Σ
Ασκληπιού 4, Νέα Ιωνία, 210 2712.640

Άννα Καρένινα Πέμ.-Τετ. 
18:00 / Άλλοθι Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:30 

ΑΣΤΥ
Κοραή 4, 210 3221.925

Τα μυθικά πλάσματα του Νότου 
Πέμ.-Τετ. 18:15, 20:15, 22:15 

ΑΤΛΑΝΤΙΣ 
Λ. Βουλιαγμένης 245, Δάφνη,  
210 9711.511

Αίθ.1: Μαθήματα ενηληκίωσης 
Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:20, 22:30 
Αίθ.2: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ.-Τετ. 17:15, 19:45, 22:15 

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

Οι Άθλιοι Πέμ.-Τετ. 17:00, 
20:00, 22:45 

ΒΑΡΚΙΖΑ
Θάσου 22, 210 8973.926 

Αίθ.1: Οι Άθλιοι Πέμ.-Τετ. 
18:40, 21:30 / Ψάχνοντας το 
Νέμο μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 
16:50 3D 
Αίθ.2: Η αγάπη έρχεται στο 
τέλος Πέμ.-Τετ. 18:40, 20:40, 
22:30 / Ραλφ, η επόμενη πίστα 
μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:50 3D 

CApiTOl ΖΕΦΥΡΟΣ
Ιουλιανού & 3ης Σεπτεμβρίου,  
210 3462.677

Το χειρόγραφο της Σαραγόσα 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 21:00 

CineRAmA
Αγ. Κυριακής 30, Παλαιό Φάληρο,  
210 9403.593

Οι Άθλιοι Πέμ.-Τετ. 18:15, 
21:00 / Το μεγάλο ταξίδι της 
Ζαράφα μετ. Σάβ.-Κυρ. 16:30 

VillAGe sHOppinG AnD mORe 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Άγ. I. Pέντη, 14848

Αίθ.1: Μαθήματα ενηληκίω-
σης Πέμ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:30, 21:50 / Παρ.-Σάβ. 
19:30, 21:50, 00:00 
Αίθ.2: Πολύ σκληρός για να 
πεθάνει σήμερα Πέμ.-Τρ. 
21:15, 23:30 / Τετ. 19:00, 21:15, 
23:30 
Αίθ.3: Χόμπιτ: Ενα Αναπάντε-
χο Ταξίδι Πέμ.-Τετ. 19:45 / 
Αγάπησα ένα ζόμπι 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 23:15 
Αίθ.4: Πολύ σκληρός για να 
πεθάνει σήμερα Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:15, 23:30  
/ Ψάχνοντας το Νέμο μεταγλ. 
Κυρ. 14:20 3D, 16:20 3D 
Αίθ.5: Django, ο Τιμωρός 
Πέμ.-Τετ. 17:10, 20:20, 23:40 
Αίθ.6: Σάμμυ 2 μεταγλ. Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:15 / Κυρ. 15:15, 17:15  
/ Οι διώκτες του εγκλήματος 
Πέμ.-Τετ. 19:15, 21:45, 00:15 
Αίθ.7: Zero Dark Thirty Πέμ.-
Τετ. 18:10, 21:10, 00:10 / Η ζωή 
του Πι Κυρ. 15:30 3D 
Αίθ.8: Ψάχνοντας το Νέμο 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:20 3D / Κυρ. 
15:20 3D, 17:20 3D / Η αγάπη 
έρχεται στο τέλος Πέμ.-Τετ. 
19:20, 21:30, 23:40 
Αίθ.9: Μαθήματα ενηληκίω-
σης Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:15, 19:30, 21:50, 
00:00 / Κυρ. 15:00, 17:15, 
19:30, 21:50, 00:00 
Αίθ.10: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:10, 21:40, 00:10 / Κυρ. 
16:40, 19:10, 21:40, 00:10 
Αίθ.11: Λίνκολν Πέμ.-Τετ. 
17:40, 20:50, 00:00 
Αίθ.12: Αν...Πέμ.-Τετ. 18:40, 
21:00, 23:20 / Ξενοδοχείο για 
τέρατα μετ. Κυρ. 14:30, 16:40 
Αίθ.13: Η αγάπη έρχεται στο 
τέλος Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:30, 20:45, 23:00 / 
Κυρ. 16:15, 18:30, 20:45, 23:00 
Αίθ.14: Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00 / Κυρ. 
14:00, 16:00, 18:00 / Η αγάπη 
έρχεται στο τέλος Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:10, 00:20 
Αίθ.15: Ραλφ, η επόμενη πίστα 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00 / Κυρ. 
14:50, 17:00 / Επιχείρηση: 
Argo Πέμ.-Τετ. 19:20, 21:50, 
00:20 
Αίθ.16: Η ζωή του Πι  Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:30, 21:10, 23:50 / Κυρ. 
15:50, 18:30, 21:10, 23:50 
Αίθ.17: Ραλφ, η επόμενη πίστα 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:40 / Κυρ. 

15:30, 17:40 / Χίτσκοκ Πέμ.-
Τετ. 19:50, 22:15, 00:30 
Αίθ.18: Μη μου χαλάς τη μέρα 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:20, 23:45 / 
Σάμμυ 2 μετ. Κυρ. 14:15, 16:30 
Αίθ.19: Πολύ σκληρός για να 
πεθάνει σήμερα Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:20, 
20:30, 22:40 / Κυρ. 16:10, 
18:20, 20:30, 22:40 
Αίθ.20: Πολύ σκληρός για να 
πεθάνει σήμερα Πέμ.-Τετ. 
19:45, 22:00, 00:10 

VillAGe 5 CinemAs pAGRATi 
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου,  
Παγκράτι, 14848

Αίθ.1: Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:30 / Κυρ. 
15:30, 17:30 / Πολύ σκληρός 
για να πεθάνει σήμερα Πέμ.-
Τετ. 19:30, 21:40, 23:45 
Αίθ.2: Αν... Πέμ.-Τετ. 19:45 / Η 
ζωή του Πι Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:15 / Κυρ. 
14:45, 17:15 / Επιχείρηση: 
Argo Πέμ.-Τετ. 22:00 / Οι 
διώκτες του εγκλήματος Πέμ.-
Τετ. 00:30 
Αίθ.3: Ραλφ, η επόμενη πίστα 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:15 / Κυρ. 
15:10, 17:15 / Django, ο Τιμω-
ρός Πέμ.-Τετ. 19:20, 22:30 
Αίθ.4: Η αγάπη έρχεται στο 
τέλος Πέμ.-Τετ. 17:20, 19:20, 
21:20, 23:20 / Σάμμυ 2 με-
ταγλ. Κυρ. 15:20 
Αίθ.5: Zero Dark Thirty 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 21:10, 00:15 
/ Ψάχνοντας το Νέμο μεταγλ. 
Κυρ. 14:00 3D, 16:00 3D 

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

 Αίθ.1: Οι διώκτες του εγκλή-
ματος Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:00, 20:30, 23:00 
/ Σάβ.-Κυρ. 20:30, 23:00 / 
Ραλφ, η επόμενη πίστα με-
ταγλ. Σάβ. 15:15, 17:45 / Κυρ. 
13:00, 15:15, 17:45 
Αίθ.2: Ψάχνοντας το Νέμο με-
ταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:00 3D / Κυρ. 12:00 
3D, 14:30 3D, 17:00 3D / Η 
αγάπη έρχεται στο τέλος Πέμ.-
Τετ. 19:15, 21:15, 23:15 
Αίθ.3: Αν...Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:30 / Κυρ. 
11:45, 14:15, 19:30 / Επιχεί-
ρηση: Argo Πέμ.-Τετ. 17:00, 
21:45, 00:15 
Αίθ.4: Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:15, 17:15 / 
Κυρ. 11:15, 13:15, 15:15, 17:15 / 
Πολύ σκληρός για να πεθάνει 
σήμερα Πέμ.-Τετ. 19:15, 
21:30, 23:45 
Αίθ.5: Ραλφ, η επόμενη πίστα 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:00 / Κυρ. 
11:30, 13:45, 16:00 / Η αγάπη 
έρχεται στο τέλος Πέμ.-Τετ. 
18:15, 20:15, 22:15, 00:15 
Αίθ.6: Λίνκολν Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:15, 
22:45 / Κυρ. 12:15, 15:15, 
22:45 Χίτσκοκ Πέμ.-Τετ. 
18:15, 20:30 
Αίθ.7: Zero Dark Thirty Πέμ.-
Τετ. 17:30, 21:00, 00:30 
Αίθ.8: Ο έρωτας της βασίλισ-
σας Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:30 / 
Τα μυθικά πλάσματα του Νό-
του Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 15:45, 17:45 / Κυρ. 
11:45, 13:45, 15:45, 17:45 
Αίθ.9: Μαθήματα ενηληκίω-
σης Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:00, 
00:00 / Η ζωή του Πι 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 15:00, 17:30 / Κυρ. 12:15, 
15:00, 17:30 
Αίθ.10: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 

Τετ. 15:30, 18:00, 20:45, 23:30 
/ Κυρ. 12:45, 15:30, 18:00, 
20:45, 23:30 
Αίθ.11: Πολύ σκληρός για να 
πεθάνει σήμερα Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:45, 
18:00, 20:15, 22:30 / Κυρ. 
11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 
20:15, 22:30 
Αίθ.12: Σάμμυ 2 μεταγλ. Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:45 / Κυρ. 12:30, 14:45, 
16:45 / Zero Dark Thirty Πέμ.-
Τετ. 19:00, 22:15 
Αίθ.13: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ.-Τετ. 20:45, 23:30 
Αίθ.14: Zero Dark Thirty Πέμ.-
Τετ. 19:00, 22:15 

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

 Αίθ.1: Zero Dark Thirty Πέμ.-
Τετ. 19:20, 22:20 / Ψάχνοντας 
το Νέμο μεταγλ.  
Σάβ. 17:20 3D / Κυρ. 11:20 
3D, 13:20 3D, 15:20 3D, 17:20 
3D / Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ. Τετ. 17:30 
Αίθ.2: Μαθήματα ενηληκί-
ωσης Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:10, 20:10, 22:10, 00:10 / 
Σάβ.-Κυρ. 20:10, 22:10, 00:10 
/ Ραλφ, η επόμενη πίστα με-
ταγλ. Σάβ. 18:00 / Κυρ. 13:40, 
15:50, 18:00 
Αίθ.3: Λίνκολν Πέμ.-Τετ. 
19:20 / Οι διώκτες του εγκλή-
ματος Πέμ., Κυρ., Δευτ., Τρ. 
22:20 / Παρ., Σάβ., Τετ. 22:20, 
00:40 / Brave μεταγλ. Σάβ., 
Τετ. 17:15 / Κυρ. 15:15, 17:15 
Αίθ.4: Η αγάπη έρχεται στο 
τέλος Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:15, 20:15, 22:15, 
00:15 / Κυρ. 16:15, 18:15, 
20:15, 22:15, 00:15 
Αίθ.5: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:40, 20:00, 22:20, 00:40 
/ Σάβ.-Κυρ. 20:00, 22:20, 
00:40 / Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ. Σάβ. 18:10 / Κυρ. 
12:40, 14:30, 16:20, 18:10 
Αίθ.6: Τα μυθικά πλάσματα 
του Νότου Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:50 / Κυρ. 
15:50, 17:50 / Πολύ σκληρός 
για να πεθάνει σήμερα Πέμ.-
Τετ. 19:50, 21:50, 23:50 
Αίθ.7: Η αγάπη έρχεται στο 
τέλος Πέμ.-Τετ. 17:40, 19:40 
/ Zero Dark Thirty Πέμ.-Τετ. 
21:40 
Αίθ.8: Zero Dark Thirty Πέμ.-
Τετ. 20:00, 23:20 
Αίθ.9: Επιχείρηση: Argo Πέμ.-
Τετ. 19:20 / Zero Dark Thirty 
Πέμ.-Τετ. 21:40 

VillAGe ATHens meTRO mAll 
Λ. Βουλιαγμένης 276,  
Άγιος Δημήτριος, 14848

Αίθ.1: Πολύ σκληρός για να 
πεθάνει σήμερα Πέμ.-Τετ. 
19:20, 21:30, 23:40  
/ Ψάχνοντας το Νέμο μεταγλ.
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:10 3D / Κυρ. 12:40 3D, 
14:50 3D, 17:10 3D 
Αίθ.2: Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00 / Κυρ. 
13:00, 15:00, 17:00 / Η αγάπη 
έρχεται στο τέλος Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:00, 23:00 
Αίθ.3: Ραλφ, η επόμενη πίστα 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:50 / Κυρ. 
12:20, 14:40, 16:50 / Επιχεί-
ρηση: Argo Πέμ.-Τετ. 19:10, 
21:40, 00:10 
Αίθ.4: Η ζωή του Πι Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:20 / Κυρ. 14:30, 17:20  
/ Django, ο Τιμωρός Πέμ.-Τετ. 
22:30 / Οι διώκτες του εγκλή-
ματος Πέμ.-Τετ. 20:00 
Αίθ.5: Σάμμυ 2 μεταγλ. Πέμ., 

Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:00 / Κυρ. 12:00, 14:00, 
16:00 / Zero Dark Thirty Πέμ.-
Τετ. 18:00, 21:10, 00:20 

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
Μεσογείων 6, 210 7773.319
Κάθε Τετάρτη εισιτήριο œ 5

Αίθ.1: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ.-Τετ. 17:50 / Ο έρωτας της 
βασίλισσας Πέμ.-Τετ. 20:10, 
22:40 
Αίθ.2: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ.-Τετ. 20:15 / Τα μυθικά 
πλάσματα του Νότου Πέμ.-
Τετ. 18:15, 22:30 

GAZARTe
Βουτάδων 34 (μετρό Κεραμεικός), 
Γκάζι, 210 3460.347

No Πέμ.-Τετ. 17:45, 20:15, 
22:40 

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
 Ζέππου 14, Γλυφάδα, 210 9650.318  
 
Αίθ.1: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:45, 22:30 / Σάβ.-Κυρ. 
17:00, 19:45, 22:30 
Αίθ.2: Μαθήματα ενηληκίω-
σης Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:45, 
23:00 

ΔΑΝΑΟΣ 
Λ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου, 210 
6922.655

Αίθ.1: Μαθήματα ενηληκίωσης 
Πέμ.-Τετ. 18:20, 20:30, 22:40 
/ The road to Diyarbekir Σάβ. 
17:15 / Side by Side Κυρ. 15:30 
Αίθ.2: Λίνκολν Πέμ.-Τετ. 
16:30, 19:30, 22:30 / The 
snowball war Κυρ. 15:30 

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι,  210 8028.587 

No Πέμ.-Τετ. 22:30 / Οι Άθλιοι 
Πέμ.-Τετ. 16:50, 19:40 

ΕΛΛΗ
Ακαδημίας 64, Κέντρο, 210 3632.789

Λόρενς για πάντα Πέμ.-Τετ. 
18:45, 22:00 

ΕΜΠΑΣΣΥ nOVA ODeOn
Πατριάρχου Ιωακείμ 5, Kολωνάκι,  
210 7215.944

Μαθήματα ενηληκίωσης 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:00, 20:15, 22:30 / Κυρ. 
18:00, 20:15 

ΙΛΙΟΝ
Τροίας 34 & Πατησίων 113, 210 8810.602

Ο έρωτας της βασίλισσας 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:00, 22:30

ΙΝΤΕΑΛ 
Πανεπιστημίου 46, 210 3826.720 

Οι Άθλιοι Πέμ.-Τετ. 16:00, 
19:00, 22:00 

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx CyTA
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233.567

Αίθ.1: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:00, 22:30 
Αίθ.2: Μαθήματα ενηληκίωσης 
Πέμ.-Τετ. 18:15, 20:15, 22:15 
 
ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx ClAss CyTA
Δροσίνη 16, Κηφισιά, 210 6231.601 -933

Οι Άθλιοι Πέμ.-Τετ. 15:50, 
19:00, 22:10 

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ FilmCenTeR
Λεωφ. Συγγρού 106 (μετρό Φιξ ),  
210 9215.305

No Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:10, 
22:20 

ΝΑΝΑ CinemAx CyTA
Λ. Βουλιαγμένης 179, Δάφνη, 210 9703.158  

Αίθ.1: Η ζωή του Πι Πέμ.-Τετ. 
17:15 / Επιχείρηση: Argo Πέμ.-
Τετ. 19:45 / Django, ο Τιμωρός 
Πέμ.-Τετ. 22:00 
Αίθ.2: Οι Άθλιοι Πέμ.-Τετ. 
18:20, 21:40 / Ξενοδοχείο για 
τέρατα μετ. Σάβ.-Κυρ. 16:20 
Αίθ.3: Οι Άθλιοι Πέμ.-Τετ. 
20:00 / Πολύ σκληρός για να 
πεθάνει σήμερα Πέμ.-Τετ. 
18:00, 23:10 
Αίθ.4: Οι Άθλιοι Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:20, 22:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:00, 19:20, 22:30 

Αίθ.5: Zero Dark Thirty Πέμ.-
Τετ. 18:15, 21:15 / Ραλφ, η 
επόμενη πίστα μεταγλ.  
Σάβ.-Κυρ. 16:00 
Αίθ.6: Η αγάπη έρχεται στο 
τέλος Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:15 
/ Zero Dark Thirty Πέμ.-Τετ. 
22:15 

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

Λόρενς για πάντα Πέμ.-Τετ. 
18:20, 21:30 

ODeOn KOsmOpOlis mApOyΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα,  
210 6786.000, 801 11 60000 
 
Αίθ.1: Λίνκολν Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:30, 22:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:30, 19:30, 22:30 
Αίθ.2: Χίτσκοκ Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:40, 22:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 17:10, 19:40, 22:00 
Αίθ.3: Τα πλεονεκτήματα του 
να είσαι στο περιθώριο Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:20 
/ Σάβ.-Κυρ. 16:10, 18:20 / 
Επιχείρηση: Argo Πέμ.-Τετ. 
20:30, 23:00 
Αίθ.4: Παίζοντας με την αγά-
πη Πέμ.-Τρ. 19:20 / Μη μου 
χαλάς τη μέρα Πέμ.-Τρ. 21:40 
/ Ραλφ, η επόμενη πίστα με-
ταγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:20 / Zero 
Dark Thirty Τετ. 19:20, 22:40 
Αίθ.5: Πολύ σκληρός για να πε-
θάνει σήμερα Πέμ.-Τετ. 18:50, 
21:10, 23:20 / Η αγάπη έρχεται 
στο τέλος Σάβ.-Κυρ. 15:50 
Αίθ.6: Zero Dark Thirty 
Πέμ.-Τρ. 19:20, 22:40 / Η ζωή 
του Πι Σάβ.-Κυρ. 16:40 3D / 
Παίζοντας με την αγάπη Τετ. 
18:30 / Μη μου χαλάς τη μέρα 
Τετ. 23:10 
Αίθ.7: Πολύ σκληρός για να πε-
θάνει σήμερα Πέμ.-Τρ. 17:40, 
20:00, 22:10 / Τετ. 17:40, 22:10 
Αίθ.8: Η αγάπη έρχεται στο 
τέλος Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:10, 21:20, 23:30 / Σάβ.-
Κυρ. 17:00, 19:10, 21:20, 23:30 
Αίθ.9: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:20, 22:50 
/ Ψάχνοντας το Νέμο μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 15:40 3D 

Αίθ.10: Η αγάπη έρχεται στο 
τέλος Πέμ.-Τρ. 18:00, 20:10, 
22:20 / Τετ. 18:00, 22:20  
/ Ξενοδοχείο για τέρατα με-
ταγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:00 
Αίθ.11: Μαθήματα ενηληκί-
ωσης Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:00, 21:00, 23:10 / Σάβ.-
Κυρ. 16:50, 19:00, 21:00, 23:10 
Αίθ.12: Αγάπησα ένα ζόμπι 
Πέμ.-Τετ. 17:30 / Το κεφάλαιο 
Πέμ.-Τετ. 19:50, 22:10 

ODeOn ΟΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, Αθήνα, 210 3622.683

Αίθ.1: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ.-Τετ. 17:20, 20:00, 22:40 
Αίθ.2: Η αγάπη έρχεται στο 
τέλος Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:15, 
22:30 

ΟDeOn sTARCiTy
Λεωφ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, Νέος 
Κόσμος, 2106786000
Αίθ.1: Μαθήματα ενηληκίω-
σης Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:00, 21:00, 23:10 / Σάβ.-
Κυρ. 16:50, 19:00, 21:00, 23:10 
Αίθ.2: Η αγάπη έρχεται στο 
τέλος Πέμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:10, 21:20 / Παρ. 19:10, 
21:20, 23:30 / Σάβ. 17:00, 
19:10, 21:20, 23:30 / Κυρ. 
17:00, 19:10, 21:20 
Αίθ.3: Λίνκολν Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:30, 22:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:30, 19:30, 22:30 
Αίθ.4: Πολύ σκληρός για να 
πεθάνει σήμερα Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:00, 22:10 / 
Σάβ.-Κυρ. 17:40, 20:00, 22:10 
Αίθ.5: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
20:20, 22:50 / Σάβ.-Κυρ. 
17:50, 20:20, 22:50 
Αίθ.6: Η αγάπη έρχεται στο 
τέλος Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 
20:10, 22:20 / Σάβ.-Κυρ. 
18:00, 20:10, 22:20 / Τετ. 22:20 
Αίθ.7: Παίζοντας με την αγάπη 
Πέμ.-Τετ. 21:40 / Χίτσκοκ 
Πέμ.-Τετ. 19:20 / Ψάχνοντας 
το Νέμο μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 
17:10 3D 
Αίθ.8: Το κεφάλαιο Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:40, 
22:00 / Σάβ.-Κυρ. 17:20, 
19:40, 22:00 

«Οι ήρωές μου δεν  
είναι ποτέ εύθραυστοι  

και  ουδέποτε  
συντρίβονται».

«Ό,τι έχω γράψει, ακόμα 
και τα πιο σκοτεινά μου  

κείμενα, είναι πράγματα 
που σκάνε από μέσα μου»

«Τις ταινίες που ονειρευό-
μουνα δεν τις έκανα.  

Δεν μπορούσα, δεν είχα 
τον τρόπο και τα μέσα. »

ΚΥΚ ΛοΦοροΥΝ

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  A T H E N S  V O I C E  B O O K S
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Είναι μόλις 24 ετών κι έχει ήδη υπογράψει 
τρεις ταινίες. Και οι τρεις έχουν προβλη-
θεί στις Κάννες. Γύρισε το «Σκότωσα τη 
μητέρα μου» πριν καν ενηλικιωθεί και με-
ταμορφώθηκε αυτόματα σε παιδί θαύμα 
του παγκόσμιου arthouse σινεμά. Μπορεί 
να μην έχει υπογράψει ακόμη μια αληθινά 
καλή ταινία, αλλά δεν μπορείς παρά να μη 
θαυμάζεις την τόλμη του. Το «Λόρενς για 
πάντα», η καινούργια του ταινία, η ιστο-
ρία ενός άντρα που αποφασίζει να γίνει 
γυναίκα, είναι ίσως το πιο φιλόδοξο φιλμ 
του μέχρι σήμερα, αλλά μαζί υπερβολικά 
επιδεικτικό, ναρκισσιστικό, αμετροεπές. 
Αλλά ακόμη κι έτσι, αξιοπρόσεκτο. Τον 
συναντήσαμε τον περασμένο Μάιο στις 
Κάννες και μιλήσαμε μαζί του. 

● «Με ενδιαφέρει η ο-
μορφιά, το να είναι οι 
σκηνές γοητευτικές, τα 
κοστούμια αξιοπρόσε-
κτα, τα σκηνικά άψογα. 
Μου αρέσει να φτιάχνω 
όμορφες εικόνες, έχει 
σημασία να παρακολου-
θείς κάτι που κεντρίζει τη 
ματιά σου, όμως για μένα 
αυτό που έχει τελικά ση-
μασία είναι η ιστορία και οι 
ερμηνείες. Αν οι ηθοποιοί 
είναι κακοί, αν η ιστορία 
σου δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει, η ταινία 
σου δεν είναι καλή». 

● «Κάθε φιλμ μου έχει στοιχεία από μένα. 
Οι διάλογοι που οι ηθοποιοί μου εκφέρουν 
έχουν γραφτεί από κάποιον κι αυτός ο κά-
ποιος είμαι εγώ. Και ναι, ένα κομμάτι τους, 
κάποιες από τις ιδέες τους, μου ανήκουν. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ήρωες είναι αντανά-
κλασή μου, ούτε ότι οι ιστορίες τους είναι α-
παραίτητα κομμάτι της δικής μου ιστορίας».

● «Στην περίπτωση του “Λόρενς για πάντα” η 
ιστορία του, ή έστω το κουκούτσι της, ανήκει 
σε κάποιον άλλο. Ή μάλλον σε κάποια άλλη. Ό-
ταν τη γνώρισα και ξεκίνησε να μου διηγείται 
μια ιστορία από τη ζωή της, για το φίλο της, 
ήξερα ότι υπάρχει μια ταινία κρυμμένη στα 
λόγια της. Όσο μιλούσε κι εγώ την άκουγα, 
ήταν σαν να δούλευα στο βάθος του μυαλού 

μου το σενάριο του φιλμ. Το ίδιο βράδυ, όταν 
πήγα σπίτι, κάθισα μπροστά στον υπολογι-
στή κι έγραψα τριάντα σελίδες. Μπορεί στην 
πορεία να άλλαξαν σχεδόν όλα στην ιστορία, 
όμως η ουσία παρέμεινε αναλλοίωτη». 

● «Η ταινία διαδραματίζεται τις δεκαετίες του 
’80 και του ’90, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με 
την ηλικία μου, ούτε με μια συγκεκριμένη αι-
σθητική. Ήταν απλώς η κατάλληλη περίοδος 
για να τοποθετήσω το φιλμ, από πολιτική και 
κοινωνική πλευρά. Ήταν οι μέρες του AIDS, 
της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου, μια 
εποχή όπου όλα έμοιαζαν να αλλάζουν, αλλά 
όχι για τους gay, που βρίσκονταν αντιμέτωποι 
με μια δυσπιστία κι ένα φόβο. Από τη μια ο κό-

σμος έμοιαζε να πηγαίνει μπρο-
στά κι από την άλλη μια σειρά 
από προκαταλήψεις ενδυνα-
μώνονταν. Κι αυτό έμοιαζε με 
μια ενδιαφέρουσα αντίθεση 
πάνω στην οποία μπορούσα 
να στήσω την ιστορία». 

● «Η μουσική κάνει το σινε-
μά καλύτερο. Δεν τη φοβά-
μαι και προφανώς δεν την 
αποφεύγω. Σχεδόν πάντα 
σκέφτομαι τις εικόνες μου 
με μια μουσική να τις συ-
νοδεύει ή ακούω ένα τρα-

γούδι και σκέφτομαι πόσο κινη-
ματογραφικό ακούγεται και φαντάζομαι μια 
σκηνή στην οποία θα μπορούσε να ταιριάξει. 
Καταλαβαίνω πως υπάρχουν άνθρωποι που 
βρίσκουν ότι χρησιμοποιώ υπερβολικά πολ-
λή μουσική, αλλά για μένα δεν υπάρχει κάτι 
τέτοιο. Ειδικά σε αυτή την ταινία νιώθω ότι η 
μουσική είναι η ψυχή της». 

●  «Νομίζω ότι η διαφυλικότητα είναι ένα από 
τα τελευταία εναπομείναντα ταμπού. Ο Λόρενς 
στην ταινία αντιλαμβάνεται ότι η κοινωνία δεν 
είναι έτοιμη να την αποδεχτεί και νομίζω ότι 
αυτό είναι κάτι που δεν έχει αλλάξει ακόμη και 
σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι ανοιχτόμυαλοι, 
προοδευτικοί, που ακόμη δυσκολεύονται να 
αποδεχτούν τους διαφυλικούς. Θα ήθελα η 
ταινία να μας κάνει όλους να αναρωτηθούμε 
πόσο ανοιχτοί στ’ αλήθεια είμαστε απέναντι 
στη διαφορετικότητα και πόσο έχουν αλλάξει 
τα πράγματα στη διάρκεια των χρόνων».

Ξ α β ι έ  Ν τ ο λ α Ν

Το Çπαιδί θαύμαÈ 
ενηλικιώνεται

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κάννες και μιλήσαμε μαζί του.

θείς κάτι που κεντρίζει τη 
ματιά σου, όμως για μένα 

-
μασία είναι η ιστορία και οι 
ερμηνείες. Αν οι ηθοποιοί 
είναι κακοί, αν η ιστορία 
σου δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει, η ταινία 

σμος έμοιαζε να πηγαίνει μπρο
στά κι από την άλλη μια σειρά 
από προκαταλήψεις ενδυνα
μώνονταν. Κι αυτό έμοιαζε με 
μια ενδιαφέρουσα αντίθεση 
πάνω στην οποία μπορούσα 
να στήσω την ιστορία». 

● «Η μουσική κάνει το σινε
μά καλύτερο. Δεν τη φοβά
μαι και προφανώς δεν την 
αποφεύγω. Σχεδόν πάντα 
σκέφτομαι τις εικόνες μου 
με μια μουσική να τις συ
νοδεύει ή ακούω ένα τρα

γούδι και σκέφτομαι πόσο κινη
ματογραφικό ακούγεται και φαντάζομαι μια 

cine
Αίθ.9: Πολύ σκληρός για να 
πεθάνει σήμερα Πέμ.-Τετ. 
18:50, 21:10, 23:20 / Ραλφ, η 
επόμενη πίστα μεταγλ. Σάβ.-
Κυρ. 16:40 
Αίθ.10: Zero Dark Thirty 
Πέμ.-Τετ. 19:20, 22:40 /Ξενο-
δοχείο για τέρατα μεταγλ.  
Σάβ.-Κυρ. 17:30 

ΟΣΚΑΡ
Αχαρνών 330, Κάτω Πατήσια,  
210 2281.563

Οι Άθλιοι Πέμ.-Τετ. 16:40, 
19:20, 22:10 

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 210 7515.434 

Φιλιά εις τα παιδιά Πέμ.-Τετ. 
20:30 / Ο Τρίτος άνθρωπος 
Πέμ.-Τετ. 22:30 / Σμύρνη: 
Καταστροφή μιας κοσμο-
πολίτικης πόλης 1900-1922 
Πέμ.-Τετ. 18:30 

ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ
Βασ. Γεωργίου & ριζάρη, 210 7291.800

Zero Dark Thirty Πέμ.-Τετ. 
19:00, 22:00 

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΛΟΜΑ)
Μεσογείων 232 & Βεντούρη,  
210 6525.122

Τα μυθικά πλάσματα του Νό-
του Πέμ.-Τετ. 17:45 / Οι Άθλι-
οι Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:40 

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, πλ. Αγ. Τριάδος,  
210 9927.447

Μετά τη Λουτσία Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30, 22:30 / Ραλφ, η 
επόμενη πίστα μεταγλ. Σάβ.-
Κυρ. 16:45 

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

Αίθ.1: Ψάχνοντας το Νέμο 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 16:00 3D / Σάβ.-Κυρ. 
12:00 3D, 14:00 3D, 16:00 3D 
/ Zero Dark Thirty Πέμ.-Κυρ. 
18:00, 21:00, 00:00 / Δευτ.-
Τετ. 18:00, 21:00 
Αίθ.2: Ο Κυνηγημένος Πέμ.-
Τετ. 17:50 / Zero Dark Thirty 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 23:00  
/ Ραλφ, η επόμενη πίστα 
μεταγλ. Σάβ. 15:40 / Κυρ. 
13:20, 15:40 
Αίθ.3: Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 16:20, 18:20 / Σάβ.-
Κυρ. 12:20, 14:20, 16:20, 
18:20 / Πολύ σκληρός για να 
πεθάνει σήμερα Πέμ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:15, 22:15 / 
Παρ.-Σάβ. 20:15, 22:15, 00:15 
Αίθ.4: Μαθήματα ενηληκί-
ωσης Πέμ.-Τετ. 17:00, 19:00, 
21:15, 23:15 / Η ζωή του Πι 
Σάβ.-Κυρ. 12:10, 14:30 
Αίθ.5: Η αγάπη έρχεται στο 
τέλος Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:00, 20:00 / Σάβ.-Κυρ. 
13:00, 18:00, 20:00 / Zero 
Dark Thirty Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 22:00 / Σάβ.-
Κυρ. 15:00, 22:00 
Αίθ.6: Επιχείρηση: Argo Πέμ.-
Τετ. 20:10 / Οδηγός αισιοδο-
ξίας Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:40, 22:30 / Σάβ.-Κυρ. 
12:40, 15:10, 17:40, 22:30 
Αίθ.7: Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:30 / Σάβ.-Κυρ. 
13:30, 15:30, 17:30 / Η αγάπη 
έρχεται στο τέλος Πέμ.-Τετ. 
19:30, 21:30, 23:30 

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ
Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
210 3609.695

(2η εβδομαδα Αφρικανικού 
κινημ/φου) Αίθ.1: Η 5η χορδή 
Πέμ. 20:00, Παρ. 22:00 
/ Το μυστικό Σαφάρι Παρ. 
20:15 / Γιατί εγώ; Παρ. 
18:30 / Πάλεψε μαζί της 
Παρ. 18:45 / Η επισΤρ.
οφή του Λάζαρου Σάβ. 
22:15 / Μαζίντ Σάβ. 20:00 
/ Η επιστροφή του Οβε-
λίσκου Σάβ. 18:30/ Σα-
ϊκάτι Ι Κυρ. 22:00 / Στις 
πολιτιστικές διαδρομές 
της σύγχρονης Αγκόλας 
Κυρ. 18:00 / Ζωντανοί 
πολιτισμοί Κυρ. 19:00 
/ Επιδημία Κυρ. 20:00 
/ Η πίστη Δευτ. 22:00 / 
Τα πουλιά του Νείλου 
Δευτ. 20:00 / Waya 
Rayé Δευτ. 18:45/ 
Σαϊκάτι ΙI Τρ. 19:30 / Η 
επιστροφή Τρ. 21:15/ 
Ραγισμένη σιωπή 
Τετ. 19:30/ Μηνύμα-

τα από τη θάλασσα Τετ. 21:15 
Αίθ.2: Φιλιά εις τα παιδιά 
Πέμ.-Τετ. 16:15 / Οι Άθλιοι 
Πέμ.-Τετ. 18:15, 21:15 

ΤΙΤΑΝΙΑ CinemAx
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους,  
210 3811.147
 
Η μάχη του Στάλινγκραντ 
μέρος 2ο: η νίκη Πέμ.-Τετ. 
21:45 / Τα παιδικά χρόνια του 
Ιβάν Πέμ.-Τετ. 18:00 / Η μάχη 
του Στάλινγκραντ μέρος 1ο: 
ούτε ένα βήμα πίσω Πέμ.-Τετ. 
20:00 

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, 210 2826.873, 

Αίθ.1: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 22:40 / Οι Άθλιοι 
Πέμ.-Τετ. 17:15, 20:00 
Αίθ.2: Zero Dark Thirty Πέμ.-
Τετ. 17:30, 20:15, 22:45 

ΤΡΙΑΝΟΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101, 
210 8222.702

Κλειστό Πέμ. / Το μερίδιο 
των αγγέλων Παρ., Τετ. 20:00 
/ Μετά τη Λουτσία Παρ., Τετ. 
18:15, 21:45 / Σάβ. 23:00 / 
Κυρ.-Τρ. 21:45 

ΦΟΙΒΟΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 1, Περιστέρι, 
210 5711.105

Οι Άθλιοι Πέμ.-Τετ. 18:30, 
21:30 

 
ΠροΑςτίων

ΑΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Λεωφ. Μαραθώνος 196, 22940 69871

Άλλοθι Πέμ.-Τρ. 21:00 / Τετ. 
19:00 / Εδώ & εκεί : Ραντεβού 
στο Βελιγράδι Τετ. 21:15 

ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Γιαννάκη 2, Μαρκόπουλο, 22990 23924 

Άλλοθι Πέμ.-Τετ. 19:15, 21:30 

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΟΝΑΡ
Αγίας Παρασκευής 40, Ανάκασα, Άγ. 
Ανάργυροι, 210 2690.317 

Το λιμάνι της Χάβρης Πέμ.-
Τετ. 19:30, 21:30 / Ξενοδοχείο 
για τέρατα μεταγλ. Σάβ. 18:00 
/ Κυρ. 16:00, 18:00 

ΜΑΓΙΑ 
Αβάντων 23 & Ιατρίδου, Χαλκίδα, 
22210 25625

Η αγάπη έρχεται στο τέλος 
Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:20, 22:30

ΠείρΑίΑ

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΟΝΕΙΡΟ  
Πειραιώς & Χρυσ. Σμύρνης 84 (απέναντι 
από FACTORY OUTLET), 210 4830.330

Άλλοθι Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 21:00 / Σάβ. 20:00, 22:00 
/ Κυρ. 20:00 

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, 
Κορυδαλλός, 210 4960.955

Django, ο Τιμωρός Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ. 21:40 / Σάβ.-
Κυρ. 22:40 / Τετ. 21:00 / Χί-
τσκοκ Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 
20:00 / Σάβ.-Κυρ. 21:00 / Τετ. 
19:00 / Frankenweenie Σάβ. 
10:30, 12:00, 13:45, 15:30, 
17:30, 19:30 / Κυρ. 13:45, 
15:30, 17:30, 19:30 

ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Πλατεία Δημαρχείου, 210 4225.653 

Οι Άθλιοι Πέμ.-Τετ. 16:00, 
19:00, 22:00 ●

Παρ. 

Πάλεψε μαζί της

Σάβ. 20:00 

της σύγχρονης Αγκόλας 

Zero Dark Thirty ****Στον πόλεμο εναντίον της τρομο-κρατίας, νικά το καλό σινεμά

Μαθήματα Ενηλικίωσης***Όλοι έχουν δικαίωμα στο σεξ. Και σε μια feelgood ταινία.

Ο Έρωτας της Βασίλισσας **   Εντυπωσιακά κοστούμια, χλιαρά πάθη 

Λόρενς για Πάντα (Laurence Anyways)**Μια ενδιαφέρουσα ιστορία, θυσία στο βωμό της επιδειξιομανίας 

JUsT THe FACTs
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ΙNTIMISSIMI 
Από την ανοιξιάτικη 
συλλογή με 
δαντέλα και σατέν 
σε παστέλ
αποχρώσεις,
για αισθησιακές 
και ρομαντικές 
lingerie εμφανίσεις 

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

ΜΑΤΙ 
Μπλούζα/πουκαμίσα € 100
(Αθηνάς 17, Μοναστηράκι, 210 3210.285 / 
Πινδάρου 5, Κολωνάκι, 
210 3638.681)

SWATCH 
Μοντέλο New Gent από την τελευταία 

συλλογή της Swatch με φωτεινά, 
φρέσκα χρώματα, πλαστική κάσα και 
μπρασελέ από ελαστικό ανοξείδωτο 

ατσάλι € 61

CLOZET 
Ελληνικής ραφής φόρεμα βαμβα-
κερό € 48  (Χαριλάου Τρικούπη 22, 
210 3390.606, www.facebook.com/

clozetfashion)

7th THOUGHT 
Φόρεμα μαντό για όλες τις ώρες, 
με την υπογραφή της Ιόλης Μιχα-
λοπούλου ( Αγίας Παρασκευής 29, 

Χαλάνδρι, 213 0258.896) 

G-STAR RAW 
Μέσα από το video Art of Raw, η G-Star RAW παρουσιάζει την κα-
μπάνια της για τη συλλογή άνοιξη/καλοκαίρι 2013. Σε απόλυτο 
πρωταγωνιστή της καμπάνιας αναδεικνύεται το «αντικείμενο 
τέχνης» (Skeleton dog), ενώ το μουσικό κομμάτι είναι του πα-
ραγωγού ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής Skrillex. Το video 
παρουσιάζει τη διαδικασία κατασκευής του denim βήμα προς 
βήμα. 

NEW YORK STUDIES 
Πιστοποιημένες από την Υπηρεσία Πολιτι-
κής Αεροπορίας σπουδές για ιπτάμενες 
συνοδούς και φροντιστές, με δίπλωμα 
που αναγνωρίζεται από όλες τις ελληνικές 
και ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, 
από το ΚΕΚ New York Studies A.E. σε απο-
κλειστική συνεργασία με τον Αεροπορικό 
Εκπαιδευτικό Οργανισμό HATS. Οι σπουδές 
είναι 3μηνης διάρκειας. Σκούφου 3, Σύνταγμα, 
210 3242.954, info@newyorkstudies.gr 

NEW YORK COLLEGE  
Τον διαγωνισμό του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών, με θέ-
μα την Έρευνα Επενδύσεων, κέρδισε μια ομάδα φοιτητών του 
University of New York in Prague, μέλος του Ομίλου New York 
College, και πρόκειται να εκπροσωπήσουν την Τσεχία στον πα-
νευρωπαϊκό διαγωνισμό που θα διενεργηθεί στο Λονδίνο τον 
Απρίλιο 2013. Το University of New York in Prague παρέχει τη 
δυνατότητα προγραμμάτων «study abroad» στους φοιτητές του 
New York College στην Αθήνα και Πράγα. 

INSPIRINGCAREER.GR 
Νέο, καινοτόμο site για την εύρεση εργασίας. Μπορείς να φτιά-
ξεις το επαγγελματικό σου προφίλ δωρεάν, το οποίο στη συνέ-
χεια θα είναι προσβάσιμο σε στελέχη εταιρειών, ενώ αν είσαι ερ-
γοδότης μπορείς να αναζητήσεις γρήγορα και αποτελεσματικά 
τον ιδανικό υποψήφιο μέσα από μια εύχρηστη πλατφόρμα. 

TI NEA 

COCA-COLA 
Τη συνεργασία της με τον κο-
ρυφαίο σχεδιαστή Marc Jacobs, 
ο οποίος πλέον θα είναι ο δημι-
ουργικός της διευθυντής, ανα-
κοίνωσε η Coca-Cola light στο 
πλαίσιο του εορτασμού των 30 
χρόνων της. Ανάμεσα στα άλλα, 
ο Jacobs σχεδίασε μια limited 
edition συλλογή συσκευασιών 
αντλώντας έμπνευση από τις 
δεκαετίες του '80, του '90 και 
του '00, που θα είναι διαθέσιμες 
από τον Μάρτιο στις χώρες της 
βορειοδυτικής Ευρώπης. 
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 WRAPPZ.GR 
Έξυπνη εφαρμογή που σου επι-
τρέπει να δημιουργήσεις θήκες 

και skins (αφαιρούμενα αυτοκόλ-
λητα) για το κινητό σου, βάσει της 
έμπνευσής σου. Απλώς, μπαίνεις 
στο www.wrappz.gr ή μέσω της 

σελίδας τους στο Facebook, διαλέ-
γεις τη συσκευή σου και επιλέγεις 
ανάμεσα από μια μοναδική gallery 
φωτογραφιών, έργων τέχνης καλ-
λιτεχνών, cartoons, backgrounds, 
slogans και συμβόλων, ενώ μπο-
ρείς να ανεβάσεις και τη δική σου 

φωτογραφία. 

 

Εκπαιδευτικό Οργανισμό HATS. Οι σπουδές 
Σκούφου 3, Σύνταγμα, 

Μη χάσεις! 
Υποτροφία για 

σπουδές Design
Μεγάλος διαγωνισμός από την ATHENS VOICE 
και την ProGrafix, την ολοκληρωμένη σχολή 

design & new media. Ένας τυχερός/ή θα κερδίσει 
μια υποτροφία για το πρόγραμμα σπουδών 

επιλογής του. Μπες στο athensvoice.gr και δες 
πώς θα κερδίσεις. 

Μη χάσεις! 
Διαγωνισμός φωτογραφίας 

του BCA College 
Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό φωτογραφίας 
που διοργανώνει το BCA College, με θέμα «Τα χρόνια 

στα θρανία δεν τα αλλάζω με τίποτα» και διεκδίκησε τρεις 
φωτογραφικές μηχανές NIKON και 20 σεμινάρια φωτογρα-
φίας που θα διοργανώσει το BCA College. Για να κάνεις post 

τις φωτογραφίες σου από τα μαθητικά και φοιτητικά σου 
χρόνια, αλλά και για περισσότερες πληροφορίες, μπες στο 
http://www.facebook.com/bca.business.college. Χορηγός 

επικοινωνίας του διαγωνισμού είναι η ATHENS VOICE. 

Μη χάσεισ
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Σε είδα...

Village Παγκρατίου
Είσαι ταμίας και δυο φορές 
με έχεις ρωτήσει για την 
ατέλειά μου. Πώς θα γίνει 
να σε δω εκτός σινεμά; 

ΣταΣη αγίου 
Δημητρίου
Σε βλέπω κάποια πρωινά 
10 π.μ. να παίρνεις το λεω-
φορείο, είσαι μελαχρινή, α-
δύνατη, με καστανά μάτια. 
Αν το δεις, στείλε. Πάνος, 
695 6060940

μοναΣτηρακί
14/2, 1.50 μ.μ. κοιταχτήκα-
με, ξανακοιταχτήκαμε, με-
τά κατεβήκαμε μαζί, ήμου-
να με τη φίλη μου αλλά εσύ 
μου άρεσες περισσότερο. 
gatopoulos@hotmail.gr

140
Σχεδόν κάθε Παρασκευή. 
Προσπαθώ να σου μιλήσω, 
αλλά φαίνεσαι απόμακρη 
και ντροπαλή. Ελπίζω την 
επόμενη φορά να σε κα-
ταφέρω να μου μιλήσεις, 
όμορφη ξανθούλα με τη 
γλυκιά φατσούλα.

Θέατρο αλφα
13/2 πρώτη σειρά, μια 
θέση μάς χώριζε, στην επό-
μενη παράσταση θα πάμε 
παρέα; se_eida_se_eida@
yahoo.com 

Παρτί του έν λέυκώ
Ήρθες και μου είπες ότι 
σου έφτιαξα τη μέρα, το 
μήνα, το χρόνο! Θέλω να 
σου μιλήσω. 697 2435373

229
13/2 το μεσημεράκι στην 
Aγίας Βαρβάρας, πολλή 
βροχή... κατέβηκα στον 
ΗΣΑΠ στο Φάληρο και εσύ 
συνέχισες. Είσαι μελαχρινή, 
μπορεί να σε ξαναπετύχω! 

ΣταΘμοΣ λαρίΣηΣ
Εκεί ανέβηκες (νομίζω) με 
κατεύθυνση Άγιο Δημή-
τριο, 13/2 στις 17.00. 
Φορούσες μαύρο μπου-
φάν, δερμάτινα μαύρα 
γάντια και κρατούσες μια 
μαύρη ομπρέλα. Ήσουν 
όρθιος και όταν έκλεισες το 
παράθυρο με δύναμη, 
οι γυναίκες που κάθονταν 
εκεί τρόμαξαν. Γέλασα. 
Δε με είδες. Κατέβηκες 
Σύνταγμα. 

Βίκτώρία 
Μπήκες 13/2, κατά τις 
19.30. Θεόψηλος με 
φόρμες και σάκο (μάλλον 
Πανελληνίου). Έκατσες 
απέναντί μου ακριβώς, 
αναγκαστικά με κοιτούσες, 
εγώ δεν μπορούσα! Κατέ-
βηκα Μοναστηράκι. Δεν 
το λέω για να το δεις, έτσι, 
κουβέντα να γίνεται! 
 
BOOZe 
Καθόσουν στη γωνία του 
τραπεζιού με τους φίλους 
σου και φορούσες τζιν 
πουκάμισο. Καθόμουν 
στην πολυθρόνα. 

αmical
Στην Παύλου Μελά. Κοιτα-
χτήκαμε μερικές φορές, 
σαν κάτι να θέλαμε να πού-
με... πράγμα που δημιούρ-
γησε μια άνετη οικειότητα, 
ίσως στο φαντασιακό μου 
μόνο... Μετά, που σηκώθη-
κες να φύγεις, σου είπα ότι 
απόψε έχει μια συναυλία 
συμφωνικής μουσικής και 
μάλλον θα σε ενδιέφερε, 
μα εσύ είχες μάθημα γερ-
μανικών. Θα ήθελα να σε 
ξαναδώ.

μΠακνανα - αίγαίου 
14/2 γύρω στις 9 το βράδυ 
είχες βγάλει το σκύλο σου 

βόλτα στις γραμμές του 
τραμ. Σε χάζευα από απέ-
ναντι κι έφτιαχνα το μαλλί 
μου. Όταν με κοίταξες, κοί-
ταξα κάτω, η χαζή. Ήσουν 
τόσο γοητευτικός, ψηλέ 
μελαχρινέ. Το σκυλί σου 
ήταν Boxer καφέ-άσπρο. 
Αν το δεις, στείλε… 

καλλίΘέα
15/2 απόγευμα, με οδή-
γησες ως την εκκλησία 
(μάλλον Ευαγγελίστρια). 
Γύριζες από ταξίδι (;), δεν 
ήσουν μόνη κι έτσι δεν 
μπόρεσα να σου μιλήσω. 
Θα ήθελα να σε ξαναδώ.

ΠροαΣτίακοΣ
Κάνουμε το ίδιο Παλλήνη 
- Νερατζιώτισσα. Ή 08.24 
ή 08.39. Όπως και να ’χει 
αργώ στη δουλειά μου 
μόνο και μόνο γι’ αυτά τα 
8-10 λεπτά που θα κλεφτο-
κοιτάω μέσα στο βαγόνι 
(το πρώτο). Μελαχρινή και 
τόσο όμορφη, που δεν έχω 
τολμήσει να σου μιλήσω...  
 
 054
 Με φίλο συζητούσαμε 
για την εξεταστική και δεν 
μπορούσα να ξεκολλήσω 
τα μάτια μου από πάνω 
σου, μωρό μου. Μου μί-
λησες στην πόρτα και μου 
ευχήθηκες καλά αποτελέ-
σματα. Κατέβηκα Φρύνης, 
συνέχισες... Το πρόσωπό 
σου με έχει στοιχειώσει... 
agnwstosx@yahoo.gr 
 
γουΔη
Σταση Πλ. Ελευθερίας, 
κάποια κρύα πρωινά στις 
7.30 π.μ, παίρνουμε το ίδιο 
λεωφορείο, είσαι ψηλός, 
αδύνατος με καταπληκτική 
φωνή. Αν το δεις, ξέρεις! 
Στείλε anem20000@
yahoo.gr (μόνο εσύ). 

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

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.

ΜιΚρεΣ αγγελίες

Σε γνωρίζω...

ABILITY.  Έλληνας εξ 
Αμερικής επιχειρηματίας 
62χρονος πολύ καλής 
παρουσίας, ευκατάστατος, 
επιστήμων με ξένη 
νοοτροπία και ποιότητα 
ζωής, και σοβαρός γιατρός, 
γενικός παθολόγος, 
43χρονος, με πολύ καλή 
εμφάνιση, οικογένεια 
ιατρών, με σωστή αντίληψη 
πραγμάτων, ευχάριστος, 
δραστήριος, οικονομικά 
άνετος, με ακίνητα Αθήνα και 
Χαλκίδα, επιθυμούν γνωριμία 
γάμου. Πανελλαδικά-
εξωτερικό. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. «Ability». Ρεκόρ 
γάμων και ευτυχισμένων 
ζευγαριών. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Ερμού 18, 
Σύνταγμα, 4ος όροφος, 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Καλλονή 35χρονη 
επιστήμων, ευκατάστατης 
οικογενείας, με οικογενειακή 
επιχείρηση και ακίνητα Ν. 
προάστια, αισιόδοξη και 
με χιούμορ, και γλυκύτατη 
κυρία 54χρονη συνταξιούχος 
εκπαιδευτικός, χωρίς 
υποχρεώσεις και παιδιά, 
κανονικού ύψους και 
βάρους, ήπιων τόνων, 
ευγενική, με ιδιόκτητο 
διαμέρισμα στο κέντρο 
και εξοχικό στην Κορινθία, 
επιθυμούν γνωριμία γάμου. 
Πανελλαδικά-εξωτερικό. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. 
«Ability». Ρεκόρ γάμων και 
ευτυχισμένων ζευγαριών. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
Ερμού 18, Σύνταγμα, 4ος 
όροφος, www.abilityclub.gr 

Αβαντάζ. Γνωριμίες γάμου 
«Πάππας». Από το 1939 
υψηλών απαιτήσεων 
γνωριμίες γάμου από την 
ελίτ της αθηναϊκής και 
παγκόσμιας κοινωνίας. 
Ιατροί, μηχανολόγοι, 
μεγαλοεπιχειρηματίες, 
ανώτεροι και ανώτατοι 
στρατιωτικοί, πλούσιοι 
ομογενείς, δεσποινίδες 
όμορφες καλών οικογενειών, 
κυρίες με μεγάλες 
προσωπικές συντάξεις, 
επιθυμούν Γνωριμία Γάμου. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 3ος  όροφος, 210 
3620.147, καθημερινά 9:00-
21:00, Σάββατο 10:00-14:00,  
www.pappas.gr 
 
Αβαντάζ. 46χρονη 
δημόσιος υπάλληλος 
υπουργείου, ψηλή 1.70, 
λεπτή, με μεταπτυχιακές 
σπουδές, διαζευγμένη, με 
αγάπη στις τέχνες, κάτοικος 
Β. προαστίων, € 4.000 
μηνιαίως, σπίτι, εξοχικό, 
ενοικιαζόμενα, 2 Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με κύριο έως 60 χρόνων 
πανεπιστημιακού επιπέδου. 
Δεκτά παιδιά. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 3ος 
όροφος, τηλ. 210 3620.147, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00,  
www.pappas.gr 

Επώνυμος δικηγόρος 
65χρονος, διαζευγμένος 
χωρίς παιδιά, εμφανίσιμος, 
ψηλός, με γοητευτικούς 
τρόπους, κοινωνικός, 
δραστήριος, κάτοχος 

πολυτελέστατου γραφείου, 
μηνιαίως € 8.000, 2 
πολυτελέστατα σπίτια, 
ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, 
Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κυρία έως 58 ετών, 
φινετσάτη, με ευγενή και 
καλοσυνάτο χαρακτήρα. 
Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 
Πειραιάς, τηλ. κέντρο 210 
4176.812, 210 4179.152, 
www.louis.gr   

Γραφείο συνοικεσίων 
«I DO!» από τη Φώφη 
Αντωνίου. Κοντά μας 
θα βρείτε τον άνθρωπο 
που σας αξίζει, χωρίς 
ταλαιπωρία, επιλέγοντας 
μόνο μέσα από ανθρώπους 
που ανταποκρίνονται στις 
προτιμήσεις σας. Ειλικρίνεια, 
Συνέπεια, Υπευθυνότητα. 
Απόλυτος εχεμύθεια. 
Συνεργασία με γονείς. 
Ελλάδα- εξωτερικό. Γραφείο 
Συνοικεσίων «I DO!», 
Κολωνάκι, Αμερικής 19, 6ος  
όροφος, καθημερινά 10:00-
20:00. Σάββατο 10:00-15:00, 
213 0260.000, 697 7433711, 
www.idosinikesia.gr

Ελληνοσουηδέζα 50άρα 
κουκλάρα μελαχρινή, 
σέξι, επιθυμεί γνωριμία 
κυρίου ευκατάστατου 
να συγκατοικήσει ή 
να ταξιδέψει μαζί του 
Ιταλία, Μονακό, Νίκαια, 
Μόντε Κάρλο, μοναχικού, 
καλοπροαίρετου 
χαρακτήρα. 210 8055.934, 
697 9423346

Ζήτα μου ό,τι θες

Πωλείται συλλογή βινυλί-
ων. Είναι σχεδόν αχρησιμο-
ποίητα ή πολύ προσεκτικά 
χρησιμοποιημένα. Κυρίως έ-
ντεχνο ελληνικό, λαϊκό, κλα-
σικό ροκ και soundtracks. Ι-
δανικά θα θέλαμε να που-
ληθεί όλη η συλλογή (1.244 
δίσκοι) € 5.000 (η τιμή είναι 
συζητήσιμη). Τα εξώφυλλα 
θα τα βρείτε εδώ: http://lps.
empeiria.gr, τηλ. επικοινωνί-
ας: 211 8000.789 

Πωλείται Vespa LX 150, 
χρώματος μπεζ, με γνήσιο 
βαλιτσάκι Vespa, μοντέλο 
2008, 17.000 χλμ., τιμή  
€ 1.600. Τηλ. επικοινωνίας 
697 7415613 

Παραδίδονται σε εργαστή-
ριο μαθήματα κεραμικής,  
μικρού γλυπτού, ανάγλυ-
φου, χρηστικού και διακο-
σμητικού αντικειμένου.  
210 6411.392, 693 7411215  

Πωλείται οικόπεδο 97 τ.μ. 
στο Περιστέρι, κοντά στο 
μετρό Αγ. Αντωνίου. Πληρο-
φορίες 210 5740.690 (8:00-
10:00 και 18:00-20:00) και 
στο κινητό 693 6918778

Δωρεάν Σεμινάρια 
Πληροφορικής (δράση 
e-gnosis) Εκπαιδεύσου 
τώρα ΔΩΡΕΑΝ και από-
κτησε 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

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

ξέρεις εΣύ...

Έσκυψες να δεις το 
φαΐ και σηκώθηκες 
με θολωμένα γυα-
λιά, συνέχισε να 
πλένεις τα δόντια 
σου, στείλε εδώ.

Δεν θέλω να πά-
ρεις άδεια, δεν το 
καταλαβαίνεις, με 
σκοτώνει και μόνο 

που σκέφτομαι ότι 
δεν θα σε δω για μια 
βδομάδα, Ν...

Σέξι, στρέιτ, ροκ α-
γόρια της A.V., περι-
μένω επειγόντως να 
σας γνωρίσω. Εξαι-
ρούνται τα λιγούρια 
και οι φαλακροί! Μια 
(επίσης σέξι, στρέιτ, 

ροκ) νέα αναγνώ-
στρια. 694 5313177

Δουλεύουμε μαζί 
και ίσως αυτό να μη 
με αφήνει να σου 
πω ότι μου αρέσεις 
πολύ... Προσπαθώ 
να στο δείξω, αλλά 
γίνεσαι όλο και πιο 
απόμακρος, καλέ 

μου Ν... Δυσκολεύ-
ουν όλα τώρα που 
εμφανίστηκε κάποια 
άλλη στη ζωή σου. 
Άσ’ τη να φύγει, 
άνοιξε τα γαλανά 
στραβά σου και κοί-
τα προς το ταμείο.
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Της Μυρτώς Κοντοβά
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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.

Γεια σου, Μυρτώ! Λοιπόν, είμαι 
15 χρονών και με λένε Αλεξία! 
Το θέμα μου είναι πως έχω πά-
ρα πολύ χαμηλή αυτοπεποίθη-
ση και γενικά δεν τα είχα ποτέ 

με κάποιο αγόρι. Και προβλέπω πως 
θα αργήσω να αποκτήσω ένα. Δεν έχω 
πολλούς φίλους αγόρια και δεν ξέρω τι 
να κάνω για να τα φτιάξω με κάποιον. 
Γενικά δεν ξέρω πώς να συμπεριφερθώ 
και έχω πολύ άγχος όταν είμαι με αγό-
ρια. Εκτός από αυτό θα ήθελα να πω ότι 
έχω κάποιες απορίες σχετικά με τη σω-
ματική επαφή. Πιο συγκεκριμένα, θα 
ήθελα να μάθω ποιες είναι οι απαραί-
τητες προφυλάξεις που πρέπει να πάρω 
την πρώτη μου φορά και τι πρέπει να 
προσέχω έτσι ώστε να είμαι ασφαλής! 
Ευχαριστώ πολύ και θα περιμένω την 
απάντησή σου.

Δεν είμαι σίγουρη ότι έχετε την ανάγκη να τα 
φτιάξετε με κάποιον αυτή τη στιγμή. Πιο α-
ναγκαίο μου φαίνεται να αποκτήσετε πρώτα 
γέφυρες με το άλλο φύλο και μετά να προχω-
ρήσετε στο επόμενο βραχάκι. Τα ’χουμε ξανα-
πεί. Άλλες ωριμάζουμε νωρίτερα, άλλες αργό-
τερα. Όσο για τη σωματική επαφή, η βασική 
απαραίτητη προφύλαξη (της ψυχής) είναι κα-
τά τη γνώμη μου η αληθινή εμπιστοσύνη και 
η ατόφια σεξουαλική επιθυμία. Σε πρακτικό 
επίπεδο, εννοείται το προφυλακτικό. 
Υ.Γ. Και ξαναλέω: Η γραμμή στήριξης παιδιών 
και εφήβων 116 111 είναι μια χρήσιμη Συμ-
βουλευτική Υπηρεσία. Δεν υπάρχει κόστος 
και μπορείτε να μιλήσετε για οτιδήποτε – από 
το «τσακώθηκα με τη μαμά μου» ως το «δεν 
έχω αυτοπεποίθηση».

Γεια σας, Μυρτώ. Είμαι αναγνώστης σας 
και πατέρας ενός 25χρονου αγοριού. 
Ο γιος μου έχει σπουδάσει Νομική και 
ήδη δουλεύει μαζί μου (είμαι και εγώ 
δικηγόρος), είναι ένα παιδί θετικό, 
λογικό και γενικά άψογο σε όλα. Ανα-
καλύψαμε όμως με τη γυναίκα μου ότι 
ο γιος μας έχει σχέση με μια γυναίκα 
δεκατρία χρόνια μεγαλύτερή του και α-
νησυχούμε πάρα πολύ για το τι θα γίνει. 
Ακόμα δεν του έχουμε πει τίποτα, αλλά 
δεν είναι κι εύκολο. Τι νομίζετε;

Καλά κάνετε και ανησυχείτε. Μπορεί να πα-
ντρευτούν και να κάνουν κουτάβια. Πρέπει να 
ζητήσετε την άμεση παρέμβαση του δικηγο-
ρικού συλλόγου.
Υ.Γ. Επιτέλους λίγη σοβαρότητα, κύριε Σέρ-
λοκ Χολμς.

Γεια σου, Μυρτώ. Το δικό μου στόρι έ-
χει ως εξής. Πριν 2,5 χρόνια, σχεδόν 3, 
ήμουν με μια κοπελίτσα. Ήμασταν μαζί 
για περίπου 8 μήνες, αλλά λίγο η δική 
μου απειρία τότε στο να χειριστώ κα-
τάλληλα το σεξουαλικό κομμάτι, λίγο 

το ότι εκείνη δεν ήταν και πολύ σίγουρη 
για τη σχέση μας, δεν ολοκληρώσαμε 
ποτέ. Ύστερα εκείνη βρήκε έναν γκό-
μενο και ήταν μαζί του για 2,5 χρόνια… 
Εγώ, ειδικά το πρώτο διάστημα, σε ά-
θλια κατάσταση. Ήταν η πρώτη φορά 
που είχα ερωτευτεί τόσο σφόδρα (πού 
να ολοκληρώναμε κιόλας). Εκεί που 
ήμασταν μαζί από το πρωί ως το βρά-
δυ, όλα αυτά τα χρόνια δεν την έβλεπα 
καθόλου. Σιγά-σιγά συνήθιζα τη νέα 
κατάσταση, αλλά μέσα μου ποτέ δεν 
την ξεπέρασα. Τελικά, μου έστειλε ένα 
μήνυμα και μου έλεγε πόσο της λείπω 
και πόσο πολύ θέλει να με δει και ότι 
δεν ήθελε να με χάσει από τη ζωή της. 
Δέχτηκα να ξαναβρεθούμε (παρεμπι-
πτόντως, τελικά χώρισε) νομίζοντας ότι 
ίσως τα πράγματα θα ήταν πιο... εύκο-
λα αυτή τη φορά, αλλά καταλήξαμε να 
βγαίνουμε σαν φίλοι και εγώ άρχισα 
πάλι να τη θέλω ερωτικά. Αυτή όμως 
δεν δείχνει ιδιαίτερα ότι θα ήθελε να 
είμαστε ζευγάρι. Προτιμάει το φιλικό, 
δεν είναι σίγουρη για άλλη μια φορά! 
Ναι, μπορείς να με βρίσεις, αν θέλεις, 
αλλά η αλήθεια είναι ότι στη ζωή μου, 
πάντα σχεδόν, άφηνα τα συναισθήματα 
και τη διαίσθησή μου να με οδηγούν. 
Καμιά συμβουλή, λοιπόν;  Ο Κανείς

 Ακούς εκεί «μπορείς να με βρίσεις»! Ποια, 
εγώ, η σημαιοφόρος της παρορμητικότητας 
και της εμμονής; Δεν έχω καμία συμβουλή, 
μόνο να σας ευχηθώ να κάνετε σύντομα σεξ 
μαζί της, για να καθαρίσει το τοπίο. Είναι τόσο 
ισχυρή η εμμονή στο μη ολοκληρωμένο, που 
κρύβει ή λειαίνει στοιχεία του άλλου που ίσως 
μας ξενερώνουν τρελά. Πεζό, αλλά μακάρι να 
σας συμβεί.

Μυρτώ, με παράτησε και γύρισε στην 

Ελλάδα. 43 μήνες ήμασταν μαζί, αντέ-
ξαμε την Κρήτη, την Αθήνα, τον Βόλο, 
την Αυστραλία. Και πάνω που ήρθε 
εδώ και χτίζαμε τη ζωή μας πετραδάκι-
πετραδάκι στην Αδελαΐδα, τα μάζεψε 
κι έφυγε. Δεν με άντεξε άλλο, μάλλον. 
Η αλήθεια είναι πως της έκανα λίγο τη 
ζωή δύσκολη. Πολλούς καβγάδες είχα-
με τελευταία και από σεξ γιοκ. Δεν είχε 
καμία όρεξη. Και τώρα πώς την πείθω 
να ξαναγυρίσει; Ή το παίρνω απόφα-
ση ότι έφυγε και πάω για άλλα; Προς το 
παρόν είμαι στα πατώματα... Μαίρη

Ελπίζω τα πατώματα να είναι ξύλινα. Ή να παί-
ζει κάνα μάλλινο χαλί. Το λέω γιατί φαντάζο-
μαι ότι θα περάσετε ένα άλφα διάστημα σε 
αυτή τη θέση. Μετά, θα αρχίσετε σιγά σιγά να 
αναρωτιέστε τι ακριβώς σας λείπει από εκείνη 
και αν αυτό που σας λείπει είναι ερωτικό. Και 
μετά, ω του θαύματος, μπορεί να σηκωθείτε 
και να πάτε καμιά βόλτα σε άλλους κήπους. 
Φιλιά πολλά. A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Οι πλανήτες συνωστίζονται στους Ιχθύς (με έξτρα 
δυσκολία από τον Ερμή, που γυρίζει ανάδρομος 
(23/2-17/3) – σε έναν τομέα του ηλιακού σου ωρο-
σκοπίου σκοτεινό, ανεξήγητο, μυστηριώδη, βαθύ. 
Σε ένα πρώτο επίπεδο υπάρχει μια δυσφορία για 
την καθημερινότητα της δουλειάς που σε πρακτι-
κό επίπεδο μπορεί να είναι γεμάτη υποχρεώσεις, 
άγχη, εντάσεις και μικροαναποδιές, ή σε προσω-
πικό επίπεδο μπορεί να είναι μια εποχή που κάθε 
πρόβλημα στις σχέσεις μεγεθύνεται σε σημείο να 
το αντιμετωπίζεις σαν χτύπημα από τη μοίρα. Είναι 
μια εποχή που η παρόρμηση λέει να αποδράσεις 
από οτιδήποτε σε πιέζει, να βυθιστείς σε τηλεο-
πτικές σειρές για να ξεχάσεις την πραγματικότητα 
που φαίνεται δύσκολη, να πιεις ένα ποτήρι παρά 
πάνω για να ξεφύγεις από τις ευθύνες. Κι όμως οι 
αντιξοότητες αυτή την εποχή έχουν σαν στόχο να 
σε φέρουν σε επαφή με τον εαυτό σου, να θυμη-
θείς ποιος είσαι και να βοηθήσεις τους άλλους χω-
ρίς να αναρωτιέσαι τι έκαναν αυτοί για σένα. Στη 
συγκεκριμένη εποχή το αντίδοτο ονομάζεται αλ-
τρουισμός και η λύση βρίσκεται στην ψυχραιμία.   

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Όταν ο Κρόνος γυρίζει ανάδρομος (18/2 μέχρι τις 
αρχές Ιουλίου) η δυναμική του εσωστρέφεται και 
λειτουργεί σε χαμηλότερες στροφές. Μας κάνει 
ανασφαλείς και αδύναμους να εκτιμήσουμε σω-
στά και ρεαλιστικά τι πρέπει να περιμένουμε σε 
κάθε κατάσταση. Μία από τις πιο κοινές αδυνα-
μίες του ανάδρομου Κρόνου είναι η τάση να λες 
Ναι εκεί που είναι να πεις Όχι, κυρίως στον τομέα 
που διελαύνει ο Κρόνος. Στη δική σου περίπτωση 
αυτό μπορεί να συμβεί στις συναισθηματικές/συ-
ντροφικές και επαγγελματικές σου σχέσεις. Είναι 
η στιγμή να σκεφτείς σοβαρά τις δεσμεύσεις σου, 
να εκτιμήσεις την επαγγελματική σου κατάστα-
ση, να σταθεροποιήσεις τη συντροφική σου ζωή, 
να αναλάβεις ευθύνες. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι 
μια εποχή που δεν μπορείς να είσαι ολίγον έγκυ-
ος στις υποχρεώσεις σου: ή τις αναλαμβάνεις, 
τις παγιώνεις και προχωράς, ή τις αρνείσαι και 
απαλλάσσεσαι πληρώνοντας το ανάλογο τίμημα. 
Δεν μιλάμε για περίοδο ούτε ενθουσιασμού, ούτε 
τρελής εξωστρέφειας (παρόλο αυτά η Αφροδίτη 
στον Υδροχόο δεν σε θέλει κλεισμένο στο σπίτι), 
ούτε επιπολαιότητας και ελαφρότητας. Οι σοβα-
ρές σχέσεις σου πρέπει να εξελιχθούν και, όπου 
δεν υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης ή τα πράγματα 
δείχνουν ότι δεν τραβάνε, τότε να λήξουν. Αυτά. 
   
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Αιχμή του δόρατος η επαγγελματική ζωή, η δη-
μόσια ζωή, η ζωή σου που εκτίθεται στην κρι-
τική, αλλά και που έλκει την αναγνώριση. Με 
δύο λόγια είσαι Ορατός και Παρών. Όμως με τον 
κυβερνήτη σου ανάδρομο στους Ιχθύς (23/2 - 
17/3) η Εικόνα σου έχει χιόνια και θολώνει – οι 
πιθανότητες να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, 
κόντρες ή διαφωνίες με ανώτερους, συναδέλ-
φους ή απλώς κακοήθεις, αυξάνονται. Στο μενού 
υπάρχουν ξαφνικές ανατροπές προγραμμάτων, 
συναντήσεων, εμπόδια και αναβολές και χίλιες 
δυο λεπτομέρειες που όταν πηγαίνουν στραβά 
σου σπάνε τα νεύρα. Προσπάθησε να μην κου-
βαλήσεις την πίεση στο σπίτι και την οικογένεια 
ή στους δικούς σου ανθρώπους, διευρύνοντας 
την ένταση, γιατί θα τα παίξεις. Όπως πάντα, στις 
περιόδους του ανάδρομου Ερμή, η απάντηση 
είναι ψυχραιμία και απόσταση. Θυμήσου ότι δεν 
είσαι μόνο εσύ που αντιμετωπίζεις αναποδιές, 
αλλά και πάρα πολλοί άλλοι, οπότε slow down.    

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Όταν ο Κρόνος γυρίζει ανάδρομος (από 18/2 μέ-
χρι τις αρχές Ιουλίου) σημαίνει ότι χρειάζεται να 
ορίσουμε τα όριά μας λέγοντας ΟΧΙ σε ό,τι δεν εί-

μαστε και σε ό,τι δεν θέλουμε, γιατί δεν μας πάει 
πουθενά. Όταν ο Κρόνος γυρίζει ανάδρομος στον 
Σκορπιό, που για σένα αποτελεί τον 5ο ηλιακό σου 
οίκο, τότε χρειάζεται να ορίσεις τι σε κάνει να αι-
σθάνεσαι αξιαγάπητος/η και τι είναι αυτό που σε 
κάνει να αισθάνεσαι ότι σε εκτιμάνε – και αφού το 
βάλεις σε λόγια να το ζητήσεις από αυτούς που 
λένε ότι σε αγαπάνε. Κάποιες φορές στη ζωή χρει-
άζονται πράξεις, αποδείξεις, απαντήσεις και τώρα 
είναι μία από αυτές. Η αγάπη δεν είναι θεωρητική 
κατάσταση, αλλά δράση. Επίσης ο 5ος οίκος περι-
έχει τη δημιουργικότητα. Άρα πρέπει να ακονίσεις 
τη δημιουργικότητά σου (που δεν σημαίνει μόνο 
τέχνη και θέαμα, αλλά και παιδιά και χόμπι και δη-
μιουργική επαγγελματική σκέψη και εργασιακές 
προοπτικές και δημιουργικά σχέδια), και να αφο-
σιωθείς σε κάτι που σε κάνει να νιώθεις μοναδικός, 
παραγωγικός, δημιουργικός. Θυμήσου ότι δεν 
φτάνουν οι διακηρύξεις, χρειάζεται και ιδρώτας.    

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Κρόνος στον Σκορπιό – δηλαδή Κρόνος σε έναν 
τομέα που συμβολίζει Σπίτι/Οικογένεια/Παράδο-
ση/Ψυχολογικό υπόβαθρο και τον Πατέρα. Ναι, 
το σπίτι μπορεί να είναι πρόβλημα, ο πατέρας να 
έχει ανάγκη στήριξης, ένας άλλος «πατέρας» να σε 
στραγγίζει (είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά), 
μπορεί η δουλειά να είναι περισσότερο βάρος από 
ό,τι χαρά, ακόμα κι αν σου δίνει επαγγελματικούς 
πόντους, όμως αυτό που έχει τεράστια σημασία 
είναι με ποιον αισθάνεσαι ασφάλεια – πότε αισθά-
νεσαι στο σπίτι σου, άνετος με τον εαυτό σου, προ-
φυλαγμένος, τι σου γεννάει εμπιστοσύνη και απο-
τελεί το καταφύγιό σου. Ονόμασέ το. Πες το δυνα-
τά. Στον εαυτό σου αρχικά. Όχι αυτός/ή/ό που σου 
δημιουργεί εξάρτηση. Αυτός/ή/ό που φεύγοντας 
δεν σε ταράζει και που μένοντας σου δημιουργεί 
γαλήνη. Σαν αίνιγμα μοιάζει. Υ.Γ. Προς το παρόν 
δουλεύω, δουλεύεις, δουλεύει – μας δουλεύουνε, 
τους δουλεύουμε, μας δουλεύουν. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Σημαντικοί πλανήτες στους Ιχθύς, στον τομέα 
του Άλλου δηλαδή, με την προσθήκη αυτή την ε-
βδομάδα του Ερμή που γυρίζει ανάδρομος (23/2-
17/3). Δύσκολη περίοδος. Οι σημαντικές σχέσεις 
μπαίνουνε στην πρέσα για να αποδείξουν την α-
ντοχή τους. Οι αρχαίοι αστρολόγοι θεωρούσαν 
τις αντιθέσεις του Ήλιου με τους κακούς πλανήτες 
από κακές έως καταστροφικές. Όμως, σήμερα, 
ξέρουμε ότι αυτό που μας ενοχλεί στους άλλους 
είναι αυτό που δεν μπορούμε να αντέξουμε στον 
εαυτό μας, δεν το επιτρέπουμε ή δεν έχουμε 
βρει τρόπους να το αφομοιώσουμε. Οπότε οι συ-
γκρούσεις με τους άλλους στη βάση τους έχουν 
ένα στοιχείο που δεν επιτρέπουμε στον εαυτό 
μας. Τέλος της ποπ ψυχανάλυσης. Στην πράξη 
αυτό που χρειάζεται να θυμάσαι –και το ξέρεις ού-
τως ή άλλως, οπότε ξεσκόνισέ το– είναι ότι με α-
μοιβαίες υποχωρήσεις εδραιώνεται μια σχέση και 
επίσης ότι ο άλλος που μας ενδιαφέρει υπάρχουν 
εποχές που δεν είναι ανοιχτός ή διαθέσιμος για 
εμάς, επειδή απλώς έχει τα δικά του προβλήματα. 
Χρησιμοποίησε το ταλέντο σου να παίρνεις από-
σταση από τα γεγονότα και την αντικειμενικότητά 
σου, λαμβάνοντας υπόψη σου ότι και το δικό σου 
μυαλό μπλοκάρει αυτή την περίοδο. 

Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Μεταξύ εργασιακής έντασης, της απόφασης να 
κόψεις το τσιγάρο ή την καφεΐνη, της επαγγελ-
ματικής επιβίωσης, της διευθέτησης χρεών, της 
γραφειοκρατίας, καθυστερήσεων και αναβολών 
λόγω ανάδρομου Ερμή (23/2 - 17/3), υπάρχει η α-
νάγκη να πιαστείς από κάπου που να έχει νόημα. 
Η Αφροδίτη στον Υδροχόο απαντάει: Στρέψε το 
μυαλό σου και την ψυχή σου στον Έρωτα. Είναι 
εύκολο να λες κάτι τέτοιο σε μια δύσκολη εποχή, 
αλλά ο έρωτας δεν χρειάζεται να έχει πάντα έναν 

άνθρωπο για αντικείμενο. Δηλαδή σαφώς και οι 
ερωτικές πιθανότητες ή μια ευχάριστη ερωτική 
ζωή ευνοούνται, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι 
η επιθυμία για ζωή, η επιθυμία να τα καταφέρεις, η 
αίσθηση ότι υπάρχει αύριο. Άρα «η  πολλή δουλειά 
ΔΕΝ τρώει τον αφέντη», οι αντιξοότητες δεν πρέ-
πει να σε απελπίσουν γιατί είναι περαστικές και 
κυρίως πρέπει να αντιμετωπίσεις τον έρωτα σαν 
κινητήρια δύναμη – ακόμα κι αν έχεις καεί.  

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Όταν ο Κρόνος γυρίζει ανάδρομος (από 18/2 
μέχρι τις αρχές Ιουλίου), όπως συμβαίνει με τον 
Κρόνο εδώ στον Σκορπιό, είναι απαραίτητο να 
κοιτάξουμε πίσω, να κάνουμε ανασκόπηση των 
πεπραγμένων, να συνειδητοποιήσουμε πού 
βρισκόμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Να α-
ναλάβουμε ευθύνες και καθήκοντα χωρίς να 
γκρινιάζουμε και χωρίς να φοβόμαστε τις έξτρα 
προσπάθειες που χρειάζεται οτιδήποτε για να 
σταθεροποιηθεί: ένας γάμος, ένα παιδί, ένα επαγ-
γελματικό σχέδιο, μια συναισθηματική δέσμευση, 
η ανάληψη κι άλλων επαγγελματικών ευθυνών, η 
επιπλέον δουλειά, ένα καινούρ-
γιο επαγγελματικό ξεκίνημα, η 
εντατικοποίηση των σπουδών. 
Οι μήνες του ανάδρομου Κρόνου 
δίνουν την ευκαιρία να εξελίξεις 
αυτό που ήδη έχεις αναλάβει και 
να πεις μερικά ΟΧΙ. Θα πορευτείς 
με ό,τι έχεις έχοντας υπόψη σου 
ότι δεν αναλαμβάνεις ό,τι δεν 
μπορείς να διεκπεραιώσεις ή ό,τι 
σε δεσμεύει για πολύ καιρό – να 
το ξαναπούμε: το διάστημα του 
ανάδρομου δεν αναλαμβάνουμε 
καινούργιες υποχρεώσεις αλλά α-
ποκρυσταλλώνουμε τη θέση που 
ήδη βρισκόμαστε, εκτός κι αν η 
θέση που βρισκόμαστε (επαγγελ-
ματική ή συναισθηματική) δείχνει 
ότι δεν έχει κανένα μέλλον.   

ΤόξόΤης 
 (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Όταν πλανήτες διελαύνουν σε ένα 
γωνιακό ηλιακό σου οίκο (συγκε-
κριμένα στους Ιχθύς) η επίδρασή 
τους γίνεται  ιδιαίτερα αισθητή. 
Κι όταν στην εικόνα μπαίνει κι ο 
ανάδρομος Ερμής (23/2 - 17/3) 
τότε έχουμε και απορύθμιση: έτσι 
λοιπόν οικογένεια, σπίτι, παιδιά, 
γονείς, κοντινοί σου άνθρωποι 
μπορούν να πρωταγωνιστήσουν σε ένα αλαλούμ 
που μπορεί να ονομαστεί από Κωμωδία Παρεξη-
γήσεων έως επεισόδιο από τη Ζώνη του Λυκό-
φωτος. Φαντάσου τις συσκευές του σπιτιού να 
έχουν τη δική τους ζωή, το σπίτι να χρειάζεται 
επιδιορθώσεις ή επισκευές, ή να κόβεις την έ-
νταση με το μαχαίρι στις σχέσεις με τους δικούς 
σου ανθρώπους, ή να υπάρχει τέτοια ασυνεννο-
ησία που ο καθένας να βρίσκεται στον κόσμο του. 
Κατ’ επέκταση η δυσπραγία μπορεί να χτυπήσει 
και την επαγγελματική ζωή, που πιθανόν να μην 
τσουλάει όπως συνήθως, αλλά να υπάρχουν μέ-
ρες που τα πάντα να είναι αποδιοργανωμένα. Μη 
θυμώνεις. Μην τρελαίνεσαι. Μην παίρνεις τοις 
μετρητοίς τη συμπεριφορά των άλλων. Όλοι στο 
ίδιο καζάνι βράζουμε αυτή την περίοδο. 

αιγόΚέρως  (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Κάποια πράγματα που χρειάζεται να έχεις στο 
μυαλό σου στη διάρκεια του ανάδρομου Ερμή 
στους Ιχθύς (23/2 - 17/3): 1) Δεν είναι καλή ιδέα 
μια μετακόμιση ή ένα ταξίδι – αν είναι επαγγελ-
ματικό οργάνωσέ το όσο καλύτερα μπορείς. 2) 
Δεν ξεκινάς καμία επαγγελματική δραστηριότητα 
που σε δεσμεύει για μεγάλο χρονικό διάστημα. 3) 

Σπουδές: Δεν τις ξεκινάς. Τις συνεχίζεις πιάνοντας 
το νήμα από εκεί που το έχεις αφήσει. 4) Μη μιλάς 
σοβαρά αν δεν εννοείς αυτό που λες, αναλαμβά-
νοντας και την ευθύνη των λόγων σου – πες δύο 
φορές τι εννοείς όταν καταλαβαίνεις ότι ο άλλος 
δεν έπιασε αυτό που λες. 5) Έχεις την ευκαιρία να 
τροποποιήσεις, να αλλάξεις, να συμπληρώσεις, να 
ξαναδείς τα σχέδιά σου. Να δεις, με δυο λόγια, πού 
μπάζει η ζωή σου. 6) Πολλοί αστρολόγοι θα σου 
πουν να προσέξεις τις σχέσεις σου με αδέλφια, 
συγγενείς, γείτονες. Πρόσεξέ τες λοιπόν (και μαζί 
σχέσεις με συναδέλφους) και μη ρίχνεις λάδι στη 
φωτιά σε περίπτωση έντασης. Συμπέρασμα: Η 
περίοδος είναι εκνευριστική και απρόβλεπτη. Να 
θυμάσαι ότι επικοινωνιακά δεν είσαι σε φόρμα. 

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Με την ανάδρομη κίνηση του Κρόνου στον Σκορ-
πιό (από 18/2 μέχρι αρχές Ιουλίου), το μεγάλο 
Θέμα είναι η επαγγελματική ζωή που χρειάζεται 
μεγάλη προσοχή. Κάθε φορά που ο Κρόνος γυ-
ρίζει ανάδρομος, το Μεγάλο Αφεντικό μάς πιέζει 
να δούμε σε βάθος τη ζωή μας και να συνειδητο-

ποιήσουμε τα αδύνατα σημεία 
μας, ώστε να μη βαδίζουμε στο 
σκοτάδι και με προοπτική να τα 
κάνουμε λειτουργικά. Δηλαδή 
τονίζει το ελάττωμα, τις αδυνα-
μίες μας, τα μειονεκτήματά μας, 
με απώτερο στόχο να διορθω-
θούν. Στη συγκεκριμένη περίο-
δο είναι οι δυσκολίες στην επαγ-
γελματική ζωή, που πιέζουν για 
ανακατατάξεις, διορθώσεις και 
λύσεις. Εμπόδια, καθυστερή-
σεις, δυσκολίες εμφανίζονται με 
σκοπό είτε να σταθεροποιηθείς 
στη δουλειά που βρίσκεσαι είτε 
για να δεις αν η δουλειά που βρί-
σκεσαι έχει παρόν και μέλλον, αν 
αξίζει τον κόπο ή αν χρειάζεται 
να έχεις ανοιχτά τα μάτια σου με 
ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 
Υ.Γ. Και αναπάντεχα με τον α-
νάδρομο Ερμή στον τομέα των 
οικονομικών σου ((23/2-17/3), η 
τσέπη σου αδειάζει με έκτακτα 
έξοδα που δεν είχες προβλέψει. 
Ψυχραιμία.   
 
ιχθύές  
(19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Πλανητικό μποτιλιάρισμα εδώ 
στους Ιχθύς κι ένας Ερμής ανά-

δρομος 23/2 - 17/3. Ο Φεβρουάριος και ο Μάρτι-
ος, τουλάχιστον μέχρι τις 17, αποτελούν ένα δυ-
ναμικό διάστημα προσπάθειας και διεκδικήσεων, 
αλλά και αναβολών, εκνευρισμού, έντασης και 
δυσάρεστων εκπλήξεων. Δεν είναι λύση να πέ-
σεις να κοιμηθείς μέχρι να τελειώσει, ούτε φυσικά 
να βγεις στην Επίδαυρο καταγγέλλοντας θεούς 
κι ανθρώπους. Είναι εποχή που χρειάζεται να κι-
νητοποιήσεις ό,τι ζωντανό εγκεφαλικό κύτταρο 
διαθέτεις και να αντιμετωπίσεις εκκρεμότητες 
και αναστάτωση στον επαγγελματικό τομέα ή 
και στις προσωπικές σου σχέσεις. Μη βιαστείς 
να κλείσεις σε κάποιον/α την πόρτα, επειδή πι-
θανόν θα σου φερθεί αλλοπρόσαλλα ή θα δείξει 
αδιαφορία, γιατί κι εσύ μπορεί να κάνεις το ίδιο. 
Η  συναισθηματική σου ζωή μπαίνει στον πάγο, 
όπως και τυχόν αποφάσεις για την προσωπική 
σου ζωή. Ουσιαστικά, καλό είναι να μην πάρεις κα-
μία σοβαρή απόφαση, αφού και η εργασιακή σου 
πραγματικότητα μοιάζει με σκοτσέζικο ντους. Θυ-
μήσου: Καλύτερα να φορέσεις ένα γάντι παρά 
να το ρίξεις στους άλλους, γιατί ποτέ δεν ξέρεις 
ποιος θα το σηκώσει και τι θα το κάνει. A  

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

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Ιχθύ, νυν υπέρ πάντων αγών

Κ ΥΚ ΛΟΦΟΡΟΥΝ
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