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ΜοιραζοΜαστε 
στιγΜεσ απολαυσησ

Με αυτουσ που αγαπαΜε!

Το αεράκι σου χαϊδεύει απαλά το πρόσωπο, ενώ 
νιώθεις να ψήνεσαι στους 43 βαθμούς. Μπροστά σου 

το γαλάζιο της θάλασσας, ενώ το οπτικό σου πεδίο δια-
κόπτεται από περαστικά κορμιά. Ξαφνικά όλα παγώνουν 

σε μία εικόνα, ενώ νιώθεις το κεφάλι σου και την καρδιά σου 
να δροσίζονται: το κορίτσι των ονείρων σου μόλις κάθισε μπρο-

στά σου. Είναι ψηλή, καστανομάλλα (το αγαπημένο σου χρώμα), 
φοράει πράσινο μπικίνι και είναι μαζί με δύο φίλες της. Όλες σου οι 

αισθήσεις είναι σε συναγερμό: Πώς θα την πλησιάσεις; Τι θα της πεις; 
Τι θα σου πει; Και πώς δεν θα φανείς άγαρμπος στο φλερτ; Καθώς τα σκέ-

φτεσαι όλα αυτά, σαν ένα κλινγκ από παγάκι που πέφτει στο ποτήρι σου, 
ακούς τις φίλες της να λένε το όνομά της: Φαίη.

Δεύτερο κλινγκ: έχεις την τρομερή ιδέα. Σηκώνεσαι και τρέχεις στο πιο κοντινό 

ψυγείο της Coca-Cola. Ανοίγεις την πόρτα και ενώ σε τυλίγουν 
ατμοί δροσιάς, ψάχνεις μανιωδώς τα μπουκάλια. Κάθε μπουκάλι 
Coca-Cola και άλλο όνομα. Μα πόσα ονόματα υπάρχουν; Ελένη. 
Κώστας. Ιάκωβος. Μαίρη. Τασία. Τάσος. Τασούλα. Να ’το! Μόλις 
βρήκες το Φαίη και βρήκες και την αφορμή για να την γνωρίσεις Το 
καλοκαίρι σου μόλις ξεκίνησε και όπως φαίνεται θα είναι πολύ όμορφο, 
γεμάτο στιγμές που θα τις μοιραστείς με τη Φαίη, αλλά και με όσους αγα-
πάς. Τους φίλους σου, την παρέα σου, όποιο και αν είναι το όνομά τους. 

Έχεις να διαλέξεις πάνω από 5.000.000 διαφορετικά ονόματα στα 
μπουκάλια της Coca-Cola. Τα νέα μπουκάλια του αγαπημένου σου αναψυ-
κτικού έχουν πολλά ονόματα, ακόμα και από όσους δεν ξέρεις αλλά μπορεί να 
τύχει να γνωρίσεις. Η καλή διάθεση, ένα χαμόγελο, μπορεί να φτιάξουν μία καλύ-
τερη μέρα κι ένα καλύτερο αύριο. 
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Φοβάμαι πως, όπως όλα τα θέματα τα αντιμετωπίζουν «επικοινωνιακά», το ίδιο κά-

νουν και με την αυξανόμενη απήχηση του νεοναζισμού. Δεν απευθύνονται στους πολίτες 

που επηρεάζονται απ’ αυτόν, αλλά «χειρίζονται» το ζήτημα, απευθύνονται στο δικό τους 

ακροατήριο. Χειρότερα ακόμα. Χρησιμοποιούν το θέμα στη μεταξύ τους διαμάχη, για να 

κερδίσουν πόντους στην αδιάκοπη αντιπαράθεση ανούσιας ανταλλαγής δηλώσεων. Το 

πόσο εννοούν το «δημοκρατικό τόξο» φάνηκε μέσα στο ίδιο 24ωρο. Οι μεν, στα πλαίσια 

της θεωρίας των δύο άκρων, κατηγορούν τον Σύριζα ότι έχει πολλές ομοιότητες με τη Χ.Α. 

και οι δε ότι η ΝΔ είναι στο ίδιο άκρο, τη συνδέει ομφάλιος λώρος με τη Χ.Α. Έτσι, με τις 

εκατέρωθεν κατηγορίες δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να τη νομιμοποιούν, δεν είναι και 

τίποτα διαφορετικό, συνδέεται, έχει ομοιότητες, μοιάζει με τους υπόλοιπους. 

Και, επιπλέον, τη δικαιώνουν. Το ακροατήριό της θα θεωρήσει το περιστατικό μια ακόμη α-

πόδειξη του στημένου παιχνιδιού από τη μεριά του συστήματος εναντίον της «πραγματικά 

αντισυστημικής» δύναμης. Δηλαδή σ’ αυτή τη Βουλή που έχει ακούσει για καλάσνικοφ, για 

λιντσαρίσματα, για δοσίλογους, για δυνάμεις κατοχής, για κατοχικές κυβερνήσεις που θα 

φύγουν με ελικόπτερο, για φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους, ύβρις προς πολιτι-

κό αρχηγό ήταν το «μίστερ αλέξις»; Τα επικοινωνιακά τρικ κατόπιν εορτής φέρνουν το αντί-

θετο αποτέλεσμα. Την κατηγορούν γι’ αυτό που υπερηφανεύεται. Ότι τους βρίζει όλους. 

Φοβάμαι πως τα ίδια αμφιλεγόμενα αποτελέσματα θα έχει και το ανάλογο αντιρατσιστι-

κό νομοσχέδιο που ετοιμάζεται. Το οποίο διαμορφώνεται όπως ακριβώς κατασκευάζονται 

οι νόμοι σ’ αυτή τη χώρα. Να περιλαμβάνουν τόσο πολλές, διαφορετικές και αμφιλεγόμενες 

έννοιες, ώστε πρακτικά να είναι ανεφάρμοστοι. Να ερμηνεύονται α λα καρτ, να οδηγούν σε 

μια δικαιοσύνη ιδεολογικοποιημένη, όπου ο κάθε δικαστής, λες και είναι πολιτικός ή δημοσι-

ογράφος, θα ερμηνεύει το νόμο ανάλογα με τις δικές του πεποιθήσεις. Τι είναι η εχθροπάθεια 

και τι το μίσος; Πόσες είναι οι γενοκτονίες και ποια τα εγκλήματα πολέμου; Περιλαμβάνει τα 

εγκλήματα πολέμου στη Βοσνία, όπως θεωρεί όλος το κόσμος εκτός των Ελλήνων που δεν 

είχαν ακούσει τίποτα; Περιλαμβάνει μόνο τη γενοκτονία των Εβραίων ή θεωρεί γενοκτονία 

και την καταστροφή των Ποντίων, όπως λέμε εμείς, και των Ουκρανών από τον Στάλιν, όπως 

πιστεύουν οι Ουκρανοί; Πολύ φοβάμαι πως τέτοιες αβέβαιες και γενικές διατυπώσεις που 

προσπαθούν να λύσουν πολιτικά ζητήματα με αμήχανες νομικές κατασκευές, φέρνουν επί-

σης το αντίθετο αποτέλεσμα. Σχετικοποιούν και τη δικαιοσύνη, κάνουν τους κανόνες ρευ-

στούς, πράγμα που οδηγεί στην ακύρωση κάθε κανόνα. Στο τέλος, κατηγορούμενη θα είναι 

η γνωστή άτυχη ποιήτρια. Η οποία θα διώκεται και για τους δυο αντίθετους λόγους. Και για 

προτροπή βίαιης απομάκρυνσης των ξένων από τα παγκάκια μας και για προτροπή βίαιων 

πράξεων εναντίον των νεοναζί, τους οποίους θέλει «να σκοτώσει». Κάθε αστοχία του λόγου, 

κάθε άτυχη στιγμή θα ποινικοποιείται, κι επειδή αυτό δεν γίνεται, άρα καμία. 

Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι οι 18 μαυροφορεμένοι της Βουλής. Δεν αισθάνθηκε 

ξαφνικά το 10-12% του ελληνικού λαού τη γοητεία του μουσολινικού φασισμού μετά από 80 

χρόνια. Αμφιβάλλω κι αν ξέρουν όλοι αυτοί ποιος είναι ο Χίτλερ, μπορεί αν τους ρωτήσεις να 

νομίζουν ότι παίζει στη Μπουντεσλίγκα. Το πραγματικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας 

είναι η μαζική διολίσθηση στον ανορθολογισμό και στη βία. Είναι η ενστικτώδης αντίδραση 

κάθε φοβισμένου, απροετοίμαστου, με μειωμένα εφόδια μυαλού, μπροστά στον κίνδυνο: Να 

σηκώσει το χέρι, να βρει έναν εχθρό δίπλα του, να ρίξει μια μπουνιά. Να πιστέψει στην οποια-

δήποτε παράνοια, μπας και καταλάβει τον κόσμο που δεν μπορεί αλλιώς να ερμηνεύσει. Αυτή 

όμως η αντίδραση νομιμοποιήθηκε από πολλούς άλλους πριν την κληρονομήσουν οι νεο-

ναζί. Έγινε εδώ, στην Ελλάδα, δυνατή η επανεμφάνιση του ολοκληρωτισμού, γιατί μόνο εδώ 

έγινε κοινότοπο το αδιανόητο: η μισαλλοδοξία, η πολιτική βία, η εξόντωση του αντιπάλου. 

Μόνο εδώ απενοχοποιήθηκε η βία. Η αντιμετώπιση του ολοκληρωτισμού δεν θα γίνει με την 

αντίθεση απλώς στο κόμμα που τον αντιπροσωπεύει. Γιατί έτσι μάλλον το δυναμώνει. Αλλά 

με την αντιμετώπισή του συνολικά. Η κοινωνία μας οφείλει να βάλει μια τελεία στο παρελθόν, 

τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να επανατοποθετήσουν τους κανόνες τους οποίους παραδε-

χόμαστε και σεβόμαστε όλοι. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, να αποβάλλεται ο βουλευτής της 

Χ.Α. για προσβολή του κοινοβουλίου και την ίδια μέρα ένας πολιτικός αρχηγός να λέει ότι 

ζούμε σε μια «κατ’ όνομα» δημοκρατία που έχει κάνει τα σχολεία στρατόπεδα. Δεν μπορούμε 

να τρελαίνουμε τον κόσμο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για χούντες και κατοχές το πρωί και το 

βράδυ να αποκλείουμε τη Χ.Α. από το «κοινοβουλευτικό τόξο». Γιατί, έτσι, απλώς ενισχύεται. 

Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο, αν έκαναν τα κόμματα άλλα πράγματα. Το ξέρω ότι είναι 

δύσκολο, γιατί 3 χρόνια νιώθουν την αδικία της στοχοποίησης επάνω τους, αλλά θα ’πρε-

πε οι βουλευτές του Πασόκ να πάνε στο Τυμπάκι και να πουν, το ξέρουμε ότι θέλετε την 

επένδυση, ότι χρειάζεστε το λιμάνι, κι εμείς μαζί σας είμαστε, αλλά στη δημοκρατία όταν 

έρχονται οι βουλευτές του Σύριζα να εκφράσουν την αντίθετη άποψη τους ακούμε, δεν 

τους γιαουρτώνουμε. Αυτή είναι η δημοκρατία, έτσι συγκρίνουμε τις απόψεις μας. Και οι 

βουλευτές του Σύριζα θα έπρεπε να πάνε όλοι στην Ιερισσό και να πούνε, μπορεί να μη θέ-

λετε τα ορυχεία, ούτε εμείς τα θέλουμε, αλλά στη δημοκρατία διαφωνούμε, διαμαρτυρό-

μαστε, διαδηλώνουμε, κάνουμε προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ψηφίζουμε 

τα κόμματα που συμφωνούν μαζί μας. Μέχρι εκεί. Δεν πυροβολούμε αστυνομικούς, δεν 
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Edito

πυρπολούμε αστυνομικά τμήματα, δεν καί-

με εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, δεν πε-

ριλούζουμε εργαζόμενους με πετρέλαιο, 

δεν οχυρώνουμε τα χωριά μας, δεν εμποδί-

ζουμε την αστυνομία να κάνει συλλήψεις. 

Γιατί αν συνέβαιναν αυτά σε οποιοδήποτε 

κράτος του κόσμου, σε οποιοδήποτε, αν 

αστυνομικό τμήμα δεχόταν επίθεση, θα α-

μυνόταν με τα όπλα. Και θα είχαμε δεκάδες 

νεκρούς. Και τώρα θα κλαίγαμε.

Και η πολιτεία, αντί για νόμους καινούρ-

γιους, πιο χρήσιμο θα ήταν να έκανε τη 

δουλειά της. Δεν είναι δυνατόν να είναι 

κοινό μυστικό της Αθήνας ότι κάθε βράδυ 

οργανώνονται πογκρόμ εναντίον ανυπε-

ράσπιστων ανθρώπων και να περνάει στα 

ψιλά των εφημερίδων. Αν η τρομοκρατία 

θεωρείται εχθρός της δημοκρατίας, αν οι 

20χρονοι ληστές τραπεζών είναι νούμερο 

ένα δημόσιοι κίνδυνοι και μιλάμε για γιάφ-

κες, για επιχειρήσεις, για οπλισμούς και 

πολύκροτες δίκες, τότε πολύ περισσότερο 

θα έπρεπε να μας απασχολούν οι καθημε-

ρινές ρατσιστικές επιθέσεις, τραυματισμοί 

και δολοφονίες που διαλύουν την κοινωνία 

μας, δημιουργούν υπόγειες αντιδράσεις 

που ούτε μπορούμε να φανταστούμε και 

κατοχυρώνουν την Ελλάδα στη συνείδηση 

όλου του πλανήτη ως ένα πρωτόγονο, επι-

κίνδυνο, υποανάπτυκτο μέρος που πρέπει 

να αποφεύγουν. Και τα μέσα ενημέρωσης, 

όπως πρόβαλαν την τραγική ιστορία της 

μικρής στην Πάρο που δέχτηκε την επίθε-

ση του Πακιστανού με πρωτοσέλιδους τίτ-

λους για το «τέρας», έτσι πρέπει να μιλάνε 

για τα «τέρατα» που χτυπάνε και δολοφο-

νούν ανυπεράσπιστους ανθρώπους κάθε 

βράδυ στους δρόμους μας. Και η ATHENS 

VOICE θα ’πρεπε εξώφυλλο, αντί για έργο 

τέχνης, να βάλει το πρόσωπο του 14χρο-

νου με τα δεκάδες ράμματα και τίτλο «αυ-

τό είναι το επίπεδο του πολιτισμού σήμερα 

στη πόλη μας». Μήπως καταλαβαίναμε ό-

λοι τι γίνεται. Και ίσως έτσι, χωρίς νόμους 

για τις φράσεις και κανονισμούς της βου-

λής και κομματικά σχέδια αντιμετώπισης, 

πραγματικά αντιδρούσαμε και αντιμετω-

πίζαμε το πρόβλημα στην πράξη. 

Με άλλα λόγια, η ελληνική κοινωνία θα α-

ντιμετωπίσει το νεοναζιστικό φαινόμενο 

όταν η ίδια εγκαταλείψει τον ανορθολογι-

σμό και την πολιτική βία. Όταν αρχίσει να 

λειτουργεί πάλι το κράτος. Όταν επαναεπι-

βεβαιώσουμε όλοι τους κανόνες. Απαγο-

ρεύεις κάτι, όταν η κοινωνία ξέρει ήδη ότι εί-

ναι εκτός της πολιτισμένης κοινωνικής συμ-

βίωσης. Αν δεν το ξέρει, οι απαγορεύσεις 

μπορεί να γίνουν μπούμερανγκ. Αν, δηλα-

δή, φωνάζεις με το διπλανό σου στην πάνω 

πλατεία να καεί το μπουρδέλο η Βουλή, δεν 

γίνεται μετά, όταν συνεχίσει να καεί και του 

Πακιστανού το μαγαζί και του Εβραίου η συ-

ναγωγή, να πεις α, εδώ διαφωνούμε. Γιατί το 

θέμα δεν είναι ο στόχος. Αλλά το κάψιμο. Σ’ 

αυτό συμφωνούμε πράγματι όλοι; A
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Ζωντανός στην πόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

ΨΩΜΙ ΨΩΜΑΚΙ
Πολύς φούρνος παίζει τελευταία – μου γράφουνε δηλαδή οι φούρνοι «είμαστε κι εμείς 

εδώ», συχνά με σύγχυση («μα δεν πάμε καλά σας λέμε!») κι έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Αλ-

λά λέτε να πάνε καλά τα βιβλιοπωλεία, ας πούμε; 

Μ
ην το λέτε (ότι σκίζουνε τα βιβλιοπω-
λεία χαχαχα) γιατί ΤΙΠΟΤΑ δεν πάει 
καλά και το «αυτή την εποχή», όταν η 
εποχή τραβάει τόσο, δεν σημαίνει και 

πολλά. Ή μάλλον δεν σημαίνει τίποτα, παρά 
μόνον ότι: το φαγητό και το ποτό αντέχουνε 
ακόμα ως ένα βαθμό, κανείς δεν ξέρει ποιος 
είναι ο βαθμός αλλά σίγουρα δεν είναι το άρι-
στα-δέκα. Είναι η βάση με το ζόρι, ίσα-ίσα να 
περνάς από τη μία τάξη στην άλλη, κι αυτό 
επειδή κάθεσαι στο τελευταίο θρανίο και δεν 
σε πιάνει το μάτι του δάσκαλου όταν κάνεις 
σκονάκια. Έχω φίλους με μπαράκια που μου 
τα λένε, κι έναν με εστιατόριο που «πάει σχε-
τικά καλά» αλλά κλαίει στους ώμους μας ό-
ποτε δεν είναι με την κουτάλα στο χέρι. 
Το «σχετικά καλά πάω» επίσης είναι φράση-
κλειδί-κλισέ-αγαπημένο που σημαίνει άλλα 
αντ’ άλλων ή/και τίποτα: σχετικά με τι; Σχε-
τικά με τον Δεύτερο Παγκόσμιο, την Πανώλη 
του Μεσαίωνα, την Ιερά Εξέταση, το Τσου-
νάμι της Ταϊλάνδης; Βέβαια και πάμε καλά, 

μια χαρά, και άμα μας βάλουμε πλάι στις Επτά 
Πληγές Του Φαραώ, ακόμα καλύτερα. (1) Λι-
μός-λοιμός-καταποντισμός; Ή (2) Ανεργία-
αφραγκία-απελπισία; Εύκολα διαλέγουμε το 
πακετάκι Νο (2). 
Φούρνοι: θα συμπληρώνω κάθε φορά κι από 
έναν ώστε να τους καλύψουμε όλους. Η «Αρ-
τοποιία Σοφίας Δάλκου» βρίσκεται απένα-
ντι από την πάλαι-ποτέ «Φιλμική Εταιρεία», 
όπου διέπρεψαν οι σκηνοθέτες της δεκαε-
τίας του ’80-’90. Ο φούρνος φτιάχνει ένα 
σπιτικό κέικ με σταφίδες, κάτι σαν φανουρό-
πιτα αλλά πιο νόστιμο, και τέλεια σπανακο-
τυρο-λουκανικοπιτάκια με σκληρό φύλλο. 
Και ωραίο μαύρο ψωμί που κρατάει μέρες (το 
στρόγγυλο). Και καλές τιμές. Πηγαίνω συχνά, 
μένουν οι γονείς μου στην περιοχή (Πλατεία 
Βικτωρίας) και μια φίλη μου από το μπαλκο-
νάκι της βλέπει φάτσα φόρα το υπέροχο νε-
οκλασικό της πρώην-«Φιλμικής». Έτσι για 
να κλαίμε η μία στον ώμο της άλλης κι ας μην 
έχουμε εστιατόριο, ούτε καν κουτάλα. 

Μια μέρα μάς έφεραν κάτι καταπληκτικά 
γλυκά από το ζαχαροπλαστείο «Φύσις» που 
φτιάχνει κέικ και κουλουράκια χωρίς ζάχα-
ρη ή χωρίς αλεύρι (ανάλογα τι έχει κόψει κα-
νείς), χωρίς χημικά και συντηρητικά, σούπερ 
τούρτες και τάρτες με φρούτα, αν μπείτε στο 
σάιτ τους έχουν όλη την γκάμα βιολογικού 
επιδόρπιου... που επιπλέον είναι πολύ νόστι-
μα. Σκέφτομαι να πάω, αλλά θα θέλω τα πάντα 
και μετά τα τρώω κιόλας – τα σκαλτσούνια 
τους π.χ. τρώγονται με εισπνοή, ξεκινάς με 
ένα κι έχεις χτυπήσει δώδεκα χωρίς να κλεί-
σεις το στόμα σου ενδιάμεσα.

Ε
, κι ένα βράδυ βρεθήκαμε στο μπαρ «6» 
στην Ερμού, που ναι το έχει φίλος μου 
(Λάμπης Ζαρουτιάδης), αλλά περάσαμε 
πολύ ωραία, ακόμα κι αν το είχε εχθρός 

μου δηλαδή: φάγαμε σαλάτα και πίτσα, ήπιαμε 
κρασί κι ένα άλλο κοκτέιλ περίεργο με προσέ-
κο. Ήταν εκεί η Μιρέλλα Παπαοικονόμου, ο 
Αλέξανδρος Μπουρδούμης ΚΟΥΚΛΟΣ (ανα-
νεωμένος μετά από κάμποσο χτύπημα σε γυ-
μναστήριο), οι συγγραφείς Χρήστος Τερζίδης 
και Βαγγέλης Γεωργάκης, ο Τάσος Παπαν-
δρέου, ο Άλκης Κούρκουλος αδυνατισμένος 
(επίσης κούκλος αλλά με μικρά γράμματα, 
γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί που τον έγραψα, 
ας μην πάω γυρεύοντας). Διάφοροι ηθοποι-
οί, σίγουρα ξεχνάω τους μισούς. Η Θεοδώρα 
Βουτσά, κόρη του Κώστα, συμπαθέστατη – 
και ο Κώστας Βουτσάς ο ίδιος, που όλοι θέλα-
με να του μιλήσουμε αλλά κρατιόμασταν! Με 
θαυμαστικό, ιντίντ. Ήταν τόσο σύγχρονος σαν 
εμφάνιση και ομιλία που αφηρημένος μπορεί 
να μην τον θυμώσουν από εκατό ή χίλιες ελ-
ληνικές ταινίες, ασπρόμαυρες και πορτοκαλο-
έγχρωμες, που τις δείχνει η τηλεόραση και 
τις χαζεύεις γελώντας ΑΚΟΜΑ με τις ατάκες. 
Του Βουτσά και των άλλων, δηλαδή. Που παί-
ζουν ΑΚΟΜΑ και είναι ΑΚΟΜΑ το ίδιο κα-
λοί ή καλύτεροι – Γιώργος Κωνσταντίνου, 
Μάρθα Καραγιάννη, Ζωή Λάσκαρη, Τρύφων 
Καρατζάς, σίγουρα ξεχνάω δεκάδες αλλά το 
πιάσατε το υπονοούμενο. Κάνουν ΑΚΟΜΑ 
τη ζωή μας πιο ευχάριστη, θέλεις να τους πεις 
«μπράβο» ή «ευχαριστώ» αλλά ντρέπεσαι, ρε 
παιδί μου, μήπως είναι «κάπως» τώρα, μήπως 
σε ξαποστείλουν ή μήπως είσαι «τυρί» με την 
έννοια του αμερικάνικου cheesy, μήπως γίνε-
σαι ενοχλητικός και άσ’ το, δε βαριέσαι, το ξέ-
ρουν άλλωστε ότι η ζωή μας ΑΚΟΜΑ στηρίζε-
ται στον τρόπο που έλεγαν και λένε τις ατάκες 
τους, δεν το ξέρουν; 
Και δεν είπα τίποτα τελικά στον Κώστα Βου-
τσά. Απλώς χάρηκα που ήταν εκεί. Και που 
γελούσε ή χαμογελούσε τουλάχιστον ως τις 2 
το πρωί... A    

Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική Σοφία Δάλκου,  
Φερρών 19, 210 8229451
Ζαχαροπλαστείον «Φύσις», Λ. Μεσογείων 450,  
Αγ. Παρασκευή, 210 6090740, www.fisis.eu 
Six bar («6»), Ερμού 6, Σύνταγμα   
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ ➜ panikoval500@gmail.com

Αthens Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε

«Έλα, ρε... 
Να εδώ, κάθομαι στον 

Αράπη...»
(Πενηντάρης κύριος μιλάει στο κινητό του, 
αραγμένος στα τραπεζάκια του Cafe negro. 

Ναύπλιο, Κυριακή μεσημέρι)

«Ο Αντουάν 
κάνει δουλειά. 

Σε λίγο θα νοικιάζει και τα 
παγκάκια».

(Πολιτική συζήτηση. Cafe στο Θησείο, 
Πέμπτη μεσημέρι)

4χρονη μικρή: 
Κλειδωθήκαμε εδώ, μα-

μά; ΑΝΟΙΧΤΕ ΜΑΣ,
 ΠΑΡΑΚΑΛΩ!

(Το ίδιο κοριτσάκι, περνώντας το τούνελ. 
Προαστιακός, Τρίτη πρωί)

«Στην Πάολα έχει 
πενήντα ευρώ η

μπουκάλα. Ε, υπολόγισε. 
Δώδεκα άτομα».

(Μαμά, έφηβη κόρη και μικρός γιος συ-
ζητούν σε cafe. Πάροδος Ερμού, Παρα-

σκευή απόγευμα)

Ηλικιωμένη κυρία, 
σύζυγος ασθενή: Γιατρέ; Πώς 
τον βλέπετε τον άντρα μου;

Γιατρός περίλυπος: Είναι πολύ βαριά 
η κατάστασή του, πιθανότατα θα κατα-

λήξει.
Κυρία: Ναι, θα καταλήξει. Αλλά πού;

(Διάδρομος Ευαγγελισμού, 
Δευτέρα μεσημέρι)

Μαμά: 
Κοίτα, κοίτα!

4χρονη μικρή: Α, ένα 
ποταμάκι!

(Διάλογος μαμάς-κόρης πάνω από τον 
Ισθμό της Κορίνθου. Προαστιακός, 

Τρίτη πρωί)

«Ωραία, ρε μαλά-
κα. Τον είδες τον ήλιο πού 
δύει. Πες μου τώρα και από 

πού ανατέλλει».
(Παρέα 18χρονων, Κυριακή, ηλιοβασίλεμα 

στον Λυκαβηττό)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ
Επιτέλους, η Eurovision βρήκε τον πρόεδρό της.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ…
Όταν διαβάζεις ότι άνοιξε το Island.

ΤΟ STATUS ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Όχι σκουπίδια, όχι χοντρές με μπραζίλ σε 
θάλασσες και ακτές.
(κυκλοφορεί στο Facebook)

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Όταν η διαφήμιση διαθέτει βλέμμα και ψυχή 
(αντί για concept και εφέ) το αποτέλεσμα είναι 
κάτι παραπάνω από όμορφο, έξυπνο και με χιού-
μορ. Πραγματικά incredible! Όσοι γκρινιάζουν ας 
πάνε να ζήσουν το μύθο τους αλλού.
(στο incrediblecrete.gr)

KISS & TELL
To blog της Τζίνας Κωνσταντοπούλου στο site 
του LOOK. Ό,τι πιο cool για ένα κορίτσι που ζει 
σ’ αυτή την πόλη και θέλει να μαθαίνει τι 
συμβαίνει γύρω του. Διαβάστε το, αξίζει. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ
Καλύτερες γάμπες, περισσότερη οικονομία. 

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
Ερώτηση: Γιατί έχει εξάψεις μια 50άρα;
Απάντηση: Γιατί είναι 60άρα.

TO TWEET ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
«Το μεγαλύτερο τρολάρισμα στην ιστορία το 
έκανε ο νονός του Γεωργιάδη, που με αυτή τη 
φάτσα τον βάφτισε Άδωνι».
(@DimMerlin)

ΝΥΧΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
Τη γιόρτασε όλη η Ελλάδα βλέποντας Eurovision.

ΝΥΧΤΑ EUROVISION
H εξόντωση των ντελιβεράδων.

ΑΓΑΘΩΝΑΣ
Δεν έπρεπε να φοβηθεί τη φούστα. 
Θα βγαίναμε πρώτοι, λέμε.

TO ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Να οπλοφορούν ή να μην οπλοφορούν 
οι βουλευτές;
Αποκλειστική παγκόσμια δική μας πατέντα.

ΔΙΧΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Είσαι όταν γράφεις με τεράστια γράμματα σ’ 
έναν τοίχο «Ολυμπιακός» με ωραία, πράσινη, του 
Παναθηναϊκού μπογιά. 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥΣ
Πριν αποφασίσετε να ανοίξετε το χιλιοστό ρημα-
δοφούρνο σας, μάθετε τουλάχιστον πώς φτιά-
χνεται η μπαγκέτα. Σταματήστε να πουλάτε αυτό 
το μόρφωμα αλευριού σαν γαλλική μπαγκέτ. 
Στην Αθήνα κανείς δεν την έχει πετύχει.
Να μη μιλήσουμε για τα κρουασάν...  

ΡΟΥΧΑ PRADA
Όσο ήταν αθόρυβα είχαν κάποιο ενδιαφέρον. 
Τα φετινά της, όμως, είναι να κλαις 
και να οδύρεσαι. 
Ρούχα που δεν αντέχουν πουθενά έξω 
από τη βιτρίνα. 
Αν κατέβουν στο δρόμο είναι κουρελαρίες.

Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
Aυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο Νίκος 
Καπάνταης. Γεννήθηκε στην Αίγινα το 
1974. Είναι απόφοιτος της σχολής Βακαλό. 
Έχει εργαστεί ως art director σε γνωστά 
περιοδικά και διαφημιστικές εταιρείες. 
Τα τελευταία 10 χρόνια εργάζεται ως free 
lancer στη διαφήμιση και ασχολείται με 
τη ζωγραφική. Το καλοκαίρι του 2009 
το έργο του «On the Beach» γίνεται εξώ-
φυλλο στην ATHENS VOICE και εκτίθεται 
στο Μουσείο Μπενάκη. Έχει λάβει μέρος 
σε τέσσερις ομαδικές εκθέσεις και έχει 
πραγματοποιήσει την πρώτη του ατομική 
έκθεση το 2011 στο Λαογραφικό Μου-
σείο Αίγινας και τη δεύτερη το 2013 στην 
gallery ARTZONE 42, στην Αθήνα, με τίτλο 
«Creatures and other Humans». Ακόμα τον 
Μάιο του 2013 στο Bartesera παρουσίασε 
την 3η του έκθεση με τίτλο «Facesouls», 
όπου εκεί απεικονίζονται πορτρέτα και 
φιγούρες από το σήμερα και το χθες, δια-
φορετικών τάξεων και εθνικοτήτων, που 
το καθένα μοιάζει να θέλει να ξεπηδήσει 
και να σου διηγηθεί τη δική του, όμορφη ή 
δυσάρεστη, ιστορία.

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.

BAcK2theFUtURe
Μπορείτε να μας στείλετε και τις δύο φωτογραφίες σας (παλιά και νέα), είτε ψηφιακά (ανάλυση 300 dpi, 

διαστάσεις 22x32, στη διεύθυνση  info@athensvoice.gr με την ένδειξη “Back 2 the future”) είτε τυπωμένες, 
στη διεύθυνση της ATHENS VOICE (Χαριλάου Τρικούπη 22, Αθήνα 10679). Είναι απαραίτητο να γράφετε τα 

στοιχεία σας και τις λεπτομέρειες των φωτογραφιών (χρονολογία, τοποθεσία, πρόσωπα).

Η Ζωή Φελέρη, 25 ετών, και ο μπαμπάς της Κωνσταντίνος Φελέρης, 53 ετών, Πάσχα 
2013 στο ίδιο μέρος 

Η Ζωή, 2 ετών, και ο μπαμπάς της 

Κωνσταντίνος, 30 ετών, Πάσχα 1990 στην 

Κάρυστο Ευβοίας δίπλα στην άγκυρα που 

υπάρχει στην παραλία

Μία φωτογραφία τότε, η ίδια 

φωτογραφία τώρα. Δημοσιεύ-

ουμε την αγαπημένη σας παιδι-

κή ή νεανική φωτογραφία 

και το remake της.

ΠΑΓΩΣΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

Δείτε περισσότερα στο

www.athensvoice.gr/slideshow/

back-2-the-future

Η διαδραστική στήλη 

της ΑThENS VOIcE
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Share happiness με τα γεμιστά ΠαΠαδοΠούλού και την A.V.#athensvoice_makemehappy!

Τα αγαπημένα σου Γεμιστά Παπαδοπούλου 
και η Athens Voice δημιούργησαν την πιο 
ευτυχισμένη online κοινότητα.
Ήδη έχουμε τους πρώτους happy winners και 
δημοσιεύουμε τις εικόνες και τα μηνύματά τους!

Έλα κι εσύ, μοιράσου τη στιγμή, κάνε κάποιον 
ευτυχισμένο με μια φωτογραφία κι ένα μήνυμα!

Δες κι εσύ τη συμμετοχή σου δημοσιευμένη στη 
νέα εβδομαδιαία στήλη της Athens Voice 
Make me happy και γίνε εξώφυλλο στη σελίδα 
των Γεμιστών Παπαδοπούλου στο facebook!

Ανέβασε τη φωτογραφία σου 
στο instagram με hashtag 
#athensvoice_makemehappy 
κενό και το μήνυμα 
που τη συνοδεύει. 
π.χ.: Σ’ αγαπώ πολύ, 
Συγγνώμη, 
Με παντρεύεσαι; 
Θέλω να πάμε διακοπές μαζί…
Είναι αγόρι! xrisanthi_boo 

sagapw

p_addim The Need to Discover
p_addim 

When sky meets architecture

ΒήΜΑ 1 
Βγάλε φωτογραφία ο,τιδήποτε κάνει ευτυχισμένο 
εσένα ή ένα αγαπημένο σου πρόσωπο 
και γράψε ένα μήνυμα.

ΒήΜΑ 2 
Ανέβασέ τη φωτογραφία με το μήνυμα σου στο 
instagram με hashtag #athensvoice_makemehappy

ΒήΜΑ 3 
Δες όλες τις συμμετοχές σε real time στην Athens Voice 
και στη σελίδα facebook των Γεμιστών και 

ΒήΜΑ 4
Μπες στο facebooktab των Γεμιστών, κάνε like στις 
φωτογραφίες που σου αρέσουν και μπες στην κλήρω-
ση για να κερδίσεις Γεμιστά Παπαδοπούλου.

arianelvi
francyfos

p_addim 
Meet my curious lady

Στείλε την αγαπημένη σου στιγμή ευτυχίας 
και δες την να ανεβαίνει σε real time στη live happy gallery στο athensvoice.gr  

και στο facebook.com/GemistaPapadopoulou

Η Μαγική Συνταγή της Ευτυχίας.

ΣταθμόΣ «ΕλαιώναΣ» (ιι)
Ο σταθμός είναι –ή μάλλον ήταν μέχρι τώ-

ρα– ο πιο λιγοσύχναστος του μετρό. Λογικό, 

γιατί έχει δημιουργηθεί σε βιομηχανική πε-

ριοχή, σχεδόν χωρίς κατοικίες και με πολλές 

επιχειρήσεις εγκαταλειμμένες. Βρίσκεται 

βέβαια δίπλα στα παλιατζίδικα των οικοδο-

μικών υλικών (σας έχω γράψει παλιότερα 

ότι εδώ κατάφερα να βρω προπολεμικά 

ζωγραφιστά πλακάκια που έψαχνα), όσοι 

όμως τα επισκέπτονται είναι εποχούμενοι. 

Από την άλλη, υποτίθεται ότι ο σταθμός αυ-

τός θα εξυπηρετούσε τους φιλάθλους του 

Παναθηναϊκού, όταν θα γινόταν το γήπεδο 

στον παρακείμενο Βοτανικό – ποιο γήπεδο 

όμως, ο Παναθηναϊκός γύρισε στη Λεωφό-

ρο και το όλο θέμα παραπέμφθηκε στις ελ-

ληνικές καλένδες. 

ΣταθμόΣ ΕλαιώναΣ (ιιι)
Εδώ και λίγο καιρό παρατηρώ ότι ο σταθμός 

συχνάζεται πολύ. Γιατί το γνωστό (σε μένα) 

παζάρι που γίνεται στο γκαράζ της Ιεράς Ο-

δού αρ. 96 έχει επεκταθεί κατά μήκος όλου 

του πεζοδρομίου μέχρι εδώ. Φυσικά, αυτό 

συμβαίνει μόνο τις Κυριακές. Τον υπόλοιπο 

καιρό, ο σταθμός είναι ημιέρημος, έτοιμος 

να γίνει βάση για βόλτα στο ωραιότερο κομ-

μάτι της Αθήνας: τη βιομηχανική περιοχή της 

και ιδίως τις μεταφορικές εταιρείες προς την 

οδό Αγίας Άννης.  

ΣταθμόΣ «ΕλαιώναΣ» (ιV)
Η ονομασία συντηρεί τη μνήμη του τερά-

στιου αθηναϊκού ελιαώνα που κάλυπτε το 

μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου. Είναι 

το φόντο που βλέπετε να μαυρίζει στους πί-

νακες των περιηγητών και στις παλιές φωτο-

γραφίες της Αθήνας.

www.monumenta.org 
Στη διεύθυνση αυτή θα βρείτε έναν από τους 

πιο ενδιαφέροντες αθηναιολογικούς (και όχι 

μόνο) διαδικτυακούς χώρους. Από τα πολλά 

που περιέχει, πρόλαβα να ξεχωρίσω τα εξής 

κομμάτια: της κ. Ιωάννας Γαλανάκη (για τα Ι-

λίσια, με αφορμή το λεωφορείο που δεν έρχε-

ται), του κ. Στέλιου Λεκάκη (για τον Ηριδανό, το 

ποτάμι που βλέπουμε στον Κεραμεικό), του κ. 

Δημήτρη Φιλιππίδη (αυτοβιογραφικό, ωραιό-

τατο, επικεντρωμένο στη σχέση του με τη φω-

τογραφία) και το συλλογικό φωτο-άλμπουμ για 

τα αγριολούλουδα που φυτρώνουν στις σχι-

σμές της πόλης. Οι άνθρωποι της Monumenta 

είναι οι ίδιοι που καταγράφουν, γειτονιά τη γει-

τονιά και σπίτι το σπίτι, όλα τα ενδιαφέροντα 

κτίσματα στον Δήμο της Αθήνας. A    
➜ d.fyssas@gmail.com

City Lover
Του Δημητρη Φύσσα

Μπες κι εσύ!

  www.athensvoice.gr

Ανανεωμένο και πλήρως

ενημερωμένο

ΣταθμόΣ «ΕλαιώναΣ» (ι)
Ο πιο πρόσφατος αρχαιολογικός χώρος που αποκαλύφτηκε στην πόλη μας βρίσκεται ακριβώς στο 
σταθμό του μετρό «Ελαιώνας» (φωτογραφία). Η αρχαιολογική δουλειά είναι ακριβώς αποτέλεσμα 
της εργασίας για το σχετικά νέο αυτό σταθμό. Το χρωστάμε κι αυτό στην «Αττικό Μετρό» – είναι πα-
σίδηλο ότι η κατασκευή του μετρό (που συνεχίζεται) υπήρξε η σημαντικότερη που έγινε ποτέ στην 
Αθήνα. Αυτό που βρέθηκε και εκτίθεται κολλητά στο σταθμό είναι τρία βάθρα της αρχαίας γέφυρας 
του Κηφισσού. Τα βάθρα στεγάζονται (εξού και η αργοπορία στην αποκάλυψη), ενώ εξαιρετικά 
κείμενα και σκαριφήματα αρχαιολόγων δίνουν το ιστορικό της γέφυρας, αλλά και του Κηφισσού. 
Ό,τι μου φάνηκε πιο ενδιαφέρον είναι το εξής: με το που είδα τα βάθρα σ’ αυτή τη θέση, σκέφτηκα: 
«Άρα το ποτάμι είχε, τότε, άλλη διαδρομή». Και, πράγματι, κυλούσε  «1.200 μέτρα ανατολικότερα απ’ ό,τι 
σήμερα», δηλαδή εδώ που φτιάχτηκε ο σταθμός, ενώ σήμερα κυλάει, ως γνωστόν, κάτω από την 
Εθνική Οδό – που γι’ αυτό τη λέμε, ακόμα, «Ποτάμι».  



shoot Me!
Του Κωνσταντίνου Ρήγου

Εργοστάσιο κατασκευής επίπλων στον Βοτανικό. Ο τοίχος είχε τη δική του ιστορία.

➜ contact@rigosk.gr
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Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ τΟυ 
Forrest Gump Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου αρνητών συλλογής σακούλας από Super Market, λαστιχακίων 
από τις συσκευασίες των αλλαντικών και λοιπόν καθημερινών λαφύρων)

Το ψέμα της εβδομάδας 
«Μα και βέβαια έχω 
διαβάσει το βιβλίο του 
Φιτζέραλντ»! Αλλά πάντα η 
δήλωση αυτή συνοδεύεται 
από τη συμπλήρωση «...
αλλά πολύ παλιά». Οπότε 
αν προκύψει από το 
συνομιλητή κάποια επιπλέον 
διευκρινιστική ερώτηση, είναι 
δικαιολογημένη η αοριστία 
της απάντησης επειδή «έχει 
περάσει τόσος καιρός που δεν 
το θυμάμαι καλά, μωρέ...».

Η γαϊδουριά της 
εβδομάδας 
Την ώρα που ο Σλάβοϊ 
Ζίζεκ, κατά τη διάρκεια 
της περίφημης ομιλίας με 
τα Γκούλαγκ, υμνεί τον 
«Συρίζα» (τονισμένο στην 
παραλήγουσα για άγνωστους 
λόγους), με τη φράση «δε 
φάιτ δατ Συρίζα ιζ φάιτινγ, ιζ 
δε φάιτ φορ δε βέρι σόουλ οφ 
Γιούροπ», ο Αλέξης Τσίπρας, 
αν και βρίσκεται ακριβώς 
απέναντι από το φιλόσοφο, 
είναι απόλυτα αφοσιωμένος 
στο i-pad του και τον αγνοεί 
σχεδόν ολοκληρωτικά – αν 
και δυο-τρεις φορές στρέφει 
το βλέμμα του προς τον 
αποθεωτή για τα μάτια του 
κόσμου. Αυτή την αγένεια, 
ποιος θα την καταγγείλει; 

Η «Αντιρατσιστική» 
αγωνία της εβδομάδας 
Ο φόβος όλων των «εμπόρων 
φανατισμού» μήπως το 
Αντιρατσιστικό Νομοσχέδιο 
τους υποχρεώσει να 
σταματήσουν να βρίζουν και 
να εγείρουν συναισθήματα 
εχθρότητας απέναντι 
στους αντιπάλους τους, 
αλλά να χρησιμοποιήσουν 
επιχειρήματα για νοήμονες. 
Που σημαίνει ότι μια ολόκληρη 
βιομηχανία μισαλλοδοξίας 
κινδυνεύει να χάσει το 
βασικό της προϊόν: το 
μίσος. Διότι, χωρίς μίσος, 
οι οπαδοί αναγκάζονται 
να γίνουν φίλαθλοι, οι 
ταλιμπάν αναγκάζονται να 
γίνουν νοήμονες κ.ο.κ. Και 
αυτό τους κάνει πολύ πιο 
δύσκολα χειραγωγήσιμους 
από τους διάφορους 
«θρησκειέμπορους» και 
«πατριδέμπορους». Γι’ 
αυτό και όλα αυτά τα 
«Αμβροσιοειδή» και τα 
«Μιχελακοειδή» επικαλούνται 
τον κίνδυνο ότι θα φιμωθούν. 
Επειδή δεν έχουν μάθει να 
«πουλάνε» κάτι άλλο πέρα από 
φανατισμό και μίσος, οπότε 
δεν θα έχουν τι να πουν και 
θα κινδυνεύσουν να πέσουν 
σε αχρηστία. Έτσι, διαδίδουν 
πως με το αντιρατσιστικό 
νομοσχέδιο όλα τα κακά θα 
κυκλοφορούν ελεύθερα, γιατί 

δεν θα υπάρχουν εκείνοι να 
τα αντιμετωπίσουν. Που 
σημαίνει ότι δεν έχουν 
καμία εμπιστοσύνη στους 
οπαδούς τους, αφού 

θεωρούν ότι χωρίς το 
απαραίτητο «ντοπάρισμα» 
θα πέσουν θύματα του κάθε 
επιτήδειου Ιεχωβά, του κάθε 

εμπόρου ναρκωτικών, του 
κάθε ομοφυλόφιλου και 

γενικά όλων αυτών 
που ο καταραμένος 

δυτικός κόσμος και η 
καταραμένη ανεξιθρησκεία 
επιμένει να τους αφήνει να 
ζουν και να εκδηλώνονται. 
 
Η «τώρα-θυμήθηκα-
γιατί»επιφοίτηση της 
εβδομάδας 
Η δήλωση του Γιώργου 
Καρατζαφέρη ότι «η 
υποτιθέμενη επιστροφή του 
στη ΝΔ έχει γίνει πρώτο θέμα 
στα καφενεία της χώρας, 
πράγμα που καταδεικνύει 
ότι είναι και χρήσιμος και 
δημοφιλής (το ίδιο κάποτε 
και η Τζούλια Αλεξανδράτου), 
οπότε χαίρεται γιατί αυτοί 
που τον είχαν απομονώσει 
έπεσαν στην παγίδα που του 
είχαν στήσει». Ναι, είναι ο 
ίδιος άνθρωπος που κατέβασε 
σε ψηφοδέλτιο τον Γιαννη 
Παπαμιχαήλ με το επιχείρημα 
ότι «ήξερε τους γονείς του» 
και την Αλίκη Αρβανιτίδη 
(Κυρία Πασχάλη) επειδή 
«όταν έκανε ραδιόφωνο, 
μεσουρανούσε ο άντρας της 
με τους Olympians και τους 
έπαιζε στην εκπομπή του»! 
Ναι, αυτόν φιλοδοξεί να 
χρησιμοποιήσει το κόμμα που 
κλάνει μέντες μπροστά στο 
αντιρατσιστικό νομοσχέδιο ως 
ανάχωμα για τη Χρυσή Αυγή. 
Τόσο ηλίθιους θεωρεί τους 
ψηφοφόρους του.  

Η ερώτηση της εβδομάδας 
«Γιατί χάιδεψε με την ανάποδη 
της παλάμης του το μάγουλο 
της Βίκυς Σταμάτη ο Άκης στο 
δικαστήριο»; («Για να δει αν 
ήταν αξύριστη»; -Η απάντηση 
τρολιά της εβδομάδας) A

Ο Αντώνης Σαμαράς, ο «Αναπτυξιάρχης της Καρδιάς μας», εξηγεί το σχέδιο... 

Η απανθρωπΗ θέσΗ έργασίασ τΗσ έβδομαδασ Συντάκτης ανακοινώσεων 
του ΠαΜΕ για την 
ατζελίνα Τζολί

Η υποψία της 
εβδομάδας 

Ότι οι Κινέζες «Ρουβίτσες» 
που άπλωναν το χέρι για 
να αγγίξουν τον Αντώνη 

Σαμαρά είχαν ακούσει ότι 
μπορεί να τις προσλάβει 

στο Μουσείο της 
Ακρόπολης.

Το υποκατάστατο πέους της 
εβδομάδας 
Το όπλο που χαϊδεύει ο βουλευτής όσο βρίσκεται στην αίθουσα συνεδριά-σεων της Βουλής και του θυμίζει πόσο ωραίο πράγ-μα ήταν o ανδρισμός χωρίς μεταλλικά βοηθήματα
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στό [!] δίπλα δίπλα, φρόντισε πρώτα να φάνε 

μερικές φάπες στο κοινοβούλιο κάτι τύποι 

που εκπροσωπούν το 48,5% (ή μήπως και 

περισσότερο;) του πληθυσμού και –άκου-

σον, άκουσον!– θέλουν να ασκούν αντιπο-

λίτευση. Εν συνεχεία, τους είπε ότι θα τους 

«κόψει» από τα δημόσια ΜΜΕ, με το ακλόνη-

το επιχείρημα «μπορείτε να μιλάτε στα ιδιω-

τικά κανάλια που σας υποστηρίζουν».

Καλός είναι ο «αντιιμπεριαλιστικός οί-

στρος» και η «ασυμβίβαστη αγωνιστικότη-

τα» (κάτι ξέρουμε κι εμείς από αυτά), αλλά 

και λίγος καφές για το πρωινό, λίγο γαλατά-

κι ή βουτυράκι για τα παιδιά, λίγο χαρτί για 

την τουαλέτα, δεν βλάπτουν. Φαίνεται πως 

μόνο από ζάχαρη δεν κινδυνεύουν να ξε-

μείνουν οι Τσαβίστας, μιας και αυτή μπορεί 

να τους την παρέχει αφειδώς το καθεστώς 

των αδελφών Κάστρο, μαζί με τα μαθήμα-

τα προσωπολατρίας, οικογενειοκρατίας 

και αυταρχισμού.

Είμαι βέβαιος πως, από τη θαλπωρή των 

ωραίων διαμερισμάτων τους στο Παρίσι ή 

το Λονδίνο, όπου ο καφές περισσεύει και το 

χαρτί τουαλέτας αφθονεί, κάποιοι λάβροι 

αντιιμπεριαλιστές θα συμφωνήσουν με 

τους συντρόφους Τσαβίστας πως οι ελλεί-

ψεις οφείλονται στον επάρατο καπιταλι-

σμό, στους big capital guys (sic), σύμφωνα 

με την πρόσφατη  διατύπωση του συντρό-

φου Τσίπρα.  Όσο για τους παρ’ ημίν θαυ-

μαστές του μακαρίτη κομαντάντε Τσάβες, 

αυτοί όχι μόνο έχουν κατ’ επανάληψη δη-

λώσει πως το καθεστώς που εγκαθίδρυσε 

αποτελεί πηγή έμπνευσης και ελπίδας, αλ-

λά και μας διαβεβαίωναν παλαιότερα πως 

ο σύντροφος Ούγο και η παρέα του θα μας 

έστελναν όσο πετρέλαιο χρειαζόμασταν, 

και μάλιστα περίπου τσάμπα.

Κατά τα άλλα, τι να πει και τι να ευχηθεί 

κανείς στους πολίτες της ταλαίπωρης Βε-

νεζουέλας, που λένε το χαρτί... χαρτάκι. 

Πάντως, στην περήφανη ελληνική ύπαι-

θρο, πριν από μόλις μερικές δεκαετίες, βο-

λεύονταν μια χαρά με χαρτί εφημερίδας, ή 

ακόμα και με πέτρες (κατά προτίμηση, όχι 

πολύ μυτερές). Υπομονή, λοιπόν, αδέρφια. 

Βολευτείτε προς το παρόν με ό,τι βρείτε. 

Κάποια μέρα ίσως μπορέσετε και πάλι να 

πιείτε έναν καφέ με γάλα, να δείτε ένα ρολό 

χαρτί στην τουαλέτα σας. ●

Με γοργό ρυθμό προχωράει η οικοδόμη-

ση του σοσιαλισμού στη Βενεζουέλα. Έτσι, 

όπως διαβάζω, «μετά τον καφέ, το γάλα, το 

βούτυρο και το καλαμποκάλευρο, έχει γίνει 

άφαντο από τα σουπερμάρκετ και το χαρτί 

τουαλέτας». Κατά τις πιο λαμπρές παραδό-

σεις του «υπαρκτού σοσιαλισμού», όπου 

και αν αυτός επικράτησε, οι πολίτες σχη-

ματίζουν ουρές μήπως βρουν λίγο χαρτάκι 

για τα ταλαιπωρημένα οπίσθιά τους. Δεν 

αποκλείεται να κάνουν σύντομα την εμφά-

νισή τους και στη Βενεζουέλα τα περιβόη-

τα εκείνα διχτάκια που υπήρχαν στην κρα-

ταιά Σοβιετία. Όπως μου είχαν εξηγήσει, η 

ονομασία τους στα ρωσικά (δυστυχώς, μου 

διαφεύγει) σήμαινε κάτι σαν «δεν ξέρεις 

ποτέ τι γίνεται». Κι αυτό, γιατί οι γυναίκες 

τα είχαν πάντα μαζί τους, μήπως ξαφνικά, 

εκεί που περπατούσαν, χρειαστεί να τρέ-

ξουν στο τάδε σημείο της πόλης, όπου α-

κούστηκε ότι δίνουν αβγά, πατάτες ή κάτι 

άλλο. Αυτός ήταν, λοιπόν, ο παράδεισος 

του «υπαρκτού σοσιαλισμού», τον οποίο 

(δυστυχώς, κατά το ΚΚΕ και το νεαρό ηγέ-

τη του ΣΥΡΙΖΑ) η ήττα της κομμουνιστικής 

αριστεράς στον Εμφύλιο δεν επέτρεψε να 

απολαύσουμε. 

Ας επανέλθουμε, όμως, στη Βενεζουέλα. 

Κι εδώ, είδη πρώτης ανάγκης –μεταξύ αυ-

τών και η δημοκρατία– τείνουν κιόλας, απ’ 

ό,τι φαίνεται, να γίνουν είδη εν ανεπαρκεία. 

Μπορεί ο Τσίπρας και οι συν αυτώ –κι όχι μό-

νο– να εκστασιάστηκαν και να αγαλλίασαν 

με τη νίκη της «δημοκρατίας» στη μακρινή 

Βενεζουέλα, όμως, πριν αλέκτορα φωνή-

σαι, το φως που εκπέμπει ο νέος αυτός φά-

ρος της «παγκόσμιας επανάστασης» έχει 

αρχίσει ήδη να τρεμοσβήνει ανησυχητικά.

Έτσι, ο σύντροφος Μαδούρο, αυτός που 

βλέπει οράματα με τον Τσάβες και τον Χρι-

Το χαρτί... χαρτάκι 
Του ΑνδρέΑ ΠΑΠΠΑ

Πολιτική

Tου ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 

➜ www.yannis-ioannοu.com
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Η ΕΥΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ
Της ΣΩΤΗΣ ΤρΙΑνΤΑΦΥΛΛΟΥ

Η προβολή της ταινίας «Χάννα Άρεντ» συμ-

βάλλει αυτές τις μέρες στον διάλογο γύρω 

από την ευθύνη των υποστηρικτών της 

Χρυσής Αυγής και γενικότερα στον διάλο-

γο γύρω από την ευθύνη του πολίτη. Όπως 

είναι γνωστό, η Χάννα Άρεντ αναλύει την 

αντίληψη της «ευτέλειας του Κακού» στο 

βιβλίο της «Ο Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ» 

(1963) το οποίο προέκυψε από την κάλυψη 

της δίκης του Άιχμαν για λογαριασμό του 

περιοδικού «Νew Yorker». Να γιατί νομίζω 

ότι αυτή η ανάλυση είναι ιδιαίτερα χρήσι-

μη στη σημερινή Ελλάδα. 

την Ιερουσαλήμ, ο εγκληματίας 

πολέμου Άντολφ Άιχμαν τοποθε-

τήθηκε σε γυάλινο κουβούκλιο, ό-

πως, στην κινηματογραφική μυθοπλασία, 

ο Χάνιμπαλ Λέκτερ φιμώθηκε και ακινητο-

ποιήθηκε με λουριά. Το «αρπακτικό» Άιχμαν, 

που είχε στείλει στον θάνατο εκατομμύρια 

Εβραίους, καθόταν μέσα στο κουβούκλιο 

και σκούπιζε τη μύτη του: είχε συνάχι. Ενώ 

ο κόσμος περίμενε να δει έναν ψυχοπαθή 

δολοφόνο με κίτρινα μάτια γεμάτα μίσος, 

είδε έναν ανθρωπάκο που επαναλάμβανε: 

«Εκτελούσα εντολές». Ο ανθρωπάκος απαγ-

χονίστηκε, φορώντας τις μάλλι-

νες παντόφλες του, στις 31 Μαΐου 

1962 – αλλά το Κακό δεν εξέλιπε. 

Διότι, όπως υποστηρίζει η Χάννα 

Άρεντ, η τερατωδία αποτελεί δυ-

νατότητα του μικρού ανθρώπου, 

του ανθρώπου που δεν σκέφτε-

ται αλλά που «εκτελεί εντολές». 

Ο φασισμός, σε όλες του τις 

εκδοχές, είναι η πολιτική συ-

μπεριφορά που απορρέει από 

τον θάνατο της σκέψης, από την παπαγαλία 

βολικών απόψεων κι από την εγκληματική 

ιδέα ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.

Ο Άιχμαν ήταν ένας γραφειοκράτης, περισ-

σότερο φασουλής μιας ιδεολογίας παρά 

τέρας και δράκος, που ενσάρκωνε τη μη-

σκέψη, την αναισθησία της συνείδησης, την 

αδυναμία διάκρισης του Καλού από το Κα-

κό. Η αδυσώπητη έννοια του «καθήκοντος» 

–στην περίπτωση του Άιχμαν η εξόντωση 

των Εβραίων– υπερέβαινε οποιαδήποτε έν-

νοια δικαίου. Δεν ήταν η πρώτη φορά στην 

ιστορία, δεν ήταν ούτε η τελευταία. Ο Άιχ-

μαν δεν ήταν πολίτης, δεν ήταν άτομο – ή-

ταν το αυτόματο μιας γραφειοκρατίας που 

εκφραζόταν με κοινοτοπίες, με το ιδίωμα 

του συνηθισμένου ανθρώπου.

Αντίθετα από τη λογοτεχνία όπου οι «κακοί» 

–ο Μακμπέθ, ο Ιάγος, ο Μεφιστοφελής– έ-

χουν δαιμονικές ιδιότητες, στην πραγματική 

ζωή επιρρεπής στο Κακό είναι ο άνθρωπος 

που δεν σκέφτεται, ο άνθρωπος των μηχα-

νισμών. Και σύμφωνα με τη Χάννα Άρεντ, 

το Κακό δεν είναι ποτέ «ριζοσπαστικό»: είναι 

επιφανειακό, τετριμμένο. Ο ασήμαντος άν-

θρωπος μπορεί εύκολα να μεταμορφωθεί 

σε δήμιο όταν τοποθετηθεί κάτω από αρχή 

και εξουσία έναντι της οποίας αισθάνεται 

δέος. Η άκριτη υπακοή, όπως η άκριτη ανυ-

πακοή, αποτελούν ιδιότητες του «ανθρω-

πάκου» όπως τον ορίζει η Χάννα Άρεντ.

Η έρπουσα καθήλωση που οδήγησε στον 

ναζισμό, στον φασισμό και στον κομμουνι-

σμό –δηλαδή σε μαζικά εγκλήματα εναντί-

ον της ανθρωπότητας– είναι ένα περίπλοκο 

φαινόμενο που συνδυάζει μεγαλεπήβολες 

ελπίδες, άγρια ένστικτα και μια μορφή δια-

νοητικού κώματος: η Χάννα Άρεντ αφαιρεί 

από το Κακό τη μυθώδη του διάσταση – και 

παρ’ όλ’ αυτά, επιμένει ότι δεν είμαστε όλοι, 

εν δυνάμει, Άιχμαν. Πρέπει να είσαι «μηδε-

νικό» για γίνεις Άιχμαν· πρέπει να είσαι «ο 

Κανένας».

Η θεωρία της Άρεντ για την ευτέλεια του Κα-

κού παρεξηγήθηκε, όπως συμβαίνει σε όλες 

τις θεωρίες. Όμως το πρόβλημα σήμερα πα-

ραμένει: τι οδηγεί τους πολίτες σε ιδεολογί-

ες μίσους; Κυρίως, τι οδηγεί τους πολίτες σε 

θέση ευμενούς απάθειας μπροστά σε βιαιο-

πραγίες ή εγκλήματα εναντίον της ανθρω-

πότητας; Ποιο είναι το προφίλ του σημερι-

νού αντισημίτη που θρηνεί διότι ο Χίτλερ 

δεν κατάφερε να εξολοθρεύσει τους Εβραί-

ους; Και, σε μικρότερη κλίμακα, στην ελλη-

νική πραγματικότητα, ποιο είναι το προφίλ 

του πολίτη που υποστηρίζει 

νεο- ή παλαιο-ναζιστές, νεο- 

ή παλαιο-σταλινικούς; Η Χάν-

να Άρεντ θα έλεγε ότι είναι ο 

υποταγμένος άνθρωπος που 

επιλέγει να πειθαρχήσει σε μια 

ιδέα, σε έναν ηγέτη που θεωρεί 

απείρως μεγαλύτερο από τον 

ίδιον: η μεταμόρφωσή του σε 

«τέρας» συνοδεύεται από τη δή-

λωση «δεν ήξερα» ή «εκτελούσα εντολές».

Κάνοντας λόγο για την ευτέλεια του Κακού 

η Χάννα Άρεντ δεν αθωώνει τον Άιχμαν: α-

ναγνωρίζει την ελεύθερη βούληση, θεωρεί 

ότι ο Άιχμαν δεν πρέπει να συνεχίσει να υ-

πάρχει. Ωστόσο, τα προβλήματα της πολιτι-

κής αρετής και της ηθικής δεν λύνονται με 

απαγχονισμούς – τα σκοτεινά καθεστώτα 

δημιουργούν μάζες εγκληματιών και ταυ-

τοχρόνως δημιουργούνται από αυτές. Ο ο-

λοκληρωτισμός στον 20ό αιώνα οφείλεται 

στον κομφορμιστή ανθρωπάκο που λαχτα-

ρούσε έναν πατέρα-ηγέτη: ήταν μαζικό φαι-

νόμενο τόσο υπό την έννοια των μαζών όσο 

και της πλειοψηφικής του έντασης. 

Οι περισσότεροι ψηφοφόροι της Χρυσής 

Αυγής, όπως έχω ξαναπεί, είναι ευκαιριακοί. 

Είναι οι αγανακτισμένοι πολίτες που πιστεύ-

ουν, αδίκως, ότι το σοβαρότερο πρόβλημα 

σήμερα είναι οι ξένοι μετανάστες. Ωστόσο, 

ανάμεσά τους εκτρέφονται ιδέες και προ-

τροπές για ολοκληρωτικές, δηλαδή αντι-

συνταγματικές και παράνομες πράξεις. Για 

πράξεις «κακές» υπό την έννοια ότι απαν-

θρωποποιούν, αποπροσωποποιούν, τόσο 

τα θύματα (ξένους, εγχρώμους, Εβραίους) 

όσο και τους επίδοξους θύτες. A

Σ



Ο διασυρμός της ηγεσίας της ΟΛΜΕ σηματοδοτεί 

και το τέλος αυτού του είδους του συνδικαλισμού 

τον οποίο υπηρέτησε με συνέπεια αυτό το σωμα-

τείο για περίπου τριάντα χρόνια. Συνδικαλισμός 

που εκπροσωπεί κομματικές μειοψηφίες, υπε-

ρασπίζεται τις στρεβλές δομές του πελατειακού 

κράτους και εκβιάζει ανενδοίαστα το σύνολο των 

πολιτών το οποίο τυγχάνει να είναι εργοδότης 

του. Όσο οι κυβερνήσεις μετρούσαν το πολιτικό 

κόστος και είχαν απόθεμα δανεικών, μπορούσε 

να μετρά νίκες. Τώρα που λεφτά δεν υπάρχουν 

και ο Τόμσεν μάς επισκέπτεται συχνά, το αποτέλε-

σμα ήταν προδιαγεγραμμένο. Συντριβή. 

ήττα της ηγεσίας της ΟΛΜΕ δεν είναι νίκη της 
κυβέρνησης, παρότι έπραξε τα δέοντα. Είναι 
νίκη της κοινωνίας των πολιτών, των εργαζο-
μένων, των δημοσίων υπαλλήλων, των καθη-

γητών. Των χιλιάδων ανώνυμων σκληρά δοκιμαζόμε-
νων κατοίκων αυτής της χώρας, που με τη στάση τους 
έδειξαν την έξοδο στον κορπορατισμό. Και στην πρώ-
τη ευκαιρία θα τη ξαναδείξουν. Η μεγάλη πλειοψηφία 
των καθηγητών της Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) γύρισαν 
την πλάτη στον ανορθολογισμό, στους λεονταρισμούς, 
στην εκδήλωση μιας τσάμπα μαγκιάς που στόχο είχαν, 
όχι την κυβέρνηση, αλλά την κοινωνία. Υπερασπίστηκε 
τη δημόσια εκπαίδευση ως κοινό αγαθό και νίκησε.

Η ισορροπία αποκαταστάθηκε προς το παρόν, αλλά τα 
χρόνια και οξυμένα προβλήματα στο χώρο της Μέσης 
Εκπαίδευσης παραμένουν. Καθώς το πελατειακό κράτος 
καταρρέει από μόνο του λόγω ελλείψεως οικονομικών 
πόρων, ζητήματα όπως το περιεχόμενο σπουδών, η αξι-
ολόγηση μαθητών και καθηγητών, η διοίκηση των σχο-
λείων και η διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού 
έρχονται στην επιφάνεια με ορμή και δεν περιμένουν. 
Η οικονομική κρίση επιβάλλει απαντήσεις τις οποίες 
ολόκληρο το πολιτικό φάσμα αδυνατεί να δώσει, όσο 
εκτελεί συνταγές του παρελθόντος. Αν η πολιτεία δεν 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα συνολικά με δραστικές και 
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, οι κρίσεις και οι συγκρού-
σεις θα γίνουν στοιχεία της καθημερινότητας των σχο-
λείων μας.
Το βασικό χαρακτηριστικό της ΜΕ είναι η αναξιοπιστία, η 
έλλειψη αξιολόγησης. Η μόνη αξιόπιστη διαδικασία είναι 
οι Πανελλήνιες Εξετάσεις και έχει ένα ιδιαίτερο συμβολι-
σμό το γεγονός ότι η ηγεσία της ΟΛΜΕ θέλησε να την 
πλήξει. Τα Γυμνάσια αδυνατούν να διδάξουν σε όλες και 
όλους τα βασικά της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσ-
σας, των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών. Στα 
Γενικά Λύκεια η γνωστή βαθμολογική κλίμακα από 0-20 
έχει αντικατασταθεί από τη 15-20 και στην τρίτη Λυκείου 
από τη στενότερη 18-20. Οι μαθητές πλέον δεν έχουν 
κανένα κίνητρο. Η φοίτηση είναι σχεδόν προσχηματι-
κή, η αναγκαιότητα του φροντιστηρίου επιτακτική. Τα 
ΕΠΑΛ μοιράζουν σε όλους, εγγράμματους και παντελώς 
αγράμματους, απολυτήρια Λυκείου και πτυχία ειδικότη-
τας. Τα πιο παραγωγικά από τη φύση τους σχολεία έχουν 
αφεθεί στην τύχη τους.

Ο κάθε καθηγητής ελέγχεται αν μπαίνει και βγαίνει από 
την τάξη στην ώρα του, αλλά κανείς δεν γνωρίζει παρά 
μόνο αυτός και οι μαθητές του τι κάνει όσο είναι μέσα. 
Η συνεργασία μεταξύ καθηγητών του ίδιου αντικειμέ-
νου δεν είναι θεσμοθετημένη. Η διοίκηση του σχολεί-
ου δεν έχει τη δυνατότητα να κατανείμει ορθολογικά 
τους διδάσκοντες σε αντικείμενα, τάξεις και τμήματα 
προς το συμφέρον των μαθητών. Ο πραγματικός χρό-
νος διδασκαλίας κινείται μεταξύ 135-145 ωρών ανά έτος 
(χωρίς καταλήψεις), ιδιαίτερα μικρός για να διδαχθεί με 
επάρκεια η αχανής διδακτέα και εξεταστέα ύλη, ενώ το 
επίπεδο σπουδών είναι, θεωρητικά, ιδιαίτερα υψηλό σε 
σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ένα ακόμα δείγμα 

φούσκας της ελληνικής κοινωνίας. Η επιμόρφωση των 
καθηγητών είναι απλώς μια δικαιολογία για να δι-
οχετευτούν εκατομμύρια ευρώ προς άγνωστες 
κατευθύνσεις. Ο επαγγελματικός προσανατο-
λισμός λάμπει διά της απουσίας του. 

Το σύστημα οργάνωσης και διδασκαλίας 
της ΜΕ εμποδίζει τον παραγωγικό δά-
σκαλο να κάνει σωστά τη δουλειά του 
και διευκολύνει το λουφαδόρο. Ό,τι 
θετικό συμβαίνει οφείλεται στην αυτα-
πάρνηση όσων εκπαιδευτικών τιμούν το λει-
τούργημά τους – και δεν είναι λίγοι. Απεναντίας, 
είναι οι περισσότεροι. Το σύστημα Διοίκησης είναι 
εξωφρενικά γραφειοκρατικό και εμποδίζει τη διεύθυν-
ση να ασχοληθεί απερίσπαστη με τα μαθησιακά, κοι-
νωνικά και ψυχολογικά προβλήματα των μαθητών και 
μαθητριών. Οι χαμηλοί μισθοί αναγκάζουν όσους έχουν 
τη δυνατότητα να καταφεύγουν σε δεύτερο επάγγελ-
μα. Ο νεοδιόριστος των 670 ευρώ αδυνατεί να ζήσει 
αξιοπρεπώς μακριά από το σπίτι του. 

Υπάρχει, όμως, και κάτι που έκανε καλά η δη-
μόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κάλυπτε με 
σχετική επάρκεια το πρόβλημα της εργασιακής 
απασχόλησης των χιλιάδων πτυχιούχων πανεπιστη-
μίων και ΤΕΙ. Οι 17 ειδικότητες καθηγητών της δεκαετίας 
του ’70 σήμερα έχουν φτάσει τις 117. Το σχολείο φαίνεται 
να υπάρχει μόνο για τους εργαζόμενους σε αυτό. Χιλιά-
δες διορισμοί, που δεν αντιστοιχούσαν στις πραγματι-
κές ανάγκες, πολλοί εκ των οποίων με προϋπηρεσία και 
παράκαμψη του ΑΣΕΠ, πολλές αποσπάσεις συχνά προς 
άγνωστη κατεύθυνση, πλέγμα ρυθμίσεων (οργανικότη-
τα, αναθέσεις διδακτικών αντικειμένων) που καθιστούν 
αδύνατη την κινητικότητα, πλασματικά τμήματα, ελλιπή 
ή ψευδή στατιστικά στοιχεία. Και όλα αυτά υπό την ανο-
χή ή και την υπόδειξη των αρχών και φυσικά την πίεση  
των συνδικαλιστών και των κομμάτων τους. 

Το σύστημα αυτό οδήγησε σε τραγικές ελλείψεις βασι-
κών ειδικοτήτων και σε πλεονάσματα άλλων και ανά-
γκασε την κυβέρνηση σε πρόχειρες αλλά απαραίτητες 
λύσεις, που προκάλεσαν τις σημερινές αντιδράσεις. Το 
κύμα των μαζικών συνταξιοδοτήσεων και η στάση των 
διορισμών λόγω ελλείψεως κονδυλίων καθιστούν ιδι-
αίτερα προβληματική τη λειτουργία των σχολείων τα ε-
πόμενα χρόνια. Η συνδικαλιστική ηγεσία είναι συνένοχη 
για τη σημερινή κατάσταση και φυσικά δεν δικαιούται 
να εκβιάζει την κοινωνία. Απεναντίας θα έπρεπε να είχε 
επεξεργαστεί ορθολογικές προτάσεις και να είχε προ-
τείνει γενναίες λύσεις. Αλλά της είναι αδύνατο. Είναι 
δέσμια του καταγγελτισμού, του συντεχνιασμού και του 
λαϊκισμού της παραδοσιακής Αριστεράς και της πελατει-
ακής λογικής που διακρίνει ολόκληρη τη συνδικαλιστική 
νομενκλατούρα του δημοσίου. 

Τι θα μπορούσε να γίνει; Αναφέρω ενδεικτικά:

1. Νέο πρόγραμμα σπουδών για την υποχρεωτική δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο και Ά  Λυκείου) με 

γνώμονα την απλούστευση του περιεχομένου και τον 
περιορισμό των αντικειμένων. Επιστροφή στα βασικά 
και στη συνεχή επανάληψή τους. Πραγματική καλλιτε-
χνική παιδεία. Αυτενέργεια, ομαδοσυνεργατική διδα-
σκαλία, πειραματική επιβεβαίωση, χρήση πολυμέσων, 
παιχνίδι με τη γνώση. 

2. Νέο Γενικό Λύκειο με 2 κατευθύνσεις στη Β΄ και Γ΄ 
τάξη που οδηγεί στην απόκτηση Εθνικού Απολυτη-

ρίου μετά από Πανελλαδικές (δυστυχώς) Εξετάσεις τύ-
που IB. Η εισαγωγή στα ΑΕΙ να καθορίζεται και από άλλα 
ουσιαστικά κριτήρια που αυτά θέτουν. Τα εξεταζόμενα 
μαθήματα (5-6) να είναι και τα διδασκόμενα μαζί με τα 
Αγγλικά, την Πολιτειακή Παιδεία, το project και τη Γυμνα-
στική. Δημιουργία τράπεζας θεμάτων.

3. Νέο Επαγγελματικό Λύκειο με αναδιάρθρωση των 
τομέων και των ειδικοτήτων, εκσυγχρονισμό των 

εργαστηρίων και προσαρμογή των μαθημάτων γε-
νικής παιδείας στις ανάγκες των επαγγελματικών 

ειδικοτήτων. Εισαγωγή του θεσμού της χορηγίας. 
Απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου, ισότιμου με αυ-
τό του Γενικού, μέσα από Ειδικές Πανελλαδικές 
Εξετάσεις. Πρόσβαση στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ. 

Απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας (επίπεδο 4) μετά 
από νομαρχιακές εξετάσεις πιστοποίησης. Θεσμοθέ-

τηση του 4ου έτους τεχνικής εξειδίκευσης (επίπεδο 5).   

4. Η διοίκηση των σχολικών μονάδων να γίνεται από 
Συμβούλιο Διοίκησης με τη συμμετοχή καθηγητών, 

γονέων, μαθητών, παραγόντων της πόλης. Πλήρης δια-
φάνεια πεπραγμένων μέσω του διαδικτύου. Δυνατότητα 
αναζήτησης οικονομικών πόρων. Ψυχολογική υποστήρι-
ξη μαθητών και μαθητριών από ειδικούς, προγράμματα 

επαγγελματικού προσανατολισμού. 

5. Συνεχής εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση κα-
θηγητών, προγραμμάτων, υποδομών και διοίκησης. 

Θεσμοθέτηση της συνεργασίας των ειδικοτήτων, κοι-
νός προγραμματισμός ύλης και κοινή χρήση εποπτικών 
και άλλων μέσων. Επιμήκυνση του διδακτικού έτους και 
δραστικός περιορισμός των χαμένων ωρών. Δωρεάν 
επιμόρφωση εντός σχολικής μονάδας με αξιοποίηση του 
θεσμού του μέντορα.

6. Αυστηρός και συνεχής διοικητικός έλεγχος για την 
εξάντληση του ωραρίου των καθηγητών, τον αριθμό 

των τμημάτων και του αριθμού των μαθητών. Υποχρε-
ωτικές υπερωρίες εντός σχολικής μονάδας, όταν δεν 
καλύπτονται οι ανάγκες. Απαγόρευση των αποσπάσεων 
γενικώς. Επανασχεδιασμός του survey. 

7. Σχέδιο συγχώνευσης μικρών σχολικών μονάδων με 
γνώμονα τη λειτουργικότητα, αλλά και τις γεωγραφι-

κές ιδιομορφίες της χώρας.  

8. Ενεργοποίηση δεύτερης και τρίτης ανάθεσης σε ειδι-
κότητες που πλεονάζουν. Μετακινήσεις εκπαιδευτι-

κού προσωπικού από περιοχές με πλεονάσματα σε περι-
οχές με ελλείμματα με διαφανή  κριτήρια.

Μια μεταρρύθμιση που θα επικεντρώνεται σ’ αυτούς 
τους τομείς και θα καθοδηγείται από μια τέτοια πολιτική 
έχει δύο στόχους: Ο ένας είναι να κάνει αξιόπιστη και ελ-
κυστική τη μέση εκπαίδευση, ώστε να δίνει πραγματικά 
εφόδια για τη συνέχιση των σπουδών ή την έξοδο στην 
αγορά εργασίας. Να στρέψει τους μαθητές προς την ε-
παγγελματική εκπαίδευση, που είναι και το μέλλον της 
χώρας. Αν καταφέρει να περιορίσει και την εξωσχολική 
βοήθεια, θα έχει πετύχει τα μέγιστα. Ο δεύτερος είναι να 
διαχειριστεί ορθολογικά και προς όφελος της κοινωνίας 
το εκπαιδευτικό προσωπικό. Να μη χαθούν θέσεις εργα-
σίας, να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα πτυχία, οι ικανό-
τητες και οι δεξιότητες του προσωπικού. Ο κατάλληλος 
δάσκαλος στην κατάλληλη θέση.

Η ανάγκη της εξωσχολικής φροντιστηριακής ενίσχυσης, 
που επιβαρύνει την κάθε οικογένεια, μπορεί να περιορι-
στεί με απλές, αλλά ουσιώδεις κινήσεις. 
● Επιλογή και αξιολόγηση των διδασκόντων των πανελ-
λαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ● Αύξηση των ωρών 
διδασκαλίας ● Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά 
τάξη στη Γ΄ Λυκείου ● Οριοθέτηση της περιοχής των θε-
μάτων με τη δημιουργία  ανάλογης τράπεζας.

Τα προβλήματα της Μέσης Εκπαίδευσης είναι σε όλους 
γνωστά. Γνωστές και ώριμες είναι πάνω κάτω και οι λύσεις 
τους. Δυστυχώς, η γραφειοκρατική καμαρίλα και οι κομ-
ματικοί και συνδικαλιστικοί μηχανισμοί θα υπερασπιστούν 
με κάθε τρόπο το υπάρχον, γιατί εξυπηρετεί την πελατει-
ακή πολιτική τους και αναπαράγει τη μικροεξουσία τους. 
Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν ισχυρές πολιτικές, διακομματι-
κές δυνάμεις να τολμήσουν.   A
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το σύστήμα 
οργανωσήσ τήσ 

μεσήσ εκΠαιδεύ-
σήσ εμΠοδιζει 

τον Παραγωγικο 
δασκαλο και 
διεύκολύνει 

το λούφαδορο. 
ο,τι θετικο 
σύμβαινει 

οφειλεται στήν 
αύταΠαρνήσή 
οσων τιμούν 

το λειτούργήμα 
τούσ.

ΜΗπως ΗρθΕ Η ωρΑ ΤΗς ΚΟΙνΗς ΛΟγΙΚΗς;
Του ΛέΩνΙδΑ ΚΑΣΤΑνΑ

Πολιτική
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citizen
Του ΚΩΣΤΑ ΓΙΑννΑΚΙδΗ

ν η Αντζελίνα διάβαζε ελληνικό Τύπο θα προτιμούσε να αφήσει 
τις πιθανότητες να ορίσουν τη μοίρα της, αποδεχόμενη ότι η 
ελπίδα δεν μπορεί να νικήσει τη βλακεία. Ευτυχώς η γυναίκα 

έχει τα λεφτά να κάνει το σωστό τεστ και την κρίση για να αξιολογήσει 
αυτό που της λέει η στατιστική. Δεν ξέρω αν κάποιος της διαβάσει την 
ανακοίνωση του ΠΑΜΕ για την περίπτωσή της. Υποθέτω θα στρέψει 
το κεφάλι σαν απορημένο κουτάβι και θα έχει την αντίδραση που θα 
είχατε και εσείς σε μία επαφή τρίτου τύπου με εξωγήινη ζωή. Ομοίως, 
αγνοώ αν στις ΗΠΑ γράφτηκαν άρθρα τόσο ηλίθια όσο μερικά από αυτά 
που δημοσιεύθηκαν εδώ – συναισθητικά ή επικριτικά, με κορδέλες για 
τον καρκίνο και ιστορίες με αρκετή ελπίδα και κακό τέλος. Υποθέτω θα 
γράφτηκαν. Η Αντζελίνα είναι ένα πρόσωπο με παγκόσμια εμβέλεια. 
Ένα τεράστιο μόνιτορ πάνω στο οποίο ο καθένας μπορεί να προβάλει 
την αμάθεια, την ανεπάρκεια ή τα σύνδρομά του. Τη βλέπω, όμως, στο 
εξώφυλλο του «Time» και ακολουθώ το ρεπορτάζ που αφήνει πίσω του 
ψίχουλα ως τροφή για αληθινή σκέψη. Υπάρχουν ορισμένες ασθένειες 
που μπορείς να τις προβλέψεις, όπως τη νίκη της Δανίας στη Eurovision 
ή την κατάκτηση του ποδοσφαιρικού κυπέλλου από τον Ολυμπιακό. 
Κοινώς το πιθανότερο είναι να έρθουν, με τον έναν ή τον άλλον τρό-
πο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν ζεις όπως ένα λάχανο 
σε βιολογική καλλιέργεια, είναι εξαιρετικά δύσκολο να νικήσεις τις 
πιθανότητες που ορίζονται από τα γονίδια. Για ποιες ασθένειες μιλάμε; 
Αλτσχάιμερ, καρκίνο προστάτη και στήθους, ρευματοειδή αρθρίτιδα και 
φυσικά καρδιοπάθειες – ειδικά για τη γενετική προδιάθεση της καρδι-
οπάθειας μπορεί να σου μιλήσει και εγχώριος κομπογιαννίτης, μετεκ-
παιδευθείς στα μεγαλύτερα πανηγύρια της Παναγίας. 

ιαθέτοντας ένα απίστευτα κακό οικογενειακό ιστορικό, φοβά-
μαι ότι αν κάνω ένα γενετικό τεστ, ο γιατρός θα μου συστήσει 
να παίξω στο στοίχημα έμφραγμα, συνδυαστικό με καρκίνο, 

το οποίο δίνει καλές αποδόσεις και αφήνει λεφτά στους κληρονόμους. 
Μετά γυρίζω στο «Time» και διαβάζω ότι υπάρχει ιατρικό debate για 
την ορθότητα των προβλέψεων που δίνουν τα γονίδια. Επειδή, όμως, 
τα γονίδια είναι κάτι το απτό, θεωρείται σχεδόν βέβαιη η υιοθέτηση 
της πρόγνωσης από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Τώρα θα μου πείτε ότι 
εγείρεται θέμα ηθικής. Το ξέρω. Δεν είναι μόνο ότι θα βρίσκεις δουλειά 
και θα ασφαλίζεσαι με βάση τα γονίδια που διαθέτεις – πάντως η φυσι-
κή επιλογή υιοθετείται και σήμερα, όταν επιλέγονται οι ομορφότεροι 
ή οι εξυπνότεροι. Το χειρότερο είναι ότι θα ξέρεις πότε είσαι προγραμ-
ματισμένος να πεθάνεις και από ποια ασθένεια. Μπορείς να το μάθεις 
και τώρα, βέβαια. Μόνο που προς το παρόν δεν σε υποχρεώνει κανείς 
να δώσεις γονίδια για ανάλυση και να πάρεις πίσω την εκτύπωση του 
τρόμου. Σκέφτομαι, όμως, ότι πάνω σε αυτό το χαρτί επιβεβαιώνεται 
όλη η αρχαϊκή –και ζωντανή ως σήμερα–δοξασία περί πεπρωμένου. Η 
ορθή σκέψη βάδισε κάτω από βαρύ σκότος, διέσχισε όρη παραλογισμού, 
έφτιαξε μηχανές και επιστήμη και στο τέλος μαθαίνει ότι υπάρχει μοίρα 
και είναι γραμμένη στα γονίδια. Ναι, εντάξει, η μοίρα όλων με την ίδια 
λέξη τελειώνει, αλλά αυτό είναι ηλίθιο ως σκέψη και αφελές ως παρη-
γοριά. Και οι ταινίες το The End έχουν πριν σβήσουν, αλλά κανείς δεν τις 
θυμάται γι’ αυτό. Αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι το πώς δι-
αχειρίζεσαι τη δυνατότητα να μάθεις το μεγαλύτερο κίνδυνο για τη ζωή 
σου. Κάνεις το γενετικό τεστ ή αφήνεις τη ζωή να κυλήσει στο ρου που 
χάραξαν τα γονίδιά σου; Μία εξαιρετική γιατρός μού είπε πρόσφατα ότι 
«ζούμε παρανόμως». Ο άνθρωπος δεν κατασκευάστηκε για να ζει πάνω 
από 40-45 χρόνια. Όλα τα παραπάνω χρόνια τα κλέβουμε από τη φύση. 
Της είπα ότι ο άνθρωπος κατασκευάστηκε για να κατακτά, έκανε σκάλα 
τη βουλιμία του για να κατεβάσει καρπούς προόδου. Ναι, το πιστεύω. 
Λένε ότι τα παιδιά που γεννιούνται τώρα ίσως και να ζήσουν 150 χρόνια. 
Τα δισέγγονά τους ίσως αγγίξουν την αθανασία. Όμως αν οι άνθρωποι 
γίνουν αθάνατοι, τα πράγματα θα μένουν για πάντα ίδια. Αλλά, τότε, 
ποιος ο λόγος να ζεις; ●
➜ giannakidis@protagon.gr

Oι πιθανότητές σου

Δ

Α
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Γιώργος Γραμματικάκης είναι ο Επι-
στήμονας-Δημιουργός συγγενής 
μου και δεν το ξέρει. Ανήκει στις 
εκλεκτικές μου συγγένειες, που 
περιέχουν αυτούς που αγαπάω 
επειδή μου ανοίγουν τα μάτια, με 
γοητεύουν, και αυτό στο οποίο α-
φοσιώνονται μοιάζει τόσο εύκολο 

που μπορώ να το κάνω κι εγώ. Αν διδασκόταν 
η «Αυτοβιογραφία του Φωτός» στα σχολεία 
όταν ήμουν μικρός, ίσως η ζωή μου να ήταν 
άλλη. Μιλάει για τα δύσκολα –για το χρόνο, 
την κβαντική μηχανική, το φως, τη μεγάλη έ-
κρηξη–, χωρίς προσπάθεια. Και μπορείς να το 
κάνεις να φαίνεται χωρίς προσπάθεια, όπως 
ο ακροβάτης που διασχίζει το σχοινί με χά-
ρη εκατό μέτρα πάνω από τη γη δίχως δίχτυ 
προστασίας, όταν διαθέτεις πολύ ταλέντο. Ο 
Γιώργος Γραμματικάκης, εκτός από ταλέντο 
και τη καθησυχαστική του φωνή, έχει και την 
ικανότητα να συνδυάζει το modus operandi 
ενός απλού ανθρώπου με την υψηλή αντίλη-
ψη ενός πολυσύνθετου ανθρώπου. Α, ναι... 
και είναι ένδειξη αληθινής ευφυΐας να μένεις 
ανέγγιχτος από την επιτυχία. 

Στην «Πειρατεία του Χρόνου» βάζετε προμε-
τωπίδα ένα απόσπασμα από την «Αλίκη στη 
Χώρα των Θαυμάτων». «Εάν εγνώριζες τον 
Χρόνο τόσο καλά όσο εγώ», είπε ο Καπελάς, 
«δεν θα μιλούσες ωσάν να επρόκειτο για 
πράγμα. Ο Χρόνος είναι πρόσωπο». Αυτό συ-
νειρμικά μου θύμισε ένα τραγούδι από τη «Λι-
λιπούπολη», την παιδική σειρά για ενηλίκους 
στο Τρίτο Πρόγραμμα του Μάνου Χατζιδάκι, 
που έλεγε: «Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι 
όταν φτάνει ξαναφεύγει;». Τι είναι Χρόνος; 
Λίγα λόγια – κι ας φύγουν και αυτά! Στη φυσική, 
η έννοια του χρόνου υφίσταται στις αρχές του 
20ού αιώνα μια ριζική ανατροπή. Σύμφωνα με τη 
θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, ο χρόνος 
παύει να ρέει ομοιόμορφα και αδιάφορα, όπως 
πρέσβευε ο Νεύτων. Αποτελεί, αντίθετα, μια τέ-
ταρτη διάσταση του χώρου, και ρέει πιο γρήγο-
ρα ή πιο αργά ανάλογα με την κίνησή μας. Έτσι ο 
επιβάτης ενός αεροπλάνου γερνά πιο «αργά», σε 
σχέση με ένα φίλο του που κάθεται ξαπλωμένος 
στην πολυθρόνα. Για να μη σπεύσουν όμως οι 
αναγνώστες να επιβιβασθούν στο πρώτο αερο-
πλάνο, ας σημειωθεί ότι οι διαφορές, ακόμα και 
σε μακρινά ταξίδια, είναι απειροελάχιστες. Μό-
νον όταν οι ταχύτητες πλησιάζουν την ταχύτητα 
του φωτός –πράγμα ανέφικτο!– θα αποκτήσουν 
κάποια σημασία. Επίσης, η ροή του χρόνου επη-
ρεάζεται και από το βαρυτικό πεδίο. Με αυτή την 
έννοια, και αντίθετα από τις πεποιθήσεις μας, οι 
κάτοικοι του ισογείου μιας πολυκατοικίας είναι 
θεωρητικά πιο τυχεροί από εκείνους του ρετιρέ. 
Στο ισόγειο, το βαρυτικό πεδίο είναι ισχυρότε-
ρο, άρα ο χρόνος κυλά πιο αργά.  Κοντά σε μια 
μαύρη τρύπα, μάλιστα, που το βαρυτικό πεδίο 
απειρίζεται, ο χρόνος σταματά τελείως!
Φοβούμαι, λοιπόν, ότι η συζήτηση για το χρόνο 
στη φυσική μπορεί να έχει κάποια αρχή, καθό-
λου όμως ένα ορατό τέλος. Έτσι ο Καπελάς δεν 
αποκλείεται να έχει δίκιο, στις παραινέσεις του 
προς την Αλίκη: ο Χρόνος ίσως είναι πρόσωπο. 
Ένα πρόσωπο όμως με πολλές μορφές, που έχει 
ακόμα πολλά και σπουδαία να μας διηγηθεί. 

Η αστρολογία που με ενθουσιάζει είναι μια α-
στρολογία ανθρωπιστική, που με το ένα πόδι 
πατάει στην ψυχανάλυση και με το άλλο στο 
μύθο. Μιλάει για το μερικό και για το όλο χωρίς 
να υποτιμάει τον ανθρώπινο πονόδοντο. Αυ-
τή η νέα αστρολογία έχει ζωή 80 χρόνων και 
περνάει από τις συμπληγάδες των αντιρρη-
σιών που δεν ξέρουν και δεν καταλαβαίνουν 
περί τίνος πρόκειται. Θυμάμαι ότι και στην ε-
πιστήμη κάθε καινοτομία αντιμετωπίζεται με 
πόλεμο. Ο Μαξ Πλανκ, πατέρας της κβαντικής 
θεωρίας, ένας άνθρωπος συντηρητικός και 
σκεπτικιστής, δεν ήταν αυτός που ξέσπασε 
όταν τον αμφισβητούσαν λέγοντας: «Μια νέα 
επιστημονική θεωρία δεν θριαμβεύει πείθο-
ντας τους αντιπάλους και κάνοντάς τους να 
δουν το φως, αλλά επειδή οι αντίπαλοι πεθαί-
νουν και μια νέα γενιά μεγαλώνει εξοικειω-

Ο ΓιώρΓΟς Γραμματικακης  
μιλάει με τον

ΓιώρΓΟ ΠανΟΠΟυλΟ
Ο κορυφαίος αστροφυσικός συζητάει με τον κορυφαίο αστρολόγο με αφορμή το νέο  

βιβλίο του πρώτου «Ένας αστρολάβος του Ουρανού και της Ζωής», 
απόσπασμα από το οποίο επιλέχτηκε σαν θέμα έκθεσης 

στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις 

Φωτό: ΛΙΛΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
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μένη με αυτήν».  Είναι έτσι; Δεν γνωρίζω λεπτο-
μέρειες για την «ανθρωπιστική» αστρολογία, αν 
όμως «πατάει» στην ψυχανάλυση και στο μύθο τη 
θεωρώ εκ των προτέρων ελκυστική. Για πολλούς 
αιώνες, άλλωστε, η αστρολογία συμβάδιζε με την 
αστρονομία. Ο σημερινός απόλυτος διαχωρισμός 
τους οφείλεται στο ότι η αστρονομία στηρίζεται 
σε βεβαιότητες, ενώ  η αστρολογία σε γραφικές 
υποθέσεις. Η συνηθισμένη αστρολογία, μάλιστα, 
έχει εισβάλει στην καθημερινότητά μας και εκμε-
ταλλεύεται –προς ίδιον όφελος!– την ευπιστία και 
την ανασφάλεια των ανθρώπων.
Το πρόβλημα, πάντως, που θέτετε είναι υπαρ-
κτό και σοβαρό. Πράγματι: Δεν είναι λίγες οι επι-
στημονικές ιδέες που αντιμετώπισαν στην αρχή 
επιφυλάξεις, την αδιαφορία ή και σφοδρές αντι-
δράσεις. Η θεωρία των τεκτονικών πλακών, για 
παράδειγμα, που με την κίνησή τους δημιουρ-
γούν τους  σεισμούς, διατυπώθηκε στις αρχές του 
20ού αιώνα και αντιμετωπίσθηκε ως γραφική. 
Σήμερα, είναι ευρύτατα αποδεκτή. Η πιo αντιφα-
τική, όμως, περίπτωση συνδέεται με τον ίδιο τον 
Αϊνστάιν. Ενώ εκείνος άνοιξε την πύλη για το μα-
γικό όσο και παράλογο κόσμο των κβαντικών ιδε-
ών, υπήρξε στη συνέχεια ο πιο σφοδρός τους πο-
λέμιος. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η ανθρώπινη φύση 
έχει συντηρητικές καταβολές. Παρά τις ουσιαστι-
κές αλλαγές που έφεραν στον κόσμο των ιδεών ο 
Διαφωτισμός και η άνθιση της επιστήμης, η φύση 
αυτή παραμένει στο βάθος της αναλλοίωτη. Είναι 
μια αλήθεια που ανέδειξε πρώτος ο Θουκυδίδης. 
Ίσως γι’ αυτό τα διδάγματα της Ιστορίας του είναι 
πάντοτε επίκαιρα και αποκαλυπτικά.

Έχω την εντύπωση ότι η επιστήμη πιέζει τον 
ανθρώπινο εγκέφαλο να κάνει ένα άλμα πέραν 
της λογικής, όπως την ξέρουμε, για να χωρέσει 
και να κατανοήσει τις καινούργιες ανακαλύ-
ψεις. Αντέχουμε; Έχει αποδειχθεί ότι αντέχουμε. 
Άλλωστε, τον ανθρώπινο εγκέφαλο δεν πιέζει 
τόσο η επιστήμη, όσο οι διαψεύσεις της ζωής. 

Άξιζε τον κόπο όταν, πριν από 400 περίπου ε-
κατομμύρια χρόνια, συρθήκαμε έξω από τη 
θάλασσα και μετατραπήκαμε σε ζώα ξηράς; 
Δεν συρθήκαμε απλώς έξω από τη θάλασσα. Υπα-
κούσαμε στους θεμελιώδεις νόμους της εξελίξε-
ως των ειδών, που διατύπωσε με τόλμη η μεγαλο-
φυΐα του Δαρβίνου. Ας σημειωθεί ότι μήτε η δική 
του θεωρία έγινε εύκολα αποδεκτή. «Ακόμα και αν 
είναι αλήθεια ότι καταγόμαστε από τον πίθηκο», 
παρατήρησε έντρομη στον Δαρβίνο μια κυρία 
της αγγλικής αριστοκρατίας, «θα παρακαλούσα 
θερμά να μην κοινολογηθεί». Την παράκλησή της 
φαίνεται να εφαρμόζουν, αιώνες μετά, πολλοί ε-
πίσημοι θεσμοί των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά 
και η ελληνική σχολική παιδεία, που διατηρεί πά-
ντα στο ημίφως την θεωρία της Εξελίξεως. 
 Άξιζε τον κόπο, που «μετατραπήκαμε» σε ζώα ξη-
ράς;  Η απάντηση έχει δύο όψεις: Πρώτον, δεν μας 
ρώτησε κανείς. Η θεωρία της εξελίξεως δεν ρωτά. 
Επιλέγει, προσαρμόζεται και επιδιώκει επίμονα 
την επιβίωση εκείνων των βιολογικών ειδών που 
είναι ικανά να αντιμετωπίσουν ένα διαρκώς με-
ταβαλλόμενο περιβάλλον. Από τη στιγμή όμως 
–η δεύτερη όψη της απαντήσεως– που ο άνθρω-
πος εμφανίζεται στο κοσμικό παιχνίδι, υπάρχει 
πια μια θεμελιώδης διαφορά. Ο πλανήτης μας, 
ο μόνος που αποδεδειγμένα φιλοξενεί τη ζωή, 
έχει αποκτήσει τον παρατηρητή, αλλά και τον α-
φηγητή του. «Η εξέλιξη στο ανθρώπινο επίπεδο» 
παρατηρεί ο J. Huxley  «παρόλο που καλύπτει ε-
λάχιστο μέρος του γεωλογικού χρόνου, έχει ήδη 
αποδώσει εντελώς μοναδικά αποτελέσματα, που 
είναι αδύνατον να συλλάβει κανείς σε βιολογικό 
επίπεδο. Για παράδειγμα, τη “Θεία Κωμωδία” του 
Δάντη, τους κατευθυνόμενους πυραύλους, την 
“Γκουέρνικα” του Πικάσο, τη Θεωρία της Σχετικό-
τητας, τον Παρθενώνα, τα ναζιστικά στρατόπε-
δα συγκεντρώσεως. Έχει, επίσης, και τούτο είναι 
το πιο εξέχον, γεννήσει αξίες». Δεν θα φτάσω, 
λοιπόν, στην ακραία εκδοχή της λεγόμενης «αν-
θρωπικής αρχής», που ισχυρίζεται ότι το Σύμπαν 
έπρεπε να δημιουργήσει τον παρατηρητή του για 
να υπάρξει το ίδιο! Ένα Σύμπαν όμως χωρίς τον 
άνθρωπο και τις αξίες του θα έμοιαζε αδιάφορο 
και ψυχρό, σχεδόν αμήχανο.
Ζούμε σε ένα σύμπαν που δεν ξέρουμε την ηλι-
κία του με ακρίβεια, περιτριγυρισμένοι από ά-

στρα που δεν γνωρίζουμε καλά τις αποστάσεις 
τους, γεμάτοι από ύλη που δεν μπορούμε να 
ταυτοποιήσουμε, λειτουργώντας με φυσικούς 
νόμους τις ιδιότητες των οποίων δεν καταλα-
βαίνουμε πραγματικά. Πόσο ευχαριστημένοι 
μπορούμε να είμαστε με τα επιτεύγματά μας;  
Oι διαπιστώσεις σας μπορεί να έχουν κάποια στοι-
χεία αλήθειας, τα επιτεύγματα όμως της επιστή-
μης είναι αναμφισβήτητα και συγκλονιστικά. Ας 
περιορισθούμε στον 20ό αιώνα: Η Γενική Θεωρία 
της Σχετικότητας, η ανακάλυψη της φυγής των 
γαλαξιών, η λεπτομερής διερεύνηση με τα δια-
στημόπλοια ή τα εξελιγμένα τηλεσκόπια του Ηλι-
ακού μας συστήματος, αλλά και η συγκλονιστική 
ανακάλυψη του αρχέγονου φωτός που επιβε-
βαίωσε τη Θεωρία της Μεγάλης Εκρήξεως, άλλα-
ξαν την εικόνα που έχουμε για τον Κόσμο και της 
πρόσθεσαν γοητεία και γνώσεις. Παράλληλα, μια 
άλλη επανάσταση, εξίσου σημαντική, συντελέ-
σθηκε –και συντελείται πάντοτε– στο μικρόκοσμο 
της ύλης και τη γνώση του. Η κβαντική φυσική 
περιέγραψε με ακρίβεια τους απροσδό-
κητους νόμους που διέπουν τα άτομα και 
την κίνηση των ηλεκτρονίων και άνοιξε 
το δρόμο σε μια πληθώρα ευεργετικών ε-
φαρμογών. Ενώ, από μια άλλη πλευρά του 
λόφου, η ανακάλυψη του DNA 
και της ελικοειδούς του δομής θα 
δώσει τρομακτική ώθηση στην 
επιστήμη της Βιολογίας, θα διευ-
κρινίσει τους κανόνες της κληρο-
νομικότητας και θα δημιουργήσει 
στην ανθρωπότητα ελπίδες αλλά 
και μεγάλους φόβους.
Είναι, λοιπόν, το ποτήρι μισογε-
μάτο; Με συνοπτικό κι ωστόσο 
πάντοτε επίκαιρο τρόπο, μια απά-
ντηση έχει δοθεί παλαιότερα. «Για 
τον αστρονόμο», παρατήρησε 
κάποιος στον Αϊνστάιν, «ο άνθρω-
πος δεν είναι παρά μια κουκίδα 
χωρίς σημασία σε ένα άπειρο Σύ-
μπαν». «Συχνά αισθάνομαι το ίδιο» 
απάντησε ο Αϊνστάιν. «Συνειδητο-
ποιώ όμως ότι αυτή η ασήμαντη 
κουκίδα, που είναι ο άνθρωπος, 
είναι επίσης ο αστρονόμος».

Υπάρχει Θεός; Κι αν υπάρχει, ρί-
χνει ή δεν ρίχνει ζάρια; Η ερώτη-
ση αυτή υποβόσκει πάντοτε στις 
ομιλίες μου, λίγοι ωστόσο ακρο-
ατές τολμούν να τη διατυπώσουν. 
Ευτυχώς. Διότι ο σκοπός της επιστήμης 
δεν είναι να απαντήσει στο ερώτημα αν 
υπάρχει ή όχι Θεός. Δεν έχει, άλλωστε, 
αυτή τη δυνατότητα. Η αναταραχή που α-
κολούθησε πρόσφατα την ανακάλυψη του 
«Σωματιδίου του Θεού»  στο μεγάλο Επιτα-
χυντή του CERN, με ορισμένους ιερωμένους 
να ξιφουλκούν λαύροι εναντίον της επιστήμης, 
αυτήν ακριβώς τη σύγχυση υποδήλωνε. «Είναι 
ανόητο» δήλωσε τότε ο κορυφαίος Έλληνας θε-
ωρητικός φυσικός Γιάννης Ηλιόπουλος, «να επι-
καλούμαστε το όνομα του Θεού κάθε φορά που 
δεν καταλαβαίνουμε κάτι. Να τον ψάχνουμε, ναι, 
παντού, όχι όμως κι εκεί που δεν είναι... Μετα-
θέτουμε τον Θεό κάθε τόσο σαν ειρηνοδίκη. Τον 
πάμε αλλού. Όποιος φαντάζεται ότι έχει ανάγκη 
από παρόμοια επιχειρήματα για να στηρίξει την 
πίστη του, σημαίνει στην ουσία ότι δεν πιστεύ-
ει». Ας το πάρουμε, λοιπόν, απόφαση. Η επιστήμη 
προσπαθεί να περιγράψει τον κόσμο, στην καλύ-
τερη περίπτωση να τον ερμηνεύσει. Το πρόβλημα 
της υπάρξεως του Θεού ανήκει σε άλλες σφαίρες, 
μεταφυσικές ή φιλοσοφικές. Κυρίως όμως ανήκει 
στον καθένα από εμάς, και η απάντηση ποικίλλει 
ανάλογα με τις παραδόσεις, τα βιώματα ή τους 
φόβους μας. Ακόμα και αν αποδειχθεί κάποτε ότι 
το Σύμπαν υπήρξε το αποτέλεσμα μιας τυχαίας δι-
ακύμανσης του Κενού, το ερώτημα θα παραμένει: 
Υπήρξε πράγματι τυχαία αυτή η διακύμανση ή το 
προϊόν μιας Υπέρτατης Βουλήσεως;

Η συγγραφική σας πορεία αρχίζει από την 
«Κόμη της Βερενίκης», περνά από την εντυ-
πωσιακή σε όγκο και περιεχόμενο «Αυτοβιο-
γραφία του Φωτός» και φθάνει στο σημερινό 
«Αστρολάβο». Στα βιβλία σας η ορθολογική 

προσέγγιση της επιστήμης συνοδεύεται από 
καλλιτεχνικές ή ποιητικές αναφορές. Θεωρεί-
τε ότι το χάσμα ανάμεσα στην Επιστήμη και 
την Τέχνη είναι δυνατόν να γεφυρωθεί; Υπάρ-
χουν δύο ακόμα βιβλία, διόλου ήσσονος σημασίας 
για μένα, στη συγγραφική καταγραφή που είχατε 
την καλοσύνη να κάνετε. Είναι τα «Κοσμογραφή-
ματα» –προ πολλού εξαντλημένα– από τις καλές 
εκδόσεις «Πόλις»· και οι «Συνομιλίες με το Φως», 
από τον «ΙΑΝΟ». Το τελευταίο «υλοποεί», με ένα 
μουσικό βίντεο που περιέχει, την προσπάθεια να 
συνδεθεί ο επιστημονικός λόγος με τη Μουσική.
H επιστήμη είναι κι εκείνη στον πυρήνα της μια 
διαδικασία δημιουργίας. «Το μεγαλείο της επι-
στήμης» παρατηρεί εύστοχα ο Άρθουρ Κέσλερ, 
«δεν βρίσκεται σε μια αλήθεια πιο απόλυτη από 
την αλήθεια του Μπαχ ή του Τολστόι. Βρίσκεται 
σε αυτήν καθ’ εαυτή την πράξη της δημιουργίας 
της». Είμαι, λοιπόν, κατηγορηματικός: Ο διαχωρι-

σμός της Επιστήμης από την Τέχνη δεν στε-
ρεί απλώς και από τις δύο τις δυνατότητες 

αλληλοεπιδράσεως. Πράγμα σοβαρότε-
ρο, στενεύει επικίνδυνα τους ορίζοντες 
του ανθρώπου και δυσκολεύει την αγω-
νιώδη αναζήτηση  ενός νοήματος του 

κόσμου.
Η «Κόμη της Βερενίκης» και η 
«Αυτοβιογραφία του φωτός» 
υπήρξαν πηγή εμπνεύσεως για 
προικισμένους καλλιτέχνες και 
έγιναν τηλεοπτική σειρά αλλά 
και θεατρικά δρώμενα, σπου-
δαίες συνθέσεις μουσικής αλλά 
και πίνακες ζωγραφικής. Τον ίδιο 
δρόμο φαίνεται να ακολουθεί 
και ο «Αστρολάβος». Tα βιβλία 
εκλαϊκευμένης επιστήμης –αδό-
κιμος και παραπλανητικός όρος– 
έχουν μια πραγματική άνθιση. 
Παράλληλα,  η λογοτεχνία και η 
ποίηση εμπνέονται συχνά από 
τις ιδέες και τα πρόσωπα της ε-
πιστήμης. Αξίζει τέλος να σημει-
ωθεί ότι δύο σπουδαίες μορφές 
τέχνης, το θέατρο και ο κινημα-
τογράφος, έχουν πρόσφατα πε-
ριλάβει στη δραματουργία τους 
τις επιστημονικές μορφές του 
Χάιζενμπεργκ και του Γκέντελ, 
του Φέινμαν ή του Νάις. 
Από την άλλη, δεν πρέπει να υ-
πάρχουν αυταπάτες. Η εποχή 
μας είναι βάρβαρη και σκληρή. 

Ο πολιτισμός, στο σύνολό του, αμύνε-
ται απέναντι σε δυνάμεις ανάλγητες και 
ψυχρές. Η σύγκλιση της Επιστήμης με 

την Τέχνη, που αποτελεί πάντα μια αδή-
ριτη ανάγκη, έχει συχνά τη μορφή ψιθύρων. 

Υποδεικνύει ένα δρόμο, που είναι ωστόσο ακόμα 
μακρύς και ανηφορικός.  

Φαίνεται ότι σήμερα υποφέρουμε από έλλειψη 
μύθων, από κάτι που θα μας ενθουσιάσει, θα 
μας κινητοποιήσει και θα μας γοητεύσει ξανά. 
Ποιος μπορεί να είναι ένα κοινός καινούργιος 
ή ακόμα και παλιός μύθος που θα μας συνεπά-
ρει; Ζούμε χωρίς μύθους;  Πώς δεν υπάρχουν 
μύθοι; «Ζήσε το μύθο της Ελλάδος» έλεγε παλαιό-
τερα μια τουριστική διαφήμιση. Το μύθο αυτό, τον 
ζούμε εμείς καθημερινά.

Ζήσαμε πρόσφατα την «προφητεία» για τη Συ-
ντέλεια του Κόσμου, που παρά τις αντίθετες 
επιστημονικές διαβεβαιώσεις έγινε πιστευτή 
από πολύ κόσμο και συνοδεύτηκε από κωμικο-
τραγικές εκδηλώσεις. Δεν ήταν, όμως, ένα με-
μονωμένο φαινόμενο. Κατά καιρούς διάφορες 
αντιεπιστημονικές θεωρίες και προβλέψεις 
δημιουργούν σύγχυση ή και πανικοβάλλουν 
τους ανθρώπους. Έχετε κάποιο σχόλιο για τα 
αντιεπιστημονικά αυτά ρεύματα; Το αντιορθο-
λογικό ρεύμα φθάνει συχνά στα άκρα και γίνε-
ται επικίνδυνο. Το 1997 ένας λαμπρός κομήτης, ο 
κομήτης Hale-Bopp –που ενέπνευσε και ένα από 
τα κείμενα του «Αστρολάβου»– άρχισε να πλησι-
άζει τη Γη. Ενώ όμως η αστρονομική έρευνα είχε 
προσδιορίσει ακριβώς την τροχιά του και δεν είχε 
καμιά αμφιβολία για την υλική του σύσταση, πολ-
λοί οπαδοί μιας αιρέσεως στην Αμερική οδηγήθη-

καν στην αυτοκτονία για να συναντηθούν, όπως 
πίστευαν, με τους εξωγήινους που κατοικούσαν 
στην ουρά του κομήτη! Πολυάριθμες είναι επί-
σης οι περιπτώσεις όσων αναζητούν θεραπεία σε 
φανταστικές ή πραγματικές ασθένειες σε μαγ-
γανείες ή μέσω του διαδικτύου. Υπάρχει, λοιπόν, 
μια θεμελιώδης αντίφαση στην εποχή μας. Ενώ 
χαρακτηρίζεται ως η εποχή του θριάμβου της ε-
πιστήμης, και οι εφαρμογές της σφραγίζουν τη 
ζωή μας, ανθούν παράλληλα ποικίλα και ισχυρά 
αντιεπιστημονικά ρεύματα. 
Μεγάλη ευθύνη ασφαλώς φέρει μια σχολική παι-
δεία που περιορίζει τις επιστημονικές ιδέες σε 
ορισμούς και απομνημόνευση τύπων, και τις καθι-
στά απωθητικές. Επίσης, οι θρησκευτικές προκα-
ταλήψεις και φανατισμοί απανταχού της γης είναι 
συνήθως εχθρικές προς την επιστημονική πρόο-
δο. Ευθύνες, όμως, για την άνθιση της ιδιότυπης 
αυτής υποκουλτούρας υπάρχουν και στην άλλη 
πλευρά. Η υπεράσπιση των επιστημονικών ιδεών 
εκδηλώνεται συχνά με φανατισμό και αλαζονεία, 
που δεν αφήνουν περιθώρια στο διάλογο και την 
πειθώ. Η ανθρώπινη ζωή έχει όμως ανάγκη από 
κάποια μεταφυσική αύρα, ακόμα και από μύθους, 
αρκεί να μην κρύβουν ιδιοτέλεια. 
Νομίζω, λοιπόν, ότι η «συμπόρευση» της επιστή-
μης με την ίδια της την άρνηση θα διαρκέσει. Στον 
«Αστρολάβο του Ουρανού και της Ζωής» γράφω 
ότι ο πολιτισμός είναι στο βάθος του μια πρόταση 
προς το μέλλον. Το ίδιο και η Παιδεία. Αυτά λεί-
πουν στη σύγχρονη εποχή. Η έλλειψή τους δεν 
ανακλά μόνο στο χώρο της επιστήμης, αλλά φο-
βούμαι και στην ίδια τη ζωή μας. 

Πολλοί ονομάζουν τις εποχές κρίσης ενδιαφέ-
ρουσες περιόδους. Είμαστε τυχεροί, δηλαδή, 
που ζούμε σε μια εποχή κρίσης; Είμαστε απλώς 
τυχεροί που ζούμε. Ενδιαφέρουσα είναι μια κρίση 
μόνο για τους παρατηρητές της, ίσως και για τους 
εξωγήινους. 

Τι σας οδήγησε να γράψετε τον «Αστρολάβο»; 
Ένας αστρολάβος δείχνει με μεγάλη ασάφεια το 
χρόνο κι επίσης τις κατευθύνσεις που θα κινηθού-
με. Και τα δύο ήταν ζητούμενα στη ζωή μου.

Πώς αισθανθήκατε, όταν στις τελευταίες πα-
νελλήνιες εξετάσεις το θέμα της εκθέσεως ή-
ταν από το βιβλίο σας; Σαν ένας μαθητής που 
δίδει κι εκείνος  εξετάσεις. Ευτυχώς, πέρασα.

Τι είναι η πατρίδα μας; Όσοι την αγαπούν πραγ-
ματικά, μένουν απέναντι της σιωπηλοί. Οι άλλοι, 
που την υμνούν συνέχεια, σκέφτονται το δικό 
τους όφελος.

Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει; Δεν πεθαίνει. Βρί-
σκεται, όμως, μονίμως στην εντατική.

Τι λέτε στον εαυτό σας κάθε φορά που απελ-
πίζεστε; Ότι την προηγούμενη φορά ήταν χειρό-
τερα. Όσο για την επόμενη, προσπαθώ να μην τη 
σκέφτομαι.

Είστε ένας επιστήμονας ποιητής, ένας δημι-
ουργός που αντιμετωπίζει την επιστήμη ως 
ποίηση, ένας ρομαντικός που βλέπει παντού 
ομορφιά... Αλίμονο αν δίδω αυτή την εντύπωση. 
Βλέπω απλώς την ομορφιά εκεί που υπάρχει, και 
κυρίως εκεί που δεν τη βλέπουν οι πολλοί.

Πώς θα χαρακτηρί-
ζατε λοιπόν τον εαυ-
τό σας; Στις καλές του 
στιγμές, έναν κοσμο-
γράφο. 

Το βιβλίο του Γιώργου 
Γραμματικάκη «Ένας 
Αστρολάβος του Ου-
ρανού και της Ζωής» 
κυκ λοφορεί από τις 
Πανεπιστημιακές Εκ-
δόσεις Κρήτης

Οι κάτοικοι του 
ισογείου είναι 
θεωρητικά πιο 

τυχεροί από 
εκείνους του 

ρετιρέ: Το βα-
ρυτικό πεδίο εί-
ναι ισχυρότερο, 

άρα ο χρόνος 
κυλά πιο αργά
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Η Αλεξάνδρα τα παίζει όλα για όλα. Είναι 

πόρνη σε μπουρδέλο στο Βαρδάρι. Εργά-

ζεται στα «σπίτια» 20 χρόνια τώρα. Ξεκί-

νησε στα 16. Είναι μία όμορφη τσιγγανο-

πούλα με καθαρό πρόσωπο και μεγάλα 

μάτια. Και αυτό το βράδυ δεν είναι μόνη 

στο «σπίτι», έχει καλέσει όλες τις γυναί-

κες των μπουρδέλων, που ξεσηκώθηκαν 

γιατί ο Δήμος αποφάσισε ότι πρέπει να 

φύγουν από το Βαρδάρι.

άσει του αναθεωρημένου κα-

θεστώτος χορήγησης αδειών, 

τα πορνεία της Θεσσαλονίκης 

θα έπρεπε ήδη να είχαν μεταφερθεί σε 

γειτονιές με χρήση γης χαρακτηρισμένη 

ως βιοτεχνική και βιομηχανική, όχι κατοι-

κίας. Έτσι, ο δήμος έπαψε να ανανεώνει 

εδώ κι ένα χρόνο τις άδειες λειτουργίας 

των περίπου 25 «σπιτιών» στο Βαρδάρι. 

Οι Αρχές σφραγίζουν τα πορνεία και οι α-

στυνομικοί δεν κουράζονται να οδηγούν 

κάθε λίγο τις γυναίκες στο Αυτόφωρο. 

Κι έξω στο πεζοδρόμιο, λίγα στενά πιο 

κάτω στην οδό Γιαννιτσών και τη Μονα-

στηρίου, η παράνομη πορνεία βαθαίνει 

τις πληγές. Ανήλικες ιερόδουλες, τοξι-

κομανείς, Ρομά και Αφρικανές, τα κατα-

ραμένα κορίτσια δείχνουν τα πόδια τους 

στα αυτοκίνητα. Πορνεία του δρόμου. 

Χωρίς καμία υγειονομική εξέταση, χωρίς 

άδειες και χαρτιά, αδήλωτοι άνθρωποι-

φαντάσματα, που εμφανίζονται στο πε-

ζοδρόμιο από το πουθενά και χάνονται 

όταν τελειώνουν τα ψέματα.

Η σεξουαλική λαχτάρα στη Θεσσαλο-

νίκη ακολουθεί κανόνες κτηματαγοράς. 

Τα πορνεία έπρεπε να φύγουν από τα Λα-

δάδικα στις αρχές της δεκαετίας του ’90, 

όμως πριν φύγουν τα ίδια κτίρια-μαύρες 

τρύπες είχαν νοικιαστεί πάμφθηνα από 

επιχειρηματίες που έστησαν μια βιομη-

χανία διασκέδασης. Μέχρι που τα ενοίκια 

εκτοξεύτηκαν και οι επιχειρηματίες ανα-

ζήτησαν άλλη περιοχή για επενδύσεις.

Έπειτα, τα σπίτια μεταφέρθηκαν όλα 

στο Βαρδάρι, όπου ήδη λειτουργούσαν 

πορνεία, στα στενά απέναντι από τα δι-

καστήρια, στην Αισώπου, την Ταντάλου, 

τη Σαπφούς, δηλαδή τη γειτονιά της Α-

λεξάνδρας. Εδώ, τη μέρα λειτουργούσαν 

μόνο βιοτεχνίες και αποθήκες. Τώρα λει-

τουργούν κινέζικα ρουχάδικα, δικηγορι-

κά γραφεία και οι πρώτες καφετέριες. Και 

βέβαια προβλέπεται στάση του μετρό, 

που θα εκτοξεύσει τις τιμές των ακινήτων 

στη νέα περιοχή-φιλέτο. Βαρδάρι, όπως 

Λαδάδικα; Ποιος ξέρει. Τώρα το καθε-

στώς χορήγησης αδειών αλλάζει στη γει-

τονιά της Αλεξάνδρας, τα πορνεία πρέπει 

να μεταφερθούν εκτός αστικού ιστού, τα 

πρώτα λουξ μπουρδέλα με θωρακισμέ-

νες πόρτες ασφαλείας άνοιξαν ήδη στην 

περιοχή των Παλιών Σφαγείων, τριγύρω 

από τον Μύλο. Η σεξουαλική λαχτάρα 

πρέπει να ξε-σπιτωθεί και να μετακομί-

σει. Απλοί κανόνες κτηματαγοράς.

«Αλλά αυτοί πώς μπούκαραν εδώ ξαφνικά; 
Μέχρι τώρα δεν κυκλοφορούσε στην περιο-
χή ούτε μισός απ’ αυτούς με τα πόδια. Ούτε 
με μηχανάκι ούτε με ποδήλατο. Ούτε στα 
Λαδάδικα ούτε στο Κανάλ Ντ’ Αμούρ ούτε 
στην Πολυτεχνείου ούτε Κάτω Βαρδάρι ούτε 
Πάνω Βαρδάρι. Τέτοια μούτρα δεν περνού-
σαν απ’ αυτά τα σοκάκια. Μεθυσμένοι τρι-
γυρνούσαν, τσόλια γυρόφερναν, πρεζόνια 
ξέπεφταν κατά κει, από τσιγγανάκια να φάν’ 
κι οι κότες, φοινικιώτικα και δενδροποταμί-
σια, αλλά απ’ αυτούς κανείς, ποτέ. Ήταν τα 
μέρη ανόσια και εγκληματικά, δεν ταίριαζαν 
στην ηθική τους, στην τάξη και στα γούστα 
τους. Και δεν πατούσαν, όχι στο εγκληματι-
κό “Seven Up” στο δρόμο για το Esso Pappas 
ή στα κωλάδικα των Διαβατών, αλλά ούτε 
καν στα κολαστήρια της γειτονιάς τους δεν 
σκάσαν μύτη καμιά φορά. Ούτε στο “Σεχρα-
ζάτ”, χαϊδευτικά “Σέχρα”, στην οδό Αισώπου, 
το καταδέχτηκαν» γράφει ο Θωμάς Κορο-

βίνης στο αφήγημα «Κανάλ Ντ’ Αμούρ» για 

τη πρώτη μετάλλαξη των Λαδάδικων και 

το ερωτικό περιθώριο της Θεσσαλονίκης 

του ’80, με τη φωτογραφία στο εξώφυλλο 

του σκύλου ανεβασμένου στα κεραμίδια 

ενός πορνείου στην οδό Ταντάλου.

Πίσω, στη σημερινή οδό Ταντάλου, η Α-

λεξάνδρα και οι υπόλοιπες πόρνες έχουν 

ξεσηκωθεί. Δεν θέλουν να φύγουν από το 

Βαρδάρι, γιατί «όλος ο κόσμος ξέρει τη γει-
τονιά», «από εδώ περνάει το αστικό, μπορεί 
να έρθει ένας παππούς ή ένας πιτσιρικάς», 
κυρίως όμως «γιατί χρειάζονται χρήματα 
για να ανοίξεις καινούριο μπουρδέλο στα 
Παλιά Σφαγεία, κι εμείς με τα βίας συντη-
ρούμε παιδιά κι εγγόνια».
Το Κανάλ Ντ’ Αμούρ του δημάρχου Γιάννη 

Μπουτάρη, όπως ψηφίστηκε από το δη-

μοτικό συμβούλιο, προβλέπει την εγκα-

τάσταση πορνείων στα Παλιά Σφαγεία 

– πρόκειται να χορηγηθούν μέχρι 35 νέες 

άδειες. Η διοίκηση του δήμου επιχειρεί 

να χαρτογραφήσει από την αρχή τη λίστα 

των προσώπων που θα αποκτήσουν ά-

δειες οίκων ανοχής, ενώ φαίνεται να ικα-

νοποιεί και μερίδα κατοίκων στο Βαρδάρι 

που ζητούσαν το κλείσιμο των «σπιτιών» 

και συγκεντρώνονταν για μια περίοδο 

κάθε βράδυ στο δρόμο φορώντας φω-

σφορίζοντα γιλέκα.

Η αντιπολίτευση στο δήμο κατηγόρησε 

τον Μπουτάρη ότι «μετατρέπει σε κολυμπή-
θρα του Σιλωάμ τη βιοτεχνική περιοχή», κα-

θώς επίσης ότι «δεν μπορεί μια σοβαρή δη-
μοτική αρχή να προσπαθεί να απωθήσει έξω 

από τα όρια του δήμου τους οίκους ανοχής, 
νομιμοποιώντας παράλληλα το μεγαλύτε-
ρο εξευτελισμό του γυναικείου σώματος». 
«Η παρουσία των οίκων ανοχής εμένα δεν με 
ενοχλεί καθόλου» δήλωσε ο Μπουτάρης 

στη συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, 

παρ’ όλα αυτά η μετεγκατάστασή τους υ-

περψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2011, με 

την υποσημείωση να δοθεί ένας χρόνος 

παράταση στο ξε-σπίτωμα. Τα «σπίτια», 

πάντως, λειτουργούν μέχρι σήμερα. 

Όπως και το παρδαλό θέατρο στο πεζο-

δρόμιο στη Γιαννιτσών και τη Μοναστηρί-

ου. Και δεν είναι μόνο οι περιπέτειες για 

τη μετεγκατάσταση των πορνείων στο 

Βαρδάρι που βγάζουν στο δρόμο ανήλι-

κα κορίτσια και τοξικομανείς. Στον καιρό 

της κρίσης, η πληγή βαθαίνει. Και μαζί 

αυξάνεται και η ζήτηση. Λούμπεν στοι-

χεία και μη ψάχνουν για σεξ στο σκοτά-

δι, κοντοστέκονται με το αυτοκίνητο και 

ρωτούν. «10 ευρώ». Έξω στο δρόμο, στα 

όρθια ή στο αυτοκίνητο. Χωρίς συστά-

σεις, προφυλάξεις και χωρίς «παιχνίδι». 

Με ναρκωμένα λικνίσματα και νταηλίκια 

στα βουβά. 10 ευρώ. 

Η Αστυνομία, όταν δεν συλλαμβάνει πόρ-

νες στο πεζοδρόμιο με κινηματογραφικό 

τρόπο για να δημοσιοποιήσει προεκλο-

γικά τις φωτογραφίες όσων είναι φορείς 

μεταδιδόμενων νοσημάτων –είναι νωπές 

οι εικόνες εκδιδόμενων γυναικών παρα-

μονές των περσινών εκλογών–, κάνει βα-

ριεστημένες περιπολίες. Η πορνεία στο 

πεζοδρόμιο είναι πταισματική παράβα-

ση. Οι γυναίκες δεν συλλαμβάνονται, πα-

ρά μόνο λαμβάνουν έκθεση παράβασης 

με την οποία είναι υποχρεωμένες να πα-

ραστούν στο ακροατήριο του πταισμα-

τοδικείου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι 

γυναίκες δικάζονται μόνο αν εκείνη την 

ώρα λειτουργεί το πταισματοδικείο, κάτι 

που ποτέ δεν συμβαίνει, αφού ο μαύρος 

χορός στο δρόμο ξεκινά νωρίς το από-

γευμα. Δεν έχουμε κάθε μέρες εκλογές, 

δεν έχουμε κάθε μέρα Πασχαλιά.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στα-

τιστικής Αρχής, την τριετία 2009-2011, 

στο κατώφλι της κρίσης, οι δαπάνες των 

Ελλήνων για πορνεία αυξήθηκαν κατά 

9%. Το 2011 δαπανήθηκε 1,561 εκατ. ευ-

ρώ, έναντι 1,497 εκατ. ευρώ το 2010 και 

1,432 εκατ. ευρώ το 2009. Την ίδια περίο-

δο συρρικνώθηκαν οι δαπάνες για τρόφι-

μα και υγεία, ένδυση-υπόδηση, ηλεκτρι-

κές συσκευές και οικιακά είδη.

Real estate, σεξ και λαχτάρα. Πεζοδρόμιο 

και καταραμένες γυναίκες. Από το Βαρ-

δάρι αν βγεις στην Εγνατία, οι παρακάμ-

ψεις των εργοταξίων του μετρό κάνουν 

το δρόμο τη νύχτα να φαίνεται σαν ηλε-

κτρικό φίδι.  A

Β

Πορνεία στη Θεσσαλονίκη

Τα κορίτσια θέλουν 
να μείνουν στο Βαρδάρι

Του Κώστα ΚουΚουμαΚα

Το Κανάλ Ντ’ Αμούρ 
του δημάρχου 

Γιάννη Μπουτάρη, 
όπως ψηφίστηκε 

από το δημοτικό 
συμβούλιο, προβλέ-
πει την εγκατάσταση 
πορνείων στα Παλιά 
Σφαγεία – πρόκειται 

να χορηγηθούν 
μέχρι 35 νέες άδειες
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Η κρίση για να ξεπεραστεί θέλει δράσεις. 
Ευτυχώς πολλές ελληνικές επιχειρήσεις το γνωρίζουν και ποντάρο-

ντας στην καινοτομία και την εξωστρέφεια κινούνται δυναμικά τόσο 
στην ελληνική αγορά όσο και στη διεθνή. 

Του Δημητρη μαστρογιαννιτη

Έργο του J. Lio από την έκθεση "Urban art" (2009).

Με ελληνική 
σφραγίδα



23 - 29 ΜΑΪΟΥ 2013 A.V. 27

Η ελληνική κρίση είναι μια πραγματικότητα 
που γεμίζει την καθημερινότητά μας, κάνο-
ντας την “επιχειρηματικότητα ευκαιρίας” να 
μοιάζει πολύ δύσκολη. Αλλά δημιουργεί δε-
ξαμενές ταλέντου, απελευθερώνει δημιουρ-
γικότητα και ανοίγει πόρτες που προ κρίσης 
ήταν ορμητικά κλειστές» είπε στην A.V. ο 
Γιώργος Πάντζαρης, συν-δημιουργός του 
AthensBook & GeolAds (εφαρμογή για έξυ-
πνα κινητά και ταμπλέτες), ενώ οι Δήμητρα 
Κολοτούρα και Mareva Grabowski, εμπνεύ-
στριες της εταιρείας ρούχων Zeus and Dione, 
είπαν: «Στην Ελλάδα έρχεσαι κάποιες φορές 
αντιμέτωπος με τη φράση “αυτό δεν γίνε-
ται”. Κι εμείς σκεφτόμαστε: “Πειραματίσου, 
όμως. Κάν’ το να γίνεται”». 

«Η κρίση απελευθερώνει δημιουργικότητα», 
«Κάν’ το να γίνεται» είναι οι φράσεις κλειδιά 
που έρχονται από το στόμα νέων ανθρώπων που 
τα επιχειρηματικά τους ανοίγματα σχεδόν συ-
νέπεσαν με τη δημιουργία της κρίσης. Τα μνη-
μονεύουμε γιατί τέτοιες θέσεις γκρεμίζουν τη 
στενομυαλιά και την παραίτηση, που πολλοί 
δείχνουν λόγω της οικονομικής συγκυρίας, και 
είναι επιπλέον οι απαραίτητες προϋποθέσεις 
για να φτάσουμε στην επιθυμητή εξωστρέφεια 
που επιδεικνύουν ήδη επιτυχημένες ελληνικές 
εταιρείες. Γιατί, ναι, φαίνεται πως το νέο οικο-
νομικό μοντέλο που προτείνει ο ΣΕΒΕ «Παράγω 
και εξάγω» είναι το πιο λογικό μοντέλο που έχει 
προταθεί. Κι εδώ υπάρχουν απτά παραδείγματα 
επιτυχίας από ελληνικές εταιρείες που έχουν 
κάνει άνοιγμα στην αγορά του εξωτερικού, γε-
γονός που τους βοηθάει επιπλέον να ξεπερά-
σουν πιο ανώδυνα την κρίση.

Για παράδειγμα, η κίνηση του Public να συνερ-
γαστεί με την amazon (διαβάστε τη συνέντευξη 
στη σελίδα Book Voice) είναι η πιο λογική κί-
νηση που έπρεπε να συμβεί στο χώρο του ελ-
ληνικού βιβλίου και της ελληνικής μουσικής 
προκειμένου να συνδεθούν αυτοί οι δύο χώροι 
της κουλτούρας, που τόσο έχουν πληγεί από 
την κρίση, με την αγοραστική δύναμη των εκα-
τομμυρίων Ελλήνων που ζουν εκτός των συνό-
ρων της χώρας. Το ευτύχημα είναι πως τέτοιου 
είδους κινήσεις, ακόμα κι αν έχουν αργήσει, 
αρχίζουν να πληθαίνουν κι έτσι ο έξυπνος επι-
χειρηματίας δεν μοιάζει πια με το σολομό που 
κολυμπάει ενάντια στο ρεύμα, μπορεί ν’ ακο-
λουθήσει το ρεύμα.

Το σύνθημα «Επιμένουμε ελληνικά» μπορεί να 
είναι σοβαρό, έτσι όμως διατυπωμένο είναι ελ-
λιπές. Γιατί δεν προϋποθέτει ούτε την ποιότητα 
ούτε την προστασία του πορτοφολιού μας. Το 
θέμα είναι τα ελληνικά προϊόντα να διακρίνο-
νται από εκείνα ακριβώς τα στοιχεία που θα τα 
κάνουν (και) ανταγωνιστικά στο εξωτερικό. Να 
μπορούν να σταθούν σε διεθνείς διαγωνισμούς 
και εκθέσεις, διεκδικώντας βραβεία, και κυρίως 
να πωλούνται. Και, ευτυχώς, τέτοια παραδείγ-
ματα έχουμε πολλά.

«Η κρίση μάς έκανε να αξιολογήσουμε τις δυ-
νάμεις και την προσφορά μας στο κοινό και να 
πούμε στον εαυτό μας ότι πρέπει να κρατηθού-
με στην αγορά έχοντας κάθε μέρα στο νου μας 
τη δουλειά μας και μόνο αυτή. Εδώ να σας πω 



28 A.V. 23 - 29 ΜΑΪΟΥ 2013

ότι δεν πιστεύω σε θαύματα και επιτυ-
χίες που θα αλλάξουν ριζικά τη ζωή μας. 
Πιστεύω ότι για να τα καταφέρει κανείς 
πρέπει να έχει μια ιδέα και μερικά θεμε-
λιώδη “πιστεύω”. Αυτά πρέπει να υπη-
ρετεί με όποιον τρόπο θεωρεί σωστό κι 
ύστερα να αφήνει τον κόσμο να κρίνει. Η 
αλήθεια είναι ότι ο δρόμος είναι μακρύς 
για την επιτυχία και ο αγώνας μαραθώ-
νιος. Η επιτυχία κρύβεται στη συνέπεια 
κάθε μέρας» λέει ο Γιώργος Πλακωτά-
ρης, συνδημιουργός του μουσείου και των 
προϊόντων «Citrus - Άρωμα Μνήμης». 

Η επιτυχία κρύβεται, εκτός από τη δου-
λειά, στις επιλεγμένες πρώτες ύλες, στην 
ποιότητα, στη χρήση παραδοσιακών συ-
νταγών, στο όραμα, την καλή οργάνωση 
και την υπομονή. Αλλά και στον εναρ-
μονισμό στις απαιτήσεις των καιρών. Ι-
διαίτερη προσοχή στις συσκευασίες, 
που προϋποθέτουν συνεργασία με δη-
μιουργικά γραφεία (δες για παράδειγμα 
το μπουμ που έγινε πρώτα απ’ όλα με τα 
λάδια), εκσυγχρονισμός του marketing.        

Η κρίση θα ξεπεραστεί με καινοτομία και 
εξωστρέφεια. Οι ελληνικές εταιρείες (με 
τα προϊόντα τους) που ακολουθούν το έ-
χουν καταλάβει...

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο 
Σύνδεσμο Εξαγωγέων (26/3/2013)

• Με βάση την ανάλυση του Πανελληνίου Συν-
δέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγι-
κών Ερευνών και Μελετών επί των προσωρι-
νών στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ-ΣΤΑΤ), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 
πετρελαιοειδή, στο δωδεκάμηνο Ιανουαρί-
ου-Δεκεμβρίου 2012 η αξία των εξαγωγών 
ανήλθε στα 17.004,4 εκ. ευρώ (21.922,5 εκ. 
δολάρια) έναντι 16.182,9 εκ. ευρώ (22.577,7 
εκ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 
2011, σημειώνοντας αύξηση 5,1%.

• Εν αναμονή των οριστικών στοιχείων για 
τις εξαγωγές πετρελαιοειδών, που αποτε-
λούν και την κυριότερη κατηγορία εξαγώ-
γιμων προϊόντων της χώρας, με αναγωγή 
στοιχείων θα προκύψει αύξηση σε επίπεδα 
των 26,5 δις ευρώ, συνολικά, ήτοι στο 13,3% 
του ΑΕΠ της χώρας (με ΑΕΠ στα επίπεδα των 
199,3 δις ευρώ, σύμφωνα με τις χειμερινές 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).
Για το σύνολο του 2012 προκύπτει μείωση 
των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ (-1,7%), 
ενώ αντίθετα σημαντική είναι η αύξηση των 
εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες (+17,8%). 

• Οι ελληνικές εξαγωγές στο πρώτο δίμη-
νο του 2013 έχουν αυξηθεί κατά 10,9% (α-
ντίστοιχα οι εισαγωγές έχουν μειωθεί κατά 
6,5%), σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνι-
κής Στατιστικής Εταιρείας. 

ΕΛΜΑ
Η διάσημη ελληνική τσίκλα που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1958 από τον Συνε-
ταιρισμό Μαστιχοπαραγωγών Χίου, έχοντας φανατικούς και πιστούς φίλους. Τώρα η 
ΕΛΜΑ προσθέτει τρεις νέες γεύσεις στην ήδη πλούσια γκάμα της, τις οποίες πρέπει να 
δοκιμάσετε οπωσδήποτε: Τριαντάφυλλο, Δυόσμος, Λεμόνι. 

Ελληνικές επιχειρήσεις 
που ποντάρουν στην καινοτομία 

και την εξωστρέφεια
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ΟΧΕΤΤΕ 
Κοσμήματα, ρολόγια και accessories για τον 
άνδρα και τη γυναίκα, με ελληνική σφραγίδα 
και παγκόσμια απήχηση. Δημιουργεί 2 κύριες 
collections κάθε χρόνο (Άνοιξη-Καλοκαίρι & 
Φθινόπωρο-Χειμώνας) και επιπλέον 2 συμπλη-
ρωματικές για τις 2 κυριότερες εποχές των Χρι-
στουγέννων και του καλοκαιριού, ανανεώνο-
ντας τις βασικές με νέα σχέδια. Όλες οι δημιουρ-
γίες χρησιμοποιούν υψηλής ποιότητας  υλικά, 
όπως το ασήμι, ο χρυσός, πολύτιμες και φυσικές 
ορυκτές πέτρες, με πρωτοποριακά υλικά, όπως 
το ανοξείδωτο ατσάλι, το δέρμα, η σιλικόνη και 
το καουτσούκ. Από το 1998 που δημιουργήθη-
κε, η OXETTE έχει δυναμική παρουσία στις 
σπουδαιότερες εκθέσεις κοσμημάτων και ρολο-
γιών παγκοσμίως, και το σημαντικότερο δίνει 
το «παρών» σε περισσότερες από 28 χώρες, μέ-
σα από τη δημιουργία εταιρικών και franchise 
καταστημάτων σε καίρια και στρατηγικά σημεία 
της παγκόσμια αγοράς. Και η επιτυχημένη πα-
ρουσία της συνεχίζεται. www.oxette.gr

ΠΑΠΑδοΠούΛού
Στην κουζίνα της οικογένειας Παπαδοπούλου 
στην Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου με μια απλή 
ξύλινη σφραγίδα έφτιαξαν το πρώτο μπισκότο 
Παπαδοπούλου, ξεκίνησε η ιστορία της βιομη-
χανίας μπισκότων. Αυτό το μπισκότο δεν θα έλ-
λειπε πια από κανένα ελληνικό σπίτι. 
Στην πορεία του χρόνου οι μάρκες της θα γί-
νουν ιδιαίτερα αναγνωρίσιμες και καταξιω-
μένες: PETIT BEURRE, ΜΙΡΑΝΤΑ, CREAM 
C R AC K E R S , Γ Ε Μ Ι Σ ΤΑ , D I G E ST I V E  & 
DIGESTIVE BARS, CAPRICE, KRISPIES, ΧΩ-
ΡΙΑΤΙΚΕΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ. Σήμερα η εταιρεία ε-
πιχειρεί ένα ακόμη μεγάλο βήμα, αυτό του συ-
σκευασμένου ψωμιού, με δύο νέες μάρκες: Το 
«ΧΩΡΙΑΝΟ», που είναι χωριάτικο ψωμί σε φέ-
τες, και το «ΓΕΥΣΗ²» (Γεύση στο τετράγωνο) που 
είναι αφράτο και νόστιμο ψωμί για τοστ. 
Η εταιρεία Παπαδοπούλου δεν προσφέρει μόνο 
τα ποιοτικά της προϊόντα αλλά και χαμόγελα, 
μέσα από δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας.

EVEREST 
Η ελληνική απάντηση στο «fast food», με φι-
λοσοφία σταθερή στο χρόνο (φτιάξε το δικό σου 
γεύμα), αποτελεί πλέον το διαχρονικό meeting 
point των ανθρώπων της πόλης για όλο το 24ω-
ρο, κάθε μέρα. Με συνέπεια, επίσης, εφαρμό-
ζουν μια πολιτική μείωσης τιμών σε είδη καθη-
μερινής ανάγκης. www.everest.com.gr

30 A.V. 23 - 29 ΜΑΪΟΥ 2013

οΙΝοΠοΙΙΑ ΜΠούΤΑΡΗ 
Ελληνική εταιρεία-πρότυπο, η οποία το 2012 κέρδισε για 16η φορά τη διάκριση Οινοποιία της 
Χρονιάς και κατατάχθηκε ανάμεσα στις πέντε καλύτερες εταιρείες του είδους παγκοσμίως. Τώρα η 
Οινοποιία Μπουτάρη, θέλοντας να μυήσει τους λάτρεις του κρασιού στο μαγικό αυτό κόσμο μέσω 
του internet, του ραδιοφώνου και του free press, εγκαινίασε την πλατφόρμα WINFO Boutari, στην 
οποία μπορείτε να μαθαίνετε νέα για τα προϊόντα και τις διακρίσεις της, αλλά και να πάρετε μέρος 
στο διαγωνισμό Winfo και να απολαύσετε ένα Μοσχοφίλερο Μπουτάρη σε επιλεγμένα εστιατόρια 
και café bar. Μάθετε περισσότερα στο www.boutari.gr και στο www.facebook.com/boutariwines. A

APIVITA 
Ιδρύθηκε το 1979 και από τότε δημιουργεί φυ-
σικά, αποτελεσματικά και ολιστικά προϊόντα με 
σκοπό να προάγει την υγεία και την ομορφιά. 
Σήμερα τα ελληνικά προϊόντα APIVITA πω-
λούνται σε χιλιάδες φαρμακεία στην Ελλάδα 
και σε 11 ακόμα χώρες, όπως ΗΠΑ, Αυστραλία, 
Ολλανδία, Ιαπωνία κ.λπ., ενισχύοντας σημα-
ντικά την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονο-
μίας. www.apivita.com/hellas

ΚοΡΡΕΣ 
Ξεκίνησε από το παλαιότερο φαρμακείο ομοι-
οπαθητικής στην Αθήνα, με μια απλή φιλοσο-
φία: τη δημιουργία καλλυντικών με τη χρήση 
βοτάνων και φυσικών/βιολογικών συστατικών 
υψηλής ποιότητας, φόρμουλες φιλικές προς το 
περιβάλλον, με κλινικά ελεγμένη αποτελεσμα-
τικότητα και προσιτή τιμή. Την ίδια ακριβώς 
φιλοσοφία ακολουθεί έως και σήμερα.

ΞύδΙ ΤοΠ 
Ένα ακόμα 100% ελληνικό προϊόν παρουσι-
άζει το Βαλσάμικο ΤΟΠ (βραβευμένο με δύο 
Αστέρια Ανώτατης Γεύσης στο Διεθνή Οργα-
νισμό International Taste & Quality Institute 
- iTQi), το Βαλσάμικο ΤΟΠ με θυμαρίσιο μέλι. 
Όπως και όλα τα προϊόντα ΤΟΠ, έτσι και αυτό 
είναι χωρίς γλουτένη και διατίθεται σε γυάλινη 
συσκευασία 0,25L.

HEEL 
Κάτι περισσότερο από μια εταιρεία ενδυμάτων, 
το ελληνικό εργαστήρι μόδας HEEL (Hellenic 
Ethical Eco-friendly fashion Lab) προτείνει ένα 
εναλλακτικό μοντέλο παραγωγής που βασί-
ζεται στην ομαδικότητα, την ισότητα και στην 
εργασία με δίκαιους όρους, δίνοντας ένα πα-
ράδειγμα που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα. Για 
τα προϊόντα της, μοναδικά και εκκεντρικά σε 
βαθμό να χαρακτηρίζονται «Στολίδια τέχνης», 
μπορείτε να ενημερωθείτε και από την ιστοσε-
λίδα www.heelshop.gr, όπου η εύκολη πλοήγηση 
και η αγορά σε 3 απλά βήματα συνδυάζονται με 
την ασφάλεια της 5ετούς λειτουργίας με πωλή-
σεις στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. 

MAT. FASHION 
Η αμιγώς ελληνική εταιρεία που ίδρυσαν το 
1987 ο Γιώργος και η Μαριάνθη Μονέδα, απε-
νοχοποιώντας τη σύγχρονη γυναίκα από το άγ-
χος των μικρών νούμερων και τα πρότυπα των 
μοντέλων, δημιουργώντας με το σύνθημα «Real 
size Real women» μια νέα πραγματικότητα προ-
σιτή σε όλους. Η Mat. Fashion θεωρείται πλέον 
μία από τις δημιουργικές δυνάμεις στο χώρο 
της μόδας, καθώς έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα 
με 14 εταιρικά καταστήματα, ενώ άνοιξε ήδη τα 
φτερά της σε 32 χώρες σε Ευρώπη και Μέση Α-
νατολή, με τις εξαγωγές να ξεπερνούν πλέον το 
50% της παραγωγής της. shop.matfashion.com, 
facebook.com/matfashion

CITRUS 
Χιώτικη εταιρεία που στοχεύει να συνδέσει με 
δυναμικό τρόπο το παρελθόν με το παρόν και το 
μέλλον του Κάμπου της Χίου, ενός μοναδικού 
κήπου εσπεριδοειδών στο κέντρο του νησιού, 
που απλώνεται κατά μήκος της ανατολικής α-
κτής. Στα καταστήματα Citrus θα βρείτε γλυκά 
κουταλιού, μαρμελάδες, λουκούμια, αμυγδα-
λωτά, φρέσκα προϊόντα, αλμυρές γεύσεις και 
πίτες φούρνου, ενώ αν σας φέρει ο δρόμος στη 
Χίο, σε ένα μοναδικό αρχοντικό του 1742 στον 
Κάμπο θα μάθετε για την ιστορία των εσπερι-
δοειδών σε ένα μοναδικό πολυχώρο, όπου φι-
λοξενούνται μνήμες, ντοκουμέντα και στοιχεία 
της κοινωνίας της περιοχής. Κουμπάρη 5, Κολω-
νάκι, 210 3390790, www.citrus-chios.gr 

1922 Πτι-Μπερ

1989 Φρυγανιές

2013 Ψωμί 
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Πες μας, με δυο λόγια, πώς γεννήθηκε η ιδέα 
για την μπίρα Νήσος; Η ΝΗΣΟΣ ζούσε μέσα μας, 
ωρίμαζε μαζί μας, τρεφόταν με τις εμπειρίες και 
τα βιώματά μας. Με ένα μαγικό τρόπο αποφάσισε 
να εμφανιστεί στη συνείδησή μας το χειμώνα του 
2012, όταν ήμασταν και εμείς έτοιμοι, όταν είχαμε 
πλέον πάρει την απόφαση να επικεντρώσουμε 
την ενέργειά μας μόνο σε αυτά που αγαπάμε, σε 
ό,τι μας συγκινεί αληθινά. Ένα Σαββατοκύριακο, 
χιόνιζε θυμάμαι, ήμασταν με τη Μάγια στην Τήνο 
και το φίλο μας καθηγητή στην Αμερικάνικη Γε-
ωργική Σχολή, Φίλιππο Παπαδόπουλο. Η ΝΗΣΟΣ 
είναι η μπίρα που, πρώτα, αγαπάμε εμείς. Είναι το 
αγαπημένο μας ποτό, στον αγαπημένο μας τόπο. 
Ενσωματώνει και αντανακλά τις αξίες μας. Είναι, 
τώρα πια, μία παραγωγική και πολύ δημιουργική 
δραστηριότητα που μας εκφράζει και μας κάνει 
περήφανους και ευτυχισμένους.

Γιατί μπίρα και όχι κρασί, ας πούμε; Και για-
τί στην Τήνο; Η προσπάθειά μας θα ’λεγα πως 
συνδυάζει τουλάχιστον τρία στοιχεία. Πρώτον, 
την μπίρα, ποτό που προσφέρει χαρά και ικανο-
ποίηση καθημερινά σε πολύ κόσμο (και σ’ εμάς, 

φυσικά). Είναι ποτό με χαρακτήρα, σε πλήρη 
αρμονία με τον κυκλαδίτικο καλοκαιρινό τρόπο 
ζωής. Όπως το κρασί και το φαγητό, η μπίρα 
μπορεί να εκπροσωπήσει έναν τόπο, να γίνει 
μέρος της ταυτότητάς του και να λειτουργήσει 
ως πρεσβευτής. Με αυτή την ιδιότητα μετατρέ-
πεται σε πολιτιστικό αγαθό που εκφράζει την 
προσωπικότητα, αλλά και την ιδιαίτερη εμπει-
ρία που εκπέμπει ο τόπος στους ανθρώπους 
που τον κατοικούν ή τον επισκέπτονται. Δεύ-
τερον, το Αρχιπέλαγος των Κυκλάδων που για 
μας είναι απλά... ο Παράδεισος επί της Γης. Ο  
Ελύτης το λέει υπέροχα... «Ώσπου τέλος ένιωσα 
κι ας πά’ να μ’ έλεγαν τρελό πως από ’να τίποτα 
γίνεται ο Παράδεισος». Αυτό είναι οι Κυκλάδες, 
το απολύτως ουσιώδες που σου θυμίζει πόσο 
συγκλονιστικό μπορεί να είναι το τίποτα... Και 
τρίτον και κυριότερο την Τήνο, την πατρίδα 
που επιλέξαμε, το μέρος που ονειρευόμαστε 
να ζήσουμε από κάποια στιγμή και μετά, μόνι-
μα. Η Τήνος που όλοι ξέρουν, αλλά λίγοι γνω-
ρίζουν πραγματικά, είναι ένα απίστευτο νησί 
που προσφέρει ποικιλία συγκινήσεων,  εικό-
νων, γεύσεων και εμπειριών! Έχει πάνω από 40 
ζωντανά και υπέροχα χωριά, είναι όπως έλεγε 
ο Καστοριάδης «χειροποίητη», αφού κάθε σπι-
θαμή της είναι λαξευμένη από τους εργατικούς 
και άξιους ανθρώπους. Χαίρομαι που είχα την 
τύχη να τη γνωρίσω μέσα από τη μοναδική μα-
τιά της συντρόφου μου, της Μάγιας Τσόκλη. 
 
Μπορεί μια μπίρα μικρής παραγωγής, με 
καταγωγή από ένα νησί των Κυκλάδων, να 
κάνει μεγάλη καριέρα; Η εγκατάσταση της Μι-
κροζυθοποιίας Κυκλάδων στην Τήνο έχει χω-
ρίς αμφιβολία τις δυσκολίες και τους περιορι-
σμούς που συνοδεύουν τη νησιωτικότητα και 
το μικρό μέγεθος της τηνιακής αγοράς. Το 
γνωρίζουμε καλά, όμως, όπως σας είπα 

και στην αρχή, η Τήνος μάς έκανε να δούμε τη 
ΝΗΣΟΣ μέσα μας! Εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυ-
νατό ώστε η μπίρα μας να είναι ένα από τα πλέ-
ον αξιόλογα τοπικά προϊόντα που παράγονται 
στη χώρα μας και θα είμαστε απόλυτα ευχαρι-
στημένοι με την αγάπη και την προτίμηση των 
Κυκλαδιτών και όσων αγαπούν τις Κυκλάδες. 
Η ΝΗΣΟΣ είναι «τυχερή» μπίρα! Έχοντας κατα-
γωγή από την Τήνο και τις Κυκλάδες, η επιτυ-
χία στην «καριέρα» της είναι εξασφαλισμένη. 
 
Οι καλές παρέες κάνουν τις σωστές δου-
λειές; Ποιοι άλλοι βρίσκονται πίσω από το 
εγχείρημα; Η ιδρυτική ομάδα της «Μικροζυ-
θοποιίας Κυκλάδων στην Τήνο», εκτός από 
τη Μάγια και εμένα, περιλαμβάνει και τους 
φίλους μας Ελίνα και Κωστή Δάλλα, με τους ο-
ποίους μας ενώνουν κοινές ιδέες και η μεγάλη 
μας αγάπη για τις Κυκλάδες. Ολοκληρώθηκε 
με την πολύτιμη συμμετοχή εξειδικευμένων 
συνεργατών, των Σταύρου Λαδά και Λήδας 
Νταφούλη, που έχουν την ευθύνη για τη λει-
τουργία της ζυθοποιίας. Γύρω μας βρίσκονται 
και πολλοί άλλοι άνθρωποι που μας αγαπούν 
και μας εμπνέουν. 35.000 φίλοι στο Facebook, 
πολλοί από αυτούς γράφουν, φωτογραφίζουν 
και επικοινωνούν μαζί μας καθημερινά. Επί-
σης, κοντά μας από την αρχή στάθηκαν όλοι οι 
επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξε-
νίας στο νησί μας, που συμμετείχαν και στην 
επιλογή της συνταγής και της τελικής γεύσης 
της ΝΗΣΟΣ, η οποία τόσο θετικά σχολιάζεται 
απ’ όσους δοκίμασαν τα πρώτα μας μπουκάλια.  
 
Η κρίση δεν σας πτόησε; Το όραμα να φτιά-

ξουμε μια κορυφαία μπίρα 
είναι πιο ισχυρό από την 

κρίση και η επιχειρη-
ματικότητα η μόνη 

υγιής διέξοδος από 
α υ τ ήν.  Η  κ ρ ί σ η 
μάς κινητοποιεί 
να βγάλουμε τον 
καλύτερό μας ε-

αυτό. Εμείς αυτό 
κάνουμε και ελπί-

ζουμε και άλλοι να κά-
νουν το ίδιο. Σκεφτείτε 

για λίγο τι θα γινόταν αν όλοι 
όσοι αγαπούν έναν τόπο και έχουν κάποια δυ-
νατότητα, δημιουργούσαν εκεί μία παραγωγική 
επιχείρηση. Μήπως έτσι θα άλλαζε η Ελλάδα; 
 
Δυνατό όνομα και ωραία συσκευασία. Ποιος 
είναι ο νονός και ποιος έφτιαξε το μπουκά-
λι; Μάγια και Αλέξανδρος, Αλέξανδρος και 
Μάγια, μπαμπάς και μαμά. Το όνομα το απο-

φασίσαμε μέσα στο αυτοκίνητο και το σήμα το 
ζωγραφίσαμε σ’ ένα τραπεζομάντιλο ταβέρ-
νας στην Τήνο. Φυσικά, το φωτογραφίσαμε 
και το στείλαμε την επόμενη μέρα σε κάποιον 
ειδικό συνεργάτη που επεξεργάστηκε μαζί 
μας την κάθε του λεπτομέρεια. Έμπνευσή μας 
η έννοια της νησιωτικότητας, τα μαρμάρινα 
υπέρθυρα της Τήνου και τα ψηφιδωτά δάπε-
δα της Δήλου. Φυσικά, το λογότυπό μας είναι 
μόνο στα ελληνικά, γράφει «ΝΗΣΟΣ». Ξέρου-
με ότι δυσκολεύουμε λίγο τη ζωή των ξένων 
φίλων μας, αλλά τι να κάνουμε... Ελπίζουμε 
όταν μας δοκιμάσουν να ευχαριστηθούν τό-
σο πολύ που να μάθουν να μας προφέρουν. 
 
Πες μας κάποιους λόγους για να προτιμή-
σουμε την μπίρα ΝΗσΟσ... Έχει πλούσια γεύ-
ση, άρωμα και σώμα, και έρχεται σε πλήρη 
αρμονία με την κυκλαδίτικη γαστρονομία. Έχει 
μια διαφορετική αίσθηση, που ξαφνιάζει ευ-
χάριστα ένα μεγάλο εύρος ουρανίσκων. Είναι 
100% φυσική και «χειροποίητη». Περιέχει μόνο 
άριστης ποιότητας βύνες, λυκίσκους και μαγιά, 
και ζυθοποιείται αποκλειστικά με τον παραδο-
σιακό, αργό, φυσικό τρόπο ζυθοποίησης. Κι α-
κόμη προσφέρεται «ζωντανή», με τη μέγιστη 
δυνατή γεύση και διατροφική αξία, καθώς δεν 
υποβάλλεται σε θερμική επεξεργασία (παστε-
ρίωση) και δεν περιέχει συντηρητικά. Σταθερο-
ποιείται με μικροφιλτράρισμα (micro-filtration) 
και έχει διάρκεια ζωής εκτός ψυγείου 6 μήνες. 
 
Πού μπορούμε να τη βρούμε; Έχετε καλό 
δίκτυο διανομής; Ζυθοποιείται και συσκευά-
ζεται στο μικροζυθοποιείο μας στην Τήνο. Πα-
ρακαλούμε να θυμάστε ότι είμαστε Μικροζυ-
θοποιείο! Δεν έχουμε την ποσότητα ώστε να 
βρισκόμαστε παντού, αν και θα θέλαμε πάρα 
πολύ να ανταποκριθούμε στη μεγάλη ζήτηση 
από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό! Μη μας 
συγκρίνετε με τις βιομηχανικές μπίρες που 
λόγω μεγάλου όγκου έχουν ένα τεράστιο δί-
κτυο διανομής. Φιλοδοξούμε να καλύψουμε 
επαρκώς τον τόπο μας, τις Κυκλάδες δηλαδή, 
και επιλεκτικά κάποια σημεία στην υπόλοιπη 
Ελλάδα. Ίσως, αν θέλετε να μας βρείτε σίγου-
ρα, πρέπει να μας δείτε ως ένα ακόμα καλό λό-
γο να επισκεφτείτε την Τήνο και τις Κυκλάδες.   
 
Πες μας τις πιο τρελές σου φιλοδοξίες για 
τη ΝΗσΟσ... Ποια θα ’θελες να ήταν η πορεία 
της; Να γίνει πρότυπο, τόσο ως προϊόν τοπι-
κής παραγωγής όσο και ως παράδειγμα περι-
φερειακής παραγωγικής επένδυσης, που θα 
προσθέσει αξία στην οικονομία, την κοινωνία 
και την ταυτότητα των Κυκλάδων ίσως και για 
παραπάνω από μία γενιές! A

Τήνος, ςΤήν υγειά μάς
Tης ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Η 
μπίρα ΝΗσΟσ είναι ένα από τα 

νέα προϊόντα τοπικής παραγω-

γής, έρχεται κατευθείαν από το 

Αρχιπέλαγος των Κυκλάδων, 

πατρίδα της η Τήνος. Φιλοδοξεί καταρ-

χήν να... αρέσει (τη δοκιμάσαμε και είναι 

εξαιρετική) και ταυτόχρονα να λειτουρ-

γήσει σαν παράδειγμα περιφερειακής α-

νάπτυξης και σαν πρεσβευτής του τόπου 

της. Μιλάμε με τον Αλέξανδρο Κουρή 

που μαζί με την «Τηνιακή» Μάγια Τσόκλη 

είναι από τους βασικούς μετόχους της 

νέας μικροζυθοποιίας. 

Ο 
Αλέξανδρος 

Κουρής, βασικός μέτο-
χος της νέας μικροζυθοποιί-

ας, είναι γνωστός στο χώρο του 
στρατηγικού marketing, του του-
ρισμού και της γαστρονομίας με 

έργα όπως το «Kerasma», το «New 
Wines Of Greece», το «Mythical 
Peloponnese». Αυτή τη στιγμή 

κατοικεί και εργάζεται στο  
Άμπου Ντάμπι.
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Τραπεζάκια έξω, νύχτες με φεγγάρι, παρέες μεγάλες, μενού με άρωμα θάλασσας. Όλα όσα θες να     μάθεις για το μακρύ γευστικό καλοκαίρι.

Επιμέλεια: ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ. 

Κείμενα: ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ, ΖΙΖΗ ΣΦΥΡΗ, ΜΑΡΙΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

H ΑθήνΑ
έχέι γέύσή

Έργο της Αθηνάς Χατζή από την κοινή της έκθεση με τον Σπύρο 
Κομίνη στην Chili Art Gallery (Δημοφώντος 13-15, Θησείο, ως 6/6).
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Νένα Ισμυρνόγλου 
Η αγάπη για το φαγητό γεννήθηκε από... το 
θηλασμό ή με την πρώτη φρουτόκρεμα (δεν θυ-
μάμαι, ακριβώς). 
Με εμπνέουν η φύση, οι μυρωδιές της, το άρω-
μα της μαστίχας, του θυμαριού, τα ταξίδια κι ο 
έρωτας. Οι μάγειρες που μου δίδαξαν και που 
ακόμη με διδάσκουν, Έλληνες και ξένοι. 
Η δουλειά μου σε 10 λέξεις. Αγνά υλικά, δου-
λειά, ταξίδια και γεύσεις, δουλειά, 
μυρωδιές και χρώματα, δουλειά, 
διάβασμα και ψάξιμο, δουλειά, άν-
θρωποι. 
Το φαγητό που μου φέρνει νο-
σταλγία είναι τα γιαλαντζί ντολ-
μαδάκια της μητέρας μου, τόσο μα 
τόσο μικρά, τυλιγμένα με τέχνη και 
απίστευτη υπομονή. 
Όταν άρχισε η κρίση φοβήθηκα πως 
θα πάψω να ονειρεύομαι γεύσεις, μυ-
ρωδιές και μαγειρικές. Όμως βρήκα τους τρό-
πους να το ξεπεράσω. 
Μετά την ελληνική κουζίνα αγαπάω κατά σει-
ρά την ιαπωνική, την κινέζικη, την ιταλική, την 
ινδική. 
Πάντα δούλευα με ελληνικά προϊόντα, από 

τότε που ξεκίνησα με το δικό μου εστιατόριο, το 
«Καλλίστη», το 1991. Η χρήση του ελαιολάδου 
μου ανακινεί μνήμη σπιτικού φαγητού και θεω-
ρώ ότι η απάντηση στο υπερβολικό είναι το απλό 
και λιτό. 
Ο πελάτης ζητάει ό,τι ζήταγε πάντα. Νόστι-
μο φαγητό, καλές πρώτες ύλες, σχέση ποιότη-
τας-τιμής, περιποίηση, χαμόγελο. 
Σ’ ένα Μουσείο Γεύσης θα έβαζα την πολίτικη 

καπνιστή μελιτζανοσαλάτα. 
Θα ήθε λα να  ταΐσω  τον Μάρλον 
Μπράντο (αν ζούσε), αλλά και τους 
πολιτικούς απ’ όλο τον κόσμο. Θα 
τους έφτιαχνα «Ζελέ από αρσενικό με 
ξερά σύκα που να συνοδεύει αρσενικό 
Νάξου και ταυτόχρονα θα πρόβαλα 
την ταινία... “Αρσενικό και παλιά Δα-
ντέλα”!
Στις ταβέρνες μου αρέσουν, η 

μυρωδιά του ψητού, το καλό τη-
γάνισμα της φρέσκιας πατάτας, η μυρω-

δάτη χωριάτικη με την καλή φέτα και ρίγανη, ο 
σιμιγδαλένιος χαλβάς.
Σε δέκα χρόνια με φαντάζομαι... όμορφη, ψηλή, 
αδύνατη, ξανθιά, δημιουργική όπως και σήμερα,  
με κέφι όπως μια ζωή... ε, στην πρώτη γραμμή 
πάντα! ●

Νίκη Τρέσσου
Η αγάπη για το φαγητό ξεκίνησε από την πε-
ριέργειά μου να δοκιμάζω συνέχεια καινούργιες 
γεύσεις. 
Με εμπνέει ο εαυτός μου, που τον θεωρώ και 
δάσκαλό μου. 
Η δουλειά μου σε 10 λέξεις. Δουλειά, κόπος, 
πόνος, αγάπη, όρεξη, δημιουργία, αποτέλεσμα, 
προσπάθεια, ένταση, όραμα.
Το φαγητό δεν μου φέρνει νοσταλγία, μου θυ-
μίζει όμως κάποιους ανθρώπους και στιγμές.
Δεν ξέρω τι λένε για την κρίση, δεν θέλω ούτε 
να τη βλέπω, ούτε να την ακούω, κάτι σαν τον 
πατσά που δεν μ’ αρέσει καθόλου. 
Αγαπάω πολύ τη μεσογειακή κουζίνα και την 
ελληνική.
Ο πελάτης και τώρα, την εποχή της κρίσης, ζη-
τάει ό,τι ζήταγε πάντα: καλή τιμή - καλό φαΐ.
Σ’ ένα Μουσείο Γεύσης θα έβαζα τη γεύση του 
αχινού. 
Θα ήθελα να είχα προλάβει να μαγειρέψω για 
τη Μελίνα Μερκούρη.
Δεν θυμάμαι ποτέ τα κομπλιμέντα των πελα-
τών. 
Αγαπημένη μου μυρωδιά, αυτή του βασιλικού.
Στις ελληνικές ταβέρνες σιχαίνομαι τα πολλά 
τηγανητά πιάτα.
Σε δέκα χρόνια θέλω να πιστεύω ότι θα έχω α-
κόμα πολλά όνειρα, όπως τώρα.

Ευδοκία Φυλακούρη
Η αγάπη μου για το φαγητό ξεκίνησε από την 
ευχαρίστηση της δημιουργίας. 
Με εμπνέει ο εαυτός μου. 
Η δουλειά μου σε 10 λέξεις. Ένταση, πάθος, ευ-
χαρίστηση, μοναξιά, άγχος, πρόγραμμα, δου-
λειά, δουλειά, δουλειά, δουλειά.
Με πιάνει νοσταλγία με τη σπανακόπιτα της 
γιαγιάς μου και με αηδιάζουν ο πατσάς και τα ε-
ντόσθια.
Αγαπημένη μου κουζίνα, εκτός της ελληνικής, 
είναι η μεξικάνικη. 
...Με πιάνουν περισσότερες κρίσεις τώρα με 
την κρίση.
Ακολουθούμε μαζί με τη Νίκη (Τρέσσου) τον 
κανόνα της ποιότητας, της ελληνικότητας της 
γεύσης και της εποχικότητας των υλικών. 
Σ’ ένα Μουσείο Γεύσης θα έβαζα οτιδήποτε σε 
τυρί.
Μου έχουν πει πελάτες ότι έχω ωραίο χαμόγε-
λο.
Θέλω να γνωρίσω τον Γούντι Άλεν και να μαγει-
ρέψω γι’ αυτόν.
Με συναρπάζει το άρωμα του φασκόμηλου. 
Με εκνευρίζει το αγοραστό τζατζίκι στις ελλη-
νικές ταβέρνες.
Σε δέκα χρόνια φαντάζομαι τον εαυτό μου με 
πολλούς πόνους στην πλάτη, τα πόδια, τα χέρια 
κ.λπ. ●
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ΟΙ κυρΙΕς Της γΕυςης
Επτά γυναίκες σεφ μοιράζονται τα μυστικά τους μαζί μας 

Tης ΖιΖής ςφυρή

Η  Ν. Ισμ. είναι σεφ 

στο εστιατόριο «Γεύ-

σεις με Oνομασία 

Προελεύσεως» στην 

Κηφισιά, ένα παλιό αρ-

χοντικό επί της Κηφισί-

ας 317 (210 8001402)

Η Ν. Τρ. & η Ευδ. Φ. εργάζονται 

ως σεφ στο εστιατόριο «Καλλί-

στη Γεύσις» (Ασκληπιού 137, 210 

6453179). Για το καλοκαίρι η Ν. Τρ 

θα είναι στο νησί της, την Κίμω-

λο, για να ασχοληθεί με τα ντό-

πια προϊόντα, ενώ η Ευδ. Φ. θα 

μαγειρεύει στο εστιατόριο του 

boutique hotel «Micra Anglia» 

στην Άνδρο.
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γεωργιάννα Χιλιαδάκη
Μου άρεσε πολύ η μαγειρική από μικρή, τέ-
λειωσα όμως πρώτα τις σπουδές μου στην Αγ-
γλία και μετά αποφάσισα να ασχοληθώ με το α-
ντικείμενο του πόθου μου, πηγαίνοντας στη Νέα 
Υόρκη στη σχολή Institute of Culinary Education 
και από εκεί ξεκίνησαν όλα.
Δάσκαλο και μέντορα θεωρώ τον Ferran Adria, 
το chef του θρυλικού El Bulli.
Η δουλειά μου σε 10 λέξεις. Έκφραση, δημι-
ουργία, τέχνη, ένταση, φαντασία, διάβασμα, 
εξέλιξη, συνέπεια, ταξίδια, φινέτσα.
Το φαγητό που μου φέρνει νοσταλγία είναι 

τα μπισκότα Μιράντα, δεν τα τρώω πια, όμως 
θυμάμαι μικρή που μας τα έφτιαχνε ο μπαμπάς 
σάντουιτς με μαρμελάδα φράουλα.
Δεν υπάρχει φαγητό που δεν μου αρέσει. Υ-
πάρχει υλικό, και αυτές είναι οι πράσινες πιπε-
ριές. Δεν μπαίνουν ποτέ στα μενού μου.
Η κρίση επηρεάζει κάπως τη δημιουργικότητά 
μας, ένα πιάτο π.χ. με καβούρι, που είναι ένα 
πολύ ακριβό υλικό, το αποφεύγουμε γιατί ανε-
βάζει το κόστος του μενού. 
Μου αρέσουν εκτός της ελληνικής, η αμερι-
κάνικη για την «κομφορτίλα» που βγάζει, αλλά 
και η ταϊλανδέζικη γιατί έχει φοβερά αρώματα 
και συνδυασμούς. ●

Έλενα Μπαρμπέα
Η αγάπη για το φαγητό ξεκίνησε από την οικο-
γένειά μου, κάθε γιορτή στο σπίτι μας ήταν σαν 
ένα γαστρονομικό φεστιβάλ.  
Είχα τη μεγάλη χαρά να βρεθώ δίπλα στον 
Χρύσανθο Καραμολέγκο, που θεωρώ υπέροχο 
άνθρωπο και chef.
Η δουλειά μου σε 10 λέξεις. Αγάπη, λατρεία, 
ενδιαφέρον, έμπνευση, άγχος, κούραση, στρες,  
ψυχανάλυση, απόλαυση, γαλήνη. 
Νοσταλγία νιώθω με μια πίτα που έφτιαχνε η 
γιαγιά μου στη Μάνη. 
Δεν μου αρέσει καθόλου ό,τι έχει κέτσαπ.  

Λατρεύω  τη βάσκικη κουζίνα. 
Η κουζίνα μου είχε πάντα βάση τα ελληνικά 
προϊόντα και πιστεύω αυτό που έλεγε η Julia 
Child: «Δεν είναι απαραίτητο να μαγειρεύετε 
φανταχτερά ή πολύπλοκα αριστουργήματα. 
Απλώς καλό φαγητό από φρέσκα υλικά». 
Σε Μουσείο Γεύσης θα έβαζα το φαγητό των 
πανηγυριών στη Μάνη. Χόντρο με Λίο (σιτάρι 
αλεσμένο με κοκκινιστό κρέας και κρεμμύδια). 
Θέλω να μαγειρέψω για το συγγραφέα Κώστα 
Καρακάση, που είναι ο αγαπημένος μου.
Η αγαπημένη μου μυρωδιά είναι ο μάραθος.
Δεν αντέχω  να πηγαίνω σε ταβέρνες και να βλέ-
πω να χρησιμοποιούν κρέμα γάλακτος. ●

κωνσταντίνα Φάκλαρη
Αγαπώ τη μαγειρική από πάντα. Βοηθώντας 
σ’ εστιατόριο φίλων κατάλαβα πως πρέπει να 
κάνω την αγάπη μου επάγγελμα. 
Δάσκαλο και μέντορά μου θεωρώ τον Χρι-
στόφορο Πέσκια.
Αγαπάω την ομελέτα με άγρια σπαράγγια και 
τον χωριάτικο κόκορα με χυλοπίτες. 
Η γιαπωνέζικη κουζίνα μου αρέσει πολύ. Σι-
χαίνομαι τον πατσά.
Τα ελληνικά προϊόντα είναι εξαιρετικά. Λόγω 
κρίσης πολλοί σεφ τα προτιμάμε, έτσι αυξήθηκε η 

ζήτηση και κατά συνέπεια και η παραγωγή τους. 
Στο Μουσείο της Γεύσης θα έβαζα το χλωρό 
(τυρί) μέσα σε βισάντο (εστιατόριο «Σελήνη»).
Κομπλιμέντο είναι το χαμόγελο σε ένα ήρεμο 
πρόσωπο πάνω από ένα αδειασμένο πιάτο.
Θέλω να μαγειρέψω για τη Μάρθα Φριντζήλα 
και τον Γιάννη Χαρούλη.
Αγαπημένη μυρωδιά είναι τα άγρια μανιτάρια 
και το φρεσκοψημένο ψωμί σε ξυλόφουρνο. 
Το χειρότερό μου στις ελληνικές ταβέρνες εί-
ναι η αλόγιστη χρήση λαδιού.
Σε δέκα χρόνια θα ήθελα να εκφράζω γευστικά 
όλες τις εμπειρίες μου. ●

γιόνα Χαϊνταράι
Η αγάπη μου για το φαγητό άρχισε παρακο-
λουθώντας τη μητέρα μου να μαγειρεύει.
Εμπνεύστηκα από τους σεφ-καθηγητές που 
είχα στη σχολή μαγειρικής.
Με πιάνει νοσταλγία με το μουσακά, γιατί μου  
θυμίζει κυριακάτικα μεσημεριανά, οικογενειακά 
γεύματα πριν χρόνια.
Δεν μου αρέσουν καθόλου οι μπάμιες... όπως 
και στο μισό πλανήτη, άλλωστε.
Από την κρίση η δουλειά μου επηρεάστηκε, 
γιατί η έλλειψη μακροχρόνιου προγραμματι-

σμού και οράματος με αποσυντονίζει.
Μου αρέσει πολύ η  γαλλική κουζίνα.
Είναι απαίτηση των πελατών τώρα να πιάσει 
τόπο ακόμα και το τελευταίο ευρώ, που ξοδεύ-
ουν για το φαγητό ως μέσο ψυχαγωγίας.
Στο Μουσείο της Γεύσης θα έβαζα τη γεύση 
του σουφλέ σοκολάτας... γιατί όλοι έχουμε τις 
αδυναμίες μας.  
Θέλω να μαγειρέψω για την Όπρα Γουίνφρεϊ.
Με ενθουσιάζει η μυρωδιά της σάλτσας αμε-
ρικέν.
Με απωθούν τα προχειροφτιαγμένα φαγητά, 
που συμβαίνει σε αρκετές ταβέρνες. A

H Γ.Χ. είναι chef και συνιδιοκτήτρια στο εστιατόριο Funky Gourmet – βραβεύεται επί 2 συναπτά έτη με αστέρι Michelin (Παρα-μυθιάς 13 & Σαλαμίνος, Γκάζι, 210 5242727)

Η Κ.Φ. δουλεύει στο εστιατόριο του ξενοδοχείου «Αιγιαλός» της Σαντορίνης

Η Έλ. Μπ. είναι σεφ στο εστια-τόριο «Ηλιόγευ-στο» (Παπαφλέσ-σα 18, Γαλάτσι, 210 2910822)   

 Η Γ.Χ. είναι μόλις 22 χρόνων. Είναι υποστη-ρίκτρια σεμιναρίων γεύσης της μαγειρικής σχολής Le monde (Θεσσαλονίκης 45, Μο-σχάτο, 210 4830500)
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Απόδειξη Τη ζητάμε ευγενικά την 
ώρα που μας επιστρέφουν τα ρέστα. 

Τις μαζεύουμε όλες μαζί και τις δίνουμε 
στο κράτος, το οποίο μετά τις πετάει.

Αυγοτάραχο Πόσο μου έλειψες; Πα-
λιά, σε αγοράζαμε δύο φορές την εβδο-
μάδα και σε τρώγαμε σε μπουκίτσες με 
βούτυρο. Τώρα είσαι ένα από τα πλέον 
εξαγώγιμα προϊόντα μας και ακριβό. Αυ-
γοταράχτηκα.

Αυλές Το φαγητό μέσα στο πράσινο α-
νοίγει την όρεξη. Οι αυλές προσφέρουν τη 
δροσιά τους, είναι το καταφύγιο από τη φα-
σαρία της πόλης, αλλά και μία instant ανά-
μνηση της οικογενειακής κουζίνας. Παντο-
τινή αξία του αθηναϊκού «φαγητού έξω».

Βιολογικά προϊόντα Τα έχουμε πι-
στέψει, τα έχουμε τιμήσει, τα έχουμε υ-

ποστηρίξει, αλλά οι τιμές τους παραμένουν 
σταθερά σνομπ, και μάλιστα χωρίς λόγο. 

Βλήτα Σταθερή ελληνική αξία (διπλής 
ανάγνωσης). Τα προτιμούμε βρασμένα, 
με ντομάτα τριμμένη στον τρίφτη από 
πάνω και ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Αν εί-
σαι μερακλής, τρίβεις κι ένα σκόρδο και 
είσαι uber alles.

Γειτονιές Οι Αθηναίοι αναζητούν low 
budget εξόδους και ξανακάνουν τις 

γειτονιές τους στέκια. Ταβέρνες, μα-
νάβικα, ακόμα και μικρά μίνι μάρκετ-
μπακάλικα που μπορεί να είναι ανοιχτά 
μέχρι και τις Κυριακές, δίνουν μία φιλική 
αίσθηση τύπου δεκαετίας ’60, τότε που 
πεταγόσουν στην «απέναντι Έβγα για 
τηλέφωνο» (μιλάμε για πολύ παλιά).

Διεθνής καριέρα (της ελληνικής 
κουζίνας) Η Αθήνα στέλνει σεφ στο 

εξωτερικό για να επιμεληθούν εστιατό-
ρια (Γιώργος Βενιέρης - Mazi, Λονδίνο). 
Το Carpo ανοίγει στο Λονδίνο με ελληνι-
κούς ξηρούς καρπούς. Ελληνικός φούρ-
νος (Πνύκα) ανοίγει στη Βιέννη. Η φέτα 
και τα γιαούρτια μας κάνουν θραύση στις 
ΗΠΑ. Οι ξένοι μάς αγαπάνε για το φα-
γητό μας. Μακάρι να μας αγαπήσουν και 
για το χαρακτήρα μας.

Έθνικ Αισθητή πτώση των κυριλέ έ-
θνικ εστιατορίων στην πόλη. Αντί-

θετα, άνθιση των μικρών εστιατορίων με 
αυθεντικές εθνικές κουζίνες σε ρεαλιστι-
κές τιμές και ατμόσφαιρα. Επίσης των μα-
γαζιών με ειδικά προϊόντα και λιχουδιές 
για να αυτοσχεδιάσει ο κάθε Αθηναίος, 
ταξίδια μακρινά, μέσα στην κουζίνα του. 

Ζαχαροπλαστική Είναι το νέο ροζ. 
Όλοι αγαπούν ένα γλυκό κι ακόμα κα-

λύτερα, αν αυτό το φτιάχνουν οι ίδιοι. Οι 
οδηγοί και τα σεμινάρια ζαχαροπλαστι-
κής είναι ολόκληρος εμπορικός κλάδος 
πλέον, ενώ από την άλλη οι αθηναϊκές 
πατισερί αρχίζουν να παίζουν μονοθεμα-
τικά, δουλεύοντας τις σπεσιαλιτέ τους η 
κάθε μία και προσελκύοντας έτσι κοινό 
απ’ όλες τις πλευρές της πόλης. Ζαχα-
ροπλαστεία αποκλειστικά με γλυκά με 
στέβια, «το καλύτερο γαλακτομπούρεκο 
στην Αθήνα», «το καλύτερο μιλφέιγ», «η 
καλύτερη πάβλοβα» κ.λπ.

Ηθικό φαγητό Τα τελευταία 2 χρό-
νια είναι μία μεγάλη διεθνής τάση 

που έχει αρχίσει να επηρεάζει τον τρόπο 
που αγοράζουμε, καλλιεργούμε, μαγει-
ρεύουμε και καταναλώνουμε. Το φαγη-
τό με περιβαλλοντική ευαισθησία δεν 
πρέπει να προέρχεται από μέρη μακρινά, 
που σημαίνουν τεράστιο οικονομικό και 
περιβαλλοντικό κόστος για τη μεταφορά 
του. Παρασκευάζεται από τροφές που δεν 
έχουν προέλθει από σκληρή μεταχείριση 

ανθρώπων ή ζώων και δεν ζημιώνουν τον 
παραγωγό προς όφελος μεσαζόντων. Οι 
πρώτες ύλες του είναι οργανικές, τοπικής 
παραγωγής και ανακυκλώνει ό,τι περισ-
σεύει. Οι μεγάλοι σεφ πια προτιμούν να 
δημιουργούν με λαχανικά, βότανα και ύ-
λες που παράγουν οι ίδιοι στις φάρμες του. 

Θαλασσινά Ζαργάνες και μικρά 
ψαράκια. Τι πιο νόστιμο στο ελλη-

νικό καλοκαίρι; 

Ιερομόναχοι Οι μοναστικές κουζίνες 
έχουν γίνει το μεγάλο trend της αθηνα-

ϊκής κουζίνας. «Ταπεινά υλικά», απλές 
μέθοδοι μαγειρέματος και ευλαβική κα-
τανάλωση. Δεκάδες εκδόσεις με συντα-
γές από μοναστήρια, από εκκλησίες, από 
ενορίες, από το Άγιον Όρος, από τον Άγιο 
Παντελεήμονα. Την Κόλαση, πάντως, 
δεν τη γλιτώνουμε.

Καγιανάς Όταν δεν ξέρεις τι να φας 
(και είναι καλοκαίρι, η ντομάτα στα 

καλύτερά της), σπας αυγά και τρίβεις 
ντομάτες σε ένα τηγάνι. Ο καγιανάς θα 
είναι πάντα εδώ, έστω και deconstructed 
από εμπνευσμένους σεφ.

κίνα Μάνα κουράστηκα, θα πάω στα κα-
ράβια... -Και τι θα κάνεις στα καράβια, 
γιε μου;... -Θα κάνω εξαγωγές ελληνι-
κών προϊόντων, μάνα.

κοκτέιλ Αρκετά με τις μπόμπες. Η πό-
λη εδώ και 2 χρόνια περίπου συνέρχεται 
από το χανγκόβερ και αρχίζει να ζητάει 
κοκτέιλ – παραδοσιακά ή καινούργια. 
Οι πειραματισμοί και οι ιδέες άφθονα. Τα 
εμφιαλωμένα ποτά αρχίζουν και λανσά-
ρουν νέες γεύσεις, κυκλοφορούν νέα α-
ποστάγματα και ελληνικά λικέρ, όπως το 
Skinos μαστίχα, ενώ οι mixologists είναι 
πιο δημοφιλείς κι από τους DJs. 

κρητικά Η Αθήνα πια είναι γεμάτη από 
μπακάλικα με κρητικά προϊόντα. Κάνουν 
καλό στο τσι μας.

Λάδια Αργά ή γρήγορα στο λάδι επι-
στρέφουμε. Είναι η ουσία της διατρο-

φής μας, το γευόμαστε με γνώση, ξέρουμε 
τις παραλλαγές και τις εποχές του. Το αγα-
πάμε, μας θρέφει και μας θεραπεύει, το ξα-
ναπακετάρουμε σε νέο design, το εξάγου-
με και όλο και περισσότεροι τρέχουμε το 
χειμώνα στο χωριό «να μαζέψουμε ελιές». 
 
Low budget Εμπρός στο δρόμο που χά-
ραξε ο Βησσαρίων.

Μαστίχα Πλάκα-πλάκα, μας ξελά-
σπωσε. 60% ανέβηκαν οι πωλή-

σεις φέτος, στην έστω και καμένη Χίο. 

Μπαχαρικά Έλεος, τα έχω μάθει όλα, 
όλων των χωρών και των ηπείρων! 

Μπίρα Οι μικροζυθοποιίες είναι το νέο 
καμάρι μας. Παραγωγοί που εκμεταλ-
λεύονται τις ιδιαιτερότητες του μικρο-
κλίματος και της θέσης της περιοχής τους 
και βγάζουν στην αγορά μπίρες με νέες 
γεύσεις και αρώματα, υφές, ονομασίες 
και συσκευασίες με φαντασία και αγάπη. 
Μία από τις νέες αφίξεις και η Τηνιακή 
Νήσος – δες τις επόμενες σελίδες.

Νερό με γεύσεις Στην αγορά κυκλο-
φορούν συνέχεια νέες εμφιαλωμέ-

νες μάρκες με νερό από ηφαίστεια, από 
πηγές, από καταρράκτες, νερό από εξω-
τικά νησιά ή από απάτητες βουνοκορφές. 
Ο νέος τρόπος σερβιρίσματος θέλει μέσα 
στις κανάτες με το δροσερό, κρυστάλλινο 
νερό να προσθέτουμε ένα μεγάλο κλω-
νάρι δυόσμο, στικς αγγούρι ή δυο-τρεις 
κατακόκκινες πιπεριές τσίλι. 

η ΑΘηΝΑ Της γΕυςης 
ΑΠΟ ΤΟ Α ΩΣ ΤΟ Ω

Τάσεις, πιάτα, προϊόντα, ιδέες, γεύσεις, όλος ο περίδρομος της σεζόν
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38 A.V. 23 - 29 ΜΑΪΟΥ 2013

G
. H

O
D

G
E

S



Ντεκόρ Όλο και πιο μίνιμαλ, όλο και πιο 
«αυθεντικό». Βαμμένες ψάθινες καρέκλες.

Ντελίβερι Η σωτηρία όλων των εστια-
τορίων. Από τα μικρά σουβλατζίδικα 2x2 
μέχρι τις αλυσίδες fast food και από τις 
πιτσαρίες του ενός τετραγωνικού μέχρι 
τα μεγάλα ρεστοράν, ακόμα και ζαχαρο-
πλαστεία, όλοι «στέλνουν σπίτι». Η Αθή-
να τρέφεται με ντελίβερι – το οποίο έχει 
εξελιχθεί και σε online δικτύωση με προ-
σφορές. Σκέψου να μειωθεί και ο ΦΠΑ 
της εστίασης.

Ξενοδοχεία Εκμεταλλεύονται τις τα-
ράτσες τους και τις ανοίγουν για πο-

τό και φαγητό (η Αθήνα από ψηλά είναι 
πιο όμορφη). Προμοτάρουν το μενού και 
τους σεφ τους, οργανώνουν εκδηλώσεις 
γευσιγνωσίας και ειδικής κουζίνας και 
πάντα προσφέρουν την ευκολία ενός δω-
ματίου για έκτακτες περιπτώσεις πολυ-
φαγίας και νύστας.

Ξίδια Ξαφνικά έχουμε ανακαλύψει ένα 
ολόκληρο μπαρ από ξίδια στη ζωή μας – 
και στην κουζίνα μας. Με πετιμέζια, Κα-
λαμάτας, με εστραγκόν, με μέλι, μπαλσά-
μικα, φρουτένια, spicy. 

Οίνος Αφού μάθαμε τα πάντα γύρω 
από το κρασί και μέχρι μαθητές Λυ-

κείων έβγαλαν τη δική τους παραγωγή, 
επόμενο ήταν να έρθουν ακόμα περισ-
σότερα βραβεία σε ελληνικά κρασιά, να 
πληθύνουν τα εξειδικευμένα wine bars 
στην πόλη, να γίνουν στέκια, κλαμπ οι-
νογνωσίας και να ακούμε όλο και περισ-
σότερο φράσεις τύπου «έχει μεστό σώμα 
με μακριά επίγευση, παλαιωμένο ξύλο» 
κ.λπ. Τα νέα είναι ότι η νέα τάση θέλει 
πιο «ήρεμη» παραγγελία κρασιού και όχι 
sommelier, που σε περνούν από Ιερά Ε-
ξέταση μέχρι να τους πεις «πάρτε το πί-
σω, μυρίζει φελλό».

Πίτα Πόσες διαφορετικές πίτες μπορεί 
να έχει η Ελλάδα; Λοιπόν, τις μάθαμε 

όλες. Από τις ηπειρώτικες μέχρι τις παραλ-
λαγές της Στερεάς Ελλάδας και από τις νη-
σιώτικες μέχρι «της τεμπέλας». Άλλη μία 
απευθείας σύνδεση του Έλληνα με τις ανα-
μνήσεις «της μαμάς και της γιαγιάς» του.

Ρέστα Δεν αφήνεις πλέον ποτέ.

Σουβλατζίδικα Ό,τι άνοιξε, άνοιξε! 
Νισάφι, το τερμάτισαν. 

Τηλεμάγειροι Είναι η «νέα ξανθιά» 
για την τηλεόραση. Επειδή οι εκπο-

μπές τους είναι ωραιότατες διαφημιστι-
κές ζώνες «τοποθέτησης προϊόντων». 

Από την άλλη έδωσαν μία νέα ώθηση στο 
επάγγελμα κι έτσι έχουν αρχίσει να εμ-
φανίζονται σχολές και σεμινάρια που δεν 
εκπαιδεύουν σεφ για κρουαζιερόπλοια 
που μαθαίνουν γλυπτική καρπουζιού, 
αλλά κανονικούς μαγείρους. 

Τοπικές κουζίνες Αφιερώματα 10ήμερα 
σε μεγάλα εστιατόρια της Αθήνας, παρα-
γωγοί που βραβεύονται, τοπικά κρασιά, 
γαστρονομικές εκδρομές και «έτη αφιε-
ρωμένα» υπό την αιγίδα φορέων.  

Υποβρύχιο Βανίλια και τριαντάφυλλο. 
Εμείς επιμένουμε στα αθώα καλοκαίρια.

Fish & chips Τείνει να εξαπλωθεί ως το 
νέο, πρόχειρο φαγητό (μια και οι τηγα-

νητές πατάτες είναι η «παιδική» αδυναμία 
όλων). Εύκολο, γρήγορο, οικείο, χορταστικό 
και, εδώ που τα λέμε, ελληνικότατο σνακ. 
Το ψάρι μπορεί να είναι και ψιλόψαρο.

Food bloggers Η τάση είναι «ανταλ-
λαγή συνταγών και μαγειρικών tips», 
αλλά αρχίζει να παίζει δυνατά και η αυ-
στηρή κριτική εστιατορίων. Η χαρά της 
νοικοκυράς μπλογκίστριας. Είναι πολ-
λές οι φορές που πίσω από τις νοικοκυρές 
κρύβονται νοικοκύρηδες, δε.

Χόρτα Στα προάστια μπορεί να δεις κυ-
ρίες με νάιλον σακούλα και μαχαιράκι 

στο χέρι να ψάχνουν στις πρασινάδες με 
έμπειρο μάτι για να ξεχωρίσουν εκείνες 
που γυρεύουν. Πολλοί είναι πλέον εξει-
δικευμένοι χάρη σε sites, όπως το radiki.
gr, και προκύπτουν ειδικότητες όπως του 
Σωτήρη Λυμπερόπουλου – ο άνθρωπος 
στον οποίον απευθύνονται μεγάλοι σεφ 
εγχώριοι, αλλά και του εξωτερικού, για 
να τους βρει και να τους στείλει σπάνια 
χόρτα. Και ένα tip: Μυρώνια, καυκαλή-
θρες είναι πασέ. Ανακαλύψτε άλλα.

Ψωμί Τα φουρνάδικα και οι μπου-
λανζερί είναι το νέο frozen yogurt. 

Οι ιδιαίτεροι φούρνοι (όπως ο «Μαμά 
Ψωμί» στο Κουκάκι) γίνονται όλο και πε-
ρισσότεροι, αλλά και αλυσίδες αρτοποιεί-
ων που συγκεντρώνουν μεγάλη πελατεία 
(Απολλώνιον, Βενέτης, Αττικοί Φούρνοι 
κ.λπ.). Παράλληλα πολλοί ψήνουν το δικό 
τους ψωμί στο σπίτι με νέες συνταγές και 
παραλλαγές. Το ψωμί και το λάδι θα είναι 
πάντα «η ταπεινή μεσογειακή τροφή».

Ωράριο Η κρίση έφερε το νέο, διευ-
ρυμένο ωράριο. Περισσότερες ώρες, 

μεγαλύτερη κατανάλωση, καφές, ποτό, 
μεζές, φαγητό, κοκτέιλ, όλα σε ένα. Τα κα-
φέ-καφετέριες-καφενέδες βάλανε τηγάνι 
ή και κατσαρόλα στην κουζίνα τους και α-
ναβαθμίστηκαν σε «all day bistrot». A  
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ΣέρβιΣ πολλών αΣτέρών
Είναι ωραίο να βλέπεις την πόλη από ψηλά, φωτισμένη και πανέμορφη. Να κάθεσαι αναπαυτικά δίπλα στην κοσμοπολίτικη δροσιά μιας πισίνας ή να αφήνεις το 

βλέμμα να πλανηθεί στο απέραντο γαλάζιο της θάλασσας. Κι ακόμη, να απολαμβάνεις πριγκιπική περιποίηση, περιβάλλον εξαιρετικής αισθητικής, δείπνα φτιαγμέ-
να μόνο για σένα από διάσημους σεφ. Τα ξενοδοχεία της Αθήνας τα έχουν όλα και σε περιμένουν για βραδιές του καλοκαιριού ονειρικές.
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Grand resort LaGonissi 
Το βραβευμένο εστιατόριο Captain’s House (μέσα στο συγκρότημα υπάρχουν και τα 
εστιατόρια Κohylia με πολυνησιακή κουζίνα, Mediterraneo με μεσογειακή, Galazia 
Akti με κρητική, Ouzeri με φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, Μeza με λιβανέζικη) βρί-
σκεται σ’ ένα χώρο δίπλα στη θάλασσα με κυρίαρχο το ναυτικό στοιχείο. Έχει λιτό 
σκηνικό με μοναδικά ντιζάιν έπιπλα και η gourmet του κουζίνα αγαπάει τα αυθε-
ντικά ιταλικά πιάτα και τα αρωματικά γλυκά. Σπάνιες ετικέτες κρασιών από όλο τον 
κόσμο συμπληρώνουν την εκλεκτή γευστική πανδαισία. Ο σεφ Νικόλαos Παπανι-
κόπουλος προτείνει ευφάνταστα πιάτα, ενώ ο πολυτελής χώρος στο 2ο όροφο του 
εστιατορίου είναι η τέλεια πρόταση για ένα ιδιωτικό γεύμα με θέα τη θάλασσα και 
συνοδεία ζωντανής μουσικής από πιάνο. Καθημερινά 20.00-01.00 εκτός Τρίτης. 40ό 
χλμ. Αθηνών-Σουνίου, Λαγονήσι Αττικής, 22910 76000

HiLton 
Από τον τελευταίο όροφο και το Galaxy 
Bar & Restaurant η Αθήνα φαίνεται πιο 
όμορφη και η ζωή πιο ωραία! Ο σεφ 
Δημήτρης Μελεμενής εμπλουτίζει το 
μενού με νέα πιάτα που συνδυάζουν 
τη μεσογειακή κουζίνα με διεθνείς πι-
νελιές. Οι προτάσεις πάνω σε ζεστές 
πέτρες από λάβα παραμένουν στο με-

νού, για ένα μικρό... ιδιωτικό  BBQ. Και 
sushi πολύ καλό, και finger foods, και 
τέλεια κοκτέιλ με συνοδεία πάντα από 
εξαιρετικές μουσικές. Βασ. Σοφίας 46, 
210 7281407

radisson BLu Park
 Με μοναδική θέα, περιβάλλον σύγχρο-

νης eco αισθητικής, με αψεγάδιαστο 
σέρβις και με το εστιατόριο St’  Astra να 
κοιτάει Ακρόπολη, Λυκαβηττό και στην 
κυριολεξία τα… άστρα! Asian κουζίνα 
υψηλού επιπέδου και δίπλα η πισίνα α-
νοιχτή από το πρωί για βουτιές και πο-
τά. Λ. Αλεξάνδρας 10, Πεδίον Άρεως, 210 
8894500

neW HoteL 
Στην καρδιά της Αθήνας, μόλις δημι-
ούργησε στον τελευταίο του όροφο, ένα 
εντυπωσιακό rooftop lounge, το NEW 
Art Lounge, με πανοραμική θέα, που 
συνδυάζει με εκλεκτές γεύσεις και μο-
ναδική design αισθητική. Σαν να βρί-
σκονται μέσα σε μια πολυτελή σουίτα οι 
επισκέπτες του απολαμβάνουν τη φω-
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titania 
Ψηλά, πολύ ψηλά, στον 11ο όροφο, το gourmet restaurant Olive Garden έχει στή-
σει έναν κήπο μαγικό, με το ελληνικό σύμβολο, τα δέντρα της ελιάς, να δίνουν το 
στίγμα. Η θέα κάτω στη φωτισμένη πόλη, στην Ακρόπολη, τον Λυκαβηττό, και το 
φεγγάρι να σε ταξιδεύει. Η ελληνική κουζίνα με τα φρέσκα υλικά και τη μοναδική 
παρουσίαση των πιάτων, το άψογο σέρβις, οι πολύ καλές τιμές εγγυώνται μονα-
δική γευστική εμπειρία και μια βραδιά που μένει αξέχαστη. Και parking για τους 
πελάτες δωρεάν. Πανεπιστημίου 52 Αθήνα, 210 3326000

ταγωγημένη Αθήνα, αλλά και τη μονα-
δική Art Library με σπάνιες εκδόσεις, 
art books και περιοδικά από το αρχείο 
του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ. Δροσερές πινε-
λιές και νέα, ελαφριά πιάτα σερβίρο-
νται κάθε μέρα από τις 19.00 έως και 
τις 24.00. Ενώ  από τις  12.00 μέχρι τις 

17.00 υπάρχει το concept του «Ουζομε-
ζέ» με επιλογή ανάμεσα σε 12 δημοφι-
λείς μεζέδες. Το brunch της πόλης με-
ταφέρεται κι αυτό στο NEW Art Lounge 
με καλοκαιρινή διάθεση. Φιλελλήνων 
16, Σύνταγμα, 210 3273000
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atHenstyLe  Αισθάνεσαι σαν να είσαι ήδη σε διακοπές στην ταράτσα αυτού του πολύ όμορφου youth hostel. Χαλαρός χώρος με θέα Ακρόπολη και ταξιδιωτική διάθε-
ση! Ποτά, κοκτέιλ, πιάτα ημέρας εμπνευσμένα από την ελληνική παράδοση αλλά και από μακρινές χώρες. Εδώ μπορείς να ακούσεις ταξιδιώτες να διηγούνται ιστορίες από 
όλο τον κόσμο, αλλά και να αποκτήσεις φιλίες με όλο τον κόσμο. Αγίας Θέκλας 10, Μοναστηράκι, Αθήνα, 210 3225010   

FresH HoteL
Στο κέντρο της Αθήνας και με το Air Lounge Bar & Restaurant 
στον 9ο όροφο για πανοραμική θέα της πόλης. Στο άνετο και 
εντυπωσιακό σκηνικό της ταράτσας, το bar είναι ανοιχτό 
κάθε μέρα από το πρωί για καφέ έως το βράδυ για κοκτέιλ κά-
τω από τα αστέρια. Στο εστιατόριο που λειτουργεί στον ίδιο 
open-space/open-air χώρο, θα γευτείτε τα μεσογειακά πιάτα 
της νέας σεφ Νόης Ιωαννίδου από το ολοκαίνουργιο μενού με 
επιλεγμένα υλικά Ελλήνων παραγωγών. Για τις ζεστές μέρες 
του καλοκαιριού υπάρχει η πισίνα για βουτιές και για μονα-
δικά ηλιοβασιλέματα με θέα τον Ιερό Βράχο. Σοφοκλέους 26 
& Κλεισθένους 210 5248511

st.GeorGe LycaBettus 
Το εστιατόριο La Suite Lounge βρίσκεται σε ένα από τα πιο 
συναρπαστικά μπαλκόνια της πόλης με πανοραμική θέα στην 
Ακρόπολη, τον Λυκαβηττό μέχρι και τα νησιά του Σαρωνικού. 
Λειτουργεί καθημερινά από το μεσημέρι, με τον executive σεφ 
Βασίλη Μήλιο να παρουσιάζει το μενού «Made in Greece!», 
δηλαδή δημιουργική ελληνική κουζίνα με έμφαση σε αγνά 
ελληνικά υλικά & προϊόντα. Αλλά και ο γνωστός σε όλους 
μπάρμαν Τάκης δημιουργεί «Made in Greece!» κοκτέιλ με ελ-
ληνικά ποτά, όπως Mouzito (Mojito με ούζο), Τsipouro frost 
και Masticha Cosmo, για να τα απολαύσετε με finger bites σε 
προσιτές τιμές, ενώ  ωραίες μουσικές θα σας ταξιδεύουν εκεί 
που τα φώτα της πόλης γίνονται ένα με τα αστέρια.

semiramis Στα βόρεια προάστια, 
υποδέχεται το καλοκαίρι στη μοναδικά 
designάτη πισίνα του, προσφέροντας 
πλούσιες επιλογές. Δροσιστικές βου-
τιές από το πρωί μέχρι και αργά το από-
γευμα μαζί με απολαυστικά snacks, σα-
λάτες και γεύματα, κοκτέιλ, χυμούς και 
καφέδες, είναι πάντα ένας αγαπημένος 
καλοκαιρινός προορισμός στην πόλη 
για μικρούς και μεγάλους. Χαρ. Τρικού-
πη 48, Κεφαλάρι, Κηφισιά, 210 6284500

atHenaeum 
intercontinentaL 
Διαθέτει ένα από τα πιο γκουρμέ και 
βραβευμένα εστιατόρια της πόλης, το 
Premiere, με σεφ τον πολύ καλό Σωτήρη 
Ευαγγέλου. Η κουζίνα είναι μεσογεια-
κή, τα κοκτέιλ υπέροχα και οι μουσικές 
ταξιδιάρικες. Τώρα το καλοκαίρι βγάζει 
τραπέζια στην ταράτσα με τα λιόδεντρα 
και την πραγματικά συγκλονιστική 360° 
θέα σε όλη την Αθήνα και τα φωτισμένα 
της μνημεία. Την Παρασκευή 24/5 γιορ-
τάζει την πρώτη πανσέληνο του καλο-
καιριού με γκουρμέ δείπνο 5 πιάτων και 
κρασί ευρώ 55 και με κοκτέιλ εμπνευσμέ-
να από το φεγγάρι. Λ. Συγγρού 89-93, 210 
9206000. A
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taste 
voice

Ξέρω τι θα φας φέτος το καλοκαιρι
Tης ΜΑΡΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πίτσα τραγανή σε άπειρες 
παραλλαγές στο  Vincenzo

Παντζάρια γεμιστά με τόνο, 
σος γιαουρτιού και μυρωδικά 
στο Μαύρο Πρόβατο

Αχινοσαλάτα που μυρίζει 
θάλασσα και άλλες 
ψαρονοστιμιές στην αυλή 
του Θαλασσινού

Λουκουμάδες με φρέσκια ντομάτα, 
φέτα και ρίγανη 
στο Melouk 

Μελωμένο χοιρινό κότσι 
και πατατούλες στον  
Σκούφια

Καλαμάρι γεμιστό 
με τυρί στη Σεμέλη

Τάρτα λεμονιού 
με σος φράουλας 

στο Αθήρι

Γαύρος μαριναρισμένος με 
ελληνικά αρωματικά και 
βινεγκρέτ με Μαστίχα Χίου στο 
La Suite Lounge

Μίνι σουβλάκια και ελληνικά τάπας κερασμένα 
με κάθε ποτό στο P.A.G.E.

Γαρίδες τυλιχτές με 
σπαγγέτι πατάτας και σος 
μάνγκο στα Prosopa

Ριζότο με γαρίδες και σάλτσα φρέσκιας 
ντομάτας στην  Αλεξάνδρα

Μπαρμπουνάκια σαβόρι μούρλια 
στο Αρχοντικό
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*	 νέο
C	 μέχρι			15
œ	 μέχρι	25
œœ	 μέχρι	40
œœœ	 45+
Ξ	 Ξενυχτάει	(μετά	τη	1.00	
π.μ.)
Σ/Κ	 Ανοιχτό	Σάββατο/	
	 (ή)	Κυριακή	μεσημέρι
Μ	 Ανοιχτό	μεσημέρι
	 Τιμές	χωρίς	κρασί
A.V.	 Μην	ξεχάσεις	να	πάρεις					
	 την	Athens	Voice	
	 φεύγοντας	

Κέντρο

AbreUvoir (LÕ)
Ξενοκράτους 51, Kολωνάκι, 210 7229106 
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

AeTHrioN 
Ξεν. Xίλτον, Bασ. Σοφίας 46, 210 7281000	
Αll	day	στέκι	με	service	
πολλών	αστέρων.		Καφέδες,	
ροφήματα,	σάντουιτς	και	
ελαφριά	γεύματα.	Στον	ίδιο	
χώρο	και	μικρό	«μπακάλι-
κο»	με	προιόντα	Ελλήνων	
παραγωγών	(λάδια,	ξίδια,	
μυρωδικά,	μπαχαρικά,	μέ-
λια)	για	να	αγοράσεις.œ

AΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
Aκάμαντος και Aπ. Παύλου, Θησείο, 210 
3413795 Mε	θέα	στην	Aκρό-
πολη	και	κομψή	αισθητική.	
Ποικιλία	μεσογειακών	
προτάσεων	και	κρητικές	
πινελιές.	Aνοιχτό	από	τις	
8.00	το	πρωί.	œΚ Ξ A.V.

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 210 3462983	
Ο	Αλέξης	Καρδάσης	είναι	
ένας	από	τους	πιο	βρα-
βευμένους	Έλληνες	σεφ	
και	εδώ	είναι	το	πόστο	του.	
Πολλές	πρωτότυπες	προτά-
σεις	ελληνικής	δημιουργι-
κής	κουζίνας	σε	τιμές	κάτι	
παραπάνω	από	value	for	
money.	Και	καταπράσινος	
κήπος.Τρ.-Σάβ.	20.00-
01.00.	Ανοιχτό	την	Κυριακή	
το	μεσημέρι	13.00-18.00.	
Δευτ.	κλειστά.	œ Κ 

AΙΓΛΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Κήπος Ζαππείου, είσοδος Βασ. Όλγας, 210 
3369364-300 Στη	ρομάντζα	του	
κήπου	του	Ζαππείου	με	τον	
έναστρο	αττικό	ουρανό	από	
πάνω	και	απλή	ελληνική	
κουζίνα	σε	προσιτές	τιμές.	
Ελεύθερο	parking.	œ

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

AΛEΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A & Ζωναρά 21, 
Λ. Aλεξάνδρας, 210 6420874/ Αργεντινής 
Δημοκρατίας 14, 210 6450345	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

ΑμΠΑκΑΣ  		
Ικαριέων & Ορφέως 34, Γκάζι, 211 
7108884, 6975 103055 Κρητικό	
μαγειρείο	με	XL	μερίδες	
και	γεύση	αυθεντική,	που	
συναντάς	σε	σπίτια	Κρητι-
κών.	Τις	πρώτες	ύλες	προ-
μηθεύεται	η	Χανιώτισσα	
νεαρή	ιδιοκτήτρια	μόνο	από	
το	νησί	της	και	μάλιστα	από	
μικρούς	παραγωγούς	και	
συνεταιρισμούς.	œ

ATHeNS GATe    
Λ. Συγγρού 10, Αθήνα, 210 9238302-3	Το	

εστιατόριο	του	ομώ-
νυμου	ξενοδοχείου.
Μεσογειακή	κουζίνα	
σε	χώρο	με	εξαιρετική	
θέα	στον	Παρθενώνα	

και	τους	Στύλους	του	
Ολυμπίου	Διός.	Ανοιχτό	

κάθε	βράδυ	19.00	-	23.00.	œœ

AvoCADo  
Νίκης 30, Σύνταγμα, 210 3237878	Με	
έμπνευση	από	το	κίνημα	
«slow	food	movement»,	
χρησιμοποιεί	μόνο	φρέσκα,	
εποχιακά,	παραδοσιακά	
υλικά.	Ντόπιοι	και	εξωτικοί	
χυμοί	φρούτων	και	λαχα-
νικών,	φρέσκες	σαλάτες,	
σούπες	και	χορτοφαγικά	
πιάτα	εμπνευσμένα	από	
Μεσόγειο,	Ινδία	και	Ανατο-
λή.	Κυρ.	μέχρι	19.00

bArAoNDA
Tσόχα 43, Aμπελόκηποι, 210	6444308 
Πολυτελές	club	resto	για	
όλους	όσους	λατρεύουν	το	
show	off.	Βάλε	κάτι	sexy	
ή	τα	σινιέ	σου	σνίκερς	
και	πήγαινε	για	κοσμικές	
καταστάσεις.	Βραβευμένη	
ελληνική	κουζίνα,	εξαι-
ρετικό	σερβις.	Αργότερα	
πέρνα	για	ποτό	στο	μπαρ-
πασαρέλα.œœœ

BΑΡΟυΛκΟ 
Πειραιώς 80, Κεραμεικός, 210	5228400	
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

ΒOUTIQUE κΑΛΑμΑκΙ     
Καρύστου 3, Αμπελόκηποι, 210 
6995840Το	εθνικό	μας	street	
food,	το	σουβλάκι,	σε	
boutique	εκδοχή.	Χορτα-
στικές	μερίδες,	δροσερές	
σαλάτες	και	χειροποίητο	
καλαμάκι	σε	μεγάλα	ζουμε-
ρά	κομμάτια.	Και	delivery	
για	τους	τυχερούς	της	
περιοχής.		

bLACK DUCK 
Xρήστου Λαδά 9A, Aθήνα, 210 3234760 
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	

ΒΟυΤΑΔΩΝ 48 
Βουτάδων 48, Γκάζι, 210 3413729	
café-bistrot	για	καφέ,	πο-
τό,	σάντουιτς,	τάρτες,	ποι-
κιλίες	και	νόστιμα	γλυκά.	
Δοκίμασε	φοντί	σοκολάτας	
με	φρούτα.	œ

*ΒΡΟυΤΟΣ 
Αμύντα 12, πλ. Προσκόπων, Παγκράτι, 210 
7219254 Καφενείο-ρακάδικο,	
«αδερφάκι»	του	γνωστού	
Σκούφια.	Ανοιχτό	από	το	
πρωί	με	καφέδες,	γλυκά,	
υπέροχα	σαντουιτσάκια	και	
αργότερα	με	ποικιλίες,	πια-
τάκια	με	3-4	ευρώ,	ρακές	
και	ελληνικές	ετικέτες	σε	
απίστευτες	τιμές.	Κάθε	μέ-
ρα	από	τις	10	το	πρωί.	C

bYZANTiNo 
(Ξενοδ. Xίλτον) Bασ. Σοφίας 46, 210 
7281400 Ίσως	ο	πιο	διάσημος	
και	all	time	classic	μπου-
φές	της	πόλης.	Εξαιρετικό	
πρωινό	(και	κινέζικο!),	
ακόμη	πιο	πλούσιο	το	
μεσημεριανό,	και	πιάτα	a	
la	carte.		œœ

CUCINA POVERA   		
Ευφορίωνος 13 & Ερατοσθένους, 
Παγκράτι, 210 7566008 Καλό	
wine	resto	(ιδιοκτήτης,	ο	
sommelier	Γιάννης	Καημενά-
κης).	Πολλά	καλά	κρασιά	και	
σε	ποτήρι.	Στο	πιάτο	απλές	
γεύσεις	με	εποχιακά	προϊό-
ντα.	Δευτ.	κλειστά. Κ Μ œœ

ΔΕΞΑμΕΝΗ
Πλατεία Δεξαμενής, Κολωνάκι, 210 
7214368	Το	ιστορικό	καφενείο	
της	Αθήνας	ξανά	ανοιχτό	
από	τις	10	το	πρωί	μέχρι	
αργά	(πολύ)	το	βράδυ,	για	
καφέδες,	μεζεδάκια	(από	
τη	1	το	μεσημέρι),	ρακή	από	
τηn	Κρήτη	και	τρομερό	σπι-
τικό	χαλβά	με	παγωτό.	œ

ΕΛΛΑΣ    
Πλ. Πλαστήρα 8, Παγκράτι, 215 5559990  
Το	παλιό	–και	σήμα	κατα-
τεθέν	της	περιοχής–	καφε-
νείο	του	Παγκρατίου	έχει	
μεταμορφωθεί	σ’	ένα	χα-
λαρό	ζεστό	χώρο	με	design	
πινελιές.	Πιάτα	ελληνικής	

σπιτικής	κουζίνας	αλλά	και	
θαλασσινά.	œ Μ

EN AIΘPIA 
Bρυούλων 4, 210 2582751, 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

FAbriCA De  viNo			
Εμ. Μπενάκη 3, Αθήνα, 210 3214148	Ε-
ντυπωσιακή	λίστα	κρασιού	
με	άπειρες	ετικέτες	–μπο-
ρείς	να	να	τις	πιεις	και	σε	
ποτήρι–	κι	ένα	κελάρι	για	
να	επιλέξεις	ποιο	κρασί	θα	
απολαύσεις	στον	εδικά	για	
την	περίσταση	διαμορφω-
μένο	χώρο		με	το	κατάλληλο	
μεζεδάκι.	œ Μ Ξ

FAbriZioÕS   		
Σπευσίππου 8, Κολωνάκι, 210 7247180 
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	

FISHΑΛΙΔΑ    
Ναϊάδων & Αντήνορος, περιοχή Χίλτον, 
210 7234551	Γουστόζικο,	φω-
τεινό,	θαλασσινό	ντεκόρ	
και	πιάτα	που	μυρίζουν	
αρμύρα.	Φρέσκα	ψάρια,	
μεζέδες,	μακαρονάδες	θα-
λασσινών,	καλά	κρασιά	και	
θεσσαλικά	τσίπουρα.	œœΜ		

GALAXY ΒΑr 
Ξεν. Hilton, Bασ. Σοφίας 46, 210 
7281000 Βραβευμένο	σαν	
ένα	από	τα	καλύτερα	
sky	bars	του	κόσμου	και	
εντελώς	cosmopolitan.	
Για	fingerfood	σε	ποτήρι	
μαρτίνι,	κοκτέιλ,	και	φα-
ντασμαγορική	άποψη	της	
πόλης.			œΞ Κ 

GALLo Nero (iL)
Λ. Αλεξάνδρας 10, ξενοδοχ. Park, Πεδίον 
Άρεως, 210 8894500	Φρέσκια	
ματιά	στην	ιταλική	κουζίνα	
από	τον	σεφ	Gianluca	
Barlucci.	Πίτσα	τραγανή	
και	σε	γεύσεις	που	δεν	
έχεις	φανταστεί	–	γλυκιά		
με	σοκολάτα	και	μασκαρ-
πόνε!	œœΜ

GAZArTe 
Bουτάδων 32, Γκάζι, 210 3460347, 210 
3452277	Θέα	Aκρόπολη,	μεσο-
γειακές	γεύσεις,	πρωτότυπα	
κοκτέιλ.	Mουσική	funky,	
latin,	jazz,	soul,	ethnic.	
Παρ.-Σάβ.	ρυθμοί	παλιών	
δεκαετιών.			œΞ

GooDY‹S  					
Delivery service: 801 1000011, από 
κινητό 210 2805120, 211 1025700 Τα	
burgers	που	σε	μεγάλωσαν,	
οι	σαλάτες	που	κρατούν	τη	
γραμμή	σου,	οι	παραδοσι-
ακές	γεύσεις	στη	σύγχρονη	
version	τους,	η	ελληνική	
αλυσίδα	που	ξέρεις	και	
εμπιστεύεσαι.C	

HYTrA
Λ. Συγγρού 107-109 (Στέγη Γραμμάτων & 
Τεχνών), 217 7071118	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

JK
Φιλ. Εταιρείας 19-20, πλ. Κολωνακίου, 
210 3644874 Κομψό	στέκι	των	
πολιτικών	–ένα	βήμα	από	
τη	Βουλή–	και	των	σκληρο-
πυρηνικών	Κολωνακιωτών	
από	το	πρωί	μέχρι	το	
βράδυ. œ œ		

κΑΛΛΙΣΤΗ ΓΕυΣΙΣ    
Ασκληπιού 137, Αθήνα, 210 6453179/ 
6983 134731	Γλυκός	χώρος	με	
άρωμα	γυναίκας	και	φω-
τογραφίες	από	λουλούδια	
στους	τοίχους.	Δύο	νεαρές	
σεφ	συνεχίζουν	τη	μακρό-
χρονη	ιστορία	με	πιάτα	
ελληνικά	και	δημιουργικά.	
Κυρ.	μόνο	μεσημέρι		&	
Δευτ.	κλειστά.	œ

KoHeNoor 
Τριπτολέμου 41, Γκάζι, 210 3455762 
Λιτό	ντεκόρ	και	αυθεντικά	
παραδοσιακά	ινδικά	πιάτα.	
Μετά	από	δέκα	χρόνια	επι-
τυχίας	στο	Σιδάρι	της	Κέρ-
κυρας,	οι	Ινδοί	ιδιοκτήτες	
σερβίρουν	σπεσιαλιτέ	που	
τις	ξέρουν	καλά.	Δοκιμάστε	
tandoori	και	vindaloo	ακρι-
βώς	όπως	india.	œ

KoTiLi  
Αδριανού 41-45, Μοναστηράκι, 210 
3232868  
Καφέ-μεζεδοπωλείο,	σε	
προνομιακό	σημείο,	με	με-
γάλη	ποικιλία	σε	ελληνικά	
πιάτα,	φρέσκες	σαλάτες,	
χειροποίητα	γλυκά,	πα-
γωτά,	καφέδες	και	ποτά.	
Παρ.&Σάβ.	μουσική	με	
πιάνο.	œ Μ
	
KFC   											
Γλυφάδα, Village Ρέντη, The Mall, Ομό-
νοια, Παγκράτι, Πειραιάς, www.kfc.gr	Ο	
ναός	του	κοτόπουλου	κι	εσύ	
θα	προσκυνήσεις.	Κοτό-
πουλα	Αγγελάκης	και	μπα-
χαρικά	KFc	σε	απίθανους	
συνδυασμούς.	Φτερούγες,	
μπουτάκια	και	φιλέτα.	
Delivery	όλα	εκτός	από	the	
Mall	και	Ομόνοιας.	C

KUZiNA 
Aδριανού 9, Θησείο, 210 3240133 Στι-
λάτη	μοντέρνα	«ταβέρνα»	
με	fusion	πιάτα	από	τον	
Άρη	Τσανακλίδη.	Συνέχισε	
τη	βραδιά	μ’	ένα	ποτό	στην	
ταράτσα	και	με	συγκλονι-
στική	θέα	στην	Ακρόπολη	
και	το	Ναό	του	Ηφαίστου.	
œœ	 M Ξ

MALCoNi‹S     
Π. Ιωακείμ & Πλουτάρχου 23, Κολωνάκι, 
210 7248920-2	Πολύ	ωραίο	ντε-
κόρ,	ανοιχτό	από	το	πρωί	
για	espresso	lungo	ή	πλού-
σια	πρωινά.	Στη	συνέχεια	
ποτήρι	κρασί	ή	και	φαγητό,	
σουξέ	η	ταλιάτα.	Και	«μυ-
στική»	αυλή.	œœ Μ		

MALvAZiA
Aγαθημέρου 1, Pούφ, 210 3417010	
Εξαιρετική	μεσογειακή	
κουζίνα,	χώρος	που	θυμίζει	
μεσαιωνικό	κάστρο.	Κα-
θημερινές	με	προσφορές	
(μενού	€	19),	Π/Σ	live	μου-
σική.	œ Κ Ξ 

MAMA roUX
Αιόλου 48-50, μετρό Μοναστηράκι, 
213 0048382 Πολυχώρος	γεύ-
σεων	(φαλάφελ,	γαλλικές	
βελουτέ	σούπες,	τραγανά	
ζεστά	BLt	sandwich,	νεο-
ϋρκέζικο	cheesecake)	και	
πρωτότυπα	cocktails.	Και	
καλές	μουσικές,	και	συχνά	
πάρτι.	Στο	χώρο	σου	με	ένα	
τηλεφώνημα	από	τις	8	το	
πρωί	μέχρι	τα	μεσάνυχτα	
και	κάθε	Κυριακή	brunch	

taste 
voice

Aλεξάνδρα

ΝΕΑΑΑΑΑΑ!
Αρχή σεζόν, πολλά 

καινούργια σε περιμένουν

*Pablo T. Bar, στην Κηφισιά (Παπαδιαμά-

ντη 4), ανοιχτό από το πρωί με ισπανικές 

γεύσεις και καλά κοκτέιλ από την ομάδα 

Bar Philosophy * Yellow, πάλι στην Κη-

φισιά, εκεί που ήταν το Tike, τώρα με 

σεφ τον Βασίλη Αλβανίδη, ανοιχτό από 

το πρωί με πιάτα ελληνικά, προσιτά και 

«καθημερινά» *Στο δροσερό κήπο του 

Cash μεταφέρεται για το καλοκαίρι το 

asian κουζίνας Oozora * Block 146, all 

day, στη Νέα Ερυθραία (Χ. Τρικούπη 146), 

με μεσογειακή κουζίνα και δυνατή μπά-

ρα * Στο Μαρούσι από την Αλσούπολη 

και σε νέο μεγαλύτερο χώρο μετακόμισε 

το γκουρμέ ψαροφαγίας και όχι μόνο 

Αγάνι *Ο βραβευμένος σεφ Γιώργος 

Βενιέρης αναλαμβάνει τη Fuga και ε-

τοιμάζει μπάρμπεκιου και πικ-νικ μέσα 

στον πανέμορφο κήπο του Μεγάρου 

Μουσικής *Minnie the Moocher το 

καινούργιο στο Κολωνάκι (Τσακάλωφ 6), 

με ποτήρι κρασί, ποτά, σνακς, σαλάτες 

*Μουσική Κανάτα στο Γκάζι (Βουτάδων 

4), με ελληνική κουζίνα και ζωντανές 

μουσικές, διανυκτερεύει για πεινασμέ-

νους ξενύχτηδες * Asian Taste, εκεί που 

ήταν παλιά το Mataroa – άρα υπέροχη 

θέα Ακρόπολη, ανοιχτό μεσημέρι-βράδυ 

με asian κουζίνα *Bodrum στη Γλυφά-

δα (Λ. Ποσειδώνος 81), με μεσογειακή 

κουζίνα και κοκτέιλ *To Fabrica de Vino 

κατά τη διάρκεια της ημέρας σερβίρει 

στην Εμ. Μπενάκη (μέχρι τις 8 μ.μ.) αλλά 

το βραδάκι κατηφορίζει παραλία (από 

τις 9 μ.μ.) και στήνει το πόστο του In the 

Sand, στην Ακτή του Ήλιου στον Άλιμο. 

Με πολλά καλά κρασιά, αλλά και με κο-

κτέιλ ελληνικά. 

Αρχοντικό

Ούζο  
Εικόνες 

εξ αποστάξεως 
Είναι ο τίτλος του ξεχωριστού λευκώμα-
τος για το ούζο που υποστήριξε η Ποτο-
ποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης, 

όπου αποτυπώνονται τα πρόσωπα, οι 
στιγμές και οι χώροι που συνθέτουν τη 

μυστική συνταγή του Ούζου Πλω-
μαρίου. Θα το βρείτε σε επιλεγ-

μένα βιβλιοπωλεία.

Μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν 
γνωστό σαν παραδοσιακό βρε-
τανικό πιάτο, μια λιχουδιά «του 
δρόμου» που θύμιζε στους Έλ-
ληνες τα ταξίδια ή και τα φοιτη-
τικά τους χρόνια στο Λονδίνο. 
Το χειμώνα όμως που μας πέ-
ρασε άνοιξαν στην αθηναϊκή ε-
στιατορική σκηνή πολλά μικρά 
εστιατόρια με κυρίαρχο πιάτο 

του μενού τους τα περίφημα fish 
’n chips, που απέκτησαν το δι-
κό τους φανατικό κοινό. Η τάση 
αναμένεται να συνεχιστεί και 
τώρα, το καλοκαίρι, που ο Έλ-
ληνας εντάσσει ακόμη παρα-
πάνω το ψάρι στην καθημερινή 
του διατροφή. Πιάτο υγιεινό 
και πεντανόστιμο, με το ψάρι να 
πρωταγωνιστεί αλλά και τις τη-
γανητές πατατούλες από δίπλα 
να του χαρίζουν έξτρα νοστιμιά, 
γίνεται ανάρπαστο τόσο από 
τους μικρούς όσο και από τους 
μεγάλους. Αν θέλετε ακόμη και 
τα καθημερινά, σπιτικά σας 
γεύματα να αποκτήσουν αυθε-
ντική βρετανική γεύση, τα Lidl 
προσφέρουν ζουμερά φιλετά-
κια ψαριού σε συσκευασία που 
περιέχει μαζί και τις τραγανές 
πατάτες και μας κάνουν ακόμη 
πιο εύκολη και νόστιμη τη ζωή! 
Ο χρόνος προετοιμασίας είναι 
ελάχιστος και το αποτέλεσμα α-
πλά γευστικότατο!

Fish ‹n Chips
Η «παλιά» εγγλέζικη 

νοστιμιά γίνεται 
νέα μόδα στην Αθήνα

h ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΕβδΟμΑδΑΣ 

ΑΠΟ ΤΑ
www.lidl-hellas.gr
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12.00-18.00	με	€	12-15/	άτο-
μο.	Δευτ.	βράδυ	κλειστά.				

MAMACAS
Περσεφόνης 41, Γκάζι, 210 3464984	
Το	μαγαζί	που	κατέβασε	
στα	90s	όλο	τον	κόσμο	στο	
έρημο	τότε	Γκάζι,	το	πρώτο	
που	καθιέρωσε	τον	όρο	
«μοντέρνα	ελληνική	ταβέρ-
να».	Το	μπαρ-club	δίπλα	
μαζεύει	όλο	το	dancing	
crowd	της	πόλης.Στάνταρ	
ραντεβού	για	φαγητό	τα	με-
σημέρια	του	Σαββάτου.	œœΞ Μ

ΜΑΝΗ ΜΑΝΗ    						
Φαλήρου 10, Κουκάκι, 210 9218180	
Ελληνική	εξαιρετική	τοπική	
κουζίνα	από	τον	πολύ	καλό	
σεφ	Αλέξανδρο	Φουρούλη,	
που	παίζει	δημιουργικά,	κυ-
ρίως	με	συνταγές	και	πρώ-
τες	ύλες	από	τη	Μάνη.	œ M

MeXiKANoS (Ο)
Ευδήλου 15, Ζωγράφου, 210 7716900 
Περιβάλλον	χαλαρό,	γεμάτο	
χρώμα.	Αυθεντικές	μεξι-
κάνικες	γεύσεις	και	μαζί	
παγωμένες	μαργαρίτες,	
μοχίτο,	σανγκρία	ή	τεκίλες	
και	μεξικάνικες	μπίρα-
εςσερβιρισμένες	όπως	
Μεξικό.	Κάτω	από	την	πέρ-
γκολα	έχει	τη	δροσιά	που	
ζητάς,	όταν	ο	υδράργυρος	
είναι	ψηλά.	Δευτ.-Πέμ.	από	
τις	6	μ.μ.,	Παρ.-Κυρ.	από	
τις	2	μ.μ.

μΕΛΙΛΩΤΟΣ				
Καλαμιώτου 19, Αθήνα, 210 3222458 
-498/ www.melilotos.gr	Σπιτικά	
μαγειρέματα,	σαν	να	λέμε	
κόκορας	με	χυλοπίτες,	
μπάμιες,	φασολάκια,	χορ-
τόπιτες,	με	καλές	πρώτες	
ύλες.	Εκεί	ή	στο	χώρο	σου	
με	ένα	τηλεφώνημα.	Διανο-
μή:	Δευτ.-Παρ.	12.00-18.00.	
Ανοιχτά	έως	τις	20.30.	Κυρ.	
κλειστά.	

MeSoN eL MirADor
Aγησιλάου 88 & Σαλαμίνας, Kεραμεικός, 
210 3420007 Στο	3ώροφο	νεο-
κλασικό	fahitas	και	mole	
από	τη	Mεξικ-Άννα	σεφ.	
Φοβερές	μαργαρίτες	στο	
μπαρ	και	θέα	Ακρόπολη	από	
το	roof	garden	που	μένει	
ανοιχτό	και	το	χειμώνα.	œ	Μ	

μΕΣΠΙΛΕΑ 
Περσεφόνης 59 & Δεκελέων, Γκάζι, 210 
3460972	Η	σεφ	και	ιδιοκτή-
τρια	Ιωάννα	Τσολομύτη	με	
πιάτα	ελληνικής	κουζίνας	
και	συνταγές	με	φαντασία.	
Ντεκόρ	με	αρκετό	πράσινο	
που	συνδέει	το	όνομα	του	
μαγαζιού	με	τα	φύλλα	της	
μουσμουλιάς	–	δηλαδή	της	
αρχαίας	μεσπιλέας.	œ	Μ

μΙκΡΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 
Γεωργάκη Ολύμπιου 15, Κουκάκι, 
694 8044254 Μεζεδοπωλείο-
μοντέρνα	ταβέρνα	με	χαλα-
ρή	ατμόσφαιρα	και	ντεκόρ	
παιχνιδιάρικο	και	μια	
σταλιά	διανοούμενο.	Νό-
στιμα	πιάτα	–πατατοσαλάτα	
με	ρέγγα,	κεμπαπάκια–	και	
αυθεντικές	νοστιμιές	από	
Ξάνθη.	Πολύ	συχνά	βρα-
διές	με	ζωντανή	μουσική.	
Κλειστά	Δευτέρα.	œ	Μ

MiLoS 
(Ξενοδ. Hilton) Bασ. Σοφίας 46, 210 
7244400.	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 
3424704 creative	ταβέρνα	
με	μουσική	υπόκρουση	
το	σφύριγμα	των	τρένων.	
Ωραίο,	με	ελληνικές	γεύ-
σεις.	œK Μ 

μΟμμυ ΟPEN  																	
Δελφών 4, Κολωνάκι, 210 3619682	
Μεσογειακές	-	ιταλικές	
γεύσεις	και	καταπληκτικά	
cocktails	στην	μπάρα.	œ Μ Ξ

μΠΑΪΡΑκΤΑΡΗΣ 
Πλατεία Μοναστηρακίου, 210 3213036 
Για	δεκαετίες	στο	ίδιο	

κοσμικό	σημείο	της	
πλατείας	σερβίρει	
το	ιστορικό	κεμπάμπ	
του	στους	τουρίστες,	
την	εργατιά	αλλά	και	

την	αθηναϊκή	ελίτ.	
Στους	τοίχους	άπειρες	

φωτογραφίες	του	ιδιοκτήτη	
με	τους	διάσημους	που	έ-
χουν	περάσει	το	κατώφλι.	œ 

MUSiQUe CAFƒ & More 
Αρριανού 37 & Αρχελάου, Παγκράτι, 
210 7238900 Ανοιχτό	από	το	
πρωί	και	έτοιμο…	για	όλα!	
Καφέδες,	μεζεδάκια,	ποτό,	
κρασί,	ξαφνικές	νοστιμιές	
από	Νάξο,	τόπο	καταγωγής	
του	ιδιοκτήτη	Μάκη	Μικέ.	
Πολύ	όμορφος	μοντέρνος	
χώρος,	χαλαρή	και	ωραία	
ατμόσφαιρα. œΜ Ξ

MYSTIC PIZZA   		
Γ. Ολυμπίου 2 & Βεΐκου, Κουκάκι, 210 
9592092/ Εμ. Μπενάκη 76, Εξάρχεια, 210 
3839500/ Σαρανταπόρου 1 & Μεσογείων, 
Χολαργός, 210 6545000 		
Πίτσα	με	πεντανόστιμο	ζυ-
μάρι	από	άλευρα	κάνναβης.	
Δοκίμασε	τη	rocket	και	
θα	πάθεις,	ζυμαρικά	και	
πολύ	ωραία	γλυκά.	Delivery	
13.00-12.00.

Νew TASTe   			
Φιλελλήνων 16, Σύνταγμα, 210 3273000	
Το	εστιατόριο	του	design	
ξενοδοχείου	«Νew»	
–made	by	campana–	με	
ωραία	πρωινά,	μεσογειακή	
κουζίνα	και	καλά	κοκτέ-
ηλ.	œœΜ 

ΝΤΕΡΛΙkATEΣEN
Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι  
Από	τη	Θεσσαλονίκη,	θέμα	
του	τα	σουβλάκια	πάσης	
φύσεως.	Καλή	ποιότη-
τα,	βιολογικά	προιόντα,	
πρωτότυπες	ιδέες,	χιούμορ	
στις	ονομασίες.	C

ΟΙΝoSCeNT				
Βουλής 45-47, Σύνταγμα, 210 3229374	
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 3243331 All	day,	στη	κα-
τηγορία	«bistrot»,	δηλαδή	
και	καφέ,	και	ποτό,	και	
φαγητό	από	κουζίνα	με	
διεθνή	πιάτα.	Στα	συν	η	
υπέροχη	ατμόσφαιρα	που	
αβαντάρεται	από	το	παλιό	
κτίριο	(κάποτε	ένα	από	τα	
πιο	γνωστά	υφασματάδικα	
της	Αθήνας),	αλλά	και	η	
υπέροχη	μπάρα. œœΜ

ΠΑΠΑΔAκΗΣ   
Φωκυλίδου 15, Kολωνάκι, 210 3608621 
Ψαρικά	και	λίγα	κρεατικά,	
καλά	υλικά.	Σεφ	η	τηλεστάρ	
–Μαντόνα	της	γεύσης–	
Aργυρώ	Mπαρμπαρήγου.	
Κάνε	κράτηση.	Κυρ.	κλει-
στά.	œœΜ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟυ 
Αριστογείτωνος 1, Κεντρική Αγορά, 210 
3257607 Ανοιχτό	από	το	1896,	
ξεκίνησε	να	σερβίρει	πατσά	
και	βραστό	στους	εργάτες	
της	πρωινής	βάρδιας	και	
συνέχισε	γράφοντας	ιστο-
ρία	στα	hangover	των	party	
animals	όλης	της	πόλης.	
Ανακαινισμένο,	ανοιχτό	24	
ώρες,	με	βιτρίνα-πανόραμα	
της	ελληνικής	κουζίνας.	œΜΞ

ΠΑΡκΟ ΕΛΕυΘΕΡΙΑΣ
Bασ. Σοφίας, Πάρκο Eλευθερίας, 210 
7223784 Στέκι	για	πολιτικούς,	
δημοσιογράφους	και	φιλό-
τεχνους,	που	έρχονται	για	
να	τσιμπήσουν		κάτι	μετά	
από	την	έκθεση	στο	Κέντρο	
Τεχνών	ή	το	Μέγαρο,	μέσα	
στο	πράσινο	του	πάρκου.	
Ανοιχτό	από	το	πρωί	ως	αρ-
γά	το	βράδυ	με	μεσογειακή	
κουζίνα.	œœΜ			

PASΑJI 
City link, Στοά Σπυρομήλιου, 210 3220714		
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 6198230/	
Koλωνάκι, 210 3632032/ Γλυφάδα, 210 
8945085/ Kηφισιά, 210 8085.607/ Ν. 
Σμύρνη, 210 9319.146/Π. Φάληρο, 210 
9858880/ Αμπελόκηποι, 210 6401480/ 
Αγ.Παρασκευή, 210 6019975/Αργυρούπο-
λυ,210 9945772/ Χαλάνδρι, 210 6854210/ 
Ρέντη, 210 4922960/ Κ. Πατήσια, 210 
2236295/ Ν.Μάκρη, 22940 91330  Δώ-
δεκα	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. Μουτσοπούλου 
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 

ΠΙΤΑ ΑΛΛΙΩΣ Π. Τσαλδάρη & 
Ανακρέοντος, πλ. Αγίου Λαζάρου, 
Βύρωνας, 210 7601005, 6984 421880  Ή	
όταν	ο	Κώστας	και	η	Πόπη	
αποφάσισαν	να	ανοίξουν	
το	τέλειο	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

POLIS
Πεσματζόγλου 5, Αθήνα, 210 3249588 
Xώρος	μοντέρνος	για	μεσο-
γειακή	κουζίνα	με	ελληνικές	
πινελιές	μεσημέρι	-	βράδυ.	
Ανοιχτό	από	το	πρωί	και	
για	καφέ-snacks.	Κυρ.	
κλειστά.	œΜ

POSTINO (IL) 
Γριβαίων 3, Kολωνάκι, 210 3641414	
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	
φέτος,	στο	νέο	διαμορφω-
μένο	χώρο	απολαύστε	εκτός	
από	τα	γνωστά	του	πιάτα	και	
την	παραδοσιακή	vineria	με	
αλλαντικά,	τυριά	και	κρασιά	
της	νότιας	Ιταλίας.	Ανοιχτά	
από	13.00.		œ œ Μ Ξ Κ

PREMIΕRE
Ξενοδοχείο Intercontinental, Συγγρού 89- 
93, 210 9206000 Πιάτα	διεθνούς	
κουζίνας,	ξενοδοχειακή	
πολυτέλεια	και	εξαιρετική	
λίστα	κρασιών.	Κυρ.,	Δευτ.	
κλειστά. œ œ œ

PROSOPA   					
Κωνσταντινουπόλεως 4 & Μεγ. Βασιλείου 
52, Ρουφ, 210 3413433 Γνωστό	και	
αγαπημένο	στέκι	για	το	
(καλλιτεχνικό)	κοινό,	για	τη	
νόστιμη	κουζίνα,	τις	lounge	
μουσικές	και	φυσικά	την	
«cult»		θέα	στα	τρένα.	œœ Ξ

ΠΡυΤΑΝΕΙΟ 
Mηλιώνη 7, 210 3643353-4/ Κολοκο-
τρώνη 37, Κηφισιά, 210 8089160		Με-
σογειακή	κουζίνα-κλασική	
αξία	οι	πένες	με	μελιτζάνα	
και	ανθότυρο.	Θέα	σε	έναν	
από	τους	πιο	πολυσύχνα-
στους	δρόμους	του	Κολω-
νακίου.	œœΜ Ξ

PRUNIER 
Yψηλάντου 63, Kολωνάκι, 210 7227379	
o	χρόνος	που	πέρασε	δεν	
άλλαξε	τη	διακόσμηση	και	
την	ατμόσφαιρα	του	μικρού	
γαλλικού	εστιατορίου.	Στα-
θερά	καλή	ποιότητα.	Κυρ.	
κλειστά.	œ Μ

PURE BLISS     
Ρόμβης 24Α, Σύνταγμα, 210 3250360-2 
Εναλλακτικός	πολυχώρος	
σε	3	επιπέδα	με	café,	εστι-
ατόριο	με	βιολογικά	προϊ-
όντα	και	χώρος	σεμιναρίων	
για	μασαζ,	ρεφλεξολογία,	
ρέικι,	οτιδήποτε	μπορεί	να	
σε	κάνει	άνθρωπο.	œ			

rATKA
Xάρητος 30-32, Kολωνάκι, 210 7290746 
tο	απόλυτο	ραντεβού	των	
τελευταίων	τριών	δεκαετι-
ών	στο	κέντρο	της	αθηναϊ-
κής	περιπέτειας.	Μeeting	
point	για	όλο	το	κοσμικό,	

πολιτικό,	επιχειρηματικό,	
δημοσιογραφικό	crowd	της	
Αθήνας,	μ’	ένα	chic	κοινό	
που	ορκίζεται	στα	κλασικά	
της	πιάτα	(σούσι,	καρμπο-
νάρα,	φιλέτο	πέτρας)	κι	
έχει	σαν	άλλοθι	την	τούρτα	
φράουλα.	Αέρας	γαλλικού	
μπιστρό,	φοβερή	λίστα	
κρασιών,	τα	σωστά	κοκτέιλ	
στο	μπάρ	περιμένοντας.	
Σάββατο	μόνο	μεσημέρι,	
Κυριακή	κλειστά.			œ œ œ  Ξ A.V.

 REd ELEPHANT
Λαρίσης 42, Αμπελόκηποι, 210 6924421 
Μικρό	και	συμπαθητικό	
ινδικό	ταβερνάκι	κάθε	
μέρα	γεμάτο.	Στα	συν	τα	
αυθεντικά	και	νοστιμότατα	
ινδικά	πιάτα,	οι	εξαιρετικά	
χαμηλές	τιμές,	το	χαμόγελο	
του	ιδιοκτήτη	Ιμράν.	œ Μ  

roCK & roLL 			
Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, Κολωνάκι, 
6948 046659	Η	πλατεία	ξαναζεί	
δόξες.	Ανοιχτό	από	το	πρωί	
για	καφέ,	lunch	break,	το	
βράδυ	σερβίρει	και	φαγητό,	
αλλά	εσύ	θα	πας	για	το	πο-
τό.	Και	τραπεζάκια	έξω.	œ œ Ξ

rooSTer  			
Πλ. Αγ. Ειρήνης 4, 210 3224410 Αll	day	
bar	και	εστιατόριο,	σ’	ένα	
από	τα	πιο		hot		meeting	
points	της	Αθήνας	στην	
πλατεία	Αγ.	Ειρήνης.		

ΣΑΛΟΣ ΛΑΓΟΣ (Ο)    
Τρώων 63, Άνω Πετράλωνα, 210 3471101 
Όπου	σαλός,	ο	τρελός-
φευγάτος	στα	κρητικά.	
Ρακές	και	ρακόμελα,	με-
ζέδες	και	μαγειρευτά	μέσα	
σε	φοιτητική	ατμόσφαιρα	
και	με	τιμές…	εξίσου	φοι-
τητικές.	œ			

SAFKA 	
Μεγ. Αλεξάνδρου 80-82, Κεραμεικός, 
210 5243340	Αυθεντική	σκαν-
διναβική	gourmet	κουζίνα,	
σε	εντυπωσιακό	χώρο	α-
νάλογης	αισθητικής.	Μους	
σολομού,	ελάφι	και	τάραν-
δος,	όλα	τα	κρασιά	και	οι	
σαμπάνιες	και	σε	ποτήρι,	
μπαρ	για	τους	καπνιστές	
αλλά	και	για	ωραία,	δυνατά,	
σκανδιναβικά	κοκτέιλ.	
Ανοιχτή	και	η	αυλή.	Κυρ.-	
Δευτ.	κλειστά.	œœ

SCHooL
 Πλ. Αγίας Ειρήνης 8, Αθήνα, 210 3236711
All	day,	με	χαρούμενο	
ντεκόρ	και	θρανία	για	τρα-
πέζια.	Και	για	καφέ	αλλά	
κυρίως	για	πίτσα,	λεπτή	
τραγανή	και	πεντανόστιμη.	
Και	ωραία	κοκτέιλ.	œ Μ

SCHweiNCHeN DiCK    
Ιάκχου 9-11, Γκάζι, 6937 983556 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 0254772, 694 
7653660	Στη	θέση	του	θρυλι-
κού	Rock’n’Roll	με	ατμο-
σφαιρικό	«μαύρο»	ντεκόρ	
και	διάθεση	για	νέες	περι-
πέτειες.	Μικρός	κατάλογος	
με	διεθνή	πιάτα	και	live	
κάθε	Τρίτη	από	τους	1500,	
Κυριακή	ο	Θάνος	Τζάνης.	
Κλειστά	Δευτέρα.	œ œ

SHAMoNe					
Κωνσταντινουπόλεως 46, Γκάζι, 210 
3450144	Το	bar-restaurant	
του	Φώτη	Σεργουλόπουλου	
με	εντυπωσιακό	χώρο,	κου-
ζίνα	16	πιάτων	σε	οικονομι-
κές	τιμές	(€	6-14	το	πιάτο),	
μεγάλη	μπάρα	για	cocktails	
και	burlesque	happenings	
από	ηθοποιούς,	χορευτές	
και	performers	κάθε	Πα-
ρασκευή	και	Σάββατο.	œΞ

ΣκΟυΦΙΑΣ
Τρώων 69, Άνω Πετράλωνα, 210 3412252 
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

taste 
voice

Τσίπουρα, τα «καύσιμα» 
του γλεντιού

Στις γραφικές γειτονιές, με καλή παρέα, 
μεζεδάκια και πολλά πολλά τσίπουρα 

γίνονται πιο όμορφα τα βράδια της (κα-
λοκαιρινής) ζωής μας. Τελευταία μας α-

δυναμία η Σεμέλη, ένα παραδοσιακό τσι-
πουράδικο με ιστορία 20 χρόνων. Με κάθε 
τσίπουρο έρχονται και τρεις μεζέδες, που 
μπορεί να είναι χταποδάκι, γαύρος μαρι-
νάτος, σκουμπρί, ντοματοκεφτέδες, κα-
βουροσαλάτα και άλλα τέτοια ωραία. Με 
το δεύτερο τσιπουράκι θα έρθουν άλλοι 
τρεις, διαφορετικοί αυτή τη φορά μεζέ-

δες, και πάει λέγοντας. Για όσους πεινάνε 
περισσότερο, προτείνουμε τα πεντανό-
στιμα κυρίως μακαρονάδα θαλασσινών 
και το γεμιστό καλαμάρι στα κάρβουνα, 

αλλά και το εξαιρετικό ορεκτικό που λέγε-
ται πικάντικο καρότο. Η Σεμέλη αγαπάει 
τη ρεμπέτικη μουσική, έχει δύο χώρους 
και μια πολύ ωραία πράσινη αυλή. Κάθε 
μέρα από τις 7 το απόγευμα έως αργά, 

ενώ την Κυριακή ξεκουράζεται. Σερρών 67, 
Κορυδαλλός, 210 4953521

Ένα κρασί μάς 
φέρνει κοντά

Το καλοκαίρι ο Έλληνας, κρί-
ση-ξεκρίση, ξαναβρίσκει το 
κέφι του. Είναι η εποχή που 
η παρέα με τα λίγα μπορεί 

να περάσει καλά, όμορφα, 
αληθινά. Και να στήσει στη 
στιγμή τα γλέντια της 

τα καθημερινά. Αυθε-
ντικά όπως παλιά, 

σε ταβερνάκια στις 
ήσυχες γειτονιές, 

με μεζέδες ελληνι-
κούς και με γλυκό-
πιοτο κρασί σε... 

αλλοτινή τιμή. Το 
Αλλοτινό είναι 
το καινούργιο 
κρασί της Ελ-

ληνικά Κελλάρια 
Οίνων Α.Ε., φτιάχνε-
ται από εκλεκτές ελληνικές ποικιλίες και 
ταιριάζει με κάθε είδους φαγητό, μια και 

διατίθεται σε λευκό, κόκκινο, ροζέ, ημίγλυ-
κο. Δεν θέλει πολλά για να αναδείξει τον 

έντονο, γευστικό χαρακτήρα του. Μόνο α-
νοιχτή καρδιά, αγαπημένους φίλους και τη 
διάθεση να μοιράζεσαι. Και η αλήθεια είναι 

πως η τιμή του Αλλοτινού, χαμηλή όπως 
ενός χύμα κρασιού, σε κάνει να θέλεις να 

μοιραστείς πολλά πολλά μπουκάλια...

Αθήρι

Hot Hot

Kingsize

Melouk

P.A.G.E.

Il Postino
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ΣΠITAkIA 
Δεκελέων 24 & Zαγρέως, Γκάζι, 210 
3412323 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 7564021 Bραβευμένο	με	
αστέρι	Michelin.	Προ-
σελκύει	μεγαλύτερης	
ηλικίας	κόσμο,	αληθινούς	
connaisseurs.	Λίστα	με	
1.000	(!)	ετικέτες	κρασιού.	
œœœ

STÕ ASTrA  
Athens Park Hotel, Λ. Αλεξάνδρας 10, 
210 8894500 	Φαντασμαγορική	
θέα	τη	φωτισμένη	πόλη,	
το	τέλειο	service,	κουζίνα	
διεθνής	και	b.b.q.	Ανοιχτά	
Τετ.-Σάβ.	œœ

STAvLoS 
Ηρακλειδών 10, Θησείο, 210 3467206 
Mεσογειακή	κουζίνα	στον	
ιστορικό	πολυχώρο	του	Θη-
σείου.Τραπέζια	στον	πεζό-
δρομο.	Κάθε	μέρα	για	καφέ	
και	φαγητό,	Παρ.&Σάβ.	για	
clubbing.	œ M  A.V.

*STINkING BISHOP 
Πατρ. Ιωακείμ 43, Κολωνάκι, 213 0263656
Μικρό,	όμορφο	και	με	αδυ-
ναμία	στο	κρασί	(πάνω	από	
50	ετικέτες,	αρκετές	και	
σε	ποτήρι).	Καλά	τυριά	απ’	
όλον	τον	κόσμο	και	προτά-
σεις	φαγητού	που	αλλάζουν	
κάθε	μέρα.	œ	œ Μ

ΣΤΡΟΦΗ 
Ρ. Γκάλλι 25, Μακρυγιάννη, 210 9214130 	
Μια	από	τις	πιο	παλιές	
αστικές	ταβέρνες	τώρα	με	
ανακαινισμένο	χώρο,	με	
ελληνική	πολύ	καλή	παρα-
δοσιακή	κουζίνα	και	θέα	
στην	Ακρόπολη.	œ Μ  Ξ

TAPAS BAR
Τριπτολέμου 44, Γκάζι, 210 3471844 
Χρώματα	Ανδαλουσίας,	
γνωριμίες	και	συνωστισμός	
στο	μπαρ	τύπου	βγάλε-τον-
πωπό-σου-να-βάλω-το-
ποτό-μου.	Αν	δεν	κλείσεις	
τραπέζι,	απλά	δεν	θα	βρεις.	
Τάπας,	fingerfood	και	
μενού	με	μεσογειακό	χα-
ρακτήρα,	σε	μικροσκοπικό	
σκηνικό	αυλής	με	χαρούμε-
νους	θαμώνες.	œ

ΤΑ ΣΤΑΧυΑ
Σπυρίδωνος Τρικούπη 12, 210 3838539 
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 FriDAY‹S 
Κολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 210 
6233947-8/ Υμηττού 110, Παγκράτι 
(Εμπ. Κέντρο Athens Millennium), 
210 7560544-5/ Νεοφύτου Βάμβα 2, 
Κολωνάκι, 210 722 7721/ Λ. Κηφισίας 
& Αλεξάνδρας, Αμπελόκηποι, 210 
6475417-8/ Λαζαράκη 43, Γλυφάδα, 210 
8982608-9/ PierOne Μαρ. Φλοίσβου, Π. 
Φάληρο, 210 9853281/ Athens Metro Mall, 
Λ. Βουλιαγμένης 276, Αγ. Δημήτριος, 
210 9717223 Aπό	burgers	και	
μεξικάνικη	tortilla	μέχρι	
εισαγόμενες	μπίρες	και	
κοκτέιλ	τεκίλας.	Το	πιο	
συμπαθητικό	και	γελαστό	
σέρβις	της	Αθήνας	και	ντε-
κόρ	με	αμερικανιές	που	θες	
ώρες	να	το	χαζεύεις.	œΞ Μ A.V.

TirboUSoN
 Kων/πόλεως 104, Kεραμεικός, 210 
3410107 Φωτεινό,	νεανικό	
και	πάντα	χαμογελαστό,	με	
πρωτότυπη	διακόσμηση.	
open	kitchen	για	ελληνικές	
γεύσεις,	μεγάλη	ποικιλία	
κρασιών	και	βεράντα	.	Σού-
περ	τηγανητές	πατάτες.	Τρ.-
Πέμ.	17.00-1.00	Παρ.	-Κυρ.	
14.00-1.00.	Δευτ.	κλειστά.	
œ Σ/K Ξ A.V.

T PΑLACE
Ξεν. King George, B. Γεωργίου 
3, Σύνταγμα, 210 3222210	
Kομψό	και	πολύ	
σικάτο			to	lounge	bar	

του		King	George.	Από	
το	πρωί	για	καφέ,	ποτόκαι	

σνακς.		œM  

To	μΑυΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ 
Αρριανού 33, Παγκράτι, 210 7223469 
Ελληνική	δημιουργική	κου-
ζίνα	με	έμφαση	στις	πρώτες	
ύλες,	παραδοσιακά	πιάτα	
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

TPENO ΣTO POYΦ 
Σταθμός Pουφ (Kων/πόλεως), 210 
5298922, 6937 604988 Από	τα	πιο	
ρομαντικά	σημεία	της	πό-
λης.tο	Wagon-restaurant	
συνδυάζει	ατμόσφαιρα,	
γεύσεις	μεσογειακών	
αποχρώσεων	και	μελω-
δίες	πιάνου.	Δίπλα	του,	
το	Wagon-bar,	με	live	
εναλλασσόμενα	σχήματα.	
Kλειστά	Δευτέρα.	œΞ 
	
WINE POINT 
Αθ. Διάκου & Πορινού 2 (μετρό Ακρόπολη), 
210 9227050	Wine	bar	και	κάβα	
αποκλειστικά	με	ελληνικά	
προϊόντα.	Πολλές	ετικέτες	
κρασιού,	μπίρας	και	μεγάλη	
ποικιλία	σε	τυριά	και	αλλα-
ντικά	σε	έναν	ωραίο,	ζεστό	
χώρο.	Με	μουσικές	βραδιές	
και	πολλά	events.	œΜ Ξ 

FAr eAST 
Λ. Κηφισίας 238, Εμπ. Κέντρο Μελά, Κη-
φισιά, 2106233.140 / Λαζαράκη & Πανδώ-
ρας, Γλυφάδα, 210 8940500	Κλασικό	
και	ιστορικό	κινέζικο,	από	
τα	πρώτα	της	Αθήνας.	Στη	
Γλυφάδα	και	κήπος.		œΞ Μ

ΦΑΣOΛΙ  
Ναυαρίνου & Ιπποκράτους, 210 3603626/ 
Εμ. Μπενάκη 45, 210 3300010	Mαγει-
ρευτά	και	άλλες	γνώριμες	
γεύσεις	σε	ντεκορ	νεανικό-
μοντερνέ.	Μέχρι	12.30	π.μ.	
και	Kυριακή	μέχρι	8.30	
μ.μ.	œΣ/K

ΦΙΛΙΠΠΟυ 
Ξενοκράτους 19, Kολωνάκι, 210 7216390	
Το	Κολωνάκι	να	ισοπεδω-
θεί,	ο	Φιλίππου	θα	μείνει	
εκεί	για	να	το	κλάψει.	Ιστο-
ρικό,	με	χαμηλές	τιμές	και		
μαμαδίσιο,	φαγητό.	Τώρα	
το	καλοκαίρι,	χαλασμός	για	
ένα	τραπέζι	στην	πλαινή	
δροσερή	βεράντα.Σάβ.	βρά-
δυ	και	Κυρ.	κλειστά.	œΜ

FUNKY GoUrMeT  								
Παραμυθιάς 13, Κεραμεικός, 210 
5242727, www.funkygourmet.com	
«Boutique»	εστιατόριο	με	
gourmet	δημιουργίες	σε	ε-
ντυπωσιακό	arty	χώρο.	Ιδι-
οκτήτες	οι	εξαιρετικοί	σεφ	
Γεωργιάννα	Χιλιαδάκη	και	
Νίκος	Ρούσσος.	Ό,τι	και	να	
φας		απ’	τα	χέρια	τους	θα	σε	
ενθουσιάσει,	οπότε	χαλάλι	
οι	τιμές	τους.œœ	

FUriN KAZAN 
Aπόλλωνος 2, Σύνταγμα, 210 3229170	
Γιαπωνέζικο,	από	τα	πιο	
γνωστά	και	πιο	πολυσύχνα-
στα	του	κέντρου.	œΜ
	
ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ  							
Κρησίλα 34, πλ. Βαρνάβα, Παγκράτι, 
210 7525777	 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

ArTiGiANo (LÕ) 
Ζωγράφου, 210 7486888/ Άγ. Δημήτριος, 
210 9370444/ Ακρόπολη, 210 9233303/ 
Αιγάλεω, 210 5616400/ Αγ. Παρασκευή, 
210 6086000/ Αχαρναί, 210 2477770/ 
Βύρωνας, 210 7655.519/ Γλυφάδα, 
210 9607.000/ Καλλιθέα, 210 9560300/ 
Κυψέλη, 210 8833555/ Ν. Ν. Σμύρνη, 210 
9311480/ Ν. Χαλκηδόνα, 210 2510593/ 
Πεύκη, 210 8064199/ Ν. Ψυχικό, 210 
6775.400/ Νίκαια, 210 4979.600/ Πειραιάς 
210 4525.777/ Χαλκίδα, 22210 60945/ 
Κόρινθος 27410 75100/ Καλαμάτα 27210 
98863 Νόστιμη	ιταλική		κουζί-
να	(τα	μακαρόνια	τα	βράζουν	
τη	στιγμή	της	παραγγελίας),	

taste 
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Κοντινή εκδρομή και στην 
άκρη θέα & γαστρονομία
Στη λίμνη του Μαραθώνα (δεν πιστεύεις 

πως υπάρχει αυτή η ομορφιά σε απόσταση 
20΄ από  την Αθήνα) θα βρεις το Fragma. 
Όποια ώρα της ημέρας και να πας,  απο-

λαμβάνεις breathless θέα – το βράδυ που 
η λίμνη φωτίζεται είναι ιδανικό σημείο για  

καλοκαιρινές ρομάντζες. Η κουζίνα του 
έχει μεγάλη ποικιλία μεσογειακών πιάτων. 
Δροσιστικές σαλάτες, πάστες με θαλασσι-
νά (πράσινα λινγκουίνι με μύδια, φρέσκο 
ginger και κόλιανδρο), πικάντικα κρέατα 

(ψαρονέφρι με ημίλιαστη ντομάτα και κα-
πνιστό προβολόνε), ψαρικά (φιλέτο σολο-
μού με φινόκιο στη λαδόκολλα). Η πλούσια 
κάβα έχει 30 ελληνικές ετικέτες, αλλά και 

τα κοκτέιλ είναι καλά και πολλά. Η πάβλοβα 
με παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης και 

σάλτσα φράουλας είναι για τη γλύκα της 
επιστροφής. Λίμνη Μαραθώνα, 210 8143415

Ο μεζετζής της Ευριπίδου
Από το 1935 στο πόστο του, ο περίφημος 

Αραπιάν είναι το στέκι για όσους ψά-
χνουν τις δυνατές, αυθεντικές γεύσεις. 
Δεν είναι μόνο οι Κωνσταντινουπολίτες 

που εδώ θυμούνται τα καλούδια της 
πατρίδας (και που του έδωσαν τον τίτλο 

«μεζετζής» – ο έχων τους μεζέδες για 
τους μερακλήδες), αλλά και όλη η Αθήνα 

που ξανα-ανακαλύπτει την ελληνική 
πατροπαράδοτη νοστιμιά. Παστουρμά 

μοσχαρίσιο, από προβατίνα αλλά και 
κρέας καμήλας, σουτζούκι πολίτικο και 

Αδάνων πολύ καυτερό, κασέρι πικάντικο 
Ξάνθης με γεύση που έρχεται από τα 
παιδικά μας χρόνια, καβουρμά, μορ-

ταδέλα με παστουρμά ή με προσούτο, 
γαλοπούλα με γλυκιά πάπρικα για τους... 
light. Τα Σάββατα ψήνουν μεζεκλίκια του 
καταστήματος, «γευστικές δοκιμές» το 

λέει ο Φάνης (ιδιοκτήτης), κέρασμα όπως 
παλιά και αφορμή για κουβέντες που 

σηκώνουν πολύ τσίπουρο... Ευριπίδου 41, 
Αθήνα, 210 3217238
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κρεατικά,	μενού	διαίτης	και	
παιδικά.	Και	delivery.	œ			

beer ACADeMY 				
Αγ. Ιωάννου 100, Αγ. Παρασκευή, 210 
6007913 Η	«ακαδημία»	της	
μπίρας.	Για	δυνατούς	πότες	
με	αδυναμία	στις	μπίρες	
όλων	των	αποχρώσεων	
και	βαθμίδων	και		μεγάλη	
ποικιλία	σε	γερμανικές	
σπεσιαλιτέ.	œ	

DA viNCi
Αγ. Ιωάννου 23, Αγ. Παρασκευή, 210 
6000102	Πολυεπίπεδος	χώρος,	
ανοιχτός	από	το	πρωί	για	
καφέ	ως	το	βράδυ	για	φαγη-
τό	και	ποτό.	Και		πολυτελής	
αίθουσα	για	ιδιαίτερο	μενού	
και	αίθουσα	εκδηλώσεων	
και	champagne	hall	για	πο-
τό	και	finger	food.	Parking.	
Έως	1.00.	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

HoT-HoT 
Βρυούλων 3, 213 0246631 Ο	σεφ	
Βασίλης	Χαριτάκης	θα	σας	
προτείνει	Buffalo	Ribeye	
burger,	με	χειροποίητο,	
ζυμωτό	ψωμί,	αλλά	η	γκάμα	
των	burgers	είναι	μεγάλη	
και	πραγματικά	λαχταριστή.	
Μπορείτε,	βεβαίως,	να	επι-
λέξετε	και	από	hot-dogs,	
όλα	με	διαλεχτά	υλικά,	ανά-
μεσά	τους	και	βιολογικά.	
Σας	περιμένει	στον	sixties	
ατμόσφαιρας	πολύ	όμορφο	
χώρο	του	όλο	το	24ωρο,	
365	ημέρες	το	χρόνο,	αλλά	
την	απόλαυση	μπορείτε	να	
την	πάρετε	και	στο	σπίτι,	
με	ένα	τηλέφωνο	(delivery:	
12.30	-	1.00).	œX

*J  
Αργυροπούλου 6, Κηφισιά, 210 8013896 
Το	καινούργιο	meeting	
point	των	Β.	Π.	All	day,	με	
καλή	διάθεση	για	όλες	τις	
ώρες.	Δηλαδή,	και	καφέδες	
και	χάζι	μετά	το	shopping,	
και	πολύ	καλή	κουζίνα,	
και	εξαιρετικά	ποτά	στην	
πολυσύχναστη	και	πολύ	
ζωντανή	του	μπάρα.	Χώρος	
μοντέρνος	και	ζεστός,	αν	
δεν	κάτσεις	στην	μπάρα,	ας	
είναι	τουλάχιστον	στο	υπέ-
ροχο	μαρμάρινο	τραπέζι	με	
το	«τζάκι»	να	σου	ζεσταίνει	
τις	στιγμές. œ œ Μ Ξ

KiNGSiZe beer HoUSe 
Σαρδέων 6, Πλ. Ελ. Βενιζέλου, 210 
2510977 Στο	οικογενειακό	
πέτρινο	κτίσμα	του	1928,	μια	
all-day	μπυραρία	έξω	από	
τα	συνηθισμένα,	σας	καλεί	
να	απολαύσετε	τον	καφέ	
σας,	το	αγαπημένο	σας	ποτό	
ή	μια	δροσερή	μπίρα	χωρίς	
απαραίτητη	τη	συνοδεία	

taste 
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Στην υγειά μας!
 Ένα καλό κρασί από την Ελληνικά Κελλάρια Οίνων  

σε προσιτή τιμή για να μπορείς να το χαίρεσαι  
κάθε μέρα. Μοιραστείτε το με αυτούς που αγαπάτε, 

πιείτε το με τους μεζέδες που προτιμάτε και  
διασκεδάστε. Θα το βρείτε σε διάφανη φιάλη 500ml. 

σε Λευκό, Ερυθρό. Ροζέ και Ημίγλυκο.

www.greek-wine-cellars.com

Νέο     

RailsProsopaΘαλασσινός

RialtoVincenzo

ΡοζαλίαΧαρτί & Καλαμάρι School

Ριφιφί

φαγητού.	Με	70	δι-
αφορετικές	ετικέτες	
μπίρας,	ανάμεσά	τους	
και	κάποιες	πολύ	ποι-
οτικές	ελληνικές,	και	

πέντε	βαρέλια	draft	και	
τον	έμπειρο	σεφ	να	προ-

τείνει	γερμανικά	λουκάνικα,	
κότσι,	ποικιλίες	αλλαντικών,	
τυριών	και	κρεατικών.	Με	
μια	ωραιότατη,	δροσερή	
ταράτσα.	œ

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

μΠΕμΠΕκΑ	
Χαλάνδρι, Διονύσου 16, 210 6854.880  
Νοστιμιές	στα	κάρβουνα	
και	μεζεδάκια	μαμαδίστικα,	
μια	ευχάριστη	εμμονή	στα	
ελληνικά	προϊόντα	και	ένας	
κήπος	απ’	όπου	ξεχειλίζουν	
αρώματα	βασιλικού	και	
πορτοκαλιάς.	

oSTeriA DA CLAUDio (LÕ) 
Kώστα Bάρναλη 26, Xαλάνδρι, 210 6834.228, 
693 9950130	Η	κουζίνα	του	
Ιταλού	και	ταμπεραμεντόζου	
σεφ	claudio	είναι	αυθεντική	
και	πεντανόστιμη.Μαγειρευ-
τά,	εξαιρετικές	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	μπιφτέκια,	φρέ-
σκες	σαλάτες,	κρέατα	και	
πουλερικά	σε	ειδική	χάρτινη	
συσκευασία	που	–πώς	γίνε-
ται	δεν	ξέρουμε–	τα	διατηρεί	
ζεστά	και	τραγανά.	Και	dine	
in	και	delivery	στο	σπίτι	με	
δώρο	brownies.	œ

νοτια

APPLEBEES 
Λαζαράκη 12, Γλυφάδα, 210 8941.521-2
Η	μεγαλύτερη	κουζίνα	
casual	dining	στον	κόσμο,	με	
νόστιμα	burgers	
από	100%	κιμά	
από	ελιά	
μοσχα-
ριού,	
φρέ-
σκες	
σαλάτες	
ημέρας,	
νωπά	
steaks	και	
κοτόπουλα	μα-
ριναρισμένα	στις	
ιδιαίτερες	συντα-
γές	Applebee’s.	
Μενού	από	€9,90,	
μενού	με	χαμηλές	
θερμίδες,	signature	
cocktails,	σπιτικά	
γλυκά		happy	hours	και	
άλλα	πολλά	σε	ένα	πολύ	
προσεγμένο...	αμερικάνικο	
περιβάλλον.	

 

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.	Δη-
μοσιογράφοι,	πολιτικοί	και	
επιχειρηματίες	με	χαλαρή	
διάθεση,	το	φανατικό	κοινό	
της	20	χρόνια	τώρα.	Κυρ.	
βράδυ	και	Δευτ.	κλειστά.	

œœΣ/Κ M

MiMAYA    	
Μάρκου Μπότσαρη 8, Γλυφάδα, 

210 8944.850 Μεσο-
γειακή	κουζίνα	
με	έμφαση	στις	
πρώτες	ύλες	
που	κατά	
κύριο	λόγο	
είναι	ελ-
ληνικές.	
Ο	σεφ	

Μιχάλης	Ηρωγλίδης	αναμει-
γνύει	ελληνική	παράδοση	
και	γαλλικές	τεχνικές	και	
σερβίρει	θαύματα.	œœ Μ

riALTo
Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Ηλιούπολη, 210 
9958.764
Απολαυστικοί	καφέδες	και	
cocktails	από	εξειδικευ-
μένους	baristas	και	γα-
στρονομικές	απολαύσεις	με	
έμφαση	στα	ζυμαρικά.	

ΣΕμΕΛΗ
Σερρών 67, Κορυδαλλός, 210 4953521 
Τσιπουράδικο	με	ιστορία	
που	κρατάει	από	το	’93,	
φιλόξενο	και	ζεστό,	με	
καλοφτιαγμένα	κρεατικά	
και	θαλασσινά	και	σαλάτες	
από	φρέσκα	υλικά	ημέρας.	
Με	πολύ	παρεΐστικη	διά-
θεση	και	κάποιες	ημέρες	
ζωντανή	μουσική.		œ	

viΝCeNZo 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα,	210 

8941.310	Πάθος	για	να-
πολιτάνικη	κου-

ζίνα,	γι’αυτό	πάντα	γεμάτο	
από	πελατεία	που	φτάνει	
εδώ	από	όλη	την	Αθήνα.	Πί-
τσα	με	τραγανή	λεπτή	ζύμη	
και	πάστα	σε	άπειρες,	νό-
στιμες	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.

ΧΑΡΤΙ κΑΙ κΑΛΑμΑΡΙ 
Λ. Ειρήνης 33, Πέραμα, 210 4023.306/ 210 
4023.307 	Και	κρέας	και	ψάρι,	
από	συμιακό	γαριδάκι	μέχρι	
καβούρι	ψητό,	μια	νοστιμιά	
για	τον	καθένα,	στον	προ-
σεγμένο	συμπαθητικό	χώρο	
του	ή	στα			τραπεζάκια	στην	
πλατεία.	Ανοιχτά	κάθε	μέρα	
από	τις	12.00	

ΔυτιΚα

P.A.G.E. 
25ης Μαρτίου 88 (Πετρουπόλεως), 

Πετρούπολη, 210 5020599, fb PAGE 
Cafe Bιομηχανικός	χώρος	
με	ρετρό	πινελιές,	που	
συνδυάζει	το	μοντέρνο	με	
την	παραδοσιακή	φιλοξενία	
και	τα	προσφέρει	όλα…	
γενναιόδωρα.	Από	την	καλή	
διάθεση	και	το	χαμόγελο,	
μέχρι	τα	καλοφτιαγμένα	και	
ιδιαίτερα	σνακ	που	φτιάχνει	
ο	σεφ	και	θα	συνοδεύσουν	
δωρεάν	το	ποτό	σου,	όποιο	
κι	αν	είναι	αυτό,	και	το	γλυκό	
που	θα	σε	κεράσουν	μαζί	
με	τον	καφέ	σου,	όπως	έναν	
σπιτικό	χαλβά.	

rAiLS 
Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αγ. Αντώνιος, 
Περιστέρι, 210 5728137	All	day	bar	
με	έμφαση	στο	φαγητό	και	
στα	gourmet	snacks.	Όλα	
τα	πιάτα	παρασκευάζονται	
εντός	του	καταστήματος	
από	σεφ,	ο	οποίος	προτείνει	
ιδιαίτερα	burgers,	σαλάτες,	
ζυμαρικά,	πιάτα	όπως	σο-
λομό	και	χοιρινό,	σάντουιτς	
αλλά	και	τάπας.	Το	Rails	εί-
ναι	πραγματικά	το	value	for	

money	σημείο	συνάντησης:	
για	το	ποτό	σας	θα	πληρώ-
σετε		€5,50,	για	ένα	ποτήρι	
καλό	ιταλικό	κρασί	€3,50,	
ενώ	οι	καφέδες	κοστίζουν	
λιγότερο	από	€3.	

ταΒέρνές

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

ΚΑππΑΡΗ
Δωριέων 36, Άνω Πετράλωνα, 210 
3450.288 Σπιτάκι	μικρό	στα	Πε-
τράλωνα,	με	νόστιμο	φαγάκι	
–	έξτρα	πόντος	στο	κοκκινι-
στό.	Όλες	οι	ηλικίες	κόσμου	
και	ωραία	βαβούρα.	

PIΦIΦI 

Eμ. Mπενάκη 69A & Bαλτετσίου, Eξάρχεια, 
210 3300.237 Σε	στιλ	μοντέρνας	
ταβέρνας,	με	παραδοσιακές	
συνταγές	απ’	όλη	την	eλλά-
δα.	Kυρ.	13.00-18.00.	M 	

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

TEΛHΣ
Ευριπίδου 86, πλ. Κουμουνδούρου, 
210 3242.775 Εδώ	δεν	θα	φας	
πόρτα,	πλούσιοι	και	φτωχοί,	
τρέντηδες	και	μεροκαμα-
τιάρηδες,	θα	κάτσουν	δίπλα	
δίπλα	για	άπαιχτα	χοιρινά	
μπριζολάκια	-	πατάτα	-	
σαλάτα.	Ανοιχτό	από	το	
μεσημέρι,	ο	χαμός	γίνεται	το	
βράδυ,	όταν	μαζεύεται	όλη	
η	Αθήνα	μετά	τα	μπαρ.Γρή-
γορο,	νόστιμο,	χορταστικό,	
πάμφθηνο,	after.
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Δεν είναι μόνο μια έξυπνη επιχειρη-

ματική κίνηση αυτή του Public να 

ανεβάσει στο amazon ελληνικούς 

τίτλους, διευρύνοντας έτσι την αγο-

ρά του βιβλίου με τους Έλληνες του 

εξωτερικού, αλλά λύνει κι ένα χρό-

νιο πρόβλημα. Ο Βασίλης Βασιλείου, 

εμπορικός υπεύθυνος Βιβλίων, 

Χαρτικών και Παραδοσιακών παιχνι-

διών του Public, μίλησε στην A.V.

Η φιλοσοφία 
του τμήματος Βιβλίων
«Στα μεγάλα μας καταστήματα, ό-
πως αυτά του Συντάγματος και της 
Τσιμισκή, φέρνουμε τουλάχιστον 
από ένα αντίτυπο απ’ όλα τα βιβλία. 
Η πολιτική της προβολής των τίτ-
λων γίνεται και σε συνεργασία με 
τους εκδότες, γιατί τους θεωρούμε 
συνεργάτες μας, αλλά και τα παιδιά 
του τμήματος επιλέγουν ποια θα 
βγάλουν μπροστά –διαβάζουν και 
ενημερώνονται αδιαλείπτως– ή αν 
πρέπει να παραγγελθεί μεγαλύτερος 
αριθμός από το συνηθισμένο.
Αρχικά αντιμετωπίσαμε διστακτικά 
το τμήμα του βιβλίου, πιστεύοντας 
πως παρεμπιπτόντως θα το επισκε-
πτόντουσαν οι φιλαναγνώστες – γι’ 
αυτό στρέψαμε την προσοχή μας πε-
ρισσότερο στα ευπώλητα, ενώ δώσαμε 
από την αρχή πολύ βάρος στα comics, 
γιατί θεωρούσαμε πως ταιριάζει στο 
προφίλ των επισκεπτών του Public. 
Οι απαιτήσεις όμως για τίτλους από 
το κοινό μάς οδήγησαν γρήγορα στον 
εμπλουτισμό του τμήματος, κι έτσι 
σήμερα υπάρχει κόσμος που έρχεται 

ειδικά για τον όροφο με τα βιβλία. 
Το γεγονός δε πως φιλοξενούμε πα-
ρουσιάσεις βιβλίων, και κυρίως πως 
υπάρχουν συγγραφείς όπως ο Ίαν 
Ράνκιν ή η Βικτώρια Χίσλοπ –πριν γί-
νει τόσο γνωστή λόγω σίριαλ–, που 
έχουν έρθει ειδικά για μια παρουσί-
αση στο Public, επικυρώνει επίσης τη 
θέση του βιβλιοπωλείου στο χώρο.  
Επιπλέον πιστεύω πως έχουμε ένα 
από τα πιο πλήρη τμήματα ξενόγλωσ-
σων βιβλίων στην Αθήνα – ειδικά στο 
Σύνταγμα το επισκέπτονται εκτός 
από Έλληνες αναγνώστες και πολλοί 
τουρίστες. Το 2009 ή το 2010 ένα α-
μερικάνικο ταξιδιωτικό περιοδικό εί-
χε κάνει ένα αφιέρωμα για την Αθήνα 
της κρίσης και ήταν φοβερά εγκωμι-
αστικό για τον αριθμό των ξένων τίτ-
λων που βρήκαν στα ράφια μας.
Φυσικά υπάρχει και το ηλεκτρονικό 
μας κατάστημα που δουλεύει 24 ώρες 
το 24άωρο και μπορείς να παραγγεί-
λεις και από εκεί τα βιβλία που θέλεις. 
Από την άλλη, δυστυχώς, δεν υπάρ-
χουν ακόμα πολλοί ελληνικοί τίτ-
λοι σε e-books – νομίζω μόνο γύρω 
στους 3.500 χιλιάδες τίτλους. Ήταν κι 
ένας από τους λόγους που μας οδήγη-
σε στη συνεργασία με την amazon».

Project amazon
«Γνωρίζοντας πως υπάρχουν πολλοί 
Έλληνες στο εξωτερικό, σκεφτήκαμε 
πως μπορούμε να διευρύνουμε την 
αγορά του ελληνικού βιβλίου και έξω. 
Επιπλέον,  έχουμε ακούσει διηγήσεις 
ανθρώπων που σπουδάζουν ή διδά-
σκουν στο εξωτερικό για το δυσβά-

σταχτο οικονομικό κόστος που επω-
μίζονται όταν θέλουν να μεταφέρουν 
βιβλία από την Ελλάδα στη χώρα δια-
μονής τους. Κάποιος μας είπε επίσης 
για τις εξωφρενικές τιμές που βρίσκει 
ελληνικά βιβλία στη χώρα που ζει – 
πληροφορία που δεν έχουμε ελέγξει 
αν ευσταθεί. Για όλους αυτούς τους 
λόγους αποφασίσαμε να ζητήσουμε 
τη συνεργασία με την amazon. 
Εδώ και μήνες δουλεύουμε το project 
ανεβάζοντας πολλούς χιλιάδες τίτ-
λων από βιβλία, CD και DVD. Ο χρό-
νος ήταν απαραίτητος, γιατί είχαμε 
να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ σημα-
ντικό πρόβλημα. Η amazon υποστή-
ριζε μόνο βιβλία που για να τα βρεις 
έπρεπε να γράψεις στα greeklish. 
Αυτό πρακτικά δημιουργούσε πολλά 
προβλήματα στους χρήστες, αφού για 
παράδειγμα αν ήθελαν να γράψουν 
το “η” έπρεπε να θυμηθούν πως πρέ-
πει να πληκτρολογήσουν “h”.  Εμείς 
την πιέσαμε, με τον τρόπο μας, να υ-
ποστηρίξει και ελληνικούς χαρακτή-
ρες, για να μπορούν να τα βρουν πιο 
εύκολα οι Έλληνες χρησιμοποιώντας 
ελληνικό πληκτρολόγιο και αυτή τη 
μετατροπή την επωμιστήκαμε εμείς. 
Αυτή τη στιγμή έχουμε ανεβάσει 
39.000 τίτλους, σύντομα θα γίνουν 
50.000 και συνεχίζουμε. Οι τίτλοι 
που έχουμε ανεβάσει μέχρι σήμερα 
αφορούν όσους παρουσιάζουν κί-
νηση στα καταστήματά μας –καλύ-
πτουν από θέατρο, ποίηση, παιδικά, 
μέχρι φυσικά λογοτεχνία–, αλλά 
έχουμε ανεβάσει και κλασικούς τίτ-
λους.  Προσπαθούμε να καλύψουμε 
όλες τις κατηγορίες, αυτές τουλά-
χιστον που φιλοξενούμε στα ράφια 
μας. Οι τιμές θα είναι στις τιμές που 
καθορίζει ο εκδότης για το βιβλίο 
στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπό-
ψη την ισοτιμία λίρας και ευρώ και 
προσθέτοντας τα έξοδα αποστολής. 
Το κύρος της amazon προσφέρει τη 
σιγουριά της αποστολής, κάτι που 
δεν εξασφάλιζαν μέχρι πρότινος ό-
σοι παράγγελναν βιβλία και η απο-
στολή γινόταν με άλλους τρόπους. 
Χωρίς διαφήμιση, λειτουργώντας 
το πρόγραμμα πιλοτικά, πριν βγει 
επίσημα σε λίγες ημέρες, με έκπλη-
ξη ανακαλύψαμε πως ήδη υπήρχαν 
παραγγελίες – από τα πρώτα ήταν 
παιδικά βιβλία (δεν θυμάμαι τώρα 
τους τίτλους τους) και CD του Βασί-
λη Παπακωνσταντίνου. Ίσως είναι 
περιττό να τονίσω πόσο ενθουσίασε 
τους συγγραφείς αυτό το άνοιγμα. 
Ποιος ξέρει, μπορεί στο άμεσο μέλ-
λον να διαβάζουμε στο “αυτί” ενός 
ελληνικού βιβλίου: “Πρώτο σε πω-
λήσεις στο amazon”». A

Επιμέλεια: 
ΑγγΕλική ΜπιρΜπιλή

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.

To Public 
ανεβαζει ελληνικα 
βιβλια στο amazon
Του Δημητρη μαστρογιαννιτη

Τα συστατικά 
μιας καλής παράστασης
Ο Ντέιβιντ Μάμετ στο βιβλίο του 
«Θέατρο» (εκδ. πατάκη) μας εισάγει 
στο χώρο που γνωρίζει καλύτερα, 
αφού είναι ένας από τους μεγαλύτε-
ρους θεατρικούς συγγραφείς.

Της ΕλΕαννασ Βλαστού

 
Πού βρίσκεται η κουίντα(;) ή, αλλιώς, στην αγγλική θεατρι-
κή ορολογία, το πράσινο δωμάτιο; ανάμεσα στο ιερό και στο 
ανόσιο· είναι ο χώρος ανάμεσα στο δρόμο και τη σκηνή. Mε 
αφετηρία τα πιο απλά, o ντέιβιντ μάμετ (γ. 1947) μας μυεί 
στο δικό του περιβάλλον. Θεατρικός συγγραφέας («Οικόπε-
δα με θέα», «Ολεάννα», «American Buffalo»), βραβευμένος με 
Πούλιτζερ και σκηνοθέτης, γράφει για όλους και όλα όσα 
συμβάλουν στο ανέβασμα μιας παράστασης.
Δίνει τον ορισμό: «Θέατρο είναι ουσιαστικά άνθρωποι ε-
γκλωβισμένοι σ’ ένα ασαν-
σέρ» και σκοπός του δεν είναι 
να καθοδηγήσει, να βελτι-
ώσει, να απεραντολογήσει, 
αλλά αντίθετα να μας διασκε-
δάσει, να μας ενθουσιάσει, να 
μας συγκλονίσει.
ο μάμετ δίνει την πρωτοκα-
θεδρία στο κείμενο και στους 
ηθοποιούς, αλλά τονίζει ότι το 
φυσικό περιβάλλον στο οποίο 
πρέπει να ευδοκιμήσουν είναι 
το κοινό. Ένα κοινό που πρέ-
πει πάντα να πληρώνει για να 
έχει τη δυνατότητα να κρίνει, 
που με τα χρόνια δυστυχώς 
συρρικνώνεται όσο μικραίνει 
η εγγράμματη μεσαία τάξη. στους ηθοποιούς δίνει τις συμ-
βουλές του: η ερμηνεία τους να είναι πιο απολαυστική απ’ 
ό,τι μια απλή ανάγνωση του κειμένου, να μιλάνε δυνατά, 
καθαρά (προφέροντας τα τελικά σύμφωνα), με το βλέμμα 
ψηλά, αποφεύγοντας τις χειρονομίες, τοποθετώντας το 
σώμα σωστά, προσδίδοντας στο ρόλο χαρακτήρα και άνε-
ση (συστατικά του ταλέντου), να μάθουν να σκηνοθετούν 
τον εαυτό τους. η πρόσθεση «κουλτούρας», «συναισθήμα-
τος» ή «συγκίνησης» είναι περιττή (κανείς δεν νοιάζεται τι 
αισθάνεται ένας ηθοποιός). 
Όσο για τους δραματουργούς, δουλειά τους είναι να κάνουν 
το κοινό να αναρωτιέται τι θα γίνει παρακάτω. η θεατρική 
εμπειρία χρειάζεται κείμενο, που σημαίνει πλοκή. Και η έλ-
λειψη πλοκής σημαίνει βαρεμάρα.
σε ό,τι αφορά τους σκηνοθέτες είναι αυστηρός, η εμπειρία 
τού δίδαξε ότι δεν είναι απαραίτητοι, ειδικά εάν λάβουμε 
υπόψη τους βανδαλισμούς των κειμένων ή τη διαπότισή 
τους με δικό τους νόημα. στόχος του καλού σκηνοθέτη είναι 
να δώσει βηματισμό, ρυθμό και καλό στήσιμο στην παρά-
σταση. τελεία και παύλα. η προσπάθεια να κάνει κάτι «εν-
διαφέρον» με το σενάριο λέγεται ασχετοσύνη.  Επιμένει σε 
ό,τι έλεγε ο στανισλάφσκι «όποιος σκηνοθέτης πρέπει να 
κάνει κάτι ενδιαφέρον με το κείμενο δεν καταλαβαίνει το 
κείμενο».
ο μάμετ γράφει και για την τεχνική, τη θεατρική κουλτούρα, 
τα σημαντικά αμερικανικά έργα, τις ατελείωτες εβδομάδες 
γύρω από ένα τραπέζι που λέγεται πρόβα, ενώ στην ουσία 
σημαίνει εθιστική μορφή ομαδικής θεραπείας και εθισμός 
στη σπατάλη χρόνου. τέλος γράφει για το χρόνο μιας παρά-
στασης. η προσοχή του κοινού είναι περιορισμένη και κα-
νείς δεν ζει σε έναν άχρονο κόσμο – μόνο οι αποκρυφιστές, 
οι γιόγκι, οι ερωτευμένοι και οι ναρκομανείς. 
Ένα βιβλίο μετάγγισης εμπειρίας για τους επαγγελματίες, 
που λειτουργεί συγχρόνως και σαν οδηγός για τους θεατές. 
(μτφ. Κάτια Σπερελάκη) ●
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ΠΕΝΤΕ 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Θάνος 
Μικρούτσικος, 
εκδ. Γαβριηλίδης 

Μουσική και ποί-

ηση από τον Θάνο 

Μικρούτσικο και 

τον Γιώργο Κοζία αντίστοιχα, αποτέλε-

σμα μιας γνωριμίας που άρχισε το 2007 

στην Κύπρο και συμπυκνώνεται σε αυ-

τό εδώ το βιβλίο. Η έκδοση συνοδεύεται 

από cd. 

Η ΔΙΑΙΤΑ 
ΝΤΟΥΚΑΝ
Dr Pierre Dukan, 
εκδ. Κλειδάριθμος 

Η πολυσυζητημέ-

νη μέθοδος για 

οριστική απώλεια 

βάρους του Γάλ-

λου γιατρού Ντου-

κάν, την οποία ακολουθούν περισσότεροι 

από 20 εκατ. άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. 

Η μέθοδος δεν βασίζεται στον υπολογι-

σμό θερμίδων, αλλά στην κατανάλωση 

των «σωστών» τροφών. 

ΤΙ ΝΕΑ 
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Σεμινάρια γραφής 
με διαγωνισμό διηγήματος 
στη Γιορτή Βιβλίου

ο 
Σύλλογος Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών σε συνεργασία με 
το Μικρό Πολυτεχνείο και την ATHENS VOICE οργανώ-
νουν δύο ανεξάρτητα σεμινάρια αυτοματικής γραφής 
διάρκειας δύο ωρών το καθένα, για έμπειρους ή μη λά-

τρεις της γραφής. Τα σεμινάρια συντονίζει ο Θράσος Καμινά-
κης, υπεύθυνος για τον τομέα Λογοτεχνίας και Στιχουργικής 
στο Μικρό Πολυτεχνείο, και τα κείμενα που θα προκύψουν 
από τους συμμετέχοντες θα κατατίθενται αυθημερόν στη 
γραμματεία της Γιορτής Βιβλίου. Από τις δώδεκα καλύτερες 
συμμετοχές:
●  Οι τρεις πρώτες θα δημοσιευτούν στην ATHENS VOICE και 
θα κερδίσουν. 
ελεύθερη συμμετοχή σε σεμινάρια δημιουργικής γραφής 
στο Μικρό Πολυτεχνείο. 
● Οι επόμενες εννέα συμμετοχές θα δημοσιευθούν στην 
ιστοσελίδα της ATHENS VOICE. 
● Οι δώδεκα νικητές θα πάρουν, επίσης, ως δώρο βιβλία από 
το Σύλλογο Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών. 
● Για όλους τους συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως επίδοσης, το 
Μικρό Πολυτεχνείο θα κληρώνει, με το πέρας του κάθε σεμι-
ναρίου, δύο ελεύθερες συμμετοχές σε σεμινάρια Λόγου. 
H ανάγνωση και η βράβευση των κειμένων θα πραγματο-
ποιηθεί στις 9/6, τελευταία Κυριακή της Γιορτής του Βιβλίου, 
ενώ η Κριτική Επιτροπή που θα επιλέξουν τα κείμενα για 
βράβευση απαρτίζεται από τους: Ερρίκο Μπελιέ (πρόεδρος 
της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, Αντιπρόε-
δρος της Εταιρείας Συγγραφέων, ποιητής και μεταφραστής), 
Γιώργο Πανόπουλο (εκπρόσωπος της A.V.), Φώτη Βλαστό 
(εκπρόσωπος του Μικρού Πολυτεχνείου) και Κώστα Παπα-
δόπουλο (εκδότης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών 
Βιβλίου Αθηνών). 

INFO
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις 26/5 (19.30) & 2/6 
(19.30) στη Γιορτή Βιβλίου (Τέντα εκδηλώσεων) και αμέσως 
μετά, σ’ ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, οι συμμετέ-
χοντες μπορούν όπου θέλουν να γράψουν το διήγημα και να 
το παραδώσουν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Γιορτής του Βιβλίου. 

Ο «ανδαλουσιανός φίλος» 
σάς πάει Στοκχόλμη

Μ
ε εγκωμιαστικές κριτι-
κές που το παρουσιά-
ζουν ως μνημειώδες 
θρίλερ και αντικαταστά-

σεις που αρέσουν (αστυνομι-
κοί μοιάζουν με γκάνγκστερ 
και γκάν γκσ τερ έ χουν πιο 
εκλεπτυσμένους τρόπους), 
«Ο ανδαλουσιανός φίλος» του 
Alexander Soderberg (εκδ. Με-
ταίχμιο) εξιστορεί την ιστορία 
της Σοφί Μπρίνκμαν που παρα-
σύρεται από τον όμορφο (αλλά 
επικίνδυνο) Χέκτορ Γκουσμάν 
(μτφ. Δημήτρης Φωτόπουλος). 

Γνωρίζοντας τους πρωταγωνιστές του βιβλίου και απαντώ-
ντας σωστά σε 5 ερωτήσεις, ένας τυχερός θα έχει την ευκαι-
ρία να ταξιδέψει στη Στοκχόλμη για τρεις μέρες. Ο 2ος και ο 
3ος νικητής θα κερδίσουν βιβλία σκανδιναβικής αστυνομι-
κής σειράς δικής τους επιλογής αξίας € 200 και € 100 αντί-
στοιχα. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι 16/6 και η φόρμα που 
πρέπει να συμπληρώσει ο κάθε συμμετέχων βρίσκεται στο 
www.metaixmio.gr. Το ταξίδι είναι προσφορά του ταξιδιωτι-
κού γραφείου NORDIX. 

ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

book voice

Για το Θεσσαλονικιό που κατεβαίνει Αθήνα, όπως συνέβη 
με του λόγου μου την προηγούμενη εβδομάδα, η πρω-
τεύουσα είναι σοκ. Πολύ περισσότερο όταν το ξενοδοχείο 
είναι στο Μοναστηράκι και απέναντι η εικόνα πιο πολύ πα-
ραπέμπει σε Ταγγέρη και Σκόπια, όσο κι αν φιλότιμα ο ιερός 
βράχος της Ακρόπολης, λουσμένος από το υπέροχο αττικό 
φως, παλεύει να σβήσει τη μουντζούρα. Λέσια, τζάνκου-
λες, ζητιανόπουλα, άστεγοι, τσίκνα από τα σουβλατζίδικα, 
ξερατά, σκουπίδια, μαμά μου! 

Çκ
αι να φανταστείς πως τη φετινή άνοιξη τα πράγματα εί-
ναι απείρως καλύτερα σε σύγκριση με πέρσι, που ανά 
πάσα στιγμή είχες την εντύπωση πως κάτι θα εκραγεί, 
μια βία θα ξεσπάσει κι ένας μεγαλύτερος τρόμος από 

αυτόν που έζησες θα έσκιαζε τους πάντες και τα πάντα». 
Το τελευταίο βιβλίο του Θανάση Χειμωνά λέγεται «Ζούμε τις 
τελευταίες μας μέρες» (πατάκης) και, καθώς προσπαθούμε 
να συντονιστούμε για την παρουσίασή του στη 10η Διεθνή 
Έκθεση Βιβλίου, του διηγήθηκα αυτό το σύντομο ημερολό-
γιο μελαγχολίας για την πρωτεύουσα όπως τη βίωσα λίγες 
ώρες πριν. «Νιώθω σαν να έχω τζετ λαγκ, σαν 
να μην ταξίδεψα στην Ελλάδα αλλά σε χώρα 
του Τρίτου Κόσμου. Πόνεσαν τα μάτια μου και 
το κεφάλι μου από την κατάντια. Άσε που ξα-
ναερωτεύτηκα τη Θεσσαλονίκη. Εδώ το κέντρο 
λειτουργεί και ο κόσμος, παρ’ όλα τα δεινά, την 
ανεργία και τα ζόρια, έχει τουλάχιστον την πο-
λυτέλεια να αράζει σε πεζόδρομους και τραπε-
ζάκια έξω και να κλαίει τη μοίρα του πνίγοντας 
το δάκρυ του σε μπίρες και σε φρέντο». 

Ωραία ήταν στη 10η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, αν 
και υποτονικά από πλευράς προσέλευσης. κάτι που έκαιγε η 
ζέστη, και ποιος τα χέζει τα μελάνια και τους ωκεανούς ιδεών, 
πάμε, φίλοι, όλοι Χαλκιδική για βουτιές! κάτι που επικοινωνιακά 
δεν έγινε τίποτα πέρα από μια ξερή συνέντευξη Τύπου, και το 
αποτέλεσμα ήτο η χλωμή περαντζάδα από τους συνήθεις ύπο-

πτους. 
παρ’ όλα 

α υ τ ά ,  τ ο 
περιεχόμενο 

ή τ α ν  π λ ο ύ σ ι ο 
και απολαυστικό. Ο 

σκαμπαρδώνης προλο-
γίζοντας τον «Θάνατο στο Βαλ-

παραΐζο» του μένη Κουμανταρέα 
έδωσε τα ρέστα του προσομοιάζοντας το τέλος 

του Χόνεκερ από καρκίνο με τις δύσκολες μέρες που περνάει 
η Αντζελίνα Τζολί, ο Άμος οζ δεν ήρθε λόγω μικρού ατυχήμα-
τος, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον ανταίο Χρυσοστομίδη να μι-
λήσει και να μαγέψει τους παριστάμενους, ο γιώργος Χρονάς 
στο περιπτεράκι της Οδού πανός με τζιν πουκάμισο και ωραίο 
φουλάρι υπήρξε δείγμα κομψότητας και η νικόλ Κράους έ-
λιωσε στις βόλτες και στις συνεντεύξεις. 
Όμως η πιο γκαγκάν παρουσίαση, όπως συμφωνήσαμε με 
τον γιάννη μπασκόζο του «Βήματος», ήταν αυτή του βιβλίου 
«Delivery Boy» (γαβριηλίδης) του ηλία Κουτσούκου. Μια ντου-
ζίνα από διηγηματάκια-σφαίρες των 200 λέξεων το καθένα, 
για τα οποία ο συγγραφέας κάλεσε να μιλήσουν έναν επαγ-
γελματία μποξέρ, μια «Σουηδέζα» από την ΕΤ3, ένα ζηλωτή 
ζωγράφο, ένα γιατρό από τους γιατρούς του κόσμου, μια 
«συλλογική» αρχιτεκτόνισσα, έναν έμπορο του κόσμου που 
διασχίζει όλη την Ευρώπη πουλώντας παπούτσια κι έναν Αλ-
βανό φίλο του, που σε αντίθεση με τη στερεοτυπική εικόνα 
του πονεμένου μετανάστη, ο ρολάν είναι τρελός ζεν πρεμιέ 
και φανατικός αναγνώστης οικονομικών ενθέτων. Στο ενδιά-
μεσο ο «γίγαντας» κουτσούκος, που όσο μπόι δεν του έδωσε 
ο θεός σε ύψος του το έδωσε σε ψυχή, διάβαζε μερικά εξό-

χως συγκινητικά αποσπάσματα του βιβλίου 
του διανθισμένα με τόνους βρισιδιού αλλά και 
τρυφερότητας. λέξεις γαμοσταυριδικές, εφό-
σον ο συγγραφέας είναι μέγας βωμολόχος, 
αλλά ιστορίες σπαραξικάρδιων τόνων. Μετά 
το τέλος, ακολούθησε γνήσιο λαϊκό γλέντι με 
τσίπουρα σαφράν, σταφίδες και στραγάλια. 
«Μια χαρά την περνάτε επάνω στη Θεσσαλονί-
κη», παρατηρεί ο Θανάσης Χειμωνάς, που αν 
εξαιρέσεις το βαρύ ατόπημά του πως είναι Ο-

λυμπιακός, κατά τα άλλα είναι μια χαρά άνθρωπος. Ύστερα 
αποχαιρετισμοί, εναγκαλισμοί, κι ο καθένας σπίτι του. Εμείς 
εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου κάφρικα ποντιοπαόκια σήκω-
σαν πανό καλώντας τον Μπουτάρη να μαζέψει «τα μεμέτια 
και τους gay», και αυτοί στην Αθήνα που ζέχνει από την κάψα 
και τους δικούς της κάφρους, για τους οποίους δεν είμαι και ο 
πιο αρμόδιος διά να ομιλήσω.  A  

Του στΕφανού τσιτσοΠούλού 

2310 soul Άτιτλο, κολάζ, από την έκθεση 
«Ελεύθερη Απόδοση» 

24 Μαΐου έως  1η Ιουνίου, 
στην γκαλερί TinT

Ωραία ήταν στη 
10η Διεθνή Έκθεση 
Βιβλίου Θεσσαλονί-

κης, αν και υποτονικά 
από πλευράς 
προσέλευσης

Τζαβαρακατρανέμια 
αναμνήσεισ από τή
10η Διεθνή εκθεσή ΒιΒλιόυ



23 - 29 ΜΑΪΟΥ 2013 A.V. 57 

21Oδηγός
ΑΘΗΝΑ

23 - 29 MΑΪΟΥ 2013 - ΤΕΥΧΟΣ 437 - 168 ΩΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ - www.athensvoice.gr

Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

K. Bήτα σελ. 60

36η ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ένα μεγάλο υπαίθριο βιβλιοπωλείο θα στηθεί στο Πεδίο του Άρεως. 

Θα είναι και η ATHENS VOICE εκεί με τα βιβλία της. 

24 Μαΐου με 9 Ιουνίου στο Πεδίο του Άρεως, μπροστά στις καινούργιες εκδόσεις, θα κλείνουν τα ραντεβού τους οι φίλοι του 
βιβλίου. Θα έχουν μαζί τους όσα βιβλία έχουν διαβάσει και θέλουν να τα δώσουν ακολουθώντας την προτροπή της καμπάνιας 
«Με διάβασες; Χάρισέ με! Χαρίστε ένα βιβλίο, σώστε μια βιβλιοθήκη». Αυτή τη φορά τα βιβλία θα πάνε για τη δημιουργία βιβλιοθή-
κης στη Φολέγανδρο και θα ενισχύσουν τις βιβλιοθήκες Γυναικείων Φυλακών Θήβας και του Τμήματος Νέων της Κεντρικής 

Φυλακής Γυναικών Κορυδαλλού. 
Οι θεματικές ενότητες της φετινής Γιορτής είναι τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Κωνσταντίνου Καβάφη και τα 50 χρόνια 

από την απονομή του βραβείου νόμπελ στον Γιώργο Σεφέρη (ομιλίες και προβολή ντοκιμαντέρ). 
Επίσης, προγραμματίζονται:

● Παρουσιάσεις βιβλίων
● Πολιτιστικές εκδηλώσεις

● Έκθεση πολιτικής γελοιογραφίας (σε συνεργασία με τη Λέσχη Ελλήνων, 
Αίθουσα εκθέσεων)

● Εκδηλώσεις για παιδιά 
● Σεμινάρια αυτοματικής γραφής (δες σελ. BOOK VOICE)

● Αφιέρωμα «Βιβλία που έγιναν ταινίες»
● Διαδραστική έκθεση φωτορεπορτάζ «Η άλλη ανάγνωση». 

Ο φωτορεπόρτερ σε κάθε του «κλικ» καλείται να απομονώσει μια σκηνή 
από την πραγματικότητα και να αποδώσει μια αυτοτελή ιστορία στον αναγνώστη.

● Θεατρικές παραστάσεις κ.ά. 

I n f o Σας περιμένουμε στο περίπτερο της ATHENS VOICE. Ελάτε να σας γνωρί-
σουμε και να βρείτε τα βιβλία 

μας και σε τιμές έως 60% 
κάτω της αρχικής.  Ώρες λει-

τουργίας: Δευτ.-Πέμ. 18.00-
22.00, Παρ.-Σάβ. 18.00-22.30. Κυρ. 11.00-14.30 & 18.00-22.00.
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Τα οπωροφορα Της αθηνας 
Μια ομαδική εικαστική έκθεση που «περιπλανιέ-
ται» σε ξεχασμένες γειτονιές αναζητώντας τα ο-
πωροφόρα της πόλης. Βασισμένη στο ομότιτλο 
βιβλίο του Σωτήρη Δημητρίου. Εκθέτουν: Δ. Αγ-
γελίδου, Χρ. Ακτίδη, Τ. Μαντζαβίνος κ.ά. Επιμέ-
λεια: Ίρις Κρητικού. Έως 15/6,  Ιανός, Σταδίου 24, 
210 3217917

αυΤο που φαίνεΤαί
Ο πλήρης τίτλος της έκθεσης είναι «Mehr Als 
Schein / Shining Through / Αυτό που φαίνε-
ται» με 19 καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται σε 
Γερμανία, Κύπρο, Ελλάδα. Εκθέτουν: Ν. Αλεξίου, 
Γ. Γκανάς, Μ. Ζαχαριουδάκης κ.ά. Ως 2/6, Zone 
D-Zoumboulakis Galleries, Ερμού 135, 210 3608278

Τhat’s not an image
Παρεμβάσεις με σπρέι σε φωτογραφίες, κολάζ και 
origami με πρωταγωνιστές ανθρώπους και ζώα, 
έργα στα οποία συνενώνεται το παρελθόν με το 
αβέβαιο μέλλον, και όλα αυτά υπό το αλλόκοτο 
καλειδοσκόπιο του Πάνου Παπαδόπουλου, του 
Γιώργου Τσεριώνη και του Vassili H. Έως 22/6, 
Can Christina Androulaki Gallery, Αναγνωστοπούλου 
42, 210 3390833

www.athensvoice.gr

Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; «210 

Guide», ένας πλήρης οδηγός με 

γκαλερί, θέατρα, σινεμά, εστιατό-

ρια, bars και clubs. 

ΣτÕ αμπαρια ενόΣ 
πλοίου 
Ένας σκηνοθέτης της τηλεόρασης, 
ο Άρης Λυχναράς, φωτογραφίζει το 
λιμάνι του Πειραιά στη «Νυχτερινή 
Βάρδια». Φωτογραφικά έργα από 
την «ακίνητη» πλευρά της ακτο-
γραμμής με στοιχεία που στέκουν 
παντοτινά εκεί, ενώ το πλήθος των 
επιβατών φεύγει, έρχεται, ταξιδεύ-
ει. Η έκθεση παρουσιάζεται στα 
αμπάρια ενός ιστορικού πλοίου, 
το οποίο αποτελεί το πρώτο έκθε-
μα της «Πολιτιστικής Ακτής» του 
Πειραιά, με ευθύνη του ΟΛΠ. Το 
μονίμως αραγμένο πια Hellas Liberty 

είναι ένα από τα τρία πλοία τέτοιου 
τύπου που έχουν διατηρηθεί ως 
μουσεία στον κόσμο. Στους χώρους 
που κάποτε ήταν γεμάτοι φορτίο 
για τις ανάγκες των συμμάχων στον 
Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και γεμάτο 
με μνήμες του πολέμου, όταν χρη-

σιμοποιήθηκε για την πόντιση 
αγωγού πετρελαίου στο στενό 

της Μάγχης μετά την απόβα-
ση της Νορμανδίας. 

23/5 - 30/6, Λιμάνι Πει-
ραιά, Ακτή Bασιλειά-

δη, πύλη Ε2

Free the moon, 
Πάνος Παπαδόπουλος

Δάφνη Αγγελίδου

engage: 
νεοί καί πολίΤίκη
Η Intelligence Squared Greece και η Στέγη 
Γραμμάτων & Τεχνών διοργανώνουν ένα 
επίκαιρο φόρουμ για τη συμμετοχή των νέων 
στην πολιτική, τη σημασία της και τους νέους 
τρόπους με τους οποίους οι νέοι αποκτούν 
πολιτική δύναμη. Με τη συμμετοχή Ελλή-
νων και Άγγλων ομιλητών. Τρίτη 28/5, 19.00-
21.00, Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών (Συγγρού 
107, Αθήνα). Είσοδος ελεύθερη (με προκρά-
τηση), 213 0178036 ή rsvp@iq2.gr. Η A.V. είναι 
χορηγός επικοινωνίας.

Dorothea 
Goldschmidt

μη 
χαΣειΣ
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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 3617310 ή στο agenda@athensvoice.gr

Δίονυςης ςοΤοβίκης
Με τη λέξη «Μαρμαρυγή» που σημαίνει «λαμπύρισμα», ο αρχιτέκτο-
νας Δ.Σ. μας προτείνει μια μοναδική βόλτα σε δύο μαρμαράδικα της 
οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου στο Mαρούσι, όπου παρουσιάζει μια 
σειρά από έπιπλα, αντικείμενα και  αρχιτεκτονικά έργα του που σχε-
διάστηκαν και υλοποιήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια. Σε άμεσο διά-
λογο με το χώρο και την αδρότητα των υφών του, η Μελίνα Πολυχρο-
νοπούλου παρουσιάζει παράλληλα μια έκθεση φωτογραφιών της. 
Εγκαίνια:  23/5, 19.00, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 11,  Μαρούσι. Ως 9/6.  
Η A.V. και το HOMEmag είναι χορηγοί επικοινωνίας.

ΧρίςΤίνα Δαρρα 
Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που γινόμαστε κομμάτια. Τότε κα-
νείς επιστρατεύει τις δυνάμεις του και προσπαθεί να βάλει τα κομ-
μάτια στη θέση τους, σημειώνει η Χ.Δ. για τη νέα της δουλειά με 
τίτλο «Tangram fragments of the self». Αυτή η διαδικασία θυμίζει 
σχηματικά το Tangram, παιχνίδι από την Κίνα, άγνωστο πόσο πα-
λιό, με επτά γεωμετρικά σχήματα, τα οποία συνθέτοντας φτιάχνει 
κανείς μια οποιαδήποτε εικόνα. Πρόκειται για την 11η ατομική της 
έκθεση. 23/5 - 15/6, Γκαλερί Genesis, Χάρητος 35 
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              * ΑδιΑφορος

        ** Μέτριος

     *** ΚΑλος

  **** Πολύ ΚΑλος

***** έξΑιρέτιΚος

➜ makismilatos@gmail.com

Κόρε. Ύδρο.
Απλές Αςκήςέις ςτον υπΑρξιςμο  (***)

Οι Κόρε. Ύδρο. είναι ένα ιδιοσυγκρασιακό συγκρότημα, ένα 
λεύκωμα σαν αυτά που γράφαμε στο δημοτικό με σκέψεις, από-
ψεις, εξυπνάδες, ποίηση, φιλοσοφίες, έρωτες, συναισθήματα, 
μεγάλες ιδέες (κι έτσι ακριβώς είναι δομημένο και το βιβλιαράκι 
που συνοδεύει το cd), είναι μια «στρέβλωση» στην κανονικότη-
τα, ένα εκφραστικό όχημα τόσο προσωπικό και ιδιαίτερο που 
μπορεί να απελευθερώνει και να ανακουφίζει τον Δημητριάδη 
και τον Μακρή, αλλά εμάς μας μετατρέπει σε λαθραίους ηδο-
νοβλεψίες ωτακουστές. Εκεί που ακούς νομίζεις ότι θα ανοίξει 
ξαφνικά η πόρτα, θα μπουκάρει ο Δημητριάδης, θα αρπάξει το 
cd και θα εξαφανιστεί, βρίζοντάς σε κιόλας που μπήκες στο μυα-
λό του. Και στον καινούργιο τους δίσκο οι κώδικες δεν αλλάζουν, 
απλώς βαθαίνουν και –για πρώτη φορά τόσο πολύ– δέχονται 
επιδράσεις από την τρέχουσα πραγματικότητα, όλα όμως παρα-
μένουν γεμάτα «ανάστρο-
φα μηνύματα» που μόνο 
αυτή η παρέα ξέρει κι εμείς 
καλούμαστε να υποθέσου-
με: τραγούδια αφιερωμένα 
σε πρόσωπα που εμφανί-
ζονται με αρχικά, αποσπά-
σματα από στίχους ξένων 
τραγουδιών, αποκόμματα 
εφημερίδων, φράσεις ποι-
ητών και πολιτικών, και 
«δάνεια» από στίχους άλ-
λων («θα σε ξανάβρω στους 
μπαξέδες», «θα πλανηθού-
με μοναχοί»), όλα ευτυχώς χωρίς «ανούσια ένταση» και σε ένα 
cd που απεικονίζει τη δραχμή. Κι ενώ το στοχαστικό επίπεδο δι-
ευρύνεται και βαθαίνει, η μουσική τους δεν δείχνει την ίδια κινη-
τικότητα κι επιθυμία (παρά το μικρό της φλερτ με την τζαζ προς 
το τέλος) να διευρυνθεί και να δοκιμάσει, παραμένοντας εν 
πολλοίς με τα γνώριμα υλικά, αν και η διάθεση αυτοσαρκασμού 
και υπονόμευσης είναι πιο εμφανής, χαρακτηριστικό άλλωστε 
ολόκληρου του δίσκου. Θαρρείς και αυτή η παρέα δεν μπορεί 
να κρατηθεί και να μην κάνει και πλάκα, να μην ειρωνευτεί τα 
πάντα και –κυρίως– τον ίδιο της τον εαυτό. Υπάρχει όμως ένα 
φάουλ (από άποψη; από αβλεψία;) που κάνει μερικά τραγούδια 
«δυσλειτουργικά» στερώντας τους δύναμη και αποτρέποντάς 
μας από το να «χαθούμε» μέσα στη ροή του άλμπουμ: η φωνή 
είναι τόσο χαμηλά ηχογραφημένη σε σχέση με την ένταση του 
ήχου, που είσαι υποχρεωμένος να διαβάζεις τους στίχους από 
το βιβλιαράκι για να μπορείς να παρακολουθείς την εξέλιξη του 
τραγουδιού. Είναι γοητευτικό και απαραίτητο να χαζεύεις το 
φυλλάδιο με τις πληροφορίες του (κάθε) δίσκου, είναι μέρος 
της ιεροτελεστίας ακρόασης, όμως τα τραγούδια πρέπει να λει-
τουργούν αυτόνομα αλλιώς αίρεται ο χαρακτήρας τους. 
Αν όλα τελείωναν εδώ (ή έστω 7 μήνες μετά) η φτηνή ποπ για την 
ελίτ θα περιείχε όλη την αλήθεια για τα παιδιά του ’78 ή θα χρειά-
ζονταν απλές ασκήσεις στον υπαρξισμό για να καταλάβουμε; 

GROUP RHODA στο «Υπερωκεάνειο»Mara Barenbaum. Έρχεται από το Σαν 
Φρανσίσκο. Ένα κορίτσι με ένα συνθ που 

περιφέρει τα απόκοσμα φωνητικά της και 
την κληρονομιά του no wave ακόμα και 

σε ουζερί. Στο μπαρ του «Υπερωκεάνειου» 
(Περικλέους 46) θα παίξει την Τρίτη 28/5 με 

ελεύθερη είσοδο. Πριν και μετά, διαλέγουν 
μουσικές ο Κωνσταντίνος Βαρώτσος και 
η μυστηριώδης Λora Palmer. 26 & 27/5 

θα βρίσκεται σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα, αντίστοιχα.-Π.Μ.

Variousartists
του ΜάΚη ΜηΛάΤοΥ

το sOUNDtraCK THσ Πολησ
του ΓιώρΓοΥ ΔηΜηΤράΚοΠοΥΛοΥ ➜ gdim400@gmail.com

1. Πρωτέας
Έχω έντονη την εικόνα ενός 
φέρι μποτ σε τρικυμία. Ήμα-
σταν μια παρέα σε ένα κατά-
στρωμα και πίναμε μπίρες. 
Πέφτω σ’ έναν πάγκο και κοι-
τάζω τον ουρανό αντί για τα 
κύματα. Εκεί είδα πρώτη φορά 
τον Πρωτέα να μεταμορφώ-
νεται από τεράστιο ψάρι σε 
αετό και όλη αυτή η κίνηση να 
συμβαίνει πολύ αργά. Όταν 
άρχισε να πετά ένα χέρι με 
τράβηξε και σηκώθηκα. Είδα 
απ’ τη μια πλευρά του πλοίου 
την απόκρημνη πλευρά της 
Σαντορίνης να τρέχει δίπλα 
μου. Όλη τη νύχτα άκουγα 
τη βροχή να πέφτει σ’ 
ένα τσίγκο. Στην ηχο-
γράφηση ακούγεται 
μέσα από πειραγμέ-
νες συχ νότητες η 
φωνή του Γ. Ρίτσου 
να απαγγέλει ένα 
ποίημα. 

2. έκεί που 
χάθηκαν όλα τα 
αντίο
Το  έ γ ρ α ψ α  σ τ α 
Αναφιώτικα το προ-
ηγούμενο καλοκαίρι, 
ήταν μία ζεστή μέρα. 
Άφησα το ποδήλατο και μπή-
κα στην ταβέρνα του Γιώργου. 
Ήταν μεσημέρι και στην κουζί-
να μαγείρευαν. Μια αδύνατη 
λαντζέρισσα με ένα λυπημένο 
πρόσωπο είχε σκύψει πάνω 
από μια τεράστια κατσαρόλα κι 
έτριβε. Έκλεισα την τελευταία 
στροφή τέλος του Σεπτέμβρη 
κοιτάζοντας την άδεια Σταδί-
ου μια Κυριακή απόγευμα. 

3. Ένδεια 
Γωνία Ιουλιανού και Αχαρνών. 
Νύχτα, χειμώνας του ’12. Από 
ένα διαμέρισμα ακούγεται 
ένας καυγάς. Σπάνε τζά-
μια και πέφτουν θρύψαλα 
στον έρημο δρόμο. Όλα 
γύρω μου φαίνονται 
πολύ παλιά και ταυτό-
χρονα πολύ καινούργια. 
Ενώ γ νωρίζω πού εί-
μαι, ταυτόχρονα νιώθω 
ξένος. Μοιάζει σαν να 
είμαστε μόρια μιας αλλα-
γής. Μάρτυρες ενός γε-
νικότερου διαχωρισμού 
που θέλει να επικρατήσει. 
Περπατώ μέχρι το σταθμό και 
καταλαβαίνω πως φόβος είναι 
να παραδοθείς στην άγνοια. 
Εικόνες της πόλης, στιγμιότυ-
πα, άνθρωποι, αποσπασματι-
κές σημειώσεις που τις ένωσα 
και έφτιαξα αυτό το κομμάτι. 
Το δούλεψα με τον ίδιο τρόπο 
που έφτιαχνα τα τραγούδια 
στην αρχή της μουσικής μου 
πορείας. Στο τέλος ακούμε μια 

φράση από τη «Συννεφιασμέ-
νη Κυριακή» του Βασίλη Τσι-
τσάνη με την φωνή της Τζένη 
Βάνου. 

4. ο ξένος
Νομίζω τον
 γ νωρίζουμ ε 
ό λ ο ι .  Η χ ο -
γράφησα το 
τραγούδι 
στο δω-
μάτιο 
ενός 
ξενοδο-
χείου 

στο Άργος με 
ένα αναλογικό 
τετρακάναλο 
κασετόφωνο. 
Είναι ένα τρα-
γούδι που ήθε-
λα να το γράψω 
πολ λά χρόνια 
και τελικά ήρθε 
ξεκάθαρο ένα 
β ρ ά δ υ,  Σ ε-

πτέμβρη του ’12. 

5. προσμονή
Είναι ένα τραγούδι για τη 
σκληρότητα που υπάρχει μέ-
σα μας, για τη μοναξιά, ήθελα 
να παραπέμπει σε πλατφόρ-
μες τσιμέντου, νομίζω πως ο 

στίχος στη δεύτερη στροφή 
(Πώς γυρνάμε γύρω απ’ τη 
ζωή, αμετάκλητοι και κτη-
τικοί) χαρακτηρίζει όλο το 
τραγούδι. 

6. Βρεγμένο τηλέφωνο
Ένα τηλέφωνο πέφτει σε μια 
λακκούβα με νερό. Η επικοι-

νωνία χάνεται. Μια φω-
νή σε βραχυκύ-

κλωμα προσπα-
θεί να αφήσει 

ένα μήνυμα. 
Μπάσα, πλα-
σ τικές σα-
κούλες, ποπ 
κορν π ου 
σκάνε και 
λούπες 
τ η ς  δ ε -
καετίας 
του ’90 
βρίσκο-
ν ται σε 
αναστά-
τωση 

και προ-
σπαθούν 

να αποκω-
δικοποιή-

σουν αυτό 
που συμβαί-

νει. Ο Κώστας 
Κακκαβάς στην 

αρχή τηλεφωνάει 
στη φίλη του για να 
της πει ότι φεύγει 
στη Θεσσαλονίκη 
και ότι θα τη σκέ-
φτεται κάθε στιγμή. 

7. μπλε καφέ
Μι α  φ ί λ η  μ ο υ  έ χ ε ι 
χωρίσει, κάθεται σιω-
πηλή ώρες απέναντί 
μου. Καθόμαστε σε μια 
καφετέρια χωρίς να 
μιλάμε μέχρι τα μεσά-
νυχτα. Έχουμε πάρει 

δύο σοκολατίνες 
και 4 καφέδες. 
Κοιτάζει το 
π ά ρ κο  α -

πέναντι. 
Κάποια 

στιγμή 
το γκαρ-

σόνι λέει 
π ω ς  τ ο 

μαγαζί 
κλείνει. 

Πρέπει 
να φύγουμε. 

Πληρώνω και 
βγαίνουμ ε σ το 

δρόμο. Τα πεζοδρόμια είναι 
άδεια. Μπαίνουμε σε ένα ταξί 
και κατευθυνόμαστε προς Πα-
γκράτι. Φτάνουμε έξω από μια 
πολυκατοικία. Γυρίζω σπίτι με 
τα πόδια. Θυμάμαι ένα ποίημα 
του Weismiller (σιγά-σιγά ο ή-
λιος χαμηλώνει προς τη Δύση, 
παραιτείται από τον ουρανό 
για να πάρουν όλα το χρώμα 
του βύσσινου και ο κόσμος με-
ταμορφώνεται σε φωτιά).

8. Ατέλειωτα Χρυσάνθεμα
Είναι μέρες που προσπαθεί να 
γράψει ένα γράμμα. Περνάει 
ένας μήνας. Μια εποχή... Βρα-
διάζει και ξημερώνει χωρίς τί-
ποτε να αλλάζει γύρω. Όμως 
μέσα κάτι γεννιέται. Χιλιάδες 
τόξα γύρω από το κέντρο σχη-
ματίζουν κάτι καινούργιο.

9. 87
Στο μαύρο τζάμι του ουρανού 
ένα αστέρι καθρεφτίζεται. 
Μοιάζει σαν αυτό το λευκό 
κόσμο που διαγράφει τις κινή-
σεις ενός χορευτή στον πάγο. 
Ένα μηχανικό παιδί βγαίνει από 
την αυλή του σχολείου και παί-
ζει με το αύριο. Ψάχνει να βρει 
μια φωτιά. 

10. Δεν είναι αργά
Είναι ένα τραγούδι για την ελ-
πίδα, την αγάπη. Ξεκίνησα να 
το γράφω στο διάδρομο ενός 
νοσοκομείου ένα βράδυ πη-
γαίνοντας να αποχαιρετήσω 
για πάντα έναν αγαπημένο 
φίλο. Το τέλειωσα σε μια ταρά-
τσα στο Περιστέρι και θυμάμαι 
βγαίνοντας για μια βόλτα στη 
Θηβών στο δρόμο βρήκα τη 
μελωδία. Για κάποιους ήχους 
χρησιμοποίησα ένα παλιό μου 
συνθεσάιζερ της δεκαετίας 
του ’80. Τα ακόρντα της κιθά-
ρας μπήκαν προς το τέλος της 
ηχογράφησης όλου του άλ-
μπουμ. 

*To άλμπουμ «Αντήχηση» του Κ. 
Βήτα κυκλοφορεί από την ΕΜΙ σε 
CD, digital και σε περιορισμένο 
αριθμό βινυλίων.

H ANTHXHςή
του Κ. ΒΗΤΑ 

Μια προσωπική εξιστόρηση του 
Κ. Βήτα για τα τραγούδια του νέου

του άλμπουμ

musicVoice
M H X a Σ E i ΣΤο 4ο B-Fest του περιοδικού «Βαβυλω-

νία», με συζητήσεις, προβο-
λές και μουσικές, στις 24, 25 & 

26/5 στην Πολυτεχνειούπολη 
Ζωγράφου (dj set από τον 
δικό μας George Apergis στις 25/5). 
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μουσίκεσ σκηνές liVe

jamming Funkers

The Bittersweet

The Viper Vikings

ΑΝ CLUB
Σολωμού 13-15,  
210 3305056
28/5: Thee Oh Sees . 

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ 
ιερά οδός 72 & Σπύρου 
Πάτση, 210 3473835
24/5: Parov Stelar. 27/5: 
Nατάσσα Μποφίλιου- 
Γιάννης Χαρούλης.

ENZΖO DE CUBa
άγ. Παρασκευής 70-72, 
Περιστέρι, 210 5782.610

Πέμ. Νoche Latino. Παρ. 
Pedro Santana. Σάβ. 

Pedro Santana. 
Κυρ. Bachata, 

Kizomba & Dembow Night 
Pedro + Vaso Vilegas. Δευτ. 
Βrasilian Party. Tρ. Salsa 
Romantica. Tετ. Los Locos 
Club: Πέμ. Βασίλης Δήμας. 
Δευτ. Zωντανή ελληνι-
κή βραδιά. Tρ. Νοτική 
Βραδιά. Tετ. «Δύσκολη 
Νύχτα» Παρ. «Greek Style 
Edition». Κυρ. So Sexy 
Sundayz.
 
FLOraL
Θεμιστοκλέους 80, Εξάρ-
χεια, 210 3800070
24/5: Idra Kayne.

FUZZ CLUB
Πειραιώς 209, Ταύρος, 

210 3450817
24/5: The Residents.
 
GaGariN 205
Λιοσίων 205, άττική
25/5: IAMX. 26/5: Metal 
From Hellas.

GaZartE
Βουτάδων 32-34, Γκάζι, 
210 3460347
24&25/5: Dee Dee 
Bridgewater. 

HaLF NOtE
Tριβωνιανού 17, Μετς, 
210 9213310
23/5: TK Trio. 24/5: Zωή 
Τηγανούρια - Ελένη 
Βουδουράκη. 25/5: Music 
Soup Organ Trio. 26/5: 
Aντώνης Σουσάμογλου 
- Νίκος Κατικαρίδης. 
Guest: Vassilikos. 27/5: 
Nίνα Λοτσάρη - Μιχάλης 
Νικολούδης - Γιώργος 
Φακανάς. 28/5: Ερρίκα 
Πατρικίου. 29/5: Γιώργος 
Τραντάλιδης - Γιώτης Σα-
μαράς - Γιώργος Κοντρα-
φούρης. 

ΙΝ ViVO
Χ. Τρικούπη 79 & Μεθώνης, 
Εξάρχεια, 210 3822103
25/5: To καθιερωμένο live 
party για το κλείσιμο της 
σεζόν με Δημήτρη Πανα-
γόπουλο & Aura, Νο Νame 
Blues Band κ.ά.

KNOt GaLLErY 
Μιχαλακοπούλου 206 & 
Πύρρου, άμπελόκηποι 
23/5: Νίκος Βελιώτης.

KOO KOO
Iάκχου 17, Γκάζι, 
210 3450930
Παρ. 3 La Louna και 2 
Xorevoun.  

PassPOrt
Καραΐσκου 119, Πειραιάς 
2104296401

24/5: Ρόδες United.25/5: 
Αλκίνοος Ιωαννίδης.  

siX D.O.G.s
άβραμιώτου 6-8, 210 
3210510
23/5: Cherries on a 
Blacklist. 24-25-26/5: 2o 
Φεστιβάλ Πολλής Μου-
σικής. 27/5: Tα Καβούρια 
της Φρίκης. 28/5: The 
Mighty N - Fool In The Box.

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Φραντζή & Θαρύπου 35-37, 
Νέος Κόσμος, 
210 9226.975
Kεντρική Σκηνή . 23&24/5: 
Παντελής Θαλασσινός.  
25/5: Μιχάλης Τζουγανά-
κης. Plus. 23/5: Mητέρα 
Φάλαινα Τυφλή & Εmpty 
Frame. 26/5: Bίκυ Καρα-
τζόγλου & Αντιγόνη Ψυ-
χράμη. Club.  Σάβ: House 
Band. 

AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ 

MEΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 
210 7282.000
24/5: Συναυλίες στη Βι-
βλιοθήκη (15.00)// ΚΟΑ 
(20.30). 29/5: Μαγνητο-
σκοπημένη μετάδοση 
της«Κάρμεν».

MOΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΙΚΩΝ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Διογένους 1-3, Πλάκα,  
210 3250198
23/5: Erkan Ogur.

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΩΝ
Λ Συγγρού 107-109,  
210 900 5 800
24/5: Subhankar 
Banerjee: Ντουέτα ινδικής 
μουσικής. 25/5: Aντώνης 
Λαδόπουλος - Σάμι Αμί-
ρης. ●

Οι GrooMZ στο Βοlivar
The GrooMZ στο οpening του Bolivar Beach 
Bar. Oι Πάνος Μουζουράκης, Rous και George 
Gaudy σε μια μουσική βραδιά με πανσέληνο 
δίπλα στο κύμα σε σκηνικό Καραϊβικής. Στις 
31/5 το πρώτο πάρτι της ομάδας του νέου Join 
Radio, ενώ κάθε Πέμπτη guest DJs. Πρώτα ο-
νόματα οι Mario Basanov στις 6/6, Betoko στις 
27/6 και Digitaria στις 11/7. 

Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος, 6970 
367684. Είσοδος ελεύθερη και δωρεάν parking. 
Στις 25/5. 

ΑΝD THE 
WINNERS 
ARE…
Red Bull Bedroom Jam
ΟΙ 3 ΝΙΚΗΤΕΣ

Α
πό την κρεβατο-
κάμαρά τους στη 
σκηνή του Ejekt 
Festival. Τόσο α-

πλά. Jamming Funkers, 
The Bittersweet και 
The ViperVikings είναι 
τα τρία συγκροτήματα 
του Red Bull Bedroom 
Jam που στις 16 ιουλίου 
θα ανέβουν στη σκηνή 
του Ejekt Festival.   

Μετά την ολοκλήρω-
ση της πρώτης φάσης 
τ ου B uzz Char t  και 
την ανάδειξη των πέ-
ντε συγκροτημάτων 
που ανέβηκαν σ την 
κορυφή, η κριτική επι-
τροπή είχε το δύσκο-
λο έργο της επιλογής 
της τελικής τριάδας.  
Ύστερα από σκέψη, συ-
ζήτηση, αλλά και γέλιο 
επί της σ τρογ γυλής 
τραπέζης με hostess 
την Τζένη Μελιτά, ο 
Γιάν νης Παλτόγλου, 
ιδιοκτήτης της διοργα-
νώτριας εταιρείας του 
Ejekt Festival, Detox 
Events, ο Στάθης Πανα-
γιωτόπουλος, τηλεο-
πτικός παρουσιαστής 
της εκπομπής «ράδιο 
άρβύλα», ο δικός μας 
Γιώργος Δημητρακό-
πουλος και ο Χρήστος 
Παπαδάς, ραδιοφω-
νικός παραγωγός του 
RED FM 96.3, αξιολόγη-
σαν τα πέντε συγκροτή-
ματα για μια θέση στην 
ε π ό μ ε ν η φ ά σ η τ ο υ 
διαγωνισμού. Συμπερι-
λαμβανομένης και της 
ψήφου του frontman 
των U.N.K.L.E., James 
Lavelle, τελικά οι άθη-
ναίοι Jumming Funkers 
με το «Hardcore Candy», 
οι BitterSweet με το 
«You Don’t Want Me 
Babe» και οι Θεσσαλο-
νικείς The ViperVikings 
με το «Push Me» κέρδι-
σαν τις εντυπώσεις και 
αποτέλεσαν τη χρυσή 
τριάδα που θα ανοίξει 
τους Pet Shop Boys στο 
Εjekt Festival. 

Το Red Bull Bedroom 
Jam έχει συνέχεια. Stay 
tuned...

facebook
 www.facebook.com/
RedBullBedroomJam 
twitter @RedBullGRE

ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΡυΣΤΙΝΟυ
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cinevoice
☛  Η βροχή σκοτώνει το glamourΤου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ÇΔεν 

εγκαταλείπεις 

την οικογένειά σου. 

Ακόμη κι όταν σε  

εγκαταλείπει εκείνηÈ 

(Το ÇFast and Furious 6È  

είναι μια ταινία  

με αρχές)

«This weather! What the fuck?» Η Ρούνι 
Μάρα έθεσε καλύτερα απ’ όλους αυτό που 
βρισκόταν στα χείλη όλων μας φέτος στη 
μουσκεμένη, με χαλασμένο μαλλί και υγρές 
τουαλέτες Λεωφόρο Κρουαζέτ των Καννών. 
Ο καιρός, στο πρώτο μισό του φεστιβάλ, 
υπήρξε αληθινός εφιάλτης. Τουλάχιστον οι 
ταινίες ήταν σαφώς καλύτερες.

Ο 
«Υπέροχος Γκάτσμπι» άνοιξε το φεστιβάλ, 
αλλά μάλλον διεκπεραιωτικά, αφού την 
ίδια στιγμή παιζόταν στις αίθουσες ολό-
κληρου σχεδόν του πλανήτη. Στο πάρτι 

του το βράδυ έβρεχε τόσο πολύ, που ο ουρανός 
των Καννών δεν είδε καν πυροτεχνήματα. Ο Γκά-
τσμπι, αν ήταν εδώ, θα ήταν απαρηγόρητος. 
Όταν περιμένεις μια ώρα στην ουρά με βρεγμένα 
πόδια, είναι σίγουρο ότι κρίνεις τα φιλμ πολύ πιο 
αυστηρά απ’ ό,τι αν είσαι απλά καθισμένος στον 
καναπέ σου. Ίσως γι’ αυτό στο πρώτο μισό του 
φεστιβάλ δεν ανακαλύψαμε κανένα αριστούρ-
γημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είδαμε μερικά 
πολύ καλά φιλμ.
Στο διαγωνιστικό τμήμα, οι αδελφοί Κοέν έκα-
ναν μια ακόμη τρυφερή, αστεία, θλιμμένη, ελα-
φρώς σουρεαλιστική ταινία με το «Inside Llewyn 
Davis», την ιστορία ενός φολκ μουσικού στην 
αρχή των 60s που δεν μπορεί να κάνει σχεδόν 
τίποτα σωστά. Σκηνοθετημένο όπως πάντα υ-
πέροχα και με ένα θαυμάσιο καστ, είναι απολαυ-
στικό, αλλά όχι μία από τις πιο σημαντικές ταινίες 
των Κοέν. 
Ο Ασγκάρ Φαραντί, ο σκηνοθέτης του «Ένας χω-
ρισμός», επιστρέφει με την πρώτη γαλλόφωνη 
ταινία του, το «Le Passé», μία ακόμη οικογενειακή 
ιστορία γεμάτη μυστικά, αποκαλύψεις, δυνα-
τά συναισθήματα και ηθικά διλήμματα. Το φιλμ 
έχει τη συναρπαστική φόρμα του «Ένας χωρι-
σμός», τις πολύ καλές ερμηνείες, την ίδια υφή, 
είναι σαφώς το έργο του ίδιου δημιουργού, αλλά 
μοιάζει να χάνει λίγη από την έντασή του καθώς 

σκορπιέται σε μια σειρά από μάλλον αχρείαστες 
λεπτομέρειες και μια σχεδόν «αστυνομική» ί-
ντριγκα. 
Ο Φρανσουά Οζόν, έχοντας πάρει φόρα μετά το 
«Αγόρι στο τελευταίο θρανίο», κάνει με το «Jeune 
et Jolie» ίσως την καλύτερη ταινία του εδώ και 
καιρό. Με την υπέροχη Μαρίν Βακτ στο ρόλο 
μιας δεκαεπτάχρονης που βυθίζεται στην πορ-
νεία, απλά για να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, 
ο Οζόν κάνει ένα μαγνητικό φιλμ που ίσως δεν 
βυθίζεται πολύ βαθιά κάτω από την επιφάνεια, 
αλλά που δεν παύει να παρακολουθείται με αμεί-
ωτο ενδιαφέρον ως το τέλος. 
Αν ο Ιρανός Φαραντί, κάνει την πρώτη γαλλική 
ταινία του, ο Γάλλος Αρνό Ντεπλεσάν γυρίζει 
την πρώτη του αμερικάνικη με το «Jimmy P.» την 
αληθινή ιστορία της ψυχανάλυσης ενός ινδιά-
νου στην Αμερική των 50s από έναν Γάλλο αν-
θρωπολόγο. Όχημα για να προσφέρει δύο ζου-
μερούς ρόλους στον Μπενίτσιο Ντελ Τόρο και 
τον Ματιέ Αμαλρίκ, δεν μοιάζει να έχει κανένα 
άλλο ενδιαφέρον, αφού είναι υπερβολικά σχη-
ματικό και συμβατικό. 
Ο Πάολο Σορεντίνο, μετά την αποτυχημένη βόλ-
τα του στις Ηνωμένες Πολιτείες με το «This Must 
Be the Place», γυρίζει πίσω στη Ρώμη με το «La 
Grande Bellezza» για να ανακαλύψει την υπέροχη 
ομορφιά και τη σαρωτική ευτέλεια της «αιώνιας 
πόλης» και των ανθρώπων της. Μέσα από την 
ιστορία ενός απόλυτα κοσμικού συγγραφέα που 
σκέφτεται να γράψει επιτέλους το καινούργιο 
βιβλίο του, ο Σορεντίνο κάνει μια ενδιαφέρουσα 
αλλά άνιση ταινία για την επιφάνεια των πραγ-
μάτων και το βάθος τους, για την ουσία του ε-
αυτού μας, για το χρόνο που περνά και τα όσα 
αφήνουμε πίσω. 
Ο Μεξικάνος Αμάτ Εσκαλάντε, protege του Κάρ-
λος Ρεϊγάδας, φτάνει για πρώτη φορά στο δι-
αγωνιστικό με το «Heli», μια βίαιη ιστορία στην 
επαρχία της χώρας του, στην οποία μια οικο-
γένεια σύρεται στη βία εξαιτίας ενός πακέτου 

Φεστιβάλ Κάννών 2013 

Γίναμε μούσκεμα!

θέατρο

Μη χάσεις

●  Περί έρωτα θα συζητήσουν 
τρεις άνθρωποι με διαφορετικές 
ματιές προς την κινητήρια αυτή 
δύναμη. Η Μανίνα Ζουμπουλάκη, 
ο Άγγελος Σπάρταλης και η Σοφία 
Σβορώνου προσκαλούν τους «πά-
σχοντες από έρωτα» σε μια ανοι-
χτή συνομιλία με τίτλο «Οι μύθοι 
του έρωτα» στο φεστιβάλ «Love 
is like oxygen». 23/5, 20.00, «The 
Artist», Κολοκοτρώνη 24, Χαλάν-
δρι, 213 0252668

● Την παράσταση στηριγμένη στα 
ποιήματα της Κικής Δημουλά «Εί-
ναι ελευθέρα η είσοδος; Όχι εντελώς. 
Ζητάω την άδεια του ονείρου πριν 
ελπίσω» σε σκηνοθεσία των Πέμης 
Ζούνη & Φρόσως Κορρού. 20/5 - 
23/5, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, 
Πειραιώς 206, 210 3418550

Αυτός πόυ είδε τό φεΓΓΑρί
Υπό το γέλιο του φεγγαριού 4 ηθοποιοί γλιστρούν σε διαφορετικούς ρόλους απαρτίζοντας ένα μωσαϊκό 
ιστοριών. Μια παράσταση που απαγορεύεται σε άτομα που βρίσκονται υπό την επίδραση της λογικής. 
Σκην.: Marlene Kaminsky. Παίζουν: Θ. Ιγνατιάδης, Χρ. Καπενής κ.ά. Έως 8/6, Faust, Καλαμιώτου 11 & 
Αθηναϊδος 12, 210 3234095

τό φίλί τόυ ίόυδΑ
Το πάθος που αδιαφορεί για τον περίγυρο, η καταδίκη, η α-
ποφυλάκιση και έπειτα η προδοσία, στιγμές-σημεία ανα-
φοράς της ζωής του Όσκαρ Ουάιλντ στο έργο του David 
Hare. Σκην.: Μαργαρίτα Δαλαμάγκα-Καλογήρου. Παίζουν: 
Μ.Καρατζογιάννης, Α. Αμερικάνος, Τ. Λίτινας, Β. Μαργέτης.  
Αγγέλων Βήμα, Σατωβριάνδου 36,  Ομόνοια, 210 5242211 & 
213, Κυρ. 21.00, Δευτ. - Τρ. 20.00, € 10
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Αθ ή ν Α ς
 
ΑΒΑΝΑ
Κηφ. 234 & Λυκούργου 3, 210 6756546

άιθ.1 Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ.-τετ. 18:20 / Ο έρωτας της 
βασίλισσας Πέμ.-τετ. 20:30, 
22:50 
άιθ.2 (Θερινή) Οδηγός αισι-
οδοξίας Πέμ.-Κυρ. 20:50, 
23:00 / Το κυνήγι Δευτ.-τετ. 
20:50, 23:00 

AΕ Λ ΛΩ CinemA x 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259975 

άιθ.1 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ., τετ. 
18:45, 21:20 / Παρ.-τρ. 21:20 
/ Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Παρ.-
τρ. 18:30 3D 
άιθ.2 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-τετ. 21:00 / Fast & 
Furious 6: Μαχητές των δρό-

μων Πέμ.-τετ. 18:00 
άιθ.3 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-τετ. 
19:20, 22:00 
άιθ.4 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-τετ. 19:30, 22:15 / Οι 
Κρουντς μεταγλ. σάβ.-Κυρ. 
17:40 
άιθ.6 (Θερινή) Fast & Furious 
6: Μαχητές των δρόμων Πέμ.-
τετ. 20:40, 23:15 

ΑΘΗΝΑΙΑ (ΘερΙΝό)
Χάρητος 50, Κολωνάκι, 210 7215717

Hannah Arendt Πέμ.-τετ. 
20:45, 23:00 

ΑΘΗΝΑΙόΝ
Βασ.  Σοφίας 124, Αμπελόκηποι,  
210 7782.122 
 
άιθ.1 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-τετ. 17:30, 20:10, 22:50 
άιθ.2 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-τετ. 
18:00, 20:30, 23:00 

AΘHnAiOn CinepOlis 3D 
Ζησιμοπούλου 7, Γλυφάδα, 210 8108.230 

άιθ.1 Fast & Furious 6: Μα-

χητές των δρόμων Πέμ.-τετ. 
18:00, 20:30, 23:00 
άιθ.2 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ., Παρ., 
Δευτ., τρ., τετ. 19:40, 22:00 / 
σάβ.-Κυρ. 17:10, 19:40, 22:00 
άιθ.3 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-τετ. 17:30, 20:20, 22:50 
άιθ.4 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-τετ. 19:30, 22:10 

ΑΝόΙΞΙΣ (ΘερΙΝό)
Αττική & Ευριπίδου 19, Νέο Ηράκλειο,  
210 2814071

No Πέμ.-τετ. 20:45, 23:00 

ΑρΚΑΔΙΑ (ΘερΙΝό)
Καρ. Δημητρίου 36 & Φορμίωνος 222, 
Πάρκο Νέας Ελβετίας, 210 7661166

Iron Man 3 Πέμ.-τετ. 21:30

ΑΙΓΛΗ 
Λ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι,  210 6841010
 

(ταινιόραμα 2013) Οι άνδρες 
με τα όπλα Πέμ. 22:00 / 
Barbara Πέμ. 20:00 / Μέσα 
από τις φλόγες Πέμ. 18:00 
/ Διακοπές στη Ρώμη Παρ. 
18:00 / Ραντεβού στο Παρίσι 
Παρ. 20:00 / Πρόγευμα στο 
Τίφανις Παρ. 22:00 / Χαμένος 
ορίζοντας σάβ. 18:00 / Συνέβη 
μια νύχτα σάβ. 20:00 / Αρσε-
νικό και παλιά δαντέλασάβ. 
22:00 / Η δίκη Κυρ. 20:00 / Οι 
καμπάνες του μεσονυκτίου 
Κυρ. 22:00 / Πολίτης Κέην 
Κυρ. 18:00 / Η παγίδα Δευτ. 
20:00 / Εδώ & εκεί : Ραντεβού 
στο Βελιγράδι Δευτ. 18:00 / Ο 
μπαμπάς λείπει σε ταξίδι για 
δουλειές Δευτ. 22:00 / Los 
Olvidados τρ. 22:00 / Ο εξο-
λοθρευτής άγγελος τρ. 18:00 
/ Ναζαρέν τρ. 20:00 / Η νύχτα 
του Σαν Λορέντζο τετ. 20:00 / 
Πατέρας αφέντης τετ. 18:00 / 
Κάτω από τον αστερισμό του 
σκορπιού τετ. 22:00 

ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ (ΘΕρΙνΟ)
Κήπoς Ζαππείoυ,  210 3369300 

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ., 
Δευτ., τρ., τετ. 21:30 / Παρ.-

Κυρ. 20:30, 23:00

ΑΜΥνΤΑΣ (ΘΕρΙνΟ)
Κωνσταντινουπόλεως 16, Υμηττός,  
210 7626418

Fast & Furious 6: Μαχητές 
των δρόμων Πέμ.-τετ. 20:45, 
23:00 

AΝεΣΙΣ (ΘερΙΝό)
Λεωφ. Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι, 
210 7788778

Οδηγός αισιοδοξίας Πέμ.-τετ. 
20:45, 23:00

ΑνΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙν /ΦΟΣ 2+1
Αγωνιστών Στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι, 
210 5813470 

άιθ.1 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-τετ. 
18:00, 20:25, 22:45 
άιθ.2 Μια αξιοπρεπής Οικο-
γένεια Πέμ.-τετ. 18:00, 19:45 

/ Fast & Furious 6: Μαχητές 
των δρόμων Πέμ.-τετ. 21:30 

ΑΣΤΥ
Κοραή 4, 210 3221925

(ταινιόραμα 2013) Αναζητώ-
ντας ένα φιλί τα μεσάνυχτα 
Πέμ. 20:00 / Ερωτική 
αναπαράσταση Πέμ. 22:00 / 
Blue Valentine Πέμ. 18:00 / 
Σιωπηλός μάρτυς Παρ. 22:00 
/ Στη σκιά των τεσσάρων 
γιγάντων Παρ. 20:00 / Το κυ-
νήγι του κλέφτη  Παρ. 18:00 / 
Φρανκενστάιν Τζούνιορ σάβ. 
22:00 / Η γκαρσονιέρα σάβ. 
20:00 / Το Πάρτι σάβ. 18:00 / 
Matador Κυρ. 22:00 / Ψηλα 
τακούνια Κυρ. 18:00 / Γυναί-
κες στα πρόθυρα νευρικής 
κρίσης Κυρ. 20:00 / Σεράγι-
εβο σ’αγαπώ Δευτ. 22:00 / Ο 
Καίσαρας πρέπει να πεθάνει 
Δευτ. 20:00 / Μέλι Δευτ. 
18:00 / Διαζύγιο αλά Ιταλικά 
τρ. 18:00 / Αστυνόμος Πέπε 
τρ. 22:00 / Ατιμασμένη και 
εγκαταλελειμμένη τρ. 20:00 
/ Dogville τετ. 22:00 / Το 
στοιχείο του εγκλήματος τετ. 
20:00 / Europa τετ. 18:00 

ΑΤΤΙΚΟν ΑΛΣΟΣ (ΘΕρΙνΟ)
Μέσα στο Αττικό Άλσος, 210 6997755 

Iron Man 3 Πέμ.-τετ. 20:50, 
23:00

ΒΑρΚΙΖ Α
Θάσου 22,  210 8973926

άιθ.1 Οι Κρουντς μεταγλ. 
Πέμ.-τετ. 18:30 3D / Fast & 
Furious 6: Μαχητές των δρό-
μων Πέμ.-τετ. 20:10, 22:30 
άιθ.2 Κουαρτέτο Πέμ.-τετ. 
20:40, 22:30 / Iron Man 3 
Πέμ.-τετ. 18:30 3D 
άιθ.3 (Θερινή) Fast & Furious 
6: Μαχητές των δρόμων Πέμ.-
τετ. 20:45, 23:00 

CineRAmA
Αγ. Κυριακής 30, Π. Φάληρο, 210 9403593

Με λένε Ερνέστο Πέμ.-τετ. 
20:00, 22:00 

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

άιθ.1 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-τετ. 
20:40, 23:20 
άιθ.4 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ., Παρ., 
σάβ., Δευτ., τρ., τετ. 18:30, 
21:10, 23:50 / Κυρ. 15:50, 
18:30, 21:10, 23:50 
άιθ.5 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-τετ. 17:15, 20:15, 23:15 
άιθ.6 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-τετ. 
17:00, 19:40, 22:20 
άιθ.7 Οι Κρουντς μεταγλ.
Πέμ., Παρ., σάβ., Δευτ., τρ., 
τετ. 17:30 / Κυρ. 15:20, 17:30 
/ Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ., 
Παρ., σάβ., Κυρ., τρ. 19:45 

3D, 22:45 3D / Δευτ. 23:00 3D 
/ τετ. 19:45, 22:45 
άιθ.8 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ., Παρ., 
σάβ., Κυρ., τρ., τετ. 19:00, 
21:40, 00:20 / Δευτ. 00:20 / Οι 
Κρουντς μεταγλ. Κυρ. 14:20 
3D, 16:50 3D 
άιθ.9 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-τετ. 
18:00, 20:40, 23:20 / Ξενοδο-
χείο για τέρατα μεταγλ.Κυρ. 
14:00, 16:00 
άιθ.10 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ., Παρ., σάβ., Κυρ., τρ., 
τετ. 18:15, 21:15, 00:10 / Κλει-
στό Δευτ. 
άιθ.11 Σάμμυ 2 μεταγλ.Πέμ., 
Παρ., σάβ., Δευτ., τρ., τετ. 
17:10 / Κυρ. 15:10, 17:10 / 
Νομοταγείς τύποι Πέμ.-τετ. 
19:10, 21:30, 23:40 
άιθ.12 Κλειστό Πέμ., Παρ., 
σάβ., Κυρ., τρ., τετ. / Ο υπέ-
ροχος Γκάτσμπυ 
Δευτ. 18:15, 21:15, 00:10 
άιθ.13 Fast & Furious 6: 
Μαχητές των δρόμων Πέμ., 
Παρ., σάβ., Δευτ., τρ., τετ. 
19:20, 22:00 / Κυρ. 16:40, 
19:20, 22:00 
άιθ.14 Οι Κρουντς μεταγλ.
Πέμ., Παρ., σάβ., Δευτ., τρ., 
τετ. 17:00 / Κυρ. 14:50, 17:00 
/ Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
τετ. 19:15, 22:15 
άιθ.17 Ραλφ, η επόμενη πίστα 
μεταγλ.Πέμ., Παρ., σάβ., 
Δευτ., τρ., τετ. 17:00 / Κυρ. 
14:30, 17:00 / Iron Man 3 
Πέμ.-τετ. 19:10, 21:50, 00:30 
άιθ.18 Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., σάβ., 
Δευτ., τρ., τετ. 17:20 / Κυρ. 
15:15, 17:20 / Το πρόσωπο του 
κακού Πέμ.-τετ. 19:30, 21:45, 
00:00 
άιθ.20 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ., Παρ., 
σάβ., Δευτ., τρ., τετ. 17:30, 
20:10, 22:50 / Κυρ. 14:45, 
17:30, 20:10, 22:50  

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

άιθ.1 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ., Παρ., Δευτ., τρ., τετ. 
18:20, 21:10, 00:00 / σάβ. 
18:30, 21:20, 00:10 / Κυρ. 
15:30, 18:30, 21:20, 00:10 
άιθ.2 Οι Κρουντς μεταγλ. Πέμ., 
Παρ., σάβ., Δευτ., τρ., τετ. 
18:00 / Κυρ. 15:40, 18:00 Iron 
Man 3 Πέμ.-τετ. 20:10, 22:50 
άιθ.3 Το πρόσωπο του κακού 
Πέμ.-τετ. 23:40 / Fast & 
Furious 6: Μαχητές των δρό-
μων Πέμ.-τετ. 18:10, 21:00 
άιθ.4 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ., Παρ., 
Δευτ., τρ., τετ. 19:30, 22:10 / 
σάβ.-Κυρ. 19:40, 22:20 / Οι 
Κρουντς μεταγλ. σάβ. 17:30 
3D / Κυρ. 15:10 3D, 17:30 3D 
άιθ.5 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ., Παρ., 
Δευτ., τρ., τετ. 18:50, 21:30, 
00:10 / σάβ.-Κυρ. 19:10, 21:50, 
00:30 Οι Κρουντς μεταγλ. 
Κυρ. 17:00 

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

άιθ.1 Οι Κρουντς μεταγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., τρ., τετ. 
16:10, 18:10 / σάβ. 14:10, 16:10, 
18:10 / Κυρ. 12:10, 14:10, 16:10, 
18:10 / Το πρόσωπο του κακού 
Πέμ.-τετ. 20:15, 22:15, 00:15 
άιθ.2 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ., Παρ., 
Δευτ., τρ., τετ. 17:40, 20:30, 
23:30 / σάβ. 14:50, 17:40, 
20:30, 23:30 / Κυρ. 12:00, 
14:50, 17:40, 20:30, 23:30 
άιθ.3 Iron Man 3 Πέμ., Παρ., 
Δευτ., τρ., τετ. 16:10, 18:50, 
21:30, 00:10 / σάβ.-Κυρ. 13:30, 
16:10, 18:50, 21:30, 00:10 
άιθ.4 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-τετ. 
15:30, 18:20, 21:10, 00:00 
άιθ.5 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-τετ. 15:20, 18:20, 21:20, 
00:20 
άιθ.6 Scary Movie 5 Πέμ., 
Παρ., Δευτ., τρ., τετ. 16:00, 
18:00, 20:00 / σάβ. 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00 / Κυρ. 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00 / Trance Πέμ.-τετ. 
22:00, 00:00 
άιθ.7 The Call Πέμ.-τετ. 
17:20, 19:30 / Fast & Furious 
6: Μαχητές των δρόμων 
Πέμ.-τετ. 21:40, 00:40 
άιθ.8 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ., Παρ., Δευτ., τρ. 15:30 
3D, 18:30 3D, 21:30 3D, 00:30 
3D / σάβ.-Κυρ. 18:30 3D, 
21:30 3D, 00:30 3D / τετ. 
16:10, 19:10, 22:10 / Tad, Ο 
χαμένος εξερευνητής μεταγλ. 
σάβ. 14:30, 16:30 / Κυρ. 12:30, 

14:30, 16:30 
άιθ.9 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ., Παρ., 
Δευτ., τρ., τετ. 17:00, 20:00, 
23:00 / σάβ. 14:00, 17:00, 
20:00, 23:00 / Κυρ. 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00, 23:00 
άιθ.10 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ., Παρ., Δευτ., τρ., τετ. 
17:15, 20:15, 23:15 / σάβ.-Κυρ. 
14:15, 17:15, 20:15, 23:15 
άιθ.11 Σάμμυ 2 μεταγλ.Πέμ., 
Παρ., Δευτ., τρ., τετ. 15:00, 
17:00 / σάβ. 13:00, 15:00, 17:00 
/ Κυρ. 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00 / Νομοταγείς τύποι Πέμ.-
τετ. 19:00, 21:10, 23:20 
άιθ.12 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ., Παρ., 
Δευτ., τρ., τετ. 16:30, 19:30, 
22:30 / σάβ.-Κυρ. 13:00, 
16:30, 19:30, 22:30 
άιθ.13 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ., Παρ., σάβ., Δευτ., τρ., 
τετ. 20:15, 23:15 / Κυρ. 17:15, 
20:15, 23:15 
άιθ.14 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-τετ. 
19:30, 22:30  

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

άιθ.1 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ., Παρ., σάβ., Δευτ., τρ. 
17:20 3D, 20:10 3D, 23:00 3D / 
Κυρ. 14:30 3D, 17:20 3D, 20:10 
3D, 23:00 3D / τετ. 17:20 3D, 
20:10, 23:00 
άιθ.2 Οι Κρουντς μεταγλ.
Πέμ., Παρ., σάβ., Δευτ., τρ., 
τετ. 18:15 / Κυρ. 12:15, 14:15, 
16:15, 18:15 / Νομοταγείς τύποι 
Πέμ.-τετ. 20:15, 22:15, 00:15 
άιθ.3 Το πρόσωπο του κακού 
Πέμ.-τετ. 18:30, 20:30, 22:30, 
00:30 
άιθ.4 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ., Παρ., σάβ., Δευτ., τρ., 
τετ. 18:00, 21:00, 00:00 / Κυρ. 
15:00, 18:00, 21:00, 00:00 
άιθ.5 Iron Man 3 Πέμ., Παρ., 
σάβ., Δευτ., τρ., τετ. 18:50, 
21:30, 00:10 / Κυρ. 13:30, 
16:10, 18:50, 21:30, 00:10 
άιθ.6 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ., Παρ., 
σάβ., Δευτ., τρ., τετ. 19:10, 
21:50, 00:30 / Κυρ. 13:50, 
16:30, 19:10, 21:50, 00:30 
άιθ.7 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ., Παρ., 
σάβ., Δευτ., τρ., τετ. 18:40, 
21:20, 00:00 / Κυρ. 13:20, 
16:00, 18:40, 21:20, 00:00 
άιθ.8 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-τετ. 19:30, 22:30 
άιθ.9 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-τετ. 
18:30, 21:10, 23:50 

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

άιθ.1 Οι Κρουντς μεταγλ. 
Πέμ., Παρ., σάβ., Δευτ., 
τετ. 17:10 / Κυρ. 12:50 3D, 
15:00 3D, 17:10 / Ο υπέροχος 
Γκάτσμπυ Πέμ., Παρ., σάβ., 
Κυρ., Δευτ., τετ. 19:20 3D / 
τρ. 17:30 3D / Fast & Furious 
6: Μαχητές των δρόμων Πέμ., 
Παρ., σάβ., Κυρ., Δευτ., τετ. 
22:20 / τρ. 22:40 
άιθ.2 Οι Κρουντς μεταγλ.
Πέμ., Παρ., σάβ., Δευτ., τρ., 
τετ. 16:00 / Κυρ. 13:50, 16:00 
/ Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
τετ. 18:10, 21:10, 00:10 
άιθ.3 Iron Man 3 Πέμ.-τετ. 
17:50 / Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ., Παρ., 
σάβ., Δευτ., τρ., τετ. 20:30, 
23:10 / Κυρ. 12:30, 15:10, 
20:30, 23:10 
άιθ.4 Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ.Πέμ., Παρ., σάβ., 
Δευτ., τρ., τετ. 17:40 / Κυρ. 
13:40, 15:40, 17:40 / Νομο-
ταγείς τύποι Πέμ.-τετ. 19:40, 
21:45, 23:50 
άιθ.5 Tad, Ο χαμένος εξερευ-
νητής μεταγλ.Πέμ., Παρ., 
σάβ., Δευτ., τρ., τετ. 16:40 
/ Κυρ. 12:20, 14:40, 16:40 / 
Fast & Furious 6: Μαχητές 
των δρόμων Πέμ.-τετ. 18:40, 
21:20, 00:00  

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
 Ζέππου 14, Γλυφάδα, 210 9650.318
 
άιθ.1 Νομοταγείς τύποι Πέμ.-
τετ. 20:00, 22:15 
άιθ.2 Οι Κρουντς μεταγλ.
Πέμ.-τετ. 19:00 / Trance 
Πέμ.-τετ. 21:30  

ΔΑΝΑόΣ 
Λ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου,  
210 6922.655

άιθ.1 Hannah Arendt Πέμ.-
τετ. 18:00, 20:15, 22:30 
άιθ.2 Το αγόρι Τρώει το φα-
γητό του πουλιού Πέμ.-τετ. 

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

Fast and Furious 6
Περιπέτεια σε υψηλές ταχύτητες

Νομοταγείς Τύποι
Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν 

JUsT THe FACTs

 * ΑδΙΑΦΟΡΗ 
 ** ΜέΤΡΙΑ 

 *** ΚΑΛΗ 

 **** ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 
 ***** έξΑΙΡέΤΙΚΗ

☛  Η βροχή σκοτώνει το glamour

ναρκωτικών. Περιέχει μια σκληρή σκηνή βασα-
νισμού κι έγινε ήδη γνωστή ως «η ταινία με το 
φλεγόμενο πέος». 
Ο Ζία Ζανγκέ κάνει στο «A Touch of Sin» σκληρή 
κριτική στη νέα Κίνα και την προσπάθειά της να 
κοιτάζει μόνο μπροστά και μόνο τους οικονο-
μικούς δείκτες βάζοντας τους ανθρώπους σε 
δεύτερη μοίρα. 
Ο Τακάσι Μίκε με το «Shiled of Straw» στήνει μια 
συναρπαστική αλλά και λίγο επιφανειακή ταινία 
δράσης για την προσπάθεια μιας ομάδας αστυ-
νομικών να οδηγήσουν σώο στη δικαιοσύνη ένα 
δολοφόνο που όλη η Ιαπωνία θέλει να σκοτώσει. 
Στα παράλληλα προγράμματα, η Σοφία Κόπολα 
απογοήτευσε με το υπερβολικά ελαφρύ «The 
Bling Ring» και ο Τζέιμς Φράνκο κάνει το ίδιο για 
μια ακόμη φορά προσπαθώντας να αποδείξει 
ότι, ναι, είναι βαθυστόχαστος, μεταφέροντας 
επιφανειακά σε φιλμ το βιβλίο του Φόκνερ «As 
I Lay Dying». 
Η Κλίο Μπάρναρντ κάνει με το «The Selfish Giant» 
μία από τις πιο ώριμες ταινίες που είδαμε στο 
φεστιβάλ, μέσα από την ιστορία δύο παιδιών 
που προσπαθούν να κερδίσουν μια καλύτερη 
ζωή μαζεύοντας scrap, φέρνοντας στο μυαλό 
τις καλύτερες στιγμές του Κεν Λόουτς.
Η Βαλέρια Γκολίνο μιλά για το θέμα της ευθανα-
σίας στο «Miele» κάνοντας παράλληλα το σκηνο-
θετικό της ντεμπούτο και δείχνοντας ότι μπορεί 
να έχει μέλλον και πίσω από την κάμερα.
Ο Αλέν Γκιροντί στήνει ένα ψυχολογικό θρίλερ 
στις όχθες μια λίμνης όπου άντρες συναντιούνται 
για σεξ στο «L’ Inconnu du Lac» και μιλά με ενδια-
φέροντα τρόπο για το λαβύρινθο της επιθυμίας. 
Ο Άρι Φόλμαν, μετά το «Βαλς με τον Μπασίρ», 
επιστρέφει με το «The Congress», ένα φιλμ γε-
μάτο ιδέες, που μπλέκει το animation με το live 
action και γεννά ένα αληθινό κινηματογραφικό 
trip που εντυπωσιάζει. 
Και στα πιο σημαντικά νέα των ημερών: επιτέ-
λους, σταμάτησε να βρέχει! A
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18:30, 20:30, 22:30 

ΔεΞΑΜεΝΗ (ΘερΙΝό)
Πλ. Δεξαμενής Κoλωνάκι, Αθήνα,  210 
3623942

Νομοταγείς τύποι Πέμ.-τετ. 
21:00, 23:00

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι,  210 8028587 

Blancanieves - Χιονάτη Πέμ., 
σάβ., Κυρ., Δευτ., τρ., τετ. 
20:30 / Με λένε Ερνέστο Πέμ., 
σάβ., Κυρ., Δευτ., τρ., τετ. 
18:30, 22:20/ Ο μανάβης Παρ. 
18:45, 20:30, 22:20 17:00 

εΚρΑΝ (ΘερΙΝό)
Ζ. Πηγής & Αγαθίου, Νεάπολη, 210 6461895

Σώμα με σώμα Πέμ.-Κυρ. 
20:45, 23:00 / Χαμένος Πα-
ράδεισος Δευτ.-τετ. 20:50, 
23:00 

ΕΛΛΗνΙΣ CinemAx (ΘΕρΙνΟ)
Κηφισίας 29, Αμπελόκηποι, Αθήνα,  
2106464009-80111300400

Νομοταγείς τύποι Πέμ.-τετ. 
21:00, 23:00 

ΖΕΦΥρΟΣ (ΘΕρΙνΟ)
τρώων 36, Θησείο,  2103462677

Ο κλέφτης των ροδακίνων 
Πέμ.-τετ. 21:00, 23:00 

ΘΗΣεΙόΝ (ΘερΙΝό)
Αποστόλου Παύλου 7, Θησείο,  
2103470980

Οδηγός αισιοδοξίας Πέμ.-τετ. 
20:50, 23:00 

ΙνΤΕΑΛ
Πανεπιστημίου 46, Αθήνα,  2103826720

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
τετ. 17:10, 19:45, 22:20 

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx CyTA
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233.567

άιθ.1 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-τετ. 
18:00, 20:30, 23:00 

άιθ.2 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-τετ. 18:45, 21:30 

ΛΑΪΣ (ΘΕρΙνΟ)
Ιερά Οδός 48 & Μ. Αλεξάνδρου, Μετα-
ξουργείο, 210 3609695

Το αγόρι Τρώει το φαγητό 
του πουλιού Πέμ.-τρ. 22:45 
/ Ο μανάβης Πέμ.-τρ. 21:00 / 
Κλειστό τετ. 

ΛΙΛΑ (ΘΕρΙνΟ)
Νάξου 115, Άγ. Λουκάς, Πατήσια,  
210 2016849

Δεν κρατιέμαι Πέμ.-Κυρ. 
20:50, 22:50 / Στο τέλος του 
δρόμου Δευτ.-τετ. 20:40, 23:00

ΜΙΚρΟΚΟΣΜΟΣ FilmCenTeR
Λ. Συγγρού 106 (μετρό Φιξ ),  
210 9215305

Hannah Arendt Πέμ.-τετ. 
18:20, 20:20, 22:20 

νΑνΑ CinemAx CyTA
Λ. Βουλιαγμένης 179, Δάφνη, 210 9703.158  
 
άιθ.1 Iron Man 3 Πέμ.-τετ. 
18:45, 21:15 
άιθ.2 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-τετ. 
19:00, 21:30, 00:00 
άιθ.3 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ., τετ. 
21:30 / Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ., τετ. 18:30 / Παρ.-τρ. 
18:30, 21:30 
άιθ.4 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ., τετ. 
19:45, 23:15 / Παρ.-τρ. 23:15 
/ Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Παρ.-
τρ. 17:45 3D, 20:30 3D 
άιθ.5 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-τετ. 
17:45, 20:15, 22:45 
άιθ.6 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-τετ. 20:00, 23:00 / Οι 
Κρουντς μεταγλ. σάβ.-Κυρ. 
18:00  

ODeOn KOsmOpOlis mApOyΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα,  
210 6786.000, 801 11 60000 
 
άιθ.1 Trance Πέμ.-τετ. 21:20 
άιθ.2 Το πρόσωπο του κακού 

Πέμ.-τετ. 20:00, 22:10 
άιθ.3 Οι Κρουντς μεταγλ. 
Πέμ.-τετ. 19:10 
άιθ.4 Μεγάλες προσδοκίες 
Πέμ.-τετ. 21:00 
άιθ.5 Κλειστό Πέμ., Παρ., 
Δευτ., τρ., τετ. / Οι Κρουντς 
μεταγλ. σάβ.-Κυρ. 18:40 3D 
άιθ.6 Iron Man 3 Πέμ.-τετ. 
20:50 3D 
άιθ.7 Iron Man 3 Πέμ.-τετ. 
19:00, 21:50 
άιθ.8 The Call Πέμ.-τετ. 
19:40, 21:40 
άιθ.9 Ο υπέροχος Γκά-
τσμπυ Πέμ.-τετ. 18:30 3D, 
21:30 3D 
άιθ.10 Νομοταγείς τύποι Πέμ., 
Παρ., Δευτ., τρ., τετ. 20:10, 
22:20 / σάβ.-Κυρ. 18:00, 
20:10, 22:20 
άιθ.11 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-τετ. 19:30, 22:30 
άιθ.12 Κλειστό Πέμ., Παρ., 
Δευτ., τρ., τετ. / Οι Κρουντς 
μεταγλ. σάβ.-Κυρ. 18:10    

 ΟDeOn sTARCiTy
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, Νέος  
Κόσμος, 210 6786.000

άιθ.1 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-τετ. 19:30, 22:30 
άιθ.2 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-τρ. 22:30 / Κλειστό τετ. 
άιθ.3 Οι Κρουντς μεταγλ.
Πέμ.-τετ. 19:10 
άιθ.4 Trance Πέμ.-τετ. 21:20 
άιθ.5 Νομοταγείς τύποι Πέμ.-
τετ. 20:10, 22:20 
άιθ.6 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-τετ. 18:30 3D, 21:30 3D 
άιθ.7 The Call Πέμ.-τετ. 
19:40, 21:40 
άιθ.8 Μεγάλες προσδοκίες 
Πέμ.-τετ. 21:00 
άιθ.9 Το πρόσωπο του κακού 
Πέμ.-τετ. 20:00, 22:10 
άιθ.10 Iron Man 3 Πέμ.-τετ. 
19:00, 21:50  

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 210 7515.434 

άιθ.1 Ο Ρόμπερτ Μίτσαμ είναι 
νεκρός Πέμ.-τετ. 22:30 / 
Δέκα μικροί νέγροι Πέμ.-τετ. 
20:30 / Σμύρνη: Καταστροφή 
μιας κοσμοπολίτικης πόλης 

1900-1922 Πέμ.-τετ. 18:30 
άιθ.2 (Θερινή) Δέκα μικροί 
νέγροι Πέμ.-τετ. 22:50 / 
Μαντάμ Μπατερφλάι Πέμ.-
τετ. 20:45 

ΠΑνΑΘΗνΑΙΑ (ΘΕρΙνΟ)
Λεωφ. Αλεξάνδρας & Μαυρομιχάλη, 
Αθήνα, 210 6425714 

No Πέμ.-τετ. 23:00 / 
Blancanieves - Χιονάτη Πέμ.-
τετ. 21:00

ρΙΒΙερΑ (ΘερΙΝό)
ΒαλΤετ.σίου 46, Εξάρχεια,  210 3837716

Το κυνήγι Πέμ.-τετ. 20:45 / Η 
επίθεση Πέμ.-τετ. 23:00 

ΣΙνΕ ΓΑΛΑΤΣΙ (ΘΕρΙνΟ)
Άλσος Βεΐκου, 210 2138119 

Fast & Furious 6: Μαχητές 
των δρόμων Πέμ.-τετ. 20:45, 
23:00

ΣΙνΕ ΠΑρΙ (ΘΕρΙνΟ)
Κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 210 3222071 

Fast & Furious 6: Μαχητές 
των δρόμων Πέμ.-τετ. 20:45, 
23:00 

ΣΙνΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ (ΘΕρΙνΟ)
Πάρκο Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο, 
2109821256

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ., 
Δευτ., τρ., τετ. 21:15 / Παρ.-
Κυρ. 21:00, 23:30 3D 

ΣΙνΕ Ψ Υ Χ ΙΚΟ Cl AssiqUe 
(ΘερΙΝό)
Λεωφ.Κηφισίας 290 & Παρ.ίτση 2, 
Ψυχικό (Φάρος), 210 6777.330-1

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
τετ. 20:45, 23:10 

ΣόΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2,πλατεία Αγίας Τριάδος, 
Αργυρούπολη, 210 9927.447

Η πέτρα της υπομονής Πέμ.-
τετ. 20:30, 22:30 

ΤρΙΑ ΑΣΤΕρΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, 210 2826.873 

άιθ.1 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-τετ. 20:15, 22:40 
άιθ.2 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-τετ. 
19:30, 21:50 
άιθ.3 (Θερινή) Fast & Furious 
6: Μαχητές των δρόμων Πέμ.-
τετ. 20:45, 23:00 

ΤρΙΑνΟν FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101,  
210 8222702

Κλειστό Πέμ., Παρ., σάβ., 
Δευτ., τρ. / Almanya: Καλώς 
ήρθατε στην Γερμανία Κυρ., 
τετ. 20:30, 22:30  

ΦΙΛΟΘΕΗ (ΘΕρΙνΟ)
Πλατεία Δροσοπούλου, Φιλοθέη,  210 
6833398

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
τετ. 20:50, 23:15

ΦόΙΒόΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 1, Περιστέρι, 
210 5711105

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ., 
Παρ., Δευτ., τρ., τετ. 17:30, 
20:00, 22:30 / σάβ.-Κυρ. 
20:00, 22:30 / Οι Κρουντς 
μεταγλ. σάβ.-Κυρ. 18:00 

ή Μ ί Κ ε ν τ ρ Κό ί

Α Λ ΣΟΣ (ΘΕρΙνΟ)
Δεκελείας154, 210 2532003, 210 
2583133

Iron Man 3 Πέμ.-τετ. 20:45, 
23:00 

ΑρΤΕΜΙΣ ΔΗΜ. ΚΙν/ΦΟΣ  
3D DiGiTAl (ΘΕρΙνΟ)
Νευροκοπίου 2-4, Παπάγου,  210 
6561153

Άννα Καρένινα Πέμ.-τρ. 
20:50, 23:00 / Κλειστό τετ. 

ΠΕρΑν ΔΗΜ. ΚΙν /ΦΟΣ  
ΠΕρΙΣΤΕρΙΟΥ (ΘΕρΙνΟ)
Κ. Βάρναλη 32 & Μ. Αλεξάνδρου, Περι-
στέρι, 210 5780892-3

Μπανάνες Πέμ.-Παρ. 20:30, 
22:30 / Το Τέρας σάβ.-Κυρ. 
20:30, 22:30 / Το αδελφάτο 
των ιπποτών της ελεεινής 
Τραπέζης Δευτ.-τετ. 20:30, 
22:30 

ΣΙνΕ ΑρΓΥρΟΥΠΟΛΙΣ (ΘΕρΙνΟ)
Κύπρου 68 & Δωδεκανήσου, Αργυρού-
πολη, 210 9922098

Fast & Furious 6: Μαχητές 
των δρόμων Πέμ.-τετ. 20:45, 
23:00
 
 
πρόΑςτίων

ΑΘΗνΑ (ΘΕρΙνΟ) - pisCines 
iDeAles
Σολωμού 18, Χαλάνδρι,  210 6855860

Επιχείρηση: Argo Πέμ.-τετ. 
21:00, 23:00 

ΑΚΤΗ (ΘΕρΙνΟ)
Θησέως & Αιόλου, Βουλιαγμένη, 210 
8961337

Νομοταγείς τύποι Πέμ.-τετ. 
21:00, 23:00 

ΑΛΕΞΑνΔρΑ (ΘΕρΙνΟ) - sUZUKi
Ηρώων Πολυτεχνείου 27, 5η στάση 
ΧΟλαργού,  210 6777708

Οι Κρουντς μεταγλ. Πέμ.-τετ. 
20:45 / Trance Πέμ.-τετ. 
22:30 

ΑΛΙΚΗ (ΘΕρΙνΟ)
Πλατεία Δροσιάς,  210 6229645, 210 
2234130
 
Fast & Furious 6: Μαχητές 
των δρόμων Πέμ.-τετ. 20:45 
digital, 23:00 digital

ΑΜΑρΥΛΛΙΣ (ΘΕρΙνΟ) - sUZUKi
Αγίου Ιωάννου 2, 210 6010561

Iron Man 3 Πέμ.-τετ. 20:50, 
23:00 

ΑΜΙΚό (ΘερΙΝό)
Επιδαύρου & Ανδρούτσου 20,  210 
6815532

Μια αξιοπρεπής Οικογένεια 
Πέμ.-Κυρ. 21:00, 23:00 / Τα 
μυθικά πλάσματα του Νότου 
Δευτ.-τετ. 21:00, 23:00 

ΑρΤΕΜΙΣ ΔΗΜ. ΚΙν/ΦΟΣ
Γιαννάκη 2, Μαρκόπουλο, 22990 23924 

Iron Man 3 Πέμ.-τετ. 19:00, 
21:15 

ΔΗΜ. ΚΙν/ΦΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
ΜΕΛΙνΑ ΜΕρΚΟΥρΗ (ΘΕρΙνΟ)
Λεωφ. Ειρήνης 50, Πλατεία Εθνικής 
Αντιστάσεως, Ηλιούπολη,  210 9937870

Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πέμ. 21:00 [είσοδος ελεύ-
θερη] / Λίνκολ Παρ.-σάβ. 
21:00, 23:00 / Κυρ. 23:00 / 
Brave μεταγλ.Κυρ.-Δευτ. 
21:00 / Η νύχτα του Σαν Λο-
ρέντζο τρ. 21:00, 23:00 / Κι 
αν ζούσαμε όλοι μαζί? τετ. 
21:00, 23:00 

ΔΗΜ. ΚΙν/ΦΟΣ ΣΙνΕ ΚΑΤΕρΙνΑ 
(ΘερΙΝό)
Δαβάκη 18, Χαϊδάρι,  210 5320003

Κλειστό Πέμ.-Κυρ. / Τα 
μυθικά πλάσματα του Νότου 
Δευτ.-τετ. 21:30 

ΚΟρΑΛΙ CinemAx (ΘΕρΙνΟ)
Αφροδιτης & Ιθάκης, Σαρωνίδα,  22910 
54097

Fast & Furious 6: Μαχητές 
των δρόμων Πέμ.-τετ. 20:45, 
23:00

ΜΑΓΙΑ 
Αβάντων 23 & Ιατρίδου, Χαλκίδα, 
22210 25625

Fast & Furious 6: Μαχητές 
των δρόμων Πέμ.-τρ. 19:45, 
22:30 / τετ. 17:10, 19:45, 
22:30 

ΜΑρΓΑρΙΤΑ CinemA (ΘΕρΙνΟ)
Δουκίσης Πλακεντίας 87, Χαλάνδρι,  
210 6014284

Νομοταγείς τύποι Πέμ.-τετ. 
21:00, 23:00 

ΜΑρΙΕΛ (ΘΕρΙνΟ)
Λεωφ. Μαρκοπούλου 39, Πόρτο Ράφτη,  
22990 71335

Ποτέ δεν είναι αργά Πέμ.-
Κυρ. 21:00, 23:00 / Κλειστό 
Δευτ.-τετ. 

ΜΠΟΜΠΟνΙΕρΑ (ΘΕρΙνΟ)
Παπαδιαμάντη 12, Κηφισιά,  210 
8019687

Νομοταγείς τύποι Πέμ.-τετ. 
20:50, 23:00 

όρΦεΑΣ (ΘερΙΝό)
Λεωφόρος Σαρωνίδος 60, Σαρωνίδα,  
22910 60077

Ο Όλυμπος έπεσε Πέμ., Παρ., 
Κυρ. 21:00 / σάβ. 21:00, 23:00  
/ Μεγάλες προσδοκίες Δευτ.-
τετ. 21:00

ΣΙΝε ΓερΑΚΑΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ 
(ΘερΙΝό)
Μιλτιάδου & Γαργητού, Γέρακας,  
210 6612717

Iron Man 3 Πέμ.-τετ. 20:50, 
23:10 

ΣΙνΕ ΠΑΛΛΗνΗ (ΘΕρΙνΟ)
Ελ. Βενιζέλου 3 & Λεωφ. Μαραθώνoς, 
Παλήνη,  210 6666815

Trance Πέμ.-τετ. 21:00, 23:00 

ΣΙΣΣΥ (ΘΕρΙνΟ) - AlGiDA
Λεωφ. Μαραθώνoς 36, Νέα Μάκρη,  
22940 91811

Κλειστό Πέμ. / Iron Man 3 
Παρ.-τετ. 20:30, 23:00 

ΧΛΟΗ (ΘΕρΙνΟ)
Κασαβέτη 17, Κηφισιά, 210 8011500

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
τετ. 21:15

π ε ί ρΑ ί Α

ΣΙνΕ ΠΑρΑΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, 
Κορυδαλλός, 210 4960955

άιθ.1 Αν...Πέμ.-τρ. 21:10 / 
Κλειστό τετ. 
άιθ.2 (Θερινή) Αν...Πέμ., 
σάβ., Κυρ., Δευτ. 23:00 / τετ. 
21:00, 23:00 / Η ζωή του Πι 
Πέμ. 21:00 / Λίνκολ Παρ. 21:00 
/ Το κεφαλαίο σάβ.-Κυρ. 
21:00 / Αγάπη Δευτ.-τρ. 21:00 
/ Απέραντο γαλάζιο τρ. 23:00 

ΣΙνΕ ΣΕΛΗνΗ (ΘΕρΙνΟ)
Αγ. Νικολάου 17 & Πανθέας, Σελήνια 
Σαλαμίνας,  210 4670011

Fast & Furious 6: Μαχητές των 
δρόμων Πέμ.-τετ. 21:00, 23:15

ΣΙΝεΑΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ
Πλατεία Δημαρχείου, 210 4225653 

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
τετ. 17:10, 19:45, 22:20 ●

cine ωρεσ προβολησ

νομοταγείς τύποι (Stand Up GUyS) 
ΣκΗνΟθεΣία: Φίσερ Στίβενς

Με ΤΟυΣ: Αλ Πατσίνο, Κρίστοφερ Γουόκεν, 

Άλαν Άρκιν

Τρεις πρώην κακοποιοί ενώνονται ξανά, 

όταν ο ένας από αυτούς βγαίνει από τη 

φυλακή και περνούν μια περιπετειώδη 

και κωμική νύχτα μαζί. Μόνο που ο ένας 

κουβαλά ένα μυστικό που βάζει σε κίν-

δυνο όχι μόνο τη σχέση τους, αλλά και 

την ίδια τη ζωή τους. Το τρίο των πρω-

ταγωνιστών μπορεί να ακούγεται εξαι-

ρετικό, αλλά κατά τα άλλα η ταινία του 

Φίσερ Στίβενς (την οποία δεν είδαμε, α-

φού η δημοσιογραφική προβολή έγινε 

δυστυχώς στη διάρκεια του Φεστιβάλ 

των Καννών) είναι μία από εκείνες που 

αποπνέουν περισσότερο απ’ οτιδήπο-

τε άλλο την αίσθηση μιας θλίψης για τα 

κακά σενάρια και τους αδιάφορους ρό-

λους που συχνά καλοί ηθοποιοί αναγκά-

ζονται να παίζουν, όταν η καριέρα τους 

παύει να είναι αυτή που ήταν...

The Fast and Furious 6
ΣκΗνΟθεΣία: Τζάστιν Λιν

Με ΤΟυΣ: Βιν Ντίζελ, Πολ Γουόκερ, Ντουέιν 

Τζόνσον, Τζορντάνα Μπρούστερ,  

Μισέλ Ροντρίγκεζ

Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι κάποιος 

από τους θεατές των ταινιών της σειράς 

του «Fast and Furious» ακολουθεί τις δια-

δρομές της ιστορίας και τις σχέσεις των 

ηρώων, αφού στην πραγματικότητα όλα 

αποτελούν πρόσχημα, για κάτι σαν κινη-

ματογραφικά καλλιστεία από σκληρά α-

γόρια, όμορφα κορίτσια κι ακόμη περισ-

σότερο γυαλιστερές εξατμίσεις, μεγάλες 

ζάντες και αμάξια γεμάτα υπέροχες κα-

μπύλες που αποτελούν άλλωστε τους 

αληθινούς πρωταγωνιστές και το ουσι-

αστικό αντικείμενο του πόθου. Ναι τα 

«Fast and The Furious» είναι τα αριστουρ-

γήματα του βουλκανιζατέρ, ο «Πολίτης 

Κέιν» της κουλτούρας των πειραγμένων 

αυτοκινήτων. Από την άλλη, είναι την ί-

δια στιγμή μυώδεις, ικανές περιπέτειες, 

ένοχα διασκεδαστικές. Η έκτη συνέχεια 

ενώνει ξανά τους ήρωες και ανασταίνει 

τη (νεκρή υποτίθεται) Λέτι του Βίν Ντίζελ, 

που αυτή τη φορά είναι επικεφαλής μιας 

ομάδας θανάσιμων οδηγών. Αλλά, όπως 

γράφαμε παραπάνω, ποιος στ’ αλήθεια 

νοιάζεται για την υπόθεση; 

Xxxxxxxxx
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Ένας θρυλικός καλλιτέχνης, ο Dave Kinsey, που συνδυάζει μοναδικά το street art με την υψηλή αισθητική των καλών τεχνών, επιλέχθηκε 
να σχεδιάσει τη συλλεκτική φιάλη Absolut Vodka Blank Edition. Το αποτέλεσμα εκπληκτικό: Ένας μοναδικός συνδυασμός των έντονων 
χρωμάτων των λουλουδιών με τις σκούρες γραμμές του αστικού τοπίου, με φόντο την ενέργεια και την αισθητική της πόλης. Στην Ελλάδα 
είμαστε τυχεροί, γιατί είμαστε μία από τις 7 χώρες σε όλο τον κόσμο που διατίθενται οι 400.000 φιάλες της συλλεκτικής έκδοσης. Θα τις 
βρείτε σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και σε επιλεγμένες κάβες, στην τιμή της απλής φιάλης.  -Νατασσα ΚαρυστιΝου 

Absolut blAnk 
Συλλεκτική, διά χειρός Dave Kinsey 

elementsofstyle
s h o p p i n g  /  s o u l  /  b o d y  /  m i n d  /  m a r k e t
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Επάνω: Όπως τα σαλόνια των επιδείξεων της Chanel, έτσι και η έκθεση είναι στημένη σαν κλινική. Όλα άσπρα, καθαρά, αυστηρά. Κάτω: Για την πρώτη αμερικάνικη 
καμπάνια του αρώματος χρησιμοποιήθηκε η Ντενέβ σε μια στάση που θυμίζει έντονα το γλυπτό του Μπρανκούζι και τη φωτογραφία του Μαν Ρέϊ του 1926

ΚΑΠΟΥ ΠΗΓΑ ΚΑΤΙ ΕΙΔΑ

Νο 5 Culture Chanel

Info «Νο 5 Culture Chanel», μέχρι 5/6, Palais de Tokyo, 13 av. du President 
Wilson, Paris 16eme καθημερινά εκτός Τρίτης από 12 μ.μ. μέχρι τα μεσάνυ-
χτα (www.5-culturechanel.com)

Α
κόμα και το πιο διάσημο και κα-
λοπουλημένο προϊόν της αγο-
ράς χρειάζεται να ακολουθεί τη 
φράση που έλεγε ο Γατόπαρδος 

στην ταινία του Βισκόντι: «Τα πράγματα 
πρέπει να αλλάξουν, αν θέλεις να παρα-
μείνουν ίδια». Η έκθεση αυτή ξαναθυμί-
ζει το success story, κυρίως εξηγεί την 
καταγωγή ως τη γέννηση του ίδιου του 
αρώματος και της συσκευασίας του, ανα-
λύοντας με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο 
που η δημιουργός του Gabrielle Chanel 
κατάφερε να συνδεθεί και να το συνδέ-
σει με τα πιο πρωτοποριακά ρεύματα και 
ονόματα της εποχής. Την επιμέλεια της 
τέταρτης κατά σειρά έκθεσης με το ίδιο 
θέμα υπογράφει ο σπουδαίος επιμελητής 
Jean-Louis Froment, o ίδιος άνθρωπος 
που επιμελήθηκε και τις αντίστοιχες εκ-
θέσεις στο Μουσείο Πούσκιν της Μόσχας, 
στο Εθνικό Μουσείο του Πεκίνου και στην 
Opera House της Καντόνας τα προηγού-
μενα χρόνια. 
Η έκθεση ξεκινάει από έναν κήπο στους 
εξωτερικούς χώρους του Μουσείου. Ε-
πειδή τα αρώματα πάντα πήγαιναν χέ-
ρι-χέρι με τους κήπους. Ο Piet Oudolf, 
o δημιουργός του Queen Elizabeth 
Olymbic Park του Λονδίνου, ονειρεύτηκε 
έναν κήπο φυτεμένο με φυτά και βότανα 
που παραπέμπουν στα συστατικά του 
αρώματος. Ο κήπος αυτός (που θα ανή-
κει στο Μουσείο και μετά το τέλος της 
έκθεσης χάρη στη μόνιμη χορηγία της 
Chanel) γίνεται η ιδανικότερη και ποιη-
τικότερη «εισαγωγή» για την κατανόηση 
της έκθεσης που ακολουθεί στον επάνω 
όροφο του κτιρίου. Η ίδια η έκθεση, στη-
μένη μέσα σ’ ένα χώρο σε σχήμα Γ, λιτό, 
απλό, καθαρό, λευκό, με τα εκθέματα 
τοποθετημένα μέσα σε δεκάδες διαφα-
νείς πλέξιγκλας προθήκες, παραπέμπει 
με απόλυτη συνέπεια στα σαλόνια των 
επιδείξεων της Mademoiselle που για 
δεκαετίες παρέμεναν ίδια όπως το 1914, 
όμοια με κλινική, όλα λευκά, αυστηρά, 
καθαρά, αφαιρετικά.
Επικεντρωμένη στους μακροχρόνιους 
δεσμούς που είχε πάντα η Chanel με την 
Τέχνη, η έκθεση παρουσιάζει μέσα από 
έργα τέχνης, φωτογραφίες, αρχεία, βι-
βλία, βίντεο, αφιερώσεις και προσωπικά 
αντικείμενα όλα εκείνα τα ρεύματα και τα 
πρόσωπα που έγιναν έμπνευση και επη-
ρέασαν το σύμπαν και τη φαντασία της 
Coco Chanel. Είτε πρόκειται για τους αγα-
πημένους της προορισμούς, τη Βενετία, 
τη Ρωσία ή τη περίφημη βίλα της La Pausa 
στο Cap Martin, είτε πρόκειται για τους 
σπουδαίους της φίλους όπως ο Πικάσο, 
ο Στραβίνσκι, ο Νταλί, ο Ντιάγκιλεφ, ο 
Μπρακ, ο Κοκτό, ο Πικαμπία, ο Τζαρά, ο 
Απολινέρ ή ο Δούκας του Ουεστμίνστερ. 
Στην ουσία η έκθεση παρουσιάζει την ε-
ξωφρενική ζωή μιας παρέας που συνερ-
γάστηκε εκπληκτικά για να κάνει σκόνη 
το στιλ του 19ου αιώνα και να προβάλει 
το νέο «μοντέρνο κόσμο» μέσα από τα 
νέα ρεύματα που δημιούργησε, όπως ο 
κυβισμός, ο ντανταϊσμός, ο σουρεαλι-
σμός. Από κοντά τους κι αυτή η εξωφρε-
νική γυναίκα, που με το ένστικτο και τη 
διαβολική εξυπνάδα κατάφερε να συνδέ-
σει ό,τι έφτιαξε με τα πιο πρωτοποριακά 
κινήματα της εποχής. Από το απλό «Νο 5» 
μέχρι το «μικρό μαύρο σακάκι».
«Υπήρξα αυτοδίδακτη» γράφει στα απο-
μνημονεύματά της. «Διδάχτηκα άσχημα, 
από δω κι από κει, στην τύχη. Κι ωστόσο, 
όταν η ζωή με έφερε σε επαφή με τα εκλε-
κτότερα πνεύματα και τις μεγαλύτερες δι-
άνοιες της εποχής μου, τον Στραβίνσκι, τον 
Πικάσο, δεν αισθάνθηκα ούτε ηλίθια ούτε 
αμήχανη. Ο λόγος είναι ότι είχα ανακα-
λύψει από μόνη μου αυτά που δεν μαθαί-
νονται. Μόνο μ’ αυτό που δεν διδάσκεται 
μπορείς να επιτύχεις». Όλη η οδός Καμπόν 
και η σημερινή αυτοκρατορία Chanel από 
αυτή την ιδέα ξεπήδησε.                                  -Σ.Π.

Μια έκθεση  στο Palais de Tokyo στο Παρίσι με τίτλο «No 5 Culture Chanel» με αφορμή 
ένα άρωμα επαναπροσδιορίζει την καταγωγή και τη φήμη του πιο διάσημου και 
επιτυχημένου προϊόντος της αγοράς και το μύθο μιας θαυμαστά ανυπόφορης και 
πανέξυπνης γυναίκας.
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elements of style Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

Tezenis, smarT shopping 
Την εκπληκτική τους προσφορά συνεχίζουν τα 
καταστήματα Tezenis, τα οποία σας προσφέρουν 
για μία ημέρα όποιο σουτιέν διαλέξετε από την 
τελευταία κολεξιόν μόνο με € 5. Κρατήστε τις ημε-
ρομηνίες: 23/5 (Kαλλιθέα, Ελευθερίου Βενιζέλου 
106), 24/5 (Πειραιάς, Λεωφόρος Ηρώων Πολυτε-
χνείου), 24/5 (Λάρισα, Ρούσβελτ, 4) 

Loisir
Δαχτυλίδι με ροζ επιχρύσωμα και σμάλτο € 19 

samsUng 
Τη διάθεση του πρώτου Evolution Kit 2013, με την εγκατάσταση του οποίου μπορείτε να αναβαθμίσετε 
την τηλεόρασή σας αποκτώντας πρόσβαση στα προνόμια των τελευταίων τεχνολογικών χαρακτηριστι-
κών της Samsung Smart TV, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσετε νέα τηλεόραση, ανακοίνωσε η Samsung

ΟΧΕΤΤΕ
Σκουλαρίκια από ασήμι 925ο  επιχρυσωμένο 

με κρύσταλλα € 98  

Bazaars 
HOMAD Ειδικές εκπτώσεις, προϊόντα 
best offers και εκθεσιακά έπιπλα σε μει-
ωμένες τιμές έως και 50%, από 20 έως 
30/5, στα καταστήματα Homad, τα οποία 
ετοιμάζουν ήδη τη νέα σειρά επίπλων και 
αντικειμένων. Λ. Κηφισίας 71, Μαρούσι, 210 
6107049/ Λ. Αλίμου 79, Άλιμος, 210 9961350, 
http://www.homad.eu

HELMI 30% έκπτωση σε επιλεγμένα εί-
δη, 20% σε όλα τα είδη για αγορές άνω των 
€100 και 25% έκπτωση σε όλα τα είδη για 
ανέργους και φοιτητές, στα HELMI shops. 
Στα outlets, 50%-70% έκπτωση σε όλα τα 
είδη και 10% επιπλέον για αγορές άνω των 
€100. Ως 25/5. http://www.facebook.com/
HelmiClothes

TissoT
Τα 160 της χρόνια γιορτάζει η Tissot, 

μέλος του Ομίλου Swatch Group,
παρουσιάζοντας ρολόγια που 

συνδυάζουν την τεχνογνωσία και την 
τεχνολογία με την αξιοπιστία, το στιλάτο 
design, τα ιδιαίτερα και εξαιρετικά υλικά, 

την πολυτέλεια με τη λειτουργικότητα, 
αλλά και τις μη απαγορευτικές τιμές. 

Με σλόγκαν «Σε επαφή με το χρόνο σου» 
και πάντα πιστή στο ταξιδιωτικό πνεύμα, 

η Tissot είναι και μέλος και Επίσημος 
Χρονομέτρης μεγάλων αθλητικών 

διοργανώσεων παγκόσμιου βεληνεκούς, 
όπως το MotoGP, FIM Superbike, FIBA, 

AFL, RBS 6 Nations Rugby κ.ά. 

ΤΙ ΝΕΑ 

Μη 
χΑσΕΙσ

BiC 
Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της 
ελληνικής καινοτομίας, η BiC διοργανώ-
νει τον Διαγωνισμό Σχεδιαστικής Καινο-
τομίας «Ελληνικά μυαλά ξυράφια!», ανα-
ζητώντας να βρει και να φέρει σε επαφή 
με την ομάδα του Τμήματος Έρευνας & 
Ανάπτυξης τα καλύτερα και πιο δημιουρ-
γικά μυαλά της χώρας μας (συμμετοχές ως 
7/7, www.bicworld.com). Η BIC μπορεί να 
είναι μια πολυεθνική εταιρεία, όμως έχει 
εμπιστευτεί το σχεδιασμό, την έρευνα και 
την ανάπτυξη, καθώς και το συντριπτικό 
μέγεθος της παραγωγής των ξυριστικών 
προϊόντων της στην Ελλάδα, απασχολώ-
ντας περίπου 1.200 εργαζόμενους – είναι 
χαρακτηριστικό ότι το 77% των ξυριστι-
κών BIC, που εξάγονται σε 153 χώρες, πα-
ράγονται στην Ελλάδα.



68 A.V. 23 - 29 ΜΑΪΟΥ 2013

Σε είδα...

ΜΕΤΡΟ
19/5, πήραμε μαζί το 

μετρό από Αιγάλεω, 

αλλάξαμε γραμμή στο 

Σύνταγμα και στον Άγιο 

Δημήτριο μου μίλησες... 

σε λένε Γιάννη, είμαι η 

Ιωάννα! 

ΠΕΤΡάλωνά
29/4, σας πήρα το τραπε-

ζάκι αλλά επανόρθωσα! 

Σας μίλησα στα σκαλάκια, 

μετά κοιταζόμασταν 

συνέχεια, μελαχρινός 

εγώ, ψηλή εσύ με χρω-

ματιστή παντελόνα, με 

μια φίλη στην αρχή, μετά 

με 3. metamatia2013@

yahoo.gr 

ΦλΟίσβΟσ
Ξανθιά κουκλίτσα, φο-

ρούσες τζιν σορτσάκι και 

άσπρη μπλούζα, με τρέ-

λανες πριγκίπισσα, θέλεις 

να ζήσουμε το υπέρτατο 

όνειρο μαζί; Πάνος, 6948 

681762

8 Sin
Κοντούλη, ξανθούλη με 

τα πολλά tattoo, είσαι συ-

νέχεια στο μυαλό μου! 

ΦυσίκΟ
2002 εργαστήρια Φυσι-

κής 1. Από τότε μου έχεις 

αλλάξει τη ζωή...

Depeche MoDe
Πριν αρχίσει η συναυλία 

με ρώτησες αν είδα κά-

ποιον αστυνομικό γιατί 

έχει μπλοκάρει αμάξι 

ανάμεσα στον κόσμο. Ο 

ψηλός είμαι...

νΕά σΜυΡνη
Στάση τραμ, εσύ αξύρι-

στος με γκρίζα μαλλιά, 

τζιν, εγώ με μπλε φόρμα 

μαζί με φίλη, κατέβηκα 

Μπακνανά. Πώς θα σε δω; 

ΘΕσσάλΟνίκη
Βράδυ Κυριακής 19/5 

κατεβαίνοντας το 3άρι 

στη στάση διαγώνια 

Τσιμισκή, μου έσφιξες 

τον ώμο λέγοντας «είσαι 

ένας κούκλος», κατέβηκα 

στην επόμενη αλλά δεν 

σε βρήκα. 6984 368160

oniraMa
Gotham City, 30/3. Εί-

μαι η Δέσποινα. Για λίγο 

γίναμε μια παρέα, εγώ 

μαζί με τη φίλη μου και 

συ με δικούς σου φίλους. 

Φύγαμε κάπως βιαστικά. 

Θα ’θελα να σε συνα-

ντούσα ξανά, η αλήθεια 

είναι... Αν τύχει ποτέ και 

το δεις αυτό, στείλε μου. 

poinio@windowslive.

com

MΕΤΡΟ
Είσαι μελαχρινή, με nike 

με άσπρη μεγάλη γραμ-

μή και συναντηθήκαμε 

τυχαία δυο φορές στο 

μετρό. Τη δεύτερη πε-

ριμέναμε στο Σύνταγμα 

το συρμό για Ανθούπο-

λη. Κατέβηκες Σταθμό 

Λαρίσης. Ο ψηλός με-

λαχρινός με το iphone. 

el_cirujano8@yahoo.com 

 

203
17/5. Ήσουν με μια 

φίλη σου, είσαι ξανθιά 

και είχες τα μαλλιά σου 

πιασμένα κοτσίδα ψη-

λά. Φορούσες μπλε τζιν 

πουκάμισο με τα μανίκια 

ανεβασμένα, κάπως 

μπεζ/καφέ μπλουζάκι και 

μαύρο παντελόνι. Είχες 

κόκκινα βαμμένα νύχια, 

δαχτυλίδι στον αντίχειρα, 

καφέ τσάντα και καφέ 

κοκκάλινα γυαλιά ηλίου 

στο κεφάλι. asteri203@

hotmail.gr 

Τάξί
Γλυκιά μου φατσούλα 

ταξιτζούλη, σε είδα στην 

πλατεία. Υπάρχει άραγε 

τρόπος να σε ξαναδώ; Με 

πήρες κούρσα u know... 

  

aΘηνά 

Ξανθιά γύρω στα 18, 

φορούσες κοντό άσπρο 

φόρεμα με μαύρες βού-

λες, μαύρη ζακέτα και 

γαλάζιο βραχιόλι στο ένα 

χέρι. Ήσουν με μια μελα-

χρινή φίλη σου με γαλά-

ζιο μπλουζάκι και τατού 

στην πλάτη και σας είδα 

στο λεωφορείο Σάββατο 

βράδυ. asproforema@

yahoo.gr

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

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

Σε αγαπάω και μου λείπεις 

...αλλά εσύ, Ταύρος! Αυτά! 

Oaed!

Όλοι μπορεί να κάνουμε 

λάθος. Ένα όμως... ακόμα 

το μετανιώνω.

Θάλεια, Χρύσα, Φωτεινή, 

Χαρά, κορίτσια μου, καλή 

επιτυχία!!

Γιώργο, σε ήθελα στην 

αρχή, τώρα δεν σε θέλω, 

σταμάτα να με κυνηγάς. 

Εσένα δεν σου έχει τύχει 

ποτέ να είσαι μια έτσι και την 

άλλη να είσαι αλλιώς; Έφα-

γα φλασιά, ρε παιδί μου, δεν 

σε θέλω άλλο, τι να κάνουμε 

τώρα, άνθρωποι είμαστε.

Δημήτρη, μου λείπεις 

πολύ, και καμία απόσταση 

δεν μπορεί να με κάνει πο-

τέ να σε ξεχάσω. Θ. 

Στις δύο κοπέλες με το τζιπ 

που με άφησαν να περάσω 

και δεν με πατήσατε έξω 

από τον Σταθμό Κηφισιάς. 

Ευχαριστώ.

Έχεις φτιάξει βαλίτσες, 

μωρό μου; Τρεις μέρες 

μείνανε για το πιο όμορφο 

τριήμερό μας εδώ και 9 μή-

νες! Σουργελάκι μου εσύ... 

σε λατρεύω!

Αν υπήρχε πιθανότητα να 

ξαναδώ αυτό το χαμογε-

λαστό βλέμμα σου, δεν θα 

σε άφηνα να φύγεις ποτέ 

ξανά, μωρό μου. 

ξέρεις εΣύ...

βΟυλίάγΜΕνη 

Κεντρική Πλατεία, Ιάσονος 18
Ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα από 42 τ.μ. έως 
47 τ.μ., διπλά τζάμια, ηλεκτρικά ρολά, πόρτα 
ασφαλείας, κουζίνα και λουτρό minimal, A/C, 
συναγερμός, ολοκληρωμένος κήπος, θέσεις 
στάθμευσης, θέα θάλασσα-κήπος. Τιμή από  
€ 100.000. 6977 785793, 210 3635508 

άνω ΠΕΤΡάλωνά Κυκλώπων 25
Οροφοδιαμέρισμα  95τ.μ., 4ου ορόφου, υπό κα-
τασκευή,  3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, ανεξάρτητη 
θέρμανση αερίου, κλιματισμός, parking υπογεί-
ου, σχεδιασμός και κατασκευή υψηλών προδια-
γραφών  από ομάδα μηχανικών. € 215.000, 210 
3635508, 6977 785793

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.  Υψηλών 
προδιαγραφών γνωρι-
μίες συντροφικότητας-
γάμου από όλη την Ελ-
λάδα-Ευρώπη-Αμερική-
Αυστραλία. Για εσάς 
που ψάχνετε ποιότητα, 
που αγαπάτε τη ζωή και 
αναζητάτε ένα σύντρο-
φο ζωής και ψυχής. 
Σύγχρονες μέθοδοι, 
στοχευμένα ραντεβού, 
πλειάδα επιλογών, 
άμεσα αποτελέσματα. 
Ρεκόρ γάμων και ευτυ-
χισμένων ζευγαριών. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. 
Τιμές ασυναγώνιστες! 
Προλάβετε! Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Ερμού 
18, Σύνταγμα, 4ος όρο-
φος, www.abilityclub.gr 

Ιπτάμενος Ο.Α. 40χρο-
νος, ψηλός, ιδιαίτερα 
ευπαρουσίαστος, 
πολυταξιδεμένος με 
ανοιχτό μυαλό, ιδιοκτή-
της πολυτελούς ορο-
φοδιαμερίσματος και 
βίλας σε κοσμοπολίτικο 
νησί, καταθέσεις, Ι.Χ. και 
μηχανή, € 20.000 μηνι-
αίως, αναζητά γνωριμία 
με εμφανίσιμη κυρία, 
καλλιεργημένη, κοινω-
νική, για γάμο. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέ-
ων. Γραφείο Συνοικεσί-
ων «I DO!».  Κολωνάκι, 
Αμερικής 19, 6ος όρο-
φος, καθημερινά 10:00-
19:00, 213 0260.000, 
6977 433711, www.
idosinikesia.gr 

Απελευθερωμένη, 
αστέρι πασαρέλας Ελλη-
νοβουλγάρα 28χρονη 
καλλονή, ξανθιά, σέξι, 
επιθυμεί γνωριμία-
ανοιξιάτικες αποδράσεις 
με διακριτικό, δημόσιο 
υπάλληλο-γαιοκτήμονα-
εισοδηματία-εργολάβο 
οικοδομών-ιατρό. 
Πανελλαδικά. 210 
8064.902, 6979 423346

Ζήτα μου ό,τι θες

Πωλείται οικόπεδο 
97 τ.μ. στο Περιστέρι 
κοντά στο μετρό Αγ. Α-
ντωνίου, τιμή € 65.000. 
Πληροφορίες: 210 
5740690 (8:00-10:00 
και 18:00-20:00) και στο 
κινητό 6936 918778 

Παραδίδονται σε εργα-
στήριο μαθήματα κερα-
μικής, μικρού γλυπτού, 
ανάγλυφου, χρηστικού 
και διακοσμητικού αντι-
κειμένου. 210 6411392, 
6937 411215  

Δωρεάν Σεμινάρια 
Πληροφορικής 
(δράση e-gnosis) 
Εκπαιδεύσου τώρα 
ΔΩΡΕΑΝ και απόκτη-
σε αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό για 
το ΑΣΕΠ και τον 
ιδιωτικό τομέα κατα-
βάλλοντας μόνο τα 
εξέταστρα € 190. Κέ-
ντρο Επιστήμης Πλη-
ροφορικής (Κ.Ε.Π.) 
Καραϊσκάκη 62, Χαϊ-
δάρι, 210 5913.349, 
www.e-kep.gr
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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.

Μυρτώ, είμαι 17 χρονών και από 
πολύ μικρή ηλικία γνώριζα ότι 
ενδιαφερόμουν και για τα δύο 
φύλα, αν με πιάνετε, και με έχει 
ρίξει πολύ συναισθηματικά. Ιδι-

αίτερα από τη στιγμή που το είπα στις 3 
κολλητές μου και τον αδερφό μου. Είναι 
πολύ υποστηρικτικοί και δεν έχουν κα-
νένα απολύτως πρόβλημα. Όμως η κοι-
νωνία έχει, και πιο συγκεκριμένα οι γο-
νείς μου. Θέλω και δεν θέλω να τους το 
πω. Φοβάμαι ότι αν όντως κάνω τη βλα-
κεία να αποκαλυφθώ θα με πετάξουν 
έξω από το σπίτι, αν και δεν είναι τέτοιοι 
άνθρωποι. Αντιθέτως είναι οι καλύτε-
ροι γονείς, απλά σε αυτό το θέμα είναι 
παλιομοδίτες. Δεν γουστάρουν την όλη 
ιδέα του να είσαι gay και ας μη συζητή-
σω για bisexual. Δεν το βρίσκουν φυσι-
ολογικό και πιστεύουν πως είναι μέσο 
κοινωνικού αποκλεισμού. Ακόμα χει-
ρότερα έγιναν όλα όταν ερωτεύτηκα μία 
παλιά μου κολλητή και τσακωθήκαμε 
και δεν ξαναμιλήσαμε. Έχω την εντύ-
πωση πως ενδιαφερόταν κι αυτή εφό-
σον συχνά με φίλαγε, αλλά μη φαντα-
στείτε τίποτα φοβερό, ούτε καν γλώσσα. 
Οπότε, τι κάνω; Με τους γονείς μου, και 
πώς ξεπερνάω αυτή την πουτάνα; Πολύ 
μπέρδεμα, αδερφάκι μου...

Ε, αφού τα ρίχνετε όλα μαζί στην ίδια κατσα-
ρόλα τι περιμένετε; Πρώτα πρώτα, για ποιο 
λόγο σκέφτεστε να ανακατέψετε τους γονείς 
σας σε ένα θέμα που θα τους φρικάρει και που 
ούτε εσείς η ίδια έχετε ακόμα χειριστεί με τον 
εαυτό σας; Δεύτερον, οι γονείς σας δεν είναι η 
κοινωνία. Δυστυχώς και ευτυχώς, η κοινωνία 
είναι ένα πεδίο πολύ μεγαλύτερο, πολύ πιο 
«απλωτό», σίγουρα πλουραλιστικό και σιγου-
ρότατα δεν θα ασχολείται μαζί σας με τον τρό-
πο που ασχολείται η οικογένεια. 
Υ.Γ. 1 Αφήστε τι βρίσκουν οι άλλοι φυσιολο-
γικό και πείτε μας τη δική σας γνώμη – ή μή-
πως ταυτίζεται με τη γνώμη των άλλων κι εκεί 
είναι το μπέρδεμα;
Υ.Γ. 2 Τα γκομενικά ξεπερνιούνται όπως όλα: 
με ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ!

Μυρτώ μου, επιτέλους σου γράφω! Και 
μιας και η στήλη είναι «βρώμικη» θέ-
λω να σου καταθέσω ότι μόλις έκανα 
sex και δεν κατάλαβα, μάλλον, τίποτα. 
Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά. Η 
ερώτηση είναι απλή, λοιπόν, και θα ’θε-
λα την άποψή σου. Πώς καταλαβαίνεις 
ότι είσαι ανοργασμική; Υπάρχει όντως 
αυτό ή απλά είναι στο μυαλό μας. Φταίω 
εγώ ή απλά είναι κάτι οργανικό και 
πρέπει να το ψάξω; 

Το ξέρω ότι έχω άπειρα ταλέντα, όμως αν κά-
νω και διάγνωση οργανικών προβλημάτων 
διά αλληλογραφίας και χωρίς ιατρικές γνώ-

σεις, η επόμενη κίνηση θα είναι να περπατή-
σω στο νερό.  Το μόνο που ξέρω για όλα αυτά 
που με ρωτάτε είναι πως ό,τι κυκλοφορεί στο 
μυαλό μας και σωματοποιείται, προφανώς 
είναι υπαρκτό. Πάντως δε μου αρέσει ο χα-
ρακτηρισμός «ανοργασμική», ούτε πιστεύω 
ότι έχει βάση, αν σκεφτεί κανείς ότι για τον 
περισσότερο κόσμο  ειδικά οι πρώτες φορές 
στο σεξ μοιάζουν με την ανάκαμψη της οικο-
νομίας (η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και καλά 
σαράντα εύχομαι). 
Υ.Γ. Τι εννοείτε «φταίω εγώ»; Θέλει χρόνο, επι-
κοινωνία και εμπιστοσύνη.
  
Μυρτώ, τα έχω κάνει θάλασσα. Δεν ξέρω 
αν έχεις νιώσει (και έχετε νιώσει, φί-
λοι μου) πώς είναι να σου γ&*%$ ένας 
τύπος το μυαλό. Να σε διεγείρει εγκε-
φαλικά και έπειτα σωματικά, εννοώ. 
Ε, αυτό έπαθα και εγώ... βέβαια, το δια-
χειρίζομαι τόσο λάθος που δεν πάει. Τη 
μια του λέω πως δεν τον βλέπω σοβα-
ρά, την άλλη με βλέπει με αγοροπαρέα 
να καυλαντίζω (μόνο μιλούσαμε), την 
άλλη βλέπει παντόφλες του πρώην μου 
στο σπίτι μου... και μια συμπεριφορά 
από μένα «χαλαρή», να τραβάς δλδ ό,τι 
μαλλί σου έχει απομείνει. Ξενέρωσε το 
παλικάρι, έτρεξα ως την Ερέτρια να δώ-
σω εξηγήσεις... δεν μπορεί να πατήσει 
κουμπάκι, λέει, και να του φύγει ο θυ-
μός. Και τώρα τι; Περιμένω άπρακτη; 
Δεν μπορώ να γυρίσω το χρόνο πίσω, 
αλλά ψήσου να γνωριστούμε ξανά... ί-
σως τότε να μην κάνω τα ίδια λάθη. Χ.Χ

Στη θέση σας θα του έδινα χρόνο να ξεθυμώσει 
και στο μεταξύ θα βούταγα για μια ψαχτική στα 
ενδότερα, να δω γιατί κάνω τέτοια νούμερα ό-
ταν κάτι με ενδιαφέρει και με συγκινεί πολύ.  Ε-
πίσης, ανασύροντας την πονεμένη ανάμνηση 
ενός έρωτα που δεν έγινε ποτέ πραγματικότη-
τα λόγω δικής μου παρόμοιας (και ακόμα χει-
ρότερης) συμπεριφοράς, έχω συμπεράνει ότι 
όλα αυτά σχετίζονται συνήθως με το πόσο ψη-
λότερα από μας τοποθετούμε το αντικείμενο 
του πόθου, δηλαδή αυτόν ή αυτή που θέλουμε 
να σαγηνεύσουμε. Και μετά, με την αυτοπεποί-
θησή μας στο υπόγειο, κάνουμε πολλή πολλή 
φασαρία για να εντυπωσιάσουμε. Μόνο που η 
σαγήνη βασίζεται στο στοιχείο του άγνωστου 
και χρειάζεται ησυχία. «Σαγηνεύουμε όταν εί-
μαστε απόρθητοι». Ο θείος Aldo πάλι.
Υ.Γ. 1 Πάρτε ένα ωραίο βιβλιαράκι που διαβά-
ζεται σαν παραμύθι και τα λέει όλα. «Το μεγά-
λο Ο συναντά το κομμάτι που λείπει» είναι ο 
τίτλος, αν θυμάμαι καλά. 
Υ.Γ. 2 Αν του λέγατε απλώς «μου αρέσεις τόσο 
που δεν μπορώ να το διαχειριστώ» ή κάτι σαν 
αυτό τέλος πάντων;
Υ.Γ. 3 Οι παντόφλες, οι μπλούζες και γενικά 
τα απομεινάρια ενός πρώην δεν είναι από μό-
να τους θέμα, αν βέβαια δεν τα τρίβουμε στη 
μούρη του άλλου για να τον τσιγκλίσουμε. A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Το τρίτο από τα επτά τετράγωνο Ουρανού/
Πλούτωνα (20/5) στις 11° Κριού/Αιγόκερου κα-
θορίζει την περίοδο όχι μόνο σε προσωπικό, 
αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανθρωπότητα 
βρίσκεται σε αναταραχή κι εσύ όχι μόνο συμ-
μετέχεις, αλλά και πρωταγωνιστείς εκών άκων. 
Η ζωή σου αλλάζει, έχει αλλάξει, βρίσκεται στα 
πρόθυρα αλλαγών ή αισθάνεσαι ότι μια σειρά 
αλλαγών είναι αναπότρεπτη – αυτό σημαίνει 
ότι ανάλαβες δράση ή ότι οι περιστάσεις σε α-
νάγκασαν να αλλάξεις πορεία ή ότι πιέζεσαι να 
αλλάξεις ή ότι σέρνεσαι πίσω από τα γεγονότα. 
Ξανά: δεν μπορείς να μένεις ακίνητος πάνω σε 
μια βάρκα που τραντάζεται. Άσε τον παρορμητι-
σμό σου, που έγκειται ότι πρώτα δρας κι έπειτα 
σκέφτεσαι. Χρειάζεσαι το αντίθετο περισσότε-
ρο από ποτέ. Όπου υπάρχει Ουρανός στην εικό-
να οι προβλέψεις είναι σχεδόν αδύνατες – αυτό 
που μπορούμε να πούμε είναι ότι επαγγελματικά 
ή προσωπικά τα γεγονότα είναι ξαφνικά, απροσ-
δόκητα, δραστικά κι έχουν σκοπό να μας κάνουν 
περισσότερο αυτόνομους, μοναδικούς, εφευ-
ρετικούς, ανεξάρτητους, ακόμα και προσωρινά 
να χάσουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. 

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Ο Άρης συνεχίζει να βρίσκεται εδώ στο ζώδιό 
σου δίνοντάς σου δύναμη και αποφασιστικό-
τητα να καταφέρεις να ξεκολλήσει ό,τι φαίνεται 
βαλτωμένο και στάσιμο. Από την άλλη είναι επο-
χή για να ομολογήσεις ότι έχεις ανάγκη ένα-δυο 
ανθρώπους που υποκρίνεσαι ότι δεν εξαρτά-
σαι, όπως και να φύγεις από ό,τι ή όσους σε ε-
γκλωβίζουν – άραγε ένας Ταύρος φεύγει ποτέ ή 
χρειάζεται να έχουν πιάσει φωτιά τα μαλλιά του 
για να αποφασίσει ότι πρέπει να αντιδράσει; Και 
πάντα τα διλήμματα: Πρέπει να είμαι καλός ή να 
σκληρύνω; Με αγαπάει, δεν με αγαπάει; Η δου-
λειά μου έχει περιθώρια εξέλιξης ή έχω παγι-
δευτεί σε κάτι που με περιορίζει; Η επιθυμία σου 
για συντροφικότητα ποτέ δεν αμφισβητήθηκε, 
όπως και η ικανότητά σου να είσαι παραγωγικός 
όταν καταπιάνεσαι με κάτι που σε ενδιαφέρει.  
Όλα έχουν, φυσικά, ένα αντίτιμο. Έχεις μπει εδώ 
και καιρό στην εποχή που το πληρώνεις χωρίς 
πολλές-πολλές διαπραγματεύσεις.  
   
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Η έκλειψη Σελήνης στις 4° του Τοξότη (25/5) 
σηματοδοτεί σημαντικές συναντήσεις και επα-
φές ή και σημαντικές αποφάσεις. Μια σχέση που 
προϋπάρχει ή εμφανίζεται στη σκηνή της ζωής 
σου γίνεται πηγή νέων εμπειριών, ανοίγματος, ε-
ξέλιξης ή δυσαρέσκειας και απογοήτευσης. Μια 
σεληνιακή έκλειψη συμπληρώνει το παζλ των 
σχέσεων με μια συνειδητοποίηση, αποκάλυψη 
ή έκλαμψη που προηγουμένως σου διέφευγε. 
Το ζήτημα, λοιπόν, είναι οι προσωπικές και οι 
επαγγελματικές σχέσεις που σε ενδιαφέρουν, 
σε επηρεάζουν ή από τις οποίες εξαρτάσαι. Με 
τον Ερμή και την Αφροδίτη στο ζώδιό σου οι λύ-
σεις μπορούν να είναι βελούδινες, ακόμα και 
αν αποφασίζεις να προχωρήσεις μόνος/η προς 
άλλη κατεύθυνση. Θυμήσου επίσης ότι αυτή την 
εποχή έχει εργασιακό τρέξιμο, επικοινωνιακή έ-
ξαρση, ανάγκη για επαφή. Θα ακούσεις πολλούς 
να σε συμβουλεύουν για το πώς πρέπει να ζεις 
τη ζωή σου – άκου τους προσεκτικά και κάνε το 
δικό σου. Υ.Γ. Με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου 
είσαι μια γοητευτική παγίδα. Μην κρύβεσαι. 

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Ναι, το σύμπαν θέλει να σε μεταμορφώσει, ή 
μάλλον σε βοηθάει να μεταμορφωθείς, να προ-
χωρήσεις, να αλλάξεις. Όσο περισσότερο είσαι 
προσανατολισμένος/η στην ασφάλεια και όσο 

περισσότερο αρνείσαι πεισματικά να μετακινη-
θείς, τόσο περισσότερο ενοχλητικές ήταν, είναι 
ή θα είναι οι αλλαγές. Δεν μιλάμε για μια ομαλή 
πορεία των πραγμάτων – έρωτας, σχέση, γάμος, 
παιδιά, επαγγελματική εξέλιξη, αλλά για τις α-
πότομες αλλαγές σε σχέσεις και δουλειά, για τις 
δυσκολίες, τις απογοητεύσεις, τους χωρισμούς 
ή τις αποφάσεις να αναλάβεις εσύ ο ίδιος/α την 
επαγγελματική σου ζωή ως ελεύθερος επαγγελ-
ματίας, την απώλεια της δουλειάς και τα εργασι-
ακά σκαμπανεβάσματα. Το τρίτο (από τα επτά) 
τετράγωνο Ουρανού/ Πλούτωνα (20/5) στις 11° 
Κριού/Αιγόκερου καθορίζει ξανά τη ζωή σου μέ-
σα από προσωπικές και επαγγελματικές επιλο-
γές, που μπορεί να μην είναι επιλογές αλλά ανα-
γκαστικές αποφάσεις. Μόνο εκ των υστέρων θα 
δεις ότι τελικά σου βγαίνουν σε καλό γιατί αρχικά 
μπορεί –λέγοντάς το κομψά– να σε ξεβολέψουν. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Όσο περισσότερο ανοίγεσαι στους άλλους, όσο 
περισσότερο επιθυμείς τους άλλους, όσο περισ-
σότερο αναζητάς τους άλλους, τόσο περισσότε-
ρο οι άλλοι θα έλκονται από σένα. Αυτοί οι άλλοι 
μπορούν να διευρύνουν τους ορίζοντές σου, 
να σε στηρίξουν, να σε πάνε στο μέλλον –μι-
λάμε για φίλους, συνεργάτες, άγνωστους που 
μπαίνουν στη ζωή σου για να σε σκουντήσουν 
θετικά, ή και για να μείνουν, συνοδοιπόρους, 
ομοϊδεάτες, σημαντικούς γκεστ σταρς που μπο-
ρούν να έχουν καταλυτική επίδραση πάνω σου. 
Καλά όλα αυτά, ευπρόσδεκτα και υπέροχα, αλλά 
με την έκλειψη στον Τοξότη (25/5) θέλεις «λίγο 
λευκό να πιαστείς/ γιασεμί στο σκοτάδι/ σαν ά-
στρο να ανάψει»... Ναι, θέλεις αισθήματα, χαρά, 
έναν έρωτα, νύχτες αξημέρωτες μαζί με αυτόν 
ή αυτήν που θα θέλεις και θα σε θέλει. Επιθύμη-
σες ένα «για πάντα» κι ας είναι ψέμα. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Η έκλειψη Σελήνης στις 4° του Τοξότη (25/5) 
συμβαίνει στο πιο ιδιωτικό κομμάτι του ηλιακού 
αστρολογικού σου χάρτη – εκεί δηλαδή που κλεί-
νοντας την πόρτα σου πίσω αφήνεις τον κόσμο 
απέξω και μένεις μόνος με τον εαυτό σου ή βρί-
σκεσαι προστατευμένος στο οικογενειακό σου 
καταφύγιο. Η έκλειψη έρχεται να ενεργοποιήσει 
τις επιθυμίες σου, τα άγχη σου, τους φόβους και 
τις επιδιώξεις σου. Ουσιαστικά πρόκειται για το 
πώς αισθάνεσαι εσωτερικά, για το τι σε κάνει να 
νιώθεις ασφαλής. Είναι μέρες εσωστρέφειας και 
απολογισμού που περιλαμβάνει τους κοντινούς 
σου ανθρώπους, τη σχέση σου μαζί τους, και που 
το παιδί μέσα σου κάνει αισθητή την παρουσία 
του φωνάζοντας για προσοχή και τρυφερότητα 
που αν δεν έχει το κάνουν αλλοπρόσαλλο κι υ-
περευαίσθητο. Στην άλλη πλευρά, την πιο ορατή 
του χάρτη σου, βρίσκονται η Αφροδίτη και ο Ερ-
μής, γεγονός που σημαίνει ότι εκεί έξω ο κόσμος 
έχει ανοιγμένη την αγκαλιά του για σένα. Το θέμα, 
όμως, παραμένει το παιδί και τα αισθήματά του.  

Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Μπορεί ο Κρόνος να είναι παρελθόν, αλλά ο Πλού-
τωνας και ο Ουρανός συνεχίζουν να σε σπρώ-
χνουν στην πίστα με τα συγκρουόμενα αυτοκι-
νητάκια, όπου συγκρούεσαι, μεταμορφώνεσαι, 
μελανιάζεις, εκπλήσσεσαι, απορείς, τρελαίνεσαι, 
πατάς γκάζι, φρενάρεις απότομα, αλλά σε καμιά 
περίπτωση δεν μένεις ίδιος. Το τρίτο (από τα ε-
πτά) τετράγωνο Ουρανού/Πλούτωνα (20/5) στις 
11° Κριού/Αιγόκερου μιλάει για οικιακές αλλαγές 
–κυριολεκτικά, με μετακόμιση, αλλαγή τόπου 
δουλειάς ή και τόπου διαμονής– και διαπροσωπι-
κές σχέσεις – ξαφνικά ερωτεύεσαι, ξαφνικά χω-
ρίζεις, ξαφνικά παντρεύεσαι, ξαφνικά αλλάζεις 
δουλειά, ξαφνικά αλλάζεις κατεύθυνση, ξαφνικά 
γίνεσαι ο εαυτός που θέλεις ακόμα κι αν οι άλλοι 

στραβομουτσουνιάζουν. Είναι μια περίοδος που 
ΟΛΑ είναι ανοιχτά και που δεν ελέγχεις σχεδόν 
τίποτα, οπότε αφέσου να σε πάει το κύμα – η ζωή 
ξέρει πάντα καλύτερα, ακόμα και αν αρχικά στο 
δείχνει με τον πιο παράξενο και απροσδόκητο 
τρόπο. Και οι πλανήτες στους Διδύμους; Ω, επαγ-
γελματικά ετοιμάζεσαι να λάμψεις – καταρχάς, 
γιατί έπεται και συνέχεια.  

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Άλλοι παλεύουν με τις εκλείψεις, άλλοι με τον Ου-
ρανό και τον Πλούτωνα, άλλοι με τον Ποσειδώνα 
–εσύ σταθερά με τον Κρόνο που πηγαινοέρχεται 
στο πρώτο δεκαήμερο γκρεμίζοντας και χτίζο-
ντας–, τίποτα άδικα. Ναι, είναι στεγνή εποχή. Ναι, 
χρειάζεται να δουλεύεις περισσότερο και να ευ-
χαριστιέσαι λιγότερο. Ναι, αναλαμβάνεις ευθύ-
νες, ναι, δεν είσαι όσο επικοινωνιακός ή όσο κοι-
νωνικός πιθανόν θα ήθελες. Είσαι στρεσαρισμέ-
νος, πιεσμένος, μερικές φορές μοιάζεις αόρατος. 
Ναι, ο Κρόνος, ακόμα κι αν είσαι με κόσμο, σε κάνει 
απόμακρο. Είναι εποχή περισυλλογής και ανασκό-
πησης. Μεγαλώνεις, ωριμάζεις, ενηλικιώνεσαι 
σε όποια ηλικία κι αν είσαι. Διαθέτεις αξιοπρέπεια 
και αντοχή και δύναμη και ταλέντο – είναι τα όπλα 
που χρειάζεσαι. Και ο Άρης στον Ταύρο σε τραβά-
ει έξω από το σπίτι, εκεί με τους ανθρώπους, για 
να θυμηθείς ξανά αυτή την υπέροχη αίσθηση της 
σύνδεσής σου με τους άλλους. 
Ή τον Άλλο. Το θέμα σου είναι 
οι Σχέσεις σου. Εξελίσσονται; 
Αντέχουν; Υπάρχουν;  

ΤόξόΤης  
(22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Η έκλειψη Σελήνης στις 4° του 
Τοξότη (25/5) είναι ένα reality 
check της συναισθηματικής 
σου κατάστασης – ο Άλλος, οι 
άλλοι, η σχέση σου μαζί τους. 
Αναμοχλεύονται πάθη, μνή-
μη, επώδυνες περίοδοι, τραύ-
ματα, αλ λά και νοσ ταλγία, 
χαρά, πόθος, επιθυμίες. Πού 
θα γείρει η πλάστιγγα ένας 
θεός ξέρει, η ικανοποίηση ή η 
δυσφορία μέσα στη σχέση θα 
δώσουν τον τόνο στις συναι-
σθηματικές αντιδράσεις που 
θα έχεις αυτή την περίοδο. 
Μπορείς να υποδύεσαι ό,τι θέ-
λεις προς τα έξω και να γίνε-
σαι πιστευτός, αλλά τα αισθή-
ματα όταν είναι ακατέργαστα, 
όπως τώρα, δεν μπορούν να 
κρύψουν τις σκιές. Η σχέση με 
τον οποιοδήποτε σημαντικό 
άλλο στη ζωή σου ούτως ή 
άλλως βρίσκεται στις προτε-
ραιότητες, αφού Ερμής, αλλά 
και η Αφροδίτη, βρίσκεται α-
πέναντί σου στους Διδύμους 
και μάλιστα με ευνοϊκή χροιά. 
Έχεις ανάγκη τους άλλους, ε-
πιθυμείς τους άλλους – αυτό είναι το θέμα τώρα. 
Το πώς να είσαι μαζί τους είναι η ερώτηση. 

αιγόΚέρως  (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Ήταν το 2008, όταν οι γεννημένοι την πρώτη, 
δεύτερη μέρα του Αιγόκερου –και μετά λίγο-λίγο 
όλοι οι γεννημένοι στο πρώτο δεκαήμερο– α-
ντιλήφθηκαν ότι οι ζωές τους δεν θα ήταν ποτέ 
ξανά ίδιες. Ήταν η εποχή που ο Πλούτωνας μπή-
κε στον Αιγόκερω. Το ίδιο συνέβη και από τον 
Μάρτιο/Απρίλιο του 2011, αυτή τη φορά με αιτία 
τον Ουρανό στον Κριό. Μαζί με τους Αιγόκερους 
μπήκε και ολόκληρος ο κόσμος σε κατάσταση 
αναταραχής – ο κόσμος αλλάζει ραγδαία και θα 

αλλάξει εκ θεμελίων, τόσο πολύ που το 2024 κα-
νείς δεν θα αναγνωρίζει τη σημερινή του μορφή.  
Μέσα στον Μάιο έχουμε και το τρίτο (από τα ε-
πτά) τετράγωνο (δύσκολη όψη) μεταξύ Ουρα-
νού/ Πλούτωνα (20/5) στις 11° Κριού/Αιγόκερου, 
σηματοδοτώντας την ανάγκη για ριζικές αλλα-
γές στην επαγγελματική ή προσωπική ζωή ή και 
στις δύο. Πολλές φορές οι αλλαγές είναι άτσα-
λες, επώδυνες, χωρίς δυνατότητα επιλογής, άλ-
λοτε είναι ξαφνικές, άλλοτε είναι ριζικές από επι-
λογή ή εξέλιξη, ή ευκταίες, κι άλλοτε όσα φέρνει 
η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Στην ουσία τους 
οι αλλαγές αυτές έχουν σκοπό να σε κάνουν να 
αφήσεις πίσω σου ένα κομμάτι του εαυτού σου 
που σου είναι άχρηστο ώστε να ξαναγεννηθείς ή 
να σε απαλλάξουν από αγκυλώσεις ώστε να εκ-
φραστείς καλύτερα. Όχι, δεν είναι εύκολες. Ναι, 
θα καταλάβεις αργότερα ότι καλώς έγιναν.  

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Συμφωνούμε ότι η σκιά του Κρόνου από τον 
Σκορπιό που βρίσκεται είναι βαριά, ότι το θέμα 
Επάγγελμα έχει τοποθετηθεί επί τάπητος και 
χρειάζεται ενεργητικότητα, αφοσίωση, ιδρώτα 
και αίμα, και την πίστη ότι στο τέλος η προσπά-
θειά σου θα ευοδωθεί. Ναι, όλοι πιστεύουν ότι 
είσαι τόσο αξιόπιστος όσο και η ώρα Γκρίνουιτς 
και τόσο αποφασιστικός όσο και ο Εξολοθρευ-

τής. Αυτό που χρειάζεται να 
αποδείξεις είναι ότι έχουν 
δίκιο, ακόμα κι αν το στομάχι 
σου σε σφάζει από το στρες.  
Ωστόσο, ο Κρόνος δεν είναι 
όλη η ιστορία αφού στους 
Διδύμους υπάρχουν σημα-
ντικοί πλανήτες που σου λένε 
ότι χωρίς χαρά δεν μπορείς 
να είσαι λυπημένος, χωρίς 
φως δεν υπάρχει σκοτάδι. Με 
δυο λόγια, η ζωή είναι μικρή 
για να σκέφτεσαι συνεχώς το 
αύριο και να αγχώνεσαι για 
πράγματα που δεν μπορείς 
να επηρεάσεις. Ένας έρω-
τας μπορεί να σε πληγώσει 
σαν διάολος, αλλά και να σε 
κάνει τόσο ζωντανό που να 
σου φαίνεται ότι μπορείς να 
καταφέρεις τα πάντα, ακόμα 
και το να μην τρελαίνεσαι με 
τα επαγγελματικά σου.
 
ιχθύές  
(19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Η έκλειψη Σελήνης στις 4° 
του Τοξότη (25/5) φέρνει 
σ το προσκήνιο την επαγ-
γελματική ζωή, το στάτους, 
τον από πάνω, τους συνα-
δέλφους, τους πελάτες, τον 
επαγγελματικό χώρο με τις 
απαιτήσεις, το παρόν και το 
μέλλον σου. Πιθανόν να είναι 
μια εποχή σταθερότητας και 

ανάληψης ευθυνών ή προβλημάτων που δεν 
μπορούν πια να μείνουν χωρίς αντιμετώπιση. 
Κι ενώ έξω από το σπίτι η ζωή σου βρίσκεται 
σε τεστ αντοχής, μέσα στο σπίτι, μέσα στην οι-
κογένεια, με τους ανθρώπους που αγαπάς, η 
καρδιά σου ξαναγυρίζει στη θέση της. Το καθι-
στικό σου είναι μια προστατευόμενη όαση μέσα 
σε έναν αφιλόξενο κόσμο, οπότε βγαίνοντας 
εκεί έξω για να πολεμήσεις έχε υπόψη σου ότι 
κάποιος/α περιμένει να σε ξεκουράσει. Υ.Γ. Κι αν 
δεν υπάρχει, μπορεί να είναι η περίοδος που θα 
εμφανιστεί. A  

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τά-
σεων  θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Δίδυμε: Εσύ για όλους, για σένα 
ποιος/α; Όνομα και διεύθυνση.  

Κ ΥΚ ΛΟΦΟΡΟΥΝ
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