
2
6

 Μ
Α

ΪΟ
Υ

- 1
 ΙΟ

Υ
Ν

ΙΟ
Υ

 2
0

1
6

 . Τ
ΕΥ

Χ
Ο

Σ 5
7

1
 . 2

1
0

 Η
 Φ

Ω
Ν

Η
 Τ

Η
Σ Α

Θ
Η

Ν
Α

Σ . w
w

w
.a

t
h

en
sv

o
ic

e.G
R

 . f
r

e
e

 p
r

e
ss K

a
Θ

Ε Π
ΕΜ

Π
Τ

Η

       ΑφιέρωμΑ Taste 
Voice
Είναι η Νέα Ελληνική Κουζίνα 
το επόμενο παγκόσμιο trend;  
Επιμέλεια: Νενέλα Γεωργελέ, σελ. 20

Κωνσταντίνοσ 
ΜητσοταΚησ

Μιλάει πρώτη φορά 
για την ιδιωτική του ζωή

Της Σταυρούλας Παναγιωτάκη, σελ. 12
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)

Καταλαβαίνω πως αυτές τις μέρες, πολλοί συμπολίτες 

μου είναι αποσβολωμένοι. Μοιάζει σαν αυτά τα 6 χρό-
νια που πέρασαν να ήταν κακές παραισθήσεις. Μια 
παραζάλη, ένα άγριο μεθύσι που τελείωσε άσχημα το 
επόμενο πρωί. Την Κυριακή το βράδυ, σε μια αποστρο-
φή της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός έσβησε τα προη-
γούμενα χρόνια. Παίρνοντας αυτό το ύφος της ευθύ-
νης που πρέπει να έχουν οι δημόσιοι άντρες, είπε πως 
φράσεις για προδοσία δεν πρέπει καν να ακούγονται, 
γιατί όποτε συνέβη αυτό η χώρα το πλήρωσε ακριβά. 
Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης έμειναν άναυδοι, η 
οροφή του κτιρίου δεν έπεσε. 
Ο στόχος επετεύχθη, το έργο πρέπει να προχωρήσει, 
όλα αλλάζουν για να μείνουν ίδια. Εσύ φτωχέ ανόητε 
οπαδέ, μόνο εσύ ήσουν που φώναζες για γερμανοτσο-
λιάδες και χούντες, εσύ έφτιαχνες το νέο ΕΑΜ που θα 
έδιωχνε τις δυνάμεις κατοχής χωρίς να κάνει το λάθος 
της Βάρκιζας να παραδώσει τα όπλα, εσύ μιλούσες για 
μερκελιστές, όργανα των δανειστών, Τσολάκογλου, 
προδότες, εσύ παρασυρμένε, όχι εμείς, όχι η υπεύθυ-
νη πολιτική ηγεσία σου, όχι οι εφημερίδες σου, όχι η 
αριστερά που ξέρει τι σημαίνει εμφύλιος, εσύ, εσύ ο 
όχλος, εσύ η μάζα, εσύ ο χρήσιμος ηλίθιος, μήπως είσαι 
χρυσαυγίτης; 
Γιατί εμείς φεύγουμε, έχουμε δουλειά, έχουμε ραντε-
βού με την go back μάνταμ Μέρκελ, πάμε στη σύνοδο 
του «νεοφιλελεύθερου» σοσιαλδημοκρατικού ευρω-
παϊκού κόμματος. 

Είναι πολύ ακριβά τα μαθήματα δημοκρατίας, μόνο όταν 
πληρώσεις μαθαίνεις και πάλι δεν είναι σίγουρο. Πρέ-
πει και να θέλεις να δεις την πραγματικότητα. Μέσα σε 
μήνες οι έλληνες πολίτες είχαν τη δυνατότητα να κρί-
νουν και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους γι’ αυτή 
την οδυνηρή περίοδο. Να μάθουν τον κυνισμό της ε-
ξουσίας. Τη χειραγώγηση του πλήθους. Την εργαλειο-
ποίηση της οργής και της άγνοιας. Την υποδαύλιση των 
πιο σκοτεινών ενστίκτων, του φόβου και του μίσους, 
για την επιτυχία ιδιοτελών πολιτικών σκοπών. Κάθε 
τεχνικός της εξουσίας το ξέρει, η αγάπη είναι ατομική, 
το μίσος ενώνει. Τυφλώνει. Δημιουργεί στρατούς. 

Αυτή η περίοδος τελείωσε. Το σύστημα εξουσίας δεν τη 
χρειάζεται πια. Φοβάται κιόλας μη του γυρίσει μπού-
μερανγκ. Οι διορισμένοι «αγανακτισμένοι» θα μιλάνε 
για ανοιξιάτικα σαββατόβραδα στα σόσιαλ μίντια. Οι 
«αντισυστημικές» εφημερίδες θα έχουν τίτλους για 
τον «Τουρισμό που απογειώνεται», όταν στη Βουλή 
ψηφίζεται η κατάργηση του ΕΚΑΣ και η επιτροπεία 
99 χρόνια. Συμβαίνει κάτι φοβερό στις μέρες μας που 
κάνεις δεν το επισημαίνει: Χάθηκε ο Λαός! Αυτός με 
το κεφαλαίο πάντα λάμδα. Αυτοί που διαδήλωναν κάθε 
μέρα, «μας κλέβουν τα όνειρά μας», «μας πήρανε το 
μέλλον των παιδιών μας», «δεν πληρώνουμε». Πού 
πήγαν; Πώς πληρώνουν τώρα τον αυξημένο Ενφια; 
Η κυνική εξουσία ξαναγράφει την ιστορία όπως κάνει 
κάθε εξουσία, δίνει καινούργιο νόημα στις ίδιες λέξεις. 
Δεν συνέβη λοιπόν τίποτα περίεργο αυτά τα χρόνια. 
Business as usual. Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε ε-
πιτυχώς. Βρέχει δισεκατομμύρια, αναφωνεί ευτυχής 
ένας βουλευτής των ΑΝΕΛ. Είναι τα δισεκατομμύρια 
των «δυνάμεων κατοχής», των «τοκογλύφων». Αλλά 
τώρα τα διαχειριζόμαστε εμείς. 

Κι όμως, δεν θα ξεχαστεί τόσο εύκολα όσο θα ήθελαν. 

Γιατί τώρα ξέρουμε πόσο άδικα υπονομεύτηκε τόσα 
χρόνια η οικονομία για να ξαναρχίσουμε από την αρχή 

τα ραντεβού με την τρόικα. Λέμε ότι πέρυσι σωθήκαμε 
κάπως, παρά τα capital control, γιατί πήγε πολύ καλά ο 
τουρισμός. Φανταζόμαστε πόσο διαφορετική θα ήταν 
η Ελλάδα αν δεν είχαμε καταστρέψει μόνοι μας τον 
τουρισμό το 2010, το 2011, το 2012; Πόσο στοίχισαν οι 
27.000 διαδηλώσεις; Πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας 
χάθηκαν; Πόσο διαφορετικά θα είχε γραφτεί η ιστορία 
αν στο πρώτο μνημόνιο, στην πρώτη αξιολόγηση, η 
χώρα είχε συμπεριφερθεί όπως συμπεριφέρθηκε αυτή 
τη βδομάδα; Αν δεν είχαν δολοφονηθεί οι συμπολίτες 
μας στη Μαρφίν, αν δεν είχε καεί η Αθήνα, αν εκατο-
ντάδες επιχειρήσεις και μαγαζιά δεν είχαν γίνει συ-
ντρίμμια, πληγές ακόμη ανοιχτές στο σώμα της πόλης 
μέχρι σήμερα; Μόνο στη διαδήλωση με τους πολλούς 
εμπρησμούς, το κόστος, της μιας νύχτας, ήταν 70 εκα-
τομμύρια. Όσο το ΕΚΑΣ που πρέπει να επιστρέψουν 
σήμερα οι συνταξιούχοι. Πόσο στοίχισε τόσα χρόνια η 
υπονόμευση της οικονομίας;

Είναι δύσκολο να ξεχαστούν αυτά τα χρόνια, όχι μόνο 
γιατί υπονομεύθηκε η ανάκαμψη. Πέρα από τις δου-
λειές, τα λεφτά, αυτό που δεν ξεπερνιέται είναι το μί-
σος. Ο διχασμός σε πατριώτες και προδότες. Σε που-
λημένους και αγωνιστές που σκίζουν τα μνημόνια και 
χορεύουν στο Σύνταγμα «όχι στα μνημόνια». Κι αυτό 
δεν θα το ξεχάσουν, όχι τόσο αυτοί που υπέστησαν την 
επίθεση του εθνολαϊκισμού. Αλλά οι άλλοι, αυτοί που 
χόρευαν στο Σύνταγμα. Αυτοί που νιώθουν ότι χρησι-
μοποιήθηκαν και τους πέταξαν στα αζήτητα της ιστορί-
ας. Κάθε φορά που θα πληρώνουν ΕΝΦΙΑ θα το θυμού-
νται, σε κάθε λογαριασμό πετρελαίου θα το θυμούνται, 
σε κάθε κομμένο ΕΚΑΣ θα το θυμούνται. Μακάρι να 
το θυμούνται και να καταλαβαίνουν τι τους συνέβη και 
όχι με ακόμα μεγαλύτερη τυφλή οργή. 

Η σκηνή που σόκαρε πραγματικά κάθε παρατηρητή την 
Κυριακή το βράδυ, ήταν όταν τα μέλη της κυβέρνησης 
γελούσαν και οι βουλευτές της συμπολίτευσης χειρο-
κροτούσαν. Πανηγύριζαν. Γιατί νίκησαν. Πώς νίκησε 
αυτή η κυβέρνηση του αντιμνημονιακού αγώνα; Τι 
πέτυχε; Πέτυχαν να «αξιολογηθούν» θετικά από την 
τρόικα. Και να πάρουν τη δόση. Δεν χρειάζεται κανένα 
σχόλιο. Η ίδια η πρόταση αυτή τα λέει όλα. 
Όπως κάθε φορά από το 2010, σε τέτοιες «δραματικές» 
στιγμές, ξεφτιλίστηκαν ακόμα μερικοί ανεκδιήγητοι, 
προσπαθώντας να διαχειριστούν την αμοράλ συμπε-
ριφορά που πια δεν εκπλήσσει κανέναν. Η αριστερά 
έχει ήδη εγκαταλείψει κάθε προσχηματική αιδώ προ-
σκυνώντας την Παναγία Σουμελά στο προαύλιο του 
Υπουργείου Άμυνας. 
Στην πραγματικότητα γιορτάζουν επειδή θα πάρουν 
την επόμενη δόση για να χρηματοδοτήσουν το πελα-
τειακό τους κράτος με τα λεφτά των δανειστών. Θα ε-
γκαταλειφθούν κι αυτοί στην τρυφηλή –μόνο για τους 
ίδιους– αυταπάτη ότι η οικονομία θα ανορθωθεί με υ-
περφορολόγηση. Δεν θα συμβεί. Εδώ που έφτασαν τα 
πράγματα, η συνεχής διολίσθηση στη μιζέρια της στα-
σιμότητας ανακόπτεται μόνο με ισχυρό μεταρρυθμιστι-
κό σοκ. Δεν είναι αυτοί που μπορούν να το επιτύχουν. 
Η μικροαστική Ελλάδα, γερασμένη, χωρίς δυναμισμό, 
δεν μπορεί να βρει τις δυνάμεις που θα την τραβήξουν 
από το θανάσιμο εναγκαλισμό του παρασιτισμού. Έ-
βδομο χρόνο επαναλαμβάνει τον εαυτό της με αξιολο-
γήσεις, τρόικες, «αντίσταση», «διαπραγμάτευση», κα-
θυστερήσεις, «μέτρα», δόσεις και ξανά από την αρχή. 
Τρίτη φορά. Αλλάζει ονόματα στα πράγματα και στους 
πρωταγωνιστές και ξανακάνει τα ίδια λάθη. A

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 
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χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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Η ΓΛΩΣΣΑ 
ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Είμαι μια γλώσσα ελληνική
κι αν θες να με μαγέψεις
φέρε ένα ούζο, ένα ρακί
κι έλα να μαγειρέψεις

Όλα τα φαγητά μπορώ
εγώ να ξεχωρίσω

ξινό, γλυκό και αλμυρό
θα το αναγνωρίσω

Μέσα στο στόμα το κλειστό
παλεύω σαν θηρίο

και ξέρω ποιο είναι το ζεστό 
το χλιαρό, το κρύο

Πήγα επίσης στο σχολειό
και διάβασα βιβλία

το λάμδα έμαθα, το ρο
να λέω με ευκολία

Μου αρέσει να μιλώ πολύ
γλώσσα εγώ δεν βάζω

και για να δώσω συμβουλή
καμιά φορά μαλλιάζω

Αν κάποιον τον αντιπαθώ
το λέω και δεν με μέλλει

μα αν τύχει και τον συμπαθώ
αμέσως στάζω μέλι

Με πιάνει ο ενθουσιασμός;
Σαν κότα κακαρίζω

μα όταν με πιάσει ο θυμός
και κόκαλα τσακίζω

Εμένα θέλει ο εραστής
να τρέχω σαν ροδάνι

εμένα κι ο τραγουδιστής
φιγούρα για να κάνει

Η γλώσσα βάζει τη φωτιά
κι ύστερα λέει «Βοήθεια!»
η γλώσσα λέει την ψευτιά

αλλά και την αλήθεια

Με γλώσσα οι πολιτικοί
τους άλλους ξεγελάνε

μακάρι, Θεέ μου, μερικοί
τη γλώσσα τους να φάνε!

Greatest
hits

★  Ο  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Θ .  Π ΑΥ Ρ Ι Α Ν Ο Σ
Γ ΡΑφ ε Ι  Γ Ι Α  τ η Ν  Α .V.  ε Ν Α  τ Ρ Α Γ Ο Υδ Ι  ★

ΣΗΜΕΡΑ ΕΜΑΘΑ 
Ότι θα πάρουμε 25 εκατομμύρια έκτακτη  

βοήθεια από την ΕΕ για τις αιτήσεις ασύλου στην 
Ελλάδα. Επιτέλους, ανάπτυξη!

ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΜΑΘΑ 
«¼ ότι το αϊλάινερ δεν είναι αεροπορική εταιρεία»

(στον « τοίχο είχε τη δική του υστερία»)

Η ΤΑΜΠΕΛΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
«Παρακαλώ, μη φυτεύετε άλλες 

 γόπες στην παραλία. 
Οι περσινές ακόμα να φυτρώσουν».

Η ΜΟΔΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
Κυκλοφόρησαν λευκές κάλτσες με τυπωμένα 

επάνω τους¼  σανδάλια!

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Η Μαίρη Λίντα με τους Apurimac.  

Τέλειος συνδυασμός.

ΤWEET ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
«Γεννάτε, δεν θα έχουν  

ποιον να φορολογήσουν».
(@ste_pl)

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
Με τόσες δόσεις αυτή δεν είναι χώρα, 

 αλλά χρήστης.

ΧΑΛΙΑ ΜΟΔΑ
Τα μόνα ωραία φέτος είναι τα μαγιό.

ΔΙΧΑΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
Είναι αυτή η εποχή του χρόνου που μέσα σου οι 
δυο σου εαυτοί κονταροχτυπιούνται: να ανοίξω 
το air-condition ή να μην το ανοίξω;

O ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ
Πέμπτη: στάση εργασίας σε μετρό, ηλεκτρικό και 
τρόλεϊ.
Παρασκευή-Σάββατο: ο Πούτιν στην Αθήνα.

GOOGLE
Σκέφτεται να καταργήσει τα passwords;  
Κι εγώ με τι θα μπερδεύομαι τώρα;

ΑΚΡΙΒΑΙΝΕΙ Η ΜΠΙΡΑ
Δεν πειράζει, θα φουλάρουμε  
τα ποτήρια με σαλέπι. 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Θυμάστε πέρυσι που λέγαμε «μόλις θα φορολο-
γήσουν το internet θα ξεσηκωθεί ο Έλληνας» και 
γελούσαμε;... Τόσο αθώοι.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
Και σ'  εμένα αρέσει να την παρακολουθώ  
(για 3 δευτερόλεπτα).

Infoˆ diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

i

ΦΤιΑξε ΜΟυ Τη ΜερΑ

Διότι, αν σε λένε Μαρούλια, 
τι άλλο χρώμα να βάψεις την ταμπέλα σου; 

ΤΟ Εξώφυλλο ΜΑΣ 
Αυτή την εβδομάδα το 
σχεδιάζει ο Δημήτρης 
Ρόκος. Γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1980 και σπού-
δασε ζωγραφική στην 
ΑΣΚΤ της Αθήνας. Έχει 
πραγματοποιήσει τρεις 
ατομικές εκθέσεις, ενώ έ-
χει λάβει μέρος σε πολλές 
ομαδικές στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Έχει 
κάνει εικονογραφήσεις 
για εξώφυλλα δίσκων, 
περιοδικά, αφίσες και 
είναι ιδρυτικό μέλος και 
resident dj της εταιρείας 
πολιτιστικών διοργανώ-
σεων «Κορμοράνος».

«Δεν καταλαβαίνω τίποτα».
(9χρονος πιτσιρικάς, προς τον μπαμπά του, 

στο διάλειμμα της ταινίας ÇΚάπτεν Αμέρικα: 
εμφύλιος ΠόλεμοςÈ. Κινηματογράφος Αθήναιον, 

Σάββατο απόγευμα)

Δύο γριές γρουσούζες, αυστη-
ρές, μουτρωμένες, κάθονται 

στα Χάγκενταζ. Όταν έρχεται το 
γκαρσόνι για να παραγγείλουν, 

του λένε:
«Πες του μέσα να χαμηλώσει 
τις τιμές γιατί ερχόμαστε από 

τους Αμπελόκηπους!»
(Haagen-Dazs Αγίας Παρασκευής, 

τρίτη μεσημέρι)

Σκηνή σε είσοδο πολυκατοι-
κίας. Μελαμψός ντελιβεράς 
μιλάει στο θυροτηλέφωνο με 

έναν από τους ενοίκους:
-Ήταν λάτος. Τώρα έφερα 

ντικό σου.
-Τώρα τα φάγαμε.

-(θυμωμένος) Γκιατί τρώει 
ξένο φαγκητό, ε;;

(Μελίσσια, τετάρτη βράδυ)

Γυναίκα υπάλληλος σε νοσοκο-
μείο εξυπηρετεί μεσήλικα κύριο:

-Θα πάτε στην αίθουσα  
αριστερά και θα δείτε εκεί έναν 

έγχρωμο κύριο.
-Τι έγχρωμο, κοπέλα μου; Στην 

τηλεόραση είμαστε; Πες μου 
μαύρο να καταλάβω.

(φάληρο, δευτέρα μεσημέρι)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

Πολύ μικρός κρατά τη μαμά του
 από το χέρι και κοιτάζει τον ουρανό 
την ώρα που περνούν τις διαβάσεις 

στο δρόμο:

«Το μαγικό αστέρι! Το μαγικό 
αστέρι! Εύχομαι να παντρευτώ τη 
μαμά και να γίνω αστροναύτης!»

(Παρασκευή σούρουπο, Καλλιθέα)

Αthens
Voices

★  Η  Α θ Η ν Α  μ ι λ Α ε ι  κ ι  ε μ ε ι ς  Α κ ο ύ μ ε  ★

-Εμένα μου είπανε να βλέπω, 
να ακούω και να σωπαίνω.

-Έτσι θα χάσεις τη μιλιά σου.
(Συζήτηση μεταξύ δύο αντρών, ένας 40άρης και 
ένα ηλικιωμένος, έξω από ένα κατάστημα. Άγιοι 

Πάντες, Καλλιθέα, τρίτη πρωί)
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Tης MΑΝΙΝΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Ì°Ä¸ÆÃª, »¹ºÄÃ ºÃ»»°Æ¹
Νόστιµη βόλτα από τη Σπευσίππου ως την Πλουτάρχου

Ì
άρητος, µικρό κοµµάτι… Αλλά πολύ νόστιµο – το κοµµάτι λοξά από τη 

Σπευσίππου ως την Πλουτάρχου, µε µπαρ, εστιατόρια και καφέ τοίχο-

τοίχο. Η Χάρητος είναι ο δρόµος που οδηγεί στο ουράνιο τόξο, από 

την αρχή ως το τέλος της στρωµένη µε µαγαζιά κάθε είδους, το ένα 

πιο καλόγουστο από το άλλο… αλλά εδώ πιάνουµε τη Χάρητος ως πεζόδρο-

µο, εκεί που ξεφεύγει από την αυστηρή Σπευσίππου και πλαγιάζει νωχελικά 

µέχρι τη γωνία της Πλουτάρχου: δεν το γράφω από ποιητική διάθεση ούτε 

επειδή έχω πάρει κάτι που δεν σας δίνω, αλλά επειδή πραγµατικά πλαγιά-

ζει το κοµµάτι του δρόµου-πεζόδροµου. Τα στενά πεζοδρόµια γέρνουν 

ελαφρά, µε µια χαλαρότητα ασυνήθιστη σε αστικό κέντρο, και το πέρασµα 

ανάµεσα στις σειρές πολυκατοικιών θυµίζει πασαρέλα έτσι όπως είναι στο-

λισµένο µε σκαµπό, τραπεζάκια και κόσµο, πελάτες, άτοµα που ξέρεις και 

(κυρίως) δεν ξέρεις, τις απογευµατινο-βραδινο-νυχτερινές ώρες. 

Πολλές περιοχές της Αθήνας και σχεδόν όλες οι «χώρες» των νησιών έχουνε 

πεζόδροµους µε µαγαζιά που γίνονται πέρασµα, στέκια, σταθµοί, αξιοθέατα 

κ.λπ. κ.λπ. Η Χάρητος έχει κάτι παραπάνω, µια κοµψότητα σε αναστολή καθό-

λου κραυγαλέα (κανένα από τα µαγαζιά της δεν βγάζει µάτι, ούτε καν φωνάζει 

«είµαι µαγαζί!» Πρέπει να έρθεις µιληµένος ή να το προσέξεις από µόνος σου). 

Ο θερινός κινηµατογράφος «Αθηναία» («από το 1979») στην αρχή του πεζό-

δροµου είναι παλιακός και χαριτωµένος, είτε φιλοξενεί τις στάνταρ-ρόλους 

Κυρίες Του Κολωνακίου είτε όχι. Ψάχνω να βρω τις σωστές λέξεις και µου 

έρχεται συνέχεια το «κλασικός» – η «Αθηναία» είναι ένα κλασικό θερινό σινεµά 

όπως τα τραγουδάει ο Λουκιανός Κηλαηδόνης, ευωδιαστό και δροσερό τις 

καυτές καλοκαιρινές νύχτες. Με θυµάµαι να βγαίνω από ταινία κάποιες τέτοιες 

νύχτες και να πηγαίνω για ποτό απέναντι, στο «City», στο «Baila» ή τη «Μού-

σα». Με αθώο νεανικό βλέµµα, µια και ήµουν τσικό… αν και, όπως επισήµανε 

µια κολλητή όταν της το είπα, δεν είχαµε καθόλου αθώο αν και νεανικό βλέµµα, 

απλώς ωραιοποιώ τις αναµνήσεις, τις εξωραΐζω και τους κρεµάω καδράκια για 

να είναι πιο νόστιµες, λες και θα τις τσεκάρει κάποιος πιθανός αγοραστής.

Ένιγουεϊ, η «Μούσα» είναι η µόνη από τα παλιά µπαρ που µένει απτόητη – 

κλείνει 25 χρόνια στη ζωή της πόλης, ζει και βασιλεύει, µε τα κοκτέιλ, τα ποτά, 

τις µουσικές και την ατµόσφαιρά της λες και δεν πέρασε µια µέρα ή µία Κρίση 

ή 800 (Κρίσεις) από πάνω της. Είναι διακριτικό, εστέτ µα-

γαζί µε ωραία µπάρα, έναν µπάρµαν-καλλιτέχνη και τον 

Γιώργο, γνωστό µε το ψευδώνυµο «Μπιούτι» από την 

εποχή που βασίλευε ο Βλάσης Μπονάτσος στη νύχτα 

των 80s-90s κι έβγαζε ονόµατα σε όλο τον κόσµο. Παρα-

σκευές και Σάββατα βάζει µουσική η Ερασµία Μάνου, η 

καταπληκτική κόρη της επίσης καταπληκτικής Σοφίας 

Βόσσου, και Τετάρτες η Γαλήνη Τσεβά που είναι σούπερ 

άτοµο και φιλενάδα µου (δύο σε ένα). 

Æ
α άλλα στο µικρό αλλά χαρακτηριστικό πεζόδρο-

µο είναι: «La Esquina», διάσηµο για το  brunch  του, 

για τη σαλάτα-Τortilla µε κοτόπουλο-cranberries 

και το  Black Angus Burger. Το «La Esquina» βρί-

σκεται στη θέση που ήταν παλιά το «City», είναι ισπανο-µεξικάνικο-λάτιν ως 

προς τη µαγειρική του κι έχει δέσει µε το ύφος του µικρού, λέµε, (50-60 µέτρα) 

πεζόδροµου. Οι τιµές είναι κανονικές ακόµα και για το πάντοτε τσιµπηµένο 

Κολωνάκι (€15-25) και το µπέργκερ είναι πεντανόστιµο. 

Πιο πέρα είναι το «Para siempre wine tapas bar», µε ισπανικούς µεζέδες-

τάπας (ψωµάκια µε διάφορες νοστιµιές απάνω) και µεγάλη, ενηµερωµένη 

λίστα κρασιών – δεν της ξεφεύγει Γκεβουστραµάινερ για Γκεβουστραµάινερ. 

Στη γωνία της Πλουτάρχου είναι το ιταλικό «Pizzeria Trattoria Capanna», 

από το οποίο µόνο απέξω έχω περάσει αλλά φαίνεται να ξεχειλίζει πάντα, 

να σφύζει από κίνηση. Ίσως οι Κολωνακιώτες να τρώνε πολλή πίτσα, ίσως να 

είναι καλή η πίτσα του µαγαζιού, όλα παίζουν. 

Είναι χαµηλών τόνων η Χάρητος – µια ζωή θυµάµαι να «σκέφτονται τους 

περίοικους» τα µπαρ, να χαµηλώνουν τη µουσική από κάποια ώρα και µετά. 

Γεµίζει κόσµο τα όµορφα καλοκαιρινά βράδια, αλλά µπορείς να περάσεις 

πάντα ή/και να βρεις κάπου να καθίσεις. ∆εν είναι δηλαδή τόσο στριµωχτά 

που να ψάχνεις το εκατοστό σου (για να πατήσεις), ούτε τόσο δυνατά που να 

µην ακούς τι σκέφτεσαι. 

Αν κάποτε την έβλεπα µε νεανικά και όχι-αθώα µάτια, τώρα τη βλέπω µε 

ενδιαφέρον περίπου κοινωνιολογικό: εξελίσσεται, αλλάζει όπως όλοι οι ζω-

ντανοί δρόµοι των ζωντανών πόλεων… αλλά διατηρεί τον κλασικισµό της. 

Θα έγραφα «σαν την Ακρόπολη» αλλά το παίρνω πίσω για να µη φωνάζουνε 

τίποτε θυµωµένοι Ακροπολιστές… A

·¿ÁÆ°ÁÃª ªÆ¸Á ¦Ã¤¸

Cine Αθηναία, 
Χάρητος 50, 
2107215715

Μούσα café 
bar, Χάρητος 
43, Κολωνάκι, 
2107236186

La Esquina, 
Χάρητος 43 
(µεσοτοιχία), 
2107232575  

Para siempre 
wine tapas 
bar, Χάρητος 
43, 2113115555, 
2107210155

Pizzeria 
Trattoria 
Capanna, 
Πλουτάρχου 38, 
2107241777 

La Esquina

#Cine Paris Θρυλικό σινεµά της Πλάκας 
που ξέρουν µέχρι και οι τουρίστες. ∆ικαίως, 
αφού µπορεί να χάσεις την ταινία κοιτώντας 
τη θέα. (ºùäáõèîáÝöî 22)

#Άνεσις Λύσε το δίλληµα ξαπλώστρα ή κανα-
πές πριν απλώσεις στο τραπεζάκι σου κοκτέιλ 
και προµήθειες για το επόµενο 2ωρο. (¤. ºèæéóÝá÷ 
14, °íðåìÞëèðïé)

#Αίγλη Ο πρώτος θερινός κινηµατογράφος 
της πόλης στην καρδιά του Εθνικού Κήπου, 
ξακουστός για τον κήπο και τα καλαµάκια 
του. (ºÜðï÷ ·áððåÝïù)

#Αµύντας Εδώ χτυπάει η καλοκαιρινή καρ-
διά του Υµηττού. Χωρίς θέα ή φοβερή βλάστη-
ση, αλλά µε αέρα παλιάς γειτονιάς και πιστούς 
θαµώνες. (ºöîóôáîôéîïùðÞìåö÷ 16)

#ΒΟΞ Αγαπηµένη ταράτσα της πλατείας 
Εξαρχείων µε επιλογές εξαιρετικών ταινιών, 
που πιστοποιεί και η βρετανική Guardian. 
(£åíéóôïëìÛïù÷ 82) 

#Cine Θησείον
Οι κόκκινες καρέκλες 
µε θέα τη φωτισµένη 
Ακρόπολη, έχουν α-
ποθεωθεί από τα ξένα 
µέσα. Σε περιµένει 
γλυκό του κουταλιού 
και σπέσιαλ τυρόπιτα. 
(°ðïóôÞìïù ¦Àùìïù 7)

#∆εξαµενή
Σταθερή αξία σαν 
παλιά κυρία των 
Αθηνών, για καλο-
καιρινά βράδια µε 
άρωµα γιασεµί κι 
αγιόκληµα. (¦ì. ¢å-
êáíåîÜ÷, ºïìöîÀëé)

Τα 7 καλύτερα θερινά 
σινεµά της Αθήνας

Λίγο πριν ανοίξουν τις πόρτες τους, διαλέξαµε τα 7 καλύτερα θερινά σινεµά της πόλης. Για 
κινηµατογραφικό στυλ χρειάζεσαι τα κοµψά smartphones Samsung Galaxy S7 edge I S7. 

Λεπτά και µε φίνο design ολοκληρώνουν τέλεια µια βραδιά κάτω από τα αστέρια. 
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shoot Me!
Του Κωνσταντίνου Ρήγου ➜ contact@rigosk.gr

LOOK 
BOOK 

Από τα outfits που δημιούργησε ο Γιώργος Σεγρεδάκης για το project της Λυρικής ΟΠΕΡΑ και ΜΟΔΑ, «Dammi I colori», 
ένας συνδυασμός ρούχων του βεστιαρίου της ΕΛΣ και προσωπικών συλλογών, όπως παρουστιάστηκαν στο κοινό την 19η Μαΐου 
στο θέατρο ΟΛΥΜΠΙΑ. Στις φωτό μαθητές του 1ου, 2ου, και 3ου έτους της σχολής χορού της ΕΛΣ.



Ό
ταν βγαίνω έξω, επιλέγω προσεκτικά 

το μπαρ που θα επισκεφθώ. Εκτός της 

μουσικής, θέλω να έχει μια ατμόσφαιρα. 

Να κάθομαι στην μπάρα, να παρακολου-

θώ τον bartender να ετοιμάζει το κοκτέιλ 

μου, τους άλλους ανθρώπους γύρω μου, 

τα πολύχρωμα εντυπωσιακά μπουκάλια, 

να υπάρχει μια εσάνς από σινεμά. Κι όταν το ποτό μου θα 

είναι έτοιμο, να το απολαύσω με ένα τρόπο σχεδόν τελε-

τουργικό. Τα καλά νέα είναι ότι τις επόμενες ημέρες θα 

γίνει στην Αθήνα μια γιορτή που ταιριάζει σε όλα αυτά, το 

Athens Fine Drinking by World Class. 

Να σας το συστήσω. Είναι η πρώτη γιορτή για την 

κουλτούρα του fine drinking, που μας προσκαλεί να α-

νακαλύψουμε την τέχνη του καλού ποτού και συμπίπτει 

με τον μεγάλο τελικό του World Class και την ανάδειξη 

του bartender που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 

παγκόσμιο τελικό του Μαϊάμι τον προσεχή Σεπτέμβριο. 

Ο τελικός θα αποτελέσει την αφετηρία του Athens Fine 

Drinking και θα διεξαχθεί στις 30 και 31 Μαΐου σε κλειστό 

κύκλο. Όμως, από 1 έως 4 Ιουνίου ο νέος αυτός θεσμός 

θα ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό για πρώτη φορά και 

θα διασπείρει τη γνώση και την τέχνη του World Class 

στον κόσμο και τους λάτρεις μοναδικών spirits. 

Στον πυρήνα του Athens Fine Drinking θα βρίσκεται το 

Παλαιό Χρηματιστήριο φιλοξενώντας έξι pop-up bars 

που θα σερβίρουν μοναδικά cocktails με βάση κορυφαία 

spirits. Εκεί, κάθε βράδυ, θα πραγματοποιούνται καλλι-

τεχνικές δραστηριότητες, διαφορετικά events, πρωτό-

τυπα serves και mentorings που θα έχουν σχέση με τη 

μύηση του κοινού στην κουλτούρα και τη φιλοσοφία του 

fine drinking. Το Athens Fine Drinking θα είναι όμως και 

μια συναρπαστική διαδρομή που θα ενώνει 23 κορυφαία 

bar του κέντρου, τα οποία για τις συγκεκριμένες ημέρες 

θα σερβίρουν και έναν επιπλέον κατάλογο με κοκτέιλ 

εμπνευσμένα από το νέο μεγάλο θεσμό. Παράλληλα, 

με γευσιγνωσίες και master-classes, bartenders των bar 

που συμμετέχουν, θα αποκαλύπτουν τα μυστικά και τις 

γευστικές δυνατότητες των premium spirits. 

Athens Fine Drinking, λοιπόν, μια μύηση στην κουλ-

τούρα του καλού ποτού, στο σύμπαν των spirits και των 

cocktails, αυτού του παγκόσμιου κύματος αλχημείας, 

που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο διασκεδάζουμε. 

Μια συνδιοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Α-

θλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και του 

World Class, της κορυφαίας πλατφόρμας της τέχνης του 

mixology παγκοσμίως.

Info 
Γενική είσοδος και για τις 4 ημέρες 
€10, που περιλαμβάνει 2 signature 
cocktails δικής σας επιλογής στο Pop-
Up bar στο Παλαιό Χρηματιστήριο, 
κουπόνι με €5 έκπτωση στην επόμενη 
διαδρομή σας με Taxibeat για την α-
σφαλή μετακίνησή σας, τη δυνατότητα 
να συμμετέχετε σε mentoring sessions, 
αλλά και να απολαύσετε μοναδικά ποτά 
σε προνομιακή τιμή σε όλα τα συνεργα-
ζόμενα bars της Αθήνας.
www.athensfinedrinking.gr

Συμμετέχοντα Bars
7 Jokers, 42, 360°, Α For Athens, 
Baba au Rum, Bank Job, Bar De 
Τhéâtre, Barreldier, Grand Bretagne 
(Alexander’s Bar, Alexander’s Cigar 
Lounge, Roof Garden Bar & Bar 8), 
Dizzy Mo, Drunk Sinatra, Faust, 
Odori, Rehab, Six d.o.g.s, Tailor 
Made, The Trap, The Clumsies, Toy 
Café, Zonars, ΦΟΥΑΡ
#athensfinedrinking
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Athens Fine Drinking
Η μεγάλη γιορτή που θα μας μυήσει στην κουλτούρα του καλού ποτού.

 1 έως 4 Ιουνίου, στο Παλαιό  Χρηματιστήριο και σε 23 κορυφαία μπαρ του κέντρου
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TA TWEETS TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την άμεση αντικατάσταση 
της παρωχημένης δισκέτας ως σύμβολο του ÇsaveÈ)

(17 ΣυμπεραΣματα ενοΣ κριΣιμου καλοκαιριου)

η μεταφραση

 της εβδομάδας

Αφροδίτη
Θεοπεφτάτου
«Δύσκολα συμβαίνει 

και να πίνεις πολύ και 

να καπνίζεις πολύ και 

να πηγαίνεις να πίνεις 

πολλούς καφέδες, δηλ. 

πρέπει να συμπίπτουν 

πάρα πολλά πράγματα 

για να επιβαρυνθεί σο-

βαρά ένα νοικοκυριό».

Μετάφραση

Μόνο κάποιος που 

θέλει πραγματικά να 

παραμείνει βουλευτής 

είναι ικανός να γίνει 

τόσο πολύ ρεζίλι. Οπό-

τε καταλαβαίνετε πόσο 

πολύ το θέλω!

Να υπενθυμίσουμε εδώ 

ότι μπορεί το «Υπερ-Ταμείο» 

να ψηφίστηκε εν μέσω δα-

κρύων για την εκποίηση του 

Εθνικού Πλούτου και την 

εκχώρηση της Εθνικής Κυ-

ριαρχίας, αλλά οι άχρηστοι 

οργανισμοί του Δημοσίου 

παραμένουν μη καταγε-

γραμμένοι και ανοιχτοί. 

● Που σημαίνει ότι κατακτή-

σαμε μια ακόμα επική πρω-

τιά: Είμαστε η μόνη χώρα 

που προτιμάει να πουλήσει 

τα τρένα της και το ρεύμα 

της προκειμένου να μην 

κλείσει τον Οργανισμό Απο-

ξήρανσης της Κωπαΐδας.

Ο Πάνος Καμμένος τη μια 

μέρα ψηφίζει το πολυνο-

μοσχέδιο και δύο μέρες 

μετά καταγγέλλει ως αντι-

συνταγματική την αύξηση 

του ΦΠΑ στα νησιά που 

μόλις είχε ψηφίσει...

● Είναι προφανές ότι στο 

μεταξύ τον έπεισε σε κάποια 

από τις κατ'  ιδίαν συζητήσεις 

τους η Παναγία Σουμελά.

Το να πανηγυρίζεις επει-

δή κανείς δεν ΘΕΛΕΙ να βλέ-

πει Mega γιατί κάνει ± όπως 

λες±  προπαγάνδα, είναι κατά 

κάποιο τρόπο, λογικό...

● Το να πανηγυρίζεις 

όμως επειδή κανείς δεν 

θα ΜΠΟΡΕΙ να βλέπει Μega 

δεν διαφέρει πολύ από το 

να πανηγυρίζεις επειδή 

τράκαρε το πούλμαν που 

μετέφερε την αντίπαλη 

ομάδα και θα κερδίσεις το 

κύπελλο χωρίς ματς.

Το πρόβλημα δεν είναι 

ότι ο Αντώνης Σαμαράς 

έβγαλε μια ανακοίνωση 

σαν δημοσιογραφικό κεί-

μενο για το πώς γιόρτασε 

τα γενέθλιά του και για το 

τι έγραφε επάνω η τούρτα 

του, που θυμίζει στην κα-

λύτερη περίπτωση κείμενο 

του «ΟΚ» και του «Hello»...

● Ούτε πως όλοι δημοσί-

ευσαν το κείμενο αυτό, 

αυτούσιο...

● Το πρόβλημα είναι ότι για 

να προετοιμάσεις επικοι-

νωνιακά την επιστροφή 

σου, πρέπει να εκσυγχρο-

νίσεις το μηχανισμό σου.

● Το οποίο είναι φυσικά δύ-

σκολο, γιατί κανείς έξυπνος 

άνθρωπος με ιδέες δεν 

προτίθεται να ενταχθεί στο 

μηχανισμό προπαγάνδας 

ενός πρώην πολιτικού...

● Το ακόμα χειρότερο είναι 

ότι η αφελής επικοινωνία 

κάνει μπαμ. Και όσο περισ-

σότερο «μπαμ» κάνει τόσο 

πιο πολύ θυμίζει προπα-

γάνδα. 

● Και όσο πιο χοντροκομ-

μένη ± δηλαδή ηλίθια± 

προπαγάνδα θυμίζει, τόσο 

πιο πολύ θα ενισχύει τον 

ΣΥΡΙΖΑ που κινείται πλέον 

στην ύστατη αμυντική 

γραμμή «δεν είμαστε σαν 

τους προηγούμενους». 

Κι όμως ο Νίκος Καρανίκας 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμος 

στο Μαξίμου! 

● Γιατί κάθε κυβέρνη-

ση χρειάζεται κάποιον 

που αναδημοσιεύει στο 

Facebook τερατωδίες τύ-

που «θεράπευσε τον Καρκί-

νο καπνίζοντας φούντα», 

ώστε να μπορεί να επικοι-

νωνήσει και με αυτού του 

επιπέδου ψηφοφόρους. 

● Το μόνο πρόβλημα είναι 

ότι ο Καρανίκας δεν πρέπει 

να δημοσιεύει τίποτα άλλο. 

Γιατί αν μαζί με τις τερατω-

δίες δημοσιεύει και κείμενα 

που υπερασπίζονται την 

κυβέρνηση, θα μοιάζουν 

κι αυτά με τερατωδίες.

● Και επιπλέον οι συ-

νωμοσιολόγοι δεν είναι 

ποτέ πιστοί ψηφοφόροι. 

Αντιθέτως είναι έτοιμοι να 

σε εγκαταλείψουν για 

αυτόν που θα τους 

πουλήσει ακόμα 

μεγαλύτερη 

συνωμοσία. 

Σαν τα 

junkies. A

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας 
Δεν είναι λίγο αντιφατικό 
αυτοί που πανηγυρίζουν 
για το κλείσιμο του MEGA 
με το επιχείρημα ότι «αυ-
τορυθμίζεται η αγορά» να 
μην έχουν κανένα πρόβλημα 
όταν τα κομματικά media 
παίρνουν πολλαπλάσια 
κρατική διαφήμιση από όση 
δικαιούνται;

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας Νο2
Συγγνώμη αλλά ο αρχιε-
πίσκοπος Ιερώνυμος που 
ζητάει όλοι οι Έλληνες να 
είμαστε ενωμένοι και αδελ-
φωμένοι δεν το αναιρεί δύο 
μέρες μετά δηλώνοντας ότι 
η περιουσία της Εκκλησίας 
είναι δική της και δεν τη 
μοιράζεται με κανέναν;

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας Νο3 
Δηλαδή αυτοί που ανακάλυ-
ψαν ότι ο Λάκης Λαζόπου-
λος αντέγραψε λέξη-λέξη 
το μονόλογο του CK Lewis, 
πώς γίνεται να παρακολου-
θούν και τον πρώτο και τον 
δεύτερο;

Θα επρεπε Να υπαρχει 
μια λέξη γιαÉ 
«Ανακεφαλαιοκλαμπά-
νιας»: Αυτός που, όταν 
υπάρχει μια μεγάλη ουρά, 
μόλις εξυπηρετηθεί από 
τον υπάλληλο πριν φύγει 
για να περάσει επιτέλους ο 
επόμενος ανακεφαλαιώνει 
όσα είπαν ξανά και ξανά. 

απανθρωπη θεση εργασίασ τησ εβδομαδασΜετακλητός που έ-
χει προσληφθεί ως 
διορθωτής των α-

ναρτήσεων του Νί-
κου καρανίκα στα social media

ναρτήσεων του Νί-
κου 

τε καταλαβαίνετε πόσο 

πολύ το θέλω!

επιπέδου ψηφοφόρους. 

 Το μόνο πρόβλημα είναι 

ότι ο Καρανίκας δεν πρέπει 

να δημοσιεύει τίποτα άλλο. 

Γιατί αν μαζί με τις τερατω-

δίες δημοσιεύει και κείμενα 

που υπερασπίζονται την 

κυβέρνηση, θα μοιάζουν 

κι αυτά με τερατωδίες.

 Και επιπλέον οι συ-

νωμοσιολόγοι δεν είναι 

ποτέ πιστοί ψηφοφόροι. 

Αντιθέτως είναι έτοιμοι να 

σε εγκαταλείψουν για 

αυτόν που θα τους 

πουλήσει ακόμα 

μεγαλύτερη 

συνωμοσία. 

A

νιας»: Αυτός που, όταν 
υπάρχει μια μεγάλη ουρά, 
μόλις εξυπηρετηθεί από 
τον υπάλληλο πριν φύγει 
για να περάσει επιτέλους ο 
επόμενος ανακεφαλαιώνει 
όσα είπαν ξανά και ξανά. 

ΠΡΟΣΘΕΣΑΝ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Την απόφαση να τοποθετηθεί μόνιμα στο βήμα των 

ομιλητών στη Βουλή ένα κουτί χαρτομάντιλα, κοινο-

ποίησε ο Πρόεδρος του σώματος Νίκος Βούτσης. 

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από την ολομέλεια της 

περασμένης Κυριακής όπου δεκάδες βουλευτές της 

κυβέρνησης, που δεν ήθελαν πραγματικά να ψηφί-

σουν το πολυνομοσχέδιο, όχι μόνο πετσικάρισαν με τα 

δάκρυά τους το ξύλο του βήματος αλλά λέρωσαν και 

με μύξες το δέρμα του αναλογίου. 

Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση αποφάσισε μεν να συμ-

βιβαστεί με την πραγματικότητα αλλά δεν είναι ακόμα 

έτοιμη να το πει στους ψηφοφόρους της, φαίνεται ότι 

η διαδικασία του κλάματος θα αποτελεί μια μόνιμη 

επιλογή των εκπροσώπων της. Ειδικά κάθε φορά που 

θα χρειάζεται να περάσει νέα μέτρα προκειμένου να 

εισπράξει μια ακόμα δόση. 

Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητο να προστεθούν 

τα χαρτομάντιλα στο βήμα των ομιλητών. Εξάλλου μαζί 

με τα χαρτομάντιλα προβλέπεται και η πρόσληψη του-

λάχιστον 20 γεμιστών κουτιού χαρτομάντιλων, πράγμα 

που θα βοηθήσει και στον περιορισμό της ανεργίας.  



Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ συνήθιζε να λέει ότι η ε-

πιτυχία στην πολιτική είναι να προχωράς από 

αποτυχία σε αποτυχία χωρίς να χάνεις τον 

ενθουσιασµό σου. Θυµήθηκα τον αφορισµό 

αυτό του Τσόρτσιλ, παρακολουθώντας τη συ-

ζήτηση στη Βουλή το Σαββατοκύριακο.

κ. Τσίπρας και οι υπουργοί του έδει-
χναν να µην έχουν χάσει τον ενθουσι-
ασµό τους, καθώς υποστήριζαν  αυ-
τά που έως πρόσφατα κατήγγελαν 

µε φανατισµό. Μακριά από την 
πραγµατικότητα, µακριά από αυ-
τά που βιώνει καθηµερινά ο µέ-
σος Έλληνας, θριαµβολογούσαν 
για τα ανύπαρκτα επιτεύγµατά 
τους και στηλίτευαν τα έργα και 
τις ηµέρες της αντιπολίτευσης.
Ο κ. Μητσοτάκης, η κ. Γεννηµατά 
και τα στελέχη τους κατήγγελ-
λαν τον κ. Τσίπρα προσωπικά 
και την κυβέρνησή του σαν τα 
κόµµατά τους να είναι εντελώς 
αµέτοχα του σηµερινού δράµα-
τος. Και αυτοί επίσης υποσχέθη-
καν µε ενθουσιασµό έξοδο από 
την κρίση, µε τις δικές τους συνταγές. 
∆εν κατοικούν όµως Λωτοφάγοι σε αυτή τη 
χώρα. Όλοι θυµόµαστε τις κυβερνήσεις Πα-
πανδρέου και Σαµαρά - Βενιζέλου και όλα 
τα  πεπραγµένα τους. Όλοι θυµόµαστε την 
κυβέρνηση Καραµανλή, που πρόλαβε να δι-

αφύγει όταν ξέσπαγε η κρίση. 
Την κρίση αυτή την επιδείνωσε δραµατικά 
ο αµέριµνος Γ. Παπανδρέου, που έλεγε ότι 
λεφτά υπάρχουν, για να καταλήξει στο Κα-
στελλόριζο. Την επιδείνωσε δραµατικά και 
ο Α. Σαµαράς που υποσχόταν στα Ζάππεια 
να καταργήσει τα µνηµόνια και να συνάψει 
νέες συµφέρουσες συµφωνίες µε τους δα-
νειστές. Και χειρότερος από όλους αποτέ-
λειωσε ό,τι είχε αποµείνει από τους προη-
γούµενους ο κ. Τσίπρας και οι ανεκδιήγητοι 
συνεργάτες του, που θα έσκιζαν τα µνηµό-
νια και θα καταργούσαν τις ρυθµίσεις τους 
µε ένα νόµο και ένα άρθρο.
Όλοι αυτοί οι συνυπαίτιοι της συµφοράς εµ-
φανίσθηκαν στη Βουλή πρόθυµοι να υποσχε-
θούν την έξοδο από την κρίση και έτοιµοι να 
εκτοξεύσουν βαρύτατες κατηγορίες ο ένας 
εναντίον του άλλου. Ωσάν να µην έχουν πα-
ρελθόν και µάλιστα πολύ πρόσφατο. Ωσάν η 
κρίση να έπεσε εξ ουρανού και ουδείς να ευθύ-
νεται για το σηµερινό κατάντηµα της χώρας.
Κανείς τους δεν είχε την πολιτική γενναιότη-
τα να ζητήσει συγγνώµη από εκατοµµύρια 
ανθρώπους που σήµερα και εξαιτίας τους 
υποφέρουν. Κανείς δεν µίλησε τη γλώσσα 
της αλήθειας. Κανείς δεν είπε ότι εκεί που 
οδήγησαν τη χώρα ήταν νοµοτελειακά ανα-
πότρεπτη η πτώχευση. Και κανείς δεν είπε 
ότι δεν υπάρχουν µαγικές συνταγές, ότι η 
καταστροφή θα συνεχισθεί για πολλά ακό-
µη χρόνια και ότι έξοδος από την κρίση δεν 
διαφαίνεται στον ορίζοντα. Κανείς δεν είπε 
ότι ακόµη και την ύστατη ώρα, όταν ακόµη 
στην αρχή η κρίση ήταν σχετικά αντιµετω-
πίσιµη, το πολιτικό προσωπικό της χώρας 
δηµαγωγούσε και κατήγγελλε αυτούς που 
µας δανείζουν αντί να έλθει σε µία ειλικρινή 
και έντιµη συνεννόηση µαζί τους.
Είναι φανερό ότι η ευθύνη για τα όσα συνέ-
βησαν και εξακολουθούν να συµβαίνουν 
βαρύνει συνολικά το πολιτικό σύστηµα της 
χώρας. Βαρύνει, τον καθένα κατά την αναλο-
γία του, όλους αυτούς που από τη θέση πρω-
θυπουργών ή κεντρικών υπουργών διαχει-
ρίστηκαν τις τύχες της χώρας τα τελευταία 
χρόνια έως και σήµερα. Και η εσχάτη πλάνη 
είναι να πιστέψει κανείς ότι οι καταστροφείς 
µπορεί να  γίνουν ξαφνικά τώρα  σωτήρες. 
Εδώ λοιπόν βρίσκεται  το κεντρικό πολιτικό 

πρόβληµα της χώρας: Στην αδυ-
ναµία της ελληνικής κοινωνίας 
να γεννήσει νέα πολιτική τάξη 
πραγµάτων, νέες ηγεσίες, νέους 
πολιτικούς, πρόσωπα άφθαρτα 
που δεν έχουν ευθύνες για την 
καταστροφή. Όσο αυτό δεν γί-
νεται κατανοητό τόσο θα βαθαί-
νει η κρίση και τόσο δυσκολότε-
ρη θα γίνεται η διαχείρισή της. 
∆εν είναι τυχαίο ότι σχεδόν οι 
µισοί ψηφοφόροι δεν προσέρ-
χονται πλέον στις κάλπες. ∆εν 
είναι τυχαίο ότι άλλοι υπερψη-
φίζουν διάφορους γραφικούς, 

τυχάρπαστους ή ακόµη και κατηγορούµε-
νους ως µέλη εγκληµατικής οργάνωσης. Και 
δεν είναι τυχαίο, καθώς οι περισσότεροι δεν 
περιµένουν τίποτε από αυτούς που πρωτα-
γωνίστησαν το Σαββατοκύριακο στη Βουλή 
και εκείνους που ακόµη τους ακολουθούν. A

ÆÃ º°Ä°µ°Á¹
Tου ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΕΡΡΗ

Εκείνο το βράδυ σηκώθηκαν απ’ τους τάφους τους οι πρώτοι απεργοί απ’ το Σικάγο. 
Συνάντησαν τους µαχητές της Εθνικής µας Αντίστασης, τον Βελουχιώτη, τον Τσακαλώτο, 
τον παππού του γραµµατέα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, τη γιαγιά και δύο ξαδέρφια του που 
η ∆ιαπλοκή ακόµη κρατάει αδιόριστα παρ’ όλο που έχουν συµµετάσχει σε τόσους αγώνες, 
χόρεψαν και στο ∆ηµοψήφισµα. Σχηµάτισαν µια στρατιά συντροφιά µε τους διαδηλωτές 
κατά του µνηµονίου, τους σύγχρονους ήρωες που µέσα στα χαλάσµατα εµπόδιζαν τις 
πυροσβεστικές να σβήσουν τη φωτιά της επανάστασης καθώς έκαιγε τα αποµεινάρια του 
καπιταλιστικού τραπεζικού συστήµατος. Όλοι µαζί πορεύτηκαν µέχρι το Σύνταγµα. ∆εν τους 
εµπόδισαν τα κάγκελα που έβαζαν οι προηγούµενοι, άλλωστε πλέον τα χρησιµοποιούµε για 
να θωρακίσουµε το Μέγαρο Μαξίµου που έχει γίνει 
στόχος αεροπορικών επιθέσεων, και δεν είναι καθό-
λου τυχαίο ότι συνεχώς πέφτουν αεροπλάνα στην 
περιοχή µας. ∆εν τους κυνήγησαν µε δακρυγόνα τα 
ΜΑΤ των νέων Τσολάκογλου, τα οποία πλέον έχουν 
µετατεθεί δυσµενώς στην Ειδοµένη για να την καθα-
ρίσουν από τα αδέρφια µας τους πρόσφυγες χωρίς 
χρήση βίας, αλλά αν σπάσουν τίποτε κεφάλια ή δό-
ντια µετά θα διατάξουµε Ε∆Ε, γεγονός εντελώς πρω-
τόγνωρο για µια ελληνική κυβέρνηση. Η στρατιά της 
Ιστορίας µπήκε συγκινηµένη στη Βουλή των Ελλή-
νων και στάθηκε δίπλα στα ίδια έδρανα που κάθισαν 
ιστορικοί ηγέτες της αριστεράς, οι σύντροφοι Πασα-
λίδης, Ηλιού, Κύρκος, Προκόπης Παυλόπουλος, και 
αγκάλιασαν τους αντάρτες βουλευτές που ψήφιζαν 
«ναι» στο νέο µνηµόνιο αλλά εννοούσαν «όχι». Τους 
λαϊκούς αγωνιστές που σχεδόν οµόψυχα έστελναν 
στον αγύριστο τους ξένους δυνάστες οι οποίοι θα 
βάζουν χέρι στα πετρέλαια, τους πολύτιµους λίθους, 
τα χρυσάφια και τους υδατάνθρακές µας για 99 µόλις 
χρονάκια και µετά πάπαλα! 

Η οικουµένη συνταράχθηκε πιο πολύ κι απ’ το τρα-
γούδι που έστειλε στη Eurovision ο κοµµουνιστής 
σύντροφος Τσακνής. Όπως είχε διαβεβαιώσει ο σύ-
ντροφος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αλλάξει όχι µόνο την 
Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσµο και, πράγµατι, 
µετά το νέο αναπτυξιακό µνηµόνιο, τα κάστρα της 
παγκόσµιας δεξιάς άρχισαν να πέφτουν το ένα µε-
τά το άλλο. Στην Αυστρία µε το ζόρι άγγιξαν το 49%, 
στην Κύπρο ίδρωσαν να µπουν στη Βουλή πιάνοντας 
ποσοστά των ΑΝΕΛ, στην Ιταλία ο Μπέπε Γκρίλο ίσα 
που καταφέρνει να βγαίνει πρώτος στις δηµοσκοπή-
σεις µε επιδόσεις που είναι σχεδόν οι µισές απ’ την 
τηλεθέαση του «Αλ Τσαντίρι»!

Και ενώ όλη η γη γίνεται κόκκινη, όπως έλεγε και 
το προφητικό τραγούδι του συντρόφου Μικρούτσι-
κου, κάποιοι δικοί µας ζουν µέσα στη µιζέρια τους. 
Μετρούν τις πενταροδεκάρες που θα ακριβύνει το 
παντεσπάνι κι ο καφές τους, χύνουν κροκοδείλια 
δάκρια πάνω απ’ τα σουβλάκια τους και µυξοκλαί-
νε στα βοθροκάναλα για την αύξηση στην τιµή της 
βενζίνας, όπως τη λέει ο λαός. Καµώνονται τους δυ-
στυχισµένους αλλά ξεχνούν τα βασικά. Ότι ο καφές 
πειράζει τα νεύρα και το κίνηµα δεν χρειάζεται άλλη 
Κωνσταντοπούλου. Ότι τα πολλά σουβλάκια κάνουν 
µαλθακούς τους περισσότερος αγωνιστές, µην κοι-
τάτε που ο σύντροφος Φίλης τη γλίτωσε. Όσο για την 
αύξηση στην τιµή της βενζίνας εδώ φαίνεται ξεκάθα-
ρα η υποκρισία της αστικής άρχουσας τάξης. Από τη 
µία κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ ότι χαϊδεύει τους αναρχικούς και από την άλλη διαµαρτύρονται 
όταν αυξάνει επίτηδες την τιµή της βενζίνας ώστε να µην τολµάει πλέον κανείς να πετάει 
µολότοφ! Είναι για να γελάει κανείς, όπως είχε πει κι ο Μαρξ. 

Για γέλια αλλά και για κλάµατα είναι και οι φιλελέδες που ανακάλυψαν λογοκρισία στην απα-
γόρευση µιας εµετικής αντεπαναστατικής γελοιογραφίας που έδειχνε το σύντροφο πρωθυ-
πουργό να σκίζει τα µνηµόνια και να τα σνιφάρει λες και είναι κανένας κοκαϊνοµανής, όπως 
είχαµε δει σε ένα έργο της νέας ΕΡΤ να κάνει ο Νίκος Κούρκουλος. Λυπούµαστε γι’ αυτόν το 
γελοιογράφο, τον οποίο παραδίδουµε στο σχολιασµό των επαναστατικών σάιτς, συγκεκρι-
µένα στη βάρδια 6-12, για να τον ξεφτιλίσουν αυθόρµητα. 

Γενικά εµείς είµαστε υπέρ της ελευθερίας στην έκφραση κι αν κάποιος θέλει να γελάσει 
υπάρχουν πολύ ωραίες σατιρικές εκποµπές που δείχνουν σε εκπαιδευτικούς πίνακες πόσο 
υπέφερε η χώρα απ’ τα µνηµόνια των Σαµαροβενιζέλων και πόσο αναγκαίο ήταν το νέο µνη-
µόνιο εκτός απ’ τη διάταξη που απαγορεύει τη µετάδοση πλάνων από άλλα κανάλια.

Αρκετά όµως ασχοληθήκαµε µε τη ∆ιαπλοκή, ας παραθέσουµε τώρα εν συντοµία τις 
τελευταίες τεράστιες κυβερνητικές επιτυχίες. Καταγγείλαµε τη Σακοράφα γιατί πίστεψε 
στα συνθήµατα του «∆εν Πληρώνω» και δεν έδωσε ευρώ τσακιστό στα ταµεία του κόµµατος 
µια που δεν φτάνουν οι ενισχύσεις απ’ τις άθλιες τράπεζες. Ο σύντροφος πρωθυπουργός 
πήγε στην Κωνσταντινούπολη και έγραψε ένα tweet επτά λέξεων χωρίς να κάνει ούτε ένα 
γεωγραφικό ή ορθογραφικό λάθος. Και τέλος πιάσαµε στα γαλανά νερά του Αιγαίου µας ένα 
σκυλόψαρο επτάµισι µέτρων το οποίο είχε αποστολή να καταβροχθίζει τους περαστικούς, 
αλλά εµείς ακυρώσαµε τα σχέδιά του γιατί δεν είµαστε σαν τους προηγούµενους που αφή-
νανε τους µεγαλοκαρχαρίες να αλωνίζουν.

Σας καλούµε στην ηµερίδα που διοργανώνουν την πρώτη Ιουνίου οι τρεις Κυκλαδίτες βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τις 12 το βράδυ θα υποστηρίξουν αταλάντευτα τη θέση «όχι στην 
αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά, θα φέρει καταστροφή», µετά τις 12 θα αναπτύξουν τις θέσεις 
τους για την ευηµερία που θα φέρει η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά. Μη λείψει κανείς. ●

Έτσι κι αλλιώς η Γη 
θα γίνει κόκκινη

Και καταστροφείς και σωτήρες; 
Του ΠΑΝΟΥ ΛΟΥΚΑΚΟΥ
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Φ
έτος έκλεισε τα 98. Περίμενα ότι σ’ αυτή την ηλικία, με τις 
γνώσεις και τις εμπειρίες που διαθέτει, όλο και λιγότερα 
πράγματα θα του έκαναν εντύπωση. Κι όμως! Ακούει, α-
ναλύει, συνδυάζει μνήμες, εξηγεί τα φαινομενικώς ανε-
ξήγητα, παραμένει ζωντανός και δραστήριος και με μια 
σιδερένια υγεία που οι παγίδες των αντιξοοτήτων δεν 
κατάφεραν να νικήσουν στην πορεία της πολύχρονης 

ζωής του. Μια ζωή όμως που φαντάζει υπερβολικά μεγάλη σε μένα για να 
μπορέσω να τη διαχειριστώ. Στη διάρκεια της κουβέντας μας προσπάθη-
σα, τραβώντας τυχαία κουρτινάκια στις μυστικές γωνιές της ψυχής του, 
να συνθέσω μια μεγάλη τοιχογραφία από αναμνήσεις, συμπεριφορές, 
εσωτερικές εκτινάξεις, αισθήματα περισσότερο, παρά διασταυρωμένα 
πολιτικά γεγονότα και παγιωμένες ιδέες. 
Είχα ζητήσει να μου παραχωρήσει μια συνέντευξη με θέμα τη ζωή του, 
την ιδιωτική όχι τη δημόσια, και προς μεγάλη μου έκπληξη δέχτηκε. Μου 
έκανε εντύπωση γιατί, εκείνες τις μακρινές εποχές, τα προφίλ των πολιτι-
κών της γενιάς του ήταν εκκωφαντικά σιωπηλά και ασκητικά. Σαν να μην 
υπήρχε λες ζωή άλλη πέρα από τη Βουλή και τα προεκλογικά μπαλκόνια. 
Ωστόσο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αποτέλεσε την εξαίρεση. Όχι ότι 
γνωρίζουμε πολλά για την αυστηρά προσωπική ζωή του, αλλά έχοντας 
δίπλα του πρώτα απ’ όλα μια τρομερά εξωστρεφή και ακομπλεξάριστη 
γυναίκα και ύστερα μια μαξιμαλιστική οικογένεια (που σήμερα μετράει 4 
παιδιά, 13 εγγόνια και 13 δισέγγονα), λογικό ήταν να μην μπόρεσε να κρα-
τήσει όσο κλειστά ήθελε τα παράθυρα της καθημερινότητάς του. Αλλά 
τώρα; Τώρα, γιατί δέχτηκε να κατεβάσει τις ανεβασμένες γέφυρες της ιδι-
ωτικής του ζωής; Αρχικά το θεώρησα προσωπική νίκη. Λίγο η γενέθλια γη 
(είμαι Χανιώτισσα), λίγο το όνομά μου (ίδιο με της μητέρας του), πίστεψα 
πως δέχτηκε για το χατίρι μου. Όσο όμως η ώρα και η κουβέντα μας προ-
χωρούσε, αντιλήφθηκα πως είχε πάρει την απόφαση ο ίδιος και από καιρό.  
Μπήκα στο σπίτι στις 10.30 ακριβώς. Δεν χρειάστηκε να περιμένω 
πάνω από τρία λεπτά και τον βλέπω να κατεβαίνει τα σκαλιά που οδη-

γούν στο γραφείο του. Έρχεται φρεσκοξυρισμένος, καλοχτενισμένος, 
μοσχομυριστός, φορώντας ένα ατσαλάκωτο ριγέ πουκάμισο και μια μπλε 
πλεκτή ζακέτα που τον προστατεύει από την πρωινή ανοιξιάτικη δρο-
σούλα. Κατεβαίνει τα σκαλιά ενώ δυο άντρες τον βοηθούν στη κίνηση 
με ένα πρωτόγνωρα φιλικό και οικείο τρόπο. Και ο ίδιος όμως δεν δείχνει 
τη παραμικρή ενόχληση ή ντροπή που είναι αναγκασμένος να έχει δίπλα 
του παρέα. Έχει παραδώσει την ακεραιότητά του στα χέρια τους με μια 
απόλυτη χαλαρότητα. 
Τακτοποιήθηκε στην πολυθρόνα του, σταύρωσε όπως συνηθίζει τα 
δάχτυλά του πάνω στο δερμάτινο κάλυμμα του γραφείου του. Ευγενής ό-
πως πάντα, συζητάμε για τα Χανιά αλλά μου φαίνεται λίγο απόμακρος και 
κάπως μελαγχολικός. Ακολουθεί μια μικρή σιωπή. Προσέχω πως η ματιά 
του δεν ξεθαρρεύει, σταματάει σ’ ένα βουναλάκι από χαρτιά. Η σιωπή 
του δεν έχει να κάνει με τη θλίψη. Είναι μάλλον αποτέλεσμα ήρεμης αυτο-
συγκέντρωσης. Περιμένει να του ανοίξω δρόμο ανάμεσα στο μαίανδρο 
μιας γεμάτης ζωής. Αφήνω μερικά λεπτά να κυλήσουν μαλακά και στο 
μεσοδιάστημα ψάχνω το μονοπάτι όπου θα συναντούσα τη μικρότερη 
αντίσταση: τα εγγόνια! Ήξερα ότι τους έχει μεγάλη αδυναμία. Δεν έπεσα 
έξω. Μεμιάς το πρόσωπό του φωτίζεται, αρχίζει να μιλάει, να θυμάται, να 
γελάει, να γυρίζει πίσω την κουβέντα, να την επαναφέρει ακριβώς εκεί 
όπου την άφησε, να τη σοβαρεύει όταν πρέπει, να την ελαφραίνει όταν 
βαραίνει, έχει απάντηση σε όλα... Σαν να ξεκόλλησαν, λες, ξαφνικά 40 
χρόνια από τα χρόνια του κι έπεσαν κάτω σαν τα λέπια. 
Έμεινα μαζί του σχεδόν δύο ώρες. Ήθελα να τα μάθω όλα, έμαθα πολ-
λά. Δεν υπήρξε καμιά ερώτηση χωρίς απάντηση. Καμιά στιγμή αμηχα-
νίας. Ακόμα και αδιακρισίες που πίστευα πως δύσκολα θα μπορούσε 
να χειριστεί, τις κάρφωνε ψύχραιμα σαν μπασκετμπολίστας. Ήταν α-
πόλαυση να τον ακούς. Δεν ήθελα να φύγω. Έφυγα μόνο όταν άκουσα 
εκείνο το περίφημο «λοιπόν...», χαρακτηριστικός επίλογος του Κωνστα-
ντίνου Μητσοτάκη. Η εγγονή του η Αλεξία με είχε προειδοποιήσει: «Ο 
παππούς μου συνήθιζε να κοιμάται νωρίς το βράδυ, δώδεκα και τέταρτο το 

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ν.Δ., 98 ετών σήμερα, μιλάει πρώτη φορά               για τη ζωή του πίσω από τα 
φώτα της δημοσιότητας, έτσι όπως την έζησε εκείνος και όχι έτσι όπως           την αντιληφθήκαμε εμείς. 
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Είπα στο ταξί να 
με αφήσει λίγο 

πριν την ανηφόρα 
του Monte Vardia 

και κατέβηκα. 
Μεγάλη Παρα-
σκευή πρωί στο 

Ακρωτήρι Χανί-
ων. Στο βάθος τα 

Λευκά Όρη, κάτω 
η ήσυχη θάλασσα 
της Σούδας με τα 
καράβια για τους 

αναχωρούντες, 
πίσω το Ακρωτήρι 
με το αεροδρόμιο 
για τους πιο βια-

στικούς. Πήγαινα 
να συναντήσω 

έναν πρώην πρω-
θυπουργό, έναν 

άνθρωπο που στα 
98 του χρόνια 

συμπυκνώνει τη 
συλλογική μας 
μνήμη και την 

ιστορία της χώ-
ρας τα τελευταία 

70 χρόνια. Είτε 
μας άρεσε είτε 

όχι, είτε τον ψη-
φίσαμε είτε όχι, 
ο Κωνσταντίνος 

Μητσοτάκης είναι 
πια καταφύγιο και 
σοφία της φυλής. 

Αξίζει να τον α-
κούμε όταν μιλάει 
και να τον προσέ-
χουμε όπως προ-
σέχει κάποιος τον 

ηλικιωμένο του 
παππού.

Της ΣταυρουλαΣ 
Παναγιωτακη

Το ζεύγος 
Μητσοτάκη 
σε εκδρομή 
στην Κρήτη, 
καλοκαίρι του ’60



Δύο τε-
τραετίες 
χρείαζο-
νταί γία 
να επα-
νέλθέι 

η έλλάς 
ςτην  

ομάλο-
τητα
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πολύ πήγαινε για ύπνο, σε αντίθεση με τη γιαγιά που της 
άρεσε λίγο ξενύχτι παραπάνω. Όταν είχαν λοιπόν κόσμο 
στο σπίτι και ήθελε να φύγει έλεγε το εξωφρενικό “Ωραία 
λοιπόν, να μη σας κρατάμε άλλο…”, το οποίο βεβαίως έκα-
νε τη γιαγιά μου τρελή γιατί το έλεγε μπροστά στον κόσμο 
τον οποίο είχανε καλέσει οι ίδιοι (!), μην το ξεχνάμε αυτό». 
Οι ιστορίες που αφορούν τη ζωή του είναι ατέλειωτες και 
δεν χωράνε φυσικά όλες σε αυτό το κομμάτι. Θα ξεχω-
ρίσω και θα τελειώσω με μία πρόσφατη και αστεία, και 
υπόσχομαι να επανέλθω με καλύτερες σε άλλο χρόνο. Ε-
ξάλλου, αποχαιρετώντας με, μου είπε: «Εις το επανιδείν!»... 
 
Γραφεία ΝΔ στη λεωφόρο Συγγρού. Είναι πρωθυπουρ-
γός ο Αντώνης Σαμαράς, άλλη μια μέρα κρίσιμων αποφά-
σεων για τη χώρα και στην εξώπορτα του κτιρίου δεκάδες 
δημοσιογράφοι με κάμερες και μικρόφωνα επί ποδός. 
Αναμένουν δηλώσεις. Αίφνης, ένα αυτοκίνητο φρενάρει 
και κοκαλώνει έξω από τη σκάλα της εισόδου. Διακρί-
νεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τιμόνι και στη θέση 
του συνοδηγού... ο επίτιμος πρόεδρος! Παίρνει φωτιά 
τ’ Αϊβαλί. Αλλάζουν γωνία λήψης οι κάμερες, μπαίνουν 
στο on τα μικρόφωνα και όλοι κατευθύνονται μπουλούκι 
προς την πλευρά των δύο ανδρών. Κάνει επίσκεψη ο επί-
τιμος στον πρωθυπουργό; Ε, αυτό είναι κρίσιμο, είναι το 
σκουπ της χρονιάς, διακόψτε τη ροή του προγράμματος, 
θα έχουμε έκτακτο δελτίο. Βγαίνουν οι δύο άνδρες από 
το αυτοκίνητο αργά και σταθερά, αλλά καθώς προχω-
ρούν αντί να πάνε προς την αναμενόμενη κατεύθυνση, 
στρίβουν ελαφρά δεξιά και μπαίνουν στο... Media Markt!  
Ο κύριος πρόεδρος είχε πάει παρέα με το γιο του για να 
αγοράσει μια καινούργια τηλεόραση…

Λένε για τους ανθρώπους που βρίσκονται συνεχώς 
μπροστά από τα φώτα της δημοσιότητας πως όταν α-
ποτραβηχτούν δεν ξέρουν πώς να ζήσουν. Ισχύει αυτό 
για εσάς; Όχι, καθόλου. Το αντίθετο, εμένα αυτά τα φώτα 
ποτέ δεν με τράβηξαν. Ζούσα πάντοτε τη δική μου ζωή, 
την οποία συνεχίζω και τώρα που έχω φύγει από τη δημο-
σιότητα.

Πώς ζείτε λοιπόν, σήμερα, κύριε πρόεδρε; Κοίταξε, έχω 
ορισμένα προβλήματα υγείας, απόρροια των πολλών ετών 
μου, διότι μην ξεχνάς ότι διανύω το 98ο έτος. Έχω πρόβλη-
μα με τα μάτια μου και πρόβλημα κινητικό. Το κινητικό το α-
ντιμετωπίζω και υπάρχει περίπτωση και να βελτιωθεί, αλλά 
η όρασή μου δεν μπορεί. Βέβαια, το αναπληρώνω εν μέρει 
ηχητικά, παίρνοντας πλακέτες. 

Πλακέτες; Τι εννοείτε; Τα βιβλία τα οποία έχουν αποδοθεί 
ηχητικά, τα διαβάζουν ηθοποιοί, συνήθως καλοί. «Ακούω» 
βιβλία γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά. Βεβαίως παρακολου-
θώ τις ειδήσεις, ακούω ευτυχώς καλά.

Τι διαβάζατε συνήθως πρώτο σε μια εφημερίδα; Τις πο-
λιτικές ειδήσεις, τα πολιτικά άρθρα, διάβαζα με πολλή ευχα-
ρίστηση τα χρονογραφήματα, όταν υπήρχαν. Σήμερα πα-
ρακολουθώ τον Κασιμάτη, στην «Καθημερινή», το κομμάτι 
του στη δεύτερη σελίδα. Αλλά διάβαζα και τα επιστημονι-
κά, ό,τι είχε ενδιαφέρον για την πρόοδο με απασχολούσε. 

Σήμερα τι είδους βιβλία επιλέγετε για να «ακούσετε»; 
Ό,τι θέλεις. Πρόσφατα μου έφερε ο εγγονός μου, που είναι 
γιατρός στο Μόναχο, μια πλακέτα με τα απομνημονεύματα 
του Helmut Schmidt στα γερμανικά, αλλά ακούω και τον 
Παπαδιαμάντη, τον Τσέχοφ ή άλλον Ρώσο, ό,τι έχει η φι-
λολογία. 

Σας άρεσε πάντα η λογοτεχνία; Πάντα. Λογοτεχνία και 
ποίηση. Τα ποιήματα τα ενθυμούμαι αρκετά καλά. Ξέρω 
πολλά απ’ έξω, αλλά ξεχνώ καμιά φορά καμιά λέξη και βα-
σανίζω το μυαλό μου να τη θυμηθεί.

Η υπόλοιπη ημέρα πώς περνάει; Εν μέρει ακούγοντας 
πολύ. Στα Χανιά πέρυσι τιμήθηκα από το Πολυτεχνείο για 
τις υπηρεσίες που είχα προσφέρει και μίλησα για τελευταία 
φορά από στήθους στο Παλιό Λιμάνι. Είκοσι λεπτά μίλησα, 
αποφεύγω πλέον να μιλώ και να κάνω δηλώσεις, σιγά-σιγά, 
ξέρεις, αποτραβιέται ο άνθρωπος από τα καθημερινά.Έχω 
χάσει τη γυναίκα μου, το οποίο ήταν μεγάλο πλήγμα, δεν το 
ξεπέρασα, αλλά έχω πολλά παιδιά, εγγόνια, μία πολύ μεγά-
λη οικογένεια και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη απασχόληση. 
Παρακολουθώ και τα πολιτικά, τα γενικά πολιτικά, όχι τόσο 
τα τοπικά χανιώτικα ή τα ατομικά προβλήματα. Πηγαίνω 
στο γραφείο μου σχεδόν καθημερινά, για μερικές ώρες, 
όχι πολλές.

Βλέπετε ακόμα παλιούς φίλους; Κάποιους, ναι. Τώρα 
βέβαια εκείνο το οποίο βαραίνει τον άνθρωπο μεγάλης 
ηλικίας είναι η μοναξιά, διότι όλοι οι σύγχρονοί μου έχουν 
φύγει. Η παρέα μου του πανεπιστημίου, του πολέμου, της 
αντιστάσεως. Αλλά και πολλοί πολιτικοί της γενιάς μου 
στον ευρωπαϊκό χώρο, ο ένας μετά τον άλλο, αναχωρούν. 
Οι τελευταίοι που έφυγαν ήταν ο Helmut Schmidt, καγκελά-
ριος της Γερμανίας, πολύ αξιόλογος. Ιδιαιτέρως όμως εγώ 
συνδεόμουν με τον Genscher, ο οποίος πέθανε πρόσφατα 
και αυτός, προ ολίγων ημερών.

Έχετε μια συμπάθεια προς τη γερμανική κουλτούρα. 
Εσείς ο ίδιος γνωρίζετε πολύ καλά τη γλώσσα αλλά και 
στα παιδιά σας φροντίσατε να δώσατε γερμανική παι-
δεία. Για ποιο λόγο; Τυχαία. Δεν είχαμε κανένα λόγο. Οι 
γονείς μου, η πατρική μου οικογένεια, απεφάσισε να πάρει 
Γερμανίδα δασκάλα, γιατί δεν εύρισκε εύκολα Αγγλίδα ή 
Γαλλίδα. Έτσι εμείς ανατραφήκαμε, τα πρώτα χρόνια όμως, 
γιατί μετά ήρθαν καιροί δύσκολοι, δεν είχαμε πλέον γκου-
βερνάντα, και μάθαμε γερμανικά από παιδιά. Όχι όλοι, οι 
μεγαλύτεροι, η Καίτη η αδελφή μου κι εγώ, ο Χαράλαμπος 
και ο Λευτέρης λιγότερο. Έκτοτε έγινε κανόνας. Πήραμε 
κι εμείς τη Νάνε για τα παιδιά μας. Είχαμε την τύχη να πά-
ρουμε αυτή τη Γερμανίδα, ήταν 24 ετών όταν ήρθε, ήταν 
καθολική, είχε σκοτωθεί ο άνδρας τον οποίον αγαπούσε, 
έμεινε απάντρευτη και απετέλεσε κομμάτι του σπιτιού μας. 
Ανέθρεψε τα τέσσερα παιδιά μας, ανέθρεψε τα παιδιά της 
Ντόρας μετά, τον Κώστα και την Αλεξία, και την κληρονο-
μήσαμε εμείς, τη γηροκομήσαμε εμείς και ετάφη από εμάς 
σε πολύ μεγάλη ηλικία. Έτσι τα παιδιά έμαθαν όλα γερμανι-
κά, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γενιά. Η Αλεξάνδρα, η κόρη 
μου, παντρεύτηκε Γάλλο, απέκτησε τέσσερα παιδιά. Τα 
παιδιά της, Γαλλάκια, έμαθαν πρώτη γλώσσα τα γερμανικά, 
δεύτερη γλώσσα τα ελληνικά και τρίτη τα γαλλικά.

Αναρωτιέμαι πώς επικοινωνείτε με τα «Γαλλάκια» σας; 
Γνωρίζετε τι είναι το e-mail, το i-phone, το Facebook; Με 
την τεχνολογία τα πάτε καλά; Όχι, είμαι τελείως ανίδεος. 
Έχω ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο δεν λειτουργεί ποτέ, 
διότι το έχω μυστικό, έχει απόκρυψη. Όταν πάρω τον Κυ-
ριάκο, ας πούμε, δεν το σηκώνει ποτέ διότι δεν βλέπει ποιος 
τηλεφωνεί και έτσι το τηλέφωνό μου υπάρχει κάπου στο 
σπίτι, λειτουργεί μία φορά την ημέρα ή μία φορά κάθε δύο 
ημέρες. Δεν έχω πάρει ούτε έχω στείλει ποτέ μηνύματα, 
είμαι τελείως άγευστος από τη σύγχρονη τεχνολογία. Τη 
θαυμάζω βέβαια ιδιαίτερα και πιστεύω και λέω ότι το ίντερ-
νετ είναι η μεγαλύτερη εφεύρεση του ανθρώπου μετά τον 
Γουτεμβέργιο. Άλλαξε τον τρόπο της επικοινωνίας, άλλαξε 
την πολιτική τελείως και εκ βάθρων. Γι’ αυτό συμφώνησα 
και υποστήριξα τη σελίδα μου στο Facebook.

Ενώ στην εποχή σας; Α, ήταν τραγικό. Τις πρώτες δεκαετί-
ες είχαμε μόνο την εφημερίδα και στο τέλος το ραδιόφωνο 
και την τηλεόραση. Σήμερα υπάρχει αφθονία, καμία φωνή 
δεν πνίγεται και υπάρχει απόλυτη ελευθερία στο διαδίκτυο 
να προβάλεις τις απόψεις σου. Το αποτέλεσμα είναι ότι δη-
μιουργείται πλέον ένας δεύτερος παράγων δίπλα στα γνω-
στά και παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, ισότιμος, ίσως και 
πιο σημαντικός, που παίζει ρόλο στις εκλογές. Νομίζω ότι 
στην εκλογή του Κυριάκου ως αρχηγού της Ν.Δ. το διαδί-
κτυο υπήρξε αποφασιστικό. Παλιά εμείς διψούσαμε για μία 
δημοσιότητα. Θυμάμαι ότι όταν κατέβηκα στις δεύτερες 
εκλογές μετά τη μεταπολίτευση, επικεφαλής ενός μικρού 
κόμματος διότι τότε είχα διαφωνήσει με τον Καραμανλή, 
αγωνίστηκα να πάρω πέντε λεπτά εκπομπής στο ραδιό-
φωνο. Δεν μου την έδωσαν. Εάν εγώ είχα στη διάθεσή μου 
τηλεόραση και διαδίκτυο, η «15η Ιουλίου» θα είχε πάρει 
τελείως αλλιώτικη μορφή, θα είχε βγει η αλήθεια εγκαί-
ρως. Ενώ τώρα κινδυνεύουμε ακόμα να ζούμε με ψεύτικες 
εντυπώσεις γύρω απ' αυτό το θέμα. Είναι μεγάλη πρόοδος 
το διαδίκτυο.

Ήρθαμε στα πολιτικά και δεν μπορώ να μη σας ρωτή-
σω… Μπορεί άραγε να μας βγάλει από το τέλμα η κυ-
βέρνηση Τσίπρα ή θα είναι μία ακόμα μνημονιακή κυ-
βέρνηση όπως οι προηγούμενες; Θα είναι η χειρότερη 
μνημονιακή κυβέρνηση που γνώρισε ο τόπος και δεν θα 
μας βγάλει από κανένα τέλμα. Διά τον απλούστατο λόγο 
ότι δεν πιστεύει στην πολιτική την οποίαν ασκεί υπό πίεση. 
Όταν ένα κόμμα, ένας πρωθυπουργός, ένας πολιτικός αρ-
χηγός, βγαίνει και λέει στο λαό ότι αποφασίζω αυτό αλλά 
είναι λάθος και το κάνω μόνο και μόνο γιατί οι κακοί ξένοι 
με εκβιάζουν, δεν είναι δυνατόν να εφαρμόσει την πολιτική 
αυτή. Η πολιτική του μνημονίου ήταν σε μεγάλο της μέρος 
σωστή, είχε πολλά λάθη αλλά είχε και σωστά, όμως δεν ε-
φαρμόστηκε τίποτα. Την ώρα που ιδιωτικοποιούν το λιμάνι 
π.χ., υπογράφει ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός, οι αρμόδιοι 
υπουργοί διαφωνούν και το λένε δημόσια. Τραγέλαφος και 
αθλιότητα. Το αποτέλεσμα είναι πως ο κόσμος τρελαίνεται, 
δεν ξέρει τι να πιστέψει. Ενώ αν αντιθέτως από την αρχή έ-
λεγαν οι ελληνικές κυβερνήσεις την αλήθεια, τα πράγματα 
θα ήταν αλλιώς. Και η αλήθεια είναι πάρα πολύ απλή, η αλή-
θεια είναι ότι η Ελλάς πρέπει να ζει με το εισόδημα που έχει. 
Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα μας χαρίσει λεφτά, ούτε 
μπορούμε να δανειζόμαστε για να ζούμε καλύτερα. Η δεύ-
τερη μεγάλη αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες πρέπει να γίνουν 
ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο, 
διότι αλλιώς, όταν δεν έχουμε εισόδημα, το βιοτικό επίπε-
δο θα πέφτει και κανείς δεν πρόκειται να μας βοηθήσει. Γι’ 
αυτό ακριβώς πρέπει πρώτα να πετύχουμε δημοσιονομι-
κή ισορροπία και δεύτερον να κάνουμε τις διαρθρωτικές 
αλλαγές οι οποίες θα μας επιτρέψουν να ξεφύγουμε. Θα 
παραμερίσουμε διάφορες διαδικασίες, δημόσια διοίκηση, 
γραφειοκρατίες και προνόμια τα οποία παίρνουν διάφορες 
ειδικές ομάδες και θα μπορέσουμε να γίνουμε ανταγωνιστι-
κοί. Αυτό βέβαια απαιτεί θυσίες. Ενώ θα έπρεπε να πούμε 
στον ελληνικό λαό ότι αυτές τις κάνουμε για το καλό μας, 
τώρα λέμε ότι τις θυσίες μάς τις επιβάλλουν οι κακοί ξένοι 
και δημιουργείται ένα αδιέξοδο.

Θα ήταν αλλιώτικα τα πράγματα, πιστεύετε, αν ο Σα-
μαράς δεν τασσόταν στην αρχή στο αντιμνημονιακό 
μέτωπο; Η Ελλάς θα μπορούσε να ακολουθήσει την πορεία 
της Κύπρου. Τι είπαν οι Κύπριοι; Είπαν ότι εμείς το μνημόνιο 
το κάναμε δικό μας, το υιοθετήσαμε και το εφαρμόσαμε και 
φυσικά κάναμε και μικρές μεταβολές, ευκολότερα πλέον, 
διότι δημιουργείς εμπιστοσύνη. Σήμερα, εσωτερικά μεν 
δημιουργεί αδιέξοδο αυτή η κυβέρνηση με αυτά που λέει, 
εξωτερικά δε είναι παντελώς αναξιόπιστος. Η αξιοπιστία 
και στη ζωή και στην πολιτική και προπαντός στις διεθνείς 
σχέσεις είναι ο πιο σημαντικός παράγων.

Τι λάθη κάναμε ως χώρα και μπλοκάραμε μέσα στα μνη-
μόνια; Κανένα κόμμα δεν ετόλμησε να μιλήσει φανερά, 
μετά τη δική μου κυβέρνηση η οποία έπεσε, διότι ίσως πρό-



ωρα εφήρμοσε τη σωστή πολιτική. Όλα τα κόμματα που κυ-

βέρνησαν έγιναν μνημονιακά, λέγοντας ότι το κάνουμε αυτό 

όχι γιατί είναι το σωστό, όχι διότι το θέλουμε, αλλά επειδή 

μας το επιβάλλουν.

Μπορούμε να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο; Ναι, 

μπορούμε, αν σχηματιστεί μία κυβέρνηση ευρωπαϊκή. Οι 

ευρωπαϊστές σήμερα έχουν πλειοψηφίες και στο λαό και 

στη Βουλή. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μία κυβέρνηση που να 

περιλαμβάνει τους ευρωπαϊστές, τους μεταρρυθμιστές, μία 

κυβέρνηση που να έχει το θάρρος να πει την αλήθεια –αυτό 

συμβαίνει με τον Κυριάκο τώρα– να πει στους Έλληνες ότι 

αυτά κύριοι είναι, αν δεν μεγαλώσει η πίτα δεν πρόκειται 

να πάρετε περισσότερο. Τι βάζετε κόκκινες γραμμές; Χωρίς 

λεφτά κόκκινες γραμμές δεν υπάρχουν. Να δει ο κόσμος, να 

μάθει, γιατί η αλήθεια είναι πως και ο λαός έχει εν μέρει τη 

δική του ευθύνη που είναι πολύ-πολύ μικρότερη.

Ε, δεν είναι και ο λαός άμοιρος ευθυνών… Μα φταίει και 

ο λαός, ο οποίος αρνείται να αλλάξει, αρνείται να στερηθεί 

των πλεονεκτημάτων του. Δημιουργείται στην Ελλάδα το 

πελατειακό λεγόμενο κράτος το οποίον είναι ισχυρό, πολύ 

ισχυρό, ο καθένας θέλει τις μεταρρυθμίσεις για λογαριασμό 

των άλλων, αλλά για τον εαυτό του δεν θέλει μεταρρύθμιση. 

Είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Η Ελλάς θα σωθεί μόνο εάν 

γίνουν εκλογές και έρθει συγκυβέρνηση με τα ευρωπαϊκά 

κόμματα.

Μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους, πιστεύετε; Μπορούν. 

Είδες ότι ο Κυριάκος πήρε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας 

ενώ ξεκίνησε outsider. Ο κόσμος διψά για το καινούργιο. Τα 

μικρά κόμματα, τα φιλοευρωπαϊκά, δηλαδή το Ποτάμι, το 

ΠΑΣΟΚ, ακόμα και οι Κεντρώοι, ο Λεβέντης, δεν ξέρω αν θα 

επιβιώσουν στις επόμενες εκλογές, αλλά και αν επιβιώσουν, 

η Νέα Δημοκρατία που θα έχει την πλειοψηφία θα πρέπει να 

συνεργαστεί μαζί τους, με όλα τα ευρωπαϊκά κόμματα, και να 

εφαρμόσει μία πολιτική κοινής αποδοχής.

Που μπορεί να μας βγάλει απ’ αυτό το μαγγανοπήγαδο; 

Δύο τετραετίες χρειάζονται για να επανέλθει η Ελλάς στην 

ομαλότητα.

Την εκλογή του Κυριάκου πώς τη δεχθήκατε; Την αναμέ-

νατε; Τον βοηθήσατε; Ενεθάρρυνα τον Κυριάκο να υποβά-

λει υποψηφιότητα. Νόμιζα εξαρχής ότι θα κάνει καλή παρου-

σία, είχα και ελπίδες ότι μπορεί να εκλεγεί, αλλά όχι μεγάλες. 

Στην πορεία επέδειξε πολλές ικανότητες, πήγε πολύ καλά.

Σας εξέπληξε δηλαδή το αποτέλεσμα; Λιγάκι, ναι. Αλλά 

έκανε αυτό το οποίον έπρεπε να κάνει. Ο Κυριάκος παραμέρι-

σε το παλιό αποφασιστικά, παραμέρισε τις προκαταλήψεις, 

είπε την αλήθεια και μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, η πολιτική 

του πάει καλά.

Θα καταφέρει πιστεύετε ο Κυριάκος να αλλάξει ένα γε-

ρασμένο κόμμα; Μα δεν θα είναι πια το ίδιο κόμμα, θα έρθει 

καινούργια γενιά. Ξέρεις, στην πορεία του χρόνου, εγώ έχω 

παρακολουθήσει πολλές γενιές ελληνικές. Η καινούργια 

γενιά των σημερινών τριαντάρηδων είναι από τις καλύτερες 

που γνώρισα. Εγώ θεωρώ πάντοτε πιο καλή τη γενιά του 

’40, την άτυχη γενιά του πολέμου και του εμφυλίου, αλλά 

οι σημερινοί τριαντάρηδες, οι σημερινοί νέοι είναι πολύ πιο 

μορφωμένοι, γνωρίζουν πάρα πολύ τον έξω κόσμο, έχουν 

κυκλοφορήσει και είναι έτοιμοι να δεχθούν όλη την καινούρ-

για τεχνολογία και να προσαρμόσουν την Ελλάδα προς τα δι-

εθνή δεδομένα. Κατά συνέπεια σήμερα αυτό που χρειάζεται 

είναι να χρησιμοποιηθούν πολλοί νέοι, φυσικά και ορισμένοι 

παλιοί οι οποίοι είναι απαραίτητοι, αλλά προπαντός να χρη-

σιμοποιηθούν άνθρωποι οι οποίοι να πιστεύουν σε αυτό που 

κάνουν.

Προσωπικά, νιώσατε ικανοποίηση για την εκλογή του; Ε, 

βέβαια, ένιωσα και νιώθω ικανοποίηση. Λυπούμαι μόνο που 

δεν πρόλαβε να τον δει και η Μαρίκα…

Αυτή η γυναίκα φαίνεται να υπήρξε το Α και το Ω του συ-

ναισθηματικού σας κόσμου. Πώς είναι, κύριε πρόεδρε, η 

ζωή χωρίς τον άνθρωπό σας; Είναι πολύ δυσάρεστο, είναι 

πάρα πολύ δυσάρεστο και πάρα πολύ βαρύ. Είναι μεγάλη η 

απώλεια αυτή, όπως σου είπα και πρωτύτερα με συνοδεύει. 

Ο σύντροφος, η σύζυγος δηλαδή στην περίπτωσή μου, σου 

γεμίζει τη ζωή ολόκληρη, είναι δίπλα σου διαρκώς. Όταν 

είσαι μόνος, όπως είμαι εγώ τώρα, έχω φυσικά παιδιά, εγ-

γόνια, φίλους, ό,τι θέλεις, αλλά ορισμένες ώρες νιώθεις και 

είσαι μόνος. Νιώθεις την απουσία ενός ανθρώπου που σε 

καταλαβαίνει, που σε αγαπά, που μοιράζεσαι μαζί του τις 

στενοχώριες σου και τις χαρές σου.

Λένε ότι ο έρωτας πλαταίνει όσο τίποτε άλλο. Σε εσάς 

πώς επέδρασε αυτή η σχέση; Νομίζω ότι περάσαμε καλά. 

Ήμασταν διαφορετικοί χαρακτήρες, η Μαρίκα είχε πολλή 

ζωή, πληθωρική, περίσσευμα αγάπης προσέφερε. Πολλή 

εξυπνάδα και προπαντός απόλυτη ειλικρίνεια, δεν χάριζε σε 

κανέναν κάστανα.

Τι είχε η σύζυγός σας, που δεν είχατε εσείς; Ένστικτο. Πολ-

λάκις τo εμπιστεύτηκα και πολλές φορές που δεν το ακολού-

θησα, το μετανόησα.

Τη γνωρίσατε όταν ήσαστε 33 χρόνων, σωστά; Τη γνώ-

ρισα μεγάλος και παντρεύτηκα μεγάλος, αν δεν γνώριζα τη 

Μαρίκα ίσως δεν θα παντρευόμουν.

Σαν τιμωρία προς τον εαυτό σας ακούγεται αυτό. Δεν 

είναι ωραία η εργένικη ζωή; Υπέρ της εργένικης ζωής δεν 

ήμουν ποτέ.

Υπήρξατε όμως κάποτε εργένης, δεν μπορεί... Υπήρξα 

εργένης, αλλά οικογενειάρχης εργένης. Από την εποχή που 

πέθανε ο μακαρίτης ο πατέρας μου, το 1943, ουσιαστικά 

ήμουν ο αρχηγός της οικογενείας. Ήμουν το πρώτο αγόρι και 

είχα ευθύνες, πολλές ευθύνες.

Εσείς πιέσατε καθόλου τα παιδιά σας να κατέβουν στον 

πολιτικό στίβο; Ποτέ. Η Ντόρα ασχολήθηκε με την πολιτική 

όταν δολοφόνησαν τον άνδρα της και πέτυχε στην πολιτική, 

ήταν πολύ ουσιαστική η συμβολή της στην παράταξη. Ο Κυ-

ριάκος το ήθελε μέσα του και το απεφάσισε αφού προηγου-

μένως εργάστηκε δέκα χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Ούτε τον 

παρότρυνα, ούτε τον απέτρεψα.

Η Βουλή, που ξέρω ότι παρακολουθείτε ανελλιπώς, σας 

εκπλήσσει; Όχι, με στενοχωρεί.

Είστε ευσυγκίνητος σαν χαρακτήρας; Θα έλεγα ότι είμαι 

πολύ συγκρατημένος.

Σας έχουμε δει δημόσια δακρυσμένο δύο φορές: στη 

δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη και στην κηδεία 

της συζύγου σας. Έχετε δακρύσει άλλη φορά; Βέβαια. 

Εγώ ήμουν ευσυγκίνητος και είμαι, πολύ ευσυγκίνητος, αλλά 

το κρύβω, δεν δείχνω τα συναισθήματά μου, τα κρατώ μέσα 

μου. Πολλές φορές αισθάνθηκα συγκίνηση. Σε περιπτώσεις 

προσωπικές, ανθρώπινης δυστυχίας και πόνου, σε περίπτω-

ση απώλειας ανθρώπων δικών μου και φίλων.

Στην πολιτική υπήρξε στιγμή που συγκινηθήκατε; Στην 

πολιτική άντεχα πολύ. Αλλά ναι, βεβαίως έχω συγκινηθεί. 

Οι εκδηλώσεις του λαού τα τελευταία χρόνια της πολιτικής 

μου, τότε που κέρδισα τις εκλογές και έφτιαξα κυβέρνηση, 

ήταν τόσο θερμές που σε ζωντάνευαν, σε συγκινούσαν, σε 

παρέσυραν.

Όλοι ρωτούν τα παιδιά σας αν τους βαραίνει το όνομα 

Μητσοτάκη και κανείς δεν έχει ρωτήσει εσάς. Σας βάρυ-

νε ποτέ; Το όνομά μου το απέκτησα στην πορεία, τίποτα και 

κανείς δεν με βάρυνε ποτέ.

Για τα παιδιά σας τι γνώμη έχετε; Πιστεύετε π.χ. ότι η Ντό-

ρα ίσως να έκανε άλλη πολιτική καριέρα αν δεν έφερε 

αυτό το όνομα; Θα έκανε αλλιώτικη καριέρα, υποθέτω, αλ-

λά θα έκανε πάλι καριέρα ανάλογη. Το παιδί ενός γνωστού 

πολιτικού έχει πλεονεκτήματα στο ξεκίνημα, από εκεί και 

πέρα έχει μειονεκτήματα διότι το συγκρίνουν και απαιτούν 

από αυτό ίσως πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να προ-

σφέρει.

Να ξαναγυρίσουμε στη ζωή, που έχει περισσότερο ενδι-

αφέρον. Είναι αλήθεια ότι γνωρίζετε όλο τον «Ερωτόκρι-

το» απ’ έξω; Όχι, αλλά νέος μάθαινα πάρα πολύ εύκολα απ’ 

έξω ποιήματα. Θυμόμουν τον «Faust» του Goethe ολόκληρο, 

σχεδόν ολόκληρο, το πρώτο τμήμα. Και ελληνικά ποιήμα-

τα, Παλαμά διάβαζα πολύ. Ακόμα και σήμερα μου έρχονται 

ορισμένοι στίχοι. Πριν από 2-3 χρόνια κάναμε μία μεγάλη 

συγκέντρωση και εξεφώνησα ένα λόγο επ’ ευκαιρία της πα-

ρουσιάσεως του βιβλίου «Το έργο της κυβερνήσεώς μου» 

και όπως πολλές φορές μου συνέβαινε να τελειώνω ένα 

λόγο με κάποιο ποίημα, με στίχους, έτσι και τότε τελείωσα με 

ορισμένους στίχους του Παλαμά.

Τους θυμάστε να μου τους πείτε; «Χρωστάμε εις όσους 
ήρθαν / πέρασαν, θα ρθούνε, θα περάσουν  / κριτές θα μας 
δικάσουν / οι αγέννητοι, οι νεκροί».

Τραγουδάτε ποτέ; Όχι. Τραγουδώ μόνο ψιθυριστά, χωρίς 

να ακούγεται η φωνή μου διότι είμαι φάλτσος. 

Οι φάλτσοι συνήθως αφού δεν μπορούν να τραγουδή-

σουν, χορεύουν. Με το χορό ποια ήταν η σχέση σας; Καλή 

πάντα. Τους κρητικούς χορούς δεν τους πολυχόρευα, αλλά 

χόρευα γενικά τους ευρωπαϊκούς, ήμουν καλός χορευτής 

στο βαλς.

Αν και το βαλς δεν συνάδει με τις κουμπαριές, δεν μπο-

ρώ να μη σας ρωτήσω αν μπορείτε να μου πείτε με έναν 

αριθμό πόσες κουμπαριές έχετε κάνει στη ζωή σας. Πά-

ντως πρέπει να περνούν τη χιλιάδα.

Γιατί σας άρεσε να στεφανώνετε και να βαφτίζετε αν-

θρώπους; Το έκανα για να αποκτήσουμε δεσμό. Η κουμπα-

ριά στην Κρήτη εξακολουθεί να μετρά. Ακόμα και σήμερα. 

Όταν σου ζητά ο άλλος να του βαφτίσεις το παιδί ή να τον 

παντρέψεις, δύσκολα λες όχι. Στις εκλογές επάνω πολλές 

φορές σου ζητούσαν να βαφτίσεις παιδιά και βάφτιζα εγώ, 

βάφτιζε η Μαρίκα. Η Μαρίκα, λοιπόν, θυμάμαι ένα βράδυ 

βάφτισε πέντε(!) παιδιά.

Δεν σας έχουμε δει ποτέ να οδηγείτε, δεν σας άρεσαν τα 

αυτοκίνητα; Πολύ. Οδηγούσα πολύ, αλλά έπαυσα να οδηγώ 

λόγω των ματιών μου. Στο Παρίσι, στην εξορία μας, οδη-

γούσα ένα μεταχειρισμένο Ρόβερ που η Μαρίκα έλεγε ότι 

έμοιαζε με τανκ.

Έχω διαβάσει ότι φτάσατε στο Παρίσι τον Αύγουστο του 

1968 μέσω Τουρκίας, ύστερα από ένα μακρύ και δύσκολο 

ταξίδι. Έφυγα παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, υπό δρα-

ματικές συνθήκες και επικίνδυνες, με πολύ μεγάλο κίνδυνο 

– δεν τον λογάριασα εκείνη την ώρα. Διέσχισα το Αιγαίο με 

ένα μικρό κρις κραφτ 10 μέτρων που είχε δύο βενζινομηχα-

νές εκ των οποίων η μία χαλασμένη και με φοβερό μελτέμι. 

Μαζί μου είχα κι ένα φίλο Ιταλογιουγκοσλάβο υποτίθεται για 

καπετάνιο, αλλά στην πορεία αποδείχτηκε πως μέχρι κι εγώ, 

που ήμουνα παντελώς άσχετος, ήξερα περισσότερα για τη 

θάλασσα. Τέλος πάντων έφθασα κακήν κακώς στο Τσεσμέ. 

Από εκεί έστειλα ένα τηλεγράφημα στον αδελφό μου τον 

Χαράλαμπο, συνθηματικό, είχαμε συμφωνήσει τι θα του 

πω, τρεις λέξεις, να μάθουν ότι έφθασα, ότι επέζησα. Πήρα 

ένα ταξί και πήγα στη Σμύρνη. Από τη Σμύρνη, τηλεφώνησα 

στον υπουργό των Εξωτερικών της Τουρκίας, φίλο μου, τον 

Τσαγλαγιανγκίλ, τον οποίον είχα προηγουμένως προϊδεάσει 

ότι θα κοιτάξω να φύγω μέσω Τουρκίας. Βρήκα το διευθυντή 

του γραφείου του, είπα ότι είμαι στην Τουρκία και ζητώ δικαί-

ωμα διόδου και απόλυτη μυστικότητα. Οι Τούρκοι αμέσως 

το φρόντισαν. Δεν είχε περάσει μισή ώρα και ο αρχηγός της 

αστυνομίας της Σμύρνης παρουσιάστηκε και ετέθη στην υ-

πηρεσία μου. Εντωμεταξύ όμως, δεν ξέρω πώς, ίσως και από 

λάθος δικό μου, κυκλοφόρησε η φήμη ότι βρίσκομαι εκεί και 

άρχισε η καταδίωξη των Τούρκων δημοσιογράφων, οι οποίοι 

είναι φοβεροί, πολύ χειρότεροι από τους Έλληνες, πέφτουν 

σαν τα μελίσσια. Τέλος πάντων με διάφορα κόλπα κατάφερα 

να τους ξεφύγω και να μπω στο αεροπλάνο για να πάω στην 

Κωνσταντινούπολη και από εκεί να ταξιδέψω για Παρίσι. 

ύπερ της  
εργενίκης  

ζωης Δεν 
ημούν ποτε. 

ύπηρξα 
εργενης, 

άλλά οικο-
γενείαρχης 

εργενης.
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Το ζεύγος με τα 
8 εγγόνια του στα 
Χανιά. Σήμερα τα 

εγγόνια έχουν γίνει 
13 και άλλα τόσα 

τα δισέγγονα.



νιστα κουλ πλευρά σου που ψάχνει πάντα το 
κάτι παραπάνω. Το laptop Yoga 500 τα κάνει 
όλα εύκολα µε οθόνη που αναδιπλώνεται έως 
360°. Άνετη mainstream χρήση που κάνει τη 
δουλειά παιχνίδι σε τρία κοµψά χρώµατα: λευ-
κό, µαύρο, κόκκινο. Με επεξεργαστή έως 6ης 
γενιάς Intel® Core™ i7 έχεις επαρκή ισχύ για να 
παίζεις, να δηµιουργείς, να διασκεδάζεις ή να 
µοιράζεσαι περιεχόµενο. 

Η µαµά, που τα κάνει όλα κι έχει κι ένα σπίτι 
να φροντίσει, δεν προλαβαίνει να ψάξει και 
τα τεχνολογικά της… Το laptop Yoga 300 της 
Lenovo είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται εκείνη, 
αλλά κι εσύ που  σπουδάζεις και θέλεις ολοκλη-
ρωµένες λύσεις. Εκτός από πολύ προσιτό, είναι 
ό,τι πρέπει για ευέλικτη, καθηµερινή χρήση και 
κατανάλωση περιεχοµένου, αφού µε οθόνη 
αφής 11 ιντσών, µεταφέρεται εύκολα και είναι 
ιδανικό για να επικοινωνείς µε συγγενείς και 
φίλους, αλλά και να απολαµβάνεις ψυχαγωγία. 
Κι από βάρος; Φιλικό για τη µέση, ζυγίζει  µόλις 
1,4 Kg. Έχει και πλούσιο στερεοφωνικό ήχο κα-
θώς τα ηχεία σε συνδυασµό µε την τεχνολογία 
Dolby® HomeTheater® χαρίζουν συναρπαστι-
κές ηχητικές εµπειρίες.

Εκτός από υπολογιστής, το Yoga 300 γίνεται 
και tablet όταν τον χρειάζεσαι, χάρη στην περι-
στρεφόµενη οθόνη αφής. Mπορείς να µεταβείς 
εύκολα στις τέσσερις λειτουργίες του: laptop, 
stand, tent και tablet, ενώ το motion control 
σου λύνει τα χέρια. 

ΕΧΕΙ ΚΑΙ TABLET
 Η ΠΑΡΕΑ ΤΗΣ  LENOVO!

Η περηφάνια του γκατζετάκια, πάλι, βρί-
σκεται συγκεντρωµένη στο tablet Yoga Tab 3 
Pro. Αν η ζωή σου συνοψίζεται σε ταινίες και 
σερφάρισµα αυτό το απόλυτο tablet είναι ό,τι 
ονειρευόσουν. Η Lenovo ξέρει ότι η τεχνολογία 
είναι η αδυναµία σου, γι’ αυτό το νέο της tablet 
έχει µέχρι και προτζέκτορα για… ιδιωτικές προ-
βολές. Το σπίτι σου θα γίνει το στέκι της παρέας, 
κάτι σαν το προσωπικό σας σινεµά, αφού το 
πάτηµα ενός κουµπιού αρκεί για να προβάλεις 
πεντακάθαρη εικόνα έως 70 ιντσών στον τοίχο 
ή στην οροφή, ενώ τα ηχεία δηµιουργούν έναν 
τρισδιάστατο κινηµατογραφικό ήχο. Χωρίς να 
χρειάζονται ακουστικά, ένα σκοτεινό δωµάτιο 
µετατρέπεται πανεύκολα σε home theater. 
Σε αυτό το ιδιωτικό σινεµά η ζωή γίνεται πολύ 

πιο ενδιαφέρουσα, µε ταινίες, παιχνίδια και 
µπόλικο σερφάρισµα. Όλα αυτά χωρίς να τρέ-
µεις σε κάθε σου βήµα, αφού είναι ανθεκτικό 
στο νερό και ο ειδικός σχεδιασµός του εξασφα-
λίζει µοναδικό κράτηµα. Με QHD οθόνη υψηλής 
ευκρίνειας (2560x1600) και AnyPen τεχνολογία 
θα ξενοιάσεις επίσης από το άγχος µη χάσεις 
το ειδικό στυλό, ξεχνώντας για πάντα τις δα-
χτυλιές.

Τα ηχεία του έχουν πλούσιο στερεοφωνικό 
ήχο, ενώ η τεχνολογία Dolby® HomeTheater® 
σου προσφέρει µια ανεπανάληπτη ηχητική 
εµπειρία. Θα ζεις µέσα στα παιχνίδια που παί-
ζεις και θα βιώνεις κάθε ταινία ή βίντεο, σαν να 
ήσουν εκεί. Όσο εσύ απολαµβάνεις τα ζωντανά 
γραφικά, η ζωή της µπαταρίας θα σε εκπλήσ-
σει, αφού διαρκεί έως 18 ώρες σε κανονική 
λειτουργία.

#Κaiomosyparxei 
www.lenovo.gr/yoga

Η ΠΑΡΕΑ ΤΗΣ LENOVO
ΤΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΑ 

Η 
Lenovo µάς συστήνει µια νέα παρέα 
που θα ήθελε ο καθένας. Ευέλικτοι 
τύποι, παίρνουν στοιχεία ο ένας από 
τον άλλο και περνούν καλά ακόµα 

και µόνοι. Φανταστείτε τι γίνεται όταν 
βρίσκονται όλοι µαζί ή όταν έρχονται σε 
επικοινωνία µέσα από τις δυνατότητες που 
τους δίνει η Lenovo. ∆ιασκεδάζουν, δου-
λεύουν και επικοινωνούν προσπαθώντας 
να καλύψουν κάθε ανάγκη τους. Τα νέα 
laptop και tablet της Lenovo τούς λύνουν 
τα χέρια ώστε να επιλέξουν αυτό που 
πραγµατικά χρειάζονται και να απολαµ-
βάνουν περισσότερα. Από τον τρελαµένο 
γκατζετάκια,  µέχρι τη νέα µαµά και τον 
υπερ-πολυάσχολο φίλο, η Lenovo έχει τη 
λύση.

Το laptop Lenovo Yoga 900 είναι ό,τι πρέ-
πει για τον busy τύπο που κρύβεις µέσα 
σου. Ακόµα κι αν δεν τον κρύβεις καθόλου 
και δεν σταµατάς λεπτό να µιλάς για δου-
λειά ή µε φίλους, αυτό το laptop θα γίνει 
το καµάρι σου. Αv πάλι βλέπεις απλώς το 
laptop σου σαν εργαλείο και θέλεις να είναι 
χρηστικό και λειτουργικό, το Lenovo Yoga 
900  είναι επίσης για σένα. Θα περιφέρεις 
περήφανος παντού ένα εντυπωσιακά 
λεπτό και ελαφρύ laptop πολλαπλών λει-
τουργιών (14.9 mm και 1.29 κιλά), µε στυλ 
που θυµίζει κόσµηµα.
Χάρη στο βελτιωµένο watchband hinge, 
προσφέρει αισθητά οµαλότερη περιστρο-
φή της οθόνης και σου επιτρέπει να το 
αναστρέψεις, ακόµα και να το διπλώσεις 
για να το χρησιµοποιείς σαν tablet. Πλήθος 
λειτουργιών σε ένα φορητό υπολογιστή 
που δεν θα σε περιορίσει στιγµή. Με εντυ-
πωσιακή διάρκεια µπαταριάς, τέσσερις 
λειτουργίες (laptop, stand, tent, tablet)  και 
έως επεξεργαστή 6ης γενιάς Intel® Core™ 
i7,  δεν σταµατάς πουθενά. Μπορείς να δεις 
ανενόχλητος βίντεο ακόµα και 9 συνεχό-
µενες ώρες, ενώ θα είσαι ευέλικτος ανά 
πάσα στιγµή δουλεύοντας και ταυτόχρονα 
παίζοντας στην οθόνη πολλαπλής αφής 
που διπλώνει 360 µοίρες. Εκπληκτικά ισχυ-
ρό και ανθεκτικό, είναι ό,τι πιο εξελιγµένο 
στον κόσµο της τεχνολογίας και θα σε 
καλύψει σε κάθε στιγµή της πολυάσχολης 
καθηµερινότητας. 

Με το Yoga 500 σκέψου πόσο κουλ θα 
είσαι  παίζοντας, δηµιουργώντας και 
διασκεδάζοντας στο ίδιο λεπτό στην πιο 
multitasking εµπειρία της ζωής σου. Όσο 
για τους υπόλοιπους της παρέας; Όλοι 
θα θέλουν να δουν τι µπορεί να κάνει το 
καινούργιο σου laptop κι εσύ δεν θα στα-
µατάς να µοιράζεσαι περιεχόµενο. Γίνεται 
πανεύκολα και µε λιγότερα από 2.1 κιλά 
βάρος και πάχος µόλις 23mm δεν θα το 
αποχωρίζεσαι.

Η Lenovo φροντίζει και για την ασυναγώ-
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Η οικογένειά μου ήρθε ένα χρόνο μετά. Είχε τεθεί υπό κατ’ 

οίκον κράτηση στη Γλυφάδα και δεν έδιναν διαβατήριο στη 

Μαρίκα. Επικοινωνούσαμε με το τηλέφωνο και με γράμματα 

και όταν τελικά πήρε το πολυπόθητο διαβατήριο δεν περί-

μενε ούτε μέρα, πήρε το πρώτο πλοίο που βρήκε μπροστά 

της, ένα εβραϊκό, και κατέφθασαν στη Βενετία όπου τους 

παρέλαβα εγώ.

Γιατί με πλοίο; Αφού της έδωσαν νόμιμο διαβατήριο. Γιατί 

πήρε το αυτοκίνητό μας, ένα παλιό Mercedes που μας άφησε 

χρόνους στο Παρίσι, έβαλε μέσα τα 4 παιδιά μας, τη Γερμανί-

δα νταντά, και τις βαλίτσες. Ο Κυριάκος, που τον είχα αφήσει 

5 μηνών, ήτανε 1,5 έτους. Τον είχανε δέσει μάλιστα με ένα 

λουρί, ενθυμούμαι, γιατί περπατούσε αλλά ήτανε ακόμα πο-

λύ μικρός. Μπήκαμε όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και φθάσαμε, 

μέσω Ελβετίας, στο Παρίσι οδικώς.

Σαν από ιταλική ταινία μοιάζει η σκηνή. Κι όμως, χωρέσα-

με και οι 7. Εγώ στο τιμόνι, δίπλα η Μαρίκα με ένα παιδί και 

πίσω η Νάνε με τα άλλα τρία. Είχα βάλει και από πάνω στη 

στέγη τις βαλίτσες και ξεκίνησα οδηγώντας προς Ελβετία.

Βρεθήκατε λοιπόν στο Παρίσι το 1968, τρεις μόλις μήνες 

μετά τον παρισινό Μάη. Σχεδόν δεν θα ’χαν προλάβει να 

ξαναβάλουν τα παβέ των βουλεβάρτων στη θέση τους, 

σωστά; Ακριβώς. Ο De Gaulle είχε πλήρως επικρατήσει βε-

βαίως και υπήρχε ηρεμία, αλλά έβραζε λιγάκι το Παρίσι ακό-

μα, ήταν ανήσυχο. Εκείνο τον καιρό εγώ έφτασα μαζί με ένα 

φίλο που με συνόδευε και νοίκιασα ένα διαμέρισμα στον οδό 

Mirabeau 1.

Η  Μ i r a b e a u ,  α ν  θ υ μ ά μ α ι  κ α λ ά ,  ε ί ν α ι  σ τ ο  16 ο 

arrondissement, στην πιο αριστοκρατική συνοικία των 

Παρισίων. Τυχαία διαλέξατε να μείνετε στη δεξιά όχθη 

του Σηκουάνα και όχι στην αριστερή; Έχει γούστο αυτό 

που με ρωτάς αλλά εκείνη την εποχή όχι δεν το σκέφτηκα, 

νοίκιασα ό,τι βρήκα μπροστά μου. Ναι, στην αρχή έμενα σε 

καλό διαμέρισμα, μετά πήγα σε ένα πολύ μετριότερο, στη 

rue Leconte de Lisle, που είναι το όνομα του ποιητή και συγ-

γραφέα της «Μασσαλιώτιδας». 

Ζήσατε 4 και πλέον χρόνια στο Παρίσι. Σας έμαθε κάτι 

αυτή η πόλη; Μου έκανε πολύ καλό η περίοδος της εξορίας, 

ξέρεις γιατί; Γιατί εγνώρισα την οικογένειά μου, για πρώτη 

φορά πλησίασα τα παιδιά και τους μίλησα. Μέχρι τότε ζούσα 

πραγματικά σε τρέλα, ήταν και δύσκολες οι εποχές του ανέν-

δοτου αγώνα, η 15η Ιουλίου κ.λπ., και ξαφνικά εκεί ήταν ήρε-

μη η ατμόσφαιρα, η οικογενειακή ζωή ήταν αρμονική. Είναι 

όμως ταυτόχρονα γλυκόπικρη η ανάμνηση των Παρισίων. 

Ιδίως εκείνο το οποίο σε σκότωνε ήταν η αβεβαιότητα, δεν 

ήξερες αν και πότε θα γυρίσεις. Κατά τα λοιπά η ζωή όπως 

είχε οργανωθεί ήταν καλή, είχαμε σχέση με τους Έλληνες 

που ζούσαν στο Παρίσι και πολιτική επαφή και ενότητα, εγώ 

ήμουν δίπλα στον Καραμανλή και γενικός του επιτελάρχης. 

Πλησίασα τότε τον Καραμανλή, πιστεύω, εκεί. 

Γνωρίσατε, φαντάζομαι, και την ανθρώπινη πλευρά του; 

Και την ανθρώπινη και τα χούγια του. Σ’ ένα μάλιστα συμπί-

πταμε. Εγώ συνηθίζω πάντα να κόβω τη μέρα μου στη μέση 

και να κάνω μια σιέστα. Ε, οι μόνοι άνθρωποι στο Παρίσι που 

κοιμόντανε το μεσημέρι ήμουνα εγώ και ο Καραμανλής. Α-

γαπούσε πολύ τα παιδιά. Τον Κυριάκο και την Ντόρα. Με τη 

Μαρίκα δεν τα πήγαινε καλά, γιατί η Μαρίκα είναι γλωσσού, 

δεν του χάριζε και ο Καραμανλής ήταν δύσκολος. Αλλά ερ-

χόταν πολύ συχνά στο σπίτι μας να φάει. Του άρεσαν πολύ 

οι χορτόπιτες και το αγαπημένο του γλυκό ήταν ο μπαμπάς 

με το ρούμι. Έπινε μόνο κόκκινο κρασί, ακόμα και με το ψάρι, 

προς μεγάλη απελπισία των Γάλλων σομελιέ. Κάναμε και 

εκδρομές, πήγαμε μαζί στη Νορμανδία. 

Ακόμα και στο Παρίσι διατηρήσατε τη συνήθεια να κα-

λείτε κόσμο στο σπίτι για τραπέζι. Καλούσε η Μαρίκα τα 

βράδια. Πολλές φορές και πολύ κόσμο, Έλληνες κυρίως, με 

τους Γάλλους δεν είχαμε πολλές σχέσεις. Έψηνε τεράστιες 

ποσότητες, μια φορά ενθυμούμαι είχε τηγανίσει σαράντα 

κομμάτια βακαλάο με σκορδαλιά. 

Εσείς πώς περνούσατε τις μέρες σας; Μου άρεσε να περ-

πατώ στους δρόμους, απολάμβανα αυτή τη βόλτα. Σε όλη 

μου τη ζωή ήμουν δεινός περπατητής και εκείνη την εποχή 

περπατούσα συχνά. Τα παιδιά πήγαιναν στη γερμανική σχο-

λή, στο Saint Cloud. Ασχολούμην μαζί τους, τα γνώρισα, κά-

ναμε διάλογο, έμαθαν να σκέπτονται και να απαντούν, κάτι 

το οποίο στην Ελλάδα σπανίζει. Τα καλοκαίρια τα στέλναμε 

στην Κρήτη και εγώ με τη Μαρίκα πηγαίναμε κάπου, συνή-

θως Ισπανία. Στο Παρίσι όμως πρώτα απ’ όλα έγινα ψωνιστής 

εγώ ο ίδιος. Έμαθα να ψωνίζω κρέας, έμαθα τα κρασιά. Ψώνι-

ζα μαζί με τη Μαρίκα, πηγαίναμε στη λαϊκή αγορά, παίρναμε 

το αυτοκίνητό μας και το γεμίζαμε. 

Φαντάζομαι την έκπληξη του Γάλλου κρεοπώλη τη 

στιγμή που θα του λέγατε «βάλε μου 5 κιλά κιμά»… Είχα 

βρει ένα συνεταιρισμό που πουλούσε κρέας και πήγαινα σε 

αυτόν. Εγώ επίσης ως Έλληνας άφηνα pourboire, το οποίο 

στη Γαλλία είναι απηγορευμένο είδος και με περιποιούνταν 

πάντοτε. Αγόραζα το κρέας μου και μία ημέρα μου λέει ο υ-

πάλληλος, «θα έχετε εστιατόριο βέβαια». «Όχι» του λέω «δεν 

έχω εστιατόριο, έχω μεγάλη οικογένεια».

Κρατήσατε αυτή τη συνήθεια και όταν γυρίσατε στην Ελ-

λάδα; Όχι, αλλά όταν η εγγονή μου η Αλεξία σπούδαζε στο 

Παρίσι και τύχαινε να βρίσκομαι εκεί την έπαιρνα και πηγαί-

ναμε να ψωνίσουμε κρέας από το δικό της χασάπη. Αγόραζα 

και τότε ποσότητες, είχα μανία να ψωνίζω κρέας, και όταν 

έφευγα ρωτούσαν την Αλεξία «ο κύριος παππούς σας πότε 

θα ξανάρθει;». Ένα γαλλικό φαγητό που έχω σε πολύ εκτίμη-

ση είναι το βραστό το βοδινό το οποίο απαιτεί κομμάτια από 

ειδικό μέρος του ζώου: χρησιμοποιείς jarret de veau και plat 

de côtes. Αγόραζα λοιπόν κι εγώ από το Παρίσι και το έπαιρνα 

μαζί μου στα Χανιά, στην Αθήνα πολλές φορές, για να κάνου-

με ένα ωραίο γαλλικό βραστό.

Εκείνη την εποχή, τέλος δεκαετίας του ’60 που βρεθή-

κατε στο κέντρο της Ευρώπης, ήταν και μια εποχή που 

εξέφρασε μία νέα κουλτούρα στο ντύσιμο, στη μουσική, 

στη μόδα, στο life style. Τα παρακολουθούσατε αυτά; 

Η εμφάνισή σας σάς απασχόλησε ποτέ; Όχι πολύ. Αλλά 

μου άρεσε πάντοτε να είμαι καλά ντυμένος, είχα και πολλά 

κοστούμια. 

Η σύζυγός σας είχε λόγο στην γκαρνταρόμπα σας; Η Μα-

ρίκα βέβαια είχε τη γνώμη της, αλλά εγώ διάλεγα. Με κο-

ρόιδευε και μου έλεγε ότι αγόραζα πολλά. Επειδή νέος δεν 

είχα κοστούμια να φορέσω, όταν μπόρεσα λοιπόν αγόρασα 

πολλά. 

Πηγαίνατε στα μαγαζιά ή σας τα έφερναν να διαλέξετε; 

Εγώ έχω πολύ κανονικό σώμα. Ήξερα τα μέτρα μου και πολ-

λές φορές αγόραζα έτοιμο κοστούμι και χωρίς να το δοκιμά-

σω, συνήθως το πετύχενα.

Είναι αλήθεια  αυτό που έχω ακούσει ότι δηλαδή σας συ-

νέλαβαν με τις πιτζάμες εκείνο το βράδυ της 21ης Απρι-

λίου 1967; Αλήθεια είναι. Όταν ήρθε ο αστυνομικός να με 

συλλάβει στο σπίτι μας ήμουνα ξυπόλυτος με κάτι κόκκινες 

πιτζάμες και δεν με άφησε να ντυθώ. Αλλά επειδή είχα κά-

ποια εμπειρία άρπαξα την τελευταία στιγμή ένα παντελόνι το 

οποίο είχε μέσα και μερικά χρήματα κι έτσι ήμουν προνομι-

ούχος στο Κέντρο Τεθωρακισμένων στο Γουδί που μας πήγα-

νε, είχα τουλάχιστον ένα παντελόνι να βάλω. Οι υπόλοιποι, 

και εννοώ όλη την πολιτική ηγεσία της εποχής, δεν πρόλα-

βαν. Ο Λεωνίδας ο Κύρκος παρουσιάστηκε με το βρακάκι του 

κι ένα μικρό κασκορσέ σαν παλαιστής. Μ’ άλλα λόγια εκείνη 

την ημέρα, πέραν του εθνικού μας δράματος, είδαμε και πώς 

κοιμόταν ο καθένας μας τα βράδια.

Ποιοι άλλοι ήταν εκεί; Όλος ο καλός κόσμος. Αριστεροί, 

κεντρώοι, δεξιοί, όλοι ήμασταν παρέα. Εμένα με πήγαν από 

τη μεριά όπου είχαν πάει και τον Γεώργιο Παπανδρέου. Α-

πέναντι ήταν ο Ράλλης, ο Παπαληγούρας, ο Ανδρέας ο Πα-

πανδρέου. Εγώ δεν βρέθηκα στον ίδιο χώρο με τον Ανδρέα. 

Ήμουν παρέα όμως με τον Λεωνίδα τον Κύρκο, με τον Γλέζο 

και αρκετούς άλλους αριστερούς. Ο Γεώργιος Παπανδρέου 

ήρθε στο τέλος. Αλλά αυτόν τον έφεραν ντυμένο, ήταν και 

πυρέσσων, είχε μία μικρή γριπούλα και τον πρόσεξαν. Πή-

γαινε μπροστά με το παλτό και το καπέλο και από πίσω ένας 

λοχίας τού κρατούσε το βαλιτσάκι με τα φάρμακα. Πλησία-

σε, είχα να μιλήσω με τον Παπανδρέου δύο χρόνια, τον πλη-

σίασα πρώτος, τον χαιρέτησα και του λέω, «κύριε Πρόεδρε, 

καλώς ορίσατε, αλλά όπως βλέπετε εμείς οι προδότες προη-

γήθημεν!» Γύρισε αλλού τα μούτρα του και προχώρησε. Τον 

έφεραν και τον έβαλαν λοξά απέναντί μου, είχαμε τα στρατι-

ωτικά κρεβάτια με τα τρίποδα τότε και ξάπλωσε. Δίπλα του 

ήταν ο Παυσανίας Κατσώτας.

Ποιος ήταν ο Κατσώτας; Στρατηγός, βουλευτής, εθεωρεί-

το γενναίος και επικίνδυνος. Τον είχαν συλλάβει, του είχαν 

τραυματίσει τα χέρια οι χειροπέδες και είχε πάθει ένα σοκ 

και μούγκριζε. Ο Γέρος μόλις ξάπλωσε, όπως ήταν φλύαρος, 

γύρεψε παρέα για να μιλήσει. Γύρισε λοιπόν στον Παυσανία 

και του λέει, «κι εμείς, Παυσανία, που ανησυχούσαμε μήπως 

δεν μας κάνει καλό καιρό την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη», 

επρόκειτο να κατέβει με άσπρο άλογο ο Παπανδρέου στη 

Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Ο Παυσανίας όμως μούγκριζε, 

δεν είχε κέφι για κουβέντα, και τότε γύρισε ο Γέρος σε εμένα 

και πιάσαμε την κουβέντα και σε δέκα λεπτά ήμασταν σαν 

να μην είχαμε χωρίσει ποτέ. Η ώρα περνούσε, είχα βολευτεί 

κάπως, είχα φορέσει και το παντελόνι μου και λένε οι υπόλοι-

ποι «ας κοιμηθούμε λιγάκι, αν μπορούμε». Πού να κοιμηθείς 

όμως; Τότε εγώ πρότεινα «βρε παιδιά, δεν παίζουμε καμιά 

πρεφίτσα, ποιος παίζει πρέφα;». Βρέθηκε ο Παυσανίας μαζί 

με το γιο του και παίξαμε οι τρεις μας ως τις 6 το πρωί την 

πρώτη πρέφα στο Κέντρο Τεθωρακισμένων.

Τρομερή σκηνή μου περιγράφετε… Θέλει καλοπέραση η 

φυλακή.

Με τους φίλους σας παίζατε χαρτιά; Βέβαια, και πρέφα 

παίζαμε και πόκα και μπριτζ παίζαμε, όλα τα χαρτιά που παί-

ζονται τα παίζαμε.

Παίζατε το χανιώτικο μπριτζ; Πάντως εγώ το χανιώτικο 

έμαθα και το έμαθα από πολύ νέος. Ο Λευτέρης ο αδελφός 

μου έπαιζε μπριτζ και ήταν τόσο μικρός που στεκόταν όρθιος 

και έριχνε το χαρτί, δεν καθόταν. 

Οι φίλοι σας είχαν σχέση με την πολιτική; Καμία. Οι φίλοι 

μου προέρχονταν από όλες τις περιόδους της ζωής μου. 

Ήταν οι παιδικοί μου φίλοι πρώτα απ’ όλα από το σχολείο, το 

Δημοτικό, το Πρακτικό Λύκειο Χανίων, τον Ορειβατικό κ.λπ. 

Μετά ήταν η μεγάλη πανεπιστημιακή παρέα και η αντιστα-

σιακή. Όταν βρισκόμασταν συζητούσαμε για τα πάντα εκτός 

από πολιτική. Τώρα δεν έχει μείνει πια κανείς. Είχα καλούς 

φίλους, αγαπούσα τους φίλους μου και με αγαπούσαν και 

πάντοτε δίδασκα στους νέους πολιτικούς ότι αν δεν αγαπάς 

τον κόσμο μην πολιτεύεσαι, πρέπει να ξεκινάς από την καλή 

διάθεση να βοηθήσεις. Ο Κυριάκος το έχει αυτό, είναι καλό 

παιδί, έχει αγάπη πολλή και νομίζω ότι τον βοηθά. Ο ανάπο-

δος άνθρωπος και ο εκδικητικός δεν κάνει για την πολιτική 

και ούτε ωφελείται από αυτήν. 

Κύριε Πρόεδρε, όλοι εδώ κρινόμαστε αλλά ειδικά εσείς 

οι πολιτικοί κρίνεστε κάποια στιγμή και από την ιστορία. 

Πιστεύετε ότι η ιστορία θα σας κρίνει δικαιότερα απ’ ό,τι 

σας κρίναμε εμείς; Δεν το γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι 

ότι έχω ήσυχη τη συνείδησή μου ότι στην πολιτική έκανα 

πάντα αυτό που θεωρούσα ότι ήτανε σωστό. Ξεκίνησα φιλε-

λεύθερος και τερματίζω φιλελεύθερος. Θα με ικανοποιούσε 

να με θυμούνται ως έναν άνθρωπο που είχε την ειλικρίνεια 

και το θάρρος να αγωνιστεί γι’ αυτά που επίστεψε, που είχε 

την τύχη να μην αλλάξει ποτέ του, που είπε την αλήθεια στο 

λαό και δεν κορόιδεψε κανένα. Αυτό θα ήταν ο μεγαλύτερος 

έπαινος που θα μπορούσε να μου αποδοθεί. Λοιπόν!... Καλά 

είμαστε….

Συμφωνώ, καλά είμαστε! Σας ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε, 

για το χρόνο που μου διαθέσατε, λυπάμαι αν σας κούρα-

σα αλλά η κουβέντα μαζί σας είναι πάντα προνομιακή. 

Μια χαρά περάσαμε, συγνώμη που δεν μπορώ να σηκωθώ 

και να σε συνοδεύσω μέχρι την εξώπορτα. Πες στη Ρόζμαρι 

να σε βγάλει στο μπαλκόνι να δεις τη Σούδα από ψηλά. Αυτή 

είναι η προνομιακή στιγμή! A

γύρισε 
ο γεροσ σε 
εμενα και 

πιασαμε την 
κούβεντα και 

σε δεκα λεπτα 
ημασταν 

σαν να μην 
ειχαμε 

χωρισει ποτε

(αριστερά) Με τις 
κόρες τους Ντόρα 

και Αλεξάνδρα, κατά 
την επίσκεψή τους 

στον Γ. Παπανδρέου 
το 1964 στο Καστρί

 
(δεξιά) Την ημέρα 

του γάμου τους, 
6/6/53
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ 

● ● ● Πριν λίγες εβδοµάδες, ο Νικήτας Κλιντ εί-
χε µιλήσει στον Γιώργο ∆ηµητρακόπουλο για το 
νέο του άλµπουµ µε τις Ρόδες United – και πάλι 
όλους µαζί. Μάλιστα είχε δώσει και δύο κοµµάτια 
από αυτό για να παίζονται αποκλειστικά από το 
athensvoice.gr. Σε εκείνη την κουβέντα είχε πει ότι 
το (άστεγο τότε) άλµπουµ µε τον τίτλο «Internet» 
το οποίο ετοιµαζόταν τρία χρόνια, είναι «ένας θα-
λασσινός δίσκος που συνδέει την Καραϊβική και 
το Αιγαίο, την Ασία, την Αφρική, το rap, το ragga, 
το τραγούδι, τον Όµηρο και την Bass κουλτού-
ρα, ζωντανή jazz και παράξενα ηχοτοπία µε την 
συνοδεία έξτρα ήχων και µουσικών, beatbox και 
DJ. Ένας δίσκος σφυρηλατηµένος στο αµόνι της 
Αθήνας, την Ελλάδα, το σταυροδρόµι των πολιτι-
σµών σε άχρονο χρόνο. Μόνο για τα αυτιά σας».

● ● ● Οι νέες Ρόδες, µετά τις σόλο δουλειές του 
Κλιντ, έχουν σήµερα νέα σύνθεση µε τους Ν. Βα-
σιούλα, Ν. Σολ, Β. Νιτσάκη, ∆. Στεργίου, Γ. Καπή, Θ. 
Αλεξανδρή, Ν. Χριστοφίδη και τον Κλιντ. Ο δίσκος 
γράφτηκε µε ιδρώτα και ισορροπίες που έπαιζαν 
µέχρι να δέσει η νέα µπάντα. Τα τραγούδια παίζο-
νταν σε πρόβες και τσεκάρονταν στις ζωντανές 
εµφανίσεις. Η τελική ηχογράφηση έγινε ζωντα-
νά, όπως πρέπει, στο Antart Studio το δεύτερο 
εξάµηνο του 2015, και η µίξη έγινε από τους Ν. 
Κλιντ, Fleck, DjAlx, Dj Ramiro, Boem, Ηero, Digital 
Monk και Βαγγέλη Καραπέτρο. Στο σπίτι µετά 
µπήκαν οι φωνές, οι µίξεις, τα εφέ. Το άλµπουµ 
είναι µια γενναία σύµπραξη, δείχνει ολοκάθαρα 
την οµάδα, είναι γεµάτο δύναµη, ορµή και ψυχή. 
Αυτό όµως πάντα το εµπνέει ο Κλιντ, έστω κι αν 
δείχνει ένα τέρας νηφαλιότητας.

● ● ● Το Πανικοβάλ τον αγαπάει γιατί πάντα τον 
σκέφτεται και µε τη δεύτερη ιδιότητά του, σαν 
καλλιτέχνη ζωγράφο, σαν άνθρωπο που κάπου 
επάνω του κρύβει ένα µολύβι και όπου βρει λευ-
κό χώρο σκιτσάρει στα γρήγορα δράκους και 
φιγούρες της πόλης ή της φαντασίας του. Ρόδα 
που κυλάει. Μια µέρα ήρθε στο γραφείο και µου 
έδωσε ένα στικάκι – «πάρε να τα ακούσεις και πες 
µου». Και τα άκουσα µε χαρά, διαπιστώνοντας ότι 
η εξαίρετη σχέση του Κλιντ µε το ρυθµό και τα 
κλασικά µουσικά είδη παραµένει τόσο ζωντανή 
όσο και τα νέα κοµµάτια του µε τις Ρόδες. Βήµα-
βήµα...

¡ëéïùìáòÀð
● ● ● ∆ιπλός Τσιτσάνης. Η Γκιουλµπαχάρ και το 
Αράπικο λουλούδι ενωµένα σε ένα σφιχτό ορχη-
στρικό µε γρήγορα τύµπανα για χορό ή για πα-
νικό. Το «γιαβάς γιαβάς» των αόρατων στίχων 
γίνεται surf ποδοβολητό ενώ το «γιαχαβάχ αράπ 
χαβάς» γίνεται ένα λιγωµένο βιολί. Από πίσω έρ-
χεται απειλητικό το επόµενο µεγάλο κύµα. Ή θα 
σε καταπιεί στη µεθυσµένη γλύκα του ή θα σε 

ξυπνήσει πετώντας σε στα βράχια – δηλαδή στο 
επόµενο track.

»áøáéòïâçÀìôè÷
● ● ● Ένα βαθύ εκκλησιαστικό όργανο παίζει τις 
πρώτες νότες από την «Μπαλάντα του Μακ του 
Μαχαιροβγάλτη» από την Όπερα της Πεντάρας, 
ενώ η φωνή του συγγραφέα Ντέρεκ Γουόλκοτ µι-
λώντας για τον Όµηρο φέρνει έναν τόνο Αρχιπε-
λάγους και Καραϊβικής στη σκληρή, βερολινέζικη 
µελωδία του Kurt Weill. Και µετά µπαίνουν οι, πα-
ραποιηµένοι διά χειρός Κλιντ, στίχοι του Bertolt 
Brecht που εκφέρονται σαν να τους εκφωνεί έ-
νας είρων κονφερασιέ σε παραθαλάσσιο λούνα-
παρκ. Οι λέξεις έχουν echo, περιστρέφουνε τα 
-ρο σαν ροκάνες, δηµιουργούνε ήχους βγαλµέ-
νους από καρτούνς. Μπόινγκ, πλοπ, σβιν, τρένα, 
ένα καρουσέλ που περιστρέφεται σαν τρελό και 
γέλια-κονσέρβα, κοινού καλοκαιριάτικης νύχτας 
σε υπαίθριο αναψυκτήριο. Κορυφώνεται µε τη 
φυγόκεντρο σε ένα γιορταστικό ξεχαρβάλωµα 
– και µετά ήρεµες χαβάγιες κι ένα ποίηµα, αφή-
γηση για λιµάνια και ναυτικούς όρους επάνω σε 
θαλασσινό φλοίσβο.

Kung Fu Blues
● ● ● «Άλλη µια καλοκαιριάτικη βραδιά. Χριστού-
γεννα και κολυµπώ, αναµνήσεις από Μόλυβο…» 
Σαν τραγούδι καλοκαιρινής εκδίκησης, ένα µά-
µπο που µπαίνει µε ποδοβολητό και µετά απλώ-
νεται σε ένα κοµψό, lounge-y κοµµάτι µε ωραία, 
απότοµα κοψίµατα ιδανικά για χορό. Η άµµος νο-
µίζεις ότι τρίζει επάνω στα πιατίνια.

ªùçøñòåóÛ íå
● ● ● Νοσταλγικό µπλουζ επάνω σε γλυκές κιθά-
ρες και στακάτο ρυθµό, κάτι ανάµεσα σε ερωτική 
επιστολή προς τις Ρόδες United –τους συντρό-
φους και την παιδική παρέα– και προς αυτά που 
φεύγουν και αυτά που µένουν και τα βλέπεις όλα 
σαν κινηµατογραφική ταινία. Ραπάρουν οι Ρόδες 
και µέχρι το τέλος του κοµµατιού δεν έχεις κατα-
λάβει πόσο νωχελικά και υποδόρια οι φωνές τους 
µετατράπηκαν σε παιδική χορωδία.  

¢Àëòùá
● ● ● Γλυκιά σαν σοκολάτα και αλµυρή σαν θά-
λασσα (ή δάκρυα), µία νωχελική cumbia µε λόγια 
ανάµεικτα, au-lait, σε κολοµπιάνικη προφορά και 
ολοστρρρρρόγγυλα -ρο που µοιάζουν να σκά-
βουν στο µυαλό σου – και µόλις βρούνε να ανα-
βλύζουν «δάκρυα», η φωνή στη λέξη αυτή γίνεται 
τρυφερή, µε λίγο πόνο. Kiss me goodbye.

ºåíÀì
● ● ● Ο γνωστός «Κεµάλ» του Μάνου Χατζηδάκι 
µε τους στίχους του Νίκου Γκάτσου, ένα τραγούδι 
που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και ολοκληρώθη-

Á¹º¸Æ°ª º¤¹ÁÆ º°¹ ÄÃ¢¶ª 
UNITED, ÇINTERNETÈ
Ακούγοντας το νέο άλµπουµ, βήµα-βήµα

¦Ä¿Æ¸ °ºÄÃ°ª¸



  ➜ (panikoval500@gmail.com)

κε στην Αθήνα και τραγουδήθηκε από πολλούς 
έγκριτους ερµηνευτές της χατζηδακικής σχολής, 
τόσο σηµαδεµένο από την τρυφερότητά του και 
τη µελαγχολία του, παραµένει παραµύθι και στα 
χέρια του Κλιντ. Σαν αφήγηση παιδιού µέσα σε 
φωνές και θόρυβο σχολικού περίγυρου, µε ένα 
µουεζίνη να µπλέκει την προσευχή του µε το µο-
ναχικό, παραθαλάσσιο ξυλόφωνο και το βιολί, ξε-
διπλώνονται οι στίχοι – και σε στιγµές νοµίζεις ότι 
σπάει η φωνή του Νικήτα. Ο «Κεµάλ» τελικά δεν 
θα υπάρχει στο δίσκο µια και δεν δόθηκε άδεια 
για τη χρήση του. Θα παραµείνει ένα παραµύθι 
που, ποιος ξέρει, µπορεί σε 32 χιλιάδες χρόνια να 
έρθει στο φως.

¼áîë æáéîÞíåîï
● ● ● Είναι ένα «φλεγόµενο ταξίδι στο µινόρε 
της αυγής» που ξεκινάει µε ένα σέξι, βαρύ µπά-
σο, µπαίνει η ξερή, µουτρωµένη κιθάρα και µετά 
οι φωνές, όλες µαζί, βασανισµένες, ένα ρεµπέτ-
ασκέρ που ψέλνει τα µπλουζ επάνω σε ραπ. Το 
ραπάρισµα έρχεται αµέσως µετά για να τα βάλει 
µε «το δαίµονα του εγχώριου χιπ-χοπ». Αυτοανα-
φορικό σαν επιθετικό γκράφιτι, µετράει τις ρίµες 
του µε νέα δεδοµένα πια. Ο Κλιντ έγινε µπαµπάς, 
ωρίµασε και «αν σου δίνω µερικές ρίµες το χρόνο 
είναι γιατί έχω παιδί που µεγαλώνω». Φτάνοντας 
στο τέλος, το Φαινόµενο έχει γίνει ένα κοµµάτι 
ιδανικό για cool cats που ακόµα αλητεύουν ψά-
χνοντας ένα χαµόγελο.

»Àçï÷ çéáôòÞ÷
● ● ● Γι’ αυτό το είπε «Internet» το άλµπουµ. Τσα-
λαβουτώντας στα νερά και στους παραποτάµους 
του, ψάρεψε λόγια και θρύµµατα φράσεων, αφη-
γήσεις παραµυθιών µε µάγους, ατάκες από τον 
Καραγκιόζη κι ελληνικές ταινίες για γιατρούς, κι 
έβαλε τις Ρόδες United να περάσουν από πάνω 
τους, να τις πατήσουν και να τις κάνουν ένα εξω-
τικό χαρµάνι. Μέσα σ’ αυτό τραγουδάει ο Κλιντ 
και ξεχύνονται οι λέξεις για τα ερωτικά ξόρκια, 
για την πεταλούδα της νύχτας, για δηλητήρια και 
σωµατικούς χυµούς. Μερικές απειλητικές δοξα-
ριές και µια σκοτεινιά που πέφτει στο κοµµάτι 
λίγο πριν το τέλος, µε τύµπανα και ψιθύρους, το 
κάνουν ένα ωραίο calypso για χαµένες ψυχές: 
µάγους που γιατρεύουν τα πάντα εκτός από τον 
δικό τους σεβντά.

»ðáçìáíáäÀëé instrumental
● ● ● Κι αν ο Django Reinhardt κρατούσε µπαγλα-
µαδάκι; Κι αν από τσιγγάνικο σουίνγκ σε ταβέρνα 
της Σύρου ξεσπάσει ένα γλέντι µε µπάντα zydeco 
και µετά πλακώσουν rancheros και σερφάδες µε 
µαγιώ και σαγιονάρα διχάλα; Νόστιµο κοκτέιλ 
για ανθρώπους που ταξιδεύουν και τους αρέσει 
ο θόρυβος των λιµανιών. Η µοναδική φωνή που 
ακούγεται στο κοµµάτι είναι ένας βήχας για φι-
νάλε. Ε, µα.

µáìóÀëé îåëòñî
● ● ● Ονειρικό κάλεσµα δυνάµεων, προσκλη-
τήριο νεκρών και πάρτι όλων των ζωντανών 
του χιπ-χοπ µε έναν ξαφνικό, σαββοπουλικό α-
έρα στις στροφές του βαλς. Ξεχαρβαλωµένες 
καντρίλιες, ένα µηχανικό πιάνο σε µια παραλία, 
µοναχικές φωνές που φέρνει ο αέρας, ξύλα που 
τρίζουν, σχοινιά που χτυπάνε σε λαµαρίνες. Από 
τα πιο όµορφα mix του άλµπουµ.

ºáíðáîïàìá (La Campanella)
● ● ● Η γνωστή µελωδία του Niccolο Paganini, µε 
ελληνικό στίχο. Το χειροκίνητο καµπανάκι έγινε 
ηλεκτρικό, το πιάνο ρέει και στάζει σταγόνες, µία 
µία µικρές στον ωκεανό, το βιολί φέρνει τις φω-
νές κι αυτές είναι κάπως απειλητικές, διηγούνται 
µια ιστορία που κάπου κρύβει ένα δράκο. «Τι ’ν’ 
αυτό; Τραγουδάκι µε υφάκι τρελό».

¡òèçÞòè ¤áíðòÀëè & ¼àóóá çöîÝá
● ● ● Οι Ρόδες United στο ντιβάνι του ψυχανα-
λυτή. Κλασικός Κλιντ.

¶ù úåéî (demo mix)
● ● ● Το εγχειρίδιο της επιβίωσης µέσα στον 
πολτό της ποπ κουλτούρας, αργό και σκοτεινό, 
µε φθαρµένες φωνητικά, παραµορφωµένα µέσα 
από φτηνή ντουντούκα αλλά µε εύστροφους ε-
λιγµούς και δελεαστικό ρυθµό. Στα όρια λίγο πριν 
το παραλήρηµα, έρχεται ένα αεράκι και παίρνει 
µακριά τις σειρήνες της «καλής ζωής».

Homosapiens love (demo mix)
● ● ● Ένα σέξι, βρωµιάρικο ροκ εν ρολ µε γδαρσί-
µατα από τα 60s που µοιάζει να έρχεται κατευθεί-
αν από το «Cheap Science» του 2009 του Κλιντ και 
είναι καλό για τα νεύρα, την ψυχή και καθόλου 
καλό για όσους µένουν στον από κάτω όροφο.

¦ïìéôéëÜ ëáé Àììá óëáôÀ
● ● ● Στο ξεκίνηµα ατάκες από ελληνική ταινία 
των 80s –«δεν θέλεις κάπου να ανήκεις;»– και ένα 
αποδοµηµένο αρχοντορεµπέτικο που ξεκινάει 
κι επάνω του χτίζουν µε στέρεα γενναιότητα και 
θυµό τις ρίµες τους οι Ρόδες. «Χώνουµε ρίµες, 
δίνουµε πόνο, τα σπάµε µεταφορικά, δεκάξι µπά-
ρες δεν σηµαίνει ότι σερβίρουµε και ποτά… Χει-
µερινές χοροεσπερίδες µε κορασίδες όλο χαρά 
χαρίζουν χαχανητά, χαµόγελα χρωµατιστά δί-
χως συστήµατα νοικιασµένα, να τα λέµε κι αυτά, 
καµένα κύτταρα, κοίτα έτσι είναι τα ναρκωτικά. 
Το χαρτζιλίκι µας επιχείρηση το κάναµε χαλαρά, 
χύµα για χρόνια το κάναµε, χάναµε και λεφτά». 
Ο τρόπος που τραγουδάνε τα -χι τους στις λέξεις 
είναι σαν να εκστοµίζουν φωτιά – για να συνε-
χίσουν µε τις παρηχήσεις του -ζήτα, του -δέλτα, 
του -ξι, του -ψι, όλα πυροβολισµοί µέχρι να πέσει 
και ο τελευταίος κάτω.

Áàøéá ëáé íáììéÀ
● ● ● Ωραία φανκ κιθάρα µε ηλεκτρικές µύγες 
και ουρλιαχτά λύκων στο βάθος, τέλειο σκηνι-
κό για να µπει ζεστή και έµπειρη η Sugahspank! 
επάνω σε τριπάτο, χορευτικό χοπ και να ανοίξει 
το δρόµο για το επόµενο θυµωµένο ραπ µε λέ-
ξεις βγαλµένες από τους τίτλους και τα ουρλια-
χτά του Internet. Από τον Μέσι µέχρι την Γκάγκα, 
Μπουρνάζι και Γκάζι, όλα µέσα απνευστί. 

Æé õá çÝîåé áî ðåõÀîåé÷
● ● ● Συµµετέχει ο Ευθύµης. Ένα πολύ χαρούµε-
νο κοµµάτι, µιλάει για το θάνατο. «Τι θα γίνει αν 
πεθάνεις; Αν δεν το πουν στις ειδήσεις πώς θα 
το µάθεις;… Αν σε πατήσει αµάξι και δεν έρθει η 
τροχαία να το γράψει;». Ίσως το πιο mainstream 
από τα κοµµάτια του «Internet», µε αναρωτήσεις 
«λες να επιστρέφω στο διάστηµα;» και ήχο που 
«µαυρίζει» ενώ από τη µέση και µετά γίνεται ένα 
πανέµορφο, βαρύ σόλο κηδείας που αργοπεθαί-
νει σαν να έχασες µόλις το wifi σου.  A

Χώνουµε 
ρίµες, 

δίνουµε 
πόνο, 

τα σπάµε 
µεταφορικά, 

δεκάξι 
µπάρες δεν 

σηµαίνει ότι 
σερβίρουµε 

και ποτά…
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Σαρδέλα µε µαρµελάδα ντοµάτας

και καπνιστή µαγιονέζα

ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ



Νέοι, ανήσυχοι και 
ταλαντούχοι, ανή-
κουν στην dream 

team της ελληνικής 
γαστρονομικής σκη-
νής. Τους ρωτήσαμε 
αν η ελληνική κου-
ζίνα μπορεί να γίνει 

το επόμενο trend 
στα τραπέζια του κό-
σμου, να πρωταγω-
νιστήσει στο διεθνές 
στερέωμα. Κι αν ναι, 

ποιο πρόσωπό της 
θα παρουσιάσουμε, 
το παραδοσιακό ή 
το σύγχρονο; Μας 
έδειξαν τις δημιουρ-

γίες τους και μας 
μίλησαν για τις μεγά-
λες προσδοκίες τους.

Επιμέλεια: ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Νεα 
ελληΝικη 
κουζιΝα
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ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ 
ΚΩΣΤΑΚΟΣ
Bill & Coo, Μύκονος

«Θα κάνουµε διεθνή καριέρα όταν αποκτήσουµε 
αυτοπεποίθηση. Το ’99 που ξεκίναγα πιτσιρικάς, 
οι επιχειρηµατίες ζητούσαν διεθνείς συνταγές, 
είχαµε ξενοµανία µε τα υλικά, οι σεφ ήταν εισαγό-
µενοι. Μετά ήρθαν οι πρωτεργάτες... ο Λαζάρου 
µε τη κουζίνα της θάλασσας, ο Μπαξεβάνης µε 
τα άγρια χόρτα της Κρήτης, ο Ευαγγέλου µε τις 
παλιές συνταγές της Θεσσαλίας. Σ’ αυτούς εµείς 
η νέα γενιά χρωστάµε τα πάντα, µας έδωσαν τη 
βάση. Η ελληνική κουζίνα είναι η κουζίνα των υ-
λικών. Μπορεί να είναι φτωχική αλλά έχει κατα-
πληκτικές συνταγές που φτιάχνονται µε λίγα και 
εξαιρετικά προϊόντα. Οι νέοι σεφ πρέπει, όπως 
και οι Ισπανοί που σήµερα κάνουν θραύση, να α-
φαιρέσουν τα “ελαττώµατα”, τις κακές τεχνικές, 
να “καθαρίσουν” από τα ξενόφερτα στοιχεία και 
ύστερα να χτίσουν τη νέα ελληνική κουζίνα». 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΦΟΥΡΟΥΛΗΣ
ΜΑΝΗ-ΜΑΝΗ

«Εννοείται πως η ελληνική κουζίνα έχει τροµερό 
µέλλον. Και χωρίς το “νέα” µπροστά. Μία είναι η 
κοινή µας κουζίνα και ο κάθε σεφ την εξελίσσει ό-
πως µπορεί. Προσπαθώ να είµαι κοντά στην παρά-
δοση και οι νέες τεχνικές µε βοηθούν να την κάνω 
λίγο πιο ανάλαφρη και “εµφανίσιµη”. ∆εν θέλω να 
της αλλάξω τα φώτα! ∆εν κατακρίνω τους συνα-
δέλφους που το κάνουν, το παρακολουθώ µάλιστα 
και πολλές φορές µου αρέσει, αλλά δεν µπορούµε 
όλοι να κάνουµε τα ίδια! ∆ίνω µεγάλη σηµασία στα 
προϊόντα. Πάω στη Μάνη και µαζεύω αγριοµάρα-
θα τον Αύγουστο, ψάχνω µανιάτισσες γιαγιάδες 
για να µου πουν πώς µαγειρεύουν. ∆ουλεύω κι εγώ 
vacuum, sous vide, κάνω αφρό τη µυζήθρα. Αλλά 
σαν “νότα”, κάποιες φορές για το presentation του 
πιάτου. Θέλω µια κουζίνα που να πατάει στο κλα-
σικό, ένα ελληνικό comfort food που να κάνει τον 
άλλο να τρώει και να αισθάνεται όµορφα. Κυρίως 
να είναι νόστιµο, κοντινό τόσο στην τσέπη όσο και 
στις αναµνήσεις του. Το κοινό σήµερα θέλει φαγη-
τό νόστιµο και value for money».

ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΝΟΥΡΝΟΓΛΟΥ
Abovo

«Χρειαζόµαστε µια ισχυρή ταυτότητα για να 
σταδιοδροµήσουµε διεθνώς. Οι Ισπανοί µε τη 
Molecular (µοριακή) και οι Σκανδιναβοί µε τη 
Landscape (κουζίνα του τοπίου) αυτό κάνανε, βά-
λανε ένα ισχυρό στίγµα και το χρησιµοποίησαν 
σαν όχηµα για διεθνή καριέρα. Η Ελλάδα τώρα 
περισσότερο από ποτέ µπορεί να κάνει το µεγάλο 
βήµα. Έχουµε πολύ καλούς µαγείρους τους οποί-
ους, όπως και τους γιατρούς, εξάγουµε, αφού 
στα καλύτερα εστιατόρια του κόσµου θα βρεις 
Έλληνες σεφ. Ξέρω ότι αν δούλευα έξω, στο Ό-
σλο ας πούµε, ο δρόµος προς την κορυφή και τα 
αστέρια θα ήταν ίσως πιο εύκολος αλλά εγώ θα 
ήµουν δυστυχισµένος. Ελλάδα και πάλι Ελλάδα. 
Στο Abovo χρησιµοποιούµε όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο ελληνική ύλη. Παρά τις σπουδές, τα 
ταξίδια και τις ξένες τεχνικές που δουλεύω, δεν 
είµαι παρά ένας “µεταφραστής” της κουζίνας 
της µάνας µου, αυτή καθόρισε στο κάτω-κάτω τα 
γευστικά µου πρότυπα». 
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Τσουχτές µε σύγλινο Μάνης 
και ξερή µυζήθρα

Σαρδέλα µε µαρµελάδα ντοµάτας

και καπνιστή µαγιονέζα
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Στρείδια µε λευκό κρασί και λάδι άνιθου



Is this Spanakopita?

GREG ΧΕΛΜΗΣ
ΜεΖεν, Βόλος- Λάρισα

«Το πιο ελπιδοφόρο αυτή τη στιγµή είναι πως τα 
νέα παιδιά ψάχνουν τις πρώτες ύλες και τις το-
πικές συνταγές. Στο ΜεΖεν πάµε την κουλτού-
ρα του µεζέ ένα βήµα παραπέρα. Παίρνουµε τις 
παλιές συνταγές, τις «γυαλίζουµε», τις κάνουµε 
πιο ανάλαφρες, πειραµατιζόµαστε. Μαζεύουµε 
βότανα από το βουνό, καπνίζουµε, πατάµε σε 
παραδοσιακές συνταγές, τα κάνουµε όλα χει-
ροποίητα. Μέσα στο καλοκαίρι θα κυκλοφορή-
σουν τα πρώτα προϊόντα µε την ταµπέλα ΜεΖεν 
foods (τσιτσίραβλα και φτέρη τουρσί, κασέρι 
µε µαύρο σκόρδο) και σχεδιάζουµε τα επόµενα 
µαζί µε συνεργάτες τυροκόµους, αλλαντοποι-
ούς και αλιπαστάδες για να διευρύνουµε την 
γκάµα µας. Για να φτιάξουµε το νέο πρέπει να 
γνωρίζουµε απ’ έξω κι ανακατωτά το παλιό».  

ΓΚΙΚΑΣ 
ΞΕΝΑΚΗΣ
Aleria 

«Μπορεί κάποιους να ξενίζει αυτό το «νέα» µπρο-
στά από την ελληνική κουζίνα. Όµως στη ζωή, 
και µάλιστα στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, 
όλα προχωράνε. Βασιζόµαστε στην παράδοση 
αλλά πάντα θέλουµε το καινούργιο. «∆ανείζεσαι» 
κάποιες ξένες τεχνικές, αυτό όµως δεν σηµαίνει 
ότι ακυρώνεις την εθνικότητα της κουζίνας σου. 
Πιστεύω πολύ στα ελληνικά προϊόντα και σήµε-
ρα οι νέοι σεφ συνεργαζόµαστε στενά µε τους 
παραγωγούς. Έχουµε προϊόντα κορυφαία ήδη 
στο εξωτερικό (αυγοτάραχο), χέλια, πολύ καλά 
όσπρια, αλλαντικά, ανακαλύψαµε ξαφνικά πως 
έχουµε και µανιτάρια – αν πας στα περίχωρα της 
Αττικής µέχρι τρούφες θα βρεις. Σαν λαός δεν έ-
χουµε γαστρονοµική κουλτούρα, σαν να ντρεπό-
µαστε ακόµη για τα φαγητά που µας µεγάλωσαν. 
Πας στο χωριό κι αντί να σου προσφέρουν φασο-
λάδα σού βγάζουν ρόκα-παρµεζάνα, αν πας σ’ ένα 
χωριουδάκι στην Ιταλία –πολύ µπροστά– βρίσκεις 
τριάστερο εστιατόριο µε τα τοπικά προϊόντα. 
Χρειαζόµαστε λοιπόν αποκέντρωση. Όταν υπάρ-
ξουν καλά εστιατόρια στη Θράκη, τη Μακεδονία, 
την Ήπειρο (και όχι µόνο στη Μύκονο και τη Σα-
ντορίνη) θα µπορούµε να πούµε πως κάτι πάει να 
γίνει. Α, και εξωστρέφεια! Να κάνουµε φεστιβάλ 
Γαστρονοµίας, να διοργανώσουν οι πρεσβείες 
µας Εβδοµάδες ελληνικών προϊόντων, να βγαί-
νουµε εµείς έξω αλλά και να καλούµε ξένους σεφ 
εδώ για ανταλλαγή απόψεων, να τονώσουµε το 
γαστρονοµικό τουρισµό».
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«Χορτόπιτα» µε άγρια χόρτα, 
κρέµα φέτας και τραγανό φύλλο 



ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 Artisanal

«Όπως σε όλα τα πράγµατα, έτσι και στη γαστρονοµία µας χρειάζεται παιδεία, να µπει µάθηµα στα σχο-
λεία και να µαθαίνουν τα παιδιά τη σηµασία των εποχών και τις γεύσεις µε την ιστορία τους. Χρειάζεται 
συνέπεια, υποµονή. Στις σχολές οι µαθητές σε ρωτάνε πότε θα κάνουν µοριακή. Αν δεν ξέρεις πώς να 
κάνεις γεµιστά πώς θα κάνεις µοριακή; Εγώ το φύλλο που ανοίγει η µάνα µου η Λαρισαία δεν το έχω 
πετύχει ακόµα. Βρίσκεις ένα µικρό παραγωγό που κάνει τέλεια τυριά, τα παίρνεις και τον άλλο µήνα δεν 
έχει να σου δώσει. Οι Ισπανοί δουλεύανε 20 χρόνια πριν πετύχουν την αναγνώριση. Εµείς νοµίζουµε 
πως θα βγούµε έξω και κατευθείαν θα µας χρίσουν βασιλιάδες. Σε 10 χρόνια πιστεύω ότι θα έχουµε 
κατακτήσει τη θέση που µας πρέπει. Οι Έλληνες σεφ δεν έχουµε τίποτα να ζηλέψουµε από τους ξένους. 
Είµαστε και πολύ δουλευταράδες, έχουµε και φιλότιµο. Ο Έλληνας δεν τα παρατάει εύκολα. Βάζει στόχο 
και τον πετυχαίνει. Βιαζόµαστε πάντα λίγο παραπάνω». 

26 ΜΑΪΟΥ - 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 A.V. 25

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

Κατσικάκι του Αµπελουργού

Γύρος µπακαλιάρου µε ντοµάτα, 
γιαούρτι και µυρωδικά



  

 

 

 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΙΑΚΑΛΗΣ
The Margi

«Η γαστρονοµία κάθε χώρας πατάει σ’ αυτό που 
παράγει ο τόπος. Από αυτή την άποψη στην Ελλά-
δα είµαστε τυχεροί, βγάζουµε υπέροχα προϊόντα. 
Εδώ στο The Margi ακόµη πιο πολύ αφού έχουµε 
τη δική µας φάρµα, τα πιάτα µας είναι πραγµατικά 
από την παραγωγή στην κατανάλωση!
Είναι θέµα χρόνου για τη νέα ελληνική κουζί-
να να πάρει τη θέση που της αξίζει διεθνώς. Οι 
σεφ ταξιδεύουν, “µυρίζουν” τις σύγχρονες τά-
σεις, µαθαίνουν νέες τεχνικές, παρακολουθούν 
όµως στενά και την παράδοση. Αν δεν ξέρεις 
να φτιάχνεις το φαγητό που σε µεγάλωσε δεν 
µπορείς να το πας και ένα βήµα παραπέρα. Οι 
Έλληνες σεφ είναι κάτι παραπάνω από άξιοι, 
εµείς της νέας γενιάς συνεργαζόµαστε πολύ 
µεταξύ µας, η χώρα µας είναι πανέµορφη και ο 
τουρισµός µεγάλο ατού. Σαν να λέµε... έχουµε 
το θέατρο, είµαστε έτοιµοι να ανεβάσουµε την 
παράσταση».

ΤΑΣΟΣ 
ΜΑΝΤΗΣ 
Hytra

«Η κρίση µάς βοήθησε να δούµε τα πράγ-
µατα πιο ξεκάθαρα. Και τους µάγειρες, τους 
προµηθευτές και παραγωγούς να γυρίσουν 
προς τα πίσω αναζητώντας τις ρίζες. Έβαλα 
πριν χρόνια για δική µου χρήση και πειρα-
µατισµούς ένα µικρό µποστάνι στο εξοχι-
κό. Σήµερα, που µιλάω και ανταλλάσσω 
πληροφορίες µε τους νέους µανάβηδες, το 
µποστάνι έχει µεγαλώσει. Βάζω νέους σπό-
ρους, καπουτσίνο, δροσουλίτη, καλέντου-
λα, βρώσιµα άνθη όπως κατηφέ και πανσέ-
δες, σάλβια, αχίλλεια. Τα χρησιµοποιούµε 
στην κουζίνα της Hytra σε πιάτα που συν-
δυάζουν παράδοση, αναµνήσεις, επιρροές 
απ’ έξω. Το κοινό ανταποκρίνεται, µε τους 
ξένους πάντα πιο ανοιχτούς και τους Έλλη-
νες ολοένα µε µεγαλύτερη τόλµη να ζητούν 
το degustation menu για να έχουν µια πιο 
ολοκληρωµένη εικόνα. Η νέα ελληνική κου-
ζίνα έχει καλή βάση (την πρώτη ύλη) και θα 
πάει ψηλά γιατί είναι δροσερή, γευστική, 
έχει σπιρτάδα και φινέτσα». A

ΑΝΤΑΜ 
ΚΟΝΤΟΒΑΣ
Βασίλαινας

«Στον Βασίλαινα έστησα το µενού αφού διά-
βασα το βιβλίο µε τη µεγάλη του ιστορία. Όσο 
πιο πολύ διάβαζα τις αναµνήσεις της παλιάς ε-
ποχής τόσο πιο δηµιουργικός γινόµουν. Οι νέοι 
Έλληνες σεφ είναι πολύ αφοσιωµένοι σ’ αυτό 
που κάνουν, διαβάζουν, ταξιδεύουν και χρη-
σιµοποιούν πάρα πολύ πια τα ελληνικά προϊ-
όντα. Υπάρχει πολύ καλό κλίµα µεταξύ µας, ο 
ένας δίνει “γνώση” στον άλλο. ∆εν είναι κακό 
να είναι κάποιος καλύτερος ή να ξέρει κάτι πα-
ραπάνω. Για µένα αυτό είναι challenge, µε βάζει 
να ψαχτώ, το ίδιο µπορεί να συµβεί µε µένα και 
κάποιον άλλο νέο συνάδελφο. Από την ελλη-
νική κουζίνα λείπει ο “µηχανισµός” που θα την 
απογειώσει. Με ενοχλεί που ακόµη και στα πιο 
τουριστικά µας σηµεία µπορεί ο ταξιδιώτης να 
φάει πολύ κακά. Μου αρέσει να φτιάχνω πιάτα 
που συνδυάζουν το συναίσθηµα της ελληνικής 
µου ανάµνησης και τη γοητεία των καινούρ-
γιων µου γνώσεων. Τα νέα µονοπάτια ιντριγκά-
ρουν το µυαλό κι αυτό πάντα είναι ωραίο».
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Λαβράκι σε αρµύρα, µε λευκό ταραµά, 
καλαµάρι και αχινοσαλάτα
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Παγωτό γιαούρτι µε µέλι από χαµοµήλι, 
σκόνη πορτοκαλιού,  τσιπς 
από γιαούρτι και καρύδια

  

 

 

 

 
 

Μαριναρισµένη τσιπούρα µε εσπεριδοειδή, 
σιναπόσπορο τουρσί και χρένο
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Tης ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

γαπάς το κρασί, συχνάζεις στα wine 
bars και resto που ανοίγουν το ένα 
πίσω από το άλλο και είσαι ικανός να 
ανοίξεις για ώρες κουβέντα σχετικά 
µε τις αρχαίες ποικιλίες του ελλη-

νικού αµπελώνα που σήµερα αναβιώνουν. Το 
«Grape», το νέο free press έντυπο, φτιάχτηκε 
για σένα. Μιλήσαµε µε τα πρόσωπα που το δη-
µιούργησαν.  

Πώς πήρατε την απόφαση να εκδώσετε ένα 
free press για το κρασί; Χωράει η εποχή µας ένα 
έντυπο που µιλάει αποκλειστικά και µόνο για 
το κρασί;
Θ. & Π. Η ιδέα γεννήθηκε ένα καλοκαιρινό από-
γευµα στη Τζια, ξεφυλλίζοντας ξένα περιοδικά και 
απολαµβάνοντας ένα παγωµένο λευκό κρασί.... 
Σκεφτήκαµε ότι ένα έντυπο µε τη φιλοσοφία του 
«Grape», που να απευθύνεται τόσο σε εκείνους που 
γνωρίζουν το κρασί όσο και σε όσους επιθυµούν 
να το γνωρίσουν, έλειπε. Και η µέχρι στιγµής αντα-
πόκριση που έχουµε, δείχνει να µας δικαιώνει.

Εσείς οι ίδιες τι σχέση έχετε µε  το είδος;
Θ. Αρέσει πολύ και στις δυο µας το καλό κρασί. Εγώ 
ξεκίνησα πριν από τέσσερα χρόνια µαθήµατα οινο-
γνωσίας, που µε βοήθησαν να καταλάβω τι κρύβεται 
πίσω από κάθε ετικέτα κρασιού και να συνειδητοποι-
ήσω ότι κάθε φιάλη κρύβει µέσα της δεκάδες πράγ-
µατα, από το αµπέλι µέχρι το ποτήρι. Η παράδοση 
στην παραγωγή, ο ρόλος που παίζουν τα εδάφη και 
το κλίµα, οι διαφορετικές πρακτικές οινοποίησης, 
όλα αυτά µαζί συνθέτουν µια πολύ γοητευτική ιστο-
ρία και αυτές τις ιστορίες είναι που επιθυµούµε να 
διηγηθούµε µέσα από τις σελίδες του «Grape».
Π. Και εγώ πριν από αρκετά χρόνια άρχισα σεµινά-
ρια, θέλοντας να γνωρίσω περισσότερα για το κρασί 
και τον κόσµο του. Τώρα που το χόµπι µου έγινε και 
δουλειά µου, ξανακάθισα στα θρανία του WSPC –εί-
ναι και πολύτιµοι σύµβουλοι έκδοσης του «Grape»– 
έτσι ώστε να αποκτήσω και τα τυπικά εφόδια που 
χρειάζοµαι. Κάνουµε παρέα µε ανθρώπους που α-
σχολούνται επαγγελµατικά µε το κρασί και έτσι µοι-
ραζόµαστε ωραίες συζητήσεις και ωραία κρασιά.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ...

Grape
A

Δύο δημοσιογράφοι, η Θάλεια καρτάλη 
και η Πηνελόπη κατσάτου, δημιουργούν το πρώτο 
free press με θέμα το κρασί

Πηνελόπη Κατσάτου
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G
rapeΤΟ ΚΡΑΣΙ ΕΧΕΙ 

ΓΙΝΕΙ ΠΛΕΟΝ 
ΜΟΔΑ. ΠΑΣ 

ΣΕ ΕΝΑ WINE 
BAR ΚΑΙ 

ΑΚΟΥΣ ΝΑ 
ΚΟΥΒΕΝΤΙΑ-

ΖΟΥΝ ΓΙΑ 
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ, 
ΧΡΟΝΙΕΣ, 

ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ 
ΔΕΝ ΓΙΝΟΤΑΝ 

ΑΥΤΟ.

G
rapeΤελευταία παρακολουθούµε την άνθιση των 

wine bars-resto. Σε τι οφείλεται; 
Π. Το κρασί έχει γίνει πλέον µόδα. Νέοι άνθρωποι 
στρέφονται προς το κρασί, όπως διαπιστώνουµε 
από την ανταπόκριση που έχει το «Grape», επιπλέ-
ον ενδιαφέρονται και για λεπτοµέρειες. Πας σε ένα 
wine bar και συχνά ακούς να κουβεντιάζουν για 
ποικιλίες, χρονιές, παλιότερα δεν γινόταν αυτό.
Θ. Επίσης, δεν είναι ελληνικό φαινόµενο. Στο εξωτε-
ρικό, τα wine bars έχουν µεγάλη επιτυχία, διότι εκτός 
των άλλων προσφέρουν και την ευκαιρία στους 
λάτρεις του κρασιού να δοκιµάσουν ετικέτες µε το 
ποτήρι που σε άλλη περίπτωση δεν θα µπορούσαν, 
λόγω των απαγορευτικών τιµών της φιάλης. Στην 
Ελλάδα οι λίστες δεν έχουν διευρυνθεί τόσο, ακόµα.

Έχει ο Έλληνας «κουλτούρα» σχετικά µε το κρα-
σί ή πίνει ότι του σερβίρουν;
Θ. & Π. Με την έννοια που την έχουν οι Γάλλοι, όχι, 
όµως έχει βελτιωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Τα 
wine tastings, οι σχολές και τα σεµινάρια οινογνω-
σίας, η συζήτηση γύρω από το κρασί, δείχνουν ότι 
οι καταναλωτές αρχίζουν να ενδιαφέρονται περισ-
σότερο για το τι πίνουν. 

Μοιάζει η κρίση να τόνωσε το θέµα «κρασί» στη 
δική µας αγορά.  Ελληνικά οινοποιεία συνεχώς 
αναβαθµίζονται, γίνονται γνωστά και έξω. Μπο-
ρεί το κρασί µας να κάνει διεθνή καριέρα;
Θ. & Π. Το ερώτηµα απευθύνουµε κι εµείς συχνά 
στους Έλληνες παραγωγούς. Όλοι συµφωνούν ότι 
ο κλάδος έδειξε µια εκπληκτική εξωστρέφεια στη 
διάρκεια της κρίσης, γεγονός που βοήθησε πολύ 
τις εξαγωγές µας. Ο ανταγωνισµός όµως είναι πολύ 
µεγάλος και η προσπάθεια τεράστια προκειµένου 
να εδραιωθούµε στη διεθνή αγορά. Ωστόσο, το ελ-
ληνικό κρασί, ποικιλίες όπως το ξινόµαυρο και το 
ασύρτικο, έχουν πολύ µεγάλες δυνατότητες.

Σε ποιους απευθύνεται το «Grape»; Στους γνώ-
στες, τους… ηµιγνώστες, σε όλους;
Θ. Σε όλους, αλλά κυρίως σε όσους τώρα γνωρί-
ζουν το κρασί. Απευθυνόµαστε στους αναγνώστες 
µας µε µια γλώσσα απλή και κατανοητή, καθόλου ε-
ξεζητηµένη. Μας ενδιαφέρει µέσα από τις σελίδες 
του «Grape» να µοιραζόµαστε τις εµπειρίες µας.

Το περιοδικό σας είναι αµιγώς οινοκεντρικό ή 
έχει και πιο διευρυµένη θεµατολογία;
Π. Είναι οινοκεντρικό. Tα θέµατα έχουν όλα άξο-
να το κρασί, αλλά µε µια πιο διευρυµένη οπτική 
γωνία. Θα βρείτε δηλαδή και θέµατα όπως «Κρασί 
και αρχιτεκτονική» ή «Κρασί και τέχνη», µιλάµε µε 
ανθρώπους έξω από το χώρο του κρασιού για τη 
σχέση τους µε αυτό… Πολύ σηµαντικό κοµµάτι στο 
περιοδικό µας καταλαµβάνει και η ενότητα food 
and wine pairing. Μαγειρεύουµε εξάλλου πολύ και 
οι ίδιες και το παιχνίδι των συνδυασµών των γεύ-
σεων είναι µεγάλο στοίχηµα.

Στην υγειά µας, λοιπόν. ∆ιαλέξτε ένα ποτήρι 
κρασί για να τσουγκρίσουµε…
Θ. Εγώ θα τσούγκριζα µε ένα Βarollo.
Π. Εγώ µε ένα Ξινόµαυρο.  A

* Το «Grape» συχνάζει σε wine bars, κάβες, οινοποιεία, µουσεία, 
ξενοδοχεία, εστιατόρια, delicatessens και κυκλοφορεί µε τη 
συνδροµητική έκδοση της εφηµερίδας «Καθηµερινή»

Θάλεια Καρτάλη



ίναι 10 το βράδυ, στου Βεζενέ 
δεν πέφτει καρφίτσα, όλοι 
στα τραπέζια μοιάζουν ευχα-
ριστημένοι, αδημονούν για τη 
συνέχεια. Περνάμε την πόρτα 
της κουζίνας... ρυθμοί φρενή-

ρεις, κατσαρόλες και τηγάνια, φωτιές 
που καίνε. Μετά βίας κλέβουμε δυο 
κουβέντες από τον Άρη Βεζενέ...

Η ομάδα δίνει κάθε βράδυ το 200% της για να περάσει καλά ο 
κόσμος. Τρελαίνονται όταν ακούνε ένα αληθινό «ευχαριστώ» 
και κάνουν τα πάντα για να το πάρουν.
Κάποιος πολύ διάσημος που σέρβιρες; Πώς κύλησε η βρα-
διά μαζί του; Την Ντέμι Μουρ, ήταν η πιο απλή που μπορείς 
να φανταστείς, αέρινη, γλυκύτατη, παραλίγο να μπει και στην 
κουζίνα. Κάποτε που σέρβιρα τον Γούντι Άλεν ήταν ακριβώς το 
αντίθετο. Δεν σήκωνε το κεφάλι του ούτε να σε κοιτάξει.
Πότε χαλαρώνει η δουλειά; Γύρω στις 2 παρά... Έχουμε κάτω 
ένα σαλονάκι, καθόμαστε στον καναπέ και χαλαρώνουμε. Δεν 
φεύγει κανείς μας χωρίς καληνύχτα. Η δουλειά είναι σκληρή 
και εδώ δουλεύουν όσοι πραγματικά τη γουστάρουν. Αυτό δεν 
γίνεται αν δεν αισθάνεσαι οικογένεια. A

Από τι ώρα ξεκινάει η προετοιμασία στο Vezené; Οι πρώτες 
ύλες έρχονται στις 7 το πρωί. Η ομάδα είναι όλη εκεί, καθένας 
στη δουλειά του – ζωμοί, φιλεταρίσματα, αποστεώσεις. Εγώ 
έρχομαι κατά τις 11 και... μπαίνω στα πόδια τους. Περνάω από 
όλα τα πόστα, μιλάω, αλλάζω, διορθώνω, διαφωνώ, συμφω-
νώ, προχωράμε στα παρακάτω. Είμαστε μια πολύ δεμένη ομά-
δα όπου ο καθένας έχει αυτονομία και πρωτοβουλίες. 
Πόσα άτομα σερβίρετε ταυτόχρονα στην ώρα της αιχμής; 
Γύρω στα 50-55. Σάλα-κουζίνα δουλεύουμε γύρω στα 27 άτο-
μα, στριμωχνόμαστε, χαϊδευόμαστε, εκείνη την ώρα πέφτουν 
και οι πιο αστείες ατάκες, το χιούμορ σώζει, μας ανεβάζει και 
μεταφέρεται και στη σάλα.  

Κι αν κάτι καθυστερήσει; Πώς το μαζεύετε; …More food. Ε-
νημερώνουμε πάντα και έπειτα προσφέρουμε μικρά πιατάκια 
εκτός παραγγελίας. Αν υπάρξει οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλη-
μα η αντίδραση από όλη την ομάδα είναι ακαριαία. Είναι όλοι 
πολύ ετοιμοπόλεμοι, στόχος είναι ο πελάτης να περάσει καλά.
Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας του Vezené; Μας εν-
διαφέρει ο κάθε πελάτης να ξέρει πως με το που περνάει την 
πόρτα μας όλα τα άσχημα θα τα αφήσει πίσω... εδώ θα περάσει 
καλά. Μιλάμε μαζί του, ενδιαφερόμαστε για την άποψή του. 
Αν κάτι δεν του αρέσει δουλεύουμε όλοι για να το αλλάξουμε. 

VEZENÉ
Βρασίδα 11 (διαγωνίως 

Πινακοθήκης), Αθήνα, 2107232002

EΣΤΗΝ 
ΚΟΥΖΙΝΑ 

ΤΟΥ

ΜΠΗΚΑΜε ΣΤΑ ΑδΥΤΑ 
ΤΟΥ ΠΙΟ hot rEsto 
ΤΗΣ ΑθΗΝΑΣ 
Σε ώρΑ ΑΙχΜΗΣ
Της ΝεΝεΛΑΣ ΓεώρΓεΛε
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t Από τους πρωτοπόρους στο είδος, τα everest μας έμαθαν να βλέπουμε το σάντου-

ιτς με άλλα μάτια. Θυμάσαι την πρώτη φορά που αντίκρισες εκείνη τη βιτρίνα με τα 
δεκάδες υλικά; Ώρες σκεφτόσουν με τι να πρωτογεμίσεις το σάντουιτς και συνέχεια 
αναρωτιόσουν ποιος συνδυασμός θα το κάνει ακόμα πιο κολασμένο. Ναι, είναι α-
λήθεια. Τα σάντουιτς του everest άφησαν εποχή. Και τώρα μπαίνουν στην επόμενη. 
Το «zesto» ή αλλιώς το πιο καυτό σάντουιτς του δρόμου, μεγαλώνει, νοστιμεύει, 
συνεχίζει να μας ενθουσιάζει. Η ποικιλία των υλικών με τα οποία μπορείς να παραγε-
μίσεις το zesto σου έχει πια φτάσει σε άλλα επίπεδα. Αν σε αυτό προσθέσουμε και τα 
τόσα διαφορετικά ψωμάκια, έχεις πια αμέτρητους συνδυασμούς γεύσης και υλικών 
που μπορείς να απολαύσεις. Γιατί όμως επιμένεις ακόμα στον δικό σου αγαπημένο; 
Είσαι τόσο σίγουρος πως έχεις βρει τον νούμερο ένα ακαταμάχητο συνδυασμό; Εμείς 
προτείνουμε να αφεθείς για λίγο στα έμπειρα χέρια των ειδικών του σάντουιτς. Οι 
sandwich experts του everest έχουν φτιάξει κάποιες συνθέσεις προκαλώντας σε να 
δοκιμάσεις νέα ψωμάκια και λαχταριστούς συνδυασμούς, αφήνοντας για λίγο στην 
άκρη το σάντουιτς που τρως τόσα χρόνια. Country Style, Chicken Passion, Burger 
Fanatic, Classic και Light Turkey είναι μερικές μόνο από τις δελεαστικές προτάσεις 
που έχουν επίσης και δελεαστικές τιμές (που ξεκινούν από €2,50). Ψωμάκια τραγανά, 
τυριά που λιώνουν, ξεροψημένο μπέικον, εκλεκτά αλλαντικά, λαχταριστά υλικά και 
dressings που απογειώνουν. Τι περιμένεις;
 www.everest.gr, www.facebook.com/everest.gr 
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ίγο μετά τις 7.22 π.μ. ο Jules 
(Samuel L.Jackson) και ο Vincent 
(John Travolta), εκτελεστές πε-
ριωπής αμφότεροι, μπουκάρουν 
στο διαμέρισμα δύο τύπων. «Σας 

πετύχαμε πάνω στο πρωινό» λέει ο 
Jules. «Συγγνώμη για αυτό. Τι τρώτε;» 
Ο (τρεμάμενος) Brett απαντά «Χά-
μπουργκερς». «Χάμπουργκερς!» ανα-
φωνεί με έξαψη και ο Jules. «Ο ακρο-
γωνιαίος λίθος κάθε σωστού προγεύμα-
τος!» Στη συνέχεια ρωτάει αν μπορεί να 
δοκιμάσει. Ακολουθεί κοντινό πλάνο 
στο cheeseburger, μεγάλη μπουκιά και 
αποφαίνεται: «That is a tasty burger!». 
Αυτά στη διάσημη σκηνή του «Pulp 
Fiction», μία από τις καλύτερες ταινίες 
όλων των εποχών, σκηνοθετημένη από 
τον Quentin Tarantino. Στο επόμενο 
καρέ ακολουθεί η κόλαση, αλλά αυτό 
λίγο μας αφορά.
Τα burgers τα γνωρίσαμε μέσα από ται-
νίες σαν κι αυτή. Ταινίες που εξυψώ-
νουν ή καταρρίπτουν το Αμερικάνικο 
Όνειρο. Μέρος του ονείρου τα pin up 
girls που με σουφρωμένα κόκκινα χει-
λάκια σερβίρουν ζουμερά μπιφτέκια 
ανάμεσα σε δυο φέτες ψωμί. Σε λίγο 
ολόκληρος ο πλανήτης θα άκουγε rock 
’n’ roll και θα έδινε ραντεβού στα Mac 
Donald’s. Στην Ελλάδα συστηθήκαμε 
με τα ονειρεμένα μπιφτεκόψωμα που 
λάνσαραν οι μεγάλες αλυσίδες fast 
food, τώρα πια μπεργκεράδικα ξεφυ-
τρώνουν σε κάθε στενό, εστιατόρια 
ακριβά και βραβευμένα τα εντάσσουν 
στο μενού τους, οι ουρές σχηματίζονται 
σε συνοικιακά μαγαζάκια που πουλά-
νε burgers, με την ίδια ταχύτητα που 
κάποτε πουλούσαν σουβλάκια. Ένα ελ-
ληνικό μπεργκεράδικο, το Μπαρ-μπεε-
κιου, βρήκε τη θέση του ανάμεσα στα 25 
καλύτερα μπεργκεράδικα του κόσμου 
στο www.list25.com, ενώ το 1o Burger 
Fest της Αθήνας, που πραγματοποιήθη-
κε πριν από λίγες μέρες στο παλιό Αμα-
ξοστάσιο στο Γκάζι, έκανε πάταγο. 

Burger-
maniac!
 Μίλα μου για μπιφτεκόψωμα

Λ
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Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΒΝΑΤΣΙΟΥ - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
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Φαντάσου ένα μέρος όπου το burger είναι το κέντρο του κόσμου. Ένα σπίτι που 
γεμίζει κάθε μέρα με ανθρώπους που ορκίζονται στα burgers. Ένα χώρο που μοσχο-
βολάει από φρεσκοψημένα μπιφτέκια, τσιγαρισμένο μπέικον και λιωμένο τυρί. Το 
Goody’s Burger House είναι τα Goody’s όπως τα είχες φανταστεί. Λαχταριστά burgers 
και signature πιάτα σε ένα χώρο με ατμόσφαιρα αυθεντικού burger house. Για να 
το διαπιστώσουμε όμως από πρώτο χέρι, πήγαμε στo Goody’s Burger House στην 
Πανόρμου. Με το που μπαίνεις στο μεγάλο χώρο βλέπεις φωτεινές επιγραφές που 
ανοίγουν την όρεξη (slourp!) και έξυπνα logo που σε κάνουν να γελάς. «I’ve got 99 
problems, but burger ain’t one!», διαβάζω στον τοίχο και κάθομαι σε μια από τις χρω-
ματιστές καρέκλες για να το επιβεβαιώσω. Παραγγέλνω το νέο και ωραίο «Extreme 
Cheese», από την κατηγορία extreme burgers, που –όπως μαθαίνω– έχουν ως βάση 
μεγαλύτερο μπιφτέκι από τα κλασικά. Από την πρώτη μπουκιά καταλαβαίνω πως 
είναι πραγματικά κάτι το ξεχωριστό. Βασικά φέρε στο μυαλό σου το αγαπημένο σου 
burger των Goody’s και έπειτα φαντάσου το στην extra large εκδοχή του. Τέλειο; Το 
ακόμα καλύτερο όμως είναι ότι θα βρεις μια τεράστια ποικιλία, που θα σου πάρει το 
μυαλό. Από τη σειρά Angus, τα extreme burgers και το extreme club μέχρι τα New 
York grilled sandwiches, είναι φανερό πως τα Goody’s έχουν πια περάσει στην και-
νούργια, λαχταριστή εποχή τους. Και τους πάει πολύ. 

www.goodysburgerhouse.com, Fb: Goody’s Burger House
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HOMEMADE BURGER
Μόνος στο σπίτι µε burgers

Τώρα πια μπορείς να βρεις burger με την ίδια ευκολία που πεταγόσουν στο περίπτε-
ρο για τσιγάρα. Ή πολύ πιο απλά μπορείς να τα παραγγείλεις. Η αμέσως επόμενη 
καλύτερη επιλογή είναι να τα φτιάξεις μόνος σου. Σε αυτό το πόνημα το Α και το Ω 
είναι τα υλικά σου. Μην κάνεις εκπτώσεις στο κρέας, προτίμησε φρέσκα λαχανικά 
από τη λαϊκή (να ξέρεις όμως ότι και στο Lidl θα βρεις ολόφρεσκα φρούτα και λαχα-
νικά, μεγαλωμένα κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου που «αξίζουν και φαίνο-
νται»), διάλεξε τυρί καλής ποιότητας που να λιώνει εύκολα (π.χ. τσένταρ, μοτσαρέ-
λα) και φρόντισε να μην ξεχάσεις το μπέικον, γιατί… συγγνώμη, είναι δυνατόν; Πού 
πας χωρίς μπέικον;
Παραθέτω ενδεικτικά μια από τις αγαπημένες μου συνταγές για burger: με τηγα-
νητές πατάτες. ∆εν μπορείς να φανταστείς το burger σου χωρίς τηγανητές πατάτες, 
έτσι δεν είναι; Τότε γιατί αντί να τις έχεις δίπλα σαν συνοδευτικό να μην παραγεμί-
σεις το burger σου με αυτές; Μα πραγματικά ώρες-ώρες δεν σε καταλαβαίνω…

ΥΛΙΚ Α ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ
Για το burger

600 γρ. μοσχαρίσιο κιμά

4 φέτες καπνιστό τσένταρ

4 φέτες μπέικον, ψημένο

8 φέτες από το αγαπημένο 

σου ψωμάκι, φρυγανισμέ-

νες

Για τις πατάτες

1 κ. πατάτες με τη φλούδα 

τους, κομμένες σε λωρίδες

3 κ. σ. ελαιόλαδο

1 κ. γλ. αλάτι

1 κ. γλ. πιπέρι

Για τη Bourbon σος

1/4 του φλιτζανιού bourbon

1 φλιτζάνι κρύο νερό

1/4 του φλιτζανιού καλα-

μποκάλευρο

1/2 κ.γλ. πιπέρι cayenne

1/2 κ.γλ. αλάτι

2 κ.σ. σάλτσα σόγιας

2 κ.σ. μέλι

2 κ.σ. από την American 

Smokey Barbecue σος της 

Hellmann’s

1 κ.γλ. ταμπάσκο

1/2 φλιτζάνι μαύρη ζάχαρη

1 κ.γλ. μουστάρδα Dijon

1 σκελίδα σκόρδου, λιωμέ-

νη ή ψιλοκομμένη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200°C. Ρίχνουμε τις πατάτες σε ένα 
μεγάλο μπολ και πασπαλίζουμε με το ελαιόλαδο, το αλάτι και το πιπέρι. Ανα-
κατεύουμε καλά με τα χέρια μας. Μεταφέρουμε τις πατάτες σε ένα ταψί που 
προηγουμένως έχουμε καλύψει με λαδόκολλα και ψήνουμε στο φούρνο 
για 25-30 λεπτά ή περισσότερο (εξαρτάται πόσο λεπτές έχεις κόψει τις πα-
τάτες) μέχρι να γίνουν τραγανές και να πάρουν χρυσαφί χρώμα.

Όσο ψήνονται οι πατάτες, εσύ φτιάξε τη σος. Σε ένα μπολ αναμειγνύου-
με το καλαμποκάλευρο με το 1/4 του νερού και ανακατεύουμε καλά μέχρι 
το μείγμα να αποκτήσει βελουδένια υφή. Προσθέτουμε το αλάτι και το 
πιπέρι cayenne. Τοποθετούμε μια κατσαρόλα μεσαίου μεγέθους σε χαμηλή 
φωτιά και ρίχνουμε μέσα το bourbon, το υπόλοιπο νερό (3/4 του φλιτζα-
νιού), τη σάλτσα σόγιας, το μέλι, την American Smokey Barbecue σος της 
Hellmann’s, το ταμπάσκο, τη μαύρη ζάχαρη, τη μουστάρδα και το σκόρδο. 
Ανακατεύουμε, αφήνουμε να πάρει μια βράση και σιγά-σιγά προσθέτουμε 
το μείγμα με το καλαμποκάλευρο και το νερό, ανακατεύοντας συνέχεια. 
Όταν το μείγμα ομογενοποιηθεί εντελώς, μαγειρεύουμε για ακόμα 1 λεπτό. 
Απομακρύνουμε από τη φωτιά.

Προθερμαίνουμε το γκριλ σε μέτρια ένταση. Με τον κιμά σχηματίζουμε 
4 μπιφτέκια. Πασπαλίζουμε με αλάτι και πιπέρι. Ψήνουμε τα burgers στο 
γκριλ για 4-5 λεπτά από κάθε πλευρά ή λίγο παραπάνω, αν τα θέλουμε 
καλοψημένα. Τοποθετούμε το μπιφτέκι πάνω στο ψωμάκι, από πάνω βά-
ζουμε μια χούφτα πατάτες και από πάνω από τις πατάτες μια φέτα τσένταρ. 
Περιμένουμε λίγο να λιώσει το τυρί και προσθέτουμε μια φέτα μπέικον. 
Καπακώνουμε με το φρυγανισμένο ψωμάκι και τελειώνουμε με μια γενναία 
δόση από την bourbon sauce.

*Ξαναλέω πως η παραπάνω συνταγή είναι εντελώς ενδεικτική. Βάλε τη δική 
σου φαντασία και θα δεις που θα κάνεις µπεργκερο-θαύµατα. Ειδικά αν χρη-
σιµοποιήσεις µια από τις ειδικές Grill sauces της Hellmann’s, ιδανικές για µα-
ρινάρισµα, γλασάρισµα ή απλά για δίπλα στο πιάτο. Εκτός από την American 
Smokey Bar µε την πλούσια, καπνιστή γεύση, ανακάλυψε και τη γλυκιά 
Australian Sweet Grill µε µέλι ή την καυτερή Brazillian Spicy Churrasco µε πιπε-
ριές τσίλι. «That is a tasty burger!».

Burger µε τηγανητές πατάτες και σος bourbon
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HOneY muSTarD BacOn
HOT HOT
Η αλήθεια είναι ότι εδώ οι απόψεις περί αμαρτίας διίστανται. 

Άλλοι λένε ότι εξίσου κολασμένο είναι το Buffalo Rib Eye ή το 

Blue Bacon Burger. Έπειτα από γκάλοπ (και μπόλικη υποκειμε-

νικότητα) όμως κατέληξα στο Honey Mustard Bacon με καρα-

μελωμένα κρεμμύδια, ντομάτα, bacon, cheddar και σος Honey 

Mustard. Για να το συνοδεύσεις, πάρε τις πατάτες με Mexican 

σος. Κάνει ωραία αντίθεση στον ουρανίσκο.

THe BrOnX  
BrOOKLYn THe TaSTe FacTOrY
Δύο μπιφτέκια, λιωμένο τσένταρ, τετραπλό μπέικον, διπλή ντο-

μάτα και η μυστική Brooklyn σος σε extra large ψωμί. Το The Bronx 

φτιάχτηκε αποκλειστικά και μόνο για τις μέρες του Burger Fest, 

αλλά εντέλει λατρεύτηκε τόσο που οι άνθρωποι του Brooklyn 

υπέκυψαν στις απειλ…εεε, στις παρακλήσεις μας θέλω να πω, 

και το ενέταξαν στο μενού τους. Σερβίρεται με στρουμπουλές 

τηγανητές πατάτες ή σαλάτα, αν δεν θες να αμαρτάνεις πολύ. 

ΤΟΥ ΓΕΝΝΑΙΟΥ
ΜΠΑΡ-ΜΠΕ-ΚΙΟΥ
Πώς θα μπορούσε να λείπει ΑΥΤΟ το μπέργκερ; Με δύο μπι-

φτέκια χειροποίητα από 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά Angus, 

διπλό τυρί ένταμ, διπλό καπνιστό μπέικον, τηγανητό αυγό, 

ντομάτα, άισμπεργκ, καραμελωμένα κρεμμύδια, σπιτική κόκ-

κινη σάλτσα, μαγιονέζα και μουστάρδα δεν είναι να απορείς 

που το www.list25.com το κατέταξε στα «25 θανατηφόρα νό-

στιμα burgers του κόσμου». Αλλά ας μην πάμε μακριά. Αρκεί 

να δεις τις ουρές που σχηματίζονται στο λιλιπούτειο μαγαζάκι 

του Πειραιά για να καταλάβεις τι εστί «Γενναίος» (ο οποίος 

παρεμπίπτοντος έχει μπαμπά (με 4 μπιφτέκια) και παππού (με 

8 μπιφτέκια). Extra Tip: Στο πρώτο Burger Fest της Αθήνας το 

Μπαρ-μπεε-κιου κέρδισε τον τίτλο του καλύτερου μπεργκερά-

δικου της πόλης, έπειτα από ψηφοφορία του κοινού.

BiLL murraY
JuicY griLL
Μπιφτέκι μοσχάρι γεμιστό με τσένταρ, chipotle aioli mayo, 

iceberg, ντομάτα και homemade fried onion strings. Είναι το 

Bill Murray (hurray!!) και έχει πιστούς που θα σκότωναν για 

αυτό. Εγώ δεν θα γίνω επικίνδυνη, αλλά μια μικρή υπόκλιση θα 

την κάνω. Παρεμπιπτόντως το Juicy Grill κέρδισε τη δεύτερη 

θέση στο Burger Fest (νούμερο τρία ήρθε το Hot Hot). Tip: Αχ, 

αυτές οι πατάτες… 

JacK DanieL’S
Tgi FriDaY’S
Σέρβιρε burgers πολύ πριν γίνουν μόδα. Ένα από αυτά έγινε κά-

τι σαν μύθος. Το Jack Daniel’s Burger είναι ψημένο στη σχάρα, 

επικαλυμμένο με Jack Daniel’s Glaze και ενισχυμένο με onion 

rings και λιωμένο τυρί τσένταρ. Εννοείται ότι συνοδεύεται από 

έξτρα δόση Jack Daniel’s σος, εννοείται ότι το ξέρεις γιατί είναι 

από τα πρώτα burgers που αγάπησες. Ψέματα; 

eXTreme cHeeSe
gOODY’S Burger HOuSe
To all time classic Cheeseburger που μεγάλωσε γενιές και γε-

νιές, στην πιο extreme εκδοχή του. Μεγάλο μπιφτέκι Goody’s 

σε αφράτο ψωμί, τυρί, pickle sauce, μουστάρδα και κέτσαπ. 

Εξηγούμαι καλύτερα: Το μπιφτέκι είναι ζουμερό και τεράστιο, 

το τυρί λιώνει με πάθος και σε παρασύρει μαζί του, ενώ η πα-

χύρρευστη μουστάρδα και το κέτσαπ είναι μια μεγάλη τσαχπι-

νιά. Απλά δεν θες να το μοιραστείς με κανέναν. Κι όλα αυτά στο 

Goody’s Burgers House, την εντελώς ανανεωμένη έκδοση της 

αλυσίδας που όλοι αγαπήσαμε. AΤΑ
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Έχει τα burgers για τα οποία μιλάει η μισή Αθήνα. Και αν το έχεις απορία, ναι, είναι τόσο καλά όσο 
λένε. Από το «Egg Project» με τηγανητό αυγό, μπιφτέκι και τραγανό μπέικον, μέχρι το «The Bronx» 
(2 μπιφτέκια, λιωμένο τσένταρ, τετραπλό μπέικον σε extra large ψωμί) που γνωρίσαμε στο Burger 
Fest και αγαπήσαμε όσο τίποτα, τα burgers του αφηγούνται τις γευστικές ιστορίες της Νέας Υόρκης 
(σε ανάλογο σκηνικό!) και δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Και τώρα που καλοκαίριασε, η πιο 
ανατρεπτική νεοϋορκέζικη συνοικία του Χαλανδρίου είπε να ταράξει τα νερά της πόλης με τα σού-
περ καλοκαιρινά cocktail και τη βελτιωμένη εκδοχή του milkshake. Σκέψου μόνο ότι το ποτήρι του 
milkshake έρχεται σε πιατάκι για να μη λερωθείς από το πλούσιο σιρόπι σοκολάτας, την έξτρα σα-
ντιγί, την τρούφα και τα κομματάκια kit kat ή lacta που ξεχειλίζουν. Μια γευστική κόλαση, όπως και 
τα… αμαρτωλά oreo pancakes του. Tip: Κάθε Τετάρτη με κάθε burger παίρνεις δώρο το αναψυκτικό. 

Παράσχου 8, Χαλάνδρι, 213 0351374, Fb: Brooklyn, The Taste Factory
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Είναι το μέρος που η Μέριλιν σου κλείνει το μάτι, ο Elvis σου τραγουδά το “A Little Less 
Conversation”, η Κάντιλακ σε περιμένει καλογυαλισμένη στη γωνία. Το πιο καυτό μπεργκεράδικο 
της πόλης ροκάρει 24 ώρες το 24ωρο και σε παρασέρνει σε ένα ταξίδι με pin up girls, ζουμερά 
burgers και τηγανιτές πατάτες στις πιο σέξι εκδοχές τους. Πώς μπορείς να πεις όχι στο Honey Bacon 
Burger ή στο εκπληκτικό Jack Daniels; Είναι αδύνατον να αντισταθείς στο πιο νόστιμο bar της πόλης. 
Μην το κάνεις. Παράγγειλε το δικό σου αγαπημένο burger, περίμενε να σε φωνάξουν από το μι-
κρόφωνο και νιώσε την απόλαυση να χτυπάει κόκκινο. Ένα είναι σίγουρο: Δεν θα ξαναβρείς τέτοιο 
burger σε τέτοια τιμή. Για αυτό και θα επιστρέφεις πάντα στον τόπο του εγκλήματος.
Αθήνα 213 0272440, Αμπελόκηποι 2106928101, Ηλιούπολη 210 9911144, Ηράκλειο Κρήτης 2810 
344333, Κορυδαλλός 210 4949949, Περιστέρι 210 5757571, Πειραιάς 210 4102444, Ν. Φιλαδέλφεια 
213 0246631, Χαλκίδα 22210 21712-3, Γλυφάδα, Χαλάνδρι 210 6848666, Χαϊδάρι 217 7240053, Χο-
λαργός 210 6518332, www.hothot.gr, Fb: Hot Hot Burger Bar
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1. Βρίσκεσαι στον 
πρώτο πολυχώρο 
ωμοφαγίας στην Ελ-
λάδα. Πού είσαι; 
Α) Στη Γη (όχι στον πλα-
νήτη, στο μαγαζί)
Β) Δεν είσαι κάπου, δεν 
υπάρχει τέτοιο εστι-
ατόριο
Γ) Στο Ομ
 
2. Πού είναι γυρισμέ-
νη η διαφήμιση με 
τον Πέτρο Φιλιππίδη, 
που μιμείται τον 
αγαπημένο σε όλους 
παντοπώλη Ζήκο;
Α) Στο Ειδικόν
Β) Στο Tsiputapas
Γ) Στο Αποστακτήριον 
 
3. Ποιος γνωστός 
σεφ ήταν ο πρώτος 
που πήρε αστέρι 
Michelin στην Ελ-
λάδα;
Α) Ο Έκτορας Μποτρίνι 
Β) Ο Λευτέρης Λαζά-
ρου
Γ) Ο Μιχάλης Ντου-
νέτας

4. Εκτός από συνθη-
ματικό για μερακλί-
δικα τσιγάρα, τι άλλο 
ονομάζουμε «γάρο»; 
Α) Το μαύρο εντόσθιο 
της γαρίδας
Β) Είδος αφρόψαρου 
που βρίσκεται μόνο 
στον Βόσπορο και μας 
δίνει το περίφημο πιά-
το «γαριλό μεζέ»
Γ) Μια αρχαία συνταγή 
ζύμωσης ψαριών και 
αλατιού, συγγενής 
της ανατολίτικης fish 
sauce  
 
5. Τι είναι η πισπιλίτα; 
Α) Χορτόπιτα των 
Ιωαννίνων από καλα-
μποκάλευρο 
Β) Μηχάνημα που χρη-
σιμοποιούσαν παλιά οι 
ζαχαροπλάστες για να 
ραίνουν τους κουρα-
μπιέδες με ανθόνερο 
Γ) Κότα λεμονάτη, από 
την Άρτα, ένα πιάτο 
για το οποίο χρησιμο-
ποιούν τις «στέρφες» 
κότες που δεν βγά-
ζουν αυγά 

6. Από ποιο φούρνο 
τρώνε στη Βιέννη 
ελληνικό ψωμί; 
Α) Πνύκα
Β) Τάκης
Γ) Βενέτη 

7. Τι είναι το λόπι της 
Ρόδου; 
Α) Παραδοσιακό γλυ-
κό που τρώνε στους 
γάμους
Β) Είδος ξηρού φα-
σολιού 
Γ) Ο εφιάλτης της ρο-
δίτισσας μαγείρισσας: 
λέξη που χρησιμο-
ποιούν για να χαρα-
κτηρίσουν ένα πιάτο 

που δεν τρώγεται με 
τίποτα 
 
8. Η περουβιανή κου-
ζίνα Nikkei ήταν το 
φετινό σουξέ στην 
αθηναϊκή σκηνή. Με 
ποια λέξη που θυμί-
ζει ρουχισμό ονομά-
ζεται το πιάτο ωμού 
ψαριού στο μακρινό 
Περού; 
A) Τιραντίτο
Β) Σουτιενίτο
Γ) Σορτσίτο

9. Σε ποια περιοχή 
που θυμίζει ποτό 
άνοιξε πρόσφατα το 
Paleo ο sommelier 
Γιάννης Καϋμενά-
κης; 
Α) Μαυροδάφνη, στη 
Δάφνη 
Β) Ρετσίνα, στον Πει-
ραιά
Γ) Ρακή, στα Καλύβια
 
10. Ποιο από τα πα-
ρακάτω ζώα κάνει 
θραύση στο Πα-
γκράτι; 
Α) Το Μαύρο Πρόβατο
Β) Το Θείο Τραγί
Γ) Ο Αποδιοπομπαίος 
Τράγος 
  
11. Ποιο σουβλατζί-
δικο προτιμάει ο τ. 
πρωθυπουργός Κώ-
στας Καραμανλής; 
 Α) Τον Αβραάμ, στο 
Χαλάνδρι 
Β) Τον Ζάχο, στη Βάρ-

κιζα 
Γ) Τον Μπαϊρακτάρη, 
στο Μοναστηράκι
 
12. Ποιο από τα πα-
ρακάτω ΔΕΝ είναι 
ποικιλία κρασιού; 
Α) Καρβουνωτή 
Β) Ροκανιάρης
Γ) Μεσενικόλα 
 
13. Το εστιατόριο 
Κατσούρμπος, στο 
Παγκράτι, έχει πάρει 
το όνομά του από...
Α) Ένα είδος μικρής 
μαύρης ελιάς χωρίς 
κουκούτσι 
Β) Ένα έργο του 
συγγραφέα της Ε-
ρωφίλης, Γεώργιου 
Χορτάτση
Γ) Έναν όχι και τόσο 
γνωστό ήρωα της 
Επανάστασης του 
1821, που λέγεται ότι 
διατηρούσε ερωτικές 
επαφές με τη Μπου-
μπουλίνα 

14.  Ποιο εστιατόριο 
στεγάζεται σε ένα 
παλιό σχολείο; 
Α) Το Άμα Λάχει, στα 
Εξάρχεια 
Β) Το Piu Verde, στο 
Άλσος Παπάγου 
Γ) Το Mamma Tierra, 
στην Ακαδημίας 
 
15. Σε ποιο γνωστό 
αθηναϊκό εστιατόριο 
χόρεψε το πρώτο 

του ζεϊμπέκικο ως 
παντρεμένος ο Γα-
βριήλ Σακελλαρίδης;
Α) Στη Ράτκα 
Β) Στο Βαρούλκο
Γ) Στο Πάρκο Ελευθε-
ρίας 

16. Πού έφαγαν η 
Σοφία Λόρεν και ο 
Τσόρτσιλ όταν ήρ-
θαν στην Ελλάδα; 
Α) Στους Διόσκουρους, 
στην Πλάκα
Β) Στην Αίγλη Ζαππεί-
ου, φυσικά
Γ) Στο Βασίλαινα, στον 
Πειραιά
 
17. Τι θα σου φορέ-
σουν, πριν φας, στο 
ιταλικό L’ abbufatta, 
στον Πειραιά; 
Α) Μια κονκάρδα 
που γράφει «I love 
Despoina» (η φοβερή 
και τρομερή μαγεί-
ρισσα)  
Β) Μια... σαλιάρα  
Γ) Ένα βραχιολάκι με 
χάντρες που κατα-
σκευάζει η κόρη των 
ιδιοκτητών 

18. Είναι κουτουκάκι 
στο Κουκάκι. Πώς 
λέγεται; 
Α) Μοσχοκάρυδο 
Μπαχάρι
Β) Γαρύφαλλο Κα-
νέλλα
Γ) Κάρδαμο Μαχλέπι
 

19. Τρεις Παρθένες: 
τι είναι; 
Α) Είδη ρακόμελου 
που σερβίρονται στο 
Παρθεναγωγείο στην 
Αγία Παρασκευή 
Β) Εστιατόριο που μό-
λις άνοιξε τις πόρτες 
του, στο οίκισμα πα-
λιού Παρθεναγωγείου, 
στο Μεταξουργείο 
Γ) Άγαλμα του Βαρώ-
τσου που κοσμούσε 
την Αίγλη Ζαππείου μέ-
χρι που καταστράφη-
κε στο σεισμό του ’99  
 
20. Τι υπόσχεται να 
σε... κάνει το ομώ-
νυμο wine bar στον 
Βοτανικό; 
Α) Αρχόντισσα
Β) Βασίλισσα
Γ) Πριγκίπισσα 

21 . Πίνεις τον καφέ 
σου και από πάνω 
σου κρέμεται αυθε-
ντικός Πικάσο. Πού 
είσαι; 
Α) Στο L’ Abreuvoir
Β) Στο Zonar’s 
Γ) Στη Σπονδή 
 
22. Είσαι μεγαλύτε-
ρος και πεθύμησες 
παγωτό Σικάγο. Ή εί-
σαι νεότερος και θες 
να γευτείς κι εσύ ε-
πιτέλους αυτό το πε-
ρίφημο παγωτό που 
κέρασε ο μπαμπάς 
σου τη μαμά σου στο 

πρώτο ραντεβού. Σε 
ποιο από τα παρακά-
τω ζαχαροπλαστεία 
ΔΕΝ θα πας; 
Α) Στο ζαχαροπλα-
στείο Χαρά, στα Άνω 
Πατήσια 
Β) Στο Zonar’s 
Γ) Στον Κωνσταντινίδη 
    
23. Τι είναι η Κυδω-
νίτσα; 
Α) Μικρή κυδωνιά που 
φυτρώνει στο Β. Αι-
γαίο και δίνει καρπούς 
κάπως ξινούς οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται για 
τη Σιροπιάρα (γλυκό 
του κουταλιού με δι-
πλή δόση ζάχαρης) 
Β) Πηλιορείτικο χοι-
ρινό με κυδώνια που 
σιγοψήνεται στον 
ξυλόφουρνο κάθε 
15αύγουστο από τις 
ανύπανδρες της οικο-
γένειας 
Γ) Σπάνια ποικιλία λευ-
κού κρασιού από τη 
Λακωνία, που ταιριά-
ζει πολύ με θαλασσινά 
και τυριά 

24. Πού βρίσκεται 
η «Chinatown» της 
Αθήνας;
Α) Στο Σύνταγμα
Β) Στον Κεραμεικό 
Γ) Στο Μεταξουργείο 
 
25. Σε ποιο μαγαζί 
παραθέτει τα δείπνα 
του ο Πρέσβης της 
Ταϊλάνδης;
Α) Στο Blue Bamboo 
στην Κυδαντιδών
Β) Στο Rouan Thai στον 
Πειραιά
Γ) Στο Andaman στα 

Πετράλωνα 
26. Τι είναι Κουλακλί 
μαντί;
Α) Μικρά κιμαδοπι-
τάκια που φτιάχνουν 
στην Καβάλα 
Β) Καλιαρντό για το 
καλαμάκι κοτόπουλο 
Γ) Η τουρκική ονομα-
σία του λαχανόρυζου  

27. Τρως δίπλα από 
ένα φοίνικα που 
φύτεψε η 18χρονη 
βασίλισσα Αμαλία, 
νιόπαντρη με τον Ό-
θωνα. Πού είσαι; 
Α) Στο Black Duck 
Garden 
Β) Στο καφέ του Εθνι-
κού Κήπου 
Γ) Στην Αίγλη Ζαππείου 
 
28. Ποιο από τα πα-
ρακάτω ψάρια ΔΕΝ 
έχει δανείσει το όνο-
μά του σε γνωστό α-
θηναϊκό εστιατόριο;
Α) Σαργός
Β) Αθερίνα
Γ) Μπαρμπουνάκι 
 
29. Τι είναι ντυμέ-
νοι οι σερβιτόροι 
στο εστιατόριο El 
Convento Del Arte;
Α) Στρουμφάκια
Β) Μπαλαρίνες
Γ) Καλόγεροι 

 30. Τι στεγαζόταν 
παλιά στο Balthazar;
Α) Γυναικείο ψυχιατρι-
κό ίδρυμα  
Β) Το φρουραρχείο 
των Γερμανών στην 
Κατοχή 
Γ) Το σπίτι της ηθοποι-
ού Κυβέλης 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
1Α 2Α 3Β 4Γ 5Α 6Α 7Β 8Α 9Β 10Α 11Γ 12Α 13Β 14Α 
15Γ 16Γ 17Β 18Β 19Α 20Β 21Β 22Γ 23Γ 24Α 25Β 26Α 
27Α  28Α 29Γ 30Γ
 
0-7 σωστές απαντήσεις Ας αρχίσουμε από τα 
βασικά: αυτό το πραγματάκι σαν τρίαινα που 
είναι δίπλα στο πιάτο, λέγεται πιρούνι. Αφού το 
χρησιμοποιείς που το χρησιμοποιείς, μάθε και 
τι τρως: άνοιξε κανένα βιβλίο μαγειρικής και με-
ρικούς οδηγούς πόλης ακόμα και αν τρως μόνο 
κεφτεδάκια από το τάπερ της μαμάς σου. 

8-16 σωστές απαντήσεις Κάτι αρχίζει να ψήνε-
ται, αλλά αν το quiz ήταν ομαδικό θα είχες γίνει 
ρεζίλι. Δεν χρειάζεται να είσαι έξω όλη μέρα, 
κρίση έχουμε, αλλά αν διάβαζες Taste Voice κάθε 
Πέμπτη δεν θα σκόραρες τόσο χαμηλά. Ούτε τη 
Ferrari την οδηγούμε αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει! 

16-29 σωστές απαντήσεις Είσαι τακτικός ανα-
γνώστης της Taste Voice και σ’ ευχαριστούμε γι’ 
αυτό. Ενημερώνεσαι και είσαι μέσα σ’ όλα. Είσαι 
εσύ που παίρνουν τηλέφωνο οι φίλοι για να τους 
πεις πού να πάνε το καινούργιο αμόρε για να το 
εντυπωσιάσουν… Πρώτον, σε συμπονούμε γιατί 
και σε μας το ίδιο συμβαίνει, δεύτερον, keep 
Tasting.  

30 σωστές απαντήσεις Αυτές εδώ τις σειρές 
δεν θα τις διαβάσει κανένας αφού αποκλείεται 
κάποιος να ξέρει όοοολες τις ερωτήσεις. Τώρα 
αν εσύ που το διαβάζεις βρήκες όντως όλες τις 
σωστές απαντήσεις, κλείσε το google και μην 
κλέβεις. 

Quiz

Πόσό 
foodie 

είσαί; 
όι foodies είναι κίνημα και το 
φαγητό είναι το τελευταίο μας 
καταφύγιο. Η A.V. σε βοηθάει 
να ανακαλύψεις αν είσαι μέ-

λος του κινήματος 
ή απλός περαστικός. 

 Της ΕΛΙΖΑΣ ΣΙΝΑΔΙΝΟΥ
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Είναι το εστιατόριο στο οποίο δίνουν ραντε-
βού όλα τα νότια προάστια. Για φαγητό, γλυκό, 
καφέ και ποτό. Για brunch που όμοιά τους 
δεν ξανάφαγες και πρωινά που σε κάνουν να 
κοιτάς με αισιοδοξία τη μέρα που έρχεται. Το 
μυστικό πίσω από όλα αυτά, ο λόγος που δεν 
μπορείς να αποχωριστείς τη νόστιμη κουζίνα 
του Soleto, κρύβεται κάποια χιλιόμετρα πιο πέ-
ρα, ανάμεσα σε θάλασσες και εξοχές, μακριά 
από την πολύβουη Αθήνα. Στο γοητευτικό, 
σχεδόν μαγικό νησί των Σπετσών. Εκεί, ανάμε-
σα σε αιωνόβια πεύκα που κοιτούν τη θάλασσα 
από ψηλά, έχει τη φάρμα του το πάντα «ηλιό-
λουστο» εστιατόριο και καλλιεργεί με μεγάλη 
φροντίδα οργανικά λαχανικά για την κουζίνα 
του. Ντομάτες με άρωμα όπως παλιά, τρυφε-
ρά κολοκυθάκια, στρουμπουλές μελιτζάνες 
και δροσερά αγγουράκια, νόστιμες πιπεριές, 

μυρωδιές της ελληνικής γης (βασιλικός, θυμά-
ρι, θρούμπι, δυόσμος), όλα τα καλά και άξια της 
γης φυτρώνουν σε αυτό το μποστάνι. Έπειτα 
ταξιδεύουν ως τα χέρια των σεφ κι εκείνοι χρη-
σιμοποιώντας τη μαεστρία και το ταλέντο τους 
τα μετατρέπουν σε μικρά γευστικά θαύματα. 
Όταν από τη μία έχεις γνώση και από την άλλη 
πραγματικά αγνές πρώτες ύλες, τότε μόνο 
μπορείς να μαγειρέψεις κάτι ανεπανάληπτα 
νόστιμο. Κι αν αναρωτιέσαι γιατί τα πρωινά 
του Soleto είναι τόσο νόστιμα, μάθε ότι στη 
φάρμα αυτή μεγαλώνουν ακόμα και κοτούλες 
(αλλά και πάπιες και χήνες!). Έτσι, η κουζίνα έ-
χει κάθε μέρα ολόφρεσκα αυγά, από αυτά που 
δύσκολα βρίσκεις πια. Άντε μετά εσύ να πεις 
όχι σε αυτά τα αυγά Benedict…
 Λαοδίκης 33-35, Γλυφάδα,
210 9680460

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

   25 στέκια για την καλύτερη εποχή του χρόνου
Tης ΝΑΤΑΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

άπο τΗ Φάρμά στο πιάτο
Στο Soleto η φρεσκάδα 

και η νοστιμιά έρχονται από τις Σπέτσες

Το It, το meeting point 

του Κολωνακίου, αποκτά τη 

street food εκδοχή του στο Πα-

γκράτι. Το It-on the go ανοίγει σε 

λίγες μέρες και σε περιμένει με μερικά 

από τα πιο ψαγμένα σάντουιτς αλλά 

και με δροσερές σαλάτες, κρύες σού-

πες, smoothies και καφέ TAF. Κάνει 

delivery σε όλο το κέντρο και take 

away. Θα επιστρέψουμε σύντο-

μα με περισσότερες πληρο-

φορίες! Ευφρονίου 18

Æ
έρμα το σπίτι για φέτος! Βόλτες, γέ-

λια, φίλοι και συζητήσεις μέχρι αργά, 

μέχρι όσο πάει. Αυτή τη μαγική εποχή 

όλες οι ώρες της ημέρας ανήκουν στις 

τσάρκες. Κάναμε την πιο νόστιμη βόλτα στα 

αγαπημένα μας καλοκαιρινά στέκια της πό-

λης κι από αυτά διαλέξαμε τα πιο όμορφα, 

τα πιο δροσερά, τα πιο θέλω-να-μείνω-εδώ-

για-πάντα. Μερακλίδικα μεζεδοπωλεία με 

τραπεζάκια σε λουλουδιασμένες αυλές, 

ρακάδικα για καλοκαιρινά γλέντια μέχρι το 

πρωί, street food για όλα (μα όλα!) τα γού-

στα, μαγαζάκια για τσίμπι-τσίμπι στα όρθια, 

ψαροταβέρνες που φέρνουν αύρα από 

τα νησιά του Αιγαίου, εστιατόρια με αυτό 

το κάτι παραπάνω. Όλα τα έχει πια αυτή η 

πόλη; Μα…δεν το έχεις καταλάβει ακόμα; 

Άνοιξε την πόρτα και βγες έξω!
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Η ιταλική κουζίνα είναι ψηλά στη λίστα προτιμήσεων του Έλληνα. 
Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί τη ζωή του χωρίς μια πλούσια, α-
χνιστή μακαρονάδα; Πώς γίνεται να παρακολουθήσεις τον αγώνα ή 
την αγαπημένη σου ταινία χωρίς τη συντροφιά μιας αφράτης πίτσας; 
Είναι σχεδόν αδύνατον. Και όταν βέβαια μιλάμε για ιταλική κουζίνα, η 
L’Artigiano, η αγαπημένη και μεγαλύτερη αλυσίδα ιταλικού φαγητού, 
είναι από τα πρώτα πράγματα που έρχονται στο μυαλό. Κάθε γεύμα 
μαγειρεύεται τη στιγμή της παραγγελίας σου, τα υλικά που χρησιμο-
ποιούνται είναι άριστης ποιότητας, η ζύμη για την πίτσα σου ζυμώνεται 
κάθε μέρα και ωριμάζει για 24 ολόκληρες ώρες. Και μιας που είπαμε για 
πίτσα, πρέπει να ξέρεις πως υπάρχει και η απόλαυση στο τετράγωνο! 
Η τετράγωνη πίτσα της L’Artigiano, πληθωρική και πεντανόστιμη, που 
πάντα σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Από την άλλη έχουμε ολόφρε-
σκα ραβιόλι, ζυμαρικά σε χίλιες δυο εκδοχές, ζουμερά burgers, δροσε-
ρές σαλάτες με φαντασία, γλυκά που κανέναν δεν αφήνουν ασυγκίνη-
το. Όλα αυτά έρχονται σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο πλησιέστερο 
κατάστημα L’Artigiano ή με ένα κλικ στο www.lartigiano.gr 
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Το It, το meeting point 

του Κολωνακίου, αποκτά τη 

street food εκδοχή του στο Πα-

γκράτι. Το It-on the go ανοίγει σε 

λίγες μέρες και σε περιμένει με μερικά 

από τα πιο ψαγμένα σάντουιτς αλλά 

και με δροσερές σαλάτες, κρύες σού-

πες, smoothies και καφέ TAF. Κάνει 

delivery σε όλο το κέντρο και take 

away. Θα επιστρέψουμε σύντο-

μα με περισσότερες πληρο-

φορίες! Ευφρονίου 18
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Νοσταλγικά μωσαϊκά, μαρμάρινα τραπέζια, πολυέλαιοι κατευθείαν από το σπίτι του Τίτο (!), μαυρο-
πίνακας που σε ενημερώνει για τις εμπνεύσεις της ημέρας, τραπεζάκια χρώματος τιρκουάζ για να 
ξαποστάσεις στη λιακάδα. Σε αυτή τη «Φάμπρικα» που έχει το όνομα και την προστασία του αγίου 
των μαγείρων, χτυπάνε κάρτα κάθε μέρα οι ερωτευμένοι με το φαγητό. Ο μάγειρας, Γιώργος Γκά-
τσος, βάζει όλη την τέχνη και το μεράκι του και βγάζει πιάτα ασύλληπτης νοστιμιάς. Έχει μεζέδες 
από τα καλύτερα παραδοσιακά προϊόντα της χώρας, να μην μπορείς να αφήσεις κάτω το πιρούνι, 
και κάτι πίτες χειροποίητες που ξεπερνάνε και εκείνες της γιαγιάς. Το μεγάλου του ατού όμως είναι 
τα πιάτα των κρεατικών. Ο Γιώργος σιτεύει ολομόναχος τα πρώτης τάξεως κρέατα που προμηθεύ-
εται από όλη την Ελλάδα, τα σιγοψήνει και στο τέλος έρχεται στο πιάτο σου ένα κρέας-λουκούμι. 
Πιστεύει ότι το φαγητό για να γίνει νόστιμο θέλει την ώρα του και πολλή αγάπη. Όπως ακριβώς 
δηλαδή μαγειρεύουν οι μοναχοί στο Άγιον Όρος, τα μυστικά των οποίων χρησιμοποιεί πάντα στην 
κουζίνα του. Συν τοις άλλοις, η σύντροφός του είναι οινολόγος, κάτι που βοηθά στο να υπάρχει μια 
μεγάλη γκάμα από διάφορες ετικέτες απ’ όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, οπότε το καλό κρασί δεν θα 
σου λείψει. Α. Ζίννη 34, Κουκάκι, 210 9246354, Fb: Η Φάμπρικα του ΕυφρόσυνουΗ Φ
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Αυτοί που ξέρουν λένε ότι δεν αρκεί να ανοίξεις ένα μαγαζί, να σταθείς στην πόρτα και να πεις 
καλώς ήρθατε. Πρέπει να το αγαπάς αυτό που κάνεις. Να έχεις μεράκι. Στο Σούμα Κολοκύθι και το 
μεράκι και η αγάπη για το αντικείμενο περισσεύουν. Θα το καταλάβεις από το χαμόγελο και το ζεστό 
καλωσόρισμα, από το ευγενέστατο σέρβις, από τη δροσερή αυλή, η οποία είναι πλήρως ανακαινι-
σμένη και φροντισμένη σε κάθε της λεπτομέρεια, που με χτιστούς καναπέδες και χρωματιστά μα-
ξιλάρια αλλά και κάποιες ρετρό πινελιές, θα σου δώσει την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε κάποιο νησί. 
Και φυσικά από το φαγητό. Προσεγμένο σε όλα του, από την επιλογή των πρώτων υλών μέχρι την 
εκτέλεση. Στο μενού έχουν προστεθεί και κάποια καινούργια και πολύ ενδιαφέροντα πιάτα, όπως 
το κριθαρότο καραβίδας με μαύρη τρούφα και το μπιφτέκι γαλοπούλας με ψητά λαχανικά, ενώ από 
σαλάτες σού προτείνουμε τη σαλάτα-ποίημα με φράουλα, σιρόπι φράουλας, άγρια ρόκα, σπανάκι, 
λόλα, dressing από αποξηραμένα σύκα, πορτοκάλι και κατσικίσιο τυρί. Δευτέρα και Τρίτη κλειστά, 
Κυριακές ανοιχτά από το μεσημέρι.  
Ομήρου 27 & Ιφιγένειας, Άγιος Δημήτριος, 210 9766565, fb: Σούμα Κολοκύθι Σο
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Θυμάσαι το πρώτο σουβλάκι που έφαγες μικρός; Την πρώτη φορά που έδωσες ραντεβού στην πλα-
τεία για να πάτε στην ψησταριά της γειτονιάς; Οι γεύσεις των παιδικών μας χρόνων μένουν πάντα 
στη μνήμη μας, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια είναι δύσκολο να τις βρούμε ξανά. Πού και πού όμως 
τις πετυχαίνουμε, σε μαγαζιά σαν και αυτό. Σε ένα μεγάλο λευκό και πεντακάθαρο χώρο, το Peppers 
μαγειρεύει τις πιο νόστιμες ελληνικές ιστορίες και ύστερα στις σερβίρει με χαμόγελο. Εξαιρετικά 
σουβλάκια και κεμπάπ, γιαουρτλού κεμπάπ, γύρο από χοιρινό και κοτόπουλο, μοσχαράκι γάλακτος, 
μοσχαρίσια μπιφτέκια, φάβα Σαντορίνης, μελιτζανοσαλάτα και άλλα τόσα νόστιμα. Αυτό για το 
οποίο όμως φημίζεται είναι η μεγάλη σημασία που δίνει στις πρώτες του ύλες. Η ποιότητα εδώ είναι 
το άλφα και το ωμέγα, κάτι που το καταλαβαίνεις από την πρώτη κιόλας μπουκιά. Για τους τυχερούς 
που μένουν στην περιοχή, έχει και delivery.

Χαρ. Τρικούπη 156, Νέα Ερυθραία, 210 8001040, www.thepeppers.gr
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Τα Gazi College λειτουργούν ως café, snack, bar, restaurant & patisserie. Ένας casual χώρος για κάθε 
περίσταση, που συνθέτει ένα γοητευτικό μωσαϊκό προσώπων, χαμόγελων και ιστοριών που μετα-
μορφώνεται διαρκώς, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ με τους αφοσιωμένους bartenders 
να μας ξαφνιάζουν με τις προτάσεις τους σε cocktails και aperitifs. Σίγουρα μια value for money 
επιλογή, καθώς επίσης τα πάντα είναι homemade! Θα βρείτε χορταστικά πιάτα και γεύσεις  από όλες 
τις γωνιές του κόσμου, όπως μοναδικά muffins, cookies & energy bars, quiche lorraine, εξαιρετικές 
σαλάτες, burgers, πίτσες, καθώς και λαχταριστές επιλογές για lunch ή dinner. Το καλοκαίρι έρχεται 
με ανανεωμένο menu, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Mexican pizza, δροσερή σαλάτα με φακές 
beluga, μπιφτεκάκια κοτόπουλου ζυμωμένα με κινόα. Και για όσους έχουν μια ροπή στην αμαρτία... 
προτείνουμε το νέο εθιστικό γλυκό hot soft American coockie, Black forest icecream ή το healthy 
profiterole για όσους αποζητούν γλύκα αλλά με μέτρο! Εxtra tip: take away or delivery!

Αθήνα, Περσεφόνης 53, 210 3422112 / Γλυφάδα, Γρηγορίου Λαμπράκη 5, 210 8982723 / 
Πειραιάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 117, 210 4100612, www.gazicollege.gr, fb: GaziCollegeGrga
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Από τα πρώτα μεζεδοπωλεία της περιοχής, που εδώ 
και τρία χρόνια έχει αποκτήσει πιστούς φίλους από όλη 
την Αθήνα. Ο χώρος του είναι παρεΐστικος και φιλικός, με 
τραπεζάκια μέσα και έξω, με παιχνιδιάρικη διακόσμηση και ευγε-
νέστατο σέρβις, αλλά αυτό που θα σε κάνει να το αγαπήσεις είναι το φαγητό: Tρως και 
καταλαβαίνεις αμέσως ότι αυτός που το φτιάχνει το κάνει με μεράκι. Οι πρώτες ύλες 
είναι προσεκτικά διαλεγμένες, ενώ πολλά προϊόντα προέρχονται από μικρούς παρα-
γωγούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Το τηγανόψωμο Κύμης φτιάχνεται από τη συ-
νταγή της γιαγιάς, το μοσχαρίσιο μπιφτεκάκι της σχάρας είναι ζουμερό όσο δεν πάει, 
τα τυριά από Κρήτη, Χίο και Ρούμελη θα τα λατρέψεις, η κρητική τσικουδιά και το κρασί 
θα γλυκάνουν την ψυχή σου. Mε ωραίες μουσικές, από έντεχνο έως πιο λαϊκό αλλά και 
παραδοσιακό. Ν. Τρυπιά 41, 2102525259, fb: Byράκι Μεζεδοπωλείο
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Στο Γυμνάσιο δεν σου περνούσε ούτε κατά διάνοια από το μυαλό ότι θα υπήρχε ένα 
σχολείο που δεν θα ήθελες με τίποτα να φύγεις. Κι όμως να που σε μια από τις βόλτες 
σου στο κέντρο συνάντησες το πιο νόστιμο σχολείο του κόσμου. Θρανία, καρέκλες 
μαθητικές, καναπέδες-ξύστρες και ένας μαυροπίνακας σε προετοιμάζουν για το πιο 
λαχταριστό μάθημα της ζωής σου. Το σχολείο της πίτσας είναι πια ένα από τα στάνταρ 
σημεία συνάντησης στην ανατρεπτική πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δεν είναι οι ανεπανάλη-
πτα νόστιμες πίτσες, οι πλούσιες μακαρονάδες που σε κάνουν να ξεχνάς το όνομά σου, 
οι σαλάτες που επιτέλους έγιναν νόστιμες. Δεν είναι ούτε τα φαντασμαγορικά cocktails, 
ούτε αυτά τα κολασμένα γλυκά. Είναι που εδώ νιώθεις σαν το σπίτι σου και που πια δεν 
μπορείς να φανταστείς άλλο χώρο για να βρεθείς με την παρέα. Όπως στο σχολείο, 
αλλά καλύτερα. Γιατί αυτό είναι το στέκι σου. Πλ. Αγίας Ειρήνης 8, 210 3251444, fb: 
School Pizza BarsC
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Εδώ και λίγους μήνες στην ανήσυχη πλευρά του Κερα-
μεικού υπάρχει μια «γειτονιά» της Κούβας με ελληνικές 
πινελιές. Το Barrio έχει διακόσμηση που σε μεταφέρει στη Λα-
τινική Αμερική, latin και jazz μουσικές που σε ξεσηκώνουν και κουζίνα που σε κάνει να 
λιώνεις. Αξίζει να το επισκεφθείς μόνο και μόνο για τα ωραία και πληθωρικά του brunch 
(κάθε μέρα από τις 9) και τη σαλάτα barrio με πράσινα λαχανικά, χαλούμι, φρούτα, 
αποξηραμένους καρπούς και σος έκπληξη. Αληθινά αναπάντεχο όμως είναι το ασυνα-
γώνιστο ριζότο μανιταριών με μαύρη τρούφα και πορτοκάλι που θα σε κάνει να παρα-
μιλάς. Αν δίπλα σε όλα αυτά βάλεις και το roof garden με τη μαγική θέα σε Ακρόπολη και 
Λυκαβηττό, έχεις ένα στέκι για το καλοκαίρι. Tip: Κάθε Κυριακή έχει live με rock, funky 
και jazz κομμάτια, ενώ τις Παρασκευές παίρνει θέση στα decks η Μάγκυ Χαραλαμπίδου. 
Τριπτολέμου 10& Ευμολπιδών 24, Γκάζι, 210 3477379, Fb: Barrio All Day
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Ένα μεζεδοπωλείο που έχει όλα όσα ψάχνεις στις κα-
θημερινές γευστικές αποδράσεις. Το Πετραλώνι παίρ-
νει έμπνευση από τις κουζίνες των ελληνικών τόπων και 
φτιάχνει μικρά και μεγάλα γευστικά θαύματα. Ακούσαμε 
τα καλύτερα για την κρεατόπιτα με μαρμελάδα ντομάτας, τα 
τριγωνικά καισαροπιτάκια με τραγανό χειροποίητο φύλλο, και για το… ραβασάκι, όμως 
το απόλυτο σουξέ είναι οι πληθωρικές ποικιλίες κρεατικών (€13/2 άτομα και €26/4 άτο-
μα). Δώσε βάση και στα θαλασσινά (highlight το γιουβέτσι θαλασσινών), στα ψαράκια 
εποχής και στα ποτά, επιλεγμένα από περιοχές της Ελλάδας. Κρασί από τη Λήμνο, ρακή 
από την Κρήτη, τσίπουρο από τον Τύρναβο, αλλά και παγωμένες μπίρες σε περιμένουν 
στα τραπεζάκια της πλατείας. Με καθημερινές προσφορές. Πλατεία Ηούς &Αθηνοδώ-
ρου 18, Πετράλωνα, 210 3478547, www.petraloni.gr, Fb: ΠετραλώνιΠε
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Η ονομασία τα λέει όλα. Μπιφτέκια και σουβλάκια στην καλύτερη εκδοχή που μπορείς να φαντα-
στείς. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που τα τρία καταστήματα σε Κηφισιά, Ψυχικό και Δροσιά αποτελούν 
σημείο αναφοράς όλων των φανατικά κρεατόφιλων της Αθήνας. Εδώ βρίσκεις από το πιο απλό 
καλαμάκι μέχρι μοσχαράκι γάλακτος, με ενδιάμεσες στάσεις σε όλα τα απαραίτητα, λαχταριστά 
ορεκτικά και είναι όλα τους φτιαγμένα από τα πιο αγνά υλικά και ψημένα με τέτοιο τρόπο που θα 
σου μείνουν αξέχαστα. Όμως το μεγάλο του ατού είναι το σουβλάκι, ζουμερό και πεντανόστιμο, 
φτιαγμένο μόνο από τα καλύτερα υλικά και σερβιρισμένο όπως του αξίζει. Αν είσαι και εσύ φαν του 
εθνικού μας street food, πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσεις. Θα μας θυμηθείς!

Λ. Κηφισίας 202 & Αγίας Σοφίας, Ψυχικό, 210 6723900 / Ιλισίων 26, Ν. Κηφισιά, 210 8001036 / Λ. 
Μαραθώνος 1, Δροσιά, 210 8130005 / www.biftekakiasouvlakia.grμπ
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Ιδανικό στέκι τόσο για όσους αγαπούν τα παραδοσιακά 
μεζεδάκια, όσο και για εκείνους που θα προτιμήσουν τις 
πρωτότυπες πεντανόστιμες προτάσεις των σεφ. Και της περι-
οχής να μην είσαι, δεν θα δυσκολευτείς να το βρεις, μιας και η όμορφη πολύχρωμη αυ-
λή αλλά και το εσωτερικού του καταστήματος που θυμίζει σχολική τάξη, θα σε μαγνητί-
σουν. Σαν καλός μαθητής που αγαπά την πρόοδο, το Γυμνάσιο προσέθεσε 10 νέα πιάτα, 
το ένα καλύτερο από το άλλο: όπως τα κανταΐφάκια με γέμιση τυριού, λιαστή ντομάτα 
συνοδεία μαρμελάδας ντομάτας, τα μουσακάκια, αλλά και οι τηγανίτες πατατόφλου-
δες με απάκι, τριμμένη φέτα και φρέσκο κρεμμυδάκι. Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται 
τέλεια με πολλά αποστάγματα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Καθημερινές από 
τις 7 το απόγευμα ως τις 3 μετά τα ξημερώματα και τα ΣΚ από τη 1 το μεσημέρι. Ν. Τρυ-
πιά 80, Νέα Φιλαδέλφεια, 210 2532708, fb: Gymnasio mezedopolio
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Είναι το μέρος όπου η τηγανητή πατάτα ζει τις μεγάλες 
τις δόξες. Τέσσερα διαφορετικά είδη πατάτας (κυματιστή, 
bistro, spicy και country) σε περιμένουν για να κάνετε μαζί… 
ατέλειωτες βόλτες! Βλέπεις, η ιδιαιτερότητα σε αυτό το ωραίο μαγαζάκι είναι πως οι 
πατάτες μπαίνουν σε ένα χάρτινο κώνο για να μπορείς να τσιμπολογάς με την άνεσή 
σου, ενώ περπατάς! Το ακόμα πιο τέλειο όμως είναι ότι στον ίδιο κώνο μπορείς να βά-
λεις από ολόκληρες μερίδες κοτόπουλο ή χοιρινό και κεμπάπ μέχρι mahal (κομμάτια 
κοτόπουλου μαριναρισμένα σε πιπεριές) και κοτομπουκιές (όλα τα κρέατα είναι χειρο-
ποίητα)! Όλα αυτά μπορείς να τα απογειώσεις με 15 διαφορετικές σως, από τη γλυκόξι-
νη και την potato king μέχρι τον κιμά και τη σάλτσα αλά κρεμ. Κι αν είσαι φανατικός του 
παραδοσιακού, υπάρχει και το αθάνατο, τυλιχτό σουβλάκι. Και είναι άπαιχτο.  
Αγίου Φιλίππου 7, Μοναστηράκι, 210 3315985, Fb: potatokingathensPo
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«Asian Food Therapy» σε ενημερώνει μέσα από την 
«καρδιά» της η μεγάλη τζαμαρία. Και το εννοεί. Από 
την Κίνα και τις Φιλιππίνες μέχρι την Ταϊλάνδη και την 
Πολυνησία θα βρεις ασιατικό φαγητό, μαγειρεμένο με 
τα πιο φρέσκα υλικά. Τα spring rolls γίνονται με χειροποίητο 
φύλλο, οι σαλάτες είναι εξωτικές και πεντανόστιμες, ενώ τα noodles από τα πιο νόστιμα 
που έχεις δοκιμάσει ποτέ σε αυτή την πόλη. Επιπλέον πρέπει να ξέρεις πως το τηγά-
νισμα γίνεται με μη υδρογονωμένα φυτικά έλαια, τα λάδια ανακυκλώνονται και για το 
delivery χρησιμοποιούνται μόνο ποδήλατα. Το πραγματικά σημαντικό όμως είναι πως 
αποτελεί πρωτοβουλία του Κοινωνικού Συνεταιρισμού «Αθηνά Ελπίς», ο οποίος στο-
χεύει στη βελτίωση της υγείας ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, προσφέροντάς 
τους εργασία και μεριμνώντας δραστικά για τη θεραπευτική υποστήριξή τους.
 Μ. Αλεξάνδρου 114-118, Κεραμεικός, 213 0405430, Fb: MentaleatyMe
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Το θρυλικό «Αυγό του Κόκκορα» της Κυψέλης, που από το 1982 σέρβιρε κοκορόσουπες 
και άλλα εδέσματα μέχρι τα ξημερώματα, βρίσκεται πλέον στο ιστορικό κτίριο της πλα-
τείας Αυδή που στέγαζε κάποτε το γνωστό ταβερνείο «Το Μεταξουργείο». Έχει περάσει 
από αυτό σχεδόν όλο το καλλιτεχνικό στερέωμα της Αθήνας, αλλά και μια στρατιά πο-
λιτικών. Η ιστορία του μαρτυράται σε ένα φωτογραφικό στένσιλ που κοσμεί τον τοίχο 
δίπλα από τη σκάλα. Από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ προσφέρει λιχουδιές, 
όπως κόκορα με χειροποίητες κρητικές μακαρούνες και μαραθόπιτα.

Μυλλέρου & Λεωνίδου, Κεραμεικός, 217 7050103
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Ο παράδεισος ανάμεσα σε δυο φέτες ψωμί. Τα σάντουιτς του Metropolis είναι η καλύτερη συντρο-
φιά στις βόλτες σου και ο νούμερο ένας σύμμαχος της λιγούρας. Οι Αθηναίοι το προτιμούν γιατί μέσα 
σε λίγους μήνες μάς έπεισε πως δεν πρόκειται για ακόμα ένα συνηθισμένο σαντουιτσάδικο αλλά για 
τη νούμερο ένα επιλογή. Η λίστα με τα αλλαντικά (στη συντριπτική πλειονότητά τους ελληνικά) και 
τα τυριά με τα οποία μπορείς να παραγεμίσεις το σάντουίτς σου δεν έχει τελειωμό, ενώ τα ψωμάκια 
φτάνουν τα 15 διαφορετικά είδη. Θα συναντήσεις σάντουιτς με περιγραφές όπως «carpaccio από 
entrecote σε φρυγανισμένο ζυμωτό ψωμί με άρωμα λευκής τρούφας», «σπιτικός σολομός 
που μαρινάρεται 3 ημέρες σε φρεσκοψημένο πολύσπορο ψωμί», «Rib Eye με καπνιστό τυρί 
Μετσόβου και σάλτσα εστραγκόν» (απλά εκπληκτικό). Για να μη μιλήσουμε για τα δεκάδες προϊό-
ντα από κάθε μικρό παραγωγό της Ελλάδας, το νοστιμότατο burger με κασέρι Βόλου, τα χειροποίητα 
μπριοσάκια και τα καλά ελληνικά κρασιά που συνοδεύουν ιδανικά όλα τα παραπάνω. Και το καλύ-
τερο είναι ότι όλες αυτές τις νοστιμιές τις απολαμβάνεις σε ένα κομψό, αστραφτερό χώρο με ζεστή 
ατμόσφαιρα και άψογη εξυπηρέτηση. Αυτό είναι το Metropolis. Ένας ολόκληρος, πεντανόστιμος 
σαντουιτσόκοσμος, που είναι ανοιχτός από το πρωί με καφέ Ipanema, μπάρες δημητριακών, χειρο-
ποίητα μπριος και κέικ.  Βουλής 9-11, Σύνταγμα, 210 3222122, Fb: Metropolis SandwichMe
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Ψαροεστιατόριο από τα λίγα η Αθερίνα, κολυμπάει στο βουνό και κάνει τη Νέα Ερυθραία να μοιάζει 
με αιγαιοπελαγίτικο νησάκι. Τόσα ωραία και φρέσκα θα βρεις που δεν θα το πιστεύεις. Μύδια ψητά 
στα κάρβουνα, γαρίδες σκορδάτες, γαυράκι φιλεταρισμένο, σαρδέλες παντρεμένες, χταποδάκι 
στα κάρβουνα και φυσικά… αθερίνα! Στην αρχή έρχεται ένας δίσκος με όλα τα καλά μεζεδάκια για 
να διαλέξεις όπως τα παλιά τα χρόνια. Η Αθερίνα όμως κρύβει άλλον έναν άσσο ακόμα. Μια υπέροχη 
αυλή που κρύβεται στα μετόπισθεν. Δέντρα, παρτέρια, μυρωδικά και ένα μποστάνι θαύμα, με όλα τα 
εποχικά λαχανικά που κόβονται και φτάνουν κατευθείαν στο τραπέζι σου ολόφρεσκα. Αν δίπλα σε 
αυτά βάλεις και τις πολύ καλές τιμές, έχεις ένα στέκι για το καλοκαίρι στην πόλη. 

Χαρ. Τρικούπη 162, Νέα Ερυθραία, 210 6200089, www.atherina.gr
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Σε μια γειτονιά διάσημη για τις ψαροταβέρνες της, το 
Για Ψαράκι ξεχωρίζει. Φιλόξενο, με χώρο μέσα και έξω 
που θα σας δώσει την αίσθηση της θαλασσινής εξοχής και 
γεύσεις θαλασσινές και φρεσκότατες. Θα απολαύσετε από 
γαύρους, σαρδέλες, αθερίνες, μπαρμπουνάκια, κουτσομούρες, αλλά 
και ιδιαίτερα πιάτα, σαν την τηγανιά σολομού, τη γαρίδα και το σολομό σουβλάκι, μύδια 
καπνιστά και αχνιστά αλλά και στο τηγάνι με καλαμποκάλευρο και σάλτσα ταρτάρ, 
μπουγιαμπέσα, χοχλιούς μπουρμπουριστούς, γαριδομακαρονάδα, μπακαλιάρο σκορ-
δαλιά που θα σας μείνει αξέχαστος. Οι άνθρωποι εδώ είναι πραγματικά επαγγελματίες, 
διαλέγουν κάθε μέρα προσεκτικά από την κεντρική αγορά ό,τι φτάσει στο τραπέζι σας, 
ενώ έχουν προνοήσει και με κάποια πιάτα και για τους αμετανόητους κρεατοφάγους. 
Αθηνάς 8, Καλλιθέα (δίπλα από το Media Markt), 210 9530764-5, fb: Για ΨαράκιΓι
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Λότζα είναι το σημείο που υπήρχε σε κάθε σπίτι στο 
χωριό, δίπλα στην κουζίνα, εκεί όπου οι νοικοκυρές 
έκαναν τις περιφερειακές δουλειές. Κάπως έτσι παρα-
δοσιακά και με μεράκι φτιάχνονται εδώ από τα καλύτερα 
καλαμάκια της πόλης. Χειροποίητο, από άριστες πρώτες ύλες, 
ετοιμάζεται κάθε πρωί εδώ στην κουζίνα, που είναι πάντα ανοιχτή για να βλέπει ο πε-
λάτης. Οι πατατούλες φρεσκότατες και τραγανές, η τυροκαυτερή κι αυτή χειροποίητη, 
θα βρείτε και άλλα πιάτα όπως το καταπληκτικό πρόβατο φιλέτο μπούτι, όλα αυτά στον 
πεντακάθαρο και φιλόξενο εσωτερικό του χώρο ή στη μεγάλη πράσινη αυλή. Για τους 
πιο τυχερούς που μένουν κοντά κάνει και delivery. 

Κυπρίων Ηρώων 57, Ηλιούπολη, 210 9950057, fb: Λότζα “Το καλαμάκι σπίτι του” 
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Εξαιρετικό εστιατόριο που μας ταξιδεύει σε υπέροχες γεύσεις από το 1978. Ο κήπος 
του είναι αληθινά ένα όνειρο: με μεγάλα σκιερά πλατάνια και άνετα τραπέζια, στα ο-
ποία θα απολαύσετε απίθανα μαγειρευτά, ελληνικές γεύσεις και διάφορες σπεσιαλιτέ, 
όλα τους φτιαγμένα με άριστες πρώτες ύλες. Ιδανικό για μικρές και μεγάλες παρέες, 
μπορεί να φιλοξενήσει τις προσωπικές σας στιγμές.   
Ελαιών 19, Νέα Κηφισιά, 210 8075242, www.thessaliarestaurant.gr, 
fb: Thessalia-Kifisia Estiatorio
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Σ Ένα μεζεδοπωλείο όπως πρέπει. Φιλι-

κό, παρεΐστικο, στην περατζάδα της 
Αγίας Λαύρας, με ένα σωρό προτάσεις 
για φαγητό, από ποικιλίες, πεντανό-
στιμα ορεκτικά, κυρίως πιάτα με τη 
συνταγή της μαμάς Αγγελικής, δροσε-
ρές σαλάτες, αλλά και τα απαραίτητα 
αποστάγματα. Εδώ τα παιδιά αγαπούν 
τη δουλειά που κάνουν και φαίνεται σε 
όλα, από την πολύ όμορφη διακόσμη-
ση μέχρι το αληθινό χαμόγελο την ώρα 
της παραγγελίας. Την ώρα του λογαρια-
σμού θα εκπλαγείς πολύ ευχάριστα. 
Πεζόδρομος Αγ. Λαύρας 9, Αιγάλεω, 
210 5902290, fb: Ρακοθεωρίες – 
Rakotheories Mezedopoleio

Μεγάλες και μερακλίδικες στιγμές στην Ορθή Γω-
νία, ένα τσιπουράδικο που λειτουργεί στα πρότυπα 
των παραδοσιακών τσιπουράδικων του Βόλου. Που 
σημαίνει ότι θα παραγγείλεις ένα 50αράκι ούζο, ρακί, 
τσίπουρο και θα σου έρθει συνοδεία μιας μικρής ποικιλί-
ας, με μόλις €2, ενώ το ίδιο γίνεται και με την μπίρα με €2,50. 
Βέβαια, αν θες να χορτάσεις για τα καλά, ο κατάλογος προτείνει 
μεγάλες ποικιλίες ψαρικών και κρεατικών, καθώς και αρκετά πιάτα, όπως σεφταλιά, 
κεμπάπ, παραδοσιακό φρέσκο λουκάνικο Φλώρινας και άλλα. Να θυμάσαι ότι τα κρα-
σιά και η ρακή έρχονται από ορεινό χωριό του Ηρακλείου Κρήτης, ενώ η Ορθή Γωνία 
ανοίγει από τις 8 το πρωί και για καφεδάκι. 
Δημητρακοπούλου 82 & Α. Ζίννης 24, 210 9233487, fb: Ορθή Γωνία καφέ-σνακ-ρακίορ
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Είναι ένα από τα πράσινα καταφύγια που φυλάνε οι Αθηναίοι για τις δύσκολες καλοκαιρινές ώρες. 
Δίπλα στο ρέμα Χαλανδρίου έχει πάντα δροσιά και καλή διάθεση. Πολύ περισσότερο όμως φημίζε-
ται για τις μαμαδίστικες γεύσεις του (στην κυριολεξία, αφού απόλυτη βασίλισσα στην κουζίνα είναι 
η μαμά Φανή) και όλες εκείνες τις συνταγές που μας κάνουν να νοσταλγούμε τα παιδικά μας χρόνια. 
Εκτός από τα κλασικά και πολυαγαπημένα τυροπιτάκια με φρέσκο χειροποίητο φύλλο, το γιου-
βετσάκι που είναι σκέτο λουκούμι και τα γεμιστά κολοκυθάκια με μπεσαμέλ, πρέπει οπωσδήποτε 
να δοκιμάσεις και τα δύο νεοαφιχθέντα πιάτα: κριθαρώτο με γαρίδες και συκωτάκια στο τηγάνι, 
μαριναρισμένα με μυρωδικά και σερβιρισμένα με πουρέ πατάτας. Για το τέλος, κράτα χώρο για το 
φημισμένο χαλβά-κέρασμα από τα χεράκια του κυρίου Γιάννη, ενώ αν είσαι αμετανόητος γλυκα-
τζής η λεμονόπιτα, το τιραμισού και το δροσερό banoffee με καραμέλα και μπισκότο, φτιάχτηκαν 
για εσένα. 
Ρόδων 3, Χαλάνδρι, 210 6813776, Fb: To Vrasto
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Οι Λαλάδες είναι ένα εναλλακτικό και πολύ φιλόξενο παντοπωλείο στου Ψυρρή που άνοιξε πριν από 
ένα χρόνο και έχει αγαπηθεί πολύ από τον κόσμο. Είναι πολύχρωμο και γεμάτο εκπλήξεις. Αν και μι-
κρό, μπορείς να βρεις μέσα και του πουλιού το γάλα. Η ιδιοκτήτριά του ψάχνει ένα-ένα τα προϊόντα 
και συνεργάζεται με πολλούς παραγωγούς. Βρήκαμε ταχίνι ψημένο σε ξυλόφουρνο, αβγά ελευθέ-
ρας βοσκής από τη Χίο, ζυμωτό ψωμί, φουντουκοβούτυρο, φυτική πραλίνα, φιστικοβούτυρο, ζυ-
μαρικά, γαλακτοκομικά, σπάνια βότανα, φρέσκια αλόη από τη Χίο και χίλια δυο καλούδια. Ωστόσο, 
δέχεται αρκετές φορές παραγγελίες αλλά και προτάσεις από τους πελάτες, ενώ δεν παύει ποτέ να 
τους υποδέχεται και στην ανοιξιάτικη αυλή του όπου πάντα υπάρχει ένα τραπεζάκι με καρέκλες. 
Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι σε ένα μαυροπίνακα αναγράφονται τα προϊόντα σε αναμονή. 

Πλατεία Αγίων Αναργύρων 3, Ψυρρή, 2103255407 fb:lalades.gr
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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.
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Ο συγγραφέας μιλά για το φθόνο που μπορεί 

να προκαλέσει μια βράβευση, και για το εικο-

νογραφημένο βιβλίο του για ενήλικες «Το Ξα-

νά» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

Η 
φυσιογνωμία του Μάκη Τσίτα έχει 
μια «αλμοδοβαρική» ποιότητα που 
δεν προσδιορίζεται εύκολα. Αγα-
πήθηκε πολύ αλλά και μισήθηκε, 

κυρίως για την τιμητική διάκριση του 
μυθιστορήματός «Μάρτυς μου ο θεός» με 
το βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 2014. Ο ίδιος, μακριά από το στε-
ρεότυπο του βραβευμένου συγγραφέα, 
ενώ διασκέδαζε με τις αντιδράσεις, κυ-
κλοφόρησε και το νέο του βιβλίο εντελώς 
διαφορετικής φιλοσοφίας.
Παρακολουθώ την ομιλία του στη Λέ-
σχη Αναγνωστών στο Μεταίχμιο όπου 
οι παρευρισκόμενοι αντιμετωπίζουν τον 
ήρωα του «Μάρτυς μου Θεός» σαν να 
έχει υπόσταση∙ τον αντιπαθούν, τους 
προσβάλλει, τον νιώθουν. Μια κοπέλα 
που τη λένε Όλγα μάλιστα έχει φέρει το 
επιστημονικό του ψυχογράφημα.
Ο Μάκης τούς απαντά ζεστά και φιλικά 
και κλείνει μιλώντας για τη ζωή του χω-
ρίς περιστροφές. Για τις άδειες ώρες μέσα 
στην νταλίκα του πατέρα του που μικρός 
τις γέμιζε με αναγνώσεις, για τα αλουμι-
νόχαρτα με τα οποία τύλιγε επίτηδες τα 
λογοτεχνικά βιβλία για να περνούν για 
σχολικά στα μάτια της μαμάς του, για την 
εφηβική μοναξιά του στα Γιαννιτσά της 
δεκαετίας του ’80, για τις δουλειές του 
πριν κάνει το diastixo.gr. Οι περιγραφές 
έχουν εκπληκτική ακρίβεια στο συναί-
σθημα όπως τις αφηγείται με ευγένεια, 
φλεγματικό χιούμορ και την πράα του 
φωνή (που είναι καλή και στο τραγούδι).
Πολλοί θα διαφωνούσαν με την τόση σε-
μνότητά του. Περίπου τα παρακάτω (και 
ένα τραγουδάκι) είπαμε τρώγοντας πά-
στα σε παλιό ζαχαροπλαστείο. Ιπποκρά-
τους και Ναβαρίνου γωνία. 

Τι πρόσφερε το βραβείο στο «Μάρτυς μου 

ο Θεός»; Το βιβλίο είχε έτσι και αλλιώς μια 
καλή πορεία από την πρώτη στιγμή που 
κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κίχλη, 
πήρε πολύ καλές κριτικές και αγαπήθηκε 
από τους αναγνώστες. Το βραβείο όμως έ-
φερε αύξηση των πωλήσεων, μεγαλύτερη 
δημοσιότητα και δημιούργησε τις προϋ-
ποθέσεις για να μεταφραστεί στο εξωτερι-
κό: μέχρι τώρα έχουν κλειστεί συμφωνίες 
με εκδοτικούς οίκους οχτώ χωρών.    
 

Τι αλλαγές έφερε στη ζωή σου; Μου έ-
φερε ασφαλώς πολύ μεγάλη χαρά 

και ικανοποίηση, αλλά δεν την άλλαξε σε 
κάτι. Τα βραβεία δεν σε κάνουν καλύτερο 
συγγραφέα, καλό είναι να τα βάζει κανείς 
λίγο αργότερα στην άκρη και να συνεχίζει 
να κάνει τη δουλειά του όπως ξέρει. Μια 
δημοσιογράφος με ρώτησε αν θα έχω στο 
εξής άγχος όταν γράφω και της απάντη-
σα πως δεν περίμενα το βραβείο για να 
αγχωθώ, έτσι κι αλλιώς αγχώνω εγώ τον 
εαυτό μου: η πρώτη γραφή οποιουδήποτε 
κειμένου μου συνήθως δεν μ’ αρέσει κα-
θόλου κι έτσι το δουλεύω συνέχεια μέχρι 
να φτάσω σ’ ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.

Έχουμε και λέμε: πρωτότυπη δομή και 

γλώσσα, ένας χαρακτήρας εντελώς 

πραγματικός που είναι ταυτόχρονα ελ-

ληνικός και ευρωπαϊκός και οικείος. Τι 

ξεχώρισαν οι επιτροπές κι αποφάσισαν 

να δώσουν στο «Μάρτυς μου ο θεός» αυ-

τή τη διάκριση; Τώρα αν σου πω ότι αυτά 
ακριβώς ήταν τα στοιχεία που ξεχώρισαν 
θα νομίζεις πως σου κάνω πλάκα! (γέλια)
 

Το οξύμωρο είναι ότι, ενώ πρόκειται για 

ιδιαίτερα σημαντική βράβευση, διαβά-

σαμε και ακούσαμε λιγότερα απ'  όσα πε-

ριμέναμε. Πώς το σχολιάζεις αυτό; Είσαι 
η πρώτη που με ρωτάς. Όντως τα ΜΜΕ 
δεν ασχολήθηκαν όσο θα περίμενε κά-
ποιος. Μάλλον γιατί δεν τους ενδιαφέ-
ρει ο πολιτισμός και μάλιστα το βιβλίο. 
Αλλά ακόμα κι εκείνα που έχουν πολι-
τιστικά θέματα δεν πολυασχολήθηκαν, 
το πέρασαν τα περισσότερα στα ψιλά ή 
δεν έγραψαν καθόλου. Το  ενδιαφέρον 
σ’ αυτή την ιστορία είναι ότι πολλοί από 
αυτούς τους δημοσιογράφους είναι άν-
θρωποι που λόγω της δουλειάς μου τους 
ξέρω πολλά χρόνια και στο Facebook μου 
έγραφαν με θαυμαστικά «μπράβο» και 
«συγχαρητήρια» και άλλα διάφορα. Ίσως 
περίμεναν να τους τηλεφωνήσω για να 
τους πω «σε παρακαλώ, γράψε κάτι» ή 
«έλα να κάνουμε μια συνέντευξη». Τι 
να πεις…  

Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε και 

φθόνο; Θα μπορούσαμε (γέλια). Η αλή-
θεια είναι πως είδα το φθόνο και στα μά-

τια αρκετών ομοτέχνων και στην πε-
ρίπτωση της βράβευση στις Βρυ-

ξέλλες αλλά και της τιμητικής 

εκδήλωσης που έκανε στην Τεχνόπολη ο 
Γιώργος Καμίνης. Δεν άρεσε σε πολλούς 
που ο Δήμος της Αθήνας έκανε πρώτη 
φορά εκδήλωση για λογοτέχνη κι αντί 
αυτός να είναι ενενήντα χρονών ήταν 
μόλις σαραντατεσσάρων. Αν και όλους 
όσοι πήραν το ίδιο βραβείο (κάποιοι ήταν 
μικρότεροι από μένα) τους τίμησαν στις 
χώρες τους και οι δήμαρχοι και οι υπουρ-
γοί Παιδείας ή Πολιτισμού και σε πολλές 
περιπτώσεις οι πρωθυπουργοί ή και οι 
Πρόεδροι της Δημοκρατίας. Αλλά εδώ 
είναι Ελλάδα… Ωστόσο, εισέπραξα με-
γάλη αγάπη και εκτίμηση από τους αν-
θρώπους που με τίμησαν με την παρου-
σία τους και ήμουν πολύ συγκινημένος 
– το ίδιο συνέβη και στη γενέτειρά μου 
τα Γιαννιτσά, στην τιμητική εκδήλωση 
που οργάνωσε ο δήμαρχος Πέλλας. 

Πάντως μας εξέπληξες με «Το Ξανά», το 

παιχνιδιάρικο πλασματάκι που φιγου-

ράρει στο αμέσως επόμενο και πιο πρό-

σφατο βιβλίο σου. Είναι κάτι εντελώς 

διαφορετικό. Πώς πήγες σε αυτή την ε-

πιλογή; Από τα χρόνια της εφηβείας μου 
είχα βάλει στόχο να φτιάξω ένα βιβλια-
ράκι που να μιλάει για την αγάπη και τον 
έρωτα με χιουμοριστικό τρόπο. Και να 
μπορεί να το χαρίζει κάποιος στο έτερόν 
του ήμισυ. Το κείμενο άρεσε στην  Έλενα 
Πατάκη και αποφάσισε μόλις το διάβασε 
να το εκδώσει. Η Λίλα Καλογερή έβαλε 
τις υπέροχες ζωγραφιές της και μετά από 
ένα χρόνο δουλειάς βγήκε «Το Ξανά», 
το «εικονογραφημένο βιβλίο για ενήλι-
κες». Και μάλιστα με τρία διαφορετικά 
εξώφυλλα. Το έχουν πάρει βέβαια και 
σε σχολεία νομίζοντας ότι είναι παιδικό, 
αλλά ευτυχώς δεν ξένισε τα παιδιά, πή-
ραν άλλα πράγματα από το βιβλίο. 

Τι να περιμένουμε στο άμεσο μέλλον; 

Μέχρι το τέλος του χρόνου θα κυκλοφο-
ρήσουν δύο βιβλία για μικρά παιδιά («Ο 
δικός μου ο μπαμπάς» απ’ τις εκδόσεις 
Πατάκη και «Μια μικρή διάσημη» από τις 
εκδόσεις Ψυχογιός) και ο νέος δίσκος του 
σημαντικού συνθέτη Γιώργου Σταυρια-
νού που περιλαμβάνει και τρία τραγούδια 
σε δικούς μου στίχους. Ξεκίνησα και μια 
νουβέλα πριν από καιρό αλλά πάει με πο-
λύ αργούς ρυθμούς. Δυστυχώς δεν γράφω 

όσο θέλω, το diastixo.gr 
είναι πολύ απαιτητικό, 
δουλεύω πολλές ώρες… 
Οπότε για να ασχοληθώ 
με τα γραπτά μου κλέβω 
διαρκώς από το χρόνο 
που δεν έχω. A

Μάκης 
ΤςίΤάς
απο τΗν 
νταλικα του 
πατερα του 
στο βραβειο 
λογοτεχνιασ
Της ΚαλλιςΤΩς ΓΟύναρή
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book voice

Στις αρχές της  δεκαετίας του 1950 οι τότε  «πρωτό-

χνουδοι» συγγραφείς της Ευρώπης και των  ΗΠΑ 

αντιμετώπισαν τη δυνατότητα να αφηγηθούν μια 

ιστορία όχι μόνο διά του αλφαβήτου αλλά και μέσω 

της κινηματογραφικής γραφής. Πράγμα που είχε ως 

αποτέλεσμα να διακονίσουν ορισμένοι από αυτούς 

και τις δύο τέχνες. Την πρώτη «εν αρχή ήν ο λόγος» 

και την έβδομη, όπως  επικράτησε να λέγεται, «εν 

αρχή είναι το πλάνο της εικόνας». Αναφέρω ενδει-

κτικά μερικά ονόματα: Αλέν-Ρομπ Γκριγιέ, Μαργκε-

ρίτ Ντιράς, Αλεξάντερ Κλούγκε, Σούζαν Σόνταγκ κ.ά.

π
ενήντα χρόνια πριν, δηλ. πολύ αρχές του 
20ού αιώνα, ένας Έλληνας πεζογράφος 
προβληματίζεται εντόνως με κάτι που είναι 
πρωτόφαντο για τον τόπο του: την κινού-

μενη εικόνα, που αν και βουβή διαπιστώνει ότι 
σιγά-σιγά αρχίζει να μαγνητίζει τις μάζες.
Και ως καινοτόμος ο ίδιος (την ίδια χρονιά, το 
1905, γράφει την εγκωμιαστική πρώτη παρουσί-
αση  ενός σπουδαίου και πανελληνίως αγνώστου 
απόδημου ποιητή, του Κωνσταντίνου Καβάφη), 
αρθογραφεί σε εφημερίδες, περιοδικά και στη 
«Διάπλαση των παίδων» που ο ίδιος διευθύνει για 
το νέο αυτό κοινωνικό φαινόμενο της κινούμε-
νης εικόνας.
Όλο το πρώτο μέρος του εξαιρετικού βιβλίου του 
Θανάση Αγάθου, ερευνώντας εξονυχιστικά τα 
αρχεία της εποχής, ασχολείται με την περίοδο 
αυτή όπου ο Ξενόπουλος παίζει σκάκι μόνος του, 
δηλαδή με αντίπαλο τον εαυτό του. Μια στο καρφί 
και μια στο πέταλο. Στην αρχή υμνεί, αλλά όσο η 
τέχνη του κινηματογράφου εξελίσσεται αρχίζει να 
φοβάται ότι θα καταπιεί το θέατρο. Ώσπου πέφτει 
ο ίδιος στο λάκκο που έσκαψε με τα χρόνια και 
παραδίδεται αμαχητί πρώτα δίνοντας την άδεια 
να μεταφερθούν στη μεγάλη οθόνη δυο βιβλία 
του, κατόπιν σεναριοποιώντας ο ίδιος μερικά, α-
φού προηγουμένως τα είχε θεατροποιήσει. Όμως 
ο λάκκος αυτός στον πάτο του είχε φλέβες χρυ-
σού. Και η τηλεόραση, που ακολούθησε μετά το 
θάνατό του το 1951, επανέφερε το μυθιστοριογρά-
φο Ξενόπουλο στο προσκήνιο και τον έκανε ξανά 
δημοφιλή στους αναγνώστες, που  επέστρεψαν 
στα βιβλία του αφού πρώτα τα είδαν στη μεγάλη 
και τη μικρή (κυρίως) οθόνη. Μόνο η όπερα, που 
τόσο αγαπούσε, τον άφησε απέξω. Γιατί έτσι θα 
είχαμε και τον Ξενόπουλο λιμπρετίστα, έναν Ντα 
Πόντε, χωρίς φυσικά τον αντίστοιχο Μότσαρτ.
Εκείνο που εντυπωσιάζει τον αναγνώστη είναι 
ότι ο Ξενόπουλος ως φορέας μιας άλλης κουλτού-
ρας, της επτανησιακής, έχει τα μάτια του ανοιχτά 
και τον αφορά κάθε καινούργια μορφή τέχνης. 
Περιγράφει την εποχή του όσο άλλος κανείς. Αν 
αυτό λέγεται στη γλώσσα μας, πάντα υποτιμητικά, 
ηθογραφία, δηλαδή η περιγραφή των ηθών μιας 
συγκεκριμένης εποχής, τότε, ναι, ζήτω οι ηθο-
γράφοι, όπως ο Ντίκενς, ο Μπαλζάκ, ο Τολστόι, 
ο Τουργκένιεφ, η Τζέιν Όστεν, ο Μοπασάν, ο Ά-
πτον Σίνκλερ, ο Σίνκλερ Λούις.
Ο Θανάσης Αγάθος είναι από τους λίγους που 

ασχολήθηκε, εδώ και χρόνια, με τη σχέση της 
συγγραφής και της κινηματογραφικής μεταφο-
ράς της, αντιμετωπίζοντάς τες ως δυο τέχνες που 
αλληλοσυμπληρώνονται και μπορούν να συ-
νυπάρξουν χωρίς την προδοσία του traduttore-
tradittore (μεταφραστή-προδότη). Τα εκτενή 
δοκίμιά του για τα βιβλία που έγιναν ταινίες, ο 
«Ζορμπάς» των Καζαντζάκη-Κακογιάννη, το δικό 
μου «Ζ» από τον Γαβρά, το «Νούμερο 31328» του 
Βενέζη από τον Νίκο Κούνδουρο, τον καθιστούν 
πρωτοπόρο στη χώρα μας αυτής της νέας προσέγ-
γισης που έχει ως αντικείμενο τον ίδιο στόχο: την 
αφήγηση μιας ιστορίας. Ακόμα και στο προηγού-
μενο, λαμπρό κι αυτό, δοκίμιο «Η εποχή του μυθι-
στορήματος» ανιχνεύει τη γενιά του ’30 στη σχέση 
της με τον κινηματογράφο. 
Και ας επιστρέψω σ’ εκείνο που έγραψα στην αρ-
χή: ότι η δική μου συγγραφική γενιά, παγκοσμί-
ως, ξεκίνησε με το ίδιο πρόβλη-
μα: «Έχω δύο τρόπους αφήγησης. 
Ποιον από τους δύο να προτιμήσω;». 
Αυτό που θα σας διηγηθώ θα σας 
βοηθήσει ίσως να καταλάβετε τι 
θέλω να πω: Συμμαθητής μου στο 
σχολείο ήταν ο διάσημος κατόπιν 
σκηνοθέτης, άδικα λησμονημέ-
νος σήμερα, ο Τάκης Κανελλό-
πουλος. Παίρναμε κι οι δυο τα 
πρώτα βραβεία στην έκθεση. Και 
οι δυο όμως θέλαμε  να διηγηθού-
με ιστορίες μέσω της εικόνας. Εγώ 
είχα προβλήματα με τον πατέρα 
μου, που επέμενε να σπουδάσω 
νομικά για να τον διαδεχτώ στο 
γραφείο. Έτσι μπήκα στη Νομική Σχολή της Θεσ-
σαλονίκης. Ο Τάκης, Θεσσαλονικιός κι αυτός, 
οικονομικά πιο ευκατάστατος, είχε ένα νεότε-
ρο αδελφό τον Κώστα, που θα διαδεχόταν την ε-
πιχείρηση του πατέρα του. Οπότε μπορούσε να 
φύγει με τη συγκατάθεση του τελευταίου για να 
σπουδάσει κινηματογράφο. Πήγε στο Μόναχο. 
Επιστρέφοντας, μετά από τέσσερα-πέντε χρόνια, 
διπλωματούχος σκηνοθέτης πια, γύρισε την πρώ-
τη μικρού μήκους ταινία του, το βραβευμένο στο 
φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1960 ντοκιμαντέρ 
«Μακεδονικό γάμο». Εγώ τελειώνοντας τα Νομικά, 
αφού χάρισα το δίπλωμα στον πατέρα μου, έφυγα 
με υποτροφία του Ροταριανού Ομίλου της πόλης 
μας, για να σπουδάσω τηλεσκηνοθεσία στην Αμε-
ρική, πρώτα στο Drama School του Yale University 
και μετά στη Νέα Υόρκη απ’ όπου πήρα το δίπλω-
μα με άριστα. Άνετα θα μπορούσα να παραμείνω 
εκεί, είχα κιόλας δελεαστικές προτάσεις. Όμως το 
μικρόβιο της γραφής με είχε ήδη δηλητηριάσει. 
Έτσι επέστρεψα στην Ελλάδα όπου φυσικά τηλεό-
ραση δεν υπήρχε. Καταπιάστηκα με ντοκιμαντέρ 
της Γεν. Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών ό-
που διευθυντής ήταν ο αδελφός του Νίκου, Ρούσ-
σος Κούνδουρος, δούλεψα ως βοηθός σκηνοθέτη 
σε ξένες παραγωγές, έπαιξα σε ταινίες «Οι νέοι θέ-
λουν να ζήσουν» του Νίκου Τζήμα και στο «Steps» 

με την Ειρήνη Παπά και τον Ουμπέρτο Ορσίνη. Το 
1963 συμπέσαμε με τον Κανελλόπουλο στα βρα-
βεία: εκείνος στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την 
ταινία του «Ουρανός», κι εγώ στην Αθήνα για την 
τριλογία μου «Το φύλλο, Το Πηγάδι , Τ’ Αγγέλια-
σμα» (βραβείο των «12-Κώστα Ουράνη»). Και πού 
καταλήξαμε είκοσι χρόνια μετά; Ο Κανελλόπου-
λος να γράφει το ένα βιβλίο μετά το άλλο (σύντομα 
διηγήματα α-λα-Σκαμπαρδώνη) κι εγώ να είμαι 
«επιμελητής-Docteur» (γιατρός, δηλαδή) σεναρί-
ων στο γαλλογερμανικό κανάλι ARTE. 
Κι αυτή τη σύμφυση λοιπόν των δύο τεχνών, λο-
γοτεχνίας και κινηματογράφου, πρώτος από ό-
λους τους Έλληνες την επεσήμανε ο Γρηγόρης 
Ξενόπουλος, όπως προκύπτει σαφέστατα από το 
σπουδαίο δοκίμιο του Θανάση Αγάθου.
Θα τελειώσω με ένα παράθεμα του Wolfgang Iser 
(σελ. 170 του βιβλίου) που απαντά σε ένα ερώτημα 
που είχα μια ζωή χωρίς ποτέ να καταφέρω να το 
διατυπώσω τελικά, όπως το έκανε ο Iser και που 
αφορά την πρόσληψη από τον αναγνώστη-θεατή 
της λογοτεχνικής πηγής και της κινηματογρα-
φικής μεταφοράς της. Ο Άιζερ γράφει με αφορ-
μή την κινηματογραφική διασκευή του μυθιστο-
ρήματος «Tom Jones» του Henry Fielding από το 
σκηνοθέτη Tony Rixhardson στην ομώνυμη ται-
νία του. Και λέει επί λέξει τα εξής:
«Όταν διαβάσουν (ενν. κάποιοι) τον Tom Jones, μπορεί 
να μην έχουν μια ξεκάθαρη ιδέα για την εμφάνιση του ή-
ρωα, αλλά όταν δουν την ταινία, κάποιοι μπορεί να πουν: 
“Δεν τον φανταζόμουν έτσι”. Το ζήτημα εδώ είναι ότι ο 
αναγνώστης του Tom Jones μπορεί να οπτικοποιήσει 
τον ήρωα μόνος του και έτσι η φαντασία του έχει έναν 
τεράστιο αριθμό δυνατοτήτων· τη στιγμή που οι δυνα-
τότητες αυτές περιορίζονται σε μια ολοκληρωμένη και 
αμετάβλητη εικόνα, η φαντασία τίθεται εκτός λειτουργί-
ας και αισθανόμαστε ότι κατά κάποιον τρόπο έχουμε ε-
ξαπατηθεί [...] Με το μυθιστόρημα ο αναγνώστης πρέπει 
να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του για να συνθέσει την 
πληροφόρηση που του δίνεται και έτσι η σύλληψή του 
είναι ταυτοχρόνως πιο πλούσια και πιο ιδιωτική· με την 
ταινία περιορίζεται απλώς σε φυσική σύλληψη και έτσι 
οτιδήποτε θυμάται από τον κόσμο που είχε εικονοποιή-
σει ακυρώνεται βάναυσα».
Άρα δύο μόνο συμπεράσματα μπορούν να βγουν 
από αυτό το παράθεμα. Ή ότι μόνο μυθιστορή-
ματα ελάχιστα γνωστά μπορούν να γίνουν καλές 
ταινίες, γιατί ο σκηνοθέτης δεν δεσμεύεται από 
ένα κλασικό πολυδιαβασμένο κείμενο (ο Χίτσκοκ 
το πήγε ακόμα πιο μακριά, λέγοντας «μόνο από 
ένα κακό μυθιστόρημα μπορεί να προκύψει μια καλή 
ταινία») ή μόνο όταν η ταινία σε κάνει να ονειρεύ-
εσαι, με το δικό της τρόπο, τη δική της γλώσσα, 
τη δική της σύνταξη, μόνο όταν κεντρίζει τη δική 
σου φαντασία, ο γάμος Λόγου και Εικόνας είναι 
πετυχημένος. Κι εγώ από τις πέντε διαφορετικές 
ταινίες «Άννα Καρένινα» που είδα στη ζωή μου, ε-
ξακολουθώ να προτιμώ τη δική μου Άννα Καρένι-
να όπως την ονειρεύτηκα διαβάζοντας το βιβλίο. 
Και ξέρετε πότε πεθαίνουν οι γάτες; Όταν πια δεν 
μπορούν να ονειρευτούν. A  

Λογοτεχνία καί κίνηματογραφος
Το βιβλίο του Θανάση Αγάθου «Η κινηματογραφική όψη του Γρηγορίου Ξενόπουλου» (εκδ. γκοβόστη) δίνει αφορμές 

να σκεφτούμε τις κρυφές συγγένειες των δύο τεχνών, αλλά και τα διλήμματα που προέκυψαν από τη μεταφορά βιβλίων στην οθόνη.

Του Βαςιλή ΒαςιλιΚΟύ

 «Η κινηματο-
γραφική όψη 
του Γρηγορίου 
Ξενόπουλου» 
Θανάσης 
Αγάθος 
εκδ. Γκοβόστη, 
σελ. 240, €12
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κη. Από αυτή την άποψη είμαστε μια 
εξαιρετικά προνομιούχα γενιά. Μετά 
από λίγο, θα διαπιστώσεις ότι σταδιακά 
αρχίζεις να απομακρύνεσαι από τους 
δασκάλους σου βρίσκοντας τη δική 
σου φωνή με οργανικό τρόπο. 

Υπάρχουν νέες ιστορίες για να διηγη-

θεί  κανείς; Το νέο γεννιέται πάντα 
από το παλιό. Και μια ιστορία είναι νέα 
από τον τρόπο που επιλέγει να την α-
φηγηθεί ο συγγραφέας της. 

 Ταλέντο ή πολλή δουλειά; Το γράψιμο 
αποτελείται από 70% ψυχική δύναμη, 
αντοχή, 20% δομή και 10% ταλέντο.

Πώς βλέπετε τη σημερινή κρίση με την 

αδυναμία παραγωγής ουσιαστικών 

λύσεων και ιδεών και την άνοδο της α-

κροδεξιάς; Όλα οδηγούν στην παιδεία. 
Οι νεοβάρβαροι ευδοκιμούν εκεί που 
υπάρχει έλλειψη παιδείας. Όπως η 
θρησκεία άνθισε πριν την επιστήμη και 
τον Διαφωτισμό. Θα ξεκινούσα με την 
εκπαίδευση όλων των ανθρώπων στον 
πλανήτη πάνω στην ανθρωπολογία. Εί-
ναι πραγματικά συγκλονιστικό το πόσοι 
λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν την πραγμα-
τική φύση της κοινής τους ιστορίας και 
των κοινών συνθηκών. Ο θρησκευτικός 
φανατισμός και οι φυλετικές διαφορές 
θα εξαλείφονταν εν μία νυκτί. Μοιρα-
ζόμαστε μία πανέμορφη γαλάζια σφαί-
ρα που περιστρέφεται στο Διάστημα και 
είναι επιλογή μας αν θα τα σκατώσουμε 
ή όχι για τους ίδιους μας τους εαυτούς.

Ποια η γνώμη σας για το ζήτημα του 

Brexit; Το Brexit θα ήταν μία τεράστια 
κίνηση αυτοευνουχισμού. Είναι μία 
μικρή, εσωστρεφής και οπισθοδρομι-
κή ιδέα που πουλιέται με το κιλό από 
μικρούς, εσωστρεφείς και οπισθοδρο-
μικούς ανθρώπους.

Μπορούμε ακόμη να ονειρευόμαστε 

το μέλλον; Τα όνειρα είναι θεμελιώδη 
για την ανθρώπινη φύση. Οι ερμηνευ-
τές των ονείρων γίνονται ιερείς,  σα-
μάνοι, ψυχοθεραπευτές μας. Οι συγ-
γραφείς ωστόσο είναι οι δημιουργοί 
των ονείρων. 

Πώς θα επιδράσουν τα  κοινωνικά δί-

κτυα στη γραφή; Το κύριο αντίκτυπό 
τους έχει να κάνει με τη συγκέντρω-
ση. Τα social media έχουν δημιουργή-
σει στον κόσμο ένα έκζεμα του πνεύ-
ματος! A

*Το British Council σε συνεργασία με το Kingston 
Writing School και το Πανεπιστήμιο του Kingston 
διοργανώνει για 4η συνεχή χρονιά τη Διεθνή Θε-
ρινή Ακαδημία Δημιουργικής Γραφής σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη (30/5-25/6) για συγγραφείς 
που θέλουν να καλλιεργήσουν το ταλέντο τους, 
να κατανοήσουν θέματα τεχνικής και σύνθεσης 
που σχετίζονται με τη συγγραφή. Για πληροφο-
ρίες: 2103692336/333, www.britishcouncil.gr/
events/international-creative-writing-summer-
school-2016

π
οιος ο ρόλος της λογοτεχνίας σε 

κρίσιμες περιόδους; Πρέπει να 
ανταποκρίνεται με τον καλύτερο 
τρόπο στην εποχή της. Και είναι 

πάντα η καλύτερη στιγμή. Και είναι 
πάντα η χειρότερη στιγμή.

Τι θα συμβουλεύατε έναν υποψήφιο 

συγγραφέα για το πάντα δύσκολο ξε-

κίνημα μπροστά στη λευκή σελίδα;  

Να θέτεις εύκολους στόχους. Μερικές 
φορές 15 λεπτά αυτοσυγκέντρωσης 
αρκούν. Μην το πολυσκέφτεσαι ως το 
Έβερεστ που πρέπει να ανέβεις – το 

βουνό θα παραμένει εκεί. Σκέψου τα 
τρία επόμενα βήματα γιατί αυτός είναι ο 
μόνος τρόπος να φτάσεις στην κορυφή.

Πώς μπορεί να διαμορφώσει τη δική 

του φωνή; Δεν πρέπει να σε απασχολεί 
στην αρχή. Όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες 
ξεκίνησαν με μίμηση.  Έτσι μαθαίνουμε. 
Σαν παιδιά. Σαν συγγραφείς. Σκέψου 
τον Dylan και τον Woody Guthrie. To 
πιο σημαντικό στη συγγραφή, στη μου-
σική και στη τέχνη του 21ου αιώνα είναι 
ότι όλα είναι μπροστά σου. Δεν χρειά-
ζεται ούτε καν να πας σε μια βιβλιοθή-

ο EDWARD DOCX  
ςτο BRitish COunCil
Του ΓιΩρΓΟύ ΔήμήΤραΚΟπΟύλΟύ

book voice

O Εdward Docx συμ-

μετέχει στην ομάδα 

των συγγραφέων 

και καθηγητών του 

προγράμματος της 

Διεθνoύς Θερινής Ακα-

δημίας Δημιουργικής 

Γραφής του British 

Council. Γεννημένος 

το 1972, ο Λονδρέζος 

συγγραφέας Εdward 

Docx θεωρήθηκε με το 

πρώτο του μυθιστόρη-

μα «Τhe Calligrapher» 

το 2003 ένας από τους 

καλύτερους της γενιάς 

του. Με τα επόμενα 

βιβλία του «Self Help» 

(«Pravda» ο αμερικάνι-

κος τίτλος του) το 2007 

και «Τhe Devil’s Garden» 

το 2011 εδραίωσε το 

όνομά του με κριτικές 

που πρoσέδωσαν στη 

γραφή του το ειδικό 

βάρος ονομάτων όπως 

ο  Dickens ή ο Coetzee. 

Είναι παράλληλα αρ-

θρογράφος και κριτικός 

των «Guardian» και 

«Prospect Magazine», 

ενώ  έχει συμπεριλη-

φθεί  στη μεγάλη λίστα 

των υποψηφιοτήτων 

για τo βρετανικό Βρα-

βείο Booker. Το νέο του 

βιβλίο αναμένεται μέσα 

στη χρονιά.  
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Athens 
Fine Drinking
Η κουλτούρα του καλού ποτού 
εγκαθίσταται για τέσσερις ημέρες 
στην πόλη 

Μια μεγάλη γιορτή που έχει σκοπό να μας 
μυήσει στην κουλτούρα του καλού ποτού 
και στον κόσμο των spirits και των cocktails 
έρχεται στην Αθήνα. Το Athens Fine Drinking 
by World Class θα έχει επίκεντρο το Παλαιό 
Χρηματιστήριο, που για τέσσερις ημέρες θα 
διαμορφωθεί σε ένα pop-up bar, ενώ θα ενώ-

σει 23 κορυφαία bars του κέντρου. 

Όσοι έχουν επισκεφθεί ανάλογα events 
στο εξωτερικό λένε ότι πρόκειται για μια 
τελετουργία εξερεύνησης και απόλαυ-
σης με όλες τις αισθήσεις. Οι καλύτεροι 
bartenders της πόλης, που πλέον πρωταγω-
νιστούν για τα καλά στη διεθνή bartending 
σκηνή, θα βάλουν όλη τη δημιουργικότητά 
τους χρησιμοποιώντας μοναδικά spirits, 
ενώ καλλιτεχνικές δραστηριότητες, πολ-
λά και διαφορετικά events, καθώς και 
πρωτότυπα serves και mentorings για τη 
φιλοσοφία του fine drinking θα πραγματο-
ποιούνται κάθε βράδυ. Με τη διοργάνωση 
του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και του 
World Class, της κορυφαίας πλατφόρμας 
της τέχνης του mixology παγκοσμίως. 

-Νατάσσα Καρυστινού

Τα μ π α ρ π ο υ σ υ μ μ ε Τ ε χ ο υ ν  
7 Jokers, 42, 360°, Α 
For Athens, Baba au 
Rum, Bank Job, Bar De 
Τhéâtre, Barreldier, Grand 
Bretagne (Alexander’s Bar, 
Alexander’s Cigar Lounge, 
Roof Garden Bar & Bar 8), 
Dizzy Mo, Drunk Sinatra, 
Faust, Odori, Rehab, Six 
d.o.g.s, Tailor Made, The 
Trap, The Clumsies, Toy 
Café, Zonars, ΦΟΥΑΡ
#athensfinedrinking
www.athensfinedrinking.gr

1-4/6 (19.00-24.00), Παλαιό 
Χρηματιστήριο, Σοφοκλέ-
ους 10. Γενική είσοδος και 
για τις 4 ημέρες €10, με 2 
signature cocktails δικής 
σας επιλογής στο Pop-Up 
bar στο Παλαιό Χρηματι-
στήριο, τη δυνατότητα να 
συμμετέχετε σε mentoring 
sessions, αλλά και να απο-
λαύσετε μοναδικά ποτά σε 
προνομιακή τιμή σε όλα τα 
συνεργαζόμενα μπαρ της 
Αθήνας. 

i n F o

21Oδηγός
αΘΗνα
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Πολλή μουσική, λίγη ουσία
Η «δημοκρατία του διαδικτύου» απελευθερώνει τερά-
στιες ποσότητες μουσικής, αλλά αυτό δεν την έκανε 
καλύτερη.

Οι ποσότητες μουσικής που ρέουν πια στο ίντερνετ είναι τερά-
στιες, ακόμη και υστερικοί επαγγελματίες ή «άρρωστοι» ακροα-
τές είναι αδύνατο να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει και τι βγαί-
νει και ± κυρίως±  να το ακούσουν πραγματικά. Μέσα σε αυτό τον 
ωκεανό μουσικής πρέπει να κολυμπάς ώρες για να βρεις κάτι που 
αξίζει. Η χρυσή μετριότητα και το συμπαθές τίποτα, ως συνήθως, 
κυριαρχούν.
Οι (ευλαβικοί) ακροατές είναι πλέον είδος εν ανεπαρκεία, κανείς 
δεν μπορεί να δώσει τον απαιτούμενο χρόνο στην απόλαυση της 
ακρόασης τρέχοντας απλώς πίσω από βουνά δίσκων. Γίναμε κα-
ταναλωτές και συνδρομητές σε πλατφόρμες streaming. Αντί να 
ακούμε, δοκιμάζουμε «γεύσεις». Μόνο που η μουσική δεν είναι 
απλώς πληροφορία¼

Tim Hecker - Love Streams
Παραμορφωμένες και θνησιγενείς μελωδίες σκορπίζονται στην 
ατμόσφαιρα δημιουργώντας ένα γοητευτικό νέφος σύγχρονων 
αστικών μπλουζ, σαν κουνημένες και υποφωτισμένες φωτογρα-
φίες, σαν φιλμάκια γεμάτα κόκκο και παραμόρφωση που αντικα-
τοπτρίζουν όμως το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και τον προ-
σωπικό ήχο του Tim Hecker που κινείται μεταξύ Καναδά, L.A. και 
Ισλανδίας, όπου και ηχογραφήθηκε μέρος του άλμπουμ με τη συμ-
μετοχή ντόπιων μουσικών και τη βοήθεια του Johann Johannsson.

Parquet Courts - Human Performance
Θύματα της ροκ μυθολογίας και οι ίδιοι διατρέχουν τις διάφορες 
εκδοχές του, από την ψυχεδέλεια ως το πανκ και από την ποπ ως 
το progressive, με σεβαστικό τρόπο, φανερή αγάπη, καλοπρο-
αίρετη διάθεση και παρότι δέχονται κύματα επιδράσεων από το 
«όλον» rock ' n'  roll, κατορθώνουν να αρθρώνουν πάντα το δικό 
τους λόγο και να μένουν σταθερά σε ένα ικανοποιητικό δημιουρ-
γικό επίπεδο, δικαιώνοντας την κλασική ρήση: «It' s Only Rock ̀ n'  
Roll But I Like It».  

Liima - ii
Η μουσική σύμπραξη των Δανών Eferklang με τον Φινλανδό 
κρουστό Tatu Ronkko είναι ένα αχρείαστο side project που δεν 
βρίσκει σημείο συντονισμού και δεν έχει να προσθέσει κάτι δια-
φορετικό ή πιο ενδιαφέρον σε όσα ήδη μας έχουν πει μόνοι τους. 
Άσκοποι «πειραματισμοί», έλλειψη ροής, σποραδικά ψήγματα 
μουσικής λειτουργίας, ένα άλμπουμ που η «έντεχνη» βορειο-
ευρωπαϊκή του υπόσταση δεν ανταποκρίνεται σε καλλιτεχνική 
δράση, καταλήγοντας να είναι μία «αμηχανία».

Haelos - Full Circle
Ο «πλήρης κύκλος» οδηγεί το ντεμπούτο των Haelos στο κυ-
νήγι της ουράς τους, καθώς πατάνε στο εύφορο και ευρύχωρο 
υπόστρωμα της electropop και του trip-hop και της μεγάλης 
παράδοσης που έχουν τα είδη αυτά στην Αγγλία. Όχι ακριβώς 
συνεχιστές αλλά περισσότερο αντιγραφείς, με ένα (αγγλικής κο-
πής και αυτό) σπαραξικάρδιο, μελοδραματικό και σκοτεινό (αλλά 
πάντα ποπ) ύφος, δεν έχουν να πουν και πολλά που δεν έχουν 
ήδη ειπωθεί με πληρέστερο και πιο δημιουργικό τρόπο. Όχι πως 
δεν αφήνουν και κάποιες υποσχέσεις για το μέλλον αλλά δεν 
είναι και που θα τους περιμένουμε εναγωνίως.   

LNZNDRF - LNZNDRF
Μετά τους Liima, να ένα ακόμη άσκοπο (κρίνοντας κι εδώ εκ του 
αποτελέσματος) side project του Ben Lanz από τους Beirut και των 
αδελφών Scott και Bryan Devendorf από τους National.
Δεν κατορθώνουν ούτε στιγμή να προκαλέσουν μεγαλύτερο 
ή πιο ουσιαστικό ενδιαφέρον απ'  ό,τι με τα συγκροτήματα στα 
οποία συμμετέχουν και παρότι το ηχογράφησαν σε μία εκκλησία 
του Σινσινάτι η «θεία έμπνευση» δεν ήρθε. Έτσι το άλμπουμ ολο-
κληρώνεται μέσα στο γνωστό πλαίσιο του συμπαθούς κι όταν 
τελειώσει δύσκολα επανέρχεσαι σ'  αυτό. 

Variousartists
Του Μάκη Μηλάτου

Veronika Harcsa

musicVoice
Η ΑTHENS VOICE + 
η KLIK RECORDS παρτάρουν 
στο κέντρο της πόλης

Summer 
+ the City
  
το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι σε 
ένα νέο σποτ του κέντρου με δύο stages 
και εκλεκτούς καλεσμένους DJs και ραδι-
οφωνικούς παραγωγούς. H άtHens Voice 
και η κlik RecoRDs, που σβήνει τα 13 της 
κεράκια ,σας περιμένουν όλους και όλες 
σε ένα dance event με ελεύθερη είσοδο 
στο k8 Point την Παρασκευή 27 Μαΐου. ά 
night to remember. o άρτι αφιχθείς από το 
Πεκίνο cayetano θα είναι εκεί μαζί με τους 
μουσικούς παραγωγούς Alex Dimou, lee 
Burton, serafim tsotsonis, ένας πραγματι-
κός μαέστρος και ιδιοφυΐα της electronica. 
τα ραδιόφωνα της πόλης δεν γίνεται να μη 
δώσουν το δυναμικό τους «παρών». George 
kyriakou, evi sidiropoulou και cleopatra 
Fyntanidou με τον αέρα της μεγάλης επι-
στροφής του Best 92.6. nikos Morfesis, 
theo tag, Dimitris kyriakopoulos από το 
web, Join Radio. o Dj snatch από τον Pepper, 
ο Dimitri Avgeros, ο ιδιοκτήτης του Home 
Radio της Χαλκίδας και ο μουσικός συντά-
κτης της A.V. Γιώργος Δημητρακόπουλος. 
Στην παρέα και οι DJs con seannery και Σω-
τήρης Γερόλυμος. Me πολύ southern, πολλή 
estrella, πολλή μουσική και πάρα πολύ χο-
ρό. A night to remember¼
K8 Point, Ερμού 112. Έναρξη 22.00. Free. 
Στις 27/5.

Μια «Σχεδία» και 
πολλά τραγούδια 
για τη ζωή 
«114 εφημερίδες δρόμου, 36 χώρες, 5 ήπειροι, 
14.000 άστεγοι πωλητές, 6.000.000 αναγνώ-
στες, 1 φωνή ενωμένη ενάντια στη φτώχεια» 
είναι το σύνθημα του Διεθνούς Δικτύου Εφη-
μερίδων Δρόμου. το δικό μας περιοδικό δρό-
μου είναι φυσικά από το 2013 η «Σχεδία» και η 
σχέση μας μαζί της δικαίως ολοένα και μεγα-
λώνει. τη Δευτέρα 30 Μαΐου η «Σχεδία» οργα-
νώνει στην τεχνόπολις του Δήμου άθηναίων 
μια μουσική βραδιά με πολλά γνωστά ονόμα-
τα από διαφορετικά είδη για την ενίσχυση των 
δράσεών της. το «παρών» δήλωσαν χωρίς 
δεύτερη σκέψη οι Batala, Joey, Encardia, 
Σπύρος Γραμμένος, Πάνος Μουζουράκης, 
Μαριέττα Φαφούτη, Υπόγεια Ρεύματα και 
Κώστας Παρίσης, Gadjo Dilo, Αργύρης 
Μπακιρτζής και Χειμερινοί Κολυμβητές. η 
AtHens Voice είναι χορηγός επικοινωνίας της 
ξεχωριστής αυτής συναυλίας - κοινωνικής 
συνάντησης. Τεχνόπολις, Πειραιώς 100, Γκάζι , 
2103475518, 2103453548. Έναρξη 19.00. Είσοδος 
€6. Προπώληση: Viva.gr, 11876 και στα καταστή-
ματα: PUBLIC, Seven Spots, Reload, Media Markt. 
Στις 30/5.Encardia
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Cayetano

Μαριέττα Φαφούτη

ΑΠΕΡΑΝΤΟΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ 
ÇHIGH ENERGY SUMMER EDITIONÈ
Μετά τα στριμωγμένα χειμερινά live του Μιχάλη Ρακιντζή στο Κύτταρο, το ροκ κλαμπ 
μεταφέρει τον ξεχωριστό μουσικό και τραγουδιστή στην τεράστια παραθαλάσσια 
σκηνή του Γαλάζιο στην Ποσειδώνος. To πάλαι ποτέ μέλος των Scarptown, με μεγάλη 
προσωπική πορεία και συνεργασίες με ονόματα όπως ο Ian Gillan των Dep Purple 
και η Bonnie Tyler, θα πει όλες τις γνωστές επιτυχίες του σε ένα καλοκαιρινό πάρτι 
την Παρασκευή 3 Ιουνίου. Από τον «Πουφ» και το «Μωρό μου φάλτσο» μέχρι το  
«S.A.G.A.P.O» και  «Get Away». Γαλάζιο, Λ. Ποσειδώνος, Ελληνικό, 2η στάση τραμ, Άγιος 
Κοσμάς, δίπλα στην πίστα καρτ. Έναρξη 22.00. Είσοδος €10, 12 ταμείο. Προπώληση: 
Public, Reload Stores, Seven Spot, Media Markt, 11876 και viva.gr. Στις 3 Ιουνίου.

ΑΠΕΡΑΝΤΟΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ 

Μ Η 
Χ Α Σ Ε Ι Σ !
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τέχνη

Ποιητικό
island 

hopping

Ορυζώνος και Κυκλάδων, 
25 χαϊκού, ένα για κάθε 

κυκλαδονήσι

Ένα ποιητικό island hopping με στόχο να α-
ποδοθεί φευγαλέα η διάθεση κάθε νησιού, το 
ιδιαίτερο άρωμά του μέσα στη συστάδα. Ένας 
μικρός περίπλους στους πλωτούς πυρήνες 
της ελληνικότητας. Μια απόπειρα να επαναε-
πιβεβαιωθεί η μυθολογία του αρχιπελάγους.

Εγγεγραμμένος στο τετράγωνο ιδεόγραμ-
μα του ιαπωνικού ορυζώνα, ο χορός των 
νησιών απαθανατίζεται με διάθεση παιγνιώδη 
και ανοικειωτική. Σχιστό το βλέμμα, χαϊδεύει 
με εγκράτεια, υπονομεύει τρυφερά, υπο-
μειδιά. Ένα πλέγμα συμβόλων αναμετρά τις 
δυνάμεις του στην έκταση της στιγμής, υπαι-
νισσόμενο την απεραντοσύνη του χρόνου.

Ορυζώνος και Κυκλάδων, 25 εικόνες δίνουν 
στο λόγο σώμα και φως, προεκτείνουν με 
τους δικούς τους όρους τις κυριολεξίες και τις 
αλληγορίες του. Κολλάζ και γεωμετρικές φόρ-
μες άλλοτε σπαράζουν κι άλλοτε αποστυλώ-
νουν τον ήδη εύθρυπτο κόσμο της αιώρησης 
και της ακινησίας, του βάθους και της επιφά-
νειας, των ορατών και των αοράτων.

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 26 Μαΐου 
και ώρα 8.30 μ.μ. στο αμφιθέατρο της Σχολής 
Βακαλό. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Θανάσης 
Λάμπρου (ποιητής-μεταφραστής), Γιάννης Μπα-
σκόζος (δ/ντης του ηλ. περ. «Ο Αναγνώστης»). Θα 
διαβάσουν οι ηθοποιοί Άλκηστης Πουλοπούλου & 
Νίκος Ψαρράς. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από έρ-
γα των εικονογράφων που θα εκτίθενται ως τις 3/6 
στο φουαγιέ της Σχολής. Σχολή Βακαλό, Αμφιθέα-
τρο, Λάμπρου Κατσώνη 26, Λυκαβηττός, Αθήνα

28 φωτο-ιστοριεσ του Νικου Βουλγαρη 
«Τα ανήσυχα όνειρα του κυρίου Η» θα δούμε στην πρώτη φωτογραφική έκθεση του Νίκου Βούλγαρη. Σε σκο-
τεινά υπόγεια, ξεβαμμένους τοίχους και μαρμάρινες σκάλες πάνω σε φωτογραφικό χαρτί, τα όνειρα του 
κυρίου Η. παίρνουν μορφή μέσα από 28 φωτο-ιστορίες, στο ατμοσφαιρικό DUDU LOFT για μία εβδομάδα. 
Κάθε εικόνα γίνεται σκηνή ενός πλάνου μέσα από την κινηματογραφική ματιά του καλλιτέχνη και ψάχνει 
διέξοδο από τη φθορά του χρόνου. Τα εγκαίνια έγιναν στις 24 Μαΐου, με συντροφιά τους jazzy cabaret 
ήχους και τις σκοτεινές αποχρώσεις των StarWound. Dudu loft, Κολωνού 12-14, 24-29 Μαΐου, 18.00-21.00

I n f o
Ορυζώνος και Κυκλάδων [25 αστεϊσμοί για μια ευτοπία], 
Έλενα Παλλαντζά, εικονογράφηση: Ακριβή Συμεωνίδη - Βαγγέλης 
Γεωργακόπουλος, εκδ. Περισπωμένη, σελ. 64, €10
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>>> Από τη Χώρα των Θαυ-

μάτων η Αλίκη ξεκινά για νέες 

περιπέτειες στο «Η Αλίκη μέσα 

από τον καθρέφτη» (Alice Through 
the Looking Glass) του Τζέιμς Μπόμπιν. 

Αυτή τη φορά πρέπει να ταξιδέψει σε 

ένα νέο μυστηριώδη κόσμο, ώστε να 

βρει ένα μαγικό σκήπτρο που μπορεί 

να σταματήσει τα δαιμονικά σχέδια του 

Άρχοντα του Χρόνου, πριν αυτός βάλει 

το ρολόι του μπροστά και μετατρέψει 

τη χώρα σε έναν άγονο και άψυχο κό-

σμο. >>> Στο «Μπαρμπέρικο: Η νέα 

κουπ» (Barbershop: The Next Cut) του 

Μάλκομ Ντ. Λι, μια ομάδα ανδρών που 

συχνάζουν στο ίδιο κουρείο θα αναλά-

βουν δράση για να σώσουν τη γειτονιά 

τους από την υποβάθμιση, σε μια ακό-

μη συνέχεια μιας ταινίας που δεν είμα-

στε σίγουροι ότι είχε ποτέ προβληθεί 

στις ελληνικές αίθουσες. 

cinevoice

Η αλήθεια  

(TruTh) ***
ΣκηνοθεΣία: Τζέιμς 

Βάντερμπίλτ

Παίζουν: Κέιτ 

Μπλάνσετ, 

Ρόμπερτ Ρέ-

ντφορντ, Ντένις 

Κουέιντ, Ελίζαμπεθ Μος

Το 2004 η εκπομπή του CBS «60 minutes» παρου-
σίασε μια έρευνα για το πώς ο πρόεδρος Μπους 
απέφυγε τον πόλεμο του Βιετνάμ, ενώ τα στοι-

χεία στα οποία βασίστηκε, αμφισβητήθηκαν. 

Βασισμένο σε μια αληθινή ιστορία 
και με την Κέιτ Μπλάνσετ στο ρόλο 
της παραγωγού του «60 minutes», 
Μέρι Μέιπς, το φιλμ του Τζέιμς Βά-
ντερμπιλντ χτίζει ένα ηθικών διε-
ρωτήσεων δημοσιογραφικό θρίλερ 
που, ακόμη κι αν μοιάζει, δεν είναι 
απαραίτητα «ειδικού» ενδιαφέροντος. 
Κυρίως γιατί ο Βάντερμπιλντ, σενα-
ριογράφος του «Zodiac» του Ντέιβιντ 
Φίντσερ, ξέρει στην πρώτη του σκηνο-
θετική δουλειά να εκμεταλλεύεται τις 
λεπτομέρειες και τις «αποχρώσεις» 
των ηρώων του για να στήσει κάτι που 
γεννά πολύ μεγαλύτερη αγωνία απ’ 
όση θα περίμενες από ένα «δημοσιο-
γραφικό» φιλμ. Και η Κέιτ Μπλάνσετ 
εξαιρετική, σε μία από τις καλύτερες 
ερμηνείες της, δίνει στην ταινία έξτρα 
ειδικό βάρος.  

Γλυκιά  
απόδραση 
(comme un Avion) 
***
ΣκηνοθεΣία: 

Μπρουνό Πο-

νταλιντές. Παίζουν: 

Μ. Πονταλιντές, Σ. 

Κιμπερλέν, Α. Ζαουί

Παθιασμένος με τα αεροπλάνα, ο Μισέλ μια 
μέρα ανακαλύπτει ένα καινούριο πάθος: το 
καγιάκ. Παραγγέλνει ένα κι αποφασίζει να ζή-

σει τη δική του περιπέτεια.

Θα μπορούσες να το δεις σαν μια μικρή 
γεμάτη εμπόδια βαρκάδα στην κοίτη 
της «κρίσης της μέσης ηλικίας», ή σαν 
μια επιβεβαίωση του ρητού πως στην 
ουσία κάθε άντρας παραμένει πάντα 
μέσα στην καρδιά του ένα παιδί, όμως 
ό,τι κι αν διαβάσεις σε αυτό το τρυφερό 
και αστείο φιλμ, η διαδρομή του, ακό-
μη κι αν δεν σε πηγαίνει πολύ μακριά, 
είναι εξαιρετικά γοητευτική. Μπορεί η 
υπόθεση να χωράει μόλις σε δυο γραμ-
μές –ένας άντρας ξεκινά για μια περι-
πέτεια αλλά μένει στην ουσία στο ίδιο 
μέρος–, όμως πέρα από την όποια με-
ταφορά που κρύβεται πίσω από αυτή, 
αυτό που κάνει εδώ τη διάφορα είναι 
οι λεπτομέρειες, ο τόνος, η συχνά σου-
ρεαλιστική ελαφρότητα με την οποία 
βλέπει τη ζωή και το σινεμά.

Υπόθεση:  
Άγνωστο 
DNA  

( L̀ AffAire SK1) **  

ΣκηνοθεΣία:  

Φρεντερίκ Τελιέ

Παίζουν: Ραφαέλ 

Περσονάζ, Ναταλί 

Μπε, Ολιβιέ Γκουρμέ

Η αναζήτηση ενός βιαστή και serial killer στη 
Γαλλία της δεκαετίας του ’90 και η εμμονή  
ενός αστυνομικού να τον ανακαλύψει.  

Βασισμένο σε αληθινή ιστορία, το φιλμ 
του Φρεντερίκ Τελιέ είναι ένα film 
policier που ποντάρει στην ατμόσφαι-
ρα και τους χαρακτήρες για να χτίσει 
την αγωνία και το σασπένς. Κι αν στο 
πρώτο κομμάτι τα καταφέρνει εξαιρε-
τικά, κατορθώνοντας να απεικονίσει 
πετυχημένα τόσο τη γραφειοκρατική 
όσο και την πιο «βρώμικη» πλευρά  της 
δουλειάς των αστυνομικών που δου-
λεύουν στην υπόθεση, στο δεύτερο δεν 
τα πηγαίνει τόσο καλά. Οι χαρακτήρες 
δεν είναι πάντα ολοκληρωμένοι και ει-
δικά στη ζωή τους εκτός του γραφείου 
μοιάζουν μονοδιάστατοι. Ακόμη κι έ-
τσι όμως, και παρά το ότι συχνά το φιλμ 
θυμίζει καλοφτιαγμένη τηλεόραση, το 
ενδιαφέρον παραμένει, ειδικά όταν η 
ιστορία επικεντρώνεται στην εμμονι-
κή αναζήτηση του δολοφόνου. 

The Nice Guys ***
Το buddy movie, 

 όπως παλιά

Η αλήθεια ***
Όχι μόνο δημοσιογραφι-

κού ενδιαφέροντος

Υπόθεση: Άγνωστο 
DNA**   

Γαλλικό policier ελαφρώς 
τηλεοπτικής κοπής

Γλυκιά απόδραση ***
Τι κι αν δεν πάει  

πολύ μακριά; 

Η Αλίκη μέσα από τον 
καθρέφτη

Αν θέλετε μια ακόμη 
βόλτα στη χώρα των 

Θαυμάτων

Μπαρμπέρικο: Η νέα 
κουπ Κινηματογραφικό 

κούρεμα...

JUST THE FACTS

-Πώς λέγεται 

αυτή η επέμβαση που 

σου κόβουν τους όρχεις;

-Γάμος.

(οι Çnice GuysÈ δεν έχουν και τόσο 

nice χιούμορ)

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέΤριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέΤιΚη

☛ Ράσελ και ΡάιανΤου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

The nice guys ***
ΣκηνοθεΣία: Σέιν Μπλακ

Παίζουν: Ράσελ Κρόου, Ράιαν Γκόσλινγκ, Αν-

γκούρι Ράις, Μάργκαρετ Κουέλι

Στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του ’70, δύο 
όχι και πολύ ικανοί ντετέκτιβ συνεργάζονται 

για να λύσουν μα υπόθεση που είναι πολύ 

πιο περίπλοκη απ’ όσο φαντάζονταν. 

Ο Σέιν Μπλακ είναι υπεύθυνος για ένα 
από τα πιο κλασικά buddy movies στην 
ιστορία του σινεμά έχοντας γράψει το 
σενάριο για το «Φονικό όπλο» (και τις 

συνέχειές του) και τώρα υπογράφει μια 
ακόμη παραλλαγή σε μια γνώριμη αλ-
λά εξαιρετικά απολαυστική συνταγή. 
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ κι ο Ράσελ Κρόου 
μοιάζουν φτιαγμένοι για να υποδυθούν 
τους –μια ιδέα καρτούν χαρακτήρες 
που ενσαρκώνουν εδώ– σκληρούς τύ-

πους με ανασφάλειες και τρυφερή καρ-
διά, ενώ το Λος Άντζελες σπάνια υπήρ-
ξε τόσο κινηματογραφικό όσο σε αυτή 
τη μεγαλόπνοη αστυνομική κωμωδία 
που μπλέκει τη δράση με το χιούμορ 
και μια δόση παραλόγου. Στην πραγμα-
τικότητα, αν το «The nice guys» έπαιρ-
νε τον εαυτό του πιο σοβαρά θα μπο-
ρούσε κάλλιστα να βρει τη θέση του στο 
πάνθεον των σύγχρονων νεο-νουάρ, 
εφόσον τόσο οι χαρακτήρες όσο και η 
ίντριγκα έχουν το απαραίτητο βάθος, 
όμως πιθανότατα δεν θα ήταν τόσο α-
νίερα διασκεδαστικό. Από την πρώτη 
σκηνή της ταινίας που περιέχει ένα αυ-
τοκινητιστικό και μια γυμνή πορνοστάρ 
και που θα μπορούσε να είναι βγαλμένη 
από το «Mullholand Drive» του Ντέι-
βιντ Λιντς, το «The nice guys» ξεκαθα-
ρίζει ότι δεν είναι μια τυπική κωμωδία 
ούτε ένα τυπικό αστυνομικό φιλμ. Κι 
από εκεί και πέρα, πατάει γκάζι διατρέ-
χοντας με φόρα και δίχως ενοχή τη μυ-
θολογία του LA και τους κανόνες κάθε 
είδους, δίνοντας στην πορεία στους δύο 
πρωταγωνιστές του την ευκαιρία να 
χτίσουν δύο τύπους που θα θέλαμε να 
ξαναδούμε σύντομα στην οθόνη. 

>>> 
μάτων η Αλίκη ξεκινά για νέες 

περιπέτειες στο 

Aκόμη

criticÕs CHOICE



60 A.V. 26 ΜΑΪΟΥ - 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΥΓΕΙΑ
Επιμέλεια: ΣΟΦΙΑ ΝΕΤΑ

Είσαί γυναίκα, 
Είσαί δυναμη! 

Μ
έσα από 28 βιωματικά σεμινάρια ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος του 

καινοτόμου προγράμματος «Είσαι Γυναίκα. Είσαι Δύναμη!», που πραγ-

ματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, για γυναίκες με καρκίνο του μαστού 

και τους φροντιστές τους. Σκοπός των βιωματικών σεμιναρίων ήταν η 

προσέγγιση της γυναίκας ασθενούς με ολιστικό τρόπο, δίνοντας έμφαση στη 

γυναικεία της φύση. Με την καθοδήγηση των 7 εξειδικευμένων εισηγητών και 

την ποικιλομορφία των θεματικών ενοτήτων των σεμιναρίων (Δραματοθερα-

πεία, Χοροθεραπεία, Positive Thinking, Νευροπαθητικός Πόνος, Λεμφοίδημα, 

Διατροφή & Μαγειρική), οι γυναίκες έμαθαν να αγαπούν τον εαυτό τους και να 

ανακαλύπτουν την εσωτερική τους δύναμη, με στόχο τη διατήρηση της ψυχικής 

και σωματικής ισορροπίας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους στον 

καθημερινό δύσκολο αγώνα που δίνουν. 

Η Novartis Oncology για ακόμα μια χρονιά βρέθηκε δίπλα στις γυναίκες που έ-

χουν νοσήσει, τόσο στο καθιερωμένο Pink Cocktail στις 14 Μαΐου όσο και στο 4ο 

Sail For Pink στις 15 Μαΐου. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με 

το Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκης και υπό την Αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθο-

λόγων Ελλάδος.

Στην Ελλάδά το 21ο ΣυνΕδριο ΜάΣτολογιάΣ 
Η Διεθνής Εταιρεία Μαστολογίας στο πρόσφατο 19ο Παγκόσμιο Συνέδριό της που 

πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής της Συνέ-

λευσης επέλεξε την Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας για τη διεξαγωγή του 21ου 

Παγκοσμίου Συνεδρίου Μαστολογίας, στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2020. 

Συγχρόνως, στη διάρκεια του πανηγυρικού εορτασμού για τα 40 χρόνια από την 

ίδρυσή της Διεθνούς Εταιρείας Μαστολογίας στο Στρασβούργο, ο πρόεδρος της 

εταιρείας καθ. Alexander Mundinger βράβευσε την πρόεδρο της Ελληνικής Εται-

ρείας Μαστολογίας, καθ. Γυναικολόγο-Χειρουργό-Μαστολόγο Λυδία Ιωαννίδου-

Μουζάκα για τη συνολική της συνεισφορά στη Μαστολογία  και για τη θεραπευτι-

κή φροντίδα που προσφέρει στις ασθενείς της.

ΕγκριΣη νΕάΣ θΕράπΕιάΣ γιά τη χρονιά λΕυχάιΜιά 
Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε μέσω διαδικα-

σίας ταχείας αξιολόγησης το venetoclax, τον πρώτο αναστολέα της πρωτεΐνης 

BCL-2, σε μορφή δισκίων, της AbbVie, για τη θεραπεία ασθενών με χρόνια λεμφο-

κυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ) με έλλειψη στο χρωμόσωμα 17p και οι οποίοι έχουν 

λάβει τουλάχιστον μία θεραπεία στο παρελθόν. 

Η ΧΛΛ είναι, κατά κανόνα, ένας βραδείας εξέλιξης καρκίνος του μυελού των 

οστών και του αίματος, όπου ένα είδος λευκών αιμοσφαιρίων που ονομάζονται 

λεμφοκύτταρα μετατρέπονται σε καρκινικά κύτταρα και πολλαπλασιάζονται 

ανεξέλεγκτα. Η έλλειψη του 17p είναι μια γονιδιωματική αλλοίωση, η οποία πα-

ρουσιάζεται στο 3-10% των ασθενών που δεν έχουν λάβει θεραπεία στο παρελ-

θόν και στο 30-50% των ασθενών με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική ΧΛΛ.

Βάσει του προφίλ αποτελεσματικότητας και ασφάλειας που παρατηρήθηκε κα-

τά τη διενέργεια των κλινικών μελετών, το venetoclax μπορεί να αποτελέσει ένα 

νέο σημαντικό και μοναδικό όπλο στη μάχη των ασθενών με έλλειψη στο χρω-

μόσωμα 17p κατά της υποτροπιάζουσας/ανθεκτικής ΧΛΛ, οι οποίοι έχουν κατά 

κανόνα δυσμενή πρόγνωση και προσδόκιμο επιβίωσης λιγότερο από 2-3 έτη. A

Τι είναι  
>> Η ισπανική εκδοχή για το 
αυτοκίνητο πόλης.
>> Ένα σύγχρονο αυτοκίνητο 
με πραγματική άνεση για 
τους επιβαίνοντες, τηρουμέ-
νων των αναλογιών. 
>> Δανείζεται τεχνολογίες 
από μεγαλύτερα μοντέλα της 
μάρκας.

Ξεχωρίζει για  
>> Το ότι είναι ευέλικτο στην 
πόλη, λειτουργικό, με αξιόλο-
γο πακέτο εξοπλισμού και το 
κυριότερο οικονομικό.
>> Το πακέτο I-TECH με χα-
ρακτηριστικά όπως ζάντες 
14΄́  σε χρώμα τιτανίου, 
σύστημα συνδεσιμότητας 
Seat Portable System, ειδικές 
επενδύσεις εσωτερικού και 
ειδικό κάλυμμα για το κλειδί.

Silicon Valley  
>>  Ξεχωρίζουμε το Seat 
Portable System, μια συσκευή 
με οθόνη αφής 5΄́  που είναι 
φορητή και μέσω της λειτουρ-
γίας EcoTrainer περιλαμβάνει 
σύστημα πλοήγησης και υ-
πολογιστή ταξιδιού με ευρεία 
πληροφόρηση για την οδήγη-
ση, όπως για την τρέχουσα και 
μέση κατανάλωση καυσίμου, 
τα χιλιόμετρα, την αυτονομία, 
την εξωτερική θερμοκρασία 
και το συγχρονισμό Bluetooth 
για σύνδεση με το smartphone 
κινητού σας, για να έχετε 
πρόσβαση στην λίστα των 
επαφών σας, να μπορείτε να 
κάνετε τηλεφωνική κλήση και 
να μιλήσετε ενώ οδηγείτε.
>> Ο εξοπλισμός άνεσης 
περιλαμβάνει air condition, 
κεντρικό κλείδωμα με τηλε-
χειρισμό, ηλεκτρικά παράθυ-
ρα εμπρός, και ράδιο-CD με 
MP3, AUX-in και USB
 
Safety First  
>> Για την ασφάλεια φροντί-
ζουν οι τέσσερις αερόσακοι 

(με τους πλευρικούς να προ-
στατεύουν τόσο το θώρακα 
όσο και το κεφάλι οδηγού και 
συνοδηγού) 
>> Το ESP είναι στάνταρ ακό-
μα και στη βασική έκδοση.

Κινείται  
>> Από τον ατμοσφαιρικό 
3-κύλινδρο κινητήρας των 
999 κ.εκ.  
>> Αποδίδει 60 ίππους και 95 
Nm ροπής. 
>> Διακρίνεται για την ελα-
στικότητά του, στοιχείο που 
αποδεικνύεται ιδιαίτερα 
χρήσιμο για ρυθμούς κίνη-
σης μέσα στις συνθήκες των 
αστικών ιστών, ενώ η χαμηλή 
κατανάλωση καυσίμου είναι 
στο Mii μία πραγματικότητα 
και ένα σημαντικό κομμάτι. 
σε αυτό οφείλεται στη ± στά-
νταρ±  ύπαρξη του συστήμα-
τος start/stop.
>> Συνεισφέρει σε αυτό και η 
προσεγμένη κλιμάκωση του 
χειροκίνητου κιβωτίου των 
5 σχέσεων που μεταφέρει 
την κίνηση στους εμπρός 
τροχούς.
>> Επιταχύνει από 0-100χλμ./
ώρα σε 14,4΄́ , ενώ η τελική 
ταχύτητα αγγίζει τα 160 χλμ./
ώρα.
>> Σε επίπεδα κατανάλωσης 
η εργοστασιακή τιμή της εί-
ναι 4,1 λίτρα/100 χλμ., ενώ οι 
ρύποι CO2 είναι 95 γρμ./χλμ. 

Στρίβει  
>> Στο δρόμο η ποιότητα 
κύλισης είναι εξαιρετική και 

αγγίζει επίπεδα μεγαλύτερου 
μοντέλου, μιας και οι ρυθμί-
σεις των αναρτήσεων είναι 
τέτοιες που θα απορροφή-
σουν με ευκολία ό,τι «ανώμα-
λο» σε οδόστρωμα μπορεί να 
συναντήσετε στους δρόμους 
των πόλεων. Η ποιότητα αυτή 
συνοδεύει το Mii και εκτός 
«συνόρων πόλης», ενώ στην 
εν γένει οδηγική του συμπερι-
φορά βοηθάει σημαντικά και 
η καλή αίσθηση του τιμονιού.

Χωράει 
>> Ο χώρος αποσκευών είναι 
εργονομικός και έχει χωρη-
τικότητα 251 λίτρα τα οποία 
γίνονται 951 αν αναδιπλώ-
σουμε τα πίσω καθίσματα.
>> Οι χώροι για τους πίσω επι-
βάτες είναι πολύ καλοί για την 
κατηγορία του αυτοκινήτου.

Κοστίζει  
>> Το μοντέλο Mii 1.0 Style 
Ecomotive i-Tech 5Θ από 
9.830 ευρώ με όφελος από-
συρσης. 

Κάτι άλλο;  
>> Στο εσωτερικό της καμπί-
νας αισθάνεσαι άνεση, ακόμα 
και άτομα με αρκετό ύψος.
>> Εξαιρετική ηχομόνωση 
που κρατάει την καμπίνα «ξε-
κούραστη» από εξωτερικούς 
θορύβους ή τον κινητήρα. 

Προβληματίζει 
>> Η απουσία πίσω παραθύ-
ρων με δυνατότητα ανοίγ-
ματος. ●

AUTO
Του Θωμά Κ. ΕυΘυμίου

Seat Mii

Opel
Το Astra 5Θ με νέο κινητήρα 1.6 BiTurbo CDTI 
diesel σας προκαλεί να δείτε αν είναι ό,τι καλύτε-
ρο για εσάς... Επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./

ώρα σε 8,6 δευτερόλεπτα και επιτυγχάνει  τελική 
ταχύτητα 220 χλμ./ώρα. Αυτό το μείγμα υψηλών επι-

δόσεων και μέτριας κατανάλωσης κάνει το twin-turbo 
Astra ένα από τα πιο αποδοτικά συμπαγή μοντέλα της κατηγορίας 
του. Η ελαστικότητα είναι το ση-
μαντικό πλεονέκτημα του κινητή-
ρα των 160 ίππων, ενώ η μέγιστη 
ροπή των 350 Nm είναι διαθέσιμη 
από τις 1.500 σ.α.λ. Σε συνδυασμό 
με το χαμηλό βάρος ± το νέο Astra 
είναι μέχρι 200 κιλά ελαφρύτερο 
από το προηγούμενο μοντέλο±  και 
την καλή απόκριση του γκαζιού, 
το BiTurbo επιταχύνει γρήγορα από τις χαμηλές στροφές. Σε συνερ-
γασία με ένα εξάρι χειροκίνητο κιβώτιο, ο τετρακύλινδρος κινητήρας 
με σειριακή, υπερσυμπίεση δύο σταδίων ανεβάζει στροφές ομαλά και 
προοδευτικά αποδίδοντας μέγιστη ισχύ στις 4.000 σ.α.λ. Ο κινητήρας 
είναι επίσης πολύ πιο πολιτισμένος, κάνοντας την καμπίνα επιβατών 
του Astra εξαιρετικά αθόρυβη, άνετη και ευρύχωρη στο ταξίδι.

Lassa
Η Lassa αποτελεί έναν παγκο-
σμίου εμβέλειας κατασκευα-
στή ελαστικών, με εξαγωγή 
των προϊόντων της σε πάνω 
από 60 χώρες της υφηλίου, 
ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι 
στις δικές της παραγωγικές 
εγκαταστάσεις κατασκευ-
άζονται και ελαστικά της 
Bridgestone. H συγκεκριμένη 
φίρμα που αντιπροσωπεύε-
ται και στην Ελλάδα από τη 
Θεοχαράκης Α.Ε., διαθέτει και 
τη δική της Drift Team με «ειδί-
κευση» στην πλαγιολίσθηση! 
Στο youtu.be/dn8SPOPwMEU 
μπορείτε να απολαύσετε 
στιγμιότυπα με τους Simon 
Perry, Richard McCourt και Jo 
Fletcher να «ζωγραφίζουν» 
στην πίστα!  

Opel

ώρα σε 8,6 δευτερόλεπτα και επιτυγχάνει  τελική 
ταχύτητα 220 χλμ./ώρα. Αυτό το μείγμα υψηλών επι

δόσεων και μέτριας κατανάλωσης κάνει το twin-turbo 

FAST 
LANE
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Μυρτώ, γεια σου! Με το φίλο 
μου είμαστε μαζί 1,5 χρόνο. 
Δυστυχώς, όμως, βλέπω ότι 
κουβαλάει πολλές ανασφά-
λειες, που κατά καιρούς τον 

έχουν κάνει να κρύβει πράγματα και 
να λέει ψέματα. Όπως για ένα θέμα 
υγείας του που αγνοούσα (τη στιγμή 
που θέλει να μιλάμε για κοινό μέλ-
λον κ.ά.πολλά), ή ενώ αποφάσισε 
μόνος του να παρατήσει τα καράβια 
και να βρει δουλειά στη στεριά (ε-
πειδή απ’ όταν γύρισε είναι ακόμα 
άνεργος), λέει σε πολλούς πως δου-
λεύει για να μην πουν βλακείες ο 
ένας και ο άλλος. Πρόσφατα, όταν 
τσακωθήκαμε για ένα ψέμα του που 
ανακάλυψα, σκέφτηκα σοβαρά, όσο 
και να τον αγαπάω, να χωρίσω. Του 
ξεκαθάρισα πως δεν μ’ αρέσουν τα 
ψέματα, γιατί μόνο χειρότερα μπο-
ρεί να κάνουν τα πράγματα. Πως 
δεν πρέπει να ντρέπεται για κάτι, 
ούτε να μετράει τη γνώμη του κό-
σμου για το τι θα κάνει ή όχι στη ζωή 
του και πως τουλάχιστον μαζί μου 
οφείλει να είναι ειλικρινής. Γιατί αν 
με κάνει να αμφιβάλω ξανά για ε-
κείνον θα χωρίσουμε οριστικά. Κι 
αυτός επέμεινε πως, μετά το θέμα 
της ασθένειάς του, δεν μου έχει ξα-
ναπεί ψέματα. Μου ορκίστηκε πως 
θα είναι ειλικρινής, όχι μόνο για να 
μη με χάσει, αλλά γιατί θέλει να έ-
χει καθαρή τη συνείδησή του απέ-
ναντί μου. Και για πρώτη φορά, τον 
είδα να δακρύζει και να ντρέπεται 
γι’ αυτό μάλιστα! Όχι πως αυτό δεί-
χνει απαραίτητα μετάνοια, αλλά α-
ποφάσισα να του δώσω μια ακόμα 
ευκαιρία. Πραγματικά την τελευ-
ταία, γιατί όπως κι αν είναι, για ένα 
πράγμα δεν μπορώ να αμφιβάλω, 
πως μ’αγαπάει και θα έκανε πολλά 
για να μη με χάσει. Μπορεί όμως 
ένα απ’ αυτά να είναι και το ότι θα 
αλλάξει ή τσάμπα ελπίζω, όπως λέ-
ει η κολλητή μου που με πρήζει να 
χωρίσω, γιατί είναι κολλημένος και 
δεν μου αξίζει;

Εννοείται πως θα αλλάξει. Είναι τόσο εύ-
κολο κι απλό να αλλάξουμε που, μόλις 
το αποφασίσουμε, πάμε και πατάμε το 
πράσινο κουμπί που γράφει «αλλαχτή-
ρι» (πάνω αριστερά δίπλα στο ρελέ του 
θερμοσίφωνα) και μετά, με την πρώτη 
πανσέληνο, ανεβαίνουμε στην ταράτσα 
γυμνοί και φωνάζουμε δυνατά προς τα 
πάνω «άλλαξα», «άλλαξα», «άλλαξα». 
Τότε, μια λάμψη σκίζει τους ουρανούς, 
ένα ζεστό φως μάς τυλίγει και αναγεν-
νιόμαστε και γινόμαστε  όπως μας γου-
στάρουν οι γκόμενοί μας. Αν μάλιστα 
καταφέρουμε και πετύχουμε ακριβώς 
την ανατολή της πανσελήνου πάνω στη 

δύση του ηλίου, τότε αλλάζουμε και εμ-
φανισιακά. Λ.χ. όποιος έχει μικρό πέος 
τού μεγαλώνει, μικρά βυζιά το ίδιο, οι κο-
ντοί ψηλώνουν, οι χοντροί αδυνατίζουν, 
οι φαλακροί βγάζουν μαλλί, οι πεσμένοι 
γλουτοί ανορθώνονται, τα ψωμάκια πέ-
φτουν και πάει λέγοντας.

Είναι παντρεμένος και προσπαθεί να 

χωρίσει 2 χρόνια. Έχει ένα παιδάκι 
και πρόσφατα η γυναίκα του έμεινε 
πάλι έγκυος. Από λάθος υποστη-
ρίζει ο ίδιος. Τι είδους λάθος είναι 
αυτό που τον έκανε να κάνει έρωτα 
μαζί της τη στιγμή που με διαβεβαί-
ωνε ότι έχουν διακόψει από καιρό 
τις σεξουαλικές σχέσεις; Μου ορ-
κίζεται ότι με αγαπάει και δεν θέλει 
να με χάσει, αλλά είναι μπλεγμένος 
σε μια σχέση με ευθύνες και υπο-
χρεώσεις και θέλει να ξεκαθαρίσει 
για να έχει τη συνείδησή του κα-
θαρή. Όταν λέω ότι θα φύγω, χάνει 
τον κόσμο. Κλαίει, με παρακαλά-
ει, πίνει, έρχεται κάτω από το σπί-
τι μου, περιμένει ώρες να βγω να 
με δει. Όταν με πλησιάζουν άλλοι 
άντρες γίνεται έξαλλος. Τον αγα-
πάω, έχω δεθεί μαζί του με πολλούς 
τρόπους (αν καταλαβαίνεις τι εν-
νοώ) και για πολλούς λόγους, αλλά 
δεν αντέχω πια, Μυρτώ…

Η αγάπη όλα τα υπομένει. Η αγάπη όλα 
τα ελπίζει. Δίνει ζωή στην οικουμένη. Και 
η γη γυρίζει. Και η γη γυρίζει. 

Υ.Γ. 1 Και εγώ θα ξεράσω.
Υ.Γ. 2 Μη μου δίνετε σημασία. Η μακρο-
χρόνια πορεία μου στο μονοπάτι με τις 
επιστολές των πονεμένων ψυχών με 
μόλυνε με κυνισμό σε σημείο να μην α-
ναγνωρίζω πλέον το φτερούγισμα της 
αληθινής αγάπης μετ’ εμποδίων. Ο άν-
θρωπος προσπαθεί 2 χρόνια να χωρίσει. 
Μια, δυο, τρεις, κάποτε οι προσπάθειές 
του θα αμειφθούν. Δεν είδατε τι ωραία 
που έκλεισε η διαπραγμάτευση;
Υ.Γ. 3 Όσο για την τυχαία εγκυμοσύνη 
της φουκαριάρας της συζύγου, μάλλον 
σκόνταψε σε καμιά διακοπή ρεύματος κι 
έπεσε κατά λάθος πάνω στο πουλί του. Ο-
πότε μην του ρίχνετε άδικο, εκείνη φταίει 
που δεν βλέπει που πατάει.
Υ.Γ. 2 Αφού έχετε δεθεί μαζί του με πολ-
λούς τρόπους και μας το λέτε και με υ-
παινιγμό, πηγαίνετε σε καμιά χαρτού, ξε-
ματιάστρα, καφετζού, μάγισσα ξερωγω-
πωςτιςλεναυτές, να σας λύσει τα μάγια 
να ελευθερωθείτε.
Υ.Γ. 3 Επειδή με ρωτήσατε, σας απαντώ: 
όχι δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε. Στην 
πραγματικότητα, δεν καταλαβαίνω Χρι-
στό από τις ανοησίες αυτές και βασικά 
πιστεύω ότι θέλετε και οι δύο γιατρό και 
μάλιστα της ίδιας ειδικότητας.  A

Της Μυρτώς Κοντοβά
Μίλα Μου βρώμικα

Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

Γράψε για το ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε το με SMS: AVXE, κενό και το μήνυμά σου στο 54344
αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο  του αποστολέα. Κάθε μήνυμα χρεώνεται œ 1,23 με ΦΠα

                   ξέρεις εΣυ...

Τελικά θα πας στις Θερ-

μοπύλες ή θα φοβηθείς 

για το τι θα γραφτεί στο 

βιογραφικό σου; 

Νομίζω πως ήρθε η ώρα 

να ενδώσω και να επα-

νέλθουμε στο θέμα από 

εκεί που το αφήσαμε, 

Κώστα.

Σ’ εσένα από τον Πει-

ραιά μιλώ, που δεν μου 

απάντησες ποτέ στο 

τελευταίο μήνυμα που 

σου έστειλα. Τι θα γίνει, 

Νικολάκη; Θα μάθουμε 

ποτέ νέα σου;

«Μπαμπά» με ανεβάζεις, 

«μπαμπάκα» με κατεβά-

ζεις. Δεν νομίζω πως θα 

έχουμε καλά ξεμπερδέ-

ματα.

                   ξέρεις                   ξέρεις

Μετρό 
Προς Ανθούπολη. 

23/5, 23.30. Φόραγες 

μπορντό παντελόνι και 

τζιν πουκάμισο, μαύρη 

τσάντα πλάτης, κοιτα-

ζόμασταν, κατέβηκες 

Στ. Λαρίσης. tihovisto@

yahoo.gr 

040 

Ήταν περίπου 2 ξημε-

ρώματα 21/5 γυρίζαμε 

και οι δύο (Σύνταγμα-

Πειραιάς). Δεν σταμα-

τήσαμε να κοιτιόμαστε. 

Εσύ πολύ γλυκό κορίτσι 

μελαχρινό με λευκό 

μπλουζάκι, εγώ πουκά-

μισο και αμάνικο μαύρο/

πράσινο. Η παρέα σου σε 

άφησε να γυρίσεις μόνη. 

Ακόμα... τα βάζω με μένα 

που δεν σου μίλησα. Ελ-

πίζω να το διαβάσεις και 

να στείλεις... Τόνυ

ΚαλλιΜαρΜαρό 

 Ήμουν στο τρόλεϊ 4, 

ήσουν συνοδηγός σε 

λευκό φορτηγό, καθό-

μουν στο παράθυρο, 

μου ζήτησες τον αριθμό 

μου, στο φώναξα αλλά 

μάλλον δεν το άκουσες 

όλο! 6972663480!

Συγγρόυ 

Ανέβηκα Πάντειο, 

κάθισα δίπλα σου, ση-

κώθηκες Πειραιά, είπες 

κάτι, δεν άκουσα, κατέ-

βηκες. Εσύ σκουλαρίκι 

μύτης, εγώ tattoo film. 

Πρέπει να σε ξαναδώ! 

pulpfiction

DAZZ  
Σάββατο μεσημέρι με την 

παρέα σου, τρία αγόρια 

και άλλη μία κοπέλα. Ή-

σουν μικρή, λεπτοκαμω-

μένη με ξανθά μαλλιά και 

πράσινα μάτια. Πρέπει να 

σου έριχνα καμια δεκαριά 

χρόνια, αλλά σε είδα όταν 

έβγαινα κι έμεινα. Τα μά-

τια σου ήταν πανέμορφα. 

panemorfamatiadazz@

outlook.com.gr

Γράψε για το ΣΕ ΕΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε το με SMS: AVSE, κενό και το μήνυμά σου στο 54344
αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο του αποστολέα.  Κάθε μήνυμα χρεώνεται œ 1,23 με ΦΠα

Σε είδα...

Σε γνωρίζω...

άβαντάζ. 33χρονη καλλονή, Ψυχολόγος με δι-

δακτορικό και με επιχείρηση σε νησί, από άριστη 

οικογένεια, ευκατάστατη, με μονοκατοικία στα 

βόρεια προάστια, επιθυμεί γνωριμία με κύριο έως 

40 ετών. «Πάππας», Ομήρου 38,  Κολωνάκι, 210 

3620147, www.pappas.gr

Ζήτα μου ό,τι θες

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.

ΜίΚρεΣ αγγελίες

ΛυΚάβΗττος Μάρκου 

Ευγενικού 12. Ενοικιάζεται 

studio 20 τ.μ., 1ου ορόφου, 

πολυτελώς ανακαινισμένο, 

κλιματισμός, ελάχιστα κοινό-

χρηστα €200. 6977690698

AIM - αναδειξε τόν επόΜενό
πρόόριΣΜό τηΣ ΚινητηΣ ΜόναδαΣ 
Είναι 25 χρόνια τώρα που η Κινητή οδοντιατρική Μονάδα της 
AIM, στελεχωμένη από εθελοντές οδοντιάτρους, ταξιδεύει σε 
όλη τη χώρα και προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους δωρεάν 
οδοντιατρικούς ελέγχους, ενημερώνει για τις σωστές καθη-
μερινές συνήθειες για υγιή χαμόγελα και δημιουργεί με τους 
δασκάλους εκπαιδευτικό διαδραστικό υλικό στα σχολεία. άπό 
το 2015 και ξεκινώντας από την άμοργό, η άΙΜ ταξιδεύει με την 
ομάδα άιγαίου επεκτείνοντας τις διαδρομές της και στα νησιά, 
με πρώτους σταθμούς για φέτος την άίγινα και την Κύθνο. 
Πώς μπορείς να βοηθήσεις; Μοιράσου τη δική σου ιστορία, ένα 
άρθρο ή/και ένα post στα social media χρησιμοποιώντας το 
hashtag #VourtsizoumeMazi. Η ιστορία που θα αγαπηθεί περισ-
σότερο θα αναδείξει και τον επόμενο προορισμό της Κινητής 
Μονάδας της άΙΜ. Μάθε περισσότερα στο facebook.com/AIM.gr
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Ο Ερμής στον Ταύρο σε ορθή πορεία πια από 
τις 22/5 ξεσκαλώνει πιθανόν οικονομικά θέ-
ματα που είχαν κολλήσει ελπίζοντας να είναι 
για να πάρεις κάτι κι όχι αποκλειστικά για να 
δώσεις. Ξεκολλάει και η πιθανή ασυνεννο-
ησία. Και οι σχέσεις. Και η γλώσσα. Θέλεις; 
Μπορείς και πάλι ανεξάρτητα αποτελέσμα-
τος. Ναι, η τσέπη σου είναι το θέμα – και η 
πρακτική πλευρά της ζωής. Σχεδόν ταυτό-
χρονα η Αφροδίτη στους Διδύμους από 25/5 
επιταχύνει την καθημερινότητα με συναντή-
σεις, μετακινήσεις, συζητήσεις, επαγγελ-
ματικές διεκπεραιώσεις, φίλους, τρυφερές 
εξομολογήσεις, σπουδές, γράψιμο, έρευνα 
για το εργασιακό πάρα κάτω,  χρήσιμες ε-
παφές, πιθανές γνωριμίες. Πρόκειται για μια 
εποχή που δεν ανήκει στις κρίσιμες ή κομ-
βικές της χρονιάς, αλλά που μπορείς να της 
δώσεις εσύ το χαρακτήρα που θέλεις έχο-
ντας κατά νου ότι επικοινωνιακά ευνοείσαι.  

Ταύρός  (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Τέλος συναγερμού: Ο Ερμής, που σε ταλαι-
πώρησε ανάδρομος στο ζώδιό σου, γυρίζει 
σε ορθή πορεία στις 22/5 επαναφέροντάς 
σε σε μια καθημερινότητα που δεν θα τρέ-
χει μετ’ εμποδίων με δυσάρεστα απρόοπτα, 
ή άλλα μου είπες άλλα κατάλαβα, άλλο 
συνέβαινε. Χωρίς παρεξηγήσεις, χωρίς εκ-
κρεμότητες και πρόσωπα του παρελθόντος 
που επέστρεψαν για να αναστατώσουν τη 
ζωή σου. Τώρα θα πας εκεί που θέλεις να 
πας, θα συνεννοηθείς καλύτερα, θα λύσεις 
διαφορές ευκολότερα, θα συναντήσεις 
τους ανθρώπους που θέλεις, θα επιταχυν-
θεί η ζωή σου, θα βγεις προς τα έξω κοινω-
νικά, θα διεκπεραιώσεις τις επαγγελματικές 
υποχρεώσεις σου με αποτελεσματικότητα, 
θα συναντήσεις όσους θέλεις χωρίς αναβο-
λές. Με λίγα λόγια είσαι και πάλι ο εαυτός 
σου χωρίς παράσιτα.  

ΔιΔύμόι  (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Ο κυβερνήτης σου Ερμής γυρίζει σε ορθή 
πορεία, στον Ταύρο, στις 22/5, γεγονός που 
αν μη τι άλλο βγάζει ένα αγκάθι από το πλευ-
ρό σου. Παρόλο που η θέση του στον Ταύρο 
δεν είναι ευνοϊκή τουλάχιστον η καθημερι-
νότητα της δουλειάς σου, ή η ρουτίνα της 
καθημερινότητας, σταματάει να έχει δυσά-
ρεστες εκπλήξεις ή έξτρα δυσκολίες και ε-
κνευρισμό. Ο συναγερμός δεν έληξε ωστό-
σο αφού για λίγο ακόμα ο Άρης, που είναι 
ανάδρομος στον Τοξότη, συνεχίζει να δη-
μιουργεί προβλήματα στις διαπροσωπικές/
συντροφικές σου σχέσεις ή να είναι πηγή 
δυσφορίας, απογοήτευσης ή ξενερώματος. 
Μην πάρεις καμία απόφαση πάντως πάνω 
σε μια στιγμή εκνευρισμού, θυμού ή ακό-
μα και δίκαιης αγανάκτησης. Η Αφροδίτη 
στο ζώδιό σου από 24/5 πάντως προσθέτει 
εξωστρέφεια, κοινωνικότητα και σε κάνει 
αξιαγάπητο/η – μπορεί να μην πάρεις κατευ-
θείαν ναι, αλλά το ίσως είναι υποσχόμενο.  

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Η Αφροδίτη, που από τις 24/5 αρχίζει τη δι-
έλευσή της στους Διδύμους, αυξάνει τις τά-

σεις απόδρασης που πιθανόν έχεις. Δεν θέ-
λεις πραγματικότητα, θέλεις μαγεία – όχι κα-
θημερινότητα, δουλειά, άγχος, προβλημα-
τικές σχέσεις και αγωνίες. Να σε αφήσουν ή-
συχο/η, να διασκεδάσεις χωρίς να έχεις στο 
μυαλό σου την αυριανή δουλειά, να φύγεις 
για οπουδήποτε ένα σαββατοκύριακο για 
να σπάσει η ρουτίνα, να πάρεις τον έρωτά 
σου και να κάνετε ό,τι δεν κάνετε συχνά, να 
μιλήσεις από καρδιάς χωρίς να φοβηθείς, να 
ονειρευτείς χωρίς να σκεφτείς τον κακό λύ-
κο – αυτά είναι η Αφροδίτη στους Διδύμους: 
η διάθεση να αγαπάς και να σε αγαπάνε, μια 
καρδιά που νιώθει και θέλει να την νοιάζο-
νται. Σε όποια ψυχολογική κατάσταση και 
να είσαι, όσο απογοητευμένος/η ή διαψευ-
σμένος/η κι αν αισθάνεσαι, θα είναι φορές 
που θα νιώθεις ότι αγαπάς όλο τον κόσμο κι 
ο κόσμος θα σου το ανταποδίδει.

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Από τη στιγμή που ο Ερμής γυρίσει σε ορθή 
πορεία στον Ταύρο στις 22/5 θα μπορέσεις να 
ξεμπερδευτείς και επαγγελματικά, αν εκεί ή-
ταν που υπήρξαν αναποδιές,  καθυστερήσεις 
ή αναμονή, ή και προσωπικά/ αισθηματικά/ 
οικογενειακά, αν σε κάποιον από αυτούς τους 
τομείς υπήρξε δυσαρμονία, ασυνεννοησία, 
παρεξηγήσεις ή ψυχρότητα. Άρα ο Ερμής ξε-
μπλοκάρει επικοινωνιακά κάποιο σημαντικό 
τομέα που υπήρξε στασιμότητα, ή ακόμα και 
οπισθοχώρηση. Επικοινωνιακά λοιπόν παίρ-
νεις ξανά μπροστά γιατί αισθηματικά Κρόνος 
και ανάδρομος Άρης στον Τοξότη συνεχί-
ζουν να σε γεμίζουν αμφιβολίες για αυτόν/
ήν που αγαπάς, να διστάζεις στη δέσμευση 
ή να αισθάνεσαι εγκλωβισμένος/η σε μια 
σχέση, ή αν το θέμα δεν είναι αισθηματικό 
να αναρωτιέσαι αν επαγγελματικά βαδίζεις 
στο δρόμο που επιθυμείς ή να αισθάνεσαι ότι 
έχεις ξεφουσκώσει δημιουργικά. Ό,τι κι αν 
συμβαίνει αρχίζεις να ξαναβγαίνεις προς τα 
έξω εντυπωσιακά και με φόρα ανεξάρτητα 
από το πώς αισθάνεσαι μέσα σου. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Όταν ο κυβερνήτης σου Ερμής είναι ανάδρο-
μος, όσο κι αν δεν σε επηρεάζει άμεσα όπως 
αυτή τη φορά που γύρισε ανάδρομος στον 
φιλικό σου Ταύρο, επιβραδύνει την καθημε-
ρινότητά σου, μειώνει την επικοινωνιακή σου 
ικανότητα, βάζει προσκόμματα στις δουλειές 
σου, σε καθυστερεί και πιθανόν σου ανα-
τρέπει την οργάνωση ή σου ακυρώνει προ-
σωρινά τα σχέδια. Όταν έρθει στα ίσα του, 
από 22/5 τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν με 
ευκολία στη θέση τους, οι δουλειές λειτουρ-
γούν με κανονικούς ρυθμούς, οι σχέσεις 
σου ξεμπλοκάρουν.  Μετακινήσεις, επαφές, 
σοβαρές συζητήσεις, σπουδές, εξωτερικό 
μπορείς να τα χειριστείς καλύτερα από δω 
και πέρα. Με την Αφροδίτη επίσης να περνάει 
στους Διδύμους από 24/5 εντείνεται ακόμα 
περισσότερο η δημόσια παρουσία σου – είτε 
επαγγελματικά είτε προσωπικά/κοινωνικά 
είσαι περισσότερο ορατός/ή, περισσότερο ε-
νεργός/η, περισσότερο στραμμένος/η προς 
τον έξω κόσμο. Κυκλοφορείς περισσότερο 
και είτε μπορείς να διεκπεραιωθείς εργασια-
κά είτε μπορείς απλώς να κάνεις τον ωραίο/α 
ανάμεσα σε ενδιαφέροντες ανθρώπους. 

 Ζύγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Η επιστροφή του Ερμή στον Ταύρο σε ορ-
θή πορεία στις 22/5 σταματάει κάτι που ώ-
ρες ώρες ήταν αφόρητο – να ανακατεύει 
παρελθόν, έρωτες, αποτυχίες, τραύματα, 
συναισθηματική πείνα και δίψα, εμμονές, 
πληγωμένα αισθήματα και σκοτάδι, δημι-
ουργώντας απογοητευτικές και ηττοπαθείς 
σκέψεις που δηλητηρίαζαν τις στιγμές που 
έμενες μόνος/η ή που προσπαθούσες να 
κάνεις μια ανασκόπηση του παρελθόντος 
για να καταλάβεις από πού έρχεσαι και πού 
πας. Με μεγαλύτερη σαφήνεια τώρα μπο-
ρείς να χειριστείς και να εκφράσεις τις συ-
ναισθηματικές σου ανάγκες, να αντιμετω-
πίσεις χωρίς πανικό τα οικονομικά σου, να 
διεκδικήσεις τη σχέση που σε ενδιαφέρει. 
Η Αφροδίτη στους Διδύμους από 24/5 δίνει 
ώθηση στις σχέσεις σου, καλυτερεύει την 
επικοινωνία σου, ξελαμπικάρει το μυαλό. 

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Ο Ερμής στον Ταύρο γυρίζει σε ορθή πορεία 
από τις 22/5: η ανάδρομη περίοδός του σε 
επηρέασε στις διαπροσωπικές σου σχέσεις 
στις οποίες φαίνεται ότι υπήρξε δυσκαμψία, 
αν όχι ασυνεννοησία ή και παγωμάρα. Από 
εδώ και πέρα ό,τι λες και ακούς ισχύουν πε-
ρισσότερο αφού η επικοινωνία παύει να μοιά-
ζει με κουφό τηλέφωνο. Στην πράξη αυτό ση-
μαίνει ότι επαγγελματικά ραντεβού, επαφές 
και συζητήσεις έχουν αξία, βάση και αποτε-
λεσματικότητα και ότι οι σχέσεις σου λειτουρ-
γούν πολύ καλύτερα. Όσο για το πέρασμα 
της Αφροδίτης στους Διδύμους από τις 24/5, 
στον τομέα εκείνο που περιέχει αισθήματα, 
πάθος, κρίση και αναγέννηση, ξέρεις ότι άλ-
λοι πονάνε, άλλοι ερωτεύονται, δουλεύουν 
σκληρά ή απελπίζονται για να δώσουν νόημα 
στη ζωή τους. Κάποιοι περιμένουν να τους 
συμβεί κάτι πριν να είναι αργά. Και μερικοί άλ-
λοι, αν δεν βρούνε αυτόν/ή που ψάχνουν, 
προσεύχονται να σκοντάψει ο άλλος/η επά-
νω τους. Συμπέρασμα: μαζί με συναισθηματι-
κή εγγύτητα θέλεις και πολύ σεξ. 

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

1. Η τακτική υποχώρηση είναι μια στρατη-
γική κίνηση που παίρνεις όταν δεν μπορείς 
να νικήσεις τη μάχη – και τώρα δεν μπορείς 
να κερδίσεις καμία μάχη. 2. Αν μπορείς να μι-
λήσεις ειλικρινά, από καρδιάς, στα ίσα αλλά 
χωρίς πάθος ή φανατισμό, κάνε το αλλιώς 
σώπασε. 3. Δεν είναι καιρός για παράπονα 
και κατηγορίες, ούτε για αυτομαστίγωμα 
και τύψεις – είναι καιρός που σχεδιάζεις το 
παρά κάτω της ζωή σου. 4. Επαγγελματικά 
φαίνεται ότι τα πράγματα ξεσκαλώνουν και 
με τον Ερμή σε ορθή πορεία, από τις 22 στον 
Ταύρο, είναι πιθανόν να έρχονται προτά-
σεις, σκέψεις, προοπτικές, συνεργασίες και 
δυνατότητες που αξίζει να ακούσεις, να με-
λετήσεις, να δεις προσεκτικά. Ή ετοιμάζεσαι 
για την επόμενη επαγγελματική σου κίνη-
ση. Τα αποτελέσματα θα τα δεις από Ιούλιο 
ωστόσο, οπότε μη θεωρείς τίποτα τελεσίδι-
κο στην ενδιάμεση περίοδο. Υ.Γ. Η Αφροδίτη 
ωστόσο από τις 24/5 στους Διδύμους δημι-
ουργεί γέφυρες με όσους σε ενδιαφέρουν 
είτε αισθηματικά είτε επαγγελματικά. 

αιγόΚέρως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Κάπως καλύτερα. Μάλλον αρκετά καλύτε-
ρα, αφού ο Ερμής στον Ταύρο, δηλαδή στον 
τομέα που σχετίζεται με τον έρωτα, τη δι-
ασκέδαση, τους φίλους και τα όνειρα, τη 
δημιουργικότητα και την έκφραση, το σεξ 
και τον ελεύθερο χρόνο, έρχεται στα ίσα 
του από τις 22/5 απελευθερώνοντας όλους 
αυτούς τους τομείς, κάνοντάς τους και πάλι 
λειτουργικούς. Εντάξει, ο Ερμής δεν είναι αί-
σθημα, είναι διεκπεραίωση και δοσοληψίες. 
Έστω κι έτσι όμως μπορείς να ελιχθείς πολύ 
καλύτερα, χωρίς εμπόδια, να ξεμπερδέψεις 
κάποια θέματα, να μιλήσεις ουσιαστικά για 
κάποια άλλα, να λυθούν τυχόν παρεξηγή-
σεις, να προχωρήσουν κάποιες καταστά-
σεις που είχαν κολλήσει. Όσο για την Αφρο-
δίτη στους Διδύμους από 25/5 φαίνεται ότι 
η καθημερινότητα της δουλειάς, οι σχέσεις 
και η διάθεση βελτιώνονται αισθητά. Ναι, 
ναι, καλύτερα. 

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Δύο καλά νέα αμέσως: 1) Η επιστροφή σε ορ-
θή πορεία του Ερμή στον Ταύρο στις 22/5 
σηματοδοτεί το τέλος τυχόν προβλημάτων, 
παρεξηγήσεων, ενοχλητικών πρακτικών 
ζητημάτων, αναβολών, καθυστερήσεων ή 
απλώς της αίσθησης ότι κάτι δεν προχωρού-
σε ή ακόμα και μιας εσωτερικής δυσφορίας 
χωρίς φαινομενική αιτία. Οπότε η κινητικό-
τητα απελευθερώνεται, οι συζητήσεις και οι 
επιδιώξεις γίνονται ξεκάθαρες, η ζωή κυλάει 
με τους ρυθμούς σου, μπορείς να τα βρεις 
με τους άλλους ή να τρέξεις τις υποθέσεις 
σου. 2) Η Αφροδίτη στους Διδύμους από τις 
24/5 σηματοδοτεί μια περίοδο που μπορεί 
να είναι δημιουργικά ενδιαφέρουσα – είτε 
είσαι καλλιτέχνης, δημιουργός, υπάλληλος, 
λολίτα ή μητέρα επιθυμείς να εκφραστείς, 
να δημιουργήσεις κάτι που έχει αξία και σε 
περιέχει, να δοθείς με πάθος σε κάτι που σου 
αρέσει. Η άλλη πλευρά έχει διασκέδαση, 
σεξ, φίλους, φλερτ, καμιά εκδρομή, χόμπι, 
παιδιά, ώπα της. Διαλέγεις και παίρνεις.   

ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

O Ερμής στον Ταύρο γυρίζει σε ορθή πορεία 
στις 22/5 οπότε ο ρυθμός της καθημερινότη-
τας αποκαθίσταται λίγο-λίγο. Η επικοινωνία 
ξαναβρίσκει στόχο και η συνεννόηση είναι 
πιο εύκολη. Τώρα μπορείς να μιλήσεις χωρίς 
παρενέργειες ή να προγραμματίσεις με με-
γαλύτερη άνεση, έχοντας ωστόσο κατά νου 
ότι η o Άρης συνεχίζει να είναι ανάδρομος 
στον Τοξότη κάνοντας την επαγγελματική 
σου ζωή εύθραυστη. Ναι λοιπόν στην οργά-
νωση, στις συζητήσεις, στις επαφές, αλλά 
όχι σε σημαντικά ξεκινήματα που πρόκειται 
να σε δεσμεύσουν για μεγάλο διάστημα. Ναι, 
υπάρχουν διέξοδοι και εργασιακά ενδεχόμε-
να και ευκαιρίες, αλλά μη βιαστείς να δώσεις 
τα χέρια ή να κλείσεις συμφωνίες – περισ-
σότερο σίγουρος για τη σημαντικότητα των 
προτάσεων και του μέλλοντός σου μπορείς 
να είσαι από τον Ιούλιο. Προς το παρόν ένα 
μεγάλο εμπόδιο έφυγε από τη μέση. A

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

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Δίδυμοι, επιστρέφετε μετά από 
καιρό με κέφι και μπρίο
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