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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)

Μια φορά, ένα γερμανικό περιοδικό, επειδή ο λαϊκισμός δεν 
είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είχε για κύριο θέμα ότι οι 
Έλληνες και Κύπριοι συνταξιούχοι είναι πλουσιότεροι των 
Γερμανών. Στο εξώφυλλο μάλιστα είχε ένα κυπριακό γαϊδου-
ράκι με τα κοφίνια στο πλάι να ξεχειλίζουν από ευρώ. Η Μέρ-
κελ, την άλλη κιόλας μέρα, προς τιμήν της, βγήκε και είπε, μη 
λέμε σαχλαμάρες, η προσπάθεια των Ελλήνων να συσσωρεύ-
σουν, να έχουν δική τους στέγη, ακίνητα, δεν είναι πλουτι-
σμός, είναι ανασφάλεια. Γιατί η κοινωνική πρόνοια δε είναι 
σαν της Γερμανίας, οι άνθρωποι τρέμουν μην αρρωστήσουν, 
μη χάσουν τη δουλειά τους, μη δεν έχουν λεφτά για φάρμακα, 
για φακελάκια, για οίκους ευγηρίας, για νοσοκομειακή περί-
θαλψη, για αξιοπρεπή γηρατειά. 
Η ίδια Μέρκελ συνηθίζει να λέει μερικούς αριθμούς για να 
δείχνει το αδιέξοδο. Η Ευρώπη, το 7% του παγκόσμιου πλη-
θυσμού, παράγει το 23% του παγκόσμιου ΑΕΠ και ξοδεύει 
το 50% της παγκόσμιας κοινωνικής δαπάνης. Και οι αριθμοί 
χειροτερεύουν συνεχώς. Το 1980 η Δύση δημιούργησε το 
70% της παγκόσμιας παραγωγής, το 2001 το 50%, σήμερα οι 
αναπτυσσόμενες χώρες παράγουν το 70%. Η Ευρώπη γερνά-
ει, χάνει το δυναμισμό της, είναι σαν τις παλιές αυτοκρατορί-
ες που μία-μία αποσύρονται από το προσκήνιο. Η επανάστα-
ση της τεχνολογίας και της γνώσης μπορεί να προκάλεσε το 
παγκόσμιο μπουμ ανάπτυξης, αλλά δημοκρατικοποίησε τους 
τρόπους και τα μέσα παραγωγής, οι παλιοί επικυρίαρχοι της 
Δύσης χάνουν την πλεονεκτική τους θέση. Εμείς ζήσαμε τη 
χρυσή μας περίοδο, τώρα ήρθε η σειρά των άλλων να ζήσουν 
τη δική τους. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση της δυτικής με-
σαίας τάξης θα μειωθεί καθώς οι αναπτυγμένες και αναπτυσ-
σόμενες χώρες θα συναντηθούν κάπου στη μέση. 
Η Ευρώπη, ικανοποιημένη από την επιτυχία της και πλούσια, 
μοιάζει να αποφάσισε να μην προοδεύσει άλλο, να παγώσει το 
χρόνο, να ζήσει από τις προσόδους και τα προνόμιά της. Μέσα 
σε μια δεκαετία το χρέος του νότου υπερδιπλασιάστηκε. Συ-
ντήρησε την ανάπτυξη αλλά με τρόπο ψεύτικο και τεχνητό, δη-
μιουργώντας φούσκες. Οι τιμές των ακινήτων αυξάνονταν κατά 
15-20% το χρόνο. Χρηματοπιστωτικές φούσκες στις αγγλοσα-
ξωνικές χώρες, φούσκες των ακινήτων στην Ιβηρική Χερσόνη-
σο, φούσκα του δημοσίου στην Ελλάδα. Τεχνητοί παράδεισοι 
που η ευρωπαϊκή οικονομική πραγματικότητα δεν μπορούσε 
να προσφέρει. Ο μόνος τρόπος να διατηρηθούν, ήταν τα χρέη. 
Ζούσαμε σ’ ένα συλλογικό ψέμα που είπαμε στους εαυτούς μας, 
μέχρι που ήρθε η οικονομική κρίση και οι χρεοκοπίες.

Η Ευρώπη είναι σ’ ένα δύσκολο σταυροδρόμι. Θα αποδεχτεί τη 
μοίρα της και θα περάσει στο περιθώριο της ανάπτυξης ή θα 
αντιδράσει και θα πάρει τις δύσκολες αποφάσεις για να ξανα-
μπεί στο παιχνίδι. Η οπτική της Μέρκελ, για να ξαναγυρίσου-
με στην αρχή, δείχνει ένα δρόμο. Οι συντάξεις των Γερμανών 
δεν είναι μεγαλύτερες από των Ελλήνων, 950 ευρώ περίπου 
μέσος όρος, αλλά οι κοινωνικές παροχές του γερμανικού 
κράτους δεν συγκρίνονται με τις ελληνικές. Το θέμα δηλαδή 
είναι να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό επίπεδο κοινωνικής προ-
στασίας, το καλύτερο του κόσμου, αλλά όχι οι πρόσοδοι και τα 
προνόμια. Να απελευθερωθεί η οικονομία, να στραφεί ξανά 
στην παραγωγή, να μετατοπιστεί το βάρος από τις πολιτικές 
ασφάλειας στις πολιτικές ρίσκου. Γιατί μόνο το ρίσκο δημι-
ουργεί ανάπτυξη, δίνει ευκαιρίες, επιτρέπει στον καθένα να 
φτιάξει τη ζωή του, δημιουργεί κοινωνική κινητικότητα. Το 
ρίσκο είναι κίνηση, η αποστροφή στο ρίσκο είναι συντηρητι-
σμός, ακινησία, μη χαθούν τα κεκτημένα, μη θιγούν τα προ-
νόμια. Δεν είναι εύκολο. Ζούμε σε μια ήπειρο ηλικιωμένων, 
που διοικείται από ηλικιωμένους, με πολιτικές στραμμένες 
προς ηλικιωμένους. Κοιτάμε τον κόσμο με τη ματιά της προ-
ηγούμενης 20ετίας. Συντηρούμε τους προσοδούχους αντί 
να ενθαρρύνουμε την καινοτομία. Μας φαίνεται φυσικό να 
είναι η φορολόγηση εργασίας υψηλότερη της φορολογίας 
κεφαλαίου. Η προστασία της εργασίας για τους παλαιότερους 
να αυξάνει την ανεργία των νέων. Οι δαπάνες για συντάξεις 
ανεβαίνουν συνεχώς, πράγμα που σημαίνει περισσότερους 

φόρους, μεταφορά πλούτου εις βάρος των νέων. 
Κοινωνική προστασία αφενός, αλλά και ξεφούσκωμα της κάθε 
φούσκας, περιορισμός προνομίων και προσόδων, στροφή στην 
παραγωγή αφετέρου, είναι ένα σχέδιο που συναντάει τερά-
στιες αντιδράσεις. Οι «κερδισμένοι» της κάθε φούσκας αντι-
δρούν με κάθε τρόπο. Τα golden boys της κάθε Λίμαν Μπρά-
δερς θα κατηγορήσουν την υψηλή φορολογία, το κράτος που 
«επεμβαίνει» με κανόνες ρυθμιστικούς οι οποίοι ευνουχίζουν 
την επιχειρηματικότητα. Εννοούν την απουσία επιχειρηματι-
κότητας, την οικονομία-καζίνο που χρεοκόπησε θεαματικά το 
2008. Και τα δικά μας golden boys της κρατικοδίαιτης φούσκας, 
οι πολιτικοί των 48 ακινήτων, οι συνδικαλιστές των κυπριακών 
offshore και του ενός εκατομμυρίου εφάπαξ, θα κατηγορούν το 
«νεοφιλελευθερισμό», αυτό το αποτρόπαιο τέρας που απειλεί 
το δημόσιο τομέα. Εννοούν τις συνδικαλιστικές αργομισθίες, 
τις συνδικαλιστικές διπλές συντάξεις, τις ειδικές κατηγορίες 
φορολογουμένων που φοροδιαφεύγουν, τα επιδόματα χωρίς 
παραγωγικό αντίκρισμα, τις πρόωρες συντάξεις στα 50 που το 
βάρος τους επωμίζεται η νεότερη γενιά, τις πολυτελείς θέσεις 
σε οργανισμούς της πλάκας, την κρατική γραφειοκρατία, την 
απομύζηση της δημόσιας περιουσίας. Είναι τα ίδια golden boys 
σε κάθε χώρα, οι ευνοημένοι της γενιάς του baby boom σ’ όλη 
τη Δύση, της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα, που κρυμμένοι σε 
κάθε λογής σημαία ευκαιρίας δεν θέλουν ν’ αλλάξουν τίποτα. 
Αυτοκτονικά και πεισματάρικα. Κατηγορούν την «επίθεση στο 
κοινωνικό κράτος» και εννοούν τα προνόμιά τους που ακριβώς 
για να μη θιγούν, κατεδαφίζεται το κοινωνικό κράτος. 

Η ριζοσπαστικότητα των ηλικιωμένων είναι συνήθως συντη-
ρητική. Στην Ελλάδα, που έχουμε και το μεγαλύτερο πρό-
βλημα, έχουμε κατρακυλήσει στους ολοκληρωτισμούς των 
αρχών του προηγούμενου αιώνα. Αλλά και στην Ισπανία α-
παγορεύουν τις αμβλώσεις, στη Γαλλία απόκτησαν το δικό 
τους tea party, δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν ενάντια στην 
«οργανωμένη γενοκτονία του γαλλικού λαού». Ψεκασμένοι 
υπάρχουν παντού. Η επιστροφή στο παρελθόν είναι η λύση 
αυτοκτονίας για την Ευρώπη. Ο στρουθοκαμηλισμός κρύβει 
τα προβλήματα, αλλά δεν τα εξαφανίζει. Το παρελθόν δεν ε-
πιστρέφει ποτέ «με ένα νόμο, ένα άρθρο». Όσοι κρύβουν την 
πραγματικότητα, φέρνουν απλώς πιο κοντά την αναπόφευκτη 
παρακμή. Ο Ολάντ, αφού έχασε μερικά χρόνια γιατί ήταν α-
πασχολημένος να αλλάζει «πρώτες κυρίες», τώρα αναγγέλλει 
ένα μεγάλο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, όπως 
είχαν κάνει οι Γερμανοί πριν 10 χρόνια. Οι Γερμανοί σοσιαλδη-
μοκράτες, να υπενθυμίσουμε, γιατί πολύ εύκολα κατηγορούν 
κάποιοι τη «νεοφιλελεύθερη» Μέρκελ. Η Ευρώπη έστω και 
αργά, έστω δύσκολα και με πολλά μπρος-πίσω, προσπαθεί να 
καταργήσει τα τραπεζικά απόρρητα της Ελβετίας, διαλύει τους 
φορολογικούς παραδείσους, προσπαθεί να χτυπήσει το χρη-
ματοπιστωτικό κεφάλαιο και να επαναφέρει την κατεύθυνση 
των επενδύσεων στην παραγωγή, εκεί που χάνει το παιχνίδι. 
Προσπαθεί να «κάψει» λίπος, να μειώσει δηλαδή προνόμια και 
προσόδους που δεν δικαιολογεί η οικονομική συγκυρία, να 
μειώσει γραφειοκρατικές δομές για να απελευθερώσει τις πα-
ραγωγικές δυνάμεις. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό, δεν είναι εύ-
κολο, οι κατεστημένες δομές και τα συμφέροντα είναι δύσκολο 
να το επιτρέψουν. Αλλά, τουλάχιστον, αυτή η συντηρητική 
Ευρώπη, η γραφειοκρατική, δείχνει ότι έχει καταλάβει το πρό-
βλημα. Αντίθετα, οι κατήγοροί της είναι οι πραγματικοί συντη-
ρητικοί. Πίσω από το σύνθημα «όχι στη λιτότητα» κρύβουν την 
πραγματικότητα, κρύβουν τις οφθαλμοφανείς επιδιώξεις τους. 
Που είναι, όχι στην αφαίρεση των δικών μας προνομίων και οι 
άλλοι ας πεθάνουν. Η «δίκαιη» λιτότητα είναι αναπόφευκτη 
για την Ευρώπη. Η αλλαγή κάθε γερασμένης γραφειοκρατικής 
δομής που αφαιρεί ανταγωνιστικότητα από την Ευρώπη, είναι 
υποχρεωτική, αν θέλουμε να διατηρήσουμε ένα επίπεδο που 
είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Όσοι δεν αντιμετωπίζουν την 
πραγματικότητα και υποστηρίζουν ότι τα πράγματα μπορούν 
να μείνουν όπως τα ξέραμε, είναι, ό,τι ταμπέλα κι αν κρατάνε, 
οι πραγματικοί συντηρητικοί της εποχής μας. A
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ ➜ panikoval500@gmail.com

Αthens Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε

«Φύγαμε από 
Κεφαλονιά, ήρθαμε 

Αθήνα για όσο κρατή-
σει… Μπα, Μαίρη μου, 

έχουμε πολλές ακυρώσεις…
Να δούμε τι θ’ απογίνου-

με…»
(Κυρία στο κινητό της. Cafe στη Χαρι-

λάου Τρικούπη, Δευτέρα πρωί)

-Πήρα καινούρ-
γιο μπουφάν.

-Τι βαθμό παίρνει στο χιπ-
στερόμετρο;

-Δεν είναι χίπστερ σου λέω, 
είναι σπορ. 

(Διάλογος σε γραφείο. Δευτέρα πρωί, 
Σύνταγμα) 

«Μα πες μου ειλι-
κρινά, μπορείς να ζήσεις 
με 450 ευρώ μέχρι τις 31 

Ιανουαρίου;»
(Βράδυ 29ης Ιανουαρίου, Πατριάρχου Ιωα-
κείμ, Κολωνάκι. Δύο πενηντάρες κυρίες, 

έξαλλες με την κρίση)

NEBRASKA
Οι γονείς μας δεν χρειάζονται γηροκομείο, αλλά 
ένα λόγο για να ζουν. Δείτε την ταινία και αναρω-
τηθείτε αν θα είχατε το κουράγιο να κάνετε κι 
εσείς αυτό το οδυνηρά μαγικό ταξίδι από το Μπί-
λινγκς στο Λίνκολν με τον ηλικιωμένο πατέρα σας.
(σκέτο ποίημα η ταινία του Αλεξάντερ Πέιν)

«ΠΟΥΠΟΥΛΕΝΙΟΣ»
Είναι πράγματι εξαιρετικό, παρά το γεγονός ότι 
όλοι λένε ότι είναι εξαιρετικό. 
(του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, στο Θέατρο 
Αθηνών)

ΦΙΛΙΠ ΣΕΪΜΟΥΡ ΧΟΦΜΑΝ
Υπερβολική δόση ταλέντου.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ
Η ανοιχτή επιστολή του προς τους αλαλάζοντες 
«ζωόφιλους» ισοδυναμούσε με 100 παραστά-
σεις του.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η θεία του Μιχάλη Λιάπη ζει (και δεν θέλει ούτε 
να τον ακούσει).

COVER ART
Μπες στο www.athensvoice.gr/fashion-look και 
μάθε πώς μπορείς να γίνεις κι εσύ εξώφυλλο 
στην A.V. Ένας πολύ fan διαγωνισμός για κορί-
τσια. Μόνο.

ΜΠΗΚΕ Ο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Βγήκαν τα τρακτέρ.

ΓΟΥΝΤΙ ΑΛΕΝ
Ο Νευρικός Παιδεραστής.

BEYONCE
Υπερεκτιμημένη. Ας φορέσει ένα τσιτάκι by 
Laura Ashley και την ξανασυζητάμε. 

ΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙQ ραδικιού.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΓΥΝΑΙΚΑ»
Τι κρίμα, ανέστειλε κι αυτή την έκδοσή της.

ΠΕΝΕΛΟΠΕ ΚΡΟΥΖ
Κεφαλονίτες, μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι. Η 
Πενέλοπε σας σκέφτεται και σας στέλνει θερμές 
της ευχές. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ
Για θυμήστε μου, πότε ήταν η τελευταία φορά 
που είδατε έντυπο να διαφημίζει την ύλη και 
τους δημοσιογράφους του;

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
Θα έρθει όταν αρχίσουν να πέφτουν τα αντι-
καπνιστικά πρόστιμα στα μέρη που καπνίζουν 
(δηλαδή παντού!).

Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Greatest Hits
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΠΑΥΡΙΑΝΟΣ

γράφει για την Α.V. ένα τραγούδι

Η επίθεση της γρίπης

Γιώργος Θ. Παυριανός   

Σέρνεται γρίπη φοβερή
τη λένε Καλιφόρνια

ήρθε και μένα να με βρει 
μια μέρα στην Ομόνοια 

Ενώ είχα επιβιβαστεί
να πάω στον άνθρωπό μου

ήρθε ένας για να φταρνιστεί
μπροστά στο πρόσωπό μου 

Τρεις μέρες από το συμβάν
ξύπνησα με τουρτούρες

και πήρα αμέσως δυο Ponstan 
και βιταμίνες ντούρες 

Ενώ έγραφα για την Τσαμπά
«να ζήσουν οι τσολιάδες!»

άρχισα κι έβλεπα θαμπά
και μ’ έπιασαν ζαλάδες

Έλεγα ο δόλιος στην αρχή
μήπως και είναι μάτι

μα έτρεχε η μύτη μου βροχή
κι έπεσα στο κρεβάτι 

Στο «I Am What I Am»
δεν είδα Ζαχαράτο

με Tamiflu και Seropram
κοιμόμουν σαν το γάτο 

Στη Λάσκαρη ήμουνα απών
που παίζει «Ωραία χρόνια»

και κυνηγούσα το Depon
απάνω στα σεντόνια

Βέμπο επάνω στη σκηνή
έπαιζε η Μαρινέλλα

κι εγώ μιλούσα με φωνή
σα να ’μουνα τραβέλα 

Από τα αντιικά
καζάνι το κεφάλι

κι έτσι δεν είδα τελικά
Ξαρχάκο και Βιτάλη

Θεέ μου που ’σαι εκεί ψηλά
σου κάνω μια μετάνοια

τουλάχιστον να ’μαι καλά
να δω Χαρούλα-Τάνια!

Φτιάξε μου ΤΗ μέρΑ

ΤΟ Εξώφυλλο μΑΣ 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο Μιχάλης Αντωνόπουλος. Έχει συνεργαστεί με τα 
περιοδικά «National Geographic», «Macworld», «Εικόνες», «Ram», «Νέο Επίπεδο» κ.ά. 
με τις εφημερίδες «Έθνος», «Το Βήμα», «Νέα Μεσημβρινή», «Ισοτιμία» κ.ά. Έχει εκδό-
σει τα περιοδικά «Γραφίστας+web design, το «RockHard - Ελλάδα», την εφημερίδα 
«press4all» κ.ά. Έχει εργαστεί στον ΑΚΤΟ ως καθηγητής, ενώ έχει βραβευτεί για τη 
δουλειά του σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει κάνει μία ατομική έκθεση και έχει λάβει 

μέρος σε ομαδικές εκθέσεις και φεστιβάλ κόμικ. Είναι μέλος της ΕΔΙΠΤ, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Δημοσιογράφων FΑΕP και της Διεθνούς Ένωσης Δημοσιογράφων FIPP. Εργάζεται στην Ελληνο-
γερμανική Αγωγή.

«Μεγάλο Μέντι-
ουμ - DINAMI KALILOU. 

Πνευματιστής! Πάνω από 
20 χρόνια εμπειρίας ανε-

ξάρτητα από το ποια είναι τα 
προβλήματά σας. Μπορώ 

να σας βοηθήσω να λύσετε 
τα πιο δύσκολα από αυτά 
στο μικρότερο χρόνο από 

οποιονδήποτε άλλο. Ακόμα 
και αν έχετε απογοητευθεί 
από άλλους πνευματιστές. 
Μπορώ να κάνω τους ερω-

τευμένους να είναι καλύτερα 
από πριν. Μπορώ να κάνω 
αγνώστους ανθρώπους να 

ερωτευθούν. Λύνω σημαντι-
κές δικαστικές υποθέσεις 

σεξουαλικού περιεχομένου 
και εγγυώμαι επιτυχίες 

100%. Επαγγελματικές συμ-
βουλές και λοιπά. Επίσης 

δίνω πανίσχυρο φυλακτό για 
προστασία. Αποτέλεσμα σε 

7 ημέρες».
(flyer στην πόρτα μας)

Παπάδες γονατίζουν το ΙΚΕΑ: Ωραιότατα φωτιστικά για το αρχονταρίκι
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Ζωντανός στην πόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

ΔΕΥΤΕΡΗ ΖΩΗ
Ή και τρίτη, και όγδοη αν κάνεις κέφι: μπορεί σε μια ζωή να χωρέσεις κι άλλες, σε περίπτωση 

που δεν έχεις υπομονή για μετενσαρκώσεις από δω κι από κει. 

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)

Μ
πορεί να ζεις μια ζωή, μονή, αλλά να 
έχεις ρούχα από πολλές ζωές – παλιό-
τερες. Τις έζησες με το ίδιο ή ελαφρώς 
διαφορετικό σώμα, με το ίδιο στραβό 

κεφάλι, με τους ίδιους φίλους. Που κι αυτοί 
υπήρξαν ελαφρώς διαφορετικοί (αλλά με τα 
ίδια στραβά κεφάλια – αν δεν ταιριάζατε, δεν 
θα συμπεθεριάζατε). Καμιά φορά πέφτει το 
μάτι σου σε κάτι άπαπα στην ντουλάπα σου 
και λες «Χριστός και Παναγία, ποιος το φο-
ρούσε αυτό με τις απλικέ μαργαρίτες και τη ζώνη-
ζάντα τριαξονικού;» Εσύ βέβαια, ποιος άλλος; 
Σιγά μη σου διαρρήξαν το σπίτι για να κρεμά-
σουν κουλαμάρες στην γκαρνταρόμπα σου…
Τέλος πάντων, ενώ βαριέμαι τις μεταμφιέ-
σεις, έχω indeed απλικέ μαργαρίτες και ζά-
ντες τριαξονικού: από άλλες ζωές, από τις 
οποίες κονόμησα φορέματα με πούλιες τοίχο-
τοίχο και ζακέτες-σκυλάκια-Δαλματίας και 
γοβάκια Μίνι Μάους. Γελοιότητες που δεν 
φοριούνται, αλλά είναι σούπερ όταν τα παιδιά 
μου ντύνονται καρναβάλια. Θεωρητικά θα 
μπορούσα να τα δώσω σε μαγαζιά «δεύτερο-
χέρι», αλλά… τα μαγαζιά αυτά συνήθως παίρ-
νουν παρακαταθήκη, μετά εσύ ξεχνάς τι έχεις 
αφήσει σε ποιο μαγαζί, περνάνε χρόνια, είτε 
στην ντουλάπα σου την είχες τη ζάντα είτε 
στη γύρα ένα και το αυτό. Άρα ας κάτσει στην 
ντουλάπα σου, μη χαλάς και στο σκηνικό…
Υπάρχει το «Second hand lux», που στις πα-
ρακαταθήκες του έχει: μπότες Chanel, παπού-
τσια Fendi, τουαλέτες Gucci, παλτό Givenchy, 
ζακέτες Dior, γόβες Ferragamo, τσάντες 
Chloe, φορέματα Alexander McQueen, όλα 
δεύτερο χέρι αλλά σε σούπερ κατάσταση. Οι 
μπότες μπορεί να κάνουν 500 ή 1.500 ευρώ 
(αν είναι Chanel; Καινούργιες, θα ήθελαν ε-
νέχυρο το παλάτζο σου!). Μπορεί να μην ψω-
νίσεις, αλλά θα νιώσεις σαν να κάνεις σου-
λάτσο σε άλλες ζωές. Ξένες ζωές – οκέι, δεν 
ντύθηκες ποτέ σου Εβίτα να βγάλεις λόγο 
σ’ ένα μπαλκόνι, αλλά όταν δεις ΤΟ σωστό 
φουστάνι για την περίσταση, αποκλείεται να 
μην το αναγνωρίσεις. Ξυπνάει ο σκηνοθέτης 
μέσα σου, ή η Ζωζώ Σαπουντζάκη.
Το «Second hand lux» είναι αυτό που λέει 
στην ούγια, «λουξ». Δεν έχει σχέση με τις α-
μερικάνικες αγορές (ούτε μυρίζει μουχλίλα) 
και δεν είναι φθηνό αλλά είναι, στο είδος του, 
κορυφαίο. 
Στην ίδια κατηγορία αλλά σε συνοικιακό/μι-
κρό είναι το «Yell-ow», με αμέτρητες κρεμά-
στρες «δεύτερο χέρι» σε καλή κατάσταση, 
μπορεί να βρεις κάτι χαριτωμένο από άλλη 
ζωή άλλου ανθρώπου και να το πάρεις με 
10-20 ευρώ για να αλλάξεις λίγο ζωή ή να αι-

σθανθείς ότι αλλάζεις, έχει «ευκαιρίες» και 
σηκώνει ψάξιμο. Αυτή την εποχή όλα τα μα-
γαζιά-αλυσίδες έχουν προσφορές-ευκαιρίες 
να σου βγαίνουν απ’ το ρουθούνι, αισθάνεσαι 
λίγο εγγλέζα/γαλλίδα/σουηδέζα με λίγο χρή-
μα – η λέξη κλειδί είναι «λίγο»: αλλάζεις λίγο, 
αισθάνεσαι λίγο, ξοδεύεις λίγο, βασικά μένεις 
όπως είσαι και ξεμπερδεύεις, ή πολύ ή καθό-
λου, άι σιχτίρι πια.   

Π
άνω στη σύγχυση και με τρομερό συνάχι 
πήγα με παλιούς φίλους στο καινούρ-
γιο «Athinaikon». Το συνάχι όμως είναι 
σαν την καψούρα, αισθάνεσαι μοοοό-

νος μέσα στην ωραία παρέα, δεν έχεις όρεξη, 
σέρνεσαι… ένα τζατζίκι κατάφερα να φάω. Η 
θεωρία ότι το σκόρδο σκοτώνει εκτός από τον 
έρωτα και το κρύωμα, δεν έπιασε με την καμία, 
η μύτη μου ήταν προβοσκίδα, ήθελα να πάω 
για ύπνο, γενικά ένα χάλι που σε κυριεύει ό-
ταν εσύ έχεις δέκατα και οι άλλοι όχι. Δεν θα 
άλλαζε κάτι αν είχανε όλοι δέκατα, απλώς θα 
τρώγαμε όλοι τζατζίκι. Το οποίο ήταν υπέροχο. 
Το εστιατόριο είναι νεοϋορκέζικο, ντιζαϊνάτο, 
αεράτο, απλώς ήθελα – κάτι μαλακό, σε μαξι-
λάρα; Σε σοφαδάκι; Να την πέσω σε μια γωνία 
με ένα κουβρ-λί; Ο Γιώργος Ευσταθίου τα σου-
τζουκάκια σμυρναίικα τα φτιάχνει πιο πιτσι-
κωτά – συμφωνήσαμε όλοι σ’ αυτό. Ακόμα κι 
εγώ, που είχα φάει ένα μοναχικό τζατζίκι. 
Άλλο βράδυ με παλιούς φίλους και κοινό πα-
ρονομαστή τον Νίκο Σούλη, πήραμε φαλάφελ 
από το «πρώτο από Αχαρνών», το «Σις Κεμπάπ 
Ψησταριά». Ακόμα καρα-κρυωμένη: ήμαρτον 
πια. Αλλά όλοι είπανε ότι ήταν τέλειο το φα-
λάφελ, και σχεδόν-τζάμπα, και να ξαναπάμε 
όταν δεν θα έχω ρεβίθια στο σπίτι. Ή κρύωμα 
αρκούδας. Που έφαγε ρεβίθια στο σπίτι.  
Ε, αυτά. Μετά πέρασε το κρύωμα λάου-λάου, 
όπως περνάνε όλα σε αυτή τη ζωή, σίγουρα 
και σε άλλες ζωές. Στις οποίες άλλες ζωές κά-
ποιος σπεσιαλίστας μού είπε κάποτε ότι θα 
έχω να παλέψω με χειρότερους/ες (γκόμε-
νους/ες, συγγενείς, παιδιά, άντρες, κολλη-
τούς, φίλες, γουατέβα), αν δεν λύσω σε αυτή 
τη ζωή τις σχέσεις μου… δηλαδή με τους εδώ, 
τους τρέχοντες, που δεν είναι ακριβώς piece-
of-cake, δηλαδή άμα σκεφτεί ο μέσος ανα-
γνώστης πώς είναι τα προσωπικά του, κι άμα 
μετά σκεφτεί ότι αν συνεχίσει όπως είναι σε 
επόμενη ζωή θα είναι τρις χειρότερα, ο μέσος 
αναγνώστης τρέχει πάνω-κάτω τραβώντας 
τα αυτιά του και φωνάζοντας ποδοσφαιρικά 
συνθήματα. Γιατί ο μέσος αναγνώστης δεν εί-
ναι τέλειος, ούτε καν εντελώς-στα καλά-του 
(όπως και ο μέσος δημοσιογράφος…) A         

Second hand lux, 
Χάρητος 27,  
Κολωνάκι,  
210 7258747

Yell-ow,  
Δουκίσσης  
Πλακεντίας 68  
(μετρό Πανόρμου). 
211 2136548

Athinaikon,  
Μητροπόλεως 34 & 
Πετράκη 9,  
Σύνταγμα, 
210 3252688, 
3251598

Σις Κεμπάπ  
Ψησταριά,  
Λιοσίων 5,  
210 5201839         



shoot Me!
Του Κωνσταντίνου Ρήγου

Επιστροφή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με το έργο «Icones». Η Άρτεμις Μπόγρη είναι η Miss Donnithorne’s Maggot και ο Τάσος Καραχάλιος ερμηνεύει το Vesalii Ιcones, σε 
συνεργασία με το Ergon Εnseble. Ένα δίπτυχο μουσικού θεάτρου με δύο αναπάντεχα προκλητικά έργα του Άγγλου συνθέτη Sir Peter Maxwell Davis, 11&12 Φεβρουαρίου, στις 20.00.  
Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη. www.megaron.gr

➜ contact@rigosk.gr
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TA TWEETS TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την καθολική απαγόρευση χρήσης 
του μηχανήματος που διασκορπίζει τα πεσμένα φύλλα)

Φυσικά και είναι σημαντικό 
να έρθουν ο Νίκολας Κέιτζ 
και η Πενέλοπε Κρουζ στην 
Κεφαλονιά, αυτές τις κρίσιμες 
στιγμές. 
● Γιατί, μπορεί να μην 
είναι ευρέως γνωστό, αλλά 
σύμφωνα με μια παλιά 
προφητεία, αν ρίξεις δύο 
διεθνείς celebrities μέσα 
στο ρήγμα οι συνέπειες του 
σεισμού θα εξαφανιστούν. 
● Και κυρίως ο Παπαζάχος θα 
σταματήσει τις προβλέψεις... 

Είναι μια πραγματικά 
αμήχανη στιγμή: Από τη μία, 
θέλεις να πανηγυρίσεις ότι με 
δική σου εντολή «17.700.000 
ευρώ από μίζες, επιστρέφουν 
στον  ελληνικό λαό»…
●…και από την άλλη, να 
προσπαθείς να αποσιωπήσεις 
το γεγονός ότι αυτά τα 
17.700.000 ευρώ βρέθηκαν 
εξαιτίας νόμων που έχει φέρει ο 
Παπακωνσταντίνου, τον οποίο 
έχεις παραπέμψει για απιστία. 

Αυτή την ιδέα να μετονομαστεί 
η «Χρυσή Αυγή» σε «Εθνική 
Αυγή» δεν την είχε εφαρμόσει 
πρώτα η Τατιάνα Στεφανίδου, 
που μετονόμαζε τις εκπομπές 
της προκειμένου να γλιτώνει τα 
πρόστιμα του ΕΣΡ;
● Ή ο Αχιλλέας Μπέος, για να 
απαλλαγεί από τα χρέη του 
Πανιωνίου, μετονομάζοντάς 
τον σε «Νέο»; 

Κι όμως, οι 17.500 
προσλήψεις-εξπρές που 
ανακοινώθηκαν σε δήμους και 
άλλες υπηρεσίες δείχνουν ότι 

(17 ΣυμπεραΣματα ενοΣ κριΣιμου καλοκαιριου)

Η (πραγματική) 
απορία της 
εβδομάδας

Το να δίνεις δύο 
μέρες παράταση 
στην ημερομηνία 
λήξεως του φρέ-
σκου γάλακτος 
στην πραγματι-
κότητα δεν είναι 

σα να εφαρμόζεις 
τη ρύθμιση με τα 
ληγμένα, απλώς 

με άλλη ονομασία; 

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Παναγιώτης Λαφαζάνης «Η κυβέρνηση της 

Αριστεράς θα χρειαστεί μια ικανή δέσμη μέσων 

ενημέρωσης που θα ενημερώνουν αντικειμενικά για 

το έργο και τις προσπάθειές της»

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Όταν 

γίνουμε κυβέρνηση 

και τα πράγματα 

σοβαρέψουν, 

πρέπει να 

οργανωθούμε: Να 

έχουμε τα δικά μας 

κανάλια που θα 

προπαγανδίζουν υπέρ 

των αναγκαίων 

αντιλαϊκών 

μέτρων που 

θα παίρνουμε, 

όπως ακριβώς 

έχουν τώρα οι 

άλλοι που τους 

κατηγορούμε.

ο Αντώνης Σαμαράς είναι στην 
πραγματικότητα ΣΥΡΙΖΑ.
● Αν και, στην  
πραγματικότητα, είναι κάτι 
παραπάνω από αυτό: ένας 
σύγχρονος Ρομπέν των Δασών! 
● Που τιμωρεί τη 
διεφθαρμένη και γεμάτη 
αμφισβητήσεις μεσαία τάξη και 
τα δίνει στους διορισμένους 
ψηφοφόρους του...
● Επίσης η πράξη αυτή 
δείχνει υπευθυνότητα. Διότι 
αντί να θέτεις σε κίνδυνο 
τη χώρα με πολιτικούς 
πειραματισμούς και 
μεταρρυθμίσεις που δεν 
κατέχεις καθόλου, κάνεις 
αυτό που ξέρεις καλύτερα: 
διορισμούς!
● Και, φυσικά, βοηθάς τους 
νέους επιστήμονες να βρουν 
το δρόμο τους, κάνοντάς 
τους σαφές ότι πρέπει να 
φύγουν στο εξωτερικό το 
συντομότερο, αν θέλουν να 
δουλέψουν.
● Και, τέλος, ξεμπροστιάζει 
τα media, που κάθε τόσο 
κάνουν κήρυγμα εναντίον 
του «πελατειακού κράτους», 
αναγκάζοντάς τα να 
δείξουν ενθουσιασμό για τις 
προσλήψεις, επειδή πρέπει να 
χαροποιήσουν τους πελάτες 
τους. 

Καλά, τόσα χρόνια οι 
βιομηχανίες που παράγουν 
τρακτέρ δεν έχουν καταφέρει 
ακόμα να κατασκευάσουν 
ένα που να μη χρειάζεται να 
ρημαδο-ζεστάνεις τη μηχανή 
του για να ξεκινήσει; A

Θα έπρεπε  
να υπάρχει μια  

λέξη για...

«Κουμπαράθισμα»:
Το τυφλό σημείο 

ανάμεσα στο κάθισμα 
και στην πλάτη της 
θέσης του οδηγού, 
όπου καταλήγουν 

μοιραία τα νομίσματα 
που φεύγουν 

από τις τσέπες.

Η  Ε π ι κ Η  φ ω τ ο γ ραφ ι α  τ Η ς  Ε β δ ο μ α δ α ς 
Ο αγιασμός των περιπολικών

Η Ζέττα Μακρή παρίσταται στην τελετή παραλαβής 6 αυτοκινήτων και 3 μηχανών από 

την αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας (φωτό από το λογαριασμό της στο twitter).

Η στιγμή της «ενδυνάμωσης» των μηχανών με τον αγιασμό, παρουσία της τοπικής 

βουλευτού με την επίσημη λεοπάρ ενδυμασία είναι ιερή. Διότι, στην πραγματικό-

τητα, πρόκειται για ένα μεταφυσικό «καραφτιάξιμο» των μηχανών και των αυτοκι-

νήτων που τα καθιστά ισχυρότερα απέναντι στον εχθρό. Και μένουν ασφαλώς όλοι 

ευχαριστημένοι: Οι ιερείς επιβεβαιώνουν ότι χωρίς την ευλογία τους δεν μπορεί να 

γίνει τίποτα. Και η τοπική βουλευτής κ. Ζέττα Μακρή έχει την ευκαιρία να «τουιτά-

ρει» τη φωτογραφία και να δείξει στους ψηφοφόρους της ότι κάτι κάνει. Άσε που 

αν ισχύουν οι ισχυρισμοί του μητροπολίτη Δημητσάνας περι ηλεκτροφόρου ράσου, 

τα οχήματα δεν πρόκειται να μείνουν ποτέ από μπαταρία. 

ΑπΑνθΡωπΗ θΕΣΗ ΕΡγΑΣίΑΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣΥπεύθυνος προεκλογικής εκστρατείας στο κόμμα του Στέφανου Τζουμάκα.

Συνεχίζονται οι παραστάσεις στην «Κεφαλονιά»
Με μεγάλη συμμετοχή συνεχίζεται το πλούσιο πρόγραμμα εμφανίσεων γνωστών 

καλλιτεχνών της πολιτικής στην Κεφαλονιά. Υπουργοί και εκπρόσωποι κομμάτων, 

ακολουθώντας τη μεγάλη παράδοση του «Μαυρογιαλουρισμού», προσγειώνονται 

θεαματικά στο νησί, ξεναγούνται στις περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό συνοδεία 

μεγάλου μπαλέτου παρατρεχάμενων, κάνουν δηλώσεις συμπαράστασης και αναχωρούν.
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τουν στο απυρόβλητο τον ίδιο τον Κουβέλη 

και το μικρό πυρήνα της νέας ηγετικής ομά-

δας της Αγίου Κωνσταντίνου. Ο λόγος είναι 

απλός. Να διατηρηθεί ως αντιπερισπασμός η 

δυνατότητα της ΔΗΜΑΡ να διαδραματίζει ρό-

λο «αντάρτη» στις κινήσεις ενοποίησης ενός 

τμήματος της Κεντροαριστεράς με την έστω 

ομιχλώδη και εν πολλοίς αμφιλεγόμενη κί-

νηση των «58». Οι επίγονοι του Παρτσαλίδη 

ξέρουν από φράξιες καλύτερα και από τους 

γερασμένους φαντάρους της Β΄ Πανελλαδι-

κής. Τα στελέχη της ΔΗΜΑΡ ας απευθυνθούν 

στην Κουμουνδούρου για να θυμηθούν πρό-

σωπα και πράγματα, όταν τότε με τη διάσπα-

ση στο ΚΚΕ Εσωτερικού σημερινές ηγετικές 

προσωπικότητες του ΣΥΡΙΖΑ έψαχναν τα 

συρτάρια των στελεχών της Β΄ Πανελλαδι-

κής στο Παρίσι για να στοιχειοθετήσουν το 

«φραξιονισμό» και να εξοστρακίσουν τους 

«φραξιονιστές». Βλέπετε, κάθε συνεπής αρι-

στερός εκτρέφει ένα μικρό Στάλιν μέσα του, 

όπως ένας συνεπής δεξιός εκκολάπτει πάντα 

διακριτικά ένα μικρό Μουσολίνι. 

Αν ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να μονοπωλήσει 

τον πολιτικό χώρο που κάλυπτε ιστορικά το 

ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ Εσωτερικού κατά τη δεκα-

ετία του ’80 , τότε μάλλον τα καταφέρνει του-

λάχιστον στα χαρτιά και μάλιστα με τη μικρή 

μεν αλλά δυναμική συνεισφορά δεξιών, ναι 

δεξιών, ψηφοφόρων. Οι δημοσκόποι έχουν 

εντοπίσει αυτό το φαινόμενο στην Αττική και 

μάλιστα και στις τρεις εκλογικές περιφέρειες 

του Λεκανοπεδίου. Το φαινόμενο εξελίσσε-

ται κατά τους δημοσκόπους ομαλά από το 

Λαύριο και την Ελευσίνα έως το 

Αιγάλεω τον Κορυδαλλό, το Πε-

ριστέρι και τον Γέρακα. Για τους 

παλαιότερους θυμίζει συμπε-

ριφορές δεξιών ψηφοφόρων 

μητσοτακικής προέλευσης κυ-

ρίως, της αριστερής πτέρυγας 

της Νέας Δημοκρατίας, που 

ψήφιζαν την εκσυγχρονιστική 

Αριστερά μετά το βρώμικο ’89 

και που στο τέλος ενσωματώ-

θηκαν στο εκσυγχρονιστικό 

μπλοκ του Κώστα Σημίτη για να 

μεταναστεύσουν στη συνέχεια 

προς τον Κώστα Καραμανλή. 

Υπ’ αυτές τις συνθήκες ποια εί-

ναι τα πραγματικά περιθώρια της αυτοπροσ-

διοριζόμενης από το ΠΑΣΟΚ, τη ΔΗΜΑΡ και 

τους «58» Κεντροαριστεράς; Είναι εκ των 

πραγμάτων περιορισμένα. Πολύ περιορισμέ-

να, όσο μάλιστα περνούν οι ώρες και οι ημέ-

ρες. Τόσο που το όλο εγχείρημα πιθανότατα 

να εξαντληθεί στη διαμόρφωση συνθηκών 

για την εκλογή ενός ευρωβουλευτή (δύσκο-

λα) από το χώρο του Ευρωσοσιαλιστικού Ψη-

φοδελτίου (ΠΑΣΟΚ, «58») και της μικρής, ακό-

μη και μη ορατής προοπτικής εκλογής ενός 

ευρωβουλευτή από τη ΔΗΜΑΡ, που αν συμ-

βεί θα πρέπει να εκληφθεί ως θαύμα. Όσο για 

τον εξορθολογισμό του πολιτικού μας βίου, 

ας τον αφήσουμε για τις ρωμαϊκές καλένδες. 

Θα βρεθεί στο μέλλον κάποιος Πλούταρχος 

από τη Βοιωτία για να καταγράψει τα «θαύ-

ματα» της ανανέωσης του πολιτικού προσω-

πικού της χώρας. Έχουμε καιρό.   A

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Η κόκκινη γραμμΗ

Ασφυκτικές πιέσεις στο ΣτΕ 
–στο παρασκήνιο βεβαίως– για να 
σταματήσει η έκδοση ακύρωσης 
αποφάσεων για περικοπές στα α-
ναδρομικά. Γίνονται και τέτοια;

«Οι δικαστές πρόλαβαν και τσέπωσαν τα 
αναδρομικά τους, ενώ οι βουλευτές δεν το 
έπραξαν». Ξέσπασμα βουλευτή της ΝΔ μετά 
την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.

Ο ίδιος στο περιστύλιο της Βουλής: «Δεν 
υπάρχει δικαστικός που να πήρε αναδρομι-
κά κάτω από 200.000 ευρώ»...

Νεότερα από τον «αμίλητο». Ο Κώστας 
Καραμανλής εκτιμά ότι θα «καούν» δυο-
τρεις κυβερνήσεις ακόμα πριν φανεί φως 
στο τούνελ και εμφανιστεί στο πολιτικό 
προσκήνιο. Απογοήτευση για όσους πίνουν 
νερό στο όνομά του.

«Η έκθεση του ΟΟΣΑ δεν είναι οι πλάκες 
του Μωυσή», Μάξιμος Χαρακόπουλος, ανα-
πληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
στα χαρακώματα.

Πληρώσαμε 900.000 ευρώ για την έκθε-
ση του ΟΟΣΑ για να την κόψουν και να τη ρά-
ψουν κάποιοι από το Μαξίμου, πριν φτάσει 
για έγκριση στη Βουλή;

«Με δεδομένο ότι για τη έκθεση διαφω-
νούν δημοσίως υπουργοί, αν δεν κάνουμε 
αλλαγές, φανταστείτε τι θα γίνει με τους 
βουλευτές» είναι η απάντηση στελέχους 
του Μαξίμου. 

Γκρίνια στο επιτελείο του πρωθυπουρ-
γού για τις αλλεπάλληλες εμφανίσεις του 
Άδ. Γεωργιάδη στα ΜΜΕ. Δεν βγαίνει τίποτα 
παραέξω όμως, γιατί τον θέλουν υποψήφιο 
περιφερειάρχη Αττικής. 

Το «Αριστερό Ρεύμα» αντεπιτί-
θεται στον Αλ. Τσίπρα: δύο εκδη-
λώσεις, σήμερα και αύριο, για την 
ευρωζώνη και την επάρατη σοσι-
αλδημοκρατία. 

Ομιλητές από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το κίνη-
μα στην Κύπρο για έξοδο από το ευρώ, ο Γ. 
Τόλιος της στάσης πληρωμών και άλλες... 
δημοκρατικές δυνάμεις.

«Η Ευρωπαϊκή Αριστερά είναι η μόνη ε-
ναλλακτική δύναμη εξουσίας στο νεοφι-
λελευθερισμό των συντηρητικών και της 
σοσιαλδημοκρατίας». Δεν το είπε ο Γ. Κου-
τσούμπας, αλλά ο Αλ. Τσίπρας στο Παρίσι.

Την ώρα που (και) ο Αστ. Ροντούλης 
προσχωρούσε στη ΝΔ, ο Γ. Καρατζαφέρης 
άναβε κεράκι στην Καλαμάτα στις εκδηλώ-
σεις για την Υπαπαντή. Βόηθα Παναγιά!

Στο δίδυμο «Πολύδωρας-Ζώης» έρχεται 
να προστεθεί και ο Στ. Παπαθεμελής εκ Θεσ-
σαλονίκης. Όλοι οι καλοί χωράνε.

Τέσσερις υποψήφιοι της ΝΔ για τη δη-
μαρχία σε νησί ανακάλυψαν πως το κόμμα 
έκανε μετρήσεις για... πέμπτο υποψήφιο! 

Στην Αθήνα την Παρασκευή ο Γκι Φέρ-
χοφστατ των Φιλελευθέρων για να δώσει 
συνέντευξη Τύπου για την υποψηφιότητά 
του στις ευρωεκλογές. 
 
Γιατί τις δηλώσεις του Οδ. Βουδούρη ο 
ΣΥΡΙΖΑ τις διακινεί με non paper; Για εξευμε-
νισμό του Π. Λαφαζάνη; ●

Πολιτική

Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως το αποφάσι-

σε. Η πραγματική Κεντροαριστερά κατά τον 

ηγεμόνα της Κουμουνδούρου δεν εφάπτε-

ται ούτε του ΠΑΣΟΚ ούτε της ΔΗΜΑΡ ούτε 

των «58». Η Κεντροαριστερά οφείλει να εκ-

προσωπείται από τη βασική συνιστώσα του 

ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τον «Συνασπισμό», με τον 

Παναγιώτη Λαφαζάνη να διαδραματίζει το 

ρόλο της πάλαι ποτέ «Σοσιαλιστικής Πορεί-

ας» και των ευδοκίμως διαγραφέντων τρο-

τσκιστών επί εποχής Ανδρέα Παπανδρέου. 

ε λίγα λόγια η ηγετική ομάδα της 

Κουμουνδούρου προετοιμάζει την 

ποιοτική και ποσοτική προσαρμο-

γή της με γνώμονα και βασικό στόχο τη μάζα 

των ψηφοφόρων του Κεντροαριστερού χώ-

ρου, που το 2009 εμπιστεύτηκαν τον Γ. Πα-

πανδρέου και του έδωσαν το περίφημο και 

εν πολλοίς απίστευτο 44% για να «τα αλλάξει 

όλα».  Ο Παπανδρέου αρκέστηκε απλώς να 

αλλάξει… τον Κίμωνα Κουλούρη. Αυτή η μά-

ζα των κεντροαριστερών ψηφοφόρων δεν 

έχει τοποθετηθεί μέχρι στιγμής. Οι δημοσκό-

ποι επιδιώκουν να εντοπίσουν την εκλογική 

συμπεριφορά μιας δεξαμενής της τάξης των 

700.000 εκλογέων κεντροαριστερής προ-

έλευσης που δεν εμφανίζεται ενεργή στα 

δείγματα των δημοσκοπήσεων. Για τις ηγε-

τικές ομάδες των χώρων της Αριστεράς και 

της Κεντροαριστεράς το ποσοστό τελικής 

εκλογικής επιρροής επί του αποτελέσματος 

των εκλογών αυτής της δεξαμενής ψηφο-

φόρων κυμαίνεται 20-30%. Ποσοστό κατα-

λυτικό και μάλιστα σε μία περίοδο βαθιάς 

πόλωσης. Αυτό το ποσοστό θα κρίνει τελικά 

το εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαβεί τον εκλογικό Ρου-

βίκωνα ή όχι. 

Η δεξαμενή αυτή έχει κατά παράδοση αντι-

δεξιά ανακλαστικά αλλά και αντικομουνι-

στικά  γονίδια. Ένα μέρος της (το μικρότερο) 

ακολούθησε τα στελέχη του βαθέος ΠΑΣΟΚ 

που εγκαταστάθηκαν (στρογγυλοκάθισαν 

επί της ουσίας) στην Κουμουνδούρου και συ-

νεισέφεραν στο εκλογικό αποτέλεσμα του 

ΣΥΡΙΖΑ στις δύο τελευταίες εκλογικές ανα-

μετρήσεις. Εναπομένει να προσδιοριστεί η 

εκλογική συμπεριφορά των υπολοίπων. 

Στην Κουμουνδούρου γνωρίζουν με λεπτο-

μέρειες όλα τα παραπάνω, όπως αισθάνονται 

πως πρέπει να εκμεταλλευτούν στο έπακρο 

το πολιτικό momentum. Ο προσανατολισμός 

είναι σαφής. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αφαιρέ-

σει το δικαίωμα από κάθε πολιτική δύναμη να 

αναφέρεται στο χώρο της Κεντροαριστεράς. 

Οι «εκτελεστές» αυτής της νέας τακτικής εί-

ναι οι κ.κ. Σταθάκης, Δραγασάκης, Βούτσης, 

Φίλης, Σκουρλέτης, Παππάς βεβαίως, Δού-

ρου και όλα εκείνα τα παιδιά που αποζητούν 

την ψήφο του βαθέος και λαϊκού ΠΑΣΟΚ στο 

Περιστέρι, το Αιγάλεω, την Καλαμαριά και 

τους Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης. Η «μπά-

λα» έτυχε να κάτσει στην Πελοπόννησο, α-

φού όλα τα σοβαρά πράγματα αρχίζουν και 

τελειώνουν στη χώρα του Πέλοπα, από το 

αλισβερίσι της Ωραίας Ελένης έως τη δολο-

φονία του Καποδίστρια. Η συνειδητή επιλογή 

του Βουδούρη ως υποψηφίου περιφερειάρ-

χη ήταν στρατηγικού βάθους αλλά και βελη-

νεκούς. Σηματοδότησε την κεντροαριστερή 

ενηλικίωση της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ 

και την προσωπική μετάλλαξη του Αλέξη Τσί-

πρα από το καθεστώς του επαναστατημένου 

νέου της διπλανής πόρτας σε διεκδικητή της 

εξουσίας με προδιαγραφές ΠΑΣΟΚ της δε-

καετίας του ’80. Τι έκανε στην πραγματικό-

τητα ο Αλέξης Τσίπρας. Πήρε ένα βουλευτή 

του Γιώργου Παπανδρέου από την Καλαμά-

τα, στη συνέχεια βουλευτή της ΔΗΜΑΡ στη 

Β΄ Αθηνών. Ο Βουδούρης αποχώρησε για α-

ντιμνημονιακούς λόγους από τη ΔΗΜΑΡ, αν 

και είχε ψηφίσει το Μνημόνιο, και κατέληξε 

ανεξάρτητος βουλευτής για μερικές εβδο-

μάδες. Εισήλθε στον ΣΥΡΙΖΑ από το μισάνοι-

χτο παράθυρο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου με 

ανάλογες κινήσεις διέλυσε την Ένωση Κέ-

ντρου. Αλλιώς ο Απόστολος Κακλαμάνης και 

οι κεντρώοι συνοδοιπόροι του δεν θα βρί-

σκονταν εξαρχής στα ρετιρέ 

του ΠΑΣΟΚ. Όταν τα κατάφερε, 

εξοστράκισε με συνοπτικές δι-

αδικασίες τους «αριστερούς» 

από το κόμμα του. Παλιά μου 

τέχνη κόσκινο. Ακόμη και ο 

πλέον αφελής θα στοιχημάτι-

ζε πως το πολιτικό μέλλον του 

Παναγιώτη Λαφαζάνη προδι-

αγράφεται με χαρακτηριστικά 

ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ως μέλος του πολι-

τικού του γραφείου, όταν και 

εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει να 

φλερτάρει στα σοβαρά και αυ-

τοδύναμα με την εξουσία. Εδώ 

θα είμαστε. (Στην Κουμουν-

δούρου εξηγούν πως η πραγματική εκλογική 

επιρροή της Αριστερής Πλατφόρμας στην 

κοινωνία δεν ξεπερνά συνολικά το 2,5% και 

μάλλον έχουν δίκιο, έστω και εάν αυτή η πο-

λιτική άλγεβρα φαίνεται αλλόκοτη.) 

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή αυ-

τής της τακτικής κίνησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι η 

συστηματική ηθική και πολιτική αποδόμηση 

του εναπομείναντος ΠΑΣΟΚ και η προσωπική 

απαξίωση κάθε στελέχους της κίνησης των 

«58», καθώς και εκείνων που διαφωνούν ε-

ντός ΔΗΜΑΡ με τον Φώτη Κουβέλη. Το εγχεί-

ρημα κεντροαριστερής στροφής του ΣΥΡΙΖΑ 

ως βασικής πρότασης για τη διεκδίκηση της 

εξουσίας προϋποθέτει την τελεσίδικη απο-

νομιμοποίηση κάθε πολιτικού χώρου που 

ιστορικά ή πολιτικά αναφέρεται στη Σοσιαλ-

δημοκρατία, τον Δημοκρατικό Σοσιαλισμό, 

τη «Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη». 

Προς στιγμήν και για λόγους τακτικισμού θέ-

Η ÇμετάλλάξΗÈ 
του άλεξΗ

Του Νίκου ΓεωρΓίάδη

Μ

ή εΠιλογή Βουδουρή 
σήματοδοτήσε 
τή μεταλλαξή 
του αλεξή αΠο 

το καθεστώσ του 
εΠαναστατήμενου 
νεου τήσ διΠλανήσ 

Πορτασ σε διεκδική-
τή τήσ εξουσιασ 
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Απο τον ΠΕΤΡΟ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟ

Πέρσιβαλ λόρένσ λόόυέλ (1855-1916) ήταν ανήσυχο 

πνεύμα. Γόνος ονομαστής αμερικανικής οικογένειας, επι-

χειρηματίας, συγγραφέας, μαθηματικός –απόφοιτος του 

Χάρβαρντ, παρακαλώ–, σαγηνεύτηκε κατόπιν από την αστρονομία, 

έστησε το δικό του αστεροσκοπείο στο Φλάγκσταφ της αριζόνα και 

συνέδεσε μοιραία την υστεροφημία του με τα «κανάλια του Άρη», που 

είχε ήδη χαρτογραφήσει ο ιταλός συνάδελφός του Τζιοβάνι σκιαπα-

ρέλι. Κατά την άποψη του λόουελ, διεξοδικά αναπτυγμένη σε τρία 

βιβλία του, τα κανάλια του Άρη ήταν τεχνητές διώρυγες, κατασκευ-

ασμένες αναμφίβολα από μια μορφή ευφυούς ζωής προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν λελογισμένα τα περιορισμένα αποθέματα νερού 

του πλανήτη. σήμερα πια γνωρίζουμε ότι δεν είναι παρά φυσικές  

διαβρώσεις στο έδαφος – μια ισχυρή ένδειξη για την ύπαρξη ύδατος 

στην επιφάνεια του Άρη πριν από εκατομμύρια χρόνια, αλλά σε καμία 

περίπτωση δεν είναι κατασκευές έλλογων όντων. Το γεγονός όμως 

ότι οι επιστήμονες σήμερα δεν ασχολούνται καν με την ερμηνεία του 

λόουελ για τα κανάλια δεν σημαίνει ότι δεν τη συζητούσαν με κάθε 

σοβαρότητα στη δική του εποχή. Merciless. ό χτεσινός αξιοσέβαστος 

είναι ο σημερινός γελοίος.

Φέρνω τακτικά την περίπτωση λόουελ στο μυαλό μου, όταν ανα-

λογίζομαι την περίπτωση συριΖα – και όχι μόνο από συγγραφική 

διαστροφή. Έχω την αίσθηση ότι η ταραχώδης ιστορία του συριΖα 

θα χωριστεί μελλοντικά σε δύο εμφανώς διακριτά μεγάλα κεφάλαια: 

ο συριΖα πριν από την ανάληψη της εξουσίας, ο συριΖα μετά την 

ανάληψη της εξουσίας. έλπίζω πράγματι ο συριΖα να αναλάβει την 

εξουσία και να την αναλάβει μάλιστα με τη μεγίστη δυνατή αυτοδυ-

ναμία, ώστε να μην καταστραφεί η αυτοτέλεια των δύο κεφαλαίων με 

αναρίθμητες αποπροσανατολιστικές υποσημειώσεις. στην περίπτω-

ση που τα καταφέρει, το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο θα συναγωνίζεται 

επαξίως τις καλύτερες σελίδες επιστημονικής φαντασίας: τεχνητές 

διώρυγες στον Άρη, πράσινα ανθρωπάκια, κατάργηση του μνημονί-

ου με ένα νόμο κι ένα άρθρο, η Μέρκελ στα γόνατα κ.ο.κ. Το δεύτερο 

μεγάλο κεφάλαιο, από την άλλη, θα είναι διαποτισμένο με το σκληρό 

νατουραλισμό του λαρς φον Τρίερ: ένας πλανήτης αφιλόξενος για  

κάθε μορφή ζωής, βασανιστικές διαπραγματεύσεις, ανελέητες ενδο-

κομματικές συγκρούσεις ανάμεσα στους οσιομάρτυρες ρεαλιστές του 

συριΖα –θα δέχονται ταυτόχρονα εχθρικά και φίλια πυρά– και στους 

λαϊκιστές δογματικούς δημοκόπους, θεάματα αντί άρτου… 

Θα ρωτήσουν ευλόγως οι σκεπτικιστές: πρέπει σώνει και καλά να  ζή-

σουμε το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο; Δεν γίνεται να το παρακάμψουμε, 

να περάσουμε κατευθείαν στο επόμενο; Δυστυχώς, πρέπει. Όσο καιρό 

το αναβάλλουμε η φαντασίωσή του θεριεύει, το σενάριο «τι θα γινό-

ταν αν ο συριΖα έπαιρνε την εξουσία» λαμβάνει καθημερινά όλο και 

πιο εξωπραγματικές διαστάσεις, ποτίζει το λαϊκισμό, και ο τελευταίος 

–όπως και στην περίπτωση του ΠασόΚ το 1981– δεν γίνεται να απο-

κτήσει ξανά στοιχειώδη επαφή με την πραγματικότητα εάν αφήσουμε 

εσαεί την προσδοκία του ανικανοποίητη. Ξέρετε, ως πατέρας ενός 

21χρονου αγοριού κι ενός 6χρονου κοριτσιού, μου δόθηκε πολλές φο-

ρές η ευκαιρία να δω και να ξαναδώ, κυριολεκτικά να εμπεδώσω, όλη 

τη σειρά των «Toy Story». Πάντοτε χαμογελούσα με το λογικό οξύμω-

ρο του αστροναύτη Μπαζ λαϊτγίαρ: «στο άπειρο και ακόμα παραπέ-

ρα». Μονάχα πολύ πρόσφατα αναρωτήθηκα αν αυτός ο καυχησιάρης 

κατεργαράκος δεν μας μαρτυρούσε και μια πικρή αλήθεια. Ίσως χρει-

άζεται, ναι, να εξαντλήσουμε πρώτα την απειρία των πιθανοτήτων για 

να απεγκλωβιστούμε και να πάμε «ακόμα παραπέρα». ●

Ο

Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

sniper

Κάθε μέρα όλες οι ειδήσεις, άρθρα, σχόλια στην επικαιρότητα από τις υπογραφές της ATHENS VOICE στο http://www.athensvoice.gr/politics

Ένα ανεπανάληπτο θρίλερ, μια πανδαισία γοτθικού τρόμου και 

χιτσκοκικού σασπένς απολαμβάνουμε, φίλοι μου, τις τελευταί-

ες μέρες. Ο λόγος για τη θρυλική πλέον συνέντευξη της Ελένης 

Τσαλιγοπούλου στο site aixmi.gr, η οποία έκανε τον ελληνικό λαό 

να ξεχάσει τις έγνοιες και τα προβλήματά του και να σταθεί βασα-

νιστικά μπροστά στο μέγα υπαρξιακό ερώτημα: Τι είπε τελικά η 

αγαπημένη τραγουδίστρια; 

συνέντευξη κυκλοφόρησε το Σάββατο και σε χρόνο 
dt διαδόθηκε απ’ άκρη σ’ άκρη σε κάθε ραχούλα του 
ελληνικού ίντερνετ. Με αντανακλαστικά σαν εκείνα 

του Νίκου Σαργκάνη στον ιστορικό αγώνα με τη Δανία, ο 
επαναστατημένος διαδικτυακός όχλος όρμησε και «κατα-
σπάραξε» με μανία την άτυχη αοιδό. Σύμφωνα με τους ε-
ξοργισμένους ιντερνετεπαναστάτες η Τσαλιγοπούλου ήταν 
ατάλαντη, διέθετε μια εκνευριστική τσιρίδα, αναρριχήθηκε 
στο χώρο της σόου μπιζ μέσω των διασυνδέσεών της και άλλα 
τέτοια όμορφα, συνοδεία φυσικά των συνηθισμένων σεξου-
αλικών σχολίων (μισογυνισμός είναι μόνο οι επιθέσεις σε 
βάρος της Ραχήλ και της Ζωίτσας, οι υπόλοιπες γυναίκες είναι 
τσουλάρες που τα θέλει ο απαυτός τους) και των ευχών για 
άμεσο, πλην επώδυνο, «ΠΣΟΦΟ». Τι (φέρεται να) δήλωσε 
η «Τσαλιγό»; Μήπως υποστήριξε ανοιχτά το δικαίωμα στην 
παιδεραστία; Μήπως υπογράμμισε την ανάγκη να μπουν οι 
άστεγοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης; Μήπως αποκάλυψε 
πως το Euro 2004 ήταν στημένο; Τίποτα από όλα αυτά. Η Ε-
λένη Τσαλιγοπούλου (φέρεται να) είπε το ακατανόητο. Αυτό 
που δεν χωράει ο ανθρώπινος νους: Πως με τον ΣΥΡΙΖΑ στην 
εξουσία τα πράγματα θα είναι χειρότερα! Ιιιιιιιιιιι! Το λέω κι 
ανατριχιάζω… Πώς γίνεται να ξεστομίζονται τέτοια πράγμα-
τα; Δεν γνωρίζει η εν λόγω κυρία πως ο σύριζας είναι η φωνή 
της αλήθειας; Ή, μάλλον, η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ;
Η ακατονόμαστη όμως δεν σταμάτησε εκεί, αφήνοντας να 
φανεί μια κάποια συμπάθειά της στους (αηδία, μπλιαχ) επά-
ρατους 58. Αυτά τα νεοταξικά, νεοφιλελεύθερα καθάρματα 
που ξεπήδησαν μέσα από την ακροδεξιά «Πάνω Πλατεία» 
των αγαναΧτισμένων (όπως διάβασα σε βαθυστόχαστο αρι-
στερό άρθρο).
Η ιστορία, φυσικά, είχε και συνέχεια. Την Κυριακή, στη σε-
λίδα της στο Facebook (άτιμο Facebook…), η Τσαλιγοπούλου 
πραγματοποίησε στροφή 180 μοιρών, υποστηρίζοντας πως η 
συνέντευξή της είχε παραποιηθεί φριχτά, καταλήγοντας στη 
διαβεβαίωση πως στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει δαγκω-
τό ΣΥΡΙΖΑ και πως οι 58 είναι για τα μπάζα. Προσωπικά, δεν 
μπορώ να γνωρίζω πού βρίσκεται η αλήθεια. Μου φαίνεται 
παράξενο ένας άνθρωπος να λέει άσπρο σε μια συνέντευξη και 
ο δημοσιογράφος να γράφει μαύρο, μπροστά όμως δεν ήμουν, 
δεν ξέρω, δεν απαντώ. Αναρωτιέμαι όμως σε τι κόσμο ζούμε ό-
ταν μια τραγουδίστρια λιντσάρεται διαδικτυακά μόνο και μόνο 
επειδή δηλώνει πως δεν πολυπιστεύει κάποιο συγκεκριμένο 
κόμμα. Τι ανάγκασε την Τσαλιγοπούλου (ακόμα και αν έχει 
δίκιο) να σπεύσει τρομοκρατημένη να διαβεβαιώσει τον όχλο 
πως «θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ» (κάτι που φυσικά κανείς δεν τη ρώ-
τησε και μάλλον κανείς δεν πολυενδιαφέρεται); Ανησύχησε για 
ενδεχόμενο μποϊκοτάζ των συναυλιών της; Δέχτηκε απειλές; 
Φοβήθηκε πως θα είχε τη μοίρα του Γιώργου Νταλάρα; 
Ζούμε λοιπόν την εποχή των πιστοποιητικών πολιτικών φρο-
νημάτων από την ανάποδη; Έχουμε ακούσει επανειλημμένα 
πως «η χούντα δεν τελείωσε το ’73». Μήπως μια άλλου είδους 
χούντα ξεκίνησε το 2013;  A

Η
αναρώτιεμαι 
σε τι κοσμο 

ζουμε οταν μια 
τραγουδιστρια 

λιντσαρεται 
διαδικτυακα 

εΠειδή δήλώνει 
Πώσ δεν 

ΠολυΠιστευει  
κάπόιό κόμμά

Πολιτική
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τςάλιγοΠουλου;
Του ΘάΝάση ΧείμωΝά
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Η Κατερίνα Γώγου 
στην Πατησίων. 

Φωτογραφία: Διονύσης 
Πετρουτσόπουλος, 

1978. Από τη 
φωτογραφική έκθεση 
του Δήμου Αθηναίων, 

«Μια δράση για την 
Πατησίων».

Ροκ συναυλία σε  
πλατεία των Πατησίων. 

Μία από τις δωρεάν 
δημόσιες δράσεις της 
ομάδας «Πατήσια σαν 

το σπίτι σου».

ΠΟ
ΛΗ

ΠΑΤΗΣΙΑ ORIGINAL
Oι γειτονιές είναι οι άνθρωποί τους. Η A.V. σας συστήνει μερικούς. 

Του Γιάννη Παναγόπουλου
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Τα κουΤαλακια Της Χαρας
Πολλοί πιστεύουν πως το καλύτερο εκμέκ πα-
γωτό στην Αθήνα το φτιάχνει η «Χαρά» (Πατη-
σίων 339 Γ). Έχουν δίκιο. Και δεν είναι μόνο αυ-
τό, είναι το όλο service. Το εκμέκ σερβίρεται σε 
μεταλλικά σκεύη που έχουν σχήμα πιρόγας. Το 
συνοδεύουν κουταλάκια με σχήμα φτυαριού, 
όχι τα κλασικά με σχήμα αυγού. Είναι ιδανικά 
για σκούπισμα στην επιφάνεια του σκεύους με 
το παγωτό ώστε ο πελάτης να γεύεται μέχρι και 
το τελευταίο παγωμένο ψίχουλο του γλυκού 
του. Τη «Χαρά» επισκέπτονται οι πάντες. Από 
αναστατωμένα πανκιά έως συνταξιούχες κυρί-
ες με βαμμένο ουισκί μαλλί και κουπ που θυ-
μίζει καπέλο φρουρού στο Μπάκιγχαμ. Πέρα 
από το εκμέκ, το δεύτερο μπλοκ-μπάστερ της 
Χαράς είναι το «Σικάγο» της. Το ζαχαροπλα-
στείο το σερβίρει χύνοντας πάνω στη σαντιγί 
σιρόπι σοκολάτας με ψιλοκομμένο καβουρδι-
σμένο αμύγδαλο. Η «Χαρά» είναι ένα από τα 
καλύτερα παγωτατζίδικα στην Αθήνα. 

Ένας κομης Του θΈαΤρου
«Ο Μίμης Φωτόπουλος, που το 1982 έπαιζα μαζί 
του στον Δον Καμίλο, ο Θύμιος Καρακατσάνης και 
ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ ήταν τρεις αδελφικοί φί-
λοι που με βοήθησαν στο στήσιμο του “Κόμη” (Λα-
σκαράτου 20). Του πρώτου μου μπαρ. Τώρα που το 
σκέφτομαι πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και 
στη Βουγιούκλω. Πήρα την απόφαση να φτιάξω 
ένα χώρο ανοιχτό σε κάθε έκφραση τέχνης, όταν 
διαφωνήσαμε γύρω από το ρόλο που θα έπαιρνα 
σε παράσταση που θα ανέβαζε. Την ώρα που της 
ανακοίνωνα πως θα έφευγα από το θίασό της σκε-
φτόμουν πως είχε φτάσει η στιγμή να δοκιμάσω 
να φτιάξω κάτι δικό μου». Ο Δευκαλίων Κόμης 
είναι κάτι σαν brand name για την οδό Λασκαρά-
του, δρόμος στην καρδιά της γειτονιάς Κυπριάδου. 
Εκεί  βρίσκονται τρία στέκια –μπαρ, εστιατόρια, 
σκηνές– που δημιούργησε με το όνομα «Κόμης». 
Το πρώτο άνοιξε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 
στον ισόγειο όροφο πολυκατοικίας. Στα άλλα δύο, 
που είναι υπέροχα διώροφα νεοκλασικά οικήματα, 
συχνά φιλοξενεί παραστάσεις αλλά και εμφανίσεις 
τραγουδιστών, ηθοποιών που έσκιζαν τις δεκαετί-
ες ’70 και ’80. Ο Πασχάλης, ο Μιχάλης Βιολάρης 
και η Ελένη Φιλίνη έχουν περάσει από τις σκηνές 
τους. Ο Κόμης, όταν μιλά για τη γειτονιά του, βουρ-
κώνει: «Στη Λασκαράτου μένω από το 1975. Εδώ, 
πριν από εμένα έζησαν υπέροχοι ποιητές. Κάποτε 
τα Πατήσια και η γειτονιά Κυπριάδου, που τους “α-
νήκουν” γεωγραφικά, ήταν γεμάτη αρχοντικά. Τα 

χάσαμε σιγά-σιγά, όμως εδώ ακόμα οι άνθρωποι 
λένε καλημέρα ο ένας στον άλλο. Έχουμε μεγάλα 
πεζοδρόμια και κάποια σπίτια με μεγάλες αυλές. 
Στην περιοχή τον κύκλο της εστίασης τον ξεκίνησα 
εγώ. Και αισθάνομαι θεματοφύλακας μιας υπέ-
ροχης αρχιτεκτονικής παράστασης. Ψωμί να μην 
έχω να φάω, αυτά τα σπίτια δεν θα τα δώσω ποτέ να 
γίνουν πολυκατοικίες. Κατά τα άλλα χαίρομαι που 
στα μαγαζιά μου έχουν πιει το ποτό τους, δοκίμα-
σαν τις κρητικές λιχουδιές που φτιάχνει η αδελφή 
μου η Αριστέα ή ερμήνευσαν την τέχνη τους φίλοι 
όπως ο Φωτόπουλος, ο Καρακατσάνης, ο Πέτρος 
Φιλιππίδης ή ο Γιάννης Μπέζος». 

Το ουζΈρι Της ΤζΈνης
Στο ουζερί της τα κεφτεδάκια και οι τηγανιές 
είναι νοστιμότατες, όχι μόνο γιατί η Τζένη έχει 
ταλέντο στη μαγειρική. Είναι η αίσθηση που 
δίνει όταν τριγυρίζει στο χώρο. Η κουζίνα του 
μαγαζιού θα μπορούσε να είναι η συνέχεια της 
κουζίνας του σπιτικού της. Και οι πελάτες που 
γεύονται τους μεζέδες της θα μπορούσαν να εί-
ναι τα δικά της παιδιά. Το «Ουζερί της Τζένης» 
(Αχαρνών & Μαλακάση 4) έχει λίγα τραπέζια, μια 
μικρή σκηνή για να παίζουν οι μουσικοί, πάνω 
απ’ όλα είναι ένα καλειδοσκόπιο ψυχών. Στο 
ένα τραπέζι μπορεί να πίνει και να τρώει ο σι-
κάτος ποιητής και στο δίπλα ο τύπος που έμεινε 
άνεργος, δεν έχει λεφτά για να πληρώσει το 
ρεύμα και η Τζένη τράβηξε μπαλαντέζα από το 
σπίτι της για να του δώσει φως και ζέστη. Από 
τα εντελώς Κάτω Πατήσια η καλόκαρδη ντίβα 
της συνοικίας δηλώνει: «Το μαγαζί δεν με κου-
ράζει ποτέ. Έχω μείνει ανοιχτή 3 μέρες σερί. Τα παι-
διά μου αντιδρούν. Λένε, μάνα, πρέπει να προσέχεις 
τον εαυτό σου. Δεν καταλαβαίνουν πως όσα κάνω με 
ξεκουράζουν». Κάτω Πατήσια, Βαρκελώνη, Νέα 
Ζηλανδία, η Τζένη αποκαλύπτει το δικό της 
δρόμο του μεταξιού: «Με την κόρη μου έχουμε 
πάει σε απόμακρους και απίστευτους προορισμούς. 
Το κάναμε γιατί μας αρέσει να ταξιδεύουμε. Τις α-
φίσες που κρέμασα στους τοίχους του μαγαζιού τις 
φέραμε από τη Βαρκελώνη. Είχαμε μείνει αρκετό 
καιρό εκεί». Ήχος από μπουζούκια. Μια σόμπα 
υγραερίου. Πίνακες ζωγραφικής. Κόκκινοι και 
μπλε τοίχοι. Η Τζένη λέει: «Στο μαγαζί έχουν 
γίνει ανέλπιστα τζαμαρίσματα. Οι καλλιτέχνες που 
έρχονται εδώ παίζουν μουσική ή απαγγέλλουν κάτι 
γιατί, απλά, το αισθάνονται. Δεν είμαι επαγγελμα-
τίας. Και δεν μπορώ να πω όχι σε όποιον με βρει 
λέγοντας πως έχει ανάγκη από μεροκάματο για να 
φάει. Έχω χάσει πελάτες επειδή κλήθηκαν να πα-
ραγγέλνουν σε  παιδί που δεν είχε δόντια. Τι να κά-

ΣΗΜΕΙΑ 
ÇVERY PATISSIAÈ 
• Φοιτητική Εστία Αρρέ-
νων Αθηνών. Πατησίων 
279-281. Το κτίριο επι-
μελήθηκαν αρχιτεκτο-
νικά οι Νίκος Δεσύλλας, 
Δημήτρης Κονταγύρης, 
Αντώνης Λαμπάκις, 
Παύλος Λουκάκης. Η 
«Φοιτητική Εστία Αρρέ-
νων Αθηνών» αποτελεί 
ένα από τα ελάχιστα δείγ-
ματα του αρχιτεκτονικού 
κινήματος «Μπρουταλι-
σμού» στην Αθήνα. 
• Το άγαλμα της «Εύας». 
Απέναντι από το αστυ-
νομικό τμήμα Πατησίων 
υπάρχει ένα μικρό πάρκο 
που φιλοξενεί το άγαλμα 
της «Εύας», έργο του 
γλύπτη Γρηγόρη Ζευγό-
λη. Το άγαλμα ήταν πα-
ραγγελία του αρχιτέκτονα 
Δημήτρη Πικιώνη. Στη 
διάρκεια της δικτατορίας 
ξηλώθηκε από την πλα-
τεία που ήταν τοποθετη-
μένο και αποτέθηκε στην 
πλατεία Κυψέλης. Στη 
θέση του μπήκε η μαρμά-
ρινη προτομή του πρώην 
δημάρχου Αθηναίων 
Κωνσταντίνου Νικολό-
πουλου. Η γυμνή Εύα 
του Ζευγόλη θεωρήθηκε 
από το τότε καθεστώς 
προσβλητική. Το άγαλμα 
επανατοποθετήθηκε στο 
αρχικό του σημείο το 
1995. ➝

Κολύμπι έμαθα στο υπόγειο –κολυμβητήριο– της Φοιτητικής Εστίας. Και ο προπονητής 
μπάσκετ Κώστας Μπογατσιώτης, που ένα φεγγάρι πέρασε ως καθηγητής γυμναστικής 
σε Λύκειο στην Γκράβα, όταν είπα «θέλω να παίξω μπάσκετ» μ’ έχωσε σε προπόνηση στα 
παιδικά του Σπόρτινγκ. Ήπια τα πρώτα ξίδια της ζωής μου στο μπαρ του «Κόμη», στην οδό 
Λασκαράτου. Την πρώτη φορά που πήγα Μοναστηράκι πήρα τον Ηλεκτρικό από το σταθμό 
του Αγίου Ελευθερίου.  Γεννήθηκα στα Πατήσια. Πιτσιρικάς και πριν μάθω πως χωρίζονται 
σε «Άνω» και «Κάτω» αναρωτιόμουν γιατί στο διώροφο σπίτι που βρίσκεται στη γωνία των 
οδών Λασκαράτου και Αγίας Λαύρας αντί για σιδερένιο φράκτη, που θα χώριζε το σπίτι από 
το πεζοδρόμιο, είχαν προτιμηθεί κάτι μακρόστενες πέτρες. Αργότερα έμαθα πως το κτίσμα 
σχεδίασε και επιμελήθηκε ο αρχιτέκτονας Δημήτρης Πικιώνης. Μεγάλη τύχη! Εκτός των 
άλλων μεγάλωσα παρέα με μερικά από τα ομορφότερα σπίτια της πόλης. Μπορείς να πεις 
ό,τι θες για τη γειτονιά μου. Πως ζει την παρακμή της. Πως εκεί που κάποτε –κατά μήκος της 
Πατησίων– βρίσκονταν θέατρα και σινεμά, σήμερα αντικαταστάθηκαν από Βασιλόπουλους 
και Lidl. Πως εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια από την πλατεία Κολιάτσου έως την Αγία Βαρβάρα 
κάνουν πιάτσα Νιγηριανές πόρνες. Όπως όμως κι αν το δεις, ακόμα και τον κόσμο ανάποδα να 
φέρεις, για μένα στα Πατήσια γράφτηκε και γράφεται ιστορία.  

Το άγαλμα της «Εύας»

Δευκαλίων Κόμης

Κτήμα Δρακόπουλου

Ο Παναγιώτης του Καφέ Οίνο, βέρος Πατησιώτης
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νω; Να το πέταγα στο δρόμο; Θα μπορούσα να βάλω 
στη θέση του μια κοπελάρα δύο μέτρα. Ο κόσμος 
θα τη γούσταρε, αλλά αυτό δεν αρέσει σε μένα». Η 
Τζένη χαμογελά εύκολα. Και ανοίγει την καρδιά της 
χωρίς ζόρια «Οι πελάτες μ’ αγαπούν γιατί τους αγα-
πώ κι εγώ. Στο μαγαζί έχουν προβάρει οι καλύτεροι 
τραγουδιστές, οι καλύτεροι μουσικοί της πόλης. Μη 
με ρωτήσεις να σου πω ποιοι είναι. Δεν θα το κάνω. 
Όλοι έχουμε τη δική μας ιστορία. Το ότι κάποιοι την 
πουλάνε με αφήνει αδιάφορη». 

ΟΙ μΟυΣΙκέΣ ΤΟυ KAfe OINO 
«Όταν με ρωτούν από πού είμαι δεν λέω “από την 
Αθήνα”. Λέω “από τα Πατήσια”. Είναι μια συνήθεια 
που δεν θα αλλάξω ποτέ». Ο Παναγιώτης, βέρος 
Πατησιώτης, από τις αρχές του 2000 “τρέχει” 
το Kafe Oino (Γαβριηλίδου 8). Με πολύ ή με λι-
γότερο κόσμο, το μαγαζί του δεν έκανε ποτέ 
εκπτώσεις στη μουσική. Τα βράδια που κάνει 
κέφι να παίξει μουσική, αν είναι να βάλει ελ-
ληνικό τραγούδι θα διαλέξει το «Όταν έρχονται 
τα σύννεφα» του Χατζιδάκι από το άλμπουμ «Το 
χαμόγελο της Τζοκόντας». Ο κόσμος του μαγαζιού 
έχει εκπαιδευτεί στην άποψή του. Το Kafe Oino 
είναι ένα «εναλλακτικό» μαγαζί που μαζεύει 
ετερόκλητο κόσμο. Από τις Ιταλίδες μαμάδες 
που στέλνουν τα παιδιά τους στη γειτονική Ι-
ταλική σχολή (στην Κυπριάδου, στα Άνω Πα-
τήσια, ζει η ιταλική παροικία της Αθήνας) ως το 
ρουστίκ hipster που θα περάσει από εκεί για να 
τον τσεκάρει η γειτονιά πριν πάρει πορεία για 
την πλατεία της Αγίας Ειρήνης. Στο Kafe Oino, 
εξαρτάται τη βραδιά, θα ακούσεις από Brit Rock 

και Boogaloo ως τελευταίας κοπής Nu Jazz και 
Deep House. To μαγαζί τα σαββατόβραδα ορ-
γανώνει live με μπάντες της περιοχής. 

ΠΑΤΗΣΙΑ ΣΑν ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟυ 
«Εδώ και καιρό, περπατώντας τα Πατήσια, την περι-
οχή που κατοικώ, παρατηρώντας τους ανθρώπους, 
τις πλατείες και τους πεζόδρομους, είδα πως η θλί-
ψη που προκαλεί η εποχή άρχισε να αποτυπώνεται 
στα υλικά. Οι άνθρωποι άρχισαν να εγκαταλείπουν 
τους κοινόχρηστους χώρους. Να αδιαφορούν για 
τα κτίρια που ζουν. Να εστιάζουν μόνο στην επιβί-
ωσή τους. Να ζουν τη ζωή μέσα από οθόνες. Αυτές 
οι εικόνες με κινητοποίησαν συναισθηματικά». Ο 
Βασίλης είναι αρχιτέκτονας. Αγαπά πολύ τη 
μουσική. Έχει φινέτσα ανάμεσα σε ροκαμπιλά, 
mod και γιε-γιε. Πέρασε το περασμένο καλο-
καίρι συζητώντας με άλλους τύπους που ζουν 
στην ίδια γειτονιά γύρω από το πώς οι κάτοι-
κοι των Άνω-Κάτω Πατησίων θα μπορούσαν 
μέσα από δωρεάν δημόσιες δράσεις να ξανα-
ανακαλύψουν τις γειτονιές τους. Η ομάδα που 
συμμετέχει από την πρώτη μέρα της δημιουρ-
γίας της ονομάζεται: «Πατήσια σαν το Σπίτι 
Σου». Η πρώτη δράση της πραγματοποιήθηκε 
στην πλατεία Κυπριάδη τον περασμένο Σε-
πτέμβρη. Ο Βασίλης λέει: «Δεν το περίμενα, ήταν 
πολύ εύκολο να πείσουμε τον Δήμο Αθηναίων να 
μας δώσει άδεια για όσα οργανώνουμε. Η πρώτη μας 
κίνηση ήταν μια συναυλία. Πείσαμε τον Γιώργο Δη-
μητριάδη με τους Lego και τους Terrapin (που μέλη 
τους παλιότερα εμφανίζονταν ως No Man’s Land) να 
εμφανιστούν δωρεάν, λέγοντάς τους πως η συναυ-
λία έχει σκοπό να κινητοποιήσει τους ανθρώπους 
της γειτονιάς να σβήσουν την τηλεόραση, να βγουν 
έξω από τα σπίτια τους και να διασκεδάσουν με τους 
γείτονές τους. Το “Πατήσια σαν το σπίτι σου” έχει 
κάποιους κανόνες. Δεν περιλαμβάνει καμία ανταλ-
λαγή χρήματος. Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν 
δεν ανεβαίνουν σε σκηνή. Δεν ερμηνεύουν την τέ-
χνη τους ψηλότερα από το κοινό που τους παρακο-
λουθεί. Πάντα μια μέρα πριν τη δράση που οργανώ-
νουμε, η ομάδα μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό της 
πλατείας και το βάψιμο των παγκακιών της που θα 
τη φιλοξενήσουν. Από τον περασμένο Σεπτέμβρη 
έχουμε οργανώσει 4 βραδιές σε τέσσερις διαφο-
ρετικές πλατείες της περιοχής. Όλες τους είχαν τη 

δική τους μοναδικότητα. Καλέσαμε συγκροτήμα-
τα και καλλιτέχνες που δέχτηκαν να εμφανιστούν 
δωρεάν, απλά και μόνο για να παρακινήσουν με το 
rock n’ roll ή την τέχνη τους παιδιά και μεγάλους 
να βγουν ξανά στο δρόμο. Μέχρι σήμερα, μαζί με 
την υπόλοιπη επταμελή ομάδα με την οποία έχουμε 
πάρει πάνω μας το σχεδιασμό των διοργανώσεων, 
έχουμε ζήσει μοναδικές στιγμές. Η χαρακτηριστι-
κότερη συνέβη στην πλατεία “Φυτευτή”. Στη διάρ-
κεια των συναυλιών, του κουκλοθέατρου αλλά και 
του θεατρικού παιχνιδιού που οργανώσαμε, είδα έξι 
διαφορετικές φυλές ανθρώπων να διασκεδάζουν 
συναδελφωμένοι. Δίπλα από τις μπάντες που ερμή-
νευαν μουσική ροκ χόρευαν 50 με 60 παιδιά, που 
ανάμεσα στα κομμάτια έπιαναν κουβέντα με τους 
μουσικούς. Εκείνη τη βραδιά, ένα μάλλον ρουμανά-
κι που τον έλεγαν Μανουέλ μού ζήτησε να προλογί-
ζει τα συγκροτήματα πριν την εμφάνισή τους. Όταν 
όλα τελείωσαν μου είπε κάτι απίστευτο: “Είναι πολύ 
ωραίο αυτό που κάνετε. Βγήκα από το σπίτι. Δεν μ’ 
αρέσει καθόλου το φως που βγαίνει από την τηλε-
όραση. Μου καίει τα μάτια”». Λίγο πριν ο καιρός 
ζεστάνει και οι μέρες γίνουν μεγαλύτερες από 
τις νύχτες η ομάδα «Πατήσια σαν το σπίτι σου» 
οργανώνει τα επόμενά της βήματα, περνώντας 
το μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής πως η 
ζωή είναι γευστικότερη όταν τη ζεις πρόσωπο 
με πρόσωπο και όχι μέσα από τη ζέστη που α-
φήνει η οθόνη της τηλεόρασης.  

ΑΠΟ ΤΟ μΠΑΣκέΤ 
ςΤο ÇΔια ΧΈιροςÈ
«Γεννήθηκα στη Βιέννη το 1969. Δεν θυμάμαι κάτι 
από εκεί γιατί σύντομα μετακομίσαμε στη Θεσσα-
λονίκη. Το 1978 κατεβήκαμε στην Αθήνα. Μεγά-
λωσα στο σπίτι που τώρα λειτουργεί το “Δια Χειρός” 
(Λασκαράτου 20 Ά ). Το εστιατόριό μου». Ο Ντί-
νος Αγγελίδης, παλιά δόξα του μπασκετικού 
Άρη και της εθνικής ομάδας, θυμάται από τη 
γειτονιά του πολύ καλά ένα πράγμα: «Χειμώνα-
καλοκαίρι, μέρα-νύχτα, ως τη στιγμή που θα έσβη-
ναν οι προβολείς του πάρκου, έπαιζα μπάσκετ στα 
γήπεδα του Αγίου Ανδρέα. Σε κλειστό γήπεδο έπαι-
ξα για πρώτη φορά στο Σπόρτινγκ. Αυτό έγινε γιατί 
κάποια στιγμή ο Μένιος, ένας Πατησιώτης μπα-
σκετικός παράγοντας μου πρότεινε να υπογράψω 
δελτίο αθλητή σε ομάδα της περιοχής. Θυμάμαι πως 
τότε οι γονείς μου και εγώ χαιρόμασταν γιατί απλά 
και μόνο θα έπαιζα σε κλειστό γήπεδο. Θα γλιτώνα-
με από δύο έννοιες. Θα μπορούσα να παίζω μπάσκετ 
ακόμα και όταν  έβρεχε. Δεν θα φοβόμουν μπας και 
τραυματιστώ σοβαρά, γιατί το Σπόρτινγκ είχε παρκέ 
και εγώ έως εκείνη τη στιγμή μπάσκετ έπαιζα στα 
τσιμεντένια γήπεδα παιδικής χαράς. Τι άλλο; Δεν 
μεγάλωσα όπως τα άλλα παιδιά της ηλικίας μου. Ό-
ταν πήγαιναν διακοπές τον Αύγουστο, εγώ έτρεχα 
για προετοιμασία με τις ομάδες που έπαιζα μπάσκετ. 
Δεν έζησα αυτό που οι άλλοι ονομάζουν  “νορμάλ” 
ζωή». Ο Ντίνος άνοιξε το εστιατόριό του στα 
μέσα του 2000. Είναι το αρχοντικό που παρα-
χώρησε στον πατέρα του η θετή του μάνα. Μια 
κοκέτα κάτοχος δεκάδων αρχοντικών στην Α-
θήνα που τον είχε σαν παιδί της και λίγο πριν 
αφήσει την τελευταία της ανάσα του ζήτησε να 
τη φροντίζει με αντάλλαγμα το σπίτι που σήμε-
ρα στεγάζει την επιχείρησή του. Το να ασχολη-
θεί με την εστίαση είναι κάτι που δεν το είχε 
φανταστεί όταν έτρεχε από γήπεδο σε γήπεδο, 
το έμαθε συμμετέχοντας σε αλυσίδα εστιατορί-
ων όταν έπαιζε μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. A

ΠΟ
ΛΗ

ΣΗΜΕΙΑ 
ÇVERY PATISSIAÈ 
• Κτήμα Δρακόπουλου. 

Εντός της υπάρχει η 
εγκαταλειμμένη βίλα, 

αλλά και χώροι του ερ-
γοστασίου των αδελφών 

Δρακόπουλων στην 
περιοχή. Ο χώρος και η 
εκμετάλλευσή του έχει 
προκαλέσει τεράστιες 
έριδες ανάμεσα στους 

κατοίκους της περιοχής 
και τον Ελληνικό Ερυθρό 
Σταυρό. Ο δεύτερος είναι 
ο φορέας που οι Δρακό-
πουλοι άφησαν την ακί-

νητη περιουσία τους. 
• Το σπίτι της οικογέ-

νειας Γ. Σταματόπουλου, 
έργο του αρχιτέκτονα 

Δημήτρη Πικιόνη, στη 
γωνία των οδών Λασκα-
ράτου και Αγίας Λαύρας.
• Το σχολικό συγκρότη-
μα της Γκράβα. Ήταν και 

είναι γκρι. Οι κάτοικοι 
της περιοχής θεωρούν 

πως θα παραμείνει 
«γκρι» και στο μέλλον. 

Ο Βασίλης, αρχιτέκτονας, δημιουργός της ομάδας 
 «Πατήσια σαν το σπίτι σου»

Στο ουζερί της Τζένης
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Μια πλατεία να κρυφτείς
Η πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση είναι μία μι-

κρή, προστατευτική χούφτα στην καρδιά της Α-

θήνας. Περνάς τα καμένα της Σταδίου, Απόλλων, 

Αττικόν, λαμαρίνες και κουρέλια λινάτσες εκεί που 

πρώτα κάναμε ουρές στις Νύχτες Πρεμιέρας… και 

στρίβεις δεξιά στη Χρήστου Λαδά για να βρεθείς 

μέσα στην αναπαυτική, μικρή πλατεία. Στα στενά 

της στεγάζει μικρά café μπαρ που εμπνέουν την 

αίσθηση του καλού ποτάδικου, ίσως γιατί έχουν 

ανοίξει στα πόδια μιας πάλαι ποτέ δημοσιογρα-

φικής γειτονιάς, εκεί που βρίσκονταν τα ιστορι-

κά γραφεία του Οργανισμού Λαμπράκη. Ακόμα 

και το παλιό ΤΑΙΣΥΤ, ασφαλιστικό ταμείο δημο-

σιογράφων περιοδικού τύπου, ΕΤΑΠ ΜΜΕ τώρα, 

επέστρεψε εκεί, στο παλιό του κτίριο, ευάερο και 

ευήλιο να βλέπει από τα παράθυρα των ορόφων 

του τα καμένα, κούφια ερείπια του Αττικόν.

Συναντήσεις στη Χρήστου Λαδά
Τα πρωινά, η Χρήστου Λαδά πλημμυρίζει με τη 

ζεστασιά της ευωδιάς του γνωστού τυροπιτάδι-

κου, ένα από τα καλύτερα του κέντρου, χωμένο 

ανάμεσα στη βιτρίνα με τα οπτικά, τα διπλοπαρκα-

ρισμένα, το φορτωμένο περίπτερο για survivors 

της πλατείας και το ιστορικό θέατρο Μουσούρη 

ακριβώς δίπλα. Συχνά τα απογεύματα ξεπροβάλ-

λουν ηθοποιοί της εκάστοτε παράστασης από την 

πίσω πόρτα του θεάτρου. Μπορεί να δεις τον Πέ-

τρο Φιλιππίδη ντυμένο Φον Δημητράκη ή άλλους 

κλασικούς ήρωες της εποχής που η πλατεία ήταν 

κέντρο συναντήσεων, να βγαίνει για να τσεκάρει – 

τυρόπιτα, τσιγάρο, καφές, κίνηση ταμείου. Την ίδια 

ώρα τα μπαρ ανταλλάσσουν θαμώνες και μουσι-

κές. Μετά από ένα peak στο κοινό των χίπστερς τα 

τελευταία χρόνια, η πλατεία έχει σταθεροποιηθεί 

τώρα σε ένα πιο σίγουρο, κεφάτο, καλλιτεχνικό 

κόσμο που θέλει να πιει σωστά και ήρεμα. Σινεφίλ 

συναντήσεις των τεσσάρων στο Black Duck, συ-

ζητήσεις, εκθέσεις και θεματικές βραδιές. Μικρά, 

σφιχτά, όρθια ραντεβού για στρέιτ ποτά τις πρώ-

τες βραδινές ώρες στο Toy. Ξαφνικά ένα pop-up 

store μπορεί να ζωντανέψει τις στοές και τις πιο 

ράθυμες ιεροτελεστίες καφέ-long-play στα τραπε-

ζάκια της πλατείας, ενώ ο όγκος του μεσαιωνικού 

ναού ανάμεσά τους δείχνει στέρεος, αλώβητος 

και δημιουργεί βολικές, απάνεμες καβάτζες με τις 

εσοχές του.

Ο ναός της οικογένειας Καρίκη
Ο Ναός Αγίου Γεωργίου Καρύτση ανήκε στη γνω-

στή αθηναϊκή οικογένεια Καρίκη ή Καρύτση επί 

Τουρκοκρατίας. Οι ενορίτες, μετά την επανάστα-

ση, ανέθεσαν την ανακατασκευή του ερειπωμέ-

νου ναού στον αρχιτέκτονα Λύσανδρο Καυταντζό-

γλου ο οποίος την ίδια εποχή είχε αναλάβει και την 

ανοικοδόμηση της Αγίας Ειρήνης στην οδό Αιόλου. 

Ακολουθήθηκε ένα αυστηρός, βυζαντινός ρυθμός 

με ρωμανικές επιρροές με μοναδικό «νεωτερισμό» 

τον κεντρικό πυλώνα από γκρίζο μάρμαρο που 

στέφεται από ένα λευκό καμπαναριό.

Ο αρχαιότερος πολιτιστικός 
σύλλογος
Και ακριβώς απέναντι, στο νούμερο 8 της πλατεί-

ας, στέκει ένα υπέροχο κτίριο γεμάτο μουσικές, 

τέχνες, ιδέες και ιστορία. Καθαρό, κομψό, επιβλη-

τικό, ένα ατόφιο κομμάτι της νεοκλασικής Αθήνας: 

ο αρχαιότερος πολιτιστικός σύλλογος της πόλης, 

ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός». Ο Σύλλο-

γος ιδρύθηκε στις 24 Ιουνίου 1865 από τα τέσσε-

ρα παιδιά του νομισματολόγου Παύλου Λάμπρου, 

Μιχαήλ, Σπυρίδωνα, Κωνσταντίνο και Διονύσιο με 

σκοπό την πνευματική, κοινωνική και ηθική βελτί-

ωση του λαού. Σύντομα απέκτησε φήμη και κύρος 

Ακαδημίας η οποία λειτουργούσε κατά τμήματα 

διοργανώνοντας επίσης διάφορες εκδηλώσεις και 

διαγωνισμούς. Η πρώτη έδρα του Παρνασσού βρι-

σκόταν στην οικία του πατέρα των ιδρυτών ενώ 

από την 1η Νοεμβρίου του 1891 ως σήμερα ο Φιλο-

λογικός Σύλλογος βρίσκεται στο Μέγαρο της πλα-

τείας Αγίου Γεωργίου Καρύτση. Αν και οι ιδρυτές 

του δεν ήταν παρά γυμνασιόπαιδες, ο Σύλλογος 

απέκτησε φήμη χάρη στην κοινωνική θέση της 

οικογένειας. Με παρέμβαση του ίδιου του Παύλου 

Λάμπρου, το 1872, ο πρύτανης του Πανεπιστη-

μίου Αθηνών Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος 

αποδέχθηκε τη θέση του επίτιμου προέδρου. Στην 

εδραίωση του Συλλόγου συνέβαλαν, ήδη από πο-

λύ νωρίς, με την οικονομική τους ενίσχυση φορείς 

της Πολιτείας, νομικά πρόσωπα και εξέχουσες 

προσωπικότητες. Στα μέσα του εικοστού αιώνα, 

το 1951, τα ενεργά μέλη έφθαναν τα 1.010. Από την 

ίδρυσή του, πριν από 145 χρόνια, ως σήμερα, στα 

μέλη του «Παρνασσού» και του Διοικητικού του 

Συμβουλίου συγκαταλέγονται πλήθος διακεκρι-

μένων προσωπικοτήτων (εστεμμένοι άρχοντες, 

πρόεδροι και πρωθυπουργοί της Ελλάδας και άλ-

λων χωρών, πατριάρχες και αρχιεπίσκοποι, πολι-

τικοί, ακαδημαϊκοί, καθηγητές Πανεπιστημίου, ε-

πιστήμονες, επιχειρηματίες, λογοτέχνες, ποιητές, 

ηθοποιοί, ζωγράφοι, μουσικοί). Σήμερα τα τακτικά 

μέλη του Παρνασσού είναι 480.

To μέγαρο του ÇΠαρνασσούÈ
Το ιστορικό τριώροφο, ανεγέρθηκε το 1890 σε εκ-

πονηθέντα σχέδια και επίβλεψη του Ιφικράτη Κοκ-

κίδη, συνταγματάρχη του μηχανικού, και συγκα-

ταλέγεται στα κορυφαία διατηρητέα κτίρια των 

Αθηνών που ξεχωρίζουν για την κλασική και αρι-

στοκρατική τους αρχιτεκτονική. Ιστορικά έπιπλα 

και αντικείμενα, όμορφοι ανάγλυφοι και ζωγραφι-

σμένοι διάκοσμοι, υπέροχοι πολυέλαιοι κοσμούν 

τις αίθουσές του. Η περιήγησή στους χώρους του 

κτιρίου αυτού είναι ένα ζωντανό ταξίδι στην Αθήνα 

του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα. Εκεί, ε-

ξάλλου, έχουν φιλοξενηθεί πλήθος καλλιτεχνικών, 

επιμορφωτικών αλλά και κοσμικών εκδηλώσεων. 

Από τα πρώτα χρόνια του Συλλόγου άρχισε να 

σχηματίζεται από διάφορες δωρεές ένας πρώτος 

πυρήνας της περίφημης Βιβλιοθήκης του, η οποία 

αριθμεί περισσότερους από 70.000 τόμους. Το 

1947 ιδρύεται επίσημα και η Πινακοθήκη του Συλ-

λόγου, η οποία σήμερα αριθμεί 259 έργα Ελλήνων 

καλλιτεχνών. Στις Σχολές του «Παρνασσού» σήμε-

ρα φοιτούν δωρεάν περισσότεροι από 200 αλλο-

δαποί και 800 Έλληνες και σπουδάζουν ελληνική 

γλώσσα, ελληνικό πολιτισμό, ξένες γλώσσες, χρή-

ση ηλεκτρονικών υπολογιστών, βυζαντινή μου-

σική κ.ά. Η «Νυκτερινή Σχολή Απόρων παίδων» 

του «Παρνασσού» στεγάζεται σε άλλο, παρόμοιου 

αρχιτεκτονικού κάλλους κτίριο, επί των οδών Θε-

μιστοκλέους και Καντακουζηνού 2, κοντά στην 

πλατεία Κάνιγγος.

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΣΤΟΝ 
ΠΑΡΝΑΣΣΟ
Κάτι καλό συμβαίνει σε ένα από τα ομορφότερα κτίρια της Αθήνας
Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ ➜ (panikoval500@gmail.com)

Η επιβλητική  
Αίθουσα Συναυλιών 

του μεγάρου,  
χωρητικότητας  

500 θέσεων,  
ξεχωρίζει για  

την τέλεια  
ακουστική της

ΠΟ
ΛΗ
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ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΣΤΟΝ 
ΠΑΡΝΑΣΣΟ
Κάτι καλό συμβαίνει σε ένα από τα ομορφότερα κτίρια της Αθήνας
Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ ➜ (panikoval500@gmail.com)

Οι μουσικές του ÇΠαρνασσούÈ
Η επιβλητική Αίθουσα Συναυλιών του μεγάρου, χωρητικότητας 500 θέσεων, 

ξεχωρίζει για την τέλεια ακουστική της. Τον Φεβρουάριο του 2009, ολοκλη-

ρώθηκε μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση του κτιρίου και ιδιαίτερα της Αίθουσας 

Συναυλιών (κλιματισμός, νέος φωτισμός, επέκταση της σκηνής, ανακαίνιση 

πατώματος, βοηθητικοί χώροι κ.λπ.) με αυτοχρηματοδότηση και με δωρεά 

του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». 

Οι συναυλίες που προσφέρει σήμερα ο «Παρνασσός», υπό τη καθοδήγηση 

του καλλιτεχνικού διευθυντή Αντώνη Γιαμβριά, είναι συναυλίες υψηλού 

καλλιτεχνικού επιπέδου οι οποίες έχουν γίνει πόλος έλξης για εκατοντά-

δες φιλόμουσους ακροατές. Στον προγραμματισμό των συναυλιών δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στους νέους ταλαντούχους μουσικούς, οι οποίοι στον 

«Παρνασσό» κάνουν τις πρώτες τους εμφανίσεις και βρίσκουν ένα φιλόξενο 

χώρο, αλλά και σε συνεργασίες με καλλιτεχνικούς φορείς από την Ελλάδα και 

το εξωτερικό, όπως το Φεστιβάλ Αθηνών, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, 

την Ορχήστρα των Χρωμάτων, τα Μουσικά Σύνολα του Δήμου Αθηναίων, τον 

Διεθνή Διαγωνισμό Τραγουδιού Belvedere (Αυστρία), τα Μουσικά Σύνολα της 

περίφημης Φιλαρμονικής του Βερολίνου κ.ά. 

Η φετινή σεζόν ξεκίνησε με τη συνεργασία του «Παρνασσού» με τη Minos-EMI 

για μία σειρά συναυλιών που φέρνουν ένα νέο αέρα στην πάντα κυρίαρχη 

αίγλη του Συλλόγου. Η λάμψη και η κομψότητα του χώρου και η κλασική 

«καρδιά» του κέντρου της πόλης έδωσαν αφορμή να στηθεί ένα πρόγραμμα 

πραγματικά διαχρονικής «αθηναϊκής αισθητικής». Μία προσπάθεια να γεφυ-

ρωθούν οι ήχοι και οι εποχές αυτής της πόλης για να μπορέσει να αγαπήσει 

ξανά την ταυτότητά της.

Οι συναυλίες ξεκίνησαν τον Ιανουάριο με τον Κωνσταντίνο Βήτα, τον πιανίστα 

Μίλτο Λογιάδη και τον Χρήστο Ζερμπίνο και συνεχίζονται: 

8/2 - Μαργαρίτα Ζορμπαλά, «Παιχνίδια του Χρόνου». Μία αυτοβιογραφική 

διαδρομή στο μουσικό της ταξίδι σε Ελλάδα, Ρωσία, Ισπανία και Κύπρο.

10/2 - Ευριδίκη, «Η Edith, ο Εlvis και ό,τι αγαπώ - Το Μπλε Ταξίδι». Θεατρική προ-

σέγγιση τραγουδιών σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου. 

18/2 - Μαρία Φαραντούρη, «Πιάνο - Φωνή». Mια μεγάλη ερμηνεύτρια και ένας 

σπουδαίος μουσικός στο πιάνο, ο Τάκης Φαραζής. Μαζί και το μουσικό σχήμα 

Carousel.

24/2 - Νένα Βενετσάνου, «Les Exotiques». Μελοποιημένα ποιήματα με αύρα 

Μεσογείου, και γαλλικά τραγούδια από Παπαθανασίου μέχρι Μπορίς Βιαν.

26/2 - Idra Kane, Lia Hide, Μαρίκα Παπάζογλου. «Κορίτσια με σμόκιν». Τρία 

κορίτσια από τον κόσμο της ποπ αναδομούν τραγούδια αγαπημένων τους 

αντρών: από Sting και Marvin Gaye, μέχρι David Bowie και Smiths. Μαζί τους, 

μεγάλη γυναικεία ορχήστρα μουσικών.  A

ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΙΑΜΒΡΙΑΣ
Ο καλλιτεχνικός διευθυ-
ντής του Φιλολογικού 
Συλλόγου «Παρνασσός» 
μιλά στην ATHENS VOICE

Με ποιους τρόπους προσαρμόζε-
ται το μουσικό προφίλ του Παρ-
νασσού στη σύγχρονη πραγμα-
τικότητα; Ο Παρνασσός, εκτός από 
την κλασική μουσική, την όπερα, τη 
βυζαντινή, την παλαιά μουσική και 
τις συζητήσεις, ανοίγεται και σε συ-
ναυλίες τζαζ, world, ηλεκτρονικής 
και ethnic μουσικής. Εδώ έχουν παί-
ξει η ορχήστρα Musica Vitae υπό τη 
διεύθυνση του Christian Lindberg, 
καθώς επίσης και η Καμεράτα, η 
ΚΟΑ, η Ορχήστρα των Χρωμάτων 
και οι χορωδίες της ΕΡΤ και Rosarte. 
Παράλληλα, ο Παρνασσός δίνει 
τη δυνατότητα σε ευαίσθητες κοι-
νωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ, ανεργους, 
φοιτητές κ.λπ.) να παρακολουθούν 
τις εκδηλώσεις του με πολύ χαμηλό 
εισιτήριο και πολλές φορές εντελώς 
δωρεάν. 

Μιλήστε μας για αυτό το νέο κύ-
κλο συναυλιών, τα κριτήρια και 
τις προσδοκίες σας. Είμαστε πολύ 
χαρούμενοι για τη νέα αυτή συνερ-

γασία με τη MINOS - EMI/Universal 
που μας έδωσε την ευκαιρία για 
7 συναυλίες με τους πιο καταξι-
ωμένους Έλληνες δημιουργούς, 
μουσικούς και τραγουδιστές. Επίσης 
είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί 
συνεργαστήκαμε με ανθρώπους 
υψηλού επαγγελματικού επιπέδου. 
Ελπίζουμε να παγιωθεί αυτή η συ-
νεργασία με αντίστοιχες ενέργειες 
και στο μέλλον. 

Με ποιους άλλους τρόπους μπο-
ρεί να διευρυνθεί το κοινό στο 
οποίο απευθύνεται ο Παρνασσός; 
Ο Παρνασσός δυστυχώς δεν έχει 
οικονομική βοήθεια από κάποιον 
άλλο φορέα πλην των δικών του 
πόρων και την οικονομική αρωγή 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Κατά συ-
νέπεια δεν υπάρχει η  δυνατότητα 
να λειτουργήσει κάποιο τμήμα δη-
μοσίων σχέσεων ούτε η δυνατότητα 
κάποιας ευρύτερης προβολής ώστε 

να ενημερώνεται το κοινό για τις 
δραστηριότητές μας. Επίσης δεν υ-
πάρχει η δυνατότητα μετακλήσεως 
καλλιτεχνών διεθνούς κύρους. Άρα 
το οικονομικό αποτελεί ανασταλτικό 
παράγοντα στο να διευρυνθεί το 
κοινό στο οποίο απευθύνεται. 

Ο Παρνασσός βρίσκεται στο κέ-
ντρο μίας έντονης δραστηριότη-
τας – χωροταξικά και πολιτιστικά. 
Το κέντρο της πόλης δοκιμάζεται, 
πολλές φορές άγρια, από τις 
σύγχρονες συνθήκες: από πολι-
τισμική ρύπανση, μέχρι φωτιές 
και καταστροφές. Πώς στέκεται 
–και προφυλάσσεται– απέναντι 
σε αυτή την πραγματικότητα; Κυ-
ριολεκτικά, με τη βοήθεια του Θεού! 
Θυμάμαι πριν 3 χρόνια που καιγόταν 
το ΑΤΤΙΚΟΝ, το έβλεπα από την τη-
λεόραση και είπα στη γυναίκα μου 
ότι ήρθε ή ώρα του Παρνασσού… 
Η φωτιά σταμάτησε γύρω στα 30 
μέτρα από το κτίριο. Ο Παρνασσός 
είναι μεν στο ιστορικό κέντρο αλλά 
σε ένα δρομάκι λίγο απόμερο, εκτός 
μεγάλων λεωφόρων και δρόμων, 
σε μια πλατεία που τα τελευταία 
χρόνια έχουν ανοίξει πολλά όμορ-
φα μπαρ και εστιατόρια και αυτό 
το αποδεικνύει ο ωραίος κόσμος 
που συχνάζει εκεί. Πιστεύω ότι στο 
άμεσο μέλλον θα δοθεί η ευκαιρία 
να αναδειχτεί η πολιτιστική κληρο-
νομιά της Αθήνας, μέρος της οποίας 
αποτελεί και ο Παρνασσός.

I n f o  
Πλ. Αγίου Γεωργίου Καρύ-
τση 8, 210 3221917 - Τιμές 
εισιτηρίων € 12, 16, 20. 
Όλες οι συναυλίες ξεκι-
νούν στις 20.30, https://
www.facebook.com/
xeimwnasstonparnasso

Lia Hide, Μαρίκα Παπάζογλου, Idra Kane: Κορίτσια με σμόκιν στον «Παρνασσό»
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Μεγάλοι, φαρδιοί 
δρόμοι, περιποιημένα 

διώροφα και τριώροφα 
σπίτια αλλά και 

νεόδμητες πολυκατοι-
κίες, μεγάλες πλατείες 

και πάρκα

ΠΟ
ΛΗ

Πάμε 
Αργυρουπολη;

Της Ελένης Μπεζιργιάνογλου - Φωτό: Ειρήνη Παπαβασιλείου

Η γειτονιά της Αθήνας που τα έχει όλα στη σωστή δόση
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Kοντά στο κεντρο 
κΑι στην πΑρΑλιΑ
Στην Αργυρούπολη συνυπάρχουν το παλιό 

και το νέο, στη σωστή ισορροπία. Οι περισ-

σότεροι κάτοικοι ζουν στην περιοχή εδώ και 

χρόνια, τα πιο πολλά σπίτια είναι «πατρικά», 

όμως αρκετά είναι και τα νέα ζευγάρια που 

την επιλέγουν ως τόπο κατοικίας, για τα πλε-

ονεκτήματά της: για τον αέρα της γειτονιάς, 

για την ησυχία, γιατί είναι κοντά στο κέντρο 

και στην παραλία, με τις αποστάσεις να μει-

ώνονται ακόμα περισσότερο με το μετρό, το 

οποίο εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2013. Οι 

δυσκολίες των πρώτων κατοίκων φαίνεται 

πως αποζημίωσαν τις μελλοντικές γενιές. 

Όταν εγκαταστάθηκαν εδώ οι πρόσφυγες 

από την Αργυρούπολη της Μικράς Ασίας 

δεν ήταν καν χωριό. Δεν ήταν τίποτα. Μόνο 

μια μεγάλη έκταση. Που ηλεκτροφωτίστη-

κε για πρώτη φορά το 1945 και το δίκτυο ύ-

δρευσης εγκαταστάθηκε μόλις το 1957.

Είχαμε ραντεβού στην πλατεία Αγί-
ας Τριάδας, στην Αργυρούπολη, και 
η οδηγία ήταν «όπως έρχεσαι από 
κέντρο, στρίψε αριστερά από τη Βου-
λιαγμένης στη δεύτερη είσοδο και θα 
βγεις». Και όντως, η Αργυρούπολη 
είναι η οριστική απαξίωση του GPS.
Μεγάλοι, φαρδιοί δρόμοι, περιποι-
ημένα διώροφα και τριώροφα σπίτια 
αλλά και νεόδμητες πολυκατοικίες, 
μεγάλες πλατείες και πάρκα, εδώ 
φαίνεται ότι κανείς δεν τσιγκουνεύ-
τηκε τίποτα. Ακόμα και τα καφέ και 
τα μπαράκια επάνω στη κεντρική 
λεωφόρο Μ. Γερουλάνου, πριν και 
μετά την πλατεία Αγίας Τριάδας, είναι 
διαφορετικά. Πιο μεγάλα, με τζαμα-
ρίες γύρω-γύρω, περιποιημένα και 
πολιτισμένα, με μια δόση γενναιοδω-
ρίας. Στις τέσσερις μπίρες (από €4 η 
καθεμία, η μεγάλη) μας πρόσφεραν 
μια μεγάλη πιατέλα ζεστά λουκάνικα 
κέρασμα. Σε ένα άλλο, ψηλοτάβανο 
και αεράτο, μας κέρασαν τα ποτά και 
μας αντιμετώπισαν λες και πηγαίναμε 
κάθε μέρα. Ένας επιχειρηματίας της 
περιοχής λέει ότι, καθώς η Αργυρού-
πολη άρχισε να αναπτύσσεται τα τε-
λευταία δύο τρία χρόνια, τουλάχιστον 
σε ό,τι αφορά τη διασκέδαση, δηλαδή 
μέσα στην οικονομική κρίση, ο κάθε 
καταστηματάρχης γνωρίζει ότι πλέον 
δεν είναι αρκετό να έχεις καθαρά πιά-
τα, έναν dj να παίζει μουσική και να 
ανοίξεις την πόρτα. Χρειάζεται πρώτα 
απ’ όλα να σέβεσαι τον άνθρωπο που 
θα σε επισκεφθεί, με όποιον τρόπο κι 
αν το εκφράζεις αυτό.

Εξαιρετικό μεζεδοπωλείο με ζωντανή μουσική κάθε 
Πέμ, Παρ. και Σάβ. βράδυ και Κυρ. από το μεσημέρι. Θα 
δοκιμάσετε γεύσεις από όλη την Ελλάδα, πάντα ποιοτι-
κές και ιδιαίτερες, όπως το βολιώτικο τυλιχτάρι (χοιρι-
νό με πιπεριές και γραβιέρα στη λαδόκολλα), τους πα-
στουρμαδοκεφτέδες και την τυρόπιτα καταΐφι, και θα 
επιλέξετε από μια μεγάλη ποικιλία από τσίπουρα, ούζα, 
ρακόμελα, οινόμελα και κρασιά. Υπό τους ήχους έντε-
χνης, παλιάς καλής λαϊκής μουσικής και ρεμπέτικου. 
Δευτ. ξεκούραση. Μ. Γερουλάνου 115, 210 9616021, 
fb: xorostongefseon@yahoo.gr

ΜΠ
ΑΡ

ΑΛ
ΛΟ

Υ Εναλλακτικό στέκι, πολύ διαφορετικό από τα συνηθι-
σμένα, που μπορείς να το πεις και μοντέρνο καφεπο-
τοπωλείο, με ωραίες swing, reggae, rock και funk-soul 
μουσικές. Από τις 9.30 το πρωί για καφέ και όλα τα 
ροφήματα, έως αργά το βράδυ, με ποτά της παρέας, 
όπως ρακόμελα, οινόμελα, κοκτέιλ κ.λπ., τα οποία συν-
δυάζονται με πολύ νόστιμα tapas και πιάτα όπως ποικι-
λίες τυριών, αλλαντικών, λουκάνικων κ.ά. Στις 6/2 κλεί-
νει ένα χρόνο και το γιορτάζει με live από τους Vicky b 
and the Acoustic Troubles, με jazz, funk και soul. 
Μ. Γερουλάνου 115, 211 2137370, fb: www.facebook.
com/mparallouenallaktikosteki

Ο Χ
ΟΡ

ΟΣ
 ΤΩ

Ν Γ
ΕΥ

ΣΕ
ΩΝ
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Αν εισΑι κΑτοικοσ Αργυρουπολησ...
Αν είσαι κάτοικος Αργυρούπολης έχεις το προνόμιο να διαλέξεις 

δύο βιβλία ανάμεσα σε 17.000 τίτλους, τα οποία θα δανειστείς έως 

και 25 ημέρες από τη Δανειστική Βιβλιοθήκη, που ξεκίνησε τη λει-

τουργία της το 1976 με μόλις 500 τίτλους. Μπορείς αν θέλεις να δια-

βάσεις τα βιβλία εκεί αφού λειτουργεί και ως αναγνωστήριο, ενώ δι-

αθέτει και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πρόσφατα δημιουργήθηκε και 

το τμήμα «Book me», σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, όπου 

αν είσαι μαθητής μπορείς να βρεις σχολικά βοηθήματα για Γυμνάσιο 

και Λύκειο. (Ρεθύμνης & Δωδεκανήσου 37, 210 9920801)
Θα κάνεις πετάλι με τον Ποδηλατικό Σύλλογο της πόλης, ο οποίος 

πραγματοποιεί «χαλαρές» διαδρομές τρεις φορές την εβδομάδα, 

αλλά και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις με σκοπό τη 

συνεύρεση των μελών αλλά και την παρακίνηση όλο και περισ-

σότερου κόσμου κοντύτερα στην καθημερινή άσκηση. Ο Π.Α.Σ. 

Αργυρούπολης ανήκει στα αναγνωρισμένα Αθλητικά Σωματεία με 

πολλές ιδιαιτερότητες και πλεονεκτήματα, ενώ έχει συμμετάσχει 

ενεργά σε διεκδικήσεις για ποδήλατο στο μετρό, λεωφορειολωρί-

δες-ποδηλατολωρίδες κ.λπ. Πρόσφατα, ξεκίνησε τη λειτουργία του 

ένα νέο τμήμα, κάθε Σάββατο στις 7.00 μ.μ. με την ονομασία «ΠΑΣ 

από την αρχή», παρακινώντας αλλά και βοηθώντας τον κόσμο στο 

πρώτο του βήμα να μεταβεί στον κόσμο του ποδηλάτου. (Μακεδονί-
ας 3, 210 9956062)
Θα παρακολουθήσεις δωρεάν τις παραστάσεις της θεατρικής ο-

μάδας Αργυρούπολης, η οποία στο παρελθόν έχει αποσπάσει πολλά 

βραβεία στους Πανελλήνιους Θεατρικούς Αγώνες. Στις 7, 8 & 9/2 

(20.30) μπορείς να δεις την παράσταση «Streaming» της Nell Dunn, 

σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, στο Δημοτικό Θέατρο Αργυρού-

πολης. (Ολυμπίας 5, 210 9961972)

Θα εργαστείς εθελοντικά για το πολύ δραστήριο Μητροπολιτικό 

Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού ή ΜΚΙΕ, το οποίο προσφέρει χωρίς 

καμία διάκριση δωρεάν πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική φροντί-

δα σε ανασφάλιστους, άπορους και άνεργους ασθενείς. Δέχεται 

δωρεές μόνο σε φάρμακα (που δεν έχουν λήξει), βρεφικά γάλατα, 

εμβόλια και ιατρικά αναλώσιμα. Χρήματα δέχεται μόνο από τους ε-

θελοντές του –οι οποίοι σήμερα ξεπερνούν τους 200– αποκλειστικά 

και μόνο για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών του ιατρείου. 

(εντός της πρώην Αμερικάνικης Βάσης Ελληνικού, 210 9631950, www.
mkiellinikou.org)
Θα μάθεις σωστό κολύμπι από εξειδικευμένους προπονητές και 

θα γυμναστείς με τα προγράμματα Aqua Aerobic και συγχρονισμέ-

νης κολύμβησης στο ολυμπιακών διαστάσεων Δημοτικό Κολυμβη-

τήριο. Θερμαινόμενη πισίνα με απεριόριστη ώρα χρήσης, μεγάλα 

αποδυτήρια, μικρή μηνιαία συνδρομή. Όριο ηλικίας δεν υπάρχει, 

ενώ απευθύνεται σε δημότες και μη. (Τριπόλεως 6 & Λεωφ. Κύπρου, 
210 9624042)
Θα ανταλλάξεις ρούχα, παπούτσια, τσάντες, αξεσουάρ, παιχνίδια, 

λευκά είδη, σεντόνια και παπλώματα στο Δημοτικό Ανταλλακτήριο 

Ρούχων & Άλλων Ειδών. Καινούργια ή μεταχειρισμένα που προέρχο-

νται είτε από πολίτες είτε από δωρεές καταστηματαρχών της πόλης. 

Αν έχεις πραγματική ανάγκη θα παραλάβεις μόνο, αφού βασικό μέ-

λημα του ανταλλακτηρίου παραμένει η διευκόλυνση πολιτών που 

έχουν ανάγκη αυτά τα είδη. (Τριπόλεως 19, Τρ.-Πεμ. 16.30-18.30)
Αν είσαι μαθητής Λυκείου, εθελοντές εκπαιδευτικοί αναλαμβά-

νουν να σου παραδώσουν δωρεάν ιδιαίτερα ενισχυτικής διδασκαλί-

ας, στα πλαίσια του προγράμματος της πόλης Μαθήματα Αλληλεγύ-

ης. (1ο Λύκειο Πολεμιστών 14, 210 9925514) A

SO
NI

CÕ
S Το Sonic’s μεγάλωσε και εδώ 

και τρεις μήνες μετακόμισε σε 

ένα πιο μεγάλο χώρο, 130 τ.μ., 

παίρνοντας μαζί του όλα εκείνα 

τα χαρακτηριστικά που το έκαναν 

αγαπημένο από το 2005: το ζεστό 

και φιλόξενο περιβάλλον, την 

εμμονή στα φρέσκα υλικά με τα 

οποία φτιάχνονται την ώρα της 

παραγγελίας club sandwiches, 

burgers, κρέπες, λουκουμάδες 

κ.λπ., με αγαπημένες μουσικές 

από 60s, 70s και 80s. Με παιδικά 

πάρτι που αφήνουν εποχή, χωρίς 

να χρεώνεται η αίθουσα.

 Μ. Γερουλάνου 49, 210 9648374, 

fb: Sonic’s real fast foodΣΤ
ΑΣ

Η  
ΚΑ

ΛΑ
ΜΑ

ΚΙ
 

Μοντέρνο και καλαίσθητο ψη-

τοπωλείο, όπου το κρέας έχει 

τον πρώτο λόγο, τα ορεκτικά 

πραγματικά ανοίγουν την όρεξη 

και οι φρέσκιες και νόστιμες σα-

λάτες συμπληρώνουν ένα καλό 

και ποιοτικό γεύμα. Με σεβασμό 

στον πελάτη και μια εκπληκτική 

ανοιγόμενη οροφή-έκπληξη για 

την άνοιξη και το καλοκαίρι. Κά-

θε μέρα από τις 12 το μεσημέρι 

και delivery. 

Μ. Γερουλάνου 54, 

210 9943300, fb: www.

facebook.stasi-kalamaki

i

Χαλαρό και ιδιαίτερο, το “i” άνοιξε πριν από ένα μήνα 
και έδωσε ήδη άλλον αέρα στην περιοχή, θυμίζοντας 
αντίστοιχα καλά γλυφαδιώτικα στέκια. Πολιτισμένο 
και με μοντέρνο design, θα το βρείτε ανοιχτό από τις 8 
το πρωί έως τη μία περίπου το βράδυ, για καφέ, ποτό, 
κοκτέιλ και νόστιμα πιάτα.  
Αλεξιουπόλεως 29, 210  9916064, fb: I café bar 
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π α ρ ου σ ι α σ ε ι σ  /  ε κ δ ο σ ε ι σ  /  σ υ ν ε ν τ ε υ ξ ε ι σ  /  ε κ δ η λ ώ σ ε ι σ

bookvoice

ΆντζελΆ 
ΔημητρΆκΆκη 

Στη συγγραφέα του βιβλίου «Μέσα σ' ένα κορίτσι σαν κι εσένα» (Ε-
στία 2009) και πρόσφατα του «Τέχνη και παγκοσμιοποίηση»
(Εστία 2013)  αρέσει να σοκάρει.

της ΝαταλιαΣ παπωτη

Το καλύτερο ελληνικό βι-

βλίο που διάβασες φέτος;  
Δεν νομίζω πως διάβασα 
φέτος κανένα.

Ποιο είναι το βιβλίο που 

θέλεις να διαβάσεις;  «Ο 
άνθρωπος που τον έλεγαν 
Πέμπτη» του Τσέστερτον. 

Ποια είναι η μεγαλύτερη 

συγγραφική σου αγωνία;  

Ότι δεν θα καταφέρω να 
γράψω κάτι που να με 
σοκάρει.

Τι βρίσκεις στην Αθήνα 

που δεν έχει στο Εδιμ-

βούργο;  Τους φίλους μου 
και τον ήλιο.

Και τι βρίσκεις στο Εδιμ-

βούργο που δεν έχει στην 

Αθήνα; Πεζοδρόμια.

Αν το 2013 ήταν βιβλίο 

ποιος θα ήταν ο τίτλος 

του;  Περίμενε λίγο γιατί 
αυτό είναι δύσκολο… Το 
2013 ήταν η χρονιά που 

πέθανε η καλύτερή μου 
φίλη. Ο τίτλος του μάλ-
λον θα ήταν «Του ύψους 
και του βάθους».

Τι δεν πρόκειται να συμ-

βεί στην Αθήνα του 2014;  
Να αρθούν οι κοινωνικές 
διαφορές.

Ποιο στερεότυπο για την 

Ελλάδα μισείς;  Ότι είμα-
στε μαυριδεροί και βρώ-
μικοι. Και ότι δεν είμαστε 
καλοί σε τίποτα.

Ποια ερώτηση σχετικά με 

την Αθήνα έχεις βαρεθεί 

να απαντάς στο Εδιμ-

βούργο;  Αν μπορεί να 
ζήσει κάποιος εκεί.

Αν δεν δίδασκες και δεν 

έγραφες, τι δουλειά θα 

ήθελες να κάνεις; Δι-
κηγόρος για πολιτικούς 
κρατούμενους.

Ποιο είναι το πρώτο 

πράγμα που κάνεις όταν 

έρχεσαι στην Αθήνα;  Χα-
μογελάω.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο 

πρόβλημα της Αθήνας σή-

μερα;  Εκτός από τους Α-
θηναίους που οδηγούν α-
νάποδα σε μονόδρομους; 
Η έλλειψη ανατρεπτικού 
οράματος.

Ποια είναι η χειρότερη ε-

πίπτωση της κρίσης στην 

Αθήνα; Οι φασίστες. 

Είσαι και ιστορικός τέ-

χνης. Περίγραψε την 

εικαστική σκηνή της 

Ελλάδας με πέντε λέξεις. 

Άγνωστη ήπειρος, λιτή 
και φυγόκεντρος. A   

Περισσότερα βιβλία, 
συνεντεύξεις,  κριτικές στο 

athensvoice.gr/culture/βιβλίο

ΟΝ LINE: 
athens voice.gr
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TI NEA

Επιμέλεια: 
αγγΕλικη ΜπιρΜπιλη

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.

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
για… την πετριά της αφήγησης και τα τερ-

τίπια της γραφής με αφορμή την παρου-

σίαση του βιβλίου «Αγάπη και Cuba Libre» 

του Γ. Σκύβαλου θα μιλήσει η Μανίνα 

Ζουμπουλάκη – να θυμηθούμε το δικό 

της «Πώς να γράψεις». Θα μας συστήσει και 

τον πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα στις 

7/2 (18.00) στο βιβλιοπωλείο «ανώνυμο 

βιβλίο» [Λεωφ. Θησέως (Ελ. Βενιζέλου), Καλ-
λιθέα, 213 0261723] 

ΓΟΝΕΙΣ, ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Χρήστος γουλτίδης, 

εκδ. κλειδάριθμος 

Ο συγγραφέας έχει ερ-

γαστεί ως εισηγητής 

στα μεγαλύτερα εκπαι-

δευτήρια πληροφορικής στη Σουηδία και 

εδώ ενημερώνει τους γονείς για τους κάθε 

είδους κινδύνους που κρύβει για τους ίδιους 

και τα παιδιά τους η συνεχής και χωρίς προ-

φυλάξεις χρήση του υπολογιστή και του δι-

αδικτύου. η συγγραφή του βιβλίου έγινε σε 

συνεργασία με την ψυχολόγο και οικογενει-

ακή θεραπεύτρια, Νικολέτα Μπουλταδάκη, 

και με εμπεριστατωμένο τρόπο θα μάθετε 

πώς: να ενημερώσετε τα παιδιά σας για τους 

κινδύνους, να καθορίσετε κανόνες για τη 

χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου, 

να αποκτήσετε τις βασικές γνώσεις για τις 

υπηρεσίες που ενδεχομένως χρησιμοποι-

ούν τα παιδιά σας (Facebook, Twitter, Google 

κ.λπ.), αλλά και να ενημερωθείτε για τους 

αρμόδιους φορείς στους οποίους μπορείτε 

να απευθυνθείτε αν χρειαστείτε βοήθεια. 

Μια εφ’ όλης της ύλης «Αφήγηση έργου-
ζωής» θα κάνει ο Σωτήρης Δημητρίου με 

αφορμή το τελευταίο του βιβλίο «Το κουμπί 
και το φόρεμα». Συνομιλήτριά του η Κρυ-

σταλία Πατούλη. 10/2 (20.30), Πολυχώρος 
Τέχνης «Αλεξάνδρεια» (Σπάρτης 14, πλ. Αμε-
ρικής, 210 8673655)

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΙΤΑΣ ΝΤΟΥΚΑΝ 

Dr Pierre Dukan, εκδ. 

κλειδάριθμος 

η επιστημονική μέθο-

δος του γάλλου για-

τρού για την απώλεια 

βάρους, η οποία έχει μεταφραστεί σε 

περισσότερες από 10 χώρες και ακολου-

θείται από 20 εκατομμύρια ανθρώπους 

σε όλο τον κόσμο. η δίαιτα βασίζεται σε 

4 φάσεις, 2 για να χάσετε κιλά και άλλες 

2 για να μην τα ξαναπάρετε (ενδεικτικά, 

στην 1η φάση τρώμε όσο θέλουμε από 

72 τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες για 

δύο έως εφτά ημέρες και στη 2η φάση 

συνεχίζουμε με τις ίδιες τροφές, προσθέ-

τοντας και 28 λαχανικά). Στο βιβλίο περι-

λαμβάνονται απλές και σαφείς οδηγίες, 

έτοιμα μενού και περισσότερες από 350 

υπέροχες συνταγές.  
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«Αλήθεια, υπάρχει ποίηση, γραμμένη 

όμως από νέους ανθρώπους στη Θεσσα-

λονίκη σήμερα; Γιατί έχω την εντύπωση 

πως “στο άθλημα” –μιλάω για το τι συμ-

βαίνει στο μυαλό του περισσότερου κό-

σμου– τα ονόματα που κοντά δύο αιώνες 

την έχουν μονοπώλιο είναι τα γνωστά: 

Χριστιανόπουλος, Αλαβέρα, Μέρκος, 

Βαρβιτσιώτης, τέλος. Σαν να μην υπάρ-

χουν νέοι ποιητές, αυτή είναι η εντύπωσή 

μου. Ή, ακόμα κι αν υπάρχουν, οι λέξεις 

τους ακολουθούν υπόγειες διαδρομές, 

δεν τις βλέπει το φως της δημοσιότητας, 

δεν τους κάνουν αφιερώματα οι εφημε-

ρίδες ούτε τις απαγγέλλουν σε καφενεία 

όπου συχνάζουν. Αν συχνάζουν». 

Μ
ε την Έλσα Κορνέτη ανταμώσαμε 

σε ένα κεντρικό μπαρ. Η γκαρσόνα 

μάς έφερε τασάκι, αλλά μας προει-

δοποίησε ότι καπνίζουμε υπ’ ευθύ-

νη μας με κίνδυνο να πληρώσουμε ένα πε-

ντακοσάρικο, αν γίνει ντου 

και μας πιάσουν. Τις δύο 

τελευταίες εβδομάδες, 

που επανενεργοποιήθηκε 

η αντικαπνιστική διάταξη, 

γίνεται πογκρόμ. Η Έλσα 

Κορνέτη είναι ποιήτρια, 

έχει εκδώσει μια δεκάδα 

συλλογές, γνωριστήκαμε 

στις αρχές της νέας χρονιάς, όπου και μου 

χάρισε την τελευταία της με τίτλο «Ημερο-
λόγιο φιλοσοφικής ήττας». Ήταν από τους 

πρωτεργάτες κάποιων slam poetry δράσε-

ων που συνέβησαν στην πόλη τα τελευταία 

χρόνια, γελά με τα περί Χριστιανόπουλου 

και άλλων ονομάτων που της παραθέτω, α-

παντώντας μου πως έχω δίκιο: Οι νέοι ποιη-

τές αυτής της πόλης έχουν, όπως ο καθένας 

άλλωστε στην Ελλάδα, να ανταγωνιστούν 

το κλέος του χθες, πρέπει να δώσουν μάχη 

για να τους πάρουν οι «σοβαροί» λογοτεχνι-

κοί κύκλοι της Θεσσαλονίκης στα σοβαρά. 

Το τελευταίο της βιβλίο έχει μερικούς αφο-

ρισμούς και μερικές σκέψεις που καίνε: «Το 
μελόδραμα είναι η έγχρωμη οδός δι-
αφυγής για όσους πλήτ-
τουν σε ασπρόμαυρο 
περιβάλλον. / Ο κίνδυ-
νος είναι το πιο αποτε-
λεσματικό αφροδισιακό. 
Η άγ νοιά του ψευδαί-
σθηση παντοδυναμίας. 
/ Όλοι οι αναλώσιμοι άν-
θρωποι υποκύπτουν στην 
επιτακτική εντολή διαιώ-
νισης του είδους. / Οι άγρι-
οι αλ ληλοεξοντώνονται. 
Οι εξημερωμένοι αλληλο-
εξαπατώνται. Αυτή είναι η 
προβλέψιμη μοίρα των 
εξελιγμένων πιθήκων». 
Οι πιο τολμηροί δίπλα 

μας καπνίζουν όπως παλιά, παράνομοι, στο 

λεωφορείο ή στο σινεμά, κρατώντας το 

τσιγάρο ανάποδα, με την καύτρα προστα-

τευμένη μέσα στη χούφτα. Υποθέτω πως 

αυτή η αίσθηση της παρανομίας κάνει την 

τζούρα γλυκύτερη. Η έξαψη και η αδρενα-

λίνη λάμπουν στα μάτια τους. Πώς βλέπεις, 

Έλσα, τη Θεσσαλονίκη; «Σ’ αυτήν την υπέρ-
γεια πόλη όσο η υγρασία της ατμόσφαιρας 
εναλλάσσεται με την ξηρασία της τέχνης οι 
μούμιες της ποίησης πυκνώνουν γύρω σου. 
Τα απολιθώματα της Ποίησης πληθαίνουν 
μπροστά σου. Οι μούμιες κυκλοφορούν ανά-
μεσά μας. Οι μούμιες αποφασίζουν. Κι η αέναη 
πάλη συνεχίζεται. Η αέναη πάλη ανάμεσα σε 
τρελούς και λογικούς είναι αιώνια. Η πόλη ζει 
αναπνέοντας πεισματικά αλμυρό οξυγόνο και 
στην αρένα της ζωής επιβιώνει όποιος τον Άλ-
λον πρώτος εκτοπίσει. Οι γρονθοκοπημένοι 
τρελοί καθώς αποχωρούν ολοένα κάτι ψιθυ-
ρίζουν σε μια γλώσσα άγνωστη που οι λογικοί 
ποτέ δεν θα καταλάβουν. Πότε ήταν αλήθεια; 

Ήταν τότε που αποφάσι-
σαν τη μεγάλη ανατροπή: 
H Κόλαση επάνω, ο Παρά-
δεισος κάτω».
Ψάξτε τις λέξεις της Κορ-

νέτη, ψάξτε για την άλλη 

Θεσσαλονίκη πέρα από 

την αυτονόητη που συ-

χνάζει στα καφέ «Mikel», 

γλεντάει στα τσιπουράδικα, «κρεπάρει» 

στο Ναυαρίνο και «αριστοτελιάζεται» με 

θέα τη θάλασσα. Υπάρχει! Κι έχει έναν άλλο 

κώδικα επικοινωνίας, όπως το διαβάζω στο 

«Ημερολόγιο φιλοσοφικής ήττας»: «Η πραγ-
ματικότητα είναι / ότι είμαστε όλοι μόνοι μας 
/ ο κόσμος / ο Ηρακλής / η ομάδα». Αυτό το 

έγραψες γιατί είσαι ηρακλάκι, Έλσα; Η α-

πάντησή της με στέλνει: «Όχι, δεν είναι δικό 
μου, παρότι το μετέφερα αυτούσιο. Είναι η 
φωνή εκφωνητή όπως την αποστήθισα ακού-
γοντάς την στο ταξί στις 18/6/09, καθώς πή-
γαινα για το σπίτι».  A

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου 

2310 Soul Το «Ημερολόγιο φιλοσοφικής ήττας» 
της Θεσσαλονικιάς ποιήτριας Έλσας Κορνέτη 

κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κουκούτσι

Η πραγματικότητα είναι 
/ ότι είμαστε όλοι μόνοι 

μας / ο κόσμος /  
ο Ηρακλής / η ομάδα

Η Θεσσαλονίκη 
ποιητικώς και sos!
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21Oδηγός
ΑΘΗΝΑ

6 - 12 ΦΕΒΡOYAΡΙΟΥ 2014 - ΤΕΥΧΟΣ 468 - 168 ΩΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ - www.athensvoice.gr

Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

Εύα Κοτανίδη σελ. 35

I N F O
21/2, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Λεωφ. Συγγρού 107-109, 210 9005800. Μουσική & Σκηνοθεσία: Γιώργος Απέργης. 

Σκηνογραφική εγκατάσταση & Φωτισμοί: Daniel levy. Εμφανίζονται: Eva Furrer, Johanne Saunier, Richard Dubelski, Mike Schmid.

«Πώς είναι να βλέπεις χωρίς να σε βλέπουν; Πώς είναι να παρακολουθείς τους 
γείτονές σου στο σπίτι τους, στο δρόμο, στην καθημερινή τους ζωή, παραμένο-
ντας πίσω από μια οθόνη; Στο “Luna Park”, ο ένας παρακολουθεί τον άλλον. Οι 4 
ερμηνευτές, τοποθετημένοι δίπλα-δίπλα, έχουν αποκλειστικά εικονική επαφή, 
ποτέ φυσική ή άμεση, υποχρεωμένοι να περνάνε πάντα από το “κύκλωμα”: μι-

κρόφωνα, κάμερες, οθόνες, κρυφά μεγάφωνα. 

Μ
έσα σε αυτό τον τεχνολογικό μηχανισμό, ποια είναι η θέση του σώμα-

τος; Ποιος ο ρόλος του; Πώς αντιδρά στις μηχανές που αυτονομού-

νται; Μήπως γίνεται αποκλειστικά “μάτι” και “αυτί”; Έτσι, οι ερμηνευτές 

γίνονται οι ίδιοι κάμερες, μικρόφωνα.... Ανάλογα με την εικόνα που 

προβάλλεται και με το τι διαδραματίζεται στη σκηνή, θα υπάρχουν παιχνίδια 

εγγύτητας, συσσωρεύσεις, αναμείξεις. Μπορεί να είναι διασκεδαστικό ή αγ-

χωτικό, όπως ένα καρουζέλ του λούνα παρκ». Με αυτά τα λόγια περιγράφει ο 

σημαντικός συνθέτης το νέο του έργο, το οποίο συμπεριλαμβάνεται και στην  

πολιτιστική ατζέντα του Γαλλικού Ινστιτούτου «Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία 2014».

Μπείτε στο Λούνα παρκ
Το οπτικοακουστικό έργο του Γιώργου Απέργη 

«Luna Park» παρουσιάζεται στη Στέγη, 
μια παραγωγή του IRCAM (Ινστιτούτο Έρευνας Ακου-
στικής και Μουσικής του Centre Georges Pompidou) 
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Του Δημητρη 
μαστρογιαννιτη 
➜ agenda@athensvoice.gr

Για να καταχωριστείτε στους 
οδηγούς της A.V., στείλτε δελτία 
Τύπου 2 εβδομάδες πριν από την 
προγραμματισμένη ημερομηνία. 
Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση 
Χαρ. Τρικούπη 22, 10679 Αθήνα 

ή στο fax 210 3617310 ή στο 
agenda@athensvoice.gr

επ
ιλ

ογ
ες

Λενιώ ΚαΚΛεα &  
Παναγιώτα ΚαΛΛιμανη
Η πρώτη χορογραφεί τον εαυτό της κάτω 
από την ηχητική επένδυση του Ryoji Ikeda 
προκειμένου να ανιχνεύσει το γυναικείο 
σώμα ως τόπο επικοινωνίας και σκέψης. 
Τίτλος: deux∙l. Η δεύτερη στρέφεται στους 
αστέγους για να βρει πώς επιδρούν στις αι-
σθήσεις ο φόβος και η διαρκής κατάσταση 
εγρήγορσης. Τίτλος: Contreplongées. 6-7/2, 
19.00 & 21.00 αντίστοιχα, Στέγη Γραμμάτων & 
Τεχνών, Λ. Συγγρού, 210 9005800 

Κατερινα 
ΖαχαροΠούΛού
Συλλογισμοί, αμφιβολίες, σχόλια 25 αν-
θρώπων της τέχνης, επιλεγμένα από τις 
συνεντεύξεις της, σε μια «τετ α τετ» συνά-
ντηση, μέσω ακουστικών, με τους θεατές. 
«Ρωτώντας» τους Βλ. Κανιάρη, Γ. Κουνέλλη, 
Ν. Κεσσανλή κ.ά. Ως 22/3, iset, Βαλαωρίτου 
9, 210 3616165 

η ΠοΛη
Το έργο της Λ. Αναγνωστάκη σκηνοθετεί 
ο Στ. Μάινας με Β. Ρόκκο, Κ. Σπερελάκη, 
Γ. Ψυχογιό στους ρόλους του ζευγαριού 
που αναζητά εμπειρίες και του φωτογρά-
φου που «πέφτει» θύμα τους. Επί Κολωνώ, 
Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Κολωνός, 210 
5138067

Mαγεια Και αΠομαγεύση
Η τέχνη ως φορέας μαγείας/φαντασίας 
σε μια ζωή που έχει χάσει τη χαρά (και τα 
υλικά αγαθά) μοιάζουν να λένε οι 12 καλλι-
τέχνες (Δημήτρης Αναστασίου, Λεωνίδας 
Γιαννακόπουλος, Γιώργος Καβούνης, Θεό-
φιλος Κατσιπάνος, Μαριάννα Κατσουλίδη 
κ.ά.) στην έκθεση που επιμελείται η Ήρα 
Παπαποστόλου. 17/2-8/3, Ελληνοαμερικα-
νική Ένωση, Μασσαλίας 22, Κολωνάκι

ΔιαΔρασεισ
Το Φωτογραφικό Εργαστήρι της Μονάδας 
Απεξάρτησης 18 Άνω παραδίδει 4 έργα 
φωτογραφίας & βίντεο με θέματα ταυ-
τότητας και αναπαράστασης του εαυτού 
μέσα σε διάφορα περιβάλλοντα. 6/2 - 2/3, 
ΕΜΣΤ, Βασ. Γεωργίου & Ρηγίλλης, 210 9242111

Κώστασ τσοΚΛησ
Η κλοπή (σχεδίων) και ο βανδαλισμός (έρ-
γου) που δημιούργησε/παρουσίασε στη 
Σπιναλόγκα έδωσαν αφορμή για το έργο 
«Ο βανδαλισμός ως πηγή έμπνευσης». Μια 
αντικατάσταση εκείνων των έργων σ’ έναν 
«προστατευμένο» χώρο, αυτόν της γκαλε-
ρί «Αστρολάβος-Δεξαμενή», Ξανθίππου 11, 
210 7294342 (ως 22/2).

www.athensvoice.gr

τι παιζει στην αθηνα 

αυτη την εβΔομαΔα; 

“210 Guide”, ένας πλήρης οδη-

γός με γκαλερί, θέατρα, σινεμά, 

εστιατόρια, bars και clubs. 

Λενιώ Κακλέα &  Παναγιώτα Καλλιμάνη

Κατερίνα Ζαχαροπούλου «Η πόλη»

«Μαγεία και Απομάγευση»,Δημήτρης Αναστασίου, En anarchie ην ο λόγος
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Πρεμιερα

27 ΔιΠΛα εισιτηρια 
για την οΠερα 
ÇDiDo anD aineiasÈ 

Η όπερα δωματίου του Henry Purcell για 
τον αδικοχαμένο έρωτα της Διδώς (βασί-
λισσα της Καρχηδόνας) και του βασιλιά 
της Τροίας Αινεία εξαιτίας του μένους μιας 
κακιάς μάγισσας μεταφέρεται από τον Πα-
ναγιώτη Αδάμ. Για να ακούσετε  το περίφη-
μο «Lamento» της Διδούς «When I am laid in 
Earth» αξίζει να πάτε στο Vault (Δευτ. & Τρ.). 

Η A.V. εξασφάλισε 27 
διπλά εισιτήρια. Στείλε 
SMS: AVAV (κενό) και ονο-

ματεπώνυμο στο 54121 για 
την πρεμιέρα (10/2, 19.15) έως 

τις 10/2 10.00 π.μ. Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν με SMS και τα ονό-
ματά τους θα βρίσκονται σε λίστα 
στο ταμείο του θεάτρου (Μελενί-
κου 26, Γκάζι, 213 0356472 / 6945 
993870). Κάθε μήνυμα χρεώνεται 
€1,23 με ΦΠΑ.

«Διαδράσεις», Ο τοίχος Κώστας Τσόκλης

Φ
ω

τ
ο

: M
a

r
c

 D
o

M
M

a
g

e
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tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

 γεύση οδήγοσ
*	 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

AΛATΣI 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 210 7210501, 
6977 210501 
Από	φέτος	εντελώς	α-
νανεωμένο,	με	το	νεαρό	
και	ταλαντούχο	Περικλή	
Κοσκινά	στην	κουζίνα,	
με	διευρυμένο	μενού	και	
γεύσεις	από	όλη	την	Ελ-
λάδα	–και	αρκετά	κρητικά	
επίσης–,	με	ένα	κομμάτι	
ανοιχτής	κουζίνας	μέσα	στη	
σάλα	όπου	μαγειρεύονται	
διάφορα	νόστιμα	μπροστά	
σου	τύπου	μυρίζεις-	λιμπί-
ζεσαι-παραγγέλνεις,	αλλά	
και	αρκετά	«ωμά»	– βλέπε	
ψάρια	σε	εκδοχή	ελληνικού	
σούσι.	Κυριακή	κλειστά.	
œœ Μ A.V.

AΛEΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A & Ζωναρά 21, 
Λ. Aλεξάνδρας, 210 6420874/ Αργεντινής 
Δημοκρατίας 14, 210 6450345	
Ελληνική	γεύση	στην	καλή	
εκδοχή	της,	συχνά	αφιερώ-
ματα	σε	τοπικές	κουζίνες.	
Ιδανικός	χώρος	και	για	
επαγγελματικά	γεύματα.	
Σάββατο	βρ.	και	Κυρ.	με-
σημέρι	έντεχνη	ζωντανή	
μουσική	.	Δίπλα,	η	μπιραρία	
με	πληθωρικές	μερίδες	
και	πολλές	μπίρες	(κλειστή	
Κυριακή).	œΜ

ΓΑΝΕΜΑ
Αιολέων 40 & Καλλισθένους, Άνω Πετρά-
λωνα, 211 4072325	Σεριφιώτικοι	
και	άλλοι	μεζέδες,	κυρίως	
πιάτα	λίγα	και	ψαγμένα,	
ούζα	και	τσίπουρα	που	
αρέσουν	στους	γνώστες	του	
είδους,	όλα	σε	εξαιρετικά	
οικονομικές	τιμές.	Must	το	
χοιρινό	κότσι.

ΓΙΑ ΔΕΣ 
Χαλεπά 65, Άνω Πατήσια, 211 2140158 
Μια	μαμά	(Δέσποινα)	κι	
ένας	γιος	(Γιάννης	και	
σεφ)	άνοιξαν	αυτό	το	χα-
ριτωμένο	μεζεδοπωλείο	
που	σερβίρει	από	το	πρωί	
προφέροντας	ιταλικό	καφέ	
Vergnano	με	κέρασμα	
σπιτικά	κουλουράκια	και	
cookies,	και	συνεχίζει	ως	
αργά	το	βράδυ	με	σπιτι-
κούς	μεζέδες	και άφθονο	
ποτό.		œ Μ

FUGA  			
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, Μέγαρο Μου-
σικής, 210 7242979  Το	εστιατόριο	
του	Μεγάρου	με	μοντέρνα	
μεσογειακή	κουζίνα	και	με	
τέλιο	κήπο	για	δροσιές.	œœ

GALAXY ΒΑR & REsTo 
Ξεν. Hilton, Bασ. Σοφίας 46, 210 
7281000 Βραβευμένο	σαν	
ένα	από	τα	καλύτερα	sky	
bars	του	κόσμου	και	ε-
ντελώς	cosmopolitan.	Για	
fingerfood	σε	ποτήρι	μαρτί-
νι,	μεσογειακή	κουζίνα,	κο-
κτέιλ	και	φαντασμαγορική	
άποψη	της	πόλης.			œΞ Κ 

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

αλυσίδα	που	ξέρεις	και	
εμπιστεύεσαι.	C	

HYTRA
Λ. Συγγρού 107-109 (Στέγη Γραμμάτων & 
Τεχνών), 217 7071118	Στο	καινούρ-
γιο	της	πόστο,	με	δημιουρ-
γικά	πιάτα	του	βραβευμένου	
με	αστέρι	Michelin	σεφ	
Νίκου	Καραθάνου.	Το	καλο-
καίρι	στην	ταράτσα	της	Στέ-
γης,	ίσως	η	πιο	πανοραμική	
θέα	της	πόλης.	œ œ œ

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

*LI LI sHU 
Δεινοκράτους 1, Πλ. Δεξαμενής, Κολω-
νάκι, 210 7222254 Καινούργιο,	
εντυπωσιακής	αισθητικής	
–το	όνομα	σημαίνει	στα	
κινέζικα	«ωραίο	δέντρο»–,	
ασιατικό	bar-club-
restaurant,	στο	ισόγειο	του	
«st	George	Lycabettus».	
Σεφ	ο	Miguel	huelamo	από	
το	διάσημο	«Zuma»	του	
Λονδίνου,	πιάτα	κινέζικα,	
γιαπωνέζικα,	κορεάτικα.	
Διάσημοι	djs	στα	ντεκ,	
κλαμπίστικη	διάθεση,	
συνωστισμός	από	ωραίες	
εμφανίσεις.	œœ œ

MALVAZIA
Aγαθημέρου 1, Pούφ, 210 3417010	

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

MAMA RoUX
Αιόλου 48-50, μετρό Μοναστηράκι, 213 
0048382 Φαλάφελ,	γαλλικές	
βελουτέ	σούπες,	BLt	
sandwich,	νεοϋρκέζικο	
cheesecake	και	πρωτότυπα	
cocktails.	Και	καλές	μουσι-
κές,	και	συχνά	πάρτι.	Κάθε	
Κυριακή	brunch	12.00-
18.00	με	€	12-15/	άτομο.	
Δευτ.	βράδυ	κλειστά.				

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

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

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

ΠΑΠΑΝΔρΕΟΥ 
Αριστογείτωνος 1, Κεντρική Αγορά, 210 
3257607 Ανοιχτό	από	το	1896,	

ξεκίνησε	να	σερβίρει	πατσά	
και	βραστό	στους	εργάτες	
της	πρωινής	βάρδιας	και	
συνέχισε	γράφοντας	ιστο-
ρία	στα	hangover	των	party	
animals	όλης	της	πόλης.	
Ανακαινισμένο,	ανοιχτό	24	
ώρες,	με	βιτρίνα-πανόραμα	
της	ελληνικής	κουζίνας.	œΜΞ

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/ Αγ.Παρασκευή, 
210 6019975/Αργυρούπολη,210 9945772/ 
Χαλάνδρι, 210 6854210/ Κ. Πατήσια, 210 
2236295/ Ν.Μάκρη, 22940 91330  Πα-
ντού	σε	όλη	την	πόλη,	για	να	
μη	νιώσεις	ποτέ	την	έλλει-
ψη.	Μπάρα	για	κρασί	από	
την	πλούσια	κάβα	του	και	
ωραιότατο	ιταλικό	μενού	
που	επιμελείται	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.	œ œ Α.V.

ΠΙΤΑ ΑΛΛΙΩΣ Π. Τσαλδάρη & 
Ανακρέοντος, πλ. Αγίου Λαζάρου, 
Βύρωνας, 210 7601005, 6984 421880  Ή	
όταν	ο	Κώστας	και	η	Πόπη	
αποφάσισαν	να	ανοίξουν	
το	τέλειο	σουβλατζίδικο!	
Τυλιχτά	με	6	διαφορετικά	
είδη	πίτας,	μαζί	και	ω-
ραίες	σαλάτες,	και	χορτο-
μυζηθροκαλίτσουνα,	και	
πίτα	Καισαρείας,	και	καλό	
κόκκινο	κρασί.	Σε	τιμές	
έξτρα	φιλικές.	œΜ Ξ

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.	Και	
παραδοσιακή	vineria	με	
αλλαντικά,	τυριά	και	κρασιά	
της	νότιας	Ιταλίας.	Ανοιχτά	
από	13.00.		œ œ Μ Ξ Κ

PRosoPA   					
Κωνσταντινουπόλεως 4 & Μεγ. Βασιλείου 
52, Ρουφ, 210 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

RATKA
Xάρητος 30-32, Kολωνάκι, 210 7290746 
tο	απόλυτο	ραντεβού	των	
τελευταίων	τριών	δεκαετι-
ών	στο	κέντρο	της	αθηναϊ-
κής	περιπέτειας.	Μeeting	
point	για	όλο	το	κοσμικό,	
πολιτικό,	επιχειρηματικό,	
δημοσιογραφικό	crowd	της	
Αθήνας,	μ’	ένα	chic	κοινό	
που	ορκίζεται	στα	κλασικά	
της	πιάτα	(σούσι,	καρμπο-
νάρα,	φιλέτο	πέτρας)	κι	
έχει	σαν	άλλοθι	την	τούρτα	
φράουλα.	Αέρας	γαλλικού	
μπιστρό,	φοβερή	λίστα	
κρασιών,	τα	σωστά	κοκτέιλ	
στο	μπάρ	περιμένοντας.	
Σάββατο	μόνο	μεσημέρι,	
Κυριακή	κλειστά.			œœœ  Ξ 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

ΣΠΟΝΔη 
Πύρρωνος 5, πλ. Bαρνάβα, Παγκράτι, 

ε
ίναι ωραίο παλιά και παρατημένα σημεία της πόλης να ξαναζωντανεύ-
ουν. Όπως το ολοκαίνουργιο Άμα Λάχει των Εξαρχείων, ούτε ένα μήνα 
ανοιχτό. Εκεί βρισκόταν η παλιά ομώνυμη ταβέρνα και πιο παλιά το νο-
σταλγικά υπέροχο Δημοτικό Σχολείο της Καλλιδρομίου. Οι καινούργιοι 

ιδιοκτήτες, οι φίλοι Αλέξανδρος και Γιάννης, έριξαν γερό φρεσκάρισμα στην 
επωνυμία (με ένα γλυκό, οικογενειακό παιχνίδι), το χώρο, το κόνσεπτ. Το 
κτίριο με τις μεγάλες αίθουσες (πρώην διδασκαλίας), τις τρίφυλλες πόρτες, τις 
υπέροχες αυλές, έχει βαφτεί, έχει γυαλίσει τα ωραία παρκέ του, έχει στολι-
στεί με φωτογραφίες από γυμναστικές ε-
πιδείξεις, ένας τεράστιος τοίχος έχει γίνει 
κάβα, σε κάθε τραπέζι υπάρχουν λουλού-
δια και πιατάκια εμαγιέ κόκκινα. Το πάνω 
επίπεδο ανήκει στην ελληνική γεύση και 
στη… Νεφέλη, την 2,5 χρονών κόρη του 
Αλέξανδρου, κάτω είναι το γαλλικό εστι-
ατόριο-μπιστρό, το… Chez της Violette, 
της 4 χρονών κόρης του Γιάννη (σύζυγος 
Μαρλέν, Γαλλίδα). Πήγα προχτές στο ελ-
ληνικό της Νεφέλης, που ανοίγει από το 
πρωί και σαν παραδοσιακό καφενείο. Τα 
παιδιά γύρισαν την Ελλάδα και μάζεψαν 
νοστιμιές, κρασιά-ούζα-τσίπουρα. Στον 
κατάλογο θα βρείτε λουκάνικα ξιδάτα και 
απάκι Κρήτης, λουκάνικο με πορτοκάλι 
Καλαμάτας, παστά και σύγκλινα Μάνης, 
δραμινά αλλαντικά και τυριά, καγιανά 
με παστό €6,20, γίγαντες με σύγκλινο 
€5,80, χορτοκεφτέδες με γλυκό τραχανά 
και φέτα €5,30, καπνιστή μελιτζανοσα-
λάτα (η πιο νόστιμη που έχω δοκιμάσει) 
€5,20, πάνω σε πιτάκια μαζί με γαλοτύρι, σαγανάκι θρακιώτικο με καρα-
μανλίδικο παστουρμά, πρασοτηγανιά κρασάτη, φάβα Σαντορίνης €4,20 με 
μαραθόριζα (πεντανόστιμη). Υπάρχουν ωραίες σαλάτες, ενώ παίζουν δυνατά 
και οι ψαρομεζέδες: κριθαρότο με γαρίδες, φέτα, φρέσκια ντομάτα και άρωμα 
μαστίχας (μούρλια) €7,30, ψαροκροκέτες με αλιάδα (η ζακυνθινή σκορδα-
λιά) άπαιχτες €6,20, χταπόδι με κοκάρια, ελιές και μάραθα, μύδια σαγανάκι, 
τηγανητό πιλάφι με καλαμαράκια, σταφίδες, κουκουνάρι. Παίζουν και κρεα-
τικά σε μερίδες ή σε ποικιλία 2 ατόμων που έρχονται με βουνό φρεσκοτηγα-
νισμένης πατάτας, και σος μουστάρδα μέλι. Ό,τι δοκιμάσαμε, το χαρήκαμε! 
Από κρασί υπάρχει καλό χύμα σε πολλές επιλογές με €6 το λίτρο, αλλά και 
ελληνικό εμφιαλωμένο από €14 (Ψηλές Κορφές Σάμου) μέχρι €21 (Thema 
Παυλίδη). Κοντά σ’ αυτά υπολογίστε και τσικουδιά από φίλο Κρητικό, μπίρες 
με έμφαση στην ελληνική μικροζυθοποιία, τσίπουρο χύμα και 6 εμφιαλωμέ-
να, από δε ούζα τα άπαντα… περίπου 12 τον αριθμό. Τα ψωμιά και τα παγωτά 
τα παίρνουν από τη γνωστή Πνύκα, τα γλυκά είναι τέλεια, δοκιμάσαμε εκμέκ 
καταΐφι με πλούσια δόση (δικής τους) σαντιγί και σοκολατόπιτα με άρωμα 
καφέ και παγωτό βανίλια. Οι μερίδες είναι πολύ χορταστικές, οι δε τιμές ε-
ξαιρετικές, με μεγάλη κατανάλωση δεν ξεπερνάει κανείς τα €15. Φεύγοντας 
ρίξαμε μια ματιά και στο γαλλικό, είδα ωραία «καθημερινά» πιάτα γαλλικού 
σπιτιού (σε επίσης καλές τιμές), ανυπομονώ να ανοίξει ο καιρός για να χαρώ 
και την αυλή με τις νεραντζιές, τις πικροδάφνες, ακόμη και τις παλιές (για 
όσους θυμούνται) βρύσες στη σειρά έχουν κρατήσει από το παλιό Δημοτικό. 
Όλα τους τέλεια, συστήνεται ανεπιφύλακτα. Σε λίγο καιρό και μεσημέρι. 
Καλλιδρομίου 69 - Μεθώνης 66, Εξάρχεια, 210 3845978

 taste police
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Άμα Λάχει Στης νεφέλης, 
κι Άμα Λάχει Chez Violette
Ελληνογαλλική	συμμαχία	στα	Εξάρχεια

Ο  Τ ζ ί τ ζ ι κα ς 
κι ο Μέρμη-

γ κ α ς  τ η ς 
Κηφισιάς 
καθιερώ-
νει τις «Γα-
στρονομι-

κές Συνα-
ντήσεις» και 

προχωράει 
ακόμη ένα βήμα 

στην αναζήτηση ε-
ξαιρετικών γεύσεων και προϊόντων απ’ όλη 
την Ελλάδα. Ξεκινάει με τυριά από τα ελλη-
νικά νησιά, τα λεγόμενα και «κοσμήματα» 
της αιγαιοπελαγίτικης γεύσης. Όπως το αι-
γοπρόβειο καλαθάκι Λήμνου που στεγνώνει 
μέσα σε καλαθάκι από λυγαριά, το κασέρι 
Μυτιλήνης με τη μαστιχωτή και βουτυράτη 
υφή, το πικάντικο σπιτικό αρσενικό Νάξου, 
την πιπεράτη κοπανιστή Μυκόνου, την 5μη-
νης ωρίμανσης γραβιέρα Τρύπας Κρήτης, το 
μελίχλωρο Λήμνου, το δροσερό και βελούδι-
νο ξύγαλο Σητείας, το πεντανόστιμο βολάκι 
Άνδρου. Από 3 Φεβρουαρίου και για μία ολό-
κληρη εβδομάδα, όσοι τυχεροί προσέλθετε 
μαζί με όσα παραγγείλετε θα απολαύσετε 
και ένα πλατό με τα παραπάνω τυριά, αυτά 
κερασμένα από το κατάστημα.  Δροσίνη 12, 
Κηφισιά, 210 6230080

Ο Τζίτζικας 
και ο Μέρμηγκας 
κερνάει τυριά 
του Αιγαίου!
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 γεύση οδήγοσ
210 7564021 
Bραβευμένο	με	αστέρι	
Michelin.	Προσελκύει	με-
γαλύτερης	ηλικίας	κόσμο,	
αληθινούς	connaisseurs.	
Λίστα	με	1.000	(!)	ετικέτες	
κρασιού.	œœœ

sTÕ AsTRA EAsT
Λ. Αλεξάνδρας 10 (Radisson Blu Park 
Hotel), 210 8894500 	
Φαντασμαγορική	θέα	στη	
φωτισμένη	πόλη,	το	τέλειο	
service,	γεύσεις	πολυα-
σιατικές	και	sushi	bar-
έκπληξη.	Τρ.-Σάβ.	19.30-
01.00.	Free	parking.	œœ

TGI FRIDAYÕs 
Νεοφύτου Βάμβα 2, Κολωνάκι, 210 722 
7721/ Κολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 210 
6233947-8/ 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	μεξικά-
νικη	tortilla	μέχρι	εισαγό-
μενες	μπίρες	και	κοκτέιλ	
τεκίλας.	Το	πιο	συμπαθη-
τικό	και	γελαστό	σέρβις	
της	Αθήνας	και	ντεκόρ	με	
αμερικανιές	που	θες	ώρες	
να	το	χαζεύεις.	œΞ Μ A.V.

 
Βορέια

ALTAMIRA 
Περικλέους 28, Mαρούσι, 210	6128841/ 
Τσακάλωφ 36 Α, Κολωνάκι, 210 3614695 
Μεξικάνικη,	ινδική,	
αραβική	και	πολυνησι-
ακή	κουζίνα.	Kοκτέιλς,	
εισαγόμενη	μπίρα,	έθνικ	
ήχοι.Κυρ.και	μεσημέρι.	
Στο	Κολωνάκι,	Κυρ.	κλει-
στά.		œœΜ

AMIGos 
 Kύπρου 65A, Γλυφάδα, 210 8983167/ 
Mεγ. Aλεξάνδρου 70, N. Σμύρνη, 
210 9332220 
Mεξικάνικες	γεύσεις	
και	παραδοσιακή	δια-
κόσμηση	στην	όμορφη	
«casa»	τους	με	τη	ζε-

στή	και	φιλική	ατμό-
σφαιρα,	ανοιχτά	από	
το	πρωί.	Δευτ.	έως	
Παρ.	μεσημεριανό	
μενού	€	13.	œœΣ/K M

ARTIGIANo (LÕ) 
Ζωγράφου, 210 7486888/ Άγ. Δη-
μήτριος, 210 9370444/ Ακρόπο-
λη, 210 9233303/ Αιγάλεω, 210 
5616400/ Αγ. Παρασκευή, 210 
6086000/ Αχαρναί, 210 2477770/ 
Βύρωνας, 210 7655.519/ Γλυφά-
δα, 210 9607.000/ Καλλιθέα, 210 
9560300/ Κυψέλη, 210 8833555/ 
Ν. Ν. Σμύρνη, 210 9311480/ Ν. 
Χαλκηδόνα, 210 2510593/ Πεύ-
κη, 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		
κουζίνα	(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,	ανοι-
χτός	από	το	πρωί	για	καφέ	
ως	το	βράδυ	για	φαγητό	και	
ποτό.	Και		πολυτελής	αίθου-
σα	για	ιδιαίτερο	μενού	και	
αίθουσα	εκδηλώσεων	και	
champagne	hall	για	ποτό	
και	finger	food.	Parking.	
Έως	1.00.	œœ	

ΜΠΕΜΠΕκΑ	
Χαλάνδρι, Διονύσου 16, 210 6854880  
Νοστιμιές	στα	κάρβουνα	
και	μεζεδάκια	μαμαδίστι-
κα,	μια	ευχάριστη	εμμονή	
στα	ελληνικά	προϊόντα	και	
ένας	κήπος	απ’	όπου	ξεχει-
λίζουν	αρώματα	βασιλικού	
και	πορτοκαλιάς.	Κάθε	μέ-
ρα	από	το	μεσημέρι.	œ

νοτια

MIMAYA    	
Μάρκου Μπότσαρη 8, Γλυφάδα, 210 

8944850 Μεσογειακή	κουζίνα	
με	έμφαση	στις	πρώτες	
ύλες	που	κατά	κύριο	λόγο	
είναι	ελληνικές.	Ο	σεφ	Μι-
χάλης	Ηρωγλίδης	αναμει-
γνύει	ελληνική	παράδοση	
και	γαλλικές	τεχνικές	και	
σερβίρει	θαύματα.	œœ Μ

ΜΠΑρΑΛΛΟΥ
Μ. Γερουλάνου 115, Αργυρούπολη, 211 
2137370 
Εναλλακτικό	στέκι	-	μο-
ντέρνο	καφεποτοπωλείο	
με	tapas	και	rock/funk	
μουσικές.	

Ο ΧΟρΟΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ 
Μ. Γερουλάνου 115, Αργυρούπολη, 210 
9616021	Γεύσεις	απ’	όλη	την	
Ελλάδα,	Πέμ.,	Παρ.,	Σάβ.	
βράδυ	και	Κυρ.	μεσημέρι	
live	έντεχνο	και	λαϊκό,	Δευτ.	
κλειστά.

RIALTo
Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Ηλιούπολη, 210 
9958764	Απολαυστικοί	καφέ-
δες	και	cocktails	από	εξει-
δικευμένους	baristas	και	
γαστρονομικές	απολαύσεις	
με	έμφαση	στα	ζυμαρικά.	

VIΝCENZo 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα,	210 
8941310	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.

BArhelonA 
Ένα ξεχωριστό wine jazz bar 
Πολιτισμένο χωρίς να είναι καθόλου δήθεν, το Barhelona απευθύνεται σε όσους 
αγαπούν την jazz και το καλό κρασί, τους χώρους με μια ιδιαίτερη αισθητική και 
ατμόσφαιρα – ακριβώς έτσι είναι το Barhelona... σου βγάζει ένα ρομαντισμό. 
Όμορφα διακοσμημένο, με ένα κελάρι στο πατάρι, ξύλο και ταιριαστό φωτισμό, 
μπορεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης για πρώτο ραντεβού, για μοναχικές 
βραδιές, για ήρεμες συζητήσεις υπό τους ήχους live jazz. Πολύ προσιτό, μόλις 
€3,50 το ποτήρι κρασί, συνοδεία, μάλιστα, τυριού και σύκου, θα εντυπωσιάσει 
εσάς αλλά και όποιον/α προσκαλέσετε να σας κάνει παρέα. 
Εμ. Μπενάκη, Εξάρχεια, 210 3300667

GoiNÕ oUT

✢  ΤΣΕκΑρΕ ΤΟ! ✢
STREET WOK 
Εξαιρετικές γεύσεις 

Ασίας, όπου δημι-

ουργείς το πιάτο 

σου σε τρία βήματα: 

Πρώτα διαλέγεις τη 

βάση, που μπορεί να 

είναι νουντλς, άσπρο 

ρύζι ή ρύζι ολικής με 

φρέσκα λαχανικά και αυγό κ.λπ., στη συνέχεια 

προσθέτεις τα αγαπημένα σου (κοτόπουλο, 

μοσχάρι, μανιτάρια, κινέζικο λάχανο, κάσιους 

κ.ά.) και κλείνεις με μια σάλτσα, όπως τερι-

γιάκι, καρύδα κάρι, μαύρο πιπέρι και σκόρδο. 

Δευτ.-Πέμ. 12.00-02.00, Πάρ.-Σάβ. 12.00-

03.00, Κυρ. 17.00-02.00.  Πανόρμου 115Ζ, 

Αμπελόκηποι, 210 6811818, www.streetwok.gr 

LOUKUMAMI 

Ελληνικοί παραδοσι-

ακοί λουκουμάδες, 

τραγανά ισπανικά 

churros, αφράτα 

γαλλικά beignet, τα 

οποία μπορείτε να 

απολαύσετε είτε στο 

μοντέρνο χώρο του, είτε να τα πάρετε στο 

χέρι, σε μια εμπειρία street food κάνοντας 

βόλτα. Και delivery για όσους εργάζονται ή 

ζουν κοντά. Κάθε μέρα εκτός Κυριακής 7.00 - 

21.00. Πανεπιστημίου 44, 210 3389733

αΜιτα  
Προϊον τηΣ 
χρονιαΣ 

Μία ακόμα διάκριση 

για την Coca-Cola 

Τρία Έψιλον και τους 

χυμούς Amita, που 

βραβεύτηκαν για 4η χρονιά ως «προϊόν της 

χρονιάς». Η έρευνα διεξήχθη από την TNS ICAP 

με τη συμμετοχή 3.000 καταναλωτών, και ξε-

χώρισαν οι χυμοί Amita Πορτοκάλι, Αmita Μή-

λο, Πορτοκάλι και Καρότο και Αmita Motion, 

με την πρωτοποριακή συσκευασία Tetrapak 

Prisma Aseptic 330ml και το ασφαλές καπάκι.
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              * ΑδιΑφορος

        ** Μέτριος

     *** ΚΑλος

  **** Πολύ ΚΑλος

***** έξΑιρέτιΚος

➜ makismilatos@gmail.com

Mogwai 
Rave Tapes (***)

Σε λίγο κλείνουν 20 χρόνια ζω-
ής κι αυτό είναι το 8ο άλμπουμ 
τους, πράγμα που δείχνει πως 
η μπάντα που έβαλε τη Σκοτία 
στο μουσικό χάρτη δεν μιλάει 
συχνά αν δεν έχει κάτι ενδια-
φέρον να πει. Από μόνο του 
αυτό είναι ενθαρρυντικό σε 
μια πληθωριστική εποχή που 
όλοι μιλάνε ακατάπαυστα και κανείς δεν ακούει κανένα. Κι 
αν κάνουμε ταμείο, αυτά τα 8 άλμπουμ στέκουν άνετα όλα 
πάνω από το μέσο όρο, δύσκολο κατόρθωμα αν σκεφτείς 
μάλιστα πως το γκρουπ δεν «κρύβεται» πίσω από την «ευ-
κολία» του στίχου και του τραγουδιού. Κάνοντας μόνο 
μουσική κι αποφεύγοντας τους στίχους είναι πιο εύκολα 
ευάλωτοι στο μικρόβιο της αποτυχίας, καθώς το μουσικό 
όχημα είναι πάντα πιο πολύπλοκο και εύκολα ξεμένει από 
βλάβες στη μέση του πουθενά, αφήνοντας εκτεθειμένους 
στην απόρριψη αυτούς που ανέλαβαν να μας ταξιδέψουν.

Οι Mogwai κατόρθωσαν μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια να κά-
νουν το ταξίδι ενδιαφέρον, μέχρι και συναρπαστικό μερι-
κές φορές, χωρίς ποτέ να μας πετάξουν στις ξέρες, χωρίς 
να ξεμείνει το διαστημικό τους όχημα από καύσιμα, χωρίς 
ποτέ να αισθανθούμε πως πρόδωσαν την εμπιστοσύνη 
μας. Εσωστρεφείς, λιγομίλητοι, καθώς πρέπει, με inside 
jokes και καλό γούστο, έγιναν σημείο αναφοράς αυτού 
που συνηθίσαμε να λέμε post rock και, παρότι δεν το ’χουν 
πια ανάγκη, με αυτό το άλμπουμ ξαναμαρκάρουν την πε-
ριοχή τους για να μην έχουν κάποια αμφισβήτηση από ε-
πίδοξους νέους εισβολείς. Τα βασικά τους συστατικά είναι 
όλα παρόντα και δίνουν τη γνώριμη γεύση στον ήχο τους: 
λυρικές μουσικές εικόνες, τραχιές κιθάρες, μινιμαλιστικά 
θέματα, ονειρικά ταξίδια, βίαια ξεσπάσματα, όμως κάθε 
φορά χρειάζεται και κάτι καινούργιο για να μη βαρεθούν 
και οι ίδιοι και να μην κάνουν κι εμάς να βαρεθούμε. Προ-
σθέτουν λοιπόν μικρές δόσεις από ηλεκτρονικούς ήχους 
και αναφορές στο progressive, που όμως κάνουν αισθητή 
την παρουσία τους. Οι ίδιοι λένε πως πέρασαν την περίο-
δο των ηχογραφήσεων ακούγοντας μετά μανίας βινύλια 
(από τις επανεκδόσεις της Death Waltz) με σάουντρακ από 
ταινίες τρόμου (Goblin, Fabio Frizzi, John Carpenter, Ennio 
Morricone) που επηρέασαν τον ήχο τους κι εγώ λέω πως 
συνάντησα επίσης σημεία που μου έφεραν στο νου τα 
ambient του Eno, τους Tangerine Dream ή τους Board of 
Canada.

Η προβοκατόρικη διάθεση που έχουν με το «ένδοξο 
παρελθόν» της ποπ κουλτούρας (να θυμίσω το «I’m Jim 
Morrison, I’m Dead» εμφανίζεται κι εδώ στο «Repelish», ό-
που υπάρχει ένας παραληρηματικός λόγος για το «τρα-
γούδι με ανάστροφο μήνυμα», που θα ’λεγαν και οι Κόρε Υ-
δρο. Ακούγεται ο φίλος τους Reverend Lee Cohen (κάποιοι 
λένε πως είναι ο Henry Rollins) να αποκαλύπτει το κρυφό 
σατανικό μήνυμα που κρύβεται πίσω από το «Stairway to 
Heaven» των Led Zeppelin, αν το παίξεις ανάποδα, ενώ 
καταγγέλλει και τον Mick Jagger και τον Alice Cooper ότι 
έχουν τραγουδήσει για το διάβολο. Θρησκευτικός σκοτα-
δισμός και ροκ ήρωες χτυπιούνται αλύπητα. 
Οι Mogwai μαρκάρουν με επιτυχία την περιοχή τους για μία 
ακόμη φορά, το όχημα έχει καύσιμα, το ταξίδι –σε περιοχές 
που ξέρουμε ήδη– συνεχίζεται.

❱❱ Ξεκινήσαμε να παίζουμε μουσική 

πριν από πέντε περίπου χρόνια, αλλά 

πριν από αυτό όλοι μας γνωριζόμα-

σταν και κάναμε παρέα από το σχο-

λείο. Τελικά είχαμε την ιδέα να παίξου-

με μαζί μουσική στην τρίτη λυκείου 

και ήταν κάτι που κάναμε στον ελεύ-

θερό μας χρόνο χωρίς να το παίρνου-

με και πολύ σοβαρά. 

❱❱ Στις πρώτες πρόβες παίζαμε κομ-

μάτια από συγκροτήματα όπως οι 

Nirvana, αλλά με τον καιρό αρχίσαμε 

να ψάχνουμε πιο βαθιά το μουσικό 

κόσμο και να βάζουμε αλλά είδη στη 

μουσική μας. 

❱❱ Θα μπορούσε να πει κανείς ότι 

οι βασικές μας επιρροές είναι το 

psychedelic rock, η krautrock, ο indie 

ήχος, αλλά επίσης έχουμε μια ιδιαίτε-

ρη αγάπη για την ethnic μουσική. Γε-

νικά μάλλον ο στόχος μας ως γκρουπ 

αλλά και ως άνθρωποι είναι να μπο-

ρούμε να μαθαίνουμε όσο το δυνα-

τόν περισσότερο καινούργια μουσική 

μπορούμε και να μην περιορίσουμε 

τους εαυτούς μας σε ένα συγκεκριμέ-

νο ήχο.

❱❱ Η ζωή στην Αθήνα σίγουρα έχει 

παίξει ρόλο στη μουσική μας και ειδι-

κά στον καινούργιο μας δίσκο «Hantse 

Guashe», ο οποίος γράφτηκε ολόκλη-

ρος σε ένα πολύ μικρό δώμα στο κέ-

ντρο της πόλης, αλλά είναι λίγο δύσκο-

λο να ξέρεις ακριβώς πόσο και πώς σε 

επηρεάζει κάτι όταν είναι τόσο μεγάλο 

κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Ί-

σως θα έπρεπε τον επόμενο δίσκο να 

τον γράψουμε σε κάποια άλλη πόλη, 

για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης…

Info
BIOS Front, Πειραιώς 84. Έναρξη 22.30. 
Είσοδος ελεύθερη. Στις 7/2. Τη βραδιά θα 
ανοίξουν οι Cave Children.

CIRCASSIAN 
Ένα νέο αθηναϊκό σχήμα συστήνεται

Circassian 

Ψυχεδελική τετράδα που δημιουργήθηκε στα διαλείμματα μιας αθη-

ναϊκής τρίτης Λυκείου το 2009. Χωρίς σοβαρό πλάνο, αλλά με διάθεση 

για πειραματισμό και ανοιχτά αυτιά.  Εξελίσσουν διαρκώς τον ήχο τους, 

μοίρασαν τα πρώτα τους ΕP και τώρα είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν το 

ντεμπούτο άλμπουμ τους «Hantse Guashe»με kraut αυτοματισμούς και 

psych εμμονές, ηχογραφημένο σε ένα δώμα στο κέντρο της πόλης…

VarIousartists
του Μάκη ΜηΛάτου

musicvoice
 Μη χ άσεισ! το lettuce jam session 

με περισσότερους από 10 
djs (ανάμεσά τους και ο δικός 
μας George Apergis) ενόψει 
του τρίτου homegrown. 9/2 

(14.00-01.00), Casa cocktail bar, 
Πλατεία Αγ. Δημητρίου 13, 210 6234225, Κηφισιά 

το sOUNDtraCK THσ Πολησ
του ΓιώρΓου ΔηΜητράκοπουΛου ➜ gdim400@gmail.com

ΝυχτεριΝες 
αφιξεις

Δύο μεγάλες μουσικές συνερ-

γασίες ξεκινούν μέσα στον Φε-

βρουάριο.

Χάρις Αλεξίου και Τάνια Τσα-
νακλίδου  συμπράττουν σ το 
Αnodos Live Stage από 7 Φε-
βρουάριου για λίγες παραστά-
σεις. Μαζί τους οι Nouveau 
Sextet με φίλους και πίσω τους 
δύο μουσικές βαλίτσες με επι-
τυχίες.
Anodos Live Stage

π ε ι ρ α ι ώ ς  18 3 ,  ά θ ή ν α ,  2 10 

3468100. Εναρξη 22.00. Είσοδος 

€12 με μπίρα ή κρασί, φιάλη κρα-

σί €70, €140 κομπλέ. κάθε παρ. & 

Σάβ. άπό 7/2.

Δέκα Χρόνια μετά τη διάλυση 
των Πυξ Λαξ ο Φίλιππος Πλιά-
τσικας και ο Μπάμπης Στόκας 
ξαναβρίσκονται στη σκηνή, για 
να παρουσιάσουν την παράστα-
ση «Η άλλη πλευρά του Μπλε». Σε 
ένα καινούργιο live stage χωρη-
τικότητας 2.500 θεατών. Μαζί 
τους η Γεωργία Νταγάκη (κρη-
τική λύρα, φωνή) και Έλληνες 
και ξένοι ηθοποιοί, που με τη 
σκηνοθετική βοήθεια του Στάθη 
Λιβαθινού θα αποδώσουν ποιή-
ματα της νεοελληνικής ποίησης 
που μιλούν στο σήμερα.
Γκάζι Live, 

ιερά οδός 11, Γκάζι, 213 0185040. 

άπό 22/2 για 4 μόνο Σάββατα. 

32 A.V. 6 - 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡIOY 2014



6 - 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡIOY 2014 A.V. 33 



34 A.V. 6 - 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡIOY 2014

άΚΤη σΤηΝ ΟΔΟ ΠειΡάιΩσ
πειραιώς 178, 210 3418020
παρ. & Σάβ. Δ. Σαββόπου-
λος, Λ. Μαχαιρίτσας, Γ. Ζου-
γανέλης, Σ. Μπουλάς.

άΝΟΔΟσ LiVE staGE
πειραιώς 183, 210 3468100
παρ. & Σάβ. Χάρις Αλεξίου 
και Τάνια Τσανακλίδου. 
 
ΒάDMiNtON
ολυμπιακά άκίνητα Γουδή, 
210 8840600 
τετ.-κυρ. «Η Μαρινέλλα 
συναντά τη Βέμπο». Σάβ. & 
κυρ. Μ. Κριεζή & Ά. Πανα-
γιωτοπούλου. LOFT: πέμ. 
«m/s Flora III».

ΒιΟs
πειραιώς 84, 210 3425335
7/2: Circassian (Main) 
// Michael Videotape & 
Marsha. 8/2: «Shortcuts». 

ΓΡάΜΜεσ
κων/πόλεως 111, Γκάζι, 
210 3414350
παρ. & Σάβ. (22.30) & κυρ. 
Μ. Τσέρτος, Γλυκερία.

ΓΥΑΛΙΝΟ MOYΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Λ. Συγγρού 143, Ν. Σμύρνη, 
210 9316101 
Σάβ. Haig Yazdjian. 
Upstage. πέμ. Θ. Κάππος - Γ. 
Αστρίτης. παρ. Σ. Καλυβά-
τσης, Σ. Κάτσαρης. 

ΔιΟΓεΝησ stUDiO
Συγγρού 259, 210 

9425754
παρ. & Σάβ.  Ά. 

Πρω-

τοψάλτη, Ε. Αρβανιτάκη. 
 
FLOraL 
Θεμιστοκλέους 80, 
Εξάρχεια, 210 3800070
6/2: Cloud, 7/2: Letrafons. 
8/2: Beef Jerky.
 
 FUZZ 
πειραιώς 209, ταύρος, 
210 3450817 
6/2: Salsa Sinners παρ. Π. 
Μουζουράκης & Θ. Αλευ-
ράς - «Βurlesque». Σάβ. 
Τοnis Sfinos.   
  
GaGariN
Λιοσίων 205
6/2: Blue Oyster Club.7/2: 
Red Fang & the Shrine.

GaZartE 
Boυτάδων 32-34, 210 
3460347 
6/2: Ute Lemper.8/2: 
Gadjo Dilo. 

HaLF NOtE
Tριβωνιανού 17, Μετς, 210 
9213310
7/2: Στέλιος Πελασγός. 
8&9/2: Penny & The 
Swingin’ Cats.11/2: «Όλοι 
το προτιμούν παλιό». 

ιN ViVO
X. Tρικούπη 79, 
210 3822103
8/2: Βlues Therapy. 

ΚΟΟ ΚΟΟ
Iάκχου 17, Γκάζι, 210 
3450930 
6/2: Τhe Mighty N. 7/2: 
The Callas. 8/2: Terry 

Francis. 

PassPOrt 
καραΐσκου 119, πειραιάς, 
210 4296401
πέμ. Δ. Γαλάνη. Σάβ. Φ. 
Δεληβοριάς.
 
siX D.O.G.s
άβραμιώτου 6-8, 210 
3210510
6-9/2: A Post Jamboree #1. 
7/2: Blend Mishkin - BNC. 
8/2: Audiorama. 12/2: 
Mechanimal -  Wonky Doll 
& the Echo. 

σΤάΥΡΟσ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Φραντζή & Θαρύππου 35-
37, 210 9226975 
κΕΝτρικη ΣκηΝη 7/2: Χ. 
Θηβαίος, Μ. Πασχαλίδης. 
Σάβ. Θ. Μικρούτσικος, 
Γ. Κότσιρας, Ρ. Αντωνο-
πούλου. PLUS  πέμ. Ό. 
Μεταξάς. παρ. Χαΐνηδες. 
Σάβ. E. Τσαλιγοπούλου - Μ. 
Κανά. Δευτ. Γ. Νέγκα - Θ. 
Καραμουρατίδης. CLUB. 
6/2: Just Dance 7/2: M. 
Ζαμάνη. 8/2: House Band 
& Γ. Τεντζεράκης. 9/2: Tα 
Φρούτα του Δάσους. 12/2: 
A. Εμμανουηλίδης.

Τάs staGE
Βουτάδων 6, Γκάζι, 210 
3411306 
πέμ. «Ένσκυλον Εντέ-
χνως». παρ. Μ. Ασλανίδου. 
Σάβ. (23.00) & κυρ. (14.00) 
Δ. Μπάσης, Π. Παπαδοπού-
λου, Β. Σκουλάς. 

tiKi atHENs 

Φαλήρου 15, Μακρυγιάν-
νη, 210 9236908 
9/2: Μesser Chups & Dirty 
Fuse. 

ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ

ιάΝΟσ
Σταδίου 24, 210 3217810
8/2: N. Μαυρουδής & Α. 
Μουτσάτσου. παρ. Μικρή 
Άρκτος. Kυρ. E. Ρεμπού-
τσικα. 

IΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΚάΚΟΓιάΝΝησ
πειραιώς 206, 210 3418550
πέμ.-Σάβ. Σ. Κραουνάκης 
& Σπείρα Σπείρα. 11/2: Ά. 
Βλάχος.

MEΓάΡΟ ΜΟΥσιΚησ
Βασ. Σοφίας & κόκκαλη, 
210 7282000 
6/2: Qua’Sh.  10/2: Χρή-
στος Κανέττης - Rolf 
Plagge. 11&12/2: Peter 
Maxwell Davies «Icones». 

ΠΑΛΛΑΣ
Βουκουρεστίου 5, 210 
3213100
τετ.-Σάβ. (20.30) κυρ. 
(20.00) Μίμης Πλέσσας - 
Γιάννης Πλούταρχος.
 
σΤεΓη ΓΡάΜΜάΤΩΝ Κάι 
ΤεχΝΩΝ
Συγγρού 107-109, 210 
9005800 
8/2: Secret Gig II - 
Last Drive και Ιllegal 
Operation.

ΠΙΣΤΕΣ -CLUBS

CaBarEt 
πατρ. ιωακείμ 43,  
κολωνάκι
παρ. & Σάβ. Onirama.

CLUB 22 LiVE staGE 
Boυλιαγμένης 22, 210 
9244390
πέμ.-Σάβ. Π. Κιάμος & 
Vegas.

ΦΩΤάεΡιΟ
πειραιώς 102-104, 210 
3413888 
παρ. & Σάβ. Γ. Μαζωνάκης, 
Κ. Γαρμπή. 

μουσίκεσ σκηνές lIVe

ΞΑΡΧΑΚΟΣ - ΒΙΤΑΛΗ 
 «Nυν και αεί… τσιτσάνης»
 

Τριάντα χρόνια από το θάνατο του Βασίλη τσιτσάνη, ο Σταύρος Ξαρ-
χάκος επέλεξε και ενορχήστρωσε τραγούδια του σπουδαίου λαϊκού 
συνθέτη, προσθέτοντας μια ενότητα από το κλασικό «ρεμπέτικο». 
Στη σκηνή δεκαμελής ορχήστρα και  δυνατές φωνές από την καταξι-
ώμενη Ελένη και τη νεότερη ηρώ Σαΐα 

«ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ» Ιερά Οδός 18-20, 210 3428272. Έναρξη 22.30. Κάθε Παρασκευή & Σάββατο.
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Η παράσταση. Είναι για τη γυναίκα και την ιστο-

ρία της. Αναφερόμαστε στην καταπίεση που έχει 

υποστεί και στον αγώνα της, αλλά δεν εστιάζουμε 

μόνο εκεί. Δεν είναι μια παράσταση για το φεμινι-

στικό κίνημα, μιλάει για την εξέλιξη της γυναίκας 

στην ιστορία και για το πώς διαχειρίστηκε και η ίδια 

την ελευθερία που διεκδίκησε και κέρδισε. Ξεκι-

νάει από τη μητριαρχία και καταλήγει στο σήμερα. 

Όλα αυτά είναι ιδωμένα μέσα από σύνθεση θεατρι-

κών κειμένων, ποίησης, ιστορικής έρευνας, τρα-

γουδιών, κίνησης και videoart με live μπάντα επί 

σκηνής (οι ηθοποιοί είναι και μουσικοί). Έχει χιού-

μορ κι είναι ευχάριστη και ψυχαγωγική. Μαθαίνεις 

πράγματα απ’ αυτήν χωρίς όμως να είναι θεατρικό 

ντοκιμαντέρ. Η ιδέα γεννήθηκε από την ανάγκη 

μου να καταλάβω πώς έφτασε η γυναίκα εδώ που 

είναι σήμερα. Έτσι ξεκίνησε ένα ταξίδι 2,5 χρόνων 

που καταλήγει σ’ αυτό που θα παρουσιάσουμε στις 

5 Φεβρουαρίου. Ένας χρόνος έρευνας για το υλικό, 

ένας χρόνος συρραφής-συγγραφής κι άλλος μι-

σός για την προετοιμασία της παράστασης και τη 

διαμόρφωση του τελικού κειμένου μέσα από τις 

πρόβες απ’ όλη την ομάδα των συνεργατών. Είναι 

μια παράσταση για τη γυναίκα και την ιστορία της 

φτιαγμένη από άντρες και γυναίκες για άντρες και 

γυναίκες! Πιστεύω πως θα βοηθήσει τους άνδρες 

–όπως και τις γυναίκες– να καταλάβουν καλύτερα 

τη γυναίκα. Λίγο είναι αυτό; Αλλά το κύριο είναι ότι 

θα περάσουν καλά παρακολουθώντας την.

Η θέση της γυναίκας στην Ελλάδα. Στην ελλη-

νική κοινωνία υπάρχει ένα μπέρδεμα. Οι γυναίκες 

της γενιάς των μανάδων μας, στον απόηχο του φε-

μινισμού που ερχόταν από τη Δύση, άργησαν να χει-

ραφετηθούν. Μεγάλωσαν τις κόρες τους να είναι 

ανεξάρτητες και χειραφετημένες, αλλά τους γιους 

τους να είναι πασάδες. Στο επίπεδο των προσωπι-

κών σχέσεων αυτοί οι άντρες ψάχνουν γυναίκες πιο 

πολύ σαν τη μαμά τους και όχι σαν την αδερφή τους 

και στο επαγγελματικό επίπεδο η νοοτροπία τους 

είναι άλλη από αυτή των γυναικών. Έχει κυριαρχή-

σει η ιδέα ότι είμαστε ίσοι, αλλά από κει και πέρα 

σκοντάφτουμε στη νοοτροπία του καθενός και στο 

πόσο ανοιχτό μυαλό έχει.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα ανδρών-γυναικών; 
Ότι δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Εκείνοι είναι 

μπερδεμένοι σε σχέση με τον ποιο ρόλο μπορούν να 

πάρουν πλάι σε μια γυναίκα, αλλά και οι γυναίκες 

δεν ξέρουν ποιο ρόλο ακριβώς θέλουν να έχουν. Η 

κοινωνία δίνει αντιφατικά μηνύματα. Είναι όμως και 

θέμα επικοινωνίας, δεν υπάρχει διάθεση να καταλά-

βει και να δώσει συναισθηματικά ο ένας στον άλλον. 

Ο άνδρας δεν έχει διάθεση γιατί έχει θυμώσει, αλλά 

και η γυναίκα είναι θυμωμένη. Αν δούμε, όμως, ο 

ένας τον άλλο ως άνθρωπο, θα καταλάβουμε πως 

δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα.

«Δεν γεννιόμαστε γυναίκες. Γινόμαστε γυναί-
κες», Σιμόν ντε Μποβουάρ. Είχε δίκιο. Αυτό  ισχύει 

για τη γυναίκα, όσο και για τον άνδρα. Αναπαράγου-

με τα κοινωνικά πρότυπα που καταχωρούνται στον 

εγκέφαλό μας μεγαλώνοντας. Τι γυναίκα όμως θέ-

λεις να είσαι, τι άνδρας, τι άνθρωπος; Αυτό έγκειται 

στην επιλογή του καθενός. 

Αγαπάω στο ότι είμαι γυναίκα... Η θηλυκή ενέρ-

γεια στη φύση κυοφορεί όλα τα στοιχεία για τη γέν-

νηση του καινούργιου, αυτό αγαπάω στη γυναικεία 

φύση. Η θηλυκή ενέργεια, όμως, δεν μπορεί να υ-

πάρξει χωρίς την αρσενική, γιατί η αρσενική είναι 

αυτή που δομεί και υλοποιεί στο φυσικό επίπεδο.

Ζηλεύω στους άνδρες... Το ότι σκέφτονται πολύ 

πιο απλά. Συχνά σκέφτομαι «Θεέ μου, γιατί με κου-

ράζω τόσο»; Το γεγονός ότι η σκέψη των ανδρών 

είναι πιο απλή και πιο λογική είναι ανακουφιστικό, οι 

γυναίκες χρειαζόμαστε αυτό τον τρόπο σκέψης. Α-

ντίστοιχα, εκείνοι χρειάζονται τη δική μας συναισθη-

ματική προσέγγιση στα πράγματα. Ο συνδυασμός 

των δύο κάνει τη δημιουργία εποικοδομητική.

Ο εαυτός μου σε 5 χρόνια. Αφήνω τα πράγματα να 

κυλάνε και για να το κάνω αυτό υπερνικάω κάθε φο-

ρά φόβους. Η αίσθηση του να έχω τον έλεγχο υπερι-

σχύει, οπότε είναι ένας συνεχής αγώνας. Είμαι συνέ-

χεια σε διαπραγμάτευ-

ση με τον εαυτό μου, 

δεν προγραμματίζω, 

λέω τι θέλω, κάνω ό,τι 

χρειάζεται να κάνω και μετά το αφήνω να γίνει. Δεν 

είναι εύκολο, παίρνει χρόνο. Φαντάζομαι ότι θα εξα-

κολουθώ να κάνω θέατρο, να τραγουδάω, κατά πά-

σα πιθανότητα θα έχουν γεννηθεί κι άλλα πρότζεκτ 

και ίσως τριγυρνάει και κανένα πιτσιρίκι στα πόδια 

μου ενώ δίνω συνεντεύξεις από το τηλέφωνο. Για να 

δούμε. Ποιος ξέρει ως τότε τι θα συμβεί...  A

Θα παίζει και θα τραγου-
δάει για την ιστορική 

εξέλιξη της γυναίκας στην 
παράσταση «Woman». 
Η Εύα Κοτανίδη παίρνει 

θέση στη… σκηνή της A.V.
Της Λουκίας Μητσάκου

Χειραφετημενη 

I n f o
Κείμενα: Μάνος 

Καρατζογιάννης, 
Εύα Κοτανίδη. 

Σκην.: Κωνσταντίνος 
Αρβανιτάκης. 

Ηθοποιοί - μουσικοί: 
Εύα Κοτανίδη, Κατερίνα 
Μαούτσου (ακορντεόν), 

Θεοδοσία Σαββάκη (σαξό-
φωνο), Γιώργος Τζαβάρας 

(μπάσο), Γιάννης Παπα-
γιάννης (πιάνο), Ευαγγε-

λία Τσιάρα (κιθάρα) 
Θέατρο Τέχνης «Κάρολος 

Κουν», Φρυνίχου 14, 
Πλάκα, 210 3222464
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Διαβάστε όλη τη  
συνέντευξη στο site

www.athens voice.gr
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Δικός της (Her)****
ΣκηνοθεΣία: Σπάικ Τζόουνς / Με τουΣ: Χοακίν 

Φίνιξ, Έιμι Ανταμς, Ρούνι Μάρα

Στο όχι πολύ μακρινό μέλλον, ένας μονα-
χικός άντρας θα ερωτευτεί το προηγμένο 

λειτουργικό του υπολογιστή του που μιλά 
με τη φωνή της Σκάρλετ Τζοχάνσον. 

Τόσο πολλές ταινίες έχουν δοκιμάσει να 

μιλήσουν για την άβολη, παράξενη σχέση 

των ανθρώπων με την τεχνολογία, καμιά 

όμως δεν το έχει καταφέρει με την καθα-

ρότητα, τη συγκινητική αλήθεια, την πολυ-

πλοκότητα που το κάνει το φιλμ του Σπάικ 

Τζόουνς. Κυρίως, διότι το «Δικός της» μιλά 

κυρίως για τους ανθρώπους, για το δικό 

μας «λειτουργικό σύστημα», το μηχανισμό 

που μας κάνει να βλέπουμε με ένα συγκε-

κριμένο τρόπο τη ζωή, τον έρωτα, τους 

άλλους, τον εαυτό μας. Aκόμη κι αν το φιλμ 

του Τζόουνς διαδραματίζεται στο (κοντινό 

έστω) μέλλον, δεν θα βρείτε πολλές ται-

νίες που να μιλάνε με τόση σαφήνεια για 

το συναισθηματικό τοπίο των ανθρώπων 

του πλούσιου «πρώτου κόσμου», εδώ και 

τώρα. Αν κάποτε η ιδέα ενός άντρα που ε-

ρωτεύεται τον υπολογιστή του θα έμοιαζε 

εξωφρενική, ή έστω αφορμή για μια φαρ-

σοκωμωδία, στο φιλμ του Τζόουνς μοιάζει 

απόλυτα πιστευτή και, μεταξύ μας, η πραγ-

ματική ζωή δεν δείχνει να βρίσκεται πολύ 

μακριά από μια τέτοια εξέλιξη. Όμως το 

φιλμ δεν μιλά απλά για τον τρόπο που ερω-

τευόμαστε και κοινωνικοποιούμαστε στην 

ψηφιακή εποχή, αλλά για μερικά πράγματα 

που δεν αλλάζουν στην ανθρώπινη φύση 

σε οποιαδήποτε εποχή ή συνθήκη. Και ο 

Τζόουνς το κάνει με ευρηματικότητα και 

χιούμορ, με συγκίνηση και λυρισμό, με δύο 

εξαιρετικές ερμηνείες από τον Χοακίν Φίνιξ 

και τη φωνή της Σκάρλετ Τζοχάνσον, με μια 

τόσο πλούσια σύνθεση ενός μελλοντικού 

κόσμου που κάνει το φιλμ του την πιο ενδι-

αφέρουσα ταινία επιστημονικής φαντασί-

ας και συναισθηματικής πραγματικότητας 

που είδαμε εδώ και πολύ πολύ καιρό. 

cinevoice
 * ΑδιΑΦορη 
 ** ΜέΤριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέΤιΚη

☛ Έχεις μήνυμα από τον υπολογιστή σουΤου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ÇΝομίζω ότι 

όποιος ερωτεύεται 

είναι προβληματικός. 

Είναι μια τρέλα. Είναι σαν 

μια μορφή κοινωνικά απο-

δεκτής παράνοιαςÈ. 

(το ÇΔικός τηςÈ μιλά για την 

αγάπη με το δικό του 

τρόπο)

To δέντρο και η κούνια **
ΣκηνοθεΣία: Μαρία Ντούζα

 Με τουΣ: Μυρτώ Αλικάκη, Ηλία Λογοθέτη, 

Μιργιάνα Καράνοβιτς

Η κόρη ενός ηλικιωμένου άντρα επιστρέ-
φει στην Ελλάδα από την Αγγλία όπου ζει, 
για να βρει στο πατρικό της μια γυναίκα 
από τη Σερβία να ζει με τον πατέρα της. 

Στην ταινία της Μαρίας 

Ντούζα μια τέτοια 

οικογενειακή επα-

νένωση απηχεί τη 

λίγο πιο μακρινή 

ελληνική και βαλ-

κανική ιστορία, αλ-

λά και μια σύγχρονη 

πραγματικότητα σε μια 

έλλάδα που εξακολουθεί να μην ξέρει πώς 

να αντιμετωπίσει τους «ξένους». η Μυρτώ 

Αλικάκη και η Σέρβα ηθοποιός Μαργιάνα 

Καράνοβιτς στηρίζουν το φιλμ με δύο αξιο-

πρόσεκτες, δυνατές ερμηνείες και η Ντούζα 

κινηματογραφεί ίσως λίγο πιο κλασικά και 

συμβατικά απ’ όσο θα άξιζε σε μια ιστορία 

που δεν είναι δίχως αλήθεια ή δύναμη. Μπο-

ρεί το «δέντρο και η κούνια» να μην αποφεύ-

γει πάντα μερικές ευκολίες προσπαθώντας 

να σκιαγραφήσει μια μεγαλύτερη εικόνα, 

αλλά όταν επικεντρώνεται στους βασικούς 

ήρωες και στην καρδιά της ιστορίας του κα-

τορθώνει να είναι ένα καλοφτιαγμένο, ενδι-

αφέρον φιλμ.  

Μαντέλα: Ο δρόμος προς την  
ελευθερία (Mandela: long Walk to FreedoM)**
ΣκηνοθεΣία: Τζάστιν Τσάντγουικ 

Με τουΣ: Ίντρις Έλμπα, Ναόμι Χάρις

Βιογραφία του Νοτιοαφρικανού ηγέτη 
που πάλεψε για την κατάργηση του Απαρ-
τχάιντ, φυλακίστηκε και κατέληξε πρόε-
δρος της χώρας. 

Μια ταινία για ένα με-

γ ά λ ο  ά ν τ ρ α  δ ε ν 

είναι απαραίτητα 

μια μεγά λη ται-

νία. Πολύ συχνά 

τ α  β ι ο γρ α φ ι κ ά 

φιλμ προσπαθούν 

σκληρά να δικαιώ-

σουν τους ήρωες που ε-

πιλέγουν να σκιαγραφήσουν, κάτι που συχνά 

καταλήγει να δίνει ένα σεβάσμιο μα ποτέ συ-

ναρπαστικό αποτέλεσμα. Το φιλμ του Τζάστιν 

Τσάντγουικ, που ακολουθεί έναν από τους 

πιο συμβατικούς τρόπους εξιστόρησης της 

ζωής του διάσημου κεντρικού του ήρωα, δεν 

ξεφεύγει από αυτό τον κανόνα. Όλα τα γεγο-

νότα που περιμένετε να δείτε από την ιστορία 

του Μαντέλα είναι εδώ, όπως και η αίσθηση 

μιας σχεδόν αγιοποίησής του. Αυτό που λείπει 

είναι οι γκρίζες ζώνες, η εσωτερική αντήχη-

ση ενός ανθρώπου που προφανώς υπήρξε 

πιο πολύπλοκος από «άγιος». Και η σπίθα ενός 

φιλμ που θα ήταν κάτι παραπάνω από την κα-

θώς πρέπει σύνοψη μιας σπουδαίας ζωής. 

H χαρά και η θλίψη του σώματος 
*  
ΣκηνοθεΣία: Ανδρέας Πάντζης / Με τουΣ: Χάρη Α-

μπράζη, Σίλβια Πέτκοβα, Γιώργο Χωραφά

Ένας άντρας αποφυλακίζεται κι αναζητά τα 
ίχνη του παλιού του συνεργάτη στη Βουλ-
γαρία, για να μπλέξει ξανά σε μια επικίνδυ-
νη ιστορία.

η βαριά σκιά της διχο-

τόμησης της Κύπρου 

και το φάντασμα 

των αγ νο ούμ ε-

νων αποτελούν 

βασικές θεματικές 

του σινεμά του Αν-

δρέα Πάντζη, αλλά 

σε αυτή την ιστορία που 

διαδραματίζεται στο σήμερα, στις παρυφές (ή 

και στον πάτο) του υποκόσμου και σε ένα με-

γάλο τμήμα της στη Βουλγαρία, οι αναφορές 

σε αυτές τις θεματικές μοιάζει να γίνονται από 

κεκτημένη ταχύτητα. Το φιλμ, που ακόμη κι αν 

δοκιμάζει να αφηγηθεί μια ιστορία εν δυνάμει 

ενδιαφέρουσα, καταλήγει να μην πείθει σχε-

δόν καθόλου σαν ένα σύγχρονο φιλμ νουάρ με 

ψήγματα τραγωδίας. η αφήγηση κυλά άνευρα 

ακόμη και στις θεωρητικά πιο τεταμένες στιγ-

μές του, οι ήρωες δεν έχουν πολύ περισσότερο 

βάθος από αυτό μιας σχηματικής περιπέτειας 

και τόσο το νουάρ στοιχείο όσο και η ερωτική 

ιστορία ανάμεσα στον ήρωα και μια Βουλγάρα 

δεν οδηγούν πουθενά συναρπαστικά. 

Ομάρ (oMar)***
ΣκηνοθεΣία: Χάνι  Αμπού Ασάντ

Με τουΣ: Άνταμ Μπακρί, Λιμ Λουμπάνι, Γουα-

λίντ Φ. Ζουάιτερ

Ένας νεαρός Παλαιστίνιος, αποφασισμέ-
νος να αντισταθεί στο Ισραήλ, συλλαμβά-
νεται κι εκβιάζεται από τις μυστικές υπηρε-
σίες να γίνει πράκτοράς τους. 

ο Χάνι Αμπού Ασάντ 

επιστρέφει με ένα 

ακόμη καλοφτιαγ-

μένο και σκεπτό-

μενο φιλμ πάνω 

στις ζωές των αν-

θρώπων τις οποίες 

τόσο παράλογες πο-

λιτικές συμπεριφορές κι 

αποφάσεις μοιάζει να έχουν σπρώξει εκτός 

οποιασδήποτε λογικής τροχιάς. ο ήρωάς του 

είναι ερωτευμένος με την αδελφή του καλύ-

τερού του φίλου και δεν διστάζει να διασχίζει 

τον τοίχο που χωρίζει την πόλη στα δύο για να 

την επισκεφτεί. Όταν ένα σχέδιό του με τους 

φίλους του να σκοτώσουν έναν ισραηλινό 

στρατιώτη πάει λάθος, ο ομάρ θα βρεθεί πα-

γιδευμένος σε ένα δύσκολο ηθικό και προσω-

πικό αδιέξοδο. ο Αμπού Ασάντ θα τον κινημα-

τογραφήσει συναρπαστικά να στριφογυρίζει 

εκεί αλλά ταυτόχρονα θα χτίσει ένα σύνθετο 

πορτρέτο όχι μόνο της μια πλευράς, μια γοη-

τευτική ερωτική ιστορία κι ένα τεταμένο θρί-

λερ βραδυφλεγές μα συναρπαστικό.  

criticÕs CHOICE
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☛ Το πρόγραμμα προβολών στις αίθουσες ισχύει από την Πέμπτη

Αθ ή ν Α ς
 
Α ΑΒΟΡΑ
Ιπποκράτους 180, 210 6423271

Μαντέλα: Ο δρόμος προς την 
ελευθερία Πέμ.-Τετ. 19:15, 
22:00 / Ρενουάρ Σάβ.-Κυρ. 
17:15 

ΑΒΑΝΑ
Κηφισίας 234 , 210 6756546

Nebraska Πέμ.-Τετ. 18:20, 
20:30 / Nymphomaniac: Μέ-
ρος Α’ Πέμ.-Τετ. 22:45 

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

Αίθ.1 Δικός της Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:30, 23:00 / Περπα-
τώντας με τους δεινόσαυρους 
(μεταγλωττισμένο) Σάβ.-
Κυρ. 16:00  • Αίθ.2 Μικρά Αγ-
γλία Πέμ.-Τετ. 18:15 / Οδηγός 
διαπλοκής Πέμ.-Τετ. 21:15 
Αίθ.3 Μπελ και Σεμπαστιάν: 
Δύο αχώριστοι φίλοι Πέμ.-
Τετ. 17:45 / Nymphomaniac: 
Μέρος Α’ Πέμ.-Τετ. 21:45 / 
Εγώ, ο εαυτός μου & η μαμά 
Πέμ.-Τετ. 19:45 • Αίθ.4 Last 
Vegas Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:30 / RoboCop Πέμ.-
Τετ. 19:30, 22:00 / Εγώ, ο 
Απαισιότατος 2 (μεταγλωττι-
σμένο) Σάβ.-Κυρ. 15:30 / Ψυ-
χρά κι ανάποδα (μεταγλωττι-
σμένο) Σάβ.-Κυρ. 17:30 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ
Βασ.Σοφίας 124, 210 7782122

Αίθ.1 Δικός της Πέμ.-Τετ. 
17:30, 20:00, 22:30 
Αίθ.2 Το δέντρο και η κούνια 
Πέμ.-Τετ. 18:20, 20:20, 
22:20 / Ψυχρά κι ανάποδα 
(μεταγλωττισμένο) Σάβ.-
Κυρ. 16:10 

AΘHnAiOn CinepOlis 3D 
Ζησιμοπούλου 7, Γλυφάδα, 210 8108230 

Αίθ.1 Δικός της Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Δευτ., Τετ. 17:30, 
20:00, 22:30 / Τρ. 17:30, 22:30 
Αίθ.2 Οδηγός διαπλοκής 
Πέμ.-Τετ. 22:40 / Nebraska 
Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:10 / Ψυχρά 
κι ανάποδα (μεταγλωττισμέ-
νο) Σάβ.-Κυρ. 15:40 • Αίθ.3 
Μαντέλα: Ο δρόμος προς την 
ελευθερία Πέμ.-Τετ. 17:40 
/ RoboCop Πέμ.-Τετ. 20:20, 
22:50 • Αίθ.4 Ο λύκος της 
Wall Street Πέμ.-Τετ. 19:00 / 
Nymphomaniac: Μέρος Α’ 
Πέμ.-Τετ. 22:20 / RoboCop 
Πέμ.-Τετ. 16:50 

ΑΙΓΛΗ
Λ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι, 210 6841010

Αίθ.1 Δικός της Πέμ.-Τετ. 
17:30, 20:30, 22:45 
Αίθ.2 Το δέντρο και η κούνια 
Πέμ.-Τετ. 18:30 / Μαντέλα: Ο 
δρόμος προς την ελευθερία 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:40 / Ψυ-
χρά κι ανάποδα (μεταγλωττι-
σμένο) Σάβ.-Κυρ. 16:30 

Α ΛΕΞ ΑΝΔΡΑ eUROpA CinemAs
Λεωφ. Αλεξάνδρας & Πατησίων 77-79, 
σταθμός ΗΣΑΠ Βικτώρια, 210 8219298

Η κλέφτρα των βιβλίων Πέμ.-
Τετ. 17:30, 20:00, 22:40 

Α ΛΕΞ ΑΝΔΡΑ
Κρέμου 141, Καλλιθέα, 210 9512624

Αίθ.1 Ρενουάρ Πέμ.-Τετ. 15:30 
/ Ο λύκος της Wall Street 
Πέμ.-Τετ. 20:00  / Οδηγός 
διαπλοκής Πέμ.-Τετ. 17:30 
/ Nymphomaniac: Μέρος Α’ 
Πέμ.-Τετ. 23:00 • Αίθ.2 Μικρά 
Αγγλία Πέμ.-Τετ. 19:00 / Το 
ουράνιο τόξο Πέμ.-Τετ. 17:15 
/ Η μάχη του Στάλινγκραντ 
μέρος 1ο: ούτε ένα βήμα πίσω 
Πέμ., Σάβ., Δευτ., Τετ. 15:15 / 
Η ζωή της Αντέλ (Κεφάλαια 1 
& 2) Πέμ.-Τετ. 22:00  / Η μάχη 
του Στάλινγκραντ μέρος 2ο: 
η νίκη Παρ., Κυρ., Τρ. 15:15 / 
Captain Phillips Κυρ. 11:15 / 
Gravity Κυρ. 13:45 

ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦΟΥ 2+1
Αγ. Στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι,  
210 5813470

Αίθ.1 RoboCop Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:15, 22:30 / Τζακ 
Ράιαν: Πρώτη αποστολή Σάβ.-
Κυρ. 16:15 • Αίθ.2 Τζακ Ράιαν: 
Πρώτη αποστολή Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:30 / Το Παρελθόν 
Πέμ.-Τετ. 18:15 / Ψυχρά κι 
ανάποδα (μεταγλωττισμένο) 
Σάβ.-Κυρ. 16:30 

Α ΣΤ Υ
Κοραή 4, Αθήνα, 210 3221925

Ομάρ Πέμ.-Τετ. 16:30, 18:10, 
20:15, 22:20 

ΑΤΛ ΑΝΤΙΣ 3D 
Λεωφ. Βουλιαγμένης 245, Πλ. Καλογή-
ρων, Δάφνη, 210 9711511

Αίθ.1 Εγώ, ο εαυτός μου & η 
μαμά Πέμ.-Τετ. 18:15, 20:15, 
22:15 • Αίθ.2 12 χρόνια σκλά-
βος Πέμ.-Τετ. 22:00 / Η κλέ-
φτρα των βιβλίων Πέμ.-Τετ. 
17:00, 19:30 

ΑΤ ΤΑ ΛΟΣ
Κοτιαίου & Ελ. Βενιζέλου, Νέα Σμύρνη,  
210 9331280

Δικός της Πέμ.-Τετ. 17:45, 
20:15, 22:45 

CApiTOl 3D CinemA
Ιουλιανού 33-35 & Γ΄ Σεπτεμβρίου 
74-78, Capitol Mall (Σταθμός Βικτώρια), 
210 8210038

Δικός της Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00, 21:15 
/ Κυρ. 16:45, 19:00, 21:15 / 
Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μετα-
γλωττισμένο) Κυρ. 12:00 3D, 
15:00 3D 

CineR AmA DiGiTAl CinemA
Αγ. Κυριακής 30, Π. Φάληρο, 
210 9403593

Δικός της Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:15, 22:30 

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

Αίθ.1 Οδηγός διαπλοκής Πέμ.-
Τετ. 20:50 / Φρανκεστάιν 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:20, 18:30, 23:40 / Σάβ. 
14:20, 16:20, 18:30, 23:40 
/ Κυρ. 12:20, 14:20, 16:20, 
18:30, 23:40 • Αίθ.2 Ηρακλής: 
Η αρχή του θρύλου Πέμ.-Τετ. 
16:00, 18:00, 20:10, 22:20, 
00:30 / Ψυχρά κι ανάποδα 
(μεταγλωττισμένο) Σάβ. 
13:50 3D / Κυρ. 11:20 3D, 13:50 
3D • Αίθ.3 Η κλέφτρα των 
βιβλίων Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ. 18:00, 20:40, 23:20 / 
Σάβ.-Κυρ. 19:50, 22:30 / Τετ. 
17:00 / Ψυχρά κι ανάποδα (με-
ταγλωττισμένο) Σάβ.-Κυρ. 
13:10, 15:30, 17:40 / Εγώ, ο 
Απαισιότατος 2 (μεταγλωττι-
σμένο) Τετ. 15:00 / Πέμπτη και 
12 Τετ. 19:40, 22:10, 00:20 
Αίθ.4 Delivery Man: Δεν τα 
φέρνει τα παιδιά ο πελαργός 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:40, 18:50, 21:10, 23:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 18:50, 21:10, 23:30 
/ Περπατώντας με τους δεινό-
σαυρους (μεταγλωττισμένο) 
Σάβ. 13:20, 15:10, 17:00 / Κυρ. 
11:30, 13:20, 15:10, 17:00 
Αίθ.5 Εγώ, ο Απαισιότατος 
2 (μεταγλωττισμένο) Πέμ., 
Παρ., Δευτ. 15:20, 17:30 / 
Σάβ. 13:10, 15:20, 17:30 / Κυρ. 
11:00, 13:10, 15:20, 17:30 / Τρ. 
15:20 / Πέμπτη και 12 Πέμ.-
Δευτ. 19:40, 22:10, 00:20 / Τρ. 
18:10, 23:00 / Κλειστό Τετ. 
Αίθ.6 Nymphomaniac: Μέρος 
Α’ Πέμ., Παρ., Σάβ., Κυρ., 
Δευτ., Τετ. 20:20, 22:50 / Τρ. 
23:20 / Περπατώντας με τους 
δεινόσαυρους (μεταγλωττι-
σμένο) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 16:10, 18:20 / Σάβ. 14:10, 
16:10, 18:20 / Κυρ. 12:10, 14:10, 
16:10, 18:20  • Αίθ.7 RoboCop 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 18:40, 
21:30, 00:15 / Σάβ.-Κυρ. 
13:00, 15:50, 18:40, 21:30, 
00:15 / Τετ. 15:50, 18:40, 
21:30, 00:15 • Αίθ.8 Gravity 
Πέμ.-Τετ. 19:00 3D / Μπελ και 
Σεμπαστιάν: Δύο αχώριστοι 
φίλοι Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 16:50 / Σάβ. 12:30, 
16:50 / Ηρακλής: Η αρχή του 
θρύλου Πέμ.-Τετ. 21:00 3D, 
23:10 3D / Περπατώντας με 
τους δεινόσαυρους (μετα-
γλωττισμένο) Σάβ. 14:40 3D / 
Κυρ. 12:40 3D, 14:40 3D 
Αίθ.9 Ψυχρά κι ανάποδα (με-
ταγλωττισμένο) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00, 19:10 / 
Σάβ. 14:50, 17:00, 19:10 / Κυρ. 
12:30, 14:50, 17:00, 19:10 / 
Τζακ Ράιαν: Πρώτη αποστολή 
Πέμ.-Τετ. 21:20, 23:40 
Αίθ.10 Ο λύκος της Wall Street 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:10, 21:40 / Σάβ.-Κυρ. 14:30, 
18:10, 21:40 • Αίθ.11 Δικός της 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:30, 19:10, 21:50, 00:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 14:00, 16:30, 19:10, 
21:50, 00:30 • Αίθ.12 RoboCop 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:20, 20:00, 22:40 / Σάβ. 
14:40, 17:20, 20:00, 22:40 / 

Κυρ. 12:00, 14:40, 17:20, 
20:00, 22:40 • Αίθ.13 Δικός 
της Πέμ.-Τετ. 19:10, 21:50 • 
Αίθ.14 RoboCop Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Τρ., Τετ. 20:00, 
22:40 / Κλειστό Δευτ.   
     
VillAGe 5 CinemAs pAGRATi 
Υμητού 110 , Παγκράτι, 14848

Αίθ.1 Delivery Man: Δεν τα 
φέρνει τα παιδιά ο πελαργός 
Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:00, 00:15 
/ Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (με-
ταγλωττισμένο) Σάβ.-Κυρ. 
17:30 • Αίθ.2 Ο λύκος της Wall 
Street Πέμ.-Τετ. 22:30 / Πέ-
μπτη και 12 Πέμ.-Τετ. 20:00  
/ Ψυχρά κι ανάποδα (μετα-
γλωττισμένο) Σάβ.-Κυρ. 
17:50 • Αίθ.3 Τζακ Ράιαν: 
Πρώτη αποστολή Πέμ.-Τετ. 
21:10 / Φρανκεστάιν Πέμ.-Τετ. 
23:20 / Μικρά Αγγλία Πέμ.-
Τετ. 18:00 • Αίθ.4 Ηρακλής: 
Η αρχή του θρύλου Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30, 
20:30, 22:45 / Σάβ.-Κυρ. 
19:15, 21:15, 23:15 / Μπελ και 
Σεμπαστιάν: Δύο αχώριστοι 
φίλοι Σάβ.-Κυρ. 17:15 • Αίθ.5 
RoboCop Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:30, 00:00 / Περπατώντας 
με τους δεινόσαυρους (μετ.) 
Σάβ.-Κυρ. 17:10 

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

Αίθ.1 Ο λύκος της Wall Street 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 22:30 / Μπελ 
και Σεμπαστιάν: Δύο αχώρι-
στοι φίλοι Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:00 / Σάβ.-Κυρ. 
15:00, 17:00 • Αίθ.2 Ψυχρά κι 
ανάποδα (μεταγλωττισμένο) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:30 / Σάβ.-Κυρ. 15:10, 17:30 
/ Delivery Man: Δεν τα φέρνει 
τα παιδιά ο πελαργός Πέμ.-
Τετ. 19:50, 22:10, 00:20 
Αίθ.3 Η κλέφτρα των βιβλίων 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:40 / 
Φρανκεστάιν Πέμ.-Τετ. 17:00, 
00:20 • Αίθ.4 Δικός της Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:40, 23:20 
Αίθ.5 Οδηγός διαπλοκής 
Πέμ.-Τετ. 21:20, 00:10 / Τζακ 
Ράιαν: Πρώτη αποστολή 
Πέμ.-Τετ. 17:00, 19:10 
Αίθ.6 Περπατώντας με τους 
δεινόσαυρους (μεταγλωττι-
σμένο) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:20 / Σάβ.-Κυρ. 15:20, 
17:20 / Ηρακλής: Η αρχή του 
θρύλου Πέμ.-Τετ. 19:20, 
21:30, 23:40 • Αίθ.7 RoboCop 
Πέμ.-Τετ. 17:00, 19:30, 22:00, 
00:30 • Αίθ.8 RoboCop Πέμ.-
Τετ. 18:30, 21:00, 23:30 
Αίθ.9 Δικός της Πέμ.-Τετ. 
19:20, 22:00 

VillAGe ATHens meTRO mAll 
Λ. Βουλιαγμένης 276, 14848

Αίθ.1 Μπελ και Σεμπαστιάν: 
Δύο αχώριστοι φίλοι Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:15 / 

Σάβ.-Κυρ. 12:45, 15:00, 17:15 
/ Ηρακλής: Η αρχή του θρύλου 
Πέμ.-Τετ. 19:15, 21:30, 23:30 
Αίθ.2 RoboCop Πέμ.-Τετ. 
19:30, 21:50, 00:10 / Περπα-
τώντας με τους δεινόσαυρους 
(μεταγλωττισμένο) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 11:30, 13:30, 15:30, 
17:30 • Αίθ.3 Εγώ, ο Απαισι-
ότατος 2 (μεταγλωττισμένο) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:00 / Σάβ.-Κυρ. 12:00, 
14:00, 16:00 / Τζακ Ράιαν: 
Πρώτη αποστολή Πέμ.-Τετ. 
22:10, 00:20 / Φρανκεστάιν 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:00 
Αίθ.4 Ψυχρά κι ανάποδα 
(μεταγλωττισμένο) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:45 / 
Σάβ.-Κυρ. 12:15, 14:30, 16:45 
/ Delivery Man: Δεν τα φέρνει 
τα παιδιά ο πελαργός 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:10, 23:20 
Αίθ.5 Ψυχρά κι ανάποδα (με-
ταγλωττισμένο) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:45 3D, 
18:00 / Σάβ.-Κυρ. 13:15, 15:45 
3D, 18:00 / Ο λύκος της Wall 
Street Πέμ.-Τετ. 22:30  
/ Πέμπτη και 12 Πέμ.-Τετ. 
20:15 / Gravity Σάβ. 11:00 3D  

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

Αίθ.1 RoboCop Πέμ.-Τετ. 
20:10, 22:40 • Αίθ.2 Delivery 
Man: Δεν τα φέρνει τα παιδιά 
ο πελαργός Πέμ.-Τετ. 21:15, 
23:30 • Αίθ.3 Last Vegas 
Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:10, 
00:20 / Εγώ, ο Απαισιότατος 
2 (μεταγλωττισμένο) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:20 
/ Σάβ.-Κυρ. 15:20, 17:20 • 
Αίθ.4 Ηρακλής: Η αρχή του 
θρύλου Πέμ.-Τετ. 18:40, 
20:50, 23:00 / Μπελ και 
Σεμπαστιάν: Δύο αχώριστοι 
φίλοι Σάβ.-Κυρ. 16:40 • 
Αίθ.5 Η κλέφτρα των βιβλίων 
Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:50, 23:40 
• Αίθ.6 Delivery Man: Δεν τα 
φέρνει τα παιδιά ο πελαργός 
Πέμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00, 
21:15, 23:30 / Παρ.-Κυρ. 
16:45, 19:00, 21:15, 23:30 
• Αίθ.7 Ψυχρά κι ανάποδα 
(μεταγλωττισμένο) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:45 
3D / Σάβ.-Κυρ. 15:30 3D, 
17:45 3D / Ηρακλής: Η 
αρχή του θρύλου Πέμ.-Τετ. 
19:50 3D, 22:00, 00:10 
3D • Αίθ.8 Περπατώντας 
με τους δεινόσαυρους 
(μεταγλωττισμένο) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:00 3D / Σάβ.-Κυρ. 
16:00 3D, 18:00 3D / 
Delivery Man: Δεν τα 
φέρνει τα παιδιά ο πε-
λαργός Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:15, 00:30 
Αίθ.9 RoboCop Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:40, 20:10, 22:40 / 
Σάβ.-Κυρ. 15:10, 17:40, 

20:10, 22:40 • Αίθ.10 Ο λύκος 
της Wall Street Πέμ.-Τετ. 
19:30, 23:00 
Αίθ.11 Τζακ Ράιαν: Πρώτη 
αποστολή Πέμ.-Τετ. 17:30, 
19:50, 22:00, 00:10 • Αίθ.12 
Nymphomaniac: Μέρος Α’ 
Πέμ.-Τετ. 19:10, 21:40, 00:10 
/ Ψυχρά κι ανάποδα (μετα-
γλωττισμένο) Σάβ.-Κυρ. 
15:50 • Αίθ.13 Περπατώντας 
με τους δεινόσαυρους 
(μεταγλωττισμένο) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:15 
/ Σάβ.-Κυρ. 15:15, 17:15 / 
Πέμπτη και 12 Πέμ.-Τετ. 19:15, 
21:45, 00:15 • Αίθ.14 RoboCop 
Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:30, 00:00 
/ Περπατώντας με τους δεινό-
σαυρους (μεταγλωττισμένο) 
Σάβ.-Κυρ. 16:30 • Αίθ.15 Ψυ-
χρά κι ανάποδα (μεταγλωττι-
σμένο) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:10 / Σάβ.-Κυρ. 15:00, 
17:10 / Φρανκεστάιν Πέμ.-Τετ. 
19:20, 21:20, 23:20 • Αίθ.16 Ε-
πιστροφή στο ρινγκ Πέμ.-Τετ. 
17:45, 20:15, 22:45 • Αίθ.17 
Οδηγός διαπλοκής Πέμ.-Τετ. 
18:15, 21:00, 23:45 • Αίθ.18 
Χόμπιτ: Η ερημιά του Νοσφι-
στή Πέμ.-Τετ. 17:30, 23:10 / 47 
Ronin Πέμ.-Τετ. 20:40 
Αίθ.19 Μικρά Αγγλία Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:40, 
22:50 / Σάβ.-Κυρ. 16:30, 
19:40, 22:50 • Αίθ.20 Δικός 
της Πέμ.-Τετ. 18:30, 21:10, 
23:50

ΓΑ Λ ΑΞΙΑ Σ 3D DiGiTAl
Μεσογείων 6, 210 7773319, 210 7700491

Αίθ.1 Nymphomaniac: Μέρος 
Α’ Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:20, 
22:40 • Αίθ.2 Nebraska Πέμ.-
Τετ. 17:50, 20:00, 22:20 

GA Z ARTe
Βουτάδων 34, Γκάζι,  210 3452277

Nebraska Πέμ.-Τετ. 18:00 / 
Nymphomaniac: Μέρος Α’ 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 20:00, 22:15 / Σάβ. 20:00, 
22:15, 00:30 

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
 Ζέππου 14, Γλυφάδα, 210 9650318
 
Αίθ.1 Delivery Man: Δεν τα 
φέρνει τα παιδιά ο πελαργός 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:30 / 
Περπατώντας με τους δεινό-
σαυρους (μεταγλωττισμένο) 
Σάβ.-Κυρ. 18:00 • Αίθ.2 Η 
κλέφτρα των βιβλίων Πέμ.-
Τετ. 19:20 / Εγώ, ο εαυτός μου 
& η μαμά Πέμ.-Τετ. 22:10 

Δ ΑΝΑΟΣ
Λεωφ.Κηφισίας 109 ,  210 6922655

Αίθ.1 Η κλέφτρα των βιβλίων 
Πέμ.-Τετ. 17:10, 19:50 / Εγώ, 
ο εαυτός μου & η μαμά Πέμ.-
Τετ. 22:30 • Αίθ.2 12 χρόνια 
σκλάβος Πέμ.-Τετ. 19:30, 
22:15 / Εγώ, ο εαυτός μου 
& η μαμά Πέμ.-Τετ. 17:30 / 
Στρουμφάκια 2 (μετ.) Κυρ. 
12:00 / Red Obsession 
Κυρ. 16:00 

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14,Μαρούσι,   
210 8028587

Μόνο οι εραστές μένουν 
ζωντανοί Πέμ.-Σάβ. 22:25 / 
Nebraska  
Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:15 / Ρε-
νουάρ Σάβ.-Κυρ. 16:15 / Oh 
Boy Κυρ.-Τετ. 22:25 

Ε Λ ΛΗ
Ακαδημίας 64, Αθήνα, 2103632789

Το δέντρο και η κούνια Πέμ.-
Τετ. 17:50, 20:00, 22:10 

ΕΜΠΑ ΣΣ Υ nOVA ODeOn
Πατρ. Ιωακείμ 5 & Ηροδότου, Κολωνάκι, 
210 7215944

Δικός της Πέμ.-Τετ. 17:20, 
20:00, 22:40 

ΙΔΡΥ ΜΑ ΜΙ Χ Α ΛΗΣ  
Κ ΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα, 
2103418550 2103418579

(Φεστιβάλ Ιαπωνικού Κι-
νηματογράφου) Η εκδίκηση 
ενός ηθοποιού Kabuki  Πέμ. 
20:00 / (Φεστιβάλ Ιαπωνικού 
Κινηματογράφου) Δευτ. 
22:00 / Ninja-Οι εκτελεστές 
Παρ., Κυρ. 20:00 / Ο κατά-
σκοπος Σαμουράι Παρ., Τετ. 
22:00 / Cyborg 009 Σάβ. 
18:00 / Τρ. 00:00 / Οι γενναίες 
περιπέτειες των Σανάντα Σάβ. 
21:00 / Τετ. 20:00 / Ninja-Οι 
εκτελεστές 2 Σάβ. 23:00 /  
Κυρ. 22:00 / Ο περιπλανώμε-
νος Σαμουράι Δευτ. 20:00 / 
Τρ. 22:30

ΙΛΙΟΝ DiGiTAl CinemA
Τροίας 34 & Πατησίων 113,  210 8810602
 
Nebraska Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:15, 22:30 

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπιστημίου 46, Αθήνα, 210 3826720

Nebraska Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Κυρ., Δευτ., Τετ. 17:40, 20:00 
/ Τρ. 17:40 / Nymphomaniac: 
Μέρος Α’ Πέμ.-Τετ. 22:20 

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemA x Cy TA
Λεωφ. Κηφισίας 245, 210 6233567

Αίθ.1 Nebraska Πέμ.-Τετ. 
20:30 / Η κλέφτρα των 
βιβλίων Πέμ.-Τετ. 17:45 
Nymphomaniac: Μέρος Α’ 
Πέμ.-Τετ. 23:00 / Ψυχρά κι 
ανάποδα (μετ.) Σάβ.-Κυρ. 
15:30 • Αίθ.2 Nebraska Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:30 / 
Εγώ, ο εαυτός μου & η μαμά 
Πέμ.-Τετ. 19:45 / Μαντέλα: Ο 
δρόμος προς την ελευθερία 
Πέμ.-Τετ. 21:45 / Μπελ και 
Σεμπαστιάν: Δύο αχώριστοι 
φίλοι Σάβ.-Κυρ. 15:20, 17:30 

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemA x Cl Ass Cy TA
Δροσίνη 6 (απέναντι από Βάρσο ),  
Κηφισιά,  210 6231601

Δικός της Πέμ.-Τετ. 17:20, 
20:00, 22:40 

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ FilmCenTeR
Λεωφ. Συγγρού 106, 210 9215305

Το δέντρο και η κούνια Πέμ.-
Τετ. 19:00, 21:00, 23:00 / Μόνο 
οι εραστές μένουν ζωντανοί 
Σάβ.-Κυρ. 17:00 

ΝΑΝΑ CinemA x Cy TA
Λεωφ. Βουλιαγμένης 179, 
Δάφνη (στάση ΜΕΤΡΟ Αγ.Ιω-
άννης), 210 9703158

Αίθ.1 Μικρά Αγγλία 
Πέμ.-Τετ. 18:15, 21:15 
/ Βρέχει κεφτέδες 
2 (μετ.) Σάβ.-Κυρ. 16:15 
Αίθ.2 Οδηγός διαπλο-
κής Πέμ.-Τετ. 21:30 
/ Η μαγική ομπρέλα 
Πέμ.-Τετ. 19:15 / Ψυχρά 
κι ανάποδα (μετ. Σάβ.-
Κυρ. 17:00 
Αίθ.3 Οδηγός διαπλο-
κής Πέμ.-Τετ. 19:00 / 
RoboCop Πέμ.-Τετ. 22:15 
• Αίθ.4 Nymphomaniac: 
Μέρος Α’ Πέμ.-Τετ. 22:45 
/ Delivery Man: Δεν τα 
φέρνει τα παιδιά ο πελαρ-
γός Πέμ.-Τετ. 18:45, 20:45 
/ Μπελ και Σεμπαστιάν: 
Δύο αχώριστοι φίλοι Σάβ.-
Κυρ. 16:45 
Αίθ.5 Δικός της Πέμ.-Τετ. 
17:30, 20:00, 22:30 
Αίθ.6 RoboCop Πέμ.-Τετ. 
18:30, 21:00, 23:30 

ΝΙΡΒΑΝΑ CinemA x Cy TA
Λεωφ. Αλεξάνδρας 192, 210 6469398

Inside Llewyn Davis Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:50, 
20:00, 22:10 / Σάβ.-Κυρ. 
20:00, 22:10 / Μπελ και 

Σεμπαστιάν: Δύο αχώριστοι 
φίλοι Σάβ.-Κυρ. 18:00 

ODeOn KOsmOpOlis mApOyΣi 
Λ. Kηφισίας 73, 210 6786.000, 801 
11 60000 
 
Αίθ.1 Ο λύκος της Wall Street 
Πέμ.-Τετ. 18:50, 22:20 / 
Ψυχρά κι ανάποδα (μετ.) Σάβ.-
Κυρ. 16:10 • Αίθ.2 Αύγουστος 
Πέμ.-Τετ. 19:20, 21:50 / Περ-
πατώντας με τους δεινόσαυ-
ρους (μετ.) Σάβ.-Κυρ. 17:00 
Αίθ.3 Δικός της Πέμ.-Τετ. 
17:40, 20:20, 23:00 • Αίθ.4 
Φρανκεστάιν Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Δευτ., Τετ. 22:10 / 
Τρ. 17:40 / 12 χρόνια σκλάβος 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Κυρ., Δευτ., 
Τετ. 19:10 / Οδηγός διαπλοκής 
Τρ. 19:50, 22:40 • Αίθ.5 Περ-
πατώντας με τους δεινόσαυ-
ρους (μετ.) Πέμ.-Παρ. 18:40 
3D / Σάβ.-Κυρ. 16:40 3D, 
18:40 3D / Nymphomaniac: 
Μέρος Α’ Πέμ.-Δευτ. 23:10 / 
Εγώ, ο εαυτός μου & η μαμά 
Πέμ.-Κυρ. 21:00 / Τρ.-Τετ. 
17:40 / Delivery Man: Δεν τα 
φέρνει τα παιδιά ο πελαργός 
Τρ. 20:15, 22:30 / RoboCop 
Τετ. 19:30, 22:00 • Αίθ.6 Ο λύ-
κος της Wall Street Πέμ.-Τετ. 
21:20 / Μπελ και Σεμπαστιάν: 
Δύο αχώριστοι φίλοι Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:30, 19:00 
Αίθ.7 RoboCop Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:30, 23:00 
Αίθ.8 Οδηγός διαπλοκής 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Κυρ., Δευτ., 
Τετ. 19:50, 22:40 / Ψυχρά κι 
ανάποδα (μετ.) Σάβ.-Κυρ. 
17:30 / RoboCop Τρ. 22:00 / 12 
χρόνια σκλάβος Τρ. 19:10 
Αίθ.9 Delivery Man: Δεν τα 
φέρνει τα παιδιά ο πελαργός 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Κυρ., Τετ. 
17:50, 20:15, 22:30 / Δευτ. 
20:15, 22:30 / Εγώ, ο εαυτός 
μου & η μαμά Δευτ. 17:40 / 
Nymphomaniac: Μέρος Α’ Τρ. 
23:10 • Αίθ.10 Η κλέφτρα των 
βιβλίων Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 20:00, 22:50 / Σάβ.-
Κυρ. 17:20, 20:00, 22:50 
Αίθ.11 RoboCop Πέμ.-Δευτ. 
19:30, 22:00 / Μπελ και 
Σεμπαστιάν: Δύο αχώριστοι 
φίλοι Σάβ.-Κυρ. 17:15 / Κλει-
στό Τρ. / Nymphomaniac: 
Μέρος Α’ Τετ. 23:10 • Αίθ.12 
Nebraska Πέμ.-Τετ. 21:40 / 
Μικρά Αγγλία Πέμ.-Τετ. 18:30 

 ODeOn ΟΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, Αθήνα, 210 3622683

Αίθ.1 Αύγουστος Πέμ.-Τετ. 
18:00 / Εγώ, ο εαυτός μου & η 
μαμά Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:30 
Αίθ.2 12 χρόνια σκλάβος 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 22:00 

ΟDeOn sTARCiTy
Λεωφ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, Νέος  
Κόσμος, 210 6786000

Αίθ.1 RoboCop Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:30, 23:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 18:00, 20:30, 23:00 
Αίθ.2 Ο λύκος της Wall Street 
Πέμ.-Τετ. 22:10 / Αύγουστος 
Πέμ.-Τετ. 19:20 / Περπατώ-
ντας με τους δεινόσαυρους 
(μετ.) Σάβ.-Κυρ. 17:20 
Αίθ.3 Δικός της Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:20, 23:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 17:40, 20:20, 23:00 
Αίθ.4 12 χρόνια σκλάβος 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:20 
Αίθ.5 Η κλέφτρα των βιβλίων 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:50, 22:30 / Σάβ.-Κυρ. 
17:10, 19:50, 22:30 • Αίθ.6 
Εγώ, ο εαυτός μου & η 
μαμά Πέμ.-Τετ. 20:40 / 
Nymphomaniac: Μέρος Α’ 
Πέμ.-Τετ. 22:40 / Περπατώ-
ντας με τους δεινόσαυρους 
(μετ.) Σάβ.-Κυρ. 18:30 3D 
Αίθ.7 Ο λύκος της Wall Street 
Πέμ.-Τετ. 21:40 / Μπελ και 
Σεμπαστιάν: Δύο αχώριστοι 
φίλοι Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:10 / Σάβ.-Κυρ. 17:00, 
19:10 • Αίθ.8 Οδηγός διαπλο-
κής Πέμ.-Τετ. 21:20 / Μικρά 
Αγγλία Σάβ.-Κυρ. 18:10 
Αίθ.9 Φρανκεστάιν Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:00 / Ψυχρά κι ανά-
ποδα (μετ.) Σάβ.-Κυρ. 17:30 
Αίθ.10 Delivery Man: Δεν τα 
φέρνει τα παιδιά ο πελαργός 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
20:10, 22:30 / Σάβ.-Κυρ. 
17:50, 20:10, 22:30 

ΠΑ Λ Α Σ
Υμηττού 109, Παγκράτι, 210 7511868

Όλα χάθηκαν Πέμ.-Τετ. 23:00 
/ Μικρά Αγγλία Πέμ.-Τετ. 
17:00, 20:05 

ΣΙΝΕ ΧΟΛ ΑΡΓΟΣ 

Μεσογείων 232, Χολαργός, 2106525122

Δικός της Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:20, 22:45 

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, Π. Αγίας Τριάδος, Αργυ-
ρούπολη, 210 9927447

Η ζωή της Αντέλ (Κεφάλαια 1 
& 2) Πέμ.-Τετ. 22:00 / Μικρά 
Αγγλία Πέμ.-Τετ. 19:00 

ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦΟΣ
Κων. Παλαιολόγου 18, Νέα Σμύρνη, 
210 9313360

Αίθ.1 Μικρά Αγγλία Πέμ.-
Τετ. 17:15 / Μόνο οι εραστές 
μένουν ζωντανοί Πέμ.-Τετ. 
22:40 / Μαντέλα: Ο δρόμος 
προς την ελευθερία Πέμ.-Τετ. 
20:00 • Αίθ.2 Nebraska Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:15, 22:30 

sTeR CinemAs
Λεωφ. Δημοκρατίας 67α, 
Εμπορικό κέντρο ESCAPE, Ίλιον, 801 
801 7837, 210 8092690

Αίθ.1 Πέμπτη και 12 Πέμ.-Τετ. 
20:10 / Δικός της Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:30, 22:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 15:00, 17:30, 22:30 
Αίθ.2 12 χρόνια σκλάβος Πέμ.-
Τετ. 16:20 / Nymphomaniac: 
Μέρος Α’ Πέμ.-Τετ. 23:30 / 
Ηρακλής: Η αρχή του θρύλου 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:00 / Σάβ.-Κυρ. 14:10, 19:00 
/ RoboCop Πέμ.-Τετ. 21:00 
Αίθ.3 Ψυχρά κι ανάποδα (μετ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:30 / Σάβ.-Κυρ. 14:20, 16:30 
/ Delivery Man: Δεν τα φέρνει 
τα παιδιά ο πελαργός Πέμ.-
Τετ. 18:45, 20:50, 23:00 
Αίθ.4 Ψυχρά κι ανάποδα (μετ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:20 / Σάβ.-Κυρ. 13:00, 15:10, 
17:20 / RoboCop Πέμ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:40, 22:00 
/ Παρ.-Σάβ. 19:40, 22:00, 
00:20 • Αίθ.5 Ο λύκος της 
Wall Street Πέμ.-Τετ. 22:20 
/ Μπελ και Σεμπαστιάν: Δύο 
αχώριστοι φίλοι Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:00 / Σάβ.-
Κυρ. 13:30, 16:00  / Ηρακλής: 
Η αρχή του θρύλου Πέμ.-Τετ. 
18:00 3D / Δικός της Πέμ.-Τετ. 
20:00 • Αίθ.6 Περπατώντας 
με τους δεινόσαυρους (μετ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:50 / Σάβ.-Κυρ. 14:50, 16:50 
/ Φρανκεστάιν Πέμ.-Τετ. 
23:50 / Η κλέφτρα των βιβλί-
ων Πέμ.-Τετ. 18:40, 21:15 
Αίθ.7 Μικρά Αγγλία Πέμ.-Τετ. 
18:30 / Οδηγός διαπλοκής 
Πέμ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
21:30 / Παρ.-Σάβ. 21:30, 
00:10 / Εγώ, ο Απαισιότατος 
2 (μετ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 16:10 / Σάβ.-Κυρ. 
14:00, 16:10  

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ
Ι. Οδός 48 ,  210 3609695

Αίθ.1 Η λιμουζίνα Πέμ.-Τετ. 
18:00, 19:45 / Η τέλεια 
ομορφιά Πέμ.-Τετ. 21:30 / 
Το βάθος του ουρανού είναι 
κόκκινο Κυρ. 12:00 • Αίθ.2 Η 
χαρά και η θλίψη του σώματος 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 21:00 

ΤΙΤΑΝΙΑ CinemAx
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους 5, 
Αθήνα,  210 3811147

Η άγνωστη Κυρία Πέμ.-Τετ. 
18:00 / Το ουράνιο τόξο Πέμ.-
Τετ. 20:00 / Οι διαβολογυναί-
κες Πέμ.-Τετ. 22:00 

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, 210 2826873 

Αίθ.1 12 χρόνια σκλάβος 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:00, 22:30 
/ Περπατώντας με τους δει-
νόσαυρους (μετ.) Σάβ.-Κυρ. 
16:00 3D • Αίθ.2 Nebraska 
Πέμ.-Τετ. 20:20, 22:40 / Η 
κλέφτρα των βιβλίων Πέμ.-
Τετ. 17:45 / Ψυχρά κι ανάποδα 
(μετ.) Κυρ. 15:45 

ΤΡΙΑΝΟΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101,  
210 8222702

Μόνο οι εραστές μένουν ζω-
ντανοί Πέμ.-Τετ. 22:30 / Στη 
χώρα των άλλων Πέμ.-Τετ. 
18:00 / Η χαρά και η θλίψη του 
σώματος Πέμ.-Τετ. 19:45

ΦΟΙΒΟΣ DiGiTAl CinemA
Εθν. Αντιστάσεως 1, στάση μετρό 
 Περιστέρι, 210 5711105

12 χρόνια σκλάβος Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:30 / Η κλέφτρα των 
βιβλίων Πέμ.-Τετ. 17:40  ●

cine ωρεσ προβολησ

Δικός της****Επιστημονική φαντασία, συναι-σθηματική πραγματικότητα

Ομάρ***  
Θρίλερ πολλών επιπέδων

H  Χαρά και η Θλίψη  του Σώματος *  Νουάρ φιλοδοξίες που δεν  εκπληρώνονται

To Δέντρο και η Κούνια **   Συγκινητικό, ειλικρινές  ελληνικό σινεμά

Μαντέλα:  Ο Δρόμος προς την Ελευθερία**    Αγιογραφική βιογραφία

RoboCop
Μισός αστυνομικός, μισός άν-θρωπος, όλος μπάτσος

Delivery Man: Δεν τα Φέρνει τα Παιδιά ο ΠελαργόςΟύτε και τις κωμωδίες,  
προφανώς

JUsT THe FACTs

RoboCop
σκηνοθεσία: Χοσέ Παντίλα

Ένας αστυνομικός που τραυματίζεται 
σοβαρά στην Αμερική του 2028, μεταμορ-
φώνεται σε cyborg: μισός μηχανή, μισός 
άνθρωπος.

Σε αυτό το ριμέικ της ταινίας του Πολ Βερχό-
φεν, o Χοσέ Παντίλα των «Επίλεκτων» ανα-
λαμβάνει να δώσει τη δική του εκδοχή για το 
κοντινό μέλλον και τη θέση των ανθρώπων 
(και των αστυνομικών) σε αυτό. Ο Τζόελ Κί-
ναμαν δανείζει το πηγούνι του (αν κι εδώ το 
κράνος βγαίνει συχνά) και ο Γκάρι Όλντμαν και 
ο Σάμιουελ Τζάκσον το cool τους. 

Delivery Man: Δεν τα φέρνει 
τα παιδιά ο πελαργός (Delivery Man)
σκηνοθεσία: Κεν Σκοτ

Ένας άντρας ανακαλύπτει ότι είναι πατέρας 
533 παιδιών μέσω μιας τράπεζας σπέρματος. 

Ο Βινς Βον αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρό-
λο σε αυτή την καρπερή κωμωδία που αποτελεί 
ριμέικ  του καναδέζικου φιλμ του «Daddy Cool», 
που είχε σκηνοθετήσει επίσης ο Κεν Σκοτ. 

AΚΟΜΗ
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G-Star raW 
Denim στα καλύτερα τού

38 A.V. 6 - 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡIOY 2014

Τα 25 χρόνια δημιουργίας της γιορτάζει φέτος η G-Star RAW παρουσιάζοντας για την Άνοιξη-Καλοκαίρι 2014 μια αναδρομική γκάμα από 
premium denims, καθώς και το τελευταίο μοντέλο της, το Type C, αποτέλεσμα της εκτεταμένης ανάπτυξης καθώς και του πάθους της G-Star για 
το denim. Η γυναικεία συλλογή συνδυάζει το ελαφρώς φθαρμένο Type C με chic λευκά tops και ένα μακρύ «εργατικό πανωφόρι», ενώ για τους 
άνδρες ένα γυαλιστερό νάιλον over shirt δημιουργεί αντίθεση με το Type C – για πιο extreme look το ίδιο παντελόνι συνδυάζεται με ένα πολύ  
μακρύ denim πουκάμισο. Παράλληλα, η G-Star παρουσιάζει εκ νέου καινοτόμα υφάσματα denim, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του σήμερα.  

G-Star RAW Store, The Mall Athens, 210 6100760  -ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ 
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INTIMISSIMI 
Η Alyssa Miller είναι η νέα 
μούσα της Intimissmi για τη 
συλλογή της σεζόν Άνοιξη - 
Καλοκαίρι 2014, στην 
οποία σκιαγραφείται η νέα 
αισθησιακή ταυτότητα που 
προτείνει το brand σε κάθε 
γυναίκα: sexy, δυνατή και 
σύγχρονη.

TEZENIS 
Δροσερή και νεανική, η 
συλλογή Άνοιξη - Καλοκαίρι 
της Tezenis εμπνέεται από 
τα χρώματα του Βollywood 
και τον ψηφιακό κόσμο των 
Pixels και προτείνει ρούχα 
που φοριούνται με 
πολλούς τρόπους. 
Εσώρουχα, nightwear αλλά 
και μοδάτα knitwear outfits 
ανανεώνουν την 
ανοιξιάτικη γκαρνταρόμπα 
δίνοντας ελευθερία 
στιλιστικής επιλογής. 

NEW YORK 
COLLEGE 
Στην τελετή απονομής των 
βραβείων του 6ου 
φεστιβάλ μαθητικών 
ταινιών «Πάμε Σινεμά;», που 
έγινε στις 26/1, συμμετείχε 
το New York College, ως 
χορηγός οκτώ ταινιών από 
αντίστοιχα σχολεία της 
Ελλάδας. Στο φεστιβάλ 
συμμετείχαν 35 ταινίες από 
αντίστοιχα σχολεία στην 
Ελλάδα και 2 ταινίες από 
σχολεία της ομογένειας 
στη Φρανκφούρτη.

Logitech 
Σε πέντε τολμηρά χρώματα (κίτρινο, πορτοκαλί, γκρι, κόκκινο και πράσινο) 

κυκλοφορεί το νέο της ηχείο η Logitech, το φορητό X100, το οποίο 
συνδυάζει την ευχέρεια μεταφοράς και τον κορυφαίο ήχο στην κατηγορία 
του. Διαθέτει σύνδεση Bluetooth®, μια μπαταρία με διάρκεια ζωής πέντε 

ώρες και ενσωματωμένο μικρόφωνο για συνομιλίες μέσω κινητού 
τηλεφώνου. Π.Λ.Τ. €49,99, www.logitech.com

Ray-Ban 
Το θρυλικό, πλέον, brand παρουσιάζει νέες προτάσεις για το ερχόμενο 

καλοκαίρι. Μοντέλα με  νέα σχέδια, νέα χρώματα, ενισχυμένα με τεχνικές 
εξελίξεις και απαιτητικά υλικά που τα καθιστούν εξαιρετικά άνετα. 

Σύγχρονο look για ένα δραστήριο τρόπο ζωής.

Adidas Copa 
Mundial 

Το Copa Mundial κυκλοφόρησε 
για πρώτη φορά το 1982 και το 
φόρεσαν ποδοσφαιριστές όπως 
ο Μπεκενμπάουερ. Τώρα, η 
adidas παρουσιάζει τη συλλογή 
Samba Copa Mundial, με έντονα 
χρώματα και έμπνευση από τη 
Βραζιλία.

Μη χάσεισ! 
Το σεμινάριο 

«Design Your Own 
Business & Product», 

με εισηγητή τον 
Visual Designer 

Παναγιώτη 
Μαυρογιαν-

νόπουλο, σκοπό έχει 
να σας βοηθήσει να 
δημιουργήσετε το 
δικό σας μοναδικό 

προϊόν, το οποίο θα 
μπορέσετε να 
εμπορευθείτε 

άμεσα, καθώς και να 
αποκτήσετε το 

θεωρητικό 
υπόβαθρο αλλά και 
την τεχνική που θα 

σας δώσει τη 
δυνατότητα να 

δημιουργήσετε και 
άλλα προϊόντα στο 

μέλλον, με σκοπό τη 
δημιουργία της 

δικής σας 
επιχείρησης. 15/2 

(10.00-17.00), Vellios 
School Of Art (3ης 
Σεπτεμβρίου 24), 

κόστος συμμετοχής 
€30. Δηλώσεις 

συμμετοχής στο 210 
5201730. 

●

PIAGGIO 
SCARAbEO 

200 
Το μοντέλο που 

συνδυάζει το 
ιταλικό στιλ, την 

προηγμένη 
τεχνολογία και τα 
πλεονεκτήματα 
ασφάλειας και 

λειτουργικότητας 
που προσφέρουν τα 

σκούτερ με 
μεγάλους τροχούς, 

μπορείτε να το 
αποκτήσετε, πλέον, 

στην προνομιακή 
τιμή των €2.425, με 
όφελος €585 και με 

δυνατότητα 
επιλογής 12μηνου 

επιδοτούμενου 
χρηματοδοτικού 
προγράμματος. 

Swatch 
H 31η Ιανουαρίου 2013 έφερε την πρώτη ημέρα της χρονιάς του αλόγου και 

η Swatch γιορτάζει μαζί με τις κινέζικες κοινωνίες ανά τον κόσμο τη νέα 
χρονιά, με το νέο μοντέλο Year Of The Horse. Με πλαστική κάσα και λουράκι 

από λευκή σιλικόνη, με μαύρο και γκρι τύπωμα (Π.Λ.Τ. €61).   

Για περισσότερη μόδα, ομορφιά, shopping μπες στο www.athensvoice.gr/fashion-look 

>  Τ Ι  Ν Ε Α  <
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είναί πραγματα
Αν μπορούσαμε να συμπυκνώσουμε την ευτυχία, 
θα λέγαμε ότι είναι τα μικρά πράγματα. Ένα βάζο με 
λουλούδια στο παράθυρο, ένα χρωματιστό μαξιλάρι 
στο κρεβάτι για να μη νιώθεις μόνος, ένα χνουδωτό 
χαλί για να ξεχνάς το χειμώνα και τα αγαπημένα σου 
πρόσωπα. Με τους ανθρώπους δεν ξέρεις ποτέ τι 
γίνεται, ας αρχίσουμε απ’ αυτά που αγοράζονται. 
Ειδικά τώρα, με τέτοιες τιμές λόγω εκπτώσεων, 
ήρθε η ώρα να κακομάθουμε λίγο τους εαυτούς μας! 

Κούπα μεγάλου μεγέθους με μάλλινη γκρι επένδυση, 

από €9 τώρα € 8,10, OCTOPUS

Xαλί μηχανής, 160Χ230 εκ., από €160 τώρα €80, Oscar,  ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ
 Χαλί μηχανής, 140Χ200 εκ., από €80 τώρα €45, Disney Minnie, ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

Μεταλλικός κάδος απορριμάτων,  

OCTOPUS 

Γωνιακός καναπές Christina, 265X175 εκ. με ύφασμα, από €1.100 τώρα €771, SOFA COMPANY

Πουφ με εξαιρετική στήριξη, προσαρμό-
ζεται στο περίγραμμα του σώματος, με 
κάλυμμα που αφαιρείται και πλένεται, 
σειρά Zούγκλα, από €89, FLEXA
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Το City Link, o πιο όμορφος 
προορισμός για shopping, 
living, culture, γίνεται το ε-
πίκεντρο του ενδιαφέροντος 
και στις Χειμερινές Εκπτώ-
σεις. Στην καρδιά της Αθή-
νας, με εύκολη πρόσβαση, 
μεταξύ των οδών Πανεπιστη-
μίου - Βουκουρεστίου - Στα-
δίου - Αμερικής, μπορείτε 
να βρείτε τα αγαπημένα σας 
brands σε μοναδικές τιμές.

Το μεγαλειώδες πολυκατά-
στημα Attica, καθώς και τα 
μεγαλύτερα ονόματα της μό-
δας:  Brooks Brothers, Dolce 
& Gabbana, Liana Vourakis, 
Links of London, Nak, 

Replay, Salvatore Ferragamo, 
σας προσκαλούν να ζήσε-
τε την απόλυτη εμπειρία 
shopping! 

Περιηγηθείτε μέσα στην 
εντυπωσιακή Στοά Σπυρο-
μήλιου με το εναέριο γλυπτό 
της Βάνας Ξένου «Πέρασμα», 
απολαύστε τις αγορές σας αλ-
λά και τις αμέτρητες επιλογές 
που έχετε για ψυχαγωγία, 
γεύση και πολιτιστικά δρώ-
μενα.  

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο 
πιο κοσμοπολίτικο σημείο της 
πόλης, στο City Link!
Ανακαλύψτε το!

ΌλΌι Όι δρΌμΌι ΌδηγΌύν στΌ Citylink

Κουτιά παιχνιδιών 2 τμχ., 
σειρά Ζούγκλα, 
από €48, FLEXA

Κλινοσκέπασμα (100% βαμβάκι σατινέ), 
σειρά Zούγκλα, από €85, FLEXA

Σύνθεση βρεφικού δωματίου (βρεφικό κρεβάτι, αλαξιέρα με συρτάρια, βρεφικό καρεκλάκι) Baby, όλα με 20% έκπτωση, FLEXA
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Γερμανικό 
animation  
στο Goethe

Η πρώτη γερμανική 
ταινία animation που 
σώζεται είναι μια 
διαφήμιση από το 
1909: «Στην υγειά του 
καινούργιου χρόνου 
1910», και ήταν το 
ξεκίνημα της στενής 
αλληλεπιδραστι-
κής σχέσης μεταξύ 

animation και διαφήμισης. Τώρα, το Goethe-Institut παρουσιάζει 49 
φιλμάκια για τη «Γερμανική animation σε διαφημίσεις και μουσικά βίντεο 
1909 - 2006», όπου περιλαμβάνονται μεγάλα ονόματα της γερμανικής 
κινηματογραφικής τέχνης. Στις 8&15/2, στο Beton7 (Πύδνας 7, Βοτανι-
κός, 210 7512625), με ελεύθερη είσοδο.

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 
κατά της φτώχειας 

Τον Όμιλο UNESCO 
Πειραιώς & Νήσων στη-
ρίζει το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, συλ-
λέγοντας είδη πρώτης 
ανάγκης για τις κοινω-
νικές δομές του. Μπο-
ρείτε να προσφέρετε 
λάδι, όσπρια, ζυμαρικά, 
γάλα εβαπορέ, είδη οι-
κιακής χρήσης κ.ά., στο 
κεντρικό κτίριο του ΙΕΚ: 
Ιουλιανού 33 & 3ης Σε-
πτεμβρίου, 2ος όροφος. 
Πληρ.: 210 8225983, 
www.delta-iek.gr
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Άνω ΠετρΆλωνΆ Κυκλώπων 25 Οροφοδιαμέρισμα 95 τ.μ., 4ου ορόφου, ετοιμοπαράδοτo, 
3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, ανεξάρτητη θέρμανση αερίου, δρύινα πατώματα, κλιματισμός, parking υπο-
γείου, σχεδιασμός και κατασκευή υψηλών προδιαγραφών. € 200.000, 210 3635.508, 6977 785793

Social arenaS
Μια κυρία δεν κάνει ποτέ 
το πρώτο βήμα. Απλά το 
προκαλεί… θα με αφήσεις 
να ξαναφύγω έτσι; 

«ΠΆΠλου» 
Κυριακή 2/2. Ομορφαίνεις 
το μαγαζί. 6972 983179

τρενο
Στο εστιατόριο του τρένου, 
Σάββατο βράδυ 1/2, επι-
στρέφοντας από Θεσσα-
λονίκη. Ο κύριος απέναντί 
σας. dimpap0470@yahoo.
com 

τΆβερνΆ ΦίλίΠΠου
Κολωνάκι. 29/1, τρώγαμε 
σε απέναντι τραπέζια και 
δεν μπορούσα να πάρω το 
βλέμμα μου από πάνω σου. 
blackpoolsofia@gmail.com 

Κεντρο
Μεταξουργείο-Ομόνοια-
Μοναστηράκι-Εξάρχεια. Σε 
βλέπω πάντα και παντού, 
κοιταζόμαστε και δεν έχου-
με γνωριστεί ποτέ. Ακόμα 
ψάχνω έναν κοινό μας φίλο 
να μας συστήσει επιτέλους.

Μετρο
Στο Μέγαρο Μουσικής, 
ανέβαινες τις κυλιόμενες, 
κατέβαινα και μου έδωσες 
το εισιτήριό σου. Ξέχασα να 
πω ευχαριστώ! 

ΨΆρογίωργη
Μου έδωσες το έξτρα σου 
εισιτήριο αλλά ποτέ το 
τηλέφωνό σου, όμορφο 
μελαγχολικό κορίτσι. Στείλε 
εδώ. 

Άστυ
Στον Κεραμεικό. Κυριακή 
19/1 απόγευμα. Καθόσουν 
στη γωνία…

ευελΠίδων
Εισαγγελία 28/1. Τμήμα 
εκτελέσεων γύρω στις 12, 
πανέμορφη ψηλή μελα-
χρινή δικηγόρος, άσπρο 

φόρεμα και μπλε σκούρο 
ζακετάκι, μέρα βροχερή 
και γκρίζα και ξαφνικά το 
υπόγειο φωτίστηκε από 
την ομορφιά σου. Συνά-
δελφε. Εγκλήματα πόθου 
αναλαμβάνεις; lawyer.
underaspell@gmail.com 

ΦΆρΜΆΚευτίΚη  
δίηΜερίδΆ
Πειραιώς, 26/1. Έπινες 
καφέ στο μπαρ κοντά στο 
stand μας. Κοιταχτήκαμε 
επίμονα και σου χαμογέλα-
σα. Δεν μπόρεσα να βγάλω 
λέξη…

δΆΦνη
Κάθε μέρα την ίδια ώρα, 
περπατάμε αντίθετα και 
νομίζω κοιταζόμαστε πίσω 
από τα γυαλιά. Να ξέρεις, 
μια μέρα θα σε σταματήσω 
και θα σε φιλήσω.

Μετρο
Χαλάνδρι, Παρασκευή 
31/1, ασανσέρ, είπες δεν 
κόβεις εισιτήρια, δεν απά-
ντησα. Όμως μετά ανέβη-
κες, ξανά, παρότι το μετρό 
ερχόταν! Ωραίος!

ΦίλίΠΠοσ νΆΚΆσ
Μελαχρινός με μούσια, 
κοτσίδα και ξυρισμένο 
μαλλί στα πλάγια. Διδάσκεις 
ηλεκτρική κιθάρα. Άκουσα 
να σε φωνάζουνε Ορέστη. 
Θέλω να μπω σε ένα μάθη-
μά σου.

ΚηΦίσίΆσ
Γοητευτικέ ασπρομάλλη, 

κοιταχτήκαμε 2 φορές 
περιμένοντας στο φανάρι. 
Εσύ στην άνοδο της Κηφι-
σίας κι εγώ στην κάθοδο, 
1/2. Έπρεπε να σου χαμο-
γελάσω…! 

ΠΆρτί νΆυΠηγων
Ξανθιά με την πράσινη 
ανταύγεια, μου ’χεις πάρει 
το μυαλό!

Μετρο 
31/1, μπήκες Ομόνοια, κα-
τέβηκες Μεταξουργείο. Ψη-
λέ γαλανομάτη, χρειάστηκε 
μόνο μια στάση για να σε 
ερωτευθώ!

τσίν-τσίν
Έπινες μελαγχολικά το ποτό 
σου. Σου χαμογέλασα. «Δεν 
είναι η μέρα μου σήμερα» 
είπες. Έφυγες βιαστικά. Θέ-
λω να σου φτιάξω τη διάθε-
ση, μελαχρινή οπτασία. 

nike ΚΆλλίθεΆ
Δουλεύεις εκεί και κάνεις 
τη μέρα μου καλύτερη κάθε 
φορά που περνάω. Πόσες 
φόρμες πρέπει να αγοράσω 
για να μου δώσεις σημασία;

Κ44 
Σάββατο 1/2, μουσάτος με 
μακριές τζίβες, tattoo και 
σκουλαρίκια. Είσαι τόσο 
γλυκό φρικιό. Η μελαχρινή 
πήγε να σου ρίξει το ποτό.

ΚΆλων τεχνων
Τριγυρνάς συνέχεια με την 
τσάντα με τα σχέδιά σου 
στην πλάτη. Πότε θα με ζω-
γραφίσεις, μελαχρινέ μου 
καλλιτέχνη; 

θησείο
Στεκόσουν στη Γέφυρα που 
είναι στον πεζόδρομο της 
Ερμού χαμηλά, πάνω από 
τις γραμμές του τρένου, και 
κοίταζες τη θέα, Δευτέρα 
βράδυ, όταν κατέβηκες μου 
είπες πως ήταν η πρώτη 
φορά που περνούσες από 
εκεί. Θέλω να σε ξαναδώ.

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

Σε είδα...

γΚυΖη
Μομφεράτου, Κυριακή 
πρωί καθάριζες το μπαλκό-
νι και κοιταχτήκαμε. 
Kάτι σου είχε ξεφύγει. 
Είμαι ο άνθρωπός σου.
Mr. Proper 
facebook.com/mrproper.
greece
 

Μικρές Άγγελίες

Μεγάλη εταιρεία καλλυντι-
κών αναζητά κυρίες 18-60 
ετών που ενδιαφέρονται να 
συμμετέχουν ως μοντέλα 
βαφής (χωρίς οικονομική επι-
βάρυνση) σε σεμινάρια εκπαί-
δευσης κομμωτών. Θα γίνει 
προεπιλογή των κατάλληλων 
μοντέλων. Δηλώστε ενδιαφέ-
ρον στο 800 11 600 500. 

σε γνωρίζω...

Αβαντάζ. Καθηγήτρια αγγλι-
κών 30χρονη, πανέμορφη, 
1.66ύψος, καλής οικογένειας 
βορείων προαστίων, κάτοχος 
μεγάλης ακίνητης περιουσί-
ας, ζητά γνωριμία γάμου με 
κύριο έως 35ετών εμφανί-
σιμο, κατά προτίμηση αξιω-
ματικό Σχολής Ευελπίδων, 
αστυνομικό. Αδιάφορο το οι-
κονομικό. «Πάππας», Ομήρου 
38, Κολωνάκι, 3ος όροφος, 
210 3620.147, καθημερινές 

9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, www.pappas.gr  
Γαστρεντερολόγος 62χρο-
νος, ψηλός, αριστοκρατικός, 
διαζευγμένος χωρίς παιδιά, 
νεοκλασικό αρχοντικό, 
Ι.Χ., €7.000 μηνιαίως, ενοι-
κιαζόμενα διαμερίσματα, 
καταθέσεις, αναζητά γνω-
ριμία με κυρία ανεξάρτητη, 
καλλιεργημένη, εμφανίσιμη, 
για γάμο. Αδιάφορο το οι-
κονομικό. Γραφείο Συνοι-
κεσίων «I DO!». Καθημερινά 
10:00-20:00, 213 0260.000, 
6977 433711, τηλ./fax: 216 
8001.820, Κολωνάκι, Αμερι-
κής 19, 6ος όροφος, www.
idosinikesia.gr Βρείτε μας και 
στο Facebook.  
 
ABILITY. Νέα χρονιά πλέον 
με σύντροφο ζωής. Κάντε 
το πραγματικότητα. Το Διε-
θνές Γραφείο Συνοικεσίων 
«Ability» με σύγχρονες μεθό-
δους, πλειάδα στοχευμένων 
ραντεβού, εχεμύθεια και 

εντιμότητα, σας δίνει άμεσα 
αυτή τη δυνατότητα. Σχέ-
ση-συντροφικότητα-γάμος. 
Πανελλαδικά-εξωτερικό. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γο-
νέων-συγγενών. Ποιοτικές 
Γνωριμίες Ζωής για συντρο-
φικότητα-γάμο. Επικοινω-
νήστε μαζί μας: τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Ερμού 18, 
Σύνταγμα, 4oς όροφος, www.
abilityclub.gr

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.

Δωρεάν Σεμινάρια 
Πληροφορικής (δράση 
e-gnosis) Εκπαιδεύσου 
τώρα ΔΩΡΕΑΝ και από-
κτησε αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό για το ΑΣΕΠ 
και τον ιδιωτικό τομέα κα-
ταβάλλοντας μόνο τα εξέ-
ταστρα €190. Word-Excel-
Internet 40 ώρες. Κέντρο 
Επιστήμης Πληροφορικής 
(Κ.Ε.Π.) Καραϊσκάκη 62, 
Χαϊδάρι, 210 5913349, 
www.e-kep.gr

ΜιΚρεΣ αγγελίες

Γράψε για το ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε το με SMS: AVXE, κενό και το μήνυμά σου στο 54121
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο  του αποστολέα. Κάθε μήνυμα χρεώνεται œ 1,23 με ΦΠΑ

                   ξέρεις εΣύ...

Perfectday.gr Είσαι ο 
psycho14 και λόγω πλατινέ-
νιου δεν μπορούμε να επι-
κοινωνήσουμε, αν θες στείλε 
athina332014@gmail.com 
(eurudiki)

Τελικά ήταν λάθος μου Β. που 
νόμισα πως ταιριάζαμε;

Σε σκέφτομαι συνέχεια, και 
δεν ξέρω αν κάνω καλά που 
επαναλαμβάνω τα ίδια λάθη.

Μου έστειλες μέιλ για εκείνη 
τη μέρα στα Public Συντάγ-
ματος. Σε λένε Γιώργο. Στείλε 
στο publicmaties@gmail.
com

Ένα φιλί από παιχνίδι, θα ήθε-
λα και ένα εκτός παιχνιδιού… 
Blackbird 18/1, tharros.
alhtheia@gmail..com

Μου είπες πως έχουμε δρόμο 
μπροστά μας οι δυο μας, αλλά 
έκτοτε δεν έδειξες σημεία 
ζωής.
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Της Μυρτώς Κοντοβά
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Μίλα Μου βρώμικα
Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

Από την αρχή έπαιζε απίστευτη 

χημεία. Βγήκαμε, ήπιαμε, κα-
ταλήξαμε σπίτι μου και κάναμε 
τρελό έρωτα μέχρι τις 7 το πρωί! 
Μου είπε ότι θέλει να με ξανα-

δεί αλλά εξαφανίστηκε. Ύστερα από 2 
βδομάδες ξανασυναντηθήκαμε τυχαία 
στο ίδιο μπαρ, λιώμα κι οι δύο, και σε 
μια φάση του λέω «πες ειλικρινά, έκανα 
κάτι που σε πείραξε;». Και μου λέει «δε 
φταις εσύ, είσαι πολύ ερωτική κοπέλα 
αλλά έχω πρόβλημα, με ξενερώνει το 
μεγάλο στήθος!!!» Εντάξει, ρε Μυρτώ, 
έχω μεγάλο στήθος αλλά δεν είμαι και 
αγελάδα και στο κάτω-κάτω γιατί ήρθε 
μαζί μου εκείνο το βράδυ; Margo

Γιατί κάποιος είχε ξεκλειδώσει το κλουβί με 
τους μαλάκες και τρέχανε ελεύθεροι στους 
δρόμους.

Μυρτώ μου, είμαι 21 ετών και ακόμη δεν 
έχω κάνει σεξ και ούτε είμαι η κοπέλα 
που φασώνεται στα κλαμπ, δεν το έχω 
κάνει ποτέ και δεν θέλω, δεν μου βγαίνει 
και ώρες-ώρες νιώθω σαν εξωγήινη, α-
φού όπως γνωρίζεις, όλοι σήμερα κοιτά-
νε να περνάνε καλά και μόνο να κάνουν 
φάσεις και άντε πηδήματα από εδώ και 
από εκεί, χωρίς αισθήματα, μόνο και μό-
νο για να ικανοποιήσουν το σώμα, εγώ 
από την άλλη ψάχνω να βρω τον έρωτα 
(όσο χαζό κι αν αυτό σου ακούγεται), αυ-
τόν που θα μου πάρει τα μυαλά, που θα 
μου λέει να κάνουμε τρελά πράγματα και 
δεν θα με νοιάζει γιατί θα θέλω να τα ζή-
σω όλα μαζί του και, μέχρι τώρα, δεν έχει 
βρεθεί. Επίσης έχω να κάνω κάτι με αγό-
ρι από τη δευτέρα λυκείου, πράγμα που 
με κάνει να νιώθω πολύ άσχημα και μη 
φυσιολογική. Νιώθω σαν παρείσακτη. 
Μια κοπέλα 21 ετών που δεν έχει κάνει 
σεξ ακούγεται σαν να είναι κάτι αφύσι-
κο. Σε συζητήσεις που έχω κάνει με πα-
ρέες όταν λέμε για παρθένες τις σχολι-
άζουν όλοι πολύ άσχημα (χωρίς φυσικά 
να γνωρίζουν για εμένα). Άρα νιώθω λες 
και έχω ξεπεράσει το όριο ηλικίας που 
έπρεπε να κάνω σεξ και ότι έχω κάποιο 
πρόβλημα — με πιάνουν οι φοβίες μου 
και νομίζω ότι θα μείνω για πάντα μόνη 

και ότι εγώ φταίω που δεν με θέλει κα-
νείς για κάτι πιο «σοβαρό». Θέλω να μου 
απαντήσεις, λοιπόν, πιστεύεις ότι είναι 
όλα τρελά αυτά που σου γράφω, ότι είμαι 
μη φυσιολογική ή συμβαίνει κάτι άλλο; 
Σε παρακαλώ, πες μου τη γνώμη σου να 
με βοηθήσεις!

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα μικρό κορίτσι 
που ένιωθε πάντα μικρότερο από την πραγμα-
τική του ηλικία. Οι συναισθηματικές της ανά-
γκες ήταν διαφορετικές από των άλλων κορι-
τσιών και επίσης, για λόγους που δεν είναι της 
παρούσης, φοβόταν πάρα πολύ τη σωματική 
επαφή κάθε μορφής. Μεγαλώνοντας, ερωτευ-
όταν αγόρια με πάθος αλλά δεν τα εμπιστευ-
όταν γιατί τα αρσενικά όντα του σπιτιού δεν 
την έπαιρναν ποτέ στα σοβαρά. Είχε μεγάλη 
ανάγκη να την πάρουν στα σοβαρά και να ε-
μπιστευτεί γιατί μόνο τότε θα λυνόντουσαν 
τα μάγια και θα άρχιζε να έχει επιθυμίες. Όλα 
αυτά όμως δεν τα ήξερε. Έτσι, ο εαυτός της τής 
φαινόταν αφύσικος και ακριβώς γι’ αυτό, κατά 
βάθος, δεν πίστευε ότι άξιζε τον κόπο να ασχο-
ληθεί μαζί του, ούτε βέβαια να μοιραστεί το 
μυστικό της με άλλους, και ειδικά με ένα αγόρι 
— αφού σίγουρα το αγόρι δεν θα έμπαινε στον 
κόπο να προσπαθήσει για χάρη μιας εξωγή-
ινης. Προτίμησε να υποδύεται συνεχώς κάτι 
άλλο στις παρέες, στους φίλους, στα αγόρια. 
Όταν άρχισε να φοβάται ότι ξεπερνάει το όριο 
ηλικίας για σεξ, πήρε μια βαθιά ανάσα και το 
έκανε χωρίς να νιώθει τίποτα. Επειδή ήταν και 
ερωτευμένη, η κατάσταση χειροτέρεψε. Με-
ρικά χρόνια μετά, άρχισε να ψάχνει τον εαυτό 
της, να σκαλίζει και να βρίσκει. Σήμερα, ύστε-
ρα από πολλή προσπάθεια, αυτό το κορίτσι 
που δεν είναι πια μικρό, συνεχίζει να παλεύει 
με την εμπιστοσύνη της στους άλλους, ψάχνει 
ακόμα εκείνον που θα μοιραστεί το μυστικό 
της και θα τη «δει» πραγματικά, νιώθει πού και 
πού εξωγήινη, αλλά ποτέ, μα ποτέ πια, αφύσι-
κη. Καλό δρόμο. 

Αγαπητή Μυρτώ, θα με παντρευτείς;; Δ.

Εννοείται. Πιστεύω πολύ στους τυχαίους έρω-
τες. Δικαιώνουν την αμετανόητη προσήλωσή 
μου στην ουτοπία του ρομαντισμού. 
Υ.Γ. Στείλτε μου το Ε9 σας και μια φορολογική 
ενημερότητα, αν γίνεται. A

Αγαπητή Μυρτώ,

Συνεχίζω να διαβάζω φανατικά τη στήλη σου και γι’ αυτό είμαι εδώ με ακόμα μία ε-
πιστολή. Αυτή τη φορά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να μοιραστώ μαζί σου 
τη χαρά και τη συγκίνηση που νιώθω από την αγάπη του κόσμου. Και κυρίως από τις 
γυναίκες. Μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για μένα και όλο και περισσότερες θέλουν 
να με γνωρίσουν. Έρχονται στο σούπερ μάρκετ και με ζητάνε πλέον με το όνομά μου. 
Νιώθω έντονα τα βλέμματά τους πάνω μου. Οι περισσότερες εντυπωσιάζονται με το 
μέγεθος, ενώ πολλές με αγγίζουν και θέλουν να με μυρίσουν. Φταίει τελικά η γοη-
τεία μου ή το φοβερό καθάρισμα; Μάλλον και τα δύο. Κορίτσια, πάντως για χάρη σας 
πέφτω και στα πατώματα! -Mr. Proper.
facebook.com/mrproper.greece
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Με τον Άρη στον τομέα που βρίσκεται ο κάθε ση-
μαντικός Άλλος της ζωής σου, μερικά βοηθητικά 
tips για περιπτώσεις ερωτικών σχέσεων: 1) Εγκα-
τάλειψε κάθε προσπάθειά σου να ελέγξεις τον/την 
Άλλο/η. 2) Σε ένα λυρικό ξέσπασμα πες του/της πό-
σο άλλαξε για πάντα τη ζωή σου. 3) Επινοείστε μαζί 
μια λέξη που θα σημαίνει ταυτόχρονα σεξ και γέλιο 
και θα τη χρησιμοποιείτε μόνο στις ιδιωτικές σας 
στιγμές. 4) Διευκρινίστε τις γκρίζες ζώνες που μπο-
ρούν να σκοτεινιάζουν τη μεταξύ σας συνεννόηση. 
5) Γράψτε ξεχωριστά σε μία κόλα χαρτί μια διατρι-
βή που θα περιέχει όλα όσα κάνουν την καρδιά, το 
μυαλό και το σώμα του καθένα να ανατριχιάζει. 6) 
Εννοείται ότι δεν θα κάνεις τίποτα από όλα τα προ-
ηγούμενα και ότι θα αυτοσχεδιάσεις. Υ.Γ. Σε μια πιο 
στακάτη ρεαλιστική ανάγνωση οι συναισθηματικές 
σχέσεις περνάνε κρίση, διαλύονται ή σοβαρεύουν. 
Ή μήπως πρόκειται για επαγγελματικές συμφωνίες 
που καταρρέουν ή αμφισβητούνται, ή κάποιον/ους 
στη δουλειά που σε ανταγωνίζονται φανερά;   
[+] Ξανά στις επάλξεις με αυτοπεποίθηση, κυρί-
ως επαγγελματικά/κοινωνικά δεν περνάς απα-
ρατήρητος/η. 
[-] Ο ανάδρομος Ερμής στους Ιχθύς (6-12/2) ε-
πηρεάζει την εργασιακή σου καθημερινότητα.  

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Υπάρχουν Ταύροι που μπορούν να συγκινηθούν 
με ένα παραμύθι. Το πρόβλημα αρχίζει όταν η ζωή 
έξω από τα παραμύθια φαίνεται χλωμή, αδιάφορη 
και υπερβολικά ρεαλιστική. Ακόμα κι ο πιο φευγά-
τος του ζωδίου σου συνειδητοποιεί ότι πέρα από 
τα όνειρα, τις επιθυμίες, την αστερόσκονη και τη 
μαγεία υπάρχουν βιοτικές ανάγκες, οικογενειακές 
συγκρούσεις, επαγγελματικοί ανταγωνισμοί, κυ-
νήγι της επιβίωσης κι ένα εκατομμύριο πρακτικές 
υποθέσεις που πρέπει να διεκπεραιώσεις. Από την 
μία πλευρά υπάρχει η καθημερινότητα με την εργα-
σιακή ρουτίνα που φαίνεται ότι έχει αρπάξει φωτιά 
από τους έντονους ρυθμούς και πιθανές κόντρες 
ή εντάσεις και από την άλλη υπάρχει η διάθεση να 
εξαφανιστείς με άγνωστο προορισμό. Σκέψου ότι 
η ικανότητά σου να παραμένεις υγιής και παραγω-
γικός/ή εξαρτάται από την ψυχολογική σου κατά-
σταση. Χαλάρωσε και φρόντισε τον εαυτό σου.  
[+] Να συναντήσεις ανθρώπους που σε ενδιαφέ-
ρουν, να κλείσεις επαγγελματικά ραντεβού, να α-
σχοληθείς με σπουδές, να λύσεις παρεξηγήσεις.
[-] Έχε υπόψη ότι ο ανάδρομος Ερμής στους 
Ιχθύς (6-12/2) δημιουργεί βραχυκύκλωμα σε 
φιλίες, ερωτικές ιστορίες ή μπλοκάρει οικονομι-
κές δοσοληψίες. 
   
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Έχεις συνειδητοποιήσει ότι το τέλειο αντικείμενο 
του πόθου σου υπάρχει μόνο στο μυαλό σου; Ότι 
σκέφτεσαι κάποιον/α που υπηρετεί όλες τις ανά-
γκες σου, που σου κόβει τα νύχια και συμφωνεί με 
ό,τι λες ή κάνεις; Αυτός ή αυτή που σκέφτεσαι μπο-
ρούν να είναι ένας φίλος/η ζωής, αλλά δεν είναι το 
αντικείμενο του πάθους σου. Χρειάζεσαι προκλή-
σεις. Έχεις τόσο μεγάλη ανάγκη να είσαι ρομαντικός 
που δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να σε ικανοποι-
ήσει. Άσε που τρελαίνεσαι κάθε φορά που δηλώ-
νεις ερωτευμένος. Με τον Άρη στον Ζυγό για μήνες, 
αν δεν ερωτευτείς/τρελαθείς/αποσυντονιστείς 
από μια ερωτική ιστορία τότε έχεις τις ευκαιρίες, 
δηλαδή μπορείς να τις δημιουργήσεις για να εξελι-
χτείς επαγγελματικά σε μια ομάδα ή ως κινητήριος 
δύναμη μιας ομάδας. Είτε δουλειά είτε έρωτας, το 
πάθος θερμαίνεται ώστε να τα καταφέρεις. 
[+] Αυτοέκφραση, Έρωτας, Παιδιά, Χαρά της 
Ζωής, Διασκέδαση.
[-] Ο ανάδρομος Ερμής στους Ιχθύς δημιουργεί 
αναστάτωση, αναβολές, καθυστερήσεις, ασυ-
νενοησίες σε ό,τι αφορά επαγγελματική ζωή 
και κοινωνική ζωή. 

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Δεν είναι ώρα ούτε για φόβο, ούτε για «πότε θα δού-
με άσπρη μέρα». Είναι ώρα για αυτοσυγκράτηση, για 

ψυχραιμία, για ρεαλιστικές αποφάσεις, για σύνδεση 
των τελειών ώστε να δεις ολοκληρωμένη την εικό-
να. Πολλοί άνθρωποι προτιμάνε τα ορεκτικά σε ένα 
τραπέζι, επειδή θεωρούν ότι δεν είναι μόνο φθηνό-
τερα αλλά και γιατί υπάρχει ποικιλία και διαφορετι-
κές γεύσεις. Έχουν δίκιο, αλλά η συμβουλή μου είναι 
να αφήσεις το finger food και να επικεντρωθείς στο 
ψητό. Το ψητό είναι η επαγγελματική σου ζωή. Όσο 
κι αν είσαι του σπιτιού και της οικογένειας δεν θέλεις 
καθόλου να σε βλέπουν σαν κάποιον/α που δεν μπο-
ρεί να τα καταφέρει επαγγελματικά, ή που θα επι-
στρέψει στη γειτονιά του, θα παντρευτεί το κορίτσι 
ή το αγόρι που γνώρισε στο πανεπιστήμιο και θα συ-
νεχίσει τη δουλειά του μπαμπά. Διαθέτεις και σχέδια 
και προσδοκίες και όνειρα: διαθέτεις δηλαδή το υλι-
κό από το οποίο κάνει ταινίες το Χόλιγουντ: αυτός/ή 
που ξεκινάει από μια φτωχή συνοικία για να γίνει το 
νούμερο Ένα στη μεγάλη πόλη. Είσαι έτοιμος/η να 
πιάσεις τον ταύρο από τα κέρατα. Τι περιμένεις; 
[+] Οι σημαντικές διαπροσωπικές σχέσεις βελ-
τιώνονται.
[-] Αυτές οι διαπροσωπικές σχέσεις που βελτι-
ώνονται μπορούν να στραβώσουν πάλι από μία 
άστοχη λέξη, την ακατάλληλη στιγμή.

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Στην τηλεοπτική ζούγκλα του prime time τα κανά-
λια προσπαθούν να εξασφαλίσουν υψηλές θεα-
ματικότητες έναντι των αντιπάλων τους. Αντίστοι-
χα με τα κανάλια κι εσύ προσπαθείς όχι μόνο να 
επιβιώσεις του σκληρού ανταγωνισμού αλλά και 
να βγάλεις στην επαγγελματική βιτρίνα σου ό,τι 
καλύτερο διαθέτεις ώστε να δελεάσεις τους ενδι-
αφερόμενους, ή εν πάση περιπτώσει για να δείξεις 
ότι έχεις τον επαγγελματισμό και το ταλέντο για 
να παίξεις με τους πρώτους, ή πολύ απλά για να ε-
πιβιώσεις στο χώρο που εργάζεσαι. Συμπέρασμα: 
Το πόσο ακριβά χρεώνεις τις υπηρεσίες που προ-
σφέρεις επαγγελματικά και το πόσο ικανοποιημέ-
νος/η μπορείς να μείνεις από τις προσωπικές σου 
σχέσεις εξαρτάται αποκλειστικά από το πόσο καλά 
συνδυάζεις διπλωματία και υποχωρητικότητα. 
[+] Εργασιακή ειρήνη. Πιο ξεκούραστη καθη-
μερινότητα. Οι δικοί σου άνθρωποι είναι ξανά 
δικοί σου άνθρωποι.
[-] Κάτι επαγγελματικά σχέδια έχουν παρόν και 
μέλλον; Αν σε γυρίσουν ανάποδα θα πέσει στο 
πάτωμα ένα ευρώ ή τίποτα; 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Κανονικά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. 
Κανονικά, γιατί ακανόνιστα υπάρχει ο ανάδρομος 
Ερμής στους Ιχθύς (από 6-13/2) που συμβολίζει τις 
σημαντικές σχέσεις της ζωής σου και ξαφνικά βρί-
σκεσαι μετέωρος/η και αγχωμένος/η για τις αντι-
δράσεις των άλλων. Άρα πρόσεχε στις συζητήσεις 
σου με το/τη σύντροφό σου να μην υπεραντιδράς, 
μείνε ψύχραιμος γιατί μερικές φορές τα λόγια είναι 
δυσανάλογα με τη σημασία που τους προσδίνουμε. 
Κι εσύ επίσης χρειάζεται να είσαι προσεκτικός/ή 
στη διατύπωση των φράσεών σου. Ναι, είναι πιθα-
νές οι παρεξηγήσεις με ανθρώπους που υπολογί-
ζεις και από τους οποίους μπορεί και να εξαρτάσαι 
επαγγελματικά, μην κάνεις τη χαραμάδα ρήγμα. Να 
θυμάσαι αυτό το διάστημα ότι η επικοινωνία και οι 
διαπραγματεύσεις δεν ευνοούνται. Αν μπορείς να 
διορθώσεις κάτι διόρθωσέ το και κυρίως μη γίνεσαι 
επικριτικός/ή επειδή είσαι αγχωμένος/η ή ανήσυ-
χος/η – ο άλλος δεν ξέρει ότι γίνεται επικριτικός 
κάθε φορά που αισθάνεσαι αδύναμος.  
[+] Δημιουργικότητα, παιδιά, διασκέδαση, φλερτ.
[-] Είναι σπαστικό να σου παριστάνουν τους 
υπεράνω όσοι έχουν εξασφαλισμένη την οι-
κονομική τους ασφάλεια, κυρίως την ώρα που 
εσύ τρελαίνεσαι όταν οι λογαριασμοί έρχονται 
τρεις-τρεις και τα δάνεια τρέχουν.   

Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Με την Αφροδίτη στον Αιγόκερω σε ορθή πορεία 
πια θέλεις να χαλαρώσεις μακριά από τις επαγγελ-
ματικές υποχρεώσεις. Να μην τρελαίνεσαι με τη 
δουλειά και όλο αυτό τον κόσμο που πρέπει να συ-
ναντάς κάθε μέρα κρύβοντας τη δυσφορία σου για 
την πίεση που υφίστασαι και για ό,τι σε ενοχλεί. Κι 

αφού δεν μπορείς να αποφύγεις τη δουλειά τουλά-
χιστον μέσα στο σπίτι, τα βράδια μπορείς να αισθά-
νεσαι προστατευμένος και ασφαλής. Με ταινίες, 
ένα πιάτο φαγητό κι ένα σώμα να ακουμπάς, ή αν 
δεν υπάρχει τότε με φίλους, το Σπίτι είναι το μονα-
δικό άσυλο που έχεις και αυτή την εποχή μπορεί 
να σου δώσει δύναμη. Κατά τα λοιπά ο Άρης στο 
ζώδιό σου σε τραβάει από το μανίκι με τα επαγγελ-
ματικά, σε πιέζει για αποφάσεις που δεν αποφασί-
ζεις να πάρεις, σε γκαζώνει με όσους νομίζουν ότι 
είσαι του χεριού τους, σε βάζει να αντιμετωπίζεις 
ανθρώπους σε αισθηματικό και εργασιακό επίπεδο 
σαν υπεύθυνος ενήλικας – κι αυτό σε αγχώνει ακό-
μα πιο πολύ γιατί δεν θέλεις να είσαι «υπεύθυνος 
ενήλικας», αλλά κάποιος/α που αγαπάει, ντύνεται 
ωραία και δημιουργεί ομορφιά στον κόσμο. 
[+] Τουλάχιστον η ψυχή κάποιες ώρες της η-
μέρας ησυχάζει. Κυρίως όταν υπάρχει αυτός 
ή αυτή δίπλα σου ή όταν με φίλους γύρω από 
ένα τραπέζι αισθάνεσαι προστατευμένος/η και 
ξένοιαστος/η.
[-] Καθημερινές υποχρεώσεις. Η δυσφορία του 
να κάθεσαι στις ουρές για να πληρώσεις. 

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Η πρόσκληση είναι σαφής, περιεκτική, κατατοπι-
στική. «Σε αυτό το πάρτι μπορείτε να έρθετε όπως 
είσαστε. Ρούχα προαιρετικά». Με ενεργοποιημένο 
τον Ιχθύ από τον Ποσειδώνα είναι δύσκολο να μη 
θέλεις την άμεση ικανοποίηση όλων των αναγκών 
και επιθυμιών σου και κυρίως είναι δύσκολο να κρυ-
φτείς πίσω από τη δημόσια εικόνα σου. Αυτό που 
υπονοείται είναι ότι κάθε εύθραυστο κομμάτι του 
χαρακτήρα σου, το καταπιεσμένο πάθος σου, η δί-
ψα σου για κοινωνική καταξίωση, η ορμή σου 
για περισσότερο χρήμα και σεξ έρχονται στην 
επιφάνεια και συμπληρώνουν το παζλ της 
προσωπικότητάς σου. 
Πρόσεξε μη δώσεις πα-
ρά πάνω από ό,τι έχεις 
σε πιθανή συνάντησή 
σου με αυτόν ή αυτήν 
που περίμενες χρόνια 
και όσο μπορείς ερωτεύ-
σου με τα μάτια ανοιχτά. 
Α ναι... και μην ανοίγεσαι 
ακόμα σε οικονομικές συνεργασίες και δάνεια. 
[+] Όπου υπήρχαν παρεξηγήσεις μπορούν να 
συζητηθούν. Επαγγελματικές επαφές.
[-]Ο ανάδρομος Ερμής στους Ιχθύς (6-13/2) δεί-
χνει πού υπάρχει πρόβλημα, αν υπάρχει, στην 
ερωτική σου σχέση ή πού χρειάζονται τροπο-
ποιήσεις σε ένα επαγγελματικό σχέδιο.  

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Έχεις περισσότερη άνεση κινήσεων τώρα και ξέρεις 
προς τα πού θέλεις να πας και πώς μπορεί η ζωή 
σου να λειτουργήσει καλύτερα. Βγες λοιπόν εκεί 
έξω και ζήτα, ερεύνησε, συνάντησε, συνεργάσου, 
σχεδίασε, μοιράσου πληροφορίες, ιδέες, δουλειές, 
βάλε χρονοδιαγράμματα, ψάξου για την επόμενη 
μέρα. Επίσης: βάλε ένα στόχο που θα σου επιτρέψει 
την ασύγκριτη ευχαρίστηση που προέρχεται από 
τον ανταγωνισμό με τον εαυτό σου και το σπάσιμο 
των δικών σου ρεκόρ. Με λίγα λόγια κάνε κάτι για να 
καταπλήξεις τον εαυτό σου. Το έχεις ανάγκη, αφού 
κάποιος/α που αγαπούσες και εμπιστευόσουν την 
έκανε χωρίς να υπολογίσει τις συνέπειες πάνω σου. 
Τα καλά νέα: ο/η αντικαταστάτης έρχεται.  
[+] Χρήμα: επιτέλους σου δίνουν τα χρωστού-
μενα, τα δανεικά, ή μήπως αναζητάς και βρί-
σκεις τρόπους να αυξήσεις το εισόδημά σου; 
[-]Ο Ερμής ανάδρομος στους Ιχθύς (από 6-13/2) 
αποσυντονίζει τις οικογενειακές σχέσεις, φέρ-
νει στην επιφάνεια προβλήματα του σπιτιού και 
δημιουργεί πιθανές παρεξηγήσεις στη δουλειά.

αιγόΚέρως  (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Λοιπόν… είναι μια έντονη, ζωντανή, εποικοδομητι-
κή περίοδος. Μια εποχή Δράσης. Δεν υπάρχει τομέ-
ας που δεν επηρεάζεται: αν δεν είναι η επαγγελμα-
τική σου ζωή, τότε είναι ο οικογενειακός τομέας ή 
η συντροφικότητα, η εργασία, το σπίτι, οι σχέσεις, 
τα όνειρα ή οι προσδοκίες σου. Με δύο λόγια καλεί-

σαι να σταθεροποιήσεις (ή να διαλύσεις) σχέσεις 
ή εργασιακές εξαρτήσεις. Οι συνειδητοποιημένοι 
Αιγόκεροι χρησιμοποιούν την παρούσα διέλευση 
του Άρη, ή του Πλούτωνα, για να κάνουν πράξη 
τους στόχους τους, να ακολουθήσουν το ένστικτό 
τους, να καταλάβουν προς τα πού πηγαίνει ο άνε-
μος. Από την άλλη, μερικοί πρωτόγονοι Αιγόκεροι 
βρίσκουν ικανοποίηση στο να κάνουν τους άλλους 
να τρέχουν ή να τους φοβούνται. Να εξαφανίζο-
νται, να παίζουν κρυφτό ή άλλα να λένε, άλλα να 
εννοούν και άλλα να κάνουν στο τέλος. Υ.Γ. Έρω-
τας και Δημιουργικότητα είναι ένας ακαταμάχητος 
συνδυασμός, όταν συμβαίνουν ταυτόχρονα. Αλλά 
και το ένα από τα δύο σκέλη να γίνει πραγματικό-
τητα σημαίνει ότι η Αφροδίτη και ο Πλούτωνας δεν 
διελαύνουν τον Αιγόκερω επί ματαίω.   
[+] Αφού έχεις αυτοπεποίθηση μπορείς να έχεις 
και καλά αποτελέσματα παντού.
[-] Θα καθίσεις σε μια δουλειά που σε θεωρεί 
δεδομένο και σε εκμεταλλεύεται, θα πας σε άλ-
λη ή θα ξεκινήσεις δική σου;  

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Κάπου μακριά, κάπου υπέροχα, με κάποιον/α που 
αγαπάς. Μάλιστα. Ποιος δεν θα ήθελε να φύγει ένα 
ταξίδι μαζί με το αντικείμενο του πόθου του χωρίς 
να ενδιαφέρεται για δουλειές, υποχρεώσεις και 
ευθύνες; Αν μπορείς να το κάνεις είσαι τυχερός/ή. 
Αν δεν μπορείς είσαι αναγκασμένος/η να βγαίνεις 
από το σπίτι για να διεκπεραιωθείς επαγγελματικά, 
να κλείσεις ραντεβού, να συζητήσεις τις διαφορές 
σου με τους ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν και 
το χάσμα μεγαλώνει, να δεις τις σπουδές σου, να 
κάνεις επαγγελματικά ή σπουδαστικά ταξίδια. Δεν 

τίθεται ζήτημα καλής ή κακής περιόδου (μάλ-
λον πρόκειται για καλή, ή τουλάχιστον χωρίς 
κενά αέρος, εκτός αν είσαι γεννημένος/η 
στο τρίτο δεκαήμερο με τον Κρόνο να σου 

βάζει τα δύο πόδια σε 
ένα παπούτσι), το ζήτη-
μα είναι το τρέξιμο και 
το εργασιακό άγχος ό-
ταν το μόνο που θέλεις 
είναι ηρεμία και χάδια.
[+] Να έρθεις σε επαφή 
με ανθρώπους που σε 
ενδιαφέρουν, ή σου εί-

ναι χρήσιμοι, ή απλώς σε ευχαριστούν. Επίσης για 
ό,τι έχει σχέση με εξωτερικό – δουλειές, σπουδές.
[-] Ακόμα κι αν δεν σε επηρεάζει άμεσα ο Κρό-
νος, υπάρχει πάντα ένα σύννεφο στη ζωή σου 
που δεν σε αφήνει να γελάσεις ξένοιαστος/η. 
 
ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Να εμφανιζόταν λέει κάποιος/α που σου αρέσει και 
να δήλωνε τρελά ερωτευμένος/η μαζί σου... Ναι, 
μπορείς να κάνεις τέτοια όνειρα αν είσαι μόνος/η και 
ψάχνεσαι, ή να κουνάς την ουρά σου για να πραγμα-
τοποιηθούν – με τον Ποσειδώνα ωστόσο στο ζώδιό 
σου πρόσεχε τον πρίγκιπα που μεταμορφώνεται σε 
βάτραχο. Ακόμα  Αφροδίτη και  Πλούτωνας σε πιέ-
ζουν να εκτεθείς –κάτι που σε απωθεί σαν προοπτική 
και πράξη– για να αποκτήσεις αυτό που θέλεις και 
κυρίως για να δείξεις ποιος/α είσαι. Έχεις τις ευκαιρί-
ες που μπορούν να σε κάνουν να απογειωθείς επαγ-
γελματικά, να νιώσεις την επιδοκιμασία των άλλων 
και να ελπίσεις βάσιμα ότι η αγάπη που σε κάνει συ-
χνά να βραχυκυκλώνεις θα έρθει. Αυτό ΔΕΝ σημαίνει 
ότι το γνήσιο ενδιαφέρον των άλλων για σένα και 
οι θερμότατες αντιδράσεις τους μπορούν να τονώ-
σουν τον αυταρχισμό σου ώστε να συμπεριφερθείς 
σαν στρατιωτικός που επιθεωρεί το λόχο του. 
[+] Φίλοι, φιλίες, σχέδια για το μέλλον. Κι από 
σπόντα η ερωτική ζωή.
[-] Με τον Ερμή ανάδρομο στο ζώδιό σου (από 6-
13/2) πρόσεχε να μη σε πάρει από κάτω η εργα-
σιακή καθημερινότητα και να μη χαθεί η μπάλα 
ανάμεσα σε σένα και τους από πάνω, τους συνα-
δέλφους ή τους πελάτες. Δείξε αυτοσυγκράτη-
ση με τις πρακτικές εκκρεμότητες που διαδέχο-
νται η μία την άλλη και σε κάνουν να τρέχεις σε 
δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και εφορίες. A  

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

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Υδροχόε, ό,τι συμβαίνει στις 11 και 59 
αλλάζοντας όλη τη ροή της ημέρας 

είναι Υδροχόος, να το θυμάσαι…

Ο ΓιώρΓος ΠανοΠουλος σε καθημερινή επικοινωνία στο cosmictelegram.gr
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