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Ο Γιάννης Κόκκος, σκηνογράφος-σκηνοθέτης του «Ιπτάμενου Ολλανδού», μιλάει στην A.V. Της Κατερίνας Ι. Ανέστη, σελ.14

Ξενάγηση στη 
Νέα Σμύρνη

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος, η Χίλντα Παπαδηµητρίου 
και η Ινώ Μέη µας συστήνουν τη γειτονιά τους

Του Παναγιώτη Μένεγου, σελ. 18 

Το Φεστιβάλ Αθηνών ξεκινάει
 Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη, σελ. 12

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
7 οικολογικές οργανώσεις ζητούν 

εθελοντές. Μπορείς να βοηθήσεις; 
Του Τάκη Σκριβάνου, σελ. 16

Α φ ι έ ρ ω μ Α
Cocktail Bar

σελ. 24
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Ξυπνάω νωρίς. Και αυτόµατα, κάνω το λάθος να πατήσω το 
τηλεκον τρόλ. Πέφτω σε πρωινή συζήτηση γ ια το µέλ λον της 
δηµόσιας τηλεόρασης. Όπως σε όλες τις ανάλογες τηλεοπτικές 
συζητήσεις, σε µάχες που έχουν ελάχ ιστη σχέση µε την πραγ-
µατικότητα, λαϊκοί αγωνιστές δίνουν αγώνες γ ια να υπερασπί-
σουν το κράτος, το δηµόσιο, την ενηµέρωση, την κρατική τηλε-
όραση, από την επίθεση των µνηµονίων και των κερδοσκόπων. 
Θέλει κανείς να καταργήσει τη δηµόσια τηλεόραση; Αµφισβη-
τεί κανένας το ρόλο της; Τότε γ ιατί δεν µπορούµε να συζητή-
σουµε πραγ µατικά πόση και τι δηµόσια τηλεόραση θέλουµε; 
Και πόσο είµαστε διατεθειµένοι να πλ ηρώσουµε γ ι’ αυ τό; Ο 
κρατισµός και η κοµµατοκρατία έχ ουν  γ ίν ει τόσο απόλυτα 
κυρίαρχ η ιδεολογία, ώστε όταν κάποιος τολµάει να θέσει τα α-
πλά, λογικά ερωτήµατα, αν τιµετωπίζεται ως εχ θρός του λαού. 

Εσύ πόση ΕΡΤ θέλεις στη ζωή σου; Και πόσο είσαι διατεθει-
µένος να πλ ηρώσεις γ ι’ αυτό; ∆ηλαδή, τ ι άλ λο προτιµάς να 
στερηθείς γ ια να έχ εις αυτή την τηλεόραση που έχ εις; Γιατί 
όλα έχουν ένα αν τίτιµο, δεν  µας χ αρίζουν τ ίποτα. Συζητάτε 
γ ια 4,5 ευρώ το µήνα, λένε οι υποστηρικτές του λεφτά υπάρ-
χουν. Αν τα 51 ευρώ το χ ρόνο δεν είναι να το κάνουµε θέµα, 
τότε γ ιατ ί µας ενοχ λ εί ο φόρος α κίν ητης περιουσίας; Γιατ ί 
συζητάµε γ ια τα 10 ευρώ το στρέµµα και µας φαίνεται χ αρά-
τσι; Αν είµαστε τόσο large γ ιατί µιλάµε γ ια «αν θρωπιστική 
καταστροφή»; Πριν λίγο καιρό διαπιστώσαµε ότι ο συνολικός 
τζίρος όλης της τηλεοπτικής αγ οράς είναι µικρότερος από τα 
300 εκατοµµύρια που πλ ηρώνει η ελ λ ην ική κοινων ία γ ια τη 
δηµόσια τηλ εόραση, µέσω των  λογαριασµών. Πράγ µα που 
είναι υπερβολικό. Όµως κι αυτό είναι η µισή αλήθεια. Γιατί το 
πρόβληµα δεν είναι µόνο τα 4 κανάλια της ΕΡΤ, οι 7 κεν τρικοί 
και οι 19 περιφερειακοί ραδιοφων ικοί σταθµοί. Είναι ακόµα 
τα τηλεοπτικά κανάλια και ραδιόφωνα της Βουλ ής, των δή-
µων, των κοµµάτων, της εκκλ ησίας. ∆εκάδες, δηλαδή, µέσα 
εν ηµέρωσης που συν τηρούν ται από το κράτος. ∆εν υπάρχ ει 
καν ένα ά λ λο κράτος σ τον  κόσµο που ν α έχ ει αυτή την  πο-
λυτέλ εια. Ούτε στη Βεν εζουέλα του Τσάβες δεν  εκδίδει το 
κράτος τηλεοπτικά περιοδικά. Άρα, τα 300 εκατοµµύρια είναι 
πολύ παραπάν ω. Ούτε αυ τό όµως τελειώνει εδώ. Γιατί σε όλα 
αυτά τα σιτ ιζόµενα από το δηµόσιο χ ρήµα Μέσα, διοχ ετεύ-
εται κι ά λ λο κρατ ικό χ ρήµα µε ποικίλ ες µορφές. Κρατικές 
διαφηµίσεις, κρατικές επ ιχορηγ ήσεις, χορηγ ίες από επ ιχ ει-
ρήσεις που ελέγ χον ται από το κράτος. ∆άνεια που παίρνουν 
µε την  εγ γ ύηση του κράτους, τα οποία δεν  πλ ηρώνουν  και 
φορτώνον ται κι αυτά στο έλ λειµµα. ∆εν πληρώνουν εφορίες 
και ταµεία και δηµιουργούν κι άλλες τρύπες στους δηµόσιους 
φορείς. ∆εν πλ ηρώνουν ρεύµα, νερό, αφήνουν απλ ήρωτους 
τους λογαριασµούς και τα ελλείµµατα προστίθεν ται συνεχώς 
στο µεγάλο που έχ ει πν ίξει τη χώρα. Με άλ λα λόγ ια, µόνο σ’ 
αυτά τα 4 τελευταία χρόνια της κρίσης, ο λογαριασµός από τα 
Μέσα Εν ηµέρωσης που χ ρηµατοδοτούν ται από το δηµόσιο 
ξεπερνάει το «χαράτσι» της ∆ΕΗ. Που λέµε ότι εξον τώνει την 
κοινων ία, ότ ι δυναµίτ ισε την  αγορά σ τέγ ης και εκτόξευσε 
την ανεργ ία. Προτιµάµε να έχουµε κανάλι της Βουλ ής; Γού-
στο µας. Υποκριτές µόνο  να µην είµαστε. Να λέµε ότι γ ίνεται 
να µην κόψουµε τίποτα. Γιατί αυτό ξέρουµε ήδη τι σηµαίνει. 
Ποιοι το φωνάζουν. Αυτοί που δεν θέλουν οι ίδιοι να χάσουν 
τίποτα. Για να χάσουν όλοι οι άλλοι τα πάν τα. 

Έχει καµία σοβαρότητα αυτή η συζήτηση περί δηµόσιας τηλε-
όρασης; Καµία. Στον καιρό της επικοινωνιακής κοσµογονίας 
είναι αστείο να µιλάµε γ ια δεκάδες κρατικά ΜΜΕ. ∆εν συµ-
βαίνει πουθενά σ τον  κόσµο. Το αν τίθετο. Οι υποστηρικτές 
του κρατισµού υπονοµεύουν το ρόλο της δηµόσιας ενηµέρω-
σης. Τι εξυπηρετούν κάµποσα ΜΜΕ µε τηλεθέαση µηδέν, 2, 3, 
5%; Ένα µεγάλο δηµόσιο κανάλι µε 10-15% θεαµατικότητα και 
αν ταγωνιστικό θα ήταν και θα έδινε τον τόνο σε µια ενηµέρω-
ση που κυριαρχ είται από ιδιωτικά συµφέρον τα. Ένα µεγάλο 

κανάλι, ισχ υρό, και 2-3 ραδιόφωνα θα ήταν  υπεραρκετά σ’ 
αυ τή τη χώρα που ο πληθυσµός της είναι όσος µιας πόλης της 
υφηλίου. Σε κάθε κανονική χώρα ακόµα και πρόβληµα να µην 
είχ ε, πόσο µάλ λον αν είχ ε χ ρεοκοπήσει, το κράτος θα προ-
κήρυσσε όλες αυτές τις άδειες, θα τις νοίκιαζε, και όχ ι µόνο 
θα εξοικονοµούσε τις ζηµιές αλ λά θα είχ ε και ετήσια έσοδα, 
θα προσέλ κυε επενδύσεις. Όχ ι εδώ. Εδώ υπερασπίζουµε τη 
δηµόσια τηλεόραση και ενηµέρωση. Οι λειτουργοί της οποίας 
απεργούν καθηµερινά γ ιατί δεν πληρώνον ται. Πράγ µατα που 
δεν εµποδίζει να προσλαµβάνουν κι άλ λους ως «προσωπικό 
ειδικών θέσεων». Λεφτά υπάρχουν. Τα δικά σου. 

Μήπως όµως η κουβέντα γ ίνεται γ ια τους εργαζόµενους που 
θα χάσουν τις δουλειές τους; Κάποτε είχαν φτάσει τις 6-7 χ ι-
λιάδες, τώρα λένε ότι είναι περίπου 3 χ ιλιάδες στην ΕΡΤ. Λένε, 
γ ιατ ί µε το ελ λ ην ικό δηµόσιο ποτέ δεν  ξέρεις τα νούµερα. 
Θα ’ναι και µερικές εκατον τάδ ες σε όλα τα άλ λα, κοµµατικά, 
βουλ ευτ ικά, εκκλ ησιασ τ ικά, δηµοτ ικά. Πρώτα-πρώτα και 
ελάχ ιστα να κρατήσουµε, µε την αρχον τιά και την ευρυχωρία 
αυ τού του κράτους, οι µισοί θα µείνουν. Οι άλλοι µισοί δεν θα 
δουλέψουν στα ισάριθµα ιδιωτικά που θα αν τικαταστήσουν τα 
κρατικά; ∆εν υπάρχουν άνθρωποι που θα συν ταξιοδοτηθούν, 
που έχουν δεύτερες και τρίτες δουλ ειές και δεν  θα µείνουν 
χωρίς δουλειά; Κι αν µείνουν και µερικές εκατον τάδες άνερ-
γοι, σοβαρά τώρα, πιστεύετε ότι σ’ αυτή τη χώρα του 1,5 εκα-
τοµµυρίου ανέργων σπαταλών ται εκατον τάδες εκατοµµύρια 
κάθε χρόνο σε σταθµούς µηδενικής ακροαµατικότητας γ ια να 
µη µείνουν άνεργοι 200-300 εργαζόµενοι; Να τους δώσουµε 
µια χ ρονιά όλη την εισφορά, να γ ίνουν όλοι εκατοµµυριούχοι, 
να τελ ειώσουµε, να κάνουµε ό,τι και ο υπόλοιπος κόσµος. 

Εννοείται ότι το πρόβληµα δεν  είν αι οι εργ αζόµεν οι. Ούτε 
καν η εν ηµέρωση, όλες αυτές οι κορόνες γ ια επεµβάσεις της 
κυβέρν ησης και δηµόσια αν εξαρτησία γ νώµης που λ είπει 
από τα ιδιωτικά µέσα, είναι απλά συνθήµατα. Και αν τιφατικά 
µεταξύ τους. Ούτε τα κόµµατα χρειάζον ται µέσα ενηµέρωσης 
κοµµατικά γ ια να ακουστεί η φων ή τους, µηδεν ική απήχ η-
ση έχουν άλ λωστε. Στην εποχ ή της ταχ ύτατης διάδοσης της 
πλ ηροφορίας από παν τού, µε κάθε µέσον, η εικόνα των ελ-
λ ην ικών κρατικοδίαιτων  ΜΜΕ έχ ει λ ήξει από τη δεκαετία 
του 1970. Τα υποτιθέµενα Μέσα του ευρύτερου κρατικού και 
κοµµατικού χ ώρου είναι µια ψυχ ρή µεταβίβαση δηµόσιων 
πόρων στο πολιτικό σύστηµα. Το οποίο διαχ ειρίζεται πάνω 
από 500 εκατοµµύρια κάθε χ ρόνο, µοιράζει λεφτά, αναθέτει 
παραγ ωγές, διορίζει, αγοράζει πολιτική προστασία από τους 
δηµοσιογράφους, τοποθετεί το κοµµατικό προσωπικό, δηµι-
ουργεί πολιτικό χ ρήµα. Γι’ αυτό µετά από 4 χ ρόν ια ύφεσης, 
µε 1,5 εκ. ανέργους, µε µισούς µισθούς και συν τάξεις, είναι 
ταµπού να αγ γ ίξει έστω και ένα χ ρεοκοπηµένο ραδιοφωνικό 
δηµοτικό σταθµό, να κάνει ιν τερνετική την  τηλ εόραση της 
Βουλής. Λεφτά υπάρχουν. Για όσους µπορούν να τα πάρουν. 

Όταν στις δύο µεγάλες πόλεις µας εξελέγ ησαν δύο δήµαρχοι 
που  δεν  κου βάλαγαν  µαζί του ς κοµµατικού ς σ τρ ατού ς, εί-
χ αν πει: ∆εν µπορώ να πλ ηρώνω 8,5 εκ. γ ια να µε λιβαν ίζει 
µια τηλ εόραση, όταν δεν µπορώ να µαζέψω τα σκουπίδια. 
∆εν µπορώ να πλ ηρώνω 17 εκ. γ ια ένα ραδιόφωνο, όταν δεν 
έχ ω να πλ ηρώνω τους παιδικούς σταθµούς. Είπαν, δηλαδή, 
την απαγορευµέν η λέξη, αυτή που όλοι οι αν τιµν ηµον ιακοί 
αγων ιστές µε τους φλογερούς αγώνες εναν τίον της Μέρκελ 
προσπαθούν να µας κρύψουν: επιλογή. Τι θα κόψουµε γ ια να 
µειώσουµε το έλλειµµα; Ποιοι θα πληρώσουν; 
4 χρόνια µετά έχουν κοπεί µισθοί, συν τάξεις, η ανεργία έφτα-
σε στο 27%. Αν ανοίξεις το πρωί την τηλεόραση, όµως, θα δεις 
επανασ τάτες και πατριώτες να δίνουν  µά χ ες εναν τ ίον  του 
µνηµον ίου. Για τη δηµόσια τηλεόραση, ρε γαµώτο! Για να µη 
πέσει στα χ έρια των κερδοσκόπων... A
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ ➜ panikoval500@gmail.com

Αthens Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε

«Δεν το έχουν 
γαμήσει το μηχάνημα. 

Το γαμάνε τώρα».
(Νεαροί παρακολουθώντας Çκάψιμο λάστιχουÈ 

από νταλίκες. Αεροδρόμιο Ελληνικού, 
Σάββατο πρωί)

«Τι, δεν 
έχει με ζωντα-

νούς ανθρώπους;»
(45άρης κύριος αναρωτιέται δυνατά 
στα αυτόματα ελεγκτήρια των εισιτη-

ρίων στο μετρό του Συντάγματος. 
Παρασκευή μεσημέρι)

Εν αναμονή 
των θεμάτων

 Βιολογίας σε λύκειο 
της Νίκαιας.

Κορίτσι Α: Δε σού ’πα! Πήρα 
παπί.

Κορίτσι Β: Και πού το έχεις;
Κορίτσι Α: Σε μια λεκάνη στη 
βεράντα. Όταν μεγαλώσει 

θα το πάω στο Ζάππειο.
(Παρασκευή πρωί)

Υπάλληλος σε 
περίπτερο με αξεσουάρ 

και διακοσμητικά 
για νταλίκες:

-Ωπ, καλώς τους. Τι θέλουν τα 
μαστόρια;

Χοντροί κύριοι με μούσια: 
-Έχετε το ανθρωπάκι της 
Μισελέν σε φωτιστικό;

(Σάββατο πρωί, Αεροδρόμιο 
Ελληνικού)

-Ε! 
Μην κλαις, μω-

ρέ!
(Τρεις παππούδες σε καφενείο στο Μο-
ναστηράκι. Ο ένας έχει βουρκώσει και 

σκουπίζει τα μάτια του. Τρίτη πρωί)

Μόλις 
έρχονται τα 

θέματα.
Ακούγεται φωνή.

Κορίτσι Β: Μωρή, η 
πάπια σου μπήκε στο 

τέταρτο θέμα.

ΑΝΤΕΛ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ
Η νέα Μουγκλαλίς.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
Ψηφίστηκε με νόμο το διευρυμένο ωράριο των 
φαρμακείων. Μετά το 6 D.O.G.S ραντεβού για 
σφηνάκι έξω από του Μπακάκου.

ΒΙΤΡΙΝΕΣ HERMES
Είναι σκέτο παραμύθι. Οι πιο ποιητικές βιτρίνες 
της πόλης αυτό το μήνα. 
Τα συγχαρητήριά μας στον αρχιτέκτονα Φίλιππα 
Φωτιάδη για την εγκατάσταση που έφτιαξε. 
(στο City Link)

ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Έχετε ακόμα 10 μέρες να την επισκεφτείτε.
Στο περίπτερο της ΑTHENS VOICE οι τιμές 
των βιβλίων έχουν έκπτωση ως 60%.
(στο Πεδίο του Άρεως)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
«Πολύ φοβόμουν –και είχα δίκιο– ότι ο θάνατος 
του Ζωρζ Μουστακί θα ήταν η αφορμή για να δω 
κάπου στον ελληνικό Τύπο το γλοιώδες: «Ο Μέ-
τοικος στη γειτονιά των αγγέλων». Τυχερός πα-
ρόλα αυτά ο μακαρίτης, γιατί οι δημοσιογράφοι 
θα μπορούσαν να τον έχουν στείλει κάπου χειρό-
τερα, π.χ. στου «παραδείσου τα μπουζούκια».
(ασυναγώνιστος Φαληρεύς στην «Καθημερινή» της 
Κυριακής)

ΠΡΟΣ ΕΛΕΝΑ ΑΚΡΙΤΑ
Μη μασάς, γύρνα πίσω στο Τουίτερ.

ΤΟ TWEET THΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Παντρεύεται η Τζούλια. 
Επιτέλους θα γδυθεί νυφούλα!»
(@Tygotone)

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΑΡΔΑΜ 
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Προσφώνησε την Καναδέζα δημοσιογράφο 
Nαόμι Κάμπελ. Πιο αστείο θα ήταν, βέβαια, αν 
την έλεγε Κάλβιν Κλάιν!
(ο Αλέξης υποδέχεται στην Κουμουνδούρου τη 
Naomi Klein)

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
Υπερένταση, νεύρα, απότομες εξάψεις, 
ημικρανία, αυχενικό, φωνές, ασυνεννοησία και 
το internet να σέρνεται. Ναι, η καταιγίδα δεν 
ήρθε, γιατί κατοικεί μόνιμα εδώ.

DRESS CODE ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Το μαύρο επιστρέφει (ολοταχώς).

Η ΡΩΣΙΔΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ 
ΤΟΥ ΣΚΟΡΠΙΟΥ
Δεν ήξερε ότι μαζί με το νησί αγοράζει και την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις δημόσιες σχέσεις 
τους. Η καημένη...

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΟΝ ΝΕΡΑΪΔΟΚΟΣΜΟ
Τριγμοί στη σχέση Μακρυπούλια-Χατζηγιάννη.

ΑΠΟΡΙΑ Ι
Ο Άκης, που απείλησε ότι αν δεν κληθεί να 
καταθέσει ο Σημίτης θα φύγει, πού ακριβώς 
ήθελε να πάει; 

ΑΠΟΡΙΑ ΙΙ
Μπορεί κανείς να μου εξηγήσει πώς γίνεται να 
αγοράζεις μια γλάστρα με 40 μπουμπούκια και 
μετά από δυο μέρες να τη βλέπεις φαλακρή στο 
μπαλκονάκι σου;  

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ
40 ευρώ το πρόστιμο για όσους πηγαίνουν με 
10 χλμ. στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. 
Το άκουσες, παππού;

Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Το πρώτο διαµέρισµα σου στην Αθήνα; 
Στο Παγκράτι, 40 τ.µ. ίσως στην πιο µίζερη 
διαθέσιµη πολυκατοικία. Έχω µείνει Εξάρ-
χεια, Άνω Πατήσια, Κυψέλη, Ιπποκράτους, 
Πασαλιµάνι, στα περισσότερα µέρη πάνω 

από µια φορά. Τώρα Θησείο.

Τι αθηναϊκό δυσκολεύεσαι να εξηγή-
σεις σε φίλους από το εξωτερικό;

Ότι οι διαβάσεις στους δρόµους και τα 
φλας των αυτοκινήτων είναι διακοσµητι-
κά, τις κόρνες, τη «δεν γαµιέται» συµπερι-
φορά, τη διαφορά που έχει το σουβλάκι 

από το κεµπάπ.

Ο αγαπηµένος σου αθηναϊκός ήχος;
Τα σκουπιδιάρικα νωρίς το πρωί. 

Το µέρος που προτείνεις για φθηνό 
φαγητό; 

∆εν λέω, γιατί θα γίνει όπως µε τα σουβλά-
κια του Κώστα που το έγραψαν τα περιο-
δικά και τώρα πηγαίνει ο κάθε φλώρος και 
του ζητάει αλάδωτες πίτες και κοτόπουλο. 

Ένας ανώνυµος Αθηναίος που πρέπει 
να γνωρίσουµε;

Έπρεπε να είχατε γνωρίσει τον κύριο ∆η-
µήτρη της Στουρνάρη που σου πρότεινε 
τι να βάλεις στο σάντουιτς ανάλογα µε 
το mood της ηµέρας, ψιλόκοβε το µπέ-
ικον ώστε να µην κρέµεται στην πρώτη 
µπουκιά, σου έκοβε το τοστ στα δυο και 

το τύλιγε σε χαρτί µε σχεδιάκια λαχούρια 
ντίτζιταλ πιξελωτά. Τώρα πήρε σύνταξη.

Έχεις πάντα µαζί στα dj sets σου;
Major Lazer & Busy Signal - Watch Out Fi Dis. 

Καλύτερο κλαµπ που είχε 
ποτέ η Αθήνα;

Το Faz στη Μαβίλη, το Άλσος, το +Soda, το 
Alarm. Προϊστορικά µέρη, γιατί µετά την 
ανάπτυξη σε Ψυρρή και Γκάζι τα «clubs» 

αντικαταστάθηκαν από «bars» µε DJ.

Το γκρουπ που έχει γράψει καλύτερα 
το σάουντρακ της Αθήνας;

Η Γενιά Tου Χάους.

Τι κρατάς και τι αλλάζεις από την 
αθηναϊκή νύχτα; 

Αλλάζω σηµείο σε µερικά καλά βρώµικα 
γιατί δεν µε βολεύουν, ανταλλάζω πολ-
λούς DJs µε jukeboxes, αλλάζω τα ΗΧΕΙΑ 

σε πολλά µπαρ. Αλλάζω ακόµα τη µιζέρια 
του κόσµου που βγαίνει έξω µόνο τα Σάβ-
βατα µέσα στο άγχος να τα προλάβει όλα 

και τους κάνω να χορεύουν αντί να κοι-
τιούνται µεταξύ τους και να συζητούν. 

Πώς φαντάζεσαι την Αθήνα 
σε 50 χρόνια;

Σαν γερασµένη Κολωνακιώτισσα, δήθεν 
αριστοκράτισσα, µε ξεφουσκωµένα βυζιά 
κι αποτυχηµένες πλαστικές. Της τρέχει η 
µπογιά από το µάτι και νοµίζει πως ακόµα 

το έχει.

Ο ΒM είναι το «αφεντικό» της Cast-A-Blast 
Records, ετοιμάζει τέλη  Ιουνίου ένα 7’’ στη 

βρετανική  Nice Up και το καλοκαίρι  θα κάνει 
dj tour στην Ελλάδα (cast-a-blast.com)

Επιµέλεια: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ

AθΗΝΑ id

BLEND MISHKIN 
DJ/μουσικός παραγωγός

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

YOUR TRUCK FIESTA / 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΑΛΙΚΑΣ

Κάθε πρωί που κάνεις µπάν ιο στην Εκάλη
 χαλάς νερό όσο η λίµνη Βαϊκάλη

και γ ια τα δόν τια σου που πλένεις στη Βραυρώνα
θέλεις τουλάχ ιστον τη λίµνη Μαραθώνα

Το καζανάκι που τραβάς στο Περιστέρι
φτά νει γ ια δέκα βεδουίνους στο Αλγέρι
και το χαρτί της τουαλέτα ς στη Στα µάτα

είναι φτιαγ µένο από δεν τράκια στην Τζακάρτα 

Ότα ν ξυρίζεσαι εσύ στη Φιλοθέη
το όζον κάνει µια τρύπα στο LA 

γ ια την κολόν ια που φορά στο Κολωνάκι
ξεριζωθήκανε λουλούδια στο Κεν τά κι

Αυτό το σπρέι που ψεκάζεις στη Γλυφάδα
σηκώνει θύελ λα στην έρηµο Νεβάδα

και το τζιπάκι σου που τρέχ ει στο Παγ κράτι
έχ ει σκοτώσει χ ελιδόν ια στη Βαγδάτη

Οι µπατα ρίες που πετά ς στο Λαγονήσι
έγ ιναν όξινη βροχ ή µες στο Παρίσι

και το πλυν τήριο που έβαλες στο Γκάζι
έχ ει τυφλώσει χ ίλια ψάρια στη Βεγ γάζη

Πρόσεξε όµως µη τα βάζεις µε τη φύση
γιατί κι εσένα κάποια µέρα θα χ τυπήσει 

και τα φτερά µιας πετα λούδας απ’ την Κίνα
θα φέρουν τότε καται γ ίδα στην Αθήνα

GreAtest Hits
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΠΑΥΡΙΑΝΟΣ

γράφει για την Α.V. ένα τραγούδι

Για όλα φταις εσύ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει o 
Iωάννης Μαυρικάκης. Γεννήθηκε 
στην Αθήνα. Πτυχιούχος Ανώτατης 
Σχολής Καλών Τεχνών (Πτυχίο 
Ζωγραφικής). Ο πατέρας του Νίκος 
Μαυρικάκης (σχεδιαστής, διακο-
σμητής, μακετίστας) ήταν ο πρώτος 
του δάσκαλος. Το 1974 κερδίζει ένα 
ταξίδι για δύο στο Παρίσι, σαν βρά-
βευση σε πανελλήνιο διαγωνισμό 
ζωγραφικής που διοργάνωσε η 
Walt Disney και το ΜΙΝΙΟΝ. Το 1977 
εισάγεται πρώτος και με υποτρο-
φία στην ΑΣΚΤ. Μαθητεύει με τον 
Δ. Μυταρά στο προκαταρκτικό 
και συνεχίζει στο εργαστήρι του 
Π. Τέτση, απ’ όπου παίρνει πτυχίο 
Ζωγραφικής. Από το 1987 διδάσκει 
στη Μέση Εκπαίδευση αισθητική και 
παράλληλα συνεργάζεται με Πολιτι-
στικούς Οργανισμούς διδάσκοντας 
σε παιδιά δημοτικού. Ταυτόχρονα 
ζωγραφίζει αστικά τοπία και νεκρές 
φύσεις (τον καιρό της διαμονής του 
στην Αθήνα) και αφηρημένα «Ατέρ-
μονα» από το 1995 και μετά. Από το 
2003 ζει και εργάζεται στα Τρίκαλα. 
Συμπληρωματικά ασχολείται με 
τη φωτογραφία και την ποίηση και 
κατά καιρούς αρθρογραφεί στον το-
πικό Τύπο. Από το 1984 είναι μέλος 
του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου, 
καθώς επίσης μέλος της Ένωσης 
Καθηγητών Καλλιτεχνικών μαθη-
μάτων. Περισσότερα στο: www.
imavrikakis.co.nr 

Life Coaching µε τη 
∆ρ. Νάνσυ Μαλλέρου 

Χτίστε την 
αυτοπεποίθησή σας 

Σεµινάριο 5 εβδοµάδων (12/6 – 10/7) µε τη ∆ρ. Νάνσυ Μαλλέρου, που θα σας 

βοηθήσει να ανακαλύψετε την αυτο-αξία σας, να χτίσετε την αυτοεκτίµησή 

σας και να νιώσετε σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Το σεµινάριο «Καλύτερα 

γίνεται µε τον εαυτό σου» θα σας δώσει εργαλεία και τεχνικές να δηµιουργή-

σετε ένα νέο αρχιτεκτονικό σχέδιο του εαυτού σας που θα σας γεµίσει ψυχική 

δύναµη, ενέργεια και εσωτερική λάµψη και θα σας κάνει γοητευτικούς και 

ελκυστικούς ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα. Άλλωστε, η ευτυχία, η ισορροπία, 

η επιτυχία, τα πάντα στη ζωή µας, εξαρτώνται από τον τρόπο µε τον οποίο 

βλέπουµε και φερόµαστε στον εαυτό µας. Θα πραγµατοποιείται κάθε Τετάρτη 

19.30 – 21.30 στο The Hub Events (Αλκµήνης 5, Πετράλωνα) ενώ το κόστος για 

εγγραφέας έως 9/6 είναι €250 και έως 10/6 €300. Πληροφορίες – εγγραφές: 

info@lifecoachinggreece.gr

ΈρχΈται
στην ATHENS VOICE 

H παρΈα των 

ΈτοιμαστΈιτΈ 
για μΈγαλΈσ 
ΔΡΟΣΙΕΣ! 
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δεν λειτουργεί αθροιστικά. Τα μονοψήφια 

νούμερα των δύο κομμάτων δεν αθροίζονται 

σε διψήφιο, δυστυχώς. Ο Οικονόμου έριξε 

στα άδεια για να πιάσει στα γεμάτα.  Διατείνε-

ται μάλιστα πως πίσω από την πρόταση αυ-

τή συντάσσονται πολλά στελέχη της Αγίου 

Κωνσταντίνου, ακόμη και ο Κουβέλης, που 

του διεμήνυσε πως «του αρέσει η ιδέα». Αυτά 

ισχυρίζεται ο βουλευτής. Άλλα ισχυρίζονται 

τα στελέχη αυτά. Οι παροικούντες τη γειτο-

νιά μεταξύ Κουμουνδούρου και Καραϊσκάκη, 

δηλαδή μεταξύ πρώην Ανανεωτικών και νυν 

Δημαριτών, ξέρουν πως ο αναπόφευκτος 

θάνατος του ΠΑΣΟΚ οδηγεί με μαθηματική 

ακρίβεια το «Βαθύ Κράτος» της Χαριλάου Τρι-

κούπη στον ΣΥΡΙΖΑ και τους συστημικούς κε-

ντροαριστερο-δεξιούληδες στη ΔΗΜΑΡ. Το 

πρώτο σκέλος έχει ολοκληρωθεί. Το δεύτε-

ρο βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Διαμαντοπούλου, 

επί παραδείγματι, διατηρεί άριστες σχέσεις 

με τον Κουβέλη. Ο Ραγκούσης δεν θεωρεί-

ται αγαπητό πρόσωπο στην Αγίου Κωνστα-

ντίνου. Ο Μόσιαλος (άντε πάλι) διαδίδει πως 

συζητά με τη ΔΗΜΑΡ, αλλά για να δούμε. Ο 

Λοβέρδος, συμπαρασύροντας τον ταλαίπω-

ρο Χρήστο Αηδόνη, επιχειρεί άλμα στο κενό 

προκαλώντας ακόμη και την αντίδραση της 

συζύγου του, βουλευτή εκ Δράμας, που είναι 

σαρξ εκ της σαρκός του παπανδρεϊκού  πε-

ριβάλλοντος. Στην Αγ. Κωνσταντίνου, ούτε 

που να τον ακούνε. 

Σε αυτή την παρακμιακή ανθρω-

πογεωγραφία μιας καταρρέου-

σας συστημικής Κεντροαριστε-

ράς που αρίστευσε επί δεκαετίες 

νεμόμενη την εξουσία και τις 

παράπλευρες παροχές της, όχι 

αναγκαστικά μόνο οικονομικού 

περιεχομένου, απουσιάζουν όλοι 

εκείνοι που μεταξύ ενός νεοπασο-

κικού-νεποτιστικού προσανατο-

λισμού ΣΥΡΙΖΑ και μιας ιστορικά 

διεφθαρμένης και επικίνδυνα πια 

συντηρητικής Νέας Δημοκρατίας, 

θα προτιμούσαν μία πραγματικά δημοκρα-

τική, ουσιαστικά προοδευτική, ανανεωτική, 

πρωτίστως μεταρρυθμιστική, αρκούντως 

ριζοσπαστική, φανατικά αντιφασιστική και 

αντιρατσιστική, πρωτοποριακή, ευρωπαϊ-

στική και φιλο-ομοσπονδιακή και τέλος εμ-

φανώς ακομπλεξάριστη κεντροαριστερή α-

νάσα. Την ώρα που η Κουμουνδούρου θα τα-

λανίζεται μεταξύ ενός σταλινικού απωθημέ-

νου και της προσδοκίας για μια καρέκλα στο 

σαλόνι της εξουσίας, η Κεντροαριστερά των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της οικονομικής 

δημοκρατίας, της αναβάθμισης της μόρφω-

σης, της σοφής ανακατανομής του πλούτου, 

της προσωπικής ευθύνης και όχι της συλλο-

γικής θολούρας, της συνταγματικής κατο-

χύρωσης της τιμωρίας της διαφθοράς, της 

πραγματικής ανακατανομής των εξουσιών, 

της θεσμικής καρατόμησης της διαπλοκής 

και, τέλος, το σημαντικότερο ενδεχομένως, 

της ολοκληρωτικής αποδέσμευσης από τα 

εθνικά, συλλογικά και πολιτισμικά κλισέ, αυ-

τή λοιπόν η Κεντροαριστερά της ήρεμης δύ-

ναμης και λόγο ύπαρξης, έχει και καταλυτικό 

ρόλο διεκδικεί. Εις μάτην;  A
➜ n.georgiadis1@yahoo.com

«Τους βλέπεις όλους αυτούς; Προετοιµάζο-

νται να έρθουν σε µας». Ο νεαρός φέρελπις 

παράγων της ∆ΗΜΑΡ ήταν σαφής όταν µε τα 

αεικίνητα γαλάζια µατάκια του παρακολου-

θούσε τους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και 

ιδιαίτερα τη Μαριλένα Κοππά να κινούνται 

σε εκείνη την πρόσφατη συνάντηση κάπου 

στην Αθήνα, όπου συµµετείχαν και άλλοι, 

όπως η Μαριέττα Γιαννάκου. Ο δηµοσιο-

γράφος που τον άκουγε ήπιε την τελευταία 

γουλιά από τον καφέ του, όπως άλλωστε και 

ο νεαρός πολιτικός ο οποίος χαµογελούσε 

σαρδόνια. Έµεινε η φράση-κλειδί να πλανά-

ται στο αέρα εκεί στο Γκάζι. Και οι µοναχικοί 

πασοκικοί ευρωβουλευτές που ψάχνουν 

απεγνωσµένα για στέγη. 

ίγες ημέρες αργότερα άρχισε η κε-

ντροαριστερή χιονοστιβάδα να κυ-

λά, χωρίς χιόνι όμως. Ήταν κάτι σαν 

εικονικό περιστατικό. «Ο Ηλίας Μόσιαλος δι-

ατηρεί ανοιχτή γραμμή με την Αγίου Κωνστα-

ντίνου» διατείνονται τα συστημικά «ΝΕΑ». 

«Αλήθεια, ποιος είναι αυτός  ο Ηλίας» αντα-

παντά με νόημα ο «καφενόβιος» στο «Φίλι-

ον». Την ίδια ημέρα η Άννα ∆ιαµαντοπού-

λου, ποιούσα την ανάγκη φιλοτιμία, δηλώνει 

στη δημόσια τηλεόραση και στον Μανώλη 

Κοττάκη (σημειολογικά ενδιαφέρον τω όντι) 

πως αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ. Κατ’ αρχήν εί-

χε αποχωρήσει εδώ και καιρό, δεν εμφανί-

στηκε ούτε να ψηφίσει στο Συνέδριο ούτε 

να εγγραφεί ως μέλος. Είχε εγκαταλείψει την 

Ιπποκράτους από τότε που «μετρήθηκε» και 

η επιρροή της κατεγράφη σε ένα 2,5% εντός 

ΠΑΣΟΚ. Δήλωσε πως ιδρύει «πολιτική κίνη-

ση». Άλλη μία, δηλαδή. Aferim!

Από την «Ομάδα των τεσσάρων», ο Ανδρέας 

Λοβέρδος ίδρυσε τη Νέα του Ελλάδα (αλή-

θεια, τι όνομα κεντροαριστερού κόμματος 

είναι αυτό;), ο Μόσιαλος είχε ιδρύσει το δικό 

του μαγαζί και τώρα η Άννα. Έμεινε ο τελευ-

ταίος της παρέας, ο Γιάννης Ραγκούσης, να 

εξαντλείται αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μη-

νύματα προς πάσα κατεύθυνση, ελπίζοντας 

πως έτσι θα παραμείνει ζωντανός.

Στο πριγκιπικό περιβάλλον του Καστρίου, η 

Βάρτζελη δηλώνει πως έχει φθάσει στο α-

μήν στην προσπάθειά της να ερμηνεύσει τις 

σκέψεις του μέντορά της Γιώργου Παπαν-

δρέου, λες και τις κατανόησε ποτέ. Πιο καλά 

πληροφορημένος ο Γιώργος Ελενόπουλος, 

εκ Ναυπλίου ορμώμενος, με συνέντευξη 

του, παρακαλώ, στο δημόσιο Αθηναϊκό Πρα-

κτορείο διατείνεται πως ο «Γιώργος» θα είναι 

παρών (πού;) και πως επιστρέφει (;;;) στην Ελ-

λάδα και θα πραγματοποιήσει ομιλία μέσω 

της οποίας θα δώσει το στίγμα του. Αλήθεια, 

τι μπορεί να σημαίνει για την κοινωνία πως ο 

«Γιώργος» επιστρέφει και θα πραγματοποιή-

σει δημόσια ομιλία και πως δεν πρόκειται να 

αφήσει τίποτε να πέσει κάτω. Ο λαός κάτι λέει 

για κάποια φοράδα και ένα αλώνι.

Στην Ιπποκράτους, ο Ευάγγελος Βενιζέλος 

συντάσσει μόνος του τα δελτία τύπου του 

κόμματός του πίνοντας από το ποτήρι και την 

τελευταία σταγόνα πολιτικής μοναξιάς. Του 

έχει απομείνει ο Δημήτρης και η Αφροδίτη 

(πολυγραφότατη), ο Οδυσσέας, άντε και ο 

Κωνσταντίνος εκ Χίου. Η τακτική που ακο-

λουθεί ο Μπένι είναι απλώς ανυπόστατη. Ού-

τε φαίνεται να ξέρει, ούτε, όπως αποδεικνύ-

εται, μπορεί να αρθρώσει μία συντεταγμένη 

πολιτική στρατηγική. Σαν πρωτομαθητής στο 

κυνήγι πυροβολεί ανεξέλεγκτα προς όλες τις 

κατευθύνσεις, μπας και πέσει καμιά τσίχλα. 

Μόνο που δεν πέφτει καμία. «Ό,τι και να σκέ-

φτηκε ή σχεδίασε, ό,τι και να σκαρφίστηκε, 

δεν του βγήκε» λένε τώρα αυτοί που εκεί-

νο το βράδυ στην κοινοβουλευτική ομάδα 

έριξαν τον «Γιώργο» λόγω, δήθεν τάχα μου, 

της πρότασής του για δημοψήφισμα. Αργά ή 

γρήγορα (μάλλον γρήγορα) ο κ. Βενιζέλος θα 

καταλήξει ως μειοψηφική και ανώδυνη συ-

νιστώσα της νέας «Νέας Δημοκρατίας» του 

Αντώνη Σαμαρά. «Άλλωστε πάντα ήταν ένας 

αποπροσανατολισμένος κεντροδεξιός» λέ-

νε οι σημερινοί εχθροί του και πρώην φίλοι 

του. « Όπως και ο Λοβέρδος» συμπληρώνουν 

χαιρέκακα κάποιοι παλαιοί βαρώ-

νοι που εν μία νυκτί, σαν τον Ρέπ-

πα φερ’ ειπείν, εγκατέλειψαν τον 

Γιώργο για να συνταχθούν με τον 

Βενιζέλο ελπίζοντας πως θα είναι 

αυτοί που θα ελέγχουν το κόμμα. 

Μωροί και ελάχιστοι, δεν είχαν κα-

ταλάβει πως ο Βαγγέλης θα έκανε 

τα πάντα για να τους εξαφανίσει 

και στο τέλος να «αυτοκτονήσει» 

μετά των αλλοφύλων και να κατα-

λήξει επαίτης στη Συγγρού παρά 

Νταλέμα με ένα μαδημένο, έστω, 

κλωνάρι «Ελιάς». Πόσοι είναι άραγε αυτοί 

που πιστεύουν πως το ΠΑΣΟΚ του 5 και του 

4% θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές; Είναι 

από λίγοι έως και ελάχιστοι και για το λόγο 

αυτό αλληθωρίζουν προς τη ΔΗΜΑΡ και ε-

παιτούν για μια θεσούλα στο θαμπό ήλιο της 

Αγίου Κωνσταντίνου. Το «σύστημα» Παπαν-

δρέου, χωρίς τον Παπανδρέου, επιθυμεί την 

κατά μόνας μετακίνησή του προς τον Φώτη 

Κουβέλη (για όποιον μπορεί και όποιον τον 

παίρνει), που είναι η μόνη έστω και περιορι-

σμένης μακροπρόθεσμα προοπτικής υπαρ-

κτή εναλλακτική λύση με κάποιο αριστερό 

άλλοθι. Όχι, αυτή η προοπτική δεν αφορά 

τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, όστις επιτέλους 

χωρίς αναστολές μπορεί να ζήσει το κεντρο-

δεξιό του όνειρο, που στο βάθος έχει πάντα 

έναν υπουργικό θώκο. 

Εκεί, δίπλα από την πλατεία Καραϊσκάκη, 

το γνωρίζουν καλά. Για το λόγο αυτό αρχί-

ζουν τα όργανα να παίζουν, όπως επί παρα-

δείγματι τα άσφαιρα πυρά του Βασίλη Οι-

κονόµου για τη σύμπραξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ 

με υποψήφιο πρωθυπουργό τον Φώτη και 

συντονιστή του εγχειρήματος τον Βαγγέλη. 

Κλαυσίγελος. Μόνον που η πολιτική άλγεβρα 

Το μικρο μας Τςιρκο
Του ΝΙΚΟΥ ΓεωρΓΙάδη

Λ

Πόσόι ειναι 
αραγε αυτόι 

Πόυ Πιστευόυν 
Πωσ τό ΠασόΚ 
τόυ 5 Και τόυ 
4% θα Κατεβει 

αυτόνόμα στισ 
εκλογες; 

6 A.V. 30 ΜΑΪΟΥ - 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΠολιτικήΕργασία στην κρίση 
Απαντήσεις στο θέµα «Η εργασία στην 
κρίση - Νεανική επιχειρηματικότητα και 
απασχόληση» θα επιχειρήσει να δώσει η 
εκδήλωση την οποία θα πραγµατοποιήσει 
η δηµοτική κίνηση «Χαλάνδρι στην πόλη 
μας», στις 30/5 (10.15, Κέντρο Νεότητας 
Χαλανδρίου, ∆αναΐδων & Αντιγόνης, µε ε-
λεύθερη είσοδο). Θα µιλήσουν οι Μαρία 
Ταβουλάρη (Κυψέλες νεανικής επιχειρη-
µατικότητας - Προγράµµατα ΕΣΠΑ), δηµή-
τρης Τσίγκος (Συνεργατικοί χώροι, θερ-
µοκοιτίδες και οικοσυστήµατα νεανικής ε-
πιχειρηµατικότητας), Σταύρος Λουνής (e-
business), Χριστόδουλος Κουτσουλιάνος 
(Νεανική επιχειρηµατικότητα στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση) και Στέλιος Σµπυράκης 
(Βασικές συµβουλές για τη χρηµατοδότη-
ση νεοφυών επιχειρήσεων). Τη συζήτηση 
θα συντονίζει η δηµοσιογράφος και επικε-
φαλής της κίνησης «Χαλάνδρι στην πόλη 
µας» άθηνά Γκόρου. 

Παζάρι  στο «Δίκτυο»
Το Σάββατο 1η Ιουνίου, από τις 11 το πρωί 
ως τις 7 το απόγευµα, το «δίκτυο για τα 
δικαιώµατα του Παιδιού» και το «Καλει-
δοσκόπιο» οργανώνουν «άνταλλακτικό 
και Χαριστικό Παζάρι» στο προαύλιο της 
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Αθηνών, ∆οµοκού 
2, απέναντι από τον Σταθµό Λαρίσης.
Τι θα φέρετε; Ρούχα και παιδικά ρούχα σε 
καλή κατάσταση, βιβλία, cd/dvd, επιτρα-
πέζια και παιδικά παιχνίδια, είδη σπιτιού, 
τυποποιηµένες τροφές, γάλατα...Τι θα 
πάρετε; Μπορείτε να διαλέξετε ό,τι σας 
αρέσει απ’ όσα πολλά θα βρείτε. Ακόµα, 
ένα υπέροχο ποδήλατο προσφορά του κ. 
Πάνου Ζευκιλή της εταιρείας «Ζευς» θα 
κληρωθεί για τα παιδιά. www.ddp.org.gr 
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Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ τΟυ 
Forrest Gump Από τον Νίκο  Ζαχ αρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την τοποθέτηση 
δειγματολογίων μυρωδιάς αποσμητικών στα Super Market)

Η επενδυτική απορία της 
εβδομάδας 
Αφού υποτίθεται ότι όλα 
σχεδιάστηκαν από τους 
«Εβραιοµασώνους Τραπεζίτες 
µε στόχο να µας αρπάξουν 
τον ορυκτό πλούτο της χώρας 
και να µας αναγκάσουν να 
ξεπουλήσουµε τα πάντα», 
γιατί οι µόνοι που εκδηλώνουν 
ενδιαφέρον είναι οι Ορθόδοξοι 
Ρώσσοι, οι Ταοϊστές Κινέζοι και 
οι Μουσουλµάνοι Καταριανοί, 
αλλά ούτε ένας εκπρόσωπος 
των Εβραιοµασώνων – 
ούτε καν χώρες καθολικές; 
Μήπως το σχέδιό τους είναι 
ακόµα πιο διεστραµµένο και 
τελικά δεν τους ενδιαφέρει 
να αγοράσουν αλλά να µας 
ταπεινώσουν εθνικά, κάνοντας 
ότι αδιαφορούν; 

Η κατάρριψη της θεωρίας 
των δύο άκρων της 
εβδομάδας 
Όταν η «Γενική Συνέλευση του 
Αυτοδιαχειριζόµενου Θεάτρου 
του Εµπρός» απαγορεύει 
την παράσταση της «Ιερής 
πόρνης» του Γιάννη Σολδάτου 
επειδή «είναι συστηµικός»(!) 
και δυσαρέστησε µε όσα είπε 
σε συνέντευξή του(!!), δεν 
προπηλακίζει τους θεατές. 
Ενώ, αντίθετα, όταν οι 
Χρυσαυγίτες αποφασίζουν 
να απαγορεύσουν µια 
παράσταση επειδή δεν 
γουστάρουν να προσβάλλει 
τα «Θεία», πλακώνουν 
στο ξύλο και τους θεατές. 
Όπως και να ’χει πάντως, 
πλέον, για να ξεκινήσεις 
να παρακολουθήσεις κάτι 
που επιθυµείς, πρέπει 
πρώτα να έχεις βεβαιωθεί 
ότι κανείς συντελεστής δεν 
έχει δυσαρεστήσει κανέναν 
(ούτε αντισυστηµικό, ούτε 
Θεούσο), άρα η παράσταση θα 
επιτραπεί! 

Τα δύο φαινομενικά 
άσχετα, αλλά απολύτως 
σχετικά γεγονότα της 
εβδομάδας  
Η δήλωση του Αντώνη Σαµαρά 
ότι ξαναφτιάχνεται η Ελλάδα 
«µε γνώριµα αλλά ξεχασµένα 
συστατικά, όπως το µεράκι, 
το κουράγιο, το πάθος, η 
ιστορία, οι παραδόσεις, το 
όραµα, οι νέες ιδέες και η 
καινοτοµία» και η τοποθέτηση 
στο ∆.Σ. του Εθνικού Θεάτρου 
του Γιώργου Κατσαρού και 
του Τάκη Βουγιουκλάκη. 
∆ιότι προφανώς το «χρυσό 
σαξόφωνο της ΥΕΝΕ∆» και 
ο σκηνοθέτης του «Χάρισέ 

µου το γουνάκι σου» και του 
«Ταµτάκου» αποτελούν δύο 
από τα εξέχοντα γνώριµα (και 
ξεχασµένα) δοµικά υλικά της 
Ελλάδας. 

Η δικαιωμένη κατηγορία 
επαγγελματιών της 
εβδομάδας 
Οι φορτηγατζήδες, που 
µετά τη διαφήµιση µε τον 
gay φορτηγατζή πέτυχαν 
την απαγόρευση και της 
διαφήµισης µε το σατανιστή 
συνάδελφό τους.  Και 
απέδειξαν έτσι ότι δεν είναι 
ούτε gay ούτε σατανιστές, 
όπως θα υπέθεταν (σε ένα 
παράλληλο σύµπαν) όλοι 
όσοι έβλεπαν τη διαφήµιση! 
Τώρα πρέπει να είναι πάλι 
σε εγρήγορση γιατί κάποιος 
διαφηµιστής σκέφτεται 
να τους παρουσιάσει να 
πηγαίνουν µε 60 στη µεσαία 
λωρίδα, πράγµα που αποτελεί 
επίσης διασυρµό!

Η ερώτηση της εβδομάδας  
«Οι άνθρωποι αυτοί, οι 
400.000 ψηφοφόροι της 
Χρυσής Αυγής, έχουν 
γίνει ναζί και φασίστες;» 
αναρωτήθηκε ο Γιάννης 
Μιχελάκης, σε ραδιοφωνική 
συνέντευξη, δίνοντας µια 
νέα διάσταση στον όρο 
«γλείψηφος» (Το γλείψιµο 
για ψήφους). Και επειδή, 
φυσικά, είναι κουραστικό 
να τρέχεις τώρα να πείθεις 
τους φασίστες ότι είναι κακό 
αυτό που κάνουν, καλύτερα 
να γίνεις σαν κι αυτούς και 
να τους χαϊδέψεις τα αυτιά 
λέγοντάς τους ότι έχουν δίκιο. 
Ποντάροντας δηλαδή στο 
γεγονός ότι θα τσιµπήσουν, 
αφού δεν διαθέτουν και καµία 
υψηλή νοηµοσύνη. ∆ηλαδή, 
τι θα κάνει κανείς, όταν αυτοί 
έρθουν στο κόµµα, ζητώντας 
µαχαιρώµατα αλλοδαπών, 
απαγορεύσεις παραστάσεων 
και τροµοκρατία αντιπάλων, 
ακριβώς όπως έχουν 
συνηθίσει; Ω, µα ναι... Θα 
τους πει ότι δεν είναι σωστό, 
γιατί υπάρχει ένα επαρκές 
νοµοθετικό πλαίσιο από το 
’79! Και εκείνοι τότε θα δουν 
το φως το αληθινό και θα 
«ξεφασιστοποιηθούν». Γιατί, 
ναι, όταν ψηφίζεις φασίστες, 
συγνώµη αλλά είσαι φασίστας. 
Όπως και όταν γλείφεις 
γλοιωδώς τους φασίστες 
για να τους καλοπιάσεις, 
φασίστας θέλεις να γίνεις. 
Sorry.  A

Ο Γιάννης Πλούταρχος, ο καλλιτέχνης που αγωνίστηκε 
για την υπερηφάνεια των Ελλήνων, δηλώνει:

Η απανθρωπΗ θέσΗ έργασίασ τΗσ έβδομαδασ χειριστής scanner µεταλλικών αντικειµένων στην είσοδο της Βουλής

Η αβάντα της 
εβδομάδας 

Ο ξεσηκωµός για το 
φηµολογούµενο κλείσιµο 

της ΕΡΤ.  ∆ηλαδή αυτοί 
που δεν είναι ικανοί να 

κλείσουν ακόµα τον 
Οργανισµό Αποξήρανσης 

της Κωπαΐδας, ξαφνικά 
θεωρούνται ικανοί 

να κλείσουν την ΕΡΤ, 
ώστε κάποιοι να το 

αντιµετωπίζουν σαν πιθανό 
ενδεχόµενο; Τι απρόσµενη 
(αν και ακούσια) εκδήλωση 
πίστης στις ικανότητες των 
κυβερνώντων είναι αυτή; 

Το πιο σύντομο 

σίριαλ της εβδομάδας  

η επιστροφή στη 

Νέα δηµοκρατία  

του ßΓιώργου 

καρατζαφέρζζζζ....



Η κόκκινη γραμμΗ

∆εύτερες σκέψεις στο Μαξί-
µου. Ο ανασχηματισμός συζητιέ-
ται τώρα όχι για Ιούλιο, αλλά για 
Σεπτέμβριο.

Εξοργισµένοι ο Κουβέλης και ο Βενιζέλος με 
τα κατορθώματα Μπαλτάκου για το αντιρατσι-
στικό. Αλλά και κάποιοι στο Μέγαρο Μαξίμου 
το χάρηκαν το στραπάτσο του.

Μέχρι τέλος του χρόνου, λένε τώρα από το 
Υπουργείο Οικονομικών, θα εξοφληθούν τα 
χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες ύψους άνω 
των 8 δις ευρώ. Ζήσε Μάη μου...

Κατόπιν εορτής, έπεσαν τηλέφωνα στη 
γιορτή του Κώστα Καραμανλή με ευχές και τα 
συναφή. Ανάμεσα σε αυτούς που τον αναζή-
τησαν –για πρώτη φορά– τηλεφωνικά και ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Αλ. Τσίπρας. 

Αντίθετα, άλλοι βουλευτές της ΝΔ δεν έ-
καναν την τιμή στον πρώην να τον επισκε-
φθούν. Φοβήθηκαν τους... «σαμαρικούς» που 
έπαιρναν παρουσίες!

Ο Κ. Μητσοτάκης ζήτησε την απόσυρση του 
λαθεμένου θέματος των Μαθηματικών και ο Ι. 
Τζαμζής ζήτησε εξηγήσεις για το θέμα της Φυ-
σικής. Κατά τα άλλα, άκρα του τάφου σιωπή.

Μετάθεση για τις απογευματινές ώρες πήρε η 
σύσκεψη εκπροσώπων των υπουργείων στο 
Μαξίμου για τις καθημερινές δράσεις των υ-
πουργών.

 Όµως η πραγµατική σύσκεψη που «φιλ-
τράρει» το τι θα βγει στα media ακολουθεί 
αμέσως μετά, με τη συμμετοχή των Χρ. Λαζα-
ρίδη, Γ. Μουρούτη και των άλλων παιδιών.

Γυναίκα σηµαίνοντος πολιτικού επιμένει 
ότι είναι η Παναγιά που φωτίζει τα πολιτικά 
βήματα του συζύγου της. Αμήν!

Αποχώρησε από την ΟΝΝΕ∆ ο γραμματέας 
της Α. Παπαμιμίκος. Πάει πλέον στα σίγουρα 
για γραμματέας της ΝΔ.

Παρεµπιπτόντως, σε σύναξη ΟΝΝΕΔιτών για 
την αλλαγή γραμματέα, ακούστηκαν σκληρά 
συνθήματα για «πιο ισχυρή Δεξιά» και πολλά 
«ανάθεμα» κατά του ΠΑΣΟΚ.

∆εν γράφει µόνο άρθρα ο Αλέκος Παπα-
δόπουλος. Συναντά και φίλους στο Hilton. 
Ζυμώσεις...

Σε ερώτηµα αν υπάρχει κυβέρνηση στην Ευ-
ρώπη που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ μπορεί να συνερ-
γαστεί, ο Ευκλ. Τσακαλώτος έκανε λόγο για 
«κυβερνήσεις των υπνοβατών». «Για εμάς, 
σήμερα, κυβέρνηση για συνεργασία δεν υ-
πάρχει». Τέλος.

Τι συµβαίνει στη Θεσσαλονίκη 
με τις επιλογές της ΝΔ για υπο-
ψήφιο δήμαρχο-αντίπαλο στον Γ. 
Μπουτάρη; Μυρίζει μπαρούτι.

Ο Κ. Γκουλέκας, βουλευτής του κόμματος, 
επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο δήμο, 
εμμένει στην υποψηφιότητά του.

Όµως δεν τον θέλει η Ν∆! Ψάχνεται μεταξύ 
του νυν αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλο-
ντος Στ. Καλαφάτη και του υφυπουργού Α-
θλητισμού Γ. Ιωαννίδη.

Τι θα γίνει όµως με τον Κ. Γκουλέκα, που επι-
μένει; Ίσως τον δούμε υπουργό στον προσε-
χή ανασχηματισμό. Τόσο απλά! ●

Στην Ελλάδα της κρίσης και του Μνηµονί-

ου έχει καταρρεύσει όχι µόνο το πολιτικό 

σύστηµα της µεταπολίτευσης, αλλά και 

ο λαϊκισµός αυτής της περιόδου. Αυτός 

ενσωµάτωνε στο λόγο του ιδεολογικές 

εγκλήσεις που επιδίωκαν να ενισχύσουν 

τους κυρίαρχους συνασπισµούς εξουσίας  

(ΠΑΣΟΚ, Ν∆) συνδέοντας την πολιτική ελίτ 

µε τους ψηφοφόρους της. Ήταν ένας λαϊκι-

σµός της ενσωµάτωσης και όχι της διαµαρ-

τυρίας, γιατί επιδίωκε να «δέσει» οργανικά 

τις ελίτ µε τους «µη προνοµιούχους» και όχι 

να καθοδηγήσει τη διαµαρτυρία των µα-

ζών έναντι των ελίτ (Περόν, Λεπέν, Τσάβες). 

σημερινός λαϊκισμός στην Ελλάδα 

δεν θέλει να συνδέσει τις ελίτ με τις 

«μάζες», αλλά να υποστηρίξει πως 

οι κοινωνίες δεν χρειάζονται ελίτ ή να απο-

δείξει πως μόνο ο αγνός, αδιαίρετος, αδια-

μεσολάβητος από τους θεσμούς της απατη-

λής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας λαός 

είναι ελίτ. Η κύρια όμως διαφοροποίησή του 

από το λαϊκισμό της μεταπολίτευσης είναι η 

κυριαρχία της εθνολαϊκίστικης διάστασης 

έναντι αυτής της ενσωμάτωσης (Νίκος Μου-

ζέλης) ή της απλής διαμαρτυρίας.  

Σίγουρα ο τρόπος συγκρότησης του με-

ταπολιτευτικού συστήματος 

εμπεριείχε αρχές του εθνολα-

ϊκισμού (μακεδονικό, στήριξη 

των σφαγέ ων Μι λό σεβιτς-

Κάρατζιτς, μάχη των ταυτο-

τήτων, Ίμια, στήριξη Οτσαλάν, 

στάση έναντι θρησκευτικών-

εθνοτικών μειονοτήτων, άρνη-

ση του δικαιώματος ατομικού 

και εθνικού αυτοπροσδιορι-

σμού κ.ά.). Μεταξύ άλλων είναι 

οι βραβεύσεις των διαφόρων 

Κάρατζιτς που σήμερα παράγουν Κασιδιά-

ρηδες. Απ’ αυτό τον εθνολαϊκισμό, όμως, 

απουσίαζε η ταύτιση των «απέναντι ξένων» 

με τους «από πάνω». Εξηγούμαι. 

Ο Ταγκιέφ μιλάει για δύο τύπους λαϊκισμού. 

Ο πρώτος είναι αυτός που ως εχθρό του υ-

ποδεικνύει τους «από πάνω» (πλουτοκρα-

τία, κυβερνώντες) και ο δεύτερος αυτός που 

υποδεικνύει ως εχθρό τους «απέναντι» (ξέ-

νοι, μετανάστες, ιμπεριαλιστές). Ο ελληνι-

κός εθνολαϊκισμός δεν στρέφεται ούτε κατά 

των «από πάνω», ούτε κατά των «απέναντι», 

αλλά παρουσιάζει όλους τους «απέναντι» 

(κατά προτίμηση τους Γερμανούς) ως «από 

πάνω». Αυτό διευκολύνει τη Χρυσή Αυγή, η 

οποία στους «από πάνω απέναντι» Γερμα-

νούς προσθέτει και τους εδώ μετανάστες. 

Ας γίνω ακόμη πιο συγκεκριμένος. Η κεντρική 

γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτή αποτυπώθη-

κε στην υποστήριξη του περήφανου κυπρια-

κού «όχι», ταυτίζει την ιδεολογική διαφορά με 

την εθνική ταυτότητα. Γι’ αυτό και ο κος Τσί-

πρας μιλά για «πολέμους» μεταξύ εθνών αντί 

για ταξικές συγκρούσεις, όπως θα ανέμενε 

κανείς να υποστηρίζει ένα «αριστερό» κόμ-

μα. Θύμα (ή θιασώτης;) του εθνολαϊκισμού, η 

ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ταυτίζει τη Γερμανία με το 

νεοφιλελευθερισμό και το αντίθετο. 

Αυτό σημαίνει πως ο εχθρός δεν είναι οι 

ταξικές ανισότητες αλλά  οι ξένες ελίτ, τις 

οποίες βεβαίως υπηρετούν οι ντόπιες προ-

δοτικές ελίτ. Δεν είναι οι από πάνω που επο-

φθαλμιούν τα δικαιώματα του λαού, αλλά 

οι ξένοι και τα «ντόπια τσιράκια τους» που 

βρίσκονται «από πάνω απέναντι». Από εδώ 

είναι ο αγνός, αυθόρμητος, ενιαίος λαός, 

που δεν εκπροσωπείται πουθενά, και από 

εκεί, απέναντι, οι ξένοι, οι πλουτοκράτες, οι 

λακέδες και οι προδότες. 

Ένα τέτοιο σχήμα, όμως, αποτελεί βούτυρο 

στο ψωμί όσων θέλουν να παρουσιάσουν 

κάθε τι το ξένο ως εχθρό. Γι’ αυτό και ο Τσί-

πρας δεν καταλαβαίνει πως όταν τα «βάζει» 

γενικά και αόριστα με τις ευρωπαϊκές ελίτ, 

την ίδια στιγμή ανοίγει το δρόμο σε κάποιους 

άλλους να βάλλουν κατά όλων όσοι δεν 

είναι «καθαροί» Έλληνες. Ο εθνολαϊκισμός 

της αριστεράς, αλλά και αυτός των ορθόδο-

ξων μακεδονομάχων του Σαμαρά, και των 

τριτοκοσμικών επεξεργασιών του παλαιού 

(μόνο;) ΠΑΣΟΚ αποτελούν τον πιο σύντομο 

δρόμο προς την εμπέδωση μιας 

λαϊκής συνείδησης ευεπίφορης 

στο σημερινό ακραίο χρυσαυγί-

τικο εθνολαϊκισμό. 

Αν θέλουν το πολιτικό σύστημα, 

αλλά και οι Έλληνες πολίτες να α-

ντιταχθούν στην ανερχόμενη α-

πειλή του νεοναζιστικού πνεύμα-

τος, τότε ένα μόνο δρόμο έχουν 

να ακολουθήσουν: τη σύγκρου-

ση με τον εθνολαϊκισμό. Και σ’ 

αυτή τη μάχη έχουν ένα οριζό-

ντιο όπλο. Αυτό είναι ο φιλελευθερισμός. 

Η μόνη οριζόντια ιδεολογία, η οποία αισθά-

νεται άνετα και στο σώμα μιας δημοκρατι-

κής δεξιάς αλλά και στο σώμα μιας δημο-

κρατικής αριστεράς. Και αισθάνεται άνετα 

γιατί στη θέση του λαού-μάζα τοποθετεί το 

ανεξάρτητο και αυτόνομο άτομο, το οποίο 

είναι και η προϋπόθεση για τη συγκρότηση 

της κοινωνίας της ισότητας εν ελευθερία 

και το αντίθετο. Ο φιλελευθερισμός με την 

έννοια της προτεραιότητας του ατόμου, της 

ευημερίας και της ασφάλειάς του μπορεί να 

αποτελέσει τη μοναδική διακομματική απά-

ντηση στις ιδεολογίες του εθνολαϊκίστικου 

ολοκληρωτισμού, που τρέφονται από την 

απαξίωση κάθε είδους ατομικότητας και μι-

σούν την καντιανή προτροπή sapere aude. 

Δεν ξέρω αν μπορεί η χώρα να αποκτήσει 

ένα αυτόνομο φιλελεύθερο κόμμα (μακάρι), 

γνωρίζω όμως πως αν το πολιτικό μας σύ-

στημα θέλει να ανανεωθεί, πρέπει να ενσω-

ματώσει στη δεξιά και στη σοσιαλδημοκρα-

τική του πλευρά το φιλελεύθερο λόγο. A

Οριζόντιος φιλελευθερισμός 
Versus εθνολαϊκισμός
Του ΓιώρΓου Σιακ αν ταρη

Ο

ΑπένΑντι στην 
απειλή του νεο-

ναζιστικου πνευ-
μΑτόσ ένΑσ έινΑι 
ο δρομοσ: ή συ-
γκρουσή με τον 
εθνολαϊκισμο

τζιχΑντ
Tων αΓΓελου τ Σεκερη

ΓιώρΓου κυριτ Ση

Θέμα Πρώτο
Βατό, σαφές, κατανοητό και 
μέσα στις δυνατότητες των 
μαθητών ήταν το θέμα της νεο-
ελληνικής γλώσσας που μπήκε 
φέτος στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις. Το θέμα αφορούσε την 
αποξένωση του διαδικτύου από 
τη φυσική επικοινωνία παρά 
την ανθρώπινη αύξηση του 
περιβάλλοντος μοναξιάς. Από 
τους υποψήφιους ζητήθηκε να 
αναπτύξουν τουλάχιστον τρεις 
σελίδες αφόρητες κοινοτοπίες 
και κυρίως γιατί το να γράφου-
με όλη μέρα στα κινητά tespa, 
a mwri savra και gami8ike έχει 
σοβαρές επιπτώσεις στη σχέση 
του ανθρώπου με το φυσικό πε-
ριβάλλον, ενώ ζητήθηκαν και 
τρία συνώνυμα για τις λέξεις 
omg, lol και θ. 

Στα μαθηματικά οι διαγωνιζό-
μενοι κλήθηκαν να απαντή-
σουν στο ερώτημα πώς όταν 
μειώνεις ένα μέγεθος αυτό έχει 
την τάση να αυξάνεται ανεξέ-
λεγκτα και πόσο μεγάλο ρόλο 
παίζει στην άλγεβρα η επενδυ-
τική ψυχολογία και η απλοποί-
ηση των αριθμητικών πράξεων. 
Στη βιολογία οι μαθητές εξετά-
στηκαν στις πρόσφατες ανακα-
λύψεις βάσει των οποίων το ελ-
ληνικο DNA είναι τόσο ισχυρό 
που δεν χρειάζεται διατροφή, 
παιδεία, περίθαλψη και άλλες 
διευκολύνσεις που παρέχονται 
σε κατώτερες εθνοφυλετικά 
ομάδες.

Πριν την εκφώνηση των θεμά-
των, οι διαγωνιζόμενοι είχαν 
την ευκαιρία να θαυμάσουν τους 
καθηγητές τους να εκτελούν με 
άψογο τρόπο παραγγέλματα και 
ασκήσεις πυκνής τάξεως.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις 
που έδωσαν τα φροντιστήρια 
ΠΑΡΑΚΜΗ σωστή απάντηση 
θεωρείται η ρύθμιση του Πρω-
τοκόλλου της Ανεξαρτησίας 
του 1830, η οποία πολλαπλα-
σιασμένη επί της κινητικής ε-
νέργειας του ατόμου του Υδρο-
γόνου μάς δίνει το γονιδίωμα 
του σκύλου. Οι εξετάσεις έχουν 
ιδιαίτερη συμμετοχή φέτος, 
καθώς μεταξύ των επιτυχόντων 
θα κληρωθούν και 100 θέσεις 
εργασίας, ενώ σε τρεις υπερτυ-
χερούς θα δοθεί και μισθός. ● 

πολιτική

8 A.V. 30 ΜΑΪΟΥ - 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013



30 ΜΑΪΟΥ - 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 A.V. 9

ΚαραγΚιόζης 
made in england
Του Θαν αΣη ΧειΜώνα

∆εν έχω ιδέα ποιος είναι αυτός ο Γκρεγκ 

Πάλαστ. Ειδικά αυτό το ταφ στο τέλος του 

ονόµατος µε µπερδεύει – αλλιώς θα θεω-

ρούσα πως πρόκειται για κάποιο µακρινό 

συγγενή του Θεόδωρου Πάλλα, συµπα-

θούς βετεράνου ποδοσφαιριστή του Άρε-

ως και του Ολυµπιακού στα late 70s, early 

80’s. Το γεγονός όµως είναι πως το άρθρο 

του «My Big Fat Greek Minister» (σαφής 

αναφορά στην αγαπηµένη κωµωδία της 

πατριώτισσας Νία Βαρντάλος) µου έδωσε 

ιδιαίτερη χαρά. Ναι, φίλοι µου. Χαρά. Ελπί-

δα. Αισιοδοξία.

ιατί ακόµη και σήµερα, το 2013, 
στην Ελλάδα της Κρίσης και του 
Μν ηµον ίου όπου η καφρίλα έ-

χ ει προ πολ λού χ τυπήσει κόκκινο, κα-
µία εφηµερίδα και καν ένα site δεν  θα 
φιλοξενούσαν ένα τόσο εµπαθές, χ ο-
ν τροκοµµένο, χ υδαίο και άθλιο κείµε-
νο, αν  αυτό προερχόταν από ελ λ ην ική 
πένα. 
Και τ ι δεν  περιέχ ει το βα ρυσ ήµαν το 
«Κατηγορώ» του συνεργάτη του BBC και 
της  «Guardian» (το 
οποίο φυσικά δεν 
δηµοσιεύτη κε σε 
κάποιο από τα δύο 
έγκριτα αυτά µέσα 
α λ λ ά  σε έν α  s ite 
π ου  ον οµά ζ ε ται  
miami vice.com ή 
κάτι τέτοιο). 
Κ α τ α ρ χ ή ν ,  ο 
Β ρ ε τ α ν ό ς  κ ά -
λουµν ιστ και µπεστ σέλιν γ κ 
όθορ περνάει γενεές δεκατέσσερις το ν 
Πάγ καλο. Με µια φρασεολογ ία που θα 
έκαν ε τον αρχ ισυν τάκτη του «Στόχου» 
να κοκκιν ίσει από ν τροπή, τον αποκα-
λ εί «χοντρό μπάσταρδο» (σε αν αφορά 
στη σειρά ταιν ιών το υ Όστιν  Πάουερς) 
και «παχύδερμο», ενώ ποστάρει και µια 
φωτογραφία του ανα ρωτώµενος µήπως 
είναι έγ κυος. Μέσα δε σε ένα κρεσέν το 
λαϊκισµού φέρνει νοερά σε αν τιπαρά-
θεση την  εικόνα του ευτραφή Έλ λ ηνα 
πολιτικού µε την ιστορία ενός 11χρονου 
παιδιού του οποίου «πονάει η κοιλιά από 
την πείνα» (sic). Αξίζει δε να σηµειωθεί 
πως όλος αυτός ο οδυρµός του Άγ γλου 
π ολ υ γ ρα φιά α φο ρά µια σ υ ν ά ν τ ησ η 
µπροσ τά  σ τον  µπουφέ (δεν  είν αι λ ί-
γοι εκείνοι που θυµούν ται τα παιδάκια 
που πειν άν ε τ ην  ώρα που χ λ α πα κιά-
ζουν «µπόµπες» στους µπουφέδες) του 
Eurasia Medium Forum στο Καζακστάν, 
που ο ίδιος περιγράφει ως «κάτι σαν καρ-
ναβάλι για τους ανατολίτες ολιγάρχες». Και 
τ ι γ ύρευες εκεί, ρε Γκρεγ κ, κοτζαµάν 
αριστερός;

Αφού ξεµπερδέψει µε τον ποταπό Πά-
γ καλο, ο Πάλαστ επιδίδεται σε ένα ρε-
σιτάλ συνωµοσιολογ ίας, από αυτά που 
ακούµε συχ νά στη χώρα µας από (πολύ) 
ακραία αν τιµνηµον ιακά στόµατα. Έτσι, 
η κρίση στην Ελ λάδα µας οφείλεται α-
ποκλειστικά και µόνο σε µια παγκόσµια 
συνωµοσία στην οποία εµπλ έκον ται η 
Goldman Sachs, οι Γερµανοί σπεκουλα-
δόροι, η Πρωσίδα (sic) πρωθυπουργός 
Άγ κελα Μέρκελ και οι πουλ ηµένοι Έλ-
ληνες πολιτικοί. Φυσικά, εξέχουσα θέ-
ση στην όλη ιστορία κατέχει και το –δι-
αβόητο πλέον– παράδειγ µα της Ισλαν-
δίας, µιας χώρας 300.000 κατοίκων που 
δεν  είναι µέλος της Ευρωζών ης ή της 
ΕΕ, που παράγει της Παναγ ιάς τα µάτια 
και τ ης οποίας η περίπ τωση (σύµφω-
να µε τους ν τόπιους αν τιµνηµονιακούς 
και –απ’ ό,τ ι φαίν εται– τους Άγ γλους 
αν τιευρωπαϊστές) µοιάζει µε αυτήν της 
Ελλάδας σαν δύο σταγόνες νερό.
Φυσικά, το  άρθρο (;) το υ Πάλαστ έγ ινε 
δεκτό µε επευφηµίες από πολ λούς συ-
µπατριώτες µας που µίλ ησαν γ ια «α-

ποστομωτική απάντηση στον 
Πάγκα λο»,  γ ι α 
«ξεφτιλισμό», 
«διασυρμό» κ.ο.κ. 
Μην ξεχ νάτε πως 
ζούµε σε µια χώρα 
που τα µπινελίκια 
και οι φράσεις τύ-
π ου  «Τα λες αυτά 
επειδή είσαι πουλη-
μένος/ βολεμένος/ 
πλούσιος» θεωρού-

ν ται  ισ χ υ ρό τ ερα κάθε επιχε ιρήµατος. 
Η απορία µου εµένα είναι η εξής: Γιατί 
ο Πάλαστ περιορίστηκε στον Πάγκαλο; 
Γιατί δεν προχ ώρησε στην αποδόµηση 
ολόκλ ηρου του ελ λ ην ικού σαθρού συ-
στήµατος; Θα µπορούσε π.χ . να αποκα-
λέσει τον Σαµαρά «γυαλόμπα», τον ΓΑΠ 
«καραφλίδη», τον Φώτη «γερομουστακα-
λή», να παροµοιάσει τον Στουρνάρα µε 
τους Νερν τς της γνωστής αµερικάνικης 
κωµωδίας του ’80 (την οποία σίγουρα έ-
χει δει, κρίνον τας από τις αναφορές του 
στη Βαρν τάλος και τον  «Κατάσκοπο που 
με κουτούπωσε»), κονιορτοποιών τας έτσι 
τα κόµµατα και τα πρόσωπα του κατε-
στηµένου και οδηγών τας εκ του ασφα-
λούς τους  Έλ λ ηνες ιθαγενείς στη θαλ-
πωρή της δραχµούλας…
Είναι ξεκάθαρο πως ο Γκρεγ κ Πάλαστ 
έχ ει κα λ ούς ( Έλ λ ην ες) σ υµβούλ ους. 
Προφανώς θα γ νωρίζει και την έν νοια 
της λέξης «καραγκιόζης». Το θέµα είναι 
πως στην Ελλάδα, καραγκιόζηδες έχου-
µε πολλούς. ∆εν χρειάζεται να κάνουµε 
και εισαγωγ ή. A

Γ



Α
πό την άλλη, στους τρό-
πους της Αφρικής και της 
Ασίας διακρίνεται η ησυχία 
εκείνων που, χωρίς ένδο-
ξους προγόνους και µνη-
µεία, έχουν κάνει πατρίδα 
τους τη γη. Επειδή έχουν 
αναγκαστεί, βεβαίως. Που, 

παρόλα αυτά, δεν δείχνουν να απαιτούν 
απαντήσεις από την ύπαρξη. Είναι ά-
ραγε επειδή πατρίδα τους παραµένει η 
θρησκευτική τους πίστη; Ή, ίσως, επει-
δή είναι τόσο στέρεα ριζωµένοι στο σώ-
µα τους; Και τι να πεις πάλι στις γυναί-
κες της Σενεγάλης και της Ζάµπια που 

µε την τόλµη και την εξωστρέφεια του 
ντυσίµατός τους κονιορτοποιούν κάθε 
κυρίαρχο dress-code; «Όταν τόσο πολλές 
από σας είναι πόρνες, δε σας νοιάζει µη σας 
περάσουν και σας για τέτοιες;» Ερωτήµατα, 
όλα αυτά, που ενεργοποιούνται αναπό-
φευκτα κάθε φορά που πηγαινοέρχοµαι 
στην πόλη µε τα µέσα µαζικής µεταφο-
ράς, λεηλατώντας και λεηλατούµενος.

Σε χρόνια κρίση ταυτότητας, µαζί µε 
άλλους ελληνόφωνους ανέστιους, δεν 
µπορώ να ενισχυθώ ελεεινολογώντας 
τον ξένο, όσο και αν αυτός µε ξενίζει. 
Όσο και αν µε φουρκίζει, στριµώχνοντας 

δίπλα µου στο τρόλεϊ µαύρες πλαστι-
κές τσάντες, ξέχειλες µε την πραµάτεια 
του. Αντί γι’ αυτό, υιοθετώ απέναντι στο 
ποικιλόµορφο πλήθος το στοχαστικό 
βλέµµα σκουληκιού µπροστά σε ζουµε-
ρό µήλο. ∆ίνω προσοχή σε στιγµές, τους 
προσδίδω προεκτάσεις. Κι επιδίδοµαι σε 
ερασιτεχνικά πειράµατα ευγονικής. 

Την ιδέα εγκαινίασε µια ηλικιωµένη, έ-
ντονα βαµµένη γυναίκα των ΒΠ, µε βι-
ζόν, την οποία είδα στον ηλεκτρικό να 
τρίβει γόνατα (έως αναφλέξεως) µε ένα 
δεκαοκτάχρονο µιγάδα που µπήκε στα 
Κάτω Πατήσια από προπόνηση. (Σα σκη-

νή από διήγηµα του Σωτήρη ∆ηµητρίου.) 
∆ιαπιστώνοντας για µια ακόµη φορά πως 
υπάρχουν πράγµατα που δείχνουν να ε-
πιτρέπονται αποκλειστικά στις ηλικιω-
µένες κυρίες, αποφασίζω την άρση κάθε 
απαγόρευσης. Έστω ότι οι πάντες δύνα-
νται να συνευρεθούν µε τους πάντες… 
Ποιος όµως µε ποιον, και προς τι;

Το επόµενο όχηµα στο οποίο µπαίνω, το 
035, Πετράλωνα - Άνω Κυψέλη, µετα-
τρέπεται σε διαστηµική κάψουλα όπου 
επιβαίνει ο εναποµένων πληθυσµός του 
ανθρώπινου είδους. Από τους παρόντες 
τυχάρπαστους θα πρέπει να επανδρωθεί 

Σκέψεις και απορίες με αφορμή μια διαδρομή με λεωφορείο στην Αθήνα 
Toυ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΤΣΟΥΚΑ, Εικονογράφηση: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ

ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ
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εκ νέου ο πλανήτης και να επανεκκινή-
σει ο πολιτισµός. Βάσει της καταλληλό-
τητας του καθένα ως προς αυτό, θα κρι-
θούν το ταίρι και η τύχη του.

∆εν εστιάζοµαι στους ίδιους τους αν-
θρώπους παρά στο χώρο ανάµεσά τους, 
συλλέγοντας πληροφορίες µε την περι-
φερειακή όραση, µε την ανάσα. Αµέσως 
αµέσως, από τη µία µπάντα µπαίνει το 
δίδυµο των εφήβων µε τα κοκοράκια, και 
τα δύο σλαβόφωνα κορίτσια χάριν των 
οποίων εκείνοι σπρώχνονται και χαχα-
νίζουν. (Η οδοντοστοιχία ενός εκάστου 
θα εξεταστεί εν ευθέτω χρόνω.) Στην ί-

δια οµάδα, η έγκυος Αφρικανή µαµά µε 
το κοριτσάκι της, πνιγµένες αµφότερες 
στις ροζ πούλιες, πορτρέτο γονιµότητας 
και κολλαγόνο σε υπεραφθονία. 

Από την άλλη µεριά καταχωρείται πά-
ραυτα η µαντάµ µε το γενναιόδωρο 
µπούστο και φρέσκια την αίγλη του κοµ-
µωτηρίου που έκλεψε της θέση της µαύ-
ρης γυναίκας. Εδώ, στο θαυµαστό και-
νούργιο κόσµο όπου άρχω, η έλλειψη 
αλληλεγγύης δεν ανταµείβεται. Εξάλ-
λου, κάποιοι αναπόφευκτα θα πρέπει να 
χρησιµεύσουν για να ταϊστούν οι υπό-
λοιποι. Τον ίδιο προορισµό θα έχει, µάλ-

λον, και το υπερµέγεθες τσαλακωµένο 
κουστούµι µε το κασκέτο του µπέιζµπολ 
και το χαµηλωµένο βλέµµα που κρύβε-
ται εκεί από κάτω. Ο άνθρωπος µιλάει 
µόνος του, ψελλίζει µισόλογα που µόνο 
ο ίδιος ακούει. Άγνωστο σε ποια γλώσ-
σα, όµως οι δαίµονές του δεν δείχνουν 
να είναι της Σωκρατικής γενεαλογίας. 
Ένα ανθρώπινο σφουγγάρι πόνου, απο-
φαίνοµαι, που µόνο δυστυχώντας έχει 
δικαίωµα στην ύπαρξη. Προς τι η πα-
ράταση; Εξάλλου, αν πρέπει κάποιος να 
πεθάνει, είναι για να αρχίσουµε οι υπό-
λοιποι να φερόµαστε µε κάποια στοιχει-
ώδη εκτίµηση προς τη ζωή.

Σε αυτό το σηµείο, δεύτερη στάση Κυ-
ψέλης, έχουν εξαντληθεί τα αποθέµα-
τα σκληρότητας και µαζί η χρησιµότητά 
µου. Αποβιβάζοµαι ξαφνιασµένος σαν 
υπνοβάτης που τον ξυπνούν στην άκρη 
της στέγης. Το ποιος ζει, ποιος πεθαί-
νει, ποιος ζευγαρώνει µε ποιον, παύει 
να είναι δική µου αρµοδιότητα. Ας απο-
φασιστεί πλέον µε κλήρωση, λέω. Είναι 
εξίσου αυθαίρετο µε οποιαδήποτε ηθική 
αξιολόγηση, αλλά, τουλάχιστον, απαλ-
λαγµένο από δικαιοφάνεια. A    

* Το τελευταίο βιβλίο του Κωνσταντίνου Ματσού-
κα και της Μαρίας Τοπάλη «Για τέσσερα χέρια» 
μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδ. Γαβριηλίδη

Τον Γραικόν διακρίνει η παλιμβουλία, το αψίκορον, το φιλόκαινον, 
το φιλύποπτον. Ευφυής και δραστικός, θηρεύει δι’ ευγενών

 ως επί το πολύ τρόπων την δόξαν, την οποία θεωρεί 
πάτριον κληρονομίαν....

Κωνσταντινούπολις, 
 Σκαρλάτος Βυζάντιος, 1870
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Το Φεστιβάλ Αθηνών ξεκινάει 

Ο Όµηρος, η Σµύρνη και η αποθέωση του σώµατος
Του ∆ηµ ηΤρη µ ασΤρογιαν ν ιΤη 
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Στάθης Λιβαθινός / Οµήρου, Ιλιάδα

Σχ εδόν ένας χ ρόνος προβών έδωσαν µια 5άω-
ρη παράσταση πάνω στο οµηρικό έπος (µτφ. Δ. 
Μαρωνίτης), που παρουσιάζεται ολοκληρωµένο 
γ ια πρώτη φορά. Μια ευκαιρία γ ια το σκηνο θέτη 
Στ.Λ. (και τους 15 ηθοποιούς) να θέσουν ερωτή-
µατα που ποτέ δεν  έπαψαν να µας απασχολούν: 
Τι είναι σήµερα ηρωισµός και ποιος θεωρείται ή-
ρωας; Πώς υπερασπιζόµαστε την εξουσία και πώς 
αν τέχουµε την απώλεια; Με ποιον τρόπο διαχ ει-
ριζόµαστε το θυµό, την αγάπη, το νόστο; 
4-8/6, 20.00, Πειραιώς 260 (Δ)

€ 25, 20 (μειωμ.), 15 (Φ/+65), 5 (Άνεργοι/ΑΜΕΑ)

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

i n f o
www.greekfestival.gr
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.pelma.lia haraki / Τhe Shape of Necessity & Tune In

Με εκθειαστικές κριτικές από τ ις εµφαν ίσεις σε Βέλγ ιο, Κύπρο, Ολ-
λαν δία, Καλαµάτα, Ιρλαν δία και Γερµαν ία («αριστούργ ηµα», «δέος» 
κ.ά.) έρχ εται το σόλο της χορογράφου Λίας Χαράκη «Tune In» γ ια να 
αποδείξει το πώς η κίνηση και µόνο µπορεί να προκαλέσει συναίσθηµα. 
Θα παρουσιαστεί µαζί µε τη χορογραφία της «The Shape of Necessity». 
Σεξουαλικά στερεότυπα και αισθησιασµός φλερτάρουν µέσα από την 
αθωότητα που προβάλλουν τα γ υµνά σώµατα των δύο χορευτών.  

7&8/6, 21.00, Πειραιώς 260 (Ε)

€15, 10 (μειωμ.), 5 (Φ/+65/Άνεργοι/ΑΜΕΑ)

Lucy Guerin / Untrained
Η χορογραφία της Aυστραλέζα ς χορογρά-

φου L.G. δεν είναι καθόλου «ανεκπαί-
δευτη», φέρνον τας στη σκηνή δίπλα σ’ 
ένα ζευγάρι επαγγελµατιών χορευτών 

ένα ζευγάρι χ ωρίς χ ορευτ ική παιδεία. 
Έχει στόχο. Να δείξει πώς θα επηρεάσει το ένα 
ζευγάρι το άλ λο. Να µας αποκαλύψει πώς µια 
τέτοια συνέργεια επηρεάζει την προσωπικό-
τητά των  χ ορευτών. Μια απλ ή ιδέα, άµεση 
και µε χ ιούµορ, που εκθειάζει τη φυσικότη-
τα ενώ φλερτάρει µε τον αµερικάνικο µετα-
µον τέρνο χορό του ’60. 

 1&2/6, 21.00, Πειραιώς 260 (Η)

€ 15, 10 (μειωμ.), 5 (Φ/+65/Άνεργοι/ΑΜΕΑ) 

Θέατρο Πέρα / Ω Σµύρνη µου, 
όµορφή µου Izmir
Οι µν ήµες µιας κοσµοπολίτικης Σµύρν ης. Οι 
µνήµες ενός πολέµου που χώρισε ανθρώπους, 
κατέστρεψε όνειρα, διέλυσε οικογένειες – ό-
λ ες «φορτωµέν ες» σε ελ λ ην ικά και τούρκι-
κα τραγούδια, που ακούγον ται στο σπίτι της 
ελ λ ηνοτουρκικής οικογένειας Βλαστού. Ένα 
έργο γραµµένο (και σκηνοθετηµένο) από τη 
Νεσρίν Καζάνκαγια, µε δέκα ηθοποιούς να 
ζων ταν εύουν  τη ζωή από τους χ ρόνους µιας 
πόλης που κανείς δεν θέλει να ξεχάσει. 
5&6/6, 21.00, Πειραιώς 260 (Η)

€ 20, 15 (μειωμ.), 10 (Φ/+65), 5 (Άνεργοι/ΑΜΕΑ)
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Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Δημήτρης Παπαϊωάννου / Πρώτη 
Ύλη
∆εν επέστρεψε ίδια γ ια να συναν τήσει τους 
θεατές που δεν µπόρεσαν να τη δουν πέρυσι 
(sold out όλες τις ηµέρες), µαζί µε καινούρ-
γ ιους, αλ λά µετεξελιγ µέν η – πιο απογ υµνω-
µέν η και ωµή. «Άφησα την αριστοτελική λο-
γ ική της προηγούµεν ης παράστασης και µε-
ταφέρθηκα πιο κον τά στον Τσαρούχ η και τον 
Φράνσις Μπέικον  µε αυτή» είπε ο ∆.Π. Στο 
πλευρό του πάνω στη σκην ή έχ ει καινούργ ιο 
χορευτή, τον  Μιχάλη Θεοφάνους.
1/6-23/6, 27/6-14/7 (εκτός Δευτ., Τρ., Τετ.), 21.00, Πειραιώς 260 (Α) 

€25, 20 (μειωμ.), 15 (Φ/+65), 5 (Άνεργοι/ΑΜΕΑ) 
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Ο σκηνογράφος-σκηνοθέτης με ελληνικές ρίζες που ζει μονίμως στη Γαλλία και έχει συνεργαστεί 
με τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας σκηνής, βρίσκεται στην Αθήνα για τις προετοιμασίες της 

όπερας «Ιπτάµενος Ολλανδός» που ανεβάζει η Λυρική Σκηνή στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών.

Της  Κατ ερΙν ας Ι. αν εςτ η

Eχει αλλαξει η 
ατμόσφαιρα τησ 

πόλησ, υπαρχει κατι 
τό ασταθεσ: στισ 

σχεσεισ, στη σκεψη, 
σε όλα
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Τ
ον συναντώ µέσα στον πυρετό 

των προβών γ ια τον  «Ιπ τάµε-
ν ο  Ολ λ α ν δ ό» τ ου  Βά γ κν ερ, 
που θα είν αι η πρώτ η φετ ιν ή 
έξοδος τ ης Εθν ικής Λυρικής 
Σκηνής στο Ηρώδειο γ ια φέτος 
(γ ια φαν τάσου, είναι η πρώτη 

φορά που αυτός ο διεθνής πρωτοπόρος 
του λυρικού θεάτρου συνεργάζεται µε 
τη Λυρική...). Γαλήν ιος, µε βαθιά ευγέ-
ν εια και µια φων ή σχ εδόν  υπ νωτ ική, 
µε τ ις λ έξεις ν α α ποκτούν  µελ ωδικές 
απολ ήξεις που παραπέµπουν στη γαλ-
λική προφορά, δεν θέλει να µιλήσει γ ια 
τ ίποτα στενάχ ωρο και µίζερο – σαν κι 
αυτά που έχ ουν  σ τ ιγ µατ ίσει πολ λούς 
Έλ λ ηνες που έκαν αν καριέρα στο εξω-
τερικό µακριά από την πατρίδα. «Είστε 
ο Έλ λ ηνας έξω;» τον  ρωτώ. «Όχ ι, όχ ι 
πια» απαν τά.

Μιλά µε χειρονοµίες που σε κάνουν  να 
πιστεύεις πως διευθύνει κάποια ορχ ή-
στρα, καθώς εξηγεί τα κεν τρικά του ζη-
τούµενα γ ια τον  «Ιπτάµενο Ολ λανδό» 
που σκηνοθετεί και σκηνογραφεί, µια 
παράσταση γ ια την οποία θα επέλ εγε ως 
υπέρτιτλο «Το στοιχ ειωµένο καράβι». 
«Με ενδιαφέρει να πραγ µατοποιηθεί 
το όνειρο του Βάγ κνερ να γ ίνει τραγω-
δός του µον τέρνου κόσµου (σ τα µέσα 
του 19ου αιών α)» εξηγ εί. «Μέσα σ το 
Ηρώδειο, κάτω από την Ακρόπολ η, θα 
µπορέσουµε να δώσουµε και αυτή τη δι-
άσταση στο έργο. Επίσης, έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον το πρόσωπο του Ολλανδού, 
που κατά κάποιο τρόπο είναι ένας προ-
µηθεϊκός ήρωας: Έχ ει το σ τοιχ είο της 
ύβρης, της επανάστασης εναν τίον  των 
ανωτέρων δυνάµεων, της πάλ ης µε τη 
φύση. Έχ ει αυ τό το τιτάν ιο του Προµη-
θέα ο Ολ λανδός. Έχω δε την εν τύπωση 
πως µε έναν  ιδιαιτέρως ενδιαφέρον τα 
τρόπο, οι κοπέλ ες τ ης χ ορωδίας π α-
ραπέµπουν  κατά κάποιον  τρόπο σ τον 
αρχ αιοελ λ ην ικό χ ορό. Αυτό ήταν  µια 
έµµεση αναφορά του Βάγ κν ερ. Είναι, 
βέβαια, ένας πολύ δυναµικός χορός».

Κυρίαρχο στοιχείο σε κάθε του δουλειά 
–στο σύνολο των τουλάχ ιστον 250 πα-
ραστάσεων που έχει ανεβάσει ως τώρα– 
είναι η µοναδική αισθητική. Εικαστικός 

σ την  εκκίν ησή του, «µε εν θάρρυν ε ο 
Γιάν ν ης Τσαρούχ ης όταν  είδε τα έργα 
µου σε µια έκθεση, ήµουν τότε 12 χ ρο-
νών. Μίλησε στους γονείς µου, τους εί-
πε ότι πρέπει να συνεχ ίσω. Χρόν ια αρ-
γότερα, κάθε φορά που τον συναν τούσα 
στο Παρίσι αρκούσε µια του λέξη γ ια να 
προχωρήσω σε κάτι νέο». Επιρροές του 
Τσαρούχ η δεν θα δούµε στον «Ιπτάµε-
νο Ολ λανδό», όπου θα κυριαρχ ήσει η 
δύναµη της θάλασσας και της φύσης µέ-
σω προβολών, µε σαφείς αναφορές στο 
ζωγράφο του βορρά Χάµερσοϊ και στον 
Ρώσο θαλασσογράφο Αϊβαζόφσκι. «Πιο 
πολύ, όµως, κυρίαρχ ο σ τοιχ είο π ίσω 
από την παράσταση είνα ι το λογοτεχ νι-
κό στοιχ είο, ο Κόλν τριτζ , ο Πόε και όλη 
αυτή η φαν ταστική λογοτεχ νία του 19ου 
αιώνα – µην ξεχ νάτε ότι είναι η περίο-
δος που γράφτηκε ο Φράνκεσταϊν».

Πώς δέχτηκε να έρθει σ την Εθν ική Λυ-
ρική Σκηνή και να αναλάβει τη συνολι-
κή ευθύνη της παράστασης; (τη µουσική 
διεύθυνση θα έχει ο Λουκάς Καρυτινός) 
«Μου ζήτησε η Λυρική να κάνω αυτή 
την παράσταση σε µια στιγµή που, παρά 
τις µεγάλες δυσκολίες που αν τιµετωπί-
ζει γ εν ικότερα η χ ώρα, προσπαθεί να 
κάνει κάτι πραγµατικά σηµαν τικό. Στην 
αρχ ή είχ α διστάσει, όµως µιλών τας µε 
τον Μύρωνα (σ.σ. Μιχαηλίδη) πείστηκα 
από τον τρόπο του πως πραγµατικά κάτι 
έχει αλλάξει. Πάν τως, όταν έχω την ευ-
καιρία να δουλέψω στην Ελ λάδα είµαι 
ευτυχ ής. Πολ λές φορές δεν µε θέλουν, 
άλ λα ότα ν µε θέλουν είµαι πραγ µατικά 
ευτυχ ής...».
 
Μετά την πρεµιέρα, ο Γιάν νης Κόκος θα 
αποσυρθεί από την  παράσταση. « Έτσι 
συµβαίνει πάν τα, θα είναι πια η παρά-
σ τασ η των τραγ ουδ ισ τών, τ ης ορχ ή-
σ τρας, των  τεχ ν ικών, του κοινού. Για 
µένα κάθε παράσταση έχ ει κάτι µετα-
φυσικό, γ εν ν ιέται και πεθαίν ει». Του 
ζητώ να δώσει µερικές οδηγίες στο κοι-
νό που αναµένεται να συρρεύσει στο Η-
ρώδειο γ ια τον  «Ιπ τάµενο Ολ λανδό». 
«Αυτό που ήθελε ο Βάγ κνερ ήταν να α-
φήνει το κοινό χωρίς κρίση, να είναι υ-
πνωτισµένο. Η δική µου θέση δεν είνα ι 
αυτή, νοµίζω το κοινό πρέπει να παρα-

µένει εν τελώς άγρυπνο. Με ενδιαφέρει 
η ποιητική σχέση µε το έργο, πώς οι λέ-
ξεις µπαίνουν  µέσα µας και µας α λ λά-
ζουν. Θα ήθελα το κοινό να δει πώς το 
φαν τασιακό στοιχ είο εισέρχ εται στην 
πραγ µατικότητα και πώς η ερωτική εµ-
µον ή τ ης Ζέν τας α λ λοιών ει αυτ ή τ ην 
πραγ µατικότητα και φέρν ει στο τέλος 
την αυτοκαταστροφή».

Κλεισµένος τις περισσότερες µέρες µέσα 
στο θέατρο Ολύµπια γ ια τις πρόβες, έχει 
λίγες ώρες γ ια να περιηγηθεί στην Αθή-
να. Κι όµως ν ιώθει πως «έχ ει αλ λάξει 
η ατµόσφαιρα της πόλ ης, υπάρχ ει κάτι 
το ασταθές: στις σχέσεις, στη σκέψη, σε 
όλα. Αυτό που πραγ µατ ικά συµβαίν ει 
πιστεύω ότι δεν πολυφαίνεται, βρίσκε-
ται κάτω από την  επιφάνεια, είναι πιο 
βαθύ. Όµως έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι 
υπάρχ ει στην Ελ λάδα κάτι ουσιαστικό 
που θα αναδυθεί και πάλι. Έχω την από-
λυτα ελληνική διάσταση: Να είµαι από-
λυτα απαισιόδοξος µε αισιοδοξία». 

Μιλά µε θλίψη γ ια την απώλεια του Λευ-
τέρη Βογιατζή, γ ια τις παραστάσεις του 
που παρακολούθησε ευλαβικά, κυρίως 
γ ια το «Καθαροί πια»: «Νοµίζω πουθενά 
στον  κόσµο δεν  έχ ω δει καλύτερη πα-
ράσταση αυτού του έργου της Σάρα Κέ-
ιν». Συλ λογ ισµένος είδε την έξοδο του 
Γιάν ν η Χουβαρδά από το Εθν ικό Θέα-
τρο. Όταν  τον  ρωτάω πώς αισθάν θηκε 
που το όνοµά του διέρρευσε ως πιθανού 
αν τ ικατασ τάτ η του Γιώργ ου Λούκου 
στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, 
αρκείται να πει µε νόηµα: «Βρήκα ότ ι 
δεν υπήρχ ε κανένας λόγος να γ ίνει αυ-
τό», εν νοών τας πως δεν υπήρχ ε λόγος 
να φύγει ο Γιώργος Λούκος.

Στην Αθήνα θα επιστρέψει τον  Οκτώ-
βριο, όπου θα κάνει στη Στέγη Γραµµά-
των και Τεχ νών τη θεατρική αν άγ νωση 
του νέου έργου του ∆ηµήτρη ∆ηµητριά-
δη. Ως τότε πλάθει το στοιχειωµένο κα-
ράβι του «Ιπτάµενου Ολ λαν δού», δια-
βάζει το «Τετράδιο του Χειµώνα» του 
Πολ Όστερ, ακούει συνεχώς την όπερα 
«Γιολάν τα» του Τσαϊκόφσκι και πολ λή 
τζαζ. Και αφιερώνει στην Αθήνα το τρα-
γούδι «Ο ταχ υδρόµος πέθανε».  A

Γιαννησ κόκκόσ
είμαι απόλυτα απαισιόδοξος 

με αισιοδοξία



Ι Ν F Ο
Ο «Ιπτάμενος Ολλαν-

δός», του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Σκηνοθε-
σία-Σκηνικά-Κοστούμια: Γιάννης Κόκκος. 

Μουσ. διεύθυνση: Λουκάς Καρυτινός. 
Παίζουν: Δημήτρης Καβράκος, Γκρέγκορι 

Φρανκ, Ζαν-Μισέλ Σαρμπονέ κ.ά. Ηρώδειο 7, 
9, 11, 13/6, 21.00. Τηλ. πωλήσεις 210 3662100, 

210 3612461, 210 3643725
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Παγκόσμια Ημέρα Πέριβαλλόντόσ

7 οικολογικές οργανώσεις ζητούν 

εθελοντές. Μπορείς να βοηθήσεις; 
Tου ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ 

Πράσινοσ 

Δίκτυο Μεσογείοσ SOS 
Λουκία Καλαϊτζή  

Yπεύθυνη Τύπου και Επικοινωνίας 

Για 18η χρονιά, συνεχίζεται η πανελλαδική δράση 

«Καθαρίστε τη Μεσόγειο», που αφορά τον καθαρι-

σμό ακτών, βυθών και άλλων φυσικών περιοχών, 

για την οποία απευθύνουμε πρόσκληση συμμετο-

χής σε σχολεία, φορείς, δήμους, εταιρείες, πολίτες 

κ.λπ. Η δράση ολοκληρώνεται στις 10 Ιουνίου και 

αναμένεται να γίνουν περισσότεροι από 200 κα-

θαρισμοί σε όλη την Ελλάδα, όμως πολλές φορές 

οι εθελοντές μας μάς εκπλήσσουν ευχάριστα, δι-

οργανώνοντας καθαρισμούς και το επόμενο διά-

στημα. Αν θέλει κάποιος να συμμετάσχει, μπορεί 

να το κάνει με δύο τρόπους: Είτε να διοργανώσει 

το δικό του καθαρισμό, μια παρέα για παράδειγμα 

να αναλάβει να καθαρίσει την αγαπημένη της πα-

ραλία, δηλώνοντας συμμετοχή ηλεκτρονικά ή με 

φαξ στο www.medsoscleanup.gr, είτε να συμμετά-

σχει σε καθαρισμό που διοργανώνει κάποιος άλλος, 

πληκτρολογώντας το νομό που τον ενδιαφέρει και 

βρίσκοντας πού γίνονται καθαρισμοί στην πε-

ριοχή του ώστε να συμμετάσχει σε έναν από 

αυτούς. Εμείς θα τους στείλουμε σακούλες 

σκουπιδιών, ένα ενημερωτικό πρόγραμμα 

για το πώς πρέπει να γίνει ο καθαρισμός 

και φύλλο καταγραφής των απορριμ-

μάτων. Κατά κύριο λόγο τα σκουπίδια 

στις ακτές μας είναι πλαστικό, χαρτί 

και αλουμίνιο, δηλαδή είναι αποτέλε-

σμα δραστηριοτήτων αναψυχής. Που 

σημαίνει ότι εφόσον εμείς είμαστε η 

αιτία, μπορούμε να γίνουμε και η λύση. 

Μαμάη 3Α, Αθήνα, 210 8228795, www.

medsos.gr 

Ελληνικη ΟρνιθΟλΟγικη 
ΕταιρΕια 

Σπύρος Ψύχας 
Yπεύθυνος προγραμμάτων Εθελοντισμού

Ο κύριος στόχος της Ορνιθολογικής εί-

ναι η προστασία πουλιών και βιοτόπων 

σε όλη τη χώρα και ειδικότερα η προ-

στασία των Σημαντικών Περιοχών 

για τα Πουλιά. Κατά συνέπεια έχουν 

διαμορφωθεί δύο κύριοι τομείς για 

εθελοντισμό:

Α) Η συστηματική παρακολούθηση 

και προστασία προστατευόμενων πε-

ριοχών σε όλη τη χώρα και η καταγρα-

φή των πουλιών που ζουν σε αυτές. Με 

τα επιστημονικά στοιχεία που συλλέγουν 

οι εθελοντές στοιχειοθετείται η ανάγκη 

λήψης μέτρων για την προστασία ενός απει-

λούμενου είδους ή μίας οικολογικά ευαίσθη-

της περιοχής, τεκμηριώνεται μία καταγγελία 

και νομιμοποιείται η Ορνιθολογική να παρέμβει 

πολιτικά ή και νομικά. 

Β) Η ενημέρωση του κοινού είναι ο δεύτερος 

τομέας, που συνδέεται άμεσα με τον πρώτο. 

Οι εθελοντές συμμετέχουν σε δράσεις ευαι-

σθητοποίησης, σε ενημερωτικά περίπτερα, 

σε εκδηλώσεις ανοιxτές στο κοινό, σε παιδικά 

εργαστήρια και σε δραστηριότητες που σχετί-

ζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση για 

μικρούς και μεγάλους. Εδώ περιλαμβάνεται και 

η συμμετοχή σε καμπάνιες όπως αυτή για το 

παράνομο κυνήγι στη Δυτική Ελλάδα και τα Ιό-

νια Νησιά ή για την προστασία του κιρκινεζιού 

στη Θεσσαλία ή του μαυροπετρίτη  στο Αιγαίο, 

της νανόχηνας και του ασπροπάρη σε διάφορες 

περιοχές της Β. Ελλάδας. Από τους εθελοντές 

ζητούνται βασικές δεξιότητες επικοινωνίας ή 

ικανότητα δημιουργικής δουλειάς με παιδιά και 

βασικές γνώσεις για τα πουλιά. Θεμιστοκλέους 

80, Αθήνα, 210 8228704, www.ornithologiki.gr
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Greenpeace 
Ντενής Τσουτσάγιεβ

Υπεύθυνος Εθελοντών 

Οι εθελοντές μας είναι μία ζωντανή και δρα-

στήρια ομάδα που αποτελεί ένα από τα πο-

λύ βασικά κομμάτια της Greenpeace. Στην 

Greenpeace μπορείς να προσφέρεις εθελο-

ντική εργασία: Α) Στο γραφείο μας, από μία φο-

ρά την εβδομάδα έως μερικές φορές το μήνα, 

βοηθώντας διάφορα τμήματα. Β) Στη γειτονιά 

σου, με το να οργανώνεις ομάδες δράσης, να 

βοηθάς σε διάφορες έρευνες, να προωθείς 

τα μηνύματα των εκστρατειών μας και να μα-

ζεύεις υπογραφές. Γ) Στο τμήμα δράσεων, με 

κατασκευή πανό, τακτοποίηση της αποθήκης, 

προετοιμασία για δράσεις, logistics, αλλά και 

να γίνεις ακτιβιστής και να συμμετέχεις στις 

δράσεις μας. Δ) Σε εκθέσεις, συναυλίες και εκ-

δηλώσεις, όπου έχει παρουσία η Greenpeace. 

Ε) Και σε πολλά άλλα, αρκεί να έχεις φαντασία 

και να μοιραστείς μαζί μας τις ιδέες σου! Αν ό-

μως δεν είσαι ακόμα 18 χρονών ή δεν μένεις 

σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκονται οι 

ομάδες των εθελοντών μας, μπορείς να βοη-

θήσεις τις δράσεις και τις εκστρατείες μας μέ-

σω του υπολογιστή σου. Στο www.greenpeace.

gr μπορείς να γίνεις cyber-ακτιβιστής και να 

ενώσεις τα «κλικ» σου με αυτά χιλιάδων άλ-

λων ανθρώπων από κάθε μεριά του πλανήτη 

που διεκδικούν τα ίδια πράγματα με εσένα. 210 

3840774-5, www.greenpeace.org/greece/el 

ΕταιρΕια για τη ΜΕλΕτη
 και ΠρΟστασια τησ 

ΜΕσΟγΕιακησ Φώκιασ 
(Mοm) 

Βάλια Σαββίδου
Yπεύθυνη του προγράμματος Εθελοντισμού 

Το Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποί-

ησης παραθερίζει από τον Ιούνιο έως και τον 

Σεπτέμβρη στο Κέντρο Ενημέρωσης της MOm, 

στο Πατητήρι Αλοννήσου. Η εθελοντική εργα-

σία διαρκεί δύο βδομάδες (7 ώρες/ημέρα) και 

βασικός στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαι-

σθητοποίηση των επισκεπτών του Κέντρου. Oι 

εθελοντές μας αναλαμβάνουν το κρίσιμο έργο 

της ενημέρωσης του κοινού για τη βιολογία 

και την οικολογία του σπανιότερου είδους 

φώκιας στον κόσμο, καθώς και για τους 

τρόπους προστασίας του. Παράλληλα, έ-

χουν την ευκαιρία να βρεθούν με ανθρώ-

πους της ηλικίας τους που μοιράζονται τα 

ίδια πιστεύω και να περάσουν 15 αξέχαστες 

ημέρες. Η MOm παρέχει στους εθελοντές 

δωρεάν διαμονή σε σπίτι κοντά στο Κέντρο 

Ενημέρωσης και ζητά όρεξη και καλή διάθε-

ση με στόχο την ενημέρωση του κοινού για την 

προστασία της απειλούμενης με εξαφάνιση 

μεσογειακής φώκιας και του θαλάσσιου περι-

βάλλοντος γενικότερα. Σολωμού 18, Αθήνα, 210 

5222888, www.mom.gr 

εθελοντήσ

αρκτΟύρΟσ 
Μαρία Τσιτινίδου

Yπεύθυνη προγραμμάτων Εθελοντισμού

Από το έτος ίδρυσής του, το 1992, μέχρι και σήμερα 

ο Αρκτούρος υλοποιεί δράσεις και προγράμματα 

χάρη στη διαρκή συμμετοχή και υποστήριξη των 

εθελοντών του. Οι εθελοντές, ανάλογα με τα ενδι-

αφέροντά τους, προσφέρουν τη βοήθειά τους σε 

δράσεις ευαισθητοποίησης με παρουσιάσεις για 

τον Αρκτούρο, την αρκούδα, το λύκο και γενικότερα 

για την άγρια ζωή και το φυσικό περιβάλλον, ή σε 

εκπαιδευτικές δράσεις, υλοποιώντας προγράμματα 

σε σχολεία όλης της επικράτειας. Επιπλέον, συμμε-

τέχουν σε εργασίες πεδίου, όπως είναι η ραδιοπα-

ρακολούθηση αρκούδας και λύκου. Στη δράση αυτή 

συνδράμουν εθελοντές με εξειδικευμένες γνώσεις 

από την Ελλάδα και το εξωτερικό ή φοιτητές πρακτι-

κής άσκησης με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τέλος, 

οι εθελοντές βοηθούν στις εργασίες των Καταφυγί-

ων του Αρκτούρου στο νομό Φλώρινας. Ο Αρκτού-

ρος παρέχει στους εθελοντές που συμμετέχουν 

στις εργασίες των Καταφυγίων και του πεδίου τη 

φιλοξενία και την καθημερινή μετακίνηση τους στις 

εγκαταστάσεις. Θεσσαλονίκη, 2310 555920/ Αθήνα, 

210 6412006, www.arcturos.gr 

WWF Ελλασ 
Ιάσονας Κάντας

Yπεύθυνος Τύπου 

Ξεπερνώντας τα στενά όρια της ελληνικής πραγμα-

τικότητας, το WWF Ελλάς διαδραματίζει πρωταγω-

νιστικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο, στη δημιουργία και 

το συντονισμό ενός μηχανισμού παρακολούθησης 

των περιβαλλοντικών διαστάσεων της οικονομικής 

κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Παρατηρητήριο 

Κρίσης μετράει ήδη 15 τεύχη, τα οποία είναι δια-

θέσιμα στο κοινό, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας 

http://www.wwf.gr/crisis-watch/. Το σημαντικό 

αυτό εγχείρημα δεν θα ήταν όμως εφικτό χωρίς 

τη βοήθεια εθελοντών. Παρακολουθούμε τις 

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο περι-

βάλλον και αναζητούμε: Γλωσσομαθείς (ισπα-

νικά, ιταλικά, γαλλικά, πορτογαλικά, βουλγα-

ρικά, ρουμάνικα, γερμανικά), για να μας στέλ-

νουν ειδήσεις από τον αντίστοιχο ηλεκτρονικό 

και έντυπο Τύπο σχετικά με τις περιβαλλοντικές 

διαστάσεις της κρίσης. Οικονομολόγους με καλή 

γνώση των οικονομικών της ΕΕ, για να μας βοηθή-

σουν στην ανάλυση των εξελίξεων που αφορούν 

τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις σε σχέση με 

την κρίση και τις περιβαλλοντικές τους διαστάσεις. 

Λεμπέση 21, Αθήνα, 210 3314893, www.wwf.gr 

ΕλληνικΟ κΕντρΟ 
ΠΕριθαλψησ αγριών Ζώών 

και ΠΟύλιών (ΕκΠαΖ) 
Ματίνα Πάλλη

Yπεύθυνη Εθελοντικών Δράσεων 

Το ΕΚΠΑΖ, το παλαιότερο νοσοκομείο περίθαλψης 

άγριων ζώων στην ανατολική Μεσόγειο (1984) και 

το μεγαλύτερο σήμερα, έχει περιθάλψει περισσό-

τερα από 170.000 ζώα με την πολύτιμη βοήθεια και 

των εθελοντών, Ελλήνων αλλά και ξένων. Αυτή τη 

στιγμή φιλοξενούμε δεκάδες είδη πουλιών, από 

σπουργίτια μέχρι μαυρόγυπες, καθώς επίσης ένα 

αγριογούρουνο, αλεπούδες, τσακάλια, σκατζό-

χοιρους, φίδια και άλλα ζώα απ’ όλη την Ελλάδα, 

τραυματισμένα από πυροβολισμούς, ατυχήματα, 

δηλητηριασμένα, από ηλεκτροπληξία, εξαντλη-

μένα από τη μετανάστευση, ορφανά που έπεσαν 

από τις φωλιές τους. Ένας εθελοντής που έρχεται 

για πρώτη φορά θα βοηθήσει στο καθάρισμα των 

κοινόχρηστων χώρων, στο μαγείρεμα, στα ταΐσμα-

τα των εξωτερικών κλωβών, όπου βρίσκονται τα 

ζώα προς απελευθέρωση και αλλού, πάντα με την 

επίβλεψη ενός παλιότερου εθελοντή. Το Κέντρο δι-

αθέτει ξενώνα ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει έως 

και 30 άτομα, με το κόστος διαμονής να είναι € 40 

την εβδομάδα, στο οποίο περιλαμβάνονται πρωινό, 

μεσημεριανό και βραδινό. Μπορεί κανείς να έρθει 

και για μία μόνο ημέρα ή ένα Σ/Κ, με το κόστος σε 

αυτή την περίπτωση να είναι € 10 την ημέρα. Αίγι-

να, Μετόχι (10 χλμ. από το λιμάνι της Αίγινας), 22 970 

31338, 28367, www.ekpazp.gr 
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Ξενάγηση στη
Ο Αντώνης Καρπετόπουλος, 
η Χίλντα Παπαδημητρίου και η Ινώ Μέη 
μας συστήνουν τη γειτονιά τους
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΝΕΓΟΥ - Φωτό: ΕλΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩσΤΟΠΟΥλΟΥ

ΝέΑ ΣΜύρΝη

Στο γήπεδο της πλατείας 
Του ΑΝΤΩΝΗ ΚΑρΠΕΤΟΠΟΥλΟΥ*
 

Αποφάσισα να εγκατασταθώ στη 
Νέα Σμύρνη πριν από περίπου  έ-
ντεκα χρόνια. Όταν το αποφάσισα 
δεν είχα καταλάβει πόσο σοφή ήταν 
εκείνη μου η απόφαση – δεν ήταν 
δυνατόν. Εδώ βρήκα ένα σπάνιο 
συνδυασμό πρωτεύουσας και γειτο-
νιάς: η Νέα Σμύρνη είναι μεγάλη, έχει 
τα πάντα, αλλά συγχρόνως είναι και 
ανθρώπινη. Όλα φυσικά περιστρέ-
φονται γύρω από την πλατεία, μία 
από τις τελευταίες αληθινές εκκλη-
σίες του Δήμου που έχουν απομείνει 
στην πρωτεύουσα. Από τον καιρό 
που ο Γαλαξίας ήταν καφετέρια και 
που στον Άδωνη σύχναζαν τεκνά 
και φρικιά και αθλητές, η πλατεία 
έχτιζε τη μυθολογία της: σήμερα εί-
ναι πασαρέλα (ειδικά όταν καλοκαι-
ριάζει και γεμίζει κοριτσάκια), είναι 
τόπος περισυλλογής (αφού διάφο-
ροι γνωστοί και γείτονες βρίσκονται 
για να μοιραστούν τις δυσκολίες 
τους), είναι πάντα τόπος ποδοσφαι-
ροκουβέντας. Δεν είναι αλήθεια ότι 
οι πιο πολλές συζητήσεις εδώ αφο-

ρούν τον Πανιώνιο: οι Πανιώνιοι επει-
δή βρίσκονται στην Εδέμ τους, τα δικά 
τους τα συζητάνε κυρίως στο γήπεδο. 
Στην πλατεία τούς βρίσκεις όλους. Ο 
Βαγγέλης, π.χ. που είναι από τα ιστορι-
κότερα στελέχη της, έχοντας ανοίξει 
και κλείσει καμιά δεκαριά καφετέρι-
ες, είναι Παναθηναϊκός, αλλά μπορεί 
και να τσακώνεται για τη Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ. Το μεσημέρι στο Avenue 
χρόνια τώρα λύνονται τα προβλήματα 
της ΑΕΚ, την ίδια στιγμή που το γυναι-
κομάνι στο διπλανό τραπέζι μπορεί 
να καυγαδίζει για τον Νώντα Ξανθό-
πουλο, παλιό ηθοποιό και μοναδικό 
ζεν πρεμιέ της περιοχής. Στο Pop Up 
o Γιούρι είναι ΠΑΟΚτζής, στο «Άρωμα» 
μπορεί να γίνεται ένα πρωί αυστηρά 
πολιτική ανάλυση, στον Κουλμπαλό-
γλου στα οπτικά έχει «σίγουρα» για 
το Στοίχημα, ενώ ο Λώλος ρωτάει 
πού χαθήκαμε. Δεν χανόμαστε ποτέ: 
η πλατεία έχει ένα μαγνήτη τεράστιο 
και μας τραβάει…    

 *Ο Α.Κ. είναι αθλητικογράφος 
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ΝέΑ ΣΜύρΝη

εδώ μεγαλωςα
Της ΙΝΩ ΜΕΗ* 

Άλσος, πλατεία, σιντριβάνια, Λεόντειος, Μίλωνας, κλειστό Πα-
νιωνίου, Εστία, Αγία Φωτεινή… η δική μου Νέα Σμύρνη. Η περι-
οχή που μεγάλωσα και μεγάλωσε και αυτή μαζί μου. Μια όμορ-
φη και σχετικά ήσυχη συνοικία με αδιαμφισβήτητο στολίδι της 
το Άλσος και με κέντρο της την πεζοδρομημένη πλατεία με τα 
καταστήματα, τα πολλά καφέ και τα ιστορικά σιντριβάνια. Βρι-
σκόμαστε κοντά στο κέντρο της Αθήνας και μια αναπνοή από 
τη θάλασσα. Προτείνω περίπατο στο Άλσος, καφέ στο Μου-
σικό Καφενείο (δημοφιλέστατο και οικονομικό), ποτό στο Pop 
Up (αγαπημένο πλατειακό στέκι), καταπληκτικό σουβλάκι στην 
Ιωνία (μια δοκιμή θα σας πείσει), φαγητό στο Bar.B.Q (τα κρεα-
τικά έχουν την τιμητική τους), γαλακτομπούρεκο στον Κούτρα 
(το πιο νόστιμο της Αθήνας) και τιραμισού στο Esperia (δεν έχω 
δοκιμάσει γευστικότερη εντός συνόρων). Χαίρομαι που πλέον 
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα «ομηρικά» έργα για το κεντρικό 
γκαράζ της πλατείας. Εύχομαι φέτος το καλοκαίρι να μην πε-
θάνουν κι άλλα δέντρα στο Άλσος, γιατί δεν ποτίζονται... Απλά 
ενεργοποιήστε τα αυτοποτιζόμενα που λειτουργούσαν για 
τόσα χρόνια πριν την όλη ανάπλαση και τελικά διαμόρφωση 
του Άλσους σε πάρκο. 

*Η Ι.Μ. είναι φωτογράφος και ιθύνοντας νους του εξειδικευμένου 
On-line περιοδικού για tattoo www.heartbeatink.gr

 

η δίκη μου Νεα ΣμύρΝή 
Της ΧΙλΝΤΑσ ΠΑΠΑδΗΜΗΤρΙΟΥ*

Ζω στη Νέα Σμύρνη από το 1970. 
Είναι το χωριό μου. Τη θυμάμαι πριν 
πεζοδρομηθεί η πλατεία, πριν το 
τραμ κόψει την πόλη στα δύο. Πολ-
λά πράγματα μου λείπουν, που δεν 
φανταζόμουν ότι θα μου έλειπαν: ο 
παλιός ισόγειος Άδωνις, το γαλακτο-
πωλείο του Λακαφώση, ο Γαλαξίας 
ως καφετέρια. Πιο πολύ όμως μου 
λείπουν οι κινηματογράφοι που έ-
κλεισαν. Η Νέα Σμύρνη που αγάπη-
σα είχε πολλούς κινηματογράφους 
– όχι όσους είχε η Καλλιθέα εκείνα τα 
χρόνια, αλλά αρκετούς. Χειμερινοί 
ή θερινοί, ήταν για μένα οι τόποι ό-
που το όνειρο μετασχηματιζόταν σε 
εικόνα, σε μια σχεδον χειροπιαστή 
πραγματικότητα. 
Τα ραντεβού με τους φίλους κλείνο-
νταν στο Παλούκι για να πάμε μετά 
στην Έλση, που κάποια στιγμή στα 
τέλη της δεκαετίας του ’80 –αν θυ-
μάμαι καλά– έγινε εμπορικό κέντρο. 
Δεν με πειράζει που είχα δει ένα πο-
ντίκι να περνάει τρέχοντας ανάμεσα 
από τα καθίσματα λίγο πριν την κα-

τεδάφιση… Στην Αστόρια, απέναντι 
από την Εστία, έχω ζήσει τις «νύχτες 
με φεγγάρι» που λέει ο Κηλαηδό-
νης, γελώντας μέχρι δακρύων με 
το «Πάρτι» και την «Ασύλληπτη από-
δραση». Το Τιπ-Τοπ, στην αρχή της 
Ομήρου, το θυμάμαι λιγότερο για τις 
ταινίες και πιο πολύ για τις πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις εν όψει του πρώτου 
συνεδρίου του Ρήγα Φερραίου.  Η 
Αρίκα, κοντά στην πλατεία Άνοιξης, 
έμοιαζε βγαλμένη από επαρχιακή 
πόλη της δεκαετίας του ’60, αλλά 
μετανιώνω που ποτέ δεν πήγα στην 
Αναστάλια, έναν κινηματογράφο κο-
ντά στα Νεκροταφεία ο οποίος μου 
φαινόταν κάποτε πολύ μακριά. Η δι-
κή μου Νέα Σμύρνη είναι το Φιλίπ, το 
Σπόρτινγκ και ο Άτταλος, το εκμέκ 
καϊμάκι τα καλοκαιρινά βράδια στην 
πλατεία, το Άλσος και το γήπεδο του 
του Πανιώνιου».
 
* Η Χ.Π. είναι συγγραφέας. Το τελευταίο 
βιβλίο της «Έχουνε όλοι κακούς σκο-
πούς» κυκλοφορεί από το Μεταίχμιο.
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Ç The Litt le  Wi ng»  και 
«Α κ ρ ο β άτ ισ σ α»  –  τα 
ροκ µπαρ που πηγαίναµε 
στην Α΄ Λυκείου, το ’86. 

Τα θυµάστε, αδέρφια; / Άλσος. 
Το ωραιότερο σηµείο της πό-
λης. Πουλάκια τιτιβίζουν και 
κοριτσάκια κάνουν τζόκινγκ 
στη µεγάλη, εξωτερική κυκλι-
κή διαδροµή, µήκους 800 µέ-
τρων, µε καλοπατηµένο χώµα 

και µια 200άρα ανηφόρα µέτριας 
κλίσης. Ανοιχτό, φωτισµένο και 

φυλασσόµενο έως τις 11 το βράδυ. / 
Το καμπαναριό της Αγίας Φωτεινής 
είναι ακριβές οµοίωµα του καµπαναριού 
της Σµύρνης. / Άνω Νέα Σμύρνη. Εί-
ναι όλη η περιοχή από την Ελευθερίου 
Βενιζέλου και πάνω, προς τον Άγιο ∆η-
µήτριο και τη ∆άφνη. Χαιρετίσµατα στο 
2ο Λύκειο. / Γαλαξίας. Στα χρόνια του 
σχολείου περιµέναµε όρθιοι να αδειάσει 
κάνα τραπέζι να πιούµε καφέ. Στις αρχές 
του 2009 πηγαίναµε (και) για τα λαϊκά 
γλέντια και τα πάρτι που διοργάνωνε η 
κατάληψη, που κράτησε έναν ολόκληρο 
χρόνο. Σήµερα είναι δηµοτικός χώρος 
πολιτισµού. / «Άρωμα», «Pop Up» στην 
πλατεία, στο διαχρονικό «Επιτόκιο» 
στον Πανιώνιο, στο «Μουσικό Καφε-
νείο», στην πλατεία Καρύλλου. / Κατά-
στηµα «33». Πριν ανακαλυφθεί το Ίντερ-
νετ, ο Σπύρος έκανε τράκα δεκάρικα να 
παίξει ηλεκτρονικά και δεν πλήρωνε τα 
στοιχήµατα που έχανε στο µπιλιάρδο. 
/ Θα προτιµούσαµε µετρό, αλλά και το 
τραµ βολικό είναι. / Πανιώνιος, η οµά-
δα της γειτονιάς, «Πάνθηρες», οι φανα-
τικοί της. Υπάρχουν ακόµα ο Μίλωνας 
(µπάσκετ, τένις, άρση βαρών κ.ά.) και η 
Ίρις, µε καµάρι της τη γυναικεία οµάδα 
βόλεϊ. Ακόµα πιο ερασιτεχνικός είναι ο 
ΣΑΦΑΝΣ (Σύλλογος Αθλουµένων Φί-
λων Άλσους Νέας Σµύρνης), µε παρου-
σία µελών του σε όλους τους µαραθώνι-
ους που γίνονται στην Ελλάδα. / Νέος 
Κόσμος, Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο, 
Άγιος Δημήτριος, Δάφνη, στα σύνορά 
µας. / Μπούρμπουλας: τα πεζούλια στη 
γωνία Ελευθερίου Βενιζέλου και 25ης 
Μαρτίου (πεζόδροµος). Ατελείωτες µπί-
ρες απ’ το περίπτερο απέναντι. Στο τοι-
χάκι ψηλά γράφει ακόµα κάτι για τον 
Νικολάκη, που µας άφησε νωρίς… 

στο Polis Park 

στην πλατεία Καρύλ-

λου µπορείς να παρκάρεις 

το αυτοκίνητό σου όση 

ώρα θες για 1 µόνο ευρώ, 

αρκεί να αγοράσεις κάτι από 

τη Νέα σµύρνη και να προ-

σκοµίσεις την απόδειξη. 

Ακόµα και µια εφηµερίδα 

από το περίτπερο.

ROCK GALLERY  
25ης Μαρτίου 13 (1ος όρ.), 

Πλατεία Ν. Σµύρνης, 210 9352537

Ένας ζεστός χώρος που οι λάτρεις των rock, funk 
80s και southern country ακουσµάτων θα ερω-
τευτούν. Μεγάλη ποικιλία σε µπίρες (50 διαφο-
ρετικές, από τις οποίες οι πέντε βαρελίσιες) που 
µπορείς να συνοδεύσεις µε λουκάνικα σε ποικιλία 
ή µερίδα, βελάκια για να παίξεις µε τους φίλους 
σου, τεράστια µπάρα µε δερµάτινα καθίσµατα και 
τραπεζάκια έξω για τις καλοκαιρινές µέρες. Τις 
Παρασκευές live µε rock συγκροτήµατα.  www.
facebook.com/TheRockGallery?fref=ts

                                 
  34 χρονία 

κατοικοΣ ΝεαΣ ΣμύρΝήΣ
κατί εχω να θυμαμαί 
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I YOU 
FROZEN 

YOGHURT   
Ειρήνης 2, πλατεία 

Ν. Σµύρνης, 210 9335552-3

Άλλο ένα γιαουρτάδικο; Ε λοι-
πόν, όχι. Το I YOU, το πρώτο κα-
τάστηµα frozen yogurt που ά-
νοιξε στην πλατεία Νέας σµύρ-
νης, είναι ξεχωριστό λόγω της 
εξαιρετικής ποιότητάς του. Το 
παγωµένο γιαούρτι I YOU πα-
ρασκευάζεται σε ιδιόκτητο χώ-
ρο από έµπειρο προσωπικό, εί-
ναι φτιαγµένο από ολόφρεσκο 
ελληνικό παστεριωµένο γάλα 
ηµέρας και από στραγγιστό 
γιαούρτι 2% λιπαρών και περιέ-
χει φυτικές ίνες και πρεβιοτικά 
που βοηθούν το σώµα µας να 
λειτουργήσει σωστά ενισχύο-
ντας την άµυνά του. Επιπλέον, 
είναι φανατικοί οπαδοί του ό-
λοι εκείνοι που ενδιαφέρονται 
για τη σιλουέτα και την υγεία 
τους, αφού δεν περιέχει ζά-
χαρη ή άλλες χηµικές ουσίες, 
αλλά στέβια και φρουκτόζη. 
Ενδεικτικά, τα 100 γραµµάρια 
έχουν περίπου 90 θερµίδες. 
Και µας κάνει καλό, και µας α-
παλλάσσει από τις τύψεις. 

                                 
  34 χρονία 

κατοικοΣ ΝεαΣ ΣμύρΝήΣ
κατί εχω να θυμαμαί 
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CAFE 
S.O.C.   

Ελ.Βενιζέλου 78, 7ος 

όροφος, 210 9326390

στην καρδιά της Νέας σµύρ-
νης, στην Ελευθερίου Βενι-
ζέλου, θα συναντήσεις ένα 
από τα πιο όµορφα στέκια 
της περιοχής, αλλά και της 
πόλης. Ο Πολυχώρος SOC 
εκτείνεται σε τέσσερις ορό-
φους και αποτελεί σταθερό 
πόλο έλξης για τους κατοί-
κους της Ν. σµύρνης και των 
ευρύτερων Νοτίων Προ-
αστίων. στον 7ο όροφο το 
roof garden µε την καταπλη-
κτική θέα που φτάνει ως τη 
θάλασσα, τον Υµηττό και την 
Ακρόπολη υπόσχεται µα-
γικές στιγµές, ενώ στον 6ο 
βρίσκεται η καφετέρια στην 
οποία κυριολεκτικά συρρέ-
ει όλη η νεολαία της πόλης, 
αφού πρόκειται για ένα υπέ-
ροχο ατµοσφαιρικό χώρο 
µε µουσική, wi-fi και επι-
τραπέζια παιχνίδια. στον 4ο 
η πολυτελέστατη αίθουσα 
εκδηλώσεων προσφέρεται 
για διοργάνωση µοναδικών 
event, για πάρτι, κοινωνικές 
εκδηλώσεις, αθλητικές βρα-
διές, γαµήλιες δεξιώσεις, 
χορούς, συνέδρια, καλλι-
τεχνικές παρουσιάσεις και 
εκθέσεις και στον 5ο όροφο 
λειτουργεί πλήρως εξοπλι-
σµένο  play-room. 

αΦ
ίερ
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α Ν
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CAKE
2ας Μαΐου 22, πλατεία Ν. Σµύρνης, 213 0210114

Αναµφίβολα ένα από τα αγαπηµένα µας bakeries. Cakes κάθε είδους: tubes, layer cakes, cheesecakes και 
φυσικά cupcakes, σε 12 διαφορετικές γεύσεις. Ιδανικά για πάρτι, ιδίως αυτά µε το χρωµατιστό frosting 
και τη χρωµατιστή τρούφα. Η τέλεια ιδέα του µαγαζιού, αποστολή του γλυκού της επιλογής σας στα α-
γαπηµένα σας πρόσωπα, για µια υπέροχη, γλυκιά έκπληξη. Όλα τα γλυκά του Cake δηµιουργούνται από 
100% αγνά και νωπά υλικά, παρασκευάζονται κάθε µέρα και δεν περιέχουν συντηρητικά. 

 Χρήστος ∆έδες (ιδιοκτήτης)

WARM UP CAFE
Κοραή & Αδραµυτίου 44, 210 9313100, Facebook : WARM UP BY The THE

Ο Χρήστος δέδες έχει δηµιουργήσει έναν privileged χώρο, το Warm Up, στο κέντρο της Νέας σµύρ-
νης. Εδώ µπορεί κανείς να απολαύσει από νωρίς το πρωί έναν από τους καλύτερους καφέδες της πε-
ριοχής (Portioli), ενώ το βράδυ τον περιµένει µια λίστα από classic και alternative κοκτέιλ, όπως Mad 
Monk, Kiss και Apple Mojito, στην τιµή των € 7. Επιπλέον, το ποτό κοστίζει µόλις € 5 και η βαρελίσια 
µπίρα € 4. Easy listening remixes και mainstream µουσικές συµπληρώνουν ιδανικά την ατµόσφαιρα 
του µαγαζιού.
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ΜΥΡΤΙΛΟ  
Ελ. Βενιζέλου 78, 

210 9323001 

Το Μύρτιλο, το νέο ολοκαί-
νουργιο µεζεδοπωλείο της 
Νέας σµύρνης, φιλοδοξεί 
να γίνει το απόλυτο στέκι 
των καλοφαγάδων της  πό-
λης. Χίλιες και µία απίθανες  
µεζεδογεύσεις, αλλά και 
χειροποίητο σουβλάκι κα-
λαµάκι, φρέσκες πατάτες 
στο χέρι, το καλύτερο κα-
λαµάκι κοτόπουλο που δο-
κιµάσατε ποτέ και απίθανο 
χάµπουργκερ σε τιµές που 
ανοίγουν την όρεξη! Εδώ 
θα ζήσετε τις πιο όµορφες 
βραδιές µε άφθονο κρασί 
και τσίπουρο, ενώ η ζωντα-
νή ελληνική µουσική από 
λαϊκή ορχήστρα υπόσχεται 
να δώσει άλλο αέρα στα 
σάββατά σας. Ένας άνετος, 
πολυεπίπεδος και άψογα 
διαµορφωµένος χώρος 
που περιλαµβάνει κυρίως 
και εξωτερική αίθουσα, χω-
ριστή αίθουσα µε πισίνα, 
πατάρι. Προσφέρεται για 
πάσης φύσεως εκδηλώ-
σεις (συνεστιάσεις, χορούς, 
γαµήλιες δεξιώσεις, βαφτί-
σια), µε ειδικά οικονοµικά 
µενού. Επισκεφθείτε µε την 
παρέα σας το Μύρτιλο και 
απολαύστε υψηλή γαστρο-
νοµική ποιότητα και άψογη 
ατµόσφαιρα, γιατί η κρίση 
θέλει καλοπέραση!

Το επισκέπτεσαι και καταλαβαίνεις αµέσως για ποιο λόγο αποτελεί αγαπηµένο στέκι: ζεστό, όµορφο και φιλόξενο, µε lounge ήχους στα ηχεία, 
µπορείς να  χαλαρώσεις το πρωί και να ανεβάσεις ρυθµούς το βράδυ. Το καλοκαίρι ψηφίζουµε τραπεζάκια έξω, παγωµένες µπίρες και θέα 
στην πλατεία, ωστόσο αν είσαι φαν του κρασιού µπορείς πάντα να παραγγείλεις µία από τις επιλεγµένες ποικιλίες που διαθέτει το Chapter. 
Εδώ θα βρεις επίσης πεντανόστιµα πλατό τυριών και αλλαντικών για να συνοδεύσουν τα µεσηµέρια, τα απογεύµατα και τα βράδια σου. Πάρε 
την παρέα σου και έλα, θα νιώσεις σαν στο σπίτι σου και θα θέλεις να ξανάρθεις σύντοµα. 

CHAPTER CAFE
2ας Μαΐου 36, πλατεία Ν. Σµύρνης, 210 9331306Το επισκέπτεσαι και καταλαβαίνεις αµέσως για ποιο λόγο αποτελεί αγαπηµένο στέκι: ζεστό, όµορφο και φιλόξενο, 

µε lounge ήχους στα ηχεία, µπορείς να  χαλαρώσεις το πρωί και να ανεβάσεις ρυθµούς το βράδυ. Το καλοκαίρι ψη-
φίζουµε τραπεζάκια έξω, παγωµένες µπίρες και θέα στην πλατεία, ωστόσο αν είσαι φαν του κρασιού µπορείς πάντα 
να παραγγείλεις µία από τις επιλεγµένες ποικιλίες που διαθέτει το Chapter. Εδώ θα βρεις επίσης πεντανόστιµα πλατό 
τυριών και αλλαντικών για να συνοδεύσουν τα µεσηµέρια, τα απογεύµατα και τα βράδια σου. Πάρε την παρέα σου και 
έλα, θα νιώσεις σαν στο σπίτι σου και θα θέλεις να ξανάρθεις σύντοµα. 

CHAPTER cofee & more...
2ας Μαΐου 36, πλατεία Ν. Σµύρνης, 210 9331306



Τα κοκτέιλ δίνουν χρώµα και δροσιά 
µε τους φρουτένιους συνδυασµούς, 
τις σωστές επιλογές και τις ξαφνικές 

γευστικές τους εκπλήξεις. Βρείτε 
mixologists που ξέρουν να µιξάρουν και

αφήστε τους να σας σερβίρουν το κοκτέιλ
που ταιριάζει µε τη διάθεσή σας σε ένα 

θεαµατικό ποτήρι (µη φοβηθείτε τα 
διακοσµητικά αξεσουάρ, έχουν πλάκα). 

Η ATHENS VOICE έκανε 
τις επιλογές της...

Της ΝαταΣΣαΣ ΚαρυΣτ ιΝου, Φωτό: ΕΛΕΝΗ αΝαΓΝΩΣτο ΠουΛου

TA 
COCKTAILS 

ΣΩΖΟΥΝ ΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Στέκια, δροσεροί 
συνδυασμοί ποτών 

και χρώματα
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Τα AngosturA rums προΤείνουν

Angostura 
Sex Peach 

Η Φωτεινή από 

το  Cutty Sark (Στρ. 

Καραϊσκάκη 55, Χαϊ-

δάρι) προτείνει ένα 

άκρως καλοκαιρινό 

cock tail µε Angostura 

Reserva, σπιτική 

sangria, φρεσκο-

στυµµένο χ υµό lime, 

σιρόπι βανίλιας και 

πουρέ ροδάκινο, το 

Angostura Sex Peach.

Darling

Ο Θάνος, bartender 

του νέου cock tail bar 

στο Χαλάνδρι Darling 

(Ηρακλείου 5), δηµι-

ουργεί το signature 

cock tail του µαγαζιού 

µε Ρούµι Angostura 5 

ετών, Triple Sec, µαρ-

µελάδα πορτοκάλι, 

πουρέ mango, σιρόπι 

µαύρης ζάχαρης και 

φρεσκοστυµµένο 

lime.

Cross Road
Ο Μάνος από το Transistor (Πρωτογένους 10, Ψυρρή) εµπνέεται από την Καρα-ϊβική και την Ασία και δη-µιουργεί το Cross Road µε ένα µείγµα από Angostura 

Reserva, Angostura 5 ετών 
και Angostura 1919, σιρόπι 

Ginger, φυσικό πουρέ Mango, 
φυσικό πουρέ Ανανά και λί-
γο αποξηραµένο Chilly. Το 
σερβίρει σε ένα ποτήρι που 

έχει αρωµατίσει µε Angostura Orange Bitters .

Fruity & Smoked
 

Ο Μάριος στο Pop Up στην Πλατεία της Νέ-

ας Σµύρνης δηµιουργεί το Fruity & Smoked 

µε παλαιωµένο Ρούµι Angostura 5 ετών 

από το Τρινιν τάν τ, µαύρο κάρδαµο, σπιτικό 

σιρόπι βανίλιας, φρέσκα ch ilies, ανανά και 

κανέλα. Ένα cock tail  µε έν τονα αρώµατα 

και πικάν τικη επίγευση.
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Πώς να φτιάξεις Robin Hood

Υλικά: 60ml μαύρο ρούμι / 20ml μέλι / 
10ml σιρόπι βανίλιας Μαδαγασκάρης 
/ 20ml σιρόπι τζίντζερ / 20ml φρέσκο 
lime / 10ml φρέσκο χυμό πορτοκάλι / 2 
σταγόνες angostura bitters
Εκτέλεση: Πολτοποιούμε σε ποτήρι 
της αρεσκείας μας φρέσκο τσίλι, χτυ-
πάμε τα συστατικά σε ένα shaker, σου-
ρώνουμε το μείγμα και το σερβίρουμε 
προσθέτοντας άφθονο τριμμένο πάγο.

THE BANK JOB
Κολοκοτρώνη 13, Αθήνα, 6980 743263

ο χώρος όπου παλιά γινόταν η καταµέτρηση των χρηµάτων της Γενικής τράπεζας είναι σήµερα 
αφιερωµένος στα κοκτέιλ. Μην περιµένεις, βέβαια, strawberry mojito και λοιπά ξενέρωτα. Καλά, 
υπάρχουν κι αυτά, αλλά η σπεσιαλιτέ του ∆ηµήτρη τσάλα είναι δέκα σπέσιαλ συνταγές µε ονόµα-

τα διάσηµων ληστών που µείναν στην ιστορία. Πάρε Jesse James και θα νιώσεις την άγρια δύση 
να ξυπνάει µέσα σου. 
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Πώς να φτιάξεις 
Carrot Punch 

Υλικά: Angostura Rum / 
φρέσκος χυµός λεµονιού 
/ σιρόπι µελιού / φρέσκος 
χυµός καρότου / φρέσκος 
βασιλικός / µοσχοκάρυδο

ΣΠΙΤΙ 
Aνδρέα Παπανδρέου 9 (εντός στοάς), Χαλάνδρι, 210 6833677

το Σπίτι Cocktail Bar γεννήθηκε από τέσσερις φίλους πριν περίπου ένα χρόνο στη φηµισµένη πλέον στοά της 
ανδρέα Παπανδρέου στο Χαλάνδρι. Βιοµηχανικού τύπου αρχιτεκτονική, µεγάλη αυλή και φυσικά ενηµερωµέ-

νη κάβα, µουσική από soul και afro µέχρι disco και funk και έναν ολοκαίνουργιο κατάλογο µε ψαγµένα αλλά 
και classic κοκτέιλ σε πολύ καλές τιµές! Όλα αυτά σε συνδυασµό µε τα µηνιαία παζάρια ανεξάρτητων δηµι-

ουργών, τα stand up comedy nights και τα καθηµερινά dj sets από ένα µεγάλο φάσµα παραγωγών και djs συν-
θέτουν µία πολύ ενδιαφέρουσα ατµόσφαιρα στην πιο in περιοχή της αθήνας, το Χαλάνδρι.  αναζητήστε τον 

καινούργιο κατάλογο και ταξιδέψτε στον κόσµο των κοκτέιλ που µε τόσο πάθος δηµιούργησαν οι bartenders 
του Σπιτιού! Κρατήστε και αυτές τις ηµεροµηνίες: 30/5: Σάκης τσιτοµενέας (Εν Λευκώ), 31/5: Κontakt team dj 

set, 1/6: ο h you pretty things!, 1 & 2/6: Manifactura Project - 2 Days Bazaar @ Spiti

  

Πώς να φτιάξεις Cicy Lala

Υλικά: 60ml Tanqueray (εμβαπτισμένο 
με αποξηραμένα σύκα) / 30ml φρέ-
σκος χυμός lime / 30ml σπιτικό σιρόπι 
μελιού ανθέων πορτοκαλιού / 2 dash 
creole bitters / 3 φέτες πορτοκάλι
Εκτέλεση: Χτυπάμε καλά στο boston 
shaker, διπλοσουρώνουμε σε ποτήρι 
τύπου collins το οποίο έχει κανονικό 
πάγο και απογεμίζουμε με τριμμένο. 
Γαρνίρουμε με πλούσιες κορυφές 
δυόσμου, μια φέτα πορτοκάλι και ένα 
dash creole bitter. 

 Πώς να φτιάξεις 
Nervous 

Υλικά: τ ζιν / κάρδαµο / τζί-
ντζερ / ροζ πιπέρι / σιρόπι 
ζάχαρης / µαρµελάδα πορτο-
κάλι / χυµός lime

Εκτέλεση: Χτυπάµε όλα τα υλι-
κά σε shaker, σουρώνουµε και 
σερβίρουµε µε ή χωρίς πάγο. 

ΤΖΙΖ 
Ναυαρίνου 12, Αθήνα, 210 3633120

Η φινέτσα του Κολωνακίου και ο alternative χαρακτήρας των Εξαρχείων σε εκδοχή που… ηλε-
κτρίζει, από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ µε ατελείωτα πάρτι. τα καλοφτιαγµένα και πρωτό-
τυπα κοκτέιλ (πώς θα µπορούσε να γίνει διαφορετικά, µπάρµαν είναι ο ιάσονας Παπαδόπουλος, 

Greek World Class Diageo Reserve finalist 2013) σε τιµές happy hour είναι το δυνατό σηµείο. 

MOSAΪKO
Λαοδίκης 30, Γλυφάδα, 210 8983208

H ενσάρκωση µιας ανάλαφρης εναλλακτικής pop ροκ οντότητας στη Γλυφάδα, που ζει µέσα σε 
χρώµατα και ιδιαίτερες µουσικές προηγούµενων δεκαετιών µεταλλαγµένων σε ήχους του σήµερα. 
οι γεύσεις των κοκτέιλ που δηµιουργούν οι έµπειροι bartenders  (G uru, Soul, Tiki) ∆ηµήτρης Κληρο-

νόµος, ∆ηµήτρης Γούζιος και Ευθύµιος Σωφρονιάδης αντανακλούν αυτούς ακριβώς τους pop και 
rock ήχους. το MOSAΪΚο συµπληρώνουν µουσικές επιλογές από djs κάθε µέρα, αλλά και extra events 
κάθε µήνα. Σηµείωσε τις ηµεροµηνίες:  σήµερα, 30/5: Γιώργος Φακίνος, 31/5: Σεραφείµ Tσοτσώνης. 
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SANTA BOTELLA
Πανόρµου 115Α, Αµπελόκηποι, 210 6981032

Χαλαρή ατµόσφαιρα, αεράκι στα µαλλιά, συγκλονιστικά και καθόλου κλασικά κοκτέιλ διά χειρός 
Θοδωρή Σίµου και µενού µε τάπας και ισπανικές γεύσεις. Καλοκαιρινή ποίηση, σε ένα µπαράκι που 

εκτός από την πανέµορφη ταράτσα του διαθέτει και έναν εξίσου εντυπωσιακό εσωτερικό χώρο. 

Πώς να φτιάξεις London Marathon

Υλικά: 25ml τζιν / 25ml λικέρ μαστίχα 
/ 15ml σιρόπι μελιού / 30ml φρέσκο 
γκρέιπφρουτ / 15ml πουρέ ανανά / 3 
φύλλα κόλιανδρου 
Εκτέλεση: Βάζουμε όλα τα συστατικά 
σε ένα boston shaker με πάγο και χτυ-
πάμε καλά. Σουρώνουμε δύο φορές. 
Σερβίρουμε σε double old fashioned 
ποτήρι με ολόκληρα παγάκια και γαρνί-
ρουμε με φύλλα κόλιανδρου και ξύσμα 
γκρέιπφρουτ.
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Πώς να φτιάξεις Zombie

Υλικά: Bacardi oro / Bacardi 8 / Grand 
marnier rouge / σιρόπι ροδιού / 
φρέσκο πορτοκάλι / χυμός ανανά / 
χυμός lime / 2 σταγόνες Angostura 
bitters
Εκτέλεση: Όπως συμβουλεύει ο 
bartender Στέργιος Γαλάνης, χτυπάτε 
όλα τα υλικά σας στο σέικερ με πάγο, 
σουρώνετε σε ποτήρι μεγάλο και 
γαρνίρετε με δυόσμο.

ΤΡΙΘΕΣΙΟ 
Προύσσης 13 & Σµύρνης, 211 4045780 

Στο τριθέσιο θα εντυπωσιαστείς από τον πολύ όµορφο και φωτεινό χώρο, από την καλή διά-
θεση και από το πόσο προσέχουν τα προϊόντα τους, µε πρωτότυπες επιλογές ακόµα και βιολο-
γικά. Επιλέγουν κλασικά αγαπηµένα κοκτέιλ και έχουν σαν αρχή τους να... ακολουθούν πιστά 

την original συνταγή τους. Φ
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Πώς να φτιάξεις 
Ginger Coconut by Doc’s

Υλικά: Bacardi rum / Batita de Coco 
/ Pineapple fresh juice / Coconut 
milk juice / Crushed ginger
Εκτέλεση: Ανακατεύουμε σε 
boston glass το ρούμι με το Batita 
de Coco, το χυμό ανανά και το γάλα 
καρύδας. Μεταφέρουμε το μίγμα σε 
blender και χτυπάμε προσθέτοντας 
πάγο και το ginger. 

DOCÕS 
Σµύρνης 23 & Προύσσης, 210 2513463 

Καλοκαίρι ίσον... κοκτέιλ και κοκτέιλ ίσον Doc’s, ακόµα και µετά την παραλία! Ό,τι δοκιµάσεις 
εδώ σου µένει... «ντοκουµέντο». Κοκτέιλ σε original εκτελέσεις αλλά και λίγο… πειραγµένες, 

σύντοµα και σε τιµή ποτού τις Κυριακές, από τους Μωυσή, τ ζωρτζίνο και Βασίλη.  
Ετοιµαστείτε για… SUNDtails on Sales! Φ
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Πώς να φτιάξεις 
Strawberry Limbo 

Υλικά: 50ml Appleton VX (dark τζα-
μαϊκανό ρούμι) / 20ml πουρές φρά-
ουλας / 20ml σιρόπι ζάχαρης / 15ml 
φρέσκος χυμός λεμονιού / 25ml 
χυμός ανανά
Εκτέλεση: Προσθέτουμε τα υλικά 
στο shaker, ανακινούμε καλά, σου-
ρώνουμε και σερβίρουμε σε ψηλό 
ποτήρι. 

MARABOU 
Πανόρµου 113, 1ος όροφος, 210 6910797 

ο πανέµορφος ανοιχτός ουρανός της αθήνας µπροστά σου, καλοκαιρινές δροσιές, τραπεζάκια 
και ένα εκπληκτικό open bar, που δεν κουράζεται να σερβίρει βαρελίσιες µπίρες και signature 

κοκτέιλ που δεν θα τα πιεις πουθενά αλλού. απογευµατινά, βραδινά, πιο… βραδινά, τα περισσό-
τερα αποτελούν έµπνευση των bartenders, φτιαγµένα όλα µε φρέσκα υλικά, σε ένα µπαράκι που 

άνοιξε την ιστορία της περιοχής πριν από 32 χρόνια.
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Πώς να φτιάξεις 
Voodoo doll

Υλικά: 80ml spiced rum / 35ml 
passion fruit / 15ml simple syrup 
/ 30ml caramel syrup / 2 dashes 
angostura aromatic bitters / 5 
dashes home made falernum / 25ml 
lime juice
Εκτέλεση: Ανακατεύουμε σε ένα 
shaker, σουρώνουμε και σερβίρου-
με σε ψηλό ποτήρι.

P.A.G.E. 
25ης Μαρτίου 88 (Πετρουπόλεως), Πετρούπολη, 210 5020599 

Σε ένα βιοµηχανικό χώρο µε ρετρό πινελιές, που δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει αντίστοιχους 
χώρους στο κέντρο της αθήνας, ο Βασίλης Μαρκάτος θα σου φτιάξει κάποια από τα καλύτερα 

κοκτέιλ που έχεις δοκιµάσει ποτέ. Όπως λέει και ο ίδιος, «η έµπνευσή µου για τα κοκτέιλ έρχεται 
από το χώρο που δουλεύω. Στο P.A.G.E. γινόµαστε ένα µε τον κόσµο και µας αρέσει να βλέπουµε 

χαµόγελα, οπότε... ρούµι και tiki κοκτέιλ σαν το δικό µας Voodoo doll».

Πώς να φτιάξεις 
Martini Lychee

Υλικά: 40ml τζιν / 20ml σιρόπι 
ζάχαρης / 15ml lime / 15ml φρέ-
σκο lychee. 
Εκτέλεση: Λιώνουμε το φρέ-
σκο lychee στο boston shaker, 
προσθέτουμε το τζιν, το σιρόπι 
ζάχαρης και το lime, ανακινούμε, 
σουρώνουμε και σερβίρουμε σε 
ποτήρι Martini.

ΚΙΚΑ
Αιµιλίου Βεάκη 35, Περιστέρι, 210 5737300 

το ΚιΚα φέτος το καλοκαίρι κινείται στον τροπικό του αιγόκερω. Γεύσεις από τροπικά φρούτα 
µάνγκο, παπάγια, λίτσι και τζίντζερ αποτελούν την καινούργια λίστα µε τα signature κοκτέιλ του. 
το ΚιΚα έχει τον τρόπο να σε ταξιδέψει µε τις µουσικές και το στιλ του. Άλλωστε, αν το καινούργιο 

άθληµα ονοµάστηκε Martining, το ΚιΚα έχει το τρόπαιο και λέγεται Martini Lychee. 

Πώς να φτιάξεις 
Zombie cocktail

Υλικά: Blend από παλαιωμένα 
ρούμια / Blend από passion fruit και 
ανανά πουρέ / αρωματικά bitter / 
μυστική συνταγή τού Falernum
Εκτέλεση: Βάζουμε τα υλικά μας με 
πάγο στο shaker και χτυπάμε. Σερ-
βίρουμε σε tiky (totem) style ποτήρι 
και γαρνίρουμε με φρέσκο ανανά και 
δυόσμο. 

SEMPRE 
Σαρανταπόρου & Αιµιλίου Βεάκη 51, Περιστέρι, 210 5787043

Η ιδέα των υπευθύνων του Sempre ήταν απλή και ουσιαστική. Να δηµιουργήσουν ένα χώρο φιλικό 
και ευχάριστο, στον οποίο θα άρεσε και στους ίδιους να είναι µέσα. τώρα, εφτά χρόνια µετά, έχο-

ντας σταθερά τον καλύτερο καφέ της πόλης, πρόσθεσαν πρωτότυπα κοκτέιλ, κρύα πιάτα για απαι-
τητικούς ουρανίσκους και, φυσικά, ωραία µουσική µε συχνά events για την καλή µας διάθεση. 
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Όταν η Δανάη συνάντησε τον Πέτρο στη Μονεμβασιά αισθάνθηκε 
μια γλυκιά ταραχή. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ερωτευόταν αλλά, 
να, καταλάβαινε ότι αυτός ο έρωτας ήταν διαφορετικός. Γιατί... 

Α
παντήσεις στο «Όλα είναι γάµος», το καινούργιο βιβλίο του «α-
γράµµατου συγγραφέα» που ανέβηκε πρόσφατα στη διεύθυνση 
zevgari.blogspot.com προσθέτοντας µια ακόµα πινελιά στον 
πίνακα των εκπλήξεων που µας επιφυλάσσει.

Για όσους δεν τον έχουν ακουστά, «αγράµµατος συγγραφέας» είναι 
ο Γιώργος Σωτηρέλλος,  ένας κατ’ εξακολούθηση παραβάτης της 
λογοτεχνικής ευπρέπειας. Kάθε εµφάνισή του αποτελεί ένα παιχνί-
δι, ένα πείραγµα. Τα σύντοµα κείµενα του «Όλα είναι γάµος» (καθώς 
και των τριών προηγούµενων βιβλίων του – δύο τυπωµένα και ένα 
ιντερνετικό*) είναι ένα πολύπλοκο, ενδιαφέρον ανακάτεµα διαφο-
ρετικών ειδών γραφής, µια πρωτότυπη υβριδική λογοτεχνία. Σε όλα 
παρακολουθούµε τη συνειδητή πρόθεσή του Σωτηρέλλου να ανατρέ-
ψει την παραδοσιακή αφηγηµατική δοµή. Και το κάνει ευρηµατικά. 
Ανέκδοτα, αναµνήσεις, σκέψεις, συνειρµοί, παραδοξολογίες, αφη-
γήσεις άλλοτε µυθοπλαστικές κι άλλοτε προϊόν έρευνας ή εµπειρίας, 
αναφορές σε αναγνώσµατα-κλειδιά, ιστορίες σχολιασµένες ή ασχο-
λίαστες, των οποίων το κίνητρο που τις γέννησε παραµένει κρυφό 
(ακόµα και παρεξηγηµένο), τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση. Ιστο-
ρίες-στιγµιότυπα, όπου τα σηµαντικά και τα ασήµαντα έχουν την ίδια 

βαρύτητα και τα όρια πραγµα-
τικού-εξωπραγµατικού έχουν 
ξεπεραστεί. 
Στο «Όλα είναι γάµος» τα κείµε-
να είναι νοηµατικά χωρισµένα 
σε τέσσερις ενότητες: γάµος, 
θάνατος, τέχνη και κάποια ανέ-
νταχτα, ενώ το βιβλίο τελειώ-
νει µε ένα αγγλικό κείµενο, για 
όποιον θέλει να το διαβάσει! 
Φαινοµενικά εµπνέονται από 
το ιερό µυστήριο, φλερτάρουν 
όµως αγρίως µε το παράδοξο 
και την παρωδία. ∆ιακωµω-
δούν την τέχνη, τις σχέσεις, τα 

κοινωνικά κλισέ, τις τετριµµένες εκφράσεις. Είναι σοβαρά, ταυτόχρονα 
σατυρικά και αναπάντεχα. Πού και πού απευθύνουν ερωτήσεις αφή-
νοντας τον αναγνώστη µε ένα ερωτηµατικό να κρέµεται πάνω από το 
κεφάλι του. Το µόνο σίγουρο είναι ότι ο «αγράµµατος» το διασκεδάζει. 
Παίζει αλλά δεν αστειεύεται. Τους έχει περιλάβει όλους, φιλότεχνους, 
κιουρέιτορς, θεατρολόγους, βίντεο άρτιστς, µουσικάντηδες, περφόρ-
µερς, εκδότες λογοτεχνικών περιοδικών και κριτικούς λογοτεχνίας 
(µπορεί να αναγνωρίσετε γνωστούς). Για µια ακόµα φορά, παλιόπαιδα 
όπως ο Μπόγκι, ο Sir Henry Morton Stanley, ο Γιαν Μάζαρικ, η Αναΐς Νιν, ο 
Πητ Κουτρουµπούσης, ο Ζαν Πολ Σαρτρ, ο Σαντέκ Χενταγιάτ, ο Φραντς 
Κάφκα και εξωγήινοι συναντιούνται µαζί του στο Σπερλ της Βιέννης, 
στο Κόνακρι της Γουινέας και... στη Μονεµβασιά. Το τι «συζητούν» θα το 
διαβάσετε σ’ αυτά τα κείµενα. ∆εν γνωρίζω αν στις µέρες µας υπάρχει 
γόνιµο έδαφος για αυτού του είδους τις αναγνωστικές εµπειρίες που 
απαιτούν (εκπαιδευµένους) συνοµιλητές και όχι παθητικούς αναγνώ-
στες. Το εύχοµαι, γιατί αξίζει τον κόπο.  A

* Γιώργος Σωτηρέλλος, «Ο αγράμματος συγγραφέας», Μελάνι, 2006, «Ο 
αγράμματος συγγραφέας πάει διακοπές», Scooter Books, 2008. Tα δύο 
τυπωμένα βιβλία δεν θα τα βρείτε εύκολα, είναι σαν κυνήγι θησαυρού. Τα 
ιντερνετικά «Η επιστροφή του αγράμματου συγγραφέα», 2010, θα το 
διαβάσετε στο gramatos61.blogspot.com και το «Όλα είναι γάμος» στο 
zevgari.blogspot.com

Επιµέλεια: 
ΑΓΓΕλΙΚή ΜΠΙρΜΠΙλή
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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.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

h ίδια η συγγραφέας sahar 

Delijani θα παρουσιάσει το βιβλίο 

της ÇΤα παιδιά της ΤσακαράνταςÈ 

(εκδ. Παπαδόπουλος) στις 4/6 (19.00) 

στο βιβλιοπωλείο Ευριπίδης 

(Λ. Κηφισίας 310) και στις 5/6 

(18.00) στον Ιανό (Σταδίου 24).

Μια πρόσκληση σε τραπέζι, στρωµένο από τον πρώην καθηγητή του Τµήµατος Επικοι-
νωνίας του Παντείου Πανεπιστηµίου, συγγραφέα και αρθρογράφο (µεταξύ άλλων), 
µοιάζουν οι «Αλληλέγγυες µέρες», που πόρρω απέχει από το τραπέζι που µας έστρωσε ο 
Θόδωρος Πάγκαλος, αυτό στο οποίο κάτσαµε για να τα «φάµε όλοι µαζί». (∆εν την αφήνει 
ασχολίαστη την παγκάλια ρήση· «αντικρούει» τον πυρήνα της χρησιµοποιώντας ολόκλη-
ρο απόσπασµα από την «Άννα Καρένινα» του Τολστόι!) 

ξ
εκινάµε από εδώ, αφενός γιατί το βιβλίο για άλλου τύπου συνεργασίες και αλληλεγγύη µιλάει 
και γιατί, εν µέρει, είναι βασική προϋπόθεση να συµφωνήσεις µε το σχόλιο του στοχαστή στο 
απόσπασµα για να κατανοήσεις την περαιτέρω σκέψη του: «Προσθέτω δε και µια στέρεη πε-
ποίθησή µου που κάπου τέµνεται µε την εξοµολόγηση του ήρωα του Τολστόι: Μάζα ή (ανευθυ-

νο -υπεύθυνος) λαός δεν υπάρχει – πρόκειται για µια ανοίκεια φοβική κατασκευή των διανοούµενων 
και των λογής λογής, αιρετών ή µη, ταγών µας. Υπάρχουν µόνο συνάνθρωποι, µε σάρκα και οστά, µε 
µύχιες γνώσεις, ταλέντα και απαιτήσεις. Ζηλευτά διαφορετικοί αναµεταξύ τους και, το σηµαντικό-
τερο ίσως, εκ των πραγµάτων ελαστικοί και µε ευµετάβλητες, καλώς ή κακώς, εκτιµήσεις». 
Σ’ αυτές τις µύχιες γνώσεις, ταλέντα και απαιτήσεις στηρίζει τις δυνατότητες ανάδειξης και εδραίωσης 
της συνεργασίας ο Ποταµιάνος, έτσι όπως τις εξερευνά µέσα σε κείµενα που γράφτηκαν για διαλέξεις, 
µαθήµατα ή προλογίσµατα, ως άρθρα ή χρονογραφήµατα. «Ο επικρατέστερος τρόπος δικαίωσης, λοι-
πόν, όχι εκδίκησης, του καλού θα ισχυριζόµουν πως είναι η συνένωση των δυνάµεων σκόρπιων ατόµων. 
Είτε τους παρακινεί το αίσθηµα αλληλεγγύης και η φυσική ικανότητα µέθεξης (συµµετοχής στα πάθη και 
στις χαρές του άλλου) που διαθέτουν, είτε –ακόµα και όταν– ως αµετανόητοι εγωιστές δεν παύουν να 
προσβλέπουν στα ωφελήµατα από τις περιστασιακές αµοιβαίες εξυπηρετήσεις». Για να υπερασπιστεί 
αυτό τον τρίτο δρόµο του διαλόγου και της συνεργατικής δράσης, αλλά πάντα µε µια υπεύθυνη προσω-
πική σφραγίδα, χρησιµοποιεί από φιλοσοφικές θέσεις και πολύ καλά τεκµηριωµένες επιστηµονικές µε-
λέτες µέχρι την καθηµερινότητα και παραδείγµατά της. Όλα καλοχωνεµένα και προσφερόµενα σ’ εµάς 
απλόχερα και πειστικά, χωρίς ίχνος κηρυγµατικής διάθεσης πάνω από διανοουµενίστικο άµβωνα. Εδώ 
χώρεσε και ο Επίκουρος και το «Εγωιστικό γονίδιο» του Ντόκινς· ο Φρίντριχ Χάγιεκ και ο Νεγκροπόντε· ο 
Κροπότκιν και ο Νίκος Χρηστάκης· το Kill Bill και η χαρά της κηπουρικής· η βιολογία και τα µαθηµατικά· οι 
δυνατότητες της νέας τεχνολογίας και οι παραδοσιακές τέχνες· επιχειρηµατικά παραδείγµατα και ρηξι-
κέλευθες (διεθνείς) πρωτοβουλίες µέχρι να πειστούµε ότι «αντί να επιχειρούµε πεισµατικά να ελέγξου-
µε τις δύστροπες, επιθετικές και κακόβουλες ορµές µας, ας προσπαθήσουµε καλύτερα να εδραιώσουµε 
θεσµούς που αξιοποιούν το περίσσιο απόθεµα ευγένειας που επίσης υπάρχει µέσα µας». ●

(Το βιβλίο, όμως, διαθέτει και ένα μεγάλο, επιπλέον, προσόν. Γίνεται η αιτία για να πας στα βιβλιοπωλεία 
ή να αναζητήσεις στο διαδίκτυο συγγραφείς και κείμενα που εδώ αναφέρονται και που, δυστυχώς, δεν 
είχες ποτέ πάρει χαμπάρι την ύπαρξή τους. Ευτυχώς που ήρθε η στιγμή.)

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ
Eντοπίσαµε στο internet το νέο βιβλίο του «αγράµ-
µατου συγγραφέα» και το διάβασαµε απνευστί

ΤήΣ  ΑΓΓελικήΣ ΜπιρΜπιλή

Το εγκώμιο του 
Συν-ανταγωνισμού
Ο Δημήτρης Ποταμιάνος στο βιβλίο του «Αλλη-
λέγγυες µέρες» (εκδ. Ποταµός) τεκµηριώνει το 
πώς η αλληλοβοήθεια δεν περιορίζεται µόνο 
στην προστασία και στη διαφύλαξη της ζωής µας, 
παρά µας οδηγεί αβίαστα και στην απόλαυσή της
Του ∆ήΜήτρ ή ΜΑΣτρο ΓιΑν ν ιτ ή 

CSR LEXICON 
εκδ. DIRECTION 

«κοινωνική επιχει-
ρηµατικότητα». Όλοι 
όσοι ασχολούνται µε 
ζητήµατα εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης 
(εκε), καθώς και πολ-

λοί άλλοι, έχουν ακού-
σει σίγουρα αυτό τον 

όρο. τι ακριβώς, όµως, 
σηµαίνει, σύµφωνα 

και µε τα διεθνή ισχύ-
οντα; ή απάντηση: 

«κοινωνικός επιχειρη-
µατίας είναι αυτός ο ο-
ποίος αναπτύσσει και 
υλοποιεί µε όρους επι-
χειρηµατικότητας µια 
καινοτόµα, δηµιουργι-
κή ιδέα ως απάντηση 
σε ένα κοινωνικό ζή-
τηµα/πρόβληµα». το 
«CSR LEXICON», περι-
έχοντας εκατοντάδες 
τέτοιες ορολογίες και 
τις επεξηγήσεις τους, 

έρχεται να καλύψει 
ένα σηµαντικό κενό 

στην ελληνική βιβλιο-
γραφία, επιχειρώντας 

να παρουσιάσει την 
«κοινή γλώσσα» που 
θα πρέπει να µιλάνε 

όλοι όσοι ενδιαφέρο-
νται για τη φιλοσοφία 
της εκε. «καρδιά» της 
έκδοσης αποτελεί το 

λεξικό των κύριων 
όρων και εννοιών γύ-
ρω από την εκε, όµως 
περιέχονται επίσης η 
ιστορία και η εξέλιξή 

της, η προσπάθεια 
προώθησής της στην 

ελλάδα και οι νέες 
τάσεις που έχουν εµ-
φανιστεί στο χώρο. 

εν ολίγοις, ένα βιβλίο 
που δεν θα πρέπει 

να λείπει από κανένα 
γραφείο επιχειρηµατι-
κού στελέχους, ακόµη 

και αυτών που δεν 
ασχολούνται αποκλει-

στικά µε την εκε.
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Είδα το καλοκαίρι να φτάνει, είχαµε δώσει 
ραντεβού τα δυο µας, «Χαλκιδική το Σάβ-
βατο είναι καλά;» µε ρώτησε. ∆έχτηκα, 
φούλαρα το αµάξι και ξαµολήθηκα. Μαζί 
µου, χιλιάδες Θεσσαλονικέων που το έκο-
ψαν για Επανωµή, Ηράκλεια, Καλλικρά-
τεια, Φλογητά και Πλάγια –δεν χρειάζεται 
άλλωστε να κάψεις και πολλές βενζίνες–, 
λογικό ήταν να έχει κίνηση και να πέσει 
πανικός στα beach bar που ετοιµάζουν το 
official opening το Σάββατο 1η του Ιούνη. 

Π
ίσω στη Θεσσαλονίκη, ένας τρελός νο-
τιάς έριχνε τόνους κύµατα στην προ-
βλήτα, οι χρήστες instagram ενθουσιά-
στηκαν και παλάβωσαν στις τρικυµισµέ-

νες αναρτήσεις, µάθαινα τα νέα µε sms, γιατί 
στη Χαλκιδική το καλοκαίρι είχε κανονίσει να 
µη φυσάει. Είδα τους πρώτους ρακετάµπου-
ρες να κάνουν πρόβα «λαδωµένη κορµάρα 
και τάκα τούκα µπαλάκια» µε 
υπόκρουση minimal house 
στον «Άνεµο», έξω από το 
«Cohi» του «Πόρτο Καρράς» 
γυάλιζαν οι Lamborghini (πι-
νακίδες Ιωαννίνων), οδήγησα 
παραπέρα, πενηνταφεύγα χι-
λιόµετρα σχεδόν δρόµος, ως 
τη Βουρβουρού και ένιωθα 
σαν τον Μεγάλο Γκάτσµπι, έτσι 
µόνοι που ήµασταν εγώ και τα πεύκα. 
Στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, που θέλει 
έξοδα σε βενζίνη για να αρµενίσεις, τράκερνα 
µόνο µε αυτοκίνητα βουλγαρικής προέλευ-
σης. Στο «Ethnik» µού είπαν πως οι Βούλγα-
ροι είναι φασαριόζοι σαν εµάς και µια κλάση 
καλύτεροι από τους Ρώσους, που το παίζουν 
ολιγάρχες και χαΐστες αλλά η τσιγκουνιά τους 
πάει σύννεφο, και σαµπάνια ανοίγουν «µόνο 
άµα είναι να πηδήξουν». Το «Ethnik» µε συ-
γκινεί αιώνες τώρα, λες και δεν είµαι στον 
ελληνικό βορρά αλλά στη µεξικάνα Playa del 
Carmen. Στην κιτρινοκοκκινολαχανοπορτο-
καλί Τριστινίκα, την ελευθεριακή, χαλαρή και 
µε ψηλά πάντα τη σηµαία του free camping, 

ο δισκοβόλος του καταστήµατος µεσιέ Τερ-
τιλίνης είχε άγχος για το Ηρακλάκι, που λίγες 
ώρες αργότερα τα µούσκεψε µε τον Παναι-
τωλικό, και άντε τώρα στα µπαράζ και µε την 
ψυχή στο στόµα να ανέβει η οµάδα. 
Αλωνίσαµε παρέα µε το καλοκαίρι στη Χαλ-
κιδική την προηγούµενη εβδοµάδα, είδα τις 
γκαρσόνες µε τα τατού να κάνουν πρόβα το 
δίσκο και να ανεβοκατεβαίνουν την παραλία, 
όπως τα µοντέλα στα catwalks του Αρµάνι 
φοράνε ένα βιβλίο πάνω από το κεφάλι τους 
και παλεύουν να ισορροπήσουν στην ευθεία 
χωρίς να πέσει. Είδα τους «χαβαγιάννηδες», 
µακρινά ξαδέλφια των «αλυσίδαελβιέλα-
σουπηγαίνουνετρέλα», να περιφέρονται φα-
ντασιωνόµενοι πως δεν είναι παιδιά από την 
Καλαµαριά ή την Πυλαία, αλλά Βραζιλιάνοι 
µουλάτοι στην Κοπακαµπάνα. 
Είδα µυστικούς όρµους να χαίρονται ακόµα 
τη µοναξιά τους, καθώς σε λίγο θα τους βα-
τεύουν βαρκούλες ή γιοτ που από εντός τους 
θα ξεχύνονται παραθεριστές. Ο ουρανός ή-
ταν γαλάζιος και παντού µύριζε φύση αντί για 
αντηλιακό, σουβλάκι και λοιπές τσίκνες του 
θέρους, που ακόµα παραµένουν αυστηρώς 

φυλασσόµενες σε καντίνες ή 
κοριτσίστικα νεσεσέρ. 
Μεγά λη βόλτα σου λέω, 
πρώτο πόδι, δεύτερο πόδι, 
στην επιστροφή πέρασα να 
πω ένα «γεια» στη Φώκαια. 
Η «Μασσαλία», τέσσερα 
χρόνια τώρα, είναι η αγα-
πηµένη µου φαγερί. Στο κέ-
ντρο της πλατείας, µε ρακές, 

γκουρµεκλίδικα ντολµαδάκια, κάπαρες και 
κρεατάκια µαριναρισµένα θεσπέσια. Τα στό-
ρια του ξενοδοχείου «Kiwi» ήταν κατεβα-
σµένα, θέµα χρόνου να ανεβούν και να µπει 
ο ήλιος στα δωµάτια και να βουτάνε στην 
πισίνα οι παραθεριστές από τα Σκόπια µαζί 
µε τα κλαµπ σάντουιτς. 
«Πρέπει να φεύγω», είπα του καλοκαιριού. 
«Εσύ ξέρεις» απάντησε, «άλλωστε υπάρχει 
χρόνος, ξεκινάει η γιορτή πάντως, πες μου στ’ 
αλήθεια, πώς με κόβεις;». Απάντησα: «Είσαι το 
τέταρτο σερί καλοκαιράκι της κρίσης, διάλεξες 
να εγκατασταθείς στη Χαλκιδική και, ως γνω-
στόν, όλη η πόλη θα σε τιμήσει. Εδώ είμαστε, 
και θα το δεις». A  

Του ΣΤέΦαν ου  ΤΣιΤΣο Πουλου 

2310 Soul ΣΚΑΦΗ ΘΕΣΣΑλΟν ΙΚΗ (1919). Φωτογράφος: Frederic 
Boissonnas (Συλλογή Μουσείου Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης). Από την έκθεση «Πέρα από την ιστορία: 
Η Θεσσαλονίκη μέσα από τη φωτογραφία. Μέρος Α’, 

Από την Απελευθέρωση μέχρι το Μεσοπόλεμο». 

Στη Βουρβουρού 
ένιωθα σαν τον  

Μεγάλο Γκάτσμπι,
 έτσι μόνοι που  

ήμασταν εγώ και  
τα πεύκα 

Χαλκιδική

Πρόβα, πρόβα!

Του Μιχ αλη  λέ αν η 

SportS

Οι φετινοί τελικοί του Champions League 

και του Europa League µοιάζουν σαν 

δίδυµα αδελφάκια. Έχουν τόσα κοινά 

που εύλογα τίθεται το ερώτηµα: Ρε, λες 

κάποιοι να µας κάνουν πλάκα;  Οι πιο 

ψαγµένοι µιλάνε για συνωµοσιολογία, 

σπορ που πάντα άρεσε σε εµάς τους 

Έλληνες. Οπότε, καταλήγουµε στο µε-

γαλύτερο στήσιµο των αιώνων. ∆εν εξη-

γείται αλλιώς πώς έκατσαν τόσο πολλές 

συµπτώσεις σε δύο τελικούς!  ∆ιαβάστε 

και κρίνετε από  µόνοι σας. 

● Και στις δύο αναµετρήσεις το τρόπαιο κα-

τέκτησαν οι οµάδες που ήταν τυπικά φιλο-

ξενούµενες, η Τσέλσι και η Μπάγερν! Άντε, 

αυτό να πούµε ότι τυχαίνει, δεν είναι και τό-

σο σπάνιο. Αλλά τόσο οι Λονδρέζοι όσο και 

οι Βαυαροί επικράτησαν της Μπενφίκα και 

της Ντόρτµουντ αντίστοιχα µε σκορ 2-1. 

● Πάµε τώρα στα πιο βαθιά και ανατριχια-

στικά. Στο Europa League η Τσέλσι άνοιξε το 

σκορ στο 60΄ µε τον Τόρες. Στο Champions 

League η Μπάγερν σκόραρε στο 60 (́!) µε τον 

Μάντζουκιτς. Στο Europa League η Μπενφίκα 

ισοφάρισε στο 68΄ µε πέναλτι (Καρντόσο), 

στο Champions League 

η Ντόρτµουντ έφερε 

το µατς στα ίσα επίσης 

επίσης στο 68΄ µε πέ-

ναλτι (Γκουντογκάν). 

● Αλλά και το φινάλε 

µοιάζει να βγήκε από 

φωτοτυπικό µηχάνη-

µα. Αµφότερες οι οµά-

δες που κατέκτησαν 

το τρόπαιο σκόραραν 

το γκολ της νίκης στο φινάλε του αγώνα, η 

Τσέλσι στο 90 +́ µε τον Ιβάνοβιτς και η Μπά-

γερν στο 89΄ µε τον Ρόµπεν. Ρε Πλατινί, ρε 

Πλατινί, όλα τυχαία δηλαδή; ∆εν συνεχίζω 

για να µην ξεσηκώσω τους απανταχού συ-

µπτωσιολόγους  εν Ελλάδι.

● Τούµπα τα φύλλα, λοιπόν, και αλλάζω 

θέµα. Στον άνθρωπο, στον αθλητή της 

τελευταίας στιγµής. Και το όνοµα αυτού, 

Ροµπέν. Μέχρι τώρα είχε χαρακτηριστεί 

µοιραίος, καντέµης, άφαντος, πουθενάς 

και όλα τα συναφή. Η 28η του Μάρτη ήταν η 

µέρα της ζωής του. Αυτή που θα τον έστεφε 

ήρωα! Μετά από τρεις µεγάλους τελικούς 

στην καριέρα του ήρθε επιτέλους η ώρα για 

τον Άριεν Ρόµπεν να γίνει το πρόσωπο του 

τελικού. Ο «Ιπτάµενος Ολλανδός» στον τε-

λικό απέναντι στην Ντόρτµουντ έπαιξε όχι 

µόνο για την Μπάγερν, αλλά και για να απο-

δείξει ότι ανήκει στο κλαµπ των µεγάλων 

παικτών που ξέρουν να κερδίζουν τίτλους. 

Με µία ασίστ και ένα γκολ στο 89΄ χάρισε το 

Τσάµπιονς Λιγκ στους Βαυαρούς και άφησε 

οριστικά πίσω τους χαµένους τελικούς που 

τον χαρακτήρισαν... φάντασµα! 

● Ο Μιχάλης Λεάνης ο δεύτερος ο Μεγα-

λοπρεπής που άνετα θα µπορούσε να ήταν 

σειρά στον Antenna και να σπάει ταµεία, 

θυµάται τους µεγάλους τελικούς του Ρό-

µπεν και σας τους παρουσιάζει.

Ίντερ-Μπάγερν Μονάχου 2-0 (2010)
Η Μπάγερν, αλλά και ο ίδιος ο Ρόµπεν είχαν 

την... ατυχία να βρεθούν απέναντι στην οµά-

δα-παγίδα του Μουρίνιο, που πήρε σχετικά 

εύκολα τον τελικό του Τσάµπιονς Λιγκ επι-

κρατώντας 2-0. Ο Ολλανδός στον τελικό του 

«Μπερναµπέου» ήταν αόρατος. Οι πρώτοι 

ψίθυροι για τι τον θέλουµε τον... παικταρά 

στα µεγάλα παιχνίδια είχαν αρχίσει.

Ισπανία-Ολλανδία 1-0 (2010)
Λίγους µήνες µετά ήρθε ο τελικός του Πα-

γκοσµίου Κυπέλλου για να εντείνει την άπο-

ψη ότι ο Ρόµπεν δεν... κάνει για τα παιχνίδια 

που η µπάλα «καίει» και «ζεµατάει». Ο Ολλαν-

δός βρέθηκε δύο φορές απέναντι στον Ίκερ 

Κασίγιας, αλλά ισάριθµες φορές δεν κατά-

φερε να νικήσει τον Ισπανό και δεν µπόρε-

σε να δώσει στην Ολλανδία το Μουντιάλ. Το 

γκολ του Ινιέστα στην παράταση τον µετέ-

τρεψε στο µοιραίο επιθετικό της βραδιάς.

Τσέλσι-Μπάγερν 1-1 (πέν. 4-3) (2012)
Εδώ το κακο τριτώνει. Αναφορά ο περ-

σινό ς τ ε λικό ς του 

Τσάµπιονς Λιγκ στο 

Μόνα χο. Ο Ολ λαν-

δός δεν έκανε κάτι 

το ε ξαιρ ε τικό σ το 

90λεπτο, ωσ τόσο, 

στην παράταση του 

δόθηκε η µεγάλη ευ-

καιρία να τελειώσει 

τους... ψίθυρους µια 

και καλή. Έστησε την 

µπάλα απέναντι στον 

Τσεχ στο πρώτο ηµίχρονο της παράτασης, 

σούταρε δυνατά, αλλά είδε τον τερµατο-

φύλακα της Τσέλσι να του λέει «όχι». Στο 

τέλος της βραδιάς ο Ντρογκµπά έστειλε 

την µπάλα στα δίχτυα και άφησε τον Ρό-

µπεν µε το... παράπονο.

Μπάγερν-Ντόρτμουντ 2-1 (2013)
Επιτέλους... η ώρα της δικαίωσης. Αν και 

στην αρχή µε τα δύο χαµένα τετ α τετ όλοι 

πίστεψαν στο µια από τα ίδια, ο Ρόµπεν 

κατάφερε να γυρίσει την κατάσταση υπέρ 

του! Στο 60ό λεπτό έκανε την ασίστ στον 

Μάντζουκιτς για το 1-0 της Μπάγερν. Αλλά 

η ιστορία, που γράφει εδώ και αιώνες µόνη 

της τα κεφάλαια, έφτιαξε αλλιώς το φινάλε. 

Ο Ολλανδός έκανε πολύ ωραία κίνηση, πλά-

σαρε εξαιρετικά και στο 89΄ έκανε το 2-1 για 

τους Βαυαρούς και χάρισε το τρόπαιο στην 

οµάδα του. Η Μπάγερν του Μονάχου ση-

κώνει ψηλά το τρόπαιο και ο Ρόµπεν πετάει 

µακριά τον Σταυρό του Μαρτυρίου. 

● Για κάθε άνθρωπο στη γη υπάρχει µια µέ-

ρα που η µοίρα περιµένει να κεντήσει µε 

χρυσά γράµµατα το όνοµά του. ∆εν χρειά-

ζεται τίποτα άλλο από το να είναι συνεπής 

στο ραντεβού µαζί της. Γιατί, αν αργήσει, 

ποτέ δεν περιµένει! A   

➜ info@athensvoice.gr

Στου Τσάμπιονς 
Λίγκ τον τελικό 
πήγα να πάθω 

πανικό!
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Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

Γιώργος Μαζωνάκης

20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
1993. «Μεσάνυχτα και κάτι». Ο Γιώργος Μαζωνάκης συ-
στήνεται µε το πρώτο του άλµπουµ. Στα 20 χ ρόν ια που µε-
σολάβησαν, ο τραγ ουδιστής αποκτά ένα πιστό κοινό που τον 
ακολουθεί ασταµάτητα χάρη στο ιδιότυπο ΙΧ ύφος του. Μέσα 
σε αυτά τα είκοσι χ ρόν ια ο νεαρός που ξεκίν ησε να τραγουδάει 
από τα 16 του µεγάλωσε µαζί µε τα τραγούδια του. ∆ηλώνει συχ νά 
πως του αρέσει η τωριν ή του ηλικία, δεν  συν ηθίζει να κοιτά νο-
σταλγ ικά το παρελθόν και δεν θα αν τάλλασσε µε τίποτε την ωριµό-
τητα που διαθέτει σήµερα. 
2013. Πριν από λίγους µήνες κυκλοφόρησε το τελευταίο του άλµπουµ 
µε τίτλο «Λείπει πάλι ο Θεός». Αυτά που συνέβησαν µέσα σε 20 χρό-
ν ια πολύχ ρωµης πορείας µε διαφορετικές εν τάσεις, ακολουθώ-
ν τας την «καρδιά» του, υπόσχον ται µια µεγάλ η µουσική γ ιορτή 
ανοιχ τή σε όλους τους πάν τα πιστούς του φίλους. Χωρίς καµιά 
διάθεση επιτηδευµένης συγ κίνησης, µε επετειακό χ ρώµα αλ-
λά µε δυνατό συναίσθηµα. -ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

Κατράκειο Θέατρο, Ακροπόλεως & Νέστορος, Νίκαια, 210 4278289
 Έναρξη 21.30. Είσοδος € 8 (Ανέργων) 10, 12 ταμείο, προπώληση  
Public, www.viva.gr. Δημαρχεία Νίκαιας-Ρέντη. Στις 8/6.

Jessie Ware, σελ. 39
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John Lennon
Το σκαθάρι και τα µάτια σας. Το έργο του Μ.St.
Germain θέλει δύο πράκτορες µε εντολές του 
Χούβερ να παρακολουθούν τον Λένον µε σκοπό 
να βρουν τα ενοχοποιητικά εκείνα στοιχεία που 
θα τον απελάσουν από ΗΠΑ. Σκην.: Αθ. Καραγιαν-
νοπούλου. Παίζουν: Κ. Τριανταφυλλόπουλος, Λ. 
Βασιλάκης. Τετ. 20.00, Παρ. 18.00, Σάβ. 20.00, Κυρ. 
19.00. Αγγέλων Βήμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 
210 5242211 -213

ΜΙΣΟ 
Ένα παιχνίδι γίνεται η αφορµή να γεννηθεί µία 
σχέση ζωής διά αλληλογραφίας. Ωστόσο, η α-
πόσταση θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγο-
ντα δηµιουργώντας την ψευδή αίσθηση στους 
ήρωες ότι δύο µισά µπορούν να φτιάξουν ένα 
ολόκληρο. Σκην.: Θανάσης Ακοκκαλίδης. Κείµ.- 
ερµην.: Χριστέλα Γκιζέλη, Βασίλης Λιάκος. 30, 
31/5 &1, 2/6, Τεχνοχώρος CARTEL, Αγ. Άννης & Μικέ-
λη 4, Βοτανικός, τηλ. κρατ. 6939 898258 

ΕλΕνη ΚαραϊνδρΟυ 
Μια «κινηµατογραφική» συναυλία µε επιλογές 
από τη µουσική και τα τραγούδια που έγραψε η 
συνθέτρια για τις ταινίες του Θόδωρου Αγγελό-
πουλου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μαζί της 
η ΚΟΘ (διεύθυνση Αλέξανδρος Μυράτ), σηµα-
ντικοί σολίστ και η ∆ήµητρα Γαλάνη. 31/5 & 1/6 
20.00, Κόκκαλη & Βασ. Σοφίας, 210 7282333. €15-55, 
8(Φ/Νέοι/Άνεργοι/ΑΜΕΑ), 10 (65+/Πολύτεκνοι).

RobeRt WiLson
Με αφορµή την έκθεση του «Video Portraits», ο διά-
σηµος σκηνοθέτης και εικαστικός θα αυτοσυστη-
θεί µέσω µιας ιδιότυπης διάλεξης-περφόρµανς 
στη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών µε τίτλο «Έχετε 
ξανάρθει; Όχι, είναι η πρώτη φορά». Θα ανατρέξει 
σε έργα-ορόσημα της καριέρας του (Ο Αϊνστάιν στην 
παραλία, Μαγικό Αυλό, Κουαρτέτο κ.ά.).6/6, 20.30, 
€15-25. Λεωφόρος Συγγρού 107-109, 210 9005800

επιλογές Της ΚΑροΛίν Ας νίΑΜ ον ίΤΑΚη ➜ epiloges@athensvoice.gr

www.athensvoice.gr

Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; «210 

Guide», ένας πλήρης οδηγός με 

γκαλερί, θέατρα, σινεμά, εστιατό-

ρια, bars και clubs. 

μαρινα βερνικου
Μια ξενάγηση σε θαλασσινά-ονειρικά τοπία µέσα από τη 
µατιά της φωτογράφου θα βιώσουν οι θεατές στην έκθεση 

«Sea Through». Ένα video-art που µεταφέρει την έκθεση σε ένα 
διαφορετικό επίπεδο ποιότητας εικόνας στην Γκαλερί 
Ζουµπουλάκη. 6-22/6, πλ. Κολωνακίου 20, 210 3608278 
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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

δΙηΜΕρΙδα
«∆ιαχείριση Πολιτιστικών 
Οργανισµών σε περίοδο κρίσης»

Στη διημερίδα που διοργανώνει το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων 
και Πολιτισμού - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
στην Πολιτιστική Διαχείριση) θα μιλήσουν 
μεταξύ άλλων οι Μ. Ζορμπά (δρ. πολιτικών 
επιστημών), Λ. Μενδώνη (γεν. γραμματέας 
Πολιτισμού ΥΠΑΙΘΠΑ), Μ. Μιχαηλίδης (αρ-
χιμουσικός, καλ. διευθυντής ΕΛΣ), Γ. Καρα-
ντινάκης (γεν. δ/ντής ΕΚΚ), Κ. Μπιτζάνης 
(δ/νων σύμβουλος «Τεχνόπολις»), Ι. Τροχό-
πουλος (γεν. δ/ντής & δ/νων σύμβουλος, 
Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος), Κ. Χριστόπουλος (εικαστικός),  Γ. 
Σαχίνης (σκηνοθέτης), Ε. Παπακωνσταντί-
νου (σκηνοθέτης), Β. Χαραλαμπίδης (καλ. 
διευθυντής ΒΙΟS), Κ. Αποστολοπούλου, Γ. 
Βουδούρη, Ει. Σουργιαδάκη, Α. Σαλίμπα, 
Μ. Ψαρρού (μεταπτυχιακοί του ΠΜΣ). Στο 
πέρας κάθε συνεδρίας ακολουθεί συζήτη-
ση, ενώ θα προβληθούν και ταινίες. 31/5, 
10.00-20.30, & 1/6, 11.30-16.45, Πάντειος, 
Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα. Η A.V. είναι 
χορηγός επικοινωνίας.

Athens technopoLis JAzz FestivAL
Μουσικά σχήµατα από 9 χώρες δίνουν το «παρών» στο 13ο φεστιβάλ τζαζ της «Τεχνόπολις» (31/5 - 2/6): 
Πορτογαλία (Laurent Filipe «Ar Trio», 31/5, 22.00), ∆ανία (Phronesis, 31/5, 23.00), Ισπανία (Serrano & 
Lechner, 1/6, 21.00), Πολωνία (Contemporary Noise Sextet, 1/6, 22.00), Ελλάδα (Yorgos Krommydas 
Modern Jazz Quintet, 1/6, 23.00), Αργεντινή (Roman Gomez Trio, 2/6, 20.00), Ισραήλ (Shai Maestro feat. 
Petros Klampanis, 2/6, 21.00), Αυστρία (Michaela Rabitsch & Robert Pawlik, 2/6, 22.00), Ολλανδία (Ramon 
Valle Trio, 2/6, 23.00). Το Φεστιβάλ ξεκινά στις 31/5 (21.00) µε την Big Band του ∆ήµου. Είσοδος ελεύθερη.

ΘΕρΙνη αΚαδηΜΙα 
δηΜΙΟυργΙΚηΣ γραφηΣ 

Το Βρετανικό Συµβούλιο, σε συνεργασία µε 
το Kingston Writing School και το Πανεπιστή-
µιο του Kingston του Λονδίνου, διοργανώνει 
την πρώτη ετήσια ∆ιεθνή Θερινή Ακαδηµία 
∆ηµιουργικής Γραφής, 17/6 - 13/7 µε τµήµατα 
Πεζογραφίας (17-29/6), Ποίησης (17-29/6), ∆η-
µιουργικής γραφής για όλα τα είδη (17/6 - 13/7) 
και Συνδυαστικό δηµιουργικής γραφής για πε-
ζογραφία και ποίηση (1-13/7). Τα εργαστήρια θα 
γίνουν στα αγγλικά. Αιτήσεις ως 5/6, € 550 για 
τµήµατα 2 εβδοµάδων, € 950 για 4 εβδοµάδων. 
Πληρ.: 210 3692336, www.britishcouncil.gr

ΔΩΡΟ 
5 διπλά εισιτήρια 
για το «Αυτό που 
είδε το φεγγάρι»

η  ATHENS VOICE εξα-
σφάλισε 5 διπλά εισιτή-

ρια για την παράσταση, 
όπου τέσσερις ερµηνευ-

τές γλιστρούν µέσα και έξω 
από πολλαπλούς ρόλους, ενώ 

το φεγγάρι κοιτάζει κάτω και γελά... 
σε σκηνοθεσία Marlene Kaminsky. Αν θέλεις να δεις δω-
ρεάν την παράσταση την Τετάρτη 5/6 (21.30) στείλε SMS: 
AVAV (κενό) και ονοµατεπώνυµο στο 54121 µέχρι Τρίτη 
4/6 στις 10.00 π.µ. ο ι νικητές θα ειδοποιηθούν µε sms 
και τα ονόµατά τους θα βρίσονται στο ταµείο του θεά-
τρου (Faust Theatro, Καλαµιώτου 11 & Αθηναΐδος 12, 210 
3234015) Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ
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Βρούτος τραπεζακια εξω
Άνοιξε µέσα στο χειµώνα και µε τη χαλαρή 
του διάθεση, την απλή του διακόσµηση, που 
θυµίζει νεολαιίστικο σπίτι, τους νόστιµους 
µεζέδες, έγινε ένας ακόµη καλός λόγος για 
να επισκεφτεί κάποιος την πολύ όµορφη 
και πολυσύχναστη πλατεία Προσκόπων. 
Ο Βρούτος έχει ακόµη έναν άσο κρυµµένο 
στο µανίκι και τώρα το καλοκαίρι τον πα-
ρουσιάζει. Βγάζει τραπεζάκια όχι µόνο στο 
πεζοδρόµιο, έξω ακριβώς από το µαγαζί, 
αλλά και απέναντι στο Βατραχονήσι, τη µι-
κρή καταπράσινη «αυλή» που παλιά ήταν 
σηµείο αναφοράς για τους Παγκρατιώτες. 
Εκεί, από το πρωί µέχρι αργά το βράδυ, µέ-
σα σε πλούσια βλάστηση από κισσούς και 
άλλα πανύψηλα δέντρα, σερβίρει τα απλά 
ελληνικά του πιάτα – παστίτσιο λαχανικών, 
πεντανόστιµα ντολµαδάκια, χοιρινό µε δε-
ντρολίβανο και άπαιχτες τηγανητές πατα-
τούλες, σπιτική ρώσικη, σαλάτες και µεζε-
δάκια, όλα σε τιµές που δεν ξεπερνούν τα 
4-5 ευρώ ανά πιάτο. Μαζί µ’ αυτά και µπίρες, 
ρακόµελα και ελληνικές ετικέτες κρασιών, 
επίσης σε απρόσµενα καλές τιµές κι αυτά. 
Αμύντα 12, πλ. Προσκόπων, 210 7219254 

κ ρ ι τ ι κ ή  ε σ τ ι ατ ο ρ ι ω ν  /  π ρ ο σ ω π α  /  αφ ι ξ ε ι σ  /  σ υ ν τα γ ε σ  /  t i p s  γ ε υ σ ή σ

tastevoice Επιµέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Μπεμπέκα 
Εγώ για το χατίρι σου... 

γ
ια το χατίρι της Μπεµπέκας ανέβηκα 
ένα βράδυ µε φίλους στο Χαλάνδρι. 
Η παλιά µονοκατοικία µε τη µητέ-
ρα και την κόρη που µαγειρεύουν, το 

διάκοσµο φιλικού σπιτιού των 60s µε τις 
ατάκες του ελληνικού σινεµά γραµµένες 
µε µεγάλα γράµµατα στους τοίχους και µε 
τα θεϊκά σπιτικά φαγητά, µου είχε πολυ-
διαφηµιστεί από φίλους καλοφαγάδες. 
Εκείνο το βράδυ, παρόλο που έκανε λίγη 
ψυχρούλα ακόµη, προτιµήσαµε να κά-
τσουµε στη µαγευτική αυλή µε τα στολι-
σµένα µε φωτάκια δέντρα, το ρυχόσπερ-
µα να σε µεθάει από τις µυρωδιές και τη  
σιγανή ελληνική  µουσική, ιδανική υπό-
κρουση για καλοκαιρινές βραδιές. 
Στην Μπεµπέκα κάνεις ένα βήµα πίσω στο 
χρόνο, σκοπός τους είναι να σε γυρίσουν 
στην εποχή της αθωότητας. Τότε που οι 
γυναίκες κοµψές και µε κραγιόν µαγεί-
ρευαν τις συνταγές από τις σελίδες των 
περιοδικών, είχαν κότσο και φορούσαν 
γόβες και πέρλες για να µπουν στην κου-
ζίνα, το φαγητό ήταν, τουλάχιστον στην 
Αθήνα, η αναγόρευση του καλού γού-
στου, τα εδέσµατα ήταν εκλεκτά, τα υλικά 
αθώα και η ελληνική κουζίνα απείραχτη, 
ως προς τις παραδοσιακές συνταγές. Αν 
και ήδη από τότε το µενού δεχόταν µέσω 
των περιοδικών και των ταξιδιών κάποιες 
επιρροές από τη διεθνή κουζίνα. 
Στην Μπεµπέκα κάναµε ένα ταξιδάκι στις 
γεύσεις της παιδικής µας ηλικίας. Οι 
µερίδες ήταν µεγάλες και προσεγµένες 
στην εµφάνιση. Η σαλάτα Πανδαισία, µε 
ποικιλία λαχανικών, γραβιέρα και σάλ-

τσα µελιού, µας εντυπωσίασε µε το µέ-
γεθός της κι όταν τη δοκιµάσαµε την κα-
τευχαριστηθήκαµε και δεν έµεινε πρά-
σινο φύλλο. Τα τηγανητά κολοκυθάκια, 
κοµµένα µακρόστενα σαν πατάτες, είναι 
το must πιάτο, είναι τραγανά τηγανισµέ-
να, µε ένα ελαφρύ χυλό σαν τεµπούρα και 
συνοδεύονται από δροσερή σος γιαουρ-
τιού µε δυόσµο. Τα σουτζουκάκια, µέσα 
στην ανάλαφρη σάλτσα φρέσκιας ντο-
µάτας, µε τα µπαχαρικά να ακούγονται 
διακριτικά και µε φρεσκοτηγανισµένες 
πατάτες, µας έκλεψαν την καρδιά. Τα 
αυγά µάτια µε τηγανητές πατάτες ήταν 
πιάτο ηµέρας. Εκείνο το βράδυ κυκλο-
φορούσαν σε κάθε τραπέζι και έκαναν τα 
µατάκια όσων τα έτρωγαν να γυαλίζουν 
από χαρά. Το ίδιο και τα µανιτάρια µε 
σκόρδο και κρέµα, επίσης πιάτο ηµέρας. 
Οι πίτες που δοκιµάσαµε –τυρόπιτα και 
µελιτζανόπιτα–, χειροποίητες και νοστι-
µότατες. Το ίδιο καλά τα πήγαν και στης 
ώρας, δηλαδή µπιφτέκια και χοιρινά παϊ-
δάκια, ψηµένα στο grill, που σερβίρονται 
µερακλίδικα µαζί µε τηγανητές πατάτες, 
ψητή πιπεριά και ντοµάτα. 
Η Μπεµπέκα σαν σούπερ νοικοκυρά 
φτιάχνει και υπέροχα σπιτικά γλυκά, ό-
πως µωσαϊκό, πορτοκαλόπιτα, µους πορ-
τοκαλιού µε γιαούρτι και µπισκότο, κα-
θώς και σουφλέ σοκολάτας µε παγωτό. Η 
επίσκεψη στο νοσταλγικό κόσµο της µας 
αποζηµίωσε µε το παραπάνω.

∆ιονύσου 16, Χαλάνδρι, 210 6854880, 
κατανάλωση περίπου € 20 το άτοµο, µε ποτό.

ΕλΕνη σΕ φόντό καλόκαιρινό
Ήλιος, αλµύρα και θάλασσα. Τραπέζια µε επίσηµο 
ένδυµα το µαγιό και παρέες µε όρεξη να τα δο-
κιµάσουν όλα. Όσοι έχουµε βρεθεί στο οικογε-
νειακό εξοχικό της Ελένης Ψυχούλη στο Πήλιο 
θα θυµόµαστε πάντα το πολύχρωµο σύµπαν του 
µικρού σπιτιού, τα γέλια, τα ξενύχτια και τις κου-
βέντες µέχρι το πρωί. Και το τραπέζι της αυλής 
γεµάτο πάντα µε πιατέλες που άδειαζαν στη στιγ-
µή για να δώσουν σειρά στην επόµενη λιχουδιά 
που σε χρόνο ρεκόρ ετοίµαζε η Ελένη στο µικρό 
κουζινάκι. Αυτές τις µέρες του καλοκαιριού και 
την ατµόσφαιρά τους διηγείται στο καινούργιο 
της βιβλίο και µαγειρεύει και πάλι για όλους απλά, 
χωρίς µακιγιάζ και στάιλινγκ, όπως ακριβώς και ό-
ταν βρίσκεται στο πατρογονικό εξοχικό. Το βιβλίο 
που µέσα από το φωτογραφικό φακό του Μάκου 
και το σχεδιασµό του Αλέξανδρου Ψυχούλη α-
ποτυπώνει τη ζωή της λιτότητας και της απλής 
ευτυχίας, διαβάζεται σαν άλµπουµ διακοπών, έχει 
κάτι από τις καλοκαιρινές µέρες όλων µας και, ό-
πως η ίδια λέει, «τρώγεται σαν ένα ταψί γεμιστά, με 
ντομάτες κομμένες κατευθείαν από το μποστάνι». 
Από τις εκδόσεις Πατάκη, σε όλα τα βιβλιοπωλεία. 

που τρωΜε
Της ΖΙΖΗ ΣΦΥΡΗ

Εκ τ Ε λ Εση

σοτάρουµε τους σπόρους μουστάρ-
δας σε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε 
μέτρια φωτιά για 2-3 μ́εχρι να αποκτή-
σουν ένα ελαφρύ καφέ χρώμα και τους 
μεταφέρουμε σε ένα μπολ για να κρυ-
ώσουν. Σοτάρουμε στο ίδιο τηγάνι το 
βούτυρο, τα κρεμμύδια και το μπέικον 
για 2-3 (́μέχρι να μαλακώσουν και να ξαν-
θύνουν τα κρεμμύδια) και ρίχνουμε τη 
μουστάρδα, το ξίδι, τη μαύρη ζάχαρη, 
το πετιμέζι και τους μισούς σπόρους 
μουστάρδας. Ανεβάζουμε τη φωτιά και 
μόλις πάρουν μια βράση χαμηλώνουμε 
αμέσως. Αφήνουμε να βράσουν για 5- 
6΄ περίπου σε σιγανή φωτιά μέχρι να 
γίνει μια πηχτή σάλτσα και αλατοπιπε-
ρώνουμε. Μεταφέρουμε τη σάλτσα σε 
ένα βαζάκι και ρίχνουμε επάνω τους 
υπόλοιπους σπόρους. Ποσότητα: 1 ½  
φλιτζ. του τσαγιού περίπου. Συντηρεί-
ται στο ψυγείο για 5-6 μέρες.

Υλικ Α 

2 κ.σ. σπόρους µουστάρδας

1 κ.σ. βούτυρο 

1-2 φέτες µπέικον ψιλοκοµµένο 

1 µέτριο κρεµµύδι ψιλοκοµµένο 

1 φλιτζ. τσαγιού µουστάρδα τύπου 
Ντιζόν 

½ φλιτζ. τσαγιού µηλόξιδο 

½ φλιτζ. µαύρη ζάχαρη 

2 κ.σ. πετιµέζι 

αλάτι, πιπέρι

ΣάλτΣά μουΣτάρδάΣ 
για νόστιμα ψητα 

στό grill

H συνταγή τήσ εβδοΜαδασ 
     απο τα

*3-8 ιουνίου, σε όλα τα 
καταστήματα Lidl θα βρείτε 
μοναδικά προϊόντα, τρόφιμα 
και μη, για τις καλοκαιρινές 
βραδιές. Ποικιλία προϊόντων 
grill και απαραίτητο εξο-
πλισμό ψησίματος για τους λάτρεις των barbeque. 
Μύλους αλατιού με μπαχαρικά (oriental, λεμόνι και 
δεντρολίβανο, πιπέρι ή διάφορα αρωματικά φυτά) 
για μια ξεχωριστή νότα σε κάθε είδους ψητά, κέτσαπ 
με κάρι, μπίρα Panaché με λεμονάδα, ποικιλία μικρών 
λουκάνικων για την ψησταριά και το τηγάνι.

www.lidl-hellas.gr
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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

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 

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.

ATHENS GATE    
Λ. Συγγρού 10, Αθήνα, 210 9238302-3 Το 
εστιατόριο του ομώνυμου 
ξενοδοχείου.Μεσογειακή 
κουζίνα σε χώρο με εξαιρε-
τική θέα στον Παρθενώνα 
και τους Στύλους του Ολυ-
μπίου Διός. Ανοιχτό κάθε 
βράδυ 19.00 - 23.00. œœ

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 

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

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

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 

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 

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

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

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 

MINI SIZE
Kωνσταντινουπόλεως 26, Tαύρος, 210 
3424704 creative ταβέρνα 
με μουσική υπόκρουση 
το σφύριγμα των τρένων. 
Ωραίο, με ελληνικές γεύ-
σεις. œK Μ 

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

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 œ V.

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 διαμορ-
φωμένο χώρο απολαύστε 
εκτός από τα γνωστά του 
πιάτα και την παραδοσιακή 
vineria με αλλαντικά, τυ-
ριά και κρασιά της νότιας 
Ιταλίας. Ανοιχτά από 13.00.  

œ œ Μ Ξ Κ

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

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.  

SANTA BOTELLA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελόκηποι, 210 
6981.032 Χαλαρή ατμόσφαιρα, 
αεράκι στα μαλλιά, συ-
γκλονιστικά και καθόλου 
κλασικά κοκτέιλ διά χειρός 
Θοδωρή Σίμου και μενού με 
τάπας και ισπανικές γεύ-
σεις. Καλοκαιρινή ποίηση, 
σε ένα μπαράκι που εκτός 
της πανέμορφη ταράτσας 
του διαθέτει και ένα εξίσου 
εντυπωσιακό εσωτερικό 
χώρο. A.V.

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

τα ςταΧύα
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 
ντεκόρ με αμερικανιές που 
θες ώρες να το χαζεύεις. 
œΞ Μ A.V.

TO Μαύρο προΒατο 
Αρριανού 33, Παγκράτι, 210 7223469 
Ελληνική δημιουργική κου-
ζίνα με έμφαση στις πρώ-
τες ύλες, παραδοσιακά πιά-
τα με σύγχρονες πινελιές 
σε ατμόσφαιρα  χαλαρή και 
οικεία.. Τοπ πιάτα:γαύρος 
μαρινάτος, χιουνκιάρ μπε-
γιεντί, υπέροχη σαρικόπιτα 
με ξυνομυζήθρα, γαρίδες 
με μαραθόριζα και ούζο. 
Τραπέζια μέσα και έξω στο 
πεζοδρόμιο. œ Μ

 γεύση οδήγοσ
ΦτιαξÕ το 
Μόνόσ σόΥ 

Κοκτέιλ Pimm’s Fiz
Αναµειγνύουµε 1 µέρος Pimm’s µε 2 µέρη ανα-
ψυκτικού lemon lime, 2-3 φέτες αγγουριού, 1 
φέτα λεµόνι και φύλλα µέντας. Προσθέτουµε 
πολύ πάγο και ανακατεύουµε πολύ καλά, ενώ 
γαρνίρουµε µια µία κορυφή µέντας.
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Βεζενέ.Κυρ. κλειστά. œœ

 
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), 
κρεατικά, μενού διαίτης και 
παιδικά. Και delivery. 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

KINGSIZE BEER HOUSE 
Σαρδέων 6, Πλ. Ελ. Βενιζέλου, 210 
2510977 Στο οικογενειακό πέ-
τρινο 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 συνο-
δεία φαγητού. Με 70 δια-
φορετικές ετικέτες μπίρας, 
ανάμεσά τους και κάποιες 
πολύ ποιοτικές ελληνικές, 
και πέντε βαρέλια draft και 
τον έμπειρο σεφ να προτεί-
νει γερμανικά λουκάνικα, 
κότσι, ποικιλίες αλλαντι-
κών, τυριών και κρεατικών. 
Με μια ωραιότατη, δροσερή 
ταράτσα. œ

MY WAY GRILL 
Βασ. Γεωργίου 33, Χαλάνδρι, 210681.3607 
Μοντέρνα κρεατοφαγία 
από τους συντελεστές των 
γνωστών «Εξ Ανατολής». 
Και τα κλασικά σουβλά-
κια-καλαμάκια, και τέλεια 
κεμπάπ, και θαλασσινά, 
όλα  περασμένα από wok με 
νόστιμες asian ή μη σαλ-
τσούλες. Τα ορεκτικά του 
είναι απ’ όλη την Ελλάδα. œ

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

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 (Μπουρνά-
ζι) 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

* τό αρΧόντικό 
Κηφισίας 70 & Πάρνωνος, Μαρούσι, 
210 6120808 Με καταγωγή 
από τη Μεσσηνία και με 
ιστορία από το 1984 στους 
Αμπελοκήπους. Τώρα στο 
καινούργιο του πόστο, με 
όμορφο μοντέρνο ντεκόρ 
και με την ίδια πολύ καλή 
ελληνική σπιτική κουζίνα. 
Από το μεσημέρι μέχρι τις 

19.00. Ανοιχτό Δευτέρα με 
Παρασκευή, σύντομα με 
διευρυμένο ωράριο. € Μ

νοτια

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

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

MIMAYA     
Μάρκου Μπότσαρη 8, Γλυφάδα, 210 
8944.850 Μεσογειακή κουζίνα 
με έμφαση στις πρώτες ύ-
λες που κατά κύριο λόγο εί-
ναι ελληνικές. Ο σεφ Μιχά-
λης Ηρωγλίδης αναμειγνύει 
ελληνική παράδοση και 
γαλλικές τεχνικές και σερ-
βίρει 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 ναπολιτά-
νικη κουζίνα, γι’αυτό πάντα 
γεμάτο από πελατεία που 
φτάνει εδώ από όλη την 
Αθήνα. Πίτσα με τραγανή 
λεπτή ζύμη και πάστα σε 
άπειρες, νόστιμες παραλ-
λαγές. 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 μέ-
χρι καβούρι ψητό, μια νο-
στιμιά για τον καθένα, στον 
προσεγμένο 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 ρε-
τρό πινελιές, που συνδυάζει 
το μοντέρνο με την παραδο-
σιακή φιλοξενία και τα προ-
σφέρει όλα… γενναιόδωρα. 
Από την καλή διάθεση και 
το χαμόγελο, μέχρι τα καλο-
φτιαγμένα 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 κερά-
σουν μαζί με τον καφέ σου, 
όπως έναν σπιτικό χαλβά. 

RAILS 
Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αγ. Αντώνιος, Περι-
στέρι, 210 5728137 All day bar με 
έμφαση στο φαγητό και στα 
gourmet snacks. Όλα τα 
πιάτα παρασκευάζονται ε-
ντός 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

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

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

 γεύση οδήγοσ
✢  τςεκαρε το! ✢

ALIARMAN 
Κρατήστε την 

ηµεροµηνία: Πα-

ρασκευή 31/5, 

όταν θα κάνει το 

opening πάρτι 

της η αυλή του 

Aliarman. Ένας 

δροσερός κήπος µε 

ένα πολύ όµορφο 

υπαίθριο καφενείο, 

για να απολαµβάνετε τον καφέ σας ή όποιο 

άλλο ρόφηµα µέχρι να πέσει ο ήλιος, τότε που 

πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαµβάνει το open 

air bar. Σωφρονίου 2, Γκάζι, 210 3426322, www.

aliarman.gr 

ATHENS 
STYLE 
Το AthenStyle 

κλείνει τα πέντε 

του χρόνια και το 

γιορτάζει µε πάρτι 

«5 years in style» 

το Σάββατο 1/7. 

Αν δεν το γνωρί-

ζεις πρόκειται για 

ένα από τα πιο γνωστά hostels παγκοσµίως, 

µε µια ταράτσα που φιλοξενεί τουρίστες και 

ντόπιους, τους πρώτους για την πολύ καλή 

φιλοξενία, τους δεύτερους γιατί αισθάνονται 

σαν να είναι διακοπές. Αγίας Θέκλας 10, Μονα-

στηράκι, www.athenstyle.com 

PLASTIKO 

Σε περιµένει για να 

σε κάνει να αισθαν-

θείς ότι είσαι ήδη 

σε νησί και να απο-

λαύσεις δροσιστι-

κά κοκτέιλ µόνο µε 

€ 6,50. ∆οκίµασε 

Blue Aphrodite, 

Cucumber 

Vodka, Lemon Dream, Tropicana, ∆ροσερό 

Πεπόνι κ.ά. (µπορούν να σερβιριστούν και 

σε πλαστικό µε € 1 λιγότερο). Σοφρωνίου 

12Α, Γκάζι, 210 3410308, www.facebook.com/

PlastikoCocktailsCafe

Last Chance Party@
KΩνέιο THE BAR 
 

Πάρτι από τα παλιά στο Κώνειο The Bar 

την Παρασκευή 31/5, µε το γνωστό dj και 

ραδιοφωνικό παραγωγό ∆ηµήτρη Πα-

πασπυρόπουλο από τις 22.00 να διαλέ-

γει µουσικές από τις τέσσερις τελευταίες 

δεκαετίες της pop, µε ενδιάµεσες στά-

σεις στη new wave, την indie, την electro 

µέχρι και την alternative σκηνή του σήµε-

ρα. Το Κώνειο είναι ένα πολύ φιλόξενο all 

day στέκι, ανοιχτό από το πρωί για καφέ 

κάτω από τα πλατάνια, το µεσηµέρι µε 

ελαφριές γεύσεις και επιλεγµένα ελλη-

νικά κρασιά και µέχρι το βράδυ µε καλο-

φτιαγµένα κοκτέιλ. Τιµές €2,50 καφές, € 

5 ποτό, € 7 κοκτέιλ.

Σωκράτους 23, Χαλάνδρι, www.facebook.
com/KoneioTheBar  

Μη 
Χαςεις

ST. GEORGE 
LYCABETTUS
Πραγµατική όαση δροσιάς για όσους δουλεύ-
ουν ή ζουν στο κέντρο, η πισίνα στον τελευταίο 
όροφο του St. George Lycabettus. Εκεί, στο 
pool bar, εκτός από υγιεινές σαλάτες, σνακ και 
χυµούς, θα απολαύσετε και τα µοναδικά Made 

in Greece! Cocktails που δηµι-
ουργεί ο µπάρµαν Τάκης, 

όπως το Mouzito (Mojito 
µε ούζο), το Τsipouro 
frost και το Masticha 
Cosmo και το Metaxa 
Royale, τα οποία  συ-

νοδεύονται  από  finger 
bites σε προσιτές τιµές.
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              * ΑδιΑφορος

        ** Μέτριος

     *** ΚΑλος

  **** Πολύ ΚΑλος

***** έξΑιρέτιΚος

EN LEFKO 
FESTIVAL
Τελευταία νέα, 15 µέρες ακόµα

❱❱ Είδαμε την Jessie Ware στο καταλανι-
κό Primavera το προηγούμενο Σαββατο-
κύριακο να αποδεικνύει επί σκηνής ότι 
«από φωνή, φωνάρα» και δεν καταλά-
βαμε τίποτα απ’ όσα έλεγε μεταξύ των 
τραγουδιών με βαθιά προφορά Νοτίου 
Λονδίνου. Στην επόμενη A.V. θα διαβά-
σετε την αποκλειστική της συνέντευξη. 
❱❱ Δεν είδαμε το live του John Talabot 
στη Sala Apollo, γιατί η ουρά στη 
γενέτειρά του Βαρκελώνη 
απλωνόταν σε δύο οικοδο-
μικά τετράγωνα. Στο dj set 
που έκανε την επόμενη 
μέρα σ το φεσ τιβάλ, το 
κλασικό του πια remix στο 
«Chained» των ΧΧ μέλωσε 

και  τα τσιμέντα.
❱❱ Ο Darious Keeler των Archive, μια μέρα 
μετά στο φεστιβάλ, θα διαλέξει μουσι-
κές για τους πολυάριθμους Αθηναίους 
φίλους του. Μάλλον στο Komma της 
Μαυροκορδάτου. 
❱❱ Εισιτήρια των € 25 και € 28, τέλος. Ε-
ξαντλήθηκαν. Απομένουν εκείνα των € 
32 που προπωλούνται στα καταστήματα 
Public, στο ταμείο της Τεχνόπολης και το 
viva.gr. Αν δεν γίνει sold out, στις 14/6 ό,τι 
έχει μείνει θα κοστίζει στο ταμείο € 37.

En Lefko Festival - 14/6, Τεχνόπολις: 
Archive, Jessie Ware, John Talabot (live), 
Bebe και Φανταστικοί ήχοι, Nτέιβιντ, Fever 
Kids, Ειρήνη Σκυλακάκη. After Party με 
τους παραγωγούς του σταθμού.

city beat
του Παν αγιωτ η ΜΕν ΕγΟΥ

➜ makismilatos@gmail.com

Daft Punk 
Random access memoRies  (***)

Αν κάποτε δηµιουργηθεί ένα μουσείο χορευτικής κουλτού-
ρας αυτό το άλμπουμ θα μπορούσε να ακούγεται ως υπό-
κρουση και να υποδέχεται –κομψά και με στιλ– τους επισκέ-
πτες, να υποδηλώνει –με σοφιστικέ ύφος– τι πρόκειται να 
δουν και να ακούσουν: pop, disco, blue eyed soul, progressive, 
house, soft rock, robot φωνητικά, αναλογικούς ήχους, 70s και 
80s αναμνήσεις. Να τους ξεναγεί σε αυτό το μουσικό και χο-
ρευτικό σύμπαν και να τους προτρέπει –αφού τελειώσουν την 
ξενάγηση– να πιουν ένα πολύχρωμο κοκτέιλ στο μπαρ και να 
αγοράσουν retro και vintage αναμνηστικά, όπως υπογεγραμ-
μένες φωτογραφίες του Giorgio Moroder και του Neil Rogers ή 
το δίσκο αυτό γραμμένο σε κασέτα.

Το γαλλικό ντουέτο αποφά-
σισε να «εκμεταλλευτεί» την 
πολύχρονη σπουδή του στην 
ηλεκτρονική χορευτική μου-
σική και να γράψει μια ακαδη-
μαϊκή και σοφιστικέ μελέτη 
πάνω στο είδος, αναφέροντας 
πηγές, ιστορικά γεγονότα και 
πρόσωπα, κάνοντας ηχητικές 
παραπομπές, δημιουργώντας 
ηχητικά παραδείγματα για το 
κάθε τι με φροντίδα, επιμέλεια και προσωπικό ύφος. Η μελέτη 
αυτή είναι χωρισμένη σε 13 κεφάλαια/τραγούδια που όλα 
μαζί δίνουν μια σαφή εικόνα της ηλεκτρονικοχορευτικής μου-
σικής κουλτούρας. Οι Daft Punk έκαναν αναμφίβολα μια ολο-
κληρωμένη και πλήρη εργασία, αλλά όταν γράφεις «μελέτη» 
δεν μπορείς να γράψεις και δίσκο ταυτόχρονα. Αναπαριστούν 
έναν κόσμο με την προσωπική τους ματιά και το εγκεφαλικό 
τους ύφος, αλλά δεν δημιουργούν κανένα κόσμο – η μουσική 
όμως δεν είναι αναπαραστατική τέχνη.  Έτσι ο δίσκος είναι για 
να τον ακούς, αλλά δεν είναι για σένα... Είναι για όλους αλλά 
δεν είναι για κανέναν συγκεκριμένα... Είναι για να υποδηλώνει 
χορό, αλλά όχι για να τον προκαλεί... Είναι ένα σοφιστικέ εν-
σταντανέ χωρίς ψυχή, είναι ένα 3D αναλογικού ήχου, είναι κά-
τι σαν τον πρόσφατο «Υπέροχο Γκάτσμπι» του Μπαζ Λούρμαν. 

Οι Daft Punk δεν είναι τυχαίοι και οι ικανότητές τους είναι δια-
πιστωμένες. Δούλεψαν σκληρά για το άλμπουμ και το μετέτρε-
ψαν σε άλλοθι για κάθε διανοούμενο θιασώτη της χορευτικής 
μουσικής που πάντα είχε να αντιμετωπίσει την υπεροψία των 
άλλων όταν εκδήλωνε την προτίμησή του γι’ αυτό το «ευτελές» 
είδος. Τώρα όμως... Το ντουέτο απ’ τη Γαλλία έδωσε στην disco 
τη χαμένη της αξιοπρέπεια, μας υπέδειξε ότι αυτός ο ήχος δεν 
είναι παίξε-γέλασε, φτάνει από τους Steely Dan και τους 10cc ως 
τον Isaac Hayes και τους Chic, ότι δεν είναι για να χορεύεται αλ-
λά και για να ακούγεται. Και πολύ φοβούμαι πως ακριβώς αυτό 
το «άλλοθι» και η «χαμένη αξιοπρέπεια» είναι που ενθουσίασαν 
τους συναδέλφους μου κριτικούς και όχι η ουσία του δίσκου 
που είναι περισσότερο αναπαραστατική παρά δημιουργική. 

Έξω πάµε καλά. Ελληνικά ονόµατα προ-
στίθενται ολοένα και πιο συχνά στα προ-
γράµµατα των µεγαλύτερων λυρικών 
θεάτρων. 

δ
ιεθνή βραβεία και αναγνώριση ότι 
κάτι δημιουργικό συμβαίνει στην 
πιο ζορισμένη γωνιά του πλανήτη. 
Μετά  τις διακρίσεις της ηχογράφη-

σης του Alessandro από την Καμεράτα σε 
διεύθυνση Γιώργου Πέτρου. Προηγήθηκε η 
πολυσυζητημένη συνάντηση του Ρόμπερτ 
Ουίλσον με τον ομηρικό κόσμο και το συν-
θέτη Θοδωρή Οικονόμου που ανέλαβε τη 
(ζωντανή) μουσική της παράστασης. Λίγο 
πριν την παρουσίαση του άλμπουμ με τη 
μουσική της «Οδύσσειας», ο ταλαντούχος 

συνθέτης μάς μιλά...

Πώς προέκυψε η συνεργασία µε τον 
Robert Wilson; Όταν ο Robert Wilson α-
νέλαβε να σκηνοθετήσει την «Οδύσσεια» 
στο Εθνικό Θέατρο, ήθελε τη μουσική να τη 
γράψει ένας συνθέτης ο οποίος θα την ερ-
μηνεύει ζωντανά σε κάθε παράσταση στο 
πιάνο. Το Εθνικό τού πρότεινε αρκετούς 
συνθέτες, αυτός άκουσε το υλικό μας, πε-
ράσαμε όλοι από οντισιόν και τελικά επέλε-
ξε εμένα. Τρομερή εμπειρία. Από την πρώ-
τη συνάντηση, τις πρόβες, τις παραστάσεις 
στην Ελλάδα και στην Ιταλία... Είμαι πολύ 
συγκινημένος, όπως και όλοι οι συντελε-
στές. Τον ευχαριστώ από καρδιάς για την 
τόσο πολύτιμη συνεργασία.

Τι ιδιαιτερότητες είχε το συγκεκριµένο 
µουσικό έργο για την «Οδύσσεια»; Κα-
ταρχάς είχα την τύχη να είμαι εκεί κάθε 
βράδυ, να συνυπάρχω με όλους τους ηθο-
ποιούς από τη μία, αλλά και να αφουγκρά-
ζομαι το κοινό μιας και βρισκόμουν πολύ 

κοντά του. Αυτό κάθε μέρα σού δίνει 
μία άλλη αίσθηση, από μόνο του 

είναι κάτι τόσο μαγικό. Ενώ η α-
πόλυτη ακρίβεια είναι το ζη-

τούμενο για τον Wilson και 
έτσι όλα ήταν τόσο καλά 
κουρδισμένα, από την άλ-
λη κάθε παράσταση ήταν 
τόσο διαφορετική. Ουσι-

αστικά το μουσικό κείμενο 
γραφόταν μέχρι το τέλος, 

αν τελικά υπήρξε τέλος...

Ποια συνεργασία έχει χαραχθεί περισ-
σότερο στη µουσική σου µνήµη; Πέρα 
από τον Robert Wilson, και το φίλο μου 
Θάνο Μικρούτσικο, θα θυμάμαι πάντα μια 
συνεργασία που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. 
Αυτή με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. 

Τι θυµάσαι πιο έντονα από τη συνάντη-
σή σου µε τον Θόδωρο Αγγελόπουλο 
λίγο πριν τον αιφνίδιο θάνατό του στην 
τελευταία του ταινία; Δεν θα ξεχάσω ποτέ 
το βλέμμα του, τις σιωπές του, την εικόνα 
του να περπατάει στο γύρισμα.

Ποια είναι τα σχέδιά σου για το µέλλον; 
Με αφορμή την κυκλοφορία της μουσικής 
της «Οδύσσειας» θα κάνω μία μικρή καλο-
καιρινή περιοδεία (Ναύπλιο, Πάτρα, Νάξος, 
Τήνος, Σέριφος κ.α.) παίζοντας τη μουσική 
της «Οδύσσειας» και 11 μελοποιημένα από 
εμένα ποιήματα του Καβάφη, τα οποία θα 
αναδύονται μέσα από ένα μουσικό αυτο-
σχεδιασμό στο πιάνο και θα τα ερμηνεύσω 
εγώ προσπαθώντας να αποτυπώσω το βα-
θύ αίσθημα των ποιημάτων. Αμέσως μετά 
μέσα στον Σεπτέμβριο θα πάω στο Μιλάνο, 
όπου θα δώσω τρεις συναυλίες στο ιστο-
ρικό θέατρο Teatro Out Off. Τέλος, ετοιμά-
ζουμε με την Ομάδα Τέχνης Μύκητας μια 
ιδιαίτερη παράσταση για το χειμώνα.

Θοδωρής Οικονόμου

ο μουσίκοσ τησ ÇοδυσσείασÈ

5 EVENTS 
για να µπει ο Ιούνιος 

❱❱ 1 χρόνο κλείνει το all-day καφέ-μπαρ ZAF 
με το βραβευμένο καφέ στο νούμερο 8 της 
πλατείας Αγίας Ειρήνης και το γιορτάζει με 
πάρτι την Πέμπτη 30/5. Μουσικές από την 
Κλαούντια Μάτολα, είσοδος ελεύθερη.
❱❱ Τρίτα γενέθλια για το Huge το Σάββατο 1 
Ιουνίου. Τα κεράκια θα σβηστούν στη στοά 
της Λέκκα με μουσικές από Chevy, Λατέρ-
νατιβ και άλλους (free).
❱❱ Το Kika (Αιμίλιου Βεάκη 35, Περιστέρι) 
σας καλωσορίζει το Σάββατο με signature 
cocktails.
❱❱ Opening πάρτι για το Free Gallery (Κων-
σταντινουπόλεως 58 & Δεκελέων 1Α, Γκάζι) 
με τους Fresh & Yellow να βάζουν πινελιά.
❱❱ Από 10-14/7 το σέρβικο Exit Festival στο 
κάστρο του Νόβισαντ. Headliners, οι Atoms 
For Peace του Thom Yorke, οι Prodigy, ο Fat 
Boy Slim κ.ά. Μέχρι την Παρασκευή 31/5 
για κάθε 4 αγορασμένα εισιτήρια δίνεται 
1 δώρο, μέχρι τις 15/6 το πενθήμερο ει-
σιτήριο κοστίζει € 55, ενώ το ταξιδιωτικό 
πακέτο με μεταφορά και διαμονή σε hostel 
κοστίζει € 178. Περισσότερα στο ibreak.gr 

Jessie Ware

Variousartists
του Μακη Μηλ ατΟΥ

το sOUNDtraCK tHσ Πολησ
του γιωργΟΥ ∆ηΜητ ρακΟΠΟΥλΟΥ ➜ gdim400@gmail.com

Παρουσίαση 

του άλμπουμ

ιαν OS, Σταδίου 24, 210 3217917. 

Έναρξη 12.00. Είσοδος ελεύθερη. 

Στις 3/6. για τον Θοδωρή Οικονό-

µου και το νέο του δίσκο θα µιλήσει 

η δηµοσιογράφος Μαρία Χούκλη, 

οι ηθοποιοί και συντελεστές της 

παράστασης.

musicvoice
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ΑΠΑΝΕΜΙΑ
Θόλου 4, Πλάκα, 210 
3248580
Πέμ. Λάκης Παππάς - Νί-
κος Πλάτανος. Παρ. & Σαβ. 
Βαγγέλης Κοροµηλής, Θε-
όφιλος Μήτσης, Μιχάλης 
Καραχάλιος. 26/5: Bαγγέ-
λης Μαρκαντώνης. Δευτ. 
Θέµης Ροδαµίτης. Τρ. Θά-
νος Ανεστόπουλος. Tετ. 
Νeon - Shifting Realities 
(Θοδωρής Ρέλλος / Γιάν-
νης Αναστασάκης).

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
Ελασιδών 6, γκάζι, 
210 9014428
Σάβ. Χρήστος ∆άντης. 

ΒΑDMiNtON
Ολυµπιακά ακίνητα, γουδή, 
211 1010000, 210 8840600
Μίκης Θεοδωράκης. 
«Ποιος τη ζωή µου...» (κα-
θηµερινά εκτός ∆ευτ.)

ΒΙΟs 
Πειραιώς 84, 210 3425.335 
2/6: Μυστική Συνταγή. 
 
bOLiVar 
ακτή του Ήλιου, Άλιµος, 
6970 367684
31/5: Πάρτι των παραγω-
γών του Join Radio.  

Casa
Πλ αγ ∆ηµητρίου 13, κηφι-
σιά, 210 6234225
1/6: Jojo Flores.

eNZΖO De CUba
αγ. Παρασκευής 70-72, 
Περιστέρι, 210 5782610, 
6944 352028
Πέµ. Νoche Latino µε 
τη Mariela Nelson. 
Παρ. Pedro Santana + 
Xoρόραµα dance team. 
Σάβ. Pedro Santana. 
κυρ. Bachata, Kizomba 
& Dembow Night Pedro 
+ Vaso Vilegas. ∆ευτ. 
Βrasilian Party. Tρ. Salsa 
Romantica. Tετ. Los Locos 
Club: Πέµ. Βασίλης ∆ήµας. 
∆ευτ. Zωντανή ελληνική 
βραδιά. Tρ. ν οτική Βραδιά 
αφιέρωµα. Tετ. «∆ύσκολη 
Νύχτα». Παρ. «Greek Style 
Edition». κυρ. So Sexy 
Sundayz.

FLOraL
Θεµιστοκλέους 80, Εξάρ-
χεια, 210 3800070
31/5: Βelle Ville. 1/6: Red 
Wing. 3/6: Lindy Hop 

Dance. 

GaGariN 205
λιοσίων 205, 

αττική

1/6: Dream Syndicate - 
Last Drive - Jaywalkers. 
2/6: Riverside. 4/6: Red 
Fang - Cancer Bats.
 
HaLF NOte
Tριβωνιανού 17, Μετς, 210 
9213310
30/5:  Γιώργος Σπανός. 
31/5: Jamming Funkers. 
1/6: τ έλος σεζόν και πάρτι 
µε Βelleville. 

KOO KOO
Iάκχου 17, γκάζι, 
210 3450930
31/5: 3 La Louna και  2 
Xorevoun. 1/6:  Λόγια 
του Αέρα. 

ΚΥΤΤΑΡΟ
Hπείρου 48 & αχαρνών, 
210 8224134
1/6: Στίχοιµα. 2/6: Uli Jon 
Roth - 40th Scorpions 
Anniversary.  

LiFe
Πεζόδροµος Χαλανδρίου, 
210 6896292
31/5: Kelly Kaltsi & the 
Special k’z.

ΡΑΚΟΜΕΛΟ
∆ιστοµου 9, ηλιούπολη, 
210 9702025
κυρ. Ζωντανή ελληνική 
µουσική.

siX D.O.G.s
αβραµιώτου 6-8, 210 
3210510
30/5: Leon. 31/5: Cyanna. 
2/6: V.I.C. 3/6: The Randen 
- Tension Horror - 700 
Machines.4/6: Celuta Red. 
5/6: Γιος της Αφής - Άγγε-
λος Κυρίου.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Φραντζή & Θαρύπου 
35-37, ν έος κόσµος, 210 
9226975
Kεντρική Σκηνή. Σάβ. Μι-
χάλης Τζουγανάκης. Plus. 
1/6: Nίκος Μερτζάνος 2. 
Club. Σάβ. House Band.  
31/5: Aπόστολος Βαλα-
ρούτσος + guests.

ZaF
Πλ. αγ. Ειρήνης 8, Μονα-
στηράκι, 210 3236711
30/5: Claudia Matola.

AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΙΑΝΟΣ
Σταδίου 24, 210 3217917
31/5: Μάνια Παπαδηµη-
τρίου - Άρης Γραικούσης. 
3/6: Θοδωρής Οικονόµου.

MeΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Βασ. Σοφίας & κόκκαλη, 
210 7282000
31/5: Παρασκευή στις 3: 
Συναυλίες στη Βιβλιοθήκη 
(15.00)/ ΚΟΑ (20.30) 29/5: 
Μαγνητοσκοπηµένη µετά-
δοση από τη Μετροπόλι-
ταν Όπερα της ν Υ η όπερα 
«Κάρµεν» του Μπιζέ σε 
σκηνοθεσία Richard Eyre. 
31/5&1/6: Ελένη Καρα-
ΐνδρου. Μουσική και τρα-
γούδια για τις ταινίες του 
Θόδωρου αγγελόπουλου 
(20.00) 1/6: Εθνική Συµ-
φωνική Ορχήστρα.

TEXNOΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
31/5 - 2/6: Athens Jazz 
Festival. 31/5: Big Band 
∆ήµου Αθηναίων (21.00). 
Laurewnt Filipe Ar 
Trio (22.00). Phronesis 
(23.00).
1/6: Julia Karosi 
Quartet (20.00) Serrano 
+ Lechner (21.00). 
Contemporary Noise 
Sextet (22.00). Yorgos 
Krommydas Quintet 
(23.00). 
2/6: Roman Gomez Trio 
(20.00) Shai Maestro feat 
Petros Klampanis (21.00) 
Michaela Rabitsch + 
Robert Pawlik (22.00) 
Ramon Valle Trio (23.00)
3/6: 20 Xρόνια Jazz & Tζαζ.

ΠΙΣΤΕΣ - CLUBS

aΣΤΕΡΙΑ
γρ. λαµπράκη 2, γλυφάδα, 
210 8944558
Σάβ. Νότης Σφακιανάκης - 
Αγγελική Ηλιάδη.

CaraMeLa
λ. Συγγρού 165, ν έα Σµύρ-
νη, 210 9323560-1
τ ετ.-κυρ. Γιώργος Τσαλί-
κης - Χρύσπα.

FaNtasia
λ. Ποσειδώνος 5, Ελληνι-
κό, 210 8940203
Παρ.-κυρ. Νίκος Βέρτης

ΘΕΑ
λ. Ποσειδώνος 3, καλαµά-
κι, 210 9813950
Παρ.-Σάβ. Γιάννης Πλού-
ταρχος - Πέγκυ Ζήνα. 

rOMeO sUMMer
Eλληνικού 1, Παραλία Ελ-
ληνικού, 210 8945345
Παρ.-κυρ. Nίκος Μακρό-
πουλος - Ελεάνα Παπαϊ-
ωάννου - Κωνσταντίνος 
Γαλανός. 

μουσίκεσ σκηνές liVe

Σέρφερ καµένοι από τον καλιφορνέζικο ήλιο µε psych pop διάθεση 
και ωραίες εµµονές µε τη δεκαετία του ’60. και µόνο που έχουν ξεκο-
καλίσει τον κατάλογο της Flying Nun είναι αρκετό. τ ο κοινό µυστικό 
της συναυλιακής εβδοµάδας. Ξεκίνηµα από My Drunken Haze.
FUZZ CLUB, Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος, 210 3450817. Έναρ-
ξη 20.00. Είσοδος € 25, 22, (ταμείο) Προπώληση Τicket House, Public, viva.
gr Στις 31/5.

ΑLLAH-LAS
 Hλιόλουστη ποπ για την... αλήτ

οδηγοσ
 
BArS
   
aLiarMaN 
Σωφρονίου 2, Γκάζι, 210 3426.322 Στα 
μικρά δωμάτια δεν πέφτει 
καρφίτσα από το freestyle 
φανατικό κοινό, που 
συνηθίζει να περνάει εκεί 
τις νύχτες του, ακούγοντας 
μουσική και φλερτάροντας . 
Χαρούμενο ντεκόρ με 
στοιχεία απ’ όλο τον 
πλανήτη.

CaMp 
Ευπόλιδος 4, πλ. Κοτζιά, 210 3247679 
Πολυχώρος που αγαπάει 
την τέχνη και τις καλές 
μουσικές, για τις οποίες 
φροντίζει μια πολύ καλή 
ομάδα από djs. Με ένα 
μοντέρνο café bar στο 
ισόγειο και τον πάνω χώρο 
να είναι αφιερωμένος σε 
εκθέσεις και happenings.  

ΛΩΡΑΣ 
Σούτσου 7, πλ. Μαβίλη, 210 6428473 
Διάσημο ποτάδικο, το οποίο η 
νέα γενιά της οικογένειας έχει 
εκσυγχρονίσει, διατηρώντας 
την ποιότητά του.

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

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

MOjO CLUb 
Παπαδιαμαντοπούλου 36, Ιλίσια Γενιές 
και γενιές clubbers 
μεγάλωσαν εδώ, πάντα με 
ροκ, funk, jazz, disco και 
new wave. Συχνά 
διοργανώνει και live. 

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

9 ΒΗΤΑ
Θουκυδίδου 9Β, Χαλάνδρι, 210 6801007 
Σερβίρει καφέδες και άλλα 
ροφήματα από το πρωί, ενώ 
όσο περνάει η ώρα 
«παρουσιάζει» τη μεγάλη 
ποικιλία του σε μπίρες, 
ποτά και κοκτέιλ, που 
συνοδεύονται με soul, jazz 
και ροκ μουσικές.

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

ΣΠΙΤΙ 
Ανδρέα Παπανδρέου 9 (στοά), Χαλάνδρι 
Industrial design, καλά 
κοκτέιλ, εκλεκτικά dj sets, 
παζάρια ανεξάρτητων 
δημιουργών, live και stand 
up comedy βραδιές.

ΤΡΙΘΕΣΙΟ 
Προύσσης 13 & Σμύρνης 36, Νέα 
Φιλαδέλφεια, 211 4045780 Σερβίρει 
από τους καλύτερους και 
πιο ιδιαίτερους καφέδες 
της Αθήνας, original 
κοκτέιλ, και πολλά σνακ. 
Καλή επιλογή και για το 
βράδυ, με τον κόσμο που 
το επισκέπτεται να είναι 
συνήθως πάνω από 25, σε 
ρυθμούς funky, ethnic, 
jazz και indie rock.   

ZaF 
Πλατεία Αγίας Ειρήνης 8, 210 3236711 
Ιδιαίτερος και 
καλοστημένος χώρος, στο 
κέντρο της πόλης, όπου 
μπορείτε να απολαύσετε τον 
καφέ σας το πρωί ή να 
περάσετε ένα από τα πιο 
ενδιαφέροντα βράδια σας 
μέχρι αργά. 
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cinevoice
 * ΑδιΑφορη  
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη  
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛  Ό,τι συμβαίνει στο Βέγκας...του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ιδιαίτερες αδυναμίες (Two MoThers)
ΣκηνοθεΣία: Αν Φοντέν

Με τουΣ: Ναόμι Γουότς, Ρόμπιν Ράιτ, Ξαβιέ Σάμιουελ,  

Τζέιμς Φρέσβιλ

Ο ελληνικός τίτλος της ταινίας της Αν Φοντέν, σε συνδυασμό με 

το θέμα της, μπορεί να κάνει κάποιους να υποπτευτούν πως η 

ταινία έχει στο μυαλό της κάτι μάλλον πιο βρώμικο απ’ ό,τι πιθα-

νότατα έχει στ’ αλήθεια. Ναι, το φιλμ της Αν Φοντέν μπορεί να 

έχει ως θέμα δυο φίλες που στα σαράντα και κάτι ερωτεύονται 

η μία τον έφηβο γιο της άλλης, αλλά δεν πρόκειται για ερωτική 

κομεντί τύπου «Η Σαραντάρα κι ο Πρωτάρης». Όχι απλά γιατί δύο 

εξαιρετικές ηθοποιοί κρατούν τους βασικούς ρόλους, αλλά 

κυρίως γιατί το σενάριο είναι βασισμένο σε βιβλίο της βραβευ-

μένης με Νόμπελ Ντόρις Λέσινγκ, η οποία την τελευταία φορά 

που τσεκάραμε δεν είχε γράψει ακόμη κανένα Άρλεκιν!

ÇΔεν 

μπορούμε να εί-

μαστε φίλοι πια. Όταν 

βρισκόμαστε, συμβαί-

νουν άσχημα πράγματα και 

άνθρωποι πληγώνονταιÈ.

(ο Άλαν του Ζακ Γαλιφιανάκη κάνει 

την αυτοκριτική του στο 

Çhangover Part iiiÈ)

criticÕs CHOICE
Laundry Day «Η ζωή της Αντέλ»

Το 66ο Φεστιβάλ µπορεί να τελείωσε, αλλά 

ο αντίκτυπός του δείχνει ακόµη έντονος. Κι 

ένα όνοµα µένει ακόµη στο µυαλό: Αντέλ!

τ
ο φιλµ του Αµπντελατίφ Κεσίς «La Vie 
D’ Adele» κέρδισε όπως ίσως ξέρετε ήδη 

(απολύτως δικαιολογηµένα) τον Χρυσό 

φοίνικα. Πιθανότατα θα έχετε ήδη βαρε-

θεί να διαβάζετε για την ελληνική καταγωγή 

της πρωταγωνίστριάς του Αντέλ Εξαρχό-

πουλος ή για τις «καυτές ερωτικές σκηνές» 

ανάµεσα στην Αντέλ και τη Λέα Σεϊντού που 

συζητιούνται και θα συζητιούνται για καιρό. 

Χαριτωµένα όλα αυτά, δίχως αµφιβολία, όµως 

η ουσία βρίσκεται αλλού: Στο ότι το φιλµ του 

Κεσίς είναι πάνω απ’ όλα ένα εξαιρετικό ηµε-

ρολόγιο µιας συναισθηµατικής και ερωτικής 

ενηλικίωσης, γυρισµένο µε αµεσότητα και έ-

νταση. Στο γεγονός ότι οι δύο ηθοποιοί του δί-

νουν σπουδαίες ερµηνείες – και όχι µόνο όταν 

είναι γυµνές στο κρεβάτι. Και στο ότι η απόλυ-

τα φυσική βράβευση µιας ταινίας µε θέµα ένα 

γυναικείο έρωτα στις Κάννες, την ίδια µέρα 

που στο Παρίσι κάποιοι πολεµούσαν εναντίων 

των δικαιωµάτων των gay, λέει σίγουρα κάτι.

Πίσω στις ταινίες όµως, βραβευµένες ή µη, 

αυτή που θυµόµαστε ακόµη µε ανάλογη έ-

νταση είναι το «Only Lovers Left Alive» του Τζιµ 

Τζάρµους, ένα µελαγχολικό ποίηµα για έναν 

έρωτα που δεν πεθαίνει (ίσως γιατί οι ήρωές 

του είναι βαµπίρ) και µαζί µία από τις πιο προ-

σωπικές, συναισθηµατικές και αστείες ταινί-

ες του αγαπηµένου εδώ και χρόνια σκηνο-

θέτη, µε τη πάντα υπέροχη Τίλντα Σουίντον 

και τον εξίσου γοητευτικό Τοµ Χίντελστον 

στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Αυτή που µας απογοήτευσε περισσότερο, 

κυρίως λόγω των προσδοκιών που είχαµε, 

ήταν το «Only God Forgives» του Νίκολας Βί-

ντινγκ Ρεφν, µε τον Ράιαν Γκόσλινγκ και πά-

λι πρωταγωνιστή του µετά το «Drive». Μόνο 

που αυτή η ιστορία εκδίκησης και µητριαρ-

χικής καταπίεσης στην ταϊλάνδη νοιάζεται 

περισσότερο για το στιλ, παρά για το σενά-

ριο ή τους χαρακτήρες. Απογοητευτικός και 

ο τ ζέιµς Γκρέι µε το «Immigrant», µια ιστορία 

µετανάστευσης στη Νέα ύόρκη των αρχών 

του 20ού αιώνα, αργόσυρτη και κλισέ, που 

δεν µπορεί να σώσει ούτε η Μαριόν Κοτι-

γιάρ που πρωταγωνιστεί. 

Όσο για το «Venus in Furs» του Ροµάν Πολάν-

σκι, τη µεταφορά ενός θεατρικού για τον 

έρωτα και την πάλη των φύλων, την εξου-

σία και τη σκηνή, έδωσε ένα ζουµερό ρόλο 

στην Εµανουέλ Σενιέ αλλά δεν µας προσέ-

φερε κάτι συναρπαστικό. Αντίθετα από το 

«Nebraska», του Αλεξάντερ Πέιν, που κέρδισε 

το βραβείο ερµηνείας για τον πρωταγωνιστή 

του Μπρους Ντερν, το τρυφερό  ασπρόµαυρο 

road movie ενός ηλικιωµένου πατέρα και του 

γιου του που έχει όλα όσα αγαπάµε στο σινεµά 

του Πέιν: τρυφερότητα, χιούµορ, λεπτή θλί-

ψη, ανθρωπιά. 

Για την ιστορία, τα βραβεία έχουν ως ε-

ξής:  Χρυσός φοίνικας: «La Vie D’ Adele» 
// Μεγάλο Βραβείο της έπιτροπής: 

«Inside Llewyn Davis» // Σκηνοθεσία: 

Αµάτ έσκαλάντε, «Heli» // Βραβείο της 

έπιστροπής: Χιροκάζου Κόρε Έντα, 

«Like Father Like Son» // Σενάριο: Ζία 

Ζανγκε, «A Touch of Sin» // Γυναικείας 

έρµηνείας: Μπερενίς Μπεζό, «Le Passé» 
// Ανδρικής έρµηνείας: Μπρους Ντερν, 

«Nebraska» 

Η MILF του μήνα

Μετά τις Κάννες

 

>>>  Μια συλλογή 

από μικρού μή-

κους ταινίες του 

«βασιλιά της κω-

μωδίας» του πρώι-

μου βωβού σινεμά  

Μαξ Λίντερ, προ-

βάλλεται με τον 

τίτλο «100 Χρόνια 
Μάξ Λίντερ» στην 

Ταινιοθήκη της 

Ελλάδας.

>>>  Το ντοκιμα-

ντέρ του Βαγγέλη 

Ρήγα «Spitfire: 
Back to Zero» 

για την ελληνική 

heavy metal μπά-

ντα, προβάλλεται 

30 και 31 Μαΐου 

στο Τριανόν. 

The Hangover Part III
ΣκηνοθεΣία: Τοντ Φίλιπς

Με τουΣ: Μπράντλεϊ Κούπερ, Ζακ Γαλιφιανάκης, Εντ Χελμς

Πολλά έχουν αλλάξει από την τελευταία φορά που συναντήσαµε τους πνευ-
µατικά ανήλικους άντρες του «Hangover», εντός και εκτός οθόνης. Στο φιλµ οι 
αµαρτίες του παρελθόντος έχουν ξεχαστεί, τα µεθυσµένα τατού έχουν σβηστεί 
και όλοι ζουν µια λίγο πολύ φυσιολογική ζωή. Εκτός από τον Άλαν του Ζακ Γα-
λιφιανάκη, που, περνώντας µια προσωπική κρίση, θα χρειαστεί τη βοήθεια όλων 
των κολλητών για να την ξεπεράσει. Και για να το καταφέρουν θα πρέπει να πάνε 
εκεί όπου άρχισαν όλα: στο Λας Βέγκας. Στην αληθινή ζωή, η σειρά των φιλµ του 
Τοντ Φίλιπς, που θεωρητικά φτάνει στο τέλος της µε αυτό το τρίτο µέρος, µετα-
µόρφωσε σε σταρ τους πρωταγωνιστές της, άλλαξε τα δεδοµένα της κωµωδίας 
και έδειξε στον κόσµο την αστεία ιδιοφυΐα του Ζακ. Μπορεί να µην έχει τίποτα 
καινούργιο να προσφέρει, αλλά αυτό δεν πρόκειται να σας σταµατήσει από το να 
θέλετε να το δείτε. Όπως όταν είσαι ήδη ζαλισµένος και κάποιος σου προσφέρει 
ένα ακόµη ποτό. Και λες ναι, ακόµη κι αν ξέρεις ότι µάλλον θα το µετανιώσεις...

Aκόμη

«Only Lovers Left Alive»

όπως Κ. Ντενέβ-Ντ. Μπάουι
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ΑθήνΑς
 
ΑΒΑΝΑ
Κηφ. 234 & Λυκούργου 3, 210 6756546

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

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

Αίθ.1 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 18:15, 20:15, 22:30 
Αίθ.2 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 18:45, 21:30 
Αίθ.3 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-Τετ. 
20:30, 23:00 
Αίθ.4 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:00 
Αίθ.6 (Θερινή) The Hangover 
Part III Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00 

ΑΘΗΝΑΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Χάρητος 50, Κολωνάκι, 210 7215717

Μια νύχτα στην όπερα Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΑΘΗΝΑΙόΝ
Βασ.  Σοφίας 124, Αμπελόκηποι,  
210 7782.122 
 
Αίθ.1 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 18:40, 20:50, 23:00 
Αίθ.2 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:10, 22:50

AΘHnAiOn CinepOlis 3D 
Ζησιμοπούλου 7, Γλυφάδα, 210 8108230 

Αίθ.1 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 18:40, 20:50, 23:00 
Αίθ.2 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:10, 22:50 
Αίθ.3 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-Τετ. 
17:50, 20:20, 22:40 
Αίθ.4 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-Τετ. 
22:10 / The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:00 

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

No Πέμ.-Τετ. 20:45, 23:00 

ΑΙΓΛΗ 
Λ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι,  210 6841010
 
Αίθ.1 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:00, 23:00 
Αίθ.2 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 20:30 / Fast & 
Furious 6: Μαχητές των δρό-
μων Πέμ.-Τετ. 18:00, 23:00 

ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙόΥ (ΘΕρΙΝό)
Κήπoς Ζαππείoυ,  210 3369300 

The Hangover Part III Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΑΜΥΝΤΑΣ (ΘΕρΙΝό)
Κωνσταντινουπόλεως 16, Υμηττός,  
210 7626418

Άννα Καρένινα Πέμ.-Τετ. 
20:45, 23:00 

AΝΕΣΙΣ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι, 
210 7788778

Δεν κρατιέμαι Πέμ.-Τετ. 23:10 
/ Fast & Furious 6: Μαχητές 
των δρόμων Πέμ.-Τετ. 20:45 

ΑΝόΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ 2+1
Αγωνιστών Στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι, 
210 5813470 

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
Τετ. 21:15 

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

The Hangover Part III Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΑΣΤΥ
Κοραή 4, 210 3221925

(Ταινιοραμα 2013) Μερικοί 
το προτιμούν καυτό Πέμ. 
18:00 / Οι άντρες προτιμούν 
τις ξανθιές  Πέμ. 20:00 / 
Νιαγάρας Πέμ. 22:00 / Τζίλντα 
Παρ. 18:00 / Λεωφορείο ο 
Πόθος Παρ. 20:00 / Όλα για 
την Εύα Παρ. 22:00 / Ο κλέψας 
του κλέψαντος Σάβ. 18:00 / 
Υπόθεση Τόμας Κράουν Σάβ. 
20:00 / Μπόνι και Κλάιντ  Σάβ. 
22:00 / Θεώρημα Κυρ. 20:00 / 
Έκλειψη Κυρ. 18:00 / ΣΑΛΟ 120 
μέρες στα Σόδομα Κυρ. 22:00 / 
Exotica Δευτ. 20:00 / Το γλυκό 
πεπρωμένο Δευτ. 18:00 / The 
adjuster Δευτ. 22:00 / Κλίματα 
αγάπης Τρ. 18:00 / Τρεις πίθη-
κοι Τρ. 20:00 / Κάποτε στην Α-

νατολία Τρ. 22:00 / Oldboy Τετ. 
20:00 / Η τελευταία εκδίκηση 
Τετ. 22:00 / Δίψα Τετ. 18:00 

ΑΤΤΙΚόΝ ΑΛΣόΣ (ΘΕρΙΝό)
Μέσα στο Αττικό Άλσος, 210 6997755 

The Hangover Part III Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΒΑρΚΙΖ Α
Θάσου 22,  210 8973926

Αίθ.1 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:10, 20:30 
Αίθ.2 Κουαρτέτο Πέμ.-Τετ. 
20:40, 23:30 / Οι Κρουντς με-
ταγλ. Πέμ.-Τετ. 18:30 3D 
Αίθ.3 (Θερινή) Η γεύση της 
εκδίκησης Πέμ.-Τετ. 20:45, 
22:50 

ΒόΞ (ΘΕρΙΝό)
Θεμιστοκλέους 82, Εξάρχεια, Αθήνα,  
210 3301.170 

100 χρόνια Μαξ Λίντερ Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00

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

Αίθ.1 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 20:20, 22:30 
Αίθ.3 Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:20 / Κυρ. 
15:20, 17:20 Νομοταγείς τύποι 
Πέμ.-Τετ. 19:20, 21:30, 23:50 
Αίθ.4 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 19:10, 21:20, 23:30 
Αίθ.5 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 18:15, 21:15, 00:15 
Αίθ.6 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-Τετ. 
17:40, 20:30, 23:10 
Αίθ.7 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 18:40, 20:50, 23:00 
/ Οι Κρουντς μεταγλ. Κυρ. 
14:15 3D, 16:20 3D 
Αίθ.8 Οι Κρουντς μεταγλ. 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:50 / Κυρ. 15:40, 17:50 
/The Hangover Part III Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:10, 00:20 
Αίθ.9 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:20, 22:30 
/ Ξενοδοχείο για τέρατα με-
ταγλ. Κυρ. 14:10, 16:10 
Αίθ.10 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00, 
19:40, 22:20 / Κυρ. 14:20, 
17:00, 19:40, 22:20 
Αίθ.11 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-Τετ. 
18:20, 21:00, 23:40 / Σάμμυ 2 
μεταγλ. Κυρ. 14:20, 16:20 
Αίθ.12 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:45, 22:45 / Κυρ. 16:45, 
19:45, 22:45 
Αίθ.13 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:50, 00:30 
Αίθ.14 Οι Κρουντς μεταγλ.
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:20 / Κυρ. 15:10, 17:20 
/ The Hangover Part III Πέμ.-
Τετ. 19:30, 21:40, 00:00

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

Αίθ.1 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-Τετ. 
18:30, 21:10, 23:50 
Αίθ.2 The Hangover Part III 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:20, 21:20, 23:20 / Σάβ.-
Κυρ. 19:40, 21:40, 23:40 Οι 
Κρουντς μεταγλ. Σάβ. 17:30 / 
Κυρ. 15:20, 17:30 
Αίθ.3 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:30, 21:20, 00:10 / Κυρ. 
15:30, 18:30, 21:20, 00:10 
Αίθ.4 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00, 21:40, 
00:20 / Σάβ.-Κυρ. 19:10, 
21:50, 00:30 Οι Κρουντς με-
ταγλ. Σάβ.-Κυρ. 17:00 3D 
Αίθ.5 Οι Κρουντς μεταγλ.
Πέμ.-Τετ. 18:00 / The 
Hangover Part III Πέμ.-Τετ. 
20:10, 22:10, 00:10 

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

Αίθ.1 Το πρόσωπο του κακού-
Πέμ.-Τετ. 00:20  / Νομοταγείς 
τύποι Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:10  / 
Σάμμυ 2 μεταγλ. Σάβ. 16:00, 
18:00 / Κυρ. 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00 
Αίθ.2 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-Τρ. 
19:10, 22:00 / Τετ. 16:20, 19:10, 
22:00 / Iron Man 3 Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ. 16:40 3D / 
Κυρ. 14:00 3D, 16:40 3D 
Αίθ.3 Iron Man 3 Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ. 16:00, 18:40, 

21:20, 00:00 / Κυρ. 13:20, 
16:00, 18:40, 21:20, 00:00 / 
Fast & Furious 6: Μαχητές 
των δρόμων Τετ. 15:30, 18:20, 
21:10, 00:00 
Αίθ.4 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ. 15:30, 18:20, 
21:10, 00:00 / Κυρ. 12:40, 
15:30, 18:20, 21:10, 00:00 / 
Iron Man 3 Τετ. 17:10, 22:40 
Αίθ.5 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 21:30, 00:30 
Αίθ.6 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 23:00 / Οι 
Κρουντς μεταγλ.Σάβ. 15:45, 
17:45 / Κυρ. 11:45, 13:45, 
15:45, 17:45 
Αίθ.7 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 19:15, 21:45, 00:15 
Αίθ.8 The Call Πέμ.-Τετ. 20:50 
/ The Hangover Part III Πέμ.-
Τετ. 23:00 / Οι Κρουντς με-
ταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 16:45, 18:45 / Κυρ. 
12:45, 14:45, 16:45, 18:45 
Αίθ.9 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-Τετ. 
17:30, 20:20, 23:10 
Αίθ.10 The Hangover Part III 
Πέμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:45, 
18:00, 20:15, 22:30 / Παρ.-
Σάβ. 15:45, 18:00, 20:15, 
22:30, 00:45 / Κυρ. 13:30, 
15:45, 18:00, 20:15, 22:30 
Αίθ.11 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00, 
19:50, 22:40 / Κυρ. 11:20, 
14:10, 17:00, 19:50, 22:40 
Αίθ.12 The Hangover Part III 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 16:30, 18:45, 21:15, 23:30 
/ Κυρ. 12:00, 14:15, 16:30, 
18:45, 21:15, 23:30 
Αίθ.13 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 20:15, 22:30 
Αίθ.14 The Hangover Part III 
Πέμ.-Κυρ. 18:45, 21:15, 23:30 
/ Δευτ.-Τετ. 21:15, 23:30  

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

Αίθ.1 Fast & Furious 6: Μαχη-
τές των δρόμων Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:50, 
21:30, 00:10 / Κυρ. 13:30, 
16:10, 18:50, 21:30, 00:10 
Αίθ.2 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 21:20, 00:10 / 
Οι Κρουντς μεταγλ. 
Κυρ. 12:30, 14:30, 16:30 
Αίθ.3 Iron Man 3 Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:50 / 
Κυρ. 15:10, 17:50 / 
Νομοταγείς τύποι Πέμ.-Τετ. 
20:30 / Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων 
Πέμ.-Τετ. 22:30 
Αίθ.4 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:50, 
22:30 / Κυρ. 14:30, 17:10, 
19:50, 22:30 
Αίθ.5 The Hangover Part III 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:40, 19:50, 22:00, 00:10 
/ Κυρ. 13:20, 15:30, 17:40, 
19:50, 22:00, 00:10 
Αίθ.6 The Hangover Part III 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:50, 21:00, 23:10 / Κυρ. 
12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 
21:00, 23:10 
Αίθ.7 The Hangover Part III 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:20, 19:30, 21:40, 23:50 
/ Κυρ. 15:10, 17:20, 19:30, 
21:40, 23:50 
Αίθ.8 The Hangover Part III 
Πέμ.-Σάβ. 19:50, 22:10, 00:30 
/ Κυρ.-Τετ. 19:50, 22:10 
Αίθ.9 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 18:40, 21:00, 23:20 

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

Αίθ.1 Fast & Furious 6: 
Μαχητές των δρόμων Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:20 / Κυρ. 14:30, 17:20 /  The 
Hangover Part III Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:10, 00:20  
/ Οι Κρουντς μεταγλ.Κυρ. 
12:20 3D 
Αίθ.2 The Hangover Part III 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 16:50, 19:00, 21:10, 23:20 
/ Κυρ. 12:30, 14:40, 16:50, 
19:00, 21:10, 23:20 
Αίθ.3 Οι Κρουντς μεταγλ.
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:40 / Κυρ. 13:20, 15:30, 
17:40 / Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-Τετ. 
19:50, 22:30 
Αίθ.4 Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ.Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:00 / Κυρ. 
12:00, 14:00, 16:00 / Ο υπέρο-
χος Γκάτσμπυ Πέμ.-Τετ. 18:00, 
21:00 / Νομοταγείς τύποι 
Πέμ.-Τετ. 23:50 
Αίθ.5 Tad, ο χαμένος εξερευ-

νητής μεταγλ. Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:50 
/ Κυρ. 12:50, 14:50, 16:50 
Fast & Furious 6: Μαχητές 
των δρόμων Πέμ.-Τετ. 18:50, 
21:30, 00:10   

Vill AGe RenTi sUmmeR 
(ΘΕρΙΝό)
Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ιωάν-
νης Ρέντης, 210 4215.100 (Γραμμή 
Παρ.απόνων 214 214 7062), www.
villagecinemas.gr

The Hangover Part III Πέμ.-
Τετ. 21:10, 23:40

ΓΛΥΦΑΔΑ όDeOn
 Ζέππου 14, Γλυφάδα, 210 9650318
 
Αίθ.3 (Θερινή) Ιδιαίτερες 
αδυναμίες Πέμ.-Τετ. 20:45, 
23:10 

ΔΑΝΑόΣ 
Λ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου,  
210 6922655

Αίθ.1 Hannah Arendt Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:15, 22:30 
Αίθ.2 Νομοταγείς τύποι Πέμ.-
Τετ. 18:30, 20:30, 22:30 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ (ΘΕρΙΝό)
Πλ. Δεξαμενής Κoλωνάκι, Αθήνα,  210 
3623942

Ιδιαίτερες αδυναμίες Πέμ.-
Τετ. 20:50, 23:00 

ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ ΣΙΝΕ Δ ΑΦΝΗ 
(ΘΕρΙΝό)
Ηλία Ηλιού 28-30 & Ηλιουπόλεως 77, 
Δάφνη,  210 9731856

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
Τετ. 21:00

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι,  210 8028587 

Hannah Arendt Πέμ.-Τετ. 
22:15 / Ο μανάβης Πέμ.-Τετ. 
19:00, 20:40 

ΔΙόΝ Υ ΣΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Συγγρού 286, & Μυκηνών 2, 
210 9515.514

Άννα Καρένινα Πέμ.-Τετ. 
20:45, 23:00

ΕΚρΑΝ (ΘΕρΙΝό)
Ζ. Πηγής & Αγαθίου, Νεάπολη, 210 6461895

Το πρόσωπο της ομίχλης 
Πέμ.-Κυρ. 20:45, 23:00 / Το 
αγόρι στο τελευταίο θρανίο 
Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΕΛΛΗΝΙΣ CinemAx (ΘΕρΙΝό)
Κηφισίας 29, Αμπελόκηποι, Αθήνα,  210 
6464009, 8011 1300400

Ιδιαίτερες αδυναμίες Πέμ.-
Τετ. 20:50, 23:00 

ΖΕΦΥρόΣ (ΘΕρΙΝό)
Τρώων 36, Θησείο,  210 3462677

Ριφιφί Πέμ.-Τετ. 22:45 / Ο 
κλέφτης των ροδάκινων Πέμ.-
Τετ. 21:00 

ΘΗΣΕΙόΝ (ΘΕρΙΝό)
Αποστόλου Παύλου 7, Θησείο,  210 
3470980

Μια νύχτα στην όπερα Πέμ.-
Τετ. 20:50, 23:05 

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx CyTA
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233567

Αίθ.1 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:00, 23:00 
Αίθ.2 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 18:45, 21:30 

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

100 χρόνια Μαξ Λίντερ Πέμ.-
Κυρ. 22:45 / Ο μανάβης 
Πέμ.-Κυρ. 21:00 (7ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους ) Δευτ.-Τετ. 

ΛΑόΥρΑ eUROpA CinemAs 
(ΘΕρΙΝό)
Φορμίωνος & Νικηφορίδη 24, Νέο 
Παγκράτι, 210 7662040

Το κυνήγι Πέμ.-Τετ. 20:45, 
23:00

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

Μεγάλες προσδοκίες Πέμ.-
Τετ. 20:50, 23:00 

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

Hannah Arendt Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:30 / Ο μανάβης 
Πέμ.-Τετ. 18:30 

ΝΑΝΑ CinemAx CyTA
Λ. Βουλιαγμένης 179, Δάφνη, 210 9703.158  
 
Αίθ.1 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:30, 00:00 
Αίθ.2 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:20 
Αίθ.3 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 19:15, 22:00 
Αίθ.4 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 21:45 
Αίθ.5 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:10, 23:30 
Αίθ.6 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-Τετ. 
20:30, 23:00 / Οι Κρουντς 
μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 18:30 

όΑ ΣΙΣ (ΘΕρΙΝό)
Πρατίνου 7, Παγκράτι, 210 7244.015

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
Τετ. 20:40, 23:05

ODeOn KOsmOpOlis mApOyΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα,  
210 6786.000, 801 11 60000 
 
Αίθ.1 Οι Κρουντς μεταγλ.
Πέμ.-Τετ. 19:00 / Trance 
Πέμ.-Τετ. 21:20 
Αίθ.2 Ιδιαίτερες αδυναμίες 
Πέμ.-Τετ. 20:20, 22:40 / Οι 
Κρουντς μεταγλ.Σάβ.-Κυρ. 
18:00 
Αίθ.3 Iron Man 3 Πέμ.-Τετ. 
19:10, 22:00 
Αίθ.4 Μεγάλες προσδοκίες 
Πέμ.-Τετ. 21:10 
Αίθ.5 The Call Πέμ.-Τετ. 21:50 
Αίθ.6 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 18:40 3D, 21:40 3D 
Αίθ.7 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:30 
Αίθ.8 The Hangover Part III 
Πέμ.-Παρ. 21:00, 23:10 / Σάβ. 
18:20, 21:00, 23:10 / Κυρ. 
18:20, 21:00 / Δευτ.-Τετ. 21:00 
Αίθ.9The Hangover Part III 
Πέμ.-Τρ. 20:00, 22:10 / Τετ. 
22:10 
Αίθ.10 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:40 
Αίθ.11The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 19:20, 21:30 
Αίθ.12 Νομοταγείς τύποι 
Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:20 
    
 όDeOn sTARCiTy
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, Νέος  
Κόσμος, 210 6786000

Αίθ.1 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 21:30 
Αίθ.2 Νομοταγείς τύποι Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:10 
Αίθ.3 Iron Man 3 Πέμ.-Τετ. 
19:10, 21:50 
Αίθ.4 Trance Πέμ.-Τετ. 21:40 
Αίθ.5 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:00 
Αίθ.6 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τρ. 20:20, 22:30 / Τετ. 
22:30 
Αίθ.7 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 21:20 3D 
Αίθ.8 Μεγάλες προσδοκίες 
Πέμ.-Τετ. 21:00 
Αίθ.9 Οι Κρουντς μεταγλ.
Πέμ.-Τετ. 19:20 
Αίθ.10 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 19:20, 22:20 

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 210 7515.434 

Αίθ.1 Δέκα μικροί νέγροι 
Πέμ.-Τετ. 20:30 / Σμύρνη: 
Καταστροφή μιας κοσμοπολί-
τικης πόλης 1900-1922 Πέμ.-
Τετ. 18:30 / Ο Ρόμπερτ Μίτσαμ 
είναι νεκρός Πέμ.-Τετ. 22:30 
Αίθ.2 (Θερινή) Funny Face 
Πέμ.-Τετ. 21:00 / Δέκα μικροί 
νέγροι Πέμ.-Τετ. 23:00 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Αλεξάνδρας & Μαυρομιχάλη, 
Αθήνα, 210 6425714 

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

ρΙΒΙΕρΑ (ΘΕρΙΝό)
ΒαλΤετ.σίου 46, Εξάρχεια,  210 3837716

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
Τετ. 20:40, 23:10 

ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ (ΘΕρΙΝό)
Άλσος Βεΐκου, 210 2138119 

Οι Κρουντς μεταγλ.Πέμ.-Τετ. 
21:00 / Fast & Furious 6: 
Μαχητές των δρόμων Πέμ.-
Τετ. 23:00 

ΣΙΝΕ ΠΑρΙ (ΘΕρΙΝό)
Κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 210 3222071 

Ιδιαίτερες αδυναμίες Πέμ.-
Τετ. 20:45, 23:00 

ΣΙΝΕ ΦΛόΙΣΒόΣ (ΘΕρΙΝό)
Πάρκο Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο, 
2109821256

The Hangover Part III Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΣΙΝΕ Ψ Υ Χ ΙΚό Cl AssiqUe 
(ΘΕρΙΝό)
Λεωφ.Κηφισίας 290 & Παρ.ίτση 2, 
Ψυχικό (Φάρος), 210 6777.330-1

The Hangover Part III Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

sTeR CinemAs
Λεωφ.Δημοκρατίας 67α, εμπορικό κέ-
ντρο ESCAPE, Ιλιον, 801 801 7837 -210 
8092690, www.stercinemas.gr

Αίθ.1 The Hangover Part III 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:20, 21:30, 23:30 / Σάβ.-
Κυρ. 17:00, 19:20, 21:30, 
23:30 
Αίθ.2 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:10, 21:10 / Παρ.-Σάβ. 18:10, 
21:10, 00:10 
Αίθ.3 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 22:10 / Νομοταγείς 
τύποιΠέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:20, 20:20 / Σάβ.-Κυρ. 
16:10, 18:20, 20:20 
Αίθ.4 The Hangover Part III 
Πέμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30, 
20:30, 22:30 / Παρ. 18:30, 
20:30, 22:30, 00:30 / Σάβ. 
16:30, 18:30, 20:30, 22:30, 
00:30 / Κυρ. 16:30, 18:30, 
20:30, 22:30 
Αίθ.5 The Hangover Part III 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:00, 20:00, 22:00, 00:00 
/ Σάβ.-Κυρ. 16:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:00 
Αίθ.6 Iron Man 3 Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:50, 21:20, 
23:50 / Σάβ.-Κυρ. 16:20, 
18:50, 21:20, 23:50 
Αίθ.7 Chinese Zodiac Πέμ.-
Τετ. 19:50, 22:20 / Οι Κρουντς 
μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 17:50 
Αίθ.8 (Θερινή) The Hangover 
Part III Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΤΑΙΝΙόΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔόΣ - ΛΑΪΣ
Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου 134-
136, 210 360.9695, 210 3612046

Αίθ.1 Ο μανάβης Πέμ.-Κυρ. 
22:15 / Δευτ.-Τετ. 21:00 / 100 
χρόνια Μαξ Λίντερ Πέμ.-Κυρ. 
20:15 / Δευτ.-Τετ. 22:45 / Ταξι-
συνειδησία: Η άγνωστη ιστορία 
του Ελληνοαμερικανικού ριζο-
σπαστισμού Δευτ.-Τετ. 20:00 
Αίθ.2 Ταξισυνειδησία: Η 
άγνωστη ιστορία του Ελληνοα-
μερικανικού ριζοσπαστισμού 
Πέμ.-Κυρ. 22:00 / Σαν πέτρινα 
λιοντάρια στην μπασιά της 
νύχτας Πέμ.-Κυρ. 20:00 / Ο 
μανάβης Δευτ.-Τετ. 22:15 / 
100 χρόνια Μαξ Λίντερ Δευτ.-
Τετ. 20:15 

ΤρΙΑ ΑΣΤΕρΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, 210 2826873 

Αίθ.1 Fast & Furious 6: Μαχη-
τές των δρόμων Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:15, 22:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 18:00, 20:15, 22:30 
Αίθ.2 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:00 
Αίθ.3 (Θερινή) The Hangover 
Part III Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΤρΙΑΝόΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101,  
210 8222702

Spitfire: Back to Zero Πέμ. 
20:30 / Παρ. 23:00 / Ο μανά-
βης Πέμ., Σάβ. 18:30, 22:30 / 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30 / 
Κυρ. 18:30, 20:30, 22:30 

ΦΙΛΙΠ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ (Θερινό)
Ελ. Βενιζέλου 40, Νέα Σμύρνη, 210 
9332766

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

ΦΙΛόΘΕΗ (ΘΕρΙΝό)
Πλατεία Δροσοπούλου, Φιλοθέη,  210 
6833398

The Hangover Part III Πέμ.-
Τετ. 20:50, 23:00

ΦόΙΒόΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 1, Περιστέρι, 

210 5711105

The Hangover Part III Πέμ.-
Τετ. 19:00, 20:50, 22:40 / Οι 
Κρουντς μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 
17:30 

ήΜΙΚΕνΤΡΚΟΙ

Α Λ ΣόΣ (ΘΕρΙΝό)
Δεκελείας154, 210 2532003, 210 2583133

The Hangover Part III Πέμ.-
Τετ. 20:50, 23:00 

ΑρΤΕΜΙΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ  
3D DiGiTAl (ΘΕρΙΝό)
Νευροκοπίου 2-4, Παπάγου,  210 
6561153

Οι Κρουντς μεταγλ. Πέμ.-Τετ. 
20:45 3D / Ο υπέροχος Γκά-
τσμπυ Πέμ.-Τετ. 23:00 3D

ΠΕρΑΝ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ  
ΠΕρΙΣΤΕρΙόΥ (ΘΕρΙΝό)
Κ. Βάρναλη 32 & Μ. Αλεξάνδρου, Περι-
στέρι, 210 5780892-3

Django, ο Τιμωρός Πέμ.-Παρ. 
21:20 / Σάβ.-Κυρ. 23:00 / Ξε-
νοδοχείο για τέρατα μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 21:00 / Ο έρωτας 
της βασίλισσας Δευτ.-Τετ. 
21:00, 23:10 

ΣΙΝΕ ΑρΓΥρόΥΠόΛΙΣ (ΘΕρΙΝό)
Κύπρου 68 & Δωδεκανήσου, Αργυρού-
πολη, 210 9922098

The Hangover Part III Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 
 
 
ΠΡΟΑςΤΙων

ΑΘΗΝΑ (ΘΕρΙΝό) - pisCines 
iDeAles
Σολωμού 18, Χαλάνδρι,  210 6855860

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

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

Ιδιαίτερες αδυναμίες Πέμ.-
Τετ. 20:50, 23:10 

ΑΛΕΞ CinemA (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Πόρτο Ράφτη 235, 22990 76034

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

ΑΛΕΞΑΝΔρΑ (ΘΕρΙΝό) - sUZUKi
Ηρώων Πολυτεχνείου 27, 5η στάση 
ΧΟλαργού,  210 6777708

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
Τετ. 21:30 

ΑΛΙΚΗ (ΘΕρΙΝό)
Πλατεία Δροσιάς,  210 6229645, 210 
2234130
 
The Hangover Part III Πέμ.-
Τετ. 20:50, 23:00 

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

The Hangover Part III Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΑΜΙΚό (ΘΕρΙΝό)
Επιδαύρου & Ανδρούτσου 20,  210 
6815532

The Hangover Part III Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

COOl TymVOs CinemAs
Δημοσθένους 8, Παρ.αλία Μαραθώνα, 
2294 055.566, 6977500030

Αίθ.2 (Θερινή) Νομοταγείς 
τύποι Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 
Αίθ.3 (Θερινή) Fast & Furious 
6: Μαχητές των δρόμων Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:10

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ ΗΛΙόΥΠόΛΗΣ  
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕρΚόΥρΗ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Ειρήνης 50, Πλατεία Εθνικής 
Αντιστάσεως, Ηλιούπολη,  210 9937870

Κι αν ζούσαμε όλοι μαζί? Πέμ. 
21:00, 23:00 / Django, ο Τιμω-
ρός Παρ.-Σάβ. 21:00 / Κυρ. 
23:00 / Frankenweenie 
Κυρ.-Δευτ. 21:00 / Ο Καί-
σαρας πρέπει να πεθάνει 
Τρ. 21:00, 23:00 / Τα μυθικά 
πλάσματα του Νότου Τετ. 
21:00, 23:00 

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ ΜΙΜΗΣ ΦΩΤόΠόΥ-
ΛόΣ (ΘΕρΙΝό)
Αγ. Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι, 210 
6198890

Αν... Πέμ.-Κυρ. 21:00, 23:00 
/ Στο τέλος του δρόμου Δευτ.-
Τετ. 20:40, 23:00 

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ ΝόΣΤΑΛΓΙΑ 
(ΘΕρΙΝό)
Κέας & Τερψιχόρης, Ηράκλειο, 210 
2773731

Κλειστό Πέμ./ Οδηγός αι-
σιοδοξίας Παρ.-Κυρ. 21:00, 
23:00 / Το κεφάλαιο Δευτ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΚόρΑΛΙ CinemAx (ΘΕρΙΝό)
Αφροδιτης & Ιθάκης, Σαρωνίδα,  22910 
54097

The Hangover Part III Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΜΑΓΙΑ 
Αβάντων 23 & Ιατρίδου, Χαλκίδα, 
22210 25625

The Hangover Part III Πέμ.-
Τρ. 20:00, 22:30 / Τετ. 18:00, 
20:00, 22:30 

ΜΑΙΑΜΙ (ΘΕρΙΝό)
Κυανής Ακτής 12, Μάτι,  6942 961754, 
6955 466939

Κλειστό Πέμ. / Ο έρωτας της 
βασίλισσας Παρ.-Κυρ. 21:00  
/ Μια καλύτερη ζωή Δευτ.-Τρ. 
21:00 / Στο τέλος του δρόμου 
Τετ. 21:00

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

Ιδιαίτερες αδυναμίες Πέμ.-
Τετ. 20:50, 23:00 

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

The Hangover Part III Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΜΠόΜΠόΝΙΕρΑ (ΘΕρΙΝό)
Παπαδιαμάντη 12, Κηφισιά,  210 8019687

Ιδιαίτερες αδυναμίες Πέμ.-
Τετ. 20:50, 23:00 

όρΦΕΑΣ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Σαρωνίδος 60, Σαρωνίδα,  
22910 60077

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

ρΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Αφροδίτης 8, Βάρκιζα, 210 8970844

The Hangover Part III Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00

ΣΙΝΕ ΓΕρΑΚΑΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ 
(ΘΕρΙΝό)
Μιλτιάδου & Γαργητού, Γέρακας,  
210 6612717

Στο τέλος του δρόμου Πέμ.-
Τετ. 22:40 / Οι Κρουντς με-
ταγλ.Πέμ.-Τετ. 21:00 

ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ (ΘΕρΙΝό)
Ελ. Βενιζέλου 3 & Λεωφ. Μαραθώνoς, 
Παλήνη,  210 6666815

The Hangover Part III Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

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

The Hangover Part III Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:10 

ΧΛόΗ (ΘΕρΙΝό)
Κασαβέτη 17, Κηφισιά, 210 8011500

The Hangover Part III Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ 
(ΘΕρΙΝό)
Θηβών 245, Νίκαια,  210 4830330

Django, ο Τιμωρός Πέμ.-Κυρ. 
21:00 / Ο Θεός αγαπάει το χα-
βιάρι Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΣΙΝΕ ΠΑρΑΔΕΙΣόΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, 
Κορυδαλλός, 210 4960955

Αίθ.1 Κλειστό Πέμ. / Iron Man 
3 Παρ.-Τετ. 21:10 
Αίθ.2 (Θερινή) Iron Man 3 
Πέμ. 21:00, 23:00 / Άννα Κα-
ρένινα Παρ.-Κυρ. 21:00, 23:10 
/ Οι Άθλιοι Δευτ.-Τετ. 21:00 

ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ (ΘΕρΙΝό)
Αγ. Νικολάου 17 & Πανθέας, Σελήνια 
Σαλαμίνας,  210 4670011

Iron Man 3 Πέμ.-Τετ. 21:00 
digital / Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-Τετ. 
23:15 digital ●

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

The Hangover Part IIIΚαταναλώστε υπεύθυνα

Ιδιαίτερες ΑδυναµίεςH «γιορτή» της µητέρας

JUsT THe FACTs
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elements of style Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

CALZEDONIA FLIP FLOPS
Με κάθε αγορά σετ µαγιό, µπικίνι ή ολόσωµο 
Calzedonia κερδίζεις δώρο τις πιο στιλάτες 

σαγιονάρες του καλοκαιριού. Με έντονους χρω-
µατικούς συνδυασµούς και µοτίβα όπως ρίγες, 
πουά, graphics (από 1/6 και µέχρι εξαντλήσεως 

των flip flops). 

CALZEDONIA – MAN 
H αντρική συλλογή Beachwear, Holiday της 
Calzedonia υπόσχεται ένα καλοκαίρι µε χρώ-
µατα και σχέδια για κάθε άντρα. Μαγιό σε κά-
θε στιλ, σλιπ, boxers και σορτς σε στιλ σερφ. 
Με fluo συνδυασµούς και ξεβαµµένο λουκ 
αλλά και έντονα χρώµατα, όπως πράσινο, 

µπλε, κόκκινο. Στα φετινά highlights, οι ρίγες. 
Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή σε ένα από τα 

καταστήµατα Calzedonia.

ΤΕΖΕΝΙS
Μπες σε καλοκαιρινό mood και κάνε δώρο στον εαυτό σου ή στο φί-
λο σου τα πιο sexy και cool σλιπ της σεζόν στην τιµή-πειρασµό των 
€ 3. Έχεις να διαλέξεις ανάµεσα στα νέα ποπ σχέδια που θα σε φρε-

σκάρουν εσωτερικά, αλλά και τα µονόχρωµα της βασικής σειράς για 
πιο κλασικά lingerie looks... Μη χάσεις στα καταστήµατα Tezenis:  
Σάββατο 1/6 - εμπορικά κέντρα River West και Smart Park. Τρίτη 4/6 - 

Σταδίου 28 & Καλλιθέα, Ελ. Βενιζέλου 106. Πέμπτη 6/6 - Πατησίων 112 & 
Πειραιάς, Ηρώων Πολυτεχνείου 41, Παρασκευή 7/6 - Λάρισα, Ρούσβελτ 4

AESTHÉ BEAUTY INSTITUTE
Ινστιτούτο οµορφιάς που θα σας βοηθήσει να αναδείξετε τον καλύτερό σας 
εαυτό. Εδώ η φροντίδα των άκρων γίνεται µε εξειδικευµένα θεραπευτικά 

προϊόντα, η αποτρίχωση είναι πιο εύκολη και ανώδυνη από κάθε άλλη φορά, 
ενώ οι έµπειροι αισθητικοί θα σας δώσουν συµβουλές για ασφαλές και βαθύ 
µαύρισµα. Επίσης, ρωτήστε για το πακέτο θεραπειών κατά της κυτταρίτιδας 
µε το µηχάνηµα Lumicell και θα εκπλαγείτε και από την τιµή αλλά και από το 

αποτέλεσµα. Δεινοκράτους 99, 210 7242883, www.aesthe.gr 

INTIMISSIMI 
Η Ιntimissimi σας κάνει 
ένα super beauty δώρο. 
Με αγορές από € 50 και 

άνω σε εσώρουχα, νυχτι-
κά, easywear, µπλούζες 

και knitwear από τις 
συλλογές του ιταλικού 

lingerie brand, κερδίζετε 
ένα από τα αρώµατα 

Intimissimi: Innocente, 
Sensuale, Romantica. 

Έτσι είστε διπλά κερδισµέ-
νες, αφού ικανοποιείτε τις 
lingerie επιθυµίες σας και 
παράλληλα αποκτάτε δω-

ρεάν το πιο αισθησιακό 
άρωµα του καλοκαιριού 
αξίας € 38 (από 31/5 έως 

και 9/6). 

HANSAPLAST 
Η νέα σειρά Hansaplast Anti Callus προσφέ-

ρει άµεση αποτελεσµατική περιποίηση µε 
3 προϊόντα: το 2 σε 1 Peeling, την Εντατική 

κρέµα µε 20% ουρία και τον Εντατικό Ορό, όλα 
µε πρωτοποριακή σύσταση, ειδικευµένα στο 

να λειαίνουν τις σκληρύνσεις της επιδερµίδας. 

BCA COLLEGE Το τμήμα Ναυτιλιακών Σπου-

δών του Πανεπιστημίου Πειραιά 

σε συνεργασία με το BCA College, 

διοργανώνουν το 4ο ∆ιεθνές Συ-

νέδριο MASSEP. Στόχος του είναι 

να φέρει σε επαφή εκπροσώπους 

των operation και policy making 

departments των ναυτιλιακών 

εταιρειών με ακαδημαϊκούς. 

30-31/5, Metropolitan 
Hotel - Athens. 
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ΜΕΤρό
Οµόνοια, 27/5. Κοιταζόµασταν, εγώ φο-
ρούσα κόκκινο παντελόνι κι εσύ γαλάζια 
µπλούζα, γύρισα και σε κοίταξα στις 
κυλιόµενες, κοιτούσες ήδη, στείλε mail. 
anta19chania@hotmail.com

ΠόρΤό ράφΤη
Ξανθιά, έφευγες από την παραλία µε φίλες 
σου µε µπλε αυτοκίνητο, έστειλες φιλάκια... 
µπορώ να έχω άλλο ένα; xkyrog@hotmail.
com 

ΠλόύΤάρχός
Ξηµερώµατα Σαββάτου, ήσουν εκεί, µια 
µελαχρινή χρυσή οπτασία, αχ, κορίτσι µου, 
ελπίζω να σε ξαναδώ.

ΘΕςςάλόΝΙκη
∆ευτέρα στο Μαρκίζ. Μπήκες, έκατσες δί-
πλα µου, χόρευες όλο το βράδυ, το βλέµµα 
σου διαπεραστικό και ξαφνικά έφυγες.

EvErEST κηφΙςΙάς
Από έξω. Έπαθα την πλάκα µου µαζί σου, 
δεν έχω δει πιο γλυκιά και παράλληλα άγρια 
οµορφιά, σου χαµογέλασα αλλά νοµίζω δεν 
µε είδες, ήσουν λίγο βιαστική, φορούσες 
τζιν αεράτο παντελόνι και µια κοντή πλεχτή 
µπλουζίτσα που φαινόταν λίγο η κοιλίτσα 
σου, είσαι πολύ όµορφη, ξανθούλα, περ-
νάω συχνά από κει, ελπίζω να σε ξαναδώ.

ΤςΙΝ ΤςΙΝ
Εξάρχεια, Σάββατο 18/5, έξω στον πεζό-
δροµο, µου ’πες χρόνια πολλά, δείχνοντας 
την µπλούζα µου και ότι έχει γενέθλια ο 
σχεδιαστής της. Καταλήξαµε ότι είναι ταύ-
ρος και ότι δεν µας αρέσει. Πάντως χρω-
στάω ποτάκι, πότε λες; 

λΕωφόρός ΒόύλΙάγΜΕΝης
Με ένα τζιπ, είσαι διευθυντής σχολείου, 
κοντός µελαχρινός γυµνασµένος, είσαι ό,τι 
πιο αρρενωπό κυκλοφορεί στην Αθήνα.

κάΤω ηλΙόύΠόλη
Λαϊκή, τελευταία στιγµή πήρες πιπεριές και 
µε χαιρέτησες, αλλά δεν είδα τα µατάκια 
σου, θα ξανάρθεις χωρίς γυαλιά για να τα 
δω; Μ’ άρεσες, ήσουν πολύ γλυκούλα.

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

Με 20.000 ταξί στην Αττική, θα πρέπει να 
γίνεις πιο συγκεκριµένος/η...

Κοντούλη, ξανθούλη µε τα πολλά tattoo, σε 
περιµένω στο Shamone το άλλο Π/Σ! Α.

Μαρίνα Φλοίσβου. Σε είδα και από τότε βλέ-
πω όλο και κάτι πιο ωραίο σε σένα... κάθε 
µέρα περιµένω να σε ξαναδώ. Ξέρεις εσύ...

∆εν έπαιζα µαζί σου (αν αυτό κατάλαβες), 
σε ήθελα και σε θέλω πλάι µου, µου λείπεις 
µάτια, µου λείπεις πολύ! 

Give a chance to love έγραφε η µπλούζα 
σου, αλλά εγώ δεν έκανα τίποτα. 
Είµαι κότα! Πολύ µεγάλη κότα.

Σε είδα...

ξέρεις εΣύ...

BETTER LIFE DAY 
@ATHENS 
Ηµερίδα που διοργανώνεται για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα, δίνοντας 

την ευκαιρία στους συµµετέχοντες 

να αναπτύξουν την προσωπικό-

τητά τους, µέσα 8 εξειδικευµένα 

workshops, τα οποία θα πραγµατο-

ποιήσουν ισάριθµοι καταξιωµένοι 

ειδικοί του χώρου της προσωπικής 

ανάπτυξης, από Αµερική, Αυστρία, 

Ντουµπάι και Ελλάδα. Το κόστος 

συµµετοχής είναι €60 (online στο 

Viva.gr και στα Public), ενώ περι-

λαµβάνει συµµετοχή σε όλα τα 

workshops, το προσωπικό βιβλίο 

ασκήσεων, ελαφρύ γεύµα καθώς 

και συµµετοχή στο party που θα α-

κολουθήσει µετά το τέλος της εκδή-

λωσης. Πληρ.: http://betterlifeday.
com/gr/page/athens

NYC  
Εργαστήρι επαγγελµατικής κα-

τάρτισης διοργάνωσε το New 
York College (20/5), στο πλαίσιο του 

Career Fair 2013την ∆ευτέρα 20/5, στο κεντρι-
κό κτήριο του Κολλεγίου -  Αµαλίας 38, Σύνταγ-
µα. Στόχος ήταν να εφοδιάσει τους συµµετέχο-
ντες µε τις απαραίτητες γνώσεις, συµβουλές 
και κατευθύνσεις για κρίσιµα θέµατα, από την 
επιλογή του κλάδου εργασίας µέχρι και τη διε-
ξαγωγή της συνέντευξης για εργασία.

SAMSUNG 
Στη σελίδα της Samsung Mobile Greece στο 
Facebook θα βρείτε τον ειδικό σύµβουλο σχέσε-
ων της Samsung, ο οποίος θα σας βοηθήσει να 
ανακαλύψετε ποιος από τους φίλους σας είναι 
ο ιδανικός σύντροφος. Στο ρόλο του expert ο η-
θοποιός Γεράσιµος Γεννατάς, ο οποίος αναλαµ-
βάνει να «αφηγηθεί» µε χιουµοριστικό τρόπο 
πώς το Samsung GALAXY S4 
µπορεί να απλοποιήσει 
την καθηµερινότητά 
σας. Παίξτε, κερδίστε 
πόντους και συµµε-
τάσχετε στη µεγάλη 
κλήρωση. Στο τέλος 
Ιουνίου, 4 νικητές θα 
κερδίσουν από ένα 
Samsung GALAXY S4.

 
ΒΙόκάρΠΕΤ 
Πιάνουν οι ζέστες και ήρθε η ώρα για τον κα-
θαρισµό και τη φύλαξη των πολύτιµων χαλιών 
σας; Η νέα υπηρεσία Carpet Cleaning της Βιο-
καρπέτ όχι µόνο τα καθαρίζει και φυλάσσει, αλ-
λά εξασφαλίζει ότι θα τα παραλάβετε πιο φω-
τεινά και καλύτερα συντηρηµένα από ποτέ. Οι 
υπηρεσίες περιλαµβάνουν µέχρι και επισκευή 
σηµείων που έχουν φθορές αλλά και επιδιόρ-
θωση στα χειροποίητα κρόσσια. Καλέστε δω-
ρεάν στο 800 1168 168. www.biokarpet.gr.

Tι 
νέα;
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άΝω 
ΠΕΤράλωΝά 
Κυκλώπων 25

Οροφοδιαµέρισµα  
95τ.µ., 4ου ορόφου, 
υ π ό  κ α τ α σ κ ε υ ή ,  3 
υπνοδωµάτια, 2 µπά-

νια, ανεξάρτητη θέρµανση αερίου, κλιµατισµός, 
parking υπογείου, σχεδιασµός και κατασκευή 
υψηλών προδιαγραφών  από οµάδα µηχανικών. 
€ 215.000, 210 3635508, 6977 785793

ΒόύλΙάγΜΕΝη 

Κεντρική 
Πλατεία, 
Ιάσονος 18

Ετοιµοπαράδοτα δια-
µερίσµατα 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 

ΜιΚρεΣ αγγελίες 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.

ςε γνωρίζω...

Εκθαµβωτική 33χρονη 
υπάλληλος δηµοσίου, ξανθιά, 
καλλίγραµµη, ευγενική, µε 
ευχάριστη προσωπικότητα, 
µηνιαίως € 1.700, διώροφη 
µεζονέτα, Ι.Χ., εξοχικό, ανα-
ζητά γνωριµία γάµου µε ευ-
παρουσίαστο, συγκροτηµένο 
κύριο, επιτυχηµένο επαγγελ-
µατικά, έως 48 ετών. ∆εκτός 
Ελλάδα-εξωτερικό. Γραφείο 
Συνοικεσίων «I DO!». Κολωνά-
κι, Αµερικής 19, 6ος  όροφος, 
καθηµερινά 10:00-19:00, 213 
0260000, 6977 433711, www.
idosinikesia.gr 
 
ABILITY.  Υψηλών προδιαγρα-
φών γνωριµίες συντροφικότη-
τας-γάµου από όλη την Ελλάδα-
Ευρώπη-Αµερική-Αυστραλία. 
Για εσάς που ψάχνετε ποιότητα, 
που αγαπάτε τη ζωή και ανα-

ζητάτε ένα σύντροφο ζωής και 
ψυχής. Σύγχρονες µέθοδοι, 
στοχευµένα ραντεβού, πλειάδα 
επιλογών, άµεσα αποτελέσµα-
τα. Ρεκόρ γάµων και ευτυχισµέ-
νων ζευγαριών. ∆εκτή διαµε-
σολάβηση γονέων-συγγενών. 
Τιµές ασυναγώνιστες! Προλά-
βετε! Τηλ. κέντρο 210 3826947, 
Ερµού 18, Σύνταγµα, 4ος όρο-
φος, www.abilityclub.gr 

Αδέσµευτη πάµπλουτη κλινι-
κάρχης 50άρα, πανέµορφη, € 
10.000 µηνιαίως, ακίνητα µεζο-
νέτα, εξοχικό, αναζητά σύντρο-
φο µορφωµένο, ανεξάρτητο, 
λάτρη των ταξιδιών. Αυθηµε-
ρόν ραντεβού. Πανελλαδικά. 
210 8064902, 6979 423340

Ζήτα μου ό,τι θες

Πωλείται οικόπεδο 97 τ.µ. 
στο Περιστέρι κοντά στο 

µετρό Αγ. Αντωνίου, τιµή € 
65.000. Πληροφορίες: 210 
5740690 (8:00-10:00 και 
18:00-20:00) και στο κινητό 
6936 918778 

Παραδίδονται σε εργαστή-
ριο µαθήµατα κεραµικής, 
µικρού γλυπτού, ανάγλυφου, 
χρηστικού και διακοσµητικού 
αντικειµένου. 210 6411392, 
6937 411215  

∆ωρεάν Σεµινάρια Πληρο-
φορικής (δράση e-gnosis) 
Εκπαιδεύσου τώρα ∆ΩΡΕΑΝ 
και απόκτησε αναγνωρισµέ-
νο πιστοποιητικό για το ΑΣΕΠ 
και τον ιδιωτικό τοµέα κατα-
βάλλοντας µόνο τα εξέτα-
στρα € 190. Κέντρο Επιστή-
µης Πληροφορικής (Κ.Ε.Π.) 
Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι, 210 
5913.349, www.e-kep.gr

Σε είδα...
Της ΜΥΡΤώΣ ΚΟΝΤΟβΑ
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Μίλα Μου βρώμικα
Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

Γεια σας, Μυρτώ. Είπα να στείλω, 
αν  και δεν  σκοπεύω ν α µιλ ήσω 
βρώµικα. Είµαι 20, ανυποµονού-
σα να φύγω από το σπίτι µου γ ια 
ν α «ζήσω» και µόλις έφυγ α µε 

έχασα. Είµαι η µεγαλύτερη κότα που ξέ-
ρω. Η χαζοανασφάλεια δεν µ’ άφησε να 
µιλήσω σε άνθρωπο την ίδια στιγµή που 
και οι «παλιοί» την  έκαναν. ∆εν  θα α-
ν τέξω άλλα 2 χρόνια χωρίς να έχω έναν 
άνθρωπο να πιω µια γαµηµένη µπίρα.

Εγώ μετακόμισα στα 30 και έπαθα κρίση πανι-
κού με εφέ περιστροφικού ιλίγγου, μοναξιά, 
κατάθλιψη και έμμονες ιδέες ότι την ώρα που 
κοιμάμαι θα εκραγεί ο θερμοσίφωνας και θα 
ξυπνήσω στην Ανδρομέδα. Ψυχραιμία. 
Υ.Γ. Μετά είναι ωραία, σας το υπόσχομαι.

Όταν έπρεπε να ξεπεράσω κάτ ι δυν α-
τό που µου έκαν ε κακό, εµφαν ίσ τηκε 
µπροστά µου. Στην αρχ ή δεν έδωσα ση-
µασία, δεν θέλει κάτι σοβαρό από µένα, 
είπα. Εξελίχθηκε στο µεγαλύτερο έρωτα 
της ζωής µου. ∆υο χρόνια, ερωτεύτηκα, 
αγάπησα, δέθηκα, δόθηκα, ξεφτιλίστη-
κα, έµαθα. Ζήλευε και ζήλευα, τσακω-
νόµασταν για ώρες, ήµασταν και µακριά, 
αρκετά προβλ ήµατα. Ώσπου έρχ εται έ-
νας καυγάς και τέλος. Ούτε τηλέφωνο, 
ούτε εξηγ ήσεις. Απλά τέλος. Μετά από 
ένα µήνα και µερικών δικών µου προ-
σεγγίσεων να χωρίσουµε σαν άνθρωποι, 
αποφασίζει πως θέλει να βρεθούµε. Βρι-
σκόµαστε, χ ωρίζουµε, κάνουµε το κα-
λύτερο σεξ ever το οποίο επαναλήφθηκε 
δυο-τρεις φορές. Σήµερα, ξέρουµε πολύ 
καλά πως δεν µπορούµε να είµαστε µα-
ζί, αν µπορούσαµε εξάλλου θα ήµασταν, 
και ξέρουµε πως θα αγ α πιόµασ τε γ ια 
όσο πάει. Έλα όµως που και οι δυο πι-
στεύουµε πως δεν θα βρούµε ποτέ κάτι 
σαν αυ τό που είχ αµε. Είναι λάθος που 
χωρίσαµε, που κρατάµε ακόµα κάποιες 
µικρές επαφές εξ αποστάσεως, ή µήπως 
το λάθος είναι που δεν το ξαναπροσπα-
θούµε; Μία συνονόµατή σου

Με αναγκάζετε να γίνω και πάλι αυτοαναφορι-
κή, αλλά ας πάει και το παλιάμπελο: Φαίνεται, 
λοιπόν, πως το ’χει το όνομα. Δεν εξηγείται αλ-
λιώς. Όσες συνονόματες ξέρω, έχουν από μια 
παρόμοια ιστορία να διηγηθούν. 
Υ.Γ. 1  Ή και παραπάνω από µία...
Υ.Γ. 2  Πάντως αυτό µε τα υπέροχα σεξ των 
χωρισµών, να θυµηθούµε κάποια στιγµή 
να το κοιτάξουµε. Έτσι που πάµε, σε λίγο θα 
κάνουµε σχέσεις µόνο και µόνο για να χω-
ρίζουµε και να το γλεντάµε στο ενενήντα.
Υ.Γ. 3 Εντάξει, λοιπόν, σας βρήκα λύση. 
Συµφωνήστε ότι είσαστε χωρισµένοι για 
να µην αγχώνεστε και στο µεταξύ συνε-
χίστε να απολαµβάνετε το καλύτερο σεξ 
ever και να αγαπιέστε για όσο πάει.

Γεια σου, µυρτώγκι. Αχ, το πρόβληµά µου 
είναι ότι είµαι ν τροπαλός και µου αρέσει 
µια κοπέλα που δουλεύει σε κατάστηµα 
κινητής τηλεφωνίας. Πώς να της τα πε-
τάξω; Έχ εις καµιά ιδέα πρωτοτυποειδή, 
αν είναι εύκολο; θενκ γ ιο

Τι να σημαίνει άραγε η φράση «να της τα πετά-
ξω» στη γλώσσα των ντροπαλών; 

Γνωρίστηκα µε τον Β. τυχαία σε µία πα-
ρέα κάπου τον Οκτώβριο. Το ίδιο βράδυ 
βγ ήκαµε οι δυο µας γ ια ποτό. Η ατµό-
σφαιρα ήταν κάπως ηλεκτρισµένη (δεν 
βοήθησε το ποτό µά λ λον). ∆εν  έµεν ε 
σ την  πόλ η µας, λ έει, α λ λ ά βρισκόταν 
εδώ και 2 χ ρόν ια γ ια δουλειές, γ ιατί ή-
θελε να ξεφύγει από ένα ερωτικό πατα-
τράκ! Με έβαλε σε υποψίες... Εµµέσως 
πλ ην  σαφώς µου έδωσε να κατα λ άβω 
ότι αυτός είναι και του τη δίνουν οι «χω-
ριάτες» και οι κατ ίν ες που ψά χ ν ουν, 
ψάχ νουν, ψάχ νουν, και ότι µεταξύ µας 
θα υπάρχ ει µόνο σεξ... Καταλ ήξαµε να 
το κάνουµε στο αµάξι του σε µία ερηµιά. 
Μετά από 2 µέρες τον προσκαλώ σπίτι. 
Στο τέλος της βραδιάς –και αφού έγ ινε 
ό,τι έγ ινε– µου ξεφουρνίζει ότι έχει ένα 
γ ιο 3 ετών και µε τη γυναίκα του είναι σε 
διάσταση. Προσπαθώ να το καταπιώ, να 
γ ίνω κουλ. Σκέφτηκα ότι δεν θα έµπαι-
να εµπόδιο σ τη σχ έση του µε το παιδί 
του και αφού µε τη γυναίκα του είναι σε 
διάσταση δεν θα έπρεπε να αισθάνοµαι 
ενοχ ές. Η αλ ήθεια είναι ότ ι γούσταρα 
πραγ µατ ικά µαζί του. Κά που µετά τα 
Χρισ τούγ εν να µου λ έει πως άκυρο το 
διαζύγιο, τελευταία στιγµή δεν υπέγρα-
ψαν γ ιατί µπήκαν τα µεγά λα µέσα, παι-
δί, κουµπάρος κ.λ π. και δεν  το έκαν ε. 
Όλο  αυτό το διάστηµα είχα ανακαλύψει 
σελίδες στο fb, τη δική του, της γ υναί-
κας του. Κατιν ιά µεγάλη, το ξέρω, αλλά 
ήταν τόσο κρυψίνους που είχ α κουρα-
στεί να συναρµολογώ ένα-ένα όσα µου 
έλεγε γ ια να βγάλω άκρη µε την πάρτη 
του. Συνεχ ίζαµε να βρισκόµαστε καν ο-
ν ικά, το ξέρω, ν τροπή µου, αν το ήξερα 
από την αρχ ή δεν  θα έκανα τ ίποτα. Ώ-
σπου σήµερα ανακάλυψα ότι η γυναίκα 
του περιµένει 2ο παιδί. Ποιος είναι ο πιο 
τραγικός; Εγώ, µάλλον, έπρεπε να το εί-
χα ξεκόψει από την αρχ ή.  

Όχι, αλλιώς πάει η ιστορία των «πιο». Ο πιο 
τραγικός απ’ όλους είναι η σύζυγος που έχει 
προφανώς μαύρα μεσάνυχτα και ονειρεύεται 
δαντελένια βαφτιστικά. Εσείς είσαστε ο πιο 
χασομέρης απ’ όλους, που χάνετε την ώρα σας 
με άμπαλους αντί να αφεθείτε στο κριτσανιστό 
καλοκαίρι. Και, φυσικά, ο πιο ωραίος απ’ όλους 
είναι ο Β που έχει όλο τον κόσμο γραμμένο στα 
παπάρια του και κάνει dolce vita με ξένο «τα-
μείο» και μηδενικό ΦΠΑ. A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Ενέργεια, οίστρος, διανοητική φόρµα. Με τον 
Άρη και τον  Ήλιο στους ∆ιδύµους έχεις ιδέες που 
µπορούν να σε ξελασπώσουν εργασιακά, µπο-
ρείς να καταπιείς δέκα βιβλιοθήκες αν σπουδά-
ζεις κι αν πας για δίπλωµα αυτοκινήτου µπορείς 
να πάρεις και τριαξονικού. ∆ηλαδή, να ανεβάσεις 
διανοητικές στροφές. Έχεις και έµπνευση. Και εί-
σαι πειστικός. Και µπορείς να ψαχτείς εργασιακά, 
αν χρειάζεται. Και να κάνεις επαγγελµατικά ρα-
ντεβού µε αποτέλεσµα. Και να διαφηµίσεις τον 
εαυτό σου. Εντείνεται και η κοινωνικότητα. Και η 
πινέζα: Μπορείς να έχεις τόσο έντονες απόψεις, 
ιδέες, οπτικές, που να τη σπάσεις στον άλλο φτά-
νοντας σε ρήξη, οπότε µη µεθάς µε τα λόγια σου 
κι άκου τον απέναντι. Κι ενώ ένα κύµα σε σπρώ-
χνει προς τα έξω, το άλλο κύµα της Αφροδίτης 
(από 3/6) σε κλείνει στο σπίτι, γιατί τίποτα σαν 
την προστασία και την ασφάλεια του σπιτιού – κι 
αν υπάρχει κάποιος που σε δελεάζει να µείνεις, ε 
τότε χρειάζεται προσπάθεια για να σε τραβήξει 
ο έξω κόσµος. Κι όµως, κάτι σου λέει ότι εκεί έξω 
κάτι παίζεται που δεν µπορείς να το χάσεις. 

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Φεύγοντας ο Άρης από το ζώδιό σου και µπαίνο-
ντας στους ∆ιδύµους (1/6), η ζωή επιστρέφει σε 
πιο κανονικούς ρυθµούς και η προσοχή στρέφε-
ται στο Χρήµα και τις προεκτάσεις του. ∆ηλαδή; 
∆ηλαδή σου δίνεται η ευκαιρία να γίνεις υγιώς 
άπληστος/η είτε ανακαλύπτοντας το χρήµα ε-
κεί που οι άλλοι βλέπουν χάσιµο χρόνου είτε ξο-
δεύοντάς το εις πείσµα της κρίσης, και µάλιστα 
παρορµητικά, είτε πληρώνοντας έκτακτα έξοδα 
–χάλια εκδοχή– είτε φτάνοντας στην τσέπη σου 
χρήµατα που είχες ξεχάσει –λέµε τώρα–, που 
σου χρωστούσαν ή δεν περίµενες. Φυσικά η α-
πληστία δεν περιορίζεται µόνο στα υλικά, αλλά 
εκτείνεται και στα αισθήµατα και στις σχέσεις. 
Είναι από τις εποχές που θέλεις την άµεση ικανο-
ποίηση των επιθυµιών σου, αγνοώντας τα θέλω 
των άλλων, ή αν αυτό που θέλεις το θέλει και ο 
άλλος, ή αν το διαθέτει για να στο δώσει. Στο ση-
µείο που θέλεις και δεν σου δίνεται, υπάρχει θέ-
µα που καλό είναι να µην επιµείνεις, γιατί θα µεί-
νεις µε ψυχρότητα στον αέρα και χέρια άδεια. 
   
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Η άφιξη του Άρη στο ζώδιό σου (από 1/6) βγάζει 
από πάνω σου τη µαύρη σκιά που πιθανόν σκο-
τείνιαζε ακόµα και τις πιο ηλιόλουστες µέρες 
και σε επαναφέρει σε µια πραγµατικότητα της 
οποίας έχεις τον έλεγχο. Χωρίς περιστροφές, 
έχε υπόψη σου ότι επί τρεις εβδοµάδες η ζωή 
σου επιταχύνεται και µε τον ∆ία, ενώ µπορείς να 
δηµιουργήσεις σε όποιον τοµέα της ζωής σου 
σε ενδιαφέρει θαυµαστά αποτελέσµατα ή να 
δηµιουργήσεις το υπόβαθρο µιας αναγέννησης 
ή µιας καινούργιας αρχής. Έχεις τη δύναµη, σου 
προσφέρεται και η τύχη, οπότε διοχέτευσε την 
ενέργειά σου σε µια επιδίωξη, σε ένα στόχο, σε 
µια επιθυµία. Ανάλαβε πρωτοβουλίες, πίστε-
ψε, δράσε. Ακόµα κι αν αισθάνεσαι ευάλωτος, 
απογοητευµένος, µόνος ή µόνη, δεν θεωρείται 
σοβαρός λόγος για να σε κάνει να µη βγεις προς 
τα έξω διεκδικώντας χαρά, αναγνώριση, τις φι-
λοδοξίες σου.  Παντού. Από τους πάντες. 

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Ο πρώτος µήνας του καλοκαιριού συµπίπτει µε 
µια συµπαντική φιλοφρόνηση που έχει τη µορφή 
της Αφροδίτης στο ζώδιό σου (από 3/6). Η επι-
κοινωνία µε τους γύρω σου γίνεται εύκολη, είσαι 
πιο δεκτικός στις ανάγκες των άλλων και οι άλ-
λοι στις δικές σου. Θυµήσου µόνο ότι κάνοντας 
σε κάποιον το καλό δεν είναι απαραίτητο να σου 
ανταποδοθεί από τον ίδιο – το καλό που κάνεις 

µπορεί να σου επιστραφεί από οποιονδήποτε άλ-
λον, οπότε κάνε το καλό και ρίξ’ το στο γιαλό. Έχε 
υπόψη σου επίσης ότι ο Ερµής στο ζώδιό σου θα 
γυρίσει ανάδροµος στις 26/6, οπότε µην αφήσεις 
σηµαντικές δουλειές, επαγγελµατικές δοσοληψί-
ες, υπογραφές, αγορές, µετακοµίσεις, εργασιακά 
ταξίδια και σοβαρές συζητήσεις για τότε, δροµο-
λόγησέ τα τώρα για να µη βρεθείς προ εκπλήξεων 
και κυρίως για να µην αντιµετωπίσεις αναβολές, 
καθυστερήσεις και ψυχοφθόρες ασυνεννοησίες. 
Μέχρι τότε υπάρχει κίνηση, πρακτικά και εργασι-
ακά θέµατα, γρήγοροι ρυθµοί, εκκρεµότητες και 
τρεξίµατα διεκπεραίωσης. Υ.Γ. Όσο για τον Άρη 
στους ∆ιδύµους, από την αρχή του µήνα δίνει προ-
τεραιότητα στην καθηµερινότητα και την εργασία 
και το σώµα. Ναι, η Αφροδίτη σε οµορφαίνει. Ναι, 
τρως περισσότερες σοκολάτες ή παγωτά.  

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Βγαίνεις εκεί έξω, συναναστρέφεσαι φίλους ή 
γνωρίζεις καινούργιους ανθρώπους, µερικούς 
τους συµπαθείς παρά πάνω, µερικοί παραµέ-
νουν αδιάφοροι, µπορεί να φλερτάρεις κάποιον, 
ή κάποια, ή να αφεθείς στο διακριτικό φλερτ 
του/της. Υπάρχουν στιγµές που χαίρεσαι τον 
κόσµο, και τότε είσαι ήρεµος. Μέσα στους αν-
θρώπους υπάρχουν στιγµές που ξεχνιέσαι και 
νιώθεις ότι όλα θα πάνε καλά. Ναι, όταν βγαίνεις 
έξω, ακόµα κι αν σε τράβηξαν µε το ζόρι, στο 
τέλος τους ευχαριστείς που το έκαναν. Κι έπειτα 
γυρίζεις στο σπίτι και κάτι λείπει, ακόµα κι αν εί-
ναι κάποιος/α δίπλα σου. Ο έξω κόσµος µοιάζει 
υποσχόµενος, ο µέσα κόσµος είναι µελαγχολι-
κός. Τη µια ανεβαίνεις στο κύµα της ζωής και µε-
τά στην άµπωτη, κάθεσαι στην άκρη της ακτής 
και ονειρεύεσαι καράβια, ταξίδια, καινούργιους 
προορισµούς, τον άγνωστο ή την άγνωστη που 
θα σε γοητεύσει µέχρι έρωτα. Το καλό νέο είναι 
ότι µπορείς να κάνεις το ταξίδι. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Χρειάζεσαι αγάπη, αναγνώριση και θαυµασµό 
– όπως όλοι µας άλλωστε. Είναι µια εποχή που 
µπορείς να έχεις κάτι από αυτά, ή και όλα. Στη 
δουλειά έχεις δώσει/δίνεις αίµα και ιδρώτα. Στις 
σχέσεις επιµένεις τόσο όσο κανείς άλλος δεν θα 
επέµενε ή λες «προτιµώ να µείνω µόνος/η παρά 
να ρίξω τα στάνταρντς µου». Η είσοδος του Άρη 
στους ∆ιδύµους (1/6) φέρνει για άλλη µια φο-
ρά την επαγγελµατική ζωή στο προσκήνιο. Εκεί 
τα καταφέρνεις και τα καταφέρνεις καλά. Αυτή 
την εποχή ό,τι συµβαίνει πρέπει να συµβεί στην 
επαγγελµατική σου εξέλιξη. Οι προσπάθειές 
σου είναι να κατοχυρωθείς ως επαγγελµατικά 
Κάποιος, να ξεχωρίσεις ως επαγγελµατίας, να 
λάβεις τον έπαινο του δήµου. Το παράξενο είναι 
ότι, παρόλες τις προσπάθειές σου να χαραχθείς 
στο µυαλό όλων ως Κάποιος, είναι το Κάτι που 
προσφέρεις που έχει πιθανότητες να µείνει, όχι 
το Κάποιος. Άρα φρόντισε ώστε αυτό που κά-
νεις να έχει αξία, να του δίνεις αξία, να το κάνεις 
σαν να έχει µεγάλη αξία αγνοώντας τις διαταγές 
και τις τρικλοποδιές των γύρω ή των από πάνω.  

Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Ξεκινώντας, ένα φιλοσοφικό/ιατρικής φύσης 
ρητορικό ερώτηµα: Είσαι το θύµα µια παράξενης 
εγκεφαλικής διαταραχής και δρας µε ένα συ-
γκεκριµένο τρόπο ή είσαι κάποιος προικισµένος 
που σε άγγιξε το χέρι του πεπρωµένου για να αλ-
λάξεις τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι; 
Ας αφήσουµε τα βιβλία ιστορίας να αποφανθούν 
αν είσαι ένας ψυχωτικός, ή διαταραγµένος, ή µια 
ιδιοφυΐα µε εικονοκλαστικές ιδέες. Κι όµως, µε 
τον Άρη και τον Ήλιο στους ∆ιδύµους, αλλά κυ-
ρίως µε τον ∆ία στους ∆ιδύµους, από πέρσι τον 
Ιούνιο έχεις µπει συνειδητά ή ασυνείδητα σε µια 
διαδικασία που σε οδηγεί να αποφασίσεις πού 

βρίσκεσαι διανοητικά και ποιο δρόµο θα ακολου-
θήσεις ώστε η ζωή σου να ανθίσει. Όλα εξαρτώ-
νται από το πέρασµα της συνειδητότητας (της 
δικής σου και των άλλων) στο επόµενο επίπεδο. 
∆εν έχει νόηµα να επαναλάβεις µε καινούργιο 
αµπαλάζ τις παλιές σου αλήθειες, προκαταλή-
ψεις, φόβους, τρόπους σκέψης, οπτικές γωνίες, 
τρόπους συµπεριφοράς και πιστεύω. Το νόηµα 
που δίνεις στη ζωή χρειάζεται να γίνει καινούρ-
γιο ώστε να σε βάλει σε νέα τροχιά – όλα τα άλλα 
είναι πρακτικές λεπτοµέρειες. Μην ξεχνάς ποτέ: 
Η σκέψη δηµιουργεί πραγµατικότητα. 

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Υπάρχουν στιγµές που είσαι ατσάλι κι άλλες που 
είσαι χυλός. Ακόµα κι αν δεν είχες γεννηθεί έ-
τσι, ψυχολογικά είσαι και τα δύο. Μετά είναι αυτά 
που σου µαθαίνουν σχολείο, εκκλησία και κοι-
νωνία. Υπάρχει µια αµφιθυµία κι εδώ: ασπάζε-
σαι τις παραδοσιακές αξίες και ταυτόχρονα τις 
απορρίπτεις. Όπως και στον έρωτα: µπορείς να 
ερωτευθείς κάποιον/α εντελώς διαφορετικό/ή 
από σένα, µε εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις, 
πιστεύω, απόψεις, ιδέες, οπτική, και µετά να α-
πογοητευτείς. Εξιδανικεύεις και µετά ξενερώ-
νεις. Υπάρχει και η περίπτωση να υιοθετήσεις 
κι έναν τρόπο ζωής που δεν είναι δικός σου. Εί-
ναι σαν να βρίσκεσαι παγιδευµένος/η ανάµεσα 
στην αφοσίωσή σου στη Μαµά 
και την ανάγκη σου να τρέξεις 
µακριά από αυτήν. Και τώρα; 
Το παιχνίδι επαναλαµβάνεται. 
Ερωτεύοµαι, εξιδανικεύω, θέ-
λω να φύγω µακριά από ό,τι ξέ-
ρω, να µη θυµάµαι τίποτα από 
ό,τι µε πονάει. Καλή τύχη.  

ΤόξόΤης  
(22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Ε, καλά... ο Άρης στους ∆ιδύ-
µους από 1/6 λέει ότι υπάρχουν 
στιγµές που και αυτοί που αγα-
πάµε και αυτοί που δεν αγαπά-
µε, αλλά δουλεύουµε µαζί τους, 
είναι αφόρητοι. Ή απογοητευτι-
κοί. Υπάρχουν και αυτοί που µας 
αγαπάνε ή που θεωρούµε ότι 
θα µπορούσαν να µας αγαπάνε 
στον υπερθετικό. Εδώ το ζήτη-
µα είναι αν υποδύθηκαν τους 
συναισθηµατικούς, αν καταλά-
βαµε λάθος ή αν τελικά φαντα-
ζόµαστε περισσότερα από ό,τι 
µπορούν να προσφέρουν. Τα 
σενάρια µπορούν να είναι πολ-
λά, οι φαντασιώσεις πειστικές, 
εσύ διψασµένος για αισθήµατα 
και επαφή. Το γεγονός παραµέ-
νει: διαλέγουµε σύµφωνα µε 
ένα pattern που είτε είναι υγι-
ές είτε είναι διαταραγµένο. Οι 
άνθρωποι δεν µας επιλέγουν, 
τους επιλέγουµε – εν πάση πε-
ριπτώσει λέµε «ναι» εκεί που 
βλέπουµε να κουµπώνουν µε 
την επιθυµία µας και οι επιθυµίες µπορεί να είναι 
ναρκισιστικές, ανισσόροπες ή τρελαµένες. Αυτός 
ο µήνας είναι και ο τελευταίος µε τον ∆ία στους 
∆ιδύµους, δηλαδή στον τοµέα που συµβολίζο-
νται οι διαπροσωπικές σου σχέσεις: Φρόντισε 
αυτός/ή που σου αρέσει να είναι αυτός που θα σε 
ενθουσιάσει χωρίς να σε τρελάνει. Και θυµήσου 
ότι χωρίς συγκρούσεις σχέση δεν στεριώνει. 

αιγόΚέρως  (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Όλοι ξέρουµε πια ότι υπάρχουν φορές που όταν 
κάτι δεν πηγαίνει καλά στη δουλειά ή στα προσω-
πικά µας υπάρχει µεγάλη περίπτωση να σωµατο-

ποιήσουµε το άγχος και την αγωνία που περνάµε. 
Εξανθήµατα, αλλεργίες, λήθαργος, ιώσεις, στο-
µάχι κ.λπ. βρίσκονται στο µενού των παρενεργει-
ών της έντονης προσπάθειας να τα καταφέρου-
µε. Το σώµα αντιδρά όταν η ψυχή καταπιέζεται 
έντονα, όταν βρίσκεσαι σε διαρκή συναγερµό. 
Έχε το υπόψη σου τώρα που ο Άρης και για όλο το 
µήνα θα βρίσκεται στους ∆ιδύµους και η δουλειά 
θα αποκτήσει έξτρα στροφές και µεγαλύτερη 
ένταση. Τουλάχιστον µε την Αφροδίτη στον Καρ-
κίνο (από 3/6) έχεις κάποιον που ενδιαφέρεται 
για σένα και σε ηρεµεί, ή υπάρχουν άνθρωποι 
έτοιµοι να σε κάνουν να αισθανθείς καλύτερα 
όταν είσαι µαζί τους, ή που αν τους αφήσεις να σε 
πλησιάσουν µπορούν να σου προσφέρουν το α-
ντίδοτο που έχεις µεγάλη ανάγκη: τρυφερότητα. 

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Πολλοί αντιµετωπίζουν τους Υδροχόους σαν 
τρελαµένους τύπους που δεν στεριώνουν που-
θενά και είναι αλλοπρόσαλλοι. Κι όµως, πολλοί 
Υδροχόοι παθαίνουν ναυτία όταν βρίσκονται 
σε rollercoaster, απεχθάνονται τις εκπλήξεις και 
ενθουσιάζονται από σταθερές δουλειές, στα-
θερές σχέσεις και ένα σταθερό σπίτι. Τώρα, ας 
πούµε, µε Ήλιο, Άρη και ∆ία στους ∆ιδύµους, θέ-
λεις µια σχέση, ένα παιδί, µια δουλειά που σε ι-
κανοποιεί, ένα µέλλον που υπόσχεται, δηµιουρ-

γικότητα που σε ενθουσιάζει 
και σε κάνει να τρέχεις. Τα 
’χεις. Ή µπορείς να τα έχεις. 
Ή µπορείς να συµπληρώσεις 
τις ψηφίδες που λείπουν στο 
παζλ που έχεις αρχίσει. Υ.Γ. 
Προειδοποίησε, σε παρακα-
λώ, κάθε ερωτικό υποψήφιο: 
«Τα αισθήµατά µου µπορούν 
να είναι και βαθιά και διαρ-
κείας, αλλά ποτέ δεν θα γίνω 
γλυκερός ή εξαρτηµένος». 
 
ιχθύές  
(19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Ο ∆ίας στους ∆ιδύµους από 
πέρσι τον Ιούνιο µέχρι το τέ-
λος αυτού του µήνα ευνοεί 
καταρχάς ό,τι απαρτίζει το 
Σπίτι και την Οικογένεια –γέν-
νηση, µετακόµιση, αγορά– 
και εξ αντανακλάσεως µπορεί 
να ανοίξει και επαγγελµατικές 
προοπτικές. Το σπίτι κάτω 
από την οµπρέλα του ∆ία είναι 
προστατευµένο, υποστηρι-
κτικό, καταφύγιο. Τους ενδι-
αφέρεις και σε ενδιαφέρουν. 
Με το πέρασµα του Άρη επί-
σης στους ∆ιδύµους προστί-
θεται ένταση, κινητικότητα 
και σε µερικές περιπτώσεις 
αναστάτωση που δεν χρειά-
ζεται να κάνεις θέµα, αν δεν 
είναι κάτι σοβαρό – υπάρχουν 
στιγµές που κάποιος λέει µια 
λέξη παρά πάνω, κάποιος εί-

ναι κουρασµένος και δεν έχει κέφι για πολλά πολ-
λά, κάποιος ή εσύ έχει παράπονα. ∆εν χρειάζεται 
να κάνει την τρίχα τριχιά. Η Αφροδίτη και ο Ερµής 
στον Καρκίνο δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για 
δηµιουργικότητα και ιδέες και συναντήσεις που 
µπορούν να σε εξελίξουν ή, το λιγότερο, να σου 
δώσουν έµπνευση και χαρά σε ό,τι κάνεις. Ή απλά 
είναι καλοκαίρι, η διάθεση να φλερτάρεις βγαίνει 
αυθόρµητα, η επιθυµία για διασκέδαση ανεβαί-
νει, θέλεις παρέα για να περάσεις καλά και κά-
ποιον/α που θα µπορούσες να ερωτευθείς. A  

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

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο  Παν ο Πουλο

Δίδυμε, είναι υπέροχο 
αυτή την εποχή να είσαι Δίδυμος. 

Εnjoy the ride!

Α Σ Τ Ε Ρ Ι Α  Σ Τ Ο  Χ Α Ρ Τ Ι
Όχι, η αστρολογία –όσο κι αν 
είναι ένας δοκιµασµένος από 
τους αιώνες τρόπος αφήγη-
σης– δεν µπορεί να σε κάνει 
συγγραφέα, αν δεν είσαι.
Όχι,  η αυτοµατική γραφή 
–όσο κι αν είναι καλλιτεχνικά 
ανεξίθρησκη– δεν µπορεί να 
σε κάνει καλύτερο γραφιά απ’ 
ό,τι ήδη είσαι.
ο  συνδυασµός τους όµως, 
και υπό µορφή σεµιναρίου, 
µπορεί να είναι εκρηκτικός 
για ένα νέο συγγραφέα που 
ψάχνει κλειδιά και εργαλεία 
για να µην ταλαιπωρείται µε 
την πλοκή των ιστοριών του, 
πόσο µάλλον για να ’χει τη 
Μούσα του δίπλα του!
ο  Γιώργος Πανόπουλος και ο 
Θράσος Καµινάκης σάς περι-
µένουν την Πέµπτη 30/5, ώρα 
20.00 στην ταράτσα του Μι-
κρού Πολυτεχνείου κάτω από 
την ακρόπολη για να συστή-
σουν παρέα το νέο σεµινάριο 
∆ηµιουργικής Γραφής µε τίτ-
λο «αστέρια στο Χαρτί», που 
συντονίζουν από 5 ιουλίου. 
info: 210 3252998 & 
www.mikropolytexneio.gr
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