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Φεστιβάλ άθηνών 2012

Οι παραστάσεις 
που δεν θέλεις να χάσεις

Της Δήμητρας Τριανταφύλλου
σελ. 30

EURO 2012 
Όχι πια spreads, μόνο μπάλα

Των Παναγιώτη Μένεγου, 
Μιχάλη Λεάνη, σελ. 36

AthEns 

PRidE 
Περήφανα στην πόλη μας

Των Λύο Καλοβυρνά, Μάρως Ζήνα
σελ. 34
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Μιλούν: Νίκος Πορτοκάλογλου, Ζαν Ντιζαρντέν, Αμάντα Μιχαλοπούλου, Βαγγέλης Ραπτόπουλος 

Αναζητώντας τη μεταρρύθμιση 
Υπάρχουν οι δυνάμεις που μπορούν να οδηγήσουν την Ελλάδα στο μέλλον;

24 πολιτικοί, καθηγητές, τεχνοκράτες, ενεργοί πολίτες απαντούν  
Της Αγγελικής Μπιρμπίλη, σελ. 18
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Σ
ιχαίνομαι τη φράση «εγώ τα είχα πει». Όχι απλώς γιατί δείχνει 
μνησικακία. Αλλά, κυρίως, γιατί υπονοεί ότι εσύ που τη λες, 
έχασες. Δεν εισακούστηκες, άλλες επιλογές έκανε η κοινω-
νία. Όμως ό,τι ζούμε αυτές τις μέρες, αυτό είναι. Η εκδίκηση 

της πραγματικότητας. Η θηριώδης προπαγάνδα που δυο χρόνια οδή-
γησε την κοινωνία στην παραφροσύνη, έφτασε στο τέλος της. Τώρα η 
ζωή εκδικείται. 
Οι καρκινοπαθείς, οι εκατομμύρια Έλληνες που δεν μπορούν να πά-
ρουν τα φάρμακά τους, είναι σκηνές από το προσεχές μέλλον. Δυο χρό-
νια αντίστασης σε κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων. 
Όχι στη μείωση της σπατάλης στα φάρμακα, που από 2 δις πήγε στα 8 
μέσα σε λίγα χρόνια. Όχι στη μείωση του ποσοστού κέρδους. Όχι στη 
λειτουργία των φαρμακείων το Σάββατο, τα απογεύματα. Όχι στην ε-
νοποίηση των ταμείων. Όχι στη μείωση των πρόωρων συντάξεων. Όχι 
στον εξορθολογισμό των νοσοκομείων. Όχι στα γενόσημα. Απεργίες 
για την αποκλειστικότητα της συνταγογράφησης. Άρνηση ακόμα και 
για τα 3 ευρώ στα απογευματινά ιατρεία. Τώρα τα ταμεία δεν έχουν λε-
φτά, χρεοκόπησαν. Τώρα όσοι έλεγαν ότι δεν χρειάζονται τα δανεικά 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα βρουν λεφτά για να πληρώσουν εταιρείες 
και φαρμακεία που χρεοκοπούν. 

Όσοι κατάφεραν να πάρουν σύνταξη, μαθαίνουν έκπληκτοι ότι η κα-
ταβολή της θ’ αρχίσει σε ένα-δυο χρόνια. Συζητάμε αν θα πληρωθούν 
μισθοί και συντάξεις στις 30 Ιουλίου. Θα είχαν σταματήσει οι πληρωμές 
νωρίτερα. Όμως το κράτος για να το αποφύγει, δεν πληρώνει τους προ-
μηθευτές του, διαγράφει τα χρέη του, χρωστάει 7 δις στις εταιρείες, δεν 
επιστρέφει το ΦΠΑ, δεν εκταμιεύει τα κοινοτικά προγράμματα, μειώνει 
τις δημόσιες επενδύσεις. Για να καλύψει το κόστος λειτουργίας του. Η 
επιλογή του έχει αποτέλεσμα χιλιάδες επιχειρήσεις να κλείνουν κάθε 
μήνα, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι να μένουν άνεργοι στον ιδιωτικό 
τομέα. Σιωπηλά. Όμως κι αυτό τελείωσε. Δεν φτάνει πια. Τώρα όσοι 
έλεγαν ότι δανειζόμαστε για να πληρώσουμε τους τόκους στους τοκο-
γλύφους, θα βρουν λεφτά στο τέλος του μήνα για να πληρώσουν μισθούς 
και συντάξεις. 
Αρνήθηκαν κάθε προσπάθεια μείωσης των ελλειμμάτων, τώρα θα 
βρουν λεφτά από τους Ρώσους, πετρέλαιο από τον Τσάβες. 

Όλο αυτό το διάστημα έχουμε πει πολλά και με μεγάλη σφοδρότητα για 

τα κυβερνητικά κόμματα. Που δεν προχώρησαν τις μεταρρυθμίσεις, δεν 
τις υπεράσπισαν, καθυστέρησαν, οδήγησαν τα πράγματα σε αδιέξοδο. 
Όμως, με την ίδια σφοδρότητα, πρέπει πια να μιλήσουμε για το αντι-
μνημονιακό μέτωπο που με τη στάση του τρέλανε τον κόσμο, έφτιαξε 
μια ψεύτικη πραγματικότητα, υπονόμευσε κάθε προσπάθεια αλλαγής 
και κατέληξε να εγκλωβιστεί στο αδιέξοδο που το ίδιο δημιούργησε. Η 
αντιμνημονιακή προπαγάνδα όλα αυτά τα χρόνια διόγκωνε τα προβλή-
ματα, τα προβλήματα ενίσχυαν το λαϊκισμό. Εγκλωβισμένη η κοινωνία 
σ’ αυτόν το φαύλο κύκλο του θανάτου, δεν μπορούσε να ξεφύγει, να 
αντιμετωπίσει τα πραγματικά της προβλήματα. Είναι απίστευτο πόσο 
εύκολα επικράτησε, από δεξιά και αριστερά, το όλοι εμείς μαζί εναντίον 
των «ξένων» και των «εσωτερικών εχθρών». Ο πυρήνας δηλαδή της 
φασιστικής ρητορικής. Όχι απλώς ως κοινωνία δεν λύσαμε κανένα 
πρόβλημα, αλλά πετάξαμε και την μπάλα στην εξέδρα. Αρνηθήκαμε ότι 
έχουμε πρόβλημα παραγωγής, ότι έχουμε ελλείμματα, ότι χρειαζόμα-
στε δανεικά. Αρνηθήκαμε ότι έχουμε ανάγκη από επείγουσες αλλαγές. 
Σε κάθε δομική αλλαγή, ενιαίο μισθολόγιο, αξιολόγηση, ανοιχτά επαγ-
γέλματα, γενόσημα, Καλλικράτης, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η-
λεκτρονική διακυβέρνηση, ήταν αντίθετοι. Οι κομματικές αργομισθίες 
έδιναν μάχες καταγγέλλοντας την ηλεκτρονική διακυβέρνηση γιατί 
«μειώνει θέσεις εργασίας». Όσοι έκαναν περιουσία με μίζες κατήγγειλ-
λαν τη μηχανογράφηση, τα συστήματα elenxis «χάλαγαν», τα συστήμα-
τα συνταγογράφησης δέχονταν «επίθεση από χάκερς». Οι κομματικές 
προσλήψεις κατηγορούσαν την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλή-
λων. Οι 200.000 μαϊμού συντάξεις κατηγορούσαν την «εξόντωση του 
κοινωνικού κράτους». Η κομματική και κρατική γραφειοκρατία, το 
πελατειακό σύστημα, κάθε ευνοημένη επαγγελματική ομάδα, έδωσε 
αδιάλλακτη μάχη για να διατηρήσει προνόμια που για τον υπόλοιπο 
πληθυσμό ήταν αδιανόητα. Το αντιμνημονιακό μέτωπο εκπροσώπησε 
κάθε ιδιοτελές συμφέρον. Οι δυνάμεις της ακινησίας προσπάθησαν να 
παρουσιάσουν την καταστροφή ως αναπόφευκτη, να αθωώσουν την 
κοινωνία από τις ευθύνες της, να παρουσιάσουν την ήττα ως διέξοδο. 
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Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το σ χεδιάζει  η  

Μαριάννα Ιγνατάκη. Γεννήθηκε το 1977 

στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Σχο-

λή Καλών Τεχνών του Saint-Etienne στη 

Γαλλία. Ζει και δουλεύει στο Πεκίνο. Έχει 

κάνει τέσσερις 

ατομικές εκθέ-

σεις σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, 

Σκόπια και Πε-

κίνο και έχει 

συμμετάσχει 

σε πολλές ο-

μαδικές εδώ 

και στο εξω-

τερικό. Τον 

ερχόμενο 

Ιούλιο ετοιμάζει ατομική έκθεση 

στο Outpost art space, του Άμστερνταμ. 

(www.mariannaignataki.com)

DO IT!  Κάθε εβδομάδα ένας καλλιτέχνης ανα-
λαμβάνει να σχεδιάσει το εξώφυλλο της A.V. 
Στο τέλος της χρονιάς όλα τα εικαστικά εξώ-
φυλλα θα συγκεντρωθούν για να εκτεθούν 
στο Μουσείο Μπενάκη, όπου και θα είστε 
όλοι καλεσμένοι.

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης: Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες, 
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος

Συντακτική ομάδα: Δ. Αθανασιάδης, Ν. Αργυροπού-
λου, N. Γεωργελέ, N. Γεωργιάδης, Κ. Γιαννακίδης, Β. 

Γραμματικογιάννη, B. Γρυπάρης, Γ. Δημητρακόπουλος, 
Τζ. Διαμαντοπούλου, N. Zαχαριάδης, Μ. Ζουμπουλάκη, 
Γ. Ιωάννου, Λ. Καλοβυρνάς, Δ. Καραθάνος, Λ. Καρανι-
κολού, Σ. Καρρά, M. Kοντοβά, Σ. Κραουνάκης, Γ. Κρασ-
σακόπουλος, Σ. Ο. Κυπριωτάκη, Γ. Κυρίτσης,Γ. Kωνστα-
ντινίδης, Λ. Λαζόπουλος, M. Λεάνης, Π. Μανδραβέλης, 

Μ. Μαρκαντώνη, Β. Ματζάρογλου, Π. Μένεγος, M. 
Mηλάτος, Θ. Μήνας, Ι. Μπλάτσου, Ευτ. Παλλήκαρης, 
Κ. Παναγοπούλου, Γ. Πανόπουλος, Ε. Παπαδάκης, Δ. 
Παπαδόπουλος, Στ. Παπασπύρου, Γ. Παυριανός, Μ. 

Πιτένης, K.Ρήγος, A. Αλ Σάλεχ, E. Συναδινού, Ζ. Σφυρή, 
Γ. Τζιρτζιλάκης, Δ. Τριανταφύλλου, Σ. Tριανταφύλλου, 
Ά. Τσέκερης, Σ. Tσιτσόπουλος, Δ. Φύσσας, Στ. Χαραμή, 

Λ. Χουρμούζη

Γραμματεία Σύνταξης: Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr

Aτελιέ: Mορφούλα Bογιατζόγλου, Sotos Anagnos
Διόρθωση κειμένων: Δήμητρα Γκρους  

Εικονογραφήσεις: Θοδωρής Μπαργιώτας, 
Νεκτάριος Σταματόπουλος, Smart, Β. Γκογκτζιλάς, 

Benoit Paré
art@athensvoice.gr

Φωτό: In Time, Ideal Images, Αλ. Βλάχος
(Action Images)

Κ. Αμοιρίδης, Στ. Ανδριώτης, Α. Κούρκουλος, 
C. Makkos, Στ. Καλησπέρης, Mάρω Kουρή, 
Damien Argi, Α. Φιλιππίδης, Θ. Σταμάτης, 

Π. Βουμβάκης, Τ. Βρεττός, Β. Georgousis, Στ. Ρόκκος
 

Διαχείριση Web: Βαγγέλης Κορωνάκης
vkoron@athensvoice.gr

A.V. Web Crew: Ντίνα Βλαχοπούλου, Κων/νος Σαμα-
ράς, Κων/νος Τζήκας

Διευθυντής Εμπορ. Ανάπτυξης: Νίκος Τσουανάτος
Key Account Managers: Bερονίκη Xαριτάτου-

Γκονζάλες, Αναστασία Μπαφούνη

Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας
Direct Market: Γιώργος Απέργης, Ιωάννα Μπούσγου, 

Δημήτρης Καλαμάρης, Νώντας Νταμπάνης  
Συντονισμός Διαφήμισης: Δήμητρα Xιώτη 

ads@athensvoice.gr
Υποδοχή Διαφημιστικής Αγοράς & Direct Market: 
Μαρία Αυγερινού marketing@athensvoice.gr

Project Manager: Mάρω Ζήνα

Διεύθυνση Λογιστηρίου:  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο: Σωτηρία Ψυχογυιού, Ασπασία Χοβαρδά

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση: «Kαθημερινές Εκδόσεις AE»
Διανομή: City Promotions

Athens Voice S.A.
Xαρ. Tρικούπη 22, 106 79 Aθήνα

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369, fax: 210 3632.317
Διαφημιστικό: 210 3617.530, fax: 210 3617.310

Aγγελίες: 210 3617. 369 / Λογιστήριο: 210 3617. 170

www.athensvoice.gr
Aν δεν βρίσκετε την A.V. στα σημεία διανομής, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

 
Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν. 

Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, 
η διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης 

με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο, 
χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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Edito

Δεν φταίμε εμείς, φταίνε οι αγορές. Δεν 
χρειάζεται να προσπαθήσουμε, «καλύ-
τερα να χρεοκοπήσουμε παρά αυτό το 
μαρτύριο». 

Δεν φταίνε τα ασφαλιστικά ταμεία που 

χρεοκόπησαν, δεν φταίει το κράτος 
που δεν έχει να πληρώσει μισθούς, δεν 
φταίει που τα μαγαζιά, οι επιχειρήσεις 
κλείνουν κάθε μέρα και δεν έχουν να 
πληρώσουν τους υπαλλήλους. Φταί-
ει το μνημόνιο, όχι η πραγματικότητα. 
Φταίνε οι «ξένοι», που ξύπνησαν ένα 
πρωί και είπαν θέλουμε να μειώσουμε 
τους μισθούς των Ελλήνων γιατί τους 
ζηλεύουμε. 

Η παλιά Ελλάδα δυο χρόνια αντιστάθη-
κε και κατάφερε να υπονομεύσει κάθε 
προσπάθεια αλλαγής. Το αντιμνημο-
νιακό μέτωπο θριαμβευτικά οδήγησε 
ολόκληρη την κοινωνία σε διαζύγιο με 
την πραγματικότητα. Τώρα η πραγμα-
τικότητα εκδικείται. Ακόμα κι αν οι α-
ντιμνημονιακές δυνάμεις νικήσουν στις 
επόμενες εκλογές, πιστεύω ότι θα κά-
νουν κάθε προσπάθεια για να μην κυ-
βερνήσουν. Ζούμε τις μέρες του τέλους 
των ψευδαισθήσεων. Στις επόμενες βδο-
μάδες η χώρα μας θα ξεκινήσει μια δύ-
σκολη πια, καθυστερημένη επανάσταση 
που θα κάνει μέσα σε λίγους μήνες όσα 
δεν έγιναν τόσα χρόνια ή θα οδηγηθεί 
στην ευθανασία. Αλλά τουλάχιστον θα 
είμαστε πιο σοφοί. Αφού απομυθοποι-
ήσαμε το κυρίαρχο κομματικό σύστημα 
της μεταπολίτευσης, θα αντιληφθούμε 
όλοι μέσα σε λίγες μέρες και την απάτη 
του αντιμνημονιακού μετώπου. A
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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Δουλίτσα, δουλίτσα;
…ΦωναΖουμε ολοί (η με υποκορίςτίκουλί, «λίτςα, λίτςα». κατα το «ΤρένΤι ΛιΤσα», 
αλλα καθόλόυ τρέντι). απόρόυν όι ξένόι πώς τα βγαζόυμέ πέρα χώρις δόυλιτςα. 
κι έμέις δέν ξέρόυμέ, ςηκώνόυμέ τόυς ώμόυς μέ υφός παραιτηςης, πρόκέιται για 
μιρακόλό πια. όυτέ όι κατςαριδές, δηλαδη…

Φ
ίλη Ιταλίδα παρακολου-
θεί τις εξελίξεις από τη 
Ρώμη και με ρωτάει αν 
δουλεύει κανένας Έλλη-
νας σε δουλειά παραδο-

σιακού τύπου, με αποδοχές, κανονικά, όπως 
τα παλιά χρόνια.
Και… ξέρω μερικούς που δουλεύουν-και-
πληρώνονται ταυτόχρονα απλώς είναι λίγοι, 
τρεις-τέσσερις στον ευρύτερο κύκλο μου που 
φτάνει μέχρι Σαλονίκη. Καμιά σαρανταριά 
(οι υπόλοιποι) είμαστε στον αέρα με δουλειές 
του ποδαριού στην καλύτερη, του αέρα κοπα-
νιστού στη χειρότερη. Κι αυτοί που είναι «σε 
γραφείο» ομολογούν μετά από κανα-δυο ποτά 
ότι έχουν να πληρωθούνε χ μήνες. Για την α-
κρίβεια δεν παίρνουν τρίτο ποτό, γιατί μόλις 
εξαντλήσανε το (υποχρεωτικό) δώρο Πάσχα, 
που κράτησε σταλιά-σταλιά μέχρι πρόσφατα. 

Δεν τα λέω ακριβώς έτσι στην Ιταλίδα μου 
γιατί ντρέπομαι, την είχαμε καλομάθει τόσα 

χρόνια να περνάει συγκλονιστικά στην Ελ-
λάδα στις διακοπές της και είναι κρίμα να της 
τη χαλάσω. Δεν λέω καν ότι μας τελειώσανε 
οι καβάντζες επειδή πληρώσαμε χαράτσια ων 
ουκ εστίν αριθμός, κανένα εικοσάρι χιλιάδες 
ακούμπησε στο αγαπημένο κράτος η κάθε οι-
κογένεια, στρέιτ ή γκέι, σε περαιώσεις, ηλε-
κτρικά, νερά, φόρους, έκτακτες εισφορές και 
άλλες αηδίες.

«Μα με τις απολύσεις και τις περικοπές που έγιναν 
στο Δημόσιο δεν έκλεισε η τρύπα;» με ρωτάει α-
πορημένη – και πώς να εξηγήσεις ότι η τρύπα 
δεν κλείνει με τίποτα, ούτε κι αν ρίξουμε μέσα 
όλους τους πολιτικούς και τους ταπώσουμε με 
τους πιο καρδαμωμένους από πάνω….

Κάνω βόλτες στην Αθήνα πότε-πότε: στο κέ-
ντρο, που είναι μεν καταθλιπτικό με την έ-
ρημη Σταδίου και την Ερ(η)μού. Είναι δε και 
περίεργο, σα να βγαίνει από τις στάχτες (του 
κέντρου) κάτι άλλο, καινούργιο, που ακόμα 

δεν έχει πάρει μορφή – σαν τις χλαπάτσες που 
πουλάνε στο δρόμο απτόητοι Πακιστανοί, που 
τις πετάς με φόρα και γίνονται νιανιά μπρο-
στά στα μάτια σου αλλά ανασυγκροτούνται σε 
στρογγυλές ντοματούλες ή μακρουλά αγγού-
ρια. Τα μαγαζιά «ό,τι πάρετε σας το χαρίζουμε 
σχεδόν, αν και είναι άχρηστο έτσι κι αλλιώς» αυ-
ξάνονται και πληθύνονται μαζί με τα «αγοράζω 
μπιζού/χρυσά δόντια σας για ένα παξιμάδι». 
Ανοίγουν καινούργια μαγαζιά!!! Με τρία θαυ-
μαστικά όντως, γιατί θέλει πολύ κουράγιο να 
ξεκινήσεις κάτι, οτιδήποτε, σήμερα (ακόμα με 
μουτζώνουν οι φίλοι που έβγαλα καινούργιο 
βιβλίο). Χαμηλά στην Ερμού άνοιξε το «Yum….
me» με παγωτό-γιαούρτι σε διάφορες γεύσεις 
και φρέσκα φρούτα, με πλούσια συλλογή από 
topping(s) σε ωραία μπάρα κι ένα τέλειο σύ-
στημα – διαλέγεις τη γεύση σου, προσθέτεις 
topping, το ζυγίζεις στο ταμείο και πληρώνεις. 
Μία καλή μερίδα παγωτό γιαούρτι με φρά-
ουλες π.χ. βγαίνει 2.90, είναι και υγιεινό από 
πάνω. Σε περίπτωση που φρικάρει κανένας 
ότι τρώει κάτι ανθυγιεινό. Λες και δεν του έ-
φταναν του κανένα όλα όσα τον φρικάρουνε 
καθημερινά από διάφορες μπάντες…

Μ πήκα στο «Πάρε-πάρε, είδη βι-
οτικής ανάγκης» (και καλά) που 
πουλάει χιλιάδες παρδαλά πράγ-

ματα, μπιζού, κουτάκια, κοκαλάκια, σακου-
λάκια, τσαντάκια, αξεσουάρ κι άλλα μπιζού, 
βραχιολάκια με 1 ευρώ και υπέροχα πλαστι-
κο-ειδή που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν αλλά 
με 50 λεπτά τα παίρνεις, τι να κάνεις. Μετά 
ήπια μια μπίρα στο μπαρ «Κολοκοτρώνη 9» 
που πήρε, εμπνευσμένα, το ονοματάκι του 
από τη διεύθυνσή του, να μην παιδεύεται. Έ-
χει ωραία μουσική, ωραία κοκτέιλ, συμπαθη-
τική ατμόσφαιρα και τρο-με-ρή περατζάδα, 
γκόμενες και γκόμενους με σούπερ μαλλιά/
γιαλιά/κωλιά που κατεβαίνουν προς το χα-
μό της Αγίας Ειρήνης, Ρόμβης, Κλειτίου κ.λπ. 
με λουλουδάτους ντάκους ή με εναλλακτικά 
αθλητικά, με fluo-skyscraper-τελευταία λέ-
ξη-της-μόδας γοβάκια που κάνουν κλάκατα-
κλάκατα στο πεζοδρόμιο. 

Καθόμουν με ημι-κατάθλιψη λοιπόν στο μπαρ 
έξω και χάζευα τον κόσμο, πιτσιρικάδα βασικά, 
που δεν θα κάτσει να σκάσει κι όλας επειδή όλα 
είναι σάπια και άκυρα και γελοία από πάνω. Ά-
κουγα τον Σταν να τραγουδάει («Αν μου φτάναν τα 
λεφτά») και τον αστείο So tiri με τα τέεεελεια αυ-
τιά, «συστάσεις» από φίλους πρώην-ραπερόνια 
που έχουνε περάσει πια σε άλλη διάσταση, με-
γάλοι άνθρωποι… και γλίστρησα σιγά-σιγά στο 
δεύτερο ημισφαίριο της ημι-κατάθλιψης, το πιο 
ανεβασμένο, αυτό που πιστεύει ότι η χλαπάτσα 
θα ξαναβρεί τη φόρμα της αργά ή γρήγορα κι α-
φού γίνει σκόνη στον απέναντι τοίχο. Όπως και 
η χώρα, εδώ που τα λέμε, όπως κι εμείς οι ίδιοι, 
με ή χωρίς δουλίτσα… A       

«Yum… me», Ερμού 73, 210 3237.115
«Πάρε-πάρε», Ευαγγελιστρίας 18, 210 3218.722
Κολοκοτρώνη 9, Κολοκοτρώνη 9, Σύνταγμα      
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Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

GAME OF THRONES
Το βλέπουν όλοι με μανία. Τα dvd του Ά  κύκλου 
στο Public πουλάνε όσο εκείνα του «Lost».

ISTANBUL SHOPPING FESTIVAL
Διεξάγεται για δεύτερη χρονιά στην Πόλη από 
9 μέχρι 29/6 με εκπτώσεις που ξεκινούν από 
50%. Πέρυσι έκανε τζίρο 4 δις δολάρια μέσα 
σε δύο εβδομάδες, φέτος θα ξεπεράσει τα 8. 
Ακούει κανείς εδώ;

SOTRIS
Νέα παραλαβή Top Shop από 7/6 στο Κολωνάκι 
και στο Golden Hall. Τρέξε, Λόλα, τρέξε! 

BBC WORLD
Πέρασα το πιο ήρεμο σαββατοκύριακο της 
σεζόν παρακολουθώντας το. Ισοδύναμο με 
100 αντικαταθλιπτικά. 

SONKE
Ζωγράφισε ένα από τα λυπημένα κοριτσάκια 
του πάνω στο μεταλλικό κουτί του ΟΤΕ. 
Αριστούργημα. Επιπλέον δεν το χαλάει κανείς. 
Αφήστε τον Sonke να βάψει όλη την πόλη. 
Είναι ο μόνος τρόπος να μείνει καθαρή.
(Αναγνωστοπούλου + Ηρακλείτου)

ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Λευτεριά στη Βίκυ Στάματη».
(Σύλλογος εμποροϋπαλλήλων Κολωνακίου)

DEBATE
Εγώ προβλέπω να παίξει επανάληψη καμιά 
Ράντου.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να μας δίνει αγάπη, 
πίστη και πείσμα».
Α. Σαμαράς

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ
Αν είχε χιούμορ η ΔΕΗ, θα έκοβε το ρεύμα στη 
δημόσια τηλεόραση όταν αρχίζει να μιλάει.

CIPRALEX
Το δανέζικο χάπι επανέρχεται στην ελληνική 
επικαιρότητα. Ενδείκνυται μεταξύ άλλων, 
σύμφωνα με τους κατασκευαστές του, για 
θεραπεία της διαταραχής κοινωνικού άγχους 
και γενικευμένης αγχώδους ταραχής. 

ΕΛΕΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΟΧΙΤΟ
Μάθετε και κανένα άλλο ποτό.

ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
Καλά, δεν ζεσταίνεται με τόσο ρίμελ;

ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Καιρός να τηλεφωνήσω στο διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών, 
μπας και βγάλει καμιά άκρη.

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com) 

Αthens 
Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε...

«Δε γίνεται, 
ρε φίλε, να κάθε-

σαι δέκα ώρες και να 
σε βρίζουνε για 
δυο δεκάρες…»

(Συζήτηση ΜΑΤατζήδων. Ευελπί-
δων, Δευτέρα πρωί, ημέρα που δι-

κάζονταν οι ακτιβιστές της 15ης 
Μαΐου που συνελήφθησαν 

στο Σύνταγμα) 

«Θα βάλω το 
χτεσινό χρώμα, που 

μου πήγαινε».
(Σαραντάρης, μαύρα γυαλιά, βερ-
μούδα, στο κινητό του. Μηλιώνη, 

Τρίτη πρωί, νωρίς)

Πεζός: Παιδιά, 
για το δρόμο για το 
θέατρο καλά πάω;

Δύο νεαροί: Είσαι εντελώς 
αντίθετα αλλά θα το ευχαριστη-

θείς, είναι ωραία βόλτα.
(Αναζητώντας τη θέα στην πανσέλη-

νο. Περιφερειακός Λυκαβηττού, 
Κυριακή βράδυ)

-Ρε σεις, 
υπάρχει φαγητό 

κότσι.
-Είναι μέρος του σώμα-

τος το κότσι, καλέ.
(Παρέα, μεγάλο τραπεζάκι, Σό-

λωνος, Εν Δελφοίς, Πέμπτη 
μεσημέρι)

«Μαμά, η Νέα 
Μάκρη είναι ίδια 
με τον Ωρωπό». 

(Μικρή, ετών 5, παραλία Νέας 
Μάκρης, Σάββατο μεσημέρι)

-Τι σπουδάζεις;
-Νηπιαγωγός, εσύ;

-Κεφαλονιά.
(Κοριτσοπαρέα, φοιτήτριες, 
Προαστιακός, Σάββατο με-

σημέρι)

Μικρός: Μαμά, κάτι 
έχει πάθει το μυαλό μου.

Βαριεστημένη μαμά: Τίπο-
τα δεν έχει το μυαλό σου.
(Παγκάκι, 3χρονος πιτσιρίκος, εξουθε-

νωμένη μαμά. Κυριακή μεσημέρι, 
Δημοτικός Κήπος Νίκαιας)

Κάπου πήγα κάτι είδα

Athens Voice (official)

Thanks for 
sharing our voice 

Κυριακή απογευματάκι στο 
προαύλιο του Ηρωδείου 

Ένα νιόπαντρο ζευγάρι από την Ταϋλάν-
δη βγάζει αναμνηστικές φωτογραφίες. 
Ακολούθησαν κι άλλα τέτοια ζευγάρια. 
Το Ηρώδειο τέτοια ώρα είναι η χαρά του 

γαμήλιου φόντου.

Τ ον τελευταίο καιρό, ολοένα και 
περισσότερο, ο κόσμος ζητάει 
την απόδοση της δικαιοσύνης. 
Από το «χαράτσι» της ΔΕΗ, τα 
μνημόνια, το πρόβλημα των 

ναρκωτικών, έως την τιμώρηση ρατσιστικών ο-
μάδων και την αστυνομική αυθαιρεσία, για όλα 
αυτά τα ζητήματα οι δικηγόροι γινόμαστε δέκτες 
παραπόνων πιο συχνά ίσως κι από τους πολιτι-
κούς. Σε μια πολιτεία που λειτουργεί καλύτερα, 
αυτά θα απασχολούσαν αυτεπάγγελτα τη δικαι-
οσύνη. Στη δική μας περίπτωση, αυτό αποτελεί 
όνειρο θερινής νυκτός. Το κράτος και οι θεσμοί 
έχουν καταρρεύσει και αναδεικνύεται ο ατομικός 
ρόλος του πολίτη. Όχι αυτού που «παίρνει το δί-
καιο στα χέρια του», αλλά του πολίτη που διεκδι-
κεί, έστω και ατομικά, έστω και με λίγες ελπίδες, 
τα δικαιώματά του. 

Ο πολίτης έχει εξουσία που είτε δεν τη γνωρίζει, 
είτε δεν είναι σε θέση να την ασκήσει, για διάφο-
ρους λόγους. Πρέπει να μάθει τα δικαιώματά του 
και πρέπει να βρεθούν οι δυνατότητες να τα α-
σκήσει, ενεργοποιώντας θεσμούς που συνήθως 
βρίσκονται σε χειμερία νάρκη. Όσα κι αν κατα-
μαρτυρούμε στη δικαιοσύνη, δεν μπορούμε να 
παραβλέψουμε ότι στην περίπτωση του «χαρα-
τσιού» υπήρξαν δικαστές σε όλη τη χώρα που κή-
ρυξαν το νόμο αντισυνταγματικό σε πολλές περι-
πτώσεις και απάλλαξαν ευπαθείς συμπολίτες μας 
από μια δυσβάστακτη υποχρέωση. Το Συμβού-

λιο της Επικρατείας δέχθηκε ότι η διακοπή του 
ρεύματος είναι επίσης ένα απαράδεκτο μέτρο, 
αν και στην ίδια απόφαση έκρινε ότι η καταβολή 
του «τέλους ακινήτων» δεν είναι από μόνη της 
αντισυνταγματική. Η συνέχεια θα κριθεί από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου, αλλά υπάρχουν ήδη δεκάδες «προσω-
ρινές διαταγές» από τα κατά τόπους δικαστήρια, 
τις οποίες μπορούν να επικαλεστούν οι αδύναμοι 
προκειμένου να ανακουφιστούν από ένα βάρος. 

Παράλληλα, καθημερινά σχεδόν οργανώνο-
νται δικαστικές ακτιβιστικές δράσεις που οφεί-
λονται στην αυταπάρνηση και την ανιδιοτελή 
προσφορά οργανώσεων της κοινωνίας των πο-
λιτών, αλλά και εθελοντών δικηγόρων που προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες και τις γνώσεις τους για 
συλλογικούς και κοινωνικούς στόχους. Έχω την 
εντύπωση ότι αυτό συμβαίνει ολοένα και περισ-
σότερο τα τελευταία χρόνια. Δεν υποβαθμίζω 
το ρόλο των πολιτικών, αλλά τελικά σε θέματα 
«καθημερινότητας» η αποτελεσματικότητα της 
παρέμβασής τους έχει περιοριστεί. Αυτό μπορεί 
να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ελαχιστο-
ποίηση της «ρουσφετικότητας» κάποιων, μοιραίο 
συνακόλουθο της έλλειψης διαθέσιμων πόρων. 
Έτσι, ανακαλύπτουμε και πάλι τους θεσμούς και 
τις δυνατότητες που έχουμε, αν τους ενεργο-
ποιήσουμε. Μικρές ή μεγαλύτερες νίκες, πρα-
κτικές ή συμβολικές, δημιουργούν σταδιακά ένα 
κεκτημένο που ξαναφέρνει στο επίκεντρο των 

συζητήσεων την αξία του Συντάγματος και των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο πολίτης καλείται 
να επανεφεύρει τον εαυτό του. Να αναλάβει 
συγκεκριμένες δράσεις για όσα ονειρεύεται. Η 
έννοια της ατομικής ευθύνης αποκτά ένα ευρύ-
τερο, συλλογικό αυτή τη φορά, περιεχόμενο. Το 
ερώτημα «γιατί δεν κάνει κάτι το κράτος;» έχει 
ακυρωθεί από μόνο του. Στο προσκήνιο έρχεται 
η πρωτοβουλία που πρέπει να αναπτύξει η κοινω-
νία των πολιτών, αλλά και η δικαιοσύνη, που πρέ-
πει να αναπτύξει καλύτερα ανακλαστικά για να 
υποδεχθεί με ευήκοον ους τέτοιου είδους συλ-
λογικές δράσεις. Όλα αυτά που μέχρι τώρα θεω-
ρούσαμε δικαιώματα, ξαναζωντανεύουν μόνο 
όταν τα νοηματοδοτούμε οι ίδιοι. Και σταδιακά, 
από απλή ευχέρεια, η άσκησή τους γίνεται κάτι 
περισσότερο: καθήκον. 

Ο Β. Σ. είναι δικηγόρος και ειδικεύεται σε θέματα δι-
αδικτύου

Ατομική ευθύνη
Tου ΒΑΣΙΛΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ*
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● Κάποτε, όταν οι φλώροι 
εξελιχθούν σε σημείο να 
μπορούν να διατυπώσουν μια 
πλήρη πρόταση με νόημα, 
ίσως μας εξηγήσουν ότι ο 
σηκωμένος γιακάς του polo 
προστατεύει το σβέρκο από 
τον ήλιο.    

● Παρεμπιπτόντως, αν ο 
«σημαντικός-φιλόσοφος-
και-διανοούμενος-κ. 
Ζίζεκ» δεν είχε κάνει 
αυτές τις αποθεωτικές 
δηλώσεις υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, 
δεν θα ήταν ένα ακόμα 
«παπαγαλάκι-των-τραπεζών-
που-κινδυνολογεί-και-
παρεμβαίνει-απροκάλυπτα-
στα-εσωτερικά-μας», όπως ο 
αμετάκλητα «προβληματικός» 
Κον-Μπεντίτ;

● Sorry, αλλά το να 
αποθεώνεις τον Κασιδιάρη 
της Χρυσής Αυγής μόνο και 
μόνο επειδή «την είπε» στον 
Μανώλη Καψή, δεν είναι σα 
να υποστηρίζεις ένα βιαστή 
γυναικών μόνο και μόνο 
επειδή κάποτε μια γυναίκα σε 
είχε απατήσει;

● Πάντως, όσα ονόματα 
κι αν ακουστούν, το νέο 
κυβερνητικό σχήμα της 
Αριστεράς δεν θα είναι 
πλήρες χωρίς τον Πέτρο 
Τατσόπουλο σε ρόλο Hulk στο 
Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη, έτσι;   

● Φαινόμενο 
του μεταβατικού 
«Δενειμεγωισμού»: Το να 
πετυχαίνεις με μια παρέμβαση 
τα ακριβώς αντίθετα 
αποτελέσματα από αυτά 
που επιδιώκεις, κάνοντας 
αυτόν που υποτίθεται 
ότι κατακεραυνώνεις πιο 
συμπαθή στην κοινή γνώμη 
ακριβώς επειδή είναι 
αντίπαλός σου. 
● Π.χ., η δημοσκοπική 
άνοδος του Αλέξη Τσίπρα, 

κάθε φορά που η Μέρκελ 
ή κάποιος άλλος Γερμανός 
αξιωματούχος αποφασίζουν 
να τον χτυπήσουν. 
● Ή η πτώση της Νέας 
Δημοκρατίας, κάθε φορά 
που ο Κώστας Καραμανλής 
κάνει μια παρέμβαση υπέρ 
του Σαμαρά υπενθυμίζοντας 
την παρουσία του και για ποιο 
ακριβώς κόμμα πρόκειται…
● Ή η ξαφνική θετική 
αύρα που αποκτά η 
τρόικα, κάθε φορά που ο 
Γιώργος Καρατζαφέρης 
επαναλαμβάνει την υπόσχεση 
ότι θα περικόψουν τους 
μισθούς των ιερέων…
● Ή η ανεπαίσθητη στροφή 
προς την κοινή λογική, κάθε 
φορά που ο Πάνος Καμμένος 
εμφανίζεται έξαλλος να μιλάει 
εξ ονόματος των πατριωτών 
Ελλήνων χρησιμοποιώντας 
το ρηματικό τύπο «σας 
εγγυΆμαι»...  

● Ειλικρινής απορία: Ο 
Γιώργος Καρατζαφέρης, που 
καλά-καλά δεν πήρε χαμπάρι 
τη «συνωμοσία» φυγής 
στελεχών μέσα στο ίδιο του 
το κόμμα, πώς ξέρει με τόση 

σιγουριά και λεπτομέρεια τα  
σχέδια των Αμερικανών;  

● Κι όμως είναι πολύ 
πιθανό, αυτή τη στιγμή 
σε κάποια γραφεία στη 
Μεσογείων, δημοσιογράφοι 
του MEGA να μετράνε με 
ανυπομονησία τις μέρες 

μέχρι να γίνει κυβέρνηση ο 
ΣΥΡΙΖΑ...
● Μέχρι τη στιγμή, 
δηλαδή, που σαν γνήσιοι 
«αντικαθεστωτικοί» θα 
μπορούν επιτέλους να 
χρησιμοποιήσουν κι εκείνοι 
τους χαρακτηρισμούς 
«παπαγαλάκι της 

εξουσίας» και «πληρωμένε 
κονδυλοφόρε του κράτους» 
προς όλους όσους τους την 
έλεγαν. 

● Το να είσαι Άκης 
Τσοχατζόπουλος και να 
κρατάς ένα γενικό έλεγχο 
των λογαριασμών σου και της 
διακίνησης των χρημάτων 
από τις μίζες, το λες (εκτός 
από αυτοκάρφωμα) και 
νοικοκυροσύνη.
● Το να κρατάς όμως 
αναλυτικούς λογαριασμούς 
για το ακριβές κόστος της 
αποτρίχωσης της συζύγου 
σου στο Spa της Ισπανίας, 
το λες και «αυτοτιμωρία». 
Ή «αυτομαστίγωμα». Ή 
υπενθύμιση στον εαυτό σου, 
του τύπου «κοίτα-να-δεις-τι-
έκανες»...

● Κοντομάνικο: Το προ-
βληματικό και πλημμελές 
πότισμα, εξαιτίας μιας κοντής 
μάνικας που δεν φτάνει μέχρι 
την άκρη του κήπου. A   

➜ nikos.zachariadis@gmail.com

Ο νηπιαγωγός της ΜΔΠ (Μεγαλης Δημοκρατικής Παράταξης) διευκρινίζει:

Πιο 

απάνθρωπη 

θέση εργασίας 

της εβδομάδας 

Κομματικός 

εκπρόσωπος στην 

επιτροπή για την 

οργάνωση του 

Debate Θα έπρεπε να υπάρχει μια λέξη για… «Αθωοτάχυνση»: Το να επιταχύνεις το βήμα προκει-
μένου να προσπεράσεις κάποιον, επειδή υποψιάζεσαι ότι υποψιάζεται πως τον ακολουθείς.

Τα Tweets του Forrest Gump Από τον 
Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος της επιτροπής αγώνα για την αλλαγή της κατώτερης επιτρεπτής θερμοκρασίας στα Air Condition από τους 18 στους 22 βαθμούς)
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Tου ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ➜ www.yannis-ioannοu.com

Πολιτική

ποιος δεν ξέρει τι σήμαινε αυτό στους «σο-

σιαλιστικούς παράδεισους» ας ρωτήσει 

τον Αλβανό της διπλανής πόρτας), με το 

μέλλον της στα χέρια Λαφαζανοστρατού-

ληδων και μαρξιστολενινιστικών «συνι-

στωσών», ελαφρολαϊκών Τατσόπουλων 

και αποπλυμάτων του πιο φαύλου βαθυ-

πασοκισμού.

 

Αφορμή για τις αυτονόητες (ή μή-

πως όχι πια;) αυτές σκέψεις μού 

έδωσε, εκτός των άλλων, και μια 

σύντομη ματιά που έριξα στα σχόλια των 

αναγνωστών για το κείμενό μου στο προ-

προηγούμενο τεύχος της «A.V.», όπου 

ασκούσα κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για την α-

νευθυνότητά του, για το ότι εξελίσσεται σε 

χώρο υποδοχής για ό,τι πιο βαθιά λαϊκίστι-

κο και συντεχνιακό στεγαζόταν όλα αυτά 

τα χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και για τις στα-

λινικές μεθόδους του δημοσιογραφικού 

οργάνου του, της «Αυγής», που δεν έχει 

πια την παραμικρή σχέση με την πάλαι πο-

τέ εφημερίδα της ανανεωτικής αριστεράς. 

Δεν θα είχα τίποτα να πω αν υπήρχαν 

κάποια σχόλια που να επιχειρούν να 

αναιρέσουν και να ανασκευάσουν τα 

επιχειρήματά μου, λέγο-

ντας «δεν είναι έτσι, αλλά 

αλλιώς», «παρερμηνεύεις 

ή παρανοείς όσα προτείνει 

ο ΣΥΡΙΖΑ», ακόμα και «είσαι 

προκατειλημμένος». Τίπο-

τε τέτοιο, όμως. Αντ’ αυ-

τού (παραθέτω): «Αίσχος», 

«Payroll προσωπικότητες, 

ως πού θα φτάσει η κατά-

ντια σας;», «Καλύτερα να 

γράφεις για πάρτι (sic) σου, 

κύριε κοσμικέ», «Από την πόλη έρχο-

μαι και στην κορφή κανέλλα», «Μά-

γκες, μη δίνετε σημασία. Όλοι αυτοί 

είναι δωσίλογοι, προβοκάτορες, νενέκοι», 

«Ο Αλεξάρας μας, αν ήταν προϊόν, θα ήταν 

ένα σούπερ μάρκετ από μόνος του. Όποιος 

δεν γουστάρει Αλεξάρα, μιλάμε, πρέπει να 

’ναι κάργα καπιταλιστικό γουρούνι, κεφα-

λαιοκράτης, λεφτάς, τεμπέλης». Είναι προ-

φανές ότι όσα προηγήθηκαν δεν έχουν 

τίποτα να ζηλέψουν από την ανταλλαγή 

φιλοφρονήσεων μεταξύ φιλάθλων του 

Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού λίγο 

πριν αρχίσει αγώνας των δύο ομάδων.

Λίγη σημασία θα είχαν όλα αυτά, πολλώ 

μάλλον αν συνυπολογίσει κανείς ότι συνυ-

πήρχαν με θετικά σχόλια, κυρίως από 

ανθρώπους  που είχαν επίσης κατά 

καιρούς σχέση με την ανανεωτική α-

ριστερά. Το θέμα δεν είναι, 

προφανώς, ούτε το κείμε-

νο του όποιου Ανδρέα Παπ-

πά, ούτε ο σχολιασμός του. 

Μακάρι να ήταν αυτό μόνο 

το ζήτημα. Το θέμα είναι 

πως όλο και πληθαίνουν 

αυτοί που δεν θέλουν να 

ακούν ή να βλέπουν τίπο-

τε άλλο, παρά μόνο ό,τι 

(δείχνει να) επιβεβαιώνει 

την αυτάρεσκη πεποίθησή 

τους πως μόνο κάποιοι ξένοι, κάποιοι 

«ύποπτοι» και κάποιοι δόλιοι φταίνε 

για την κακοδαιμονία της χώρας και την 

επερχόμενη (ή μήπως ήδη συντελεσμένη;) 

χρεοκοπία της. A

➜ ahpappas@hotmail.com

Μεγάλο μέρος 
της κοινής γνώ-
μης προσεγγίζει 
πλέον την πραγ-
ματικότητα μόνο 
με αφορισμούς, 

ξόρκια και 
αναθέματα

Ό λο και περισσότερο έχω την αί-

σθηση ότι, όσα επιχειρήματα και 

αν παραθέσει κανείς, όσα κείμενα 

και αν γραφτούν, όσο ρητές και αν είναι οι 

διαβεβαιώσεις των κατά τεκμήριο πιο αρ-

μοδίων για το ότι βρισκόμαστε στο χείλος 

(και βάλε…) του γκρεμού, υπάρχει ένα με-

γάλο μέρος της κοινής γνώμης που πλέον 

προσεγγίζει την πραγματικότητα μόνο με 

αφορισμούς, ξόρκια και αναθέματα. Αυτό 

το ρεύμα, ιδιαίτερα αισθητό σήμερα στην 

κοινωνία, εκφράζεται κατά κύριο λόγο 

–αλλά όχι μόνο– από οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ. 

Με αλαζονική τυφλότητα και τυφλή αλα-

ζονεία, αυτό το ρεύμα σκέψης(;) δείχνει να 

αναμασά ό,τι χειρότερο παρήγαγε η αρι-

στερίστικη ή αριστεροφανής κουλτούρα 

των πρώτων μεταπολιτευτικών χρόνων.

Διαβάζοντας το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ 

νιώθει κανείς ότι το έχουν γράψει ακραιφ-

νείς μαρξιστές-λενινιστές, σε συνεργασία 

με αφελείς θιασώτες της άποψης ότι είναι 

καλύτερα να είμαστε όλοι πλούσιοι, έξυ-

πνοι και όμορφοι, παρά φτωχοί, κουτοί και 

άσχημοι. Με την Αλβανία του Χότζα και τη 

Βουλγαρία του Ζίφκοφ να συναντούν τον 

πιο κακοχωνεμένο αντιαυταρχισμό της δε-

καετίας του ’60, προβάλλει έτσι η εικόνα 

μιας Ελλάδας μακριά από το ευρωπαϊκό 

γίγνεσθαι, αποκομμένης από τις διεθνείς 

αγορές, απομονωμένης, «αυτάρκους» (ό-

Δεν ακούω, 
δεν βλέπω… 
βρίζω
Tου ΑνΔΡΕΑ ΠΑΠΠΑ
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citizen
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΓΙΑννΑΚΙΔΗ

Τ ο hastag στο twitter είναι 
#alexis_prwthipourgos. 
Στο timeline φυτρώνουν α-

πίστευτες ατάκες. Εγώ υπέθεσα ότι 
θα αποχωρήσουμε από το ΝΑΤΟ και 
τη Eurovision. Άλλοι έχουν καλύ-
τερες ιδέες: Θα γίνουν υποχρεωτι-
κές οι κοπάνες από τα μαθήματα. Θα 
καταργηθούν τα προκαταρκτικά στο 
σεξ. H Siri του iphone 4S θα πάρει 
1.300 ευρώ βασικό. Θα ξαναγυριστεί 
ο Τιτανικός με happy ending. Θα πέ-
σει ο Σκάι στο κεφάλι μας. Θα φέρει 
τσάμπα πετρέλαιο από τον Τσάβες ή 
θα έχουμε μονίμως καλοκαίρι. Στην 
Γ΄ Λυκείου οι μαθητές δεν θα επι-
λέγουν κατεύθυνση, αλλά συνιστώ-
σα. Tα ΜΑΤ θα ψεκάζουν ροδόνερο. 

Αυτό μου έμεινε περισσότερο. Σε μία 
συνέντευξη ρώτησα κορυφαίο στέ-
λεχος του ΣΥΡΙΖΑ με τι ακριβώς θα 
ψεκάζουν τα ΜΑΤ όταν, με το καλό, η 
Αριστερά σχηματίσει κυβέρνηση. Η 
ερώτηση δεν του φάνηκε ούτε προ-
βοκατόρικη, ούτε καν αστεία. «Με 
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ οι άνθρω-
ποι δεν θα έχουν λόγο να είναι στους 
δρόμους και να συγκρούονται με τα 
ΜΑΤ. Και εκτός των άλλων, η αστυ-
νομία θα εκδημοκρατιστεί άμεσα». 
Έκανα μία ερώτηση κενή περιεχο-
μένου. Δεν είναι και η πρώτη φορά 
που μου συμβαίνει. Εν προκειμένω 
η ερώτησή μου ακούστηκε όπως ε-
κείνες που απευθύνονται προς τις 
υποψήφιες Μις των καλλιστείων.

Κοπέλα στα καλλιστεία Ίσως καταργηθούν και διά νόμου. Όμως ο Αλέξης βγαίνει στο δημόσιο βήμα 
με την ειλικρίνεια της κοπέλας που στέκεται μπροστά στην κριτική επιτροπή. 
Το πρόβλημα αρχίζει αμέσως μετά. Κανένας δεν θυμάται τι είχε πει η Βάνα 
Μπάρμπα ως υποψήφια Μις, αλλά και κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει τι είχε 
πει ο Ανδρέας μερικά χρόνια νωρίτερα. Ο Τσίπρας δεν έχει και άλλη επιλογή. 
Eίναι στην ίδια μοίρα με τον Σαμαρά, ο ένας πρέπει να επιδεικνύει κατανόηση 
για τον άλλον. Μόνο που ο Αλέξης υποτίθεται ότι κομίζει το διαφορετικό. Όχι, 
όμως, όταν υπόσχεται τρένο στο Αγρίνιο. Τι άλλο να κάνει; Θα συμμετέχεις στα 
καλλιστεία, αλλά δεν γίνεται να μην εμφανιστείς με μαγιό. Μπορείς να μπεις 
στο χορό, αλλά δεν έχεις το δικαίωμα να αλλάξεις τα βήματα. Θα διεκδική-
σεις την εξουσία, αλλά δεν θα μεγαλώσει μόνο η μύτη σου. Θα απλώσει και η 
γλώσσα, θα βγάλει ψέματα να δώσει, θα λαϊκίσει αχαλίνωτα, χωρίς αναστολές, 
σχεδόν ηδονικά. Ο λόγος του Τσίπρα δεν είναι συνεπής με την αλήθεια. Είναι, 
όμως, συνεπής με αυτό που θέλει να ακούσει το ακροατήριό του. Ο Αλέξης 
κρίνεται, αδίκως, αυστηρά. Δεν κάνει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότε-
ρο από όλους τους προηγούμενους που βρέθηκαν στην ίδια θέση. Μοιράζει 
υποσχέσεις και παραθέτει σημεία που στέκονται σε πανό, αλλά όχι σε power 
point. Αν αυτό εσείς το βρίσκετε ανήθικο, εγώ θα σας πω ότι είναι συμβατό 
με τα πολιτικά μας ήθη. Και γίνεται με όλους τους κανόνες του πολιτικού fair 
play. Ποιος υποψήφιος πρωθυπουργός λέει την αλήθεια πριν τις εκλογές; Αν 
υπάρχει, δεν μιλάει ελληνικά, δεν έχει ανέβει σε δημόσιο βήμα μπροστά μας. Ο 
ελληνικός προεκλογικός λόγος είναι όπως τα λόγια που βγαίνουν ξέπνοα την 
ώρα του σεξ: μπροστά τους η αλήθεια ντρέπεται και κρύβεται, αξίζουν μόνο για 
το ψέμα τους. Τι θέλετε, λοιπόν, να κάνει ο Τσίπρας; Διεκδικεί ένα υπερβατικό 
αποτέλεσμα και είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει το λόγο του στις ακραίες 
συνθήκες της συγκυρίας. Η απελπισία που εισπράττει είναι πολύ περισσότερη 
από την ελπίδα που προσφέρει. Η στάση του είναι έντιμη. Θα ήταν ανήθικη, αν 
στο ακροατήριό του υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που τον πιστεύει. ●
➜ giannakidis@protagon.gr

Σ τα καλλιστεία οι κοπέλες απαντούν σε ερωτήσεις που δεν έχουν κα-
νένα νόημα. Απλώς τους δίδεται η ευκαιρία να δείξουν και τα δόντια 
τους, εκτός από όλα τα άλλα. Είναι δε διαπιστωμένο ότι όλες ονειρεύ-

ονται μία όμορφη οικογένεια και παγκόσμια ειρήνη. Ακόμα και αν η γλύκα 
είναι έτοιμη να πάρει την πρώτη της δουλειά ως call girl, πάνω στη σκηνή 
θα δηλώσει ότι περιμένει τη μέρα που θα οδηγήσει και το τρίτο παιδί της στο 
κατηχητικό. Τα καλλιστεία δεν ταιριάζουν με την αισθητική της Αριστεράς. 
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Η κόκκινη
γραμμή

✑ Το ακούσαμε κι αυτό: Ποια είναι η δια-
φορά του Έλληνα του μεσοπολέμου από το 
σύγχρονο Έλληνα; Ο πρώτος δεν ήξερε τι 
τον  περίμενε, ενώ ο σημερινός ξέρει με λε-
πτομέρειες...

✑ Π. Μολυβιάτης, Ιω. Βαρβιτσιώτης, Αχ. 
Καραμανλής. Και οι τρεις «βαρόνοι» της ΝΔ 
έπαιξαν ρόλο στο να πεισθεί ο Κ. Καραμαν-
λής ο τρίτος να είναι συμβολικά υποψήφιος 
στο ψηφοδέλτιο των Σερρών. Για να μη χα-
θεί η σειρά... προτεραιότητας.  

✑ Γιατί γκρινιάζουν στη ΝΔ ότι η Ντόρα 
Μπακογιάννη δεν εμφανίζεται τόσο μαχητι-
κή από την ώρα που επέστρεψε στο μαντρί;

✑ Ακούστηκε πως αν το κόμμα Μάνου-
Τζήμερου μπει στη Βουλή, τότε οι βουλευ-
τές –πιθανότατα 8 στον αριθμό– θα... επιμε-
ριστούν ανά τέσσερις σε κάθε αρχηγό. 
 
✑ «Τώρα ζητάτε μετεκλογική συνεργα-
σία με την “τσόντα της Δεξιάς” και το “δε-
κανίκι του ΠΑΣΟΚ”»; Σεξπιρικό ερώτημα του 
Γρ. Ψαριανού προς τον Δημ. Παπαδημούλη, 
το βράδυ της περασμένης Δευτέρας σε 
debate.

✑ Η απάντηση Παπαδημούλη: «Ο ΣΥΡΙΖΑ 
θέτει τώρα στόχους υψηλούς, αλλά εννοεί-
ται πως αν γίνει διαβούλευση με άλλα κόμ-
ματα θα υπάρξουν συμβιβασμοί». Και στο 
θέμα ακύρωσης του μνημονίου; Δεν το α-
πέκλεισε.

✑ Δεν βάλαμε κανέναν από την Κοινωνική 
Συμφωνία στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, α-
παντά ο Δημ. Παπαδημούλης στις επικρίσεις 
για το φλερτ με τη Λ. Κατσέλη. Ε, και; Λεφτά 
υπάρχουν;

✑ Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει μαξιμαλιστικούς στό-
χους γιατί θέλει να είναι δεύτερο κόμμα, 
δηλαδή αξιωματική αντιπολίτευση, εκτιμά 
η Ά. Διαμαντοπούλου. Το ερώτημα είναι, τι 
στόχους έχει το τρίτο κόμμα...

✑ Υπάρχει στ’ αλήθεια χώρος μετεκλογικά 
για κόμμα Παπαδήμου; Και ποιοι ακριβώς το 
συζητούν; Οι συνήθεις ύποπτοι;

✑ «Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να εξα-
σφαλίσουμε τις προϋποθέσεις για να κρατη-
θεί ζωντανό στην Ευρώπη το πνεύμα του Δι-
αφωτισμού». Κώστας Δουζίνας, καθηγητής 
πανεπιστημίου, στο πλευρό του Αλ. Τσίπρα.

✑ Η ΔΑΚΕ ιδιωτικού τομέα –παράταξη 
συνδικαλιστική της ΝΔ– και ο ΣΥΡΙΖΑ ΟΣΕ α-
ντέδρασαν έντονα στη θέση Σαμαρά για την 
ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ. Ράγες παράλληλες.

✑ Σκαιά και με βαρείς χαρακτηρισμούς 
φέρθηκε σε άνδρες των ΜΑΤ ο Μιχαλολιά-
κος της Χρυσής Αυγής στο Σύνταγμα, τη μέ-
ρα της συγκέντρωσης για το «μαρμαρωμένο 
βασιλιά». Και δεν κουνήθηκε φύλλο από τις 
αρχές! Αν προκαλούσε το ίδιο ένας κοινός 
θνητός;

✑ Ο Τζορτζ Σόρος προβλέπει διάλυση του 
ευρώ τον Σεπτέμβριο και ο Γιώργος Καρα-
τζαφέρης ξανά εκλογές στη χώρα. Διαλέξ-
τε... 

«Το ΠΑΣΟΚ είχε πάντα έναν “Μήτσο” –ανα-
χρονιστικό και βερμπαλιστή– και έναν “Δη-
μήτρη” – το φουτουριστή. Ο δεύτερος ήταν 
πάντα στο ΠΑΣΟΚ μια απλή παρένθεση». 
Γιώργος Πανταγιάς... ●

Σ την εποχή του υπαρκτού σοσια-
λισμού οι δυτικοί επιστήμονες, 
αλλά και οι υπηρεσίες ασφάλει-

ας στη Δυτική Ευρώπη και στην Αμερι-
κή, ανέλυαν τα σοβιετικά βιβλία για να 
δουν πόσες φορές αναφέρεται το όνομα 
των κλασικών του μαρξισμού, πόσες του 
Στάλιν ή των άλλων μεταγενέστερων 
ηγετών, για να κρίνουν απ’ αυτό ποιες 
αλλαγές γίνονται ή πρόκειται να γίνουν 
στους κόλπους των πολιτικών ηγεσιών 
του σοβιετικού και των άλλων αδελφών 
κομμουνιστικών κομμάτων. Λέγεται 
μάλιστα πως ένα σαΐνι των μυστικών 
υπηρεσιών των ΗΠΑ είχε ενημερώσει 
τις αμερικανικές αρχές πως από τις αρ-
χές του Αυγούστου του 1968 είχε χαθεί 
από τις σοβιετικές εφημερίδες οποια-
δήποτε αναφορά στο όνομα του ηγέτη 
της Τσεχοσλοβακίας Ντούμπτσεκ. Στις 
21 Αυγούστου ακολούθησε η εισβολή 
στην Τσεχοσλοβακία.
Αν θέλαμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο 
για να δούμε τις πολιτικές και πνευμα-
τικές τάσεις που αναπτύσσονται στη 
χώρα μας, θα μετρούσαμε πόσο συχνά 
εμφανίζονται κάποιες λέξεις στον πολι-
τικό λόγο. Εδώ λοιπόν θα βλέπαμε πως 
κυριαρχούν λέξεις όπως λαός, γνήσια, 
λαϊκή ή άμεση δημοκρατία, ολιγαρχία, 
μονοπώλια, προδότες, κρεμάλες, δο-
σίλογοι, κατεστημένα συμφέροντα, ε-
θνική και λαϊκή κυριαρχία, άλλη και 

νέα Ελλάδα, δημοψήφισμα. Τελευταία 
ο κος Τσίπρας ξέθαψε από «το χρονο-
ντούλαπο της ιστορίας» την παροιμιώ-
δη αυτή φράση του Ανδρέα Παπανδρέ-
ου. Διαχρονική όμως αξία στο πολιτικό 
μας σύστημα έχει μια μαγική λεξούλα, 
η οποία ξεπλένει όλες τις ανεπάρκειές 
του στη διατύπωση συγκεκριμένων 
προτάσεων. Είναι το επίθετο ριζο-
σπαστικός, το οποίο συνοδεύεται 
από ένα σωρό άλλα ετερόκλητα ε-
πίθετα και ουσιαστικά. Από 
την παλιά Εθνική Ριζοσπα-
στική Ένωση περάσαμε στη 
ριζοσπαστική αριστερά και 
από εκεί στη ριζοσπαστική 
σοσιαλδημοκρατία. Λίγο 
ακόμα και ο Μιχαλολιάκος 
θα μιλήσει για ριζοσπαστικό 
φασισμό.
Από την άλλη, όμως, είναι 
σαφής η απουσία λέξεων 
που στα δυτικά πολιτικά 
συστήματα αποτελούν ψωμοτύρι 
στο δημόσιο διάλογο. Απουσιάζουν 
όροι όπως είναι μια και ενιαία α-
ντιπροσωπευτική δημοκρατία, κυβερ-
νήσεις συνεργασίας, πολίτες, ιδιωτική 
κοινωνία, επιχειρηματικότητα, πλου-
ραλισμός, σεβασμός της διαφορετικό-
τητας, κοινωνικό συμβόλαιο και ταξική 
συνεργασία. Εκεί όμως που ο ερευνη-
τής θα χάσει τα ματάκια του, είναι αν 

τον αναγκάσουν να αναζητήσει τη λέξη 
συμβιβασμός. Εδώ ακόμη και το google 
θα δηλώσει αδυναμία να τον βοηθήσει. 
Η ελληνική δημοκρατία στήθηκε πάνω 
σε μια πνευματική και πολιτισμική βά-
ση, η οποία κυριολεκτικά αρνείται να 
αναγνωρίσει τη βαθιά σημασία και αυ-
ταξία της λέξης συμβιβασμός. Για να εί-
μαστε όμως δίκαιοι, δεν φταίει μόνο το 
πολιτικό μας σύστημα γι’ αυτό τον πα-
ραγκωνισμό της έννοιας και της πρα-
κτικής του συμβιβασμού. Η λογική του 
αναγκαίου συμβιβασμού απουσιάζει σ’ 
όλες τις εκφάνσεις της ελληνικής κοι-
νωνικής και ιδιωτικής ζωής. Μια ματιά 
στη δικαιοσύνη, στις σχέσεις εργοδο-
τών και συνδικάτων, στην εκπαίδευση, 
στην οικογένεια, ακόμη και σε πολύ πιο 
στενές σχέσεις, όπως είναι η φιλία, δεί-
χνει πως ο συμβιβασμός είναι μια άξια 
περιφρόνησης έννοια. 
Ο Τοκβίλ έγραφε το 1835 στο μεγαλει-
ώδες έργο του «Η Δημοκρατία στην 
Αμερική» πως οι ΗΠΑ κινδυνεύουν 
από την ίδια τους την προκοπή και την 
ταχεία αύξηση της περιουσίας, η οποία 
γεννά «το φθόνο, τη δυσπιστία, τη δυ-
σαρέσκεια». Θα σωθούν όμως, έγραφε, 
αν εξακολουθήσουν να καλλιεργούν 
την κουλτούρα του συμβιβασμού και 
της συνεργασίας. Αν μπορούσαμε να 
τον φέρουμε στη σημερινή Ελλάδα, θα 
έγραφε πως η Ελλάδα κινδυνεύει από 
την κουλτούρα της εξομοίωσης και όχι 
φυσικά της ισότητας. Από την κουλ-
τούρα του φθόνου για ό,τι μπορεί να 
υπερέχει. Θα έβλεπε μάλιστα πως ο φα-
νατικότερος θιασώτης αυτής της κουλ-
τούρας είναι το δίδυμο του ελιτισμού 
και του λαϊκισμού ή και το άλλο του κο-
σμοπολιτισμού και του εθνικισμού. Αν 
όμως έψαχνε να βρει το συμβιβασμό ως 
κλασικό αντίδοτο στην κουλτούρα της 
εξομοίωσης, δεν θα τον έβρισκε πάρα 
μόνο σε μεμονωμένες σκέψεις και πρα-

κτικές.
Η δημοκρατία στηρίζεται σε δύο 
αρχές, τη συλλογική και την ατομι-

κή αυτονομία. Η συνένωση 
των δύο αρχών συγκροτεί 
τη φιλελεύθερη δημοκρα-
τία. Η ατομική αυτονομία 
εξασφαλίζεται με τον πλου-
ραλισμό. Η συλλογική αυ-
τονομία εξασφαλίζεται με 
το συμβιβασμό. Στο έδαφος 
της ελληνικής δημοκρατίας 
ο πλουραλισμός διαστρε-
βλώνεται και ο συμβιβα-
σμός καταδικάζεται. 

Ευελπιστώ πως η σημερινή κρίση 
θα συμβάλει ώστε οι «μελλοντι-

κοί ερευνητές», που θα αναλύουν τα 
σημαινόμενα της εποχής μας, να συνα-
ντούν πιο συχνά τις λέξεις συμβιβασμός 
και κοινωνική συμφωνία ή συμβόλαιο. 
Και για να το πολιτικοποιήσω και λίγο, 
να βρίσκουν πιο συχνά την έννοια της 
σοσιαλδημοκρατίας ως φορέα του πο-
λιτικού συμβιβασμού. A

 Η λογική του 
συμβιβασμού 
απουσιάζει σ’ 

όλες τις εκ-
φάνσεις της 
κοινωνικής 

και ιδιωτικής 
μας ζωής

Η απουσία του 
συμβιβασμού 
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΚΑνΤΑΡΗ

Πολιτική
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Αρίστοσ ΔοξίΑΔησ

Η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία έχει τρία 
στοιχεία που δεν υπάρχουν στην Ελλά-
δα: Πρώτο, η κοινωνική της βάση είναι 

μια μεγάλη εργατοϋπαλληλική τάξη που 
εργάζεται σε παραγωγικές, ανταγωνιστι-
κές επιχειρήσεις. Δεύτερο, το κοινωνικό 
συμβόλαιο ορίζει ότι το κοινωνικό κράτος 
μεγαλώνει όσο το επιτρέπει η παραγωγική 
βάση του ιδιωτικού τομέα, αλλά όχι πέρα 
από αυτό. Τρίτο, οι κοινωνικές υπηρεσίες 
παρέχονται περίπου ισότιμα σε όλους και 
τα επιδόματα κατά προτεραιότητα σε όσους 
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. 
Στην Ελλάδα των εμπορικών ελλειμμάτων 
και της χαμηλής αποταμίευσης, των απαγο-
ρεύσεων-εμποδίων στις ανταγωνιστικές μο-
νάδες και των πελατειακών ταμείων, τίποτε 
από αυτά δεν ισχύει. Το σοσιαλδημοκρατικό 
κόμμα ξεκινάει χωρίς οργανωμένα συμφέ-
ροντα που θα το στηρίξουν. Πρέπει να μιλή-
σει για τους ανοργάνωτους, δηλαδή τους ά-
νεργους, τους μισθωτούς των επιχειρήσεων 
που παλεύουν μέσα στον ανταγωνισμό, τους 
φτωχούς ηλικιωμένους, και τα σημερινά παι-
διά – δηλαδή πρέπει να μιλήσει με όρους γε-
νικού συμφέροντος απέναντι σε εγκατεστη-
μένα ειδικά συμφέροντα. Πρέπει να μιλήσει 
όχι για την οικονομία που είχαμε, αλλά για 
αυτήν που πρέπει να χτίσουμε. Κατά τούτο 
έχει ακριβώς το ίδιο μειονέκτημα, και το ίδιο 
πρόταγμα, που θα είχε και ένα φιλελεύθερο 
κόμμα που επιδιώκει να μαζικοποιηθεί.

Οι μεταρρυθμίσεις που επείγουν τα επόμε-
να χρόνια είναι περίπου ίδιες, είτε από τη 
σοσιαλδημοκρατική είτε από τη φιλελεύθε-
ρη σκοπιά. Οι δρόμοι μπορεί να αποκλίνουν 
αργότερα, όταν η παραγωγική βάση θα έχει 
ανασυγκροτηθεί και η φοροδοτική ικανότη-
τα των επιχειρήσεων θα έχει μεγαλώσει. Σή-
μερα χρειάζεται συμπόρευση. Καταλαβαίνω 
ότι για συμβολικούς λόγους μερικοί σοβαροί 
κεντροαριστεροί δεν θέλουν να είναι στο ί-
διο κόμμα με φιλελεύθερους. Διαφωνώ. Θα 
έπρεπε να μιλάμε για ριζοσπαστικό κέντρο 
σήμερα, όχι για σοσιαλδημοκρατία.

Όσο για πρόσωπα, το έλλειμμα δεν βρίσκε-
ται στις «προσωπικότητες» – πολιτικούς και 
διανοούμενους. Βρίσκεται σε αυτούς που θα 
εκπροσωπήσουν τις κοινωνικές δυνάμεις 
της νέας οικονομίας και εκείνες της υπεύ-
θυνης διαχείρισης των δημόσιων αγαθών. 
Ίσως θα βρεθούν στα σωματεία εργαζο-
μένων των ανταγωνιστικών κλάδων, ίσως 
στην τοπική αυτοδιοίκηση, ίσως σε ενώσεις 
μικρών εξωστρεφών επιχειρηματιών, ίσως 
σε οργανώσεις της γειτονιάς. Θα είναι τρια-
ντάρηδες. Εγώ δεν τους ξέρω. 

Ο Α.Δ. είναι οικονομολόγος. 

Πολιτική

Γιατί δεν κατά-
φερε να συσπει-
ρωθεί η κεντροαρι-
στερά; Γιατί οι όποιες 
μεταρρυθμιστικές φωνές 
στα κόμματα έμειναν μειο-
ψηφικές; Γιατί δεν κατάφερε 
όλα αυτά τα χρόνια ο εκσυγχρονιστικός πόλος 
να αποκτήσει πλατιά ερείσματα στην κοινωνία; 
Στην κατάσταση που βρισκόμαστε υπάρχουν α-
ριστερές ή δεξιές μεταρρυθμίσεις; Είναι δυνα-
τόν στην Ελλάδα να υπάρξει ένα σοβαρό, ανα-
νεωμένο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα ή ένα φιλε-
λεύθερο ριζοσπαστικό κόμμα, στα πρότυπα των 
ευρωπαϊκών; Τελικά, θα μείνουμε με σταυρωμέ-
να τα χέρια ενώ η χώρα σιγά-σιγά εξορίζεται 
από την ευρωπαϊκή οικογένεια και μάλιστα πα-
ρά τη θέλησή μας; 
Ο χρόνος μάς τελειώνει λένε όλοι σε διαφορετι-
κούς τόνους. Εννοούν ότι οι ψευδαισθήσεις μάς 
τελειώνουν. Φαίνεται όμως πως τελείωσαν οι 
ψευδαισθήσεις και για τους πολιτικούς, το εκλο-
γικό αποτέλεσμα ακύρωσε τους υπολογισμούς 
κάποιων. 

Πολιτικοί, καθηγητές, τεχνοκράτες, ενεργοί πο-
λίτες, τα καλύτερα μυαλά που διαθέτει η χώρα, 
έχοντας επίγνωση της τραγικής θέσης στην ο-
ποία έχει περιέλθει η πραγματική οικονομία, και-
ρό τώρα αρθρογραφούν σε εφημερίδες και 
blogs καλώντας μας να συνειδητοποιήσουμε ότι 
η ψήφος μας θα κρίνει την τύχη της χώρας για 
πολλές δεκαετίες – ίσως για πάντα. Συζητήσεις 
επί συζητήσεων, κάποιες από τις οποίες προχώ-

ρησαν ως τη 
δημιουργία ομί-

λων προβληματι-
σμού, συνασπισμών, 

κοινωνικών συμμαχιών, 
αλλά έμειναν στα χαρτιά. Ό-

μως, περιγράφοντας και αναλύ-
οντας δεν απομακρύνεται η καταστροφή. Οι πο-
λίτες έχουν κουραστεί να διαβάζουν απόψεις 
κατά του σάπιου πολιτικού συστήματος και υ-
πέρ των μεταρρυθμίσεων που «σίγουρα» δρο-
μολογούνται, αλλά ποτέ δεν γίνονται. Η χώρα 
χρειάζεται ένα νέο πολιτικό ακτιβισμό, πολιτι-
κούς και πολίτες που θα αποφασίσουν να εκτε-
θούν. Η συνεργασία για την αναγέννηση της πο-
λιτικής είναι αναγκαία για να βγούμε από την 
κρίση. Οι μέρες είναι τόσο κρίσιμες που πρέπει 
όχι μόνο να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση, αλλά 
να αναληφθούν πρωτοβουλίες από ανθρώπους 
(από όλους τους χώρους), οι οποίοι αφενός βρί-
σκονται στο ίδιο μήκος κύματος και αφετέρου έ-
χουν να προτείνουν λύσεις που θα δώσουν ελπί-
δα (με προοπτική) στους πολίτες. Οι δημοκρατί-
ες υπάρχουν χάρη στην ικανότητά τους να ανα-
νεώνονται. Χρειαζόμαστε λοιπόν εκείνους, νέ-
ους και παλιούς, που έχουν το σθένος να παλέ-
ψουν κόντρα στις δυνάμεις του λαϊκισμού, του 
ανορθολογισμού, της ιδιοτέλειας, ανθρώπους 
αποφασισμένους να υπερασπιστούν τη δημο-
κρατία, την ανοιχτή κοινωνία, το κοινωνικό κρά-
τος. H AΤΗEΝS VOICE ρώτησε ανθρώπους από 
διαφορετικούς χώρους, οι οποίοι πιστεύουν 
στην επιτακτική ανάγκη προοδευτικών μεταρ-
ρυθμίσεων, να μας πουν τη γνώμη τους.

Αναζητώντας τη 

μεταρρύθμιση
Της 

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
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Νίκοσ ΧρίστοΔουλΑκησ

Για μια πολιτική ανάπτυξης, 
μεταρρυθμίσεων και ισονομίας

Ο ι απανωτές εκλογές δεν έφεραν μόνο 
πολιτική αβεβαιότητα και οικονομικό κό-
στος, αλλά και μια επώδυνη συνειδητο-

ποίηση: ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο στο 
οποίο οικοδομήθηκε η πορεία της χώρας τις 
4 προηγούμενες δεκαετίες δεν είναι ούτε 
αυτονόητα αποδεκτό από την κοινή γνώμη, 
ούτε θεσμικά δεδομένο και αδιατάρακτο. Η 
οξύτητα με την οποία επιχειρήθηκε η εφαρ-
μογή του μνημονίου με την ισοπεδωτική 
τακτική φορολογικών επιβαρύνσεων και ει-
σοδηματικών περικοπών προκάλεσε εξίσου 
ισοπεδωτική αμφισβήτηση του ευρωπαϊκού 
πλαισίου για την ικανότητά του να αντιδρά 
αποτελεσματικά σε κρίσεις χωρίς να διαλύει 
την κοινωνική συνοχή που απετέλεσε θεμε-
λιώδη προϋπόθεση μέχρι σήμερα. 
Ταυτόχρονα, η βαθιά και παρατεταμένη ύ-
φεση οδήγησε στην πρωτοφανή ανεργία 
του 20%, κάνοντας μια ολόκληρη γενιά 
νέων να θεωρούν πιθανότερη τη φτώχεια 
παρά την πρόοδο στην ζωή τους. Καθώς 
αυτό ανατρέπει και πάλι την προσδοκία κα-
λυτέρευσης, που εθεωρείτο ως το βασικό 
κίνητρο ευρωπαϊκής συμπόρευσης, κάνει 
πολλούς να αναρωτιούνται για το τι αξίζει 
η συμμετοχή στο κοινό οικοδόμημα. Τώρα 
η αμφισβήτηση έχει κορυφωθεί στην Ελλά-
δα, απλώνεται όμως σταδιακά και σε άλλες 
χώρες, όπως πολύ σύντομα θα δούμε στην 
Ισπανία και την Πορτογαλία.
Είναι προφανές ότι χρειάζεται μια μεγάλη 
συμμαχία των δυνάμεων που θέλουν την 
Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευ-
ρώ, όχι όμως με επιχειρήματα που εξαντλού-
νται σε μία αναπόληση των επιτυχιών του 
παρελθόντος. Η κινδυνολογία για τα οφέλη 
του χθες, καθόλου δεν τρομάζει όσους μετά 
βεβαιότητος θα κινδυνεύσουν στο μέλλον, 
αν δεν αλλάξει η πολιτική της ύφεσης στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη. Ούτε μπορεί πλέον 
η Ευρώπη να εκλαμβάνεται ως μηχανισμός 
τιμωρίας των πιο ευάλωτων και ως διαδικα-
σία άτεγκτης υπαγόρευσης και εθνικής απα-
ξίωσης, που τόσο επιδέξια εκμεταλλεύτηκαν 
μέχρι σήμερα όσοι θέλουν να υποσκάψουν 
την συμμετοχή μας σε αυτήν. 
Το ευρωπαϊκό μέτωπο, για να γίνει ξανά 
κοινωνικά και πολιτικά ισχυρό, πρέπει να 
σκεφτεί και να προτείνει λύσεις και μεταρ-
ρυθμίσεις που ανοίγουν προοπτική δου-
λειάς, ανάπτυξης και βελτίωσης στη νέα 
γενιά. Πέρα από τις επαναλαμβανόμενες 
συνταγές για «άλλο μοντέλο ανάπτυξης» 
–που καθένας το προσαρμόζει στις επιδιώ-
ξεις του– ένα τέτοιο πρόγραμμα, για να είναι 
αξιόπιστο, είναι απαραίτητο να αναδείξει 
ως εγκάρσια προτεραιότητα μια ξεχασμένη 

παράμετρο, την ισονομία και τους ισότιμους 
πολίτες. Αυτό σημαίνει εργασιακή και συ-
νταξιοδοτική μεταχείριση των πολιτών με 
ενιαίους κανόνες, ανάλογα με την αξία τους 
και την πραγματική τους εργασία, χωρίς τις 
αδικίες που γίνονται σήμερα σε βάρος των 
ιδιωτών εργαζομένων και τα άδικα προνό-
μια που συσσωρεύουν άλλοι αξιοποιώντας 
πολιτική ισχύ και συντεχνιακές ρυθμίσεις. 
Αυτό πιστεύω πως αποτελεί σήμερα την πιο 
μαχητική και ουσιαστική διεκδίκηση για μια 
δημιουργική Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη, α-
ντί για τη θαλπωρή που πλασάρουν μερικοί 
με την αναβίωση του κρατισμού, της περή-
φανης χρεοκοπίας και του αντιευρωπαϊκού 
μένους.
Η συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο θα 
διασφαλίζει ακριβώς αυτούς τους κανόνες, 
μαζί με την προώθηση της συνοχής και της 
ανάπτυξης που αρχίζουν και μπαίνουν ξανά 
στην ατζέντα μετά την εκλογή του Ολάντ 
στην Γαλλία. Μαζί με τους Έλληνες και τους 
πολίτες των άλλων χωρών η Ευρωπαϊκή Έ-
νωση θα αλλάξει και αυτή, και θα ήταν μοι-
ραίο λάθος να διαλέξουμε τώρα τη στιγμή 
που εμείς θα βρεθούμε εκτός.

Ο Ν.Χρ. είναι καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τ. υπουργός. Το και-

νούργιο του βιβλίο «Οικονομικές θεωρίες και κρίσεις» 

κυκλοφορεί από τις εκδ. Κριτική.

Νίκοσ κ. ΑλίβίζΑτοσ

Εφ’ όσον η Ελλάδα επιζήσει ως χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύω ότι η κε-
ντροαριστερά θα οργανωθεί αργά ή γρή-

γορα σε έναν καινούργιο πολιτικό φορέα. 
Την πεποίθησή μου αυτή τη στηρίζω στο 
ότι το ΠΑΣΟΚ, ως πλειοψηφικό ρεύμα έχει 
κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Όσο και αν η 
διαπίστωση αυτή αδικεί ορισμένα στελέχη 
του, που έμειναν ως το τέλος συνεπή στη 
μεταρρυθμιστική λογική, νομίζω ότι δεν 
απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Όχι 
τόσο εξαιτίας της τελευταίας κυβερνητικής 
του θητείας –όπως υποστηρίζεται από τους 
όψιμους εκ των έσω επικριτές του–, όσο δι-
ότι, παρά τις προσπάθειες της σημερινής 
ηγεσίας του, δεν έχει πείσει ότι η περίπτωση 
Τσοχατζόπουλου ήταν απλώς ένα ατυχές 
συμβάν, ούτε ότι οι πρακτικές Φωτόπουλου, 
Ραυτόπουλου και άλλων υπερβολές, σε μια 
πορεία προσηλωμένη στην εξυπηρέτηση 
της ισονομίας, της ισοπολιτείας και του δη-
μόσιου συμφέροντος. 
Απομένει να δει κανείς αν, υπό τον κ. Βενιζέ-
λο, το ΠΑΣΟΚ θα ταμπουρωθεί για να περισώ-
σει ό,τι μπορεί σε μια μάχη οπισθοφυλακής, ή 
αν θα συμμετάσχει, χωρίς αλαζονεία και ηγε-
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μονισμούς, στην ίδρυση του νέου φορέα.
Ο Στέλιος Ράμφος έλεγε πρόσφατα ότι ο 
χαρακτηρισμός «σοσιαλδημοκρατικό» δεν 
προσφέρεται για ένα κεντροαριστερό κόμ-
μα στην Ελλάδα. Διότι παραπέμπει σε έναν 
ψυχρό ορθολογισμό, τον οποίο ένας κατ’ 
εξοχήν μεσογειακός λαός ενδόμυχα απορ-
ρίπτει. Ίσως έχει δίκιο. Σε κάθε περίπτωση, 
τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Αν ο καινούρ-
γιος φορέας πείσει ότι είναι αρκετά επινο-
ητικός για να εμπνευσθεί τις ανατρεπτικές 
μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος, 
και αρκετά ρεαλιστής για να τις φέρει σε 
πέρας, νομίζω ότι το μέλλον θα του ανήκει˙ 
όποιο επίθετο και αν διαλέξει, για να αυτο-
προσδιορισθεί.      

Ο Ν.Α. είναι καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πα-

νεπιστήμιο Αθηνών και δικηγόρος.    

ΑΝΝΑ ΔίΑμΑΝτοπουλου

Ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατία 

Θολώσαμε με επίπλαστα διλήμματα την 
εικόνα των πραγματικών ζητημάτων που 
αφορούν την κοινωνία στις εκλογές της 

6ης Μαΐου και δυστυχώς απειλείται η καθα-
ρή εικόνα και στις εκλογές της 17ης Ιουνίου.
Ατελές δίλημμα είναι και το «μνημόνιο-
αντιμνημόνιο» αλλά και το «ευρώ ή δραχ-
μή».
Καμία απάντηση σε αυτά τα δύο δεν απαντά 
στα προπατορικά αμαρτήματα της ελληνι-
κής διοίκησης, της ασυδοσίας του χρημα-
τοπιστωτικού συστήματος, της αναιμικής 
παραγωγής.
Με ή χωρίς μνημόνιο, με ή χωρίς ευρώ, η χώ-
ρα πρέπει να αλλάξει μοντέλο παραγωγής 
και αναδιανομής του πλούτου. Να υπερα-
σπιστεί το πραγματικό δημόσιο συμφέρον, 
να σεβαστεί τις συλλογικές μας υποχρεώ-
σεις, καθώς και τους κανόνες που διέπουν 
τη συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο 
του «συνανήκειν».
Η λύση στα αδιέξοδα που δημιούργησε η 
σημερινή κρίση είναι ο δρόμος της ευρω-
παϊκής σοσιαλδημοκρατίας και όχι του λα-
τινοαμερικάνικου σοσιαλισμού. Σε αυτή 
στρέφουν σήμερα τα βλέμματά τους οι ερ-
γαζόμενοι και οι άνεργοι της Ευρώπης. Είναι 
η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία ο χώρος 
που μπορεί να εκφράσει τη δημοκρατική 
παράταξη, όπως αυτή ορίζεται ιστορικά στο 
χώρο του κέντρου και της αριστεράς.
Ο χώρος της ριζοσπαστικής σοσιαλδημο-
κρατίας συνιστά τη μόνη ρεαλιστική  πρότα-
ση αμφισβήτησης του φονταμενταλισμού 
της αγοράς. Μίας αγοράς που όχι μόνο δη-
μιούργησε την κρίση μέσα από το ασύδοτο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά επιδιώ-
κει να δώσει και τη λύση με όρους επικυρι-

αρχίας πάνω στην κοινωνία.
Η ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατία ξεπηδά 
από την κοινωνία. Είναι κόμμα της κοινωνί-
ας. Η χώρα έχει ανάγκη από ένα σύγχρονο 
κόμμα της ριζοσπαστικής σοσιαλδημοκρα-
τίας που θα σπάσει το ανιστόρητο, μοναδικό 
σε όλη την Ευρώπη, ταμπού να μη θεωρείται 
αριστερά. 
Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να οργανω-
θεί άμεσα με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και 
χωρίς ίχνος ηγεμονισμού ένας ειλικρινής 
διάλογος με την εμπλοκή τόσο της ΔΗΜΑΡ 
όσο και του χώρου της Οικολογίας, καθώς 
και κινήσεων και κινημάτων πολιτών.  Αυτοί 
οι χώροι οφείλουν άμεσα να συνθέσουν μία 
πολιτική συμφωνία που θα οδηγεί και στην 
κομματική ενοποίηση. 
Η ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατία έχει 
τη μόνη εφικτή πρόταση απέναντι στο 
κεντροδεξιό μέτωπο. Είναι η μόνη ικανή 
να προχωρήσει στις βαθιές μεταρρυθ-
μίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και να δη-
μιουργήσει την «Ελλάδα που παράγει».  
Απέναν τι στα προσχηματικά διλήμμα-
τα των εκ λογών, ας μιλήσουμε για με-
ταρρυθμίσεις και παραγωγή. Μόνο έτσι 
θα απαντήσουμε στη νέα γενιά που θέ-
λει δουλειά, αξιοκρατία και αξιοπρέπεια. 
Και αυτό σημαίνει ότι αλλάζουμε βαθιά και 
αποφασιστικά, πρώτα από όλα εμείς!
Η Ά.Δ. είναι τ. υπουργός.

στέφΑΝοσ μΑΝοσ 

Φ οβάμαι ότι πάτε να φτιάξετε κάτι σε λά-
θος θεμέλιο. Δεν πιστεύω ότι λείπει ένα 
ευρωπαϊκό σοσιαλδημοκρατικό κόμ-

μα. Περισσεύουν τα σοσιαλδημοκρατικά 
κόμματα. Αυτό που λείπει είναι κόμματα βα-
σισμένα σε αυστηρούς δημοκρατικούς θε-
σμούς, η τήρηση των οποίων υπόκειται σε 
δικαστικό έλεγχο. Όπως στη Γερμανία. Σε 
μας, τα κόμματα λειτουργούν όπως λειτουρ-
γούν οι συμμορίες. Ο αρχηγός και η παρέα 
του κάνουν ό,τι θέλουν. Εξοντώνουν εσω-
κομματικά όποιον δεν θέλουν. Επιβάλλονται 
διά της τρομοκρατίας. Ο αρχηγός είναι ο νό-
μος. Δεν είναι ο σοσιαλισμός που μας λείπει, 
αλλά νόμοι, κανόνες και θεσμοί που τηρού-
νται από όλους ανεξαιρέτως. Χωρίς θεσμούς 
και κανόνες οι καλοί άνθρωποι απωθούνται. 
Διαιωνίζονται οι σκάρτοι, οι δεύτεροι, που 
αναπαράγουν τη μετριότητά τους. 
Εκτός από κόμματα νέου τύπου χρειαζό-
μαστε και πληροφορία νέου τύπου. Πώς 
να ληφθούν σωστές πολιτικές αποφάσεις 
όταν στηρίζονται σε μια κατασκευασμένη 
εικονική πραγματικότητα; Όταν σχεδόν τί-
ποτε στον τόπο μας δεν είναι μετρημένο;

Ο Στ.Μ. είναι πρόεδρος της Δράσης.

ΑΝτίγοΝη λυμπέρΑκη

Δ εν είμαι σίγουρη πώς θα ήταν ένα ελλη-
νικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα – ούτε 
νομίζω πως η φυσιογνωμία των σοσι-

αλδημοκρατικών κομμάτων είναι σήμερα 
ξεκάθαρη, κι εκεί που υπάρχουν. Το κόμμα 
που νομίζω πως χρειάζεται επειγόντως η 
Ελλάδα είναι ένα σχήμα της εξωστρεφούς 
κεντρο-αριστεράς, ικανό να συνδιαλέγεται 
και να συνεργάζεται με μεταρρυθμιστικές 
δυνάμεις που κινούνται σε απαρέγκλιτη ευ-
ρωπαϊκή τροχιά. Η μεγαλύτερη δυσκολία 
είναι, νομίζω, ο φόβος της αποσκίρτησης 
από τους υπαρκτούς κομματικούς σχηματι-
σμούς, ένας φόβος που για όσους και όσες 
προέρχονται από την αριστερά προσλαμβά-
νει διαστάσεις παραλυτικής φοβίας. Όμως 
δεν μπορεί το κεντρο-αριστερό κόμμα να 
φτιαχτεί μόνο από ανθρώπους που δεν γεν-
νήθηκαν ακόμα, που είναι στα νηπιαγωγεία 
και στα σχολεία (μαθητές και μαθήτριες), ού-
τε αποκλειστικά από ανθρώπους που ήταν 
ανένταχτοι ή απολίτικοι μέχρι χτες. Πρέπει 
να σηκώσουμε το πολιτικό παρελθόν μας 
στην πλάτη μας και να το μετακινήσουμε 
σε ένα χώρο δημιουργικής συνύπαρξης με 
άλλους και άλλες που θα κάνουν το ίδιο. Το 
κάνουν τα σαλιγκάρια μετά τη βροχή. Γιατί 
να μην μπορούμε να το κάνουμε και όσοι αυ-
τοπροσδιοριζόμαστε σαν κεντρο-αριστεροί 
και κεντρο-αριστερές, μέσα στην καταιγίδα 
απαξίωσης του πολιτικού συστήματος;

Η Α.Λ. είναι καθηγήτρια Οικονομικών στο Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο και επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρα-
τείας του «Δράση - Δημιουργία Ξανά - ΦΙΣ».

γίΑΝΝησ μέϊμΑρογλου

Η πραγματικότητα είναι ότι η κεντροα-
ριστερά στην Ελλάδα δεν απέκτησε 
ποτέ τα χαρακτηριστικά ενός οργανω-

μένου σοσιαλδημοκρατικού ρεύματος. 
Το γεγονό ς αυτό ο φεί λε ται  και  σε ι -

σ τορικούς λόγους, μια και τα ισ χυρά  
αν τιδεξιά αν τανακ λασ τικά που συνό-
δεψαν την κεντροαριστερά για πολλά  
χρόνια, μετά τον εμφύλιο, την οδήγη-
σαν σε μια στείρα αντιπαλότητα με τη  
δεξιά, όπου κυριάρχησαν, για μεγάλο 
διάσ τημα, οι δογματικές απόψεις της  
παραδοσιακής κομμουνιστικής αριστεράς. 
Οφείλεται όμως, κυρίως, στην πολιτική 
του Ανδρέα Παπανδρέου, που επέλεξε να  
φτιάξει ένα λαϊκίστικο-πελατειακό απο-
ϊδεολογικοποιημένο κίνημα εξουσίας,  
με αποτέ λεσμα να αποσυν τεθεί πρό-
σφατα, όταν και εξέλειπαν οι λόγοι της  
δημιουργίας του...
Ασ φ α λώ ς  κα ι  υπ άρχου ν  ο ι  πρ οϋπ ο -
θ έ σ ε ι ς  α λ λά  κα ι  ο ι  δ υ νά μ ε ι ς  γ ι α  τ η  
δημιουργία ενός σύγχρονου, ευρωπαϊ-
κού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, που  
είναι άλλωστε απαραίτητο για την εξι-
σορρόπιση και την ομαλή λειτουργία του  
πολιτικού μας συστήματος.
Οι δυνάμεις αυτές βρίσκονται σε όλο το 
φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων  
(κυρίως ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ, ΟΙΚΟΛΟ-
ΓΟΙ), αλλά η συγκρότηση ενός τέτοιου 
πολιτικού ρεύματος πρέπει ν’ αρχίσει 
από μηδενική βάση, χωρίς ταμπέ λες,  
αποκλεισμούς ή άλλα προαπαιτούμενα. 
Μ ο ν α δ ι κ ό ς  γ ν ώ μ ο ν α ς  η  σ υ μ φ ω -
νία σ’ ένα πρόγραμμα προοδευτικών  
μεταρρυθμίσεων για την ανάκαμψη και 
την αναπτυξιακή διέξοδο από την κρί-
ση, μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, και 
παράλληλα η λήψη μιας σειράς συγκε-
κριμένων και άμεσων μέτρων για την α-
νακούφιση των αδύναμων στρωμάτων  
της ελληνικής κοινωνίας.

O Γ.Μ. είναι εκδότης του περιοδικού «Μεταρρυθμιση», 
www.metarithmisi.gr

στρΑτοσ φΑΝΑρΑσ 

Εδώ και αρκετές δεκαετίες, ζούμε ένα συ-
νεχές τέλος των βεβαιοτήτων. Τίποτα δεν 
είναι φανερό, αυτονόητο και προφανές. Η 

κρίση πολιτικής εμπιστοσύνης που συμπα-
ρέσυρε τους συσχετισμούς του κομματικού 
συστήματος στη χώρα, δεν πρόκειται να α-
ποκατασταθεί στις επερχόμενες εκλογές, 
ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Τίποτα αξιό-
πιστο και καινούργιο δεν μπορεί να γεννη-
θεί σε συνθήκες κοινωνικής στασιμότητας 
και οπισθοδρόμησης. Βλέπω τις εξελίξεις 
ως εξής: όταν και τα τελευταία τμήματα της 
πολιτικής οπισθοφυλακής θα έχουν χάσει 
οριστικά τη μάχη της διατήρησης του με-
ταπολιτευτικού status quo, θα μπουν σε 
κίνηση οι κοινωνικές διεργασίες. Αυτές θα 
προσδιορίσουν και τα πολιτικά υποκείμενα 
και τα πρόσωπα. 

Πολιτική
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O Στ.Φ. είναι πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της ε-
ταιρείας δημοσκοπήσεων Metron Analysis. H ποιητική 
του συλλογή «Η πικρή Ιστορία της Α» θα κυκλοφορήσει 

από τις εκδόσεις ATHENS VOICE Books.

γίώργοσ προκοπΑκησ

Σ την Ελλάδα κυριάρχησε ένα κρατικίστι-
κο μοντέλο παντού. Η «κατά τεκμήριο 
σοσιαλδημοκρατία» δεν θέλησε  ή δεν 

κατάφερε να θέσει τα σοσιαδημοκρατικά 
προτάγματα. Κάθε μεταρρύθμιση και αλλα-
γή προς την κατεύθυνση εξορθολογισμού 
δομών ανετέθη στο κράτος – στη συγκυρία, 
εάν τύχαινε κάποιος φωτισμένος στην ηγε-
σία (π.χ., πρώτη περίοδος Σημίτη).
Οι όποιες δυνάμεις αρνήθηκαν τη συμμε-
τοχή «από τα κάτω» (π.χ. συνδικαλισμός, 
κοινωνία πολιτών) ή και ήταν εχθρικές. Η 
κεντροαριστερή ατζέντα ήταν –εν πολλοίς 
παραμένει– πεδίο πολιτικής διαβούλευσης 
παραγόντων. Όσο δεν μεταφέρεται στο συ-
γκεκριμένο και αρνείται να αντιμετωπίσει το 
ζήτημα της κρατικιστικής λογικής, δεν θα 
υπάρξει διέξοδος.
Οι δυνάμεις που θα μπορούσαν να συνευρε-
θούν σε σοσιαλδημοκρατικό εγχείρημα εί-
ναι διάσπαρτες στα κόμματα του «κέντρου», 
ΔΗΜΑΡ, ΠΑΣΟΚ, Δράση, Οικολόγοι Πράσι-
νοι, αλλά και ΣΥΝ – επίσης σε κινήσεις πολι-
τών. Εγκλωβισμένες όμως στην κυρίαρχη 
αφήγηση των χώρων τους. Δεν πιστεύω ότι 
μπορεί να υπάρξει μετεξέλιξη κάποιου από 
τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα. Απαιτείται 
διάρρηξη με την κρατικιστική αριστερή λο-
γική που κυριάρχησε 40 χρόνια.

Ο Γ.Πρ. είναι σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα οργά-
νωσης και διαχείρισης πληροφοριών και υποψήφιος 
με τη «Δράση - Δημιουργία  Ξανά - ΦΙΣ». 

Δημητρησ κ. ΨυΧογίοσ

Η σοσιαλδημοκρατία δεν πιστεύει στη βία, 
για τούτο στην Ελλάδα είναι παράπλευ-
ρη απώλεια του εμφυλίου πολέμου, της 

πολιτικής και πολιτιστικής αθλιότητας που 
δημιούργησε – είναι θύμα της πρωτόγονα 
συγκρουσιακής πολιτικής κουλτούρας μας, 
της απληστίας των νικητών και του ρεβαν-
σισμού των ηττημένων. Το ΠΑΣΟΚ δεν έγινε 
σοσιαλδημοκρατικό, παρά τις προσπάθειες 
του Κώστα Σημίτη, γιατί ήταν κόμμα «ασιατι-
κού δεσποτισμού», συμμαχία του ιδιοφυούς 
κοσμοπολίτη και αριστοκράτη τροτσκιστή 
Ανδρέα Παπανδρέου, με παιδιά που γεννή-
θηκαν σε χωριά χωρίς ηλεκτρικό και έγιναν 
αριστερά μέσω κατηχητικού, Λένιν, Βελου-
χιώτη και (ποιος τους θυμάται;) Μπαράν-
Σουίζι. Η σοσιαλδημοκρατία απαιτεί γνώ-
σεις και καλλιέργεια, άρα πυρήνας της είναι 
οι χιλιάδες νέοι που πηγαινοέρχονται συ-
νεχώς στο εξωτερικό για δουλειές, ταξίδια, 
εθελοντισμό, σπουδές, με Erasmus – απαι-
τείται όμως να ανατρέψουν τους γέροντες 
που ηγούνται σήμερα των υπολειμμάτων 
του ΠΑΣΟΚ, της ΔΗΜΑΡ και των διαφόρων 
κινήσεων του χώρου. Αν θέλαμε να επιτα-
χύνουμε το ιστορικό προτσές δημιουργίας 
σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, θα έπρε-
πε για δέκα χρόνια να κλείσουν τα ελληνικά 
πανεπιστήμια και τα παιδιά μας να φοιτούν 
όλα, υποχρεωτικά, σε ΑΕΙ και ΤΕΙ από Ιταλία 
έως Λαπωνία και από Ιρλανδία έως Αυστρία. 
Αλλά αυτό αποκλείεται να το δεχθούν ΝΔ, 
ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ κ.λπ., που τα συμφέρει η χώρα 
να έχει αγωνιστές (εθνικούς ή ταξικούς ή 
ριζοσπαστικούς) και όχι δημιουργικούς πο-
λίτες.

Ο Δ.Ψ. είναι δημοσιογράφος και έως πρόσφατα καθη-
γητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Επικοι-
νωνίας, Μέσων και Πολιτισμού.  Το βιβλίο του «Χιονίζει 
στις Αγριολεύκες» κυκλοφορεί από τις εκδ. Γαβριηλίδη

Δημητρησ σκΑλκοσ

Το μεταρρυθμιστικό κέντρο

Η απουσία ενός σύγχρονου σοσιαλδημο-
κρατικού κόμματος από την πολιτική ζωή 
του τόπου δεν προκαλεί την παραμικρή 

έκπληξη. Όπως άλλωστε και η απουσία ενός 
φιλελεύθερου κόμματος. Τα ιστορικά αίτια 
αυτών των απουσιών μπορούν να εντοπι-
στούν στους όρους συγκρότησης του πο-
λιτικού μας συστήματος, όπως, μεταξύ άλ-
λων, η καχεκτική κοινωνία των πολιτών και 
η μεταπρατική αστική τάξη. Κυρίως όμως 
τούτο συμβαίνει διότι το πελατειακό κρά-
τος αφυδάτωσε τη σκέψη και αποθάρρυνε 
την πολιτική αναζήτηση. Η διαχείριση της 
επίπλαστης ευμάρειας που πρόσφερε ένα 
σπάταλο κράτος αποτέλεσε το μοναδικό 
ζητούμενο. Και ο «κρατισμός» υπό τις διά-
φορες μορφές του αποτέλεσε την κυρίαρχη 
ιδεολογία, που νομιμοποιούσε τις πρακτικές 
αναπαραγωγής του συστήματος.
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Πολιτική

Η σημερινή κατάρρευση του συστήματος 
και η ολική απαξίωση των στηριγμάτων του 
αφήνει ένα μεγάλο κενό, το οποίο αναπό-
φευκτα θα καλυφθεί. Δεν αρκεί η αφορι-
στική καταδίκη προσώπων και πρακτικών. 
Αντίθετα, επιτείνει τη σύγχυση και ενισχύει 
το λαϊκισμό και τα πολιτικά άκρα. Το ζητού-
μενο είναι η συσπείρωση όλων των μεταρ-
ρυθμιστικών δυνάμεων της χώρας σε ένα 
πρόγραμμα με στόχο τη θεσμική ανασυ-
γκρότηση της χώρας με σκοπό την προστα-
σία του κράτους δικαίου, τη δημοσιονομική 
προσαρμογή, την ανάπτυξη ανταγωνιστι-
κών αγορών, αλλά και ενός αποτελεσματι-
κού κοινωνικού διχτύου ασφαλείας.
Οι πολιτικές δυνάμεις που μπορούν να υ-
ποστηρίξουν το νέο μεταρρυθμιστικό κέ-
ντρο εντοπίζονται στο χώρο της σύγχρο-
νης σοσιαλδημοκρατίας, της φιλελεύθε-
ρης κεντροδεξιάς, που ασφυκτιά εντός της 
συντηρητικής παράταξης, ακόμη και της 
μεταρρυθμιστικής αριστεράς αλλά και της 
ρεαλιστικής οικολογίας. Η σύγκλιση και 
σύνθεση των ιδεών τους μπορούν να ανα-
γεννήσουν την τελματωμένη πολιτική μας 
ζωή. Έπειτα μπορούν να ακολουθήσουν 
τα κατάλληλα πρόσωπα που θα υποστηρί-
ξουν τις μεταρρυθμιστικές πολιτικές, γνω-
στά πρόσωπα που θα τολμήσουν δίπλα σε 
νέα πρόσωπα που αναμφίβολα θα αναδει-
χθούν.

Ο Δ.Σκ. είναι πολιτικός επιστήμονας-διεθνολόγος. 
Τελευταίο βιβλίο του οι «Αλήθειες για τον Φιλελευθε-
ρισμό» (εκδόσεις Κριτική).

Νίκοσ μπίστησ

Τ ο ελληνικό παράδοξο έγκειται στο γεγο-
νός ότι το πιο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα 
είχε κομμουνιστική καταγωγή. Ήταν το 

ΚΚΕ εσωτερικού. Αντιθέτως το μαζικό σο-
σιαλιστικό ΠΑΣΟΚ είχε την τριτοκοσμική και 
βαλκανική σφραγίδα του γεννήτορα. Εξού 
κι η άνετη μετεγκατάσταση της πλειοψηφί-
ας του κρατικοδίαιτου ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ. 
Ο σοσιαλδημοκράτης Σημίτης ήταν πάντα 
ξένο σώμα. Τώρα απέναντι στην καρικα-
τουρα δικομματισμού (ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ) χρειαζό-
μαστε επειγόντως ένα νέο μεγάλο κόμμα 
της σύγχρονης, μεταρρυθμιστικής και σο-
σιαλιστικής αριστεράς, με σταθερό ευρω-
παϊκό προσανατολισμό. Αυτό στις συγκε-
κριμένες συνθήκες απαιτεί την αποφασι-
στική ενίσχυση της ΔΗΜΑΡ. Ο πόλος αυτός 
μπορεί στην πορεία να συγκροτηθεί από 
τη ΔΗΜΑΡ, δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ με μεταρ-
ρυθμιστικό προσανατολισμό, από δυνάμεις 
της πολιτική οικολογίας που δεν έχουν σχέ-
ση με τον αριστερισμό (δηλαδή και από ένα 
κομμάτι των Οικολόγων- Πράσινων) και από 

αριστερούς φιλελεύθερους (δηλαδή από 
ένα μέρος της Δράσης που πρέπει να ανα-
τρίχιασε με την τερατώδη σύμπραξη του κ. 
Μάνου με το tea party του κ. Τζήμερου). Δεν 
θα σας πω ονόματα από το ΠΑΣΟΚ  και δεν 
θα σας κρύψω την απογοήτευσή μου από 
την αδυναμία των περισσότερων εκσυγ-
χρονιστών μετά το 2004 να υπερασπίσουν 
τις ιδέες τους, στάση που τους οδήγησε ή 
στον αναχωρητισμό ή στο συμβιβασμό και 
πληρώθηκε πανάκριβα στην κεντροαρι-
στερά. 

Ο Ν.Μπ. είναι στέλεχος της αριστεράς, υποστηρίζει τη 
ΔΗΜΑΡ.

ΘέοΔώροσ σκυλΑκΑκησ

Η διαστροφή του ελληνικού πολιτικού συ-
στήματος είναι ότι τις τελευταίες δεκα-
ετίες δοκίμασε τις βασικές ιδεολογικές 

επιλογές σε προσοδοθηρικές/πελατειακές 
παραλλαγές, που τελικά οδήγησαν τη χώρα 
στη χρεοκοπία, στο όνομα υποτίθεται της 
σοσιαλδημοκρατικής αναδιανομής ή της 
πατερναλιστικής κοινωνικής ευαισθησίας 
των συντηρητικών. Στη διαδρομή κατα-
στράφηκε τελείως η παραγωγική δυνατό-
τητα της χώρας. Με τους ανέργους να ξε-
περνούν το 1 εκ., το κράτος χρεοκοπημένο 
οικονομικά και λειτουργικά και χωρίς επεν-
δύσεις και ανταγωνιστικότητα, το πρόβλη-
μα της Ελλάδας σήμερα δεν είναι η αναδι-
ανομή, στην οποία εξειδικεύονται τα σοσι-
αλδημοκρατικά ή πολλά από τα χριστιανο-
δημοκρατικά κόμματα, αλλά η οικονομική 
αποτελεσματικότητα, για να αρχίσει η χώρα 
να δημιουργεί και πάλι θέσεις εργασίας και 
πλούτο. Με την έννοια αυτή το μεγαλύτε-
ρο κενό κατά τη γνώμη μου δεν αφορά τη 
σοσιαλδημοκρατία, αλλά το φιλελεύθερο 
μεταρρυθμιστικό χώρο που βρίσκεται στο 
κεντρό του πολιτικού φάσματος. Όχι μό-
νο γιατί σήμερα ο χώρος δεν έχει επαρκή 
πολιτική έκφραση, αλλά και γιατί αυτός 
κατ’ εξοχήν μπορεί να εκφράσει τις παρα-
γωγικές δυνάμεις που έχουν απομείνει στη 
χώρα. Όσους δηλαδή επιθυμούν να ζουν 
αποκλειστικά και μόνο χάρις στην ικανότη-
τά τους να δουλεύουν και να προσφέρουν, 
πληρώνοντας λογικούς φόρους σε ένα 
ευνομούμενο, δίκαιο και αποτελεσματικό 
κράτος. Από εκεί πιστεύω ότι θα ξεκινήσει 
η αναγκαία και αναπόφευκτη ανασύνθεση 
του πολιτικού μας συστήματος.

Ο Θ.Σκ. είναι ευρωβουλευτής, μέλος της Συμμαχίας Φι-

λελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη. 

βΑσώ κίΝτη

Θ εωρητικά πολλοί αντιλαμβάνονται αυτή 
την έλλειψη, αλλά πρακτικά φαίνεται ότι 
το εκλογικό σώμα γοητεύεται ακόμη από 

παραμυθητικές κενολογίες και καθησυχα-
στικούς αναχρονισμούς. Οι κάθε είδους λα-
ϊκιστές υπόσχονται αμέριμνα βελτίωση της 
ζωής, όταν οι σώφρονες σοσιαλδημοκρά-
τες δεν μπορούν παρά να θυμίζουν στη συ-
γκυρία αυτή καθήκοντα και υποχρεώσεις. 
Προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει η 
«αντικειμενική βάση» για τη συγκρότηση 
ενός τέτοιου κόμματος. Όταν οι κενολογίες 
(του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της ΔΗΜΑΡ) θρυμ-
ματιστούν από τη σύγκρουσή τους με τη 
σκληρή πραγματικότητα, τότε μπορεί να 
αναζητήσουμε μια μη πελατειακή, φιλελεύ-
θερη σοσιαλδημοκρατία. Αρκεί βέβαια να 
έχουμε και την παιδεία να διακρίνουμε τα 
επιχειρήματα από τις κραυγές, την πραγμα-
τικότητα από τις συνωμοσίες.

Η Β.Κ. είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος 
Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης 
του Πανεπιστημίου Αθηνών.  

μΑΝοσ μΑτσΑγγΑΝησ

Γ ια διάφορους λόγους (οικονομικούς, κοι-
νωνικούς, ιστορικούς), στην Ελλάδα –ό-
πως και αλλού στη Νότια Ευρώπη– δεν 

ήταν δυνατόν να υπάρξει σοσιαλδημοκρα-
τικό κόμμα βορειοευρωπαϊκού τύπου. Με 
την εξαίρεση μικρών κινήσεων και ομάδων, 
μέχρι τη δεκαετία του ’70 στην Ελλάδα, 
στην Ισπανία και στην Πορτογαλία δεν υ-
πάρχει καν σοσιαλιστικό κόμμα άξιο λόγου. 
Επιπλέον, όταν τελικά εμφανίζεται, έχει 
«μαξιμαλιστικό» αντί για «ρεφορμιστικό» 
προσανατολισμό. Βέβαια, ενώ το PSOE του 
Φελίπε Γκονζάλεθ γρήγορα (και μόνιμα) με-
τατρέπεται σε κλασικό σοσιαλδημοκρατικό 
κόμμα, το αντίστοιχο εγχείρημα του Κώστα 

Σημίτη δεν έχει ούτε βάθος ούτε διάρκεια.
Η παρακμή του ΠΑΣΟΚ εγείρει το ερώτημα 
για το μέλλον της κεντροαριστεράς στην 
Ελλάδα. Ποια θα είναι η πολιτική έκφραση 
του αχανούς χώρου που εκτείνεται από την 
κεντροδεξιά έως τη (μετα)κομμουνιστική 
αριστερά; Θα έλεγα ότι η τύχη του χώρου 
εξαρτάται από τις τύχες της χώρας. Εάν 
παραμείνουμε στην ευρωζώνη (και στην 
ΕΕ), τότε ίσως καταφέρουμε να εκσυγχρο-
νίσουμε την οικονομία, το κράτος και τους 
θεσμούς. Αυτό το έδαφος ευνοεί –αλλά δεν 
εξασφαλίζει– την οικοδόμηση ενός κεντρο-
αριστερού κόμματος που να συνδυάζει τον 
πολιτικό φιλελευθερισμό με τη μεικτή οικο-
νομία και το κοινωνικό κράτος.
Εάν αντίθετα οδηγηθούμε εκτός Ευρώπης, 
θα έχουμε κάνει ένα αποφασιστικό βήμα 
προς μια οικονομία και ένα πολιτικό σύστη-
μα βαλκανικού-μεσανατολικού τύπου. Προ-
σωπικά δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία 
ότι σε ένα τέτοιο έδαφος η κεντροαριστε-
ρά θα είναι εθνικιστική και λαϊκιστική (όπως 
και οι αντίπαλοί της). Ας μην ξεχνάμε ότι 
και ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και ο Σαντάμ 
Χουσεΐν (ηγέτες που απολάμβαναν την υ-
ποστήριξη του 95% του ελληνικού λαού, 
σύμφωνα με τις σχετικές δημοσκοπήσεις), 
εκτός από χασάπηδες ήταν και (κεντρο)α-
ριστεροί.

Ο Μ.Μ. διδάσκει Κοινωνική Πολιτική και Δημόσια Οικο-
νομική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ εί-
ναι υποψήφιος βουλευτής της ΔΗΜΑΡ στην Ά  Αθηνών. 

μΑρίΑ ρέπουση

Μ ε τα δικά μου λόγια θα έλεγα ότι το ελ-
ληνικό πολιτικό σύστημα έχει βαριά 
νόσο. Απόδειξη είναι ότι όχι μόνον δεν 

κατάφερε να διαχειριστεί την οικονομική 
κρίση, αλλά την ενίσχυσε και κατέδειξε μ’ 
αυτό τον τρόπο ότι πρωτίστως η κρίση είναι 
πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό είναι και η έλ-
λειψη ενός ευρωπαϊκού σοσιαλδημοκρα-
τικού μεταρρυθμιστικού κόμματος που δεν 
λειτουργεί πελατειακά και έχει μέτωπο στο 
λαϊκισμό και στον εθνικισμό. Κάθε φορά, 
ο χώρος αυτός γίνεται προσπάθεια να συ-
γκροτηθεί με τα παλιά υλικά και το πολιτικό 
προσωπικό που είναι κατά κύριο λόγο υ-
πεύθυνο για τη χρεοκοπία της χώρας. Πρέ-
πει να κάνουν στην άκρη και να αφήσουν το 
χώρο ελεύθερο σε νέες δυνάμεις που δεν 
έχουν γαλουχηθεί στον «πασοκισμό» της 
Μεταπολίτευσης.  

Η Μ.Ρ. είναι ιστορικός και βουλευτής της ΔΗΜΑΡ. Το 
τελευταίο της βιβλίο «Τα Μαρασλειακά [1925-1927]» 
μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδ. Πόλις.



Επαγγελματική εκπαίδευση στην ΟΤΕAcademy

Προχώρα μπροστά 
σε έναν κόσμο που αλλάζει

Χριστίνα Πλακουδάκη 
 Υπεύθυνη Marketing & Επικοινωνίας 

ΟΤΕAcademy

«Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται διαρ-
κώς, είναι ζωτικής σημασίας για τους ερ-
γαζόμενους  να παραμένουν επίκαιροι» 

Σ
την OTEAcademy έχουμε μία φιλοσο-
φία: Να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι, 
με μικρά σταθερά βήματα. Για μας αυ-
τή η φιλοσοφία έχει γίνει τρόπος ζωής, 
τρόπος σκέψης και δράσης.  Δεν είναι 
εύκολο, απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και 

επιμονή, αλλά τα θετικά αποτελέσματα τα 
εισπράττουμε καθημερινά και μας δίνουν τη 
δύναμη για να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύ-
τερη θέληση και επιμονή. 
Αυτή τη φιλοσοφία έχουμε εφαρμόσει και στα 
εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Πιστεύου-
με ότι με τη συστηματική ενίσχυση γνώσε-
ων και δεξιοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι στην 
OTEAcademy έχουν να ωφεληθούν τόσο στην 
προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους 
ζωή. Γιατί σε έναν κόσμο που εξελίσσεται δι-
αρκώς –και πόσο μάλλον στον τομέα της τε-
χνολογίας που οι εξελίξεις είναι ραγδαίες– εί-
ναι ζωτικής σημασίας για τους εργαζόμενους  
να παραμένουν επίκαιροι. Σε συνδυασμό  με 
τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύου-
με, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του βι-
ογραφικού του καθενός αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα για τη μετέπειτα εξέλιξή του.   
Με αυτό τον τρόπο σκεφτήκαμε κι όταν α-
ποφασίσαμε να συμμετέ χουμε σαν ΚΕΚ 
OTEAcademy στο επιδοτούμενο πρόγραμμα 
του ΟΑΕΔ που αφορά στην εκπαίδευση και την 
πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες 
πληροφορικής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
100 ώρες εκπαίδευσης και πιστοποίηση από 
οποιονδήποτε φορέα. Για μας αυτό δεν ήταν 
αρκετό... ποτέ δεν είναι εξάλλου. Θέλαμε να 
είμαστε σίγουροι ότι ο εκπαιδευόμενος που 
θα επιλέξει την OTEAcademy θα κάνει ένα 
σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τη μετέ-
πειτα πορεία του. Έτσι, οι συμμετέχοντες στα 
δικά μας προγράμματα θα έχουν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν 20 
ώρες επιπλέον εκπαίδευσης σε θέματα που 
αφορούν τη σύνταξη βιογραφικού, τη σωστή 
προετοιμασία για επαγγελματική συνέντευ-
ξη, τους ενδεδειγμένους τρόπους για εύρεση 
εργασίας κ.ο.κ. Πρακτικά θέματα, τα οποία έρ-
χονται να απαντήσουν στην αγωνιώδη ερώ-
τηση των περισσότερων συμμετεχόντων στο 
πρόγραμμα: «Μετά τις 100 ώρες εκπαίδευσης 
τι;». Επίσης, θέλοντας να αυξήσουμε ακόμα 
περισσότερο την ανταγωνιστικότητα των συ-
γκεκριμένων ανθρώπων, συνεργαστήκαμε 
με το ECDL –το μεγαλύτερο φορέα πιστοποί-
ησης στην Ελλάδα–, εξασφαλίζοντας έτσι ότι 
το «χαρτί» που θα πάρει στα χέρια του ο εκ-
παιδευόμενος θα είναι το «δυνατότερο» από 
όλα.  Όσο για το επίκαιρο της γνώσης, όλες μας 
οι εκπαιδεύσεις θα γίνουν σε Microsoft Office 
2007, το λογισμικό που χρησιμοποιούν πλέον 
οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

Η 
ανεργία έχει φτάσει σε αριθμούς 
που στην Ελλάδα δεν είχαμε ξα-
ναδεί, τα περιθώρια στην αγορά 
εργασίας στενεύουν κι εσύ α-
κούς ότι δεν θα πρέπει να μένεις 
πίσω σε έναν (εργασιακό) κόσμο 
που συνεχώς εξελίσσεται. Είναι 

σωστό, αλλά μην αγχώνεσαι. Γιατί τα κα-
λά νέα λένε ότι παρά τις δυσκολίες, υπάρ-
χουν τρόποι να προχωρήσεις παράλληλα 
με τις εξελίξεις. 

Ήδη η OTEAcademy, ως πιστοποιημένο 
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, με 
την εμπειρία που διαθέτει στον τομέα της 
εκπαίδευσης και με την ειδίκευση στον 
τομέα της τεχνολογίας, συμμετέχει στη 
δράση κατάρτισης και πιστοποίησης α-
νέργων που εξήγγειλε ο ΟΑΕΔ και περι-
λαμβάνει την επιχορήγηση επιταγών κα-
τάρτισης, ή αλλιώς «training vouchers», 
για την πιστοποίηση ανέργων σε βασικές 
δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληρο-
φορικής και επικοινωνιών.

Αν είσαι άνεργος και  
θέλεις να βελτιώσεις τις  

δεξιότητές σου στους 
υπολογιστές, γιατί να 
επιλέξεις ως Κέντρο

Επαγγελματικής Κατάρτισης
την OTEAcademy; 

Γιατί θα ξέρεις ότι έχεις επιλέξει το μεγα-
λύτερο εκπαιδευτικό οργανισμό τεχνο-
λογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
στην Ελλάδα. Στις σύγχρονες αίθουσες 
πληροφορικής της OTEAcademy, θα 
εκπαιδευτείς σε περιβάλλον Microsoft 
Office 2007, ενώ με την επιτυχία στις εξε-
τάσεις θα λάβεις πιστοποίηση ECDL που 
αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο πι-
στοποιητικό γνώσεων Η/Υ. Μεγάλη είναι 
και η ποικιλία των τμημάτων που παρέ-
χεται, η οποία σου δίνει τη δυνατότητα να 
προσαρμόσεις την παρακολούθηση του 
προγράμματος στις δικές σου ανάγκες, 
ενώ υπάρχει και η δυνατότητα παρακο-
λούθησης εντατικών ή και ταχύρρυθμων 
τμημάτων. 

Η ΟΤΕAcademy, πέρα από τις 100 ώρες 
εκπαίδευσης, προσφέρει επιπλέον 20 
ώρες δωρεάν εκπαίδευσης για σύνταξη 
βιογραφικού, προετοιμασία για την κα-
λύτερη επιλογή εργασίας και εκπαίδευση 
για επιτυχή επαγγελματική συνέντευξη. 

H OTEAcademy, μέλος του Ομίλου Εται-
ρειών ΟΤΕ, έχει αντικείμενο την ανάπτυξη 
του ανθρώπινου δυναμικού με την παρο-
χή πρωτοποριακών και αποκλειστικών 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Αναγνωρι-
σμένος ως ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός 
οργανισμός στην Ελλάδα σε θέματα τε-
χνολογιών πληροφορικής και επικοινω-

νιών, αποτελεί πιστοποιημένο συνεργάτη 
εκπαίδευσης των μεγαλύτερων διεθνών 
φορέων και ινστιτούτων τεχνολογίας, ό-
πως η Cisco, η Alcatel - Lucent Enterprise, 
η Oracle και η Microsoft. Έχει εξασφαλίσει 
σημαντικές αποκλειστικές συνεργασίες 
και παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα 
υψηλού επιπέδου, που καταλήγουν στην 
αντίστοιχη πιστοποίηση και διεξάγονται 
από πιστοποιημένους εισηγητές με πολυ-
ετή εμπειρία.  

Επίσης, η OTEAcademy είναι επίσημο ε-
ξεταστικό κέντρο των δύο μεγαλύτερων 
διεθνών οργανισμών πιστοποίησης, της 
Prometric και της Pearson Vue. Προσφέ-
ρει όλες τις πιστοποιήσεις των 550 συνερ-
γαζόμενων φορέων και διακρίνεται για το 
άριστα καταρτισμένο προσωπικό της και 
τον άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό της.

Συμμετέχοντας στα σεμινάρια της ΟΤΕ-
Αcademy, ο εκπαιδευόμενος αποκτά τα α-
παραίτητα εφόδια για να μετασχηματίσει 
τη γνώση σε πράξη, άμεσα και αποτελε-
σματικά, πετυχαίνοντας να γίνει ανταγω-
νιστικός στις σύγχρονες απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας. 

Το Κ.Ε.Κ OTEAcademy ιδρύθηκε το 
2005. Στις δραστηριότητές του περι-
λαμβάνονται μεταξύ άλλων:

Η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης 
ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπασχο-
λούμενων με τη συγχρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, μέσω 
της συμμετοχής του σε ανοιχτούς δημό-
σιους διεθνείς διαγωνισμούς στο πλαίσιο 
του Ε.Σ.Π.Α. 
Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες-ενώσεις ε-
ταιρειών για την υλοποίηση έργων κατάρ-
τισης προσωπικού φορέων του Δημοσίου 
ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για 
την υλοποίηση διακρατικών συνεργασι-
ών με σκοπό την ανάπτυξη του ανθρώπι-
νου δυναμικού. 
Η ανάπτυξη σύγχρονου εκπαιδευτικού 
υλικού, περιεχομένου & εργαλείων για τη 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμε-
νων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.  
Η συνεργασία με κορυφαίες επιχειρήσεις 
στον κλάδο τους, για την πρακτική εξά-
σκηση των καταρτιζομένων, αλλά και την 
προώθησή τους στην απασχόληση. 
Η ενίσχυση δράσεων που συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυνα-
μικού, αλλά και στην ευρύτερη διάδοση 
της διά βίου μάθησης και της διά βίου α-
πασχόλησης. 

Σ.Σ. Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ονομάζεται 
«Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης 
(training voucher), της κατάρτισης και 
πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξι-
ότητες χρήσης ΤΠΕ». 

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.oteacademy.gr, 
www oteacademy.gr/
kek-training-voucher 
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Πολιτική

λέώΝίΔΑσ κΑστΑΝΑσ

Καταρχάς, ευχαριστώ για την ευκαιρία που 
μου δίνετε να απαντήσω σε ένα δύσκολο 
ερώτημα που απασχολεί και μένα.

Το αίτημα της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού 
σοσιαλδημοκρατικού κόμματος απευθύνε-
ται στους πολίτες που τοποθετούνται στους 
γειτνιάζοντες πολιτικά χώρους του σοσια-
λιστικού κέντρου και της δημοκρατικής α-
ριστεράς και τους καλεί να δημιουργήσουν 
ένα ευρύ –από τα κάτω και τα πάνω– κίνημα 
συνεργασίας για την έξοδο της χώρας από 
την κρίση χρέους, την παραμονή στην ΕΕ, 
τη ριζική μεταρρύθμιση του κράτους και τη 
σοσιαλδημοκρατική προοπτική.
Για τις κεντρώες πολιτικές δυνάμεις το αίτη-
μα αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μετακινη-
θούν προς τα αριστερά. Να πάψουν να είναι 
φορείς του εγχώριου αστισμού, εκφραστές 
ενός κομπραδόρικου καπιταλισμού, θιασώ-
τες ενός άδικου πελατειακού κράτους. Γιατί 
ούσες οι δυνάμεις αυτές κυρίως στο χώρο 
του ΠΑΣΟΚ έχουν την κύρια ευθύνη για τη 
σημερινή μας κατάντια, για την ήττα του με-
ταπολιτευτικού μας μοντέλου.
Για την αριστερά το αίτημα της κεντροα-
ριστεράς σημαίνει ότι θα εγκαταλείψει τα 
στερεότυπα του παρελθόντος. Τη λατρεία 
προς το υπερτροφικό κράτος, την τυφλή 
υποστήριξη προς τις συντεχνίες, τα οικονο-
μίστικα και αντιαναπτυξιακά αιτήματα, τις 
προσχηματικές αναφορές στην οικολογία. 
Θα πρέπει να διατυπώσει συγκεκριμένες θέ-
σεις για το πώς φαντάζεται το νέο κράτος 
και τις σχέσεις του με τους πολίτες, τι σημαί-
νει για εκείνη η λέξη επιχειρηματικότητα, 
ποια είναι η κεντρική της ιδέα για το σχολείο 

του αύριο, τι σημαίνει κοινωνική πολιτική σε 
εποχές παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 
Η δυσκολία δημιουργίας οφείλεται στις 
ένθεν και ένθεν αγκυλώσεις. Από τη μια 
υγιείς σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις που 
βρίσκονται εντός του ΠΑΣΟΚ (Μόσιαλος, 
Διαμαντοπούλου, Ραγκούσης κ.ά.) δεν τολ-
μούν να διασπάσουν το ημιθανές ΠΑΣΟΚ. 
Από την άλλη η Δημοκρατική Αριστερά δεν 
είναι ακόμα έτοιμη ιδεολογικά και πολιτικά 
να προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου 
ενιαίου σχήματος τέτοιου τύπου. Αλλά είναι 
σίγουρο ότι στο άμεσο μέλλον θα ανοίξει 
και αυτή έναν αντίστοιχο διάλογο και σίγου-
ρα θα έχει να πει πολλά.
Φυσικά στο νέο κόμμα χωρούν ανεξάρτητες 
σοσιαλιστικές δυνάμεις (Κοινωνικός Σύν-
δεσμος, Π.80, Πολιτεία 2012 κ.ά.), δυνάμεις 
από τους Οικολόγους Πράσινους, αλλά και 
μεμονωμένα πρόσωπα που βρίσκονται 
σήμερα στον ευρύτερο left-liberal χώρο. 
Ωστόσο, η επέλαση των δυνάμεων της λαϊ-
κίστικης αριστεράς και της ακροδεξιάς κά-
νουν το αίτημα επιτακτικό και επιταχύνουν 
τις εξελίξεις.

Ο Λ.Κ. εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι 
μέλος της ΚΕ της ΔΗΜΑΡ και διαχειριστής του blog «μη 

μαδάς τη μαργαρίτα».

γίώργοσ σίΑκΑΝτΑρησ 

Ε ίναι αλήθεια πως η σημερινή κρίση, αλλά 
και η ανάγκη δημιουργίας ενός διαφορε-
τικού παραγωγικού μοντέλου στην Ελ-

λάδα, κάνουν περισσότερο επιτακτική την 
ανάγκη ύπαρξης ενός καθαρού σοσιαλδη-
μοκρατικού κόμματος με κοινωνικές και φι-
λελεύθερες πλευρές. 

Τι σημαίνει σοσιαλδημοκρατικό κόμμα; Ση-
μαίνει ένα κόμμα οργανωτής και συλλογικός 
διανοούμενος ενός διπλού συμβολαίου, α-
φενός μεταξύ του παραγωγικού κεφαλαίου 
και των εργαζόμενων και αφετέρου μεταξύ 
κοινωνίας και εξουσίας. Το πρώτο συμβό-
λαιο αφορά αμοιβαίες υποχωρήσεις στο πα-
ραγωγικό επίπεδο, ώστε να διατηρηθούν οι 
αξίες του κοινωνικού κράτους και της υγιούς 
επιχειρηματικότητας. Το δεύτερο αφορά τη 
συναίνεση μεταξύ κοινωνίας και εξουσίας, 
ώστε να δημιουργούνται θεσμοί διαρκούς 
αξιολόγησης της δεύτερης από την πρώτη, 
αλλά και προϋποθέσεις ώστε η δεύτερη να 
μπορεί να κυβερνά και να ελέγχει. 
Ο χώρος αυτός θα δημιουργηθεί από τη με-
τεξέλιξη του σημερινού ΠΑΣΟΚ, της ΔΗΜΑΡ 
και των διάσπαρτων πολιτικών κινήσεων, 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο της σο-
σιαλδημοκρατίας. Απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι να εκφρασθεί όχι τόσο από νέα πρόσω-
πα, αλλά από πρόσωπα που ενστερνίζονταν 
αυτές τις ιδέες πολύ πριν την κρίση. 

Ο Γ.Σ. είναι διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημί-
ου της Σόφιας και αναπληρωτής επιστημονικός διευ-
θυντής του ΙΣΤΑΜΕ. Πριν λίγους μήνες κυκλοφόρησε το 
βιβλίο του για την ελληνική ιδιαιτερότητα «Οι μεγάλες 

απουσίες» (εκδ. «Πόλις»).

ΘΑΝΑσησ ΧέίμώΝΑσ

Σήμερα, το έδαφος είναι κάτι παραπάνω 
από γόνιμο για την ανάπτυξη μιας υγιούς 
σοσιαλδημοκρατίας στη χώρα μας. Ανά-

μεσα σε μια ούλτρα λαϊκή δεξιά και μια α-
νεύθυνη «αντιμνημονιακή» αριστερά, μια 
μοντέρνα και ευρωπαϊκή κεντροαριστερά 
φαντάζει ως η μοναδική διέξοδος για όλους 
εμάς που ονειρευόμαστε μια Ελλάδα αξιόπι-

στη και προοδευτική. Θεωρώ πως όλη αυτή 
η προσπάθεια πρέπει να χτιστεί γύρω από 
το ΠΑΣΟΚ. Όχι φυσικά από το ΠΑΣΟΚ του 
κράτους και του «Τσοβόλα δώσ’ τα όλα», αλ-
λά από ένα κόμμα που, διατηρώντας όλα τα 
θετικά της μέχρι τώρα πολιτικής του πορεί-
ας, θα ανανεωθεί ριζικά σε πρόσωπα και ιδέ-
ες. Θα χρειαστεί όμως και η συμμετοχή του 
ευρύτερου κεντροαριστερού χώρου. Αυτή 
τη στιγμή, το μυαλό μου πάει στην ΔΗΜΑΡ 
και τους Οικολόγους Πράσινους, μακροπρό-
θεσμα δε –όταν επιτέλους καταρρεύσει το 
ψευτοδίλημμα «Μνημόνιο-Αντιμνημόνιο»– 
σε στελέχη και των υπολοίπων κομμάτων 
της Αριστεράς. Άρα, το ΠΑΣΟΚ έχει μπροστά 
του δύο μεγάλα στοιχήματα: α. Να αλλάξει. 
Β. Να πείσει τον κόσμο πως όντως άλλαξε…

Ο Θ.Χ. είναι συγγραφές, υποψήφιος βουλευτής Ά  Αθη-
νών με το ΠΑΣΟΚ. 

στΑυροσ λίβΑΔΑσ 

Η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη υπήρξε 
πάντα, με μικρές διαφοροποιήσεις από 
χώρα σε χώρα, κίνημα αρχών, ευρείας 

λαϊκής βάσης, συσπείρωση εργαζομένων 
και διανόησης, «προϊόν» και «προαγωγός» 
των αντίστοιχων κοινωνικών αγώνων.
Στην Ελλάδα, αντίθετα, ο κοινοβουλευτι-
σμός προηγήθηκε της εκβιομηχάνισης και 
της οικονομικής ανάπτυξης. Το κράτος απε-
τέλεσε το βασικό φορέα της καπιταλιστικής 
εξέλιξης, ελέγχοντας την επιχειρηματική 
δραστηριότητα, περιορίζοντας την αυτο-
νομία των οργανώσεων της εργατικής τά-
ξης και των εργαζομένων και εντάσσοντάς 
τους στην πολιτική ζωή –μέσω των κομμά-
των φυσικά– με πελατειακό τρόπο. 
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Στη χώρα μας τα κόμματα δεν υπάρχουν ως 

κόμματα αρχών και προγραμματικού λόγου, 

αφού τέτοια κοινωνική ανάγκη δεν υπάρ-

χει, αλλά ως φορείς πελατειακών σχέσεων 

και διευθέτησης (όχι αποδυνάμωσης) συ-

ντεχνιακών συμφερόντων. Δυστυχώς, α-

κόμη και η διανόηση λειτουργεί, κατά βάση, 

«συντεχνιακά» περί το κράτος. Η «ενοποίη-

ση» αυτού του κοινωνικά κατακερματισμέ-

νου συνόλου περί τα κόμματα επιχειρείται 

ιδεολογικά, με την επιστράτευση του λαϊκι-

σμού, του εθνικισμού και του... κρατισμού 

(απέναντί του υποκλίνονται ακόμα και φι-

λελεύθερα κόμματα). Το ΠΑΣΟΚ απετέλεσε 

το πλέον χαρακτηριστικό και «πετυχημένο» 

σχετικό παράδειγμα. Απέκτησε ευρεία λα-

ϊκή απήχηση, κυριάρχησε και μακροημέ-

ρευσε, βοηθούσης της μεταπολιτευτικής 

συγκυρίας και όσο υπήρχαν χρήματα από 

την ΕΟΚ και την ΕΕ. 

Αυτός νομίζω είναι ο βαθύτερος λόγος που 

δεν αναπτύχθηκε, εδώ, ένα ευρωπαϊκού 

τύπου σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, αλλά 

μόνο αντίστοιχα κινήματα διανόησης, είτε 

κόμματα περιορισμένης λαϊκής απήχησης. 

Δευτερευόντως έπαιξαν ρόλο η διάσπαση-

αντιπαλότητα κομμουνιστών και σοσιαλι-

στών, η κατοχή, ο εμφύλιος και το πώς πολι-

τεύθηκε το μετεμφυλιακό κράτος.

Το δυστύχημα είναι πως η ευρωπαϊκή προ-

οπτική της χώρας συναρτάται με την ανά-

πτυξη και την ενίσχυση της εγχώριας σοσι-

αλδημοκρατίας. Η ΔΗΜΑΡ, άλλες ενεργές 

κινήσεις του χώρου, αλλά και δυνάμεις από 

το ΠΑΣΟΚ, που αντιμετωπίζουν αυτοκριτι-

κά το παλιό αλλά και πρόσφατο «πελατεια-

κό» παρελθόν του, είναι οι δυνάμει συνομι-

λητές και συμπαρατασσόμενοι. Παρόλα τα 

εμπόδια και τις δυσκολίες, αξίζει τον κόπο 

να προσπαθήσουμε!

Ο Σ.Λ. είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

ΔΗΜΑΡ.

ηλίΑσ κΑΝέλησ

Σ οσιαλδημοκρατία, ε; Το δυστύχημα είναι 

ότι το εγχείρημα δεν μπόρεσε να τεθεί 

ούτε ως όρος, μια που ανέκαθεν σκό-

νταφτε στο βαθύ ΠΑΣΟΚ – και ταυτόχρονα, 

στη βαθιά αγραμματοσύνη της ελληνικής 

κοινωνίας, εξαιτίας της οποίας ακόμα και οι 

στοιχειώδεις δυτικοί προβληματισμοί σκό-

νταφταν στο τείχος του ελληνικού εξαιρε-

τισμού. Το ευτύχημα είναι ότι το παλαιό ΠΑ-

ΣΟΚ, βαθύ και ρηχό ταυτοχρόνως, κατέρ-

ρευσε – αν δεν καταρρεύσει και η χώρα θα 

υπάρξει μεγάλη περίοδος για ενδοσκόπη-

ση, συζητήσεις, ακόμα και για ανασυγκρό-

τηση ενός χώρου που θα διεκδικήσει τη φι-

λελεύθερη σοσιαλδημοκρατία. Με ποιους; 

Εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν. Υπάρχουν 

κάποια πρόσωπα που μάτωσαν χτυπώντας 

τη γροθιά τους στο μαχαίρι, αλλά επιμέ-

νουν: Γιαννίτσης, Μόσιαλος, Ραγκούσης (ί-

σως, υπό προϋποθέσεις)… Προσωπικώς, 

δεν πιστεύω ότι οι συγκεκριμένοι μπορούν 

να ηγηθούν ρεύματος το οποίο μπορεί να 

γίνει πλειοψηφικό – αλλά θα μπορούσαν 

να το κάνουν πολλά νεότερα πρόσωπα, με 

ευρωπαϊκή εμπειρία και διάθεση να εμπλα-

κούν στα ελληνικά πράγματα, που θα δέ-

χονταν στην αρχή να τους ακολουθήσουν. 

Αυτά αν η χώρα τη σκαπουλάρει. Αν δεν…

Ο Η.Κ. είναι δημοσιογράφος, εκδότης του «The Books’ 

Journal». 

Χρηστοσ ΧώμέΝίΔησ

Μεταξύ παιδισμού και κυνισμού

Δ υστυχώς σχεδόν πάντοτε στην Ελλά-

δα, η σοσιαλδημοκρατία συντριβόταν 

ανάμεσα σε συμπληγάδες. Ανάμεσα 

στη ρήξη που πρέσβευε η κομμουνιστική 

–ή κομμουνιστοειδής– αριστερά και στην 

πελατειακή συντήρηση που εξέφραζαν τα 

λεγόμενα «αστικά» κόμματα. Κατέληγαν έ-

τσι οι σοσιαλδημοκράτες να λειτουργούν 

σαν άλλοθι πότε των μεν, πότε των δε. Με-

ταπολιτευτικά η ζωή τους έγινε ακόμα πιο 

δύσκολη, αφού αναδέχθηκαν το ρόλο του 

«απολογητή» είτε του «εκσυγχρονιστή» 

στο κατεξοχήν λαϊκίστικο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ. 

Η κατάρρευση που βιώνουμε σήμερα εξω-

θεί τους Έλληνες σε αυτοκτονικές, εν πολ-

λοίς, επιλογές. Μονάχα ίσως ύστερα από 

μια μέγιστη καταστροφή θα φτάσει η ώρα 

της σοσιαλδημοκρατίας. Της θέσης που α-

ποκρούει τόσο τον παιδισμό της εγχώριας 

αριστεράς όσο και τον κυνισμό της δεξιάς. 

Έως τότε, οι Έλληνες σοσιαλδημοκράτες ο-

φείλουν να ξεκαθαρίσουν τις γραμμές τους 

από τα κνώδαλα του παρελθόντος (τα ο-

ποία, έτσι κι αλλιώς, συνωθούνται και ξερο-

γλείφονται στα νέα κόμματα εξουσίας) και 

να πάψουν επιτέλους να βάζουν νερό στο 

κρασί τους. Άλλο πράγμα η συναίνεση και η 

ανεκτικότητα και άλλο το να προσφέρεσαι 

ως φερετζές του κάθε πούστη.      

Ο Χρ.Χ. είναι συγγραφέας. Το βιβλίο του «Ο Κόσμος στα 
μέτρα του» κυκλοφορεί από τις εκδ. Πατάκη.

μυρσίΝη ζορμπΑ

Μ εγάλο μέρος των πολιτών είναι σε από-

γνωση. Αυτοί που η κρίση τούς πνίγει 

στην ανέχεια. Άνεργοι, φτωχές οικογέ-

νειες, χαμηλοσυνταξιούχοι. Ένα άλλο μέ-

ρος των πολιτών παρακολουθεί με τρόμο 

τις καθημερινές εξελίξεις να το σέρνουν 

προς τα κάτω. Ξέρει πως κινδυνεύει να βρε-

θεί στην ίδια θέση με τους πρώτους, αν δεν 

γίνει ένα θαύμα. Το θαύμα υπόσχονται σή-

μερα τα περισσότερα κόμματα ενόψει των 

εκλογών, καθένα με τον τρόπο του και στο 

βαθμό που του αναλογεί, ενώ κάπου ψηλά 

οι αρχάγγελοι των ελίτ άδουν των οικιών 

ημών εμπιπραμένων. Το άσμα είναι πολυ-

φωνικό, όπως και το θαύμα. Κοινός παρο-

νομαστής: τα παιχνίδια με τις λέξεις. 

Δεν ανήκω στον κύκλο των απεγνωσμένων, 

όμως τους συναναστρέφομαι, μερικοί είναι 

φίλοι μου, νιώθω τον πανικό και το αδιέ-

ξοδο. Απ’ τη μεριά μου ζω στο φόβο για τα 

πολιτικά χειρότερα: την ακυβερνησία που 

σημαίνει την απόλυτη απουσία προστασί-

ας των πολιτών, την απομάκρυνση από την 

Ευρώπη, την κατάρρευση των δημόσιων 

υπηρεσιών, την άνοδο του φασισμού. Κά-

νω το λογαριασμό και προσβλέπω σε μια 

πολιτική συμβιβαστικών προσαρμογών, 

στο μικρότερο κακό, στις λύσεις ανάγκης 

σε δύο αποφασιστικά  μέτωπα: το ένα απαι-

τεί τεχνογνωσία και πολιτική οργάνωση με 

ρεαλισμό και σχέδιο κι αφορά το μνημόνιο, 

το ευρώ, την είσπραξη των φόρων, τις διε-

θνείς σχέσεις, τη μείωση των εξοπλισμών, 

τις μεταρρυθμίσεις του κράτους. Το άλλο 

αφορά την κοινωνία και την ανάπτυξη δι-

κτύων αλληλεγγύης, την άμεση και πρακτι-

κή παρέμβαση υπέρ της κοινωνικής συνο-

χής, τη στήριξη των πιο ευάλωτων ωσότου 

υπάρξει ξανά κράτος πρόνοιας. Το πρώτο 

απαιτεί διακυβέρνηση με γνώση, το δεύτε-

ρο βιωματική συμμετοχή, αλλά και τα δύο 

είναι απολύτως απαραίτητα για να υπάρξει 

ένα αξιόπιστο υποκείμενο προοδευτικής 

πολιτικής που θα εκφράζει τα μεσαία στρώ-

ματα. Σε μια εποχή γενικευμένης κρίσης, η 

αξιοπιστία της πολιτικής για ένα ευρωπαϊκό 

σοσιαλδημοκρατικό κόμμα περνάει μέσα 

από αυτό το διπλό πολιτικό και ανθρώπινο 

καθήκον.

Η Μ.Ζ. είναι πρόεδρος του Δικτύου Προστασίας των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού και μέλος του ΔΣ του Ομίλου 
Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Ελληνι-

κής Κοινωνίας.   

τέτΑ πΑπΑΔοπουλου

Γ ιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει (γιατί δεν έ-

χει ευδοκιμήσει) ένα σοσιαλδημοκρατικό  

ευρωπαϊκό κόμμα; Μα, πώς να υπάρξει; 

Στη γαλανή μας χώρα, ακόμη και σήμερα οι 

όροι «σοσιαλδημοκρατία» ή «σοσιαλδημο-

κράτης» αποτελούν περίπου βρισιά. Πού 

περιθώριο για σοσιαλδημοκρατία; Εδώ, 200 

χρόνια τώρα, ούτε ένα κράτος που απλώς 

να λειτουργεί στοιχειωδώς δεν μπορέσαμε 

να δημιουργήσουμε. Εδώ, 40 χρόνια τώρα, 

δηλαδή από τη Μεταπολίτευση και μετά, η 

κουλτούρα της πολιτικής βίας είναι νομιμο-

ποιημένη και… προοδευτική, παρακαλώ. 

Εδώ, ακόμη και τώρα, τούτη την πιο κρίσιμη 

στιγμή, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι το συμ-

φέρον της Ελλάδας είναι συνυφασμένο με 

την Ευρωπαϊκή  Ένωση και το ευρώ. Εδώ, 

λίγο πριν τις εκλογές της 17ης Ιουνίου, υ-

περήφανοι συμπολίτες μας με ενθουσια-

σμό στηρίζουν το λαϊκιστικό, ασυνάρτητο, 

επικίνδυνο ΣΥΡΙΖΑ. Γενικευμένη αυταπάτη 

που τις συνέπειές της θα πληρώσουμε ό-

λοι. Αναρωτιέμαι, σε αυτό τον τόπο ούτε το 

ένστικτο της αυτοσυντήρησης λειτουργεί; 

Ρεύμα καταστροφής και αυτοκαταστρο-

φής. Ποια σοσιαλδημοκρατία, λοιπόν; Δι-

ευκρίνιση: άτομα με φιλελεύθερες, σοσι-

αλδημοκρατικές, ευρωπαϊκές αντιλήψεις 

υπάρχουν, ασφαλώς. Όμως, από τα άτομα 

ως τη δημιουργία μιας πολιτικής συλλογι-

κότητας, ο δρόμος είναι μακρύς και διόλου 

εξασφαλισμένος. Εάν δεν αλλάξει κάτι δρα-

στικά το πολύ προσεχές διάστημα (και σε 

θαύματα δεν πιστεύω), η Ελλάδα βαδίζει 

σταθερά και με ενθουσιασμό προς την προ-

ϊστορία.

Η Τ.Π. είναι δημοσιογράφος. 

Πολιτική
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Ηλιάνα Καραβιώτη 
Έκανε την επιθυμία 
 της πραγματικότητα 

 
Έχει σπουδάσει μηχανολογία και φι-
λοδοξεί σε μια καλή επαγγελματι-
κή αποκατάσταση. Ένα κορίτσι που 
αγαπά τις βόλτες στο κέντρο της 
πόλης. Και αυτό γιατί: «Η Αθήνα μας 
είναι τόσο όμορφη, αλλά δυστυχώς 
το έχουμε ξεχάσει! Η επιθυμία μου 

ήταν να δημιουργηθεί ένα χώρος 
υποδοχής για οικογένειες που έχουν 

επηρεαστεί από την οικονομική κρίση. 
Ένας χώρος που να καλύπτει βασικές ανά-

γκες ώστε να μη νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι 
περιθωριοποιημένοι στην ίδια τους τη χώρα. 

Μου ήταν δύσκολο να συνειδητοποιήσω ότι ένας 
τόσο μεγάλος οργανισμός θα έδινε βάση στην επιθυ-

μία ενός απλού ανθρώπου. Όταν, όμως, είδα την ιδέα μου να 
υλοποιείται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι φανταζόμουν, 
ενθουσιάστηκα. Χωρίς την πολύτιμη βοήθεια της cosmote, αλ-
λά και των εθελοντών, τίποτα δεν θα είχε υλοποιηθεί. Το τελικό 
αποτέλεσμα ήταν πολυ πάνω απο τις προσδοκίες μου. Η οικογέ-
νειά μου μού έμαθε πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και ικανο-
ποίηση από το να πάρεχεις βοήθεια σε αυτόν που τη χρειάζεται. Ο 
καθένας μας μπορεί να βρεθεί σε μια άσχημη κατάσταση στη ζωή 
του. Όταν έχει βοήθεια και κατανόηση απο τους γύρω, τα προβλή-
ματα φαίνονται πολύ πιο μικρής σημασίας. Αυτο που μένει είναι η 
ανθρωπιά και ποτέ δεν πρέπει να το ξεχνάμε». 

Δημήτρης Κούβαρης  

Εθελοντής
 
«Για το πρόγραμμα ενημερώθηκα από την τηλεόρα-
ση αρχικά, όπου είδα τα σχετικά βίντεο από την 1η 
ενέργεια του προγράμματος, και στη συνέχεια από 
την αντίστοιχη ιστοσελίδα της cosmote, που αφο-
ρούσε το εν λόγω πρόγραμμα. Θεωρώ πως υπάρχουν 
πολλοί συνάνθρωποί μας οι οποίοι ενδιαφέρονται και 
καθημερινά προσφέρουν στο σύνολο χωρίς αντάλ-
λαγμα. Η συνεισφορά για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης όλων μας χωρίς αντάλλαγμα υπήρχε και 
πιστεύω πως θα συνεχίζει να υπάρχει, αλλά σε τέ-
τοιες περιόδους γίνεται έντονη».

Σοφία Κοσμάτου 
Εθελόντρια,  

εργαζομένη COSMOTE
 
«Είναι σημαντικό να μπορείς να προσφέρεις. Όταν 
αυτό μπορεί να γίνει και οργανωμένα, όπως στην 
περίπτωση της cosmote, ώστε η προσπάθεια να 
έχει και το σωστό αποτέλεσμα, ακόμα καλύτερα. 
Και όπως έλεγε και ο Νίκος Καζαντζάκης, “πρέπει 
να αγαπάς την ευθύνη, να λες ότι μονάχος μου 
έχω χρέος να σώσω τη γη, αν δεν σωθεί φταίω και 
εγώ…”. Το 2011 είχε γίνει μια μελέτη η οποία ανέ-
φερε ότι το ποσοστό εθελοντισμού στην Ελλάδα 
ήταν λιγότερο από 10%. Άρα θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι ο εθελοντισμός στην Ελλάδα είναι ακό-
μα σε προεφηβική ίσως ηλικία, με σημάδια όμως 
ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια, είτε σε ατομικό 
είτε σε ομαδικό επίπεδο, μέσω ΜΚΟ ή άλλων εθε-
λοντικών ομάδων, το ενδιαφέρον για ενημέρωση 
και η συμμετοχή είναι μεγαλύτερα από το παρελ-
θόν. Ο εθελοντισμός είναι η ελπίδα μας για ένα 
καλύτερο μέλλον».

Της Νατασσασ καρυστιΝου

Ένα πρόγραμμα για οικογένειες

 σε ανάγκη έγινε πραγματικότητα 

Πρόγραμμα αλληλεγγύης στην οικογένεια από την COSMOTE

Μ ι α  ι δ έ α  π ο λ ύ  α ν θ ρ ώ π ι ν η ,  η  π ο λ ύ -
τ ι μ η  β ο ή θ ε ι α  ε θ ε λ ο ν τ ώ ν  κ α ι   η 
c o s m o t e  έ δ ω σ α ν  ζ ω ή  σ ’  έ ν α  π α -

ρηκμασμένο νεοκ λασικό και σε 20 0 αθηναϊκές  
οικογένειες με πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης.
Τρόφιμα, ρούχα, βιβλία, παιχνίδια, ψυχολογική υπο-
στήριξη, αλλά και είδη πρώτης ανάγκης θα παρέχονται 
για ένα χρόνο σε συνολικά 200 οικογένειες μέσω του 
«Προγράμματος αλληλεγγύης στην οικογένεια» της 
cosmote, το οποίο έγινε σε συνεργασία με το κέντρο υ-
ποδοχής και αλληλεγγύης Δήμου αθηναίων (κ.υ.α.Δ.α.). 
Η ιδέα για τη στήριξη των οικογενειών σε ανάγκη ανήκει 
στην Ηλιάνα καραβιώτη. Η ιδέα της επελέγη ανάμεσα 
σε χιλιάδες και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατεί-
ας «ο κόσμος, Εσύ». το πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί σε 
τριώροφο, το οποίο παραχωρήθηκε από το κυαΔα και 
ανακατασκευάστηκε πλήρως από την cosmote.
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Μαρία Μακρυγιαννάκη 
 Εθελόντρια

 “
Για το πρόγραμμα ενημερώθηκα σε ένα υποκατά-
στημα της cosmote. Μου μίλησαν για μία καμπά-
νια που μας έβαζε στη διαδικασία να ονειρευτούμε 
και να σκεφτούμε τρόπους για το πώς θα θέλαμε ο 
κόσμος μας να γίνει πιο όμορφος, πιο οικολογικός, 
πιο διασκεδαστικός και γενικά πιο ανθρώπινος. Ο 
εθελοντισμός σού δίνει τη δυνατότητα να μοιρα-
στείς με διαφορετικούς ανθρώπους ένα κοινό ό-
ραμα και να δραστηριοποιηθείς για την επίτευξή 
του. Έτσι, μέσα από τον εθελοντισμό και έχοντας 
ως σκοπό να βοηθήσουμε ανθρώπους που έχουν 
πραγματικά ανάγκη, μπήκαμε σε δράση, οργανω-
θήκαμε και με συντονισμένες ενέργειες καταφέ-
ραμε να δημιουργήσουμε έναν υπέροχο χώρο που 
θα παρέχει αγάπη, ζεστασιά, συμπαράσταση, 
κατανόηση, επιμόρφωση, ψυχολογική και 
κυρίως υλική υποστήριξη. Στις δύσκο-
λες συνθήκες που δημιουργεί η κρίση, 
θα πρέπει να βγούμε από το μικρό-
κοσμό μας. Ενεργώντας συλλογικά 
μπορούμε να βελτιώσουμε την ποι-
ότητα ζωής μιας μεγάλης μερίδας 
ανθρώπων, με απώτερο σκοπό ένα 
καλύτερο μέλλον για όλους μας».

Ένα πρόγραμμα για οικογένειες

 σε ανάγκη έγινε πραγματικότητα 

Αρβαντίνης 
Κωνσταντίνος 
Γενικός διευθντής 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕ

 «Μεγάλες ήταν οι προκλήσεις για μας. 
Καταρχάς έπρεπε να κερδίσουμε τη μάχη 

με το χρόνο. Να έχουμε ολοκληρώσει 
όλες τις εργασίες, από την ανακατασκευή 

μέχρι την επίπλωση, σε λιγότερο από 
30 ημέρες. Έπρεπε, επίσης, να συνδυά-

σουμε την ταχύτητα με την ποιότητα. Να 
δώσουμε στο κτίριο την αισθητική που 
αρμόζει στη λειτουργία του. Και βέβαια 
έπρεπε να υπερπηδήσουμε σημαντικά 
προβλήματα, που είχε δημιουργήσει η 
εγκατάλειψη κυρίως των χώρων του 
υπογείου και του ισογείου. Πάντως, 
το ίδιο το κτίριο και οι χώροι του μας 

ενέπνευσαν και καθοδήγησαν τις απα-
ραίτητες εσωτερικές διαρρυθμίσεις που 
απαιτούσε η νέα χρήση του κτιρίου ως 

Κέντρο Αλληλεγγύης στην Οικογένεια. Η 
υπάρχουσα μεγάλη σάλα του Ά  ορόφου, 

για παράδειγμα, από την αρχή φάνηκε 
πως ήταν ο καταλληλότερος χώρος για 

να γίνει  η καρδιά του κέντρου και σημείο 
συγκέντρωσης των βασικών λειτουρ-

γιών του. Γενικά, η ανακατασκευή έδωσε 
έναν αέρα αισιοδοξίας στην περιοχή. 

Πέρα από την αισθητική αναβάθμιση, α-
ποτελεί παράδειγμα καλής συνεργασίας 
πολλών ομάδων (της διαφημιστικής, της 

cosmote, του Κ.Υ.Α.Δ.Α., των εθελο-
ντών, της ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΙΚΗΣ και λοιπών)».

INFo Η ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ είναι η κατα-
σκευαστική εταιρεία που ανέλαβε το έργο της 
ανακατασκευής του κτιρίου που στεγάζει το 
Πρόγραμμα Αλληλεγγύης στην Οικογένεια. 
Εξαιτίας της φιλανθρωπικής φύσης του έργου 
χορήγησε δωρεάν τη μελέτη κατασκευής..

Τα κριτήρια
Η επιλογή των οικογενειών έγινε βάσει του ετήσιου 
δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος, την κάρτα 

ανεργίας και το βιβλιάριο απορίας. συνυπολογίστηκε ο 
αριθμός των μελών, αλλά και άλλες ιδιαίτερες ανάγκες, 
όπως ανήλικα τέκνα, ηλικιωμένοι και μέλη με αναπηρία. 
Η επιλογή έγινε από το κ.υ.α.Δ.α. τα μέλη των οικογενει-

ών είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου αθηναίων.
Δόθηκε προτεραιότητα στους κατοίκους κουκακίου, 

Μακρυγιάννη και γύρω περιοχών, με στόχο το 
πρόγραμμα να ενταχθεί στη ζώνη της περιοχής.

Η βοήθεια
Στόχος του προγράμματος είναι

•Να προσφέρει πολύπλευρη στήριξη συνολικά σε 200 οικογένει-
ες, που βρίσκονται σε ανάγκη, για έναν ολόκληρο χρόνο.

 •Πιο συγκεκριμένα η στήριξη αυτή θα είναι υλική, αλλά και συναι-
σθηματική, καθώς θα περιλαμβάνει σε βάθος χρόνου είδη πρώ-

της ανάγκης, τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια, βιβλία, πρόσβαση στο 
internet, πρόσβαση σε ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, 

και πολλά άλλα...
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← Rodrigo Garcia 
«Golgota Picnic»
Λυσσασμένες διαδηλώσεις ακροδε-

ξιών και θρησκευτικών οργανώσεων, 

προστασία αστυνομικών δυνάμεων 

και κόσμος που αποχωρούσε ενοχλη-

μένος από τη σκληρότητα των σκη-

νών – αυτή ήταν η «συνοδεία» του τολ-

μηρού «Golgota Picnic» στην πρεμιέρα 

του στο Παρίσι. Αναμενόμενο. Ο « βλά-

σφημος του σύγχρονου θεάτρου», 

όπως τον αποκαλούν, Αργεντινός 

καλλιτέχνης επιτίθεται χωρίς κανέναν 

ενδοιασμό και με όχημά του την trash 

αισθητική στην καθολική εκπαίδευση 

που γεννά στα παιδιά το φόβο της 

κόλασης. Τι να περιμένουμε; Ένα έργο 

βίαιο κι αμφιλεγόμενο, που αναφέ-

ρεται στη ζωή του Χριστού μέσα από 

σοκαριστικές εικόνες της καταναλωτι-

κής κοινωνίας. Highlight: η παρουσία 

του Marino Formenti, ενός από τους 

πιο σημαντικούς πιανίστες της εποχής 

μας. 16 & 17/6, Πειραιώς 260

Ορχήστρα Μπαρόκ Μουσικής → 
της Βενετίας «Η Ολυμπιάδα» 

Στην Αθήνα, ένα από τα πιο σημαντικά διεθνώς σύνολα 

μπαρόκ μουσικής, με επικεφαλής τον τσεμπαλίστα 

Μάρκελλο Χρυσικόπουλο, θα παρουσιάσουν ένα 

pastiche της γνωστής (από το λιμπρέτο του περίφημου 

ποιητή της Αναγέννησης, Μεταστάζιο) «Ολυμπιάδας». 

Highlight η συμμετοχή της Φιλαρέτης Κομνηνού, η ο-

ποία θα απαγγέλλει τα συνεκτικά κείμενα ανάμεσα στα 

μουσικά μέρη. 8/6, Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών

↓ Zimmermann & de Perro 
«Hans was Heiri» 
Η χαρά του φεστιβάλ! Η ποιητική πλευρά της ανθρώπινης 

καθημερινότητας, το θέατρο (χωρίς λόγια), ο χορός, τα 

ακροβατικά, ένα σπίτι που διαρκώς περιστρέφεται αντί 

για σκηνικό και γενναίες δόσεις συναισθήματος, χιούμορ 

και τρυφερότητας – από το ιδιοφές, συναρπαστικό καλλι-

τεχνικό δίδυμο από την Ελβετία. «Τελικά είναι όλοι ίδιοι», 

όπως λέει ο τίτλος; 8-11/6, Πειραιώς 260

Alain Buffard «Tout va bien» ↗
Ειρωνεία (βλ. τον τίτλο «Όλα καλά»), κινηματογραφικές αναφορές, εσάνς βερο-

λινέζικου καμπαρέ, ρυθμοί και κινήσεις στρατιωτικών παρελάσεων, όπλα, πη-

λίκια και οκτώ εξαιρετικοί χορευτές. Η σκοτεινή, δυνατή κι ανορθόδοξη πινελιά 

του φετινού φεστιβάλ από τον Γάλλο χορογράφο. 29 & 30/6, Πειραιώς 260 
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ΦεστιΒάλ
άθΗνών 
Πρωταγωνιστής

το «νέο αίμα»
Έξι χρόνια μετά την επανεκκίνηση του 
Φεστιβάλ Αθηνών, ο καλλιτεχνικός δι-
ευθυντής του θεσμού Γιώργος Λούκος 
κρατάει τη διοργάνωση όρθια μέσα στο 
πιο αβέβαιο καλοκαίρι της σύγχρονης ελ-
ληνικής ιστορίας με όπλα τα αυτονόητα 
για την εποχή: παρουσία νέων καλλιτε-
χνών που ήδη έχουν ανοίξει παρτίδες με 
το κοινό (Σίμος Κακάλας, Sforaris, Έλλη 
Παπακωνσταντίνου, Ευριπίδης Λασκα-
ρίδης κ.ά.), τα πιο δυνατά εγχώρια ονό-
ματα στα ερευνητικά θεάματα (Μιχαήλ 
Μαρμαρινός, Δημήτρης Παπαϊωάννου, 
Λένα Κιτσοπούλου κ.ά.) και λίγα αλλά ε-
κλεκτά ονόματα από το εξωτερικό  (Φιόνα 
Σο, Σάσα Βαλτς, Αλέν Μπιφάρ κ.ά.). Σει-
ρά του κοινού να πιάσει το μπαλάκι.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

εθνικό θέατρο «άμφιτρύων» → 
Το «βαρύ πυροβολικό» του Εθνικού (Χρ. Λούλης, Ε. Σα-

ουλίδου, Στ. Γουλιώτη, Ν. Κουρής, Δ. Ήμελλος, Αμ. 
Μουτούση κ.ά.) υπό τις οδηγίες του Λευτέρη Βογιατζή 

συναντώνται με την αριστουργηματική κωμωδία του 

Μολιέρου. Γραμμένη το 1668, θίγει έμμεσα τις ερωτικές 

περιπέτειες του βασιλιά Λουδοβίκου 14ου, σατιρίζοντας 

τον αμοραλισμό των ισχυρών και τη δουλικότητα όσων 

τους περιβάλλουν. 3 & 4/8, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

↑ Sasha Waltz «Continu» 
Πόση απόσταση χωράει ανάμεσα στην πρωτογενή ενστι-

κτώδη συγκίνηση και στην πνευματικότητα; Ανάμεσα στο 

σύνολο, το ζευγάρι και το άτομο; Η διάσημη Βερολινέζα 

χορογράφος επιχειρεί να δώσει μερικές απαντήσεις με μια 

χορογραφία τελετουργικού χαρακτήρα. Στο προσκήνιο 

24 χορευτές να ερμηνεύουν μια «αρχαϊκή», μυσταγωγική 

χορογραφία (με σκηνές και εικόνες από έργα της Waltz από 

την τελευταία δεκαετία), επενδυμένη με τις μεγαλόπνοες, 

στιβαρές μουσικές των Γιάννη Ξενάκη και Έντγκαρ Βα-
ρέζε. 11/7, Ηρώδειο

Δημήτρης Παπαϊωάννου → 
«Πρώτη Ύλη» 

Με συμμάχους τον ακραίο μινιμαλισμό, την ποιητι-

κή διάθεση που θέλει να αναμετρηθεί με τα ουσιώ-

δη κι ένα γυμνό χορευτή, τον Tadeau Liesenfeld, 

ο Παπαϊωάννου στέκεται μπροστά από τα συντρίμ-

μια των προσδοκιών μας ως έθνους κι αναστο-

χάζεται πάνω στην προσωπική και την ελληνική 

ταυτότητα. Δεύτερος παίκτης στη σκηνή, ο ίδιος ο 

χορογράφος. 23-26 & 30/6, Πειραιώς 260

← Neukollner Oper & Όπερες 
των Ζητιάνων «Yasou Aida!» 
Τι δουλειά έχει η «Αΐντα» του Βέρντι μεταμφιεσμένη 

σε σύγχρονη Ελληνίδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Κε-

ντρική Τράπεζα; Είναι η σημερινή εκδοχή της όπως 

την παρουσίασαν οι «Όπερες των Ζητιάνων», με πρω-

τόγνωρη επιτυχία στο Βερολίνο. Στην «πειραγμένη» 

Αΐντα τους οι πολιτισμένοι Αιγύπτιοι μεταμορφώνο-

νται σε σημερινούς Γερμανούς και οι βάρβαροι, κατα-

κτημένοι Αιθίοπες σε σύγχρονους Έλληνες. 29 & 30/6 
& 1/7, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
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Α
πόγευμα της Κυρια-
κής στο Ηρώδειο έ-
νας μηχανισμός σε 
εγρήγορση, αυτός 
της Εθνικής Λυρι-
κής Σκηνής, δου-

λεύει με πάθος υπό τις οδηγίες του μά-
γου της όπερας, του Ιταλού σκηνοθέτη 
Στέφανο Πόντα. Τον παρακουλουθώ: 
λευκά ρούχα με μακριά μανίκια. Bλέμ-
μα σαρωτικό πίσω από τα μυωπικά 
γυαλιά, ανεβοκατεβαίνει με εφηβικό 
βήμα τις κερκίδες του Ηρωδείου, χέρια 

σε σχήμα κάδρου, οδηγίες-οδηγίες-
οδηγίες. Μου θυμίζει τον Γούντι Άλεν, 
όταν σκηνοθετεί. Κάτω από τη σκηνή, 
εκεί όπου η ορχήστρα της Λυρικής με 
80 μουσικούς θα υποδεχθεί το κοινό, 
έχει τοποθετηθεί προσωρινά ένα μικρό 
πατάρι, πάνω του μια καρέκλα στην ο-
ποία κυριολεκτικά ακροβατεί ο Λου-
κάς Καρυτινός. Ντυμένος στα μαύρα, 
νευρώδης ξεφυλλίζει παρτιτούρες, κα-
θοδηγεί τη χορωδία και τους τραγουδι-
στές με μονολεκτικές σχεδόν οδηγίες. 
Και μετά, η δύναμη της Λυρικής: 80 ά-

τομα από τη χορωδία, 7 τραγουδιστές 
που εμφανίζονται εσχάτως στα με-
γαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου 
και 30 κομπάρσοι (όλα αγόρια). Συνο-
μιλούν με το βλέμμα, με πόζες και α-
στεία, με ενθάρρυνση και συνωμοτική 
διάθεση για κάτι σπουδαίο που ετοι-
μάζεται. Η Λυρική βρυγχάται, αυτή τη 
φορά στους ρυθμούς του «Τροβατόρε» 
του Τζουζέπε Βέρντι. Ο Στέφανο Πό-
ντα (που εκτός από τη σκηνοθεσία έχει 
την ευθύνη για τα σκηνικά, τα κοστού-
μια και τους απαιτητικούς φωτισμούς) 

μπορεί να δηλώνει συνεχώς και πα-
ντού υποταγμένος στο μεγαλείο του 
Ηρωδείου, όμως έχοντας πια ζήσει μαζί 
με τους ανθρώπους της Λυρικής νιώθει 
ένα ακόμα δέος: «Δίνουμε εδώ μια πραγ-
ματική μάχη. Ενάντια στο χρόνο, ενάντια 
στις οικονομικές δυσκολίες. Και αυτό με 
κάνει να σκέφτομαι κάτι πολύ σημαντι-
κό: ότι μαθαίνουμε να δουλεύουμε ξανά 
επιστρέφοντας στην πραγματική ουσία των 
πραγμάτων. Στον πυρήνα της δημιουργίας. 
Και ναι, αυτό είναι σημαντικό».
Τον θυμάμαι στη συνέντευξη τύπου για 
το θερινό πρόγραμμα της Λυρικής, εν-
θουσιώδη και υπερβολικά ομιλητικό, 
να μιλάει για τη συγκίνηση που νιώθει 
επειδή θα σκηνοθετήσει ένα έργο για 
το Ηρώδειο. Μας υποσχέθηκε ένα έρ-
γο ωδή για το μεγαλείο του Ηρωδείου, 
απαλλαγμένο από τη χρήση της τεχνο-
λογίας. «Ένα έργο… αρχαίο» λέει ξανά, 
τώρα, καθισμένος στις κερκίδες του 
Ηρωδείου, πιο ήρεμος αλλά και κατα-
σταλαγμένος. «Η πρόκληση είναι να εί-
μαι πιστός στο πνεύμα του Βέρντι, αλλά και 
στο μεγαλείο και την ιστορία του Ηρωδεί-

Ένας Τροβατόρε… 
ορμά στο Ηρώδειο
Μια όπερα πυρρακτωμένη είναι ο «Τροβατόρε» του Βέρντι, που αυτές τις μέρες πυρετωδώς ετοιμάζει η 
Εθνική Λυρική Σκηνή για το Ηρώδειο (10-14/6), στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Η A.V. παρακολού-
θησε πρόβα και μίλησε με το σκηνοθέτη Στέφανο Πόντα και το μουσικό διευθυντή Λουκά Καρυτινό.

Της Κατερίνας ί. ανεςτη

Τσέλια Κοστέα, Δημήτρης Πλατανιάς, Δημήτρης Καβράκος
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ου» εξηγεί. Τα κοστούμια θα ακολου-
θούν την ψυχολογική κατάσταση των 
ηρώων, η κίνηση θα είναι ουσιαστικά 
μη κίνηση, το σκηνικό γήινο και ηφαι-
στειακό. Ιδιαίτερη σημασία έχει δώσει 
όμως στο φωτισμό: θα γίνουν συνολι-
κά 358 αλλαγές φωτισμών, ενώ δεν θα 
υπάρχουν μετωπικά φώτα αλλά μόνο 
πλάγια και πλάτης. Πρόκειται για μια 
σπάνια περίπτωση φωτισμού όπερας 
και μάλιστα σε ανοιχτό χώρο.
Γύρω του οι πρωταγωνιστές περιμένουν 
να επιστρέψουν στη σκηνή. Ο Δημή-
τρης Πλατανιάς (Κόμης ντι Λούνα) λί-
γες εβδομάδες μετά την εμφάνισή του 
στη Royal Opera, όπου πρωταγωνίστη-
σε στον «Ριγκολέτο», φοράει μια μαύρη 
μπλούζα – στο στήθος είναι γραμμένο 
TROVATORE. Ίδια μπλούζα για το βρα-
βευμένο Κορεάτη τενόρο Ρούντι Παρκ 
– οι δυο τους κάποια στιγμή στέκονται 
απέναντι, σε στάση παλαιστών σούμο… 
Λίγο πριν αρχίσει ξανά η πρό-
βα, ρωτάω τον Πόντα πως 
είναι να σκηνοθετεί 
σήμερα στην Αθή-

να. Απαντά ακαριαία: «Η Αθήνα είναι σαν 
μια μεγάλης ηλικίας κομψή κυρία που έχει 
χάσει την περιουσία της. Δεν θα χάσει ποτέ 
όμως τις αναμνήσεις και την ψυχή της».
Για τον Πόντα είναι η δεύτερη φορά που 
σκηνοθετεί τον «Τροβατόρε», για τον 
Λουκά Καρυτινό είναι η πολλοστή (δυο 
φορές ήταν στο εξωτερικό). «Το πέρα-
σμα του χρόνου σε αναγκάζει να βλέπεις 
το έργο διαφορετικά. Αισθάνομαι ότι τώρα 
είμαι πολύ πιο ελεύθερος. Παλιά ήμουν πε-
ρισσότερο πιστός στη μουσική, τώρα είμαι 
πιστός στο πνεύμα του συνθέτη περισσό-
τερο παρά σε αυτά που έγραψε. Εκείνη την 
εποχή ο Βέρντι δεν κατέγραφε επακριβώς 
αυτά που ήθελε, δεν ήταν σαν τον Προκό-
φιεφ ή τον Στραβίνσκι, που είχαν μέσα 
τους το φάσμα της αιωνιότητας και ήξεραν 
ότι πρέπει να καταγράφουν τα πάντα».
Το έργο κάνει μια μεταφορά ανάμεσα 
στον κόσμο του φωτός και του σκότους 
και το Ηρώδειο μπορεί να αναδείξει 

μοναδικά αυτούς τους δύο κό-
σμους. Ζητήσαμε από τον 

Λουκά Καρυττινό να 
μας ξεναγήσει μέ-

σα στο έργο, να δώσει κάποιες βασικές 
οδηγίες στο κοινό που θα δει τις πα-
ραστάσεις του Ηρωδείου: «Στην αρχή 
θα είναι αργό, επειδή τα γεγονότα έχουν 
συμβεί 15 χρόνια πριν αρχίσει το έργο, τα 
πρόσωπα εμφανίζονται απλά σαν μαριο-
νέτες προδιαγεγραμμένου πεπρωμένου. Η 
εισαγωγή λοιπόν θα είναι φλου, αν και έχει 
ένα χαρακτήρα μιλιτέρ απ’ τον Βέρντι, γιατί 
θέλω να φανεί ότι το έργο έχει την αχλή της 
προϊστορίας. Εγώ στην πρώτη προσέγγιση 
είμαι πιο αργός, προσπαθώ να σπάσω αυ-
τόν το χαρακτήρα. Όταν αρχίσουν οι πρώ-
τες ατάκες, τότε αποκτώ και εγώ ένα ρυθμό 
στρατιωτικό».
Μια άλλη σκηνή που αξίζει να προσέξει 
ο θεατής μέσα από το βλέμμα του Λου-
κά Καρυτινού είναι στην αρχή της τρί-
της πράξης, μετά το διάλειμμα: «Όταν 
συλαμβάνεται η τσιγγάνα και παρακαλάει 
να ξεσφίξουν τα δεσμά της, η μουσική του 
Βέρνι δεν έχει τίποτα το παρακλητικό. Αντι-
θέτως είναι σαν απειλή ότι θα εκδικηθεί». 
Επιστρέφοντας για να δώσει οδηγίες σε 
τραγουδιστές και χορωδία (η πρόβα με 
την ορχήστρα είχε γίνει αρκετές ώρες 

πριν), ο Λουκάς Καρυτινός μού θυμίζει: 
«Η όπερα προσφέρει ένα διαφορετικό μο-
ντέλο. Σε κάνει να σου αρέσει η ζωή».
Το έργο: Όπερα σε τέσσερα μέρη, ο 
«Τροβαδούρος» βασίζεται σε ποιητι-
κό κείμενο του Σαλβαντόρε Καμαράνο 
με προσθήκες του Λεόνε Εμανουέλε 
Μπαρντάρε, αντλεί δε από το ομώνυ-
μο θεατρικό έργο του Αντόνιο Γκαρθία 
Γκουτιέρεθ. Μεγαλύτερη σημασία από 
τις λεπτομέρειες της υπόθεσης έχουν 
τα έντονα συναισθήματα που ανα-
πτύσσονται ανάμεσα στην τσιγγάνα 
Ατσουτσένα, τον Μανρίκο, δηλαδή τον 
τροβαδούρο του τίτλου ο οποίος πι-
στεύει ότι είναι γιος της, την αγαπημέ-
νη του Λεονόρα και τον κόμη Ντι Λού-
να, ερωτικό αντίζηλο αλλά και αδελ-
φό του Μανρίκο· τη συγγένεια αυτή 
γνωρίζει μόνο η Ατσουτσένα, η οποία 
την αποκαλύπτει στο τέλος του έργου. 
Βασικός μοχλός της δράσης είναι το 
συναίσθημα εκδίκησης της τσιγγάνας 
για τον άδικο θάνατο της μάνας της, 
γεγονός που προηγείται της πλοκής 
της όπερας. A

Ιnfo

Μουσική διεύθυνση:

Λουκάς Καρυτινός

ςκηνοθεσία - σκηνικά - κοστούμια - 

φωτισμοί: Στέφανο Πόντα

εμφανίζονται: Δημήτρης Πλατανιάς (10, 

12, 14/6) - Βιτόριο Βιτέλι (13/6)/ Ιάνο Τά-

μαρ (10, 13/6) - Τσέλια Κοστέα (12, 14/6)/

Μαριάννα Πεντσέβα (10, 13/6) -  Τιτσίνα 

Βον (12, 14/6)/Βάλτερ Φρακάρο (10, 13/6), 

Ρούντι Παρκ (12, 14/6)/ Δημήτρης Κα-

βράκος κ.ά. ςυμμετέχει η Ορχήστρα και 

η Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. 

εισιτήρια: Θέατρο Ολύμπια, ακαδημίας 

59-61, 210 3662.100, 210 3612. 461, 210 

3643.725/  Φεστιβάλ αθηνών, Πανε-

πιστημίου 39, Δευτ.-Παρ. 8.30-

16.00, ςάβ. 9.00-14.30

7 - 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 A.V. 33 



34 A.V. 7 - 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Η 
μεταξύ μας συναναστροφή δεν 
είναι γκετοποίηση, όπως πιπι-
λίζουν διάφοροι. Είναι ο τρόπος 
να δυναμώσουμε, να καταρρί-
ψουμε τα στερεότυπα: Εκπαι-
δευόμαστε πάρα πολύ αυστηρά 

από την ώρα που γεννιόμαστε πώς 
πρέπει να λειτουργούμε –ως άντρες, 
ως γυναίκες– για να θεωρούμαστε 
φυσιολογικοί και να γινόμαστε απο-
δεκτοί. Εμείς όμως λοξοδρομήσαμε 
από αυτή την εκπαίδευση – κάνουμε 
σεξ με το ίδιο φύλο και μάλιστα όχι μό-
νο κάνουμε σεξ (κρυφά), αλλά κάποιοι 
ερωτευόμαστε και θέλουμε να το δεί-
χνουμε, να συζήσουμε, ακόμα και να 
κάνουμε παιδιά. Αφύσικα πράματα, ε; 
Το Pride  είναι ο τρόπος να δούμε πόσο 
πιο καλύτεροι είμαστε. Καλύτεροι απ’ 
ό,τι μας προδιέγραφαν. Εκεί στοχεύει 
το Pride: να διεκδικήσουμε χώρο και 
μέσα μας και έξω, στην κοινωνία, ό-
πως είμαστε και όπως θέλουμε να εί-
μαστε (που δεν είναι πάντα το ίδιο).
Γύρω μας η βία αυξάνει καθημερινά. 
Νομιμοποιείται και θεωρείται φυσι-
ολογική κι αναμενόμενη. Γι’ αυτό το 
λόγο, το φεστιβάλ γκέι περηφάνιας 
έχει περισσότερη σημασία από ποτέ: 
να (μας) δείξουμε ότι υπάρχουμε, ότι 
δεν μουλώχνουμε στο σαλονάκι μας, 
ελπίζοντας εμείς κι η παρεούλα μας 
να τη γλιτώσουμε. Χτες ήταν οι ορο-
θετικές ιερόδουλες. Σήμερα είναι οι 
μετανάστες. Αύριο θα είμαστε εμείς, 
οι ανύπαντρες μητέρες, όλοι όσοι δεν 
χωράνε στα ανεγκέφαλα κουτάκια του 
«φυσιολογικού». 
Το Σάββατο 9 Ιουνίου γίνεται για ό-
γδοη χρονιά το Φεστιβάλ Περηφάνιας, 
ενώ 22&23 Ιουνίου γίνεται το πρώτο 
gay pride και στη Θεσσαλονίκη! Ειδικά 
τώρα που οι φασίστες κάνουν πόγκρομ 
στους δρόμους της πόλης εναντίον 
των «ανεπιθύμητων», εμείς πρέπει να 
μην τους χαρίσουμε την πόλη! Σε μια 
εποχή που καλούμαστε να επιλέξουμε 
μεταξύ χείριστων και τρισχείριστων 
κομμάτων, εγώ επιλέγω να διαλέξω με 
κριτήριο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η 
συμμετοχή μας στην παρέλαση περη-
φάνιας το Σάββατο είναι πιο πολιτική 
από ποτέ: Αξίζουμε ολόκληρες ζωές, 
όχι φοβισμένοι σπίτια μας! A

Athens 
Pride

Περήφανα στην πόλη μας

Του  Λύο ΚαΛοβύρνα



Εβελίνα Παπούλια
Ομάδες ανθρώπων αντιμετωπί-
ζονται με απίστευτο ρατσισμό 
εξαιτίας των σεξουαλικών τους 
επιλογών. Δεν γίνεται να συνεχί-
ζουμε να αρνούμαστε την αλή-
θεια του διπλανού μας, οφείλου-
με να μη δυσκολεύουμε τη ζωή 
κανενός, να υποστηρίζουμε τα 
δικαιώματα που τον ορίζουν ισό-
τιμο πολίτη. Είναι μηνύματα που 
στέλνει το Athens Pride και με 
βρίσκουν απόλυτα σύμφωνη. Γι’ 
αυτό και συμμετέχω. 

Zand the Band
Γιατί κάποτε...: «Ήταν του Ήλιου τα 
παιδιά, δύο αγόρια ενωμένα/ Δύο 
κορίτσια κολλημένα ήταν στης Γης 
την αγκαλιά/ Στου Φεγγαριού τη συ-
ντροφιά ήταν δύο παιδιά/ που ήταν 
αγόρι και κορίτσι μαζί» («The origin 
of love», ελ. στίχοι Ε. Παπούλια)

Ραλλία Χρηστίδου
Συμμετέχω με περηφάνια και χα-
ρά, γιατί έτσι αισθάνομαι πως υ-
ποστηρίζω έναν πάρα πολύ σημα-
ντικό αγώνα για διεκδίκηση δικαι-
ωμάτων που για κάποιους άλλους 
ανθρώπους θεωρούνται δεδομέ-
να. Πιστεύω ότι όλοι όσοι έχουμε 
ένα βήμα παραπάνω –το οποίο 
βήμα μάς δίνει ο κόσμος–, έχουμε 
υποχρέωση να προασπίζουμε τα 
δικαιώματα όλου του κοινωνικού 
συνόλου, ανεξάρτητα του σεξου-
αλικού προσανατολισμού τους.

Γιατί 
στηρίζετε 

το Pride;
Της Μαρως  Ζήνα

Tareq
Η συμμετοχή μου έχει να κάνει με 
την υποστήριξή μου στη διαφο-
ρετικότητα. Είναι μια γιορτή στην 
οποία χιλιάδες ανθρώπων γιορτά-
ζουν το να είναι ο εαυτός τους. Δεν 
θα μπορούσα να μη συμμετέχω.

My Wet Calvin
Συμμετέχουμε γιατί είναι η γιορτή 
του έρωτα από τον καθένα για τον 
καθένα και προς το καθετί.

Κέλλυ Καλτσή 
Γιατί τρελαίνομαι για χρώμα! 

Ματούλα Ζαμάνη
Συμμετέχω γιατί πιστεύω στη δι-
αφορετικότητα του καθενός μας, 
είτε αυτή έγκειται στο να ερωτευ-
τείς ένα μαρουλόφυλλο είτε να 
ερωτευτείς ένα κλαρίνο που έχει 
αγαπήσει παράφορα ένα θέρεμιν, 
είτε γιατί από άνθρωπος θέλεις να 
μεταμορφωθείς σε χελιδόνι… Την 
αγάπη μου… 

Ilia Darlin
Τo υποστηρίζω γιατί πιστεύω με 
όλη τη δύναμη της ψυχής μου 
πως πρέπει να είμαστε περήφανοι 
γι’ αυτό που είμαστε. Δεν υπάρχει 
μεγαλύτερη ελευθερία από το να 
μπορούμε να αυτοπροσδιοριζό-
μαστε. Δυνατοί και περήφανοι δι-
εκδικούμε την αγάπη και το σεβα-
σμό των συνανθρώπων μας. Pride 
away with us at Athens Pride.
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Το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου 
στον έρωτα θα έπρεπε να είναι 
αυτονόητο.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
●  παρασκευή, 8/6, 20.00 
Γκέι Χορωδία του βερολίνου 
Männer-Minne, στην πλατεία 
Καπνικαρέας & Ερμού 
● ςάββατο 9/6, πλατεία 
Κλαυθμώνος 
11.00 Banner Project: Absent 
Friends. Άφησε το μήνυμά 
σου στο πανό μας, προς τιμή, 
μνήμη και αλληλεγγύη σε ό-
σες/όσους δεν είναι μαζί μας 
σήμερα
14.00-17.00 lgBtQ olympics 
2012 - H colour youth διεξάγει 
αγώνες ενάντια στην ομοφο-
βία με το rainbow στεφάνι 
της νίκης
17.45 Männer-Minne, η Γκέι Χο-
ρωδία του βερολίνου
18.00 παρέλαση
20.00-00.00 πάρτι & ςυναυλία 
DJ sets, drag show με τις Κού-
κλες. ςυναυλία: Κέλλυ Κάλτση, 
ραλλία Χρηστίδου, leon, Μα-
τούλα Ζαμάνη με τους Angry 
Birds, My Wet calvin, zand the 
Band, ilia Darlin, tareq. παρου-
σίαση: Εβελίνα παπούλια 
Το Α.P. είναι υπό την αιγίδα του 
Δήμου Αθηναίων. H A.V. είναι 
χορηγός επικοινωνίας. Θα σας 
δούμε εκεί στο περίπτερό μας.

Athens 
Pride
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Η 
Ευρώπη μπορεί να περνάει 
την πιο δύσκολη περίοδο 
της σύγχρονης ιστορίας της, 
αλλά το EURO είναι εδώ. Και 
σ’ αυτό υπάρχει μία μόνο 

αλήθεια. Αυτή που προκύπτει μόλις τελειώσει 
το 90λεπτο. Η Εθνική μας θα είναι εκεί, συνεπής 
στην παρουσία της στα μεγάλα ραντεβού από 
τότε στην Πορτογαλία – 2004, αν σου λέει κάτι. 
Σε λίγες ώρες, ακόμα κι αν δεν το έχουμε πάρει  
είδηση ψημένοι από τον προεκλογικό πυρετό, 
ξεκινάει το 14ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που 
συνδιοργανώνουν Πολωνία και Ουκρανία. Η A.V. 
ρώτησε τους ειδικούς και παρουσιάζει τα sos του 
τουρνουά…

ΑΜΥΝΤΙΚΟ «ΣΥΜΦΩΝΟ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ» 
Η Εθνική Ελλάδας με την καθοδήγηση του Φερ-
νάντο Σάντος κάνει τη σέντρα του τουρνουά α-
πέναντι στους οικοδεσπότες Πολωνούς (Παρ. 
8/6, 19.00). Το βρετανικό περιοδικό «4-4-2» έ-
βαλε τίτλο στη συμμετοχή μας «προσεκτικό πο-
δόσφαιρο, αλόγιστες δαπάνες» – η πίστη μας 
στο (ει δυνατόν) «μηδέν παθητικό» θα είναι και 
πάλι οδηγός. Αρκεί να μην εγκλωβιστούμε στο 
συντηρητισμό (όπως το 2008), να αντέξουν στο 
φτωχό κέντρο οι Κατσουράνης - Καραγκούνης 
και να βγουν οι συζητήσιμες επιλογές γκολκίπερ. 
Τσεχία (12/6, 19.00) και Ρωσία (16/6, 21.45) στη 
συνέχεια ούτε μας τρομάζουν, αλλά ούτε ακρι-
βώς τις έχουμε και στο τσεπάκι…

ΕΥΡΩΠΗ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Υπάρχει και στο ποδόσφαιρο. Μόνο που δεν ο-
ρίζεται από ελλείμματα, πλεονάσματα και δη-
μόσιο χρέος, αλλά από την τρέχουσα φόρμα. 
Και, τουλάχιστον στα χαρτιά, Ισπανία - Γερμανία 
- Ολλανδία δείχνουν ένα βήμα μπροστά, ειδικά 
τα «πάντσερ» που έκαναν 10 στα 10 σαρώνοντας 
στα προκριματικά. 

ΟΙ ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Πιο συγκεκριμένα της Μεσογείου. Ακόμα πιο συ-
γκεκριμένα, Ιταλία και Γαλλία. Μοιάζει να έχει πε-
ράσει ένας αιώνας από τότε που αναμετρήθηκαν 

στον τελικό του Μουντιάλ το 2006. Περνάνε κρί-
ση ταυτότητας, βασίζονται σε Ριμπερί/Νασρί/
Μπενζεμά και Κασάνο/Μπαλοτέλι, αντίστοιχα, 
κάτι που μόνο νοσταλγία προκαλεί. Έχουν όμως 
βαριές φανέλες και βατούς ομίλους. Η «σκου-
άντρα ατζούρα» στο γ΄ γκρουπ κωλώνει στην 
Ισπανία (10/6, 19.00), αλλά δεν φοβάται ΕΙΡΕ και 
Κροατία, ενώ οι «τρικολόρ» στο δ΄ γκρουπ με Αγ-
γλία, Ουκρανία και τη Σουηδία του Ζλάταν Ιμπρα-
ΐμοβιτς βγαίνει άνετα από πρώτη έως τέταρτη. 

Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΕΥΡΩΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ
Για τους Άγγλους τα λένε εύγλωττα οι ειδικοί που 
ρωτήσαμε. Όμως η παράστασή τους, γιατί περί 
τέτοιας πρόκειται και όχι συμμετοχής, σε κάθε 
μεγάλο τουρνουά (με τα tabloids, την προπονη-
τοφαγεία, τις ανεξήγητες επιλογές και τις πανη-
γυρικές αποτυχίες) είναι τελικά η ατραξιόν του. 
Σκεφτείτε μόνο πόσο έλειψαν το 2008…

EURO ID
ΠΟΥ; Σε 8 γήπεδα της Πολωνίας και 

της Ουκρανίας

Από τις 8/6 μέχρι τον τελικό της 1/7 στο Ολυ-

μπιακό Στάδιο του Κιέβου

TV: Όλοι οι αγώνες μεταδίδονται από τη ΝΕΤ

ΔΕΣ ΤΟ
Σε γιγαντοοθόνη στο Floral (Θεμιστοκλέους 80, 
πλ. Εξαρχείων) με ποδοσφαιροπαρέα και διάφο-

ρα πάνελ για pregame show. Στην πρεμιέρα Ο 

Γ. Λυκουρόπουλος συντονίζει και μιλάνε Ηλίας 

Μπαζίνας, Γιάννης Καραλής, Γιάννης Τσαούσης. 

Με διεθνή παρέα: James Joyce (Άστιγγος 12, 
Μοναστηράκι), Molly Malone (Γιαννιτσοπούλου 
12, Γλυφάδα), Wee Drum (Κονοπισοπούλου 23 & 
Λογοθετίδη, Πανόρμου), Bayern Bierhaus (Χρ. 

Νέζερ 19, Γλυφάδα), Athens Sports Bar (Βεΐκου 
3, Κουκάκι) και στα πολωνικά εστιατόρια της 

Μιχαήλ Βόδα.

Θέμης
 Καίσαρης 
1. Η Αγγλία, φυσικά. 
Μακράν η πιο γραφική 
εθνική ομάδα, δίνουν 
διαφορετική κωμικο-
τραγική παράσταση 
σε κάθε διοργάνωση. 
Με Γόι στον πάγκο, θα 

γίνει χαμός και φέτος. 
2. Κάνει πραγματικότητα τα όνειρα που είχαμε 
μικροί. Δεν ονειρευόμασταν την κορυφή, αλλά 
να τη βλέπουμε να είναι παρούσα στα μεγάλα ρα-
ντεβού και να την πιστεύουμε.
3. Στη Γερμανία. Σταθερά βήματα προόδου από 
το 2006 και μετά, μοιάζει έτοιμη να ανέβει στην 
κορυφή, φάνηκε κι από τη φετινή Μπάγερν.
4. Τη Δανία. Βρίσκονται στο γκρουπ του θανά-
του, οπότε θα είναι μεγάλη έκπληξη και μόνο η 
πρόκριση στους οκτώ. Αν πετύχουν το πολύ δύ-
σκολο, μετά σταυρώνουν με τον πιο βατό όμιλο, 
τον δικό μας. 
5. Μέσα στο Ντα Λουζ, πήγαμε για το ματς με τους 
Γάλλους και μείναμε μέχρι τέλους. Αλλά η ερώτη-
ση θα έπρεπε να είναι «πού ήσουν στο γκολ του 
Δέλλα», για να απαντήσω «πουθενά».
Ο Θ.Κ. ετοιμάζει βαλίτσες για Πολωνία περιμένοντας 
να δει τι θα γίνει με τον ανενεργό Sentra 103.3 (όπου 
συμπαρουσίαζε το δίωρο 23.00-01.00), αρθογραφεί 
στο Match Money και σχολιάζει ψύχραιμα
 ως @kessaris_

Γιώργος
Λυκουρό-
πουλος
1. Στα Μουν τιάλ εί-
μαι πάντα Αργεντινή, 
στην Ευρώπη δεν έχω 
καμία ιδιαίτερη προτί-
μηση. Ας πούμε ότι συ-
μπαθώ τους Ιταλούς 

για τον τρόπο που χειρίζονται τη σκοπιμότητα και 
γιατί είναι πάντα κυριλάτοι και κομψοί.  
2. Θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία να περάσου-
με την πρώτη φάση και να πέσουμε πάνω σε Ολ-
λανδία - Γερμανία, με τις οποίες αναπόφευκτα 
σταυρώνουμε. Η απόλαυση όλη δική τους.
3. Ας μη με πάρει κανείς στα σοβαρά, γιατί απο-
τυγχάνω παταγωδώς στις προβλέψεις. Νομίζω 
θα ’ναι κάπως σαν τις βουλευτικές εκλογές. Σε 
ρόλο ΣΥΡΙΖΑ η Ολλανδία, που συνήθως φτάνει 
ψηλά αλλά δεν ξέρει πώς να το πάρει, άλλη ΝΔ η 
Γερμανία με την παραδοσιακή υπεροψία της και 
ΠΑΣΟΚ η πολύ κουρασμένη Ισπανία.
4. Όχι ακριβώς έκπληξη, αλλά αν η Αγγλία με προ-
πονητή 2 μηνών και τους Λάμπαρνετ - Κέιχιλ ε-
κτός πάρει το EURO, ετοιμαστείτε για άλλον έναν 
αιώνα που θα μας ζαλίζουν διατυμπανίζοντας ότι 
είναι «the land of football».
5. Στο στούντιο της NOVA κάνοντας εκπομπή με 
πίτσες, μπίρες και τα συναφή. Δεινοπάθησα να 
γυρίσω από την Κάντζα λόγω του συγκεντρωμέ-
νου πλήθους που ήταν παντού.
Ο Γ.Λ. περιγράφει εγχώριους και διεθνείς αγώνες 
από το 1994 στη NOVA κι ανεβάζει φωτογραφίες 
από την Ικαρία ως @glykouro

Βασίλης 
Σαμπράκος
1. Η Γερμανία, τη θαύ-
μαζα από πιτσιρίκος 
για τη μεθοδικότητα 
και το πνεύμα της, ε-
πειδή δεν τα παρατάει 
ποτέ.
2. Πρέπει να νιώθει 

ευτυχισμένη που είναι στην τελική φάση, διότι εί-
ναι μεγάλη επιτυχία. Κι αν φτάσει μέχρι τους 8, θα 
πρέπει να πανηγυρίσει για το κατόρθωμά της.
3. Σε κανέναν. Περιμένω να δω Ισπανία, Γερμανία, 
Ολλανδία, δεν βιάζομαι...
4. Αν μιλάμε για κατάκτηση, δεν βλέπω έκπληξη. 
Ως πιθανή έκπληξη αντιλαμβάνομαι μια καλή πο-
ρεία της Αγγλίας, μέχρι την ημιτελική φάση...
5. Στο Ντα Λουζ, στην πιο ευτυχισμένη στιγμή της 
ποδοσφαιρικής ζωής μου.
Ο Β.Σ. αρθογραφεί στην «Sport Day», μας συστή-
νει στους Insiders κάθε απόγευμα 18.00-20.00 στον 
Sport FM 94.6 και τρέχει το theinsiders.gr. Στο @
vsambrakos δεχεται προτάσεις για το σάουντρακ 
της εκπομπής του.

Γιάννης 
Σερέτης
1 Η  « N a t i o n a l -« N a t i o n a l -
mannschaft» εθνική 
Γε ρ μ α ν ί α ς  (π ρ ώ τ ο 
δάκρυ για μπάλα στο 
3-2 του Μπουρουσά-
γκα στον τελικό Αργε-
ντινή - Γερμανία του 

Μουντιάλ 1986).
2. Θα αποκλειστεί στην πρώτη φάση 
3. Τα βάζω στη Γερμανία (και κάτι ψιλά στην Ολ-
λανδία, που ανέκαθεν θαυμάζω).
4. Τη Ρωσία και την Αγγλία (τι, δεν θα ’ναι έκπλη-
ξη;;;;)
5. Σπίτι μου. Ψιλοξενέρωτα. 
Ο Γ.Σ. αρθογραφεί στη «Live Sport» και το gazzetta.
gr, εκπέμπει στον ΣΚΑΙ 100.3 και τιτιβίζει στο @
seretinio

THE EXPERTS1. Πέρα από την Ελλάδα, η αγαπημένη μου Εθνική είναι…2. Η Ελλάδα πιστεύω ότι…3. Τα λεφτά μου για την κατάκτηση του Κυπέλλου τα βάζω…4. Βλέπω ως πιθανή έκπληξη της διορ-γάνωσης…5. Τη βραδιά της κατάκτησης του EURO 2004 ήμουν…

EURO 2012  ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ 16
Όχι πια spreads, μόνο μπάλα  Του ΠαναγιώΤΗ ΜΕνΕγου
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Του Μιχάλη λεάνη ➜ info@athensvoice.gr

Sports
● Ποια ομάδα συγκεντρώνει τις περισσό-
τερες πιθανότητες να σηκώσει την κούπα; 
Τα μεγάλα στοιχηματικά πρακτορεία δίνουν 
φαβορί για την κατάκτηση του δεύτερου 
συνεχόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 
στην ιστορία της, την Ισπανία!
 
● Η αξία της νίκης των «φούριας ρόχας» 
ισοδυναμεί με 3,80 και ακολουθεί η πάντα υ-
πολογίσιμη στις μεγάλες οργανώσεις Γερμα-
νία με 3,90. Από εκεί και πέρα, υπάρχει μεγάλη 
διαφορά με τις υπόλοιπες ομάδες πρώτης 
σειράς! Όπως η Ολλανδία (8), η Γαλλία (11,5), η 
Αγγλία (15,5), η Ιταλία (18) ή η Πορτογαλία (21).
 
● Όσον αφορά την Ελλάδα, μαζί με την 
Ιρλανδία και τη Δανία έχουν 81 απόδοση. Ό-
σοι λοιπόν θέλετε να προκαλέσετε την τύχη 
σας ποντάρετε τώρα, που οι αποδόσεις για 
την Ελλάδα είναι μεγάλες. Κανείς δεν μπορεί 
να αποκλείσει την πιθανότητα το έπος του 
2004 να επαναληφθεί! 

● Αλλά δεν είναι μόνο οι μπούκερ που πο-
ντάρουν στην Ισπανία. Με τα καλύτερα λόγια 
για την ομάδα του Ντελ Μπόσκε μίλησε ο Φά-
μπιο Καπέλο στην εφημερίδα «Marca». Ο Ιτα-
λός τεχνικός χαρακτήρισε τους «φούριας ρό-
χας» ως το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης. 
«Η Ισπανία είναι ο κύριος διεκδικητής του τίτλου. 
Διαθέτουν μία φανταστική ομάδα, με εξαιρετι-
κούς παίκτες και έναν εξαιρετικό τεχνικό» τόνισε 

ο 65χρονος προπονη-
τής που σπάνια αστοχεί 
στις προβλέψεις του. 

● Δεν πάν’ να λένε, ό-
μως, οι μπούκερ και ο Κα-
πέλο. Ένας απ’ τους καθ’ ύλην αρμόδιους έχει 
αντίθετη άποψη. Ο λόγος στον Τσάμπι Αλόνσο: 
«Οι προσδοκίες δεν είναι απλά υψηλές, είναι υ-
ψηλότατες. Για το λόγο αυτό θα είναι δύσκολο για 
εμάς τους ίδιους και το περιβάλλον μας. Βέβαια 
το ίδιο ισχύει και για τους αντιπάλους μας. Το να 
έχεις την ταμπέλα του φαβορί, έως ένα σημείο σε 
βαραίνει. Ελπίζω να διαψευστώ και να μην είναι 
έτσι, αλλά φέτος θα είναι πολύ πιο δύσκολα» δή-
λωσε ο 30χρονος μέσος στην «El Mundo». 

● «Τα φαβορί δεν βιάζονται ούτε μιλάνε 
πολύ» συνηθίζουν να λένε οι Άγγλοι. Μετά 
από χρόνια θητείας στα γήπεδα της Αγγλίας, 
επηρεασμένος από την αγγλική σοφία και 
μετριοπάθεια, ο Αλόνσο προτιμά να μετράει 
τα λόγια του παρά να μετρά απώλειες. 

● Και μια και ο λόγος για την Αγγλία, δεν 
είναι λίγοι αυτοί που χρίζουν την ομάδα του 
Ρόι Χότζον πρώτο αουτσάιντερ για την κατά-
κτηση του θεσμού. 

● Μαζί τους συμφωνεί και ο Θίο Γουόλκοτ 
και επαυξάνει μετά τη φιλική νίκη και την πολύ 
καλή εμφάνιση της εθνικής Αγγλίας κόντρα 

στο Βέλγιο: «Το παιχνίδι με το 
Βέλγιο ήταν ακόμη μία καλή 
εμφάνιση, όχι μόνο της αμυντι-

κής τετράδας αλλά ολόκληρου 
του συνόλου. Μέσα σε λίγο χρονικό 

διάστημα έχουμε κατανοήσει τι ακριβώς 
θέλει από εμάς ο κόουτς, αλλά νομίζω ότι τα κα-
λύτερα έρχονται» τόνισε ο άσος της Άρσεναλ.
 
● Πρώτος αντίπαλος στο Euro για τα «Λιο-
ντάρια» θα είναι η Γαλλία στις 11 Ιουνίου. 
Παιχνίδι που δεν χάνεται! 

● Αλλά Εθνική Αγγλίας χωρίς ίντριγκες, 
μοιραίους τραυματισμούς και πλεκτάνες, 
δεν υπάρχει! Η αναγκαστική αποχώρηση του 
άσου της Τσέλσι Γκάρι Κέιχιλ από την απο-
στολή των «τριών λιονταριών» για τα γήπε-
δα Πολωνίας και Ουκρανίας είναι το τέταρτο 
κατά σειρά πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό 
συγκρότημα εν όψει της διοργάνωσης. 

● Ο Ρόι Χότζον είδε πρώτα τον Τζον Ρού-
ντι να σπάει το δάχτυλο του χεριού του στην 
πρώτη προπόνηση με αποτέλεσμα να καλέσει 
τον Τζακ Μπάτλαντ, αργότερα ήρθε η σειρά 
του Γκάρεθ Μπάρι μετά το φιλικό με τη Νορ-
βηγία κι έπειτα ο Φρανκ Λάμπαρντ τραυματί-
στηκε σε προπόνηση και άφησε τη θέση του 
στον Τζόρνταν Χέντερσον. Σε καμία από τις 
παραπάνω περιπτώσεις δεν συνέβη αυτό που 
έγινε με τον αποκλεισμό του Γκάρι Κέιχιλ και 

την κλήση του Μάρτιν Κέλι της Λίβερπουλ.
 
● Πριν από δυόμισι εβδομάδες, ο νέος ο-
μοσπονδιακός προπονητής της Αγγλίας ανα-
κοίνωσε την προεπιλογή των «τριών λιοντα-
ριών» και άφησε εκτός τον Ρίο Φέρντιναντ. 
Οι λόγοι; Όπως ισχυρίστηκε, η αγωνιστική 
ετοιμότητα του υψηλόσωμου στόπερ της 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν βρισκόταν στο 
επιθυμητό επίπεδο, αλλά  και τα προβλήματα 
τραυματισμών.

● Αυτό ήταν η επίσημη δικαιολογία, όπως 
αποδείχτηκε εκ των υστέρων. Η κόντρα του 
Άντον Φέρντιναντ με τον Τζον Τέρι, η παρου-
σία του δεύτερου στην αποστολή για το Ευ-
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το μίσος που τρέ-
φει πλέον για αυτόν ο Ρίο, στηρίζοντας τον 
αδερφό του, είναι η προφανής δικαιολογία 
που όμως κανείς δεν τόλμησε να παραδεχτεί. 

● Και ήρθε η κρίσιμη στιγμή για τον Ρόι 
Χότζον, που ενημερώθηκε ότι ο Γκάρι Κέι-
χιλ υπέστη κάταγμα στο σαγόνι και δεν θα 
μπορέσει να συμμετέχει στο Euro. Με τον Ρίο 
Φέρντιναντ εκτός εξαρχής και τον Μίκα Ρί-
τσαρντς να αρνείται τη… λίστα αναμονής, 
ο κόουτς πήρε τηλέφωνο τον Μάρτιν Κέλι. 
Αυτός είναι ο 6ος ποδοσφαιριστής της Λί-
βερπουλ που βρίσκεται πλέον στην 23άδα 
της εθνικής ομάδας της Αγγλίας για τη διορ-
γάνωση της Πολωνίας και της Ουκρανίας. A  

Στον 
επόμενο 

τόνο η ώρα 
θα είναι 

Euro! 
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Κ
αμπανάκι! Αν δεν πέρασες από το 

showroom των Kalos & Klio για να 

καταθέσεις εύσημα, σεβασμό και 

respect στη γραφιστική και οπτική 

αν τίληψη του μεγάλου Θεσσαλο-

νικέα Βίκτορα Κοέν, ο χρόνος σου 

μετράει αν τίστροφα έως τις 8 Ιουνίου.  

Βγαίνοντας από την γκαλερί, τράκαρα στο 

αφισέτο που προπαγανδίζει την έλευση των 

θεότρελων Ρώσων Messer Chups, 15 Ιουνίου 

στο Γαία Live. Το «Jason Bond» βαράει αλύπη-

τα στις playlists των ψυλλιασμένων djs της 

πόλης, το ασύστολο surf και b-movie ροκα-

μπίλι τους είναι ξεσηκωτικό, κομιξίστικο και 

αρκούντως βίντατζ για τη ρέτρο φυλή των 

Θεσσαλονικέων οπαδών. 

Εντωμεταξύ στην Αγίας Θεοδώρας, όπως 

θα έγραφαν και τα καρέ του «Μπλεκ», μια 

άλλη έκθεση κι ένας άλλος φίλος ντεμπου-

τάρει κηρύσσοντας την έναρξη της φετινής 

Photobiennale. Ο Tobias Grewe με το «On The 
Appearance Of Things», στην Donopoulos Fine 

Arts, μπορεί και να σε μπερδέψει. Αντί για φω-

τογράφο μπορεί να τον περάσεις για ζωγρά-

φο ή ακόμα και για αρχιτέκτονα που σχεδιάζει 

κατόψεις και προσόψεις με ραπιδογράφο και 

στο χέρι. Όλα όμως είναι φωτογραφίες. Με μια 

τεχνική κι ένα κάδρο που νετάρει σε λεπτο-

μέρειες κτιρίων, σε γωνίες όπου το μέταλλο 

και το γυαλί όγκων της Κολονίας 

ή του Χονγκ Κονγκ φιλούν τον 

ουρανό, παίζοντας δηλαδή με 

το φυσικό κάλλος και την κατα-

σκευαστική ομορφιά συνθέτει 

τις εικόνες ενός περίεργου κό-

σμου φτιαγμένου από μπετόν και πλάση. 

Κάποιες άλλες φωτογραφίες του μοιάζουν με 

ζωγραφική, σαν άσκηση ύφους στον Καντίν-

σκι και τον Ρόθκο. Μέχρι που, έκπληκτος, να 

μάθεις πως δεν είναι παρά λεπτομέρειες από 

τη χρωματική παλέτα ενός υπόγειου γκαράζ. 

Βίδες, μπουλόνια, δοκάρια, υλικά που μέχρι 

τώρα τα θαυμάζαμε, γιατί συναρμολογούν 

το σύμπαν των κτιρίων της μοντέρνας ζωής, 

εδώ αποκτούν μια άλλη υπόσταση, ντεμπου-

τάροντας σαν καλλιτέχνες. «Προσεγγίζοντας 
αναλυτικά το έργο του, βλέπουμε πως, αν και 
φαινομενικά ακολουθεί την αποδομητική σκέ-
ψη διαλύοντας το αρχιτεκτόνημα σε επιμέρους 
λεπτομέρειες, στη συνέχεια καταλήγει σε μια 
διατύπωση που απομακρύνεται από το αρχικό 
αντικείμενο. Μας προτείνει μια εικόνα που απο-
συνδέεται τις περισσότερες φορές από την αρ-

χιτεκτονική αναζητώντας καινούργιες αναφο-
ρές στο πεδίο των εικαστικών τεχνών». Λόγια 

του curator Απόστολου Παλαβράκη ήταν 

αυτά, μπας και σας ψήσω να τιμήσετε το φίλο 

Tobias, άιντε πια με την κλάψα, τους καφέδες 

και τα ικετευτικά βλέμματα στον ουρανό να 

πάψει να βρέχει και να το κάνει καλοκαίρι. 

Παρ’ όλο το δυσοίωνο κλίμα, η Θεσσαλονίκη 

παραμένει ιδανικό πεδίο για να εξερευνήσεις 

το άγνωστο, να κάνεις χρήση των υποδομών 

που σου παρέχει, να βρεις άπειρα παράθυρα 

με θέα πέραν αυτών των windows. Και να κά-

νεις καινούργιους φίλους, να γνωρίσεις αν-

θρώπους πέραν των επιδέξιων μπάρμαν, των 

χαρούμενων εθελοντών, των ανέμελων που 

τρέχουν τζόκινγκ επί του παραλιακού μετώ-

που, των χαλαρών τσιπουρολατρών της Κρή-

νης και των επί της Τσιμισκή ρεμβαζόντων με 

τη θέα του ειδώλου τους στις βιτρίνες. 

Όπως ο Γιάννης Γρηγοράκης, που το βιβλίο 

του «Η καταιγίδα έρχεται, συνέχισε να τρέχεις» 
(Κέδρος) γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στις 

πολυκατοικίες της Μελενίκου, από όπου εκ-

πέμπει τα σήματά του ο μυθιστορηματικός 

blogger Κοπρίτης Κέιν και την παριζιάνα γει-

τονιά όπου κατοικεί ο επιθεωρητής Λεσπές, 

επιφορτισμένος με τη διαλεύκανση της δο-

λοφονίας του Αλμπέρ Βιντάλ. Ένα νουάρ με 

πολυεθνικές που εμπορεύονται υδροφόρο ο-

ρίζοντα, σέξι χήρες, δοσίλογους 

της κυβέρνησης του Βισί αλλά 

και της ελληνικής κατοχικής του 

Τσολάκογλου, που σου κόβει την 

ανάσα. «Έτσι είναι, πράγματι. Οι 
πιο ενδιαφέρουσες ιδέες γεννή-

θηκαν από τη σπουδή της αβεβαιότητας». 

Και τα πιο ενδιαφέροντα βιβλία, τολμώ να πω, 

μιας και, όπως ξανάγραψα σε προηγούμε-

νο φύλλο, είναι παρηγορητικό το πόσο καλά 

βιβλία γράφονται από συγγραφείς της Θεσ-

σαλονίκης. Κι έτσι σκάει ο Ιούνιος, θερμοφό-

ρος, και ως αλανιάρα τσιπούρα σε προσκαλεί 

να τον γευτείς εντός και εκτός πόλης. By the 

way, και τελευταία ατάκα: αυτή την Κυριακή 

το περιοδικό SOUL κηρύσσει την επίσημη 

έναρξη του καλοκαιριού 2012 με ένα πάρτι 

στο beach bar «Chelona» με καλεσμένο τον 

Cayetano στα decks και την ομάδα των kite 

surfers Passboard να συντροφεύουν τους 

λουόμενους, την άμμο, τα κοκτέιλ και τα 

κύματα. Οργανωθείτε! A  

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Του ΣΤέφΑνΟυ ΤΣιΤΣΟΠΟυλΟυ 

2310Soul Tobias Grewe
«On The Appearance Of Things», έως 30/6 στην 

Donopoulos International Fine Arts

Θεσσαλο-
νίκing!

Η Θεσσαλονίκη 
παραμένει 

ιδανικό πεδίο για 
να εξερευνήσεις 

το άγνωστο

  billygee23@yahoo.gr

SKATE & ΤΗΕ CITY 

Ε ίναι κάτι που περίμενε 
όλος ο πλανήτης χωρίς 
υπερβολή. Μιλάω για 
το ντοκιμαντέρ που γυ-
ρίστηκε για τη ζωή του 

θρυλικού skater Danny Way, του 
ανθρώπου που μέχρι και σή-
μερα, σε ηλικία 35plus, συ-
νεχίζει να σπάει όλα τα ρε-
κόρ και να κάνει το skate να 
φαντάζει μαγικό. Το ντοκι-
μαντέρ ξεκινάει δείχνοντας 
τον Danny, που πιτσιρικάς 
αφήνει το σπίτι του στην Κα-
λιφόρνια για να κυνηγήσει το 
όνειρό του.  Σίγουρα όταν ξε-
κινούσε ούτε ο ίδιος φανταζό-
ταν ότι αυτό το όνειρο θα ήταν 

τόσο μεγάλο. Με τον καιρό, όχι μόνο έ-
γινε το πρώτο όνομα στη Vert (ράμπα), 
αλλά διακρίθηκε εξίσου και στο street 
skateboarding, πράγμα απίστευτο, καθώς 
σπάνια οι vert skater κάνουν street.  Οι 

πρεμιέρες του βίντεο έχουν 
ήδη ξεκινήσει να προβάλλο-
νται σε όλη την Αμερική και 
όχι μόνο. Αναμένουμε να 
έρθει γρήγορα και εδώ και 
να μπορέσει κάποιος να το 
προβάλλει επίσημα σ’ έναν 
ωραίο χώρο. Μέχρι όμως 
να γίνει αυτό, εσείς μπο-
ρείτε να παρακολουθήσε-
τε κάποια μικρά τρέιλερ 
στο youtube. Θα ενθου-
σιαστείτε. ●

� 7ply, Θεσσαλονίκη. Ο διαγωνισμός 
και η έκθεση πραγματοποιήθηκαν με επι-
τυχία στη Σαλούγκα. Και το κλίμα, αρκετά 
διαφορετικό απ’ ό,τι το είχαμε συνηθίσει 
στην Αθήνα. Νικητές στη Mini Ramp ανα-
δείχτηκαν: Πρώτος ο Max Genin, δεύτερος 
ο Νότης Αγγελής και τρίτος ο Dicky Bury. 
Στο Street: Πρώτος ο Giorgio Ζάβος, δεύ-
τερος ο Νότης Αγγελής και τρίτος ο Νίκος 
Μολοχτός.

�  Great Boarders Frulite, The Mall 
Athens. Για δεύτερη φορά πραγματοποιή-
θηκε αυτές τις μέρες το μεγάλο Πανελλήνιο 
skateboard contest με τρομερή επιτυχία. 
Φέτος, μάλιστα, οι θεατές άλλων πόλεων 
είχαν τη δυνατότητα να το παρακολου-
θήσουν live μέσα από την ιστοσελίδα του 
Fruliteonthego. Το επίπεδο ήταν αρκετά 
ανεβασμένο κι αυτό κατά κύριο λόγο οφεί-
λεται στο ότι υπάρχουν πια αρκετοί χώροι 
για προπόνηση. Συγχαρητήρια σε όλα τα 
παιδιά, αλλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο 
The Mall που αγκαλιάζει το skateboarding 
και στη Frulite. Οι νικητές του συγκεκριμέ-
νου διαγωνισμού που αναδείχτηκαν ήταν: 
στο Hubba/rail ο Γιάννης Γκεκόπουλος, στο 

Curb/manual ο Θοδωρής Χάλαρης και στο 
Gap/stepup ο Γιώργος Παπαδημητρίου.

�  Almost skateboards new video. 
Πολύ σύντομα το ολόφρεσκο βίντεο μιας 
αγαπημένης εταιρείας θα βρίσκεται στις 
οθόνες μας. Ονομάζεται «5 incher» και  οι 
riders που εμφανίζονται είναι: Daewon 
Song, Chris Haslam, Cooper Wilt, Lewis 
Marnell, Willow, Youness Amrani. Πολύ κα-
λά ονόματα, δηλαδή, μαζί με δύο Ευρω-
παίους που έχουν κάνει πάταγο. Σύντομα 
πρεμιέρα και στην Αθήνα.

� Bastien Salabanzi. Ο γεννημένος το 
1985 στη γαλλική πόλη Τουλόν σούπερ 
skater είναι αυτός που επιλέχτηκε να εκ-
προσωπήσει την Ευρώπη στον κορυφαίο 
αμερικάνικο διαγωνισμό  Street League. 
Και όχι απλά μας έκανε υπερήφανους και 
μόνο η συμμετοχή του σ’ έναν τέτοιο δι-
αγωνισμό, έφυγε και με τη δεύτερη θέση 
στην τσέπη αφήνοντας όλους μας με ανοι-
χτό το στόμα. Απομένουν άλλοι τρεις ακό-
μα διαγωνισμοί, δεν μπορεί, σε κάποιον θα 
αρπάξει την πρωτιά ο φοβερός και τρομε-
ρός Bastien. 

Skate
Του BiLLy ΓρυΠΑρη 
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Ο Αρχιμάστορας 

Σόλενς φτάνει στα άκρα

Ο Γιάννης Χουβαρδάς + Ένα από τα τελευταία έργα του Ίψεν 

γραμμένο το 1892 + Ένα λαμπρό σύνολο ηθοποιών, με τους πε-

ρισσότερους στην πιο δημιουργική φάση της πορείας τους (Α-

κύλλας Καραζήσης, Γιάννος Περλέγκας, Άλκηστις Πουλο-

πούλου, Λυδία Φωτοπούλου, Νίκος Χατζόπουλος, Αργυρώ 

Χιώτη). Τρεις λόγοι που μας εξάπτουν την περιέργεια για το 

αποτέλεσμα. H παράσταση θα τρέχει σε έναν απόλυτα κλειστό 

σκηνικό χώρο, σαν μαύρο σφραγισμένο κουτί και με τους θεα-

τές επί σκηνής, απόλυτα εγκλιματισμένη με την εποχή και τα 

συναισθήματά της: βλ. το δίλημμα ανάμεσα στην ευτυχία και 

τη φιλοδοξία, το σπάσιμο των δεσμών που μας κρατούν υπό-

δουλους και το άγχος του θανάτου. Οι δύο πρωταγωνιστές Α. 

Καραζήσης και Ά. Πουλοπούλου έδωσαν στην AtHens Voice 

μια μικρή περιγραφή των ηρώων τους. -Δ. ΤριΑνΤΑφύλλού

Οι προκλήσεις του 

ρόλου μου

A.Π. «Η Χίλντε είναι ένας 

π ολύ σύ ν θ ε τ ο ς χαρ α -

κτήρας και χρειάστηκε 

πρώτα να καταλάβω πως 

συνυπάρχουν ποικίλα και 

συχνά αντιφατικά χαρα-

κτηριστικά στη συμπερι-

φορά της. Ότι δηλαδή ένα 

πρωτόγονο ένστικτο την 

οδηγεί να κάνει όλα όσα 

κάνει για να πετύχει το ό-

νειρό της και ότι δεν έχει 

ηθικό κώδικα – είναι από-

λυτα ελεύθερη. Μέσα απ’ 

αυτήν τη σκέψη μπόρεσα 

να καταλάβω πώς συνδέ-

ονται η αθωότητά της με τη “διαβολική” της πλευ-

ρά, ο πολύ γήινος συναισθηματισμός με μια μετα-

φυσική απογείωση που διαπερνά όλο το έργο».

Α.Κ. «Δεν μου αρέσει η λέξη πρόκληση – την ταυτίζω 

με την απόλυτη φιλοδοξία, το κακό lifestyle και τον 

κόσμο των διαφημίσεων που ελπίζω να αφήσουμε 

οριστικά πίσω μας. Πρόκληση για μένα είναι πάντα 

η ίδια η δουλειά μου: το να καταβυθιστώ σε αυτόν 

το μαγικό κόσμο ενός ενδιαφέροντος έργου μαζί με 

άλλους συνεργάτες. Αυτή είναι η δυσκολία: να μπω 

και μετά να βγω από αυτό τον κόσμο». 

Μια φράση της ηρωίδας/ήρωά μου που 

ξεχωρίζω στην παράσταση...

Α.Π. «“Αν είχε κανείς μια σθεναρή συνείδηση που να 

’σφυζε από υγεία! Για να τολμάει αυτά που θέλει!”»

Α.Κ. «Δεν ξεχωρίζω φράση, ξεχωρίζω μια έννοια 

– αυτή της φαντασίας. ο Σόλνες έχει μια ιδιαίτερη 

σχέση με τη φαντασία του. Πιστεύει ότι αυτό που 

φαντάζεται συμβαίνει κιόλας». ●



Ετοιμάζει μία μεγάλη επετειακή 

συναυλία για τα 30 χρόνια του στο 

τραγούδι, νιώθοντας όμως δημι-

ουργικός σαν να ξεκινάει σήμερα. 

Άλλωστε θεωρεί ότι «η κρίση εί-
ναι το αποτέλεσμα της τεμπελιάς, 
της αδράνειας και της μαγκιάς του 
αντάρτη της πορδής με τα λεφτά 
του μπαμπά», όπως έγραφε σε ένα 

παλιότερο τραγούδι του. 

Μια μεγάλη γιορτή στην Τεχνόπολη, 30 
χρόνια… Σας τρομάζουν οι απολογισμοί; 
Περιέργως όχι, παρόλο που το νούμερο είναι 
τρομακτικό. Ίσως δεν το έχω συνειδητοποι-
ήσει. Κατά έναν περίεργο τρόπο αισθάνομαι 
σαν να ξεκινάω τώρα. Μπορεί να έπαιξε ρό-
λο και ο τρόπος που δούλεψα για να ετοιμά-
σω αυτό το γεγονός, ο δίσκος που ετοίμασα, 
που ήταν μια θεραπευτική και χαρούμενη 
εμπειρία η οποία με έκανε να ξεχάσω τα νού-
μερα και να νιώσω ότι είμαι δημιουργικός 
και ζωντανός. 

Από τον Φλεβάρη του ’82, που κυκλοφό-
ρησε ο πρώτος δίσκος των Φατμέ, έως σή-
μερα, ποια είναι η στιγμή που σας έχει μεί-
νει πιο έντονα χαραγμένη στο μυαλό από 
τη διαδρομή των 30 ετών; Το πρώτο που 
μου έρχεται στο μυαλό είναι το ξεκίνημα και 
η γνωριμία μου με τον Τάσο Φαληρέα, που 
ήταν ο τελευταίος αποδέκτης μιας κασέτας 
που είχαμε ηχογραφήσει με το συγκρότημα 
και έκανε το γύρο όλων των δισκογραφικών 
εταιρειών. Τελευταίος αυτής της περιπέτει-
ας ήταν ο Τάσος Φαληρέας, ο οποίος τότε 
είχε το θρυλικό δισκάδικο Pop Eleven.

Αληθεύει ότι σας είπε «εσένα έψαχνα»;
Ναι, ήταν σαν όνειρο, νόμιζα ότι μου έκανε 
πλάκα. Μας έβαλε στο στούντιο, με πίστεψε 
και με στήριξε πιο πολύ από οποιονδήποτε 
άλλον, και μέχρι το θάνατό του ήταν σαν φύ-
λακας άγγελος, αλλά και ένας ευφυέστατος 
σύμβουλος. 

Στη «Στροφή» επαναλαμβάνετε πολλές 
φορές τη λέξη «θυμός». Με τι νιώθετε 
θυμό σήμερα; Με την ανικανότητά μας να 
κάνουμε αυτοκριτική και την προαιώνια ελ-
ληνική συνήθεια να ρίχνουμε το φταίξιμο 
στους άλλους. Είτε είναι συμπολίτες μας με 
διαφορετική άποψη, είτε πολιτικοί….

Είτε οι «ξένες δυνάμεις κατοχής», όπως 
λένε κάποιοι; Εσάς πώς σας φαίνεται η 
φρασεολογία που κυριαρχεί στο δημόσιο 
διάλογο, για «κυβέρνηση Τσολάκογλου», 
ότι ζούμε Χούντα κ.λπ.; Για μένα οι δυνάμεις 
κατοχής ήταν οι ίδιοι οι Έλληνες μέσα στα 30 
αυτά χρόνια, η κακή πλευρά του Έλληνα που 
κατέστρεψε τη χώρα. Με αυτή την έννοια έ-
νιωθα ξένος και εξόριστος σε αυτή τη χώρα. 
Είτε ήταν στα πράγματα οι πρασινοφρουροί, 
είτε ήταν οι γαλάζιοι, είτε τώρα οι κόκκινοι. 
Εξόριστος σε μια χώρα όπου δεν αναγνω-
ρίζεται η προσωπικότητα και η δουλειά του 
καθενός, αλλά οι συγγενικές ή κομματικές 
του σχέσεις. Αυτή η μεσαιωνική και μαφιό-
ζικη νοοτροπία ήταν οι δυνάμεις κατοχής. 
Αυτό που μας υποδεικνύουν οι ξένοι και μας 
λένε ότι πρέπει να αλλάξετε, είναι αυτό που 
έπρεπε να κάναμε μόνοι 
μας. Εμάς μας φταί-
ει ο γιατρός που 
κάνει διάγνωση 
και μας δίνει το 
οδυνηρό φάρ-
μακο.

 Πώς θα περιγράφατε τη σημερινή κατά-
σταση; Οι δύο παλιοί γιατροί μας μέσα από 
τους τσακωμούς και τις ατζαμοσύνες τους 
μας έφτασαν στην εντατική και τώρα έρχε-
ται ο νέος γιατρός για να μας ξαποστείλει.

Αναφέρεστε στον Σύριζα; Ναι. Το τραγικό 
δίλημμα των εκλογών είναι να διαλέξουμε 
ανάμεσα στους αναξιόπιστους και τους α-
νεύθυνους.

Πώς σχολιάζετε την άνοδο των άκρων;  Νο-
μίζω ότι είναι γνωστό στην ιστορία πως όταν 
τα πράγματα ζορίζουν και η τσέπη αδειάζει, 
οι άνθρωποι κάνουν συντηρητική στροφή. 
Θεωρούσα πάντα τα άκρα, είτε είναι δεξιά εί-
τε αριστερά, βαθιά συντηρητικές δυνάμεις.

Είδαμε πριν λίγο καιρό που κανάλια και 
κόμματα καταδίκασαν σύσσωμα την επί-
θεση μελών της Χ.Α. στον Πέτρο Ευθυμίου, 
κάτι που όμως δεν κάνουν όταν αντίστοι-
χες επιθέσεις γίνονται από «Αγανακτισμέ-
νους» πολίτες. Πώς το κρίνετε; Πάντα τα 
μέτρα και τα σταθμά είναι δυστυχώς δύο. Ό-
πως τότε που όλη η Ελλάδα κατέβηκε στους 
δρόμους –και καλά έκανε– για το φόνο του 
παιδιού, επειδή έγινε από όργανο της τάξης, 
αλλά όταν σκοτώθηκαν 3 νέοι άνθρωποι 
στην Μαρφίν δεν κατεβήκαμε στους δρό-
μους γιατί δεν ήταν «μπάτσος, γουρούνι, 
δολοφόνος» ο θύτης. Είναι θλιβερό. Δείχνει 
βαθιά προκατάληψη. Βαθιά υποδούλωση 
σε στερεότυπα. 

«Από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη 
χώρα» λέγατε σε ένα τραγούδι. Επιμέ-

νετε σε αυτή τη διατύπωση; Αυτό το 
έγραψα πριν 20 χρόνια, έγινε οδυνη-

ρά επίκαιρο, αλλά δεν σημαίνει ότι 
θα το ακολουθήσω. Αν συνεχίσει 

αυτή η κατάσταση κι αν φανούμε 

τόσο αποφασισμένοι να αυτοκτονήσουμε, 
σκέφτομαι κι εγώ το ενδεχόμενο να εγκα-
ταλείψω.

Και η λύση, ποια είναι τελικά για αυτή τη 
χώρα; Αυτοκριτική και πολλή δουλειά. Υ-
ποψιάζομαι ότι παλιότερα υπήρχε μια άλλη 
σχέση του Έλληνα με τη δουλειά, αλλά από 
τη δεκαετία του ’80 και μετά με την άνοδο 
και το γιγάντωμα του συνδικαλισμού η δου-
λειά έγινε ένα αντικείμενο διαπραγμάτευ-
σης με σκοπό να την αποφύγουμε. Ποτέ δεν 
έγινε κουβέντα για την ουσία της και πολύ 
περισσότερο τη χαρά της δουλειάς και της 
δημιουργίας. Και γι’ αυτό φτάσαμε σε αυτή 
την κρίση, που είναι το αποτέλεσμα της μη 
παραγωγικότητας. Της τεμπελιάς, της αδρά-
νειας και της μαγκιάς του αντάρτη της πορ-
δής με τα λεφτά του μπαμπά, όπως έλεγα σε 
ένα τραγούδι του ’80. Αυτό που έλεγα τότε 
για κάποιους γνωστούς και φίλους που ή-
ταν οργανωμένοι σε κομματικές νεολαίες 
και παρίσταναν τον Τσε Γκεβάρα με τα λεφτά 
του μπαμπά, έγινε σήμα κατατεθέν μιας ο-
λόκληρης κοινωνίας. Αυτό εννοώ αυτοκρι-
τική. Αν δεν κοιτάξουμε στον καθρέφτη και 
δεν δούμε το κωλόπαιδο που έμαθε να του 
χαρίζονται όλα κι αυτό να παριστάνει τον α-
ντάρτη και να βρίζει τους πάντες, δεν βλέπω 
προοπτική για τίποτα καλό. Αν δεν ενηλικιω-
θεί αυτό το κωλόπαιδο.

 «Τι έχει μείνει απ’ τη φωτιά»; Πολλά. Δεν θα 
έκανα μια γιορτή για τα 30 χρόνια αν ήμουν 
παροπλισμένος, δεν θα έκανα ένα μνημόσυ-
νο. Τα απεχθάνομαι! Η γιορτή και ο απολογι-
σμός έχουν νόημα επειδή είμαι εν κινήσει. 

Ιnfo: 20/6, Τεχνόπολη, 210 3475.518, 210 
3461.589. Μαζί του τραγουδούν: Ελευθερία 
Αρβανιτάκη, Πάνος Μουζουράκης, Νατάσσα 
Μποφίλιου. 21.00, € 15, 12(Φ).

Οι «δυνάμεις κατοχής» ήταν οι ίδιοι οι  Έλληνες

Οι πράσινοι και γαλάζιοι 
γιατροί μέσα από τους 

τσακωμούς και τις 
ατζαμοσύνες τους μας 

έφτασαν στην εντατική 
και τώρα έρχεται ο 

κόκκινος γιατρός για να 
μας ξαποστείλει

 Της ΚΑΤΕρίΝΑς ΠΑΝΑΓΟΠΟΥλΟΥ

Νίκος Πορτοκάλογλου
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Για να καταχωριστείτε στους οδηγούς της A.V., στείλτε δελτία Τύπου 2 εβδομάδες πριν από 
την προγραμματισμένη ημερομηνία. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Χαρ. Τρικούπη 22, 
10679 Αθήνα ή στο fax 210 3617.310 ή στο agenda@athensvoice.gr

www.
athensvoice.gr

Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; “210 Guide”, 

ένας πλήρης οδηγός με γκαλερί, 

θέατρα, σινεμά, εστιατόρια, 

bars και clubs. 

EDY FERGUSON

Η 
ικανότητά της να χειρίζεται άνετα μια πλειάδα μέ-
σων –σχέδιο, εγκατάσταση, performance, video, 
ζωγραφική– είναι ενδεικτική της πορείας της. Στα 

τέλη των 80s εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη για να εργαστεί 
σε τηλεοπτική εκπομπή όπου σκηνοθετούσε video hip-hop 
μουσικής, εργάστηκε σε μουσεία και γκαλερί, ταξίδεψε σε 
όλο τον κόσμο και συμμετείχε σε αναρίθμητα εκπαιδευτικά 
ταξίδια σε Αυστρία και Ελλάδα. Η έκθεση στο Μουσείο Μπε-
νάκη - Κτήριο Οδού Πειραιώς στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Αθηνών παρουσιάζει έργα της από το 1993 μέχρι σήμερα 
και αναδεικνύει το πολυδιάστατο έργο της – περιεκτικό κι 
ελκυστικό, με σταθερή προβληματική το διάλογο γύρω από 
τη σύγχρονη τέχνη. Όσο για τις εικόνες της, τις περισσότερες 
φορές φιλοξενούν στοιχεία από την κουλτούρα της καθη-
μερινότητας, του σινεμά και της rock μουσικής. Επιμέλεια: 
Paolo Colombo. Έως 29/7, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου

Ο Ένκε Φεζολάρι μιλάει για τη σκηνοθεσία της 
«Αγγέλας» του Γιώργου Σεβαστίκογλου 

« Επέλεξα δύο έργα του χθες για το σήμερα (σ.σ. μετά την «Παρέλαση» 
της Αναγνωστάκη το χειμώνα στο Θέατρο του Νέου Κόσμου). Σε μια 
εποχή που επιτάσσει την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό των αξιών, 

που μπουχτίσαμε στο λαϊφστάιλ και στο δήθεν, αυτά τα έργα αφυπνίζουν τη 
συνείδηση του θεατή. Μέσα τους βλέπω έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι ονειρεύ-
ονται μια καλύτερη ζωή, ερωτεύονται, αγαπούν και θυσιάζουν. Αδύναμοι και 
εγκαταλελειμμένοι από τον Θεό, πάντα ηρωποιούνται με έναν τρόπο. Είναι έργα 
κλασικά και βαλκάνια με επιρροές Φελίνι, Κουστουρίτσα και Κακογιάννη. Κυρίως, 
με ενδιαφέρει να ζωντανέψει η ιστορία σαν την καρτποστάλ που στέλνανε τότε 
στους ναύτες συζύγους οι γυναίκες. Όλα είναι δρόμος σε αυτή την αυλή όπου 
διαδραματίζεται η «Αγγέλα» μου. Εκεί, οι άνθρωποι ερωτεύονται, βρίζουν, αγα-
πούν, μισούν και σκοτώνονται. Στο φόντο αυτής της αυλής υπάρχει το φυσικό 
απογευματινό φως κι ελάχιστα μέσα, επικρατεί μια απογύμνωση. Ήθελα η ιστορία 
να ειπωθεί σε μια περιοχή αφημένη και εγκαταλελειμμένη όπως κι οι ζωές μας 
σήμερα, ντυμένη με τους ήχους του Τσιτσάνη και του Χιώτη». Info: Παίζουν: Βίκυ 
Παπαδοπούλου, Κωστής Καλλιβρετάκης, Βασίλης Μαργέτης κ.ά. 7/6 - 1/7, Τρ.-Κυρ. 
20.00, Αυλή της Kunsthalle, Κεραμεικού 28, 698 5920544, € 12

Σκανάρισμα της Πινακοθήκης
Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα 

Μ
όλις ξεκίνησε τη λειτουργία 
της στο κτίριο της οδού Κριε-
ζώτου 3, όπου έζησε κι εργά-
στηκε επί σαράντα χρόνια ο 
Γκίκας (1906-1944). Τι θα δείτε 

εκεί ανά όροφο; Ισόγειο: Τη δωρεά της Λίτσας 
Παπασπύρου – ένα αστικό σαλόνι με έργα γαλ-
λικής ζωγραφικής των πρώτων δεκαετιών του 
20ού και έπιπλα 16-18ου αιώνα. Από το ισόγειο 
μέχρι τον τρίτο: Την πνευματική και καλλιτεχνι-
κή δημιουργία της Ελλάδας από το τέλος του Ά  
Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τις παραμονές της 
δικτατορίας του ’67 μέσα από έργα τέχνης, χει-
ρόγραφα, εκδόσεις, φωτογραφίες και προσω-
πικά αντικείμενα 201 καλλιτεχνών ανθρώπων 
με κομβική την παρουσία της «Γενιάς του Τριά-
ντα». Στον τρίτο όροφο: Πίνακες, σχέδια, γλυ-
πτά, σκηνικά, χειρόγραφα, εικονογραφημένες 
εκδόσεις, φωτογραφίες και έπιπλα από το σπίτι 
του καλλιτέχνη στην Ύδρα και στην Κριεζώτου. 
Στον τέταρτο και τον πέμπτο όροφο (οι οποίοι 
διατηρήθηκαν στην αρχική τους μορφή): το ε-
ντυπωσιακό σαλόνι του καλλιτέχνη με τον πρω-
τοποριακό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, το γραφείο 
του πατέρα του με τα οικογενειακά πορτρέτα και 
κειμήλια κ.ά.  210 3615.702, Τετ.-Παρ. € 7, μειωμένο 
€ 5, ελεύθερη είσοδος για άνεργους, νέους κάτω 
των 22, άτομα με ειδικές ανάγκες.

ΦεΣτιβΑλ & StREEt ARt
Διεθνές Φεστιβάλ Graffiti & Street Art Meeting 
στις 9 &10/6 στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας. 200 
graffiti artists απ’ όλο τον κόσμο ζωγραφίζουν τους 
τοίχους του θεάτρου, ενώ παράλληλα τρέχουν 
skate, bmx, break dance και μουσικά events, διαγω-
νισμοί, joggling κ.ά. Η Athens Voice είναι χορηγός 
επικοινωνίας. 10.00-01.00 με είσοδο ελεύθερη.

ΔΗΜΗτΡΑ βιβελΗ
Στη νέα της έκθεση η εικαστικός ξεκινάει ένα ε-
σωστρεφές, ψυχαναλυτικό εικαστικό ταξίδι με 
τίτλο «Πολική συνεύρεση». Η αρχετυπική σχέση 
αρσενικού-θηλυκού και η νέα κοινωνική πραγ-
ματικότητα συναντιούνται στα ψυχεδελικά έρ-
γα της. 12-26/6, Χώρος Τέχνης & Δράσης Βρυσάκι, 
Βρυσάκιου 17, Πλάκα

ΣτΟΑ ΜΠΡΟΝτΓΟΥΑιΗ
Τέτοιες πρωτοβουλίες θέλει η πόλη μας! Όπως αυ-
τή του Ινστιτούτου Goethe και του Πανεπιστήμιου 
Bauhaus της Βαϊμάρης, για την ενεργοποίηση της 
στοάς Μπρόντγουαιη με καλλιτεχνικές δράσεις.  
9-11/6, με έργα των Νίκου Αρβανίτη, Ζάφου Ξαγο-
ράρη, Εύας ςτεφανή, Φίλιππου Τσίτου, Μαριέλας 
Νέστορα, Αντιγόνης Γύρα κ.ά. Είσοδος ελεύθερη.

επιλογές Της ΔΗΜΗΤρΑς ΤρίΑΝΤΑΦΥλλΟΥ
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*         νέο
C        μέχρι   15
 ¤        μέχρι 25
  ¤¤     μέχρι 40
   ¤¤¤  45+
Ξ        Ξενυχτάει (μετά τη 1.00 π.μ.)

Σ/Κ Ανοιχτό Σάββατο/ 
            (ή) Κυριακή μεσημέρι
Μ      Ανοιχτό μεσημέρι
            Τιμές χωρίς κρασί
A.V. Μην ξεχάσεις να πάρεις     
            την Athens Voice 
            φεύγοντας 

Κέντρο

AbreUvoir
Ξενοκράτους 51, Kολωνάκι, 
210 7229.106 Παλιό, αγαπη-
μένο, με γαλλική κουζίνα, 
κομψότητα και στιλ, έμαθε 
στους Αθηναίους τα σαλι-
γκάρια μπουργκινιόν και το 
φιλέτο σος καφέ ντε Παρί. 
€€€ M

AeTHrioN 
Ξεν. Xίλτον, Bασ. Σοφίας 46, 
210 7281.000 Ένα all day 
στέκι με service πολλών α-
στέρων.  Καφέδες, ροφήμα-
τα, σάντουιτς και ελαφριά 
γεύματα. Στον ίδιο χώρο 
και ένα μικρό «μπακάλικο» 
με ράφια γεμάτα προιόντα 
Ελλήνων παραγωγών 
(λάδια, ξίδια, μυρωδικά, 
μπαχαρικά, μέλια) για να 
αγοράσεις. Κλειστό για όλο 
το καλοκαίρι.€

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 
210 3462.983 Το Αθήρι 
βγήκε στον ανανεωμένο 
και ανθισμένο του κήπο, κα-
θημερινά εκτός Δευτέρας, 
με νέες καλοκαιρινές γεύ-
σεις από €2,50. Τρ. – Σάβ. 
20.00 – 01.00, Κυρ. 13.00 
– 18.00. € Κ 

AKAΔHMiAΣ 
MΠPiZoΛAKiA
Aκαδημίας 61, Aθήνα, 210 
3627.234 Σουβλάκι, πίτες με 
χαλούμι, αγκιναροσαλάτα. 
Σπεσιαλιτέ μπριζολάκια στη 
λαδόκολλα. Delivery. Aνοι-
χτά Παρ.-Σάβ. μέχρι 1.30 
βράδυ. Κυριακή ανοιχτά. C

AΛATΣi 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 
210 7210.501, 697 7210501 
Εδώ μαγειρεύει ο Σκαρμού-
τσος, ο πιο αγαπημένος 
και… τατουαζάτος κριτής 
– σεφ της t.V. Στο μοντέρνο 
εστιατόριο του δημοσιο-
γράφου Σταύρου Θεοδω-
ράκη καταφθάνουν καθη-
μερινά από το νησί στάκες, 
τυριά, άγρια χόρτα, μέχρι 
και η περίφημη μπουγάτσα 
του Ιορδάνη. Δοκίμασε το 
γαμοπίλαφο. Κυρ. κλειστά. 
€ € Μ A.v.

AΛeΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 
8A & Ζωναρά 21, Λ. Aλε-
ξάνδρας, 210 6420.874/ 
Αργεντινής Δημοκρατίας 
14, 210 6450.345 Ελληνική 
κουζίνα στην καλύτερη 
εκδοχή της, ιδανικός χώρος 
και για επαγγελματικά γεύ-
ματα. Σάββατο βρ. και Κυρ. 
μεσημέρι έντεχνη ζωντανή 
μουσική . Δίπλα, η μπιραρία 
με πληθωρικές μερίδες και 
πολλές μπίρες (κλειστή Κυ-
ριακή). €Μ

ΆΜΠΆΚΆΣ    
Ικαριέων & Ορφέως 34, 
Γκάζι, 6975 103055 Κρητικό 
μαγειρείο με XL μερίδες 
και γεύση αυθεντική, που 
συναντάς μόνο σε σπίτια 
Κρητικών. Τις πρώτες ύλες 
προμηθεύεται η Χανιώτισσα 
νεαρή ιδιοκτήτρια μόνο από 
το νησί της και μάλιστα από 
μικρούς παραγωγούς και 
συνεταιρισμούς. €

AΡχΟΝτΙΚΟ 
Έβρου 40, Aμπελόκηποι, 
210 7777.742 Παραδοσιακή 
ελληνική κουζίνα με πολλές 
επιλογές για να διαλέξεις, 
άφθονο κρασί και ρακόμελο 
για συνοδεία.  Και delivery 
12.00-18.00 Κλειστά Κυ-
ριακή € M 

bAlTHAZAr
Τσόχα 27, Αμπελόκηποι, 210 
6412.300-9 Ο υπέροχος κή-
πος που μαζεύει όλες τις πα-
ρέες κάθε καλοκαίρι, φέτος 
με και με την πολύ καλή chef 
Κωσταντίνα Φάκλαρη στη 
κουζίνα του. Και «casual» 
sushi bar στο βάθος, στο 
μικρό «πριβέ» κηπάκι. Το 
στέκι που αγαπάει η Αθήνα 
από παλιά με τιμές που έ-
χουν προσαρμοστεί στη νέα 
εποχή. hot spot η μπάρα, 
πάντα με συνωστισμό και 
πάντα με  τέλεια cocktails. 
Κλειστά Κυριακή.

bArAoNDA
Tσόχα 43, Aμπελόκηποι, 
210 6444.308 Πολυτελές 
club resto για όλους όσους 
λατρεύουν το show off. 
Βάλε κάτι sexy ή τα σινιέ 
σου σνίκερς και πήγαινε 
για κοσμικές καταστάσεις. 
Βραβευμένη ελληνική 
κουζίνα, εξαιρετικό σερβις. 
Αργότερα πέρνα για ποτό 
στο μπαρ-πασαρέλα.€€€

bΆΡΟΥΛΚΟ 
Πειραιώς 80, Κεραμεικός, 
210 5228.400 Αστέρι 
Michelin από το σεφ Λευτέ-
ρη Λαζάρου. Από τα καλύτε-
ρα της Αθήνας, με έμφαση 
στο δημιουργικό ψάρι – κρι-
θαράκι με καραβίδες μούρ-
λια!. Κυρ. κλειστά. €€€   

Βeer  ACADeMy HoMe
Εθν. Αντιστάσεως 4, Καισα-
ριανή, 210 7011.108 Beer 
Academy no 3, η συνέχεια! 
Με ωραία ταράτσα και rock 
μουσικές, μεταξύ άλλων 
–πολλών άλλων– και τη δική 
του φρέσκια μπίρα Βeever 
σε 2 εκδοχές, μία πικρή pils 
και μία ελαφριά red ale. Και 
delivery. Ανοιχτά από το 
μεσημέρι. € 

big APPle
Σκουφά 69, Κολωνάκι 210 
3643.820 Σαν να πηγαίνεις 
σε πάρτι που θα συναντή-
σεις όλους τους φίλους. 
Δηλαδή ωραίος κόσμος και 
up to date μουσική. Κου-
ζίνα μοντέρνα και φρέσκα 
γλυκά.  € 

blACK DUCK 
Xρήστου Λαδά 9A, Aθήνα, 
210 3234.760 Κομψός πο-
λυχώρος (all day & night 
long) με café, εστιατόριο, 
bar, gallery και live μουσικές 
βραδιές.  Κυρ. από 17.30 
και μετά € 

ΒΟΥτΆΔωΝ 48 
Βουτάδων 48, Γκάζι, 210 
3413.729 café-bistrot για 
καφέ, ποτό, σάντουιτς, τάρ-
τες, ποικιλίες και νόστιμα 
γλυκά. Δοκίμασε φοντί σο-
κολάτας με φρούτα. €

byZANTiNo 
(Ξενοδ. Xίλτον) Bασ. Σοφίας 
46, 210 7281.400 Ίσως ο πιο 
διάσημος και all time classic 
μπουφές της πόλης. Εξαιρε-
τικό πρωινό, ακόμη πιο 
πλούσιο το μεσημεριανό, 
και πιάτα a la carte .  €€

ΓΙΆΝτΕΣ 
Βαλτετσίου 44, Εξάρχεια, 
210 3301.369 Πολύχρωμο 
και νεανικό. Ελληνική-
δημιουργική κή κουζίνα και 
κόσμος με όρεξη. Ωραία 
αυλή  €Μ

* CArToNe

Περσεφόνης 41 & Τριπτο-
λέμου, Γκάζι, 210 3450.202 
Από το πρωί μέχρι αργά το 
βράδυ για καφέ, κοκτέιλς 
και κουζίνα που τα έχει όλα: 
μακαρονάδες, burgers, 
ριζότα, κρεατικά στη 
σχάρα,  σαλάτες, τέλεια 
γλυκά - δοκίμασε τσιζ κέικ 
με περγαμόντο. Ντεκόρ 
με τεράστιες χάρτινες 
μοτοσικλέτες και αυτοκινη-
τάκια που κρέμονται από το 
ταβάνι, τραπεζάκια έξω για 
χάζι στην περατζάδα, καλές 
mainstream μουσικές και 
ακόμα καλύτερες τιμές. 

CHiNA ToWN
Λ. Βουλιαγμένης 10, 210 
9315.223, 801 11 60200 
Κινέζικες γεύσεις σε λιτό, 
προσεγμένο χώρο. Κάθε 
Σάβ. και Κυρ. μεσημέρι 
ανοιχτός μπουφές με  10€ 
και τις καθημερινές 12.00 
- 17.00 30% έκπτωση. Και 
delivery.€Μ

* CiNCo   
Σκουφά 52, Κολωνάκι, 210 
3643.603 Εντυπωσιακός 
βιομηχανικός χώρος με 
ωραίες λεπτομέρειες. Με-
σογειακή κουζίνα, τάπας και 
μεγάλη μπάρα για ποτό και 
κοκτέιλ. €

CUCiNA PoverA     
Ευφορίωνος 13 & Ερατο-
σθένους, Παγκράτι, 210 
7566.008 Καλό wine resto 
(ιδιοκτήτης, ο sommelier 
Γιάννης Καημενάκης). Πολλά 
καλά κρασιά και σε ποτήρι. Στο 
πιάτο απλές γεύσεις με εποχι-
ακά προϊόντα. Δευτ. κλειστά. 
Κ Μ € €

* DAboSS  
Ομήρου 11, Κολωνάκι, 210 
3624.825 Το πρώην εστια-
τόριο thalasses έγινε ένα all 
day καφέ bar και εστιατόριο. 
Για ριζότο, burgers και ποτά 
με mainstream μουσικές 
στο ψηλό πάσο. Ό,τι πρέπει 
για μετά το γραφείο. € 

* 2 (DUo)    
Ξενοκράτους 49, Κολωνάκι, 
210 7294.111-2 Στο χώρο 
του πρώην Al Milanese, 
οι Λευτέρης Λαζάρου και 
Βάλτερ Φανιόνι ενώνουν 
την εστιατορική τους εμπει-
ρία. Πιάτα δημιουργικής 

ελληνικής και μεσογειακής 
κουζίνας σε τιμές προσιτές. 
Κήπος υπέροχος. €€

ΕΛΛΆΣ    
Πλ. Πλαστήρα 8, Παγκράτι, 
210 7510.002 Το παλιό –και 
σήμα κατατεθέν της περιο-
χής– καφενείο του Παγκρα-
τίου έχει μεταμορφωθεί 
σ’ ένα χαλαρό ζεστό χώρο 
με design πινελιές. Πιάτα 
ελληνικής σπιτικής κουζίνας 
αλλά και θαλασσινά . € Μ

eN AiΘPiA 
Bρυούλων 4, 210 2582.751, 
Πλ. N. Φιλαδέλφειας Xώρος 
ζωγραφισμένος στο χέρι, 
από το πρωί για καφέ και 
από το μεσημέρι με ωραία 
δημιουργική κουζίνα. «Δυ-
νατή» μπάρα (μπίρες από 
όλο τον κόσμο) και έθνικ 
μουσική μέχρι αργά το βρά-
δυ.  € Ξ A.v. Σ/K

FAbriZio’S     
Σπευσίππου 8, Κολωνάκι, 
210 7247.180 Ο πολύ καλός 
Ιταλός σεφ Φαμπρίτσιο 
Μπουλιάνι στο δικό του 
χώρο με αυθεντικές 
ιταλικές συνταγές και 
τέλεια γλυκά. Μικρή λίστα 
κρασιών και δυνατότητα να 
φέρει κάποιος το δικό του 
μπουκάλι. Κάθε μέρα ανοι-
χτά και μεσημέρι, Κυριακή 
κλειστά. €€ 

FiSH…ΆΛΙΔΆ    
Ναϊάδων & Αντήνορος, πε-
ριοχή Χίλτον, 210 7234.551 
Γουστόζικο, φωτεινό, 
θαλασσινό ντεκόρ και πιάτα 
που μυρίζουν αρμύρα. 
Φρέσκα ψάρια, μεζέδες, 
μακαρονάδες θαλασσινών, 
καλά κρασιά και θεσσαλικά 
τσίπουρα. €€ Μ   

gAlAXy ΒΆr 
Ξεν. Hilton, Bασ. Σοφίας 46, 
210 7281.000 Βραβευμένο 
σαν ένα από τα καλύτερα 
sky bars του κόσμου και 
εντελώς cosmopolitan. 
Για fingerfood σε ποτήρι 
μαρτίνι, κοκτέιλ, και φα-
ντασμαγορική άποψη της 
πόλης.   €Ξ Κ 

gAllo Nero (il)
Λ. Αλεξάνδρας 10, ξενοδοχ. 
Park, Πεδίον Άρεως, 210 
8894.500 Φρέσκια ματιά 

στην ιταλική κουζίνα από 
τον σεφ Gianluca Barlucci 
( γνωστός από τη Μύκονο) 
φτιάχνει την πιο καλοψη-
μένη tagliata al tartufo και 
την πιο ζουμερή μπριζόλα 
florentina. Πίτσα τραγανή 
και σε γεύσεις που δεν έχεις 
φανταστεί – γλυκιά  με σο-
κολάτα και μασκαρπόνε!

gAZi College
Περσεφόνης 53 & Γαργητ-
τίων, Γκάζι , 210 3322.112 
Σε mood βιβλιοθήκης 
με ράφια και σχολικούς 
μαυροπίνακες για καφέ και 
snacks, σαλάτες και γλυκά 
από τις 8 το πρωίν ενώ 
Παρασκευή και Σάββατο 
μένει ανοιχτό όλη τη νύχτα 
για τα πιο πεινασμένα 
κολεγιόπαιδα.

gooDy’S       
Delivery service: 801 
1000011, από κινητό 210 
2805.120, 211 1025.700 Τα 
burgers που σε μεγάλωσαν, 
οι σαλάτες που κρατούν τη 
γραμμή σου, οι παραδοσια-
κές γεύσεις στη σύγχρονη 
version τους, η ελληνική 
αλυσίδα που ξέρεις και 
εμπιστεύεσαι.C 

JACKSoN HAll 
Mηλιώνη 4, Kολωνάκι, 
210 3616.098 Όλη η Αθήνα 
κάνει ένα πέρασμα από το 
catwalk της πόλης, τον πε-
ζόδρομο της Μηλιώνη, και 
δίνει ραντεβού «στον Ινδι-
άνο». Είναι all day και πάντα 
γίνεται χαμός. Το Σάββατο, 
μόλις κλείσει και η τελευ-
ταία μπουτίκ του Κολωνα-
κίου, οι σικ Αθηναίοι είναι 
ξεθεωμένοι και πεινάνε. Ένα 
αμερικάνικο burger με bbq 
σος, ένα steak για δύο κι ένα 
ποτό (σε λογική τιμή) τους 
συνεφέρει. €€Ξ Μ. A.v.

JAMoN  
Ελασσιδών 15 & Δεκελέων, 
Γκάζι, 210 3464.120 Τάπας, 
πίντσος μπαρ, ισπανικά 
τυριά και αλλαντικά, παέγια, 
τορτίγιες, τσούρος, ισπα-
νικά κρασιά και σανγκρία. 
Όμοιό του μόνο στη χώρα 
των Βάσκων! €

KAlAMAKi bAr   
Δράκου 15 & Δημητρακο-
πούλου, Κουκάκι (Στάση 
μετρό Συγγρού-Φιξ), 211 
0171862 Κρεατοφαγία 
περασμένη σε καλαμάκι. 
Από χοιρινό μέχρι μπούτι 
κοτόπουλου (όλα από Καρ-
δίτσα), ακόμα και χαλούμι 
και μανιτάρια «σουβλιστά». 
Προτίμηση στις ελληνικές 
πρώτες ύλες και στα ποτά. 
Και delivery. € Ξ

ΚΆΛΛΙΣτΗ ΓΕΥΣΙΣ    
Ασκληπιού 137, Αθήνα, 
210 6453.179/ 698 3134731 
Γλυκός χώρος με άρωμα 
γυναίκας και φωτογραφίες 
από λουλούδια στους 
τοίχους. Δύο νεαρές σεφ 
συνεχίζουν τη μακρόχρονη 
ιστορία με πιάτα ελληνικά 
και δημιουργικά. Κυρ. μόνο 
μεσημέρι  & Δευτ. κλειστά. €

*KoHeNoor 
Τριπτολέμου 41, Γκάζι,  210 
3455.762 Λιτό περιβάλλον 
και αυθεντικά παραδοσιακά 
ινδικά πιάτα. Μετά από 
δεκαετή εμπειρία από το 
πρώτο τους εστιατόριο στο 
Σιδάρι Κέρκυρας, οι ινδοί 
ιδιοκτήτες προετοιμάζουν 
σπεσιαλιτέ που τις ξέρουν 
καλά (δοκιμάστε tandoori 
και vindaloo) με αγνά υλικά 
και παραδοσιακά μυρωδικά.

KoTili  
Αδριανού 41-45, Μονα-
στηράκι, 210 3232.868 
Πολύ όμορφο καφέ-
μεζεδοπωλείο, σε ένα από 
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Tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

TASTEPOLICE
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Αθήρι
Η παράδοση αλλιώς…

Τον σεφ Αλέξη Καρδάση τον παρακολουθώ χρόνια. Από 
τότε που νεαρός και έξτρα πρωτοποριακός τάραζε τα νε-
ρά στο πρώτο του Αθήρι στον Κορυδαλλό, μέχρι σήμερα 

που το ομώνυμο πόστο του στον Κεραμεικό είναι ένα από τα πιο 
βραβευμένα αθηναϊκά εστιατόρια, και ο πασίγνωστος οδηγός 
Michelin το αναγορεύει ως ένα από τα 15 καλύτερα εστιατόρια 
στην Ελλάδα για το 2012 και ως μία από τις καλύτερες γευστι-
κές εμπειρίες στην Ευρώπη! 
Τα καλοκαίρια Αλέξης και Αθήρι βγάζουν έναν ακόμη άσο από 
το μανίκι. Τον κήπο, που έχει διαμορφωθεί από την αρχιτέκτονα 
Ελένη Χλιόβα Μπιτζάνη, είναι καταπράσινος, έχει γωνιές που 
μπορεί κάποιος να απομονωθεί, έχει πολλή ησυχία, φινέτσα και 
μια γλύκα «παλιάς» αθηναϊκής βραδιάς. Προχτές απόλαυσα τα 
καινούργια καλοκαιρινά πιάτα. Η κουζίνα βασίζεται στη δημι-
ουργικότητα του Καρδάση και προωθεί στο έπακρο τα τοπικά, 
απ’ όλες τις άκρες της Ελλάδας προϊόντα. Έτσι, τα λαχανικά έρ-
χονται από τις Ράχες Μεσσηνίας, το λάδι είναι βιολογικό από 
την Κρήτη, η φέτα είναι Καλαβρύτων και η ξινομυζήθρα Κρή-
της, η φάβα απ’ τη Σαντορίνη, ψάρια και κρεατικά είναι πάντα 
φρέσκα. Δοκιμάσαμε πολλά και πεντανόστιμα – στον κατάλογο 
αναγράφονται ως «με το πιρούνι» ή «με την κουτάλα», δηλαδή 
μεζέδες με το κομμάτι για να μπορεί κανείς να γευτεί μια αρκετά 
μεγάλη γκάμα σε τιμές που ξεκινούν από 2,50 ευρώ. Εξαιρετικό 
λουκουμά παστού μπακαλιάρου μαζί με κομματάκια παντζαριού, 
κάππαρη και μους ταραμοσαλάτας, καβουρόψιχα με μοσχολέ-
μονο και λάδι αμυγδάλου, φλογέρα με σύγκλινο Μάνης, κρεμ-
μυδοντολμάς με αρνί, χταπόδι με λιαστή ντομάτα και κάππαρη, 
ρεβυθάδα με σουτζούκι, κεφτεδάκια με γιαούρτι μαστίχας και 
δυόσμο, φάβα με κρεμμύδια καραμελωμένα και γλυκό τοματάκι 
και… αν δεν βάζαμε φρένο δεν θα χώραγε τίποτα από τα εξίσου 
νόστιμα κυρίως. Κριθαρότο με φρέσκιες γαρίδες συν μοσχαράκι 
με χυλοπίτες Αρκαδίας και πλούσια αρωματική μυζήθρα, δυο 
πιάτα που παρά τα προηγούμενα «μεζεκλίκια» έγιναν ανάρπα-
στα. Συνοδεύσαμε με ωραιότατο ροζέ Παρπαρούση αντί €14, τι-
μή συναρπαστική, που έφερε και δεύτερο μπουκάλι στο τραπέζι. 
Το Αθήρι, να πω εδώ, κάθε μήνα τον αφιερώνει σε έναν Έλληνα 
παραγωγό, με αυτήν την εξαιρετική τιμή - για τον Ιούνιο θα παί-
ζουν τα κρασιά του Θεοδωρακάκου από τη Λακωνία. Κλείσαμε 
με παραδοσιακά και μαζί εντελώς προχωρημένα γλυκά, παγωτό 
γιαούρτι με ζελέ λεμόνι, σιρόπι δυόσμου και φράουλες, παγωτό 
τριαντάφυλλο με μπισκότο κα αφρό ελληνικού καφέ, σε τιμές 
γύρω στα € 3. Μαθαίνω πως το Αθήρι, ανοιχτό Τρίτη με Σάββατο 
20.00-1.00, τις Κυριακές σερβίρει 13.00-18.00 και έχει και παι-
δότοπο και παιδικό πιάτο-έκπληξη με μόνο € 5. Για όλα τα παρα-
πάνω συστήνεται κάτι περισσότερο από ανεπιφύλακτα. 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 210 3462.983, 210 4940.672    

 γεύση οδηγος

WINE TASTING 
@SAFKA 

Από τα πιο αξιόλογα resto bar της 
Αθήνας, το Safka, σήμερα Πέμπτη 

7/6 διοργανώνει σπέσιαλ Wine 
Tasting δείπνο. Μία μοναδική ευκαι-

ρία για τους μεν φανατικούς να… 
επαναλάβουν και να χαρούν τον 

κήπο που μόλις άνοιξε, για όσους δε 
πάνε πρώτη φορά να γνωρίσουν 

την κουζίνα του πραγματικά 
εξαιρετικού σεφ Samu Koskinen σε 

συνδυασμό μάλιστα με τα καλά 
κρασιά του κτήματος Οινογένεσις. 
Τιμή μαζί με το κρασί € 33 ευρώ/ά-
τομο. Μεγ. Αλεξάνδρου 80-82, Κερα-

μεικός, 210 5243.340
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τα πιο προνομιακά σημεία 
της πόλης, με μεγάλη ποικι-
λία σε ελληνικά πιάτα, φρέ-
σκες σαλάτες, χειροποίητα 
γλυκά, παγωτά, καφέδες 
και ποτά. Παρ.&Σάβ. μουσι-
κή με πιάνο.
 
KFC              
Γλυφάδα, Village Ρέντη, The 
Mall, Ομόνοια, Παγκράτι, Πει-
ραιάς, www.kfc.gr  Ο ναός 
του κοτόπουλου κι εσύ θα 
προσκυνήσεις. Κοτόπουλα 
Αγγελάκης και μπαχαρικά 
KFc σε απίθανους συνδυα-
σμούς. Φτερούγες, μπου-
τάκια και φιλέτα. Delivery 
όλα εκτός από the Mall και 
Ομόνοιας. C

KUZiNA 
Aδριανού 9, Θησείο, 
210 3240.133 Στιλάτη μο-
ντέρνα «ταβέρνα» με fusion 
πιάτα από τον Άρη Τσανα-
κλίδη. Συνέχισε τη βραδιά μ’ 
ένα ποτό στην ταράτσα και 
με συγκλονιστική θέα στην 
Ακρόπολη και το Ναό του 
Ηφαίστου. €€  M Ξ

MAlvAZiA
Aγαθημέρου 1, Pούφ, 210 
3417.010 Εξαιρετική μεσο-
γειακή κουζίνα, χώρος υπέ-
ροχος που θυμίζει μεσαιω-
νικό κάστρο. Καθημερινές 
με προσφορές (μενού € 19), 
Π/Σ live μουσική. € Κ Ξ 

MAMA roUX
Αιόλου 48-50, μετρό «Μονα-
στηράκι», 213 0048.382
Για φαλάφελ, γαλλικές 
βελουτέ σούπες, τραγανά 
ζεστά BLt sandwich (μπέ-
ικον, μαρούλι, τομάτα), 
νεοϋρκέζικο cheesecake και 
πρωτότυπα cocktails. Στο 
χώρο σου με ένα τηλεφώ-
νημα από τις 8 το πρωί μέχρι 
τα μεσάνυχτα και κάθε Κυ-
ριακή brunch 12.00-18.00 
με € 12-15/ άτομο. Δευτ. 
βράδυ κλειστά.    

MAMACAS
Περσεφόνης 41, Γκάζι, 210 
3464.984 Το μαγαζί που 
κατέβασε στα 90s όλο τον 
κόσμο στο έρημο τότε Γκάζι, 
το πρώτο που καθιέρωσε 
τον όρο «μοντέρνα ελλη-
νική ταβέρνα». Το μπαρ-
club δίπλα μαζεύει όλο το 
dancing crowd της πόλης.
Στάνταρ ραντεβού για 
φαγητό τα μεσημέρια του 
Σαββάτου. €€ Ξ Μ

MATilDe PiZZA bAr    
Κωνσταντινουπόλεως 44, 
Γκάζι, 210 3411.878 
hot spot στο Γκάζι, με 
τραπεζάκια έξω και θέα στα 
τρένα που περνούν. Ιταλική 
αυθεντική πίτσα ψημένη σε 
ξυλόφουρνο και cocktails. 
Kυρ. μεσημέρι, Δευτ. κλει-
στά. €

MeAT bAr
Ομήρου και Σκουφά, 210 
3611.116 Για παϊδάκια και 
μπριζολάκια σε βελούδι-
νους καναπέδες. Ανοιχτό 
κάθε μέρα μεσημέρι - βρά-
δυ. Delivery.

o MeXiKANoS 
Ευδήλου 15, Ζωγράφου, 
210 7716.900 Περιβάλλον 
χαλαρό, γεμάτο χρώμα. 
Αυθεντικές μεξικάνικες 
γεύσεις, τάκος, κεσαντίγιας, 
φαχίτας και άλλα πολλά.
Μαζί παγωμένες μαργα-
ρίτες, μοχίτο, σανγκρία ή 
μια τεκίλα ή μια μεξικάνικη 
μπίρα σερβιρισμένες με πα-
ραδοσιακό τρόπο. Ο χώρος 
κάτω από την πέργκολα έχει 
τη δροσιά που ζητάς, όταν 
ο υδράργυρος είναι ψηλά. 
Δευτ.-Πέμ. από τις 6 μ.μ., 
Παρ.-Κυρ. από τις 2 μ.μ.

MeTAΞΟΥΡΓΕΙΟ  (To)   
Μυλλέρου 25 & Λεωνίδου, 
πλ. Αυδή, 217 7050.103/ 
694 4678930 Οινομαγειρείο 
στην καρδιά του κέντρου 
από το 1933, με μαγειρευτά 
ημέρας, τηγανιές, κρεατο-
μεζέδες, ψαρομεζέδες, της 
ώρας. C Μ Ξ  

ΜΟΜΜΥ ΟPeN                   
Δελφών 4, Κολωνάκι, 210 
3619.682 Νέο σκηνικό, 
με μεσογειακές - ιταλικές 
γεύσεις και καταπληκτικά 
cocktails στην μπάρα. € Μ Ξ

MoΝΟΠωΛΙΟ ΆΘΗΝωΝ  
Ιπποθοντιδών 10 & Κειρι-

αδών, Κ. Πετράλωνα, 210 
3459.172 Ενδιαφέρουσα 
ελληνική κουζίνα, στέκι η-
θοποιών. Δευτ. κλειστά €Ξ

MySTiC PiZZA     
Γ. Ολυμπίου 2 & Βεΐκου, 
Κουκάκι, 210 9592.092/ Εμ. 
Μπενάκη 76, Εξάρχεια, 210 
3839.500/ Σαρανταπόρου 1 
& Μεσογείων, Χολαργός, 210 
6545.000  Πίτσα με πεντα-
νόστιμο ζυμάρι από άλευρα 
κάνναβης. Δοκίμασε τη 
rocket και θα πάθεις, ζυμα-
ρικά και πολύ ωραία γλυκά. 
Delivery 13.00-12.00.  

ΝτΕΡΛΙKATeΣeN
Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι 
Από τη Θεσσαλονίκη, θέμα 
του τα σουβλάκια πάσης 
φύσεως. Καλή ποιότητα, 
πρωτότυπες προτάσεις, 
χιούμορ στις ονομασίες. C

ΟΙΝoSCeNT    
Βουλής 45-47, Σύνταγμα, 210 
3229.374 Wine bar και κάβα 
με πολλές ελληνικές και 
ξένες ετικέτες κρασιού. Από 
αυτές 30 περίπου προσφέ-
ρονται και σε ποτήρι (από 
€ 4-7). Συχνά γευστικές 
δοκιμές και παρουσιάσεις 
κρασιών. Ανοιχτά κάθε 
μέρα 12.00 μ.μ. - 1.00 π.μ. 
(last call), Π/Σ μέχρι τις 2.00, 
Κυρ. κλειστά.  

2 ΔΕΚΆΡΕΣ Η ΟΚΆ
Αναστασίου Ζίννη 31, 
Κουκάκι - Φιξ, 210 9220.583 
Μεζεδοπωλείο με μεζέδες 
από όλη την Ελλάδα σε 
καλές τιμές. Κυρ. βράδυ 
κλειστά. € Μ

ΠΆΠΆΔAΚΗΣ 
Φωκυλίδου 15, Kολωνάκι, 
210 3608.621 Ψαρικά και 
λίγα κρεατικά, καλά υλικά. 
Σεφ η τηλεστάρ –Μαντόνα 
της γεύσης– Aργυρώ Mπαρ-
μπαρήγου. Κάνε κράτηση. 
Κυρ. κλειστά. €€Μ

ΠΆΠΆΝΔΡΕΟΥ 
Αριστογείτωνος 1, Κεντρι-
κή Αγορά, 210 3257.607 
Ανοιχτό από το 1896, ξεκί-
νησε να σερβίρει πατσά και 
βραστό στους εργάτες της 
πρωινής βάρδιας και συνέ-
χισε γράφοντας ιστορία στα 
hangover των party animals 
όλης της πόλης. Ανακαινι-
σμένο, ανοιχτό 24 ώρες, 
με βιτρίνα-πανόραμα της 
ελληνικής κουζίνας. €ΜΞ

PASΆJi 
City link, Στοά Σπυρομήλιου, 
210 3220.714  Μέσα στην 
κοσμοπολίτικη στοά, ανοι-
χτό από νωρίς το μεσημέρι. 
Πολύ κομψό meeting point 
της πόλης. Pres fix menu 
από € 15, Δευτ.-Παρ. happy 
hour 17.00-21.00, ποτό € 6 
και κοκτέιλ € 7. €€

PASTeriA (lA)  
Κωνσταντινουπόλεως 68, 
Μπουρνάζι, 210 5775.133-
2/A. Παπανδρέου (The Mall 
4os όροφος), Μαρούσι, 210 
6198.230/ Koλωνάκι, 210 
3632.032/ Γλυφάδα, 210 
8945.085/ Kηφισιά, 210 
8085.607/ Ν. Σμύρνη, 210 
9319.146/Π. Φάληρο, 210 
9858.880/ Αμπελόκηποι, 210 
6401.480/ Αγ.Παρασκευή, 
210 6019.975/Αργυρούπο-
λυ,210 9945.772/ Χαλάνδρι, 
210 6854.210/ Ρέντη, 210 
4922.960/Κ. Πατήσια, 210 
2236.295/ Ν.Μάκρη, 22940 
91.330  Δώδεκα restaurants 
σε όλη την πόλη για να μη 
νιώσεις ποτέ την έλλειψη. 
Μπάρα για κρασί από την 
πλούσια κάβα του και ωραι-
ότατο ιταλικό μενού που 
επιμελείται ο Ιταλός σεφ 
ettore Botrini. € Μ Ξ 

PiZZA HUT 
Κοραή 4 & Σταδίου, Κολο-
κοτρώνη 32,  Κεφαλάρι, Αγ. 
Παρασκευής & Στρ. Τόμπρα, 
Αγ. Παρασκευή, Κύπρου 
104, Μπουρνάζι, Πίνδου 
1, Ν. Φιλαδέλφεια, Λ. Αλε-
ξάνδρας 108, Νεάπολη,  Λ. 
Νίκης 79 (Λευκός Πύργος), 
Θεσσαλονίκη, 18118 Με 32 
καταστήματα σε όλη την 
Αθήνα για τους pizza lovers. 
Από τα καλύτερα delivery 
της πόλης. Ζήτα μαζί και την 
A.V.  € A.v.

PoliS
Πεσματζόγλου 5, Αθήνα, 210 
3249.588 Xώρος μοντέρνος 

για μεσογειακή κουζίνα με 
ελληνικές πινελιές μεσημέ-
ρι - βράδυ. Ανοιχτό από το 
πρωί και για καφέ-snacks. 
Κυρ. κλειστά. €Μ

PoSTiNo (il) 
Γριβαίων 3, Kολωνάκι, 
210 3641.414 o πιο Έλληνας 
iταλός της Αθήνας, ο Αντό-
νιο, έφτιαξε μια ταβέρνα 
γεμάτη νοσταλγικές καρ-
τποστάλ και γεύσεις που σε 
στέλνουν κατευθείαν στην 
κατσαρόλα μιας Ιταλίδας 
μάμα. Από το δίσκο με τα 
πρώτα κατσικίσιο με πέστο 
μαΐντανού και βιτέλο τονά-
το, μετά σνίτσελ, μαγειρευ-
τά, μακαρόνια. €€Μ Ξ Κ

ProSoPA        
Κωνσταντινουπόλεως 4 & 
Μεγ. Βασιλείου 52, Ρουφ, 
210 3413.433 Γνωστό και 
αγαπημένο στέκι για το 
(καλλιτεχνικό) κοινό, για τη 
νόστιμη κουζίνα, τις lounge 
μουσικές και φυσικά την 
«cult»  θέα στα τρένα. €€Ξ

rATKA
Xάρητος 30-32, Kολωνάκι, 
210 7290.746 tο απόλυτο 
ραντεβού των τελευταίων 
τριών δεκαετιών στο κέ-
ντρο της αθηναϊκής περιπέ-
τειας. Μeeting point για όλο 
το κοσμικό, πολιτικό, επιχει-
ρηματικό, δημοσιογραφικό 
crowd της Αθήνας, μ’ ένα 
chic κοινό που ορκίζεται στα 
κλασικά της πιάτα (σούσι, 
καρμπονάρα, φιλέτο πέ-
τρας) κι έχει σαν άλλοθι την 
τούρτα φράουλα. Αέρας 
γαλλικού μπιστρό, φοβερή 
λίστα κρασιών, τα σωστά 
κοκτέιλ στο μπάρ περι-
μένοντας. Σάββατο μόνο 
μεσημέρι, Κυριακή κλειστά. 
  €€€  A.v Ξ

roSebUD
Σκουφά 40 & Ομήρου, 210 
3392.370, www.rosebud.gr
Κλασικό στέκι της Σκουφά, 
θα πας για τις σούπερ μου-
σικές του, σε jazz νότες και 
σαξόφωνο. Στον πρώτο 
όροφο dine in με ευρω-
παϊκές και μεσογειακές 
γεύσεις. Κάνε lunch break 
για κριθαρότο με γαρίδες 
και “soundtrack” από live 
πιάνο. €€ Μ Σ

rooSTer     
Πλ. Αγ. Ειρήνης 4, 210 
3224.410 Το καινούργιο all 
day bar και εστιατόριο που 
βρίσκεται στο νέο meeting 
point της Αθήνας στην πλα-
τεία Αγ. Ειρήνης.  

* SAFKA  
Μεγ. Αλεξάνδρου 80-82, 
Κεραμεικός, 210 5243.340 
Αυθεντική σκανδιναβική 
gourmet κουζίνα, σε εντυ-
πωσιακό χώρο ανάλογης 
αισθητικής. Μους σολομού, 
ελάφι και τάρανδος, όλα τα 
κρασιά και οι σαμπάνιες και 
σε ποτήρι, μπαρ για τους 
καπνιστές αλλά και για ω-
ραία, δυνατά, σκανδιναβικά 
κοκτέιλ. Κυριακή και Δευτέ-
ρα κλειστά. €€ 

SCHWeiNCHeN DiCK    
Ιάκχου 9-11, Γκάζι, 693 
7983556 street food για να 
αρχίσεις ή να κλείσεις τη 
νυχτερινή διασκέδαση στο 
κέντρο. Σε βιομηχανικό 
βερολινέζικο design με μου-
σικές blues, jazz και rock 
για απολαυστικά λουκάνικα 
Νυρεμβέργης, Βιέννης, 
Κρακοβίας, πατατοσαλάτες 
Βαυαρίας και Βερολίνου, 
αυθεντικά βαυαρέζικα αλ-
λαντικά και πολλές μπίρες.

* SHAMoNe     
Κωνσταντινουπόλεως 46, 
Γκάζι  Το bar restaurant του 
Φώτη Σεργουλόπουλου με 
εντυπωσιακό χώρο, κουζίνα 
16 πιάτων σε οικονομικές 
τιμές (€ 6-14 το πιάτο), 
μεγάλη μπάρα για cocktails 
και burlesque happenings 
από ηθοποιούς, χορευτές 
και performers κάθε Παρα-
σκευή και Σάββατο.  

ΣΚΟΥΦΙΆΣ 
Bασιλείου Mεγ. 50, Pουφ, 
210 3412.252  Ιντελεκτουέλ 
και μαζί «νοσταλζίκ» ατμό-
σφαιρα. Ελληνική και κρητι-
κή κουζίνα με μεγάλο σουξέ 
το χοιρινό κότσι, που θα 
παραγγείλεις από το χαρι-
τωμένοκατάλογο - σχολικό 

πούτρωμε
Της ΕΛΙΖΑΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ

Kuzina 
Νέα γευστικά ταξίδια με φόντο την 
Ακρόπολη και τον Ναό του Ηφαίστου

Η Kuzina είναι εδώ και χρόνια αγαπημένος προορισμός. 
Για την –όπως σα νησί– περατζάδα στην πολυσύχνα-
στη Ανδριανού, για τη θέα-μού-κόβεται-η-ανάσα, για 

τις πάντα εμπνευσμένες γευστικές προτάσεις διά χειρός του 
chef Άρη Τσανακλίδη. Η θέα από την tarazza της Kuzina στην 
Ακρόπολη και τον Ναό του Ηφαίστου είναι ένα απο τα αθηνα-
ϊκά must see, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, με τον καθαρό ουρανό 
και τα αστέρια να δίνουν τη δική τους μοναδική παράσταση. 
Τώρα έχουμε έναν επιπλέον δυνατό λόγο να επισκεφτούμε την 
Kuzina: το ανανεωμένο καλοκαιρινό μενού.
Ο γνωστός και δημιουργικότατος chef Άρης Τσανακλίδη με-
γαλουργεί και φέτος στον κατάλογο της Kuzina παίρνοντας έ-
μπνευση από τις μυρωδιές της εποχής και τα καλοκαιρινά προϊ-
όντα της ελληνικής γης. Τα καλοκαιρινά πιάτα του συνδυάζουν 
την ελληνική μαγειρική παράδοση με τις εντυπωσιακές δημι-
ουργίες διεθνούς επιπέδου. Το αποτέλεσμα είναι μια γαργαλι-
στική σύνθεση κλασικών και αγαπημένων ελληνικών γεύσεων, 
όλες τους δουλεμένες με δημιουργική μαεστρία. Όπως το ψητό 
λαυράκι με τα κολοκύθια και τα άγρια χόρτα, η φάβα με τα φύλλα 
κάππαρης και τη φρέσκια μαριναρισμένη ντοματούλα, οι καβου-
ροκεφτέδες με την πικάντικη σος aioli. Στα επιδόρπια, οι επιλο-
γές είναι εξίσου δελεαστικές: μην παραλείψετε να δοκιμάσετε 
το μιλφέιγ με φλωρεντίνες, κρέμα καταλάνα και καραμελωμένα 
βερύκοκα. Υπέροχη αίσθηση, να συνδυάζεις την ευχαρίστηση 
του ουρανίσκου με την πολυτέλεια του να βρίσκεσαι σε ένα από 
τα ωραιότερα και πιο ρομαντικά σημεία της πόλης, που εντυπω-
σιάζει κάθε φορά το κοινό της σα να είναι η πρώτη φορά.
Κάτι μας λέει ότι  η Kuzina και φέτος το καλοκαίρι θα μας… συνα-
ντάει ξανά και ξανά. Υπέροχη κατάληξη μιας καλοκαιρινής βόλτας 
στο Θησείο, γευστικός προορισμός απόλαυσης, επιβλητική όσο 
και ρομαντική θέα από την tarazza της στον Ιερό βράχο, ειδυλλια-
κή ατμόσφαιρα που σε καθηλώνει… Τι άλλο να ζητήσει κανείς; 

Ανοιχτά καθημερινά από τις 12.30 έως τις 00.30.
Αδριανού 9, Θησείο, 210 3240.133, www.kuzina.gr
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Α
πό την Τετάρτη 6 Ιουνίου και κάθε Τετάρτη το Island, ένας από τους 
πλέον ιδιαίτερους προορισμούς της πόλης, εκεί που η πανσέληνος 
μοιάζει πάντα ομορφότερη, μεταμορφώνεται σε παραμυθένιο. 
Δίπλα στην καταπληκτική θέα προσθέστε την bohemian και sexy διά-

θεση, τα κοστούμια, τις απρόβλεπτες performances από street artists και 
την υπέροχη rock inspired house music. 

Είναι τα χαρακτηριστικά του «The Rolling Stone», εμπνευσμένου από τις 
bohemian παρέες που τριγυρνούν στη Μεσόγειο με μοναδικό σκοπό την 
αναζήτηση της χαράς. 

Ηosts των «The Rolling Stone» parties στο Island είναι ο Πέτρος Σουσα-
νιάν, o Ηλίας Πετσιάς και η Ιφιγένεια Γεωργαλή. Στα decks με ξεχωριστές 
και ιδιαίτερα χορευτικές μουσικές επιλογές ο dj Chris Child. 

«Magic mystery, awe and delight,
what waits for you is a carnival of sights».

Island, 27ο χλμ. Αθηνών-Σουνίου, Βάρκιζα, 210 9653.563
www.islandclubrestaurant.gr

παρουσίαση

The Rolling Stone Parties 
Island

 γεύση οδηγος

τετράδιο. € Κ Ξ

SoHo    
Βουτάδων 54Β, Γκάζι, 210 
3422.663 Βar restaurant 
με mainstream μουσικές, 
δυνατή μπάρα για ποτά και 
περιποιημένες μεσογειακές 
γεύσεις και καλά γλυκά.  

SoUvlAKi bAr       
Aδριανού & Θησείου 15, 210 
5150.550 Σουβλάκι σε ατμό-
σφαιρα bar, σερβιρισμένο 
με τους πιο πρωτότυπους 
τρόπους. hot πιάτο τα πικά-
ντικα χοιρινά μπριζολάκια. 

ΣΠiTAKiA 
Δεκελέων 24 & Zαγρέως, 
Γκάζι, 210 3412.323 Μοντέρ-
να ταβέρνα με δωμάτια σαν 
παλιού σπιτιού, ωραία μω-
σαϊκά και πολύ λευκό. Στα 
πιάτα απλές και νόστιμες 
ελληνικές προτάσεις.€ Ξ Μ Κ

ΣΠΟΝΔΗ 
Πύρρωνος 5, πλ. Bαρνάβα, 
Παγκράτι, 210 7564.021 
Bραβευμένο με αστέρι 
Michelin. Προσελκύει με-
γαλύτερης ηλικίας κόσμο, 
αληθινούς connaisseurs. 
Λίστα με 1.000 (!) ετικέτες 
κρασιού. € € €    

ST’ ASTrA eAST  
Athens Park Hotel, Λ. Αλε-
ξάνδρας 10, 210 8894.500  
Θέα τη φωτισμένη πόλη 
και ασιατικές σπεσιαλιτέ. 
Ωραίο σούσι. Ανοιχτά Τετ. 
- Σαββ. €€

STAvloS 
Ηρακλειδών 10, Θησείο, 210 
3467.206 Mεσογειακή κουζί-
να στον ιστορικό πολυχώρο 
του Θησείου.Τραπέζια στον 
πεζόδρομο. Κάθε μέρα για 
καφέ και φαγητό, Παρ.&Σάβ. 
για clubbing. €M A.v.

ΣτΡΟΦΗ 
Ρ. Γκάλλι 25, Μακρυγιάννη, 
210 9214.130  Μια από τις 
πιο παλιές αστικές ταβέρνες 
τώρα με ανακαινισμένο χώ-
ρο, με ελληνική πολύ καλή 
παραδοσιακή κουζίνα και 
θέα στην Ακρόπολη. €

 SveiK 
Pουμπέση 6, N. Kόσμος, 
210 9018.389 Οι γευστικές 
αναζητήσεις της tάνιας το 
κρατούν ζωντανό εδώ και 
20 χρόνια. sos: τυρί πανέ, 
ρολάντα, σνίτσελ, κνέντλικι. 
Δευτ. κλειστά. €Ξ Κ Μ 

* τAMAriND   
Κεραμεικού 51, Μεταξουρ-
γείο, 210 5225.945 Καλή ταϊ-
λανδέζικη κουζίνα σε χώρο 
με ντεκόρ που σε ταξιδεύει 
Ασία. Βοηθάει και η μουσική 
υπόκρουση. Κυριακή μόνο 
μεσημέρι. €€ 

TAMAM 
Bριλησσού 30, Πολύγωνο, 
210 6455.156 eλληνική 
κουζίνα συν οι αγαπημένες 
πολίτικες γεύσεις, γιαουρ-
τλού κεμπάπ, χουνγκιάρ 
μπεγεντί, μαντί. Δευτ. κλει-
στά. € € Μ 

TAPAS bAr
Τριπτολέμου 44, Γκάζι, 
210 3471.844 Χρώματα 
Ανδαλουσίας, γνωριμίες 
και συνωστισμός στο μπαρ 
τύπου βγάλε-τον-πωπό-
σου-να-βάλω-το-ποτό-μου. 
Αν δεν κλείσεις τραπέζι, 
απλά δεν θα βρεις. Τάπας, 
fingerfood και μενού με 
μεσογειακό χαρακτήρα, 
σε μικροσκοπικό σκηνικό 
αυλής με χαρούμενους 
θαμώνες. €

TeN       
Πλουτάρχου 10, Κολωνάκι, 
210 7210.161 Αν ψάχνεις 
«χαρά» στο Κολωνάκι, είσαι 
στη σωστή διεύθυνση. Ο 
Νεκτάριος και το Χριστινάκι 
θα αναλάβουν τα υπόλοιπα. 
Στηρίξου πάνω τους λίγο 
πριν καταρρεύσεις από φα-
γητό, ποτό, χορό. Έχουμε 
κάνει σχέση destiny μαζί 
τους. €€  

Tgi FriDAy’S 
Κολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 
210 623 3.947-8/ Υμηττού 
110, Παγκράτι (Εμπ. Κέντρο 
Athens Millennium), 210 
7560.544-5/ Νεοφύτου 
Βάμβα 2, Κολωνάκι, 210 722 
7.721/ Λ. Κηφισίας & Αλε-
ξάνδρας, 210 6475.417-8/ 

Λαζαράκη 43, Γλυφάδα, 210 
8982.608-9/ PierOne Μαρ. 
Φλοίσβου, Π. Φάληρο, 210 
9853.281/ Athens Metro 
Mall, Λ. Βουλιαγμένης 276, 
Αγ. Δημήτριος, 210 9717.223 
Aπό burgers και μεξικάνικη 
tortilla μέχρι εισαγόμενες 
μπίρες και κοκτέιλ τεκίλας. 
Το πιο συμπαθητικό και 
γελαστό σέρβις της Αθήνας 
και ντεκόρ με αμερικανιές 
που θες ώρες να το χαζεύ-
εις. €Ξ Μ A.v.

τΙΚΙ ΆτΗΕΝS 
Φαλήρου 15, Κουκάκι, 210 
9236.908 eξωτικό στιλ και 
επιρροές από τη δεκαετία 
του ’50. Πολλά κοκτέιλ και 
λίγα αλλά καλά πιάτα. Κάθε 
Κυρ. με πάρτι και live μου-
σικές (χωρίς φαγητό). Έως 
1.00 μ.μ. 

TirboUSoN
Kωνσταντινουπόλεως 104, 
Kεραμεικός, 210 3410.107 
Φωτεινό, νεανικό και 
πάντα χαμογελαστό, με 
πρωτότυπη διακόσμηση. 
open kitchen για ελληνικές 
γεύσεις, μεγάλη ποικιλία 
κρασιών και βεράντα για με-
γάλες παρέες και καπνιστές. 
Σούπερ τηγανητές πατάτες. 
Δευτ.-Πέμ. 17.00-1.00 Παρ. 
-Κυρ. 14.00-1.00. € Σ/K Ξ A.v.

* TrAPeZAriA   
Θεόδωρου Νέγρη 1, Μα-
κρυγιάννη, 210 9213.500 
Το εστιατόριο του σεφ 
Δημήτρη Παναγιωτόπου-
λου σε ωραίο, ζεστό χώρο 
με ανοιχτή κουζίνα, όπου 
μαγειρεύουν ελληνικά δη-
μιουργικά πιάτα. Τιμές πολύ 
καλές. Κυριακή κλειστά. € Μ 

 TPeNo ΣTo PoyΦ 
Σταθμός Pουφ (Kων/πό-
λεως), 210 5298.922, 693 
7604988 Από τα πιο ρομα-
ντικά σημεία της πόλης.tο 
Wagon-restaurant συνδυ-
άζει ατμόσφαιρα, γεύσεις 
μεσογειακών αποχρώσεων 
και μελωδίες πιάνου. Δίπλα 
του, το Wagon-bar, με live 
εναλλασσόμενα σχήματα. 
Kλειστά Δευτέρα. €Ξ 
 
TωN ΦPoNiMωN TA 
ΠAiΔiA 
Φιλολάου 7, Kαισαριανή, 
210 7010.559 tο «σταυρο-
δρόμι των γεύσεων» σε χώρο 
μοντέρνο, άνετο, με ωραίο 
πατάρι. Πιάτα ελληνικά, γαλ-
λικά, ιταλικά, όλα φτιαγμένα 
στο χέρι... και οι  τηγανητές 
πατάτες. Kυρ. έως Πέμ. 12.00 
π.μ. - 12.00 μ.μ., Παρ. - Σάβ. 
12.00 π.μ. - 1.00 μ.μ. Kλειστά 
Δευτ. Kαι delivery. 

yUM yUM   
Πανόρμου 61, Αμπελόκηποι, 
210 6980.880 -288/ Βουλής 
11, Σύνταγμα, 210 3233.433 
-533 Ασιατική κουζίνα σε 
minimal χώρο με ελαφριές, 
υγιεινές γεύσεις, κάθε μέρα 
12.00 με 24.00. €

veZeNe 
Βρασίδα 11, περιοχή Χίλτον,  
210 7232.002 Νέα τρατορία 
με αφετηρία το Μεγανήσι 
της Λευκάδας, με πολύ καλή 
μεσογειακή - ιταλική κουζί-
να .Κυριακή κλειστά. €€ 

WiNe PoiNT 
Αθ. Διάκου & Πορινού 2 
(μετρό «Ακρόπολη»), 210 
9227.050 Wine bar και κάβα 
αποκλειστικά με ελληνικά 
προϊόντα. Πολλές ετικέτες 
κρασιού, μπίρας και μεγάλη 
ποικιλία σε τυριά και αλλα-
ντικά σε έναν ωραίο, ζεστό 
χώρο. Με μουσικές βραδιές 
και πολλά events.

ωΡΆΙΆ ΕΛΛΆΣ         
Κρησίλα 34, πλ. Βαρνάβα, 
Παγκράτι, 210 7525.777  
www.oraia-ellas.gr Παρα-
δοσιακή αθηναϊκή μονοκα-
τοικία με ελληνική κουζίνα. 
Πολλά μεζεδάκια, καλό 
κρασί και ρακή. Πέμ.-Σάβ. 
βράδυ και Κυριακή μεσημέ-
ρι ρεμπέτικα και λαϊκα χωρίς 
μικρόφωνο. Δευτ. κλειστά.

 
Βόρεια

Abovo  
Κολοκοτρώνη 37 (1oς όρ.), 
Κεφαλάρι, 210 8015.324-5 
Ωραίο μοντέρνο ντεκόρ, βε-
ράντα με θέα στο Κεφαλάρι. 
Ο τηλεοπτικός σεφ Μιχάλης 

Νούρνογλου δημιουργεί 
πιάτα που ισορροπούν ανά-
μεσα στο μοντέρνο και το 
κλασικό. Κλειστά Κυριακή 
βράδυ και Δευτέρα. €€

ΆΓΟΡΆΣτΟΣ 
Πλ.Ελευθερωτών 4, Χαλάν-
δρι 210 6617.353 Μοιάζει 
απλό αλλά δεν είναι,μια 
και στην κουζίνα βρίσκεται 
ο φοβερός και κοσμογυ-
ρισμένος ιδιοκτήτηςσεφ 
Δημήτρης Αγοραστός.Πιάτα 
μεσογειακά βασισμένα σε 
εποχιακά προΐόντα. Κλειστά 
Κυρ. βράδυ και Δευτέρα. 
€€Μ

ΆlbioN  
Ομήρου 6, Ν. Ψυχικό, 210 
6740.710 Bar-resto με ιδι-
οκτήτες που τους ξέρεις 
(Νεκτάριος Νικολόπουλος 
και Σταύρος Γιαβής) από 
το «Τen» του Κολωνακίου, 
αλλά και από τη «Φτελιά» 
της Μυκόνου. Κουζίνα με-
σογειακή –με έμφαση στην 
Ιταλία– και συνωστισμός 
celebrities. €€ Μ  

ANeMA e Core 
Aγ. Παρασκευής 123, Xαλάν-
δρι, 210 6895.666 Ιταλικό 
spot για pasta από Ιταλούς 
ιδιοκτήτες.Τρίτη Κλειστά. 
€Μ ΣΚΞ

ΆΝΕτΟΝ    
Στρ. Λέκκα 19, Μαρούσι, 
210 8066.700 Καινούργιο 
ντεκόρ αλλά και καινούργια 
διάθεση στα της κουζίνας. 
Ο Βασίλης Καλλίδης αφου-
γκράζεται τους καιρούς 
και προσφέρει σουβλάκια, 
κρεατικά και κάποια μαγει-
ρευτά ημέρας, όλα τους 
με το μαγικό άγγιγμα του 
εξαιρετικού σεφ αλλά και με 
πολύ μειωμένες τιμές. Και 
delivery.  

* ΆΠΟΣτΆΚτΗΡΙΟΝ (τΟ)   
Πλ. 28ης Οκτωβρίου (πρώην 
Τσαχπίνη) & Αγ. Αναργύρων 
2, Ν. Ερυθραία, 210 6207.126  
Μεζεδοπωλείο με πολλά 
πιάτα τόσο σε ψάρι όσο και 
κρέας, σε γουστόζικο χώρο 
και με τραπεζάκια έξω για 
τις ζεστές μέρες. Δευτέρα 
μεσημ. κλειστά. € Μ 

ArTigiANo (l’) 
Ζωγράφου, 210 7486.888/ 
Αγ. Δημήτριος, 210 
9370.444/ Ακρόπολη, 210 
9233.303/ Αιγάλεω, 210 
5616.400/ Αγ. Παρασκευή, 
210 6086.000/ Αχαρναί, 
210 2477.770/ Βύρωνας, 
210 7655.519/ Γλυφάδα, 
210 9607.000/ Ζωγράφου, 
210 7486.800/ Καλλιθέα, 
210 9560.300/ Κυψέλη, 210 
8833.555/ Ν. Ν. Σμύρνη, 210 
9311.480/ Ν. Χαλκηδόνα, 
210 2510.593/ Ν. Ψυχικό, 
210 6775.400/ Νίκαια, 210 
4979.600/ Χαλκίδα, 22210 
60945/ Νόστιμη κουζίνα με 
ιταλική απόκλιση (τα μακα-
ρόνια τα βράζουν τη στιγμή 
της παραγγελίας), κρεατικά, 
μενού διαίτης και παιδικά. 
Και delivery. €   

ΆΣΠΡΟ ΠΙΆτΟ
* bAr QUe 
X. Τρικούπη 127 & Στρο-
φυλίου, Ν. Ερυθραία, 210 
8002.201-02 Ζεστό βιομηχα-

νικό ντεκόρ για κρέας, με-
ταξύ άλλων black angus και 
βουβάλια Μακεδονίας και 
κρασί από καλά ενημερωμέ-
νη κάβα. Έχει και μπάρα για 
cocktails σε περίπτωση που 
δεν πεινάς. Ανοιχτά κάθε 
μέρα από τις 14.00, Παρ., 
Σάβ., Κυρ. κάνε κράτηση. 
Δευτ. κλειστά. €   

DA viNCi
Αγ. Ιωάννου 23, Αγ. Παρα-
σκευή, 210 6000.102 Πολυ-
επίπεδος χώρος, ανοιχτός 
από το πρωί για καφέ ως το 
βράδυ για φαγητό και ποτό. 
Και  πολυτελής αίθουσα 
για ιδιαίτερο μενού και 
αίθουσα εκδηλώσεων και 
champagne hall για ποτό και 
finger food. Parking. Έως 
1.00. € €

* ΗΆ Dog 
Ελ. Βενιζέλου 72, Ν. Ερυ-
θραία, 210 6250.702/ A. 
παπανδρέου 22, χαλάνδρι, 
210 6853.040/ Γ. Κουσίδη 
20, Ζωγράφου, 210 7772.110 
hot dogs όπως Αμερική. 
Έντεκα διαφορετικά είδη σε 
λουκάνικα με έξι διαφορε-
τικές σάλτσες και chicken 
dog με λουκάνικο από κοτό-
πουλο. Ανοιχτό 11.00 - 4.00, 
Κυριακή από τις 18.00. 

KΆΣτΕΛΟΡΙΖΟ 
Πλατάνων 2, πλ. Nέας 
Kηφισιάς, 210 8075.408/ 
Θησέως 334, Tζιτζιφιές, 210 
9429.027/ Λ. Ποσειδώνος, 
Λιμανάκια h γνωστή αλυσί-
δα ψαρομάγαζων. Πάντα 
φρέσκα ψάρια, πολλοί 
μεζέδες, σαλάτες ονομα-
στές.   €€Μ 

MeAT & More   
Βύρωνος 2 & Ναούσης, Πεύ-
κη, 210 8060.333 Τεράστιο 
σουβλάκι, όχι τυλιχτό, μι-
κρές χειροποίητες πιτούλες 
και ψητά στη σχάρα. Είναι 
μοντέρνο και πολύ πολύ 
νόστιμο. Ανοιχτό 12.00 με 
00.00

oCToberFeST
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρα-
σκευή, 210 6082.999 Μπίρες 
απ’ όλο τον κόσμο, ξανθές, 
μαύρες, κόκκινες, ξηρές, 
μοναστηριακές, δυνατές, 
χωρίς αλκοόλ, ακόμα και με 
το μέτρο. Κρύα ορεκτικά, 
βαυαρικές σπεσιαλιτέ 
pretzel, χοιρινό κότσι, 
λουκάνικα. Και παραγγελίες 
πακέτο. € M A.v.

oSTeriA DA ClAUDio (l’) 
Kώστα Bάρναλη 26, Xα-
λάνδρι, 210 6834.228, 693 
9950130 Η κουζίνα του 
Ιταλού και ταμπεραμεντόζου 
σεφ claudio είναι αυθεντική 
και πεντανόστιμη.Μαγειρευ-
τά, εξαιρετικές λεπτές πίτσες 
και μακαρονάδες, ελληνικό 
και ιταλικό χύμα κρασί.€€ 

PASioNAl
Καποδιστρίου 64, Φιλοθέη, 
210 6800.200 Ατμόσφαι-
ρα και κουζίνα που σε 
ταξιδεύουν σε αργεντίνικες 
pampes. Μπαρ για ποτό, 
live πιάνο. Ανοιχτά από τις 
19.00.Κυριακή κλειστά.€

ΠΟΛΙτΙΚΆ… ΚΆΙ ΆΠΛΆ
Ιωάν. Παλαιολόγου & Βα-
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 γεύση οδηγος

λαωρίτου 2, Χαλάνδρι, 210 
6856.466 Κουζίνα με όλη τη 
γεύση και τα αρώματα της 
Πόλης, νόστιμα και απλά. 
Ανοιχτό καθημερινά 12.00-
1.00, Κυρ. 13.00-18.00. €€ 

rUby TUeSDAy 
Εμπ. Kέντρο The Mall, Mα-
ρούσι, 210 6300.180 Aμερι-
κάνικο και πληθωρικό, για 
καφέ το πρωί, στη συνέχεια 
σαλάτες, steaks και burgers.
Πολλά κοκτέιλς.€Ξ

ΡωΜΆΝΆΚΙΆ (τΆ)
Λ. Μεσογείων 366 & πλ. Κο-
ραή 1, Αγ. Παρασκευή, 210 
6532.278/ 693 7371111 Δύο 
νέοι σεφ - δίδυμα αδέρφια, 
ο Μανώλης και ο Κωνστα-
ντίνος μαγειρεύουν καθα-
ρές κρητικές γεύσεις με 
προϊόντα που έρχονται από 
το νησί. Όλα τους τα πιάτα 
είναι ιδιαίτερα και νόστιμα, 
θα πας και θα ξαναπάς.€

SiMPly bUrgerS
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛ. 18380/ ΝΕΟ: 
Λ. Κηφισίας 238, Εμπορικό 
Κέντρο Μελά /Λ. Γρηγορίου 
Λαμπράκη 238, Κορυδαλ-
λός/ Λ. Κηφισίας 228, Αβάνα, 
Χαλάνδρι(dine in)/ Λ. Πρω-
τόπαπα 43, Ηλιούπολη/ Π. 
Φάληρο, Λ. Αμφιθέας 183 
/Μαρούσι, Χατζηαντωνά 
3/ Βριλήσσια/ Ν. Σμύρνη/ 
Παγκράτι/ Άγ. Στέφανος/ 
Αγ. Παρασκευή/ Γλυφάδα / 
Ν. Ηράκλειο/ Αμπελόκηποι/ 
Σωτήρος Διός 48, Πασαλι-
μάνι/ Γαλάτσι/ Περιστέρι 
(Μπουρνάζι) Zουμερά μπι-
φτέκια, φρέσκες σαλάτες, 
κρέατα και πουλερικά σε 
ειδική χάρτινη συσκευασία 
που –πώς γίνεται δεν ξέ-
ρουμε– τα διατηρεί ζεστά 
και τραγανά. Και dine in και 
delivery στο σπίτι με δώρο 
brownies  

THe PlACe
Βασ. Γεωργίου, κεντρική πλ. 
Χαλανδρίου, 210 6856.282 
All day μοντέρνος χώρος 
με δημιουργική μεσογειακή 

κουζίνα. Το βράδυ party 
ατμόσφαιρα με εξαιρετικά 
cocktails. events και parties 
όλη τη διάρκεια του χρό-
νου.€M Ξ 

TUTTi A TAvolA 
Λεωφ. Kηφισίας 254, Xαλάν-
δρι, 210 6778.765 Σπιτική 
ιταλική κουζίνα. Μπρου-
σκέτα, ζυμαρικά, νόστιμο 
κρέας. Μη φύγεις αν δεν 
δοκιμάσεις το βενετσιάνικο 
τιραμισού. €€ Μ

FrAgMA 
Λίμνη Mαραθώνα, 6ο χλμ. 
από τον Άγ. Στέφανο, 210 
8143.415, 693 2478767 Μετά 
από ωραία, κοντινή εκδρο-
μή για καφέ και μεσογειακές 
γεύσεις με θέα στη λίμνη 
του Mαραθώνα. eνημερω-
μένη λίστα κρασιών, ωραία 
cocktails. Aνοιχτό από το 
πρωί.   €

ΨωΜΙ ΚΆΙ ΆΛΆτΙ    
Πλ. Ελευθερωτών, Χαλάνδρι, 
210 6848.178 Μοντέρνα 
ταβέρνα από το σεφ Γιάννη 
Λουκάκο.Τραπεζάκια έξω, 
θέα πλατεία. Κλειστά Δευ-
τέρα. € Μ  

Νότια

ΆΙΟli
Αρτέμιδος 9, πλ. Εσπερί-
δων,Γλυφάδα, 210 8940.181 
Γλυκό και συμπαθητικό, με 
κουζίνα που κινείται μεταξύ 
Ιταλίας και Γαλλίας μέχρι να 
φτάσει στο πιάτο σου. Κυρ. 
κλειστά. € Σ/Μ

ΆΪ ΝΙΚΟΛΆΣ    
Λ. Συγγρού 156, 210 
9232.919 
Κοσμοπολίτικη ψαροφαγία 
από το σεφ Pino saccheri με 
«θητεία» στο Πορτοφίνο, 
στη Μύκονο και στο Πρυτα-
νείο. Ψάρια με «ονομασία 
προέλευσης» με καρτελάκι 
που αναγράφει χρόνο και 
τόπο ψαρέματος, για να ξέ-
ρουμε τι τρώμε! €€€ Μ  

ΆΚΆΝΘUS
Λ. Ποσειδώνος 58, Αστέρας 
Γλυφάδας, 210 9680.800 
Η γνωστή νησιώτικη α-
τμόσφαιρα, μπροστά στη 
θάλασσα. Κάθε Πέμπτη 
live μουσική και τις Κυρια-
κές ελληνική βραδιά από 
τις 19.00. Και φέτος, για 
δεύτερη χρονιά φιλοξενεί 
τη γνωστή ψαροταβέρνα 
Παπαϊωάννου.

Al DeNTe 
Θουκυδίδου 19, Kαλαμάκι, 
210 9810.093 Μικρό, συμπα-
θητικό, με ατού τη μεγάλη 
ποικιλία ζυμαρικών. Δευτ. 
κλειστά. €Μ Κ

AleXiS r. 
DeliCATeSSeN
Ομήρου 29, Ν. 
Σμύρνη, 210 
9331.435 Μια 
σταλιά μαγαζάκι 
με μεσογει-
ακά πιάτα, 
λίγα και καλά. 
Όποιο αλλα-
ντικό ή τυράκι 
σού αρέσει, 
μπορείς και να 
το αγοράσεις 
για το σπίτι σου. 
Κυριακή κλειστά. €

AMAloUr
Πλαστήρα 45 & Φιλαδελφεί-
ας, N. Σμύρνη, 210 9337.710 
Χώρος θεατρικά φτιαγμένος 
σε διώροφο νεοκλασικό. Για 
ποτό στο μπαρ με μουσική 
rock, funky και soul.  Κρύα 
πιάτα και tapas. Κρασία από 
καλά ενημερωμένη λίστα.  

ANToNio
Κύπρου 74, Γλυφάδα, 210 
8940.057 Ιταλική ταβέρνα, 
απλή και λιτή με πανδιά-
σημη αστακομακαρονάδα. 
Προτείνουμε και την πίτσα 
γιατί είναι αυθεντική, 
τραγανή, λεπτοκαμωμένη, 
εντελώς ιταλική. €€

* AveNUe  
Λ. Συγγρού 385, ξεν. 

Metropolitan, 210 9471.001 
Το νέο all day μπιστρό του 
ξενοδοχείου Metropolitan 
με γαλλική κουζίνα από το 
διάσημο σεφ Michel Roux 
και τον Άκη Πετρετζίκη. 
Λίστα κρασιού με ελληνικές 
και ξένες ετικέτες – τα 
περισσότερα και σε ποτήρι.  
Ανοιχτό κάθε μέρα, μεσημέ-
ρι και βράδυ. € 

bAΛeNTiNA 
Λυκούργου 235, Kαλλι-
θέα, 210 9431.871 Mαντί, 

πιροσκί, μπορς και άλλες 
άγνωστες λέξεις που, όταν 
τις μάθεις, θα σε κάνουν να 
πηγαίνεις ξανά και ξανά. 
€ Κ Μ

bAlUX CAFÉ THe HoUSe 
ProJeCT   
Λ. Ποσειδώνος 58, Αστέρας 
Γλυφάδας, 210 8983.577  Ένα 
σπίτι πάνω στη θάλασσα. 
Διαφορετικά επίπεδα και 
είδη διασκέδασης. Καφέ, 
μοντέρνα multi culti κουζίνα 
και sushi και club. Κάθε Τρ. 
παρουσίαση κρασιού και 
συνοδευτικό μενού με € 
25. M €€

bArbA lAZAroS
Zησιμοπούλου 24Α, Π. Φά-
ληρο, 210 9403.003 Χρόνων 
παράδοση στην ελληνική 
κουζίνα. Σπεσιαλιτέ το 
πεϊνιρλί με την παλιά μικρα-
σιάτικη συνταγή.  Σάβ &Κυρ. 
ζωντανή μουσική. €K M

bAr.b.Q 
Eλ. Bενιζέλου 46, N. Σμύρνη, 
210 9319.675 Με την υπο-
γραφή του Άρη tσανακλί-
δη. Για ψητά και μαγειρευτά 
κρέατα σε ωραίο βιομηχα-
νικό ντεκόρ. Έως 1.00 το 
βράδυ.  Μ   

bArCeloNA
Παπαναστασίου 61, Καστέλ-

λα, 210 4117.227 Αέρας 
της Βαρκελώνης σε ένα 

multi-national περι-
βάλλον. Κουζίνα και 

μουσική από όλον 
τον κόσμο.€ 

ΒΆΣΙΛΆΙΝΆΣ 
Aιτωλικού 72, 

Πειραιάς, 210 
4612.457 Στη 
θρυλική ταβέρνα 
του Βασίλαινα 

έχουν γλεντήσει αλά 
ελληνικά όλοι οι σταρ 

και οι ViP που ήρθαν στην 
Ελλάδα από το ’50 και 

μετά. Σήμερα, ανανεωμένη 
ριζικά από την τρίτη γενιά, 
είναι ένα πολύ καλό εστια-
τόριο με μοντέρνα κουζίνα 
και έμφαση ψάρι.€€K Ξ

beerTUoSo
Λεωφόρος Ποσειδώνος 38, 
Άλιμος, 210 9836.550 Beer-
restaurant με περισσότερες 
από 70 επιλεγμένες ετικέ-
τες, από ελαφριές pills μέχρι 
τις δυνατές μοναστηριακές 
και τις all time classic βαρελί-
σιες. Με μεσογειακές συντα-
γές και κλασικά πιάτα για την 
μπίρα, σε rock, pop, ethnic, 
jazz και blues ρυθμούς. 

bier HAUS 
Θάσου 16 & Ψαρρών, Βάρκι-
ζα, 210 8979.098  Μπιραρία 

με 50 είδη ζύθου, σε χώρο 
από ξύλο και πέτρα και με 
μεγάλο δροσερό κήπο. 
Στον κατάλογο δεν θα βρεις 
μόνο τα κλασικά πιάτα μιας 
μπιραρίας αλλά και πολλές 
μεσογειακές γεύσεις – 
λαβράκι με μαύρες ελιές. 
Δευτέρα κλειστά. €

boHeMe (lA) 
Λητούς 14, Λαιμός Bουλιαγ-
μένης,(ξενοδ. Plaza) 210 
9670.196 Λίγο κρασί, λίγο 
θάλασσα και το ιταλικό 
μου.€€   

CADKo 
Λ. Kατσώνη 63, Mοσχάτο, 
210 9412.207 Γεωργία και 
Pωσία, αγάπη μου! Δοκίμα-
σε και τις δύο κουζίνες και 
θα πίνεις... βότκα στο όνομά 
τους. €

CAFÉ TAbAC    
Ξεν. The Margi, Λητούς 11, 
Βουλιαγμένη, 210 9670.924 
Για minimal zen τύπους, 
οπαδούς της πολυτέλειας 
που δεν φωνάζει. Γεύσεις 
μεσογειακές και εξωτικές 
από το σεφ Ξενοφώντα 
Πολύμερο. 

CANTo 
Λαοδίκης & Φιλικής 
Eταιρείας 12, Γλυφάδα, 
210 8948.330 All day bar-
restaurant του συνθέτη K. 
Παντζή. Καλές μουσικές 
επιλογές και μπαρ σε σχήμα 
πιάνου. Aπό το πρωί για 
καφέ, μέχρι το βράδυ για 
φαγητό (μαγειρευτά, της 
σχάρας, light menu, πάστα, 
επιδόρπια) και ποτό (πάνω 
από 70 ετικέτες κρασιού). 
Kαι delivery στο σπίτι.  

CASA Di PASTA 
Aπόλλωνος & Λητούς 2, Bου-
λιαγμένη, 210 8964.122 Κλα-
σικό ιταλικό, από τα πιο παλιά 
και γνωστά της Αθήνας. Πολύ 
καλά αλλαντικά, τυριά και 
αυθεντική ιταλική pasta. Τσι-
μπημένες τιμές, αλλά αποζη-
μιώνουν οι γεύσεις.   €Κ Ξ Μ 

CHiC
Ζησιμοπούλου 12, Γλυφάδα, 
210 8945.746 Αll day lounge 
κομψός χώρος για ποτά 
και μεσογειακή - διεθνή 
κουζίνα. Μουσικές επιλογές 
ανάλογα με την ώρα της 
ημέρας. 

CUCiNA Di MAFiA    
Εμπορικό κέντρο (Euroterra), 
Λαύριο Αττικής, 22927 70900 
Ιταλικά πιάτα και επιλεγμένα 
ιταλικά κρασιά σε ζεστή οι-
κογενειακή ατμόσφαιρα.  

DA brUNo  
Aγ. Aλεξάνδρου 46, Π. Φά-
ληρο, 210 9818.959 Ιταλικό 
εδώ και 20 χρόνια. Χειρο-
ποίητα ζυμαρικά, αστακο-
μακαρονάδα. €M

DelFiNo 
Aκτή Kουμουνδούρου 60, 
Mικρολίμανο, 210 4120.388 
Θαλασσινά αλλά και ζυμαρι-
κά και ριζότα. 

ΔΗΜΆΡχΙΆ  ΔΕΚΆτΡΙΆ  
33η οδός 13, Ελληνικό, 210 
9635.416 Εστιατόριο με 
διεθνή κουζίνα, εκεί που 
βρισκόταν παλιότερα το 
Δημαρχείο- εξού και το όνο-
μα. Πιάτα από την Τσεχία, 
την Ιταλία, τη Γερμανία, τη 
Ρωσία και την Ελλάδα. Βα-
ρελίσιες μπίρες και κρασί. 
Κάθε Παρ. και Σάβ. ζωντανή 
μουσική.

ΔΟΥΡΆΜΠΕΗΣ 
Ακτή Πρωτοψάλτη 27, 
Πειραιάς, 210 4122.092 Κλα-
σικό, πασίγνωστο, αθάνατο. 
Με ψαροφαγική κουζίνα 
που διατηρεί τα υψηλά της 
standards.   €Μ

eAST PeArl 
Aκτή Mουτσοπούλου 44, 
Πασαλιμάνι, Πειραιάς, 210 
4288.215 Far east γεύσεις σε 
ατμοσφαιρικό, ντιζαϊνάτο 
και άνετο περιβάλλον. 
Πρωτότυπα κυρίως πιάτα 
που δεν θα βρεις αλλού, 
απίθανα ορεκτικά (πολλές ε-

πιλογές) και ωραία γλυκά. Οι 
ιδιοκτήτες του είναι Κινέζοι, 
γι’αυτό και όλα του πολύ 
αυθεντικά. €  

ΕΛΛΆΔΟΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Λ. Πο-
σειδώνος, Ακτή Αλίμου, Π. 
Φάληρο,  210 9859.860
Ωραίος χώρος σε λευκές-
γκρι αποχρώσεις, με έμφα-
ση στην ελληνική κουζίνα, 
έντεχνη και λαϊκή μουσική, 
με πολλά γλέντια που κα-
ταλήγουν στην αμμουδιά. 
Τώρα, στο καλοκαιρινό του 
πόστο, στο La cabana.

ΕΝ ΠΛω
Λ. Ποσειδώνος 4, Βου-
λιαγμένη, 210 9671.770-3 
Εξαιρετική θέα στον Λαιμό, 
σαν να είσαι πάνω σε πλοίο. 
Μεσογειακή κουζίνα, ωραία 
κοκτέιλ και ολόφρεσκοι χυ-
μοί φρούτων. Από το πρωί 
μέχρι το βράδυ. €€

grill bAr           
Ζησιμοπούλου 2, Γλυφάδα, 
210 9680.100/ 210 9680.505 
Και grill και bar. Τ-bone, λου-
κάνικα, κότσι και κάθε Παρ., 
Σάβ. & Κυρ. μεσημέρι συνο-
δευτικά μουσικά beat για να 
ανεβαίνει η διάθεση. 
Δευτ. κλειστά € M  

ZeΦyPoΣ 
Aκτή Kουμουνδούρου 48, 
Mικρολίμανο, 210 4175.152 
Δίπλα στα σκάφη, θα σε φυ-
σήξει ο ζέφυρος και θα φας 
ωραιότατο ψαράκι. Κρασί 
και μεζέδες που θα σου μεί-
νουν αξέχαστοι.

ΘΆΛΆΣΣΙΝΟΣ 
Hρακλέους & Λυσικράτους 
32, Tζιτζιφιές, 210 9404.518 
Μοντέρνα ταβέρνα με τα 
όλα της: και παραδοσιακά 
και δημιουργικά με δύναμη 
στο μεγάλο ψάρι για τη 
σχάρα. Πολλοί μεζέδες, 
αχινοσαλάτα, αχτύπητη τα-
ραμοσαλάτα. Πολύ απλό και 
όμορφο ντεκόρ, αυλή για 
τις λιακάδες του χειμώνα. 
Δημοσιογράφοι, πολιτικοί 

T.G.I. FRIDAY’S 

Lunch μενού, με το αγαπημένο 

σας πιάτο, μια ατομική σαλάτα και 

ένα αναψυκτικό ή μία μπίρα, από Δευ-

τέρα έως και Παρασκευή 13.00-18.00, 

στα T.G.I. Friday’s. Μπορείτε να διαλέξετε 

κάτι από Bacon cheeseburger με τραγα-

νό, καπνιστό μπέικον και λιωμένο τυρί 

Cheddar, Friday’s chicken sandwich 

με τηγανητές πατάτες Friday’s 

και πολλά άλλα. 
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 γεύση οδηγος

και επιχειρηματίες με χα-
λαρή διάθεση, το φανατικό 
κοινό της 20 χρόνια τώρα. 
Κυρ. βράδυ και Δευτ. κλει-
στά.  € € Σ/Κ M

ΘeA ΘAΛAΣΣA 
Διαδ. Παύλου 48, Γλυφάδα, 
210 8980.266 Θέα στον 
Σαρωνικό και ό,τι περιλαμ-
βάνει η έννοια «θαλασσινές 
γεύσεις».  €Μ

geNoveSe 
Bασ. Παύλου 99, Bούλα, 
210 8958.400-1 h τέχνη του 
Michele conforti στα χειρο-
ποίητα ζυμαρικά είναι γνω-
στή από την εποχή στο “sale 
& Pepe”. Δευτ. κλειστά. € Μ Κ 

JiMMy AND THe FiSH 
Ακτή Κουμουνδούρου 46, 
Μικρολίμανο, 210 4124.417 
Το εστιατόριο που ξεφεύγει 
από τα τουριστικά του 
Μικρολίμανου. Ραντεβού 
την Κυριακή το μεσημέρι 
για «μοντέρνο» ψάρι στα 
τραπεζάκια μπροστά στα 
σκάφη.  €Μ 

iΘΆΚΗ 
Aπόλλωνος 28, Λαιμός 
Bουλιαγμένης, 210 8963.747 
Kυριλέ, υπερπολυτελές. 
Ξένοι και ζευγάρια σε ρο-
μαντική έξοδο. Ψαροφαγία 
επιπέδου.   €  €  €Μ Ξ

il MerCATiNo 
Ακτή Κουμουνδούρου 38, 
Μικρολίμανο, Πειραιάς, 210 
4173.087/ 210 4127.405 Μι-
κρή ναπολιτάνικη γωνιά με 
παραδοσιακά πιάτα για όλες 
της ώρες της ημέρας σε 
τραπεζάκια δίπλα στο κύμα. 
Δευτ.-Κυρ. 12.00-1.30 €   

iSKANDAr 
Λ. Eλευθερίας 6 (Aμφιθέας) 
& Λ. Ποσειδώνος, Άλιμος, 
210 9886.474 Θέμα του η 
iνδία και οι παραδοσιακές 
της γεύσεις, τόσο παλιές 
που φτάνουν στην ένδοξη 
εποχή του Mεγάλου Aλεξάν-
δρου. Δευτ. κλειστά.   €K

iΣTioΠΛoΪKoΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, Πει-
ραιάς, 210 4134.084, 210 
4134.184, 694 4915220 
Σημείο αναφοράς για όλο 
το Mικρολίμανο, με θέα τον 
Σαρωνικό. Σύγχρονη, μεσο-
γειακή κουζίνα με έμφαση 
στο ψάρι. Δυνατότητα για 
events και εκδηλώσεις. tο 
café του, από πάνω, θυμίζει 
κατάστρωμα καραβιού.

ΙωΔΙΟ
Λ. Αχιλλέως 119Β, Π. Φάλη-
ρο, 210 9884.258 Νόστιμα 
ορεκτικά, φρέσκα ψάρια 
από δική τους τράτα. Και 
Παρ. μεσημέρι.  €Σ/Κ 

ΚΆΠΟΥ-ΚΆΠΟΥ 
Λυσικράτους 143, Kαλλιθέα, 
210 9480.657 Προσεγμένο 
σε όλα, από τη μουσική και 
το ντεκόρ μέχρι τη δημιουρ-
γική ελληνική κουζίνα του. 
Δευτ. κλειστά. €Κ Μ

KiTCHeN bAr 
Λ. Ποσειδώνος 3, Kαλαμάκι, 
210 9812.004, 9813.950/ 
Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς, 210 
4522.338/ Βάρναλη 6, Χαλάν-
δρι, 210 6892.015 Ξεκινάς με 

πρωινό και καφέ, συνεχίζεις 
με κάποιο ethnic σνακ το 
μεσημέρι,πίνεις κοκτέιλ το 
απόγευμα, έχεις 120 επιλο-
γές για δείπνο και 2 μπαρ για 
βραδινό ποτό. €Ξ A.v.

ΚΛΆΞΟΝ 
Σερίφου 59 & Αγ. Ελευθε-
ρίου, Καμίνια, Πειραιάς 210 
4836.600 Μεγάλη ιστορία 
στις κρέπες και πολλά άλλα 
πιάτα, ριζότο και ιταλικά 
ζυμαρικά. Οι θαμώνες είναι 
όλοι φίλοι. Παρ. και Σάβ. 
κάθισε δίπλα στο τζάκι και 
άκου την Ελευθερία να τρα-
γουδάει. Και delivery.€

KoHyliA
40ό χλμ. Αθηνών-Σουνίου, 
22910 76.000 Μέσα στο 
χώρο του ξενοδοχείου 
Grand Resort Lagonissi, με 
deck πάνω στη θάλασσα, 
απίστευτη θέα, όπου και 
αν καθίσεις. Το κοκτέιλ επι-
βάλλεται, απλά εξαιρετικό. 
Κουζίνα πολυνησιακή και 
υπέροχο sushi, που συνο-
δεύεις με κρασί ή σάκε. €€€

ΛΆτΙΝΙ   
Λ. Ποσειδώνος 3, Βάρκιζα, 
210 9655.977 Μεσογειακή 
κουζίνα, φρέσκο ψάρι και 
ελληνική λίστα κρασιών 
σε έναν προσεγμένο χώρο 
δίπλα στη θάλασσα. €€ 

liS 
Αγ. Μεταξά 30 & Ζησιμο-
πούλου, Γλυφάδα, 210 
8941.871/ 210 8940.116 
Από τα πιο γνωστά all day 
των νοτίων προαστίων, με 
διάσημους και λαμπερούς 
θαμώνες. Για καφέ, φαγητό 
και ποτό, θα πας το πρωί και 
θα φύγεις το βράδυ! special 
parties.

lUNCH boX  
Βασ. Γεωργίου Β10 & Λαο-
δίκη Πλατεία Εσπερίδων 
Γλυφάδα, 210 8982.820 /824 
Gourmet delivery για τους 
τυχερούς στα Ν.Π. Φρέ-
σκες  σαλάτες με μανούρι 
και λαδί άσπρης τρούφας 
και φουρνιστά κρουτόν, 
φρέσκα φιλέτα σολομού, 
χειροποίητα burgers και 
επιλογές σε pasta και ριζότο 
με ένα τηλεφώνημα στο 
σπίτι ή το γραφείο, €8-10/ 
άτομο, Ανοιχτό καθημερινά 
12.00 – 24.00

MAΪΣTPAΛi 
Aπόλλωνος 28, Bουλιαγ-
μένη, 210 9671.184-5 Στον 
Λαιμό της Bουλιαγμένης, 
μέσα σε καταπράσινο περι-
βάλλον. Ψάρι από όλες τις 
μεριές της eλλάδας, πολλά 
φρέσκα θαλασσινά και αχι-
νοσαλάτα. €

MATSUHiSA ATHeNS               
Αstir Palace, Aπόλλωνος 40, 
Βουλιαγμένη, 210 8960.510 
Όπως είπε και η Μαντόνα, 
όταν ανοίγει ένα nobu σε 
μια πόλη μπαίνει κατευθείαν 
στο χάρτη των μητροπόλε-
ων του πλανήτη! Ασιατικός 
μινιμαλισμός και υψηλή 
γαστρονομία. Black cod 
ή μενού omakase, για να 
πάρεις μια γεύση απ’ όλα.
Υπέροχη θέα θάλασσα. Κυρ. 
μόνο μεσημέρι, κλειστά 
Δευτέρα.€€€  

MeAT HoUSe     
Ελ. Βενιζέλου 57, Ν. Σμύρνη, 
210 9328.368 Μοντέρνα 
ελληνική ταβέρνα με 
έμφαση στο καλοψημένο 
κρέας στα κάρβουνα. Αυλή 
με πέργκολα και δέντρα 
για πιο πριβέ καταστάσεις. 
Δευτ.-Παρ. 18.00-1.00, Σ/Κ 
13.00 -1.00, €   

MeZZA lUNA 
Oρφέως 2, Bουλιαγμένη, 210 
96 71.046/ Λ. Κηφισίας 37Α, 
Μαρούσι (Golden Hall), 210 
6836.828 Ιταλική κουζίνα – 
πίτσα με λεπτή και τραγανή 
ζύμη, πάστα, ταλιάτα και 
κρέατα.  €Σ/Κ 

MiMAyA     
Μάρκου Μπότσαρη 8, Γλυ-
φάδα, 210 8944.850 Μεσο-
γειακή κουζίνα με έμφαση 
στις πρώτες ύλες που κατά 
κύριο λόγο είναι ελληνικές. 
Παρ. και Σάβ. ανοιχτά και 
μεσημέρι, Κυριακή μόνο 
μεσημέρι, Δευτέρα κλει-
στά. €€€

MooriNgS
Μαρίνα Βουλιαγμένης, 210 
9670.659 Απολαυστική 
βόλτα στον Λαιμό, θέα στα 
κότερα και κουζίνα με καλό 
ψάρι, πάστα και κρεατικά, 
σε ένα από τα πιο παλιά πα-
ραλιακά εστιατόρια. €€ 

MΠAΛKoNi 
Δημοκρατίας 100, Kόκκινο 
Λιμανάκι, Pαφήνα, 22940 
75888 (κρατήσεις) Μεσογει-
ακές γεύσεις, καφέ αλλά και 
δροσιστικά cocktails. Όλα 
τα λεφτά η στεγασμένη βε-
ράντα πάνω από τη θάλασ-
σα, με θέα στο απέραντο 
γαλάζιο. € 

ΜΠΆΜΠΗΣ  
Λ. Αμφιθέας 73, Π. Φάληρο, 
210 9431.064 Θα πας για τα 
ξακουστά του μπιφτεκάκια, 
θα υποκύψεις στα πάντα 
φρέσκα μπαρμπουνάκια. 
Γρήγορο, νόστιμο, οικονο-
μικό. Κυρ. βράδυ κλειστά. 
€ Μ 

ΜΠΟΥΓΙΆΜΠΕΣ  
Zησιμοπούλου 28, Aμφι-
θέα, 210 9489.082 Xρόνια 
αψεγάδιαστης παράδοσης. 
Λιτοδίαιτοι της πολιτικής 
σκηνής προσκυνούν τη 
μασσαλιώτικη μπουγια-
μπές, τις ψαρούκλες και 
την εκλεκτή καραβιδόψιχα. 
Ωραία αυλή.  €€K M 

MΥΘΟΣ τΗΣ ΘΆΛΆΣΣΆΣ 
Ξεν. Divani Apollon Palace & 
Spa, Aγ. Nικολάου 10 & Ιλίου, 
Kαβούρι, 210 8911.100, 
8911.256 Στο πιάτο όλες 
οι νοστιμιές της θάλασσας 
(πάντα φρέσκο ψάρι), η 
περιποίηση ξενοδοχειακού 
επιπέδου. Κυρ. κλειστά.   €Ξ

NAΪAΔeΣ PAlACe 
Bασ. Παύλου 74, πλ. Ίμιας, 
Bούλα, 210 8990.197, 
9657.706 Για κάτι πιο εκλε-
πτυσμένο. Φιλέτο πιπεράτο, 
ζυμαρικά, θαλασσινά. €€K 

NoNNA PiNA
Eθν. Μακαρίου 64, Δάφνη, 
210 9021.118 Τρατορία με 
cosy ατμόσφαιρα και καλά 
ιταλικά πιάτα που έρχονται 

στο τραπέζι από τα ευγενι-
κά και πολύ φιλικά παιδιά 
του σέρβις. Δευτ. κλειστά. 
€€ Κ/Μ 

NoToS 
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 4, 
Βούλα, 210 8993702-3Για 
να περάσεις όλη τη μέρα 
δίπλα στη θάλασσα. Ειδικά 

αν έχεις παιδάκια μαζί σου, 
ο παιδότοπος δίπλα θα σε 
ανακουφίσει! Μεσογειακά 
πιάτα, πολύ καλό σέρβις. €€

ΟΙΚΕΙΟ       
Πλ. Νυμφών & Λαοδίκης, 
Γλυφάδα, 210 8943.402/ 
Πλουτάρχου 15, Κολωνάκι, 
210 7259.216  Αγαπημένο 

από το Κολωνάκι για τα ω-
ραία ελληνικά μαγειρευτά, 
το χαλαρό περιβάλλον, τις 
εξαιρετικά λογικές τιμές. 
Τώρα και στα νότια, σε πιο 
μεγάλο χώρο. Έως 12.30, 
Παρ.-Σάβ. 1.00, Κυρ. κλει-
στά. €  

oPUS  
Ιωάννου Μεταξά 48, Γλυ-
φάδα, 210 8980.050 Αll day 
εντυπωσιακός χώρος για 
καφέ, ποτό και μεσογειακή 
δημιουργική κουζίνα με-
σημέρι και βράδυ, από την 
ομάδα του επιτυχημένου 
Akanthus. €€

PASTA rAgUSA 
Γιαννιτσοπούλου 19, Γλυ-
φάδα, 210 8983.437 iταλικό 
εστιατόριο... μια σταλιά. 
Kυρ. κλειστά.  

Pere UbU 
Kύπρου 74, Γλυφάδα, 210 
8941.450 Σούπερ ντιζάιν, 
nouvelle cuisine στο πιάτο. 
Καλή λίστα κρασιών.  € Σ/Κ Μ 

PeTiT SoMMelier (le)  
 Ζαΐμη 6, Π. Φάληρο, 210 
9842.344 Για τους γνώστες 
και λάτρεις του οίνου. 
Μικρό, πολύ κομψό wine 
restaurant με κουζίνα μεσο-
γειακή και μεγάλη (800 ετι-
κέτες) λίστα κρασιού. Από 
φέτος σε «συγκατοίκηση» 
με τον Κώστα Τουλουμτζή 
και την «enoteca». Κλειστά 
Δευτέρα. €€ Κ Μ  

ΠiΣiNA 
Aκτή Θεμιστοκλέους 25, 
Φρεαττύδα, Πειραιάς, 210 
4511.324, www.pisinacafe.
gr tο café του δίνει την 
εντύπωση ότι βρίσκεται 
στο Monte carlo! Kομψό και 
μοντέρνο, με φωτισμένη 
πισίνα  και θέα στα σκάφη 
της Μαρίνας Ζέας. Διεθνείς 
γεύσεις, πιάτα με ψάρι 
και κρέας και εναλλαγή 
mainstream και πιο κλασι-
κών επιλογών στη μουσική. 
Από το πρωί ως το βράδυ, 
και για party, εταιρικά 
γεύματα και άλλες εκδηλώ-
σεις.€€Μ 

ΠΛΟΥΣ ΠΟΔΗΛΆτΟΥ 
Ακτή Κουμουνδούρου 42, 
Μικρολίμανο, 210 4137.910, 
4137.790  Μεσογειακή κου-
ζίνα με έμφαση στο ψάρι. 
 €€Ξ Μ

ΠPAΣiNoΣ ΛoΦoΣ
Oσίου Λαυρεντίου, Λόφος 
Tρουμπάρι (Ύψος Λ. Aλίμου 
89), 210 9913.811 Πληθω-
ρική όσο και μοντέρνα 
μεσογειακή κουζίνα από τη 
Μυρσίνη Λαμπράκη, μέσα 
σε ένα καταπράσινο ντεκόρ. 
Αγαπημένα μας τα κεφτεδά-
κια Καρς, τα μπιφτέκια του 
Ισπαχάν και ο πορτοκαλο-
χαλβάς. €Μ 

riAlTo
Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Ηλι-
ούπολη, 210 9958.764
Απολαυστικοί καφέδες και 
cocktails από εξειδικευμέ-
νους baristas και γαστρο-
νομικές απολαύσεις με 
έμφαση στα ζυμαρικά. 

SegreTo (il)
Mπιζανίου 3, Πανόραμα Bού-

λας, 210 9659.526 tρατορία 
με προσεγμένες ιταλικές 
γεύσεις. eξαιρετική θέα στη 
θάλασσα και στη φωτισμέ-
νη πόλη. Δευτ. κλειστά και  
Κυρ. μόνο μεσημέρι.  €€ Κ Μ

SPAgHeTTeriA (lA)
Aγ. Iωάννου 13, Γλυφάδα, 
210 8945.476 Κλασικό ιταλι-
κό. Δευτ. κλειστά. €

ΣΠΙΝΆΛΟΓΚΆ 
Δραγατσανίου 36, Πειραιάς, 
210 4110.020  
 Με trendy όνομα και σερβί-
ρει πανόραμα από κρητικές 
γεύσεις. € 

ΣτΟΛΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ (o)   
Εθνικής Αντιστάσεως 29-31, 
Δραπετσώνα, 210 4632.597 
Μικρό, γλυκό ταβερνάκι 
με ζεστή «παλιακιά» ατμό-
σφαιρα και εξαιρετικούς 
μεζέδες –ψάρι και κρέας–, 
σε μερίδες που χορταίνουν 
τον Στόλο τον Πολεμικό 
και με τιμές πολύ χαμηλές. 
Ανοιχτά μεσημέρι - βράδυ. 
Κυριακή μόνο μεσημέρι. 
Δευτέρα κλειστά. € Μ  

SUSHi bAr (THe)
Aτλάντος 1, Παλαιό Φάληρο, 
210 9802.111, 210 Mεγάλη 
γκάμα από γιαπωνέζικες 
γεύσεις με έμφαση στο 
sushi και πιάτα για χορτο-
φάγους σε άνετο χώρο με 
minimal διακόσμηση. Kαι 
delivery. Aνοιχτά κάθε μέρα 
από τις 13.00 έως αργά το 
βράδυ.€

SUΖΆΝΝΆ  
Xαρίτων 5 & Ορφέως, Π. Φά-
ληρο, 210 6842.585 o Xρή-
στος Στικόπουλος έχει αυ-
θεντικές συνταγές από την 
Πόλη και η μαμά του από τη 
Συρία. Δευτ. κλειστά. C Κ

τΆCo bell  
Αthens Metro Mall, Λ. 
Βουλιαγμένης 276, Aγ. 
Δημήτριος Burritos, tacos, 
quesadillas, nachos και 
crunchwrans είναι μερικά 
μόνο από τα πιάτα της 
μεξικάνικης κουζίνας που 
θα δοκιμάσεις στη διάσημη 
αλυσίδα των μεξικάνικων ε-
στιατορίων. Τιμές με slogan 
“why pay more”! 

* TAverNA   
Κωνσταντινουπόλεως 8, 
Γλυφάδα, 210 8982.155 Η 
ταβέρνα της tv περσόνα 
Ορθούλας Παπαδάκου με 
προσιτό και  μαζί gourmet 
φαγητό που επιμελούνται οι 
σεφ της Food Mask, Γιώργος 
Βενιέρης και Αθηναγόρας 
Κωστάκος. Ανοιχτό κάθε 
μέρα μεσημέρι και βράδυ, 
Δευτέρα κλειστά. €

TZoyΓKPi 
Θουκυδίδου 53-55, Kαλαμά-
κι, 210 9836.260 Kρητικές 
παραδοσιακές συνταγές, 
ιδιοκτήτης ο ηθοποιός Γιώρ-
γος Παρτσαλάκης.€ € 

TiNello (Ιl) 
Kνωσού 54, Άλιμος, 210 
9828.462 Θα πάρεις ό,τι σου 
προτείνει ο Στέφανος. h 
Ιταλίδα σύζυγος μαγειρεύει. 
Δοκίμασέ τα όλα σε μικρές 
δόσεις. Kλείσε τραπέζι και 
πάρε χάρτη για να το βρεις. 

Τετ.-Σάβ. €€  

TirboUSoN MiNi     
Κριεζή 6, Καστέλα, Πειραιάς, 
210 4118.600Αδελφάκι του 
Τirbouson Kεραμεικού. Με 
την ίδια ζεστή ατμόσφαι-
ρα και αυτό, πρωτότυπα 
μεζεδάκια, μαγειρευτά 
και ζωντανή μουσική και 
τραγούδι χωρίς μικρόφωνα 
(Παρ&Σάβ.) για πιο παρεΐ-
στικη κατάσταση. € 

ToNy boNANNo 
Παπαναστασίου 63 (πρώην 
Bασ. Παύλου), Kαστέλα, 210 
4111.901 o tόνι είναι ένας 
καλοφαγάς μαφιόζος στην 
Aμερική της ποτοαπαγό-
ρευσης και αυτή η τρατορία 
του. €Κ

TΡΕχΆΝτΗΡΙΆ 
Aκτή Kουμουνδούρου 52, 
Mικρολίμανο, Πειραιάς, 210 
4127.900, 4175.643 Φρέσκα 
ψάρια και νοστιμότατοι 
ψαρομεζέδες. Aνοιχτό κα-
θημερινά.  €Μ

TroCADero (le)
Ξενοδοχείο Metropolitan, λε-
ωφ. Συγγρού 385, Αθήνα 210 
9471.000 Ένα εστιατόριο σε 
δύο επίπεδα, καταρράκτης, 
τζάκι, θέα στο αίθριο και 
ένας πιο casual χώρος για ε-
παγγελματικά γεύματα. Λει-
τουργεί και business buffet 
καθημερινά το μεσημέρι σε 
πολύ καλές τιμές.€€

TWiST
Λαζαράκη 45 & Zησιμοπού-
λου, Γλυφάδα, 210 8986.035  
Κουζίνα μεσογειακή και ω-
ραία κοκτέιλς στο μπάρ. Κά-
θε Πέμπτη live μουσική. €Ξ

veliero 
Mαρίνα Φλοίσβου, Π. Φάλη-
ρο, 210 9853.183 Kοσμοπο-
λίτικη ατμόσφαιρα με θέα 
στα κότερα της νέας μαρί-
νας Φλοίσβου. Aπό το πρωί 
για καφέ, γλυκά και πιάτα 
μεσογειακής κουζίνας.   
Πολλά  cocktails.€Σ/K Ξ

vieTNAM 
N. Mάκρη, Λ. Mαραθώνος 
170, 22940 50395, 92390/ Π. 
Φάληρο, Aχιλλέως 91, 210 
9881.417, 9853.619 Aδερ-
φάκι των Golden Phoenix, 
με εξαιρετική βιετναμέζικη 
κουζίνα.  €  

viΝCeNZo 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυ-
φάδα, 210 8941.310 Πάθος 
για ναπολιτάνικη κουζίνα, 
γι’αυτό πάντα γεμάτο από 
πελατεία που φτάνει εδώ 
από όλη την Αθήνα. Πίτσα 
με τραγανή λεπτή ζύμη και 
πάστα σε άπειρες, νόστιμες 
παραλλαγές. Ζεστό και cosy 
περιβάλλον – κάτσε στο 
«αίθριο», μια πράσινη όαση 
μέσα στο χειμώνα. Τις Πέ-
μπτες πολύ καλή live jazz. 
€Ξ Κ Μ A.v.

vori
Aκτή Mιαούλη 75, Πειραιάς, 
210 4510.210  Mοντέρνο 
και κομψό restaurant wine 
bar. Μεσογειακή κουζίνα, 
cocktails, λίστα ελληνικών 
κρασιών και εκλεκτά συ-
νοδευτικά μεζεδάκια στο 

✢  ΤΣΕΚΑΡΕ ΤΟ! ✢
Simply 
BurgerS 
Νόστιμη και…φίλα-
θλη κίνηση  από τα 
simply Burgers για 
τις αντροπαρέες και 
τις βραδιές των πο-
δοσφαιρικών αγώ-
νων (και όχι μόνο): Μέχρι 31 Αυγούστου μπορούμε να παραγγείλουμε Qwicky Deal και να μας έρθουν 4 Qwicky Burgers, 2 μερίδες πατάτες, 8 τεμάχια chicken strips και 1,5 lt coca cola αντί € 24,90! Η προσφορά ισχύει για τα όλα τα καταστήματα simply Burgers της Αττικής και μόνο για delivery και take out. Κεντρικό τηλέφωνο: 18 380. 

BABAlOu 
Το café bar του κέ-
ντρου έριξε τις τι-
μές του και γι’ αυτό 
μας αρέσει πιο πο-
λύ. Από Δευτ. έως 
και Πέμ. ποτό € 5, 
μπίρα heineken € 
3, espresso € 1,50, 
Freddo espresso € 2, freddo cappuccino € 2,50, νες φραπέ € 2, ελληνικός μονός € 1, ελληνικός διπλός € 1,50. Διαθέτει και free wifi. Θεμιστοκλέους 34 & Ακαδημίας, 210 3800.480 

FAST gOOD 
Φρέσκο και τίμιο: 
€ 0,80 το hot dog, 
στην ίδια τιμή και το 
hot no dog (με γα-
λοπούλα και τυρί). 
Από € 0,80 οι μπίρες 
και τα αναψυκτικά, 
€ 0,40 τα μικρά νερά, από € 1 οι καφέδες. Με 7 ιδιαίτερες σάλτσες για τα hot dogs, που όπως και όλα τα επιπλέον υλικά θα στοιχίσουν μόλις € 0,20 παραπάνω.  Ιπποκράτους 48 

ΡΕΤΣΙΝΑ 
ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ  
Η αυθεντική ελληνική ρετσίνα, που παράγεται εδώ και 117 χρό-νια με την ίδια ακριβώς συνταγή, κερνάει: Στις 8, 9 και 10/6 θα βρί-σκεται στους σταθμούς μετρό Μοναστηράκι και Κεραμεικός,  προσφέροντάς σας κουπόνια για μία φιάλη Ρετσίνα Μαλαματίνα 0,5 lt. Στο www.facebook.com/malamatina.official μπορείτε να μαθαίνετε όλα τα νέα της. 

liDl 
Λ έ γ ε τ α ι  C h o c o 
Softies και είναι ένα 
μοναδικό γλύκισμα 
με μαρέγκα και σο-
κολάτα. Ιδανικό για 
να το σερβίρετε με-
τά από κάθε γεύμα, 
δυναμωτικό για τις euro βραδιές. Θα το βρείτε έως 16/6 σε όλα τα καταστήματα Lidl. 



7 - 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 A.V. 47 

 γεύση οδηγος

μπαρ. Πάνω στο δρόμο με 
τα εφοπλιστικά γραφεία 
του Πειραιά, γι’αυτό και 
ανάλογος κόσμος και τιμές. 
Kλειστά Kυριακή.€€   M

FACeS   
Ζησιμοπούλου 10, Γλυφά-
δα, 210 8980.140, www.
facesglyfada.gr Για τους 
στιλάτους, τους shoppers 
και τους executive στην 
καρδιά της Γλυφάδας. Με 
νεοϋορκέζικη ατμόσφαιρα, 
σούπερ ντιζαϊνάτο και μαζί 
χαλαρό. Από το πρωί με 
καφέ έως αργά το βράδυ με 
cocktails και ποτά, αλλά και 
μεσογειακή fusion κουζίνα 
με ethnic επιρροές από τον 
σεφ Χρήστο Τζιέρα.€ Κ Μ 

ΦΛΟΙΣΒΟΣ
Λ. Ποσειδώνος, Π. Φάληρο, 
210 9881.582 Από τον όμιλο 
«Kαστελόριζο». Πολυχώ-
ρος, με κάτω το “spell” για 
κάτι πιο ελαφρύ ή για ποτό, 
πάνω μοντέρνα μεσογειακά 
πιάτα.  €Κ Μ Ξ

χΆΡτΙ ΚΆΙ ΚΆΛΆΜΆΡΙ 
Λ. Ειρήνης 33, Πέραμα, 210 
4023.306/ 210 4023.307  Και 
κρέας και ψάρι, από συμια-
κό γαριδάκι μέχρι μοσχαρά-
κι ραγού με πουρέ, μια νο-
στιμιά για τον καθένα, στον 
προσεγμένο συμπαθητικό 
χώρο του ή στα   τραπεζάκια 
στην πλατεία. Ανοιχτά κάθε 
μέρα από τις 12.00 

Δυτικά

ΆPoliS 
Άλσος Αγ. Δημητρίου, Πε-
τρούπολη, 210 5060.620  Με 
ισχυρό ατού την πανορα-
μική θέα σε όλη την πόλη. 
Μοιράζεται σε διάφορα 
επίπεδα με καφέ, εστιατό-
ριο και μπαρ με ελληνική 
μουσική. Κουζίνα μεσογει-
ακή, μοντέρνα και δημι-
ουργική από τον Δημήτρη 
Δημητριάδη και τον Γιώργο 

Μαργαρώνη. € 

bASe grill   
Kωνσταντινουπόλεως 64, 
Μπουρνάζι, 210 5757.455 
Κρέας και πάλι κρέας στα 
καλύτερά του! Μαζί και 
νόστιμα ορεκτικά –σουξέ 
η φωλιά με τα αυγά–, καλά 
κρασιά και μπίρες. «Μαγνη-
τίζει» V.i.P. και celebrities 
της πόλης. Κλειστά  Δευ-
τέρα. € M  

ΓΙΟΡτΗ 
Τέρμα Ιεράς Οδού, Δάσος Χα-
ϊδαρίου, 210 5326.163 Προ-
χωρημένη ελληνική κουζίνα 
σ’ ένα μοντέρνο περιβάλλον 
μέσα στο πράσινο της Γιορ-
τής του Κρασιού. €M

ΓKAΛePi Toy MeZe  
Mεγ. Aλεξάνδρου 61-63, 
Περιστέρι, 210 5720.047-8 
Παστέλ χρώματα και λου-
λουδιστά φωτιστικά για 
ντεκόρ. Αγαπά την τέχνη και 
φιλοξενεί συχνά εκθέσης. 
Η κουζίνα είναι ελληνική, με 
πολλές νόστιμες δημιουργι-
κές προτάσεις. €M Ξ 

ΔAΦΝΗ 
M. Aλεξάνδρου 86, Mπουρ-
νάζι, 210 5773.721 eξαιρε-
τική ελληνική κουζίνα από 
την τρομερή μαγείρισσα 
Αριστέας. Θα διαλέξεις 
από κατάλογο ποταμό με 
άπειρους μεζέδες και πολλά 
πιάτα σχάρας. Ντεκόρ mix 
& match για να χαζεύεις 
μέχρι να έρθει το φαγητό 
σου. Κοινό νεανικό αλλά και 
πολλές οικογένειες – ευτυ-
χώς πολλά τραπέζάκια. Έως 
1 π.μ. € Μ

ΣTAXy
Δήμητρος & Pήγα Φεραίου, 
Eλευσίνα, 210 5589.700 tο 
μοντέρνο εστιατόριο του 
elefsina hotel παίρνει έ-
μπνευση από τους καρπούς 
της γης.  eλαφριά μεσογει-
ακή κουζίνα, γλυκά εξαιρε-
τικά και ειδικές τιμές για τις 
καθημερινές το μεσημέρι. 

Και κυριακάτικο brunch με 
€ 20. €Μ

* τΡΆΒΟΛτΆ  
Αρκαδίας & Αγ. Παύλου 33, 
Περιστέρι, 210 5719.222 
Ψαροταβέρνα από τους 
ιδιοκτήτες του περίφημου 
Βase Grill, με όλα τα καλά 
της θάλασσας σε καλές 
τιμές. 
 

ταβέρνες

ArgeNTiNA 
Kαλέντζι, Mαραθώνας, 
22940 66476 Χρόνια γνωστή 
για τα αργεντίνικου μεγέ-
θους και νοστιμιάς κρέατα, 
σε ξύλινο δίσκο. Αξίζει την 
εκδρομή. Κυρ. βράδυ κλει-
στά. KΜ

ΔiAΣHMoΣ 
Aκτή Θεμιστοκλέους 306, 
Πειραιάς, 210 4514.887
Γιρλάντες από χταπόδια για 
ντεκόρ, θαλασσινά και φρέ-
σκα ψαρικά. M 

ΕΛΆΙΆ 
Ερεχθέως 16 & Ερωτόκρι-
του, Πλάκα, 210 3249.512 
Θέα στον Λυκαβηττό και 
το λόφο του Φιλοπάππου. 
Καλομαγειρεμένο φαγητό, 
πολλοί μεζέδες και ζωντανή 
μουσική με τις Χριστίνα 
Αλεξάνδρου και Νίκη Καρα-
θάνου κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο. 

ΚΆΠΠΆΡΗ
Δωριέων 36, Άνω Πετρά-
λωνα, 210 3450.288 Σπιτάκι 
μικρό στα Πετράλωνα, με 
νόστιμο φαγάκι – έξτρα πό-
ντος στο κοκκινιστό. Όλες 
οι ηλικίες κόσμου και ωραία 
βαβούρα. 

MyPoboΛoΣ
Γιατράκου 12, Mεταξουρ-
γείο, 210 5228.806 Kαθημε-
ρινά ανοιχτό από το πρωί 
για καφέ και κουζίνα, που 
σερβίρει από τις 16.00. Σ/K 
η κουζίνα ανοίγει από τις 

14.00. Ποτά έως αργά το 
βράδυ. 

ΠΆΛΗΆ ΆΘΗΝΆ
Εμπεδοκλέους 75 & Φιλολά-
ου, Παγκράτι, 210 7518.869, 
www.palia-athina.gr Γραφική 
μονοκατοικία του ’30, με αυ-
λή, με «πονηρά» μεζεδάκια, 
ρακή, κρασάκι και ατμό-
σφαιρα παλιάς αθηναϊκής 
γειτονιάς. Τις καθημερινές 
μη χάσετε τα live. Κυριακή 
κλειστά. 

PiΦiΦi 
Eμ. Mπενάκη 69A & Bαλτετσί-
ου, Eξάρχεια, 210 3300.237 
Σε στιλ μοντέρνας ταβέρ-
νας, με παραδοσιακές συ-
νταγές απ’ όλη την eλλάδα. 
Kυρ. 13.00-18.00. M  

PoZAΛiA 
Bαλτετσίου 58, Eξάρχεια,210 
3302.933 Γνωστό φοιτη-
τοστέκι, φημίζεται για την 
ελληνική του κουζίνα και για 
τον καταπράσινο στεγασμέ-
νο του κήπο. Aτού ότι μένει 
ανοιχτά ως αργά... και τις 
καθημερινές. M Ξ

τΆΒΕΡΝΆ Ο ΓΙωΡΓΟΣ  
Πολέμωνος 4, πλ. Προσκό-
πων, 210 7236.903 Παλιά, 
all time classic ταβέρνα απ’ 
όπου έχει περάσει σχεδόν 
όλη η πόλη. Σπιτική ελληνι-
κή κουζίνα, νόστιμες πίτες 
απ’ την κυρία Παναγιώτα 
και τέλεια ψημένα παϊδάκια. 
Και σε πακέτο. Κυριακή 
βράδυ κλειστά. € Μ

TeΛHΣ
Ευριπίδου 86, πλ. Κουμουν-
δούρου, 210 3242.775 Εδώ 
δεν θα φας πόρτα, πλούσιοι 
και φτωχοί, τρέντηδες και 
μεροκαματιάρηδες, θα κά-
τσουν δίπλα δίπλα για άπαι-
χτα χοιρινά μπριζολάκια - πα-
τάτα - σαλάτα. Ανοιχτό από 
το μεσημέρι, ο χαμός γίνεται 
το βράδυ, όταν μαζεύεται 
όλη η Αθήνα μετά τα μπαρ.
Γρήγορο, νόστιμο, χορταστι-
κό, πάμφθηνο, after.



Musicvoice
συναυλίες / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις / δίσκοι

              * Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

Του Μάκη Μηλάτου

Fusion απόπειρες

Florance + the 
Machine -  
MTV Unplugged  (**)
Επίδειξη φωνητικών 
δυνατοτήτων για χάρη 
(κυρίως) του αμερικά-
νικου κοινού, που τό-

σο την έχει αγαπήσει. Μόνο που η Florance 
έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με αυτό τον 
οπερετικό, progressive και συμφωνικών δι-
αστάσεων ήχο, κι εδώ με τα τραγούδια της 
«γυμνά» και με μάλλον αμήχανες διασκευές 
(παρά την ολοφάνερη μουσική φροντίδα) 
η επιδιωκόμενη κατανυκτική ατμόσφαιρα  
δεν εμφανίζεται.   
 

Sleight Bells  
Reign of Terror  (**)
Το  ν τ ο υ έ τ ο  α π ’  τ ο 
Μπρούκλιν –που τόσο 
κανάκεψαν διάφοροι 
«ειδικοί του εναλλα-
κτικού» με τον προη-

γούμενο δίσκο του– επιχειρεί ένα φορμαλι-
στικό και επί τούτου συνδυασμό noise rock 
και shoegaze με heavy metal εκρήξεις και 
gothic «ποιητική» θεματολογία γεμάτη θα-
νάτους, αίματα και αυτοκτονίες κι όλ’ αυτά 
τραγουδισμένα με «αναιμικά» και «αχνά» 
φωνητικά. Όλα για το στιλ, γιατί αν «ξεπου-
πουλιάσεις» τα τραγούδια απ’ τα φτιασίδια 
τους δεν μένει τίποτα. 

The Bamboos - 
Medicine Man  (***)
Η πετυχημένη funk/
soul μπάντα από την 
Αυστραλία κάνει για 
πέμ π τη φ ορά κα λά 
τη δουλειά παραπέ-

μποντας στις 70s αναμνήσεις και καταφεύ-
γοντας στη δοκιμασμένη λύση των guest 
τραγουδιστών (Aloe Blacc, Tim Rogers, Kylie 
Auldist, Ella Thompson, Bobby Flynn). Μια 
χαρά μπάντα για να παίξει στο γάμο σου ή σε 
ένα funky club, αλλά δεν έχει να προσθέσει 
ή να αφαιρέσει οτιδήποτε στην ήδη γνωστή 
φόρμα. Ευσεβείς μεταπράτες.

 
Chromatic  
Sequence  
Belle Epoque  (**)
 Στ ο  τ ρ ί τ ο  τ ο υ  ά λ-
μπουμ, το καλοδουλε-
μένο σεξτέτο δοκιμά-

ζει να συνδυάσει ετερόκλητα στοιχεία και 
η συνοχή χάνεται. Όπου υπάρχει τραγούδι 
κυριαρχεί μια νοσταλγική αισθητική του 
(λεγόμενου) έντεχνου, ενώ στις οργανικές 
συνθέσεις το κλασικού προσανατολισμού 
γκρουπ προσπαθεί να βρει κοινό τόπο με 
ηλεκτρονικούς ήχους και να δημιουργηθεί 
μια θεατρική/κινηματογραφική ατμόσφαι-
ρα, αλλά συχνά σκοντάφτει στην αδυνα-
μία να συνομιλήσουν οι δύο αυτές ηχητικές 
φόρμες.  Ένα ατμοσφαιρικό άλμπουμ χωρίς 
ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

    ➜ makismilatos@gmail.com

VariouSarTiSTS
Του ΓιώρΓου ΔηΜητράκοπουλου

ΤΟ SouNDTraCK THΣ ΠΟΛΗΣ

citybeat
Του πάνάΓιώτη ΜΕνΕΓου

Ό πως κάθε χρόνο έτσι 
και περισσότερο φέτος 
τα events λιγοστεύουν 

με το που μπει ο μήνας Ιούνιος. 
Και δυστυχώς ό,τι σε φεστιβάλ 
με οποιαδήποτε dance κατεύ-
θυνση μά λ λον εξαν τ λήθηκε 
με το Plissken και περιμένει τον 
Σεπτέμβρη το enTechno που θα 
έχει και φέτος πολύ ενδιαφέρον 
line-up – ανάμεσα στους guests 
και ο σπουδαίος Efdemin *** 
Στο καλεντάρι του Ιουνίου δί-
πλα στην έλευση της συμμορίας 
των Wu-Tang Clan (Βοτανικός, 
25/6, € 35,30), σημείωσε και την 
άφιξη του σπουδαίου MF Doom 
στο Bios (29/6) *** Κατά τα άλ-
λα το Blend Athens σώζει κάπως 
την εβδομάδα με δύο μετακλή-
σεις: του Solomun την Παρ. στο 
Mamaca’s (€ 20) και του Marco 
Carola το Σάβ. στο Studio 54 (Ά-
γιος Κοσμάς, εντός πίστας καρτ, 
€ 25). Ο πρώτος είναι ένα από 
τα πιο συζητημένα ονόματα της 
house κυριαρχίας των τελευταί-
ων χρόνων κι ο δεύτερος techno 
βετεράνος που ούτε καν θυμά-
ται πόσες φορές έχει έρθει στην 
Ελλάδα *** Στο Aperitif στην Κα-
πνικαρέα ο Κορμοράνος καλεί 
από την Αυστραλία το μέλος των 
Swiss με το επικά μαφιόζικο όνο-
μα Tony Mittolo. Μαζί του διαλέ-
γουν μουσικές ο Blue Lagoon και 

η Oh Yeah (free) *** Καλοκαιρινό 
«Fetish Ball» στο Second Skin και 
τελευταίο για τη σεζόν, γιατί οι 
φετιχιστές –ως γνωστόν– ανθί-
ζουν το χειμώνα. Μουσικές από 
Γ. Φακίνο και Mystique και διά-
φορα shows, ξεχωρίζει το BDSM 
της Ιισπανίδας Misstress Minerva 
(€5) *** Το Drugstore (Ιπποκρά-
τους & Αραχώβης, Εξάρχεια) δεν 
είναι μόνο το μαγαζί που «όσο 
περισσότερο πίνεις τόσο λιγό-
τερο πληρώνεις», αλλά έχει και 
καλές μουσικές. Παρ. Δασκαλό-
πουλος και Kafka, Σάβ. οι NO! για 
του λόγου το αληθές (free) *** 
«S & M Euro Pride» το Σαββατό-
βραδο και Untitled την Παρ. ό-
σον αφορά το Komma (free) *** 
Τη Δευτέρα 11/6 στο 6 d.o.g.s 
το σούπερ γειτονικό φεστιβάλ 
Exit (διεξάγεται στο κάστρο του 
Νόβισαντ στη Σερβία) κάνει πα-
ρουσίαση, επιβεβαιώνοντας το 
άνοιγμα στο ελληνικό κοινό. Θα 
μιλήσει εκ των διοργανωτών ο 
Bojan Boscovic και θα ακολουθή-
σει warm-up πάρτι με Βαλλάτο, 
Παγιατάκη και τον υπογράφο-
ντα *** Τέλος, η συναυλία της 
εβδομάδας είναι Vodka Juniors 
το Σάβ. στην «Τεχνόπολις». Με 
support Planet Of Zeus, εισιτή-
ριο € 10 κι εξαντλητικό word of 
mouth… ● 

➜ p_menegos@yahoo.com

>>>Πρώτο Φεστιβάλ του ΚΕΘΕΑ 
ΣΤΡΟΦΗ για καλό σκοπό. Πέντε συ-
ναυλίες σε μια μουσική βραδιά με 
συμμετοχή από τους Φοίβο Δελη-
βοριά, Νατάσσα Μποφίλιου, Στά-
θη Δρογώση, Μαριέττα Φαφούτη, 
Ματούλα Ζαμάνη και Angry Birds. 
Μαζί τους ο Tareq σε dj set, ενώ το 
ξεκίνημα θα γίνει από το μουσικό 
συγκρότημα της ΣΤΡΟΦΗΣ. Τα  έ-
σοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο 
Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ για 

την οικονομική ενίσχυση του Θε-
ραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ 
ΣΤΡΟΦΗ, που απευθύνεται σε έφη-
βους και νεαρούς ενήλικους χρή-
στες ναρκωτικών ουσιών. 
Έναρξη 18.00. Είσοδος € 15, € 18 
ταμείο. Προπώληση: Public, www.
viva.gr, 13855 και στα ταμεία της Τε-
χνόπολις (18.00-22.00). Την ημέρα 
της συναυλίας τα πρώτα 500 εισιτή-
ρια θα διατεθούν στην τιμή προπώ-
ληση € 15. Στις 7/6.

SoLoMuNΤΕΙΑ ΛΥΣΗ

MoYΣΙΚΟ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18.00-18.20 Το Μουσικό Συγκρό-

τημα της ΣΤΡΟΦΗΣ 

18.35-19.20 Ματούλα Ζαμάνη & 

Angry Birds

19.35-20.20 Μαριέττα Φαφούτη

20.30-21.20 Στάθης Δρογώσης

21.35-22.35 Νατάσσα Μποφίλιου

22.50-00.00 Φοίβος Δεληβοριάς

>>> «Ο Ελάχιστος Εαυτός» του  
Θανάση Παπακωνσταντίνου 
μαζί με παραμελημένα, Λαϊκε-
δέλικα και αληθινά τραγούδια 
από το άλφα ως το ωμέγα. Μαζί 
όλη η παρέα με Σιώτα, Πολυζω-
γόπουλο και δεν συμμαζεύε-
ται. Ξέρεις εσύ. Τεχνόπολις, 10/6 
(21.00/ € 12, 15)

Μη χάσεις 

το Jazz Quartet, με τους Τάσο 

Μπακογιάννη στο σαξόφωνο, τον 

Ορέστη Ατσαλάκη στην ηλεκτρική 

κιθάρα, τον Γιώργο Ρούλο στο κο-

ντραμπάσο και τον Μανώλη Παπαδό-

πουλο στα ντραμς. Στην Ήβη, Στουρ-

νάρη 2, Εξάρχεια, 9/6, 22.30. 

MuSiC uPDaTE 
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 δΙΑΣΚΕδΑΣΗ οδηγος

Cafes/Bars/
Snacks

ΑΓΚΥΡΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ     
Σόλωνος 124, Αθήνα, 210 
3837.540, 210 3837.667, 
www.agyra.gr Βιβλιοπωλείο-
πολυχώρος ανοιχτό από τις 
9.00 το πρωί έως το βράδυ, 
που αγαπάει την τέχνη, φιλο-
ξενεί εκθέσεις, διοργανώνει 
events, παρουσιάσεις και 
διαθέτει και cocktail bar.  

ΑLLEGRIA    
Αλέξη Παυλή 42, Αμπελόκη-
ποι, 210 6928.719 All day χώ-
ρος για καφέ σε αναπαυτι-
κούς καναπέδες από βινύλιο 
σε μπαρόκ στιλ ή έξω στην 
ευρύχωρη αυλή. 

ΑΜΠΑΡΙΖΑ    
Λέκκα 14, Σύνταγμα, 210 
3257.644  Το τελευταίο στέ-
κι του εμπορικού τριγώνου 
από τον Αντώνη Φερράρα. 
Μοναστηριακοί πάγκοι, 
ιδανικοί για τετ α τετ ή 
μιντιακές συσκέψεις, τρα-
πεζάκια στη στοά, ανοιχτά 
από το πρωί σε συνδεση 
με τα γύρω μπαράκια τις 
νύχτες. Καλά σερβιρισμένα 
ποτά και μεγαλος κατάλο-
γος cocktails. 

BOOKSTORE CAFE 
ΣYΛΛABH
Tιμοθέου 3, Παγκράτι (πεζό-
δρομος κάθετος Yμηττού 80) 
Kαφέ-βιβλιοπωλείο που έχει 
γίνει ήδη στέκι. Cosy χώρος, 
καφεδάκι, γλυκά, ποτά, 
κρασί, ελαφρύ φαγητό και 
άφθονα βιβλία. Διοργανώ-
νονται και εκδηλώσεις σε 
σχέση με το βιβλίο. 

BOO 
Σαρρή 21, Ψυρρή, 210 
3255.542 Νωρίς το πρωί με 
café και snacks, και το βρά-
δυ ποτά και δυνατά cocktails 
με mainstream rock funky 

ρυθμούς και live μουσικές.

 BRAF     
Αλέξη Παυλή 37Ε-Δ, Πα-
νόρμου, Αμπελόκηποι, 210 
6985.120 Νέος all day χώρος 
με χαλαρή διάθεση για κα-
φέ, ποτό, παγωτά, γλυκά και 
δροσερή ταράτσα για τις ζε-
στές καλοκαιρινές βραδιές, 
παρέα με jazz, funk, soul και 
rock, ελληνική και ξένη. 

BRONCO  
Διομ. Κυριακού 17, Κηφισιά, 
210  Ζεστός, ξύλινος χώρος 
με μεγάλη ποικιλία σε μπί-
ρες, cocktails και ποτά, και 
κονσόλα που παίζει πάντα 
καλή rock μουσική. 

CIRCuS 
Nαυαρίνου 11, Aθήνα, 
210 3615.255 Ίσως η πιο 
ιδαίτερη διακόσμηση σε 
αθηναϊκό καφέ-μπαρ, από 
τα μυστικά της μεγάλης του 
επιτυχίας πάνω στην «πρά-
σινη γραμμή» Εξαρχείων 
- Κολωνακίου. Από  νωρίς 
το πρωί με καφέ, φαγητό το 
βράδυ. Σπέσιαλ σαλάτες, 
ζυμαρικά, ακόμα και hot dog 
σε μενού που πρόσφατα 
ανανεώθηκε. Freestyle μου-
σικές και κομψό πατάρι για 
ήρεμες συζητήσεις. 

DA CApO
Τσακάλωφ 1, Κολωνάκι, 
210 3602.497 Στο διάσημο 
καφέ της πλατείας επώνυ-
μοι, δημοσιογράφοι, αθλη-
τικοί παράγοντες, πολιτικοί, 
πίνουν stretto στο όρθιο, 
ενώ wannabes περιμένουν 
υπομονετικά να αδειάσει 
κάποιο από τα τραπεζάκια. 
Σελφ σέρβις για τους θνη-
τούς. Απαγορευέται η λέξη 
«φραπέ».

DEL SOL CAFE
Bουτάδων 44, Γκάζι, 210 
3418169  Δίπλα στη νέα στά-
ση του μετρό «Kεραμεικός», 
με  θέα στην Aκρόπολη. 

Kαφές, ελαφριά γεύματα, 
snacks, waffles, αλλά και 
ωραία εξωτικά βραδινά 
cocktails. 

DOLCE CAFE     
Γρ. Αυξεντίου 58-60, Ιλίσια, 
210 7487.683 Για 13 χρόνια 
ο παράδεισος για τις παρέες 
που τρελαίνονται με τα επι-
τραπέζια παιχνίδια. Το βρά-
δυ ποτά και ροκ μουσικές. 
O dj Δημήτρης Παπασπυρό-
πουλος κάνει την εμφάνισή 
του μια φορά το μήνα. 

EN ΔEΛΦOIΣ 
Δελφών 5, Kολωνάκι, 210 
3608.269 Στην είσοδο του 
πεζόδρομου-συνόρου 
που σε καλωσορίζει στο 
Kολωνάκι, με 30 something 
θαμώνες. Όποιος βγαίνει 
στο Κολωνάκι περνάει από 
δω. A.V.

* FACCE STRANE  
Λ. Αλεξάνδρου 5-7 (περιοχή 
Χίλτον), 210 7254.500 Ιταλικό 
καφέ ανοιχτό κάθε μέρα 
από το πρωί στις 9.30 μέχρι 
τη 1.00 το βράδυ για καφέ 
και φαγητό. 

FLOCAFE LOuNGE BAR & 
RESTAuRANTS      
Λ. Συγγρού 141, Ν. Σμύρνη, 
στο ύψος Άγ. Σώστη,
 210 9343.003/ Σόλωνος 10, 
Κολωνάκι, 210 3390.756/ 
The Mall Athens, Nερα-
τζιώτισσα, Μαρούσι, 210 
6107.350/ Ποσειδώνος 
και Χαράς, Νέα Μάκρη, 
22940 91164/ Παλαιά Λ. 
Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη, 
Δέλτα Φαλήρου, εμπ. κέντρο 
South Polis, 210 9411.069/ 
Λαζαράκη 26, Γλυφάδα, 210 
9680.177, Λ. Κηφισίας 15, 
Nέα Φιλοθέη, 210 6839.222/ 
πάροδος Λ. Δημοκρατί-
ας Πύργος Βασιλίσσης, 
Ίλιον (Escape Center), 210 
2323.510 /25ης Μαρτίου 11, 
κεντρική πλ. Ν. Σμύρνης, 210 
9350.320/Λ. Αυλακίου 86, 

Αυλάκι, Πόρτο Ράφτη, 22990 
71330 Τα γνωστά cafés σε 
lounge στιλ, για όλες τις 
ώρες της ημέρας, κουζίνα 
με ελληνικές και διεθνείς 
επιρροές, ποικιλία ροφη-
μάτων και γλυκών αλλά και 
απολαυστικά cocktails. 

FLORAL BOOKS + COFFEE 
Θεμιστοκλέους 80, πλ. 
Εξαρχείων, 210 5226.609 Το 
ιστορικό στέκι της πλατείας 
Εξαρχείων άνοιξε ξανά τις 
πόρτες του στην μπλε πο-
λυκατοικία. Για καφέ, ποτό, 
διάβασμα στο νέο χώρο 
του βιβλιοπωλείου και με 
πολλές εκδηλώσεις.  Θα δεις 
συγγραφείς να βάζουν μου-
σική ή να φτιάχνουν ποτά, 
«διαφορετικές» συνεντεύ-
ξεις Τύπου και μαχητικές 
συζητήσειςστο πνεύμα της 
πλατείας. Πολύ καλό βιβλι-
οπωλείο (και με ξένο τύπο) 
στο βάθος.

GINGER ALE
Θεμιστοκλέους 74, πλατεία 
Εξαρχείων, 210 3301.246 
Το vintage σαλονάκι της 
πλατείας Εξαρχείων ανοίγει 
τις πόρτες του από το πρωί. 
ανεβάζει κόσμο και στον ό-
ροφο, βάζει freestyle μουσι-
κές. Ψάξε τον dj Dennis για 
ιστορίες από τα Οινόφυτα... 

INOTEKA 
Πλ. Aβησσυνίας 3, Mονα-
στηράκι, 210 3246.446 
Mέσα στα παλιατζίδικα της 
Aβησσυνίας, ιστορικό bar 
που υπηρετεί την καλή  προ-
χωρημένη electronica εδώ 
και πάνω από μια δεκαετία. 
Οι περισσότεροι dance DJs 
της Αθήνας έχουν παίξει πιο 
χαλαρά εδώ...

IT FRESH FOOD 
Πανεπιστημίου 39, πλ. 
Κοραή, 210 3313.872 Στέκι 
για γρήγορο διάλειμμα από 
το γραφείο, εκεί που χτυ-
πάει η καρδιά της Αθήνας. 
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AFTER DARK
Iπποκράτους 8, Διδότου 31, 
210 3606.460
7/6: The Coogars. 8/6: 
Soul Fingers. 9/6: Δη-
μήτρης Πουλικάκος & 
Αδέσποτα Σκυλιά. 10/6: 
Εν Ψυχώ. 

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΝ
Δαμάρεως 78, παγκράτι, 
210 7560.102
7/6: Τhird Attempt.  8/6: 
Aθηνά Ρούτση - Γιώργος 
Μάκαρης -  Άλκηστις 
Ραυτοπούλου & Φώτης 
Μυλωνάς.

ΑΠΕΡΙΤΙΦ
καλαμιώτου 4, καπνικαρέα, 
210 3240.103
7/6:  Tony Mitolo (The 
Swiss) - Blue Lagoon.

AYΛΑΙΑ
Aγ. Όρους 15, Βοτανικός, 
210 3474.074
8/6: Σπύρος Πετρουλά-
κης. 9/6: Νικόλας Αδέ-
σποτος. 10/6: Μodern 
Music School. 13/6: 
Flamenco Tablao.

ΒΙΟS
πειραιώς 84, 210 3425.335
9-10/6: Trash Art. Terrace. 
7/6: ΝΟ! Silent Movies: 
«Videodrome» (1983) 
του Κρόνενμπεργκ. 

BLACK DuCK 
Χρήστου λαδά 9ά,  
210 3234.760
9/6: Μαριώ - «Απαγο-
ρευμένα ρεμπέτικα».

CAMp
πλατεία κοτζιά, 210 

3247.679 
8/6: 

Brian Shimkovitz 
(Awesome Tapes From 
Africa) - King Elephant - 
ΔΔ - Lunar Miasma.
 

ENZΖO DE CuBA
άγ. παρασκευής 70-72, πε-
ριστέρι, 210 5782.610
πέμ. Νoche Latino. Παρ. 
pedro Santana - Rossana 
Mailan. Σάβ. & κυρ. pedro 
Santana.  Δευτ. Βrasilian 
Nights.  Tρ. Salsa 
Romantica. Tετ. Τaxi 
Dancers.  
Club: Δευτ. Live ελληνική 
μουσική. Tετ. Sweet 
Greekζ. πέμ. Πένυ Ικάρου 
- Ορέστης Τζιόβας - Νά-
για Δούκα. κυρ. Βασίλης 
Δήμας. 
Upstairs: Σάβ. Live ελληνι-
κή μουσική.

FAuST
καλαμιώτου 11 & άθηναΐ-
δος 12, πλ. άγίας Ειρήνης, 
210 3234.095
10/6: Living Space. 11/6: 
Κρόταλα. 12/6: Closing 
party.

FLORAL
Θεμιστοκλέους 80, Εξάρ-
χεια, 210 3800.071
9/6: The Swing Shoes 
& Sugahspank! - Eirini 
Dimopoulou.

FuZZ
πειραιώς 209 & πατρ.  
ιωακείμ 1, Tαύρος,  
210 3450.817
9/6: Exodus - Obituary 
Heathen - Morgorth.

GAGARIN
λιοσίων 205, άττική, 215 
5400.888 
7/6: Sacred Reich.

HALF NOTE
τριβωνιανού 17, Μετς,  
210 9213.310 
8-10/6: Aris Valeris feat. 
Snow Owl.
 
IANOS
Σταδίου 24, 210 3217.917
7/6: Aργυρώ Καπαρού 
- Σταμάτης Χατζηευστα-
θίου.

LAZY
λ.  πεντέλης 1, Βριλήσσια, 
210 6895.535
7/6: Delivers - pink 
Elephant. 8/6: Διαφυγόν 
Κέρδος - Statycs. 9/6: 
Maidenance. 11/6: Jam 
Night. 13/6: Lazy pack.

ΡΑΚΟΜΕΛΟ
Διστόμου 9ά, ηλιούπολη, 
210 9702.025
πέμ. DJ paceko. Παρ. 
Antonis Mavrogiannis. 
Σάβ. petros Ηalas.

SIX D.O.G.S
άβραμιώτου 
6-8, Μοναστη-
ράκι, 210 
3210.510
8/6: Empty 
Frame. 
12/6: 
Cancer Bats 
- Heavier 
Than God. 
13/6: I Saw 
43 Sunsets - 
popEye. 

SOCIALISTA
Tριπτοπολέμου 33, 
Γκάζι, 210 3474.733
τετ. 15 50 & Σωτήρης 
Καλυβάτσης. 12/6: «Πα-
ντελώς jazzεμένοι» με 
Παντελή Αμπαζή, Γερά-
σιμο Γεννατά, Αντώνη 
Λουδάρο, Άντα Λιβιτσά-
νου, Λάμπρο Φισφή.

SMALL CAFÉ
άριστοτέλους 10, πειραιάς, 
210 4297.236
7/6: Mαντώ. 12/6: Μα-
ριάννα Γερασιμίδου.

TIKI
Φαλήρου 15 (μετρό άκρό-
πολη), 210 9236.908
10/6: Idra Kayne.

TΩΡΑ Κ44
κωνσταντινουπόλεως 44, 
Γκάζι, 210 3423.560
7/6: Cold Feet. 

ΠΙΣΤΕΣ

AΣΤΕΡΙΑ
Γρηγορίου λαμπράκη 2, 
Γλυφάδα, 210 8944.558
πάρ. & Σάβ. Στέλιος 
Ρόκκος - Δήμος Αναστα-
σιάδης.

ΘΕΑ
λ. ποσειδώνος 3, καλαμάκι, 
210 9813.950
πάρ. & Σάβ.  Πέγκυ Ζήνα - 
Πάολα - Λούκας Γιώρκας.

pOSIDONIO
λ. ποσειδώνος 18, Ελληνι-
κό, 210 8949.800
πέμ.-Σάβ. Πάνος Κιάμος.

ΤΗΑLASSA pEOpLE’S 
STAGE
λεωφ. ποσειδώνος 58, 
άστέρας Γλυφάδας,  
210 8982.979
πέμ.-Σάβ. Σάκης Ρουβάς - 
Αντύπας.

AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ

KENTΡΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
προπυλαίων 31, άκρόπολη, 
210 9227.687
Η Μαρίζα Κωχ τραγουδά 

Καββαδία.

ΜΟΥ-
ΣΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Διογένους 1-3, πλατεία 
άέρηδων, πλάκα,  
210 3254.119
8/6: Κέλτοι. 12/6: Aλέκος 
Βρέτος.

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
λ. Συγγρού 107-109,  
210 9005.800
8-9/6: Αφιέρωμα στο 
συνθέτη Ανέστη Λο-
γοθέτη. 8/6: Venice 
Baroque Orchestra: H 
Oλυμπιάδα σε μουσική 
διεύθυνση Mάρκελλου 
Χρυσικόπουλου (Φεστιβάλ 
άθηνών).

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
πειραιώς 100, Γκάζι
7/6: KEΘΕΑ «Με τη Στρο-
φή ενός Τραγουδιού». 
9/6: Vodka Juniors. 10/6: 
Θανάσης Παπακωνστα-
ντίνου.

σκηνές-live
μουσικές

➜ museweek@athensvoice.gr

Του ΓιώρΓου 
ΔηΜητράκοπουλου δΙΑΣΚΕδΑΣΗ οδηγος

Καφέδες, φρέσκοι χυμοί, 
νόστιμα snacks και δροσερές 
σαλάτες, όλα φτιαγμένα με 
ποιοτικά υλικά. 

* ΚΥΨΕΛΗ   
25ης Μαρτίου 15, Ν. Σμύρνη, 
210 9312.116 Tο νέο μαγαζί 
του Άρη Κάρεϊ –ο άνθρωπος 
πίσω απ’ τα Simply Burgers– 
με κόνσεπτ εντελώς 
ελληνικό για σπιτικούς λου-
κουμάδες, γιαούρτι (και σε 
παγωτό) με 30 γαρνιτούρες, 
χειροποίητες λεμονάδες, 
τσάι με μείγμα βοτάνων, 
καφέδες και φρεσκότατα 
σαντουιτσάκια. Ανοιχτά κά-
θε μέρα 8.00 - 24.00. 

LA VIE EN ROCK    
Κολοκοτρώνη 11, 210 
3229.452  All day café-bar με 
ροκ διάθεση κι ακόμα περισ-
σότερη ροκ μουσική.

MΑΓΚΑΖΕ 
Aιόλου 33, πλ. Aγίας Eιρήνης, 
210 3243.740 Από τα success 
stories των τελευταίων 
χρόνων. Trademark ο τοίχος 
- χάρτης της Αθήνας, η μπα-
νιέρα στην τουαλέτα, wi-fi 
spot, πάντα προοδευτικό 
και πάντα γεμάτο με τραπε-
ζάκια έξω στον πεζόδρομο 
της Αιόλου. A.V.
 
MΟΜΙ 
Μ. Γερουλάνου 55, Αργυ-
ρούπολη, 210 9934.145 Μια 
καλή δικαιολογία για να 
αποφύγετε τη ραθυμία της 
δουλειάς σε ένα χώρο με 
όμορφα χρώματα, έντονα 
αρώματα και νόστιμα εδέ-
σματα. 

MΠAΛKONATO KAΦENEIO 
Γ. Παπανδρέου 58, Zωγρά-
φου, 210 7489.321 Kαφές, 
επιτραπέζια παιχνίδια και 
τάβλι το πρωί. Pακή, ρακό-
μελα και νόστιμοι μεζέδες 
για συνέχεια. 

ΜΩΣΑΪΚΟ    
Λαοδίκης 30, Γλυφάδα, 210 
8983.208  All day, με ρετρό 
αισθητική και μουσικές pop, 
rock, indie, British pop και 
electro που συνοδεύουν τον 
καφέ, τα ποτά ή τα cocktails. 
Ποτό € 7, φιάλη από € 70. 

pANGO’S
Zωοδόχου Πηγής 5, Αθήνα, 
210 3834.753 Bistrot – 
delicatessen για ένα νόστιμο 
lunch break με sandwich, 
δροσερές σαλάτες, πίτσες, 
σούπες λαχανικών και γλυ-
κά. Για τις γιορτές ετοίμασε 
χριστουγεννιάτικες λιχου-
διές, όπως πανετόνε, μελο-
μακάρονα και κουραμπιέ-
δες. Delivery: 8.00-20.00. 

pLAYCE   
Λ. Στρ. Παπάγου 128, Ζωγρά-
φου/ Ν. Γεννηματά & Β. Λο-
γοθετίδη 14, Πανόρμου, 210 
7755.060/  www.playce.gr 
Διαθέτει πάνω από 300 
τίτλους επιτραπέζιων παι-
χνιδιών απ’ όλο τον κόσμο, 
60 γεύσεις τσαγιού, 32 
καφέ, σνακς και παγωτά για 
να πίνεις και να τρως όσες 
ώρες κι αν κρατήσει το παι-
χνίδι σου.  

pLAYHOuSE

Bαλτετσίου 49, Eξάρχεια/ Π. 
Π. Γερμανού 18, Θεσσαλονί-
κη, 2310 261.086 Ξυπνάει το 
παιδί μέσα σου! Aσυνήθιστα 
επιτραπέζια, δυνατή μου-
σική και καφές ή ποτό σε 
περιβάλλον παρέας.  

pOp up 
25ης Mαρτίου 13, N. Σμύρνη, 
694 6658700 Tο πιο pop 
καφέ της Aθήνας με διακό-
σμηση βουτηγμένη στην 
pop art, έντονα χρώματα 
και μίνιμαλ αύρα. Tο πρωί 
καφέδες με θέα την πλα-
τεία, το βράδυ ποτά στο 
μέσα μπαρ. 

SAXO    
Πανόρμου 117B & Κηφισίας, 
210 6980.324  Με αυλή για 
το καλοκαίρι, ενημερωμένη 
κάβα για ποτά και πολλές 
freestyle μουσικές απ’ όλες 
τις δεκαετίες. 

ΣKOYΦAKI 
Σκουφά 47-49, Kολωνάκι, 
210 3645.888 Φοιτητές σε 
διαρκή ραστώνη, συγγρα-
φείς σε απόγνωση, επαγ-
γελματίες σε χαλάρωση 
συνθέτουν το κοινό του ζε-
στού καφέ στο δρόμο προς 
την πλατεία. A.V.

SMALL    
Αριστοτέλους 10, Πειραιάς, 
210 4297.236 All day café 
bar και σημείο συνάντησης 
των εργαζόμενων της πε-
ριοχής, που το προτιμούν 
για το lunch break τους και 
τη χαλαρή ατμόσφαιρα του 
χώρου. Κάθε εβδομάδα live 
μουσικές εμφανίσεις.  

TAILOR MADE   
Πλ. Αγ. Ειρήνης 2, 213 
0049.645 Ή αλλιώς ένα 
φτιαγμένο στα μέτρα σου 
all day café bar. Cocktails, 
φρέσκα γλυκά, τσάγια σε 
μεγάλη ποικιλία και εξαιρε-
τικοί espresso. 

TΑΣΑΚΙ     
Μιλτιάδου19, Aθήνα, 210 
3310.666 Αll day διασκέ-
δαση σε vintage στιλ, με 
φρεσκοκομμένο καφέ το 
πρωί και καλά ποτά το βρά-
δυ. Μεγάλη ξύλινη μπάρα 
και ιδιαίτερες μουσικές 
από γνωστούς dj. Κυριακή 
κλειστά. 

TRIBECA 
Σκουφά 47-49 & Oμήρου, 
210 3623.541 Το sex & the 
city crowd της Αθήνας δίνει 
ραντεβού για ποτάκι μετά 
τη δουλειά στο πιο hip και 
φιλικό μέρος της Σκουφά. 
Το μικρό καφέ μπαρ της 
Λίζας και του Κώστα είναι α-
νοιχτό από το πρωί για εξαι-
ρετικά σάντουιτς, χυμούς, 
και το βράδυ για μουσική 
και φλερτ σε σωστό beat και 
διάθεση. A.V.

ΤΣΑΪ (ΤΟ)
Λυκαβηττού & Αλ. Σούτσου 
19, Κολωνάκι, 210 3388.941 
Tσαγερία στο κέντρο, 
ανοιχτά από τις 10.00 π.μ. 
με τσάι, σαλάτες, κρύα σά-
ντουιτς, τάρτες και γλυκά.

ΦIΛION 
Σκουφά 34, Kολωνάκι, 210 

3637.758 Το αδιαχώρητο 
κάθε Σάββατο μεσημέρι, 
αφού εδώ δίνουν ραντεβού 
τα τελευταία... άπειρα 
χρόνια οι άνθρωποι των 
γραμμάτων και των τεχνών. 
Κάθε συγγραφέας, δημο-
σιογράφος, ηθοποιός και 
πολιτικός (εναλλακτικός) 
που σέβεται τον εαυτό του 
θα κάνει ένα πέρασμα για 
να πει την άποψή του περί 
παντός στο all time classic 
στέκι. Σπουδαίες τάρτες, 
τιμημένη κουρού, ομελέτες 
και ωραία  παγωτά. A.V.

XHMEIO (TO)
Σόλωνος 87-89, Aθήνα, 
210 3628.377 Πολυσυλ-
λεκτικό μενού, καφέδες, 
cocktails, μεγάλη κάβα 
με malt whiskeys, special 
vodkas, gins, rums, tequilas, 
εκλεκτή λίστα κρασιών και 
μουσική που ανεβάζει τη 
διάθεση. 

 
Bars
     
A FOR ATHENS     
Μιαούλη 2-4, Μοναστηράκι, 
210 3244.244 Το νέο talk of 
the town της πόλης στον 6o 
όροφο του ομώνυμου ξε-
νοδοχείου, με  θέα 360° σε 
Ακρόπολη και Λυκαβηττό. 
Ωραία πρωτότυπα cocktails 
€ 9, ποτά € 6-7 και κρασιά 
και σε ποτήρι € 6-7. 

AΛEΞANΔpA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 
14, Λ. Aλεξάνδρας, 210 
6450.345 Mπιραρία σε στιλ 
σαλούν με μπάρα, 3 ντραφτ 
και 50 μπίρες από όλο τον 
κόσμο. Πολλές επιλογές σε 
τάπας.

ALMODOBAR
Kωνσταντινουπόλεως 60, 
Γκάζι, 694 6457442 Bar 
που αγαπάει ιδιαίτερα την 
ηλεκτρονική μουσική και 
τα παρακλάδια της. Djs, 
πολλά live, εκθέσεις και άλλα 
happenings. Ανοιχτά από 
τις 16.00 για καφέ. Δευτ. 
κλειστά. 

BABA Au RuM   
Κλειτίου 6, Μοναστηράκι, 
210 7109.140 Αμέτρητα 
(150!) κοκτέιλ με βάση το 
ρούμι, ωραία μουσική και 
ελαφριά πιάτα με έθνικ 
επιρροές αλλά και ευρωπαι-
κό αέρα – βλ. μεξικάνικη 
τορτίγια, ριζότο, pasta. €

BAR (THE) 
Ανδρέα Παπανδρέου 15, 
Γλυφάδα, 210 8985.180 All 
day με σκηνικό που θυμίζει 
φουαγιέ παρισινού θεάτρου 
και ωραίες blues και rock 
μουσικές. 

ΒARTESERA 
Kολοκοτρώνη 25, Στοά 
Πραξιτέλους, 210 3229.805 
Επανέφερε στο προσκήνιο 
την πιάτσα της Κολοκο-
τρώνη, καθιέρωσε τη μόδα 
με τα μωσαϊκά, πολεμάει 
το αδιαχώρητο κάθε Παρ.-
Σάβ. Ροκ  - φάνκι κονσόλα, 
εκθέσεις και συναυλίες στην 
αίθουσα τέχνης.

BELAFONTE   

Αγησιλάου 61Α, Κεραμεικός, 
210 3457.989 Σε ένα σπάνιο 
αρ-ντεκό διατηρητέο, το 
Belafonte ξεχωρίζει με τη 
δώδεκα μέτρων «brasserie» 
μπάρα από κασσίτερο, το 
επιβλητικό βιτρό, τα ιδιαί-
τερα κοκτέιλ και τα snacks 
(mini bagels, zapiekanka 
κ.ά.). Το Conde Nast το είχε 
συμπεριλάβει στα καλύτερα 
μπαρ του κόσμου. Ποτό € 7.

ΒΙΟS 
Πειραιώς 84, 210 3425.335 
Eναλλακτικός πολυχώρος 
με café-bar και basement 
που λειτουργεί ως πειρα-
ματική σκηνή. Συνεχές 
πρόγραμμα με live, dj 
sets, προβολές, διαλέξεις, 
θεατρικές παραστάσεις, 
εκθέσεις. A.V.

BLuE
Mεσολογγίου 8, Xαλάνδρι, 
210 6815.505  Ωραίο, απλό 
και καθημερινό στέκι. Στον 
κάτω όροφο ρυθμοί rock 
alternative, indie. Aνοιχτό 
από το μεσημέρι.

ΒΟΟΖΕ COOpERATIVA
Κολοκοτρώνη 57, 210 
3240.944 Στο νεοκλασικό 
της Κολοκοτρώνη χτυπάει 
η καρδιά της αθηναϊκής 
αλτερνατίβας. Όμορφος 
καλλιτεχνικός χώρος, θεα-
τρικές παραστάσεις, πάρτι, 
αραιά live. 

BOuRBON 
Kαλλιδρομίου 68, Eξάρχεια, 
210 8824.805 20 χρόνια 
στα Eξάρχεια. Eμβληματικό 
μπαρ της Kαλλιδρομίου. 
Kαθαρά ποτά, αντιπληθωρι-
στικές τιμές, με ειδικότητα 
στα cocktails. Kαλή μουσική, 
ιδανικό στέκι για παρέα. 

BOX 
Kωλέττη 4, Aθήνα, 210 
3847.597 Kάθε μέρα 
διαφορετικός dj με... ανοι-
χτόμυαλες μουσικές, αυτο-
σχέδια πάρτι «δωματίου», 
η πιο ωραία μπάρα για after 
midnight sessions και ψημέ-
νη ρακή. 

CANTINA SOCIAL 
Λεωκορίου 6-6, Ψυρρή Το 
τελευταίο indie hip bar 
(μέχρι το επόμενο) δηλώνει 
έδρα στη Στοά της Λεωκο-
ρίου και μαζεύει τη μετακι-
νούμενη αλτερνατίβα. 

* CAMp!    
Eυπόλιδος 4, πλ. Κοτζιά, 210 
3247.679 Πολυχώρος με εκ-
θέσεις στον πρώτο όροφο 
και ωραίες μουσικές από κα-
λούς guest djs στο μοντέρ-
νο café bar στο ισόγειο. 

CApu
Λέκκα 14 (εντός στοάς) Mαύ-
ρες μουσικές, πολύχρωμα 
cocktails. Εναλλασσόμενοι 
DJs στο μπαρ με το μωσαϊκό 
και τη μεγάλη μπάρα στην 
πιο «πονηρή» στοά της 
πόλης, ακριβώς στο στομάχι 
του Συντάγματος.

ΓKAZAKI 
Tριπτολέμου 31, Γκάζι, 210 
3460.901 Mέσα είναι το 
ξύλο παντού, η μπάρα, το 
απίστευτο μπάνιο, έξω η 

Φίλιππος Πλιάτσικας - 
Ελεωνόρα Ζουγανέλη 

Σ τ ο π λα ί σ ι ο  τ η ς  κα λο κα ιρ ι ν ή ς 
τους περιοδείας που ξεκίνησε 
στην άλεξανδρούπολη, με πρό-
γραμμα βασισμένο στα τρία άλ-

μπουμ «ο Μπαμπούλας τραγουδάει μόνος 
τις νύχτες», «Στίλβη» και «Omnia», αλλά και 
στις πρόσφατες προσωπικές δισκογραφι-
κές δουλειές των δύο καλλιτεχνών «Είπα 
στους φίλους μου» και «προσοχή στο κενό».  

ΒΕΑΚΕΙΟ, Λόφος Προφήτη Ηλία, Καστέλα, 210 
4194.520. Έναρξη 20.00. Είσοδος € 15. Προπώλη-
ση: Ticket House, 210 3608.366, www.ticketpro.gr, 
www.tickethouse.gr. Στις 9/6.

Rooster πάρτι  

Gay pool πάρτι, σε συνεργασία 

με το Fou Bear International 

Weekend και μέρος των εσόδων 

να διατίθεται για την ενίσχυση 

του Athens pride. Στην πισίνα του 

ξενοδοχείου «Stanley» (Οδυσσέ-

ως 1, πλ. Καραϊσκάκη, Μεταξουρ-

γείο), με 6 djs, δώρα έκπληξη, 

sexy gogos και τη super diva La 

Simone. 10/6, €10 με ποτό. 
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αίσθηση παλιάς Aθήνας. 

ΔIΠΛO 
Aνδρ. Mεταξά 32 & Θεμι-
στοκλέους, πλ. Eξαρχείων, 
697 9116936 Για χρόνια στο 
ίδιο στρατηγικό σημείο, το 
βράδυ μουσική από dj για 
clubίστικες καταστάσεις.

EXCALIBuR        
Ορμηνίου 4, Ιλίσια, 210 
7210.477 Μεσαιωνική ατμό-
σφαιρα για σύγχρονους ροκ 
ιππότες με πολλά parties 
και θεματικές βραδιές. 
Κυρ. μεσημέρι, μια φορά το 
μήνα, γουρουνόπουλο στη 
λαδόκολα. 

GALAXY    
Σταδίου 10 (εντός στοάς), 
210 3227.773  Το κλασικό-
τερο αθηναϊκό ποτάδικο με 
τον μοναδικό κύριο Γιαννη 
πίσω από την μπάρα κι «επι-
φανείς» Αθηναίους σε φω-
τογραφίες παράσημα στον 
τοίχο. Χαμηλά η μουσική και 
περιποιημένα σνακ για να 
συνοδεύεις το ποτό σου.

FLOWER 
Δορυλαίου 2, πλ. Μαβίλη. 
210 6432.111 Αμετακίνητο 
στέκι της «διαφορετικής» 
πλατείας. Συνωστισμός, ρο-
κάδες και φθηνές μπίρες.

HOXTON 
Bουτάδων 42, Γκάζι, 210 
3413.395 Mπαρ σε βιομη-
χανικό σκηνικό, ονομασία 
που προκύπτει από την arty 
συνοικία του ανατολικού 
Λονδίνου, και ροκ μουσική 
κονσόλα. Για fashionistas 
και καλλιτέχνες που πίνουν 
ποτά στον πεζόδρομο. 

ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ 
Δελφών 3Β, Κολωνάκι Όλοι 
έχουν περάσει από εδώ, 
χαμένοι στα μικρά δωμάτια 
του μπαρ που κρατάει το 
ροκ χαρακτήρα του πεζό-
δρομου. 

KEY BAR 
Πραξιτέλους 37, 210 
3230.380  Μεγάλωσε, ομόρ-
φυνε και έγινε all day. Από 
τις 8 το πρωί με καφέ, τα 
μεσημέρια σερβίρει πιάτα 
απ’ την ανανεωμένη του 
κουζίνα και τα βράδια εξα-
κολουθεί να αποτελεί must 
στη νυχτερινή διασκέδαση 
down town. 

ΛΩpAΣ
Σούτσου 7, Πλ. Mαβίλη, 210 
6428.473 Καφενέιο μεταμε-
σονύκτιων ιδεών από τον 
καιρό που σέρβιρε ο θρυλι-
κός ιδιοκτήτης Νίκος Λώρας 
κι έπινε o Νίκος Καρούζος.Η 
νέα γενια της οικογένειας το 
εκσυγχρονίζει διατηρώντας 
την ποιότητα. 

LOOp 
Πλ. Ασωμάτων 3, Θησείο, 210 
3369.340 Το κλασικό πλέον 
freestyle στέκι αναθρέφει 
ακόμα μία ηλεκτρονική 
γενιά. Και ο Μανώλης πα-
ραμένει ένας από τους πιο 
μουσικά ενημερωμένους 
και ψύχραιμους ιδιοκτήτες 
της νύχτας. 

ΜΑRABOu
Πανόρμου 113, Αμπελόκη-
ποι, 210 6910.797 Με δυνατή 
μπάρα, πλούσια κάβα, 
cocktails από φρέσκα φρού-
τα, sandwiches και δροσε-
ρές σαλάτες. Πάντα υπό 
τον ήχο world, funky, soul, 
jazz, swing, pop, και electro 
μουσικής. Για 20άρηδες ή 
όσους αισθάνονται έτσι.   

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

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

NIXON    

Αγησιλάου 61Β, Κεραμεικός, 
210 3462.077 Σκηνικό που 
παραπέμπει σε κεντρική 
Ευρώπη μεσοπολέμου, 
american nouveau κουζίνα 
και φυσικά το Screening 
Room, που φιλοξενεί τακτι-
κά προβολές, συναυλίες και 
παραστάσεις. Aνοικτά Κυ-
ριακές για brunch. Ποτό € 7.

OLD FASHION
Μιαούλη, Ψυρρή Λίγο πριν 
το πολύβουο σημείο της 
οδού, με σπέσιαλ κοκτέιλ 
και καθαρά ποτά. 

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

ΠΡΙΖΑ 
Χρ. Λαδά 1, πλ. Καρύτση, 
210 3244.101 Νέο look, 
ίδιας έντασης ρυθμοί και 
βρετανική Indie-pop μου-
σική... για να είσαι μόνιμα 
στην πρίζα! Φιλοξενεί και 
εκθέσεις καλλιτεχνών.

pAIRI DAEZA 
Παρνασσού 3, πλ. Kαρύτση, 
210 3210.233  Από τα μαγα-
ζιά που έχτισαν το μύθο της 
Καρύτση ποντάροντας στο 
κόκκινο 40s art deco σκηνι-
κό και στις καλές μουσικές 
με έμφαση στα «μαύρα». Απ’ 
έξω μόνιμα παρκαρισμένες 
βέσπες, ζήτα κοκτέιλ και για 
καφέ νωρίς.

pOp 
Kλειτίου 10Β, 210 3220.650 
Λιλιπούτειο στέκι - indie 
αποικία, ποπ αισθητική, 
future και εκλεκτική ποπ 
στα ντεκ, απλόχερες μερί-
δες ποτού. 

SANTA BOTELLA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελό-
κηποι, 210 6981.032 Στο 
αυτόνομο κράτος της 
Πανόρμου, με καφέδες που 
ανακουφίζουν και cocktails 
που δροσίζουν. Ο Κώστας 
είναι από τους πιο cool οι-
κοδεσπότες της αθηναϊκής 
νύχτας. Δευτέρα 16/12 οι 
Swing Shoes featuring Ειρή-
νη Δημοπούλου live.  A.V.

45 MOIpEΣ
Iάκχου 18 & Bουτάδων, Γκάζι, 
210 3472.729 Aπό τα πλέον 
ιστορικά ροκ club, από τα 
πρώτα στέκια που επέλεξαν 
το Γκάζι. Urban θέα στην πό-
λης, αλλά και ανεξάντλητη 
δισκοθήκη που καλύπτει 
με άνεση όλο το φάσμα της 
rock σκηνής. 

6 D.O.G.S. 
Αβραμιώτου 6-8, Μοναστη-
ράκι, 210 3210.510 Τα 4 
μπαράκια ενοποιήθηκαν σε 
ένα χώρο που λειτουργεί all 
day, φιλοξενεί συναυλίες, 
εκθέσεις, ηχογραφήσεις, art 
projects και πάρτι (ή απλά 
σε τροφοδοτεί με καφεΐνη). 
Κοινώς, όποιος θέλει να 
κάνει κάτι στην Αθήνα, 
απευθύνεται στα «σκυλιά». 
Στους resident DJs και ο Boy 
(Πέμ.). 

SEVEN JOCKERS  (THE) 
Βουλής 7, Σύνταγμα, 210 
3219.225 Από νωρίς το πρωί 
για καφέ, ποτό, δροσερές 
σαλάτες, homemade πίτες 
και γλυκά. Γήινα χρώματα 
και vintage στοιχεία στο 
εσωτερικό, τραπεζάκια έξω. 
Από τα πιο απρόβλεπτα 
after της πόλης.

SuITA   
Αγ. Αναργύρων 10, Ψυρρή, 
694 8547726 Κλασικό στέκι 
με χαρούμενο και ζωντανό 
κοινό, καλές μουσικές και 
ποτά-cocktails από Κυριακή 
έως και Πέμπτη μόνο € 5, 
Π/Σ €7. 

TROVA                          
Αθηνάς & Βλαχάβα 9, 
Μοναστηράκι, 210 3224.896 
Χώρος ιδιαίτερης αισθητι-
κής με πινελιές Λατινικής 
Αμερικής, για πάρτι που 
συζητιούνται. 

TOKYO  
Σίνα 21, Κολωνάκι, 213 
0035.558 Μικρό και αγαπη-
μένο bar. Πάρτι διάθεση με 
disco, swing και mainstream 

Τι ξέρετε λοιπόν για την απιστία; Ασφα-
λώς έχω βιώσει την απιστία στο παρελθόν, 
όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και 
μέσα από τις ιστορίες φίλων μου. Το θέμα 
δεν είναι κάτι αληθινά πρωτότυπο, είναι 
κάτι που έχει γεννήσει αμέτρητες ταινίες 
ή θεατρικά έργα, πράγμα που από μόνο 
του λέει κάτι. Αυτό που με ενδιέφερε είναι 
ότι η απιστία είναι κάτι που μπορεί την 
ίδια στιγμή να είναι αστείο και δραματικό 
μαζί. Αυτό ακριβώς θέλαμε να εξερευνή-
σουμε με αυτή την ταινία.

Γιατί διαλέξατε το Λας Βέγκας σαν τον τό-

πο που διαδραματίζεται η ιστορία που 

σκηνοθετήσατε εσείς στο φιλμ; Είναι μια 
Ντίσνεϊλαντ για ενηλίκους. Ό,τι συμβαί-

νει εκεί είναι γνωστό ότι μένει εκεί. Και 
νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει 
πιο σουρεαλιστικό, παράλογο τέλος σε 
μια τέτοια ταινία από το να καταλήξουμε 
στο Λας Βέγκας και να γίνει εκεί αυτό 
που γίνεται στο φιλμ. Ήταν κι ένας εξαι-
ρετικός τρόπος για να τελειώσει μια ται-
νία σαν αυτή, κι όχι απλά 
κάτι που λειτουργεί σαν 
ανατροπή ή έκπληξη. Εί-
μαι βέβαιος ότι οι άντρες που πηγαίνουν 
από τη μια γυναίκα στην άλλη έχουν μια 
λανθάνουσα τάση ομοφυλοφιλίας.

Και το Χόλιγουντ; Φαντάζομαι ότι θα έχε-

τε ήδη προτάσεις. Το σκέφτεστε να με-

τακομίσετε εκεί; Κοιτάξτε, το Χόλιγουντ 

είναι μια θαυμάσια μηχανή, αλλά είναι 
φτιαγμένο από τους Αμερικάνους για 
τους Αμερικάνους. Πάντα θα βρίσκομαι 
στο περιθώριο του Χόλιγουντ, ακόμη κι αν 
δουλέψω εκεί. Πάντα θα είμαι ένας Γάλ-
λος ηθοποιός, η γλώσσα θα είναι ένα πρό-
βλημα. Είμαι περήφανος που είμαι Γάλλος 
και θέλω να συνεχίσω να προσφέρω στο 
γαλλικό σινεμά. Αλλά αυτό δεν σημαί-
νει ότι δεν θα θελήσω να πω μια ιστορία 
στο Χόλιγουντ κάποτε. Αλλά, ξέρετε, από 
την άλλη υπάρχουν δύο είδη Χόλιγουντ. 
Υπάρχει το λαμπερό Χόλιγουντ των βρα-
βείων και των σπουδαίων ταινιών, αλλά 
υπάρχει κι ένα άλλο Χόλιγουντ που δεν 
είναι τόσο γεμάτο λάμψη.

Δεν είναι μια πρόκληση όμως να κερδίσε-

τε κάποτε ένα ακόμη Όσκαρ για μια αμερι-

κάνικη ταινία; Ασφαλώς, αλλά δεν νομίζω 
ότι θα γίνει. Δεν είναι κάτι που αναζητώ. 
Ένα βραβείο μπορεί να έρθει, αλλά δεν 
είναι κάτι που μπορείς να κυνηγήσεις. 
Το «The Artist» ήταν νομίζω μια ειδική 
περίπτωση, κάτι που δεν περιμέναμε να 
πάρει τις διαστάσεις που πήρε. Και η περί-
οδος των Όσκαρ εξακολουθεί να είναι μια 
πολύ μπερδεμένη περίοδος της ζωής μου. 
Και προσπαθώ να θυμάμαι μόνο τα καλά 
της πράγματα..

Πόσο έχει αλλάξει η ζωή σας από την 

ίδια εποχή πέρσι, όταν το «Artist» μόλις 

ξεκινούσε την πορεία του μέχρι σήμερα; 

Στην καθημερινότητά της δεν έχει αλλά-
ξει καθόλου. Αλλά στη δουλειά μου είναι 
διαφορετικά τα πράγματα. Το Όσκαρ, η 
επιτυχία της ταινίας, μου έχουν δώσει μια 
ελευθερία που δεν είχα πριν. 

Και σκοπεύετε να μείνετε πιστός στην κω-

μωδία; Όχι απαραίτητα. Θέλω να δοκιμά-
σω διαφορετικά πράγματα. Λέμε συχνά ότι 
κάποιοι ρόλοι είναι κόντρα, αλλά δεν πι-
στεύω σε κάτι τέτοιο. Σαν ηθοποιός νομίζω 
ότι οφείλεις να μπορείς να παίζεις κάθε 

ρόλο, από το δράμα μέχρι 
την κωμωδία, και αυτό προ-
σπαθώ να κάνω. Μπορεί να 

έχω καταχωρηθεί στη συνείδηση κυρίως 
των δημοσιογράφων σαν ένας κωμικός η-
θοποιός, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά αυτή η 
νοοτροπία αρχίζει να αλλάζει. ●

* Η ταινία «6 και 1 Απιστίες» βγαίνει στις αί-
θουσες την επόμενη Πέμπτη, στις 14 Ιουνίου.

cinema Του ΓιώρΓου κράΣΣάκοπουλου

Διαβάστε ολόκληρη 
τη συνέντευξη 

www.athens voice.gr

o Ζαν Ντιζαρντέν 
δοκιμάζει την απιστία

Η 
πρώτη ταινία του πρωταγωνιστή του «The Artist» μετά το Όσκαρ είναι μια σπον-
δυλωτή κωμωδία για την αθεράπευτη εμμονή των ανδρών με την απιστία. Το 
«6 και 1 Απιστίες» αφηγείται επτά ιστορίες σκηνοθετημένες από διαφορετικούς 
σκηνοθέτες (ανάμεσά τους και τον ίδιο τον Ντιζαρντέν, αλλά και το σκηνοθέτη 
του στο «Artist» Μισέλ Χαζαναβίσιους), που φιλοδοξούν να χαρτογραφήσουν 
την ανικανότητα των αρσενικών να δεσμευτούν μέσα από διαφορετικές οπτι-

κές, αλλά με σταθερό γνώμονα το χιούμορ. Η ATHENS VOICE συνάντησε τον πρω-
ταγωνιστή (και σκηνοθέτη) Ζαν Ντιζαρντέν στις Κάννες, εκεί όπου ένα χρόνο πριν το 
αστέρι του ανυψώθηκε μετεωρικά, και μιλήσαμε μαζί του για την Αμερική, το Όσκαρ 
και φυσικά για τη δική του σχέση με το... θέμα της ταινίας.  
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Το βαθύ μπλε του έρωτα 
(The Deep Blue Sea) ****
Σκηνοθεσία: Τέρενς Ντέιβις
Πρωταγωνιστούν: Ρέιτσελ Βάις, 
Τόμ Χίντλεστον, Σάιμον Ράσελ Μπιλ 

Χαμηλότονα σπαρακτική και βα-
θιά θλιμμένη, η καινούργια ταινία 
του Τέρενς Ντέιβις, ενός από τους 
αληθινά μεγάλους του σύγχρονου 
βρετανικού σινεμά, είναι κάτι πολύ 
παραπάνω από την ιστορία ενός έ-
ρωτα που οδηγεί μια γυναίκα στο 
μεταπολεμικό Λονδίνο να εγκατα-
λείψει το σύζυγο και την καλή ζωή 
της για την πιθανότητα της ευτυχίας 
δίπλα σε ένα νεαρό πρώην πιλότο. 
Είναι μια μελαγχολική ελεγεία για 
το πώς συχνά η πιθανότητα της ευ-
τυχίας παραμένει απλά τέτοια, ή για 
το πώς μερικές τρύπες στην καρδιά 
δεν μπορούν να κλείσουν με τίποτα 
άλλο εκτός από πόνο και απογοή-
τευση. Το «Βαθύ μπλε του έρωτα» 
δεν είναι ένα φιλμ για ένα σαρωτικό 
πάθος, αλλά ένα χάδι σε τσακισμέ-
νους ανθρώπους σε μια τσακισμέ-
νη χώρα. Υπέροχα σκηνοθετημένο, 
γεμάτο από την παλιοκαιρισμένη ο-
μορφιά του Ντέιβις, με τις υπέροχες 
ατάκες και στιγμές του θεατρικού 
του Τέρενς Ράτιγκαν να παίρνουν 
καινούργια ζωή από τη σκηνοθεσία 
και τις ερμηνείες, το «Βαθύ μπλε» 
είναι μια ταινία ικανή να σε σημαδέ-
ψει. Και την ίδια στιγμή να σε παρη-
γορήσει, όχι με ρομαντικά ψέματα, 
μα με τρυφερότητα, αγάπη και κινη-
ματογραφικό μεγαλείο. 

O έρωτας κρατάει 3 
χρόνια (L’ Amour Dure 3 Ans) **
Σκηνοθεσία: Φρεντερίκ 
Μπεγκμπεντέ
Πρωταγωνιστούν: Γκασπάρ 
Προυστ, Λουίζ Μπουργκουάν, 
Τζόι Σταρ

Παιχνιδιάρικη και χαριτωμένη αυτή 
η μη-ρομαντική κομεντί του Φρε-
ντερίκ Μπεγκμπεντέ, βασισμένη 
στο δικό του, αυτοβιογραφικό μυ-
θιστόρημα, πάσχει από ένα βασικό 
ελάττωμα. Δεν είναι ποτέ ιδιαίτε-
ρα αστεία. Με ήρωα ένα «νευρικό 
εραστή» που θα μπορούσε να έχει 
βγει κατευθείαν από το σύμπαν του 
Γούντι Άλεν, το φιλμ ξεκινά από το 
γάμο του που τελειώνει νωρίς και 
άδοξα, και την προσπάθειά του να 
πείσει μια παντρεμένη γυναίκα να 
γίνουν κάτι παραπάνω από φίλοι. 
Τα πράγματα περιπλέκονται από το 
γεγονός ότι στην αυτοκαταστρο-
φική θλίψη του διαζυγίου, γράφει 
ένα μάλλον μισογύνικο, απλοϊκό 
βιβλίο που γίνεται απρόσμενο best 
seller. Ακολουθώντας το ρυθμό 
μιας αμερικάνικης ρομαντικής 
κομεντί, με σκηνοθετικά κολπά-
κια που γρήγορα χάνουν τη φρε-
σκάδα τους και μπόλικα inside 
jokes και αναφορές στη γαλλική 
ποπ (ή μη) κουλτούρα, το φιλμ 
βλέπεται ευχάριστα, αλλά δεν 
κατορθώνει να κάνει μια πρω-
τότυπη ή καινούργια δήλωση 
για τον έρωτα. Πόσο μάλλον 
για το σινεμά. 

O Χίτλερ στο Χόλιγουντ 
(Hitler a Hollywood)
Σκηνοθεσία: Φρεντερίκ Σοσέρ
Πρωταγωνιστουν: Μαρία ντε 
Μεντέιρος, Μισελίν Πρέσλ

Ψευδοντοκιμαντέρ για τη μάχη 
ανάμεσα στο ευρωπαϊκό και το α-
μερικάνικο σινεμά, μέσα από την 
ιστορία ενός άλλου ντοκιμαντέρ, 
που υποτιθέμενα γυρίζει η Μαρία 
ντε Μεντέιρος για τη Γαλλίδα ηθο-
ποιό Μισελίν Πρεσλ. Η Μαρία θα 
ξεκινήσει μια έρευνα η οποία θα 
της αποκαλύψει μια σκοτεινή κινη-
ματογραφική συνωμοσία που θα 
βάλει σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή 
της. Βραβευμένο με το βραβείο της 
διεθνούς ένωσης κριτικών κινημα-
τογράφου στο φεστιβάλ του Κάρ-
λοβι Βάρι το 2010, το φιλμ περιλαμ-
βάνει, ανάμεσα σε άλλα, σύντομες 
δηλώσεις σκηνοθετών όπως ο 
Μανοέλ Ντε Ολιβέιρα ή ο Θόδωρος 
Αγγελόπουλος για το μέλλον του 
σινεμά των auteur. ●

Cinevoice  * Αδιάφορη 
 ** Μέτρια 

 *** Καλή 

 **** Πολύ καλή 
 ***** Εξαιρετική

ΕΡΩΤΑΣ, ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΕΪΤου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Άναψε πράσινο, φεύγεις!

-Μα πώς μπορείς να συνεχίσεις να αγαπάς έναν άντρα που δεν σου δίνει τίποτα;
-Μου δίνει κάτι. Κάπου κάπου... Τον εαυτό του. (Ατάκες γεμάτες από το «Βαθύ Μπλε του Έρωτα»)

Μιλώντας για τον «Προμηθέα» μοιάζει 
μοιραίο να καταλήξεις να αναφέρεσαι 
στο «Alien», τη μυθική ταινία επιστημο-
νικής φαντασίας που πρώτος ο Ρίντλεϊ 
Σκοτ έριξε σε κινηματογραφική τροχιά 
στοιχειώνοντας το είδος και τους εφιάλ-
τες μας. Όχι τόσο γιατί η νέα του ταινία 

τον ξαναγυρίζει στο Διάστημα, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, αλλά κυ-
ρίως γιατί ο ίδιος ο Σκοτ άνοιξε την κουβέντα μιλώντας για τη σχέση 
του «Προμηθέα» με το εξωγήινο αριστούργημά του. Όμως η σύγκριση 
μοιάζει άδικη ακόμη κι αν η μια ταινία οδηγεί ξεκάθαρα στην άλλη, 
αφού ο «Προμηθέας» ενδιαφέρεται να κάνει κάτι εντελώς διαφο-
ρετικό από ένα διαστημικό action movie, ακόμη κι αν στην πορεία 
κατορθώνει να σε κάνει να ουρλιάξεις το ίδιο πετυχημένα. Το φιλμ 
του Σκοτ τοποθετεί στο κέντρο του το φιλοσοφικό ερώτημα της κα-
ταγωγής μας και το μετατρέπει σε θρίλερ όταν οι ήρωες, το πλήρωμα 
του διαστημόπλοιου Προμηθέας, ανακαλύπτουν τους δημιουργούς 
μας και βάζουν μπροστά ξανά τα ξεχασμένα σχέδιά τους να μας κα-
ταστρέψουν. Η οσμή μεγάλων ερωτημάτων με πικρή γεύση για την 
ευθύνη της δημιουργίας και το βάρος της ύπαρξης πλανώνται στην 
ταινία από την αρχή ως το τέλος, αλλά το φιλμ δεν είναι μόνο μια 
ψυχολογική συνεδρία για τη δυναμική της σχέσης πατέρα-παιδιού 
(στο Διάστημα), αλλά κι ένα χορταστικό θρίλερ εντυπωσιακό, αξιο-
θαύμαστα θεαματικό, με μια μυθολογία ικανή να στηρίξει κάμποσες 
ακόμη ταινίες. Ναι, η ανάγκη να «τα φέρει πίσω» στο box office είναι 
κάτι που αισθάνεσαι να ελλοχεύει πιο απειλητικό κι από Alien και 
το σενάριο και οι χαρακτήρες συχνά... ξεμένουν από το οξυγόνο της 
λογικής, όμως ακόμη κι έτσι, ο «Προμηθέας» δεν παύει να είναι η κα-
λύτερη ταινία επιστημονικής φαντασίας που είδαμε εδώ και χρόνια. 

Προμηθέας 
(Prometheus) ***
Σκηνοθεσία: Ρίντλεϊ Σκοτ

Πρωταγωνιστούν: Νούμι 

Ραπάς, Σαρλίζ Θερόν, Μάικλ 

Φασμπέντερ, Ιντρις Έλμπα

Το Βαθύ Μπλε του Έρωτα ****Βαθύ. Λυπημένο. Σπουδαίο. 

Προμηθέας ***   Δεν θα καταρρίψει τη θεωρία του Δαρβίνου, αλλά θα περάσετε θαυμάσια. 
O Έρωτας Κρατάει 3 Χρόνια **Ευτυχώς, όχι και η ταινία...

O Χίτλερ στο Χόλιγουντ Υπέρ του ευρωπαϊκού σινεμά.

Ο Άνθρωπος που Γνώριζε Πολλά ****Ακραία απολαυστικός Χίτσκοκ.

JUST THE FACTS
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Αθήνας

ABΑΝΑ
Λυκούργου 3, Χαλάνδρι,  
210 6756.546
Αίθ. 1: Ο Υπουργός, Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:30 
Αίθ. 2, (Θ): Ο άνθρωπος που 
γνώριζε πολλά, Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00

AΕΛΛΩ CinemAx 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259.975 
 Αίθ. 1: Προμηθέας, 3D Πέμ.-
Τετ. 18:30 , 21:00, 23:30 
Αίθ. 2: men in black 3, Πέμ.-
Τετ. 21:45/ Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Πέμ.-Τετ. 18:40 
Αίθ. 3: Dark Shadows, Πέμ.-
Τετ. 18:20, 20:40, 23:00 
Αίθ. 4: Λόραξ μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 18:15/ Η Χιονάτη και 
ο κυνηγός, Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:40 
Αίθ. 6, θερινή: Η Χιονάτη και 
ο κυνηγός, Πέμ.-Τετ. 21:20

ΑΘΗΝΑΙΑ 
Χάρητος 50, Κολωνάκι,  
210 7215.717 Θερινό 
Key Largo, Πέμ.-Τετ. 20:50, 
23:00

AΘΗΝΑΙΟΝ - 3D DiGiTAL
Βασ. Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 
211 2112.222
Αίθ. 1: Η Χιονάτη και ο κυνη-
γός, Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:30, 
23:00 
Αίθ. 2: Dark Shadows, Πέμ.-
Τετ. 18:10, 20:20, 22:40

AΘHnAiOn 
CinepOLiS 3D DiGiTAL 
Ζησιμοπούλου 7 & ι. Μεταξά, 
Γλυφάδα, 210 8108.230
Αίθ. 1: Η Χιονάτη και ο κυνη-
γός, Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:30, 
23:00 
Αίθ. 2: men in black 3, Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:10, 22:30 
Αίθ. 3: Dark Shadows, Πέμ.-
Τετ. 17:50, 20:20, 22:40 
Αίθ. 4: Πειρατές! μεταγλ., 
Πέμ.-Τετ. 18:00/ Οι Εκδικη-
τές, Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:40

AΙΓΛΗ 3D DiGiTAL 
Λ. Πεντέλης 98, 210 6841.010
Αίθ. 1: Η Χιονάτη και ο κυνη-
γός, Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 
22:50 
Αίθ. 2: Το λιμάνι της Χάβρης, 
Πέμ.-Κυρ. 18:45/ Dark 
Shadows, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
22:50

ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ  
Κήπος Ζαππείου, 210 3369.300 
ΘEρINO
Ο Έρωτας κρατάει τρία χρό-
νια, Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΑΜΥΝΤΑΣ
Κωνσταντινουπόλεως 16, Υ-
μηττός, 210 7626.418 Θερινό
Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 20:50, 
22:50 

AΝΕΣΙΣ 
Λ. Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι, 
210 7788.778 Θερινό
Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 20:50, 
23:00

AΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1
Στρατοπέδου 49, 210 5813.470
Η Χιονάτη και ο κυνηγός, 
Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:15

ΑΡΚΑΔΙΑ
Καραολή Δημητρίου 36 & 
Φορμίωνος 222, Πάρκο νέας 
ελβετίας, 2107661.166,  
210 7661.226 Θερινό
Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00 

AΣΤΥ - CinemA
Κοραή 4, 210 3221.925
Ταινιόραμα 2012 (3 ταινίες με 
1 εισιτήριο) 

ΒΑΡΚΙΖΑ
Θάσου 22, 210 8973.926
Αίθ. 1: Λόραξ μεταγλ., Πέμ.-
Τετ. 18:45 3D/ Προμηθέας, 

Πέμ.-Τετ. 20:30 3D, 22:45 3D 
Αίθ. 2: Ένας χωρισμός, Πέμ.-
Τετ. 20:20, 22:35/ Πειρατές! 
μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 18:45 3D 
Αίθ. 3: Η Χιονάτη και ο κυνη-
γός, Πέμ.-Τετ. 20:45, 23:00

ΒΟΞ 
Θεμιστοκλέους 82, εξάρχεια, 
Αθήνα, 210 3301.020 Θερινό
Dark Shadows, Πέμ.-Τετ. 
20:45, 23:00

CineRAmA
Αγ. Κυριακής 30, Π. Φάληρο, 
210 9403.593
Τα χιόνια του Κιλιμάντζαρο, 
Παρ.-Τετ. 20:00, 22:00/ Λό-
ραξ μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 18:30

ViLLAGe SHOppinG 
AnD mORe 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, 
Άγ. I. Pέντη, 14848
Αίθ. 1: Προμηθέας, Πέμ. & 
Κυρ.-Τρ. 20:00, 22:30/ Παρ.-
Σάβ. & Τετ. 20:00, 22:30, 01:00 
Αίθ. 2: Η Χιονάτη και ο κυ-
νηγός, Πέμ. & Κυρ.-Τρ. 19:15, 
22:00/ Παρ.-Σάβ. & Τετ. 19:15, 
22:00, 00:45 
Αίθ. 3: Λόραξ μεταγλ., Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19:00/ Σάβ.-
Κυρ. 16:45, 19:00/ Το μικρό 
σπίτι στο δάσος, Πέμ. & Κυρ.-
Τρ. 21:00, 23:15/ Παρ.-Σάβ. & 
Τετ. 21:00, 23:15, 01:15 
Αίθ. 4: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
17:00 3D, 19:30 3D, 22:00 3D, 
00:30 3D 
Αίθ. 5: Το Κοράκι, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17:15, 19:30, 
21:45, 00:00/ Σάβ.-Κυρ. 
15:00, 17:15, 19:30, 21:45, 
00:00 
Αίθ. 6: Η Χιονάτη και ο κυνη-
γός, Πέμ. & Δευτ.-Τρ. 19:15, 
22:00/ Παρ. & Τετ. 19:15, 
22:00, 00:45/ Σάβ. 16:30, 
19:15, 22:00, 00:45 / Κυρ. 
16:30, 19:15, 22:00 
Αίθ. 7: Προμηθέας, 3D 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 18:15 
, 20:45, 23:15/ Σάβ.-Κυρ. 
15:45, 18:15, 20:45, 23:15/ 
Τετ. 18:15, 20:45, 23:15 
Αίθ. 8: Προμηθέας, Πέμ. & 
Δευτ.-Τρ. 17:30, 20:00, 22:30/ 
Παρ. & Τετ. 17:30, 20:00, 
22:30, 01:00/ Σάβ. 15:00, 
17:30, 20:00, 22:30, 01:00 
/ Κυρ. 15:00, 17:30, 20:00, 
22:30 
Αίθ. 9: Το Κοράκι, Πέμ. & 
Δευτ.-Τρ. 18:15, 20:30, 22:45/ 
Παρ. & Τετ. 18:15, 20:30, 
22:45, 01:00/ Σάβ. 16:00, 
18:15, 20:30, 22:45, 01:00 
/ Κυρ. 16:00, 18:15, 20:30, 
22:45 
Αίθ. 10: Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Πέμ.-Τετ. 17:30, 
20:15, 23:00 
Αίθ. 11: Dark Shadows, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:30, 
19:45, 22:15, 00:30/ Σάβ.-
Κυρ. 15:15, 17:30, 19:45, 
22:15, 00:30 
Αίθ. 12: Λόραξ μεταγλ., Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:00/ 
Σάβ.-Κυρ. 16:00, 18:00/ men 
in black 3, Πέμ. & Κυρ.-Τρ. 
20:15, 22:30/ Παρ.-Σάβ. & Τετ. 
20:15, 22:30, 00:45 
Αίθ. 13: men in black 3, Πέμ.-
Τετ. 17:00, 19:15, 21:30, 00:00 
Αίθ. 14: Πειρατές! μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:00/ 
Σάβ.-Κυρ. 15:00, 17:00/ Dark 
Shadows, Πέμ. & Δευτ.-Τρ. 
19:00, 21:15, 23:45 / Παρ.-
Κυρ. & Τετ. 19:00, 23:45/ 
Προμηθέας, Παρ.-Κυρ. & 
Τετ. 21:15 
Αίθ. 15: Προμηθέας, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:45, 
21:15, 23:45/ Σάβ.-Κυρ. 
16:15, 18:45, 21:15, 23:45 
Αίθ. 17: Καθρέφτη, καθρε-
φτάκι μου, Σάβ.-Κυρ. 15:45/ 
Dark Shadows 
Πέμ. & Κυρ.-Τρ. 18:00, 20:30, 
23:00/ Παρ.-Σάβ. & Τετ. 18:00, 
20:30, 23:00, 01:15 
Αίθ. 18: Πειρατές! μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:30/ 
Σάβ.-Κυρ. 16:30, 18:30/ Οι 
Εκδικητές, Πέμ.-Τετ. 20:45, 
23:30 

Αίθ. 19: Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:45, 
21:30/ Σάβ.-Κυρ. 16:00, 
18:45, 21:30/ Η Τιμωρός, 
Πέμ.-Τετ. 00:15 
Αίθ. 20: Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18:15, 21:00, 23:45/ 
Σάβ.-Κυρ. 15:30, 18:15, 21:00, 
23:45 

ViLLAGe RenTi 
SUmmeR 
Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. ι. 
ρέντης, 2104215100  Θερινό
Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 21:45 

ViLLAGe 5 CinemAS 
pAGRATi
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, 
Παγκράτι, 14848
Αίθ. 1: Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18:40, 21:20, 00:00/ 
Σάβ.-Κυρ. 16:00, 18:40, 21:20, 
00:00 

Αίθ. 2: Πειρατές! μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:20/ 
Σάβ.-Κυρ. 15:20, 17:20/ Το 
Κοράκι, Πέμ.-Τετ. 19:20, 
21:40, 00:00 
Αίθ. 3: Λόραξ μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 16:00/ Dark Shadows, 
Πέμ.-Τετ. 22:30, 00:50/ men 
in black 3, Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:15 
Αίθ. 4: Αυτοκίνητα μεταγλ., 
Πέμ.-Τετ. 17:10/ Προμηθέας, 
3D Πέμ.-Τρ. 19:40, 22:10, 

00:40/ Τετ. 19:40, 22:10, 
00:40  
Αίθ. 5: Προμηθέας, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18:40, 21:10, 
23:40/ Σάβ.-Κυρ. 16:10, 
18:40, 21:10, 23:40

ViLLAGe 15 
CinemAS @ THe mALL 
Α. Παπανδρέου 3, 14848
Αίθ. 1: Dark Shadows Πέμ. & 
Δευτ.-Τρ. 18:30, 20:45, 23:00/ 
Παρ. & Τετ. 18:30, 20:45, 
23:00, 01:15/ Σάβ. 16:15, 
18:30, 20:45, 23:00, 01:15 / 
Κυρ. 21:00, 23:15 
Αίθ. 2: Πειρατές! μεταγλ., 
Σάβ. 16:45 3D/ Προμηθέας, 
3D Πέμ. & Δευτ.-Τρ. 19:15, 
22:00/ Παρ.-Σάβ. & Τετ. 19:15, 
22:00, 00:45/ Κυρ. 22:00 
Αίθ. 3: Πειρατές! μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:30/ 
Σάβ.-Κυρ. 15:30, 17:30/ Dark 
Shadows, Πέμ.-Τετ. 19:30, 
21:45, 00:00 

Αίθ. 4: Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18:30, 21:00, 23:30/ 
Σάβ.-Κυρ. 16:00, 18:30, 21:00, 
23:30 
Αίθ. 5: Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός 
Πέμ. & Κυρ.-Τρ. 17:00, 19:30, 
22:15/ Παρ.-Σάβ. & Τετ. 17:00, 
19:30, 22:15, 00:45 
Αίθ. 6: Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Τετ. 18:45/ men in black 3, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 21:30, 

23:45/ Σάβ.-Κυρ. 16:30, 
21:30, 23:45 
Αίθ. 7: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
18:15, 21:15, 00:15 
Αίθ. 8: Λόραξ μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 15:30/ Προμηθέας, 3D 
Πέμ.-Τρ. 17:30 , 20:30, 23:15/ 
Τετ. 17:30, 20:30, 23:15 
Αίθ. 9: men in black 3, Πέμ. 
& Δευτ.-Τρ. 18:00, 20:15, 
22:30/ Παρ. & Τετ. 18:00, 
20:15, 22:30, 00:45/ Σάβ. 
15:45, 18:00, 20:15, 22:30, 
00:45/ Κυρ. 15:45, 18:00, 
20:15, 22:30 
Αίθ. 10: Λόραξ μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 16:30/ Το Κοράκι, Πέμ.-
Τετ. 19:00, 21:30, 00:00 
Αίθ. 11: Καθρέφτη, καθρε-
φτάκι μου, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17:45/ Σάβ.-Κυρ. 
15:30, 17:45/ Οι Εκδικητές, 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:45 
Αίθ. 12: Προμηθέας, Πέμ.-
Τετ. 17:00, 19:45, 22:30 
Αίθ. 13: Το Κοράκι, Πέμ. & 

Κυρ.-Τρ., Τετ 19:00, 21:30/ 
Παρ-Σάβ. 19:00, 21:30, 00:00 
Αίθ. 14: Προμηθέας, Πέμ.-
Τετ. 19:45, 22:30 

ViLLAGe 9 CinemAS @ 
FALiRO 
Λ. Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 
3, Π. Φάληρo, 14848
Αίθ. 1: Η Χιονάτη και ο κυ-
νηγός, Πέμ.-Τρ. 17:10, 19:50, 
22:30/ Προμηθέας, Τετ. 
18:30, 21:00, 23:30 

Αίθ. 2: Dark 
Shadows, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-
Τρ. 18:40/ 
Σάβ.-Κυρ. 
16:20, 18:40/ 
Η Χιονάτη 
και ο κυνη-
γός, Πέμ.-Τρ. 
21:00, 23:40/ 
Τετ. 17:10, 
19:50, 22:30 
Αίθ. 3: Dark 
Shadows, Πέμ.-Τρ. 
22:20, 00:30/ men 
in black 3, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τρ. 18:00, 20:10/ 
Σάβ.-Κυρ. 15:50, 18:00, 
20:10/ Τετ. 18:50/ Η Χιονάτη 
και ο κυνηγός, Τετ. 21:00, 
23:40 
Αίθ. 4: Λόραξ μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 16:40, 18:20/ Επικίνδυ-
νη σιωπή, Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:20, 00:40 
Αίθ. 5: Το Κοράκι, Πέμ.-Τετ. 

18:45, 21:00, 23:15 
Αίθ. 6: Προμηθέας, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τρ. 19:10, 21:40, 
00:10/ Σάβ.-Κυρ. 16:00, 
19:10, 21:40, 00:10/ 3D Τετ. 
19:10 , 21:40, 00:10 
Αίθ. 7: Προμηθέας, 3DΠέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 19:20 , 
22:00, 00:40/ Σάβ.-Κυρ. 
16:50, 19:20, 22:00, 00:40/ 
Τετ. 19:20, 22:00, 00:40 
Αίθ. 8: Η Χιονάτη και ο κυνη-
γός, Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:40 

Αίθ. 9: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
18:30, 21:00, 23:30

ViLLAGe ATHenS 
meTRO mALL 
Λ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος 
Δημήτριος, 14848
Αίθ. 1: Πειρατές! μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 15:40 3D/ Προ-
μηθέας, 3D Πέμ.-Τρ. 17:40, 
20:15, 22:45/ Τετ. 17:40, 
20:15, 22:45 
Αίθ. 2: Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18:30, 21:10, 23:50/ 
Σάβ.-Κυρ. 15:30, 18:30, 21:10, 
23:50 
Αίθ. 3: Λόραξ μεταγλ., Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:50/ 
Σάβ.-Κυρ. 15:50, 17:50/ Dark 
Shadows, Πέμ.-Τετ. 22:00, 
00:20/ men in black 3, Πέμ.-
Τετ. 19:50 
Αίθ. 4: Πειρατές! μεταγλ. 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:15/ 
Σάβ.-Κυρ. 15:15, 17:15  
Το Κοράκι Πέμ.-Τετ. 19:15, 
21:45, 00:10 
Αίθ. 5: Αυτοκίνητα μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:00/ 
Σάβ.-Κυρ. 15:00, 17:00/ 
Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:30, 00:00

GAZARTe
Βουτάδων 32-34, Γκάζι,
210 3460.347
Το δέρμα που κατοικώ, Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31, 
Γλυφάδα, 210 9650.318
Αίθ. 1: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
19:40, 22:30 
Αίθ. 3: Το Κοράκι, Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00

ΔΑΝΑΟΣ
Λ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου, 
Αμπελόκηποι, 210 6922.655
Αίθ. 1: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
17:30 3D, 20:00 3D, 22:30 3D 
Αίθ. 2: Το Κοράκι, Πέμ.-Τετ. 
18:20, 20:30, 22:40

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι, 
210 8028.587
Τζέιν Έιρ, Πέμ.-Κυρ. 18:10/ 
Ανεμοδαρμένα ύψη, Πέμ.-
Τετ. 20:10/ Οι Ακακίες, 
Πέμ.-Κυρ. 22:20/ Δευτ.-Τετ. 
18:50, 22:20

ΕΚΡΑΝ 
 Ζωοδόχου Πηγής & Αγαθίου, 
νεάπολη, 210 6461.895 Θερινό 
Τα χιόνια του Κιλιμάντζαρο, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΕΛΛΗΝΙΣ CinemAx  
Κηφισίας 29, Αμπελόκηποι, Α-
θήνα, 210 6464.009 ΘEρINO
Ο Έρωτας κρατάει τρία χρό-
νια, Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΖΕΦΥΡΟΣ 
Τρώων 36, Θησείο,  
210 3462.677 Θερινό 
Καζαμπλάνκα, Πέμ.-Τετ. 
23:00/ Ο μεγάλο Δικτάτωρ, 
Πέμ.-Τετ. 20:45

ΘΗΣΕΙΟΝ 
Αποστόλου Παύλου 7, Θησείο, 
210 3470.980, 210 3420.864, 
www.cine-thisio.gr Θερινό
Ο άνθρωπος που γνώριζε 
πολλά, Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:10

ΛΑΪΣ
ιερά όδός 48 & Μεγ. Αλεξάν-
δρου, Μεταξουργείο,  
210 36.09.695 Θερινό
Ο Χίτλερ στο Χόλιγουντ, 
Πέμ.-Τετ. 21:15, 23:00

ΛΑΟΥΡΑ eUROpA 
CinemAS 
Φορμίωνος & νικηφορίδη 24, 
νέο Παγκράτι, 210 7662.040
Θερινό Προμηθέας, Πέμ.-
Τετ. 20:50, 23:00

ΛΙΛΑ 
νάξου 115, Αγιος Λουκάς, 

Πατήσια, 210 
2016.849 Θε-
ρινό
 The Artist, 
Δευτ.-Τετ. 
20:50, 22:50/ 
Το λιμάνι 
της Χάβρης, 
Πέμ.-Κυρ. 
20:50, 22:50

ΜΙΚΡΟ-
ΚΟΣΜΟΣ 

FiLmCenTeR
Λ. Συγγρού 106, 210 

9215.305 Fish n Chips, 
Πέμ.-Τετ. 22:45/ Έλα να 

δεις, Πέμ.-Τετ. 20:30

ΝΑΝΑ CinemAx CyTA
Λ. Βουλιαγμένης 179, Δάφνη, 
210 9703.158 
Αίθ. 1: Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 
20:00/ Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Τετ. 22:20 
Αίθ. 2: Η Χιονάτη και ο κυνη-
γός, Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:30 
Αίθ. 3: Πειρατές! μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 18:50/ Το Κοράκι, 
Πέμ.-Τετ. 20:45, 23:00 
Αίθ. 4: Προμηθέας, 3D Πέμ.-
Τετ. 18:40 , 21:00, 23:20 
Αίθ. 5: Λόραξ μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 18:30/ Η Χιονάτη και 
ο κυνηγός, Πέμ.-Τετ. 20:15, 
22:45 
Αίθ. 6: Dark Shadows, Πέμ.-
Τετ. 19:30, 21:45

ΟΑΣΙΣ 
Πρατίνου 7, Παγκράτι, 210 
7244.015 ΘEρINO
Καζαμπλάνκα, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00 

ODeOn KOSmOpOLiS 
mApOyΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 
210 6786.000, 801 11 60000 
Αίθ. 1: Το Κοράκι, Πέμ.-Τετ. 
17:40, 20:20, 22:50 
Αίθ. 2: Dark Shadows, Πέμ.-
Τετ. 20:10, 22:30 
Αίθ. 3: Λόραξ μεταγλ. Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:40/ Σάβ.-
Κυρ. 16:30, 18:40 / men in 
black 3Πέμ.-Τετ. 21:15 
Αίθ. 4: Dark Shadows, Πέμ.-
Τετ. 18:30, 21:00, 23:30 
Αίθ. 5: Προμηθέας, 3D Πέμ.-
Τετ. 17:20 , 20:00, 22:40 
Αίθ. 6: Προμηθέας, 3D Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:50, 
21:30/ Σάβ.-Κυρ. 16:10, 
18:50, 21:30 
Αίθ. 7: Η Χιονάτη και ο κυνη-
γός, Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:20 
Αίθ. 8: Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19:40, 
22:20/ Σάβ.-Κυρ. 17:00, 
19:40, 22:20 
Αίθ. 9: Προμηθέας, 3D Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19:30, 
22:10/ Σάβ.-Κυρ. 16:50, 
19:30, 22:10 
Αίθ. 10: Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Πέμ.-Τετ. 17:50, 
20:30, 23:10 
Αίθ. 11: Προμηθέας, Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:40, 23:20 
Αίθ. 12: Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 
20:10, 23:00/ Πειρατές! με-
ταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
18:10/ Σάβ.-Κυρ. 16:20, 18:10 

ODeOn STARCiTy
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, 
ν. Κόσμος, 210 6786.000
Αίθ. 1: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:40, 23:20 
Αίθ. 2: Λόραξ μεταγλ., Πέμ.-
Τετ. 19:10/ men in black 3, 
Πέμ.-Τετ. 21:20 
Αίθ. 3: Dark Shadows, Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:20 
Αίθ. 4: Dark Shadows, Πέμ.-
Τετ. 18:30, 21:00 
Αίθ. 5: Η Χιονάτη και ο κυνη-
γός, Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:30, 
23:10 
Αίθ. 6: Προμηθέας, 3D Πέμ.-
Τετ. 17:10, 19:50, 22:30 
Αίθ. 7: Προμηθέας, 3D Πέμ.-
Τετ. 19:00, 21:40 
Αίθ. 8: Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 
20:10, 22:40/ Πειρατές! με-
ταγλ., Πέμ.-Τετ. 18:10 
Αίθ. 9: Το Κοράκι, Πέμ.-Τετ. 
17:40, 20:20, 22:50 
Αίθ. 10: Η Χιονάτη και ο κυ-
νηγός, Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:10

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 
210 7515.434 
Γιο-Γιο, Πέμ.-Τετ. 23:00/ elles, 
Πέμ.-Τετ. 21:00

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ 
Λ. Αλεξάνδρας & Μαυρομιχά-
λη, 210 6425.714 Θερινό 
Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 20:45, 
23:00 

ΡΙΒΙΕΡΑ 
Βαλτετσίου 46, εξάρχεια, 210 

Cine ωρεσ προβολησ Τό ΠρόΓρΑΜΜΑ ΠρόΒόΛων ΣΤιΣ ΑιΘόΥΣεΣ 
ιΣΧΥει ΑΠό Την ΠεΜΠΤη

Επανέκδοση 
Μπορεί μια ταινία του Χίτσκοκ να γίνει καλύτερη; Ναι, αν την ξαναγυρίσει ο ίδιος ο Χίτσκοκ. «Ο Άνθρω-
πος που γνώριζε πολλά» (The Man Who Knew Too Much)****, γυρισμένη το 1956, είναι ριμέικ της 
ομώνυμης ταινίας που ο ίδιος είχε γυρίσει πρώτη φορά το ’34. Ένα ζευγάρι Αμερικάνων στο Μαρόκο, 
των οποίων ο γιος έχει απαχθεί, αποκτά πληροφορίες για την επικείμενη δολοφονία ενός πολιτικού 
στο Λονδίνο. Η συνέχεια είναι αγωνιώδης, αριστοτεχνική, απολαυστική, με τη σκηνή της συναυλίας 
στο Άλμπερτ Χολ να είναι ήδη κλασική. Όσο και το «Que Sera, Sera», που λίγο άσχετα αλλά επίσης απο-
λαυστικά τραγουδά εδώ η Ντόρις Ντέι. 

Πάρτε το μηδέν

Για να διαφημιστείτε, 

επικοινωνήστε στο 210 3617.530
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3837.716, 210 3844.827 Θερινό 
Ο Έρωτας κρατάει τρία χρό-
νια, Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00

ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ 
Άλσος Βεΐκου, 210 2138.119 
Θερινό
Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 20:50, 
23:00

ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ 
Κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 210 
3222.071, 210 3248.057 Θερινό 
Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 20:45, 
23:10

ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ 
Πάρκο Φλοίσβου, Π. Φάληρο, 
210 9821.256, 210 9403.595 
Θερινό  Το βαθύ μπλε του 
έρωτα, Πέμ.-Τρ. 21:00, 23:00/ 
Τετ. 23:00 

ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ 
CLASSiqUe 
Λ. Κηφισίας 290 & Παρίτση 2, 
Ψυχικό, 210 6777.330-1 Θερινό
Ο Έρωτας κρατάει τρία χρό-
νια, Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΣΟΦΙΑ
ευσταθιάδου 2, Αργυρούπολη,  
210 9927.447
Το λιμάνι της Χάβρης, Πέμ.-
Τετ. 20:30, 22:30/ Πειρατές! 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 18:30

ΣΠΟΡΤΙΓΚ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Κ. Παλαιολόγου 18, 
νέα Σμύρνη, 210 9333.820
Αίθ. 1: Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:30, 23:00 
Αίθ. 2: Dark Shadows, Πέμ.-
Τετ. 20:15, 22:30

STeR CinemAS 
εμπ. κέντρο Escape, Λ. Δη-
μοκρατίας 67A, Ίλιον, 210 
8092.690, 801 801 7837 
Αίθ. 1: men in black 3, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:10, 
19:20/ Σάβ.-Κυρ. 12:40, 
14:50, 17:10, 19:20/ Προ-
μηθέας, 3D Πέμ.-Τετ. 21:30 
, 00:00
Αίθ. 2: Προμηθέας, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 16:00, 19:00, 

22:00/ Σάβ.-Κυρ. 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00 
Αίθ. 3: Η Χιονάτη και ο κυνη-
γός, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16:00, 18:30, 21:15, 23:50/ 
Σάβ.-Κυρ. 13:30, 16:00, 18:30, 
21:15, 23:50 
Αίθ. 4: Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17:00, 19:30, 22:15/ 
Σάβ.-Κυρ. 12:00, 14:30, 17:00, 
19:30, 22:15 
Αίθ. 5: Προμηθέας, 3D 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:30 
, 20:00, 22:30/ Σάβ.-Κυρ. 
12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 
22:30 
Αίθ. 6: Dark Shadows, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:20, 
18:40, 21:00, 23:20/ Σάβ.-
Κυρ. 14:00, 16:20, 18:40, 
21:00, 23:20 
Αίθ. 7: Πειρατές! μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:50, 
18:50/ Σάβ.-Κυρ. 12:50, 
16:50, 18:50/ Το Κοράκι, 
Πέμ.-Τετ. 20:45, 23:00 
Αίθ. 8, θερινή: Προμηθέας, 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 23:30

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. ηρακλείου 386, 210 
2826.873, 210 2825.607
Αίθ. 1: Προμηθέας, 3D Πέμ. & 
Δευτ.-Τρ., Τετ 20:15 , 22:30/ 
Παρ-Κυρ. 18:00 , 20:15, 22:30
Αίθ. 2: Η Χιονάτη και ο κυνη-
γός, Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:40 
Αίθ. 3, θερινή: Η Χιονάτη και 
ο κυνηγός, Πέμ.-Τετ. 21:30

ΤΡΙΑΝΟΝ FiLmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21, 210 
8215.469, 210 8222.702 
Τα χιόνια του Κιλιμάντζαρο, 
Δευτ.-Τετ. 20:45, 22:45/ Άνα-
ψέ με, Πέμ.-Κυρ. 23:00

ΦΙΛΟΘΕΗ 
Πλατεία Δροσοπούλου, 210 
6833.398 Θερινό
Το βαθύ μπλε του έρωτα, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00

ΨΥΡΡΗ 
Σαρρή 40, Ψυρρή, 210 3247.234 
Θερινό
Το βαθύ μπλε του έρωτα, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

Προαστίων

ΑΘΗΝΑ 
Σολωμού 18, Χαλάνδρι, 210 
6855.860 Θερινό
Το Κοράκι, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00 

ΑΚΤΗ  
Θησέως και Αιόλου, Βουλιαγ-
μένη, 210 8961.337 ΘEρINO
Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 20:50, 
22:50 

ΑΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Λ. Μαραθώνος 196, 22940 
69871, Dolby Stereo
Η Χιονάτη και ο κυνηγός, 
Πέμ.-Τετ. 20:45, 23:00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
ηρώων Πολυτεχνείου 27, 5η 
στάση Χολαργού, 210 6777.708 
ΘEρINO
Η Χιονάτη και ο κυνηγός, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:10

ΑΛΕΞ CinemA
Λ. Πόρτο ράφτη 235, 22990 
76034 Θερινό
Το Κοράκι, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00

ΑΛΟΜΑ - ΘΕΡΙΝΟ
Γερουλάνου 103 & Πόντου, 210 
9937.011 
Η σιδηρά Κυρία, Δευτ.-Τετ. 
20:50, 23:00/ Οι απόγονοι, 
Πέμ.-Κυρ. 20:50, 23:00

ΑΛΣΟΣ
Δεκελείας154, 210 2532.003, 
210 2583.133 Θερινό
Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 20:50, 
23:00 

ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ        
Αγίου ιωάννου 2, 210 6010.561
Θερινό
Επικίνδυνη σιωπή, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ΑΜΙΚΟ 
επιδαύρου & Ανδρούτσου 20, 
210 6815.532, 210 6826.372
Θερινό
Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00 

ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
νευροκοπίου 2-4, Παπάγου, 
210 6561.153  Θερινό
Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 20:50, 
23:00

ΑΣΤΕΡΙ ( ΠΡΩΗΝ ΙΛΙΟΝ) 
Φιλοκτήτου 86 & νέστορος, 
ιλιον, 210 2639.030 - Θερινό
Οι Εκδικητές, Πέμ.-Τετ. 21:20

COOL TymVOS CinemAS
Δημοσθένους 8, Παραλία Μα-
ραθώνα, 22940 55566 
Αίθ. 2, θερινή: Οι Εκδικητές, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 
Αίθ. 3, θερινή: Πειρατές! με-
ταγλ., Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΗΛΙΟΥ-
ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡ-
ΚΟΥΡΗ  
Λεωφόρος ειρήνης 50, ηλιού-
πολη, 210 9937.870 ΘEρINO
Κάποτε στην Ανατολία, 
Τετ. 21:00/ Η σιδηρά Κυρία, 
Παρ.-Κυρ. 21:00, 23:00/ Το 
άλογο του πολέμου, Δευτ. 
21:00/ Τα χιόνια του Κιλιμά-
ντζαρο, Πέμ. 21:00, 23:00/ 
Πρόγευμα στο Τίφανις, Τρ. 
21:00, 23:00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΜΙΜΗΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  
Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μα-
ρούσι, 210 6198.890 ΘEρINO
Αγώνες πείνας, Δευτ.-Τετ. 
20:40, 23:00/ Dark Shadows, 
Πέμ.-Κυρ. 21:00, 23:00 

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΝΟΣ-
ΤΑΛΓΙΑ 
Κέας & Τερψιχόρης, ηράκλειο, 
210 2773.731- Θερινό
Μεσάνυχτα στο Παρίσι, 
Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:00/ Οι 
απόγονοι, Πέμ.-Κυρ. 21:00, 
23:00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΣΙΝΕ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Δαβάκη 18, Χαϊδάρι,  
210 5320.003 Θερινό
Dark Shadows, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:10 

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΣΙΝΕ ΠΕ-
ΤΡΟΥΠΟΛΙΣ 
Λεωφόρος Πετρουπόλεως 
168, Πετρούπολη, 2105012391, 
g_typou@petroupoli.gov.
gr, www.petroupoli.gov.gr, 
Surround, Stereo, SR Θερινό
Σιωπηλός γάμος, Πέμ. 21:00, 
23:00/ Πρέπει να μιλήσουμε 
για τον Κέβιν, Τετ. 21:00, 

23:00/ Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Παρ.-Κυρ. 21:00/ 
Πολίτικη κουζίνα, Δευτ.-Τρι 
21:00, 23:00/ Γάτος Σπιρου-
νάτος υπότιτλ., Παρ.-Κυρ. 
23:00 

ΚΟΡΑΛΙ CinemAx
Αφροδίτης & ιθάκης, Σαρωνί-
δα, 22910 54097 - Θερινό
Dark Shadows, Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ CinemA  
Δουκίσης Πλακεντίας 87, Χα-
λάνδρι, 210 6014.284 ΘEρINO
Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 20:50, 
23:00

ΜΑΡΙΕΛ  ΘeΡinO
Λεωφόρος Μαρκοπούλου 39, 
Πόρτο ράφτη, 22990 71335 
Dark Shadows, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ
Παπαδιαμάντη 12, Κηφισιά, 
210 8019.687 Θερινό 
Το βαθύ μπλε του έρωτα, 
Πέμ.-Τετ. 20:45, 23:00

ΟΡΦΕΑΣ 
Λ. Σαρωνίδος 60, Σαρωνίδα, 
22910-60077 Θερινό Προμη-
θέας, Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:10 

ΠΕΡΑΝ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κ. Βάρναλη 32 & Μ. Αλεξάν-
δρου, 210 5780.892-3 Θερινό
Η Χιονάτη και ο κυνηγός, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:20

ΡΙΑ - ΘeΡinO
Αφροδίτης 8, Βάρκιζα, 210 
8970.844 
Το λιμάνι της Χάβρης, Δευτ.-
Τετ. 21:00, 23:00/ Τα χιόνια 
του Κιλιμάντζαρο, Πέμ.-Κυρ. 
20:50, 23:00

ΣΙΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ             
Κύπρου 68 & Δωδεκανήσου, 
Αργυρούπολη, 210 9922.098      
Θερινό
Η Χιονάτη και ο κυνηγός, 
Πέμ.-Τετ. 20:40, 23:10

ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜ. 
ΚΙΝ/ΦΟΣ
Μιλτιάδου & Γαργητού, Γέρα-
κας, 210 6612.717 Θερινό
Άθικτοι, Πέμ.-Τρ. 21:00, 
23:10/ Τετ. 22:30

ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ 
ελευθερίου Βενιζέλου 3 & 
Λ. Μαραθώνος, Παλήνη, 210 
6666.815 Θερινό 
Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 20:50, 
23:10 

ΣΙΣΣΥ            
Λ. Μαραθώνος 36, νέα Μάκρη, 
22940 91811 Θερινό
Dark Shadows, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:15

ΦΛΩΡΙΔΑ - ΘeΡinO
Λεωφόρος Ποσειδώνος 124, 
Ζούμπερη, 22940 96923 
Η σιδηρά Κυρία, Δευτ.-Τετ. 
21:00, 23:10/ Άθικτοι, Πέμ.-
Κυρ. 21:00, 23:10

ΧΛΟΗ - ΘΕΡΙΝΟ
Κασαβέτη 17, Κηφισιά, 210 
8011.500 
Ο Έρωτας κρατάει τρία χρό-
νια, Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

Πειραιά

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑ-
ΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 
ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ
Θερμοπυλών 49 & Κνωσσού, 
210 4810.790 - Θερινό
Τζέιν Έιρ, Σάβ. 21:00, 23:00/ 
Μια επικίνδυνη μέθοδος, 
Πέμ. 21:00, 23:00/ Η σιδηρά 
Κυρία, Δευτ.-Τετ. 21:00, 
23:00/ Έρωτας από την 
αρχή, Κυρ. 21:00, 23:00/ Η 
γυναίκα του πέμπτου, Παρ. 
21:00, 23:00 

ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ 
Θηβών 245, 210 4906.066
Θερινό
Κοτόπουλο με δαμάσκηνα, 
Πέμ.-Κυρ. 21:00, 23:00/ Η πι-
σίνα, Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, 
Κορυδαλλός, 210 4960.955
Dark Shadows, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ
Αγίου νικολάου 17 & Πανθέ-
ας, Σελήνια Σαλαμίνας, 210 
4670.011 -012 Θερινό
men in black 3, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:15 ●
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Από τη Σταυρουλα ΠαΠαΣΠυρου
stavroulapapaspirou@gmail.com

 Το πρώτο διδακτορικό που κατατέθη-
κε στο Πάντειο για τον «Μικρόκοσμο του 
Mall», τώρα και στα βιβλιοπωλεία. Τρία 
χρόνια επιτόπιας έρευνας –επί «ευημερί-
ας»...– και μια βιβλιογραφία που περιλαμ-
βάνει από Φρόιντ, Φουκό, Γκι Ντεμπόρ 
και Μποντριγιάρ μέχρι Καστοριάδη, Ηλία 
Πετρόπουλο και Αρανίτση, σε μια ερεθι-
στική σύνθεση που ανατέμνει τα δίπολα 
δημόσιο-ιδιωτικό, βρόμικο-καθαρό, επι-
κίνδυνο-ασφαλές (και) στις συμβολικές 
τους διαστάσεις. Toυ κοινωνιολόγου Δη-
μήτρη Λάλλα (εκδ. Νησίδες). 

 Από τις φθηνότερες κι εντονότερες α-
πολαύσεις: να διαβάζεις ένα μυθιστόρη-
μα που, όταν το αρχίσεις, δεν μπορείς να 
το αφήσεις. Την υπενθυμίζει ο Άλαν Πέρ-
σι στα «99 μαθήματα σοφίας για μια ευ-
τυχισμένη ζωή εδώ και τώρα» (Πατάκης), 
αντλημένα όλα τους από τον ωκεανό α-
φορισμών του Όσκαρ Ουάιλντ. Την επι-
βεβαιώνω και πάλι, χάρη στο «Ξεχασμένο 
βαλς» της Αν Ενράιτ (Καστανιώτης). 

 «Να ποιος πρέπει να είναι ο κανόνας» 
εικάζει η Ενράιτ, καθώς ξετυλίγει με δη-
λητηριώδες χιούμορ το χρονικό μιας... 
παραδοσιακής μοιχείας στη μοντέρνα 
Ιρλανδία: «Οι άνθρωποι προδίδονται σε 
βαθμό εξωφρενικό προτού επιτευχθεί η 
ένωση και σε βαθμό αξιοθρήνητο όταν η 
σχέση λάβει τέλος». Στο μεσοδιάστημα, 
πάντως, «είναι το ίδιο μουλωχτοί όσο κι 
ένας υπουργός με τραπεζικές καταθέ-
σεις στις Νήσους Κέιμαν»...

 Mπακόπουλος. Κι έλεγα τι μου θυμίζει 
αυτό το όνομα... Ε, λοιπόν εκτός από τη 
Νάταλι υπάρχει και ο Ντιν, ο 42χρονος α-
δελφός της.  Εκπρόσωπος μιας άλλης Α-
μερικής –της ανεργίας, των διαλυμένων 
σπιτικών, των υποβαθμισμένων προα-
στίων– κι από τους πιο ελπιδοφόρους 
της γενιάς του σύμφωνα με το «Τime», 
δεν προσέχτηκε εδώ όσο ο Ευγενίδης 
ή ο Πελεκάνος. Αναζητείστε το «Σε πα-
ρακαλώ, μη γυρίσεις από το φεγγάρι» 
(Εμπειρία Εκδοτική) και, καλού κακού, 
πάρτε και λίγα χαρτομάντιλα μαζί σας. 

  Ένας σύμβουλος λιγότερος για τον 
Νώντα Παπαγεωργίου: λύθηκε η συνερ-
γασία του με τον ποιητή Γιάννη Κοντό, 
δυο χρόνια μετά τη μετακίνηση του τε-
λευταίου από τον Κέδρο, η οποία είχε συ-
νοδευτεί κι από την ηχηρή μεταγραφή 
στο Μεταίχμιο της πάντα δημοφιλούς 
Άλκης Ζέη. 

 Ο Γιάννης Τροχόπουλος, «ψυχή» επί 
δεκαετίες της βιβλιοθήκης της Βέροιας, 
της βραβευμένης από το Ιδρυμα Γκέιτς 
για τις ψηφιακές της καινοτομίες, μόλις 
ανέλαβε τα ηνία του μη κερδοσκοπικού 
οργανισμού Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος. Μια επιπλέον εγγύη-
ση για την οργάνωση της νέας Εθνικής 
Βιβλιοθήκης, που θα αντικαταστήσει 
τη μουχλιασμένη, και μια δικλείδα α-
σφαλείας για τη λειτουργία της όταν 
περάσει στον έλεγχο του Δημοσίου. Σι-
δερένιος! ●

παρουσιάσεις / εκδόσεις / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις
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To βιβλιοπωλείο της 

αThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

«Η υψηλή τέχνη της αποτυχίας» (εκδ. Ίκα-

ροε) είναι και δεν είναι αυτοβιογραφικό. 

Πρόκειται, όπως μου λέει ο ίδιος, για ένα η-

μερολόγιο, αλλά με την έννοια του εξομο-

λογητικού δοκιμίου, της πνευματικής αυτο-

προσωπογραφίας ή αυτοβιογραφίας ενός 

συγγραφέα, ο οποίος, «ως ζωντανή συνεί-

δηση της γενιάς και της εποχής του», γράφει 

εκ των πραγμάτων δημόσια κείμενα, ακόμη 

κι όταν αυτά είναι ιδιωτικά. Κατά τα άλλα, το 

βιβλίο μιλάει για την οικογένεια, τους φίλους 

και τα διαβάσματά του. Για τη γνωριμία με 

συναδέλφους του, όπως ο Ταχτσής, ο Σαμα-

ράκης, ο Κουμανταρέας ή ο Νίκος Νικολαΐ-

δης.... «Αλλά και για τις επιτυχίες και τις απο-

τυχίες μου, αφού πάνω από τριάντα χρόνια 

τα βιβλία μου διχάζουν ακόμα και τους φα-

νατικούς μου αναγνώστες».

Παράλληλα, είναι και μια δημοσιογραφι-

κή καταγραφή της δεκαετίας του 2000... 

Ναι, μιλάει για τη «διασκεδαστούπολη» στο 

Μπουρνάζι, για το «διασ τημόπλοιο των 

πολυεθνικών» που λέγεται Mall, για το ΟΑ-

ΚΑ και τη μεταολυμπιακή μελαγχολία, για 

τα ριάλιτι όπως το «Big Brother» και για την 

καπναπαγόρευση. Για την άνοδο των γυναι-

κών και την πτώση των αντρών, το Ίντερνετ, 

την οικολογία, την παγκοσμιοποίηση και τον 

πατριωτισμό. Για τα Δεκεμβριανά του 2008, 

την τρομοκρατία, τις ταραχές στην Κερατέα, 

το κόμμα του Λαζόπουλου και τους Αγανα-

κτισμένους. Δεν είναι τυχαίο ότι, πολλά απ’ 

αυτά τα κείμενα, δημοσιεύτηκαν για πρώτη 

φορά στην ATHENS VOICE. Πρόκειται για μια, 

τρόπον τινά, δημοσιογραφική περιπλάνη-

ση στο σκηνικό της δεκαετίας του 2000, και 

παράλληλα για ένα πολύ προσωπικό υλικό 

που όμως τείνει διαρκώς προς τη γενίκευση, 

αφού ο προβληματισμός ενός συγγραφέα 

λειτουργεί αναπόφευκτα έτσι ακριβώς. 

Η δημοσιογραφική οπτική συγκρούεται 

με τη μυθιστορηματική; Ποια επικρατεί; 
Η δημοσιογραφία είναι συγγενής εξ αίμα-

τος με το μυθιστόρημα, κάτι σαν 

πρώτη εξαδέλφη του. Εν μέρει 

ταυτίζονται και εν μέρει διαφέ-

ρουν ριζικά. Το πρόβλημα στην 

εποχή μας είναι ότι η δημοσιο-

γραφία έχει γίνει συνώνυμη με 

την παραχάραξη της πραγματι-

κότητας, έχει μεταβληθεί σε ένα 

εργοστάσιο παραγωγής εικονικής 

πραγματικότητας και έχει σχεδόν 

ταυτιστεί με το μυθιστόρημα. Γι’ 

αυτό και βλέπουμε σήμερα τη μυ-

θοπλασία να υποχωρεί, και γνωρίζουν άνθι-

ση τα μυθιστορήματα όπου το πραγματολο-

γικό υλικό, τα αληθινά πρόσωπα και τα ντο-

κουμέντα παίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Κατά 

πάσα πιθανότητα, η Κρίση θα ανατρέψει 

αυτά τα δεδομένα και η καθαρόαιμη μυθο-

πλασία θα ανακτήσει ξανά την πρωτοκαθε-

δρία. Και, αντιστοίχως, η δημοσιογραφία θα 

πιεστεί να αναλάβει εκ νέου τον πρωταρχικό 

της ρόλο. Πρόκειται για μονόδρομο. Ήδη, τα 

ΜΜΕ πείθουν όλο και λιγότερους και έχουν 

καταντήσει ανυπόληπτα. Ή θα εγκαταλεί-

ψουν τα μίντια την εικονική πραγματικότητα 

ή θα τα εγκαταλείψει ο κόσμος.

Πώς θα χαρακτήριζες τη δε-

καετία του 2000; Μια εποχή 

όπου κυριάρχησε το Κυνήγι 

του Χρήματος και η εμπορευ-

ματοποίηση των πάντων. Η 

εποχή της δικτατορίας της ε-

λεύθερης αγοράς, του άκρα-

του ατομικισμού και της εξα-

φάνισης κάθε ίχνους συλλο-

γικότητας. Η εποχή όπου η 

παγκοσμιοποίηση ροκάνισε 

ό,τι είχε απομείνει από την εθνική ταυτότη-

τα, και η ψηφιακή ζωή αντικατέστησε τη 

ζωή όπως την ξέραμε: η εποχή τού «η ζωή 

είναι αλλού». Εν ολίγοις, πρόκειται για μια δε-

καετία που ξεκίνησε ως ο ορισμός της επιτυ-

χίας: με την ακλόνητη πεποίθηση ότι γίναμε 

Ευρώπη, μέσα από την είσοδο της Ελλάδας 

στο ευρώ και τους Ολυμπιακούς αγώνες του 

2004. Για να καταλήξει στο γκρέμισμα της 

νεοπλουτίστικης βιτρίνας και αυταπάτης, 

στο βούλιαγμά μας σε μια οικονομική κρίση 

τόσο βαθιά, ώστε να καλούμαστε τώρα να 

μάθουμε την «υψηλή τέχνη της αποτυχίας». 

Το ιστορικό παράδοξο που ζούμε σήμερα 

πια είναι ότι, ενώ ο στενά οικονομικός, ο «οι-

κονομίστικος» τρόπος να βλέπεις τον κόσμο 

απέτυχε παταγωδώς, εξακολουθεί να μας 

εξουσιάζει ακόμα. Μόνο η πνευματικότητα 

μπορεί να μας διδάξει την «υψηλή τέχνη της 

αποτυχίας», αυτή όμως δεν φαίνεται να έχει 

ανακαλυφθεί ακόμα. Και πολύ φοβάμαι ότι, 

για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει ως κοινωνία 

να αποτύχουμε και να δυστυχήσουμε ακόμα 

περισσότερο, να ματώσουμε πραγματικά. 

Μακάρι να υπήρχε μια διαφορετική διέξο-

δος, αλλά μάλλον δεν υπάρχει. A

Βαγγέλης 
Ραπτόπουλος
Εξομολογήσεις
Της αγγελικήΣ ΜΠιρΜΠιλή
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Συγγραφέας, δημοσιογράφος, ήρε-

μη δύναμη. Την ώρα που όλο και πε-

ρισσότεροι σκέφτονται να φύγουν, 

η Αμάντα αποφάσισε να επιστρέψει στην 

Ελλάδα της κρίσης από το Βερολίνο όπου 

έμενε τα τελευταία χρόνια. Αυτή η κρίση 

καταγράφεται μαζί με την ψευδο-ευμάρεια 

της ολυμπιακής περιόδου στο νέο της βιβλίο 

«Λαμπερή μέρα», μέσα στο οποίο συγκε-

ντρώθηκαν διηγήματα των τελευταίων πέ-

ντε ετών χωρισμένα σε τρεις ενότητες. Λίγες 

μέρες πριν την πρώτη του παρουσίαση, μιλά 

στην AThens Voice για το νέο της βιβλίο, τις 

χαμένες ευκαιρίες της σύγχρονης πραγμα-

τικότητας και τη γερμανική στερεοτυπική 

θεώρηση των ελληνικών πραγμάτων…

Πώς ξημέρωσε μια «Λαμπερή μέρα» μετά 

τον «Παλιόκαιρο»; Επειδή την έχουμε ανά-

γκη. Οι ιθαγενείς χορεύουν τελετουργικά 

παρακαλώντας για βροχή, εγώ κάνω κάτι 

παρόμοιο επιδιώκοντας τη λιακάδα. Το βι-

βλίο μου έχει ως θέμα την απώλεια. Όχι την 

ηττοπάθεια, αλλά την αποδοχή του κακού  

και, γιατί όχι, τη διεκδίκηση της ευτυχίας ξα-

νά. Χάνοντας κάτι σημαντικό, κερδίζουμε 

κάτι – αν μη τι άλλο, αυτογνωσία.

Στο νέο σου αυτό βιβλίο έχεις συγκε-

ντρώσει διηγήματα που έχεις γράψει κυ-

ρίως τα τελευταία πέντε χρόνια. Ποιες 

είναι οι τρεις ενότητες μέσα στις οποίες 

τα ενέταξες; Στην ενότητα «Εδώ κι εκεί» πε-

ριέχονται ιστορίες για Έλληνες που πατούν 

με το ένα πόδι στην πατρίδα τους και με το 

άλλο στην ξενιτιά. Οι εκπατρισμένοι ξέρουν 

πολύ καλά τι θα πει απώλεια. Στην ενότη-

τα «Εκεί, τότε» περιλαμβάνονται παλιότερα 

διηγήματα γύρω από την Ελλάδα των Ολυ-

μπιακών Αγώνων. Στα χρόνια της ευρωστίας 

ξέραμε καλά –το νιώθαμε– ότι κάτι δεν πάει 

καθόλου καλά. Όσο για την ενότητα «Εδώ, 
τώρα» είναι μια σειρά πρόσφατων ιστοριών 

γύρω από τη σημερινή πραγματικότητα. Η 

χωροταξία είναι καθαρά συμβολική, αλλά 

λέει πολλά για τον τρόπο που ζούμε.

Eμπνέεσαι από απλές καθημερινές και συ-

χνά οικογενειακές ιστορίες, που κρύβουν 

όμως πολιτικό στοχασμό, σουρεαλισμό 

και παράξενο χιούμορ. Aπό πού προέρχο-

νται; Είναι βιωματικές, βασισμένες σε κου-

βέντες που άκουσες παύλα κρυφάκουσες 

ή απλώς μυθοπλασία; Στη «Λαμπερή Μέρα» 

υπερισχύει το βίωμα, οι ιστορίες των δικών 

μου ανθρώπων. Στο διήγημα «Αυτοβιογραφία» 
δοκιμάζω να γράψω μια αληθινή ιστορία, το 

πώς αντιλαμβάνομαι το φόβο του θανάτου. 

Εδώ κι εκεί υπάρχουν σπαράγματα προσωπι-

κών εξομολογήσεων, όπως στα «Ελάφια στα 
δάση» ή στο «Δεν θα πεθάνεις ποτέ». Αλλά κατά 

κάποιον τρόπο, η αυτοβιογραφία είναι συνε-

χώς παρούσα. Όπως λέει ο Χένρι Τζέιμς, βιο-

γραφία είναι η ατμόσφαιρα του νου.

Γιατί σε απασχολεί τόσο πολύ η απώλεια; 

Επειδή είναι δύσκολη η ήσυχη παραδοχή 

της. Δημιουργούμε πάντα ένα μεγάλο δρά-

μα, όταν χάνουμε κάτι ή –κυρίως– κάποιον. 

Σαν να μη μας έχει περάσει από το μυαλό αυ-

τή η πιθανότητα. Σαν να είμαστε αθάνατοι 

και να διαρκούν όλα για πάντα. Πιστεύω ότι 

σε αυτή την ψευδαίσθηση οφείλεται και η 

μελαγχολία της μετα-μνημονιακής Ελλάδας. 

Πώς βλέπεις την κατάσταση στην ελλη-

νική πραγματικότητα; Πιστεύεις ότι ο-

δηγούμαστε σε μια αλλαγή προσώπων, 

νοοτροπίας και κόντρα στη μέχρι πρό-

σφατα κυρίαρχη εθνική αφήγηση. Η εθνι-

κή αφήγηση πορεύεται μακάρια στον αυ-

τιστικό δρόμο της. Το μόνο που κάνει ένας 

συγγραφέας είναι να την παρενοχλεί.

Όσο έμενες στο Βερολίνο διέκρινες τα 

στερεοτυπικά χαρακτηριστι-

κά που αποδίδει η γερμανική 

κοινή γνώμη στους Έλληνες 

ή αυτή είναι μόνο μια πλευ-

ρά της πραγματικότητας;  

Θα το πω μ’ ένα παράδειγμα. 

Πριν από μερικές εβδομά-

δες, το γερμανικό περιοδικό  

«Kulturaustausch» μου ανέθεσε 

να γράψω ένα άρθρο με θέμα τα 

ελληνικά καφενεία. Ο δικός μου τίτ-

λος ήταν «Η ανάσταση του παππού μου», 

επειδή μιλούσα εκεί για το παραδοσιακό κα-

φενείο και για το πώς μου θυμίζει την παιδική 

μου ηλικία και τον παππού μου που έχει πεθά-

νει. Οι Γερμανοί θεώρησαν καλό να βάλουν 

τον τίτλο «Μεζέδες για ούζο». Ουδέν σχόλιο.

Έχεις μετανιώσει που γύρισες στην Αθή-

να; Δεν μετάνιωσα ούτε στιγμή για την επι-

στροφή μου. Γκρινιάζω ασφαλώς όταν τα 

πράγματα δεν πάνε καλά, αλλά κατά βάθος 

ξέρω ότι για τους καλλιτέχνες είναι μια ευ-

λογημένη στιγμή. Ποτέ ως τώρα δεν βρήκα 

τόσο πρόσφορο έδαφος για να ασχοληθώ 

με τη νεοελληνική αμφιθυμία, το θυμό, το 

φόβο και την απελπισία.

Tι σου αρέσει περισσότερο στην πόλη; 

Ποιο είναι το προσωπικό σου καταφύγιο; 

Περισσότερο απ’ όλα μου αρέσει η ελληνική 

γλώσσα. Όταν την ακούω νιώθω προστα-

τευμένη και δυνατή.

Τι διαβάζεις αυτή την περίοδο; Λίγο απ’ 

όλα. Δοκίμια της Τζούλια Κρίστεβα ή της Κα-

τερίνας Μάτσα, όταν είμαι νηφάλια, Κορτώ 

όταν με χτυπάει η θλίψη, Κόλουμ ΜακΚαν 

όταν διψάω για αφήγηση, Θανάση Βαλτινό 

όταν βαυκαλίζομαι με την αυτοβιογραφία. 

Και τα θεατρικά του Γιον Φόσε, επειδή τε-

λευταία άρχισα να γράφω κι εγώ θέατρο.

Έχεις ξεκινήσει τον ήρωα του επόμενου 

μυθιστορήματός σου; Ναι, και θα ήθελα 

πολύ να μιλήσω γι’ αυτόν, επειδή τον ξέρου-

με όλοι και τον φοβόμαστε, αλλά δεν ήρθε η 

στιγμή. Όχι ακόμα. A

Αμάντα Μιχαλοπούλου

Η αιώνια λιακάδα 
ενός καθαρού μυαλού
Του γιώργου ΔήΜήτρακοΠουλου

Φ
ώ

τ
ο

: Ν
ικ

ο
Σ 

κ
ο

κ
κ

α
Σ

ή «λαμπερή μέρα» κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις καστανιώτη 
(και σε ePub) 

Παρουσίαση 

του βιβλίου την 

τρίτη 12 ιουνίου στο 104 

Κέντρο Λόγου και Τέχνης 

(Θεμιστοκλέους 104, 

2103826.185). Έναρξη 20.00. 

Μιλούν, διαβάζουν και 

τραγουδούν οι Αλεξάνδρα 

Αϊδίνη, Ηλίας Μαγκλίνης,

Γιώργος Πυρπασόπουλος 

και Μαριέττα 

Φαφούτη.

ΜΠΑΡ 
ΦΛΩΜΠΕΡ 
Αλέξης Στα-
μάτης, εκδ. 
Καστανιώτης

Μ ε  τ ε λ ε υ -
τ α ί α  τ ο υ 
σ τ ά σ η  τ η ν 

Πορτογαλία, όπου εκδόθηκε 
αυτές τις μέρες, το βιβλίο του 
Α λέξη Σταμάτη ακολούθη-
σε τη δική του διαδρομή σε 7 
γλώσσες και τώρα επανακυ-
κλοφορεί συμπληρωμένο από 
τις εκδ. Καστανιώτη. Όπως 
γράφει ο συγγραφέας στο ε-
πίμετρο, «το “Μπαρ Φλωμπέρ” 
αναδύθηκε από ένα θραυσμα-
τικό κόσμο που με επισκέφτηκε 

και του οποίου μου ανατέθηκε 
η ταξινόμηση – ένα ασύντακτο 
τάγμα νεφών, του οποίου ανέ-
λαβα τη διεύθυνση…». 

ΑΝΑΘΕΜΑ 
ΤΗΝ ΕΥΑ 
Αγνή Κομη-
νού, εκδ. Πα-
παδόπουλος

Η  ζ ω ή  τ η ς 
σύγχρονης 

Ελληνίδας που τρέχει να τα 
προλάβει όλα μέσα από την 
ιστορία της Μίκας, που προ-
σπαθεί να ισορροπήσει στα 
θέλω του περιβάλλοντός της 
και στις δικές της ανάγκες. 
Καυστικό και διασκεδαστικό.

To bookprEss.gr 
ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΤΙ Με roc’n’roll 
μουσικές που θα διαλέγουν 
η Σώτη Τριανταφύλλου και 
ο Κώστας Κατσουλάρης και 
σύνθημα «save our city», από το 
«Roadhouse Blues» των Doors, 
για τα 3 του χρόνια. 10/6, στο 
Gazarte (Βουτάδων 32-34, Γκάζι), 
με το κρασί και την μπίρα € 3. 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ bAzAAr 
Το καθιερωμένο παζάρι των 
εκδ. Αλεξάνδρεια, με τις τιμές 
να ξεκινούν από €1 και πολ-
λούς τίτλους με έκπτωση έως 
95% (ιστορία, φιλοσοφία, πε-
ζογραφία κ.ά). Ως 23/6, 12.00-
20.00 (12.00-17.00 Σάβ.) Σόλω-
νος 133 (2ος όρ.). 
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Η 
φωτεινή επιγραφή «προσδεθεί-

τε» είχε μόλις σβήσει και ήδη οι 

πρώτοι ανυπόμονοι επιβάτες της 

πτήσης με προορισμό το Λονδίνο χτυπού-

σαν μανιωδώς το τετράγωνο κουμπί της 

κλήσης των αεροσυνοδών, όταν ο Αντώ-

νης Βιλλιώτης συνειδητοποίησε πως η αντί-

στροφη μέτρηση για την προσγείωση στο 

αεροδρόμιο Χίθροου θα κυλούσε βασανι-

στικά αργά και ούτε η θέα του απέραντου 

γαλάζιου από το φινιστρίνι ούτε το χολιγου-

ν τιανό μπλογκμπά-

σ τερ που σύν τομα 

θα έπαιζε στις μικρές 

οθόνες του αεροσκά-

φους θα ηρεμούσαν 

τους φαν τασ τικούς 

του ήρωες. Χαμογε-

λαστή η αεροσυνοδός 

του πρόσφερε ένα ζε-

σ τό ρόφημα, εκείνος 

της ζ ήτησ ε έ να σ τυ -

λό και κάπως έτσι στα 

38.000 πόδια γεννήθηκε 

ένας συγγραφέας και μα-

ζί του η ιστορία του Φώτη, που σχεδόν μια 

δεκαετία αργότερα θα κυκλοφορούσε ως 

μυθιστόρημα με τον αλληγορικό τίτλο, «Τι 
εστί Βερίκοκο» (Εκδόσεις Τετράγωνο). 

«Ήταν μια επιλογή επιβίωσης», δηλώνει σή-

μερα χαριτολογώντας ο Α. Βιλλιώτης πριν 

επιστρέψει στο γνωστό, σοβαρό του ύφος: 

«Ξεκίνησα να γράφω σε μια στιγμή έντονης 
διάθεσης να εξωτερικευτούν σκέψεις που με 
καταδυνάστευαν και φανταστικοί ήρωες που 
είχαν κυριεύσει τον εσωτερικό μου κόσμο, 
παρακολουθούσαν το κάθε μου βήμα, κατέ-
γραφαν την κάθε μου σκέψη και που στο κάτω 
κάτω ένιωθα ότι θα απειλούσαν για καιρό την 
ίδια μου την ύπαρξη, αν τελικά δεν αποφάσιζα 
να τους δώσω σάρκα και οστά». Η γλυκιά δια-

δρομή του Φώτη στην αναζήτηση του από-

λυτου έρωτα άρχισε σταδιακά να ξεδιπλώ-

νεται στις σελίδες τετραδίων και πρόχειρων 

σελίδων Α4, να «ντύνεται» αρχικά μεταφο-

ρικά και αργότερα κυριολεκτικά με το δικό 

της σάουντρακ πριν μετουσιωθεί στο πρώ-

το, ίσως, ελληνικό ποπ μυθιστόρημα. 

Το τοπίο του βιβλίου είναι μια Ελλάδα –και 

γιατί όχι, μια Ευρώπη;– πολύ διαφορετική 

από τη σημερινή και ας έχουμε την αίσθη-

ση ότι δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα από 

την εποχή της αφθονίας και της επίπλαστης 

ευημερίας των αρχών της περασμένης δε-

καετίας. Μήπως, τελικά, ο επαγγελματικά 

επιτυχημένος και «χαλαρός» Φώτης δεν εί-

ναι παρά το πρότυπο του «κλασικού νεοέλ-

ληνα» που εντελώς συμπτωματικά 

φορά το μανδύα της δυτικής ποπ 

κουλτούρας;  «Ο Φώτης απεχθάνεται 
τις ετικέτες», λεει ο Α. Βιλλιώτης. «Είναι 

και νεοέλληνας, και μετα-έλληνας, και ευρω-
παίος, και εραστής της ποπ κουλτούρας, ποτέ 
όμως θύμα της» εξηγεί ο ίδιος. «Ταυτόχρονα 
είναι θύμα, αλλά και εκμεταλλευτής των πο-
λυεθνικών, των γυναικών, των φίλων του, της 
οικογένειάς του, των περαστικών. Προσπα-
θεί να περνάει πάντα καλά, χρησιμοποιώντας 
τους γύρω του, αλλά όχι σε βάρος τους». 

Μπορεί να ισχύει το «Οι Καιροί Αλλάζουν», 

όπως έχει τραγουδήσει ο μεγάλος Ντίλαν – 

και μπορεί να αλλάζουν προς το χειρότερο 

στη δίκη μας περίπτωση, αλλά ο Α. Βιλλιώ-

της επιμένει πως «σε καμιά περίπτωση δεν 
πρέπει να αφήσουμε τη μαυρίλα γύρω μας να 
μας καταβροχθίσει». Θεωρεί ότι τα κόμματα 

εξουσίας «κάηκαν» από τη ματαιοδοξία τους 

και επικρίνει πρωτίστως την αριστερά – «και 
αυτήν που προτείνει ένα μοντέλο κοινωνίας 
που δεν υπάρχει σε άλλη πολιτισμένη χώρα 
του πλανήτη, αλλά και αυτήν που λειτουργεί 
ως αλάνθαστος (επι)κριτής των πάντων, όμως 
δεν “λερώνει” ποτέ τα χέρια της ». Επικρίνει 

όμως και τη δεξιά, «γιατί ποτέ δεν αφουγκρά-
στηκε τις αληθινές ανάγκες της ελληνικής 
κοινωνίας και πάντα έκρυβε τις αδυναμίες 
της κάτω από τη βελέντζα του ρουσφετιού, 
πρακτική που ακολούθησε και το άλλο κόμ-
μα εξουσίας». Σε κάθε περίπτωση, πάντως, 

ξεκαθαρίζει ότι οι ασφυκτικές οικονομικές 

συνθήκες δεν πρέπει να αποτελέσουν τρο-

χοπέδη στη δημιουργία. «Ο περιορισμός της 
κατανάλωσης οδηγεί στην αυτογνωσία και η 
αυτογνωσία δίνει τροφή στην τέχνη, είτε αυτή 

έχει να κάνει με τη μουσική, το γράψιμο, τη 
ζωγραφική, οτιδήποτε…».

Ο Α.Βιλλιώτης έχει ήδη ξεκινήσει τη συγ-

γραφή του δεύτερου μυθιστορήματός του, 

η συγγραφή του οποίου ελπίζει να μη του 

πάρει τον ίδιο χρόνο με το προηγούμενο... 

Πιστεύει πως η ανάγκη αποτύπωσης στο 

χαρτί όλων όσων βιώνουμε σήμερα, κάθε 

άλλο παρά απαγορευτική καθιστά την πα-

ράλληλη δημιουργία ενός φανταστικού κό-

σμου, όπου ο αναγνώστης μπορεί να ανα-

ζητήσει προσωρινή διέξοδο. «Η καλή πλοκή 
είναι αυτή που θα κεντρίσει τον αναγνώστη 
και θα του προσφέρει διέξοδο με αληθοφά-
νεια, αλλά όχι απαραίτητα καταγραφή αληθι-
νών γεγονότων». Εξάλλου, κεντρικός ήρωας 

του νέου του βιβλίου είναι ένας Πακιστα-

νός μετανάστης – γεγονός που εξαρχής του 

προσδίδει πολιτικό περιεχόμενο. «Η κοινω-
νία μας έχει αλλάξει χαρμάνι, ζούμε μια νέα 
πραγματικότητα που δεν μπορείς να κλείνεις 
τα μάτια προσποιούμενος ότι δεν υπάρχει. 
Όσο λέμε δεν υπάρχει, τόσο βουλιάζουμε μαζί 
με το πρόβλημα στις αβύσσους. Γι’ αυτό και ο 
ήρωας του επόμενου βιβλίου μου δεν θέλει να 
είναι μέρος του προβλήματος, αλλά κομμάτι 
μιας λύσης που σήμερα μοιάζει ανέφικτη». A

Επιλογή επιβίωσης
O μπασίστας των Matisse Γιάννης Μασούρας μας γράφει 
για το βιβλίο «Τι εστί Βερίκοκο» του Αντώνη Βιλλιώτη

 open Day επαγγελματικής εξέλιξης   ήμερίδα ενημέρωσης για τα προγράμματα AccA, cFA, DiPiFR, ciPR, Διεθνή λογιστικά Πρότυπα, που 
απευθύνονται σε ορκωτούς λογιστές ελεγκτές, χρηματοοικονομικούς αναλυτές, εσωτερικούς ελεγκτές, στελέχη δημοσίων σχέσεων και 
στελέχη επιχειρήσεων, διοργανώνει η globaltraining. Κρατήσεις - πληροφορίες: 210 6722.868, info.gr@globaltraining.org, www.globaltraining.
org. 12/6, 18.00, Μεσογείων 265 (μετρό Χολαργός). 



elements of style

Κάηκες στην κουζίνα; Bepanthol. Τσούζει; Bepanthol. Κοκκίνισες από τον ήλιο; Bepanthol. Μετά το μπάνιο; Bepanthol. Μετά το τατουάζ; 
Bepanthol. Μετά το ξύρισμα; Bepanthol. Μικρές καθημερινές ιστορίες που τις ξέρουμε από παλιά. Τώρα, ήρθε η ώρα να μάθουμε γιατί το 
γαλάκτωμα Bepanthol είναι ιδανικό για την καθημερινή περιποίηση του δέρματος. Έχει ειδική σύνθεση με προβιταμίνη Β5 και ήπια ενεργά 
συστατικά κι έτσι με απόλυτα φυσικό τρόπο δροσίζει και ανακουφίζει από τις μικροταλαιπωρίες το δέρμα μας, αφήνοντας λάμψη, ελαστι-
κότητα και αίσθημα φρεσκάδας. Απορροφάται γρήγορα, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε άφοβα καθώς έχει ουδέτερο pH για το δέρμα, μας 
ενυδατώνει. Μαζί με όλα αυτά, ενισχύει και την αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος. Μόνο στα φαρμακεία.                -ΕΛΙΖΑ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ 

shopping / soul / body / mind / market

BEPANTHOL 
Λύση που 

ανακουφίζει το δέρμα 
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Το Tezenis στη Σταδίου 28 (με-
τρό Πανεπιστήμιο) κάνει πάρτι 
στις 8/6, με τον dj να διαλέγει 
τις καλοκαιρινές μουσικές που 

αγαπάς, ενώ εσύ μόνο για εκείνη 
την ημέρα αγοράζεις όποιο σου-

τιέν θέλεις μόνο με € 5. Παράλληλα, 
α π ό  1 1 έως 23/6, σε όλα τα καταστήματα Tezenis, 
αγοράζοντας ένα μπικίνι κερδίζεις δώρο ένα pop βρα-
χιόλι για να ολοκληρώσεις το beach look σου. 

TOURΒAS
Χειροποίητος μπλε τζιν ριγέ τορβάς, € 54 

www.tourvas.com

Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

13ο NIKE RUN 

Περισσότεροι από 1.000 δρομείς συμμετείχαν στο 
13ο Nike Run, που φέτος έγινε δίπλα στη θάλασσα, 

στην παραλία της Γλυφάδας. Στο www.facebook.com/
NikeRunningGreece μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα 
αλλά και να ενημερώνεστε για τα επόμενα νέα. 

FLAT 20

Κομμωτήριο που μοιάζει με καλόγουστο αστικό διαμέρισμα και προσωπικό έμπειρο και φιλικό, που ενημερώνεται συνεχώς 
για τις νέες τάσεις και τεχνικές και είναι πάντα πρόθυμο να σου προτείνει λύσεις και ιδέες που θα ταιριάζουν με την προσω-

πικότητα και το γούστο σου. Β. Λογοθετίδη 14, μετρό Πανόρμου, 210 6920.800, www.flat20.com

INTIMISSIMI 
Aνανεώσετε τη lingerie γκαρνταρόμπα σας, καθώς 

στα Intimissimi αγοράζοντας 2 σουτιέν, 
έχετε έκπτωση 17%. Παράλληλα, αν ανακυκλώσετε 

1 παλιό σας σουτιέν κερδίζετε επιπλέον € 3, 
ενώ αν ανακυκλώσετε 2 σουτιέν από τη συνολική τιμή 

θα σας αφαιρεθούν € 6! 

SMART 

ShOppINg

TILMAN ELIMIN INTENSE

Αδυνατίστε με τη δύναμη των φυσικών συστατικών. 
Συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά συστατικά που 

βοηθά το αδυνάτισμα. 2 συνθέσεις σε 2 διαφορετικές κά-
ψουλες: μία κάψουλα για την ημέρα και μία για τη νύχτα με 
στόχο τη συνεχή, 24ωρη δράση. Στα φαρμακεία από την 
Lavipharm.

DRESSINg BAR 

Στο Bar ρούχων της Βασιλικής Παλιούρα και της Πόπης 
Ιωαννάτου, κάνετε τα ψώνια σας απολαμβάνοντας το 

ποτό ή τον καφέ που σας προσφέρουν. Θα βρείτε ρούχα και 
αξεσουάρ από Paparazzi clutches-London, meet the cat, evisk, 
trash4flash, αλλά και συλλογές νέων, κυρίως Ελλήνων σχεδια-
στών, όπως των Ιωάννας Κουρμπέλα, Δημήτριας Ιωαννίδου, 
Έλενας Παύλου, Στέλιου Κουδουνάρη, pinelopi, digitaria κ.ά. 
Ελ. Βενιζέλου 140, Ηλιούπολη, 210 9950.099, www.dressingbar.gr 

SWATCh gROUp gREECE
NEW ChRONO pLASTIC

Η νέα συλλογή αποτελείται από 10 μοντέλα στα 
πιο σύγχρονα χρώματα της εποχής, από τα 

πιο κλασικά μέχρι τα πιο εξεζητημένα γούστα. Χρη-
σιμοποιώντας τον απόλυτα επαναστατικό συνδυα-
σμό πλαστικού με σιλικόνη, κάθε ρολόι εντυπωσιά-
ζει με το δυναμισμό και την ιδιαιτερότητά του. Από 
τα μέσα Ιουνίου στα καταστήματα Swatch (www.
swatch.com), € 89

Πάρτι  

στο ShOp 
Ermou 112Α 

Με έκπτωση 30% σε ρούχα, 

παπούτσια και αξεσουάρ και 10% σε 

κοσμήματα, μουσικές από την ομάδα 

του offradio.gr και σπέσιαλ cocktails. 

Στις 7/6, 19.00 – 23.00, consept store 

         SHOP Ermou 112A. 
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Σε γνωρίζω...

ABILITY. 26χρονη 
ελεύθερη επαγγελματίας 
κόρη αρχιτέκτονα πολύ 
όμορφη, με αυθόρμητο 
και δοτικό χαρακτήρα, 
29χρονη διατροφολόγος, 
1.70, λεπτή, γλυκύτατη 
με σοβαρό χαρακτήρα, 
35χρονη ιδιοκτήτρια 
ταχυφαγείου στο κέντρο 
της Αθήνας, 47χρονη 
χήρα χωρίς υποχρεώσεις, 
πραγματική καλλονή, 
επιθυμούν γνωριμία 
προοπτικής γάμου. 
Πανελλαδικά-εξωτερικό. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. 
«Ability». Ρεκόρ γάμων και 
ευτυχισμένων ζευγαριών. 
Με εχεμύθεια, στοχευμένα 
ραντεβού, πλειάδα μελών, 
σοβαρότητα. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Ερμού 18, 
Σύνταγμα, 4ος όροφος, 
www.abilityclub.gr  

ABILITY. 34χρονος 
υψηλόβαθμος στρατιωτικός 
αρκετά εμφανίσιμος, 
με χιούμορ, 38χρονος 
τραπεζικός 1.83 πολύ 
αρρενωπός, 42χρονος 
βιβλιοπώλης με δικό του 
βιβλιοπωλείο στο Κολωνάκι, 
ευχάριστος και ποιοτικός, 
47χρονος πάμπλουτος 
ιδιοκτήτης 2 επιχειρήσεων, 
επιστήμων, large, δοτικός, 
κοσμογυρισμένος, 
55χρονος μηχανολόγος-
μηχανικός ΔΕΚΟ, νεανικός, 
με άριστη προσωπικότητα, 
επιθυμούν γνωριμία 
προοπτικής γάμου. 
Πανελλαδικά-εξωτερικό. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. 
«Ability». Ρεκόρ γάμων και 
ευτυχισμένων ζευγαριών. 
Με εχεμύθεια, στοχευμένα 
ραντεβού, πλειάδα μελών, 
σοβαρότητα. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Ερμού 18, 
Σύνταγμα, 4ος όροφος, 
www.abilityclub.gr 

Αβαντάζ. «Πάππας». 
Εκλεκτές Γνωριμίες Γάμου. 
Το γραφείο μας συνεχίζει 
την επιτυχημένη πορεία του 
στο χώρο των συνοικεσίων, 
με σοβαρότητα και 
εχεμύθεια. Άνθρωποι όλων 
των ηλικιών, σοβαροί 
και συγκροτημένοι, 
ανώτατου πνευματικού 
και οικονομικού επιπέδου, 
αναζητούν και βρίσκουν 
κοντά μας το σύντροφο 
της ζωής τους. Συνεργασία 
με γονείς. Πανελλαδικά-
εξωτερικό. Σας περιμένουμε 
στο Κολωνάκι, Ομήρου 38 
στον 3ο όροφο, καθημερινά 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, τηλ. για ραντεβού 
210 3620.147, www.
pappas.gr 

Αβαντάζ. Διάσημη 
65χρονη πολυτάλαντη, 
πολύ εμφανίσιμη και κομψή 
κυρία, που σε αιχμαλωτίζει 
με τις γνώσεις της και τη 
ζωντάνια της, πλούσια, 
αναζητά κύριο ευκατάστατο 
και καλλιεργημένο για 
σοβαρή σχέση. Διαμονή 
οπουδήποτε. «Πάππας». 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 3ος 
όροφος, 210 3620.147, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00,  
www.pappas.gr

Πάμπλουτη 
διακοσμήτρια 43χρονη 
πολύ όμορφη, ψηλή, 
καλλίγραμμη, με καλό 
χαρακτήρα, διαζευγμένη 
χωρίς παιδιά, μηνιαίως € 
5.000, ακίνητα-στούντιο, 
καταθέσεις, Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 
έως 56 ετών, σοβαρό, 
νεανικό, δημιουργικό. 
Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 
117, 210 4176.812, 210 
4179.152, www.louis.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για 
γνωριμία γάμου: από Αθήνα, 
δημόσιος υπάλληλος στο 
Υπ. Δικαιοσύνης 34χρονη, 
καλλονή, ξανθιά, πτυχίο 
και μάστερ, από γονείς 
δικηγόρους, με μηνιαίο 
εισόδημα € 3.200, μιλάει 
γερμανικά, αγγλικά, 
ιδιόκτητο πολυτελές 
διαμέρισμα στην Εκάλη, 
έχει αγάπη για το θέατρο 
και την καλή μουσική, 
αναζητά τον παρτενέρ της 
ζωής της που θα παίρνουν 
μαζί τις αποφάσεις. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. VIP’S. «Διεθνή 
Γραφεία Συνοικεσίων». 
Κεντρικό: Νίκης 24, 
Σύνταγμα, τηλ. κέντρο 210 
3234.793, υποκατάστημα: 
Λεωφ. Σαρωνίδας 37, 
Σαρωνίδα, τηλ. κέντρο 22910 
60130, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για 
γνωριμία γάμου: από Θήβα, 
επιχειρηματίας δερμάτινων 
ειδών 50χρονος, ψηλός, 
αθλητικός με γοητευτικούς 
γκρίζους κροτάφους και 
μελί μάτια, γνωρίζει ιταλικά, 
γερμανικά, αγγλικά, μηνιαίως 
€ 20.000, ακίνητα στη Θήβα 
και δύο διαμερίσματα στο 
κέντρο της Αθήνας, αγαπάει 
την κλασική μουσική και την 
καλή κουζίνα, αναζητά κυρία 
που θα τον ακολουθήσει 
στον επίγειο παράδεισο 
που έχει φτιάξει. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. VIP’S. «Διεθνή 
Γραφεία Συνοικεσίων». 
Κεντρικό: Νίκης 24, 
Σύνταγμα, τηλ. κέντρο 210 
3234.793, υποκατάστημα: 
Λεωφ. Σαρωνίδας 37, 
Σαρωνίδα, τηλ. κέντρο 
22910 60130, www.vip-
petridi.gr                                                                

Ζήτα μου ό,τι θες

Παραδίδονται σε 
εργαστήριο μαθήματα 
κεραμικής, μικρού γλυπτού, 
ανάγλυφου, χρηστικού 
και διακοσμητικού 
αντικειμένου. 210 
6411.392, 693 7411215 

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε 
με το 210 3617.369 (11.00-18.00)

Χρεώσεις: € 34 οι 20 πρώτες λέξεις και 
€ 0,35 κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: € 45.

Σε είδα...

SPrIder
Δάφνης. Παρασκευή 
πρωινή βάρδια! Είσαι 
θεαααά. Αν το δεις, 
απάντα εδώ.

845
Θηβών, περασμένη 
Πέμπτη πρωί, μπήκαμε 
μαζί, κατέβηκα μετρό 
Αιγάλεω, συνέχισες, 
εσύ με υπέροχο καρέ, 
μαύρο μαλλί, φούτερ, 
φόρμα, γυαλιά ηλίου, 
εγώ μελαχρινός, κίτρι-
νο t-shirt, ταχυδρομική 
τσάντα, θα σε ξαναπε-
τύχω άραγε;

STArS 
Της Αγίας Παρασκευ-
ής. Δουλεύεις εκεί, 
ήμουν ένας από τους 
τρεις σαραντάρηδες 
που κέρναγες σφηνά-
κια σαμπούκα…

ΑργΥρΟΥΠΟλη 
Χορευτικό ΕΜΠ, 31/5. 
Ήσουν μπροστά μου 
με τη μητέρα σου, με-
τά σχεδόν δίπλα μου, 
έφυγα στο διάλειμμα. 
stefpap12@hotmail.
com 

SOdAde 
Ήσουν Sodade πριν σε 
γνωρίσω (3/6). Είσαι 
μουσάτος με μαύρο 
μπλουζάκι, στενό 
τζιν και αθλητικά πα-
πούτσια, πολύ sexy. 
Φορούσες δαχτυλίδι 
κάπου, που μόνο εγώ 
είδα, και μου άρεσε 
πολύ, kinky boy...

ΜετρΟ 
Από Δάφνη ή Άγ. Ιωάν-
νη, 29/5, μπήκαμε στο 
ίδιο βαγόνι, μπλε γραμ-
μή, μέχρι που κατέβη-

κες Πανόρμου, φορού-
σες μπλε παπούτσια. 
georgesapk9@gmail.
com

Πλ. ΚλΑΥθΜώΝΟς
25/5, ψηλέ ξανθέ 
κοιταζόμασταν όλη 
την ώρα, αλλά δεν 
μπορούσα να σου 
μιλήσω… Πρέπει 
να το διορθώσου-
με αυτό, σωστά; 
interestingstranger1@
gmail.com 

ΒΟτΑΝΙΚΟς 
Συναυλία του Μικρού-
τσικου στη Γεωπονική 
σχολή. Φορούσες 
σαλβάρι, σανδάλια και 
έχεις ένα κίτρινο πλε-
ξουδάκι. Βρεθήκαμε 
στην ίδια παρέα πίνο-
ντας μπίρες, συστη-
θήκαμε, σε λένε Άννα 
και μου άρεσες πολύ, 
ντράπηκα να σου μι-
λήσω, αν κατάλαβες 
ποιος είμαι στείλε εδώ.

ΠερΑΜΑ 
2/6, Ικαριώτικο πανη-
γύρι. Άφθονο κρασί, 
βιολιά, τσαμπούνα και 
συ δεν σταμάτησες να 
χορεύεις και εγώ να σε 
θαυμάζω. Σε ρώτησα 
αν μπορείς να μου 
μάθεις τα βήματα του 
χορού σας και χαμο-
γέλασες καταφατικά. 
Το καλοκαίρι να με 
περιμένεις, θα έρθω 
από το χωριό σου και 
θα σε ψάξω.

ΝΟΜΙΚη
21/5 γύρω στις 3 πε-
ριμέναμε έξω από μια 
αίθουσα, φορούσες 
φούτερ, βερμούδα 
και χρωματιστά αθλη-
τικά, είμαι η κοπέλα 
που της χάρισες ένα 
ζεστό χαμόγελο, αν 
θες να με γνωρίσεις… 
modusoperandi11@
hotmail.com

ΧΑλΑΝδρΙ
Παρασκευή 25/5 
βράδυ, καθόμουν 

στο Ρακοκάζανο στον 
πεζόδρομο, πέρασες, 
με κοίταξες στα μάτια, 
από τότε σε σκέφτο-
μαι… είσαι μελαχρινή, 
σκούρα μάτια, μαύρο 
κολάν και ζακέτα.

dSA
22/5 γύρω στις 3, 
όμορφε συνάδελφε 
(;) με τα μπλε allstar, 
έβγαινες και σκά-
λωσες όπως κι εγώ! 
Έχω ελπίδες να σε 
ξαναδώ; Ο ψηλός με 
τα rayban!diksilath@
yahoo.com 

ΠεΙρΑΙΑς
Τετάρτη, περίπου 9.20 
το πρωί. Είσαι ξανθιά. 
Κατεβήκαμε μαζί από 
το τρένο. Μετά πήρες 
φραπέ μπροστά μου 
και έφυγες... Aν δεις, 
στείλε cv38ath@
freemail.gr
 
ΚρΑτΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑ 
29/5 πρωί, σε λένε 
Ζωή, ήσουν με τη 
μαμά σου, σε ρώτησα 
αν ήταν καλός ο ωρι-
λάς, είσαι καλύτερα; 
donjuan082@gmail.
com
 
ΧΑλΑΝδρΙ
Εκεί κατέβηκες, Δευ-
τέρα 28/5. Είσαι μελα-
χρινή με πολύ ωραία 
μάτια! Τα κοίταξα αρ-
κετές φορές, γι’ αυτό 
το ξέρω! Είμαι αυτός με 
το ποδήλατο! Βρες με 
εδώ ή κατά τύχη στο 
μετρό! Φίλιππος 
 
TAf
Τρίτη απόγευμα 29/5, 
εσύ με τη μαύρη 
μπλούζα, δεν πρό-
λαβα να σε δω καλά! 
Θέλω να σε ξαναδώ! 
seeidataf2012@
yahoo.gr

ΨΥρρη 
Στο Cantina Social 
καθόσουν με την πα-
ρέα σου στο διπλανό 
τραπέζι. Φορούσες 

βερμούδα, t-shirt και 
jockey καπέλο. Σε κοι-
τούσα όλο το βράδυ ε-
πίμονα και προκλητικά, 
ευτυχώς με ανταπό-
κριση. Έγραψα λάθος 
το νούμερό σου, έκτος 
αν μου το έδωσες εσύ 
εξ επί τούτου. 

ΠεΥΚη 
Μένεις μόνη σου, σε 
μεζονέτα στο ηλιακό 
χωριό. Κάθε πρωί 
ταΐζεις τις γάτες της 
γειτονιάς, πρέπει να 
είσαι πολύ ευαίσθη-
τη. Μετακόμισα πριν 
τρεις μήνες εκεί και 
εγώ μόνος, θέλω να 
σε προσεγγίσω μα δεν 
ξέρω πώς.  
 
 806
Κορυδαλλός, Πέμπτη 
31/5, γύρω στις 
21.00. Φορούσες 
μαύρο μπλουζάκι και 
παντελόνι και nike πα-
πούτσια, έχεις κοντό 
μαύρο μαλλί και μούσι, 
κοιταζόμασταν αλλά 
ήσουν ντροπαλός, 
φορούσα καρό μπλε 
πουκάμισο, αν το δεις 
και ενδιαφέρεσαι στεί-
λε εδώ, leoforio806@
hotmail.gr 
 
ΟLYmPIc AIr
 OA706 9.55 πρωί, 
Αθήνα προς Ρόδο. 
Ήσουν μπροστά μου 
στο λεωφορείο για 
το αεροπλάνο. Είσαι 
μελαχρινός, σκούρα 
επιδερμίδα, φορούσες 
μαύρα. Είμαι ξανθιά. 
σγουρομάλλα. Κρα-
τούσαμε λάπτοπ και 
οι δύο. Αν με θυμάσαι, 
στείλε μήνυμα. 
 
λεώφΟρεΙΟ
Για τη γλυκιά καστανή 
με τα γυαλάκια που 
παίρνει το λεωφο-
ρείο κάθε πρωί στις 
8 από το Βύρωνα 
(>μετρό Ευαγγελι-
σμός>Μοναστηράκι 
τρένο κτλ). Διστάζω να 
σου μιλήσω, αλλά νομί-

ζω ότι κάποια στιγμή θα 
σου πω μια καλημέρα... 
μακάρι να το δεις. 

ΚΑλλΙθεΑ
Πέμπτη 31/5 στην Πει-
ραιώς, στο κατάστημα 
της Χαροκόπου, στε-
κόμουν πίσω σου στην 
ουρά… ευτυχώς που η 
επιταγή σου δεν ήταν 
ακάλυπτη! Δεν μπο-
ρουσα να σκεφτώ άλ-
λο τρόπο να σε βρω… 
ελπίζω να διαβάζεις τη 
στήλη, καταπληκτικέ 
ψηλέ μελαχρινέ τύπε! 
 
PAuL
 1/6, σε κοιτούσα, 
μικρή, μελαχρινή με 
την μπλε ριγέ φούστα! 
Eίμαι ο μελαχρινός 
με το κοντό μαλλί και 
την τσάντα. Γιατί δεν 
καθόμαστε μαζί την 
επόμενη φορά; 
 
γΚΑζΙ
Ποδηλάτισσα, που 
κόλλησες για λίγο μαζί 
με άλλους στην κίνηση 
μετά το freeday την 
Παρασκευή αργά κατά 
τις 3.... κοιταχτήκαμε... 
ή μάλλον με είδες που 
σε κοίταζα! Πώς θα γί-
νει να σε ξαναδώ; 

ςΧΟΙΝΙΑς 
4/6, στην παραλία, 
καθόσουν με τη φίλη 
σου στις μπροστινές 
ξαπλώστρες και πίνατε 
αναψυκτικά. Εγώ ση-
κώθηκα κάποια στιγμή 
και έπαιξα ρακέτες 
ακριβώς μπροστά σας 
με ένα φιλαράκι, κάτι 
ψιθυρίζατε μεταξύ σας 
και γελούσατε. 

Ο40 
3/6, 12 παρά το βρά-
δυ, από Πειραιά προς 
Σύνταγμα. Ήσουν κοκ-
κινομάλλα, φορούσες 
άσπρο μπλουζάκι και 
πράσινη φούστα. Κα-
τέβηκες σε μια στάση 
στην Θησέως. Πόσο 
όμορφη μπορεί να 
ήσουνα;

Τα Κανάρια. Είσαι ο 
Αλέν Τελών, κοκόψαρό 
μου. Ε, ναι κυρία μου!  

Πάνε σχεδόν 18 
χρόνια από τότε που 
χωρίσαμε αλλά τακτο-
ποιώντας την αποθήκη 
ανακάλυψα κάποιες 
παλιές φωτογραφίες, 
βιβλία του Πολυτε-
χνείου και ένα πακέτο 
Lucky (που δεν θυμά-

μαι γιατί τα κράτησα)... 
και σε σκέφτηκα.... 
Ελπίζω να είσαι καλά 
και ευτυχισμένος... Αν 
θέλεις να μιλήσουμε 
είμαι στο messenger 
και στο facebook με 
το όνομά μου στα αγ-
γλικά.

Κοκκινομάλλα που 
βρισκόμαστε συχνά 
στο Μετρό και κατεβαί-

νουμε κατά τις 10 παρά 
το πρωί στο Μεταξουρ-
γείο, πώς έγραψες 
σήμερα; Επιτέλους 
είδα καθαρά σήμερα 
το tattou που έχεις στο 
χέρι σου!

Ηλεκτρικός Πειραιάς, 
πρωί Πέμπτης. Αχ, 
αυτό το χαμόγελό σου, 
πραγματικά μου έφτια-
ξε τη μέρα… Να ’σαι 

καλά, όποια κι αν είσαι, 
όπου κι αν βρίσκεσαι.  

Μένεις δίπλα μου. Σε 
θέλω πολύ! Είσαι ο 
άντρας των ονείρων 
μου! Ψηλός μελαχρι-
νός, κούκλος! Αχ και να 
’ξερες όλα αυτά που 
σκέφτομαι! Χτύπα μου 
το κουδούνι να μου 
ζητήσεις ζάχαρη! (ή ό,τι 
άλλο...) ●

Ξέρεις εσύ...
γράψε για το ΞερεΙς εςΥ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλ’το 
με SmS:  AVXe, κενό και το μήνυμά σου στο 54121
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο 
του αποστολέα. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

γράψε για το ςε εΙδΑ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλ’ το με SmS: 
 AVSe, κενό και το μήνυμά σου στο 54121

Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο του αποστολέα.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

δώρεΑΝ ςεμινάρια 
Πληροφορικής 
(δράση e-gnosis) 
Εκπαιδεύσου τώρα 
δωρεάν και απόκτησε 
αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό για το ΑΣΕΠ 
και τον ιδιωτικό τομέα, 
καταβάλλοντας μόνο τα 
εξέταστρα, € 190. Κέντρο 
Επιστήμης Πληροφορικής 
(Κ.Ε.Π.) Καραϊσκάκη 62, 
Χαϊδάρι, 210 5913.349,  
www.e-kep.gr

Βουλιαγμένη € 125.000
Σου αρέσει να παίρνεις το αυτοκίνη-

τό σου για να πας για μπάνιο; Όχιιι; Το 

φαντάστηκα! Γι’ αυτό μόλις τελειώνει, 

στην καρδιά της Βουλιαγμένης, πάνω 

στην κεντρική πλατεία (για να τους 

βλέπεις όλους), ένα ολοκαίνουργο δια-

μέρισμα με ένα υ/δ, 42 τ.μ. (κατασκευή 

2012). Είναι στον 1ο όροφο, είναι ήσυ-

χο, μοντέρνο και διαθέτει διπλά τζάμια, 

ηλεκτρικά ρολά, πόρτα ασφαλείας, 

συναγερμό, Α/C. Το κλειδί θα σου το 

δώσουμε τον Ιούνιο, που πιάνουν κι οι  

ζέστες. Πληρ. 210 3630.989

Άνω Πετράλωνα € 230.000
Σε απόσταση… ησυχίας από την πιο α-

νερχόμενη γειτονιά της Αθήνας και μό-

λις 100 μ. από τον ηλεκτρικό (Κυκλώ-

πων 25), πωλείται οροφοδιαμέρισμα 

95 τ.μ., 4ου ορόφου. Είναι έξυπνα σχε-

διασμένο (αν είσαι όμως πιο έξυπνος 

έχεις ακόμα χρόνο να κάνεις τις αλλα-

γές σου), υψηλών προδιαγραφών, δι-

αμπερές, με 3 υπνοδωμάτια, 2 λουτρά, 

ανεξάρτητη θέρμανση, φυσικό αέριο, 

τζάκι και φυσικά υπόγειο parking. Το 

θέλεις! Πληρ. 210 3616.078
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Μίλαμουβρώμικα
Της Μυρτώς Κοντοβά
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 Στείλε το γράμμα σου ταχυδρομικά, ή στο 
fax της A.V., ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη «Μίλα μου βρώμικα».

Αγαπητή Μυρτώ, γεια σου... Κατ’ 
αρχάς, πρέπει να σου πω ότι σου 
στέλνω αυτό το mail για καθαρά 
εγωιστικούς λόγους, δεν με εν-
διαφέρει η δημοσίευση... Είμαι 

ο Μάνος 32, που σου διηγήθηκα την ι-
στορία με την κοπέλα που μου μετέδωσε 
τον ιό. Απλά είναι σημαντικό για μένα 
να ξέρεις ότι δεν την εκμεταλλεύτηκα, 
ό,τι έγινε έγινε φυσικά. Τη φιλοξένησα 
σπίτι μου, γιατί ο δικός της την έψαχνε 
ώστε να τη βγάλει για «δουλειά», της 
πρότεινα φιλοξενία, με εμπιστεύτηκε (ή 
ίσως δεν είχε και πολλές επιλογές), και 
το πράγμα απλά εξελίχθηκε σε σχέση. 
Απλά ήθελα να ξέρεις ότι δεν πλήρω-
σα... Ίσως είμαι λίγο από αυτό που λένε 
«περιθωριακός;» πες και έχω γνωρίσει 
κι άλλες κοπέλες που κάνουν ή έκαναν 
αυτή τη «δουλειά», δεν θα μπορούσα να 
εκμεταλλευτώ καταστάσεις όταν ξέρω 
το πρόβλημα από μέσα. Σου τα λέω όλα 
αυτά, όπως ανέφερα, για εγωιστικούς 
λόγους. Δεν ήθελα ούτε να περάσει από 
το μυαλό κάποιου... Μπήκα στον κόπο 
να σου γράψω, για να σε ευχαριστήσω. 
Τα λόγια σου μου έδωσαν κουράγιο, α-
ντίθετα με γιατρούς 3 νοσοκομείων, που 
δεν ήθελαν να με αναλάβουν, γιατί έχω 
κι άλλα προβλήματα υγείας, και μάλ-
λον δεν θέλουν να αρχίσουν κάτι και να 
στεναχωρηθούν αργότερα... Και, πώς θα 
μπορέσω να αντιμετωπίσω με ρατσισμό 
μια κοπέλα που πέσαμε το πρώτο βράδυ 
στο κρεβάτι αγκαλιά, ΧΩΡΙΣ να πρέπει 
να κάνει σεξ, και έβαλε τα κλάματα;
Γλυκιά μου, όποιος πιστεύεις να σε έχει 
καλά... -Μάνος, 32

Σας εύχομαι ακριβώς το ίδιο. Από καρδιάς.

Υ.Γ. 1 Το έχω πει ξανά. Δεν ξέρω τι βαραί-
νει για τον καθένα περισσότερο σε μια τέ-
τοιου είδους ζυγαριά. Ο θυμός; Ο πανικός; Η 
φιλοσοφία; Ο αλτρουισμός; Έτσι κι αλλιώς, 
όποιον δεν τον αγγίζει προσωπικά το πρό-
βλημα, απλώς θεωρητικολογεί. 
Υ.Γ.2 Το θέμα αυτών των γυναικών και όλη 
η ιστορία με τις συλλήψεις, τις δημοσιοποι-
ήσεις, τις ευθύνες, την ασφάλεια και την αξι-
οπρέπεια του ανθρώπου, έχει από πίσω μια 
τόσο μεγάλη κλίμακα ερωτημάτων τα οποία 
δυστυχώς εγκαταλείφτηκαν μέσα σε συνθή-
κες μπούγιου και μάλιστα μικρής διάρκειας.  
Υ.Γ. 2 Παρεμπιπτόντως, τι έγινε με εκείνη την 
τρομερή σκούπα εξυγίανσης στην ταλαίπωρη 
πόλη μας; Πέρασαν οι εκλογές, ξεφούσκωσε 
η είδηση και τώρα πάμε σε νέες, ολόφρεσκες 
περιπέτειες για τα δελτία ειδήσεων; Άντε κα-
λέ. Απλά, φαίνεται πως οι προσπάθειες τελε-
σφόρησαν, οι πιάτσες καθάρισαν, τα παράνο-
μα μπουρδέλα έκλεισαν μια για πάντα, όλα τα 
κορίτσια έβγαλαν βιβλιάρια και το πρόβλημα 
λύθηκε μαγικά. Μπράβο, καλέ μας υπουργέ.

»Μυρτώ μου ο λαός του «Μίλα 
μου βρώμικα» μίλησε και έβγα-

λε αυτοδύναμο τον Χαράλαμπο τον τί-

μιο. Ένας λαός που από τις στήλες του 
έχουν περάσει τα πάντα, ευαίσθητες 
και τρυφερές ψυχές, ερωτευμένες, α-
πογειωμένες και απελπισμένες, μέχρι 
ψευτοκουλτουριάρηδες και τσόλια. Θα 
πω περιληπτικά τη δική μου πονεμένη 
ιστορία, που είναι τόσο αγνή όσο και 
ενός 11χρονου κοριτσιού που πουλάει 
βερίκοκα στη λαϊκή των Άνω Σεπολίων. 
Είμαι σαραντάρης και αρχικά επικοινω-
νούσα για μήνες, δεν θυμάμαι πόσους, 
μπορεί 8, με μια 17κτούρα από Σαλό-
νικα, στην οποία είχα πει ότι είμαι 32. 
Ένιωσα γι’ αυτήν πράγματα και εκείνη 
για μένα (έτσι έλεγε τουλάχιστον), αλ-
λά δεν ήθελε να ανέβω πάνω. Μάλλον 
έπαιζε, η άθλια, μαζί μου. Μετά γνώρισα 
μια άλλη 17κτούρα η οποία, αντίθετα, 
ήθελε να πάω και ρώταγε αν το έχω κά-
νει αυτό για άλλη κοπέλα. Πήγα, έσκα-
σα πάνω από 350 ευρώ σε ξενοδοχεία, 
εισιτήρια, φαγητό, καφέδες, γι’ αυτή 
την ιστορία. Ούτε μια μαλακία δεν μου 
έπαιξε, ούτε ένα φιλί. Μόνος και έρη-
μος κοιμόμουνα σε ξένη πόλη, το θεωρώ 
αναίσχυντο. Μετά από αυτό το πατα-
τράκ, γνώρισα ο φουκαράς μια ακόμη 
17κτούρα από Γιάννενα, που την είχαν 
ξεπαρτουζώσει.
Δεν πήγα να τη δω, παρότι προσκλήθην 
και θα πέρναγα καλά. Μη με ρωτήσεις 
«γιατί;», Μυρτώ, δεν ξέρω να σου πω.
Όλα αυτά είναι αλήθεια και όχι αποκύη-
μα φαντασίας σεναριογράφου.
Τώρα είμαι ακόμη στην ατυχία να 
μου τυχαίνουν από επαρχία. Αλλά όχι 
18κτούρες. Τις αφήνω αυτές να πληγω-
θούν από τους συνομηλίκους που επι-
λέγουν και να χάσουν την αγκαλιά, τη 
θαλπωρή, την αγάπη, την εμπειρία του 
Χαράλαμπου του τίμιου.

-Χαράλαμπος ο τίμιος, 

πρωθυπουργός «Mίλα μου βρώμικα»

Και πολύ καλά θα τους κάνετε, αγαπητέ πρω-
θυπουργέ. Αφήστε τις να βουλιάξουν στη μί-
ζερη αγκαλιά ενός δεκαοχτάχρονου παιδαρά, 
για να μάθουν τι εστί βερίκοκο. 

Υ.Γ. 1  Και μάλιστα Διαμαντοπούλου. 
Υ.Γ. 2 Τώρα που είπα βερίκοκο, η παρομοί-
ωσή σας με το κορίτσι, τα βερίκοκα και τη 
λαϊκή των Άνω Σεπολίων, με σακάτεψε. Σας 
βλέπω στάνταρ σε ομάδα σύνταξης προεκλο-
γικών ομιλιών, με ταχύτατη μεταγραφή. Γλα-
φυρό αγόρι!
Υ.Γ. 3 Πέρασαν τόσα χρόνια μετά την πρώτη 
δημοσίευση της στήλης «Μίλα μου βρώμικα» 
και ακόμα παλεύω μέσα μου με το αν πρέπει ή 
δεν πρέπει να δημοσιεύω αυτούσιες φράσεις 
και λέξεις που όταν τις βλέπω, μου γυρνάνε 
τα μυαλά ανάποδα. Στην αρχή τις έκοβα, μετά 
άρχισα να τις αφήνω. Νομίζω ότι θα ξαναρχί-
σω τη λογοκρισία. Ο νοών νοήτω. A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Προήλθαμε από μονοκύτταρους ασεξουαλι-
κούς οργανισμούς και φτάσαμε σε Σένα το μα-
χητή, τον πρωταθλητή, τον Μάρλον Μπράντο 
και την Τζόαν Κρόουφορντ, στο θρίαμβο πάνω 
στο σκοτάδι και το φόβο. Το άλμα είναι εντυπω-
σιακό, όπως και τα επιτεύγματά σου, όπως και 
οι πτώσεις σου. Και οι σχέσεις; Μα έλα τώρα. 
Όταν δεν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου 
και την τεράστια ενέργειά σου, πώς περιμέ-
νεις να έχεις μια συνηθισμένη σχέση; Έρχεται 
κάποια στιγμή που βαριέσαι αυτόν ή αυτή που 
είσαι μαζί. Κανένας δεν μπορεί να σε ακολου-
θήσει. Σαν γάτα που λαχταράει να την πιάσουν 
και μόλις το κάνουν πηδάει από την αγκαλιά 
δέκα μέτρα μακριά. Κι όμως, από τότε που ο 
Κρόνος πέρασε στον Ζυγό, δηλαδή στον τομέα 
των διαπροσωπικών σχέσεων, τα πράγματα 
άλλαξαν. Η γάτα μένει στην αγκαλιά ακόμα και 
νιαουρίζοντας ή αποφασίζει να αφήσει το σπίτι 
μένοντας έξω στο δρόμο, με την ψυχή όμως 
στα χέρια που εγκατέλειψε.  Άρα: Ή χωρίζεις 
και βρίσκεσαι σε έναν κόσμο πιθανοτήτων και 
δυνητικά απεριόριστης αγάπης, ή μένεις και 
υπερασπίζεσαι τη σχέση σου με μια σταγόνα 
αίμα για να στεριώσει. 

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Ο Πλούτωνας στον Αιγόκερω βρίσκεται σε μια 
θετική προς τον Ήλιο σου γωνία κι αυτό σημαί-
νει ότι κάθε αλλαγή, κάθε βήμα, κάθε προσπά-
θειά που θα κάνεις ΔΕΝ θα γίνεται με ψυχοφθό-
ρες διαδικασίες, αλλά με αίσθηση σοβαρότη-
τας και χωρίς σκληρό αντίτιμο. Ο Άρης στην 
Παρθένο επίσης βρίσκεται σε φιλικό για σένα 
ζώδιο, οπότε η ερωτική ζωή μπορεί να κυλάει 
εύκολα: ευτυχώς ανήκεις σ’ αυτούς που ακόμα 
κι αν έχουν πληγωθεί ή απογοητευτεί δεν γίνο-
νται ποτέ οι πικρόχολοι κυνικοί που θα μπουν 
σε μια «ποτέ ξανά» φάση. Ο Δίας στο ζώδιό σου 
μέχρι τις 11 λειτούργησε και λειτουργεί σαν 
αλεξίσφαιρο, προσφέροντάς σου ένα δέντρο 
για να κόψεις το φρούτο που θέλεις. Εντάξει, 
το πρόβλημα της περιόδου –με την κυβερνήτη 
σου Αφροδίτη ανάδρομη στους Διδύμους– εί-
ναι κυρίως οικονομικής φύσης. Είναι σίγουρο 
ότι με λεφτά στις τσέπες είσαι ήρεμος και ικα-
νοποιημένος – ποιος δεν είναι; Όμως, όπως πο-
λύ καλά ξέρεις, είναι η δέσμευσή σου με τους 
ανθρώπους που σε δένει και όχι τα χρήματα. 

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Με τον Άρη στην Παρθένο χρειάζεται να επι-
κεντρωθείς στην οικογενειακή και την προ-
σωπική σου ζωή. Αυτό σημαίνει από μια απλή 
ανακαίνιση ή ανανέωση του σπιτιού που μένεις 
(το σπίτι μπορεί να γίνει ΚΑΙ βάρος εξαιτίας ε-
πισκευών, δανείων ή άλλων προβλημάτων), 
μέχρι την επανεξέταση των προσωπικών σου 
σχέσεων που επηρεάζουν την οικογενειακή 
σου ζωή ή τη σχέση σου με τα μέλη της οικο-
γένειας. Επίσης: η ευθύνη σου προς κάποιον/α 
γίνεται Πατρική, ή στην αντίθετη περίπτωση 
εσύ είσαι που ψάχνεις για Πατέρα. Και αφού ο 
4ος οίκος συνδέεται με τον 10ο οίκο της καριέ-
ρας/επαγγελματικής ζωής, έχε υπόψη σου ότι 
ή παγιώνεται η επαγγελματική σου θέση ή α-
ποσταθεροποιείται η επαγγελματική σου ζωή. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν είσαι σε σκοτεινή διάθεση ε-
πειδή κάτι πήγε στραβά ή επειδή πιστεύεις ότι 
είσαι στα χάλια σου, κανείς δεν μπορεί να κάνει 
τίποτα για να συνέλθεις. ΛΥΣΗ: Αυτή την εποχή 
φρόντισε να μην παίρνεις τον εαυτό σου, όπου 
πηγαίνεις. Είναι βαρετός.

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Η συμβουλή να αποφύγεις να μπερδευ-
τείς με πολιτικές γραφείου το πιθανό-
τερο είναι να σου μπει από το ένα αυτί 
και να σου βγει από το άλλο. Είσαι τόσο 
θυμωμένος/η με την ανικανότητα και 
την απρέπεια αυτών που περιστοιχίζεσαι 
εργασιακά, συναδέλφων ή ανώτερων –α-
ναλαμβάνεις τη δουλειά των άλλων για να 
ξεμπερδεύεις χωρίς να χρονοτριβείς και ακούς 
δέκα χιλιάδες δικαιολογίες ότι δεν μπορούν να 
κάνουν δέκα αυτό που μπορείς να κάνεις μόνος 
σου–, που δεν το έχεις πολύ να ξεκινήσεις την 
επανάσταση από το γραφείο σου. Ωστόσο πρέ-
πει να προσπαθήσεις να καταλάβεις (γενικότε-
ρα) ΓΙΑΤΙ συμβαίνει συνεχώς να βρίσκεσαι κάτω 
από την εξουσία/επιρροή/γοητεία ανθρώπων 
ανυπόμονων, φωνακλάδων, κυριαρχικών, σχε-
δόν διπολικών; 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Είναι δύσκολο να μπεις στη θέση των άλλων και 
ιδίως αν ανήκεις στους νάρκισσους Λέοντες, 
αλλά δεν είναι όλοι σαν εσένα. Με την Αφροδί-
τη ανάδρομη στον 11ο οίκο σου θέλεις, ποθείς, 
καίγεσαι να έρθεις κοντά με κάποιον/α. Τι κρί-
μα… Αυτός/ή προτιμάει να διασκεδάσει/ να 
το ρίξει έξω/ να συναναστραφεί/ να περάσει 
τον ελεύθερο χρόνο του με άλλους/ ή εν πάση 
περιπτώσει δεν έχει χρόνο για σένα. Χμμ... Μην 
το παίρνεις κατάκαρδα. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ 
πάντα ότι το μυστικό του Έρωτα βρίσκεται στο 
timing. Και το χρόνο δεν τον ορίζει κανείς. Ούτε 
καν ένας αυταρχικός Λέων. Υ.Γ. 1 Τώρα που ο 
Κρόνος είναι ανάδρομος στον Ζυγό, είναι μια 
καλή ώρα για έναν απολογισμό χωρίς φόβο και 
πάθος. Υ.Γ. 2 Δεν μπορείς να προλάβεις αυτό 
που δεν μπορείς να προβλέψεις. Δεν μπορείς 
να προλάβεις αυτό που δεν μπορείς να προ-
βλέψεις. Δεν μπορείς να προλάβεις αυτό που 
δεν μπορείς να προβλέψεις. 

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Οι Παρθένοι από χαρακτήρα δεν έχετε τίποτα 
να κρύψετε. Δεν έχετε γκρίζες ζώνες. Αυτό που 
βλέπουν οι άλλοι, αυτό και είστε – συνήθως. Γι’ 
αυτό και με την ανάδρομη Αφροδίτη, που δημι-
ουργεί διπλά νοήματα, έλλειψη επικοινωνίας, 
ρευστότητα στις σχέσεις, αισθάνεστε άβολα 
έχοντας να αντιμετωπίσετε φόβους και ανα-
σφάλειες που δεν μπορείτε να διαχειριστείτε 
εύκολα. Το θαύμα είναι ότι διατηρείς το προ-
σκοπικό σου χαμόγελο και τον ιδεαλισμό σου 
– αν βεβαίως το διατηρείς και δεν έχεις πέσει 
με μανία στη δουλειά, οπότε ο άλλος δεν ξέρει 
αν είσαι κουρασμένος ή κουράζεσαι για να μην 
τρελαθείς. Επίσης ενώ διατείνεσαι ότι η οικογέ-
νεια σημαίνει τα πάντα για σένα, σου φαίνεται 
τόσο βαρύ φορτίο, που είναι σαν να σηκώνεις 
τη Γη στους ώμους σου. Ο Πλούτωνας σου δεί-
χνει το δρόμο της διαφυγής: Που είναι πάντα έ-
νας; Ένας καινούργιος άνθρωπος στη ζωή σου;

Ζυγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Ένα μότο που υιοθέτησες τα τελευταία χρόνια, 
ή που χρειάζεται να κολλήσεις πάνω στο ψυγείο 
για να το θυμάσαι όταν τα πράγματα δεν πάνε 
καλά: «Πέφτουμε για να μάθουμε να ξανασηκω-
νόμαστε». Σίγουρα το τίμημα της ενηλικίωσης/
ωριμότητας/υπευθυνότητας είναι μεγάλο. Και 
υποχρεωτικό. Και δεν μπορείς να το αποφύγεις. 
Τώρα: Σε πολλούς Ζυγούς έχει δοθεί το ταλέντο 
των σχέσεων, στο οποίο μάλιστα τελευταία έ-
χει προστεθεί και η ποιότητα της οικειότητας. 
Αυτή είναι που δημιουργεί το μαγνητισμό που 
εκπέμπεις. Μες στη μεγάλη του σοφία, το Σύ-
μπαν ξέρει ότι αγωνίζεσαι σκληρά για να μείνεις 
στην επιφάνεια και να συνεχίσεις στέλνοντας 

ανθρώπους στο δρόμο σου που μπορούν να 
σε βοηθήσουν οικονομικά ή σεξουαλικά όταν 
το επιθυμείς. Με λίγα λόγια ο Δίας στον 8ο οίκο, 
όταν εμφανίζεσαι κάπου, σε κάνει να μοιάζεις 
σα viagra με σάρκα και οστά.  

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Μερικές φορές είναι πιο δίκαιο να ζητάμε συγ-
γνώμη από τον εαυτό μας παρά από τους άλ-
λους. Αυτή είναι μια άποψη που ίσως σκέφτη-
κες ή χρειάζεται να σκεφτείς τώρα πάλι που ο 
Κρόνος βρίσκεται ανάδρομος στον 12ο οίκο 
σου, στον Ζυγό, και μια πρακτική που πρέπει να 
εφαρμόσεις με την ανάδρομη Αφροδίτη στους 
Διδύμους. Γενικά είναι μια περίοδος μεταξύ ε-
σωστρέφειας και επείγουσας ανάγκης για οτι-
δήποτε (Δίας στον Ταύρο) ΝΕΟ: πρόσωπο, ιδέα, 
απασχόληση, κατεύθυνση, δουλειά. Ναι, καλή 
και άγια η συνέχεια, η διάρκεια και η ασφάλεια 
στη ζωή, ναι, είναι σίγουρο ότι τα καινούργια 
πράγματα χτίζονται με παλιά υλικά, αλλά ΘΕ-
ΛΕΙΣ επίσης να αναπνεύσεις καινούργιο αέρα. 
Προτού σε καταπιεί η ρουτίνα και η ενδοσκόπη-
ση, αλλά και η εντατική δουλειά, θυμήσου και 
καλλιέργησε το δίκτυο των ανθρώπων, παλιών 
και καινούργιων, που θα σε στηρίξουν και θα 
βάλουν πλάτη για σένα. Το να ανοιχτείς και να 
δεχθείς βοήθεια δεν σημαίνει ότι θα τους πα-
ντρευτείς για πάντα. Άσε την παράνοια και δέ-
ξου τα δώρα – σε όποια μορφή κι αν έρχονται.      

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Ο 11ος ηλιακός σου οίκος, που βρίσκεται ο Κρό-
νος, συμβολίζει τις φιλίες, τα ιδανικά, τις επι-
διώξεις, τα όνειρά σου, τους στόχους σου, το 
μέλλον. Δίνεις το αίμα της ψυχής σου σε αυτό 
που ονομάζεται επαγγελματική ζωή εδώ και 
πολλούς, πολλούς μήνες (και με τον Άρη στην 
Παρθένο τα πράγματα είναι ζόρικα): Και λοιπόν; 
Τελικά, αξίζει τον κόπο; Βρίσκομαι στη σωστή 
λωρίδα; Μ’ αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι με τους 
οποίους συνεργάζομαι; Συνεχίζω να μοιράζομαι 
μαζί τους τις ίδιες επιδιώξεις και τα ίδια ιδανικά, 
ή βρίσκομαι μαζί τους από κεκτημένη ταχύτητα, 
ή επειδή δεν μπορώ να κάνω αλλιώς; Και μέσα 
σε όλα αυτά οι Φίλοι μου εξακολουθούν να είναι 
φίλοι μου, τους χρειάζομαι, με θέλουν, εξελισ-
σόμαστε μαζί, ή σκοτώνουμε από κοινού την 
ώρα μας; Σα να προσπαθείς να περάσεις έναν 
ελέφαντα από το κεφάλι μιας βελόνας. Για να μη 
θίξουμε το κεφάλαιο ερωτικές σχέσεις, που ενώ  
λαχταράς την οικειότητα και τη συντροφικότη-
τα (ως concept;) ταυτόχρονα σε καίει η επιθυμία 
να το σκάσεις από όλους και από όλα.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Εν τω μέσω μια συμπαντικής διαρκούς θύελλας 
που θολώνει την ερωτική σου ζωή, που δημι-
ουργεί έναν καρχαρία πίσω από κάθε σου επιθυ-
μία ή που φέρνει τη θάλασσα μέχρι την πετσέτα 
σου, πολλές φορές αισθάνεσαι ότι είναι τελικά 
πολύ δύσκολο να είσαι Αιγόκερως από το 2008 
κι έπειτα. Είτε είσαι ροκ σταρ, νοικοκυρά, ή ά-
νεργος χρηματιστής, χρειάζεται να ξεπεράσεις 
οποιεσδήποτε φιλοδοξίες, εγωισμούς και αντα-

γωνιστικά τριπάκια και να δουλέψεις ως 
είλωτας. Η δουλειά είναι σημαντική, ψυ-
χοφθόρα, ενάντια, και πρέπει να βάζεις 
τον εαυτό σου σε δεύτερη μοίρα. Τώρα 
δηλαδή εργάζεσαι χωρίς να κοιτάς το 

βραχυπρόθεσμο συμφέρον σου. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι θα ευνουχίσεις τα όνειρά 

σου, αλλά ότι οι στόχοι σου θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη σοβαρά και τις επιδιώξεις 

των άλλων. Ο Κρόνος στον 10ο οίκο σού κου-
νάει το χέρι και σου λέει: «Πρόσεχε, ώστε αυτό 
που κάνεις να έχει μέλλον. Και για να έχει μέλ-
λον πρέπει να ιδρώνεις». Last call: Ο Δίας, για 
λίγες μέρες ακόμα στον Ταύρο, σε σπρώχνει σε 
καινούργιες ερωτικές ή επαγγελματικές πίστες 
κι ακόμα σε κάνει εξαιρετικά δημιουργικό, σου 
δίνει παιδιά και ευκαιρίες ώστε να προχωρήσεις 
και να εξελιχθείς. Υ.Γ. Ξέρεις ότι δεν μπορούμε 
να περάσουμε το ίδιο ποτάμι δύο φορές. Αυ-
τό σημαίνει ότι δεν έχουμε δύο φορές την ίδια 
ευκαιρία. Οπότε, άρπαξε την ευκαιρία όπου τη 
βρεις χωρίς νάζια και δεύτερες σκέψεις. 

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Η Αφροδίτη συνεχίζει να είναι ανάδρομη στους 
Διδύμους (μέχρι τις 27), σε έναν τομέα που για 
σένα συμβολίζει τη χαρά της ζωής, την αισιοδο-
ξία, την ερωτική διάθεση, δημιουργώντας συν-
νεφιά και ψυχρότητα/απαρέσκεια/δυσκαμ-
ψία/απόσταση στις διαπροσωπικές, ερωτικές 
σου σχέσεις. Μια δυσφορία που ακόμα κι αν δεν 
τρέχει κάτι σοβαρό βρίσκεται εκεί να σε τσι-
γκλίζει. Ο Δίας στον Ταύρο θέλει οικογενειακή 
θαλπωρή και σπίτι με φίλους, ή σου προσφέρει 
επαγγελματικές συμμαχίες, ο Άρης συνεχίζει 
να σε έχει σε οικονομική τσίτα στέλνοντάς σου 
τόσους λογαριασμούς που μπορείς να τους κά-
νεις ταπετσαρία, ο Πλούτωνας σε ταρακουνάει 
εσωτερικά, ο Χείρωνας σκαλίζει παλιές πληγές. 
Το να ερμηνεύεις τον ψύχραιμο εξαίσια μόνο 
και μόνο προς χάρη του κοινού δεν είναι κακή 
ιδέα – αφενός δεν έχεις χρόνο για να λυπηθείς 
τον εαυτό σου και αφετέρου είναι καλύτερα να 
ακτινοβολείς υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση 
παρά να κάθεσαι στην άκρη θλιμένος/η,  σαν 
κορίτσι με ακμή που δεν του ζητάει κανείς να 
βγει ραντεβού. Υ.Γ. Μην παραβλέπεις τα ένστι-
κτα που επείγονται για ικανοποίηση. Η σεξου-
αλική σου επιθυμία είναι μεγαλύτερη από τα 
λεφτά που χρωστάς.  

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Τι συμβαίνει σ’ αυτή την αξιαγάπητη ψυχή που 
προσπαθεί να αποφύγει τις συγκρούσεις, να 
μην πληγώσει κανένα, να κρύψει όλες τις πλευ-
ρές του εαυτού της που μπορούν να δημιουρ-
γήσουν πρόβλημα στους άλλους; Συμβαίνει 
Άρης στην Παρθένο. Και ανάδρομη Αφροδίτη 
στους Διδύμους. Θα ήταν εύκολο να φύγεις, 
να δραπετεύσεις, να εξαφανιστείς – να πας να 
μείνεις σε ένα από αυτά τα γιαπωνέζικα ξενο-
δοχεία-κάψουλες του ενός.  Ή να αφεθείς στο 
ποτάμι να σε πάει όπου θέλει. Όμως πρέπει να 
προσέξεις κάποιες από τις παρενέργειες του 
κυβερνήτη σου Ποσειδώνα, που βρίσκεται στο 
ζώδιό σου, και ονομάζονται Απάθεια, Λήθαρ-
γος, Εξάντληση. Αν έχεις κάποιον που στέκεται 
στις όχθες του ποταμού, μπορείς να αισθάνεσαι 
γειωμένος (ακόμα κι αν πρέπει να υποστείς και 
να αντέξεις τους καυγάδες, τις διαφωνίες, τις 
συγκρούσεις ή πολλές στιγμές ενοχλητικής σι-
ωπής) και με το ένα πόδι στην πραγματικότητα. 
Αν δεν έχεις, πρόσεξε μην τον επινοήσεις, γιατί 
τα ερωτικά φαντάσματα είναι άλλο ένα από τα 
παραπλανητικά τρικ του Ποσειδώνα. A  

✽ Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων 

θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου

Stardust
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Δίδυμε, λίγο ακόμα… 
σε λίγο… καλοκαίρι…

Πέταξε με το 
2ο Red Bull Flugtag  

Ετοιμάσου για το πιο αστείο event  της 
χρονιάς που υπόσχεται να σου δώσει φτερά 

και να σε πάει στα σύννεφα! Πρόσεξε: 49 τετραμε-
λείς ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα έχουν δημιουργήσει, 

με κάθε είδους υλικά, πολύ μεράκι και φαντασία, κατα-
σκευές που πετάνε – ή που θέλουν να πετάξουν. Όλα μαζί θα 

στηθούν στη γραμμή της αφετηρίας, θα πάρουν φόρα από 
τον ειδικά διαμορφωμένο διάδρομο απογείωσης 30 μέτρων 
και ή θα ανοίξουν τα φτερά τους με προορισμό το γαλάζιο του 
ουρανού ή θα καταλήξουν… στον πάτο της θάλασσας, διεκδι-
κώντας μοναδικά έπαθλα. Στις 24/6, στην Πλατεία Νερού 

(Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου). Για περισσότερες 
                           πληροφορίες δες στο 

       www.redbullflugtag.gr
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