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Πολιτική
τι μας διδάσκουν 

οι ομοιότητες 
Toυ Ανδρέα Ε. 

Παπαδόπουλου, σελ. 10

Χάνουμε το στοίχημα 
της ευρωπαϊκής 

προσαρμογής
Του Γιώργου Κύρτσου, 

σελ. 12

Υπομονή, κατανόηση, 
ψυχραιμία 

Της Σώτης 
Τριανταφύλλου, σελ.9

ΑφιέρωμΑ 
Χαλανδρι
Είναι ωραία 
στον Παράδεισο
Των Καλλιστώ Γούναρη, σελ. 22 

ΘΕοδωρος τΕρζοΠοΥλος
The legendary Greek master
Της Αγγελικής Μπιρμπίλη, σελ. 18

2014 A.V. CHOICE 
Οι αναγνώστες ψήφισαν τους καλύτερους, σελ. 14
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ΡΕΣΙΤΑΛ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
ÇΠΡΟΔΟμΕνΕΣ βΑΣΙΛΙΣΣΕΣ - 
ΕΡωΤΕΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΣκήνΙΑÈ
με τη σοπράνο Σοφία κυανίδου
Γυναικείοι χαρακτήρες με βασιλικό 

αίμα (Μαρία Στιούαρτ, Άννα Μπολέιν, 

Αικατερίνη της Αραγονίας, Μαρία Α-

ντουανέτα, Σεμίραμις, Οκταβία, Διδώ, 

Κλεοπάτρα…) πιασμένες στο τραγικό 

δίχτυ του έρωτα και της προδοσίας. 

Θα «συναντηθούν» αυτή τη βραδιά 

μέσα από άριες των Μοντεβέρντι, 

Πέρσελ, Ροσίνι, Ντονιτσέτι, Σεν-Σανς 

και Καρρέρ, που ερμηνεύει η υψίφω-

νος Σοφία Κυανίδου, συνοδεία του 

πιανίστα Δημήτρη Γιάκα, και σπαράγ-

ματα έμμετρου και πεζού λόγου που 

επέλεξε η Ασπασία Θεοχάρη και δια-

βάζει ο Άγγελος Τριανταφύλλου. 

2/2, 20.30, Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

μΕΓΑΛΟΙ ΕΡμήνΕΥΤΕΣ
ΤΟ ÇμΟΥΣΙκΟ φΑΙνΟμΕνΟÈ 
ΔήμήΤΡήΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
Τρία χρόνια μετά την τελευταία εμφά-

νισή του ως σολίστ, τον Μάρτιο του 

2011 στον ίδιο χώρο, ο «γίγαντας του 

πιάνου» με την απαράμιλλη δεξιοτε-

χνία θα ερμηνεύσει με τον πάντα ιδι-

αίτερο προσωπικό του τρόπο διάση-

μες σελίδες από την εργογραφία για 

πιάνο των Μπετόβεν, Σοπέν και Λιστ. 

5/2, 20.30, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

 

ΘΕΑΤΡΟ
ÇΟ ΓΑμΟΣ ΤΟΥ φΙΓκΑΡΟÈ 
του μΠΟμΑΡΣΕ
Σκηνοθεσία: Στάθης Λιβαθινός
Έφτασε η στιγμή για μία από τις πιο 

αναμενόμενες πρεμιέρες της σεζόν. 

Ο Στάθης Λιβαθινός και η ομάδα του 

ανεβάζουν την τρελή κωμωδία του 

Μπομαρσέ (στην οποία βασίστηκαν 

δύο από τις διασημότερες όπερες 

του λυρικού ρεπερτορίου, «Οι γάμοι 
του Φίγκαρο» του Μότσαρτ και «Ο κου-
ρέας της Σεβίλλης» του Ροσίνι), ένα 

έργο που θεωρήθηκε προάγγελος 

της Γαλλικής Επανάστασης και συ-

μπυκνώνει τους ιδεολογικούς προ-

βληματισμούς του Διαφωτισμού, 

αλλά ως έργο δίνει την ευκαιρία να 

αναδειχτεί ο αυτοσχεδιαστικός οί-

στρος των ηθοποιών. 
Μετάφραση: Έλσα Ανδριανού
Σκηνοθεσία: Στάθης Λιβαθινός
Σκηνικά-Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου
Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου
Μουσική: Χαράλαμπος Γωγιός

Παίζουν: Άρης Τρουμπάκης, Δημήτρης Ήμελλος, 
Αμαλία Τσεκούρα, Μαρία Σαββίδου, Γεράσιμος Μι-
χελής, Νίκος Καρδώνης κ.ά.
Ζωντανή μουσική: AntArtes

Πρεμιέρα: 7/2, Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας

ΟΠΕΡΑ
ÇΑφΡΟΔΙΤή κΑΙ ΑΔωνΙΣÈ 
του John Blow
Μια μπαρόκ όπερα περί έρωτος, 

πλήξεως και (μαύρης) εκπλήξεως! 

Μια βραδιά όπερας που θα εξελιχθεί 

σε πάρτι καρναβαλιού. Το λιμπρέτο 

της μπαρόκ όπερας του Τζον Μπλό-

ου αποτελεί ελεύθερη απόδοση του 

ελληνικού μύθου, και η υπόθεση δι-

αδραματίζεται σε ένα ξέφωτο, σε δά-

σος της Αρκαδίας, παρουσιάζοντας 

βουκολικούς έρωτες και δίνοντας 

μεγάλο βάρος στους γυναικείους χα-

ρακτήρες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

της όπερας, η χρήση της μάσκας.

Όσοι αγοράσουν εισιτήριο για το έρ-

γο «Αφροδίτη και Άδωνις» μπορούν 

να δηλώσουν συμμετοχή για το (δω-

ρεάν) μάθημα μπαρόκ χορού που 

διοργανώνεται δύο ώρες πριν από 

την έναρξη της παράστασης υπό την 

καθοδήγηση του χορογράφου Bruno 

Benne και να χορέψουν επί σκηνής 

–όπως και στο μπαρόκ «πάρτι» μετά 

την παράσταση– τα βήματα που δι-

δάχτηκαν, μαζί με τους συντελεστές 

της παράστασης. Ευπρόσδεκτοι και 

οι μεταμφιεσμένοι θεατές! 

Υπάρχει και κάτι ακόμα: το έντυπο 

πρόγραμμα της παράστασης πωλεί-

ται τοποθετημένο μέσα σε ένα κομψό 

κουτί και περιέχει μια γλυκιά σοκολα-

τένια έκπληξη διά χειρός… Στέλιου 

Παρλιάρου.

Σκηνοθεσία-Σκηνικά: Ανδρέας Λινός

Την Καμεράτα σε όργανα εποχής διευθύνει 
ο Μάρκελλος Χρυσικόπουλος

7 & 8/2, 21.00, Αίθουσα Banquet

ΔΙΕΘνΕΙΣ ΟΡΧήΣΤΡΕΣ
φΙΛΑΡμΟνΙκή ΤήΣ βΙΕννήΣ
Daniele Gatti
Είναι πραγματικά υπέροχο να μπο-

ρείς να ακούσεις στην Αθήνα, αυτή 

ειδικά την εποχή, μια τόσο διάσημη 

ορχήστρα όπως η Φιλαρμονική της 

Βιέννης, και μάλιστα υπό τη διεύθυν-

ση του Ιταλού αρχιμουσικού Daniele 

Gatti, να ερμηνεύει όλες τις συμφωνί-

ες του Μπραμς.

15 & 16/2, 20.30, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης
 ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΣΥΓΧΡΟνή μΟΥΣΙκή 
ΔήμΙΟΥΡΓΙΑ
ÇDreamÈ
erGon ensemBle
Dream: μια διαφορετική συναυλία 

χωρίς θεατές, σκηνή, όρια και απο-

στάσεις. Φώτα, εικόνες, ηχοτοπία, 

οι θεατές καθισμένοι σε μαξιλάρια ή 

καρέκλες, συμμέτοχοι σε μια συναυ-

λία - αισθητική εμπειρία. Έργα των 

Μια όπερα θα καταλήξει σε μασκέ πάρτι. Η κωμωδία που επέ-
λεξε ο Στάθης Λιβαθινός για να εγκαινιάσει το «Θέατρο στο Μέ-
γαρο» κάνει πρεμιέρα. Μια σημαντική Ελληνίδα τραγουδίστρια 
ερμηνεύει στο ρεσιτάλ της ακόμα και τραγούδια του Σούμπερτ. 
Το Nederlands Dans Theater έρχεται με τρεις χορογραφίες. 
Είναι μόνο μερικές από τις εκπλήξεις που μας επιφυλάσσει το 
Μέγαρο στο πρόγραμμά του για τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο.
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«Ο γάμος του Φίγκαρο» 

ÇΠροδομένες βασίλισσες»

ÇΑφροδίτη και Άδωνις»,  έντυπο - chocolate box

Άλκηστις Πρωτοψάλτη
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ΕκΠΛήξΕΙΣ

«Ιούλιος Καίσαρ»
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NDT Ι, «Stop-motion»

Φιλαρμονική της Βιέννης
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Toru Takemitsu, John Cage, Kaija Saariaho, Gerard 

Pesson, Terry Riley, Louis Andriessen ερμηνεύονται 

σε «ονειρικές» συνθήκες με τους φωτισμούς (σχε-

διασμός: Σάκης Μπιρμπίλης) να παίζουν πρωταγω-

νιστικό ρόλο.

19/2, 21.00, Αίθουσα Banquet

ΕΛΛήνΙκΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΑΛκήΣΤΙΣ ΠΡωΤΟψΑΛΤή
ÇμΥΣΤΙκΟ ΤΟΠΙΟÈ
Το «Μυστικό τοπίο» της μοναδικής ερμηνεύτριας 

περιλαμβάνει τραγούδια από τον κλασικό Σού-

μπερτ μέχρι τους αγαπημένους της σύγχρονους 

Έλληνες συνθέτες.

Ενορχηστρώσεις: Κώστας Παπαδούκας / Συμμετέχουν: Χορωδία 
GraduArti (Απόφοιτοι Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων), Διεύθυνση 
χορωδίας: Χριστίνα Βαρσάμη-Κούκνη / Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου 
Αθηναίων, Διεύθυνση ορχήστρας: Λουκάς Καρυτινός

25, 26 & 28/2, 20.30, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΙΑνΟΡΑμΑ
ΣΟΠΕνΙΑΔΑ
Αν είσαι λάτρης του Σοπέν, εδώ θα κατασκηνώσεις, 

κι αν δεν είσαι, εδώ θα γίνεις. Γιατί μιλάμε για έναν 

πιανιστικό μαραθώνιο με όλα σχεδόν τα αριστουρ-

γήματα του Σοπέν, ερμηνευμένα από 8 κορυφαίους  

Έλληνες σολίστ: Θοδωρής Τζοβανάκης, Ναταλία 

Μιχαηλίδου, Βασίλης Βαρβαρέσος, Αλεξάνδρα Πα-

παστεφάνου, Ελισάβετ Κουναλάκη, Κάρολος Ζου-

γανέλης, Μαρία Ζήση και Βασίλης Τσαμπρόπουλος.

28/2,18.00, 19.30, 21.00, 22.30 & 1/3 18.00, 19.30, 21.00, 22.30
Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

 

ΧΟΡΟΣ ΣΤΟ μΕΓΑΡΟ
neDerlanDs Dans theater (nDt I)
Οι εμφανίσεις της φημισμένης ολλανδικής ομά-

δας σύγχρονου χορού γίνονται κάθε φορά sold 

out στο Μέγαρο. Αυτό αποδεικνύει πως όπως και 

στον υπόλοιπο κόσμο έτσι και στην Ελλάδα έχουν 

φανατικούς φίλους. Φέτος θα παρουσιάσουν τρεις 

χορογραφίες, η μία εκ των οποίων είναι η νέα δημι-

ουργία των Sol Léon & Paul Lightfoot «Stop Motion», 

που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Ολλανδία στις 

29/1/2014.

 5, 6 & 7/3, 20.00, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕΤΚΑ μέλος Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΟΠΕΡΑ
φΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΑΛΑΧΟΥΡήΣ 
ÇΙΟΥΛΙΟΣ κΑΙΣΑΡÈ
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο του έργου η αντικα-

τάσταση της καθιερωμένης συνοδείας ορχήστρας 

με τον πλούσιο σε ηχοχρώματα και αντιθέσεις ήχο 

του εκκλησιαστικού οργάνου, σε συνδυασμό με 

σύνολο δύο πιάνων και κρουστών. Το λιμπρέτο, 

βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Σέξπιρ, υπογρά-

φει ο Διονύσης Καψάλης.

Σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών 
και τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών

Διδασκαλία - Σκηνοθεσία: Φίλιππος Τσαλαχούρης

11 & 12/3, 20.30, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

info
ΜεΓΑρο ΜοΥςιΚΗς ΑΘΗΝΩΝ, Βασ. ςοφίας 

& Κόκκαλη, 210 7282333, www.megaron.gr
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)

Εδώ και τουλάχιστον 6 μήνες, δεν υπήρχε αμφιβολία 
ότι τα πράγματα οδηγούνται σ’ αυτό το φινάλε. Τα δύο 
πρώην κυρίαρχα κόμματα της μεταπολίτευσης ήταν φα-
νερό ότι δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν το έργο της 
αλλαγής του οικονομικού και κρατικού μοντέλου που 
θα τα έφερνε σε οριστική ρήξη με τους πελάτες τους. Δι-
απραγματεύονταν με τις τρόικες αέναα, καθυστερού-
σαν, ενώ δεύτερες σκέψεις επικρατούσαν: το πολιτικό 
κόστος της κρίσης πρέπει να πληρώσουν και όσοι μέχρι 
τώρα από την εξέδρα λεηλατούσαν την εκλογική τους 
βάση εκ του ασφαλούς.
Λένε ότι δεν έχει ξαναϋπάρξει χειρότερη προεκλογι-
κή εκστρατεία από αυτήν της κυβέρνησης Σαμαρά. Ο 
πρωθυπουργός υπονόμευσε την ίδια την κυβέρνησή 
του, υιοθέτησε τη ρητορική του αντιπάλου του, δηλαδή 
αποδέχθηκε την ήττα. Από εκεί που προπαγάνδιζαν το 
success story και την έξοδο επιτέλους από την κρίση, 
επέστρεψαν στο «χείλος του γκρεμού», στο «grexit», 
στην απειλή χρεοκοπίας. Μα ή το ένα ή το άλλο θα συμ-
βαίνει. Η αντιμνημονιακή ΝΔ που «έσκιζε τα μνημόνια 
κάθε μέρα», έκανε προεκλογική εκστρατεία υπέρ του α-
ντιπάλου της. Αν το πρόβλημά μας είναι αυτό, καλύτερα 
ας δοκιμάσουμε αυτούς που θα τα σκίσουν μια και καλή. 

Ο στόχος επετεύχθη. Η απασφαλισμένη χειροβομβίδα 
παραδόθηκε στους επόμενους. Κουρασμένο από την ύ-
φεση, τη στασιμότητα, το εκλογικό σώμα αποφάσισε να 
διακινδυνεύσει. Έχει μπροστά του άλλωστε ένα κόμμα 
καθρέφτη που το διευκόλυνε σ’ αυτή την προοπτική. 
Ο καθένας εύρισκε αυτό που επιθυμούσε. Ένα κόμμα 
που σέρβιρε σε σωστές δόσεις όλους τους μύθους της 
μεταπολίτευσης, όλες τις ιδεοληψίες της ελληνικής 
κοινωνίας, δεξιές και αριστερές μαζί. Με επιπλέον ατού 
ένα χαρισματικό ηγέτη που ήξερε να αλλάζει συνε-
χώς τα πρόσημα, προοδευτικά - συντηρητικά, δεξιά 
- αριστερά, φόβο - ελπίδα, εκδίκηση - εφησυχασμό, 
ενοποιώντας τα σε ένα εύκολο και βολικό αφήγημα. 
Το οποίο υποσχόταν την έξοδο από την κρίση και την 
επιστροφή στις παλιές καλές μέρες, όχι μέσω της ρήξης 
με τους εαυτούς μας και με όσα ξέραμε και κάναμε μέχρι 
τώρα, αλλά με την επανάληψη. Αν η μεταπολίτευση 
οδηγήθηκε στην αποτυχία, η θεραπεία είναι η ακόμα 
μεγαλύτερη μεταπολίτευση. Αν το λιγότερο φιλελεύθε-
ρο κράτος της Ευρώπης χρεοκόπησε, το φάρμακο είναι 
περισσότερος κρατισμός και προσλήψεις στο Δημόσιο. 
Ο Σύριζα έφτασε στη νίκη, όπως πριν 2 χρόνια ο Α. Σα-
μαράς. Με υπονομευμένη την κυβερνητική του θητεία 
από την αντιπολιτευτική του τακτική. Θα προσπαθήσει 
τώρα να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Δύσκολο 
να το καταφέρει, όσο κι αν οι λογικοί πολίτες που έχουν 
απομείνει σ’ αυτή τη χώρα οφείλουν να του εύχονται να 
το επιτύχει. Οι αποτυχίες διαδοχικά της κάθε κυβέρνη-
σης δεν είναι αποτυχίες ενός κόμματος, είναι αποτυχίες 
της χώρας. 

Γρήγορα θα πρέπει να παραδεχτεί ότι τη λιτότητα δεν 
μας την «επέβαλε» κανένας ξένος, αλλά το γεγονός 
ότι δεν έχουμε λεφτά και οι επιλογές μας. Ότι κανένα 
χρέος δεν ευθύνεται για την παρατεταμένη ύφεση 5 
χρόνων. Ακόμα παρκαρισμένο είναι. Ότι κανείς δεν 
μας επιβάλλει να έρθουν τρόικες για να τις «διώξουμε». 
Εμείς τις καλούμε. Για να ζητήσουμε δανεικά. Και τότε 
πρέπει να πει πώς λύνονται τα δομικά προβλήματα του 
καθυστερημένου ελληνικού μοντέλου. Εδώ ήρθαμε. 
Το πιθανότερο είναι ότι η νέα κυβέρνηση θα κάνει ό,τι 

και οι προηγούμενες. Μικρούς και μεγάλους συμβιβα-
σμούς, μικροκαθυστερήσεις, προσαρμογή. Θα βαφτίσει 
τα μνημόνια «σοσιαλιστικά πλάνα» και θα κάνει την 
περίφημη τούμπα. Δεν είναι τόσο εύκολο, δεν έχει ούτε 
χρόνο ούτε αντίληψη μεταρρυθμίσεων. Είναι πιθανόν 
μπροστά στην πρόσκρουση, να αντιμετωπίσει το πρό-
βλημα «ιδεολογικά», να αναζητήσει μια «πολιτική» λύ-
ση, όπως αυτή που τους υπέδειξε ο ΓΑΠ στην πρόσφατη 
αποτυχημένη επιστροφή του: ένα δημοψήφισμα. Αυτοί 
είναι οι όροι, τι λέτε κι εσείς, θέλετε να δεχτούμε τη 
σκληρή πραγματικότητα ή να γίνουμε Βενεζουέλα, ο 
κυρίαρχος λαός αποφασίζει. Όμως οι κυβερνήσεις είναι 
για να παίρνουν τις δύσκολες αποφάσεις, όχι για να 
κρύβονται. Ο χρόνος έχει τελειώσει, δεν υπάρχει πια 
περιθώριο για πολλά κόλπα. 
Αυτά όμως θα γίνουν πιο καθαρά τις επόμενες βδομά-
δες και μήνες. Ό,τι κι αν γίνει πρέπει να ευχόμαστε να 
είναι οι εξελίξεις όσο το δυνατόν πιο ομαλές. Πρέπει 
πάντα να διατηρούμε την ελπίδα για ευχάριστες εκ-
πλήξεις. Οι πρώτες επιλογές πάντως για συγκυβέρνη-
ση με το κατ’ εξοχήν κόμμα του ανορθολογισμού στην 
Ελλάδα δείχνουν ότι επιθυμία είναι η συντήρηση του 
παραπλανητικού «αντιμνημονιακού μετώπου» κι αυτό 
δεν είναι καλό σημάδι. Η συνάντηση του αριστερισμού 
των φοιτητικών αμφιθεάτρων του 1970 με τον Γέροντα 
Παΐσιο θα είναι κωμικοτραγική. 

Η ΝΔ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε κακά ο πρωθυπουργός για-
τί έδωσε πολιτικό όρκο. Πολύ καλά ξεκίνησε. Απ’ όλο 
αυτό το ψυχόδραμα που ζούμε με τις εναλλαγές 6 κομ-
μάτων στην κυβέρνηση μέσα σε 4 χρόνια, καλό είναι να 
προκύπτουν και μερικές παράπλευρες ωφέλειες αντί για 
παράπλευρες απώλειες μόνο. Όμως δείχνει και αυτό την 
υπόρρητη στρατηγική που αναπτύσσεται σε τμήματα 
της συντηρητικής παράταξης: Σε μια δύσκολη περίοδο 
με κλυδωνισμούς και συγκρούσεις, κατάλληλη αντιπο-
λίτευση σε μια «κυβέρνηση αριστεράς» μπορεί να μην 
είναι μια φιλελεύθερη κεντροδεξιά αλλά μια σκληρή 
δεξιά του παλιού καλού καιρού του «αντικομμουνιστι-
κού αγώνα». Αν προσμετρήσεις και τη Χρυσή Αυγή που 
αποδεικνύεται συμπαγής, τα καινούργια μέτωπα από το 
παρελθόν είναι εδώ. Βοήθειά μας. Αυτό θα είναι και το 
χειρότερο φινάλε γι’ αυτή την κρίση, η συνολική επι-
στροφή στο 1945. Ελπίζω να μείνουν μόνο σενάρια. 

Είναι αποκαλυπτικό ότι το κόμμα των έγκλειστων στον 
Κορυδαλλό κέρδισε την τρίτη θέση τελικά από το κόμ-
μα που είχε μια καθαρή μεταρρυθμιστική, ευρωπαϊκή 
ατζέντα. Για ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας μας, ο α-
ντιδημοκρατικός υπόκοσμος είναι πιο οικείος από την 
ευρωπαϊκή δημοκρατία. 
Η ελληνική κοινωνία ακόμα και τώρα αναζητάει τις 
λύσεις στο παρελθόν. Παρ’ όλα αυτά είναι η πρώτη φο-
ρά που οι εκσυγχρονιστικές ορθολογικές δυνάμεις έ-
χουν με το Ποτάμι μια πολιτική έκφραση καθαρή. Το 
ότι υπάρχει τουλάχιστον κι αυτός ο πόλος στο παιχνίδι, 
είναι θετικό για τις εξελίξεις. Η μεταπολιτευτική περί-
οδος 40 χρόνων θα τελειώσει, αφού όλες οι πολιτικές 
δυνάμεις που την καθόρισαν, περάσουν από την εφαρ-
μοσμένη πολιτική εξουσία. Αφού όλοι οι μύθοι της ζωής 
μας δοκιμαστούν και διαψευσθούν, ίσως τότε η ελληνι-
κή κοινωνία ξεφύγει από την καθήλωση στην παιδική 
ηλικία των πρώτων μεταπολιτευτικών δεκαετιών που 
την καθόρισαν. 
Αλλιώς θα τις ξαναπαίξει ως δράμα. A
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ ➜ panikoval500@gmail.com

°THENS VOICES
¸ °õÜîá íéìÀåé ëé åíåÝ÷ áëïàíå

Κύριος 45άρης σε εκλογικό 
αντιπρόσωπο µε

 αυτοκόλλητο στο πέτο:
-Πόσα ψηφοδέλτια βάζουµε 

µέσα στο φάκελο;
-Όσα θέλετε εκτός από το 

δικό µας.
(ªå åëìïçéëÞ ëÛîôòï óôï µàòöîá, 

ºùòéáëÜ ðòöÝ)

«Βοηθάω εισοδήµαταααα!…»
(¤áøåéïðñìè÷, ëÀðïù óôèî ¶òíïà, 

ªÀââáôï íåóèíÛòé)

«Πάρε τα ψάρια.
Πάρε και τη µαµά».

(ºàòéï÷ íéìÀåé óôï ëéîèôÞ ôïù. ºáòáýóëïù,
 ¦åéòáéÀ÷, ªÀââáôï íåóèíÛòé)

Ψηφοφόρος, χαµένος, σε 
δικαστική αντιπρόσωπο:
-Καλπάκης λέγοµαι. Εδώ 

ψηφίζω;
-Όχι, εγώ έχω από 
Κρικάκης και µετά.

-Ε, δεν µπορείτε να µε 
γράψετε; Από κάππα είµαι 

κι εγώ.
(ºùòéáëÜ ðòöÝ, µàòöîá÷)

«Εγώ τον Γιωργάκη τον βλέ-
πω να βγαίνει τρίτο κόµµα».

(ÁåáòÞ÷ ôáêéôúÜ÷ óôè ªëïùæÀ, ¦áòáóëåùÜ 
áðÞçåùíá)

15χρονος στον ΗΣΑΠ καλεί 
στο κινητό τη µαµά του για να 
έρθει να τον παραλάβει από 

επόµενο σταθµό. 
Κωδική ονοµασία της µαµάς 
στην οθόνη του κινητού: CSI 

(ªôáõíÞ÷ °ôôéëÜ, ÆåôÀòôè âòÀäù)

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΜΕ ΗΛΙΟ
Και µέσα στην εκλογική βαβούρα είδαµε και τα 

πρώτα κλαδιά αµυγδαλιάς
 στη Λαϊκή της Παρασκευής.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
Χαρτάκι κολληµένο (µε photoshop) στην είσοδο 

του Μεγάρου Μαξίµου: 
«Αλέξη, τα κλειδιά είναι κάτω από το πατάκι. 

Υ.Γ. Τάισε και τη γάτα. Αντώνης»

ΒΙΒΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Έγραψε ένα από τα ωραιότερα 

βιβλία που διάβασα το 2014 
µε τίτλο «Εδώ Συνταξιούχος, 

εδώ Συνταξιούχος…». Ένα δείγµα:
« Νιώθω ήδη παράνοµη τη γεύση του 

καφέ ακόµα και στα όνειρα. 
Τα µόνα που έχουν γλιτώσει την

 ποινικοποίηση και τη φορολογία 
γιατί πηγαίνουν κατευθείαν για κατάργηση».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ
Έφυγε ένας από τους 

πιο αγαπηµένους µου ποιητές. 
Αυτός που έγραψε το στίχο

 «Πέντε καθέτως. Πέντε υποδορίως. 
Λέξη µε εφτά γράµµατα. Αναπνοή». 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
-Κούρεµα, παρακαλώ.

-Πώς το θέλετε;
-Νεοκυβερνητικό.

-Πώς, δηλαδή;
-ΣΥΡΙΖΑ στα πλάγια και ΑΝΕµεΛα επάνω.

(από το «Αν θα µπορούσα τον κόσµο να άλλαζα»)

NEOΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Με τη Ζωή στο Προεδρείο, είναι σίγουρο ότι το 
ξεχασµένο κανάλι της Βουλής θα τρελάνει τα 
µηχανάκια της AGB.

ΕΕΕΕΛΑ, ΔΕΝ ΣΕ ΠΙΣΤΕΥΩ!
«Είναι σουρεαλιστικό αλλά ξέρω προσωπικά 
τους µισούς υπουργούς. Και ήµουν και αντιεξου-
σιαστής» γράφει ο Στάθης ∆ρογώσης στο twitter.

ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ
Αρχής γενοµένης από τα Υπερυπουργεία.

ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΑΜΥΝΑΣ
Με υφυπουργό τον Κώστα  Ήσυχο, 
µας εγγυάται ότι θα κοιµόµαστε και 
ψεκασµένοι και ήσυχοι. 

ΠΑΛΙΕΣ ΑΓΑΠΕΣ
∆εν µπορεί. Κάπου µέσα σε όλο αυτό το µετε-
κλογικό πανηγύρι θα βρίσκεται αραγµένος και ο 
Μιχάλης Λιάπης σκασµένος στα γέλια πίνοντας 
καϊπιρίνια.

ΚΑΝΤΙΝΕΣ
Πάει και η κλασική καντίνα της πλατείας Μαβίλη. 
Μεταφέρθηκε στο απέναντι µπαράκι ως «Καντί-
να». Τα hangover δεν θα είναι όµως ξανά τα ίδια.

ΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ
Η αγένεια είναι δείγµα παρακµής – κατ’ αρχήν. 

INFO-DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

¼Æ¹°¥¶ »ÃË Æ¸ »¶Ä°

Αναλαµβάνουµε παντώς είδους µετακοµίσεις. Πληροφορίες εντός.
(ήρθε στο e-mail µας)

ÆÃ ¶¥¿¼Ë¤¤Ã »°ª 
Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει ο 

Αυστραλός Mathew Halpin. Είναι 

καλλιτέχνης οπτικών εφαρµογών 

και σκηνογράφος και η δουλειά του 

περικλείει σχεδόν όλο το φάσµα των 

θεαµάτων, από την όπερα και το θέα-

τρο µέχρι το χοροθέατρο και τις ται-

νίες µικρού µήκους. Έχει πραγµατο-

ποιήσει αρκετές ατοµικές εκθέσεις, 

αλλά αυτό που επιθυµεί περισσότε-

ρο αυτή την περίοδο είναι να παρου-

σιάσει τη δουλειά του στην Ελλάδα 

και την Ευρώπη. Στο διάστηµα των 

τελευταίων δέκα ετών, ο Mathew 

έζησε στο Λονδίνο, την Εσθονία 

και το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, για να 

στεριώσει τελικά στο Ηράκλειο της 

Κρήτης όπου ζει σήµερα. 

Από 18/1 έως 13/3 ο Μathew Halpin 

(www.mathewhalpin.com) παρουσι-

άζει την ατοµική του έκθεση µε τίτλο 

«Painted Journey» στο Grecotel Pallas 

Athena Boutique Hotel (Αθηνάς 65 

& Λυκούργου 1, πλατεία Κοτζιά, 1ος 

όροφος) στα πλαίσια των εκδηλώσε-

ων «Αrt in the heart of Athens».  
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Ζωντανός στην πόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

ΣΥΝΤΑΓΜΑ! 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ; ΛΕΤΕ;
Σύνταγμα! Καινούργιο; Λέτε; Μπα αποκλείεται, το ίδιο θα μείνει – αναθεωρή-

θηκε μια φορά το 2008, ακόμα φρέσκο το λες. Αλλά βέβαια η ζωή είναι γεμά-

τη εκπλήξεις, ποτέ δεν ξέρει κανείς κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ.

η 
στάση μετρό «Σύνταγμα» είναι η αγαπημένη μου: εκτός που φιλοξενεί κάθε είδους πα-

ζάρι στη σχετική αίθουσα (πλεκτά! μπιμπελά! καλλυντικά! τυριά!), όταν ανεβαίνεις τη 

σκάλα στην έξοδο της πλατείας… η Αθήνα απλώνεται σαν ένα υπέροχα φωτισμένο ημι-

φελινικό τσίρκο. Πιτσιρικάδες με skateboard τρέχουν πάνω κάτω, επαίτες με τεράστιες 

φωτογραφίες φρικτών ασθενειών σε πλακάτ, πωλητές της «Σχεδίας», παιδιά με διαφημιστικά 

φυλλάδια από φροντιστήρια/ινστιτούτα/σουβλατζίδικα/ιατρικά κέντρα, άλλα παιδιά με δειγ-

ματάκια αρωμάτων, λαχειοπώλες, brake dancers, μουσικοί που παίζουν ό,τι να ’ναι, χωρίς να 

μετρήσουμε πολιτικές συγκεντρώσεις, πορείες και διαμαρτυρίες κάθε τρεις και λίγο. 

Βρίσκεσαι στην καρδιά της πόλης, εντελώς (και το «εδώ χτυπάει η καρδιά της» δεν είναι ά-

σχημο…). Το κτίριο της Βουλής είναι επιβλητικό, το ξέρετε. Το έχτισε πάνω στο λόφο της 

Μπουμπουνίστρας ο αρχιτέκτων της Βαυαρικής αυλής Friedrich von Gaertner – το 1836 

ξεκίνησαν τα θεμέλια, και από το 1843 ως το 1862 έμεναν εδώ ο Όθων και η Αμαλία. Ίσως 

επειδή ήταν ανάκτορο, σχεδιάστηκε με εξόδους/εισόδους από όλες τις πλευρές – σου λέει, 

μη μας στριμώξουν τίποτε κατσαπλιάδες εδώ μέσα, να μπορούμε να φύγουμε διακριτικά 

από το πλάι, γιατί η Μαρία Αντουανέτα π.χ. που δεν προέβλεψε τέτοιες πονηριές, ορίστε 

πού κατέληξε (όχι να γίνει ταινία από τη Σοφία Κόππολα, αυτό ήταν το λιγότερο…)

Έξοδος «Σύνταγμα» λοιπόν και όχι «Μοναστηράκι», παρόλο που είναι ωραιότερη η στάση – του 

Ηλεκτρικού, κάτω από τη γέφυρα όπου (παλιά λέμε) έκανες τσιγάρο μέχρι 

να έρθει το τρένο σου. Στο Μοναστηράκι υπάρχουν τα πάντα, επί εκατό, 

και στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης επί χίλια. Τα καφέ, μπαρ, ταβερνάκια, εστι-

ατόρια, ρακάδικα, τσιπουράδικα, κλαμπ είναι ατέλειωτα, κι έχει γίνει σαν 

τα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης: δίνεις ραντεβού «κάπου εκεί» και κάθεστε 

όπου βρείτε άδειο τραπεζάκι/καρεκλάκι/τετραγωνικό εκατοστό. Μόνο 

που τα Λαδάδικα δουλεύουνε κυρίως Σαββατοκύριακα ενώ η Πλατεία Αγί-

ας Ειρήνης δεν «κλείνει» σχεδόν ποτέ, δόξα σοι ο θεός, από μία άποψη. Από 

την άποψη που είναι υπέροχο να δουλεύουν τα μαγαζιά, εννοώ.

Ψάχναμε κάτι ήσυχο  στο Σύνταγμα πάντως, επειδή κατέβηκα στον «Βήχο» 

να βρω φορτιστή για ένα ηλεκτρονικό του μικρού μου γιου – ο μεγάλος 

τούς βρίσκει μόνος του πια, και πολύ ηλεκτρονικότερους. Ο «Βήχος» έχει 

δύο κοπέλες πολύ ενημερωμένες αλλά και φιλικές προς τον ανενημέρω-

το πελάτη, πρόθυμες να σε βοηθήσουν και όχι να σου χώσουνε άχρηστο 

επιπλέον καλώδιο ή μαραφετάκι που αποδεικνύεται μούφα όταν πας στο σπίτι, καμία σχέση: 

τα κορίτσια του «Βήχου» θέλουν να φύγεις με το σωστό μπλιμπλικάκι, εάν και εφόσον δεν μπο-

ρούν να φτιάξουν το δικό σου που έχει πιτσικάρει ανεπανόρθωτα και ήταν πατράκα εξ αρχής. 

Τέλος πάντων, μου φτιάξανε τον παλιό φορτιστή, μου δώσανε και επαναφορτιζόμενες μπατα-

ρίες από αυτές που ΠΑΝΤΑ τις χάνεις και αγοράζεις καινούργιες γιατί κάπου βόσκουνε επανα-

φορτιζόμενες αούα μέσα στο σπίτι αλλά το «κάπου» είναι συνώνυμο με το «πουθενά, σου λέω».  

Μετά συναντηθήκαμε με τον Γιώργο Παυριανό και τον Δημήτρη Γαλάνη στο «Athens Beer», 

που είναι ανακάλυψη του πρώτου και έχει εκατομμύρια μπίρες (σιγά μην το ανακάλυπτε αν 

είχε αφεψήματα), καφέδες και «πιάτα» σε ήρεμο περιβάλλον. Ο μεζές με τα λουκάνικα ήτανε 

τέλειος, δεν πεινούσα αλλά τον εξαφάνισαν τσάκα-τσάκα που σημαίνει «επιτυχία». Η μουσική 

είναι όσο δυνατά χρειάζεται, τα τραπέζια μακριά το ένα από το άλλο, τα γκαρσόνια ευγενικά 

και τα φαγητά νόστιμα. Πέρασε κι ο Γιώργος Πανόπουλος αλλά όταν τον στριμώξαμε να μας 

πει τι κάνει ο Κρόνος στον Τοξότη και κατά πόσον μας κόφτει, έφυγε – μα έχει δίκιο, είναι σαν 

να είσαι γιατρός και σου δείχνουν όλοι πού τους πονεί και πού τους σφάζει όταν βγαίνετε…

Ξ
αναπήγα στο «Athens Beer» με τη (φίλη από Θεσσαλονίκη) Ιωάννα Αρβανίτη μερικές 

μέρες μετά κι ήτανε πάλι ζεστό, φιλικό και ευχάριστο με καλές τιμές – έχει σάντουιτς 

από 3-4 ευρώ, και τα περισσότερα πιάτα του είναι οικονομικά. 

Μετά κατέβηκα την Ερμού, με εκπτώσεις πατείς-με-πατώ-σε αλλά ανεβαστική, οι 

brake dancers της Πλατείας Συντάγματος είχανε πιάσει τη μέση της Ερμού και κάτι μουσικοί 

που παίζανε Τζον Λένον την άλλη μέση, περνούσες λοξά ρουφώντας την κοιλιά σου αλλά 

ξαναλέω, ήταν ωραία… θύμιζε Ερμού άλλων εποχών, σε Σάββατο του χειμώνα, με μουσική 

υπόκρουση «ημέρες ραδιοφώνου» διανθισμένη από ring tone κινητών «άρατα-μάρατα»… 

Όλα τα μαγαζιά έχουνε προσφορές. Μπήκα στο «Macao» που έχει μαντίλες, κασκόλ, αξε-

σουάρ, μπιζού, τσαντάκια και ένα σωρό μικροπράγματα για δώρα, όλα χαριτωμένα και 

σε τιμές 5-10 ευρώ, τέλεια δηλαδή εδώ που είμαστε, ούτε παλιοί ούτε καινούργιοι παρά 

ενδιάμεσοι, λίγο μετέωροι και κάμποσο άφραγκοι αλλά με ωραίο, κινηματογραφικό και 

φαντασμαγορικό Σύνταγμα… A   

Βήχος μπαταρί-
ες, Παρνασσού 2, 
210 3252950

Athens Beer, 
café bar 
restaurant,  
Νίκης 20,  
Σύνταγμα,  
210 3210790

Macao 
bijoux silver 
accessories, Κο-
λοκοτρώνη 20-
24, Σύνταγμα, 
210 3227954  
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ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για προστασία των συλλόγων 
ως κομμάτι της εθνικής μας κληρονομιάς) 

1Όσο κι αν λέμε για την 
κυριαρχία του λαϊκισμού, 

τελικά κερδίζει αυτός που 
υποτιμά τη νοημοσύνη σου 
λιγότερο από τον άλλο.

2Υποτίθεται ότι ήταν εθνικό 
θέμα να μη βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Ότι όσοι αγαπούσαν την 
πατρίδα έπρεπε να ψηφίσουν 
Νέα Δημοκρατία, για να μη 
ναυαγήσει η χώρα. Τότε γιατί 
οι ίδιοι οι βουλευτές και οι 
υπουργοί έβαλαν τις εξυπηρε-
τήσεις τους (Energa και Hellas 
Power, ευνοϊκές πελατειακές 
τροπολογίες, διορισμοί ημετέ-
ρων, αποσιώπηση δικογραφι-
ών και όλα αυτά που απωθούν 
τους νοήμονες ψηφοφόρους) 
πάνω από την πατρίδα; 

3Τα «παπαγαλάκια» και 
γενικά τα «αποθεωτικά» 

δημοσιεύματα σε sites και 
εφημερίδες είναι μάλλον πε-
ταμένα λεφτά. Λογικό, γιατί 
αν ήταν ικανοί, δεν θα κατέ-
ληγαν παπαγαλάκια. Άσε που 
οι στημένες συνεντεύξεις 
(π.χ. NEΡIT) κάνουν περισσό-
τερο κακό, παρά καλό. 

4Τα σενάρια τρόμου 
«πουλιούνται» μόνο μια 

φορά. Τη δεύτερη είναι υλικό 
κωμωδίας. 

5Είναι τεράστιο λάθος να 
νομίζεις ότι πλειοψηφία 

είναι αυτοί που τσιρίζουν πιο 
πολύ. Ναι, οι θρησκειέμποροι 
και οι πατριδέμποροι, κάνουν 
πολύ περισσότερο θόρυβο 
από τους υπόλοιπους που 
έχουν σοβαρότερα πράγμα-
τα να ασχοληθούν. Είναι μονί-
μως στην τσίτα, έτοιμοι να 
επιτεθούν και να κατακεραυ-
νώσουν ό,τι δεν εγκρίνουν. 
Όταν όμως έρχεται η ώρα 
της ψηφοφορίας, ψηφίζουν 
ανεξάρτητα από το τι δείχνει 
το «ευσεβόμετρο». Ακόμα 
και κάποιον που έχει κάνει 
πολιτικό γάμο. 

6Δεν υπάρχει χειρότερη 
επικοινωνιακή στρατηγική 

από το να βγάζεις στη γύρα 
ανθρώπους που συμπερι-
φέρονται σαν υστερικοί/ές 
γκόμενοι/ες που εγκαταλεί-
φθηκαν. Και ενώ προσπα-
θούν να παραστήσουν τους/
τις ήρεμους/ες, μιλάνε μόνο 
για τον άλλον/η. 

7Δεν μπορείς να στήνεις 
ολόκληρη την επικοινωνία 

Οι 22 μεγάλες άλήθειες τής (εκλΟγικής) ζωής

σου πάνω στην πεποίθηση 
ότι η εξουσία σού ανήκει δι-
καιωματικά. Ότι δηλαδή εσύ 
είσαι η «κανονικότητα», ενώ 
οι άλλοι είναι μια ανωμαλία. 

8Σαμαράς. Μια μέρα πριν 
τις εκλογές, με ντουντού-

κα, στο περίπτερο της Νέας 
Δημοκρατίας απευθύνεται σε 
συνδικαλιστικά στελέχη: «Οι 
αναποφάσιστοι είναι 14% και 
τους έχουμε όλους...». Ακόμα 
και Μεσσήνιος διορισμένος 
στο Μουσείο της Ακρόπο-
λης να είσαι, ακούγοντας 
κάτι τέτοιο, αρχίζεις να το 
σκέφτεσαι...

9Ο «ΣοφιοΒουλτεψισμός», 
δηλαδή η θεωρία ότι 

πρέπει να απευθύνεσαι σε 
ηλίθιους για να έχεις μεγα-
λύτερο «γκελ», ηττήθηκε 
κατά κράτος. Κανένα κόμμα 
ανεξαρτήτως πολιτικής 
τοποθέτησης, που βρήκε το 
τελευταίο του καταφύγιο 
στους πολίτες μειωμένης 
αντίληψης και προσπάθησε 
να κερδίσει εκλογές ερήμην 
των νοημόνων, δεν κατόρθω-
σε να διασωθεί. Ποτέ. 

10Το τελευταίο video του 
Άδωνι με τα τρενάκια 

πρέπει να έστειλε και τους 
τελευταίους αναποφά-

σιστους στον ΣΥΡΙΖΑ. Για 
λόγους υπαρξιακούς πλέον. 
Γιατί πρέπει να αισθάνθηκαν 
ότι δεν έχουν καμία θέση σε 
ένα κόμμα, ο εκπρόσωπος 
του οποίου τους θεωρεί άτο-
μα μειωμένης αντίληψης. 

11Η επίκληση της λογικής 
και της σύνεσης ΔΕΝ εί-

ναι πειστική όταν προέρχεται 
από ανθρώπους που υιοθε-
τούν οποιαδήποτε συνωμο-
σιολογική ηλιθιότητα, αρκεί 
να πρόκειται για κάποιον που 
δεν γουστάρουν. 

12Δεν είναι καλό να σε 
στηρίζει ο Τράγκας. 

13Αν είσαι ο ΓΑΠ και 
θέλεις να αφήσεις 

πίσω σου την τσίκνα του 
κομματικού «σουβλατζί-
δικου»,προκειμένου να 
φτιάξεις ένα νέου τύπου 
εστιατόριο που σερβίρει 
sushi, δεν παίρνεις στο κόμμα 
σου τους παλιούς «ψήστες» 
Ρέππα, Πετσάλνικο, Καρχιμά-
κη κ.ο.κ. 

14Προς κ. Βενιζέλο: Ποτέ 
πολιτικός που άφησε 

με τέτοια φυσικότητα να του 
φιλήσουν το χέρι, δεν μακρο-
ημέρευσε. Θυμηθείτε και τη 
Λούκα Κατσέλη. 

15Τα status updates σε 
Facebook και τα Tweets 

δεν είναι επικοινωνία. Είναι 
αυτοαποθέωση και αυτοεπι-
βεβαίωση. 

16Όταν είσαι κανάλι 
και χτίζεις την εικόνα 

της αξιοπιστίας σου πάνω 
στα ρεπορτάζ της Μαρίας 
Σπυράκη, λογικό είναι κάποια 
στιγμή να υποστείς και τις 
συνέπειες. 

17Δίδαγμα για όψιμες 
πολιτικές φιλίες και στη-

ρίξεις: Αν μια εφημερίδα αλ-
λάζει εν μια νυκτί στρατόπεδο 
και φέρεται με αγνωμοσύνη 
σε αυτούς που την ευεργέτη-
σαν με δάνεια, τότε θα κάνει 
το ίδιο και στο νέο στρατόπε-
δο στο οποίο εντάχθηκε.  

18Η ατάκα της εκλογικής 
βραδιάς ανήκει δικαιω-

ματικά στον Χρήστο Πρωτό-
παπα: «Θα βοηθήσουμε και 
στις διαπραγματεύσεις, αν 
μας ζητηθεί». 

19Μπορείς να χρησιμο-
ποιείς όσο θέλεις τη 

θρησκεία σαν προεκλογικό 
εργαλείο. Το ίδιο όμως μπο-
ρεί να κάνει και ο αντίπαλός 
σου. Οπότε πάλι μία η άλλη...

20Πραγματική Απορία: Η 
κυβέρνηση θα ολοκλή-

ρωνε την πολιτική της και θα 
βγαίναμε από το μνημόνιο 
τον Φεβρουάριο. H εκλογή 
προέδρου ήταν τον Μάρτιο. 
Άρα αν οδηγούσε σε εκλογές, 
αυτές θα έφερναν την κυβέρ-
νηση σε πλεονεκτική θέση να 
πανηγυρίζει ότι «μας έβγαλε 
από το Μνημόνιο». Οπότε, 
γιατί επίσπευσαν την εκλογή 
Προέδρου για τον Δεκέμβριο, 
με αποτέλεσμα να ισχυρίζο-
νται ότι «δεν πρόλαβαν»;

21Μεγάλη αλήθεια της 
Ζωής: Δεν μπορείς να 

κολακεύεις συστηματικά ένα 
λαό για τη γενναιότητά του, 
για το θάρρος του και για τη 
μαγκιά του και στη συνέχεια 
να προσπαθείς να του επι-
βάλλεις, μέσω του φόβου, τη 
σύνεση και τη σταθερότητα, 
ως μοναδική επιλογή. 

22Το μεγαλύτερο πρόβλη-
μα που έχει να αντιμε-

τωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν 
διαθέτει το χαρτί «κινδυνεύ-
ουμε να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ». ● 
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ΥΠΟΜΟΝΗ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, 
ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ

Της ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Η ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση δεν με κάνει, 

βεβαίως, να αλλάξω γνώμη για την ιδεολογία και το 

ήθος του. Χρειάζεται όμως ψυχραιμία, πνεύμα συνερ-

γασίας, υπομονή και αισιοδοξία. Τα αποτελέσματα 

των εκλογών ήταν αναμενόμενα και θα μπορούσαν 

να αποδειχθούν ακόμα πιο εντυπωσιακά: η νίκη του 

ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να είναι σαρωτική δεδομένων των 

πολύ περιορισμένων επιλογών των ψηφοφόρων, του 

κατατεμαχισμού των κομμάτων και της γενικευμένης 

φαυλοκρατίας. Θα εργαστούμε λοιπόν με ό,τι έχουμε: 

κατά τη γνώμη μου έχουμε –το έχω πει πολλές φορές– 

ένα κόμμα νεοκομμουνιστικό, με αναρχοειδείς και αρ-

χειομαρξιστικές συνιστώσες, επαρχιακό, επιρρεπές σε 

λεκτικές και άλλες ακρότητες. Αλλά η κατάσταση είναι 

αυτή που είναι και πρέπει να αποφευχθούν άσχημα 

πράγματα. Γι’ αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι.

πό αυτή την έννοια πιστεύω ότι η σκληρή 
στάση της Νέας Δημοκρατίας είναι λανθα-
σμένη – μικρόψυχη και μικροκομματική. 

Το στοίχημα δεν είναι επαληθευτούμε όσοι έχουμε 
τη χειρότερη γνώμη για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το στοίχημα 
είναι να διαψευστούμε.
Έχω πολλούς φόβους και επιφυλάξεις. 
Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα ε-
πισημάνω ή δεν θα χειροκροτήσω ό,τι 
πιστεύω καλό και χρήσιμο. Θα παρα-
κολουθώ με αγωνία και ελπίδα: ίσως 
πρυτανεύσει η λογική, ίσως η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μάς εκπλήξει. 
Στη ζωή συμβαίνουν συνήθως μαται-
ώσεις προσδοκιών – καμιά φορά όμως, 
εκεί που δεν το περιμένεις, οι άνθρω-
ποι επιδεικνύουν σύνεση, ακόμα και 
μεγαλείο.
Περιμένω λοιπόν να μεταμορφωθεί ο 
ΣΥΡΙΖΑ: μέσα από την άσκηση της ε-
ξουσίας, μέσα από την επαφή 
με την Ευρώπη (με την 
οποία δεν είχε ως 
τώρα πολ λ ές 
ε παφ ές  ε-
φόσον 
παρα-
μέ-
νει 

κόμμα altermondialiste) ίσως ενηλικιωθεί, ίσως 
θελήσει να γράψει, όπως λέμε συχνά, ιστορία, να 
μην επιβαρυνθεί με κάποιο παταγώδες φιάσκο. Ί-
σως προχωρήσει σε αληθινές μεταρρυθμίσεις στον 
κρατικό μηχανισμό, στην παιδεία, στο πλαίσιο των 
επενδύσεων. Δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες, 
αλλά ας περιμένουμε να δούμε. 
Η ελληνική πολιτική είναι, πράγματι, απογοητευ-
τική: η κεντροδεξιά παράταξη δεν μπορεί να απο-
κολληθεί από την παραδοσιακή λαϊκή δεξιά των 
χωριών· μια νεοναζιστική οργάνωση διατηρεί τις 
δυνάμεις της· το ίδιο και ένα σταλινικό κομμου-
νιστικό κόμμα το οποίο ζει σε μια δική του, παρα-
μορφωμένη, πραγματικότητα και οραματίζεται την 
μπολσεβίκικη επανάσταση· πικραμένοι πολιτικοί 
ιδρύουν πικρόχολα κόμματα. Μολονότι πιστεύω 
στη θεωρία των δύο άκρων και θεωρώ τον ΣΥΡΙΖΑ 
«άκρο», πιστεύω ότι η «πραγματική πραγματικό-
τητα» και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί μπορούν να επι-
φέρουν προσαρμογές· κοντολογίς, να βρεθεί κοινό 
έδαφος για συνεννόηση και συνεργασίες.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σκληρό ανταγωνισμό και μέτρο 

σύγκρισης. Οι κυβερνήσεις μας ήταν, 
άλλες λίγο, άλλες πολύ, ελλειμματικές, 
αντιφατικές και αναποτελεσματικές. Ε-
πομένως, ακόμα και μικρό να είναι το 
κέρδος μας –κάποιες επενδύσεις, μεί-
ωση της ανεργίας, χαλάρωση της ευρω-
παϊκής πίεσης– πάλι θα είμαστε ευχαρι-
στημένοι.
Η αλήθεια είναι ότι ανησυχώ: ανησυχώ 
για τα πανεπιστήμια, για την παιδεία γε-
νικά για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παλα-
βές ιδέες· ανησυχώ για τη διπλωματική 
του ικανότητα (οι Ευρωπαίοι δεν είναι 
«φιλαράκια»)· επίσης, πολλά στελέχη 
του φαίνονται ψυχικά ασταθή και ανα-

χρονιστικά, παγωμένα στις κοσμοθε-
ωρίες, στη συνθηματολογία και στην 
αισθητική του 1970. Αλλά, επανα-
λαμβάνω, οι δημόσιες εικόνες μπο-
ρούν να αλλάξουν: οι άνθρωποι που 

αναλαμβάνουν την εξουσία αντιδρούν 
διαφορετικά από όταν βρίσκονταν αντι-
πολίτευση. Ο κάθε άνθρωπος έχει κάτι 
καλό μέσα του.
Τέλος, πρέπει να διαχειριστούμε το ψυ-
χολογικό μέρος του συσχετισμού των 

δυνάμεων: το μίσος και τον αλληλοσπα-
ραγμό που διχάζουν ολόκληρη την κοινωνία 

και τους ηγέτες της. Η επίσκεψη του κ. Τσί-
πρα στην Καισαριανή μού φάνηκε άκαιρη 

και προκλητική: μια ένδειξη κουκουέ-
δικης αριστεροσύνης, πατριωτισμού 
και αντιγερμανικού αισθήματος. Ή-
ταν εξωφρενικό, αλλά ας πάμε παρα-
κάτω. Χρειάζονται προσπάθειες και 

συμβιβασμοί κι από τις δύο πλευρές: αν 
δεν τις κάνει η μία πλευρά δεν θα τις κάνει 

ούτε η άλλη.  A

Το σΤοίχημα 
δεν είναί επα-

ληθευτουμε 
οσοι εχουμε τη 

χείροΤερη γνώμη 
για τον συΡιΖα. το 
σΤοίχημα είναί να 

διαψευστουμε.

Υ

   

   

Μινγουάιλ, μετά τη «θρυλική νίκη της Αριστεράς» 

η ζωή συνεχίζεται, το γρασίδι εξακολουθεί να με-

γαλώνει κι ο ήλιος λάμπει – πλέον «πάνω από την 

Ελλάδα». Όλα κόκκινα στη ζωή και στη διατροφή! 

Διήμερη διαδραστική εκδήλωση οργανώνεται στο 

Μετρό Συντάγματος με θέμα «Διατροφή και Υγεία», 

όπου διαιτολόγοι της ΕΛ.Δ.Ε. θα δίνουν οδηγίες δια-

τροφής με δωρεάν προσωπικές συμβουλές δίαιτας. 

9 το πρωί με 8 το απόγευμα με δωρεάν τσεκ απ 

για να δούμε πού βρισκόμαστε, αξιο-

λόγηση σωματικής κατάστασης και 

διατροφικών συνηθειών, ενημερω-

τικές ομιλίες σε ανοιχτή συζήτηση 

με το κοινό κι άλλα πολλά. Τα αλλα-

ντικά Νίκας, με τα φρέσκα και υγι-

εινά Viveur & Fuego, θα είναι εκεί.

Κι αφού θα έχουμε νιώσει καταπληκτικά με τον εαυτό 

μας, έτσι αποτοξινωμένοι και όμορφοι θα το ρίξουμε 

έξω. Στο κλάμπινγκ δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή και 

αυτό το σαββατοκύριακο προβλέπεται... φετιχιστι-

κό. Η παρέα του γλυφαδιώτικου Μικρό, 

Σουσανιάν και λοιποί έρχονται στο 

κέντρο και στο Nid, το υπόγειο της 

Πατριάρχου Ιωακείμ όπου γίνο-

νται όλα τα πάρτι. Η πρόσκληση 

γράφει Σάββατο/φετιχιστικό 

πάρτι/ Freaky London/ λάτεξ κι 

άλλα πολλά υποσχόμενα. Lovers 

you may kiss each other. No strings attached. House 

αέρας θα φυσάει την Παρασκευή στο Senza, επικίν-

δυνες νεφώσεις, νεφελώδη φλερτ και μπιτάτα χιτ θα 

παρατηρηθούν στο πάρτι Modulation. 

31/1 πάμε six d.o.g.s, η  αθη-

ναϊκή δισκογραφική εταιρεία 

Lower Parts γίνεται τριών ετών. 

Έξι κυκλοφορίες σε φορμά βι-

νυλίου 12΄́  μέχρι τώρα, επικε-

ντρώμένη αρχικά στους Έλλη-

νες παραγωγούς ηλεκτρονικής 

μουσικής, από την ευρύτερη electronica 

μεχρι την acid/house, techno και electro. Οι κυκλο-

φορίες της διανέμονται σε όλο τον κόσμο και στα 

σημαντικότερα δισκοπωλεία της Ευρώπης.  O βετε-

ράνος DJ Ι-F από τις Κάτω Χώρες προβάλλει παλιούς, 

καινούργιους, σπάνιους και obscure ήχους από το 

italo έως το techno. Το πάθος του για τον ήχο και την 

ηλεκτρονική μουσική λάμπει σε κάθε DJ set που παί-

ζει ανά τον κόσμο. Μαζί του ο ΑΦΦΕΚΤ, σε ένα audio-

visual act από το ηχητικό project του designer Γιώρ-

γου Σειρηνίδη, το οποίο θα κινηθεί απο την ατμο-

σφαιρίκή techno μέχρι και την acid/house, καθώς 

και οι Astytekk & Γ, συντελεστές της Lower Parts, σε 

DJ sets αποκλειστικά με βινύλια σε oldschooll break 

beat, electro, acid house και techno ρυθμούς. Είσο-

δος €6, αυστηρά μετά τα μεσάνυχτα.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΑΛεξΙΟΥ

Όλα κόκκινα

Περισσότερες βόλτες στο 
www.athensvoice.gr

LET'S PARTY

πρασινο μιλι

KiSS mE!



Η αλήθεια 

είναι πως 

ως λαός μάς 

αρέσουν τα 

πανηγύρια 

και οι πανη-

γυρισμοί. Όσο 

εύκολα όμως εν-

θουσιαζόμαστε, άλλο 

τόσο γρήγορα έρχεται η απογοήτευση. 

Και επειδή τα παραδείγματα διδάσκουν, 

θα γυρίσω το ρολόι του χρόνου περίπου 

5 χρόνια πίσω. Ήταν Οκτώβριος του 2009, 

όταν ο Γιώργος Παπανδρέου καταλάμβανε 

την εξουσία με 44%. 

λαός είχε βγει στους δρόμους για 

να γιορτάσει τη νίκη, τα ξένα μέσα 

έδειχναν τεράστιο ενδιαφέρον για 

το γεγονός ότι ο πρόεδρος της σοσιαλιστι-

κής διεθνούς ήταν ο νέος πρωθυπουργός. 

Για να φρεσκάρουμε και τη μνήμη μας, ο κ. 

Παπανδρέου εκείνη την περίοδο περπατού-

σε στους διαδρόμους της παγκόσμιας εξου-

σίας με την άνεση του «σταρ», ως ένας από 

τους πλέον global πολιτικούς.  

Στο πρώτο υπουργικό συμβού-

λιο είχε προσκληθεί ο αρχιεπί-

σκοπος Αθηνών και, όπως και 

τα επόμενα, ήταν ανοιχτό στα 

ΜΜΕ. Ακολούθησαν και άλλοι 

«καλεσμένοι», όπως ο δήμαρ-

χος Αθηναίων, ενώ σε κάποιες 

συνεδριάσεις είχαν και slides! 

Μία από τις πρώτες ενέργειες 

ήταν η δημιουργία Υπουργεί-

ου Περιβάλλοντος. Μάλιστα 

αρμόδια υπουργός ανέλαβε 

η κυρία Τίνα Μπιρμπίλη. Εκεί-

νο το διάστημα τα μέσα ενη-

μέρωσης ασχολούνταν εκτε-

νώς με το σπορ ντύσιμο και το σακίδιο της 

υπουργού. Τις πρώτες δε εβδομάδες της 

νέας κυβέρνησης, ο κ. Παπανδρέου συνο-

δευόμενος από μια μεγάλη κουστωδία, αλ-

λά και από το διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα 

Χοθέ Αθεμπίγιο, είχε κατέβει στο Φαληρικό 

Δέλτα για να παρακολουθήσει από κοντά 

την κατεδάφιση ενός παράνομου νυχτερι-

νού κέντρου, της Φαντασίας αν ενθυμούμαι 

καλά. Συχνά-πυκνά και, όπως μάθαμε αργό-

τερα έναντι αδρής αμοιβής, επισκέπτονταν 

την Αθήνα διάφορες γνωστές προσωπικό-

τητες που συμβούλευαν την ελληνική κυ-

βέρνηση και προσωπικά τον πρωθυπουργό. 

Μεταξύ αυτών, ο Χοθέ Αθεμπίγιο, ο Κέβιν Φί-

δερνστοουν, ο Τζόζεφ Στίγκλιτς, ο Ρίτσαρντ 

Πάρκερ κ.ά.

Οι πρώτοι μήνες της περιόδου Παπανδρέου 

χαρακτηρίστηκαν από πάρα πολλές συμβο-

λικές κινήσεις, κάποιες τις προαναφέραμε. 

Ταίριαζαν, φυσικά, με το προφίλ και το στιλ 

που είχε οικοδομήσει όλα τα προηγούμενα 

χρόνια. Ήταν η 

εποχή που ο Γ. 

Παπανδρέου α-

πολάμβανε τε-

ράστια αποδο-

χή από την κοι-

νωνία και τα ΜΜΕ 

τ ο ν  α π ο θ έ ω σ α ν. 

Θα ρωτήσει κανείς, γιατί 

μας τα λες όλα αυτά; Διότι, βλέποντας τις 

πρώτες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και τη 

στάση των μέσων μού θύμισε παρά πολύ 

τις (πρώτες) κινήσεις του Γιώργου Παπαν-

δρέου. Π.χ. επίσκεψη στο Σκοπευτήριο της 

Καισαριανής, συνάντηση με τον κ. Ιερώ-

νυμο, πολιτικός όρκος, αναγγελία ίδρυσης 

Υπουργείου Μετανάστευσης, υπουργοποί-

ηση Βαρούφακη και, βέβαια, το τεράστιο 

ενδιαφέρον των ξένων μέσων αλλά και οι 

μεγάλες προσδοκίες της κοινωνίας. 

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι η εξέλιξη της 

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα είναι αντίστοι-

χη με την πορεία του ΠΑΣΟΚ; Εκτιμώ ότι η 

πορεία θα είναι πολύ χειρότερη και πολύ 

πιο σύντομη. Διότι, εδώ μιλάμε για μια συμ-

μαχία με το πλέον λαϊκιστικό, 

εθνικιστικό και συνωμοσιολά-

γνο κόμμα, που σύντομα θα συ-

γκρουστεί με τον αριστερισμό 

του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για μια κυ-

βέρνηση που στην πλειονότητά 

της απαρτίζεται από πρόσωπα 

πολύ μέτρια και σίγουρα κατώ-

τερα των αναγκών της χώρας. 

Είναι απορίας άξιον το γεγονός 

ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε 

να συνεργαστεί με τους ΑΝΕΛ 

του Καμμένου και του Νικολό-

πουλου (σ.σ.: αυτός που έλεγε 

πουσταριό τον πρωθυπουργό 

του Λουξεμβούργου) και όχι 

με το Ποτάμι, που έχει πρόσωπα κύρους, 

γνώσης και δεν κουβαλά τη φθορά της ε-

ξουσίας. Τέλος πάντων. Ουδέν κακό αμιγές 

καλού. Αναφερόμαστε στο Ποτάμι, που αν 

δείξει τα σωστά πολιτικά ανακλαστικά και 

μπει σε διαδικασία «ανάπτυξης» και συζήτη-

σης με όλες τις υπόλοιπες μεταρρυθμιστικές 

κινήσεις και πρόσωπα του ευρύτερου προ-

οδευτικού και σοσιαλδημοκρατικού χώρου, 

θα μπορεί το προσεχές διάστημα να παίξει 

κυρίαρχο ρόλο. Διότι είναι μαθηματικά βέ-

βαιό ότι πολύ σύντομα η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ 

θα «πληρώσει» την επιλογή να συνεργαστεί 

με τους ΑΝΕΛ και το παράταιρο σχήμα δεν 

θα αντέξει! 

Υ.Γ. Η απόφαση του κ. Σαμαρά να μην παρα-

δώσει στον κ. Τσίπρα έδειξε για πολλοστή 

φορά το τελευταίο διάστημα το αληθινό 

πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού, αυτό 

του αρχηγού της ΠΟΛΑΝ, του προπατορικού 

σχήματος των ΑΝΕΛ. A

Πολιτικη

Τι μας διδάσκουν οι ομοιότητες
Toυ ΑΝδΡεΑ ε. ΠΑΠΑδΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ 2015 ΚΑΙ ΤΟ 1981

Του ΑΝδΡεΑ ΠΑΠΠΑ

Πολυ συντομα  
η ηγεσια του  

συΡιΖα θα  
ÇΠληΡώσειÈ Την 

εΠιλογη να  
συνεΡγαστει με 

τουσ ανελ

Αν έβλεπε και άκουγε κανείς τον Αλέξη 

Τσίπρα να μιλάει στους συγκεντρωμένους 

στα Προπύλαια οπαδούς του, θα νόμιζε 

ότι πρόκειται για μετενσάρκωση του 

Ανδρέα Παπανδρέου. Παχιές φράσεις, 

σχεδόν όμοιος τόνος φωνής, πιασάρικες 

λέξεις-κλειδιά, αοριστία ως προς τα πρώτα 

συγκεκριμένα βήματα, ακόμα και φινάλε 

με το σύνθημα «Εμπρός να σηκώσουμε 

τον ήλιο πάνω απ’ την Ελλάδα»! Μέχρι και 

αγωγή για λογοκλοπή θα μπορούσε να του 

κάνει ο μακαρίτης, αν υπήρχε κάτι τέτοιο 

στην πολιτική. 

ς προσπαθήσω, όμως, να αποφύ-
γω το ρόλο του γερο-γκρινιάρη 
που όλα τού ξυνίζουν και όλα τού 

βρωμάνε. Ο κόσμος ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ 
γιατί έχει κουραστεί να ζορίζεται χωρίς 
να βλέπει αποτέλεσμα, γιατί σε κανέ-
ναν δεν αρέσει να τον ταράζουν στους 
φόρους, γιατί, γιατί, γιατί... Ας μην ε-
παναλάβω πράγματα χιλιογραμμένα και 
χιλιοειπωμένα. Ό,τι κοτσάνα κι αν έλε-
γε κάποιο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, όσο 
εμφανής και αν ήταν η κα-
κοφωνία... το τηγάνι ήταν 
αντικολλητικό. Έτσι γίνε-
ται στις εκλογές όταν «έ-
χεις ρεύμα», όπως έλεγαν/
λέγαμε παλαιότερα. Όταν ο 
κόσμος έχει μπουχτίσει από 
την υπάρχουσα κατάστα-
ση, σε πάει από μόνο του το 
κύμα, όσες Ραχήλ και όσοι 
Τόλιοι κι αν αμολήσουν την 
παρόλα τους. Έτσι κάπως έ-
γινε και το 1981. Με τη χώ-
ρα να έχει μόλις μπει στην 
τότε ΕΟΚ και με τεράστια 
βήματα να έχουν γίνει το 1974-80 προς 
κάθε κατεύθυνση (από την εμπέδωση 
της δημοκρατίας, που δεν ήταν όσο εύ-
κολη φαίνεται σήμερα, έως την καθιέ-
ρωση της δημοτικής και άλλα πολλά), 
η Νέα Δημοκρατία, του κάθε άλλο παρά 
ακραίου Ράλλη μάλιστα, έχασε από το 
ΠΑΣΟΚ με 12% διαφορά. 
Είπαμε: ας μην είμαστε μίζεροι και 
γκρινιάρηδες. Έλα, όμως, που οι επό-
μενοι μήνες θα είναι περίοδος μεγάλης 
δοκιμασίας για τη χώρα, απ’ όπου κι αν 
το πιάσει κανείς το ζήτημα, με ό,τι χρώ-
μα γυαλιά κι αν διαβάσει την πραγματι-
κότητα. Θα ήταν απύθμενη μικροψυχία 
να εύχεται κανείς την καταστροφή μόνο 
και μόνο για να δικαιωθούν οι εκτιμή-
σεις του και οι αναλύσεις του. Μακάρι η 
νέα κυβέρνηση να πετύχει, αν και πολύ 
αμφιβάλλω αν αυτά που έχει στο μυαλό 
της είναι εφικτά. Μακάρι η συμμετοχή 
στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ να μην 
τεθεί σε κίνδυνο. Μακάρι, μακάρι, μα-

κάρι… Θα ήταν, ωστόσο, ψέμα ή στρου-
θοκαμηλισμός να μην πω ότι φοβάμαι 
ακόμα και για τα χειρότερα.
Ο κ. Τσίπρας δείχνει όχι μόνο να επι-
θυμεί αλλά και να αξιοποιεί πολιτικά 
τη σύγκριση του 2015 με το 1981. Δεν 
απορώ. Για να παραφράσω αλλά και να 
αντιστρέψω τη γνωστή ρήση, «τον Αν-
δρέα Παπανδρέου πολλοί εμίσησαν, τον 
ανδρεοπαπανδρεϊσμό ουδείς». Μπορεί 
ο Ανδρέας να υπήρξε ο μέγας αρχιερέ-
ας και δάσκαλος του λαϊκισμού, αλλά 
και πολιτικοί των επόμενων γενεών, 
απ’ τον Κωστάκη Καραμανλή και τον 
Γιωργάκη Παπανδρέου έως τον Αλέξη 
Τσίπρα, στο δρόμο που χάραξε εκείνος 
βαδίζουν εν πολλοίς, τουλάχιστον, ως 
προς τον τρόπο με τον οποίο προσεγγί-
ζουν την πολιτική. 
Με αυτήν την ευκαιρία πάντως, ας θυ-
μίσω έστω και επιγραμματικά ορισμέ-
νες διαφορές μεταξύ 2015 και 1981. Το 
1981, λοιπόν, οι ρυθμοί ανάπτυξης της 
χώρας ήταν ικανοποιητικοί, το δημόσιο 
χρέος ήταν περίπου 20% (αν θυμάμαι 

καλά) του ΑΕΠ, η χώρα είχε 
δικό της νόμισμα που μπο-
ρούσε να το υποτιμήσει όσο 
και όποτε ήθελε, οι αγορές 
ήταν ορθάνοιχτες για μας 
(με δανεικά χρηματοδοτή-
θηκαν, άλλωστε, οι εντυ-
πωσιακές αυξήσεις στους 
μισθούς την πρώτη δεκαετία 
του ΠΑΣΟΚ). Αυτά ως προς 
τα οικονομικά δεδομένα. 
Αλλά και στο πολιτικό πεδίο, 
υπήρχε ο Καραμανλής στην 
προεδρία της Δημοκρατίας, 
και μάλιστα με αρμοδιότητες 

που εξισορροπούσαν κάπως τις υπερε-
ξουσίες του πρωθυπουργού. Α ναι, και 
κάτι ακόμα: το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ το 
1981 ήταν 48% (αν προσέθετε κανείς 
και τα ΚΚΕ και ΚΚΕ εσ., η ευρύτερη αρι-
στερά έφτανε το 60%). Το ποσοστό του 
ΣΥΡΙΖΑ το 2015 είναι 36% (ακόμα και 
αν προσθέσει κανείς το εχθρικό προς 
αυτό ΚΚΕ, το άθροισμα γίνεται μόλις 
42%). Τυπολατρία και αριθμολαγνεία, 
θα μου πείτε. Ίσως. Ίσως, πάλι, στο εγ-
γύς μέλλον αποδειχθεί ότι έχουν και 
οι αριθμοί τη σημασία τους. Άλλωστε, 
ένας πρόεδρος των ΗΠΑ, αν δεν κάνω 
λάθος, έλεγε πως το πρώτο που πρέπει 
να μαθαίνει κανείς στην πολιτική είναι 
να μετράει – είτε πρόκειται για ποσο-
στά, είτε (ακόμα περισσότερο) για οικο-
νομικούς δείκτες.
Ο Ε.Η. Carr, Άγγλος ιστορικός, έγρα-
φε πριν από αρκετά χρόνια: «Change 
is certain, progress is not». Αυτό, πάλι, 
πού το θυμήθηκα; A

ασ μην είμα-
στε μιΖεΡοι και 
γκΡινιαΡηδεσ. 

ελα, ομώσ, Που οι 
επομενοί μηνεσ 

θα ειναι ΠεΡιοδοσ 
μεγαλησ δοκιμα-

σίασ γία Τη χώρα

Α
O
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citizEn
Του ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

ρέπει να έχεις χαρακιές στην καρδιά και στο μυαλό για να θυμάσαι 
τις Επιτροπές Στήριξης της Αλλαγής. Εγώ τις θυμάμαι και για άλ-
λον ένα λόγο: είχα μία σχεδόν δίπλα στο σπίτι μου, στη Θεσσαλο-

νίκη. Εκεί, στην οδό Κορυτσάς, ένα ωραίο πρωινό (αν και λογικά θα ήταν 
βράδυ), η τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ έπαψε να υπάρχει. Η πινακίδα 
αντικαταστάθηκε. Το ΠΑΣΟΚ είχε φύγει. Στη θέση του ήταν η Επιτροπή 
Στήριξης της Αλλαγής Παπάφη-Δόξας. Ο Ανδρέας ήταν βέβαια εκεί, στο 
κάδρο. Ανάμεσα στον Βελουχιώτη και στον Μαρξ. Σήμερα θα έβαζαν τον 
Αλέξη. Μπορεί και τον Παΐσιο, για τους ΑΝ.ΕΛ. Τέλος πάντων, οι Επιτρο-
πές Στήριξης της Αλλαγής δεν έζησαν και πολύ. Η δικιά μας έγινε Κίνηση 
Ειρήνης. Λογικό. H Αλλαγή έγινε σύστημα, δεν χρειαζόταν πια τις Επιτρο-
πές Στήριξης. Προσπαθώ να καταλάβω αν ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται κάτι τέτοιο 
μέχρι να γίνει και ο ίδιος σύστημα. Δεν νομίζω. Τώρα είναι το σύστημα που 
πάει να γίνει ΣΥΡΙΖΑ. Κοινώς δεν χρειάζεται η νέα διακυβέρνηση ανθρώ-
πους, μέσα και προσβάσεις για να αποκτήσει τον έλεγχο. Τα πάντα τώρα 
αλλάζουν χρώμα και πρόσημο. Ο Τσίπρας, πιθανότατα, θα κυβερνήσει 
με αριστερή σημειολογία και ρεαλιστική πρακτική. Άντε και με μία δόση 
Ραχήλ που, αν μη τι άλλο, είναι το πρόσωπο που συμβολίζει τη συνάντηση 
των δύο κυβερνητικών εταίρων.  Όμως ο Τσίπρας θα πολιτεύεται ως ένας 
πρωθυπουργός της Αριστεράς. Τουλάχιστον θα το προσπαθήσει. Πολιτική 
είναι από τη μία να κάνεις καραόκε παλιούς λόγους του Ανδρέα και από την 
άλλη διπλή κωλοτούμπα στον ευρωπαϊκό αέρα. Και, πράγματι, η κυβέρ-
νηση της Αριστεράς έρχεται να προσφέρει στον τόπο υπηρεσία με ιστορικό 
βάρος. Αυτή τη στιγμή δεν τελειώνει, απλώς, η κλωστή της αφήγησης 
για την Αριστερά που δεν κυβέρνησε ποτέ. Αυτή τη στιγμή προβάλλει 
η ευκαιρία για την απαλλαγή της ελληνικής κοινωνίας από τις παιδικές 
αρρώστιες που την ταλαιπώρησαν στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Τα ψέ-
ματα τελείωσαν, μαζί με τις δικαιολογίες. Και, επιτέλους, για πρώτη φορά 
έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε όλοι μαζί στον ίδιο πλανήτη. 

μέρα που θα ανοίξει το πρώτο κεφάλι διαδηλωτή από γκλομπ α-
στυνομικού θα καταγραφεί στη συλλογική συνείδηση, όπως ένα 
κομμάτι σκηνικού που καταρρέει. Μπορεί τότε ο Τσίπρας να διώ-

ξει τον υπουργό του, να αλλάξει τον αρχηγό της αστυνομίας και να κάνει 
δήλωση στο indymedia, όμως η αλήθεια θα έχει κερδίσει μερικά βήματα. 
Τη μέρα που ένας υπουργός θα πει ότι «το μνημονιακό θεσμικό πλαίσιο 
δεν επιτρέπει στην κυβέρνηση να κινηθεί όπως θα ήθελε», το σκληρό 
χέρι του ρεαλισμού θα στείλει ακόμα μία ψευδαίσθηση, σαν τσαλακωμένο 
χαρτί, στο καλάθι των αχρήστων. Στην πορεία του Πολυτεχνείου, όταν οι 
διαδηλωτές θα σέρνουν τα μποτάκια τους σε κλοίο χιλιάδων αστυνομι-
κών, όλοι μαζί θα πατούν επάνω σε ένα ψέμα. Αυτά που σας λέω δεν έχουν 
ουσία, αλλά συμβολισμούς. Η ουσία βρίσκεται στην καθημερινότητα, στη 
συνάντηση του προεκλογικού και δογματικού λόγου με την πραγματι-
κότητα. Ούτε η οριακή πλειοψηφία ούτε ο Καμμένος αποτελούν άλλοθι 
μπροστά στην αλήθεια. Ούτε καν ο καπιταλισμός, οι ορέξεις των αγορών, 
η αδιαλλαξία της Μέρκελ και το άχτι του Σόιμπλε. Όλα αυτά ήταν γνωστά, 
κατανοητά και υπολογισμένα. Μέσα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, 
λοιπόν, η ελληνική κοινωνία θα απαλλαγεί από μύθους, εμμονές και κλισέ 
που στοιχειώνουν μετά τη μεταπολίτευση. Πιθανότατα θα είναι οδυνηρό, 
αλλά θα το νιώσουμε σαν τσίμπημα, σε σχέση με τα υπόλοιπα που ζήσαμε 
τα τελευταία χρόνια. Θα είναι σκληρό και κυνικό. Δηλαδή αληθινό. Τρυ-
φερό. Ανάμεσά μας υπάρχουν ενήλικες που πιστεύουν ότι υπάρχει Άγιος 
Βασίλης. Ανοίξτε τα χέρια να τους υποδεχθούμε στην πραγματική ζωή. 
Και μετά; Εξαρτάται. Αν ο Αλέξης βάλει τα παπούτσια του στα χνάρια του 
Ανδρέα, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ηγεμονεύσει στην πολιτική ζωή της 
βαλκανικής μας γωνιάς. Το πολύ να είμαστε σε άλλη δεκαετία. Αν, όμως, 
δεν τα καταφέρει, τότε το επόμενο που έρχεται θα είναι τόσο δεξιό που, 
όντως, το βουνό θα είναι μία κάποια λύση. Αν η κυβέρνηση της Αριστεράς 
αποτύχει, μαζί με τους επόμενους θα ορκιστεί στο Ευαγγέλιο όλη η κοινω-
νία. Υποχρεωτικά. Με το μαλλί κοντό και τη φούστα μακριά. ●
➜ giannakidis@protagon.gr

Μαλλί κοντό 
και φούστα μακριά

Π

H

Πολιτικη
Χάνουμε το στοίχημα 

της ευρωπαϊκής προσαρμογής

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών 
και η συμπεριφορά πολλών πρωταγωνι-
στών της πολιτικής ζωής ενισχύουν τις 
αμφιβολίες για τη δυνατότητά μας να φτά-
σουμε με επιτυχία στην αναγκαία ευρωπα-
ϊκή προσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό. 

τελευταία σοβαρή προσπάθεια προς 
αυτή την κατεύθυνση έγινε επί πρω-
θυπουργίας Κώστα Σημίτη και υπονο-
μεύτηκε από το κομματικό, συντεχνι-

ακό ΠΑΣΟΚ αλλά και τα φαινόμενα διαφθοράς 
που είχαν αναπτυχθεί στο ανώτατο κυβερνη-
τικό επίπεδο. 

Ο θρίαμβος των αρνητών
Παρά το γεγονός ότι όλες οι δημοσκοπήσεις 
δείχνουν ότι οι Έλληνες επιθυμούν σε ποσοστό 
75-80% την παραμονή της χώρας στην Ευρω-
ζώνη, το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλο-
γών στέλνει το αντίθετο πολιτικό μήνυμα. 
Θριαμβευτής των εκλογών αναδείχτηκε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ με ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 36%. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ λέει «ναι» στην παραμονή της Ελλάδας 
στην Ευρωζώνη και όχι στην εκπλήρωση βα-
σικών προϋποθέσεων για να αποκτήσει αυτή 
η παραμονή οικονομική και αναπτυξιακή δυνα-
μική. Ουσιαστικά χαϊδεύει τα αυτιά των ψηφο-
φόρων, προετοιμάζοντας μεγάλες οικονομικές 
και κοινωνικές περιπέτειες. Οι συ-
μπολίτες μας που τον προτίμησαν 
εκτιμούν από την πλευρά τους ότι 
μπορούν να γίνουν, με την πολιτι-
κή κάλυψη της κυβέρνησης Τσί-
πρα, λαθρεπιβάτες της κοινωνίας 
και της ίδιας της ΕΕ. 
Ένα άλλο 20% του εκλογικού σώ-
ματος ψήφισε εθνικολαϊκά. Προ-
τίμησε κόμματα τα οποία ανεξάρ-
τητα από το ιδεολογικό, πολιτικό 
περιτύλιγμα λένε όχι σε οποιαδή-
ποτε σοβαρή προσπάθεια ευρω-
παϊκής προσαρμογής της Ελλά-
δας και θεωρούν ότι η χώρα μας 
λεηλατείται από τις Βρυξέλλες, το 
Βερολίνο, τον παγκόσμιο καπιτα-
λισμό ή άλλες σκοτεινές δυνάμεις. 
Σε αυτή την κατηγορία των κομμάτων ανήκουν 
η Χρυσή Αυγή, το ΚΚΕ, οι ΑΝΕΛ και άλλοι μικρό-
τεροι σχηματισμοί που εξυπηρετούν την προ-
σωπική στρατηγική των επικεφαλής τους. 

Ο χειρότερος συνδυασμός
Ο σχηματισμός κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ απο-
τελεί το χειρότερο δυνατό συνδυασμό σε ό,τι α-
φορά την αναγκαία ευρωπαϊκή προσαρμογή. 
Στον ΣΥΡΙΖΑ κυριαρχούν η αντικαθεστωτική, 
αντικαπιταλιστική φλυαρία και η προσπάθεια 
αναβίωσης του συντεχνιακού βολέματος που 
χαρακτήρισε τις περισσότερες τετραετίες του 
ΠΑΣΟΚ και συνέβαλε στην υπερχρέωση του ελ-
ληνικού Δημοσίου. Οι ΑΝΕΛ ξεπήδησαν μέσα 
από την αντιμνημονιακή ρητορική της ΝΔ και 
αναπτύσσουν μία κωμικοτραγική επιχειρημα-
τολογία, η οποία στηρίζεται στην καταγγελία 
των διεθνών τοκογλύφων, του νέου γερμανι-
κού ράιχ, των «υπαλλήλων» της Μέρκελ στην 
Ελλάδα κτλ. Έχουν φτάσει στο σημείο να ζη-
τούν να εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό 
κονδύλι ύψους 120 δισ., το οποίο υποτίθεται ότι 
αναλογεί στις γερμανικές αποζημιώσεις και με 

το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη… 
μνημονιακή λιτότητα. 
Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου 
έχει μηδενικό μεταρρυθμιστικό δυναμικό. Θα α-
ντιμετωπιστεί με αρκετά μεγάλη αυστηρότητα 
από τους Ευρωπαίους εταίρους και πιστωτές, 
όχι τόσο γιατί εκφράζει την πολιτικά αδύναμη 
Ευρωπαϊκή Αριστερά αλλά γιατί δίνει πολιτικές 
ευκαιρίες στη σκληρή Δεξιά των ευρωσκεπτι-
κιστών και αντιευρωπαίων, που αποτελεί αυτή 
την περίοδο το μεγάλο πολιτικό αντίπαλο των 
κεντροδεξιών και κεντροαριστερών κυβερνή-
σεων της Ευρωζώνης. 
Εάν ο κ. Τσίπρας ήθελε να στείλει μήνυμα ευ-
ρωπαϊκής προσαρμογής θα το έκανε μέσα από 
την κυβερνητική συνεργασία με το Ποτάμι του 
κ. Θεοδωράκη. Η επιλογή του πρωθυπουργού 
υπέρ του κ. Καμμένου υπονομεύει την ευρω-
παϊκή εικόνα και την ίδια τη διαπραγματευτική 
θέση της Ελλάδας. 

Ευρωπαϊστές με το ζόρι
Αλλά και στο στρατόπεδο των υποτιθέμενων 
ευρωπαϊστών η εικόνα είναι γκρίζα. Στη ΝΔ θε-
ωρούν ότι είχαν προετοιμάσει το έδαφος για 
την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής προσαρμο-
γής και τη δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονομίας. Το τελευταίο οκτάμηνο της «γαλά-
ζιας» εξουσίας χαρακτηρίστηκε από «κόκκινες 

γραμμές» βουλευτών και ηγετι-
κών στελεχών που οδήγησαν στο 
«πάγωμα» των αναγκαίων αλλα-
γών και στην προετοιμασία του ε-
δάφους για τον εκλογικό θρίαμβο 
του ΣΥΡΙΖΑ και των αρνητών της 
ευρωπαϊκής προσαρμογής. 
Ακόμη και το Ποτάμι, που έχει ει-
κόνα σύγχρονου κόμματος σε ό,τι 
αφορά βασικές ευρωπαϊκές επιλο-
γές, αποφεύγει να γίνει συγκεκρι-
μένο, λειτουργώντας με τα παρα-
δοσιακά κριτήρια της ελληνικής 
πολιτικής ζωής. Για παράδειγμα, 
λέει όχι σε οποιαδήποτε μείωση 
του αριθμού των δημοσίων υπαλ-
λήλων και στον αναγκαίο περιο-

ρισμό του κόστους του ασφαλιστικού, συντα-
ξιοδοτικού συστήματος, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις που 
εξασφαλίζουν την ευρωπαϊκή προσαρμογή. 
Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα η ελληνι-
κή κρίση θα κλιμακωθεί και θα μετατραπεί σε 
πολιτικό επιχείρημα για τις πολιτικές δυνάμεις 
της ΕΕ. Οι Γερμανοί Χριστιανοδημοκράτες θα 
την αξιοποιήσουν για να επιχειρηματολογή-
σουν υπέρ της δημοσιονομικής και οικονομικής 
πειθαρχίας, το Εθνικό Μέτωπο της κ. Λεπέν στη 
Γαλλία περιγράφει την κατάσταση στην Ελλάδα 
σαν απόδειξη της αποτυχίας του εγχειρήματος 
του ευρώ, ενώ η ριζοσπαστική Αριστερά της 
Ισπανίας, το κόμμα Podemos, την αντιλαμβάνε-
ται σαν τη μεγάλη ευκαιρία για μια πανευρωπαϊ-
κή εξέγερση κατά του κατεστημένου. 
Ανεξάρτητα από την επιχειρηματολογία που ανα-
πτύσσεται, το γεγονός είναι ότι η Ιρλανδία και η 
Πορτογαλία μπήκαν και βγήκαν από τα δικά τους 
μνημόνια, ενώ εμείς θα «γιορτάσουμε» σε λίγους 
μήνες τη μνημονιακή μας πενταετία. Αποδεικνύ-
εται στην πράξη ότι δεν μπορούμε να κάνουμε 
αυτά που θεωρούνται αυτονόητα από τους Ευ-
ρωπαίους εταίρους και ανταγωνιστές μας.  A

η εΠιλογη του 
ΠΡώθυΠουΡγου 

υΠεΡ του κ. καμ-
μενου υΠονομευ-
ει την ευΡώΠαϊκη 

εικονα και την 
ίδία Τη δίαπραγ-
ματευτικη θεση 

τησ ελλαδασ

Η
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ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ 
ΡΟΛΟΣ (ΘΕΑΤΡΟ) 

Μαρία Κίτσου 
(Αρμαντέιλ, Σύγχρονο Θέατρο/Rex) (φωτό 5)

ΕλΕνη ΟυζΟυνίδΟυ 
(Σταματία, Το Γένος Αργυροπούλου,  
Θέατρο του Ν. Κόσμου)

ΚαρυΟφυλλία ΚαραμπΕτη 
(Ramona Τravel/H Γη της Καλοσύνης,  
Θέατρο Οδού Κυκλάδων) 

λΕνα παπαληγΟυρα
(Κατερίνα, Θησείον) 

αλΕξανδρα αϊδίνη 
(Η Μεγάλη Χίμαιρα, Πορεία)  
 
 

ΑΝΔΡΙΚΟΣ 
ΡΟΛΟΣ (ΘΕΑΤΡΟ) 

ηλίας μΕλΕτης 
(Γράμματα στον Στάλιν, Studio Μαυρομιχάλη/
Επί Κολωνώ) (φωτό 6)

ΚωνςταντίνΟς αςπίωτης 
(Rocky Horror Show, Rex)

αρης ςΕρβΕταλης 
(Ο Σωσίας, Ροές) 

αρης μπαλης 
(Σλάντεκ, Πόρτα)

ΘανΟς τΟΚαΚης 
(Μεφίστο, Εθνικό)  

ΞΕΝΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 

ΟλΟς Ο ΟυρανΟς πανω ςτη γη  ×  
τΟ ςυνδρΟμΟ της γΟυΕντί 
Ανχέλικα Λίντελ (Φεστιβάλ Αθηνών) (φωτό 7)

Physical TheaTre 
DV8 (Στέγη)

τα ςυμβΟλαία τΟυ ΕμπΟρΟυ
Στέμαν/Ελφρίντε Γέλινεκ (Στέγη) 

easT shadow 
Γίρζι Κίλιαν (Φεστιβάλ Αθηνών)

ςίρΟης, Ο βαςίλίας της πΕρςίας 
Max Cencic (Μέγαρο) 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

γίαννης ΧαρΟυλης 
(Βράχων) (φωτό 8)

winTer Plissken 
(Festival 2014) 

lady GaGa 
(ΟΑΚΑ)

Simple mindS & βΟy GeorGe  en 
lefko 
(Texnopolis )

mίνως ματςας 
(Κήπος του Μεγάρου) 

Πριν τις γιορτές η ATHENS VOICE ψηφιςέ αυτους Που αγαΠηςέ να ακουέι, να βλέΠέι, να διαβαζέι… το 2014.
ςτο Παιχνιδι μΠηκαν μέ Παθος οι αναγνώςτές μας και ψηφιζοντας μέςώ του ςαιτ της A.V. 
ανακατέψαν την καταταξη ςτις Πένταδές δινοντας τα δικα τους βραβέια.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΤΑΙΝΙΑ

Xenia 
σκην. Πάνος Χ. Κούτρας (φωτό 1)

wild duck 
σκην. Γιάννης Σακαρίδης

ΜίΚρο Ψαρί 
σκην. Γιάννης Οικονομίδης 

η ΕΚρηξη
σκην. Σύλλας Τζουμέρκας [ισοψήφισε] 

ςτΟ ςπίτί
σκην. Αθανάσιος Καρανικόλας [ισοψήφισε] 
 
 

ΑΝΔΡΙΚΟΣ
ΡΟΛΟΣ (ΤΑΙΝΙΑ) 

αλΕξανδρΟς λΟγΟΘΕτης
(Wild Duck) (φωτό 2)

αγγΕλΟς παπαδημητρίΟυ 
(Xenia) 

βαγγΕλης μΟυρίΚης 
(Το Μικρό Ψάρι) 

ΧρηςτΟς ςτΕργίΟγλΟυ
(Η Αιώνια Επιστροφή του Αντώνη Παρασκευά) 

βαςίλης δΟγανης 
( Έκρηξη)  
 
 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ 
ΡΟΛΟΣ (ΤΑΙΝΙΑ) 

ΘΕμίδα μπαζαΚα 
(Wild Duck) (φωτό 3)

μαρίςςα τρίανταφυλίδΟυ 
(Στο Σπίτι)

μαρία Καλλίμανη 
(Στο Σπίτι)

αγγΕλίΚη παπΟυλία
(Η Έκρηξη) 

αμαλία μΟυτΟυςη 
(Χαρά)  

ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

αρμαντΕϊλ 
(σκην. Κων/νος Ασπιώτης, Σύγχρονο Θέατρο/
Rex) (φωτό 4)

δΕΚαημΕρΟ 
(σκην. Νίκος Καραθάνος, Εθνικό Θέατρο)

ΚΟΚΚίνΟςΚΟυφίτςα -  
τΟ πρωτΟ αίμα 
(σκην. Λένα Κιτσοπούλου, Στέγη)

ΘΕίΟ τραγί 
(σκην. Άρης Μπινιάρης, Θέατρο Οδού 
Κυκλάδων - Λευτέρης Βογιατζής)

αγαπητη ΕλΕνα 
(σκην. Ελένη Σκότη, Επί Κολωνώ)  

➊

➋

➌

2014 ATHENS VOICE CHOICE

➍

➎
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CD  

αλΚίνΟΟς ίωαννίδης 
Μικρή Βαλίτσα (φωτό 1)

Είρηνη ςΚυλαΚαΚη 
Before Dawn 

λΕνα πλατωνΟς - 
γίωργΟς ΧρΟνας 
Ιερός Πόνος

yannis kasseTas
New York Sessions presents: East N Blues

γίωργΟς ξυλΟυρης
Goats  
 

TΡΑΓΟΥΔΙ  

carTe PosTale 
Rio (φωτό 2)

ναταςα μπΟφίλίΟυ 
Ένα φιλί από δυόσμο

Θαναςης παπαΚωνςταντίνΟυ 
Ο Χαμαγιούν και ο Βακάρ

Ph2 & Melina Mercouri 
Αγάπη πού Õγινες δίκοπο μαχαίρι 

Monika 
Shake Your Hands  
 

VIDEO CLIP 

noise fiGures 
Out Of My Mind (σκην. www.blicker.tv) 
(φωτό 3)

leon of aThens 
Βaby Asteroid (σκην.  Γιώργος Λάνθιμος) 

MechaniMal 
We Come Alive (σκην. Γιάννης Καράμπελας) 

Μy drunken haze 
Carol Wait (σκην. Aγγελική Χατζή)

filM 
Ping Pong With Angels (σκην. Γρηγόρης 
Ρέντης)

DJ 

dJ fo (φωτό 4)

Blue laGoon [KOΡΜΟΡΑΝΟΣ]

Μr.z 

aMaTeurBoyz
βad Spencer [YID!SID!]  
 

ΒΙΒΛΙΟ 

ΚατΕρίνα αγγΕλαΚη-ρΟυΚ 
Ποίηση 1963-2011 (Καστανιώτης) (φωτό 5)

ΧρηςτΟς ΟίΚΟνΟμΟυ 
Το καλό θα Õρθει από τη θάλασσα (Πόλις)

aρίςτΟς δΟξίαδης 
Αόρατο ρήγμα ( Ίκαρος) [ισοψήφισε]

μανίνα ζΟυμπΟυλαΚη [ισοψήφισε]
Το φερμουάρ (Παπαδόπουλος)

μίΧαλης μΟδίνΟς
Τελευταία  Έξοδος Στυμφαλία (Εστία)

Πριν τις γιορτές η ATHENS VOICE ψηφιςέ αυτους Που αγαΠηςέ να ακουέι, να βλέΠέι, να διαβαζέι… το 2014.
ςτο Παιχνιδι μΠηκαν μέ Παθος οι αναγνώςτές μας και ψηφιζοντας μέςώ του ςαιτ της A.V. 
ανακατέψαν την καταταξη ςτις Πένταδές δινοντας τα δικα τους βραβέια.

ΕΚΘΕΣΗ 

Ça Thousand doorsÈ
(Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, ΝΕΟΝ) (φωτό 6)

ÇίασίσÈ
(Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης)

ΚωνςταντίνΟς παρΘΕνης 
( Ίδρυμα Θεοχαράκη)

ÇThe luMen PrizeÈ 
(Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών)

desTe fashion collecTion 
(Μουσείο Μπενάκη)  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 

ΧρίςτΟφΟρΟς δΟυλγΕρης 
(ÇThe Schools ProjectÈ, Donopoulos 
International Fine Arts) (φωτό 7)

δημητρίΟς μπΟυρας 
(Φωτορεπορτάζ στο Ιρακινό Κουρδιστάν)

ςτρατΟς Καλαφατης 
(ÇΆθως, τα χρώματα της πίστηςÈ, ΜΙΕΤ)

γΕωργίΟς ΚωνςταντίνΟς  
μαλΕΚαΚης 
(ÇΑθήναÈ, Γκαλερί Σκουφά) 

αρίς γΕωργίΟυ 
(Ç...και σώματιÈ, Kalos & Klio Showroom)  

GRAPHIC 
DESIGN 

BeeTrooT 
(Επικοινωνία Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών) 
(φωτό 8)

Κωςτας ΘΕΟΧαρης
(Εικονογράφηση του βιβλίου ÇΑθήνα, η ζωή 
στους δρόμουςÈ, εκδ. Gramma Books) 

GrdesiGn 
(Για το διαγωνισμό αφίσας/εξώφυλλου για τα 10 
χρόνια του Μουσείου Μπενάκη Πειραιώς)

ΕΚδΟςΕίς πλανΟδίΟν 
(Σειρά βιβλίων Σύρτις) 

desiGners uniTed 
(Λογότυπο του Final Four της Ευρωλίγκας του 
μπάσκετ) 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ/
ΣΛΟΓΚΑΝ 

αληΘίνΟ γίαΟυρτί 
(Δωδώνη) (φωτό 9)

Ο αγαπΟυλας μΕ τΟν πίΟυ 
(Wind) 

τα Jumbo δΕν ξΕΧνω 
(Jumbo)

caveMan 
(7 Days Bake Rolls) 

παμΕ ςτΟίΧημα.  
υπΟςτηρίζΕίς Ο,τί παίζΕίς 
(ΟΠΑΠ) A  
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Ηρ
ωί

δε
ς

Τρία νέα 
κορίτσια που 

θα γνωρίσουμε 
αυτό το 
χειμώνα

Της ΕΛΕΝΗΣ  
ΜΠΕΖΙΡΙΑΝΟΓΛΟΥ



Τρία καινούργια πρόσωπα, «ηρωίδες» της πόλης, κορίτσια της διπλανής πόρτας απ’ αυτά που θες οπωσδήποτε 
να γνωρίσεις, ήρθαν στο Mega για να μας δώσουν τις δικές τους ιστορίες, όπως αυτές που η Αθήνα ξέρει να γεννάει. 
Η Έλενα Μεγγρέλη, η Ζωή Καραβασίλη και η Αλεξάνδρα Κ* είναι ενθουσιώδεις, μοντέρνες, φρέσκες –άρα έτοιμες

για όλα– και πιστές στο σκηνοθέτη της σειράς, Στέφανο Μπλάτσο. Υποδυόμενες τρεις γυναίκες στο κομβικό σκαλοπάτι 
των τριάντα, επιχειρούν μια καινούργια νεανική και σέξι προσέγγιση στην απεικόνιση της σύγχρονης γυναίκας.

Συναντήσαμε τις «Ηρωίδες» και προσπαθήσαμε να τα μάθουμε όλα. 

ΈλΈνα ΜΈγγρΈλη
Ποια είναι η Μιμή; «Μια 30άρα με καρδιά 15ά-

ρας. Ρομαντική, έξυπνη, με μεταπτυχιακό 

στο κινέζικο εμπορικό δίκαιο, σε σχέση ε-

ξάρτησης με τη μαμά της και με έναν άντρα 

που της δίνει μόνο ψίχουλα αγάπης. Δεν θα 

αργήσει να έρθει η ενηλικίωση…»

Η Έλενα το μόνο κοινό που δεν μοιράζεται 

με την ηρωίδα της είναι τα παπούτσια που 

φοράει. Κατά τα άλλα έχει κι αυτή ανάγκη 

για οργάνωση και πρόγραμμα. «Όταν με 

βγάλεις από κει χάνομαι» ομολογεί. 

Μια ηθοποιός με εμπειρία στο θέατρο που 

κάνει τηλεόραση. Στα άγνωστα νερά με τους 

άλλους, πιο γρήγορους ρυθμούς δουλειάς, 

αυτό που μετράει είναι η εμπιστοσύνη ανά-

μεσα στους συνεργάτες και η βοήθεια που 

υπάρχει από το συνεργείο, που «λειτουργεί 

σαν κοινό» λέει η Έλενα. «Από τις αντιδρά-

σεις τους καταλαβαίνεις αν κάτι πήγε καλά ή 

όχι. Είναι σαν το χειροκρότημα στο θέατρο». 

Και αυτό το εκτιμάει γιατί «αυτή η δύσκολη 

εποχή σε κάνει να αναρωτιέσαι αν θα έχεις 

τη δυνατότητα να συνεχίσεις να εργάζεσαι 

σε αυτό που αγαπάς ή θα σε αναγκάσουν οι 

περιστάσεις να κάνεις κάτι άλλο».

Η γειτονιά της Έλενας είναι η Νεάπολη. «Εί-

ναι στο κέντρο και έχεις τα πάντα δίπλα σου. 

Η λαϊκή γίνεται κάτω από το σπίτι μου και 

πάω παντού με το ποδήλατο. Άσε που είμαι 

δίπλα στον Λυκαβηττό, το Πεδίον του Άρε-

ως και τα κορίτσια». 

Τελευταία έχει πάθει μία ταύτιση με την η-

ρωίδα της και διαβάζει συνέχεια Καραπά-

νου. Κατά τα άλλα θαυμάζει τον Μπρους Λι. 

Και τα πηγαίνει περίφημα με τις άλλες δύο 

«Ηρωίδες» της σειράς, αν και μόλις γνωρί-

στηκαν. Βρήκανε τη χημεία μεταξύ τους, έ-

χουν σπουδάσει και οι τρεις στο Τμήμα Θεά-

τρου Θεσσαλονίκης και θαυμάζει το ότι είναι 

ήδη μητέρες. 

Και μία υπόσχεση στον εαυτό της για το 

2015; «Θα ήθελα να είμαι λιγότερο αναβλητι-

κή. Κι αν τυπωθεί κιόλας, θα το κολλήσω στο 

δωμάτιό μου να το βλέπω να το θυμάμαι».

ΖωΗ Καραβασίλη
Η Λούκι είναι άλλη φάση. Αντισυμβατική, ε-

ξωστρεφής και πολύ ερωτική, έχει για μότο 

της το «Η ζωή είναι μικρή, τα αγόρια πολλά». 

Κατά βάθος την οδηγεί ο φόβος της εγκα-

τάλειψης και σε αντίθεση με την αδερφή 

της Μιμή είναι το μαύρο πρόβατο της οικο-

γένειας, η αλήθεια όμως είναι πως δεν το 

βάζει κάτω. 

Η Ζωή πάλι δεν εφάπτεται πουθενά μαζί 

της, αφού όπως λέει η ίδια είναι «πιο πολύ 

Μιμή». Παρόλο που δίνει την εντύπωση ε-

ξωστρεφούς χαρακτήρα, η Ζωή παραδέχε-

ται πως είναι πιο συντηρητική και σίγουρα 

πιο ψυχαναγκαστική, ζηλεύει όμως την α-

νεμελιά της Λούκι.

Συνηθισμένη σε χιουμοριστικούς θεατρι-

κούς ρόλους, θεωρεί πρόκληση να παίξει έ-

ναν «καθημερινό» ρόλο, αφού όπως εξηγεί 

«οι φαινομενικά απλοί ρόλοι είναι δύσκολοι 

γιατί έχουν πολλά μικρά προβλήματα που 

διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους 

και τα οποία πρέπει να χτίσεις εσύ λίγο-λίγο 

προκειμένου να τουςυποδυθείς σωστά». 

Έχοντας δηλώσει ότι δεν της λείπει η τηλεό-

ραση, ο μόνος λόγος που επέστρεψε ήταν η 

Αλεξάνδρα Κ*, με την οποία έχουν ξανασυ-

νεργαστεί στο «Να ’ρθω μαζί σου», και ο Στέ-

φανος Μπλάτσος. «Μου βγάζει μια φοβερή 

ασφάλεια, κι αυτό είναι πολύ σημαντικό για 

μένα. Η επιλογή ήταν καθαρά λόγω σεναρί-

ου και σκηνοθέτη» εξηγεί η Ζωή.

Τι τη χαρακτηρίζει; Καπνίζει πολύ, γελάει 

δυνατά και δεν είναι ευχαριστημένη με τί-

ποτα! Μένει κοντά στο Γκάζι, στον ελεύθε-

ρο χρόνο της παίζει κούκλες με την κόρη 

της, ενώ δηλώνει φανατική θαυμάστρια 

του κέντρου ή, όπως χαρακτηριστικά λέει, 

«εγώ εκτός κέντρου δεν βγαίνω που να με 

πληρώσεις!». Θαυμάζει τη Μελίνα Μερκού-

ρη για το δυναμισμό και τον πληθωρικό της 

χαρακτήρα.

Ο στόχος της για τη νέα χρονιά; «Να ξεκου-

νηθώ και να κυνηγήσω όλα αυτά που ξέρω 

ότι θα με κάνουν ευτυχισμένη».

αλΈξανδρα Κ*
Η Έλλη είναι ένα κορίτσι πολύ... πολύ... πολύ! Είναι ανεξάρτητη, 

λογική και κάπως ξινή. Ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε το διευθυ-

ντή της, έκανε ένα παιδί και μπήκε σε ένα τρένο ζωής στο οποίο 

ασφυκτιά. Από το πρώτο κιόλας επεισόδιο όμως έχασε γάμο και 

δουλειά, κι από εκεί και πέρα άρχισε ο δικός της αγώνας…

Η Αλεξάνδρα δηλώνει λιγότερο αποφασιστική και περισσότερο 

ευάλωτη από την Έλλη, ενώ πιστεύει ότι μάλλον θα της ταίριαζε 

καλύτερα ο ρόλος της Λούκι. «Αν και νιώθω πιο κοντά στη Λούκι 

σαν χαρακτήρας, εκείνη έχει πολύ πιο άγριες στιγμές τις οποίες 

δεν μπορώ να στηρίξω. Έπρεπε να το κάνει κάποιος πραγματικά 

επαγγελματίας, σαν τη Ζωή!».

Πριν λίγα χρόνια συνειδητοποίησε ότι η ηθοποιία δεν τη γεμίζει 

πια κι αποφάσισε να την εγκαταλείψει και να αφιερωθεί στη συγ-

γραφή. Από τότε δεν σταμάτησε να γράφει, από παιδικά βιβλία 

και διαφημίσεις μέχρι θέατρο και στήλες σε περιοδικά. «Δεν ξέρω 

αν είναι θέμα έμπνευσης, δεν μπορώ να κάνω χωρίς αυτό. Αν πε-

ράσει μέρα που δεν έχω γράψει, είναι χαμένη μέρα. Τα γυρίσματα 

της σειράς είναι απλά το διάλειμμά μου» λέει η ίδια.

Οι «Ηρωίδες» ούτε που κατάλαβε πώς προέκυψαν. «Καθόμουν 

έξω από τον παιδικό σταθμό της κόρης μου γιατί έκλαιγε και δεν 

ήξερα τι να κάνω, σκέφτηκα να γράψω κάτι και άρχισα να γράφω 

μια σκηνή στο κινητό μου. Κάπως μου άρεσε, οπότε βρήκα και 

μια σκηνή πριν και μετά, και μέσα σε μια μέρα φτιάχτηκαν αυτές 

οι ηρωίδες στο μυαλό μου». 

Η κολλητή της λέγεται πράγματι Μιμή και πολλά από τα πρόσωπα 

και γεγονότα της σειράς είναι υπαρκτά αλλά ελαφρώς παραποι-

ημένα. Η Αλεξάνδρα εξομολογείται γελώντας: «Το περίεργο είναι 

ότι όταν έγραφα, δύο χρόνια πριν, πολλά από τα γεγονότα δεν εί-

χαν συμβεί και συνέβησαν. Ήταν κάπως προφητικό το σενάριο».

Ένα βήμα πριν τα 30, είδε τεράστιες αλλαγές στη συμπεριφορά, 

στο σώμα και στον τρόπο που βλέπει τον κόσμο και συνειδητο-

ποίησε ότι «αυτή η ηλικία είναι κομβική για τη σύγχρονη γυναίκα 

που προσπαθεί να τα προλάβει όλα και ξαφνικά συνειδητοποιεί 

ότι είναι ενήλικας, της το δείχνει η ίδια η ζωή». Τοποθέτησε σκό-

πιμα τις ηρωίδες της στην ηλικία των 30, θεωρώντας ότι «θα έχει 

ενδιαφέρον να δούμε τις ιστορίες τριών γυναικών της γενιάς της 

κρίσης, στην πιο σημαντική ηλικία της ζωής τους».

Από μικρό παιδί ονειρευόταν να ζήσει στην Αθήνα και θεωρεί την 

πλατεία Μαβίλη γειτονιά της γιατί «αυτό το αστικό με μια εσάνς 

πράσινου μου θυμίζει την Κέρκυρα». Δεν θα σταματήσει ποτέ να 

θαυμάζει και να ζηλεύει τις γυναίκες που έχουν τεράστια προ-

σωπικότητα και δεν βάλλονται από την κοινωνική κριτική. «Μου 

αρέσει όταν ένας άνθρωπος έχει τα κότσια να συγκρούεται, να 

λέει την άποψή του και να ξεφεύγει από την πεπατημένη». A



Τώρα που διαβάζετε αυτή τη συνέντευ-

ξη-συζήτηση ο Τερζόπουλος βρίσκεται 

στη Μόσχα. Τρεις μέρες πριν, στις 26 Ια-

νουαρίου, παρουσιάστηκε το βιβλίο και 

εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο ιστορι-

κό θέατρο Στανισλάβσκι με τις «Βάκχες» 

του Ευριπίδη σε δική του σκηνοθεσία, 

φωτισμούς, ρούχα, σκηνικό. Βρεθήκαμε 

παραμονή Πρωτοχρονιάς 2014, δυο μέ-

ρες πριν φύγει για Νέα Υόρκη και Μόσχα, 

στο διαμέρισμά του, στον τελευταίο ό-

ροφο μιας πολυκατοικίας στο Κολωνάκι. 

Μάσκες, κιμονό, βιβλία, εικόνες, χρώμα, 

φως. Στη γεμάτη φυτά βεράντα ένας ό-

μορφος χειμωνιάτικος ήλιος λάμπει και η 

Ακρόπολη, στο βάθος, σαν card postal… 

Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

Λείπεις από την Ελλάδα σχεδόν ένα χρό-

νο. Πάρε τη βαλίτσα σου και ταξίδεψέ 

μας. Θέλω όλη την ιστορία, τι συνάντη-

σες στο δρόμο σου… 

£
α σου πω όλη την ιστορία, γιατί αυτό 

είναι ένα δρομολόγιο ρώσικο, είναι η 

άγρια ρώσικη σεζόν, η οποία κράτησε 

περίπου εννέα μήνες. Πριν ένα χρόνο (τον 

Νοεμβριο του 2013) πήρα τη βαλίτσα μου 

και πήγα στην Αγία Πετρούπολη. Ήταν μα-

ζί μου ο Σάββας Στρούμπος, ο καλός μου 

συνεργάτης και νέος σκηνοθέτης. Μόλις 

φτάσαμε μας υποδέχθηκε ο Valery Fokin, 

εξαιρετικός σκηνοθέτης και διευθυντής 

του Aλεξαντρίνσκι, συνεργάτης και φίλος 

εδώ και 25 χρόνια. Το Aλεξαντρίνσκι είναι 

το εθνικό θέατρο της Ρωσίας, το θέατρο 

που έδρασε ο Μέγιερχολντ. Εδώ υπάρχουν 

ακόμα οι θέσεις που καθόταν ο Πούσκιν, ο 

Γκόγκολ, ο Ντοστογιέφσκι, με τα ονόματά 

τους επάνω, θέσεις που κάποιοι ευκατά-

στατοι θεατές ακριβοπληρώνουν. Αυτό το 

θέατρο είναι σαν να πηγαίνω σπίτι μου. Ή-

ταν πολύ μεγάλη η συγκίνηση, όταν δέκα 

χρόνια πριν που ανακαινίστηκε, εγκαινιά-

στηκε με το δικό μου «Οιδίποδα Τύραννο» 

που στη συνέχεια παιζόταν εκεί επί επτά 

χρόνια. Μιλάμε για ένα θέατρο 1.200 θέ-

σεων το οποίο πάντα είναι γεμάτο. Μην ξε-

χνάμε ότι η Αγία Πετρούπολη είναι κοσμο-

πολίτικη κι έχει μία πολύ έντονη θεατρική 

ζωή, καθόλου κατώτερη της Μόσχας. 

Εκεί, λοιπόν, με περίμενε όλη η ομάδα των 

ηθοποιών, μεταξύ των οποίων δύο εξαιρε-

τικοί ηλικιωμένοι ηθοποιοί, ο ένας 80 ετών 

και ο άλλος που ήξερε πολύ καλά και τη μέ-

θοδο του Μέγιερχολντ, 82 ετών. Κάναμε τις 

πρόβες για το «Τέλος του παιχνιδιού» του 

Μπέκετ πρωί-απόγευμα με την εξαιρετική 

στήριξη και δουλειά του Σάββα, μέσα στον 

άγριο χειμώνα, με 30 βαθμούς υπό το 0. 

Μας είχαν παραχωρήσει ένα πολύ μεγάλο 

διαμέρισμα απέναντι από το θέατρο στο 

οποίο πηγαίναμε στην κυριολεξία αμπαλα-

ρισμένοι, γιατί το κρύο σε περόνιαζε. Μία 

ημέρα, θυμάμαι, έκανε τόσο πολύ που βγή-

κα, ξαναμπήκα και στεκόμουν πίσω από την 

πόρτα για δέκα λεπτά αδυνατώντας να βγω 

πάλι. Ειδοποίησα και ήρθε ένα αυτοκίνητο 

που με πήρε μπροστά από την πόρτα και 

με πήγε απέναντι! Η πρεμιέρα είχε μεγάλη 

επιτυχία. Με αγαπούν εκεί. Περπατούσα 

στη Nevsky και με ήξεραν, με χαιρετούσαν, 

«γεια σας, τι κάνετε, σας ευχαριστούμε», 

κ.λπ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συγκίνηση. TH
EL

EG
EN

DA
RY

GR
EE
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AS

TE
R

Îτσι áποëáλεÝ 
τον £åÞäöòï 
ÆåòúÞðïùìï 
ο διεθνής Τà-
πος. ¶πÝτιμος 
ëáθèçèτής 
στèν ºεντριëή 
°ëáδèμÝá του 
¦εëÝνου, στèν 
°ëáδèμÝá Silvio 
DÕAmico τèς 
Äñμèς, στèν °-
çÝá ¦ετροàπολè 
ëáι σε Àλλες 
°ëáδèμÝες του 
ëόσμου, ëλεÝ-
νει 30 øρόνιá 
φέτος στο Íττις 
ëáι 45 στο θέá-
τρο. Ç¦ολà με-
çÀλο διÀστèμá, 
μιá ζωή, νá μèν 
πω 100 ζωές, 
áν âÀλω μέσá 
τους ρόλους ëáι 
τá φáντÀσμá-
τáÈ λέει. Τñρá, 
çιá πρñτè 
φορÀ, ο ëáρπός 
όλèς áυτής τèς 
δουλειÀς, è πε-
ρÝφèμè Ç»έθο-
δόςÈ του, έçινε 
âιâλÝο με τÝτλο 
ÇΗ επιστροφή 
του Διόνυσου 
- Η μέθοδος 
του Θόδωρου 
ΤερζόπουλουÈ, 
σε έëδοσè του 
θεÀτρου Íττις. 
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Μ
ετά την πρεμιέρα στις 22 Μαρτίου 

του 2014 φεύγω κατευθείαν για τη 

Μόσχα, όπου δουλεύω ενάμιση μή-

να τις «Βάκχες», το έργο που θα εγκαινίαζε 

τον Ιανουάριο του 2015 το ανακαινισμένο 

Θέατρο Στανισλάβσκι (η πρεμιέρα έγινε 

στις 26/1/2015). Η παράσταση είναι σχεδόν 

έτοιμη, τα ρούχα, τα φώτα, σχεδιασμένα 

όλα, κι ένας θίασος 25 ηθοποιών – είδα 300 

νέους ηθοποιούς περίπου για να επιλέξω 

12. Εγκαθίσταμαι σε ένα σπίτι δίπλα στο 

θέατρο – στην οδό Chekhovskaya, διαλέ-

γω τους βοηθούς μου, έναν Κοζάκο τον 

Rustem, έναν Ουκρανό τον Klim, και τους 

βοηθούς μου από τη Μόσχα, τον Oleg, Ρώ-

σο, και τον Iskander, Τάταρο από την Ούφα. 

Τελειώνουν οι πρόβες και φεύγω για την 

Περμ. 

Η 
Περμ, στα Ουράλια, είναι η πόλη που 

την όπερά της διευθύνει ο Θόδωρος 

Κουρεντζής. Πηγαίνω με τον Τάσο Δή-

μα, τη Σοφία Χιλλ, την Άλλα Ντεμίτοβα, τη 

Ναταλία Πσενιτσνίκοβα για να ανεβάσου-

με την όπερα «Νοσφεράτου» του Ντιμίτρι 

Κουρλιάντσκι. Στην Περμ, ευτυχώς, ήταν 

άνοιξη – πολύ όμορφη άνοιξη. Έρχεται 

και ο Γιάννης Κουνέλλης, κάνει τις εγκα-

ταστάσεις, ξεκινάμε τις πρόβες με μια ορ-

χήστρα, την Aeterna Musica –70 μουσικοί 

και περίπου 50 η χορωδία– και οι ηθοποιοί. 

Επαναχορογράφησα ένα κλασικό μπαλέτο, 

τη «Λίμνη των κύκνων» με 22 άτομα, αλλά 

μέσα από μία ιδέα που είχα, όπου έδενα 

και σκότωνα τους κύκνους και τους προ-

σέφερα στον Νοσφεράτου. Είχε πάρα πολύ 

ενδιαφέρον έτσι που προσπαθούσαν να 

χορέψουν τη «Λίμνη» σε πουέντ αλλά με 

δεμένα πόδια και χέρια και τις κυνηγούσαν 

τα ανδρικά μέλη του χορού. Ήταν ένα κυνη-

γητό στο δάσος και στη λίμνη του Νοσφε-

ράτου. Ήθελα με κάποιο τρόπο να παραβώ 

ένα ταμπού, γιατί η «Λίμνη των κύκνων» του 

Τσαϊκόφσκι είναι ανέγγιχτο σύμβολο του 

ρωσικού πολιτισμού. Αυτό, βέβαια, έθιξε 

λίγο ένα μέρος του κοινού, παρ’ όλα αυτά 

θρίαμβος, χειροκροτούσαν  επί 12 λεπτά, η 

δε παράσταση –και σχεδόν όλοι οι βασικοί 

συντελεστές– είναι υποψήφια για το βρα-

βείο Golden Mask (Χρυσή Μάσκα). 

Στις 20 Ιουνίου επιστρέφω στην Ελλάδα για 

το μηνιαίο διεθνές workshop στο θέατρο 

Άττις με 50 μαθητές ηθοποιούς από την Ελ-

λάδα και το εξωτερικό. Πήγα και διακοπές, 

15 ημέρες όλες κι όλες, στην Ύδρα. Έχω ένα 

σπίτι εκεί χρόνια, που πάω μία στο τόσο και 

ξεκουράζομαι. Δεν διάβαζα, δεν έκανα τί-

ποτα, έκανα μόνο μπάνιο και κοιμόμουν, 

τίποτε άλλο. 

Το φθινόπωρο αρχίζω ολοταχώς πρόβες 

για τον «Προμηθέα Δεσμώτη», γιατί την 1η 

Νοεμβρίου εγκαινιάζω την 6η Θεατρική Ο-

λυμπιάδα στο Πεκίνο. Πάμε με όλο το θίασο 

του Άττις, τους συνεργάτες μου, τον Ηλία 

Μελέτη, τη Σοφία Χιλλ, αλλά και Γερμανούς 

και Τούρκους ηθοποιούς που συμμετέχουν. 

Φτάνουμε στο Πεκίνο τέλος Οκτωβρίου. 

Αρχίζουμε πρόβες και ένα Εργαστήρι τρι-

ών ημερών στην Κεντρική Ακαδημία – είναι 

υποχρέωσή μου γιατί είμαι επίτιμος καθη-

γητής. Το Πεκίνο είναι ηλιόλουστο. Εκείνες 

τις μέρες είναι σε εξέλιξη το summit των 

βιομηχάνων με καλεσμένους πρωθυπουρ-

γούς από όλο τον κόσμο και επειδή έχει αρ-

κετή μόλυνση πυροβόλησαν τα σύννεφα 

και τα «έδιωξαν» προς τη θάλασσα. Κάνου-

με δύο παραστάσεις (6&7/11) με παρόντες 

μεταξύ άλλων τον Ουίλσον, τον Σουζούκι, 

τον Γιμού, τον Τάλχαϊμερ. 

Μετά το Πεκίνο, με τη Σοφία Χιλλ πετάμε για 

το Μίνστερ στη Γερμανία, όπου παρουσιά-

ζουμε την «Ιοκάστη» για τρεις παραστάσεις. 

Στη Γερμανία συνάντησα μια παλιά φίλη 

μου, την Ντιαμάντα Γκαλάς, με την οποία 

επικοινωνούμε τώρα. Έχω μια αίσθηση ότι 

πρέπει να συνεργαστούμε, όσο τη βλέπω 

μου θυμίζει τη Μήδεια, μία Μήδεια de facto. 

Μετά συνεχίζω για Πολωνία. Στο Ινστιτού-

το Γκροτόφσκι παίζεται ο «Mάουζερ» και 

πρέπει να κάνω μία αντικατάσταση σ’ έναν 

από τους ρόλους. Έμεινα εκεί δέκα ημέρες, 

αλλά για δύο ημέρες πετάχτηκα στην Α-

γία Πετρούπολη όπου ήταν το παγκόσμιο 

forum θεάτρου, πολιτισμού και τέχνης για 

την εναρκτήρια ομιλία.

Τ
ην 1η Ιανουαρίου 2015 φεύγω με τον 

Σάββα για Νέα Υόρκη και Φιλαδέλφεια 

για ένα workshop-οντισιόν 12 ημερών. 

Έρχονται ηθοποιοί από όλη την Αμερική και 

πρέπει να επιλέξω 16 για να ανεβάσω εκεί 

την «Αντιγόνη». Είναι συμπαραγωγή δύο θε-

άτρων, δηλαδή θα κινείται μεταξύ Φιλαδέλ-

φειας και Νέας Υόρκης. Θα δω 

και το φίλο μου Μαρκ Μαζάου-

ερ, τον ιστορικό, στη Νέα Υόρ-

κη, γιατί μου είναι απαραίτητη 

η σκέψη του επάνω στο θέμα. 

Θα είναι η πρώτη παράσταση 

ενός κύκλου με τίτλο «Νεκροί 
δίχως τάφο», που αφορά πολλά 

σημερινά ζητήματα και θα ανα-

πτυχθεί στη Μόσχα, στο Βερο-

λίνο, στο Τόκιο, στην Αμερική.

Στην Ελλάδα θα επιστέψω πια 

τον Μάρτιο του 2015 για να 

προετοιμάσω μία νέα δουλειά 

με το Άττις. Κλείνω προς τον 

Ντοστογέφσκι, ήρθε η ώρα 

μάλλον. Από εκεί και ύστερα 

πηγαίνουμε σε μία τριετία με 

πολλές δουλειές, βιβλία, πα-

ραγωγές μεγάλες στο Πεκίνο, 

στην Ταϊβάν, στη Σεούλ, στη 

Μόσχα, στη Γερμανία, στην Α-

μερική, πολλά.

Τ
ι θυμάμαι από όλα αυτά τα ταξίδια; 

Θυμάμαι την πολυκοσμία, τις ωραίες 

συνεργασίες στο θέατρο Στανισλάφ-

σκι, τη συνάντηση –αυτή είναι η μαγεία– 

με την Άλλα Ντεμίτοβα, η οποία παίζει στο 

«Νοσφεράτου» την αφηγήτρια – συγκλονι-

στήκαμε μαζί της και εγώ και οι ηθοποιοί 

μου. Είδαμε πάλι τη μεγάλη κλίμακα του 

θεάτρου και τι σημαίνει μεγάλος ερμηνευ-

τής. Μετά το θάνατο του Σμοκτουνόφσκι 

και του Λόρενς Ολίβιε δεν βλέπω πια αυτή 

την κλίμακα. Ή η εμπειρία που μου προσφέ-

ρουν αυτοί οι παλιοί Σοβιετικοί ηθοποιοί, 

του Βακτάνγκοφ, του Ταμίροφ, αλλά και 

του Λιουμπίμοφ, είναι μία σαγήνη που ίσως 

λίγο τη θυμόμαστε από κάποιους παλιούς 

Έλληνες ηθοποιούς. Την είχε η Παξινού, την 

έβλεπες και στη Λαμπέτη κάποιες φορές. 

Έχουν χαθεί πολλά πράγματα, πάρα πολλά.

Σ
την Ελλάδα δεν λειτουργούν τα αξιο-

λογικά κριτήρια σε όλα τα επίπεδα της 

ζωής και της τέχνης, όλοι είναι ίδιοι. 

Δεν ενδιαφέρονται οι «ειδικοί» ούτε μπο-

ρούν να αντιληφθούν και να μελετήσουν 

τις διαφορές ανάμεσα στους καλλιτέχνες 

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Λένε, 

η επιτυχία της σεζόν κι εκεί σταματάνε. Αυ-

τό είναι μία τηλεοπτική οπτική. Είναι μία πά-

ρα πολύ βιαστική προσέγγιση που αφορά 

πιο πολύ το εφήμερο, το οποίο και καλλιερ-

γείται και εξακοντίζεται στο μέλλον, όπου 

όλα επίσης, πρέπει να είναι εφήμερα, και 

μιας χρήσης. Δεν είναι έτσι στα κράτη που 

έχουν παράδοση. Εκεί, μία επιτυχία δεν ση-

μαίνει τίποτα όταν δεν συνδέεται πραγμα-

τικά με μία παράδοση ή δεν σου δημιουργεί 

συνειρμούς. Το θέατρο πια στη χώρα μας 

είναι σαν να είναι η προέκταση της τηλεο-

πτικής αισθητικής. Στην Ελλάδα ιδιαίτερα, 

αλλά και σε όλον τον κόσμο, υπάρχει ένα 

πρόβλημα: βλέπεις Ίψεν σαν Σέξπιρ –λες, 

τώρα τι είναι αυτό;–, βλέπεις Λόρκα σαν 

κομέντια ντελ άρτε, βλέπεις Σέξπιρ σαν 

Γκολντόνι ή αρχαία τραγωδία σαν Τενεσί 

Γουίλιαμς. Μα υπάρχουν πολύ συγκεκρι-

μένες και σχεδόν σε όλους πολύ μεγάλες 

διαφορές. Αυτό σημαίνει έλλειψη παιδείας, 

βιασύνη και εμποροποίηση του θεάτρου. 

Είμαι, ας πούμε, στο Βρότσλαβ και την άλλη 

ημέρα στη Σεούλ ή στην Αθήνα και βλέπω 

τρεις παραστάσεις με έργα διαφορετικών 

συγγραφέων, αλλά με την ίδια 

φόρμα και τα ίδια εφέ. Παρά τις 

ακραίες διαφορές παράδοσης, 

συγγραφέων και σχολών είναι 

σαν να βλέπω την ίδια παρά-

σταση. 

Ό
ταν κάθομαι στην Ελ-

λάδα πολύ καιρό ταλαι-

πωρούμαι. Μισώ πολλές 

φορές τον όμορφο ήλιο και τη 

θέα στην Ακρόπολη. Δηλαδή, 

ωραία, είναι ένα στιγμιότυπο, 

μετατρέπεται σε μία card postal 

κι εγώ αισθάνομαι ότι είμαι 

μέρος της card postal και μου 

έρχεται να τη σχίσω, στην κυ-

ριολεξία να κρυφτώ. Δεν μου 

αρκεί αυτό. Κάποια περίοδο έ-

δωσα όλο το βάρος στο Άττις, 

με το «Mademoiselle Julie», με το 

«Alarme» και με κούρασε πάρα 

πολύ. Έξω έχω τη δυνατότητα 

να κάνω μεγάλες παραγωγές, 

γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Έχω γερούς 

χρηματοδότες, τεχνικά επιτελεία, παρα-

γωγούς, βοηθούς, εδώ δυσκολεύομαι. Έξω 

δηλαδή διευκολύνομαι πάρα πολύ ως προς 

το αντικείμενό μου, τη δημιουργία μου, εί-

μαι σε μία άλλη πλατφόρμα. Ξέρω ότι όταν 

τελειώσω τις «Βάκχες» στο Στανισλάφσκι 

θα ακολουθήσει ο Καστελούτσι. Συναντιό-

μαστε με τον Καστελούτσι ή φεύγω από 

εκεί και έρχεται ο Αντρέι Βάιντα ή ο Λούπα, 

πηγαίνω αλλού, συναντιέμαι με τον Γιαν 

Φαμπρ, συνομιλώ με αυτούς τους ανθρώ-

πους. Εδώ ποια είναι η πλατφόρμα; Εδώ 

έχω φίλους ηθοποιούς, σκηνοθέτες κ.λπ. 

αλλά όλοι βουλιάζουμε μέσα στα ίδια προ-

βλήματα, τα οποία μας τα δημιουργεί αυτό 

το σύστημα. Οπότε τι διάλογο θα κάνουμε, 

πώς θα συνεργαστούμε ή θα αντιπαρατε-

θούμε ή ακόμη και θα συγκρουστούμε. Να 

πω και κάτι; Είναι μεγάλη η απώλεια του 

Λευτέρη Βογιατζή. Χάνονται οι καλοί, ακό-

μα και από τον κόσμο των συγγραφέων, ο 

Κουμανταρέας... 

Είναί πολύ αύ-
στηρά τά κριτηριά 
μού, οί ΕπίλογΕς 
μού. ΔΕν μού αρ-
κΕί ΔηλαΔη ο πολύ 

ταλαντούχος, 
θΕλω καί μία ίΔΕ-
ολογία η μία ςτα-
ςη, μία ςύγκροτη-
ςη, καί ςτηρίζομαί 

παρα πολύ ςτην 
παίΔΕία. 
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Π
αρακολουθώ παραστάσεις νέων 

και βλέπω ότι δεν είναι βαθύ αυτό που 

κάνουν, είναι κάποιες κόπιες από εδώ 

και από εκεί, αντίγραφα μίας παράστασης 

γερμανικής ή γαλλικής από το Google ή από 

μία επίσκεψη σε αυτές τις χώρες. Προσπα-

θώ να δω ποιος έχει αρθρώσει μία άποψη 

δική του. Αν είναι να δω δηλαδή τους Ρίμινι 

Πρότοκολ με τους οποίους συνεργάστηκα, 

δεν θα τους δω από τη δέκατη μετεγγραφή 

εδώ, θα πά ω να τους δω στη Γερμανία. Δεν 

υπάρχει η παιδεία στα νέα παιδιά, από τις 

σχολές, εκεί είναι το πρόβλημα, γιατί δεν 

υπάρχει Ακαδημία, δεν μπορούν να αντιλη-

φθούν ότι άλλο η μοντερνιτέ και άλλο ο με-

ταμοντερνισμός, άλλο εξπρεσιονισμός και 

άλλο ιμπρεσιονισμός, άλλος ο Τσέχοφ και 

άλλος ο νατουραλιστής Ίψεν. Δεν ξέρουμε 

την Όπερα του Πεκίνου, δεν ξέρουμε το Noh 

και το Kabuki, δεν ξέρουμε το Kathakali, δεν 

ξέρουμε το ρώσικο ψυχολογικό ρεαλισμό. 

Μία σειρά παρερμηνειών. 

Κ
άποτε δουλεύαμε όλοι για να κάνου-

με την «Ακαδημία» και μας τη σταμά-

τησε τότε το ΠΑΣΟΚ, γιατί ήταν έργο 

μιας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. 

Μετά από έξι μήνες το θυμήθηκαν και μά-

λιστα προσκάλεσαν κάποιους από αυτούς 

που δουλέψαμε για να «φτιάξουμε Ακαδη-

μία». Μα είναι δυνατόν; Τι αυτοκαταστροφή 

είναι αυτή; Στη χώρα που δεν υπάρχει καμία 

συνέχεια, ο κάθε επόμενος καταστρέφει 

το έργο του προηγούμενου, είτε καλό είτε 

κακό; Είναι σαν ένα σπίτι που το χτίζουμε, 

το γκρεμίζουμε και το ξαναχτίζουμε αιώνες. 

Για αυτό δεν υπάρχει καμία προοπτική, γιατί 

δεν υπάρχει συνέχεια, εξέλιξη και παραγω-

γή. Και ένας λαός που δεν παράγει εσαεί θα 

δανείζεται για να υπάρχει, για να συντηρεί-

ται; Μα ο διαρκής δανεισμός είναι ισόβια 

σκλαβιά. Την ευθύνη την έχει το κράτος.  

29 χρονών ήμουν διευθυντής στη σχολή 

του Κρατικού Βορείου Ελλάδος, για τρία 

χρόνια, και ξέρω πολύ καλά πώς λειτουρ-

γεί το σύστημα. Έχω κάνει 300 εργαστήρια, 

και διδάσκω σε πολλές χώρες του κόσμου, 

πρόσφατα πραγματοποίησα μία διάλεξη 

στο Ινστιτούτο Γκροτόφσκι για Πολωνούς 

και Αμερικάνους ηθοποιούς. Πουθενά στον 

κόσμο δεν είδα αυτό που συμβαίνει εδώ. 

Διδάσκεις και την επόμενη ώρα έρχεται έ-

νας δευτεροκλασάτος τηλεοπτικός ηθο-

ποιός από το πλατό της τηλεόρασης να 

διδάξει αυτούς που είχα διδάξει εγώ μία 

ώρα πριν. Θέλει ριζική αλλαγή το σύστημα.   

Ακούω να μιλούν για το ρόλο, για το φως, 

για το πόσο θα μεγαλώσει η ιδέα τους αν 

βάλουν ένα video! Και τους λέω, ποιο video; 

Το video είναι μικρή ιδέα, τη μεγαλύτερη 

ιδέα την έχει το ανθρώπινο σώμα, αυτό να 

μεγαλώσει και το video να είναι από πίσω, 

να υπηρετήσει το ανθρώπινο σώμα. Αυτό 

δεν είναι τέχνη, εκεί πια ο ηθοποιός είναι 

αιχμάλωτος της εικόνας, της τεχνολογίας. 

Θα πρέπει να γίνει το ακριβώς αντίθετο, η 

τεχνολογία να υπηρετεί τον άνθρωπο. Έγι-

ναν τα πράγματα άνω-κάτω.

Μ
ε αφορά η μεγάλη ιδέα για τον άν-

θρωπο και γι’ αυτήν παλεύω. Η μεγά-

λη ιδέα για την κοινωνία και η μεγάλη 

ιδέα για την τέχνη. Αυτό σημαίνει ανοιχτός 

ορίζοντας. Με αυτή την έννοια αρχίζοντας 

από αυτό το σώμα, το οποίο ενεργοποιη-

μένο με ανοιχτούς τους πόρους γίνεται ένα 

σώμα συμπαντικό όπου εκπέμπει ενέργεια 

και δέχεται ενέργεια. Είναι ένα σώμα έτοιμο 

για δράση, έτοιμο για ζύμωση, για σύγκρου-

ση, είναι ένα συγκρουσιακό σώμα. Αυτή εί-

ναι η αρχή της ζωής και η αρχή της τέχνης 

και του ηθοποιού. Αυτό είναι ακριβώς η 

νεότητα, η νεότητα του κόσμου. Ας θυμη-

θούμε τον Χατζηδάκι, εγώ συγκινούμαι, τον 

ακούω και λέω ότι πέθανε πραγματικά με 

την αγωνία αυτής της ρήξης με την εξουσία, 

της ρήξης με το κατεστημένο, της ζύμωσης 

για τη γέννηση καινούργιων πραγμάτων, 

της σύγκρουσης. Το έχουμε το παράδειγμα 

συγκλονιστικό, μεγαλειώδες.  

Τ
ώρα πια δεν έχω χρόνο να αναλάβω 

τίποτα εδώ. Τα χρόνια τα πολλά έφυγαν 

και πρέπει εγώ να κάνω τα βιβλία μου, 

να κάνω κάποιες μεγάλες παραστάσεις και 

να συνεργαστώ με τους νέους συνεργάτες 

μου και μαθητές μου για το μέλλον τους, 

και όσοι πιστοί προσέλθετε. Είναι πολύ αυ-

στηρά τα κριτήριά μου, οι επιλογές μου. Δεν 

μου αρκεί δηλαδή ο πολύ ταλαντούχος, θέ-

λω και μία ιδεολογία ή μία στάση, μία συ-

γκρότηση, και στηρίζομαι πάρα πολύ στην 

παιδεία, δεν αφήνομαι στο ένστικτο και στη 

φαντασία. Ο Έλληνας έχει ταμπεραμέντο, 

έχει πολλά καλά, αλλά αν είχε εργατικότη-

τα και παιδεία και αν ήταν συγκεντρωμέ-

νος επάνω στο αντικείμενό του θα έκανε 

σημαντικά πράγματα. Υπάρχει, βλέπεις, το 

lifestyle, όλοι θέλουν να πετύχουν αμέσως, 

να βγάλουν λεφτά, να τους γράψουν πέντε 

γραμμές κάπου. Είναι αρκετά αποπροσανα-

τολισμένοι οι νέοι Έλληνες καλλιτέχνες και 

για αυτό ευθύνεται η ψευτοευημερία και η 

τηλεόραση. Εγώ στο σπίτι δεν έχω τηλεό-

ραση, λουλούδια έχω. Ακούω κάποιες ειδή-

σεις ή το «Τρίτο Πρόγραμμα» μέρα-νύχτα, 

αρνούμαι να δέχομαι όλο αυτό το σκουπίδι 

στο πρόσωπο, αρνούμαι όλη αυτή την ά-

θλια ενέργεια και αυτή την κατάπτωση της 

γλώσσας. 

Ό
ταν η κοινωνία δεν πηγαίνει καλά, 

και η κοινωνία μας δεν πηγαίνει καλά, 

οι καλλιτέχνες πρέπει να μιλάμε, πρέ-

πει να κάνουμε κριτική. Τι άλλο μπορούμε 

να κάνουμε; Αν ήμουν πολύ νεότερος ίσως 

μπορούσα να κάνω και κάτι πιο δραστικό. 

Σε αυτή την ηλικία όταν μου δίνεται η δυνα-

τότητα μπορώ και θέλω να μιλώ, γιατί και η 

τέχνη και αυτό που κάνω είναι ένα κομμάτι 

αυτού του προβληματισμού που έχει σχέση 

με την κοινωνία. Τι είναι το θέατρο; Λέμε, ο 

καθρέπτης της κοινωνίας. Τι σημαίνει καθρέ-

πτης, είναι απλά ένα αντίγραφο, μία απλή α-

ντανάκλαση; Όχι, είναι ένα υλικό με το οποίο 

παρεμβαίνουμε στην κοινωνία, θέλουμε να 

αναμορφωθούν τα πράγματα, να αναμορ-

φωθεί ο άνθρωπος, να εξευγενιστεί η ψυχή 

του, να είναι ένα σώμα ετοιμοπόλεμο, όπου 

θα μπορεί να συνομιλεί, να συγκρούεται και 

να διεκδικεί. Η τηλεόραση τι κάνει και το σύ-

στημα; Δημιουργεί παθητικούς ανθρώπους 

και τώρα ιδιαίτερα με τη φτώχεια, τη φτω-

χοποίηση, που είναι παθητικοποίηση, αυτό 

είναι το αποτέλεσμα, και λουμπενοποίηση. 

Βλέπουμε την ανηθικότητα στο θρίαμβό της 

όσο ποτέ άλλοτε. Τι μάθαμε από αυτό ή τι θα 

μάθουμε; Παρόλα αυτά ελπίζω πάντα, αλλά 

ελπίζω αγωνιζόμενος, γιατί όσο αγωνίζεσαι 

μεγαλώνει και η ελπίδα, όταν κάθεσαι περι-

μένοντας να σου εμφανιστεί η κυρία Ελπίδα 

δεν θα εμφανιστεί ποτέ.

Με τον Γιάννη Κουνέλη σε 
έναν περίπατο μετά την 
πρόβα του «Νοσφεράτου» 
στην Περμ

Τάσος Δήμας, Σοφία Χιλλ, 
στην όπερα 

«Νοσφεράτου».
Η παγκόσμια πρεμιέρα 

έγινε 13/6/14.

Με τη σπουδαία ηθοποιό  
Άλλα Ντεμίτοβα, σε ένα 

διάλειμμα των προβών του 
«Νοσφεράτου» 

«Βάκχες» του Ευριπίδη,  
Electrotheatre Stanislavsky, Μόσχα 2015. 

 Όλες οι φωτογραφίες είναι της συνεργάτιδάς 
του Γιοχάνα Βέμπερ και εκτίθενται  

συτό τον καιρό στη Μόσχα. 
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ÇΗ επιστροφή του Διόνυσου - Η μέ-
θοδος του Θόδωρου ΤερζόπουλουÈ

Α
υτό το βιβλίο είναι το απόσταγμα 30 χρό-
νων δουλειάς. Το παραδίδω στους νέους 
καλλιτέχνες και αν μπορέσουν να προχω-

ρήσουν τις σκέψεις τους, τις αγωνίες τους, την 
έρευνά τους, αυτό θα με κάνει πολύ χαρούμενο. 
Το βιβλίο, που δεν είναι πάνω από 160 σελίδες, 
συνοδεύεται από ένα DVD με 70 πολύ συγκεκρι-
μένες ασκήσεις διάρκειας περίπου δυόμισι ω-
ρών, μία εισαγωγή στην πρακτική όλου αυτού 
του συστήματος δουλειάς. Αποτελείται από 12 
κεφάλαια –το πάθος, η σαγήνη, το κενό, ο φό-
βος, το πένθος κ.λπ.– που αφορούν 
την τέχνη του ηθοποιού. Θα έλεγα ότι 
έχει μία ιδιαιτερότητα που θυμίζει λί-
γο το «Μικρό Όργανο για το θέατρο» του 
Μπρεχτ. Συνεργάστηκα στενά με τον 
ψυχαναλυτή στο Πανεπιστήμιο McGill 
του Μόντρεαλ Κωνσταντίνο Αρβανι-
τάκη, αλλά και με ιατρούς ανατόμους 
και παθολόγους σε ό,τι αφορά τη λει-
τουργία του σώματος και του αίματος. 
Θα κυκλοφορήσει στο τέλος του 2015 
στη Νέα Υόρκη, σε έκδοση Columbia 
Press του Columbia University, στο Βερολίνο από 
το Theater der Zeit κι επίσης στα πολωνικά, στα 
τουρκικά, στα κινέζικα και στα κορεάτικα και σε 
20 ακόμα γλώσσες, ελπίζω και στα σουαχίλι.
Είναι μία συστηματική δουλειά επάνω στο σώ-
μα που δεν απευθύνεται μόνο σε ηθοποιούς. 
 
Στο βιβλίο προσπαθώ να ξεκαθαρίσω κάποια ζη-
τήματα που αφορούν βασικά τον άνθρωπο. Η 
παγκοσμιοποίηση ισοπέδωσε τις παραδόσεις, 
σχεδόν πάει να τις καταργήσει, όλα είναι προϊό-
ντα. Με αυτή την έννοια η τέχνη μπορεί να γίνει 
πραγματικά ένα εργαλείο αντίστασης, με κορυ-
φαίο βέβαια εργαλείο το ίδιο το σώμα. Ανοιχτό 
σώμα είναι ανοιχτό μυαλό, ανοιχτός ορίζοντας, 
ελεύθερη σκέψη, αποφάσεις και συνείδηση του 
κόσμου στον οποίο ζω, παρεμβαίνω, διεκδικώ, 
αγωνίζομαι. Σώμα προσαρμοσμένο, προσκολλη-
μένο στο computer, καχεκτικό, εσωστρεφές και 
κλειστό μπορεί πραγματικά να μπει σε αυτόν το 
χώρο τον παραισθήσεων και των ψευδαισθήσε-
ων, σε αυτή την περιοχή την οποία θεωρεί επα-
ναστατική, απλώς γράφοντας ένα μήνυμα στο 
Facebook, ένα «επαναστατικό» σύνθημα.
Πιστεύω ότι όλοι μπορούν να βρουν τον κοινό πα-
ρανομαστή, να συναντηθούν στο βάθος, εκεί που 
καταλαβαίνεις ότι πολλές οι ρίζες αλλά ένα είναι 
το δένδρο του πολιτισμού με πολλά κλαδιά. Αυτό 
το υποστηρίζω εμμονικά και χαίρομαι που υπάρ-
χει αυτή η ανταπόκριση απ’ όλο τον κόσμο για το 
βιβλίο. Βιβλία βεβαίως γράφονται, κάποια αυτο-
βιογραφικά, φιλοσοφικά ή λογοτεχνικά, άλλα 
πολύ αφηρημένα ως προς τη φύση του θεάτρου 
και του ηθοποιού, αυτό είναι ένα βιβλίο πρακτικό. 
Με αυτή την έννοια οι εκδότες από όλο τον κόσμο 
ενδιαφέρονται, γιατί όπως όλοι μου γράφουν υ-
πάρχει vacuum, ένα κενό στη βιβλιογραφία, ως 
προς τις πολύ συγκεκριμένες τεχνικές. 

Το πρακτικό κομμάτι του βιβλίου έχει να κάνει με 
τον αέρα, πώς σιγά-σιγά ανοίγουν οι άξονες μέ-
σα από τη σωστή λειτουργία εισπνοής-εκπνοής, 
πώς σιγά-σιγά οξυγονώνεται όλο το σώμα, πώς 
ρέει το αίμα, πώς αιματώνονται οι αποφύσεις 
των νεύρων στις πατούσες, πώς η μπλοκαρισμέ-
νη ενέργεια βγαίνει και αναπνέει όλο το σώμα. 
Μέσα από αυτή την ενέργεια δημιουργούνται 
άξονες, και ενεργειακοί και μνήμης, που έχουν 
να κάνουν με την προσωπική μας παράδοση. Μι-
μούμενος για παράδειγμα το γιαπωνέζικο σώμα 
ή το γερμανικό, παραβιάζω τη φύση μου. Άλλο 
είναι το ρώσικο σώμα με τα μακριά πόδια, με το 
μακρύ μπούστο, όπως το βλέπεις στον κλασικό 
χορό, κι άλλο το ιαπωνικό που «γεννήθηκε» για 
το butoh dance. Η μέθοδός μου απελευθερώνει 
και δείχνει ότι το κάθε σώμα έχει τη δική του πα-
ράδοση και όσο βαθαίνει εκεί ακριβώς αρχίζει η 
δουλειά με το χρόνο, ανοίγει ο χρόνος κι η σκέψη 
μας. Εάν δεις τι γίνεται μετά από ένα δεκαήμερο 
workshop, πώς οι άνθρωποι ανθίζουν, χαλαρώ-
νουν, ομορφαίνουν, αισθάνονται ότι θέλουν να 
κόψουν το τσιγάρο γιατί τους ενοχλεί ή ότι πρέ-
πει να τρώνε σωστά, να ζουν σωστά. Όλα αυτά 
είναι πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Οι μεγάλοι 

ηθοποιοί, η Άλλα Ντεμίτοβα για παράδειγμα, ή-
ξερε πολύ καλά όταν ήταν αριστερόστροφο το 
σώμα της, πώς συμπεριφερόταν η δεξιά πλευ-
ρά ή ακόμα και η πλάτη της, δεν εννοώ μόνο αι-
σθητικά αλλά ενεργειακά. Όταν λύνεται το σώμα 
είναι πλέον ένα ανοιχτό υλικό, δημιουργούνται 
ενεργειακοί άξονες, αλλά και άξονες μνήμης, ε-
πικοινωνίας και ερωτικοί. Δύο ανοιχτά σώματα 
έχουν υψηλότερη ποιότητα και στην επικοινωνία 
και στον έρωτα από δύο άτομα μπλοκαρισμένα 
με ενοχές, με εμμονές κ.λπ.  Για αυτό λέω διονυσι-
ακό, γιατί ο Διόνυσος είναι και ο Θεός του έρωτα, 
της ευωχίας.

Η «Μέθοδος» εξελίχθηκε και εξελίσσεται μέσα 
στα χρόνια. Δεν το είχα γράψει νωρίτε-
ρα γιατί δεν ήμουν έτοιμος, όπως δεν 
ήμουν έτοιμος να σκηνοθετήσω τρα-
γωδία όταν ήμουν 25-26 ετών, που μου 
επροτάθη από τον Νίκο Μπακόλα στη 
Θεσσαλονίκη να κάνω τους «Επτά επί 
Θήβας». Είχα κενά και δεν ήθελα πολύ 
νωρίς και πολύ μικρός να αρθρώσω 
μία άποψη και μία αισθητική επάνω 
στο θέατρο, ούτε αυτή να αποτυπωθεί 
σε ένα βιβλίο. Περίμενα, περίμενα, έ-
πρεπε να ωριμάσω, δεν τα ξέρουμε 

όλα, δεν ήθελα να τυποποιηθώ από πολύ μικρός. 
Αυτό το κείμενο με βασάνισε, αυτά τα πολύ μικρά 
κείμενα, ας πούμε για το πένθος, το κείμενο για 
τη σαγήνη, είναι τόσο συγκλονιστικό θέμα και έ-
πρεπε να βρω τρόπους για να μπορέσω να το κοι-
νωνήσω με το νέο, ιδιαίτερα, αποδέκτη, σε ένα 
κείμενο πάρα πολύ συμπυκνωμένο. Όλη η ζωή 
μας είναι κύκλοι που κλείνουν και ανοίγουν κά-
ποιοι άλλοι. Το επόμενο βιβλίο θα αφορά σίγου-
ρα τη φωνητική έρευνα. Δεν λέω ότι έρχομαι να 
καλύψω τα κενά μόνο εγώ. Αλλά είναι η ίδια η 
δουλειά μου, ο μόχθος μου, η αγωνία μου, ο τρό-
πος ζωής μου, δηλαδή η ζωή ενός κοσμοκαλόγε-
ρου, θα έλεγα, το γεγονός ότι έχω αφαιρέσει 
πολλές μικρές ή μεγάλες χαρές από τη ζωή μου, 
γιατί είμαι δοσμένος εκεί. Με αυτή την έννοια 
γεννήθηκε αυτός ο καρπός, ωρίμασε, και πρέπει 
να περάσει πια στα χέρια άλλων. A
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Tα πινακάκια στο αφιέρωμα επιμελήθηκε η 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη. Πρόκειται για 
ειδήσεις και αποσπάσματα από παλιότερα α-
φιερώματα της A.V. στην περιοχή και σκόρπιες 
πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τα 
τοπικά νέα της περιοχής και τα sites: spitogatos.
gr, Xαλάνδρι on line, www.gr.emb-japan.go.jp,  
www.nireashal.gr, myxalandri.gr, vice.com/gr, 
news.in.gr, newpost.gr κ.ά.

Ι.D.
ΗΜερΟΜΗνίΑ γεννΗσΗσ  1925 (ήταν 

κοινότητα μέχρι το 1944 που έγινε δήμος)

ΠλΗθΥσΜΟσ  73.970 κάτοικοι 
(απογραφή 2011)

εΚΤΑσΗ 11.000 στρέμματα περίπου

ΑρΧΑίΑ ΟνΟΜΑσίΑ Δήμος Φλύας

γείΤΟνίεσ Πάτημα Χαλανδρίου, Σίδερα, 
Μεταμόρφωση, Πολύδροσο

σΥνΟρΑ Πολύδροσο (βόρεια), 
Νέο Ψυχικό (νότια), Αγία Παρασκευή 

(ανατολικά), Φιλοθέη (δυτικά)

ΔίΑσΗΜΟί ΠρΩΗν ΔΗΜΟΤεσ 
Ευριπίδης, Θεμιστοκλής

ΔίΑσΗΜΟί νΥν ΔΗΜΟΤεσ 
Γιώργος Φακίνος, Νίκος Πορτοκάλο-

γλου, Σταύρος Θεοδωράκης, Ιεροκλής 
Μιχαηλίδης, Βάσια Λόη, Γιώργος Μου-

χταρίδης, Χάρης Ρώμας κ.α.
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Χαλανδρι
Eιναι ωραια στον παραδεισο
λιλά ορχιδέες, ένας δήμαρχος Γαλάτης, μια στοιχειωμένη 
κατάληψη και η must μπαρότσαρκα. Βάλ' τα όλα στο δέκα. 

Της  ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ  ΓΟΥΝΑΡΗ - Εικονογράφηση: SOTOS ANAGNOS - Φωτό: ΒΑΓΓέΛΗΣ ΤΑΤΣΗΣ, ΣΟφΙΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ 



Απ’ όλα έχει το Χαλάνδρι. Έχει ροµάντζο στον πεζό-
δροµο της Γυφτοπούλου, φίνα κουζίνα στις γωνιές και 
στις πλατείες και πράσινο στην καρδιά του. Έχει πε-
ραντζάδα ολκής, πρωτότυπα κοκτέιλ και βιτρίνες για 
προχωρηµένο στιλ. Το χειµώνα διαθέτει ζεστά στέκια 
και το καλοκαίρι κήπους δροσερούς και µυρωδάτους.

¤
ίγες είναι οι ώρες της μέρας που θα 
το πετύχεις άδειο –αγανακτισμέ-
νοι οδηγοί ενωθείτε–, αφού κα-
λύπτει επαρκώς τις «ανάγκες» του 
κοινού για όλο σχεδόν το 24ωρο. 
Μόλις κατέβεις από τη Βασιλέως 
Γεωργίου προς την Κολοκοτρώνη, 

αρχίζει πυρ κατά βούληση στις αισθήσεις και 
μέχρι να φτάσεις στο φαρδύ εμπορικό πεζό-
δρομο της Χαϊμαντά, και στον στενό της Θου-
κυδίδου, έχεις σημειώσει νοερά από πού θα 
’θελες να ξαναπεράσεις. 
Στον Άγιο Νικόλαο, το κλασικότερο όλων 
meeting point, 16χρονα στρώνονται π(αι)ζού-
λι με πεζούλι δίπλα στους επιμελώς ατημέλη-
τους πρωτοετείς. Αυτό είναι το ground zero 
για να διαλέξεις το δρόμο τον πιο αγαπημένο 
προς την κομψή διασκέδαση του Χαλανδρίου. 
Πιάτσες με στέκια παντού. Μαμάδες, μπα-
μπάδες και παππούδες πάνε στην απέναντι 
πλατεία, αριστερά του Αγίου Νικολάου. Εκεί 
επικρατούν τόνοι χαμηλότεροι και η παχιά 
σκιά ανήκει δικαιωματικά σε όσους επιζη-
τούν ησυχία χωρίς απομόνωση. Κάθε ηλι-
κιακή ομάδα στον πάγκο της. Designers και 
αρχιτέκτονες φρόντισαν να τα διαχωρίσουν 
σωστά και διορατικά και δίκαια και ζούμε ε-
μείς καλά και αυτοί καλύτερα. 
Από τις αστικές ιστορίες της Αθήνας, το Χα-
λάνδρι εντάσσεται στις πιο σύγχρονες και 
ολοκληρωμένες. Γενικά η μεταμόρφωσή του 
από περιοχή εξοχικών κατοικιών σε μέρος 
που θυμίζει βορειοευρωπαϊκή πόλη πήρε 
κάποιες δεκαετίες. Σήμερα διαθέτει και 16 
σημεία Wifi. Το μεγάλο μπραφ στην περιοχή 
έγινε περίπου πριν 4 χρόνια και οι Αθηναίοι 
έδωσαν φιλότιμα το παρόν. Τη θέση του πάλαι 
ποτέ εξοχικού προορισμού πήρε ένα σχεδόν 
μητροπολιτικό κέντρο με ισχυρό brand-name 
και γράφει τώρα στο φτερό μια δυνατή μπα-
ροϊστορία που ολοένα μεγαλώνει και γεμίζει 

τα δρομάκια. Το μετρό, η ελεγχόμενη στάθ-
μευση και ο ποδηλατόδρομος ήρθαν να απα-
λύνουν τον πόνο του κυκλοφοριακού αλλά 
έπεσαν πάνω στην ανάπτυξη, οπότε το θεμα-
τάκι παραμένει.

Nostalgia
Ωστόσο στις παρυφές του κέντρου του Χα-
λανδρίου μπορείς να δεις ακόμα παλιές μονο-
κατοικίες, κεραμοσκεπές και κήπους με νο-
σταλγικά κιγκλιδώματα. Αν περπατήσεις λίγο 
πιο μακριά θα βρεις και το θερινό συνοικιακό 
κινηματογράφο Αμόρε, που παίζει ανάμεσα 
στα σπίτια με χαμηλά το volume, όπως και το 
Θέατρο της Ρεματιάς χτισμένο πάνω ακριβώς 
από το ποτάμι. 
Στην οδό Μεταμορφώσεως έζησε ο τρυφερός 
ανθρωπιστής συγγραφέας Αντώνης Σαμαρά-
κης. Η ιστορία λέει –απολογούμαι, δεν την 
διασταύρωσα– ότι ήρθε εδώ 10 χρονών. Το 
κλίμα της εξοχής θα θεράπευε τη φυματίωσή 
του. Λόγω οικονομικής δυσκολίας έμεινε με 
τη μητέρα του σχεδόν δύο χρόνια σε αντίσκη-
νο και έπειτα ρίζωσε εδώ. Σήμερα, απέναντι 
από το άλλοτε σπίτι του, υπάρχει ένα άγαλμα 
προς τιμήν του: «Το Πεύκο του Αντώνη». 
Υπάρχει ένα επίσης τρυφερό ντοκουμέντο 
για τα αποκαλυπτήριά του στο youtube.  Πα-
ράκληση: αν κάποιος γνωρίζει την ταυτότητα 
του γλύπτη να μας το πει. Δεν την ήξερε ούτε 
ο ομώνυμος Εξωραϊστικός Σύλλογος που 
σήμερα, μετά πικρίας, δηλώνει πλήρως «α-
δρανοποιημένος». Εντωμεταξύ εκεί απ’ έξω 
γίνονται οι περισσότερες παραβιάσεις μονό-
δρομου στην περιοχή. Όλοι το ξέρουν. 

Strange Story
Πάντως  καθαρό αέρα έχει ακόμη στο Χαλάν-
δρι. Τη λεωφόρο Πεντέλης (από Νέα Πεντέλη 

Ηello! 
Την Πέμπτη βγήκαν ρο-
μαντικό ραντεβού ο γρη-
γόρης  Πετράτος με τη 
θεοφανεία Παπαθωµά 
σε πολύ γνωστό bar του 
Χαλανδρίου κι επέλεξαν 
να καθίσουν σε ένα αρ-
κετό σκοτεινό σημείο. Οι 
δυο τους ήταν καλοντυ-
μένοι, μιλούσαν αρκετά 
και είχαν μάτια μόνο ο 
ένας για τον άλλον.

Η αγαπημένη κριτής του 
Dancing with the Stars, 
γκαλένα Βελίκοβα, υπο-
δέχτηκε τους φίλους της 
στα εγκαίνια του Galena’s 
Dance Studios στη Λεωφ. 
Πεντέλης στο Χαλάνδρι. 

Εντελώς αμακιγιάριστη 
και με καλή διάθεση, η Α-
θηνά Οικονοµάκου βγή-
κε για ψώνια σε γνωστό 
κατάστημα του Χαλαν-
δρίου και δεν ξεκολλούσε 
από τα ανοιξιάτικα ρούχα. 
Προτιμά τα παστέλ χρώ-
ματα κι έτσι προτίμησε 
να ψωνίσει σε αυτούς 
τους χρωματισμούς. Στην 
ντουλάπα της έδωσε 
χρώμα και με μια φούξια 
μπλούζα.

Ένα tweet γεμάτο υπονο-
ούμενα άφησε στο λογα-
ριασμό της η ανεξάρτητη 
(αν και μένει... να διευκρι-
νιστεί) βουλευτής ραχήλ 
Μακρή, σχολιάζοντας την 
επίθεση με καλάσνικοφ 
έξω από την οικία του 
πρέσβη της Γερμανίας 
στο Χαλάνδρι σήμερα το 
πρωί.

Θύμα επίθεσης ο σεφ 
Έκτορας Μποτρίνι στο 
Χαλάνδρι. Όλα έγιναν 
λίγο μετά τις δώδεκα το 
βράδυ, φεύγοντας από το 
εστιατόριο, στην οδό Βα-
σιλέως Γεωργίου στο Χα-
λάνδρι, όταν είδε δύο ά-
ντρες κοντά στο αυτοκί-
νητό του. Κινδύνευσε 
όμως ο ίδιος ή ήταν 
απλώς η ταραχή και 
η αναστάτωση της 
στιγμής; «Όχι, όχι, 
ρε παιδιά. Δεν έγινε 
τίποτα τέτοιο κι όλα 
είναι καλά. Ευτυχώς!»

προς Χαλάνδρι) τη διατρέχει το ρέμα, η ρε-
ματιά –Πολύδροσο επισήμως–, όπου επα-
νειλημμένως έχουν θεαθεί αλεπούδες αλλά 
και λοιπή ενδιαφέρουσα πανίδα. Κατά μήκος 
του ρέματος φυτρώνουν άκανθοι Acanthus 
Mollis, που ως λέγεται, το σχήμα τους ενέ-
πνευσε για τα κορινθιακά κιονόκρανα. Από 
χλωρίδα σε μεγάλες δόσεις υπάρχει και η 
ορχιδέα Anacamptis Pyramidalis (και όχι 
μόνο) που από τη ρίζα της παρασκευάζεται το 
σαλέπι. Αμέ.
Στην οδό Προφήτη Ηλία 49 είναι η παράξενη 
ιστορία της πιανίστριας Τζίνας Μπαχάουερ 
που άφησε κληρονομιά την έπαυλή της για 
να γίνει Ωδείο, σπίτι της μουσικής. Ποτέ δεν 
έγινε. Ένας πρόχειρος θρύλος λέει ότι οι γεί-
τονες άκουγαν και μετά θάνατον να παίζουν 
τα πλήκτρα της. Κόντρα στο στερεότυπο που 
αρέσκεται να στοιχειώνει σπίτια νεκρών 
άτεκνων αριστοκρατών –αλλά και την κωλυ-
σιεργία των αρμόδιων αρχών– μια ομάδα από 
νεαρούς νεωτεριστές κατέλαβε τη βίλα.  Συ-
σκέπτεται κάθε Τρίτη απόγευμα και διοργα-
νώνει επιμορφωτικά σεμινάρια και προβολαί 
εντός (protovouliaxalandriou.blogspot.gr)  

ªôα øαρακñμαôα
Οι καιροί όμως δείχνουν και άλλες αλλαγές. 
Στις δημοτικές οι Χαλανδριώτες έβγαλαν 
αριστερά με διαφορά, έπειτα από 12 χρόνια. 
Πολέμησαν συγκινητικά στα χαρακώματα της 
ανθρωπιάς πλάι στις 80 οικογένειες Ρομά που 
ζουν στην περιοχή: αν είναι να φύγει ο καταυ-
λισμός από εδώ, να πάει κάπου με βιώσιμες 
συνθήκες. Έβγαλαν δήμαρχο επαναστάτη 
που ευαγγελίζεται να το κάνει «γαλατικό χω-
ριό», έδωσε συνέντευξη στην ισπανική «El 
Pais» και προσεχώς στη γαλλική Τ.V. Έχουν 
κοινωνικό παντοπωλείο, συνεταιριστικό 
φροντιστήριο, φρουταγορές χωρίς μεσάζο-
ντες, τώρα και online! Βρήκαν μαέστρο για να 
φτιάξει ορχήστρα νέων μουσικών (ακροάσεις 
συμφωνικών οργάνων το Σάββατο 28/2/15 και 
ώρα 5 μ.μ. και την Κυριακή 1/3/15 στο Αετο-
πούλειο «χωρίς καθόλου άγχος», όπως υπο-
γραμμίζεται). Κάποια στιγμή θα μετρήσουν 
περιβόλια και λαχανόκηπους ανά οικοδομικό 
τετράγωνο και θα βγει νούμερο έκπληξη. 
Στα νηπιαγωγεία του έχει 40 παιδιά Ρομά, 
δημότες Χαλανδρίου. Το Χαλάνδρι δεν είναι 
σνομπ, ούτε συνηθισμένο Β.Π. 
Γι’ αυτό σου λέω, απ’ όλα έχει το Χαλάνδρι.

ο Μάνος ελευõερίου õυμάται
«…Θυμάμαι ακόμη και το μικρό χαριτωμένο σπίτι της Τζίνας 

Μπαχάουερ, στην οδό Προφήτη Ηλία. Οσάκις ερχόταν στην 
Ελλάδα έκανε σ’ αυτό λαμπρές συνάξεις. Πλήθος οι πολι-
τικοί και οι καλλιτέχνες. Όταν πέρασα πριν από καιρό και 
είδα τον κήπο αναρωτήθηκα πώς στο καλό χωρούσαν τόσοι 
άνθρωποι. Το σπίτι ερημώνει και στοιχειώνει με τα χρόνια.
Στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως είχαν το σπίτι τους οι αδελ-

φές Άννα και Μαρία Καλουτά, τη “Βίλα Μάννα”, και πολλές 
φορές τις έβλεπες τα απογεύματα στη βεράντα να πίνουν τον 

καφέ τους…»
(απόσπασμα από το κείμενο του Μάνου Ελευθερίου «Το Χαλάνδρι που γνώρισα», εκδ. Ευριπίδη 2004)

το Χαλανδρι ειναι τραΓουδι
«Σαν ξημερώσει η Κυριακή θα τρέχουμε ακόμα 
από Χαλάνδρι Κηφισιά και Λίμνη Μαραθώνα» 

(«Στη Ραφήνα»)

«Αφού ξέρω, στο Χαλάνδρι μ’ ένα μάγκα 
που γλεντάς και εμένανε με θέλεις τα λεφτά μου 
για να φας» («Μαρικάκι»)

«Από Γαλάτσι μεριά κι από Χαλάνδρι μεριά 
Ψυχικό και Χολαργό έχει δικά μας παιδιά» 
(«Τα δικά μας παιδιά»)
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Το μπαρ που κατάφερε να δημιουργήσει ένα μύθο γύρω από το όνομά του όσο κανένα 
άλλο. Μπαρ που γκρεμίστηκε για να (μην) ξαναχτιστεί με βιομηχανικό στιλ, βάψιμο που 
ανέλαβε ένα studio tattoo, «κομμουνιστικές τιμές» και διάθεση μυστηρίου, που ενισχύεται 
όσο περνάει η ώρα. Τα τελευταία τρία χρόνια η φήμη του έχει απλωθεί σε τέτοιο βαθμό, 
που κατάφερε να το κάνει στέκι όχι μόνο του Χαλανδρίου αλλά και όλης της Αττικής. Θα 
μπορούσαμε να γράφουμε ώρες για τη μουσική, τα καθαρά ποτά του, τις ευφάνταστες 
ιδέες που έχει κατά καιρούς (ήταν το πρώτο μπαρ που σέρβιρε cocktail σε βαζάκι μαρμε-
λάδας), το απόλυτα πρωτοποριακό concept του, αλλά όλα αυτά είναι μικρά μυστικά που 
πρέπει να ανακαλύψεις μόνος/η σου, ένα προς ένα. Τα πρόσωπα πίσω από το Ctalin (ο Μά-
νος Γαλανός -respect- ο Νεκτάριος Νικολόπουλος και ο Χάρης Κουτσογιάννης), κατάφεραν 
να δημιουργήσουν ένα τεράστιο ερωτηματικό γύρω από την ταυτότητα του Ctalin. Στην 
πραγματικότητα όμως, πρόκειται για ένα μαγαζί-θρύλο, που όταν άνοιξε προέβλεψε αυτό 
που θα συνέβαινε στην Ελλάδα 3 χρόνια μετά. Ποιο είναι αυτό; Πήγαινε και θα καταλάβεις. 
Μπορούμε μόνο να πούμε ότι η παρουσία σου εκεί δεν θα είναι «έξοδος», αλλά εμπειρία… 
Βασ. γεωργίου 3, 210 6826815, fb: Ctalin 
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Το δικό μου Χαλάνδρι
Tου νικήτα Κλιντ

Έστω ότι έχεις ένα ποδήλατο και ανεβαίνεις 
την Κηφισίας τσούκου-τσούκου. Στον Φάρο 
περνάς πάνω από τη γέφυρα για ευκολία και 
κάπου μετά τη Shell στρίβεις δεξιά, ανεβαίνεις 
την Παρίτση για να βγεις στην 25ης Μαρτίου. 
Διασχίζεις το Κάτω Χαλάνδρι, που είναι το πιο 
ήρεμο κι ανθρώπινο κομμάτι της ευρύτερης 
περιοχής. Βγαίνεις Εθνικής Αντιστάσεως και 
μπαίνεις στο κέντρο του Χαλανδρίου, στην 
πλατεία μέσα στην κίνηση και τα μαγαζιά. Κά-
νεις το γύρο και κλειδώνεις το όχημα του μέλ-
λοντός σου κάπου εξω από το Blue. 

Στη θέση σου θα έριχνα μια ματιά μέσα στο 
κλασικό μπαράκι μήπως και δω κάνα γνωστό. 
Αν δεν, τότε θα πήγαινα απέναντι στο Κομμω-
τήριο Μπαρ το οποίο είναι μικρό –πολύ μι-
κρό– αλλά οικείο. Τα μαγαζιά τριγύρω είναι 
φίσκα (εκτός ίσως από το Blue, αλλά ποτέ δεν 
ξέρεις) κι όμως όταν το Κομμωτήριο γεμίζει 
αποκόβεται από την Αθήνα και νιώ-
θεις ότι όλα τριγύρω είναι κενός 
και σκέτος χωροχρόνος. Το 
μαγαζί το κρατάνε Χαλαν-
δραίοι, από τη παρέα των 
Vodka Juniors, προκομένα 
παιδιά, τρελόπαιδα. Από αυ-
τές τις παρέες που κάνουν το 
Χαλάνδρι αυτό που είναι: Mια 
πόλη που τη διασχίζει μια ρεματιά, 
με πολλή βλάστηση και καλό κλίμα, όπου πά-
ντα κάτι γίνεται.

Στο Χαλάνδρι εδρεύουν πολλές διαφημιστι-
κές, εταιρείες παραγωγής και τα συναφή. Κά-
τι θα λέει κι αυτό, το θέμα είναι πάντως ότι 
έχει το δικό του vibe που πάλλεται ανάμεσα 
στα καλλιτεχνικά και τις business. Μοιάζει με 
τον Χολαργό και το Νέο Ηράκλειο γιατί και τα 
3 μαζί χαράζουν μια κόκκινη γραμμή που, αν 
την περάσεις, βρίσκεσαι και επισήμως πια στα 
βόρεια προάστεια. Επίσης μοιάζει να είναι το 
σταυροδρόμι που ενώνει την παλιά ΕΡΤ με το 
Ολυμπιακό Στάδιο, τον ΟΤΕ και την ΑΕΠΙ με 
το Πεντάγωνο, τα δυτικά προάστια με τα Με-
σόγεια, την Πεντέλη με το κέντρο της Αθήνας.

Εδώ φτιάχτηκαν οι πρώτοι ποδηλατόδρομοι 
της Αθήνας και μάλιστα πρόκειται να απλω-
θούν μέχρι το Φάληρο. Προφανώς ζούνε κα-
λύτερα οι άνθρωποι στο Χαλάνδρι απ’ ό,τι σε 
άλλες περιοχές της πρωτεύουσας κι αυτό όχι 
επειδή έχουν πιο πολλά λεφτά – δεν είναι και 
το Κεφαλάρι. Κάτι άλλο θα συμβαίνει.

ολα εδω σε φερνουν 
18 Μουσειο - Χαλανδρι 
       (ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ) 

19 Μουσειο - Χαλανδρι (ΣΙΔΕΡΑ) 

302 σταΘΜοσ δουΚ. πλαΚεντιασ - ΓεραΚασ 
432 στ. Χαλανδριου - νεα πεντελΗ 

426 στ. Χαλανδριου - παλαια πεντελΗ 

441 στ. ΗραΚλειου - Χαλανδρι - 
              αΓ. παρασΚευΗ 
444 Χαλανδρι - Γαλατσι - στ. ανω πατΗσιων
          (Κυκλική) 

447 Χαλανδρι - ανω ΒριλΗσσια (Κυκλική) 

450 π. φαλΗρο - Χαλανδρι 
451Α Χαλανδρι - ν. πεντελΗ 
ε6 Μουσειο - Χαλανδρι (Express) 

        στάση δουΚ. πλαΚεντιασ (Μετρό)

το Χαλάνδρι 
του νίκου 
παναγιωτόπουλου
«…Στην πλατεία δεν κα-
τεβαίνει τόσο συχνά, όπως 
άλλοτε. Όχι ότι είναι με-
γάλη απόσταση, αλλά τώρα 
τελευταία, εκεί που η Με-
σολογγίου ανηφορίζει, στην 
καινούργια αφετηρία των 
λεωφορείων, νιώθει καμιά 
φορά την ανάσα του να λι-

γοστεύει. Σταματά-
ει στο γεφυράκι, 

όπως του ’χει 
πει ο γιατρός 
να κάνει όποτε 
λαχανιάζει, κι 
επειδή δεν έχει 

πού να κοιτάξει, 
κοιτάει το ρέμα. 

Στεγνό σήμερα, αλλά 
κάποτε κατέβαζε πολύ νε-
ρό – μια δόση είχε πνίξει 
και κάτι γέρους, είχε γίνει 
μεγάλο θέμα. Επειδή δεν έ-
χει πού να κοιτάξει, κοιτάει 
προς τα πίσω, προς τη δική 
του αφετηρία, και αναλο-
γίζεται πού τον έβγαλε το 
ρέμα της ζωής του…» 
(απόσπασμα από το διήγημα του Νίκου 

Παναγιωτόπουλου «Γράμμα στον πατέ-
ρα»)

TοπιΚα νεα Και παλια
Προβολές
Συνεχίζεται ο κύκλος προβολών 

κινηματογραφικών ταινιών στην 

αίθουσα εκδηλώσεων της Ιαπωνικής 

Πρεσβείας στο Χαλάνδρι με μία ακό-

μα ταινία κινουμένων σχεδίων με τίτ-

λο «5 centimeters per Second» (2007) 

του σκηνοθέτη Makoto Shinkai. H 

ταινία προβάλλεται στην ιαπωνική 

γλώσσα με αγγλικούς υπότιτλους. 

Είσοδος ελεύθερη. Για λόγους ασφα-

λείας η Πρεσβεία παρακαλεί να έχετε 

μαζί σας την αστυνομική σας ταυτό-

τητα για την είσοδο στο χώρο.

ΜιΚρεσ 
αΓΓελιεσ
Επί της Ρεματιάς
Ενοικιάζεται μονοκατοι-
κία διατηρητέα, ριζικά 
ανακατασκευασμένη, 
εξαιρετικής αισθητικής 
σε απίστευτο περιβάλλον, 
300 τ.μ., σε 3 επίπεδα και 
οικόπεδο 500 τ.μ., 4υ/δ 
(το 1 master), wc, αυτόνο-
μη θέρμανση με φυσικό 
αέριο-κλιματισμό, πλήρη 
ανακατασκευή, τζάκι, 
υπόγειο πάρκιν. €5.500 @ 
spitogatos.gr

Κάτω Χαλάνδρι
Πωλείται πλήρως ανακαι-
νισμένο διαμέρισμα 122 
τ.μ. στο Κάτω Χαλάνδρι, 
1ου ορόφου, γωνιακό, με 
2 ή 3 υπνοδωμάτια – ανά-
λογα με τη διαρρύθμιση, 
καθιστικό, 1 μπάνιο, 1 WC 
και μεγάλη βεράντα. Δια-
θέτει κλιματισμό, πόρτα 
ασφαλείας, συναγερμό, 
πυρανίχνευση, εσωτερική 
αποθήκη, εξωτερική θέση 
στάθμευσης, ξύλινα πα-
τώματα και κουφώματα 
αλουμινίου με διπλά τζά-
μια. Δυνατότητα χρήσης 
και ως επαγγελματικός 
χώρος. Τιμή: €130.000. 

Χαρίζεται
Πανέμορφος φουντωτός 
μαυρόασπρος γατούλης 
περίπου 4 μηνών. Είναι 
λίγο φοβικός ακόμη μετά 
την περιπέτεια που πέ-
ρασε, αλλά μόλις νιώσει 
ασφάλεια και αγάπη 
εμπιστεύεται, αφήνεται 
και γίνεται ζυμαράκι. Έχει 
μια ιδιομορφία που εμείς 
τουλάχιστο πρώτη φορά 
τη συναντήσαμε. Ενώ η 
πλάτη του είναι ολόμαυ-
ρη, βγάζει κάτω από το 
μαύρο, άσπρο τρίχωμα. 
Επικοινωνήστε με τον 
Σύλλογο Φίλων των Ζώων 
Χαλανδρίου.

Βaby sitter 
Εξωτερική Ελληνίδα, 
Φιλιππινέζα, Ινδονησία, 
ήρεμη, καλή με τα παιδιά, 
διακριτική μη καπνίστρια, 
ευχάριστη, για φύλαξη 
παιδιών, πολύ καλή στις 
οικιακές εργασίες, μαγεί-
ρεμα, ωράριο 08. 00-19.00 
και Σάββατα 9 έως 5 για 4 
μήνες και μετά από 12 μ.μ. 
μέχρι 8.30 μ.μ., 1 μήνα σε 
νησί, απαραίτητες συστά-
σεις, τιμή €700.

Ένα από τα 4-5 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα με εξειδίκευση στο 

καβούρδισα και την παρασκευή καφέ. Εδώ θα βρείτε μόνο speciality 

coffees. Με την καλύτερη πρώτη ύλη από κάθε χώρα που παράγει καφέ, 

o οποίος καβουρδίζεται πάντα στο χώρο τους και είναι φετινής σοδειάς. 

Τα παιδιά εδώ αγαπάνε τον καφέ και τη δουλειά τους, Θα νιώσετε σαν 

το σπίτι σας, ο χώρος είναι μεγάλος και φιλόξενος και θα βρείτε τσάι 

από Ιαπωνία, Κίνα, Αφρική και ελληνικά βότανα και ελληνικές μπύρες, 

handcrafted cocktails. Tip: Με την αγορά συσκευασμένου καφέ έχετε 

δικαίωμα να δοκιμάσετε έναν ρόφημα καφέ στο χώρο τους. 

θουκιδίδου 3, 210 6851051, fb: Nomad Roastery / Brewbar / 

Handcrafted Cocktails
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λ Μην σε ξεγελά το όνομα. Μπορεί ο μύθος πίσω από το Σανέλ 
να λέει ότι πήρε το όνομά του από μια μαγείρισσα σε κάποιο 
μακρινό χωριό, που ήταν τόσο κοκέτα ώστε οι φίλες της 
κατέληξαν να τη φωνάζουν Σανέλ (από την Coco), αλλά το 
συγκεκριμένο μαγαζί δεν έχει καμία ψεύτικη επιτήδευση. 
Αντίθετα, έχει υπότιτλο ναφάν γκαντέ και φόντο τρεις κλα-
σικές Ελληνίδες γιαγιάδες. Σερβίρει από τα πιο φρέσκα κρέ-
ατα σε όλη την Αττική, ενώ η ποιότητα σε σχέση με την τιμή 
ξεπερνά τις προσδοκίες σου. Αν πρέπει να διαλέξεις κάτι 
(δύσκολο), προσανατολίσου προς το τρομερό φριγαδέλι, τη 
ζουμερή χοιρινή μπριζόλα ή τα μπιφτέκια γαλοπούλας. Ό-
πως και να έχει πρέπει να δοκιμάσεις τουλάχιστον μία φορά 
το ανεπανάληπτο «Mix Grill Σανέλ», δηλαδή την ποικιλία που 
περιέχει μπιφτέκι (γαλοπούλας και μοσχαρίσιο), πανσέτα, 
λουκάνικο, κεμπάπ, κοτόπουλο, πίτες, πατάτες και σος. Στον 
κατάλογο προτείνεται για δύο άτομα, αλλά… μάλλον θα 
χρειαστείτε παραπάνω βοήθεια. Αν καταφέρεις να κρατή-
σεις χώρο (πράγμα δύσκολο με τέτοιες μερίδες), μην προ-
σπεράσεις τα ωραία γλυκά. Τέλος, να ξέρεις ότι κάθε τρεις 
μέρες τα πιάτα ημέρας αλλάζουν, για να μη βαριούνται ούτε 
εμείς, ούτε αυτοί.
Πλ. Αγίου νικολάου 6, 210 6826871, fb: σανέλ 
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ο ευριπίδης 
Κλεόπας γράæει
«Όταν, στα μέσα της δε-
καετίας του ’50, εγκατα-
στάθηκαν οι γονείς μου 
στο Χαλάνδρι, η οδός 

Ύδρας, όπου έ-
χτισαν τη μονο-

κατοικία όπου 
σήμερα ακόμη 
κατοικούμε, 
δεν ήταν παρά 
ένας χωματό-

δρομος ανάμεσα 
σε δύο λεωφό-

ρους, που στις πρώτες 
βροχές του φθινοπώρου 
μετατρεπόταν σε χείμαρ-
ρο, παραπόταμο του γει-
τονικού μας Ποδονίφτη. 
Ιδιότητα που τη διατηρεί 
ως σήμερα…»
(απόσπασμα από το διήγημα του 

Ευριπίδη Κλεόπα «Τα παιδικά μας σι-
νεμά» )

Aστυνομικό 
τοπικό δελτίο

Τα πορτοφόλια 
ανυποψίαστων 
πελατών κατα-

στημάτων και 
εμπορικών κέντρων 

είχαν βάλει στόχο το 
τελευταίο τρίμηνο 
δύο γυναίκες από τη 
Βουλγαρία, ηλικίας 16 
και 22 ετών.

Ένας 35χρονος συνε-
λήφθη για διαρρήξεις 
και κλοπές από αυτο-
κίνητα στην περιοχή 
του Χαλανδρίου.

Σοκ προκαλεί η αποκά-
λυψη ότι η δολοφονία 
της ηλικιωμένης, 71 
ετών, η οποία διέμενε 
με τον 85χρονο σύζυ-
γό της στην οδό Δήμη-

τρος 30 στο Χαλάνδρι, 
διαπράχθηκε για 300 
ευρώ και με τη βοή-
θεια ενός 17χρονου. 

Υπό έλεγχο τέθηκε 
πυρκαγιά, που εκδη-
λώθηκε νωρίτερα σε 
χώρο στάθμευσης 
αυτοκινήτων του ΟΤΕ, 
στην οδό Ηρώδου Ατ-
τικού στο Χαλάνδρι.

Το αυτοκίνητο γραμ-
ματέα της πρεσβείας 
της Λιβύης στην Α-
θήνα καταστράφηκε 
ολοσχερώς, ενώ άλλα 
τρία οχήματα υπέστη-
σαν σοβαρές ζημιές 
από πυρκαγιά που 
εκδηλώθηκε το από-
γευμα σε ημιυπόγειο 
γκαράζ τριώροφης 
πολυκατοικίας, στην 
οδό Εθνικής Αντιστά-
σεως 63 στο Χαλάνδρι.

τοπιΚοι Ηρωεσ
Νηρέας Χαλανδρίου
O αθλητικός όμιλος Νηρέας 

Χαλανδρίου, ο ισχυρότερος 

σύλλογος των Βορείων Προ-

αστίων, ιδρύθηκε το 1989 

και άρχισε τις αθλητικές του 

δραστηριότητες το καλοκαίρι 

του 1991 με τα τμήματα της 

κολύμβησης και της υδατο-

σφαίρισης. Το 1993 ιδρύθηκε 

το τμήμα της συγχρονισμένης 

κολύμβησης και το 1996 (έως 

το 2010) το τμήμα των κατα-

δύσεων. Στους Ολυμπιακούς 

του 2004 ο σύλλογος ανέδει-

ξε επτά Ολυμπιονίκες.

Tennis Club 
Το Halandri Tennis Club λει-

τουργεί αδιάλλειπτα από το 

1982, αποτελώντας το παλιό-

τερο tennis club με συνεχή 

λειτουργία στην Ελλάδα. Βρί-

σκεται σε ένα μοναδικά δια-

μορφωμένο χώρο συνολικής 

έκτασης 9 στρεμμάτων, με 

εξαιρετικά εύκολη πρόσβαση 

αλλά και άνετη στάθμευση.

Σκακιστικός Όμιλος 
Χαλανδρίου
Ιδρύθηκε το 1982. Είναι ανα-

γνωρισμένο αθλητικό 

σωματείο από τη Γενική 

Γραμματεία Αθλητι-

σμού και μέλος της 

Ελληνικής Σκακιστι-

κής Ομοσπονδίας και 

της Ένωσης Σκακιστι-

κών Σωματείων Νομού 

Αττικής.

Προμηθέας Χαλανδρίου
Ο Προμηθέας Χαλανδρίου 

έκοψε την πρωτοχρονιάτικη 

πίτα του το Σάββατο 17/1 

στο Δημοτικό Γυμναστήριο 

Μάρκος Παπαδάκης, όπου 

βραβεύτηκαν ο προπονητής 

Γιώργος Μπαρτζώκας για την 

προσφορά του στο ελληνικό 

μπάσκετ.

Ατρόμητος Χαλανδρίου
Αλλαγή σημειώθηκε στην τε-

χνική ηγεσία του Ατρόμητου 

Χαλανδρίου, αφού ο Κώστας 

Ποζαπαλίδης αντικατέστησε 

το νεαρό προπονητή Φάνη 

Μπούκα.

Βιοιατρική
Η Βιοϊατρική Χαλανδρίου 

άρχισε να λειτουργεί το 2001 

σε αυτόνομο κτίριο 400 τ.μ. 

επί της οδού Λ. Πεντέλης 44 & 

Ηρακλέους στο Χαλάνδρι. 

απαπαπα...
«Αϊ-γαμήσου και συ και το Χαλάνδρι σου 

ψευτο-αναρχο-χιπστερο-κουλτουριάρη 

πλατειακέ που μετά τις 3 πας στο C. ή στο S. 

και πίνεις το κοκτέιλ σου των μόλις 10 ευρώ 

με σύριγγα για να σου κρατήσει για δυο 

ώρες ή γρατζουνάς με άθλιο τρόπο κιθάρες 

στην πλατεία χωρίς να μοιράζεις lexotanil 

για τα νεύρα που προκαλείς. Aπέλαση!

(Σχόλιο αναγνώστη κάτω από ρεπορτάζ για το 
Χαλάνδρι δημοσιευμένο στο «Vice») A

Aστυνομικό 
τοπικό δελτίο

Τα πορτοφόλια 
ανυποψίαστων 
πελατών κατα-

στημάτων και 
εμπορικών κέντρων 

είχαν βάλει στόχο το 
τελευταίο τρίμηνο 
δύο γυναίκες από τη 
Βουλγαρία, ηλικίας 16 
και 22 ετών.

σωματείο από τη Γενική 

κών Σωματείων Νομού 

Προμηθέας Χαλανδρίου

τσέκαρέ το 
New entry στο Χαλάνδρι 

το εστιατόριο Giallo, με ιταλικές 
παραδοσιακές γεύσεις. Σημεί-

ωσε τα στοιχεία του και βάλε το 
στο πρόγραμμα: Αγίας Παρασκευής 

10, 210 6853343, 210 6853323, fb: 
Giallo.restaurant

Φαντάσου έναν πανέμορφο χώρο, όπου έχεις όλα όσα θες για τις χειροτεχνίες σου και όση βοήθεια 
χρειάζεσαι για να υλοποιήσεις το κόσμημα που ονειρεύτηκες. Το Handromania είναι ο παράδεισος 
κάθε εν δυνάμει χειροτέχνη. Γιατί εδώ, συν τις άλλοις, γίνονται και εικαστικά σεμινάρια, σεμινάρια για 
decoupage, ακόμα και για ανακύκλωση. Ταυτόχρονα βρίσκεις τα άπαντα από χάντρες, εργαλεία για αρ-
γυροχρυσοχοΐα, μοναδικά χαρτιά για decoupage, εργαλεία και καλούπια για πολυμερικό πηλό (αλλά και 
κάποια είδη του, που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στην Ελλάδα) και μια φιλόξενη αυλή, όπου μπορείς 
να πιεις τον καφέ σου τις ανοιξιάτικες ημέρες και να φτιάξεις τα κοσμήματά σου ακούγοντας καλή μου-
σική. Περιμένουμε τα σεμινάρια και τις παρουσιάσεις που θα γίνουν σύντομα για να φτιάξουμε φέτος 
τις δικές μας λαμπάδες και μέχρι τότε χαζεύουμε το υπέροχο νέο κατάστημα Handromania στη Γλυφά-
δα (Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 15& Δούσμανη). 
Ανδρέα Παπανδρέου 39, 210 6891566,  www.handromania.grHa
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Το Petite Fleur πήρε το όνομά του από το ομώνυμο τραγούδι 
του Sidney Bechet. Μικρό, χρωματιστό και μυρωδάτο, σαν 
λουλούδι που μόλις κόπηκε, έχει άρωμα παριζιάνικης φινέτσας 
και σου κλέβει την καρδιά πριν προλάβεις να το καταλάβεις. 
Αν ανήκεις στους μη καπνιστές, θα το λατρέψεις ακόμα περισ-
σότερο: εδώ το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους απαγο-
ρεύεται τα τελευταία 10 χρόνια (πολύ πριν το νόμο κατά του 
καπνίσματος, δηλαδή).  Προσφέρει εξαιρετικούς βιολογικούς 

καφέδες (δοκίμασε οπωσδήποτε το μοναδικό «Cappuccino 
Fleur»), έχει μια υπέροχη ποικιλία σε τσάι και βιολογικά αφεψή-
ματα, αλλά ο λόγος για τον οποίο φημίζεται είναι οι μαγικές του 
σοκολάτες. Με λιωμένη σοκολάτα Valrhona (ίσως η καλύτερη 
σοκολάτα στον κόσμο), βγαίνουν κρύες ή ζεστές και σε κάνουν 
να λιώνεις. Θα βρεις σοκολάτες με ποτό, με μπαχαρικά και πολ-
λή φαντασία, που θα έρθουν στο τραπέζι σου σε ροζ κούπα αν 
είσαι κοριτσάκι και μπλε αν είσαι αγοράκι. Όλα αυτά τα όμορφα 

γίνονται ακόμα πιο ονειρικά όταν η βελόνα του πικάπ αγγίζει το 
δίσκο και jazz ήχοι πλημμυρίζουν την ατμόσφαιρα. Τα βράδια 
της Τετάρτης, μάλιστα, είναι αφιερωμένα σε live jazz, που με 
καλή παρέα και ακόμα καλύτερο κρασί σε φτάνουν ως αργά. 
Τέλος, με χαρά μαθαίνουμε ότι το ερωτεύσιμο Petite Fleur έχει 
γίνει τόσο ανάρπαστο που σύντομα ετοιμάζει να αποκτήσει 
ακόμα δύο αδερφάκια σε Ευρώπη και Αμερική.
 Πλ. Αγίου νικολάου 2, 210 6814825
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Το Anthologia Humana σας προσκαλεί στον ξεχωριστό χώρο του, με την υπόσχεση να 
δραπετεύσετε από την καθημερινότητα και να ανακαλύψετε πόσο όμορφος είναι ο 
κόσμος μας. Στο κοινό παρέχεται μια ξεχωριστή εμπειρία αγοράς, καθώς δεν αποτελεί 
απλώς ένα κατάστημα, αλλά μια πρόταση για ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Η ειλικρίνεια, 
οι έξυπνες λεπτομέρειες, η προσεκτική επιλογή των προϊόντων από όλο τον κόσμο και ο 
καλός σχεδιασμός του Anthologia Humana διεγείρουν τις αισθήσεις και ωθούν τη δημι-
ουργικότητα. Η ομάδα του Anthologia Humana αγαπάει τη ζωή, εμπνέεται από τα ταξίδια, 
τα χρώματα. Τα μέλη της είναι πολίτες όλου του κόσμου. Ανακαλύπτουν διαρκώς τεχνίτες, 
παραδοσιακές τεχνικές, κουλτούρες και τα παρέχουν με αγάπη. Το Anthologia Humana 
είναι ο κατάλληλος τόπος για να έρθουμε όλοι μαζί κοντά, να επικοινωνήσουμε και να 
αφήσουμε τη φαντασία μας ελεύθερη!
Ανδρέα Παπανδρέου 41,210 6859171, fb: theanthologiahumana An
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Η Υδρούσσα στεγάζεται σε ένα παλιό, πανέμορφο αρχοντικό του 1908, 

από τα λίγα που έχουν μείνει στο Χαλάνδρι. Τα τελευταία 26 χρόνια έχει 

μάθει τους Χαλανδραίους (και όχι μόνο) στο καλό φαγητό και στη ζεστή 

ατμόσφαιρα. Θα βρείτε πιάτα με αναφορές στη μεσογειακή και ελληνική 

κουζίνα, αλλά θα σας κλέψουν την καρδιά το φακελάκι Λήμνου (φέτα τυ-

λιγμένη σε φύλλο κρούστας με σουσάμι και μέλι), η σαλάτα των χρωμά-

των, το κοτόπουλο Υδρούσσα, το ανατολίτικο κεμπάπ, το ανεπανάληπτο 

σουφλέ σοκολάτας και... οι καλές τιμές! Κάθε πιάτο είναι χειροποίητο, μα-

γειρεμένο με τα πιο εκλεκτά υλικά και μπόλικο μεράκι. Μην παραλείψετε 

να δοκιμάσετε το καλό χύμα κρασί.  Αγ. Παρασκευής 56, 210 6812520, 

www.ydroussa.com, fb: Υδρούσσα ΕδεσματοπωλείονΥδ
ρο
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 Το new entry στον πεζόδρομο του Χαλανδρίου λέγεται Cube, θα το βρεί-

τε ανοιχτό από τις 11 το πρωί για καφέδες, χυμούς και άλλα ροφήματα, 

αλλά εδώ τα σπουδαία αρχίζουν όσο πέφτει και, κυρίως, όσο προχωράει 

η νύχτα. Μπάρα που χωράνε όλοι, κάθε βράδυ διαφορετικές θεματικές 

μουσικές βραδιές (rock, swing, funky, jazz και happy dance), με εναλλασ-

σόμενους djs και εξαιρετικά κοκτέιλ που επιμελείται ο Γιώργος Καριτσιώ-

της και οι bartenders του μαγαζιού - να τους εμπιστευθείτε, αν δεν έχετε 

αποφασίσει, πείτε τους απλά πιο ποτό σας αρέσει κι εκείνοι θα φτιάξουν 

ένα μικρό γευστικό θαύμα στο ποτήρι σας. Ο κύβος (cube) της διασκέδα-

σης ερρίφθη λοιπόν, και μη χάσετε τα εγκαίνια την Παρασκευή 30 Ιανου-

αρίου. Ηρακλείου 3-5, 210 6852491, fb: Cube All DAy bAr 

Cu
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Αν ο δρόμος σε βγάλει στον όμορφο πεζόδρομο της Ηρακλεί-
ου, μια στάση στο Mister Booze επιβάλλεται. Ευρύχωρο και 
φιλικό έχει πάντα καλούς καφέδες να προσφέρει (που αξίζει 
να σημειωθεί ότι είναι όλοι τους Molinari), καθώς και μια μεγά-
λη ποικιλία σε μυρωδάτα τσάγια και ωραία σνακ. Αν η all day 
διάθεσή του σε παρασύρει να το... ξενυχτήσεις, μη διστάσεις: 

είσαι στο σωστό μέρος. Θα βρεις μια επίσης μεγάλη ποικιλία 
σε ετικέτες κρασιών, ποτών, αλλά και σε μπίρες, όλα σε γεν-
ναιόδωρες ποσότητες και τιμές. Ακόμα, κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο από τις 22.00 και μετά ο γνωστός dj Xarhs TeamHz 
κατακτά τα decks και κάνει όλο το Mister Booze να χορεύει σε 
ρυθμούς clubbing. Τέλος, μαθαίνουμε ότι ετοιμάζεται μια με-

γάλη ανακαίνιση-έκπληξη, που θα φέρει μεγάλες αλλαγές. Α-
ναμένεται μάλιστα να καθιερώσει το Mister Booze ως το πρώτο 
No Cocktail Bar στο Χαλάνδρι! Η αλήθεια είναι ότι σε μια εποχή 
που τα cocktail ξεφυτρώνουν ακόμα και εκεί που δεν τα περι-
μένεις, νοσταλγήσαμε ένα ωραίο, καθαρόαιμο bar. Ανυπομο-
νούμε λοιπόν!  Ηρακλείου 6, 210 6810965, fb: Mister-Booze 
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Τα παιδιά εδώ ξεκίνησαν από τον Ιούνιο 
ένα φιλόδοξο concept που έχει αγκα-
λιάσει ο κόσµος του Χαλανδρίου και 
όχι µόνο: Παροχή υψηλών υπηρεσιών 
σε τιµές ενός απλού ψητοπωλείου. Το 
Butcher’s Bite είναι ένα εστιατόριο-
ψητοπωλείο αλλά και cocktail bar, όπου 
θα βρείτε από καλαµάκια µέχρι πιάτα 
που εύκολα τα χαρακτηρίζεις gourmet, 
όπως για παράδειγµα το Rib Eye Black 
Angus, µε ποιοτικότατο κρέας ελευθέ-
ρας βοσκής και αλάτι Ιµαλαΐων. Ο κα-
τάλογος είναι πλούσιος σε σαλάτες, 
ορεκτικά και κυρίως πιάτα, ο ψήστης 
θα ψήσει το κρέας σου όπως ακριβώς 
σου αρέσει, ο χώρος είναι καθαρός, φι-
λόξενος χωρίς το ένα τραπέζι να είναι 
κολλητά δίπλα στο άλλο, ενώ υπάρχει 
και ένα µεγάλο πατάρι. Ρωτήστε την 
Κλαίρη να σας πει τι γλυκό έχει φτιάξει 
εκείνη την ηµέρα, που µπορεί να είναι 
banoffee τσιζκέικ, ρυζόγαλο ή ό,τι άλ-
λο, φτιαγµένα όλα στο εργαστήριο που 
βρίσκεται στον ίδιο χώρο µε πρώτες 
ύλες που έχει επιµεληθεί η ίδια για την 
ποιότητά τους, και δοκιµάστε κάποιο 
από τα ιδιαίτερα κοκτέιλ που έχουν 
όλα τους ελληνική βάση (ούζο, ρακί 
κ.λπ.). Με ετικέτες κρασιών σε πολύ 
καλές τιµές αλλά και χύµα, µε delivery 
(12.00 – 01.00) και take away και κουζίνα 
που µένει ανοιχτή µέχρι τις 02.00. Και 
κάτι που δύσκολα θα βρεις και αλλού: 
Το Butcher’s Bite είναι και κρεοπωλείο. 
Πολύ σύντοµα θα σας δίνει και τη δυνα-
τότητα να αγοράσετε κρέας νωπό, ήδη 
µαριναρισµένο, µαζί µε ό,τι υλικά θα 
χρησιµοποιούσαν κι εδώ (ξύδια, σάλ-
τσες κ.λπ.) για ένα ωραιότατο barbeque 
στο σπίτι.  
Κολοκοτρώνη 13, 213 0327425, 
fb: butcher’s bite 
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Το Βραστό είναι ένα εστιατόριο 
µε ιστορία. Υπάρχει στο Χαλάν-
δρι από το 1969, όταν και είχε την 
ονοµασία «Ωραία Εύβοια». Λόγω 
της σπεσιαλιτέ του όµως (το φη-
µισµένο «βραστό»), οι ορκισµένοι 
πελάτες του άθελά τους άλλαξαν 
το όνοµά του στα τέλη της δεκα-
ετίας του ‘70, καθώς στις µεταξύ 
τους προτροπές για έξοδο έλεγαν 
«πάµε για βραστό!». Σήµερα, ό-
µως, δεν θα πάτε µόνο για το περί-
φηµο αυτό πιάτο. Θα πάτε και για 
το υπέροχο κοτόπουλο Μετσοβό-
νε, το µαµαδίστικο γιουβέτσι, το 
κλέφτικο, το χοιρινό στη γάστρα, 
τα περιβόητα τυροπιτάκια που 
φτιάχνονται µε χειροποίητο φύλ-
λο κάθε µέρα, αλλά και για τη µο-
σχαροκεφαλή και το πόδι πατσά, 
που σπάνια βρίσκεις στην Αθήνα. 
Το κλίµα οικογενειακό, ειλικρινά 
φιλικό µε «τίµιο» κέρασµα στο τέ-
λος µυρωδάτο χαλβά και µωσαϊ-
κό. Θα φάτε απρόσµενα καλά και 
θα πιείτε µόνο ελληνικά κρασιά 
και µπίρες από µικρές ελληνικές 
ζυθοποιίες.
 Ρόδων 3, 210 6813776
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Τα Τενεκεδάκια ξεκίνησαν όταν τέσσερις φίλοι αποφάσισαν 
να κάνουν πραγματικότητα το κοινό όνειρό τους. Αυτό που 
ήθελαν ήταν να συνδυάσουν την ποιότητα με τις καλές τιμές 
και να χωρέσουν την παράδοση σε ένα χώρο με μοντέρνες πι-
νελιές. Τέσσερα χρόνια μετά όχι μόνο κατάφεραν να πετύχουν 
το στόχο τους, αλλά και να δώσουν στην έννοια του κλασικού, 

τη γεύση που κανείς δεν μπορεί να της αντισταθεί.  Στον εντυ-
πωσιακά διαμορφωμένο χώρο (ρίξτε μια ματιά στα φωτιστικά 
που κρέμονται από πάνω σας και θα καταλάβετε) θα γευτείτε 
κοτόπουλο με σος κάρυ, μπιφτέκι γεμιστό με φέτα ή μπιφτέκι 
με γέμιση γύρο χοιρινό και φυσικά το διάσημο πλέον σουβλάκι 
με γύρο χοιρινό ή καλαμάκι κοτόπουλο, όλα εξαιρετικής ποιό-

τητας. Αν πάλι θέλετε κάτι που να ξεφεύγει από το συνηθισμέ-
νο, δοκιμάστε τα μπαστούνια τυριού με sweet chili ή τη μερίδα 
γύρο (χοιρινό ή κοτόπουλο), που σερβίρεται μαζί με μια δική 
τους συνταγή bbq σος.
Αγίας Παρασκευής 8 και Θουκυδίδου, 210 6823014, 
fb: Tenekedakia 
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Ένα μοντέρνο bistrot café στο κέντρο του Χαλανδρίου, στον πεζόδρομο 

μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, με αποχρώσεις του ροζ 

και αισθητική που θυμίζει κάτι από παραμύθι. Φιλόξενο, με μια ρομαντι-

κή αύρα να πλανιέται στην ατμόσφαιρα, θα απολαύσετε γλυκές ατασθα-

λίες φτιαγμένες από φρέσκα υλικά, όπως βάφλες, κρέπες αλλά και τα 

υπέροχα banoffee και tiramisu.Μαζί με αυτά θα πιείτε τον καφέ σας, αν 

πάλι πεινάτε οι πίτσες, οι μπαγκέτες και τα club sandwiches είναι πεντα-

νόστιμα. Ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος για να συζητήσετε με την παρέα 

σας, να διαβάσετε την εφημερίδα σας ή ένα από τα βιβλία που θα βρείτε 

στα ράφια. Extra tip: Το καταπληκτικό πατάρι με θέα στην πλατεία. 

Πλατεία Ελευθερωτών 10, 215 5150373, fb: beverley Café be
ve
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 Πόσες φορές, σε πόσες εκφράσεις και με πόσους συμβολισμούς έχει 

συνυπάρξει ο αριθμός 7, ή αλλιώς Sette στην ιταλική. Σίγουρα όμως έως 

τώρα δεν υπήρξε συνώνυμο της γεύσης και της ποιότητας. Στο κέντρο 

του Χαλανδρίου, σε ένα ζεστό και ήσυχο χώρο με ιταλική φινέτσα, θα έρ-

θετε σε επαφή με νέες γαστρονομικές ανακαλύψεις και σωστό, ξεχωρι-

στό service, σε ιδιαίτερα προσιτά τιμές. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε 

καρπάτσιο πιπεράτο μόσχου, ριζότο με κοτόπουλο και γκοργκοτζόλα, 

τορτελίνια με μαύρη τρούφα, ψαρονέφρι με προσούτο φασκόμηλο, 

όπως και πίτσες βασισμένες σε ιταλικές συνταγές. Περίπου €17/άτομο.  

Γρηγορίου Γυφτοπούλου 7, 210 6894316, fb: Sette Tratoria 
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Ο παράδεισος της κρέπας βρίσκεται στον πεζόδρομο του Χαλανδρίου, 

με μοναδικές γεύσεις, άριστες και φρέσκιες πρώτες ύλες και χειροποί-

ητες συνταγές. Θα βρείτε πολλές επιλογές, αλλά εμείς δοκιμάσαμε και 

σας προτείνουμε την αλμυρή Μεξικάνα, με χειροποίητο φρέσκο κιμά, 

τυρί, μπέικον, πιπεριά, κόκκινα φασόλια, ντομάτα και γουακαμόλε αλλά 

και τη γλυκιά Νουτέλα, με φρέσκια χειροποίητη κρέμα μπουγάτσα, φρέ-

σκια φράουλα και μπισκοτάκι - ασύγκριτες και οι δύο. Ανοιχτά κάθε μέρα 

17.00 - 03.00 και Παρασκευή και Σάββατο 17.00 - 06.00, μπορείτε να τις 

απολαύσετε και με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι σας. 

Ηρακλείου 3-5, 210 6858138
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6 Μια ανάσα από το πολύβουο κέ-
ντρο, στη στοά που ενώνει τη 
Χαϊμαντά με την Αγίας Παρασκευ-
ής, αυτό το μεζεδοπωλείο είναι 
όπως πρέπει: φιλικό, παρεΐστικο, 
με ιδιαίτερες γεύσεις και εκλεκτά 
οινοπνεύματα. Πεντανόστιμοι 
μεζέδες, ορεκτικά, σαλάτες, κρε-
ατικά αλλά και θαλασσινά, που 
θα συνοδεύσετεν με κρασί, ούζο, 
ρακές, ρακόμελα, οινόμελα και 
όλα τα καλά. Θα το βρείτε ανοιχτό 
από τις 13.30, διαθέτει και μια πο-
λύ όμορφη καταπράσινη αυλή κι 
αν σας έρθουν μεράκια μπορείτε 
να πάρετε την κιθάρα για μια αξέ-
χαστη βραδιά. Χαϊμαντά 26, 215 
5308057, www.kavatza26.com, 
fb: Καβάτζα 26
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R Ένα ζεστό και φιλόξενο καφέ -  
μεζεδοπωλείο, που στεγάζεται 
σε μια παλιά μονοκατοικία και 
διαθέτει μια πολύ όμορφη αυλή 
για τις καλές ημέρες. Πολύ νό-
στιμα μεζεδάκια όλα στα €3,50, 
ψημένη ρακί που τη φτιάχνουν 
μόνοι τους, ρεμπέτικα κάθε Πα-
ρασκευή βράδυ και Κυριακή με-
σημέρι, αλλά και ροκ, τζαζ και έ-
θνικ μουσικές τις άλλες ημέρες. 
Κάθε μέρα εκτός Δευτέρας από 
τις 17.00 και τα ΣΚ από τις 12.00. 
Αριστοφάνους 28,
210 6813730, fb: AKbAr-CAFÉ
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το παραδοσιακό οικογενειακό τραπέζι και 
μεζεδάκια-λιχουδιές, σε αυτό το πολύ γλυκό 
και μοντέρνο ταβερνάκι που καταφέρνει και 
κρατά τις τιμές του πραγματικά χαμηλές. Όλα 
τα πιάτα μαγειρεύονται αποκλειστικά από 
ελληνικές πρώτες ύλες, όπως γραβιέρα και 
αυθεντική φέτα Ρούμελης, λουκάνικα Καλα-
μάτας, ελιές και ελαιόλαδο παραγωγής τους. 
Δοκιμάστε χοιρινό με μέλι και πλιγούρι, μανι-
ταρόσουπα με φρέσκα μανιτάρια, παστουρ-
μαδοφλογέρες, κριθαρότο με σύγλινο Μάνης 
και πράσινη σαλάτα με ξερά φρούτα, ενώ για 
το τέλος μην ξεχάσετε ένα γλυκό επίσης από 
τα παλιά και νόστιμα, όπως πορτοκαλόπιτα, 
μωσαϊκό και άλλα. Η Μπεμπέκα, που τις κα-
λές ημέρες θα σε φιλοξενήσει σε έναν κήπο 
με αρώματα από πορτοκαλιές και βασιλικό, 
είναι ανοιχτή κάθε μέρα από το μεσημέρι.
Διονύσου 16, 210 6854.880
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Δέσποινα Αυγερινού, 
μητέρα της ιδιοκτήτριας 

και μαγείρισσα

Μπορεί να είναι ένα νέο, όμορφο μεζεδοπωλείο, αλλά οι μνήμες του φτά-

νουν σε μακρινές εποχές. Με φωτογραφίες του παλιού Χαλανδρίου που 

βρίσκονται παντού (από τα σουπλά μέχρι και τους τοίχους), με σπιτικό 

φαγητό και τη ζεστασιά των ανθρώπων, για να θυμούνται οι παλιοί και να 

μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν το Χαλάνδρι πριν πολλά χρόνια. Δοκιμάστε 

μεζέ της κακιάς πεθεράς (μπουκιές από μοσχάρι σε κόκκινη πικάντικη 

σάλτσα), ζουμερά μπριζολάκια στη σχάρα με πατάτες και ρύζι, σουπιές 

με σπανάκι και αν ο μεζές της φλυαρίας δεν καταφέρει να σας λύσει 

τη γλώσσα, πιείτε από το ασύγκριτης ποιότητας χύμα κρασί. Ακόμα θα 

βρείτε ωραία και πληθωρικά μενού με €13/άτομο και ζωντανή ελληνική 

μουσική κάθε Σάββατο βράδυ.̀ Σωκράτους 23, 210 6854358, 

fb: sto-palio-halandri
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Κάθισα στο παράθυρο, μπροστά στον πεζόδρομο, παρήγγειλα έναν ελ-

ληνικό και μου ήρθε περιποιημένος στο μπρίκι, με κουλουράκι και γλυκό 

βανίλια. Περιποιημένα πράγματα. Τα παιδιά εδώ κόβουν και ψήνουν μό-

νοι τους τον καφέ, τον οποίο αξίζει να δοκιμάσεις, όπως και την υπέροχη 

σοκολάτα valrona. Όλα αυτά το πρωί, γιατί το βράδυ η bistroteca Avant 

Garde γίνεται ένα ατμοσφαιρικό μπαρ, στην καρδιά της πιάτσας του Χα-

λανδρίου, με μουσικές από funk, soul, jazz, electronica, αλλά και συχνά 

events με djs και live βραδιές, για τα οποία μπορείτε να ενημερώνεστε 

από το fb. Να γίνετε οπωσδήποτε φίλος του. 
Θουκιδίδου 1, 213 0268861, fb: Avant Garde 

Av
An

t 
gA

Rd
eΑπό τη μία μπαρμπέρικο, από την άλλη τατουατζίδικο, στη μέση δύο μεγά-

λες καρδιές. Ο Άγγελος και η Εσπεράνθα είχαν την πρωτοποριακή ιδέα να 

ανοίξουν δύο μαγαζιά σε ένα. Στο ατμοσφαιρικό Aggelos Barbershop πας για 

κούρεμα. Στο God Bless Ink όμως, πας για να κάνεις τέχνη πάνω στο σώμα σου. 

Στην ουσία πρόκειται για ένα alternative εργαστήριο δερματοστιξίας, με έμπει-

ρους artistes που θα σου ζωγραφίσουν με επιδεξιότητα ό,τι τους ζητήσεις, σε 

τιμή που δεν θα πιστεύεις. Ο Άγγελος, η Εσπεράνθα, ο Lacho, o Γιώργος και ο 

Ρένος αγαπούν πολύ τη δουλειά τους και έχουν σκοπό να σπάσουν τα στε-

ρεότυπα γύρω από τα τατουάζ. Η αισιοδοξία τους σε αγκαλιάζει αμέσως, η 

μεγάλη εμπειρία τους σε πείθει και τελικά καταλαβαίνεις ότι εδώ ο Θεός όντως 

ευλόγησε το μελάνι.  Σωκράτους 13, 210 6890838, fb: God-bless-Ink go
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Στον πρώτο χρόνο λει-
τουργίας του κέρδισε το 
χρυσό βραβείο γεύσης 
από το Exodos Times. 
Ο δεύτερος χρόνος δεν 
ξέρουμε τι θα φέρει, αλλά 
με τέτοιες γεύσεις είμαστε 
σίγουροι για τα καλύτερα. 
Σημειώστε: μοσχαρίσιο 
κότσι με πουρέ μελιτζάνας, 
πίτες (όλες τους εξαιρετι-
κές), σαλάτα με φακές και 
γλυκά μούρλια! Θα βρείτε 
ακόμα ωραίο χύμα κρασά-
κι, ελληνικές μπίρες, κρη-
τικιά ρακή και κάθε Παρα-
σκευή και Σάββατο ζωντα-
νή μουσική. Λ. Πεντέλης 
116, 210 6812712, fb: Ό,τι 
φάμε κι ό,τι πιούμε
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απόγονος του θρυλικού ήρωα 
του 1821 και πολύ μερακλής. 
Σου μαγειρεύει αυθεν τικές 
μανιάτικες συνταγές (αλλά και 
πολλά άλλα), όπως μόνο αυτός 
ξέρει. Δοκίμασε καγιανά, σύ-
γκλινο Μάνης, κόκορα μπαρ-
δουνιώτικο, υπέροχα μαγειρευ-
τά, σαλάτες-υπερπαραγωγή και 
φυσικά τα περίφημα λαλάγγια. 
Σημείωσε ακόμα ότι οι ελιές και 
το ελαιόλαδο είναι δικής του πα-
ραγωγής. Το κλίμα οικογενειακό 
και παρεΐστικο, γίνεται ακόμα 
πιο ζεστό τα Σάββατα με τη ζω-
ντανή μουσική.  
Καραολή Δημητρίου 27, 210 
6828093, fb: Τα Λαλάγγια

Τα πάντα για το μοντελισμό ηλεκτρικών τρένων, τα 

πάντα για το μάθημα της τεχνολογίας και την κατα-

σκευή μακέτας, από ένα κατάστημα που εδώ και 30 

χρόνια αντιπροσωπεύει τα καλύτερα εργοστάσια 

μοντελισμού τρένων. Θα το είδατε πρόσφατα να 

πρωταγωνιστεί σε πολιτική διαφήμιση που συζη-

τήθηκε πολύ.

Κατσουλιέρη 4, 210 6893000, 

www.marklingreece.gr 

κο
ρα

¸σ
Ένα αυθεντικό ρεμπέτικο 
στέκι, με παραδοσιακούς 
μεζέδες, μαμαδίστικο φα-
γητό και… μπαγλαμαδάκι. 
Φέρνει τα καλούδια του 
από την επαρχία ενώ οι 
ρακές, τα τσίπουρα και τα 
ρακόμελα που σερβίρει 
είναι διπλής απόσταξης. 
Παρεΐστικο στέκι, ξεκι-
νά τη μέρα του από το 
πρωί με soul, jazz, funky, 
reggae ήχους και καλό κα-
φέ ενώ το βραδάκι παίζει 
ζωντανές μουσικές με 
σμυρνέικα και αυθεντικά 
παραδοσιακά ρεμπέτικα 
τραγούδια. Γίνεται κα-
νονικό γλέντι με παρέες 
που γνωρίζονται από την 
Ανάφη και μαζεύονται 
εδώ. Τρώνε, πίνουν και 
τραγουδάνε σε ένα κλίμα 
οικογενειακό και αγαπη-
σιάρικο. Ιδανικό στέκι για 
τον χειμώνα.
Α. Παπανδρέου 28, 
210 6819637, fb: ZAri  
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Ποιοτική και οικονομική κρε-
περί με φανατικούς φίλους απ’ 
όλη την Αθήνα για το παγωτό 
της, που έχει ψηφιστεί ως ένα 
από τα 15 καλύτερα της πόλης. 
Εκτός από κρέπες, προτείνου-
με να δοκιμάσετε και τους λου-
κουμάδες, ενώ θα βρείτε ακόμα 
χορταστικά burgers, σαλάτες, 
σάντουιτς και καφέδες. Με μια 
σούπερ υπηρεσία: Delivery από 
τις πρωινές ώρες έως τις 4 τα 
ξημερώματα!
Σωκράτους 6, 210 685 8418, 
fb: CrepeDiem 
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Μια βόλτα στο κέντρο του Χα-
λανδρίου, down under της κε-
ντρικής πλατείας του Αγίου Νι-
κολάου, στον πιο busy δρόμο, 
όπου βρίσκεται ο ιδανικός προ-
ορισμός για τους λάτρεις των 
vintage, retro, επώνυμων ρού-
χων, το κατάστημα KILO SHOP. 
Ένας χώρος 300 τ.μ γεμάτος 
από μοναδικά, ιδιαίτερα, ποιοτι-
κά κομμάτια των δεκαετιών ’50, 
’60, ’70, αλλά και σύγχρονα, με 
άποψη και στιλ, είναι στη διά-
θεσή σας. Choose, weigh and 
shop, μια απρόσμενη vintage 
εμπειρία. 
Κολοκοτρώνη 20, 210 6810812,  
Ερμού 120, 210 3237203, 
fb: kiloshopchalandri 
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Επιμέλεια: 
ΑγγΕλική ΜπιρΜπιλή
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bookvoice
A.V. 

bookstore 

To βιβλιοπωλείο 

της ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή 

σε όλη την Ελλάδα.

Διάχυτη στις σελίδες του βιβλίου «Το 
παιχνίδι της εξέδρας» (εκδ. Μεταίχμιο) η 
νοσταλγική διάθεση του συγγραφέα Λέω-
ντα Α. Ναρ και πολύτιμη η καταγραφή του 
αστείρευτου δημιουργικού οίστρου που 
διακατέχει τους οπαδούς των ομάδων, οι ο-
ποίοι τον εκδηλώνουν μέσω των συνθημά-
των. Επιτέλους ένα βιβλίο που διαβάζεται… 
τραγουδιστά. 
 
Μεγαλώνοντας κάτω από το γήπεδο του 
ιωνικού, με τις κυριακές σημαδεμένες πάντα 
από τον αχό της αποθέωσης όταν η μπάλα 
έβρισκε τα δίχτυα και της απογοήτευσης για 
κάθε φάλτσο σουτ (ενίοτε και με τα μπινε-
λίκια των οπαδών των αντίπαλων ομάδων 
ή, ευτυχώς σπανιότερα, τον πετροπόλεμο 
μεταξύ ιωνικού - προοδευτικής ή παοκτζή-
δων - γάβρων), βρήκα τη σταχυολόγηση πο-
δοσφαιρικών συνθημάτων που επιμελήθηκε 
ο λέων Α.Ναρ, μία εξαιρετική ευκαιρία για να 
κάνω αναδρομή όχι μόνο στην πρόσφατη 
ποδοσφαιρική ελληνική ιστορία, αλλά και 
τις πολιτικές, κοινωνικές, ακόμη και life style 
εξελίξεις στη ζωή της χώρας. 

Ποια είναι αυτή η στρογγυλή θεά και γιατί 
την ερωτεύονται τα μικρά αγόρια; Θυμάσαι 
την πρώτη άγρια χαρά, την πρώτη συγκί-
νηση σε ένα γήπεδο; Δεν μπορώ να στο ε-
ξηγήσω, ίσως είναι η επιστροφή στα παιδικά 
χρόνια, στην περίοδο που όλοι ονειρευόμα-
στε ότι μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε 
την ομάδα μας, πετυχαίνοντας το νικητήριο 
γκολ στο τελευταίο λεπτό. Είναι βαθιά χα-
ραγμένες μέσα μου εικόνες από το γήπεδο, 
για παράδειγμα η εικόνα των φελιζολένιων 
μαξιλαριών που πετούσαν ψηλά στον ουρα-
νό στο τέλος των αγώνων, φαινόμενο που 
πλέον παρήλθε, ωστόσο με έχει οριστικά ση-
μαδέψει. Τώρα, βέβαια, που υπάρχουν τα κα-
ρεκλάκια, άρα τα μαξιλαράκια είναι περιττά, 
βλέπουμε συχνά να «πετάνε» καρεκλάκια.
 
Γιατί δεν ξεθώριασε αυτή η παιδική αγάπη 
καθώς μεγάλωνες; γιατί μεγαλώνοντας α-
ντιλαμβάνεσαι και άλλα πράγματα, ότι στο 
γήπεδο δεν υπάρχουν κοινωνικές περγαμη-
νές, εκεί θέλεις απλώς να κερδίσει η ομάδα 
σου, θέλεις εσύ ο ίδιος να κατεβάσεις τη δική 
σου ενδεκάδα, να ταυτιστείς απόλυτα με τα 
ινδάλματά σου. Είναι πρωτόγνωρη η οικειό-
τητα με την οποία μπορεί να σου σχολιάσει 
ο διπλανός σου την άλφα ή τη βήτα φάση ή 
να σου πει τη γνώμη του για τον χι και τον ψι 
ποδοσφαιριστή, δεν θα σε ρωτήσει ούτε καν 
τα τυπικά (ποιος είσαι, πώς σε λένε κ.λπ.) και 
θα χωρίσετε πάλι με τον ίδιο εύκολο τρόπο. 
Όλα αυτά και πολλά ακόμη δεν αφήνουν την 
αθώα παιδική αγάπη να ξεθωριάσει.

Φιλόλογος, διδάκτωρ του ΑΠΘ, συγγρα-
φέας ιστορικών μελετών και επιμελητής 
δίτομων έργων ποίησης, πώς πήρες την 

απόφαση να καταθέσεις στην ελληνική 
βιβλιογραφία ένα βιβλίο με… βρωμόλο-
γα; Σίγουρα κάποιοι του σιναφιού, διανο-
ούμενοι ή διανοουμενίζοντες, θα μου κολ-
λήσουν τη ρετσινιά πως ένα τέτοιο πόνημα 
δεν αρμόζει σε έναν πραγματικό ερευνη-
τή, σε ένα διδάκτορα και τα λοιπά. Εύκολα 
μπορούν να θεωρήσουν πως το θέμα είναι 
ολίγον χυδαίο, ακόμη κι αν οι περισσότεροι 
από αυτούς, μόλις πιάνουν εφημερίδα στα 
χέρια τους, την ανοίγουν πρώτα στις αθλη-
τικές σελίδες. Στο βιβλίο, πάντως, υπάρχει 
και ένα κεφάλαιο με τίτλο «Μπάλα και λογο-
τεχνία», όπου αναφέρομαι στη σχέση του 
ποδοσφαίρου με επώνυμους ανθρώπους 
των γραμμάτων και των τεχνών, Ελλήνων 
και ξένων, όπως την εκδήλωσαν με τα έργα 
τους ή με την προσωπική δημόσια στάση 
τους απέναντί του. Εγώ απλά «γουστάρω» 
την ιδιότυπη κουλτούρα των γηπέδων και 
αποδίδω στα συνθήματα που αποθησαυ-
ρίζω μια αναμφισβήτητη λαογραφική αξία, 
η οποία θεωρώ ότι  πρέπει να αναδειχθεί 
και να διασωθεί ως στοιχείο του λαϊκού μας 
πολιτισμού.

Συμφωνώ απόλυτα με την άποψη που κυ-
ριαρχεί στο βιβλίο σου, ότι δηλαδή τα γηπε-
δικά συνθήματα είναι ένα είδος δημοτικών 
τραγουδιών της εποχής μας. Πώς έφτασες 
σε αυτό το συμπέρασμα; πρώτα απ’ όλα εί-
ναι το είδος της δημόσιας συνάθροισης, εκεί 
όπου οι θεατές επινοούν συστηματικά λόγο 
που αναφέρεται, είτε επαινετικά είτε υβρι-
στικά, σε ομάδες ανθρώπων που ενώνονται 
κάτω από μια κοινή αναφορά. ή ένταξη των 
οπαδών στον όχλο αίρει, βέβαια, αυτόματα 
κάθε αναστολή που μεμονωμένα ίσως έχει 
κανείς όταν είναι μόνος. Το βιβλίο φιλοδοξεί 
να αναδείξει τον εύστοχο και, πάνω απ’ όλα, 
ευθύ τρόπο έκφρασης, το ποιητικό, πολλές 
φορές, περιεχόμενο των συνθημάτων, το α-
πόσταγμα κοινωνικής εμπειρίας που συγκρο-
τούν, καθώς και τη συναισθηματική τους λει-
τουργικότητα, που τα κάνουν να έχουν μια 
αναμφισβήτητη λαογραφική αξία. Φιλοδοξία 
μου είναι τελικά να διασώσω και να αναδείξω 
μια λαϊκή έκφραση ζωής και καταφυγής που 
προσδιόρισε την ιστορική φυσιογνωμία της 
μικρής καθημερινής ανθρώπινης κλίμακας.

Αλήθεια, γιατί διάλεξες τα αποσιωπητικά 
στο «Παιχνίδι της εξέδρας» αντί να γράψεις 
ολόκληρα τα βρωμόλογα; Ο Ηλίας Πετρό-
πουλος θα ένιωθε προδομένος. Δεν είμαι δα 
και ο πρώτος που ακολουθεί αυτή την πρακτι-
κή, άλλωστε νομίζω ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο 
πρόβλημα κατανόησης, ο νοών νοείτω…. 

Βαθιά σεξιστικά τα 8 στα 10 γηπεδικά συν-
θήματα. Πού να καθίσουμε οι γυναίκες 
στις κερκίδες και να μη θέλουμε να σας 
γιαουρτώσουμε; Υπάρχει χώρος για κολ-
λητές, ερωμένες, συζύγους ή κόρες στα 

γήπεδα; Τα παλιότερα συν-
θήματα ήταν πιο «αθώα», το 
μπινελίκι το συναντούσες 
σπάνια. Οι χαρακτηρισμοί 
που αντάλλασσαν οι οπαδοί 
ήταν ήπιοι, «μαουνιέρηδες», 
«βαζέλες», «χανούμια» και 
για τους καθ’ ημάς «Τούρ-
κοι», «σκουλήκια», «γριές», 
το «κουρέλες» ήταν «πολύ 
βαρύ». Ο μετασχηματισμός 
ήταν σταδιακός, τώρα ακού-
με κυρίως συνθήματα που 
η ρίμα τους κυνηγά μόνο τη 
βωμολοχία. Άρα, ναι, οι γυ-
ναίκες, και κυρίως οι «άμοιρες οι μανούλες», 
σίγουρα δεν θα νιώθουν και πολύ βολικά 
στο γήπεδο. 

Πόσο εύκολα συνδυάζεις το Θεσσαλονικιός 
με το γαύρος; πανεύκολα! πηγαίνω εδώ και 
είκοσι και πλέον χρόνια σε όλα τα γήπεδα της 
Θεσσαλονίκης, παρέα με παοκτσή-
δες, αρειανούς, ηρακλειδείς φί-
λους μου. Μην τρελαινόμαστε παι-
διά, παιχνίδι είναι, να περνάμε καλά 
πάνω απ’ όλα, να πειράζουμε ο έ-
νας τον άλλον, αλλά μέχρι εκεί…

Πρόσφατα, με αφορμή την 
τραγική κατάληξη των αν-
θρώπων της Charlie Hebdo, 
έγινε πολύ κουβέντα για τα 

όρια της σάτιρας. Τα ελληνικά γήπεδα έχουν 
ιερό ή όσιο; Δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να 
υπάρχουν ηθικοί περιορισμοί στη χρήση των 
συνθημάτων ούτε και για τα σχετικά με τις κοι-
νωνικές τους προεκτάσεις. Το σίγουρο είναι 
ότι η «κερκίδα» είναι από τους τελευταίους 
ζωντανούς χώρους δράσης του λαϊκού πο-

λιτισμού. Όλα αυτά τα συναισθή-
ματα της ιδιότυπης «πολιτισμικής 
φυλής» των οπαδών, κατά την 
ιεροτελεστία του κυριακοδεύτε-
ρου, διεισδύουν στα σώψυχα της 
οπαδικής κοινωνίας. ●

Η ποίΗσΗ τΗσ εξεδρασ
Της ΑνΑστΑσίΑσ ΚΑμβύση

INFo 
«Το παιχνίδι της εξέδρας» πα-
ρουσιάζεται την Πέμπτη 29/1 
στις 20.30, στον Ιανό (Σταδίου 
24). Στην …εξέδρα του καφέ 
παίρνουν θέση η Μυρτώ Αλικά-
κη, ο Στέλιος Κούλογλου, ο Α-
ντώνης Πανούτσος, ο Χρήστος 
Σωτηρακόπουλος, ο Παύλος 
Τσίμας και η Βικτόρια Χίσλοπ.

Διαβάστε όλη τη 
συνέντευξη στο site

www.athens voice.gr
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«Μανή, θεκέλ, φάρες». Θα πει «εμετρήθης, 
εζυγίσθης και ευρέθης λειψός, άρα το 
βασίλειό σου θα διαμοιρασθεί». Εμμονο-
ληπτικά και παρατεταμένα η κραυγή αυτή 
έρχεται και φεύγει, ακούγεται, εξαφανί-
ζεται, επανέρχεται. Έξω το φως της μέρας 
χάνει το σθένος του βουλιάζοντας στη 
γλυκιά δίνη του απογεύματος. Παρακάτω 
καραδοκεί ο βούρκος και η άβυσσος της 
μεγάλης νύχτας, είναι νωρίς όμως ακόμη. 
Το μεταιχμιακό αυτό φως δεν το ξέρει πως 
θα σκεπαστεί δηλαδή από στρατιές σκοτα-
διού, μοιάζει ακόμα πως υπάρχει άπλετος 
χρόνος για όλους και για όλα κι ας είναι ήδη 
αργά. Η παράσταση ξεκίνησε.

Α
πέναντι ο Όλυμπος, η θάλασσα του Θερ-
μαϊκού, καράβια, ποδηλάτες, άστεγοι 
εραστές, βαδιστές της φυλής των «καρ-
διοτονοτίλ», κινούνται υπό τη φαντα-

σμαγορία του απογευματινού δύοντος φωτός. 
Όσο απέμεινε ακόμη, για όσο τους κρατήσει ο-
ρατούς και κινούμενους, πριν όλα σκεπαστούν 
με σκοτάδι. Ο κόσμος, η πόλη και ο ορίζοντας 
συμμετέχουν και συμπρωταγωνιστούν άθελα 
και εν αγνοία τους στην «Αυτοκρατορία» του Μι-
χαήλ Μαρμαρινού, καθώς όλα συμβαίνουν στο 
περιτειχισμένο με γυαλί φουαγιέ του Μεγάρου 
Μουσικής Θεσσαλονίκης, Μ2. 
Αποτελούν δομικό συστατικό, 
αναπόσπαστο στοιχείο ενός 
θεάματος, που εκμεταλλευόμε-
νο το φυσικό φως και την ανορ-
χήστρωτη ατμόσφαιρα ενός 
συνεχόμενα μεταβαλλόμενου 
ορίζοντα όπως το ορίζουν οι ει-
κόνες του εξωτερικού άστεως 
αλλά και η εσωτερική ποιητική 
αρχιτεκτονική του κατασκευα-
στή Ισοζάκι, καταργεί τη σχέση μέσα και έξω. 
Ο θεατής της «Αυτοκρατορίας» δεν νιώθει ε-
γκιβωτισμένος σε χώρο όπου η σκηνή και τα 
τεχνικά εφέ-φωτισμοί θα ενορχηστρώσουν το 
υπερθέαμα. Αυτό είναι και το μέγα εύρημα του 
Μαρμαρινού, που προσέγγισε το κείμενο του 
Γιώργου Βέλτσου καταργώντας τη σύμβαση 
των στάνταρ χώρων που παρέχει το Κρατικό Θέ-
ατρο Βορείου Ελλάδος, προτιμώντας ένα σκηνι-
κό άναρχο, χαοτικό, ρευστό και ασταθές. Όπως 
άλλωστε και το ίδιο το έργο του Βέλτσου, όπου 
η σύμβαση του χώρου και του χρόνου υπονο-
μεύονται ως έννοιες πλασματικές. Μπορεί στον 

ατομικό χρόνο που μας αναλογεί ως ζωή όλα να 
συμβαίνουν για πρώτη φόρα και η Ιστορία να 
δείχνει καινούργια, όμως στην ουσία όλα έχουν 
συμβεί και ξανασυμβαίνουν ατέρμονα, απαράλ-
λαχτα, κλωθογυρίζοντας στον ίδιο μίτο. Από τον 
Ναβουχοδονόσορα και τη Βαβυλώνα έως τον 
Έντουαρντ Σνόουντεν και το συνδεδεμένο κό-
σμο του παγκοσμιοποιημένου εμπορίου και των 
ομοειδών τουριστικών πακέτων, δεν ζούμε τί-
ποτα άλλο πέρα από παραλλαγές συγκρούσεων 
και αναπτυσσόμενων αγορών που μπλοκάρουν, 
βουλιάζουν, πολεμούν, ειρηνεύουν, επανασυ-
γκρούονται, τελειώνουν, επανεκκινούν, σαν μια 
non stop performance, που δεν αφήνει την Ιστο-
ρία να τελειώσει, κρατώντας τη δύση της Δύσης 
εκτεθειμένη σε χρόνους ατελείωτους. Διηνεκείς. 
Άλλωστε ως περφόρμανς νομίζω πως προσέγ-
γισε και ο Μαρμαρινός ίσως το πιο από τα πολι-
τικά κείμενα του Βέλτσου. Όπου παρελαύνουν 
παλαιοί προφήτες, όπως ο Δανιήλ, και σύγχρο-
νοι, όπως οι χάκερ που μοιάζει επίσης να μιλούν 
μια γλώσσα συγκρουσιακή και πανεπιθετική. 
I have your data, είναι το δεύτερο σκέλος από 
τον τίτλο του έργου. Με αναφορές στον Νέ-
γκρι αλλά και την «Αποκάλυψη» του Ιωάννη, 
τους πίνακες «Συμπόσιο του Βαλτάσαρ» και «Ο 
θάνατος του Σαρδανάπαλου» των Ρέμπραντ και 
Ντελακρουά, οι Μαρμαρινός και Βέλτσος κατα-
φέρνουν να στήσουν ένα ευρηματικό, επίμονο 
και εύστοχο έργο-σχόλιο. Πάνω στο ψεύδος 
του χρόνου και τη συνεχή επανάληψη του ί-
διου σεναρίου: πόνος, καταστροφή, θάνατος, 
αναδυόμενες αγορές, συσσώρευση πλούτου, 

νέοι πόλεμοι, μεταβλητές που 
μέσω ιστορικής λούπας επα-
ναλαμβάνονται ξανά και ξανά, 
kraut time. «Έχουμε μπλοκάρει, 
βουλιάζουμε γιατί κυριαρχή-
σαμε, τα πήραμε όλα, χωρίς να 
μπορέσουμε να τα χαρούμε». 
Η «Αυτοκρατορία» έως και τις 
28 Φεβρουαρίου, στις 4 κάθε 
απόγευμα, στο φουαγιέ του 
κτιρίου Μ2 επαναφέρει κάτι 

πολύ σπουδαίο για το Κρατικό Θέατρο Βορείου 
Ελλάδος αλλά και τον καλλιτεχνικό διευθυντή 
του: την τόλμη, τον πειραματισμό και τον άφο-
βο ασπασμό με τη νεωτερικότητα ως προς τις 
επιλογές ρεπερτορίου, αντάμα με τα πιο κλα-
σικά και στρωτά έργα του φετινού προγράμμα-
τος, σε μια παράσταση που η Θεσσαλονίκη ήδη 
τη συζητά και τη δοξάζει. Εξαιρετικοί οι έξτρα 
φωτισμοί της Ελευθερίας Ντεκώ, αποσβολω-
τική η μουσική του Δημοσθένη Γρίβα και όλοι 
οι ηθοποιοί, που κυριολεκτικά ερμηνεύουν επί 
του χώρου ως ήρωες κινούμενου ζωγραφικού 
πίνακα. Αυτά είναι! A

Του ΣτΕφαΝου τΣιτΣοπουλου 

2310 Soul

Η ÇΑυτοκρατορίαÈ 
αντεπιτίθεται!

Oι Μαρμαρινός 
και Βέλτσος 

καταφέρνουν 
να στήσουν 

ένα ευρηματικό, 
επίμονο και εύστοχο 

έργο-σχόλιο

«Πάρε το σακίδιό σου και φύγα-
με». Η Generation easyjet είναι η 
φρέσκια, ταξιδιάρικη γενιά της 
πόλης. Από αεροπλάνο σε αε-
ροπλάνο και από προορισμό σε 
προορισμό, κάνει τα ταξίδια έτσι 
όπως θα έπρεπε να είναι. Εύκολα, 
οικονομικά και διασκεδαστικά. 
Θέλοντας και εμείς να είμαστε 
μέρος αυτής της γενιάς, ρωτήσα-
με τη διευθύντρια Marketing της 
easyJet Noemi Frisoli και μας τα 
είπε όλα.

Τι σημαίνει Generation easyJet; 
Η Generation easyJet είναι μια νέα 
γενιά ταξιδιωτών, δυναμική, γεμά-
τη ενθουσιασμό, με περιέργεια να 
ανακαλύψει νέα πράγματα και να 
ζήσει καινούργιες εμπειρίες. Αυτό 
το καταφέρνει χάρη στον εύκολο 
και προσιτό τρόπο ταξιδιού που 
προσφέρει. Οι απεριόριστες επιλο-
γές και οι δυνατότητες να ταξιδέψει 
κανείς σε όλη την Ευρώπη με την 
easyJet είναι ο καλύτερος τρόπος 
για να κάνει τα όνειρά του πραγ-
ματικότητα. Η easyJet δίνει στους 
νέους αυτούς ανθρώπους την ευ-
καιρία να γνωρίσουν διαφορετικές 
χώρες & κουλτούρες, μέχρι και να 
αναζητήσουν νέες ευκαιρίες απα-
σχόλησης εφόσον το επιθυμούν. Η 
γενιά αυτή έχει αλλάξει τον τρόπο 
που ταξιδεύει και γενικότερα τον 
τρόπο που ζει την καθημερινότητά 
της, και καταβάλλουμε κάθε προ-
σπάθεια ώστε να έρθουμε πιο κο-
ντά στις επιθυμίες της.
Σε ποιο κοινό απευθύνεται; Σε 
όσους θέλουν συνεχώς να ταξι-
δεύουν, να εμπλουτίζουν τις εμπει-
ρίες τους, να συναναστρέφονται 
με διαφορετικά άτομα από άλλες 
χώρες και από άλλες κουλτούρες, 
δημιουργώντας το δικό τους ρεκόρ 
σε αριθμό προορισμών που έχουν 
επισκεφτεί, πάντα σύμφωνα με τις 
οικονομικές τους δυνατότητες, όσο 
περιορισμένες και αν είναι αυτές.
Ανήκει το ελληνικό κοινό στη 
Generation easyJet; Φυσικά. Η 
easyJet έχει ηγετικό και απαράμιλλο 
ευρωπαϊκό δίκτυο που λειτουργεί 
στα 50 μεγαλύτερα αεροδρόμια, 
κάνοντας το ταξίδι εύκολο και προ-
σιτό για όλους τους Έλληνες, καθώς 
τους συνδέει με όλη την Ευρώπη. Η 
easyJet έχει αυξήσει τη χωρητικό-
τητα των θέσεων σε προορισμούς 
προς την Ελλάδα τα τελευταία 5 

χρόνια, κατά μέσο όρο σε ποσοστό 
9%, έχοντας εξυπηρετήσει περίπου 
2 εκ. επιβάτες εντός του 2014. Πε-
τάμε προς 68 προορισμούς από 12 
ελληνικά αεροδρόμια και σε 10 προ-
ορισμούς από την Αθήνα. Τον περα-
σμένο μήνα ανακοινώσαμε και 10 
νέα δρομολόγια που θα ενταχθούν 
στο θερινό μας πρόγραμμα.
«Πάρε το σακίδιό σου και φύγα-
με». Πόσο ρεαλιστική είναι αυτή η 
φράση στην εποχή μας; Η ανάπτυ-
ξη των αεροπορικών εταιρειών χα-
μηλού ναύλου είναι κάτι παραπάνω 
από ορατή, δίνοντας περισσότερες 
ευκαιρίες στους ανθρώπους να τα-
ξιδέψουν, δημιουργώντας μια νέα 
γενιά ταξιδιωτών. Ενθαρρύνουμε 
την προσέγγιση «πάρε το σάκο σου 
και φύγε» στα ταξίδια. Πιστεύουμε 
στα αδύνατα που γίνονται δυνατά... 
Στις σχέσεις από απόσταση, στους 
ανθρώπους που φεύγουν στο εξω-
τερικό για σπουδές ή για δουλειά, 
στις αποδράσεις του Σαββατοκύ-
ριακου κ.λπ. Με τις προσιτές τιμές 
και το ασυναγώνιστο δίκτυό μας, 
όλα είναι δυνατά και ο κόσμος εί-
ναι πιο κοντά απ’ ό,τι φαίνεται στο 
χάρτη. Τη χρονιά που μόλις έκλεισε 
υποδεχτήκαμε για όλους αυτούς 
τους λόγους περισσότερους από 65 
εκ. επιβάτες.  
Τι ξεχωρίζουν οι πελάτες στην 
easyJet; Η στρατηγική μας αποτε-
λείται αφενός από το επιχειρημα-
τικό μας μοντέλο που διασφαλίζει 
πάντα την ύπαρξη χαμηλών ναύ-
λων –χωρίς να υπάρχει κανένας 
συμβιβασμός σε θέματα ασφάλει-
ας πτήσεων– και αφετέρου από τις 
διαφοροποιημένες σπονδυλωτές 
υπηρεσίες που προσφέρουμε και 
προσαρμόζονται εύκολα στις ανά-
γκες του καθενός. Είναι κατάλληλες 
είτε για αυτούς που ταξιδεύουν για 
λόγους αναψυχής είτε για αυτούς 
που ταξιδεύουν για επαγγελματι-
κούς λόγους.
Υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες πα-
ροχές/πακέτα/καινοτομίες που 
σκοπεύετε να κάνετε τη φετινή 
χρονιά; Δοκιμάζουμε τη χρήση των 
τηλεκατευθυνόμενων μικρών μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών για 
τους τεχνικούς ελέγχους ασφαλεί-
ας των αεροσκαφών μας, μειώνο-
ντας το χρόνο για τη συντήρηση 
και το κόστος, και βελτιώνουμε συ-
νεχώς την ακρίβειά μας στο χρόνο 
πτήσεων, με αποτέλεσμα την κα-
λύτερη ικανοποίηση των πελατών. 
Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε 
την πρώτη αεροπορική εταιρεία 
στον κόσμο που εισήγαγε τη χρήση 
των τηλεκατευθυνόμενων μη επαν-
δρωμένων αεροσκαφών ελέγχου 
το 2015 και αυτή την εβδομάδα μια 
νέα φάση των δοκιμών θα πραγμα-
τοποιηθεί στην Αγγλία.
Τι να περιμένουμε από την easyJet 
στο μέλλον; Στόχος της easyJet 
είναι να γίνει η πρώτη αεροπορική 
εταιρεία στην προτίμηση του κα-
ταναλωτή στις μικρές αποστάσεις 
στην Ευρώπη. Η easyJet παραμένει 
σταθερός σύμμαχος της Ελλάδος 
τα τελευταία 5 χρόνια και υποστη-
ρίζει με σταθερά βήματα την επέν-
δυσή της, με στόχο να συνεχίσει να 
είναι αξιόπιστος υποστηρικτής της 
τουριστικής βιομηχανίας και της το-
πικής οικονομίας. Πριν λίγο καιρό 
ανακοινώσαμε 10 νέες διαδρομές 
που θα λειτουργήσουν αρχές του 
καλοκαιριού του 2015.
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Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

21Oδηγός
ΑΘΗΝΑ
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Fink σελ. 41

INFO
Σάβ.-Κυρ. 19.30, 

θέατρο OLVIO, Ιερά 

Οδός 67 & Φαλαισί-

ας (μετρό Κεραμει-

κός), 210 3414118
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Δύσκολο να σας το εξηγήσουμε, γιατί όση ώρα διαδραμα-

τιζόταν η σκηνή κλαίγαμε από τα γέλια!  

Μ
α είναι δυνατόν μια οπερέτα να είναι ίσως και η πιο ξε-

καρδιστική παράσταση της χρονιάς; Απ’ ό,τι φαίνεται 

είναι. Γιατί ο άνθρωπος που υπογράφει τη σκηνοθε-

σία (Παναγιώτης Αδάμ) για την «Ωραία Ελένη» του Ζακ 

Όφενμπαχ, είναι μάλλον από τους πιο ακομπλεξάριστους 

σκηνοθέτες του λυρικού θεάτρου που διαθέτουμε. Βέβαια 

είναι και το υλικό που είχε στα χέρια του. Ένα έργο-παρωδία 

του γνωστού ελληνικού μύθου, που γράφτηκε και για να σα-

τιρίσει τα ήθη των μεγαλοαστών του 17oυ αιώνα στη Γαλλία. 

Ο απατημένος σύζυγος (Μενέλαος) είναι εδώ, η ωραία Ελέ-

νη που βαριέται, βαριέται, ο κηφήνας γιος (Ορέστης), ο διε-

φθαρμένος μάντης (Κάλχας), ο «μπήχτης» Πάρης κ.ά. Ούτως 

ή άλλως λόγω λιμπρέτου απέχουν ως χαρακτήρες από αυτό 

που έχουμε στο μυαλό μας (στα ελληνικά στην παράσταση, 

σε μτφ. Ζιλ Γκουρντιέ), ήρθε και η σκηνοθεσία και τους ξε-

μπουμπούρλεψε τελείως. Δεν θέλω ν’ αποκαλύψω τις ιδέες, 

αλλά δεν μπορώ να μη μιλήσω έστω για τον Αχιλλέα (ναι, εί-

ναι κι αυτός εδώ, κολλητός του Αγαμέμνονα). Σημειώστε το 

όνομα του ηθοποιού: Στέλιος Κέλερης. Κάτι μεταξύ Νίκου 

Ρίζου και Χρόνη Εξαρχάκου (τρέμε Μπραντ Πιτ), αποδείχτη-

κε η καταστροφή μας με το κωμικό του χάρισμα, τις μούτες, 

το βλέμμα και την ενέργειά του επί σκηνής. το να τραγουδάς 

μαστουρωμένος μια άρια αμέσως σε τοποθετεί υποψήφιο 

στα Γκίνες. Εύχομαι και στο μέλλον να παραμείνει τέτοιος 

κωμικός (και να του δοθούν) φυσικά οι ευκαιρίες. Υπήρξαν 

όμως και άλλες καλές ερμηνείες (και με σπουδαίες φωνη-

τικές ικανότητες): Ελένη Λιώνα, Νίκος Στεφάνου, Τίμος 

Σιρλαντζής, ενώ λίγο πιο διακπεραιωτικοί φάνηκαν τη μέρα 

που είδα την παράσταση οι Αντώνης Σιγάλας, Παναγιώτης 

Τερζάκης και Μιχάλης Αγγελιδάκης. Εντάξει, αυτά είναι για 

να κάνω και λίγο τον κριτικό, επισημαίνοντας πως αν οι φω-

νές ήταν όλες του ίδιου επιπέδου κανείς δυσκοίλιος οπαδός 

της όπερας δεν θα είχε να προσάψει τίποτα – που και πάλι, 

ας χαλαρώσει πια κι ας πάει για να κάνει καινούργιο συκώτι 

από τα γέλια, πόσες ευκαιρίες έχεις στην όπερα 

να γελάσεις; Η παράσταση έχει και κουαρ-

τέτο να παίζει επί σκηνής και δύο φτερω-

τούς χορευτές (Αφροδίτη και Έρωτας) και 

σκηνικά αντικείμενα να εναλλάσσονται 

(σκην.-κοστούμια: Βάλια Σπυροπούλου). 

Σύνολο 13 άτομα επί σκηνής, σε εποχή κρί-

σης παρακαλώ, σ’ ένα μικρό θέατρο που δεν 

έχει τη σφραγίδα του λυρικού θεάτρου. τι ση-

μαίνει αυτό; Πως οι άνθρωποι είναι τρελοί και παθιασμένοι 

μ’ αυτό που κάνουν και, ναι, αξίζει να μοιραστούμε την τρέλα 

τους. Ακόμα και όσοι παθαίνουν αλλεργία στο άκουσμα της 

λέξης όπερας. Ούτως ή άλλως εδώ μιλάμε για Soap opera!

-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ

Τι σχέσΗ έχέι Το 
Baywatch μέ ΤΗΝ  
ÇΩραία ΕλΕνηÈ;
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*	 νέο
C	 μέχρι			15
œ	 μέχρι	25
œœ	 μέχρι	40
œœœ	 45+
Ξ	 Ξενυχτάει	(μετά	τη	1.00	
π.μ.)
Σ/Κ	 Ανοιχτό	Σάββατο/	
	 (ή)	Κυριακή	μεσημέρι
Μ	 Ανοιχτό	μεσημέρι
	 Τιμές	χωρίς	κρασί
A.V.	 Μην	ξεχάσεις	να	πάρεις					
	 την	Athens	Voice	
	 φεύγοντας	

Κέντρο

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

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

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

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

ΓΙΑ ΔΕΣ 
Χαλεπά 65, Άνω Πατήσια, 211 2140158 
Μια	μαμά	(Δέσποινα)	κι	
ένας	γιος	(Γιάννης	και	σεφ)	
άνοιξαν	αυτό	το	χαριτωμένο	
μεζεδοπωλείο	που	σερβί-
ρει	από	το	πρωί	προφέρο-
ντας	καφέ	Mokarico	και	
συνεχίζει	ως	αργά	το	βράδυ	
με	σπιτικούς	μεζέδες,ά-
φθονο	ποτό	και	κέρασμα	
γιαούρτι	με	χειροποίητο	
γλυκό	φράουλα.Εξαιρετικά	
χαμηλές	τιμές.	œ Μ

ΔIONYΣOΣ
Pοβέρτου Γκάλι 43, Mακρυγιάννη, 210 
9233182 Εμβληματικό	της	
Αθήνας,	ανανεωμένο,	με	
πιάτα	μεσογειακής	κουζί-
νας.	œœœΜ

Freud OrIeNTAl 
Ξενοκράτους 21,  210 7299595	Πολύ	
κομψο,	πολύ	εκλεπτυσμένο	
γιαπωνέζικο	εστιατόριο	
που	στεγάζεται	σε	νεοκλα-
σικό	σπίτι	με	κομψή	μίνι-
μαλ	διακόσμηση.	Ποικιλία	
πιάτων	με	ωμό	ψάρι	και	
σάκε.	Κυρ.	κλειστά.		œœœΞ

FuGA  			
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, Μέγαρο Μου-
σικής, 210 7242979  Το	εστιατόριο	
του	Μεγάρου	με	μοντέρνα	
μεσογειακή	κουζίνα,	τον	
Γιάννη	Κοροβέση	στο	μπαρ	
και	με	τέλειο	κήπο	για	
δροσιές.	œœ

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	

ΚΑΛΙΝΚΑ ΜΑΛΙΝΚΑ
Σόλωνος & Μαυρομιχάλη, 210 3388358 
Ρώσικα	χειροποίητα	πιρο-
σκί	που	μαζεύουν	τους	πει-
νασμένους	του	κέντρου	σε	
ουρές	από	το	πρωί.	Εκτός	
από	τα	παραδοσιακά	με	
κιμά	ή	πατάτα,	θα	βρεις	και	
πιο	ξεχωριστές	γεύσεις,	ό-
πως	με	παπαρούνα,	μούρο,	
κοτόπουλο	ή	ανθότυρο.	Και	
σπιτική	ρώσικη	σαλάτα	με	
το	κιλό.	CΜ

ΚΥΡΙΟΣ      
Δορυλαίου 4, Πλ. Μαβίλη, 2106400615
Υπέροχο	ντεκόρ	με	εγγλέ-
ζικες	νότες,	από	πέρσι	που	
άνοιξε	σταθερό	σημείο	συ-
νάντησης	όλου	του	κοσμι-
κού	και	μια	σταλιά	μποέμ	
πλήθους	της	πόλης.	Καφέ-
δες,	σνακς	και	μια	μεγάλη	
γκάμα	από	(καταπληκτικά)	
κοκτέιλ.	Ποτό	€7.

MAlVAZIA
Aγαθημέρου 1, Pούφ, 210 3417010	
Εξαιρετική	μεσογειακή	
κουζίνα.	Κάθε	Τρίτη	βράδυ	
αργεντίνικο	tango,	Τε-
τάρτη	Ballroom	&	Latin,	
Πέμ.-Σάβ.	live!	Και	όλες	
τις	ημέρες	λειτουργίας	
ελεύθερο	μενού	με	19.00	
ευρώ	ανά	άτομο.	Π/Σ	live	
μουσική.	œ Κ Ξ 

*ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ
Ιάκχου 8 &Ευμολπιδών, Γκάζι, 210 3421142 
και Ευδήλου 15, Γουδή, 210 7716900
Αυθεντικές	γεύσεις,	υπέ-
ροχες	μαργαρίτες,	μοχίτο,	
σανγκρία	αλλά	και	ιδιαίτε-
ρες	μπίρες	σας	περιμένουν	
εδώ.	Μετά	το	Γουδή	τώρα	
και	στο	Γκάζι.	€

ΠΑΛΗΑ ΑΘΗΝΑ
Εμπεδοκλέους 75 & Φιλολάου, Παγκράτι, 
210 7518869, www.palia-athina.gr 
Γραφική	μονοκατοικία	του	
’30,	με	αυλή,	με	«πονηρά»	
μεζεδάκια,	ρακή,	κρασάκι	
και	ατμόσφαιρα	παλιάς	
αθηναϊκής	γειτονιάς.	Τις	
καθημερινές	μη	χάσετε	τα	
live.	Δευτέρα	κλειστά.	

PAul
Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα, 210 
3632352/ Πλατεία Εσπερίδων & Κύπρου 
70, Γλυφάδα, 210 8947169	Γαλλικός	
φούρνος	με	παγκόσμια	
ιστορία.	Οι	γαλλικές	νοστι-
μιές	που	ξέρεις	στην	πιο	
αυθεντική	τους	μορφή:	
brioche,	μπαγκέτες,	γαλ-
λικά	γλυκά	και	πολλά	άλλα,	
στο	φούρνο	που	έχει	πια	
γίνει	το	meeting	point	της	
Πανεπιστημίου.	Σύντομα	
και	στην	Κηφισιά.	C

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.Παρ., 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. Παρ.ς & Στρ. Τόμπρα, Αγ. Παρ., Κύπρου 
104, Μπουρνάζι, Λ. Αλεξάνδρας 108, 
Νεάπολη, Λ. Νίκης 79 (Λευκός Πύργος), 
Θεσσαλονίκη, 18118 Με	17	κατα-
στήματα	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	σουβλα-
τζίδικο!	Τυλιχτά	με	6	δια-
φορετικά	είδη	πίτας,	μαζί	
και	ωραίες	σαλάτες,	και	
χορτο-μυζηθροκαλίτσουνα,	
και	πίτα	Καισαρείας,	και	
καλό	κόκκινο	κρασί.	Σε	
τιμές	έξτρα	φιλικές.	œΜ 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,	
καρμπονάρα,	φιλέτο	πέ-
τρας)	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.

 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.

TO	ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ 
Αρριανού 33, Παγκράτι, 210 7223469 
Ελληνική	δημιουργική	
κουζίνα	με	έμφαση	στις	
πρώτες	ύλες,	σε	ατμόσφαι-
ρα	χαλαρή	και	οικεία.	Τοπ	
πιάτα:	χιουνκιάρ	μπεγιεντί,	
σαλάτα	Μυρτώ,	γαρίδες	
με	μαραθόριζα	και	ούζο.	
Τραπέζια	μέσα	και	έξω	στο	
πεζοδρόμιο.	Πάντα	χαμός,	
κάνε	κράτηση.	œ Μ

ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ  							
Κρησίλα 34, πλ. Βαρνάβα, Παγκράτι, 
210 7525777, www.oraia-ellas.gr 
Παραδοσιακή	αθηναϊκή	
μονοκατοικία	με	ελληνική	
κουζίνα.	Πολλά	μεζεδάκια,	
καλό	κρασί	και	ρακή.	Τρ.-
Σάβ.	βράδυ	και	Κυριακή	
μεσημέρι	ρεμπέτικα	και	
λαϊκα	χωρίς	μικρόφωνο.	
Δευτ.	κλειστά.œ
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tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

 γεύση οδήγοσ

Cookoovaya   
Ήμουν	κι	εγώ	εκεί…

Çδ
ίπλα από το Χίλτον» λέω στον ταξιτζή, κι αυτός βάζει φωνή… «τι γίνεται, ρε 
παιδιά, όλοι δίπλα απ’ το Χίλτον πάτε;» «Είναι γιατί έχει ανοίξει ένα καινούργιο 
εστιατόριο και γίνεται χαμός, είναι το talk of the town» λέω εγώ. Με ακούει, 
σκέφτεται λίγο, «δεν το ξέρω αυτό το πώς το λες» αποφαίνεται. Το καινούργιο 

είναι η περίφημη Cookoovaya, «talk of the town» πριν καν ανοίξει. Οι αδελφοί Βαγγέλης 
και Σπύρος Λιάκου (δικά τους τα ξακουστά Base Grill και Τραβόλτα), ο Michelin-άτος Νί-
κος Καραθάνος (Hytra), ο Περικλής Κοσκινάς (Milos και Αλάτσι), ο Μάνος Ζουρνατζής 
(Cucina Povera) είναι όλοι τους σταρ-σεφ, οπότε και μόνο στο άκουσμα της συνεργασίας 
ο ντόρος υπήρξε πολύς. Μπαίνω ελαφρώς αργοπορημένη, με τις πρώτες ματιές ανι-
χνεύω τεράστιο χώρο φρέσκο, καθαρό, όμορφο που έστησε ο αρχιτέκτονας Στέφανος 
Ψυλλάκης. Η παρέα μου με περιμένει στο μεσαίο κομμάτι που είναι τελικά και το πιο 
προνομιούχο, μια και εδώ, μπροστά από την ανοιχτή κουζίνα, λαμβάνει χώρα μια δια-
φορετική θεατρική παράσταση με τους καθήμενους στα τραπέζια να παρακολουθούν τη 
στρατιά των μαγείρων-βοηθών να εκτελεί με κινήσεις σχεδόν χορογραφίας τις συντα-
γές. Οι 5 διάσημοι μάγειροι έκαναν τη σοφή κίνηση να βάλουν «αρχισέφ» όχι κάποιον 
από την ομάδα τους αλλά τον Σπύρο Παυλίδη (μεταγραφή από το Vezene), κι έτσι μένουν 
απερίσπαστοι από τη μια να ελέγχουν κάθε πιάτο που βγαίνει από την κουζίνα και να 
βάζουν την τελευταία πινελιά και από την άλλη να μιλάνε με τους πελάτες γεγονός 
που δημιουργεί μια αίσθηση ιδιαίτερης και μαζί χαλαρής οικειότητας. Εμείς προχτές 
ήμασταν 4 φίλες, αποφασισμένες (οι μισές) να είμαστε κομψές. Δοκιμάσαμε το βούτυρο 
με το τρίμμα αυγοτάραχου της αρχής, περάσαμε σε ένα grilled λάχανο με ξινομυζήθρα 
και φέτες πορτοκαλιού, σε χέλι καπνιστό με πουρέ από κολοκάσι, πήραμε και την πε-
ρίφημη χορτόπιτα –έχω ήδη ακούσει φίλους να ορκίζονται πως είναι η καλύτερη της 
ζωής τους- και, οκέι, ήταν πεντανόστιμη, συνεχίσαμε με fish ’n’ chips, μπακαλιάρο με 
αφράτο κουρκούτι που συνοδευόταν από μους ταραμά και χοντροκομμένες ωραιότατες 
τηγανητές πατάτες. Αφήνω για το τέλος την Αθηναϊκή, αγαπημένο μου «παλιακό» πιά-
το που πολύ εκτίμησα που το έχουν εντάξει στο μενού. Να σας πω (αν και μου έλειπαν 
λίγο τα λεμόνια) πως το ψάρι της –σφυρίδα– δεν παιζόταν από φρεσκάδα ενώ και η 
κάπαρη ήταν, δεν ξέρω από πού φερμένη και αριστούργημα. Με όλα αυτά ήπιαμε δύο 
κρασιά, εμφιάλωση δική τους, πολύ καλά και στην καταπληκτική τιμή των €12 έκαστο 
(ενώ υπάρχει και μεγάλη λίστα από ελληνικό και διεθνή αμπελώνα), κλείσαμε δε με ένα 
μιλφέιγ που οι φίλες τσακίσανε εν ριπή οφθαλμού. Αυτά με την Cookoovaya wise (σοφή) 
cuisine όπως είναι η πλήρης επωνυμία, ένα εστιατόριο… 5 τουλάχιστον αστέρων, με πιά-
τα συνεχών πειραματισμών που διαμορφώνουν την ελληνική κουζίνα του σήμερα και 
θέλουν να την πάνε ένα βήμα παραπέρα, με πολύ καλές για την ποιότητα τιμές – εμείς 
πληρώσαμε περί τα €25 το άτομο, κάποιοι άλλοι μου μίλησαν για €40 πλας, βγάλτε εσείς 
το μέσο όρο. Ο χώρος έχει, αν και εντελώς σύγχρονος, μια αίσθηση παλιού καλού εστι-
ατορίου, μια «ημιπολυτέλεια» που επιτρέπει να κάνεις εδώ την «καλή» σου έξοδο ή να 
έρθεις κάποια άλλη στιγμή εντελώς χαλαρός με το μπλου τζιν σου, ο κόσμος είναι πολύς 
–κάθε βράδυ δεν πέφτει καρφίτσα, κανονίστε κράτηση–, λαχταράω ήδη να ξαναπάω 
για περισσότερες δοκιμές (υπάρχουν σούβλες, ξυλόφουρνοι, κι άλλες πίτες, κρύα πιάτα, 
αλλιώτικα ταρτάρ και άλλα νόστιμα), αυτή τη φορά θα είναι μεσημέρι και θα κάτσω στη 
«σέρα» με τις τζαμαρίες, πολύ όμορφη μου φάνηκε.
Χατζηγιάννη Μέξη 2A, 210 7235005, μεσημέρι-βράδυ, κλειστά Δευτέρα

 taste police
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Παντοπωλείο της 
Στοάς Αθανάτων 
Mε	ένα	κλικ	όλα	τα	
νόστιμα	στο	τραπέζι	σου

Βρίσκεται στη στοά που ενώνει την οδό 
Σοφοκλέους με την Αρμοδίου και στη συ-
νέχεια οδηγεί στην καρδιά της Βαρβακείου 
Αγοράς. Από το 1957 είναι η στάνταρ στάση 
όσων αναζητούν εκλεκτά ελληνικά προϊ-
όντα, ελιές, τουρσιά, λάδια, αλίπαστα και 
άλλα πολλά. Σήμερα, το παντοπωλείο έχει 
περάσει στα χέρια της Λουίζας Ψυχογιού και 
του συζύγου της Σταμάτη Φλαμπούρη, στην 
τρίτη δηλαδή γενιά ιδιοκτητών. Οι δυο τους 
αναβάθμισαν και εκσυγχρόνισαν το παντο-
πωλείο, με κέφι και μεράκι που σε κάνει να 
συγκινείσαι. Τώρα πια, εκτός από τα κλασι-
κά, βρίσκει κανείς και μια απίστευτη ποικιλία 
σε τοπικά προϊόντα (για την ακρίβεια περισ-
σότερα από 600 από 80 μικρούς Έλληνες πα-
ραγωγούς σε όλη την Ελλάδα). 
Από την αρχή της νέας χρονιάς, κάνει το ε-
πόμενο βήμα στη νέα εποχή και εγκαινιά-
ζει το ηλεκτρονικό του κατάστημα (www.
stistoa.gr) σε συνεργασία με το site www.
bostanistas.gr. Στο καινούργιο αυτό e-shop, 
υπάρχουν όλα τα προϊόντα που αγαπήσαμε, 
μόνο που τώρα ένα κλικ είναι αρκετό για να 
φτάσουν στην πόρτα μας. Το ακόμα καλύ-
τερο είναι ότι όλα τα προϊόντα του e-shop 
ταξιδεύουν παντού στην Αθήνα, στις ίδιες 
τιμές με τη Βαρβάκειο Αγορά (δηλαδή πολύ 
καλές). Κι ακόμη, όσο διαρκούν οι χειμερινές 
εκπτώσεις, δεν υπάρχει κανένα μεταφορικό 
κόστος για αγορές άνω των €20.
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Ο 
Βρετανός Fin Greenall,  
τραγουδιστής και συνθέτης των 
Fink που έχει συνεργαστεί με 
τον John Legend και την Amy 

Winehouse, μιλά από το Βερολίνο  
για την επερχόμενη συναυλία στο  
«Κύτταρο» στις 30/1, τη μουσική του πο-
ρεία, τα social media και τη συμμετοχή 
του στην οσκαρική ταινία «Selma».
 

›› Ήταν τέλεια το καλοκαίρι που συμμετείχα 
στο Plissken. Μετά το δικό μου live είδα πολλά 
από τα αγαπημένα μου γκρουπ, όπως οι Fuck 
Buttons και οι Suuns. Εξαιρετικό φεστιβάλ με 
σωστή οργάνωση. Πολύ κουλ. Τώρα ξανάρ-
χομαι στην Αθήνα καλεσμένος και πάλι των 
παιδιών πίσω από το Plissken, ενώ θα ακολου-
θήσουν συναυλίες στη Θεσσαλονίκη και την 
Κωνσταντινούπολη πριν πάω στην Ιταλία. 

›› Προσπαθούμε στα social media να μην 
ενοχλούμε το κοινό μας γιατί τους θεωρούμε 
ανθρώπους σαν και μας. Δεν θέλουμε καθημε-
ρινό update για ό,τι μπορεί να μας συμβαίνει. 
Δεν θέλουμε να εκνευρίζουμε τους φίλους 
μας. Είμαστε γενικά κουλ με το streaming και 
τις νέες μουσικές πλατφόρμες σαν το Spotify. 
Aν θέλει κάποιος να αγοράσει τη μουσική μας 
μπορεί να το κάνει. Δεν είναι ανάγκη να εξαρ-
γυρώνουμε τα πάντα. 
 
›› To τελευταίο μας άλμπουμ «Hard Believer» 
είναι ένα τελείως διαφορετικό άλμπουμ 
από το ντεμπούτο «Biscuits for Breakfast» 
του 2006. Έχουμε μεγαλώσει, έχουμε αλ-
λάξει. Δεν περιμένεις από ένα γκρουπ σαν 
τους Μumford & Sons, για παράδειγμα, να 
βγάλουν ένα ηλεκτρονικό άλμπουμ. (γέλια) 
Περιμένεις τον ήχο του μπάντζο από αυτούς. 
Περιμένεις το νέο τους τρίτο άλμπουμ να έχει 
τον ίδιο ήχο που θα πουλήσει εκατομμύρια 
κόπιες και θα ακολουθηθεί από μια μεγάλη 
περιοδεία αλλά εμείς κάνουμε κάτι διαφορε-
τικό. Κάθε άλμπουμ που κάναμε ήταν διαφο-
ρετικό. Αλλά μας αρέσει αυτό. Να αντανακλά 
τη διαφορετική περίοδο της ζωής μας.  

›› Η σκηνοθέτρια της ταινίας «Selma», Ava 
DuVernay, είναι φίλη μου. Ανοιχτόμυαλη 
και δημιουργική. Είχε ακούσει ένα τρα-
γούδι μου στο ράδιο του αυτοκινήτου της 
και το είχε χρησιμοποιήσει σε μία από τις 
προηγούμενες ταινίες της. Όταν γύριζε 
το «Selma» είχαμε συναντηθεί στο Λος 
Άντζελες και της είχα δώσει μια κόπια 
από τη συνεργασία μου με την ολλανδική 
Royal Concertgebouw Orchestra. Φαίνεται 
ότι εθίστηκε σε ένα από τα κομμάτια (το 
«Yesterday Was Hard On All of Us») τόσο 
πολύ που ήθελε οπωσδήποτε να το συ-
μπεριλάβει στη μουσική της ταινίας. Στο 
soundtrack συμμετέχει και ο καλός μου 
φίλος John Legend. Eίμαι πολύ χαρούμενος 
που έχει προταθεί μαζί με τον Common για 
Όσκαρ με το «Glory». Είναι σαν ένα όμορφο 
οικογενειακό vibe. 

›› Στην Αθήνα θα παίξουμε κομμάτια από 
τα «Distance and Time» (2007) και «Sort of 
Revolution» (2009), από το «Ηard Believer», 
κάποιες νέες εκδοχές τραγουδιών από τα 
άλλα άλμπουμ αλλά πρώτα πρέπει να δού-
με το venue, το ηχοσύστημα και τον καιρό 
για να αποφασίσουμε το τελικό setlist. 

INFO
Κύτταρο, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 210 
8224134. Support από τον 22χρονο Βρετανό 
πιανίστα Dougles Dare. Έναρξη 21.30. Είσο-
δος €18, 20, 25 ταμείο. Προπώληση viva.gr/
fink, Public, Παπασωτηρίου, Ιanos, Seven 
Spots, Media Markt και στο 11876. Στις 30/1 
και στο Βlock 33, Θεσσαλονίκη στις 31/1.

➜ makismilatos@gmail.com

              * ΑδιΑφορος

        ** Μέτριος

     *** ΚΑλος

  **** Πολύ ΚΑλος

***** έξΑιρέτιΚοςmusicvoice
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το SOUNDTRACK THσ Πολησ
του ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου ➜ gdim400@gmail.com

On the road again
Η ποπ κουλτούρα ξεκίνησε την ύπαρξή της ως «τρίλεπτα 
τραγούδια για καυλωμένους τινέιτζερ», δεν μπορεί να υ-
περηφανεύεται για τη μουσική ευφυΐα της. Άλλωστε ο Lou 
Reed έχει βάλει τα πράγματα στη θέση τους από νωρίς με 
το περίφημο: «Μία νότα είναι αρκετή, δύο νότες είναι υπερ-
βολή, με τρεις νότες ε! πια εκεί πάμε στην τζαζ». Μπορεί 
όμως να αισθάνεται πραγματικά υπερήφανη που έφερε 
στη μουσική την πραγματική ζωή, έφερε την αλητεία, τον 
εγωκεντρισμό, τις κοινωνικές και πολιτικές διεκδικήσεις, 
έφερε ένα νέο μοντέλο ζωής και συμπεριφοράς, απελευ-
θέρωσε κοινωνικά καταπιεσμένες ομάδες και τους έδωσε 
φωνή, έφερε το δρόμο και την περιπλάνηση. Πολλά από 
τα βασικά συστατικά της ποπ κουλτούρας είναι γεννημένα 
–με τον ένα ή τον άλλο τρόπο– στο δρόμο: από τα blues και 
τη soul, ως το rock και το hip-hop, από τα soundsystems 
και τη street music ως τους μουσικούς που παίζουν στο 
δρόμο. Πλατείες, φτωχογειτονιές, περιπλανήσεις, ταξίδια 
αυτογνωσίας με οτοστόπ, χίπικες μετακινήσεις, όλα είναι 
δρόμος (όπως θα ’λεγε και ο παλιόφιλος Τζακ Κέρουακ).  
 
Καθώς ακούω τον πρώ-
το δίσκο του Benjamin 
Clementine «At least for 
now», ενός νεαρού Άγ-
γλου μουσικού με κατα-
γωγή από την Γκάνα, που 
μεγά λωσε σ τους δρό -
μους και τις φτωχογειτο-
νιές του Λονδίνου αλλά 
ανακάλυψε τον Σατί και 
την ποίηση, τον ήχο του 
πιάνου και τον Jake Thackrey που τον έσωσαν από το να γί-
νει μέλος μιας συμμορίας και να καταστραφεί, σκέφτομαι 
τους μουσικούς που έχουν παίξει στο δρόμο πριν κάποιος 
τους ανοίξει μια πόρτα για να μπουν μέσα και να ζεστα-
θούν, να φάνε ένα πιάτο κανονικό φαΐ, να κοιμηθούν σ’ 
ένα κανονικό κρεβάτι, να βγάλουν ένα δίσκο, να παίξουν 
σ’ ένα μαγαζί με ηχεία, ενισχυτές και μικρόφωνα και μετά 
να πιουν ένα ποτό. Ο Benjamin Clementine πριν από μερικά 
χρόνια βρέθηκε στο Παρίσι κι άρχισε να παίζει στο δρό-
μο, τραγουδώντας τα μελαγχολικά, γλυκόπικρα ποιήματά 
του με ιστορίες του δρόμου ανακατεμένες με σκέψεις και 
συναισθήματα: «Friends I have met, lovers have slept and 
wept/Promises to stay had never been kept/This bare truth 
of whitch most won’t share/I hope you sare/Cause I ’ve been 
lonely, alone in a box of my own/They claimed to love me/And 
be near me, but they ’re lying/I have been lonely, alone in a 
box of stone/And this is the place I now belong/It’s my home». 
Κάποιος άκουσε τη ζεστή φωνή του που παραπέμπει σε 
τενόρο και τα όμορφα τραγούδια του και τώρα κυκλοφο-
ρεί ο πρώτος δίσκος του, ένα πραγματικά καλό άλμπουμ, 
ιδιαίτερο, φιλικό, ανθρώπινο με όμορφες μελωδίες στο 
πιάνο και τις ιστορίες του Benjamin Clementine να φέγ-
γουν στο σκοτάδι.
Καθώς η ιστορία του κυλάει στ’ αυτιά μου μέσα απ’ το δί-
σκο, σκέφτομαι τις ανθρώπινες ιστορίες του μοναδικού 
Moondog, του Seasick Steve, του Woody Guthry και του 
Lead Belly, του B.B. King, του Rod Stewart, της Jewel, της 
Madeleine Peyroux ή της Tracy Chapman και τη θητεία τους 
στο δρόμο, πριν γίνουν γνωστοί και δικαιωθούν, και χαίρο-
μαι που ο δρόμος μπορεί ακόμη και τροφοδοτεί και εμπνέ-
ει τη μουσική. ●   

VariousARTISTS
του μακη μηλατου

FINK 
Ένας folk μουσικός 
της Ninja Tune στην Αθήνα

Όλη  η συνέντευξη στο site 

www.athens voice.gr

ΝΟΔΟΣ LIVE STAGE 
πειραιώς 183, 
2103468100 
παρ. & Σάβ. «με το 

κεφάλι ψηλά!» του Ιε-
ροκλή Μιχαηλίδη.

BADMINTON 
ολυμπιακά ακίνητα, 
Γουδή, 2111010055 
28/1 - 8/2: Μίκης Θε-
οδωράκης, «ποιος τη 
ζωή μου…»

BIOS ΡΟΜΑΝΤΣΟ 
αναξαγόρα 3-5, ομό-
νοια, 216 7003325 
29/1: Yinka & The New 
Yoruba People, The 
Tripping Joint & Faye, 
Santoner Rpz. 30/1: 
Mechanimal, Numbers 
are Futile. 31/1: Moan. 

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
λ. Συγγρού 143, Νέα 
Σμύρνη, 210 9315600 
παρ. & Σάβ. Mανώλης 
Μητσιάς, Μπάμπης 
Στόκας, Φωτεινή Βελε-
σιώτου, Παυλίνα Βουλ-
γαράκη. 1/2: Δημήτρης 
Μυστακίδης.
 
ENZΖO DE CUBA 
αγ. παρασκευής 72, 
περιστέρι, 210 5782.610 
πέμ. Νoche Latina 
- Μariela Nelson. παρ.-
Kυρ. Pedro Santana.
Club παρ. Τhe Battle 
of the DJs. κυρ. «El 
Greco The Party». Δευτ. 
Πέτρος Ίμβριος, Τρια-
ντάφυλλος. Tρ. Νοτική 
τρίτη. τετ. «Δύσκολη 
Νύχτα» με ελληνικά.
 
FAUST 
καλαμιώτoυ 11, 
2103234095
1/2: Γιώργος Ψυχογιός. 
Δευτ. Opera Chaotique. 
3/2: Dysanatolia. 4/2: 
Dusk. 
 
FLORAL
Θεμιστοκλέους 80, 210 
3800070

30/1: Mama Knows 
Better. 31/1: 
Birthmark. 

FUZZ 
πειραιώς 209, 210 
3450817
30/1: Sabaton, Delain, 
Battle Beast. 31/1: 
Stephen O Malley, Aluk.

GAGARIN 
λιοσίων 205
30/1: Raveonettes. 

GAZARTE 
Βουτάδων 32-34, Γκάζι, 
2103460347
1/2: Ane Brun
 
GAZI MUSIC HALL 
Iερά οδός 7-13, Γκάζι
30/1: Monster Magnet,.

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 
ιερά οδός 18-20, 210 
3428272
παρ & Σάβ. Γιώργος 
Νταλάρας, Ελένη Βιτά-
λη, Γλυκερία.

ΚΥΤΤΑΡΟ
30/1: Fink. 1/2: 
Mindcrime Empire. 
2/2: Michael Angelo 
Batio. 
 
SECOND SKIN
Δαμοκλέους 8, Γκάζι 
κάθε Σάβ. DJ George 
Fakinos & guests. Kάθε 
τετ. Κaraoke Night. 

SIX DOGS 
Aβραμιώτου 6-8, 210 
3210510

29/1: Felizol & The Boy. 
30/1: Mιχάλης Σιγανί-
δης. 31/1: Aφφέκτ. 1/2: 
Made By Grey. 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 
Φραντζή & Θαρύπου 35-
37, 210 9226975 
Kεντρική Σκηνή  παρ. & 
Σάβ. Σωκράτης Μάλα-
μας. Club  29/1: Μιρέλα 
Πάχου. παρ. Ματούλα 
Ζαμάνη. 31/1: Ηοuse 
Band. 1/2: Aλέξανδρος 
Εμμανουηλίδης. 2/2: 
Όθωνας Μεταξάς. 4/1: 
Mάνος Παπαδάκης 
Plus. παρ. Παύλος Παυ-
λίδης. 31/1: Hσαΐας 
Ματιάμπα, Μύρωνας 
Στρατής.  

μουσίκεσ σκηνές liVe

4 POP PARTIES ΤΑ 
ΣΑΒΒΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 
ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ
τα τέσσερα Σάββατα της αποκριάς από 
31/1 τρεις πρωταγωνιστές της ποπ σκη-
νής των 80s και 90s στην Ελλάδα με pop 
fun διάθεση. ο κώστας Χαριτοδιπλωμέ-
νος, η πωλίνα και ο κώστας μπίγαλης με 
όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες, όπως 
τα  «πάμε για τρέλες στις Σεϋχέλλες», 
«Ψηλές κοντές» και «Lost in the Night». 
Support από Polis. Pre & After Party από 
τον DJ Lyk.

ΚΥΤΤΑΡΟ. Hπείρου 48 & αχαρνών,  
210 8224134. Έναρξη 22.00. Είσοδος € 10. 

ΠΕΜΠΤη 29
• Eggs n Bacon @ Kitty 

Cat [Σταδίου 7] 

• Kaboom party @ Ρο-

μάντσο 

• Raccoon in the City & 

Miss Zombiedust @ Tiki 

[Φαλήρου 15]

ΠΑΡΑΣΚΕΥη 30 
• Glenn Underground 

@ Vice Versa [Ευρυμέ-

δοντος 3] 

• Loot DJs//Lamache, 

Anestie Gomez, Pan @ 

Six Dogs 

• Alceen, Mixed H @ Pixi 

[Ευμολπιδών 11]  

• Disorder, George 

Fakinos @ Red Room, 

Second Skin 

• 20 Years Anniversary 

DJ sets @ Dark Sun [Θη-

βών 42]
 
ΣΑββΑΤΟ 31 

• Trish Van Eynde, 

Klaina, Dimitris @ Vice 

Versa  

• Dino MFU & Valeron @ 

Saint Solange [Ερμού 152] 

• Marsha invites Nikolas 

Gale @ Pop Up [25ης 

Μαρτίου 13, Ν. Σμύρνη] 

• Nick Varon , Nick 

Devon,  Aris @ Pixi 

• Raisin’ Hell με Dr.D, 

Jersey SN, Nasty @ 

Second Skin 

• πάρτι οικονομικής 

ενίσχυσης με Μοnique 

Bingham, Espeekay, 

Seou @ Θέατρο Εμπρός  

•τrashformers party @ 

KooKoo 

• Dimitris 
Papaspyropoulos @ 

Death Disco 

CLUBBING

Thibaut Machet 

aka Lamache
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>>> Στη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμι-
ου Πολέμου δύο δασκάλες μετα-
φέρουν μια ομάδα από παιδιά σε 

μια εγκαταλελειμμένη έπαυλη στη 
βρετανική εξοχή για να τα προστατεύσουν 
από τους βομβαρδισμούς, δίχως να ξέρουν 
ότι το σπίτι στο οποίο με-
τακομίζουν είναι στοι-
χειωμένο. Το «Η Γυ-
ναίκα με τα μαύρα 
2: Άγγελος Θανά-
του»  (The Woman 
in Black 2 Angel of 
Death)** ½  του Τομ 
Χάρπερ συνεχίζει την 
αναβίωση του πνεύμα-
τος της Hammer Films που 
ξεκίνησε η πρώτη ταινία, αλλά πέρα από μια 
καλοστημένη ατμόσφαιρα δεν έχει πολλά 
να προσφέρει ούτε σε τρόμο ούτε σε ανα-
νεωτικό πνεύμα. 

>>>  Με το «Κύριος Μόρντεκαϊ» (Mortdecai) 
του Ντέιβιντ Κεπ, ο Τζόνι Ντεπ προσθέτει 
μια ακόμη μεγάλη εμπορική αποτυχία στο 
βιογραφικό του, σε αυτή την κωμωδία, 
στην οποία κρατά το ρόλο ενός εμπόρου 
τέχνης που αναζητά έναν πίνακα που φη-
μολογείται ότι περιέχει τα μυστικά για τον 
κρυμμένο χρυσό των ναζί. 

>>>  Επειδή μερικές φορές δεν αρκεί να εί-
σαι απλά πριγκίπισσα, η Μπάρμπι αποκτά 
υπερδυνάμεις στο «Barbie, η σούπερ πρι-
γκίπισσα» (Barbie In Princess Power), την ται-
νία κινουμένων σχεδίων του Ζέκε Νόρτον. 

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Σινεμά δίχως λόγιατου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ÇΜια φορά κι 

έναν καιρό,  

η Αθήνα είχε  

ποτάμια...È

Το ÇΓια πάνταÈ θυμάται  

μια πόλη που δεν 

υπάρχει πια...

H θεωρία 
των πάντων 

(The Theory of 
everyThing)**
ΣκηνοθεΣία: Τζέιμς 

Μαρς

Παίζουν: Εντι Ρέντμεϊν, 

Φελίσιτι Τζόουνς, Έμιλι 

Γουάτσον, Τσάρλι Κοξ

Η ζωή του αστροφυσικού Στίβεν Χόκιν από 
τις μέρες του στην Οξφόρδη και τη γνωρι-
μία του με τη σύζυγό του, μέχρι τη μάχη του 
με τη νευρολογική ασθένεια που τον καθή-
λωσε και την εξέλιξη των επιστημονικών 
θεωριών του. 

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η ζωή του Στιβεν 
Χόκινγκ αποτελεί ιδανικό υλικό για μια κινηματο-
γραφική βιογραφία και το φιλμ του Τζέιμς Μαρς 
κάνει ό,τι μπορεί να την αναδείξει σε μια ταινία 
που πετυχαίνει το σκοπό της: να συγκινήσει και να 
φτάσει στα βραβεία. Όμως παρά την αξιοπρέπεια 
με την οποία χειρίζεται την προσωπική ζωή και το 
ιατρικό δράμα ενός ανθρώπου, τα επιστημονικά 
του επιτεύγματα, ο βασικότερος, ακόμη περισσό-
τερο κι από την απίθανη ιστορία επιβίωσής του, 
λόγος για τον οποίο ο Χόκινγκ είναι σημαντικός, 
μπαίνουν λογικά σε δεύτερη μοίρα για χάρη της ι-
κανοποίησης ενός κοινού που αναζητά μια ταινία 
που θα το εμπνεύσει. Και θα το κάνει να δακρύσει. 
Και το φιλμ του Μαρς κατορθώνει και τα δύο, δί-
χως όμως να αποφεύγει τα κλισέ που μια τέτοια 
βιογραφία συνεπάγεται, όπως την υπεραπλού-
στευση ή τον ακραίο συναισθηματισμό.

Για πάντα **
ΣκηνοθεΣία: 

Μαργαρίτα Μαντά

Παίζουν: Άννα  

Μάσχα, Κώστας 

Φιλίππογλου

Δύο μοναχικοί άνθρω-
ποι στην Αθήνα του σήμερα 

θα συναντηθούν στη γραμμή του ηλεκτρι-
κού. Εκείνος μηχανοδηγός εκείνη υπάλλη-
λος στον Πειραιά. Μαζί θα δοκιμάσουν να 
βρουν το δικό τους «για πάντα».

Η Μαργαρίτα Μαντά είναι μια σκηνοθέτρια που 
πιστεύει στην αφαίρεση, στον ήχο της σιωπής, 
στο χρώμα που μπορεί να έχει η μουντή καθη-
μερινότητα, στο πάθος που μπορεί να κρύβουν 
δυο σφιχτά κλεισμένα χείλη, στην ελπίδα που 
κρύβεται πίσω από τη χαμηλότονη θλίψη ενός 
μοναχικού δείπνου μπροστά στην τηλεόραση. 
Στη δεύτερη μεγάλου μήκους της ταινία μετά τη 
«Χρυσόσκονη» πηγαίνει το απόλυτα συγκρατη-
μένο σινεμά της ένα βήμα πιο πέρα, χτίζοντας ένα 
φιλμ σαν μια παλέτα από εικονοποιημένα συναι-
σθήματα, έναν οδηγό για τις χαμένες διαδρομές 
της ανθρώπινης ύπαρξης σε μια σύγχρονη πόλη. 
Βαθιά μελαγχολικό, αλλά όχι δίχως ελπίδα, στη-
ρίζεται σε μια απόλυτα στιλιζαρισμένη φόρμα 
που αποτελεί την ίδια στιγμή κάτι που δεν μπο-
ρείς παρά να επαινέσεις, μα και κάτι που αφαιρεί 
τελικά από τη δύναμή του, κάνοντας τους ήρωες 
αυτής της βαθιά ανθρώπινης ταινίας να μοιάζουν 
περισσότερο σαν σύμβολα και λιγότερο σαν αλη-
θινοί, σάρκινοι, υπαρκτοί χαρακτήρες. 

Ο άνθρωπος 
από τη  
Μασσαλία  
(La french) **
ΣκηνοθεΣία: Σεντρίκ 

Χιμένεζ

Παίζουν: Ζαν Ντιζαρ-

ντέν, Ζιλ Λελούς, Σελίν 

Σαλέτ

Ένας δικαστικός στη Μασσαλία της δεκα-
ετίας του ’70 δοκιμάζει τα πάντα για να 
εξαρθρώσει μια παντοδύναμη σπείρα δια-
κίνησης ναρκωτικών που έχει απλώσει τα 
πλοκάμια της έως την Αμερική. 

Βασίζοντας τη δράση της στην ίδια γραμμή γε-
γονότων που έχουν δώσει ταινίες όπως το «Ο 
άνθρωπος από τη Γαλλία», στο οποίο προφανώς 
αναφέρεται κι ο τίτλος του, το  φιλμ του Χιμένεζ 
είναι ένα καθαρόαιμο film policier που δεν φοβά-
ται να γίνει «παλιομοδίτικο». Χωρίς να φιλοδοξεί 
να γίνει κάτι παραπάνω από μια καθαρόαιμη α-
στυνομική ταινία που στηρίζεται στην πειστική 
ανασύσταση της εποχής και σε δύο κεντρικούς 
χαρακτήρες που μοιάζουν όσο στερεοτυπικοί 
χρειάζεται για να δώσουν στο σενάριο την ώθη-
ση που χρειάζεται. Ο Ζαν Ντιζαρντέν κι ο Κλοντ 
Λελούς έχουν το βλέμμα που το φιλμ απαιτεί, 
οι γειτονιές του γαλλικού νότου αποκτούν μια 
ηλιόλουστη νουάρ αίσθηση φωτογραφημένοι 
γοητευτικά και η δράση, ακόμη κι αν παραμένει 
σταθερά επιφανειακή, κυλά δίχως προβλήματα 
σε ένα φιλμ είδους που ξέρει τι κάνει και το κάνει 
καλά. 

 

H φυλή (PLemya)****
ΣκηνοθεΣία: Μίροσλαβ Σλαμποσπίτσκι

Παίζουν: Γκριγκόρι Φεσένκο, Γιάνα Νονίκοβα, 

Ρόζα Μπάμπι 

Ένας καινούργιος μαθητής σε ένα σχολειό 
κωφαλάλων στην Ουκρανία, θα βρεθεί 
αντιμέτωπος με έναν κόσμο βίας και ε-
γκλήματος. 

Βραβευμένη στις Κάννες, στη Θεσ-
σαλονίκη και σχεδόν σε κάθε φε-
στιβάλ που μεσολάβησε (και ήταν 
πολλά), η «Φυλή» είναι μια κινημα-
τογραφική εμπειρία που απαιτεί ένα 
είδος τόλμης σχεδόν εκ προοιμίου. 
Με διάλογους μόνο στη νοηματική, 
δίχως υπότιτλους ή voice over, δίχως 
μουσική να σε καθοδηγεί στο θολό 

συναισθηματικό της τοπίο, δεν εί-
ναι μια «εύκολη» ταινία, αλλά δεν 
είναι τίποτα λιγότερο από συναρπα-
στική. Από τα πρώτα κιόλας πλάνα, 
όταν ο καινούργιος μαθητής φτάνει 
στο σχολείο όπου θα παραμείνει 
εσώκλειστος για να διδαχτεί κυρί-
ως τη βία και το έγκλημα από τους 
μεγαλύτερους συμμαθητές του που 

λειτουργούν με τους κώδικες μιας 
άψογα δομημένης μαφίας, το φιλμ 
σε βυθίζει σε έναν κόσμο που μοιάζει 
από τη μια ξένος μα από την άλλη 
δυστυχώς σκληρά αναγνωρίσιμος. Οι 
κάτοικοί του μιλάνε μια γλώσσα που 
δεν κατανοείς και πράττουν με τρόπο 
που θα προτιμούσες να μην μπορείς 
καθόλου να κατανοήσεις. Το φιλμ του 
Σλαμποσπίτσκι τους κινηματογραφεί 
με τον τρόπο ενός παρατηρητή μα δεν 
σε αφήνει καθόλου αμέτοχο. Κυρίως, 
όμως, αποφεύγει τους εύκολους χα-
ρακτηρισμούς, το να σκιαγραφήσει 
τους ήρωές του σαν θύτες ή θύματα, 
ακόμη κι όταν οι πράξεις τους γίνο-
νται αληθινά σκληρές. Η «Φυλή», 
κινηματογραφικά τολμηρή, θεματικά 
γενναία και οπτικά σταθερά εντυπω-
σιακή, είναι ένα από εκείνα τα φιλμ 
που συχνά σε προκαλούν να κλείσεις 
τα μάτια. Όχι με τον τρόπο ενός «κα-
τασκευασμένου» τρόμου, ή σοκ, μα 
με την πολύ πιο ωμή αλήθεια μιας 
σκληρότητας που ακόμη κι αν εδώ 
μοιάζει να ανήκει στο μικρόκοσμο 
μιας συγκεκριμένης «φυλής» στην 
πραγματικότητα μοιάζει συνυφασμέ-
νη με το ίδιο μας το είδος. 

criticÕs CHOICE

AκόΜη
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ΑθήνΑς
 
Α ΑΒΟΡΑ
Ιπποκράτους 180, Νεάπολη, 2106423271

Agora: από τη δημοκρατία 
στις αγορές Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:00, 22:10 

ΑΒΑΝΑ
Κηφισίας 234 &Λυκούργου 3, 
2106756546

Ο κύριος Μορντεκάι Πέμ.-
Τετ. 18:30, 20:30, 22:30 

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

Αίθ.1 Ο κύριος Μορντεκάι 
Πέμ.-Τετ. 18:15, 20:30, 22:45 
/ Πάντινγκτον (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 16:15 
Αίθ.2 Ανωτέρα βία Πέμ.-Τετ. 
19:30 / Η αρπαγή 3 Πέμ.-Τετ. 
22:00 / Barbie η σούπερ 
πριγκίπισσα (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:30, 18:00 
Αίθ.3 Η θεωρία των πάντων 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:00, 22:30 / 
Η Τίνκερμπελ και το τέρας του 
ποτέ (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 15:45 
Αίθ.4 Η θεωρία των πάντων 
Πέμ.-Τετ. 21:00 / Η γυναίκα με 
τα μαύρα 2: Άγγελος θανάτου 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 23:30 / Οι 
πιγκουίνοι της Μαδαγασκά-
ρης (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 15:15 / 
Αστερίξ: Η κατοικία των Θεών 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:15 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ
Βασ. Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 
2107782122

Αίθ.1 Η θεωρία των πάντων 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:30, 23:00 
/ Αστερίξ: Η κατοικία των Θε-
ών (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:20 
Αίθ.2 Blackhat Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Δευτ., Τετ. 19:00 / 
Τρι 22:50 / Η θεωρία των πά-
ντων Πέμ., Παρ., Σάβ., Κυρ., 
Δευτ., Τετ. 21:30 / Barbie η 
σούπερ πριγκίπισσα (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 16:50 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis
Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μεταξά, Γλυφάδα, 
2108983238

Αίθ.1 Η θεωρία των πάντων 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:00, 22:30 
/ Barbie η σούπερ πριγκίπισ-
σα (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 15:30 
Αίθ.2 Το παιχνίδι της μίμησης 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:20, 22:40 
/ Αστερίξ: Η κατοικία των Θε-
ών (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:00 
Αίθ.3 Ο κύριος Μορντεκάι 
Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:10, 22:20 
Αίθ.4 Οικογενειακή υπόθεση 
Πέμ.-Τετ. 18:10 / Ανωτέρα βία 
Πέμ.-Τετ. 19:50 / Οι γαμπροί 
της Ευτυχίας Πέμ.-Τετ. 22:10 
/ Barbie η σούπερ πριγκίπισ-
σα (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:30 

ΑΙΓΛΗ
Λεωφ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι, 
2106841010

Αίθ.1 Η θεωρία των πάντων 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:30, 22:45 
/ Barbie η σούπερ πριγκίπισ-
σα (μτγλ.) Πέμ.-Κυρ. 16:30 
Αίθ.2 Ανωτέρα βία Πέμ.-Τετ. 
20:15, 22:30 / Ένα σπίτι στο 
Παρίσι Πέμ.-Τετ. 18:00 / Η 
Τίνκερμπελ και το τέρας του 
ποτέ (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:15 

Α ΛΕΞ ΑΝΔΡΑ eURopA CinemAs
Λεωφ. Αλεξάνδρας & Πατησίων 77-79, 
σταθμός ΗΣΑΠ Βικτώρια, 2108219298

Birdman ή (Η απρόσμενη α-
ρετή της αφέλειας) Πέμ.-Τετ. 
17:40, 20:10, 22:40 

Α ΛΚ ΥΟΝΙΣ ne W sTAR ART 
CinemA
Ιουλιανού 42-46, πλ. Βικτωρίας (ΜΕ-
ΤΡΟ Βικτώρια), Αθήνα, 210 8220008

Jimmy’s Hall Πέμ.-Τετ. 
20:45 / Το αγόρι και ο κόσμος 
Πέμ.-Κυρ. 17:00 / Agora: από 
τη δημοκρατία στις αγορές 
Πέμ.-Τετ. 18:30 / Να πεθαίνεις 
στα 30 Πέμ.-Τετ. 22:45 / Non 
Omnis Moriar Δευτ.-Τετ. 17:00 

ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦΟΣ 2+1
Αγ. Στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι,  
2105813470

Αίθ.1 Η θεωρία των πάντων 
Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:10, 22:30 
Αίθ.2 Το παιχνίδι της μίμησης 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:15 / 
Barbie η σούπερ πριγκίπισσα 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:00 / Σάβ.-Κυρ. 
16:30, 18:00 

Α ΣΤ Υ
Κοραή 4, Αθήνα, 2103221925

Ανωτέρα βία Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:10, 22:20 / Νορβηγία Σάβ. 
00:30 

ΑΤΛ ΑΝΤΙΣ 3D DiGiTAl
Λεωφ. Βουλιαγμένης 245, Πλατεία 
Καλογήρων, Δάφνη, 2109711511

Αίθ.1 Η θεωρία των πάντων 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:00, 22:30 
Αίθ.2 Birdman ή (Η απρόσμε-
νη αρετή της αφέλειας) Πέμ.-
Τετ. 17:15, 19:45, 22:10 

ΑΤ ΤΑ ΛΟΣ DiGiTAl CinemA
Κοτιαιου & Ελ. Βενιζέλου, Ν. Σμύρνη, 
2109331280

Η θεωρία των πάντων Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:20, 22:40 / 
Barbie η σούπερ πριγκίπισσα 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 16:30 

ΒΑΡΚΙΖ Α
Θάσου 22, 2108973926

Αίθ.1 Η θεωρία των πάντων 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:15, 22:25 
/  Οι πιγκουίνοι της Μαδα-
γασκάρης (μτγλ.) Παρ-Κυρ. 
16:20 3D 
Αίθ.2 Η αρπαγή 3 Πέμ.-Τετ. 
18:00 / Birdman ή (Η απρό-
σμενη αρετή της αφέλειας) 
Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:20 / 
Barbie η σούπερ πριγκίπισσα 
(μτγλ.) Παρ-Κυρ. 16:30 

CineR AmA DiGiTAl CinemA
Αγ. Κυριακής 30, Π. Φάληρο, 
2109403593

Η θεωρία των πάντων Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:15, 22:30 

VillAGe 15 CinemAs @ THe mAll 
Α. Παπανδρέου 35, 14848 

Αίθ.1 Ο άνθρωπος από τη 
Μασσαλία Πέμ.-Τετ. 17:50, 
20:30, 23:10 / Οι πιγκουίνοι 
της Μαδαγασκάρης (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 13:40, 15:40 
Αίθ.2 Ο κύριος Μορντεκάι 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Κυρ., Δευτ., 
Τετ. 19:00, 21:15, 23:30 / Τρι 
22:00 / Barbie η σούπερ πρι-
γκίπισσα (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:30, 17:20 / 
Σάβ.-Κυρ. 12:10, 13:50, 15:30, 
17:20 
Αίθ.3 Οι γαμπροί της Ευτυ-
χίας Πέμ.-Τετ. 16:10, 18:20, 
20:30, 22:40 
Αίθ.4 Η αρπαγή 3 Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Δευτ., Τετ. 19:50, 
22:20 / Barbie η σούπερ πρι-
γκίπισσα (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:20, 18:00 
/ Σάβ.-Κυρ. 13:00, 14:40, 
16:20, 18:00 / Ο κύριος Μορ-
ντεκάι Τρι 20:00, 23:15 
Αίθ.5 Η Τίνκερμπελ και το 
τέρας του ποτέ (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρι 15:20, 17:30 
/ Σάβ.-Κυρ. 13:20, 15:20, 
17:30 / Τετ. 17:30 / Birdman 
ή (Η απρόσμενη αρετή της 
αφέλειας) Πέμ.-Τετ. 19:20, 
21:50, 00:20 
Αίθ.6 Ξενοδοχείο Grand 
Budapest Πέμ.-Τετ. 19:30 / 
Αστερίξ: Η κατοικία των Θεών 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρι 15:50, 17:40 / Σάβ.-Κυρ. 
12:00, 14:00, 15:50, 17:40 / 
Τετ. 17:40 / Η γυναίκα με τα 
μαύρα 2: Άγγελος θανάτου 
Πέμ.-Τετ. 21:40, 00:00 
Αίθ.7 Η θεωρία των πάντων 
Πέμ., Παρ., Τρ., Τετ. 18:15, 
21:00, 23:45 / Σάβ.-Κυρ. 
15:10, 18:15, 21:00, 23:45 / 
Δευτ. 17:15, 23:15 
Αίθ.8 Πάντινγκτον (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:40 / Σάβ.-Κυρ. 12:20, 
14:20, 16:40 / Η γυναίκα με 
τα μαύρα 2: Άγγελος θανάτου 
Πέμ.-Τετ. 18:40, 20:50, 23:00 
Αίθ.9 Η αρπαγή 3 Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Τρ., Τετ. 19:10, 
21:30, 23:50 / Δευτ. 19:10, 
00:00 / Ο κύριος Μορντεκάι 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:50 / Σάβ.-Κυρ. 12:15, 
14:30, 16:50 / Η θεωρία των 
πάντων Δευτ. 21:30 
Αίθ.10 Το παιχνίδι της μίμη-
σης Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 15:30, 17:50, 20:10, 22:30 
/ Σάβ.-Κυρ. 13:10, 15:30, 
17:50, 20:10, 22:30 
Αίθ.11 Τα μυστικά του δάσους 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:10, 19:40 / Σάβ.-Κυρ. 
12:00, 14:40, 17:10, 19:40 / 
Blackhat Πέμ.-Τετ. 22:10 
Αίθ.12 Χόμπιτ:Η μάχη των 
πέντε στρατών Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00, 20:20, 
23:20 / Σάβ.-Κυρ. 20:20, 
23:20 / Η Τίνκερμπελ και το 
τέρας του ποτέ (μτγλ.) Σάβ.-

Κυρ. 12:20, 14:10, 16:40 / 
Barbie η σούπερ πριγκίπισσα 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 18:30 
Αίθ.13 Η αρπαγή 3 Πέμ.-Τετ. 
22:10 / Ο κύριος Μορντεκάι 
Πέμ.-Τετ. 19:45 
Αίθ.14 Η θεωρία των πάντων 
Πέμ.-Τετ. 20:45, 23:20 
  
VillAGe 5 CinemAs pAGRATi 
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, Παγκράτι, 
14848

Αίθ.1 Η αρπαγή 3 Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:50 / Barbie η σού-
περ πριγκίπισσα (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 17:20, 19:00 
Αίθ.2 Η γυναίκα με τα μαύρα 
2: Άγγελος θανάτου Πέμ.-Τετ. 
19:40, 21:45, 23:50 / Οι πι-
γκουίνοι της Μαδαγασκάρης 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:30 
Αίθ.3 Το παιχνίδι της μίμησης 
Πέμ.-Τετ. 19:30 / Birdman 
ή (Η απρόσμενη αρετή της 
αφέλειας) Πέμ.-Τετ. 22:10 / 
Αστερίξ: Η κατοικία των Θεών 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:40 
Αίθ.4 Ο κύριος Μορντεκάι 
Πέμ.-Τετ. 19:20, 21:30, 23:40 
Αίθ.5 Η θεωρία των πάντων 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 21:00, 23:30 

VillAGe 9 CinemAs @ FAliRo 
Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος 1 & Μωραϊ-
τίνη 3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου, 14848

Αίθ.1 Η γυναίκα με τα μαύρα 
2: Άγγελος θανάτου Πέμ.-Τετ. 
19:50, 22:00, 00:10 / Barbie η 
σούπερ πριγκίπισσα (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:00 / Σάβ.-Κυρ. 16:10, 18:00 
Αίθ.2 Birdman ή (Η απρό-
σμενη αρετή της αφέλειας) 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 21:00, 23:30 
/ Πάντινγκτον (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 16:30 
Αίθ.3 Ξενοδοχείο Grand 
Budapest Πέμ.-Τετ. 19:00 / Οι 
γαμπροί της Ευτυχίας Πέμ.-
Τετ. 21:10, 23:20 / Οι υπερέξι 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:00 
Αίθ.4 Η Τίνκερμπελ και το 
τέρας του ποτέ (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:20 
/ Σάβ.-Κυρ. 15:10, 17:20 / Η 
αρπαγή 3 Πέμ.-Τετ. 19:30, 
21:50, 00:20 
Αίθ.5 Το παιχνίδι της μίμησης 
Πέμ.-Τετ. 19:10, 21:40, 00:10 
Αίθ.6 Ο κύριος Μορντεκάι 
Πέμ.-Τετ. 17:00, 19:20, 21:30, 
23:40 / Οι πιγκουίνοι της 
Μαδαγασκάρης (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 15:00 
Αίθ.7 Η θεωρία των πάντων 
Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:20, 23:50 
Αίθ.8 Η θεωρία των πάντων 
Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:10 
Αίθ.9 Ο κύριος Μορντεκάι 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:10, 23:20  
   
VillAGe ATHens meTRo mAll 
Λεωφ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος 
Δημήτριος, 14848

Αίθ.1 Αστερίξ: Η κατοικία 
των Θεών (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:15 / Σάβ.-
Κυρ. 13:00, 15:00, 17:15 / Ο 
κύριος Μορντεκάι Πέμ.-Τετ. 
19:15, 21:30, 23:45 
Αίθ.2 Η γυναίκα με τα μαύρα 
2: Άγγελος θανάτου Πέμ.-Τετ. 
19:45, 22:00, 00:10 / Barbie 
η σούπερ πριγκίπισσα (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:00, 17:45 / Σάβ.-Κυρ. 
12:20, 14:15, 16:00, 17:45 
Αίθ.3 Οι πιγκουίνοι της 
Μαδαγασκάρης (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 12:30, 14:30, 16:30 
/ Η θεωρία των πάντων Πέμ.-
Τετ. 18:30, 21:00, 23:30 
Αίθ.4 Οι γαμπροί της Ευτυχί-
ας Πέμ.-Τετ. 20:30 / Birdman 
ή (Η απρόσμενη αρετή της 
αφέλειας) Πέμ.-Τετ. 22:45 / 
Barbie η σούπερ πριγκίπισσα 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:00, 18:45 / Σάβ.-Κυρ. 
13:30, 15:15, 17:00, 18:45 
Αίθ.5 Η Τίνκερμπελ και το 
τέρας του ποτέ (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:10, 
18:10 / Σάβ.-Κυρ. 12:10, 14:10, 
16:10, 18:10 / Η αρπαγή 3 
Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:30 

VillAGe sHoppinG AnD moRe 
Θηβών 228 & Παρνασσού, Άγιος Ιωάν-
νης Ρέντης, 14848

Αίθ.1 Birdman ή (Η απρόσμε-
νη αρετή της αφέλειας) Πέμ.-
Τετ. 20:30, 23:00 
Αίθ.2 Η γυναίκα με τα μαύρα 
2: Άγγελος θανάτου Πέμ.-Τετ. 
21:10, 23:20 
Αίθ.3 Ξενοδοχείο Grand 
Budapest Πέμ.-Τετ. 19:15 / Το 
μονοπάτι του θανάτου Πέμ.-
Τετ. 21:30, 00:10 
Αίθ.4 Η γυναίκα με τα μαύρα 

2: Άγγελος θανάτου Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:10, 23:20 / Barbie η 
σούπερ πριγκίπισσα (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:00 / Σάβ. 15:00, 17:00 
Αίθ.5 Πάντινγκτον (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:10 / Σάβ. 15:10, 17:10 / 
Birdman ή (Η απρόσμενη α-
ρετή της αφέλειας) Πέμ.-Τετ. 
19:10, 21:40, 00:10 
Αίθ.6 Ο κύριος Μορντεκάι 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 21:45, 00:00 
/ Barbie η σούπερ πριγκίπισ-
σα (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:30 / Σάβ. 
15:30, 17:30 
Αίθ.7 Birdman ή (Η απρόσμε-
νη αρετή της αφέλειας) Πέμ.-
Τετ. 17:50, 20:30, 23:00 
Αίθ.8 Αστερίξ: Η κατοικία 
των Θεών (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:20 / 
Σάβ. 15:20, 17:20 / Η θεωρία 
των πάντων Πέμ.-Τετ. 19:20, 
21:50, 00:20 
Αίθ.9 Το παιχνίδι της μίμησης 
Πέμ.-Τετ. 18:40, 21:15, 23:50 
Αίθ.10 Η θεωρία των πάντων 
Πέμ.-Τετ. 17:45, 20:20, 22:50 
/ Η Τίνκερμπελ και το τέρας 
του ποτέ (μτγλ.) Σάβ. 15:50 
Αίθ.11 Χόμπιτ:Η μάχη των πέ-
ντε στρατών Πέμ.-Τετ. 17:40, 
20:45, 23:45 
Αίθ.12 Αστερίξ: Η κατοικία των 
Θεών (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:20 / Σάβ. 
16:20, 18:20 / Ο κύριος Μορ-
ντεκάι Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:45 
Αίθ.13 Η γυναίκα με τα μαύρα 
2: Άγγελος θανάτου Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:10, 22:20, 00:30 
Αίθ.14 Η αρπαγή 3 Πέμ.-Τετ. 
18:50, 21:20, 23:40 
Αίθ.15 Οι γαμπροί της Ευτυ-
χίας Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:10, 
00:15 / Barbie η σούπερ πρι-
γκίπισσα (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00 / 
Σάβ. 16:00, 18:00 
Αίθ.16 Οι γαμπροί της Ευτυ-
χίας Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:45, 21:00, 23:10 / 
Σάβ. 16:30, 18:45, 21:00, 23:10 
Αίθ.17 Απόψε τρώμε στης 
Ιοκάστης Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:15 / Σάβ. 
15:15, 17:15 / Blackhat Πέμ.-
Τετ. 19:50, 22:45 
Αίθ.18 Πάντινγκτον Πέμ., 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:15 / Σάβ. 16:10, 18:15 / Αλύ-
γιστος Πέμ.-Τετ. 20:40, 23:30 
Αίθ.19 Ο άνθρωπος από τη 
Μασσαλία Πέμ.-Τετ. 18:10, 
20:50, 23:30 
Αίθ.20 Η Τίνκερμπελ και το 
τέρας του ποτέ (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:30 / Σάβ. 16:45, 18:30 / Η 
αρπαγή 3 Πέμ.-Τετ. 20:15, 
22:40       

ΓΑ Λ ΑΞΙΑ Σ 3D DiGiTAl
Μεσογείων 6, Αμπελόκηποι,  
2107773319

Αίθ.1 Ο κύριος Μορντεκάι 
Πέμ.-Τετ. 18:20, 20:30, 22:40 
Αίθ.2 Το παιχνίδι της μίμησης 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:15, 22:30 

GA Z ARTe
Βουτάδων 34, Γκάζι, 2103452277

Ο κύριος Μορντεκάι Πέμ.-
Τετ. 19:00, 21:00, 23:00 

ΓΛΥΦΑ Δ Α oDeon
Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31, Γλυφάδα, 
210 9650318

Αίθ.1 Ο άνθρωπος από τη 
Μασσαλία Πέμ.-Τετ. 19:10, 
22:00 / Οι πιγκουίνοι της 
Μαδαγασκάρης (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 17:00 
Αίθ.2 Birdman ή (Η απρόσμε-
νη αρετή της αφέλειας) Πέμ.-
Τετ. 20:00 / Η γυναίκα με τα 
μαύρα 2: Άγγελος θανάτου 
Πέμ.-Τετ. 22:40 / Πάντινγκτον 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:50 

Δ ΑΝΑΟΣ
Λεωφ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου,  
2106922655

Αίθ.1 Η φυλή Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Τρ., Τετ. 17:30, 
20:00, 22:30 / Δευτ. 17:30 
[μυστική πρεμιέρα ΟΤΕ ώρα 
20:30], 22:30 / Ο Παραμυθάς 
και οι ιστορίες του Κυρ. 12:00 
/ Alphabet Κυρ. 15:15 
Αίθ.2 Ανωτέρα βία Πέμ.-Τετ. 
19:45, 22:15 / Ένα σπίτι στο 
Παρίσι Πέμ.-Τετ. 17:30 / Ο κή-
πος του Γιάλομ: Η φιλοσοφία 
μιας ζωής Κυρ. 16:00 

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14,Μαρούσι, 2108028587

Η θεωρία των πάντων Πέμ.-
Τετ. 17:50, 20:10, 22:25 / Το 

αγόρι και ο κόσμος Παρ 11:20, 
16:20 / Σάβ. 16:20 

Ε Λ ΛΗ
Ακαδημίας 64, Αθήνα, 2103632789

Η θεωρία των πάντων Πέμ.-
Τετ. 17:15, 19:45, 22:15 

ΕΜΠΑ ΣΣ Υ noVA oDeon
Πατρ.  Ιωακείμ 5 & Ηροδότου, Κολωνά-
κι, 2107215944

Ο άνθρωπος από τη Μασσα-
λία Πέμ.-Τετ. 19:15, 22:00 
/ Πάντινγκτον (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 17:10 

ΙΛΙΟΝ DiGiTAl CinemA
Τροίας 34 & Πατησίων 113, 2108810602

Το παιχνίδι της μίμησης Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:15, 22:20 

ΙΝΤΕ Α Λ
Πανεπιστημίου 46, Αθήνα, 2103826720

Το παιχνίδι της μίμησης Πέμ.-
Τετ. 22:00 / Ο κύριος Μορντε-
κάι Πέμ.-Τετ. 17:30, 19:45 

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemA x Cy TA
Λεωφ. Κηφισίας 245, (Ζηρίνειο), 
Κηφισιά, 2106233567

Αίθ.1 Birdman ή (Η απρόσμε-
νη αρετή της αφέλειας) Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:30, 23:00 / 
Barbie η σούπερ πριγκίπισσα 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:30 
Αίθ.2 Το παιχνίδι της μίμησης 
Πέμ.-Τετ. 22:00 / Ο κύριος 
Μορντεκάι Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:00 / Η Τίνκερμπελ και το τέ-
ρας του ποτέ Σάβ.-Κυρ. 16:15 

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemA x Cl Ass Cy TA
Δροσίνη 6 (απέναντι από Βάρσο ), 
Κηφισιά, 2106231601

Η θεωρία των πάντων Πέμ.-
Τετ. 17:30, 20:00, 22:30 / 
Αστερίξ: Η κατοικία των Θεών 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 15:45 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕ ΑΤΡΟ Λ ΑΜΠΡΟΣ 
Κ ΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ Σ-ΡΕΝΑ ΒΛ Α-
ΧΟΠΟΥΛΟΥ
Κουντουριώτη 40 & Μυριοφύτου 55, 
Αιγάλεω, 2105911390-370

Η θεωρία των πάντων Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:15, 22:30 / 
Barbie η σούπερ πριγκίπισσα 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 16:45 

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ FilmCenTeR
Λεωφ. Συγγρού 106, 210 9215305

Η φυλή Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:30, 22:45 

ΝΑΝΑ CinemA x Cy TA
Λεωφ. Βουλιαγμένης 179 Δάφ-
νη,(στάση Μετρό Άγ.Ιωάννης), 
2109703158

Αίθ.1 Το παιχνίδι της μίμησης 
Πέμ.-Τετ. 22:00 / Ο κύριος 
Μορντεκάι Πέμ.-Τετ. 19:45 / 
Barbie η σούπερ πριγκίπισσα 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:00 / Σάβ.-Κυρ. 
16:15, 18:00 
Αίθ.2 Η θεωρία των πάντων 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:00, 22:30 
/ Ψυχρά κι ανάποδα (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 15:15 
Αίθ.3 Η θεωρία των πάντων 
Πέμ.-Τετ. 21:30 / Ανωτέρα 
βία Πέμ.-Τετ. 19:00 / Αστερίξ: 
Η κατοικία των Θεών (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 15:30, 17:15 
Αίθ.4 Το παιχνίδι της μίμησης 
Πέμ.-Τετ. 18:20, 20:40 / Η γυ-
ναίκα με τα μαύρα 2: Άγγελος 
θανάτου Πέμ.-Τετ. 23:00 / 
Πάντινγκτον (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 16:20 
Αίθ.5 Ο κύριος Μορντεκάι 
Πέμ.-Τετ. 18:45, 21:00, 23:15 
/ Η Τίνκερμπελ και το τέρας 
του ποτέ (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
15:15, 17:00 
Αίθ.6 Η αρπαγή 3 Πέμ.-Τετ. 
21:15, 23:30 / Η γυναίκα με 
τα μαύρα 2: Άγγελος θανάτου 
Πέμ., Τετ. 19:15 / Οι γαμπροί 
της Ευτυχίας Παρ-Τρι 19:15 
/ Οι πιγκουίνοι της Μαδαγα-
σκάρης (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
15:00 / Τα μυστικά του δάσους 
Σάβ.-Κυρ. 17:00 

ΝΙΡΒΑΝΑ CinemA x Cy TA
Λεωφ. Αλεξάνδρας 192, Αμπελόκηποι,  
2106469398

Birdman ή (Η απρόσμενη α-
ρετή της αφέλειας) Πέμ.-Τετ. 
17:30, 20:00, 22:30 / Πάντιν-
γκτον (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 15:30 

oDeon Kosmopolis mApoyΣi 
Λεωφ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 14560

Αίθ.1 Παρ’το από την αρχή 

Πέμ.-Τετ. 18:00 / Birdman ή 
(Η απρόσμενη αρετή της αφέ-
λειας) Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:40 / 
Αστερίξ: Η κατοικία των Θεών 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:00 
Αίθ.2 Ξενοδοχείο Grand 
Budapest Πέμ.-Τετ. 19:20 / 
Η θεωρία των πάντων Πέμ.-
Τετ. 21:30 / Οι πιγκουίνοι της 
Μαδαγασκάρης (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 15:00, 17:20 
Αίθ.3 Πάντινγκτον (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:10 / Σάβ.-Κυρ. 16:10, 18:10 
/ Το μονοπάτι του θανάτου 
Πέμ.-Τετ. 22:50 / Μεγάλα 
μάτια Πέμ.-Τετ. 20:20 
Αίθ.4 Η αρπαγή 3 Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:20 / Απόψε τρώμε 
στης Ιοκάστης Πέμ.-Τετ. 
19:00 / Οι πιγκουίνοι της 
Μαδαγασκάρης (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 16:40 
Αίθ.5 Ο άνθρωπος από τη 
Μασσαλία Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:15, 22:00 / Σάβ.-
Κυρ. 16:30, 19:15, 22:00 
Αίθ.6 Οι γαμπροί της Ευτυχί-
ας Πέμ.-Τετ. 19:30 / Birdman 
ή (Η απρόσμενη αρετή της 
αφέλειας) Πέμ.-Τετ. 21:40 / 
Αστερίξ: Η κατοικία των Θεών 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:10 3D 
Αίθ.7 Η αρπαγή 3 Πέμ.-Τρι 
19:40, 22:10 / Τετ. 22:10 / 
Barbie η σούπερ πριγκίπισσα 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:00 / Σάβ.-Κυρ. 16:20, 18:00 
Αίθ.8 Αστερίξ: Η κατοικία των 
Θεών (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 17:50 / 
Το παιχνίδι της μίμησης Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Κυρ., Τρ., Τετ. 
20:00, 22:30 / Δευτ. 22:30 
Αίθ.9 Η θεωρία των πάντων 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:50, 20:30, 23:00 / Σάβ.-
Κυρ. 15:20, 17:50, 20:30, 23:00 
Αίθ.10 Ο κύριος Μορντεκάι 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:50, 23:10 
/ Barbie η σούπερ πριγκίπισ-
σα (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:50 
Αίθ.11 Η γυναίκα με τα μαύρα 
2: Άγγελος θανάτου Πέμ.-Τετ. 
19:10, 21:20, 23:30 / Barbie η 
σούπερ πριγκίπισσα (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 17:30 
Αίθ.12 Ο κος Τέρνερ Πέμ.-Τετ. 
18:50 / Η γυναίκα με τα μαύρα 
2: Άγγελος θανάτου Πέμ.-Τετ. 
22:20 / Η Τίνκερμπελ και το 
τέρας του ποτέ (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 15:10, 17:00    

oDeon ΟΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, Αθήνα, 2103622683

Αίθ.1 Birdman ή (Η απρόσμενη 
αρετή της αφέλειας) Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:30 / Πάντινγκτον 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 18:00 
Αίθ.2 Ο κος Τέρνερ Πέμ.-Τετ. 
18:45, 21:45 

ΟDeon sTARCiTy
Λεωφ. Συγγρού 111 & Λεοντίου,  
Νέος Κόσμος, 14560 

Αίθ.1 Η γυναίκα με τα μαύρα 
2: Άγγελος θανάτου Πέμ.-Τετ. 
19:10, 21:20, 23:30 
Αίθ.2 Μεγάλα μάτια Πέμ.-Τρι 
19:50 / Η γυναίκα με τα μαύρα 
2: Άγγελος θανάτου Πέμ.-Τετ. 
22:10 / Αστερίξ: Η κατοικία των 
Θεών (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:30 
Αίθ.3 Ο άνθρωπος από τη 
Μασσαλία Πέμ.-Τετ. 19:30, 
22:20 / Η Τίνκερμπελ και το 
τέρας του ποτέ (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 17:00 
Αίθ.4 Παρ’το από την αρχή 
Πέμ.-Τετ. 19:20 / Birdman 
ή (Η απρόσμενη αρετή της 
αφέλειας) Πέμ.-Τετ. 21:40 / 
Barbie η σούπερ πριγκίπισσα 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:20 
Αίθ.5 Ο κύριος Μορντεκάι 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:50, 23:10 
Αίθ.6 Η θεωρία των πάντων 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
20:30, 23:00 / Σάβ.-Κυρ. 
18:00, 20:30, 23:00 
Αίθ.7 Birdman ή (Η απρό-
σμενη αρετή της αφέλειας) 
Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:40 / 
Πάντινγκτον (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 18:00 
Αίθ.8 Οι γαμπροί της Ευτυχί-
ας Πέμ.-Τετ. 22:00 / Ξενοδο-
χείο Grand Budapest Πέμ.-
Τετ. 19:40 / Οι πιγκουίνοι 
της Μαδαγασκάρης (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 17:10 
Αίθ.9 Απόψε τρώμε στης Ιοκά-
στης Πέμ.-Τετ. 19:00 / Η αρπα-
γή 3 Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:20 
Αίθ.10 Το παιχνίδι της μίμη-
σης Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:30 / 
Barbie η σούπερ πριγκίπισσα 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:20 
  
ΟΣΚ ΑΡ DiGiTAl
Αχαρνών 330, Κ. Πατήσια, 2102281563

Η θεωρία των πάντων Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:15, 22:25 / 
Barbie η σούπερ πριγκίπισσα 

Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 16:30 / Κυρ. 11:30, 16:30 

ΠΑ Λ Α Σ
Υμηττού 109, Παγκράτι, 210 7511868

Ζήτω η ελευθερία Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:00, 22:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 18:00, 20:00, 22:30 

ΠΤΙ ΠΑ Λ ΑΙ
Ριζάρη 24, Παγκράτι, 2107253915

Ο κος Τέρνερ Πέμ.-Τετ. 18:30, 
21:30 

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΛΟΜΑ)
Μεσογείων 232 & Βεντούρη,  
Χολαργός, 2106525122

Το παιχνίδι της μίμησης Πέμ.-
Τετ. 18:00 / Birdman ή (Η 
απρόσμενη αρετή της αφέλει-
ας) Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:30 

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, Πλατεία Αγίας Τριάδος, 
Αργυρούπολη,  2109927447

Πάντινγκτον (μτγλ.) Πέμ.-Κυρ. 
18:15 / Ένα ταξίδι 30,5 μέτρα 
μακριά Πέμ.-Τετ. 20:15, 22:30 

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

Αίθ.1 Το παιχνίδι της μίμησης 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:15, 22:30 
Αίθ.2 Ο κύριος Μορντεκάι 
Πέμ.-Τετ. 18:20, 20:20, 22:20 

sTeR CinemAs
Λεωφ. Δημοκρατίας 67α, 
Εμπορικό κέντρο ESCAPE, Ίλιον, 801 
801 7837, 210 8092690
 
Αίθ.1 Η Τίνκερμπελ και το 
τέρας του ποτέ (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00 / 
Σάβ. 15:20, 17:00 / Κυρ. 13:20, 
15:20, 17:00 / Η αρπαγή 3 
Πέμ.-Τετ. 19:10, 21:20, 23:40 
Αίθ.2 Η γυναίκα με τα μαύρα 
2: Άγγελος θανάτου Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:00, 23:00 / Barbie 
η σούπερ πριγκίπισσα Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:20 / 
Σάβ. 14:00, 15:40, 17:20 / Κυρ. 
13:20, 14:00, 15:40, 17:20 
Αίθ.3 Πάντινγκτον (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:30 / Σάβ. 15:30, 17:30 / 
Κυρ. 13:30, 15:30, 17:30 / Ο 
κύριος Μορντεκάι Πέμ.-Τετ. 
19:20, 21:30, 23:50 
Αίθ.4 Barbie η σούπερ πριγκί-
πισσα (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 19:40 
/  Οι πιγκουίνοι της Μαδαγα-
σκάρης (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:00, 17:50 / 
Σάβ. 14:10, 16:00, 17:50 / Κυρ. 
12:20, 14:10, 16:00, 17:50 / Το 
παιχνίδι της μίμησης Πέμ.-
Τετ. 21:10, 23:30 
Αίθ.5 Η θεωρία των πάντων 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:30 / 
Barbie η σούπερ πριγκίπισσα 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 16:40, 18:20 / Σάβ. 15:00, 
16:40, 18:20 / Κυρ. 13:00, 
15:00, 16:40, 18:20 
Αίθ.6 Αστερίξ: Η κατοικία 
των Θεών (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:20 / Σάβ. 
14:30, 16:20 / Κυρ. 12:30, 
14:30, 16:20 / Περιπέτεια στο 
Αιγαίο Πέμ.-Τετ. 18:00 / Οι 
γαμπροί της Ευτυχίας Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:00 / Birdman 
ή (Η απρόσμενη αρετή της 
αφέλειας) Πέμ.-Τετ. 00:00 
Αίθ.7 Ξενοδοχείο Grand 
Budapest Πέμ.-Τετ. 20:15 / 
Birdman ή (Η απρόσμενη αρε-
τή της αφέλειας) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:40, 22:15 / 
Σάβ. 15:10, 17:40, 22:15 / Κυρ. 
12:40, 15:10, 17:40, 22:15 

sTUDio ne W sTAR ART CinemA
Σταυροπούλου 33 , Πλ. Αμερικής 
2108640054

Kuhle Wampe-Σε ποιον 
ανήκει ο κόσμος? Πέμ.-Τετ. 
18:45 / Η Κυρία με το σκυλάκι 
Πέμ.-Τετ. 17:00 / Agora: από 
τη δημοκρατία στις αγορές 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:15 

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Ε Λ Λ Α ΔΟΣ 
- Λ ΑΪΣ
Ι. Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-
136,  2103609695

Αίθ.1 Για πάντα Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:15, 22:00 
Αίθ.2 Ένα σπίτι στο Παρίσι 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:00, 20:00, 22:00 / Σάβ. 
18:00, 22:00 / Φιλιά εις τα 
παιδιά Σάβ. 20:00 

ΤΙΤΑΝΙΑ CinemA x
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους 5, 
Αθήνα, 210 3811147

Τα 39 Σκαλοπάτια Πέμ.-Τετ. 
22:00 / Δον Κιχώτης Πέμ.-
Τετ. 20:00 / Νύχτα γεμάτη 
έρωτα Πέμ.-Τετ. 18:00 

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, Νέο Ηράκλειο, 
210 2826873 

Αίθ.1 Η θεωρία των πάντων 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:30, 22:40 
Αίθ.2 Το παιχνίδι της μίμησης 
Πέμ.-Τετ. 17:45 / Ο κύριος 
Μορντεκάι Πέμ.-Τετ. 20:15, 
22:20 / Barbie η σούπερ 
πριγκίπισσα (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 16:15 

ΤΡΙΑΝΟΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101, 
2108222702

Anaparastasis: Η ζωή και 
το έργο του Γιάννη Χρήστου 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:00 / Η θεωρία των πά-
ντων Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:45, 21:00, 23:00 / 
Κυρ. 21:00, 23:00 / Κάρλος, το 
τσακάλι Κυρ. 17:00, 20:00 

ΦΟΙΒΟΣ DiGiTAl CinemA
Εθν. Αντιστάσεως 1, στάση ΜΕΤΡΟ 
Περιστέρι, 2105711105

Το παιχνίδι της μίμησης Πέμ.-
Τετ. 18:20 / Ο κύριος Μορντε-
κάι Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:40 / 
Barbie η σούπερ πριγκίπισσα 
(μτγλ.) Πέμ.-Σάβ. 16:50 / 
Κυρ. 11:30, 16:50 

 
ΠροΑςτίων

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

Το παιχνίδι της μίμησης Πέμ.-
Τρι 21:00 / Τετ. 19:00 / Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 
2 (μτγλ.) Παρ-Κυρ. 18:00 / 
Μια αξιοπρεπής οικογένεια 
Τετ. 21:15 

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

Ο Μπάρι και οι ντισκο-
σκώληκες (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
19:00 / Ida Πέμ.-Τετ. 21:00 

ΜΑΓΙΑ
Αβάντων 83 & Ιατρίδου, Χαλκίδα,  
22210 25625

Η θεωρία των πάντων Πέμ.-
Τετ. 19:45, 22:30 / Barbie η 
σούπερ πριγκίπισσα (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 17:45 

ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ-ΟΝΑΡ ΔΗΜ.  
ΚΙΝ/ΦΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Αγ. Παρασκευής 40, Ανάκασα- Αγ. 
Ανάργυροι, 2102639208

Suzanne Πέμ.-Τετ. 19:30, 
21:30 / Μπομπ ο Σφουγγαρά-
κης (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:30 

ΠείρΑίΑ

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΟΝΕΙΡΟ
Πειραιώς & Χρυσοστόμου Σμύρνης 
84 (απέναντι από FACTORY OUTLET), 
2104830330

Ανωτέρα βία Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00, 21:00 
/ Σάβ.-Κυρ. 20:30, 22:30 / 
Barbie η σούπερ πριγκίπισσα 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:00 / Σάβ. 17:00, 19:00 / Κυρ. 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 

ΖΕΑ DiGiTAl CinemA
Χαρ. ΤρΙκούπη 39, Πασαλιμάνι, Πειραι-
άς, 2104521388

Birdman ή (Η απρόσμενη α-
ρετή της αφέλειας) Πέμ.-Τετ. 
22:30 / Η θεωρία των πάντων 
Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:15 / 
Barbie η σούπερ πριγκίπισσα 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 16:30 

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

Κλειστό Πέμ. / Birdman 
ή (Η απρόσμενη αρετή της 
αφέλειας) Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:00, 21:00 / Σάβ.-Κυρ. 
20:30, 22:30 

ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Πλ. Δημαρχείου, 2104225653

Οι γαμπροί της Ευτυχίας 
Πέμ.-Τετ. 17:35 / Το παιχνίδι 
της μίμησης Πέμ.-Τετ. 19:40, 
22:00 / Η Τίνκερμπελ και το 
τέρας του ποτέ (μτγλ.) Παρ-
Κυρ. 16:00 ●

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

Αβαντάζ. «Μια Θέση στην 
Καρδιά σου». Μια εκπομπή 
του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΠΑ με 
θέμα Συμβίωση-Γάμος-
Οικογένεια. Εκδηλώσεις 
Γνωριμιών. Συνεργασία 
επαρχία-εξωτερικό-γονείς. 
Επικοινωνία κάθε Κυριακή 

στο ΕΧΤΡΑ στις 8.30-9.30 
μ.μ., και κάθε Σάββατο στο 
ΑΒ 12.30-1.30. Πληροφορί-
ες: 210 3623.294-295, www.
pappas.gr, www.g-papas.gr

Αβαντάζ. Ελληνοα-
μερικάνος 38χρονος 
μεγαλο-εισοδηματίας 
Ελλάδα-Αμερική, ελεύθε-

ρος, ψηλός, αθλητικός, 
ενδιαφέρεται για γάμο με 
νέα έως 35χρονών έντονης 
προσωπικότητας, τουλάχι-
στον λυκειακής μόρφωσης. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 3ος όροφος, 
210 3620.147, καθημερινά 
9.00-21.00, Σάββατο 10.00-
14.00, www.pappas.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.

Μικρες αγγελίες
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«The Walking DeaD» Στο FOX 

Πρεμιέρα στο FOX, τη Δευτέρα 9/2 στις 22.30, αμέσως μετά την προβολή 
της στην Αμερική, κάνει η σειρά «The Walking Dead», η οποία βασίζεται  
στην πετυχημένη, ομώνυμη σειρά comics του Robert Kirkman και έχει 
σπάσει κάθε ρεκόρ τηλεθέασης. Το κανάλι FOX είναι διαθέσιμο στην Ελλά-
δα μέσω Nova, OTE TV, hol και Cyta Hellas. 

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

Σεμινάριο δερμάτινηΣ τΣάντάΣ 

Σεμινάριο χειροποίητης δερμάτινης τσάντας διοργανώνει το εργαστήριο 
ελευθέρων σπουδών «Ασκαρδαμυκτί». Ο πρώτος κύκλος αφορά στον τα-
χυδρομικό φάκελο, ενώ μέσα σε 12 ώρες (τρία 4ωρα) θα μάθετε τα πάντα 
γύρω από το δέρμα και το πώς να φτιάχνεται μια δερμάτινη τσάντα από 
την αρχή μέχρι το τέλος. Όλα τα υλικά και τα εργαλεία τα παρέχει η σχολή. 
Το σεμινάριο αρχίζει στις 6/2, πληρ.: Δεληγιάννη 6 & Σπύρου Τρικούπη, 
Εξάρχεια, 2108819784 / 6971616081, www.askardamykti.com, 
facebook.com/askardamykti 

ά7 
Τη μέρα που ήρθε ο 
Νταβούτογλου στην 
Αθήνα, περιμέναμε μαζί 
το λεωφορείο στους Α-
μπελόκηπους, κατέβηκα 
στο Μαρούσι. Από τότε 
σκέφτομαι ότι ήσουν ο άν-
θρωπός μου…

μετρο Σύντάγμά 
Στριμωχτήκαμε στο ίδιο 
βαγόνι και το μυαλό μου 
έμεινε εκεί. Ακόμα δεν 
μπορώ να ξεχάσω τα μάτια 
σου, κατέβηκα Ευαγγελι-
σμό και γύρισα για να σε 
δω μια τελευταία φορά. 
Με κατάλαβες και πάγωσα. 
Πόσο πρέπει να ευχηθώ 
για να σε ξανασυναντήσω;

ΣτάθμοΣ τρενού 
Θεσ/νίκη 20/1. Θα μπαί-
ναμε στο βραδινό προς 
Αθήνα. Η μαμά μου είχε ένα 
ατύχημα στις κυλιόμενες. 
Σε ευχαριστώ πολύ που 
βοήθησες. Ελπίζω η γρα-
τσουνιά σου να έχει γιάνει.

ΠεριΣτερι
Ξέχασα πού είχα παρκάρει. 
Κυριακή 11/1, χαμένη στα 
στενά. Ζήτησα τη βοήθειά 
σου, Χρήστο. Το αυτοκίνη-

το το βρήκα, αλλά έχασα 
εσένα. Άννα. Losta.

The Clumsies 
Δεν μπόρεσα να έρθω στις 
17/1, ούτε με ούτε χωρίς 
κασκόλ… αλλά σίγουρα 
θα πάω στις 31/1 στο ίδιο 
μέρος με την ίδια, ωραία 
διάθεση που είχα τότε…

ά7 
Φορούσες ένα κρεμαστό 
στο λαιμό σαν μικρή χρυσή 
νυχτερίδα, σαν το σήμα 
του μπάτμαν. Πρέπει να εί-
χες ένα περίεργο πίρσινγκ 
κάτω από το λαιμό, αρι-
στερά. Στο αριστερό σου 
χέρι είχες τατού μια λέξη 
που ξεκινούσε από Β. Είχες 
ματάρες, σαρκώδη χείλη 
και ήσουν πανέμορφη. 
xrisinixterida@outlook.
com.gr

FlORal
Τη Δευτέρα το μεσημέρι, 
γύρω στις 2. Κοιταζόμα-
σταν έντονα. Μου χαμογέ-
λασες και σου χαμογέλασα 
κι εγώ. Είμαι η κοπέλα με 
τα πράσινα μάτια και το 
πράσινο πουλόβερ. Φο-
ρούσες πορτοκαλί μπου-
φάν. Ήσουν με ένα φίλο 

σου. Τα ξαναλέμε εκεί;
 
Κάράμούζά 
Σάββατο 17/1. Είσαι 
ψηλός με γένια και ανα-
κατεμένα μαλλιά. Kαθό-
σουν στην μπάρα με μια 
μελαχρινή και ένα αγόρι 
με φράντζα. Έπινες μπίρες 
αμίλητος. Πότε θα σε ξα-
ναδώ;

άΚάδημιάΣ  
Την ημέρα των εκλογών, 
Κυριακή. Δεν ήρθε ποτέ το 
608 και πήραμε μαζί ταξί 
προς Ζωγράφου, κατέβη-
κα στην αρχή της… Θέλω 
να σε ξαναδώ.

τρενο
Το πήραμε μαζί από Μονα-
στηράκι κατά τις 9 παρά. 
Εγώ ήμουν με 2 φίλες μου 
και κατέβηκα Άγ.Νικόλαο, 
ενώ εσύ συνέχισες. Κοιτα-
ζόμασταν και χαμογελού-
σαμε αλλά δεν μιλήσαμε. 
Γιατί;

TheORy 
Μαύρη μπλούζα, μαύρο 
κολάν, κούκλα, όλο μιλού-
σες, δεν μπόρεσα να σε 
πλησιάσω, ο ψηλός με τα 
τατού, στείλε εδώ.

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...

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...

Recipe. Αντωνάκη… μου. 
Ξέρεις.  

All of me loves, all of you, ρε 
βάσανο… πρέπει να μιλή-
σουμε… 

Δεν μπορώ να σε βγάλω 
από το μυαλό μου, ίσως το 
θέλει η μοίρα μας, βασανά-
κι… την Κυριακή μπαρκόντ;

Κώστα… αναρχικέ με το 
υπέροχο βλέμμα. Πρωτο-
χρονιά του ’10 σε παραλία 
της νοτιοανατολικής Αττι-
κής. Σε ψάχνω. Δήμητρα

Βούλιά-
γμενη 

Κεντρική Πλατεία, 
Ιάσονος 18

Ετοιμοπαράδοτο 
διαμερίσμα 45 τ.μ., δι-
πλά τζάμια, ηλεκτρικά 
ρολά, πόρτες ασφαλεί-
ας, κουζίνα και  λουτρό 
minimal, A/C, συναγερ-

μός, ολοκληρωμένος 
κήπος.

Τιμή από €110.000.  
6977 785793, 210 3635508

άνω 
Πετράλωνά 

Κυκλώπων 25
Οροφοδιαμέρισμα 

95 τ.μ., 5ου ορόφου, 
ετοιμοπαράδοτo, 3 υ-

πνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
ανεξάρτητη θέρμανση 
αερίου, δρύινα πατώ-

ματα, κλιματισμός, 
parking υπογείου, 

σχεδιασμός και 
κατασκευή υψηλών 

προδιαγραφών. 
€ 200.000, 210 3635.508, 

6977 785793

εΚΠτωΣειΣ Στο 
RiveR WesT 

Εκπτώσεις που φθάνουν 
στο -70% θα βρείτε έως και 
τις 28/2 στο River West. Να 

θυμάστε ότι το πάρκινγκ 
είναι δωρεάν (είσοδος από 
Λ. Κηφισού), ότι μπορείτε 
να πάτε επίσης δωρεάν με 

mini bus από το σταθμό του 
μετρό Αιγάλεω (και επιστρο-

φή), κι αν έχετε μαζί σας 
παιδάκι, να επισκεφθείτε 

την παιχνιδογειτονιά στον 
3ο όροφο του εμπορικού. Λ. 

Κηφισού 96-98, Αιγάλεω, 801 
2225050, www.riverwest.
gr / www.facebook.com/

RiverWestOfficial 

Μ η 
χ ά σ ε ι σ ! 
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Της ΜυρΤώΣ ΚΟΝΤΟβΑ
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Μίλα Μου βρώΜικά

Μυρτώ, γεια σου! Το καλοκαίρι 
που μας πέρασε ήμουν για λίγο 
με ένα παιδί... Ήταν μια κατά-
σταση από αυτές που λες «ααα, 
να ένας ωραίος» και τσουπ, 

αυτός ο ωραίος θέλει εσένα και τα βρί-
σκετε... Όμως μετά έφυγε για αρκετό 
χρονικό διάστημα (λόγω εκπαίδευσης). 
Τωρα που γύρισε (μόνο για λίγες μέρες) 
βγήκαμε, τα είπαμε και τσουπ πάλι κά-
τι έγινε. Βέβαια συμφωνήσαμε πως μια 
σχέση από απόσταση δεν είναι εφικτή 
διότι θα κάναμε πολύ καιρό να δούμε ο 
ένας τον άλλον. Όμως εγώ τον θέλω και 
να σημειώσω πως δεν έχω περάσει και 
καλά στις προηγούμενες σχέσεις μου 
(άντρες γουρούνια) και αυτός ήταν ο  
μόνος που από την αρχή τα ξεκαθαρί-
σαμε (να μου πεις τι ξεκαθαρίσατε,έ-
λα ντε). Του χρόνου που λογικά θα 
είμαι κάπου μακριά (λόγω πανεπιστη-
μίου) πάλι δεν θα μπορεί να γίνει κά-
τι. Αλλά είναι σαν τις ταινίες (σε φάση 
the notebook ένα πράγμα). Και το ε-
ρώτημά μου είναι: εγώ τι κάνω τώρα; 
Αναμένω την απάντησή σου.

-Άννα

Εδώ γίναμε Σοβιετία μέσα σε μια μέρα κι εσείς 
μου λέτε τι θα γίνει του χρόνου; Του χρόνου 
μπορεί να είμαστε όλοι μαζί στα γκούλαγκ 
κουρεμένοι γουλί και να σπάμε πέτρες με την 
τσάπα. Σοβαρευτείτε και βουρ στο «τώρα» εί-
ναι η απάντησή μου.

Γειά σου, Μυρτώ! Μπαίνω κατευθείαν 
στο ψητό γιατί το θέμα καίει.Τι κάνεις 
όταν μια μέρα ξυπνάς και ανακαλύπτεις 
ότι η κολλητή σου είναι η απόλυτη bitch; 
Όταν ανακαλύπτεις ότι σου λέει ψέμα-
τα προκειμένου να καλύψει τις δικές 
της ανασφάλειες;Αναρωτιέμαι,πάντα 
ήταν έτσι και εγώ δεν το έβλεπα ή στην 
πορεία έγινε; Heeeeelp

Πρώτα σου έρχεται στο κεφάλι όλο μαζί το υ-
παρξιακό, καλή ώρα, κάνεις μαύρες σκέψεις 
για τους ανθρώπους και την προδοσία, κρά-
ζεις τον εαυτό σου, τραβάς μια κάπως βαριά 
κατάθλιψη και μετά παίρνεις τα πάνω σου και 
αναβαθμίζεις τα κριτήριά σου. Κάτι παρόμοιο 
με το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα, δη-
λαδή. 

Μυρτωωωωώ, βοήθεια... Η όλη ιστο-
ρία ξεκίνησε πριν απο 3+ κάτι μήνες, 
όπου και τελείως τυχαία γνωριστήκα-
με. Στην αρχή εγώ δεν ήμουν και πολύ 
σίγουρη οπότε πρότεινα ελεύθερη σχέ-
ση αλλα αυτός ούτε λόγο, με ήθελε δι-
κή του. Μιλάμε για τρελό ΠΑΘΟΣ, είχε 
(και δυστυχώς έχει ακόμα) μια τρομερή 

επίδραση πάνω μου. Περνάει ο πρώ-
τος μήνας, όλα καλά μέχρι τη στιγμή 
που έπρεπε να φύγω (σπουδάζουμε σε 
διπλανές πόλεις, μη φανταστείς, κα-
μιά ώρα με το αμάξι, οπότε πηγαινο-
ερχόμουν σαββατοκύριακα) όπου ξε-
κίνησε να γίνεται απόμακρος για 2-3 
μέρες. Μετά κάναμε μια συζήτηση. 
Μου είπε ότι δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, 
απλώς κάποια πράγματα στις σχέσεις 
τον έχουν κουράσει και για να αποφύ-
γουμε καταστάσεις, έπρεπε να μου το 
επισημάνει – κατά τα άλλα όλα καλά.
Από τότε και μετά όμως η κατάσταση 
ξέφυγε τελείως, τη μια ήταν όλη μέρα 
πάνω από ένα τηλέφωνο να μου μιλάει, 
να μου στέλνει, να κάνει, να δείχνει, 
και την άλλη χανόταν για μέρες ολό-
κληρες. Ήξερα ότι είχε πολύ διάβασμα 
και χανόταν στον κόσμο του συχνά και 
το δεχόμουν. Αλλά όχι και μέρες! Ο-
πότε αποφασίζουμε να το διαλύσουμε 
αλλά δεν αντέξαμε ούτε 2 βδομάδες και 
τα ξαναβρήκαμε με δική του πρωτο-
βουλία. Όλα καλά την πρώτη βδομάδα. 
Μετά έκανε να μου μιλήσει 3 μέρες, τα 
πήρα στο κρανίο, του έστειλα μετά από 
καμιά βδομάδα, βρεθήκαμε και τσακω-
θήκαμε για τα καλά και χωρίσαμε – αυ-
τή τη φορά οριστικά. 2 βδομάδες μετά 
τον πήρα να μου φέρει κάτι πράγματά 
μου, τα έφερε και του είπα ότι θα πή-
γαινα 3μερο. Αρχίσαμε να μιλάμε πάλι 
με μηνύματα. Όταν λοιπόν επέστρεψα, 
μια νύχτα τρέλας, ήπια λίγο παραπάνω 
και γύρω στις 3 π.μ. του έστειλα ότι θέ-
λω να τον δω και να έρθει. Όχι μόνο δεν 
ήρθε αλλά τσατίστηκε κιόλας με την 
«απαράδεκτη συμπεριφορά μου». Από 
τότε δεν ξαναμιλήσαμε. Τώρα πραγ-
ματικά είχε λόγο αυτός να τσατιστεί; 
Από τη μια ξενέρωσα αλλά, Μυρτώ, ό-
πως καταλαβαίνεις ΤΟΝ θέλω. Και όχι 
μόνο τον θέλω αλλά σκέφτομαι και να 
του τα πω όλα όσα νιώθω, έτσι στην 
ψύχρα, καλά, κακά, όλα... αλλά δεν θέ-
λω να γυρίσει επειδή θα με λυπηθεί ή 
κάτι τέτοιο. Θέλω να γυρίσει επειδή θα 
το θέλει και αυτός. Απο την άλλη νιώ-
θω μαζοχίστρια και πως όλο αυτό είναι 
μάταιο,ένας φαύλος κύκλος... αλλά... 
ΑΛΛΑΑΑΑΑ...

Αν ήσασταν στα καλά σας, θα σας έλεγα ότι 
το να λες στον άλλο «έλα (έτσι μου κάπνισε 
και) θέλω να σε δω (αφού πέρασα ένα γαμά-
το τριήμερο με κάποιους που δεν θα μάθεις 
ποτέ)» είναι κάπως χοντρό. Αλλά έτσι είναι οι 
σχέσεις τρελού πάθους, αγαπητή φίλη. Χω-
ρίζεις, βρίζεσαι, λατρεύεσαι, στέλνεις αλλο-
παρμένα sms μέσα στη μαύρη νύχτα, πας με 
άλλους, ξενερώνεις, υποφέρεις, γουστάρεις, 
ξαναϋποφέρεις. Ε, κάποια στιγμή σού περνάει 
και τελειώνει. A

ςτείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της a.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Οι παλιότερες δεκαετίες το ήξεραν πολύ καλά ή το έν-
στικτό τους ήταν πιο ακονισμένο. Η εργασιοθεραπεία 
είναι το αντίδοτο σε κάθε μαύρη σκέψη και αποτελεί 
μια διέξοδο κάθε φορά που τα πράγματα ζορίζουν. Έτσι 
οι άντρες δούλευαν υπερεντατικά και οι γυναίκες, αν 
ήταν στο σπίτι, έτριβαν τους νεροχύτες μέχρι να μελα-
νιάσουν. Αν είσαι καλλιτέχνης, δημιουργός, φοιτητής, 
ερευνητής ή οποιοσδήποτε που η απομόνωση τον δι-
ευκολύνει στο έργο του, αυτές οι εβδομάδες μπορεί 
να είναι εξαιρετικά εποικοδομητικές. Φυσικά και θέλεις 
να αποδράσεις από την καθημερινότητα που είναι  πι-
εστική και εκνευριστική, με εκκρεμότητες και πρακτι-
κότητα που σε κάνουν να τρέχεις, φυσικά και επιθυμείς 
να ξεφύγεις από μια εργασιακή πραγματικότητα που 
πιθανόν σε κάνει να βλέπεις τον εαυτό σου ως θύμα ή 
αντικείμενο δυσάρεστων συγκυριών. Όμως να θυμά-
σαι ότι όλοι ζοριζόμαστε κάθε τόσο αλλά δεν ξεσπάμε 
στους άλλους ή δεν τρελαινόμαστε – η συγκεκριμένη 
πίεση είναι περιστασιακή. 
[+] Δώσε την ενέργειά σου σε όσους σε αγαπάνε. Έ-
χουν όνομα και διεύθυνση. 
[-] Κενά αέρος στην εργασιακή καθημερινότητα. Προ-
σοχή στην υγεία. 

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Έχεις κυβερνήτη την Αφροδίτη, οπότε κάθε φορά που 
αλλάζει ζώδιο αλλάζουν και οι προτεραιότητές σου. 
Τώρα π.χ. (από 27/1) που η Αφροδίτη άρχισε τη διέλευ-
σή τους στους Ιχθύς, στους οποίους βρίσκεται ήδη ο 
Άρης, οι φιλίες, οι επαγγελματικές διασυνδέσεις, τα 
όνειρά σου για το μέλλον, οι πόθοι και οι λαχτάρες σου 
έρχονται στην επιφάνεια για να καλλιεργηθούν, να αν-
θίσουν, να εξελιχθούν, να δρομολογηθούν, να πραγμα-
τοποιηθούν. Μπορείς να δημιουργήσεις ή να ανοιχτείς 
σε νέες επαγγελματικές περιπέτειες, να νοιαστείς για 
την ερωτική σου ζωή ενεργοποιώντας την ή εκδηλώ-
νοντας το ενδιαφέρον σου για κάποιον/α που σε έλκει 
ή να αντιμετωπίσεις το ενδιαφέρον κάποιου άλλου για 
σένα. Ή απλά να αφεθείς στη χαρά των φίλων σου, να 
νιώσεις άνετα με αυτούς, να τους ξαναδείς. Α, ναι. Είναι 
δυσάρεστο με τον Ερμή ανάδρομο στον Υδροχόο να 
μη συνεννοείσαι με το διευθυντή, το συνάδελφο ή τον 
πελάτη. Να υπάρχουν επαγγελματικές καθυστερήσεις 
ή αναβολές, να ξεπετάγονται προβλήματα εκεί που 
φανταζόσουν ότι όλα ήταν υπό έλεγχο. Καλύτερα να 
αποφύγεις σημαντικές εκκινήσεις ή αλλαγές στη δου-
λειά σου τώρα. 
[+] Οι φίλοι είναι περιουσία. 
[-] Προσοχή στη δημόσια παρουσία και εικόνα σου.
  ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Δεν ξέρω πόσοι Δίδυμοι ασχολούνται με τα κοινά ή την 
πολιτική, αλλά πολλοί Δίδυμοι βρίσκονται στο κέντρο 
της δημόσιας σκηνής προσπαθώντας να διακριθούν, 
να πείσουν, να κάνουν καλή εντύπωση, να επιβιώσουν. 
Τα καταφέρνουν; Μάλλον ναι, αλλά καθόλου εύκολα. 
Δεν είναι μια εύκολη εποχή για τους Δίδυμους αφού η 
επαγγελματική ζωή και η δημόσια παρουσία τους ναι 
μεν εξαρτώνται από το ταλέντο, την προσπάθεια και 
τον ιδρώτα του αλλά επίσης χρειάζεται να διαθέτουν 
και διπλωματικότητα, ευελιξία, προσαρμοστικότητα 
και αντανακλαστικά που τους επιτρέπουν να αποφεύ-
γουν παγίδες, ανταγωνισμούς ή και χτυπήματα κάτω 
από τη μέση. Η έλευση της Αφροδίτης επίσης στους Ι-
χθύς (από 27/1) διευκολύνει; Ναι. Γιατί θα σου δώσει την 
αίσθηση ότι θα βρίσκεσαι στο σωστό μέρος, τη σωστή 
στιγμή με τους κατάλληλους ανθρώπους.  
[+] Αγωνίσου για την επαγγελματική σου ζωή ή την 
αναγνώρισή σου.
[-] Με ανάδρομο τον κυβερνήτη σου Ερμή στον Υδρο-
χόο πρόσεχε τι λες, πότε και σε ποιους. Έτσι και φύγει 
μια άστοχη φράση ή ξεφύγει στα κοινωνικά δίκτυα κά-
τι που δεν εννοούσες τότε, γίνεται δημόσια περιουσία 
και δεν μαζεύεται. 

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Οι πλανήτες στους φιλικούς σου Ιχθύες Άρης και Α-
φροδίτη (από 27/1) αποτελούν μια γερή ενίσχυση, τό-
νωση, προώθηση και των επιδιώξεών σου αλλά και 
της ψυχικής σου κατάστασης. Υπάρχει η διάθεση και η 
ορμή να κυνηγήσεις ό,τι δίνει νόημα στη ζωή σου είτε 
είναι εργασία, δουλειά, φήμη, οικογένεια, σπουδές, 
ταξίδια. Σε διευκολύνουν επίσης σε ερωτικά ζητήματα 
γιατί σου ανεβάζει τα επίπεδα ψυχραιμίας και λογικής, 
μειώνει τις εντάσεις και σε κάνει διαλλακτικό/ή, συνεν-
νοήσιμο/η και ανοιχτό/ή στις διαφορετικές απόψεις. 
Η σκοτεινή πλευρά αυτών των επιρροών να θυμάσαι 
ωστόσο ότι περιέχει φανατισμό, ισχυρογνωμοσύνη και 
αδιαλλαξία – ΜΗΝ. Αποφάσισε ποιο είναι το τερέν που 
θέλεις να αγωνιστείς και μπες στο χορό γνωρίζοντας 
ότι αυτό που έχει ουσιαστικά σημασία είναι η εσωτε-
ρική σου ισορροπία, ο συντονισμός σου με τις ιδέες 
και τα πιστεύω σου και όχι οι κοινωνικές υποχρεώσεις 
και απαιτήσεις, το τι θα πει ο κόσμος ή οι επιθυμίες του 
μπαμπά και της μαμάς.   
[+] Να ανοίξεις καινούργιους δρόμους στη ζωή σου ή 
να διευρύνεις ό,τι ήδη έχεις.
[-] Διαρροή χρήματος – έκτακτα έξοδα και λογαρια-
σμοί, κι άλλοι.

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

1. Το σεξ σε μια σχέση είναι καύσιμο, δηλαδή απολύτως 
απαραίτητο. Είναι εκτόνωση, παιχνίδι, σπορ αλλά είναι 
και ένωση, και συγχώνευση των εγώ, αγάπη και έρωτας, 
πάθος, ζωή, ενέργεια. Αυτή την περίοδο το σεξ είναι ση-
μαντικό ως εκδήλωση βαθιών αισθημάτων – το σεξ ως ε-
πικοινωνία, για να σταθεροποιήσει τη σχέση ή για να την ε-
νεργοποιήσει πάλι, αν βρίσκεται σε κατάσταση βάλτου. 2. 
Το χρήμα γίνεται επίσης σημαντικό τώρα, όχι ότι δεν ήταν 
αλλά τώρα υπάρχουν γεγονότα που το κάνουν κομβικό – 
είτε διαπραγματεύεσαι οικονομικά είτε συνεργάζεσαι είτε 
δανείζεσαι είτε πληρώνεις. 3. Προσοχή στον ανάδρομο 
Ερμή που επηρεάζει αρνητικά ή δείχνει προβλήματα και 
τρύπες σε συντροφικές/επαγγελματικές/φιλικές/προ-
σωπικές σχέσεις. 4. Η σώφρων δράση, ναι, υπάρχει, δεν 
είναι να ανταγωνιστείς όσους έχουν περισσότερη δύναμη 
από σένα αλλά να αφοσιωθείς στο στόχο και το έργο σου. 
[+] Επιθυμία για αγάπη και στενές σχέσεις. Χρήμα και 
συνεταιρισμοί. 
[-] Μην απαντάς σε προκλήσεις, μη σηκώνεις το γάντι 
από κάτω, μην αντιδράς παρορμητικά.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Η τάση είναι να χρωματίζεις τις σχέσεις που σε ενδια-
φέρουν με υποχρεώσεις, καθήκοντα, με οφειλές και 
περιορισμούς. Μπαίνεις δηλαδή στις συντροφικές κυ-
ρίως σχέσεις με το κουτί των πρώτων βοηθειών και φο-
ρώντας στολή νοσοκόμας για να διορθώσεις ή για να 
γιατρέψεις τον Άλλο που είναι αναξιοπαθής με κάποιο 
τρόπο – αν δεν έχει πρόβλημα, αναρωτιέσαι, γιατί να 
μπεις σε μια σχέση. Μάλιστα. Είναι μια σημαντική εποχή 
σε αυτή τη χρονιά για τις σχέσεις σου. Είναι σαν reality 
check – ένας έλεγχος ή μια εκτίμηση της πραγματικό-
τητας που εξειδικεύεται στις σημαντικές σου σχέσεις. 
Ποιον/α αγαπάς; Είσαι μαζί με κάποιον/α που παρόλα 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι σχέσεις ε-
πικοινωνείς; Εξελίσσεσαι; Προχωράς; Αν ναι, ακόμα και 
μια κρίση θα σε φέρει ακόμα πιο κοντά. Αν όχι, μια κρίση 
θα δημιουργήσει έντονες ρωγμές.  
[+] Ναι στο μαζί και τη συντροφικότητα. Ή στην αναζή-
τηση συντρόφου.
[-] Μην πέφτεις στην παγίδα να σώσεις κάποιον/α που 
δεν θέλει να σωθεί. 

Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Υπάρχει εργασιακή πίεση. Η καθημερινότητα δεν σε α-
φήνει να χαλαρώσεις – συνεχώς βγαίνουν δουλειές που 
χρειάζεται να κάνεις, η τηλεόραση χάλασε, το αυτοκί-
νητο θέλει λάδια, να στηθώ στην ουρά για να πληρώσω 
λογαριασμούς κ.λπ. Ταυτόχρονα χρειάζεται να δεις, αν 
είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, πώς να κάνεις τη δου-
λειά σου πιο αποδοτική, πώς να την εξελίξεις. Χρειάζεται 
να προσέξεις τις καθημερινές σου σχέσεις στις οποίες 
παρουσιάζονται μικροπροβλήματα που σου χαλάνε τη 
διάθεση. Και μέσα σε όλα με τον ανάδρομο Ερμή στον 
Υδροχόο πιθανόν να επιστρέφουν άνθρωποι από το πα-
ρελθόν για να σου θυμίσουν αυτά που θέλεις να ξεχάσεις 
ή για να βάλεις μια τελεία σε όσα θέλεις να ξεχάσεις. Ε-
ντάξει, με την Αφροδίτη επίσης στους Ιχθύς από 27/1 
υπάρχουν και λιακάδες στην προσωπική και εργασιακή 
σου πραγματικότητα. 
[+] Να λύσεις εκκρεμότητες, να ασχοληθείς με το σώ-
μα και τη διατροφή, να εντείνεις τις προσπάθειές σου 
για δουλειά, αν ψάχνεσαι.
[-] Ερωτική επιστροφή; No thank u. 

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Είναι μια εποχή που με πλανήτες στους Ιχθύς και με τον Δία 
έστω και ανάδρομο στον Λέοντα ΟΛΑ είναι ανοιχτά. Μπο-
ρείς να υλοποιήσεις όνειρα, σχέδια, στόχους ή να δρο-
μολογήσεις τα επόμενα βήματά σου. Οι φιλοδοξίες σου 
μπορούν να ανθίσουν, όπως και η ερωτική σου διάθεση, η 
επιθυμία να ξεχωρίσεις, η λαχτάρα σου να εκφραστείς και 
να ονειρευτείς. Σαφώς είσαι σε μια καλή εποχή. Μπορείς 
να κάνεις τους γύρω σου να σε προσέξουν, όπως μπορείς 
και να ξεπαγώσεις συναισθηματικά ή να ενδιαφερθείς για 
κάποιον/α που σου κουνάει την ουρά του/της. Υπάρχει 
παγίδα αυτή την περίοδο; Δυστυχώς ναι, κι ονομάζεται α-
νάδρομος Ερμής στον Υδροχόο επηρεάζοντας τον άξονα 
oικογένεια/σπίτι/ψυχολογική κατάσταση/πατέρας ΚΑΙ 
επαγγελματική ζωή, δημόσια εικόνα/ στάτους/μητέρα με 
έξτρα υποχρεώσεις και πρακτικά προβλήματα, ανησυχία 
και αναβολές ή παρεξηγήσεις λόγω κακής επικοινωνίας. 
[+] Ναι, ο έρωτας είναι σαν το ποδήλατο – όταν το μα-
θαίνεις δεν το ξεχνάς. 
[-] Μην επιμένεις στο τυχόν δίκιο σου, δεν μπορεί να 
σε καταλάβει κανείς τώρα.

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Κατευθείαν: φρόντισε να διατηρήσεις την ψυχραιμία 
σου σε σχέσεις που σε ενδιαφέρουν και θέλεις να συ-
νεχίσουν να υπάρχουν. Πιο συγκεκριμένα χρειάζεται 
να δείξεις προσοχή σε οικογένεια, σπίτι και αγαπημέ-
νους που βρίσκονται κοντά σου και από σπόντα στην 
επαγγελματική ζωή. Ο Άρης στους Ιχθύς δημιουργεί 
παρόρμηση και μπορεί να κάνει τη σπίθα πυρκαγιά σε οι-
κογενειακά προβλήματα, σε διαφορές ή σε θέματα που 
ήταν κάτω  από το χαλί και τώρα έρχονται με φόρα στην 
επιφάνεια. Μπορεί επίσης τα θέματα που σε απασχο-
λούν να έχουν να κάνουν με προβλήματα του σπιτιού 
ως οίκημα, ή με μια δική σου βεβαρημένη διάθεση, ή 
την αίσθηση ότι κανείς δεν δίνει σημασία στις ανάγκες 
και τις επιθυμίες σου – να αισθάνεσαι δηλαδή παρα-
γκωνισμένος/η με αποτέλεσμα να είσαι εύθικτος/η και 
ανήσυχος/η. Όμως η Αφροδίτη από 27/1 μειώνει τις 
εντάσεις ή τις ελαττώνει – ναι, το αίμα νερό δεν γίνεται 
και η οικογένεια ή οι άνθρωποι που αγαπάς αποτελούν 
το σπίτι και την ασφάλειά σου, άλλο αν κάποιες φορές 
αισθάνεσαι ότι περπατάς σε κινούμενη άμμο. 
[+] Να έρθεις κοντά στους ανθρώπους που σε ενδια-
φέρουν, να βρεις επαγγελματικές άκρες, να τροποποι-
ήσεις τα σχέδιά σου ώστε να γίνουν πιο λειτουργικά. 
[-] Να τιθασεύσεις το αίσθημα της εγκατάλειψης που 
νιώθεις.  

αιγόΚέρως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Επικεντρώσου στους στόχους και τις επιδιώξεις σου, 
μη σκορπίζεις την ενέργειά σου σε πολλά πράγματα 
ταυτόχρονα, οργάνωσε τη δουλειά σου, επικοινώνησέ 
την, διαφήμισέ την. Συνάντησε επαγγελματικά όσους 
θεωρείς ότι θα σε βοηθήσουν, θα σε εξελίξουν, θα σε 
διευκολύνουν, θα σε ακούσουν. Είναι μια περίοδος που 
πιθανόν αισθάνεσαι ανήσυχος/η, ανυπόμονος/η, ή 
βιάζεσαι να προχωρήσει ό,τι έχεις στο μυαλό σου, όμως 
έχε κατά νου ότι ο ανάδρομος Ερμής δεν σε διευκολύνει 
αυτή την εποχή οπότε αναβολές, καθυστερήσεις και 
θα τα «ξαναπούμε», «πρέπει να συναντηθούμε ξανά», 
«χρειάζεται να το ξαναδούμε» ή «θα βρεθούμε όταν 
είμαστε περισσότερο έτοιμοι» δυσχεράνουν την κα-
θημερινότητα. Επίσης έχε κατά νου ότι είναι εύκολο μια 
γνώμη ή μια συζήτηση να γίνει αιχμηρή ή απόλυτη, ή να 
φτάσει σε σύγκρουση. Είναι ωστόσο καλή περίοδος για 
οποιαδήποτε διανοητική εργασία. 
[+] Έντονη κινητικότητα, συναντήσεις, ραντεβού. 
[-] Χρηματική διαρροή. 

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Το μεγάλο θέμα αυτής της περιόδου ονομάζεται οικονο-
μική ασφάλεια. Ή μάλλον ξύνει την οικονομική ανασφά-
λεια και την αίσθηση ότι δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. 
Θέλεις να τονώσεις την αυτοπεποίθησή σου, θέλεις να 
ξοδέψεις για να δείξεις σε όλους ότι τα έχεις καταφέρει 
ή στον εαυτό σου ότι αξίζεις. Ίσως επιθυμείς να υιοθε-
τήσεις καινούριο στιλ, να σε θεωρούν ελκυστικό/ή, να 
αρέσεις. Θέλεις, θέλεις, θέλεις περισσότερο, θέλεις όλο 
τον κόσμο. Στην πραγματικότητα αυτό που λαχταράς 
διακαώς είναι να σε αγαπάνε – για αυτό που είσαι, για τα 
χαρίσματά σου, για τις δεξιότητές σου, για τα ταλέντα 
σου. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα και κυρίως να 
ανταγωνιστείς κανένα – θέλεις απλά να σε εκτιμάνε και 
να σε θέλουν. Σε θέλουν και σε εκτιμάνε. Όσο για τα ε-
παγγελματικά δες τις δυνατότητες συνεργασίας σοβαρά 
– καλύτερα δύο από έναν. Επίσης μην ξεχνάς ότι ο Ερμής 
είναι ανάδρομος στο ζώδιό σου, οπότε κράτα αυτή τη 
στιγμή μικρό καλάθι σε οποιαδήποτε πρόταση, διόρθω-
σε εάν χρειάζεται κάτι επιδιόρθωση ή επιδέχεται βελτίω-
ση, ξανασκέψου, μην παίρνεις τελικές αποφάσεις τώρα. 
Απόφυγε να δεσμευτείς για μεγάλο χρονικό διάστημα.
[+] Δημιούργησε, ανακάλυψε, πρόσθεσε νέες πηγές 
εισοδήματος. Όπως μπορείς.
[-] Η ζωή επιβραδύνεται εκνευριστικά, εμφανίζονται 
εμπόδια στη μέση του πουθενά και η καθημερινότητα 
μπορεί να γίνεται εκνευριστική με μικροατυχίες. 
 ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Βρίσκεσαι σε μια εποχή έντασης, κινητικότητας, διεκ-
δίκησης, εξελίξεων. Τα επαγγελματικά καταρχάς με 
τις επιδιώξεις σου και τους στόχους σου αποτελούν 
τη νούμερο 1 προτεραιότητά σου. Είσαι ζωντανός/ή 
και αποφασίζεις για τη ζωή σου. Είτε προσπαθείς να 
συμπλεύσεις με την εποχή ώστε να επιβιώσεις επαγ-
γελματικά αναζητώντας μια θέση στον ήλιο είτε διαπι-
στώνεις πού βρίσκεσαι συναισθηματικά/συντροφικά, 
το σίγουρο είναι ότι είσαι επιρρεπής στις διαφωνίες 
– είτε γιατί είσαι περισσότερο αποφασισμένος/η τώρα 
ή γιατί απλώς βαρέθηκες να υποχωρείς στις επιθυμίες 
των άλλων. Με λίγα λόγια ο Άρης στους Ιχθύς θέλει να 
υπερασπιστείς τα θέλω και τις φιλοδοξίες σου. Απαίτη-
σε, γιατί όταν απαιτούν οι άλλοι οι υποχωρήσεις είναι 
περισσότερες. Αυτό σημαίνει ότι θα σπάσει και μερικά 
αυγά κι ίσως να πεις μερικά όχι – είσαι έτοιμος/η;   
[+] Δυναμισμός, ενέργεια, αποφασιστικότητα, διεκ-
δίκηση.
[-] Εργασιακή καθημερινότητα, φαντάσματα του πα-
ρελθόντος, σώμα. A  

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

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Υδροχόε, σαν να περπατάς 
σε λεπτό πάγο
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